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َُٜٞ نٛضزغتإ  َٝطام -١ٖض    ع
 ث١ضي١َاْٞ        

َٝطام -نٛضزغتإ      ع
 
 

 

 ثطؤتؤنؤي١نإ
99 

 

 

َٞ ب١ضطٞ – 3119اَيٞ/ غ   ٠ٚ١ْت ٚ غ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3119/ غاَيٞ ن١ّٜ١ ناثٞ                          
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َٝطام -نٛضزغتإ  ث١ضي١َاْْٞٞ ي١ بآلٚنطا٠ٚنا  ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
َٝب: ثطؤتؤنؤي١ناْٞ غاَيٞ ْاٟٚ  ث١ضي١َاْٞ(ٟ 3119)نت

َٝطام -نٛضزغتإ   ع
 99ب١ضطٞ: 

 3119ناثٞ ١ٜن١ّ: 
 351رياش: ت

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

َٝطظاز، ، خهطضَري ١ؾ نطزٕ: ئٝٓكات ١َْٝٚضؤظ ؾ ط انطّ، طع٠ْط ابطاِٖٝ، زي
 نؤظإ خػطٚ، َطٚإ ابطاِٖٝ. ب١ختٝاض طيٌٝ، ؾٛإ حمُس، ١ًٖ١ْ اغعس.

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

١ََٝٝٞ خٛيٞ (35ثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )     5 ٍ 39/5/3119 نٛاضؾ١ػي١ –١َٖيبصاضزٕ  غ

١ََٝٝٞ ( خٛي36ٞثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )      81 ٍ 9/6/3119 ؾ١ػي١زٚٚ  –١َٖيبصاضزٕ  غ

١ََٝٝٞ ( خٛي37ٞثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )   َٞ –١َٖيبصاضزٕ  غ   119 ٍ 4/6/3119ؾ١ػي١  غ

١ََٝٝٞ ( خٛي38ٞثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )     195 ٍ 5/6/3119ؾ١ػي١ نٛاض  –١َٖيبصاضزٕ  غ

١ََٝٝٞ ( خٛي39ٞثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )     399 ٍ 11/6/3119ؾ١ػي١ زٚٚ  –١َٖيبصاضزٕ  غ

١ََٝٝٞ ( خٛي91ٞؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )ثط     391 ٍ 13/6/3119ؾ١ػي١ نٛاض  –١َٖيبصاضزٕ  غ

١ََٝٝٞ ( خٛي91ٞثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )     959 ٍ 17/6/3119ؾ١ػي١ زٚٚ  –١َٖيبصاضزٕ  غ

١ََٝٝٞ ( خٛي93ٞثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )   َٞ  –١َٖيبصاضزٕ  غ   965 ٍ 18/6/3119ؾ١ػي١ غ

١ََٝٝٞ ( خٛي99ٞؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )ثط     985 ٍ 19/6/3119ؾ١ػي١ نٛاض  –١َٖيبصاضزٕ  غ

١ََٝٝٞ ( خٛي94ٞثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )   َٞ  –١َٖيبصاضزٕ  غ   457 ٍ 35/6/3119ؾ١ػي١ غ

١ََٝٝٞ ( خٛي95ٞثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )     511 ٍ 91/6/3119ؾ١ػي١ ١ٜى  –١َٖيبصاضزٕ  غ
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 ( 52ثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )

َٜه١ٚتٞ  نٛاض ؾ١ػي١  5102\2\52ض

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ  خٛيٞ غ
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  (35ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
َٜه١ٚتٞ ؾ١ػي١نٛاض   52/2/5102 ض

َٝط )   ــصَ ٟ (ٟ 11نات ــ٠ٛض ؤ َٝـ ْٝ ــ ــ١ػي١نٛاض ضؤشٟ ث ــ١ٚتٞ  ؾ َٜه ــ١َاْٞ  39/5/3119ض ــتإ  ث١ضي  -نٛضزغ
َٝطام  ٞ  ث١ضي١َإ ٚ، غ١ضؤنٞ  ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝب١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ع َٜع ز. سػـٔ حمُـس     بـ١ ئاَـاز٠بْٛٚ بـ١ض 

َٝططٟ غ١ضؤى ٚ،  َٝطٟ      غٛض٠ د َٜع رطغـت دظيـس عبـسار غـهطت ٕ بـ١ض  خـٛيٞ   (35ٟ, زاْٝؿـتين شَـاض٠ )  ث١ضيـ١َا
ّ١َٝٝ  ( ٟ خؤٟ ب١غت.3119, غاَيٞ )غ

 ١ٟ ناض:ب١ضْاَ
َٝٞ سٛن١ُن ٟ 1993(ٟ ٖـ١َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ   1ٟ ْـاٚخؤٟ شَـاض٠ )  ٠ٚط ( ي١ ث31ٜ١(ٟ َازز٠ )1اْٞ بط ط١ )ب١ث

َٝطام, ز٠غت١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ  -ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  خـٛيٞ   (35ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بط ٜـاض  ث١ضي١َإع
١ََٝٝٞ ١َٖيبــصاضزٕ يــ١ نــات )  َٝـ ْٝــ٠ٛض ؤٟ ضؤشٟ نــٛاض ؾــ١ػي 11غــ َٜهــ١ٚتٞ (ٟ ثــ بــ١ّ  زا ١39/5/3119 ض

َٝت: ١ٜ٠َٛٝ ب  ؾ
َٝٓـاْٞ ظاْٝاضٜٝـ١نإ يـ١          َٝؿـٓٝاضٟ ٜاغـاٟ َـاؼي ب١ز٠غـت ٖ ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض خػت١ ضٚٚ ٚ طفتٛطـؤنطزْٞ ث

َُٜٞ نٛضزغتإ  َٝطام، -١ٖض  ع
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز. اضغالٕ باٜع/ ب١ض 

 ب١ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ.
١ََٝٝٞ  بـ١ْاٟٚ طــ١َيٞ نٛضزغــتإ،  َٝس٠نــ١ٜٔ، ث١ضيــ١َاْٞ نٛضزغــتإ، خــٛيٞ غــ زاْٝؿــتين ئــ١َط ؤَإ ز٠غــت ث

َٜـساْٞ ز٠ّٚٚ، شَـاض٠ٟ زاْٝؿـذي )       ، 39/5/3119(، ضؤشٟ زاْٝؿـذي  ١ٖ35َيبصاضزٕ، غـاَيٞ نـٛاض٠ّ خـٛيٞ طط
َٝــٞ سٛنُــ١ناْٞ بط طــ١ ٜــ١نٞ َــازز٠ )        (، يــ١ ثــ١ٜط٠ٟٚ ْــاٚخؤٟ شَــاض٠ ٜــ١نٞ     31ب١ضْاَــ١ٟ نــاض، بــ١ ث

ٟ ث١ضيــ١َاْٞ نٛضزغــتاْٞ عــريام، ز٠غــت١ٟ غــ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضيــ١َإ بط ٜــاضٟ زا  1993غــاَيٞ ٖــ١َٛاضنطاٟٚ 
ــاض٠ )  ــتين شَ ــاضٟ زاْٝؿ ــ١ٟ ن َٝط )  35ب١ضْاَ ــصَ ــ١ نات ــصاضزٕ، ي ١ََٝٝٞ ١َٖيب ــ ــٛيٞ غ ــاٜٞ خ َٝـ 11(ٟ ئاغ ــ ( ث
َٜه١ٚتٞ  َٞ: ٠ْٛٝ39/5/3119ض ؤٟ ضؤشٟ نٛاضؾ١َ١ ض ١ٜ٠َٛٝ ب  ب١ّ ؾ
َٝٓـاْٞ ظاْٝاضٜٝـ١نإ يـ١     ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض خػت١ ضٚٚ ٚ  َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ َاؼي ب١ز٠غـت ٖ طفتٛطؤنطزْٞ ث

َُٜٞ نٛضزغتإ  َٝطام، زاٚا ي١ يٝص١ْٟ ٖاٚبـ١ف ز٠نـ١ٜٔ بفـ١ضَٕٛٚ بـؤ غـ١نؤٟ يٝصْـ١نإ، رـ١ضَٕٛٚ         -١ٖض ع
٠ٚ١َٜٓٓ ب١ ع١ض٠بٞ ٚ ب١ نٛضزٟ. َٝبه١ٕ بٝدؤ  ز٠غت ث

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ  :ب١ض 

َٜـــين ط١ٜؿــت١ٓٝ َــازز٠ٟ ز٠ٜـــ١َٞ ثطؤش٠نــ١ نـــ١ ضاثــؤضتٞ ٖاٚبــ١ف بـــ٠ٚٛ ئ١غــاؽ بـــؤ          يــ١ زاْٝؿــتين زٚ
 َْٛاق١ؾ١نطزٕ.

 "اٜكاٍ املعًَٛات" إىل "أغباب تبًٝغ املعًَٛات: تكرتح ايًذ١ٓ تغٝري عٓٛإ املاز٠ َٔ "املاز٠ ايعاؾط٠
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 ٚ ع٢ً املؤغػ١ ايعا١َ أٚ اـاق١ تًب١ٝ طًب٘.أٚالً: ملكسّ ايطًب بٝإ ايططٜك١ ايػ١ًٗ يٛقٍٛ املعًَٛات ايٝ٘، 
 ثاْٝاً: ع٢ً املؤغػ١ ايعا١َ أٚ اـاق١ تًب١ٝ املطايب ايٛاضز٠ أزْاٙ عٓس ايطًب:

 ْػد١ أق١ًٝ عٔ ايٛثٝك١ بايكٛض٠ املعتُس٠ يسٜٗا. - أ
 سل َعا١ٜٓ ايٛثٝك١ عٓس ايهطٚض٠ بإغتدساّ ايٛغا٥ٌ اييت متًهٗا املؤغػ١ املع١ٝٓ عاز٠ً. - ب

 ٛثٝك١ بإغتعُاٍ أدٗع٠ ميًهٗا ايؿدل.سل ْػذ اي - ت

ْػد١ طبل أالقٌ عٔ َهُٕٛ ايٛثٝك١، َطبٛع١ أٚ َػذ١ً، َط١ٝ٥ أٚ َػمُٛع١، إشا َما أَهمٔ إلماظ      - خ
 ٖصٙ ايٓػد١ بإغتعُاٍ األدٗع٠ املتٛفط٠ يس٣ املؤغػ١ املع١ٝٓ.

 اعساز ْػد١ قشٝش١ َٔ ايٛثٝك١ االغاغ١ٝ، بؿهٌ كتكط أٚ أٟ تكٓٝف آخط يكٝغ ايٛثٝك١. - ز

ثايجًا: يًُؤغػ١ املع١ٝٓ ضفض أعطما٤ املعًَٛمات عًم٢ ايٓشمٛ املطًمٛب ق ايأكمط٠ أعمميٙ، سمر ميجمٌ نمطضًا عًم٢            
 ايٛثٝك١.

 ضابعًا: ق ساي١ ٚدٛز ايٛثٝك١ بًغات َتعسز٠، ٜعٚز املعًَٛات يطايبٗا بايًغ١ أٚ ايًغات اييت ٜطغب فٝٗا. 
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ  نٛضزغتإ: ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ز. زاْا ب١ نٛضز١ٜٝن١ٟ.
َٜع ز. زاْا غعٝس قٛؼي:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٟ بؤ "َازز٠ٟ ز١ٜ٠ّ َٝؿٓٝاض ز٠نات ْاْٚٝؿاْٞ َازز٠ن١ بطؤض زض  "ط١ٜاْسْٞ ظاْٝاضٟ: يٝص١ْ ث
َٝط١ٜاْـسْٞ ظاْ        َٜط١ٜـ١نٞ ئاغـاْٞ ث َٜٝٛػـت١، ئاَـاش٠ بـؤ ض ٝـاضٟ بهـات ٚ ي١غـ١ض    ١ٜن١ّ: ي١غ١ض ن١غٞ زاٚانـاض ث

.َٞ َٜٝٛػت١ ب١ز٠ّ زاخٛاظ١ٜٝن٠ٚ١ٜ١ به  زاَٛز٠ظطاٟ طؿيت ٜإ تاٜب١تٝـ ث
َٞ به١ٕ: َٝب١د َٜٝٛػت١، ئ١ّ زاخٛاظٜٝا١ْ د  ز٠ّٚٚ: ي١غ١ض زاَٛز٠ظطاٟ طؿيت ٜإ تاٜب١تٞ ث

َٞ ز٠ب١غيَت. - د ١ٜ١َٜٟٓ ن١ زاَٛز٠ظطا خؤٟ ثؿيت ث َٝٓيت زاٚانطاٚ ب١ٚ ٚ ًَٝٞ ي١ زؤنٝؤَ  زا١ٜ١ْنٞ ئ١غ
َٝٓاْٞ     - ب َٜٝٛػــتسا ٚ بــ١ بــ١ناضٖ ــطاٚ يــ١ناتٞ ث َٝٓيت زاٚان َٝٛضزبْٛٚــ٠ٚ١ٟ زؤنٝــؤَ َٝهطزٕ ٚ ي َــاؼي نــاٚي

َٜص٠ناْٞ زاَٛز٠ظطاٟ زٜاضٜهطاٚ.  ز٠غتاٚ

َٝطٟ ن١غٞ زاٚاناض خؤٟ. - ت َٝٓاْٞ ئاَ َٝٓت١ن١ ب١ ب١ناضٖ  َاؼي ي١ب١ضططت٠ٚ١ٟٓ زؤنٝؤَ

َٝٓت١نـ١،    زا١ٜ١ْنٞ ناثهطاٚ، ٜإ تؤَـاضنطاٟٚ بٝػـواٚ ٜـإ بٝٓـطاٚ ٚ ز     - خ ٠قـاٚز٠قٞ ْـا٠ٚض ؤنٞ زؤنٝؤَ
َٞ نـ١ يـ١ زاَٛز٠ظطانـ١ٟ خؤٜـسا           َٝطاْـ١ بـ َٝٓاْٞ ئـ١ٚ ئاَ ئ١ط١ض نطا ئ١ٚ ي١ب١ضططت١ٜ٠ٚ١ٓ بـ١ بـ١ناضٖ

.ٕ١ٖ 
َٞ ٜــإ   - ز َٝٓتــ١ ب١ٓض ٠ت١ٝٝنــ١، و بــ١ نــٛضتهطا٠ٜٚٞ بــ ئاَــاز٠نطزْٞ زا١ْٜــ١نٞ ضاغــت ٚ زضٚغــيت زؤنؤَ

َٝٓت١ن َٝٛاظ٠ناْٞ زؤنٝؤَ َٝهٞ تطٟ ؾ  ١.ب١ٖ١ض ثؤيٝٓ

َٝٛا١ْٟ ي١غ١ض٠ٚ٠ باغهطإ، ١ْزات ئ١طـ١ض   ١َّٝٝ: زاَٛز٠ظطاٟ زٜاضٜهطاٚ، بؤٟ ١ٜ١ٖ ظاْٝاضٜٞ زاٚانطاٚ ب١ٚ ؾ غ
.َٞ َٝٓت١ن١ بط١ٜ١ْ  ظٜإ ب١ زؤنٝؤَ
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َٞ ب١ٚ ظَا١ْ ٜـإ ظَاْاْـ١ٟ ن١غـٞ زاٚانـاض      َٞ، ئ٠ٚ١ ز٠ب َٝو ١ٖب َٝٓت١ن١ ب١ ن١ْس ظَاْ نٛاض٠ّ: ئ١ط١ض زؤنٝؤَ
َٟ، ظاْٝاض١ٜٝن١ٟ ث َٟ.ز١ٜ٠ٚ  َٞ بسض

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 
َٜعا١ْ ْاٜٚإ ْٛٚغطا٠ٚ )ناى را َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ئ١ّ ب١ض  َٞ ت َٝطظاز،  نٌ، ن غؤظإ خإ، ناى س١َ١ غعٝس، ناى ؾـ

     ٛ َٜػتإ خإ، يًٝـ٢ خـإ، نـاى ؾـٛإ(، رـ١ضَ ٚ نـاى  ناى عُاز، ئا١ْٖط خإ، ناى عبساي١ً، َاَؤغتا عُط، نٛ
 نٌ.را

َٜع   حمُس قازض )ب١ؾاض٠تٞ(: فانٌب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝري نـاثهطزٕ ١ٖٜـ١، ئـ١ٚ               ًَ َٝٓـت ٚ ٜـإ بـاب َٝبٝٓـِٝ ي١غـ١ض خـاَيٞ )ب( ١ٖٜـ١، نـ١ بـاؽ يـ١ زؤنؤَ َٔ ت١ْٗا ت
َٝػـتا٠ٚ ئ١       َٞ، بـ١بط ٚاٟ َـٔ يـ١ ئ َٝطاناْٞ تـط ٖـ١ب َٝت ن١ ئ١ٚ دٝٗاظ٠ ي١ د َٜو ب َٝٛاظ طـ١ض ئـ١ّ   ناثهطز١ْ ب١ ؾ

َُٝٛاٜـ١    َٟ، ث ًَبهط َٜط١ٟ ئ١دٗٝع٠ٟ ئ١يٝهوؤ٠ٚ١ْٝٝ ْـ١ق َٞ ١َٖٛٚ ئ١ٚ ظاْٝاضٜٝا١ْ ي١ ض ١ًَ ز٠ضبه ٜاغا١ٜ ب١ٚ ؾه
١ّٖ ي١ ضٟٚٚ ئ١َٝٝٓ١ت٠ٚ١ باؾو٠ ٚ ط١ٜاْس١ْن١ؾٞ ظٜاتط ٚ ظٚٚتط ب١ ن١غٞ ث٠ٜٛ١ْـساض ز٠طـات، يـ٠ٚ١ٟ يـ١     

َٞ، نْٛه١ ب١ض َٝٓت ٚ ناثهطزٕ ٚ ئ١ٚا٠ٚ١ْ ب َٜط١ٟ زؤنؤَ َٝػتان١ ئ١دٗٝع٠ٟ ئ١يٝهوؤْٞ ١ٜعين بـ١ٚ  ض اغيت ئ
ــطٟ      ــ١نٞ ت ــ١ض ب١ضْا١َٜ ــ١َٛٚ ظاْٝاضٜٝــ١نإ ٚ ٖ ــاَيٛطؤض ٟ ٖ َٟ ئ ــسض ــٞ ز٠تٛاْ ــه١ٚت٠ٚٛ ظؤض ب١باؾ َٝؿ ضاز٠ٜــ١ ث

َٟ، ظؤض غٛثاؽ. َٝبهط  ث
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ غؤظإ خإ.
َٜع غؤظإ ؾٗاب ْٛ  ضٟ:ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٜهٝو يـ١ يٝصْـ١ٟ ٖاٚبـ١ف، يـ١ خـاَيٞ )ت(        َٝس٠ن١ّ دـاض َٜعإ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، َٔ ز٠غت خؤؾٝتإ ي ب١ض 

َٟ بـ٠ٚ١ٟ     سل ْػذ ايٛثٝك١ بأغتعُاٍ ادٗع٠ ميًهٗما ايؿمدل ،   ن١ّ ٚ نٛضت١ٝٝى ز٠بِٝٓ ) ٜـ١عين ئ١َـ١ بهـط
َٞ ٚ دٝٗـاظٟ رؤتؤنـؤثٞ       ، ايٛثٝك١ بأدٗع٠ ميًهٗا ايؿدل )سل تكٜٛط  نْٛه١ ئ١طـ١ض ١َغـ١ي١ ئٝػتٓػـار بـ

َٞ بـط ؤ   ًَ َٝٞ ب َٝو ث َٞ بسات ب١ز٠غت ن١غ َٞ ٠ٚغٝك١ٜٝ١ى تاق١ ١ٜى ْٛغد١ب َٝو با٠ٚض ْان١ّ بتٛاْ َٞ، ٖٝض ن١غ ب
َٟ ي١ع١ٜين نات١ ب١ ٖؤٟ ئـ١ّ ئـ١دٗٝع٠ ئ١يٝهوؤْٝٝـ١     ١َٓٝض٠ٚ٠، ب١اَلّ ز٠نط ر١ضَٛٚ خؤت رؤتؤنؤثٞ ن١ٚ بٝٗ

َٜين خؤٜـسا ت١قـٜٛطٟ نـات، نـْٛه١ تـؤ           ١ٟ ن١اْتاظ َٞ، ت١قـٜٛطٟ نـات، يـ١ ؾـٛ ١ٜ١ٖ س١قٞ ت١قٜٛطٟ ١ٖب
ــت١ز٠ض٠ٚ٠          ــ١نطز٠ ضؤٜؿ َٝو خٛاْ ــ ــت ن١غ ــ١ ز٠غ ــ١ بٝس٠ٜت ــ١ٕ ١ٖٜ ــٝك١ٜ١نٞ ز٠طُ ــ١ ٠ٚغ ــ٠ٚ١ به ــابٞ ئ سٝػ
َٝيَن، ٚاي١ً ن١ٝ ئـ١ّ سـ١قٞ    َٞ، ْاَ َٝٝسا، ٜإ تٛٚؾٞ سازٜػ١ٜ١ى بٛٚ ٠ٚغٝك١ ز٠ط١ْ١ُن١ ز٠ر١ٚت غٝاض١ٜ٠ى ي
َٝت       َٝـط٠زا سـ١قٞ ئـ٠ٚ١ٟ ٖـ١ب ئ٠ٚ١ٟ ١ٜ١ٖ ب١ ئ١دٗٝع٠ٟ خؤٟ ئٝػتٓػاخٞ نات، بؤ١ٜ ئ١ط١ض ١َب١غـت١ن١ ي

َٜــت )   َٞ بٛتط َٝيَن ئـ١ب ٖــ١ض سممل تكممٜٛط ايٛثٝكمم١ بأغمتعُاٍ أدٗممع٠ ميًهٗمما ايؿممدل   دٝٗـاظٟ خــؤٟ بــ١ناض بٗــ
 ئ٠ٚ١ْس١ٜ٠، ظؤض غٛثاؽ.
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َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغت  إ:ب١ض 
 ر١ضَٛٚ ناى س١َ١ غعٝس.

َٜع س١َ١ غعٝس س١َ١ عًٞ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝهسا ن١ ظٜإ  َٝبِٝٓٝ ١ٜ١ٖ، ن١ َٛئ١غ١غ١ بؤٟ ١ٜ١ٖ ض٠رعٟ زاٚان١ بهات ي١ ساَي١ت ١َّٝٝ ت َٔ ي١غ١ض خاَيٞ غ
َٟ بـ١ ثا          َٟ، بـ١اَلّ ئ١َـ١ ز٠نـط َٞ ظٜـإ بط١ٜـ١ْط َٝٓت١نـ١، ضاغـت١ ْـاب َٞ ب١ زؤنؤَ غـاٚ ٚ بٝاْٜٛٚـ١ى نـ١    بط١ٜ١ْ

َٟ َٛئ١غ١غـ١ بـؤٟ ١ٖٜـ١ نـ١ تـ١عاٖٛزٟ زا ٜـإ         َُٝٛا١ٜ بٓٛٚغـط َٟ ب١ ن١غٞ زاٚاناض، بؤ١ٜ ث ١َعًَٛات ١ْزض
َٟ ي١ ن١غٞ زاٚاناض ) َٞ ٠ٚضطط َٟ بـ١ ٠ٚغـٝك١ن١ ئ١َـ١      بعمسّ أنمطاض بايٛثٝكم١ ،    ظ٠َا١ْت نـ١ ظ٠ض٠ض ١ْط١ٜ١ْـسض

َٞ َٝو زاٚا     باؾو٠ ن١ ي٠ٚ١ٟ ض٠رعٟ ت١َي١ب١ن١ بهات، نْٛه١ ز٠ب َٜو ي١ زاٖـاتٛٚزا ٖاٚٚاَلتٝٝـ١ى، ن١غـ ب١ ثاغاٚ
َٞ باؾـ١،       َٟ، بؤٜـ١ ض٠رع٠نـ١ ْـ١ب َٝهٞ ت١بٝعٞ ٜإ ١َع١ٟٓٚ ن١ ت١َي١ب١ن١ زاٚانطا ض٠رعبهـط ز٠نات ٜإ ؾ١خك

َٟ، غٛثاؽ. َٞ ٠ٚضبطري  ب١اَلّ ت١عاٖٛزٟ ي
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 

َٟ   ٚاي١ً َٔ ١ٜى َٝيب ٠ٚغٝك١ن١ ب١ ًَٝؤٕ زٜٓاض بٝهـط  ت١ٚظحيِ ١ٜ١ٖ، ١ْٖس٠ى ٠ٚغٝك١ ١ٜ١ٖ ََٛه١ٓٝ غاس
َٝبـٝين         َٝت١ ز٠ض٠ٚ٠ ١َغـ١ي١ٕ، ت ًَٞ ئـ٠ٚ١ٟ ١ٖٜـ١ بهـ َٞ، ئاٜا ئ١ٚ ٠ٚغـٝكا١ْ قـابٝ َٝساب ١ْن١ ؾيت ي١غ١ض خؤٟ ت

َٝطظاز ر١ضَٛٚ.  ئ٠ٚ١ به١ٕ، ناى ؾ
َٝطظاز  َٜع ؾ  ؾطٜف: عبساؿافغب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ  ث١ضي١َإ. ب١ض 

زٜاض٠ َٔ ثؿتطريٟ ي١ قػ١ناْٞ غؤظإ خإ ز٠ن١ّ ي٠ٚ١ٟ ن١ باغٞ نـطز، ز٠ّٚٚ ثؿـتطريٜـ يـ١ نـاى س١َـ١      
َٜت، ي١بـ١ض   ١َّٝٝ ١ٖض ب١ت١ٚاٟٚ البرب َُٝٛا١ٜ غ غعٝس ز٠ن١ّ قػ١ناْٞ َٔ نطا، ب١اَلّ َٔ ظٜاتط ي٠ٚ١ ب١ضاغيت ث

َـ       َٝػـتا ١ٖٜـ١ ٜـ١عين  َٟ ئ١طـ١ض      ئ٠ٚ١ٟ ئ١ٚ ئ١دٗٝع٠ ئ١يٝهوؤْٝٝـ١ٟ نـ١ ئ َٝساٜـ١ نـ١ بتـٛاْط ١داَيٞ ئـ٠ٚ١ٟ ت
َٞ ْا١ٜت، ٜـ١ى   َٜت٠ٚ١ ٖٝهٞ ي َٞ خؤ بؤ ١ٜى داض ١َٖيسض َٞ، ئ١ط١ض ١َدايٞ ١َٖيسا٠ٚ١ْؾٞ ١ْب ْٛغد١ٜ١نٝـ ب
َٟ ٖاٚٚاَلتٝٝـإ     َٟ، ز٠تـٛاْط َٟ، ؾيَت بهـط َٜت، ٜإ ٠ٚنٛ باغتإ نطز ض٠غِ بطري َٟ ئ١ٚا١ْ غهإ بهط داض ز٠تٛاْط

َٞ به١ٕ،  َٞ،            ئٝػتفاز٠ٟ ي َٜو ْاط١ٜـ١ْ َٝـط٠ ٖـٝض غـٛٚز َٟ، ي ١َ١َٝٝ ٖـ١ض البـرب َُٝباؾـ١ ئـ١ّ غـ ي١ب١ض ئـ٠ٚ١ َـٔ ث
 غٛثاؽ.

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 
 ر١ضَٛٚ ناى عُاز.

َٜع عُاز حمُس سػري:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝذي،  َٝبٝين ئٝشتُاي١ يٛغ١ِٜٚ ١ٖب ١َّٝٝ، غـ١باض٠ت بـ١ )دٚال : غيكـسّ    ت١ْٗا َٔ زٚٚ ت ي١غ١ض بط ط١ٟ ١ٜن١ّ ٚ غ
َٝت١ )ايطًب بٝإ ايططٜك١ ايػ١ًٗ   َُٝباؾ١ بب نْٛه١ ي١ٚا١ٜ١ْ ١َغـ١ي١ٕ ئـ١ٚ ت١ضٜكـ١ٟ نـ١     ايططم ايػ١ًٗ ، ث



 11 

َٝت١ )َٛقسَٞ  َٞ، بب ١ََٝٝؿـٞ   ايططم ايػم١ًٗ ،  ت١َي١ب ز٠غتٓٝؿإ بهات ي١ تٛاْاٟ ئ١ٚ ز٠ظطا١ٜ ١ْب ٖـ١ض٠ٖٚا غ
َٝتـ١ ) سر ميجٌ نطضًا ع٢ً ايٛثٝك١  ١ٜٝن١زا )ي١ نؤتا ْـ١ى  إشا أز٣ إىل ايهمطض بايٛثٝكم١    ب١ ت١غ١ٚضٟ َٔ بب
 ظؤض غٛثاؽ. ميجٌ نطضا ع٢ً ايٛثٝك١ ، )سري 

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 
 ئا١ْٖط خإ ر١ضَٛٚ.

َٜع ئا١ْٖط عاضف   ضؤٚف:ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١  َإ.ب١ض 

َٝهِ بؤ ط١اَلي١ ب٠ٚٛ، ئ١ٜٚـ ن١ ١َعًَٛات تـؤ   َٜعإ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، َٔ ١ٖض ي١ٚ قا١ْْٛ ب١ عاّ ؾت ب١ض 
ثاًْٝا: ع٢ً املؤغػم١ ايعاَم١   زاٚاٟ ز٠ن١ٟ ٜإ ١َعًَٛات سه١َٛت ب١ ت١ٚعٞ ز٠ٜسات، ي١ٚ ر١ق١ض١ٜ٠ ي١بابٞ )

١عًَٛات بسات، ظاْٝاضٟ بـسات نـ١ ئ١ؾـدام    ؾ١ضت ١ْٝ َٛئ١غ١غات ئ١ٚ ٠ٚخت َأٚ اـاق١ تًب١ٝ املطايب  
َٟ، ظؤض ١َعًَٛات ١ٜ١ٖ عاٜس٠ ب١ ت١ن١ٓيؤدٝا، ئ٠ٚ١ٟ ن١ ناى  َٝسا َـٔ ي١ط١َيٝساَـ١،   فانٌ ز١ٜ٠ٚ ئٝؿاض٠تٞ ث

ٍَ ١ْٖـس٠ى َٛئ١غ١غـاتٞ عايـ١َٞ ٠ٚنـٛ )      َٞ ي١طـ١ َٞ سه١َٛت خؤٟ ثط ؤططا١َنٞ بؤ زاْ ، Google)ئ١ٚ ز٠ب
َٟ به َٝت١ ١َْتٝك١ٜ١نٞ َٛع١ٜـ١ٕ ٖـ١َٛٚ غـا١ٜق١ناْٞ ت١نػـٞ ظؤضدـاض      ١َغ١ي١ٕ غا١ٜق١نٞ ت١نػٞ ز١ٜ٠ٚ

َٝٝــ١؟ ٜــإ ٖــ١ض      ٍَ يــ١ ن َٟ َادــسٟ َــؤ َٞ ز٠ثطغــٞ ئــ١ض ــٞ ز٠ثطغــٞ ي١ٖــ١َٛٚ عايــ١َ َٝ َٝٓــاظاْٞ، ي ١َٝٝنــ١ٟ ث د
١َٝٝ؟ ئ٠ٚ١ ئ١ط١ض خ١ضٜت١ٜ١ى ي١ ) ١َٝٝ ي١ن َٟ رال١ْ د َٟ ئ١ض َٝٛا١ْنٞ ن١ ز َGoogle  ٚئـ١ َٞ ( ١َغش١ى ١ٖب

َٜتـــ١ ئـــ١ٚ غـــ١ٜاضا١ْ ئـــ١ٚ عاي١َـــ١ يـــ١ ت١نٓـــ١يؤدٝاف ئٝػـــتفاز٠ ز٠نـــات، يـــ١ ظاْٝاضٜٝاْـــ١ ت١ٚعٝ ٝـــ١ٕ بسض
َٜعإ ئٝػتشػايٞ ٜإ ئٝكاٍ َعًَٛات زائ١ُٕٝ ئ٠ٚ١ ١ْٝ ن١ غـ١سٛر١ٝى   ١َعًَٛاتٝـ ئٝػتفاز٠ ز٠نات، ب١ض 
َٟ عٝالق١ٟ ب١ ت١تٛض ٚ َاغت١ضثالٕ ٚ خ١ز٠َاتٞ ٠ٚظاض٠تـٞ زاخًـٞ ٚ ٠ٚظاض٠تـٞ ب١يـ١زٜات      ٠ٚغٝك١ٜ١نٞ ز٠ٚ

( َٞ  تًبٝم١ املطايمب   ١ْى بـ١ؽ ) ع٢ً املؤغػات ايعا١َ  ١ٜ١ٖ، بؤ١ٜ َٔ يري٠ ئٝكواح ز٠ن١ّ ر١ق١ض١ٜ٠ى ظٜاز ب
 ظؤض غٛثاؽ.تكسِٜ اـسَات ايعا١َ املتطٛض٠ ألدٌ تطٛض خسَات املٛاطٔ ، ب١خؤؾٞ )

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 
 ر١ضَٛٚ ناى عبساي١ً.

 َٜع عبساي١ً حمُس اَري:ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜهِ خػتؤت٠ٚ١،  َٜهٞ تط ض َٝبٝين غؤظإ خامن ١ٜ١ٖ، ب١اَلّ ب١ دؤض ١َّٝٝ ١َٖإ ت َٔ ي١ بط ط١ٟ ١ٜن١ّ خاَيٞ غ
٠َٟٛٝ زضٚؾـِ تـ١سٍٛ بهـات بـؤ         َٞ ئ١ّ ١َبس٠ئـ١ يـ١ نٛاضنـ َٝو ت١غبٝت ز٠ن١ٜٔ ز٠ب َٝو ن١ ١َبس٠ئ ١َُٝ نات ئ

َٝـٞ َـ١عًَٛات بـسات يـ١ ز٠ظطا١ٜنـسا ئـ١ٚ          غٝػت١ّ، ئ١ٜٚـ ب َٝـو زاز٠ْ َٝو نـ١ تـؤ ٠َٛظ٠ر َٞ نات ١ٚ دؤض٠ ز٠ب
  ،َٟ َٝساْٞ ١َعًَٛاتٝؿٞ بؤ ر١ضا١ّٖ بهـط َٞ َٛغت١يع٠َاتٞ ث َٝت، ب١َيهٛ ز٠ب َٝو ب َٝت ت١ْٗا ٠َٛظ٠ر ٠َٛظ٠ر١ ْاب

َٝو ر١ضا١َ١ٖ ٚ ئ١ٚ ن١غ١ ز٠بـ  َٝو بؤ ن١غ َٝري س١قٞ ١ْغدهطزْٞ ١َعًَٛات َٜهٞ ٖـٝين   ٚات١ ن١ ز٠َي َٞ دٝٗـاظ
َٝت١ ١َنت١ب١ٜـ١نٞ عاَـ١ دٝٗـاظٟ              َٝو بهـ َٝـ نـاٟٚ خـؤت ٠ٚنـٛ ٜـ١ن َٝٓـ١ ثـ َٝيَب، تـؤ ب َٝيَب، ئٝػتٓػاخٞ ثـ ث
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َٝري ئـ١ّ ن١غـ١           ًَـ َٝب نؤثٞ بهـات، ئ١َـ١ ظؤض ٚاقٝعـٞ ْٝـ١، باؾـو ٚاٜـ١ ب ََٞ نت َٞ، به ئٝػتٓػاخٞ ب١ نؤَي٠ٚ١ ب
َٝـساْٞ    س١قٞ ٠ٚضطـطتين َـ١عًَٛاتٞ ١ٖٜـ١، ئـ١ّ َٛئ١غ١غـات١ف ١َ      َٝساٜٚػـت١ٝٝناْٞ ث عًَٛات١نـ١ ز٠زات، ث

َٝو، بـؤ   َٞ َٛقابًٝٞ ضغَٛات ًَ َٟ ب َٞ بهط َٝهٞ ٚاٟ ي َٟ ؾت َٟ، ز٠نط َٜهس٠خط ١َعًَٛات ي١ال١ٜٕ ئ١ّ زاَٛز٠ظطا١ٜ ض
َٝه١ ظاْٝاض١ٜٝن١ نؤثٞ ز٠نات بؤ ئ١ٚ ن١غ١  َٝو ؾت َٝب صي١ْٚٛ ئٝػتٓػاخ١ن١ ز٠ظطا١ٜن١ ئاَاز٠ٟ ز٠نات، ن١ نت

َٞ ي١ ز٠ض٠ٚ٠ نـؤثٞ بهـات، بـ١اَلّ يـ١ْاٚ ز٠ظطانـ١ ٖـ١ّ       َٛقابًٝٞ ضغَٛا َٝو به َٞ ن١غ َٞ، ن١ ٠ٚنٛ ئ٠ٚ١ ب َٝو ب ت
َٞ بـؤ ن١غـ١ن١ ٚ             ١ًَٝٝن١ ٖـ١َٝـ نـاض ئاغـاْٝٞ ز٠بـ ١ًَٝٝن١، ْٛغـد١ ئ١غـ َٟ بـ١ ٠ٚغـٝك١ ئ١غـ ئٝشتٝفاظ ز٠نط

َٝهــط    َٝطظاز ئاَــاش٠ٟ ث َٝهٞ تــط ئــ٠ٚ١ٟ نــاى ؾــ ٠َٛٝزٜــاض٠، خــاَي َٜهٞ غٝػت١َاتٝهٝؿــٞ ث َٝٛاظ ز ٚ نــاى س١َــ١ ؾــ
َٝهـسا نـ١ ظ٠ض٠ض بـ١           ١َّٝٝ نـ١ ض٠رـعٟ ئـ١عتائٞ ١َعًَٛاتـ١، يـ١ نات غعٝسٜـ، غ١باض٠ت ب١ ١َغ١ي١ٟ خاَيٞ غـ
َٝؿــٛٚزا بامســإ يــ٠ٚ١ نــطز نــ١ يــ١ و      َُٝــ١ يــ١ َــازز٠ٟ ث َٟ ئ١َــ١ زٚٚ ؾــيت َٛتــ١ْاقٝع٠، ئ ٠ٚغــٝك١ بطــ١ٜٓط

َٝـط٠زا بـاؽ يـ١ ٠ٚغـ         َٟ، ي َٝهسا ض٠رـعٟ ئـ١عتائٞ َـ١عًَٛات ز٠نـط ٝك١ ز٠نـات، ز٠بٛٚاٜـ١ ئ١َـ١ بـاؽ يـ١      ساَي١ت
ًَٞ بهطزاٜـ١، ٚاتـ١ َٛئ١غ١غـ١ن١ ئـ١ٚ زاَـ١ظضا٠ٟٚ نـ١ ظاْٝـاضٟ ز٠زات َـاؼي ئـ٠ٚ١ٟ ١ٖٜـ١ نـ١              ْٛغد١ٟ ئ١غـ
١ًَٝٝن١          َٝٓت١نـ١ ب١تـ١ْٗا، ْٛغـد١ٟ ئ١غـ َٝٓت١نـ١ بهـات، ْـ١ى يـ١ زؤنؤَ ًَٞ زؤنؤَ َٜعطاضٟ ي١ ْٛغد١ٟ ئ١غ ثاض

َٜو ي١ب١ض َٜطط َٝت١ ض ١ٜ٠َٛٝ ْاب َٜعطـاضٟ يـ١ ٠ٚغـٝك١ن١      نْٛه١ ب١ّ ؾ َٝـٞ ثاض ًَ َٝساْٞ ظاْٝاضٟ، ب١اَلّ ئ١طـ١ض ب ز٠ّ ث
َٝهــسا    َٜهــِ خػــتؤت٠ٚ١ يــ١ نات ١ٜ٠َٛٝ َــٔ ض َٝــساْٞ َــ١عًَٛات، ٚاتــ١ بــ١ّ ؾــ َٜطــطٟ يــ١ ث َٜهــ١ يــ١ ض ز٠نــات، دؤض
َٝـت ٜـاخٛز َـاؼي ئـ٠ٚ١ٟ         َٜت ز٠تٛاْ ١ًَٝٝن١ ظٜـاْٞ ب١ضز٠نـ١ٚ َٜت ن١ ْٛغد١ٟ ئ١غـ زا١َظضا٠ٚن١ بؤٟ ز٠ضز٠ن١ٚ

َٝـساْٞ ظاْٝـاضٟ، ٚاتـ١            ١ٜ١ٖ  ٍَ ثاضاغـتين َـاؼي زاٚانـاضٟ يـ١ ث ١ًَٝٝن٠ٚ١ بهـات، ي١طـ١ ئٝشتٝفاظ ب١ ْٛغـد١ ئ١غـ
َٝٓت١ن١ ٚ ئ١ٚ َار١ف قا١ْْٛن١ بؤ ئـ١ٚ   ًَٝٞ زؤنؤَ َٝو زضٚغت بهات ي١ ب١ٜين ثاضاغتين ْٛغد١ٟ ئ١غ ب١اَلْػ

َٞ َُٝٛاب َٝساْٞ ١َعًَٛات١ن١ٜ١، ب١ّ دؤض٠ َٔ ث ٍَ ١َبـس٠ئٞ     ن١غ١ٟ ر١ضا١ّٖ نطز٠ٚٚ ن١ ث زضٚغت تـط٠ ي١طـ١
َٞ، غٛثاؽ.  قا١ْْٛن١ ز٠طٛدم

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 
 َاَؤغتا عُط ر١ضَٛٚ.

َٜع عُط عبسايععٜع   بٗا٤ايسٜٔ:ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝبٝٓٝٝـ١نِ ١ٖٜـ١ ي١غـ١ض ئـ١ّ َازز٠ٜـ١، ز٠غت     خٛؾو ٚ بطاٜاْٞ  َٜع، َٔ ت دؤؾـٞ ز٠نـ١ّ يـ١ يٝص١ْنـ١ بـ١      ب١ض 
   َٞ َٜعإ باغٝإ نطز ٚابـعامن خـاَي ٠َٛٝنٞ طؿتٝٞ غٝاغ١ن١ٟ ظؤض باؾ١، ب١ؽ بؤ ناض٠غ١ضٟ ئ١ٚ ططرت١ٟ ب١ض  ؾ
          ،َٞ ١َّٝٝ بهـ١ٜٔ بـ١ ٜـ١ى بط طـ١ ناض٠غـ١ضٟ ئـ١ٚ ططرتـ١ف ز٠بـ ٍَ خاَيٞ غـ ي١ بط ط١ٟ ز٠ّٚٚ ب١ْسٟ )ت( ي١ط١

١ََٝٝسا نـ١ ئٝشتُـايٞ ١ٖٜـ١ بـ١ س١دمـ١تٞ         نـْٛه١ ب١ضاغـيت ئـ٠ٚ١ٟ نـ١ بـطاز٠ضإ باغـٝإ نـطز         يـ١ خـاَيٞ غـ
           َٞ ١ٜ٠َٟٛٝ يـ ٍَ خـاَيٞ )ت( بـ١ّ ؾـ َٟ يـ١ ظاْٝـاضٟ، ي١طـ١ ظٜاْط١ٜاْسٕ ب١ ٠ٚغٝك١، ئ١ٚ ٖاٚاَلتٝٝـ١ َـ١سطّٚ بهـط

َٜعإ يـ١ يٝصْـ١ ي١طـ١َيُإ بـٔ ب١ْـسٟ )ت:            َٞ، ئ١طـ١ض بـ١ض  سمل ْػمذ ايٛثٝكم١    به١ٕ ئـ١ٚ ططرتـ١ ناض٠غـ١ضز٠ب
َٜعإ يـ١ يٝصْـ١ )       ايؿدل   بأغتعُاٍ أدٗع٠ ميًهٗا َٟ ٜـ١ى دًَٛـ١ ظٜـاز بهـ١ٜٔ بـ١ض  ااٍل إشا أز٣ إىل االنمطاض  ي١ٚ
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َٜٝٛػـت  بايٛثٝك١ سر شاى تكّٛ املؤغػ١ بتكٜٛطٖا ،  ١ََٗٝٝٝـ ي١غٛن٠ٚ١ٜٓ١، ٖٝض ث ١ٜ٠َٛٝ بط ط١ٟ غ ب١ّ ؾ
َٟ َٟ بٓٛٚغط َٝط٠ ئ١ّ د١ًَٛ ئٝعار١ به١ٜٔ ١ْنات، ي١ٚ َٝب١ٝٝٓٝى، ١ٜعين ي١ ب١ْس ي ٟ )ت( َاؼي ١ْغدٞ ئ٠ٚ١ ت

١ٜ٠َٛٝى         َٝو يٝص١ٜ١ْنٞ تاٜبـ١ت ٜـإ ب١ضثطغـٞ ئـ١ٚ ز٠ظطاٜـ١ ب١ٖـ١ض ؾـ َٞ ئٝال نات ٠ٚغٝك١ بؤ ١َٖٛٚ ن١ؽ ب
         ّ ــ١اَل َٟ، ب ــسض ــ١ ب َٞ ظاْٝاض١ٜٝن ــ ــ١ض ز٠ب ــ١ ٖ ــ١ٚ نات َٝت١ز٠ض٠ٚ٠، ئ ــ ــ١ض به َٞ ئ١ط ــ١ْ ــإ ز٠ط١ٜ ــ١ ظٜ َٝيَن ن ــ١غَي  بٝػ

َٝبـٝين ز٠َٚٚـِ يـ١ ب       َٛ خ: ْػمد١ طبمل أالقمٌ عمٔ َهمُٕٛ      ١ْـسٟ ) ئ١غ١غـ١ن١ ١ٖغـيَت بـ١ ئٝػتٓػـاخٞ، ت
َٟ )عٔ ايٛايٛثٝك١  َهُْٛ٘ َٜـ ئ١ط١ضٟ ئـ٠ٚ١ ١ٖٜـ١ نـ١ ز٠قـاٚ ز٠ق١نـ١      ثٝك١ ، ٟ بؤ ن١ٝ؟ بٛتط نْٛه١ ي١ٚ

َٟ بـٛتطٟ )   َٟ ب١ ٖاٚٚاَلتٞ ْاٜـ١ٚ ٛ عمٔ َهمُٕٛ ايٛثٝكم١     ١ْط١ٜٓط ، )ْػمد١ طبمل أالقمٌ عمٔ ايٛثٝكم١       بـ١َيه
َٝبٝين ئ١خريّ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ خاَيٞ ئ١خري٠ ٜـ١عين  ضابعًا: ق ساي١ ٚدٛز ايٛثٝكم١ بًغمات َتعمسز٠ ،    ٠ٚ ١ٜ١ٖ )ت

َُٝــ١ يطايبٗمما  نــٞ )ٜــعٚز اغيعًَٛــات  َٜت ) زائــ١ٚ زاض ؾــت١ٓ نــؤٕ ؾــيت ئــاٚا ب١غــ١ض ئ َٝس٠ثــ١ض ٜممعٚز ايطايممب ت
َٜت، باملعًَٛات اييت ٜطٜسٖا بأٟ يغ١   زاض ؾت١ٓن١ ي١ ضٟٚٚ ظَا١ْٚا٠ٚ١ْٝٝ ١َٖي١ٜ١، ئ٠ٚ١ زاٚاناضّ ن١ ناى بهط

 ١ْى )ٜعٚز اغيعًَٛات(، غٛثاؽ.ق ساي١ ٚدٛز ايٛثٝك١ بًغات َتعسز٠ ٜعٚز طايب املعًَٛات  )
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 

َٜػتإ خإ ر١ضَٛٚ.  نٛ

َٜػتإ حمُس عبساي١ً: َٜع نٛ  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝ َٝب١ٝٝٓن١ٟ َٓٝـ ١ٖض ي١غ١ض بط ط١ٟ غ َٝت١ ٖؤناض بؤ ئـ٠ٚ١ٟ نـ١ يـ١ ظؤض    ت َُٝٛا١ٜ ض٠ْط١ ئ١َ١ ب ١َ١ٝ، ن١ ث
ٍَ ئ١ٚ زاض ؾت٠ٚ١ٟٓ َاَؤغتا عُـط زاّ، نـ١ ئ١طـ١ضٟ ئـ٠ٚ١ٟ      َٟ ب١ زاٚاناض، بؤ١ٜ ي١ط١ ساَي١تسا ٠ٚغٝك١ن١ ١ْزض
َٝبطـات ئـ١ٚ ناتـ١ َٛئ١غ١غـ١ خـؤٟ ٠ٚغـٝك١ن١ ئاَـاز٠ بهـات بـ١ ٖـ١ض              َٝٓتـ١ ظ٠ض٠ضٟ ث ١ٖبٛٚ ن١ ئـ١ٚ زؤنؤَ

َٜ َٝط َٞ، غٛثاؽ.ئاَ َٝٓت١ن١ ١ْط١ٜ١ْ َٝؿه١ٚتٛٚ ن١ ظٜإ ب١ زؤنؤَ  هٞ ث
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 

 يًٝٞ خإ ر١ضَٛٚ.

َٜع ي٢ًٝ اَري    عاض:ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

         ٟ ١َ١َٝٝ، يـ١ َـازز٠ٟ ١ٖؾـت١ّ ئـ٠ٚ١ َٝبٝين َٔ ي١ٚ َازز٠ٜـ١ يـ١ بططـ١ٟ ز٠ّٚٚ خـاَيٞ غـ نـ١ ت١غـبٝت بـٛٚ،     ت
َٜهدطا٠ٚ طؿت١ٝٝنإ ٚ َٛئ١غ١غات١ طؿت١ٝٝنإ تاٜب١ت١ٝٝنإ يـ١ َـا٠ٟٚ )   ( 11ز٠ْطٞ بؤ زضا، ئ٠ٚ١ بٛٚ ن١ ض

َٝـط٠  15تا ) َٞ، بؤ١ٜ َٔ ي ( ضؤش بتٛأْ ئ١ٚ ظاْٝاضٜٝا١ْٟ ن١ ٖاٚٚاَلتٞ زاٚاٜهطز٠ٚٚ ب١ ن١غٞ زاٚانطاٚ بط١ٜ١ْ
َٜٝٛػيت ْاظامن ن١غٞ زاٚاناض ب١ ئـ١دٗٝع٠  ٟ تاٜبـ١تٞ خـؤٟ يـ١ٚ زاَٛز٠ظطاٜاْـ١ ْٛغـد١ يـ١ ٠ٚغـٝك١نإ        ب١ ث

َٝؿــ١ٜ١نُإ ز٠نــاتٔ ي١ٚا١ْٜــ١ ئــ١ٚ ناتــ١ٟ ئــ١ٚ ن١غــ١ نــ١   َٜتــ٠ٚ١، نــْٛه١ ئــ٠ٚ١ تٛٚؾــٞ نــ١ْس ن ي١بــ١ض بطط
َٝذي،       َٜت١ ب١ض ز٠غيت، ئ١ٚ ٠ٚغـٝك١ٜ١ تٛٚؾـٞ ت١يـ١ف بـٕٛٚ بـ َٝذي ٚ ٠ٚغٝك١ن١ به١ٚ َٓٝ ئ١دٗٝع٠ٟ ب١ناض ز٠ٖ

َٟ يـ١ٚ         ١ْٖس٠ى ساَي١ت ١ٜ١ٖ ن١  َٜٔ، ز٠نـط ١َعًَٛاتـ١نإ ي١غـ١ض نؤَجٝؤتـ١ض يـ١ زاَٛز٠ظطاٜـ١نإ ١َٖيـس٠طري
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َٝذي بــؤ ٠ٚضطــطتين ظاْٝاضٜٝــ١نإ، ئــ١ٚ    َٝٓذي ئ١طــ١ض ئــ٠ٚ١ ت١غــبٝت بــ َٝو َُٝؤضٜٝــ١ى بــ١ناضبٗ ساَي١تــ١ ن١غــ
َُٝؤض١ٜ ي١ ساَي١تٞ ئ١ط١ض ظاٜطؤغ١نٞ ١ٖبٛٚ ي١ٚا١ْٜـ١ ٖـ١َٛٚ ئ١دٗٝع٠نـ١ تٛٚؾـٞ َٛؾـه١ًٝ بهـات، ٖـ١ّ        

َٝت ب١ ١َٖيططتٔ ٚ ثاضاغتين ئـ١ٚ ٠ٚغـٝك١   ٠ٚ َٝٔ، ١ٜعين ئ٠ٚ١ تٛٚؾٞ ١َتطغٞ ط١ٚض٠ ز٠ب غٝك١ناْٝـ بف١ٚت
َٝؿـٛٚ تـط ئـ١ٚ            َٝذي، نـْٛه١ يـ١ َـازز٠ٟ ث َٝـط٠ ٖـ١ب َٜٝٛػيت ْاظامن ئـ١ّ خاَيـ١ ي ٚ، ١َعًَٛاتا١ْ، بؤ١ٜ َٔ ب١ ث

٠ٚ ١َعًَٛات١نـ١ بـ١ ن١غـٞ    باب١ت١ ت١غـبٝت نـطا٠ٚ ٚ ي١غـ١ض ئـ١ٚ َٛئ١غ١غـاتا١ٜ١ْ نـ١ يـ١ٚ َـا٠ٚ زٜـاضٜهطا         
 زاٚانطاٚ بط١ٜٓٔ، ظؤض غٛثاؽ. 

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 
 ناى ؾٛإ ر١ضَٛٚ.

َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ دالٍ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

   ٟ َٝٞ سـطٚؼي ئ١دـ١ز َٜو خبات٠ٚ١ بـ١ث ، نـْٛه١ ١َٖي١ٜـ١ى يـ١    ١ٜن١ّ زاٚاناضّ يٝص١ْٟ قاْْٛٞ ت١غ١يػٛي١ن١ ض
٘ ت١غ١يػٛي١ن١ ١ٜ١ٖ، ١ّٖ ي١ نٛضز١ٜٝن١زا، ١ّٖ ي١ ع١ض٠ب١ٝن١ؾسا ئ٠ٚ١ ١ٜن١ّ، ز٠ّٚٚ ب١ْػـب١ت   ْـ٠ٚ١  ثايجم

َٞ ي١بــ١ض ئــ١ٚ ٖؤنــاض٠ٟ نــ١ ٚتــطا٠ٚ    َٝو زاٚاٟ ب١َيط١ْا١َٜــ١ى ز٠نــات ١ْٜــس٠ْ َٜطــطٟ ْانــات يــ٠ٚ١ٟ نــ١ ٜــ١ن ض
َٝٛاظ٠ٟ ن١ ي١غ١ض٠ٚ٠ زٜاضٟ نطا َٞ ب١ٚ ؾ َٜط١ٟ تط ١ٜ١ٖ ب١َيط١ن١ ب١ضاغيت، ز٠َي َٜت، ز٠ْا ض ٠ٚ ئ١ٚ ب١َيط١ٜ١ ْازض

         ،َٞ َٝـسضا٠ٚ ظ٠ض٠ض بـ١ ب١َيط١نـ١ بط١ٜـ١ْ َٝٛاظ٠ٟ نـ١ يـ١ ئـ١عال ئاَـاش٠ٟ ث َٜت، نْٛه١ ئٝشتُاٍ ١ٜ١ٖ ب١ٚ ؾ بسض
َٝٛاظ٠ٟ غـ١ض٠ٚ٠ زاٚاٟ بهـات، ئـ١عال بـؤٟ       َٞ ئ١ط١ض ب١ٚ ؾـ َٜيَت ب١تات١ٕ، ز٠َي َٞ ْاٜسض َٜططٟ ١ْٝ ْاَي ب١اَلّ ئ٠ٚ١ ض
١ٜ١ٖ ئ١ٚ ز٠ظطا١ٜ ن١ ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ن١ ب١َيط١ن١ ئٝشتُايٞ ت١ي١ؼي ١ٖٜـ١ ٚ، ئـ٠ٚ١ ظٜـاتط يـ١ ٜاغـاٟ ثاضاغـتين       
َُٝٛاٜــ١ ناض٠غــ١ضَإ نــطز زٚاتــط نــ١ يــ١ْاٚ ث١ضيــ١َإ  ب١َيط١ْا١َناْــسا ئ١َــ١ ٖاتــ١ ب١ضز٠غــتُإ، ي٠ٚ١ؾــسا ث

َِٝ غـ          ١َّٝٝ ب١ضاغـيت َـٔ ثـ َٝتـ٠ٚ١، غـ ع١ْـسا ئ١َـ١ يـ٠ٚ١    ١ٜٝط٠ يـ١ ضاب َْٛاق١ؾ١ٟ نـطا ئـ٠ٚ١ ظٜـاتط ضٕٚٚ ز٠ب
َٝـت نـ١ تـؤ زاٚاٟ ب١َيط١ْا١َنـ١ٟ         َٝت، ٜـإ ئـ١ٚ َٛئ١غ١غـ١ٜ١ ب َٝت ب١ضاغيت ع١قٛب١زاْٞ ئ١ٚ ز٠ظطا١ٜ ب ز٠ن
َٟ تــؤ ئٝذبــاضٟ ئــ١ٚ              َٝــت، ٜــ١عين ْــانط َٝس٠نــ١ٟ َــٔ زاٚاٟ ب١َيط١ْا١َٜــ١ى ز٠نــ١ّ، بــا بــ١ ئٝٓطًٝــعٟ ب ي

َٜت، تاييب ب١َيط١ن١ خؤٟ زٚاتط ئ١ٚ َٛئ١غ١غ١ٜ١ به١ٟ بؤؾِ بهات ب١ نٛضزٟ، ب١ضاغيت ئ١ ٠ٚ ْاس١ق١ٝ ز٠نط
َٝهِ     َٜت١ ئ١غتؤ، ب١َيط١ْا١َن١ ب١ ظَاْٞ ع١ض٠بٞ ١ٜ١ٖ، ب١ ظَاْٞ نٛضزٟ ١ٜ١ٖ، َٔ بـؤ خـؤّ ن١غـ ئ١ضن١ بطط
َٞ، ئٝٓذـا     َِٝ ٚاي١ً ز٠ق١ن١ؾِ بؤ ز٠ن١ٟ ب١ ع١ض٠بٞ ظ٠ظيـ١ت ْـ١ب ًَ َٝؿٞ ب َٟ ث ١َٝٝتٞ ب١ ع١ض٠بٞ ْانط ئٝؿِ ث

َٝت، ظؤض غٛثاؽ.سيس٠ٜيَت، باؾ١  َٝهٞ ْاضاغت ز٠ضن َٟ ن١ ئ١ٚ ز٠ق١ٟ ت١ضد١َ١ٟ ز٠نات ز٠ق َٟ ٖري ْانط  ي١ٚ
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى عبساي١ً.
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َٜع عبساي١ً حمُس اَري:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝري ئ١ٚ ن١غ١ٟ نـ١ زاٚاٟ َـ١عًَٛات   ١َُٝ ز٠َي ز٠نـات يـ١ زاَٛز٠ظطاٜـ١نٞ سهـَٛٞ، زاَٛز٠ظطـاٟ سهـَٛٝـ        ئ
َٝطاقٞ ظَاْٞ ض٠مسـٞ نـٛضزٟ ٚ، ع١ض٠بٝـ١، بؤٜـ١ َـ١رطٚظ٠ ئـ١ّ زاَٛز٠ظطاٜـ١ بـ١ ظَـاْٞ           َٝٞ ز٠غتٛٚضٟ ع ب١ث

َٝو ي١ ظَا١ْ ز٠غتٛٚض١ٜنإ ١َعًَٛات١نإ ر١ضا١ّٖ بهات، غٛثاؽ.  ١ٜن
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛض  زغتإ:ب١ض 

 َاَؤغتا عُط ر١ضَٛٚ.

َٜع عُط عبسايععٜع   بٗا٤ايسٜٔ:ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

( َٞ َٝط٠ ز٠َي َٝب١ٝٝٓٝى بؤ ئ٠ٚ١ٟ ناى ؾٛإ ٚتٞ ي ٜـ١عين  ق ساي١ ٚدمٛز ايٛثٝكم١ بًغمات عسٜمس٠ ،     ٚاي١ً ١ٖض ت
َٜع ناى ؾ َٜت١ غ١ض ؾاْٞ، ١ٖض ٜٚػتِ ئ١َ١ ضاغت ن٠ٚ١َ١ بؤ ب١ض  َٞ،    ئ١ٚ ئ١ضن١ ْان١ٚ ٛإ ئ١طـ١ض ي١طـ١َيُإ بـ

َٜيَت، غٛثاؽ. َٝو ئ١ٚ نات١ ١ٖض ناَٝاْٞ زاٚا نطز ئ٠ٚ١ٟ ز٠زض َٞ ب١ ن١ْس ظَاْ َٞ ٠ٚغٝك١ن١ ١ٖب  ١ٜعين ز٠َي
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 

 غؤظإ خإ ر١ضَٛٚ.
َٜع غؤظإ ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٟ زاْٝؿـتٕٛٚ ٖـ١َٛٚ تـ١ٚظحيو    َاؼي ٖ َٜعإ يٝص١ْ ي١ٚ َٝهٞ تط بسات٠ٚ١، ب١ض  َٝو ١ْٝ ٠ٚاَلَٞ ئ١ْساَ ٝض ئ١ْساَ
َٝبٛضز٠ٚ١ْ َٔ ئ١ّ قػ١ٜ١ ز٠ن١ّ، ث١ٜط ٠ٟٚ ْاٚخؤ ١ْى ئُٝٗـاٍ نـطا٠ٚ    َٜت٠ٚ١ ب١ زاٚاٟ ي َٜٝٛػت بٛٚ بسض ن١ ث

َٜهـ زٚٚداض، ظؤض غٛثاؽ. َٜت ٚ ي١ دٝاتٞ داض َٝؿٞ ب١غ١ضزاز٠ْط  ث
َٜ   ع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:ب١ض 

َٜعت، ر١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف. ١َُٝ ئٝساض٠ٟ د١ي١غات ز٠ز٠ٜٔ غؤظإ خإ ١ْى ب١ض   ئ
َٜع بهط نطِٜ حمُس )ئاغؤ(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َُٝـ١ بـ١    َٝبٝين ٚ بريٚ بؤنٕٛٚ غ١باض٠ت ب١ّ َازز١ٜ٠ خطاْـ١ ضٚٚ، ئ َٝو ت َٜو     نؤ١ََي َٜٝٛػـيت ز٠ظاْـري ١ْٖـس ث
َٝؿٓٝاضنطا بط طـ١ٟ ١ٜنـ١ّ يـ١ دٝـاتٞ )     ١َُٝ ب١ ْٝػب١ت ١ٜن١ّ ن١ ث ايططٜكم١ ايػم١ًٗ    ضٕٚٚ نطز٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ، ئ

( َٟ ١َُٝ الضضيإ ي٠ٚ١ ١ْٝ، ب١ ْٝػب١ت بط ط١ٟ ز٠ّٚٚ ١ٖض زاَٛز٠ظطا١ٜنٞ طؿـيت ٜـإ   ايططم ايػ١ًٗ  بٓٛٚغط ئ
   َٞ َٝٓيت يـ َٞ          تاٜب١تٞ ض٠ْط١ نـ١ زاٚاٟ زؤنـؤَ َٟ ٜـ١عين ض٠ْطـ١ ٖـ١ب َٝبهـط َٜط١ٜـ١ى زاٚاٟ ي َٟ بـ١ نـ١ْس ض ز٠نـط

َٝبهـات، بـ١ؽ ت١َ١ؾـاٟ بهـات، بـؤ خـؤٟ بٝبـٝيَن ض٠ْطـ١            َٟ نـاٟٚ ي َٟ، ١ٜ١ٖ ب١ؽ ز٠ٜـ١ٚ ًَٞ بٛ ْٛغد١ٟ ئ١غ
َٜيت،        َٟ نؤثٝٝـ١نٞ بـسض َٞ ئاَـاز٠ ز٠نـات، ١ٖٜـ١ ز٠ٜـ١ٚ َٜهٞ ي َٜت٠ٚ١، ١ٜ١ٖ َٛخت١ق١ض َٟ ؾيت ي١ب١ضز٠طط ١ْٖس

 َٟ ١ٜعين ١ٖض ١ٜى ي١ٚا١ْ، ب١اَلّ ب١ ؾهًٞ دٝادٝا ٠ٚغٝك١ف ت١ْٝا ب١ ؾـهًٞ َـ١نتٛب ْٝـ١ بـ١     ١ٜ١ٖ ز١ٜ٠ٚ
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((CD          بـ١ َٟ ١َٜٓ ١ٖٜـ١، ٜـ١عين بـ١ ئ١ؾـهايٞ َٛختـ١يٝف ١ٖٜـ١، ز٠نـط َٝيت ظٝسٜٛ ١ٜ١ٖ، ب١ ٚ ١ٜ١ٖ، ب١ ناغ
َٜو ؾيت دٛاْٞ ٚت، بؤ١ٜ ب١ضاغيت ب١ّ ؾ َُٝٛا١ٜ ي٢ًٝ خإ ١ْٖس َٜيَت، ث هال١ْ ئ١ط١ض ئ١ؾهايٞ دٝادٝاف بٝسض

١ٜٝ٠َٟٛٝ ئـ١ٚ زاٚاٟ نـطز٠ٚٚ           ٠َٛٝنإ غـ١ٜطنطا ئـ٠ٚ١ ظ٠ض٠ضٟ ١ٖٜـ١ بـؤ ٠ٚغـٝك١ن١ بـ١ٚ ؾـ ١ٜ٠َٛٝى ي١ ؾ ب١ ؾ
َٝت بؤ غ١ض ٠ٚغـٝك١ن١،   َٜيَت ن١ ظ٠ض٠ضٟ ْاب ٠َٟٛٝ زٜه١ ١ْٜسض َٜيَت، ب١اَلّ ئ٠ٚ١ ب١ٚ َاْا١ٜٟ ١ْٝ ن١ ب١ ؾ ْاٜسض

ــ١ٚ ١َتط    ــ١ ئ ــطز٠ٚ٠، بؤٜ ــٛاْٞ ضٕٚٚ ن ــيت د ــٛإ ب١ضاغ ــاى ؾ ــطاٟ    ن ــو ٚ ب ــ١ خٛؾ َٜو ي ــس ــ١ ١ْٖ ــ١ ن ــ١ٝ ْٝ غ
ٍَ ئ٠ٚ١ٜٔ ب١ٚ ؾـه١ً   ١َُٝ ي١ط١ َٟ، بؤ١ٜ ئ ث١ضي١َاْتاض باغٝإ نطز ن١ ئ٠ٚ١ بؤ ئ١ٜ٠ٚ١ س١ديب ١َعًَٛات بهط
َٜـت بـ١ سـ١قٞ ت١قـٜٛط، بـ١ تـ١ْٝا               َٝؿـٓٝاض٠ٟ نـ١ يـ١ دٝـاتٞ سـ١قٞ ١ْغـذ بهط َٝت٠ٚ١، غ١باض٠ت بـ١ٚ ث َٓٝ سي

َٝري َ ًَ َٜط١ٟ باب َٟ ي١ ض َٜطـ١ٟ زٜهـ١ف ١ٖٜـ١    ت١قٜٛط ز٠نط َٞ، ب١اَلّ ض َٝطا٠ٚ ب َٜط١ٟ ناَ َٝت، ٜإ ي١ ض ؤبا٠ٚ١ًٜ ب
َٝو بـ١         َٜـت، ١َغـ١ي١ٕ بـؤ صيْٛٚـ١ ؾـت بؤ ئ٠ٚ١ٟ تؤ ٠ٚغٝك١ٜ١ى ب١ ئ١دٗٝع٠ٟ خؤت ١َغ١ي١ٕ ي١بـ١ضٟ بطط

((CD       َٚٝط٠زا ئـ١ٚ ئذٗٝـع٠ يـ١ْا َٞ، ب١اَلّ ض٠ْطـ١ ئـ١ي ١ٜ١ٖ ز٠تٛاْٞ ب١ الثتؤث١ن١ٟ خؤت، ب١ َُٝؤضٟ بتس٠ْ
َٝو ١ٜ١ٖ، ١ٜعين ن١ؽ بـؤٟ  زاَ َٞ بٝبات١ ز٠ض٠ٚ٠، ١ٜعين ئ١َ١ ض٠ْط١ ١ٖغتُإ نطز ئٝؿهاي َٞ، ْاب ٛز٠ظطان١ ب

َٜتـ٠ٚ١، بؤٜـ١ يـ١ْاٚ          َٞ ئٝػتٓػـاخٞ بهـات، ٜـ١عين نـؤثٞ ي١ب١ضبطط ١ْٝ ٠ٚغٝك١ن١ ببات١ز٠ض٠ٚ٠ ي١ ز٠ض٠ٚ٠ بهـ
َٜٝٛػـت بهـات يـ١ْاٚ       َٝطاْـ١ ئ١طـ١ض ث َٜتـ١    َٛئ١غ١غ١ن١زا، ١ٜعين ١َب١غت ض٠ْط١ ئ١ي َٞ بربزض َٛئ١غ١غـ١ ْـاب

َٝهٞ زٜهـ١ٜإ           ز٠ض٠ٚ٠ٟ َٛئ١غ١غ١، َٔ ٖـ١ض ئ٠ٚ١ْـس٠ ضٕٚٚ نطزْـ٠ٚ١ّ ٖـ١بٛٚ ئ١طـ١ض خٛؾـو ٚ بطاٜـإ ؾـت
َٞ، غٛثاؽ.  ١ٖب

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 
  ر١ضَٛٚ ز. زاْا.

َٜع زاْا غعٝس قؤؼي:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝبٝين تط ١ٖبٛٚ ٚابعامن، نـ١ بـ١ ْػـب١ت بط طـ١ٟ )    ٚايً زاٚاٜـ١ى ٖـ١بٛٚ نـ١ يـ١ نٛضز١ٜنـ١ٟ      خ  ١ ١ٜى زٚٚ ت
١َُٝ َٛؾا٠ٚض١ٜ٠نُإ نطز، ٖـٝض الضضيـإ ْٝـ١ ي١غـ١ض      َُٝٛا١ٜ ئ َٜت، ث ٚؾ١ٟ ْا٠ٚض ؤنٞ ٜاخٛز ١َظَْٛٚٞ البسض

َٜت، زٜاض٠ ١َب١غـت ْـا٠ٚض ؤنٞ ئ٠ٚ١نـ١ ْٝـ١ ١َب١غـت خـٛزٟ        َٜت البسض َٜت،   ئ٠ٚ١، ز٠نط َٝٓت١ن١ٜـ١ بـسض زؤنؤَ
١َّٝٝ، بـ١اَلّ         ٍَ غـ َٝري )ت( يـ١ بط طـ١ٟ ز٠ّٚٚ ي١طـ١ ًَ ١َّٝٝ بـاب َٝهساْٞ )ت( ٚ غـ زاٚا١ٜنٞ تطٜـ ١ٖبٛٚ ي١غ١ض ي
َٞ ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ٟ )ت( ٜـ١عين ت١قطٜبـ١ٕ بـؤ ٖـ١َٛٚ ئ٠ٚ١ٜـ١ نـ١          َٝو زضٚغت ز٠ب َٝط٠زا ١ٖغت ز٠ن١ّ ئٝؿهاي ي

َٜهٞ ثاضاغتين ١َعًَٛات ن١ ١ٜ١ٖ، و ب١ ْٛ َٞ، بـ١اَلّ     دؤض ١ٜ٠َٛٝى بـ َٞ، ب١ ٖـ١ض ؾـ َٞ، ب١ ئ١يٝهوؤْٞ ب ٚغطاٚب
َٝري ئ١ٚاْـ١ٟ نـ١ ْٛٚغـطإٚ           ًَ َٝـس٠طات ظٜـاتط بـاب َٝٓتا١ْٜـ١ نـ١ ظ٠ض٠ضٜـإ ث ١َّٝٝ ظٜاتط ١َب١غيت ئ١ٚ زؤنؤَ غ
َٟ تــؤ بــ١ رــالف      ٍَ ز٠بــري، نــْٛه١ يــ١ )ت( ز٠نـط َٟ ٖـ١َإ َــ١رّٗٛٚ ْــازات، تٛٚؾــٞ ئٝؿـها َٝــو بــسض ئ١طـ١ض ي

ًَ َٞ ْاطات ئ١ٚ نات١ ئـٝال يـ١   َُٝؤضٟ باب ١َّٝٝ، نْٛه١ ظ٠ض٠ضٟ ث َٝري خ١ظْٞ به١ٜٔ عٝالق١ٟ ب٠ٚ١ زا١ْٝ ي١ غ
َٝهٞ يـ١ٚ باب١تاْـ١، دـا بؤٜـ١       َٝهسا ئ١ط١ض ١َغ١ي١ٟ بْٛٚٞ ظاٜطؤؽ ي١ْاٚ رالف َُٝؤض١ٜن١ ٜاخٛز ؾـت ساَي١ت

َٝت٠ٚ١، نْٛه١ زٚٚ ؾيت دٝا َٛعاي١د١ ز٠نات، غ َٓٝ ١َُٝ ئ٠ٚ١ ب١ دٝا سي  ٛثاؽ.ب١ ض٠ئٞ ئ
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َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:   ب١ض 

٠ٚ١َٜٓٓ تها١ٜ، ر١ضَٕٛٚ. َٜع٠نإ زٚا غٝاغ١تإ خبٛ َٝبٝين ث١ضي١َاْتاض٠ ب١ض   ب١ ض٠ناٚنطزْٞ ت
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝؿٓٝاض٠ناْٞ ئ١ْ َٝت،غٝاغ١ٟ َازز٠ن١ زٚاٟ ض٠ناٚنطزْٞ ث ٠َٛٝ ز٠ب  ساَاْٞ ث١ضي١َإ ب١ٚ ؾ

 "اٜكاٍ املعًَٛات: "املاز٠ ايعاؾط٠
 أٚالً: ملكسّ ايطًب بٝإ ايططم ايػ١ًٗ يٛقٍٛ املعًَٛات ايٝ٘، ٚ ع٢ً املؤغػ١ ايعا١َ أٚ اـاق١ تًب١ٝ طًب٘.

 ثاْٝاً: ع٢ً املؤغػ١ ايعا١َ أٚ اـاق١ تًب١ٝ املطايب ايٛاضز٠ أزْاٙ عٓس ايطًب:
 َٔ ايٛثٝك١ بايكٛض٠ املعتُس٠ يسٜٗا. ْػد١ أق١ًٝ -1
 سل َعا١ٜٓ ايٛثٝك١ عٓس ايهطٚض٠ بإغتدساّ ايٛغا٥ٌ اييت متًهٗا املؤغػ١ املع١ٝٓ. -3

 سل ْػذ ايٛثٝك١ زاخٌ املؤغػ١ بإغتعُاٍ أدٗع٠ ميًهٗا ايؿدل. -9

ْػد١ طبل أالقمٌ عمٔ ايٛثٝكم١، َطبٛعم١ أٚ َػمذ١ً، َط٥ٝم١ أٚ َػمُٛع١، إشا َما أَهمٔ إلماظ ٖمصٙ             -4
 د١ بإغتعُاٍ األدٗع٠ املتٛفط٠ يس٣ املؤغػ١ املع١ٝٓ.ايٓػ

 اعساز ْػد١ قشٝش١ َٔ ايٛثٝك١ االغاغ١ٝ، بؿهٌ كتكط أٚ أٟ تكٓٝف آخط يكٝغ ايٛثٝك١. -5

 ثايجًا: يًُؤغػ١ املع١ٝٓ ضفض أعطا٤ املعًَٛات ع٢ً ايٓشٛ املطًٛب ق ايأكط٠ أعميٙ، سر ًٜشل نطضًا بايٛثٝك١.
 ٛثٝك١ بًغات َتعسز٠، ٜعٚز طايب املعًَٛات بايًغ١ أٚ ايًغات اييت ٜطغب فٝٗا.ضابعًا: ق ساي١ ٚدٛز اي

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 

ٍَ زاْٝـ١؟    َٞ ي١طـ١ ٍَ زا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١ ظؤض غٛثاؽ، ن َٞ ي١ط١ َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْط٠ٚ١، ن َٜعإ ئ ب١ض 
ٍَ زا١ْٝ، ظؤض غٛثاؽ، ب١ ظؤض١ٜٟٓ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، رـ١ضَٕٛٚ بـؤ   9)تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١  ( ن١ؽ ي١ط١

 َازز١ٜ٠نٞ تط.
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ٚدٛز ايٛثٝك١ يس٣ َؤغػ١ آخط٣: املاز٠ اؿاز١ٜ عؿط٠
ايعا١َ ؼتأغ بايٛثٝكم١ املطًٛبم١ أّ   املٛظف املدتل ايطًب، عًٝ٘ إٔ ٜؤنس إٕ ناْت املؤغػ١ دٚال : سري ٜػتًِ 

ال، ٚإٕ مل تهٔ عٛظتٗا، ٜٚعتكس عٛظ٠ َؤغػ١ عا١َ آخمط٣، ًٜذمأ املٛظمف إَما إىل ؼٜٛمٌ ايطًمب إىل املؤغػم١        
 املع١ٝٓ َع اعميّ َكسّ ايطًب بصيو أٚ إىل إضؾاز َكسّ ايطًب إىل املؤغػ١ املع١ٝٓ اييت ؼتأغ بٗا.

 ايطًب َٔ تأضٜذ ؼًٜٛ٘ إىل املؤغػ١ املع١ٝٓ.ثاًْٝا: ؼتػب ١ًَٗ اإلداب١ ع٢ً 
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى ١ْضضيإ.
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َٜع ١ْضضيإ عبساي١ً قازض:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝٓت ي١الٟ زاَٛز٠ظطا١ٜنٞ زٟ: َازز٠ٟ ٜاظز٠ّ  بْٛٚٞ زؤنٝؤَ
َٞ ن١ ر١ضَاْبـ  َٜٝٛػـت١ دـ١خت يـ٠ٚ١ بهاتـ٠ٚ١ نـ١ زاخـٛا          ١ٜن١ّ: نات ١ضٟ تاٜب١شي١ْـس زاٚانـاضٟ ٠ٚضز٠طـطٟ، ث

َٞ ر١ضَاْبــ١ض٠ ضاطــريا٠ٚ ٜــإ ْــا؟ ئ١طــ١ض             َٝٓيت زاٚانــطاٚ الٟ ئــ١ٚ زاَٛز٠ظطــا طؿــت١ٟٝٝ ئــ١ٟٚ يــ زؤنٝــؤَ
          ،َٟ َٞ يـ١ زاَٛز٠ظطاٜـ١نٞ زٜهـ١ٟ طؿـتٝسا ز٠غـتس٠ن١ٚ َٝـٞ ٚابـ َٞ ٚ ث َٝٓت١ن١ الٟ ئ١ٚ زاَٛز٠ظطاٜـ١ ْـ١ب زؤنٝؤَ
َٜٝٛػت١ ر١ضَاْب١ض٠ن١، ٜإ ئ٠ٚ١تا زاٚاناض١ٜٝن١ ض٠ٚا١ْٟ ئ١ٚ زاَٛز٠ظطا١ٜ بهات ٚ ن١غـٞ زاٚاناضٜؿـٞ    ئ٠ٚ١ ث
َٝٓت١نـ١ٟ ال           َٜين ئـ١ٚ ن١غـ١ بهـات بـؤ ئـ١ٚ زاَٛز٠ظطـا زٜـاضٜهطا٠ٟٚ نـ١ زؤنٝؤَ َٜٛٓ َٞ ئاطازاض بهات٠ٚ١، ٜإ ض ي

َٜعضا٠ٚ(.  ضاطريا٠ٚ )ثاض
١ٝن١، ي١ ضؤشٟ س١ٚاَي١نطز٠ٚ١ْٝ بـؤ زاَٛز٠ظطـاٟ زٜـاضٟ نـطاٚ، سٝػـاب      ز٠ّٚٚ: َا٠ٟٚ ٠ٚاَلَسا٠ٚ١ْٟ زاٚاناضٜ

 .َٟ  ز٠نط
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 

َٝطظاز ْٛقت١ٟ ْٝعاَت ر١ضَٛٚ. َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ناى ؾ َٞ ت  ن
َٝطظاز  َٜع ؾ  ؾطٜف: عبساؿافغب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــ َٜ َٝؿــ٠ٚ١َإ نــ١ تــ١ٚاٚنطز ٖــ١َٟٛٚ بط طــ١ بــ١ بط طــ١ ز٠خطاٜــ١   َــٔ ١ٖغــتس٠ن١ّ زٚ يَن تــا ئــ١ٚ َاززاْــ١ٟ ث
   َٞ َٜط٠ٟ ثـ١ٜط ٠ٚ بـ َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ ئ١ط١ض ب١ طٛ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، ب١اَلّ ئ١َط ؤ َازز٠ن١ ١َٖٟٛٚ ب١ ١ٜن٠ٚ١ ز٠خط

َٞ ًَ َُٝإ ب َٝٗات٠ٚٛ ئ١َط ؤ؟ ئ١ط١ض يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ث  ، غٛثاؽ.ئ١َ١ٟ ئ١َط ؤ ضاغت١، ْاظامن بؤ ٚاٟ ي
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 

َٝهــٞ ظؤضٟ ب١غ١ضنــٛٚ بــٛٚ، بؤٜــ١ بط طــ١ بــ١ بط طــ١ خػــتُا١ْ   َٝؿــو َْٛاق١ؾــ١نطابٕٛٚ ز٠َ َٜــيَن ث ئــ٠ٚ١ٟ زٚ
       ٟ َٝط٠ ١ْضٜت١ن١ ١ٖض ئ٠ٚ١ ب٠ٚٛ َازز٠ن١ بـ١ عـاّ ز٠خ١ٜٓـ١ ز٠ْطـ٠ٚ١، نـاى عبسايًـ١ ْٛقتـ١  ز٠ْط٠ٚ١، ب١اَلّ ي

 ْٝعاَت ١ٜ١ٖ؟ ر١ضَٛٚ.
َٜع عبساي١ً حمُس اَري:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿـٓٝاض٠            َٞ ئـ١ّ ث َٝؿـٓٝاضٟ نـطز ٜـاخٛز ئـ١ٚ عٛضرـ١ٟ نـ١ ثـ١ٜط ٠ٚ٠ ز٠بـ َٞ ن١ؽ ث َٝٞ ث١ٜط ٠ٟٚ ْاٚخؤ غ ب١ ث
َٜت، ال١ْٜٞ ن١ّ َٝؿٛٚ بطؤض زض ١ََٝٝٞ َازز٠ٟ ث َٝٓر ن١ؽ زاٚاٟ نطز بط ط١ٟ غ َٟ، ث َٟ،  ئٝؿٞ ي١غ١ضبهط بطؤض زض

َٞ بـ١ ئـ١ٚ       َٞ ت١رػريٟ ئ٠ٚ١ ز٠نـات نـ١ ظ٠ض٠ض ز٠ط١ٜـ١ْ َٟ ١َغ١ي١ٕ ن نْٛه١ ئ١ّ َازز١ٜ٠ ظؤض ١َتات١ٝ ز٠نط
  ئ١َ١ ظؤض،،٠ٚغٝك١ ض٠مس١ٝ، بؤ١ٜ ب١ضاغيت

 
 



 19 

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 

َٝؿٛٚ ضؤٜؿت ناى عبساي١ً، تها١ٜ ظؤض َْٛاق١ؾ َٝؿـٛٚ   َازز٠ٟ ث ١َاْهطز ب١ ئاض٠ظٟٚ خؤَإ، تها١ٜ َـازز٠ٟ ث
َٝجــ١ض ٟ نــاى   َٝجــ١ض ٠ٜٛ، نانــ١ ز٠ْطــٞ ي١غــ١ضزضا٠ٚ، ت َٝؿــ٠ٚٛ نــاى عبسايًــ١ ت ضؤٜؿــت، ئ١طــ١ض ي١غــ١ض َــازز٠ٟ ث

َٝج١ض ٟ، ر١ضَٛٚ. َٝؿ٠ٚٛ ت  عبساي١ً، ئ١ط١ض َازز٠ٟ ث
َٜع عبساي١ً حمُس ْٛضٟ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝو ز٠ز٠ّ  َٝبه١ٜت٠ٚ١ خؤت، ١ٜعين قػ١ ي١غ١ض َازز٠ ٚ بط ط١ ْان١ّ، ئاَـاْر  غ١ض٠دم ب١ؽ س١ظز٠ن١ّ بريٟ ي
َٝـو،              َٝٓت َٝري يـ١ بـ١ٜين َـاؼي ٖـاٚٚاَلتٞ يـ١ ٠ٚضطـطتين ظاْٝـاضٟ ٚ، ثاضاغـتين زؤنؤَ ًَ ي١ ط١ٜاْـسْٞ ظاْٝـاضٟ بـاب

َٝــ       َٝٓت ــ١ض زؤنؤَ ــ٠ٚ١ ئ١ط َٝبه١ٜت ــريٟ ي ــ١ّ ب ــ١ّ س١ظز٠ن ــٝاض٠ ز٠ن ــ١ٚ ثطغ ــٔ ئ ــ١، َ ــإ ططْط ــاٚٚاَلتٞ ناَٝ و ٖ
َٞ ٖـ١ض تـؤ        َٞ، نـ١ٚاب َٞ باؾو٠، ن١ٚا ٚدٛزٟ بـؤ نـٞ ٖـ١ب َٞ ١ْب َٝٓت١ ن١ٚاب َٝٞ ئ١ّ زؤنؤَ َٝت ي غٛٚز١َْس ١ْب
َٞ بطـات بـ١ ٖـاٚٚاَلتٞ بـ١         َٜـت ٚ، ْـاب َٞ ز٠غـتهاضٟ بهط َٝس٠طات ْاب َٝٓت١ )ازي االبس(، ١َتطغٞ ث َٝٞ ئ١ّ زؤنؤَ ًَ ب

َٜ َٞ ١ٖض ٚاباؾو٠ بٝسض َٝت، ئ َٝو ثاغاٟٚ خطاخ ز٠ب َٞ تؤ ن١ْاي َٞ ز٠ب َٝٓت١، بؤ١ٜ ن١ٚاب َٝين ئ١ّ زؤنؤَ ين، بػٛٚت
َٝٓتا١ْٟ ن١ ١َتطغٞ ي١ْاٚ نـْٛٚٝإ ١ٖٜـ١، بؤٜـ١ تهاز٠نـ١ّ      بسؤظٜت٠ٚ١ بؤ غٛٚز ٠ٚضططتٔ ي١ّ دؤض٠ زؤنؤَ

َٝؿٛٚ باتٌ ز٠نات٠ٚ١، غٛثاؽ. َٞ سٛنُٞ ت١ٚاٟٚ َازز٠ن١ٟ ث  ٚاي١ً بط ط١ٟ غ
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١  ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:ب١ض 

َٜعاْـ١ ْاٜٚـإ      َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ تا ْاٟٚ بٓٛٚغـري ئـ١ّ ب١ض  َٞ ت َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ن َٝػتا ئ١ّ َازز١ٜ٠ٟ ن١ زٚا َازز٠ خٛ ئ
َٝطٜظإ خـإ، ثـ١ضٜٚٔ خـإ، نـاى دـالٍ،       ْٛٚغطا٠ٚ )طَٛيٝعاض خإ، ئاؾيت خإ، َاَؤغتا عُط، غؤظإ خإ، ب

ٌ نـاى ْـ١شاز، نـاى خٛضؾـٝس، نـاى عبسايًـ١ َـ١ال ْـٛضٟ، نـاى رـا           ناى طياٍ، الْا خـإ، نـاى عبسايػـالّ،    ، نم
َٜػتإ خإ(، طَٛيٝعاض خإ ر١ضَٛٚ.  نٛ

َٜع طَٛيٝعاض قازض امساعٌٝ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ــ١ضؤشٟ          ــ١ ي ــ٠ٚ١ٟ زاٚاناض١ٜن ــا٠ٟٚ ٠ٚاَلّ زاْ َ َٞ ــ ــ١ ز٠َي ــ١، ن ــ١ّ َازز٠ٜ ــ١ٟ ز٠ّٚٚ ي ــ١ض بط ط ــٔ ي١غ ــٝين َ َٝب ت
َٝؿو يـ١ َازز٠نـاْٞ تـطزا بـاؽ يـ١ ٠ٚضطـطتين       س١ٚاَي١نطز١ْٝٚ َٜت، ث ٠ بؤ زاَٛز٠ظطاٟ زٜاضٜهطاٚ سٝػاب ز٠نط

َٜت١ ي١ضؤشٟ ٠ٚضططتين زاٚاناض١ٜن٠ٚ١ ي١الٜـ١ٕ زاَٛز٠ظطـاٟ    َُٝٛا١ٜ ئ١ط١ض بهط َٝط٠ف ث زاٚاناض١ٜن١ نطا، بؤ١ٜ ي
َٟ باؾو٠، غٛثاؽ.  زٜاضٟ نطاٚ سٝػاب ز٠نط

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١  ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى ئاؾيت.
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َٜع ئاؾيت ععٜع قاحل:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

      ( َٞ َٝبٝين َـٔ غـ١باض٠ت بـ١ّ َازز٠ٜـ١ نـ١ ز٠َيـ ٚإٕ مل تهمٔ عٛظتٗما ٜٚعتكمس عمٛظ٠ َؤغػم١ عاَم١ أخمط٣ ،        ت
ــ١ٟ ) ٕ   شات عميقمم١  ئٝعار ــا ــ١، ٜ َٝٓت١ن ــ١ٜ١ زؤنؤَ ــ١ٚ َٛئ١غ١غ ــ١ ئ ــت، ٚات َٜ ــؤ بهط ــؤ    ب ــ١ ب ــ١ٟ تايب ــ١ٚ ن١غ ئ

َٝت بـ١ ئـ١ٚ ١َعًَٛاتـ١ٟ نـ١ ئـ١ٚ ٖاٚٚاَلتٝـ١ زاٚاٜهـطز٠ٚٚ،         ١َعًَٛات بؤٟ ئٝشاي١ به١ٜت ن١ عٝالق١ٟ ١ٖب
َٟ بؤ ١ٖض َٛئ١غ١غ١ٜ١ى ٚ ناض٠ن١ قـٛضؽ بهـات   َؤغػ١ عا١َ أخط٣ شات عميق١  ٚات١ ي١ زٚاٟ ) َٝط ١ْى بٝٓ

َٝبـٝين    ًٜذمأ املٛظمف إَما إىل ؼٜٛمٌ     تـطّ ١ٖٜـ١ ي١غـ١ض )    ي١غ١ض ئ١ٚ ن١غ١ٟ ن١ زاٚاٟ ظاْٝاضٟ ز٠نـات، ٜـ١ى ت
َٞ ايطًب اىل املؤغػ١ املع١ٝٓ ،  َٝػتا ب١ض ي٠ٚ١ٟ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ز٠ضن ب١ بط ٚاٟ َٔ ئ١َ١ ظؤض ظ٠عٝف١ ١ٜعين خؤ ئ

َٞ ٚايًــ١   َٝو نــ١ تــؤ ز٠نــٞ غــ١ض٠زإ ز٠نــ١ٜت بــ١ ئٝذتٗــازٟ خــؤٟ ٠َٛظ٠ر١نــ١ بــ١ تــؤ ز٠َيــ َٜٓ يــ١ ٖــ١َٛٚ ؾــٛ
١ٜ٠َٛٝنٞ           ت١غ١ٚضز٠ن١ّ يـ١ رـالٕ ؾـَٜٛ    َٜهٞ تـط بٝه١ٜٓـ٠ٚ١ بـ١ ؾـ َٞ ئ١َـ١ف دـاض َٝت، خـؤٟ ئ١َـ١ ز٠بـ ٔ ٖـ١ب

َٝت، ٜإ ئ١ٚ ت١ي١بـ١ ٠ٚنـٛ ئٝعتٝبـاض نـؤٕ ئٝشايـ١نطا٠ٚ بـؤ        َٜهٞ بؤ بٓٛٚغ زا١َظضا٠ٜٚٞ، ١ٜعين ٜإ ْٛٚغطاٚ
َٜـت،           َٝـت نـ١ ئـ١ّ ثؿـتطريٟ ز٠نـات نـ١ ٖاٚنـاضٟ بهط َٝهٞ بؤ بٓٛٚغٞ ٠ٚنـٛ ٚاب َٝه َٛئ١غ١غ١ن١ٟ خؤٟ ٖاٚث

َُٜٓـْٛٚٞ خـ١َيهٞ             ئ١ط١ َٝهـ١ دـاضاْٞ تـطٜـ خـ١َيو بـ١ ٜٚـصزاْٞ خـؤٟ ض َٞ ١َعًَٛات َٝت ٠ٚنـٛ ٚابـ ض ئاٚا ْـ١ب
َٝت٠ٚ١ غٝاغ١ٟ ٜاغان١، ظؤض غٛثاؽ. َٝت به  نطز٠ٚٚ، بؤ١ٜ ئ١َ١ ب١ضاغيت ز٠ب

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 
 َاَؤغتا عُط ر١ضَٛٚ.

َٜع عُط عبسايععٜع  بٗا٤ايسٜٔ: ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜطٟ ز٠َٚٚٞ ز٠ق١ ع١ض٠ب١ٝٝن١ َازاّ ز٠ق١ ع١ض٠ب١ٝٝن١ ز٠ن١ْ١ 11ػب١ت َازز٠ٟ )ٝب١ ْ ( َٔ ٚاز٠ظامن ي١ ز
( َٞ َٟ ن١ ز٠َي َٝبٝين ز٠ن١ّ ن١ي١ٜ١ُٝى ث١ض ٠ٜٛ ي١ٚ َٜعإ ت سر ٜػتًِ املٛظف املدتل ايطًمب عًٝم٘   ئ١غٌ، ب١ض 

َٜـسا   ايعا١َ ؼتأغ بايٛثٝك١ املطًٛب١ أّ ال، ٚإٕ مل تهٔ عٛظتٗما ٜٚعتكمس    إٔ ٜؤنس إٕ ناْت املؤغػ١  َٞ ي١ٚ ز٠بـ
َٟ )ٚدٛزٖا حبٛظ َٜـسا ن١ي١ُٜٝـ١ى   ٠ َؤغػم١   ٜـ١عين نـٞ؟ )ٜٚعتكـس حبـٛظ    ٠ َؤغػم١ عاَم١ أخمط٣ ،    بٛتط ي١ٚ

 ث١ض ٠ٜٛ نانٞ ن١ٕ، غٛثاؽ.
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 

 خإ ر١ضَٛٚ. غؤظإ

َٜع غؤظإ ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َؤغػم١ أخمط٣ شات عميقم١     ب١ض ٜعإ ئ١ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َإ، َـٔ يـ١ٚ باب١تـ١ٟ نـ١ ئاؾـيت خـإ باغـٞ نـطز )          
َٟ بؤ َٛئ١غ١غ١ٜ١نٞ تط )َع اعالّ  َٞ ت١سٌٜٛ ز٠نط ثؿتطريٟ ز٠ن١ّ ي١ٚ خاَي١زا، ب١اَلّ ي١ّ ساَي١ت١ٟ ن١ ز٠َي

َٜت ٖـري زضٚغـتيَب      ايطًب بصيو أٚ إىل إضؾاز َكسّ ايطًب اىل املؤغػم١ املعٓٝم١ ،    َكسّ َُٝـ١ ْاَاْـ١ٚ َٜعإ ئ بـ١ض 
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ٍَ نــ١ْس            ــ١ ئ١طــ١ض ي١طــ١ َٝـ ٚتَٛٚاْ ــ١ َازز٠نــاْٞ ي١َــ١ٚ ثــ َُٝــ١ ي ــري ٚ ع١ظ١ٜتــساْٞ ٖاٚٚاَلتٝــإ، ئ ضؤت
َٟ؟ ئشات ايعميق١  َٛئ١غ١غ١ٜ١نٞ ) َٝت ئ١ٚإ خؤٜإ ت١قسضيٞ نطز٠ٚٚ بؤ نٛ ١ٚإ ١َٖٛٚ ث٠ٜٛ١ْس١ٜٝناْٞ ب

َٝـ   َٝــو نــ١ َٛز٠نــ١ تــ١ٚاٚ بــٛٚ، ٜــإ ثــ خؤٜــإ ز٠نــ١ٕ ْٛغــد١ن١ ٠ٚضز٠طــطٕ ٖــ١َٟٛٚ بــؤ ساظضز٠نــ١ٕ، نات
َٝطٕ بؤ َٛئ١غ١غ١ٜ١نٞ  َٝٔ ئ٠ٚ١تا بؤَإ ئاَاز٠نطزٟٚٚ، بؤ ز٠ٜٓ َٝٞ ز٠َي ٠َٛٝز٠ن٠ٚ١ْ١ٚ ث َٛز٠ن١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ث

َٜعإ ي١ٚا١ٜ١ْ ئ١ّ ن١غ١ َٛئ١غ١غ١ن١ َٞ       زٜه١؟ ب١ض  َٝـت، ٜـ١عين ز٠بـ َٝـٞ زٚٚضب زٚٚ غ١زٚ ث١دما نًَٝٛـ١تط ي
َٜتـ١ خ١تـ١ض٠ٚ٠، ئ١طـ١ض ئـ١ٚإ ئاغـإ نـاضٟ          َٞ ٚ غ١ر١ضبهات، ١ٜعين ي١ٚا١ْٜـ١ سـ١ٜاتٞ به١ٚ غٛاضٟ غ١ٜاض٠ب

َٜط١ٟ ) ١َُٝ ناضئاغاْٞ ١ْنـ١ٜٔ يـ١ٚ باب١تـ١زا؟ بـ١اَلّ      email)به١ٕ ٚ بتٛأْ ي١ ض ئ١ٚ ؾتا١ْ زاٚا به١ٕ، بؤ ئ
َٝـت ٚ       ١ٜى ؾيت ن١ف َٝهٞ زٜه١ ١ٜ١ٖ، ئ١ط١ض ب١ ١َٖيـ١ ت١قـسضيٞ ئـ١ٚ َٛئ١غ١غـ١ٟ نطزب ١ٜ١ٖ، ١ٜى ساَي١ت

َٝري ي١ َٛئ١غ١غ١ٜ١نٞ تطزا١ٜ، ئـ٠ٚ١ ئاغـا١ٜٝ، بـ١اَلّ ئـ٠ٚ١ٟ نـ١       ًَ ١َُٝ ١ْٝ بؤٟ ضاغت به٠ٚ١ْ١ ب َٞ ي١الٟ ئ ًَ ب
َٞ خـ     َٝهٞ ٖـ١ب َٞ ٚ، ي١الٟ َٛئ١غ١غ١ٜ١نٞ تـط ب١ؾـ َٝهٞ ١ٖب َٝـطٕ، ب١ضاغـيت   تؤ ت١ي١ب١ن١ ي١الٟ تؤ ب١ؾ ؤٟ بٓ

 ئ٠ٚ١ ناض ئاغاْٞ ١ْٝ، ظؤض غٛثاؽ.
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 

َٝطٜظإ خإ ر١ضَٛٚ.  ب

َٝطٜظإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜٝٛػت ْانات،  َٜت، نْٛه١ ث ئ٠ٚ١ ئٝؿٞ َازز١ٜ٠نٞ ٜاغاٜٞ ْٝـ١  ب١ ْٝػب١ت َٔ ئ١ٚ َازز١ٜ٠ ظٜاز٠ ئًٝػا بهط
َٞ زاٚاٟ ظاْٝاض١ٜٝى ز٠نات ئ١ط١ض يـ١ٚ   information)ئ٠ٚ١ ئٝؿٞ ئٝػعالَات١ ) ١ٖض ٖاٚٚاَلت١ٝٝى ن١ ز٠ن

َٞ بط ؤ رالٕ زاَٛز٠ظطا، بؤ١ٜ ئ٠ٚ١ ئٝؿ١نٞ ت١ْٗا ئـٞ ئٝػـتعالَات١،    َٝٞ ز٠َي َٞ ب١ ؾ١ر١ٜٞ ث زاَٛز٠ظطا١ٜٟ ١ْب
َٝذي ئ١ط١ض ٖاٚٚاَلتٝٝـ١ى نـ٠ٚٛ   ، ن١ informationٖ)ئٞ ثطغط١ٜ١ ) َٜٝٛػت١ ١ٖب ١َٛٚ ي١ زاَٛز٠ظطا١ٜى ث

َٞ، غٛثاؽ. َٞ بط ؤ رالٕ د َٟ ١ْبٛٚ ز٠َي َٝهٞ نطز ي١ٚ َٝو زاٚاٟ ؾت َٜٓ  ؾٛ
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 

 ث١ضٜٚٔ خإ ر١ضَٛٚ.

َٜع ث١ضٜٚٔ عبسايطظئ عبساي١ً:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ   ث١ضي١َإ:ب١ض 

َٝتـــ١ ٖـــؤٟ ظٜـــازنطزْٞ ضؤتـــري ٚ ن١ٚاؾـــ١نطزْٞ خـــ١َيو، ي١بـــ١ض ئـــ٠ٚ١ٟ ٖـــ١ض     زٜـــاض٠ ئـــ١ّ َازز٠ٜـــ١ ز٠ب
َٝو زاٚاٟ          ــ١ن ــ١ ٜ ــو ن َٝ ــ١ٜ١، نات ــ١ٚ َٛئ١غ١غ َٜعٟ ي ــاض ــؤٟ ز٠ث ــ١ خ ــ١ت ب َٝٓيت تاٜب ــؤَ ــ١ٜ١ى زؤن َٛئ١غ١غ

َٞ ئ١َــ١ ال  َٝــٞ ز٠َيــ َٝٓتــ١ى ز٠نــات، زاٚاٟ ظاْٝاضٜٝــ١ى ز٠نــات، ئــ١ّ زاَٛز٠ظطاٜــ١ ث ٟ َــٔ ْٝــ١ بــط ؤ الٟ زؤنؤَ
ــ١ٚ        ــاضٜهطزْٞ ئ َٜعط ــ١َيططتٔ ٚ ثاض ــ١ٝ؟ ٖ ــ١ ن ــ١ّ زاَٛز٠ظطاٜ ــٞ ئ ــ١ ئٝؿ ــ١زٟ ئ١َ ــا ئ ــط، ئاٜ ــ١نٞ ت زاَٛز٠ظطاٜ
َٜتـ٠ٚ١ ي١بـ١ض       ظاْٝاضٜٝا١ْ ١ْٝ ن١ تاٜب١ت١ ب١ َٛئ١غ١غ١ن١، بؤ١ٜ َٓٝـ زاٚاز٠ن١ّ نـ١ ئـ١ّ َاز٠ٜـ١ ض٠رعبهط

َٝت١ ٖؤٟ ظٜازنطزْٞ ضؤتري، ظؤض غٛثاؽ.  ئ٠ٚ١ٟ ز٠ب
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َٜ  ع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:ب١ض 
 ناى دالٍ ر١ضَٛٚ.

َٜع دالٍ عًٞ عبساي١ً:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٔ ي١ َازز٠ناْٞ ن١ ١َٖٛاضنطابٕٛٚ باغهطا، باغٞ ئ٠ٚ١ّ نطز ن١ َٛئ١غ١غـات ٚ زاَـ١ظضا٠ٚناْٞ سهَٛـ١تٞ    
َِٜ زٚاٟ غاَيٞ ) َٝطام ب١ طؿت١ٖ1991ض ٝٞ ن١ ظٜاتط ي١ ١ٖؾتا غاَي١ ئ١ّ ؾت١ٟ ن١ يـ١ّ َـازز٠ ٖـات٠ٚٛ    ( ٚ، ع

َٝهٞ ت١ضبـ١ٟٚ       َٞ ئٝؿـ َٛق١غري٠ ب١ س١قٞ ٖاٚٚاَلتٞ ٚ ب١ س١قٞ ز٠ٚائريٜـ، ١ٜعين ٖاٚٚاَلتٝٝـ١ى نـ١ ْـ١ظاْ
َُٝـ١ )    َٞ بؤ ت١ضب١ٝ ٜـ١عين خـ١َيهٞ ئ َٞ به َٝهٞ قش١ٟ ١ٖب َٞ بؤ قش١، ٜإ ئٝؿ َٜٓـس٠ٚاض٠،  ١ٜ١ٖ91 به %( خٛ

َٞ خ١َيو زٚٚ ت١سػٌٝ س َٞ ب١ ثطغهطزٕ ز٠ن َٞ بؤ زائري١ٜ٠ى ب١ضاغيت ب١ ت١ٚدٝ٘ ز٠ن ١ًَ خ١َيو ن١ ز٠ن اغ
َٜـت، ْـ١        َٝػـتا ١َْـ١عًَٛات ز٠زض َٞ ن١ ي١ زائري٠نـإ ٖـ١تا ئ ٚؾٝاض٠ ٚ، زائري٠ناْٝـ ب١ضاغيت ئ١َ١ ٚاز٠ط١ٜ١ْ

َٟ ئ١َاْـ١ ٖـ١َٟٛٚ ت١ق       َٟ ي١ٚا١ْٜـ١ ن١ٚاؾـ١ناضٟ بهـط َٜط١ٟ ضاغت ثٝؿإ ب١ خـ١َيو ز٠زض ػـري٠ بـ١ سـ١قٞ    ض
َٛاتٔ ٚ ز٠ٚائريٜؿ١، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ب١ضاغيت بْٛٚٞ ئ١ّ َازز١ٜ٠ ي١ّ ٜاغا١ٜ ت١قػري٠ بـ١ سـ١قٞ ز٠ٚائريٜــ ٚ    

َٟ، ظؤض غٛثاؽ.  ب١ س١قٞ ٖاٚٚاَلتٝـ، س١ق١ ئًٝػابهط
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 

 ناى طياٍ ر١ضَٛٚ.

َٜع طياٍ   ِٝ:ابطاٖ طاٖطب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝـ    َٝري ٚ غ١ٜطٟ ئ١ّ َازز١ٜ٠ به١ٜٔ ب١ تاٜب١تٞ خاَيٞ ١ٜن١ّ، ٚابعامن ئ١ٚ باب١ت١ ي١ َازز٠نـاْٞ ثـ ئ١ط١ض ب
َٝػتا ن١ َازز٠ٟ ) ( )َٗاّ ٚ قالسٝات اهلٝئ١ ٚ اغتالّ ايؿهاٟٚ ازي دخط٠(، بؤٜـ١ َـٔ ْـابِٝٓ    9(، َازز٠ٟ )6ئ

َٜٝٛػيت ْـابِٝٓ ئـ١ّ    َـازز٠ ٖـ١بٔ، نـْٛه١ َـازاّ َٛئ١غ١غـ١ غـاٜيت خـؤٟ ١ٖٜـ١ ٚ َـ١عًَٛات          ١ٜعين ب١ ث
َٜٝٛػت ْانات ١ٖٚٚاَلت١ٝٝى  َٝت، ٜإ ٜٚب غاٜيت خؤٟ باَلٚ نطز٠ٚٚ، ث ١َٖٛٚ ي١غ١ض نؤَجٝٛت١ض، ٜإ ئٝٓت١ضْ
َٝـ      َٝو زاٚاٟ ظاْٝــاضٟ بهــات ٚ يــ١ زائـري٠ ٜــإ يــ١ٚ َٛئ١غ١غـ١ زاٚابهــات، نــْٛه١ ثــ َٝو ٜــإ ن١غـ ٜـإ خــ١َيه

َٝـت ت١ئهٝـس بهـاتٔ ئـ١ٚ باب١تـ١ ث٠ٜٛ١ْـسٟ بـ١ّ زائـري٠         زاٚانط َٜٝٛػت١ ي١غ١ض زاٚاناض بعاْ زْٞ ظاْٝاض١ٜٝنإ ث
َٝت، ئ١ط١ض ٖاتٛ َاف  َٓٝ َٜس١ٜ٠ زاٚاٟ ئ٠ٚ١ ز٠ن١ّ ن١ ئ١ٚ َازز٠ ١َْ َٝهٞ ظ ١ٜ١ٖ، بؤ١ٜ َٓٝـ ْابِٝٓ ئ٠ٚ١ ؾت

َٝؿ َٜت، ث َٝٓا البسض َٞ ٚابعامن ظَا١ْٚاْٞ ت١ٚاٚ ١ْٝ ئ١ط١ض َا ز٠ْطٞ ١ْٖ َٜهِ ْاضز٠ٚٚ بؤ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ز٠َي ٓٝاض
املٛظف املدتل ايطًب عًٝ٘ إٔ ٜتأنمس َمٔ إستأماظ املؤغػم١ بايٛثٝكم١ َمٔ عسَم٘ ٚإٕ مل تهمٔ         ) سري ٜػتًِ 

عٛظتٗا ٜٚعتكس بٛدٛزٖا عٛظ٠ َؤغػ١ أخط٣ عًم٢ املٛظمف إَما ؼٜٛمٌ ايطًمب اىل املؤغػم١ املعٓٝم١ ٚ اعمميّ         
َٜذي ، غٛثاؽ.ٝٗا ، زٚٚباَكسّ ايطًب بصيو أٚ إضؾازٙ اي  ض٠ َٛئ١غ١غ١ٚ، َٛئ١غ١غ١ زٚٚباض٠ ١ْنط
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َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 

َُٝـ١ ئ١طـ١ض ئـ١ّ َازز٠ٜـ١ ن١ٚتـ١           َٟ؟ ئ َٞ ن١ؽ زاٚاز٠نـات ئـ١ّ َازز٠ٜـ١ يـ١غٛبهط يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ظٜاتط ي١ غ
ٍَ ئ٠ٚ١ٜـ١     ز٠ْطسإ ٚ ي١غٛنطا ئ١ٚ َْٛاق١ؾ١ٟ بؤ نٞ بهط َٞ ي١طـ١ َٟ؟ ن١ٚات١ با بٝد١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١ بـعاْري نـ

َٟ ، رـ١ضَٛٚ     َٟ بؤ ئ١ٚ ١َٖٛٚ َْٛاق١ؾـ١ٜ١ بهـط َٜت، ئاخط باؾ١ ئ١ط١ض ي١غٛبهط َٝت ٚ َْٛاق١ؾ١ بهط َٓٝ ن١ سي
 ناى زاْا.

َٜع زاْا غعٝس قؤؼي:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜصضا٠ٚ ن١ ي١  َٝٓـاْٞ ظاْٝـاضٟ      ئ١ٚ َازز١ٜ٠ ظٜاتط ٠ٚنٛ ئ٠ٚ١ زاض  َٝري ٜاغـاٟ َـاؼي ب١ز٠غـت ٖ ًَ صيٛظ٠د١ناْٞ باب
َُٜٓاٜٞ نطزْٞ زاٚاناض٠، ١ٜعين تـؤ ٖاٚناضٜـ١نٞ ظٜـاز٠ٟ     ٚاَلتاْٞ تطٜـ ١ٜ١ٖ، ظٜاتط ١َب١غت١ن١ف ئ١ٜ٠ٚ١ ض
َٝهطا٠ٚت٠ٚ١، ب١اَلّ غ١باض٠ت ب٠ٚ١ٟ ن١ ئ١ط١ض يـ١ٚ زاَٛز٠ظطاٜـ١    ١ٜ٠َٛٝ بريٟ َي َٝؿه١ف ز٠ن١ٟ ب١ٚ ؾ َٝري ث ًَ باب

َٜين تطٜـ ظاْٝاض١ٜن١ٟ بـؤ خباتـ١ ب١ضز٠غـت ٚ ٜـاخٛز بـؤٟ ث١ٜـسابهات،       ١ْ بٛٚ ئ٠ٚ١ ئ١ٚ زاَٛز٠ظطا١ٜ ي١ ؾٛ
ــ١ٚ            ــٞ ئ ــ١ ئٝؿ ــ١بٛٚ ي١ٚا١ْٜ ــ٠ٚ١ ٖ ــاضٟ ئ ــْٛه١ زاٚان ــت ن َٝ ــ١ت ب ــ١ ظ٠ظي َٝو ي١ٚا١ْٜ ــ١َ ــ٠ٚ١ ن ــيت ئ ب١ضاغ

 ٕ َٝت بٛاض٠ناْٝـا َٝري ٠ٚظاض٠ت١ناْٝؿٝإ دٝاٚاظب ًَ َٝت، ي١ٚا١ٜ١ْ باب َٝـت ئٝٓذـا بؤٜـ١     زاَٛز٠ظطا١ٜف ١ْب دٝاٚاظب
ٍَ قػ١ٜ١ى ١ٖبٛٚ ي١غ١ض ئ٠ٚ١ٟ ن١ ئٝػتعالَات ٜاخٛز )ئٝٓت١ض١َٜؿٔ( ئ١ٚ  َٞ ئ٠ٚ١، ب١ ١ٖضسا ظ٠ظي١ت ز٠ب
١َُٝ ي١ ٜاغا١ٜن١زا ٠َٛظ٠ؼي َٛخت١قُإ زٜاضٜهطز  زاَٛز٠ظطا١ٜ ز٠تٛاْٞ ئ١ٚ خ١ب١ض٠بسات ب١ زاٚاناض، ب١اَلّ ئ

َٝٞ ئ١ٚ ٜاغا١ٜ ن١ ظاْٝاضٟ خبات١ ب١ضز٠غيت ٖاٚٚاَلتٝٝـإ،  ي١ٚ بٛاض٠زا، دا بؤ١ٜ ئٝؿٞ ٠َٛظ٠ؼي َٛخت١ ق١ ب١ث
َٝٓٝٓـ٠ٚ١ نـ١ ي١ٚا١ْٜـ١ ئـ١ٚ ١َغـ١ي١ٜ١ ظٜـاتط        ٜاخٛز ٠ٚاَلَٞ زاٚاناض١ٜن١ٜإ بسات٠ٚ١، ب١اَلّ ١ٜى صي١ْٚٛ ز٠ٖ

َٝ َٝو ز٠نات ي١ ث١ض٠ٚضز٠ٟ ١ٖٚي َٝو ز٠نات، ؾت َٝٓت َٝت زاٚاناضٟ زؤنؤَ َٝو ز٠ن ط، ضٕٚٚ بهات٠ٚ١ بؤ صي١ْٚٛ ١ٜن
َٝٝٛاٜـ١ يـ١ ٠ٚظاض٠تـٞ ث١ض٠ٚضز٠ٜـ١،            َٝط ْٝـ١ َـ٠ٛظ٠ؼي َٛختـ١م ظاْٝـاضٟ الٜـ١ ث ب١اَلّ ي١الٟ ث١ض٠ٚضز٠ٟ ٖـ١ٚي
ًَٞ بهـات بـؤ ٠ٚظاض٠تـٞ ثـ١ض٠ٚضز٠            َٜـت تـ١سٜٛ َٝط غـ١ض بـ١ ٠ٚظاض٠تـ١، ئاٜـا ْانط ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ث١ض٠ٚضز٠ٟ ١ٖٚي

ــاْ      ــطز٠ٚ٠ ئاغ َٝه ــإ ي ــاز٠ بريَ ــ١نٞ ظٜ ــٛ ٖاٚناضٜ ــاتط ٠ٚن ــ١ٟ ظٜ ــ١   ت١َي١ب١ن ــ١اَلّ ن ــ١، ب َُٜٓا١ٜٝن هاض١ٜٝن١ ٚ ض
َٜتـ١ ز٠ْطـسإ           َٜـت خبط َٜتـ٠ٚ١، ز٠نط َٜع زاٚاٜـاْهطز نـ١ ي١غٛبهط َٝهٞ ث١ضيـ١َاْٞ بـ١ض  زاٚاؾهطا٠ٚ ن١ْس ئ١ْـساَ

١َُٝ َاْعاشيإ ١ْٝ، غٛثاؽ.  ئ١ط١ض ض٠تهطا٠ٚ١ٜ ئ
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 

ــتا ز٠خي  َٝػ َٜعإ ئ ــ١ض  ــت       ب ــ١ ز٠غ ــ٠ٚ١؟ تهاٜ َٜت ــ١ ي١غٛبهط ــ١ّ َازز٠ٜ ــ١ ئ ــ٠ٚ١ زاٜ ٍَ ئ ــ١ َٞ ي١ط ــ ــ٠ٚ١، ن ــ١ ز٠ْط َ١
َٝتـ٠ٚ١؟ تهاٜـ١ ز٠غـت           33ب١ضظنات٠ٚ١، ) َٓٝ ٍَ زاٜـ١ سي َٞ ي١طـ١ َٜت، ظؤض غـٛثاؽ، نـ ( نـ١ؽ ي١ط١َيساٜـ١ يـ١غٛبهط

َٝت٠ٚ١، ظؤض غٛثاؽ ، ن١ٚات١ ب١ضز٠ٚاّ ز٠بري، ال١ْ خإ ر١ َٓٝ  ضَٛٚ.ب١ضظنات٠ٚ١ ظؤض١ٜٓ ي١ط١َيسا١ٜ سي
َٜع ال١ْ اظيس ن١ي١بٞ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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ٍَ ئ٠ٚ١ٟ بّٛٚ ب١ ْٝػب١ت َازز٠ٟ ) َٜت٠ٚ١، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ئ١ٚ  ١ٖز٠ر١نـ١ّ و  11ت١بٝعٞ َٔ ي١ط١ ( ي١غٛبهط
(، نْٛه١ ن١ تؤ ١ٖض ظاْٝاض١ٜٝنٞ ٠ٚضز٠ططٟ يـ١ ١ٖضنـٞ د١ٗٝتـ١نٞ    11بٛٚ ي١ ي١غٛنطز٠ٚ١ْن١ٟ َازز٠ٟ )

٠َٟٛٝ ؾ١ر١ٖ َٝـت تـؤ              ب١ ؾ َٟ يـؤ رـالٕ ٠ٚظاض٠تـٞ، ز٠ب ٞ ْٝـ١، بـ١ نٝتـابٞ ض٠مسـٞ، بـ١ عٝٓـٛإ ت١ٚدٝـ٘ ز٠نـط
ظاْٝاضٟ ي١ٚ د١ٗٝت١ٟ ٠ٚضبططٟ، ٜـ١عين نـ١ َـ٠ٛظ٠ؼي َٛختـ١م ٜـ١عين ١َغـ١ي١ٕ ئـ١ٚ ظاْٝاضٜـ١ ت١ٚدٝـ٘          
َٜٓـس٠ض ْـ١بٛٚ، يـ١ د١ٗٝتـ١نٞ زٜبـٛٚ بـ١              َٝهـٞ َٛختـ١م، ١َغـ١ي١ٕ ئـ١ٚ ١َعًَٛاتـ١ ي١ٚ نطابٛٚ بـؤ ٠ٚظاض٠ت

َٝ ــ ــ١       ؾ ــ١عين ب ٜ َٞ ــ ــإ ز٠ب ــات، زٜػ ــ١سًٜٛٞ به ــ١ي١ٕ ت َٞ ١َغ ــاتٛاْ ــ١ن١ ْ ــ١ َٛخت١ق ــ١ر١ٖٞ ٠َٛظ٠ر ٠ٟٛ ؾ
َٜٓـس٠ض ١ٖٜـ١،    َٜيَت يؤ د١ٗٝن١ٟ زٟ ن١ ظاْٝاضٟ ي١ٚ َٜت٠ٚ١، ١َغ١ي١ٕ عٓٛاْٞ يؤبسض َٝج١ض  ئٝذطائاتٞ ضؤتٝٓٝسا ت

اتٞ ضؤتٝٓٝـ١ تؤَاتٝهٝـ١ٕ   ئ٠ٚ١ بٛٚ ١َب١غتِ، ١ٜعين ب١ َٔ ئ١ٚ َازز٠ ن١ ظٜاز بٛٚ ي١ ْاٚ قا١ْْٛن١ ئٝذطائ
َٝذي ئ٠ٚ١ بٛٚ ض٠ئ١ٝن١ّ، ظؤض غٛثاؽ. ٠َٛٝ ز٠ب  ب١ّ ؾ

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 
 ناى عبسايػالّ ر١ضَٛٚ.

َٜع عبسايػالّ   قسٜل: َكطأ٢ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜو ١ٖبٛٚ ب١ضاغيت راٜس٠ ١ْبٛٚ ي٠ٚ١خيت خؤٟ َٔ ْاٜٚؿِ ْٛٚغطاب َٝؿٓٝاض َِٝ ث ًَ ٛٚ، ٜٚػتِ ت١ْٗا ١ٜى ؾت ب
َٜت ١َدـ١غيإ ١ْزضاٜـ١، ثاؾـإ            َٟ ئ١ٚاْـ١ٟ زاٚاٜـإ نـطز بـٛٚ ْاٜٚـإ بٓٛٚغـط َٝت دـاض َٓٝ ن١ ئ١ّ َازز١ٜ٠ ١َْ
َٜـص قػـ١بهات نـ١ ت١ئػـري يـ١ خـ١َيو بهـات             َٝـو زٚٚضٚ زض َٝـت، نـ١ زٜفاع َٓٝ ١َدايسضا ب١ خا٠ْٚٞ بريؤنـ١ٟ سي

١َُٝ ئ١َا َُٝـ١ف ٠ٚنـٛ ئـ١ٚ ب١ضاَبـ١ضٟ ئـ١ٚ ت١بطٜطاتـ١ نـ١          ١َداٍ ب١ ئ َٜـت ْـ١زضا ئ ١ْٟ زاٚاز٠ن١ٜٔ ض٠تبهط
 بسؤظٜٔ.......

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 

َٞ ر١ضَٛٚ. َٝػتاف ز٠ْطساْٞ ئ١خريٟ َا٠ٚ ز٠تٛأْ ز٠ْطٞ ١ْز٠ٟ، ب١َي  ئ
َٜع عبسايػالّ   قسٜل: َكطأ٢ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ  ث١ضي١َإ: ب١ض 

َٜعإ ئ١ّ َازز١ٜ٠ ظ٠ضٚض٠تٞ ١ْٝ ١ٖتا ئ١ٚ ت١بطٜطات١ ٖات١ْٚٛف ظؤض ت١غ١ٚض ْان١ّ ٖٞ ئ١ٚ ١ْبٕٛٚ تـؤ   ب١ض 
َٞ بهــ١ّ ؾــهِ ١ٖٜــ١ يــ١ غــ١ض    َٞ بهــ١ّ بــ١ ٜاغــا١ٜى يــ٠ٚ١ ز٠غــت ثــ َٜــت َــٔ ز٠غــت ثــ َٝين، ْانط َازز٠ٜــ١ى بــ

١َيُاْسٟ نـ١ تاٚاْبـاض ْٝـ١ ئـ٠ٚ١ ٜاغـا      ٠َٛظ٠رٝين ز٠َٚي١ت ٚ َٛئ١غ١غات، ١ٖض٠ٖٚا تاٚاْبـاض٠ ٖـ١تا ئ١طـ١ض غـ    
١َُٝ ب١ّ ٜاغا١ٜ ي١ٖـ١ض َٛئ١غ١غـ١ٜ١ى َـ٠ٛظ٠ف َٛختـ١م      َٝيت، ئ َٜت، ٠َٛظ٠ؼي ز٠َٚي١ت ئ١ضن ئ١ٖٚا ْاْٛٚغط
َٝبهـ١ٟ،   َٝيت ١َعًَٛات بسات ئ١ط١ض ئ١ضن١ن١ٟ ئ١دماّ ١ْزا ز٠تٛاْٞ ؾها١ٜتٞ ي َٝري ت١زضٜب نطا٠ٚ ئ١ضن زاز٠ْ

َٟ نـ١ْس ت١ي١بـ١ يـ١ نٛيٝـ١ٟ ١ْٖس٠غـ١       زاعٞ ١ٜ١ٖ َٔ ي١ َٛغتؿفا١ٜى مب  َٝت ئـ١ض ًَ َٝت ب١َٔ ب َٜو ب بطاز٠ض
َٝو بٓٛٚغِ بؤ غ١ضؤنا١ٜتٞ ظاْهؤ بؤ  ت١خطٚدٝإ نطز٠ٚٚ، َٔ َٛيع٠ّ به١ٟ ب١ َازز١ٜ٠ى ن١ ١َٖيػِ نٝتاب

( َٞٝ َٝٞ ز٠َي َُٝـ١          عًٝ٘ ؼٌٜٛ  ئ١ٜ٠ٚ١ نان١ تؤ ث َٝـ٠ٛ ض٠ئٝتـإ ٖـ١بٛٚ، ئ ئـ٠ٚ١ ز٠نـ١ٟ، بؤٜـ١ ئ١َـ١ تـ١بطٜط٠ ئ
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َٞ بـطاز٠ض ٚ خٛؾــها١ْٟ نـ١ ٚتٝـإ زاعـٞ ْٝــ١،            ض ٠ئُٝـإ ٖـ١بٛٚ، ت١غـ١ٚضٟ َـين ؾ١خكــٞ ئـ١ٚ ٖـ١ضزٚٚ، غـ
َٟ زا١ٜ، ئ١َ١ ٠َٛظ٠رٝٓٔ ئ١ٚا١ْ ت١ْٗا ١َغئٛٚئ ي١ زاْٞ ١َعًَٛات ٚ ٠ٚغـائٝكٞ ث٠ٜٛ١ْـسٟ    َْٛت١َي١م ي١ٚ

َٝهٞ  َٝو بهات بؤ ؾت َٟ تؤ ب١ قإْٛ ئًٝعاَٞ به١ٟ، ئٝؿ تـط، ئـ١ٚ بـطاز٠ض٠ف بـا     ب١ َٛئ١غ١غ١ٟ خؤٜإ، ْانط
َٜـ١         َٝٝـٛت ْـاظامن يـ١ نٛ َٝبهات، ٠ٚغـٝك١ الٟ ْٝـ١، ئ١طـ١ض ث َٝت ئ١ٚ خؤؾه١ با با٠ٚض ٟ ث ئ٠ٚ١ْس٠ َٛز٠ي١ٍ ١ْب
َٞ َـٔ تاٚاْبـاضٟ بهـ١ّ، بؤٜـ١ ت١غـ١ٚضز٠ن١ّ زاْـاْٞ ئـ١ّ َازز٠ٜـ١ تـ١ْٗا ظٜـازنطزْٞ ضؤتٝٓـ١، تـ١ْٗا يـ١ٚ               ْاب

َٞ ئــ١ّ َــازز٠ف ٖــ١َإ ئــ١ٚ   َْٛت١َي١ق١ٜــ١ نــ١ ؾــ١ى بــ١ ٖــ١َٛٚ َٛئ١غ١غــاتٞ قٝتــ   َِٝ ٚ، بــ اع عــاّ زاز٠ْــ
١َُٝ ٠ٚظاض٠تـٞ ت١ْسضٚغـتٝري تـؤ بـط ؤ الٟ ٠ٚظاض٠تـٞ ظضاعـ١،        َٝٞ ئ َٝت ب ًَ َٝيت ئ١ٚ ب َٝيت، ئٝؿ َٟ، ئ١ضن ئٝؿ١ز٠نط
ــو ر١ضظز٠نــ١ٟ ي١غــ١ض      َٝ َٝت ٖــ١ض ئــ١ٚ ئٝؿــ١ز٠نات، بؤٜــ١ ظٜــاز٠ ٚ تــؤ تــ١ْٗا ٚادب َٝت ْــ١ب ئــ١ّ َــازز٠ ٖــ١ب

َٝو ن١ ٖٝض عٝالق  ١تٞ ب١ ئ١ٚ ئ١ضن١ ١ْٝ، غٛثاؽ.٠َٛظ٠ر
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 

 ناى ١ْشاز ر١ضَٛٚ.

:َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

       ٍَ َٜو بؤنـْٛٚسا يـ١ ٖـ١َٟٛٚ ْـا ي١طـ١ َٜص٠ ب١ س١قٝك١ت، َٔ ي١ ١ْٖـس َٜو زض ضاغيت ئ١ٚ َازز١ٜ٠ )دٚال (ٟ تؤظ
َٞ ئـٝال         نا َٝـت، ز٠بـ ى عبسايػالّ زا١َ، بايفعٌ ئ٠ٚ١ٟ نابطاٟ ٠َٛظ٠ف ٜـ١عين ئ٠ٚ١ْـس٠ ئـ٠ٚ١ ْٝـ١ َـ١دبٛض ب

َٝــت ٜــ١عين ي١بــ١ض ئــ٠ٚ١ َــٔ   ًَ َٝــٞ ب َٟ ١ٖٜــ١، بــ١اَلّ زٜػــا١ْن١ ئ١طــ١ض بعاْــٞ ث َٞ يــ١ نــٛ ئريؾــازٟ بهــات بعاْــ
َٝيبَ      َٜٝـإ يـ ق سايم١ عمسّ ٚدمٛز ايٛثٝكم١     ) ٚاَساض ؾت٠ٚٛ َازز٠ن١ ن١ ئ١ط١ض بطاز٠ضاْٞ يٝصْـ١ يٛتـف بهـ١ٕ طٛ

ــ١عين    املطًٛبمم١ عممٛظ٠ َؤغػمم١ َمما يًُٛظممف املدممتل   ــؤٜيت، ٜ ــ٠ٚ١ خ ــ١ ئ ــٞ ْٝ ــ١ ٚ بؤؾ ــؤٟ ١ٖٜ ــ١عين ب ٜ ،)
ئـ٠ٚ١ ٜـ١ى، ئـ٠ٚ١ٟ    إضؾاز َكسّ ايطًب اىل املؤغػم١ املعٓٝم١ ايميت ؼمتأغ بٗما       ئٝدتٝاض٠ن١ ي١ ز٠غت١خؤٜيت )

َُٝٛا١ٜ ظٜاز٠ ) َُٝٛا١ٜ ظٜاز٠، غٛثاؽ.  ثاًْٝا: ؼتػب ١ًَٗ االداب١ز٠َٚٚٝـ ث ١ًَ ث  ئ٠ٚ١ ت١سػٌٝ ساغ
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 

 ناى خٛضؾٝس ر١ضَٛٚ.

َٜع خٛضؾٝس اظيس غًِٝ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ــاٟ ئــ           ــإ ت١َاؾ ــ١ طَٛ ــ١ ظؤض ب َُٝ ــ١ ئ ــ١ّ ن ــ١ٚض ز٠ن ــٔ ٚا ت١غ ــ١، َ ــتِٝ ١ٖٜ ــ١نٞ طؿ َٝبٝٓٝٝ ــٔ ت ــ١ َ ١ٚ ٚايً
ر١ضَاْب١ضا١ْ ز٠ن١ٜٔ ئ١ٚا١ْٟ ي١ زاَٛز٠ظطاٟ سه١َٛت ئٝؿس٠ن١ٕ، ئٝو ي١غ١ض ئـ١ٚ ئ١غاغـ١ ٖـاتٜٛٚٔ ظؤض    
قٝٛزَإ زاْا٠ٚ ٚ ظؤض ت١ئهٝسَإ نطز٠ٚٚ ن١ ئـ١ّ ٠َٛظ٠رـ١ يـ١ زائـري٠ٟ ؾـٛب١ٜ١ٗ، ٜـ١عين ئـ٠ٚ١ خـؤ ٚاْٝـ١          

َٝت، ١ْى ي١غ١ض َٝت ي١غ١ض ئ١غاغٞ سٛغٓٛ ١ْٝ ب ًَٞ ٜاغا١ٜن١ ز٠ب ١َُٝ ئ١غ َٝـٞ ٚايًـ١      ئ ًَ َٝـت ب ئ١غاغٞ ئـ٠ٚ١ ب
َٝري، ١َٖٛٚ ب١ ٚضزٟ بهـ١ٓٝ ْـاٚ ١َغـ١ي١ن١، نـْٛه١ ئـ١ّ       َٝت ١َٖٛٚ ق١ٜسٚ قٝٛز زاْ طَٛاصيإ ١ٜ١ٖ ٚ، ز٠ب
َٜت٠ٚ١، ٚا١ْٝ ١َغ١ي١ن١ ئ١َ١ ٜـ١ى، زٚٚ خـؤ ئ١خالقٝـ١ٕ     ٠َٛظ٠ر١ ١َٖٛٚ خ١َٞ ئ١ٜ٠ٚ١ ظاْٝاض١ٜٝنإ بؿاض
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َٝٞ ب َٝت١ زائري١ٜ٠ى ث َٜت ئ١ّ نابطاٜـ١ ئ٠ٚ١ْـس٠ ٜـ١عين    ئ١ط١ض نابطا١ٜى به َٝت ٚاي١ً َٔ ئ١ٚ ظاْٝاض١ّٜٝ ز٠ٚ ًَ
َٜٔ ٠ٚضططٜت،  َٝط٠ ١ْٝ، ز٠تٛاْٞ ي١ رالٕ ؾٛ َٜع ئ١ٚ ظاْٝاض١ٜ ي َٝٞ ب١ض  ًَ َٞ ب َٜع٠ى ز٠تٛاْ َٝري ب١ض  ًَ ٖاٚٚاَلت١ٝٝنٞ ب

َٝهٞ ْــا ١َعكٛيــ١ ئ١َــ١، ثاؾــإ  َٝٔ ٚايًــ١ ئًٝعاَــٞ بهــ١ٜٔ ؾــت َٜهٞ ٜاغــاٜٞ زابٓــ َٝــت ئ١َــ١ بــ١ ز٠قــ١ َٜــت ز٠َي ز
َٝـت )ٜٚتونـس دٚ        َٜت )ٜٚعتكـس( ٜـ١عين نـٞ ٜـإ ز٠ب )ٜٚعتكس( ٖٝض ٜاغا١ٜى ي١غ١ض ئ١غاغٞ )ٜٚعتكس( زاْاْط

َٜت، غٛثاؽ.٠ عٛظ٠ َؤغػ١ أخط٣ ٜعًِ دْٗا َٛدٛز  ، ي١غ١ض ئٝعتكاز ٜاغا زاْاْط
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 

 ٛضٟ ر١ضَٛٚ.ناى عبساي١ً ١َال ْ

َٜع عبساي١ً حمُس ْٛضٟ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜعإ يٝصْـ١ٟ ٖاٚبـ١ف ئاَاز٠ٜـإ نـطز٠ٚٚ، ٜـ١عين ر١ضَاْبـ١ضٜـ        ٚاي١ً َٔ ثؿتطريٟ َازز٠ن١ ز٠ن١ّ ن١ ب١ض 
َٞ ٜـإ    َٞ ٜاخٛز ئ١َطٜهٞ بـ َٝت، ئٝو نٛضز ب َطؤظ١، َطؤظٝـ قابًٝٞ ئ١ٜ٠ٚ١ ١َٖي١ بهات ٚ، ن١ّ ٚنٛضتٞ ١ٖب

َٝــت ٖــ١ض ٠ٚنــٛ ١ٜنــ١، ٜــ١عين قــاْْٛٞ ٖٝٓٝؿــُإ ١ٖٜــ١، قــاْْٛٞ ئٝٓعٜبــاتٞ ر١ضَاْبــ١ضاْٞ   ئ ١ٚضٚثٝٝــ١ى ب
َٞ ر١ضَاْب١ض ن١ّ ٚنٛضتٞ ٚ غ١َي١تٞ ١ٜ١ٖ، بؤ١ٜ ئ١ّ قا١ْْٛ زاْطا٠ٚ، بؤ١ٜ بْٛٚٞ ئ١ّ  ز٠َٚي١شيإ ١ٜ١ٖ ن١ٚاب

َُٝـ١ف بَٝٓٝٛاْـ١ يـ١ ظ       َٝـسا، ئ َٜٝٛػت١ ٠ٚنٛ ناى زاْـا ئاَـاش٠ٟ ث َٝؿه١ٚتٛٚؾـسا    َازز١ٜ٠ ث ؤض ٜاغـاٟ ٚاَلتـاْٞ ث
 ١ٜ١ٖ، بؤ١ٜ ثؿتطريٟ َا٠ٚ١ْٟ َازز٠ن١ ز٠ن١ّ، غٛثاؽ.

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 
 َاَؤغتا ْٛقت١ٟ ْٝعاَت ١ٜ١ٖ؟ ر١ضَٛٚ.

َٜع عُط عبسايععٜع   بٗا٤ايسٜٔ:ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعإ ي١ يٝص١ْ ٠ٚاَلَٝإ زا٠ٚ١ٜ ئ١ٚ َازز١ٜ٠َإ َْٛاق١ؾ َٝت٠ٚ١، ب١ض  َٓٝ ١نطز خطا١ٜ ز٠ْطساْٝؿ٠ٚ١ بط ٜاضزضا سي
 ْاظامن بؤ زٚٚباض٠ َْٛاق١ؾ١ٟ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١، غٛثاؽ.

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 

َٜت٠ٚ١، ٜإ ب١ضز٠ٚاَبري يـ١ َْٛاق١ؾـ١نطزْ   ١ن١ٟ، ي١غـ١ض ئـ٠ٚ١ ز٠ْطُاْـسا،    ز٠ْطُإ ي١غ١ض ئ٠ٚ١ زا ي١غٛبهط
ــ١          ــ١ ي ــإ َازز٠ن ٜ ،َٞ ــ ــ١ضز٠ٚاّ ب ــ١ن١ ب ــٛٚ َْٛاق١ؾ ــ٠ٚ١ ب ــ١ض ئ ــ١ ي١غ ــا٠ٚ، ز٠ْطسا١ْن ــ١خريٟ َ ــساْٞ ئ ز٠ْط

َٜت٠ٚ١، ر١ضَٛٚ ناى را  .نٌغٛبهط
َٜع   حمُس قازض )ب١ؾاض٠تٞ(:  فانٌب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٜه       َٝب١ٝٝٓٝنـ١ّ ي١غـ١ض ئ٠ٚ١ٜـ١ يـ١ّ َازز٠ٜـ١ ئ١طـ١ض َٝساٜـ١، بـ١ بـط ٚاٟ َـٔ ئـ١ٚ ئ١طـ١ض٠ ئٝؿـهايٝات        َٔ ت ٞ ت

َٝت يـ١الٟ ئـ١ٚ ْـ١بٛٚ، بـؤٟ ١ٖٜـ١             َٜو ز٠نـ َٞ ئ١طـ١ض ئـ١ٚ ١َعًَٛاتـ١ نـ١ ر١ضَاْبـ١ض زضٚغت ز٠نات، ن١ ز٠َي
َٞ َٛيع٠َـ١   َٝطا١ٜٟ تط ن١ ئ١ّ بؤٟ ز٠ن َٜت، ئاٜا ئ١ٚ د َٝطا١ٜنٞ تطٟ بهات ن١ ظاْٝاض١ٜن١ ٠ٚضبطط ض٠ٚا١ْٟ د
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َٞ َٝٓاْٞ ظاْٝاضٟ،  ب٠ٚ١ٟ ظاْٝاض١ٜٝن١ٟ ث َٞ ٜاغاٟ ب١ز٠غت ٖ بسا ٜإ ْا؟ ب١ بط ٚاٟ َٔ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ن١ ز٠ضز٠ن
َٝت، ٠ٚنٛ نؤٕ ١َضن١ظٟ ث١خؿٞ ضؤشْا١َنإ ١ٖٜـ١،   َٜو ١ٖب َٜو ١َضن١ظ َٜٝٛػت١ ي١ ١ٖض ؾاض ب١ بط ٚاٟ َٔ ث

َٜو ٜـإ، بـ١ ٖـ١ض ٖاٚٚالَ       َٝساْٞ ظاْٝاضٟ بـ١ ٖـ١ض ر١ضَاْبـ١ض َٞ بؤ ث َٜو ١ٖب َٜـت   ١َرطٚظ٠ ١َضن١ظ تٝٝـ١ى، ْانط
َٜت، بؤٜـ١ بـ١          َٞ يـ١ نـؤٟ ئـ١ّ ظاْٝاضٜٝـ١ٟ ز٠غـته١ٚ َٟ بعاْـ َٜو زائري٠ ب١ زائري٠ بط١ض  ٖاٚٚاَلتٞ ٜإ ر١ضَاْب١ض
َٝو نـ١             َٟ بـؤ ٖـ١ض ن١غـ َٞ ث١خؿـبهط َٜـت نـ١ٚا ظاْٝاضٜٝـ١ناْٞ يـ َٜو زٜـاضٟ بهط بط ٚاٟ َٔ باؾو ٚا١ٜ ١َضنـ١ظ

َٝت، ١ْى ر١ضَاْب١ض زائـري٠ بـ١ زائـري٠ ب    َٜٝٛػت ب َٜت ئ١طـ١ض الٟ       ث َٟ ظاْٝاض١ٜٝنـ١ٟ ز٠غـتس٠ن١ٚ َٟ يـ١ نـٛ طـ١ض 
َٞ ئـ١ّ ظاْٝاضٜٝـ١ بـسات بـ١ٚ، ي١غـ١ض و        َٝطا١ٜٟ تط َٛيع٠ّ ز٠بـ َٝطا١ٜنٞ تط، ئ١ٚ د َٟ بؤ د َٝط خؤٟ ١ْبٛٚ بٝٓ
َٜــت، نــْٛه١ ئ١َــ١ بــ١ ٜاغــا    َٝــٞ بــسات؟ بؤٜــ١ ١َضن١ظ٠نــ١ ظ٠ضٚض٠ يــ١ ْــاٚ ٜاغــان١زا زٜــاضٟ بهط َٝو ث ئ١غاغــ

َٞ ١َغ١ي١ٟ  َٝٓاْٞ ظاْٝاضٟ، ظؤض غٛثاؽ.ز٠ضز٠ن  َاؼي ب١ ز٠غت ٖ
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 

َٜػتإ خإ ر١ضَٛٚ.  نٛ

َٜػتإ حمُس عبساي١ً: َٜع نٛ  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

        ٚ َٝبٝٓـِٝ ١ٖٜـ١ ي١غـ١ض بط طـ١ٟ ز٠َٚٚـٝـ ئـ١ َٝب١ٝٝٓناْٞ َٔ ي١غ١ض بط ط١ٟ ١ٜنـ١ّ ٚتـطا، ت س١ٚاَي١نطزْـ١   ت
١َب١غت ئ١ٚ ز٠ظطاٜـ١ٟ ١ٜن١َـ١ نـ١ ظاْٝاضٜٝـ١ناْٞ الٜـ١، ٜـإ نـ١ ظاْٝاضٜٝـ١ناْٞ الْٝـ١، س١ٚاَيـ١ٟ ز٠ظطـاٟ            
ــط          ــطا ظؤض زض٠ْ ــ١ى ن ــ١ض ئُٝٗايٝ َٜت ئ١ط ــ١ز٠نط ــ١ٟ س١ٚاَي ــ١ ن ــاٟ ز٠َٚٚ ــؤ ز٠ظط ــ١ض ب ــات، ئ١ط ــٞ ز٠ن ز٠َٚٚ

َٝج١ض ٟ، َٔ غ١ٜطٟ َازز٠ٟ غعا١ٜنا15س١ٚاَي١نطا ن١ ي١ ) ْٝؿِ نطز غعا١ٜنٞ بؤ ئـ٠ٚ١ زاْـ١ْا٠ٚ،   ( ضؤش٠ن١ ت
َٜت بـؤ س١ٚاَيـ١نطزٕ بـؤ ز٠ظطـاٟ           َٜٝٛػيت ب١ ناض٠غ١ض ١ٜ١ٖ نـ١ ئ١َـ١ف َا٠ٜٚـ١نٞ بـؤ زابٓـسض بؤ١ٜ ئ١َ١ ث

َٜــت بــؤ ئــ٠ٚ١ٟ يــ١ّ )  َٜت نــ١ يــ١ َازز٠نــاْٞ 15ز٠ّٚٚ ئــ١ٜٚـ ٜــ١عين َا٠ٜٚــ١نٞ بــؤ زابٓط ١َٓٝثــ١ض ( ضؤش٠ ت
َٝؿٛٚزا ز٠غت ْٝؿاصيإ نطز٠ٚٚ، ظؤض غٛثاؽ  .ث

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 
 ناى ؾظإ ر١ضَٛٚ.

َٜع ؾظإ اظيس عبسايكازض:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

س١قٝك١ت َـٔ ز٠بٝـِٓ َازز٠ٜـ١نٞ ظؤض ئٝـعاؼي ٖـات٠ٚٛ، ٜـ١عين ٖـٝض َٛدـ١ب ْانـات نـ١ ئـ١ّ َـازز٠ يـ١ٚزا              
َٝهٞ ١َع١ُٝٓ ب١ زاْ َٝت، َٔ ٠َٛظ٠ر َٝٓت، ي١ٚ زائري٠ ١َع١ٝٓ نـ١ ئـ١ٚ زاٚانـاض٠ ٖـات٠ٚٛ الٟ     ١ٖب ٠ٚ١ٟ زؤنؤَ

َٔ، ١ٖض ي١ بابٞ عٛضؼي ت١عإٚ ٚ ٖاٚناضٟ نطزٕ ئ١ط١ض ١ٖتا ٠َٛظ٠رٝـ ١ْمب ٠ٚنـٛ نـاى عبسايػـالّ ٚتـٞ،     
١َٜٓ ٜإ َٔ ز٠ظامن ٜإ ْاظامن، ٜـإ الٟ َٓـ١ ٜـإ الٟ َـٔ ْٝـ١، ٜـ١عين ئ١َـ١         َِٝ ي١ رالٕ ؾٛ ب١ٚ زاٚاناض٠ ز٠َي

َُٝـ١     ؾ َٝيت بهـات، ئ َٝت ئ١ٚ ٠َٛظ٠رـ١ ٚادبـ َٝت ٚ ١ْب ١ًَ ٖات٠ٚٛ، ١ٜعين  ئ١ٚ َازز١ٜ٠ ١ٖب َٝه١ ت١سػٌٝ ساغ ت
َٝط٠ ب١ َازز١ٜ٠ى ئًٝعاَٞ به١ٜٔ ب١ خؤٟ َٛيع١َ٠، ظؤض غٛثاؽ.  ي
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َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 

 يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ر١ضَٕٛٚ.
َٜع ز. ضؤشإ عب  سايكازض زظ٠ٜٞ:ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٟ، ئــ٠ٚ١ٟ     غــ١باض٠ت بــ١ٚ ٜاغــا١ٜ، بــ١ٚ َازز٠ٜــ١ ١ٜنــ١ّ دــاض٠ بــ١ ٜاغــا زاٚانطزْــٞ ظاْٝــاضٟ ر١ضاٖــ١ّ ز٠نــط
َٞ، نـْٛه١ ١ٜنـ١ّ دـاض٠ بـ١       َٜٝٛػت١ ي١ْاٚ ئ١ٚ ٜاغا١ٜ ٖـ١ب ئاغاْهاض١ٜ بؤ ئ١ٚ ن١غ١ٟ زاٚاٟ ظاْٝاضٟ ز٠نات ث

َٜت، ١ٖض٠ٖٚا طٛ َٜهس٠خط َٜٓـ٠ٚ١ ٜاغـاٟ         ٜاغا ض َٜو ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ٟ ئ١طـ١ض بط١ض  َإ ١ْٝ ي١غـ١ض ٖـٝض ر١ضَاْبـ١ض
َٟ غعاٟ بؤ زاْطا١ٜ َاْـاٟ   َٝس٠نط غعازإ بؤ ئ١ٚ ر١ضَاْب١ض٠ٟ ت١داٚظٟ سسٚزٟ ٠ٚظٜف١ز٠نات، ٜإ طَٛاْٞ ي

َٞ ْانـات، ئ١طـ١ض ئـ١ٚ ساَي١تـ١ ضٜٚـس           َٝبـ١د َٝٞ ئ١ضنـ١ناْٞ د َٟ بـ١ث ا ئ٠ٚ١ ١ْٝ طَٛإ ي١ ر١ضَاْب١ض٠نـ١ ز٠نـط
َٜٝٛػت١ ٜاغا ناض٠غ١ضٟ بهات، ئ١ٚ َازز١ٜ٠ف ت١ْٗا بؤ ئ١ٜ٠ٚ١ ئاغـاْهاضٟ ئـ١ٚ ن١غـ١ٟ نـ١ زاٚاٟ ظاْٝـاضٟ       ث
َٜو ْٝؿاْٞ ن١غ١ن١ بسات، ئ٠ٚ١ٟ نـ١   ز٠نات غ١ضزاْٞ ز٠ظطا١ٜنٞ نطز، باؾ١ ئ١ٚ ظاْٝاض١ٜ ي١ٚ ز٠ظطا١ٜ ١ْٝ ض

َٟ زاٚاٟ ظاْٝاض١ٜٝن١ ز٠نات ئاغاْهاض١ٜ بؤ ئ١ٚ ن١غ١ طَٛإ ١ْٝ ي١ ر١ ضَاْب١ض٠ن١ ب١ ق١ز ئ٠ٚ١ٟ ن١ ز٠َا١ْٚ
َٝـت، زاض ؾـت١ٜ٠ٚ١ٓنٝـ ي١الٜـ١ٕ يٝصْـ١ٟ ٖاٚبـ١ف         َٓٝ َٟ ظاْٝـاضٟ ب١ز٠غـت ب ئاغاْهاضٟ بؤ ئ١ٚ ن١غ١ٟ ز١ٜ٠ٚ

 ئاَاز٠نطا٠ٚ بؤ ز٠ْطسإ، غٛثاؽ. 
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 

٠ٚ١َٜٓ بؤ ئ٠ٚ١ٟ بٝد١ٜٓ١  ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، ر١ضَٕٛٚ. غٝاغ١ن١ٟ خبٛ
َٜع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ٚدٛز ايٛثٝك١ يس٣ َؤغػ١ آخط٣: املاز٠ اؿاز١ٜ عؿط٠

املٛظف املدتل ايطًب، عًٝ٘ إٔ ٜتأنس َٔ إستأاظ املؤغػ١ ايعا١َ بايٛثٝك١ َمٔ عسَم٘، ٚإٕ   دٚال : سري ٜػتًِ 
زٖا عمٛظ٠ َؤغػم١ عاَم١ آخمط٣، شات عميقم١ يًُٛظمف إَما ؼٜٛمٌ ايطًمب إىل          مل تهٔ عٛظتٗا، ٜٚعتكس بٛدٛ

 املؤغػ١ املع١ٝٓ ٚ اعميّ َكسّ ايطًب بصيو أٚ إضؾازٙ ايٝٗا.
 ثاًْٝا: ؼتػب ١ًَٗ اإلداب١ ع٢ً ايطًب َٔ تأضٜذ ؼًٜٛ٘ إىل املؤغػ١ املع١ٝٓ.

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 
ٍَ زا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظناتـ٠ٚ١، ) ب١ َٞ ي١ط١ َٜعإ ئٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْط٠ٚ١، ن ٍَ زاٜـ١، ظؤض    41ض  ( نـ١ؽ ي١طـ١

ٍَ زا١ْٝ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظناتـ٠ٚ١، )  َٞ ي١ط١ ٍَ زاْٝـ١، ظؤض غـٛثاؽ، بـ١ ظؤضٜٓـ١ٟ       17غٛثاؽ، ن ( نـ١ؽ ي١طـ١
 ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ر١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط.

َٜع ع١ْٚٞ نُاٍ غعٝس ب  ١ظاظ: ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 سأغ ايٛثا٥ل: ٠ ايجا١ْٝ عؿط٠اغياز
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ع٢ً نٌ َؤغػ١ عا١َ أٚ خاق١ إٔ ؼأغ بايٛثا٥ل املٛدٛز٠ يسٜٗا بططٜك١ تػٌٗ االطممي  عًٝٗما ٚفمل أسهماّ     
 ٖصا ايكإْٛ.

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 
 ر١ضَٛٚ ناى غاالض.

َٜع  غاالض حمُٛز َطاز: ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝٓت١نإ: َازز٠ٟ زٚاظز٠ّ  ثاضاغتين زؤنٝؤَ
ــ١ٚ            ــت١ ئ َٜٝٛػ ــ١تٞ، ث ــإ تاٜب ــيت ٜ ــ١نٞ طؿ ــ١ض زاَٛز٠ظطاٜ ــ١ض ٖ ــا١ٜ، ي١غ ــ١ّ ٜاغ ــ١ناْٞ ئ َٜط٠ٟ سٛنُ ــ١طٛ ب

.َٟ َٟ ن١ ب١ ئاغاْٞ غ١ٜطٜإ بهط َٜع ١ٜ٠َٛٝى بٝجاض َٝٓتا١ْٟ الٟ خؤٟ ضاططتٕٛٚ، ب١ ؾ  زؤنٝؤَ
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:ب  ١ض 

َٜعا١ْ ْاٜٚإ ْٛٚغطا٠ٚ )َاَؤغتا نا٠ٚ، ناى ١ْشاز، ناى يكُإ، نـاى طيـاٍ، ْاغـو     َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ئ١ّ ب١ض  َٞ ت ن
خإ، ناى عبساي١ً، ئا١ْٖط خإ، نـاى عبسايًـ١ َـ١ال ْـٛضٟ، ز. ؾـظإ، ز. اظيـس، غـؤظإ خـإ، بـ١ٜإ خـإ،           

َٝؿ١ٚا(، ر١ضَٛٚ َاَؤغتا نا٠ٚ.غ٠ٛٝ  ٌٜ خإ، َاَؤغتا عُط، ناى ث
َٜع نا٠ٚ حمُس اَري:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝـساْٞ َـ١عًَٛات     َٜهاضٟ ئاغاْهاضٟ ز٠نات بـؤ ث ب١ ضاٟ َٔ ئ١ٚ َازز١ٜ٠ ظؤض ضٕٚٚ ١ْٝ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ باغٞ ض
     ٛ َٝ َُٝٛا١ٜ ٖـ١ض زائري٠ٜـ١ى خـؤٟ ي١غـ١ض ؾـ ٠ٟ نـؤ١ْٝتٞ خكٛقـ١ٝتٞ زائري٠نـ١ٟ خـؤٟ،     ي١ زائري٠نإ، َٔ ث

خؤٟ ت١ْعِٜ ز٠نات ي١ ٚاضز٠ ٚ قازض٠ٚ ب١ؾ١ناْٞ ٚ ئ١ضؾـٝف١ناْٞ خـؤٟ، ٖـ١ض٠ٖٚا ئـ١ٚ ر١ضَاْبـ١ض٠ٟ نـ١       
َٝساْٞ ١َعًَٛات ب١ زاٚاناضٟ ١َعًَٛات، ئ١ٜٚـ ي١ زائري٠ن١ٟ خؤٟ  َٝٓطا١ٜ ي١غ١ض ث َٝهطا١ٜ ٚ ضاٖ ت١زضٜيب ث

َٜتـ١ غـ١ض زاَٛز٠ظطانـإ، خـؤٟ يـ١         ثاف ئ٠ٚ١ٟ ئ١ٚ ن١ قا١ْْٛ ث١غ١ْس ز٠ َٟ يـ١ ث١ضيـ١َإ، تـ١عُِٝ ز٠نط نط
        ٟ َٜهـاضٟ، خــؤ َٝـساْٞ َــ١عًَٛات، ض َٝتــ١ ٖـؤٟ ئــ٠ٚ١ٟ نـ١ ئــ١ٚ زائـري٠ خــؤٟ ساظضنـات بــؤ ث  ،خؤٜـسا ئـ٠ٚ١ ز٠ب

َٟ ئاغاْهاضٟ ز٠نات، بؤٜـ١ ئ١طـ١ض ٖـاتٛ     َُٜٓاٜٞ خؤٟ ز٠ضز٠نات، ١ٖض٠ٖٚا ئ١ٚ ٠َٛظ٠ر١ٟ ن١ َٛخت١ق١ ي١ٚ ض
َٞ، ئاٜـا ئاغـاْهاضٟ ١َعًَٛات١نـ١ ي١غـ١ض        ئ١ٚ َازز١ٜ٠ سي َٝـسا بـ َٜو ضٕٚٚ نطزْـ٠ٚ١ٟ ت َُٝباؾ١ ١ْٖس َٝت٠ٚ١ ث َٓٝ

ــو َازز٠نــ١      َٜ َٞ؟ ْــاظامن تؤظ ١ٜ٠َٛٝى ز٠بــ َٞ؟ بــ١ و ؾــ َٞ؟ ي١غــ١ض ي١ٚســ١ٟ ئٝعالْــات ز٠بــ )ٜٚــب غــاٜت( ز٠بــ
٠َٛٝ زٜاض٠، ب١ ضاٟ َٔ ئ١ٚ َازز١ٜ٠ ظٜاز٠، نْٛه١ ٖـ١ض خـؤٟ ي١خؤٜـسا ئ١طـ١ض     ٖـاتٛ ٜاغـا١ٜن١    ١َتات١ٝٝتٞ ث

َٝبهـات، ئـ١ٚإ خؤٜـإ ت١غـٗٝالت         َٜتـ٠ٚ١ قا١ْْٛنـ١ٟ ث َٞ ئاطازاضبهط َٝت١ غ١ض زاَٛز٠ظطاناْٞ يـ ث١غ١ْسنطا، به
َٞ ظٜاز٠، ظؤض غٛثاؽ.  َٜط١ٟ ر١ضَاْب١ضٟ َٛخت١ق٠ٚ١، بؤ١ٜ َٔ ئ١ّ َازز١ٜ٠ّ ث  ز٠ن١ٕ ي١ ض

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 
 ١ْشاز ر١ضَٛٚ. ناى
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:َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝٔ باؾـو٠، ٜـ١عين     َٞ ن١ ي١ ئ١سهاَٞ خٝتاَٞ زابـ َُٝباؾ١ ئ١ٚ َازز١ٜ٠ ي١ ظَين ئ١ٚ َاززا١ْ ب َٝؿ١نٞ َٔ ث ث
َٜـو ٠ٚغـتا           َُٝـ٠ٚ١ نـ١ ئـ١ٚ ر١ض٠ظٜاتـ١ تؤظ َٝذي بـ١ ض٠ئـٞ َـٔ زٜػـا١ْن١ ز٠َي َٝس٠نٞ، ئ١ط١ض بؿٗ ٠ٚ بـ١  ئ١ٖٚا ث

ْػب١ت ر١ضَاْب١ضاْٞ سه١َٛت٠ٚ١، ١ٜعين ئ١ٚ ر١ضَاْب١ضا١ْ ئـ١ٚاْٝـ ٖـاٚٚاَلتٞ ئـ١ٚ ٚاَلتـ١ٕ، ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١       
َٞ )        ع٢ً نٌ َؤغػ١ عا١َ أٚ خاق١ ) ٍَ ئ٠ٚ١ؾـسا ز٠َيـ َٜـو ٠ٚغـتا٠ٚ بـ١ سكٝكـ١ت، ي١طـ١ إٔ ؼأمغ  ئ١ٚا١ْ تؤظ

باؾـــ١ ئ١طـــ١ض ٖـــ١ض يكمممإْٛ ، ايٛثممما٥ل املٛدممم٠ٛ يمممسٜٗا بططٜكممم١ تػمممٌٗ اإلطممممي  عًٝٗممما ٚفمممل أسهممماّ ٖمممصا ا
َُٝـ١ ْـاتٛاْري ئـ٠ٚ١ٟ     َٝٞ ئُٝهاْٝاتٞ خؤٟ ز٠تٛاْٞ ئ١َ١ بهاتٔ، ت١بٝعٞ ي١ٚ ساَي١ت١زا ئ َٛئ١غ١غ١ٜ١ى ب١ ث
َٝهسا ن١  َٜٝٛػت١ ي١ ساَي١ت َٝري ئ١ط١ض ؾاٜس ئ٠ٚ١ٟ بهاتٔ، ١ٜعين ث ًَ ب١غ١ض ١ٖض َٛئ١غ١غ١ٜ١نسا ر١ضظبه١ٜٔ ب

َٝساٜٚػت١ٝٝناْٞ بـؤ  ب١غ١ضٜسا ر١ضظز٠ن١ٜٔ ٚابهات ٚ، ٚا١ْنا َٞ ئ٠ٚ١ ئًٝعاَٞ سه١َٛتٝـ به١ٜٔ ن١ ث ت، ز٠ب
  ،َٟ َٟ، ١َغ١ي١ٕ خـ١ضدٞ ز٠ٚ َٝو ؾيت ز٠ٚ ت١ضتٝب بهات، نْٛه١ ي١ٚ ساَي١ت١زا ئ١ط١ض ت١غًٗٝٞ ئٝتالع نؤ١ََي
َٟ، ن١ ض٠ْط١ ئ١ٚ زائـري٠ ٜـإ ئـ١ٚ     َٞ ز٠ٚ َٝو ؾيت ٚاٟ ث َٟ، نؤ١ََي َٟ، نؤَجٝؤت١ضاتٞ ز٠ٚ ١َغ١ي١ٕ ؾاض٠ظاٟ ز٠ٚ
َٜـت ئـ١ٚ      َٞ ن١ ئًٝعاَٞ ئـ١ٚ د١ٗٝتـ١ف بهط َٝساب َٝهٞ ت َٞ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ؾت َٛئ١غ١غ١ٜ١ ئ١ٚ ئُٝهاْٝٝات١ٟ ١ْب

 ؾتا١ْٟ بؤ زابري بهات، غٛثاؽ.
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 

 ناى يكُإ ر١ضَٛٚ.

َٜع يكُإ غًُٝإ سػٔ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٟ، ي١غ١ض ١َٖٛٚ زاَٛز٠ظطاٜـ١نٞ طؿـيت ٜـإ تاٜبـ١تٞ،     َٔ  ١ٜ٠َٛٝ بٓٛٚغط َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ئ١ّ َازز١ٜ٠ ب١ّ ؾ ث
ــت         ــه١ٚتٟٛٚ ب١ضز٠غ َٝؿ ــ١نٓٝهٞ ٚ ث َٜهٞ ت َٝٛاظ ــ ــ١ ؾ ــ٠ٚٛ ب ــؤٟ ضاططت ــ١ٟ الٟ خ َٝٓتاْ ــ١ٚ زؤنٝؤَ ــت١ ئ َٜٝٛػ ث

       َٝ َٝٓتاْـ١ ز٠ضبٗـ َٞ بـ١ ئاغـاْٞ ئـ١ٚ زؤنٝؤَ َٟ، تا٠ٚنٛ ن١غٞ بـ١ضثطؽ بتـٛاْ َٜع َٝـط٠زا زٜػـإ باؾـو٠    بٝجاض يَن، ي
َٝٛاظٟ ئاغــاْو٠، ظؤض     َٜت، نــْٛه١ ؾــ َٝٛاظ٠ناْٞ ئــ١يٝهوؤْٞ ٚ نؤَجٝؤتــ١ضٟ بــسض َٝٓاْٞ ؾــ ئاَــاش٠ بــ١ بــ١ناضٖ

 غٛثاؽ.
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 

 ناى طياٍ ر١ضَٛٚ.

َٜع طياٍ   ابطاِٖٝ: طاٖطب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َُٝـ١ ز٠تـٛاْري بـ١ ٜـ١ى َـازز٠ ٖـ١َٛٚ زٚٚبـاض٠ غـٝاغ١             َٞ َازز٠ْـ١، بـ١اَلّ ئ بِٝٓٝ ئ١ٚا١ْ ت١قطٜب١ٕ زٚٚ، غـ
َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ي١ بٝسا١ٜتٞ َـازز٠ٟ )  ًَٞ زا١ٜ، بؤ١ٜ َٔ ث َٜت، نْٛه١ ئ٠ٚ١ ت١راغٝ َٜـت  14، 19، 13بهط ( بهط

َٝٔ )13ب١ َازز٠ٟ ) ًَ َٜت، ي١ بٝسا١ٜتٞ َازز٠ن١ ب َؤغػم١ عاَم١ أٚ خاقم١ إٔ ،    عًـ٢ نـٌ   ( ب١ ١ٜى َازز٠ بهط
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َٝري َازز٠ٟ ) َٜت )13ب ٖـ١تا زٚاٜـٞ، )تطرـع    تهمُٔ ايتمسضٜب    ١ٖتا زٚاٜٞ ئ١َ١ ١ٜى، )ؼأغ ايٛثا٥ل  ( بهط
َٟ، ظؤض غٛثاؽ. َٜهس٠خط َٞ َازز٠ ب١ ١ٜى َازز٠ ض  تكطٜطا ( ١ٖتا زٚاٜٞ، غ

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 
 خإ ر١ضَٛٚ.ْاغو 

َٜع ْاغو تٛرٝل عبسايهطِٜ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َُٝباؾ١ َازز٠ٟ ) َٝت١ ئ١سهاَٞ خٝتاَٞ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ، نـْٛه١ ب١ضاغـيت     14، 19، 13زٜاض٠ َٔ غ١ض٠تا ث ( به
َٝتـ١ ْـاٚ ٜاغـان١، نـْٛه١ َازز٠ٜـ١نٞ      15س١م ٚا١ٜ َازز٠ٟ ) َٟ ظٚٚتط ب ( ن١ باؽ ي١ ضٜعث١ض ٠نإ ز٠نات تؤظ

َٜت بــ١              س َٝـت بـسض َٝؿـ٠ٚ١ نــ١ ئـ١ٚ َازز٠ٜـ١ زٜـاضٟ ز٠نـات نــري ئـ١ٚ ؾـتا١ْٟ ْاب َٝتـ١ ث ١غاغـ١ سـ١م ٚاٜـ١ ب
َُٝٛاٜـ١ ئـ١ّ    َٝت١ ئ١سهاَٞ خٝتاَٞ ئ٠ٚ١ ١ٜى، زٚٚ ث َٞ َازز١ٜ٠ به َُٝباؾ١ ئ١ّ غ ٖاٚٚاَلتٞ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ َٔ ث

١ََٝٝٞ َـازز٠ٟ )         َٝـ 11َازز١ٜ٠ ناض٠غـ١ضٟ ئـ١ٚ ١َتطغـ١ٝ ز٠نـات نـ١ ي١بط طـ١ٟ غـ ٞ ز٠تطغـأٜ، ئـ١ٜٚـ   ( ي
َٜت       ١َغ١ي١ٟ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ب١ بٝاْٟٛٚ ثاضاغذي ٜإ ب١ بٝاْٟٛٚ ظٜاْط١ٜؿـذي بـ١ ب١َيط١ْاَـ١نإ، ظاْٝـاضٟ ْـ١زض
َٟ بـ١ ئاغـاْٞ غـ١ٜطٜإ       َٜعض ١ٜ٠َٛٝى بـ١ثاض َٝط٠ ز٠َيٞ ب١ ؾـ َٜت ب١خ١َيو، نْٛه١ ي َٝٓت١نإ ١ْزض ٜاخٛز زؤنٝؤَ

َٜت، ن١ٚات١ ئ١ّ َازز١ٜ٠ ئ١ٚ ١َتطغ١ٟٝ بط  ١ََٝٝٝـ س١ٍ ز٠نات، غٛثاؽ.بهط  ط١ٟ غ
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 

 ناى عبساي١ً ر١ضَٛٚ.

َٜع عبساي١ً حمُس اَري:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٟ ت١غـبٝيت            َُٝـ١ ز٠َاْـ١ٚ َٟ ت١ئهٝس ي١غـ١ض ئـ١ٚ ١َبس٠ئـ١ به١َـ٠ٚ١، نـ١ ئـ١ٚ ٖاٚغـ١ْط١ٜ١ٝ ئ َٓٝـ ز١َ٠ٚ
َٝسا١ٜ، ٖـ١ّ  به١ٜ َٝط٠زا ١ٖضزٚٚ ساَي١ت١ن١ٟ ت َٝساْٞ ظاْٝاض١ٜٝنإ، ي ٍَ ث َٝٓت ي١ط١ َٝٛإ ثاضاغتين زؤنٝؤَ ٔ ي١ ْ

َٝٞ ئ١سهاَـ١ناْٞ ئـ١ّ قاْْٛـ١،         َٞ بـ١ث ١ٜ٠َٛٝنٞ تطٜؿـسا ز٠َيـ َٟ ٚ ي١ ؾـ َٞ ن١ ب١ ئاغاْٞ غ١ٜطبهط َٜو ب ب١ دؤض
َٜط١َإ، بؤ١ٜ بؤ ئ٠ٚ١ٟ َٜت٠ٚ١ ض َٜهٞ تط ز ٠ٚنٛ ز٠ضٚاظ١ٜ٠ى بؤ ئ١ٚ َازز١ٜ٠ ئ١طـ١ض   ١ٜعين ١َتطغ١ٝٝن١ داض

َٞ ئ١ط١ض زا١َظضا٠ٚن١ ١َتطغٞ  ١ٜ٠َٛٝ ب َٞ ب١ّ ؾ َٜو ب َٜو ز٠ن١ّ، ثاضاغت١ٓن١ ب١ دؤض بٝسؤظ٠ٚ١ٜٓ َٔ ثٝؿٓٝاض
َٜت ٚ ظاْٝاض١ٜٝنـ١ بـسات، ٚاتـ١ ئـ١ّ      َٜع َٝٓت١ن١ بجاض َٝٓت١ن١ زا١َظضا٠ٚن١ زؤنٝؤَ ١ٖبٛٚ ظ٠ض٠ضبطات ب١ زؤنٝؤَ

َٜ َٝبهط َٝب١د َٜـت ٚ   ئًٝتعا١َ د َٝؿـه١ف ز٠نط َٝو ي١ ب١ٜين ئ١ٚ زاٚاناض١ٜٟٝ ن١ ث َٝو ٚ ب١اَلْػ َٝت١ ٠ٚغٝت ت ز٠ب
َٜـت،   َٝطري بهط َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ئ٠ٚ١ د َٝٓت١ن١، بؤ١ٜ َٔ ث ئ١ٚ ئ١ضن١ٟ ي١غ١ض زا١َظضا٠ٚن١ بؤ ثاضاغتين زؤنٝؤَ

 غٛثاؽ.
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 

 ١ضَٛٚ.ئا١ْٖط خإ ر
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َٜع ئا١ْٖط عاضف   ضؤٚف:ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ــ١ٚ         ــٛٚ ي ــتِ ب ــ١ ١َب١غ ــ٠ٚ١ٟ ن ــ١ زاّ، ئ ــاى عبسايً ــ١ن١ٟ ن ٍَ قػ ــ١ ــٔ ي١ط ــ١َإ، َ ــساَاْٞ ث١ضي َٜعإ ئ١ْ ــ١ض  ب
َٞ يـ٠ٚ١ٟ نـ١ تـؤ بـ١ غـ١ًٖٞ ئٝتالعـٞ ي١غـ١ض              ر١ق١ض١ٜٝ٠ٟ سٝفـعٟ ٠ٚغـٝك١ َٛست١َ١يـ١ ظؤض ظ٠ظيـ١تط بـ

َٞ سٝفعٟ ظؤض ١ٜعين Mapؤضداض ٠ٚغائٝكٞ ع١غه١ضٟ )ز٠ن١ٟ، سٝفعٟ ٠ٚغائٝل ظ ( خ١ضٜت١ ئ٠ٚ١ ب١ ت١ْ
َٜت ظؤض ظ٠ظي١تط٠ ي٠ٚ١ٟ ن١ تؤ ئٝتالعٞ ي١غـ١ضز٠ن١ٟ، بؤٜـ١ ز٠قـاٚ     َٟ ن١ سٝفعٟ ي١غ١ضبهط ثطؤغ١نٞ ز٠ٚ

ٍَ قػ١ن١ٟ ناى عبساي١ً زا١َ، ظؤض غٛثاؽ.  ز٠م ي١ط١
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛض  زغتإ:ب١ض 

 ناى عبساي١ً ١َال ْٛضٟ.

َٜع عبساي١ً حمُس ْٛضٟ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝـط٠ ز٠خي١َـ١        ٍَ قػ١ناْٞ ناى عبساي١ً ٚ ئا١ْٖط خإ ٖاٚض اّ، ب١ؽ ٜـ١ى غـ١ض٠دمِ ١ٖٜـ١ ْـاظامن ي َٔ ي١ط١
َٟ ٠ٚنٛ بط ط١ٜ١نٞ تط ئٝعار١ٟ ن١ٜٔ بؤ ئ١ّ َازز١ٜ٠؟ قػـ١ن١ ز٠نـ١ّ نـْٛه١    ٚا ١ٖغـتس٠ن١ّ   ضٚٚ ئاٜا ز٠نط

َٝري          ًَ ــاب ٍَ ب ــ١ ــ١ ي١ط ــ١ي١ٜ١ى ١ٖٜ ــ١ ١َغ َُٝ ــاظامن، ئ ــ٠ٚ١ ْ َٜت ــ١ٟ بهط َٝط َٟ د ــط ــط٠ ز٠ن َٝ ــؤّ ي ــْٛٚٞ خ ــ١ بؤن ب
َٜت، ئـ١ٜٚـ ئ٠ٚ١ٜـ١       َٟ ئٝعارـ١بهط َٝط٠ ئ١طـ١ض بهـط َٜٝٛػت ز٠نات ي سٝفعنطزْٞ ظاْٝاضٜسا ١ٜى ْٛقت١ ١ٜ١ٖ ث

َٝو زاَٛز٠ظطاٟ طؿيت ٜإ تاٜب١تٞ نؤب٠ٚ١ْٚٛ ز٠نات، زاْٝؿ ذي ز٠نات، ١ٜعين ر١ضظٟ ن١ٜٔ ي١غ١ضٜإ ن١ نات
َٜعإ ث١ضيـ١َاْتاضإ         َٝط٠ ١َب١غتِ نـ١ٝ، ٜـ١عين بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ ب١ضنـاٟٚ بـ١ض  َٞ، ي َٞ ئ١َا١ْ نؤْٛٚغٝإ ١ٖب ز٠ب
َٝري نــ١ْس نؤب٠ٚ١ْٜٚٛــ١نٞ ث١ضيــ١َإ نــطا ي١غــ١ض ٜاغــاٟ عــ١رٟٛ عــاّ    ًَ َُٝــ١ يــ١ ضابــطزٚٚزا بــاب َٞ، ئ ضٕٚٚ بــ

َٜـت،       قػ١َإ ي١غ١ض ئ٠ٚ١ نطز ن١ َاز َٝٓٝٝـ١ ثٜٝٛػـت ْانـات يـ١ ثطؤتؤنؤيـسا تؤَاضبهط اّ نؤب٠ٚ١ْٚٛن١ ب١ ْٗ
َٝت١      َٞ، ز٠نـ َٝين بـ َٟ ْٗـ َٝو ز٠تـ١ٚ َٝين بٕٛٚ ب١ َاْاٟ تؤَاض١ْنطزٕ ْا١ٜت ١ٜعين تؤ ؾت َٝري ْٗ ًَ َٝهسا باب ي١نات

َـ       َٜعٟ، بـ١اَلّ ئ١ ٍَ بٝجـاض ١َٝٝٓٝ بؤ صي١ْٚٛ بـؤ بٝػـت غـا ١ بـ١ٚ َاْاٜـ١   خا١ْٟ ضٜعث١ض ٠نا٠ٚ١ْ ز٠تٛاْٞ ئ١ّ ْٗ
َٝو ٜٚػيت بؤ صي١ْٚٛ زٜطاغ١ٜ١ى ي١غـ١ض   ْا١ٜت تؤ ي١ نؤْٛٚغسا تؤَاضٟ ١ْن١ٟ ن١ ي١ زاٖاتٛٚزا ئ١ط١ض ن١غ
َٞ، بؤٜـ١ ْـاظامن              َٝـو ي١بـ١ض ز٠غـتسا ْـ١ب َٝٓت َٝٓٝـ١ناْٞ ث١ضيـ١َإ بهـات ٖـٝض ب١َيط١ٜـ١ى، زؤنٝؤَ زاْٝؿـت١ٓ ْٗ

   ٛ َٝ ــ١ ث ــط٠ ن َٝ ــ١ٜٔ ي ــ١ٟ ئٝعار١به ــ١ٚ بط ط١ٜ ــت ئ َٜ ــ١ض ز٠نط ــ١ض٠ٖٚا   ئ١ط ــيت ٚ ٖ ــاٟ طؿ ــ١ض زاَٛز٠ظط ــت١ ي١غ ٜػ
َٞ بــؤ نؤبْٛٚـ٠ٚ١ناْٝإ، ْـاظامن ث١ٜا١َنـ١ ط١ٜؿـت٠ٚٛ ٜـإ ْــا؟            تاٜب١تـ١نإ نـ١ نؤْٛٚغـٞ تؤَاضنطاٜٚـإ ٖـ١ب

 غٛثاؽ.
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 

 ناى ز. ؾظإ ر١ضَٛٚ.
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َٜع ز. ؾظإ اظيس عبسايكازض:  ب١ض 
 َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

َٝت، بؤ؟  َٝت ٜإ ١ْب ١ًَ ئ١ط١ض ١ٖب َُٝٛا١ٜ زٜػإ ئ١ّ َازز٠ف ي١ ١َٖإ ئ١ٚ َاززا١ْٟ ن١ ت١سػٌٝ ساغ َٔ ث
دٛاب١ن١ف ئ١ٜ٠ٚ١ ر١يػ١ر١ٟ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ئ٠ٚ١ٜـ١ نـ١ ٖـ١َٛٚ زاَٛز٠ظطاٜـ١ى َٛيع٠َـ١ بـ١ ثاضاغـذي ٚ، ٜـإ         

ــ١َٜ   ــ١ض٠ٖٚا ٠َٛظ٠ر ــ١، ٖ َٝٓتاْ ــ١ٚ زؤنٝؤَ ــاز٠نطزْٞ ئ ــ١راظ    ئاَ ــ١ ْ ــ١ٚ ضؤش٠ٟ ن ــا٠ٚ ي ــؤ زاْ ــُإ ب هٞ َٛخت١ق
َٜـت ئـ١ٚ زائري٠ٜـ١، ٜـإ ئـ١ٚ ٠َٛظ٠رـ١ بـ١ تاٜبـ١تٞ ئـ١ٚ ئاَاز٠ناضٜـ١ بـ١ خـؤٟ ز٠نـات، ئـ٠ٚ١ٟ ئــ١ٚ                ٠ٚضز٠طط
َٜٝٛػت ْانات  ٌَ ز٠بِٝٓ ث َٝبهات، بؤ١ٜ ب١ ت١سػٌٝ ساغ َٝب١د َٝؿ٠ٚ١ بؤ د َٝت١ ث َٜو ن١ ب ئاغاْهاض١ٜ بؤ زاٚاناض

َٝت، غٛثاؽ.  ١ٖب
َٜ  ع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:ب١ض 

 ز، اظيس ر١ضَٛٚ.

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

َُٝٛا١ٜ ئ١ّ َازز١ٜ٠ بْٛٚٞ ظؤض ظ٠ضٚض٠، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ١َٖٛٚ زاَٛز٠ظطا١ٜنٞ طؿـيت ٜـإ تاٜبـ١تٞ زٚاٟ     َٔ ث
َٜعٟ بــ١  ز٠ضنــْٛٚٞ ئــ١ّ ٜاغــا١ٜ خــؤٟ ئاَــا ١ٜ٠َٛٝى بٝجــاض َٝٓتاْــ١ٟ الٜــ١تٞ بــ١ ؾــ ز٠ ز٠نــات نــ١ ئــ١ٚ زؤنؤَ

َٝطابطـات،          َٝٓتاْـ١ بـ١ ئاغـاْٞ ز٠غـتٝإ ث َٝـساْٞ ئـ١ٚ زؤنٝؤَ َٟ ن١ ئ١ٚ ن١غا١ْٟ زاٚانـاضٟ ث ١ٜ٠َٛٝى ١َٖيٝطط ؾ
َٞ )عًـ٢         َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ نـ١ يـ١ نؤتـاٜٞ َازز٠نـ١زا نـ١ ز٠َيـ نمٌ َؤغػم١ عاَم١ أٚ خاقم١ إٔ ؼأمغ      ب١اَلّ َٔ ث

ٜـ١عين  ثا٥ل املٛدٛز٠ يسٜٗا بططٜك١ تػٌٗ اإلطمي  عًٝٗا ٚ تعٜٚس َكسَٞ طًبٗا ٚفل أسهاّ ٖصا ايكإْٛ ، ايٛ
َٝٓتاْـ١ٟ الٟ خـؤٟ           َٜٝٛػـت١ ئـ١ٚ زؤنٝؤَ ب١ نٛضز١ٜٝن١ٟ ي١غ١ض ٖـ١ض زاَٛز٠ظطاٜـ١نٞ طؿـيت ٜـإ تاٜبـ١تٞ ث

ٝ املٛدمٛز٠ يمسٜٗا    ز٠غت ز٠ن١ٕٚ ١ْى الٟ خؤٟ ضاططتـٕٛٚ، نـْٛه١ )   َٝتـ١ الٟ خـؤٟ    َـ١عٓا نٛضزٜ ١نـ١ٟ ز٠ب
َٜعٟ نــ١ غــ١ٜطنطزْٝإ ٚ    ١ٜ٠َٛٝى بٝجــاض ز٠غــت ز٠نــ١ٕٚ )َٛدــٛز يــسٜٗا( ْــ١ى الٟ خــؤٟ ضاططتــٕٛٚ، بــ١ ؾــ
َٜط٠ٟ سٛنُـ١ناْٞ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ، ٚاتـ١ ٖـ١ّ             َٝٝإ ٚ، زاْٝإ بـ١ زاٚاناضاْٝـإ ئاغـإ بهـات، بـ١ طـٛ ئاطازاضبٕٛٚ ي

َٝسا١ْن١ ئاغإ بهات ٚ، ١ّٖ ١َٖيططت١ٓن١ٜإ ئاغإ  بهات، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ٚابعامن ١ٖض ئاَـادمٝـ يـ١ّ َازز٠ٜـ١    ث
     َٟ َٜع ١ٖض ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ئ١ّ ٠ٚغائٝكا١ْٟ ن١ الٟ ئ١ٚ َٛئ١غ١غ١ عا١ٜ١َ ٜإ خاقا١ْ ئ٠ٚ١ٜـ١ نـ١ ٖـ١ّ بٝاْجـاض
َُٝباؾـ١ ئـ١ّ بط ط١ٜ١ؾـٞ بـؤ       َٝٝإ بسا، بؤ١ٜ َـٔ ث َٞ ث َٝو زاٚاٟ ز٠نات ب١ ئاغاْٞ بتٛاْ َٝو ن١ ن١غ ٚ، ١ّٖ نات

 َٟ َٝٝإ ٚ، ١ّٖ زاْٝإ ب١ زاٚاناضٜـ١ناْٝإ ئاغـإ بهـات، ظؤض    ظٜاز بهط ٚات١ ١ّٖ غ١ٜطنطزْٝإ ٚ ئاطازاضبٕٛٚ ي
 غٛثاؽ.

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 
 غؤظإ خإ ر١ضَٛٚ.
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َٜع غؤظإ ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝٝإ ٚتّٛٚ بط ؤ َٔ ثؿتطريٟ ئ١ّ َازز١ٜ٠ ز٠ن١ّ َٝت٠ٚ١، بؤ؟ َٔ خؤّ ب١غ١ضّ ٖات٠ٚٛ ث َٓٝ ٍَ ئ٠ٚ١زاّ سي ، ي١ط١
َٟ بؤ ٠ٚغٝك١ن١ت، ب١غ١ض خؤَسا ٖات٠ٚٛ ن١ ٠ٚغٝك١ّ ١ٖب٠ٚٛ زاٚاّ نطز٠ٚٚ ظ٠ضٚض ب٠ٚٛ  ي١ ر١ضز٠ناْسا بط١ض 

١َُٝزا ت١ضٜك١ٟ سٝفعٟ َٝػتا ي١ ٚاَلتٞ ئ ٠ٚغائٝل ١ْبؤت١  بؤ َٔ ٚتٜٛٚا١ْ بط ؤ ي١ ْاٚ ر١ضز٠نا١ْ، بؤ١ٜ ١ٖتا ئ
١َُٝ ١َٖٛٚ ٠ٚغٝك١ٜ١ى ب١ ططْطٝٝـ٠ٚ١ غـ١ٜط بهـ١ٜٔ ئ١طـ١ض ي١ٚا١ْٜـ١ يـ١ٚ ز٠قٝك١ٜـ١زا بـؤ          َٜو ن١ ئ ن١يتٛض
َٝت،     ٍَ ن١ َا١ٜ٠ٚى ن١ ئ١ٚ ٠ٚغٝك١ٜ١ ططْطـٞ خـؤٟ ٖـ١ب َٞ، ب١اَلّ ي١ٚا١ٜ١ْ ي١ زٚاٟ ز٠ غا َٝو ططْط ١ْب ن١غ

َٜه١ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ ًٝعاَٞ َٛئ١غ١غ١ ز٠ن١ٟ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ٠ٚغـٝك١ناْٞ  بؤ١ٜ َا٠ٚ١ْٟ ئ١ّ َازز١ٜ٠ ١ٜن١ّ ١ْٖطاٚ
َٝبهـات، نـ١ ئ١طـ١ض ٖـاتٛ َـٔ ٚئ يـ١ تـ١ئطخيٞ ضؤشٟ           ن١ ١ٜ١ٖتٞ ١ّٖ ئ١ضؾٝفٞ بهات، سٝفـعٟ بهـات، ٚاٟ ي
َِٝ بـس٠ض٠ٚ٠ ظؤض بـ١ ئاغـاْٞ         َٝساٜـ١ بـؤ َـٔ ثـ ئ٠ٚ١ْس١ٜ٠ َٔ ئ١ٚ نٝتاب١ّ ١ٖب٠ٚٛ تها١ٜ ١َعًَٛاتٞ ططْطٞ ت

  َٟ َٞ ٖـ١َيٝبطط َٞ           بتٛاْٞ ز٠غيت زاتـ َٜو، ب١ضاغـيت ئـ١ّ َازز٠ٜـ١ ٠ٚى نـؤٕ خـؤٟ ٖـات٠ٚٛ بـ١ب َٝتـ١ نـ١يتٛض ز٠ب
َٝٓتسا١ٜ ي١ قاظادمٞ ٖاٚٚاَلتٞ زا١ٜ بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ    َٝت٠ٚ١ ي١ قاظادمٞ ئ١ضؾٝف ٚ ١َٖيططتين زؤنٝؤَ َٓٝ ز٠غتهاضٟ سي

َٝٔ ٠ٚغٝك١ن١ ْٚب٠ٚٛ ٜاخٛز ١َْا٠ٚ، ظؤض غٛثاؽ.  ب١ ئاغاْٞ ١َْي
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: ب١ض 

 ب١ٜإ خإ ر١ضَٛٚ.

َٜع ب١ٜإ اظيس نؤن١ضٟ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

١َٜٝ، ٠ٚنٛ ظاْٝاضٟ ٜا َٛتـاح بٝـت ٚ    َٞ ظٞ ثطؤش٠ ٜاغا ١ًَب١ن َٞ نٛ ١َت ضاغيت ش بؤ ب١ضد١غت١نطْا ٜا ؾ١رار١ٝت
زٚٚ ثطؤغ١غـ١ ظـٞ َازز٠ٜـسا ١ْٖـ١، ئـ١ّ      ب١ضز٠غيَت ٖاٚٚاَلتٝـإ بـٝذي، ئـ١ظ زبٝـِٓ ط١ي١نـ١ ططْطـ١، ٜـ١عين        

ٜـ١عين زٚٚ ثطؤغ١غـٔ،   طممي  عًٝم٘    ب١ضاَب١ض زٚٚ ثطؤغ١غـا١ٜٓ، ٜـ١ى ثاضاغـتٓا ٠ٚغـائٝكا، زٚٚ )تػـٌٗٝ ا      
َٝٓاْـا ظاْٝاضٜـ١ ٜـا ططْطـ١ بـؤ ٖاٚٚاَلتٝٝـإ ثاضاغـتٓا ظاْٝـاضا ش ٖـ١ض ٖؤغـاٜا             َٝت ب١ ز٠غـت ٖ ن١ْس ١ٜعين َار

َٝ َٝهٝـ غاَاْ َٝصّ ئ َٜعٜٔ  ططْط١، ئ١ظ زب َٝتدؤ بس٠ٜيَن ٚ بجـاض َٝذي ئ١ّ ط١َي١نٞ بططْطٞ ناظ ١ٜ١َُٝ نٛ زب ت ٚاَلت
َٝـصّ      َٟ، ئـ١ظ زب َٞ ثاضاغتين ٜـا نـط َٝصّ ئ١ظٞ َازز٠ٜٞ ط١َي١نٞ ن١ّ ب١غاز٠ٜٞ ب١سػ َٟ ئ١ظ زب ١ٖض ي١ب١ض ١ْٖس

َٟ ْٛٚنـ١ ٖـ١ض َازز٠ٜـ١نٞ        َٝـسا، َازز٠ٜـ١ت بـ١ض َٞ ثاضاغتٓا ٠ٚغائٝكا ٜا ن١َ١ ت َٞ ظ َٞ   َٛغت١يع٠َات َـ١ زٚٚ غـ
َٞ بط ط١ٜـ١ى شبـؤ ثاضاغـتٓا ٠ٚغـائٝكا ئـ١ّ بـؤ ظـٞ           َٜت ن١ّ نـٛ زٚٚ غـ َٝؿٓٝاضا ١ْٖس بط ط١ بؤ ظٜس٠نطٜٔ ئ١ظ ث
١ٜ٠َٛٝنٞ ٜاغـاٜٞ،        َٞ بـ١ ؾـ َٝتـ١نطْ َٜس٠ به١ٜٔ، نْٛه١ ئ١ظ١ غ١ض٠تا١ٜن١ نٛ ثاضاغـتٓا ٠ٚغـائٝكا ب َازز١ٜ٠ ش ظ

َٜت ١ٖٟ بؤ ثاضاغتٓا ٜإ ظاْٝاضٜ َٝؿٓٝاض َٞ ث َٝهٝـ ٚإ ت١بع١ٕ ئ١ظ ب١ع١ض٠بٞ زخِٝٓ )بؤ١ٜ َٔ غ ؼمتأغ  ا ئ
نٌ َؤغػ١ مبدعٕٚ أستٝاطٞ أَٔ، َتهًُٓا ْػدًا يهٌ َا يسٜٗا َٔ َعًَٛمات تتكمٌ بإختكاقمٗا ٚ أْؿمطتٗا     
ايطمس١ٝ ٚ ٜطا  ق شيو إزخاٍ ايٛغا٥ٌ ٚ األيٝات اؿسٜج١ عأغ املعًَٛات يًتكًٌٝ َٔ سٝمع اَمانٔ االضؾمأ١ ٚ    

َٝت١ُ سٜجمم١ ، إغممتدساّ ايأٗطغمم١ اؿ َٞ َــ١ٚ بــؤ ٠ٚغــائٝك َٝذي بــؤ ئ١ضؾــٝف ٜــ١عين ئ١ضؾــ١ر١ ٜــا غــ١ضز٠َا١ْ زظــ
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( َٟ َٞ، خااَل زٜو َٝت١نطْ ٜٓؿأ نُٔ ٚسس٠ املعًَٛات ق نٌ َؤغػ١ َػت٣ٛ إزاضٟ َٓاغب خيمتل باإلؾمطاف ٚ   ب
غػمات ٚنمع ٚ   نافم١ املؤ ١ٖض٠ٖٚا خـااَل زٜـو ) عًـ٢    ايطقاب١ ع٢ً تطبٝل َعاٜط أ١َٓ يًُعًَٛات يس٣ اؾٗات ، 

تطبٝل ايكٛاعس ٚ اإلدطا٤ات اإلزاض١ٜ ٚ ايأ١ٝٓ ٚ ايأٝعٜا١ٝ٥ ؿُاٜم١ ْهمِ ٚ ؾمبهات املعًَٛمات يمسٜٗا ٚ تمأَر       
 ظؤض غٛثاؽ.أغتُطاض١ٜ ٚ إْتعاّ تؿغًٝٗا ، 

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 
 غ٠ٌٜٛٝ خإ ر١ضَٛٚ.

َٜع غ٠ٌٜٛٝ   اظيس: عجُإب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ٍَ ْاغـو خـإ ئـ١ٚ َـازز٠ نـْٛه١ ئٝػتػـٓائاتٞ          15ب١ ْٝػب١ت َازز٠ٟ ) ( ١ْط١ٜؿتٝيَن، بـ١اَلّ ٖـاٚض اّ ي١طـ١
َٝؿٞ َازز٠ٟ ) َٝـ خب١ٜٔ ث ٍَ 14، 19، 13( ئ٠ٚ١ ١ٜى، ب١ ْػب١ت َازز٠ٟ )١ٜ١ٖ13 ئ٠ٚ١ٟ ث ( ٖاٚض اّ ي١ط١

َٜت١ ر١ق١ض٠ٟ ) َٟ )ع٢ً نٌ 13(، ئ١ط١ض َازز٠ٟ )9، 3، 1ٖاٚناضّ ناى طياٍ، ن١ ٚتٞ بهط  َؤغػ١ ( بٓٛٚغط
َٝت٠ٚ١ ) ع٢ً نٌ َؤغػ١ إٔ ؼأغ ايٛثا٥ل املٛدٛز٠ يسٜٗا بططٜك١ تػمٌٗ  (، ي١ئ١خري )9، 3، ١ْ1ى زٚٚباض٠ ب

َٝٞ )ٚرل دسهاّ اإلطمي  عًٝٗا ،  ًَ َٜٝٛػت ْانات ب َٜذي ٖصا ايكإْٛ ، ث نْٛه١ ي١ زٚاٜٞ ئ١سهاَٞ عا١ََإ بؤ ز
َٜٝٛػت ْانات، َازز٠ٟ )ٖصا ايكإْٛ  ١َٖٟٛٚ )ٚرل دسهاّ  زٚٚباض٠ ٠َٛٝ ع١ٜٓ١ٕ ؾـت  14، 19ث ( ب١ٖ١َإ ؾ

َٜت٠ٚ١، ب١اَلّ َازز٠ٟ ) َٜت١ ١ٜى َازز٠، ب١اَلّ ب١ بط ط١ٟ )14، 19، 13زٚٚباض٠ بٓٛٚغط ( 9، 3، 1( ئ١ط١ض بهط
َُٝباؾ١، غٛثاؽ.  ث

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛ  ضزغتإ:ب١ض 
 ر١ضَٛٚ َاَؤغتا عُط.

َٜع عُط عبسايععٜع   بٗا٤ايسٜٔ:ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ئ١ّ باب١ت١ٟ ١َغ١ي١ٟ ب١َيط١ْا١َنإ ب١ضاغيت باب١ت١نٞ ظؤض طـطْط ٚ ١ٖغـتٝاض٠، َـٔ ٚائـ١ظامن ٖـ١ََٛٚإ      
َٝهٞ ١ْتـ         َُٜٞ نٛضزغـتاْسا غـاَاْ َٝٓتـ١نإ يـ١ ٖـ١ض ٠ٚ١ٜٞ ٚ ْٝؿـتُا١ْٝ  َٛت١ركري نـ١ ب١َيط١ْاَـ١نإ، زؤنٝؤَ

َٜعإ خٛؾــو ٚ     ٍَ بــ١ض  َٝــٞ، بـ١ّ تانــ١ َازز٠ٜــ١ َــٔ ضاٜــ١نٞ دٝـاٚاظّ ١ٖٜــ١، ي١طــ١ ٖـ١َٛٚ الَــإ ب١ضثطغــري ي
َُٝـ١ باغـٞ ز٠غـت خػـتين ظاْٝـاضٟ       َٝط٠ ١ْٝ، ب١ضاغيت ئ َٝط١ٟ ئ١ّ َازز١ٜ٠ ئ بطاٜاْٞ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، د

َٝٓـت ْانـ١ٜ   ٔ، بـ١اَلّ يـ١ ْانـاضٟ غٝـابٞ ْـ١بْٛٚٞ ٜاغـا١ٜى نـ١        ز٠ن١ٜٔ، باغٞ ثاضاغتين ب١َيط١ْا١َٚ زؤنٝؤَ
َٟ، بؤ١ٜ خٛؾـه١ بـ١ٜإ بـ١ٚ     َٝط٠ ز٠َا١ْٚ َٝت ي َٝٓت١ناصيا٠ٚ١ْ ١ٖب ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ثاضاغتين ب١َيط١ْا١َٚ زؤنٝؤَ
َٝٓـت نــ١              َٜعتإ ز٠نـ١ّ ثـطؤش٠ ٜاغـاٟ ثاضاغـتين زؤنٝؤَ ١ًَ نـ٠ٚٛ ْـاٟٚ، بؤٜـ١ َـٔ يـري٠ٚ٠ زاٚا يــ١ بـ١ض  ت١رػـٝ

َٜٓس١ْٚ ٠ٟ ١ٜن١َٝؿُإ بؤ نطا٠ٚ ب١ ظٚٚتـطٜٔ نـات يـ١ّ خٛيـ١ ١َٖٚيبـس٠ٜٔ َْٛاق١ؾـ١ٟ بهـ١ٜٔ،        ٚابعامن خٛ
نْٛه١ يري٠ ب١ّ تان١ َازز١ٜ٠ ْاتٛاْري ناض٠غ١ضٟ ئ١ّ ططرت١ به١ٜٔ ٠ٚ ب١زاخ٠ٚ١ زٚاٟ ن١ْسٜٔ غاَيٝـ ي١ 

ــ١ ثاضاغــ      َٞ ب ــ َٞ تاٜبــ١ت ب ــ١ب ــا١ٜنُإ ٖ ــ١َاْتٛاْٞ ٜاغ ــتإ ْ َُٜٞ نٛضزغ ــ١ض ــ١ ٖ ــٛنُطاْٞ ي ــ١ظَْٛٚٞ س تين ئ
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َٜين ئــ٠ٚ١ ْٝـ١ ب١ضاغـيت يــ١            ١َٜٓ ؾـٛ َٞ ٚ ئـ١ّ ؾـٛ َٟ ناض٠غـ١ضٟ ئ١َـ١ ز٠بــ َٝٓتـ١نإ، ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ يــ١ٚ زؤنٝؤَ
َٝٓا، نـْٛه١ َـٔ             َٜعاْٝـ ي١ يٝصْـ١ زاٜـإ ْـا٠ٚ، ئ١طـ١ض ٖـ١ض ئـ١ّ بريؤن١ٜـ١ ز٠ْطـٞ ْـ١ٖ ْاناضٜسا ز٠ظامن، ب١ض 

َٝط٠ ئ١َ١ف الب١ٜٔ، ٜاغان١ ١ْخ١ٜٓ١ ْاٚ ب١ضْا١َٟ ناض٠ٚ٠، غٝاغ١ٜ١نٞ تط ي١َ١ ب١غـٝت تـط َـٔ     ز٠تطغِ ي
َٜو بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ ٜاغـاٟ ثاضاغـتين ب١َيط١ْاَـ١نإ              َٝتـ١ بٝاْٜٛٚـ١ى، ثاغـاٚ َٟ بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ ئ١َـ١ ١ْب َُٝباؾ١ بهـط ث
َٝط٠ ئشتٝات١ٕ تا ئ١ٚ ٜاغا١ٜ ث١غـ١ْس   َٟ ١ٖض ئ٠ٚ١ْس٠ٟ ن١ ي َٝبهط ١ٜ٠َٟٛٝ ي ١ْخ١ٜٓ١ ب١ضْا١َٟ ناض٠ٚ٠ ب١ّ ؾ

١ إٔ تػٌٗ ططٜك١ً اإلطمي  ع٢ً أ١ٜ ٚثٝك١ َتعًل بٗا ٚفل أسهاّ ٖصا ع٢ً نٌ َؤغػ١ عا١َ أٚ خاقز٠ن١ٜٔ )
َٜـط٠      ايكإْٛ ،  َٝهٞ تـط٠، ب١ضاغـيت بـ١ّ تانـ١ ز َٝري باغٞ سٝفعٟ ٠ٚغائٝل ٚ ئ١ٚا١ْ باب١ت َٝط٠ ١َْي ي٠ٚ١ ظٜاتط ي

 ْاتٛاْري ناض٠غ١ضٟ به١ٜٔ، غٛثاؽ. 
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 

َٝؿ١ٚا.  ر١ضَٛٚ ناى ث
َٝؿ١ٚا تٛرٝل َػسٜس: َٜع ث  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝـط٠، نــْٛه١ ئ١طـ١ض غـ١ٜطٟ ْاْٚٝؿـاْٞ َازز٠نـ١ بهـ١ٜٔ، بـاؽ يــ١              َُٝٛاٜـ١ ئـ١ّ َازز٠ٜـ١ ظٜاز٠ٜـ١ ي َٓـٝـ ث
َٝٓتـ١         ١ٜ٠َٛٝنٞ طؿـيت تـؤ ئ١طـ١ض باغـت يـ٠ٚ١نطز نـ١ زؤنٝؤَ َٝٓت١نإ ز٠نات، ٚات١ ب١ ؾـ نإ ثاضاغتين زؤنٝؤَ

َٝـت بٝداتـ١ ض٠رـ٠ٚ١، بٝداتـ١          َٟ ئ٠ٚ١ ئ١ٚ زاَٛز٠ظطا١ٜ طؿيت ٜإ تاٜب١ت١ َـاؼي خؤٜـ١تٞ يـ١ رـ١ضز٠زا ب َٜع بجاض
َٝــٞ    َٟ، بــ١اَلّ ئ١طــ١ض ب َٜع ١ٜ٠َٛٝنٞ طؿــيت باغــت نــطز٠ٚٚ نــ١ بٝجــاض ؾاؾــ١ٟ نؤَجٝؤت١ض٠ن١ٜــ٠ٚ١، ٚاتــ١ بــ١ ؾــ

٠ٚ١َٜٓٝٓ باغتإ ي٠ٚ١نطز٠ٚٚ ن١ ٚات١ ت١سػٌٝ  ١ًَ ١ٖض زاَٛز٠ظطا١ٜنٞ طؿـيت ٜـإ   ْا٠ٚضؤنٞ َازز٠ن١ خبٛ ساغ
  َٞ َٜطا١ٜى ٖـ١ب ٠َٛٝ باغتإ ي٠ٚ١نطز٠ٚٚ ن١ ض َٝٓت١ناْٞ ن١ الٟ ١ٜ١ٖتٞ ثاضاغت١ٜٚٛتٞ، ب١اَلّ ئ تاٜب١تٞ زؤنٝؤَ
َٜطاٜـ١نٞ ئاغـإ           َٜعضإٚ الٟ ئـ١ٚ زاَٛز٠ظطـاٟ طؿـيت ٚ تاٜب١تٝاْـ١ ض بؤ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ئ١ٚ ب١َيط١ْاَاْـ١ٟ نـ١ ثـاض

َٞ، بؤ١ٜ ْاْٚٝؿاْٞ َا زز٠نـ١ٚ ْـا٠ٚض ؤنٞ َازز٠نـ١ زٚٚ ؾـيت دٝـاٚاظٕ، بؤٜـ١ َٓـٝـ زاٚاٟ البطزْـٞ ئـ١ٚ          ١ٖب
َٝٓتاضٟ ١ٜ١ٖ، غٛثاؽ.  َازز١ٜ٠ ز٠ن١ّ، ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ٜاغاٟ ثاضاغتين زؤنٝؤَ

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 

 مسري٠ خإ ر١ضَٛٚ.
َٜع مسري٠ عبساي١ً امساعٌٝ:  ب١ض 

َٜع غ  ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

َٔ ي١ غ١ض٠تا ثؿتطريٟ ي١ قػ١ناْٞ ناى طياٍ ٚ ناى ؾـظإ ز٠نـ١ّ، نـْٛه١ بـ١ تاٜبـ١تٞ ئـ١ٚ زٚٚ َـازز٠ٟ        
َٝري ) ًَ ( ١ٖضزٚٚنٞ ب١ ظٜاز ز٠ظامن، ئ١ط١ض غ١ٜطٟ َٛئ١غ١غاتٞ طؿيت به١ٜٔ ٜإ تاٜب١تٞ بهـ١ٜٔ،  19، 13ب

َُٝـ١      ١ٖض ١ٜن١ تاٜب١شي١ْسٟ خؤٟ ١ٜ١ٖ ي١ ١َٖيططتين ٠ٚغـائٝل ٚ تـ   ١زضٜيب َـ٠ٛظ٠رري، بـؤ صيْٛٚـ١ ئ١طـ١ض ئ
َٝت١ نٛيٝـ١ نـ١ ٖـ١َٛٚ ٠َٛظ٠رـ١نإ         َٝٓري ي١ غ١ؼي ؾ١ف ت١خـ١ضٚز ز٠نـات، ز٠نـ بهري ٠ٚغائٝكٞ ت١ي١ب١ٟ ب
    ٍَ َٜتــ١ ز٠غــتُإ ظؤض بــ١ دــٛاْٝـ ئٝشتٝفاظنطاٜــ١، بــ١اَلّ رــ١ضقٞ ١ٖٜــ١ ي١طــ١ َــٛز٠ضبٔ بــ١ غــ١ًٖٝـ ز٠زض
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َٜٝٛػـت١ َـازز٠ٟ          َٛئ١غ١غ١ٜ١نٞ تط ن١ ٠ٚغٝك١ٟ ١ْٚع١نٞ تطٟ َٝـط٠ف ٖـ١ض َـا٠ٚ ث ١ٖٜـ١، بـ١اَلّ ئ١طـ١ض ي
َٟ ٠ٚنٛ ناى طياٍ ٚتٞ، ظؤض غٛثاؽ.14، 19، 13)  ( ز٠َر بهط

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى بطٖإ.
َٜع بطٖإ ضؾٝس سػٔ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝتـ٠ٚ١، ي١بـ١ض          ت١بٝعٞ ز٠ضباض٠ٟ ئـ١ّ َازز  َٓٝ ٠ٜـ١ سٝفـعٟ ٠ٚغـائٝل، َازز٠ٜـ١نٞ ظؤض دٛاْـ١ َـٔ زاٚانـاضّ سي
َٝؿـ١ٟ         َٞ ن َٞ ض٠ْطـ١ ٜـ١ن ٍَ نـٞ ئ١ٚضاقـ١ يـ١ْاٚ ز٠نـ َٞ، نٛاض غا َٝؿ١ٜ١ى ١ٜ١ٖ ي١ زازطاناْسا زٚاٟ غ ئ٠ٚ١ٟ ن

َٜٔ َٞ ب١زٚاٟ ئ١ٚضاقٝسا ز٠ط١ض  َٞ زٚاٜٞ ز٠ن َٞ غ١ر١ضبهات بؤ ز٠ض٣٠ٚ٠ ٚاَلت ٜإ تٛٚؾٞ نٝؿ١ ب َٝيَن، ١ٖب ، ْاَ
َٝؿ١ٜ١ ي١ زائري٠ناْٞ تـاثؤزا ١ٖٜـ١، يـ١ ٖـ١َٛٚ ئـ١ٚ زائرياْـ١ ١ٖٜـ١ نـ١ ضؤشاْـ١ خـ١َيو            ٠َٛٝ ئ١ٚ ن ب١ٖ١َإ ؾ
َٝتــ٠ٚ١      َٓٝ ــٛ خؤؾــٞ سي ــٔ زاٚانــاضّ ٠ٚن ــ١ ئــ١ّ َازز٠ٜــ١ َ َٞ، بؤٜ َٛعا١َي١ٜــ١نٞ ظؤض ز٠نــات، ئــ١ٚضام ْٚــس٠ب

َٟ سٝفع٠ن١ ب١ ت١ض َٝٝسا ت١غبٝت بهط َٟ، ت ٜك١ٟ ئ١يٝهوؤ١ْٝ، ظائٝس٠ٕ َٝعاْٝـ١نٞ بـؤ   ئٝعار١ٜ١نٝؿٞ بؤ بهط
َٟ ئـ١ٚ         َٜت ْـاتٛاْط َٞ َٝعاْٝٝـ١ٟ بـؤ ت١خكـٝل ْـ١نط َٟ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ئ١ط١ض ئ١يٝهوؤْٝـ بـ ت١خكٝل نط

َٟ، ظؤض غٛثاؽ. َٞ بهط َٝب١د  َازز١ٜ٠ د
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ر١ضَٕٛٚ.
َٜع بهط ن  طِٜ حمُس )ئاغؤ(:ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝتـ٠ٚ١، ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ٟ        َٓٝ َٜهٞ تط د١خت ي١غ١ض ئ٠ٚ١ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١ نـ١ ئـ١ٚ َازز٠ٜـ١ ظ٠ضٚض٠ سي ١َُٝ ت١ْٗا داض ئ
َٝهُإ ١ْٝ بؤ سٝفعٟ ٠ٚغائٝل ب١ضاغيت، ٚابعامن ١ٜى، زٚٚ ئ١ْساَٞ ث١ضي١َإ ت١ئهٝسٜإ ي١غ١ض  ١َُٝ قاْْٛ ئ

َٝ َٝيت، ئ٠ٚ١ نطز٠ٚ٠، بؤ١ٜ ي طا١ْزا زٚٚ ئ١ضنٞ ١ٜ١ٖ سٝفعٟ ٠ٚغائٝل، سٝفعٟ ٠ٚغائٝك١، غٝا١ٜ١ْتٞ، ت١ضَُٝ
َٝط٠          َٟ ئـ١ي َٜطـ١ف ْٝـ١ ز٠نـط َٟ، ٜـ١ى ض َٜطـا ز٠نـط َٝو ض َٟ؟ ب١ نؤَـ١َي َٝو ؾيت تط، ب١اَلّ ئ١َ١ نؤٕ ز٠نط نؤ١ََي

   ( َٞ ًَـ َٞ ض٠ْطـ١ ب َٜهُإ ٖـ١ب َٝؿٓٝاض َٜطـا يـ١ ظَـين ئ١ٚا      طض٠ْط١ ث ْـ١ ئـ١يٝهوؤْٝـ   ضم(، ٜـ١عين بـ١ نـ١ْسٜٔ ض
َٟ، بؤ١ٜ ئ١َ١ ظؤض ظ٠ضٚض٠، ١ٜى، زٚٚ ئ١ْساَٞ ث١ضي١َاْٝـ ئاَاش٠ٜإ بؤ ئـ٠ٚ١   َٟ، سٝفع بهط َٟ ١َٖيبطري ز٠نط
َٝػتا ١ْٝ ي١ ث١ضي١َإ  َٝهٞ تاٜب١ت تا ئ ١َُٝ قاْْٛ ٍَ سٝفعٟ ٠ٚغائٝل َازاّ ٚا١ٜ ئ نطز ن١ ططرتٝإ ١ٜ١ٖ ي١ط١

َٝٓــت  َُٝــ١ قــاْْٛٞ زؤنٝؤَ َُٝــ١ َْٛاق١ؾــ١نطا٠ٚ ضاثؤضشيــإ ز٠ض١ْنــ٠ٚٛ، ضاغــت١ ئ َٜعٟ يــ١ْاٚ يٝص١ْنــ١ٟ ئ ثــاض
َٜتـ١         َٝـص٠ خبط َٝػتا يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ضاثؤضتٞ ئاَاز٠ ْٝـ١، ز٠ْـا ز٠بٛاٜـ١ ب١ضاغـيت يـ١ َ ئاَاز٠نطز٠ٚٚ، ب١اَلّ تا ئ
َٞ، ئـ١ٚ ز٠َـ١ بـ١            َٜطـا بـ َٝو ض َٝتـ٠ٚ١ ٠ٚى ئـ٠ٚ١ ئ١طـ١ض بـ١ نؤَـ١َي َٓٝ ئ١دٓساٟ نؤب٠ٚ١ْٚٛنإ، بؤ١ٜ ظ٠ضٚض٠ سي

َٞ ئٝتالعـٞ ي١غـ١ض بهـات ئ١َـ١ ١ٖز٠ر١ن١ؾـ١، بؤٜـ١ بـ١ بـط ٚاٟ َـٔ          ت١ئ هٝس ٜاض١َتٞ ز٠زات بؤ ئ٠ٚ١ٟ بتٛاْ
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ــ١ْٗا        ــ١ ت َٜيَت ئ١َ ــسض ــ١ٟ ب ــٝالتٞ زٜه ــيت ت١رػ ــات ب١ضاغ ــتٝـ ْان َٜٝٛػ ــ٠ٚ١، ث َٝت َٓٝ ــؤٟ سي ــٛ خ ــت١ ٠ٚن َٜٝٛػ ث
 ت١ئهٝسنط١ٜ٠ٚ١ْن١، غٛثاؽ.

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضز َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  غتإ:ب١ض 

َٝؿٓٝاض٠نإ ر١ضَٕٛٚ.  يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ث
َٜع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝؿٓٝاض٠ٟ نطا ١ٜندػـتين َـازز٠ٟ )   (، بؤٜـ١ ئ١طـ١ض طؤض اْهـاضٟ يـ١ ْا٠ٚضؤن١نـ١      14، 19، 13غ١باض٠ت ب١ٚ ث

َٝ َٝب١د َٟ د َٝٛاظ٠نٞ ْٛ َٝؿ١ٟ ١ْٝ، ١ٖضن١ْس ي١ٚ ضاثؤضت١ ؾ َٟ ن هطا٠ٚ ئـ١ٜٚـ ٖـ١ض َـازز٠ ٚ ْاْٚٝؿـاْٞ     ١ْنط
َٝٛاظٟ ثطؤش٠ناْٞ زٜه١ ئ٠ٚ١ بٛٚ ن١ ١ٖض ز٠ضٚاظ١ٜ٠ى ْاْٚٝؿـاْٞ ٖـ١بٛٚ ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ ئ١طـ١ض       خؤٟ ١ٜ١ٖ، ؾ

َٞ، غ١باض٠ت ب١ َازز٠ٟ ) َٝؿ١ زضٚغت ب ٍَ َـازز٠ٟ )   14ن َٟ ي١طـ١ َٜت ٜـ١نبدط (، ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ٟ   19، 13( ْانط
َٜت١ غ١ض ئ١غ19، 13َازز٠ٟ ) ( تـ١ْٗا تاٜب١تـ١   14تؤٟ ز٠ظطاٟ طؿيت ٚ تاٜب١ت، ب١اَلّ َـازز٠ٟ ) ( ئ١ضى زاٚ

َٝؿ١ ١ْٝ ي١ ١ٜندػت١ٓن١ غ١باض٠ت ب١ َازز٠ٟ ) َٝؿٓٝاضٟ ئ٠ٚ١ نـطا  19، 13ب١ ز٠ظطا طؿت١ٝٝنإ، بؤ١ٜ ن (، ث
َٟ ئـ٠ٚ١ يـ١ َـازز٠ٟ )    َُٝـ١ ز٠ْطُـإ بـؤ زا، نـ١ ٖـ١َٛٚ ز٠ظطاٜـ١ى       6ن١ باؽ ي١ ضاثؤضت ٚ ناالن١ٝنإ بهط ( ئ

َُٝـ١ف     ثاب١ْس  َٟ، ٠ٚ ئ َٝـط٠ ظٜـازنط َٜٝٛػت ْـ١نات ي َٞ ب٠ٚ١ٟ ي١غ١ض غاٜت١ن١ٟ نؤ١ََي١ ؾت باَلٚبهات٠ٚ١ ث ز٠ب
َٟ بـؤ ئـ١ٚ ن١غـا١ْٟ زاٚاٟ ظاْٝـاضٟ ز٠نـ١ٕ بـ١          َٜطا ئاغـاْهاضٟ بهـط زاَاْطَ ؾت٠ٚ١ ب٠ٚ١ٟ ١ْى ت١ْٗا ب١ ١ٜى ض

َٜت١ ) َٜطا١ٜى، ٚات١ ت١ضٜك١ن١ بهط َٜو، طـط ططم ، ١ٖض ض َٝٛاظ َٟ بـؤ     ٚات١ ب١ن١ْس ؾ ْط ئ٠ٚ١ٜـ١ ئاغـاْهاضٟ بهـط
َٜــت، ظؤض    َٟ ٜــاخٛز بــ١ض ز٠غــت بهط ئــ٠ٚ١ٟ ئــ١ٚ ن١غــ١ٟ زاٚاٟ ظاْٝــاضٟ ز٠نــات ظاْٝاضٜٝــ١نإ ر١ضاٖــ١ّ بهــط

 غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ْٛقت١ٟ ْٝعاَٞ، ر١ضَٛٚ ناى عبساي١ً.
َٜع عبساي١ً حمُس اَري:  ب١ض 

َٜع غ١ض  ؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

َٝؿٓٝاض٠ن١ ئ٠ٚ١ بٛٚ ٚشيـإ ئ١طـ١ض زا١َظضا٠ٚنـ١     َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، ث َٜهٝإ نطز زاٚاناضّ خبط َٝؿٓٝاض َٞ ن١ؽ ث غ
ٍَ ز٠غت١ب١ضنطزْٞ  َٟ ي١ط١ َٜع َٝٓت١ن١ بجاض َٝٓت١ن١، زا١َظضا٠ٚن١ زؤنٝؤَ ١َتطغٞ ١ٖبٛٚ ظٜإ بهات ب١ زؤنٝؤَ

َٝساْٞ ظاْٝاضٟ ب١ زاٚاناض، ئ١َ١ ٠ٚنٛ بط ط١  ١ٜى بؤ ئ١ّ َازز١ٜ٠، غٛثاؽ.ث
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ز. ضؤشإ. 
َٜع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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َٝؿــٛٚ، سٝفــعٟ ٠ٚغــٝك١ ز٠نــات،   َٝــط٠ باغــٞ ظ٠ض٠ضَــإ ١ْنطزٜــ١ ٠ٚ يــ١ َازز٠نــ١ٟ ث ئٝتالع١نــ١ رــط٠ٚاْو٠ ي
ــ١ْس       سٝفع ــ٠ٚ١، ن َٜت ــت ز٠طط ــؤض٠ ؾ ــ١ْس د ــ١ ن ــ١ سٝفع٠ن ــطز٠ٚ٠ ن ــإ ن ــٓبريٟ ضْٚٚٝ ــ١ٟ ضؤؾ ــ١ف يٝصْ ٠ن

َٝه١ ت١ْٗا ١ٜى ناض ١ْٝ ) َٜو ئاغاْهاضٟ بؤ ئـ٠ٚ١ٟ  بططٜك١ تػٌٗ اإلطمي  عًٝٗا ، قؤْاغ َٝٛاظ ٚات١ ب١ ١َٖٛٚ ؾ
َٝؿٛٚتط ناض َٞ ئ٠ٚ١ ي١ َازز٠ناْٞ ث َٞ ٚ ١ْب َٜت ئ١ٚ ظاْٝاض١ٜ ظ٠ض٠ضٟ ١ٖب َٝط٠ ْٝـ١  ز٠غت١ب١ضبهط ٠غ١ضنطا٠ٚ، ي

َٝٞ سٛن١ُناْٞ )ٚرل دسهاّ  َٜتـ٠ٚ١ ئ١طـ١ض ظ٠ض٠ض٠نـ١ف     ٖصا ايكإْٛئ٠ٚ١ ب١ طؿيت ١ٜ، ٚات١ ب١ ث ( ئـ٠ٚ١ ز٠طط
َٜت، غٛثاؽ. َٝط٠ ظٜازبهط َٜٝٛػت ْانات ي َٜت ث َٞ ز٠نط َٝب١د َٝؿٛٚتط د َٞ ي١ َازز٠ناْٞ ث  ١ٖب

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  :ب١ض 

 ر١َٛٚ ناى عبساي١ً.
َٜع عبساي١ً حمُس اَري:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٟ ئ١ط١ض ئٝتالع١ن١ به١ٜٓ١ )  غٛثاؽ.إعطا٤ ٚ تعٜٚس مبعًَٛات ، ز٠نط
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ْٛقت١ٟ ْٝعاَٞ، ْاغو خإ ر١ضَٛٚ.
َٜع ْاغو تٛرٝل عبسايهطِٜ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب  ١ض 
            َِٝ َٝؿـٓٝاض٠ٟ نـ١ ْـاضزّ بـؤ ز. ضؤشإ ْـاَي َٝؿـٓٝاض٠ن١ٟ نـاى عبسايًـ١ ز٠نـ١ّ، بـ١ؽ ئـ١ٚ ث َٓٝـ ت١ئهٝس ي١ ث

َٞ َازز٠ن١ ) َٟ،          14، 19، 13ز٠جمٞ ١ٖضغ َٞ َـازز٠ٟ دٝـاٚاظ، بـ١اَلّ عٝٓٛاْـ١نإ البـط َٝط ٖـ١ض بـ١ غـ (، ْـ١خ
َٝٞ َازز٠ٟ ) َٝٓـاْٞ ر١ضَاْبـ١ضإ، ئـ١ّ عٝٓٛاْـ١       ( ثاضاغت13نْٛه١ ب١ضاغيت ن١ ز٠َي َٝٓـت، ٜـإ ضاٖ ين زؤنٝؤَ

      ٠ٚ َٞ َٜـط٠ ْـاب َٝٓـت بـ١ّ زٚٚ ز َٝسا، ثاضاغـتين زؤنٝؤَ ع١نػٞ ١ٜعين ب١ضاغيت ٠ٚنٛ َاَؤغتا عُط ئٝؿاض٠تٞ ث
َٝـسا ٖـ١َٛٚ زاَٛز٠ظطانـإ ز٠ٜهـات،            َٜع ئٝؿـاض٠تٞ ث َٜهٞ تـطٟ بـ١ض  َٝٓاْٞ ر١ضَاْبـ١ضاْٝـ نـ١ ث١ضيـ١َاْتاض ضاٖ

َٜٔ، َـازز٠ٟ )       ي١ب١ض ئ١ٚ ( 14، 19، ٠13 ئ١ّ عٝٓٛاْا١ْ الب١ٜٔ ١ٖض بـ١ َـازز٠ٟ َٛغـت١قٌ ْـ١ى ز٠َـر بهـط
َٝت١ ئ١سهاَٞ خٝتاَٞ، َازز٠ٟ ) ١َُٝ بٛٚ، غٛثاؽ.15به َٝؿ٠ٚ١، ئ٠ٚ١ ت١ضس١ن١ٟ ئ َٝت١ ث  ( ب

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 غؤظإ خإ ر١ضَٛٚ.
َٜع غؤظإ ؾٗا  ب ْٛضٟ:ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝو      ١ٖ13تا٠ٚنٛ َازز٠ٟ ) َُٝـ١ ئ١طـ١ض ٖـ١َٚي َٝػـتا ئ ( ١َٖٟٛٚ ١َع١ْ٠ٛٓ، ١َٖٟٛٚ عٝٓٛاْٞ ١ٜ١ٖ، ٜـ١عين ئ
َٞ ثاؾإ ي١ َازز٠ٟ ) َٟ، نؤٕ ز٠ب ًَري، ْانط َٝ َٝت،    13بس٠ٜٔ عٝٓٛاْٞ بؤ ١ْٖ ١َُٝ بط ٜاض ز٠ٜـٔ عٝٓـٛاْٞ ْـ١ب ( ئ

َٟ َٜهٞ ْٛ َٝٛاظ َٝهٞ ١ٜ١ٖ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ١ٚ ن١غـ١ٟ نـ١    ئ١ّ ٜاغا١ٜ ب١ ؾ ت١قسِٜ نطا٠ٚ ١َٖٛٚ َازز١ٜ٠ى عٝٓٛاْ
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َٜتـ١          َٝػـتا َازز٠نـ١ خبط َُٝٛاٜـ١ ئ١طـ١ض ئ َٝهـ١، بؤٜـ١ َـٔ ث َٝبطات ئ٠ٚ١ ي١غ١ض و باب١ت َٝت٠ٚ١ ١ٜنػ١ض ت َٜٓ ز٠خيٛ
َٟ، غٛثاؽ. َٜٓس٠ٚ١ْٟ ز٠ْطٞ بؤ بسض  ز٠ْط٠ٚ١، ثاف خٛ

 
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ض َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ي١َاْٞ نٛضزغتإ:ب١ض 

َٞ ز٠ز٠ٕ ٜـإ   َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، ز٠ْطٞ ث َٞ ز٠خط َٞ ن١ؽ ت١قسضيٞ نطزب َٞ غ َٜو ٚاب َٝؿٓٝاض ضاغت١ ب١ؽ ئ١ط١ض ث
َٞ ْاز٠ٕ، ر١ضَٛٚ ز. ضؤشإ.  ز٠ْطٞ ث

َٜع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝت١ ئ١سهاّ خ َٜو نطا ن١ٚا ئ١ٚ َاززا١ْ به َٝؿٓٝاض ١َٜٓن١ٟ بطـؤض زضٟ     ث َٝيَن ٜـ١عين ؾـٛ ٝتاَٞ ي١ٚ ؾؤ١ٜٓ ْـ١َ
َٞ َازز١ٜ٠ ) َٝؿه١ؾهطا١ٜ باغٞ ئ٠ٚ١ ز٠نات غ َٝت١ ئ١سهاَٞ خٝتاَٞ، ئ١سهاّ خٝتاَٞ ي١ٚ ثطؤش٠ٟ ث عًم٢  به

َٝؿٓٝاض٠ن١ ئ١ٜ٠ٚ١ َازز٠ٟ )فًؼ ايٛظضا٤   َٜتـ١  14، 19، 13ئ١سهاّ خٝتا١َٝٝنإ، ٚات١ ث َٜٓٝإ بطٛاظض ( ؾٛ
َٜتـ٠ٚ١ نـ١ ٠ٚنـٛ       بؤ ئ١سهاَٞ خٝت اَٞ، ئ١سهاّ خٝتاَٞ ثطؤش٠ن١ ئ١ط١ض غ١ٜطن١ٕ تـ١ْٗا ئـ١ٚ َاززاْـ١ ز٠طط

َٝو  َٞ به١ٕ ٚ ناض ب١ٖٝض ز٠ق َٝب١د َازز٠ٟ ثطؤتؤنؤَيٞ ١ٜ ئ١ٚ ال١ْٜا١ْٟ ئ١ضنٞ غ١ضؾاْٝتٝإ ن١ٚا ٜاغان١ د
ْـ         ٍَ ضٜعب١ َٞ َازز٠ٜـ١ ي١طـ١ َٝه١ٚا١ْٟ سٛن١ُناْٞ ئـ١ٚ ٜاغـا١ٜ، ئاٜـا ئـ١ٚ غـ َٟ ن١ ب١ ث سٟ ئـ١ٚ َاززاْـ١   ١ْنط

َٟ ي١ سٛن١ُ نؤتا١ٜٝنإ ٜإ ْا؟ غٛثاؽ.  زاْط
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝت١ ئـ١سهاّ خٝتـاَٞ تهاٜـ١ ز٠غـت ب١ضظناتـ٠ٚ١، ئ١َـ١ ز٠خ١ٜٓـ١            َٞ َـازز٠ بهـ ٍَ ئ٠ٚ١ زا١ٜ؟ ئ١ٚ غـ َٞ ي١ط١ ن
     َٞ َٜهٞ تـط ١ٖٜـ١ ز٠تــٛأْ، نـ َٝؿــٓٝاض َٝت١ ئــ١سهاّ      ز٠ْطـسإ زٚاٜـٞ و ث َٞ َازز٠ٜــ١ بهـ ٍَ ئ٠ٚ١ٜــ١، ئـ١ّ غـ ي١طـ١

ٍَ زاْٝـ١؟ تهاٜـ١ ز٠غـت ب١ضظناتـ٠ٚ١،         5خٝتاَٞ، تهاٜـ١ ز٠غـت ب١ضظناتـ٠ٚ١، )    َٞ ي١طـ١ ( نـ١ؽ ظؤض غـٛثاؽ، نـ
.٠ٚ١َٜٓ َٝػتا َازز٠ن١ خبٛ َٝيَن، ر١ضَٛٚ ئ  ب١ظؤض١ٜٟٓ ز٠ْط ٠ٚى خؤٟ ز٠َ

َٜع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي  ١َإ:ب١ض 

َٜهٝـ نطا ن١ٚا َازز٠ٟ ) َٝؿٓٝاض َٟ، َـازز٠ٟ )  19، 13ث َٝؿـٓٝاضنطا، بـ١ؽ ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ٟ     14( ٜـ١نبدط (٠ف ث
( بـاؽ يـ١ ز٠ظطـاٟ طؿـيت ٚ تاٜبـ١ت      19، 13( ت١ْٗا باؽ ي١ ز٠ظطا طؿت١ٝٝنإ ز٠نات، َازز٠ٟ )14َازز٠ٟ )

َٝؿٓٝاض٠ ن١ َازز٠ٟ ) ٍَ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ئ١ٚ ث َٞ ي١ط١ َٟ ي١ ١ٜى َازز٠؟ غٛثاؽ.( ١ٜنبد19، 13ز٠نات، ن  ط
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

ٍَ زا١ٜ؟ َازز٠ٟ ) َٞ ي١ط١ َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْط٠ٚ١، ن َٟ، تها١ٜ ز٠غـت ب١ضظناتـ٠ٚ١،   19، 13ب١ض ٜعإ ئ ( ١ٜنبدط
ٍَ زاْٝـ١؟ تهاٜـ١ ز٠غـت ب١ضظ     15) َٞ ي١طـ١ َٟ، ظؤض غٛثاؽ، نـ ٍَ زا١ٜ ١ٜنبدط ( نـ١ؽ  18ناتـ٠ٚ١، ) ( ن١ؽ ي١ط١

َٝيَن، ر١ضَٕٛٚ. ٍَ ١ْٝ، ظؤض غٛثاؽ، ب١ ظؤض١ٜٟٓ ز٠ْط ٠ٚى خؤٟ ز٠َ  ي١ط١
َٜع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 
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َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜٝٛػت ْانات.. َٜهٝـ نطا ئًٝػاٟ ئ١ٚ َازز٠، ئ١ٚ َازز٠ ث َٝؿٓٝاض  ث
 

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضز َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  غتإ:ب١ض 

ٍَ زاٜـ١ ئـ١ٚ َـازز٠           َٞ ي١طـ١ ٍَ، نـ َٝسابٛٚ ١ٜن١ّ ؾـت ئ١ٚباٜـ١ ب١ٖـ١ض سـا خؤٟ ب١ضاغيت ز٠بٛٚ ئ١ط١ض ئًٝػاٟ ت
َٜت؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١، ) ٍَ زاْٝـ١؟         4ئًٝػابهط َٞ ي١طـ١ َٟ ظؤض غـٛثاؽ، نـ ٍَ زاٜـ١ ئًٝػـابهط ( نـ١ؽ ي١طـ١

  َ َٞ بــ١ ظؤضٜٓــ١ٟ ز٠ْــط ز٠ َٝػــتا غــٝاغ١ٟ َازز٠نــ١  تهاٜــ١ ز٠غــت ب١ضظناتــ٠ٚ١ ظؤض غــٛثاؽ، بــ١َي َٝتــ٠ٚ١، ئ َٓٝ
 به٠ٚ١ْ١ بؤ ئ٠ٚ١ٟ بٝد١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١، ر١ضَٛٚ.

َٜع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 
 سأغ ايٛثا٥ل: ٠ ايجا١ْٝ عؿط٠اغياز

ع٢ً نٌ َؤغػ١ عا١َ أٚ خاق١ إٔ ؼأغ ايٛثا٥ل املٛدٛز٠ يسٜٗا بططٍم تػٌٗ االطمي  عًٝٗا ٚفل أسهاّ ٖمصا  
 ايكإْٛ.

َٜع س َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:ب١ض   ػٔ حمُس غٛض٠/ د

َٝؿـٓٝاض٠ نـ١ باغـهطا، رـ١ضَٛٚ نـاى عبسايًـ١ ْٛقتـ١ٟ             َٜهٞ تطٜـإ ٠ٚضْـ١ططت٠ٚٛ، ئ١َـ١ ئـاخري ث َٝؿٓٝاض ٖٝض ث
 ْٝعاَٝت ١ٜ١ٖ؟

َٜع عبساي١ً حمُس اَري:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

٠ٚ١َٜٓٓ...ْٛٚغِٝ ٚ ْاضزّ بؤ يٝص١ْ ي١ب١ض ز٠غتٝا١ْ زاٚا ز٠ن١  ّ بٝدٛ
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

.َٟ َٞ ٠ٚضْاطري  ئ١ط١ض ١ٜى ئ١ْساّ ب
َٜع عبساي١ً حمُس اَري:   ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٞ ئ١ْساّ. غٛثاؽ.  غ

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ز. ضؤشإ.
 َٜع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝؿـٓٝاضنطا١ٜ، )ئ١طـ١ض زا١َظضا٠ٚنـ١ ١َتطغـٞ ٖـ١بٛٚ       َٝؿٓٝاض٠َإ زا٠ٚ ن١ ي١ال١ٜٕ ١ٜى ن١ؽ ث ٠ٚاَلَٞ ئ١ٚ ث
ٍَ ز٠غـت١ب١ضنطزْٞ      َٜـت ي١طـ١ َٜع َٝٓت١نـ١ بجاض َٝٓت١ن١ ن١ ئ٠ٚ١ زا١َظضا٠ٚن١ زؤنٝؤَ َٞ ب١ زؤنٝؤَ ظٜإ ز٠ط١ٜ١ْ

َٝساْ َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ، غٛثاؽ.ث َٝؿٓٝاض٠زا ب١ض   ٞ ظاْٝاضٟ ب١ زاٚانطاٚ(، ضْٚٚهطز٠ٚ١َْإ ي١غ١ض ئ١ٚ ث
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َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 
َٝٓا٠ٚ،     َٜـ ز٠ْطـٞ ْـ١ٖ َٝؿٛٚ يـ١ٚ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ١ٖض ن١ْس٠ ث٠ٜٛ١ْسٟ ١ٜ١ٖ ب١ َازز٠ن١ٟ ث ئ١ّ غٝاغ١ٟ ن١ خٛ

َٝط٠ ٍَ زاٜـ١؟ تهاٜـ١ ز٠غـت ب١ضظناتـ٠ٚ١،         ب١اَلّ ي َٞ ي١طـ١ َٜٓسضاٜـ٠ٚ١، نـ َٝػـتا خٛ َٝؿٓٝاض٠ٟ ئ ٠ٚ١َٓٝٝ ئ١ّ ث ف ز٠َي
ٍَ زا١ْٝ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١، )16) َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ، ظؤض غٛثاؽ، ن ( ن١ؽ ي١ط١َيـسا ْٝـ١،   96( ن١ؽ ي١ط١

َٟ خبٛ َٝت٠ٚ١، ر١ضَٕٛٚ غٝاغ١ٟ ْٛ َٓٝ  ٠ٚ١َٜٓ.ظؤض غٛثاؽ، بؤ١ٜ َازز٠ن١ ٠ٚى خؤٟ ز٠َ
َٜع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 سأغ ايٛثا٥ل: ٠ ايجا١ْٝ عؿط٠اغياز

ع٢ً نٌ َؤغػ١ عا١َ أٚ خاق١ إٔ ؼأغ ايٛثا٥ل املٛدٛز٠ يسٜٗا بططٍم تػٌٗ االطمي  عًٝٗا ٚفل أسهاّ ٖمصا  
 ايكإْٛ.

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضز َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  غتإ:ب١ض 

ٍَ زاٜـ١؟          َٞ ي١طـ١ َٜٓسضاٜـ٠ٚ١ نـ َٝػـتا خٛ َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْط٠ٚ١، َازز٠ٟ زٚاظز٠ٜـ١ّ بـ١ٚ غـٝاغ١ٟ ئ َٜعإ ئ ب١ض 
ــت ب١ضظناتــ٠ٚ١، )  ــٝاغ١ٟ نــ١     49تهاٜــ١ ز٠غ ــ١؟ بــ١ٚ غ ٍَ زاْٝ َٞ ي١طــ١ ــٛثاؽ، نــ ٍَ زاٜــ١، ظؤض غ ( نــ١ؽ ي١طــ١

َٜٓسضا٠ٚ١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١، ب١نؤٟ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ر١ضَٛ  ٕٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط.خٛ
َٜع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 تسضٜب املٛظأر: املاز٠ ايجايج١ عؿط٠
ع٢ً نٌ َؤغػ١ عا١َ أٚ خاق١ إٔ تهُٔ ايتسضٜب املٓاغب ملٛظأٝٗا املدتكر فُٝا ٜتعًل بتٓأٝص أسهاّ ٖصا 

 ايكإْٛ.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: ب١ض 

 ب١ نٛضز١ٜٝن١ٟ ر١ضَٛٚ ناى ز. زاْا.
َٜع ز. زاْا غعٝس قؤؼي:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝعز٠ّ  َٝٓاْٞ ر١ضَاْب١ضإ: َازز٠ٟ غ  ضاٖ
َٝهطزْٞ سٛنُــ١ناْٞ ئــ١ّ ٜاغــا١ٜ،      َٝبــ١د َٜٝٛػــت١ بــؤ د ي١غــ١ض ٖــ١ض زاَٛز٠ظطاٜــ١نٞ طؿــيت ٜــإ تاٜبــ١تٞ ث

َٝهٞ طٛدماٚ ب َٝٓاْ  ١ ر١ضَاْب١ض٠ تاٜب١شي١ْس٠ناْٞ خؤٟ بهات.ضاٖ
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ر١ضَٕٛٚ.
َٜع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 



 49 

ٍَ َازز٠ن١ٜٔ، غٛثاؽ. ١َُٝ ي١ط١ َٝص١ْنا١ْ، ئ  ئ٠ٚ١ ضاٟ ي
 
 

َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:ب١ض 
َٝط خإ، مسري٠ خإ، ناى رـا  َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ئ١ّ ْاٚا١ْ ْٛٚغطا٠ٚ )ز. اظيس، ؾً َٞ ت نمٌ،  ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ن

 ناى خًٌٝ، َاَؤغتا عُط، ناى ئاضاّ، ناى بهط، ئا١ْٖط خإ، ز. بؿري(، ناى ز. اظيس ر١ضَٛٚ.
َٜع ز. اظيس ابطاِٖٝ عًٞ:  ب١ض 

َٜع غ١  ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

َٜٓـس٠ٚ٠ )دٕ     َٝب١ٝٝٓٝن١ّ ي١غ١ض نٛضز١ٜٝن١ٜ١، ١ٖض٠ٖٚا ي١ ع١ض٠ب١ٝن١ف ١ٖٜـ١، ز. ضؤشإ باؾـٞ خٛ تهمُٔ  ت
َٞ ي١غـ١ض         ايتسضٜب املٓاغب ،  َٜٓـس٠ٚ٠، بـ١ؽ يـ١ نٛضز١ٜنـ١زا ز٠َيـ ئ١يف ٚ الَٞ ١ٜ١ٖ باف بٛٚ بـ١ تـ١ٚاٟٚ خٛ

َٝبـ١د     َٜٝٛػـت١ بـؤ د َٝهٞ     ١ٖض زاَٛز٠ظطا١ٜنٞ طؿيت ٜإ تاٜبـ١تٞ ث َٝٓـاْ َٝهطزْٞ سٛنُـ١ناْٞ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ ضاٖ
َٝهٞ طٛدمـاٚ، نـْٛه١ ١ْْٛٚغـطا٠ٚ )تـسضٜبا        َٝٓـاْ َٝٓاْٞ طٛدماٚ، ١ْى ضاٖ طٛدماٚ )ايتسضٜب اغيٓاغب( ز٠بٝت١ ضاٖ
َٝٓاْٞ طٛدماٚ بـؤ ر١ضَاْبـ١ض٠ تاٜب١تـ١ناْٞ خـؤٟ      َٝت١ ضاٖ َٓاغبا (، ْٛٚغطا٠ٚ )ايتسضٜب اغيٓاغب(، ن١ٚابٛٚ ز٠ب

َٝط٠ )ز٠غت١ب١ضبهات َٞ بهات، ْٛٚغطا٠ٚ )إٔ تهُٔ  ، ١ٜعين ي َٝٓاْٞ طٛدماٜٚإ ث إٔ تهمُٔ  دٝاٚاظ٠ ي٠ٚ١ٟ ضاٖ
َٝٓـاْٞ طٛدمـاٚ بـؤ ق١ضَاْبـ١ض٠ تاٜب١شي١ْـس٠ناْٞ خـؤٟ       ايتسضٜب املٓاغب   َٝت١ ضاٖ َٝط٠ نٛضز١ٜٝن١ٟ ز٠ب ٚات١ ي

َٝهطزْٞ سٛنُـ١ن     نمُإ   ز٠غت١ب١ضبهات، ١ٜعين ) َٝبـ١د َٝتـ١ ز٠غـت١ب١ضنطزٕ، بـؤ د اْٞ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ َـٔ    ز٠ب
َٞ )رُٝـا ٜتعًـل      َٝط٠، نْٛه١ ئ٠ٚ١ٟ ع١ض٠ب١ٝنـ١ ز٠َيـ َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ن١ ئ١َ١ ي بتٓأٝمص أسهماّ ٖمصا ايكمإْٛ ،     ث

َٝٓـاْٞ          َٜٝٛػـت١ ضاٖ َٝت، ي١غـ١ض ٖـ١ض زاَٛز٠ظطاٜـ١نٞ طؿـيت ٜـإ تاٜبـ١تٞ ث ٠َٛٝ ب بؤ١ٜ ب١ نٛضز١ٜٝن١ٟ ب١ٚ ؾ
َٝهطزْٞ سٛنُـ١ناْٞ     ر١ضَاْب١ض٠ تاٜب١شي١ْـس٠ناْٞ خـؤٟ ز٠غـت    ؤطٛدماٚ ب َٝبـ١د ١ب١ضبهات، ث٠ٜٛ١غـت بـ١ د

َٝهطزْٞ سٛنُـ١ناْٞ ئـ١ّ    بتٓأٝص أسهاّ ٖصا ايكإْٛ ، ئ١ّ ٜاغا١ٜ، ١ٜعين )رُٝا ٜتعًل  َٝبـ١د ث٠ٜٛ١غت ب١ د
َٝهطزْٞ سٛن١ُناْٞ ئ١ّ ٜاغا١ٜ، ظؤض غٛثاؽ. َٝب١د َٞ بؤ د ًَ َٝؿ٠ٚ١ ب  ٜاغا١ٜ، ١ْى ي١ ث

َٝططٟ غ١ضؤنٞ َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: ب١ض 
َٝط خإ.  ر١ضَٛٚ ؾً

َٝط حمُس دمٝب: َٜع ؾً  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜت١ غ١ض ) ي١ب١ض ئـ٠ٚ١ٟ  ع٢ً نٌ َؤغػ١ عا١َ ، ب١ ْػب١ت ئ١ّ َازز١ٜ٠ َٔ ت١غ١ٚض ز٠ن١ّ ظؤض ت١ضنٝع بهط
ٜ َٞ ًَٝهاض١ٜنإ ي١ َٛئ١غ١غاتٞ عا١َ زا١ٜ ن١ ئ١َ١ ز٠ب َٝؿ ١َُٝ ظؤضٟ ث ١عين خؤٟ تـؤ ظاْٝـاضٟ بـؤ    ب١ضاغيت ئ

َٝهٞ خـٛضا٠ٚ، ظؤضٜؿـٞ يـ١          ن١ٝ ٖاٚٚاَلتٞ؟ ١ٖض بؤ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ زاٚاٟ ظاْٝاضٜٝـ١ى ز٠نـات ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ٟ سـ١ق
َٞ بهـطٟ، نـْٛه١        َٞ تـ١زضٜيب ثـ َٜت، ز٠ؾتٛاْٞ ئ١ٚإ رٝعًـ١ٕ ز٠بـ َٛئ١غ١غاتٞ عا١ٜ١َ ٖٝين ز٠َٚي١تسا ز٠نط

َٝهٞ  ئ١ٚ ن١غا١ْ ٠ٚنٛ ز٠َيٞ ٠ٚغفٞ ٠ٚظٜفٞ ئ١ٚ ن١غ١ ئ١ َٞ ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ئٝؿـ َٟ ْاتٛاْ َٞ ١ْنط ط١ض ت١زضٜيب ث
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َٝ َٟ، ي١بـ١ض   تاظ١ٜ٠، ب١ ْػب١ت خاق١ن١ خؤٟ ر َٝت ئ١ط١ض بٝـ١ٚ َٜٝٛػيت ب١ ز٠ٚضاتٝـ ْاب طٟ ز٠نات، ١ٜعين ث
َٜت١ غ١ض َٛئ١غ١غ١ عا١َن١، ظؤض غٛثاؽ.  ئ٠ٚ١ ظؤض ت١ضنٝع بهط

 
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغ َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  تإ:ب١ض 

 مسري٠ خإ ر١ضَٛٚ.

َٜع مسري٠ عبساي١ً امساعٌٝ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

١ًَ ٖـ١ض بـ١ ٖـ١َإ          تسضٜب َٛظأر ، ب١ ْٝػب١ت ئ١ٚ َازز١ٜ٠ ) َٝـط٠ بـ١ ظٜـازٟ ز٠ظامن، ت١سػـٌٝ ساغـ َـٔ ي
       ٚ َٞ، بـ١اَلّ ئ١طـ١ض َـا٠ٚف غـٝاغ١ن١ٟ نـٛضزٟ  ٍَ زٜباد١ ٚ حمت١ٚاٟ ئ١ّ ٜاغـا١ٜ ْـاطٛدم عـ١ض٠بٞ   ناتسا ي١ط١

َٞ، نْٛه١ ٖاٚغ١ْط ١ْٝ، ظؤض غٛثاؽ. ٍَ ١ٜى بطٛدم  ي١ط١
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 نٌ.ر١ضَٛٚ ناى را

َٜع   حمُس قازض )ب١ؾاض٠تٞ(: فانٌب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ ئ١ٚاْـ١ٟ ي     َٔ  َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ دط١ي١ٚ خاَي١ٟ نـ١ زٜـاضٜهطا٠ٚ نـ١ ز٠بـ َٝـساْٞ ظاْٝـاضٟ نـاض ز٠نـ١ٕ      ث ١غـ١ض ث
َٟ، ١َغ١ي١ٕ ٠ٚنٛ ١ٖض ناّ ي١ٚ قٛتابٝا١ْٟ نـ١   ٠َٛٝضٟ تط زابٓط َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ث َٜت٠ٚ١، َٔ ث ز٠ٚضاتٝإ بؤ بهط
َٝهٝـ بـؤ ئـ١ّ ٠ٚنـٛ     ت١خ١ضٚز ز٠ن١ٕ ي١ ظاْهؤناْٞ نٛضزغتإ ت١خ١قٛق١ن١ٟ ي١ ن١ٝ؟ ١ٜعين ت١خكٛق

َٟ بؤ ئ١ٚا١ْٟ ن١ زاخًٞ  َٜو زابٓط ٠َٛٝض َٝهٞ       ث َٜو زاَٛز٠ظطـا َـ٠ٛظ٠ر ز٠ٚضات ز٠بٔ، نـْٛه١ ئُٝهاْـ١ يـ١ ١ْٖـس
َٜت١ ئ١ّ ز٠ٚضات٠ٚ١، نْٛه١ ١ٖضن١ْس ي١ ضابطزٚٚ بامسـإ نـطز    َٜٓسٕ خبط ث١ً ْعّ ١َب١غتِ ي١ ١َغ١ي١ٟ خٛ
َُٝـ١ دط١يـ١    َٟ، نْٛه١ ئ َٜط١ٟ ئ١دٗٝع٠ٟ ئ١يٝهوؤْٝات٠ٚ١ زاب١ؾبهط َٜٝٛػت١ ظٜاتط ي١ ض ن١ ئ١ّ ظاْٝاض١ٜٟٝ ث

َٜ ١َٜٓضا١ٜتُٝإ ١ٜ١ٖ، ئُٝها١ْ ئ١ٚاْٝـ زاٚاٟ ٖـ١َإ ظاْٝـاضٟ   ١ٖض ُٞ نٛضزغتإ ي١ ت١ٚاٟٚ ٚاَلتاْٞ زْٚٝا ْٛ
َُٜٞ نٛضزغـتاْٝـ،    َٜت١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ٖـ١ض َٝت ي١ّ ٜاغا١ٜزا ظاْٝاض١ٜن١ بسض به١ٕ، دا ْاظامن ئ٠ٚ١ زضٚغت١ ٜإ ز٠ب

٠َٛٝض٠نـاْٞ تطٜؿـٞ ي١ط١َيـسا زٜـاضٟ     ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ١َرطٚظ٠ ئ١ٚ خ١َيهاْـ١ٟ نـ١ زاخًٝـٞ ئـ١ّ ز٠ٚضاتـ١ ز٠بـٔ ث      
َٜت، ظؤض غٛثاؽ.  بهط

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى خًٌٝ.
َٜع خًٌٝ   ظيس اَري: عجُإب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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َٝٛغـت١ ٖـ١ض زا   َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ث ١َظضا٠ٜٚـ١نٞ طؿـيت   ٚاي١ً ب١ ْٝػب١ت غٝػ١ نٛضز١ٜٝن٠ٚ١، َٔ ئ١ٚ غٝػ١ٜ١ ث
َٝٓاْٞ ث٠ٜٛ١غـت بـ١ٚ بـٛاض٠ بـ١ ر١ضَاْبـ١ض٠ تاٜب١شي١ْـس٠ناْٞ خـؤٟ بهـات، بـؤ           ٜإ تاٜب١تٞ ز٠غت١ب١ضٟ ضاٖ

َٝهطزْٞ سٛن١ُناْٞ ئ١ّ ٜاغا١ٜ، غٛثاؽ. َٝب١د  د
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 َاَٛغتا عُط ر١ضَٛٚ.

َٜع عُط عبسايععٜع   ايسٜٔ:بٗا٤ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝت١ خاْـ١ٟ    َٝه١ ز٠نـ َٝط٠ ب١ ظٜاز ز٠بِٝٓ ئ١َ١ باب١ت َٜعا١ْ، ن١ ئ١ّ َازز١ٜ٠ ي ٍَ ئ١ٚ ب١ض  ٚاي١ً َٔ ٖاٚض اّ ي١ط١
َٞ ١َٖٚيبـس٠ٜٔ ٜاغـانإ    ١َُٝ زائ١ُٕٝ ي١ّ ٜاغاٜا١ْ ز٠ب َٜٝٛػت ز٠نات، ئ ت١عًُٝاتٞ ١ٖض َٛئ١غ١غ١ٜ١ن٠ٚ١ و ث

ــ١ظبٔ ٠ٚ باب١ ــٞ      ظؤض َٛض٠ن ــ١ض  بطاز٠ضاْ ــ١ض ٖ َٞ، ئ١ط ــساب َٝ ــ١ٟ ت ــ١ٚ باب١ت ــ١يٝل ب ــ١ناْٞ َٛت١ع ــ١ د١ٖٚ١ضٜ ت
١َُٝ ي١ َازز٠ٟ ) َٝين، ٠َٛظ٠رٝين َٛخت١م ١َب١غتُإ ن١ٝ؟ ئ َٞ ٚتَٛٚا١ْ 8يٝص١ْف َٛغط ٕ سي ( بط ط١ٟ غ

َٟ بؤ ئ١ّ ناض٠، ي١ب١ض ئـ٠ٚ١  َٛظف املدتل  ) ١ٜى ٠َٛظ٠رُإ ١ٜ١ٖ ي١ ١ٖض َٛئ١غ١غ١ٜ١ى ن١ ت١ضخاْس٠نط
َٝٓا ي١غ١ض البطزْٞ ئ١ٚ )َٜٛ َٟ ب١ )ظأر كتكر  إ ئ١ط١ض ز٠ْطٞ ١ْٖ  غٛثاؽ.َٛظف املدتل ، بهط

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝط٠، ر١ضَٛٚ ناى ئاضاّ. َٜعت ز٠ن١ٕ، بؤٜإ بٓ  ناى خًٌٝ يٝص١ْ زاٚاٟ غٝاغ١ٟ ب١ض 
َٜع اٜٛب ْعُت قازض )ئاضاّ(:  ب١ض 

 َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

َٜع ز٠نـ١ّ   َٟ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ زٚٚباض١ٜ٠، زاٚا ي١ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ؾٞ ب١ض  َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ئ١ٚ َازز١ٜ٠ البرب َٓٝـ ث
َٝٓـاْٞ      َٝؿٓٝاضٜإ نطزبٛٚ، خاَيٞ ز٠ّٚٚ ي١ ئ١ضن١ناْٞ ز٠غت١، ٜإ زاْاْٞ ب١ضْاَـ١ٟ نـاض بـؤ ضاٖ ن١ خؤؾٝإ ث

َٟ زاْــطا٠ٚ ٠ٚنــٛ ئــ١ٚ ر١ضَاْب١ضاْــ١ٟ تاٜب١شي١ْــسٕ بــ١ د َٝهطزْٞ ئ١سهاَــ١ناْٞ ئــ١ّ ٜاغــا١ٜ نــ١ يــ١ٚ َٝبــ١د
َٜهٞ زٜه١ زٚٚباض١ٜ٠، ظؤض غٛثاؽ. َٝط٠ ئ١ّ َازز١ٜ٠ داض َٝهطزْٞ ئ١ّ ٜاغا١ٜ، ي َٝب١د َٝهٞ ز٠غت١ بؤ د  ئ١ضن

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝؿٓٝاضٟ نطز٠ٚٚ ن١ ئ١ّ َازز١ٜ٠ ئًٝػ َٞ ن١ؽ ث َٟ؟ تها١ٜ ز٠غت غ ٍَ زا١ٜ ئ١ٚ َازز٠ ئًٝػابهط َٞ ي١ط١ َٟ، ن ابهط
َٝو  َٝس٠ز٠ٜٔ ب١ يٝص١ْٚ زٚاٜـ ١ٜن َٜٞ ث ب١ضظنات٠ٚ١، يٝص١ْ زٜاض٠ تاقٝيب ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ئًٝػانطز١ْن١ٟ، بؤ١ٜ ض

 ي١ٚا١ْٟ ن١ٚا باغٞ ئًٝػانطزْٞ نطز٠ٚٚ ئ١ٜٚـ زٜفاع ي١ ض٠ئ١ٝن١ٟ خؤٟ بهات، ر١ضَٛٚ ناى بهط.
َٜع بهط ن  طِٜ حمُس )ئاغؤ(:ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ ث١غ١ْسنطا٠ٚ، ي١ ن١ْس َازز١ٜ٠ى باؽ  َٝػتا ن١ْس َازز١ٜ٠نٞ ي ٠ٚنٛ ي١ ثطؤش٠ ٜاغان١زا ٖات٠ٚٛ زٜاض٠ تا ئ
( ر١ق١ض٠ٟ ١ٜن١ّ 8ي١ ٠َٛظ٠ؼي َٛخت١م نطا٠ٚ، ي١ ت١عاضٜف باؽ ي١ ٠َٛظ٠ؼي َٛخت١م نطا٠ٚ ي١ َازز٠ٟ )

َٟ،    باؽ ي٠ٚ١ نطا٠ٚ ي١غ١ض ١ٖ َٝو، ٜـإ ظٜـاتط زاسيـ١ظض َٜٝٛػت١ ٠َٛظ٠ر ض َٛئ١غ١غ١ٜ١نٞ طؿيت ٜإ تاٜب١تٞ ث
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َٟ ْٛٚغطا٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا ي١ٚ َازز١ٜ٠زا  ٜإ ز٠غتٓٝؿاْٞ بهات، بؤنٞ؟ بؤ ٠ٚضططتين ت١َي١باتٞ ظاْٝاضٟ ئ١َ١ ي١ٚ
َٝ َٜؿسا باغهطا٠ٚ ن١ ز٠ب ت ز٠غت١ٟ باغهطا٠ٚ ن١ ي١ ١َٖا١َناْٞ ز٠غت١ٟ غ١ضب١خؤٟ َار١ناْٞ َطؤظٝـ ي١ٚ

غــ١ضب١خؤٟ َارــ١ناْٞ َــطؤظ ب١ضْا١َٜــ١ى بــؤ تــ١زضٜيب ئــ١ٚإ زابــيَن، ب١ضْا١َٜــ١ى ْــ١ى ئــ١ٚ تــ١زضٜبٝإ   
َٝو بـ١ٚ      َٜٝٛػـت ز٠نـات تـ١زضٜب َٜٝٛػتُإ ظاْٞ ث ١َُٝ ي١ّ َازز١ٜ٠زا ب١ ث َٝط٠زا ئ َٞ، ئ١ي َٝبهات ب١ضْا١ٜ١َى ب ث

َٟ ض٠ْط١ ي١ ١ٖض َٛئ١غ١غ١ٜ١ى ١ٜى ٜإ ظ ٜاتط نـؤٕ ت١يـ١بات ٠ٚضز٠طـطٕ، نـؤٕ     ٠َٛظ٠ر١ َٛخت١قا١ْ بهط
َٝتـ٠ٚ١؟ ئ١َاْـ١ ٖـ١َٟٛٚ ظ٠ضٚض٠ بـؤ         ت١غذًٝٞ ز٠ن١ٕ، نؤٕ ض٠تٞ ز٠ن١ٕ؟ ئ١طـ١ض ض٠تهطاٜـ٠ٚ١ نـؤٕ ض٠تس٠ب
ــ١        ــات ب َٝبط ــ١ناْٝإ ث ــٛأْ ظاْٝاضٜ ــ٠ٚ١ بت ــ١ َٛخت١ق ــ١ّ ٠َٛظ٠ر ــ١ٟ ئ َٜط ــ١ ض ــإ ي ــيت ٖاٚٚاَلتٝ ــ٠ٚ١ٟ ب١ضاغ ئ

َٝو، ئ١ٜ٠ٚ١ ١َب١غت ي١ّ َاز َٜو ٚ ث ١ٜ٠َٛٝنٞ ض  ز١ٜ٠، غٛثاؽ.ؾ
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

            َٞ َٝهتإ زٜفـاعٞ يـ َٝؿـٓٝاضٟ خؤتـأْ، ٜـ١ن )مسري٠ خإ، َاَؤغتا عُـط، نـاى ئـاضاّ، ئاٖـ١ْط خـإ(، ي١غـ١ض ث
 بهات، َاَؤغتا عُط ر١ضَٛٚ.

َٜع عُط عبسايععٜع   بٗا٤ايسٜٔ:ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝـط٠ زاْـطا٠ٚ ببٓـ١         خٛؾو ٚ ب َٜع، َٔ ت١ْٗا ١َتطغ١ٝٝن١ّ ئ١ٜ٠ٚ١ نـ١ ئـ١ّ دـؤض٠ َاززاْـ١ٟ نـ١ ي طاٜاْٞ ب١ض 
َُٜٞ نٛضزغتإ بؤ ب١ضْا١َٟ ناض، بـ١ سٛدـ١ٟ    َٝٓت١ناْٞ ١ٖض َٝٓاْٞ ثطؤش٠ ٜاغاٟ ثاضاغتين زؤنٝؤَ َٜطط ي١ ٖ ض

َٝط١ٟ ئ١ٚ َٝهطا٠ٚ ب١ضاغيت ئ١َ١ د َٞ ئاغـا١ٜٝ دـا   ئ٠ٚ١ٟ ي١ّ ٜاغا١ٜ ئ١ّ باب١تا١ْ ئاَاش٠ٜإ ث َٜه ٠ ١ْٝ ظؤض ناض
ــٞ       ــ١ زٚاٜ ــات؟ ي َٞ ز٠ن ــ ــ١زضٜيب ْــ١نات، ئــ١ٟ ن َٞ ٚ ت ــ ١َٜٓنسا زاْ ــ١ ؾــٛ ــو ي َٝ ــ١ٜ١ى ٠َٛظ٠ر ئ١طــ١ض َٛئ١غ١غ

َِٝ ظٜاز٠، ظؤض غٛثاؽ. َٞ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ َٔ ظؤض ث َٝساب َٝسا١ٜ ئ١ط١ض ئ١ّ باب١تا١ْٟ ت  ت١عًُٝات١نإ نٞ ت
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َ َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  اْٞ نٛضزغتإ:ب١ض 

َٞ نـطز،   َٟ، يٝص١ْ زٜفاعٞ ي َٞ ئ١ْساّ ث١ضي١َإ زاٚا ز٠نات ئًٝػابهط َٝو ز٠خي١ٜٓ١ ز٠ْطسإ، غ َٝـ ١َٖٛٚ ؾت ث
َٟ؟ تهاٜـ١           ٍَ زاٜـ١ ئًٝػـابهط َٞ ي١طـ١ ئ١ْساَإ زٜفاعٝإ ي١ ضا١ٜن١ٟ خؤٜإ نـطز، بؤٜـ١ ز٠خي١ٜٓـ١ ز٠ْطـسإ، نـ

ٍَ زاٜـ١ نـ١ ئًٝػـ    14ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١، ) ٍَ زاْٝـ١؟ تهاٜـ١ ز٠غـت       ( ن١ؽ ي١طـ١ َٞ ي١طـ١ َٟ، ظؤض غـٛثاؽ، نـ ابهط
َٝت٠ٚ١، ئا١ْٖط خإ ر١ضَٛٚ. َٓٝ  ب١ضظنات٠ٚ١ ظؤض غٛثاؽ، ب١ ظؤض١ٜٟٓ ز٠ْط ز٠َ

َٜع ئا١ْٖط عاضف   ضؤٚف:ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ ناى عُط زٜفاعٞ  َٜعت ١َدايت ١ْزاَ َٝهـطز، بـ١اَلّ   َٔ زاٚاَهطز ن١ زٜفاع ي١ ١َْا٠ٚ١ْٟ به١ّ، ب١اَلّ ب١ض  ي
َٝٝٓـ٠ٚ١، نـْٛه١ ئ١طـ١ض        ًَ ١َُٝ ئ١ٚ ئ١ضن١ زاعٞ ١ْٝ يـ١ ٖـ١َٛٚ قاْْٛـ١نٞ ب َٔ ١ٜى ٠ٚد١ٗت ١ْظ٠ضّ ١ٜ١ٖ ئ
َُٜٞ نٛضزغتإ ثاض٠ٟ ت١خكٝل نـطز٠ٚٚ بـؤ تـ١زضٜب،     َٞ سه١َٛتٞ ١ٖض ١َُٝ َْٛاق١ؾ١ٟ بٛزد١َإ ي١بريب ئ

َٞ ي١ ٖـ١َٛٚ ٠ٚظاض  ١َُٝ زاٚاز٠ن١ٜٔ ن١ غ١اَلسٝات ١ٖب ٠تـ١نٞ بـؤ تـ١زضٜيب ٖـ١َٛٚ نـ١ٚازٜط، ْـ١ى       ١ٖض٠ٖٚا ئ
َُٜٞ نٛضزغتإ خؤٟ ز١ٜ٠َٟٚ  ب١ خؤؾـٞ بٛزدـ١ٟ    ١ٖض ي١ ١ٜى َٛئ١غ١غ١ ١ٖض ئ٠ٚ١ ئ١ضن١ سه١َٛتٞ ١ٖض
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١َُٝ ي١ ١َٖٛٚ قا١ْْٛنٞ ئ٠ٚ١ٟ ت١ئهٝس به٠ٚ١ٜٓ١، ن١نٞ ز٠ْطٝؿٞ ي١غ١ض زضا ٚ  بؤ زاْا٠ٚ، بؤ١ٜ زاعٞ ١ْٝ ئ
 ؤض غٛثاؽ.ت١ٚاٚ، ب١اَلّ ئ٠ٚ١ زٜفاع١ن١ٟ ١َٓ، ظ

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 
 ز. بؿري ر١ضَٛٚ.

 
 

َٜع ز. بؿري خًٌٝ سساز:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٟ بؤ  َٝط َٜو بٓ َٜٝٛػت١ ١ٖض زاَٛز٠ظطا١ٜى ر١ضَاْب١ض ب١ ْٝػب١ت ئ١ٚ َازز٠ٟ ن١ َا٠ٚ باؽ ي٠ٚ١ ز٠نات، ن١ ث
َٞ ن١ْسٜٔ خٍٛ به٠ٚ١ٜٓ١، ي١ب١ض ئـ٠ٚ١ٟ   خٍٛ ٜإ ب١خؤٟ خٛيٞ بؤ ١َُٝ ز٠ب َٞ ئ بهات٠ٚ١، ئ١ط١ض ب١ٚ ساَي١ ب

١ٖض زاَٛز٠ظطا١ٜى خٛيٞ تاٜب١تٞ خؤٟ ز٠ناتـ٠ٚ١، ئ١َـ١ ز٠ناتـ١ ظؤض بـْٛٚٞ خٛيـ١نإ، ٖـ١ض٠ٖٚا ي١ٚا١ْٜـ١        
َٞ، بؤٜـ١       َٞ يـ١ْاٚ ئـ١ّ خٛالْـ١زا بـ١ناض بـ َٜهٞ ٠َٛس١ز ١ْب َٞ، ٜإ َعٝاض َـٔ   ١ٜى غٝػت١َٞ ٠َٛس١زٜـ ١ْب

َٞ ٠َٛسـ١ز    َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ي١ دٝاتٞ ئ٠ٚ١ٟ ن١ٚا ئ١ّ ر١ضَاْطا١ْ خٍٛ به٠ٚ١ْ١ با ز٠غت١ن١ ب١خؤٟ خـٛيٝه ث
َٝو بهات٠ٚ١، ئ١ٚ ر١ضَاْط١ٚ ز٠ٚائريا١ْ ١ٖض  َٜو خٛي ٍَ داض َٝو ٜإ ي١ زٚٚ غا َٝري غاَيٞ خٛي ًَ َٟ ب بهات٠ٚ١، ز٠نط

َٟ، نـْٛ      َٝـطٕ، ٜـ١ى ر١ضَاْبـ١ض ْـانط َٞ ي١ٚا١ْٜـ١ ئـ١ّ       ١ٜن١ٚ زٚٚ ر١ضَاْب١ض بٓ ه١ ئ١طـ١ض ٜـ١ى ر١ضَاْبـ١ض بـ
َٞ ب١ناض٠نـ١ٟ ١َٖيس٠غـيَت بـ١ الٜـ١ْٞ نـ١ّ زٚٚ ر١ضَاْبـ١ض             َٞ نـ َٞ، ٜـإ ْـ١خؤف ز٠بـ ر١ضَاْب١ض٠ ئٝذاظ٠ ز٠بـ
َٝهٞ ٠َٛس١ز  َٜت٠ٚ١ ب١ غٝػت١َ َٜٔ، ٠ٚ خٛي١ن١ف ي١ ز٠غت١ن١ بهط ي١ال١ٜٕ ئ١ّ ز٠ٚائريا٠ٚ١ْ ز٠غت ْٝؿاْبهط

َٝهٞ ٠َٛس١ز، ظؤض  غٛثاؽ. ٚ ب١ ْٝعاَ
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ َاَؤغتا نا٠ٚ.

َٜع نا٠ٚ حمُس اَري:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜو ١ٜى، زٚٚ ٚؾ١ ي١ ع١ض٠بٞ ٚ نٛضز١ٜٝنـ١   َُٝباؾ١ تؤظ َُٝٛا١ٜ ئ١ّ َازز٠ َازز١ٜ٠نٞ ظ٠ضٚض١ٜ، ب١اَلّ ث َٔ ث
َٟ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ظٜ َٞ )بطؤض زض َٞ ن١ ز٠َي ع٢ً نٌ َؤغػ١ عا١َ أٚ خاق١ إٔ تهُٔ ايتسضٜب املٓاغب ، اتط ز٠قٝكوب

َٜتـ١ ) )املٓاغمب    َٜٝٛػــت، ئـ١ٚ ناتــ١،      ايهممطٚضٟ ، بهط َٝٓـاْٞ ث َٝتــ١ ضاٖ َٝٓـاْٞ طٛدمـاٚ ز٠ب يـ١ نٛضز١ٜٝنــ١ف ضاٖ
َٝساْٞ ظاْٝـا  َٝـساْٞ   نْٛه١ ئ١ٚ ٠َٛظ٠ر١ ن١ ١َٖيس٠غيَت ب١ ٠ٚضططتين زاٚاناضٟ ٖاٚٚاَلتٝإ بؤ ث ضٟ، ٖـ١ض٠ٖٚا ث

َٝبهات، بؤٜــ١             َٝبـ١د َٝـت بـؤ ئــ٠ٚ١ٟ بتـٛاْٞ ئٝؿـ١ن١ٟ خـؤٟ بـاف د َٝٓـاْٞ باؾـٞ نطزب َٜٝٛػـت١ ضاٖ ظاْٝـاضٟ ث
َٜٝٛػت، ظؤض غٛثاؽ.  َٜت١ ث َٜت١ ظ٠ضٚضٟ، ي١ نٛضز١ٜٝن١ف طٛدما٠ٚن١ بهط  َْٛاغب١ن١ بهط

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝػتا غٝ ٠ٚ١َٜٓٓ بؤ ئ٠ٚ١ٟ خب١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١، ر١ضَٛٚ.ئ  اغ١ٟ خبٛ
َٜع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 
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َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 تسضٜب املٛظأر: املاز٠ ايجايج١ عؿط٠
ع٢ً نٌ َؤغػ١ عا١َ أٚ خاق١ إٔ تهُٔ ايتسضٜب املٓاغب ملٛظأٝٗا املدتكر فُٝا ٜتعًل بتٓأٝص أسهاّ ٖصا 

 ايكإْٛ.
 

َٜ َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:ب١ض   ع سػٔ حمُس غٛض٠/ د

ٍَ زا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١، ظؤض  َٞ ي١ط١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، ن َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْط٠ٚ١ ب١ٚ غٝاغ١ٟ خٛ َٜعإ ئ ب١ض 
ٍَ ١ْٝ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١، ب١ نؤٟ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ر١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط. َٞ ي١ط١  غٛثاؽ، ن

َٜع ز  . ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 تكسِٜ ايتكاضٜط إىل اهل١٦ٝ بساًل َٔ املؤغػ١:   املاز٠ ايطابع١ عؿط٠
ع٢ً املؤغػات ايعا١َ، إٔ تطفع تكطٜطًا إىل اهل١٦ٝ نٌ أضبع١ اؾٗط، عٔ أْؿطتٗا ٚفكًا إلسهاّ ٖمصا ايكمإْٛ، عًم٢    

بممات املٛافممل عًٝٗمما نًٝممًا أٚ دع٥ٝممًا أٚ املطفممٛض نًٝممًا، اإلعرتانممات ٚ  إٔ ٜتهممُٔ عممسز: ايطًبممات املػممت١ًُ، ايطً
ايسعاٟٚ املكا١َ، ايتكاضٜط اييت ْؿطتٗا ٚفل املماز٠ ايػازغم١ َمٔ ٖمصا ايكمإْٛ ٚ ايمسٚضات ايميت اقاَتٗما يتمسضٜب          

 َٛظأٝٗا.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٜٓٔ، ر١  ضَٕٛٚ.نٛضز١ٜٝن١ؾٞ خبٛ
َٜع ١ْضضيإ عبساي١ً قازض:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜت١ ضاثؤضت زإ ب١ ز٠غت١ ي١ بطٟ ز٠ظطا،:  َازز٠ٟ نٛاضز٠ّ َٝؿٓٝاض ز٠نات بهط  يٝص١ْ ث
َٜط٠ٟ سٛنُــ١ناْٞ ئــ١ّ ٜاغــا١ٜ، ٖــ١ض )   َٜٝٛػــت١ زاَٛز٠ظطــاٟ طؿــيت، بــ١طٛ َٝــو يــ١ بــاض٠ٟ  4ث ( َــاْط، ضاثؤضت

َٟ، غـــ١باض٠ت بـــ١ شَـــاض٠ٟ: زاٚاناضٜٝـــ١ ٠ٚضطريا٠ٚنـــإ، زاٚاناضٜٝـــ١ نـــاالن١ٝٝناْٞ خـــؤٟ بـــؤ ز٠غـــ َٝـــط ت١ بٓ
َٞ، زاٚاناضٜٝـ١ ض٠تهطا٠ٚنـإ،           َٞ ث١غـٓسنطاب َٝهٝإ يـ ث١غ١ْسنطا٠ٚنإ، و بـ١ تـ١ٚا٠ٚتٞ ث١غـٓسنطابٔ ٜـإ ب١ؾـ

      ٛ َٜط٠ٟ َـازز٠ٟ )ؾ١ؾـ١ّ(ٟ ئـ١ّ قاْ ١ََٗٝيه٠ٚ١ْٚٛ ٚ زاٚا )زع٣ٛ( تؤَاضنطا٠ٚنإ، ئـ١ٚ ضاثؤضتاْـ١ٟ بـ١طٛ ْـ١  ت
َٝٓاْٞ ر١ضَاْب١ض٠ناْٞ نطز١ْٚٚت٠ٚ١.  باَلٜٚهطز١ْٚٚت٠ٚ١ٚ ئ١ٚ ز٠ٚضا١ْٟ بؤ ضاٖ

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝؿـ١ٚا،              َٝبـٝين ١ٖٜـ١؟ ئـ١ّ ْاٚاْـ١ ْٛٚغـطا٠ٚ )نـاى نـاضزؤ، َاَؤغـتا عُـط، نـاى ث َٞ ت ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ نـ
ٍَ خإ، َاَ نـاى ْـ١شاز، نـاى دـالٍ، ز.     فانمٌ،  ؤغتا ر١ضَإ، ز. عُط، ٖاش٠ خـإ، نـاى   غ٠ٌٜٛٝ خإ، غ١ضطٛ

 ئاضاؽ، غؤظإ خإ(، ر١ضَٛٚ ناى ناضزؤ.
َٜع ناضزؤ حمُس ثريزاٚز:  ب١ض 
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َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝطٜٔ بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ     14غ١باض٠ت ب١ َازز٠ٟ ) ١َُٝ غ١باض٠ت ب١ٚ َازز١ٜ٠ ز٠ظطا طؿـت١ٝٝنإ ضا١ْغـج َُٝٛا١ٜ ئ (، ث
َٞ   نــٛاض  َٝهطزْٞ ئــ١ٚ ٜاغــا١ٜٟ ثــ َٝبــ١د َٝؿه١ؾــه١ٕ، بــ١َيهٛ ئــ١ٚ ١ٖٜئ١ٜــ١ٟ نــ١ د َٜــو ضاثــؤضت ث َــاْط داض

ــو بــؤ نــاضٟ ض٠قــابٞ ٜــإ       َٜ َٝطزضا٠ٚ نــ١ ١ٖٜئــ١ٟ َــاؼي َطؤظــ١ ئــ١ٚ بتــٛاْٞ زاٚابهــات، نــٛاض َــاْط داض غــج
َٝــط٠   َٝجطغــ٠ٚ١ٓٝ، دط١يــ٠ٚ١ ئــ١ٚ َاززاْــ١ٟ نــ١ ي َٜتــ١ بــ١ض ي ئاَــاش٠ٟ  نــاالن١ٝناْٝإ، نــْٛه١ ئــ١ٜٚـ ز٠ن١ٚ

َٝهطا٠ٚ ١َٖٟٛٚ زٚٚباض٠ٟ ز٠نات٠ٚ١ ) ٜـ١عين ئـ٠ٚ١ و ظ٠ضٚض٠تـ١نٞ    فُٝا ٜتعًل بتٓأٝص أسهاّ ٖصا ايكإْٛ ، ث
َٝري ٚ                ًَـ َٝري ئـ٠ٚ١ٟ نـ١ ث٠ٜٛ١ْـسٟ بـ١ّ ٜاغـا١ٜ ١ٖٜـ١، ٜـ١ى دـاض ز٠ٜ َُٝـ١ ز٠َيـ ١ٜ١ٖ يـ١ ٖـ١َٛٚ َازز٠ٜـ١ى ئ

َٟ، ب١اَلّ ئاغـإ ناض١ٜنـ١ ي٠ٚ١ٜـ١ َٛئ١غ    َٝـٞ ضاغـجاضز٠ٚٚ ئـ١ٚ       زٚٚباض٠ نطز٠ٚ١ْٟ ْاٚ ١غـ١ن١ ز٠ظطانـ١ٟ نـ١ ث
َُٝٛا١ٜ  َٜو، ث َٞ نٛاض َاْط داض َٝطٟ ن١ ت١قطٜط بٓٛٚغ زاٚاٟ ت١قطٜط بهات، تؤ ١َٖٛٚ َٛئ١غ١غ١ٜ١ى ضاز٠غج

َٝهطزْٞ ٜاغان١، غٛثاؽ. َٝب١د  ئ١َ١ ت١ط١ض٠ زضٚغتهطز١ْ، نؤغح زضٚغتهطز١ْ ي١ب١ضز٠ّ د
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َا َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ْٞ نٛضزغتإ:ب١ض 

 َاَؤغتا عُط ر١ضَٛٚ.

َٜع عُط عبسايععٜع   بٗا٤ايسٜٔ:ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜـو زاٚاٟ          ٚاي١ً َٓٝـ ي١غ١ض ئ١ٚ قػ١ٟ ناى ناضزؤ، ٚاباؾـو٠ ئًٝعاَـٞ ١ٖٜئـ١ بهـ١ٜٔ نـ١ نـٛاض َـاْط داض
        ٞ ١َٟٝٝ ن١ ئـ١ّ ز٠ظطاٜـ١ عـ١ر٠ٕٛ باغـٞ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ ئ١َـ١ ١َضدـ١ع ئـ١ّ نـاض٠ بـٛٚ بـ١      ضاثؤضت بهات ب١ٚ ث

َٝط١ٜـ١ ْٝـ١ نـ١ يٝصْـ١ٟ ٖاٚبـ١ف بٝػـتٜٛٚا١ْ          َٝبه١ٜٔ ٖـ١َإ ١َب١غـيت د ز٠غت١ ي١ب١ض ئ٠ٚ١ غٝاغ١ن١ ٚا ي
ع٢ً اهل١٦ٝ إٔ تطًب تكطٜطًا نٌ أضبع١ أؾٗط َٔ املؤغػات ايعا١َ ع٢ً أْؿطتٗا ع٢ً إٔ ٜتهمُٔ... اىل أخمطٙ ،   )

ٌَ ئ١ٜ٠ٚ١ ئ١َا َٟ نْٛه١ ئ١غ ٕ ئًٝعاّ به١ٜٔ ب٠ٚ١ٟ ن١ زاٚاٟ ضاثؤضت بهـ١ٕ، ْـ١ى   ١ٖض غٝاغ١ن١ ٖٝض ْاطؤض 
َٜعاْٞ يٝص١ْ ٖاٚض اّ بٔ يـ١   َٝب١ٝٓٝنِ، ئ١ط١ض ب١ض  َٛئ١غ١غات ئًٝعاّ به١ٜٔ، نْٛه١ ئ١َإ ١َضد١عٔ ئ٠ٚ١ ت

َٜٝٛػيت ب٠ٚ١ ١ٜ١ٖ )ٚاٟٚ  ١َّٝٝ ٚ نٛاض٠ّ ث َٜطٟ غ َٟ، نْٛه١ ي١ ع١ض٠بٞ ئ١ٚ ئػًٛب١ َٛت١بـ١ع  عطف  ز زاْط
ــاضٜع٠ )  ــ١ ر ــ١ ب ــاخري، ) ٚاال يطًبممات املػممت١ًُ ٚ ايطًبممات املٛافممل    اْٝ ــا ئ ــت١ٝتٞ،  عرتانممات  ت َٜٝٛػ َٜـ ث ــ١ٚ ي

َٞ )ٚاٟٚ  )ٚايتكاضٜط ايت٢ ْؿطتٗا   َٜٝٛػت١ٝتٞ، ١ٜعين ي١ ١َٖٜٛٚإ ز٠بـ َٜـ ث َٟ، نـْٛه١   عطمف   ي١ٚ بٓٛٚغـط
َٜت، ظؤض غٛثاؽ. َٝٞ ٚاٚ ز٠طط  ئ٠ٚ١ ي١ نٛضزٜسا راضٜع٠ د

َٝططٟ َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: ب١ض 
َٝؿ١ٚا.  ر١ضَٛٚ ناى ث

َٝؿ١ٚا تٛرٝل َػسٜس: َٜع ث  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜت ب١  َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ٚؾ١ٟ زاٚاناض١ٜ ٠ٚضطريا٠ٚنإ بهط َٝـ خؤّ ز٠ن١ّ، زاٚاناضّ، ث َٔ ثؿتطريٟ ٖاٚناضاْٞ ث
َٝؿــٛٚ تــط  َٜٝٛػــتٝإ نــطز٠ٚٚ ي١غــ١ض ز٠غــت١ٟ طؿــيت ٚ زاٚاناضٜــ١ تؤَاضنطا٠ٚنــإ، نــْٛه١ يــ١ َازز٠نــاْٞ ث ث
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        َٟ َٟ، ٚاباؾـو٠ بٓٛٚغـط َٜٔ ١ٜنػـ١ض تؤَـاضبهط تاٜب١تٞ ز٠ظطا طؿت١ٝٝنإ ن١ ئ١ٚ زاٚاناضٜاْـ١ٟ ت١قـسِٜ ز٠نـط
 زاٚاناض١ٜ تؤَاضنطا٠ٚنإ، غٛثاؽ.

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 
 غ٠ٌٜٛٝ خإ ر١ضَٛٚ.

 
َٜع غ٠ٜٛٝ  اظيس: عجُإٌ ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
ٍَ ٖاٚناضامن ن١ ) َٞ     ع٢ً اهل١٦ٝ  َٓٝـ ٖاٚض اّ ي١ط١ َٞ ،زاٚاٟ ت١قاضٜط بهات ئ٠ٚ١ ٜـ١ى، يـ١ نؤتا١ٜن١ؾـٞ ز٠َيـ ب

ايطًبممات املػممت١ًُ، ايطًبممات املٛافممل عًٝٗمما نًٝممًا أٚ دع٥ٝممًأ أٚ املطفممٛض نًٝممًا اإلعرتانممات ٚايممسعاٟٚ املكاَمم١ ،  )
َُٝباؾ١ ) َٟ )ٚايتكاضٜط يسٚضات اييت أقاَٗا يتسضٜب َٛظأٝٗا  ٚاث اييت ْؿطتٗا ٚفل املاز٠ ايػازغ١ ئٝٓذا بٓٛٚغط

 غٛثاؽ.َٔ ٖصا ايكإْٛ ، 
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

ٍَ خإ ر١ضَٛٚ.   غ١ضطٛ
 ٍَ َٜع غ١ضطٛ  سػٔ: ضناب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝٞ ئـ١ٚ ضاثؤضتاْـ١   ب١ طؿيت َٔ ث ؿتطريٟ ي١ َازز٠ن١ ز٠ن١ّ، نْٛه١ ئ١ّ َازز١ٜ٠ ظ٠َا١ْتٞ ئ٠ٚ١ ز٠نات ب١ث

َٝبٝٓٝـ١نِ ١ٖٜـ١           َٝـساْٞ ظاْٝـاضٟ، بـ١اَلّ ت َٜهٝـإ نـطز٠ٚٚ يـ١ بـٛاضٟ ث ١َُٝ بعاْري ئ١ٚ ز٠ظطا طؿتٝٝا١ْ و ناض ئ
َٝـساب٠ٚٛ ز٠  ١َُٝ ي١ َازز٠ناْٞ زٜه١ ١َٖٛٚ ئًٝعا١َنإ ٚ َٛئ١غ١غ١ٟ خاق١ؾٞ ت ظطـا تاٜب١تٝٝـ١نإ، ٠ٚنـٛ    ئ

ــعاّ         ــ١ٚاصيإ ئًٝ ــط٠ ئ َٝ ــ١اَلّ ي ــ١عًَٛات، ب ــاٟ َ ــ٠ٛظ٠رري ٚ ئٝعت ــ١زضٜبهطزْٞ َ ــ١نإ ٚ ت ــتين ب١َيط١ْاَ ثاضاغ
َٜو َٛعا١َيـ١ٜإ    َٝٛاظ َٞ ئاطازاض بري ن١ ئاٜا ز٠ظطا تاٜب١ت١ناْٝـ ب١ و ؾـ َٞ، ز٠ب ١ْنطز٠ٚٚ ن١ ضاثؤضشيإ بس٠ْ

 ٍَ َٞ ي١ثا ٍَ ٜاغان١زا نطز٠ٚٚ، ز٠ب َٜطط١ٜنٞ قاْْٛٞ ي١ط١ َٞ، ب١ ضاٟ َٔ ٖٝض ض َٝساب َٛئ١غ١غ١ عا١َ خاق١ؾٞ ت
َٝهطزْٞ     َٝبــ١د َٞ ١ٖغــذي بــ١ د َُٝــ١ يــ١ َازز٠نــاْٞ زٜهــ١ ئًٝعاػيــإ نــطزٕٚٚ نــ١ ز٠بــ ْٝــ١، ي١بــ١ض ئــ٠ٚ١ٟ ئ
ٍَ َٛئ١غ١غـ١ طؿـت١ٝٝناْسا ٠ٚ ئ١طـ١ض         َٞ ئـ١ٚاْٝـ ضاثـؤضت بٓٛٚغـٔ ي١طـ١ سٛن١ُناْٞ ئ١ّ ٜاغا١ٜ، بؤ١ٜ ز٠ب

َٝؿٓٝاض٠ناْ َٞ ١َب١غـت يـ١     ث َٞ ١ٖض ناَٝـإ بـ َٞ ٜإ ١ٖٜئ١ب َٟ ئ١ط١ض َٛئ١غ١غ١ب َٝؿٛٚ تط باؽ ي٠ٚ١ ز٠نط ٞ ث
َٝهطزْٞ       َٝبـ١د َٞ ن١ باَلٚنطز٠ٚ١ْٟ ئـ١ٚ ضاثؤضتاْـ١ٚ ظاْـٝين نـؤ١ْٝتٞ د َٝه َازز٠ن١ ٜإ ١ٖز٠ؼي َازز٠ن١ ز٠ث

 َازز٠ن١، غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 َؤغتا ر١ضَإ ر١ضَٛٚ.َا

َٜع رطَإ ععايسٜٔ حمُٛز:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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َٝــو يــ١باضٟ    َٜــو ضاثؤضت َٟ ب١ضاغــيت ٖــ١ض نــٛاض َــاْط داض ظؤضبــ١ٟ ظؤضٟ قػــ١نامن نــطإ، بــ١اَلّ َــٔ ز٠َــ١ٚ
َُٝـ١            َٜـت، بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ ئ َٟ غـ١باض٠ت بـ١ شَـاض٠ ٚ ٚؾـ١ٟ ْـا٠ٚضؤى ظٜازبهط َٝـط  ناالن١ٝناْٞ خؤٟ بؤ ز٠غـت١ بٓ

َٝت بؤ ئ٠ٚ١ٟ بعاْري ئ١ٚ ن١غا١ْٟ ن١ ظٜاتط ئٝـ ي١غ١ض ئ١ٚ ئ١ضؾٝفا١ْ ز٠ن١ٕ ب١ضاغيت ي١  زاتا١ٜنُإ ١ٖب
َٝيَن ب١ شَـاض٠ٟ ضاثؤضتـ١نإ ٚ، ٖـ١ض٠ٖٚا ْـا٠ٚضؤنٞ      َٝٓا١ٜ، ْا٠ٚضؤن١ن١ؾٞ ب١ضاغيت بؿه َٝو ظٜاتطٟ ٖ و باب١ت

 ضاثؤضت١نإ، ظؤض غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:ب١ض 

 ز. عُط ر١ضَٛٚ.

َٜع عُط ظيس اَري )ْٛض٠زٜين(:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝبهـ١ٜٔ نـ١ ٖـ١ّ زاَٛز٠ظطـا             َٝهٞ ئـ١ٚتؤٟ ي َُٝٛاٜـ١ زاض ؾـت١ٓن١ طـؤض اْ باب١ت١ن١ ئاَـاز٠نطزْٞ ضاثؤضتـ١، َـٔ ث
َٜٛٝ َٝري زاَٛز٠ظطا طؿت١ٝٝنإ ث ًَ َٝطٕ، ب١اَلّ ي١غ١ض طؿت١ٝٝنإ ١ّٖ ز٠غت١ف َٛيع٠ّ به١ٜٔ ب ػت١ ضاثؤضت بٓ

َٝطٕ،  َٝهٞ ١ٜنططتٛٚ ئاَاز٠ بهات زٚاٟ ئ٠ٚ١ٟ ن١ زاَٛز٠ظطا طؿت١ٝٝنإ ضاثؤضت ز٠ْ َٜٝٛػت١ ضاثؤضت ز٠غت١ف ث
١َُٝ ب١ضاغيت ناالن١ٝناْٞ زاَٛز٠ظطاٟ طؿيت ظؤض رطاٚا١ْ، ٜـ١عين   ١ٖض٠ٖٚا ْٛٚغطا٠ٚ ي١باض٠ٟ ناالن١ٝنإ، ئ

َٞ نــ١ ئ١غــ  َٟ بــٛاض بــ َٝري يــ١باض٠ٟ زاٚاناضٜــ١نإ  ض٠ْطــ١ ١ْٖــس ًَــ َٞ، بؤٜــ١ ب ١ًٕ ث٠ٜٛ١ْــسٟ بــ١ّ قاْْٛــ٠ٚ١ ْــ١ب
َٟ غـ١باض٠ت بـ١ ٠ٚضطـطتين ظاْٝـاضٟ يـ١ٚ ز٠ظطـا طؿـت١ٝٝ           َُٝـ١ ز٠َاْـ١ٚ غ١باض٠ت ب١ ٠ٚضططتين ظاْٝاضٟ، ٚات١ ئ
َٜـت، ْـ١ى ي١غـ١ض ٖـ١َٛٚ نـاالن١ٝناْٞ ز٠ظطـاٟ طؿـيت، ئاَـاش٠ بـ١ٚ خااَلْـ١ف نـطا٠ٚ يـ١               ضاثؤضت ئاَـاز٠ بهط

َٝري         خٛ ًَـ َٜت ب َُٝباؾـ١ ئـ٠ٚ١ف ئٝعارـ١بهط اض٠ٚ٠ ١َغ١ي١ٕ ٠ٚضطريا٠ٚنإ ئٝو ١ٖتا زٚاٜـٞ، َـٔ يـ١ نؤتاٜٝـسا ث
َٜٝٛػت ٚ ي١غ١ض ١ٖض ظاْٝاض١ٜنٞ تط ن١ ث٠ٜٛ١ْساض٠ ب١ ٠ٚضططتين ظاْٝاضٟ، ٚاتـ١   َٝهٞ تطٟ ث ي١غ١ض ١ٖض باب١ت

َٜٝٛػت  َٜت٠ٚ١ ئ١ط١ض باب١ت ٚ ظاْٝاضٟ تطٟ ث َٜت١ ْاٚ ضاثؤضت١ن٠ٚ١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ي١ نؤتاٜسا ز٠ضطان١ بهط بٛٚ خبط
َٜت٠ٚ١، ظؤض غٛثاؽ. َٝٞ بهط  ب١ ٠ٚضططتين ظاْٝاض٠ٚ١ٜ ١ٖبٛٚ ي١ْاٚ ضاثؤضت١ن١زا د

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 
تـ١  باغٞ زٚٚدؤض ضاثؤضت١، ئ١ٚ ضاثؤضتا١ْٟ نـ١ ز٠ٚائـريٟ سهـَٛٞ ز٠ٜساتـ١ ز٠غـت١ ٠ٚ ئـ١ٜٚـ ز٠غـت١ ز٠ٜسا       

َٝت ٚضٜابري ي٠ٚ١ٟ ن١ ي١ قاْْٛٞ ز٠غت١ٟ َاؼي َطؤظ بامسإ نطز٠ٚٚ ن١ٚا ئ١ٚ ضاثؤضت  ث١ضي١َإ، ٚابعامن ز٠ب
َٝت، ر١ضَٛٚ ٖاش٠ خإ.  ز٠زات ب١ ث١ضي١َإ، ئٝؿهاالشيإ ي٠ٚ١ بؤ زضٚغت ١ْب

َٜع ٖاش٠ غًُٝإ   َكطأ٢:ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝػتا ز٠بٝٓري نـ١  ز٠ضباض٠ٟ ئ١ٚ خااَل١ْٟ ن١ زٜاضٜهط َٟ، ١ٜعين ئ َٝباؾ١ ن١ ت١ضقِٝ بهط ا٠ٚ ب١ضاغيت َٔ ٚاّ ث
َٝط٠ ْٛٚغطا٠ٚ غ١باض٠ت ب١ شَاض٠ٟ زاٚاناض١ٜ ٠ٚضطريا٠ٚنإ، راضٜع٠ زاٚاناض١ٜ ث١غ١ْسنطا٠ٚنإ، عاز٠ت١ٕ يـ١   ي

     ٞ َٝؿـٓٝاض ز٠نـ١ّ نـ١ تـ١ضقُٝ ١َُٝ ئ١ٚ ؾتا١َْإ ت١ضقُٝهطز٠ٚٚ، بؤ١ٜ َـٔ ث بهـ١ٜٔ   ْاٚ قا١ْْٛنإ ١َٖٟٛٚ ئ
:١ٜ٠َٛٝ  ب١ٚ ؾ
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 شَاض٠ٟ زاٚاناضٟ ظاْٝاض١ٜٝنإ ن١ ر١ضَاْب١ض٠ن١ ٠ٚضٜططتٕٛٚ. -1
 شَاض٠ٟ زاٚاناضٟ ظاْٝاض١ٜٝنإ ن١ ب١ت١ٚا٠ٚتٞ ض٠تهطا١ْٚت٠ٚ١. -3

َٝساْٞ ظاْٝاضٟ. -9 ١ََٗٝيه١ْٚٛنإ ب١ٖؤٟ ض٠تهطز٠ٚ١ْٟ ث  ت

َٜط٠ٟ َازز٠ٟ ؾ١ؾ١َٞ ئ١ٚ قا١ْْٛ باَلٚنطا١ْٚت٠ٚ١. -4  ئ١ٚ ضاثؤضتا١ْٟ ب١ طٛ

5- َٜ َٝٓاْٞ ر١ضَاْب١ض٠نإ نطا١ْٚت٠ٚ١.ض  هاض٠نإ ٚ خٛي١نإ ن١ بؤ ضاٖ

َٜت. غٛثاؽ. َِٝ بهط ٠َٛٝ ت١ضق  ب١ٚ ؾ
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ.نٌ ناى را

َٜع   حمُس قازض )ب١ؾاض٠تٞ(: فانٌب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ٍَ ئ٠ٚ١ َٝت، بـ١اَلّ بـاؽ يـ١     ي١ّ َازز١ٜ٠زا َٔ ي١ط١ ّ ن١ ز٠غت١ ضاثؤضتٞ ي١غ١ض ناض ٚ ناالن١ٝناْٞ خؤٟ ٖـ١ب
َٜــو ضاثــؤضت     َٞ نــٛاض َــاْط داض ــ ز٠عــٛا ز٠نــات، ئ١طــ١ض ز٠عٛاٜــ١ى نــٛاض َــاْطٞ ب١غ١ضزانــٛٚ، نــْٛه١ ز٠َي
َٝيَن بـؤ تـ١ض٠ؼي ب١ضاَبـ١ض، بؤٜـ١         َٝهٞ ز٠َـ َٜت ئ١ط١ض ز٠عٛا١ٜى نٛاض َاْطٞ ب١غ١ضزانـٛٚ و َـ١رعٛي بٓٛٚغط

َٝب١ٝٓٝن١ّ ت١ْٗا ئ١ٚ خ َٝيَن ٜإ نٛاض َاْط ظؤض٠ ن١ ب١غ١ض ز٠عٛا١ٜنسا بط ٚا، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ َٔ ت اَي١ ٜإ ١َْ
َٝهٞ ٠ٚضظٟ             َٜـو نـ١ ز٠ناتـ١ ضاثـؤضت َٞ َـاْط داض َٜـو ٜـإ غـ ٍَ ئ٠ٚ١ّ نـ١ نـٛاض َـاْط داض ئ١ٜ٠ٚ١، ب١اَلّ ي١ط١

َٞ، ظؤض غٛثاؽ.  ي١غ١ض ئ١ٚ ز٠غت١ٜ١ بؤ غ١ض٠ٚ٠ٟ خؤٟ بٓٛٚغ
َٜع سػٔ َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: ب١ض   حمُس غٛض٠/ د

 ناى ١ْشاز ر١ضَٛٚ.

:َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ب١ ْٝػب١ت ئ١ٚ َازز١ٜ٠ ئ١ط١ض غ١ضْر بس٠ٜٔ ت١َاؾاز٠ن١ٜٔ ي١ َازز٠ٟ )ؾ١ؾ١ّ(ٜـ ١ْرػـٞ ؾـت ٖـات٠ٚٛ    
ْـ١ٟ يـ١ يٝصْـ١ ت١َاؾـاٟ َـازز٠ٟ )ؾ١ؾـ١ّ( بهـ١ٕ        ت١قطٜب١ٕ، ْاظامن ئ١ط١ض بطاز٠ضإ يٛتٛف بف١ضَٕٛٚ ئ١ٚا

ٌ     َم١ غػ١ عاَؤ)دٚاَل: ع٢ً نٌ  غمٟٓٛ ْٚؿمط املعًَٛمات األتٝم١ عًم٢ َٛقعٗما األيهرتْٚمٞ ٚؼمسٜجٗا         إقـساض زيٝـ
(، ١ٜعين ت١قطٜب١ٕ ئ٠ٚ١ ١ْرػٞ ؾت١ ئ٠ٚ١ ١ٜى، بإغتُطاض ٚ عٔ ططٜل ْؿط تكاضٜط ق إسس٣ ٚغا٥ٌ اإلعميّ

١َُٝ ب١ قإْٛ رـ١ضظٟ بهـ١ٜٔ ب١ضاغـيت،    زٚٚ ئ٠ٚ١ ت١قطٜب١ٕ ي١ ت١عً َٝت، ١ٜعين ظٜاتط ي٠ٚ١ٟ ن١ ئ ُٝات ز٠ن
َٝؿسابططٕ ي١َازز٠ٟ ) َُٝٛا١ٜ ئ١ط١ض ظؤض ث َٜـصٕ  6ي١ب١ض ئ٠ٚ١ َٔ ث ١ٜ٠َٛٝى زاٜرب َٜو ١ٜعين ب١ ؾ ( ٖات٠ٚٛ تؤظ

ٍَ َازز٠ٟ ) َٝو بهات٠ٚ١، غٛثاؽ.6ي١ط١  ( ت
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ ن َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ٛضزغتإ:ب١ض 

 ناى دالٍ ر١ضَٛٚ.

َٜع دالٍ عًٞ عبساي١ً:  ب١ض 
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َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜعتإ يــ١ غـ١ضؤنا١ٜتٞ بــ١ؽ         َٝبٝٓٝــ١نِ ١ٖٜـ١، ي٠ٚ١تــ١ٟ ٖات١ٜٓٚٛتـ١ ئـ١ّ قاع١ٜــ١ بـ١ض  َٝؿـ١نٞ ب١ضاغـيت ت ث
ــ١َٛٚ        ــ١ ٖ ــ٠ٚ١ ي َٟ ئ ــانط ــ١عين ْ ــ١ث٠ٚ١ ٜ ــت٠ٚ١، الٟ ن ــ١ الٟ ضاغ ــيت س١ق ــٓٔ، ب١ضاغ ــإ ز٠بٝ ــاٟٚ خؤت ب١ضن

َٟ، نْٛه١ ظؤض ططْطـ١  ن َٞ ضؤش٠، ٖٝٛازاضّ ضاغت ٚ ن١ثٝـ سٝػابٞ بؤ بهط َٝهسا ب١ تاٜب١تٞ ئ١ّ زٚٚ، غ ١ض ٠ت
َٞ يـ١ َـازز٠ٟ         ضاغت ٚ ن١خ، ز٠ّٚٚ ب١ ْٝػب١ت ئ١ٚ َازز٠ٚ١ٜ٠ قػ١ن١ٟ نـاى ْـ١شاز ظؤض ١َعكٛيـ١، نـ١ ز٠َيـ

 ؾ١ؾ١َسا ....
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  :ب١ض 

ــيَن، ئــٝو زٜــاض٠ ْا١َنــ١ف       َٜ ٚايًــ١ ٖــ١ض بــؤ خــاَيٞ ١ٜنــ١ّ زٜــاض٠ نــاى خٛضؾــٝس ْا١َٜــ١نٞ ْٛٚغــٞ بــٛٚ زٚ
َٝػتا، ر١ضَٛٚ ناى دالٍ. َٝطان١ٟ طٛاغتؤت٠ٚ١ ئ  ١ْخيٛاضز٠ٚٚ، بؤ١ٜ د

َٜع دالٍ عًٞ عبساي١ً:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ٖـ      َٜـص٠ٟ  ًَٝإ زض َٞ، نـْٛه١ يـ١ َـازز٠ٟ )   ب١ضاغيت ١َغ١ي١ٟ ٜاغا طـطْط ْٝـ١ ت١راغـٝ ( بـ١ تاٜبـ١تٞ ئـ١ّ    ١6ب
( َٞ ١ٜ٠َٛٝ ب َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ن١ َازز٠ن١ ب١ٚ ؾ عًم٢ نافم١ املؤغػمات ايعاَم١     َازز١ٜ٠ باغهطا٠ٚ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ َٔ ث

ًَٞ )   اضبعم١ أؾمٗط    ئـ١ٚ )نـٌ   إٔ تطفع تكطٜمطًا إىل اهل٦ٝم١ ايعاَم١ ،     َٝـٞ ر١غـ ًَ تتهمُٔ نافم١ ايٓؿماطات    ز٠تـٛاْٞ ب
َٝٛغـٝت بـ١ٚ ١ْؾـاتاتا١ْٟ خـٛاض٠ٚ٠         ٖمصا ايكمإْٛ ،   املتعًك١ بإسهماّ   َٜتـ٠ٚ١ٚ ث ئ١َـ١ ب١ضاغـيت ٖـ١َٟٛٚ ز٠طط

 ْانات، نْٛه١ تٛٚؾٞ ئٝؿهايٞ قاْْٛٞ ز٠بري ي١غ١ضٟ، غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ز. ئاضاؽ.

َٜع ز. ئاضاؽ سػري حمُٛز:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١  َإ:ب١ض 

َٝب١ٝٓٝنِ ١ٜ١ٖ ز٠ضباض٠ٟ ئ١ّ ثطؤش٠ ٜاغا١ٜ تـا َـازز٠ٟ )   َٜع، ي١ضاغتٝسا ت َُٝـ١ ظؤضدـاض   14ئ١ْساَاْٞ ب١ض  (، ئ
ي١ّ ثطؤش٠ ٜاغاٜا١ْٚ ٜاغاناْٞ تطٜـ دٝاٚاظ١ٜى ١ٜ١ٖ، ي١ب١ٜين ٜاغاٚ ي١ب١ٜين غٝػـت١ّ، ي١بـ١ٜين قـإْٛ ٚ    

١َُٝ ي١ ثطؤش٠ ٜاغاناْسا، ي١ قاْٛ ١ْناْسا باظز٠ز٠ٜٔ ز٠ن١ٓٝ ْاٚ غٝػت٠ٚ١َ١، ١ٜعين ي١ب١ٜين ْٝعاّ، ظؤضداض ئ
َٜت،   َٜـصض َٜٝٛػت ز٠نات ب١ؽ ز٠ق١ ٜاغا١ٜن١ٟ زاض ئاي١ٝتٞ ئٝؿهطزٕ ي١ضاغتٝسا ظؤض َازز٠ٟ ٜاغاُٜٝإ ١ٜ١ٖ ث
َٝٛإ زٚٚ ؾت ٜإ زٚٚ باب١ت ٜإ زٚٚ رانت١ض، ١ْى ن١ْٚٛ ْاٚ ئاي١ٝت ٚ ٜإ  ٠ٚنٛ ت١سسٜسٟ ث٠ٜٛ١ْسٟ ي١ ْ

ــاْٝعَٞ ناضنطزْـــ  ــاتط    َٝهـ ــ١نٞ ظؤض ظٜـ ــانإ َا٠ٜٚـ ــ١ْسنطزْٞ ٜاغـ ــ١ٚتين ث١غـ ــؤٟ زٚانـ ــتٝسا ٖـ ٠ٚ١، ي١ضاغـ
١َُٝ ي١ َازز٠ ٜاغاناْسا باظز٠ز٠ٜٔ ي١ قا٠ٚ١ْْٛ بؤ ْٝعاّ، ١ٜعين باؾو ٚا١ٜ ناضٟ ث١ضيـ١َإ   َٜت٠ٚ١ ن١ ئ ز٠ط١ض

١ٜ٠َٛٝنٞ َٛدـ١ض ٠ز، زٚاٜـٞ ْٝعا١َنـ١ ٜـإ        َٞ بـ١ ؾـ َٝهـاْٝعَٞ  ٚ ناضٟ يٝص١ْنإ ت١ئهٝسٜإ ي١غ١ض ٜاغان١ ب
َٞ ز٠ن١ٜٔ، ١ٖض٠ٖٚا َازز٠ٟ ) َٝب١د ًَٔ بؤ ئ١ٚ ال١ْٜا١ْٟ د َٝ َٝب َٝهـ١ يـ١ٚ     14ئٝؿهطزٕ د ( ب١ض اٟ َـٔ ٖـ١ض ٜه

 َاززا١ْٟ باظٜسا٠ٚت١ غ١ض ئاي١ٝتٞ ئٝؿهطزٕ ١ْى ضْٚٚهطز٠ٚ١ْٟ ث٠ٜٛ١ْس١ٜ ٜاغا١ٜن١، غٛثاؽ.
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َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 
 غؤظإ خإ.ر١ضَٛٚ 

 
 
 

َٜع غؤظإ ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ بــؤ ث١ضيـ١َإ بـؤ ئاطــازاضٟ، يـ١ ٖــ١َإ           َٜهٞ ٖـ١ب َٞ تـ١قطٜط َُٝـ١ ز٠ظاْــري نـ١ٚا ١ٖٜئ١ت١نـ١ ز٠بــ َٝطَٛـإ ئ ب
َٜعتإ  َٞ َٛئ١غ١غ١ناْٝـ ثاب١ْس به١ٜٔ ب٠ٚ١ٟ ن١ ت١قطٜط ب١ضظبهات٠ٚ١، َٔ س١ظز٠ن١ّ ب١ ب١ض  ناتٝؿسا ز٠ب

َٞ ز٠َٚي١ت باغٞ ي٠ٚ١نطز نـ١ ئـ١ّ   ب َٜهسا بّٛٚ غ َِٝ ١ٜعين ؾت١ن١ ئ٠ٚ١ْس٠ قٛضؽ ١َن١ٕ، َٔ ي١ َٛئت١َ١ض ًَ
َُٝـ١     َٞ ز٠َٚي١ت، بؤٜـ١ ٜـ١عين ئ َٝه١ ١ٖض ١َٖٟٛٚ ١ٜى ت١ي١ب ت١قسِٜ نطا٠ٚ، غ ٜاغا١ٜٜإ ١ٖب٠ٚٛ، ٚتٝإ غاَي

َٞ ب١ باظاض ٟ عٛناظٚ ١َٖٛ َٜـو خ١َيه١نـ١ ت١قـسضيٞ ز٠نـات،     ٚا ت١غ١ٚض ١ْن١ٜٔ ؾت١ن١ ئ١ٜ٠ٚ١ ئٝو ز٠ب ٚ ضؤش
َٝهٞ تـط    َُٜٞ نٛضزغتإ ْـ١ٚع َٞ ت١قسِٜ بهات، ئٝشتُٝاي١ ي١ ١ٖض َٝت ْان َٝٞ ١ْب َٝو ناضٟ ث َٝط ٚا١ْٝ ن١غ ١ْخ
َُٝـ١   َٞ ١ٖضزٚٚال ئًٝعاّ به١ٜٔ ئ١ط١ض ي١ْاٚ ٜاغاٟ ز٠غت١ناْٞ َطؤظسا ئ ١ٜ٠َٛٝ ١ْٝ، بؤ١ٜ ز٠ب َٞ، ب١اَلّ ب١ٚ ؾ ب

َٝؿتا ئ١ّ ٜاغا١َٜإ ث ٖ      َٞ َٝري ز٠غـت١ ز٠بـ ًَـ َٝـٞ، ب ًَ َٝـٞ ب َٝط١ٟ به٠ٚ١ٜٓ١، ث َٝط٠زا د َٟ ي ١غ١ْس ١ْنطزبٛٚ، ز٠نط
   ،َٞ َٞ ٠ٚضظٟ بـ َٜو َٔ سٝه١ُت١ن١ؾٞ ْاظامن بؤ نٛاض٠ خؤٟ عاز٠ت١ٕ ز٠بـ َٜو، نٛاض َاْط داض َٞ َاْط داض غ

َٝػـتا بـ٠ٚٛ بـ١ نـٛاض، ئـ١ٚإ ئـ١ٚ ضاثؤضتاْـ١ زاٚابهـ١ٕ يـ١           َٞ، ؾ١ف، ْؤ، زٚاظز٠، ١ٜعين ئ َٛئ١غ١غـ١نإ ٚ  غ
َٝت  َٞ نان١ٜٔ، ١ٜعين ب١ضاغيت بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ١َ١ف خؤٟ بب َٞ ئ١ّ غٝاغ١ٜ١ ز٠ب َٞ، ب١اَلّ ظ٠ظي١ت ١ْب بٝاْس٠ْ
َٝو ي١ ١َعًَٛات بؤ ئ٠ٚ١ٟ بعاْري خٛاغيت خ١َيه١ن١ ي١غ١ض نا١َ  َٜو بؤ نؤنطز٠ٚ١ْٟ نؤ١ََي ب١ )زاتاب١ٜؼ(

َٟ شَاض٠ٟ ئ١ٚ زاٚانطاٚا َُٝـ١ يـ١ َازز٠نـاْٞ       ٠ٚغٝك١ٜ١، ١َغ١ي١ٕ ١ٖض ١ْٚتط ١ْ، شَـاض٠ ٚ ْـا٠ٚضؤى، نـْٛه١ ئ
َٟ ب١ ْاٟٚ زاٚاناضٚ باب١ت١ن١ٟ ٚ ئ١ّ ؾتا١ْ، ئ١طـ١ض   َٝو ي١الٟ خؤٟ ضاز٠طط َٝؿٛٚزا ٚتَٛٚا١ْ ٠َٛظ٠ف غٝذً ث
َٝسا١ٜ، بؤ ئـ٠ٚ١ٟ ئـ١ٚ    ناى ئاغؤ ٜاض١َتُٝإ بسات ْٛغد١ٜ١نٞ رؤض١َن١ٟ ي١ال١ٜ ب١ ت١ئهٝس ْا٠ٚضؤن١ن١ٟ ت

َٝ َٜت، ْا٠ٚضؤن١ ٕٚ ١ْب َٝٛاظ٠ناْٞ ناى بهط َٝت١ )زاتاب١ٜؼ(٠ٚ٠ ئا ئ١َ١ ب١ ١َٖٛٚ ؾ ت ١َرطٚظ٠ بؤ ئ٠ٚ١ٟ به
َٝت، ١ٜعين شَاض٠ٚ ْا٠ٚضؤنٞ زاٚاناض١ٜناْٞ ن١ زاٚانطا٠ٚ ئ١ٚا١ْٟ ن١ َٛار١ق١تٞ ي١غ١ضنطا٠ٚ  ١ٖض شَاض٠ ١ْب

َٟ ئٝو شَاض١ٜ٠ َازاّ تؤ ي١ )زاتاب١ٜؼ( ئ١غاغٞ ١ٜن١ ٚتت ت١ي١ب١نـ١ت   شَاض٠ٜإ ن١ْس ب٠ٚٛ، نْٛه١ ئ١ي١ٚ
َٜهٞ تط باغٞ ْا٠ٚضؤى به١ٜت٠ٚ١، شَاض٠ٟ ئٝعواظ٠نـإ ٚ، ز٠عٛانـاْٞ نـ١     َٜٝٛػت ْانات داض ن١ٝ ي١ٚاْٞ تط ث

 ب١ضظنطا٠ٚت٠ٚ١ شَاض٠ٟ ت١قطٜط٠نإ ئ١ٚ ضْٚٚهطز١ٜ٠ٚ١ّْ ١ٖبٛٚ، ظؤض غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ٖاٚب١ف. ر١ضَٛٚ يٝص١ْٟ
َٜع بهط نطِٜ حمُس )ئاغؤ(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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َٝو زضٚغـت   ١َُٝ غ١باض٠ت ب٠ٚ١ٟ ن١ ض٠ْط١ ئ٠ٚ١ ئًٝتٝباغ َٝب١ٝٝٓٝى ١ٖبٛٚ، ئ غ١باض٠ت ب١ٚ َازز١ٜ٠ ن١ْس ت
َٞ ٖـ١ض       َٝو بؤ ز٠غـت١ٟ َارـ١ناْٞ َـطؤظ بٓٛٚغـ َٜٝٛػت١ ضاثؤضت بهات ن١ ي١غ١ض ١ٖض َٛئ١غ١غ١ٜ١نٞ طؿيت ث

َٝٞ ئ١سهاَــ١ناْٞ ئــ١ّ قاْْٛــ١، بــؤ ئــ٠ٚ١ٟ ئًٝتٝبــاؽ  نــٛاض َــ َٜــو، غــ١باض٠ت بــ١ نــاالن١ٝناْٞ بــ١ث اْط داض
َٞ غ١باض٠ت ب٠ٚ١ٟ، نْٛه١ ١ٖض زاَٛز٠ظطا١ٜنٞ طؿيت ظؤض ناالنٞ ١ٜ١ٖ، ظؤض ئ١ْؿـٝت١ٟ ١ٖٜـ١،    زضٚغت ١ْب

َٟ ئـ٠ٚ١ بػـط ٠ٚ١ٜٓ، ٜـ١ع           َٞ ز٠نـط َٝـط٠ ١َب١غـت١ن١ ضْٚٚوبـ ين البـ١ٜٔ، بـٛ   ظؤض ١ْؾاتاتٞ ١ٖٜـ١، بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ ي
  ( ،َٞ َٟ، ظؤض عممٔ أْؿممطتٗا ٚفممل أسهمماّ ٖمصا ايكممإْٛ   ئـ٠ٚ١ٟ ئــ١ٚ ئًٝتٝباغــ١ زضٚغــت ْـ١ب َٞ، ز٠نــط ئــ٠ٚ١ البهــ

َٞ ئ١ٚ ضاثؤضت١ بؤ ئ١ٜ٠ٚ١ ز٠غـت١ٟ َارـ١ناْٞ َـطؤظ يـ٠ٚ١      َٝساب َٞ، ب١اَلّ ضاثؤضت١ن١ نٞ ت ت١بٝع١ٝ ئ١ط١ض البه
َٞ ن١ تان١ْس زاَٛز٠ظطا طؿت١ٝٝنإ ثاب١ْسٕ ب١ َٜطـ١ٟ نـٞ ز٠ظاْـٔ        زَيٓٝاب َٝهطزْٞ ئـ١ّ قاْْٛـ١، يـ١ ض َٝب١د د

َٞ بطات ت١غذٌٝ ز٠نـات   َٝهٞ ث َٝط١ٜؿت٠ٚٛ ظؤض ئاغا١ْ، نْٛه١ ٠َٛظ٠ؼي َٛخت١م ١ٖض ؾت ن١ْس زاٚاناضٜإ ث
َٞ ئ١َـ١ ض٠رعنطا٠ٚتـ٠ٚ١، نـ١ْسٟ دٛظئٝـ١ٕ ض٠رعنطا٠ٚتـ٠ٚ١،         الٟ خؤٟ، ن١ْسٟ ١َضرٛظ٠ نٛيٝـ١ٕ ز٠ٜٓٛٚغـ

َٝــٞ زضا٠ٚ، ئاٜـا ز٠عــ   ٛاٟ ي١غـ١ض ق١ٜــسنطا٠ٚ؟ نـْٛه١ ١َسه١َــ١يإ ١ٖٜـ١ ٖــاٚٚاَلتٞ بـؤٟ ١ٖٜــ١     نـ١ْسٟ ث
َٞ بهـات، بؤٜـ١ ئـ١ٚ         َٞ ئٝؿـاض٠ت ثـ َٝط٠ ئـ٠ٚ١ف ز٠تـٛاْ َٞ ز٠عٛا ق١ٜسبهات ي َٟ، به َٞ ١ْزض ئ١ط١ض ظاْٝاض١ٜٝنٞ ث
َٞ بهــات، نــ١ْس ز٠ٚض٠ٟ نطزٚٚتــ٠ٚ١ بــؤ            ضاثؤضتاْــ١ٟ بــاَلٟٚ نطزٚٚتــ٠ٚ١ ئ١َاْــ١ ٖــ١َٟٛٚ ئاَاش٠ٜــإ ثــ

َُٜٞ نٛضزغـتإ تـا و            ٠َٛظ٠ر١ن َٟ نـ١ زاَٛز٠ظطـا طؿـت١ٝٝناْٞ ٖـ١ض اْٞ ئ١َاْـ١ تـ١ْٗا يـ١ٚ ز٠َـ١زا ز٠ضز٠نـ١ٚ
َٜٝٛػـت بـ٠ٚ١ ز٠نـات ئـ١ٚ               َٝبـ١دٝهطزْٞ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ، ٜـ١ى ؾـيت تـط ١ٖٜـ١ زاخـٛا ث ضاز١ٜ٠ى ثاب١ْسٕ بـ١ د

َُٝـ١ يـ١     َٞ ئ َٜت٠ٚ١، بـ١َي َٝهٞ ١ٜنططتٛٚزا باَلٚبهط ( يـ١ خـاَيٞ   9َـازز٠ٟ ) ١َٖٛٚ ضاثؤضتا١ْ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ي١ ضاثؤضت
تكسِٜ تكماضٍٜط ْكمف غم١ٜٛٓ إىل    ١َب١غتُإ ز٠غت١ٟ َار١ناْٞ َطؤظ١ )اهل١٦ٝ  س١ٚت١ّ ْٛٚغَٝٛٚا١ْ )ع٢ً 

َُٝـ١ يـ١ٚ َازز٠ٜـ١ ْٛٚغـُٝإ بـؤ ئ١سهاَـ١نإ بـؤ ئـ١ّ          ايربملإ سٍٛ عًُٗا ٚ ْؿمطٖا يًمطأٟ ايعماّ ،     نـْٛه١ ئ
َٜت٠ٚ١ ئ١ّ ضاثؤضت ١، بؤ١ٜ ْكف غ١ْ١ٟٚ ٚشيـإ ئ١طـ١ض ٖـاتٛ ٖـ١ض نـٛاض      قا١ْْٛ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ؾت١ناْٞ تط ١ْطط

َٝــو بــؤ    َٜــو ضاثؤضت َٞ بطــات، ئــ١ٚ ًَع٠َــ١ ٖــ١ض ؾــ١ف َــاْط داض َــاْط يــ١ ٖــ١َٛٚ زاَٛز٠ظطانــإ ز٠غــيت ثــ
َٝبهـ١ٜٔ ي١غـ١ض           َٝطاْـ١ ئٝؿـاض٠تٞ ث َٜٝٛػـت بـ٠ٚ١ ز٠نـات ي َٝت، ئ١طـ١ض ث َٝـساب َٞ ئ١ّ ؾتا١ْٟ ت ث١ضي١َإ بٓٛٚغ

َٝهٞ َ َٜٝٛػت١ ضاثؤضت َٝبه١ٜٔ، غٛثاؽ.١ٖٜئ١ف ث َٟ ئاَاش٠ٟ ث َٞ ز٠نط  ٠ٛس١ز بٓٛٚغ
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝؿٓٝاض٠نإ، تها١ٜ غٝاغ١تإ، ر١ضَٛٚ ز. ضؤشإ.  زٚاٟ ٠ٚضططتين ث
َٜع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 اضٜط إىل اهل١٦ٝتكسِٜ ايتك:   املاز٠ ايطابع١ عؿط٠

)ع٢ً املؤغػات ايعا١َ، إٔ تطفع تكطٜطًا إىل اهل١٦ٝ نٌ أضبع١ اؾٗط، ع٢ً إٔ ٜتهُٔ ايطًبمات املػمت١ًُ، ايطًبمات    
املٛافل عًٝٗا نًًٝا أٚ دع٥ًٝا أٚ املطفٛض نًًٝا، ٚ اإلعرتانمات ٚ ايمسعاٟٚ املكاَم١، ٚ ايتكماضٜط ايميت ْؿمطتٗا ٚفمل        

َٝؿـٛٚ نـ١ بامسـإ يـ١       ٚ ايسٚضات اييت اقاَتٗا يتسضٜب َٛظأٝٗما ،  املاز٠ ايػازغ١ َٔ ٖصا ايكإْٛ  يـ١ َـازز٠ٟ ث
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َٟ باؽ ي١ ضاثؤضت١ن١نطا٠ٚ ن١ ٠ٚنٛ ناى ئاغـؤ ضْٚٚٝهـطز٠ٚ٠، غـااَل١ْ     ئ١ضن١ناْٞ ز٠غت١ٟ َاؼي َطؤظ نطز ي١ٚ
 ٚ َٜتــ٠ٚ١ بــؤ ضاٟ طؿــيت، ٖــ١ض ز٠غــت١ َٝؿــه١ف بــ١ ث١ضيــ١َإ ز٠نــات ئــ١ٚ ضاثؤضتــ١ف باَلٚز٠نط  زٚٚ ضاثــؤضت ث

َٝؿه١ف ز٠نات،،  ضاثؤضتٞ خؤٟ ث
 

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٞ ئـــ١ّ              َٝو زاٚاٟ نــطز نــ١ ٜــ١عين ئــ١ّ ضاثؤضتــ١ٟ ز٠غــت١ٟ َــاؼي َــطؤظ ز٠ٜٓٛٚغــ بــ١اَلّ نــ١ْس ئ١ْــساَ
َٜو به١ٕ ي٠ٚ١، ر١ضَٛٚ ز. ضؤشإ. َٞ، بؤ١ٜ تها١ٜ ت١ئهٝس َٝساب  ١َعًَٛات١ؾٞ ت

َٜع ز. ضؤ  شإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝساٜـ١، ٚاتـ١ ٖـ١َٟٛٚ        َٝساٜـ١؟ نـاالنٞ ز٠غـت١ن١ٟ ت َٝؿٛٚ ز٠ْطٞ بؤ زضا، ت١قاضٜط٠نإ نٞ ت ئ١ٚ ي١ َازز٠ٟ ث
َٝؿه١ؾـٞ ث١ضي١َاْٝؿـٞ ز٠نـات، يـ١ ئ١ضنـ١ناْٞ ز٠غـت١ يـ١            َٜتـ٠ٚ١ بـؤ ضاٟ طؿـيت ث َٜت٠ٚ١، باَلٜٚـ ز٠نط ز٠طط

َٜت٠ٚ١؟ ئ٠ٚ١ ت١ْٗا باؽ ي١ ز٠غت١ طؿت١ٝٝنإ ( ز٠ْطٞ بؤ زض9َازز٠ ) ا١ٜ تاظ٠ ئ١ٚ بط ط١ٜ١ نؤٕ ١َٖٛاضز٠نط
 ز٠نات، غٛثاؽ.

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝؿٓٝاض٠ن١تإ؟ َٝؿٓٝاض، زٜفاع ي١ ث  ر١ضَٛٚ َاَؤغتا عُط، خا٠ٕٚ ث
َٜع عُط عبسايععٜع   بٗا٤ايسٜٔ:ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ  ث١ضي١َإ: ب١ض 
   َٞ َٝٓر ؾ١ف ث١ضي١َاْتاضٜـ ثؿـتٝٛاْٝإ يـ َٝؿٓٝاض٠ن١ غ١ض٠تا ناى ناضزؤ نطزٟ، ث ببٛض٠ َٔ ت١غ١ّٝٓ نطز، ث
١َُٝ ئًٝعاَٞ ١ٖٜئ١ به١ٜٔ زاٚاٟ ضاثؤضت بهات ي١ َٛئ١غ١غات بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ١ٚ  نطزٜٚٚٔ، باغ١ن١ ي١ٜ٠ٚ١ ن١ ئ

ٜ١ٖ ،َٞ َٝـو    ئًٝتٝباغ١ف ن١ خٛزٟ ناى ئاغؤ باغٞ نطز زضٚغت ١ْب َٞ َٝهاْٝعَ َٞ بـؤٟ زاز٠ْـ َٝٞ رؤضَ ئ١ ب١ث
َٟ، ئ١َـ١        َٝـط َٜـو بٓ َٞ ١ٖٜئ١ زاٚابهات ي١ َٛئ١غ١غات ضاثـؤضتٞ نـٛاض َـاْط داض ن١ خؤٟ ب١ ث١غ١ْسٟ ز٠ظاْ
َٝهطز بؤ ْاخي١ْ١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ؟ ئ١ّ زٚٚ باب١ت١ دٝا١ٜ باغٞ ضاثـؤضتٞ ١ٖٜئـ١    َٝٓر، ؾ١ف ن١ؽ ثؿتٝٛاْٝإ ي ث

َٟ، زاٚا بهـ١ٜٔ يـ١ ١ٖٜئـ١ نـ١ زاٚاٟ ضاثـؤضتٞ      بؤ ث١ضي١َإ ْان١ٜٔ زاٚا ١ْ َٝط ن١ٜٔ ي١ َٛئ١غ١غات ضاثؤضت بٓ
َٜع غـ١ضؤنٞ ث١ضيـ١َإ ئ١طـ١ض         َٝت، عـ١ٜين ؾـت ْٝـ١ بـ١ض  َٞ خؤٟ ب١باؾٞ ز٠ظاْ َٝٞ ١ٖض ئاي١ٝت خؤَٟ بهات ب١ث

َٝهٝإ نـطز نـ١ ئ١طـ١ضٟ ئـ٠ٚ١ ١ٖٜـ١ َٛئ١غ١غـ        َٝهٞ ظٜاتط بس٠ّ، خؤٜإ باغٞ ئًٝتٝباغـ َٞ ت١ٚظحي ات ئٝذاظ٠ ب
ٍَ ئـ١ّ بط ٜـاض٠ٟ ث١ضيـ١َإ ٜـإ ئـ١ّ َـازز٠ قاْْٛٝـ١بهات، بـ١ؽ ئ١طـ١ض بٝس٠ٜٓـ١              َٞ نؤٕ َا١ََيـ١ ي١طـ١ ١ْظاْ
َٝـت زاٚاٟ    َٜو ن١ ب١باؾـٞ ز٠ظاْ َٝٛاظ َٝو ب١ٖ١ض ؾ ز٠غيت ١ٖٜئ١ ن١ ١َضد١عٞ ئ١ّ ناض٠ؾ١ خؤٟ ب١ٖ١ض رؤضَ

١ٜ٠َٛٝى بط ٜاضَـإ ي١غـ١ض       َٞ َـاْطٞ ب١ٖ١ضنـٞ ؾـ زا زاٚاز٠نـات يـ١ َٛئ١غ١غـات    ضاثؤضتٞ نٛاض َاْطٞ، ٜإ غـ
َٝػتا باغٞ ٠ٚغائٝك١، غٛثاؽ. ١َُٝ ن١ ئ َٝطٕ ي١َ١ض  ئ١ّ باب١ت١ٟ ئ  ضاثؤضت بٓ

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 
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 ر١ضَٛٚ غؤظإ خإ.
َٜع غؤظإ ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ٖ  9ي١ َازز٠ٟ ) َٝؿـه١ف          ( َـ١ٖاّ ٚ غـ١اَلسٝاتٞ  َٞ ١ٖٜئـ١ تـ١قطٜط ث ١ٜئـ١ يـ١ خـاَيٞ س١ٚت١َـسا، ٖـات٠ٚٛ ز٠َيـ
َُٝـ١ يـ١ّ خاَيـ١زا ١ٖٜئـ١َإ ئًٝـعاّ نـطز٠ٚٚ نـ١ تـ١قطٜطٟ خـؤٟ               ز٠نات بؤ ث١ضيـ١َإ ي١غـ١ض ئـ١ٚ ناضاْـ١، ئ
َٜٝٛػتُٝإ ب٠ٚ١بٛٚ َٛئ١غ١غاتٝـ ئًٝـعاّ نـ١ٜٔ بـ٠ٚ١ٟ     َٝؿٛٚ تطزا ث َٝؿه١ؾٞ ث١ضي١َإ نات ي١ٚ خاَي١ٟ ث ث

َُٝـ١ س١ي١قـ١          ن١ ٖٝين ت١ َٜهـسا بـؤ ١ٖٜئـ١ ٜـ١عين ن١ٚاتـ١ ئ قسِٜ بهات ت١قاضٜطٟ خؤٟ ي١ نـٛاض َـاْط داض
١ٜنُإ زضٚغتهطز ن١ س١ي١ق١ٟ غ١ض١ٜ٠ٚ٠ ن١ ١ٖٜئ١ٜ١ بؤ ث١ضي١َإ، ب١اَلّ س١ي١ق١ن١ٟ خٛاض٠ٚ٠ َابٛٚ ن١ 

َٝؿـ١ٜ   َٝـط٠زا ن َٜت٠ٚ١ ي َٝط٠زا ئ١ٜ٠ٚ١ ئ١ط١ض ئٝعاز٠ف بهط ١نٞ ئـ١ٚتؤ ْٝـ١،   َٛئ١غ١غات١ بؤ ١ٖٜئ١، ١َب١غتِ ي
 ( ز٠ْطٞ ي١غ١ضزضا٠ٚ، ظٚض غٛثاؽ.9نْٛه١ ئ١َ١ ي١ َازز٠ٟ )

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٞ، نـْٛه١ ئ١طـ١ض تٝهـطاض      َٝؿٓٝاضٟ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ئ٠ٚ١ ١ْٝ، بامسإ نطز بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ١َ١ تٝهطاض ْـ١ب ث
َٞ ئٝؿهايٝات زضٚغت ز٠نات، ن١ٚات١ ١َُٝ تٝهطاض ْان٠ٚ١ٜٓ١، ب١اَلّ ئ٠ٚ١ٟ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ عٝالقـ١ يـ١    ب ئ

 ب١ٜين َٛئ١غ١غ١ٚ ي١ب١ٜين ز٠ظطاناْٞ سه١َٛت، ر١ضَٛٚ ز. ضؤشإ خإ.
َٜع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ــاتٞ عا     ــت١ْٚٛ َٛئ١غ١غ َٝط١ٜؿ ــ١ٚا ٚا ت ــ٠ٚ١ٟ ن ــ١بٛٚ ي ــت١ٓن١ ٖ َٝط١ٜؿ ــ٠ٚ١ٟ ْات ــ١   ئ ــ١نطا٠ٚ ي َٝٓاغ ــ١ ث ــ١ ن َ
َٝؿه١ؾـٞ ز٠غـت١به١ٕ، ١َب١غـت ئـ٠ٚ١ ْٝـ١ غـٝاغ١ت١ن١ ز٠طـؤض ٜٔ          َازز١ٜ٠ى ١ٖض ١َٖٜٛٚإ ١ٜى ضاثـؤضت ث

َٝٓاغـ١نطا٠ٚ ٖـ١ض ١ٜنـ١ٚ    1ٚات١ ١ٖض ز٠ظطا١ٜنٞ طؿيت، ز٠ظطاٟ طؿيت ي١ َـازز٠ ) َؤغػ١ عا١َ  )ع٢ً نٌ  ( ث
َٝو ي١غ١ض ئ١ٚ باب١تا١ْٟ ضْٚٚهطا٠ٚت٠ٚ١  َٝؿه١ؾٞ ز٠غت١به١ٕ، ثاؾإ ز٠غـت١ٟ َـاؼي َـطؤظ    ب١ ت١ْٗا ضاثؤضت ث

َٝؿه١ف ب١ ث١ضي١َإ ز٠نات، ئ١ط١ض ئ٠ٚ١ ١َب١غت١ن١تإ ْـ١بٛٚ ٚاتـ١    َٝو ي١غ١ض ناض ٚ ناالن١ٝناْٞ ث ضاثؤضت
ئ١طــ١ض ئــ٠ٚ١ عًمم٢ نممٌ َؤغػمم١ عاَمم١ تطفممع تكطٜممط إىل اهل٦ٝمم١، ٚاهل٦ٝمم١ بممسٚضٖا تطفممع تكطٜممط إىل ايربملممإ ،   )

َٞ ناى عُط، غ  ٛثاؽ.١َب١غتإ ب
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝٞ خؤٟ قػإ ١ْنات، ر١ضَٛٚ ناى غاالض.  ز٠ط١ٜٓ١ ١ْتٝذ١، تها١ٜ ن١ؽ ي١ د
َٜع غاالض حمُٛز َطاز:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ ئؤضطـإ ١ٖٜـ١، زاَٛز٠ظطـا طؿـت١ٝٝنإ، يـ١ ْا٠ٚض اغـت          َٝطَٛـإ غـ َٝؿـ١زا ب ٠ٚ١ ز٠غـت١ن١، ي١غـ١ض٠ٚ٠   ي١ّ ٖاٚن
١َُٝ يـ١ َـازز٠ٟ )   ( بط طـ١ٟ س١ٚتـ١ّ ئًٝعاَـٞ ز٠غـت١َإ نـطز٠ٚٚ ضاثـؤضتٞ ٠ٚضظٟ       9ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ، ئ

َٜتـ١ ث١ضيـ١َإ، بـ١اَلّ يـري٠زا يـ١ّ َازز٠ٜـ١زا ئاَـاش٠         َٝط ؾ١ف َاْطٞ غ١باض٠ت ب١ ناض ٚ ناالن١ٝناْٞ خؤٟ بٓ
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٠َٟٛٝ ضاثــؤضتٞ ز٠غــت١ ئاضاغــت١ٟ ث١ضيــ١َإ  ب٠ٚ١ْــ١نطا٠ٚ ئــ١ّ ضاثؤضتــ١ٟ زاَٛز٠ظطــاٟ طؿــت١ٝٝ يــ   ١ نٛاضنــ
٠َٟٛٝ ضاثـؤضتٞ ٠ٚضظٟ          َٟ بـؤ ز٠غـت١، ز٠غـت١ف يـ١ نٛاضنـ َٝـطزض َٟ بٓ َٜٝٛػت ز٠نات ن١ ز٠ٚتـط َٜت، بؤ١ٜ ث بهط

َٝؿ١نإ ناض٠غ١ضز٠نات، غٛثاؽ. َُٝٛا١ٜ ن  خؤٜسا ئاضاغت١ٟ ث١ضي١َاْٞ بهات، ث
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ ن َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ٛضزغتإ:ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى ناضزؤ.
َٜع ناضزؤ حمُس ثريزاٚز:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َُٝـ١ بـا قػـ١ ي١غـ١ض ئـ٠ٚ١ ١ْنـ١ٜٔ نـُٝإ نـطز٠ٚٚ،          قػ١ن١ ي١غ١ض ئ١ٜ٠ٚ١، ز٠غت١ن١ ٜإ ز٠ظطان١، ١ٜعين ئ
ٌَ ئ١ٜ٠ٚ١ ز٠ظطانـا  ١َُٝ ١َب١غتُإ ئ١ٜ٠ٚ١ ئ١ٚ ز٠غت١ٜ١ قػ١َإ بؤ ز٠نات نٞ ١ْنطز٠ٚٚ، ئ١غ ٕ ناض٠نـاْٞ  ئ

خؤٜإ به١ٕ ٚ، ئ١ضنٞ ز٠غت١ن١ٜ١ َٛتاب١ع١بهات ن١ نٞ ١ْنطا٠ٚ قػ١ن١ ي١غ١ض ئ١ٜ٠ٚ١، تؤ زاٚاز٠نـ١ٟ يـ١   
١َٖٛٚ َٛئ١غ١غاتٞ طؿيت ضاثؤضئ بؤ بٓٛٚغ١، نـٝت نـطز٠ٚٚ؟ ٜـ١عين ئ١َـ١ رـ١ضم ز٠نـات يـ٠ٚ١ٟ نـ١ تـؤ          

َٜط ب١ضثطغٝاض٠تٞ، َٛتاب١ع١ ز٠نات، نٞ ١ْنطا٠ٚ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ َـازز٠ٟ   ز٠غت١ن١ ز٠خ١ٜت١ ش
َٝهطزْٞ ٜاغـان١ ز٠نـات،    9) َٝبـ١د َٝو ز٠ْٛٚغٞ بؤ ث١ضي١َإ باغٞ د َٜو ز٠ْٛٚغٞ ضاثؤضت ( ن١ ز٠غت١ ت١قطٜط

َُٝـ١              َٝهـ٠ٚ١ٓٝ ز٠نـات نـ١ نـٞ ْـ١نطا٠ٚ، ٜـ١عين قػـ١ن١ ي١غـ١ض ئ٠ٚ١ٜـ١ ئ َٝج ١ٖض٠ٖٚا ئـ١ضنٞ ث١ضيـ١َاْٝـ ي
َٝؿ١ زضٚغت نطز١ْ ١َٖٛٚ ز٠ظطاٟ طؿيت نٛاض َاْط بؤ ز٠غت١ٜ١ى بٓٛ ٚغٞ ن١ نٞ نطز٠ٚٚ، ١ٜعين ئ١َ١ ن

َٝهطزْٞ ٜاغان١، غٛثاؽ. َٝب١د  ب١ضاغيت بؤ د
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ز. عُط.
َٜع عُط ظيس اَري خسض )ْٛض٠زٜين(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜعإ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، ي١ضاغ َٝو ي١غ١ض نـؤ١ْٝتٞ ب١ض ٠ٜٛنـْٛٚٞ   ب١ض  تٝسا ١َب١غت١ن١ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ضاثؤضت
َٜت، ي١ ئ١يك١ٟ ١ٜن١َسا ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ز٠غـت١   ثط ؤغ١ٟ ٠ٚضططتين ظاْٝاضٟ ي١الٟ زاَٛز٠ظطاٟ طؿيت ئاَاز٠ ز٠نط
َٟ ب٠ٚ١ٟ ضاثؤضت بسات بـ١ ز٠غـت١    ئاضاغت١ٟ ث١ضي١َاْٞ ز٠نات، ب١اَلّ زاَٛز٠ظطاٟ طؿيت ئ١ط١ض َٛيع٠ّ ١ْنط

َٝت ْـاز٠ّ، تـؤ نـؤٕ    ب َٞ قا١ْْٛن١ َين َٛيع٠ّ ١ْنطز٠ٚٚ ث َٞ بهات ز٠ظطا١ٜنٞ طؿيت ز٠َي ١ٜاْٞ ز٠غت١ زاٚاٟ ي
َٜطاٟ قا٠ٚ١ْْٛ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ظاْٝاضٟ ٚ ضاثؤضت بسات ب١ ز٠غـت١،   ٚاز٠ن١ٟ زاَٛز٠ظطاٟ طؿيت َٛيع٠ّ ز٠ن١ٟ ي١ ض

َٜطٟ خؤٜـ٠ٚ١ سٛنُـس٠زات، ئاٜـا ظا        َٜطـاٟ نـاٚز ْٝاض١ٜنـ١ٟ ضاغـت١؟ ئـ١دماَٞ زا٠ٚ؟    دا ئ١ٚ ناتٞ ز٠غـت١ يـ١ ض
ٌَ ئ٠ٚ١ٜـ١ زاَٛز٠ظطـاٟ طؿـيت َـٛيع٠ّ      َٝت٠ٚ١ ز٠غت١ َٛضاق١ب١ بهات، ب١اَلّ ئ١غ َٓٝ ئ١دماَٞ ١ْزا٠ٚ؟ ئ١َ١ ز٠َ
       َٞ َٜٝٛػت١ ظاْٝاضٟ ٚ ضاثؤضت بسات ب١ ز٠غت١، تـا ز٠غـت١ بـؤ تـ١قِٝ غـٛٚزٟ يـ َٝهٞ قاْْٛٞ ن١ ث َٟ ب١ ١ْغ بهط

َٟ، بؤ ئاَاز٠نطزْٞ ضاثؤضت َٟ،  ٠ٚضبطط َٞ ٠ٚضبطط َٞ ثطغ٠ٚ١ٓٝ غٛٚزٟ ي َٟ، بؤ ي َٞ ٠ٚضبطط بؤ ث١ضي١َإ غٛٚزٟ ي
 غٛثاؽ.
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َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى س١َ١ غعٝس.
 

َٜع س١َ١ غعٝس س١َ١ عًٞ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َُٝٛا١ٜ ئ١ٚ )ع٢ً نٌ  َٝسَؤغػ١ عا١َ  َٔ ث َٞ ئ٠ٚ١ ١ٜى، ز٠ّٚٚ بؤ ئ٠ٚ١ٟ تـ١سكٝكٞ ٖـ١ضزٚٚ   خاق١ؾٞ ت اب
ٍَ ١ٖضزٚٚ ض٠ئ١ٝن١زاّ، ض٠ئٞ ١ٜن١ّ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ َٛئ١غ١غ١ٟ عا١َٚ خاق١ تـ١قطٜط   َٝت َٔ ي١ط١ ١ٖز٠ر١ن١ ب
َٜٝٛػـت١ بٝهـ١ٜٔ بـ١ زٚٚ بط طـ١،        بس٠ٕ ب١ ١ٖٜئ١ ي١غ١ض ئ١ٚ ؾتا١ْٟ ن١ ٖات٠ٚٛ، ض٠ئٞ ز٠ّٚٚ نـ١ ١ٖٜئـ١ف ث

 غٛثاؽ.١٦ مبتابع١ املؤغػات ايعا١َ أٚ اـاق١ بإعُاهلا ، إٔ تكّٛ اهلٝبط ط١ٟ ز٠ّٚٚ )
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٜهٝإ نطز٠ٚٚ ئ١ٚإ با قػ١به١ٕ، ئ٠ٚ١ٟ نـ١   َٝؿٓٝاض َٝٓر، ؾ١ف ئ١ْساّ ث َٝهٞ ع١دٝب ز٠بِٝٓ، ث ٚاي١ً َٔ ؾت
َٜهٞ ْ َٝؿٓٝاض َٝؿٓٝاضٟ ئ١ٚإ، يٝص١ْف قػ١ٟ ي١غ١ض باب١ت١ن١ ١ْنطز٠ٚٚ ٜإ ث َٝبط١ٜٔ ي١ ث ١ب٠ٚٛ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ت

َٝؿٓٝاضٟ خؤٜإ ز٠ن١ٕ ٜإ يٝصْـ١ قـ١بٛيٞ    َٜهٞ ٠ٚغت، ٜإ ئ١ٚإ ئٝٓػٝشابٞ ث ٠ٚاَلَٝإ بسات٠ٚ١ بط١ْ١ س١ز
َٝؿٓٝاضٟ ئ١ٚإ ز٠نات، ر١ضَٛٚ غؤظإ خإ.  ث

َٜع غؤظإ ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝبٛضزٕ ز َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ، ئـاخط َـازز٠ٟ )  زاٚاٟ ي ( سـ١ٚت خاَيـ١ ١ٖٜئـ١ٟ ئًٝـعاّ نـطز٠ٚٚ،      ٠9ن١ّ ب١ض 
َٜيَن ز٠ْطُإ بؤ زا٠ٚ،،، َٝٓاط١ّ زٚ  ١ٜعين َٔ ت

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

ٍَ ئ٠ٚ١ٟ ز٠ْطٞ بؤ زضا٠ٚ، باغٞ عٝالق١ٟ َٟ  ئ١ّ باغٞ ئ٠ٚ١ ْانات، َٛعاضظٜـ ١ْٝ ي١ط١ ب١ٜين ز٠غت١ٚ خٛاض
 ز٠نات، ر١ضَٛٚ غؤظإ خإ.

َٜع غؤظإ ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

( َٞ َٞ تٝا١ٜتٞ ز٠َي َتابع١ تٓأٝص أسهاّ ٖصا ايكمإْٛ ٚ ضفمض املدايأمات ٚ املعٛقمات ايميت تعمرتض تٓأٝمصٙ ٚ        ب١َي
َٝسا١ٜ، ئاخط إقساض ايتٛقٝات ايميظ١َ ،  َٝـت،   ١ٜعين ي٠ٚ١ ظٜاتط نٞ ت َٝو ١ْن١ٜٔ ١َٖيـ١ ب َٜعإ بؤ١ٜ با ؾت ب١ض 

زٚاٟ ئ٠ٚ١ ت١ْا١ْت بؤ ؾ١ناٟٚ بؤ ب١ضْا١َٟ ت١زضٜيب ٠َٛظ٠رري بؤ ئٝعالَـٞ َٛئ١غ١غـات، بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ ئـ١ٚ      
َٝػـتا باغـِ نـطز ٚئ            َُٝـ١ ئ َٞ ئـ١ٚإ بـ١ضز٠ٚاَدي تٝاٜـ١ ئ١َاْـ١ٟ ٖـ١َٟٛٚ تٝاٜـ١، ئ ساَي١ت١ٟ ن١ ١ٖٜا١ْ ْاب

َٜو ت١قطٜط ٠ٚضز٠ططٟ، ئ١يك١ٟ ز٠ّٚٚ ز٠غت١ٟ َـاؼي َطؤظـ١   ئ١يك١ٟ غ١ض٠ٚ٠ ث١ضي١َا١ْ ن ١ ؾ١ف َاْط داض
َٝت٠ٚ١ َٛئ١غ١غات١ نؤٕ ئ١ٚ  َٓٝ ١َّٝٝ ز٠َ َٝهٞ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ز٠نات، خاَيٞ غ َٜطٟ ١َٖٛٚ ؾت ن١ َٛتاب١ع١ٚ ناٚز
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ــ١          َٝت ــ١ ز٠ط١ٜ١ْ ــ١عًَٛات ٚ زاتاٜ ــ١ّ َ ــؤٕ ئ ــ١ن١؟ ن ــ١ٟ َٛئ١غ١غ ــٛإ عٝالق َٝ ــ١ ْ ــ١ٜٔ ي ــ١ ضٜهد ث٠ٜٛ١ْسٜ
َٞ، غٛثاؽ.١ٖٜئ١ن َٝهٞ َٛت١ناٌَ ز٠ب  ١؟ ١ٜعين ئ١ّ ئ١يك١ٜ١َإ ئ١ط١ض ز٠ْط بؤ زا، ١ٖضغ

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝػتا ٚاظس١ بعاْري يٝص١ْ، ر١ضَٛٚ ز. ضؤشإ خإ.  ئ
َٜع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

١َُٝ ٖٝض الضضيإ  ١ْٝ ي١غ١ض ئ٠ٚ١ٟ ئ١ٚ ضاثؤضت١ٟ ز٠غت١ٟ طؿت١ٝٝنإ ئاَاز٠ٟ ز٠ن١ٕ ٚ ض٠ٚا١ْٟ ز٠غت١ٟ ئ
َٝؿٓٝاض٠ٟ ن١ نطا ناى عُط ٚ ناى نـاضزؤ   َٜطط١ٜى ١ْٝ، ئ١ٚ ث َٜت، ٖٝض ض ز٠ن١ٕ زٚاتط ض٠ٚا١ْٟ ث١ضي١َإ بهط

َٝؿه١ؾٞ نطز٠ٚٚ ) ْ     ث ؿمطتٗا عًم٢ إٔ   ع٢ً اهل١٦ٝ إٔ تطًب تكطٜطًا نٌ اضبع١ اؾمٗط َمٔ املؤغػمات ايعاَم١ عمٔ أ
َٝؿٓٝاض٠ ز٠غت١ٟ َاؼي َطؤظ زاٚا ي١ َٛئ١غ١غاتٞ عا١َ ٜتهُٔ ،  َٝٞ ئ١ٚ ث ٚضز٠ناض١ٜن١ ٠ٚنٛ خؤٟ، ٚات١ ب١ث

َٞ ٚادٝبـ١ ي١غـ١ض ز٠غـت١ٟ طؿـت١ٝٝن١       َٝؿٓٝاضٟ يٝص١ْنإ ز٠َيـ َٝٞ ث َٝؿه١ف به١ٕ، ب١ث َٞ ضاثؤضئ ث ز٠نات ز٠َي
َٝؿه١ؾٞ ز٠غت١ن١ به١ٕ، ١ْتٝذ١ن١ ١ٜن١ ٚات١  َٝؿـه١ف بـ١ ز٠غـت١ٟ      ضاثؤضت ث ز٠غت١ طؿـت١ٝٝنإ ضاثـؤضت ث

   ( َٞ َٜعتإ ز٠َيـ َٝؿـٓٝاض٠ن١ٟ بـ١ض  ٚاتـ١ ٚادٝبـ١ ي١غـ١ض ز٠غـت١ٟ َـاؼي      عًم٢ اهل٦ٝم١    َاؼي َطؤظ به١ٕ، ب١اَلّ ي١ ث
َُٝـ١ بـؤ ئاغـاْهاضٟ ئ١ضن١نـ١َإ خػـتؤت١ غـ١ض            َٞ بهـات؟ يـ١ ز٠غـت١ طؿـت١ٝٝنإ، ئ َطؤظ زاٚابهات، زاٚا ي١ ن

َٜٝٛػــت١ ز٠غــت١ٟ   ز٠غــت١ طؿــت١ٝٝنإ، ٚاتــ١ َٝــ٠ٛ بــؤ ئاغــاْهاضٟ بهــ١ّ نطزْــ٠ٚ١ٟ ضؤتــري ث ٚادٝبــ١ ي١غــ١ض ئ
َٝؿه١ف ب١ ز٠غت١ٟ َاؼي َطؤظ به١ٕ، غٛثاؽ. َٜو ث  طؿت١ٝٝنإ ضاثؤضت ١ٖض نٛاض َاْط داض

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ناى عبسايػالّ ئاخري ْٛقت١ٟ ْٝعاّ، ر١ضَٛٚ.
َٜع ع  قسٜل: َكطأ٢بسايػالّ ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜط ئًٝعاَٞ ١َٖٛٚ َٛئ١غ١غـات ز٠نـات، نـ١ ١َب١غـت      َِٝ ئ١ّ َازز١ٜ٠ ب١ ١ٜى ز ًَ ي١غ١ض٠تا٠ٚ ٜٚػتِ ئ٠ٚ١ ب
َٝت، ١ٖٜئ١ٟ غ١ضب١خؤٟ َاؼي َطؤظ ز٠غت١اَلتٞ ب١غ١ض ٠ٚظاضات ٚ ب١غ١ض زاَٛز٠ظطانإ  ي١ّ ٜاغا١ٜ ت١ْفٝع بب

َٝس٠نـ١ّ  ١ْٝ، بؤ١ٜ ئ١ٚإ َٛي ع٠َٓري ئ١ٚاَطٟ ت١ْفٝعن١ٕ ئ١َا١ْ ١َضد١عٞ ئٝساضٟ خؤٜإ ١ٜ١ٖ، ضداتإ ي
َٝو بٓٛٚغـري نـ١ َٛخـايفٞ ت١غ١يػـٛيٞ ئـ١ٚاَطف ٠ٚ          َُٝـ١ ١ْغـ َٞ ئ َٝت، ْـاب َٜت ئ١ّ ٜاغا١ٜ ت١ْفٝع بب بتا١ْٚ

َٞ يـ١ دٝـاتٞ ئًٝعاَـٞ َٛئ١غ١غـاتٞ ٖـ١َٛٚ       َٝؿٓٝاض٠ٟ ن١ ز٠َي َِٜ  ت١ْفٝع٠نٞ زٜه١ف ْانات، بؤ١ٜ ئ١ّ ث ٖـ١ض
َٞ َٔ ئ١َطٟ  َٟ ز٠َي َٝط َٝت، َٔ ٠ٚظٜطّ ١ٜ١ٖ بؤّ ز٠ْ َٝو ز٠ْٛٚغٞ ن١ ت١تبٝل ْاب َٜٞ ؾت َٜو تؤ ز َٜط به١ٟ ب١ ز
َٟ ٜـإ ْـا،         َٝبهط َٝبـ١د َٟ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ د َٝـت ز٠َاْـ١ٚ تؤ ٠ٚضْاططّ بط ؤ بٝٓٛٚغ١ بؤ ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ بؤّ ب

َٝت تؤ بهٞ ئ١ٚ نات١ ي١ ٜاغاٟ ١ٖٜئ١ٟ عٛيٝاٟ َاؼي  َٞ ن١ ئ١ٚ سـ١قٞ ١ٖٜـ١   ز٠ب َطؤظ ئ١ٚ ز٠غت١اَلت١ٟ بس٠ٜ
َٝـت            َٟ ٜاغـان١ تـ١تبٝل ب َِٝ ئ١طـ١ض سياْـ١ٚ ًَـ ئ١َط ب١ ٠ٚظاض٠ت ٚ ؾت بهات، بؤٜـ١ ي١غـ١ض٠تا٠ٚ ٜٚػـتِ ئـ٠ٚ١ ب

َٞ ز٠نات ١ْٜاغا١ٜٝ، غٛثاؽ. َٝب١د  ئ١َ١ٟ ٖات٠ٚٛ زضٚغت١، ئ٠ٚ١ٟ تط ١ْ ٜاغان١ د
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َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َ َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  اْٞ نٛضزغتإ:ب١ض 

َٝؿٓٝاض٠ن١ خب١ْ١ ز٠ْط٠ٚ١،  ر١ضَٕٛٚ. َٝؿٓاض٠ن١ ق١بٍٛ ن١ٕ ٜإ ث َٝؿٓٝاض٠ن١ٜإ خب١ْ١ ز٠ْط، ٜإ ث  ث
 
 

َٜع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
( َٞ َٝؿـٓٝاض٠ن١ٟ ٖـات٠ٚٛ )   ع٢ً اهل٦ٝم١ إٔ تطًمب تكطٜمطًا     ت١ْٗا ١ٜى ضْٚٚهطز٠ٚ١ْ، ن١ ز٠َي ٌ اضبعم١  نم سػـب ث

ٚات١ ٚادٝب١ ي١غ١ض ز٠غت١ زاٚابهات، ب١ؽ ٚادٝب ١ْٝ ي١غ١ض ز٠غت١ طؿت١ٝٝنإ اؾٗط َٔ املؤغػات ايعا١َ ، 
َٟ ي١ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ٜاغان١ ١ْٝ ) ع٢ً اهل١٦ٝ إٔ تطًمب تكطٜمطًا َمٔ املؤغػمات     ضاثؤضت١ن١ بس٠ٕ، َاْا١ٜن١ ز٠طؤض 

َٝٓـ١نطا، باؾـ١ ز٠ز٠ٜٓـ١      ٚادٝب١ ي١غ١ض ز٠غت١ٟ َـاؼي َـطؤظ زاٚاٟ ضاثؤضت١نـ   ايعا١َ ،  َٝب١د ١ بهـات، ئ١طـ١ض د
 ز٠ْط،،،

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 
.٠ٚ١َٜٓٓ َٞ، بؤ١ٜ بٝد١ْ١ ز٠ْطسإ، ر١ضَٛٚ بٝدٛ  ئ١ط١ض بٛٚ ب١ قإْٛ َٛيع٠ّ ز٠ب

َٜع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝؿٓٝاض٠ن١ ) اهل١٦ٝ إٔ تطًب تكطٜطًا، نٌ اضبع١ اؾٗط َٔ املؤغػات ايعا١َ عٔ أْؿطتٗا، عًم٢ إٔ ٜتهمُٔ    ع٢ًث
ايطًبات املػت١ًُ، ٚ ايطًبات املٛافل عًٝٗا نًٝمًا أٚ دع٥ٝمًا أٚ املطفمٛض نًٝمًا، ٚ اإلعرتانمات ٚ ايمسعاٟٚ املكاَم١،        

، ئـ٠ٚ١  ت ايميت أقاَتٗما يتمسضٜب َٛظأٝٗما     ٚايتكاضٜط اييت ْؿطتٗا ٚفل املاز٠ ايػازغ١ َٔ ٖصا ايكإْٛ، ٚ ايسٚضا
َٝؿٓٝاض٠ن١ بٛٚ، غٛثاؽ.  ث

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 
ٍَ زاٜـ١؟ تهاٜـ١ ز٠غـت ب١ضظناتـ٠ٚ١، )      َٞ ي١طـ١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ن َٝػتا خٛ ٍَ زاٜـ١، ظؤض    9ب١ٚ غٝاغ١ٟ ئ ( نـ١ؽ ي١طـ١

ٍَ زا١ْٝ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنا َٞ ي١ط١ ٍَ ١ْنطا، ر١ضَٛٚ غٝاغ١ٟ غٛثاؽ، ن ت٠ٚ١ ظؤض غٛثاؽ، ئ١ٚ ئٝعار١ ق١بٛ
.٠ٚ١َٜٓٓ  َازز٠ن١ ٠ٚنٛ خؤٟ خبٛ

َٜع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 تكسِٜ ايتكاضٜط إىل اهل١٦ٝ:   املاز٠ ايطابع١ عؿط٠

عًم٢ إٔ ٜتهمُٔ ايطًبمات املػمت١ًُ، ٚ      )ع٢ً نٌ َؤغػ١ ايعا١َ، إٔ تطفمع تكطٜمطًا إىل اهل٦ٝم١، نمٌ أضبعم١ اؾمٗط،      
ايطًبات املٛافل عًٝٗا نًًٝا أٚ دع٥ًٝا أٚ املطفٛض نًًٝا، ٚ اإلعرتانات ٚ ايسعاٟٚ املكا١َ، ٚ ايتكاضٜط اييت ْؿطتٗا 

 ٚفل املاز٠ ايػازغ١ َٔ ٖصا ايكإْٛ ٚ ايسٚضات اييت اقاَتٗا يتسضٜب َٛظأٝٗا .
َٝططٟ غ١ضؤنٞ  َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:ب١ض 
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ٍَ زا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غـت ب١ضظناتـ٠ٚ١، ظؤض    َٞ ي١ط١ َٜسضا٠ٚ١ٜ، ن َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْط٠ٚ١ ب١ٚ غٝاغ١ٟ خٛ َٜعإ ئ ب١ض 
ٍَ زا١ْٝ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١، ) َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ْٝ، ب١ ظؤض١ٜٟٓ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، 6غٛثاؽ، ن ( ن١ؽ ي١ط١

 ر١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط.
 

َٜع ع١ْٚ  ٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 إلغتجٓا٥ات:  ااملاز٠ اـاَػ١ عؿط٠
أٚاًل: ال جيٛظ يًُؤغػ١ ايعاَم١ أٚ اـاقم١ ضفمض أعطما٤ املعًَٛمات ملاٜم١ ملكمًش١ ال تأمٛم املكمًش١ ايعاَم١ ق           

 ايهؿف عٓٗا.
 -سّ ايطًب بٛثا٥ل ق االسٛاٍ األت١ٝ:ثاًْٝا: يًُؤغػ١ ايعا١َ أٚ اـاق١ اؿل ق ضز طًب املعًَٛات ٚتعٜٚس َك

االغممطاض اـاقمم١ بممأَٔ اإلقًممِٝ ٚزفاعمم٘ )تأاقممٌٝ االغممًش١ ٚ ايتذٗٝممعات ايعػممهط١ٜ، املٗمماّ ايػممط١ٜ      - أ
 ايعػهط١ٜ ٚاأل١َٝٓ، ايتشطنات ٚايتهتٝهات ايسفاع١ٝ ٚ املعًَٛات األغتدباضات١ٝ .

أتأل ايططفإ ع٢ً غطٜتٗا ؿر االعميٕ تأاقٌٝ غري املأاٚنات اييت جيطٜٗا اإلقًِٝ َع أ١ٜ د١ٗ، إشا  - ب
 عٓٗا.

 املعًَٛات املتبازي١ َع دٗات آخط٣ مت اإلتأام ع٢ً االبكا٤ ع٢ً غطٜتٗا. - ت

 سػٔ إزاض٠ احملانُات ٚؼكٝل ايعساي١. - خ

 املٓافػ١ املؿطٚع١ أٚ اييت تؤزٟ ايهؿف عٓٗا إىل ضبح ٚ خػاض٠ غري َؿطٚعر يؿدل أٚ ؾطن١. - ز

١ ايمميت تممؤزٟ ايهؿممف عٓٗمما إىل االخممميٍ عكممٛم املؤيممف ٚ سكممٛم املًهٝمم١    االعمماخ ايعًُٝمم١ أٚ ايتكٓٝمم  - ح
 ايأهط١ٜ.

 غذميت ايؿدل ايتع١ًُٝٝ، ايطب١ٝ، ايٛظٝأ١ٝ، سػابات٘ املكطف١ٝ أٚ اغطاض َٗٓت٘ َٔ زٕٚ َٛافكت٘. - ر

 تعطٜض سٝا٠ أٟ فطز أٚ قشت٘ أٚ غميَت٘ إىل اـطط. - ز

 ايؿؤٕٚ ايساخ١ًٝ يًُٛظأر. - ش

ايمميت ٜتػممبب األفكمماح عٓٗمما ق إخممرتام ايؿممبهات احملُٝمم١ ٜٚعطنممٗا يًُشممٛ أٚ   املعًَٛممات االيهرتْٚٝمم١  - ض
 ايػطق١. 

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 
َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ئ١ّ ْاٚا١ْ ْٛٚغطإٚ )ز. ئاضاؽ، ٖاش٠ خإ، ناى  َٞ ت ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ي١غ١ض ئ١ّ َازز١ٜ٠ ن

ًـ  نـاى قـازض، نـاى حمُـس، نـاى عُـاز، ز. ؾـظإ، نـاى         فانمٌ،  ٞ خـإ، نـاى قـباح، نـاى     عبساي١ً، الْا خإ، يٝ
ٍَ خـإ، نـاى عبسايًـ١، نـاى عبسايًـ١       غ١ضزاض، ناى ناضزؤ، ئا١ْٖط خإ، ناى ئاضاّ، ناى س١َ١ غعٝس، غ١ضطٛ

َٜػتإ خإ، َاَؤغتا ر١ضَإ، ْاغو خإ، غؤظإ خإ، ناى ١ْشاز، ئا١َٓٝ ععُٝ٘ خإ، ١َال ْٛضٟ،  خـإ،  نٛ
َٝطٜظإ خإ،  ز. اظيس، ز. عُط، ئاؾيت خإ، شٜإ خإ، ناى ؾٛإ، ناى خًٌٝ، ناى عبسايػالّ، مسري٠ خإ، ب
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َٜـع يـ١ ض٠ئـٞ       َٟ ي١ ٜـ١نو بطـطٕ ٚ ض َٞ، ب١ؽ تها١ٜ طٛ َٝط خإ، َاَؤغتا نا٠ٚ، ناى يكُإ(، ز٠غتإ خؤف ب ؾً
 ١ٜنو بططٕ، ز. ئاضاؽ ر١ضَٛٚ.

 
 

َٜع ز. ئاضاؽ سػري حمُ  ٛز:ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ ئ١ٚ ئٝػتػٓائاتا١ْ، نـ١   ١ٜ٠َٛٝى ب َٜٝٛػت١ ئ١ّ ثطؤش٠ ٜاغا١ٜ ب١ ؾ َٝٞ بؤنْٛٚٞ َٔ ث َٜع، ب١ث ئ١ْساَاْٞ ب١ض 
َٟ، ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ ثؿـتطريٟ يـ١ ز٠قـٞ ئـ١ٚ َـازز٠ ٜاغـا١ٜٝ             َٜع س١ٚت دؤض ئاغاٜـ ١ٜ١ٖ يـ١ْاٚ ز٠َٚي١تـسا بٝجـاض

َٝو بـؤ ثاضاغـتين ئا      غاٜؿــٞ ْـا٠ٚخؤ، ئاغاٜؿـٞ غـ١ضباظٟ، ئاغاٜؿـٞ نؤ١َاَلٜـ١تٞ، ئاغاٜؿــٞ      ز٠نـ١ّ، بـ١ َـ١ضد
١ٜ٠َٛٝى             ئابٛٚضٟ، ئاغاٜؿٞ ن١غـا١ٜتٞ، ئاغاٜؿـٞ تـؤض ٟ نؤ١َاَلٜـ١تٞ، ئ١طـ١ض ٖـاتٛ ئـ١ٚ ثـطؤش٠ ٜاغـا١ٜ بـ١ ؾـ
َٞ بـ١           َٝهـسا، ئـ١ٚ ناتـ١ ز٠َٚي١ت١نـ١ ز٠بـ َٜو ٜإ ١ٖض ٜـ١ى يـ١ّ ئاغاٜؿـا١ْٟ ت ز٠غته١ٚتٟٛٚ ظاْٝاضٟ ١ٖض دؤض

َٝت، غٛثاؽ.ز٠َٚي١ت َٓٝ  ٞ ر١ٚظا، ن١ ز٠َٚي١تٝـ بٛٚ ب١ ز٠َٚي١تٞ ر١ٚظا ن١ؽ س١غا١ْٟ ْاَ
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ٖاش٠ خإ.
َٜع ٖاش٠ غًُٝإ   َكطأ٢:ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ي١ ئٝػتػٓائ١ن١ ز٠ن١َـ٠ٚ١، ٜـ١عين ب١ضاغـيت    زٜاض٠ َٓٝـ ب١ضاغيت ظؤض ت١ئهٝس ي١ ئ١ٚ خااَل١ْٟ ن١ ٖات٠ٚٛ 
َٜت ب١ ٖاٚٚاَلتٞ ٜاخٛز  َٜت ١َٖٛٚ دؤض٠ ظاْٝاض١ٜى بسض َٝت ن١ ١ْتٛاْط َٜو ئٝػتػٓا ١ٖب ظؤض ططْط١ ن١ ١ْٖس
َِٜ ظؤض ؾـت ١ٖٜـ١ نـ١ ث٠ٜٛ١ْـسٟ بـ١               ب١ن١ؽ، بـ١اَلّ يـ١ خـاَيٞ ١ٜن١َـسا ب١ضاغـيت ئاغـاٜـ ٚ بـ١ضططٟ ٖـ١ض

،٠ٚ١َُٜ ١ٜ١ٖ َٜت ئ١طـ١ض باغـٞ بهـ١ٜٔ ي١ٚاْـ١ٟ نـ١        ئاغاٜـ ٚ ب١ضططٟ ١ٖض ًَٞ ظٜاتط ١َٖيـس٠طط ١ٜعين ت١راغٝ
      ١ٜ٠َٛٝ َُٝــ١ باغــٞ بهــ١ٜٔ ٚاتــ١ بــ١ٚ ؾــ َُٝٛاٜــ١ تــ١ْٗا ب١طؿــيت ئ ــط٠زا يــ١ ضاثؤضت١نــ١، بؤٜــ١ َــٔ ث َٝ ٖــات٠ٚٛ ي
ــ١ضططٟ      ١ٜ٠َٛٝنٞ طؿــيت ب َِٜ، ٜــ١عين بــ١ ؾــ ــٞ ٖــ١ض َٝٓٝٝــ١ناْٞ تاٜبــ١ت بــ١ بــ١ضططٟ ْٝؿــتُاْٞ ٚ ئاغاٜؿ ْٗ

َٜٝٛػت ب١ٚ ْٝؿتُاْٞ ٚ ئ ١ٜ٠َٛٝنٞ َٛر١غ١ٍ، ث َٜت٠ٚ١ ب١ ؾ اغاٜـ ئ٠ٚ١ زٜاض٠ ن١ ن١ٝ، ١َٖٛٚ ؾت١نإ ز٠طط
ــاَيٞ )      ــاض٠ٟ خ ــات٠ٚٛ، ز٠ضب ــ١زا ٖ ــ١ٚ خاَي ــ١ ي ــات ن ــ١ ْان ــطزٕ ٚ   خ  ٚضز٠ناضٜ ــاٜٞ ن ــْٛٚٞ زازط ٠َٜٛن ــاف ب١ض ب

َـ   َٟ ٚ ز٠غـتطرينطزْٞ تؤ َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ن١ ئ٠ٚ١ؾٞ بؤ ظٜازبهط َٝٓاْٞ زازث١ض٠ٚضٟ، َٔ ث ١تباض ٚ طَٛـإ  ب١زٜٗ
َٝت نـ١            َٝو ٖـ١ب َٜو ئ١طـ١ض ظاْٝـاضٟ ن١غـ َٜـو، ٜـإ تؤَـ١تباض َٝهطاٚ َٝهطاٚإ، ظؤضداض ز٠غـتطرينطزْٞ طَٛـإ ي ي
َٜت ٚ باَلٟٚ بهات٠ٚ١ ئ١ط١ض ئ١ٚ ن١غ١ف ت١ْٗا طَٛاْٞ  َٝت ظاْٝاض١ٜٝن١ٟ ي١غ١ض ٠ٚضبطط ْاس١ظٟ ئ١ٚ ن١غ١ ب

َُٝ َٝهطا٠ٚ زٚاتط ظؤض ظ٠ض٠ض ب١ٚ ن١غ١ بط١ٜ١ْٔ، َٔ ث ٍَ ي َٝت ٚ ي١ط١ ٛا١ٜ ئ٠ٚ١ف باؾ١ ن١ ي١ ئٝػتػٓا١ٜن١ زاب
ٍَ ئـ١ٚ ظاْٝاضٜـ١ ئ١يٝهوؤْٝاْـ١ٟ نـ١ ئاؾـهطانطزْٝإ ز٠بٓـ١ ٖـؤٟ         َٟ، ز٠ضباض٠ٟ ئاخري خا ئ١ٚ خاَي١ ض٠بت بهط
    ٍَ َٝههـْٛٚٞ ؾـرياظ٠ٟ نؤَـ١ َٟ ز٠ب١ٓ ٖؤٟ ت َُٝباؾ١ ئ٠ٚ١ؾٞ بؤ ظٜاز بهط َٜعضا٠ٚنإ، َٔ ث ن١ْٚٛ ْاٚ تؤض٠ ثاض
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َٝتـ١،          ظؤضداض ي١ ض َٜط١ٟ ث٠ٜٛ١ْـسٟ نؤ١َاَلٜـ١تٞ ئ١ٚاْـ١ٟ نـ١ ي١غـ١ض ئ١يٝهوؤْٝاتـ١، ٜـاخٛز ي١غـ١ض ئ١ْت١ضْ
َٝهـس٠زات،    َٝـعإ ت ٍَ، ١ٜعين ؾرياظ٠ٟ خ ٜاخٛز ب١ َؤبا١ًٜ ئ١ٚا١ْ ظؤضداض بؤت١ ٖؤٟ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ؾرياظ٠ٟ نؤ١َ

َٟ ي١ٚ خاَي١زا، ظؤض غٛثاؽ.  بؤ١ٜ ٚاباؾ١ ئ٠ٚ١ؾٞ بؤ ظٜازبهط
 

َٜع سػٔ حمُس غ َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:            ب١ض   ٛض٠/ د

 ر١ضَٛٚ ناى عبساي١ً سادٞ حمُٛز.
َٜع عبساي١ً حمُٛز حمُس:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜع ز. ئـاضاؽ ز٠نـ١ّ غـ١ز يـ١ غـ١ز، ئ١طـ١ض )د( ٠ٚنـٛ خـؤٟ َاٜـ٠ٚ١ بـ١                َٔ ثؿـتٝٛاْٞ يـ١ بؤنـ١ْٚٛن١ٟ بـ١ض 
َٝؿـٓٝاض٠ٟ نـ١ ز, ئـاضاؽ          بؤنْٛٚٞ َٔ ئاغاٜؿٞ ئابٛٚضٟ بـؤ ظ  َٟ ئ١طـ١ض ٠ٚنـٛ خـؤٟ ١َْاٜـ٠ٚ١ ئـ١ٚ ث ٜـازبهط

 نطزٟ َٔ غ١ز ي١ غ١ز ي١ط١َيٞ زا١َ، ظؤض غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ الْا خإ.
َٜع الْا اظيس حمُٛز:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٔ ثؿتطريٟ ي١ٚ ئٝػتػٓائات١ٟ غتجٓا٥ات  ن١ ْٛٚغطا٠ٚ ب١ ْاٚ ْٝؿاْٞ )ا (، 15ت١بٝعٞ ب١ْػب١ت َازز٠ٟ )
ٍَ ض٠ئ١ٝنـ١ٟ) ز. ئـاضاؽ(ٟ زاَـ١، بـ١ؽ         ٍَ ثؿتطريٟ ض٠ئٞ ز. ئاضاؽ ز٠ن١ّ غ١ز يـ١ غـ١ز ي١طـ١ ز٠ن١ّ ٚ، ي١ط١

َٜٝٛػــت ْانـات خــاَيٞ ١ٜنــ١ّ   يًُؤغػمم١ ايعاَم١ أٚ اـاقمم١ ،  ب١ْػـب١ت خــاَيٞ ١ٜنـ١ّ )ال ــٛظ    ٜـ١عين بــ١َٔ ث
َٝ َٝت، بؤ؟ ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ َازز٠ٟ )سي ( ب١ْاٟٚ ئٝػتػـٓائات ْٛٚغـطا٠ٚ ٜـ١عين َـ١رطٚظ٠ خـاَيٞ ز٠ّٚٚ نـ١       15ٓ

َٝت، بؤ؟ نـْٛه١ ئـ١ٚ   ثاًْٝا  ) َٝت١ خاَيٞ ١ٜن١ّ ٚ، خاَيٞ ١ٜن١َٝـ ب١ َٔ زاعٞ ١ْٝ ٚدٛزٟ ١ٖب ْٛٚغطا٠ٚ بب
َٝٝسا٠ٚ ٚ ثؿتطريٟ ي١ٚ ئٝػتػٓائا تا١ْ ز٠ن١ّ، َاع١زا ئ٠ٚ١ٟ تط َاؼي ئٝػتػٓائاتا١ْ ن١ ي١ ظَين ئٝؿاض٠شيإ ث

َٝط٠ زاٚا ز٠نــ١ّ يــ١ يٝصْــ١ٟ    َٜــت، ٖــ١ض٠ٖٚا ْٛقتــ١نٞ تــطٜـ ئــ١ي ٖــ١ض ٖاٚٚاَلت١ٝنــ١ نــ١ َــ١عًَٛاتٞ ٠ٚضبطط
١َّٝٝ )ت:  املعًَٛات املتبازي١ َع دٗات أخط٣ مت اإلتأمام  ث٠ٜٛ١ْسٜساض ب١ؽ ئ١ط١ض بؤّ ت١ٚظٜح به١ٕ خاَيٞ غ

 ٕٚ ١ْٝ ي١الّ ئ١ط١ض بؤّ ب١ؽ ت١ٚظٜح به١ٕ، ظؤض غٛثاؽ.١ٜعين ضٚع٢ً االٜكا  ع٢ً غطٜتٗا ، 
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ يًٝٞ خإ.
َٜع يًٝٞ اَري   عاض:ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝٝسا باغهطإٚٚ ٠ٚنٛ ئٝػتػٓا، بـ١اَلّ   َٔ غ١ض٠تا ثؿتطريٟ ي١ّ َازز١ٜ٠ ز٠ن١ّ، ب١ ١َٖٛٚ ئ١ٚ خااَل١ْٟ ن١ ت

ٍَ ئ١ٚ ٜاغاٜا١ْٟ  َٝت زٚاٟ ز٠ضنْٛٚٞ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ي١ط١ َٝب١ٝٓٝنِ ١ٜ١ٖ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ت١عاضٚظ زضٚغت ١ْب َٝط٠ ت ي
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َٜـت، ب١باؾـٞ ز٠ظامن يـ١ّ          َٝو ئٝػتػـٓائات يـ١ خـؤٟ ز٠طط َٜت ٚ، نؤَـ١َي َٝـس٠نط َٝؿٛٚ تط ز٠ضن١ْٚٛٚ ناضٜإ ث ث
َٝٝسا ئاَاش٠ ب١ٚ  َٜت ت َٝو ظٜازبهط َٜـت   َازز١ٜ٠ خاَي َٜت ٚ، ي١ َازز٠ن١ ي١ّ ئٝػتػٓائاتا١ْ بـاؽ بهط ٜاغاٜا١ْ بسض

َٝؿٛٚ تط ٖـات٠ٚٛ، يـ١ٚ ٜاغـاٜا١ْ قـاْْٛٞ ١ٖٜئـ١ٟ ١ْظاٖـ١ ١ٖٜـ١، ئريٖـاب ١ٖٜـ١، قـاْْٛٞ            ن١ ي١ٚ ٜاغاٜا١ْٟ ث
َٝو  َٝؿٛٚ تط ز٠ضن١ٜٓٚٛٚ نؤ١ََي َٝو راْْٛٞ تط ن١ ث ئػٛٚيٞ َٛسان١َاتٞ د١ظائٞ ٚ ع١قٛبات ١ٜ١ٖ ٚ نؤ١ََي

ــت، ظؤض    ئٝػتػــٓ َٜ ــو بــؤ ئــ١ّ ١َب١غــت١ ظٜازبهط َٝ ــت، بؤٜــ١ ب١باؾــٞ ز٠ظامن يــ١ّ َازز٠ٜــ١ خاَي َٜ ا يــ١خؤ ز٠طط
 غٛثاؽ.

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى قباح.
َٜع قباح بٝت اي١ً ؾهطٟ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝثاًْٝا  (، )15ب١ْٝػب١ت َازز٠ٟ ) َٜـت )ا    َٔ ث ألغمطاض اـاقم١ بػمري    ؿٓٝاض ز٠ن١ّ ئـ١ّ خااَلْـ١ف ئٝعارـ١ بهط
١ٜ٠َٛٝ ) ثايجًا ف ١ٖض٠ٖٚا )احملانُات، األغطاض اإلقتكاز١ٜ ،  َٜت ب١ّ ؾـ طبمل اإلغمتجٓا٥ات ايمٛاضز٠ ق    ئٝعار١ بهط

 غٛثاؽ.ايكٛاْر ايػاض١ٜ ٚمبا الٜتعاضض َع أسهاّ ٖصا ايكإْٛ ، 
َٝططٟ  َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:ب١ض 

 فانٌ.ر١ضَٛٚ ناى 
َٜع   حمُس قازض )ب١ؾاض٠تٞ(: فانٌب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝٞ َٛضتاح مب ئـ١ّ َازز١ٜ٠ٜـ١ يـ١ْاٚ ٜاغـان١زا ٖـات٠ٚٛ، ٖـ١ض٠ٖٚا ٖٝـٛازاضّ         ٚاي١ً ي١ضاغتٝسا ئ٠ٚ١ٟ َٔ ظؤض ث
َٝيَن، ٖٝٛاؾـِ ز٠خ   َٝهط اٟ       َازز٠ن١، ١ْقٞ َازز٠ن١ ١ٖض ٠ٚنٛ خؤٟ سيـ َٞ بـ١ت ٛاغـت نـ١ؽ قػـ١ٟ ي١غـ١ض ْـ١ب

َٝهٞ ئــ١ٚ  ز٠ْــط ث١غــ١ْسٟ َازز٠نــ١ بهــ١ٜٔ، ي١بــ١ض ئــ٠ٚ١ٟ ئــ٠ٚ١ عٝالقــ١ٟ بــ١ ئ١َٓٝــ١تٞ ٚاَلت ٚ ٖــ١ض تــان
َٟ ظؤض قػ١ٟ ي١غ١ض به١ّ، ١ٖض خٛالغـ١ٟ قػـ١ن١ّ ئ٠ٚ١ٜـ١ نـ١ ت١ئٝـسٟ ئـ١ٚ        ٚاَلت٠ٚ١ ١ٜ١ٖ، بؤ١ٜ َٔ ْا١َٚ

ٍَ ْا٠ٚض ؤنٞ َازز  ٠ن١ّ، ظؤض غٛثاؽ.َازز١ٜ٠ ز٠ن١ّ ٚ، ي١ط١
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى قازض سػٔ.
َٜع قازض سػٔ قازض:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٟ، ١ٜنـ١َٝإ ٖـ١ض        َٜٝٛػيت ز٠ظامن زٚٚ بط ط١ٟ تطٜؿـٞ بـؤ ئٝعارـ١ بهـط َٜطاٟ ثؿطريِٜ بؤ ئ١ّ َازز١ٜ٠، ب١ ث ٚ
َٝت، زٚٚ ٖــ١َٛٚ          ظاْٝاضٜٝــ١ى نــ١ بــ١   َِٜ بط١ٜــ١ْ ١ٜ٠َٛٝنٞ طؿــيت ظٜــإ بــ١ ئــابٛٚضٟ ٚ باظضطــاْٞ ٖــ١ض ؾــ

َٝه١ٚا١ْٟ ئ١ّ َازز٠ٜـ١ٟ ئـ١ّ ثـطؤش٠ ٜاغـا١ٜ بـٔ،       َٞ ث َٝؿٛٚ تطزا ٖاتدي ْاب ئٝػتػٓائاتٞ تط ن١ ي١ ٜاغاناْٞ ث
 ظؤض غٛثاؽ.
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َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝ َٞ ئ١ْساّ ئ١ّ ث َٝطٕ، ر١ضَٛٚ ناى حمُس.غ َٝؿٓٝاض٠ن١تإ بٓ  ؿٓٝاض٠تإ نطز، بؤ١ٜ ث
 
 

َٝط حمُٛز: َٜع حمُس زي  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َُٝـ١ سـ١ٚت دـؤض يـ١ ئاغاٜؿـُإ ١ٖٜـ١،          َٞ بطاز٠ض٠زاّ، ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ٟ ئ ٍَ ئ١ٚ غ َٓٝـ ١ٖض ع١ٜين ؾت ي١ط١
َُٝباؾــ  َٝو ي١ٚاْــ١ ئاغاٜؿــٞ ئــابٛٚضٟ، ي١بــ١ض ئــ٠ٚ١ َــٔ ث َٞ ٚضز٠نــاضٟ ثالْــ١ناْٞ  ٜــ١ن َٝــساب ١ ئــ١ّ خاَي١ؾــٞ ت

َٝو، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ثٝؿ١غاظٟ ئـ١َط ؤ   ٍَ ئ١َ١ خاَي َٝٓر غا َٝؿ١غاظٟ بؤ َا٠ٟٚ ث غٝاغ١تٞ ئابٛٚضٟ ب١تاٜب١تٞ ث
َٞ نـاضٟ خـؤٟ بهـات، يـ١ زٚاٟ         َٝـت ٚ ْـ١تٛاْ َٝٓر غاَيسا ئ١طـ١ض ب َٝؿه١ٚتٔ زا١ٜ، ي١ َا٠ٟٚ ث ي١ زْٚٝا زاِٜ ي١ ث

َٜ َٟ ز َٜـت، ٖـ١ض٠ٖٚا    ئ٠ٚ١ ؾيت ْٛ َٜعض َٝٓٝٝاْـ١ بجاض َٜٝٛػت١ ئ١ٚ ْٗ َٝٓر غاَي١ ث َٝؿ٠ٚ١، ب١اَلّ ي١ َا٠ٟٚ ئ١ٚ ث ت١ ث
َٟ، بـ١اَلّ يـ١              َٝين ظاْػـيت ثعٜؿـهٞ ئ١َـ١ ئـ١ٚ زٚٚ خاَيـ١ٟ بـؤ ظٜـازبهط َٝين ظاْػيت ثعٜؿـهٞ، ثاضاغـتين ْٗـ ْٗ

   ٟ َٝهٞ تط ١ٜ١ٖ خـاَيٞ )ز( ناضٚبـاضٟ ْـا٠ٚخؤ ٍَ ئ٠ٚ١ّ خاَي َٜٝٛػـت     ١َٖإ ناتٝؿسا ي١ط١ ر١ضَاْبـ١ضإ، ئ١َـ١ ث
َٝهٞ ضؤتٝٓات١، غٛثاؽ.  ْانات ٚابعامن ؾت

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ناى عُاز ر١ضَٛٚ.
َٜع عُاز حمُس سػري:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝبـٝين ٚ،  ز٠غت خؤؾٞ ي١ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ز٠ن١ّ ب١ضاغيت بؤ زاضؾتين ئ١ّ َازز١ٜ٠، َٓٝ ـ زٜػإ ن١ْس ت
َٜهِ ١ٜ١ٖ غ١باض٠ت ب١ّ َازز١ٜ٠، ١ٜن١َٝإ غ١باض٠ت ب١ ) َٝؿٓٝاض ١ٜ٠َٛٝ غٝاغ١ ثاًْٝا  ن١ْس ث َُٝباؾ١ ب١ّ ؾ ث

َٜت ) يًُؤغػ١ ايعا١َ أٚ اـاق١ اؿل ق ضز طًب َكسّ ايطًب ٚ تعٜٚسٙ باملعًَٛمات، ٚ ايٛثما٥ل ق اؿماالت    بهط
َٝه٠ٚ١ ت١ي١ب نْٛه١ ئٝشتُٝاي١ ١َغ١يايتاي١ٝ ،  ١ٕ َٛق١ز٠َٞ ت١ي١ب ١ٜعين ظاْٝاض١ٜٝنإ ٚ ب١َيط١ْا١َنإ ث

َٝه٠ٚ١ بـٔ، نـْٛه١ ئ١طـ١ض تـؤ ت١َاؾـاٟ ئـ١ّ َٛق١زضي١ٜـ١ بهـ١ٟ َـ١عًَٛات           َٝت ١ٖضزٚٚى ث بهات، بؤ١ٜ ز٠ب
َٜتـ٠ٚ١، زٜػـإ َٓـٝـ ٖـاٚض اّ         َٝـت زٚٚبـاض٠ غـٝاغ١ بهط ب١دٝا ٖات٠ٚٛ ب١َيط١ْا١َنإ ب١دٝا ٖات٠ٚٛ، بؤ١ٜ ز٠ب

َٝؿٓٝاضٟ ئٝعار١نطزْٞ زٚٚ بط ط١ٜإ نطز٠ٚٚ، ئ١ٚ بط طا١ْف ب١ّ ؾ١ٜ٠ٛٝ غـٝاغ١  ي١ ٍَ ئ١ٚ بطاز٠ضا١ْٟ ن١ ث ط١
َٜت، ١ٜن١َٝإ ) املعًَٛات اييت تؤزٟ إىل اإلنطاض باألَٔ اإلقتكازٟ يإلقًِٝ ، )ثاًْٝا: اإلغتجٓا٥ات ايٛاضز٠ ق بهط

َُٝباؾـ١ ئـ١ّ ٖـ١ضزٚٚ بط ط١ٜ١ؾـٞ بـؤ      صا ايكمإْٛ ،  ايكٛاْر ايٓافمص٠ ق اإلقًمِٝ مبما الٜتعماضض َمع أسهماّ ٖم        ث
َٟ، غٛثاؽ.  ظٜازبهط

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 
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َٝـطٕ بـؤ يٝصْـ١، رـ١ضَٛٚ ز.       َٝؿٓٝاض٠نإ زٚاٜـٞ بٓ ٠ٚ١َٜٓٓ ث َٝطٕ ١ٜى داض بٝدٛ َٝؿٓٝاض٠نإ بٓ ت١ٚاَٚإ نطز ث
 ؾظإ.

 
 
 

َٜع ؾظإ اظيس عبسايكازض  :ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

            ٠َٛٝ َٝبٝٓٝٝـ١نٞ ؾـهًٞ بـاؽ ز٠نـ١ّ، ١ٜنـ١ّ ت١غ١يػـٛي١ن١ٟ )د، ب( ئ١ٚاْـ١ بـ١ٚ ؾـ َٝبٝٓـِٝ ١ٖٜـ١ ت َٞ ت َٔ غ
٠َٛٝ ئــ١ٜٚـ             ٖـات٠ٚٛ بـ١ ت١غ١يػـٛيٞ نـٛضزٟ ٖـات٠ٚٛ ئـ٠ٚ١ يــ١ ع١ض٠ب١ٝنـ١زا، يـ١ نٛضز١ٜٝنـ١ف ب١ٖـ١َإ ؾـ

َٟ ي١ ضٟٚٚ ؾه١ًٝٚ َٞ ئ٠ٚ١ ناض٠غ١ضبهط ٠، ي١ ضٟٚٚ ١َٚظٚعٞ خٛؾو ٚ بطاٜإ باغٝإ نطز، زضٚغت ١ْٝ، ز٠ب
َٟ، ١ْى بـ١ بط ط١ٜـ١نٞ تاٜبـ١ت، ٜـ١عين      َُٝباؾ١ ١ٖض ي١ بط ط١ٟ ١ٜن١ّ ئاغاٜؿٞ ئابٛٚضٟ بؤ ئٝعار١ بهط َٔ ث
َٝت١ ظَين ئ١ٚ ئاغاٜؿا١ْ، ٜاْٝـ ئ١ط١ض ئ٠ٚ١بٛٚ ١ٖض ب١ بط ط١ٜ١نٞ ئٝـعاؼي يـ١ خـٛاض٠ٚ٠     ي١ بط ط١ٟ ١ٜن١ّ به

َٟ بؤ ئٝعار١  َٜتـ١      ز٠نط َٟ بهط َُٝٛاٜـ١ ز٠نـط َٜت، بط طـ١ٟ )ب، ت(، َـٔ ث َٟ ئاغاٜؿٞ ئابٛٚضٟ بؤ ئٝعار١ بهط بهط
َٝـت، ٖـ١ض٠ٖٚا ئـاخري          َٝـو تـط ز٠ب َٜـو ٚث َٜٝٛػت ْانات ب١ ١ٜى بط طـ١ غـٝاغ١ٜ١نٞ ض َٜص١ٜ ث ١ٜى بط ط١ ئ١ٚ زض

١ٜ٠َٟٛٝ نــ١ و بــ١ عــ١ض٠بٞ و بــ١ نــٛضزٟ بــ١ٚ ؾــ    َٝــت بط طــ١ نــ١ نــاى عُــاز باغــٞ نــطز، بــ١اَلّ بــ١ٚ ؾــ ٠َٛٝ ب
َٝت ٚ، ق ايكٛاْر ايٓافص٠  نار١ٝٝ ١ٜعين ئ١َ١ )اإلغتجٓا٥ات ايٛاضز٠ ق ايكٛاْر ايٓافص٠ ، ) ١ٜ٠َٛٝ ب ئ٠ٚ١ ب١ّ ؾ

َٝت، ظؤض غٛثاؽ. َٜعث١ض ٠ناْسا ٖات١ْٚٛ ئ٠ٚ١ْس٠ ب َٜعث١ض ا١ْٟ ي١ ٜاغا ض  نٛضز١ٜٝن١ٟ ئ١ٚ ض
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتا َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ٕ:ب١ض 

َٝطٕ، ر١ضَٛٚ ناى غ١ضزاض. ٠َٛٝ د١ٖٚ١ضٟ َازز٠ن١ بٓ  ناضٟ يٝص١ْٟ ٜاغا١ٜ زٚاٟ غٝاغ١ٟ بهات٠ٚ١، ئ
َٜع غ١ضزاض ضؾٝس حمُس:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜٝامن ثؿتطريٟ ي١ّ َازز١ٜ٠ ز٠ن١ّ، بؤ ثاضاغتين ئـ١ٚ ظاْٝاضٜٝاْـ١ نـ١ ي١ضاغـتٝسا      زٜاض٠ َٓٝـ ١ٖض ٠ٚى ٖاٚض
َٝه١ ن١ ئٝشتٝفاظ بـ١ٚ دـؤض٠ ظاْٝاضٜٝاْـ٠ٚ١ بهـات ٚ ئ١َـ١ يـ١ تـ١ٚاٟٚ زْٚٝـا َٛت١ب١عـ١،          س١قٞ ١َٖٛٚ ٚاَل ت

َٝهـسا ئـ١ٚ ١َعًَٛاتاْـ١، ب١ضاغـيت              َٝبهـ١ّ ئ١طـ١ض يـ١ ساَي١ت َٜت ت١ئهٝـسٟ ي ب١اَلّ ئ٠ٚ١ٟ نـ١ َـٔ ظٜـاتط ز٠َـ١ٚ
َٝهٞ َٛعــازٟ ئٝػــتٝفاز٠ٟ يــ١ّ ظاْٝاضٜٝاْــ١ نــ    طز، س١قــ١ ت١غــ١ض ٚبٝإ نــطز س١قــ١ ٜــإ رطؤؾــطا ٜــإ الٜــ١ْ

َٟ ئـ١ٚ ١َعًَٛاتاْـ١            َٜـت، بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ ٚابهـط َٝو ئٝعارـ١ بهط َٝـو، ٜـاخٛز ؾـت ب١ضاغيت ع١قٛب١ٜ١ى، ٜاخٛز خاَي
َٞ ي١ٚ ١َعًَٛاتا١ْ ت١غـ١ضٚب بهـات    َٝت ئ١ط١ض ١ٜن ب١ضاغيت ٠ٚنٛ ت١ٚاٟٚ زْٚٝا َٔ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ؾاض٠ظاِٜ ١ٖب

َٜٝامن ز٠ن١ّ ب َٟ، بؤ١ٜ َٓٝـ ثؿتطريٟ ي١ ٖاٚض  ؤ ئٝعار١ نطزْٞ ئ١ّ َازز١ٜ٠، ظؤض غٛثاؽ.ع١قٛب١ٟ بؤ ز٠زض
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى ناضزؤ.
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َٜع ناضزؤ حمُس ثريزاٚز:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

        ٖ َٝٓاْٞ َـاؼي ظاْٝاضٜـ١ بـؤ  ًَِٝ ئاَاْر يـ١ّ ٜاغـا١ٜ ؾـ١رار١ٝت١ يـ١ ب١ز٠غـتٗ َٟ ئ٠ٚ١ ب اٚٚاَلتٝـإ،  غ١ض٠تا ز١َ٠ٚ
َٞ ن١ ئ١غاغٞ ئ١ٚ ئٝػتػٓائات١ٜ١ ن١ ١َتطغٞ ١ٖٜـ١   َٝو ي١ ططرت١نإ ض٠ْط١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ َازز٠ن١ ١ٖب ١ٜن
َٞ ض٠تـٞ     َٟ ز٠غت١ٚاش٠ٟ ت١ّ ٚ َصاٟٚ ن١ ١َٖٛٚ َٛئ١غ١غـ١ٜ١ى بتـٛاْ ١َٖٛٚ ٜاغان١ ب١ تاَيهات٠ٚ١، ب١ ١ْٖس

١ٜنـ١ّ بـؤ ٖـ١َٛٚ ز٠ظطاٜـ١نٞ طؿـيت ١ٖٜـ١،       نات٠ٚ١، ١ٖض٠ٖٚا َٔ ثؿتٝٛاْٞ ئ١ٚ بؤن١ْٚٛ ز٠ن١ّ نـ١ خـاَيٞ   
ض٠تٞ ٖـ١ض ظاْٝاضٜـ١ى ١ْناتـ٠ٚ١ نـ١ ي١غـ١ضٟٚٚ ب١ضش٠ٚ٠ْـسٟ طؿـت١ٝٝ، ٜـ١عين ئ١َـ١ دـؤض٠ى يـ١ ١َتطغـٞ             
َٝٞ ئ١َ١ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ طؿيت ي١غ١ضٟٚٚ ئـ١ٚ ظاْٝاض١ٜٜـ١ َـٔ ض٠تـٞ ز٠ن١َـ٠ٚ١، تـؤ        ًَ زضٚغت ز٠نات ز٠تٛاْٞ ب

َُٝٛا١ٜ  َٟ، ٜـ١عين بـ١     ٠ٚاَلَت ن١ٝ بؤ ئ٠ٚ١؟ ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ث َٝٓـ١نط َٝيَن ٚ، ئٝػتػٓائات ت٠ٚ١غـٛعٞ ث ئ١َ١ ١َْ
١ٜ٠َٛٝى نـ١ ٖـ١َٛٚ ٜاغـان١ ض٠تهاتـ٠ٚ١، ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١        َٝبه١ٟ ب١ ؾ ١ٜ٠َٛٝنٞ ٜاغاٜٞ ن١ ْاتٛاْٞ ت٠ٚ١غٛعٞ ث ؾ
١َُٝف ئ١ُٝ ي١  َٜت ي١ ٜاغاٟ ئ َٝو زابٓط َُٝباؾ١ نات ٍَ خاَيٞ ١ٜن١َسا ْري ئ١َ١ ١ٜنٝإ، زٚٚ: خاَيٞ )ب( ث ي١ط١

َٝت، ن١ َٜعٜٔ ئ١َ١ زٜاضٜهطاٚ ب ٍَ بٝجاض َٜعٜٔ، ١ٜعين بؤ َا٠ٟٚ ن١ْس غا َٝٓٝٝا١ْ بجاض َٟ ئ١ٚ ْٗ ٍَ ز٠َا١ْٚ ْس غا
َٟ نـ١ ظ٠ضٚض٠تـٞ تـط ز٠خـٛاظٟ، ْـ١ى ٖـٝض ١َتطغـٞ          َٝٓٝٝا١ْ ن١ؾف بهـط ي١ َا١ٜ٠ٚنٞ زٜاضٜهطاٚ، ٜإ ئ١ٚ ْٗ

َٞ يـ١ )ت( ظاْٝاض    َٝهٞ تـط ز٠َيـ َٝيَن ي١غ١ض ١َغ١ي١ٟ ئاغاٜـ، خاَي ٍَ دٝٗـاتٞ تـط       ْاَ ٜـ١ ئاَيٛطؤض ٠نـاْٞ نـ١ ي١طـ١
َٝٔ ي١غـ١ض و ئ١غاغـ١ى ئٝتٝفـام           َٝتـ٠ٚ١، ٜـ١عين ئـ١ٚ دٝٗاتاْـ١ نـ َٓٝ َٟ ن١ ئٝتٝفاقٞ ي١غ١ض ز٠نـ١ٕ ٚاسي ز٠نط

َٜعٕ، غٛثاؽ. ١َٝٝٓٝ بجاض َٝت٠ٚ١، ١ٜعين و ب١ضش٠ٚ٠ْس١ٜى ٚاز٠نات ئ١ٚإ ئ١ٚ ْٗ َٓٝ  ز٠ن١ٕ ٚاسي
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:ب١ض 

َٝؿٓٝاضٟ َٛس١ز٠زتإ  َٝو ْري؟ ٜإ ث ٍَ و خاَي َٝهٔ ٜإ ي١ط١ ٍَ و خاَي ظؤض باؾ١، ب١اَلّ تها١ٜ ت١سسٜسن١ٕ ي١ط١
ٍَ ْـري بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ      َٝو ي١طـ١ َٞ ن١ؽ ئٝكواسٞ ئ٠ٚ١َاْهطز، و خاَي ١َُٝ غ َٝٔ ٚاي١ً ئ ن١ٝ؟ بؤ ئ٠ٚ١ٟ زٚاٜٞ ١َْي

َٞ به١ٜٔ ي ١َُٝ بتٛاْري ئٝػتٝفاز٠ٟ ي ٍَ خاَيٞ ١ٜن١ّ ْٞ؟ئ  ١ ناتٞ ز٠ْطسإ، ٚا ت١غ١ٚضز٠ن١ّ تؤ ي١ط١
َٜع ناضزؤ حمُس ثريزاٚز:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜتـ٠ٚ١،           َٝيَن ض٠تهط َٝؿـٓٝاض ز٠نـ١ّ نـ١ ْـ١َ ٍَ خـاَيٞ )ت( ْـِٝ ث َٝين، ي١طـ١ ٍَ زاْاْٞ َٛز٠ّ بؤ ثاضاغتين ْٗـ ي١ط١
َٞ، غٛثاؽ.  ب١َي

َٝططٟ  َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:ب١ض 

 ئا١ْٖط خإ ر١ضَٛٚ.
َٜع ئا١ْٖط عاضف   ضؤٚف:ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
ٍَ نـاى نـاضزؤ، ئٝػتػـٓائات١ناْٞ      ٍَ خاَيٞ ١ٜن١ّ ِْٝ، ٖاٚض اّ ي١طـ١ َٜعإ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، َٓٝـ ي١ط١ ب١ض 

َٝبٝين به١ٜٔ ب١ عًُٝٞ ئ١ٚ ئٝػتػٓائات١ٟ ن١ ز٠ضز ن ٍَ ت١تـ١ٚضٚ ت١نٓـ١يؤدٝاٟ     تط ئ١ط١ض ت َٝـط٠ ي١طـ١ طا٠ٚ ي
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َِٝ ن١ؾفٞ ١َغط٠ؼي ضاغت١ َٔ سٝػابٞ ١َغط٠ؼي خؤّ ٠ٚنٛ ن١ًًٝن١ يـ١   َٝت بطاز٠ضإ، َٔ ز٠َي زْٚٝازا ْاطٛدم
ز٠غتُسا ي١ّ ر١ق١ض٠ ٖات٠ٚٛ، ب١اَلّ ز٠بٝين َٔ ي١ َاَيٞ خـؤّ زاْٝؿـت١َٚٛ سٝػـابٞ ١َغـط٠ؼي َـٔ يـ١ ؾـاضٟ        

   َٞ َٟ ٚ ثـاض٠ٟ يـ َٟ، ت١نٓـ١يؤدٝا ١ٖٜـ١ ئـ١َط ؤ ئٝدواقـٞ ئـ١ٚ ؾـتا١ْ ز٠نـات، َـٔ ز٠نـ١ُ          ي١ْس٠ٕ ز٠زظض ز٠ضز
َٟ ي١ ١َدًٝػ١ن١ٟ ١ْٖات٠ٚ١َٚٛ ئٝعالٕ باغٞ ز٠نـات، يـ١    َفا٠ٚظاتٞ نط ٜين غ١رك١نٞ ئٝكتٝكازٟ، َٔ داض

( َٞ (ّ ْٝـ١ بـ١اَلّ   passwordَـ١عًَٛات ئـ١يٝهوؤْٞ ضاغـت١ َـٔ )    َعًَٛات ايهرتْٚٝم١   ئاخري ر١ق١ض٠ٟ ز٠َي
(email    َــرياضٕ ٚ تٝهــطاض٠ٕ ٖانهــ١ض ١ٖٜــ١ يــ١ْاٚ نٛخــ١نٞ زاْٝؿــت٠ٚٛ ٖــاى ز٠نــات، بــ١ قٛضغــ١نٞ ظؤض )

َٟ ر١قـ١ضات   ١َُٝ ئ١ط١ض َٛسا٠ٚي١ به١ٜٔ ١ْٖس َٟ ئ٠ٚ١ زاضد١، ئ ئٝعتٝازٟ ن١ ي١ باظاض ٠ناْٞ ؾ١عيب ز٠رطؤؾط
  ٞ َٞ ب١ ْاغـهٞ تـ١عاَٛي َٞ ئ٠ٚ١ْس٠ ؾ١راف ب ٍَ بهـ١ٜٔ نـ١     ي١ّ َازز١ٜ٠ٟ َٛسار١ظ٠ٟ ي١غ١ض به١ٜٔ ز٠ب ي١طـ١

           ٍَ َٟ، بؤٜـ١ ئـ٠ٚ١ ئـ١ٚ ر١ق١ضاْـ١ با٠ٚض بهـ١ٕ ي١طـ١ َٞ بهـط َٝهٞ يـ َٟ ٜـإ ؾـت َٝت١ ١َتطغٝساض بؤ ئ٠ٚ١ٟ بسظض ١ْب
َٝت، ظؤض غٛثاؽ.   ت١ن١ٓيؤدٝاٟ ع١غط ْاطٛدم

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 
 ناى ئاضاّ ر١ضَٛٚ.

َٜع اٜٛب ْعُت قازض )ئاض  اّ(:ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

           ٚ ٌَ َٝـساْٞ ظاْٝـاضٟ بـؤ ٖاٚٚاَلتٝـإ، ٚاتـ١ ئ١غـ َٝو ي١ ئاَادم١ناْٞ ٜاغان١ بطٜيت بـٛٚ يـ١ ئاغـاْهاضٟ بـؤ ث ١ٜن
ب١ٓض ٠ت ي١ ٜاغان١ بطٜت١ٝ ي١ ب١خؿٝين ظاْٝاضٟ، ئٝػتػٓا بطٜتٝـ١ يـ١ غـٓٛٚض زاضنطزْـٞ ئـ١ٚ باب١تاْـ١ٟ نـ١        

َٜت، ن١ٚاتـ  َٞ ظاْٝاض١ٜنإ بسض َٜو نـ١ ر١يػـ١ر١ٟ         ْاب َٝٛاظ َٜـت بـ١ ؾـ َٞ ئٝػتػـٓائات١نإ ئ٠ٚ١ْـس٠ ظؤض بهط ١ ْـاب
َٝت٠ٚ١، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ١ٜن١ّ َٔ ثؿـتهريٟ يـ١ الْـا خـإ      ًَ َٝ ١ٜ٠َٛٝى ١ْٖ ٜاغان١، ٜاخٛز زارٝعٞ ٜاغان١ ب١ ٖٝض ؾ

ٜـ    َٜٝٛػت ْانات، نـْٛه١ ئـ١ّ َازز٠ َٜت، نْٛه١ ئ٠ٚ١ ث ١ بـاؽ  ز٠ن١ّ ن١ باغٞ ي٠ٚ١ نطز ن١ خاَيٞ ١ٜن١ّ البرب
ٍَ )ب(          َٜـت، بـؤ؟ نـْٛه١ ي١طـ١ ي١ ئٝػتػٓائات ز٠نات، ١ٖض٠ٖٚا ثؿتطريٟ ي١ نـاى نـاضزؤ ز٠نـ١ّ نـ١ )ت( البرب
َٜـت،          َٝؿـٓٝاض ز٠نـ١ّ البرب َٞ ظٜاز١ٜ٠ٚ، تٝهـطاض٠، ٖـ١ض٠ٖٚا خـاَيٞ )ز( ئـ١ٜٚـ ٖـ١ض ث ١ٖض ١ٜى ١َعٓا ز٠ب١خؿ

ــ١ ن       ــاؽ ي ــاَيٞ )ر( ب ــ١ خ ــْٛه١ ي ــؤ؟ ن ــ١ضإ، ب ــا٠ٚخؤٟ ر١ضَاْب ــاضٟ ْ ــ١َٛٚ   ناضٚب ــسٟ ٖ َٝو تاٜب١شي١ْ ــ١َي ؤَ
َٝو بابـ١تٞ        َٜٓس١ْٚ، ثعٜؿـه١ٝٝٚ، ١َغـ١ي١ٟ سٝػـابٞ بـاْهٞ ٚ نؤَـ١َي ٖاٚٚاَلت١ٝى ز٠ن١ٜٔ، ن١ ١َغ١ي١ٟ خٛ

        ( َٞ َٜــت، ٖــ١ض٠ٖٚا خــاَي ( ب١ضاغــيت ١َتاتٝــ١ ئــ١ٜٚـ بــاف    ختــط، ي١بــ١ض ئــ٠ٚ١ ٖــ١ض ظٜاز٠ٜــ١ ئــ٠ٚ١، البرب
٠َٜٛنْٛٚٞ زازطا َٝٓاْٞ زازث١ض٠ٜٚب١ض َٝو يـ١      ٞ نطزٕ ٚ ب١زٜٗ ضٟ، نْٛه١ ١ٖض خـؤٟ غٝػـت١َٞ زازطانـإ ٜـ١ن

َٝت١ ٖؤٟ ضٜطـطٟ   َٝري ئ١ٚ ظاْٝاضٜٝا١ْٟ ن١ ز٠ب ًَ ١َُٝ ب َٞ ئ َٞ، ز٠ب َٞ زازطاٜٞ نطزٕ ئاؾهطا ب َٞ ز٠ب ب١َٓاناْٞ ز٠َي
٠َٜٛنـْٛٚٞ زازطـاٜٞ نـطزٕ،             نطزٕ ي١ ز٠غـتطرينطزْٞ تاٚاْبـاضإ ٜـاخٛز ئاؾـهطا بـْٛٚٞ تـاٚإ ْـ١ى بـاف ب١ض

ــ٠ٚ١ ١َ  ــْٛه١ ئ ــٓٛٚض      ن ــٓائات١نإ غ ــس٠ٜٔ ئٝػتػ ــ١ ١َٖٚيب َُٝ ــ١ ئ ــ١ّ ن ــٓٝاض ز٠ن ــٔ ثٝؿ ــ٠ٚ١ َ ــ١ض ئ ــ١ ي١ب تاتٝ
َٜطا  َٜو بؤ ب١خؿٝين ظاْٝاضٟ ب١ ٖاٚٚاَلتٝإ ٚ ض َٝت١ ٖؤناض َٟ ٜاغان١ بب َٜت، بؤنٞ؟ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ن١ بتٛاْط زاضبهط

َٝه١ٚا٠ٚ١ْ، ظؤض غٛثاؽ.  ئاغإ نطزٕ ١ْى ب١ ث
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َٝططٟ غ١ضؤنٞ َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى عبساي١ً.
 
 
 

َٜع عبساي١ً حمُس اَري:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜـت، ٖـ١ض٠ٖٚا يـ١ خـاَيٞ ز٠َٚٚـسا بط طـ١ناْٞ )ت،             ٍَ ئـ٠ٚ١زا نـ١ خـاَيٞ ١ٜنـ١ّ البرب خ، ز  َٓٝـ ٖاٚض اّ ي١طـ١
َٜت، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ يـ١ بط طـ١ٟ )ت:    عًـ٢   ات األخمط٣ مت اإلتأمام عًم٢ اإلبكما٤    املعًَٛمات املتبازيم١ َمع اؾٗم    البرب

َٞ بـ١ غـط ٟ         غطٜتٗا(، ١ْ ت١ض٠ر١نإ زٜاض٠، ١ْ ١َٚظٚع١ن١ زٜاض٠، ٖٝهٞ زٜاض ١ْٝ، بـ١ؽ ئـ٠ٚ١ زٜـاض٠ نـ١ ز٠َيـ
َٜت، ١ٖض٠ٖٚا  َٞ بهط َٟ ٚ ظؤض ئٝػتٝفاز٠ٟ ي َٟ ئٝػتٝػالٍ بهط َٝت٠ٚ١، بؤ١ٜ ئ٠ٚ١ ظؤض ١َتات١ٝ، ١ٜعين ز٠نط َٓٝ سي

َٝط٠زا ئاَاش٠ٟ  ( زا ئ٠ٚ١خي١ خاَيٞ ) َٜٝٛػت ب٠ٚ١ ْانات ي ي١ قاْْٛٞ خاق١ زٜاضٟ نطا٠ٚ ٚ ئ١ّ ساَي١ت١ ٖٝض ث
َٜٝٛػـت ْانـات باغـٞ         َٝـ٠ٛنطا٠ٚ ث َٜت، ي١ )ز(ٜؿسا َْٛار١غ١ٟ ١َؾطٚع ي١ قـاْْٛٞ َْٛار١غـ١ باغـٞ ي َٞ بهط ث

ٍَ بط ط١ٟ )د(، غٛثاؽ. َٞ خاَي١ ظٜاز٠ ي١ط١ َُٝٛا١ٜ ئ١ّ غ َٜت٠ٚ١، بؤ١ٜ َٔ ث ٠َٛٝبهط  ي
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:ب١ َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ض 

 ناى عبساي١ً ١َال ْٛضٟ ر١ضَٛٚ.
َٜع عبساي١ً حمُس ْٛضٟ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ٍَ ئــ٠ٚ١ّ نــ١ بط طــ١ٟ ١ٜنــ١َٞ َــازز٠ٟ )  َٝــسا َٓــٝـ ي١طــ١ َٝؿــو ئاَاش٠ٜــإ ث َٝيَن 15زٜــاض٠ بــطاز٠ضإ ث ( ْــ١َ
٠َٛٝنإ ثاغاٚ ز٠زات ب١ز٠غيت ئ١ٚ ن١غـ٠ٚ١ نـ١   ظٜازٜؿ١، نْٛه١ بط ط١ٟ ١ٜن ١ٜ٠َٛٝى ي١ ؾ ١َٞ َازز٠ن١ ب١ ؾ

ظاْٝاضٟ ال١ٜ ن١ ظاْٝاضٟ ١ْزات ب١ٚ ن١غ٠ٚ١، ئٝو خؤٟ ز٠نات ب١ س١ن١ّ، نـ١ ض٠ْطـ١ ظاْٝاضٜـ١ى يـ١الٟ َـٔ      
َٝؿـو            َُٝـ١ يـ١ َازز٠نـاْٞ ث َٞ، بؤٜـ١ ئ َٞ ؾـاضز٠ٚ١ْٟ، ي١الٜـ١نٞ تـطٜـ ٚاْـ١ب َٝـساب زا ئـ١ّ  ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ بـااَلٟ ت

َٝري ناض٠غـ١ضنطا٠ٚ، بؤٜـ١          ًَ َٝو ناض٠غ١ضنطا ٚ يـ١ّ َازز١ٜ٠ؾـسا يـ١ بط طـ١ناْٞ خـٛاضتطزا بـاب باب١تا١ْ تا ئاغت
َٟ باغـٞ بهـ١ّ      َٜٝٛػت ١ْٝ ئ١ٚ بط ط١ٜ١ بط ط١ٟ ١ٜى، ْٛقت١ٟ ز٠َٚٚٝإ ن١ َـٔ ز٠َـ١ٚ بْٛٚٞ ئ١ّ َازز١ٜ٠ ث

ٜـ    َٝـساْٞ ظاْٝاض َٜـت، ضاغـت١        ٠ٚنٛ ناى ئاضاّ باغٞ نطز ئاَاْر ي١ ٜاغـان١ ث َٝو نـ١ ظاْٝـاضٟ ز٠ٚ ١ بـ١ ٖـ١ض ن١غـ
َٝتـ١ َاٜـ١ٟ ظ٠ٚتهطزْـٞ          َٞ ئاغـاٜـ بب َٝـو ْـاب ثاضاغتين ئاغاٜـ ١ٜعين غ١ْت١ض٠، ب١اَلّ ي١ ١ْتٝذـ١ ٖـٝض نات
َٜو     َٜت، بؤ١ٜ َٔ بؤ خؤّ ي١غ١ض ئـ١ٚ ب١َٓاٜـ١ ١ْٖـس َٞ ي١ب١ضناٚ بطري ئاظازٟ َطؤظ، ١ٜعين ئ١ّ ْٛقت١ٜ١ ز٠ب

َٝٓٝٝـ١ تاٜب١تٝـ١ناْٞ ئاغـاٜـ ٚ بـ١ضططٟ     غ١ض٠دمِ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض بط ط١ ْٗ َٟ ناْٞ تط، ١ٜعين ئ٠ٚ١ٟ ن١ ز٠ٚتط
َٝين غـ١ضباظٟ تـ١ْٗاٜٞ    َِٜ ن١ زٚاتط ي١ ن١ٚا١ٜ١ْنسا ٚضز٠ناض١ٜناْٞ ن١ى ٚ نؤيٞ غ١ضباظٟ ٚ ئ١ضنٞ ْٗ ١ٖض

َٜو ب١َيهٛ ظؤضٜــ ْاض ؤؾـ١ٓ،   َٜو ١ْى تؤظ ٜـ١عين   ٚ ئ١ٚا١ْ، ئ١ّ باب١ت١ ي١ضاغتٝسا َٔ ْاظامن ١ٖغتس٠ن١ّ تؤظ
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َُٜٞ نٛضزغــتاْسا، ٜاغــاٟ ز٠ظطــاٟ   َُٝــ١ زٚٚ ٜاغــاَإ ١ٖٜــ١، يــ١ ٖــ١ض َٝٓٝــ١ تاٜب١تٝــ١ناْٞ ئاغــاٜـ، ئ ْٗ َٟ دــاض
َٜـع نـطا٠ٚ، بـؤ       ئاغاٜـ ٚ، ٜاغاٟ ئ١دم١َْٛٞ ئاغاٜـ، ي١ئاَاْر ٚ ئ١ضنٞ ئ١ّ زٚٚ ز٠ظطا١ٜ ١ٜى زْٚٝـا ؾـت ض

٠، ١ٖضنٞ بٛاض٠ دٝادٝاناْٞ شٜإ ١ٜ١ٖ ( ئ١ضى زٜاضٟ نطا18ٚصي١ْٚٛ ي١ ئ١ضن١ناْٞ ئ١دم١َْٛٞ ئاغاٜؿسا )
٠َٛٝ ي١ ٜاغاٟ ز٠غت١ٟ ئاغاٜؿسا ) َٝت١ ئ١ٚ بٛاض٠ٚ٠، ب١ٖ١َإ ؾ ( ئـ١ضى زٜـاضٟ نـطا٠ٚ، ٜـ١عين تـؤ يـ١       15ز٠ن

َٟ ظاْٝاضٜٝــ١ى يــ١ ز٠ظطــاٟ ئاغــاٜـ، ٜــإ ئ١دمَٛــ١ْٞ ئاغــاٜـ ٠ٚضطــطٟ ئــ١ٚ غــ١ٜطٟ    ١ْتٝذــ١ ئ١طــ١ض بتــ١ٚ
َٝو نــ ١ ث٠ٜٛ١غــت١ بــ١ ١َغــ١ي١ٟ ئابٛٚضٜــ٠ٚ١ ث٠ٜٛ١غــت١ بــ١ نــاضٟ ٜاغــان١ٟ خــؤٟ ز٠نــات، ئــٝو ٖــ١ض بابــ١ت

١ٜ٠َٛٝى يــ١    َٜٓاْــ١ ٖــاتيَب بــ١ ؾــ َٝو يــ١ٚ ٚ ت١ي١رؤْاتــ٠ٚ١، بــ١ باظضطاْٝــ٠ٚ١، بــ١ َــاؼي ب١ناضبــ١ض٠ٚ٠ ٖــ١ض بابــ١ت
َٜهٞ طــ١ٚض٠ بــ١ ق١ْاعــ١تٞ َــٔ يــ١    َٝــط٠ نــؤت ٚب١ْــس َٜــط ئــ١ّ خا١ْٜــ٠ٚ١، ٚاتــ١ ٜــ١عين ي َٝت١ ش ٠َٛٝنإ ز٠نــ ؾــ

َٟ يـ١ٚ بـٛاض٠ نـ١          زاٖاتٛٚزا ي١ َٝاْٞ َٜت١ بـ١ضز٠ّ ئـ١ٚ ن١غـ١ٟ نـ١ ظاْٝـاضٟ ز٠ٚ َٝهطزْٞ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ز َٝب١د د
َٜت٠ٚ١، بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ    َٜت٠ٚ١ ٚ، ظٜاتط ضْٚٚبهط َٜٝٛػت١ ئ١ّ باب١ت١ ظٜاتط ٚضز بهط باغِ نطز، بؤ١ٜ ب١ بط ٚاٟ َٔ ث

َٞ، ٖـ١ض٠ٖٚا ٖـ١ض يـ١ّ خايَـ        ١زا ١َغـ١ي١ٟ  ز٠ضر١تٞ زضٚغت نطزْٞ نؤغح ي١ب١ضز٠ّ ن١غـ١ناْسا زضٚغـت ْـ١ب
َٝت، ١َغـ١ي١ٟ       َٝٓاغـ١ٟ خـؤٟ ٖـ١ب َٝعٟ ئاغـاٜـ ث ٍَ باؾو٠، ٖ َٝعٟ ب١ضططٟ ئ١َ١ به١ْ١ زٚٚ خا ئاغاٜـ ٚ ٖ
٠َٛٝنإ ١َر١َٚٛٗن١  ١ٜ٠َٛٝى ي١ ؾ َٝه١َيهطا٠ٚ ب١ ؾ َٝت، ١ٜعين ئ١َ١ زٚٚ ؾت١ ت َٝٓاغ١ٟ خؤٟ ١ٖب ب١ضططٜـ ث

َٝه١َيهطا٠ٚ ظٜاتط ي١ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ب َٝري ت ًَ َٜتـ٠ٚ١،  تا ضاز١ٜ٠ى باب َِٜ، بؤ١ٜ ٖٝٛازاضّ ئ٠ٚ١ ضٕٚٚ بهط ١ضططٟ ١ٖض
َِٜ ي  ٠َٜٛنــْٛٚٞ زاْٛغــتاْٞ ٖــ١ض ٛ ْٛقتــ١ٟ ز٠َٚٚٝــإ ٚضز٠ناضٜــ١ناْٞ ب١ض َٝهــسا ئ١طــ١ض ٖــات ٍَ ٖــ١ض ال١ْٜ  ١طــ١

َٜه١ٚتٛٚبٕٛٚ، ئـ١َٝـ ْٛقت١ٜـ١نٞ ططْطـ١ بـ١ بـطٚاٟ َـٔ        َٜه١ٚت١ٓزا ض َٝين بْٛٚٞ ئ١ّ ض ال١ْ١ٜنإ ي١غ١ض ْٗ
َٞ قػـ١ٟ ي١غـ١ض بهـ١    َٟ نـؤٟ ٜاغـان١ ئاٜـا بـؤ ٖاٚٚاَلتٝاْـ١ ٜـإ بـؤ زاَٛز٠ظطانـاْٞ            ز٠ب َُٝـ١ دـاض ٜٔ، ٜـ١عين ئ

َٜطٜؿ١؟ بؤ صي١ْٚٛ َـين ث١ضيـ١َاْتاض ٖـ١ض ٠ٚنـٛ ٖـ١ض ٖاٚٚاَلتٝٝـ١نٞ تـط زٚاٜـٞ ئـ١ٚ َارـ١ّ ْٝـ١ زاٚاٟ             ناٚز
        ،َٟ َُٜٞ نٛضزغـتاْسا ز٠نـط َٝـطام ٚ ٖـ١ض َٝو به١ّ نـ١ بـؤ صيْٛٚـ١ ي١بـ١ٜين ع َٜه١ٚتٓ ي١بـ١ٜين   ظاْٝاضٟ ي١غ١ض ض

َُٝٓـ٠ٚ١ بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ ب١ضنـاَٚإ            َٟ، ٜـ١عين ببـٛضٕ َـٔ ئـ١ٚ صيْٛٚاْـ١ ز٠ٖ َُٜٞ نٛضزغتإ ٚ تٛضنٝا ز٠نـط ١ٖض
َُٜٞ نٛضزغـتإ ٚ تٛضنٝـازا ١ٖٜـ١ َـين           َٝو ي١غـ١ض ثط ؤغـ١ٟ ْـ١ٚت ي١بـ١ٜين ٖـ١ض َٜه١ٚتٓ َٝػتا ض َٝت، ئ ضٕٚٚ ب

َٜٝٛػـت ظاْٝـاضِٜ ْٝـ١، صي١ْٜٚٛـ١ن      َٝطاقـسا      ئ١ْساَٞ يٝص١ْٟ ثٝؿ١غاظِٜ ٠ٚنـٛ ث َٝري يـ١ ع ًَ َُٝٓـ٠ٚ١ بـاب ٞ تـط ب
ٍَ ضٚغٝا نطز ي١غ١ض ١َغ١ي١ٟ نط ٜين ن١ى ٚ  َٝهٞ ي١ط١ َٜه١ٚتٓ َٝطام، ٠ٚظاض٠تٞ ب١ضططٟ ض َٝؿو سه١َٛتٞ ع ث
َٝٞ ئ١ٚ َار١ ١ْز٠ٟ بـ١ ث١ضيـ١َإ    َٝسا نطا٠ٚ، ئ١ط١ض تؤ ب ئ١ٚا١ْ، زٚاتط ن١ ز٠ضن١ٚت ط١ْس٠َي١ٝٝنٞ ط١ٚض٠ٟ ت

َٜب١غت١ به١ٕ ض٠ْط١ ئـ١ّ ط١ْس٠َيٝـ١ زٚاتـط    بؤ صي١ْٚٛ ب١ ث١ضي١َاْتاضا ٕ ب١زٚازانٕٛٚ بؤ ئ١ّ زؤغ١ٝ، ئ١ّ طط
َٝجطغطا٠ٚ ي١ّ ١َغ١ي١ٜ١زا يـ١ّ ط١ْس٠َيٝٝـ١ٟ نـ١ نـطا٠ٚ زٚاتـط ٠ٚنـٛ        َٟ، ئ١ٚ ن١غ١ٟ ن١ ي ٍَ زٚابه١ٚ بٝػت غا

ٍَ ئ٠ٚ١ َٜت٠ٚ١، ي١ط١ َٞ، بؤ١ٜ ئ١ّ ١َغ١ي١ٜ١ف ظؤض ططْط١ ١ٜعين ضْٚٚبهط ؾـسا ئـ١ٚ   ب١ضظ٠نٞ باْإ بؤٟ ز٠ضن
َٝري ئٝػتػٓائات ١ٜ١ٖ ٖٝض ظاْٝاض١ٜى ْٝـ١ ٖـ١تا ٠ٚنـٛ نؤتـاٜٞ      ١َُٝ ز٠َي ْٛقت١ٜ١ٟ ن١ ططْط١ ١َغ١ي١ٟ ن١ ئ
َٝتـ٠ٚ١، ٜـ١عين يـ١ نؤتاٜـسا ظؤض          َٓٝ َٝين سي َٝت تـا ر١تط٠ٜـ١نٞ زٜـاضٜهطاٚ بـ١ْٗ َٝت٠ٚ١، ظاْٝاضٟ ز٠ب َٓٝ َٝين سي ب١ْٗ

( غـاَي١ ئـ١ّ   35، 31، ٠ٚ15 بهـ١ٟ بـؤ صيْٛٚـ١ )   ططْطـ١ تـؤ بط ط١ٜـ١ى ئٝعار١بهـ١ٟ يـ١ّ بط ط١ٜـ١زا باغـٞ ئـ١        
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َٜهٞ تـط         َٜت، ئـ١ٚ ْٛقت١ٜـ١ٟ تـط نـ١ َـٔ دـاض َٞ ١ٖض ئاؾهطا بهط َٝت٠ٚ١ زٚاتط خؤ ز٠ب َٓٝ َٝين ز٠َ ظاْٝاض١ٜ ب١ْٗ
٠ٚ١َُٜ غ١ضٟ ١َغ١ي١ٜ١ن١ ب١الٟ ٠ٚ١َٓ ططْط١ ن١ ي١ّ َا١ٜ٠ٚؾسا ز٠ظطاناْٞ ضاط١ٜاْسٕ ناضٜإ ي١غـ١ضنطز،   ز

َٜٓـ١ٚ            ي١ ظؤضب١ٟ ضؤشْاَـ١نإ   ث١ضيـ١َإ ن١ٚتـ١ بـ١ض ض٠خٓـ١، ي١غـ١ض ئـ١ٚ باب١تـ١ بـ١ تاٜبـ١ت ضؤشْاَـ١ٟ ئاٚ
َٜو ي١ ت١ي١رع١ْٜٛنإ ئٝؿٝإ ي١غ١ضنطز، ١َغ١ي١ٟ تؤَاضنطزْٞ زاْٝؿت١ٓناْٞ ث١ضي١َإ ٚ زاَٛز٠ظطـا   ١ْٖس

َٝو ز٠نات ي١غـ١ض  َٝهسا ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ زاْٝؿتٓ زاٚاٟ  ر١ض١َٝناْسا ب١ ١َسع٠ض نطزٕ، ١ٜعين تؤ ي١ نات
 ،َٞ َٝين ب َٟ ئ١ٚ نؤب٠ٚ١ْٚٛ ْٗ غ١ضؤنا١ْٜٞ ث١ضي١َإ ٜاخٛز ب١ ز٠ْطسإ ي١ال١ٜٕ ث١ضي١َاْتاضا٠ٚ١ْ بط ٜاض ز٠زض
١َُٝ ت١ْٗا الث١ض ٠ٜـ١نٝـ ١َْا٠ٚتـ٠ٚ١ ي١غـ١ض ئـ٠ٚ١ٟ      َٝػتا ئ َٝٓٝب١ْٚٛ ب١ َاْاٟ تؤَاض١ْنطزٕ ْا١ٜت، ئ ئ١ّ ْٗ

١خؤّ باٜهؤتٞ زاْٝؿت١ٓن١ّ نطز، بؤ صي١ْٚٛ َـٔ يـ١ٚ   بعاْري بؤ صي١ْٚٛ عبساي١ً ١َال ْٛضٟ ١ٖضن١ْس٠ َٔ ب
َٞ سهَٛــ١ت ٚ   نؤب٠ٚ١ْٜٚٛــ١زا نــِٝ ٚتــ٠ٚٛ، ي١غــ١ض ١َغــ١ي١ٟ قــاْْٛٞ عــ١رٛ نــِٝ ٚتــ٠ٚٛ، ٜــ١عين تــؤ ز٠بــ
َٝت ئـ١ّ            َٞ َـ١سع٠ض٠نإ بٓٛٚغـ٠ٚ١ٓ، بـ١اَلّ ز٠ؾـ زاَٛز٠ظطا ر١ض١َٝنإ ئًٝـعاّ بهـ١ٟ نـ١ ثطؤتؤنؤَيٝـإ ٖـ١ب

َٝت٠ٚ١، ي١ب١ض تاٜب١شي١ْسٟ ئ١ٚ ثطغ١ٟ نـ١ يـ١ ث١ضي١َاْـ١    ( 31ثطؤتؤنؤَي١ بؤ صي١ْٚٛ بؤ ) َٓٝ َٝين سي ٍَ ب١ْٗ غا
ٜاخٛز ي١ نؤب٠ٚ١ْٚٛن١ قػ١ٟ ي١غ١ضنطا٠ٚ ئ٠ٚ١ ْٛقت١ٜ١نٞ تط، ْٛقت١ٟ نؤتاٜٞ َٔ ئ١ٜ٠ٚ١ ْاظامن ٖٝٛازاضّ 
ــ١            ــ١ّ باب١ت ــاٜٞ ئ ــ١ نؤت ــ١ى ي ــٛ بط ط١ٜ ــ١ ٠ٚن ــ٠ٚ١ٟ ن ــ١عين ئ ــ١، ٜ ــ١ّ باب١ت ــطٕ ئ ــاٟٚ بط ــطاز٠ضإ ي١ب١ضن ب

َٜصٜٓـ٠ٚ١ ز٠نـات، ٜـاخٛز     ضٚٚ َٝه١ تٛ َٜت٠ٚ١ ١َغ١ي١ٟ ئٝػتػٓائات ت١ْٗا بؤ ٖاٚٚاَلت١ٝنٞ ئاغا١ٜٝ بؤ ن١غـ ْبهط
َٜطٟ زاضاٜٝـ١، بـؤ ز٠غـت١ٟ ١ْظا١ٖٜـ١، بـؤ ث١ضيـ١َاْٞ        َٜطٜؿ١، بؤ زٜٛاْٞ ناٚز َٝط بؤ زاَٛز٠ظطاناْٞ ناٚز ١ْخ

َٝـٞ ز٠ظطاٜـ١ن        ًَ َٝـو تـؤ ْـاتٛاْٞ ب ٍَ     نٛضزغتا١ْ، نْٛه١ ي١ ١ْتٝذـ١ ٖـٝض نات َٜب١غـت ي١طـ١ ٞ زٜـاضٜهطاٚ نـ١ طط
َٞ ئــ١ّ ز٠ظطاٜــ١ غ١َيــ١تٞ ْٝــ١،    َٝتــٛاب َٝهــٞ زٜــاضٟ نــطاٚزا ز٠نــات ث ٍَ ٚاَلت نؤَجاْٝا١ٜنــسا ز٠نــات، ٜــاخٛز ي١طــ١
َٜب١غت١ناْٞ ي١ ب١ضش٠ٚ٠ْـسٟ ٖاٚٚاَلتٝاْـ١ٚ يـ١ ث١ضيـ١َاْٝـ      َٞ ئ١ّ ز٠ظطا١ٜ غ١ز ي١ غ١ز ناض٠ناْٞ، طط َٝتٛاب ث

 َٞ خؤ ئ١ط١ض طَٛإ زضٚغتبٛٚ، ئ١طـ١ض ظاْٝاضٜـ١ى باَلٚبٜٛٚـ٠ٚ١ نـ١ ئـ١ّ ز٠ظطاٜـ١       زَيػؤظ تط٠، ي١ ١ْتٝذ١ ز٠ب
َٟ بؤ ث١ضي١َإ ب١زٚازانـٕٛٚ بهـات، بؤٜـ١ ٖٝـٛازاضّ ئـ١ّ       َٝٓسض َٞ ئ١ّ ز٠ضر١ت١ بط٠خػ ١َٖي١ٜ١نٞ نطز٠ٚٚ ز٠ب

َٜت، ظؤض غٛثاؽ. َٝبٓٝٝا١ْ ي١ب١ضناٚ بطري  غ١ض٠ْر ٚ ت
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١ َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  َاْٞ نٛضزغتإ:ب١ض 

 خإ ر١ضَٛٚ.ععُٝ٘ 
َٜع   دمِ ايسٜٔ سػٔ:عع١ُٝ ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ٍَ ضاٜـ١ناْٞ ئاٖـ١ْط        َٞ خاَي١، ن١ ب١ ططْطٝـ٠ٚ١ نـاى عبسايًـ١ ٚ ي١طـ١ َٝبٝين ١َٓ ي١غ١ض ئ١ّ غ زٜاض٠ ئ٠ٚ١ٟ ت
َٝؿه١ٚتين ت١نٓـ١يؤدٝا ٚ، غٝػـت١َٞ زضيٛنطاغـٞ ٚ، َارـ١ناْٞ      َٞ خاَيـ١     خاْٝؿِ، ب١ سٛنُٞ ث َـطؤظ ئـ١ّ غـ

ٍَ ئـ٠ٚ١زاّ نـ١      َٝت٠ٚ١، بؤ١ٜ َـٔ ي١طـ١ َٝطاٟ ْاب َٝٓاْٞ َار١ناْٞ ئاؾهطانطزْٞ ظاْٝاضٟ د ي١ْاٚ قاْْٛٞ ب١ز٠غتٗ
ٍَ )ب( ٚضز٠ناضٜــ١ناْٞ    َِٜ ٚضز٠ناضٜــ١ناْٞ، ي١طــ١ َٝٓٝــ١ تاٜب١تٝــ١ناْٞ ئاغــاٜـ ٚ بــ١ضططٟ ٖــ١ض بط طــ١ٟ )د( ْٗ
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ٍَ )ت(  َِٜ، ي١ط١ ٠َٜٛنْٛٚٞ زاْٛغتاْٞ ١ٖض َٜٝٛػـت ْانـات،     ب١ض َٟ ٚ ث َٞ خاَيـ١ البـرب ظاْٝاضٟ ئاَيٛطؤض نطاٚ، ئ١ّ غ
َٜٝٛػت ١ْبْٛٚٞ ئ١ٚ خااَل١ْ، غٛثاؽ. َٜٝا١ّْ باغٝإ نطز ي١ ث  ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ن١ ئ١ٚ ٖاٚض 

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٜػتإ خإ ر١ضَٛٚ.  نٛ
 
 

َٜع نؤٜػتإ حمُس عبساي١ً:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١  ض 

َٜت، بؤ بط ط١ٟ ز٠ّٚٚ ي١غ١ض خـاَيٞ )ٙ(   َٝـ خؤّ ز٠ن١ّ ن١ بط ط١ٟ ١ٜن١ّ البرب َٜهاْٞ ث َٓٝـ ثؿتطريٟ ٖاٚض
    َِٜ َٝٓاغ١ٜ١ بؤ تاٜب١ت١ٝناْٞ ئاغـاٜـ ٚ بـ١ضططٟ ٖـ١ض َٜهِ ١ٜ١ٖ ي١ يٝص١ْ ئاٜا ئ٠ٚ١ٟ ق١ٚغ١ن١ ث َٔ ثطغٝاض

 بؤ ١ٖضزٚٚنٝإ؟ ئ١ط١ض بؤ ١ٖضزٚٚنٝا١ْ،،، 
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٞ ز٠تٛامن ئ١َ١ ت١ئذٌٝ به١ّ ١ٖتا ٠ٚنٛ زٚاٜٞ  ٠َٛٝ ز٠ضْان َٜهِ ١ٜ١ٖ، نْٛه١ ت١قٜٛطٟ ئ َٝؿٓٝاض ببٛض٠ َٔ ث
ــا         ــؤْو ؤٍ ت ــ١ ن َٞ ي ــ ــ١ض ز٠ضبه ــ١ّ، ئ١ط ََٟ، زٚا خب ــط ــاى ز٠ن ــط ن ــا زٚات ــ١ّ ت ــ١ئذٌٝ به ــ٠ٛ ت َٝ ــ١ٟ ئ ــ١عين قػ ٜ

َٟ ب٠ٛغت١، س١ظز٠ن١ٟ، ناى س١َ١ غعٝس ر١ضَٛٚ. د١ٚاب١ن١َإ  بؤ ز
َٜع س١َ١ غعٝس س١َ١ عًٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ٍَ خـاَيٞ ز٠َٚٚـسا        َٟ ي١طـ١ َٝيَن ز٠َـر نـط َٝٔ با سيـ َٝيَن، ئ١ط١ض ١ٖض ز٠َي ٍَ ئ٠ٚ١زاّ ن١ خاَيٞ ١ٜن١ّ ١َْ َٔ ي١ط١
َٜٝٛػت١ زاَٛز٠ظطاٟ طؿيت ٜإ تاٜ َٞ، ث َٞ ب ٠َٟٛٝ ي َٝساْٞ ظاْٝاضٟ ض٠ت ١ْنات٠ٚ١ ب١ّ ؾ َٜو ث ب١تٞ ب١ ٖٝض ثاغاٚ

َٜت، تـؤ           َٞ ئـ٠ٚ١ ت١رػـري ١َٖيـس٠طط َٞ، ن١ٚات١ بؤ ثاضاغـتين ب١ضش٠ٚ٠ْـسٟ طؿـيت طـ١ٚض٠تط ْـ١ب ي١ّ باضا١ْزا ١ْب
َٝـت       َٞ نان١ ئ١َ١ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ طؿيت ي١َـ١ طـ١ٚض٠تط٠ ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ ث َٝت ز٠َي ز٠نٞ زاٚاٟ ظاْٝاض١ٜى ز٠ن١ٟ ث

َٜطاٟ ثؿتطريِٜ ْاز٠ٜٔ، بؤ١ٜ ئ ٚ ،َٞ َٜت ب١ ١ٜى، ي١ّ باضا١ْزا ١ْب ٍَ ز٠َٚٚسا بهط َٟ ٚ، ي١ط١ ١ٚ عٝباض٠ت١ٟ البرب
ٍَ ئ٠ٚ١زاّ ) َٜهامن َٔ ي١ط١ َٝٓاْٞ       خ  ي١ ضاٟ ٖاٚض  ٠َٜٛنـْٛٚٞ زازطـا، نـْٛه١ زازطـاٚ بـ١زٜٗ َٝت ثـاف ب١ض َٓٝ َ١ْ

        َ ٛضارـ١عاتٞ قـاْْٛٞ ٚ َـ١سانِ    زازث١ض٠ٚضٟ يـ١ َٛضارـ١عاتٞ قاْْٛٝـسا ٖـاٚٚاَلتٞ بـ١ تـ١بٝعٞ ب١ؾـساضٟ يـ١ 
َٝؿـو بـ١ ٜاغـاٟ تـط      َٞ ن١ خؤٟ ب١ ٜاغا زٜػإ ١َْع نطا٠ٚ ث َٟ ساَي١ت ١ْب ٍَ، ١ْٖس َٟ خا ز٠نات، ١َط١ض ١ْٖس

َٝهٞ تط َٔ ثطغٝاضّ ١ٜ١ٖ ناضٚباضٟ ْا٠ٚخؤٟ ر١ضَاْب١ضإ ن١ٝ؟ ١ٖض٠ٖٚا ي١ خاَيٞ )ر،  ش  ١َْع نطا٠ٚ، خاَي
َٞ تؤَاضٟ َٝهٞ تـط )ز( يـ١      زٚٚباض٠ بؤت٠ٚ١، نْٛه١ ز٠َي َٝـو، خـاَي َٜٓسْٞ ثعٜؿهٞ ٠ٚظٜفٞ ئ٠ٚ١ خاَي تاٜب١تٞ خٛ

ع١ض٠ب١ٝن١ ٖات٠ٚٛٚ ي١ نٛضز١ٜن١ ت١ضد١َٛن١ٟ ١ْنطا٠ٚ، ئ٠ٚ١ يٝص١ْ ئاطـازاضبٔ يـ١ نٛضز١ٜنـ١ ت١ضد١َٛنـ١     
 ١ْنطا٠ٚ، غٛثاؽ.

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 
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ٍَ خإ ر١ضَٛٚ.  غ١ضطٛ
َٜ ٍَ ب١ض   سػٔ: ضناع غ١ضطٛ

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
١َُٝ باؽ يـ١ّ ئٝػتػـٓاٜا١ْ ز٠نـ١ٜٔ، نـ١ زاَٛز٠ظطـاٟ طؿـيت ٚ تاٜبـ١تٞ َارٝـإ         15َازز٠ٟ ) ( ب١ضاغيت ن١ ئ

َٝـسانطا٠ٚ، ٖـ١ض٠ٖٚا خاَيـ١نإ ظؤضٕ،          َٝٓت ١ْز٠ٕ، بـ١ضاٟ َـٔ ئـ١ّ َازز٠ٜـ١ ظؤض ت١ٚغـٛعٞ ت ١ٜ١ٖ ن١ زؤنٝؤَ
َُٝـإ ٚاٜـ١     َُٝـ١ ث َٜٝٛػـت١ ئٝػتػـٓائ١نإ نـ١ّ به١ٜٓـ٠ٚ١،          ئ١ط١ض ئ َٝـساْٞ ظاْٝـاضٟ ث ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ ظ٠ضٚض٠ بـؤ ث

َٝٝٓـ١ غـ١ض      َُٝٛا١ٜ ظؤض ظؤض٠ ئ١ّ ئٝػتػٓائا١ْ ب١تاٜبـ١تٞ ئ١طـ١ض ب ت١سسٜس به١ٜٔ ي١ ١ٜى زٚٚ خاَي١زا، َٔ ث
َٞ ي١بـ١ٜين      ١َٝٝٓٝ تاٜب١ت١ٝناْٞ ئاغـاٜـ ٚ بـ١ضططٟ تـ١ْٗا ئـ٠ٚ١ب ٍَ ئ١ط١ض ْٗ ٍَ ب١خا ق١ٚغـ١ن١   باغهطزْٞ خا

َٟ زٚاتـط بـ١ بٝـاْٟٛٚ       َُٝباؾ١، ب١اَلّ ئ١ط١ض ئ١َ١ ت١رػريٟ ظٜـاتط ١َٖيـس٠طط َٞ َٔ ث ئ٠ٚ١ ت١عطٜفهطز١ْن١ٟ ب
َٜتــ١ ئٝػتػــٓا، ئ١َــ١ َــٔ ي١طــ١َيٞ ْــِٝ، بــاؽ يــ٠ٚ١ ز٠نــات   َٝــساْٞ ظاْٝــاضٟ ئ١َــ١ ز٠نط ظٜــاتط ٖــاٚٚاَلتٞ يــ١ ث

ٍَ ٠َٜٛنْٛٚٞ زاْٛغتا١ْنإ ي١ط١ َٝهـسا ئ١طـ١ض ٖـ١ضزٚٚ الٜـ١ٕ ي١غـ١ض       ٚضز٠ناض١ٜناْٞ خاَيٞ )ب( ب١ض ١ٖض ال١ْٜ
َُٝـ١            َٟ، بؤنـٞ ئ َٜه١ٚتٓاْـ١ ٖـ١ض ضاز٠ط١ٜـ١ْط َٟ، ٚاتـ١ ئـ١ّ ض َٜه١ٚتٔ تا ئـ١ٚ نـاتٞ ضاز٠ط١ٜـ١ْط َٝين بْٛٚٞ ض ْٗ
َٝه١ ئ١طـ١ض بـؤ            ٍَ ئـ٠ٚ١زا ْـِٝ ئـ٠ٚ١ ٚضز٠ناضٜـ١، ئـ٠ٚ١ زاْٛغـتاْ َٝٔ، َـٔ ي١طـ١ َٝٓري ي١ ئٝػتػٓائ١نإ زآٜ بٝٗ

َٝت٠ٚ١، خاَيٞ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ خ١َيهٞ ٖ َٓٝ َٝين ١َْ َٜٝٛػت١ ئ١َ١ ب١ْٗ َٝطَٛإ زاْٛغتا١ْنإ ث َُٜٞ نٛضزغتا١ْ، ب ١ض
َُٝـ١      َٞ ئ َٝو ز٠تـٛاْ َٜتـ٠ٚ١؟ و ؾـت )ت( ظؤض ضٕٚٚ ١ْٝ الٟ خ١َيو ئاٜا ئ١ٚ ظاْٝاض١ٜ ئاَيٛطؤض ٠ نطاٚا١ْ نٞ ز٠طط

َٝت١  َٝساْٞ ظاْٝاضٟ ئ١ّ َازز١ٜ٠ به َٝهسا ئ١ٚ ٠َٛظ٠ر١ٟ َٛخت١ق١ ب١ ث َٝت١    ي١ نات ب١ضز٠غيت ئاٜـا ئ١َـ١ ز٠نـ
ــإ ٚ       ــْٛٚٞ زازطان ٠َٜٛن ــاف ب١ض ــٞ ب ــط باغ ــاَيٞ زٚات ــ١ ز٠زات؟ خ ــ١ّ ظاْٝاضٜٝاْ ــسا ئ َٝه ــ١ و نات ــ٠ٚ١؟ ي َٝه و باب
َٝو ١ٜ١ٖ ي١ ١َسانُسا نـ١ ع١ي١ْٝـ١ نـ١ ٖـ١َٛٚ زازطاٜـ١نإ       ١َُٝ ز٠ظاْري ١َبس٠ئ َٝٓاْٞ زازث١ض٠ٚض١ٜ، ئ ب١زٜٗ

َٝت، ت١ْٗا ي١ ساَي١تٞ تا َٝو ي١ال١ْ١ٜنإ ب١ ئاؾهطا ز٠ب َٝو ال١ْٜ َٞ، ي١ زازطاناْٞ تاٚا١ْناْسا ن١ نات ٜب١تٝسا ١ْب
َٝـو نـ١ ١َبـس٠ئٞ ع١يـ١ْٞ ١ٖٜـ١ يـ١           َٞ، بـ١اَلّ نات ٠َٜٛبهـ َٝين ب١ض  خؤٜإ زاٚا ز٠ن١ٕ ئ١ّ زازطاٜٞ نطز١ْ بـ١ْٗ

َٝري ز  ١َُٝ بـ َٝهسا ضؤشا١ْ ئ َٝري ئ١ّ َار١ ي١ خ١َيو ١َْع به١ٜٔ ي١ نات ١َُٝ بؤ ب ازطانـإ نـ١ ز٠عـٛا    زازطاناْسا ئ
٠َٜٛنْٛٚٞ ثط ؤغ١ٟ  َٞ ي١ْاٚ ٖؤَيٞ زازطاناْسا، نؤ١ْٝتٞ ب١ض  َٞ زاْٝؿ ز٠بٝٓٔ ب١ ع١ي١ْٞ خ١َيو بؤٟ ١ٜ١ٖ به
َٝري ئ١َ١ به١ٜٔ ب١ ئٝػتػٓا ن١ َٔ ئ٠ٚ١ ي١ط١َيٝسا ِْٝ، خاَيٞ زٚاٟ ئ١ٚ  ١َُٝ ب َٝت، بؤ ئ زازطاٟ نطز١ْن١ ببٝٓ

َٝسا١ٜ ٚ ضٕٚٚ ١ْٝ الٟ ٖاٚٚاَلتٞ، و  باؽ ي١ َْٛار١غ١ٟ ١َؾطٚع ز٠نات ن١ ئ١َ١ف ب١ضاٟ َٔ ١ٖض غُٛظٟ ت
َٜو،  َٝو ٜإ نؤَجاْٝا١ٜ َٝت١ ظ٠ض٠ضٚ ظٜإ بؤ ال١ْٜ َٝٓت١ بب َٝه١ ن١ ٚا ي١ تؤ ز٠نات ئاؾهطانطزْٞ ئ١ّ زؤنٝؤَ ؾت
َٝهُـإ            َُٝـ١ قاْْٛ َٝت، ئ َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ظاْػيت ٜإ تـ١نٓٝهٞ نـ١ ئاؾـهطانطزْٝإ ظٜـإ بـ١ َـاؼي زاْـ١ض ز٠ط١ٜـ١ْ تٛ
َٝٞ ئ١ٚ قا١ْْٛ ١َٖٛٚ َارـ١ناْٞ زاْـ١ض، ٖـ١َٛٚ َارـ١ناْٞ سكـٛقٞ       ز٠ضنطز ي١ ث١ضي١َإ َاؼي رٝهطٟ ن١ ب١ث
َٜهٞ زٜه١ بٝه٠ٚ١ٜٓ١  َٝط٠زا ظٜهطٟ به١ٜٔ، داض َٝري ي ١َُٝ ب َٜٝٛػت ز٠نات ئ َٛداٜٚطٜـ ضٕٚٚ نطا٠ٚت٠ٚ١، و ث

َٟ بؤ ٖاٚٚاَلتٞ بؤ ٠ٚضططتين ظاْٝاضٟ، ب١اَلّ ي َٜطط ١ّ خاَي١ٟ تط ي١ط١َيِٝ ن١ تؤَاضٟ تاٜبـ١تٞ  ب١ ئٝػتػٓا، ب١ض
َٜت بـ١ ٜـ١ى ئٝػتػـٓا،     ٍَ خاَيٞ )ز( ١ٖضزٚٚنٞ بهط َٜٓسٕ، ب١ ثعٜؿهٞ، ب١ ٠ٚظٜفٞ، ئ١َا١ْ ي١ط١ خ١َيو ب١ خٛ
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َٝٔ تؤَــاضٟ تاٜبــ١تٞ   َٟ ز٠َيــ َُٝــ١ ٚتَٛٚاْــ١ ر١ضَاْبــ١ضإ يــ١ٚ َٜــت بــ١ ٜــ١ى، ناضٚبــاضٟ ْــا٠ٚخؤٟ ئ )ر، ز( بهط
َٜٓسٕ ٚ ثعٜؿـهٞ ٠ٚظٜفـٞ نـ    َٟ         خٛ َٜتـ٠ٚ١، بؤٜـ١ ئـ١ّ زٚٚ خاَيـ١ ز٠نـط ١ ٚشيـإ ٠ٚظٜفـٞ ر١ضَاْبـ١ضاْٝـ ز٠طط

ٍَ ن١َٞ  َٞ خا ٍَ، ٜإ غ ١َُٝ بتٛاْري ب١ زٚٚ خا ٍَ، بؤ١ٜ ب١ضاٟ َٔ ي١ٚا١ٜ١ْ ئٝػتػٓائ١ن١ ئ َٜت ب١ ١ٜى خا بهط
ٟ به٠ٚ١ٜٓ١ٚ ئ١ٚ ١َداي١ ب١ضرطاٚا١ْ زضٚغت ١ْن١ٜٔ ٚ، ئ١َ١ ٠ٚنٛ ٚئ ١َٖٟٛٚ ضٕٚٚ ١ْٝ ١َٖٟٛٚ غُـٛظ 

َٜص٠ٚ١ْ، ظؤض غٛثاؽ. َٜٝٛػت١ باؾو يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف زاٟ بط  َٝسا١ٜ، ث  ت
 

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝيَن، نـْٛه١ تـا غـ١عات )        َٜـو ز٠َـ َٞ ت١غ١ٚض ز٠ن١ّ ٖـ١ض نـ١ْس ْاٚ ( زاز٠ْٝؿـري، بؤٜـ١   ١ٖ3َٟٛٚ ت١ٚاٚ ْاب
َٝيَن با ئ١ٚا١ْ سي َٜو سي  َٝٓٔ ن١ َاٜه١ناْٝإ ئٝـ ْان١ٕ، ْاغو خإ ر١ضَٛٚ.ئ١ن١ض ن١ْس ْاٚ

َٜع ْاغو تٛرٝل عبسايهطِٜ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َُٝٛا١ٜ ئ١ّ ٜاغا١ٜ بؤ١ٜ ئ١ٚاْـ١ٟ نـ١ ثطؤش٠ٜـإ ت١قـسِٜ      َٝـ خؤّ، ث ٍَ ٖاٚناضاْٞ ث زٜاض٠ َٓٝـ ٖاٚض اّ ي١ط١
َُٜٞ نٛضزغـتاْسا ٠ٚنـٛ    نطز٠ٚٚ ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ب٠ٚٛ ن١ ط١ٜؿذي ب١ ١َعًَٛات ط١ٜؿذي ب١  ظاْٝاض١ٜٝنإ ي١ ٖـ١ض

َٝتٛ ئٝػتػٓائات ٚ ضٜعثـ١ض ٠نإ يـ١ْاٚ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜزا ظٜازبهـ١ٜٔ، ئـ٠ٚ١        َٝػتا ئ١ط١ض ب َٜٝٛػت ١ْب٠ٚٛ، بؤ١ٜ ئ ث
َٜـت، بؤٜـ١ ئ١طـ١ض         َٝينَ، ٜـ١عين ْـا٠ٚض ؤنٞ قا١ْْٛنـ١ يـ١باض ز٠بط ١ٖض خؤٟ بؤ خؤٟ قا١ْْٛن١ حمت١ٚان١ٟ ْاَ

ْـ  َٟ )ر( ن١ نطزَٚٚا ١ بـ١ زٚٚ بط طـ١، بط طـ١ٟ ١ٜنـ١ّ البـ١ضٜٔ، نـْٛه١ ٖـ١ض تـؤ بـاؽ يـ٠ٚ١ ز٠نـ١ٟ ئـ١ٚ             بهط
َٜتـ٠ٚ١ نـ١ زاٚاٟ ظاْٝـاضٟ ز٠نـات،        َٟ ٠ٚاَلَٞ ئـ١ٚ ن١غـا١ْ بسض َٟ ٚ، ز٠نط َٟ ئٝػتػٓا بهط بط طا١ْ نري ن١ ز٠نط

َٞ، بؤٜـ١      َٓـٝـ   ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ١ٖض ي١ الْا خا٠ٚ١ْ ١ٖتا٠ٚنٛ ئاخري ن١ؽ ت١ضسٞ ئ٠ٚ١ٜإ نـطز نـ١ ١ٜنـ١ّ النـ
َٝػتا زٚٚ بط ط١ٜ١ بط طـ١ٟ   ٍَ، نْٛه١ ئ َٜت١ نٛاض خا َٜت ٚ، ١َٖٟٛٚ بهط ٍَ ئ١ٚإ ١ٜن١ّ البرب ز٠ْطِ ز٠خ١َ١ ثا
ٍَ، خـاَيٞ ١ٜنـ١ّ َـٔ     َٜت١ نٛاض خا َٝتٛ ئ١ّ بط ط١ٟ ١ٜن١َ١ الب١ٜٔ ٚ ١َٖٟٛٚ بهط ز٠ّٚٚ ٜاظز٠ خاَي١، ئ١ط١ض ب

َٝ َٓٝ َُٝباؾ١ خاَيٞ )د( سي َٝط١ٜؿتّٛٚ بؤ١ٜ ث َٝٞ ت َُٝٛاٜـ١ ت١سسٜـسٟ نـطز٠ٚٚ بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ نـ١        ٚا ي ت٠ٚ١، نـْٛه١ ث
َٜتـ١ ١ٜنـ١ّ، )ب، ت( ٖـ١ضزٚٚنٞ ٖـ١ض           َٟ ٚ )د( بهط َُٝباؾـ١ خـاَيٞ ١ٜنـ١ّ البـرب ي١ْاٚ زٚٚ ق١ٚغ١ن١ٜ١، بؤٜـ١ ث
َِٜ ز٠ٟ         َٜـت، نـْٛه١ ب١ضاغـيت ئـ١ٚ زاْٛغـتا١ْٟ نـ١ ٖـ١ض َُٝباؾ١ ١ٖض البرب ١ٜى َٛست١ٚاٟ ١ٜ١ٖ ب١ؽ َٔ ث

َٝ ٍَ ١ٖض ال١ْٜ َٝـت، نـْٛه١ زٚادـاض ٖـ١ض         نات ي١ط١ هسا َازاّ ي١ ١َغـايٞ خ١َيه١زاٜـ١، َـ١رطٚظ٠ خـ١َيو بٝعاْ
َٝو نـ١ زاْٛغـتإ ز٠نـات بـؤ              َُٜـ١، ٜـإ ٖـ١ض ن١غـ َٝو ئاٜا سه١َٛت١، ٜـإ ث١ضي١َاْـ١، ٜـإ غـ١ضؤنٞ ١ٖض ن١غ

َُٜٞ نٛضزغ َٟ ن١ زشا١ٜتٞ خ١َيهٞ ١ٖض َٝو ْانط َِٜ َازاّ ي١ ١َغايٞ خ١َيهسا١ٜٚ ؾت َٝؿ١ناْٞ ١ٖض تإ بهات، ن
َٜـت،         َٝين ٚ ثاضاغـذي ْانـات، ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ )ب، ت(ٜــ البرب َٜٝٛػت بـ١ْٗ ٜإ زشا١ٜتٞ ١َغايٞ خ١َيو بهات، ث

َٝػتا َٛع١ْ١ً ٖـ١َٛٚ ٖاٚٚاَلتٝـإ   خ  ١ٖض٠ٖٚا ) َٝسا ١َسانِ خؤٟ ئ َٝـ خؤّ ئٝؿاض٠تٝإ ث َٜعاْٞ ث ٠ٚنٛ ب١ض 
َٞ نـ١ ٕز٠تٛأْ ب١ؾساضٟ زازطانإ به١ َٝـت، ٠ٚنـٛ نـؤٕ        ، غ١ٜطٟ ئ١ٚا١ْ ١ْب َٝين ب خؤٜـإ بط ٜـاض ز٠ز٠ٕ بـ١ْٗ

َٜو نؤبْٛٚـ٠ٚ١       َٝػتا ظؤض ٚا١ْٝ، بـ١اَلّ ث١ضيـ١َإ خـؤٟ ١ْٖـس َٜو ١ٖضن١ْس٠ ئ َٞ خؤٟ ١ْٖس ث١ضي١َإ ز٠تٛاْ
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َٝت بؤ نؤب٠ٚ١ْٚٛنإ، ب١ٖ١َإ ؾت ١َسانُٝـ ٚاٜـ١ ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ )    َٞ ب َٝين ئٝو ن١ؽ ْاتٛاْ  خ ز٠نات ب١ْٗ
ٜـ  ١ًَٕ خـؤٟ بؤٜـ١ ئـٝعالٕ           ظٜاز١ٜ٠، ب١ضاغيت َٛظا َٜـت، ئ١غـ ١ز٠ٚ َْٛاق١قـ١ خـؤٟ يـ١ د١ضٜـس٠ ئـٝعالٕ ز٠نط

َٞ ب١ؾـساضٟ           َٟ ب١ؾـساضٟ ئـ١ٚ َٛظا١ٜز٠ٜـ١ بهـات، زٚاتـط ئـٝعالّ ز٠نـ َٝو بٝـ١ٚ َٜت بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ١ط١ض ١ٜن ز٠نط
َُٝـ١              َٝػـتا ئ َٜـت، ئ َٜـت، بـؤ رطؤؾـتين ْـ١ٚت ز٠نط َٜب١غـت١ناْٞ ْـ١ٚتٝـ ز٠نط َٛظا١ٜز٠نإ ز٠نـات نـ١ بـؤ طط

َٜت، ي١بــ١ض ئــ٠ٚ١ )ٖــات َٝري ظاْٝاضٜــ١ناْٞ َٛظاٜــ١ز٠ناْٝـ ْــ١زض َٝــط٠ ز٠َيــ َِٝ ظٜاز٠ٜــ١، )ز، خٜٛٚٔ ي ، ز(ٜـــ ثــ
َٝت٠ٚ١ ئ١ٚ نات ئٝػتػٓائاتٞ ْاٚ ئ١ّ قا١ْْٛ ي١ نٛاض خاَيسا  َٓٝ ٍَ ز٠َ َٜت١ ١ٜى ي١ب١ض ئ٠ٚ١ نٛاض خا ر(ٜـ بهط

ٍَ، غٛثا َٝت٠ٚ١، ١ْى ي١ زٚٚ بط ط١ٚ بط ط١ٜ١نٝـ ب١ ٜاظز٠ خا  ؽ.نؤز٠ب
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 غؤظإ خإ ر١ضَٛٚ.
َٜع غؤظإ ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝساْٞ ظاْٝاض١ٜٝناْٞ ٚاَلتإ غ١ٜط ز٠ن١ٜٔ ي١  َٜعإ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، ب١ ١ٜى ناٚخؿاْسٕ ب١ ٜاغاٟ ث ب١ض 
َٝو ئٝػتػٓائات ٖ ١ٜ١، ن١َوٜٓٝإ س١ٚت١ ظؤضتطٜٓٝإ س١ظس١ٜ٠، ئ١ّ ئٝػتػٓائا١ْ بؤنٞ نطا٠ٚ ١َٖٛٚ ٚاَلت

َٝو ن١ باغٞ ئاغاٜؿـٞ ْـا٠ٚخؤ    َٞ؟ تؤ نات َٜت ب١ضاَب١ض ب١ ن َٝٓسض بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ١ّ ١َعًَٛاتا١ْ خطاخ ب١ناض١ْٖ
َٜهٞ عٝالقـ١ٟ ١ٖٜـ١ ب١غـ١ض              َٝطَٛـإ ئـ١ٚ ١َعًَٛاتاْـ١ٟ نـ١ يـ١الٟ ئاغاٜؿـٞ ْـا٠ٚخؤ ١ٖٜـ١ ١ْٖـس ز٠ن١ٟ ب

َٝـت ظؤض بـ١ ٚاظسـٞ ز٠ضخيـ١ٟ نـ١ تـؤ بؤنـٞ ئـ١ٚ         ب َٝههْٛٚٞ ئاغاٜؿٞ ئ١ّ ٚاَلت١، بؤ١ٜ ز٠ب اب١ناْٞ تريؤض ٚ ت
َٜو زضٚغتس٠نات، ١ٜعين البطزْٞ ١ٜن١َٞ ئ١ّ َازز١ٜ٠ ١َعٓاٟ ئ٠ٚ١ٜـ١   ئٝػتػٓائ١ت زاْا٠ٚ؟ نْٛه١ خ١ت١ض

    ّ َٝـٞ بؤٜـ١ ئـ١ ًَ َٞ ئ٠ٚ١ٟ ؾ١ضسٝه١ٟ، نـ١ ب َٝهت زاْا٠ٚ ب١ب ئٝػتػـٓائاتا١ْ زاْـطا٠ٚ ي١بـ١ض     تؤ ١ٖض ئٝػتػٓائات
ئ٠ٚ١ٟ ن١ ظ٠ض٠ض٠ ٜإ ب١ ١َغ١ًس١تٞ عاّ، ١َغ١ًس١تٞ ط١ٚض٠، َٔ ثؿتطريٟ يـ١ ض٠ئ١ٝنـ١ٟ نـاى ز. ئـاضاؽ     
َٝري ئاغاٜؿـٞ ْـا٠ٚخؤٜٞ، ئاغاٜؿـٞ ع١غـه١ضٟ،          ًَـ ١َُٝ ئ١َ١ بهٛٚى ن١ٜٓـ٠ٚ١ بـ٠ٚ١ٟ نـ١ ب ز٠ن١ّ، ز٠تٛاْري ئ

َٜـٞ ز٠طـ١   َٝو ن١ تؤ ز َٝين يـ١ ظَٓٝـسا ض٠قـ١ّ        ئاغاٜؿٞ نؤ١َاَل١ٜتٞ، نات َٝو ي١غـ١ض َـٔ ز٠ضز٠ٖـ َٜٞ َـ١عًَٛات ض 
َٝسا١ٜ ثاض٠ ي١ْاٚ باْك١ن١َسا ن١ )َع ايعًِ( ئ١َا١ْ ي١ ١َٖٛٚ زْٚٝازا غط ١ٜ، ت١ْا١ْت ن١  باْك١ُ، ن١ْس٠نٞ ت

ــْٛه١ )      َٝتــس٠ز٠ٕ ناضت١نــ١، ن ــعا ث ــ١ ئُٝ ــ١ ٚاَلتــإ ب ــطٟ ي ــاض نــاضتٞ باْــو ٠ٚضز٠ط (ٟ ١ٜpasswordنــ١ّ د
َٝتــس٠ز٠ٕ، بؤٜــ١ ئــ١َين ئٝذتُٝــاعٞ، ئــ١َين غٝاغــٞ، ئــ١َين ئٝكتٝكــازٟ، ئــ١َين   ي١ط١َيساٜــ١ بــ١ ئُٝــعا٠ٚ ث

َٜـت نـ١ يـ١      َٝو ئٝعارـ١ بهط ٍَ ئ١َا١ْزا َٔ زاٚا ز٠ن١ّ ؾت َٜعإ ي١ثا ؾ١خكٞ، ئ١َين ؾ١ب١ن١ٟ ئٝتكالت، ب١ض 
َُٝباؾ١ ب١ َازز٠ٜ َٟ ٜاغاٟ ز٠َٚي١تاْسا ب١ َازز١ٜ٠نٞ دٝاٚاظ زاْطا٠ٚ ١ٖضن١ْس َٔ ث َٝـت،   ١ْٖس ١نٞ دٝـاٚاظ ب

َٝو )     َٞ بـ١ٖٝض ْـ١ٚع َٝو ي١ّ باب١ت١ نـ١ ْـاب َٜت١ ب١ؾ َٜت بهط الجيمٛظ طًمب املعًَٛمات ايميت ؼُمٌ      ب١اَلّ ز٠ؾهط
نــ١ ئ١َــ١تإ ئٝعارــ١ نــطز طممابع ايتُٝممع ايممسٜل أٚ ايعٓكممطٟ أٚ ايعطقممٞ أٚ ايتُٝممع بػممبب اؾممٓؼ أٚ ايًممٕٛ ،  

َٜو ي١ سُٝا١ٜ زضٚغت ز٠نـ١ٜت بـؤ ئـ١ٚ خ١َيهاْـ١ نـ١      َٝو       دؤض ١َعًَٛاتـ١ناْٞ نـ١ ١ٖٜاْـ١، ١َغـ١ي١ٕ ن١غـ
َٝت١ ٖؤٟ ئ٠ٚ١ٟ نـ١ شٜـاْٞ يـ١ ز٠غـت      َٜٝٛػت ْانات تؤ ئ١ٚ ١َعًَٛات١ بعاْٝت بب َٟ، ث ئا١ٜٓن١ٟ خؤٟ ز٠طؤض 
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َٜـو يـ١ ٜاغـاناْسا           َٝت، ٜـاخٛز ئ١َـ١ ئ١طـ١ض غـ١ٜط بهـ١ٕ يـ١ ظؤض َٜو ي١غ١ض شٜاْٞ زضٚغت ب بسات، ٜإ خ١ت١ض
َٝو َٜه١، غ١َاَ َٝؿ١ٟ  ١ٜ١ٖ ئ١َ١ دؤض َٝت١ زضٚغتهطزْٞ رٝت١ٓ ٚ ن َٜت بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ١ّ ١َعًَٛاتا١ْ ١ْب زاز٠ْط

    َٟ َٜهشػـتين ز٠ٚ َٜـو ض َُٝـ١ تؤظ َِٝ ئٝػتػٓائ١ناْٞ الٟ ئ نؤ١َاَل١ٜتٞ ي١ْاٚ نؤ١ََيطان١زا، َٔ ١ٖض ئ٠ٚ١ْس٠ ز٠َي
َٟ، نْٛه١ ظؤض ي١ بطاز٠ضإ باغٝإ ي٠ٚ١ نطز ن١ ي١ ١َسانُـسا د١يػـ١ناْ   َٜو نانهطزْٞ ز٠ٚ ٞ َٛع١ًْـ١،  تؤظ

َٜـت،            َٝهٞ تـطزا ز٠َـر بهط ٍَ ٜـ١ن َٟ نـ١ٚا ي١طـ١ َٟ بـاؽ بهـط َٜو ئ٠ٚ١ٟ ْا٠ٚخؤٜٞ َـ٠ٛظ٠رٝٓٝـ ز٠تـٛاْط ١ْٖس
نْٛه١ ئ٠ٚ١ف ١ٖض عٝالق١ٟ ١ٜ١ٖ ب١غ١ض ؾيت ؾ١خك٠ٚ١ٝٝ، َٔ ن١ْس داض عكٛب١ زضاّٚ، ن١ْس دـاض بـ١   

َٜٝٛػـت ْانـات ئ١َـ١ ئـٝعالٕ     ئٝفاز ضؤٜؿتّٛٚ، ن١ْس داض َٛخاي١ر١ّ نطز٠ٚٚ، ن١ْس داض زض٠ْط ٖاتّٛٚ؟  ث
َٜهٞ       ٠َٛٝنإ نـاٚ ١ٜ٠َٛٝى يـ١ ؾـ َُٝباؾ١ بـ١ ؾـ َٝه١ ث٠ٜٛ١غت١ ب١ خؤ٠ٚ١َ، بؤ١ٜ َٔ ث َٜت، نْٛه١ ئ١َ١ ؾت بهط
َٟ ئ١ط١ض ب١ ١ْظ٠ضٟ ئٝعتٝباضٟ ٠ٚضبططٕ ئ١ٚ َازز١ٜ٠ٟ باغِ نـطز،   َٜت٠ٚ١، نٛضت ٚ بههؤَي١ بهط َٝٓط َٝسا خبؿ ث

َٜو سُٝا١ٜ١ٜن١ بؤ ئ١ َٜهؿٔ( َٝت، ظؤض غٛثاؽ.٠ٚنٛ )ثطؤز َٓٝ  ٠ٟٚ ئ١ٚ ١َعًَٛاتا١ْ بؤ ت١ت١ض ٚف ب١ناض ١ْٖ
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ناى ١ْشاز ر١ضَٛٚ.
:َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ٍَ ض٠ئ١ٝ َِٝ َٓٝـ ي١ط١ ًَ َٟ ب ١َُٝ غ١ض ئ٠ٚ١ي١ٕ ز١َ٠ٚ َٝـ ئ٠ٚ١ٟ ب ناْٞ ز. ئاضاؽ بـّٛٚ نـ١ غـؤظإ    ب١ضاغيت ث
َٝو نـ١           َٟ، ٖـ١َٛٚ ؾـت َٝـسا بهـط َٝـٞ ئٝدتٝعايٝؿـٞ ت َٞ نطز٠ٚ٠، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ٜـ١عين ٠ٚنـٛ ز٠َي خاْٝـ ت١ئهٝسٟ ي
َٜـت،     َٜت غـب١ٜيَن ئٝػـتػالٍ بهط ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ئ١َين ْا٠ٚخؤ٠ٚ١ٜ ١ٜ١ٖ ن١ ََٛه١ٓٝ سٝػابٞ ئ٠ٚ١ٟ بؤ بهط

َٝت ٠ٚ١ ئ١ٚ باب١، ١ٖض٠ٖٚا ئ١َين ئٝكتٝكازٟ ٚ ئٝذتُٝـاعٞ،  ١ٖض٠ٖٚا ئ١َين ع١غه١ضٟ ن١ ئ١ٜٚـ ١ٖض ز٠ن
ٖــ١ض٠ٖٚا ؾ١خكــٞ نــ١ غــؤظإ خــإ بــ١ ت١رػــٌٝ باغــٞ نــطز، ٖــ١ض٠ٖٚا ئــ١َين غٝاغــٞ، ٖــ١ض٠ٖٚا ئــ١َين     
َٝري ي١ٚ ئٝػتػٓائاتا١ْ، ٖاتٕٛٚ ب١ س١قٝك١ت١ٕ، ب١اَلّ بـ١   ًَ َِٝ ١ْٖاتٕٛٚ باب ؾ١ب١ن١ٟ ئٝتٝكاالت، ئ١ٚا١ْ ْاَي

َٜت ئ١ٚ ال١ْٜا١ْ ١َٖٛٚ ت١راغٌٝ ٚا ٖات٠ٚٛ، ٜ ١ٜ٠َٛٝى ن١ بتٛاْط ٠ٚ١َٜٓ ب١ ؾ َُٝٛا١ٜ ئ١ٚا١ْ نؤ بهط ١عين َٔ ث
َٜت٠ٚ١، ب١ ْٝػب١ت ئ٠ٚ١ي١ْٝـ ن١ ْٛٚغطا٠ٚ ) الجيٛظ يًُؤغػ١ ايعا١َ أٚ اـاقم١ ضفمض إعطما٤ املعًَٛمات     بطط

َٜٝٛػت١ملا١َٜ ملكًش١ التأٛم ع٢ً املكًش١ ايعا١َ ق ايهؿف عٓٗا ،  َٝط٠زا ث ئ١ٚ ١َغ١ًس١ٜ١ زٜـاضٟ   ت١بع١ٕ ي
َٜـت ب١ضاغـيت ٜـ١عين نـاّ ١َغـ١ًس١ٜ١؟، ٜـ١عين نـ١ يـ١ ١َغـ١ًس١تٞ عـاّ يـ١             َٜت، نْٛه١ ت١رػري ز٠نط بهط

َٜع ضْٚٚٞ بهات٠ٚ١ ب١ضاغيت، غٛثاؽ. َٜو يٝص١ْٟ ب١ض  َٞ تؤظ َٝؿو ١ْٝ نا١َ ١َغ١ًس١ت١؟ ١ٜعين ئ٠ٚ١ ز٠ب  ث
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضز َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  غتإ:ب١ض 

 ا١َٓٝ خإ ر١ضَٛٚ.
َٜع ا١َٓٝ ظنطٟ غعٝس:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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َٞ، نـٛ ٚاَلتـٞ    َُٜ َٞ، نٛ ١َٖيب١ت ثاضاغتٓا ئ١َٝٓ١تا ١ٖض َٞ خاَي غ١ض٠ضاٟ ز٠غتدؤؾٞ نطٕ بؤ ز٠غتٓٝؿإ نطْا ظ
َٝــت ن١غــٞ، ٠ٚ ئ١َٓٝــ١تا ئــابٛٚضٟ ٚ غــ١ضباظٟ ٚ ْــاظدؤٜٞ ئ١ظــ١ ٖــ١َٟٛٚ   َٝتظــٞ ئ١َٓٝــ١تا ن١غــٞ سٛضٜات ث

َٝٗتـ١               ١َٜٓ نـٛ ١ْٖـس٠ى ظاْٝـاضٟ ٖـ١بٔ بـ١ غـاْاٖٞ بس٠غـيَت ٖاٚٚاَلتٝـازا ١ْنـ١ظٔ، ٜـإ ش َاٜٚـ١ى بـؤ ب ١ْٖس
َٝت ب١سؼ به١ّ ئ١ٚ خاَي١ نـٛ ١ْٖاتٝـ١ زٜـاضنطٕ ٜـإ ش ٖاتٝـ١ برينـطٕ،        َٝو نٛ َٔ زظ ز٠غتٓٝؿإ نطٕ، تؿت

َٞ ١ْ١ٖ نٛ زط١ َٝت سه١َٛت َٝٓيت ٜإ ش ٠ٚغائٝك َٜو زؤنٝؤَ َٞ ث٠ٜٛ١ْسٜـساض،  ئ٠ٚ١ ١ْٖس َٝت ٜ ٍ ١ْٖس٠ى ال١ْٜ
َٝٗت١ ز٠غتٓٝؿـإ نـطٕ، ١َغـ١ي١ٕ بـؤ صيْٛٚـ١ يـ١ بـ١ضٜتاْٝا ٠ٚخـيَت َـا ثطغـٝاض نـطٟ             َٝتظ١ٝ ٠ٚخت١ى بؤ ب ث
َٜٓـ١         ٍَ بـؤ ز َٝت ٖـ١ٟ غـا َٞ ١َعًَٛاتا١ْ نٛ و ٠ٚخت ز٠ضزنـ١ظٔ، ١ْٖـس٠ى َـ١عًَٛات ١َع١ًَٛى نٝـ ١ْٚع

ٍَ ز٠ 51زٜاضنطٕ، ١َعًَٛات ١ْٖـ١ ثؿـيت )   ضزنـ١ظٔ، ئـ١ٚ ١َعًَٛاتـ١ ش ن١ْطٝـ١؟ ئـ١ٚ ٠ٚختـ١ نـٛ ئـ١ٚ         ( غـا
َٝـت         َٝـسا، ٜـإ ١ْٖـس٠ى ظاْٝاضٜ َٞ ظ١بٔ َط بٔ، ٜـ١عين ْـ١َابٔ يـ١ س١ٜات َٜساٟ ب١ ظٞ ١َٚظٚع َٝت نٛ طط ال١ْٜ
َٝٗتـ١          َٝذي َـٛز٠ى بؤ١ْٖـس٠ى خـااَل ب َٝت زٜاضبٔ ثاف نـ١ْس غـاَيسا، ٜـ١عين زظـ َٝت ١ٖٟ نٛ زظ َٛخاب١ضا١ٜتٝ

َٞ ٚ       خ  زٜتٓا َٔ، ال١ٜنٞ زٟ تطظ١ بط طـا ) ز٠غتٓٝؿإ نطٕ ب١  َٜظ١نـْٛٚا زازطـاٙ نطْـ َٞ بـاف ب١ض نـٛ ب١سػـ
َٞ نـ١ٝ؟ ٖـات           َٝت زن١تٔ، ئ١ظ خااَل بـؤ َـٔ ٜـا ٚاظح ْٝـ١، ٜـ١عين ١َب١غـت ثـ َٝٓا١ْ زازث١ض٠ٚضٜ ب١ز٠غت ظ١ٖ

َٝـسا بهـ١ت، ب       َٞ ت َٝـط٠زا ئٝذتٝٗـازات َٝذي سانِ ب١ ض٠ئٝـا خـؤ ظ َٝط٠ ١َسه١َ١ زؾ َٞ َـٔ   ١َسه١َ١ ١ٜعين ظ طاٜـ
   ٍَ َٝذي طـ١ َٞ بعامن، نْٛه١ بؤنٞ ١َسانِ بـ َُٜ َٟ د١ض َٝت ٚ َٝذي ت١راغًٝ َٞ َٔ زظ َٟ د١ضضي د١ضضي١نا نطٟ ئ١ٚ
َٞ و بط ٜـاضا         َٞ ض٠ئٝـا طؿـت١ٝٝ نـٛ بعاْٝـت ١َسهـ١َ َٟ ط١ي١ى سـ١ق خ١َيهٞ ظؤض ٚاظح ٚ ؾ١راف بٔ بط ٜاضٜت ٚ

   ٕ َٜدــٞ، تــ١ْٗا يــ١ٚإ ساَي١تــ١زا نــٛ ت١ئػــري غــ١ض ت١ؾــٗري ٜــا َٝذي   ز٠ضز ئٝٗاْــ١ نطْــا ٟٚ ن١غــٞ ْــ١بٝذي، زظــ
            َٞ َٟ بـؤ َـٔ ٜـا ضٕٚٚ ْٝٓـ١، ١َب١غـت ثـ َٞ، ش بـ١ض ١ْٖـس ١َسه١َ١ ٜا ٚاظح بٝذي بـؤ ٖاٚٚاَلتٝٝـ١ت نٛضزغـتاْ
َٞ َـٔ دطضي١ٜـ١نا      ١َٓٝ نطٕ، َاؼَي ١َٓ ئ١ظ بـعامن بطاٜـ َٞ زٖ َٝط٠زا ئٝذتٝٗازات َٞ زازطاٖٞ نط١ْ ظ ن١ٝ؟ و ١ْٚع

َٜه َٟ، ٜإ شٟ غٝاغ١شي١زاض َٞ ١ٜعين ض٠ئٝا طؿتٝظ١، ض٠ئٝا طؿـيت  نط َٜساٟ ٜا حب١ق ٞ د١ضضي١ٜ١نا نطٟ نٛ ٜا طط
َٞ نـ١ٝ؟ شبـ١ض             َٟ غـ١ض نؤ١َيطـ١ٖ َٝت بعاْٝذي ن١ ئـ١ظ د١ضضيـ١ غـ١ض و ١ْٚعـ١ دطضيـ١ٟ نطٜـا ت١ئػـريا ٚ زظ
َٝـسا        َٝـصّ نـٛ ت١ؾـٗريا ؾ١خكـٞ ت َٟ شٟ ئـ١ظ زب َٟ س١ز َٝت١ظ١ٝ ئ١ظ١شٟ ضْٚٚهطز١ْى بٝذي س١تا ٚ َٟ ش ث ١ْٖس

َٜعضاٚ،            ١ْ َٜـت ثـاض َٟ نـطٟ تؤض  َٞ ١ْٖـس َٜت ئـ١يٝهوؤْٞ ب١سػـ َٞ ز٠ضبـاض٠ٟ ئـ١ظ ظاْٝاضٜٝـ١ بٝذي، خـااَل زَٚـاٖٝه
َٝت نـٛ      َٝت ١َعًَٛاتا١ٜ؟ ئاٜا تـ١ْٗا ئـ١ٚ َـ١عًَٛات زٜػإ ئ١ظ١شٟ بؤ َٔ ٚاظح ١ْٓٝ، ١َب١غت ش نٝـ ١ْٚع

َٞ ١َعًَٛ َٝسإ؟ ٜإ شٟ ١ٖض ْٛع١ن َٞ ٖات١ٓٝ ئٝؿاض٠ ث َٜهـٝت١     ظٞ َازز٠ٜسا بت١ْ َٞ زٜـوشٟ ظـٞ ساَي١تٝـسا ز ات
َٞ ظـٞ َـازز٠ٟ بـٔ ٜـا ٚاظسـ١، بـ١ؽ ئ١طـ١ض ١َب١غـت يـ١              ظَين ٜٚسا، بؤ صي١ْٚٛ ئ١ط١ض تـ١ْٗا ١َب١غـت خـاَي
َٞ ظَين  َٞ طاظ َٝت ٜا زٜاضبٝذي ئ١ظ و خاَي١، نْٛه١ ئاٜا ظ َٞ زٜوبٔ ز٠ضظ١ٟ ظٞ َازز٠ٟ، زظ ١ْٖس٠ى ١َعًَٛات

َٟ ٠ٚضططٟ ط١ي١ى داضا ئ١ظ ظٞ صي َٞ َـ١          ١ْٖس َٝـت خـٛاضْ َٞ بـ١سؼ نـ١ّ ط١يـ١ى دـاضا ئـ١ّ زنـٜٛٚٔ ئاٖ ْٚٛ
َٝري ئاَـاضا      َٝٓٝـ١ ئـ١ّ ١ْؾـ َٞ بعاْري ١ٜى طٛت١َ١ٝ ئ١ظ١ تؿ١نٞ ْٗ َُٜ َٞ ٖط َٜت غ١ضد١َ َٝظٝا ١ْٖس٠ى ئاَاض ٖ
َٝـ ئ١ظ بب١ُ ئ١ْساّ ث١ضي١َإ( ١ٜعين  َٝظٝا ١ْٖس٠ى ئاَاضا )ئ١ظ١ ث بس٠ٜٔ، ٜإ ث١ض٠ٚضز٠ ط١ي١ى داضا ١َ ٖ

َٜـــساٟ ئاَـــاضٟ  ئ١ظـــ١  َٝت قٛتابٝـــاٚ َاَؤغـــتا ٠ٚضبطـــطٟ ٜـــإ تؿـــيَت طط َٝظٝـــا َـــ١عًَٛات َٝسا، َـــ١ ٖ ي١ق١ٚغـــ
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َٝـط٠زا ئ١ظـ١ زنـٝت١         َٝري بس١ٜٓ٠ٖـ٠ٚ١، ئاٜـا زظ ١َٝٝٓٝ ئـ١ّ ١ْؾـ ث١ض٠ٚضز١ٜ٠ظ١بٞ ١ٜى طٛتٞ ئ١ظ١ تؿت١نٞ ْٗ
 ظَٓٝت ٜٚسا؟ ظؤض غٛثاؽ.

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  :ب١ض 

 ز. اظيس ر١ضَٛٚ.
 
 

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

ٍَ ئـ٠ٚ١ّ نـ١        َٝب١ٝٓٝنِ ١ٜ١ٖ، غ١باض٠ت بـ١ بط طـ١ٟ ١ٜنـ١ّ ي١طـ١ غ١باض٠ت ب١ّ َازز١ٜ٠ َٔ ب١ضاغيت ن١ْس ت
َٝط٠ باؽ ي٠ٚ١ ز٠نات ن١ ئٝػتػٓائ١نإ زٜاضٟ ز٠نات، ي١ َٜت، نْٛه١ ي َٜٝٛػـت   بط ط١ٟ ١ٜن١ّ البرب ب١ض ئـ٠ٚ١ ث

ــ١          ــ١ ي ــ١ى ن ــتين ب١ضش٠ٚ٠ْسٜ ــؤ ثاضاغ ــ١تٞ ب ــإ تاٜب ــيت ٜ ــاٟ طؿ ــت١ زاَٛز٠ظط َٜٝٛػ َٟ ث ــط ــط٠ بٓٛٚغ َٝ ــات ي ْان
َٞ ٠ٚنــٛ نــاى ْــ١شاز ٚتــٞ، و ب١ضش٠ٚ٠ْس١ٜنــ١ نــ١ يــ١ ب١ضش٠ٚ٠ْــسٟ طؿــيت   ب١ضش٠ٚ٠ْــسٟ طؿــيت طــ١ٚض٠تط ْــ١ب

َٝـط٠ ئٝػتػـٓائات١ناْت ز٠غتٓٝؿـإ نـ        َٞ؟ ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ تـؤ ي ٠َٜٛ ز٠تـٛاْٞ ز٠غـت     ط١ٚض٠تط ١ْب طز٠ٚٚ ٖـ١ض يـ١ٚ
ــإ          َٝطَٛ ــسا ب َٝه ــ١َٛٚ ٚاَلت ــ١ ٖ ــسا ي ــ١ض٠ٖٚا ي١ضاغتٝؿ ــ١ّ، ٖ ــ١ٟ ١ٜن ــ١ بط ط َٟ ب ــط ــ١ٟ ز٠ّٚٚ به ــ١ٟ بط ط َٝبه ث

َٜو ٚ ٚاَلت ئاغاٜؿٞ ثاضاغتين نْٛه١ ،ئٝػتػٓائات ١ٜ١ٖ َٝين ١ْٖس َٜٝٛػـت  ن١ ١ٜ١ٖ ْٗ ٔ  ن١ؾـف  ْانـات  ث َٜ  بهـط

َٝهسا ١َٖٛٚ ي١ ئ٠ٚ١ َٜهٞ ض٠ْط١ ئٝػتػٓائات١ناْسا ي١ نطزٕ ت١ٚغع ّب١اَل ١ٜ١ٖ، ٚاَلت َٝت  باف ناض ٟ  بـؤ  ْـ١ب  ئـ٠ٚ١

١َُٝ ن١ َٝطريَإ ٜاغاٜسا ي١ٚ ن١ بط طا١ْٟ ئ١ٚ ٜاغا١ٜ ئ١ٚ بتٛاْري ئ  نـ١  بٛٚ ال١ٜى ١َٖٛٚ زاٚاناضٟ ٚ نطزٕٚٚ د

 ن١ ئ٠ٚ١ٟ بؤ ب١ضب١غت ١ْب١ٓ ئٝػتػٓائات١ْ١ ئ١ّ ْٛٚغإ، ضؤشْا١َ ز٠غيت ب١ خ١َيو، ز٠غيت ب١ بطات ظاْٝاضٟ

ٍَ ١ٖض٠ٖٚا ْٛٚغإ، ضؤشْا١َ ب١ ٚ ٖاٚٚاَلتٞ ب١ بطات ظاْٝاضٟ َٜـت  زٜاضٟ َا١ٜ٠ٚى ن١ ئ٠ٚ١ؾِ ي١ط١ ٚ  بـؤ  بهط  ئـ١

َٝيَن ن١ ظاْٝاضٜٝا١ْٟ َٝين ٠ٚنٛ ز٠َ َٞ ن١ْس َا٠ٟٚ ْٗ ٠ٚ١َٓٓٝ ظاْٝاضٜٝا١ْ ئ١ٚ ز٠ب َٞ س١قٞ ٚ سي  ال١ْٜاْـ١  ئ١ٚ ١ْب

 ب١ض ٠ٜٛنْٛٚٞ ي١ باؽ ن١ (خ) خاَيٞ ب١ غ١باض٠ت زاٚاناض، ن١غاْٞ ب١ بٝس٠ٕ تاٜب١تا١ْ ٜإ طؿيت زاَٛز٠ظطاٟ ٚ

َٝٓاْٞ ٚ زازطاٜهطزٕ ّ  ب١ضاغـيت  َٓٝؿ٠ٚ١ ب١الٟ نطز، باغٞ خإ ا١َٓٝ ٠ٚنٛ ز٠نات زازث١ض٠ٚضٟ ب١زٜٗ  خاَيـ١  ئـ١

٠َٛٝنٞ ب١ ئ١َ١ نْٛه١ ١ْٝ، ضٕٚٚ ظؤض َٝ باؾو٠ ١ٜعين نطزٕ زازطاٜٞ ب١ض ٜٛنْٛٚٞ نطا٠ٚ، باؽ ض٠ٖا ؾ ًَ  ئ١ٚ ٞب

َٝين بط ٜاضٟ زاز٠ٚض ن١ نطزْا١ْٟ زازطاٜٞ َٟ ظاْٝاض١ٜ ئ١ٚ ساَي١تا١ْزا ي١ٚ ز٠زات، بْٛٚٝإ ب١ْٗ ٞ  بـ١  ١ْزض  ن١غـاْ

َٝهسا ١َٖٛٚ ي١ ١ْى زاٚاناض ١ٜ٠َٛٝنٞ ب١ ساَي١ت َٟ ئ٠ٚ١ نْٛه١ ض٠ٖا، ؾ َٝهسا٠ٚ١ْٟ ت١رػريٟ زٚاتط ز٠نط  بؤ تطٟ ي

،َٟ  بــ١ ئ١َــ١ف ب١ضاغــيت ز٠نــات ر١ضَاْبــ١ضإ ْــا٠ٚخؤٟ ٚبــاضٟناض يــ١ بــاؽ نــ١ )ز( خــاَيٞ بــ١ غــ١باض٠ت بهــط

١ٜ٠َٛٝنٞ ١ٜ٠َٛٝنٞ ب١ ٖات٠ٚٛ، َٛت١ًم ؾ َٟ بؤنٞ نْٛه١ ٖات٠ٚٛ، ض٠ٖا ؾ  يـ١  ر١ضَاْب١ض ْا٠ٚخؤٟ ناضٚباضٟ ْانط

َٝهسا َٜت، زاٚا ئ١ط١ض ساَي١ت ٟ  نـ١  ١ٖٜـ١  ن١ٜؼ ظؤض صي١ْٚٛ بؤ بهط ٟ  بـ١  ث٠ٜٛ١ْـس  ١ٖٜـ١،  ط١ْس٠َيٝٝـ٠ٚ١  ١َغـ١ي١

 ْا٠ٚخؤٟ ناضٚباضٟ ئ١َ١ ن١ ئ٠ٚ١ٟ سٛد١تٞ ب١ به١ٟ زاٚاٟ ١ْتٛاْٞ تؤ ن١ ١ٜ١ٖ ر١ضَاْب١ض٠ٚ٠ ب١ ث٠ٜٛ١ْسٟ

ــ١ض٠، َٟ ر١ضَاْب ــ١تٛاْط ــ٠ٚ١ زاٚاٟ ْ َٟ ئ ــط ــ١ به ــ١ْٞ ن ــساض الٜ ــفٞ زاٚاٟ ث٠ٜٛ١ْ ــ١ٚ ن١ؾ ــ١ ئ ــات ط١ْس٠َيٝ ــ١ٚ به  ي
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َٟ ناضٚباض٠ن١ٟ ٚضز٠ناضٟ ٜإ ر١ضَاْب١ض٠، َٝتـ١  ئ١َـ١  ب١ضاغيت ،ز٠نات زاٚاٟ ن١ ن١غ١ٟ ئ١ٚ ال١ْٜٞ ب١ بسض  ز٠ب

َٝو َٜو ٖٝض غب١ٜيَن ن١ٚا ب١ضب١غت ٟ  سٛد١تٞ ب١ ر١ضَاْب١ض ٟ  ئ١َـ١  نـ١  ئـ٠ٚ١ ٟ  ناضٚبـاض  ر١ضَاْبـ١ض٠  ْـا٠ٚخؤ

ٟ  زؤغ١ٝن١ٟ ْاتٛاْٞ ٞ  ٚ ٠ٚضبطـط ـ  الٜـ١ْ َٞ  ث٠ٜٛ١ْـساضٜ ٟ  ْـاتٛاْ ٞ  بـ١زٚا  بـط ٚات،  ط١ْس٠َي١ٝناْـسا  ئاؾـهطانطزْ

َُٝباؾـ١  َٔ بؤ١ٜ ٟ  ث ٞ  يـ١  نـ١  ئ١ٚاْـ١ ٟ  ٚئ نـ١  ا١ٜن١َـس  خـاَي ّ  بط طـ١ َٜـت  ١ٜنـ١ ٟ  ٚ، البرب َٜتـ١  ز٠ّٚٚ بط طـ١  بهط

ٟ  ١ٜعين خٛاض٠ٚ٠ ساَي١تا١ْٟ ئ١ّ ١ٜن١ّ، بط ط١ٟ ٕ  طؿـيت  ز٠اَٛز٠ظطـا ٞ  ٜـا َٜٝٛػـت١  تاٜبـ١ت ٟ  ث ٕ  ظاْٝـاض  بـ١  بـس٠

َٝت، خٛاض٠ٚ٠زا ساَي١تا١ْٟ ي١ّ ت١ْٗا زاٚاناض ن١غاْٞ َٜٔ، ئ١ٚا١ْ ١ْب َٜعبهط َٜـت  ز٠ّٚٚ بط ط١ٟ ١ٖض٠ٖٚا ض  ظٜازبهط

َٜتـ٠ٚ١  ال١ْٜاْـ١  ز٠غت١ٚ ئ١ٚ ٚ، ٖات٠ٚٛ ١ٜن١َسا بط ط١ٟ ي١ ن١ ئ١َ١ٟ ٕ  ١َب١غـيت  بـؤ  نـ١ٚا  ْاطط  ٚ ب١زٚازانـٛٚ

َٝهؤَي٠ٚ١ٓٝ َٜطٟ ث١ضي١َإ، ١ْظا١ٖ، ز٠غت١ٟ ٠ٚنٛ ز٠ن١ٕ، ظاْٝاضٟ زاٚاٟ ي  ئ١طـ١ض  ب١ضاغـيت  نْٛه١ زاضاٜٞ، ناٚز

َٝؿـ٠ٚ١  ٠ٚنٛ ئ٠ٚ١ دٝا١ْن٠ٚ١ٜ١ د١ٗٝتا١ْ ئ١ٚ تؤ ٕ  ي١ث ٞ  نـ١ٚا  طزنـ  بامسـا ٞ  ٚ غطٚؾـيت  ن١غـ ٟ  ن١غـ  ١َعٓـ١ٚ

َٞ َٝط٠ ب١اَلّ بهات، ظاْٝاضٟ زاٚاٟ ز٠تٛاْ ١ٜ٠َٛٝنٞ ب١ ي ٟ  نـ١ٚا  ئ١ٚاْـ١ف  ١ٜ١ٖ بؤٟ ٖات٠ٚٛ َٛت١ًم ؾ ٚ  بـ١زٚا  ئـ١

ٟ  ٚ ز٠نٔ ظاْٝاضٜٝا١ْزا َٝهؤَيٝٓـ٠ٚ١  يٝصْـ١ ٕ  ي ٕ  ٜـا ـ  بـ٠ٚ١  تاٜب١شي١ْـس ٔ  ئـ١ٚاْٝ ٚ  زاٚاٟ ْـ١تٛاْ  ظاْٝاضٜٝاْـ١  ئـ١

 غٛثاؽ. ظؤض به١ٕ،
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:ب١ َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ض 

ٕ  ت١ْٗا ب١ؽ زٚٚؾ١َ١، ضؤشٟ بؤ َا٠ٚ ث١ضي١َإ ئ١ْساّ (16) َُٜٓـ٠ٚ١  ْا٠ٚناْٝـا ٟ  بـؤ  ز٠خٛ ٞ  ئـ٠ٚ١  ت١غ١يػـٛي

َٜػتإ بعأْ خؤٜإ ٕ  خـإ،  ئاؾـيت  عُـط،  ز. خإ، ٖاٚض اظ خإ، ظٝإ ر١ضَإ، َاَؤغتا خإ، )نٛ  نـاى  خـإ،  شٜـا

ٕ  خإ، مسري٠ عبسايػالّ، ناى خًٌٝ، اىن ؾٛإ، َٝطٜظـا َٝط  خـإ،  ب ٕ  يكُـإ،  نـاى  نـا٠ٚ،  َاَؤغـتا  خـإ،  ؾـً  بـ١ٜا

َٝطٜٔ. ب١خٛاتإ زٚٚؾ١َ١ ضؤشٟ تا خإ(،  ز٠غج
 

 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                              
 

 ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ                  ز.سػٔ حمُس غٛض٠                           غت اظيس عبسار                رط  
َٝططٟ غَٝطٟ ث١ضي١َاْٞ                        غهطت    ث١ضي١َاْٞغ١ضؤنٞ                 ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ      د

َٝطام                              نٛضزغتإ – نٛضزغتإ َٝطام                           نٛضزغتإ – ع َٝطام - ع   ع
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 ( 52ثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )

َٜه١ٚتٞ  زٚٚ ؾ١ػي١  5102\2\2ض

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ  خٛيٞ غ
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  (36ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

َٜه١ٚتٞ ؾ١ػي١زٚٚ   2/2/5102 ض

َٝط )   َٝـ ٠ْٛٝض ؤٟ(ٟ 11ناتصَ َٜه١ٚتٞ  ؾ١ػي١زٚٚ  ضؤشٟ ث َٝـطام   -نٛضزغتإ  ث١ضي١َاْٞ  9/6/3119ض ع
ٞ  ث١ضيـ١َإ ٚ،  غ١ضؤنٞ  ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝب١ غ١ضؤنا١ٜتٞ  ٔ   بـ١ ئاَـاز٠بْٛٚ َٜع ز. سػـ حمُـس غـٛض٠    بـ١ض 

َٝططٟ غ١ضؤى ٚ،  َٝطٟ  د َٜع رطغت دظيس عبسار غـهطت ٕ ب١ض  ّ خـٛيٞ   (36ٟ, زاْٝؿـتين شَـاض٠ )  ث١ضيـ١َا ١َٝٝ , غـ
 ( ٟ خؤٟ ب١غت.3119غاَيٞ )

 ب١ضْا١َٟ ناض:
َٝٞ سٛن١ُن ٟ 1993(ٟ ٖـ١َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ   1ٟ ْـاٚخؤٟ شَـاض٠ )  ٠ٚط ( ي١ ث31ٜ١(ٟ َازز٠ )1اْٞ بط ط١ )ب١ث

َٝطام, ز٠غت١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ  - ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ خـٛيٞ   (36ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بط ٜـاض  ث١ضي١َإع
١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ ي١ نات ) َٜهـ١ٚتٞ  11غ َٝـ ٠ْٛٝض ؤٟ ضؤشٟ زٚٚ ؾ١ػي١ ض ١ٜ٠َٛٝ    زا 9/6/3119(ٟ ث بـ١ّ ؾـ

َٝت:  ب
َٝٓاْ-1 َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ َار٢ ب١ز٠غتٗ ٞ ظاْٝاضٜـ١نإ يـ١   ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض خػت١ٓضٚٚ ٚ طفتٛطؤ نطزْٞ ث

َُٜٞ نٛضزغتإ َٝطام. -١ٖض  ع
َُٜٞ نٛضزغتإ-3 َٝطام.-خػت١ٓضٚٚ ٚ طفتٛطؤنطزْٞ ثطؤش٠ ٜاغاٟ غٓسٚقٞ زاٖات١ناْٞ ١ْٚت ٚ طاظ ي١ ١ٖض  ع
َٝؿـٓٝاضٟ ٖـ١َٛاضنطزْٞ ٜاغـاٟ شَـاض٠ )     -9 نـ١ تاٜبـ١ت بـ١     3118(ٟ غـاَيٞ  9خػت١ٓضٚٚ ٚ طفتٛطـؤنطزْٞ ث

ــ١    ــاٟ ب ــاز٠نطزْٞ ٜاغ ــ١َٛاضنطزْٞ ثٝ ــاض٠ )   ٖ ــ١ض٠ شَ ــساْٞ خاْٛٚب َٜ ــاَيٞ 78نط ــ١َٛاضنطاٚ 1979(ٟ غ ٖ ٟ
َُٜٞ نٛضزغتإ َٝطام.-ي١ٖ١ض  ع

َُٜٞ نٛضزغتإ. -4  خػت١ٓضٚٚ ٚ طفتٛطؤنطزْٞ ثط ؤش٠ ٜاغاٟ ناْعا ْا ثؤاَل١ٜٝنإ ي١ ١ٖض
َٝهطزْٞ ٜاغـاٟ خعَـ١تٞ ظاْهـؤٜٞ شَـاض٠ )      -5 َٞ بـ١د َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ دـ (ٟ 39خػت١ٓضٚٚ ٚ طفتٛطؤنطزْٞ ث

َُٜٞ نٛضزغتا3118ٕٞ غاَي ٍَ ٚ ١َٖٛاض٠ناْٞ ي١ ١ٖض َٝطاقٞ رٝسض ا َٝطام.-ٟ ع  ع
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز. اضغالٕ باٜع/ ب١ض 

 ب١ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ.
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          َٞ١َٝٝ َٞ ز٠نـ١ٜٔ، ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ، خـٛيٞ غـ ب١ْاٟٚ ط١يٞ نٛضزغتإ، زاْٝؿـتين ئـ١َط ؤَإ ز٠غـت ثـ
َٜــساْٞ ز٠ّٚٚ، شَــاض٠ٟ زاْٝؿــذي )١َٖيبــصاضزٕ، غــاَيٞ نــٛاض٠ّ، خــٛ ( 9/6/3119( ضؤشٟ زاْٝؿــذي )36يٞ طط

 ب١ضْا١َٟ ناض:
َٝٞ سٛنُــ١ناْٞ بط طــ١ٟ ) (ٟ ٖــ١َٛاضنطاٟٚ غــاَيٞ 1( يــ١ ثــ١ٜط ٠ٟٚ ْــاٚخؤٟ شَــاض٠ )31(ٟ َــازز٠ٟ )1بــ١ث

َٝطام، ز٠غت١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ بط ٜاضٜسا ب١ضْا١َٟ ناضٟ زاْٝ -ٟ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ 1993 ؿتين ع
ــاض٠ ) َٝط )  36شَ ــصَ ــ١ نات ــصاضزٕ ي ١ََٝٝٞ ١َٖيب ــ ــٛيٞ غ ــاٜٞ خ ــ١َ١  11(ٟ ئاغ ٣َٚ ضؤشٟ زٚٚؾ ــ٠ٛض  َٝـ ْٝ ــ (ٟ ث

َٜه١ٚتٞ  َٝت: 9/6/3119ض ١ٜ٠َٛٝ ب  ب١ّ ؾ
َٝٓاْٞ ظاْٝاضٜـ١نإ يـ١   -1 َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ َار٢ ب١ز٠غتٗ ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض خػت١ٓضٚٚ ٚ طفتٛطؤ نطزْٞ ث

َُٜٞ نٛضزغتإ َٝطام. -١ٖض  ع
َُٜٞ نٛضزغتإخػ-3 َٝطام.-ت١ٓضٚٚ ٚ طفتٛطؤنطزْٞ ثطؤش٠ ٜاغاٟ غٓسٚقٞ زاٖات١ناْٞ ١ْٚت ٚ طاظ ي١ ١ٖض  ع
َٝؿـٓٝاضٟ ٖـ١َٛاضنطزْٞ ٜاغـاٟ شَـاض٠ )     -9 نـ١ تاٜبـ١ت بـ١     3118(ٟ غـاَيٞ  9خػت١ٓضٚٚ ٚ طفتٛطـؤنطزْٞ ث

ــاض٠ )      ــ١ض٠ شَ ــساْٞ خاْٛٚب َٜ ــ١ نط ــاٟ ب ــاز٠نطزْٞ ٜاغ ــ١َٛاضنطزْٞ ثٝ ــاَيٞ 78ٖ ــ1979َ١(ٟ غ ٛاضنطاٚ ٟ ٖ
َُٜٞ نٛضزغتإ َٝطام.-ي١ٖ١ض  ع

َُٜٞ نٛضزغتإ. -4  خػت١ٓضٚٚ ٚ طفتٛطؤنطزْٞ ثط ؤش٠ ٜاغاٟ ناْعا ْا ثؤاَل١ٜٝنإ ي١ ١ٖض
َٝهطزْٞ ٜاغـاٟ خعَـ١تٞ ظاْهـؤٜٞ شَـاض٠ )      -5 َٞ بـ١د َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ دـ (ٟ 39خػت١ٓضٚٚ ٚ طفتٛطؤنطزْٞ ث

3118َٜغاَيٞ  ٍَ ٚ ١َٖٛاض٠ناْٞ ي١ ١ٖض َٝطاقٞ رٝسض ا َٝطام.-ُٞ نٛضزغتإٟ ع  ع
َٝػــتاف بــ١ضز٠ٚاّ ز٠بــري ي١غــ١ض خــاَيٞ   زاٚا ي١يٝصْـ٣١ ٖاٚبــ١ف ز٠نــ١ٜٔ رــ١ضَٕٛٚ بــؤ غــ١نؤٟ يٝصْــ١نإ، ئ

َٜػتإ خإ.  ١ٜن١ّ، طفتٛطؤنطزٕ ي١غ١ض ثطؤش٠ ٜاغاٟ غ١ضنا٠ٚ ظاْٝاض١ٜٝنإ، ر١ضَٛٚ نٛ
َٜػتإ حمُس عبساي١ً: َٜع نٛ  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
بط ط٣١ ١ٜن١َٞ ئ١ّ َازز١ٜ٠، زٜاض٠ بط ط١ٜ١نٞ ططٜٓط١، َٔ َاْـ٣٠ٚ١ بـ١ ظ٠ضٚٚض ز٠ظامن، بـ١اَلّ    غ١باض٠ت ب١ 

ٍَ بط طـ٣١ زٚٚ ٜـإ بط طـ٣١ ٜـ١ى بـيَب بـ١ زٚٚ،        َٟ ي١ط١ ١ٜ٠َٛٝى ٜإ ز٠َر بهط َٜت٠ٚ١، ب١ؾ َٜصض َٝو زابط  ب١َ١ضد
َٞ ن١ ١َب١غت ي١ ض َٞ ٚ زٜاض ب ٜعث١ض ٠نا١ْ، غ١باض٠ت ب١ بط ط٣١ زٚٚ بيَب ب١ ١ٜى، بؤ ئ٣٠ٚ١ ٚاتان٣١ ئاؾهطا ب

َٝٓاْٞ َاؼي ظاْٝاضٟ ١ٜ١ٖ ي١ظؤضب١ٟ ئ١ّ ٚاَلتا٣١ْ ن١  ز٠ّٚٚ ضاغت١ ئ١ّ ضٜعث١ض ا١ْ ي١ ظؤضب١ٟ ٜاغاٟ ب١ز٠غتٗ
ــ١ْٞ      َٝهٝإ بــ١ْاٟٚ ئ١دمَٛ ــ١ْ ــاٜا١ْٜإ ١ٖٜــ١ ئ١دمَٛ ــ١ّ ٚاَلتاْــ٣١ ئــ١ّ ٜاغ ئــ١ّ ٜاغــا١ٜٜإ ١ٖٜــ١، بــ١اَلّ ئ

َٞ ْٝؿــتُٝاْٞ ٜــإ ئ١دمَٛــ١ْٞ ١ْتــ٠ٚ١ ٍَ نــ ٜٞ، ئــ١ّ ئ١دم١ْ١َٜٛــ١ بط ٜــاض ز٠زا ز٠َٚيــ١ت ٜــإ سهَٛــ١ت ي١طــ١
َٛرا٠ٚظات ز٠نا، ي١غ١ض نٞ َٛرا٠ٚظات ز٠نا، ١ٖض ئ١ٚ ئ١دم١ْ١َٜٛـ١ بط ٜـاض ز٠زا نـ١ ز٠َٚيـ١ت ٜـإ سهَٛـ١ت       

َٝيَن، ئَٝ      َٝين ٚ بـ١ و ئاض اغـت١ٜ١ى ز٠ ـَٛي َٝـع ز٠دـَٛي َٟ، ن٣١ ٖ َٝو ز٠نط  َٟ، و دؤض٠ ن١ن َٞ ز٠نط  ُـ١  ن١ى ي١ ن
َٞ ٚتـٜٛٚٔ، بؤٜـ١ ٖؤنـاضٟ      َٝؿو نٞ ثـ َٝهسا ئ١ّ ئ١دم١ْ١ََٛإ ١ْٝٝ، خؤيإ ز٠ظاْري باضٚزؤخ١ناْٞ ث ي١نات
َٜو ي١ّ ضٜعث١ض ا١ْ، غ١باض٠ت بـ١   ١َُٝ زضٚغت بها ي١غ١ض ١ْٖس َٝو الٟ ئ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ٚاٟ نطز٠ٚٚ تطؽ ٚ طَٛاْ
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َٞ ب١ تاٜب١شي١ْس َِٜ نـ١ َـٔ   خاَيٞ ١ٜى، ئ١ط١ض ئ٣٠ٚ١ ْاٚ ن١ٚا١ْن١ تاٜب١ت ب ١ٜناْٞ ئاغاٜـ ٚ ب١ضططٟ ١ٖض
زاٚا ز٠نــ١ّ يٝصْــ٣١ ٖاٚبــ١ف ئ١َــ١َإ بــؤ ضٕٚٚ به١ْــ٠ٚ١، ٠ٚاَلَــِ بس٠ْــ٠ٚ١، ئاٜــا ث٠ٜٛ١ْــسٟ بــ١ ٖــ١ضزٚٚ   
َٝؿـ١ٜ١ى        َٞ ن َِٜ ئ١َ١ ي١ق١ٚغسا ْٛٚغطا٠ٚ، ئ١طـ١ض بـؤ ٖـ١ضزٚٚ نـٞ بـ ١ٜ٠َٛٝتٞ؟ ٜإ ت١ْٗا بؤ ب١ضططٟ ١ٖض ؾ

َٝين غ١ضباظٟ  ١ْٝٝ، ب١اَلّ َٔ ١ٜى ئٝعار١ّ ١ٜ١ٖ ن١ َٞ ٚضز٠ناض١ٜناْٞ ن١ى ٚ نؤَيٞ غ١ضباظٟ، ئ١ضنٞ ْٗ ز٠َي
َٜت، ١ٜعين ئ١ّ ئٝعار١ٜ١ّ ١ٖٜـ١،   َٜٝٛػت١ ئ١َ١ بٓٛٚغط َِٜ، ث َٝع٠نإ بؤ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ١ٖض ٚ ت١ْاٖٞ ٚ دَٛٚي٣١ ٖ
َٝــع بــ١ ئاض اغــت١ٟ ْــاٚخؤف    َِٜ، نــْٛه١ يــ١ ضابــطزٚٚزا بَٝٓٛٚاْــ١ نــ١ ٖ َٝــع بــؤ ز٠ض٣٠ٚ٠ ٖــ١ض دَٛٚيــ١ناْٞ ٖ

َٝساٜــ١، نــاّ ظاْٝاضاْــ١؟ نــاّ   دٛ َُٝٛاٜــ١ ئــ١ّ خاَيــ١ ْاضْٚٚٝٝــ١نٞ ت َٝٓــسضا٠ٚ، غــ١باض٠ت بــ١ خــاَيٞ )ت( َــٔ ث َٚي
َٞ ظاْٝـاضٟ           ٍَ ٚاَلتـاْٞ ز٠ضٚزضاٚغـ َُٝـ١ ظؤض ي١الٜـ١ٕ ٚ ظؤض يـ١ سعبـٞ بهـٛٚنٝـ ي١طـ١ ال١ْٜا١ْ؟ نْٛه١ الٟ ئ

َٟ ٍَ )ب(زا ز٠َر بهط َٝت ب١ض ٠ئٞ َٔ ي١ط١ َٜت٠ٚ١ ٚ ئ١َ١ ن١ ز٠ب َٝت، غـ١باض٠ت بـ١ خـاَيٞ )ز(     ز٠طؤض  َٓٝ ٜإ ١َْ
َٝو ئـ١ّ خاَيـ١ ٜاغـاٟ             َٟ يـ١ )ر(، بـ١اَلّ ب١َـ١ضد ٍَ ئـ٠ٚ١ّ ز٠َـر بهـط ناضٚباضٟ ْا٠ٚخؤٟ ر١ضَاْبـ١ضإ، ي١طـ١

َٝؿـ١ٍ          1961خس٣١َ ١َز٠ْٞ غـاَيٞ   َٝـسا ث ٍَ ٜاغـاٟ ئٝٓعٜبـاتٞ َـؤظ٠ؼي ز٠ٚيـ٣١ ت ٚ ١َٖٛاضنطا٠ٚنـ٣١ ي١طـ١
ًَٝه َٝؿــ َٝت، ئ١طــ١ض ئــ١ّ زٚٚ ث َٝهــسا ئــ١ّ زٚٚ ْــ١نطاب َٜت، بــ١اَلّ ي١نات َٜــت ئاؾــهطا ْــ١نط َٝت، ز٠نط اض١ٜٝ ْــ١نطاب

ًَٝهاضٜا١ْ نطا٠ٚٚ بَٝٓٛاْـ١، َـٔ    َٝؿ َٟ، نْٛه١ ي١ ضابطزٚٚزا ئ١ّ ث َٜٝٛػت١ ئاؾهطا بهط َٟ، ث ٌَٝ ز٠نط َٝؿ ٜاغا١ٜ ث
َُٝـ١ بط ط١ٜـ١ى ظٜـاز بهـ١ٜٔ، بط ط١نـ١ف بـؤ ئـ٣٠ٚ١ نـ١ ئـ١ّ ضٜعث١ض اْـ١ ب١           تاٜبـ١تٞ  ئاخري ؾتِ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ئ

  َٜٔ َٜٝٛػت١ ي١ زٚاٟ ر١تط١ٜ٠ى ئاؾهطا بهـط َٜت ئ١َا١ْ ث ئ٣٠ٚ١ ن١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ زاْٛغتا١ْنا٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ بٛتط
َٝٓٝاْـ١    ٍَ ئـ١ّ ْٗ َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ي١زٚاٟ بٝػت غا بؤ خ١َيو ن١ ئ١ ئ١َ١ ي١ظؤضب٣١ ٜاغا١ٜناْسا ١ٜ١ٖ، ن١ َٔ ث

َٜٔ، غٛثاؽ.  ئاؾهطا بهط
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: ب١ض 

 ر١ضَٛٚ َاَؤغتا رطَإ.
َٜع رطَإ ععايسٜٔ حمُٛز:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜػتإ خإ نطزٟ، ثؿتطريٟ قػ١ناْٝؿٞ ز٠ن١ّ، زٜاض٠ ئ٣٠ٚ١ ن١ ث٠ٜٛ١ْسٟ  َٝو ي١ قػ١ناْٞ َٔ نٛ زٜاض٠ ب١ؾ
َٞ ب١ ٖ َٝت، زٜاض٠ ز٠ب َٝو ب ٍَ ١ٖض ال١ْٜ َِٜ ١ٜ١ٖ ي١ط١ َٞ ناتٞ بؤ زٜـاضٟ  ب١ زاْٛغتاْٞ ١ٖض َٞ ز٠ب ١ٜ٠َٛٝى ب ١ضؾ

َٞ ن١ْس٠؟، ئ٣٠ٚ١ ن١ غتاْساضز٠ يـ١ ظؤضبـ٣١ ٜاغـاناْٞ ز٠غـته١ٚتٞ ظاْٝـاضٟ       ٍَ ب َٟ، ب١َاْاٟ ئ٣٠ٚ١ ب١غا بهط
َٞ زٜاضٟ به١ٜٔ، ١ٖض٠ٖٚا خاَيٞ )ت( ١ٖٜـ١ ز٠ضبـاض٣٠    َٝط٠ف ب١ض اغيت ز٠ب ٚاَلتاْسا ٖات١ٝ َا٣٠ٚ بٝػت غاَي١، ي

َٟ نأَ ئ١ّ ظاْٝاضٟ ئاَيٛطؤض نطاٚ ب١ َٜٝٛػت١ ب١ض اغيت زٜاضٟ بهط ١ٜ٠َٛٝنٞ ظؤض ض٠ٖا ٖات١ٝٝ، ئ٠ٚ١ ث ض اغيت ب١ؾ
َٜهٞ ئـاَيٛطؤض نطاٚ؟ خـاَيٞ )    َٟ،        خظاْٝاضٜا١ْ، ١ٖض ظاْٝـاض ١َٜٛٝنٞ ئاؾـهطا ز٠نـط (َـإ ١ٖٜـ١ زازطـا ب١ضاغـيت ب١ؾـ

َٝو ي١ بطاز٠ضاْـٞ  ز٠غت١ٚاش٠ن١ ضٕٚٚ ١ْٝٝ، ئ١ط١ض بطاز٠ضاْٞ غ١ض ١ْ١َغ١ ن١ض٠ّ به١ٕ ن١ ض٠ْط١ الٟ نؤ ١ََي
َٜصٜٓـ٣٠ٚ١ ظاْػـيت،    َٝت، ئ٠ٚ١َإ ي١ بؤ ضٕٚٚ به٠ٚ١ْ١ باؾوٜـ، خاَيٞ تٛ ث١ضي١َاْتاضٜـ ئ١َ١ٜإ ضٕٚٚ ١ْب
َٝٓا١ْن١ ٚ قؤْاغٞ زٚاٜـٞ، زٜـاض٠    َٝـ ئاؾهطا نطزْٞ زاٖ َٜص٣٠ٚ١ٜٓ ظاْػيت ب١ زٚٚ قؤْاغ١، قؤْاغٞ ث زٜاض٠ تٛ
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َٜصٜٓــ٣٠ٚ١ ظاْػــيت ٜــإ تــ١ن  َِٝ نــان١ تٛ َٝـ تؤَــاضنطزٕ ٚ ٜــإ  َــٔ ثــ َٟ، ثــ ٓٝهٞ ئــ١ٚ ٚؾــ٣١ بــؤ ظٜــاز بهــط
١َٓٝض٠نـ١              َٟ ئـ٠ٚ١ ظٜـإ بـ١ زاٖ َٝـ تؤَـاضنطزٕ ٚ ٜـإ ضاط١ٜاْـسْٞ زٜـاض٠  ئ١طـ١ض ئاؾـهطا بهـط ضاط١ٜاْسْٞ، ثـ
َٝذي زٜـاض٠ ئـ٠ٚ١    َٝو ب َٜٓ َٜت٠ٚ١ ي١ ١ٖضؾٛ َٟ، ١ٖض٠ٖٚا باَلٚز٠نط َٝت، ب١اَلّ زٚاٟ ئ٣٠ٚ١ ن١ تؤَاض ز٠نط ز٠ط١ٜ١ْ

َِٝ نان١ ١َغ١ي١ٕ ٖٝض ناضٜ َٞ، ب١ضاغيت ناضٚباضٟ ر١ضَاْب١ضاْٝـ ث ١َٓٝض ْاط١ٜ١ْ ط١ض٣ ب١َاْاٟ ظٜإ ب١ زاٖ
َٝسا ١ٜ١ٖ، ١َب١غت ن١ٝٝ ئ١ط١ض بطاز٠ضاْٞ غ١ض١ْ١َغ١ ئ٠ٚ١يإ ب١ن١ض٠ٚ١َ٠ ي١ بؤ ضٕٚٚ  ظؤض ٚضز٠ناضٟ ت

 به٠ٚ١ْ١، ظؤض غٛثاؽ.
 

َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 َٛٚ ظٝإ خإ.ر١ض
َٜع ظٝإ عبسايطسِٝ عبساي١ً:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜػـتإ خـإ ز٠نـ١ّ، بـؤ           ب١ْٝػب١ت َازز٣٠ ثاْعز٠ ن١ َاز٠ ضٜعثـ١ض ٠نأْ، َـٔ ثؿـتٝٛاْٞ يـ١ ض٠ئ١ٝٝنـ٣١ نٛ
َٜت بـ١ بط طـ٣١ ز٠ٚٚ   َٝت ن١ بهط َٜو ب َٝٛاظ َٝٛاظٟ زاض ؾت٠ٚ١ٓن٣١ ب١ؾ ّ ٜـاخٛز  َا٠ٚ١ْٟ بط ط٣١ ١ٜن١ّ، ب١اَلّ ؾ

    َٞ َٝهسا ن١ ي١ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ؾـيت طـ١ٚض٠تط ْـ١ب َٝساْٞ ئ١ّ ظاْٝاضٜا١ْ ي١نات َٝت ث ١ٜ٠َٛٝى ب َٜت ن١ ب١ؾ ز٠َر بهط
ٜاخٛز ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ طؿيت ٚاٟ خٛاغت ن١ ئ١َا١ْف ئ١ّ خااَل٣١ْ ز٠ّٚٚ ن١ باغـهطا٠ٚ ئـ١َاْٝـ بـ١ ٖـ١َإ     

َٜٔ بــ١ ئـ١ٚ ن١غــا٣١ْ نــ١ زاٚاٟ ٜــاخٛز ت   َٝٛاظ ظاْٝاضٜٝــ١نإ بــسض َٝؿــه١ف نــطز٠ٚٚ،  ؾـ ١َيـ١بٞ ظاْٝاض١ٜٝنــ٣١ ث
َٝو يـ١        َٝو ئاَـادمٞ ١ٖٜـ١، ٜـ١ن َٝت نؤَـ١َي ١َُٝ ١ٖض ٜاغا١ٜى ن١ ز٠ضز٠نـ َٝساْٞ ظاْٝاض١ٜٝن١، ي١ب١ض ئ٣٠ٚ١ ئ ث
َٝـساْٞ ظاْٝاضٜٝـ١، ثاضاغـت١ٓ يـ١       ئاَادم١ ططٜٓط١ناْٞ ئ١ّ ٜاغا١ٜف زٜاض٠ ب١ض٠ْطاضٟ ب٣٠ٚ١ْٚٛ ط١ْس٠َيٝٝـ١، ث

َٞ ٚ           ثط ٠ْػٝجٞ ؾـ١رار١ٝٝت، ئ١  َٞ يـ١ّ ٜاغـاٜا١ْزا بـْٛٚٞ ٖـ١ب َٝو ئاَـادمٞ ظؤض طـطٜٓطٔ نـ١ ز٠بـ َاْـ١ نؤَـ١َي
َٝت ٚ زاٚاٟ ظاْٝـاضٟ بهـات يـ١ ٖـ١ض زاَٛز٠ظطاٜـ١ى،       َٝو ئ١ط١ض ب غ١ضد١َٞ ئ١ٚ ظاْٝاضٜا١ْ بطات ب١ ١ٖض ن١غ

ٌَ بــ١اَلّ نــ١ تــؤ ٖــاتٞ ئــ١ّ َــازز٠ ضٜعث١ض اْــ١ت زاْــا٠ٚ ن١ٚاتــ١ تــؤ ئ١ُٖٝــ١ت ٚ ططٜٓطــٞ ئــ١ّ ٜاغــا١ٜت باتــ    
َٟ بطـ١ٕ بـ١        ١َٓٝزاْٞ ئ١ّ ظاْٝاضٜا١ْ ٜاخٛز ب١ نؤت ٚ ب١ْسنطزْٞ ئـ١ٚ ن١غـا٣١ْ نـ١ ز٠ٜاْـ١ٚ نطزؤت٠ٚ١ ي١ ث
َٝبٝٓـِٝ ١ٖٜـ١ يـ١         َٟ، َـٔ ت َٟ ز٠غـتٝإ بهـ١ٚ غ١ضنا٠ٚناْٞ ٜاخٛز ب١غ١ضنا٣٠ٚ ئ١ٚ ظاْٝاضٜا٣١ْ ن١ ز٠ٜاْـ١ٚ

١َٝٝٓٝناْٞ تاٜب١ت بـ١ ئاغـاٜـ ٚ بـ١     َٝو      بط ط٣١ ز٠ّٚٚ ي١ خاَيٞ ئ١يفٞ، ْٗ َِٜ، ئـ٠ٚ١ بـ١ نؤَـ١َي بـ١ضططٟ ٖـ١ض
َُٝـ١ يـ١ ن١ٚا١ْنـ١زا باغـهطا٠ٚ ١َب١غـت يـ١            ز٠غت١ٚاش٠ ضْٚٚهطا٠ٚت٠ٚ١ ن١ ١َب١غـيت نـ١ٝٝ، بـ١اَلّ ئـ٣٠ٚ١ ئ
َٝت ب١  ١َُٜ، نْٛه١ ئاغاٜـ ب١ دٝا ْٛٚغطا٠ٚ، ئ١َا١ْ نْٛه١ زٚٚ ز٠ظطاٟ دٝاٚاظٕ، ن١ٚات١ ز٠ب ب١ضططٟ ١ٖض

١َٝٝٓٝ تاٜب١تـ١نا٢ْ ئ  ْٗ ٠َٛٝ َٜتـ٠ٚ١ نـ١ ١َب١غـت نـ١ٝٝ؟، ب١ْٝػـب١ت         ١َٖإ ؾ َُٝـ١ ضٕٚٚ بهط اغاٜؿـٝـ بـؤ ئ
َِٜ ٚ ز٠َٚٚـٝـ ئـاَيٛطؤض ٟ ظاْٝـاضٟ ز٠نـات، نـْٛه١ ٖـ١ض            خاَيٞ )ب( ٚ )ت( ن١ بـاؽ يـ١ زاْٛغـتا١ْناْٞ ٖـ١ض
ــ١ض        ــ١ض ٖ َٟ ي١غ ــط ــاضٟ به َٜهٞ ظاْٝ ــاَيٛطؤض  ــ١ض ئ ــاخٛز ٖ ــت ٜ َٜ َٝو بهط ــ١ٚتٓ َٜهه ــ١ض ض ــ١ض ٖ ــ١ ئ١ط َٝو ي١َاْ ــ١ن ٜ

َٝو ن١ ٚات١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ١ٜ١ٖ ب١ خاَيٞ ئ١يف٠ٚ١، ئ١ط١ض ث٠ٜٛ١ْسٟ ١ٜ١ٖ ب١ خاَيٞ ئ١يف٠ٚ١ ن١ٚاتـ١ تـؤ   ١َغائًٝ
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َٜت )ب( ٚ )ت(ٜـ ن١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ١ٜ١ٖ ب١ زاْٛغتا١ْنإ ٜاخٛز ث٠ٜٛ١ْسٟ ١ٖٜـ١ بـ١ ئـاَيٛطؤض ٟ ظاْٝـاضٟ      ْانط
َٜهٞ تطٜـ نؤت ٚ ب١ْسٟ به١ٜت٠ٚ١ غ١ض، ب١ْٝػب١ت خاَيٞ ) ٠َٜٛنْٛٚ خ داض ٞ زازطاٜٞ نطزٕ ٚ ن١ باف ب١ض 

٠َٜٛنـْٛٚٞ د١يػـ١ناْٞ           َٝٓاْٞ زازث١ض٠ٚضٟ، ئ١َـ١ تـ١ٚاٚ ١َتاتٝٝـ١، نـْٛه١ ئ١طـ١ض ١َغـ١ي١ يـ١ ب١ض  ب١زٟ ٖ
َٝـت ٜـاخٛز بـ١ ؾـاضا٠ٜٚٞ       َٞ، ئ١ٚا ١َسانِ خؤٟ بط ٜاض ي٠ٚ١ ز٠زا ن١ ئاٜا د١يػ١ن١ ب١ ع١يـ١ْٞ ب ١َسه١َ١ ب

َٝــت ئــ٣٠ٚ١ َــٔ   َٜو ب َٝٛاظ َٝــت ؾــ َٝــط٠زا ز٠ب َٝــت، ن١ٚاتــ١ ي َٜــت  ب َٞ بٛتط َٝــط٠زا ز٠بــ َٝؿــٓٝاضٟ بهــ١ّ ي َٟ ث ز٠َــ١ٚ
َٜط ٠ٟٚ زازث١ض٠ٚضٟ نطزٕ ي١ ق١ظ١ٜ  َٝت١ ٖؤٟ طؤض اْهاضٟ ي١ ض َٝو ن١ بب ١َٓٝزاْٞ ئ١ٚ ظاْٝاضٜا١ْ ب١ ١ٖض ال١ْٜ ث
َٜــصضا٠ٚ ١َسه١َــ١ خــؤٟ    َٝــط٠ زاض  ١ٜ٠َٟٛٝ نــ١ ي َٝت ئــ١ّ ؾــ دٝٓا١ٜناْــسا، نــْٛه١ ئ١طــ١ض ١َب١غــت يــ٠ٚ١ ْــ١ب

١ًَ ئ١ٚ ٌَ ساغ ٠َٜٛ،       ت١سػٝ َٝين بـط ٚا بـ١ض  َٜٝٛػـت١ بـ١ْٗ َٝـت ث َٝين ب َٜٝٛػت ز٠نا د١يػ١ن١ ب١ ْٗ ق١ظٜا٣١ْ ن١ ث
َٝـ             َٜصٜٓـ٣٠ٚ١ ظاْػـيت، ثؿـتٝٛاْٞ ضا١ٜنـ٣١ َاَؤغـتا رـ١ضَإ ز٠نـ١ّ، نـ١ ئ١َـ١ ثـ ب١ْٝػب١ت خـاَيٞ )ح( تٛ

َٝـ تؤَـاضنطزٕ    َٝؿ٠ٚ١، ثـ َٜت ي١ ث َٜٝٛػت١ ئ١َ١ٟ بؤ ظٜاز بهط ٚ باَلٚنطزْـ٣٠ٚ١  تؤَاضنطزٕ ٚ باَلٚنطز٠ٚ١ْ ث
َٜت٠ٚ١ ئاغا١ٜٝ، ثؿتٝٛاْٞ  َٜص٣٠ٚ١ٜٓ ظاْػيت، نْٛه١ زٚاٟ ئ٣٠ٚ١ ن١ باَلٚنطا٠ٚ١ٜ ٚ تؤَاضنطا، باَلٜٚـ بهط تٛ
َٝؿٓٝاضٟ نطز، ظؤض غٛثاؽ. َٟ، ن١ ث َٜٝٛػت١ َٛٚز١ٜ٠نٞ ظ١َ٠ْٞ زابٓسض َٜػتإ خإ ز٠ن١ّ، ن١ ث  ي١ٚ ضا٣١ٜ نٛ

َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ض  ي١َإ:ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ٖاٚض اظ خإ.
َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ئ١طـ١ض  ،غ١باض٠ت ب١ َازز٣٠ ثاْعز٠ ب١ضاغيت بط ط٣١ ١ٜن١ّ بط ط١ٜ١نٞ ظؤض ١َتات١ٝٝ، غ١ضب١خؤف زاْـسضا٠ٚ 

َٜٝٛػيت ب١ضاغيت بط ط١ٜ١ ئ١ّ َٝٓاغ١ ب١ ث َُٝٛا١ٜ َٔ ١ٜ١ٖ، ضْٚٚوٟ ٚ غاز٠ٜٞ ٚ ؾ١رار١ٝت ٚ ٚضزنطز٠ٚ١ْ ٚ ث  ث

َٝطاٟ بط ط١ٜ١ ئ١ّ َٝط٠ د َٞ ١ْٝٝ، ئ ١ٜ٠َٛٝنٞ ْاب َٝط٠ ض٠ٖاٜٞ غ١ضب١خؤ ب١ؾ َٟ، ي َٜػتإ ٠ٚنٛ ئ١ط١ض زابٓسض  خإ نٛ

َٝهٞ ب١ طٛتٞ َٜت١ تط زاض ؾتٓ َٝؿتطريٟ َٔ ئ٠ٚ١ ضٜعب١ْس١ٜنإ ْاٚ خبط َٜو ٖٝض نْٛه١ ز٠ن١ّ، ث ٠َٛٝض َٝط٠ ١ْٝٝ ث  ي

َٜو ٖات٠ٚٛ، غ١ضب١خؤ بط ط١ٜ١نٞ ن١ ٠َٛٝض  ب١ض اغيت، ؾت١ن١ ١ْٝٝ ضٕٚٚ تاٜب١تٞ، ٚ طؿيت ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ بؤ ١ْٝٝ ث

َٟ باؽ ن١ خااَل٣١ْ ب١ٚ غ١باض٠ت َٟ ظاْٝاضٟ ز٠نط ٞ  بـ١  ١ْزض ٔ  زاٚانـطاٚ،  ن١غـ َُٝٛاٜـ١  َـ  نـ١  ئ١يفـ٠ٚ١  يـ١  ٖـ١ض  ث

١َٝٝٓٝناْٞ باغٞ ٚ  ١ٖضنـ١ْس٠  ز٠نا، ئاغاٜـ تاٜب١تٞ ١ْٖ ٚ  ن١ٚاْـ١  يـ١ْا ٟ  يـ١  بـاؽ  ئـ١ ٞ  ٚ نـ١ى  ٚضز٠نـاض  نـؤَي

ٚ  ٠ٚقائٝعـسا  ي١ْاٚ ب١نٛضزٜـ ٜاغا١ٜنإ زٚاتط ي١ ب١اَلّ ز٠نا، غ١ضباظٟ َٜٓـ٠ٚ١،  بـاَل ّ  ئ١طـ١ض  ز٠نط  ت١ضدَٛـ١  ئـ١

َٜت٠ٚ١ بال ٚ نطز١ْ َُٝٛا١ٜ َٔ بهط ٞ  ١َب١غـت  ٚ ْٝٝـ١  ضٕٚٚ ْٛٚغطا٠ٚ ن١ ت١ْا١ٖٝٝن٣١ ئ١ٚ ث َٝـ  نـ١  ْٝٝـ١  ٚاظح ي

َٟ َٝهٞ َٔ نطا٠ٚ، ت١ضد١َٛ ي١ٚ ٚ  بـؤ  يـ١  ١ٜ١ٖ زٜه١ّ زاض ؾتٓ َٜٝٛػـت  ب١ض اغـيت  نـ١  خاَيـ١  ئـ١ ّ  ْانـا  ث ٚ  ئـ١  ٖـ١َٛ

َٝبس٠ٜٔ، ئ٣٠ٚ١ َٟ ن١ ث َٞ ؾتا١ْ ئ١ٚ ١ْزا١ْ ظاْٝاضٟ ئ١ٚ ١ٜعين بٛتط ٟ  ب ٞ  ٚ نـ١ى  ٚضز٠نـاض ٟ  تهٓٝهـات  ٚ بـ١ضطط

َِٜ، يــ١ نــطزٕ بــ١ضططٟ غــواتٝص١ٜتٞ َٝــت، زاض ؾــت١ٓ ئــ١ٚ ٜــ١عين ٖــ١ض  يــ١ ٚضز٠نــاضٟ )ب( خــاَيٞ بــ١ غــ١باض٠ت ب

٠َٜٛنْٛٚٞ َِٜ ْٛغتاْٞزا ب١ض  ٍَ ١ٖض َٝو ١ٖض ي١ط١ َٝبٝين ئ١ط١ض )ت( ٚ )ب( خاَيٞ زٚٚ ١ٖض ت١بع١ٕ ال١ْٜ  به١ٜٔ ت

َٜٓٝتـ٠ٚ١  نـ١  ١ٜعين ي٠ٚ١ باغٞ َٝس٠طـ٣١  ٚا ز٠خٛ ٞ  ت ٞ  باغـ ٞ  ظٜـاتط  ْا٠ٚخؤٜـ١،  ث٠ٜٛ١ْسٜٝـ١ناْ  ٚ ب١غساٜـ١  باغـ



 88 

١َُٜ ث٠ٜٛ١ْس١ٜناْٞ باغٞ َٝؿا٣١ْ ئ١ٚ ٚ ١ٖض َٜهه١ٚتٔ نطز٣١ْ ئاَيٛطؤض ٟ ئ١ٚ ١ٖض )ت( خاَيٞ ١ٖٕ، ن  ئ١ٚا١ْ ٚ ض

َٞ  باب١ت٣١ ئ١ٚ ١ٖض َٜتـ٠ٚ١،  يـ َٜٓسض ٔ  ز٠خٛ َُٝٛاٜـ١  َـ ٚ  ث ٟ  ئـ١ ١ٜ٠َٛٝ َٝين  ٖـات٠ٚٛ  نـ١  ؾـ ٕ  بـ١ْٗ َٜهه١ٚتٓـ١نا ٕ  ض  ٜـا

٠ٚ١َٓٓٝ زاْٛغتا١ْنإ ٜإ ث٠ٜٛ١ْس١ٜٝنإ ٠َٛٝ ئ١ّ ئا ب١ض اغيت سي ١َٝٓٝ ؾ ٞ  ي١ ئ١ط١ض ئ٠ٚ١ تان٣١؟ ْٗ َٝه  ْـا  ساَيـ١ت

َٞ ئاغاٜٞ َٝؿ١ ١ٖض ب ٕ  ئ١ط١ض خؤ١ٜتٞ، َاؼي ٚ خؤ١ٜتٞ س١قٞ خ١َيو نْٛه١ خ١َيو، ي١بؤ ز٠نا غتزضٚ ن  ؾـت١نا

َِٜ، ي١غ١ض ١ْبٔ تطغٓاى َُٜٞ ئاغاٜؿٞ ي١غ١ض ١ْبٔ تطغٓاى ١ٖض َٞ،  خ١َيو ئاغا١ٜٝ نٛضزغتإ ١ٖض ّ  بٝعاْـ  بـ١اَل

١َُٝ ئ٣٠ٚ١ ي١ب١ض ب١زاخ٠ٚ١ َٝهـسا  ي١ ئ ٔ  ٚاقع َٝٓري،  بـ١  ز٠شٜـ ٚ  ث٠ٜٛ١ْسٜٝـ١نإ،  ظؤضبـ٣١  ْـ١ٖ َٜب١غـتا٣١ْ  ئـ١  طط

،َٜٔ َٜطاٚ ز٠نط َٜط ش َٜٔ،  ش ٞ  خـ١َيو  ز٠نـط َٝـ َٝـو  ئـ٠ٚ١  ي١بـ١ض  ْٝٝـ١،  ئاطـازاض  ي ٚ  نـ١  بـ٠ٚٛ  زضٚغـت  طَٛاْ ٚ  ٖـ١َٛ  ئـ١

َٝو ب١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ث٠ٜٛ١ْسٜا٣١ْ َٝه٠ٚ١ ب١ ٜإ سعب َٝين  بـ١  ١ٖٜـ١  ز٠غت١اَلت ٚ  ٚ ْـ١ٖ َٜطا َٜـط  بـ١ش َٜٔ،  ش  ي١بـ١ض  بهـط

ٍَ َٔ ئ٠ٚ١ َٟ، ز٠َر ئ١ط١ض خاَي١ن١ زٚٚى ١ٖض زاِْٝ، ئ٠ٚ١ ي١ط١ ٠َٛٝ ب١ّ ب١اَلّ باؾ١، بهط َٞ  ضؾـت١ٓ  زا ؾ  نـ١  ْـ١ب

١ٜ٠َٛٝ بــ١ّ ب١ضاغــيت َٜٝٛػــيت ظاْٝاضٜٝــ١نإ ؾــ َٜت٠ٚ١،؟غــ١باض٠ت خــ١َيو يــ١ خــ١َيهٔ، َــاؼي خــ١َيهٔ، ث  بــ١ بؿاضزض

َٞٝ َٝرب ن  ي١ ا١ٜىنؤَجاْٝ ٚ ن١ؽ ١ٖض بؤ ٠ٚاْاض  ظٜاْٞ ٜإ قاظاْر ٜإ نطزٕ ئاؾهطا ز٠نا، )ز(باؽ خاَيٞ ي١ ض٠ٚا ن

ًَٞ ٠َٛٝضطريا٠ٚ خاَي٣١ ئ١ّ ن١ ثطؤش١ٜ٠ٟ ئ١ٚ ئ١ق ١ٜ٠َٛٝ ب١ّ ب١ض اغيت ي ١ٜ٠َٛٝنٞ ١ْٝٝ، ؾ َٝهـ١  ْازضٚغت، ب١ؾ  خاَي

َٝهٞ ي١تهطا٠ٚ، ب١ؾهطا٠ٚ، زٚٚ َٝٓسضا١ٜ ب١ؾ َٝط٠ ٖ ٟ  ت١ضدَٛـ٣١  ي َٞ  زٜهـ٣١  ب١ؾـ١ن٣١  نـطا٠ٚ،  نـٛضز  بطزضاٜـ١،  يـ

ًَٞ غ١ٜطٟ ئ١ط١ض َٞ ٣١خاَي ئ١ٚ ن١ به١ٜٔ ثطؤش١ٜ٠ ئ١ٚ ئ١ق  ٚ تٝذاض٠ ب١ تاٜب١ت ظاْٝاضٟ باغٞ ئ١ٚ ٠ٚضطريا٠ٚ ي

َٝٞ باغٞ ز٠نا، َاٍ ب١ ٚ غٓاع١ ب١ َٝربن َٝٞ ئاغا١ٜٝ ْانا، نؤَجاْٝا١ٜنإ ن َٝرب ن َٝٞ خ١َيو نؤَجاْٝا١ٜنإ ن َٞ ث  بعاْ

َٞ ع١ي١ْٞ ٚ َٞ، خ١َيو ناٟٚ ي١ب١ض ٚ ب َٝٞ خ١َيو ب َٞ، ئاطازاض ي ّ  ئـ٠ٚ١  ٜـ١عين  ب ١ٜ٠َٛٝ  بـ١ ٔ  اغـيت، ب١ض  ْٝٝـ١  ؾـ  َـ

َُٝٛا١ٜ َٝهٞ خاَي١ ئ١ٚ ث َٞ،  ْات١ٚاٚ خاَي َٝهـ١  ز٠ضز٠نـ َٜٝٛػـت  ٖـٝض  ب١ض اغـيت  نـ١  خاَي َٝـط٠  ْٝٝـ١  ث ٚ  ي  ظاْٝاضٜاْـ١  ئـ١

َٝٞ خ١َيو َٞ، ئاطازاض ي َٝهٞ ١ْب ٕ  ْاٚخؤٟ ناضٚباضٟ ١َغ١ي١ٟ زٟ خاَي  ١َب١غـت  ْٝٝـ١،  ٚاظح ئـ٠ٚ١ف  ر١ضَاْبـ١ضا

 ي١بــ١ض ظاْٝاضٜٝــ١ناْٝإ ئــ٠ٚ١ ٜــ١عين سهَٛــ١ت، ٠ظطانــاْٞز ٚ زاّ ر١ضَاْبــ١ضإ؟ ْــاٚخؤٟ يــ١ناضٚباضٟ نــ١ٝٝ

َٞ؟ خ١َيو ز٠غيت َٝٞ خ١َيو ١ْب َٞ؟ ي َٝهٞ ئ٠ٚ١ ئٝسٟ ١ٜ١ٖ، ن١ؽ تان١ ب١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ئ١ط١ض ١ْظاْ  زٜه١ٜـ١،  باب١ت

َٜهاضٟ ١ٖض ئ١ٜٚـ ْاظامن َٟ ١ْٝٝ، ٚاظح ظؤض ئ٠ٚ١ ب١ؽ ١ٜ١ٖ، زٟ ض ١ٜ٠َٛٝ  ب١ّ ْانط َٝتـ٠ٚ١،  ؾـ َٓٝ ٞ  سي ١ٜ٠َٛٝن  ب١ؾـ

ٍَ َٔ طؿيت َٝـط٠زا  ن١ ضٜعب١ْس٠ٟ ١َٖٛٚ ئ١ٚ ب١ض اغيت زاّ ئ٠ٚ١ ي١ط١ ٚ  ٖـات٠ٚٛ،  ي ٚ  ئـ١  نـ١  ئٝػتٝػـٓائ٣١  ٖـ١َٛ

َٝط٠ َٜٔ ظاْٝاض١ٜنإ ئ٣٠ٚ١ بؤ  ٖات٠ٚٛ ي ٠ٚ١َٜٓ، ن١ّ خ١َيو، ب١ ١ْزض َٟ بهط َٜٔ ز٠َر خاَي١نإ ي١ ١ْٖس ٍَ  بهط  ي١طـ١

 غٛثاؽ. ١ٜى،
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َا  ٕ:ب١ض 

 عُط. ز. ر١ضَٛٚ
َٜعز. عُط ظيس اَري )ْٛض٠زٜين(:   ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٟ  بـ١  ط١ٜؿـذي  ئاظازٟ ٚ َاف ب١ ث٠ٜٛ١غت١ ن١ ١ٜن١ّ بط ط٣١ ب١ غ١باض٠ت ٍَ  ظاْٝـاض ٞ  ي١طـ١ ٞ  ئاغاٜؿـ  ٚ ١ْتـ٠ٚ١ٜ

َٝهٞ ب١ضططٟ، ثطغٞ َٟ ططٜٓط١، ظؤض ظؤض، خاَي  ٚاَلتسا، ط ا١ْٝتٞي١سهَٛ نْٛه١ ب٠ٛغتري، ي١غ١ضٟ دسٟ ب١ ز٠نط
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ـ  ب١طؿيت، ٚاَلتاْسا غٝاغٞ ي١غٝػت١َٞ ٞ  ب١تاٜبـ١تٝ ٞ  ٚاَلتـاْ َٟ  نـ١  بؤتـ٠ٚ١  غـار  ئـ٠ٚ١  زضيٛنطاغـ َُٝـ١  ز٠نـط  ئ

َٞ ئاغاٜؿُإ َٞ ئاظازٟ، ب١ب ١ٜ٠َٛٝنٞ ٜإ ظاْٝاضٟ ب١ ط١ٜؿذي َاؼي ب١ب َٞ،  طؿـيت  ب١ؾ ّ  ٖـ١ب َٟ  بـ١اَل  ب١ض اغـيت  ْـانط

َٞ ظاْٝاضٟ ب١ ط١ٜؿذي ئاظازٟ ٚ ظاْٝاضٟ ب١ ط١ٜؿذي ؼيَا ب١تاٜب١تٝـ ب١طؿيت، َار١نإ ٚ ئاظازٟ  ٚ ئاغاٜـ ب١ب

َٞ، ئاضازا ي١ ئاغاٜـ نطزْٞ ب١ضق١ضاض ٚ ْٝعاّ َٝه١ ئ١َ١ ب َٝٛز٠َٚي١تٞ نؤ١ََيطاٟ ز٠َ  ي١غـ١ض  ناضٜإ ؾاض٠ظاٜإ ٚ ْ

َٝٛز٠َٚي١تٞ ثط ؤتؤنؤَيٞ ن١ ١ْٖات٠ٚٛ ي١خؤ٠ٚ نطز٠ٚٚ،  يـ١َازز٠نا٢ْ  ا١َٕز١ْٝٝ٠ن غٝاغ١ٝ ئاظاز١ٜٝ ب١ تاٜب١ت ْ

َٞ ئ١ّ تاٜب١تٔ ن١ (33) (،31) (،19)  ضا ئاظازٟ َاؼي باَلٚنطز٠ٚ١ْٜإ، ٚ ظاْٝاضٟ ب١ ط١ٜؿذي َاؼي ب١ َازز١ٜ٠ غ

َٜهدػـذي،  خـؤ  ئاظازٟ ١ٖض٠ٖٚا ز٠ضبط ٜٔ، ّ  ض َٝط١ٜؿـتٓٝإ،  ََٛاض٠غـ١نطزْٝإ،  ئاظازٜٝـ١ٜإ،  ٚ َـاف  دـؤض٠  ئـ١  ث

ــتٓٝاْٞ َٜهدػ ــتؤت٠ٚ١ ض ــ١ ب١غ َٝو ب ــ١َي ــٓائاتئٝػت نؤَ ــ١اَلٚاضزٕ، ٚ ٝػ ــ١ ٖ ــ١ٕ ن ــٞ ئ١َاْ ــ٠ٚ١ٜٞ ئاغاٜؿ  ٚ ١ْت

َٞ ْٝؿتُٝاْٞ، َٞ ١ْت٠ٚ١ٜٞ، ٚ ْٝؿتُٝاْٞ ئاغاٜؿٞ ي١غ١ض بيَب زضٚغت خ١ت١ض ْاب  بـؤ  ٕخ١ت١ضٜا َا١ٜٟ بب١ٓ ْاب

ٞ  غـ١ض  بـؤ  ١ٖض٠ٖٚا تط، ن١غاْٞ تط، ئ١ٚاْٞ ئاظازٟ ٚ َاف غ١ض ٞ  ٚ طؿـيت  ت١ْسضٚغـيت  ٚ طؿـيت  ئـازاب  غـ١ال١َت

َٝٛز٠َٚي١تٞ ثط ؤتؤنؤَيٞ ئ١َ١ طؿيت، ٞ  ي١ غٝاغ١ٝٝنإ ئاظاز١ٜ ٚ َاف ب١ تاٜب١ت ْ  نـطا٠ٚ،  ئُٝـعا  نـ١  1966 غـاَي

َٞ بٛاض ن١ٚتؤت١ ٜـ (1976) غاَيٞ َٝهطز٠ٚ١ْ، د َٝٛز٠َٚي١تٞ، ثط ٠ْػٝجٞ ٠ٚنٛ ئ١َ١ ب١د ْ ١َُٝ ٍَ ١ٖضطٝع ئ  ي١ط١

َٝري ن١ ب١ض اغيت ْري ئ٠ٚ١ ًَ ـ  طزْٞق١ضاضن ب١ض ٜإ ٚالًََت ي١ نطزٕ ب١ضططٟ ب ّ  ٚ ئاغـاٜ ٞ  ي١غـ١ض  غٝػـت١  سٝػـاب

َٞ، َار١نإ ٚ ئاظازٜٞ َٞ ب١اَلّ ب َٞ، ٖاٚغ١ْطٞ ز٠ب َٞ ١ٜ١ٖ، ١ٜنو٠ٚ٠ ب١ ث٠ٜٛ١ْسٜإ ١ٖب َٜـو  ز٠ب َٟ،  ض  ئ١طـ١ض  خبـط

َٝري  ٟ  بـ َٟ  صيْٛٚـ٣١  غـ١ٜط ٕ  ١ْٖـس ٟ  ٖـ١تا  ٜــإ ٚاَلتـا َٜهدـطاٚ ٞ  ض َٝٛز٠َٚيـ١ت ٟ  بهـ١ٜٔ،  ْ َُٝب١ض (11) يـ١زٚا َٝبت  غــ

ٞ  ٚ ثػجؤضإ ي١ بااَل يٝص١ٜ١ْنٞ َٜؼ  ئ١ْـساَاْ َٝهٗـات  نـؤْطط ٞ  زضاغـ١  بـؤ  ث ٚ  نطزْـ  يـ١  ضٜٚٚـسا،  نـ١  ضٚٚزا٣٠ٚ ئـ١

َٜــس٠ض ؤٜٞ نــ١ ط١ٜؿــذي بــ٠ٚ١ خؤٜاْــسا ضاثــؤضتٞ َٜهاض٠ خــاٟٚ ٚ ؾــٌ ٚ ظ َٜو ٜــإ ئ١َٓٝٝــ١نإ، يــ١ض  دــاضإ ١ْٖــس

ٟ  بـ١  ط١ٜؿـذي  نـ١  ئـ٣٠ٚ١  بـؤ  بـ١ز٠ض  ضاز٠ ي١ ئاغاْهاضٟ َٟ،  ٖـ١ب٠ٚٛ  ظاْٝـاض َٜـو  يـ١ٚ ٞ  ١يـ  بـ٠ٚٛ  ٖؤناض  ٖؤناض٠نـاْ

َُٝب١ض، (11ٟ) ضٚٚزا٠ٚناْٞ َٝبت  ئاغـيت  ي١غـ١ض  ٜاغـا،  ئاغيت ي١غ١ض بط١ٕ ١ْظ٠ض ئٝعاز٠ بط ٜاضٜاْسا ئ١ٚإ بؤ١ٜ غ

َُٜٓاٜٞ، ئاغيت ي١غ١ض َٛئ١غ١غات، َٝو ٜاغا ئاغيت ي١غ١ض ض َٝو  ز٠ضنطز، تاظ٠ٜإ ٜاغاٟ نؤ١ََي ٚ  ٜـ١ن  ٜاغـاٜا١ْ  يـ١

َٝهٞ ن١ ئ١نت( )ثاتطٜؤت ئ١َ١ضٜها ْٝؿتُٝاْٞ ٜاغاٟ ّ  نـطز،  زضٚغـت  ئ١َـ١ضٜها  يـ١  طـ١ٚض٣٠  د١ز٠ي  ٜاغـا١ٜ  ئـ١

َٜطــاٟ َٜططتٔ نــ١ زا ض َٞ، َــ١مسٛح ٖاٚٚاَلتٝــإ ث٠ٜٛ١ْسٜــ١ناْٞ يــ١ طــٛ َٜطــا بــ  نــ١ ئــ١َين َٛئ١غ١غــاتٞ بــ١ زضا ض

َٝو ئاضاغت٣١ ْا١ٜ١َى ٟ  ب١ به١ٕ ن١غاْ ٞ  ْاَـ٣١  ْـاٚ ٕ  بـ١  ١ْتـ٠ٚ١ٜٞ،  ئاغاٜؿـ ٕ  ٖـ١ظاض  ز٠ٜـا  ئاضاغـت٣١  ْاَـ١ٜا

َٜطاؾٞ زانٕٛٚ، ب١زٚا بؤ نطز خ١َيو ٞ  بهـات،  ئاؾـهطا  ْا١ٜ١َ ئ١ّ ن١غ١ ئ١ٚ ١ْز٠زا ض َٝه  زضٚغـت  طـ١ٚض٠  دـ١ز٠ي

َٜهاض٠ ئ١ّ ئ١َ١ ن١ بٛٚ، ٍَ ت١ْاقٛظ٠ٟ ئ١ّ ٜاغاٜا١ْ ئ١ّ ئ١َٓٝا١ْ، ض ٕ  ب١اَلّ ١ٜ١ٖ، ز٠غتٛٚض ي١ط١ ٞ  ٚتٝـا  ئاغاٜؿـ

ٟ  ئاغاٜؿٞ ٚ ئ١َ١ضٜها ٖاٚٚاَلتٞ ٞ  ئ١َـ١ضٜها  نؤَـ١َيطا ٔ  غـ١ض٠ن ْ  تـطٜ ٔ  ٚ رئاَـا ٞ  غـواتٝصتطٜ ١َُٜٝـ١،  ئاَـادم  ئ

ــا١ٜنٞ ــإ ٜاغـ ــطز تطٜـ ــ١ْاٚ ز٠ضنـ ــاٟ بـ ــٞ ٜاغـ ــ١اَلت( )ئاشاْػـ ــاٟ َٛاغـ ــ١نإ، ٜاغـ ــ١ّ رط ؤن١خاْـ ــاٜا١ْزا يـ  ٜاغـ

َٝسان٣٠ٚ١ْٚٛ ٕ  ز٠ب١خؿٔ، ١َعًَٛات نؤٕ نطز، دسٜٝإ ث ٕ  ٠ٚضز٠طـطٕ،  َـ١عًَٛات  نـؤ ٟ  نـؤ َٜهـاض  ئـ١َين  ض

َٝٔ، تاظ٠ ٞ  تا ١ٖٕ٠َٚيبس تا ثؿهٓري، ب١ غ١باض٠ت زاز٠ْ ٕ  ئ١َٓٝٝـ١ت ٞ  بـ١  غـ١باض٠ت  بهـ١ٕ،  ب١ضقـ١ضاض  خؤٜـا  بـاْه

َٝٛز٠َٚي١تٞ ٟ  ئ١ط١ض ْ ٟ  غـ١ٜط ٞ  َاَيجـ١ض  ٞ  بـاْه َٝٛز٠َٚيـ١ت ْ  ٔ ّ  بهـ١ٜ َٜهدـطا٠ٚ  ئـ١ َٝٛز٠َٚي١تٝٝـ١  ئابٛٚضٜٝـ١  ض  يـ١  ْ
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َٝساْٞ َٜهٞ نطز٠ٚٚ، ئٝػتٝػٓاٟ ز٠ٜإ خؤٟ ي١غ١ض ظاْٝاضٟ ث َٜهدطاٚ َٝٛز٠َٚي١تٞ، ض ٔ  بؤ١ٜ ْ ٍَ  َـ ّ  ي١طـ١  نـ١  ئـ٠ٚ١

ٛ  بـ١ؽ  ١ٖبٔ، ١ٖاَلٚاضزْا١ْ ئ١ّ ّ  ٠ٚنـ َٝـسا  ئاَـاش٠ ٞ  بـ١ضاططتين  ث ٕ  ٖاٚغـ١ْط َٝٛا ٟ  بـ١  ط١ٜؿـذي  َـاؼي  يـ١ْ  ظاْٝـاض

ٍَ َٞ،  ٜـ١نو  سٝػابٞ ي١غ١ض ٖٝهٝإ ٚات١ ئاغاٜـ، ٚ ئ١َٝٓ١ت نطزْٞ ب١ضق١ضاض ي١ط١  بط طـ٣١  بـ١  غـ١باض٠ت  ْـ١ب

ٍَ َٔ ١ٜن١ّ ٕ  ٖـاش٠  نـ١  ب١ض اغـيت  ئ٠ٚ١ّ ي١ط١ َٝـسا  ئاَـاش٣٠  خـا َٜتـ٠ٚ١ ض نـ١  ث َٜتـ٠ٚ١،  ٚ َٜهبدط َٜصض ٔ  زابط   ٚ بـري  َـ

ـ  ن١ ز٠ن١ّ ئ٠ٚ١ ي١غ١ض د١خت ب١الًَّ ٖاٚب١ف، يٝص٣١ْ بؤ ْاضز ْٛٚغطاٚ ب١ خؤّ بؤنْٛٚٞ ِ  َٓـٝ  ٚاٜـ١  ض٠ئـٝ

َٜتــ٠ٚ١، زٚٚبــاض٠ َٜصض َٝري زابط  ًَــ َٝٓٝٝــ١ ٚ ظاْٝــاضٟ ب  بــ١ ٚ بــ١ضططٟ بــ١ ث٠ٜٛ١غــت ١ٖٚاَيططٜٝــ١ناْٞ ٚ تاٜبــ١تٞ ْٗ

َِٜ، ١ي ْٝؿتُٝاْٞ ئاغاٜؿٞ ٚ  بهـ١ٝٝ  ١ْى نٝفا١ٜت١، ئ٠ٚ١ْس٠ ١ٖض ٌ  ْـا  ٖـ١ض٠ٖٚا  ٚضز٠ناضٜٝـ٠ٚ١،  ئـٝو  ٚ ت١راغـٝ

َٜعّ بطاٟ بريٚبؤنْٛٚٞ ي١ ثؿتٝٛاْٞ ٞ  عبسايًـ١  ناى ئاضاؽ، ز. ناى ب١ض  ّ  حمُـٛز  سـاد ٕ  نـ١  ز٠نـ١  بـ١  ئاَاش٠ٜـا

َٝو ١َغ١ي١ٟ ٞ  نـطز،  ئاغاٜـ ب١ ث٠ٜٛ١غت تطٟ بٛاضٟ نؤ١ََي ٞ  ب١تاٜبـ١ت ٞ  ض٠ٖٚاٖـ١  ئـابٛٚضٟ،  ئاغاٜؿـ َٝه  ب١ؾـ

ٔ  تـط  ١ٖاَلٚضزاْـ١  ئ١ٚ ئٝػتٝػٓائ١ٚ ئ١ٚ ن١ زا ب٠ٚ١ ئاَاش٠ٜإ ٖاٚناضإ ي١ ظؤض ٕ  ٚؾـ٣١  َـ ٞ  يـ١  ٖـ١اَلٚضاز  دٝـات

َٝهٝؿِ ٖاتٕٛٚ، تطزا ٜاغا١ٜناْٞ ي١ ن١ ضٜعث١ض ، ّ  بؤ ْاضزبٛٚ زاض ؾتٓ ٍَ  ٖاٚبـ١ف،  يٝصْـ٣١  بـؤ  بط ط١ٜـ١،  ئـ١  ي١طـ١

ٟ  ب١ ط١ٜؿذي َاؼي ٜاغاٟ غ١ٜطٟ ئ١ط١ض ئ٠ٚ١ؾسا ٟ  ظاْٝـاض ٕ  يـ١ال ٔ  ٚاَلتـا ٞ  بهـ١ٜ ٞ  ب١تاٜبـ١ت  زضيٛنطاغـٞ،  ٚاَلتـاْ

َٝو َٜٝٛػت ض٠ْط١ نطز٠ٚٚ، زاخٌٝ تطٜؿٝإ ئٝػتٝػٓائاتٞ نؤ١ََي ٕ  بهـا  ث َٞ  ئاَاش٠ٜـا ٔ  ثـ ٕ  بـس٠ٜ َٝٓري  بؿـٝا  طـٛدم

١َُٝف، َٝساْٞ صي١ْٚٛ بؤ ئ َٝت١ ن١ ظاْٝاض١ٜٝى ث  ن١ ظاْٝاض١ٜٝى ٜإ ظاْٝاض، غ١ضنا١ٜ٠ٚنٞ ئاؾهطابْٛٚٞ ٖؤٟ ز٠ب

َٞ ٜاغا ب١ ئ١غاغسا ي١ ١َٝٝٓٝ ئ١ٚ ز٠ب ْٗ ،َٟ َٜعض َٝساْٞ ٜإ بجاض َٝتـ١  ن١ ظاْٝاض١ٜٝى ١ٖض ث ٞ  ز٠ب ًَٝهطزْ َٝؿـ  ٚ َـاف  ث

َٞ، ٖاٚٚاَلتٞ تط، ن١غاْٞ ئاظازٟ َٞ، ططٚٚخ ب َٝهٞ ١ٖض ب َٞ، تط ال١ْٜ  غٛثاؽ. ظؤض ب
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ئاؾيت خإ.
َٜع ئاؾيت ععٜع قاحل:ب١  ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝبٝٓــِٝ ١ٖٜــ١، بط طــ٣١ ١ٜنــ١َٞ ثؿــتٝٛاْٞ يــ١ٚ ضاٜــ١ ز٠نــ١ّ نــ١       َٝو ت غــ١باض٠ت بــ١ّ َازز٠ٜــ١ َــٔ نؤَــ١َي
َٞ ظؤض خـطاخ زاٜـإ ضؾـتؤت٠ٚ١، ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ بؤٜـ١ ظؤضتـطٜٔ             ١ٜ٠َٛٝى ز٠غيت يٝصْـ٣١ ٖاٚبـ١ف خـؤف بـ ب١ؾ

َٝهـسا ئـ١ٚ َٛئ١غ١غـ١ٜ١ بـؤٟ ْٝٝـ١      قػ٣١ ي١خؤ ططت٠ٚٛ، ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ب١ؾ ١ٜ٠َٛٝنٞ ضٕٚٚ ١ْٖات٠ٚٛ ن١ ي١ نات
َٞ يـ١ٚ ب١ضش٠ٚ٠ْـسٟ           َٝساْٞ ظاْٝـاضٟ ئ١طـ١ض ٖـاتٛ ب١ضش٠ٚ٠ْسٜٝـ١نٞ طؿـيت طـ١ٚض٠تط بـ َٜططٟ بها ي١ب١ضز٠ّ ث ض
َٝط٠زا زٚٚ ساَيـ١شيإ ١ٖٜـ١، ٜـإ بط ط١نـ١ بـ١          َٛئ١غ١غ١ خاغ١، ن١ بط ٜاض ز٠زا ظاْٝاض١ٜٝن١ ْـ١زات، ٚاتـ١ ئـ١ي

َٞ ئ١ٚ بط ط١ٜ١ طؿت١ٝٝ ت َٞ ن١ ز٠ب ١ٜ٠َٛٝى ب َٜت٠ٚ١ ٜإ ن١ ز٠ن١ٓٝ غ١ض ئٝػتٝػٓائ١نإ ب١ؾ َٜصض ١ٚا٠ٚتٞ زاز٠ض 
١ٜ٠َٛٝنٞ طؿــيت ضٚســٞ      ٍَ ٜــ١نوزا، ب١ؾــ َٞ ي١طــ١ ــت، ْــ١ى تــ١ْاقٛظ بــ َٝ يــ١ خعَــ١تٞ بط طــ١ناْٞ خــٛاض٠ٚ٠زا ب

ٝه١ُت١نـ٣١ ي٠ٚ١زاٜـ١ نـ١    ٜاغا١ٜن١ ١ٜنػـا١ْ بـ١ ؾـ١رار١ٝت ٚ ن١ؾـف نطزْـٞ ظاْٝـاضٟ، ٖـ١َٛٚ ٜاغـا١ٜى س        
َٝـساْٞ        َٟ طـطتٔ ي١بـ١ض ز٠ّ ث َٝو ئػـٛيٞ ض َٝط٠زا ١ْٖاتٜٛٚٔ باؽ يـ١ نؤَـ١َي ١َُٝ ي َٟ، ئ َٜعض ضٚسٞ ٜاغا١ٜن١ بجاض
َٝؿـٛٚزا ْـ١ٜتٛا٠ْٛٝ       ظاْٝاضٜسا به٣١، ضٚسٞ ٜاغا١ٜن١ خؤٟ ١ٜنػا١ْ ب٣٠ٚ١ نـ١ ٖـاٚٚاَلتٞ ي١غٝػـت١َ١ناْٞ ث
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َٜطاٟ ئ١ّ ٜاغ ١َُٝ ي١ض َٜت ئ١ٚ َارـ١ بـؤ ٖاٚٚاَلتٝـإ ز٠غـت١ب١ض بهـ١ٜٔ، ٚاتـ١       بطات ب١ ظاْٝاضٟ، ئ ا٠ٚ١ٜ ز٠َا١ْٚ
َٝٓاْٞ ظاْٝاضٜسا بـ١بط ٚاٟ َـٔ ٠ٚنـٛ     ٍَ ضٚسٞ ب١ز٠غتٗ َٞ ي١ط١ َٜص٠ٚ١ٜٓ َٛت١ْاقع ب ئ١ط١ض ١ٖض بط ط١ٜ١ى زاز٠ض
َٝهطزْٝؿــسا ٖاٚٚاَلتٝــإ ٚ خــ١َيهٞ طؿــيت غــٛٚز١َْسٕ،   َٞ ب١د َٝــت، ْــ١ يــ١ دــ َٞ ٜاغــا١ٜن١ ْــ١ قــ٠ٛتٞ ز٠ب ٚابــ

َٝو   غــ١ باض٠ت بــ١ بط طــ٣١ ز٠ّٚٚ نــ١ بــاؽ يــ١ ئ١غــط اضٟ خــاؽ بــ١ ئــ١َين ئٝكًــِٝ ٚ زٜفــاعٞ نــطا٠ٚ، نؤَــ١َي
َٜت  َٞ ئ٣٠ٚ١ ن١ ت١عطٜفٞ ساَي١ت١نإ بهط ئٝػتٝػٓائات خطا٠ٚت١ ْاٚ ن١ٚا١ٜ١ْن٠ٚ١، ي١ظؤضب٣١ ٜاغاناْسا ب١ب

ـً   ًَٞ ئ١غ َٜصضا٠ٚت٠ٚ١، بؤ صي١ْٚٛ ت١راغـٝ ٍَ ئ٠ٚ١ؾـٞ نـ١ بط ط١نـ١      ش١ ظؤض بـ١ َٛدـ١ض ٠زٟ ٖـات٠ٚٛ،   ٝزا١ْض  ي١طـ١
ْـ  َٞ غـ١قف،      ١غ١قفٞ ظ١َ٠ْٞ ي١ط١َيسا ت١سسٜس ١ْنطا٠ٚ، ب١اَلّ ئاٜا ئ١ّ ظاْٝاضٜا ١ٜ٠َٛٝنٞ بـ )االابـساالٖط( ب١ؾـ

َٝتـ٠ٚ١؟ ئ١طـ١ض بـاؽ يـ١           َٓٝ َٟ، ٜـ١عين ٖـ١تا َـا٠ٚ ب١غـط ٟ ز٠َ َٞ ئ٣٠ٚ١ غ١قفٞ ظ١َ٠ْٞ بؤ ت١سسٜس بهـط ب١ب
َٜو ٚاَل َٟ، ي١ ١ْٖس َٜو ٚاَلت ز٠نط َٞ       ١ْٖس َٞ ظاْٝـاضٟ يـ َٞ بهـ تاتسا ز٠ظطاٟ ْٝؿتُٝاْٞ ١ٜ١ٖ، نـ١ خـ١َيو ز٠تـٛاْ

َٝـسَإ ١ٖٜـ١ نـ١ ز٠ظطاٜـ١نٞ ْٝؿـتُٝاْٞ يـ١ ئآٜـس٠زا زضٚغـت            َٜطاٟ ئـ١ّ ٜاغـا٠ٚ١ٜ ئَٛ ١َُٝ ي١ ض َٟ، ئ ٠ٚض بطط
َٝو ظاْٝـاضٟ ز٠غـت بهـ١َٜٚ      َٝـو نؤَـ١َي َٞ ب١ نًٝه َٝت بتٛاْ َٝو ١ٖب َٜح غاٜت َٝت، ١َٖٛٚ ٖاٚٚاَلت١ٝٝى ٜإ ٚ ت، ب

ـً         ١ًَقٝٝـ١، ت١راغـًٝٞ ئ١غ َٝط٠ زاْـسضا٠ٚ بـؤ َٛت َُٜٞ      ٝب١اَلّ ئ١َـ٣١ نـ١ ئـ١ي َُٝـ١ نـؤٕ بـعاْري ٖـ١ض ش١ باؾـ١ ئ
نٛضزغتإ ب١ض٠ٚ ت٠ٚ١دٖٛٞ ئ٠ٚ١ ز٠ض ٚا ن١ زاٖاتٞ طؿيت ت١ضخإ بها بؤ نـط ٜين نـ١ى ٚ ت١ق١َـ١ْٞ، نـؤٕ     

َٜص     ــإ تٛ ــا ٜ ــ١ به ــتإ قػ َُٜٞ نٛضزغ ــ١ض ــس٣٠ ٖ ــ١ض ئآٜ َٞ ي١غ ــٛاْ َٝو بت ــ ــ١َٛٚ   باسٝػ ــ١ض ٖ ــات، ئ١ط ــ٠ٚ١ به ٜٓ
َٝو يـ١ّ ظاْٝاضٜاْـ١ بطاتـ١....، بؤٜـ١ ئ١طـ١ض           َٞ ب١ؾـ َٞ، ١ْطات١ ز٠غـيت، خـؤ ز٠بـ َٝطاٟ س١دب ب ظاْٝاض١ٜٝنإ د
َٞ ئاَادم١نـ٣١ بـؤ ت١سسٜـس            َٟ، ز٠بـ َٟ بـا يـ١ تـ١دٗٝعات٢ ع١غـه١ضٟ ز٠نـط باؽ ي١ ت١راقًٝٞ ئ١غًٝش١ ز٠نـط

َٞ ز٠طري َٜطاٟ ي َٟ، ي١ نٝسا ئ١ّ ظاْٝاضٜا١ْ ض  َٟ ن١ ١ْطات١ ٖاٚٚاَلتٞ......بهط
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َِٝ، يـ١ٚ نـ١ْس ضؤشاْـ٣١ ضابـطزٚٚ ئ١َ١ضٜهٝٝـ١نإ             ًَـ َٞ ب َٟ ٜـ١ى َٛالسـ١ظ٠ٟ بطاٜاْـ١ت ثـ ئاؾيت خإ ز٠َـ١ٚ
َٜو ١َغـائًٝٞ نـ١نٞ ئ١َـ١    ضٜها نابطا١ٜنٞ نٝٓٝٝإ ز٠ضنطز ي١غ١ض ئ١غاغٞ ئ٣٠ٚ١ ن١ ١َعًَٛاتٞ ي١ ١ْٖس

َٟ، ق١ٜٓانـ١ ٠ٚظاض٠تـٞ          َٝهـٞ زْٚٝـا ْـاٚتط َٜو ١َغائًٝٞ ن١ى ١ٖٜـ١ يـ١ ٖـٝض ٚاَلت نؤ نطزؤت٠ٚ١، نْٛه١ ١ْٖس
    َٞ َٞ ئ٠ٚ١ْس٠ ت١ضخإ ز٠ن١ّ، ََٛهٝٓـ١ ق١غـ١ٟ يـ ًَ زٜفاعٞ ئ١ٚ ٚاَلت١ ََٛه١ٓٝ غااَل١ْ ي١ بٛزد١ن٣١ خؤٟ ب

١َٝٝٓٝ، ب١  َٝهٞ ظؤض ْٗ َٟ، ب١اَلّ ١َعًَٛاتٞ ئ١غًٝش١ ئ٠ٚ١ ؾت َٝو، ر١ضَٛٚ.بهط  ْٝػب١تٞ ١َٖٛٚ ٚاَلت
َٜع ئاؾيت ععٜع قاحل:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝهٞ ٚا، بـ١اَلّ ظؤض ثطغـٞ تـط ١ٖٜـ١       َٟ ي١غ١ض ثطغـ َٝو ي١ غري ي١ٚا١ٜ١ْ زازطاٜٞ بهط َٛؾه١ًٝن١ ئ١ٜ٠ٚ١ ١ٜن

َٞ ب١ؾيت تطٜؿ٠ٚ١ َٟ، َٓٝـ قبَٛٚي١ُ با ١َٖٛٚ ن١ؾف ب َٝط٠ ن١ؽ ي١غ١ضٟ زازطاٜٞ ْانط ، ْـ١ى ٖـ١ض تـ١ْٗا    ي
َٝساٜــ١،    َٝو غــٝاغ١ نطزْــ٣٠ٚ١ زٚٚبــاض٣٠ ت َٟ ٚ ئــ١َين، ئ١َــ١ نؤَــ١َي بــ٠ٚ٠ٚ١، بــاؽ يــ١ َــ١ٖاَٞ غــط ٟ ز٠نــط
١َٖاَٞ غط ٟ ٚ ع١غه١ضٟ، نٞ ر١ضق١ ي١ ت١س١ضٚنات ٚ ت١نتٝهاتٞ زٜفاعٞ، ئاٜا ي١ ١َٖاَٞ غـط ٜسا ثطغـٞ   

َٟ؟ ئاٜا يـ١ َـ١ٖاَٞ غـط ٟ ٚ ع١غـه١ضٜس     ا ت١سـ١ضٚنات ٚ تـ١نتٝهاتٞ زٜفاعٝؿـٞ    ئٝػتدباضاتٝـ ي١خؤٟ ْاطط
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َٝو           ــ١َي ــ٠ٚ١ نؤَ ــ١ضٟٚٚ ؾهًٝؿ ــت٠ٚ١ٓ ي ــت١ٚاش٣٠ زاض ؾ ــٛ ز٠غ ــ١ض ٠ٚن ــٔ ئ١ط ــ١ضبط ٚاٟ َ ــ١ ب ــ١؟ بؤٜ ــسا ْٝٝ َٝ ت
َٞ، بؤ صي١ْٚٛ، ئ١ط١ض بـاؽ   َٞ ئاَادمٞ ي١ط١َيساب َٞ ئ١َا١ْ: ١ٜى، ز٠ب َٛغت١َي١سٞ زٚٚباض٣٠ تٝسا ١ٜ١ٖ، ن١ ز٠ب

َٜ َٜــت بهط ايعًُٝممات ايعػممهط١ٜ ٚايكممٛات تــ١ ثط ؤغــ١ٟ غــ١ضباظٟ، ع١َــ١يٝاتٞ )يــ١ ع١َــ١يٝاتٞ ع١غــه١ضٟ ز٠نط
١ٜ٠َٛٝ، ٚاتـ١ ئاَادم١نـ١ بـاؽ يـ١ ٜاغـاٟ        املػًش١ اييت تٗسف اىل ملاٜم١ ايمٛطٔ  ٜمإ )ملاٜم١ االقًمِٝ ،       بـ١ّ ؾـ

 ٚ ٍَ ئ٠ٚ١زا ن١ ضٜعث١ض ٠نإ زاْسضا٠ٚ ي١ط١َيٝؿسا د١خت ي١ ئاَاْر نطا٠ٚتـ١ َٟ، ب١اَلّ ي١ط١ ٠، ٚاَلت١ناْٞ تط ز٠نط
ٍَ ضٜعث١ض ٠ناْسا ئاَاْر ت١ َٜٝٛػت١ ي١ط١ َٟ بـؤ ئـ٣٠ٚ١ نـ١ تـ١ئًٜٛٞ دٝـاٚاظ      سث ًَسض َٝ َٞ بٗ َٜت ٠ٚ١ْى د سٜس بهط

           ،َٞ َٟ، ت١ئٝسٟ ئ١ٚ بريؤن١ٜ١ ز٠ن١ّ نـ١ يـ١ ٖـٝض ٜاغـا١ٜنسا ْٝٝـ١ نـ١ غـ١قفٞ ظ٠َـ١ْٞ ت١سسٜـس ْـ١نطاب بهط
َٜهٞ زٜهــ١ ز٠ َٟ ٚ دــاض َٝهٞ ظ٠َــ١ْٞ ي١ط١َيٝــسا ت١سسٜــس بهــط َٝــت غــ١قف َِٝ بــؤ ئ١بــ١زٟ ز٠ٖــط ئاٜــا ٖــ١ض ز٠ب َيــ

ــ١         ــ١ض ١ٜن ــ١ ٖ ــاضٟ؟ ٚات ــ١ ظاْٝ ــؤٕ بطات َٝو ن ــ َٟ باسٝػ ــؤض  ــ١ ز٠ط ــٞ ن َٝهٞ غٝاغ ــت١اَلت ــ١ض ز٠غ ــ١ى، ٖ ناب١ٜٓٝ
          َٞ داْتا١ٜن٣١ خؤٟ نؤ بهات٠ٚ١ ب١ ظاْٝاض١ٜنا٠ٚ١ْ بٝبات  بـؤ ْـاٚ سعب١نـ١ ٚ بـؤ ْـاٚ َـاَيٞ خـؤٟ؟ ٜـإ ز٠بـ

َٜو خبط َٞ ن١ ئ١ّ ظاْٝاضٜا١ْ ض َٝو ١ٖب َٝت ن١ ئ١ٚ س١ق١ بسات ئاي١ٝت َٝو ١ٖب َٜٓ ٍَ ؾٛ َٜت ٜإ ي١ زٚاٟ بٝػت غا
َٟ ب١ ٖاٚٚاَلتٞ ئ َٝري َٛئ١غ١ب١ تؤ و ي١ضٟٚٚ ظ٠ٚ١ْ١َ٠ س١م بسض ًَ َٟ نـ١    َٝعالٕ، و ي١ضٟٚٚ ب َٜطـا بـسض ؾ٠ٚ١ ض

َٝـ   َُٝـ١ ئَٛ َٝسا١ٜ، ١ْ ظ١َ٠ْٞ بؤ ت١سسٜس نطا٠ٚ، ئ سٟ تؤ بتٛاْٞ ئ١ٚ ظاْٝاضٜا١ْ ٠ٚض بططٟ، بؤ١ٜ ١ْ ئاَادمٞ ت
َٟ ٚ ب١ ئ١ضؾٝفٞ به١ٜٔ، ئاَاْر ي١ ظاْٝاض١ٜٝ غط ١ٜٝناْٝـ يـ١   ئ٠ٚ١َإ ١ٜ١ٖ ن١ َٛئ١غ١غ١ن١ زضٚغت بهط
ٍَ نطزٕ، ب١اَلّ ئ١ٚ غٝاغ٣١ نـ١ زاْـسضا٠ٚ ْـ١ يـ١      َٝهسا بطٜت١ٝٝ ي١ ئ١ضؾٝف نطزٕ، ب١ ثط ؤتؤنؤ َُٜ ١َٖٛٚ ١ٖض

َٜـت، ٜـ١عين ئـ١ٚ     خع١َتٞ ئ١ضؾٝف نطز١ْ، ١ْ ي١ خع١َتٞ ثط ؤتؤنؤَيهطْسا١ٜ، باؽ يـ١ ئـ   ١َين قـ١َٚٞ ز٠نط
َٜطـاٟ ثاضاغـتين           ت١غ١ٚض ٠ ت١قًٝس١ٜٝ ١َْا٠ٚ بـؤ ثاضاغـتين ئاؾـت١ٚاٜٞ نؤ١َاَلٜـ١تٞ ٚ ئـ١َين ١ْتـ٠ٚ١ٜٞ يـ١ ض
َٜٔ ١ٖٜـ١ بـؤ غـط ٣١ٜٝ تـاّ، ٜـ١عين خـ١َيو يـ١ ٚاَلتـاْٞ تـط، َـٔ بؤٜـ١              َٟ ٚ ؾـٛ َٝػتا ض َٝين ٚ غط ٣١ٜٝ تاّ، ئ ْٗ

١َُٝ زضنُـإ بـ٠ٚ١   ز٠ن١ُ غ١ض ئاَاش٠ نطزٕ ب١ ٚاَلتاْ َٜت، ئ َٝو ٚاَلت ب١ٚ ٚاَلت١ باؽ ز٠نط ٞ تط نْٛه١ نؤ١ََي
َٝـت ظؤضبـ٣١       ٍَ ئ٠ٚ١ؾـسا خـ١َيو ز٠تٛاْ َٜصضا٠ٚت٠ٚ١ ب١اَلّ ي١طـ١ َٜو بط ط١ زاض  َٜو ٚاَلتسا ١ْٖس ١ٜ١ٖ ن١ ي١ ١ْٖس

َٟ، بؤٜـ١ ئـ١ٚ ئ١َٝٝٓ١تـ١ ب١ستـ١ نـ١ زاز٠ض       َٝه٠ٚ١ ز٠غيت به١ٚ َٜح غاٜت َٜطاٟ ٚ َٜتـ٠ٚ١ يـ١   ظاْٝاض١ٜنإ ي١ ض َٜصض
َٝع نطزْــٞ ثاٜــ١ناْٞ             َازز٠ناْــسا بــ١ بــط ٚاٟ َــٔ ئــ٠ٚ١ ئاغاٜؿــٞ ١ْتــ٠ٚ١ٜٞ يــ١ ؾــ١رار١ٝتسا١ٜ، يــ١ بــ١ٖ
َٝو ضٜعثـ١ض     ٍَ ئ٠ٚ١ؾساّ با نؤَـ١َي زضيٛنطاغ١ٝٝت زا١ٜ، ي١ٚااَلبْٛٚٞ ظاْٝاض١ٜٝنا١ْ ي١ب١ضز٠ّ ١َٖٛٚاْسا، ي١ط١

َٝعتٝباض ب١ نؤ ١َُٝ ئ َٜت ن١ ئ َٜٝٛػت١ ئاَادمٞ ي١ط١َيسا ١ٖبٝـَت بؤ ئ٣٠ٚ١ ١ْٚتط َٝو ضٜعث١ض  ْان١ٜٔ، ب١اَلّ ث ١ََي
َٜتـ٠ٚ١، يـ١ضٟٚٚ ؾـه١ًٝتٞ زاضؾـت٠ٚ١ٓ يـ١ خـاَيٞ )ب( بـاؽ يـ١           َٜصض َٟ ٚ ظ١َ٠ْٝـ ي١ط١َيٝـسا زابط  ت١سسٜس بهط

َٛرــا٠ٚظات ز٠نــا، يــ١ خــاَيٞ )ت(زا بــاؽ يــ١ َــ١عًَٛاتٞ َٛتــ١بازٌٜ ز٠نــا، ئاٜــا غــ١ٜطٟ   ت١راغــًٝٞ غــ١ٜطٟ
َٝ هٞ بطٜيت ١ْٝٝ ي١ ئٝتٝفـام؟ نـ١ َٛرـا٠ٚظات ظؤضدـاض خـؤٟ يـ١ ئ١نا١َنـ١ ز٠زا، ٜـإ بـ١ض٠ٚ          َٛرا٠ٚظات ب١ؾ

ٍَ ئ٣٠ٚ١  ئٝتٝفام ز٠ض ؤٟ ٜإ ب١ض٠ٚ ئٝتٝفام ْاض ؤٟ، بؤ١ٜ ب١بط ٚاٟ َٔ ئ٠ٚ١ ١ٖضزٚٚنٞ ١ٜى حمت١ٚا١ٜ، ي١ط١
َٝو، ٠ٚنـٛ ٖاٚٚاَلتٝٝـ١نٞ ئاغـاٜٞ، ٠ٚنـٛ غـ١سار١ٝٝى       نـؤٕ بـعامن نـ١     ن١ ال١ْٜٞ ب١ضاَب١ض َٔ ٠ٚنٛ باسٝػـ

ــ١ديب        ــؤّ س ــ٣١ خ ــٔ ٚاَلت١ن َٞ؟ َ ــ ــط ٟ ب ــ١ غ ــ١ ئٝتٝفاق١ن ــ٣٠ٚ١ ن ــ١ض ئ ــ٠ٚٛ ي١غ ــس ب ــ١ْٞ ز٠ّٚٚ ض٠ظا١َْ الٜ
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ــ٠ٚٛ، ٜــ١عين بهــِ ث٠ٜٛ١ْــسٟ بهــ١ّ بــ١        َٞ ز٠نــا، ئــ١ٟ ٚاَلت١نــ٣١ تــط نــ١ يــ١ ئٝتٝفاق١نــ١زا ب ــ َــ١عًَٛائ ي
٠َٛٝ ي١ّ ثط ؤتؤن َٞ ظ٠ظي١ت، ئ َِٝ ب ًَ ؤَي١زا َٛار١قـ١تإ نـطز٠ٚٚ نـ١ ئـ١ّ     َٛئ١غ١غ١ٟ ئٝعالَٞ ٚاَلت١ن١ٟ تط ب

َٝت؟ غ١باض٠ت ب١ خاَيٞ ) َٝت )خ  ئٝتٝفاق٣١ ٜإ ئ١ٚ َٛرا٠ٚظات١ غط ٟ ب سػٔ ازاض٠ احملانُات ٚؼكٝل ن١ ز٠َي
َٟ            ايعساي١ ،  َٟ يـ١ ق١ظٜـ١ ز٠نـط ١ٜ٠َٛٝنٞ طؿـيت َـ١سانِ يـ١ظؤض بـٛاضزا ز٠ضطـاٟ ٚااَلٜـ١ نـ١ ١ْٖـس ئ١َ١ف ب١ؾ

َٝت، ٜإ ظا َٝٝسا زابٓٝؿ َٝــت،   خ١َيو ت ١ٜ٠َٛٝ ب َٜت زاض ؾت٠ٚ١ٓن٣١ ب١ّ ؾـ َٟ، ب١اَلّ ز٠نط ْٝاض١ٜٝناْٞ ز٠غت به١ٚ
ٚات١ ب١ت١ْٗا ئـ١ٚ ز٠عٛاٜاْـ٣١   تشكٝكات ٚغري ايسعاٟٚ اييت مل ٜكسض فٝٗا سهَُا باتَا  اي)اؿام ايهطض بٓتا٥ر 

َٝهؤَيٝٓـ٠ٚ١ بط ٜـاضٟ تـ١ٚاٟٚ ي١غـ         َٝؿـتان١ ئ١دماَـ١ناْٞ ي ١ض ْـ١زضا٠ٚ، ئـا   ي١ ١َسه١َ١ ٚ ي١ ت١سكٝكاتـ١ نـ١ ٖ
١َُٝ ت١ٚاٟٚ زاْٝؿت١ٓناْٞ ١َسه١َ١ ي١بـ١ضز٠ّ ئـٝعالٕ    َٜو ي١ س١م ز٠ز٠ٜٔ ١ْى ب١ ت١ٚا٠ٚتٞ ئ ي١َ١زا دؤض
ــ١         ــٔ ي ــا، َ ــ١ ز٠ن ــ١ َْٛار١غ ــاؽ ي ــاَيٞ )ز(زا ب ــ١ خ ــ١ٜٔ، ي ــ١دب به ــ١نإ س ــاٜٞ زا ظاْٝاضٜٝ ــاٚٚاَلتٞ ئاغ ٖ ٚ

َٝهــ١ يــ َِٝ يــ١ضٟٚٚ ؾــه٠ٚ١ًٝٝ َْٛار١غــ١ دٛظئ ١ ئٝكتٝػــاز، ٜــ١عين يــ١ّ ٖــ١َٛٚ ثط ؤغــ١ زاضؾــت٠ٚ١ٓن١زا ز٠َيــ
١َُٝ ب١ؽ َْٛار١غ١َإ ب١ال٠ٚ ططٜٓط١؟ ن١ س١دب٢ ١َعًَٛاتٞ ي١غ١ض بهـ١ٜٔ، نـ١ بـ١بط ٚاٟ     ئٝكتٝػاز١ٜٝ ئ
َٔ ئ٠ٚ١ ١َٖي١ٜ١، نْٛه١ ظؤض بٛاضٟ تط ١ٜ١ٖ ئ١ط١ض ٠ٚنٛ ١َرَٗٛٞ ئٝكتٝػـاز ١َعا١َيـ١ٟ ي١ط١َيـسا بهـ٣١،     

ٜؿ٠ٚ١ َْٛار١غ١ نطزٕ خؤٟ ب١ ٜاغاٟ َْٛار١غـ١، عـ١ز٠َٞ ئٝشتٝهـاض    ب١ت١ْٗا َْٛار١غ١ ١ْٝٝ، ي١ال١ٜنٞ تط
َٝو سكٛقُإ ثاضاغت٠ٚٛ، بؤ١ٜ ب١بط ٚاٟ َٔ ظٜاز١ٜ٠ ئ١ّ س١ق١، غ١باض٠ت ب١ خاَيٞ )ح( بـاؽ يـ١    ئ١َ١ نؤ١ََي
َٜعضا٠ٚ  ئ١حباغٞ عًُٝٞ ٚ ت١ق١ْٞ ز٠نات ئ١َ١ف ب١بط ٚاٟ َٔ ي١ ٜاغاٟ ثاضاغتين َاؼي َٛئ١يٝف١ ي١ ١َٜا ثاض

َٟ، خاَيٞ )ر( ئ١ َٜٝٛػت١ ١َٖيبطري َٝط٠ ب١بط ٚاٟ َٔ ظ٠ضٚٚض ١ْٝٝ ٚ ث َٝٓا٠ٚ١ْٟ بؤ ئ َٜهٞ تط ٖ ّ س١ق١، بؤ١ٜ داض
تعممطٜض سٝمما٠ اٟ فممطز اٚ قممشت٘ اٚ بــاؽ يــ١ غــذالتٞ ؾ١خػــٞ تــ١عًُٝٞ ز٠نــا ٚ يــ١ )ز(ٜؿــسا زٚاٟ ئــ٠ٚ١ ) 

َٜو ١ٜ١ٖ بؤ ئ٣٠ٚ١ ن١ غذًٞ خاغميَت٘ اىل اـطط  ٍَ ، ي١ظؤضب١ٟ ٚاَلتاْسا س١ز غٞ ن١غ١ن١ ي١زٚاٟ بٝػت غا
َٝهٞ ئٝعتٝازٟ  َٜت ٠ٚنٛ ؾ١خػ َٜت ن١غ١ن١ ي١زٚاٟ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ز٠َط َٜت ١ٜعين ز٠نط َٜطا ز٠زض ي١ ٠ٚراتهطزْٞ ض

ٍَ َٜت، ب١اَلّ ز٠، غا َٜٝٛػـت١     ،سيط َٝو ظاْٝـاضٟ ١ٖٜـ١، ث َٝهٞ ط١ٚض٠ٟ ١ٖب٠ٚٛ، نؤ١ََي َٝـ ئ٠ٚ١ ثؤغت ٍَ ث ثاْع٠ غا
َٜو غذالتٞ به٣١، ب١ت اٜب١ت ئ١ٚا٣١ْ ن١ ي١ ثؤغيت طؿتٝسا ب١ْٚٛ، ي١ب١ض ثطغـٝاض٠تٞ طؿـتٝسا   ن١ؾفٞ ١ْٖس

ــ١ف         ــ١ض ئ١َ ــ١عين ئ١ط ــات؟ ٜ ــا ز٠ب ٍَ خؤزٜ ــ١ ــذالت١ناْٝـ ي١ط ــ١َٛٚ غ ــطز ٖ ــ١ َ ــ١ ن ــ١ّ ن١غ ــا ئ ــٕٛٚ، ئاٜ ب
َٜو    َٝت نـ١ ١ْٖـس ٍَ س١قٞ ئ٠ٚ١ ١ٖب َٟ ن١ ي١ زٚاٟ ٠ٚراتهطزْٞ ب١ بٝػت غا َٞ ت١سسٜس بهط َٜت٠ٚ١ ز٠ب زاز٠ْسض

ــذ١ً  ــاضٟ ي١غ ــت١ٝٝنإ       ظاْٝ ــت١ طؿ َِٝ ثؤغ ــ ــط ز٠َي َٜهٞ ت ــاض ــٛ د ــْٛه١ ٠ٚن ــت، ن َٜ َٞ بهط ــ ــتٝفاز٣٠ ي ناْٝسا ئٝػ
ٍَ خؤٜسا ز٠ٜبا، ٜـإ   َٝه١، ٖٞ ب١ ت١ْٗا ئ١ٚ ن١غ١ ١ْٝٝ ن١ ي١ط١ ظاْٝاض١ٜٝنإ ن١ ي١ال١ٜتٞ ََٛيهٞ ١َٖٛٚ ن١غ

َٜ َٞ، ١ٜعين ظؤض داض ئ١ٚ ن١غ١ ز٠نط َٟ ب٣٠ٚ١ ن١ ب١ َٛار١ق١تٞ ن١غ١ن١ خؤٟ ب ت ثطؽ ب١خؤٟ ئٝكطاض بهط
َٜـت زؤغـ١ٝى           َٝو ٜإ ئـ١ٚ ١َعًَٛاتاْـ٣١ نـ١ ي١غـ١ض١ٜتٞ ئـٝعالٕ نـطا٠ٚ، ٜـ١عين ز٠نط َٜت ن١ َٛار١ق١ت بهط
َٝؿـٛٚتطزا،     َٝهٞ ث َٞ ي١غ١ض رالٕ، ب١اَلّ زؤغ١ٜ١ٝنٞ َٛع١ْ١ً، ئٝؿٞ ي١غ١ض نطز٠ٚٚ ئٝعالّ ي١ نـ١ْس غـاَي ١ٖب

َٜٝٛػت  َٝت١ غ١ض زٚاتط ي١ ق١ظ١ٜ١ٜنسا ث َٜت٠ٚ١، ب١بط ٚاٟ ئ١ط١ض ضؤؾٓاٜٞ نٛٚب َٝٓسض بها ١َعًَٛات١ن١ ب١ناضبٗ
َٝو يـ١ ز٠ظطانـا طؿـت١ٝٝنا٠ٚ١ْ ئـٝعالمن ضؤؾـٓاٜٞ        َٜصضا٠ٚت٠ٚ١، ئ١ط١ض ي١ٜـ١ن َٔ ي١ظؤضب٣١ ٚاَلتاْٝؿسا ئاٚا زاض 
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َٟ، بؤ١ٜ س١ي١ن١ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١  َٜت٠ٚ١ ٚ ئٝؿٞ ي١غ١ض بهط َٜهٞ تط ئ١ٚ زؤغ١ٜ١ٝ بهط َٟ داض َٝت١ غ١ضٟ ز٠نط خػتب
َٜت، نْٛه١ ْـ١ يـ١ضٟٚٚ ؾـه٠ٚ١ًٝٝ،    ظؤضب٣١ خاَي١نا َٜهٝـ ي١ خاَي١نإ ١َٖيبطري َٞ نط  به٠ٚ١ٜٓ١ ٚ ١ْٖس ٕ ز٠ب

١ْ  ي١ضٟٚٚ ١َظَْٛـ٠ٚ١ ٜاغـا ئٝػـتٝفاز٠ بـ١ضٚسٞ ٜاغـان١ ْانـات، نـ١ بطٜتٝٝـ١ يـ١ ؾـ١رار١ٝٝت، ْـ١ى ظٜـاز             
َٜطط ي١ب١ضز٠ّ ز٠غته١ٚتين ظاْٝاضٜسا، غٛثاؽ.  نطزْٞ ض

َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/   غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ر١ضَٛٚ شٜإ خإ.
 

َٜع شٜإ عُط ؾطٜف:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٜـ١ ثاضنـ١ٜ١ن١ يـ١            َٝؿ١نٝسا ثؿتطريٟ ي١ َازز٣٠ ثـاْعز٠ ز٠نـ١ّ، بـ١ سهـَٛٞ ئـ٣٠ٚ١ نـ١ ئـ١ّ ١ٖض َٔ ي١ ث
َُٝــ١ ٚابـري به١ٜٓــ٠ٚ١ نـ١ يــ١ َـ١يٝو َــ١يٝهو بـري، ي١بــ١ض ئـ٠ٚ١ َــٔ ثؿـ         تطريٟ ئــ١ّ ٖـ١َٛٚ زْٚٝــا، ْاؾـيَب ئ

َٝهـٞ ٠ٚنـٛ غـٜٛس بهـ١ٜٔ نـ١ يـ١ غـاَيٞ          ١َُٝ ئ١ط١ض غـ١ٜطٟ ٚاَلت ئـ١ٚ ٜاغـا٣١ٜ    1766ئٝػتٝػٓائات١ ز٠ن١ّ، ئ
َٝري يـ١ دٝٗاْـسا      1976ز٠ضنطز٠ٚٚ ي١ غاَيٞ  ًَـ ٍَ ئ٣٠ٚ١ ن١ ١ٜن١ّ ٚاَلت١ ز٠تـٛاْري ب ١َٖٛاضٟ نطزؤت٠ٚ١ ي١ط١

       ٚ َٝٓـت  َٜطـاٟ خؤؾـهطز٠ٚٚ بـؤ ط١ٜؿـتين ٖـاٚٚاَلتٞ بـ١ زٜهؤَ ٍَ      ن١ ض ب١َيط١ْاَـ١ ٚ ظاْٝاضٜٝـ١نإ، بـ١الًَّ ي١طـ١
َٝٓٝـ١نإ بـ١        َٜططٟ نطز٠ٚٚ، ١ٖض بؤ ظاْٝاضٜـ ئ١ٚ ٜاغا١ٜنٝؿٞ ١ٖٜـ١ بـ١ْاٟٚ ٜاغـاٟ ثاضاغـتين ْٗ ئ٠ٚ١ؾسا ض
َٝت ٚ الٟ ض١ْٚٚ، خؤظطـ١ يـ١ نٛضزغـتاْٝـ ئـ١ٚ      ١َٝٝٓٝى ١ٜ١ٖ ن١ ٖاٚٚاَلتٞ ز٠ظاْ َٝٞ ئ١ٚ ٜاغا١ٜ ن١ْس ١ْٖ ث

َٝت ب١ْاٚ ١َٝٝٓٝٚ ٜاغا١ٜ ز٠ض به َٝو ْٗ َٞ و ؾت ١َٝٝٝنإ، بؤ ئ٣٠ٚ١ ئ١ٚ نات١ ٖاٚٚاَلتٞ بعاْ ٟ ٜاغاٟ ثاضاغتين ْٗ
َٝٓٝٝـ١نإ ١ٖٜـ١ يـ       ٜٛس ٠ٚنـٛ ب١َيط١ْاَـ٣١ ٚضزبـٝين ٚ    ١ غـ زاٚاٟ ١ْنا، ١ٖض بؤ صي١ْٚٛ ي١ٚ ؾـتا٣١ْ نـ١ يـ١ ْٗ

ـٗـ    ــ١ت، ْ َٝين بــ١ضططٟ ْٝؿــتُٝاْٞ، غٝاغــ١تٞ ز٠ض٠ٚ٠، ئاغاٜؿــٞ ز٠َٚي ــ١ت، ْٗــ َٝطٜــاضٟ ز٠َٚي َٝين باظضطــاْٞ ٚ شَ
١َُٝف  َٝين تاٜب١ت ب١ ن١نإ، دا َٔ زٚٚباض٣٠ ز٠ن٠ٚ١َ١ ٖٝٛازاضّ ئٝٓؿْا اي١ً ئ َٜب١غيت ١ْٚت ٚ ن١ى، ْٗ طط
َٝٓٝٝــ١ ٚ زاٚاٟ ْــ١نا،    َٝو ْٗ َٞ و ؾــت َُٜــ١ بــؤ ئــ٣٠ٚ١ ٖــاٚٚاَلتٞ الٟ ضٕٚٚ بــ َٞ يــ١ّ ١ٖض ٜاغــا١ٜنٞ ٚاَــإ ٖــ١ب

َٜعّ ناى غ١ضزاض ز٠ َٝـط٠  ١ٖض٠ٖٚا ثؿتطريٟ ي١ بطاٟ ب١ض  َٟ، دا ئٝو ي ن١ّ ن١ زاٚاٟ نطز ن١ عكٛب١ٜ١ى زابٓسض
َٝـت      َٝـساْٞ ظاْٝاضٜٝـ١نإ ٚ نـ١ ْاب َٝت٠ٚ١ ٜإ ي١ َازز١ٜ٠نٞ تط بؤ ئ١ٚ ن١غا٣١ْ ن١ زظ٠ ز٠ن١ٕ ب١ ث َٝٞ ز٠ب د
َُٝـ١ نـ١ ئٝػتٝػـٓائ١ناصيإ زاْـا٠ٚ، بـ١اَلّ               َٟ، نـْٛه١  ئ َٟ ٚ ئـ١ٚ ن١غـ١ نـ١ عكٛب١ٜـ١نٞ بـؤ زٜـاضٟ بهـط بهط

َٜيَن ئ١َا١ْ ن١ٝٝ عكٛب١ن٣١؟ ظؤض غٛثاؽ.عكٛب١َإ ز  ا١ْْا٠ٚ، ئاٜا ئ١ٚ ن١غ١ٟ ن١ ز٠ضٟ ز٠ث١ض 
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى ؾٛإ نابإ.
َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ دالٍ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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ــٔ      ــيت َ ــْٛه١ ب١ض اغ ــ١ّ، ن ــ١ َازز٠نــ١ ز٠ن ــتطريٟ ي ــٔ ثؿ ــ١ض٠تا َ ــ٣١   غ ــساَٞ يٝصْ ــ٣٠ٚ١ ئ١ْ ــَٛٞ ئ بــ١ سه
١َُٝ ظدمري١ٜ٠ى نؤبْٛٚـ٠ٚ١َإ نـطز، ب١تاٜبـ١تٞ بـؤ ئـ١ّ َازز٠ٜـ١،        ٍَ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ؾٝؿسا ئ ضؤؾٓبريِٜ ي١ط١
َُٝــ١ يٝصْــ١ٟ خؤَــإ تــ١ْٝا زٚٚ نؤبْٛٚــ٣٠ٚ١ بــؤ ئــ١ّ َازز٠ٜــ١ تــ١ضخاْهطزبٛٚ، يٝصْــ٣١  دطــ١ يــ٣٠ٚ١ نــ١ ئ

 ٚ َٜهدػـــذي ٚ زاض ؾـــتين ئـــ١ّ َازز٠ٜـــ١   ٖاٚب١ؾـــٝـ نؤب٠ٚ١ْٜٚٛـــ١نٞ تـــ١ْٝاٟ ظٜـــاتط يـــ١ زٚ غـــ١عات بـــؤ ض
َٟ، بــ١    َٝؿــا، ٖٝــٛازاضّ ز٠ضئــ١دماّ بط ٜــاضٟ نؤتــاٜٞ ي١غــ١ض بــسض ٍَ ن تــ١ضخاْهطزبٛٚ، ٖٝالنٝٝــ١نٞ ظؤضٟ ي١طــ١
ض٠ظا١َْسٟ خٛؾهإ ٚ بطاٜاْٞ ئ١ْساَاْٞ ث١ضيـ١َإ، ز٠ّٚٚ يـ١ َـازز٣٠ ثـاْع٠ ئ٠ٚ١يـ١ٕ ب١ض اغـيت ئـ٠ٚ١ ظؤض        

َٝتـ٠ٚ١، نـْٛه١   َٓٝ َٜطـطٟ ز٠نـات يـ٣٠ٚ١ نـ١            ططٜٓط١ سي َٝٓاْٞ ظاْٝـاضٟ ز٠نـات، ٜـ١عين ض ئـ٠ٚ١ ظاَـين ب١ز٠غـتٗ
َٞ ي١بـ١ض ئـ٣٠ٚ١ نـ١            ز٠ظطا١ٜى ٜإ ز٠ظطا١ٜنٞ سهَٛٞ ٜـإ غـ١ٜطٟ سهـَٛٞ يـ٣٠ٚ١ نـ١ ظاْٝاضٜٝـ١نت ْـ١زات
َٜطـطٟ يـ٠ٚ١ ز٠نـات نـ١ ٖـٝض       َٜططٟ ي١ٚ ١َغ١ي١ٜ١زا ز٠نا، ض َٝت٠ٚ١ ب١ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ طؿت٠ٚ١ٝٝ، ئ١َ١ ض بٝب١غت

َُٝـ١ ئـ١ٚ ز٠قـ١َإ ي١يٝصْـ٣١        ن١غ َٝو ٜإ ٖٝض ز٠ظطا١ٜى ب١ بٝاْٟٛٚ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ بـااَل٠ٚ ظاْٝـاضٟ ْـ١زات، ئ
َٝٓذطا٠ٚ يـ١نؤٟ ئـ١ٚ ٜاغـاٜا٣١ْ يـ١ زْٚٝـازا ثـ١ٜط ٠ٚ             َٝري ٖـ١َي ًَ ٖاٚب١ف ي١ٜاغـا١ٜنٞ صيْٛٚـ١ٜٞ ٠ٚضطـطت، بـاب

َٟ، ١ٜن١َٞ َازز٣٠ ثـاْع٠ ب١ضاغـيت يـ١ّ ٜاغـا١ٜ ٠ٚض     َٝس٠نط َٟ، ناضٟ ث َُٝٛاٜـ١ َاْـ٣٠ٚ١ يـ١      ز٠نط طـريا٠ٚ، َـٔ ث
َُٝــ١،     َٝهــ١ٚا١ْ، ز٠ّٚٚ بــ١ ْٝػــب١تٞ ئٝػتٝػــٓائ١ن٠ٚ١، ٜــ١عين ئ َٝٓاْٞ ظاْٝاضٜٝــ١، ْــ١ى ث قــاظادمٞ ب١ز٠غــتٗ
زَيٓٝاؾِ ظؤضب١ٟ خٛؾو ٚ بطاٜإ ئ١ٚ ق١ْاع١ت١ٜإ ال زضٚغت بـ٠ٚٛ، ز٠ؾـٝعأْ نـ١ يـ١ ٖـ١َٛٚ ٜاغـا١ٜناْٞ       

َِٝ ٚا١ْٝٝ  ب١بط ٚاٟ َـٔ بـ١ سـٛنُٞ ٠ٚنـٛ ٚئ يـ١ نـاضٟ يٝصْـ٣١ ٖاٚب١ؾـٝـ،         زْٚٝازا ئٝػتٝػٓائات ١ٜ١ٖ، ث
َٜه١ٜ٠ٚ١،  َٝٓاْٞ ظاْٝاضٟ ١ٖض١ٜن٣١ زٜاض٠ ب١ْاٚ ١َُٝ شَاض١ٜ٠نٞ ظؤض ٜاغاٟ ب١ ز٠غتٗ ناضٟ يٝص١ْن٣١ خؤَإ ئ
َٝهٞ ْـا تـ١بٝعٞ،      َٝت بـ١ ؾـت ي١ب١ض ز٠غتسا ب٠ٚٛ، ي١ ١َٖٜٛٚسا ئٝػتٝػٓائات ١ٖب٠ٚٛ، َٔ بؤ ئ٣٠ٚ١ ئ١َ١ ١ْب

َُٝإ َٝٓاْٞ ظاْٝـاضٟ             ث ١َُٝ بـ١ز٠ض يـ١ ٖـ١َٛٚ زْٚٝـازا ٖـاتٜٛٚٔ يـ١ ْاٜٚاغـا١ٜنٞ تاٜبـ١تٞ بـ١ ب١ز٠غـتٗ َٞ ئ ٚاب
َُٜٓـ٠ٚ١ نـ١ تاٜب١تـ١      ٖاتٜٛٚٔ ئٝػتٝػٓائاشيإ زضٚغت نطز٠ٚٚ، َٔ ئٝػتٝػٓائات١ن٣١ ٜاغاٟ ئ١َـ١ضٜها ز٠خٛ

َٝٓـا٠ٚ ٖـ١ض ْؤؾـٞ ت١غـبٝت      ب١ ٜاغاٟ رٝسض اَيٞ ئاظازٟ ضاط١ٜاْسٕ، ئاظازٟ َٝسٜا، ي١ٚ ٜاغا١ٜ ْؤ ئٝػتٝ ػـٓاٟ ٖ
١َٝٝٓٝناْٞ تاٜب١ت ب١ ئاغاٜؿٞ ١ْت٠ٚ١ٜٞ تاٜب١ت  َٟ، ١ٜن١ّ ْٗ َٝس٠نط َٟ ناضٟ ث َٝػتا ي١ٚ نطز٠ٚٚ ي١ ٜاغا١ٜن١، ئ
ــ١ ناضٚبــاضٟ          ــذي ب َٝٓتاْــ٣١ ث٠ٜٛ١غ ــ١ت ٚ زٜهؤَ ــ١ٚ باب ــ١تٞ ز٠ض٠ٚ٠، ز٠ّٚٚ ٖــ١َٛٚ ئ ــ١ضططٟ ٚ غٝاغ ــ١ ب ب

َٝٛ زاّ ٚ ز٠ظطا سه١َٝٝٛ َٝٞ ٜاغـاٟ تـطٟ ز٠ضنـٛٚ        ر١ضَاْب١ضإ ي١ْ ١َّٝٝ ٖـ١َٛٚ ئـ١ٚ باب١تاْـ٣١ بـ١ث ناْسا، غ
١َٝٝٓٝ باظضطـاْٞ ٚ ظاْٝاضٜٝـ١ باظضطاْٝٝـ١نإ نـ١ ث٠ٜٛ١غـذي بـ١        زضناْسْٝإ ق١ز٠غ١ نطا٠ٚ، نٛاض٠ّ ١َٖٛٚ ْٗ
َٝٛإ ئاشاْػـ١  َٝين ئ١شَاض نطإٚ، ١َٖٛٚ ئ١ٚ ْا١َ ٚ ْٛٚغطاٚا٣١ْ ي١ ْ  زاضا٠ٚ١ٜٝ، تاٜب١شي١ْسٜإ ١ٜ١ٖ، ب١ ْٗ

َٝو        َٝٞ ٜاغـا ئاؾـهطا نطزْٝـإ ق١ز٠غ١ٜـ١، ١َطـ١ض ئاشاْػـ َٜٔ ن١ ب١ث سهَٛٞ ٚ ْا سه١َٝٝٛناْسا ئاَيٛطؤض  ز٠نط
َٞ، ؾـ١ف، ٖـ١َٛٚ ئـ١ٚ ظاْٝاضٜٝـ١ ن١غـٞ ٚ راًٜـ١             زاٚاٟ بهات ن١ ؾـها١ٜتٞ يـ١ ئاشاْػـ١ن١ٟ ب١ضاَبـ١ضٟ ٖـ١ب

ــهطانطزْٝإ ثَٝ      ــ١ ئاؾ َٝٛا١ْ ن ــ ــ١ ٖاٚؾ ــ١ٚ راًٜ ــ١َٛٚ ئ ــ١ٝنإ ٚ ٖ ــه١ٝٝ ن١غ ــاٟٚ  ثعٜؿ َٞ ثاغ ــ ًَٝهاض١ٜٝنٞ ب ــ ؿ
  ،َٜٔ تاٜب١شي١ْس١ٜتٞ ن١غ١نا١ْ، س١ٚت، ئ١ٚ راٌٜ ٚ ظاْٝاضٜٝا٣١ْ ب١ ١َب١غيت ن١غجاْسْٞ ٜاغا ئاَاز٠ ز٠نـط
َٝتــ١ ٖــؤٟ يــ١  َٝتــ١ ٖــؤٟ بــ١ض طــطتٔ يــ١ ن١غــجاْسْٞ ٜاغــا ٚ ٜــاخٛز بب تــا ئــ١ٚ ئاغــت٣١ ئاؾــهطا نطزْٝــإ ز٠ب
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َٝهٞ عازٜال١ْ، ١ٖض٠ٚ َٝت ٜـاخٛز  ز٠غتساْٞ َاؼي زازطا نطزْ َٝسا ب َٜهٞ زازطا ن١ ال١ْٜططٟ ت ٖا ز٠ضنْٛٚٞ بط ٜاض
َٝتـ١ ٖـؤٟ           ٌَٝ بهـات ٜـاخٛز بب َٞ ؾـ َٜت َـاؼي تانـ١ نـ١ؽ ثـ َٞ بهط زضناْسْٞ ئ١ٚ ظاْٝاضٜٝا١ْ ١َظْس٣٠ ئ٠ٚ١ٟ ي
َٜٝٛػـت١ٝٝتٞ، ١ٖؾـت١ّ،       زضناْسْٞ غ١ضنا١ٜ٠ٚنٞ ططٜٓطٞ ظاْٝاضٟ ر١ضَاْط١ٜ١ى ن١ بـؤ ن١غـجاْسْٞ ٜاغـا ث

َٜهدػتين باْو ٚ زا١َظضا٠ٚ زاضا١ٜٝنإ، ْؤٜـ١ّ،  ١َٖٛٚ ئ١ٚ با ب١تا٣١ْ ث٠ٜٛ١غذي ب١ ثط ؤغ١ناْٞ ثؿهٓري ٚ ض
ظاْٝـاضٟ ٚ زاتـاٟ دٝؤيـؤدٞ ٚ دٝـؤ رٝعٜـاٜٞ ٖـ١ض٠ٖٚا ١ْخؿـ٣١ بري٠نـاْٞ ْـ١ٚت، ئ١َـ١ ي١ٜاغـاٟ رٝــسض اَيٞ            

َُٝـ١زا بـٛٚ، ٚئ   ئ١َ١ضٜهٝسا ٖات٠ٚٛ بؤ ئاظازٟ َٝسٜا، ز٠ّٚٚ ب١ض اغيت ي١ٚ ٜاغاٜا٣١ْ تـط نـ١ ي١بـ١ض ز٠غـ     يت ئ
َٝػــتا ٠ٚخــيت    َِٝ خــؤف ْٝٝــ١ ئ ٜاغـا١ٜنٞ صيْٛٚــ١ٜٞ ٖــ١ب٠ٚٛ، ي٠ٚ١ؾــسا ز٠ طــطٚٚخ ئٝػتٝػــٓائات ٖـات٠ٚٛ، ثــ
١َُٝ يـ١ يٝصْـ٣١ ٖاٚب١ؾـسا ب١ضاغـيت ئٝػـتٝفاز٠َإ نـطز٠ٚٚ، خـاَيٞ         ث١ضي١َإ ب١ضّ، ب١اَلّ زَيٓٝا بٔ ي٠ٚ١ف ئ

َٝؿٓٝاضٟ نطز ئـ١ٚ سـ١ٚت ئاغاٜؿـ٣١ نـ١ نـاى ز.      ز٠ّٚٚ َٔ زاٚاناضّ ي١ يٝص١ْ ن١ ئ٣٠ٚ١ ن١ ناى ز. ئا ضاؽ ث
َُٝٛاٜـ١ ظ٠ض٠ضٟ   َٝٞ به٠ٚ١ْ١ ي١ْاٚ ئٝػتٝػٓائ١ت١ناْسا، َٔ ث ٠َٛٝنإ د ١ٜ٠َٛٝى ي١ؾ َٝؿٓٝاضٟ نطز ب١ؾ ئاضاؽ ث
َٟ ٜاغـاٟ      َٜعا١ْ ز٠ن١ّ ن١ باغٝإ ي٠ٚ١ نـطز يـ١ ١ْٖـس َٝؿٓٝاض٠ن٣١ ئ١ٚ بطا ب١ض ٍِ ١َّٝٝ، ثؿتطريٟ ث َٞ ْان١ٜٔ، غ ي

َٞ،         تطٟ ب١ضنا ١ٜ٠َٛٝ بـ١ض اٟ َـٔ باؾـو ز٠بـ َٝو نطا٠ٚ، ئٝعارـ٣١ بهـ١ٕ، بـ١ّ ؾـ َُٜسا ن١ْس ئٝػتٝػٓائ ض ي١ ١ٖض
 ظؤض غٛثاؽ.االغتجٓا٤ات ايٛاضز٠ ق ايكٛاْر ايٓافس٠ ق االقًِٝ ، بٝه١ٕ ب١ خاَيٞ نؤتاٜٞ )

َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى عبسايػالّ.
َٜع عبس  قسٜل: َكطأ٢ايػالّ ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝب١ٝٝٓٝنامن زٚٚ ب١ؾٔ، ب١ؾٞ ١ٜن١ّ قػ١ نطز١ْ ي١غ١ض خٛزٟ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ ٚ تاٜب١شي١ْسٜٝـ١نا٢ْ، ب١ؾـٞ      ت
َٝـط٠ بٝػـتِ نـ١ ضٚسـٞ ئـ١ٚ              َٝبٝٓٝٝـ١نٞ بهـٛٚنِ ١ٖٜـ١ ي١غـ١ض خاَيـ١نإ ٜـ١ى ب١ٜـ١ى، ي ز٠َٚٚٝـ ن١ْس ت

َٝػـتا     ٜاغا١ٜ ي٠ٚ١زا١ٜ ن١ ٖاٚٚاَلتٞ ١ٖغ َٝؿٛٚ ْـ١ٜتٛا٠ْٛٝ بطاتـ١ ظاْٝـاضٟ، ئ َٝهٞ ث َٜط غٝػت١َ يت نطز٠ٚٚ ي١ ش
َٝهٞ        ــار ــ١ َ ــ١ ن ــاٜا١ْ ئ٠ٚ١ٜ ــؤض٠ ٜاغ ــ١ّ د ــ١ر١ٟ ئ َٝط، ر١يػ ــ١خ ــ١ضنطزْٞ ئ١َ١ٜــ١، ْ ــؤ ناض٠غ ــا١ٜ ب ئــ١ٚ ٜاغ
َٝٓاْٞ ئــ١ّ َارــ١     َٜعضا٠ٚ، ئــ١ضنٞ ز٠ظطــاٟ ٜاغــا زاْاْــ١ نــؤ١ْٝتٞ بــ١ناضٖ غطٚٚؾــيت ١ٖٜــ١ بــ١ ز٠غــتٛٚض ثــاض

ــت١ٝٝ ــٝاض٠تٞ          غطٚؾ ــ١ ب١ضثطغ ــاف ٚات َٝٓاْٞ َ ــ١ناضٖ ــتين ب َٜهدػ ــات، ض ــو ز٠خ َٜ َٟ، ض ــري َٞ بط ــ ــاٟ ي َٜط َٞ ض ــاب ْ
َٞ بـ١ َارـ١ناْٞ             َٝٓاْٞ ئـ١ّ َارـ١ ظ٠ض٠ض ١ْط١ٜـ١ْ َٜطـاٟ بـ١ناضٖ نؤ١َاَل١ٜتٞ ز٠ظطاٟ ٜاغـا زاْـإ بـ٠ٚ١ ٣ يـ١ ض

ٍَ بٔ، ١ٖض ٜاغا١ٜى ز٠ض َٜهدػـتين    ال١ْ١ٜناْٞ تط، ١ٖض٠ٖٚا ئاظاز١ٜٝناْٝإ و تاى بٔ، و نؤ١َ ٟ بهـ١ٜٔ بـؤ ض
١َُٝ ي١ َٛعـاض٠ظ٠بري، يـ١    َٞ ئ١ّ ١ٖضزٚٚ ال١ْ١ٜ ي١بري به١ٜٔ، ئ َٝٓاْٞ َار١ غطٚؾت١ٝنإ ْاب نؤ١ْٝتٞ ب١ناضٖ
َٝو نــ١ ب١ضثطغــٝاض٠تٞ نؤ١َاَلٜــ١تٞ ١ٖٜــ١،   َٝهري يــ١ غٝػــت١َ سهَٛــ١ت بــري، ن١َٝٓــ١ ٚ ظؤضٜٓــ١ بــري، ب١ؾــ

ه٠ٚ١َ١ ٚ باَلٟٚ به٠ٚ١َ١، ت١ئػري ي١ ز٠ْطس٠ض به١ّ غٝاغ١تهطزٕ ٚ ١َٖٚيسإ بؤ ئ٣٠ٚ١ غٝاغ١تٞ خؤّ ؾٞ ب
َٝط١ٜٓ٠ خٛؾو  ١َُٝ ي َٝهٞ تط٠، بؤ١ٜ ئ َٝه١، ثاب١ْس بٕٛٚ ب١ ثط ٠ْػٝج١ناْٞ ب١ض ثطغٝاض٠تٞ نؤ١َاَل١ٜتٞ ؾت ؾت
َٜعٜٔ،     َٝري، بؤ ئ٣٠ٚ١ َـاؼي ٖـاٚٚاَلتٞ بجـاض ٚ بطاٜإ ١ََٖٛٚإ ب١ضثطغري ي٣٠ٚ١ بؤ ئ١ٚ ٚاَلت١ ب١َٓا١ٜى زابٓ
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َٝو    بؤ ئ٠ٚ١ ٣ بعاْري ئ١َا٣١ْ ب١ ز٠ْطٞ َٔ ٚ ب١ْاٟٚ َٔ سهّٛ ز٠ن١ٕ نؤٕ سهّٛ ز٠نـ١ٕ، ٖـ١ض٠ٖٚا ئـ١ضن
١َٓٝٝ غ١ض ؾاْٞ ئ١ٚا٣١ْ ب١ْاٟٚ َٔ ٚ ب١ز٠ْطٞ َٔ سهّٛ ز٠ن١ٕ، ئاطازاضّ بهـ١ٕ يـ١ نـؤ١ْٝتٞ سهـّٛ      زاز٠ْ

َٝهطزْٞ ٜــإ ثاضاغــتين َــاؼي ط١ٜؿــذي بــ١ ظاْٝاض    َٞ بــ١د ٜٝــ١نإ يــ١ٚ نطزْٝــإ، ٚاتــ١ ضٚســٞ ٜاغــا١ٜى بــؤ دــ
َٜٝٛػـت١   ١َٓٝض ١َٖٟٛٚ ي١ ٜاغا١ٜناْٞ تط ث ٍَ ٚ َاؼي زاٖ َٝت، ئ١ضؾٝف نطزٕ ٚ ثاف ن١ْس غا ١ٜ٠َٛٝ ز٠ب نٛاضن
١َُٝ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ئ٠ٚ١ْس٠ باضٟ طـطإ بهـ١ٜٔ نـ١ ئ١ْـ١ٖٛٚ ٖـٝض ٜاغـاٟ تـط ْٝٝـ١، ٖـ١َٛٚ           َٟ ئ باغهطابٔ، ْانط

َٝط٠، ي١غ١ض ئ١ َٟ    تاٜب١شي١ْس١ٜٝناْٞ ٜاغا١ٜناْٞ تط خب١ٜٓ١ ئ َٜٓـسض َٟ ٚا خبٛ ٚ ب١َٓا١ٜ ب١ ت١غ١ٚض ٟ َـٔ ْـانط
ن١ ئ١ْ١ٖٛٚ ئ١ّ ئ١ْساّ ث١ضي١َا١ْ غ١ض ب١ ز٠غت١اَلت١ ئٝو زٜفاع ز٠نا ي١َار١ناْٞ ز٠َٚيـ١ت ٜـإ ئ١َـ١ غـ١ض     
َٝهٞ َٛئ١غ١غـاتٞ، يـ١         َٝط١ ٚ تٛاْاٟ ز٠َٚي١ت نـ١ّ بهـات، ٜاغـا ز٠ضنـطزٕ يـ١ٚالًََت ب١ ئؤثؤظغٝؤ١ْ ١َٖٚيس٠زات ث

َٝو ن١ ث َٞ    ٚاَلت َٞ ئ١ٚ ثط ؤغ١ ٜاغـا زاْاْـ١ ٚاٟ يـ َٝه٠ٚ١ ز٠ب َٝسا١ٜ، ١ََٖٛٚإ ث ١ضي١َاْتاض١ٜتٞ ٚ ٜاغا زاْاْٞ ت
           َٞٝ َٞ بهـات، بـ١ث َٞ بـ١د َٜت، بـؤ ئـ٣٠ٚ١ ئـ١ضنٞ نؤ١َاَلٜـ١تٞ خـؤٟ دـ به١ٜٔ تٛاْاٟ ز٠َٚي١ت غٓٛٚضزاض ْـ١نط

ٜـ       َٝبٝٓٝاْـ١ّ ١ٖ َٜهه١ٚتين ٜإ ع١قسٟ ئٝذتُٝاعٞ، ي١غ١ض ئـ١ٚ ئ١غاغـ١ َـٔ ئـ١ّ ت ١ ي١غـ١ض ئـ١ّ َازز٠ٜـ١،    ض
َٝطّ بؤ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف، بؤ ئ٣٠ٚ١ ئ١ٚ ١َٖٛٚ ت١رػٝالت٣١ ظٜاز بـؤ بط طـ٣١ ١ٜنـ١ّ،     َٝػتا ْٛٚغطاٜٚـ ز٠ْ ئ
َٟ، بؤ ئ٣٠ٚ١ ٚابعامن ي١ ثط ٠ْػٝجسا ظؤض خٛؾـو ٚ بـطا ي١غـ١ض َـ١ٚظٚعٞ ئاغاٜؿـٞ ١ْتـ٠ٚ١ٜٞ ٚ        ز٠ّٚٚ ١ْنط

َٜهِ ١ٜ١ٖ،  َٝؿٓٝاض ٚابعامن ١ٜى، زٚٚ بطاز٠ضٜـ ١ٖض ئ٠ٚ١ٜإ نـطز، تـ١ْٗا   ١َغ١ي١ٟ ع١غه١ضٟ باغٝإ نطز، ث
َٝٔ ي١ ئٝػتٝػٓائٞ ١ٜن١ّ ) ًَ ، ٖـ١َٛٚ ت١راغـًٝٞ   أَٔ االقًِٝ ٚزفاع١ ٚاالَمٔ االقتكماز٣.   باملعًَٛات املتعًك١ ب

ٍَ ْانـات ئٝؿـٞ َـٔ ٚ         َٝٓـطا، َـ١ْتٝكٝـ قبـٛٚ َٝسا١ٜ، ئٝو ئ٠ٚ١ ٚاظس١، ئ١ّ بٛاضا١ٜ١ْ ن١ ٠ٚنٛ صيْٛٚـ١ف ٖ ت
ن١ بالًَٚ نطزٕ ١ْى ت١ْٗا بؤ ٖاٚٚاَلت١ٝٝ، باَلٚنطزٕ ٚات١ ز٠ضر١ت بس٠ٜـ١ زٚشَـٔ ٚ ْـ١ٜاض ٚ ئـ٣٠ٚ١     ئ١ٚ ١ْٝٝ 

١ًَس١تٞ ٠ٚت١ْٝٝــ١،    َٜــت، نــْٛه١ ئــ٠ٚ١ ١َغــ َٜعض َٞ بجاض َٝــت، بؤٜــ١ ز٠بــ ب١ضاَبــ١ضٟ خــؤتٝـ ئــ١ٚ ؾــتا١ْ بعاْ
َٜو َـ١عٓاٟ َٛختـ     خغ١باض٠ت ب١ )ب( ٚ ) َٝـس٠زضا،  ( ئ٠ٚ١ف ن١ بٝػتِ ي١ قػـ١نإ ت١قطٜبـ١ٕ ١ْٖـس ١يٝفٞ ث

َِٝ )ب( ٚ ) َٝيَب باؾو٠، َٔ ز٠َي َٜٞ ي َٜع ناى ئاغؤ ئ١ط١ض طٛ ٍَ بـ١ّ     خ س١ظ ز٠ن١ّ ئ١ط١ض ب١ض  َٜت١ ٜـ١ى خـا بهط
َٝري )  َٝــت، ز٠بٓــ١ ٜــ١ى ز٠َيــ َٝــٞ ٚاظح ب ٖــٝض تأاقممٌٝ غممري املأاٚنممات اؾاضٜمم١ ، زاض ؾــت١ٓ تــا٠ٚنٛ ١َب١غــت ي

   ٛ ٍَ ْانات تـؤ زاٚا بهـ٣١ يـ١ناتٞ َ َٝو قبٛٚ َٜت، ٖـ١َٛٚ ئـ١ٚ زاٚاناضٜٝـ٣١        يؤدٝه َٞ بـسض رـا٠ٚظات ت١راغـًٝت ثـ
  َٞ َٝهٞ تط٠، بؤ١ٜ ز٠غت ثـ خٛؾو ٚ بطاٜا١ْ بؤ ئ٠ٚ١ بٛٚ ن١ َٛرا٠ٚظات ت١ٚاٚ بٛٚ، ئ١ط١ض ت١ٚاٚ بٛٚ ئ٠ٚ١ ؾت

نـ١ ئ١َـ١ ي١ظؤضبـ١ٟ ظؤضٟ    )تأاقٌٝ غمري املأاٚنمات اؾاضٜم١ ٚقانمط اؾًػمات ٚاالدتُاعمات ،       ز٠نات، )ب( 
ِٝ طٛت٠ٚٛ باَلٚ ناف ١ٜ١ٖ، س١قٞ خؤ١َ ي١ َٛرا٠ٚظات، ي١ د١يػ١ٜ١ى، ي١ نؤب١ٜ٠ٚ١ْٚٛى ٜاغا١ٜناْٞ زْٚٝ

َٝت )  ٚ عًم٢ غمري احملانُمات   )غـ١يب١ٕ( نـ١ٜفٞ خؤتاْـ١، )   ، )ٚاملعًَٛات اييت تأثطٚ غًبٌا ع٢ً غري احملانُات١ْب
َٝط١ٜؿـت١ٓ نـ١ ئ١ْـ١ٖٛٚ َـ١سانِ ع١ي١ْٝٝ    إدطا٥ات ؼكٝل ايعساي١ ،  َُٝـ١    ئ١َ١ف ئ١ٚ غ١َي١ت ت ٓـ١ ٚ ْـابٞ، ئ

َٝري ) ، ئــ١تؤ ز٠تــٛاْٞ بهــٝت١ إدطا٥ممات ؼكٝممل ايعسايمم١  ٚ غممري احملانُمماتاملعًَٛممات ايمميت تممأثط غممًبا عًمم٢ ز٠َيــ
ــ١ٟ ظؤضٟ          ــسا، ي١ظؤضب َٝ ــاش٣٠ ث ــاْٝـ ئاَ ــه١ شٜ ١ًَٕ خٛؾ ــ َٜعإ ئ١ق ــ١ض  ــ٣٠ٚ١ )ر( ب ــاض٣٠ ئ ــ١، ز٠ضب ١َسه١َ

ٜاغاٟ خػٛغ١ٝٝت غ١ضنا٣٠ٚ ٖـ١َٛٚ ٜاغـا١ٜناْٞ   ز٠َٚي١تا١ْ ٜاغا١ٜى ١ٜ١ٖ، )ٜاغاٟ ظ٠ضاٜت ٚ ثط ٜف١ضغٞ(، 
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ٌَٝ بهات ْاٜاغا١ٜٝ، ٜاغاٟ َاؼي ضاز٠ضبـط ٜٔ، ئـاظازٟ    َٝؿ تط٠، َاؼي ط١ٜؿذي ب١ ظاْٝفؤضاضٟ ئ١ط١ض خػٛغ١ٝٝت ث
َٝهـ١        ٌَٝ بهات، ْاٜاغـا١ٜٝ، بؤٜـ١ ئ١َـ١ ت١غـ١ٚض  ز٠نـ١ّ ١ٜن َٝؿ َٜف١ضغٞ ث ضاز٠بط ٜٔ ئ١ط١ض َاؼي خػٛغ١ٝٝت ثط 

َٟ ) ي١ٜاغا١ٜناْٞ ٜإ  َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ي١ نؤتا١ٜٝن٣١ بٓٛٚغـط ٚنمٌ َما ٜتعًمل عمل     َار١ناْٞ غطٚؾيت، ب١اَلّ ث
َٟ ئــ١ّ      املمٛاطٔ ق اـكٛقم١ٝ ،    ئــ٠ٚ١ ظؤض، ظؤض ططٜٓطـ١ ب١تاٜبــ١تٞ بـ١ ت١غـ١ٚض ٟ َــٔ تـا٠ٚنٛ س١غــط  ْـ١نط

َٝٞ ثػـجؤض ٟ خـؤّ يـ١ ثٝؿـ١ٜٞ نـ١ ْٛٚغـطا٠ٚ )       ملعًَٛمات  ا١ٖضزٚٚ ؾت١، بط ط٣١ )ض( َٛالس١ظ١ٜ٠نِ ١ٜ١ٖ ب١ث
َٜت )االيهرت١ْٝٚ  َِٜٓ اييت ٜتػبب االفكاح عٓٗا ، ئ١ٚ ١َب١غت٣١ ن١ ثاف ئ١ٚ ز (، صي١ٜ١ْٚٛنٞ ب١غٝتت بؤ ز

ــ١           َٝو ن ــ١ت ــٞ دٝٗ ــاؽ ٚضت َِٝ ٚ ث ــ ــٛظ٠ض ْ ــِ )ٜ ــ١ضٟ ز٠ْٛٚغ َٞ ي١غ ــ ــٛٚنت ز٠ز٠َ َٜهٞ به ــ١ظ ــٔ ناغ ــتا َ َٝػ ئ
ئـ٠ٚ١ َـ١عًَٛاتٞ ١َنتٛبـ١، بؤٜـ١      ؾ١ب١ن١ٜ١ن١( ن١ ي١غ١ض ناغ١ظّ ب١تؤ زا ئ٠ٚ١ ظاْٝاضٟ ئـ١يهوؤْٞ ْٝٝـ١،  

ــ١ٚ )  ــ١ّ ئ َٝس٠ن ــإ ي ــٛ    املعًَٛممات االيهرتْٚٝمم١ ايمميت ٜتػممبب    ض٠دات ــت، ٠ٚن َٝ ــ١يٝهوؤْٞ ب ــ١ؽ ئ ــ١ضت١ ب ــ١ ؾ ْ
َٜت١ ) َٝٓاّ ض٠ْط١ ب١ ْٛٚغطاٜٚـ بسات، بؤ١ٜ بهط َعًَٛمات ايبٝاْمات   ئ١ٚ باؾـو٠ يـ١ )   املعًَٛات صي١ْٚٛن٣١ ٖ

َٝت، َٝؿٔ ب َٝـت )    نماّ    اح عٓٗا ق اخمرتام كالفايبٝاْات اييت ٜتػبب ا رؤضَ ًَ َٝـط٠ ططٜٓطـ١ ب ايؿمبهات  ؾـ١ب١ن١؟ ي
َٝــت ايهرتْٚٝمم١  )املعًَٛممات ايمميت ٜتػممبب االفػمماح عٓٗمما ق اخممرتام ايؿممبهات االيهرتْٚٝمم٘ احملُٝمم١  َٝهتــت ْ ثط ؤت

َٜطنؼ، ٚؾ١ٜ١نٞ ن١َه١،  َٝـت، ؾـ١ب١ن١ غـ١ضم     اتٗا يًُشٛ اٚ ايػطق٘  ٜاٚ ٜعطض قتٛٚ ؾ١ب١ن١ َـ١سٛٚ ْاب
َٜهِ ١ٜ١ٖ ئ١ط١ض )ب( ٚ )ْ َٝؿٓٝاض َٝت، حمت٠ٚ١ٜات١، ئ٠ٚ١ ْٛٚغٝتِ، ئاخري ؾت َٔ ث ( نطإ ب١ ٜـ١ى ٚاتـ١   خاب

َٝـسا، )   َٝو ي١ ئٝػتٝػٓائ١نإ ناى ؾٛاْٝـ ٚابعامن ئٝؿـاض٠تٞ ث َٝت١ )ظ(، ١ٜن َٝت١ خاَيٞ )ض( ْاب االغمتجٓا٥ات  ز٠ب
َٟ ٜاغـاٟ تـط ١ْٖـ١ ئٝػتٝػـٓائاتٞ      إْٛ ، ايٛاضز٠ ق ايكٛاْر ايػاض١ٜ مبا الٜتعماضض َمع اسهماّ ٖمصا ايكم      ١ْٖـس

َٝٝت           َٝـت، ئـ١تٛٚ يـ١ ئـ١خري ئـ١َي َٝو ب َٝسا١ٜ، ٜاغاٟ ١َسانُـ١، ٜاغـاٟ ظ٠ٚادـ١، ٖـ١ض ؾـت )ال ٜعُمٌ بمأ٣ ْمل     ت
َٞ س١ضٜؼ بـٞ يـ٣٠ٚ١   ٜتعاضض َع ايكإْٛ  َٝط٠ ز٠ب ع١َ١ي١ٕٝٝ تؤ ئًٝػائٞ ْػٛغٞ قاْْٛٞ تط ز٠ن٣١، بؤ١ٜ ي

ــازز٣٠        ايكممإْٛ ال ٜعُممٌ  بممأ٣ ْممل ٜتعمماضض َممع    ) ــ١ َ َُٝ ــ١ي١ن١ٟ ئ ــازاّ ١َغ ــاز٠ٕ، َ ــو ْ َٝ ــط ت ــاٟ ت ٜاغ
َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ئ٠ٚ١ف ئٝعار١ بهط٣َ، ظؤض غٛثاؽ.  ئٝػتٝػٓائات١ بؤ١ٜ ث

َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ مسري٠ خإ.
َٜع مسري٠ عبساي١ً امساعٌٝ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٟ بـ١ؽ     َٓٝـ ١ٖض ثؿ َٜو طؤض اْهـاضٜـ بهـط تطريٟ ئ١ٚ َازز١ٜ٠ٟ ز٠ن١ّ ز٠قا ٚ ز٠م نٖٛات٠ٚٛ ئ١ط١ض ١ْٖـس
ٍَ ٖـ١َٛٚ بط طـ١ناْٞ ثؿـتطريٟ ز٠نـ١ّ،      ثا١َب١غتِ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ بط ط٣١ ١ٜن١ّ ١َٖٟٛٚ، ئ٠ٚ١ي١ٕ،  ١ْٕٝ ي١طـ١

١طـ١ض نـ١ْس   ١ٖضن١ْس٠ ١َٖٛٚ ٚاَلت١نإ خػٛغ١ٝت ٚ تاٜب١شي١ْسٟ خؤٜإ ١ٜ١ٖ بؤ ئ١ٚ ئٝػتٝػـٓائاتا١ْ، ئ 
َٜهدطا٠ٚناْٞ ٚاَلتاْٞ ئ١َ١ضٜها ٚ ئ١َٝٓساضٟ طؿيت ٚ زازطـاٟ ئـ١ٚضٚثا    ٚاَلتإ ٠ٚنٛ ئ١دم١َْٛٞ ئ١ٚضٚثٞ ٚ ض
ــ١ٚ           ــا ئ َٓٝ ــيت ٖ ــ١ ب١ز٠غ ــ١ ن ــ٠ٚ١ ْٝٝ ــ١اَلّ ئ ــ١ْٔ، ب ــإ بط١ٜ ــت ٖاٚٚاَلتٝ ــ١ ب١ز٠غ ــ١ٚ َار ــ١ ئ ــسا٠ٚ ن ١َٖٚيٝاْ

َٜٝٛػـت١ ئـ    َٜـت، ث َٟ، بـؤ     ئٝػتٝػٓائاتٞ ي١ٚ ٚاَلتا١ْ ١ٜ١ٖ ئُٝٗاٍ بهط َٜعض ١ٚ ئٝػتٝػـٓائ١ خػٛغـ١ٝت١ن٣١ بجـاض
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َٝهـٞ نؿـتٛناَيٞ بـ٠ٚٛ ثٝؿ١غـاظٟ، يـ١ ١َعُـ١يٞ               َُٝـ١ ت١َاؾـاٟ ٚاَلتـٞ نؤضٜـا بهـ١ٜٔ يـ١ ٚاَلت صي١ْٚٛ ئ١طـ١ض ئ
َٝٓٝاْـ١ٟ نـ١          َٜط٣٠ ئـ١ٚ ١ْٖ ١َٝٝٓٝناْـ١، بـ١طٛ ن١ُْٝتؤ ب٠ٚٛ ؾ١ضٜه٣١ ٖؤْسا ٚ غـ١ٜاضات، ئـ٠ٚ١ ٖـ١َٛٚ ١ْٖ

ئاغـت٣١، ئ١طـ١ض ت١َاؾـاٟ ئ١َـ١ضٜها بهـ١ٜٔ يـ١ سـ١ضبٞ عايـ١َري نـ١ْس٠ٖا           ثاضاغتٝتٝإ ط١ٜؿت١ْٚٛت١ ئ١ٚ
َُٝـ١ف             َٜٝٛػـت١ ئ َٝػـتا بـ١ تـ١ٚا٠ٚتٞ ن١ؾـفٝإ ْـ١نطز٠ٚٚ، ئـ١َيُاْٝا ٖـ١ض ئـ١ٖٚا، ث ئ١غط اضٜإ ١ٖبٛٚ ٖـ١تا ئ
َٜو خبطاباٜـ١   َٜٝٛػت١ ب١ ٜاغا١ٜى ض ثؿتطريٟ به١ٜٔ ن١ ئ١ٚ َازز١ٜ٠ ٖات٠ٚٛ ئ١َٔ ظؤض ب١ ن١َٝؿٞ ز٠ظامن، ث
ــٞ       ــإ باغ ــإ خ ــ١ضزاض ٚ شٜ ــاى غ َٝساباٜــ١، ٖــ١ض٠ٚنٛ ن ــٞ ت َٝساباٜــ١، ٠ٚغــائًٝٞ سُٝا١ٜؾ ــٞ ت نــ١ عكٛب١ناْٝؿ
َُٝـ١              َٜتـ٠ٚ١، نـؤٕ ئ َٝطـاٟ بهط َٜٔ، ٜـإ يـ١ َازز٠نـ١ د َٝط٠ و ب١بط ط١ٜـ١ى ئٝعارـ١ بهـط عكٛب١ن١ٜإ نـطز، ئـ١ي

َٝري ئٝػتٝػٓائاشيإ ١ٜ١ٖ،  ١َُٝ ١ٖض ز٠َي َٟ، ئ ب١اَلّ باغٞ ئ٠ٚ١َإ ١ْنطز١ٜ سُٝا١ٜٟ ز٠ن١ٜٔ ن١ ن١ؾف ١ْنط
َٝت َٟ، ظؤض غـٛثاؽ ز٠غـتإ        ٜـإ نـؤٕ حم   ؟ت١غ١ضٚبٞ نطز عكٛب١ن٣١ نٞ ب ا٠ٚيـ١ بهـ١ٜٔ نـ١ ن١ؾـف ْـ١نط

 خؤف.
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝطٜظإ خإ.  ر١ضَٛٚ ب
َٝطٜظإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝساٜـ١ بـؤ ئـ١ٚ    ي١َازز٠ٟ  ثاْع٠ بط ط٣١ ز٠ّٚٚ ظؤض ب١ ططٜٓط ز٠ظامن ي١ٚ ٜاغا١ٜ ن١ ن١ْسٜٔ ئٝػتٝػٓائاتٞ ت
َٝتــ٠ٚ١، ب١تاٜبــ١تٞ ئــ١ٚ ئٝػتٝػــٓائات٣١ نــ١ ث٠ٜٛ١ْــسٟ بــ١    َٝين سيٝٓ َٝٓتاْــ٣١ نــ١ بــ١ ْٗــ ظاْٝاضٜاْــ١ ٚ زٜهؤَ

َٝو   ، ب١تاٜبـ١تٞ بـ١ضططٟ   ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ طؿيت ١ٜ١ٖ ٚ ١ٖض٠ٖٚا ب١ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ تانٝـ ١ٜ١ٖ ي١ نـ١ْس ساَيـ١ت
        ٠َٜٛ ١ٜ٠َٛٝ ٚاَلت بـ١ض  َٟ، بـ١ّ ؾـ َٜعض َٞ بجـاض َٝٓتـ١ ز٠بـ َٝين ٚ زٜهؤَ َِٜ ن١ ئ١ٚ ْٗـ َِٜ، ثاضاغتين ئاغاٜؿٞ ١ٖض ١ٖض
َٜو يـ١ ئ١ْـساَإ ضاٜـإ ٚاٜـ١ ي١ٚا١ْٜـ١         ١ٜ٠َٛٝنٞ ضاغت، ٖـ١ض٠ٖٚا ١ْٖـس ٠َٜٟٛ بب٣١ ب١ؾ َٞ ٚ ز٠تٛاْٞ ب١ض  ز٠ن

َٝت، ب١اَل َٜو ئٝػتٝػٓائ١نإ ظؤض ب َٟ،  ١ْٖس َٜٝٛػت١ ظٜاز بهـط َٝؿتا ن١َ١، ن١ْس ئٝػتٝػٓائ١ى ث ّ ب١الٟ َٔ ٖ
َٝٓتاْـ١         َٝين ٚ زٜهؤَ ئ١ٜٚـ ئاغاٜؿٞ نؤ١َاَل١ٜت١ٝٝ، ئاغاٜؿٞ نؤ١َاَلٜـ١تٞ الٟ َـٔ ظؤض ططٜٓطـ١ نـ١ ئـ١ٚ ْٗـ

َٞ ي١ْاٚ نؤَـ١َيطا  َٝؿ١ زضٚغت ز٠ب َٝعإ ٚ نَؤ١ََيطا، ن َٜت ب١ ن١ؽ، نْٛه١ تاٜب١ت١ ب١ خ َٟ، ١ْزض َٜعض ، ئـ١ٚ  بجاض
َٝؿــ٣١           َٝٓــت ي١غــ١ض ن َٝين ٚ زٜهؤَ َٞ بــ١زاْٞ ْٗــ َٝؿــ١ٜ١ف ظؤض ناضز٠ناتــ١ غــ١ض ب١تاٜبــ١تٞ شٕ، شٕ ز٠بــ ن
َٜػـٝإ، شَـاض٣٠ ت١يـ١رؤْٝإ،        َٝٓٝٝـ١ناْٝإ، ب١تاٜبـ١تٞ ْاٜٚـإ، ئ١زض ْٗ َٟ َٜعض َٜٝٛػت١ بجاض نؤ١َاَل١ٜتٞ، بؤ١ٜ ث

َٝؿ٣١ نؤ١َاَل١ٜتٞ ، ١ٖض٠ٖٚا ئ١ٚ ر١ضَاْب١ضا٣١ْ ن١ شٜإ خإ ئ١ٚ ؾتا١ْ ن١ تاٜب١ت١ ب١ ن١غا١ٜتٞ ٜإ ب١ ن
َٝين ٚ          ــ ــ١، ْٗ ــ١َيهٝإ ١ٖٜ ــتين خ ــاؼي ثاضاغ ــ١ َ ــ١ ن ــ١ شٜاضي ــ١ٚ سه١َٛتاْ ــ١ْاٚ ئ ــؤّ ي ــطز، خ ــٜٛسٟ ن ــٞ غ باغ
َٝهٞ تط  َٞ ي١غ١ض ن١غ ١ٜ٠َٛٝى ن١ؽ بؤٟ ١ْٝٝ به َٝٞ ٜاغا، ب١ٖٝض ؾ َٟ ب١ث َٜعض َٝٓت١ناْٝإ ١َٖٛٚ ز٠ثاض زٜهؤَ

َٟ، ١ٖتا ي١غ١ض ٍَ بـٛٚ بـ١ض٠ ٚ غـ١ض٠ٚ٠، بؤٜـ١            ١َعًَٛات ٠ٚض بطط َٓـساَيٞ خـؤٟ، ئ١طـ١ض ت١َـ١ْٞ ٖـ١شز٠ غـا
َٝذي يـ١ٚ َازز٠ٜـ١زا، ٖـ١ض٠ٖٚا بـؤ صيْٛٚـ١ عٝالقـاتٞ        ثاضاغتين ن١غا١ٜتٝـ ظؤض ططٜٓط١ ي١ٚ ٜاغا١ٜزا ن١ ١ٖب
            ٍَ َِٜ ي١طـــ١ َٟ نــ١ نــؤٕ ٖــ١ض َٜعض َٝــت بجــاض غٝاغــ٣١ خــاض ٞ، غٝاغــ٣١ خــاض ٞ ظؤض ططٜٓطــ١، ئــ٠ٚ١ ز٠ب
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تــٞ تــط٠، يــ١باض٣٠ ئــ٣٠ٚ١ باظضطاْٝٝــ٠ٚ١ ٜــاْٝـ نؤ١َال١ًََٜتٝٝــ٠ٚ١، ٜــاْٝـ ثاضاغــتين ئــ١ٚ    َٛئ١غ١غــاتٞ ٚاَل
َٞ ئ١ٚاْــ١ف   ن١غــا٣١ْ نــ١ َٛت١ٖــ١َٔ، ٖــ١تا َٛؾــت١ب١ٖٔ، ٜــ١عين طَٛاْٝــإ ي١غــ١ض٠ نــ١ َٛت١ٖــ١َٔ، ز٠بــ

ٓـ  َٝ ْٗ َٜٔ َٜعض َٞ ئ١ٚا١ْ بجاض َٝسا٣١ْ ن١ ي١ زازطا ب١ؾساض ز٠بٔ ز٠ب َٜٔ، ١ٖض٠ٖٚا ئ١ٚ ؾاٖ َٜعض ١ناْٝإ، تـا٠ٚنٛ  بجاض
َِٜ تاظ١ٜ٠ ث١ْاب١ض ٚ بٝاُْٝإ ١ٜ١ٖ  ١َُٝ ي١ٖ١ض ١َٝٝٓٝنٞ تطٜـ ١ٜ١ٖ ن١  ئ َٟ زاز ب١ض اغيت، ْٗ َٜٞ خؤٟ ز٠طط ض
َٜذي             َٜعض َٝٓيت ئـ١ٚ ثـ١ْا ب١ضاْـ١ ٜـإ ئـ١ٚ بٝاْٝاْـ١ف بجـاض َٝين زؤنـؤَ ي١ ٚاَلتٞ خؤَإ، ئـ٠ٚ١ ظؤض ططٜٓطـ١ ْٗـ

َٝؿ١ ي١ْاٚ نؤ١ََيطا، ئ١ط١ َٝت١ ن َٝري ئ١ٚ س١ٚت خاَي٣١ نـ١ ز. ئـاضاؽ باغـٞ نـطز ظؤض     تا٠ٚنٛ ١ْب ًَ ض ب١نٛضتٞ ب
َٟ ئـ١ٜٚـ نـ١ ْاٚخؤٜـ١، غـ١باظ١ٜٝ، نؤ١َاَل١ٜتٝٝـ١، ئابٛٚضٜٝـ١، ن١غـا١ٜت١ٝٝ، ٖـ١ض٠ٖٚا            ططٜٓط١ زاخٝـٌ بهـط

 تؤض ٟ نؤ١َاَل١ٜت١ٝٝ، ظؤض غٛثاؽ.
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝط خإ.  ر١ضَٛٚ ؾً
َٜ َٝط حمُس دمٝب:ب١ض   ع ؾً

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ب١ْٝػٝب١ت ئ١ّ َازز٣٠ ثاْعز١ٜ٠ َٔ ب١ْٝػـب١ت خـاَيٞ ز٠ّٚٚ نـ١ باغـٞ بـ١ضططٟ ٚ ئاغـاٜـ ز٠نـا، ٜـ١عين         
١ٖضن١ْس٠ يٝص٣١ْ َٛخت١ؽ خؤٜإ باف ز٠ٜعأْ ب١ؽ ئاغاٜـ دٝا١ٜ، بـ١ضططٟ دٝاٜـ١، ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ َـٔ      

َٟ ٜتـ١ ي١غـ١ض      ثؿتطريٟ قػ١ناْٞ ز. ئاضاؽ ز٠ن١ّ ب١ ْ َٟ، نـ١ ز ٝػب١ت باغٞ ئاغاٜـ، ئ١ٚ خااَل١ْ بـاؽ بهـط
َٜٝت١ خاَيٞ )ز( ) َِٝ   ١ٓ اٚ غمميَت١ اىل خطمط   قمش سٝما٠ اٟ فمطز اٚ    ضتعطٜئاغاٜؿٞ نؤ١َاَل١ٜت١ٝٝن١ ن١ ز ثـ

ًَٝهاض١ٜنإ ب١ْٝػـب١ت        ملا١ٜ َمٔ ايعٓمف االغمطٟ    باؾ١ ئ١ط١ض باغٞ ٜاغاٟ ) َٝؿـ َٟ، نـ١ ب١ض اغـيت ث َٝـسا بهـط ت
َٟ بـ١          ئ١ٚ... َٜتـ١ ئٝػتٝػـٓائ١نا٠ٚ١ْ، ب١ْٝػـبٗٗج١ت ٜاغـاٟ َْٛار١غـ١ ئٝؿـاض٠ت بـسض ..، ١َرطٚٚظ٠ ئـ٠ٚ١ خبط

َٝٞ غاَيٞ  ١ٖض ض٠ق١َٞ ٜاغا١ٜن١ ب١غ١، نْٛه١ ١ٖض ئـ٠ٚ١ ْٝٝـ١ ئـ١ٚ ؾـتا٣١ْ نـ١ ئٝػتٝػـْٓا         3119شَاض٠ غ
 3113اَيٞ ٟ غـ  17نطإٚ، ب١ْٝػب١ت ئ١حباغٞ عًُٝٞ ٜـإ سكـٛقٞ َٛئـ١يٝف ٖـ١ض س١غـب ٜاغـاٟ شَـاض٠        

َٜت، ب١ْٝػـب١ت ئـ١ٚ ؾـئْٛٚٞ              َٝـٞ بـسض َٟ، ٠ٚنـٛ نـاى ؾـٛإ ٚ ئـ١ٚإ ٚتٝـإ يـ١ ئاخريٜـسا ث َٞ بسض ئٝؿاض٠تٞ ث
١َُٝ ١ْ ٚاَلتري، ْـ١   َٝؿه١ٚتٛٚزا ئ١ٚ ؾتا١ْ ١ٜ١ٖ، ب١اَلّ ئ زاخ١ًٝٝٝ يٌٝ َؤظ٠رري ب١ض اغيت ضاغت١ ي١ ٚاَلتاْٞ ث

١َُٝ ب١ٚ ضؤشطـاض٠   َٝؿه١ٚتٜٛٚٔ ن١ ئ َُٝـ١ نـ١ تـ١تبٝكٞ       ب١ٚ ز٠ض٠د١ٜ١ف ث َٝتـ١ الٟ ئ َٜٓ َٝهٞ ظؤض ٖاْـا ز َـؤظ٠ر
َٟ ي١ال١ٜٕ ئ١ٚ ن١غا٣١ْ ن١ ئٝـساض٠   1961قاْْٛٞ خس٣١َ ١َز٠ْٞ غاَيٞ  ًَٝهاض١ٜٝنٞ ظؤض ز٠نط َٝؿ َٟ، ث ز٠نط

َٟ، ن١غٝـ ثؿتطريٜٝإ ْانا، دا ْاظامن يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ئ١ط١ض  ٚ ظات١ٝٝنإ ن١ ب١ضاغيت سكٛقٝإ ظؤض ز٠خٛض
َٝــط٠زا  َٝو ي َٝهٞ ظؤض ؾــت َٟ، يــ١ قــاْْٛٞ ئٝٓعبــاتٞ َــؤظ٠ؼي ز٠َٚيــ١تٝـ ١ْرػــٞ ؾــت ٖــ١ض خطٚقــات زاخٝــٌ بهــط

َٟ، ئــ١ٚ   َٞ ز٠غــتهاضٟ راًٜــ١ناْٝإ بهــط ١ٜ٠َٛٝى ْــاب َٝــٞ ئٝػتٝػــٓائات ٚ بــ١ٖٝض ؾــ ًَ َٟ، ئــٝو ئ١طــ١ض تــؤ ب ز٠نـط
َٟ، نــ١ بــ١ّ  َٟ، ب١ْٝػــب١ت خــاَيٞ )ض( ثؿــتطريٟ قػــ١ناْٞ نــاى عبسايػــالّ ز٠نــط ١ٜ٠َٛٝ خاَيــ١ف بــ٠ٚ١ بهــط ؾــ

ــ١       ــ١يٝهوؤْٞ ن ــ١ ئ َٞ ب ــ ــ٠ٚ١ ز٠ب ــ١اَلّ زٚاٟ ئ ــ١يٝهوؤْٞ ْٝٝــ١، ب ــ١ ئ ــ١ٕ ١َعًَٛات١ن ــت، رٝعً َٜ ــ١ بٛتط غ١َي١ت
َٟ، ظؤض غٛثاؽ. َٝدواقٝؿ١ ب١ نات١نإ ز٠نط  ئ
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َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ َاَؤغتا نا٠ٚ.
َٜع نا٠ٚ حمُس اَري:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١  َإ.ب١ض 

ٍَ غـٝاغ١ نطز٠ٚ١ْضيـ١ نـ١ ئاغاٜؿـٞ ْـا٠ٚخؤ ٚ غـ١ضباظٟ ٚ           َازز٣٠ ثاْع٠َري بط ط٣١ ز٠ّٚٚ ئـ١يف َـٔ ي١طـ١
َٝؿـٓٝاضٟ    َٜت٠ٚ١، ٖـ١ض٠ٚنٛ ث َٜو خبط َٜت١ غ١ض ض ئابٛٚضٟ ٚ نؤ١َاَل١ٜتٞ ٚ ١ٖض٠ٖٚا تؤض ٟ ث٠ٜٛ١ْس١ٜٝناْٞ خبط

َٜع ناى ز. ئاضاؽ نطزٟ، ١ٖض٠ٖٚا بط ط٣١ )ب( ٚ )ت( ١ٖضزٚٚنٝا َٜتـ٠ٚ١  ب١ض  ٕ ي١ٜ١نو ْعٜهٔ، ١ٜى بٛاض ز٠طط
َٜذي،    َٜعض َِٜ ٚ ال١ْٜٞ تط٠ٚ٠ ١ٜ١ٖ نـ١ بجـاض ن١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ َٛرا٠ٚظات ٚ ١ٖض٠ٖٚا ب١ ئٝتٝفاقاتٞ ب١ٜين ١ٖض
َٝطـ٣١ ض٠ظا١َْـسٟ     َٜت١ ١ٜى، ١ٖض ب١ ْٛٚغٝٓٝـ بؤ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ؾٝؿِ ْاضز، ٖٝـٛازاضّ د َِٝ باؾ١ بهط َٔ ث

َٝذي، بط ط٣١ ) َُٝٛاٜـ١ ٜـإ ئـ١ٚ بط ط١ٜـ١ ظٜـاز٠،       )سػٔ ازاض٠ احملانُات ٚؼكٝمل ايعسايم١ ،    خ ئ١ٚإ بٛٚب َـٔ ث
نْٛه١ ب١ض اغيت ١َسه١َ١ خؤٜإ غ١ضب١خؤٕ، ١ٖض خؤٜإ ز٠ظأْ ئ١ٚ ق١ظٜا٣١ْ نـ١ ي١بـ١ض ز٠غـتٝإ زاٜـ١     

َٝٓاْٞ ظ       َٝذي، ئـ١ٚإ ز٠ظاْـٔ نـ١ َـاؼي ب١ز٠غـتٗ َٞ، ن١ٟ س١قٞ ١ْٝٝ ْـ١ٜعاْ اْٝـاضٟ  ن١ س١قٞ ٖاٚٚاَلت١ٝٝ بٝعاْ
َٝهٞ ظٜاز٠، بؤ زازا، بؤ خؤٜإ  َُٝٛا١ٜ ئ٠ٚ١ ؾت ي١ال١ٜٕ ٖاٚٚاَلتٝٝا٠ٚ١ْ، بؤ١ٜ ت١زاخٍٛ نطزٕ ي١ٚ بٛاض٠زا َٔ ث
َٝؿـــٓٝاض٠ن٣١ نـــاى ؾـــٛإ ز٠نـــ١ّ نـــ١ ئـــ١ٚ ئٝػتٝػـــٓائات٣١  ًَري باؾـــو٠، ٖـــ١ض٠ٖٚا ثؿـــتطريٟ ث َٝ َٞ بـــ بـــ١د

َٟ بٛاضٟ تط ٖات٠ٚٛ ي١ب١ضناٚ ب َٝؿٛٚتط بؤ ١ْٖس َٝؿـٛٚتط   ي١قا١ْْٛناْٞ ث َٜذي، نْٛه١ ئ١ٚ ي١ َازز٠نـاْٞ ث طري
َٝؿـٛٚتط بهاتـ٠ٚ١، بـؤ              َٟ بـ١ ز٠قـٞ ئـ١ٚ ٜاغـا١ٜ ي١ٚا١ْٜـ١ ئًٝػـاٟ ئٝػتٝػـٓائ١ناْٞ ٜاغـا١ٜنا٢ْ ث ن١ نـاضز٠نط
َٝذي   َٜٝٛػت١ ب١ض اغيت ٖاٚغ١ْط١ٝٝى ٖـ١ب ٍَ غٝاغ١نطز٣٠ٚ١ْ بط ط١نإ ث ئ٣٠ٚ١ ت١ْاقٛظ زضٚغت ١ْناتٔ، ي١ط١

   ٞ َٝـٛإ َـاؼي ٖـاٚٚاَلت ٍَ ثاضاغـتين ئـ١َٔ ٚ           ي١ ْ َٞ ي١طـ١ َٝٓاْٞ ظاْٝـاضٟ، ٖـ١ض٠ٖٚا ٖاٚغـ١ْطٞ ٖـ١ب يـ١ ب١ز٠غـتٗ
َٟ ١َغـائًٝٞ تـط نـ١ رٝعًـ١ٕ      َٜت١ بٛاضٟ ١ْٖس َٝط ئاغاٜـ، ئ١ٚ ٖاٚغ١ْط١ٝٝ ي١غ١ض سٝػابٞ ١ٜنو ١ْبٔ، ١ْخ

 ظ٠ض٠ض ي١ ئ١َٔ ٚ ئاغاٜـ بساتٔ، ظؤض غٛثاؽ.
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى يكُإ.
َٜع يكُإ غًُٝإ سػٔ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــ١           َُٝ ــ٣٠ٚ١ ئ ــؤ ئ ــإ، ب ــ١ ٖاٚٚاَلتٝ َٜت ب ــسض ــاضٟ ب ــطٜٔ ظاْٝ ــ١ ظؤضت ــ١ ن ــا١ٜن١ ئ٠ٚ١ٜ ــادمٞ ٜاغ ــ١ر١ٚ ئاَ ر١يػ
َٝـت، ي١نؤبْٛٚـ٠ٚ١ناْٞ زاّ ٚ         َٝهٞ نـطا٠ٚ ب َٜٝٛػـت١ سهَٛـ١ت سهَٛـ١ت َٝت ث َٝهٞ زضيٛنطاغُٝإ ٖـ١ب غٝػت١َ

ــ٣٠ٚ١         ز٠ظطا ــؤ ئ َٞ، ب ــ١ب ــإ ٖ ــساْٞ ظاْٝاضٜٝ َٝ ــاؼي ث ــاز٠بٕٛٚ ٚ َ ــاؼي ئاَ ــإ َ ــت١َ١زا ٖاٚٚاَلتٝ ــ١ّ غٝػ ــاْٞ ئ ن
٠َٜٛنْٛٚٞ ناض٠ناْٞ سه١َٛت١، بؤ ئ٣٠ٚ١ ٖـاٚٚاَلتٞ   ٖاٚٚاَلتٝإ ١ٖغت به١ٕ ن١ ئاطاٜإ ي١ ٚضز ٚ زضؾيت ب١ض 

َٜٝٛػت١ ئٝػتٝػٓائات١نإ ي١ّ ٜاغا١ٜزا  َٝت ث َٓٝ َٝو ١َْ ي١ ن١َؤٜ ئاغتسا بٔ، ظؤض زٜـاضٟ  طَٛاْٞ ي١ ٖٝض ؾت
َٝـت سهَٛـ١ت    َٜٔ ن١ بطات١ ضاز٣٠ ثٛن١َيهطز٠ٚ١ْٟ ٜاغا١ٜن١، ز٠ب َٝت ئٝػتٝػٓائات١نإ ظٜاز بهط نطاٚ بٔ، ْاب
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٠َٛٝ، نانػاظٟ ي١ نٛضزغتإ ي١ ؾـ١رار١ٝت ٚ   َٝساْٞ ظاْٝاضٟ ب١ ٖاٚٚاَلتٝإ، ب١ رطاٚاْؤٜ ؾ َٝت ب١ ث ثاب١ْس ب
َٝــساْٞ ظاْٝاضٜٝــ٠ٚ١ ز٠غــت َٜٝــاْٞ تــطٜـ ز٠نــ١ّ نــ١   ث َٜػــتإ خــإ ٚ ٖاٚض  َٝــس٠نات، ثؿــتٝٛاْٞ قػــ١ناْٞ نٛ ث

َٝـت ضٕٚٚ       َٝع٠نـإ ز٠نـات، ز٠ب َٝت٠ٚ١، غ١باض٠ت ب١ خاَيٞ )د( ئ٣٠ٚ١ ن١ باغـٞ طيٛدـؤَيٞ ٖ بط ط٣١ ١ٜن١ّ سيٝٓ
ــت، َــٔ ي١طــ١َيٞ زاْــِٝ، ز    َٝ َٜٔ، ئ١طــ١ض بــؤ ْــاٚخؤ ب َٝٓــسض َٝع٠نــإ ز٠دَٛي َٝو ٖ َٜتــ٠ٚ١ بــؤ و ١َب١غــت َٞ بهط ٠بــ

َِٜ، بـؤ ١َب١غـيت ٜـ١نالٜٞ نطزْـ٣٠ٚ١             َٝع٠نـإ، بـؤ ثاضاغـتين غـٓٛٚض٠ناْٞ ٖـ١ض َٟ )بـؤ طيٛدـؤَيٞ ٖ بٓٛٚغط
َٜت ن١ خاَيٞ ١َتاتري، ي١ّ َا١ٜ٠ٚزا، يـ١ّ   َٝت(، خاَي١ناْٞ )ت( ٚ )ؽ( ٚ )ز( البسض ١َٝٝ ْاٚخؤ١ٜنإ ١ْب ًَُالْ

َٜتــ٠ٚ١ َازز٠نـ١، ٖـ١ض ب١تــ١ْٝا ٖا      َٞ ز٠طط َٜتــ٠ٚ١ ٜـإ زاّ ٚ ز٠ظطانــاْٞ   َازز٠ٜـ١زا زٜـاض ْٝٝــ١ نـ ٚٚاَلتٝـإ ز٠طط
َٜطٜـ؟ ظؤض غٛثاؽ.  ناٚز

َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ب١ٜإ خإ.
َٜع ب١ٜإ اظيس حمُس:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــ١ى ط        ١َٝٝ، ط١ي ــاٜ َٞ ٜاغ ــ ــا ظ ١َٝٝ، ضٚس ــاٜ َٞ ٜاغ ــ َٟ ظ ــ١ض ــٔ د١ٖٚ ــ١ ز٠ظ َ ــ١ظ َازز٠ٜ ــيت ئ ــ١  بطاغ ــ١نا ططٜٓط ١ي
َٝهـٞ    َٞ زضيٛقط اتٞ ٍ ٖـ١ض ٚاَلت َٝذي غٝػت١َ َٟ ئ١ط١ض ١َ بب َٝت١ ت١سسٜس نطٕ، ش بؤ ١ْٖس َٝسا ب ئٝػتٝػٓائات ت
َٟ ؾ١رارٝات١، سه١َٛتا ظ١نط١ٜٝ، ظاْٝاضٜت ب١ض ز٠غيَت ٖاٚٚاَلتٝأْ، بؤ١ٜ َـٔ   َٞ تٛ بطاغيت ططٜٓطؤٜ غُٝاٜ

َٝت خـؤ    َٝٔ ٖـ١ظاَي َٝذي ئ١ظ زٚٚباض٠ ئاخـاظتٓ َٝـت         ْاظ َٝـت ٖـاٚض اظ خاْ زٚٚبـاض٠ به١ظ١َـ١، ئـ١ظ ثؿـتت١ظاْٝا طؤتٓ
َٞ زنـ١ّ،         َٝت ٚاْـ١ طـؤتٔ ثؿـت١ٚاْٝا ئـ١ظ يـ ًَ َٝذي ئ١ظ ١ٜعين ت١راغـٝ َٞ نٛٚ زظ َٜػتإ خإ، ئاؾيت خاْ زن١ّ، نٛ
َٝت١ نـٛضت نـطٕ ٜـإ ٚاظح     َٝت١ نطٕ، ب َٟ َٛستادٞ غٝاغ١ٜ١نا ١ْٝٝ، غٝاغ١ٜ١نازٟ ب َٜسا ئ١ظ َازز زط١ٍ ١ْٖس

َٜـس٠ نـطٕ، نـٛٚ             بٝت،  َٝتـ١ ظ َٜساَـ١ بط ط١ٜـ١نازٟ ب َٝتـ١ غـٝاغ١ نـطٕ، زطـ١ٍ ١ْٖس ئاضَادمساض بـٝذي، ١ٖضٚغـا ب
َٝذي، ٍ ٖٓـس٠ى ٚاَلتـسا ٖـ١تا           َٝذي ١ٜعين ١ٖتا ن١ْطٞ ١ٖتا ظاْٝـاضٟ َـ١ْع نطٜٝـ١ ش ٖاٚٚاَلتٝـإ، ئ١ظـ١ ْـاب زظ

١َٓٝ ثاضاغذي، ٍ ٖٓس٠ى ٚاَلت١ ١ٖتا ثاْع٠ غااَل١ٜ، َٝـط٠ ظٜـاز     بٝػت غااَل ظاْٝاضٟ ت بؤ١ٜ ئ١ظ زط١ٍ بط ط١نُٝـ١ ي
َٝذي، ظؤض غٛثاؽ.  بب

َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى غ١ض١ْٖط.
َٜع غ١ض١ْٖط رطز حمُس:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعٟ ث١ضي١َإ، زٜاض٠ قػ١ ٚ باؽ ي١غ١ض ئ١ّ َازز١ٜ٠ ظؤض نطاٚ َٜعإ ئ١ْساَاْٞ ب١ض  ٠، َٔ ١ٜى ؾت ضٕٚٚ ب١ض ٍِ
َٜو يـ١بطاز٠ض٠نإ نـ١ ب١ضاغـيت ؾـت١ن١ عـ١نؼ         َٝط١ٜؿتِ ي١ ١ْتٝذ٣١ قػـ١ناْٞ ١ْٖـس ز٠ن٠ٚ١َ١ ب١ض اغيت، ت
ٌَ ئ١ٜ٠ٚ١ نـ١ ْـ١تٛاْٞ زاٚاٟ    َٞ ب١ ئٝػتٝػٓائات، ب١ضاغيت ئ١ق بؤت٠ٚ١، خ١ضٜه١ ئ٣٠ٚ١ ن١ زاٚاٟ ز٠ن٣١ ز٠ب

، ئـــ٣٠ٚ١ نـــ١ زاٚاٟ ز٠نـــ٣١ ٜـــ١عين ئـــ٠ٚ١ ظاْٝـــاضٟ بهـــ٣١، بـــ١َيهٛ يـــ١ ئٝػتٝػـــٓائات١نإ عـــ١نؼ بؤتـــ٠ٚ١
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َٝهـ١ٚا١ٜ١ْ ب١ضاغـيت، بؤٜـ١ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ        َٝهسا ١َظَْٛٚٞ ئ١ٚ ٜاغا١ٜ، ١ٖز٠ؼي ٜاغـا١ٜن١ ث ئٝػتٝػٓائات١، ي١نات
٠ٚنٛ ظؤضب٣١ بطاز٠ض٠ناْٝـ باغٝإ نطز نـ١ ٜاغـا١ٜنٞ ططٜٓطـ١، ث٠ٜٛ١ْـسٟ بـ١ َارـ١ناْٞ َطؤظـ٠ٚ١ ١ٖٜـ١،         

ٖـ     َُٝـ١  َٝـط٠ ئ َٞ ٚ ظٜـاتط          ظؤض، ظؤض ططٜٓط١ نـ١ ي َٝري بـؤ ئـ٣٠ٚ١ نـ١ ظٜـاتط نطاْـ٠ٚ١ ٖـ١ب َٜهٞ طـطٜٓط بٓـ ١ْطاٚ
َُٝــ١   َٝٓاطــ١ّ ٜــ١عين ئ١طــ١ض ئ َٝــط٠ ز٠غتٓٝؿــإ نــطا٠ٚ، َــٔ ت َٞ، يــ١ٚ بط طــ١ ٚ باب١تاْــ٣١ نــ١ ي ؾــ١رار١ٝت ٖــ١ب
َٝٓـ٠ٚ١            ًَٝ َُٝـ١ نـٞ ز٠ٖ ئٝعار٣١ ئ٠ٚ١ بهـ١ٜٔ نـ١ َـ١عًَٛاتٞ ئـ١َين ع١غـه١ضٟ، ئٝكتٝػـازٟ، نؤ١َاَلٜـ١تٞ ئ

َٟ    ب١ض اغيت َٝـط٠ بـاؽ ز٠نـط َٞ ١ٖتا ئ١ٚ بط ط١ ٚ باب١تا٣١ْ ن١ ي َٝت٠ٚ١، بؤ١ٜ ز٠ب َٓٝ َٝهٞ ٚا ْاَ ؟ ١ٜعين ٖٝض ؾت
ًَٝٓـ٠ٚ١، ْـ١بؤ        َٝ َٝو ْـ١ بـؤ َٛئ١غ١غـات١ناْٞ تـط ب َٟ، ١َدايٞ ٖٝض ت١رػٌٝ ٚ ت١ئًٜٛ ظؤض ب١ ضْٚٚٞ باؽ بهط

 ُ َٟ ٚ بؤ َـ١سان َٝٞ ئ١ٚ ٜاغا١ٜ زضٚغت ز٠نط َٞ    خٛزٟ ئ١ٚ َٛئ١غ١غ١ٜ١ٟ ن١ ب١ث ٝـ ب١ضاغـيت، نـْٛه١ ز٠بـ
َٞ، غـ١باض٠ت بـ١ بط طـ٣١ ١ٜنـ١َٞ ئـ١ّ َازز٠ٜـ١،        َٝهٞ ١َتاتٞ ١ْب ظؤض، ظؤض ب١ضْٚٚٞ ز٠غتٓٝؿاْٞ به١ٜٔ، ؾت
َٜع ٜـ١عين ظٜـاتط ضْٚٚهطزْـ٣٠ٚ١              َٜٝٛػـيت ب١َـ١ ٖـ١بٛٚ نـ١ يٝصْـ٣١ بـ١ض  ئ١َ١ بط ط١ٜـ١نٞ ططٜٓطـ١، بـ١اَلّ ث

َٝ َٞ، نْٛه١ ئ١َ١ ب١ؾ ًَٞ بس٠ْ هٞ ططٜٓهـ١ يـ١ٚ ضٜعث١ض اْـ١، َـٔ ثؿـتٝٛاْٞ ئـ٠ٚ١ ز٠نـ١ّ        ي١غ١ض بس٠ٕ، ت١راغٝ
َٟ، ب١ض اغـيت         َٜتـ٠ٚ١، ظؤض، ظؤض بـ١ ٚاظسـٞ ز٠غتٓٝؿـإ بهـط ب١ض اغيت ئ١ٚ ئٝػتٝػٓائاتا١ْ ظؤض، ظؤض نـٛضت بهط
َٜٔ ئـٝو بـٕٛٚ ٚ ْـ١بْٛٚٞ ئـ١ٚ ٜاغـا١ٜ ٖـٝض             َٝؿـٓٝاضا١ْ ت١غـبٝت بهـط َٝؿٓٝاض ١ٜ١ٖ ئ١طـ١ض ئـ١ٚ ث َٜو ث ١ْٖس

َٝ يَن، بؤ١ٜ َٔ تها ز٠ن١ّ ي١ٚ ١َغـ١ي١ٜ١ ظؤض بـ١ ٚضزٟ َا١ََيـ١ٟ بهـ١ٜٔ، ئ١َـ١ خت٠ٜٛـ١نٞ       ططٜٓط١ٝٝنٞ ْاَ
َُٜٞ نٛضزغتإ، ٖـ١ّ بـؤ ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ، بتـٛاْري ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ ٠ٚى ئـ٣٠ٚ١ نـ١           ططٜٓط١، ١ّٖ بؤ ١ٖض

َٜٓري، ظؤض غٛثاؽ. ٠َٟٛٝ ز٠ض بهٛ  َٛت١ب١ع١ٚ ي١ زْٚٝاٟ زضيٛنطاغٝسا ١ٜ١ٖ ب١ّ ؾ
َٜع ز.دضغ  الٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ر١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف.
َٜع بهط نطِٜ حمُس )ئاغؤ(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٟ ؾـت ١ٖٜـ١ دـ١خيت ي١غـ١ض         َٜٝٛػـيت ز٠ظاْـري ١ْٖـس َٟ، ب١ ث َٟ ضٕٚٚ نطز٠ٚ١ْٟ ١ٜ١ٖ بسض ب١ض ي٣٠ٚ١ ١ْٖس
َٝٓاْٞ ظاْٝاضٟ ث٠ٜٛ١ْسٟ ظؤض ْعٜ ٍَ زٚٚ ٜاغاٟ زٜه١ ١ٜ١ٖ، ئ١ٜٚـ ٜاغاٟ به٠ٚ١ٜٓ١، ٜاغاٟ ب١ز٠غتٗ هٞ ي١ط١

َٝت، ئ١ٚ زٚٚ ٜاغا١ٜٟ تطَإ  ثاضاغتين خػٛغ١ٝت، تاٜب١شي١ْسٟ ن١غ١نإ، ١ٖض٠ٖٚا ٜاغاٟ ثاضاغتين زؤنٝؤَ
َٜٓسْـ٣٠ٚ١ ١ٜن١َٝؿـٞ بـؤ نـطا٠ٚ، ي١يٝص١ْنـ٣١             َٝؿه١ؾـهطا٠ٚ، خٛ َُٝـ١، ضاغـت١ ثطؤش٠ٜـ١ى ث ١ْٝٝ يـ١ ٚاَلتـٞ ئ

١َُٝؾــسا ضاثــؤضتٞ خؤَــإ ْٛ َٜع٣، بؤٜــ١ ئ١ٚاْــ١ ب١ض اغــيت  ئ َٝٓــت ثــاض ٚغــ٠ٛٝ، ئــ١ٜٚـ غــ١باض٠ت بــ١ زؤنٝٝؤَ
َٟ ت١ئهٝسٟ ي١غ١ض به١ّ، ئ١ٜٚـ ئ٠ٚ١ٜـ١   ث٠ٜٛ١ْسٜٝإ ب١ٜ١ن٠ٚ١ ١ٜ١ٖ، خاَيٞ ز٠ّٚٚ ئ١ٜ٠ٚ١ ب١ضاغيت ز١َ٠ٚ

َٝؿه١ؾهطا٠ٚ، يـ١   َٝٓا١ٜ٠ٚ١ْ، ئ١ّ ثطؤش٠ ٜاغا١ٜ ي١ال١ٜٕ شَاض٠ٟ ٜاغاٜٞ ث١ضي١َاْتاضا٠ٚ١ْ ث ، 3111بؤ ٠ٚبريٖ
َٝؿه١ؾـهطا٠ٚ، َـازز٣٠ ثـاْع٠ نـ١ ئٝػتٝػـٓائات١نا١ْ،          ب١ ت١سسٜسٜـ ي١الٜـ١ٕ ث١ضيـ١َاْتاضاْٞ َٛعـاض٠ظ٠ٚ٠ ث
َٟ ٖـ١ب٠ٚٛ ظؤض تْٛـستطب٠ٚٛ،          َٜهُـإ خػـتؤت٠ٚ١، نـ١ػيإ نطزؤتـ٠ٚ١، ئـ٣٠ٚ١ يـ١ٚ ١َُٝ ي١ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ض ئ

َٝهٞ ز َٜت ؾت َٝػتا ز٠بٝٓسض َٝهُإ ١ْنطز٠ٚٚ، بؤ١ٜ ب١ضاغيت ئ ١َُٝ ؾت َُٝـ١    ئ َٞ ئ َٟ ٚ ٠ٚنٛ ئـ٣٠ٚ١ ٚابـ ٜه١ ز٠ٚتط
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ًَسا ٖـ١ض٠ٚنٛ              َٝه١ يـ١ ئ١قـ َٝري يـ١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ئـ١ٚ ١َؾـطٚع١، ؾـت َٝهُإ ْـ١نطز٠ٚٚ يـ١ يٝصْـ٣١ ٖاٚبـ١ف بـ ؾت
ــطؤش٠         ــ١ضٟ ث ــ١، د١ٖٚ ــ١ضٟ قا١ْْٛن١ٜ ــ١ د١ٖٚ ــ١ ئ١َ َٟ ن ــط ــ٠ٚ١ ز٠ن ــاؽ ي ــتاف ب َٝػ ــ١عاض٠ظ٣٠ ئ ــ١ٕ َ ي١الٜ

ــ١ ظؤض ططٜٓطــ    ــيت ن ــ١ ب١ضاغ َٝهٞ زٜه ــت ــا١ٜن١ٜ١، ؾ ــ١َازز٣٠ )  ٜاغ َٟ، ي ــط َٞ به ــ ــٞ ي ــ٣١ ١19 باغ (ٟ ث١ضيآْاَ
َٟ، ؾـ١ف ق١ٜـسٜإ زاْـا٠ٚ     َٝٛز٠َٚي١تٞ بؤ َار١ ١َز٠ْٞ ٚ غٝاغ١ٝٝنإ ن١ باؽ ي١ ت١بازٚيٞ ١َعًَٛات ز٠نط ْ
َٝـطام ٠ٚنـٛ           َٝهـ١ ب١غـ١ض ع َٝطام ٠ٚنٛ ز٠َٚي١ت ت١ض٠رـ١ يـ١ٚ َٛاع١ٗز٠ٜـ١، ٜـ١عين ئـ٠ٚ١ ئًٝتٝعاَات ي١غ١ضٟ، ع

 َُٜٞ َٜعطــطتين َارــ١ناْٞ ز٠َٚيــ١ت، نــ١ ٖــ١ض َٝــطام، قٝٛز٠نــإ نــري؟ ئ٠ٚ١يــ١ٕ، ض َٝه١ يــ١ ع نٛضزغــتاْٝـ ب١ؾــ
َٜعططتين غَٛع٣١ ئ١ٚاْٞ زٜهـ١، ثاضاغـتين ئـ١َين قـ١َٚٞ، سُٝاٜـ١ٟ       ن١غاْٞ خ١َيهاْٞ زٜه١، ن١غاْٞ تط، ض
ْٝعاَــٞ عــاّ، سُٝاٜــ١ٟ ت١ْسضٚغــيت طؿــيت، ٖــ١ض٠ٖٚا ثاضاغــتين ئــازابٞ طؿــيت، ئــ١ّ ؾــ١ف ق١ٜــس٠ ي١غــ١ض    

َٝـطاقٝـ ٠ٚنـٛ ٚئ ثاب١ْـس٠ بـ١ٚ     ١19بازٚيٞ ١َعًَٛات ١ٜ١ٖ يـ١َازز٠ٟ ) ت١تٞ ت١عبري ٚ ض٠ئٞ ٚ سٛض ٜ (، ع
َٜهدػـتؤت٠ٚ١، بـ١     ١َُٝ ٖاتٜٛٚٔ ئ١ٚ ق١ٜسا١َْإ، ئ١ٚ ئٝػتٝػٓائاتا١َْإ ي١ٚ َازز٠ٜـ١ ض َٛاع١ٖس١ٜ٠، بؤ١ٜ ئ

َٜهٝإ ْٝٝـــ١     ــتا َـــٔ باغـــِ نـــطزٕ ٖـــٝض تـــ١عاضٚظ َٝػـ ٍَ ئـــ١ٚ بؤنـــْٛٚٞ َـــٔ ئـــ١ٚ ق١ٜساْـــ٣١ نـــ١ ئ ي١طـــ١
١َُٝ زاَـإ ضؾـتؤت٠ٚ١، ب١ْٝػـب١ت ر١قـ١ض٠ٟ ١ٜنـ١ّ ي١ضاغـتٝسا ظؤض        ئٝػتٝػٓائاتا٣١ْ ن١ ي١َازز٣٠ ثاْع٠زا ئ
َٝــٞ ٚابــٛٚ    َٟ، ٖــ١بٛٚ ث َٜٝٛػــت١ تــ١ٚظٜح بهــط َٝــٞ ٚابــٛٚ ث خٛؾــو ٚ بــطاٟ ث١ضيــ١َاْتاض زاٚاٜــاْهطز، ٖــ١بٛٚ ث

  ّ َٜتــ٠ٚ١، ئــ١ٚ ١َبس٠ئــ١ نــ١ يــ١ ر١قــ١ض٣٠ ١ٜنــ١ َٜصض َٜٝٛػــت١ زابط  َٝهٞ طؿــت١ٝٝ، ئــ١ٜٚـ ١َبــس٠ئٞ   ث ١َبــس٠ئ
َٜيَن نـ١   ق١ٟٝٝئ١غب١ َٝو ئ٠ٚ١ ز ١ًَس١ت ١ًَس٣١ عا١ٜ١َ، ي١ظؤض ي١ ق١ٚاْٝين ٚاَلتإ بؤ ئ٣٠ٚ١ بعاْري ١َغ ١َغ

َُٝـ١ نـ١ْس          َٞ ؾـت ١ٖٜـ١، ئ َٝدتٝباضٟ بـؤ ز٠نـ١ٕ، ئـ١ٜٚـ غـ َٝػيت بؤ ز٠ن١ٕ، ئ َٟ ٜإ ْا، ت ١َعًَٛات١ن١ بسض
ًَٞ ١َؾـطٚع١ن١ف ٖـ١ض٠ٚنٛ خـؤٟ         َؤر١م بٜٛٚٔ ي١ زاض ؾتين د١ًَٛ َٝهٞ زٜه١ٜـ١، ي١ئ١قـ نـ١، ئ١َـ١ٜإ ؾـت

َٞ، ض٠بـت          َٝو ز٠بـ َٝري ن١ؾـفٞ ٖـ١ض َـ١عًَٛات ًَـ َٞ ٜـ١عين بـا ب ٖات٠ٚٛ، ئ١ٜٚـ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ؾفٞ ١َعًَٛات ز٠ب
َُٝــ١ يــ١ َــازز٣٠ زٚٚزا   َٟ بــ١ٚ ئاَادمــ١ ؾــ١ضع٣١ٝٝ نــ١ ي١قا١ْْٛنــ١زا ٖــات٠ٚٛ، نــ١ ئ َٟ بــسض َٞ طــط َٟ، ز٠بــ بهــط

 َ َٞ ن١ؾـفٞ ئـ١ٚ ١َعًَٛاتــ١           ن١غـجاْسٚٚ َٞ ئاَادمُـإ بــؤ ٜاغـا١ٜن١ زاْـا٠ٚ، ز٠بـ َُٝـ١ غـ ا١ْ، ئـ١ٜٚـ زٜـاض٠ ئ
َٜهـٞ   َٝو ز٠ن١ٜٔ ن١ غ١ٜطَإ نطز ظ٠ض٠ض ١َُٝ ن١ؾفٞ ١َعًَٛات خع١َتٞ ئ١ٚ ئاَادما١ْ بهات، ز٠َٚٚٝإ ن١ ئ

َٝري زٚ ًَ َٝو قإْٛ سُٝا١ٜٟ ز٠نا، ئ١َ١ باب َٜو ز٠زا ي١ س١ق َٜت٠ٚ١، ظ٠ض٠ض َٞ ز٠ن١ٚ َٝو ١ٜ١ٖ ن١ ي ٠ّٚ ؾت، س١ق
َُٝـ١    ١َّٝٝ ئ٠ٚ١ٜـ١ ئ َٞ، ساَي١تٞ غ َٝس٠ط١ٜ١ْ قإْٛ سُٝا١ٜٟ ز٠نا، ئ١ط١ض ٖاتٛ ن١ؾفُإ نطز ١ٜعين ظ٠ض٠ضٟ ث
َٝهُإ ن١ؾـف نـطز، نـ١           َُٝـ١ َـ١عًَٛات َٜتـ٠ٚ١، نـ١ ئ ن١ ت١َاؾا ز٠ن١ٜٔ ئ١ٚ ظ٠ض٠ض٠ٟ، ئ١ٚ ظٜاْـ٣١ نـ١ ز٠ن١ٚ

١ًَس١تٞ عا١َ َٞ ض٠ثـت    ط١ٚض٠تط بٛٚ ئ١ٚ ظ٠ض٠ض٠ ي١ ١َغ ١َٝٝ ز٠بـ َٝط١ٜ٠، ئ١ّ غـ َٝٞ ئ١ّ قا١ْْٛ، ئ١َ١ ئ١ي ، ب١ث
َِٝ ن١ْس٠ َؤرـ١م بـٜٛٚٔ    َٜهٞ زٜه١ف ز٠َي بٔ ب١ٜ١ن٠ٚ١، بؤ١ٜ ١َبس٠ئٞ ظضٚٚض٣٠ ٚ ت١ْاغٛخ ١ٜ١ٖ، َٔ داض
َٟ، ب١بط ٚاٟ  َٝهٞ زٜه١ٜ١ ز٠نط ًَٝؿسا ٖاتبٛٚ ئ١َ١ٜإ ؾت ي١ زاض ؾت٠ٚ١ٓن٣١ ي١ّ د١ٜ١ًَٛزا ١ٖض ٠ٚنٛ ي١ ئ١ق

ــٔ زٚا ــت، زاٟ         َ َٝ ــ١م ب ــٝاغ١ٜ١نٞ َؤر ــٛاْري غ ــ٣٠ٚ١ بت ــؤ ئ َٟ ب ــس٠زض َٝ َٝهُإ ث ــ١داي ــ١ َ َُٝ ــ١ ئ ــ٣٠ٚ١ ن ٟ ئ
َٜو       َٝو ؾت باؽ نطا، َٔ باغٞ ئ٣٠ٚ١ ئ١َين زٜفاع ٚ ئـ١َين ئٝكًـِٝ ْانـ١ّ، بـ١اَلّ ١ْٖـس َٜص٠ٚ١ٜٓ، نؤ١ََي بط 

ايططفمإ عًم٢ غمطٜتٗا    تأاقٌٝ غري املأاٚنات اييت جيطٜٗا االقًمِٝ َمع اٜم١ دٗم١، اشا اتأمل      ؾت ١ٜ١ٖ باغٞ )
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١َُٝ ئ١ط١ض ز٠َٚي١ت بأٜ باغٞ ؿر االعميٕ  عٓٗا ،  ١َُٝ ئٝكًُٝري، ئ ١َُٝ ز٠َٚي١ت ْري، ئ ١َُٝ ناى ز٠ظاْري ئ ئ
ٍَ ئ٠ٚ١ؾـسا ٠ٚنـٛ       َُٝـ١ ي١طـ١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ز٠ٚيُٝإ ز٠نطز، ب١ ت١ئهٝس َٛرا٠ٚظات ئٝدتٝػاغٞ ز٠ٚي١ٜ١، بـ١اَلّ ئ

َٝو ئ١ٚ خػٛغ١ٝت١ٟ ١َٖا١ْ َٛراٚ َُٜ َٝو ١ٖض ٍَ ١ٖض د١ٗٝت ٠ظات ز٠نا، د١ٗٝت١ن١َإ زٜاضٟ ١ْنطز٠ٚٚ، ي١ط١
  ،َٟ َٞ، ب١تاٜب١تٞ ئ١ط١ض ١ٖضزٚٚ ت١ض ٠ف ئٝتٝفاقٝإ نطز ي١غ١ض غط ٍِض١ٜٝتٞ ئ١ّ َٛرا٠ٚظات١، تا ئٝعالٕ ْـ١نط ب

َٝت٠ٚ١، ) َٓٝ َٝين سي تأمام  املعًَٛات املتبازي١ َع دٗمات اخمط٣ مت اال  ١ٜعين خؤ ئ١َ١ ب١ٚ َاْا١ٜ ١ْٝٝ ئ١َ١ ب١ْٗ
َٝت ٜـإ ١َْٛظ١َ٠ٜـ١نٞ        ع٢ً غطٜتٗا ،  َٝـس٠َي َٜو ئ١غـط اضت ث َٝو بـ١ ئ١َاْـ١ت ١ْٖـس ئ٠ٚ١ ١َٖإ ؾت١، ز٠َٚي١ت

َٟ يـ١   َٝو ١َعًَٛاتٞ ز٠غت ز٠ن١ٚ َُٜٞ نٛضزغتإ نؤ١ََي َٞ، ظؤضٜـ ؾيت ٚا ب٠ٚٛ، ١ٖض َِٜ ز٠َي ئٝكًُٝٞ ب١ ١ٖض
١َضدـ٣١ ئــ١ٚ ١َعًَٛاتاْـ٣١ ض٠ْطــ١ بــ١   ٚاَلتـاْٞ زٜهــ١ يـ١ َْٛــ١ظ٠َاتٞ ئكًُٝـٞ، يــ١ دٝٗــاتٞ زٜهـ١ف بــ١ٚ     

َٟ ئ١َـ١ بـاَلٚ بهاتـ٠ٚ١، ٜـ١عين ١َقـس٠ض٠ن١ بــاَلٚ             َٟ، ْــانط َٜع َٜت نـ١ غـط ١ٜت١ن٣١ بجـاض َٞ بـسض َٛغـت١َط ٟ ثـ
      ،َٟ َٟ، ز٠َـر بهـط َٟ بـسض بهات٠ٚ١، ١َعًَٛات١ن١ باَلٚ بهات٠ٚ١، بؤ١ٜ ئ١ٜ٠ٚ١، قػ١ نطا ئ١ّ ز٠ٚٚ ب١ٜ١نـ٠ٚ١ طـط

َٟ، بؤ نٛضتهطز َٟ ز٠َر بهط َٟ، ب١ْٝػب١ت )ز٠نط َٟ ز٠َر بهط ب١ض اغيت ١َٖٛٚ ئ٠ٚ١نـ١   خ ٣٠ٚ١ْ ١ْٝ٠ٚ ١ْنط
ــاتٛ            ــ١ض ٖ ــ١ ئ١ط ــ١َٛٚ ئ٠ٚ١ٜ ــط٠، ٖ َٝهٞ ت ــت ــ١ ؾ ــا ئ١َ ــإ ْ ــ١ ٜ ــ١م بٜٛٚٓ ــ١ْس َؤر ــإ ن ــه١ٜ١ً، زٜػ ــ١ّ ؾ ب
        ،َٟ ١َع١ٜ١ًَٛى ز٠ضنطا، ئ١ٚ ١َع١ٜ١ًَٛ ظ٠ض٠ضٟ ط١ٜاْس، بـ٠ٚٛ ٖـؤٟ ئـ٣٠ٚ١ نـ١ د١ضضي١نـ١ ق١ز٠غـ١ ْـ١نط

َٜهـٞ يـ١ ع١زاي١تـسا، ٜـإ       ٜات ظ٠ض٠ضٜسا ي١  ت١سكٝكات، ي١ ت١سكٝكاتٞ دٝٓائٞ، ئ١ٚا٣١ْ غـ١ض٠تاٜٞ ٜـإ ظ٠ض٠ض
َٝؿــتإ             َٝؿـتإ ب١ض اغـيت ئٝساْـ١ ْـ١نطا٠ٚ، ٖ َٟ ظ٠ض٠ض يـ١ غـَٛع٣١ ؾ١خػـ١ن١ ز٠زا، نـ١ ٖ ئ١طـ١ض ن١ؾـف بهـط

َـ  َٝري ي١ ١َسه١َ١ ئٝسا١ْ ١ْنطا٠ٚ ن١ تؤ باَلٟٚ به٠ٚ١ٜ١ ض٠ْط١ غَٛع١تٞ بب١ٟ، بؤ١ٜ ئ١ ًَ َٟ بـ١ّ   باب ١ ْـانط
َٝو ئ١ط١ض  َٝؿٓٝاض نطا، ١َغ١ي١ٕ ١ٖضؾت َٝو غٝاغ١ ث َِٝ ن١ْس َؤر١م بٜٛٚٔ نؤ١ََي َٜهٞ تطٜـ ز٠َي ؾه١ً، داض
َٜـع         َٝو ض َٟ ب١ؾـهً ٖاتٛ ظ٠ض٠ضٟ ط١ٜاْس ب١ غ١ٜطٟ ت١سكٝكات ٚ َٛسانـ١َات ٚ ٜـإ تـ١سكٝكٞ ع١زايـ١ ز٠نـط

َٜتــ٠ٚ١، غــ١باض٠ت بــ١ َْٛار١غــ١ٟ ١َؾــطٚع قػــ١ نــطا، ب١ضاغــيت َِٝ، ئ١ٚاْــ٣١  بهط َــٔ تــ١ْٗا ٜــ١ى ؾــت ز٠َيــ
َٞ، ئـ١ّ ع١تائـ١    َٜو ب َٞ، و ر١ضز َٝطا١ْ ز٠ظأْ ن١ ئ١ٚا٣١ْ ع١تائ١؟ ت١قسِٜ ز٠ن١ٕ و ؾ١خؼ ب ١َْٖٛسٜػٔ ي
َٟ ئـ١ٚ ز٠َـ١ تـؤ ظ٠ض٠ض يـ١ّ ؾـ١ضٜه١ٜ١             َٟ، نـْٛه١ ئ١طـ١ض ن١ؾـف بهـط َٟ ب١ نـ١ؽ بـسض َٟ تا ر١تح ز٠نط ْانط

َٝٓاَٚـ١، صيْٛٚـ١ٟ زٜهـ١ف ظؤضٕ، ٖـ١َإ ؾـت بـ١ ْٝػـب١ت         ز٠ز٠ٟ، ي١ّ رـ١ضز٠ ز٠ز٣٠، ئ١َـ١ صي١ٜ١ْٚٛ   نـ١ ٖ
َٟ، بٌٝ َٟ ئ١َ١ ن١ؾف بهط رٝعـٌ، بـ١اَلّ ئـ١ٚ ؾـت٣١      ئ١حباغٞ عًُٝٞ ٚ ت١ق١ْٞ، ١ٖضن١ْس٠ ب١ ت١ئهٝس ْانط

َٝهٞ باؾــ١، ب١ْٝػــب١ت غــذالتٞ ؾــ١خؼ ب١ضاغــيت غــذالتٞ     َُٝٛاٜــ١ ؾــت َٝؿــٓٝاضٟ نــطز ث َاَؤغــتا رطَــإ ث
َٟ َٟ بطٛتط َٞ، ٜـإ ١َسه١َـ١ زاٚاٟ بهـات، ٜـإ ئ١طـ١ض       ؾ١خػٝـ ز٠تٛاْسض ئ١ط١ض ٖاتٛ ب١ َٛار١ق١ٟ خؤٟ ب

َٝهسا َطز ي١  َٜو ١َعًَٛات، ٜإ ئ١ط١ض ٖاتٖاتٛ ي١ ساَي١ت ٛ بهٛٚى بٛٚ، ٜإ ئ١ًٖٝٝ١تٞ ْـ١بٛٚ، ئـ٠ٚ١ٟ   ١ْٖس
 ( ،َٟ ب١ض اغـيت خٛؾـو ٚ بطاٜـإ يـ١ْاٚ      ؾم٦ْٛٞ زاخًمٞ يًُمٛظأر    ٠ٚغ١ٝٝ ي١غ١ضٟ، ١ْٝٝ٠ٚ ١َعًَٛات ْـ١زض

َٜو ؾــت ١ٖٜــ١ بــ١ ت١ٚغــٝات ؾــيت َــٛزا٠ٚالتٞ    ١ٖضزائري٠ٜــ١ى يــ١ْاٚ ٖــ١ض َٛئ١غ١غــ١ٜ١نٞ سهــَٛٞ ١ْٖــس
َٞ، ئـ١ٚاَري     ضؤشا٣١ْ ن١ْس ز٠قٝك١ٜٓٝ١، ب١ٜاْٝإ َٛزا٠ٚالت ١ٜ١ٖ، َٛزا٠ٚالتٞ زاخ١ًٝٝٝ، ت١ٚغـٝات ز٠ضز٠نـ

َٞ، ٖٝض ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ؾئْٛٚٞ طؿت٠ٚ١ٝٝ ١ْٝٝ، ب١ْاٚ زائري٠ن١ خؤٜا٠ٚ١ْ ١ٖٜ َٝؿتإ َـٛزا٠ٚالتٞ  ز٠ضز٠ن ٖ ،١
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َٞ، ئ١َاْـ١            َٝؿتإ ١ْط١ٜؿـتؤت١ بط ٜـاض، بط ٜاض٠نـإ َـُٖٛٝٔ نـ١ ث٠ٜٛ١ْـسٜإ بـ١ خ١َيهـ٠ٚ١ ٖـ١ب غ١ض٠تا١ٜٝ، ٖ
َٞ، ئ١َ١ ٚاز٠نـات ئـ١ٚ زائري٠ٜـ١     َٝو ض٠ْط١ غعازضاب َٝٞ و ق١َٚ١، ٜإ َؤظ٠ر ًَ َٜٝٛػت ب٠ٚ١ ْان١ٕ ئ١ٚا١ْ تؤ ب ث

ات، ؾـت١ناْٞ بـؤ ْانـ٠ٚ١ٓ غـ١ض ٜـ١ى، ئـاخري ؾـت ئـ٣٠ٚ١ نـاى          تٛٚؾٞ ئري باى بهـات، تٛٚؾـٞ ئٝػـوازٟ بهـ    
َُٝـ١ ١َٖٚيـس٠ز٠ٜٔ ٠ٚنـٛ خـؤٟ ئـ٣٠ٚ١       َٝهٔ، ئ َٜو ٚ ث َٝٔ ٚ ظؤض ض َٝؿٓٝاض١ٜناْٞ ظؤض ب١د عبسايػالّ ب١ض اغيت ث
٠ٚ١َٜٓ و ئ٣٠ٚ١ ن١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١  َٝؿٓٝاضٟ زٜه١ ١ٖبٛٚ زٜاض٠ ئ٠ٚ١ زٚاتط ب١ ز٠ْطسإ غاغ ز٠نط به١ٜٔ، زٚٚ ث

َٞ، زٜــاض٠ ئــ٠ٚ١ يــ١ْاٚ ٖــؤَيٞ  ئــ١َين ئٝك َٞ، ٜــإ ئــ٣٠ٚ١ ث٠ٜٛ١ْــسٟ بــ١ قــاْْٛٞ ْــارٝع٠ ٖــ١ب تٝػــاز٠ٚ١ٜٝ ٖــ١ب
٠ٚ١َٜٓ، ظؤض غٛثاؽ.  ث١ضي١َاْسا ب١ ز٠ْطسإ غاغ ز٠نط

 
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ.
َٜع ز. زاْا غعٝس قؤؼي:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َِٝ ظؤضب١ٟ ٠ٚاَلَٞ ١ٖبٛٚ بؤ ضاٟ ث١ضي١َاْتاضإ، ب١اَلّ ئ٣٠ٚ١ ن١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ بط طـ٣١  ناى ئاغؤ ز٠تٛا ًَ من ب
َٝؿـوٜـ قػـ١َإ نطزبـٛٚ، نـاى ئاغـؤ       َٞ ئٝعار٣١ به١ٟ،نْٛه١ ي١ب١ض ئ٣٠ٚ١ ث َُٝٛا١ٜ ز٠ب ١ٜن٠ٚ١َ١ ١ٜ١ٖ ث

َٜهٞ تطزا ز٠تٛاْري ب َٜهٞ بؤ ئ١ٚ بط ط١ٜ١ ١ٖبٛٚ، ب١اَلّ ب١زٜٛ َٝري ت١رػري ًَ ١ٜ٠َٛٝنٞ تـط ت١  باب َٟ،   رػـري ١ؾـ بهـط
١ًَس١تٞ طؿـت١ٝٝ، بـ١اَلّ ئـ٣٠ٚ١          زٜاض٠ ب١َٓا١ٜن٣١ ١ٜن١، ١ٜعين ئ١غـب١ق١ٝٝ ٜـاخٛز ئ١ٚي١ٜٚـ١ت يـ١بؤ ١َغـ
١َُٝ ي١ زاض ؾت٣٠ٚ١ٓ ٜاخٛز ي١زاْاْٞ ئ١ٚ بط ط١ٜ١ ئ٠ٚ١ ١ٜعين ئ١طـ١ض بـ١نٛضتٞ باغـٞ     َٝري ١ْٝٝتٞ ئ ًَ ١َُٝ باب ئ

َٝت ن١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١َ١غـ١ي١ٟ بـ١   به١ّ، ب١ بٝاْٟٛٚ ب١ضش٠ٚ٠ْس٣ طؿتٝـ ئ ١ط١ض بؤ صي١ْٚٛ ق١ظ١ٜ١ٜى ١ٖب
       َٞ َٝهٞ تـط، ْـاب َٝري نط ٜين ن١ى ٚ ت١ق١َ١ْٝـسا ٜـإ ٖـ١ض ؾـت ًَ َٝت ي١ثطغٞ باب ٠ٚ١َُٜٓ، ط١ْس٠َيٞ ١ٖب صي١ْٚٛ ز
َٟ ئـ١ٚ َٛئ١غ١غـاتا٣١ْ ٜـاخٛز ئـ١ٚ            َٝتـ١ بٝاْٜٛٚـ١ى بـؤ ئـ٣٠ٚ١ نـ١ ١ْتٛاْـسض ١ًَس١تٞ طؿيت بب َٝط٠ٚ٠ ١َغ ي

َٜٝٛػـتٝإ ١ٖٜـ١ بـ١ ٠ٚضطـطتين ظاْٝـاضٟ ٜـ١عين ئـ٠ٚ١        ن١غا٣١ْ ن ١ ١َعٓري ب١ ٠ٚضططٜتين ظاْٝاضٟ ٜاخٛز ث
َٜع غ١ضؤنٞ  َٜت، ب١ض  َٟ ت١رػري بهط ١ٜ٠َٛٝ ز٠نط َٜهٞ تطٟ ئ١ٚ َازز١ٜ١ٜ٠، ب١ّ ؾ َٜطط، ١ٜعين ئ٠ٚ١ زٜٛ َٝت١ ض ١ْب

َٝري بط ط١ ب١ بط ط٣١ ٜـاخٛز  ًَ ١َُٝ ٚابعامن بؤ ٠ٚاَلَسا٣ٚ١ْ باب ضاٚبؤنـْٛٚٞ ئ١ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َإ     ث١ضي١َإ، ئ
َٜص٠ٚ١ٜٓ......... َٞ بؤ ئ٣٠ٚ١ ١ّٖ ئ٠ٚ١ناْٝـ زابط  َٜٝٛػتُإ ب١ ْٝٛ غ١عات ز٠ب  ث

َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى ١ْضضيإ.
َٜع ١ْضضيإ عبساي١ً قازض:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜو ي١ بطاز٠ضاْٝـ باغٝإ نـطز ئـ١ّ َازز١ٜ٠ٜـ١، ئـ١ٚ َازز٠ٜـ١ طفتٛطؤٜـ١نٞ       ي١ضاغتٝسا ضٚسٞ ٜاغا١ٜن١ ظؤ ض
َٞ بـؤ يٝصْـ١ ٚ يٝص١ْنـ١ف     َٝهٞ باؾو بط ٠خػ َٝؿٓٝاضٟ ظؤض ٖات٠ٚٛ بؤ ئ٣٠ٚ١ ١َداي ظؤضٟ ي١غ١ض نطا٠ٚ، ضاٚ ث
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         ٚ َٝتـ٠ٚ١ بـؤ غـب١ٜيَن، بـ١اَلّ بـ١ضز٠ َٓٝ َٝؿـٓٝاض ز٠نـ١ّ ئـ١ّ َازز٠ٜـ١ سي َٝٓر يٝص٣١ْ َٛؾت١ض٠ن١، َٔ ث اّ بـري  ث
َٝٓٝٓـ٠ٚ١ نـ١          َٜٝـ١نٞ ٚا بٗ ي١غ١ض َازز٠ناْٞ تط ن١ ت١ئػرياتٞ ي١غ١ض ئ١َ١ ْٝٝـ١، بؤٜـ١ بـؤ ئـ٣٠ٚ١ بتـٛاْري ض
َٝؿـٝاضٟ ئـ٠ٚ١ ز٠نـ١ّ     َٟ، بؤ١ٜ َٔ ث َٝهٞ تط ظؤضتط ي١غ١ض ١َٚظٚع١ن١ ١َٖي١ٓطط َٟ ٚ د١ز٠ي ز٠ْطٞ ي١غ١ض بسض

َٝهٞ باؾوَإ ب َٜت١ غب١ٜيَن، بؤ ئ٣٠ٚ١ ١َداي َٞ، ظؤض غٛثاؽ.ئ١ّ َازز١ٜ٠ خبط  ؤ بط٠خػ
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ، بؤٜـ١ ْٝـٛ      َٝٔ ْٝٛغـ١عاشيإ بـس٠ْ ٠َٚياَل يٝص١ْن١ خؤٜإ زاٚاٜإ نطز٠ٚٚ، ي١غ١ض غ١نؤ١ٜن١ زاٚا ز٠ن١ٕ ز٠َي
٠ٚ١َٜٓٝ ب١ضز٠ٚاّ ز٠بري ي١غ١ض نؤب٠ٚ١ْٚٛنإ، ر١ضَٛٚ.  .........غ١عاتٝإ ز٠ز٠ٜيَن، زٚاٟ ْٝٛ غ١عات ز

َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝػـتاف بـ١ضز٠ٚاّ ز٠بـري ي١غــ١ض زاْٝؿـت١ٓناصيإ، يٝصْـ٣١ ٖاٚبـ١ف رـ١ضَٕٛٚ بـؤ غــ١نؤٟ            تهاٜـ١ زاْٝؿـٔ، ئ
 يٝص١ْنإ.

َٝٓر يٝصْـ١ ب١ٜ١نـ٠ٚ١ ْٛٚغـٝبٜٛٚإ،     َٝهٞ َٛؾت١ض٠ى بٛٚ ن١ ث ١ًَٕ ئ٠ٚ١ ضاثؤضت َٜعإ، خؤتإ ز٠ظأْ ئ١ق ب١ض 
َٝػـتا ْـ١َاْتٛا٠ْٛٝ ْٝـٛ َـازز٠ تـ١ٚاٚ بهـ١ٜٔ،        ئ١ٚ ١َٖٛٚ َْٛاق١ؾ١ٜ١ٟ ي١غ١ض نطا، ئ١َط ؤ ي١ ب١ٜا٠ٚ١ْٝ تائ
ــٝاغ١ن١         ــ١ غ ــ٠ٚ١، بؤٜ ــٝاغ٣١ به١ْ ــ٣٠ٚ١ غ ــؤ ئ ــ١ف ب ــ٣١ ٖاٚب ــ١ يٝصْ ــ١شيإ زا ب َٝو ز٠ضر ــ١عات ــ١ غ ــاتط ي ظٜ

َٝط، ز٠ْطٞ َٝط ع١ال خ َٝٓا خ ٠ٚ١َٜٓٝٓ، ١ٜنػ١ض ز٠خي١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١، ز٠ْطٞ ٖ َٝط، ي١  ز٠خٛ َٝطٟ ع١ال خ َٝٓا خ ٖ١ْ
.٠ٚ١َٜٓٓ  ١ٖضزٚٚ الٜإ، ر١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف غٝاغ١ تاظ٠ن١تإ خبٛ

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 املاز٠ اـاَػ١ عؿط٠:
  َمٔ ٖمصٙ   3) اٚال: الجيٛظ يًُؤغػ١ ايعا١َ اٚ اـاق١ ضفض اعطا٤ املعًَٛات ملا١ٜ يًُكًش١ ايٛاضز٠ق ايأكط٠

 املاز٠ اشا اقته٢ُ املكًش١ ايعا١َ نؿأٗا.
 يًُؤغػ١ ايعا١َ اٚ اـاق١ اؿل ق ضز طًب املعًَٛات ق االسٛاٍ االت١ٝ: ثاْٝا:

االغطاض اـاق١ با ايسفا  ٚاَمٔ االقًمِٝ )تأاقمٌٝ االغمًش١ ٚايتذٗٝمعات ايعػمهط١ٜ املٗماّ ايػمط١ٜ ايعػمهط١ٜ          -1
 ايسفاع١ٝ ٚاملعًَٛات االغتدباضات١ٝ . ٚاال١َٝٓ، ايتشطنات ٚايتهتٝهات

تأثريع٢ً غري املأاٚنات اييت جيطٖا االقًمِٝ َمع اٜم١ دٗم١ أخمط٣ اٚ      اياملعًَٛات اييت تؤز٣ ايهؿف عٓٗا اىل  -3
 تبازٍ املعًَٛات اشا اتأل ايططفإ ع٢ً غطٜتٗا ؿر االعميٕ عٓٗا.

 يتشكٝكات ٚاحملانِ.املعًَٛات اييت تؤز٣ ايهؿف عٓٗا اىل ايتاثري ع٢ً غري ا -9
 االخميٍ بااملٓافػ١ املؿطٚع١ اٚ سكٛم املؤيف ٚاملًه١ٝ ايأهط١ٜ.اىل املعًَٛات اييت تؤز٣ ايهؿف عٓٗا  -4
5-        َ ٗٓٝم١ زٕٚ  املعًَٛات ًَٚأات االؾمدام ايتعًُٝٝم١ اٚ ايطبٝم١ اٚ ايٛظٝأٝم١، سػمابات٘ املكمطف١ٝ اٚ اغمطاض 

 ٚتعطٜض سٝات٘ يًدطط.ٚقش١ املٛاطٔ  ١ميََٛافكت٘ ٚنٌ َا ٜتعًل بػ
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6-   ٛ اتٗمما يًُشممٛ ٜايبٝاْممات ايمميت ٜتػممبب االفػمماح عٓٗمما اىل إخممرتام ايؿممبهات االنرتْٚٝمم١ احملُٝمم١ ٜٚعممطض قت
 ٚايػطق١.

 ثايجا: االغتجٓا٥ات ايٛاضز٠ ق ايكٛاْر االخط٣ ايٓافس٠ ق االقًِٝ مبا ال ٜتعاضض َع إسهاّ ٖصا ايكإْٛ.
ٞ      9، 3،  1ز٠ ق ايبٓٛز )ضابعا: ٜتِ نؿف املعًَٛات ايٛاض ٔ    َٔ ايأكط٠ ثاْٝما َمٔ ٖمصٙ املماز٠ بعمس َهم  عؿمطٜ

 غ١ٓ.
 
 
 
 
 

َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
            َٞ َٞ ي١ط١َيساٜــ١؟ تهاٜــ١ ز٠غــت بــ١ضظ بهاتــ٠ٚ١، ظؤض غــٛثاؽ، نـــ َٝػــتا ز٠خي١ٜٓــ١ ز٠ْطــ٠ٚ١، نــ َٜعإ، ئ بــ١ض 

( نـ١ؽ ي١ط١َيساْٝٝـ١، ن١ٚاتـ١ ب١ظؤضٜٓـ٣١ ز٠ْـط      9ظؤض غـٛثاؽ، )  ي١ط١َيسا١ْٝٝ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهاتـ٠ٚ١، 
َٝطٜٔ ١ٖض بصٜٔ.........11ث١غ١ْس نطا، تا ب١ٜاْٞ غ١عات ) َٝـ ٠ْٛٝض ؤ ب١خٛاتإ ز٠غج      (ٟ ث

 
 

                                                                                                                                                                             
 

 ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ                  ز.سػٔ حمُس غٛض٠                           غت اظيس عبسار                رط  
َٝططٟ غَٝطٟ ث١ضي١َاْٞ                        غهطت    ث١ضي١َاْٞغ١ضؤنٞ                 ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ      د

َٝطام                              نٛضزغتإ – نٛضزغتإ َٝطام                           نٛضزغتإ – ع َٝطام - ع   ع
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 ( 52ثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )
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َٞ ؾ١ػي١ َٜه١ٚتٞ  غ  5102\2\4ض

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ  خٛيٞ غ
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  (37ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 َٞ َٜه١ٚتٞ ؾ١ػي١غ  4/2/5102 ض

َٝط )   َٝـ ٠ْٛٝض ؤٟ(ٟ 11ناتصَ َٞ  ضؤشٟ ث َٜه١ٚتٞ  ؾ١ػي١غ َٝـطام   -نٛضزغـتإ   ث١ضي١َاْٞ  4/6/3119ض ع
َـ  ث١ضيـ١َإ ٚ،  غ١ضؤنٞ  ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝب١ غ١ضؤنا١ٜتٞ  َٜع ز. سػـٔ حمُـس غـٛض٠      از٠بْٛٚٞبـ١ ئا بـ١ض 

َٝططٟ غ١ضؤى ٚ،  َٝطٟ  د َٜع رطغت دظيس عبسار غـهطت ٕ ب١ض  ّ خـٛيٞ   (37ٟ, زاْٝؿـتين شَـاض٠ )  ث١ضيـ١َا ١َٝٝ , غـ
 ( ٟ خؤٟ ب١غت.3119غاَيٞ )

 ب١ضْا١َٟ ناض:
َٝٞ سٛن١ُن ٟ 1993(ٟ ٖـ١َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ   1ٟ ْـاٚخؤٟ شَـاض٠ )  ٠ٚط ( ي١ ث31ٜ١(ٟ َازز٠ )1اْٞ بط ط١ )ب١ث

َٝطام, ز٠غت١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ  -ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  خـٛيٞ   (37ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بط ٜـاض  ث١ضي١َإع
١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ ي١ نات ) َٜهـ١ٚتٞ   11غ َٞ ؾـ١ػي١ ض َٝـ ٠ْٛٝض ؤٟ ضؤشٟ غ ١ٜ٠َٛٝ    زا 4/6/3119(ٟ ث بـ١ّ ؾـ

َٝت:  ب
َٝؿٓٝاضٟ -1 َٝٓاْٞ ظاْٝاضٜـ١نإ يـ١    ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض خػت١ٓضٚٚ ٚ طفتٛطؤ نطزْٞ ث ٜاغاٟ َاؼي ب١ز٠غتٗ

َُٜٞ نٛضزغتإ َٝطام. -١ٖض  ع
َُٜٞ نٛضزغتإ -3 َٝطام.-خػت١ٓضٚٚ ٚ طفتٛطؤنطزْٞ ثطؤش٠ ٜاغاٟ غٓسٚقٞ زاٖات١ناْٞ ١ْٚت ٚ طاظ ي١ ١ٖض  ع
َٝؿـٓٝاضٟ ٖـ١َٛاضنطزْٞ ٜاغـاٟ شَـاض٠ )     -9 نـ١ تاٜبـ١ت بـ١     3118(ٟ غـاَيٞ  9خػت١ٓضٚٚ ٚ طفتٛطؤنطزْٞ ث

ــ١َٛا ــاض٠ )     ٖ ــ١ض٠ شَ ــساْٞ خاْٛٚب َٜ ــ١ نط ــاٟ ب ــاز٠نطزْٞ ٜاغ ــاَيٞ 78ضنطزْٞ ثٝ ــ١َٛاضنطاٚ 1979(ٟ غ ٖ ٟ
َُٜٞ نٛضزغتإ َٝطام.-ي١ٖ١ض  ع

َُٜٞ نٛضزغتإ. -4  خػت١ٓضٚٚ ٚ طفتٛطؤنطزْٞ ثط ؤش٠ ٜاغاٟ ناْعا ْا ثؤاَل١ٜٝنإ ي١ ١ٖض
َٝهطزْٞ ٜاغـاٟ خعَـ١    -5 َٞ بـ١د َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ د (ٟ 39تٞ ظاْهـؤٜٞ شَـاض٠ )  خػت١ٓضٚٚ ٚ طفتٛطؤنطزْٞ ث

َُٜٞ نٛضزغتا3118ٕغاَيٞ  ٍَ ٚ ١َٖٛاض٠ناْٞ ي١ ١ٖض َٝطاقٞ رٝسض ا َٝطام.-ٟ ع  ع
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َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز. اضغالٕ باٜع/ ب١ض 
 ب١ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ.

          َٞ١َٝٝ َٞ ز٠نـ١ٜٔ، ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ، خـٛيٞ غـ ب١ْاٟٚ ط١يٞ نٛضزغتإ، زاْٝؿـتين ئـ١َط ؤَإ ز٠غـت ثـ
َٜــساْٞ ز٠ّٚٚ، شَــاض٠ٟ زاْٝؿــذي )ٖ ( 4/6/3119( ضؤشٟ زاْٝؿــذي )١37َيبــصاضزٕ، غــاَيٞ نــٛاض٠ّ، خــٛيٞ طط

 ب١ضْا١َٟ ناض:
َٝٞ سٛنُــ١ناْٞ بط طــ١ٟ ) (ٟ ٖــ١َٛاضنطاٟٚ غــاَيٞ 1( يــ١ ثــ١ٜط ٠ٟٚ ْــاٚخؤٟ شَــاض٠ )31(ٟ َــازز٠ٟ )1بــ١ث

َٝطام، ز٠غت١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ب -ٟ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ 1993 ط ٜاضٜسا ب١ضْا١َٟ ناضٟ زاْٝؿتين ع
َٝط ) 37شَــاض٠ ) ١ََٝٝٞ ١َٖيبــصاضزٕ يــ١ ناتــصَ َٞ ؾــ١َ١ 11(ٟ ئاغــاٜٞ خــٛيٞ غــ ٣َٚ ضؤشٟ غــ َٝـ ْٝــ٠ٛض  (ٟ ثــ

َٜه١ٚتٞ  َٝت: 4/6/3119ض ١ٜ٠َٛٝ ب  ب١ّ ؾ
َٝٓاْٞ ظاْٝاضٜـ١نإ يـ١    -1 َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ َاؼي ب١ز٠غتٗ ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض خػت١ٓضٚٚ ٚ طفتٛطؤ نطزْٞ ث
َُٜٞ نٛضزغتإٖ َٝطام. -١ض  ع
َُٜٞ نٛضزغتإ -3 َٝطام.-خػت١ٓضٚٚ ٚ طفتٛطؤنطزْٞ ثطؤش٠ ٜاغاٟ غٓسٚقٞ زاٖات١ناْٞ ١ْٚت ٚ طاظ ي١ ١ٖض  ع
َٝؿـٓٝاضٟ ٖـ١َٛاضنطزْٞ ٜاغـاٟ شَـاض٠ )     -9 نـ١ تاٜبـ١ت بـ١     3118(ٟ غـاَيٞ  9خػت١ٓضٚٚ ٚ طفتٛطؤنطزْٞ ث

ــساْٞ خاْٛٚبــ     َٜ ــ١ نط ــاٟ ب ــاز٠نطزْٞ ٜاغ ــ١َٛاضنطزْٞ ثٝ ــاض٠ )ٖ ــاَيٞ ١78ض٠ شَ ــ١َٛاضنطاٚ 1979(ٟ غ ٖ ٟ
َُٜٞ نٛضزغتإ َٝطام.-ي١ٖ١ض  ع

َُٜٞ نٛضزغتإ. -4  خػت١ٓضٚٚ ٚ طفتٛطؤنطزْٞ ثط ؤش٠ ٜاغاٟ ناْعا ْا ثؤاَل١ٜٝنإ ي١ ١ٖض
َٝهطزْٞ ٜاغـاٟ خعَـ١تٞ ظاْهـؤٜٞ شَـاض٠ )      -5 َٞ بـ١د َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ د (ٟ 39خػت١ٓضٚٚ ٚ طفتٛطؤنطزْٞ ث

َٝطاق3118ٞغاَيٞ  َُٜٞ نٛضزغتإ ٟ ع ٍَ ٚ ١َٖٛاض٠ناْٞ ي١ ١ٖض َٝطام.-رٝسض ا  ع
 زاٚا ي١يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ز٠ن١ٜٔ ر١ضَٕٛٚ بؤ غ١نؤٟ يٝص١ْنإ، ر١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تاظ٠تط.

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜيَن ط١ٜؿت١ٓٝ َازز٣٠ ثاْع٠ٚ ت١ٚاَٚإ نطز، ئ١َط  ؤ ي١َازز٠ٟ ؾاْعز٠ٚ١َ٠ ز٠غت ي١ نؤب٠ٚ١ْٚٛن٣١ زٚ
َٝس٠ن١ٜٔ.  ث

 ايأكٌ ايطابع
 االسهاّ ايعا١َ

 املاز٠ ايػازغ١ عؿط٠: ايتهايٝف
ع٢ً َكسّ ايطًب زفع ْأكات ايبشح عٔ املعًَٛات املطًٛب١ ع٢ً إ التتعس٣ ٖصٙ ايٓأكات ايك١ُٝ ايأع١ًٝ 

 يع١ًُٝ ايبشح عٔ املعًَٛات ٚػٗٝعٖا ٚابميغٗا.
َٜع ز.دضغالٕ با  ٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ب١ نٛضز١ٜٝن٣١.
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َٜع غاالض حمُٛز:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ب١ؾٞ نٛاض٠ّ
 سٛن١ُ طؿت١ٝٝنإ

َٝهٛٚ.  َازز٠ٟ ؾاْعز١ٖ٠ّ: ت
َٞ ي١ ب١ٖاٟ ضاغت١ق٣١ٓٝ  َٜٝٛػت١ خ١ضدٞ ط١ض إ ب١ زٚاٟ ظاْٝاضٟ زاٚانطاٚ بسات٠ٚ١، ب١َ١ضد ي١غ١ض زاٚاناض ث

َٞ.ثط ؤغ١ َٝط١ٜاْسٕ ب١ ن١غٞ زاٚاناض ظؤضتط ١ْب  ٣ ط١ض إ ب١زٚاٟ ئ١ٚ ظاْٝاض١ٜ ٚ ئاَاز٠نطزٕ ٚ ث
 
 

َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ ن١ؽ ز٠غتٝإ ب١ضظ نطزؤت٠ٚ١ )ناى  َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١، ظؤض غٛثاؽ، ت١ْٗا غ َٞ ت ن
 (، ر١ضَٛٚ ناى طياٍ.طياٍ، ٖاٚض اظ خإ، ال١ْ خإ

َٜع طياٍ   ابطاِٖٝ: طاٖطب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝذي ) َٝط٠ )تهايٝف ايكٍٛ ازي اغيعًَٛات(، ئاخريٟ د١ًَٛن١ ز٠َي التتعس٣ ٖصٙ ايٓأكات ايك١ُٝ ايأع١ًٝ ْاظامن ي
َٟ؟ ١ٖتا ٠ٚنٛ يع١ًُٝ ايبشح ،  َٝط٠ ئ١ّ ق٣١ُٝ رٝعًٞ ْاظاْري نؤٕ ت١قسٜط ز٠نط َٝت ٚ ١ٜعين ي ب

َٜت ب١  َِٝ باؾ١ بهط َٝت، ث َٝذي، ٚابعامن ت١نايٝف ْاب َٝه١ْٚٛن٣١ ٜإ ت١نايٝف١ن٣١ ي١ّ ق١ٜ١ُٝ ن١َو ب ت
َٟ ن١َو٠ ي١ ق١ُٝتٞ ئ١ٚ خع١َت١ ٜإ ق١ُٝتٞ ئ١ٚ  ضغّٛ، نْٛه١ ئ١ط١ض طؤتٞ ضغّٛ، ضغّٛ ١َٖٛٚ داض

َٜت ب١ ) َٝؿ١نٞ َازز٣٠ ؾاْع٠ بهط َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ث ٜتشٌُ ، ب١ د١ٜ١ًَٛنٞ نٛضت )غّٛ ايطناض٠، بؤ١ٜ َٔ ث
 ب١ؽ، غٛثاؽ.طايب املعًَٛات ضغّٛ اؿكٍٛ عًٝٗا  

َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ٖاٚض اظ خإ.
َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝبِٝٓٝ ي١غ١ض ئ٠ٚ١ ١ٜ١ٖ ن١ ي َٞ ي١غ١ض زاٚاناض غ١باض٠ت ب١ َازز٣٠ ؾاْع٠، َٓٝـ ت ١َازز٣٠ ؾاْع٠ ز٠َي
 َٞ َٜت٠ٚ١، ز٠ب َٞ بسض َُٝٛا١ٜ ط١ض اْٞ خ١ضدٞ ْاب َٜٝٛػت١ خ١ضدٞ ط١ض إ ب١زٚاٟ ظاْٝاضٜٞ زاٚانطاٚ بسات٠ٚ١، ث ث
 ،َٟ َٝهٞ ي١ٚ باب١ت١ ز٠قٝك١ٕ ت١سسٜس بهط َٟ ن١ نٛيف٣١ ي١ب١ض ططت٠ٚ١ٓ ؾت ١ٜ٠َٛٝنٞ زٟ ت١سسٜس بهط ب١ؾ

١ٜ٠َٛٝ ن١ ٖات٠ٚٛ باب١ت١ن١ ن١ٝٝ ن١ نٛيف١ن٣١ ز َٜت٠ٚ١، ١ٜعين ب١ٚ ؾ َٜت٠ٚ١، خ١ضدٞ ط١ض إ نؤٕ ز٠زض ٠زض
 َٟ َِٝ باؾ١ ١ٖضٚا بٓٛٚغط ي١ْاٚ َازز٠ن١ ب١ض اغيت زٜاض ١ْٝٝ، ٚاظح ١ْٝٝ ئ١ٚ َازز١ٜ٠، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ١ٜعين ث

َٞ ال َٜت٠ٚ١، ئٝٓذا ب١ض اغيت ز٠ب َٝساٜٚػيت ٜاخٛز نٛيف٣١ ي١ب١ض ططت١ٓن١ بسض َٝه١ْٚٛناْٞ ث َٞ ٜإ ت َٝو ١ٖب ْ١ٜ
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َٝو  َٞ ال١ْٜ َٟ، ز٠ب ًَسض َٝ َٞ بٗ َٟ نٛيف١ ب١د َٝط٠ بٛتط َٟ ي ئ١ّ نٛيف١ٜ١ زٜاضٟ بها، ١ٜعين نٛيف١ن١ ١ٖض ْانط
َٜو ٜاغاٟ ٚاَلتإ ١ٜ١ٖ، ١َغ١ي١ٕ ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ نٛيف١ن١ ت١سسٜس ز٠نا ٚ زٜاضٟ ز٠نا،  َٞ ي١ ١ْٖس ١ٖب

َٜت، زٜ َٞ نٛيف١ٜ١نٞ نْٛه١ ئ١ط١ض ي١ٚ نٛيف١ٜ١ ظٜازتط ٠ٚض بطري َٞ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ز٠ب اض٠ غعاٟ ي١غ١ض ز٠ب
َٞ بؤ ي١ب١ضططت٠ٚ١ٓ، بؤ ئ١ٚ ضغَٛٚات١، ٜإ ١ٖض٠ٚى ناى  َٝت، نٛيف١ٜ١نٞ زٜاضٟ نطاٚ ١ٖب ت١سسٜس ١ٖب
َٝت٠ٚ١، نْٛه١ ئ١ط١ض ت١َاؾا  َٓٝ َٞ ئاٚا سي َٝهٝـ زٜاضٟ بها، ْاب َٟ، ال١ْٜ طياٍ ٚتٞ ئ١ٚ نٛيف١ٜ١ ت١سسٜس بهط

َٜٝٛػيت ظٜاز به١ٜٔ ي١ ئٝعارٝٝ َٝه١ٜٚٛنٞ ظٜاز ي١ ث َٞ ت َٝٓر ز٠َي ١ن٣١ ي١َازز٣٠ ١ٖشز٠ ن١ٖات٠ٚٛ ي١ خاَيٞ ث
َٞ ت١سسٜسٟ ئ١ٚ نٛيف١ٜ١ بها، ب١ّ  َٝو ١ٖب َٞ ال١ْٜ َٟ، ئ٠ٚ١ غعاٟ ١ٜ١ٖ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ز٠ب َٝٓسض ب١غ١ضزا بػ١ث

َٞ، غٛثاؽ. ١ٜ٠َٛٝ ْاب َٞ خ١ضدٞ ط١ض إ، ب١ض اغيت ب١ّ ؾ َٞ بًَ ١ٜ٠َٛٝف ١ْب  ؾ
 

 َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ال١ْ خإ.
َٜع ال١ْ اظيس حمُٛز:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 َٟ َٝو ن١ ظاْٝاضٟ ز٠ٚ ب١ْٝػب١ت َازز٣٠ ؾاْعز٠ ١ٜعين ن١ ئ١َٔ ز٠بِٝٓ ئ١َ١ ئ١ٚ ظاْٝاضٜٝا٣١ْ ١ٖض ن١غ

َٜذي، ب١ْٝػب١ت َٛ َٟ، ن١ ٠ٚض٣ ز٠طط َٝط٠ ٜإ ١َعًَٛاتٞ ز٠ٚ َٞ ي ١َُٝ ز٠ب ئ١غ١غاتٞ عا١َ ٚ خاغ١ ت١بٝعٞ ئ
َٜذي، ب١ْٝػب١ت َٛئ١غ١غاتٞ خاغ١ ٜإ َٛئ١غ١غاتٞ سهَٛٞ ئ٠ٚ١ ن١ ئ١تٛٚ ظاْٝاض١ٜٝن٣١ زاٚا  ر١ضم بهط
َٞ ب١ نٛيف١ بؤت ت١قسٜط ْاناتٔ، ١ٜعين ئ١َ١ ١ٖض  ز٠ن٣١، ١ٜعين نٛيف١ٟ ١ْٝٝ ١َعًَٛات١ناْت ز٠زات

َٝؿٞ ئ١ٚ ٜاغا َٝؿوٜـ ث َٝذي ن١ٜٓٚٛ ئ١ثشاؽ ٚ ؾتُإ نطز١ٜٝ، ظاْٝاضضيإ ٠ٚض ططت١ٝٝ ن١ْس ث ١ٜف ز٠ض به
َٝط٠ ١ٜعين  َٞ نٛيف١ ئ١ٚ ظاْٝاضٜٝا١ْ ي١الَإ ١ٖب٠ٚٛ، ي ي١ َٛئ١غ١غاتٞ سهَٛٞ، ي١ ز٠ٚائريٟ سهَٛٞ ب١ب

َٝذي ي١ َاب١ٜين َٛئ١غ١غاتٞ ع َٞ ر١ضم ١ٖب َٜذي، ت١بٝعٞ ز٠ب َٞ بهط َٞ ر١ضم ث ا١َ ئ١َٔ ن١ ض٠ئِٝ ئ١ٜ٠ٚ١ ز٠ب
َٞ، ب١ؽ  َٞ، ب١ نٛيف١ بتسات ٍَ خاغ٣١ ي١ٚا١ٜ١ْ َٛئ١غ١غاتٞ خاغ١ ئ١ٚ ظاْٝاض١ٜٝت ب١ ب١الف ١ْزات ي١ط١
َٜت٠ٚ١،  َٞ ي١ٜ١نو دٛزا بهط َٝط٠ ز٠ب َٞ، ي َٛئ١غ١غاتٞ ز٠ٚائريٟ سهَٛٞ ب١ ب١الف ظاْٝاض١ٜٝناْت ز٠زات

١ٜ٠َٛٝ ْٛٚغطا١ٜ، نْٛه١ ر١ضم ١ٜ١ٖ ي١سه َٛٞ ٚ خاغ١، ي١ ١َٖإ ١ٜعين بؤ ئ١ٚ غٝاغ٣١ ن١ ب١ّ ؾ
َٟ؟ نٛ ت١قسٜط  ٠ٚختٝـ ١ٖض٠ٖٚا ثؿتطريٟ ي١ قػ١ن٣١ ناى طياٍ ز٠ن١ّ، ئ١ٚ نٛيف١ٜ١ نٛ سٝػاب ز٠نط
ًَٞ ظٜاتط ١ْبٞ،  َٜذي ١ٖتا ي١ ق٣١ُٝ رٝعًٞ، ي١ ق٣١ُٝ ئ١ق ١ٜ٠َٛٝنٞ عازٍ ت١قسٜط بهط َٞ ب١ؾ َٜذي؟ ز٠ب ز٠نط

 ظؤض غٛثاؽ.
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث  ١ضي١َإ:ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ئاؾيت خإ.
َٜع ئاؾيت ععٜع قاحل:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝٓت١نإ  َٟ، ١ٜن١نٝٝإ ئ١ط١ض ١َب١غت ي١ ق٣١ُٝ زنؤَ ٍَ ١ْنط َٝه١ غ١باض٠ت ب١ّ َازز١ٜ٠ زٚٚ ق١ُٝ ١ٜ١ٖ ت
َٝت ٜإ ئ١ٚ ز َٞ ي١ٚا١ٜ١ْ ب١ ثاض١ٜ٠نٞ ظؤض ئ١ٚ ن١غ١ ئ١ط١ض بؤ ثؿت ب١غذي ب١ٚ ٜاغا١ٜ ١ْب ٠غت١اَلت٣١ ن١ ب

َٞ ي١ٚا١ٜ١ْ ئ١ٚ  َٜت ب١ َٛئ١غ١غات١نإ ن١ ظاْٝاضٟ بسا ب١ خ١َيو، ئ١ط١ض ب١ ثؿتطريٟ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ١ْب ز٠زض
َٝط٠ ب١ت١ْٗا بؤ ١َغ١ي١ٟ نؤثٞ نطز١ْ، بؤ  َٝو، ق١ُٝت١ن١ ي َٜت١ ز٠غت ٖٝض ن١غ َٝٓت١ ١ْن١ٚ زؤنؤَ

َٝٓتا١ْ ي١ٚا١ْ َٝو ع١َ١ي١ٟٝٝ ب١سػهطزْٝـ ١ْٝٝ، ئ١طٝٓا ئ١ٚ زؤنٝؤَ ١ٜ  ب١ ١َالٜٔ زٜٓاضٚ زؤالض ١ٜن
َٜط٣١ ٜاغا١ٜن١ بطات١  َٟ ب١ ض َٞ بطات١ ز٠غيت، ئ١ط١ض ئ١ٚ ق١اَلس١ٝٝت١ ١ْزض َٝت ١ْتٛاْ َٝٞ ب َٜٝٛػيت ث ث
َٝو ت١سسٜسٟ نٛيف١  ز٠غيت، ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ب١ت١ْٗا بؤ ١َغ١ي١ٟ نؤثٞ نطز١ْ، بؤ١ٜ ي١ ظؤضب٣١ ٜاغاناْسا نات

َٜت ن١ ن٣١َٝٝ١ ١َعًَٛات١ن١ ظؤ َٞز٠نط َٝو تؤ ٚات١ ،ض ب َٜين ١ٜن  َٔ ب١بط ٚاٟ نطزٕ نؤثٞ ٠ٚض٠ق١ ١ٜى بؤ ز

َٝسا ١ْٝٝ، ظ٠ضٚٚض ئ٠ٚ١ َٟ ئٝسضاز ت  ي١ نٛيف١ ئ١ٚنات١ ئ٠ٚ١ ب٠ٚٛ ظؤض ١َعًَٛات١ن١ ن٣١َٝٝ١ ٚ ٖات ئ١ط١ض بهط

َٟ، ٠ٚض ب١ضاَب١ضٜسا َٟ، ب١سػٝـ ٚؾ٣١ بطري  َٟبط١ض  ن١ خؤ١ٜتٞ ئٝؿٞ تاٜب١شي١ْس َؤظ٠ؼي نْٛه١ ١َٖيبطري

َٜٔ  بؤ ثاض١ٜ٠ ٖٝض ب١سؼ ع١َ١ي٣١ٝٝ ي١ب١ضاَب١ض بؤ١ٜ ئ١ٜ٠ٚ١، ٠ٚظٜف١ٝٝن٣١ ٠ٚغفٞ ظاْٝاض١ٜٝ، ئ١ٚ ب١ؾٛ

َٟ، ت١ضخإ ئ١ٚ  بؤ١ٜ ١َعًَٛات١نا١ْ، نطزْٞ نؤثٞ نٛيف٣١ ي١ ١َب١غت ت١ْٗا خؤ١ٜتٞ، ئٝؿٞ نْٛه١ ْانط

َٞ َٔ ب١بط ٚاٟ َٜت، ب١سػ١ن١ ٚؾ٣١ ز٠ب  ظؤض ن١َٝٝ١ن١ ٖاتٛ ئ١ط١ض َٟ،بهط ت١سسٜس ١َعًَٛات١ن١ف ١َٖيبطري

،َٞ  غٛثاؽ. ظؤض ب
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ٖاٚب١ف. يٝص٣١ْ ر١ضَٛٚ
َٜع بهط نطِٜ )ئاغؤ(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ ي١ضاغتٝسا  ١ٜٜإٜاغا ئ١ٚ ن١ ٚاَلتا٣١ْ ئ١ٚ ظؤضب٣١ ي١ ١ٖضن١ْس٠ ١َٖيططت، ضغَٛٚاشيإ َازز١ٜ٠ ي١ٚ ئ

َٝسا١ٜ َٜت ئ٠ٚ١ ي١غ١ض ض٠ظا١َْسٟ طؿت١ٝٝن١ زاَٛز٠ظطا ئ٣٠ٚ١ ثاف ي١ن١ْ١زا ١ٜ١ٖ، ضغَٛٚات ت  ن١ ز٠ضز٠بط 

َٝسا، ظاْٝاض١ٜٝن٣١ َٝٓر ض٠مسٞ ث َٟ، ت١سسٜس قإْٛ ب١ ض٠غِ زٜاض٠ ض٠مس١، ئ١َ١ َٛق١زضي١، بسات، زؤالض ث  ز٠نط

١َُٝ َٜٝٛػت ئ١َ١ ٚشيإ ١ٜعين البطز، ئ٠ٚ١َإ ئ َٝت، طؿيت و زاَٛز٠ظطا١ٜن١ ب١اَلّ نا،ْا ب٠ٚ١ ث  تاٜب١تٞ و ب

َٝت، َٝٓت ظؤض ١ٜنذاض شَاض١ٜ٠نٞ ١ٜ١ٖ ٚا داضٟ ططت١ٜ٠ٚ١ٓ، ي١ب١ض (بايأعٌ) نطز١ْ نؤثٞ ئ١َ١ ب  ٚ زؤنٝؤَ

َٞ ؾت ٚ غٝسٟ ٚ خ١ضائٝت َٟ، ي١ب١ض ز٠ب َٝت ئ١َا١ْ بطري َٜٔ، ئاَاز٠ ز٠ب َٜٔ، نؤثٞ بهط  ١ْٖطٝيَن ثاف بهط

َٟ، بؤٟ ثؤغت ب١ ز٠نات زاٚا ت١َي١ب َٛق١زضيٞ زاٚاناض٠ ١ٜ١ٖ ٚا داضٟ ْاضزْٝإ، َٝطزض َٜطاٟ ١ْى بٓ  ي١ض

َٞ ئ١يٝهوؤ٠ٚ١ْٝٝ، َٞ ١ْر١ق١ٜ١ ئ١ٚ بؤ١ٜ ز٠نا؟ ١ْر١ق١ٜ١ ئ١ٚ ت١عاَٛيٞ ن  بؤ بٝها، طؿيت زاَٛز٠ظطا١ٜنٞ ز٠ب

١َُٝ ١َُٝ ب١ضاغيت ١ٜعين ظٜاز، ١ْر١قاتٞ به١ٜٔ عا١َ َٛئ١غ١غاتٞ ت١ظيًٝٞ ئ َٝط ئ ١َُٜ ي١ّ ٜٔبٛٚ ر  ١ٖض

َٝو ١َٖٛٚ َٝٞ ئ٠ٚ١ ٠ٚى ١ٜعين غ١ض، خب١ٜٓ١ باضططاْٝٝإ ت١ظيًٝٞ طؿيت زاَٛز٠ظطاناْٞ ب١ؽ ؾت ًَ َٝهسا ب  ي١نات

َٜٝٛػيت زاٚاناض٠ ئ٠ٚ١ َٜٝٛػت١ بؤ١ٜ ظاْٝاض١ٜٝ، ب١ ث  نطز١ْن٣١، ت١ضنٝع ١ْر١قاتٞ..، ت١س١َٛيٞ ث

١َُٝ بؤ١ٜ بها، ضاط١ٜاْس١ْن٣١ َٝ ١ْنطز٠ٚٚ ت١سسٜسَإ ئ َٝت، ن١ْس ٠ٚخت١ ـث  زاَٛز٠ظطا١ٜن١ ئ١َ١ ب
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َٜو ي١ ٚتٞ خإ ئاؾيت ١ٖض٠ٚنٛ ضاغت١ ؾت١ ئ١ٚ ٠ٚغتا٠ٚ ئ٠ٚ١ ي١غ١ض ز٠نا، ت١سسٜسٟ  ٖاتٛ ئ١ط١ض ٚاَلتسا ١ْٖس

َٜو الث١ض ٠ ي١نٛاض نؤث١ٝٝن١ ١َُٝ بؤ١ٜ ز٠ن١ٕ، ت١ظيًٝٞ ئ١ٚدا بٛٚ ظ  ئ٠ٚ١ ١ٜعين ١ْنطز، ت١سسٜس ئ٠ٚ١َإ ئ

َٝت الث١ض ١ٜ٠ى ت١ئهٝس ب١ َٞ ثاض٣٠ زاٚاٟ زٚٚ، ٜإ ب َٟ ١َٚظٚع١ ئ١ٚ ب١اَلّ ١ٜعين، ب١ت١ئهٝس ْان١ٕ، ي  ز٠نط

َٝري البب١ٜٔ، ئ١َ١ ب١سؼ( )ع١َ١ي٣١ٝٝ ١َٚظٚعٞ َٞ ٚ ت١دٗٝع )ع١َ١ي٣١ٝٝ بًَ َُٝٛا١ٜ َٔ ضاط١ٜاْسْٞ(، ث  ث

َٝطاٟ َازز١ٜ٠ ئ١ٚ َٜٝٛػت١ خؤ١ٜتٞ ي١د َٝت٠ٚ١ ث َٓٝ ١ٜ٠َٟٛٝ ب١ٚ سي  .غٛثاؽ ظؤض ١ٜ١ٖ، ن١ ؾ
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝو ن١ْس ئ١ط١ض رٝع١ًٕ  َٛئ١غ١غ١ٜ١نٞ ١ٖتا ٜإ سهَٛٞ، َٛئ١غ١غ١ٜ١نٞ ي١ ز٠ض ٖات١ٓ ١َغ١ي١ٕ ن١غ

َٜو زاٚاٟ ئ١ًٖٞ َٞ بٛٚ الث١ض ٠ نٌ ٠ٚغائٝك١نإ به١ٕ، ٠ٚغائٝل ١ْٖس َٞ ز٠نا؟ ت١س١َٛيٞ ن َٟ خؤ ئ  ١ٖض ْانط

َٝو َٟ، نؤثٞ رؤتؤ بؤ ١َٖٟٛٚ ث١دما نٌ، نطز ٠غائٝكٞٚ زاٚاٟ ٚ ٖات ن١غ َٞ، نؤثٞ رؤتؤ ئ٠ٚ١ بهط  رؤتؤ ز٠ب

َٜهٞ نؤثٝـ َٝت، ئٝػتؤى ئ١ٜٚـ ١ٜى، شَاض٠ ئٝػتٝٓػاخٞ زٚاٟ ١ٜ١ٖ، عَٛط  ئٝٓذا ٠ٚض٠قا١ْ، ئ١ٚ ئٝٓذا ز٠ب

َٟ، سٛبطٟ  ناضزؤ. ناى ر١ضَٛٚ ز٠ٚ
َٜع ناضزؤ حمُس ثريزاٚز:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٟ، زٜاضٟ ١ط١ضئ َٞ ١ْنط َٜت؟ نؤٕ ثاض١ٜ٠ ئ١ٚ ن١ْس٠؟ ز٠نا؟ ثاض١ٜ٠ٟ ئ١ٚ ت١سسٜسٟ ن  ١ٜى ئ١َ١ ٠ٚضز٠طري

َٝت١ ١ٜعين ظاْٝاضٟ، ٠ٚضططتين بؤ ئٝؿهاالت١ َٝو ز٠ب َٞ ظؤض٠، نٛيف١ن٣١ ١َغ١ي١ٕ ن١ ئ٣٠ٚ١ ي١ب١ضز٠َٞ نؤغج  ن

َٟ؟ ثاض١ٜ٠ ئ١ٚ َٞ ٠ٚضز٠طط َٞ ئ٠ٚ١ ي١ب١ض ز٠نا؟ ت١سسٜسٟ ن َٞ، زٜاضا ١ٜ٠ثاض ئ١ٚ ز٠ب َٝو ب١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب  ْٝػب١ت

َٝت، َٝهٞ ٖٝض نطز١ْ، نؤثٞ ب١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب َٝؿ١ٜ١نٞ ١ْٝٝ، زٜه١ ؾت  ١ٜعين نطزٕ، نؤثٞ ب١ؽ ١ْٝٝ، زٜه٣١ ن

َٟ، ب١َيط١ٜ١نٞ نابطا َٟ نؤثٞ ز٠ٚ َٟ، ١َعًَٛاتٞ ٜإ ز٠ٚ  ي١غ١ض ١ٜ١ٖ ظاْٝاضٟ ١ٜ١ٖ، ١َعًَٛاتٝـ ظؤض ز٠ٚ

َٜٝٛػيت ٖٝض غاٜت١نا١ْ، َٜهٝإ ب١اَلّ ١ْٝٝ، ئ١ٚا١ْف ٚ ط١ض إ ٚ ١ْٝٝ ٛيف١ن ب١ ث  ب١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ن١ ئ٣٠ٚ١ ١ْٖس

َٝت١ ئ٣٠ٚ١ بؤ به١ٜٔ، ت١سسٜس نؤث١ٝٝن١ف نؤث١ٝٝن١ٜ١، ئ١ٜ٠ٚ١ ٚ ب١َيط١  َؤظ٠ف نْٛه١ ططرت١ى، ١ْب

َٞ ١ْٝٝ، ئاغاٜٞ نابطا١ٜنٞ َٞ ئ١َطٟ ئ١ط١ض بها ئٝػتٝٓػار ٠ٚض٠ق١ ١ٜى ْاتٛاْ َٞ، ث  غٛثاؽ. ١ْب
َٜ  ع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

َٟ ئ٠ٚ١ ئ١ٚدا َٝٞ بسؤظ٠ٚ١ْ بؤ غٝػ١ٜ١نٞ ئ١ط١ض ز٠نط َٝٞ ١ٖٓٝن١، نٛيف٣١ ب١ث  ئٝػتٝٓػاخ١ن١، نٛيف٣١ ب١ث

َٝٞ ب١ َٝهٞ.....، قا٠ٚ١ْْٝٝٛ ي١ضٟٚٚ ئ١ط١ض ١ٜعين ْاظامن ئٝؿ١ن١، نٛيف٣١ ث  غاالض. ناى ر١ضَٛٚ ؾت
َٜع غاالض حمُٛز:  ب١ض 

َٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ. ب١ض 

َٞ دؤض٠ ب١ّ غٝاغ١نطز٠ٚ١ْن٣١ ي١ض اغتٝسا ١َُٝ ز٠ب َٝه١ْٚٛ ئ١ٚ ئ َٞ، ط١ض إ ثط ٍِؤغ٣١ ي١غ١ض ت  نْٛه١ ْاب

َٞ تطٟ ئ١بعازٟ ط١ض إ ثط ؤغ٣١ َٜت٠ٚ١، ي َٝهسا ز٠ن١ٚ  ثط ؤغ١ٜ١ ئ١ٚ خؤ١ٜتٞ تاٜب١ت ر١ضَاْب١ضٟ ئ١ضنٞ ي١نات

َٝٞ ئ١دماَبسا َٝؿو ن١ زاٚاناض١ٜٝى ب١ث َٝهطا٠ٚ، ئاَاش٣٠ تطزا زز٠ناْٞي١َا ث َٜع ١ٖض٠ٚنٛ ب١اَلّ ث  غ١ضؤنٞ ب١ض 
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َٝهطز، ئاَاش٣٠ ث١ضي١َإ َٜت١ نٛيف١ٜ١ ئ١ٚ ث  نطز، باغٞ ئاغؤ ناى ئ٣٠ٚ١ ئريغاي١، ٚ نؤثٞ ١َغ١ي١ٟ غ١ض ز٠خط

َٜت٠ٚ١، غٝاغ١ دؤض٠ ب١ٚ ئ١ٚا١ْ، ٚ ْاضزٕ ١َغ١ي١ٟ  غٛثاؽ. ز٠نط
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ   ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ر١ضَٛٚ. نطزؤت٠ٚ١، غٝاغ١ نؤْتإ بعاْري
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
١ٜ٠ََٛٝإ ب١ّ  زاض ؾتؤت٠ٚ١: ؾ

 ع٢ً َكسّ ايطًب زفع نًأ١ اغتٓػار االٚضام املطًٛب١ ٚػٗعٜٗا ٚاضغاهلا.
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ظإ خإ.ر١ضَٛٚ غؤ
َٜع غؤظإ ؾٗاب ْ  ٛضٟ:ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝٞ ئ١ّ ٜاغا١ٜ سه١َٛت ي١غ١ض١ٜتٞ ٜاخٛز ٚادب١ ي١غ١ضٟ ن١ ع١َ١ي٣١ٝٝ  َٟ نٛيف١ ١ْٝٝ، ضغ١َٚٛ، ب١ث داض
َٝـٞ       َٞ يـ١ خـ١َيو ٠ٚضبطـطٜٔ، ئ١َـ١ ث ١َُٝ َٛقابًٝٞ ب١سػ١ن١ ثاض٠ ْاب ب١سػ١ن١ بهات، ئ٠ٚ١ ٚاديب ئ١ٚا١ْ، ئ

 َٟ َُٝـ١ ئـ١ٚ          ْاٚتط ١َُٝ ْاتٛاْري بعاْري نٛيفـ١ نـ١ٟ نـ١ْس٠؟ ئ١طـ١ض ٖـاتٛ ب١ب١ضٜـس ْـاضزٟ ئ نٛيف١، نْٛه١ ئ
َٝت١   َٝو ن١ ز٠نـ ز٠غت١ٜ١، ز٠غت١ٟ َاؼي َطؤظ، ي١غ١ض١ٜتٞ ت١عًُٝات ز٠ضبهات، بؤ ز٠ضنْٛٚٞ ئ١ّ ٜاغا١ٜ نات

   َٞ ًَـ َٝو ز٠ضبهـا ب َٝو ي١ثط ؤغ١ن١ ت١عًُٝات )ي١نـٛاض الثـ١ض ٠ ظٜـاتط بـاٜٞ     ت١تبٝك٠ٚ١ َازاّ ئ١َٚإ نطزؤت١ ب١ؾ
َٞ ئــ١ٚ  َٝٔ نــ َُٝــ١ ئــ١ٚ ال١ْٜــ١ ْــا زٜــاض٣٠ نــ١ ئــ١ٚإ ز٠َيــ ئ٠ٚ١ْس٠ٜــ١، ٠ٚض٠قــ١ٟ نــؤثٝٞ ئ٠ٚ١ْس٠ٜــ١، ٜــ١عين ئ

 ضغَٛٚات١ ت١سسٜس ز٠نا بٝد١ٜٓ١ ز٠غيت ئ١ٚا٠ٚ١ْ، غٛثاؽ.
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 خإ. ععُٝ٘ر١ضَٛٚ 
َٜع   ايسٜٔ: دمِ ععُٝ٘ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َِٝ، نْٛه١ ٠ٚضططتين ب١َيط١ٜـ١ى نـ١ تـؤ ز٠نـٝت      ًَ ٍَ قػ١ن٣١ غؤظإ خإ، ٜٚػتِ ئ٠ٚ١ ب َٓٝـ ٖاٚض اّ ي١ط١
َٝٓٝت٠ٚ١، ١ٜى ْٛغد١ٜ١ ١ٜنػ١ض بؤت  َٝو ب١َيط٣١ ؾ١خػٞ ن١غٞ خؤت ز٠ٖ بؤ قٛتاخبا١ٜ١ْى ٜإ بؤ ٠ٚظاض٠ت

َٜت، َـؤظ٠ف ١ٖٜـ١ ب١ؾـٞ َٛئ١ي١راتـ١،     َٝري ب١َيطـ٣١ ئـ١ٚ           ز٠نط ًَ ئـ١ٚ َؤظ٠رـ١ ئٝؿـٞ ئ٠ٚ١ٜـ١ نـ١ بـ١زٚاٟ بـاب
َٞ، ١ٜعين ئ١َ١ ي١ سه١َٛت خؤٟ ب١ؾـٞ زؤغـ١ٝٝنإ، ب١ؾـٞ ١َيـ١رإ، ٠ٚغـائٝل،       َٟ ٚ ز٠ٜسات ن١غ١زا ز٠ط١ض 
ٍَ ئ٣٠ٚ١ نـ١تؤ ظاْٝاضٜٝـ١ى    ئ١َا١ْ ١َٖٟٛٚ َؤظ٠ؼي ١ٜ١ٖ ٚ ١ٜى ْٛٚغد١ٜ١ ن١ تؤ ٠ٚضٟ ز٠ططٟ، ئ١َ١ ي١ط١

َٜٝٛػيت ب١ٜ٠ٚ١ ب١ ن١ْس ب١َيط١ٜ َٝو دٝاٚاظ٠، بؤ١ٜ ئ١َ١ ث َٜت١ ن١غ ١ى ٚ ب١ن١ْس ز٠ق١ٜ١ى ٚ ب١ غٝسٟ بسض
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َٟ ٜـإ نـاتٞ      َٟ ي٣٠ٚ١ ن١ تؤ ١ٜى ب١َيط١ ٠ٚضز٠ططٟ ٜإ ظاْٝاض١ٜٝى ن١ تـؤ نـ١ْس ضؤشٟ ز٠ٚ ن١ دٝاٚاظٟ بهط
َٜت٠ٚ١، غٛثاؽ. َٞ دٝا بهط َٟ، ز٠ب َٟ ٜإ نٛيف٣١ ظؤضٟ ز٠ٚ  ز٠ٚ

َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمس  اعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 قػ١ن٣١ ١ٜن١جماضٟ ئاؾيت خإ ت١سسٜسٟ ئ١ٚ ١َغ١ي١ٜ١ٟ نطز ب١ض اغيت، ر١ضَٛٚ ناى خٛضؾٝس.
َٜع خٛضؾٝس اظيس:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝري ) ًَــ َٟ ئ٠ٚ١يــ١ٕ ئــ٠ٚ١ نٛيف١ٜــ١، ضغــِ ْٝٝــ١، ئــ٠ٚ١ ٜــ١ى، زٚٚ، ز٠تــٛاْري ب ايهًأمم١ املُاثًمم١ ٜممإ ايهًأمم١ دــاض
َٜو بـ١  ٠ ، ايػا٥س َٝٓر غ١ز٠ ٚ ضؤش َٜو ب١ ث َٜو نؤثٞ ب١ ١ٖظاض٠ ٚ ضؤش نْٛه١ ب١ض اغيت ي١ طؤض اْهاضٟ زا١ٜ، ضؤش

ًَٝـَبري )      ايهًأمم١ املُاثًم١ ٜممإ ايهًأمم١  زٚٚ غـ١ز٠ ٚ ٜــإ غـٝسٟ ئــ١َط ؤ بـ١ ٖــ١ظاض٠ ٚ بــ١ٜاْٞ بـ١ زٚٚ ٖــ١ظاض٠، ب
 خاَلؽ ٚ بط ا٠ٚ، غٛثاؽ.ايػا٥س٠  

 
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ  / غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى عبسايػالّ:
َٜع عبسايػالّ   قسٜل: َكطأ٢ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜهِ ْـاضز بـؤ             َٝؿـٓٝاض ئ١ٚ َْٛاق١ؾ١ٜ١ ض٠مس١ ٜإ نٛيف١ٜـ١ ٚاظسـ١ ٚابـعامن، نـاى ئاغـؤف زٜـاضٟ نـطز، َـٔ ث
ــات ْٛٚغــطا٠ٚ )    ــ٣٠ٚ١ ٖ ــعامن خٝالر١نــ١ ٖــ١َٛٚ ي ئــ٠ٚ١ قُٝــ١ ًُٝمم١ ايبشممح ، ايكُٝمم١ ايأعًٝمم١ يعيٝصْــ١، ٚاب

َٝو ت١سسٜس بهات، ي١ باتٞ ) َٞ ١ٜن (، تـ١ٚاٚ، ؾـت١ن١ ٚاظح   يهًأ١ ايأع١ًٝ(١ٜ، )اايك١ُٝ ايأع١َ١ًٝغ١ي١ٜ١ن١ ز٠ب
َٝت، غٛثاؽ.  ز٠ب

َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٛٝ ١َُٝ ز٠ن١ٓٝ ١َنت١ب١ٜ١ى، ي١غ١ض َؤظ٠ؼي ئ١ٚ ١َنت١ب١ ث َٝبـ١ٟ    خؤٟ ١َغ١ي١ٕ ن١ ئ َٟ ئـ١ٚ نت ٜػت١ بطـ١ض 
َٝــبِ بــؤ     َٞ، ئــ٠ٚ١ سهَٛــ١ت خــؤٟ تــ١نًٝف ز٠نــا، ئــ١ٚ ت١نًٝف١ٜــ١، بــ١اَلّ ئ١طــ١ض نت َٟ سيــسات نــ١ َــٔ ز٠َــ١ٚ
َٝهٞ بؤ ئٝػتٝٓػار بها ٚ ثاض٠ن١ؾٞ  َٝب َٞ نت َٝو ب َٟ ١ٜن َٟ ئ١ٚ ١َنت١ب١ٜ١ ١َٖٛٚ ضؤش َٞ ْانط ئٝػتٝٓػار بها، ئ

َٟ، ب١اَلّ نٛيف١ن١ نؤٕ ت١سسٜس  ٠َٛٝض١ْطط َٟ، ْـاظامن ب١ض اغـيت، رـ١ضَٛٚ ٖـاٚض اظ       ي َٟ ٚ غٝاغ٣١ بـؤ ز٠نـط ز٠نط
 خإ.

َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ ي١غ١ض٠تازا َٛزاخ١يـ١َإ نـطز، بامسـإ نـطز، قػـ٣١ ٜـ١ى ث١ضيـ١َاْتاض نطاٜـ١ ضْٚٚهطزْـ٠ٚ١ ٚ           ئ٣٠ٚ١ ئ
َٝهْٛٚٞ رٝعًٞ ئ١ٚ ؾت١ نـ١ْس٠  ضْٚٚهطز٣٠ٚ١ْ ي١غ١ض زضا، قػ١ن٣١ ناى عبسايػالّ دٛ ا١ْ، نٛيف٣١ رعًٞ ت

َٟ قاْْٛٞ ٚاَلتاْٝؿِ  َٟ، َٔ ن١ْس َٞ ؾت١ن١ زٜاضٟ بهط ٍَ ئ٠ٚ١زاّ ١ٜعين ب١ض اغيت ز٠ب َٜت٠ٚ١، َٔ ي١ط١ ٠ٚضبطري
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َٝهـ١ْٚٛن١     ١َٜٟٓ نـ١ ت َٝط٠ ئٝؿهاي١ن١َإ ن١ٝٝ؟ ئ١ٚ ؾـٛ َٝػتا ي َٞ، ب١اَلّ ئ َٝه١ْٚٛن١ ز٠ب َٞ ت َٟ ب١َي ت١َاؾا نطز
َٞ طـ١ض إ ب١ض اغـيت ١َغـ١ي١ٟ         زٜاضٟ  َٝـط٠ ي١َازز٠ن١ؾـسا نـ١ ز٠َيـ َٝٝـ١؟ ي ز٠نا ب١ض ٠مسٞ زٜاضٟ ١ْٝٝ، ْاظاْري ن

           َٞ َٜو تاٜب١شي١ْس٠،ئٝؿـ١ن٣١ ئ٠ٚ١ٜـ١ ز٠بـ َٟ، طـ١ ر١ضَاْبـ١ض َٝهـ١ْٚٛ يـ١ ٖـاٚٚاَلتٞ ٠ٚضبطـري َٞ ئـ١ّ ت ط١ض إ ْاب
َٟ ٚ ظاْٝاضٜٝــ١نإ ب١ض اغــيت يــ١َازز٠نا  َٞ  بــ١زٚاٟ ظاْٝاض١ٜٝناْــسا بطــ١ض  ْٞ زٜهــ١زا نــ١ ث١غــ١ْسَإ نــطز ز٠بــ

             ،َٞ َٜـت نـ١ ظؤض ئاغـإ بـ ١ٜ٠َٛٝى ئ١ضؾـٝف بهط َٝـت، ب١ؾـ َٞ نـ١ ظؤض ئاغـإ ب ١ٜ٠َٛٝى بـ َٞ، ب١ؾـ ئاغاْهاضٟ ٖـ١ب
  َٟ َٟ ظاْٝاضٟ ٠ٚضبطـط َٜت، ١ٜعين تؤ ي١دٝاتٞ ئ٣٠ٚ١ ٖاٚٚاَلتٞ ب١ٝٚ َٟ ن١ ثاض٠ ي١ ٖاٚٚاَلتٞ ٠ٚضبطري ئ٣٠ٚ١ ْاٚ

َٞ َٝه١ٚا١ْ ْان ١ٜ٠َٛٝنٞ ث َٝتـ٠ٚ١،           ب١ؾ َٓٝ ١َٜٛٝ ْازٜـاض٠ ئ١طـ١ض يـ١ّ َازز٠ٜـ١زا سي َٟ، ئـا بـ١ّ ؾـ ظاْٝاضٟ ٠ٚضبطـط
َٝساٜٚػــيت ئــ٠ٚ١ف ت١سسٜــس ز٠نــا، ئــ١ٚ   َٝهــْٛٚٞ ث ي١بــ١ض ئ٠ٚ١ٜــ١ قػــ١ن٣١ نــاى عبسايػــالّ باؾــ١، ٜــاخٛز ت
َُٝــ١ بامســإ يــ١      َٝهٞ ئاغــا١ٜٝ، ئ َٟ ؾــت َٝساٜٚػــت٣١ٝٝ نــ١ ئــ١ٚ ت١نًٝف١نــ٣١ نــ١ْس يــ١ ٖــاٚٚاَلتٞ ٠ٚض بطــري ث

َٟ، غٛثاؽ. َٞ ن١ ظآٜاضٟ ٠ٚضز٠طط َٝو ي١غ١ض ٖاٚٚاَلتٞ ١ْب  ت١سسٜس٠، بامسإ ي٠ٚ١ ١ْٝٝ ن١ ٖٝض ت١نًٝف
 

َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

.َٟ َٝبٝين ١ٜ١ٖ، با بف١ضَٛٚ َٜو ت  ناى رطغ١ت ١ْٖس
َٝطٟ ث١ضي١َإ: َٜع رطغ١ت اظيس/ غهطت  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت ئ١ٚإ ت١دطٚب١ٜإ ب١ض ١َُٝف ٠ٚى ز٠َٚي١ت١ناْٞ تط بري، ئ١ط١ض زضيٛنطات١ٝٝت ب ٠ئٞ َٔ ي١ٚ ١َٚظعا١ْ ئ
َٜـصتط٠،             َُٝـ١ زض َٝـت، ئـ١ٚإ زٜػـإ ت١دطٚبـ١ٜإ يـ١ ئ ١َُٝ ظٜاتط٠، ئ١طـ١ض ق١ظٜٝـ٣١ َـاؼي َـطؤظ ب ٞ ي١ ئ َٝ  بـ١ث

َٝٔ ي١ ١َٖٛٚ ز٠َٚي١ت١نإ  َٝو ت١قسضيٞ به١ٕ ض٠مسـ١نٞ  ١َعًَٛائ ي١ ظؤضب٣١ ز٠َٚي١ت١نإ ١ٖٚن١ ْاَي خع١َت
َٝتـ١ َـ١ٚضز بـؤ ئـ١ٚ زائري٠ٜـ١، ٖـ١ّ                َٝـت، غـ١ب١ب١ن١ نـ١ٝٝ، ٖـ١ّ ي١الٜـ١ى ز٠ب ١ٜ١ٖ، بـا ض٠مس١نـ١ ض٠َـعٟ ب
َٝت  َٝو ب١ ئاغاْٞ ْان َٝت ١َٖٛٚ ن١غ ٍَ ب َٝـت، نان١ بطاٜإ ١ٖٚن١ ض٠مس١ى ي١ط١ ي١ال١ٜى ت١َي١ب١ن١ دسٟ ز٠ب

١ٚظٚعٞ ت١نايٝف بـ١ض ٠ئٞ َـٔ ت١نًٝف١نـ١ بـا......، نـْٛه١ ض٠غـِ       زاٚاٟ ١َعًَٛات بهات، ئ٠ٚ١ ١ٜى، زٚٚ، َ
َٝـت، بـ١اَلّ بـؤ تـ١نايٝف ْـاتٛاْٞ       ١َُٝ ض٠مسُإ زاْا الظ١َ ي١ْاٚ قإْٛ ب َٝت، نْٛه١ ئ١ط١ض ئ الظ١َ ب١ قإْٛ ب

َٜـذي زاٚاٟ نـٛاض ٠ٚض         َٝو ز َٝساٜـ١، ٜـ١ن َٝو يـ١ ساَي١تـ١نإ ئٝدـتالؼي ت َٝٞ، نْٛه١ ساَيـ١ت ٠قـ١  ي١ْاٚ قإْٛ زا بٓ
َٝذي، ظؤض غٛثاؽ. َٝو ١َٜيآل ت١ٚاٚب  ز٠نا، ئٝو زٚٚض ١ْٝٝ زاٚاناض١ٜٝن١ ب١ نٝتاب

َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى س١َ١ غعٝس:
َٜع س١َ١ غعٝس س١َ١ عًٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝٛا١ٜ ئٝؿهاي١ن١ ي١ٜ٠ٚ١ ١ٜن١ّ: باغٞ ب١سؼ نطا٠ٚ،  َٜٝٛػت ْانا ٠ٚنٛ د١ْابٝؿت ئاَاش٠ت َٔ ث ن١ ث
١َّٝٝ: ت١سسٜس ١ْنطا٠ٚ،  َٟ، ز٠ّٚٚ: ب١ عَُٛٚٞ ٚتطا٠ٚ ٚ غ َٝو َٛن١ي١ر١ ب٣٠ٚ١ بط١ض  َٝهطز ن١ َؤظ٠ر ث
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َٝري ) َٞ، بًَ َٞ ئٝؿهاي١ ض٠رع به١ٜٔ ناض٠غ١ض ز٠ب نًأ١ اغتٓػار ايٛثٝك١ ٚاضغاهلا باايربٜس ، ئ١ط١ض ئ١ّ غ
َٜو ز٠زا،  ت١بع١ٕ ض٠غِ دٝا١ٜ ي١ ب١ضٜس، َٝت ت١ع١ٖٛز َٝو ز٠ن َٝػتا ١ٜن بؤ؟ نْٛه١ د١ْابتإ ز٠ظأْ، ئ
( َٔٓٝ َٞ ز٠غت َٝهٞ ض٠َعٟ ي (غ١ز زٜٓاض، ب١اَلّ داضٟ ٚا ١ٜ١ٖ ئٝػتٝٓػاخ١ن١ بٝػت ١ٖظاض زٜٓاضٟ 5ض٠مس

َٟ، ن١ٚات١ ض٠غِ ٚ نٛيف١ دٝإ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ )  ، غٛثاؽ.نًأ١ اغتٓػار ايٛثٝك١ ٚاضغاهلا باايربٜس ز٠ٚ
 َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى زَيؿاز.
َٜع زَيؿاز سػري:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜو ز٠َٚي١ت ت١نايٝفٞ  َٜو ز٠َٚي١ت، ضغَٛٚاتٞ ١ْٖس َٝطَٛإ ن١ باغهطا ي١ ١ْٖس خؤٟ ت١نايٝف ن١ ٖات٠ٚٛ ب
َٜطط َٞ، ض َٞ ت١نايٝف١ن١ ن١ّ ب َٞ ي١ب١ضز٠ّ ٖاٚٚاَلتٞ ظاْٝاضٟ ب١ ز٠غت  ١ٜ١ٖ، ١ٖز٠ر١ن١ ن١ٝٝ، ز٠ب ١ْب

َٟ، باقٞ  َٞ ١َٖيبطري َُٝٛا١ٜ ب١ؽ ب١سػ١ن١ٟ ي َٜصضا٠ٚ، بؤ١ٜ َٔ ث َٟ، ي١غ١ض ئ١ّ ١َبس٠ئ١ ئ١ّ َازز١ٜ٠ زاض  به١ٚ
َٞ، بؤ؟ نْٛط١ ١َبس٠ئٞ ؾ١ؾ١ّ ي١  َٞ ي١ ق٣١ُٝ ت١نًٝف١ن١ ظٜاتط ب َٝت٠ٚ١، ب١ؽ ْاب َٓٝ ؾت١نإ ٠ٚى خؤٟ سي

َٞ ت١نايٝف ئ٣٠ٚ١ ططٚٚثٞ ْؤظز َٞ ْاب َٝو ي١ٚا١ْ ت١نًٝف بها، ز٠َي َٝٓاْٞ ظاْٝاضٟ ١ٜن ٠ ن١ بؤ ٜاغاٟ ب١ز٠غتٗ
َٟ ٖاٚٚاَلتٞ زاٚاٟ ظاْٝاضٟ بهات، ئ١ّ َازز١ٜ٠ بؤ ئ٠ٚ١  َٟ ي١غ١ض ٖاٚٚاَلتٞ ن١ ض٠زع بهط ئ٠ٚ١ْس٠ ظؤض بهط

َٟ، ق٣١ُٝ ت١نًٝف١ن١ ي١  َُٝٛا١ٜ ١ٖض ٠ٚى خؤٟ ب١سػ١ن١ ١َٖيبطري عًٞ ٝق٣١ُٝ رزاْسضا٠ٚ، بؤ١ٜ ث
َُٝٛا١ٜ ئ٠ٚ١ ي١  َٜت، بؤ١ٜ ث َٞ، ي١ب١ض ئ٣٠ٚ١ غٝعطٟ طؤض اْهاضٟ ت١نًٝف١ف طؤض اْٞ ب١غ١ض زاز ١َغطٚر١ن١ ١ْب

َٟ، ظؤض غٛثاؽ.  زاٖاتٛٚ ي١ ت١عًُٝات ئ١ٚ ت١نًٝفا١ْ زٜاضٟ بهط
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى غامل.
َٜع غامل تَٛا نانٛ  :ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٟ، ت١نًٝف١ف  َٞ ب١ قإْٛ بهط َٜت٠ٚ١، ض٠غِ ١ٜنُذاض ز٠ب َٞ ي١ ١ٜنو دٝاٚاظ بهط ض٠غِ ٚ ت١نًٝف١ ٚابعامن ز٠ب
َٝٞ ت١عًُٝات ز٠غت٣١ َاؼي َطؤظ زٜاضٟ بهات، نْٛه١ ب١ضظٚ ْعَٞ ١ٜ١ٖ، زٚاٜٞ ١ٖٜب١تٞ ض٠مس١ن١ ي١  ب١ث

َٟ( ٚابعامن َٛت١رٝكري ١97ضزٚٚنٞ ب١ ٠ٚقًَٞ )حماغب١ )١ٖٜب١تٞ زاْٞ ظاْٝاض١ٜٝن١، ٠ٚضططتين ٖ ( ز٠نط
 ي١غ١ضٟ، ظؤض غٛثاؽ.

َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ز. ضؤشإ.
َٜع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َُٝ َٝسابٛٚ، ئ َٝؿه١ؾهطابٛٚ ض٠مسٞ ت ١ زٚاٟ ئ٣٠ٚ١ طفتٛطؤَإ ي١غ١ض ئ١ٚ باب١ت١ ي١ ئ١قًَٞ ثط ؤش٠ن١ ن١ ث
 ،َٟ َٜهٞ زاضاٜٞ ي١غ١ض ٖاٚٚاَلتٝإ زا١ْْسض َٟ، ٖٝض باض نطز ٜٚػتُإ ئ١ٚ َار١ ن١ ب١ٚ ٜاغا١ٜ َػؤط١ض ز٠نط
َٞ ٠ٚض١ْططٟ، ب١اَلّ ن١ ز٠ظطا١ٜنٞ طؿيت ٜإ  ٚات١ ئ١ٚ َار٣١ ن١ بؤٟ َػؤط١ض ز٠ن٣١ ب١ضاَب١ضٟ ثاض٣٠ ي

َٜت١ غ١ض غٝسٟ ٜإ بؤٟ نؤثٞ ز٠نا، ت١ْٗا ثاض٣٠ غٝس١ٜن١ ٜإ تاٜب١ت ئ١ٚ ظاْٝاضٜا٣١ْ ز َٟ بؤٟ زاٚ اٚا ز٠نط
َٟ، ١َب١غيت ي١  َٞ ٠ٚض ز٠طري َٝطٟ ت١ْٗا ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ٟ ي َٞ ي١بؤٟ ز٠ْ َٜو ب َٝٛاظ َُٝؤض١ٜٝن١ ٜإ ب١ ١ٖض ؾ

َٟ، نٛيف١ٟ ئ١ٜ٠ٚ١، ٚات١ ئ١ٚ ضؤش٣٠ ن١ زاٚاٟ ظاْٝاض١ٜٝن١ ز٠نات، الث١ض ١ٜ٠ى ب١ن١ْسٟ نؤثٞ ز٠ن ط
َٟ ب١ضاَب١ض َػؤط١ض نطزْٞ ٜاخٛز  ١َُٝ ْاَا١ْٚ َٟ، ئ َٞ ٠ٚض بطري غٝس١ٜٝى ْطخٞ ن١ْس٠، ت١ْٗا ئ٠ٚ١ْس٣٠ ي
َٟ، ز٠ّٚٚ، ئ١ط١ض ض٠مس١ن١ ز٠ْطٞ  َٞ ٠ٚض بطري َٝهٞ ي ر١ضا١َٖهطزْٞ ئ١ٚ َار١ بؤ ٖاٚٚاَلتٝإ ٖٝض ضغّٛٚ ٚ ؾت

َٞ ب َٟ؟ ض٠غِ ز٠ب َٝٓا ٜاخٛز زاْسضا، ض٠مس١ن١ نٛ زٜاضٟ ز٠نط َٟ، ض٠غِ ٖ ط ٠ن٣١ ي١ْاٚ ٜاغا زٜاضٟ بهط
١ٜ٠َٛٝ، ض٠غِ ب١ضاَب١ض ٠ٚضططتين ظاْٝاضٟ ب١ ناغ١ظ ي١غ١ض  ب١ضاَب١ض ٠ٚضططتين ظآٜاضٟ ي١غ١ض غٝسٟ ب١ّ ؾ
 ،١َُٝ َٞ، بؤ١ٜ ئ َٞ، ب١ ت١عًُٝات ١ْب َٞ ب١ قإْٛ ب َٟ، ض٠مسٝـ ز٠ب ١ٜ٠َٛٝ، ئ١ّ ض٠مس١ زٜاضٟ ْانط الث١ض ٠ ب١ّ ؾ

ٍَ ئ٠ٚ١ بٜٛٚٔ باضٟ ٖاٚٚاَلتٝإ قٛضؽ  ي١ يٝص١ْ ٖاٚب١ؾ١ن١ ن١ ئ١ٚ ضاثؤض ت١َإ ئاَاز٠نطز ١ََٖٛٚإ ي١ط١
َٝساْٞ ظاْٝاض١ٜن١ ٚ ي١ٚا١ٜ١ْ ب١ ب١ضٜس ي١ بؤٟ  َٞ ١ْن١ٜٔ، ت١ْٗا نٛيف٣١ ٠ٚضططتين ث ١ْن١ٜٔ، زاٚاٟ ض٠مسٞ ي

َٞ ٠ٚض  َٝطٟ، ت١ْٗا ئ١ٚ نٛيف١ٜ١ٟ ي َٝطٟ، ي١ٚا١ٜ١ْ ب١ب١ضٜسٟ ئ١يٝهو ؤْٞ ي١ بؤٟ بٓ َٜت، ظؤض غٛثاؽ.بٓ  بطري
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ز. عُط.
َٜع ز. عُط ظيس اَري )ْٛض٠زٜين(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝهْٛٚٞ ١ٜ١ٖ، ١َغ١ي١ٕ نؤ١ْٝتٞ ٠ٚضططتين  ي١ض اغتٝسا ي١ ٠ٚضططتين ظاْٝاضٟ ١ّٖ ض٠مسٞ ١ٜ١ٖ، ١َٖٝـ ت
١َُٝ غاَيٞ )١َعًَٛات١ن١ ١ٜ١ٖ، َ ٠ٚ١َُٓٝ، ئ َٝو َاَؤغتاٟ ظاْهؤ بٜٛٚٔ، 3118ٔ صي١ٜ١ْٚٛى ز٠ٖ ( نؤ١ََي

َٜو ن١ ز٠نٜٛٚٔ  َٝبدا٣١ْ ظاْهؤٟ ئ١َ١ضٜهُٝإ ز٠نطز ي١ يٛبٓإ، ١َٖٛٚ ضؤش س١رتا١ْ، ضؤشا١ْ ٖاتٛنؤٟ نت
َٝبدا١ْن١ ) َٝهُإ ٠ٚض ز٠ططت، 31ت١ْٗا بؤ زاخٌٝ بْٛٚٞ نت بؤ ٠ٚضططتين ( زؤالض ٠ٚنٛ ض٠غِ ز٠َاْسا، رؤض َ

َٜٝٛػت بٛٚا١ٜ ئ٠ٚ١ ي١غ١ض خؤَإ  َٝبدا١ْن١ ئ١ط١ض ئٝػتٝٓػاعيإ ث ظاْٝاضٟ، ب١اَلّ ن١ ز٠ن١ٜٓٚٛ ْاٚ نت
َٟ ٖاٚٚاَلتٞ  َٝط٠ ز٠َا١ْٚ َٝو دٝاٚاظ٠ ب١ض اغيت، ئاٜا ي بٛٚ، نٛيف١ن٣١ ي١غ١ض خؤَإ بٛٚ، دا ئاٜا ١ٖضزٚٚنٞ ي

َٝبدا١ٜ١ْى ض٠مس َٞ بؤ زائري١ٜ٠ى، بؤ نت َٟ ئ٠ٚ١ ١َغ١ي١ٕ ز٠ن َٞ ٠ٚض بطري َٜت؟ ئ١ط١ض ض٠مسٞ ي َٞ ٠ٚض بطري ٞ ي
َٜت، ب١اَلّ ٠ٚى باغهطا ١ّٖ ناى غامل باغ٢ نطز، ١ّٖ ز. ضؤشإ، ب١ ض٠ئٞ َٔ ت١ْٗا  َٞ ب١ ٜاغا زٜاضٟ بهط ز٠ب

َٝه١ْٚٛن١ف ب١ ت١عًُٝات ز٠غت١ زٜاضٟ بهات، ظؤض غٛثاؽ. َٝت، ت َٝهٕٛٚ ب  ت
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ  ث١ضي١َإ: ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ال١ْ خإ. 
َٜع ال١ْ اظيس حمُٛز:  ب١ض 
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َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ نٞ بٛٚ، ن١ ناى عُط تاظ٠  ئ١َٔ ن١ تاظ٠ ضْٚٚهطز٠ٚ١ّْ زا ب١ْٝػب١ت َازز٣٠ ؾاْعز٠، ١ٜعين ١َب١غتِ ي
َٝهٞ ز٠ن٣١، ن١ تؤ َٛضاد١ع٣١ َٝري َاَؤغتاٟ ظاْهؤ، ن١ ب١سػ ًَ َٝسا، ١َغ١ي١ٕ ب زائري٣٠ سهَٛٞ  ئٝؿاض٠تٞ ث

َٝهِ  َٜعت ن١ تاظ٠ طؤتت ١َغ١ي١ٕ ئ١َٔ نٝتاب َٝس٠زاتٔ، ٠ٚنٞ ١ٖض د١ْابت ب١ض  َٟ ظاْٝاض١ٜٝن١ت ث ز٠ن٣١ ي١ٚ
َٞ ي١غ١ض٠  َٜذي، ئ٠ٚ١ ز٠ب ١َٜٝ ز٠ن١ُ ١َنت١ب١نٞ ي١ ئ١تطٚس١نٞ ١َغ١ي١ٕ ي١ٚا١ٜ١ْ ث١دما الث١ض ٠ّ ز٠ٚ ي١ٚ

َٝـت ئ١َٔ ئٝػتٝٓػاخٞ به١ّ، ي١غ١ض زاَٛز٠ظطاٟ َٞ ي١ بؤّ َٔ ئٝػتٝٓػار بها، بؤ؟  خؤّ ب سهَٛٞ ١ْب
َٝط٠ َٛئ١غ١غاتٞ سهَٛٞ ئًٝعاّ به١ٜٔ، ن١ ئ١ٚ  ١َُٝ ْاتٛاْري ي َٝهٞ ز٠ن١ّ، ١ٜعين ئ نْٛه١ َٔ ب١سػ
َٝط٠ ن١ قٝتاعٞ خاق١  زابٓٝؿٝذي ثاض٠ن١ّ بؤ ز٠رع بها ٜإ بؤ َٔ ث١دما الث١ض ٣٠ ئٝػتٝٓػار بهاتٔ، ب١ؽ ي

َٝس٠ز٠ّ ١ٜعين ئ٠ٚ١ ١َغ١ي١ٕ ي١ٚا١ٜ١ْ ئ١ٚ ظاْٝاض َٝط٠ ن١ ئٝؿاض٠ت ث َٞ، ١ٜع٢ٓ ئ١َٔ ي ١ٜت ب١الف ١ْزات
َٞ، ب١ْٝػب١ت َازز٣٠ ؾاْعز٠، ١ٜع٢ٓ ئ١ط١ض ئ١ٚ ؾ١خػ١ ١َغ١ي١ٕ  ١ٜ٠َٛٝ بٓٛٚغ َٝت غٝاغ١ن٣١ ب١ّ ؾ ز٠ب
َٝهٞ نؤثٞ نطز، و ١َطيٛع١  َٝت، و نٝتاب ظاْٝاضٟ زاٚانطز ي١ ز٠ٚائري ٚ َٛئ١غ١غاتٞ سهَٛٞ، و غٝسٟ ب

َٝت، ١ْى ز٠ٚائريٟ سهَٛٞ، بؤَٔ ئٝػتٝٓػار ئ١ٚضاق َٞ ي١غ١ض نٛيف٣١ ؾ١خػ١ن١ ب ١نٞ ٜٚػت، ئ٠ٚ١ ز٠ب
َٞ، ١ٜعين  بهات ٚ ت١غًُِٝ بهاتٔ، ئ١ّ ب١ْٝػب١ت قٝتاعٞ خام ي١ٚا١ٜ١ْ ئ١ٚ ظاْٝاض٣١ٜٝ ب١الف ١ْزات

ٍَ قػ١ناْٞ ناى عُط ْٛض٠ز١ُٜٝٓ، ظؤض غٛثاؽ.  ي١ط١
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤن  ٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

َُٝٛا١ٜ ئ١َٔ ٠َٚياَل َٝو ث َٝػتا ْانا ئ٠ٚ١ باغٞ ن١غ َِٜ ساي١ٕٝٝ ئ َٞ ١ْبٛٚ ي١ن١ؽ طٛ ًَ  ١ٖض ز٠ن١ُ ٠َٚياَل ب

َٞ ٚا ١َٖٟٛٚ بها، بؤ الث١ض ٠ّ ث١دما ب١الف ب١ سهَٛٞ زائري١ٜ٠نٞ َٝو ز٠َي َٞ، ١َب١ًغ  َٛقابًٝٞ ي١ بؤ؟ ١ٖب

َٝٞ ئ٣٠ٚ١ َٞ، ت َٞ، ١َٖٟٛٚ ز٠ن ١َُٝ ١ٜعين ْاظامن، ز٠ن٠ٚ١ْ١؟ نؤٕ اغ١ن٣١غٝ ب١اَلّ ٚاز٠َي  ١ٖض َْٛاق١ؾ١ن١ ئ

َٟ، ؾتٝـ ١َٖإ ب١ضز٠ٚا١َ  عْٛٞ. ناى ر١ضَٛٚ ز٠ٚتط
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
١ٜ٠َٛٝ: ب١ّ غٝاغ١ن١  ؾ

١ٝ يع١ًُٝ ػٗٝع ع٢ً َكسّ ايطًب زفع ْأكات ػٗٝع املعًَٛات املطًٛب١ ع٢ً إ التتعس٣ ايهًأ١ ايأعً
 املعًَٛات  ٚاضغاهلا ايٝٗا.

َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٜعاْـ١ ْاٜٚـإ ْٛغـطا٠ٚ )نـاى ؾـٛإ، ز. قـباح، غـ٠ٌٜٛٝ           نان١ ْاٚتإ ز٠ْٛٚمس٠ٚ١، ظؤض زاٚا ز٠نـ١ٕ، ئـ١ّ ب١ض 

 (، ر١ضَٛٚ ناى ؾٛإ.خإ، ز. اظيس، ناى طياٍ، ناى س١َ١ غعٝس، ز. ئاضاؽ، ناى قباح، غؤظإ خإ
َٜع ؾٛإ نطِٜ نابإ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝسا  َٟ، بؤ ئ٣٠ٚ١ ئ١ٚ ب١سؼ ٚ ؾت١ؾٞ ت ١ٜ٠َٛٝ غٝاغ١ بهط َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ب١ؾٞ بط ط٣١ ١ٜن١َٞ ب١ّ ؾ َٔ ث
َٝيَن، )  ظؤض غٛثاؽ.ع٢ً َكسّ ايطًب زفع نًأ١ ػٗٝع ٚتٛقٌٝ املعًَٛات ٚاىل اخطٙ.... ، ١َْ

َٜع  ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ز. قباح.
َٜع ز. قباح حمُس دمٝب:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ غ١ٜطٟ ١َطيٛع١ٜ١ى قاْْٛٞ تط به١ٜٔ،  َٟ، ن١ ئ َُٝٛا١ٜ ئ١ّ َازز١ٜ٠ ئ١ٚ َْٛاق١ؾ١ٜ١ ١َٖيٓاطط َٔ ث
َٜٓري ب١ض اغيت َْٛع٠بٝت  َٞ ئ١ٚ ت١عبريا٣١ْ ب١ناضٟ ز َٞ )ز٠ب َٞ، ن١ ز٠َي ، ب١سؼ ََٛه١ٓٝ ْأكات ايبشح ب

ٍَ ي١غ١ض ١َعًَٛاتٞ  َٞ به٣١ نؤٕ ظ٠بيت ز٠ن٣١ ئ١َ١ باٜٞ ن١ْس٠؟ بؤ١ٜ َٔ ي١ قاْْٛٞ سػٛ َٝطن غ
( َٞ َٝتإ نؤ١ْ، ز٠َي َٝو ١ٜ١ٖ بعامن ث ئٝٓذا زٚاتط تهًٝأ٘ اؿكٍٛ ع٢ً املع١ًَٛ املطًٛب١  ١َ١ْٜٝسا ١ْغ

( َٞٝ ًَ  (، ظؤض غٛثاؽ.س٠ايػٛم ٜإ ايهًأ١ ايأع١ًٝ ايػا٥ ايهًأ١ ايأع١ًٝ ق ع٢ً إ التتعس٣ز٠تٛاْٞ ب
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ غ٠ٌٜٛٝ خإ.
َٜع غ٠ٌٜٛٝ   اظيس: عجُإب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜهِ ١ٜ١ٖ، ئ١ط١ض قػ١ن٣١ ز. قباسٞ ث١غ١ْس ز٠ن١ٕ ئ٠ٚ١ ئ١َٔ قػ١ّ ١ْٝٝ، قػإ ْان١ّ، ئ١ط١ ض ْا ثطغٝاض
املاز٠ با ثطغٝاض٠ن٣١ به١ّ، يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف َازز١ٜ٠نٝإ ئٝعار١ نطز٠ٚٚ ن١ َازز٣٠ ١ٖشز١َ٠، ْٛٚغطا١ٜ )

فطض ٖات٠ٚٛ )ثايجا ن١ ي١ ايجا١َٓ عؿط٠  )حيل يهٌ ؾدل، االعرتاض ع٢ً االدطا٤ات ٚق اؿاالت االت١ٝ: 
ٝاض٠ ز٠ٜه١ّ، ئاٜا ئ١ٚ ر١ق١ض٠ٟ ن١ ئ١ط١ض ث١غ١ْسنطا ي١ ئ٠ٚ١ ثطغتهايٝف غري نطٚض١ٜ ع٢ً َكسّ ايطًب ، 

َٝؿ١ٜ١ٟ َازز٣٠ ؾاْعز٠ ْاناتٔ؟ ئ١ط١ض بطاز٠ضاْٞ يٝص١ْ دٛامب  َازز٣٠ ١ٖشز١ٖ٠ّ ناض٠غ١ضٟ ئ١ٚ ن
 بس٠ٚ١ْ٠، غٛثاؽ.

َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ز. اظيس.
َٜع ز. اظيس ابطاِٖٝ عًٞ )٠ٚضتٞ(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝسا ن١  َٝط٠ ٖاٚناضاْٝؿِ ئاَاش٠ٜإ ث ض٠ئ١ٝٝن٣١ َٔ ي١ ض٠ئ١ٝٝن٣١ ناى زَيؿاز ٚ ناى ز. قباح ْعٜه١، ن١ ي
َٝساْٞ عح١َغ١ي١ٟ ط١ض إ ب١زٚاٟ ظاْٝاض١ٜٝن١ ) َٜٝٛػت١ نٛيف٣١ ث َٟ، ت١ْٗا ي١غ١ض زاٚاناض ث (٠ن١ البسض

َٝو ي١  َٝط١ٜاْسْٞ ب١ن١غٞ ظاْٝاضٟ زاٚانطاٚ بسات ب١ ١َضد ب١ٖاٟ ضاغت١ق٣١ٓٝ زؤغ١ٝ ئاَاز٠نطزٕ ٚ ث
َٟ ن١ ي١ ئ١دماَٞ ئٝػتٝٓػار ٚ  َٝط٠ ت١ْٗا ئ١ٚ نٛيف١ٜ١ ي١زاٚانطاٚ ٠ٚضز٠طري َٞ، ٚات١ ي زاٚانطاٚ ظؤضتط ١ْب
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َٞ ب١ز٠غيت زاٚاناض، ١ٜعين  َٜت١ زٟ، ئ١ٜط١ٜ١ْ َٝٓت١ ز نؤثٞ نطزٕ ٚ ئاَاز٠نطزْٞ ئ١ٚ ٠ٚغٝك١ٜ١ ئ١ٚ زؤنؤَ
َٝت، ظؤض غٛثاؽ.(٠عح) َٜت، ت١ْٗا نٛيف١ ب  ن١ البسض

َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى طياٍ.
َٜع طياٍ   طاٖط:ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
غ١باض٠ت ب١ ض٠غِ ٚ نٛيف١، زٚٚ َٛغت١آلساتٔ ي١ٜ١نو دٛزا١ْ ظؤض، ض٠غِ َاْاٟ ئ١ٜ٠ٚ١ ر١ض ٜع١ٜ٠نٞ 

َٝو، نٛيف١ َاْاٟ زاضا١ٜٝ، ١ٖٜئ١ َٝؿه١ؾهطزْٞ خع١َت ١ٜنٞ طؿيت ٜإ ز٠َٚي١ت ر١ضظ ز٠نات ب١ضاَب١ض ث
َٝط٠ بعأْ /أ 97قا١ُٝ٥ سػاب١ قاغب١ (ط١ٚض٠تط٠، رطاٚاْو٠، ض٠مسٝـ س١شي١ٕ ب١  ٠، ئ١ط١ض َٛساغب ي

َٝهِ ْاضز١ٜٝ، ب١نٛضتؤٜ، زٚٚ ز َٜت١ ئٝساع ٚ ئرياز بؤ سه١َٛت، زنتؤض٠ ئ١َٔ ١ْغ َٜط ٠، ئ١ط١ض ئ١ٚا١ْ ز٠نط
ًَٞ قإْٛ  َٜٓٔ ق١ْاع١تتإ ب١ ض٠غِ ١ْٝٝ، ١ٖضن١ْس٠ ي١ ئ١ق َٝتإ باف بٛٚ ١ٜعين َازاّ ١ٖض نٛيف١ ز ث
َٝهٞ تط ٠ٚضطريا٠ٚ، ١ٜعين ض٠غِ ١َظيٍٛ ب١ٝٝ،  ض٠غِ ١ٜ١ٖ، ي١ ئ١قًَٞ قإْٛ ٚابعامن ئ١ٚ قا١ْْٛ ي١ قاْْٛ

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ١ْ ) َٝذي،  ، ع٢ً َكسّ ايطًب ، ْ٘ )ع٢ً االخطَٙٔ ث َٝت، ٜاْٝـ نؤٕ ب ١ْ ي١باظاض  ن١َو ب
َٜط  خ١اَلؽ، غٛثاؽ. ٜتشٌُ طايب املعًَٛات تهايٝف اؿكٍٛ عًٝٗا )  ٚ خ١اَلؽ، ب١ زٚٚ ز

َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ، ر١ضَٛٚ. َٞ ب َُٜإ ي َٝت٠ٚ١، طؤ َٜٓ َٜع ناى رط غ١ت غٝاغ١ٜ١نٞ ١ٜ١ٖ با بٝدٛ  ب١ض 
َٜ َٝطٟ ث١ضي١َإ:ب١ض   ع رط غ١ت اظيس عبساي١ً/ غهطت

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ئ١ّ غٝاغ١ّ ١ٜ١ٖ.
طًب َكساضٙ ثميثم١ افف زٜٓماض ٜٚتشُمٌ ايهًأم١ ايأعًٝم١ يًُػمتًعَات املازٜم١ ايميت         اي)ٜػتٛف٢ ضمسَا َٔ َكسّ 

ايتهمايٝف اْٛاعٗما بتعًُٝمات     ٜتطًبٗا اعساز املعًَٛات املطًٛب١ َٔ قبً٘ ٚػٗٝعٖا ي٘ زٕٚ غريٖا ع٢ً إ ؼسز
 َٛسس٠ تكسضٖا اهل١٦ٝ .

َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝتإ باؾ١ ئ٠ٚ١؟ ر١ضَٛٚ ناى س١َ١ غعٝس.  زٜاض٠ ث

َٜع س١َ١ غعٝس س١َ١ عًٞ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝٛاٜــ١ ئــ١ٚ تــ١دٗٝع٠ ظؤض ١َتاتٝــ١، ظؤض ع١َُٝٛتــ١، تــ١دٗٝع ٜــ١ عين نٛيفــ٣١ ب١سػــٝـ ٚ نٛيفــ٣١ َــٔ ث
َٜتـ٠ٚ١، بؤٜـ١ ئـ٠ٚ١ٟ ز. قـباح نـ١ يـ١ٚ قاْْٛـ١ ٠ٚضطـريا٠ٚ )           تهمايٝف  ئٝػتٝٓػار ٚ ١َٖٛٚ ئـ١ٚ نٛيفاْـ١ ز٠طط

 ئ٠ٚ١ ظؤض باؾ١، غٛثاؽ.اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات ٚتٛقًٝٗا ، 
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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 ر١ضَٛٚ ز. ئاضاؽ.
َٜع ز. ئاضاؽ   سػري:ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝٛإ نٛيفـ١ يـ١ٚ زاض ؾـت٣١ٓ نـ١ٚا يٝصْـ٣١         َٝٛإ ١ْر١قـ١ٚ يـ١ْ َٜع، ي١ض اغتٝسا دٝاٚاظٟ ١ْٝٝ ي١ْ ئ١ْساَاْٞ ب١ض 
َٜـت، ئـ٠ٚ١ َٓـٝـ غـٝاغ١ٜ١نِ ئاَـاز٠ نـطز٠ٚٚ            ٖاٚب١ف ئاَاز٣٠ نطز٠ٚٚ، ١ْر١قـ١ ب١ٖـ١َإ َاْـاٟ نٛيفـ١ ز

   ( ١ٜ٠َٛٝ َٜـت، بـ١ّ ؾـ ّ ايطًمب زفمع تهًأم١ اؿكمٍٛ عًم٢ املعًَٛمات سػمب ايػمعط ايػما٥س          عًم٢ َكمس  ئ١ط١ض بهط
 غٛثاؽ.ٚؼسزٖا اؾ١ٗ املع١ٝٓ بتًب١ٝ ايطًب ، 

َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى عبسايػالّ.
َٜع عبسايػالّ   قسٜل: َكطأ٢ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١ََٝٝري نـ١ؽ ز٠     َِٜٓ نـ١ بـ١ ت١سسٜـسٜـ ْاضزَٚٚـ١ ٖـ١ض ي١غـ١ض٠تا٠ٚ بـؤ          ئ٠ٚ١ ئـ١َٔ ز٠سيـ١ غـ َٝـو ز٠خـٛ ق
َٞ نـ١ؽ )عًـ٢ االقـٌ( ز.     ٜتشٌُ َكسّ ايطًب تهايٝف اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات املطًٛب١ ، يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ) غـ

َٜعتإ  ي١ٚ ئاضاغٝـ ١ٖض َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ، زاٚا ز٠ن١ّ ي١ ب١ض  َٝؿه١ؾهطز٠ٚٚ، ث ئٝتٝذا١ٖ ١ٜ١ٖ، ئ١ّ غٝاغ١َإ ث
 ز٠ْطسإ، غٛثاؽ. بٝد١ٜ١

َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ غؤظإ خإ.
َٜع غؤظإ ؾٗاب ْ  ٛضٟ:ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١ٜ٠َٟٛٝ نـ١ )        ٍَ ز٠ْطٞ ناى عبسايػالّ بـؤ ئـ١ٚ غـٝػ١ٜ١، نـ١ بـ١ّ ؾـ َ ز٠ْطِ ز٠خ١َ١ ثا كمسّ ايطًمب   ٜتشُمٌ 
 غٛثاؽ. ، سكٍٛ املع١ًَٛايهًأ١ املرتتب١ ع٢ً 

َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى قباح.
َٜع قباح بٝت اي١ً ؾهطٟ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝذي ) ١ٜ٠َٛٝ ب َِٝ باؾ١ غٝاغ١ن٣١ ب١ّ ؾ (، ع٢ً َكسّ ايطًب زفع ْأكات اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات املطًٛبم١ َٔ ث
 غٛثاؽ.

َٜع ز.دضغالٕ باٜع د  مساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف نٛاض ن١ؽ زاٚاٟ ١ٜى غٝػ١ٜإ نـطز، سـ١قٞ خؤٜاْـ١ بٝد١ْـ١ ز٠ْطـ٠ٚ١، ٖـ١َٛٚ ئ١ٚاْـ٣١        
٠ٚ١َٜٓٓ ز٠ٜإ خ١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١، ر١ضَٛٚ. َٞ ن١ؽ زاٚاٜإ نطز٠ٚٚ، بٝاخنٛ  غ
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َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 غٝاغ٣١ ١ٜن١ّ.

 ًٗا ايٝ٘.قًٝٝف اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات املطًٛب١ ٚ ٚتًٛب تهشٌُ طٜت
 غٝاغ١ٜ١ن٢ تط.

ق  ٠س٥طًٛبم١ عًم٢ إ التتذماٚظ ايكُٝم١ ايأعًٝم١ ايػما      املطًب زفع تهًٝأم١ اؿكمٍٛ عًم٢ املعًَٛم١     ايع٢ً َكسّ 
 ايػٛم.

َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ز. عُط.
َٜع ز. عُط ظيس   اَري )ْٛٚض٠زٜين(:ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝٞ غَ َٟ؟ ظ٠ظي١تـ١ ئـ٠ٚ١ ب١ض اغـيت، ض٠ْطـ١      ٠َٚٝيآلٖٞ َٔ ز٠ثطغِ ١َعًَٛات نااَل١ٜ ب١ث عطٟ باظاض  زٜاضٟ بهـط
َٝهْٛٚٞ ئٝػتٝٓػاخ١ن١ٟ زٚٚ ئ٠ٚ١ْس٣٠ ق١ُٝتٞ ئ١ٚ  َٝبدا١ٜ١ْى، ت َٝو ئٝػتٝٓػار به١ّ ي١ نت َٝب َٔ بهِ نت

 َٞٝ َٞ ن١ ث َٝب١ ب َٜٝٛػـت ْـاظامن بـ١ٚ ١َضدـ٣١ نـ١ يـ١ غـٝعطٟ بـاظاض             نت نط ا٠ٚ، بؤ١ٜ ب١ض اغيت َـٔ ئـ٠ٚ١ بـ١ ث
 ت١داٚظ ١ْنا، غٛثاؽ.

َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َُٝـ١ ٜـ١ى زاْـ١      َٝٓا ئـ١ٚ، ئ َٞ ز٠ْطٞ ٖ َٞ غاغ١ ١ٜ١ٖ، غٝاغ١نإ ز٠ز١ٜٓ٠ ز٠ْط٠ٚ١ ن َٝػتا نان١ زٚٚ غٝاغ١، غ ئ
ق١ؾ٣١ ١ٜى ر١ق١ض ٠ ز٠ن١ٜٔ ب١ض اغيت، ناى ناضزؤ قػ١تإ نطز، با غٝاغ١نإ خب١ٜٓـ١ ز٠ْطـ٠ٚ١   غ١عات١ َْٛا

َٞ ض٠ئ١ٝٝ، ١ٜى، ١ٜى بٝد١ْ١  َٜع٠نإ زٚٚ ض٠ئ١ٝٝ، غ ب١ض اغيت، يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف تها١ٜ ض ٠ئٞ ث١ضي١َاْتاض٠ ب١ض 
 ز٠ْط٠ٚ١ ٠ٚنٛ خؤٟ، تها١ٜ ز٠غتهاضٟ ١َن١ٕ، ر١ضَٛٚ.

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس   ب١ظاظ:ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
.٠ٚ١َُٜٓ َٝػتا ز٠خيٛ ١ٜ٠َٛٝ، ئ  غٝاغ٣١ تط ئ٠ٚ١ بؤَإ ٖات ب١ّ ؾ

 ٜتشٌُ طايب املعًَٛات تهايٝف اؿكٍٛ عًٝٗا ع٢ً إ ال تتعس٣ ايهًأ١ ايأع١ًٝ هلا.
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝؿٓٝاض٠نإ، ئ١  ٣٠ٚ ن١ نطإٚ غٝاغ١نإ خب١ْ١ ز٠ْط٠ٚ١، ر١ضَٛٚ.ناى عْٛٞ، نان١ ١ٜى، ١ٜى ث
َٜع بهط   حمُس قاحل )ئاغؤ(:نطِٜ ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝو غٝػ١ٜإ خػت١ ضٚٚ، ٠ٚنٛ َـٔ ز٠بٝـِٓ ب١ض اغـيت يـ١ضٟٚٚ      ب١ض اغيت خٛؾو ٚ بطاٜاْٞ ث١ضي١َاْتاض نؤ١ََي
َِٝ ٚاٜـ١   د١ٖٚ١ض٠ٚ٠ ١َٖٜٛٚإ ي١ٜ١نو ْعٜهٔ ظٜاتط ت١العٛب١ ب١ ئ١يفا ظ ٚ ن١يُٝات ٚ عٝباضات، بؤ١ٜ َٔ ثـ

َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، ئٝو غٛثاؽ. َٝت٠ٚ١ خبط َٜٓ َٝػتا ناى عْٛٞ ز٠خيٛ  ئ٣٠ٚ١ ئ
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜت١ ز٠ْط٠ٚ١ ب١ضاغيت، نـاى   َٞ ١َٖٟٛٚ خبط َٞ ن١ؽ زاٚاٟ ١ٜى غٝاغ١ٜإ نطز، ز٠ب َٞ ١ٖض ئ٠ٚ١، نْٛه١ غ ْاب
َٞ غـٝاغ١ٜإ ١ٖٜـ١          عٛ َٜع٠نإ زٚٚ غـٝاغ١، غـ َٜٓٓـ٠ٚ١، ئـ٣٠ٚ١ نـ١ ث١ضيـ١َاْتاض٠ بـ١ض  ْٞ تها١ٜ ئٞ خؤتإ خبٛ

َٞ نـ١ؽ، نـٛاض         َٝٓا ئ١ٚ ز٠ض ٚا، ٖٞ خؤتإ ْا تهاٜـ١، ٖـٞ ث١ضيـ١َاْتاضإ نـ١ غـ َٞ ز٠ْطٞ ٖ بٝد١ْ١ ز٠ْط٠ٚ١، ن
 ن١ؽ زاٚاٜإ نطز٠ٚٚ، ر١ضَٛٚ.

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع   غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١ض 
َٝؿه١ؾهطإٚ. َٝؿٓٝاضا٣١ْ ن١ ث ٠ٚ١َُٜٓ، ئ١ٚ ث  زٚٚباض٠ ز٠خيٛ

 ٜتشٌُ طايب املعًَٛات تهايٝف اؿكٍٛ عًٝٗا.......
 
 
 

َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٜتا ٠ٚ١َٜٓ، تها١ٜ طٛ ٕ ي١ٚ غٝاغ٣١ ناى عْٛٞ تها١ٜ ب١ ئٝٓذاظ٠ت، ناى عبسايػالّ تها١ٜ غٝاغ١ن٣١ خؤت خبٛ

َٞ، زٚاٜــٞ ئــ١ٚ ت١ض ٠رــ٣١ غــٝاغ١ٜ١نٝإ نــطز ئــ١ٜٚـ ز٠خ١ٜٓــ١ ز٠ْطــ٠ٚ١، رــ١َٛٚ نــاى       نــاى عبسايػــالّ بــ
٠ٚ١َٜٓ، ي١الٟ خؤت.  عبسايػالّ غٝاغ١ن١ت خبٛ

َٜع عبسايػالّ   قسٜل: َكطأ٢ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 عًَٛات املطًٛب١.املٜتشٌُ َكسّ ايطًب تهايٝف اؿكٍٛ ع٢ً 

َٜ  ع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
َٞ ي١ط١َيسا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غـت بـ١ضظ    َٞ ن١ؽ زاٚاٜإ نطز٠ٚٚ، ن َٜٓس٠ٚ١ٜ غ َٝػتا ئ١ٚ غٝػ٣١ ناى عبسايػالّ خٛ ئ

َٞ ي١ط١َيساْٝٝـ١؟ تهاٜـ١ ز٠غـت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١، ظؤض غـٛثاؽ،         44بهات٠ٚ١، ظؤض غٛثاؽ، ) ( ن١ؽ ي١ط١َيساٜـ١، نـ
ٝـ  31) َٞ بــٛٚ بـا ١ٖغــيَت        ( نـ١ؽ ي١ط١َيساْٝ ١، ن١ٚاتــ١ بـ١ ظؤضٜٓـ٣١ ز٠ْــط ٠ٚض طـريا، باؾـ١ غــٝاغ١ن٣١ تـط نـ

َٝت٠ٚ١......، ناى ناضزؤ ْٛقت٣١ ْٝعاَٞ ١ْٝٝ؟ ر١ضَٛٚ. َٜٓ  غٝاغ١ن٣١ خؤٟ خبٛ
َٜع ناضزؤ حمُس ثريزاٚز:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝهٕٛٚ بٛٚ، ض ٍَ ت َٝٛإ زٚٚ ضا بٛٚ، ضا١ٜى ي١ط١ َٝؿٓٝاض٠نإ ي١ْ َٝػتا ض٠مس١نـ١ ٖـ١ض   ث ٍَ ض٠غِ بٛٚ، ئ ا١ٜى ي١ط١
َٝٓا، ب١اَلّ ي١غـ١ض   َٝػتا ئ٠ٚ١ خطا، ز٠ْطٝؿٞ ٖ َٝهٞ قاْْٛٞ زٜاضٟ نطا٠ٚ، نٛيف١ن١ ئ ١ْخطا ز٠ْطسإ ن١ ئٛغٛغ

 و ب١َٓا١ٜنٞ قاْْٛٞ ت١عًُٝات ز٠ضز٠نا؟ غٛثاؽ.
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜع ٚ  ض٠غَٛٚٞ ئ١ٚ ١ْنطز، ق١بَٛيتإ نطز ١ٜنٞغٝاغ١ رطغ١ت ناى ب١ض   ت١َيـ١ب  ئـ٣٠ٚ١  زٜٓـاض  ٖـ١ظاض  (9) زاْـابٛ

ٍَ زٚاٜٞ ز٠نا، ٠ٚ١َٜٓٓ، ز٠ّٚٚ غٝاغ٣١ٜ١ ئ١ٚ نان١ ١ْنطا، قبٛ  ر١ضَٛٚ. خبٛ
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 تط. غٝاغ١ٜ١نٞ

ّ  ٜتشٌُ ٍ  تهمايٝف  طًمب  َكمس ٌ  املطًٛبم١  املعًَٛمات  عًم٢  اؿكمٛ ٘  ٚتٛقم  ايأعًٝم١  ايهًأم١  تتعمس٣  ال إ عًم٢  ايٝم

 ايٝ٘. ٚاضغاهلا يتذٗٝعٖا
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ ي١ط١َيسا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غـت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١، ظؤض غـٛثاؽ، )     َٞ ي١ط١َيساْٝٝـ١؟ تهاٜـ١      37ن ( نـ١ؽ ي١ط١َيساٜـ١، نـ
َٝؿـٛٚف )   ( نـ 99ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١، ظؤض غـٛثاؽ، )  َٝٓـا بـٛٚ، ز.    ١44ؽ ي١ط١َيساْٝٝـ١، ئـ٣٠ٚ١ ث ( ز٠ْطـٞ ٖ

 قباح ي١ٚ غٝاغ٣١ خؤت ت١ْاظٍٚ ز٠ن٣١؟ ر١ضَٛٚ.
 

 ز. قباح حمُس دمٝب:
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝـسا       َٞ ٜـإ ت َٝـساب ١ٜ٠َٛٝ بٛا١ٜ، ئاٜـا َـ١ضدٞ ت ٠َٚياَلٖٞ خؤٟ ي١ ضاغتٝسا ١َغ١ي١ٟ ز٠ْطسا١ْن١ ز٠بٛا١ٜ ب١ّ ؾ
َٞ، ب١ؽ  ع٢ً َكسّ ايطًب زفع تهًٝأ١ اؿكٍٛ ع٢ً املع١ًَٛ املطًٛب١ ؾمطٜط١ إ التتذماٚظ   ئ١ٚ غٝػ١ٜ١ )١ْب

َٜيَن ٜإ ْا، غٛثاؽ.ايك١ُٝ ايأع١ًٝ ايػا٥س٠ ق ايػٛم ،   ئ٠ٚ١ غٝػ٣١ َٔ بٛٚ، ْاظامن ز٠ْط ز
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى ز. عُط.
َٜع عُط ظيس ا  َري )ْٛض٠زٜين(:ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝهٝإ ئ٠ٚ١ٜـ١ ت١نًٝفـ٣١ رٝعًـٞ زاٚانـاضٟ بـؤ            َٝؿٓٝاض٠ن١ ي١ ضٟٚٚ ١َظَْٛٚـ٠ٚ١ يـ١ زٚٚ ساَيـ١ت زاٜـ١، ٜـ١ن ث
َٞ ب١ٚ ١َضد٣١ ن١ ي٠ٚ١ ت١داٚظ ١ْنا، ١ٖضزٚٚنٞ خطا٠ٚتـ١ ز٠ْطساْـ٠ٚ١، س١غـِ     ظاْٝاض١ٜٝن١، ئ٣٠ٚ١ تط ز٠َي

َٜٝٛػت ب١ َٝٓا، غٛثاؽ.ب٠ٚٛ، بؤ١ٜ نٝوث َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، ز٠ْطٝؿٞ ٖ َٝؿٓٝاضٟ تط خبط  ٠ٚ ْانا ث
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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َٝؿــٓٝاض خػــتَٛٚا١ْت١ ز٠ْطــ٠ٚ١، رــ١ضَٛٚ ئــ٣٠ٚ١ ز. قــباح   ٠ٚنــٛ َــازز٠ ْــ١َإ خػــتؤت١ ز٠ْطــ٠ٚ١، ٠ٚنــٛ ث
٠ٚ١َٜٓٓ، بٝد١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١.  خبٛ

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظا  ظ:ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ع٢ً َكسّ ايطًب زفع تهًٝأ١ اؿكٍٛ عًم٢ املعًَٛم١ املطًٛبم١ عًم٢ إ ال تتذماٚظ ايكُٝم١ ايأعًٝم١ ايػما٥س٠ ق         

 ايػٛم.
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ َٝؿٓٝاضٟ نطز، تها١ٜ ن َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، ٖٞ ز. قباح ن١ ث َٝػتا خٛ ي١ط١َيسا١ٜ؟ ز٠غت ب١ضظ  ئ١ٚ غٝاغ١ٜ١ٟ ن١ ئ
َٞ ي١ط١َيسا١ْٝٝ، تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١، ظؤض غٛثاؽ، 31بهات٠ٚ١، ظؤض غٛثاؽ، ) ( ن١ؽ ي١ط١َيسا١ٜٝ، ن

َٝٓا، ن١ٚات١ ٠ٚنٛ َازز٠ن١ غٝاغ٣١ ١ٜن١ّ ن١ )97) ( ز٠ْطٞ 44( ن١ؽ ي١ط١َيسا١ْٝٝ، ن١ٚات١ ز٠ْطٞ ١ْٖ
ًَٞ َازز٠ن١، تها١ٜ  َٝٓا، ن١ٚات١ ئ١ٚ ب٠ٚٛ ئ١ق  بط ؤٕ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط.ٖ

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 املاز٠ ايػابع١ عؿط٠:

 تكرتح ايًذ١ٓ املؿرتن١ ايغا٤ٖا يعسّ اؿاد١ ايٝٗا، ْعطا ألٕ ض٥ٝؼ ٚ اعها٤ اهل١٦ٝ َٛظأر يس٣ اؿه١َٛ.
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ٛضز١ٜٝن٣١.ر١ضَٛٚ ب١ ن
َٜع غاالض حمُٛز َطاز:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 (:17َازز٣٠ )

َٜٝٛػت ١ْٝٝ ٚ غ١ضؤى ٚ ئ١ْساَاْٞ  َٝؿٓٝاضٟ ال بطزْٞ ز٠نات، نْٛه١ ئ١ٚ َازز١ٜ٠ ث يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ث
 ز٠غت١ ر١ضَاْب١ضٕ.

َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ز. ضؤشإ.
َٜع  ز. ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ: ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿه١ؾهطا١ٜ، بط ط٣١ 17ت١ْٗا ٠ٚى ضْٚٚهطز١ٜ٠ٚ١ْ َازز٣٠ ) َٜت ي١ ئ١قًَٞ ثطؤش٠ن١ ث َٝهس ( ي١ زٚٚ بط ط١ ث
َٝٓاْٞ ز٠غت١ٜ١ى ب٠ٚٛ، ٚات١  َٝهٗ ١ٜن١ّ باؽ ي٠ٚ١ٟ ز٠نا ن١ ي١ب١ض ئ٣٠ٚ١ ثطؤش٠ن١ ي١غ١ض ب١َٓاٟ ث

َٜيَن، ز٠غت١ ئ١ْساَاْٞ ز٠غت١ َٛ َٟ زاسي١ظض ٚن١ٜ١ى ٠ٚضز٠ططٕ، ١ٖض٠ٖٚا ز٠غت١ بؤٟ ١ٜ١ٖ ر١ضَاْب١ضٟ ْٛ
َٝٓا، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ زاٚا ز٠ن١ٜٔ ن١ ر١ضَاْب١ض٠ تاٜب١شي١ْس٠ن١ف خؤٟ ر١ضَاْب١ض٠ ي١ ز٠ظطا طؿيت  ز٠ْطٞ ١ْٖ
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َٟ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ بٛ َٜٝٛػت ْانا َٛٚن١ٜ١نٞ بؤ زابٓسض ٚ زاٚاَإ ٚ تاٜب١شي١ْس٠نإ، خؤٟ َٛٚن٣١ ١ٜ١ٖ، ث
َٜت٠ٚ١، غٛثاؽ.17نطز َازز٣٠ )  ( ئًٝػا بهط

َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ ٍَ ن َٜت؟ ي١غٛ َازز١ٜ٠ ئ١ٚ زا١ٜ ئ٠ٚ١ ي١ط١ َٞ غٛثاؽ، ظؤض بهات٠ٚ١، ب١ضظ ز٠غت تها١ٜ بهط  ي١ط١َيسا١ْٝٝ؟ ن

 تط. َازز١ٜ٠نٞ بؤ ر١ضَٛٚ ٠،نطا١ٜٚ ض٠ت ز٠ْط نؤٟ ب١ غٛثاؽ، ظؤض بهات٠ٚ١، ب١ضظ ز٠غت تها١ٜ
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜهٝإ ٖاٚب١ف يٝص٣١ْ َْٛاق١ؾ١نطزٕ، بؤ ب١َٓا ب٠ٚٛ ٖاٚب١ف يٝص٣١ْ ضاثؤضتٞ َٝؿٓٝاض  ٜازنطزْٞ ب١ نطز٠ٚٚ ث

َٝٞ َازز١ٜ٠ى ١ٜ٠َٛٝ: ب١ّ (17) َازز٣٠ ي١د  ؾ
 املدرب : ا١ٜ)مل عؿط٠: ايػابع١ املاز٠ َهاف١: َاز٠

 ايكإْٛ. نس تطتهب اْتٗانات اٚ كايأات سٍٛ مبعًَٛات ٜأؿٞ ايصٟ املٛظف ع٢ً عكٛب١ ا١ٜ اٜكا  جيٛظ ال
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 نٛضز١ٜٝن٣١. ب١ ر١ضَٛٚ
َٜع غاالض حمُٛز َطاز:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 َٛخبري(: )ثاضاغتين (17) َازز٣٠ ئٝعاؼي َازز١ٜ٠نٞ

َٞ َٟ ر١ضَاْب١ض٠ ئ١ٚ غعاٟ ْاب َٝهٞ ي١باض٣٠ ظاْٝاضٟ ن١ بسض ًَٝهاض١ٜنإ ٚ غ١ضث َٝؿ  ٚ زضناْس٠ٚٚ ٜاغا١ٜ ب١ّ زش ث

 نطزؤت٠ٚ١. باَلٚ
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ َٝبٝين ن َٝٔ، ْا٠ٚناْتإ تها١ٜ بٓٛٚغري، ْاٟٚ ئ٣٠ٚ١ بؤ تها١ٜ، ١ٜ١ٖ؟ ت ًَ َٜعا١ْ ئ١ّ غٛثاؽ، ظؤض ب  ْاٜٚإ ب١ض 

 ٖاش٠ عبسايػالّ، ناى ؾٛإ، ناى زَيؿاز، ناى ١ْشاز، ناى اظيس، ز. خإ، غؤظإ سػٔ، قازض ناى ) ْٛٚغطا٠ٚ

َٜػتإ خإ، عع١ُٝ ْٛٚضٟ، ١َال عبساي١ً ناى خإ، ئاؾيت خإ،  عُط ز. قباح، ز. يكُإ، ناى خإ، نٛ

َٝط خإ، غ٠ٌٜٛٝ رطَإ، َاَؤغتا ْٛض٠زٜين،  قازض. ناى ر١ضَٛٚ خإ،(، ؾً
َٜع قازض سػٔ قازض:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ ٖات٠ٚٛ ن١ َازز١ٜ٠ ب١ٚ غ١باض٠ت َٔ َٞ ز٠َي َٟ ر١ضَاْب١ض٠ ئ١ٚ غعاٟ ْاب َٝهٞ ز٠ضباض٣٠ ظاْٝاضٟ ن١ بسض  ٚ غ١ضث

ًَٝهاض١ٜناْٞ َٝؿ َٝؿ نطزؤت٠ٚ١، باَلٚ ٚ زضناْس٠ٚٚ ٜاغا١ٜ ب١ّ زش ث  ن١ي٣١ُٝ ظاْٝاضٟ زٚاٟ ي١ ز٠ن١ّ ٓٝاضث

١َٓٝضٟ َٟ، ظٜاز بؤ غ١غي َٞ ٚات١ بهط ًَ َٞ ب َٟ ر١ضَاْب١ض٠ ئ١ٚ غعاٟ ْاب ١َٓٝضٟ ظاْٝاضٟ ن١ بسض  ي١باض٣٠ غ١غي

َٝهٞ ًَٝهاض١ٜٝنإ ٚ غ١ضث َٝؿ َٞ ئ١َ١ ئ١ط١ض نْٛه١ نطزؤت٠ٚ١، باَلٚ ٚ زضناْس٠ٚٚ ٜاغا١ٜ ب١ّ زش ث  ١ٖض ١ْب
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َٜو َٝهٞ ر١ضَاْب١ض ٍَ ؾت َٝهٞ ٜإ ١ْبٛٚ ب١ز ٍَ خٝالر َٞ ظاْٝاضٟ ئ١ؾهاٍ ٚ ئ١ْٛاع ١ٖبٛٚ َٛزٜط ي١ط١  ب١َٓا ب

َٞ، زضٚغت ططرت بهات٠ٚ١، باَلٚ  غٛثاؽ. ظؤض ز٠ب
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 خإ. غؤظإ ر١ضَٛٚ
َٜع غؤظإ ؾٗاب ْٛ  ضٟ:ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٔ ٍَ َٜعّ ي١ط١ َٝس٠ن١ّ، ز٠غتدؤؾٝإ ٖاٚب١ف، ٣١ْيٝص بؤ ض  ضاثؤضت١ ئ١ٚ ١ٖتا٠ٚنٛ ظؤض، بٕٛٚ ٖٝالى ي

َٝهٞ ب١ض اغيت َازز١ٜ٠ ئ١ّ نطزْٞ ئٝعار١ ب١اَلّ ْٛٚغٞ، َٛؾت١ض٠ن١ٜإ َٞ قا١ْْٛن١ ١ْغٞ ظٜاز١ٜ٠، ؾت  ؾ١ ز٠َي

١ًَن١ بسات، ؾ١رار١ٝت ب١ ١َعًَٛات١نإ ي١غ١ض١ٜتٞ ز٠ظطا١ٜى ١َٖٛٚ رار١ٝٝت،  ١عًَٛاتَ ن١ ئ١ٜ٠ٚ١ ئ١ق

،َٟ َٟ زضٚغت بؤ طَٛا١ْ ئ١ّ بسض َٝو ٖاتٛ ئ١ط١ض ئ٣٠ٚ١ ي١غ١ض بهط َٝهٞ َؤظ٠ر  ي١غ١ض زضناْس ١َعًَٛات

َٞ َٛخاي١رات، َٟ، سُٝا٣١ٜ ز٠ب ١ًَٕ بهط َٝو َؤظ٠ر١ ئ١ٚ ن١ ئ١ٜ٠ٚ١ ئ١غ َٞ ن١ نات  ١َعًَٛات ي١خؤ٠ٚ١ٜ ْان

َٝهٞ ئ٠ٚ١ْس٠ َٔ ئ١ط١ض ئ١ٜ٠ٚ١ ئٝؿٞ َؤظ٠ر١ ئ١ٚ بهات، ١ْؾط   ي١ٚ به١ّ ١ٖغت مب، ٚضٜا نطا٠ٚٚ ٚنا ن١غ

َٜهٞ ز٠ظطا١ٜ َِٜ نطا٠ٚ، َٛخاي١رات نطا٠ٚ، َٛخاي١ر١ ناض  ئ١ٚ ١َدبٛض٠ ئ١ٚ ي١غ١ضٟ، ز٠ن١ّ ١َعًَٛات زاٚاٟ ز

َٞ، ١َعًَٛات١ّ َٝه١، ١ْ ئ١َ١ ئ١َٝٝٓ١، ز٠ظطاٟ ١ْ ئ١َ١ بسات َٝٓاط١ّ، َٔ ١ٜعين ٖٝه َٝٓا٠ٚ ْاٜٚؿٝإ ت ٖ 

َٝساْٞ َؤظ٠ؼي ئ١ٚ ئ١ٜ٠ٚ١، ئٝؿٞ ئ١ٚ َٛخبري، َٞ َٛخبريٟ ْاٟٚ بؤ ١َعًَٛات١ن١ٜ١، ث َٝٔ؟ ي َٝساْٞ َؤظ٠ؼي ز٠ْ  ث

َٝهٞ ئ١ط١ض بااملعًَٛات ، املدتل املٛظف) ١َعًَٛات١، َٞ، تطٜـ ١ٜن َٝهٞ ١ٖض ب َٞ، تطٜـ ن١غ  ئ١َٔ ئ١ط١ض ب

َِٜ ١َعًَٛات١ن١ ب١زٚاٟ خؤّ مب ٚضٜا ئ٠ٚ١ْس٠ َٜٝٛػت َٛخاي١ر١نإ، غ١ض بطات١ ز٠غتِ بط١ض  َٝط٠زا اناْ ث  ئ١ي

َٟ َٟ، سُٝا١ٜ َؤظ٠ر١ن١ ٠َٚياَل بٛتط ٍَ ٖٝض غ١ٜط٠ ظؤض ١ٜعين ز٠نط َٞ ١َٚظٚع١ٜ١زا ئ١ٚ ي١ط١  ئ١ّ ْاطٛدم

 غٛثاؽ. َٔ، ز٠ن٠ٚ١َ١ ئًٝػاٟ زاٚاٟ َازز١ٜ٠،
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝو ١َٖٛٚ خإ، غؤظإ َٝو ١َٖٛٚ بٝسا؟ ال١ٜتٞ ٠ن١زائري ١َعًَٛاتٞ ١ٖضنٞ ١ٜ١ٖ س١قٞ َؤظ٠ر  ي١ َؤظ٠ر

َٝهٞ ١ٖضنٞ زائري١ٜ٠ى ١َٖٛٚ َٝت، ي١ال ١َعًَٛات َٝو ١ٖضو ب َٝهطز زاٚاٟ ن١غ  ز. ر١ضَٛٚ بٝسا؟ ١ٜ١ٖ س١قٞ ي

 اظيس.
َٜع ز. اظيس ابطاِٖٝ ع٢ً )٠ٚضتٞ(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜٝٛػت١، َازز٠ن١ َٔ ب١ضاٟ ي١ضاغتٝسا َٞ نْٛه١ ث َٞ ْاَي َٟ ر١ضَاْب١ض٠ ئ١ٚ غعاٟ ْاب  ي١باض٣٠ ظاْٝاضٟ ن١ بسض

َٝهٞ ًَٝهاض١ٜٝناْٞ ٚ غ١ضث َٝؿ َٝو ن١ ئ١ٜ٠ٚ١ ي١باض٣٠ ظاْٝاض١ٜٝنإ ١ٜعين ٜاغا١ٜ، ئ١ّ ث َٝه١ٚا٣١ْ خ١َيه  ئ١ّ ث

َِٝ َٔ ب١اَلّ زا٠ٚ، ظاْٝاضٟ دٛٚاَل٠ٚت٠ٚ١، ٜاغا١ٜ ََٝت١ َازز١ٜ٠ ئ١ّ باؾ١ ث َٝو ْؤظز١ٖ٠ّ، َازز٣٠ ب َٝت ١ٜن  ي١ٚ ب

َٝو ١ٖض زاْسضا٠ٚ، بؤ غعاٟ ن١ ق١ضا١ْر١ َٟ غ١ضا١ٜ١َى ب١ ن١غ  نطز٠ٚٚ، زٜاضٟ ١َب١ًغا٣١ْ ئ١ٚ ن١ غعاز٠زض
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َٝو َٝت ي١ٚا١ْ ١ٜن َٝيَن، ظاْٝاضٟ ن١ ز٠زا ن١غ١ ئ١ٚ غعاٟ ن١ٚا ب َِٝ ز٠زضن ٍَ باؾ١ ث َٞ، ْؤظز١ٖ٠َسا َازز٣٠ ي١ط١  ب

 غٛثاؽ. ظؤض
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َا  ٕ:ب١ض 

 زَيؿاز. ناى ر١ضَٛٚ
َٜع زَيؿاز سػري:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝسابٛٚ َٝو يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف زاْٝؿتري، ١َٖٛٚ يٝص١ْناْٞ ت ١َُٝ نات َٝؿٓٝاض٠ناْٞ ز٠بٛا١ٜ ي١ضاغتٝسا ،ئ  يٝص٣١ْ ث

١ٜ٠َٛٝ ب١ٚ ٖاٚب١ف َٝو ؾ ْٟ نؤ١ََي ١َُٝ ن١ ١ٜ١ٖ   ١َباز  ٜاغا ي١ٖ١َٛٚ ا،ٜاغاناْس ١َٖٛٚ ي١ نطز٠ٚٚ ض٠ناَٚإ ئ

َٝو ب١زاخ٠ٚ١ ب١اَلّ نطز٠ٚٚ، ض٠ناَٚإ طؿت١ٝناْٝـ َٜت١ نات َٜو َْٛاق١ؾ١ ز٠خط ْٟ ١ْٖس  الن٠ٚٛ، ١ٜ١ٖ  ١َباز

َٝؿو ي١ ٠ٚنٛ ْٟ زٚٚ ١ٜى، ث َٝت، ٜاغا١ٜن١ ١َعٓاٟ نؤٟ ب١ ظ٠ض٠ض ضاغتٝسا ي١ النٛٚ  ١َباز  ملا١ٜ) ز٠ط١ٜ١ْ

َٝه١ ئ٠ٚ١ يٝص١ْن١، ي١ ١ْْا٠ٚ زاَإ ي١خؤَا٠ٚ١ْ املدرب  َٝو دٝٗإ، ١َْٛظ٠د١ناْٞ ٜاغا ي١ ب١ؾ  ي١ ١ٜن

 ْؤ١َ١ٜ، ١َب١ز٠ئٞ دٝٗاْسا، ي١ ز٠نا ٜاغا١ٜ ئ١ّ ز٠ضنْٛٚٞ ي١ زٜفاع ن١ ْؤظز١ٜ٠ ططٚٚثٞ ١َبس٠ئ١ناْٞ

َُٝٛا١ٜ َٝهٞ ١ْٝٝ، يؤناَيٞ ٜاغا١ٜنٞ ئ١َ١ ث َٝٛز٠َٚي١تٞ ئًٝعاَ َٜعإ ٖٝٛازاضّ بؤ١ٜ ١ٜ١ٖ، ْ َٝبط١ٕ ي٠ٚ١ ب١ض   ت

ٌَ، ب١ به١ٜٔ ع١ض٠ب١ٝٝن١ ئ١ط١ض ٜاغا١ٜ ي١ّ ١َب١غت َٝهٞ ب١ نٛضز١ٜٝن١ ي١ ئ١ق َٞ ْٛٚغطا٠ٚ، تط ١ْٚع  ز٠َي

َٝهسا ي١ ز٠ز٠ٕ، قاْْٛٞ َٛخاي١ر١ٟ ي١غ١ض ظاْٝاضٟ ن١غا٣١ْ ئ١ٚ ١َٖٛٚ َٜٓ َٝت ضٚٚز٠زا ن١ ؾٛ  عكٛب٣١ ْاب

َٜٔ، ئٝساضٟ َٝو ئ١َ١ ي٠ٚ١زا١ٜ، ١َظ١َْٛن١ ١ٖز٠ؼي ئ١َ١ بسض َٝٓاْٞ ٜاغاٟ ت١ٝناْٞطؿ ١َبس٠ئ١ ي١ ١ٜن  ب١ز٠غتٗ

َٟ ئ١ط١ض دٝٗاْسا، ي١ ظاْٝاض١ٜٝ  ي١ ١َبس٠ئا١ْ ئ١ّ ئ١ط١ض ز٠ض ٚا، ئاضاغت١ٜ١ى ب١ َْٛاق١ؾ١نطزٕ ي١ ز٠تا١ْٚ

٣٠َٛٝ َٝت ٜاغا١ٜن١ نٛاضن َٜهدطا٠ٚ ض٠خ١ٟٓ ب١ض ز٠ن١ٜٓٚ١ ز٠ضنْٛٚٞ ثاف ي١ ٜاغا١ٜ ئ١ّ ي١ضاغتٝسا ١ْب  ض

َٝٛز٠َٚي١ت١ٝٝنا٠ٚ١ْ،  ئ١َ١ ١ْن٠ٚ١ٜٓ١، ٚضزٟ ١َٚظٚع١ن١ ي١ ت١غهٞ ب١ ٚ بهٛٚنٞ ب١ ظؤض ٖٝٛازاضّ بؤ١ٜ ْ

َٝهٞ َٝو ١َٖٛٚ طؿت١ٝٝ، ١َبس٠ئ  ز٠نا، تاٜب١تسا ٜإ طؿتٝسا ز٠ظطا١ٜنٞ ي١ قاْْٛٞ َٛخاي١ر١ٜ١نٞ ن١ َؤظ٠ر

َٝعالْٞ َٞ ٜإ ز٠نا ئ َٞ ي١ضاغتٝسا ز٠ٜط١ٜ١ْ َٟ، سُٝا١ٜ قا١ْْٕٝٝٛ ب١ ز٠ب  ي١ نطز٠ٚٚ ٖاٚناضٟ ئ١ٚ ي١ب١ض بهط

َٝهسا ي١ ن١ ي٣٠ٚ١ نطز٠ٚٚ ٖاٚناضٟ ظاْٝاضٟ ط١ٜاْسْٞ ١َبس٠ئٞ ي١ ؾ١رار١ٝت، ١َبس٠ئٞ َٜٓ  ط١ْس٠َيٞ ؾٛ

َٝهٞ ضٚٚز٠زا، َٞ بؤ١ٜ ضٚٚز٠زا، قاْْٛٞ ئٝٓتٝٗان َٟ، سُٝا١ٜٟ ز٠ب َٟ، ي١ب١ضناٚ ئ٠ٚ١ ٖٝٛازاضّ بؤ١ٜ بهط  ضاٟ بطري

َٝٓر يٝص١ْناْٝـ، َٟ، ي١ب١ضناٚ يٝص١ْ ث  ز٠ن١ّ. غٛثاغتإ ظؤض نطز٠ٚٚ، َٝؿٓٝاضث ٜاغا١ٜٜإ ئ١ٚ ن١ بطري
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ١ْشاز. ناى ر١ضَٛٚ
:َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜو ي١ َٔ ٍَ ١َٚظٚعسا ١ْٖس  ر١ضَاْب١ض٠ ئ١ٚ سُٝا٣١ٜ قا١ْْٛن١ خٛزٟ خؤٟ س١قٝك١ت، ب١ خامن غؤظإ ي١ط١

َٜٝٛػتٝإ ن١ خ١َيها٣١ْ ئ١ٚ ز٠زات١ ١َعًَٛاتا١ْ ئ١ٚ ز٠ناتٔ، ١َعًَٛاتا١ْ ئ١ٚ ت١بًٝػٞ ١ٜعين ن١ ز٠نا  ب١ٚ ث
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َٜو ٖٝض خؤ زٜػإ ب١اَلّ ١ٜ١ٖ، ١َعًَٛاتا١ْ َٞ ١ٜعين ر١ضَاْب١ض َٝهٞ ١َٖٛٚ ْاتٛاْ َٞ، ١َعًَٛات  ١ٖض ي١ بسات

َٜو زائري١ٜ٠ى َٟ سُٝا١ٜ ئ٠ٚ١ نؤٕ ساَي١ت١زا ي١ٚ بٝساتٔ، ١َسعٚٚض٠ ١ٜ١ٖ ١َعًَٛات ١ْٖس  قإْٛ؟ ب١ ز٠نط

َٟ سُٝا١ٜ نؤٕ َؤظ٠ر١ ئ١ٚ َٝهٞ ئ٠ٚ١ ب١ضاغيت ئ٠ٚ١ ي١ب١ض قإْٛ؟ ب١ ز٠نط َٟ، زاض ؾتٓ  ب١ ْاظامن َٔ ز٠ٚ

َُٝٛا١ٜ ئ٠ٚ١ ي١باتٞ ب١اَلّ بها، زاض ؾت١ٓ ئ١ٚ يٝص١ْ ئ١ط١ض س١قٝك١ت  سٍٛ مبعًَٛات ٜسيٞ ايصٟ املٛظف ٜهٕٛ) ث

َٝٞ ١ٜعين ايكإْٛ ، ٖصا مبٛدب ٜعل قُٝا تطتهب اْتٗانات ٚا كايأات ا١ٜ اٚ املدايأات  قا١ْْٛ، ئ١ٚ ب١ث

َٝري ١ٜعين تط ؾيت ١ْى ٖات٠ٚٛ، قا١ْْٛ ي١ٚ ن١ ئ٣٠ٚ١ ًَ  ١َعًَٛات قا١ْْٛ ئ١ٚ خاض ٞ ن١ ئ٣٠ٚ١ ئ١ٚ باب

،َٟ َٞ ٚاٟ ١ٜعين ئ٠ٚ١ نْٛه١ ز٠زض ٠ٚ١َُٜٓ ي َٝهٞ ن١ ز٠خٛ َٝذي قاْْٛٞ ت١ساًٜ َٜو١ْٖ ز٠غتدػتين بؤ ب  س

َٝت٠ٚ١ ن١ ١َعًَٛات  غٛثاؽ. ئٝػتٝػٓائات١نا٠ٚ١ْ، ْاٚ ز٠ن
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾٛإ. ناى ر١ضَٛٚ
َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ دالٍ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت ئ١ط١ض ب١ض اغيت َازز١ٜ٠ ئ١ّ  ن١غ١ ئ١ٚ َاؼي نطا٠ٚ، ناض٠غ١ض تطزا ٜاغاٟ ي١ ن١ ئ٣٠ٚ١ ي١ب١ض ١ْؾب

َٜعضا٠ٚ َٝطاقٝسا عكٛباتٞ قاْْٛٞ ي١ نْٛه١ ت١بٝع١ٝٝ، ظؤض ثاض  ١ٜى، ئ١َ١ ١ٜ١ٖ، َازز١ٜ٠ ئ١ٚ ١ٜ١ٖ، ز٠ق١ ئ١ٚ ع

َٝت٠ٚ١، ئ١ط١ض َٝبِٝٓٝ زٚٚ ئ١َٔ بؿُٝٓ َٟ ب١ض اغيت ٜأؿٞ ٜ٘) ئ١ٚ ١ٜ١ٖ، ت  نْٛه١ ١َعًَٛات( ُٞب١)حي بهط

 ز١ّٖٚٚ، ١َعٓان١ٜسا، ي١ دٝاٚاظ٠ ؾيت زٚٚ بساتٔ، ظاْٝاضٟ ن١ ي٣٠ٚ١ دٝاٚاظتط٠ ع١َ١ي١ٝٝنٞ ٜأؿٞ )

ٍَ دٝاٚاظ٠ نٛضز١ٜٝن٣١ ت١ضد٣١َٛ ي١نٛضز١ٜٝن١ َٞ ع١ض٠ب١ٝٝن١زا ي١ ع١ض٠ب١ٝٝن١زا، ي١ط١  كايأات سٍٛ) ز٠َي

َٝو ١ٖض ن١ ٜاغا١ٜ، ئ١ّ ١ْى ب١طؿيت، ايكإْٛ ، نس تطتهب اْتٗانات اٚ َٟ، ٜاغا١ٜى ١ٖض ب١ضاَب١ض ئٝٓتٝٗان  بهط

َٝو ١ٖض َٝري ٜاخٛز ١ْٝٝ، قاْْٛٞ َٛالس١ق١ٜ١نٞ ٖٝض بسا، باض٠ٚ١ٜ٠ ي١ٚ ظاْٝاض١ٜٝى ن١غ ًَ َٞ ب َٟ، غعا ْاب  بسض

َٝت َٞ ع١ض٠ب١ٝٝن٣١ ٠ٚنٛ نٛضز١ٜٝن١ ز٠ق١ ز٠ب َٜت، ي  ٜاغا١ٜ ئ١ّ ي١غ١ض ت١ْٗا ب١ ئ١ط١ض ب١ض اغيت نْٛه١ بهط

َٝت َٝت دٝاٚاظ ب  غٛثاؽ. ظؤض ٠تسا،ب١ٓض  ي١ ب٠ٚٛ ١َب١غيت ٖاٚب١ف يٝص٣١ْ ن١ َاْا٣١ٜ ي١ٚ ز٠ب
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 عبسايػالّ: ناى ر١ضَٛٚ
َٜع عبسايػالّ   قسٜل: َكطأ٢ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝهٞ رطاٚإ ٚ ب١ ناٚ ضْٚٚٞ ت١َاؾاٟ به١ٜٔ،  َٞ ب١غٝٓط بؤ ئ١ٚ ١َٚظٚع١ ت١ئٝسٟ ناى زَيؿاز ز٠ن١ّ، ز٠ب

َٝو ن١ زاٚاٟ ز٠نات،  ١ٜعين طريؤز٣٠ ز٠م ٚ َٜعإ، ئ١ّ ٜاغا١ٜ باغٞ زاْاْٞ ظاْٝاض١ٜٝ بؤ ١ٜن ٚؾ١ ١ْبري، ب١ض 
َٝٞ ق١ٚاْٝين تط َٛيع١َ٠  َٝت ي١ْاٚ زائري٣٠ خؤٟ ب١ث َٝو ببٝٓ َٝو ؾت َٜهس٠خات، َؤظ٠ر ئ١ّ ٜاغا١ٜ ئ١ّ َار١ ض

َٝطتٝهابٞ َٛخاي١ر َٝطاٟ ١َب١غت، ئ١ّ ١َٚظٚع١ ئ َٝت١ د َٝت ٚ بٝط١ٜٓ ١ٟ قاْْٛٞ ي١ْاٚ ئ١َ١ ضابط١ٜ١ْ
ٍَ ز٠ن١ٕ، ي١ زٚٚضٚ ْعٜو ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ّ ٜاغا٠ٚ١ٜ  زائري١ٜ٠نٞ سهَٛٞ، نؤٕ ر١ضَاْب١ض٠نإ َا١ََي٣١ ي١ط١
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َٝت بؤ ضاٟ  َٝت، ضاٟ ز٠ط١ٜ١ْ ١ْٝٝ، ئ١َ١ ال١ٜنٞ، الٟ ز٠ّٚٚ ئ١ّ َؤظ٠ر١ٟ ئ١ٚ ئٝٓتٝٗان٣١ ز٠ٜٛ، ز٠ٜط١ٜ١ْ
َٝت، ئ١َ١ َٝعالّ تا٠ٚنٛ خ١َيو ئاطازاض ب َٟ ز٠زات ب١ ٜاغاٟ خؤَإ،  طؿيت، بؤ ئ َٜهٞ تط طط ئ١ٚ نطزاض٠ داض

َٝت ئ١َ١  ًَ َٝهٞ تط ب َٝو غؤظإ خإ ٜإ ١ٜن َٝري باغٞ ئ١ٚ ١َٚظٚع١ به١ٜٔ ي١ّ ض٠ٚ٠ٚٚ، ٚات١ ن١ ١ٜن بؤ١ٜ باب
١َُٝ زٜفاع ي١ ت١ساٌٜٚ ي١غ١ض قإْٛ ز٠ن١ٜٔ، ئ١ط١ض ئ١ضنٞ  َٝط٠، سٝػابٞ ئ٠ٚ١ ١ْنات ئ َٝطاٟ ١ْٝٝ ي د

َٞ ر١ضَاْب١ض ب١ضا ١َُٝ ي١ط١َي١ٓٝ، ز٠ب َٜهٞ تط، ئ َٝهٞ ْاٜاغاٜٞ ئ٠ٚ١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ٚ ٜاغا٠ٚ١ٜ ١ْٝٝ داض َب١ض ؾت
َٝري ١َب١غت ي١ّ ١ْغ١ ن١ٝٝ خطا٠ٚت١ ْاٚ ئ١ٚ ٜاغا١ٜ، َٔ  َٜذي، ب١اَلّ باب ئ١ٚ َؤظ٠ر١ رٝع١ًٕ سُٝا١ٜ بهط

َٜهِ ب١تاٜب١تٞ ي١ ن١ضتٞ تاٜب١ت ن١ ي١غ١ض٠تا٠ٚ ض٠ئِٝ ئ٠ٚ١ بٛٚ ن١ ضتٞ تاٜب١ت ئ١ٖٚا ؾيت ر١ضَاْب١ض
َٞ ضؤش ي١  ي١غ١ض ر١ضظ ١ْن١ٕ ٠ٚنٛ ي١غ١ض ز٠َٚي١ت، َٔ ي١ن١ضتٞ تاٜب١ت ئٝؿِ نطز٠ٚٚ، ئ٣٠ٚ١ زٚٚ، غ
َٝت  َٜب١غت ئٝؿٞ نطزب َٜب١غت١ن١ ئ١ط١ض ب١ طط َٝت ي١طط ز٠ٚائري ٚ ي١ ن١ضتٞ تاٜب١ت ئٝؿٞ نطز٠ٚٚ ز٠ظاْ

َٝٔ ز٠ز٠ّ ١ٜى ظ٠ض ٠ ي١ؾت١ناْٞ ن١  ضٚٚ ز٠ز٠ٕ، ي١ْا َٝطّ، ئ١طٝٓا ئ٠ٚ١ ب١َي ٚ ئ١ٚ ز٠ظطاٟ خؤّ بؤ ز٠ض٠ٚ٠ ١ْٜٓ
َٝت١ غ١ب١بٞ ز٠ضنطزمن ي١ٚ، ٚات١ َؤظ٠ف َٛيع١َ٠ ؾت١ناْٞ ن١ ضٚٚ ز٠ز٠ٕ ي١ْاٚ ز٠ظطاٟ خؤٟ بؤ   ز٠ب
َٝذي، ئ٠ٚ١ ٖؤٟ ١ٜ١ٖ ْانِ ظؤض ي١غ١ضٟ، بؤ١ٜ ئ١ٚ  َٝت، ٜاغا زشٟ زضناْسْٞ بؤ ز٠ض٠ٚ٠ ب َٓٝ ز٠ض٠ٚ٠ ١ْٜسضن

َٝو ز َٜت ؾت َٝت ي١ ز٠ظطان٣١ خؤٟ )ن١غ١ٟ ن١ ز ئ١َ١ س١قٞ ١ٜ١ٖ  ٚات١ ز٠ٜسات١ ضاط١ٜاْسٕ،ٜأؿٞ ، ٠بٝٓ
َٝت١ ٖؤٟ ز٠ضنطزْٞ ئ١ّ نابطا١ٜ، ٜاغاٟ ت١غ١ضٚؼي ر١ضَاْب١ضإ  ١َُٝ ب١ٓٝٓٝ بريٟ خ١َيو ن١ ٜاغا ١ٜ١ٖ، ز٠ب ئ

َٟ تؤ  َٟ، ْانط َٝو بهات تا٠ٚنٛ ت١ض ز بهط َٟ سُٝا١ٜتٞ ١ٜن َٝه١، ئ٣٠ٚ١ ن١ ز٠ت١ٚ ب١ ٜاغا زشٟ ٚ َؤظ٠رري ؾت
 ١َُٝ َٝط١ْ٠، ئ َٝط١ٜ٠، خ١َيهٞ تط ي َٝهٞ ئٝساضٟ بٞ، ز. ئاضاؽ ي َٝٛإ زٚٚ ن١ؽ، زشٟ ١َبس٠ئ َٝو بٞ ي١ْ َٜب١غت طط
 َٞ زشٟ ئ٠ٚ١ ْري ئ١ط١ض ٖاتٛ َٛخاي١ر١ٜ١ى نطا زشٟ قإْٛ، خ١َيو ٖإ ١ْز٠ٜٔ باغٞ ن١ٕ، خ١َيو ز٠ب

َٜطاٟ خؤٟ ١ٜ١ٖ، َٛر١تٝؿٞ ت١ؾذٝع به١ٜٔ زشٟ ئٝٓتٝٗاناتٞ قا٢ْْٛ ضا٠ٚغذي، ب١اَلّ  ي١ٖ١َإ ناتسا ض
َٝت  َٜطاٟ قاْْٛٞ ١ٖٕ، ١ْت١ْٗا ١ٜن١َري ؾت به ٠ٚظاض٠ت ١ٜ١ٖ، َٛزٜط ١ٜ١ٖ، زاز٠ٚضٟ طؿيت ١ٜ١ٖ، ض
َٜعّ ١ٜ١ٖ بؤ ئ١ٚا٣١ْ زٜه١، ئ١َ١ ب١ض٠ٚ  َٝت بؤ ئٝعالّ، ئ١َ١ ببٛٚضٕ، ض َٛخاي١ر١ٜ١نٞ قاْْٛٞ بها، به

َٝت، ظٜاتط ي٣٠ٚ١ ٖ َٝت، بؤ١ٜ َٔ ت١غ١ٚض  ز٠ن١ّ ظٜاتط ر١ٚظا ز٠ن َٝت ٚ ئ٠ٚ١ ١ْب َٓٝ ١ٜب١ت بؤ ز٠َٚي١ت ١َْ
ًَٝهاض١ٜناْٞ  َٝؿ َٜعٜٔ، ئ١ٚا٣١ْ ث ١َُٝ ٖاْٞ ئ١ٚ َؤظ٠را١ْ بس٠ٜٔ، بٝإ ثاض ٍَ ئ١َ٠ٚ١ ئ ١ٖضن١ْس٠ َٔ ي١ط١

َٜت، ي١زٚ َِٝ ئ١ٚ َازز١ٜ٠ ٖٝض زاعٞ ١ْٝٝ ئٝعار١ بهط ٍَ ئ١ٚ ١َبس٠ئ١ّ، ز٠َي ٚضٚ ٜاغاٜٞ ئاؾهطا ز٠ن١ٕ، ي١ط١
َٝساْٞ ١َعًَٛات ١ْٝٝ، ئ١َ١ ١ٜى، زٚٚ، ئ١َ١  ْعٜو ئ١ّ ٖاْسإ ٚ ثاضاغتين َؤظ٠ر١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ٜاغاٟ ث
َٜب١غيت خؤٜإ به١ٕ، ١َعًَٛات بس١ْ٠ ز٠ض٠ٚ٠ٟ َٛئ١غ١غ١ٟ خؤٜإ  ًَٝٞ طط َٝؿ ت١ؾذٝعٞ خ١َيو ز٠نات ث

َٜري َٔ ٚ تؤ ٚ خ١َي َٝت١ ٖؤٟ ر١غٌ نطزْٝإ، ئ١ٚنات١ ز َٝري ن١ بؤٜإ ١ْٝٝ، بب هٞ تط ز٠ٜه١ٜٓ١ ١َٖياَل ز٠َي
ؾ١راف بٛٚ، ئ١ّ بطاز٠ض٠ ز٠ٜٜٛػت ت١عبري ض٠ئٞ بهات، طريا، ن١نٞ ئ١ٚ ْاي١ب١ض ئ٣٠ٚ١ ئ١ّ بطاز٠ض٠ 

َٝت، غٛثاؽ. َٓٝ َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ئ١ّ َازز١ٜ٠ ئٝعار١ٜ١ ١َْ  َٛخاي١ر١ٜ١نٞ ئٝساضٟ نطز٠ٚٚ، ث
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 َٛٚ ٖاش٠ خإ.ر١ض
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َٜع ٖاش٠ غًُٝإ   َكطأ٢:ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٍَ ثاض اغتين ٜاخٛز سُٝا١ٜ نطزْٞ َٛخبريّ، ب١اَلّ زٜاض٠ ب١ ٚاظسٞ ئ١ٚ َازز٠ ئٝعار١ٝٝ  زٜاض٠ َٔ ي١ط١
َٝت، َٟ ي١ ز٠ض٠ٚ٠ف ب َٝط٠زا ٖات٠ٚٛ َٛخبري ز٠تٛاْسض َٜصضا٠ٚ، بؤ١ٜ َٔ ب١ضاغيت ١َغ١ي١ٟ َٛخبري ي  زا١ْض 

٠ٚ١َٓٝٓٝ َٛخبري س١قٞ  َٝت، بؤ صي١ْٚٛ ئ١ط١ض صي١ٜ١ْٚٛنٞ غاز٠ ب ١ٜعين ؾ١ضت ١ْٝٝ ١ٖض ر١ضَاْب١ض ب
َٝو ن١  َٟ، نات َٛنار١ئ١ؾٞ ١ٜ١ٖ، ي١قاْْٛٞ ط١َاضى، ي١قاْْٛٞ ئ١ٚ غ١ضاَات٣١ طَٛطى ن١ ٠ٚضز٠طري

َٝو ب١ قانار بط ٚات، س١قٞ ئ٣٠ٚ١ ١ٜ١ٖ َٜو ١ٜعين خ١ب١ض ز٠زات ي٣٠ٚ١ ن١ٚا ؾت ٜاخٛز ئ١ٚ ي١  َٛخبري
َُٝٛا١ٜ ن١ ئ١ٚ َٛخبري٠ س١قٞ  َٜت، بؤ١ٜ ب١ض اغيت َٔ ث غ١ضا١َن١ س١قٞ ١ٜ١ٖ ن١ َٛنار١ئ١ٜ١ى ٠ٚض بطط
 َٞ َٝط٠ ٖات٠ٚٛ ي١غ١ض٠ٚ٠ ز٠َي َٝت، ي َٟ، ب١اَلّ ؾ١ضت ١ْٝٝ َٛخبري٠ن١ ر١ضَاْب١ض ب ئ٣٠ٚ١ ١ٜ١ٖ ن١ سُٝا١ٜ بهط

َٞ غعاٟ ئ١ٚ ر١ضَا َٞ ْاب َٜت، ٚات١ َٛخبري٠ن١ف ؾ١ضت ١ْٝٝ ثاضاغتين َٛخبري، زٚاٜٞ ز٠َي ْب١ض٠ بسض
١َُٝزا َازز١ٜ٠نٞ تاٜب١ت  َٝت، ئ٣٠ٚ١ ز٠ّٚٚ ب١ضاغيت ئ٠ٚ١ َازاّ ب١ْاٟٚ غعا ٖات٠ٚٛ، ي١ْاٚ ئ ر١ضَاْب١ض ب
َٝؿٓٝاض٠ ز٠ن١ّ ن١ ي١ٚ َازز١ٜ٠ َٛعاي١د١  َٟ، بؤ١ٜ َٔ ئ١ٚ ث َٟ ١َعاي١د٣١ بهط ١ٜ١ٖ ب١ غعا، ٚا باؾو٠ ي١ٚ

َٟ، ظؤض غٛثاؽ.  بهط
 َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ئاؾيت خإ.
 
 
 

َٜع ئاؾيت ععٜع قاحل:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ، بؤ ئ٣٠ٚ١ ب١ ئاَا١ْت٠ٚ١ ئ٣٠ٚ١ ن١  ٍَ ٖاٚناض٠ناْٞ خؤؾِ دٝاٚاظ ب َٝط ٚاِْٝٓ ي١ط١ َٝو ت ي١ٚا١ٜ١ْ َٔ ن١َ
٢َٝ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض َازز٠ن١ قػ١ٟ ي ١غ١ض ز٠ن١ّ، زٚٚ َْٛت١َي١قٞ دٝاٚاظ ١ٜعين بؤ َٔ ئٝسضانِ ث

َٜو ب١  َٝو ي١ ئٝؿهاالت١نإ ئ٣٠ٚ١ زضٚغت نطز٠ٚٚ ن١ ْاٟٚ باب١ن١ تؤظ ؾ١ضسهطزْٞ ئ١ّ َازز١ٜ٠ ١ٜ١ٖ، ١ٜن
( َٞ )ملا١ٜ املٛظف ب١بط ٚاٟ َٔ ئ١ط١ض بٓٛٚغطابا١ٜ ملا١ٜ املدرب ، س١ظ٠ض٠ٚ٠ ق١غ١ٟ ي١غ١ض نطا ن١ ز٠َي

ؿهاي١ٝت١ َٛغت١َي١سٞ َٛخب١ض ١ْٖاتبا١ٜت١ خٛاض٠ٚ٠، ب١ٜاض١َتٞ ئ١ط١ض َٔ ي١ٚا١ٜ١ْ ئ١ٚ ئٝاملدتل  
٠ٚ١َٓٓٝ ت١ْاظٍٚ ي١ قػ١ نطزٕ  َٞ بػت َٞ َاؼي ئ٠ٚ١ّ ١ٜ١ٖ قػ١ به١ّ ي١ قاع١ٜا، ئ١ط١ض َارِ ي ض٠ئٝؿِ دٝاٚاظ ب

 ز٠ن١ّ......
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ ١ْزا، ر١ضَٛٚ تها١ٜ، ن١ؽ س١قٞ ئ٣٠ٚ١ ١ْٝٝ ت١ زاخٍٛ ي١ قػ١ٟ ن١ؽ بهات، ن١غٝـ ت١عًٝكٞ ي
 ب١ضز٠ٚاّ ب١.
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َٜع ئاؾيت ععٜع قاحل:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
١َُٝ ١َغئٛٚي١ٝشيإ  َٝط ٚاْٝين دٝاٚاظ ١ٜ١ٖ، ئ١ط١ض ئ١ٚ زاض ؾت٣٠ٚ١ٓ زاْسضا١ٜ ب١بط ٚاٟ َٔ ئ َٝط٠ زٚٚ ت ي

َٝهٞ زٜاضٟ نطاٚ،  َٝو ظاْٝاضٟ بسا، ي١ قػ١نطز١ْناْٝؿسا زٚٚ ١ْخػتؤت١ غ١ض ؾاْٞ َؤظ٠ر ن١ نؤ١ََي
َٝو ١َغئٛٚي١ٝتٞ خطا٠ٚت١ غ١ضؾإ،  ت٠ٚ١دٖٛٞ دٝاٚاظ ١ٜ١ٖ، ئ١ط١ض ئ١ٚ َؤظ٠ر١ تاٜب١شي١ْس٠ نؤ١ََي
َٞ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف، غٝاغ١  َٝت٠ٚ١، ز٠غتٝإ خؤف ب ٍَ ئ٠ٚ١ّ ١ْغ١ن١ سيٝٓ ي١ب١ضاَب١ضزا َٔ ي١ط١

َٞ بؤ سُٝا١ٜ نطز٠ٚ١ْن١ؾٞ غٝاغ١ٜ١نٞ طٛدما٠ٚ، ي١ َٝهٝـ ١ٖب َٜٝٛػت١ ١ْغ ٍَ ئ٠ٚ١زاّ ن١ ث ب١ضاَب١ضزا ي١ط١
َٝهٞ ط١ٚض١ٜ٠، ي١ب١ٜين زائري٠ن٣١ خؤٜسا،  نطزْٞ ئ١ٚ َؤظ٠ر١، نْٛه١ ئ١ّ ٚاد١ٜ١ٟٗٝ ١َغئٛٚي١ٝت
ٍَ ١َٖٛٚ ئ١ٚن١غا٣١ْ تط ن١ زاٚاٟ ظاْٝاضٟ  ٍَ غ١سار١، ي١ط١ ٍَ ض٠ئٞ عاّ، ي١ط١ َٛئ١غ١غ١ن٣١ خؤٟ ي١ط١

َ َٞ َٝو ي١ َٛٚئ١غ١غ١ن٣١ ئ١ّ َؤظ٠ر١ ز٠ن١ٕ، ز٠ب َٞ ئ١ط١ض ٖاتٛ ب١ؾ َٞ زٜفاع ي١ّ بها، ئ ازز١ٜ٠نٝـ ١ٖب
َٝهطز ٚتٞ بؤ غٛضر٣١ ١َي١رات ٜإ ئ١ٚ ضٜع ب١ْس٣١ٜٝ ن١ ز٠ٜه١ٜٔ ٖٞ ظاْٝاض١ٜٝنإ،  تاٜب١شي١ْس٠ زاٚاٟ ي

َٜٝٛػت ْانا ١َٖٟٛٚ ي١ غٛضر٣١ ظاْٝاضٟ ٜإ ي١ ١َ َٝو ي١ ظاْٝاض١ٜٝنإ بؿاض٠ٚ٠، ث َٝساْٞ ظآٜاضٟ دٛظئ ي١ؼي ث
َٝه٠ٚ١ ب١ز٠ض ي١ٜاغا١ٜن١ف ٜاغا١ٜن١ ١َغئٛٚي١ٜ١ت ٚ  َٜت ب١ و ق٠ٛت َٝٞ ز٠ٚتط َٝهسا ن١ ث َٞ، ئ١ّ ي١نات ١ٖب
َٝط٠زا ئ١ّ َؤظ٠ر١ نؤٕ َٛاد١ٖ١ بها، ن١ َٛزٜط٠ن٣١  َٝيَت، ب١اَلّ َاؼي ثاضاغذي ططٜٓط١ ي ي١ٚا١ٜ١ْ َارٝؿٞ زاب

َٝو ي١ظاْٝاض١ٜٝنإ خب١ َٞ ب١ؾ َٝٞ ز٠َي ض٠ ْاٚ ضٜعب١ْسٟ ن١ خ١َيو زاٚاٟ ظاْٝاضٟ ز٠نات، ئ١ٚ نات١ ئ١ّ ث
َٟ ب١  َٜططٟ ١ٜ١ٖ ي١ب١ضز٠ّ ظآٜاضٟ ت١ٚاٚ ن١ بسض د١ٗٝتٞ ب١ضظتط ئاطازاض ز٠نات٠ٚ١ ن١ خطٚقات ١ٜ١ٖ، ن١ ض
َٞ َٟ، بًَ َٞ ئ١ٚ غٝاغ٣١ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ئٝعار٣١ بؤ بهط َٝط٠زا ز٠ب َٝه١ ي١ َْٛت١َي١ق١نإ، ي  خ١َيو، ئ١َ١ ١ٜن

َٝت١ زٟ، ب١اَلّ ئ١ط١ض ئ١ٚ اْتٗانات تطتهب نس ٖصا ايكإْٛ ، ) َٜٓ َٝط٠زا ئ١ٚ ١َر١َٜٛٗإ ز ئ١َ١ ئ١ي
َٞ ي١ ض٠غس نطزْٞ ١َٖٛٚ  َٜو ي١ٖاٚناض٠نإ باغٝإ نطز ئ١ٚ َؤظ٠ر١ ١َغئٍٛ ب ١َر٣١َٛٗ تط ن١ ١ْٖس

َٟ، غٝف١تٞ َٛخبريٟ بس٠ٜيَن َٞ ن١ ب١ضاَب١ض ١َٖٛٚ ق١ٚا١ْٓٝنإ ز٠نط ن١ ي١ قا١ْْٛناْٞ تطٟ  ئٝٓتٝٗانات
َٝط٠ ب١بط ٚاٟ َٔ ئ١ٚ  َٝو ٜاغاٟ تطٜـ ي َُٜٞ نٛضزغتا٠ٚ١ْ، نؤ١ََي َٝؿتا ْارٝع٠ ي١ْاٚ ١ٖض َٝطاقٝؿسا ن١ ٖ ع
 َٞٝ ١َُٝ ث ٍَ ١َٖٛٚؾٝإ ئ َٞ ي١ط١ َٞ، ئ١ط١ض ضا١ٜن٣١ َٔ َٛخايف ب َٞ ١َٖيططٟ ئ١ٚ باضططا١ْٝٝ ط١ٚض١ٜ٠ ب ْاتٛاْ

َٝري تؤ ١َغئٛٚيٞ ي١ ض٠غس نطزْٞ َ ًَ ٛخاي١راتٞ بٝئ١، د١ضائِٝ، دٝٓائ١، ئاخري ئ١َا١ْ ب١ٜاغاٟ تط ب
َٝت ي١ ١َغئ١ي١ٜ١نٞ دٝٓائٝسا، ي١ ١َغ١ي١ٜ١نٞ تطزا، ١َٖٛٚ  َٜهدطا٠ٚ، غ١ٚاب ٚ عٝكابٝؿٞ ن١ َٛخبري ب ض
١َُٝ ئ١ٚ ١َغئٛٚي١ٝت١ ط١ٚض١ٜ٠ خب١ٜٓ١  َٟ ئ َٝٞ ٜاغا١ٜناْٞ تط، ْانط ئ١ٚا١ْ غ١ٚاب ٚ عٝكابٞ خؤٟ ١ٜ١ٖ، ب١ث

َٝهت بٝين ي١داز٠ ب١ٜاْٞ  غ١ضؾاْٞ َٝري تؤ، ١ٖض خطٚقات ًَ َٝط٠ زا١ٜ ب ئ١ّ ر١ضَاْب١ض٠، ١َٖٛٚ ئ١ٚ ؾتا١ْٟ ئ١ي
َٝه١، قاْْٛٞ  َٝط، ئ١ٜٚـ َؤظ٠ر ن١ ٖاتٞ بؤ ز٠ٚاّ َازاّ تؤ َؤظ٠ؼي تاٜب١شي١ْسٟ ي١ب١ضز٠ّ......، ١ْخ

َٝؿتان١ ْارٝع٠، ئ١ّ ٜاغا١ٜ ئ١ٚ ٜئٝٓعٜباتٞ َؤظ٠رٝين ب١غ١ض ٜاغاٜا٣١ْ تطٟ ئًٝػا ١، خؤ ئ١ٚا١ْ ٖ
َٜت، بؤ ) َٜصضا٠ٚت٠ٚ١ ئ١ط١ض ت١سسٜس بهط اْتٗانات تطتهب ١ْنطزؤت٠ٚ١، بؤ١ٜ ب١بط ٚاٟ َٔ ئ١ٚ ١ْغ١ٟ ن١ زاض 

َٞ، نْٛه١ ئ١ٚ ن١غ١ ١ٜعين با ١َغئٛٚي١ٝت١ن١ نس ٖصا ايكإْٛ  ، ب١بط ٚاٟ َٔ ي١ٚ ئٝؿهاي١ٝت١ ضظطاضٟ ز٠ب
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َٞ ن١ ي١غ١ض ؾاْٞ ١َٖي َٞ ن١ قابًٝٞ ئ٠ٚ١ ب ٍَ ٚاب َٟ، نْٛه١ َٔ ي١ط١ َٟ، ٞ بطط ئ٣٠ٚ١ ن١ ٜاغان١ّ خؤف ز٠ٚ
ز٠خات١ ْاٚ ١َٖٛٚ ٠ٚغ١تٞ ١َعًَٛات٠ٚ١، ي١ب١ضاَب١ضزا بري ي١ٚ ١َغئٛٚي١ٝت١ف ز٠ن٠ٚ١َ١ ن١  ضؤؾٓا١ٜتٞ

َٝهٞ ئ١ّ  َٞ، بؤ غ١ض ؾاْٞ ئ١ٚ ر١ضَاْب١ض٠، نْٛه١ ئ٠ٚ١ٍ ٚ ئاخري ئ١ٜٚـ َٛاتٓ قابًٝٞ ض٠غس نطزٕ ب
 َٔ بري ي١ ١َغئٛٚي١ٝت١ عٝكاب١ٝٝن٣١ ئ١ٜٚـ ز٠ن٠ٚ١َ١، ظؤض غٛثاؽ. نؤ١ََيطا١ٜ١ٜ، ١ٜعين

َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى عبساي١ًٟ ١َال ْٛضٟ.
َٜع عبساي١ً حمُس ْٛضٟ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت٠ٚ١، زٜاض٠ ٜ َٓٝ ٍَ ئ٣٠ٚ١ ن١ َازز٠ن١ سي َٝو ي١ ئاَادم١ناْٞ خٛزٟ ئ١ّ ٜاغا١ٜ، ٠َٚياَل َٔ ٖاٚض اّ ي١ط١ ١ن
َٝطري نطزْٞ ثط ْػٝجٞ ؾ١رار١ٝٝت ز٠نا،  َٝري ن١غجاْسٕ ٚ د ًَ ١ٖض٠ٖٚا ي١ ئ١غبابٞ َٛدٝب١ ٖات٠ٚٛ باغٞ با ب
ٜاخٛز ب١ َاْا١ٜنٞ تط ضٚٚب١ضٚٚ ب٣٠ٚ١ْٚٛ ر١غاز، ١ٜعين ز٠غت١ب١ض نطزْٞ ثط ؤغ٣١ ؾ١رار١ٝت ٚ 

َٝري ًَ  ر١غاز ٚ ط١ْس٠َيٞ ١َغ١ي١ٜ١ن١، ثط ؤغ١ٜ١ن١ ت١ْٗا ب١ ث١ضي١َإ ضٚٚب١ضٚٚب٣٠ٚ١ْٚٛ زٜاضٜس٣٠ باب
 ٠َٜٛ َٜطٟ ٚ ز٠غت٣١ ١ْظا١ٖ  ئ١ّ زاّ ٚ ز٠ظطاٜا٠ٚ١ْ ب١ض  َٜط٣١ ت١ْٗا ز٠ظطاٟ زٜٛاْٞ ناٚز َٝت، ي١ض ٠َٜٛ ْان ب١ض 

ٍَ زاّ ٚ ز٠ظطا١ٜ ر١ضَٝ ٍَ ث١ضي١َاْتاضاْسا، ي١ط١ َٝػتا ي١ط١ َٝؿه١ٚتٛٚزا ئ َٞ، ١ٜعين ي١ زْٚٝاٟ ث ١ٝناْٞ ْان
َٜهدطاٟٚ نؤ١ََيط٣١ ١َز٠ْٞ ٚ  سه١َٛت ٚ ز٠َٚي١تسا ئ١ضنٞ ب١ضثطغٝاض٠تٞ زاب١ف ب٠ٚٛ ب١غ١ض ض
َٝطري نطزْٞ َازز١ٜ٠نٞ ي١ّ دؤض٠ ضؤسٞ  ٖاٚٚاَلتٝاْٝؿسا، ١ٖتا ئ٣٠ٚ١ ب١غ١ض ر١ضَاْب١ضاْٝؿسا، ١ٜعين د

َٜطٟ ي١ْاٚ  َٝٔ ضؤَيٞ ناٚز َٝ ًَ َٜطٟ، باب زاّ ٚ ز٠ظطا١ٜناْٞ سهَٛط اْٝسا ب١ض ثطغٝاض٠تٞ، ١ٖض٠ٖٚا طٝاْٞ ناٚز
َٜو ١ٖغت ز٠نا، ب١ضثطغٞ زائري١ٜ٠ى، ر١ضَاْب١ض٠ناْٞ ٜاغا ئ١ٚ ز٠غت١اَلت٣١  َٝو ر١ضَاْب١ض َٝع ز٠نا، نات ب١ٖ
َٞ ب١زٚازانْٛٚٞ بؤ بها ٚ  َٝو ي١ْاٚ زاّ ٚ ز٠ظطان١ ١ٖبٛٚ بتٛاْ َٝسإٚ، ئ١ط١ض ططرت َٝسإٚ، ئ١ٚ َار٣١ ث ث

َٝه٠ٚ١ٓٝ بها، بت َٞ ث َٞ ي ٠َٛٝنإ ٖاٚناض١ٜٝنٞ بتٛاْ ١ٜ٠َٛٝى ي١ؾ َٞ طٛؾاضٟ ي١غ١ض زضٚغت بها، ئ١َ١ ب١ؾ ٛاْ
َٟ ٠ٚنٛ  ٠َٛٝ ئ١ّ ١َغ١ي١ٜ١ ْانط َٜهٞ تطزا ١ٜعين ئ َٜطٟ نطز١ْ، ئ١َ١ ب١زٜٛ ١ٖض٠ ط١ٚض٠ٟ ثط ؤغ٣١ ناٚز
َٝو ١ٜ١ٖ ضْٚٚٞ به٠ٚ١َ١، ١ٜعين ر١ضَاْب١ض  َٟ طَٛإ ١ٜ١ٖ، ١ٜعين س١ظ ز٠ن١ّ ؾت ئ٣٠ٚ١ ن١ ز٠ٚتط

َٝٓري، ر١ضَاْب١ض ١ٖب٠ٚٛ ي١ ز٠ظطان٣١ خؤٜسا ١ٖب٠ٚٛ  ٠ٚنٛ صي١ْٚٛ بؤتاْٞ باؽ ز٠ن١ّ، ْاٟٚ ن١ؽ ْاٖ
َٝه١ٝٝنٞ ٜاغاٜٞ ضٜٚٚسا٠ٚ، ب١َيط١ن٣١ ب١ضظ نطزؤت٠ٚ١ بؤ  ١ٖغيت نطز٠ٚٚ ط١ْس٠َي١ٝٝى ضٜٚٚسا٠ٚ، غ١ضث

ٍَ ظا١ْٜٛٝتٞ ناض٠غ١ض ١ْنطا٠ٚ ْاناض ب٠ٚٛ ب١َيط١ن١ ٍَ ٚ زٚٚ غا ٣ زا٠ٚ ب١ ب١ضثطغ١ن٣١، ي١زٚاٟ غا
َٜع باْطٞ  َٝو ؾها١ٜتٞ نطز٠ٚٚ ي١ ز٠ظطاٟ ضاط١ٜاْس١ْن١، زاز٠ٚضٟ ب١ض  َٝو ن١ ال١ْٜ ز٠ظطا١ٜنٞ ضاط١ٜاْسٕ، نات
 َٞ ًَ َٝٓا٠ٚ؟ ي١بط ٟ ئ٣٠ٚ١ ب ٖ َٟ ن١غ١ن٣١ نطز٠ٚٚ، ي١ضؤشْا١َ ْٛٚغ١ن٣١ ثطغ٠ٛٝ ٚت١ٜٚٛتٞ ب١َيط١ن١ت ي١نٛ

َٞ نطز٠ٚٚ ب١َيط َٝٓا٠ٚ، ضؤشْا١َ ْٛٚغ١ن١ غعازضا٠ٚ ط١ْس٠َي١ٝٝن١ ن١ٝٝ، ثطغٝاضٟ ئ٣٠ٚ١ ي ٖ َٟ ١ن١ت ي١نٛ
َٜهاض٣٠ ن١ ناى  َٝؿو ١َٖٚيٞ زا٠ٚ ب١ٚ ض َٝهسا ر١ضَاْب١ض٠ن١ ث ي١غ١ض ئ٣٠ٚ١ ب١َيط٣١ ز٠غته١ٚت٠ٚٛ، ئ١َ١ ي١نات
َٝت  ١َُٝ ي١بريَإ ١ْن َٞ ١ْ ططت٠ٚٛ، ١ٖض٠ٖٚا ئ َٜٞ ي َٝؿ٠ٚ١، ب١اَلّ ن١ؽ طٛ َٝت١ ث َٝسا به عبسايػالّ ئاَاش٣٠ ث
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َٝػ َُٜٓاٜٝإ ز٠ضنطز٠ٚٚ ي١ ئ تازا ظؤضب٣١ ٠ٚظاض٠ت١نإ ٚ زاّ ٚ ز٠ظطا١ٜناْٞ سه١َٛت ب١تاٜب١ت ٠ٚظاض٠ت١نإ ض
َٝسٚإ بس٠ٕ، بؤٜإ ١ْٝٝ ظاْٝاضٟ ب١ن١ؽ بس٠ٕ، بؤٜإ ١ْٝٝ  بؤ ر١ضَاْب١ضاْٞ خٛاضٟٚٚ خؤٜإ، بؤٜإ ١ْٝٝ ي

َٝٓري، ١ٖتا ض٠خ١ٓف بططٕ، ٠ٚظاض٠تٞ ٚاف ١ٜ١ٖ ي١ّ سه١َٛت٣١ خؤَاْسا خؤتإ ز٠ ظأْ، ١ٜعين ْاٚ ْاٖ
َٝت١ الٟ،  ٠َٜٛب١ض٠ طؿت١ٝناْٞ به ١ًَٕ ئاَاز٠ ١ْٝٝ ب١ض  َٝت١ الٟ، ئ١ق ١ًَٕ ئاَاز٠ ١ْٝٝ ر١ضَاْب١ض٠ناْٞ به ئ١ق
َٝري ت١ئػريٟ  ًَ َُٝٛا١ٜ ١ْى باب ١َٖٛٚؾتإ ز٠ٜعأْ ٚ ئ١َ١ ١َغ١ي١ٜ١نٞ ض١ْٚٚ، بؤ١ٜ ئ١ّ ١َغ١ي١ٜ١ َٔ ث

َٞ، ب١َي َٝع نطزْٞ ١ٖٜب١تٞ ز٠َٚي١ت، ضٚٚب١ضٚٚ ي١غ١ض ١ٖٜب١تٞ ز٠َٚي١ت ْاب هٛ ٖاٚناض١ٜٝنٞ ظؤض باؾ١ بؤ ب١ٖ
ب١ٜ٠ٚ١ْٚٛنٞ تْٛسٟ زٜاضٜس٣٠ ط١ْس٠َيٞ، ٖاٚناض١ٜٝنٞ ١ٖض٠ ط١ٚض١ٜ٠ بؤ ئ١ّ ث١ضي١َا١ْ، ط١ٚض٠تطٜٔ 
ٍَ ئ٠ٚ١ّ ١ْى َازز٠ن١ ٠ٚنٛ خؤٟ  خع١َت ب١ خٛزٟ ز٠غت١اَلت ٚ ب١ ١َٖٛٚ ٖاٚٚاَلتٝإ ز٠نا، بؤ١ٜ َٔ ي١ط١

َٓٝ َٜٝٛػت١ سي َٜو ظاْٝاضٟ ئاؾهطا نطز ث َٜت )١ٖض ر١ضَاْب١ض َٝت٠ٚ١، ٖٝٛازاضّ بط ط١ٜ١نٞ تطٜؿٞ بؤ ئٝعار١ بهط
َٟ(، غٛثاؽ. َٝهٞ باؾٝـ بهط  خ١اَلت

َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 خإ.عع١ُٝ ر١ضَٛٚ 
َٜع   دمِ ايسٜٔ سػٔ: عع١ُٝب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٍَ َٝيَن، ب١اَلّ  َٔ ي١ط١ َٜٝٛػتٝؿٞ ز٠ظامن ن١ ئ١ّ بط ط١ٜ١ ن١ ظٜاز نطا٠ٚ سي َا٣٠ٚ١ْ ئ١ٚ َاز١َ١ٜ٠، ظؤض ب١ ث
ٍَ ئ٣٠ٚ١ ع١ض٠ب١ٝٝن١زا  َٜٝٛػت٢ ب١ نانهطز١ْ ي١ نٛضز١ٜٝن١زا، ي١ط١ ٍَ ي١ْاٚ ٜاغان١زا ث ٍَ ١ٜى خا ي١ط١

َٝه َٟ ن١ ظاْٝاضٟ ي١ باض٣٠ غ١ضث َٞ غعاٟ ئ١ٚ ر١ضَاْب١ض٠ بسض ًَٝهاض١ٜٝنإ زش ب١ ٜاغا دٝاٚاظ٠، ْاب َٝؿ ٞ ٚ ث
َٝب١ّٝٓٝ  زضناْس٠ٚٚ ٚ باَلٚ نطزؤت٠ٚ١، ١ْى زش ب١ّ ٜاغا١ٜ، زش ب١ ٜاغا زضناْس٠ٚٚ ٚ باَلٚ نطزؤت٠ٚ١، َٔ ئ١ٚ ت
َٝٔ ئ١ّ بط ط١ٜ١ ظؤض، ظؤض باؾ١،  ًَ ٍَ ئ٠ٚ١زاّ ن١ ئ١ّ ٜاغا١ٜ باب ١ٜ١ٖ ي١غ١ض نؤ١ْٝتٞ زاض ؾت٣٠ٚ١ٓ، ب١اَلّ ي١ط١

َٞ خؤٟ ب١ ب١ضثطغٝاض ١ٖغيت ب١ضثطغٝاض٠ت َٜهٞ تط زضٚغت ز٠نات٠ٚ١، ١َٖٛٚ ن١غ ٞ ي١الٟ ٖاٚٚاَلتٞ داض
َٝري ناضٟ ْاٜاغاٜٞ ٚ ط١ْس٠َيٞ ٚ ئ١َ١  ًَ ًَٝهاضٟ ٚ ٜإ باب َٝؿ َٜٓا٣١ْ ن١ ث َٞ ب١ضاَب١ض ئ١ٚ زاّ ٚ ز٠ظطا ٚ ؾٛ بعاْ

َٞ ٍَ ز٠ضطا نطز١ٜ٠ٚ١ْن١ بؤ ئ٣٠ٚ١ ن١ ؾ١رار١ٝٝت ي١ْاٚ زاّ ٚ ز٠ظطاناْٞ سه١َٛتسا ١ٖب ، بؤ١ٜ َٔ ي١ط١
 ئ٠ٚ١زاّ ن١ ئ١ّ........

َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚناى. ز. عُط ْٛض٠زٜين:
َٜع ز. عُط ظيس اَري )ْٛض٠زٜين(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜهاضٟ ٜ َٞ بس٠ّ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ٖؤ ٚ ض َٟ ئاَاش٣٠ ث اغاٜٞ ز٠غتٓٝؿإ خاَيٞ ١ٜن١ّ ن١ َٔ ز١َ٠ٚ
َٝه١ٚا٠ٚ١ْ،  َٟ، ١ْى ب١ث ٌَ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ظاْٝاضٟ بسض نطز٠ٚٚ بؤ ئ٣٠ٚ١ نؤٕ ز٠ط١ٜت ب١ ظاْٝاضٟ، ٚات١ ئ١ق
َٟ ثطغٝاضّ ١ٜ١ٖ  ١ٖض٠ٖٚا ئ١ضى ٚ َاؼي ال١ْ١ٜ ث٠ٜٛ١ْسٟ زاض٠ناْٝؿٞ ز٠غتٓٝؿإ نطز٠ٚٚ، َٔ ١ْٖس
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َٟ ن١ ظاْٝاض َٞ غعاٟ ئ١ٚ ر١ضَاْب١ض٠ بسض ٟ، ناّ دؤض ي١ ظاْٝاضٟ؟ ز٠ثطغِ ناّ دؤض ي١يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف، ْاب
َٝهٞ ظاْٝاض١ٜن١  َٜٝٛػت١ ٠ٚغف ١َٓٝض، ظاْٝاضٟ ١َٖي١، ب١ض ٠ئٞ َٔ ث ي١ ظاْٝاضٟ؟ ظاْٝاضٟ ضاغت ٚ زضٚغت ٚ غ١غي

ًَٝهاض١ٜٝنإ، زٜػإ ز٠ثطغ َٝؿ َٝهٞ ٚ ث َٜت، ي١باض٣٠ غ١ضث ًَٝهاضٟ؟ زبهط َٝؿ َٝهٞ ٚ ث َٞ ِ ناّ غ١ضث ٜػإ ز٠ب
َٝهٞ ٚ ث َٟ غ١ضث َٝٞ بٛتط َٟ زضناْس٠ٚٚ ٚ باَلٚنطزؤت٠ٚ١، بؤ ن ًَٝهاضٟ ٜاغاٜٞ، زٚاٟ ئ٠ٚ١ ز٠طٛتط َٝؿ

زضناْس٠ٚٚ؟ نؤْٞ باَلٚ نطزؤت٠ٚ١؟ ١َٖٛٚ ئ١َا١ْ ب١ض اغيت ضْٚٚهطز٣٠ٚ١ْ ظٜاتطٜإ ٚا ز٠نات ن١ َازز٠ن١ 
َٝٓطا٠ٚ، َٟ ن١ رٝع١ًٕ خع١َتٞ ئ١ٚ ئاَادم١ بها ن١ بؤٟ ٖ َٜصض ١ٜ٠َٛٝنٞ ٜاغاٜٞ ئ١ٚ تؤ زابط  يٝص٣١ْ  ب١ؾ

َٝت١  ١ًَقٞ، ْاب ًَٝهاضٟ ب١ َٛت َٝؿ َٝهٞ ٚ ث َٝٞ ب١ْاٟٚ غ١ضث ٠َٟٛٝ َاْسٚٚب١ْٚٛ، ئ١طٝٓا تؤ ز٠َي ٖاٚب١ف ث
َٝت؟ َٓٝـ  َٜو ي١ر١ٚظا زضٚغت ب َٜساْٞ ظاْٝاضٟ ٚ بطزْٞ ظاْٝاضٟ ٚ ئٝو بؤ ئ٣٠ٚ١ دؤض َٝو بؤ ر١ض  غ١ضثؤؾ

َٝ َٜت٠ٚ١، ب١ّ ؾ َُٝٛا١ٜ ئ١ط١ض زٚٚباض٠ ب١ ز٠قٝكٞ زا١ْض شض َٝت٠ٚ١، ١ّٖ ئاَادم١ن١ ت١سكٝل ْانا، ث َٓٝ ٠ٛ سي
َٟ، ب١ ئاغاْٞ بؤ ١َضاَٞ غٝاغٞ  َٟ زاز٠بطزض َٝهطزْٞ َازز٠ن١زا ب١ ئاغاْٞ ب١الض  َٞ ب١د ١َٖٝـ ب١ض اغيت ي١د
١ٜ٠َٛٝنٞ ٚضزٟ ئ١ٚ تؤ غٝاغ٣١ به٠ٚ١ْ١، ن١ ئ١ّ  َٟ، ن١ َٔ ٖٝٛازاضّ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ب١ؾ َٝٓسض ب١ناضز٠ٖ

َٝيَن، غٛثاؽ.ئٝؿهاي١ٝت١ ي١غ١ض ْا٠ٚ  ضؤن١ن٣١ ١َْ
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

١ٜع٢ٓ ئٝفؿاٟ اْتٗانات تطتهب نس ايكإْٛ ، ناى ز. عُط ئ١ط١ض زٜك١تٞ ْٝٗا١ٜتٞ غ١تط ٠ن١ بس٣٠، )
َٝهٞ نطز٠ٚٚ ن١ زشٟ قا١ْْٛ، ر١ضَٛٚ.  ١َعًَٛات

َٜع ز. عُط ظيس اَري )ْٛض٠زٜين(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ  ث١ضي١َإ. ب١ض 
 زش ب١ّ ٜاغا١ٜ، ١ْى زش ب١ ٜاغا، غٛثاؽ.نس ٖصا ايكإْٛ ، ببٛض٠ ناى ز. ي١ضاغتٝسا ئ١ق١ًَن١ ئ١ٜ٠ٚ١ )

َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ْاغو خإ ْٛقت٣١ ْٝعاَت ١ٜ١ٖ؟ ر١ضَٛٚ.
َٜع ْاغو تٛرٝل عبسايهطِٜ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١ًَٕ بؤ١ٜ ز٠غتِ ٠َٚياَلٖٞ  َٔ ْٛقت١ ْٝعا١َٝٝن١ّ ي١غ١ض ئ١ٜ٠ٚ١ َٔ نٛضز١ٜٝن١ّ ي١ب١ضز٠غت زا١ٜ، ئ١ق
َٝٓا٠ٚ تاٜب١ت  ١َٖي١ٓبط ٟ بؤ َٛؾاض٠ن١، ي١ب١ض ئ٣٠ٚ١ ٚاظح ئ١ّ ؾت١ باغٞ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ز٠نا، َازز١ٜ٠نٞ ٖ

َٞ ت١ط١ٜؿتِ ن١ تاٜب١ت١ ب٣٠ٚ١ ن١  ظاْٝاضٟ بسا، ئ١ط١ض ب٣٠ٚ١ ن١ ئ١ط١ض ئ١ٚ َؤظ٠ر١ٟ ن١تاٜب١ت١ َٔ ٚاٟ ي
َٜت٠ٚ١،  َٛخاي١ر١ٜ١نٞ قاْْٛٞ ضٜٚٚسا ي١ٚ ١َعًَٛات١، ئاٜا ١َعًَٛاتٞ ١َٖي١ ز٠زا، ئاٜا ١َعًَٛات ز٠ؾاض
ًَٝهاضٟ زش ب١ّ ٜاغا١ٜ نطا،  َٝؿ َٜهٞ ئ١ٚ زائري١ٜ٠، ئ١ٚ ز٠ظطا طؿت١ٝٝ تاٜب١ت١، ظاْٞ ١ٜعين ث ئ١ط١ض ر١ضَاْب١ض

َٞ يٝص٣١ْ ٖا َٝػتا ز٠ب َٟ، ئ َٜعض َٝت٠ٚ١ غ١ض٠تا ع١ض٠بٞ ٚ ئ١َ١ بجاض َٜٓ ٚب١ف ١ٜعين ن١ ٜاغان١َإ بؤ ز٠خٛ
َٞ، َٔ ع١ض٠بِٝ ي١ب١ض ز٠غتسا  ًَ َٝت٠ٚ١، ١ْى ع١ض٠ب١ٝٝن١ ب َٜٓ َٟ، ٠ٚنٛ ١ٜى بٝدٛ َٜص نٛضزٟ ٠ٚنٛ ١ٜى زابط 
َٝه١،  َٞ ؾت ١ْٝٝ، نٛضز١ٜٝن١ّ ي١ب١ض ز٠غتسا١ٜ، بؤ١ٜ َٛالس١ظ٠ّ ١ْب٠ٚٛ ي١غ١ضٟ، ئ١ط١ض زش ب١ّ ٜاغا١ٜ ب
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َُٜإ ي١قػ٣١ ئ١ط١ض ز َٝـ ئ٣٠ٚ١ طٛ َٝهٞ تط٠، بؤَإ ١ٜنالٜٞ به٠ٚ١ْ١، ث َٞ ب١ عاّ ؾت ش ب١ ٜاغا ب
َٝت، غٛثاؽ.  َٛزاخ١التٞ خ١َيهٞ تط ب

َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ َاَؤغتا رطَإ.
َٜع رطَإ ععايسٜٔ حمُٛز:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜو داض غ١ض٠تا ز٠غتدؤؾٞ  ي١ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ز٠ن١ّ، ب١ظٜاز نطزْٞ ئ١ٚ َازز١ٜ٠، نْٛه١ ب١ض اغيت ١ْٖس

 َٟ َٜعض َٝت١ ٖؤٟ ثاضاغتين ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ طؿيت، بؤ ئ٣٠ٚ١ ظٜاتط غ١ض٠ٚضٟ ٜاغا بجاض ئ١ط١ض ئ١ٚ ظاْٝاضٜا٣١ْ ز٠ب
َٝو ٠ٚى ي١ٜاغا١ٜن١زا ٖات٠ٚٛ ئاطازاضٟ ١َٖٛٚ زاَٛز٠ظطا١ٜنإ بهات ٠ٚ١ ي١ّ ن١ّ ٚنٛض ٟ ظؤض ئاغا١ٜٝ ١ٖضن١غ

١ٜ٠َٛٝنٞ طؿيت، خاَيٞ تط  َٝهٞ ب١ضاَب١ض ٜاغا نطا ب١ؾ َٜذي، ١ٖض٠ٖٚا ئ١ط١ض غ١ضث ٚ ط١ْس٠َيٝٝا٣١ْ ن١ ز٠نط
َٟ ن١ ظاْٝاضٟ  َٜعطاضٟ ي١ٚ ن١غ١ ْانط ١ٜ٠َٛٝى ثاض ١َُٝ ٠ٚنٛ ث١ضي١َاْتاض ي١ب١ض ئ٣٠ٚ١ ب١ٖٝض ؾ ب١ضاغيت ئ

١َُٝ ٠ٚنٛ ث١ضي١َاْتاض ظؤضداض ي١ زاَٛز٠ظطا ز٠زاتٔ ب١تاٜب١تٞ ئ٣٠ٚ١ ن١ ٠ٚنٛ َٛخبري ٖات٠ٚٛ ، ئ
َٝه١ٝٝناْٞ ن١  َٝه١ٝٝى ي١ غ١ض ث َٟ، ب١ضاَب١ض ب١ غ١ضث َٝٓت١نٞ ر١ضَُٝإ ز٠غت ز٠ن١ٚ ر١ض١َٝٝنإ زؤنؤَ
َٞ تؤ ث١ضي١َاْتاضٟ ْاٟٚ  َُٝإ ز٠َي َُٝإ ز٠زا، ث ي١ٚ ر١ضَاْط١ٜ١ نطا٠ٚ، ب١اَلّ ئ١ٚ ر١ضَاْب١ض٠ٟ ن١ ث

نٞ ر١ضَاْط١ن١، ب١ضٚاضٟ ز٠ضنْٛٚٞ ئ١ّ ْٛٚغطا٠ٚ، ئ١َا١ْ ١َٖٟٛٚ بػط ٠ٚ٠، ر١ضَاْط١ن١ّ، ْاٟٚ غ١ضؤ
َٞ، ب١ض اغيت ٠ٚى ي١  َِٜ، ب١اَلّ ئ١ط١ض بؤ ثاضاغتين ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ طؿيت ب ٠ٚ١ْى ثاؾإ ز٠ظأْ َِٓ ٚ غعا ز٠زض

َٜ َٜٝٛػت ب٠ٚ١ ْانا ئ١ٚ ر١ضَاْب١ض٠ غعا بسض َٞ ز٠ن١ّ، ٖٝض ث ت، خاَيٞ ٜاغا١ٜن١زا ٖات٠ٚٛ ز٠غت خؤؾٝإ ي
َٝهٞ  ٍَ ئ٠ٚ١ف ط١ٚض٠تطٜٔ غ١ضث َٜعضا٠ٚ ي١ط١ َٝو ب١ضثطؽ ثاض َٝٞ ٜاغا نؤ١ََي تطَإ ١ٜ١ٖ ب١ض اغيت، بؤنٞ ب١ث
َٜو بس٠ٜٔ ن١ بؤ ثاضاغتين ٜاغا، بؤ ط١ض ا٣٠ٚ١ْ ١ٖٜب١تٞ  ١َُٝ غعاٟ ر١ضَاْب١ض ٜاغاٜٞ ز٠ن١ٕ، ب١اَلّ بؤ ئ

َٝ َٝؿتين ط١ْس٠َيٞ ئ َٝري غعاٟ بس٠ٜٔ، زٚٚباض٠ ز٠غتدؤؾٞ ي١ ٜاغا، بؤ ظٜاتط ؾ١راف بٕٛٚ، بؤ ١ْٖ ١ُ ب
 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ز٠ن٠ٚ١َ١ ب١زاْاْٞ ئ١ٚ َازز٠ ئٝعار١ٝٝ، ظؤض غٛثاؽ.

َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ر١ضَٛٚ غ٠ٌٜٛٝ خإ.

َٜع غ٠ٌٜٛٝ   س:ظيا عجُإب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َٝٝ؟ َٛق١زِٜ ٠َٚيآل ئ١َٔ ي١ٚ َازز١ٜ٠ ٚا ط١ٜؿتٛ ١َّٝٝ ن ١َّٝٝ، ن١غٞ غ ١َٚ ئ١ٚ َؤظ٠ر١ ٚات١ ن١غٞ غ
١َّٝٝ َؤظ٠ر١نٞ ز١ٜٝ ي١ زائري٠، ٚات١ َؤظ٠ؼي َٛخت١ؽ ١ْٝٝ،  ت١َي١ب ١ٜ١ٖ، َؤظ٠ؼي َٛخت١ؽ ١ٜ١ٖ، ن١غٞ غ

 ظاْٝاضٟ ١َٖي١ٟ زا َٛق١زِٜ.........ئ١ط١ض ئ١ط١ض َؤظ٠ؼي َٛخت١ؽ 
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١  ضي١َإ:ب١ض 

َٜهٞ تط. َٝٝه٠ٚ١ داض ٠ٚ١َٜٓ ٚ ث  بٝهٛش
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َٜع غ٠ٌٜٛٝ   :حمُس عجُإب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
١َّٝٝ ن١غٞ َٔ ت١غ١ٚض ٟ ب١ َازز١ٜ٠ ئ١ٚ ب١ْٝػب١ت َٜت٠ٚ١، غ َٜت٠ٚ١، ز٠ّٚٚ ن١غٞ ز٠طط  ١ٜن١ّ ن١غٞ ْاطط

َٞ ٟظاْٝاض زاٚاٟ ن١ َٛخت١غ١ٜ١ ر١ضَاْب١ض٠ ئ١ٚ ز٠ّٚٚ ن١غٞ ت١َي١ب١، َٛق١زّ َٟ، ي ١َ١َٝٝ ن١غٞ ز٠نط  ئ١ٚ غ

َٞ ن١ ر١ضَاْب١ض٣٠ َٜعٟ، ز٠ب  ن١غٞ ت١َي١ب......، َٛق١زّ زا ١َٖي٣١ ظاْٝاضٟ َٛخت١ؽ َؤظ٠ؼي ئ١ط١ض بٝجاض

ّ١َٝٝ َٞ غ َٞ بساتٔ، َٛخت١غ١ن١ٟ َؤظ٠ر١ ي١ خ١ب١ض ز٠تٛاْ ًَ  ت١َي١ب١ن١ َٛق١زّ زاٜت١ ١َٖي٣١ ظاْٝاضٟ ئ٠ٚ١ ب

١َّٝٝ ن١غٞ نات١ ئ١ٚ َٜعٟ،ب ز٠تٛاْٞ غ َٝط١ٜؿت١ُٝ، ئ١ٖٚا َازز١ٜ٠ٟ ي١ٚ ئ١َٔ ٝجاض  َازز١ٜ٠ ئ١ٚ ئ٣٠ٚ١ ي١ب١ض ت

َِٝ باؾ١، َٝت٠ٚ١، باؾ١ ث َٜهٞ غٝاغ١ن٣١ ئ١ط١ض ب١اَلّ سيٝٓ َٜذي تط ب١دؤض َٜو ٚ بهط َٝهو ٚ ض َٝذي ث  باؾو٠، ب

 غٛثاؽ.
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝط ر١ضَٛٚ  خإ. ؾً
َٝ َٜع ؾً  ط حمُس دمٝب:ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ال١ْ١ٜ قباح ز. ناى قػ١ناْٞ تاٜب١تٝـ ب١ ٚ ٚتٝإ ظؤضٜإ بطاز٠ضإ ٠ٚنٛ ب١ض اغيت َازز١ٜ٠ ئ١ٚ ب١ْٝػب١ت

 ز٠نات، ئٝـ ن١ٜسٟ ب١ ١ٖض زاَٛز٠ظطا ي١ظؤض ١ٜ١ٖ َؤظ٠ف ئ١َ١ ن١ نطز٠ٚ٠، ؾٞ ب١باؾٞ ظؤض ٜاغا١ٜن٣١

َٝؿ١ٜ١نٞ ئ١َ١ َٝ ي١ ط١ٚض١ٜ٠ ن َٝػتا طاقٝؿساع َٝٞ خ١ضٜهٔ ئ ١ًَٕ عكٛبات قاْْٛٞ ب١ث  الز٠ب١ٕ، َٛخبري٠ن١ ئ١ق

١َُٝ ئ٠ٚ١ ي١ب١ض زا، ط١ٚض٠ٟ ظ٠ض ب٣١ ٚ نطز ئٝؿٞ ؾ١خػٞ ؾيت ي١غ١ض ئ١ْ١َ١ نْٛه١  ئاٚا ؾت١ ئ١ٚ ئ١ط١ض ئ

َٜت باؽ ض٠ٖا١ٜٝ ب١ّ َٝو ٖٝض ز٠زا، ظ٠ض٠ض ظؤض به١ٕ با٠ٚض  بهط َٞ، باؾٝـ ؾت  ظؤضب٣١ نْٛه١ ز٠ضْان

َٞ ز٠نات ؾت١ف ئ١ٚ ن١ ١ٜعين قاْْٛري، ئَٛٞ ٚ َؤظ٠ر١نإ  خؤٟ ١َسانِ ز٠طات١ ن١ غ١ض٠ٚ٠ ي١ٚ ْاظاْ

١َُٝ ز٠خٛا، ظ٠ض ب١ن١ َُٝاْٞ ي١ ئ َٝهٞ ن١ْس غً  خؤؾٞ زا ط١ٚض٠ ي١ط١ْس٠َيٞ خ١ب١ضٟ ن١غ١ٟ ئ١ٚ ٚابٛٚ، ساَي١ت

َٝػتا ب٠ٚٛ، تٛٚف َٝػتا بٛٚ ١َرطٚظ ١ٜعين ١َسان١ُ، ي١ ئ ١َُٝ ئ  ب١ ١ٜعين به١ٜٔ، ز٠ض قا١ْْٛ ١ّئ ئ١ط١ض ئ

َٝري سان١ُنإ َٞ غ١َي١تٝـ ئ١ٚ با ز٠َي َٝت، ئ٠ٚ١ به١، سُٝا٣١ٜ ١ٖض ٠ٚض٠ تؤ ب١ؽ بٛٚب  ب١عين ْان١ّ بط ٚا ْاب

َٟ ز٠ض بؤؾتإ َٝت٠ٚ١ َازز٠ن١ ئ١ط١ض ١ٜعين ز٠ن١ٚ َٓٝ ١ٜ٠َٛٝ، ب١ّ سي  خؤٟ )ئٝفؿا( ن١ي٣١ُٝ ١ٖض نْٛه١ ؾ

َٝهٞ َٟ ١ن ث١ض ٠ ئ١ٚ ئ١ط١ض خطاث١، ؾت  قا١ْْٝٝٛ ١َٚظٚعٞ ئ١ٚ ١ٖضن١ْس٠ ثبٛت١ٝ ، مبعًَٛات ٜسىل) ب١ بهط

َٜهٞ َٞ ١َٖٛٚ ز٠ن٠ٚ١َ١، ي١غ١ض ت١ئهٝسٟ تط داض َٝٞ ن١غ َٞ، ي َٝهٞ ي١ ي١ٚا١ٜ١ْ ْاظاْ  ي١ ٜإ عاتفٝسا١ٜ ساَي١ت

َٝهٞ َٝو خؤ٠ٚ١ٜ ي١ س١غ١ب١ٝتسا ساَي١ت َٝٓ ئ٠ٚ١ ي١ب١ض بسات، ط١ٚض٠ ظ٠ض ب١ٜ١نٞ ن١ بها، باؽ ؾت  َٝت،١َْ

 غٛثاؽ.
َٜع ز.دضغالٕ باٜع دمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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َٝط َٝت َازز٠ن١ ئ١َ١ ب١اَلّ نطز٠ٚٚ، ئٝؿت ز٠ٚائري ي١ باؾو ي١َٔ ظؤض د١ْابت خإ ؾً َٝهٞ ئ١ط١ض ز٠َي  ١َعًَٛات

َٞ، ئ٠ٚ١ ١َٚظٚع١ن١ بٝسا، ١ٜ١ٖ بؤٟ بٛٚ، قإْٛ َٛخاي١ر١ٟ ١َعًَٛات١ن١ زا َٞ ز٠َي  زا اتت١َعًَٛ ئ١ط١ض ْاَي

َٞ، ضاغت  ٖاٚب١ف. يٝص٣١ْ ر١ضَٛٚ ي١غ١ض٠، عكٛب١ٟ تط قا١ْْٛناْٞ ي١ٖ١َٛٚ ناظٜب١ ئ١خباضٟ نْٛه١ ١ْب
َٜع بهط نطِٜ حمُس )ئاغؤ(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٞ، بـ١اَلّ ئـ١ٚ        َِٝ، ض٠ْط١ غٝاغ١ٟ ئـ١ٚ َازز٠ٜـ١ ظؤض ز٠قٝـل ْـ١ب َِٝ، ض٠ئٞ خؤّ ز٠َي َٝط٠زا َٔ ض٠ئٞ يٝص١ْ ْاَي ي

 ئ١غبابا١ْ و بٕٛٚ ن١ ئ١ٚ َازز١ٜ٠.......
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٟ قػ١ٟ نطز٠ٚٚ؟ ئاخط  َٝؿتا ١ٖض قػ١ٟ ١ْنطز٠ٚٚ، ي١ نٛ َٜػتإ خإ قػ١ ز٠نات؟ قػ١ت نطز د١ْابت، ٖ نٛ
ػـ١ٟ خـؤٟ   با قػ١ٟ خؤٟ ت١ٚاٚ بهات، باؾ١ د١ْابت قػـ١ت نـطز نـ١ؽ َٛقات١عـ١ٟ ْـ١نطز، بـا ئـ١ٜٚـ ق       

 بهات، س١قٞ ١ٜ١ٖ ئ١ٜٚـ، ر١ضَٛٚ بط ؤ غ١ض ئ١ٚ ١ْ١َغ١ٜ١، قػ١ به١ ناى ئاغؤ.
َٜع بهط نطِٜ حمُس )ئاغؤ(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٟ َٔ ٚئ ب١ ْاٟٚ خؤّ قػ١ ز٠نـ١ّ، )بايفعـٌ( ضاغـت١ سـ١قٞ      َٜػتإ خإ ز٠ن١ّ ن١ ي١ٚ َٝؿ١نٞ غٛثاغٞ نٛ ث
 َٞ َٟ زابٓٝؿِ ٚ ز٠ب ١َُٝ ض٠ْط١ ي١ غٝاغ١ٟ َازز٠ن١ ظؤض ٠َٛر١م ْـ١بٛٚبري يـ١   َٔ ١ْٝ ي١ٚ َٝط٠ قػ١ به١ّ، ئ ي

َُٝـ١ ئـ١ٚ َازز٠ٜـ١َإ ئٝعارـ١ نـطز، رٝهط٠نـ١ و بـٛٚ؟             يٝص١ْ زاَإ ضؾتيَب، ب١اَلّ ئـ١ٚ ٖؤٜاْـ١ و بـٕٛٚ نـ١ ئ
َٟ، ض٠ْط١  ر١غـاز  ئٝٓذا بعاْري ئ٠ٚ١ بٛٚ، ض٠ْط١ ي١ زاَٛز٠ظطا١ٜنٞ طؿتٝسا ئٝػائ١ٟ ئٝػتٝدساَٞ غٛيت١ بهط

َُٝـ١ طٛشيـإ    ٠َٛٝ سٝػابات به١ٕ، ئ َٟ، ض٠ْط١ ٖا؟ ئ َٞ ١ْنط َٝب١د َٞ، ض٠ْط١ ئ١ٚاَط ٚ ق١ضاضات ٚ ق١ٚاْري د ١ٖب
َٝو             َٝطاقـٞ يـ١ نؤَـ١َي َُٝـ١ ز٠ظاْـري ئـ٠ٚ١ َٛعاي١دـ١ نـطا٠ٚ يـ١ قـاْْٛٞ عكٛبـاتٞ ع ئ١َ١ َٛعاي١د١ نطا٠ٚ، ئ

٠ٚ١َٜٓ ب١ تاٜب١تٞ ( زٚا ر١قـ١ض٠ٟ ئـ١ٚ َازز٠ٜـ١،    497ي١ َـازز٠ )  َازز٠، ز٠تٛأْ خٛؾو ٚ بطاٜامن بؤٟ بط١ض 
َٝو َازز٠ٟ تطٜـ َٛعاي١د١ نطا٠ٚ، ٖـ١ض٠ٖٚا يـ١ ْٝعاَـٞ ض٠قـ١ّ ٜـ١ى نـ١ ١َدًػـٞ ٠ٚظ٠ضا ز٠ضٟ         ي١ نؤ١ََي

ٌَ    38/9/3111نطز٠ٚٚ ي١ ) ٌَ ؾـ١رار١ٝت١، ئ١غـ ٌَ ئ١ٜ٠ٚ١، ئ١غـ َٜؿسا ئاَاش٠ٟ بؤ ئ٠ٚ١ نطز٠ٚٚ ن١ ئ١غ (، ي١ٚ
َٝ َٞ ١َٖٛٚ ١َعًَٛات َٞ نـ١      ئ١ٜ٠ٚ١ ز٠ب َٝٓٝاْـ١ ْـ١ب َٞ ئـ١ٚ ْٗ َٟ ت١ْٗا ئ١ٚ ئٝػتػٓائاتا١ْ ْـ١ب و بؤ خ١َيو بٛتط

َٟ، بـ١اَلّ يـ١ ساَيـ١تٞ         َٞ ٖـ١َٟٛٚ بـٛتط َٝٓري، ئ١ط١ض ْا ئ٠ٚ١ٟ تـط ز٠بـ َٝٞ قا١ْْٛنإ ٚتطا٠ٚ ن١ ئ١ٚا١ْ ْٗ ب١ث
١َُٝ ١ْٖاتٜٛٚٔ ز٠غت ْ ٝؿـاْٞ بهـ١ٜٔ   ئ١ٖٚازا ي١ ساَي١تٞ ئ١ٚ ؾتا١ْٟ ن١ ٚئ ئ١ط١ض ٖاتٛ ئٝٓتٝٗانات بٛٚ ئ

َُٝــ١ ٚشيــإ ئ١طــ١ض َٛخايــ١رات بــٛٚ، نــْٛه١ ر١غــاز َٛخاي١ر١ٜــ١    يــ١ٚ ساَي١تاْــ١ٟ نــ١ ئ١ٚاْــ١ٟ َــٔ ٚئ، ئ
َٞ، ٖـ١ض٠ٖٚا ئٝػـائ١ٟ ئٝػـتٝدساَٞ          َٝو بـ ئٝٓتٝٗانات١ زشٟ قإْٛ، ر١غازٟ َايٞ، ر١غـازٟ ئٝـساضٟ، ٖـ١ض ؾـت

ئٝٓتٝٗاناتـ١ زشٟ قاْْٛـ١، بؤٜـ١    كمٛاْر   تٓأٝمص األٚاَمط ٚ اي  غٛيت١ ئٝٓتٝٗاناتـ١، َٛخايـ١راتٞ قاْْٛـ١، )عـسّ     
َٟ ئ١ط١ض ٖاتٛ ئ١َا١ْ ١ْنطا ٠َٛظ٠ف بؤٟ ١ٖٜـ١ ئـ١ٚ ١َع١ًَٜٛـ١ بـاَلٚ بهاتـ٠ٚ١       َٞ بهط َٝب١د َٞ ئ١َا١ْ د ز٠ب

َٜين تطزا َٛعاي١د١ نطا٠ٚ، 497ئ١َ١ غب١ب١ن١ بٛٚ، ب١اَلّ ١ٖض ٠ٚنٛ ٚئ ئ١َ١ ي١ َازز٠ ) َٝو ؾٛ ( ي١ نؤ١ََي
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َِٝ ٚابـٛٚ بـْٛٚٞ       ي١ْاٚ ْٝعا١َن١ؾسا َٛعاي١ َُٝإ ٚابٛٚ َٔ بؤ خؤّ ٠ٚنـٛ )ئاغـؤ نـطِٜ( ثـ ١َُٝ ث د١ نطا٠ٚ، ئ
ٍَ ْـ١ بـْٛٚٞ ٖـٝض رـ١ضم ْانـات، بـ١اَلّ ب١ضاغـيت َـٔ ٠ٚنـٛ )ئاغـؤ نـطِٜ( يـ١ْاٚ يٝصْـ١ٟ                ئ١ّ َازز١ٜ٠ ي١طـ١

 اؽ.ٖاٚب١ف َٛار١ق١ّ نطز ي١ب١ض زَيٞ بطاز٠ضاْٞ َٛعاض٠ظ٠، نْٛه١ ٚئ بٕٛٚ ٚ ١ْ بْٛٚٞ ٠ٚنٛ ١ٜن١، غٛث

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ناى زَيؿاز ر١ضَٛٚ.

َٜع زَيؿاز سػري قازض:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝو ؾت ضاظٟ بٜٛٚٔ ي١ب١ض زَيٞ بطاز٠ضإ ي١ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف، نـْٛه١ يـ١ ضاغـتٝسا     ١َُٝف نؤ١ََي ي١ ضاغتٝسا ئ
َٞ، ض٠ئٞ ٖا َٜٓـ٠ٚ١    يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ٚا زضٚغت ز٠ب َٞ ضاٜـ١نإ ْعٜـو بهط َٝطَٛإ ز٠ب َٞ، ب ٚب١ف ٚا زضٚغت ز٠ب

َٜعإ ئـ١ّ           َٝري يٝصْـ١ٟ ٖاٚبـ١ف، ئ١َـ١ ٜـ١ى، ز٠ّٚٚ: بـ١ض  َٞ، بؤٜـ١ ز٠َيـ ي١ٜ١ى، ض٠ئٞ ٖاٚب١ف ٚا زضٚغت ز٠بـ
َٝٓا٠ٚ ١َُٝ ي١ طريراْٞ خؤَإ ١َْإ ٖ َٝـو ئـ١ٚ         ،١َبس٠ئ١ ئ َٝٓـا٠ٚ، يـ١ ضاغـتٝسا نات ي١ ٖٝهٞ زٜهـ١ف ْـ١َإ ٖ

َٝٓاْٞ ظاْٝاضٟ ١ْب٠ٚٛ، ي١ٚ ٚاَلتا١ْٟ ن١ ٜاغاٟ بـ١  ٜاغاٜ َٝطاقسا ٜاغاٟ ب١ ز٠غت ٖ َٝؿٛٚ ز٠ضنٕٛٚ ي١ ع ا١ْٟ ث
َٝؿو بؤ سـ١ديب ظاْٝـاضٟ يـ١ ٖـ١َٛٚ      َٝو ئٝٓعٜبات ٚ ظ٠ٚابت ١ٖب٠ٚٛ ث َٝٓاْٞ ظاْٝاضٟ ١ْب٠ٚٛ نؤ١ََي ز٠غت ٖ

َٝو ؾـت    ٚاَلت١نإ نطا٠ٚ، ب١اَلّ ئ١ٚ ٚاَلتا١ْ ب١ض٠ٚ نطا٠ٚ١ْ ضؤٜؿتٕٛٚ ب١ّ  ٜاغا١ٜ )اخلام ٜكٝس ايعـاّ( نؤَـ١َي
١ٜ١ٖ ظ٠بتس٠نات ن١ ث٠ٜٛ١غت١ ب١َ١عًَٛاتـ٠ٚ١، بؤٜـ١ ضاغـت١ ٜاغـا ١ٖٜـ١ يـ١ ٖـ١َٛٚ زائري٠نـاْٞ ٚاَلتـسا نـ١           
َٝو ن١ ١َغ١ًس١ٟ عا١َ بٛٚ، ١َبـس٠ئٞ ٜاغـان١    ٠َٛظ٠ف عكٛب١ ز٠نات ن١ ١َعًَٛات بسات، ب١اَلّ ١َعًَٛات

     ٚ َٞ َـ١عًَٛات  َٝو بـ َٝـساْٞ         ئـ٠ٚ١ ْٝـ١ ن١غـ َٟ، ١َبـس٠ئٞ ٜاغـان١ ؾـ١رار١ٝت١ َٛؾـاض٠ن١ٟ ر١عايـ١ بـ١ ث ٠ضطـط
َٝو ئ١َـ١ ١َبـس٠ئٞ ٜاغـان١ٜ١، نـ١ َـازاّ يـ١ ئ١غاغـٞ ئـ١ّ ١َبس٠ئـ١ ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ٟ             ظاْٝاضٜا بؤ ١َٖٛٚ خ١َيه
َُٜٞ نؤ٠ٚ١ْ تا ٜاغـا تاظ٠نـاْٞ خؤَـإ نـ١ ١ٖٜـ١ نـ١ قٝـٛزٟ ي١غـ١ض          َٝؿٛٚ تط ١ٜ١ٖ ١ٖض ي١ ٜاغاٟ ضش ٜاغاٟ ث

َٝت١ ز٠ض٠ٚ٠، بـ١اَلّ ئـ١ّ           ٠َٛظ٠ف ز ٠َٛٝن١ٟ ١ْنـ َٞ يـ١ نٛاضنـ ٠َٟٛٝ ٠ٚظٜفـ١ٟ خؤٜـسا ز٠بـ اْا٠ٚ ن١ يـ١ نٛاضنـ
َٝـساْٞ ظاْٝاضٜـ١ى نـ١ ئٝٓتٝٗـانٞ        َٞ ب١ ٜاغا١ٜنٞ خام ئ١ٚ ٠َٛظ٠ر١ سُٝا١ٜ بهـات يـ١ ث ٜاغا١ٜ ن١ َازاّ ز٠ب

َٝري ١َ          َٟ قػـ١ ١ٖٜـ١ نـ١ ز٠َيـ َٟ ١ْى ٖـ١َٛٚ ظاْٝاضٜـ١ى، يـ١ ضاغـتٝسا ١ْٖـس غـ١ي١ٕ ئ١طـ١ض ضاغـت    قإْٛ بهط
َُٝٛٚا١ٜ ئ١ّ َازز٠ٜـ١ ططْطـ١، ١ٜنـ١ّ: ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ٟ       ١ْبٛٚ، ئ١ط١ض ضاغت ١ْبٛٚ عكٛب١ٟ تطٟ ١ٜ١ٖ، بؤ١ٜ ث
َُٝـ١ زاَـإ ْـ١ْا٠ٚ ٚ يـ١ ٖـ١َٛٚ ٜاغـاناْٞ دٝٗاْـسا              َٝهٞ عاي١َٝـ١ ئ ٜاغان١ ت١نًُٝـ١ ز٠نـات، نـْٛه١ ١َبـس٠ئ

َٝط ٚا١ْٓٝ  َٝٞ ٚا١ٜ ب١ بهـٛٚنٞ، ت َٝو ث َٟ ٜاغـا١ٜى ز٠ضنـ١ٜٔ بـؤ        ١ٜ١ٖ، ئ١ط١ض ن١غ َُٝـ١ ز٠َاْـ١ٚ نـ١ ئ٠ٚ١ٜـ١، ئ
َٝهٞ   َٝط ٚا١ْٓٝن١ بؤ غٝػـت١َ َٝطَٛإ ئ١ط١ض ت َٝهٞ زاخطاٚ، ب َٞ ٜإ غٝػت١َ َٝهٞ نطا٠َٚإ ١ٖب ئ٠ٚ١ٟ غٝػت١َ
َٞ، ئ١طـ١ض بـ١ض٠ٚ زاخـطاٚ       َٝهٞ نطا٠َٚـإ ٖـ١ب َٜٓري بؤ ئ٠ٚ١ٟ ؾ١رار١ٝت ٚ غٝػت١َ َٞ باؾؤٜ َازز٠ ز نطا٠ٚب

َٝطَٛإ  غ١ز بٝاْٛٚ ١ٜ١ٖ بؤ ئ٠ٚ١ٟ زاٜبد٠ٚ١ٜٓ١، بؤ١ٜ ٖٝٛازاضّ ب١ّ ١ْر١غ١ ئٝـ به١ٜٔ، نـْٛه١  بط ؤٜٔ ب
ئ١ّ ٜاغا١ٜ ي١ ز٠ضن١ْٚٛن١ٟ ٚ ي١ ثاؾـاْٝـ تٛٚؾـٞ ئٝٓتٝكـاز ز٠بـري، تٛٚؾـٞ ئٝٓتكـازٟ ز٠ض٠ٚ٠ف ز٠بـري،        

َِٝ باؾــ١ ٜاغــا١ٜى ز٠ضبهــ١ٜٔ  ٚ ئــ١ّ ئٝٓتٝكــازٟ نؤَــ١َيطاٟ َــ١ز٠ْٞ ٚ ضؤشْاَــ١ ْٛٚغــاْٝـ ز٠بــري، بؤٜــ١ ثــ
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َٝت٠ٚ١، ١َبس٠ئٞ ) َٝٞ ب َٝٝسا د َٝه١ ت َٝـٞ    9َازز١ٜ٠ ١َبس٠ئ َٝٝـسا د ( ي١  ٜاغاٟ عاغيٞ، ٖٝٛازاضّ ئ١ٚ ١َبس٠ئـ١ ت
َُٝـ١ ٜاغـا١ٜنٞ          َٞ نـ١ ئ َٝطـ١ٟ ئـ٠ٚ١ب َٝـت ٚ د َٝت٠ٚ١، نْٛه١ ظؤض ططْط١ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ٜاغان١ ٜاغـا١ٜنٞ دـٛإ ب ب

 بايإ ز٠ضنطز٠ٚٚ، غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٝ  ٌ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
 ناى عْٛٞ ت١ٚظحيتإ ١ٜ١ٖ؟ ر١ضَٛٚ.

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜتـ١              َٝؿـٓٝاض٠ن١ٟ ئـ١ٚإ بـا خبط َٟ، ث زٜاض٠ شَاض١ٜ٠ى يـ١ ئ١ْـساَإ زاٚاٜـإ نـطز٠ٚٚ ئـ١ّ َازز٠ٜـ١ ئًٝػـا بهـط
١َُٝ يـ١ يٝصْـ١ٟ ٖاٚبـ١ف ثؿـتطري     َٝـ ئ٠ٚ١ف ئ َٝؿـٓٝاض٠ناصيإ بـ١      ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، ث ٟ يـ١ َازز٠نـ١ ز٠نـ١ٜٔ ٚ ث

١ٜ٠َٛٝى زاض ؾت٠ٚٛ ن١ غٝاغ١نٞ طؤض ا١ٜ، غٛثاؽ.  ؾ

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ناى غاالض ر١ضَٛٚ.

َٜع غاالض حمُٛز َطاز:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــ١،      ــ١ّ ١ْق ــتٝسا ئ ــ١ ضاغ ــ١َإ، ي ــساَاْٞ ث١ضي َٜعإ ئ١ْ ــ١ض  ــت١ٝ،    ب َٝهٞ طؿ ــٝج َٟ ثط ٠ْػ ــط ــٛ ز٠ٚت َٝه١ ٠ٚن ــ ١ْق
َٝهٞ دٝٗا١ْٝ، ئ٠ٚ١ٟ ناى ئاغؤ ٚتٞ ت١ْٗا ض٠ئٞ بطاز٠ضاْٞ َٛعاض٠ظ٠ ْـ١بٛٚ، بـ١َيهٛ ض٠ئـٞ يٝص١ْنـ١      ثط ٠ْػٝج
َٞ، ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ ض٠ئـٞ ٖـ١ََٛٚإ بـٛٚ،            َٞ ز٠غـتٝإ خـؤف بـ ١ٜ٠َٛٝنٞ طؿيت، ئ١ط١ض َٛعـاض٠ظ٠ف بـ بٛٚ ب١ ؾ

َٞ    د١ْابٝؿت ت١ئٝست نطز، زاتط ؾ َٝو ١ْٝ، نْٛه١ ئ١َ١ ططْط١ يـ١ّ ٜاغـا١ٜ ٖـ١ب ت٠ٚ١، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ٖٞ ت١ض٠ر
ٍَ ئـ٠ٚ١ٜٔ ئـ١ّ             ١َُٝ ٠ٚنـٛ يٝص١ْنـ١ زٚادـاض َٛت١َ١غـهري بـ١ ز٠ْطـٞ ظؤضٜٓـ٠ٚ١ نـ١ ي١طـ١ ي١ ضاغتٝسا، بؤ١ٜ ئ

َٜت١ ر١ضَاْب١ض، ١ٖض َٟ بهط َٝت٠ٚ١ ٠ٚنٛ خؤٟ، ئ٠ٚ١ٟ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ َٛخبري٠ٚ٠ ١ٜ١ٖ، ال برب َٓٝ ٠ٖٚا َازز١ٜ٠ سي
َٟ، ي١ٚا١ٜ١ْ ي١ ق١غسٟ زاض ؾت٠ٚ١ٓن١ ظ٠عٝف بٛٚبري ئ١طـ١ض ْـا ٠ٚنـٛ     ١ٜى، زٚٚ ٚؾ١ٟ ال٠ٚنٞ ١ٜ١ٖ بطؤض زض 

َٝت٠ٚ١، غٛثاؽ. َٓٝ َٝع٠ بؤ ٜاغان١ سي  ١َبس٠ئ١ن١ ب١ٖ

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٜت١ٚ َٝو زاٚاٜإ نطز٠ٚٚ ئ١ّ َازز٠ٟ ئًٝػا بهط َٝػتا ن١ْس ن١غ َٞ ئ ٠، ئاخط نان١ ئ٠ٚ١ ١ٜى، ئ٠ٚ١ زٚٚ، ئ٠ٚ١ غ

َٜعاْـ١       زٜػإ ْاٚتإ ز٠ْٛٚمس٠ٚ١ ب١غ١ض ناٚإ، ١ٖض تؤ ْٞ ئاخط ئ٠ٚ١ ناغ١ظٟ تطٜؿـِ بـؤ ٖـات٠ٚٛ، ئـ١ّ ب١ض 
َٝؿـتا زٚٚ َازز٠َـإ تـ١ٚاٚ        ١َُٝ يـ١ ب١ٜاْٝـ٠ٚ١ زاْٝؿـتٜٛٚٔ ٖ ْاٜٚإ ْٛٚغطا٠ٚ قػ١ به٠ٚ١ْ١، ت١بع١ٕ ئ٠ٚ١ ئ

 َٞ َٜت٠ٚ١، ر١ضَٕٛٚ ْاٚتإ ز٠ْٛٚغري، ئـ١ّ  ١ْنطز٠ٚٚ، ئاخط ْاب َٝت ئًٝػا بهط نان١ خؤ ن١غٞ تطٜـ ١ٜ١ٖ ز٠َي
ْاٚا١ْ ْٛٚغطإٚ )غؤظإ خإ، ناى قازض اظيس، َاَؤغتا نا٠ٚ، ناى عُاز، ناى ١ْشاز، ناى س١َ١ غعٝس، ناى 

َٞ بٝد١ْـ١ ز٠ْطـ٠ٚ١، نـْٛه١ ١ٖ       َٞ   بطٖإ، ناى غ١ض١ْٖط، ناى ١ْضضيإ(، ئاخط غـٝاغ١ٟ خؤتـإ ْـاب ٜـ١ ز٠َيـ
َٜت٠ٚ١، ئ١ٚ زٚٚضتط٠، ر١ضَٛٚ َاَؤغتا نا٠ٚ. َٞ َازز٠ن١ ئًٝػا بهط  ز٠ب
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َٜع نا٠ٚ حمُس اَري:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ داض قػ١ ز٠نـات بـ١ْاٟٚ    ٍَ ب٠ٚٛ، ١ٜ١ٖ غ َٝه١ َٝهه٠ٚٛ قػ١نطزٕ ٚ ْٛقت١ٟ ْٝعاَٞ ت َُٝإ ت ١َُٝ ي ب١ضاغيت ئ
 ْٛقت١ٟ ْٝعاَٞ،،،،،

َٜع ز.اضغال  ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
َٝػتا َاَؤغتا نا٠ٚ ) َِٜ زا٠ٚ ب١ تؤ؟11ئ  ( ن١ؽ ْاٜٚإ ْٛٚغطا٠ٚ ب١ْاٟٚ ْٛقت١ٟ ْٝعاَٞ، ب١ؽ ض

َٜع نا٠ٚ حمُس اَري:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ دـاض قػـ١ ز٠           َٝو ١ٖٜـ١ غـ نـات  ٖٞ َٔ ْٛقت١ٟ ْٝعا١َٝ ي١غـ١ض ئٝـساض٠زاْٞ ئـ٠ٚ١ ب١ضاغـيت، ٜـ١عين خـ١َيه
َٞ، نٛاض داض ١َٖإ قػ١ ز٠نات٠ٚ١، خ١َيهٝـ ١ٜ١ٖ ْاظامن ب١ْاٟٚ ْٛقت١ٟ ْٝعاَٞ....  ي١غ١ض ١ٜى َازز٠ غ

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ئ١ْٝ٠ٚ١ ٚا تؤف قػ١ ز٠ن١ٟ؟

َٜع نا٠ٚ حمُس اَري:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜ َٞ داض قػ١ بهات، غٛثاؽ.ٖٞ َٔ ْٛقت١ ْٝعا١َٝ، زاٚا ز٠ن١ّ ض َٜت١ خ١َيو غ  ط١ ١ْزض

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝب١ْٚٛ، ر١ضَٛٚ. َٟ ي  غٝاغ١تإ ن١ٝ؟ ناى عْٛٞ، بؤ ز٠ْطسإ ١ْٝ ١ٖض بؤ طٛ

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 املاز٠ ايػابع١ عؿط٠: ملا١ٜ املٛظف 

ُٜسيٞ مبعًَٛات سٍٛ كايأات  أٚ أْتٗانات تطتهب نس ايكإْٛ. ٛظ اٜكا  عكٛب١ ع٢ً أٟال جي  َٛظف ايصٟ 
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜت٠ٚ١؟ تها١ٜ ز٠غت  ٍَ ئ٠ٚ١ زا١ٜ ئ١ّ َازز١ٜ٠ ئًٝػابهط َٞ ي١ط١ َٜعإ ئٝػتا ئًٝػان١ ز٠خي١َ١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، ن ب١ض 
َٝتـ٠ٚ١؟ تهاٜـ١ ز٠غـت    95ب١ضظنات٠ٚ١، ) َٓٝ ٍَ زا١ٜ سي َٞ ي١ط١ َٜت٠ٚ١، ظؤض غٛثاؽ، ن ٍَ زا١ٜ ئًٝػابهط ( ن١ؽ ي١ط١
َٜٓٓـ٠ٚ١ بـؤ          49ب١ضظنات٠ٚ١، ) َٝتـ٠ٚ١، تهاٜـ١ ئـاخري غـٝاغ١ خبٛ َٓٝ َٝتـ٠ٚ١، ن١ٚاتـ١ ز٠َ َٓٝ ٍَ زاٜـ١ سي ( ن١ؽ ي١ط١

 ز٠ْطسإ، ناى عُط تها١ٜ ز٠ْطٞ ي١غ١ض زضا، ر١ضَٛٚ.
َٜع ز. عُط ظيس اَري  )ْٛض٠زٜين(: ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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١ٜ٠َٛٝنٞ    َٝؿٓٝاضٟ ئ٠ٚ١ٜإ ١ٖبٛٚ بـ١ ؾـ َٝهٞ ث١ضي١َإ ن١ َْٛاق١ؾ١ٟ ئ١ّ َازز٠ٜإ نطز٠ٚٚ ث ن١ْس ئ١ْساَ
َٝؿٓٝاض ٚ زٚٚباض٠  ١َٓٝزا، نْٛه١ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ض٠ناٟٚ ث َٜت٠ٚ١، َٔ بؤ١ٜ ز٠ْطِ ث ٚضز زٚٚباض٠ غٝاغ١ بهط

١َُٜٝإ ١ْنطز، غٛثاؽ.زاض ؾت١ٜ٠ٚ١ٓنٞ ٚضزٟ ب١ض د َٝب١ٝٓٝناْٞ ئ  ١غت١ن١ضٟ ت

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
.٠ٚ١َٜٓٓ َٞ، باؾ١ ت١ٚاٚ، ر١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ئاخري غٝاغ١تإ خبٛ  ب١َي

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜ ١َُٝ غٝاغ١ن١َإ طؤض ٟ ئ١ط١ض زٜك١تٞ خٛ  ٓس٠ٚ١ْٟ غٝاغ١ن١ بس٠ٜٔ،ئ

 املاز٠ ايػابع١ عؿط٠: ملا١ٜ املٛظف 
ُٜسيٞ مبعًَٛات سٍٛ كايأات  أٚ أْتٗانات تطتهب نس ايكإْٛ. ال جيٛظ اٜكا  عكٛب١ ع٢ً أٟ  َٛظف 

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
ٍَ زا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غ َٞ ي١ط١ َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْط٠ٚ١، ن َٜعإ ئ ٍَ زاٜـ١، ظؤض    45ت ب١ضظناتـ٠ٚ١، ) ب١ض  ( نـ١ؽ ي١طـ١

ٍَ زاْٝـ١؟ تهاٜـ١ ز٠غـت ب١ضظناتـ٠ٚ١، )     َٞ ي١ط١ ٍَ زاْٝـ١، ظؤض غـٛثاؽ، ب١ظؤضٜٓـ١ٟ      37غٛثاؽ، ن ( نـ١ؽ ي١طـ١
 ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ر١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط.

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٓٝاضٟ نطزٚ ١ٜ٠َٛٝ:يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ث َٟ ي١غ١ض ثطؤش٠ن١ ب١ّ ؾ  ٠ٚ َازز١ٜ٠نٞ تط ظٜاز بهط

 املاز٠ ايجا١َٓ عؿط٠: االعرتاض
حيل يهٌ ؾدل، االعرتاض عًم٢ قمطاضات ٚ أدمطا٤ات املؤغػم١ ايعاَم١ أٚ اـاقم١ أَماّ املطادمع االزاضٜم١ ايعًٝما،           

 ٚضٖا ٚ ق اؿاالت افت١ٝ:اهل١٦ٝ، ٚ قانِ ايبسا٠٤ املدتك١ خميٍ َس٠ ال تتذاٚظ )غبع١  أٜاّ َٔ تأضٜذ قس
 أٚاًل: ضفض ايطًب، غٛا٤ نإ نًًٝا أٚ دع٥ًٝا.

 ثاًْٝا: ػاٚظ امل١ًٗ احملسز٠ الداب١ ٚفل املاز٠ )ايجا١َٓ/ ايأكط٠ غازغًا .
 ثايجًا: فطض تهايٝف غري نطٚض١ٜ ع٢ً َكسّ ايطًب.

 طًب ٚ اخأا٤ املعًَٛات  عٓ٘.ضابعًا: إسايت٘ أٚ أضؾازٙ إىل أنجط َٔ َؤغػ١ آخط٣, بٗسف تهًٌٝ َكسّ اي
خاَػًا: ايكطاض ايكمازض َمٔ قبمٌ قهُم١ ايبمسا٠٤ املدتكم١ ٜهمٕٛ قمابمًي يًطعمٔ متٝٝمعًا يمس٣ قهُم١ اغمتجٓاف              

  مخػ١ عؿط٠ ًَٜٛا َٔ تأضٜذ ايتبًٝغ أٚ اعتباضٙ َبًغًا ٚ ٜهٕٛ 15املٓطك١ بكأتٗا ايتُٝٝع١ٜ، ٚ خميٍ َس٠ )
 ايكطاض ايكازض ْتٝذ١ ايطعٔ باتًا.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
.٠ٚ١َٜٓٓ  ر١ضَٕٛٚ ب١ نٛضز١ٜن١ؾٞ بٝدٛ

َٜع ز. زاْا غعٝس قؤؼي:  ب١ض 
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َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
١ََٗٝيه٠ٚ١ْٚٛ  َازز١ٜ٠نٞ ئٝعاؼي: َازز٠ٟ ١ٖشز١ٖ٠ّ: ت

ــيت ٜــ       ــاٟ طؿ ــاْٞ زاَٛز٠ظط ــاض ٚ ضٜهاض٠ن ــ١ بط ٜ ــاض ٠ظاٜٞ ي ــ١، ْ ــؤٟ ١ٖٜ َٝو ب ــ ــ١ض ن١غ ــ١ضز٠ّ  ٖ ــ١تٞ ي١ب إ تاٜب
َٟ ي١ َا١ٜ٠ٚنسا ن١ يـ١ سـ١ٚت ضؤش    ١َضد١عٞ ئٝساضٟ بااَلتط، ز٠غت١، زازطاناْٞ ب١ضاٜٞ تاٜب١شي١ْس زا ز٠ضبرب 

َٟ ي١ّ باضا١ْٟ خٛاض٠زا: ١َٓٝث١ض   زٚاٟ ز٠ضنْٛٚٝإ ت
َٝت٠ٚ١. -د َٝهٞ ض٠تهطاب  زاٚا١ٜن١ ١ٖض ١َٖٟٛٚ ٜإ ب١ؾ

َٝ-ب َٜط٠ٟ َازز٠ٟ ١ٖؾت١ّ بط ط١ٟ ؾ١ؾ١ّ.َا٠ٟٚ ٠ٚاَلّ زا٠ٚ١ْ ي١ ناتٞ خؤٟ ت َٝت ب١ طٛ  ج١ض ٜب
َٞ.-ز َٝٓسضاب َٜٝٛػيت ب١غ١ضزا غ١ث َٝه١ٜٚٛنٞ ظٜاز ي١ ث  ت

َٞ بـ١ ١َب١غـيت ز٠غـت خ١َي١تاْـسٕ ٚ       -ز َٝهطابـ ي١ّ زاَٛز٠ظطا٠ٚ بؤ ئ١ّ زاَٛز٠ظطا ئ١ّ ز٠غت ٚ ئ١ٚ ز٠غـيت ث
.َٞٝ  ؾاضز٠ٚ١ْٟ ظاْٝاضٟ ي

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن  ٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ تـا ْـاٟٚ بٓٛٚغـري، ئـ١ّ      َٞ ت َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ن َٝٓذ١ّ ت١ضد١َ١ ١ْنطا٠ٚ، ب١ٚ غٝاغ١ٟ ن١ خٛ خاَيٞ ث
َٜعا١ْ ْاٜٚإ ْٛٚغطا٠ٚ )ناى ١ْشاز، ناى طياٍ، ناى ز. قباح، ئاٖـ١ْط خـإ، ثـ١ضيإ خـإ، نـاى ٜـاٚٚظ،        ب١ض 

ٍَ خإ( َٝؿ١ٚا ْٛقت١ٟ ْٝعاَت ١ٜ١ٖ؟ ر١ضَٛٚ.ناى عبساي١ًٟ ١َال ْٛضٟ، طَٛيٝعاض خإ، غ١ضطٛ  ، ناى ث

َٝؿ١ٚا تٛرٝل َػسٜس: َٜع ث  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

زٜاض٠ ْٛقت١ ْٝعا١َٝن١ٟ َٔ ي١غـ١ض ئ٠ٚ١ٜـ١ ئـ١ٚ َازز٠ٜـ١ َازز٠ٜـ١نٞ ئٝعارٝـ١، بؤٜـ١ َـٔ زاٚا يـ١ يٝصْـ١ٟ           
١َُٟٝ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ٖؤناضٟ ئ١ٚ َازز١ٜ٠ ن١ٝٝ ن١ ئٝعارـ١   ٖاٚب١ف ز٠ن١ّ بؤَإ ضٕٚٚ به٠ٚ١ْ١ بؤ ئ

َٞ، زٚاتط ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ قػ١ٟ ي١غ١ض به١ٕ، غٛثاؽ.  نطا٠ٚ؟ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ب١ضناَٚإ ضْٚٚوب

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ر١ضَٛٚ ناى بهط.

 
َٜع بهط نطِٜ حمُس )ئاغؤ(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝٓطاٚ َٞ، ئ١طـ١ض ٖـاتٛ ظاْٝـاضٟ        ئ١ٚ َازز١ٜ٠ بؤ ٖ َٝؿ٠ٚ١؟ ئ١ٚ َار١ ب١ زاٚانـاض زضا٠ٚ نـ١ ئٝعـترياظٟ ٖـ١ب ٠ت١ ث

َٜو ٜإ ١ٖض  َٝو ١ْى ١ٖض ب١ ت١ْٗا ظاْٝاضٟ ؾيت تطٜـ ئٝعواظٟ ١ٖبٛٚ ي١غ١ض ١ٖض بط ٜاض ١َٓٝزضا ٜإ نؤ١ََي ث
َٜط١ٜـ١نٝإ        َٜتـ١ بـ١ض، ض َٜطـا بطط َٞ ض َٝهٞ ١ٖض زاَٛز٠ظطا١ٜنٞ طؿيت بؤٟ ١ٖٜـ١ غـ َٜطـا    ئٝذطائ ئٝساضٜٝـ١، ئـ١ّ ض

َٝــٞ ز٠ٚتــطٟ ) بــؤ صيْٛٚــ١ ئ١طــ١ض تــؤ زاٚاٟ املطادممع ايساخًٝمم١ االزاضٜمم١ ، ئٝساض٠ٜٝــ١ ْاٚخؤٜٝــ١، بــؤ صيْٛٚــ١ ث
َٝـت ْـ١زا، تـؤ بـؤت ١ٖٜـ١ يـ١          َٝط ظاْٝاض١ٜنـ١ٟ ث ٠َٜٛب١ضا١ٜتٞ طؿيت ث١ض٠ٚضز٠ٟ ٖـ١ٚي ظاْٝاض١ٜنت نطز ي١ ب١ض 

َٝهٞ بـ    ااَلتط نـ١ ٠ٚظاض٠تـٞ ث١ض٠ٚضز٠ٜـ١، ٠ٚظٜـط٠، َٛضاد١عـ١      ضٟٚٚ َٛضاد١ع١ٟ ئٝساض٠ٚ١ٜٝ يـ١الٟ ١َضدـ١ع
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َٝه١ زاٚتـ١ بـ١ َٛقـ١ز٠َٞ ت١يـ١ب بـ١زاٚاناضٟ ظاْٝـاضٟ بـؤ         به١ٟ ئ١َ١ َٛضاد١ع١ٜ١نٞ ئٝساض١ٜٝ، ئ١َ١ س١ق
َٝهـٞ             َٜهـٞ ١ٖٜـ١ ي١غـ١ض بط ٜـاض ٜـإ ٖـ١ض ئٝذطائ َٝٝٛاٜـ١ ئـ١ٚ ئٝعواظ َٟ نـ١ ث ئ٠ٚ١ٟ ظاْٝاض١ٜن١ٟ ز٠غت بهـ١ٚ

َـ    َٝـ، ئ١ َٟ َٛضاد١عـ١ٟ خـاضدٞ، ٚاتـ١ يــ١        َٛئ١غ١غـ١ن١ٟ ثـ َٝـٞ ز٠ٚتـط ١ٜإ ٜـ١ى، ز٠ٖٚٚـ١ّ َٛضاد١عــ١ ث
ز٠ض٠ٚ٠ٟ زاَٛز٠ظطا طؿت١ٝٝن١، ئ١ٜٚـ ئ١ٚ َٛضاد١عـ١ٟ خاضدٝـ١َإ زا٠ٚتـ١ ز٠غـت ز٠غـت١ٟ غـ١ضب١خؤٟ       
َٝـــو نـــ١     َٜو ٜــإ ي١غـــ١ض ٖـــ١ض ئٝذطائ َٟ ز٠نــات ي١غـــ١ض ٖـــ١ض قـــ١ضاض َارــ١ناْٞ َـــطؤظ، َٛضاد١عـــ١ٟ ئـــ١ٚ

َٝت َٛضاد١عـ١ٟ ئـ١ٚإ       زاَٛز٠ظطا١ٜنٞ طؿيت ب١  َٞ، ز٠نـ َٝه١ٚا١ْٟ ئ١سها١َناْٞ ئ١ّ قاْْٛـ١ نـاضٟ نطزبـ ث
َٜـ ١ٖض غٛٚزٟ ١ْبٛٚ بؤؾٞ ١ٜ١ٖ ئ١َ١ بـؤ ٖـ١ض ٖاٚٚاَلتٝـ١ى ١ٖٜـ١ َٛضاد١عـ١ٟ قـ١ظا        ز٠نات، ئ١ط١ض ئ١ٚ

َٜو ١ٜ١ٖ، ئ١ٚ َٜط١َإ ي١ب١ضز٠ّ ١ٖض زاٚاناض َٞ ض ١َُٝ غ ١َّٝٝ، ١ٜعين ئ َٜط١ٟ غ ٠ٟ بهات، َٛضاد١ع١ٟ ق١ظائٞ ض
َٜط١ٟ ي١ب١ضز١َ٠، َٛضاد١ع١ٟ ئٝساضٟ زاخ١ًٝ، َٛضاد١ع١ٜـ١نٞ خاضدٝـ١ ي١الٜـ١ٕ     َٞ ض ظاْٝاضٟ زاٚا ز٠نات غ
            ّ١َٝٝ ز٠غت١ٜ١نٞ تـطٟ غـ١ضب١خؤ نـ١ ث٠ٜٛ١ْـسٟ بـ١ زاَٛز٠ظطـا طؿـت١ٝٝناْٞ تـط٠ٚ٠ ْٝٝـ١، َٛضاد١عـ١ٟ غـ

َٝهٞ طؿت١ٝٝ بؤ ١َٖٛٚ ٖاٚٚاَلتٝإ، غٛثاؽ.  َٛضاد١ع١ٟ ق١ظائ١ٝ، ئ٠ٚ١ َار

 َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
 ناى طياٍ ر١ضَٛٚ.

َٜع طياٍ   ابطاِٖٝ:طاٖط ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٟ، ٜــ١عين غــٝػ١ٟ َٛتًــ١قٞ   َٜــذي بــ١ض٠ٖائٞ ز َٝري غــ١ٜطٟ ئــ١ّ َــازز٠ بهــ١ٜٔ، خــاَيٞ ١ٜنــ١ّ نــ١ ز ئ١طــ١ض بــ
١ٜ٠َٛٝ ١ْٚعـ١ ْانؤنٝـ١ى ث١ٜـسا      ، أٚاًل: ضفض ايطًب، غٛا٤ نإ نًًٝا أّ دع٥ًٝا٠ٚضططت٠ٚٛ، ) ئ١ّ ر١ق١ض٠ ب١ّ ؾـ

ٍَ َازز٠ٟ ) َٝـت )     9ز٠نات ي١ط١ اشا مت ضفمض ايطًمب نًٝمًا أٚ دع٥ٝمًا، فعًم٢      ( ر١قـ١ض٠ٟ ١ٜنـ١ّ، ئ٠ٚ١ٜـ١ نـ١ ز٠َي
بؤ١ٜ ٜػًُ٘ اىل َكسّ ايطًب، غبب ايطفض ع٢ً إٔ ال خيطز ايػبب عٔ ،  ايصٟطز اياملٛظف املدتل إٔ ٜبر ق 

َٝؿٓٝاض ز أٚاًل: ضفض ايطًب، غٛا٤ نإ نًًٝا أٚ دع٥ًٝا َا مل ٜهٔ َؿأٛعًا باالغباب ايٛاضز٠ ق ايأكط٠ ٠ن١ّ )َٔ ث
َٞ ٜإ اٚاًل َٔ املاز٠ ايتاغع١ َٔ ٖصا ايكإْٛ ،  َٞ، بؤنٞ ض٠تٞ نطز٠ٚٚ؟ و دعئٞ ب ئ١ط١ض ٖاتٛ ئ١غباب ٚاظح ب

َٝيب ت١يـ١ب بـط ٚات ئـٝعواظ    َٜٝٛػت ْانات غاس َٞ، ٚابعامن ث ٍَ       نٛيٞ ب َٝؿـه١ف بهـات، نـْٛه١ َـ٠ٛظ٠ف ي١طـ١ ث
 ض٠ز٠ن١ٟ ئ١غباب١ناْٞ زٜاض نطز٠ٚٚ، ظؤض غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ناى س١َ١ غعٝس ْٛقت١ٟ ْٝعاَت ١ٜ١ٖ؟ ر١ضَٛٚ.

َٜع س١َ١ غعٝس س١َ١ عًٞ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝٛٚا١ٜ َازاّ َازز١ٜ٠نٞ ئٝعار ١ٝ ١َبس٠ئ١ٕٝ بٝد١ْ١ٜ١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئاٜا ئـ١ّ َازز٠ٜـ١ ظٜـاز    َٔ ث
َُٝٛٚاٜـ١          َٟ، ١ْى يـ١ ْـاٚ َْٛاق١ؾـ١ن١، نـْٛه١ ئٝعارـ١نطزْٞ َازز٠ٜـ١نٞ تـاظ٠ ث َٟ، زٚاتط َْٛاق١ؾ١ بهط بهط

َٟ، غٛثاؽ.  قبٛيٞ ز٠ْطساْٞ ز٠ٚ
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َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
١َُٝ ئٝتفاقُإ نطزٚ ٠ٚ ن١ ئ١ّ ضاثؤضت١ بؤ َْٛاق١ؾ١ٜ١، ئـ١ٚ َازز٠ٜـ١ف يـ١ ظَـين ضاثؤضت١ن١ٜـ١ ز٠ْطٝؿـٞ       ئ

 ي١غ١ض زضا٠ٚ، ناى ١ْشاز ر١ضَٛٚ.

:َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٛٚؾسا ٖـ١ضٚا بـٛٚ، ئـ١ٚ َاززاْـ١ٟ نـ١       ٍَ قػ١ن١ٟ ناى س١َ١ غعٝس زاّ، ي١ َازز٠ٟ ث تا ضاز١ٜ٠ى َٔ ي١ط١
َٟ، ئٝٓذـا   ئٝعار َٟ ن١ ئاٜا ضاظٜٔ ئٝعار١ بهـط َٞ ٠ٚضبطري َٝؿوٜـ َٛار١ق١ٟ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َاْٞ ث َٞ ث ١ْ١ ز٠ب

َٞ ز٠ظاْـٔ، بـ١اَلّ ئ١طـ١ض ٖـ١ض         َٝهٞ ئاغا١ٜٝ ٚ ٜاغـا١ٜٝنإ باؾوٜؿـٞ يـ َٟ ئ٠ٚ١ ساَي١ت زٚاٟ ئ١ٚ َْٛاق١ؾ١ بهط
َٝري ئٝعار١نطا٠ٚ ب ًَ ثاًْٝا: ػاٚظ امل١ًٗ احملمسز٠  ١ س١قٝك١ت ي١ )َٛغري ٕ ي١غ١ض ئ٠ٚ١ٟ ئ١ٚ َازز١ٜ٠ ئ١ط١ض باب

َٟ )    ميداب١ ٚفل املاز٠ )ايجا١َٓ/ ايأكط٠ غازغًا ، ي فُٝما اشا مل ٜهمٔ ػماٚظ املًٗم١     ب١ض٠ئٞ َـٔ ئـ٠ٚ١ ئٝعارـ١ بهـط
َٞ ي١بـ١ض         يعطٍٚف قاٖط٠ ،  َٞ داض ََٛهٝٓـ١ َـ٠ٛظ٠ؼي َٛختـ١م يـ١ زائري٠ٜـ١نٞ َٛع١ٜـ١ٕ ْـ١تٛاْ ١ٜعين ط١َي

َٞ ئـ٠ٚ١ ظٜـاز    ٖؤ١ٜنٞ قاٖري ١ْتٛا َٟ، ز٠بـ َٞ ئ٠ٚ١ ئ١ٚ سٝػاب١ٟ بؤ بهط َٝت ئ١ٚ ١َعًَٛات١ بسات، ١ٜعين ْاب ْ
َٟ ب١ ض٠ئٞ َٔ، ي١ ) َٟ   ثايجًا: فطض تهايٝف غري نطٚض١ٜ ع٢ً َكسّ ايطًب ، بهط ْاظامن، ١ٜعين ت١سسٜـس بهـط

ضابعًا: إسايتم٘  ١ )ظ٠ضٚضٟ ٚ غ١ٜط٠ ظ٠ضٚضٟ ب١ نٞ ضا زٜاض٠، ١ٜعين نا١َٟ ظ٠ضٚض١ٜ ٚ نا١َٟ ظ٠ضٚضٟ ١ْٝٝ، ي
َٝـط٠ف زٜػـإ      أٚ أضؾازٙ إىل أنجط َٔ َؤغػ١ آخط٣, بٗمسف تهمًٌٝ َكمسّ ايطًمب ٚ اخأما٤      اغيعًَٛـات عٓـ١(، ي

      َٞ َٝو ٖـ١ب َٞ ؾـت ١َُٝ ئٝػـجاتٞ بهـ١ٜٔ، ز٠بـ َٞ ْٚهطز١ْ، ١ٜعين نؤٕ ئ َٟ ي َٟ ن١ ئ٠ٚ١ ب١ ئاَادمٞ ض نؤٕ بعاْط
،َٞ َٟ نــ١ ئــ٠ٚ١ ٜــ١عين ََٛهٝٓــ١ ٚا ْــ١ب َٜــصض َٞ نــ١ َــ٠ٛظ٠ؼي َٛختــ١م  ٚاٖــا زابط  ٜــ١عين ١َٚظٚع١نــ١ ٚاْــ١ب

    َٞ َٟ يـ َٟ ن١ ئاٜا نؤٕ بـ١ ئاَـادمٞ ض َٞ ئ٠ٚ١ بعاْط َٞ ٕٚ بهات، ت١ظيًٝٞ بهات، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ز٠ب َٜٞ ي َٝيت ض ٜٚػتب
 ْٚهطز١ْ ٚ ت١ظي١ًٝ، غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ز. قباح ر١ضَٛٚ.

َٜع ز. قباح حمُس  دمٝب: ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝو ت١قـسِٜ          ئ١ّ َازز١ٜ٠ ن١ ئٝعار١نطا٠ٚ ظؤض ططْط١، ١ٜعين باغٞ ئـ٠ٚ١ ز٠نـات نـ١ ئـ١ٚ ن١غـ١ٟ نـ١ ت١يـ١ب
َٟ نٞ بهـات؟ ئ١َـ١ حمتـ١ٚاٟ     َٟ، زٚاٜٞ ض٠رعٟ ت١ي١ب١ن١ٟ ز٠نط َٝهٞ ز٠غت به١ٚ ز٠نات بؤ ئ٠ٚ١ٟ ١َعًَٛات

َٝو     َازز٠ن١ ئ١ٜ٠ٚ١، ب١اَلّ ١ٖغت ز٠ن١ّ غ١ض٠تا َٞ نـ١ ٖـ١ض ن١غـ ٟ ١َٚظٚع١ن١ ظؤض ط١ٚض٠تط ٚ رطاٚاْو ز٠بـ
َٞ ب١ض١َٖيػيت ١َٖٛٚ ئ١ٚ بط ٜاض ٚ ئٝذطائات١ٟ َٛئ١غ١غ١ٜ١نٞ طؿيت ٜإ تاٜب١تٞ بهـات ب١ضاَبـ١ض    َاؼي ١ٖب
١َضادعٞ ئٝساضٜٞ عٛيٝا، ئ٠ٚ١ ئ١ّ ١َٚظٚع١ ي١ ضاغتٝسا ي١ قٛاْٝين تطزا باؽ نطا٠ٚ، ١ٜعين باضٟ غ١ضؾاْٞ 

َٝري          ئ١ّ َازز ًَـ ١ٜ٠ ظؤض قٛضؽ نطا٠ٚ ب١ّ عٝٓٛاْـ١ ط١ٚض٠ٜـ١ٟ نـ١ يـ١ غـ١ض٠تان١زا ٖـات٠ٚٛ، تـ١ْٗا ز٠تـٛاْري ب
ضفض طًب٘ يًشكٍٛ ع٢ً املعًَٛات إٔ ٜعرتض ع٢ً ٖمصا ايمطفض ق   ١ٜعين ظؤض ي٠ٚ١ نٛضتط )حيل يهٌ ؾدل  
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َٝو ٖصٙ اؿاالت ،  َٞ ١ٖض ن١غ َٜت، ب١اَلّ ئ١ط١ض ئ٠ٚ١ب َٞ ئٝعـترياظ بهـات يـ١    ١ٜعين ساَي١ت١نإ زٜاضٟ بهط بتٛاْ
َٟ، ٜـ١عين يـ١ قـٛاْٝين تـط ١ٖٜـ١ نـ١          َٜين تطزا بـاؽ ز٠نـط ق١ضاضاتٞ َٛئ١غ١غ١ٟ عا١َ ٚ خاق١ ئ١َ١ ي١ ؾٛ
َُٝــ١ ز٠تــٛاْري باغــٞ ئــ٠ٚ١ بهــ١ٜٔ، ئــ١ٚ ن١غــ١ٟ نــ١ ض٠رــعٟ     ت١نــ١رٛيٞ ئــ١ٚ ١َٚظٚعــ١ٟ نــطز٠ٚٚ، تــ١ْٗا ئ

َٟ بؤٟ ١ٜ١ٖ ئٝعترياظ بهات، ١ٜن١ّ: زاٚاٟ َٝتـ٠ٚ١،      ت١ي١ب١ن١ٟ ز٠نط ئ٠ٚ١ بهات نـ١ غـ١ب١بٞ ض٠رع٠نـ١ ضٕٚٚ ب
َِٝ بـؤ صيْٛٚـ١، صيْٛٚـ١ٟ قاْٛصيـإ الٜـ١ ٖـ١ض          َٞ، ي١ قٛاْٝين تـطزا ز٠َيـ ب١اَلّ غ١ب١ب١ن١ف ئ٠ٚ١ْس٠ نطا٠ٚ ١ْب
َٟ بـ٠ٚ١ٟ بـ١ٜاْٞ غـ١ب١ب١ن١ بهـات،        َٝو ض٠رعٟ ت١ي١ب١ن١ نطا غ١ب١ب١ن١ ١ٜعين ئ١ٚ زائري٠ َـٛيع٠ّ ز٠نـط نات

َٞ ئــ١ٚ ١َع١ًَٜٛــ١ الٟ َــٔ ْٝٝــ١، ٜــاخٛز ئــ١ٚ   بــ١اَلّ غــ١ب١بٞ ظؤض ْــا ــ ًَ َٞ ب ، ١َغــ١ي١ٕ ئ١طــ١ض ٚتــٞ ز٠تــٛاْ
َٝت١ ْاٚ ئٝػتػـٓائات ٚ ضٜعث١ض٠ناْـ٠ٚ١، ن١ٚاتـ١ ٖـ١ض ب٠ٚ١ْـس٠ ئٝهتٝفـا بهـ١ٜٔ َازز٠نـ١ ٚا          ١َع١ٜ١ًَٛ ز٠ن

     ٚ َٝو ض٠رعٟ ت١ي١ب١ن١ نطا ب١ نٛيٞ ٜإ دٛظئٞ ئـ١ٚ ن١غـ١ٟ نـ١ ت١قـسضيٞ نـطزٚ َٜت٠ٚ١ ١ٖض نات ٠ غٝاغ١ بهط
َٜٓطا، ٜـاخٛز تـ١نايٝفٞ ظٜـاز يـ١              َٝجـ١ض  َٟ يـ١ٚ بط ٜـاض٠ ١ٜنـ١ّ ٜـاخٛز ََٛيـ١تٞ ٜاغـاٜٞ ت بؤٟ ١ٜ١ٖ ئٝعواظ بطـط

ــاالت     َٞ )ؼي اي ــ ــ١ ز٠َي ــإ ن ــاْٞ، ثاؾ ــ١ غ١ضؾ ــت خطاٜ َٜٝٛػ َٞ افتٝمم١: أٚاًل، ثاْٝممًا، ثايجممًا، ضابعممًا، خاَػممًا ،   ث ــ ز٠ب
َٝت١ ْاٚ  َٞ ي١ َازز٠ن١، نْٛه١ ْان َٞ ١َغـ١ي١ٕ زٚٚ    بط ط١ٜ١نٞ دٝاٚاظب ساَي١ت١نا٠ٚ١ْ، ١ٜعين خاَٝػـ١ٕ ز٠بـ

َٞ ٜإ ) َٝت١ ْاٚ ئ١ٚ ساَي١تا٠ٚ١ْ ن١ باؽ نطا٠ٚ، ن١ٚاتـ١   ثاًْٝا ب َٞ ئ١َا١ْٟ تط بيَب ب١ ض٠ق١ّ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ١ْن ب
١ٜ٠َٟٛٝ نـ١ ٖـ١َٛٚ قـ١ضاضت ٚ      َٞ ب١ٚ ؾـ ثٛخت١ٟ قػ١ناْٞ َٔ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ باضٟ َازز٠ن١ ئ٠ٚ١ْس٠ قٛضؽ ١ْب

َٟ، نٛضز١ٜن١ؾـٞ ٚؾـ١ٟ ئٝعـترياظ            ئٝذطائاتٞ َٛئ١ َٟ ٚ سـ١قٞ ئٝعـترياظ بـسض َٝـطزا بـاؽ بهـط غ١غـ١ٟ عاَـ١ ي
ــسإ(،     َٝ َٟ بــ١ )ب١ض١َٖيػــت نــطزٕ(، ٜــاخٛز )تا١ْي ــ١ ت١ضد١َــ١نطا٠ٚ بهــط حمتــ١ٚا٣ ت١ضد١َــ١نطا٠ٚ، بــ١ ١َٖي

ن١غ٢َ  َازز٠ن١ ئ١ٜ٠ٚ١، ب١آلّ ١ٖغت ز٠ن١ّ غ١ض٠تان٣١ ١َٚظٚع١ن١ ظؤض ط١ٚض٠تط ٚ رطاٚاْو ز٠ب٢َ، ن١ ١ٖض
َار٢ ١ٖب٢َ ب١ض١َٖيػت٢ ئ١ٖٚ١َٛٚ  بط ٜاض ٚ ئٝذطائاتا١ْ به١ٜٔ َٛئ١غ١غ١ٜ١ن٢ طؿت٢ ٜا تاٜب١ت٢ ب١ضاَب١ض 
١َضادع٢ ئٝساض٣ عٛيٝا، ئ١ّ ١َٚظٚع١ ي١ ض اغت٢ زا ي١ ق١ٚا٢ْٓٝ تطزا باؽ نطا٠ٚ، ٜـ١ع٢ٓ بـاض٣ غـ١ض ؾـا٢ْ     

َٝري ظؤض  ئ١ّ َازز١ٜ٠ ظؤض قٛضؽ نطا٠ٚ ب١ّ عٝٓٛا١ْ ط١ٚض٣١ٜ٠ ن١ ي١ غ١ض ًَـ ٠تان١ٜا ٖات٠ٚٛ، ت١ْٗا ز٠تٛاْري ب
حيل يهٌ ؾدل ضفض طًبم٘ يًشكمٍٛ عًم٢ املعًَٛم١ إ ٜعمرتض عًم٢ ٖمصا ايمطفض فم٢ ٖمصٙ           ي٠ٚ١ نٛضت تط )

َٝو بتـٛا٢َْ ئـٝعواظ بهـات يـ١          ( ١ٜع٢ٓ ي١ّاؿاالت ساَي١ت١نإ زٜاض٣ بهط٣َ، ب١آلّ ئ١ط١ض ئـ٠ٚ١ بـ٢َ ٖـ١ض ن١غـ
٢َٜٓ تطزا باؽ ز٠نط٣َ، ١ٜع٢ٓ يـ١ قـ١ٚا٢ْٓٝ تـط ١ٖٜـ١ نـ١      ق١ضاضات٢ َٛئ١غ١غ٣١ عا١َ ٚ خاغ ١ ئ١َ١ ي١ ؾٛ

ــع٣         ــ١ ض٠ر ــ٣١ ن ــ١ٚ ن١غ ــ١ٜٔ، ئ ــ٠ٚ١ به ــ٢ ئ ــٛاْري باغ ــ١ ز٠ت َُٝ ــ١ْٗا ئ ــطز٠ٚٚ، ت ــ٣١ ن ــ١ٚ ١َٚظٚع ــ١نفٛزي ئ ت
َٝتـ٠ٚ١،      ت١َي١ب١ن٣١ ز٠نط٣َ، بؤ٣ ١ٜ١ٖ ئٝعواظ بهات، ١ٜن١ّ/ زاٚا٣ ئ٠ٚ١ بهات نـ١ غـ١ب١ب٢ ض٠رع٠نـ١ ض ٕٚٚ ب

١ب١ن١ف ئ٠ٚ١ْس٠ نطا٠ٚ ١ْب٢َ، ي١ ق١ٚا٢ْٓٝ تطزا ز٠َي٢َ بؤ صي١ْٚٛ ن١ صي٣١ْٚٛ قاْٛصيإ ال١ٜ، ٖـ١ض  ب١آلّ غ١ب
َٝو ض٠رع٣ ت١َي١ب١ن١ نطا غ١ب١ب١ن١ ئ١ٚ زائري١ٜ٠ َٛيع٠ّ ز٠نط٣َ ب٣٠ٚ١ بـ١ٜا٢ْ غـ١ب١ب١ن١ بهـات، بـ١آلّ      نات

ٜـ  ٢ًََ ئ١ٚ ١َع١ٜ١ًَٛ ال٣ َٔ ١ْٝ،  َٝت١ ْـاٚ     غ١ب١ب٢ ظؤض ْا، بؤ صي١ْٚٛ ز٠تٛا٢َْ ب اخٛز ئـ١ٚ ١َع١ًَٜٛـ١ ز٠نـ
َٜتـ٠ٚ١، ٖـ١ض        ئٝػتػٓائات ٚ ض ٜعث١ض ٠نا٠ٚ١ْ، ن١ٚات١ ١ٖض ب١ ئ٠ٚ١ْس٠ ئٝهتفـا بهـ١ٜٔ، َازز٠نـ١ ٚا غـٝاغ١ بهط
نات٢َ ض٠رع٣ ت١َي١ب١ن١ نطا، ب١ نٛزي ٜإ ب١ دٛظئ٢، ئ١ٚ ن١غـ٣١ نـ١ ت١قـسضي٢ نـطز٠ٚٚ، بـؤ٣ ١ٖٜـ١ ئـٝعواظ        
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َٜٝٛػـت خطاٜـ١ غـ١ض     بطط٣َ ي١ٚ بط ٜاض٠، ٜاخٛز ئ١ط١ض َ َٜٓسضا، ٜاخٛز ت١نايٝف٢ ظٜاز يـ١ ث َٝج١ض  ؤَي١ت٢ ٜاغا٢ٜ ت
ز٠بـ٢َ بط ط١ٜـ١ن٢ دٝـاٚاظ بـ٢َ يـ١ َازز٠نـ١، نـْٛه١         5،4،9،3،1ؾا٢ْ، ثاؾإ ن١ ز٠َي٢َ )ر٢ اياالت االتٝـ١:  

َٝت١ ْاٚ ساَي١ت١نا٠ٚ١ْ، ١ٜع٢ٓ )خاَػا( ز٠ب٢َ زٚٚ ب٢َ ٜإ ) ١ ض٠قـ١ّ، بـؤ   ( بـ٢َ، ئ١َاْـ٣١ تـط ببـ٢َ بـ     ثاْٝما ْان
َٝت١ ْاٚ ئ١ٚ ساَي١تا٠ٚ١ْ ن١ باغهطا٠ٚ، ن١ٚات١ ثٛخت٣١ قػـ١ن٣١ َـٔ ئ٠ٚ١ٜـ١ نـ١ بـاض٣ َازز٠نـ١        ئ٣٠ٚ١ ١ْن
َٝط٠ بـاؽ بهـط٣َ ٚ    ٣١ٜ٠َٛٝ ن١ ١َٖٛٚ ق١ضاضات ٚ ئٝذطائات٢ َٛئ١غ١غ٣١ عا١َ ي ئ٠ٚ١ْس٠ قٛضؽ ١ْب٢َ ب١ٚ ؾ

    ٚ ٠ بـ١ ١َٖيـ١ ت١ضد١َـ١ نـطا٠ٚ، بهـط٣َ بـ١       س١ق٢ ئٝعواظ بسض٣َ، نٛضز١ٜن١ؾ٢ ٚؾـ٣١ ئـٝعواظ ت١ضد١َـ١ نـطا
َٝسإ، ظؤض غٛثاؽ.  ب١ض١َٖيػت نطزٕ ٜاخٛز تاْٛٚت ي

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 
 ث١ضيإ خإ ر١ضَٛٚ.

َٜع ث١ضيإ عبسايهطِٜ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝب٢ٓٝ بهٛٚنِ ١ٜ١ٖ، ١ٜن١ّ/ ١ٖض٠ٚنٛ ٖاٚنـاضّ نـاى    ثؿتطري٣ ي١ زاض ؾت٢ٓ ئ١ّ َازز١ٜ٠ ز٠ن١ّ، ب١آلّ زٚٚ ت
َٝهـ٠ٚٛ؟،        َٝٓطاب٢َ، ْـاظامن ١َب١غـت نـ١ٝ يـ١ٚ ت َٜٝٛػت٢ ب١غ١ضزا غـ١ث َٝه٣ٚٛ ظٜاز ي١ ث ١ْشاز ر١ض٣َٚٛ، ئ١ٚ ت

َٝط٠ ن١ خاَي٢  َٝط٠ زٜاض ْٝـ١،   اسايت٘ اٚ اضؾازٙ اىل انجط َٔ َؤغػ١ اخط٣ ٖات٠ٚٛ ) 4ز٠ّٚٚ/ ي ْاظامن ١ٜع٢ٓ ي
َٝه٢ ثـ١ض٠ٚضز٠ٜٞ ١ٖٜـ١ ز٠نـري بـؤ ال٣          نؤٕ ئـ١ٚ ز٠غـت ٚ ئـ١ٚ ز٠غـت     َُٝـ١ ثطغـ ٢ ثـ٢َ نـطا٠ٚ؟، ١َغـ١ي١ٕ ئ

َٝط٠ ض ٕٚٚ  َٝػتا ي َٜت١ ن٣َٛ؟ ١ٜع٢ٓ زٜاض ١ْٝ، ئ َٝط َٜت١ ْاٚخؤ ز٠ٜٓ َٝط ٠ٚظاض٠ت٢ ث١ض٠ٚضز٠، ئاٜا ي١ ث١ض٠ٚضز٠ ز٠تٓ
َٜت٠ٚ١، ١َب١غت١ن١ ن١ٝ؟، ظؤض غٛثاؽ.  بهط

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ؿاض ر١ضَٛٚ.ناى ٜ
 
 

َٜع ٜؿاض دمِ ايسٜٔ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝـسا٢ْ ظاْٝـاض٣ ١َٖيـ١، نـات٢َ ظاْٝاض١ٜنـ٣١       َٝو ظٜاز بهط٣َ، س١ق٢ ئٝعواظ ١ٖب٢َ ي١ نات٢ ث َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ خاَي ث
َٝـ٢ ز     َٞ ز٠زات ئٝعواظ ْانات ظاْٝاضٟ ب١ٚ ن١غ١ بسات ن١ زاٚا٣ ز٠نات، ب١آلّ ئـ١ٚ ظاْٝاضٜـ١ نـ١ ث ٠زات، ئـ١ٚ  ث

ظاْٝاضٜــ١ ْٝــ١ نــ١ ئــ١ٚ زاٚا٣ نــطز٠ٚٚ، ظاْٝاضٜــ١ن٢ تــط٣ ثــ٢َ ز٠زات، نــ١ بــؤ زٚادــاض بــؤ٣ ز٠ضز٠نــ٣َٚ١ ئــ١ٚ    
 ظاْٝاضٜا١ْ ١ْٝ ن١ ئ١ٚ زاٚا٣ نطز٠ٚٚ، ئ١ٚ نات٢ ئ١ٜٚـ س١ق٢ ئٝعواظ٣ ١ٖب٢َ، غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ئا١ْٖط خإ ر١ضَٛٚ.
َٜع ئا١ْٖط   عاضف:ب١ض 
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َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
( ٚابـعامن  ضابعا اسايت٘ ٚاضؾازٙ اىل انجمط َمٔ َؤغػم١   َٔ ئٝػتفػاض٠نِ ١ٜ١ٖ ي١ يٝص٣١ْ قا٢ْْٛ ناى ع٢ْٛ، )

ي١  سأغ ايٛثا٥ل ، 13ٚدٛز ٚثٝك١ يس٣ َؤغػ١ اخط٣  ٚ )املاز٠  11ئ١ٚ َازز١ٜ٠ َٛت١ع١يٝك١ ب١ َازز٣٠ )
َٝو َٛئ١ َٝٔ )ث١بًٝو ئٝٓفؤض١َٜؿٔ ئؤرٝؼ(، ٖـ١َٛٚ  ٚآلتا٢ْ ز٠ض٣َ ثاف ن١ْس غاَي ٢َٝ ز٠َي غ١غ١ٜ١ى ١ٜ١ٖ ث

َٝت١ ئــ١ٚ ١َنت١ب١ٜــ١ ٜــإ ئــ١ٚ زائري٠ٜــ١، ٖــ١ض٠ٚنٛ سفــع٣      َٝه٢ ب١غ١ضنــٛٚ، ز٠نــ َٝو نــ١ َــٛز٠ت َــ١عًَٛات
ــ٢َ،         ــِٖٛٝ ب ــ١ن٢ َ َٝٓت ــت، زؤنٝؤَ َٝ ــ٢ ب ــ١ن٢ عًُ ــ٢َ، ب١سػ ــ١ٜ١ى ب ــ١ض َٛئ١غ١غ ــ١ٚضاق٢ ٖ ــ٢َ، ئ ــائٝل ب ٠ٚغ

َٝٓت١ى ي١ نٔ ؾ١خ ػ١ن٢ ١ٖب٢َ، ئ١ٚ ث١بًٝو ئٝٓفؤض١َٜؿٔ ئؤرٝػ١ ظؤض ظؤض َُٖٛٝـ١ يـ١ ئـ١سها٢َ    زؤنٝؤَ
َٜت٠ٚ١، ب١ ١َزا٣ ب١عٝس ٜإ ق١ضٜب زاسي١ظض٣َ، بؤ ئ٣٠ٚ١ ئ١َ١ ئـ١ٚ غـ٢َ ئ١ؾـهاالت٣١ نـ١      ٢َٝ بؤ بهط عا١َ د
ز٠بــ٢َ يــ١ سفــع٣  ٠ٚغــائٝل ٚ ٚدــٛز٣ ٠ٚغــائٝل يــ١ َٛئ١غ١غــ٣١ ئــٛخطا تــ١ْعِٜ بهــات، بــ١آلّ ت١ْعضي١نــ١  

َٝ َٝج١ض ١ٖب٢َ، ١ٜع٢ٓ ن١ ب١ؾ ١ٜ٠ٛن٢ ع١غط٣ ت١ن١ٓيؤش٣، نْٛه١ ئ٠ٚ١ ز٠ب٢َ زٚٚ باب٢ ١ٖب٢َ، باب١ى ١ٖب٢َ ث
َٝت            ئ١ٚضام ١ٖب٢َ، باب١ى ١ٖب٢ ئـؤٕ الٜـٔ، بـ١ ت١نٓـ١يؤدٝا، ئـ١َٔ بـ١ َـ١عًَٛات ز٠َـ٣َٚ١ ي١غـ١ض ئٝٓتـ١ضْ

ض٣َ ٚ تـؤظ٣ زَي بهـ٣َٚ١   ز٠ن١ُ غاٜت٢ ئ١ٚ َٛئ١غ١غ١ٜ١ ٚ ز٠ٜه٠ٚ١َ١، ْا ئ٣٠ٚ١ ن١ راٌٜ ي١غـ١ض ٜـ١ى زابٓـس   
َٝتـ٠ٚ١، ٚاّ ثـ٢َ باؾـ١ بـؤ ئ١ؾـهازي ئـ١ٚ غـ٢َ َازز٠ٜـ١ نـ١              َٝه٢ زَي بجطغ٢ ْـ١ظا٢ْ يـ١ نـ٣َٛ بٝبٝٓ ن١ ز٠ن٢ ؾت

َٝري ٜـإ       13ٚ َاز٠  11)ضابعا، َاز٠  ١َُٝ ئٝكواس٢ به١ٜٔ يـ١ ئـ١سها٢َ عاَـ٣١ َٛئ١غ١غـ١ٜ١ن٢ ٚا زابٓـ ( ئ
َٝطاٜـ١ى ١ٖٜـ١، نـْٛه١ )ثـ١بًٝو ئٝٓفؤض١َٜؿـٔ       ١َنت١ب١ى ئ١ٚ ن١ْا٣ٚ زَي بٓسض٣َ، ١َنت١ب١ن١ ي١ ١َٖٛٚ د

َٜٓري ي١ ١َٖٛٚ ٚآلت٢ زْٚٝا ١ٜ١ٖ، ئ١ٚ َٛئ١غ١غـ١ٜ١ف يـ١ ٖـ١َٛٚ     ١َُٝ ز٠ضز َٝػتا ئ ئانت( ئ١ٚ قا٣١ْْٛ ن١ ئ
ٚآلت٢ زْٚٝا ١ٜ١ٖ، بؤ ئ٣٠ٚ١ بتٛاْري )ع٢ً اغيس٣ ايبعٝـس( تـ١ْعضي٢ بهـ١ٜٔ، ئ١طـ١ض ئُٝهاْٝـ١ت ٖـ١ب٢َ؟، ظؤض       

 غٛثاؽ.
َٜع   ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:ب١ض 

 ناى عبسار ر١ضَٛٚ.
 

َٜع عبسار ١َال ْٛض٣:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َِٜ زَي          َٝت٠ٚ١، ب١ؽ تـ١ْٗا ٜـ١ى غـ١ضدم٢ بهـٛٚى ئ١طـ١ض بطاز٠ضاْـ٢ يٝصْـ١ طـٛ َٓٝ ٍَ ئ٠ٚ١ّ َازز٠ن١ سي َٔ ي١ط١
ي١ب١ضز٠غـت١( ١ٖغـت ْانـ٣١ باغـ٢ ظاْٝـاض٣      بططٕ، غ١ض٠تا٣ َازز٠ن١ تا٠ٚنٛ خـاَي٢ )خ نـ١ َـٔ نٛضز١ٜنـ١ّ     

٢َٝ(، بؤٜـ١ ٚاباؾـو٠ بـؤ ئـ٣٠ٚ١ ب١ضنـا٣ٚ       ز٠نات تا٠ٚنٛ ز٠ط١ٜت١ خاَي٢ )ت( ن١ ز٠َي٢َ ) ؾاضز٣٠ٚ١ْ ظاْٝاض٣ ي
َٜهاض٠نـا٢ْ زاَٛز٠ظطـا٣             َٝو بـؤ٣ ١ٖٜـ١ ْـاض ٠ظا٢ٜ يـ١ بط ٜـاض ٚ ض  ١ََٖٛٚإ ض ٕٚٚ ب٢َ نـات٢َ نـ١ ز٠َيـ٢َ ١ٖضن١غـ

ضز٠ّ ١َضدـ١ع٢ ئٝـساض٣ بـاآلتط يـ١ ز٠غـت٣١ زازطـا٣ بـ١ضا٢ٜ تاٜب١شي١ْـس ز٠ضبـرب ٣َ          طؿت٢ ٜإ تاٜبـ١ت٢ ي١بـ١  
ئ١ط١ض ظاْٝاض٣ ث٢َ ١ْزضا، ١ٜع٢ٓ بـؤ ئـ٣٠ٚ١ ١ٖغـت بهـ٣١ َازز٠نـ١ ث٠ٜٛ١غـت١ بـ١ٚ ساَي١تـ٠ٚ١ نـ١ ظاْٝـاض٣           

 ْازض٣َ، نْٛه١ باغ٢ ئ٠ٚ١ ١ْنطا٠ٚ، ٖٝٛازاضّ ث١ٜا١َن١ ض ٕٚٚ ب٢َ، ١ٖض ئ٠ٚ١ْس٠.
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َٜع ز.اضغالٕ   باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:ب١ض 

 طَٛيعاض خإ ر١ضَٛٚ.
َٜع طَٛي  عاض قازض:ٝب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝؿـٓٝاض ز٠نـ١ّ َـا٣٠ٚ ئـ١ٚ سـ١ٚت ض ؤش٠          ٠َٚيآل َٔ ي١ٚ َازز١ٜ٠ ن١ غ١ٜط٣ ز٠ن١ّ سـ١ٚت ض ؤش زاْـطا٠ٚ َـٔ ث

َٝو بؤ٣ ١ٖب٢َ ْاض ٠ظا٢ٜ ي َٝت، )١ٖضن١غ ١ بط ٜاض ٚ ئٝذطائات١نا٢ْ زاَٛز٠ظطا٣ بهط٣َ ب١ ز٠ ض ؤش ٚات١ ئاٚا٣ زَي ب
ض ؤش زٚا٣  11طؿــت٢ ٜــإ تاٜبــ١ت٢ ٖــ١ب٢َ ي١بــ١ضز٠ّ ز٠غــت١ ٚ زازطــا٣ تاٜب١شي١ْــسزا يــ١ َا٠ٜٚــ١ى زا نــ١ يــ١  

َٜهاضا١ْ ت٢َ ث١ض  ١ْنات ي١ٚ ساَي١تا٣١ْ ي١ّ َازز١ٜ٠زا زٜاض٣ نطإٚ(، غٛثاؽ.  ز٠ضن٢ْٚٛ ئ١ٚ بط ٜاض ٚ ض 
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢  ث١ضي١َإ(: ب١ض 

ٍَ خإ ر١ضَٛٚ.  غ١ضطٛ

 ٍَ َٜع غ١ضطٛ  :ضنا سػٔب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝهـ١ بـؤ ئـ١ٚ ن١غـ٣١ زاٚا٣       ب١ض اغت٢ َٓٝـ ئ١ٚ َازز١ٜ٠ّ ب١ال٠ٚ ططْط١ ن١ ئٝعار١ بهط٣َ، نْٛه١ ئ١َـ١ َار
َٜـت، بـؤ ئـ٣٠ٚ١ َٛضاد١عـ٣١        ئـ١ٚ ز٠ظطاٜاْـ١    ظاْٝاض٣ ز٠نات ي١ زٚا٣ ئ٣٠ٚ١ ن١ ئـ١ٚ ساَي١تاْـ٣١ ب١غـ١ض زا ز

َٜٔ ١ٖب٢َ بـؤ   َٝب١ٝٓٝنِ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض٠تا٣ زاض ؾت٢ٓ َازز٠ن١، باؽ ي٠ٚ١ ز٠نات ن١ ئ١ط١ض غ٢َ ؾٛ بهات، ب١آلّ ت
َٜٔ ٖـ١ب٢َ،   ئ٣٠ٚ١ ئ١ٚ َٛضاد١ع٣١ بهات، ب١آلّ ب١ض ا٣ َٔ ي١ٚا١ٜ١ْ يٝص١ْ ئ١َ١ ب١ ئٝذاب٢ زاب٢َٓ ن١ غ٢َ ؾٛ

،َِٝ َٝه٢ ظٜاز٠ زاز٠ْ َٝطَٛإ ت١عًُٝات٢  ب١آلّ َٔ ئ١َ١ ب١ ض ؤتٝٓ نْٛه١ ١َضد١ع٢ باآل٣ ئ١ٚ َٛئ١غ١غ١ٜ١ ب
َٝـــسا٢ْ ظاْٝـــاض٣ ي١غـــ١ض ئـــ١ٚ َٛزاْـــ١، ي١ٚا١ْٜـــ١           ز٠ضنـــطز٠ٚٚ بـــؤ َٛئ١غ١غـــ١ن١ ي١غـــ١ض نـــؤ١ْٝت٢ ث
َٛضاد١ع١نطز٢ْ بؤ ئ١ٚ َٛئ١غ١غ١ٜ١ باآلتط ١َٖإ ٠ٚآل٢َ ز٠غت بهـ٣َٚ١، ز٠غـت١ف، ٖـ١ََٛٚإ ز٠ظاْـري     

َٝت١ باضططا٢ْ ب١غـ١ض ٖاٚٚآلتٝـإ    ز٠غت٣١ َار٢ َطؤظ باض٠طان٣١ ٜإ َٝط٠ ئ١َ١ ز٠ب ١َٜٓن٣١ ي١ ١ٖٚي َٝري ؾٛ ًَ ب
َٝت١ ز٠غـت١،    َٝه٢ زٚٚض٠ ز٠غت ٚي١ ز٠ظطا١ٜى زاٚا٣ ١َعًَٛات٢َ بهات ن١ ئٝعواظ٠ن٣١ بهـ َٜٓ بؤ صي١ْٚٛ ي١ ؾٛ

َٜٔ ١ٖب٢َ بؤ ئٝعواظ ئ١ٜٚـ زازطا٣ ب١ضا١ٜٝ ن١ ي١ ١َٖٛٚ ١َْتٝك١نإ زا ٚ َِٝ باؾ١ ١ٜى ؾٛ ي١ ؾـاض ٚ   َٔ ث
ؾاضؤنــه١نإ زا زازطــا٣ بــ١ضا٢ٜ ١ٖٜــ١، ئ١َــ١ ناضئاغــا١ْٝ بــؤ ٖــاٚٚآلت٢ ٚ زازطانــاْٝـ ٖــ١ََٛٚإ ز٠ظاْــري  
ي١ض ٣ٚٚ غ١ضب١خؤ٠ٚ١ٜٝ ظٜاتط َٛعت١ب١ض تطٕ ال٣ ٖاٚٚآلت٢، ت١ْٗا زازطانإ سـ١ق٢ ئـ٠ٚ١ٜإ ٖـ١ب٢َ غـ١ٜط٣     

ضنـٛٚ ئ١طـ١ض بـ١ زَيـ٢ ْـ١بٛٚ بـؤ٣ ١ٖٜـ١        ئ١ٚ ئٝعواظا١ْ به١ٕ، ي١ب١ضئ٣٠ٚ١ زٚاتطٜـ ن١ ي١ّ زازطا١ٜ نـ١ ز٠ 
ت١َٝعٜؿ٢ بهات٠ٚ١ ي١ زازطا٣ ت١َٝع، ١ٜع٢ٓ ئ١َ١ ظ٠َا١ْت٢ ظٜـاتط٠ بـؤ ئـ١ٚ ن١غـ٣١ نـ١ زاٚا٣ َـ١عًَٛات       

١َٜٓ ٚ غٛثاؽ.  ز٠نات، ي١ٚ غًٝػ١ًٝ َٛضادع٣١ ن١ زاْطا٠ٚ ٚ ن١ غ٢َ ؾٛ
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ز.ض ؤشإ ر١ضَٛٚ.

َٜع   ز.ض ؤشإ عبسايكازض زظ٢ٜ٠:ب١ض 
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َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝط ٣، ي١ب١ضئـ٣٠ٚ١ بـ١         َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ زازطـا٣ ئٝـساض٣ بـ٢َ، زازطـا٣ نـاضط َٝبِٝٓٝ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض زازطان١، ث ١ٜى ت
 ١َُٝ َٝطزضا٠ٚ، ْانط٣َ ئ ٢َٝ ٜاغاٟ ز٠غ١آلت٢ زاز٠ٚض٣ ئ١ٚ دؤض٠ ناضا١ْ ٚ ئ١ٚ دؤض٠ ئ١ضنا١ْ ب١ٚ زازطا١ٜ ض اغج ث

َٝـ٢     ٜاغ َٝه١ٚا٣١ْ ئ١ٚ ئ١ضى ٚ ز٠غ١آلتا٣١ْ ب١ ١َسه٣١َ١ ئٝـساضضيإ ض اغـجاضز٠ٚٚ بـ١ ث َٜٓري ث ا١ٜى ز٠ضبهٛ
َٝطزضا٠ٚ ٚ   َٝط٠، ت١بع١ٕ ئ١َٚ١سه١ٜ١َ١ ظؤض ئ١ضن٢ ث٢َ ض اغـج ٜاغا٣ ز٠غ١آلت٢ زاز٠ٚض٣، ١َسه٣١َ١ بٝسائ١ ي

َٝـ٢      ناض٣ ظؤض٠، ئ١ٚ ناض٠ؾ٢ بؤ ظٜـاز بهـ١ٜٔ ب١ض اغـت٢ ظؤض قـٛضؽ ز٠بـ٢َ يـ١ٚ َـا        ٠ٚ زٜـاض٣ نـطا٣٠ٚ نـ١ بـ١ ث
   ٢َٜٓ َٝؿــٓٝاض٣ ئــ٠ٚ١ ز٠نــ١ّ يــ١ ؾــٛ سٛنُــ١نا٢ْ ئــ١ٚ ٜاغــا١ٜ بتــٛا٢َْ ئــ١ٚ ئ١ضنــ١ دــ٢َ بــ١د٢َ بهــات، بؤٜــ١ ث
١َسه٣١َ١ بٝسائ١ ١َسه٣١َ١ ئٝساض٣ ٚ َٛخت١ؽ ب٢َ ب١ ٠ٚضططت٢ٓ ئ١ٚ تاْا١ْ بؤ طٛدماْس٢ْ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ   

ٍَ ٜاغا٣ ز٠غ١آلت٢ زاز٠ٚض٣ ٚ ئ١ٚ ئ١ضنا٣١ْ ب َٝطزضا٠ٚ ٚ، ظؤض غٛثاؽ.ي١ط١  ١ٚ زازطا١ٜ ضاٍِغج
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف؟ ناى ع٢ْٛ ر١ضَٛٚ.

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ١َُٝ َٔ ز٣َٚ١َ٠ ض ْٚٚهطز١ٜ٠ٚ١ْى بس٠ّ غ١باض٠ت ب١ زازطاٚ ١َسه٣١َ١ ئٝساض٣ ٚ ١َسه٣١َ١ بٝسائ١، بؤ ئ
َٝـ٢ قـا٢ْْٛ ز٠غـ١آلت٢ زاز٠ٚض٣ نـ١ ز.ض ؤشإ          ٢َٝ قا٢ْْٛ ئ١دمَٛـ٢ْ١ ؾـٛضا ْـا، بـ١ ث ئ٠ٚ١َإ نطز؟ خؤ٣ ب١ ث
َٝب٢ٓٝ ئ٠ٚ١َإ نطز،  ١َُٝ ت َٝط ضيإ ١ٜ١ٖ، ب١آلّ ئ ٢َٝ نطز، ئ١دم٢ْ١َٛ ؾٛضاَإ ١ٜ١ٖ ١َسان٢ُ ناضط ئاَاش٣٠ ث

َٝط ١َسه١َـ٣١ ئٝـساضضيإ ١ٖٜـ١ ٚاتـ١ يـ١ ؾـاض٠        نا٢ْ زٜهـ٣١ نٛضزغـتإ ١َسه١َـ٣١    ت١ْٗا ساي١ٕٝ ي١ ٖـ١ٚي
ئٝساضضيإ ١ْٝ، بؤ ئاغاْهاض٣ بؤ ٖاٚٚآلتٝإ ئ١ٚا٣١ْ نـ١ ز٠ٜاْـ٣َٚ١ ظاْٝـاض٣ بـ١ ئاغـا٢ْ ب١ز٠غـتٝإ بهـ٣َٚ١،        
َُٝـ١ طٛشيــإ َــ١سان٢ُ بٝسائـ١ بــ١ٚ نــاض٠ ١َٖيبػــت٢َ ئ١طـ١ض ٖــاتٛ زاٚا٣ نــطز ظاْٝاضٜـ١ى يــ١ زائري٠ٜــ١ى يــ١      ئ

١ٚت١ ز٠غت، تا١ْ ي١ٚ ق١ضاض٠ بسات ن١ دٝٗـ٣١ ئٝـساض٣ ز٠ض٣ ز٠نـات يـ١     زائري٠نإ ظاْٝاض١ٜن١ ب١ ئاغا٢ْ ١ْن
١َسه٣١َ١ بٝسائ١، ١َسه٣١َ١ بٝسائ١ ي١ ١َٖٛٚ ؾاضٚؾاضؤنه١نإ ١ٖٜـ١ يـ١ ٖـ١َٛٚ قـ١ظانإ ١ٖٜـ١ ٚ يـ١       
١َٖٛٚ ْاس١ٝناْٝؿُإ ١ٜ١ٖ، ئ١َ١ تـ١ْٗا بـؤ ئاغـاْهاض٣ بـٛٚ بـؤ ئـ١ٚ ن١غـا٣١ْ نـ١ زاٚا٣ ظاْٝـاض٣ ز٠نـ١ٕ،           

١َُٝ قا٢ْْٛ عرياقُٝإ ١ٜ١ٖ )غ١باض٠ت ب١ ث ( سأغ ايٛثا٥لطغٝاض٠ن٣١ ئا١ْٖط خإ، ئا١ْٖط خإ رٝع١ًٕ ئ
َٝػـــتا ئـــ١ّ باب١تـــ١     َٜع٣( ٖـــ١تا ئ َٝٓتجـــاض َٜو ت١قـــسِٜ نـــطا٠ٚ نـــ١ بـــ١ْا٣ٚ )زٜهؤَ َٝؿـــٓٝاض يـــ١ نٛضزغـــتإ ث

       ٚ ــس٠ٕ، ز ــ١ض ب ــ٢ ي١غ ــ٣٠ٚ١ ز٠ْط ــؤ ئ ــ١َإ ب ــاض٣ ث١ضي ــ٣١ ن ــ١ ب١ضْاَ ــ١ ١ْخطا٠ٚت ــ٠ٚ١، ٚات ا٣ ١ٜنال١ْنطا٠ٚت
١َُٝ غٝاغ٣١ َازز٠ن١ بـ١ٚ   َٝؿه١ف نطا، ئ َٝؿٓٝاضا١ْ ن١ ي١ال١ٜٕ ئ١ْساَا٢ْ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ ث ض ٠ناٚنطز٢ْ ئ١ٚ ث

َٜص٠ٚ١ٜٓ: ٠َٛٝ زاز٠ض   ؾ
 :18املاز٠ 

 االعرتاض
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اٚال/ حيل يهٌ ؾدل ضفض طًب٘ االعرتاض ع٢ً قمطاضات ٚادمطا٤ات املؤغػم١ ايعاَم١ أٚ اـاقم١ اَماّ املطادمع        
اٜماّ َمٔ تماضٜذ قمسٚضٖا ٚق اؿماالت       ١٦ٝ7 ٚقانِ ايبمسا٠٤ املدتكم١ خمميٍ َمس٠ التتذماٚظ      االزاض١ٜ ايعًٝا اهل

 االت١ٝ:
/ضفض ايطًب غ٣ٛ نإ نًًٝا أٚ دع٥ًٝا َامل ٜهٔ ايطفض َؿأٛعا باالغمباب ايمٛاضز٠ ق ايأكمط٠ أٚال َمٔ املماز٠      1

 ايتاغع١ َٔ ٖصا ايكإْٛ.
 ايجا١َٓ )خاَػًا ./ ػاٚظ امل١ًٗ احملسز٠ يميداب١ ٚفل املاز٠ 3
 / فطض تهايٝف غري ايهطٚض١ٜ ع٢ً َكسّ ايطًب.9
 / اسايت٘ أٚ اضؾازٙ اىل انجط َٔ َؤغػ١ اخط٣ بٗسف تهًٌٝ َكسّ ايطًب ٚاخأا٤ املعًَٛات عٓ٘.4

ثاْٝا/ ايكطاض ايكازض َٔ قبٌ احمله١ُ ايبسا٠٤ املدتك١ ٜهٕٛ قابمي يًطعٔ متٝعا يس٣ قه١ُ اغمت٦ٓاف املٓطكم١   
يتُٝع١ٜ ٚخميٍ َس٠ مخػ١ عؿط٠ َٜٛا َٔ تماضٜذ ايتبًمغ اٚ اعتبماضِٖ َبًغما ٜٚهمٕٛ ايكمطاض ايكمازض        بكأت٘ ا

 .ْتٝذ١ طعٔ باتا
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

َٜٓٓـ٠ٚ١ ٚ بٝد١ٜٓـ١    ٠ٚ١َٜٓٓ؟ تها١ٜ ط٣َٛ بططٕ بؤ ئ٣٠ٚ١ ئاخط غٝاغ١ خبٛ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف زٚا غٝاغ١تإ خبٛ
 ٢ ر١ضَٛٚ.ز٠ْط٠ٚ١، ناى عْٛ

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

:١ٜ١ٜ٠َٛٝ  زاض ؾت٢ٓ َازز٠ن١ ب١ٚ ؾ
 :18املاز٠ 

 االعرتاض
اٚال/ حيل يهٌ ؾدل ضفض طًب٘ يًشكٍٛ ع٢ً املعًَٛات االعرتاض ع٢ً قطاضات ٚادطا٤ات املؤغػم١ ايعاَم١ أٚ   

اٜاّ َٔ تماضٜذ قمسٚض ايكمطاض     7ايبسا٠٤ املدتك١ خميٍ َس٠  اـاق١ اَاّ املطادع االزاض١ٜ ايعًٝا اهل١٦ٝ ٚقانِ
 املعرتض عًٝ٘ اٚ قطاض اؾ١ٗ املعرتض يسٜٗا ٚق اؿاالت االت١ٝ:

/ضفض ايطًب غ٣ٛ أنإ نًًٝا أٚ دع٥ًٝا َامل ٜهٔ ايطفض َؿأٛعا باالغباب ايمٛاضز٠ ق ايأكمط٠ أٚال َمٔ املماز٠     1
 ايتاغع١ َٔ ٖصا ايكإْٛ.

 احملسز٠ يميداب١ ق املاز٠ ايجا١َٓ ق ايأكط٠ )خاَػًا ./ ػاٚظ امل١ًٗ 3
 / فطض تهايٝف غري ايهطٚض١ٜ ع٢ً َكسّ ايطًب.9
 / اسايت٘ أٚ اضؾازٙ اىل انجط َٔ َؤغػ١ اخط٣ بٗسف تهًٌٝ َكسّ ايطًب ٚاخأا٤ املعًَٛات عٓ٘.4

يس٣ قهُم١ اغمت٦ٓاف املٓطكم١     قه١ُ ايبسا٠٤ املدتك١ ٜهٕٛ قابمي يًطعٔ متٝعاثاْٝا/ ايكطاض ايكازض َٔ قبٌ 
بكأت٘ ايتُٝع١ٜ ٚخميٍ َس٠ مخػ١ عؿط٠ َٜٛا َٔ تماضٜذ ايتبًمغ اٚ اعتبماضِٖ َبًغما ٜٚهمٕٛ ايكمطاض ايكمازض        

 .طعٔ باتاايْتٝذ١ 
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َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

٠ٚ١َٜٓ طؤض اْهاض٣ ١ٖبٛٚ ي١غ١ض٣، ر١ضَٛٚ. ٍَ ر١ضَٛٚ زٚا غٝاغ١ن٣١ خبٛ  ب١ٖ١ضسا

 َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 :18املاز٠ 
 االعرتاض

اٚال/ حيل يهٌ ؾدل ضفض طًب٘ يًشكٍٛ ع٢ً املعًَٛات االعرتاض ع٢ً قطاضات ٚادطا٤ات املؤغػم١ ايعاَم١ أٚ   
ذ قمسٚض ايكمطاض   اٜاّ َٔ تماضٜ  7اـاق١ اَاّ املطادع االزاض١ٜ ايعًٝا اهل١٦ٝ ٚقانِ ايبسا٠٤ املدتك١ خميٍ َس٠ 

 املعرتض عًٝ٘ اٚ قطاض اؾ١ٗ املعرتض يسٜٗا ٚق اؿاالت االت١ٝ:
 أنإ نًًٝا أٚ دع٥ًٝا. ا٤َ/ضفض ايطًب غ1ٛ
 / ػاٚظ امل١ًٗ احملسز٠ يميداب١ ٚفل املاز٠ ايجا١َٓ ايأكط٠ )خاَػًا .3
 / فطض تهايٝف غري ايهطٚض١ٜ ع٢ً َكسّ ايطًب.9
 ٔ َؤغػ١ اخط٣ بٗسف تهًٌٝ َكسّ ايطًب ٚاخأا٤ املعًَٛات عٓ٘./ اسايت٘ أٚ اضؾازٙ اىل انجط 4َ

قه١ُ ايبسا٠٤ املدتك١ ٜهٕٛ قابمي يًطعٔ متٝعا يس٣ قهُم١ اغمت٦ٓاف املٓطكم١    ثاْٝا/ ايكطاض ايكازض َٔ قبٌ 
بكأت٘ ايتُٝع١ٜ ٚخميٍ َس٠ مخػ١ عؿط٠ َٜٛا َٔ تماضٜذ ايتبًمغ اٚ اعتبماضِٖ َبًغما ٜٚهمٕٛ ايكمطاض ايكمازض        

 .طعٔ باتاْتٝذ١ 
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

ٍَ زاْٝـ١؟       ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١؟ نـ٢َ ي١طـ١ ٍَ زاْٝـ١ بـ١ ظؤضٜٓـ٣١ ز٠ْـط        1ن٢َ ي١ط١ نـ١ؽ ي١طـ١
 ث١غ١ْس نطا ر١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠ن٢ تط، ناى ع٢ْٛ ر١ضَٛٚ.

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ؽتل باملاز٠ ايجا١َٓ عؿط٠ َٔ اقٌ املؿطٚ  :19املاز٠ 
 تكرتح ايًذ١ٓ تغري عٓٛإ املاز٠ َٔ املػؤٚي١ٝ ايعكاب١ٝ ٚاملس١ْٝ يًعكٛبات اىل املػؤٚي١ٝ اؾعا١ٝ٥ ٚاملس١ْٝ.

 اٚاًل/ ٜعاقب بغطا١َ التكٌ عٔ َا٥تر ٚمخػر ايف زٜٓاض ٚالتعٜس ع٢ً مخػ١ َميٜر زٜٓاض نٌ َٔ:
ايٛثا٥ل أٚ االطمي  اٚ اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات أٚ قسّ َعًَٛات غري قشٝش١ غميف اسهماّ  أ/ اَتٓع عٔ تعٜٚس 

 ٖصا ايكإْٛ.
 ب/ اعام اعُاٍ اهل١٦ٝ ق َاٜتعًل مبطاقب١ تٓأٝص اسهاّ ٖصا ايكإْٛ.

 ثاًْٝا/ ٜعاقب نٌ َٔ اتًف ايٛثا٥ل خاضز سسٚز ايكميسٝات ايكا١ْْٝٛ ٚفل ايكٛاْر ايٓافص٠.
َٜع ز.اضغ  الٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:ب١ض 

 ناى زَيؿاز ر١ضَٛٚ.
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َٜع زَيؿاز سػري:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٢ًَ ثطؤش٠ن١ٜ١: 18ن١ َازز٣٠  19َازز٣٠   ي١ ئ١غ
َٟ بؤ ب١ضثطغٝاض١ٜت٢ غعا٢ٜ ٚ ١َز٢ْ٠: َٝؿٓٝاض ز٠نات ْا٣ٚ َازز٠ن١ بطؤض زض  يٝص١ْ ث

َٝو ب١ غ١ضا١ٜ١َى غعاز٠زض٣َ ن ًَٝـؤٕ زٜٓـاض    ١ٖ5ظاض زٜٓاض ن١َو ْـ١ب٢َ ٚ يـ١    ١351 ي١ ١ٜن١ّ/ ١ٖض ن١غ
 ظٜاتط ١ْب٢َ، ئ١ط١ض:

َٝٓإ ٜإ ظاْٝـاض٣ ْاض اغـت بـسات    1 َٝسإ ٜإ ي١ ئاطازاض بٕٛٚ ٜإ ظاْٝاض٣ ب١ز٠غتٗ َٜط١ بطط٣َ ي١ ب١َيط١ْا١َث /ض 
َٝه١ٚا٣١ْ سٛن١ُنا٢ْ ئ١ّ ٜاغا١ٜ.  ب١ ث

َٜطــ٣١ ناضٚباض٠نــا٢ْ ز٠غــت  َٜط٣ نطزْــ٢ دــ٢َ بــ١د٢َ نطزْــ٢   ب/ نؤغــح خباتــ١ غــ١ض ض  ١ غــ١باض٠ت بــ١ نــاٚز
 سٛن١ُنا٢ْ ئ١ّ ٜاغا١ٜ.

َٜط٣٠ ٜاغــا    / ١ٖض ن١غ3٢َ يــ١ ز٠ض٣٠ٚ٠ غــٓٛٚض٣ ز٠غــ١آلت١نا٢ْ خــؤ٣ ب١َيط١ْاَــ١نإ يــ١ْاٚ ببــات بــ١ طــٛ
 ب١ضناض٠نإ غعاز٠زض٣َ.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

َٜعا١ْ ْاٜٚا َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ؟ ئ١ّ ب١ض  َٝطظاز ٚ نـاى عبسايػـالّ ٚ نـاى نـاضزؤ، ئاٖـ١ْط         ن٢َ ت ٕ ْٛٚغـطا٠ٚ، نـاى ؾـ
َٝؿ١ٚا، ئاؾـت٢ خـإ، نـاى بطٖـإ، ثـ١ضيإ خـإ، نـاى         خإ، ز.قباح، ناى ظي١ غعٝس، ناى غ١ض١ْٖط، ناى ث

َٝطظاز ر١ضَٛٚ.  ؾ

َٝطظاز  َٜع ؾ  عبساؿافغ:ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َُٝٛا١ٜ ئ١ّ د١ظا٣١ٜ ن١ ًَٝؤٕ ت١بع١ٕ ١َٖٛٚتإ ز٠ظأْ غـٝك١ ١ٖٜـ١ ٚ ض ٠ْطـ١     5زاْطا٠ٚ  ي١ ئ٣٠ٚ١ د َٔ ث

َٝط٠ زاْطا٠ٚ زٚا٣ ئ٣٠ٚ١ ئ١ٚ د١ظا٣١ٜ ي١غ١ضز٣َ ئٝو  5ظؤض ي١  ًَٝؤٕ ظٜاتط بهات، بؤ١ٜ ئ٣١َ١ ن١ ئ٣١َ١ ي
َٝط ٢َٝ بسض٣َ، نْٛه١ ي ٢َٝ ١ْزض٣َ ٜإ ث ٠ ئ١ٚ ن١غ٣١ ن١ ئ١ٚ زاٚاناض٣١ٜ ئ١ٚ ٠ٚغٝك٣١ٜ١ زاٚا نطز٠ٚٚ ض ٠ْط١ ث

َِٝ باؾ١ ي١ّ ر١ق١ض١ٜ٠ ئٝعار٣١ ئ٠ٚ١ بهط٣َ زٚا٣ ئ١ٚ د١ظا١ٜف ئـ١ٚ ن١غـ١ ئـ١ٚ     زٜاض٣ ١ْنطا٠ٚ، بؤ١ٜ َٔ ث
َٜت٠ٚ١، ظؤض غٛثاؽ.  ٠ٚغٝك٣١ٜ١ ١ٖض ز٠غت به١ٚ

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى عبسايػالّ ر١ضَٛٚ.

َٜع عبسايػالّ ب١ضٚاض٣:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٢َٝ ١َبس٠ئ٢ ت١ناَٛزي قا٢ْْٛ ئ١ّ ) ب١ ( ظٜاز٠ ب١ ت١غ١ٚض٣ َٔ ب١ تاٜب١تٝـ ١ٖض خؤ٣ ز٠ق١ن١ ز٠َي٢َ ثاْٝاث
َٝسا ٚفل ايكٛاْر ايٓافص٠) (، ٚات١ قإْٛ ١ٜ١ٖ َٛعاق١ب٣١ خاضد٢ سسٚز٣ غ١آلس١ٝت٢ خؤ٣ ز٠نات، بؤن٢ ت
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٢ََٓٝ، ٚات١ ساد١ت بؤ د ٚ ئ٠ٚ١َي١ َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ئ٠ٚ١ ١َْ َٝت، بؤ١ٜ ث ٢ََٓٝ ٚ ١ٖض َازز٠ن١ ز٠غت ث٢َ ب ْٝـ ْاَ
 ز٠نات ب١ )ٜعاقب( ٚ ثاؾإ د ٚ ب، غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى ناضزؤ ر١ضَٛٚ.

َٜع ناضزؤ حمُس ثريزاٚز:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ال٢ْ١ٜ ن٢َ١ ثاض٠نـ١ ظؤض ظؤض  قػ١ن١ ي١غ١ض ب١ضثطغٝاض١ٜت٢ غعازا١ْ ي١ ض ٣ٚٚ د١ظائ٢ ٚ ١َز٠ٚ١ْٝ٠، ب١آلّ 
ــ١ى          ــ١ض و ب١َٓاٜ ــطإٚ ي١غ ــاض٣ ن ًَٝهاض١ٜنإ زٜ ــ َٝؿ ــْٛه١ ث ــ٣١، ن ــ١ٜط٣ ز٠ن ــ١ْس غ ــ١ع٢ٓ ١ٖضن ــ١، ٜ ن١َ
َُٝٛاٜـ١        ١َغئٛٚي١ٝت١ن١ ١ٜ١ٖ، ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ت١ظٜٚس٣ ٠ٚغائٝل ٚ ئٝعاقـ١ زضٚغـت نطزْـ١، ي١ب١ضئـ٠ٚ١ َـٔ ث

١ٜ٠َٛٝى ن١   ؤض ن١َ١ٚ، غٛثاؽ.ظؤض ظ 351ز٠ب٢َ ١َغار١ن١ نٛضت به٠ٚ١ٜٓ١ ب١ ؾ
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ئا١ْٖط خإ ر١ضَٛٚ.

َٜع ئا١ْٖط عاضف:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٖـ١ظاض   351َٔ ي١ٚ َازز١ٜ٠ ي١ غ١ضا١َن٣١ ئٝػتفػاض٠نِ ١ٜ١ٖ ي١ يٝصْـ٣١ قـا٢ْْٛ، َـ١زا٣ غ١ضا١َنـ١ يـ١      
ض اغت١ ي١ ز٠غت سان١ُ ت١قسٜط٠ن١، بـ١ؽ ئـ١ٚ ١َزاٜـ١ يـ١ٚ     ًَٝؤٕ، َٝهاْٝع٢َ ت١تبٝك٢ ئ٣٠ٚ١  5زٜٓاض بؤ 

ًَـ١م       َٝتـ١ غـ١آلسٝات١ن٢ َٛت ن٣١َ١ بؤ ئ١ٚ ظؤض٣٠ ١ٜع٢ٓ ب١ض اغت٢ ئ١ؾهاٍ زضٚغت ز٠نات، ٠ٚنـٛ ئـ٣٠ٚ١ بب
َٝه٢ بؤ ت١قسٜط ْان٣١، ئـ٠ٚ١ ٜـ١ى، زٚٚ/    ٜعاقمب نمٌ َمٔ اتًمف ايٛثما٥ل خماضز سمسٚز        ١ٜع٢ٓ ٖٝض َٝهاْٝعَ

ئ١ط١ض ي١ غ١آلس١ٝت٢ قا٢ْْٛ ب٢َ، زٚاٜـ٢ ئـ١ٚ غ١ضا١َٜـ١ نـ٢َ ز٠ٜـسات َٛئ١غ١غـ١       ، ئ٣١ قميسٝت٘ ايكا١ْْٝٛ
َٝت،  ٢ًََ ئ١ٚ ٠ٚغٝك٣١ ١َز٠، ئ١ٚ َٛزٜط٠ بؤ ١ٖض غ١ض٠ظ٠ن٢ ب ٜإ ئ١ؾداؽ ز٠ٜسات، َٛست١َ١ي١ َٛزٜط٠ى ب
َٝتــ١ ٠َٛظ٠ر١نــ٣١ ئـ١ٚ ٠ٚغــٝك٣١ٜ١ ت١ظٜٚــس ١َنـ١ ٜــإ ئــ١ٚ       ًَ بـؤ ٖــ١ض ؾــت١ن٢ بـؤ ٖــ١ض قاْْٛــ١ن٢ بـ٣َٛ ٚ ب

ٝك١ٜ١ ئٝتالف به١، ئ١ٚ غ١ضا١َ ن٢َ ز٠ٜسات، ؾ١خؼ ز٠ٜسات ٜإ َٛئ١غ١غ١ى ز٠ٜـسات، ٜـ١ع٢ٓ ز٠ضز٣   ٠ٚغ
ناى عبسايػالّ طٛت٢ْ١ ٖٝض ٚاظح ١ْٝ ئ١ٚ ر١ق١ض١ٜ٠، ب١ئٝعتكاز٣ َٓـٝـ ع١الَـ١ت٢ ئٝػـتفٗا١َن٢ ظؤض٠ ٚ    

 خع١َت٢ قا١ْْٛن٣١  ْانا ٚ، ظؤض غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ز.قباح ر١ضَٛٚ.

َٜع ز.قباح ب١ضظدم٢:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــاب٢ ٚ       ــئٛٚي٣١ٝ عٝك ــ١ َٛغ ــ٠ٛ، ي ــٛا٢ْ َازز٠نــ٣١ طؤض ٜ ــ١ّ نــ١ عٝٓ ــ٢ْٚٛ يٝصْــ١ ز٠ن ــ١ بؤن ــتطري٣ ي َــٔ ثؿ
َٝؿـسا             ١َز٠ٚ١ْٝ٠ بؤ ١َغـئٛٚي٣١ٝ دـ١ظائ٢ ٚ َـ١ز٢ْ٠، ئـ٠ٚ١ ظؤض باؾـ١، بـ١آلّ ئٝكواسـ٢ ئـ٠ٚ١ ز٠نـ١ّ يـ١ ث
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١ٜ٠َٛٝ،   ٓافمص٠ االخمط٣، ٜعاقمب......   ايعسّ االخمميٍ بايعكٛبمات ايمٛاضز٠ فم٢ ايكمٛاْر      َع بٓٛٚغط٣َ ) ..( بـ١ّ ؾـ
ٜعاقب نٌ َٔ اتًف ايٛثا٥ل خاضز سسٚز ايكميسٝات ايكا١ْْٝٛ ٚفمل ايكمٛاْر   ( ن١ ز٠َي٢َ )ثاْٝائٝٓذا ئ٣٠ٚ١ )

َٝؿه١ف ْانات، ب١آلّ ئ١ط١ض ايٓافص٠   ١ًَ، ٖٝض ئٝعار١ٜ١ى ث ٌَ ساغ ئ١ٚ بط ط٣١ٜ١ بـؤ ظٜـاز بهـط٣َ    ئ١َ١ ت١سػٝ
(، ز٠تـٛاْط٣َ ئـ٠ٚ١ بهـط٣َ بـ١     َع عسّ االخميٍ بايعكٛبمات االخمط٣ ايمٛاضز٠ فم٢ ايكمٛاْر ايٓافمص٠ االخمط٣       ن١ )

 ١ٜ٠َٛٝ َٜٝٛػت ب٠ٚ١ ْانات غٝاغ١ن١ ب١ٚ ؾ َٜٝٛػت ْانات، ئ٠ٚ١َي١ٕ ٚ ز٠ٚٚػيإ ١ٖب٢َ، ١ٜع٢ٓ ث ١َّٗٝ، ئٝو ث غ
َٝػتا ٖات٠ٚٛ، ئٝٓذا َـ١ٚظ  ٍَ سـ١طي٢ عكٛب١نـ١زا، سـ١طي٢         ب٢َ ن١ ئ ٚع٢ غـعان١ ز٠بـ٢َ َٛت١ْاغـب بـ٢َ ي١طـ١

ٍَ ئ١ٚ تاٚا٣١ْ ن١ ئ١دماّ ز٠زض٣َ، بؤ ئ٣٠ٚ١ ظٜاتط  َٝه٢ ت١ٚا٣ٚ ١ٖب٢َ ي١ط١ تاٚا١ْن١ٜ،١ع٢ٓ عكٛب١ن١ ت١ْاغٛب
َٝـ٢، بـ١آلّ سـ١ز٣       ضازع ب٢َ، ١ٜع٢ٓ داض٣ ٚا١ٜ١ٖ َٛع١ًَٛن١ ض ٠ْط١ ب١غٝت ب٢َ، تؤ ز٠تٛا٢ْ سـ١ز٣ بـؤ زابٓ

َٝطظاز باغ٢ نطز، داض٣ ٚا١ٜ١ٖ ئٝتالرـ٢ ٠ٚغـٝك١ٜ١ى   ئ١ عالن٣١ ن١َ١ ب١ض اغت٢، ١ٜع٢ٓ ٠ٚنٛ ئ٣٠ٚ١ ناى ؾ
َٝـت نـابطا يـ١ َٛقـاب٢ً ئٝتالرـ٢ ٠ٚغـٝك٠ٚ١، بؤٜـ١ ت١ئهٝـس ي١غـ١ض ئـ٠ٚ١            ض ٠ْط١ ثاض١ٜ٠ن٢ ظؤض ظؤض٣ ٠ٚضططتب

١ٜ٠َٛٝى نـ١ ئـ١ٚ عكٛباْـ٣١ نـ      ١ يـ١ قـ١ٚا٢ْٓٝ تطٜؿـسا    ز٠ن٠ٚ١َ١ ئٝعاز٣٠ غٝاغ٣١ ئ١ٚ َازز١ٜ٠ بهط٣َ ب١ ؾـ
َُٝـ١ ز٠ْطـ٢ ي١غـ١ض ز٠ز٠ٜـٔ ٚ  ظؤض       َٜط ا٣ ئ١ّ عكٛبا٣١ْ ن١ ي١ّ قا١ْْٛ تاٜب١شي١ْـس٠ ئ َٝط٠ بػ١ث٢َ، ٚ ٖات٠ٚٛ ي

 غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى س١َ١ غعٝس ر١ضَٛٚ.

َٜع س١َ١ غعٝس س  ١َ ع١:٢ًب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝٛاٜــ ٢ًَ ثطؤش٠نــ١ ٖــات٠ٚٛ بــا ٖــ١ّ ب١ْــسنطز٢ْ تٝــا بــ٢َ ٚ ٖــ١ّ   َٓــٝـ ث ١ عكٛب١نــ١ ٠ٚنــٛ ئــ٣٠ٚ١ يــ١ ئ١غــ
َٝو ١ٖب٢َ ٚ ب١ضططٜٝـ١ى ز٠نـات يـ٣٠ٚ١ نـ١ٚا      غ١ضا٣١َ َازي تٝا ب٢َ ٜإ ١ٖضزٚٚنٝإ، نْٛه١ ب١ ض اغت٢ ضازع

٢َٝ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ٠َٛظ٠ر١ن١ ١َٖيػٛن١ٚت بهات ٚ بؤ ئ٣٠ٚ١ َٛخاي١ر١ ١ْنات ٚ ظاْٝاض٣ بس ات ب١ٚ ن١غ٣١ ب١ ث
َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ب١ْس٠نـ١ يـ١    ٖـ١ظاض٠ف نـ١ ١ْٖـس٣َ َـ١عًَٛات ١ٖٜـ١       351َـاْط ٚ   9ن١ زاٚا ز٠نات، بؤ١ٜ ث

نابطا َاْع٢ ١ْٝ ١ْٜسات، بـ١آلّ ئـ١ٚ غ١ضا١َٜـ١ بـسا ٚ غ١ضا١َنـ١ ن١َـ١، بؤٜـ١ ئـ١ٚ بـط ٠ ظٜـاز بهـط٣َ بـ١ال٣             
َٝو، ئ١ٚ  511ن٠ٚ١َ١ بؤ  ٢ًَ َازز٠نـ١ ظٜـاز بهـط٣َ بـؤ      ًَٝؤ١ْف ٠ٚنـٛ يـ١ ئ   ١ٖ5ظاض ٜإ ًَٝؤْ ًَٝـؤٕ   ١8غـ

َٝتـ٠ٚ١، نـْٛه١ ئ١َـ١ باغـ٢ ثاضاغـت٢ٓ         َٓٝ َُٝٛا١ٜ ظؤض ططْطـ١ نـ١ سي َٝه٢ تط ز١َ٠ٚٚن١ َٔ ث َٝو، خاَي ئ١َ١ خاَي
َُٝـ١ يـ١           ب١َيط١ْا١َنا١ْ، ١ٜع٢ٓ ئ١ط١ض ن١غ٢َ َٛخاي١رـ٣١ نـطز نـ١ ب١َيط١ْاَـ١نإ يـ١ْاٚ ببـات، ي١ب١ضئـ٠ٚ١ ئ

َٝري ز٠بـ    َٜٔ نـ١ بــ١ ئاغـا٢ْ ز٠غــت     ٜاغـانا٢ْ تـطزا ز٠َيــ َٜعض ١ٜ٠َٛٝى بجــاض ٢َ يــ١ َازز١ٜ٠نـسا ب١َيط١ْاَــ١نإ ب١ؾـ
َُٝٛاٜـ١ ظ٠ضٚض٠          به٣َٚ١، ب١ؽ بؤ ي١ْاٚبطز٢ْ، غعاَإ زا١ْْا٠ٚ بـؤ ئـ١ٚ ن١غـا٣١ْ نـ١ يـ١ْا٣ٚ ز٠بـ١ٕ، بؤٜـ١ ث

 ئ٣٠ٚ١ ز٠َٚٚٝـ، غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى غ١ض١ْٖط ر١ضَٛٚ.
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َٜ  ع غ١ض١ْٖط رطز:ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع، ز٠غتدؤؾــ٢ يــ١ يٝصْــ٣١ ٖاٚبــ١ف ز٠نــ١ّ بــؤ ئــ١ٚ طؤض اْهاضٜــ٣١ نــ١ يــ١ غــ١ض َازز٠نــ١      ئ١ْــساَا٢ْ بــ١ض 
َٝب١ٝٓٝن٢ ظؤض ظؤض ططْط١ ٚ َٔ ثؿـتٝٛا٢ْ   َٝطظاز خػت١ٝض ٚٚ ت َٝب٣١ٝٓٝ ن١ ناى ؾ نطزٜٚٚا١ْ، غ١باض٠ت ب١ٚ ت

١َُٝ ئ١ٚ ت١ٚظحي١ به١ٜٔ ٚ ئ١ٚ ئٝعار١ٜـ١ بهـ١ٜٔ بـؤ غـ١ض ئـ١ٚ      ز٠ن١ّ، نْٛه١ ظؤض ططْط١ ن١ ض ٠ ْط١ ئ١ط١ض ئ
َُٝٛاٜـ١ ٖـ١ّ ناضٚبـاض٣ ١َسانُـ١ناْٝـ           َٝٓـ١زا٢ْ ظاْٝـاض٣ زضٚغـت بـ٢َ ٚ ئـ٠ٚ١ ث َازز١ٜ٠ ن١َؤٜ ساَي١ت٢ ث
َٝـسا٢ْ ظاْٝاضٜـسا ئاغـاْو دـ٢َ بـ١د٢َ ز٠بـ٢َ، ئ١َـ١ ١ٜنـ١ّ،             غٛٚى ز٠ب٢َ ٚ ١ّٖ ١َب١غت٢ ٜاغـا١ٜن١ نـ١ يـ١ ث

٢ََٓٝ، ض اغت١ ي١ قا٢ْْٛ ئ٣٠ٚ١ ن١ ب١ضناض٠، ئـ١ٚ قاْْٛاْـ٣١   ي َٜو بريٚض ا ١ٖبٛٚ ١َْ ١غ١ض خاَي٢ ز٠ّٚٚ ن١ ١ْٖس
َٝـط٠ بـؤ بـاب٢       َُٝٛا١ٜ َاْـ٣٠ٚ١ ئ١َـ١ ي ٢َُٜ نٛضزغتإ، باغ٢ ئ١ّ ١َغ١ي١ٜ١ نطا٠ٚ، ب١آلّ ث ن١ ْارٝعٕ ي١ ١ٖض

َٝه٢ خطاخ ١ْٝ ٚ ئٝعار١ٜ١ن١ ب١ ظٜا٢ْ َاز َٝت٠ٚ١ ٚ، ظؤضغٛثاؽ.ت١ئهٝس ٚ ت١ٚنٝس ؾت  ز٠ن١ ْاؾه
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

َٝؿ١ٚا ر١ضَٛٚ.  ناى ث

َٝؿ١ٚا تٛرٝل: َٜع ث  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝه٢ ث١ضيـ١َإ         ئ١ط١ض غ١ٜط٣ ز٠ق١ ع١ض٠ب٢ ٚ نٛضز١ٜن١ بهـ١ٜٔ، ب١ض اغـت٢ ض ٕٚٚ ْٝـ١ ال٣ َـٔ ٠ٚنـٛ ئ١ْـساَ
غعا٣١ٜ ن١ زاْطا٠ٚ بؤ خـٛز٣ زاَٛز٠ظطـا طؿـت١ٝن١ ٜـإ تاٜب١ت١ٝن١ٜـ١ ٜـإ بـؤ         ئ١ٚ ب١ضثطغٝاض١ٜت١ ٜإ ئ١ٚ

َٜٓٓـ٠ٚ١        َٝسا٢ْ ظاْٝاض١ٜنـ١، بؤٜـ١ ئ١طـ١ض ز٠قـ١نإ ٖـ١ضزٚٚنٝإ خبٛ ئ١ٚ ر١ضَاْب١ض٠ٟ ن١ ت١ضخإ نطا٠ٚ بؤ ث
َٝسا٢ْ ظاْٝاض٣ ئ١ط١ض غعان١ ب١غـ١  ض باؽ ي١ ؾ١خؼ ز٠نات، نْٛه١ ب١ض اغت٢ ئ١ٚ ؾ١خػ٣١ ن١ زاْطا٠ٚ بؤ ث

َٝٓسض٣َ ئـ٠ٚ١ ئـ١ٚ ١َب١ًغـ٣١ نـ١ زاْـطا٠ٚ ظؤض ظؤض٠،        ؾ١خػ١ن١ ٜإ ئ١ٚ ٠َٛظ٠ر٣١ ن١ ت١سسٜس نطا٠ٚ بػـ١ث
ب١آلّ ئ١ط١ض ب١غ١ض زاَٛز٠ظطـا طؿـت٢ ٜـإ تاٜب١ت١ٝنـ١ بـ٢َ نـ١ ز٠بـ٢َ ظاْٝـاض٣ بـسات بـ١ٚ ن١غـ٣١ نـ١ زاٚا٣             

         َ َٝه٢ تـط٠، بؤٜـ١ َـٔ زاٚا ز٠نــ١ّ ئـ٠ٚ١ ظٜـاتط ض ٕٚٚ به١ْـ٠ٚ١،  ١ب١غـتتإ ي٠ٚ١ٜـ١ ئاٜـا غــعا    ز٠نـات ئـ٠ٚ١ ؾـت
ٜاغا١ٜٝن١ بؤ زاَٛز٠ظطا طؿت٢ ٚ تاٜب١ت١ٝن١ٜـ١، ٜـإ بـؤ ر١ضَاْب١ض٠ن١ٜـ١؟ ئـ٣٠ٚ١ نـ١ ت١سسٜـس نـطا٠ٚ، بـ١          
١ًَ ٚ باغـتإ نـطز٠ٚٚ،    ٌَ ساغ َٝط٠ ظٜاز٠، نْٛه١ ت١سػٝ َُٝٛا١ٜ ئ١ٚ خاَي١ ي ْٝػب١ت٢ خاَي٢ ز٠ٚ١َ٠ٚٚ، َٓٝـ ث

ئـ١ٚ زاَٛز٠ظطاٜاْـ١ ٚ ئـ١ٚ ن١غـا٣١ْ نـ١ ب١َيط١ْاَـ١نإ يـ١ْاٚ         ٜاغا٣ تط ١ٜ١ٖ ن١ د٢َ ب١د٢َ ز٠نط٣َ ب١غـ١ض 
 ز٠ب١ٕ، ظؤض غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ئاؾت٢ خإ ر١ضَٛٚ.

َٜع ئاؾت٢ ععٜع:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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د ئ١طـ١ض ببٝٓـ٢   غ١باض٠ت ب١ّ َازز٠ٜـ١ ز٠غتدؤؾـ٢ يـ١ طـؤض ٢ٜٓ ْاْٚٝؿـا١ْن٣١ ز٠نـ١ّ، بـ١آلّ ي١غـ١ض خـاَي٢          
١َٖٛٚ حمتٛا٣ ٜاغا١ٜن١ ي١ْاٚ خاَي٢ د زا١ٜ، ٚات٣١ ئ٣٠ٚ١ ن١ ئُٝتٓـاع ز٠نـات يـ١ ت١ظٜٚـس نطزْـ٢ ٠ٚغـائٝل،       
١َُٝ ب١ؽ ٜٚػتَٛٚا١ْ ٠ٚنـٛ سـ١م ئ١َاْـ١     ئ٣٠ٚ١ ن١ ْا١َٜي٢َ ن١ ت١ْٗا ت١َاؾاف به٣١، ١ٜع٢ٓ ن١ْس ض ؤش٠ ئ

١ٜ٠َٛٝن٢ ظؤض ١ٖض ٠َـ١ن   َٝػتا ب١ؾـ َٜه٢ تـط ٖـ١ض ٖـ٣َٚٛ١ يـ١ غـٝاغ١ٜ١ى زا ٚ       ئٝكطاض به١ٜٔ، ١ٜع٢ٓ ئ ٢ دـاض
َٝسا٢ْ ظاْٝـاض٣، ئ١ٚاْـ٣١ َـ١عًَٛات٢ غ١َيـ١تٝـ      ١ٜى عكٛب١ؾ٢ بؤ زاْطا٠ٚ، ئ٠ٚ١ؾ٢ ن١ ئُٝتٓاع ز٠نات ي١ ث

ًَٝـؤٕ ز٠ظاْـري    ١ٖ5ظاض٠ٚ٠ بـؤ   351ز٠ز٠ٕ، ١ٜع٢ٓ ١ٖض ٣َٚٛ١ٖ ١َعكٍٛ ١ْٝ تؤ ١ٜى غعا٣ بس٣٠ ن١ ي١ 
٢ََٓٝ، ٖـ١َٛٚ َٛئ١غ١غـ١ٜ١ى ز٠تـٛا٢َْ       ١َٖٛٚ َٛئ١غ١غ١ٜ١ى خؤ ٠َٛظ٠ر١ن١ ئ١ٚ ي١ طريرا٢ْ خـؤ٣ ز٠ضْـاٖ

َٝو ٜـإ ز٠َيـ٢َ رـ١ٚتا٠ٚ ٚ                 5ئ١ٚ عٝباض٠تـ١ َايٝـ١ خباتـ١ غـ١ض ؾـا٢ْ خـؤ٣، ئ١طـ١ض ١َب١غـت٢ ْـ١زا بـ١ الٜـ١ْ
َٝػــتا           َٝــ٢ ئ١غــعاض٣ ئ َُٝــ١ ز٠ظاْــري بــ١ ث ًَٝــؤٕ ي١ٚا١ْٜــ١ بــؤ الثــ١ض ٣٠      5ًَٝؤ١ْنــ٣١ بــؤ ز٠زات، نــ١ ئ

َُٝـ١     ٠ٚغٝك١ٜ١نٝـ ٖٝ َٝه٢ ت١ٚاٚ، بؤ١ٜ ئ١ط١ض ئ٠ٚ١ ئ١قػا٣ عكٛبـ١ بـ٢َ ب١ض اغـت٢ ئ َٝٓت ض ١ْب٢َ، ١ْى زؤنؤَ
َٝــ٢   َٝؿــ٠ٚ١ زاَاْط ؾــت٠ٚٛ، ئ١طــ١ض عكٛب١نــ١ بــ١ ث َٜعطــاض٣ زَي بهــ١ٜٔ، ئ١ٚاْــ٣١ يــ١ ث ْــ١َاْتٛا٢ْ س١ق١نــ١ ثاض

َٜطط٣ ي١ب١ضز٠ّ زا بهـات، ئـ١ٚ س١قـ١ ْاطاتـ١ نـ١ؽ، َـٔ ب١زَيٓٝاٜٝـ٠ٚ١ ب        َٜٝٛػت ١ْب٢َ ض  ١ضيـ٣٠ٚ١ ٜاغـا١ٜن١   ث
َٝػــتا٣           َٝػـتا بـ١ شٜــإ ٚ طـٛظ٠ضا٢ْ ئ ٍَ ئــ١ٚ عكٛب١ٜـ١ بـ١ غــٝعط٣ ئ ز٠ضبهـ٢َ، نـْٛه١ َٛعا١َيــ١ نـطزٕ ي١طـ١

 ل ،ٜعاقمب نمٌ َمٔ اتًمف ايٛثما٥     نٛضزغتإ، ظؤض ظؤض ١ٜع٢ٓ غاز١ٜ٠، غ١باض٠ت ب١ خاَي٢ ز٠ّٚٚ ن١ ْٛٚغطا٠ٚ )
َٜه٢ تط قػ١ٜ١ى ز٠ن١ّ ب١ ٜٚصزا َٝط٠ف زا داض ٠ٚ١ْ بؤ ئ١ٚ ٠َٛظ٠ر٣١ نـ١ ١َغـئٛٚي١، ٜـ١ع٢ٓ    ١ٜع٢ٓ َٔ ئاي

َٞ، خـؤ ئٝشتُـازي    َٝري،   ١َ1ضز ١ْٝ ٠ٚغٝك١ن١ ب١ ع١َس٣ ٠ٚغٝك١ن٣١ ر١ٚتاْس ب ٍَ ئـ١ٚ    11% ٣ بـؤ زابٓـ غـا
َٝـ      ن١غ١ ي١ٚ ئٝؿ١زا١ٜ الث١ض ١ٜ٠ن٢ زَي ئ١ر١ٚت٢َ، ١َرطٚظ٠ يٝص١ٜ١ْن٢ ت١سكٝك٢ ١َدازَي بـ١ٚ ن١غـ١ بـسا ثـ

َٝـو زا نـ١ َـٔ زاٚا ز٠نـ١ّ       ئ٣٠ٚ١ عكٛب١ بسض٣َ، ب١آلّ ر١ض َٝو زا ن١ ب١ ع١َـس٣، يـ١ نات ٍَ ١ٜن ق٢ ١ٖب٢َ ي١ط١
ئٝعار٣١ ٚؾ٣١ ع١َس بؤ ئٝتالف نطز٢ْ ٠ٚغائٝك١نإ بهط٣َ، ١َٖيب١ت١ ئ١ٚ نات١ف عكٛب١نـ١  رـ١ضم ز٠نـات    
ٍَ زا ز٠نط٣َ ن١ ع١َس ب٢َ ٜـإ بـ١ سٛغـ٢ٓ ْٝـ١ ٜـإ ئُٝٗـازي بـ٢َ، ٜـإ يـ١ ٖـ١ض            َٝو ن١ ت١سكٝك٢ ي١ط١ ي١ ١ٜن

َٜو ز٠ن١ّ، ) َٝؿٓٝاظ َٝه٢ تط، بؤ١ٜ َٔ ث ا( ١ٜع٢ٓ ئ٣٠ٚ١ بؤ ئٝعار١ بهـط٣َ،  ٜعاقب نٌ َٔ اتًف ايٛثا٥ل عُسؾت
 ظؤض غٛثاؽ.

 
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى بطٖإ ر١ضَٛٚ.

َٜع بطٖإ ضؾٝس سػٔ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٠َٛٝ غٛثاغــ٢ يٝص َٝؿــ١ن٢ َٓــٝـ ب١ٖــ١َإ ؾــ ْــ١ ز٠نــ١ّ نــ١ ١َغــئٛٚي٣١ٝ عٝكــاب٢ ٚ َــ١ز٢ْ٠ ٚ عكٛبــات٢ ث
َٝـ٢ بـ٢َ، ز٠غـتٝإ خـؤف بـ٢َ نـ١ طؤض ٜٜٛاْـ١،               َِٜ ي طؤض ٠ٜٛ، ي١ب١ضئـ٠ٚ١ َٛغـت١َي١سات٢َ َـٔ ١ٜنـ١ّ داضَـ١ طـٛ
َٝـو ٖـات٠ٚٛ، َـٔ       ١َُٜ غ١ضبط ط٣١ د ٚ ئ٠ٚ١َي١ٕ ٚ غا٢ْ١ْٝ َازز٠ن١ ن١ ئ٠ٚ١َي١ْ١نـ٣١ يـ١ د ٚ ب ث َٝه٢ تط ز خاَي
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َٝهــ١ يــ١ يــ١رٛز٠ٚضإ بــ١ ز٠ٚض٣  ٠ٚنــٛ ض ٠ئــ٢ قــ ا٢ْْٛ خــؤّ ٚا ١ٖغــت ز٠نــ١ّ ئــ١ّ ئ٠ٚ١َيــ١ٕ ٚ ز٠َٚٚــ١، ١ْٚع
َٝه٢ عــا٢َ قاْٛصيــإ ١ٖٜــ١     991ٚ  911َــازز٣٠  َُٝــ١ ١َبــس٠ئ ٣ قــا٢ْْٛ عكٛبــات٢ عــريام، ي١ب١ضئــ٣٠ٚ١ ئ

َٝه        َٝه٢ خـاؽ، ئـ١ٚ ٠ٚختـ١ نـاضث َٝه٢ خـاؽ ٚ قـاْْٛ َٜت ب١ ١َبـس٠ئ طزٕ )اخلام ٜكٝس ايعاّ( ئ١ط١ض ئ١َ١ بهط
ض از٠طـط٣َ، ئ١َـ١ف َـٔ     ٣69 غاَي٢  ٣111 قا٢ْْٛ عكٛبات٢  991ٚ  911ي١ب١ضاَب١ض ئ١َ١ ب١ َازز٠نا٢ْ 

زا، ي١ب١ضنـ٢؟ ي١ب١ضئـ٣٠ٚ١ ئ٠ٚ١َيـ٢ْ١ ئـ١ّ      991ٚ  911ب١دؤض٣َ، ي١رٛز٠ٚضا٢ْ ز٠بِٝٓ ب١ ز٠ٚض٣ َـازز٣٠  
َٝٝٓــ١ غــ١ض د ٚ ب ١ٜنــ٣١ يــ١ ١ٜنــ١َٝإ زا باغــ٢ ئُٝتٓــاع ز٠نــا    ت، ئُٝتٓــاع يــ١ قــإْٛ زا  َازز٠ٜــ١ ئ١طــ١ض ب

َٜه١ ي١ ئُٝتٓـاع، ٖـ١ضزٚٚن٢ يـ١ َـازز٣٠      ٣  991ٚ  911د١ضضي١ٜ١، ز٠َٚٚٝإ باغ٢ ئٝعاق١ ز٠نات ن١ دؤض
ٜعاقمب بماؿبؼ نمٌ    يٛزي ز٠نات نـ١ بـ١ ْـ١ؽ تٝاٜـسا ٖـات٠ٚٛ )      ٣69 غاَي٢  111قا٢ْْٛ عكٛبات٢ عرياق٢ 

 ٔ اعُماٍ ٚظٝأتم٘ أٚ اخًم٢ عُمسا بٛادمب َمٔ        َٛظف أٚ َهًف غس١َ عا١َ اَتٓع بغري سل عٔ ازا٤ عٌُ َم
١َٓٝٝ غـ١ض ز١َ٠ٚٚن١ؾـ٢   ٚادباتٗا ْتٝذ١ يطدا٤ اٚ تٛق١ٝ اٚ ٚغاط١ أٚ ال٣ غبب اخط غري َؿطٚ  (، ئ١ط١ض ب

َٜٝٛػـت   ٣69  111ن١ باغ٢ ئٝتالر٢ ئ١ٚضام ز٠نات، ئٝتالر٢ ئ١ٚضام ي١ قا٢ْْٛ عكٛبات٢  زا د١ضضي١ٜ١ ٚ ث
     ٚ َٜه٢ تـط زٜػـا٠ٚ١ْ  َٜتـ٠ٚ١، يـ١ َـازز٣٠       بـ٠ٚ١ ْانـات دـاض َٝؿـٛٚتط ٚئ ظنـط بهط ٜعاقممب ٖـات٠ٚٛ )  ٠911نـٛ ث

)ت١ْٗا باغ٢ ئٝتالف ْانات،  باؿبؼ َس٠ التعٜس ع٢ً غبع١ غٓٛات أٚ باؿبؼ نٌ َٔ اتًف أٚ افػس اٚ عٝٛب١
)َٛسـ١ض٠ضٜـ   أٚ افػس اٚ عٝٛب أٚ ابطٌ بػم٤ٛ قمطضا َٛدمٛز٠   ز٠نات(  ٞباغ٢ ئٝفػاز ٚ ع١ٜب ٚ ئٝبتاَيٝؿ

َٝه٢ عـاّ باغـ٢ نـطز٠ٚٚ(         َٛس١ضضا كايكم١ أٚ ا٣ قمطض ميهمٔ اغمتعُاٍ     ت٢ ض٠مسـ٢ ٚ غـ١ٜط ض٠مسـ٢ بـ١ ؾـهً
(، الثبات سكٛم املًه١ٝ، ثاْٝا/ ٚتهٕٛ ايعكٛب١ اؿبؼ اشا اضتهب ايأعٌ ف٢ قطض اخط غري ف٢ ايأكط٠ املتكس١َ

َٜعإ ئــ١ّ زٚٚ َازز٠ٜــ١ ٖــ١ب٢َ  َُٝــ١ يــ١ قــا٢ْْٛ عكٛبــات٢ عرياقــ٢ زا، و ث 991ٚ  911بــ١ض  َٜٝٛػــت ز٠نــات ئ
             ٍَ ئ٠ٚ١َي١ٕ ٚ غا١ْٕٝ يـ١ّ َازز٠ٜـ١ بٓٛٚغـري، ئـًٝال ٜـ١ى يـ١رٛز٠ٚضإ ٚ ٜـ١ى سًٝـ٣١ قـا٢ْْٛ تٝاٜـ١ يـ١ طـ١

نـ١ ١ْرػـ٢ ئـ١يف ٚ باٜـ١، عكٛب١نـ٣١ س١بػـ١، عكٛبـ٣١ َـازز٣٠          991سٛض١َشيا ئ١ٜ٠ٚ١ عكٛب٣١ َازز٣٠ 
َٝط٠ نطزٚٚت١ غ١ضا١َ ٚ  911 ًَٝـؤٕ زٜٓـاض نـ١     ١ٖ5ظاض زٜٓاض بؤ  351عكٛب١ن٣١ غذٔ ٜاخٛز سبػ١، تؤ ي

ًَٝـؤٕ زٜٓاض٠نـ١    ١ٖ5ظاض٠نـ١ بـؤ    351ئ١َ١ غ١آلس١ٝت٢ ت١قسٜط٣ ب١ ز٠غت٢ ١َسه١َ١ ٚ سان١ُن١ٜ١ يـ١  
َٜت٠ٚ١، بط ط٣١  ن٢َْ١ عكٛب١ ١ٜ١ٖ، بؤ١ٜ َٔ زاٚاناضّ ت١ْٗا ئ١َ١ بٓٛٚغط٣َ ي١ بط ط٣١ غا١ْ١ْٝن٣١ ئًٝػا بهط

َٝو ٖاتٛٚ ٠ ١ٖض ئ٠ٚ١ْس٠ بٓٛٚغط٣َ، ١ٖضن١غ٢َ ئُٝتٓاع٢ ي١ دـ٢َ بـ١د٢َ نطزْـ٢    ئ٠ٚ١َي١ْ١ن٣١ ن١ ي١ د ٚ ب ث
 يٛزي ز٠نا ٚ، ظؤض غٛثاؽ. ٣1969 غاَي٢  111قا٢ْْٛ عكٛبات٢  991ئ١ٚ َازز١ٜ٠ َازز٣٠ 

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ١ٜى ن١ؽ َا٠ٚ با ئ١ٜٚـ قػ٣١ خؤ٣ بهات، ئٝٓذا تؤ، ناى غاالض ر١ضَٛٚ.

َٜع غ  االض حمُٛز:ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ــ٠ٚٛ ٚ          ــ١نإ ب ــاع٢ يٝصْ ــ١ ئٝذُ ــطا، ب َٝه ــاش٣٠ ث ــوٜـ ئاَ َٝؿ ــٛ  ث ــ١ ٠ٚن ــت٣٠ٚ١ٓ ض اثؤضت١ن ــت٢ زا زاض ؾ ي١ض اغ
َٝو نـ١ ث٠ٜٛ١ْـس٣ بـ١ يـ١ف ٚ ز٠ٚ٠ضإ ٜـإ                َٝهـ٠ٚ١ نـاض٣ ي١غـ١ض نـطا، بـ١ز٠ض يـ١ ٖـ١ض ساَيـ١ت ئ١ٚا١ْؾ٢ نـ١ ث
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َٜعّ نـ  ٠ٚ١ًَ ١ٜ١ٖ، بطا٣ ب١ض  َٝ َٜه٢ قـا٢ْْٛ خـؤ٣ ثٝؿـإ ز٠زا، بـ١آلّ ئـ١ٚ باب١تـ١          رطتٛر اى بٛضٖـإ ٠ٚنـٛ ثٝـاٚ
َٜت٠ٚ١. ٍَ بػط   ال١ٜم ١ْٝ بؤ ئ٣٠ٚ١ دٖٛس٣ يٝص١ْن١ ٚ ئ١ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ، بؤ١ٜ زاٚا ز٠ن١ّ ي١ ثطؤتؤنؤ

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

٢ًََ ١َقػ١زّ ٖٝض ١ْب٠ٚٛ، ١ٖض ئ ٢ًََ ناى بٛضٖإ ر١ضَٛٚ.باغ٢ ي١ف ٚ ز٠ٚ٠ضاْت نطز ب  ٠ٚ١ ب

َٜع بطٖإ ضؾٝس:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
الئٝش٣١ ١َسا٢َ ي١ب١ضز٢َ٠ سانِ زا باغ٢ ي١رٛز٠ٚضإ ٚ س٣١ًٝ قا٢ْْٛ ز٠نات، ١ٖظاض٠ٖا الئٝش١ ٚ ٖٝٓـ١،  

ــاظامن ئ      ــٔ ْ ــ١، َ َٝٓطا٠ٚ ض ؤشاْ ــ١ناضٖ ــائٝع ٚ ب ــاز٣ ٚ ؾ ــٝت ٚ ع ــا٢ْْٛ ظؤض ظؤض ب١غ ــت١َي١س٢ ق ــ١ زٚٚ َٛغ َ١
َٜت٠ٚ١؟، غٛثاؽ. ٍَ بػط زض ١َٜٝت٢ ٚ بؤن٢ ي١ ثطؤتؤنؤ  ت١ؾٗري٣ ي١ نٛ

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ث١ضيإ خإ ر١ضَٛٚ.

َٜع ث١ضيإ عبسايهطِٜ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

        ٚ َٜٝٓـ١ َٜٝٛػـت١ بط١ض  ٢ًَ   َٓٝـ ثؿتطري٣ ض ٠ئ١ٝنا٢ْ نـاى بٛضٖـإ ز٠نـ١ّ يـ١ دـؤض٣ غ١ضا١َنـ١، ث ٠ غـ١ض ئ١غـ
َٜط٣٠ قاْْٛـ١                َٝـسا٢ْ ظاْٝـاض٣ ب١ض اغـت٢ بـ١ طـٛ قا١ْْٛن١ نـ١ ئـ١ٚ دـؤض٠ ناضاْـ١ ٚ ئُٝتٓـاع نـطزٕ يـ١ َـار٢ ث
َٝـط٠، ظؤض               ٢َٜ بـؤ زابـري بهـط٣َ ي َٝري غ١ضاَـ٣١ ْـٛ ًَـ َٝـط٠، ْـ١ى بـا ب ثٝاز٠نطا٠ٚنإ ن١ٝ؟، ئـ٠ٚ١ ثٝـاز٠ بهـط٣َ ي

 غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ص٣١ْ ٖاٚب١ف، ناى ئاغؤ ر١ضَٛٚ.يٝ
 
 
 
 

َٜع بهط نطِٜ )ئاغؤ(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜت٠ٚ١، نْٛه١ ي١ب١ضئ٣٠ٚ١ بٌٝ رٝعٌ ...،  ي١  َِٝ خؤف بٛٚ ناى بٛضٖإ زابٓٝؿ٢َ ن١ ٠ٚآل٢َ ز٠زض ب١ض اغت٢ ث
ــت٠ٚٛت٠ٚ١ ْ     ــ١ زاَاْط ؾ َُٝ ــ١، ئ ــ١ّ غ١ضاَ ــ١ ٖ َٝساٜ ــ٢ ت ــ١ّ س١بػ ــطٚع١ن١زا ٖ ٢ًَ ١َؾ ــ ــ٣١  ئ١غ ــ١ضا٢ْ يٝصْ َٜٓ ٛ

١َُٝ ئ٠ٚ١َإ بـ١ ْـ١ظ٠ض ئٝعتبـاض ٠ٚضطـطت، ئٝتذـا٢ٖ غـائٝس يـ١ غٝاغـ٣١ دٝٓـائ٢ ي١غـ١ض ئاغـت٢             ٖاٚب١ف، ئ
ــ٣١       َٝط ــ٠ٚ١ ٚ د َٜت ــ١ّ ز٠نط ــ١ ٚضز٠ ٚضز٠ ن ــايٝب٣١ سٛضٜ ــات٢ غ ــت١ٜ١ عكٛب ــ١ٚ ئاغ ــا٢ٖ غــائٝس ب ــا، ئٝتذ زْٚٝ

َٜت٠ٚ١، ٜإ عكٛبات٢ ب١ز١ًٜ، ئ١َ١ ب َٝه٢ زٜهـ١ ْـ١      عكٛبات٢ غ١ضا١َ ٚ َازي ز٠طط ١َُٝ بـٛٚ، ْـ١ى باعػـ اعػ٢ ئ
١ٜ٠َٛٝ ت١رػـري٣     َٝه٢ زٜه١، ب١ض اغت٢ ب١زاخ٠ٚ١ بـ١ّ ؾـ ١َٝٝ ١ْ ز٠ٚضإ ١ْ ْاظامن ؾت ي١ف خٛا ي١غ١ضض ا ئاطا٣ ي
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َُٝــ١ نطزَٚٚاْــ١،      ٍَ ئــ١ّ ٖــ١َٛٚ َاْــسٚٚبٕٛٚ ٚ ئــ١ٚ ٖــ١َٛٚ نؤب١ْٚٛٚاْــ٣١ نــ١ ئ َُٝــ١ نــطا، ي١طــ١ ْٝــ١ت٢ ئ
١َٜٝ ي١ ٚآلتـ٢  ئٝتذا١ٖن١ بؤ ئ٠ٚ١ بٛٚ، ئ١َ١ ْ َٝه٢ ْٛ ٛقت٣١ ١ٜن١ّ، ْٛقت٣١ ز٠ّٚٚ، ب١ض اغت٢ ئ١ّ قا١ْْٛ ؾت

َٝـ سهَٛـ١ت٢ عرياقـٝـ ز٠نـ١ٜٚٔ، ي١ٖـ١ض         َُٝـ١ ثـ ١َُٝ ٚ ١َٖٛٚ ز٠ٚضب١ض ي١ ٠ٚ١ْز ٚآلت ئ١ّ ؾت١ ١ٖٜـ١، ئ ئ
َٜٓٔ ٜــإ زٜــاض٣ ز٠نــ١ٕ، ت١َاؾــاَإ نــطز   َٝــو ٜــإ ظٜــاتط زاز٠َــ١ظض زاَٛز٠ظطاٜــ١ن٢ طؿــت٢ ٚتَٛٚاْــ١ ٠َٛظ٠ر

َٝو ْـ١ب٢َ ت١سـ١َٛزي            ب١ ض اغت٢ ئ١طـ١ض عكٛباتـ١نإ قـٛضؽ بهـ١ٜٔ ب١ض اغـت٢ ئ١َـ١ ٚا ز٠نـات ٚ ض ٠ْطـ١ خـ١َيه
َُٝـ١ ١َٖٚيُاْـسا ٖـ١ّ ئٝتذـا٢ٖ غٝاغـ٣١ دٝٓـائ٢ زْٚٝـا بـ١ ْـ١ظ٠ض٣ ئٝعتبـاض             ١َغئٛٚي١ٝت١ن١ بهات، بؤٜـ١ ئ

َٝتـ١ دـ٢َ بـ١د٢َ نـطزٕ، ئ١َـ١ غـ١ب١ب١         َٝه٢   ٠ٚضبططٜٔ، ١ّٖ ئ٠ٚ١ف بؤ ئ٣٠ٚ١ ئـ١ّ قاْْٛـ١ ب ن١ بـٛٚ، غـ١ب١ب
َٜه٢ زٜهـ١ف   ١َٜٓضا٢ْ غ١ضد١ّ ال١ْ١ٜناْٝؿ٢ تٝازا بٛٚ ي١ْاٚ يٝص١ْن١ زا بؤ١ٜ ب١زاخ٠ٚ١ داض زٜه١ ١ْبٛٚ، ْٛ

١َُٝ بهط٣َ. َِٝ ١ْ ز٠بٛٚا١ٜ ئاٚا ت١رػري٣ ١ْٝت٢ ئ ًَ  ز٠ٜ
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى بطٖإ ر١ضَٛٚ.

َٜع بطٖإ ضؾٝس:  ب١ض 

َٜع   غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 

ب١زاخ٠ٚ١ َٔ س١ظّ زَي ١ْٝ َٛغت١َي١سات٢ قا٢ْْٛ خطاخ ت١رػـري بهـط٣َ، َـٔ ز٠غتدؤؾـ٢ يـ١ يٝصْـ١ ز٠نـ١ّ        
ئ١ط١ض ت٠ٚ١د٢ٖٛ يٝص١ْ ئ٠ٚ١ بٛٚن١ ٢ٖ غائٝس ي١ عاي١ّ زا نٝو ب١ٚ ئٝتذا١ٖ بط ٚات، عكٛبات٢ غايٝب١ ن١ّ 

ّ يـ١ َٛقـاب٢ًٝ ئـ٠ٚ١ سـ١م بـٛٚ سـ١ز٣ ئـ١زْا٣        بهات٠ٚ١، بؤٜـ١ ٚا٣ زَي نـطز٠ٚٚ، َـٔ ز٠غـت خؤؾـ٢ زَي ز٠نـ١      
 ١ٖظاض٠ ب١ضظ٣ بهات٠ٚ١، غٛثاؽ. 351عكٛب١ن١ ن١ 

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف زٚا غٝاغ١تإ؟ ناى ع٢ْٛ ر١ضَٛٚ.

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿه١ف نطا غ١باض٠ َٝؿٓٝاض٣ دؤضاٚدؤض ث َٝؿٓٝاض٣ ٚا نطا نـ١ بط طـ٣١ ز٠ّٚٚ يـ١ َازز٠نـ١     ث ت ب١ٚ َازز١ٜ٠، ث
َٜتـ٠ٚ١،     َٝت، ٚات١ عكٛب٣١ سـ١بؼ ٚ ئ١ٚاْـ١ بط١ض  ٢ًَ ثطؤش٠ن١ ب َٜه٢ زٜه١ نطا ن١ٚا ئ١غ َٝؿٓٝاض البرب٣َ، زٚٚ/ ث

َٜص َٜط٣٠ ئ١ٚ ز٠ْطساْا١ْ غٝاغ٣١ َازز٠ن٣١ زابط  َٜت٠ٚ١، ١ٖتا بتٛاْري ب١ طٛ  ٠ٚ١ٜٓ.با ئ١ٚ باب١تا١ْ ١ٜنال بهط
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

٠ٚ١َٜٓٓ، ناى ع٢ْٛ ر١ضَٛٚ.  باؾ١ ١ٜى، ١ٜى بٝدٛ

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ثاْٝا/ ٜعاقب نٌ َٔ اتًف ايٛثا٥ل خاضز سسٚز ايكمميسٝات  ي١ َازز٠ن١ ن١ ز٠َي٢َ ) ١ٜ3ن١ّ/ البطز٢ْ بط ط٣١ 
 كٛاْر ايٓافص٠ .ايكا١ْْٝٛ ٚفل اي
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َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

َٝطظاز ر١ضَٛٚ.  ناى ؾ

َٝطظاز  َٜع ؾ  عبساؿافغ:ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜه٢ زٜه١ف ١ٖبٛٚ ن١ غ٢َ ن١ؽ بامسإ نطز، ئـ٠ٚ١ بـٛٚ نـ١ زٚا٣ ئـ٣٠ٚ١ ئـ١ٚ د١ظاٜـ١ ز٠زض٣َ بـ١ٚ         َٝؿٓٝاض ث
٢َٝ ب َٜت٠ٚ١، ت١ٚا٣ٚ نطزٚ ٚت٢ ئ١ٚ زٚٚا١ٜ١ْ ٚ ب١ؽ.ن١غ٣١ ن١ زاٚا٣ ز٠نات، ئ٠ٚ١ د  هط

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

َٝػـتا ز٠ّٚٚ/ )        ٌَ بهـط٣َ زٚاٜـ٢، ئ ٜعاقمب نمٌ َمٔ اتًمف ايٛثما٥ل خماضز سمسٚز        ئاخط باؾـ١ ئـ٠ٚ١ سـ١ٍ ٚ ر١غـ
٢ََٓٝ تها قميسٝات٘ ايكا١ْْٝٛ ٚفل ايكٛاْر ايٓافص٠ ، ٍَ ئ٠ٚ١زا١ٜ ئ٠ٚ١ ١َْ ٜـ١ ز٠غـت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١؟     ن٢َ ي١ط١

٢ََٓٝ، ن٢ تـطٜـ بـٛٚ نـاى     15 ٍَ زا١ٜ ن١ سي ٢ََٓٝ؟ ظؤض١ٜٓ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ سي ٢ََٓٝ، ن٢َ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ ١َْ ن١ؽ ي١ط١
 ع٢ْٛ؟ ر١ضَٛٚ.

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٜٓ َٝػتا ز٠خيٛ َٜت٠ٚ١، ئ ٢ًَ ثطؤش٠ن١ ١ٖبٛٚ بط١ض  ١ٜ٠َٛٝ عكٛب٣١ س١بؼ ن١ ي١ ئ١غ ٢ًَ َازز٠ن١ ب١ٚ ؾ ٠ٚ، ئ١غ
املاز٠ ايجا١َٓ عؿط٠: اٚال/ ٜعاقب باؿبؼ ملس٠ التكٌ عٔ ثميث١ اؾمٗط ٚالتعٜمس عًم٢ ايػمٓتر، ٚبغطاَم١      بٛٚ، )

التكٌ عٔ َا١٥ ٚمخػر ايف زٜٓاض ٚالتتذاٚظ ثميثم١ َميٜمر زٜٓماض أٚ باسمس٣ ايعكمٛبتر نمٌ َمٔ ... ا ، ا/        
ا٥ل أٚ ع٢ً نٝأ١ٝ اطميع٘ عًم٢ املعًَٛمات بعهمؼ اسهماّ ٖمصا ايكمإْٛ، ب/       اعرتض ع٢ً نٝأ١ٝ اغتشكاٍ ايٛث

اعرتض ع٢ً عسّ تعٜٚمسٙ بايٛثما٥ل أٚ عًم٢ سطَاْم٘ َمٔ االطممي  املعًَٛمات بعهمؼ اسهماّ ٖمصا ايكمإْٛ، ز/            
تسخٌ ف٢ االَٛض املؤغػ١، ز/ اتًف ايٛثا٥ل خماضز سمسٚز قمميسٝات٘، ثاْٝما/ ٚباالنماف١ اىل ايعكٛبمات ايمٛاضز٠        

فإ ايًذ١ٓ غتػًو ايططم املٓاغب١ ايٛاضز٠ ف٢ ْعاَٗا زاخ٢ً ٚقاْْٛٗا فُٝا خيل نٝأٝم١ االْػمشاب َمٔ     ٙعميا
٢ًَ ثطؤش٠ن١ٜ١.املٓاقب اؿه١َٝٛ بعس االغتميّ ايتكاضٜط ٚض٥ٝػ٘....... ،   ئ٠ٚ١ ئ١غ

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى زَيؿاز ر١ضَٛٚ.

َٜع زَيؿاز سػري:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜٓطاٜــ٠ٚ١ بــؤ تــ١ٚظٜح، بــ١آلّ ٜــ١ى ثطغــٝاض ١ٖٜــ١، ض اٜــ١ى ١ٖٜــ١ ئــ١ٜٚـ ئ٠ٚ١ٜــ١ نــ١    ٢ًَ ثطؤش٠نــ١ خٛ ئ١غــ
٢ًَ ثطؤش٠ن١ غذٓٝؿ٢ ت٢َ به٣١، ١ٖضنـ١ْس٠ ئ١َـ١    َٝري بؤ صي١ْٚٛ ٠ٚى ئ١غ ًَ غ١ضا١َن١ ن١َ١، ض ا١ٜى ١ٜ١ٖ ب

َٝري ي١ بات٢ ًَ َُٝإ ٚابٛٚ ب ئ٠ٚ١ غ١ضاَات ب٢َ، ض ا١ٜنـ١ ئ٠ٚ١ٜـ١ غ١ضا١َنـ١ ظٜـاز بهـط٣َ،       ض ا٣ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ث
 َٔ س١ظ ز٠ن١ّ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ئ٠ٚ١ بعأْ.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 
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١َُٝ ز٠ْطُإ ي١غ١ض٣ زا، ئ٣٠ٚ١ يٝصْـ٣١ ٖاٚبـ١ف ئـ٠ٚ١     َٝٓاٚ ئ ب١آلّ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف غٝاغ١ٜ١ن٢ تاظ٠ٜإ ٖ
 ضَٛٚ.ز٠ن١ٜٓ١ ئ١غاؽ، ناى ع٢ْٛ ر١

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
٢ًَ ١َؾــطٚع١ن١ بــ١ ْٝػــب٣١    َٝؿــٓٝاضٜإ ٖــ١بٛٚ طٛتٝــإ غــٝاغ٣١ ئ١غــ ض اغــت١ ئــ٠ٚ١ بــ٠ٚٛ ئ١غــاؽ، بــ١آلّ ث

َٝت؟. َٝػتا زاض ؾوا٠ٚ، ٚات١ ئاٜا عكٛب٣١ س١بؼ ١ٖب٢َ ٜإ ١ْب  عكٛب٣١ س١بؼ ئ١ٚ باؾو٠ ي٣٠ٚ١ ن١ ئ
َٜع ز.اضغالٕ با  ٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:ب١ض 

ٍَ ئ١ٜ٠ٚ١ عكٛب٣١ ظٜٓسا٢ْ نطزٕ ١ٖب٢َ ز٠غت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١؟    ٍَ       33ن٢َ ي١ط١ ٍَ زاٜـ١، نـ٢َ ي١طـ١ نـ١ؽ ي١طـ١
ئ٠ٚ١ زاٜـ١ ظٜٓـسا٢ْ ْـ١ب٢َ ز٠غـت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١؟ ظؤض١ٜٜٓـ١، ن١ٚاتـ١ ئـ٠ٚ١ ْـ١بٛٚ، نـ٢ تـط؟ نـاى ْـ١ضضيإ               

 ْٛقت٣١ ْٝعاَٝت ١ٜ١ٖ ر١ضَٛٚ.

َٜع ١ْضضيإ عبسار  :ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝط٠ ب١ نؤ٣ ز٠ْط بط ٜاضَاْسا  ١َُٝ ي ١َُٝ بابه٠ٚ١ٓٝ بؤ غ١ض٠تا٣ ئ١ٚ ٜاغا١ٜ، ئ َٜعإ ئ١ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ، ئ ب١ض 
٢ًَ ثطؤش٠نـ١       ن١ ض اثؤضت٢ يٝص٣١ْ َٛؾت١ض٠ى بهط٣َ ب١ ئ١غاؽ، بؤ١ٜ ١ٖض ط١ض ا٠ٚ١ْٜـ١ى بـؤ زٚا٠ٚ ٚ بـؤ ئ١غـ

٢ًَ ثطؤش٠ن١، ي١ب١ضئ٠ٚ١ َٛخاي١ر٣١ ئ١ٚ ز٠ْطسا١ٜ١ْ، ب ٠ٚ١َٜٓٝ غ١ض ئ١غ ١َُٝ ١ْط١ض  ؤ١ٜ زاٚا ز٠ن١ّ ب١ض اغت٢ ئ
َٝت١ ب١َٓا بؤ َْٛاق١ؾ١ نطزٕ ٚ طفتٛطؤ نطزٕ، ظؤض غٛثاؽ.  ب١ز٠ْطسإ ١ٜنالُٜٝإ نطز٠ٚ٠ ن١ ٖاٚب١ف ز٠ب

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى ع٢ْٛ ن٢ تط ١ٜ١ٖ؟ ر١ضَٛٚ.

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ  ب١ظاظ: ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٓٝاض ١ٖبٛٚ ن١ٚا غ١ضا١َن١  َٝت١  351ث  ١ٖظاض زٜٓاض؟ ١ٖ511ظاض ظٜاتط ب٢َ ٚ بب
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

َٝٓؿـٝاض٣٠ نـطز٠ٚٚ؟      َٜتـ١ ز٠ْطساْـ٠ٚ١، نـ٢َ ز٠ٜـ٣َٚ١ يـ١          9ن١ْس نـ١ؽ ئـ١ٚ ث  351نـ١ؽ ن١ٚاتـ١ ز٠بـ٢َ خبط
ٍَ ئ٠ٚ١ٜـ١ ٠ٚنـٛ         39ْٝٛ ًَٝؤٕ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظبهات٠ٚ١؟  ١ٖظاض٠ٚ٠ بهط٣َ ب١ ٍَ زاٜـ١، نـ٢َ ي١طـ١ نـ١ؽ ي١طـ١

َٝت٠ٚ١  َٓٝ ٍَ ئ٠ٚ١ْـ١ نـ١     ١ٖ98ظاض زٜٓاض، تها١ٜ ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١؟  351خؤ٣ سي ٖـ١ظاض   351ن١ؽ ي١طـ١
َٝت٠ٚ١، ن١ٚات١ ظؤض١ٜ١ٜٓ، ناى ع٢ْٛ ن٢ تط ١ٜ١ٖ؟ ر١ضَٛٚ. َٓٝ  سي

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.ب  ١ض 

 ت١ٚاٚ د١ْاب٢ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 
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 ناى عبسار ْٛقت٣١ ْٝعا١َ؟ ر١ضَٛٚ.

َٜع عبسار ١َال ْٛض٣:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜه٢ نطزٚ ناى عُط ٚ ناى غ١ض١ْٖطٝـ ثؿـتٝٛاْٝإ نـطز ١َغـ١ي    َٝؿٓٝاظ َٝطظاز ث ٣١ ئـ٣٠ٚ١ نـات٢َ نـ١    ناى ؾ
َٝٓت١نـ١       ٢َٝ ْازض٣َ، ر١ضَاْب١ض٠نـ١ غ١ضاَـ١ ز٠نـط٣َ زٚا٣ ئـ٠ٚ١ زؤنٝؤَ َٝو ز٠نات ث َٝٓت َٝو ز٠ض ٚات زؤنؤَ ن١غ
ٌَ ئ٠ٚ١ٜـ١ نـ١ نـابطا بطـات بـ١ظاْٝاض٣، ئ١طـ١ض يـ١ غـ١ض بٓـ١َا٣ غ١ضا١َٜـ١ن٢ تـط ئـ١ّ                ١ٖض بسض٣َ، ٚاتـ١ ئ١غـ

َٜطط١ٜ َٜه٢ تط ض  َٜت٠ٚ١، ئ١َ١ف داض َٝسا٢ْ ظاْٝاض٣. ظاْٝاض١ٜ بؿاضزض  ي١ب١ضز٠ّ ث
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى ع٢ْٛ ر١ضَٛٚ.

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١ًَ، ظاْٝاض١ٜنــ١ ٖــ١ض ز٠زض٣َ بــ١ٚ ن١غــ٣١ نــ١ زاٚا٣ ز٠نــات، ر١ضَاْب١ض٠نــ١       ٌَ ساغــ َٝؿــٓٝاض٠ ت١سػــٝ ئــ١ٚ ث
َٜت.َٛعاق١ب١ ز٠نط٣َ، ض اغت١، ب١آل  ّ ظاْٝاض١ٜن١ف ١ٖض ز٠زض

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى ز.عُط ر١ضَٛٚ.

َٜع ز.عُط ْٛض٠ز٢ٜٓ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝه٢ ١ْزا٠ٚ، َـ١عٓا٣ ٚاٜـ١ ١ْٜـسا٠ٚ، ن١ٚاتـ١ ز٠بـ٢َ       َٝٓت َٜو غعا بسض٣َ ي١غ١ض ئ٣٠ٚ١ زؤنٝؤَ ئ١ط١ض ر١ضَاْب١ض
١ًَ ئ٠ٚ١. بٝسات، بؤ١ٜ ن١ غعاز٠زض٣َ ٌَ ساغ َٝٓت١ن١ بسات، بؤ١ٜ ت١سػٝ  َاْا٣ ئ١ٜ٠ٚ١ زؤنٝؤَ

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى غ١ض١ْٖط ر١ضَٛٚ.

َٜع غ١ض١ْٖط رطز:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

        ٖ ١َُٝ ئ١ط١ض ي١ّ ١ْغ١ ئ١ٚ باب١ت١ ئٝعارـ١ بهـ١ٜٔ ظؤض ظؤض ططْطـ١ ٚ ٖـٝض ئـ١ٚ ؾـو ٚ طَٛاْاْـ٣١ نـ١  ١ٜـ١  ئ
َٝؿٓٝاض٣ نطز٠ٚٚ، تها١ٜ الٜـ٢ْ١ نـ١ّ    َٝهٝؿ٢ ١ْٝ بؤ َازز٠ن١ ب١ض اغت٢،غ٢َ ن١غٝـ ث َٝت٠ٚ١ ٚ ٖٝض ظٜاْ ًَ َٝ ْاٜٗ

 بٝد١ْ١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ.
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

َٝٔ ن٢؟، ناى عبسايػالّ ر١ضَٛٚ. َٝؿٓٝاض٠ٚ٠ ز٠َي  يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ي١باض٣٠ ئ١ٚ ث

َٜع عبسايػالّ   ب١ضٚاض٣:ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝو نـ١ زش٣ ١َبـس٠ئ٢ بـ٢َ ْـانط٣َ ٠ٚضبطـريزض٣َ        َِٝ ْٝعا٢َ، ئ١ط١ض ب١ ت١غ١ٚض٣ َٔ ْٝعا٢َ ١ْب٢َ، ؾـت َٔ ْاَي
َٝـٓر ن١غـ٠ٚ١ ْٝـ١، َـٔ غـعا٣ ز٠ز٠ّ، ٜـ١ع٢ٓ              َٜتـ١ ز٠ْطـسإ، عٝالقـات٢ بـ١ غـ٢َ نـ١ؽ ٚ ث َٝؿٓٝاض خبط ٠ٚنٛ ث

١عٓا٣ ز٠ّٚٚ ١َع١ًَٛن١ّ زاٚا نطز نابطا ْاناض٠ بٝـسات، نـْٛه١ غـعا    نْٛه١ ئ١ٚ ئ١ضن٣١ ئ١دماّ ١ْزا٠ٚ، َ
َٜٝٛػت ١ْٝ، غٛثاؽ. َٝؿٓٝاض٠ ٚ زاٜت٢، ١َبس٠ئ١ٕٝ ئ٠ٚ١ ث  ز٠زض٣َ، بؤ١ٜ ت١غ١ٚض ز٠ن١ّ عٝالق١ ب٠ٚ١ ١ْٝ ث

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

َٝٔ ْـاب٢َ يـ١ قـإْٛ ز     ا س١ؾـٛ بهـط٣َ ب١ض اغـت٢، ٠ٚنـٛ س١ؾـٛ ٚاٜـ١       َٔ قا٢ْْٛ ِْٝ، ب١آلّ قػ١ٜ١ى ١ٜ١ٖ ز٠َيـ
َٝطظاز ر١ضَٛٚ.  ئ٠ٚ١، ناى ؾ

َٝطظاز  َٜع ؾ  عبساؿافغ:ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝه٢ ث٢َ به٢َ، ١َرعٛزي ئـ١ٚ   َٜت١ ١َسه١َ١ ٚ ئ١ض ٚا ٚ ز٣َ، ض ٠ْط١ ظؤضداض غاَي َُٝٛا١ٜ ئ١ٚ ق١ظ١ٜ١ٜ ن١تا ز٠زض ث
    ٚ َٝٓت١ بـ١ٚ ن١غـ٣١ نـ١ زاٚا٣ نـطزٚ ٍَ غـعان٣١ زا        زؤنٝؤَ ٢ََٓٝ، ي١ب١ضئـ٠ٚ١ ئ١طـ١ض زاٚابهـط٣َ ي١طـ١ ٠ ٖـ١ض ْـاَ

١َٓٝف بسض٣َ باؾ١. َٝهطز٢ْ ئ١ٚ زؤنٝؤَ  ز٠غت ث
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ئا١ْٖط خإ ر١ضَٛٚ.

َٜع ئا١ْٖط عاضف:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝطظاز٣ ز٠نـ١ّ، ئـ٣١    ١ٖضن١ْس٠ تاظ٠ ت١ٚاٚ ت١غٜٛت٢ ي١غ١ض نطا، ب١آلّ َٔ   ١ٜى ئٝعار١ بؤ قػ١ن٣١ ناى ؾـ
َٝٓت١ ي١ نٔ َٔ َِٖٛٝ بٛٚ ثاؾ٢ ئ١ٚ َٛز١ٜ٠ نـ١ عٝكـاب زضاٚ زضا٠ٚ بـ١     ئ١ط١ض َٔ ئ١ٚ َٛز١ٜ٠ ئ١ٚ زؤنٝؤَ

ٖـ١ظاض ئـ١ٚ غ١ضاَـ١ٟ زاٚ     351َٔ ئٝهػجا١ٜض بٛٚ بؤ َٔ ٖٝض ن١َيه٢ ١ْبٛٚ؟ ي١ٚ ساَي١ت١ بؤ َـٔ و ز٠نـات   
َٝهػـجا١ٜض        ٖٝض عالد٢ َٔ ْانط٣َ، نْٛ َٝٓتـ١ بـؤ َـٔ َـِٖٛٝ بـ٠ٚٛ، ثاؾـ٢ ٣ٚ ئ ه١ ئ١ٚ ر١تط١ٜ٠ ئ١ٚ زؤنٝؤَ

َٝطظاز، غٛثاؽ.  بٛٚ ١َرعٛزي، ي١ٚ ساَي١ت٣١ و ز٠ب٢َ، ض اغت ز٠نات ناى ؾ
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى غاالض ر١ضَٛٚ.

َٜع غاالض حمُٛز:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜتـ١        ي١ض اغت٢ زا ي١ب١ َٝو سـ١م ٚاٜـ١ خبط َٝؿـٓٝاضٜإ نـطز٠ٚٚ، ٠ٚنـٛ ١َبـس٠ئ ضئ٣٠ٚ١ غ٢َ ئ١ْسا٢َ ث١ضي١َإ ث
١ًَ غـعا١ٜن١ ي١غـ١ض ئـ١ٚ ئ١غاغـ١ٜ١ نـ١          ٌَ ساغـ َُٝاْٛا١ٜ ئ١َـ١ ت١سػـٝ ١َُٝ ث ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، ب١آلّ ٠ٚنٛ يٝص١ْ ئ

ــ١        ــاؽ ئ٠ٚ١ٜ ــ١آلّ ئ١غ ــ٠ٛ، ب ــ٠ٚ١ س١ؾ ــ١ضَٛٚتإ ئ ــتإ ر ــٛ د١ْابٝؿ ــ١زا٠ٚ، ٠ٚن ــ٣١ ْ َٝٓت١ن ــ١ زؤنٝؤَ َٜت خبط
 ز٠ْطسا٠ٚ١ْ.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 
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َٝٝٛا١ٜ  باؽ نطز٢ْ ئ١ٚ ١َغ١ي١ٜ١ س١ؾـ٠ٛ، بـ١آلّ غـ٢َ بـطاز٠ض ئًٝشـاح       باؾ١ ز٠خي١ٜٓ١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، يٝص١ْ ث
ٍَ ئ٠ٚ١زا١ٜ زٚا٣ ئ٣٠ٚ١ ن١ عكٛب١ن١ ز٠زض٣َ ٠ٚغٝك١ن١ بسض٣َ تها١ٜ ز٠غت٢ ب١ضظ  ٢ََٓٝ، ن٢َ ي١ط١ ز٠ن١ٕ ن١ سي
َٝـسا بٓٛٚغـط٣َ نـ١ ٠ٚغـٝك١ن١      َٝٔ ن١ عكٛب١ف ز٠زض٣َ ز٠ب٢َ ئ١ٜ٠ٚ١ن٢ ت بهات٠ٚ١؟ ١ْغ١ن١ ٚا ز٠َيآ ئ١ٚإ ز٠َي

١ًَ ١ٖض ز٠زض٣َ، نْٛه١ عٛقب٣١ ي١غ١ض زضا٠ٚ، ر١ضَٛٚ. ٌَ ساغ َٝٔ ت١سػٝ  ز٠ب٢َ ١ٖض بسض٣َ، ئ١ٚاْٝـ ز٠َي

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٓٝاض٠  َٜت٠ٚ١ غٝاغ١ن١ بـ١ٚ ؾـه٣١ً بـ٢َ ٚ ئٝعارـ١ بهـط٣َ ي١غـ١ض ر١ق١ض٠نـ١، )       ئ١ٚ ث ٜٚمعٚز  خؤ٣ ي٠ٚ١ ز٠طط
 (.َكسّ ايطًب باملعًَٛات املطًٛب١

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

ٍَ ئ٠ٚ١ زا١ٜ ئـ٠ٚ١ ئٝعارـ١ بهـط٣َ تهاٜـ١ ز٠غـت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١؟         ٍَ       97ن٢َ ي١ط١ ٍَ زاٜـ١، نـ٢َ ي١طـ١ نـ١ؽ ي١طـ١
ٍَ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ئٝعار١ ١ْنط٣َ، ن١ٚاتـ١ بـ١ ظؤضٜٓـ٣١ ز٠ْـط ئٝعارـ١ ْـانط٣َ، نـاى عـ٢ْٛ          41زا١ْٝ؟  ن١ؽ ي١ط١

 ر١ضَٛٚ.

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 املاز٠ ايتاغع١ عؿط٠
 املػؤٚي١ٝ اؾعا١ٝ٥ ٚاملسْٝم١ ٜعاقمب بايغطاَم١ التكمٌ عمٔ َما٥تر ٚمخػمر ايمف زٜٓماض ٚالتعٜمس عًم٢ مخػم١            

 َميٜر زٜٓاض نٌ َٔ:
/ اَتٓع عٔ تعٜٚس ايٛثا٥ل أٚ االطمي  اٚ اؿكٍٛ ع٢ً َعًَٛات أٚ قسّ َعًَٛات غري قشٝش١ غميف اسهاّ 1

 ٖصا ايكإْٛ.
 / اعام اعُاٍ اهل١٦ٝ ف٢ َا ٜتعًل مبطاقب١ تٓأٝص اسهاّ ٖصا ايكإْٛ.3

 ١ْٝ ٚفل ايكٛاْر ايٓافص٠.ثاْٝا/ ٜعاقب نٌ َٔ اتًف عُسا ٚثٝك١ خاضز سسٚز قميسٝات٘ ايكاْٛ
 

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

ٍَ زا١ٜ ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١؟  َِٝ نـ٢ بـ١ نـؤ٣           55تها١ٜ ن٢َ ي١ط١ ًَـ ٍَ زاْٝـ١؟ ب ٍَ زاٜـ١، نـ٢َ ي١طـ١ ن١ؽ ي١طـ١
 ز٠ْط ث١غ١ْس نطا، ر١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠ن٢ تط، ناى ع٢ْٛ ر١ضَٛٚ.

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع  غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ. ب١ض 

 ايفكٌ اخلاَؼ
 االسهاّ اخلتا١َٝ

 املاز٠ ايتاغع١ عؿط٠ َٔ اقٌ املؿطٚ  تكرتح ايًذ١ٓ سصفٗا يعسّ اؿاد١ ايٝٗا.
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٢ًَ ثطؤش٠ن١ د١ْاب٢ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ، َازز٣٠   ب١ٚ ؾه١ٜ١ً: 19ئ١غ
 ايسٚض٠ االْتداب١ٝ اؿايٝم١، بعمس   باغتجٓا٤ ايأكط٠ االٚىل َٔ املاز٠ ايجايج١ فإ اجملًؼ ٜٓتدب املؤغػ١ ٚقٛال اىل

 اعُاٍ ٖصا ايكإْٛ.
 ٚات١ ئ١ٚ َازز١ٜ٠ ٖٝض ع١الق١ت٢ ب١ٚ ثطؤش١ٜ٠ ١ْٝ ن١ ئ١ٚ طؤض اْهاض٣١ٜ ي١غ١ض َٛئ١غ١غ١ ١ٜ١ٖ.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

َٝؿٓٝاض٣ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف َازز٣٠  ٢َٝ ث ٢ًَ ثطؤش٠نـ١ ز٠ٜاْـ٣َٚ١ ض٠ز٣ ب     19ب١ ث ٍَ    يـ١ ئ١غـ ه١ْـ٠ٚ١، نـ٢َ ي١طـ١
ٍَ زاْٝـ١؟ بـ١ نـؤ٣ ز٠ْـط ض٠ز نطاٜـ٠ٚ١ رـ١ضَٕٛٚ بـؤ            َٜت٠ٚ١ ز٠غت ب١ضظ بهاتـ٠ٚ١؟ نـ٢َ ي١طـ١ ئ١ٜ٠ٚ١ ض٠ز بهط

 َازز١ٜ٠ن٢ تط، ناى ع٢ْٛ ر١ضَٛٚ.

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 املاز٠ ايعؿطٕٚ
 ٖصا ايكإْٛ. ع٢ً فًؼ ايٛظضا٤ ٚاؾٗات شات ايعميق١ تٓأٝص اسهاّ

َٜٓطا٠ٚ١ٜ. ٣١ٜ٠َٛٝ ن١ خٛ  يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ثؿتطري٣ َازز٠ن١ ز٠نات ب١ٚ ؾ
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ْٛقت٣١ ْٝعاَٝت ١ٜ١ٖ ناى ١ْضضيإ ر١ضَٛٚ.

َٜع ١ْضضيإ عبسار:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــوٜـ ي١    َٝؿ ــ١ ث ــ١بٛٚ ن ــ٢ ٖ ــازز٣٠ ئٝعار ــت٢ زا َ ــاقٝـ    ي١ض اغ ــطا٠ٚ، ئٝتف ــ١ ن ــت١ض٠ى قػ ــ٣١ َٛؾ ٍَ يٝصْ ــ١ ط
َُٝـ١ ١َب١غـتُإ يـ١ ٜاغـا١ٜن١            َٝؿـٓٝاض بهـط٣َ، ئ ت١قطٜب١ٕ ٚابٛٚ بؤئ٣٠ٚ١ ئ١َـ١ يـ١ ئـ١سها٢َ خٝتـا٢َ زا ث
َُٝـ١ ٖـ١ََٛٚإ     ١َبس٠ئ١ٝت٢ ؾ١رار١ٝت ٚ ب١ق٠ٛت نطز٢ْ ثط٠ْػٝج٢ زضيٛنطات٢ ٚ َٛؾاض٠ن٣١ ٖاٚٚآلتٝـ١، ئ

٢َٝ ٜاغا١ٜن١ َٛت١ركري ي١غ١ َٜٝٛػـت١  ب١ ث ض ئ٣٠ٚ١ ن١ سه١َٛت سه١َٛت٢ ٖاٚٚآلت٢ ب٢َ، بؤ١ٜ ٖاٚٚآلتٝـ ث
ئاطازاض١ٜن٢ ت١ٚا٣ٚ ١ٖب٢َ ي١ ١َٖٛٚ ئ١ٚ بط ٜاضاْـ٣١ نـ١ ض ٚٚز٠زات يـ١ سه١َٛت١نـ٣١ زا، ئـ١ٚ ئٝتفاقاتاْـ٣١       

َٜو ١ٜ١ٖ َٔ زاٚا ز٠نـ١ّ يـ١ يٝصْـ٣١ َٛؾـت١ض٠ى ٚ ال     َٝؿٓٝاض ٣ ز٠نط٣َ ٚ ئ١ٚ زاْٝؿتٓا٣١ْ ن١ ز٠نط٣َ، بؤ١ٜ ث
ٍَ نطزْٝـإ، َـازز٣٠ ١ٜنـ١ّ نـ١      َٝؿٓٝاض ٚ ز٠ْط٢ ي١غ١ض بسض٣َ ب١ ق١بٛ َٜت١ ث خؤؾٝإ غٝاغ١ن١ ١ٜ١ٖ ن١ خبط

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضيـ١َإ، )  َٝؿٓٝاض٠ن١ٜ١ ب١ض  َٝط٣١ خؤ١ٜت٢ بٛتط٣َ، ئ١َ١ ث عًم٢ نمٌ   ي١ ئ١سها٢َ خٝتا٢َ زا د
ف َٓ٘ ٚالجيمٛظ إ ميٓمع اؾُٗمٛض    َؤغػ١ عا١َ ت٣ٛٓ ادتُا  عاّ تعًٔ عٔ َٛعس َٚهإ ٖصا االدتُا  ٚاهلس

( ئ١َ١ َٔ سهٛض ٖصا االدتُا  اال ٚفكا الغتجٓا٤ات قسز٠ ف٢ ٖصا ايكإْٛ أٚ ٚفل االدطا٤ات االزاض١ٜ ٚايأ١ٝٓ
َٜـو يـ١ ئ١ْـساَا٢ْ يٝصْـ١ َٛتـ١ركري ي١غـ١ض٣، يٝصْـ٣١ َٛؾـت١ض٠ى ْـ١ٖات٠ٚٛ يـ١             َٝه١ نـ١ ظؤض ب١ض اغت٢ ١ْغ

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ  َٜط١ بس٣٠ بـ١ ئ١ْـساَا٢ْ ث١ضيـ١َإ نـ١ ض ٠ئـ٢      ٜاغا١ٜن١، بؤ١ٜ َٔ ث ٚ زاٚا ز٠ن١ّ د١ْابٝؿت ض 
 خؤٜإ ي١غ١ض ئ١ّ بط ط١ٜ١ بس٠ٕ، ظؤض غٛثاؽ.



 171 

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 غؤظإ خإ ر١ضَٛٚ.

َٜع غؤظإ ؾٗاب ْٛض٣:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ز٠ْطـ٢ ئ١ْـساَا٢ْ ث١ضيـ١َإ ض٠رـع نطاٜـ٠ٚ١ نـ١ بـاؽ يـ١          ئ١َ١ ١َٖإ ١ْغ٢ ئ١ٚ َازز١ٜ٠ ن١ بـ١ ظؤضٜٓـ٣١  
َٝـ٢ ثـ١ٜط ٣ٚ٠ ْـاٚخؤ٣ خـؤ٣      ٚسعٚض٣ ئٝذتُاعات ز٠نات، نات٢ خؤؾ٢ بامسإ نطز، ٚتٛ َا١ْ ث١ضي١َإ بـ١ ث

َٜط٣١ زا٠ٚ ن١ خ١َيو ئاَاز٣٠ نؤب٠ٚ١ْٚٛنا٢ْ ب٢َ ثاف ئ٣٠ٚ١ ن١ ئٝعٕ ٠ٚضز٠طط٣َ ٚ ز٠تـٛا٢َْ بـ٢َ زابٓٝؿـ٢َ     ض 
َٝو ن١ خٛاغتٝإ ي١غـ١ض ئ٠ٚ١ٜـ١ ئاطـازاض٣ زاْٝؿـت١ٓنا٢ْ ث١ضيـ١َإ بـٔ،       ي١ ١َٖٛٚ دؤض٠ ن١ َٝو، ي١ ن١غاْ غ

َٝه٢ عـاّ نـ١ؽ             َٝو بـٔ ضؤشْاَـ١ْٛٚؽ بـٔ، ئ١َـ١ خـاَي٢ ١ٜنـ١ّ، خـاَي٢ ز٠ّٚٚ/ ٖـ١َٛٚ ئٝذتُاعـات ٜإ ن١غاْ
ٌَ ب٢َ، ب١آلّ ١َغـ١ي١ٕ نؤبْٛٚـ٣٠ٚ١ ئ١دمَٛـ٢ْ١ ٠ٚظٜـطإ بـؤ صيْٛٚـ١ ز٠ٜ       َٜطط٣ ْانات ي٣٠ٚ١ زاخ َُٝٓـ٠ٚ١  ض  ٗ

ٖاٚٚآلت٢ ْاتٛا٢َْ به٢َ زابٓٝؿ٢َ، ئ١دمَٛـ٢ْ١ ظاْهـؤ، بـؤ صيْٛٚـ١ ئ١دمَٛـ٢ْ١ ظاْهـؤ خؤٜـإ زاٚا ز٠نـ١ٕ يـ١ٚ          
َٝٔ ر١ضَٛٚ زابٓٝؿ١، بـ١آلّ ٠ٚنـٛ ئـ٠ٚ١ باغـ٢      ٢َٝ ز٠َي َٝو باْط به١ٕ ث َٜٝٛػتٝإ ب٠ٚ١ ب٢َ ن١غ نات١زا ئ١ط١ض ث

ًَ َِٝ،       ؾت٢ ر٢ْ١ ز٠ن١ٕ، بؤ١ٜ َٔ ب١زاٚا٣ زَي بٛضز٠ٚ١ْ ز٠ٜ ًَـ َِٝ ن١َٔ بؤ ّ ْٝـ١ ئـ١ّ قػـ١ٜ١ بهـ١ّ، بـ١آلّ ز٠ٜ
َٜه٢ تط ي١رٛز٠ٚ٠ضا١ْ ب١غ١ض ئ١ٚ َازز١ٜ٠ نطا ز٠ْطُإ بؤ٣ زا٠ٚ، ظؤض غٛثاؽ.  نْٛه١ ٚتطا، ئ١َ١ داض

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى ؾٛإ ر١ضَٛٚ.

َٜع ؾٛإ نطِٜ نابإ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝٓا،  ي١غ١ض٠ تا٣ قػ١ نطزٕ ي١غ١ض ئ١ّ ٜاغا١ٜ ئ١ٚ َازز١ٜ٠ ٜإ ئ١ٚ بط ط١ٜ١ خطا١ٜ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ ٚ ز٠ْط٢ ْـ١ٖ
 تها١ٜ ض ٠نا٣ٚ ئ١َٚ١غ١ي١ٜ١ به١ٕ، غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى عبسار ر١ضَٛٚ.

َٜع عبسار ١َال ْٛض٣:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿـٛٚتطزا، ٜـ١ع٢ٓ زٚٚ ؾـت٢          ئ٠ٚ١ْس٣٠ َٔ  ٍَ ز٠قـ٢ َازز٠نـا٢ْ ث َٝط١ٜؿـتِ ظؤض دٝـاٚاظٕ ي١طـ١ ي١ ز٠ق١نـ١ ت
دٝاٚاظ٠ ئ٠ٚ١، ث١ضي١َاْتاضٜـ س١ق٢ خؤ١ٜت٢ يـ١ َازز٠نـا٢ْ نؤتـا٢ٜ زا زاٚا٣ ئٝعارـ١ نطزْـ٢ َـازز٠ بهـات،        

َٝؿــه١ف نــطز٠ٚٚ ٚ نــ١ْس ن١غــٝـ ثؿــتٝٛا٢ْ   َٜتــ٠ٚ١، َازز٠نــ٣١ ث ز٠نــ١ٕ ٚ ْــاب٢َ ئــ١ٚ س١قــ٣١ زَي ٠ٚضبطري 
َٝه٢ تط٠. َٝٓا ئ٠ٚ١ ؾت َٝٓا٣ ١ْٜٗ َٝٓا، ئ٠ٚ١ ٖ  ز٠ْطسا٢ْ ي١غ١ض به١ٕ ٚ ز٠ْط٢ ٖ

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ز.عُط ر١ضَٛٚ.
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َٜع ز.عُط ْٛض٠ز٢ٜٓ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜط ا٣ ثؿتٝٛاِْٝ بؤ قػ١نا٢ْ غؤظإ خـإ ٚ نـاى ؾـٛإ نـ١ ئ١َـ١ يـ١ َْٛاق١ؾـ١نط        ز٢ْ ئـ١ّ قاْْٛـ١زا ئـ١ّ    ٚ
١َٚظٚع١ َْٛاق١ؾ١ نطاٚ ز٠ْط٢ ي١غ١ض زضاٚ ١ٜنالب٠ٚٛت٠ٚ١، ض ٠ْط١ ي١ غٝاغ١زا دٝاٚاظ ب٢َ، ب١آلّ ب١ ٖـ١َإ  
١َرّٗٛ ٚ ١َٖإ ْا٠ٚض ؤى، ئ١َ١ ١ٜى، بؤ١ٜ ب١ض اغت٢ قا١ْْٕٝٛ َٔ ز٠ثطغِ ي١ يٝصْـ٣١ قـا٢ْْٛ تهاٜـ١ نـاى     

َٜتـ١ َْٛاق١ؾـ١ ٚ ز٠ْطـ٢ ي١غـ١ض        ع٢ْٛ ٚ ز.ض ؤشإ ٠ٚآلػيإ بس٠ْـ٠ٚ١، دـائٝع٠    زٜػـا٠ٚ١ْ ئـ١ّ ١َٚظٚعـ١ خبط
بسض٣َ ٜإ ْا؟ ئ١َ١ ١ٜى، زٚٚ/ ئ١َ١ ي١ْاٚ ض اثؤضت١ن١ف زا ١ْٝ ب١ض اغت٢، ي١ْاٚ ض اثؤضت١نـ١ نـ١  ٖـ١ف بـ٠ٚٛ     
َٜٝٛػـت١ ئ١طـ١ض َْٛاق١ؾ١ؾـ٢ ي١غـ١ض بهـط٣َ بـ١ ز٠ْطـ٢ ئ١ْـساَا٢ْ ث١ضيـ١َإ ئاٜـا             َٝػـتا ث ب١ضظ نطا٠ٚت٠ٚ١، ئ

َٜه٢  طفتٛطؤ٣ ي١غ َُٝٛا١ٜ قا١ْْٕٝٛ دائٝع ١ْٝ دـاض ٍَ ئ٠ٚ١ّ ن١ َٔ ث ١ض بهط٣َ ٜإ ْا، ب١آلّ َٔ بؤ خؤّ ي١ط١
 تط َْٛاق١ؾ١ بهط٣َ ٚ ز٠ْط٢ ي١غ١ض بسض٣َ.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

َٝؿ١ٚا ر١ضَٛٚ.  ناى ث

َٝؿ١ٚا تٛرٝل: َٜع ث  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝٛا١ٜ ئ٠ٚ١ يٝص َٜه٢ تط َٔ ث ٣١ْ ٖاٚب١ؾ١ ن١ ز٠تٛا٢َْ بط ٜاض ي١غ١ض ئ٠ٚ١ بسات ئاٜا ئ١ٚ َازز١ٜ٠ ز٠نط٣َ داض
َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ ٜإ ْا؟، تٛخٛا با قػ١نا٢ْ خؤَإ به١ٜٔ، ناى ْـ١ضضيإ باغـ٢ يـ٠ٚ١ نـطز نـ١ ئـ١ٚإ يـ١         خبط

١ٜ٠َٛٝ َٛار١ق١تٝإ ن طز٠ٚٚ، بؤ١ٜ َٔ نؤب٣٠ٚ١ْٚٛ يٝص٣١ْ َٛؾت١ض٠ى ١َبس٠ئ١ٕٝ ي١غ١ض َازز١ٜ٠ن٢ ب١ٚ ؾ
زاٚا ز٠ن١ّ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ٠ٚآلػيإ بس٠ٚ١ْ٠ ئاٜـا ئـ١ّ َازز٠ٜـ١ ز٠نـط٣َ يـ١ْاٚ ض اثؤضت١نـ١ بـ٢ْٚٛ ٖـ١ب٢َ ٚ         

َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ ٜإ ْا؟ نْٛه١ ئ١ٚإ زٚاداض بط ٜاض ي١غ١ض ئ٠ٚ١ ز٠ز٠ٕ، غٛثاؽ.  خبط
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

َٝؿ١ٚا يٝص٣١ْ ٖاٚب١ؾ َُٝـ١ ئـ٣٠ٚ١ يٝصْـ٣١ ٖاٚبـ١ف         ناى ث ٝـ ْاتٛا٢َْ ق١ضاض ي١غـ١ض ئـ٠ٚ١ بـسات، نـْٛه١ ئ
َٝه١ ْٛٚغطا٠ٚ ن١ ز٠ْطُإ ي١غ١ض٣ زا٠ٚ، ١ٖض َازز١ٜ٠ن٢ تط ئٝعار١ بهـط٣َ ث١ضيـ١َاْتاض٠    ٠ٚضز٠ططٜٔ ن١ ز٠ق

َٜع٠نإ ز٠ْط٢ ي١غ١ض ز٠ز٠ٕ ٚ ئٝعار١ بهط٣َ بؤ َْٛاق١ؾ١ٜإ ١ْنطز، نْٛه١ ئ١ٚ ز٠ق٣١ ي١ب١ضز٠غـت  ُا١ْ ب١ض 
َٝسا ١ْٝ،   خإ ر١ضَٛٚ. عع١ُٝئ٣٠ٚ١ ت

َٜع   دمِ ايسٜٔ: عع١ُٝب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝري غٝاغ٣١ قا١ْْٛن١ٜإ نـطز٠ٚٚ   ًَ َٝو َار٢ ئ٣٠ٚ١ ١ٜ١ٖ ب١ز٠ض ي١ يٝص١ْ دٝاٚاظ٠نإ ن١ با ب ١َٖٛٚ ئ١ْساَ
َٝؿـٓٝاض٣٠ نـاى ْـ١ضضيإ سـ١ق٢ خؤٜـ١ت٢ ٚ نـاى عبـسار ٚ َٓـٝـ ثؿـت            طري٣ ز٠نـ١ٜٔ ٚ نـ١ْس   ٠ٚنـٛ ئـ١ٚ ث

 ئ١ْساّ ث١ضي١َا٢ْ تطٜـ ١ٜ١ٖ، غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 
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 ناى ناضزؤ ر١ضَٛٚ.

َٜع ناضزؤ حمُس ثريزاٚز:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜ ١َُٝ ي١ دٝات٢ ١ّٖ غ١ضؤنا١ٜت٢، ١ّٖ ث١ٜط ٣ٚ٠ ْاٚخؤ٣ ث١ضي١َإ ٠ٚآل٢َ ث١ضي١َاْتاضإ بسض تـ٠ٚ١،  س١ق١ ئ
٠َٛٝ ز٠تا٣َٚ١ْ يـ١رٛز٠ٚضإ بهـ١ٕ، ب١ض اغـت٢ س١قـ١      ٢ًََ ئ َٜع غؤظإ خإ ب١ٚ ١ْٝت٠ٚ١ ب دط١ ي٣٠ٚ١ ئ٣٠ٚ١ ب١ض 
َٜتـ١ غـ١ض ظاضت ٜـإ بـ١ ض ٜٚٚـ١ن٢ ئاغـا٢ٜ          َٜت٠ٚ١، نْٛه١ ر١ضم ز٠نات ن١ تؤ بـ١ ئاغـا٢ٜ ز ٍَ بػط  ي١ ثطؤتؤنؤ

٢َٝ ي٣٠ٚ١ ب١ ١ْٝت٠ٚ١ دٛاب٢ ث١ضي١َاْتاض ز٠ز٠ٜت٠ٚ١،  َٝهٝـإ، ئ١طـ١ض ٖـ١ض ئٝذطائاتـ١ى نطابـ٢َ،       ز٠َي ئـ٠ٚ١ خاَي
َٜت٠ٚ١، ب١آلّ  َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ با ض ٠رع بهط َٝؿٓٝاض ز٠نات ٚ ز٠خط َٝو نطاب٢َ غ٢َ ث١ضي١َاْتاض ث ٜإ ١ٖض ز٠ْطساْ
َُٝـ١ يـ١ ث١ضيـ١َإ ٖـاٚٚآلت٢         َٝو باؽ ي١ سه١َٛت ٚ ي١ ؾ١رار١ٝت ز٠ن١ٜٔ ي١ب١ؾـساض٣ نـطزٕ ز٠نـ١ٜٔ، ئ نات

َٜهاض٣ ئٝساض٣ ١ٜ١ٖ ٚ ئٝذطائات٢ ت١نٓٝه٢ ١ٜ١ٖ، ١ْى بؤ ٖاٚٚآلت٢ بـؤ  س١ق٢ ١ٜ١ٖ، ب١ آلّ ث١ٜط ٠ٚ ١ٜ١ٖ ٚ ض 
َٝؿـٓٝاض٠ بـ١ َاْـا٣ ئـ٠ٚ١ ْٝـ١ نـ١         ث١ضي١َاْتاض داض٣ ٚا ١ٜ١ٖ ٚا ئاغإ ١ْٝ غ١ضزا٢ْ بهات، ي١ب١ضئ٠ٚ١ ئـ١ّ ث

َٝري با ؾ١رار١ٝت ١ٖب٢َ ي١ نؤب٠ٚ١ْٚٛ طؿت١ٝنإ ٜإ ي١ نؤب٠ٚ١ْٚٛناْ ١َُٝ ز٠َي َٜو   ئ َٜـص ٢ ن١ ث٠ٜٛ١ْساض بـ١ تٛ
َٝتـ٠ٚ١ ٚئ٠ٚ١ْـس٠ ٖـاٚٚآلت٢      ٜإ ب١ ٖاٚٚآلت٢، َاْا٣ ئ١ٜ٠ٚ١ ئٝوخ١َيو ب١ٜا٢ْ ي١ ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜـطإ نؤز٠ب
َٝه٢     ١ٜ٠َٛٝ ْـ١نط٣َ، بـ١آلّ ١َبـس٠ئ َٝهسا٠ٚ١ْن١ با ب١ّ ؾ َٜط١ ْاز٠ٕ نؤب١ْٚٛن١ ئ١دماّ بسض٣َ، ١ٜع٢ٓ ي ز٠نٔ ض 

١ٖٜــ١ يــ١ َــ١سانِ ٚ يــ١ ث١ضيــ١َإ ٚ يــ١ سهَٛــ١تٝـ، يــ١ نؤبْٛٚــ٠ٚ١  ؾــ١رار١ٝت٢ تٝاٜــ١ ٖــاٚٚآلت٢ ســ١ق٢ 
 طؿت١ٝناْٝـ ٚ غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى عبسايػالّ ر١ضَٛٚ.

َٜع عبسايػالّ ب١ضٚاض٣:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿـ      َُٝٛاٜـ١ ئـ١ٚ ث ١َُٝ ن١ قػ١ بهـ١ٜٔ، َـٔ ث َٜط١ت زا ب١ ئ َٝؿـٓٝاض     ن١ د١ْابت ض  ٓٝاض٣٠ نـاى ْـ١ضضيإ ٠ٚنـٛ ث
َُٝــ١ ٖــ١ََٛٚإ ئــ٠ٚ١ زش ٚ ي١طــ١َي٢ قػــ١ ز٠نــ١ٜٔ، بؤٜــ١ ئــ١ٚ ١َٚظٚعــ١ يــ٠ٚ١   ٍَ نــطا٠ٚ، ئ َٛعا١َيــ٣١ ي١طــ١
ز٠ضن٠ٚٛ بؤ٣ ١ٜ١ٖ ٜإ بؤ٣ ١ْٝ، ز٠غت٢ خؤف ع١ظضي١ خإ ن١ ئٝؿاض٣٠ ب٠ٚ١زا ن١ ْا٣ٚ زٚٚ، غـ٢َ ن١غـ٢   

َٝؿٓٝاض٠ن١ ي١ زٚٚ َٝٓا ن١ ت١ئٝسٜإ نطز، ث َٜػتُإ ن١ٝ ز٠ضبـاض٣٠  ٖ َٝذط١ ي٣٠ٚ١ ١َٖيٛ ، غ٢َ ن١غ٠ٚ١ ٖات٠ٚٛ، ب
َُٝـ١ ي١طـ١َي٢ ٚ يـ١ زش٣     َٝؿٓٝاض٣ نطز َازز١ٜ٠ن٢ تاظ٠ ئٝعار١ بهط٣َ ٚ ئ٠ٚ١ خ١ضٜهري ئ ْا٠ٚض ؤن٢ ٠ٚنٛ ئ١ٚ ث
َٝؿـٓٝاض٠ ٠ٚضطـرياٚ خطاٜـ١ ز٠ْطـسإ، زٚٚ            بري، بؤ١ٜ َٔ ي١غ١ض ئ١ٚ ئ١غاغـ١ قػـ١ ز٠نـ١ّ ئ١طـ١ض ٖـاتٛ ئـ١ٚ ث

ٚع١ ٚؾ٣١ نؤب٣٠ٚ١ْٚٛ طؿت٢، نؤب٣٠ٚ١ْٚٛ طؿـت٢ َـ١عٓا٣ )ثـ١بًٝو َٝتٝـٓطؼ( ئ١ٚاْـ٣١ يـ١ ثـاضى        ١َٚظ
َٜهدػـت٢ٓ خؤثٝؿـاْسا١ْناْٝـ ٚ يـ١           َٜٔ ١ٖض ب١ْاٚ نؤبْٛٚـ٣٠ٚ١ طؿـت١ٝ، َـٔ ت١غـ١ٚض ز٠نـ١ّ ٜاغـا٣ ض  ز٠نط

َٝهـ١ نـ١ ب١ؾـساض٣ بهـات نؤبْٛٚـ٠ٚ١ طؿـت١ٝنإ ئ       ١طـ١ض  ٠ٚنٛ ز٠غتٛٚضٜـ ٚ َار٢ َطؤظٝـ َار٢ ١ٖض َطؤظ
َٜعضا٠ٚ، زٚٚ/         َٝت ئـ١ٚ َارـ١ ثـاض َٝت ٚ ْـ١ب َٝؿـٓٝاض٠ ٖـ١ب َٝو، ٚات١ ئـ١ٚ ث زاخطاٚ ٚ َٛس١ز٠ز ١ْبٕٛٚ بؤ خ١َيه
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َٝـت نؤب٠ٚ١ْٜٚٛـ١ن٢ ز٠ظطا١ٜنـ١،            ئ١ط١ض ١َب١غـت ئـ٠ٚ١ بـ٢َ ٚؾـ١ن٣١ نؤبْٛٚـ٣٠ٚ١ طؿـت٢ الز٠ٕ ئ١طـ١ض ٚاب
نؤَجاْٝا٣ خؤّ ١ٜ١ٖ ٚ زٚنا٢ْ خؤّ  ضداتإ زَي ز٠ن١ّ ئ١ٚ ر١قريا١ْ ن١ضت٢ تاٜب١ت الز٠ٕ ي١ٚ ١َٚظٚع١، َٔ

َٝٔ زاْٝؿـٔ يـ١ نؤبْٛٚـ٠ٚ١نا٢ْ َـٔ، ئـ١تٛ ز٠تـ٣َٚ١ سهَٛـ١ت             َٜطـا ز٠ز٣٠ خـ١َيو بـ َٝو تـؤ ض  ١ٜ١ٖ ب١ و س١ق
١َٓٝ، بؤ١ٜ ئ١ٚ يهاْس٢ْ ن١ضت٢ تاٜب١ت ١َٖٝؿ١ ب١ ١َٖٛٚ ؾت، ب١ض اغت٢ َٔ  ؾ١راف ب٢َ، ٚاظ ي١ ٢َٓ ر١قري ب

َٝطا١ٜى ، بؤ ئاَاز٠ب٢ْٚٛ زاْٝؿت١ٓنإ ي١ز٠غتٛٚضٜـ ٚ ي١ ظؤضب٣١ ٜاغانإ ٚ ئ١ٚ َؤز١ًّٜ ١ْز٠ٜٛ ي١ ٖٝض د
َٝو ن١ؽ َار٢ ئ٣٠ٚ١ ١ْٝ ي١ غٓٛٚض٠ ئٝساض١ٜنإ  َٜهدطا٠ٚ ئ١ٚ ١َٚظٚع١، ٠ٚنٛ ١َبس٠ئ ي١ ْٝعاّ زاخ١ًٝنإ ض 
َٝو          َٝت، ٖاٚٚآلت٢ ب١ و غٝف١ت به٢َ زاْٝؿـ٢َ يـ١ نؤبْٛٚـ٣٠ٚ١ َـٛزٜط عاَـ١نإ؟، ٖـاٚٚآلت٢ بـ١ و غـٝف١ت به

١َُٝ بـ١ ؾـ١رار١ٝت ٚ َـار٢ ٖـاٚٚآلت٢ يـ١ ئاطـازاضبٕٛٚ ٚ       به ٢ زاْٝؿ٢َ ي١ نؤب٣٠ٚ١ْٚٛ يٝص١ٜ١ْن٢ ئٝساض٣؟، ئ
ئ١ضن٢ سه١َٛت بؤ ئاطازاض نطز٢ْ ٖاٚٚآلت٢ ٚا ثٝؿـا٢ْ ْـ١ز٠ٜٔ نـ١ ٖـ١َٛٚ غٝػـت١َ١ ئٝساضٜـ١نإ به١ٜٓـ١        

َِٝ َٛب١ضض ١ْٝ ي١ب١ض زٚٚ ٖ َٝؿٓٝاض ز٠َي ؤ، ١ٜى/ نؤبْٛٚـ٠ٚ١ طؿـت١ٝنإ،   قٛضبا٢ْ ئ٠ٚ١، بؤ١ٜ َٔ ئ٠ٚ١ ٠ٚنٛ ث
َُٝـ١ ئـ١ٚ ظاْٝاضٜـ١       َٝسضا٠ٚ ٚ زاع٢ ١ْٝ ١ْؽ ١ٖب٢َ، زٚٚ/ ثط٠ْػـٝج٢ ئـ٣٠ٚ١ ئ َٜط١ث ئ٠ٚ١ ب١ ١َٖٛٚ ٜاغانإ ض 

١َُٜٝـ١    بآلٚبه٠ٚ١ٜٓ١ ن١ ٖاٚٚآلت٢ َار٢ ١ٖب٢َ بهٝت ي١ نؤب٠ٚ١ْٚٛنا٢ْ ز٠َٚي ١ت زابٓٝؿ٢َ، ئـ٠ٚ١ ط١ض اْـس٢ْ ئ
ــ١ع٢ٓ ٖــ    ــاظامن ٜ ــ٠ٚ١ ْ ــ٠ٚ١، ئ َٝؿ ــؤ ث ــ١ت     ب ــٛنطات٢ ز٠َٚي ــت٢َ١ زضي ــ١ غٝػ ــساض٣ ن ــهٝالت٢ ئٝ ــ١ٚ ت١ؾ ١َٛٚ ئ

َٝه٢ تاظ٠ ١ٜ١ٖ غ١ضٚٚ تاظ٠ بريٜإ زَي به١ٕ، غٛثاؽ. َٝٓاْ َٜٝٛػت١ٝت٢ زاٖ  ث
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

َٝؿــو يــ١        تهاٜـ١ ز٠غــتتإ زاطـطٕ، يٝصْــ٣١ ٖاٚبــ١ف؟ ئ١طـ١ض ئــ١ٚ َازز٠ٜـ١ نــ١ نــاى ْـ١ضضيإ تــ١ضس٢ نـطز ث
٠َٛٝ ب٠ٚٛ ٚ َْٛاق١ؾ١َإ نطز٠ٚٚ، قاب٢ًٝ َْٛاق١ؾ١ نطزٕ ١ْٝ َازز١ٜ٠ى زٚٚداض نـ١ ز٠ْطـ٢   ب ١ضْا١َنا٢ْ ئ

َٜتــ٠ٚ١ بـؤ َْٛاق١ؾــ١ نــطزٕ، تهاٜــ١ ئــ١ٚ     َٜه٢ زٜهــ١ تــ١ضح بهط َٜتــ٠ٚ١ ٚ دـاض ي١غـ١ض زضا٠ٚ نــ١ َْٛاق١ؾــ١ بهط
 ٠ٚآل١ََإ بس٠ٚ١ْ٠، ناى ع٢ْٛ ر١ضَٛٚ.

 
 
 
 

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜ  ع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 

َٝـ٢ َـازز٣٠      6ض ٠ئ٢ قا٢ْْٛ ئ١ٜ٠ٚ١ ئ١ٚ َازز٠ٜـ١ َٛعاي١دـ١ نـطا يـ١ َـازز٣٠       ٣  ٣56 قا١ْْٛنـ١ زا ٚ بـ١ ث
َٜتـ١ ز٠ْطساْـ٠ٚ١،     3بط ط١  ٣ ث١ٜط ٣ٚ٠ ْاٚخؤ٣ ث١ضي١َإ ئ١ٚ باب١ت١ َٛخاي١ر٣١ قا١ْْٛ ئ١ط١ض زٚٚبـاض٠ خبط

 ٠ٚ، ظؤض غٛثاؽ.ٚات١ نؤتا٢ٜ ٖات٠ٚٛٚ س١غِ نطا٠ٚ ٚ ١ٜنال نطا٠ٚت١
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ئ٠ٚ١ نؤتا٢ٜ ٖات٠ٚٛ بطؤ١ْ غ١ض َازز١ٜ٠ن٢ زٜه١، ناى ع٢ْٛ ر١ضَٛٚ.

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 
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َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 املاز٠ ايعؿطٕٚ
 .ع٢ً فًؼ ايٛظضا٤ ٚاؾٗات شات ايعميق١ تٓأٝص اسهاّ ٖصا ايكإْٛ

َٜع ز.ا  ضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:ب١ض 

َٝب٢ٓٝ ي١غ١ض ئ١ّ َازز١ٜ٠ تا ْا٣ٚ بٓٛٚغري بؤ َْٛاق١ؾ١ نطزٕ؟ ناى عبسايػالّ ر١ضَٛٚ.  ن١ؽ ت

َٜع عبسايػالّ ب١ضٚاض٣:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

اض٠ت بـ١ّ  ب١ض اغت٢ ي١ ١َٖٛٚ ٜاغانإ زا َازز١ٜ٠ن٢ ثطؤتؤنؤَي١ٝ ٜـ١ع٢ٓ ت١ؾـطٜفات١ٝ ٚ ز٠ض ٚات، بـ١آلّ غـ١ب    
َٜٝٛػت٢ ب١ ن١ْس ئاَاز٠ناض٣ ١ٜ١ٖ، ئ١ٚ ٠َٛظ٠ر١ ئ١ضن١نا٢ْ غ١السٝات١نا٢ْ، بؤ١ٜ ز٠بِٝٓ ئـ٠ٚ١ف   ٜاغا١ٜ ث

ٕ   بري٣ زَي نطا٠ٚتـ٠ٚ١، نـ١ ز٠َيـ٢َ )    ( ْٝـ١ت٢  بعمس تػمعر َٜٛما   .. يـ١ َـازز٣٠ ئـ١خري، ........     ٜٓأمص ٖمصا ايكماْٛ
َٜت١ بـٛاض٣ دـ   َٜٝٛػـت١، ئـ١ٚ ناتـ١ف بـؤ        َٛؾ١ضٜع ئ٠ٚ١ ب٠ٚٛ ئ١ّ ٜاغا١ٜ تا٠ٚنٛ به١ٚ ٢َ بـ١د٢َ نـطزٕ نـات٢ ث

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ئ١ّ َازز٣٠  ع٢ً فًؼ ايٛظضا٤ ٚاؾٗات شات ايعميقم١ تٓأٝمص   ) 31ن١ْس ئٝذطائات١، بؤ١ٜ َٔ ث
( ت١ْفٝع ت١ْٗا ١ْب٢َ، غٝاغ١ٜ١ى بسؤظ٠ٚ١ْ با٠ٚض ِٜ ب١ بطاز٠ضا٢ْ يٝص٣١ْ ٖاٚبـ١ف ١ٖٜـ١   اسهاّ ٖصا ايكإْٛ

َٝذطـ١ يـ١        اؽماش االدمطا٤ات ايميظَم١   ٚظٚع١ن١ْ١، غٝاغ١ )ظٜاتط ي١َٔ ي١ْاٚ ١َ َٝـسا بـ٢َ، ب ( ٜـإ ٖـ١ض ؾـت١ن٢ ت
َٜٝٛػت بٛٚ، غٛثاؽ.  ت١ْفٝع، ئ١ط١ض ث

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى ع٢ْٛ ر١ضَٛٚ.

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ٛظضا٤ ٚاؾٗات شات ايعميق١ تٓأٝص اسهاّ ٖصا ايكإْٛ .ع٢ً فًؼ ايغٝاغ٣١ َازز٠ن٣١ زٚٚباض٠ )
 
 

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

ٍَ زاْٝـ١؟ بـ١ نـؤ٣ ز٠ْـط ث١غـ١ْس نـطا، رـ١ضَٕٛٚ بـؤ           ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١طـ١ ن٢َ ي١ط١
 َازز١ٜ٠ن٢ تط ناى ع٢ْٛ ر١ضَٛٚ.

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ض  ؤن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 

 31اغياز٠ 
 الٜعٌُ بأ٣ ْل قا٢ْْٛ أٚ قطاض ٜتعاضض َع اسهاّ ٖصا ايكإْٛ.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 
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ٍَ زا١ْٝ؟ ب١ ظؤض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْس  ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ؟ ن٢َ ي١ط١ ن٢َ ت
َٝؿ١ٚا ر١ضَٛٚ.  نطا، ناى ث

َٜع  َٝؿ١ٚا تٛرٝل:ب١ض   ث

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝه٢ تاٜب١شي١ْـس ٖـ١ب٢َ بـؤ ئـ٣٠ٚ١              َٜٝٛػـت بـ٠ٚ١ ْانـات نـ١ الٜـ١ْ زٜاض٠ ئ١ّ ٜاغـا١ٜ زٚا٣ ث١غـ١ْس نطزْـ٢ ث
١ٜ٠َٛٝ ٖـ١ب٢َ   َٜٝٛػت١ َازز١ٜ٠ن٢ ي١ٚ ؾ ت١عًُٝات ز٠ضبهات بؤ د٢َ ب١د٢َ نطز٢ْ ئ١سها١َنا٢ْ ئ١ّ ٜاغا١ٜ، ث

 ئاَاش٣٠ ث٢َ بهط٣َ، غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى ز.عُط ر١ضَٛٚ.

َٜع ز.عُط ْٛض٠ز٢ٜٓ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝري ي١غـ١ض ز٠غـت٣١ َـار٢           ًَـ َٝؿـ١ٚاّ ٖـ١بٛٚ، ز٠بـ٢َ َازز٠ٜـ١نُإ ٖـ١ب٢َ ٚ ب ٠َٚيآل َٓٝـ ١َٖإ ض ٠ئ٢ ناى ث
َٜٝٛػت بؤ ئا َُٜٓا٢ٜ ث  غإ د٢َ ب١د٢َ نطز٢ْ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ز٠ضبه١ٕ.َطؤظ ٚ ال١ْ١ٜ ث٠ٜٛ١ْساض٠نا١ْ ض 

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى ع٢ْٛ ر١ضَٛٚ.

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ن٢َ ئ١ٚ قا٣١ْْٛ د٢َ ب١د٢َ ز٠نات؟ ن٢َ ١ٖض ق١ٚاْٝٓـ١ى نـ١ يـ١ نٛضزغـتإ ٚ يـ١ ث١ضيـ١َإ ز٠ضز٠نـ٢َ دـ٢َ         
١َدًػ٢ ٚظ٠ضا، ١َدًػ٢ ٚظ٠ضا بؤ٣ ١ٖٜـ١ ْٝـعاّ ز٠ضبهـات، ٜـإ تـ١عًُٝات ز٠ضبهـات، ئـ١ٚ        ب١د٢َ ٣ ز٠نات، 

َٜط٣٠ قا١ْْٛنـ٣١     َٝٝسا ئ١ٚاْٝـ ز٠تٛأْ ت١عًُٝات ز٠ضبه١ٕ بـ١ طـٛ ١ٖٜئ٣١ٜ١ ن١ ي١ قا١ْْٛن١ ئٝؿاض٠شيإ ث
َٝؿ١َإ ١ْٝ، ب١ٚ غـٝاغ٣١ٜ١ نـ١ ٖـات٠ٚٛ سهَٛـ١ت قاْْٛـ١نإ دـ٢َ بـ١د٢َ ز٠نـ         ات، دـ٢َ  خؤٜإ، ٚات١ ٖٝض ن

َٝه٢ ز٣ ئٝعار١ به١ٜٔ، ظؤض غٛثاؽ. َٜٝٛػت ْانات ؾت  ب١د٢َ نطزْٝؿ٢ ئ١ضن٢ سه١َٛت١، ٖٝض ث
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى عُط ر١ضَٛٚ.

َٜع عُط عبسايععٜع:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝٛا١ٜ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ٜاغ١ٜه٢ ططْط بٛٚ ب١ض اغت٢ ز٠غت خؤؾ٢ ي١ يٝصْـ٣١ ٖاٚبـ١ف ز٠نـ١ّ، ئـ١ّ خاَيـ١       َٔ ث
ٚاز٠ظامن تؤظ٣َ تٝا ب٠ٛغتري باؾ١، نْٛه١ ١َضد١ع٢ ئـ١ّ ثـطؤش٠ ٜاغـا١ٜ بـؤ دـ٢َ بـ١د٢َ نـطزٕ ث١ضيـ١َا٢ْ         
َٝبٝين ئـ٠ٚ١ بهـ١ٜٔ، ْـ١ى ١َدًػـ٢ ٚظ٠ضا، نـْٛه١ بـ١ سػـاب ز٠غـت٣١          نٛضزغتا١ْ، ي١ب١ضئ٠ٚ١ ز٠ب٢َ ي١ٜٚا ت
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َٝـط٠ٚ٠ بـؤ      َار٢ َطؤظ١ ٚ ز٠غت٣١ َار٢ َـطؤظٝـ نـ١ غـ١ضب١    َٝتـ١ ث١ضيـ١َإ ٚ ي خؤ١ٜ ٚ ١َضد١ع١نـ٣١ ز٠ب
َٝب١ٝٓٝ ع١ضظ٣ يٝص٣١ْ َٛؾت١ض٠ى به١ّ.  ئ٣َٚ١، ٜٚػتِ ئ١ٚ ت

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى غاالض ر١ضَٛٚ.

َٜع غاالض حمُٛز:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع ئ١ٚ ث َٝه٢ ث١ضي١َا٢ْ ب١ض  َٜه٢  دط١ ي٣٠ٚ١ ن١ْس ئ١ْساَ َٝؿـٓٝاض َٝؿٓٝاض٠ن١ف ث َٝؿٓٝاض٠ٜإ نطز ب١ض اغت٢ ث
٢َٝ خؤ١ٜت٢، نْٛه١ ئ١سها٢َ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ٚ ْا٠ٚض ؤن٢ ئ١ّ ٜاغا١ٜٚ ١َٖا١َن١ؾـ٢، ز٠غـت٣١    ١َْتك٢ ٚ ي١ د
غ١ضب١خؤ٢ٜ َار٢ َطؤظ د٢َ ب١د٢َ ز٠نات، ن١ غ١ض ب١ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتا١ْ زٚاداض ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغـتإ  

َار٢ َطؤظ ١َع١ٝٓ ب١ ٚضزنطز٣٠ٚ١ْ ئ١ٚ باب١تا١ْ  ٚ ز٠ضنطز٢ْ ت١عًُٝات، ئٝعار١ ٚ ز٠غت٣١ غ١ضب١خؤ٢ٜ 
َٝه٢ ط١ٚض ب١ ١َغاض٣ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ز٠نا ٚ غٛثاغتإ ز٠ن١ّ.  نطز٢ْ ئ١ٚ باب١ت١ خع١َت

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى ١ْضضيإ ر١ضَٛٚ.

َٜع ١ْضضيإ عبسار:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١  َإ.ب١ض 

ــ١        ــ١ٚ ١ٖٜئ١ت ــ٠ٚ١ ئ ــ١ّ، ظؤض ظ٠ضٚض٠، ي١ب١ضئ ــ١ٚا ز٠ن َٝؿ ــاى ث ــ٣١ْٚٛ ن ــ١ٚ بؤن ــتطري٣ ئ ــٔ ثؿ ــت٢ زا َ ي١ض اغ
ــ١َاْٝـ       ــ١، ث١ضي ــ٠ٚ١ ١ٖٜ ــ١ ث١ضي١َاْ ــس٣ ب ــ١، ث٠ٜٛ١ْ ــتا٠ٚ١ْ ْٝ ٢َُٜ نٛضزغ ــ١ض ــ١ت٢ ٖ ــ١ سهَٛ ــس٣ ب ث٠ٜٛ١ْ

ْـسا بط ٜاض٠نـإ ز٠ضبهـ٢َ،    ١َؾػٍٛ ب١ٚ ت١عًُٝاتا١ْ ٚ ئ١ٚ ؾتا١ْ ْاب٢َ، ئ١ط١ض بؿـب٢َ ز٠بـ٢َ يـ١ ٖـؤَي٢ ث١ضي١َا    
١َُٝ ئ١ٚ ز٠غ١آلت١ بس٠ٜٔ ب١ ١ٖٜئ١ت١ن١ ن١ بؤٜإ ١ٖب٢َ ئ١ْعضي١ ٚت١عًُٝات بؤ د٢َ ب١د٢َ  َٜٝٛػت١ ئ بؤ١ٜ ث
َٜٝٛػت٢ ب١ ٚضز٠ناض٣  َٜٓٔ، ي١ب١ضئ٠ٚ١ ئاَادم١نا٢ْ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ظؤض ب١ضرطاٚا١ْ ٚ ث نطز٢ْ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ز٠ضبهٛ

َٜٝٛػت١ بسض٣َ ب١ ١ٖٜئ١ت١ن١، ظؤض غٛثاؽ.ظٜاتط ١ٜ١ٖ، بؤ١ٜ ئ١ٚ ز٠غ١آلت١ ٚ ئ١  ٚ غ١آلس١ٝت١ ث
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى عبسار ر١ضَٛٚ.

َٜع عبسار ١َال ْٛض٣:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿ١ٚاٚ ناى غاالض ز٠ن١ّ.  َٔ ١ٖض ثؿتطري٣ ي١ ض ٠ئ١ٝن٢ ناى ١ْضضيإ ٚ ناى ث
َٜع ز.اضغالٕ باٜ  ع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:ب١ض 

 ناى عبسايػالّ ر١ضَٛٚ.

َٜع عبسايػالّ ب١ضٚاض٣:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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١َٓٝ؟، َٔ  َٝطا٣ خؤ٣ ض٠رع نطا، غ١باض٠ت ب١ّ ت١َي١ب١، دٝٗات٢ ١َع٢ٓ ن ن١ َٔ زاٚاّ نطز ئ٠ٚ١ بٛتط٣َ ي١ٚ د
١َُٝ ز٠ْطُإ زا ي١غ١ض َازز١ٜ٠ى ز٠َيـ٢َ )  (، دٝٗـات٢ ظاتـ١   ٚاالدٗمات شات ايعميقم١   عًم٢ فًمؼ ايمٛظضا٤   ْاظامن ئ

٢َٝ تط٠؟ بؤ١ٜ ت١غـ١ٚض ز٠نـ١ّ    َٝذط١ ي١ ١َٖٜٛٚإ ي١ يٝص٣١ْ ث١ضي١َا٢ْ ٚ ز٠غت٣١ َار٢ َطؤظ ٚ ن عٝالق١ ب
 ئ١ٚا٣١ْ ْاٜٚإ ٖات٠ٚٛ خ١الؽ.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 غؤظإ خإ ر١ضَٛٚ.

َٜع غؤظإ ؾٗاب:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١  ضي١َإ.ب١ض 

َٝٔ، ز٠غـت٣١     ي١ّ ٜاغا١ٜزا ١َٖٛٚ ٠ٚظاض٠ت١نإ ٚ ١َٖٛٚ ز٠ٚائري٠ ١َع١ٝٓنإ ز٠ب٢َ ٠َٛظ٠ر٢ َٛختـ١ؽ زابٓـ
ــ١ضَٕٛٚ        ــ٢َ ر ًَ ــإ ب َٝٝ ــ١زا ٚ ث ــ١ٚ ٠ٚظاض٠تاْ ــ١ض ئ ــات ب١غ ــ١َط به ــاتٛا٢َْ ئ ــات ْ ــطؤظ تــ١عًُٝات ز٠ضبه ــار٢ َ َ

ــا     ــ١ّ ٜاغ ــ١ْفٝع٣ ئ ــ١ ت ــ٢ْ١ ٠ٚظٜطاْ ــ١ ئ١دمَٛ َٝٔ، ن١ٚات ــ ــو زابٓ َٝ ــ٢َ   ٠َٛظ٠ر ــاض ز٠ب ــ٣٠ٚ١ ٖاٚن ــات ٚ ئ ١ٜ ز٠ن
ٚب١ضز٠ٚا٢َ ز٠زات ب١ ٜاغـا١ٜن١ ٚ َٛضاق١بـ٣١ ز٠نـات ز٠غـت٣١ َـار٢ َطؤظـ١، بؤٜـ١ دٝٗـات٢ ظاتـ٢ عٝالقـ١           

َٝـو ال٣ ض ٕٚٚ ز٠بـ٢َ نـ١ ئـٝو ي١َـ١ٚزٚا         ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ت١عًُٝات١ن٣١ ث٢َ ز٠ضز٠نات ٚ ٖـ١َٛٚ ٠ٚظاض٠ت
َٝ  ه٢ ز٠ب٢َ تٝا ب٢َ، ظؤض غٛثاؽ.ئٝٓفؤض١َٜؿٔ غ١ْت١ض٣ ز٠ب٢َ ١ٖب٢َ ٠َٛظ٠ر

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى ز.اظيس ر١ضَٛٚ.

َٜع ز.اظيس ابطاِٖٝ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜٝٛػــت١ ي١غــ١ض ئ١دمَٛــ٢ْ١ ٠ٚظٜــطإ ٚال١ْٜــ١      ١ٜ٠َٛٝ بــ٢َ نــ١ ث ز٠نــط٣َ يــ١بط٣ ئــ٠ٚ١ ئــ١ٚ َازز٠ٜــ١ بــ١ٚ ؾــ
 ّ ــ١ ــ١نا٢ْ ئ ــساض٠نإ سٛنُ ١ٜ٠َٛٝ       ث٠ٜٛ١ْ ــ ــ١ٚ ؾ ــ١ ب ــ١ّ َازز٠ٜ ــ١ض ئ ــٛاْري ٖ ــ١ٕ، ز٠ت ــ١د٢َ به ــ٢َ ب ــا١ٜ د ٜاغ

َٜٝٛػـت بـؤ ئاغـإ       َُٜٓـا٢ٜ ث َٜٝٛػت١ ي١غ١ض ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ٚ ال١ْ١ٜ ث٠ٜٛ١ْـساض٠نإ ض  َٜص٠ٚ١ٜٓ ن١ ث زابط 
د٢َ ب١د٢َ نطز٢ْ سٛن١ُنا٢ْ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ز٠ضبه١ٕ( ١ٜع٢ٓ ب٠ٚ١ ١ّٖ ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ت١نًٝف ز٠نط٣َ 

َٜٝٛػت بؤ ئاغاْهطز٢ْ د٢َ ب١د٢َ نطز٢ْ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ز٠ضبه١ٕ ٚ، ٚ  َُٜٓا٢ٜ ث ١ّٖ ال١ْ١ٜ ث٠ٜٛ١ْساض٠نإ ن١ ض 
 ظؤض غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى ناضزؤ ر١ضَٛٚ.

َٜع ناضزؤ حمُس ثريزاٚز:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ثؿتٝٛا٢ْ ي١ قػ١نا٢ْ ز.اظيس ز٠ن١ّ.
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:ب  ١ض 
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 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف؟ ناى ع٢ْٛ ر١ضَٛٚ.

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١ٜ٠َٛٝ ظٜاز نطزْـ٢ َازز٠ٜـ١ى )   عًم٢ فًمؼ ايمٛظضا٤ بايتؿماٚض َمع اهل٦ٝم١       غٝاغ١ٜ١نُإ ئاَاز٠ نطز٠ٚٚ ب١ٚ ؾ
 يتعًُٝات ايميظ١َ يتػٌٗٝ تٓأٝص اسهاّ ٖصا ايكإْٛ .املػتك١ً ؿكٛم االْػإ اقساض االْع١ُ ٚا

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى زَيؿاز ر١ضَٛٚ.

َٜع زَيؿاز سػري:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝـ١     َٝو ز٠ز٠ّ بؤ ئ٣٠ٚ١ ئ١ٚ ئ١ؾهاي١ ض ٠ْط١ غٛٚز٣ ١ٖب٢َ بؤ ئ٣٠ٚ١ ئ١ؾهاي١ن١ سـ١ٍ بهـ١ٜٔ، ئ َٔ ت١ٚظحي
َٝٓــا٠ٚ يــ١ نـٛاض٠ّ ْــا٣ٚ )  يـ١ تــ١  َٝهُإ ٖ املؤغػم١ ايعاَمم١، نافمم١ املؤغػمات ايتؿممطٜع١ ٚايتٓأٝعٜمم١   عطٜف زا ؾـت

(، ئ١دمَٛــ٢ْ١ ٠ٚظٜــطإ ي١ب١ضاَبــ١ض ظَٓــ٢ َٛئ١غ١غــ٣١     ٚايكهمما١ٝ٥ ٚاالزاضات احملًٝمم١ ٚاهل٦ٝممات املػممتك١ً   
٣ ز٠ضبهات بؤ ث١ضيـ١َإ،  ت١ْفٝع١ٜ، ن١ٚات١ ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ْاتٛا٢َْ ت١عًُٝات بؤ َٛئ١غ١غات٢ ت١ْفٝع

ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ْاتٛا٢َْ ت١عًُٝات بؤ ق١ظا ز٠ضبهـات، ْـاتٛا٢َْ تـ١عًُٝات بـؤ ١ٖٜئـ١ َٛغـت١ق١ًٝناْٝـ       
َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ٚ بؤ ئـ٣٠ٚ١ ئ١َـ١ سـ١ٍ بـ٢َ، بـ١ ٜـ١ى بط طـ١         ز٠ضبهات، نْٛه١ غ١ض ب١ ئ٣َٚ١ ْري، بؤ١ٜ َٔ ث

َٜتـ٠ٚ١ يـ١ ت١عطٜف١نـ١ )     ايعاَم١ املؤغػمات  ي١زٚا٣ ئ٣٠ٚ١ ز٠ْط٢ ي١غ١ض زضا، )ع٢ً  اقمساض  ( نـ١ ٖـ٣َٚٛ١ ز٠طط
َٜت٠ٚ١ نان١، ق١ظاف.ايتعًُٝات ايميظ١َ يتٓأٝص ٖصا ايكإْٛ  ( ٣َٚٛ١ٖ ز٠طط
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ز.ض ؤشإ ر١ضَٛٚ.
 
 
 
 

َٜع ز.ض ؤشإ عبسايكازض:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٜٓا١ٜٝ َٜػا ٚ ض  ٣ ن١ ز٠ضز٠نٝت ١ٖض بؤ ئاغاْهاض٣ د٢َ ب١د٢َ نطز٢ْ ٜاغا١ٜن١، ن١ْس ئـ١ٚ ال١ْٜاْـ٣١   ئ١ٚ ض 
َٝت،        َٜػـا١ٜن١ ز٠ضز٠نـ َُٜٓـا٢ٜ ٚ ض  َُٜٓاٜٝا١ْ ن١َو بـ٢َ بـ١ ئاغـاْو ض  ن١ٚا ب١ضثطغٔ ز٠بٔ ي١ ز٠ضنطز٢ْ ئ١ٚ ض 

َٜػـا          َٝو ز٠غـ١آلت٢ دـ٢َ بـ١د٢َ نـطزٕ ض  َٝـ٢ ٜاغـا ز٠زاتـ١ ز٠غـ١آلت َُٝـ١    ١َضز ١ْٝ ن١ٚا تؤ ب١ ث ٢َٜٓ، ئ ز٠ضبهـٛ
َٜٓري بـؤ ز٠غـ١آلت٢ زاز٠ٚض٣ بـؤ ئ١دمَٛـ٢ْ١ ٠ٚظٜـطإ ٚ         ث١ضي١َاْري ٚ ز٠غ١آلت٢ ت١ؾطٜع١ٓٝ ٜاغـا ز٠ضز٠نـٛ
َٝطزض٣َ، ٖـ١َٛٚ ال١ْٜـ١نا٢ْ تـط ثاب١ْـس ز٠بـٔ،         َٝو ض اغـج ز٠غ١آلت٢ د٢َ ب١د٢َ نطزٕ، ز٠ب٢ ئ١ضن١ن١ ب١ الٜـ١ْ

َُٜٓا١ٜٝ ٜاخٛز ئ١ٚ ٜاغا١ٜ ي١ ن ٣٠َٛٝ ئ١ٚ ٜاغـا١ٜ نـ١ ث١ضيـ١َإ ث١غـ١ْس٣ نـطز٠ٚٚ،      ي١ب١ضئ٣٠ٚ١ ئ١ٚ ض  ٛاضن
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ت١ْٗا بؤ ئاغاْهاض٣ د٢َ ب١د٢َ نطز٢ْ ئ١ٚ ٜاغا١ٜ١ٜ، ظؤض ئاغا١ٜٝ ئ١ط١ض ئ١ٚ ئ١ضن١ ب١ ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜـطإ  
٠َٛٝ، غٛثاؽ. َٝطزض٣َ ٚ ال١ْ١ٜنا٢ْ تطٜـ ١َٖٛٚ ثاب١ْس بٔ ث  ض اغج

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ار ر١ضَٛٚ.ناى عبس

َٜع عبسار ١َال ْٛض٣:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜـط     ٢َٝ ٜاغا١ٜن١ ناى غاالض باغ٢ نطز ز٠غت٣١ غ١ضب١خؤ٣ َار٢ َطؤظ ز٠غت١ٜ١ن٢ غـ١ضب١خؤ١ٜ ٚ يـ١ ش ب١ ث
ٍَ ئ١دمَٛـ٢ْ١ ٠ٚظٜطاْـسا ْٝـ١، بؤٜـ١ ْـانط٣َ       ١ٜ٠َٛٝى ث٠ٜٛ١ْس٣ ي١ط١ َٜط٣ ث١ضي١َاْسا١ٜ، ٚات١ ب١ ٖٝض ؾ ناٚز

ٍَ بهـ٣١،     ي١ َٝهـ١ َٜط٣١ ئ١ّ َازز٠ٚ٠ ز٠غ١آلت ٚ ٜاخٛز ئ١ٚ زٚٚ ز٠غت١ٜ١ سه١َٛت ٚ ز٠غت٣١ َـار٢ َـطؤظ ت ض 
ٍَ غـ١ضؤنا١ٜت٢ ث١ضيـ١َإ نـ١َٔ            َٜـص ي١طـ١ َٝـ٢ ز٠غـت١ن١ ب١ض اٚ ًَ َٜط٣ ث١ضي١َاْساٜـ١ ز٠ؾـ٢َ ب َٜط نـاٚز َازاّ ي١ش

ٍَ ئ٠ٚ١ف ِْٝ، بـ١آلّ ئـ١ٚ ١َبس٠ئـ٣١ ز.ض ؤشإ ض اغـت١ يـ١ ٜـ١ى ض ٠ٚٚ،       َُٜٓـا٢ٜ       ي١ط١ ض اغـت١ بـؤ ئـ٣٠ٚ١ ٜـ١ى ض 
َُٜٓاٜٝـ١ ز٠ضبهـات، ئـ١ٜٚـ تـ١ْٗا        َٝو ئـ١ّ ض  ٠َٛٝ ز٠نات بسض٣َ ب١ ت١ْٗا الٜـ١ْ ١ٖب٢َ، ١َٖٛٚ ال١ٜى ئًٝتعا٢َ ث
   ٍَ َٝهـ١ ز٠غت١ن١ٜ١، ز٠غت٣١ غ١ضب١خؤ٣ َار٢ َطؤظ، ت١ْٗا ئ١ٚ ز٠غت١ٜ١ بؤ٣ ١ٜ١ٖ، بؤ١ٜ تها١ٜ با ؾـت١نإ ت

 ١ْنط٣َ، ض ١ْٚٚ ١ٖٓٝن١.
َٜع  ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(: ب١ض 

َٜػتإ خإ ر١ضَٛٚ.  نٛ

َٜػتإ حمُس عبسار: َٜع نٛ  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ظؤضب٣١ ١ٖض٠ ظؤض٣ ئ١ٚ ٜاغاٜا٣١ْ ي١ّ ث١ضي١َا١ْ ز٠ضن٠ٚٛ، ئ٣٠ٚ١ تٝا١ٜ ن١ ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ٚ ال١ْٜـ١  
٠ٚ١ َازز٠ٜـ١ن٢ زٜهـ١ ١ٖٜـ١ نـ١ ٠ٚظاض٠ت بـ٢َ ٜـإ       ث٠ٜٛ١ْساض٠نإ ئ١ّ ٜاغـا١ٜ دـ٢َ بـ١د٢َ ز٠نـ١ٕ بـ١زٚا٣ ئـ      

٢ََٜٓ بؤ د٢َ ب١د٢َ نطز٢ْ ئ١ّ ٜاغا١ٜ، ئ٠ٚ١  َٜٝٛػت ز٠ضز٠نٛ َُٜٓا٢ٜ ث ز٠غت١ ب٢َ ٜإ ال١ْ١ٜ ث٠ٜٛ١ْساض٠نإ ض 
َٔ نٛاض ٜاغاّ ي١ب١ضز٠غتسا١ٜ، ي١ ١ٖض نٛاضٜسا ١ٖضزٚٚ َازز٠ن١ ١ٜ١ٖبؤ ي١َ١ٜإ زا ت١عكٝـس نـطا٠ٚ، بؤٜـ١    

َُٝٛا١ٜ ١ٖض زٚٚن٢ ز٠ب٢َ ١ٖب٢َ، ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ٚ ال١ْٜـ١ ث٠ٜٛ١ْـساض٠نإ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ دـ٢َ بـ١د٢َ       َٔ ث
َٜٝٛػت ز٠ضز٠نات بؤ ئاغإ د٢َ ب١د٢َ نطز٢ْ ئ١ّ ٜاغـا١ٜ، ظؤض   َُٜٓا٢ٜ ث ز٠ن١ٕ، زٚاتط ز٠غت٣١ َار٢ َطؤظ ض 

 غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى ز.عُط ر١ضَٛٚ.

َٜع ز.ع  ُط ْٛض٠ز٢ٜٓ:ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َُٝٛا١ٜ غٝاغ١ٜ١ن٢ قا٢ْْٛ ٚ ١َْتك١ٝ،  َٝؿٓٝاض٠ن٣١ ناى ز.اظيس ز٠ن١ّ ن١ ب١ض اغت٢ َٔ ث َٔ ثؿتٝٛا٢ْ ي١ ث
% ٣ غ١ض ب١ ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطا١ْ، ن١ٚات١ ئ٣٠ٚ١ نـ١  91ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ غ١ض٠دماّ َٛئ١غ١غات٢ عا١َ 

َٜٝٛػـت بـؤ ئاغـإ دـ٢َ بـ١د٢َ          ٚتطا٠ٚ ي١غ١ض ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطا َُٜٓـا٢ٜ ث ١ْ ٚ ال١ْٜـ١ ث٠ٜٛ١ْساض٠ناْـ١ نـ١ ض 
نطز٢ْ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ز٠ضبه١ٕ، ئ١َ١ نـؤ٣ ز٠ناتـ٠ٚ١ ٚ ٖـ١ّ ز٠غـت١ف ب١ضثطغـٝاض ز٠نـات ٚ ٖـ١ّ ئ١دمَٛـ٢ْ١         
٠ٚظٜـطاْٝـ، نــْٛه١ ز٠غــت٣١ َــار٢ َــطؤظ بــ١ تـ١ْٗا ٠ٚنــٛ ز٠غــت١ٜ١ن٢ غــ١ضب١خؤ نــ١ غــ١ضب١ ث١ضي١َاْــ١،   

َُٜٓا٢ٜ ز٠ضب َُٝـ١  91هات بؤ ض  َٝري ئ ًَ % ٣ َٛئ١غ١غات٢ عا١َ ن١ غ١ض ب١ ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطأْ، ئاٜا ز٠تٛأْ ب
٠َٛٝ ز٠ن١ٜٔ؟ ئ٠ٚ١ف َٛؾه١ٜ١ًٝ ي١ض اغت٢ زا.  ئًٝتعا٢َ ث

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 غؤظإ خإ ر١ضَٛٚ.

َٜع غؤظإ ؾٗاب ْٛض٣:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعإ َٜه٢ تط َٔ زٚٚثات٢ ز٠ن٠ٚ١َ١ ٠َٛظ٠ف تـ١ضخإ ز٠نـ٣١، ز٠غـت٣١ َـار٢      ب١ض  ئ١ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ، داض
َٝو ز٠غت ْٝؿإ به١ بؤ ئ٣٠ٚ١ ١َعًَٛات  ٢ًََ تؤ ن١غ ٢َٝ ب َٝو زا ٚ ث َطؤظ ْاتٛا٢َْ ئ١َطبهات ب١غ١ض ٠ٚظاض٠ت

َٝـ٢ ئ١دمَٛـ٢ْ١ ٠ٚظٜـطإ غـٝػ١ن٣١ نـ        ًَ ٚاؾٗمات شات  اى ز.اظيـس ) بسات، بؤ١ٜ تها١ٜ با ئ١ّ ٜاغـا١ٜ ز٠ضنـ٢َ ب
َٝطَٛــإ ئ١دمَٛــ٢ْ١ ٠ٚظٜــطإ سػــاب٢ ئــ٠ٚ١ ز٠نــات نــ١ ز٠غــت٣١ َــار٢ َــطؤظ   ايعميقمم١ اقممساض ايتعًُٝممات ( ب

َٝه٠ٚ١ ناض ز٠ن١ٕ.  عٝالق٣١ ١ٜ١ٖ ب١غ١ض ئ١ّ باب١ت٠ٚ١ ي١ ناتٞ زاْا٢ْ ت١عًُٝات١ن١زا، ث٠ٜٛ١ْس١ٜن١ ث
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ١ضَٛٚ.ْاغو خإ ر

َٜع ْاغو تٛرٝل:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝـ١ ٖـ١َٛٚ ٜاغـا١ٜى زٚٚ ر١قـ١ض٣٠           َٜػتإ خـامن نـ١ ئٝؿـاض٠ت٢ بـ٠ٚ١ زا نـ١ ئ ٍَ قػ١نا٢ْ نٛ َٔ ت١ٚاٚ ي١ط١
َٝهٝإ ئ٠ٚ١ٜــ١ نــ١ ئ١دمَٛــ٢ْ١ ٠ٚظٜــطإ ئــ١سها٢َ ئــ١ّ قاْْٛــ١ تــ١تبٝل ز٠نــ١ٕ، ئــ٣٠ٚ١ تــطٜـ    تٝاٜــ١ ٜــ١ن

َُٜٓا٢ٜ ز٠ضز َٝو ض  َٜه٢ تـط ١َضد١عٝـ١ت٢ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ      ال١ْٜ ٠نات، ب١َ١ زٚٚ ؾت ت١سكٝل ز٠ب٢َ، ١ٜن١ّ/ دـاض
٢ًَ ئ١ٚاْـ٣١ نـ١ ت١قـسضيٝإ     ١َُٝ ١ٜن١ّ داض ئ١ّ ثطؤش١ٜ٠ ئ١غ َٜٓٝت٠ٚ١ بؤ ز٠غت١ن١، نْٛه١ ب١ض اغت٢ ئ ز٠ط١ض 

طغـٝاض٣  نطزبٛٚ باغٝإ ي١ ز٠ظطا١ٜن٢ غ١ضب١خؤٜٞ تط بٛٚ، ئ٠ٚ١ البطا، ز٠غـت٣١ َـار٢ َـطؤظ نطا٠ٚتـ١ ب١ضث    
َٝـط٠ يـ١ ئـ١سها٢َ     ئ١ّ ٜاغا١ٜ، ١ٜع٢ٓ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ١َضد١ع١ٝت٢ ز٠غت٣١ َار٢ َطؤظ١، ي١ب١ضئ٠ٚ١ نات٢َ تؤ ي
َٝٝتـ٠ٚ١     َٝـ٢ ز٠َي َُٜٓا١ٜٝ ب١َـ١ ث َٝه٢ ز٠ز٠ٜت٢َ ن١ ز٠ضنطز٢ْ ض  َٝت٠ٚ١، َار َٓٝ خٝتا٢َ زا ْا٣ٚ ئ١ّ ز٠غت١ٜ١ ئ١ٖ

١َُٝ ي١ّ ٜاغا١ٜ زاَإ  َٜه٢ تط تؤ ب١ضثطغ٢ ئٝٓذا ئ ْا٠ٚ ض اثؤضت بٓٛٚغ٢َ ي١ غ١ض َار٢ َطؤظ، ض اثؤضت يـ١  داض
ز٠ظطانا٢ْ طؿت٢ نؤبهات٠ٚ١، ض اثؤضت ب١ضظ بهات٠ٚ١ بؤ ث١ضي١َإ، ئ٣١ ن٢َ ئ١ّ ت١عًُٝاتا١ْ ز٠ضز٠نـات ئ١طـ١ض   
َُٝٛا١ٜ ض اغت١ ١ْغ١ن٣١ ز.اظيس ت١ٚا٠ٚ، ب١آلّ ز٠ب٢َ ْا٣ٚ  ز٠غت٣١ َار٢ َطؤظ ز٠ض٣ ١ْنات، ي١ب١ضئ٠ٚ١ َٔ ث
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ــا  ــت٣١ َ ــا٢َ زا      ز٠غ ــ١سها٢َ خٝت ــ١ ئ ــ١آلس١ٝت١ ي ــ١ٚ غ ــط ئ َٜه٢ ت ــاض ــ٣٠ٚ١ د ــؤ ئ ــ٠ٚ١، ب َٜت َٝٓسض ــطؤظ بٗ ر٢ َ
٠ٚ١َٜٓٝ بؤ ز٠غتٛٚض ٚ ز٠غت٣١ َار٢ َطؤظ.  بط١ض 

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ئا١ْٖط خإ ر١ضَٛٚ.

َٜع ئا١ْٖط عاضف:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜػتإ خإ ز٠ن١ّ، ض اغت١ ز٠ب٢َ ز٠غت٣١ َار٢ َطؤظ ت١غبٝت بهـط٣َ،  َٔ ثؿتطري٣ قػ١نا٢ْ ْاغو خإ  ٚ نٛ

َٝو غَٛيت١ ٚ غ١آلسٝات ز٠ب٢ ٚ ز٠ب٢َ َار٢ َطؤظ ض٠قابـ٣١ ي١غـ١ض بـ٢َ،     بؤ؟ ١َبس٠ئ٢ ؾ١رار١ٝت ي١ ١ٖض ٚآلت
َٝٓـت ي١غـ١ض            َار٢ َطؤظ ي١ زْٚٝـا ضقابـ٣١ ي١غـ١ض قـ١ٚا٢ْٓٝ ظؤض ظؤض َـِٖٛٝ ٚ طـطْط ١ٖٜـ١، ز٠تـٛا٢ْ نؤَ

ف بسات، ظؤض ظؤض ١َُٖٝٛ ز٠غت٣١ َـار٢ َـطؤظ ضٜعاٜـ١ت٢ ئـ٣٠ٚ١ بهـات بـؤ ئـ٣٠ٚ١ ئ١َـ١ ؾـ١رار١ٝت٢          ئ٠ٚ١
 ت١غبٝت به١ٜٔ ٚ، ظؤض غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى عبسايػالّ ر١ضَٛٚ.

َٜع عبسايػالّ ب١ضٚاض٣:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٣ ٜـ١نو ز٠نـ١ٜٔ ساؾـا٣ ٖـ١َٜٛٚإ، ٖـٝض ز٠ظطاٜـ١ى ثاب١ْـس ْـاب٢َ بـ١          تٝهطاض٠ ٚ ١ََٖٛٚإ تٝهـطاض٣ قػـ١  
َُٜٓا٢ٜ ٚ ئ١ٚاَط٣ ز٠ظطا١ٜى ن١ ي١غ١ض٣ٚٚ ئ١ٚ ١ْب٢َ ي١ض ٣ٚٚ ئٝساض٠ٚ١ٜ، بؤ١ٜ ب١ض اغت٢ ئ١ّ َْٛاق١ؾـ١ٜ١   ض 
ْاظامن ١َعٓا٣ ن١ٝ؟ ز٠ّٚٚ/ غٝاغ١ن١ ظؤض ظؤض َٛت١زاٚي١ ٚ ي١ ٖـ١َٛٚ قاْْٛـ١ناصيإ ْٛٚغـ٠ٛٝ، َـٔ ْـاظامن      

١َُٓٝ خٛاض٣َ، بـ١آلّ نـ١ٝ   نٝ َِٝٓ ٚ ق١ُٝت٢ ْاٖ ١ خػٛغ١ٝت٢ ز٠غت٣١ َار٢ َطؤظ ئ١ُٖٝ١ت١ن٣١، َٔ ْاٜؿه
٢َٝ، بؤٜـ١ بـا يـ٠ٚ١         ٢َٝ ي١ قا٢ْْٛ تـط ٚ ْـا٣ٚ ١َسه١َـ١ ْـ١َي ئ١ٚ خػٛغ١ٝت٣١ تؤ ْا٣ٚ ٠ٚظاض٠ت٢ ١َع٢ٓ ١َْي

خ١الؽ، يتٓأٝص ٖصا ايكإْٛ   ع٢ً فًؼ ايٛظضا٤ بايتؿاٚض َع اؾٗات شات ايعميق١ اقساض ايتعًُٝاتز٠ضنري )
 غٛثاؽ.

 
 

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

َٝٓـا بـطا٣ خـؤّ ٚ خٛؾـه٢        ٠ٚ١َٜٓٝٓ ناَـ٣١ ز٠ْطـ٢ ٖ َٝػتا زٚٚ بؤن٢ْٚٛ دٝاٚاظ ١ٖبٛٚ، ١ٖضزٚٚنٝإ ز٠خٛ ئ
           ّ ًَـ٢َ خٛؾـهإ، خٛؾـهإ، بطاٜـإ، ظؤض َْٛاق١ؾـ١ نـطا تهـا ز٠نـ١ َٝػـتا   خؤّ ئ٠ٚ١ ن٢َ بٛٚ طـٛت٢ دـاض دـاض ب ئ

ئ١ط١ض ١َداٍ بس٠ّ ؾ١ف، س١ٚت ن١غ٢ زٜه١ف قػ١ ز٠ن١ٕ زٜػا٠ٚ١ْ، ب١قٛضبإ ز٠ق١ بس٠ّ ب١ تـؤ ْاٚتـإ   
٠ٚ١َٜٓٓ ٚ ١ٖضٚزٚٚ غٝاغ١ ز٠خ١ٜٓ١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، ناى ع٢ْٛ ر١ضَٛٚ.  ز٠ْٛٚمس٠ٚ١، زٚٚ غٝاغ١ن١ خبٛ

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 
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َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١ٜ١ٜ٠َٛٝ: َازز٠ ظٜاز نطا٠ٚن١ ب ع٢ً فًؼ ايٛظضا٤ بايتؿاٚض َع اهل١٦ٝ اقساض ايتعًُٝات ايميظَم١ يتػمٌٗٝ   ١ٚ ؾ
 .تٓأٝص اسهاّ ٖصا ايكإْٛ

عًم٢ فًمؼ ايمٛظضا٤ ٚاؾٗمات شات ايعميقم١ اقمساض ايتعًُٝمات ايميظَم١ يتػمٌٗٝ تٓأٝمص اسهماّ ٖمصا             ز٠َٚٚٝإ/ 
 ايكإْٛ.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

٠ٚ١َٜٓ ز٠خي١ٜٓ١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، ر١ضَٛٚ.ناى عٛ  ٢ْ ١ٜى، ١ٜى بٝدٛ

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 .ع٢ً فًؼ ايٛظضا٤ بايتؿاٚض َع اهل١٦ٝ اقساض ايتعًُٝات ايميظ١َ يتػٌٗٝ تٓأٝص اسهاّ ٖصا ايكإْٛ

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

٠ٚ١َٜٓ ر١ضَٛٚ. ن٢َََََََََََََََََََ َٜه٢ زٜه١ بٝدٛ ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ تها١ٜ داض  ي١ط١

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ١َب١غتُإ ي١ ١ٖٜئ١ ....... .
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

َٜعاْـ١ ْاٜٚـإ ْٛٚغـطا٠ٚ،    ناى ع٢ْٛ ض ا٠ٚغت١، ْاٚتإ ز٠ْٛٚغِ نان١ با ئ١ٚ غ١عات١ف قػ١ ب  1ه١ٕ، ئ١ّ ب١ض 
َٜػـتإ خـإ، نـاى ْـ١ضضيإ، نـاى طيـاٍ،          ز٠ق١ ت١ْٗا، ناى عبسار، ناى ناضزؤ، ز.قباح، ناى ظيـ١ غـعٝس، نٛ

َٝطظاز، ناى عُط ١ٖٚضا٢َ، َاَؤغتا نا٠ٚ،  َٝؿ١ٚا، ناى ؾ خإ، نـاى عبـسار    عع١ُٝن١غ٢ زٜه١ ١ٜ١ٖ؟ ناى ث
 ر١ضَٛٚ.

 
 
 
 

َٜع عبسار   ١َال ْٛض٣:ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٠ٚ١َُٜٓ بـؤ ب١ضنـاٚ ض ْٚٚـ٢ ئ١َـ١ ٜاغـاٟ       ب١ ْٛقت٣١ ْٝعا٢َ بهطا١ٜ َٔ ئ١َ١ّ ١ْز٠نطز، ئ١ّ َازز١ٜ٠ ز٠خٛ
َٜٝٛػـت بـؤ ئاغـإ دـ٢َ بـ١د٢َ             34ز٠غجان١ٝ، َازز٣٠  َُٜٓـا٢ٜ ث ز٠َي٢َ نـ٢؟ ) غـ١ضؤن٢ ز٠غـت١ بـؤ٣ ١ٖٜـ١ ض 

ٍَ ز٠غـت٣١ َـار٢ َـطؤظ رـ١ضق٢ نـ١ٝ، ططْطـ٢        نطز٢ْ سٛن١ُنا٢ْ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ز٠ضبه ات(، ئ١ّ ز٠غت١ٜ١ ي١طـ١
ٍَ ططْط٢ ئ١ٚ ٜاغا١ٜ ر١ضق٢ ن١ٝ؟ َٔ ت٢َ ْاطـ١ّ ز٠غـت١ٜ١ى نـ١ غـ١ضب١خؤ بـ٢َ ٚ غـ١ض بـ١         ئ١ّ ٜاغا١ٜ ي١ط١
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َٜعّ        ٍَ ز٠نـط٣َ، ٜـ١ع٢ٓ َـ١ْتك٢ ْٝـ١ بـطا٣ بـ١ض  َٝه١ َٝه٢ تطزا ت ٍَ ز٠غ١آلت ث١ضي١َإ ب٢َ بؤ ز٠غ١آلت١نا٢ْ ي١ط١
َٝو ال٣ ١َ.١ْٝغ١ي١  ن١ ْانط٣َ ب١ ز٠ْطسإ ١ٜنال٣ ن١ٜت٠ٚ١، ئ١َ١ ١َْتك

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى ناضزؤ ر١ضَٛٚ.

َٜع ناضزؤ حمُس ثريزاٚز:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝـ١ يـ   ٢ًََ ئ١ٚز٠غت١ٜ١ ز٠تٛا٢َْ، نْٛه١ ئ َٝع٣ ئ٣٠ٚ١ ١ٜ١ٖ ن١ بط ٜاض ز٠ضبهات ب ١ َْٛاق١ؾـ١نا٢ْ  ث١ضي١َإ ٖ
ٍَ ١َدًػــ٢ ٚظ٠ضا ئــ١ٚ       َٝساٜــ١ ي١طـ١ َٝؿـو ئــ١ٚ ز٠غـت١ٜ١َإ ض اغــجاضز ئــ١ٚ ٜاغـا١ٜ دــ٢َ بــ١د٢َ بهـات، نــ٢ ت ث
١ٖٜئ١ت١ ب١ طفتٛطؤ نطزٕ بؤ ئاغاْهاض٣ د٢َ ب١د٢َ نطز٢ْ ئ١ٚ ٜاغا١ٜ ئ١ٚ بط ٜـاض٠ ز٠ضبهـات، ٜـ١ع٢ٓ ئ١َـ١     

َُٜٓـا٢ٜ       ي١ قاظادم٢ د٢َ ب١د٢َ نطز٢ْ ٜاغا١ٜن١ ٚ ئاغاْهاض١ٜ، ١ْى ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜـطإ بـؤ خـؤ٣ ١ْٖـس٣َ ض 
َُٝــ١ ئ١طــ١ض ئ١ُٖٝــ١ت ْاز٠ٜٓــ١ ئــ١ٚ ز٠ظطاٜــ١ ي١ب١ضنــ٢ ٜاغــا١ٜن١َإ بــ١ٚ       ز٠ضبهــات بــ١ بــ٢َ ئــ٣٠ٚ١ نــ١ ئ

 ض اغجاضز٠ٚٚ ن١ َٛضاق١ب٣١ بها ٚد٢َ ب١د٢َ ٣ بهات؟.
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى ز.قباح ر١ضَٛٚ.

َٜع ز.قباح ب  ١ضظدم٢:ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ئ٠ٚ١ ٠ٚقائٝع٢ نٛضزغتا١ْ ٚ ي١ب١ضز٠غتُإ زا١ٜ، ١َٖٛٚ ئ١ٚ ٜاغاٜا٣١ْ ن١ ي١ّ ث١ضي١َاْـ١ ز٠ضز٠نـ٢َ ز٠بـ٢َ    
َِٜ َٛغاز٠ق١ ي١غ١ض٣ بها، ي١ ظؤض ي١ ٚآلتا٢ْ زْٝا ن١ غـ١ٜط٣ ئـ١ٚ ٜاغـا١ٜ ز٠نـ١ٜٔ      َٝت١ ال٣ غ١ضؤن٢ ١ٖض به

َٝٓا ٢ْ َٛعًَٛات ي١ ئاخط زا ز٠َي٢َ ) الئٝشـ٣١ تـ١ْفٝع٣ دـ٢َ بـ١د٢َ نطزْـ٢      غ١باض٠ت ب١ نؤ١ْٝت٢ ب١ز٠غتٗ
َٝؿه١ف ز٠نط٣َ، ٜإ ز٠غت٣١ َار٢ َطؤظ ب٢َ، بط ٜاض٣ ث٢َ ز٠ضبهـ٢َ ي١الٜـ١ٕ    ئ١ٚ ٜاغا١ٜ ي١ال١ٜٕ ز٠غت١ن٠ٚ١ ث

َٝري )  ًَـ ١َُٝ ب س تكمسض ايمي٥شم١ ايتٓأٝصٜم١ بكمطاض َمٔ ض٥مٝؼ االقًمِٝ بعم        غ١ضؤن٢ ٚآلت١ن٠ٚ١(، ١ٜع٢ٓ ئ١ط١ض ئ
 ( ٚابعامن ئ١ؾهاي١ن١ س١ٍ ز٠ب٢َ.عطنٗا َٔ اهل١٦ٝ املػتك١ً ؿكٛم االْػإ

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى س١َ١ غعٝس ر١ضَٛٚ.

َٜع س١َ١ غعٝس س  ١َ ع١:٢ًب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٠ظطاٜـ١ى ئـ١ٚ ز٠ظطاٜـ١ ٜـإ     ث١ضي١َإ غَٛيت١ ٚ ز٠ظطا٣ ت١ؾطٜع١ٝ، ئ١ّ ث١ضي١َا١ْ ؾ١ضع١ٝت بـسات ب١ٖـ١ض ز  
ئ١ٚ َٛئ١غ١غ١ٜ١ ٜإ ئ١ٚ ١ٖٜئ١ٜ١ ئ١ٚ ؾ١ضع١ٝت٣١ ز٠ب٢َ ن١ ت١عًُٝات ز٠ضبهات بـؤ ٖـ١ض ز٠ظطاٜـ١ن٢ تـط،     
سهَٛــ١ت يــ١ ث١ضي١َاْــ١ ؾــ١ضع١ٝت٢ ٠ٚضططتــ٠ٚٛ، ن١ٚاتــ١ ئــ١ّ ق٠ٛتــ١ ث١ضيــ١َإ ز٠ٜب١خؿــ٢َ بــ١ ١ٖٜئــ٣١    

 ١َُٝ َُٝٛا١ٜ ئ١ط١ض ئ َٜصٜٓـ٠ٚ١ ٚ ئـ١ٚ     َٛغت١ق٣١ًٝ سكٛق٢ ئٝٓػإ، بؤ١ٜ َٔ ث ٠ٚنٛ ث١ضي١َإ ئـ١ّ ز٠قـ١ زابط 
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غ١آلس١ٝت١ بس٠ٜٔ ب١ ١ٖٜئ٣١ َٛغت١ق٣١ًٝ سكٛق٢ ئٝٓػإ ئ١ٚا غ١آلس١ٝت٢ ز٠ب٢َ ت١عًُٝات ز٠ضبهـات بـؤ   
 ت١غ٢ًٝٗ ئ١ّ قا١ْْٛ ٚ، ظؤض غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

َٜػتإ خإ ر١ضَٛٚ.  نٛ

َٜػتإ حمُس: َٜع نٛ  ب١ض 

 َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 

١َُٝ َازز٣٠  ز٠ْطُإ ي١غ١ض٣ زا ن١ ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ٚ ال١ْ١ٜ ث٠ٜٛ١ْساض٠نإ سٛنُـ١نا٢ْ   ١ٜ31ن١ّ/ ئ
٢َٝ ئ١ٚ َاززا٣١ْ ناى ع٢ْٛ باغ٢ نطز ْـانط٣َ   َٝج١ض اْس٠ٚٚ، ن١ ب١ ث ئ١ّ ٜاغا١ٜ د٢َ ب١د٢َ ز٠ن١ٕ، ئ٠ٚ١َإ ت

َٝػــتا ١ٖٜــ١ َاز َٜٝٓــ٠ٚ١ غــ١ض٣، ئــ٣٠ٚ١ ئ َُٜٓــاٜٞ بط١ض  ز٠ٜــ١ن٢ ئٝعارٝــ١، ئ٠ٚ١ٜــ١ نــ١ ز٠غــت٣١ َــار٢ َــطؤظ ض 
َٝػـتا دــ١ْابت            َٜٝٛػـت ز٠ضز٠نـات بـؤ دــ٢َ بـ١د٢َ نطزْـ٢ ئــ١ّ ٜاغـا١ٜ، َـٔ زٚٚبـاض٣٠ ز٠ن١َــ٠ٚ١، ئ١طـ١ض ئ ث

َٝط٣ ٜاغا١ٜنا٢ْ ن١ ئ١ّ نـٛاض غـاَي١ ث١ضيـ١َإ ز٠ض٣ نـطز٠ٚٚ،      % ٣ ئـ١ّ ٜاغـاٜا١ْ ْٛٚغـطا٠ٚ    91بف١ض٣ََٛ بٓ
ٚ ال١ْ١ٜ ث٠ٜٛ١ْساض٠نإ سٛن١ُنا٢ْ ئ١ّ ٜاغا١ٜ د٢َ ب١د٢َ ز٠ن١ٕ، َازز١ٜ٠ن٢ زٜهـ٣١  ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ 

َُٜٓـا٢ٜ    ١َٜٓ ٚ ئ١ّ ٠ٚظاض٠تـ١ ض  َٝه٢ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠ ز٠َي٢َ )ئ١ّ ؾٛ َٜٓ تٝا١ٜ ٜا ٠ٚظاض٠ت١ ٜإ ز٠غت١ٜ١ ٜإ ١ٖض ؾٛ
َٜٝٛػت ز٠ضز٠نات بؤ ناضئاغا٢ْ د٢َ ب١د٢َ نطز٢ْ ئ١ّ ٜاغا١ٜ، َٔ ت٢َ ْاط١ّ بؤ  َٜططٜـ١ى    ث َٝػـتا ْاٜاْـ٣َٚ١ ض  ئ

َُٜٓا١ٜٝن١  َٝػتا ب١ؽ ض  َٝج١ض ٠ٜٛ ئ ١ٜ١ٖ ن١ ئ١َ١ ئٝعار١ بهط٣َ، نْٛه١ َازز٣٠ ١ٜن١ّ بؤ سٛن١ُنا٢ْ ئ٠ٚ١، ت
٢َٝ ئ١ٚ ١َٖٛٚ ٜاغاٜا٣١ْ ن١ ز٠ضَإ نطز٠ٚٚ ٚ غٛثاؽ.  َا٠ٚ ن١ ب١ض ا٣ َٔ ز٠ب٢َ ئٝعار١ بهط٣َ ب١ ث

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  (:ب١ض 

 ناى ١ْضضيإ ر١ضَٛٚ.

َٜع ١ْضضيإ عبسار:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝط٠ بٛٚاٜـ١   ١َُٝ ١ٖض ي١ غ١ض٠تا٠ٚ ن١َٛنٛض ت١ٝى ١ٜ١ٖ ز٠بٛٚا١ٜ غ١ضؤن٢ ز٠غت٣١ َار٢ َطؤظ ي ي١ض اغت٢ زا ئ
َٝو يــ١ ئ١ؾــهاي١ن  ا٢ْ ٚ ســعٚض٣ ١ٖبٛٚاٜــ١ يــ١ َْٛاق١ؾــ١ن١، ئ١َــ١ ْــ١نطا٠ٚ ب١زاخــ٠ٚ١ ن١َٛنٛضت١ٝنــ١ ٜــ١ن

١َُٝ ن١ باؽ ي١ ز٠غت١ٜ١ى ز٠ن١ٜٔ ن١ غ١ضب١خؤ١ٜ، باؾ١ ن١ ٚشيـإ غـ١ضب١خؤ١ٜ نـؤٕ     َٝػتاف، ب١ض اغت٢ ئ ئ
َٝه٢           ز٠نط٣َ ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ تـ١ز٠خٍٛ بهـات يـ١ ئـٝـ ٚ ناض٠نـا٢ْ ٚ ت١عًُٝاتـ١ناْٝـ نـ١ يـ١ ز٠غـ١آلت

ت١نا٢ْ ي١ال٣ ث١ضي١َا٠ٚ١ْٜـ١،  ئٝعتٝاز١ٜ ن١ زضا٠ٚ ب١ ١َٖٛٚ ز٠غت١نإ ن١ ز٠ض٣ بهات، ئ١ّ ز٠غت١ٜ١ ز٠غ١آل
ــ١ضؤنا١ٜت٢      ث١ضيــ١َإ ئــ١ٚ ز٠غــ١آلتا٣١ْ ثــ٢َ ز٠زا، ي١ب١ضئــ٠ٚ١ ض٠بتــ٢ بــ١ ث١ضي١َاْــ٠ٚ١ ١ٖٜــ١، ْــ١ى بــ١ غ
َٝه١ ئ١ّ َار١ف زضا٠ٚ ب١ ئ١ّ ز٠غت١ٜ١ ٚ خطا٠ٚت١ ئ١غتؤ٣ ن١ دـ٢َ بـ١د٢َ ٣ بهـات،     سه١َٛت٠ٚ١، ئ١َ١ َار

َٝٔ ت١ز٠خٛي١ ي١ ئٝـ ٚ َٜعإ ز٠َي َٝـ٢ ٜاغـا    ١ْٖس٣َ ي١ ب١ض  ١َُٝ بـ١ ث ناض٣ ز٠ظطا٢ْ تط نؤٕ ب١ قػ٣١ ز٠ن١ٕ، ئ
َٝـسا٠ٚ نـ١ ئ١َـ١ بهـات، ن١ٚاتـ١ نـؤٕ ز٠تـٛأْ َٛخاي١رـ٣١ ٜاغـا بهـ١ٕ، بؤٜـ١ ئ١َـ١ ب١ض اغـت٢               ز٠غ١آلشيإ ث



 186 

ٍَ ئ٣٠ٚ١  َٝٝسا٠ٚ س١ق٢ خؤ١ٜت٢ ئـ١ّ  91ت١داٚظ٠ ي١ط١ ٢َٝ ٜاغا ز٠غ١آلشيإ ث % ٣ سه١َٛت١، بؤ١ٜ ئ١َ١ ب١ ث
َُٜٓاٜٝا١ْ ٚ   ....... .ض 

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

َٝـط٠ ئاَـاز٠ بـ٢َ؟ ْـاتٛا٢َْ ئاَـاز٠ بـ٢َ، نـْٛه١ ثًـ٣١          ت١ٚاٚ، ب١آلّ د١ْابت قا٢ْْٛ، غ١ضؤن٢ ز٠غت١ ز٠تٛا٢َْ ي
 ٠ٚظٜط٣ ١ْٝ، ْانط٣َ، ناى طياٍ ر١ضَٛٚ.

َٜع طياٍ   طاٖط:ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜٔ باغـ  َٝط٠ ز ٢ ١َغـئٛٚي١ٝت ز٠نـ١ٕ، و ث١ضيـ١َإ بـ٢َ، و ئ١دمَٛـ٢ْ١ ٠ٚظٜـطإ بـ٢َ، و ١ٖٜئـ٣١         َٔ ْاظامن ي
ــس٠ئ٢          َٝٔ ١َب ــ ــ٢ ز٠َي َٝ ــ١ ٚ ث َٝو ١ٖٜ ــس٠ئ ــ١ ١َب ــ٣١ عاَ ــ١ َٛئ١غ١غ ــ٢َ ن ٢ََٜٓ ب ــٛ ــ١ض ؾ ــت، ٖ َٝ ــطؤظ ب ــار٢ َ َ
َٝـط٠ بـاؽ بهـ١ٕ ٜـإ بـاؽ ١ْنـ١ٕ،            َُٝـ١ ي ١َغئٛٚي١ٝت٢ ت١ظا٢َْٛ، ١َغئٛي٣١ٝ َٛتـ١ظاَري ١ٖٜـ١، ٜـ١ع٢ٓ ئ

َٜٝٛػت١ ١ََٖٛٚإ ١َغئٛيري، ث١ضي١َإ ١َغئٛٚي١، ق١ظا ١َغئٛٚي١، ١ٖٜئ٣١ سكٛق٢ ئٝٓػـإ ١َغـئٛٚي١،    ث
  َٜٔ َٜٔ ٚ رآلٕ ؾـٛ ١ًَ بطؤٜٔ ي١غ١ض رالٕ ؾٛ َٝري ب١ٚ ت١راغٝ ١َُٝ ب َٜٝٛػت ْانات ئ ١َٖٛٚإ ١َغئٛٚئ، بؤ١ٜ ث

.َٔٓٝ  ت١عًُٝات ث٢َ ز٠ضب
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

َٝؿ١  ٚا ر١ضَٛٚ.ناى ث

َٝؿ١ٚا تٛرٝل: َٜع ث  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜٓس٠ٚ٠، ئـ١ٜٚـ ئ٠ٚ١ٜـ١ نـ١     َٝؿٓٝاظٜإ خٛ ٣١َٝٝ ن١ ئ١ٚإ زٚٚ ث َٜه٢ تاظ٠ ٖاتؤت١ ئاضا٠ٚ ب١ٚ ث َٝؿٓٝاض زٜاض٠ ث
َٜٝٛػت١ زٚا٣ زٚا١ْن١ َٜٝٛػت ز٠ضبهات بؤ د٢َ ب١د٢َ نطز٢ْ ئ١َ١ ٜاغا١ٜ، ث َُٜٓا٢ٜ ث ٣ ز٠غت٣١ َار٢ َطؤظ ض 

٢ََٓٝ، ئ١َ َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، با ز٠ْط ١ْٖ َٜٝٓـ٠ٚ١ غـ١ض َـازز٣٠     3، خاَي٢ 1خاَي٢  ١ز٣ ئ٠ٚ١ف خبط ئ١ط١ض بط١ض 
٣ غـاَي٢   4ب١ٚ ١ْغ١ ٖات٠ٚٛ )ز٠َي٢َ ز٠غت٣١ َار٢ َطؤظ غ١ض باض٣ ئـ١ٚ ئ١ضناْـ٣١ نـ١ يـ١ قـا٢ْْٛ شَـاض٠        9

َٜط٣ دـآ بـ١د٢َ نطزْـ٢ ئـ١ّ ٜاغـاٜا١ْ ئـ١ّ ئـ١ضى         3111 ٚ ز٠غ١آلتا١ْؾـ٢ ١ٖٜـ١، سـ١ٚت    ٖاتٕٛٚ بؤ ناٚز
ئ١ضى ٚ ز٠غ١آلت٢ تـط٣ زا٠ٚتـ٢َ، ١ٜنـ١َٝإ/ ب١زٚازانـٕٛٚ ٚ دـ٢َ بـ١د٢َ نطزْـ٢ سٛنُـ١نا٢ْ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ،           
َٝٓــا٢ْ ئــ١ٚ ر١ضَاْب١ضاْــ٣١ تاٜب١شي١ْــسٕ بــ١ دــ٢َ بــ١د٢َ نطزْــ٢   ز٠َٚٚٝــإ/ زاْــا٢ْ ب١ضْاَــ٣١ نــاض بــؤ ض اٖ

١ََٝٝٝإ/ ٠ٚضططتٓــــ٢ غــــه  ــ ــا١ٜ، غــ ــات،  ئ١سهاَــــ١نا٢ْ ئــــ١ّ ٜاغــ ــاغ نطزْــــ٠ٚ١ٜإ بــــ١ظٚٚتطٜٔ نــ اآلٚ غــ
 نٛاض٠َٝإ/......... .

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

َٝطظاز ر١ضَٛٚ. َٝؿ١ٚا، ناى ؾ  ت١ٚاٚ ناى ث

َٝطظاز  َٜع ؾ  عبساؿافغ:ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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ئـ١ٚ ١ٖٜئ١ٜـ١ ٠ٚظاض٠تـ١نإ ض ٠ْطـ١     َٔ ١ٜى، زٚٚ ض ٠ئِٝ ط٣َٛ زَي بٛٚ يـ١ْاٚ ئـ١ّ ٖؤَيـ١زا باغـ٢ ئـ٠ٚ١ ز٠نـ١ٕ،       
١َُٝ ي١ ٜاغا١ٜن١ باغ٢ ئ٠ٚ١ نطا٠ٚ ن١ ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ثاب١ْـس٠ بـ١ دـ٢َ بـ١د٢َ      ب١قػ٣١ ١ْن١ٕ، ب١آلّ ئ
نطز٢ْ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ، ٜـ١ع٢ٓ ئ١دمَٛـ٢ْ١ ٠ٚظٜـطإ ي١غـ١ضؤن٢ ئ١دمَٛـ٢ْ١ ٠ٚظٜطاْـ٠ٚ١ تـا ئ١طاتـ١ نـ١َؤٜ            

َُٝٛا١ٜ ئ١ٚ ض ٠ئ١ٝ ٚا١ْٝ، غٛثاؽ.٠َٛظ٠ف ي١ّ ٚآلت١زا، ي١ب١ضئ٠ٚ١ ز٠ب٢َ ١َٖ ٠َٛٝ به١ٕ ٚ ث  ٣ٚٛ ئًٝتعا٢َ ث
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى عُط ر١ضَٛٚ.

َٜع عُط ١ٖٚضا٢َ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٢َٝ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ ٠ٚضططتٓـ٢ ظاْٝـاض٣ يـ١ ٖـ١َٛٚ زاَـ١ظضا٠ٚنإ ث١ضيـ١َإ ٚ سهَٛـ١ت ٚ  قـ١ظا ٚ قتـاع٢             ب١ ث
ام بؤ َٛدت١َ١ع٢ ١َز٢ْ٠ ز٠تٛا٢ْ زاٚا بهات، بؤ١ٜ ئاغا١ٜٝ ئ١ٚ ال١ْٜا١ْ ١ٖض ١ٜن١ٜإ بؤ خؤ٣ بتٛا٢َْ خ

ــٓٝاض٠ّ سهَٛــ١ت ٚ ال١ْٜــ١        َٝؿ ــ١ٚ ث ٍَ ئ ــٔ ي١طــ١ ــ١ َ ــ٢، بؤٜ ــ٢َ بــ١د٢َ نطزْ ــإ د ــؤ ئاغ ــات ب َُٜٓــا٢ٜ ز٠ضبه ض 
َُٜٓا٢ٜ ز٠ضبه١ٕ بؤ ئاغإ دـ٢َ بـ١د٢َ نطزْـ٢ ٜاغـا١ٜن     ١، ظؤض ئاغـا١ٜٝ ئـ١ٚ باب١تـ١،    ث٠ٜٛ١ْساض٠نإ بتٛأْ ض 

 ظؤض غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 َاَؤغتا نا٠ٚ ر١ضَٛٚ.

َٜع نا٠ٚ حمُس اَري:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝٓا٢ْ ظاْٝـاض٣،     ض ٠ئ٢ َٔ ْا٠ٚض ؤن٢ ٜاغا١ٜن١ ٚ ئاَاْر ي١ ٜاغا١ٜن١ زابري نطز٢ْ َار٢ ٖاٚٚآلت١ٝ بـؤ ب١ز٠غـٗ
َٜـت، بؤٜـ١ ظ٠ضٚض٠ سهَٛـ١ت تـ١عًُٝات      ب١ز٠غت َٝٓا٢ْ ظاْٝاض٣ ي١ زاَٛز٠ظطا ٚ َٛئ١غ١غات٢ سهَٛـ١ت ز٠نط ٗ

َٝـ٢   َٝؿٓٝاض٣٠ ز.اظيس ظؤض ي١ د ز٠ضبهات، بؤ ئ٣٠ٚ١ ٖاٚٚآلت٢ ب١ ئاغا٢ْ ظاْٝاض٣ ب١ز٠غت به٣َٚ١، ١ٖض ئ١ٚ ث
َُٜٓـا٢ٜ ز٠ضبهـ  اؾٗمات شات ايعميقم١  خؤ١ٜت٢، ئ١دمَٛـ٢ْ١ ٠ٚظٜـطإ ٚ ٖـ١ض٠ٖٚا )    ١ٕ بـؤ ئـ٣٠ٚ١ ئاغـاْهاض٣    ( ض 

٢ََٓٝ، ظؤض     َٝؿـ١ٜ١ى ْـاَ ٍَ ز٠غت٣١ َار٢ َطؤظ ئٝو ئ١ٚ نات١ ٖـٝض ن به١ٕ، ئ١ٚ نات١ ز٠تٛأْ ب١ ت١ؾاٚض ي١ط١
 غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 خإ ر١ضَٛٚ. عع١ُٝ
 
 

َٜع   دمِ ايسٜٔ: عع١ُٝب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٍَ ئ٠ٚ١زاّ  َٝؿٓٝاض٣٠ ناى عبسار ٚ ئ١ٚا١ْ ز٠غت١ ز٠غـ١آلت٢ يـ١ ث١ضي١َاْـ٠ٚ١ ٠ٚضططتـ٠ٚٛ،     َٔ ي١ط١ ن١ ئ١ٚ ث
َٝري غ١ض ب١ ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ب٢َ ز٠غ١آلت٢ ت١ْفٝع٣ ب٢َ ٜإ ت١ؾطٜع٢ ب٢َ، بؤ١ٜ بـؤ٣   ًَ ئ١ط١ض ز٠غت١ با ب
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َُٜٓـا٢ٜ يـ١ ز٠غـت٠ٚ١ بـؤ٣ ز٠ض      ٍَ    ١ٜ١ٖ ز٠غت١ َازاّ غ١ض ب١ ث١ضي١َا١ْ، بؤ١ٜ بؤ٣ ١ٖٜـ١ ض  بهـط٣َ، بؤٜـ١ ي١طـ١
 ئ٠ٚ١زاّ ن١ ي١ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ ب٢َ.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى ز.عُط ر١ضَٛٚ.

َٜع ز.عُط ْٛض٠ز٢ٜٓ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــ١َإ ٚ          ــ١ضؤن٢ ث١ضي َٜع غ ــ١ض  ــ١ّ ي١ب ــا ز٠ن َِٝ ته ــ ًَ ــ٠ٚ١ف ب ــت ئ ــٛٚ، ز٠َٜٛػ ــ٢ ب ــ١ ْٝعاَ ــٔ ْٛقت ــ٢ َ ٠َٚيآلٖ
١َٜٓٝ غ١ض غ١ضؤنا١ٜت ٢ََٓٝ، ز َٝو ١َٖٚي٢ زا سيا٠ْٛغت ٌَٝ ١ْن١ٜٔ، ١ٖض ن١غ َٝؿ ٢ ث١ضي١َإ، ث١ٜط ٣ٚ٠ ْاٚخؤ با ث

َٜٝٓـ١ غـ١ض ت١غـٜٛت، زٜػـإ ب١ٖـ١َإ            َٜـو قػـ١ نطزْـ٢ تـط، ز َٜع َٜو ت١زاخٛالت٢ تـط ٚ ض  َٜع ت١غٜٛت ثاؾإ ض 
ًَٝهطز٢ْ ث١ٜط ٣ٚ٠ ْاٚخؤ١ٜ. َٝؿ َُٝٛا١ٜ ئ١َ١ ث ٠َٛٝ، َٔ ث  ؾ

َٜع ز.اضغال  ٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:ب١ض 

َٜٓٓـ٠ٚ١، َـٔ      ٠ٚ١َٜٓٓ، ٣َٚٛ١ٖ ز٠خ١ٜٓ١ ز٠ْطـ٠ٚ١، غـٝاغ١نإ خبٛ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف، ن١ْس غٝاغ١ ١ٜ١ٖ بٝدٛ
َٝـسا بـ٢َ، ئ١دمَٛـ٢ْ١       َِٝ ب١غ١ضاس١ت، ١َرطٚظ٠ ْا٣ٚ ١ٖٜئ٣١ َـار٢ َطؤظـ٢ ت َٝتا ْاؾاض٠ٚ١َ ض ٠ئ٢ خؤّ ز٠َي ي

ٍَ ١ٖٜئ٣١ َار٢ َطؤ ٍَ ئ١ٚ ض ٠ئ١ّٝ ٠ٚنٛ ض ٠ئ٢ ؾ١خػ٢ ٠ٚظٜطإ ب١ ت١ْػٝل ي١ط١ ظ ت١عًُٝات ز٠ضبهات، ي١ط١
٠ٚ١َٜٓٓ ١ٜى، ١ٜى ز٠خي١ٜٓ١ ز٠ْطـ٠ٚ١، نـاى    َِٝ، ١ٖٜئ١ ب١آلّ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ١َٖٛٚ ض ٠ئ١ٝنإ خبٛ خؤّ ز٠َي

 ع٢ْٛ ر١ضَٛٚ.

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٓٝاض نطاٚ ي١ال١ٜٕ عُط عبسايعع ١ٜ٠َٛٝ بٛٚ:غٝاغ٣١ ث  ٜع ب١ٚ ؾ
ع٢ً فًػ٢ ايٛظضا٤ بايتٓػٝل َع اهل١٦ٝ املػتك١ً ؿكٛم االْػإ اقساض ايتعًُٝات اـاق١ يتٓأٝمص اسهماّ ٖمصا    

 ايكإْٛ.
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

ـْـ  َٝػـتا ئــ٠ٚ١ يٝصْــ٣١ ٖاٚبــ١ف غــٝاغ١ٜ١ن٢ َٛؾــت١ض٠نٝإ ١ٖٜــ١، ض اظٜــٔ دــاض٣َ ئــ٠ٚ١ خب١ٜٓــ١ ز٠ْطسا ٠ٚ١؟ ئ
 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ر١ضَٛٚ.

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ع٢ً فًؼ ايٛظضا٤ بايتٓػٝل َمع اهل٦ٝم١ املػمتك١ً ؿكمٛم االْػمإ اقمساض ايتعًُٝمات ايميظَم١ يتػمٌٗٝ تٓأٝمص           
 اسهاّ ٖصا ايكإْٛ.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 
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ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز ٍَ زاْٝـ١؟    ٠54غت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ ٍَ زاْٝـ١،     3ن١ؽ ي١ط١َيسا١ٜ، ن٢َ ي١طـ١ نـ١ؽ ي١طـ١
٢ََٓٝ نان١، ن١ٚاتـ١   ن١ٚات١ ب١ ظؤض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا، ١ٖض نا٣١َ بٝد١ٜت١ ز٠ْط٠ٚ١ ئ٠ٚ١ْس٠ ز٠ْط١ ْاٖ

 ئ١ّ َازز٠ٟ نؤتا٢ٜ ٖات ناى عبسار ر١ضَٛٚ.

َٜع عبسار ١َال ْٛض٣:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢   ث١ضي١َإ.ب١ض 

َٝؿـٓٝاض٠ن٣١        َٝو ي١ ث١ٜط ٣ٚ٠ ْـاٚخؤ ْٝـ١ سـ١ق٢ ز٠ْطـسإ ي١غـ١ض ث ئاخط قػ٣١ خؤّ ز٠ن١ّ، ب١آلّ ٖٝض ز٠ق
١َُٝ ض ٠ز بهات٠ٚ١، بؤ ئاطازاضٜت ي١ْاٚ ئـ١ّ   َٝؿـٓٝاض٠ن٣١         51ئ َٝػـتا ز٠ْطٝـإ زا٠ٚ بـ٠ٚ١ ئ١طـ١ض ث ن١غـ١، نـ١ ئ

َٝه٢ ظؤض٣ ز٠ْـط ب١َـ١ ئـ١زات،       َٜت١ ز٠ْطساْـ٠ٚ١ ب١ؾـ ١َُٝ خبط بؤٜـ١ ٖـ١ض ز٠بـ٢َ ز٠ْطسا١ْنـ١ بهـط٣َ ي١غـ١ض       ئ
.١َُٝ  ١ٖٓٝن٣١ ئ

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 بط ؤ١ْ َازز٠٠ن٢ تط ت١ٚاٚ بٛٚ، ناى ع٢ْٛ ر١ضَٛٚ.

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 املاز٠ ايجا١ْٝ ٚايعؿطٕٚ
 .ضٜذ ْؿطٙ ف٢ اؾطٜس٠ ايطمس١ٝ )ٚقا٥ع نٛضزغتإ ٜٓأص ٖصا ايكإْٛ بعس َه٢ تػعر َٜٛا َٔ تا

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

ٍَ خـإ ٚ نـاى س١َـ١ غـعٝس، نـاى عبـسار،              َٝطظاز ٚ غـ١ضطٛ َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ ي١غـ١ض ئـ١ّ َازز٠ٜـ١؟ نـاى ؾـ ن٢َ ت
َٝطظاز ر١ضَٛٚ.  ز.اظيس، ز.قباح، ناى ؾ

َٝطظاز  َٜع ؾ  عبساؿافغ:ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢  ث١ضي١َإ. ب١ض 

َُٝٛا١ٜ ئ١ّ  ض ؤش٠ ظؤض٠ ١ٖضن١ْس٠ ئ١ٚ بطاز٠ضا٣١ْ يٝص١ْ ن١ زاٜإ ْا٠ٚ زٜـاض٠ ئـ٠ٚ١ بـؤ ئـ٠ٚ١ بـ٠ٚٛ       91َٔ ث
َُٝٛا١ٜ ٜـ١ى َـاْط بـؤ ئـ٠ٚ١ ظؤض نارٝـ١،       َٝط٣ ئ١ٚ ؾتا١ْ بٔ، ب١آلّ َٔ ث ن١ ئ١ٚا١ْ ز٠ٚض٠ ز٠بٝٓٔ ن١ نؤٕ ر

َٝو ز٠تٛا٢ْ ئ٠ٚ١ْس٠ ؾت١نإ قٛضؽ ١ْٝ ٚ   ١ْ زنتؤضا١ٜ ٚ ٕ َاغت١ضٜؿ١، ظؤض غٛثاؽ.نْٛه١ ب١ َاْط
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

َٜٓـ١ض٣ ٖـ١َٛٚ     ٠ٚ5َيآل٢ٖ خٛؾو ٚ بطا١ٜٓ س١م ٚا١ٜ ١ْٖس٣َ ب١ ٚاقعٝاْـ١ بـري به١ٜٓـ٠ٚ١، ئـ١ٚ      يٝص١ْٜـ١ ْٛ
َٝسا١ٜ، ١ٜع٢ٓ س١م بٛٚ ئ١ّ ثطؤش٠ ٜاغا١ٜ ي١ ١َٖٛٚ ثطؤش٠ ٜاغـا١ٜى بـ١ ئاغـاْو     بطؤٜؿـتبا١ٜ،  ال١ْ١ٜنا٢ْ ت

َُٝـ١ تـ١ٚارٛقُإ ي١غـ١ض٠ ئـاٚا بـ١ٚ ئ١ظٜـ١ت ٚ ع١ظابـ١ ٚ بـ١ٚ           َٝه٢ ي١غ١ض ١ٖبٛٚ، دا ئـ٠ٚ١ ئ نْٛه١ ت١ٚارٛق
ٍَ خإ ر١ضَٛٚ.  ١َٖٛٚ َْٛاق١ؾ١ٜ١ ز٠ض ٚات، ئ١ط١ض ت١ٚارٛم ١ْن١ٜٔ ز٠ب٢ ن٢ به١ٜٔ، غ١ضطٛ

 ٍَ َٜع غ١ضطٛ  ضنا:ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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ٍَ ض ٠ئ١ٝنــ   ــ١ ــ١ ط ــٝـ ي ــ٢َ       َٓ ــ١ٜ١ى ز٠ب ــ١َٛٚ َٛئ١غ١غ ــا١ٜ ٖ ــ١ّ ٜاغ ــري ئ ــت١ ز٠ظاْ َٝطظازّ، ض اغ ــ ــاى ؾ ٣١ ن
َٜه٢ َٛخت١ؽ زا٢َْ، ب١آلّ ب١ض اغت٢  َُٝٛاٜـ١ ئ١طـ١ض    91ر١ضَاْب١ض ضؤش٠نـ١ف ْـ١ب٢َ    91ض ؤش ظؤض ظؤض٠، َٔ ث

 ضؤش نار١ٝ بؤ ئ٣٠ٚ١ بتٛاْط٣َ ئ١ٚ ئٝذطائات١ بهط٣َ ٚ ئ١ٚ ٜاغا١ٜ د٢َ ب١د٢َ بهط٣َ، غٛثاؽ. 61
َٜ  ع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:ب١ض 

 ناى س١َ١ غعٝس ر١ضَٛٚ.

َٜع س١َ١ غعٝس س  ١َ ع١:٢ًب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َِٜ ٚ ئُٝـعا٣ ز٠نـات، ئ١َـ١ َا٠ٜٚـ١ن٢      َٜع غ١ضؤن٢ ١ٖض َٝت١ ال٣ ب١ض  تا ٜاغا١ٜن١ ي١ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ ز٠ض ٚا ٚ ز٠ن
َُٝٛا١ٜ ٠ٚ١ْز ض ؤش ظؤض٠ ؾ١غت ض َٜه٢ ٠ٚغ١ت١، غٛثاؽ.ث٢َ ز٠ن٢َ، َٔ ث  ؤش س١ز

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ظؤضت ث١ي١ٜ١ ناى ظي١ غعٝس، ناى عبسار ر١ضَٛٚ.

َٜع عبسار ١َال ْٛض٣:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ت١ٚاٚ غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى ز.اظيس ر١ضَٛٚ.

َٜع ز.اظيس ابط  اِٖٝ:ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٍَ ض ٠ئ٢  َٝه٢ ظؤض ْٝـ١       61َٓٝـ ي١ط١ َٝـسا٢ْ ظاْٝـاض٣ ئ٠ٚ١ْـس٠ خـ١َيه ضؤش٠ن١َ١، نْٛه١ ب١ض اغت٢ زاٚاناض٣ ث
َُٝـ١    َُٝٛا١ٜ ١ٖتا٠ٚنٛ ق١ض٠باَيػ١ٝى زضٚغت ب٢َ ي١غ١ض زاَٛز٠ظطانـإ ئ َُٝٛاٜـ١    91ث َٝري، ث ضؤش  61ضؤش زابٓـ

َٜو ي١غــ١ض قػــ١ن٣١ دــ١ْابت ز٠ن١َــ٠ٚ١، نــ١ ظؤض َْٛاق١ؾــ١نطز٢ْ  نارٝــ١، ئ١طــ١ض ئٝذــاظ٠ّ بــس٣٠ ت١ئ هٝــس
َٝؿٓٝاض ن١ زٚا٢ٜ ي١ ظ٠ض٠ض٣ دـ٢َ بـ١د٢َ نطزْـ٢     ١ْٖس٣َ بط ط١ ٚ َازز٠ ض ٠ْط١ ز٠ْط ز٠ز٠ٜٔ ي١غ١ض ١ْٖس٣َ ث
ٍَ ١ٖٜئ١ن١  ٜاغا١ٜن١ بري، ١ٜع٢ٓ بؤ صي١ْٚٛ ئ٣٠ٚ١ ز٠ْط٢ ي١غ١ض زضا، ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ب١ ت١ْػٝل ي١ط١

َُٜٓاٜٝؿ٢ زَي غ١ْس٠ٚٚت٠ٚ١، ...  .ئ١ّ ض   َُٜٓا١ٜٝ ز٠ضز٠نات، ١ٜع٢ٓ س١ق٢ ز٠ضنطز٢ْ ض 
 
 

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

َٝهـ١ تـ١ٚاٚ بـ٠ٚٛ ٚ ز٠ْطُـإ ي١غـ١ض٣ زا٠ٚ، بـطا٣        ت١ٚاٚ بٛٚ زنتؤض طٝإ د١ْابت زنتؤض٣ ٚ ئ١نازضي٢، قاْْٛ
 َٔ، ز.قباح ر١ضَٛٚ.

َٜع ز.قباح ب١ضظدم٢  :ب١ض 
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َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝٛا١ٜ ) ضؤش ب٢َ، ١ٖضن١ْس ئ١ٚ َٛالس١ظ١ٜ٠  61ضؤش، با  91ضؤش ٚ ١ْ  91(، ١ْ طٗاغخري االَٛض اَٚٓٝـ ث
َٝري ) ١َُٝ ئ١ٚ ٜاغاٜا٣١ْ تط ز٠َي ( د٢َ ب١د٢َ بهط٣َ، ١ٖض َٔ تاضٜذ ْؿطٙ ف٢ اؾطٜس٠ ايطمس١ٜ١ٖ١ٝ، ١ٜع٢ٓ ئ

 ٢َٝ ًَ  ضؤش ز٠ب٢َ ن٣١ د٢َ ب١د٢َ ب٢َ؟، ظؤض غٛثاؽ. 91ضؤش ٜإ  61زٚا٣ د٢َ ب١د٢َ ْاب٢َ، دا ئ١ط١ض ب
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى ؾظإ قػ١ت ١ٜ١ٖ؟ ر١ضَٛٚ.

َٜع ؾظإ اظيس:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝسا ٖات٠ٚٛ، بؤ ئ٣٠ٚ١ ٖاٚٚآلتٝإ تٛ ٚؾ٢ ئ٠ٚ١ ١ْبٔ بؤ خؤ٣ ي١ ١َٖٛٚ ئ١ٚ ق١ٚاْٝا٣١ْ ن١ ١َٚاز٣ عكاب٢ ت
َٜٝٛػتٝإ ب١َٛز١ٜ٠ن٢ ظ٢ْ١َ٠ ١ٜ١ٖ، ئـ١ٚ َـٛز٠ ظ١َ٠ْٝـ١ ئـ١ٚ غـ٢َ َاْطـ١ َٛز٠ٜـ١ن٢         ٚ ظ٠ض١َ٠ْس ١ْبٔ، ث
َٜو    َٜــت ئــ١ٚ ٜاغــا١ٜ يــ١ثاف ئــ١ٚ َٛز٠ٜــ١ سٛدــ١ بــؤ ٖــٝض ٖاٚٚآلتٝــ١ى ٚ ر١ضَاْبــ١ض ظؤض ١َعكٛيــ١ ٚ ز٠نط

َٝت، ظؤض غٛثاؽ.  ْابٝٓ
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

ٍَ ْانات، ر١ضَٛٚ. َٝت قبٛ َٜػتإ خإ ي  ناى زَيؿاز ب١ْا٣ٚ يٝص١ْ قػ١ ز٠ن٣١ ٜإ ب١ْا٣ٚ خؤت؟ نٛ

َٜع زَيؿاز سػري:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝٛاٜـ١ سٛغـ٢ٓ دـ٢َ بـ١د٢َ نـطزٕ باؾـو٠ يـ٣٠ٚ١ نـ١ بـ١               ي١ض اغت٢ زا د٢َ ب١د٢َ نطزْـ٢ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ َـٔ ث
َٝؿـ١نا٢ْ دـ٢َ بـ١د٢َ             خطاث٢ د٢َ ب١د٢َ بهـط٣َ، بؤٜـ١ دـ٢َ    بـ١د٢َ نطزْـ٢ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ يـ١ زْٝـا ٜـ١ن٢َ يـ١ ن

نطز١ْٝت٢، بؤ١ٜ َٛز١ٜ٠ن٢ ظ٢ْ١َ٠ ظؤض٣ ز٣َٚ٠ بؤ د٢َ ب١د٢َ نطزٕ، ١ٜع٢ٓ َٛز٣٠ ض٠قاب٣١ ز٣َٚ٠، َٛز٣٠ 
َٜٝٛػـت١ بؤنـ٢؟         ٍَ يٝصْـ٣١ ٖاٚبـ١ف غـ٢َ َاْطُـإ ث ١َُٝ َٔ ٖاٚض اّ ي١طـ١ َٜط٣ ز٣َٚ٠، ض اغت١ ب١ بط ٚا٣ ئ ناٚز

َٜـب   ي١ َٝري ٚ ًَـ َٝو ئٝذطائاشيإ زاْا٠ٚ، ئٝذطائات٢ ت١زضٜب٢ ٠َٛظ٠ر١ٓٝ، زضٚغت نطز٢ْ ب ١َُٝ نؤ١ََي ب١ضئ٣٠ٚ١ ئ
َُٝـ١               غاٜت١ بـؤ ٖـ١َٛٚ ٖٝٓـ١نإ، ٜـ١ع٢ٓ ٖـ١َٛٚ ئـ١ٚ ئٝذطائاتاْـ١َإ زاْـا٠ٚ، بؤٜـ١ بط ٚاَـإ ٚاٜـ١ ئ١طـ١ض ئ

َٝري ٜاغا١ٜنُا ًَ َٝت٠ٚ١ ب ٕ ز٠ضنطز ٜإ ١َب١غتُا١ْ ٜاغـا١ٜى دـآ   ١َب١غتُا١ْ ٜاغا١ٜن١ ب١ؽ ي١ ٚاقائع بآلٚب
َُٝـ١ ٖـٝض بٝاْٜٛٚـ١ى بــ١                 َُٝـ١ ئـ١ٚ غــ٢َ َاْطـ١ نارٝـ١ بـؤ ئـ٣٠ٚ١ ئ َُٝٛاٜـ١ ٚ بـ١ ض ٠ئـ٢ ئ بـ١د٢َ بـ٢َ؟ بؤٜـ١ ث
َٝؿـتا رطٜـا ١ْنـ١ٚتّٛٚ       ًَـ٢َ ٖ َٝؿتا َٔ ت١زضٜب٢ ٠َٛظ٠رِ ١ْنطز٠ٚٚ، زائري٠ٜـ١ى ب ٖ ٢ًََ ًَري ب َٝ سه١َٛت٠ٚ١ ١ْٖ

َٜب غاٜت به٠ٚ١َ١، زائري١ٜ٠ ١ٜ١َُٝ ٠ٚى ٚ َٝؿتا رطٜا ١ْن١ٚتّٛٚ، ئ١ّ رطغ١ت١ ي١ زٚا٣ ئ١َ١ ئٝو ئٝؿ٢ ئ ى ٖ
ث١ضي١َإ ٚ ز٠ظطانا٢ْ ض اط١ٜاْسٕ ٚ نؤ١ََيطا٣ ١َز٢ْ٠ َٛضاق١ب٣١ دس٣ ت١ْفٝع٣ ئ١ّ قا١ْْٛ بهـ١ٜٔ ٚ ظؤض  

 غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى ز.زاْا ر١ضَٛٚ.
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َٜع ز.زاْا غعٝس غؤ  ر٢:ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝاْٛاٜــ١ ْــ٠ٚ١ز ض ؤش٠نــ١     َُٝــ١ ث َٜه٢ بــاؽ نــطز، بــ١آلّ ئ ض ا٣ يٝصْــ٣١ ٖاٚبــ١ف ت١قطٜبــ١ٕ نــاى زَيؿــاز ١ْٖــس
٢ًَ ثطؤش٠ن١ف بؤ خؤ٣ ب١  َٝت٠ٚ١، ي١ ئ١غ َٓٝ َٜٝٓـ٠ٚ١ بـؤ َازز٠نـا٢ْ ٜاغـا١ٜن١      91سي ض ؤش ٖات٠ٚٛ، ئ١ط١ض بط١ض 

١َُٝ زاٚاَإ نطز٠ٚٚ ١ٖض َٛئ١غ١غ١ َٜـو   ئ َٝه٢ َٛخت١غ٢ ١ٖب٢َ، تا ئ٠ٚ١ زٜاض٣ ز٠نط٣َ ٚ تـا تؤظ ١ٜى ٠َٛظ٠ر
َٜٝٛػـت٢ بـ١     َٜٝٛػت٢ ب١ ت١زضٜب ز٠ب٢َ، ئ٠ٚ١ ب١ال٣ نـ٢َ١ ث ١َعًَٛات ي١غ١ض ٜاغا١ٜن١ ز٠زض٣َ ٚ ي١ٚا١ْؾ١ ث
َُٜٓاٜٝـ١ناْٝـ ي١ب١ضئـ٣٠ٚ١ بـ١ ت١ْػـٝك١ يـ١ بـ٢ٜٓ١ ٖـ١ضزٚٚ         ٠َٛٝ ز٠ضنطز٢ْ ض  غ٢َ َاْط ز٠ب٢َ، ب١ ١َٖإ ؾ

َُٝـ١ نـ١ ئـ١ٚ ٠ٚختـ١َإ زاْـا        ١ٖٜ َٜٝٛػتُإ ب١ نات ز٠بـ٢َ ي١ٚا١ْٜـ١ ئ ئ١ ٚ ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ، ي٠ٚ١ؾ٠ٚ١ ث
َٜٝٛػــتٝإ بــ١ ث١يــ١ ثــ١ٍ   9ب١ض اغــت٢ نــ١َؤٜ َا٠َٚــإ زاْــا٠ٚ، ٚاَــإ نــطز نــ١ ي١ٚا١ْؾــ١ يــ١ٚ    َاْطــ١زا ث

 ٛ َٝ َٝهٝـ بٛٚب٢َ ي٣٠ٚ١ ن١ تا بؤ د٢َ ب١د٢َ نطزٕ ٚ ئ١ٚ ن١ض٠غتا٣١ْ نـ١ ث ٜػـت١ ئاَـاز٣٠ بهـ١ٕ، بؤٜـ١     نطزْ
َٝت٠ٚ١. 91ض ا٣ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ب١  َٓٝ  ض ؤش سي
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 غ٢َ ن١ؽ ظٜاتط زاٚاٜإ نطز ن١ ب١ ........  ناى قػ٣١ تطت ١ٖبٛٚ؟ ر١ضَٛٚ.

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝط، ت١ْٗا ز٠َي َٜت١ ز٠ْطسا١ْ.٠ٚ١ْخ َٝؿٓٝاض٣ ن١ّ نطز٣٠ٚ١ْ َا٠ٚن١ خبط  َِٝ ث
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

َٜت١  َٜتـ٠ٚ١ بـؤ       61غ٢َ ن١ؽ ظٜاتط زاٚاٜإ نطز ن١ َا٠ٚن١ بهط ٍَ ئ٠ٚ١زاٜـ١ نـ١ّ بهط َـاْط   3ض ؤش،  ن٢َ ي١طـ١
ٍَ ئ٠ٚ١زاٜ 14تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟  ٍَ زا١ٜ، ن٢َ ي١ط١ َٝت٠ٚ١ ٠ٚ١ْز ض ؤش٠ن١ ن١ؽ ي١ط١ َٓٝ ١ ٠ٚنٛ خؤ٣ سي

٠ٚ١َٜٓ بؤ ئ٣٠ٚ١ َازز٠ن١ خب١ٜٓـ١ ز٠ْطساْـ٠ٚ١،    ز٠غت ب١ضظبهات٠ٚ١؟ ئ٠ٚ١ ظؤض١ٜ١ٜٓ، ن١ٚات١ ناى ع٢ْٛ بٝدٛ
 ر١ضَٛٚ.

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 املاز٠ ايجا١ْٝ ٚايعؿطٕٚ

 ضٜذ ْؿطٙ ف٢ اؾطٜس٠ ايطمس١ٝ )ٚقا٥ع نٛضزغتإ .ٜٓأص ٖصا ايكإْٛ بعس َه٢ تػعر َٜٛا َٔ تا
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

ٍَ زا١ْٝ؟ ب١ ظؤض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا، رـ١ضَٕٛٚ بـؤ    ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ ن٢َ ي١ط١
 ئ١غباب٢ َٛدب١، ناى ع٢ْٛ ر١ضَٛٚ.

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢  ث١ضي١َإ. ب١ض 



 199 

 االغباب املٛدب١
الدٌ تٓعِٝ تكسِٜ املعًَٛات ايكشٝش١ ٚتطغٝذ َبسأ ايؿأاف١ٝ  ٚسل املٛاطٔ ف٢ اؿكٍٛ عًٝٗما فكمس ؾمط     

 ٖصا ايكإْٛ.
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

َٜعاْـ١ نـاى طيـاٍ ٚ ئاٖـ١ْط خـإ ٚ ئاؾـت٢ خـإ ٚ ع١ظضيـ١ خـإ، نـ              َٝبٝٓـ٢ ١ٖٜـ١؟ ئـ١ّ ب١ض  اى طيـاٍ  ن٢َ ت
 ر١ضَٛٚ.

َٜع طياٍ   طاٖط:ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝـط٠ ٜـ١ع٢ٓ ْـا ض ْٚٚٝـ١ى ١ٖٜـ١،       َٜت٠ٚ١، دٛاْو ز٠ب٢َ، نْٛه١ ي ت١ْٗا َٛالس١ظ٠ّ ئ١ٜ٠ٚ١ زٚٚباض٠ غٝاغ١ بهط
َٝت١ خٛاض٣َ، ئ٠ٚ١ بؤ يٝص٣١ْ ٜاغاِٜٝ ْاضز٠ٚٚ، ) َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ئ١ٚ ز٠ق١ ب الدمٌ تبػمٝو ٚؼسٜمس    بؤ١ٜ َٔ ث

دطا٤ات سكٍٛ املٛاطٔ ع٢ً املعًَٛات ٚاعتُاز َبسا ايؿمأاف١ٝ َمٔ قبمٌ املؤغػمات املعٓٝم١ فم٢ تكمسميٗا فكمس         ا
 ( ٚ ب١ؽ، غٛثاؽ.ؾط  ٖصا ايكإْٛ

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ئا١ْٖط خإ ر١ضَٛٚ.

َٜع ئا١ْٖط عاضف:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعإ ئ١ْـساَا٢ْ ث١ضيــ   اغمباب َٛدبمم١ الدمٌ تٓعممِٝ   ١َإ، َـٔ ئٝكواســ١نِ ١ٖٜـ١ بــؤ يٝصْـ٣١ قــا٢ْْٛ )   بـ١ض 
َٜت١ )املعًَٛات ايكشٝش١ ( ئ١ط١ض ١ٖض ت١ضغـٝدٝـ الْابـ١ٕ ٚ   تطبٝل َبسا ايؿأاف١ٝ( ت١ضغٝد١ن١ البرب٣َ بهط

( َٔٝ ًَ ٢ (، نْٛه١ ئ١ٚ قا١ْْٛ ٚابعامن بـؤ ئـ٠ٚ١ ٖـات٠ٚٛ نـ١ تـ١تبٝك٢ ١َبـس٠ئ      تطغٝذ ٚتطبٝل َبسأ ايؿأاف١ٝب
 ؾ١رار١ٝت بهات، ظؤض غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ئاؾت٢ خإ ر١ضَٛٚ.

َٜع ئاؾت٢ ععٜع:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ ْا٣ٚ ٜاغـا١ٜن١َإ ْـا٣ٚ تـ١ْعِٜ نـطزٕ ٚ ت١قـسِٜ نطزْـ٢        غ١باض٠ت ب١ ئ١غباب٢ َٛدب١ ي١ب١ضئ٣٠ٚ١ ئ
١ع٢ٓ ب١ال٢ْ١ٜ ن٠ٚ١َ١ ز٠ب٢َ د١ٜ١ًَٛى ي١ ئ١غباب٢ َٛدب١زا باغ٢ ١َعًَٛات ١ْٝ، باؽ ي١ س١م ز٠نات، ٜ

س١م ٚ سٛضٜات٢ سػٍٛ نطزٕ ٚ ط١ٜؿذي ب١ ظاْٝاض٣ تٝاٜسا ئاَاش٣٠ ث٢َ بهط٣َ، نْٛه١ ْا٣ٚ ٜاغا١ٜن١ خـؤ٣  
ئ١ٜ٠ٚ١، ط١ٜؿـت١ٓ بـ١ ظاْٝـاض٣ ي١غـ١ض بٓـ١َا٣ َـاف، ي١غـ١ض بٓـ١َا٣ ئـاظاز٣ ٚ غ١ضب١غـت١ٝنإ، بـ١آلّ ئـ١ّ             

ت١ غ١ض ت١ْعِٜ نطز٢ْ ١َعًَٛات، ئ١ط١ض بٝسا١ٜت١ٕ ٠ٚنٛ ْاْٚٝؿـا٢ْ ٜاغـا١ٜن١ س١ق١نـ١ يـ١     ١ٜنػ١ض ن٠ٚٛ
ٍَ ْاْٚٝؿا٢ْ ٜاغا١ٜن١ خؤ٣ زا ئٝٓذا ئٝؿاض٠ت ب١ ١َبس٠ئ٢  ٢َٝ َٛخايف ز٠ب٢َ ي١ط١ ًَ ئ١غباب٢ َٛدب١ن١زا ١ْٜ
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سـ١م ٚدـٛز٣   ؾ١رار١ٝت بهط٣َ ٚ زٚاتط ع١َ١ي٣١ٝ ت١ْعضيٝـ١، ١ٜنـ١ّ دـاض ئ١ُٖٝ١ت١نـ١ ئ٠ٚ١ٜـ١ نـ١ ٠ٚنـٛ        
َٝؿـٓٝاظ٣ ئـ٠ٚ١ ز٠نـ١ّ يـ١ بٝساٜـ١ت زا بـاؽ           َٜهُإ خػـت٠ٚٛت٠ٚ١، بؤٜـ١ َـٔ ث ١َُٝ ي١ّ ٜاغا١ٜ ض  ١ٜ١ٖ، ب١آلّ ئ
ٍَ ز٠زض٣َ ن١ ئ١ّ  ٌَ ب٠ٚٛ، زٚاتط ١ٖٚ َٝه٢ ئٝٓػا٢ْ ئ١غٝ ي٠ٚ١ بهط٣َ ن١ سٛض١ٜت٢ ط١ٜؿذي ب١ ئاظاز١ٜنإ، س١ق

َٜط٣١ ٜاغا٠ٚ ٚ ط١ٜؿذي ب١ ظا  ْٝاض٣، ظؤض غٛثاؽ.س١ق١ ت١ْعِٜ بهط٣َ ي١ ض 
َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 خإ  ر١ضَٛٚ. عع١ُٝ

َٜع   دمِ ايسٜٔ: عع١ُٝب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝـسا٢ْ ظاْٝـاض٣ ض اغـت ٚ        َٜهدػـت٢ٓ ث زٜاض٠ ي١ ٖؤنا٢ْ ز٠ضن٢ْٚٛ ئ٣٠ٚ١ ن١ ثطؤش٠ ٖاٚب١ؾ١ن١ ٖـات٠ٚٛ، بـؤ ض 
١َُٝ قػ١َإ ي١غـ١ض٣ نـطز٠ٚٚ يـ١ ث١ضيـ١َإ يـ١ٚ طفتٛطؤٜاْـ٣١ ئـ١ّ        زضٚغت ت١ْٗا ظاْٝاض٣ ١ْٝ، ئ٣٠ٚ١ ن ١ ئ

َٝٓت ٚ ١ٖض٠ٖٚا ئاؾهطانطزٕ ٚ د٢َ ب١د٢َ ١ْنطز٢ْ ٜاغا١ٜناْٝـ، بؤ١ٜ  ن١ْس ض ؤش٠ باؽ ي١ ب١َيط١ ٚ زؤنٝؤَ
َٝـسا٢ْ             َٜهدػـذي ٚ ث ٍَ بهـ١ٕ، )بـؤ ض  َِٝ قبـٛ ١ٜ٠َٛٝن٢ تـط زاَط ؾـت٠ٚٛت٠ٚ١ ئ١طـ١ض يٝصْـ٣١ ٖاٚبـ١ف يـ َٔ ب١ؾ

َٝٓت٢ ض اغـت ٚ زضٚغـت بـؤ ن١غـجاْس٢ْ ثط٠ْػـٝج٢ ؾـ١رار١ٝت ٚ ثاضاغـت٢ٓ َـار٢          ظاْٝ اض٣ ٚ ب١َيط١ ٚ زؤنـؤَ
َٜٓطا. ًَٝهاض١ٜنإ ٚ غ١ض٠ٚض٣ ٜاغا ئ١ّ ٜاغا١ٜ ز٠ضنٛ َٝؿ  ٖاٚٚآلت٢ ٚ ئاؾهطانطز٢ْ ث

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ؿاز ر١ضَٛٚ.يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف زٚا غٝاغ١تإ ن١ي١غ١ض٣ َٛاركٔ؟ ناى زَي

َٜع زَيؿاز سػري:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜهدطاٜــ٠ٚ١ ت١قطٜبــ١ٕ يــ١ض ٣ٚٚ يٛغ١ٜٚــ٠ٚ١، ) يرتغممٝذ َبممسأ ايؿممأاف١ٝ ٚتٓعممِٝ تكممسِٜ ئــ١ّ غــٝاغ١ٜ١ ئــاٚا ض 
 .املعًَٛات ايكشٝش١ ٚسل املٛاطٔ ف٢ اؿكٍٛ عًٝٗا فكس ؾط  ٖصا ايكإْٛ

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  (:ب١ض 

ٍَ زا١ْٝ؟، ب١ نـؤ٣   ئ١غباب٢ َٛدب١ ٚ قا١ْْٛن١ ٣َٚٛ١ٖ تها١ٜ ن٢َ ي١ط١َيسا١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١
َٝت١ ٖؤناض٠ن٢  َٝس ز٠ن١ٜٔ ئ١َ١ بب ز٠ْط ٠ٚضطريا، ز٠غت خؤؾٝتإ زَي ز٠ن١ٜٔ ٚ ثريؤظباٜٝتإ زَي ز٠ن١ٜٔ، ئَٛ

َٝبٝٓـ٢       ظؤض باف بؤ ط١ٜؿذي ب١ غ١ضنا٠ٚنا٢ْ ظاْٝاض٣، يٝص٣١ْ ٖاٚبـ١ف  َٝبٝٓٝـ١نتإ ١ٖٜـ١ ئـاخط ت ئ١طـ١ض ت
 ناى غاالض ر١ضَٛٚ. ر١ضَٕٛٚ.

 
َٜع غاالض حمُٛز:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــ١َٛٚ        ــ٢ ٖـ َٝبٝٓـ ــ١َإ ٚ ت ــ١ضؤنا١ٜت٢ ث١ضيـ ــ٢ غـ ــ٣٠ٚ١ غٛثاغـ ــط ا٣ ئـ َٜـ ــ١َإ، ٚ ــساَا٢ْ ث١ضيـ َٜعإ ئ١ْـ ــ١ض  بـ
َُٝإ خؤؾ١ بؤ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ئ َٜع به١ٜٔ، ث َٝو به١ٜٔ ن١ ئ١ٜٚـ ئ١ٜ٠ٚ١ ث١ضي١َاْتاضا٢ْ ب١ض  اَاش٠ ب١ س١قٝك١ت
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َٜهدــطا٣ٚ ) َٜصٜٓــ٣٠ٚ١ ث١ضيــ١َإ ثــ١ضياْطا٣ نــٛضز٣ بــؤ ١َٖيبــصاضزٕ، ض  َٜهــ٢ NDIغــ١ْت١ض٣ تٛ َٜهدطاٚ ( نــ١ ض 
٢َٝ ٚابٛٚ زٚا٣ ن١ْسٜٔ نـؤْفطاْؼ ظ٠ظي١تـ١ ئـ١ٚإ نـؤْفطاْؼ بـؤ ٖـ١ض ثـطؤش٠ ٜاغـا١ٜى          َٝٛز٠َٚي١ت١ٝ ٚ ث ْ

َٜهدطا٣ٚ راٚ ٚ ن١ْسٜٔ ئ١نازضيٝػت ٚ ض ؤشْا١َٚا٢ْ تط ئ١ّ ثطؤش٠ٜـإ   ز٠نط٣َ ي١ ث١ضي١َإ زابب٢َ ب١ ٜاغا، ض 
ز٠َٚي١َ١ْــس نــطز ي١ض اغــت٢ زا ض اثؤضت١نــ١ٜإ ز٠َٚي١َ١ْــس نــطز، خؤتــإ ز٠ظاْــٔ ئــ١ّ ٜاغــا١ٜ ٚ ئــ١ّ ثطؤش٠ٜــ١    

١َُٝ تٛ 3117ْعٜه٣١ ؾ١ف غاَي١ ي١ غاَي٢  َٝؿ٠ٚ٠ٚٛ، ئ اُْٝإ يـ١ّ  ٠ٚ٠ ي١ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتا١ْ ٚ ي١ خٛزي ث
َٜه٢ ططْط١ بؤ ئ١ّ خٛي١ ٚ ي١ خٛزي ز٠ّٚٚ زا ٜاغا٣ نـاض٣   خٛي١زا ببري ب١ خا٢ْ٠ٚ ئ١ّ ٜاغا١ٜ، ئ١َ١ ئٝٓذاظ

ز٠ضنــطا٠ٚ بـ١ّ زٚٚ ٜاغـا١ٜ يـ١ بــاض٣ َٝـسٜا ٚ ١َغـ١ي٣١ ١َبــس٠ئ٢       3117غـاَي٢   95ضؤشْاَْٛٛٚغـ٢ شَـاض٠   
َٜه٢ طـ١ٚض٠ ٚ طـطْط ْـطا٠ٚ،     ؾ١رار١ٝت ٚ ئاظاز٣ بآلٚنطز٠ٚ١ْ ٚ ز٠غت ط١ٜؿـذي بـ١ظاْٝاض٣ زضٚغـ    ت ٖـ١ْطاٚ

َٜهدطاٚاْـ١ بهـط٣َ ٚ ئـ١ٚ ال١ْٜاْـ١ بهـط٣َ نـ١ يـ١ ز٠ض٣٠ٚ٠ ث١ضيـ١َإ          ٢َٝ ز٠غت خؤؾ١ٝ غٛثاؽ ئ١ٚ ض  بؤ١ٜ د
 ٖاٚناض٣ يٝص١ْ ث٠ٜٛ١ْساض٠نإ بٕٛٚ، غٛثاؽ بؤ ١َٖٛٚ ال١ٜى.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع )غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

َٝؿ٠ٛٝٓض ؤ 11تا ب١ٜا٢ْ غ١عات  َٝطٜٔ.٣ ث  ب١خٛاتإ ز٠غج
 
 
 
                                                                                                                                                                        

 ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ                  ٠           ز.سػٔ حمُس غٛض                غت اظيس عبسار                رط  
َٝططٟ غَٝطٟ ث١ضي١َاْٞ                        غهطت    ث١ضي١َاْٞغ١ضؤنٞ                 ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ      د

َٝطام                              نٛضزغتإ – نٛضزغتإ َٝطام                           نٛضزغت – ع َٝطام - إع   ع
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 ( 52ثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )

َٜه١ٚتٞ  نٛاض ؾ١ػي١  5102\2\2ض

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ  خٛيٞ غ
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  (38ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

َٜه١ٚتٞ ؾ١ػي١نٛاض   2/2/5102 ض



 198 

َٝط )   َٝـ ٠ْٛٝض ؤٟ(ٟ 11ناتصَ َٜه١ٚتٞ  ؾ١ػي١ضنٛا ضؤشٟ ث َٝطام  -نٛضزغتإ  ث١ضي١َاْٞ  5/6/3119ض ع
ٞ  ث١ضيـ١َإ ٚ،  غ١ضؤنٞ  ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝب١ غ١ضؤنا١ٜتٞ  َٜع ز. سػـٔ حمُـس غـٛض٠      بـ١ ئاَـاز٠بْٛٚ بـ١ض 

َٝططٟ غ١ضؤى ٚ،  َٝطٟ  د َٜع رطغت دظيس عبسار غـهطت ٕ ب١ض  ّ خـٛيٞ   (38ٟ, زاْٝؿـتين شَـاض٠ )  ث١ضيـ١َا ١َٝٝ , غـ
 ٟ خؤٟ ب١غت. (3119غاَيٞ )

 ب١ضْا١َٟ ناض:
َٝٞ سٛن١ُن ٟ 1993(ٟ ٖـ١َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ   1ٟ ْـاٚخؤٟ شَـاض٠ )  ٠ٚط ( ي١ ث31ٜ١(ٟ َازز٠ )1اْٞ بط ط١ )ب١ث

َٝطام, ز٠غت١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ  -ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  خـٛيٞ   (38ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بط ٜـاض  ث١ضي١َإع
١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ ي١ نات ) َٝـ 11٠ْٛٝغ َٜه١ٚتٞ (ٟ ث ١ٜ٠َٛٝ   زا 5/6/3119ض ؤٟ ضؤشٟ نٛاض ؾ١ػي١ ض ب١ّ ؾـ

َٝت:  ب
َُٜٞ نٛضزغـتإ       -1  –خػت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛطؤ نطزْٞ ثطؤش٠ ٜاغاٟ غٓسٚٚقٞ زاٖات١ناْٞ ْـ١ٚت ٚ طـاظ يـ١ ٖـ١ض

َٝطام.  ع
َٝؿــٓٝاضٟ ٜاغــاٟ ٖــ١َٛاض نطزْــٞ ٜاغــاٟ شَــاض٠ )  -3 نــ١  3118(ٟ غــاَيٞ 9خػــت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛطــؤ نطزْــٞ ث

َٜساْٞ خاْٛٚب١ض٠ شَاض٠ )تاٜب١ت ب ٟ ٖـ١َٛاض  1979(ٟ غـاَيٞ  ١78 ١َٖٛاض نطزْٞ ثٝاز٠ نطزْٞ ٜاغاٟ ب١نط
َُٜٞ نٛضزغتإ  َٝطام. –نطاٚ ي١ ١ٖض  ع

َُٜٞ نٛضزغتإ. -9  خػت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛطؤ نطزْٞ ثطؤش٠ ٜاغاٟ ناْعا ْانؤاَل١ٜٝنإ ي١ ١ٖض
َٞ ن -4 َٞ ب١د َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ د (ٟ 39طزْٞ ٜاغاٟ خع١َتٞ ظاْهؤٜٞ شَاض٠ )خػت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛطؤ نطزْٞ ث

َُٜٞ نٛضزغتإ 3118غاَيٞ  ٍَ ٚ ١َٖٛاض٠ناْٞ ي١ ١ٖض َٝطاقٞ رٝسضا َٝطام. –ٟ ع  ع
ــت١ٝنإ ٚ         -5 ــت١اَلت١ طؿ ــٛإ ز٠غ َٝ ــ١ ْ ــسإ ي َٝ ــ١ ث ــٞ ٚ ط١ؾ ــ١ضياْٞ ٖاٚب١ؾ ــٞ ث ــٓس نطزْ ــت١ٓض ٚٚ ٚ ث١غ خػ

َٜهدطا٠ٚ ْاسه١َٝٛنإ.  ض
َٜع   :ي١َإث١ضغ١ضؤنٞ ز. اضغالٕ باٜع/ ب١ض 

 ب١ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ.
          َٞ١َٝٝ َٞ ز٠نـ١ٜٔ، ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ، خـٛيٞ غـ ب١ْاٟٚ ط١يٞ نٛضزغتإ، زاْٝؿـتين ئـ١َط ؤَإ ز٠غـت ثـ

َٜــساْٞ ز٠ّٚٚ، شَــاض٠ٟ زاْٝؿــذي )  ، 5/6/3119(، ضؤشٟ زاْٝؿــذي ١ٖ38َيبــصاضزٕ، غــاَيٞ نــٛاض٠ّ، خــٛيٞ طط
 ب١ضْا١َٟ ناض:

ــ١ )  ــ١ناْٞ بط ط َٝٞ سٛنُ ــ١ث ــازز٠ )1ب ــاض٠ )  31(ٟ َ ــاٚخؤٟ شَ ــ١ٜط ٠ٟٚ ْ ــ١ ث ــاَيٞ  1( ي ــطاٟٚ غ ــ١َٛاض ن ٖ ٟ)
َٝطام، ز٠غت١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ بط ٜاضٜسا ب١ضْا١َٟ ناضٟ زاْٝؿتين  -ٟ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ 1993 ع
َٝطٟ     38شَاض٠ ) ١ََٝٝٞ ١َٖيبـصاضزٕ يـ١ ناتـصَ َٝـ ْٝـ٠ٛض ؤٟ ض ؤشٟ نـٛاض ؾـ١ػي١     11(ٟ ئاغاٜٞ خٛيٞ غـ ٟ ثـ

َٜه١ٚ َٝت: 5/6/3119تٞ ض ١ٜ٠َٛٝ ب  ب١ّ ؾ
َُٜٞ نٛضزغـتإ       -1  –خػت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛطؤ نطزْٞ ثطؤش٠ ٜاغاٟ غٓسٚٚقٞ زاٖات١ناْٞ ْـ١ٚت ٚ طـاظ يـ١ ٖـ١ض

َٝطام.  ع
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َٝؿــٓٝاضٟ ٜاغــاٟ ٖــ١َٛاض نطزْــٞ ٜاغــاٟ شَــاض٠ )  -3 نــ١  3118(ٟ غــاَيٞ 9خػــت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛطــؤ نطزْــٞ ث
َٜساْٞ خاْٛٚب١ض٠ شَاض٠ )تاٜب١ت ب١ ١َٖٛاض نطزْٞ ثٝاز٠ نطزْٞ ٜاغ ٟ ٖـ١َٛاض  1979(ٟ غـاَيٞ  78اٟ ب١نط

َُٜٞ نٛضزغتإ  َٝطام. –نطاٚ ي١ ١ٖض  ع
َُٜٞ نٛضزغتإ. -9  خػت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛطؤ نطزْٞ ثطؤش٠ ٜاغاٟ ناْعا ْانؤاَل١ٜٝنإ ي١ ١ٖض
َٞ نطزْٞ ٜاغاٟ خع١َتٞ ظاْهؤٜٞ شَاض -4 َٞ ب١د َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ د (ٟ ٠39 )خػت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛطؤ نطزْٞ ث

َُٜٞ نٛضزغتإ 3118غاَيٞ  ٍَ ٚ ١َٖٛاض٠ناْٞ ي١ ١ٖض َٝطاقٞ رٝسضا َٝطام. –ٟ ع  ع
ــت١ٝنإ ٚ         -5 ــت١اَلت١ طؿ ــٛإ ز٠غ َٝ ــ١ ْ ــسإ ي َٝ ــ١ ث ــٞ ٚ ط١ؾ ــ١ضياْٞ ٖاٚب١ؾ ــٞ ث ــٓس نطزْ ــت١ٓض ٚٚ ٚ ث١غ خػ

َٜهدطا٠ٚ ْاسه١َٝٛنإ.  ض
١َٜٓٝ غ١ض خاَيٞ ١ٜن١ّ/ خػت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛطؤ نطزْٞ ثطؤش٠ ٜ َٝػتاف ز اغاٟ غٓسٚٚقٞ زاٖات١ناْٞ ْـ١ٚت ٚ  ئ

َُٜٞ نٛضزغتإ  َٝطام. –طاظ ي١ ١ٖض  ع
َِٜ زاٚاٟ نـطز٠ٚٚ ئـ١ّ خاَيـ١ ث٠ٜٛ١ْسٜٝـ١نٞ َٛباؾـريٟ ١ٖٜـ١ بـ١         ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ سه١َٛتٞ ١ٖض
َٜٝٛػـتٝإ ب٠ٚ١ٜـ١ نـ١ ت١ْػـٝكٞ ظٜـاتط       َُٜٞ نٛضزغتإ، ئ١ٚإ ث ثطؤش٠ ٜاغاٟ زاٖات١ناْٞ ١ْٚت ٚ طاظ ي١ ١ٖض

َٝ ت بؤ ئ١ٚ ١َغ١ي١ٜ١ٚ خؤٜإ باؾو ئاَاز٠ به١ٕ بؤ ز٠َٚي١َ١ْس نطزْٞ ئـ١ٚ ١َغـ١ي١ٜ١، ئـ١ٚإ زاٚاٜـإ     ١ٖب
           َٞ َٝهٞ تطٜإ بس٠ٜيَن، بؤ ئـ٠ٚ١ٟ نـ١ ٖاتٓـ١ ٖؤَي١نـ١ ١َٖاٖـ١ْطٞ باؾـوَإ بـؤ بهـ١ٕ بـؤ دـ نطز٠ٚٚ رٛضغ١ت

َٞ نطزْٞ خاَيٞ ١ٜن١ّ/ خػت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛطؤ نطزْٞ ثطؤش٠ ٜاغاٟ غٓسٚٚقٞ ز اٖات١ناْٞ ١ْٚت ٚ طاظ ي١ ب١د
َُٜٞ نٛضزغتإ  َُٝإ باؾ١، نْٛه١ ئ٠ٚ١ ض٠ثيت ب١ ١ٜن٠ٚ١  –١ٖض ١َُٝف ي١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ث َٝطام. ئ ع

َُٝإ باؾ١  ١َُٝ ي١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث َٝط٠، بؤ١ٜ ئ ١َُٝ ي ١ٜ١ٖ بؤ باؾو ز٠َٚي١َ١ْس نطزٕ ٚ ظٜاتط ٖاٚناضٟ نطزْٞ ئ
َٝهٞ تط،   ن١ٝ ْٛقت١ٟ ْٝعا١َ؟ ر١ضَٛٚ.ئ١َ١ زٚا خب١ٜٔ بؤ رٛضغ١ت

َٜع ناضزؤ حمُس ثريزاٚز:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ نــطز    َٝهٞ ططْطــٞ ١ٖٜــ١، ضؤشاْــ١ف، غــااَل١ْف ت١ئهٝــسَإ يــ َٝو يــ١ٚ ثطؤشاْــ١ٟ نــ١ ئ١ُٖٝــ١ت ٠ٚ نــ١ ٜٚــ١ن
َٜـت، نـْٛه١ ث٠ٜٛ١ْـسٟ بـ١ غـٓسٚٚقٞ زاٖاتـ٠ٚ١ ١ٖٜـ١، زا         َٞ بهط َٞ بـ١د َٜٝٛػت١ ٜاغاٟ ١ْٚت ٚ طاظ د ٖـاتٞ  ث

َٜعتإ ٠ٚنٛ غ١ضؤنا١ٜتٞ  ١ْٚتٝؿ١، ئ١ٚ ثطؤش١ٜ٠ ي١ال١ٜٕ سه١َٛت٠ٚ١ ٖات٠ٚٛ، زٚاٟ َْٛاق١ؾ١ٜ١نٞ ظؤض، ب١ض 
َٜو نؤب٠ٚ١ْٚٛ ب١ؾساض بـٕٛٚ، يٝصْـ١ٟ َٛختـ١ؽ ئاَاز٠نـاضٟ نـطز٠ٚٚٚ يٝصْـ١ٟ ٜاغـاٜٞ ز٠غـتهاضٟ          ي١ ١ْٖس

َـ      ١ت بـ١خؤٟ ثطؤش٠ٜـ١نٞ ْـاضز    نطز٠ٚٚٚ ت١ٚاٚ ب٠ٚٛ، ١ٜعين ئ١َ١ ثطغٝاض يـ١الٟ َـٔ زضٚغـت ز٠نـات، سهٛ
ــاَا١ْ           ــطٟ غ َٜع ٠ٚظٜ ــ١ض  ــ٠ٚ١ٟ ب ــ١ض ئ ــطز ي١ب ــ١ئذًُٝإ ن ــٛٚ ت َٝؿ ــاضٟ ث ــ١َإ، د ــاٚ ث١ضي ــ١ ْ َٝت ــت ٚ ٖاتب َٝ ب

َٝػتا بؤ ْا١ٜٕ  َٝؿـٓٝاضا١ْ بهـات نـ١      ي١ غطٚؾت١ٝنإ ئاَاز٠ ١ْببٛٚ، ئ ث١ضي١َإ سه١َٛت َْٛاق١ؾـ١ٟ ئـ١ٚ ث
َٜٝــ١   ث٠ٜٛ١ْـسٟ بـ١ طؤض اْهاضٜٝـ١، ٜــإ ث٠ٜٛ١ْـسٟ بـ١ ناض٠غــ      َٝؿـٓٝاضٟ ْٛ ي١بـ١ض نـٞ ئــ١ّ   ؟ ١ض نطزْـٞ، ٜـإ ث

َٜت٠ٚ١ َٜٝٛػيت ب١ض اغيت ب١ ثطغٝاض نطزْٞ سه١َٛت١، بعاْري غـ١ب١بٞ   ؟ثطؤش١ٜ٠ غ١سب ز٠نط ١ٜعين ئ١َ١ ث
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     َٞ نؿا٠ٚ١ْٟ ئ١ّ ثطؤش١ٜ٠ ي١غ١ض ن١ٝ، نْٛه١ ثطؤش٠ن١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ٜاغا٠ٚ ١ٖٜـ١ٚ، نؿـا٠ٚ١ْٟ ٜـ١عين دـ
َٞ ١ْنطزْٞ ٜاغا، غٛثاؽ.  ب١د

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٔ ١َْٛت٠ٚٛ سه١َٛت نؿاْس١ٜٚٚت٠ٚ١ٝ، سه١َٛت زاٚاٟ رطغ١تٞ ظٜاتطٟ نطز٠ٚٚ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ باؾو خؤٜـإ  

 ئاَاز٠ به١ٕ بؤ ز٠َٚي١َ١ْس نطزْٞ ئ١ّ ثطؤش١ٜ٠، ١َْطٛت٠ٚٛ غ١سيب نطز٠ٚٚ، ر١ضَٛٚ َاَؤغتا ع١َٛض.
َٜع عُط عبسايععٜع   ايسٜٔ:بٗا٤ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َُٝـ١ف           َٝـت ئ َٜط اٟ ثؿتٝٛاِْٝ ي١ قػ١ناْٞ نـاى نـاضزؤ، ثطغـٝاض ئ٠ٚ١ٜـ١ نـ١ دـ١ْابتإ زاٚا ز٠نـ١ٕ، ز٠ب ٚ َٔ
َُٝاْٛاٜـ١ ي١َـ١ ظٜـاتط           َٝو يـ١ ث١ضيـ١َاْتاضإ ث َٝري، نـ١ ب١ؾـ ًَـ َٜو ٚد١ٟٗ ١ْظ٠ضٟ خؤَـإ ب ٠ٚنٛ ث١ضي١َاْتاض

َُٜٞ نٛضزغـتإ , بؤٜـ١ َـٔ      زٚاخػتين ئ١ّ ثطؤش٠ ٜاغا١ٜ خع١َت  ْانات ب١ ٠ٚظعٞ ١َغ١ي١ٟ ْاٚنـ١ ي١ٖـ١ض
َِٝ غٝاغ١ٝٝ, ١ٖضنـٞ ث٠ٜٛ١ْـسٟ    ًَ َٜهٞ ت١نٓٝهٞ, ئٝساضٟ ْاظامن ب َٛناض َٝت ي١ب١ض١ٖضٖ زاٚز٠ن١ّ ط١ض١ٖضق١ضاضب
َٜت طــ١ض            ١َٓٝثــ١ض  َٜــو ت َٞ , ٜــ١عين يــ١خٝاليٞ نــ١ْس ضؤش بــ١ سه١َٛتــ٠ٚ١ ١ٖٜــ١ نات١نــ١ظؤض  زٜــاضٜهطاٚب

َٝـت بـ٠ٚ١ٟ يـ١خٝاليٞ نـ١ْس     ١ٖضبط ٜاضف ب َٟ, ١َؾطٚت ب َٜت,ٜائ١ّ باب١ت١ زٚاخط َٝج١ض  َٝت ب١ز٠ْطٞ ظؤض١ٜٓ ت
َٞ َْٚٛاقؿ١ٟ به١ٕ.  ضؤشٜو ب

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝٞ خؤٜــ١تٞ ،نــْٛه١ سهَٛــ١ت خــؤٟ ْاضزٜٚٚــ١تٞ ,      خــؤٟ ض٠ئ١ٝنــ١ٟ بــ١ضٜعتإ ي١ضٚاْطــ١ٟ قــاْْٛٞ يــ١د

َٞ    سه١َٛت خؤٟ زٜط اغ١ٟ نطز٠ٚٚ, ب١ف ب١ساَيٞ خؤؾِ ن١ ثطؤش٠ن١ ٖاتؤت١ ْاٚث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ ئـ١ب
١َُٝ  ر١ق١ت  ز٠ضر١تٞ ئ٠ٚ١ٜإ بس٠ٜٔ ن١ْس ر١تط١ٜ٠نٞ ن١ّ ئٝذاظ٠ٜإ بس٠ٜٔ،بؤئـ٠ٚ١ٟ ز٠َٚي١َ١ْـستط ٟ    ئ

ََٞ ٖات١ ث١ضي١َإ, ١ٜ٠َٛٝ َازاّ ثطؤش٠ٜ ٍَ ض ٠ئٞ ئ سه١َٛت خـؤٟ   ن١ٕ، ئ١طٝٓا بؤ١َغ١ي١ن١ َٓٝـ ض ٠ئِٝ ي١ط١
َٝـت ٚ يـ١ ٖـؤَيٞ ث١ضيـ١َإ َْٛاقؿ١ي١غـ١ضٟ بهـات ,بـ١اَل ّ         َٞ  ب َٝٞ ب١ضثطغ١ ,ئ١ب َٝيت ,سه١َٛت خؤٟ ي ْاضزب

َٝه١ٚا١ْٟ ١َغ١ي١ن١ ١ْٝ ر١تط١ٜ٠نٞ تطٜإ بس٠ٜيَن بؤباؾو خؤ ئاَاز٠ نطزٕ ب١ ١ْظ٠ضٟ َٔ .  ئ٠ٚ١  ث

َٜػتإ حمُس عبسي١ً: َٜع نٛ  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜٝامن ناى ناضزؤ ٚ َاَٛغتا عُطئـ١ّ ٜاغـا١ٜ ؾـ١ف غـاَي١ ز٠ضنـ٠ٚٛ زٜاض٠قػـ١ناْٞ       ي١ط ٍَ ثؿتطريِٜ بؤ ٖاٚض  ١
َٝؿـتا        ١ٜ٠َٛٝى ؾـ١ف غـاَي١ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ ز٠ضنـ٠ٚٛ ٚ ٖ د١ْابٝؿت ١ٖض ثؿتطريٟ بٛٚ بؤ قػ١ناْٞ ئ١ٚإ ب١ ؾ

َٞ نطزٕ, ئ١ّ ثطؤش١ٜ٠ سه١َٛت خـؤٟ ْاضزٜٚٚـ١تٞ , ٜـ١عين    َٞ  ب١د َٛت١ بٛاضٟ د  ئـ٠ٚ١ ْٝـ١ ث١ضيـ١َإ    ١ْن
َٜت باف زٜطاغ١ٟ بها,خؤٟ ْاضز١ٜٚٚتٞ, ن١ْس  َٝط َٝـ ئ٠ٚ١ٟ بٝٓ َٜٝٛػت بٛٚ ث َٝت, سه١َٛت ث ئاَاز٠ٟ نطزب
َٝػتا ٜـ١عين َٓـٝـ    َٛب٠ٚ١ْٟٚٛ ي١غ١ض نطز٠ٚٚٚ ٠ٚظٜطٟ باْط نطز٠ٚٚ، ب١اَلّ ئ َٝو ي١ث١ضي١َإ  يٝص١ْ ن َاْط

َٜهٞ نـ١ زاٚا ئ١  َٝٞ طَٛا١ْ ن١ داض َِٝ غ١ٜط٠, د َٝهٞ نـاؼي ْٝـ١           ث ٍَ نـات َٜيت ,ؾـ١ف غـا نـ١ٕ نـاتٞ ظٜـاتطٟ بـسض
َٜٝا١ْ ز٠ن١ّ ن١ئ١ط١ض  َٞ ؟ بؤ١َٜٓٝـ ثؿتطريٟ ئ١ٚ ٖاٚض  بؤئ٠ٚ١ٟ ئ١ٚإ زٜطاغ١ٟ باؾٞ ئ١ّ ٜاغا١ٜٜإ نطزب
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ٍَ زٚاخػذي ِْٝ ,ب١َيهٛ زشٟ ئ١َـ١ ز٠ْـط ئـ١ز٠ّ , بـ١اَلّ ئ١طـ١ض زٚاؾـدطا ب١ظؤضٜٓـ١         َٜت , خؤّ ي١ط١ زٚاؾدط
َٝهٞ بؤ ز َٞ . نات َٜت، بؤ صي١ْٚٛ ١ٖرت١ٜ١ى ٜإ زٚٚ ١ٖرت١ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ز٠ضبه  ابٓط

َٚنٞ ث١ضي١َإ َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض  :ب١ض
َٜت           َٞ يـ١ّ َاْطـ١ ئ١َـ١ َْٛاقؿـ١بهط َٔ ب١ف ب١ساَيٞ خؤّ ناض ي١غ١ض ئـ٠ٚ١ ز٠نـ١ّ ئًٝشـاسٝـ ز٠نـ١ّ ئـ١ب

َُٝـ١      َٝـ ئـ٠ٚ١ٟ ئـ١ّ خٛيـ١ٟ ئ َٝتإ ْاؾاض٠ٚ١َ، ث َٞ ١ْٖـسٟ         ي َٟ , بـ١َياّ ئـ١ب َٞ َْٛاقؿـ١بهط َٝـت ئـ١ب تـ١ٚاٚ ب
.َٞ  َط١ْٚتٝؿُإ ١ٖب

َٜع غؤظإ ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ض
َٜعغ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝهِ ي١ٚاْـ١ٟ نـ١           َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضيـ١َإ ,  بـ١ف بـ١ سـاَيٞ خـؤّ َـٔ ٜـ١ن َٜعإ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ, ب١ض  ب١ض 
ــطز٠ٚٚ  َٛنِٝ ن ــ ٛ    ،زان ــ ــ١ ٠ٚن َُٝ ــاٜا١ْ , ئ ــ١ٚ ٜاغ ــ١ناْٞ       ي َٓٝ ــ١ ب١َي ــ٠ٚٛ ي َٝو ب ــ١ن ــ١ ٜ ــتاْٞ ئ١َ ــيت نٛضزغ يٝػ

َٝهسا ب٠ٚٛ ,َـٔ ئـ١ٚ قػـ١ٜ١ٟ نـ١ ئ١ٜهـ١ّ َٛبـ١ضٜط         ١َٖيبصاضزصيإ , ئاَاز٠نطزْٞ ئ١ّ ٜاغا١ٜ  ْٚاضزْٞ ي١ نات
َٛنطزْـ٠ٚ١ٟ ؾاٜػـت١     َٝـ ٜاغا١ٜنُإ ز٠ضنطز ب١ْاٟٚ ؾاٜػت١ زاضاٜٝـ١نإ ن ١َُٝ َا١ٜ٠ٚى ي١َ١ٚث ١ْٝ, ب١اَلّ ئ

َٟ ١ٖتا ئ١ّ زاضا١ٜٝنا َٞ ناض٠غ١ض بهط َٝو ي١ٚؾاٜػت١ زاضاٜٝا١ْٟ ن١ ئ١ب َُٜٞ نٛضزغتإ ب١ؾ ْٞ سه١َٛتٞ ١ٖض
َٝري ئ١َــ١ ٜــ١ى. زٚٚ ئ١طــ١ض ٖــاتٛ سهَٛــ١ت     َُٝــ١ ئــ١ٚ غــٓسٚق١ زابٓــ َٜت ْــاتٛاْري ئ ثطغــ١ ناض٠غــ١ض ْــ١نط

َٝت ز٠غت ْ َٞ ي١نؤتاٜٞ ئ١ّ َاْط١ ز٠ب ٝؿاْٞ بهـا, نـْٛه١   ت١عس١ًٜناْٞ ن١ ئ١ٜها ي١َٚا٠ٟٚ ن١ د١ْابت  ز٠َي
١َْٛ ؟ بــ١َياّ زٜــاض٠ ئــ١ٚإ ٜٚػــتٜٛٚا١ْ  ١ًَٝن١ٟ  ْــ١ٚت ٚ غــاظ ٖــات٠ٚٛ غــٓسٚق١ن١ نــ َٟٛ  يــ١ْاٚ ٜاغــا ئ١غــ خــ
َٝتـ٠ٚ١ بـ١ ٜاغـاٟ ؾاٜػـت١ زاضاٜٝـ١نإ زاٚاٜـإ              َٝػـتا ض٠بـت  ز٠ب َٜٛـ١ ئـ١ٚ ئٝعاراتـ١ ئ ئٝعاراتٞ ي١غ١ض بهـ١ٕ ,ب

١َُٝ ئ١ٚ ٜاغا١َٜإ ز٠ضنطز َٝس٠ن١ٜٔ ي١بري١ْن١ٕ ئ َٝٓٔ , ١ٖتا٠ٚنٛ ئ١ّ خٛي١ َا٠ٚ , ئ١ٚ ٜاغا١ٜ ي ٠ٚٚ , بٝطٛدم
           ,َٞ َٟ ٜاغـان١ ز٠ضبهـ ١َُٝ ث١غـ١ْسٟ بهـ١ٜٔ, َـٔ طَٛـامن يـ٠ٚ١ ْٝـ١  ن١ٖـ١ََٛٚإ ئ١َاْـ١ٚ َٛئ٠ٚ١ٟ ئ َٝطٕ ب بٓ
َٞ, ئ١ٚ ز٠ضر١ت١ٜإ ئ٠ٚ١ْس٠ ئـ١ز٠ٜيَن تـا٠ٚنٛ ئـ١ٚ ٜاغـا تاظ٠ٜـ١       ثؿتطريٟ ي٠ٚ١ ز٠ن١ٜٔ ن١ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ز٠ضبه

َٓٝ ٍَ غٓسٚق١ن١ئ١طٛدم  ، غٛثاؽ.ٔ ي١ط١
َٚنٞ ث١ضي١َإ َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض  :ب١ض

                                                      ر١ضَٛٚ ناى طؤضإ.
َٛضإ ئاظاز حمُس: َٜع ط  ب١ض

َٜع غ١ضٚنٞ ث١ضي١َإ .  ب١ض
ــٛا    ــ١َإ ز٠ت َٛضت ــيت ئــ١ّ ض اث ــاظٟ ٚ ٚظ٠ ب١ضاغ ــ١ ي١يٝصْــ١ٟ ثٝؿ١غ َُٝ ــ١ٕ  ئ ــتطريِٜ به ــطاز٠ضإ ثؿ ــ١ض ب من ئ١ط

غ١زي١غــ١ز بــ١ ض ٠ئــٞ ٠ٚظاض٠ت ْٛٚغــ١ٝ , ٜــ١عين ٠ٚظاض٠ت  بــ١ ئاَــاز٠بْٛٚٞ ٠ٚظٜــطٟ غــاَا١ْ غطٚؾــت١ٝنإ  
رهــط٠ٚ َازز٠نــاْٞ نــؤٕ بــ٠ٚٛ  ٚاَــإ زاض ؾــت٠ٚٛ , ئ١ٚناتــ١ ئ١ط١ض١َٖيــ١ ْــ١مب ٜاغــاٟ ؾاٜػــت١زاضا١ٜٝناصيإ   

َٝس٠نطز٠ٚ١ٜٓ َْٛاق١ؾ١نطزبٛٚ, ئ١ط١ض َْٛاق١ؾ١يإ ١ْنطز ٍَ ٠ٚظٜط ت١ئهٝسٟ ي ١َُٝ ن١ْسٜٔ داض ي١ط١ َٞ ئ ب
َٜعت ض ٠ئـٞ سهَٛـ١ت      َٝػـتا بـ١ض  ئ١ّ  ثطٚش١ٜ٠ ب١ظٚٚتطٜٔ نات خبطٜت١ ب١ضْا١َٟ ناض٠ٚ٠ ئ١َ١ ١ٜى, زٚٚ ,  ئ
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           َٛ َٜٓـ١ضٟ سهَٛـ١ت ئ١َٚٛب١ضٜط اتاْـ١ بـ َٜٓـ١ضٟ سهَٛـ١ت ٖـ١با , نـٛا ْٛ َٝـط٠زا ْٛ َٝػـتا ي َٝٞ, ظ٠ضٚٚض بٛٚ ئ ز٠َي
َٞ,  ئاٜا نـ١زٚاٟ ز٠خـ١ٜٔ ٖـ١ض ي١ب١ضْاَـ١ٟ نـاض      ئ١ْسا َٛئ٠ٚ١ٟ زٚاخي١ٜٔ , غ َاْٞ  ث١ضي١َإ ضْٚٚهات٠ٚ١ ؟ ب

َٛئـ٠ٚ١ٟ تا١ٖرتـ١ٟ ئآٜـس٠ سهَٛـ١ت خـٟٛ ساظضبهـا َْٚٛاق١ؾـ١ٟ بهـ١ٜٔ,  ٜـإ            ز٠خي١ٜٓ١ ئاخري ر١قـ١ض٠ ب
َٝٓاْـ١ ثَٝ  َٜٝٛػيت ب١ٖ َٝهٞ ن١ ث َٜٓ َٝت١ ؾٛ َٜعٜؿـت    ١ٖضي١ب١ضْا١َٟ ناض زٚاٟ ز٠خ١ٜٔ ٚ ز٠ن ؿـ٠ٚ١ ١ٖٜـ١ , ب١ض

َٜتـ١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ       ١َُٝ ز١ٖٚٚرت١َإ َـا٠ٚ ي١بـ١ضز٠ّ ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ ,خبط ن١ثؿتٝٛاْٞ ض٠ئ١ٝناْٝؿٞ ٠ٚ  ئ
َٜت١ ئاخري بط ط١ٟ ب١ضْا١َٟ نـاض ٠ٚ   َٜهٞ ن١ٟ ب١ضْا١َٟ ناض, ي١ب١ضئ٠ٚ١ٟ ئ١ط١ض ي١ ١ْتٝذ١ زٚاخطا ,خبط داض

َٞ َٛب١ض ٜ َٝط٠ ب ١َٜٓضٟ سه١َٛت ي َٛ ئ١ْساَاْٞ ثئ١ٚنات١ ْٛ  ١ضي١َإ ضْٚٚهات٠ٚ١ , ظؤض غٛباؽ.ط٠نإ ب
َٚنٞ ث١ضي١َإ َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض  :ب١ض

 ر١ضَٛٚ ناى عبسار.
َٜع عبساي١ً حمُس ْٛضٟ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ب١ضي١َإ.  ب١ض
َٞ  بؤ ئ٠ٚ١ٟ ضْٚٚهطز٠ٚ١ْ بسات ٜإ ب١ال١ْٜٞ ن  َٝط٠ ب ١َٜٓضٟ سه١َٛت ي ١ّ ب١ْٛٚغطاٚ  خؤٟ ٚا باؾو بٛٚ ْٛ

َٝت ن١دــ١ْابت باغــت نــطز,    َٝهٝإ بٓاضزاٜــ١ ي١ب١ضئــ١ّ ثاغــاٚا١ْ ,ي١ض اغــتٝسا ئ١طــ١ض زٚان١ٚت١ٓنــ١ ئــ٠ٚ١ب ؾــت
ــؤٟ        ــو خ ــات ,باؾ ــؤٟ ئاَاز٠به َٝري خ ًَ ــاب َٝت٠ٚ١  ٜاخٛزب ــ ــط ثٝاٜابه َٜهٞ ت ــ١داض ــيت ب١ٜ٠ٚ١ن َٜٝٛػ ــ١ت ث سهَٛ

َٝط٠ قػ١ٟ ي١غ١ضبها, ئ١َ١ ؾتٝه١, بـ١اَلّ  ئ  َٞ ي ١طـ١ض زٚاخػـتين ئـ١ّ ثطؤش٠ٜـ١ , طفتٛطـؤنطزْٞ      ئاَاز٠بها, ب
َٜت٠ٚ١ ب١َ١غ١ي١ٟ ؾاٜػت١ زاضا١ٜٝنا٠ٚ١ْ , ي١ضاغتٝسا ١ٜعين ١ْط١ض ا٠ٚ١ْٟ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ    ئ١ّ ثطؤش١ٜ٠ بب١غو
َٝطام, , بط ٚاْان١ٜٔ بـ١ّ ز٠ّ ٚز٠غـت١    ٍَ ع َٝه١ ي١ط١ َٜهٞ تط بؤ ث١ضي١َإ ,نْٛه١ ؾاٜػت١زاضا١ٜٝنإ ططرت داض

َٜت خـؤٟ   َٜتـ٠ٚ١ , ئ١ط١ضئـ١ّ ١َغـ١ي١ ١َغـ١ي١ٟ ١ْٖٛضٜـ١ ث٠ٜٛ١ْـسٟ          ناض٠غ١ضبهط بـا ئـ١ّ ١َغـ١ي١ ض ْٚٚهط
َٝهٞ تــط٠ ,بـ١اَلّ ئ١طــ١ض ؾاٜػـت١ زاضاٜٝــ١نإ         بـ١ْا٠ٚض ؤى ٚئاَاز٠غـاظٟ خــٛزٟ سه١َٛتـ٠ٚ١ ١ٖٜــ١, ئ١َـ١ ؾـت

َٝـسٟ ناض٠غـ١ضنطزْٞ ْٝـ١ يـ١الٟ َـٔ, ي١ض اغـتٝس       ٍَ عرياق١ , ئَٛ َٝؿ١ٜ١ن٠ٚ١ ن١ ي١ط١ َٜت ب١ن ا ث٠ٜٛ١غت ئ١نط
َٜت٠ٚ١ ,َٔ ي٠ٚ١ زَيٓٝات١ن١ّ َٜهٞ تط ٜاغان١ ْاط١ض  َٞ ئٝو ٠ٚنٛراتٝشاٟ بؤبس٠ٜٔ ٚداض  ئ١َ١ ١ٜعين ئ١ب

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٝـ٠ٛ , ئ١ط١ضسهَٛـ١ت ب١تـ١ٚاٟٚ ئـ١ّ         ٍَ ز٠ْطـٞ ئ َٝػتا َٔ ز٠ْطٞ خؤّ ئ١خ١َـ١ ثـا َٝؿو باغِ نطز١ٜ, ئ َٔ ث

َُٝــ١ ْــ١َإ نــطز٠ٚٚ ,  ثــط ؤش٠ ٜاغــا١ٜٟ غــشب نــط ز٠ٚ٠ ئــ١َٓٝـ ز٠ْطــٞ ْــاض ٠ظاِٜ ب١ضظ٠ن١َــ٠ٚ١ , نــْٛه١ ئ
َٝهٝإ نطز٠ٚٚ بؤئـ٠ٚ١ٟ   سه١َٛت خؤٟ ْاضز١ٜٚٚتٞ, سه١َٛت زٜطاغ١ٟ نطز٠ٚٚٚ ْاضز١ٜٚٚتٞ زاٚاٟ ز٠ضر١ت

َٜت, ئٝو   ر١ضَٛٚ ناى س١َ١ غعٝس. ئ١ّ َْٛاق١ؾ١ٜ١ ب١ض ٠ئٞ َٔ ب١غ١, زٚاخبط
 
 
 

َٜع س١َ١  غعٝس س١َ١  عًٞ: ب١ض
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َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝٞ َـاز٠ٟ)      َٜعغـ١ضؤنٞ ث١ضيـ١َإ ,بـ١ث ( 3117(غـاَيٞ)  33( ٟ ٜاغـاٟ ْـ١ٚت ٚطـاظٟ شَـاض٠)     15ع١رٛٚ ب١ض

َٝػـتاف       َٝـو بٗاتاٜـ١ ئ َٝـ ث ٍَ ي١َـ١ٚث ٍَ ٜا نٛاضغـا َٞ غا َٝو بٗاتا١ٜ , ١ٜعين ئ١بٛا١ٜ غ ز٠بٛا١ٜ ئ١ّ غٓسٚق١ ث
ض ا١ٜناْٞ ناى طؤضإ ز٠ن١ّ ب١ضاغـيت ئـ٠ٚ١ سهَٛـ١ت خؤٜـإ      ٠ٚنٛ د١ْابٝؿت ثؿتطريٜت نطز َٔ ثؿتطريٟ

َٝػتاف َازاّ د١ْابت  ي١يٝص١ْ ئاَاز٠بٕٛٚ , ض اظٟ بٕٛٚ ي١غ١ض ضاثؤضت١ن١, خؤٜإ ٜاغان١ٜإ ئاَاز٠نطز٠ٚٚ, ئ
ــط٠        َٝ ــ١ض ي ــ١ْابت ٖ ــاتٛٚ, ٜــ١عين د َٝري تــ١ئذٌٝ بؤ١ٖرتــ١ٟ زاٖ ــ ًَ ــاٟ ١ْن١ْــ٠ٚ١ ب ــ١ ئًٝػ َِٝ ٚاٜ ــ ــٔ ث ــت َ ٚت

( ٚ ئٝعاراتاْـ١ٟ نـ١ٝ ١ٖٜـ١تٞ ي١غـ١ض ٜاغـان١       مالحظات  َٝػتا تازٚٚؾ١ػي١ سه١َٛت ئـ١ٚ ) ق١ضاضبس٠ٟ ي١ ئ
َٜت, ضؤشٟ زٚٚؾ١ػي١ َْٛاق١ؾ١ٟ به١ٜٔ . َٝط  بٝٓ

َٚنٞ ث١ضي١َإ َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض  :ب١ض
 ر١ضَٛٚ ناى يٛقُإ.
َٜع يكُإ غًُٝإ سػٔ:  ب١ض

َٜعغ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝـٞ       َٔ ثؿتٝٛاْٞ ض اٟ ٖاٚض  َٜـت ب١ضاغـيت زٚاخػـتين ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ د َٝت زٚاخبط َٜهامن ز٠ن١ّ ن١ئ١ّ ٜاغا١ٜ ْاب

َٝط اَا١ْ, ي١ٜاغاٟ ١ْٚت ٚطاظزا ئ١ّ غٓسٚق١ ظ٠ضٚٚض٠تـٞ ١ٖٜـ١ ٠ٚ ٖـ١ض٠ٖٚا ٠ٚظٜـطٟ غـاَا١ْ غطٚؾـت١ٝنإ        ت
١َُٝ َْٛاق١ؾ١ٟ ت١ٚاَٚإ نطز٠ٚٚ ي١يٝص١ْ ٠ٚ ١ٖض٠ٚنٛ ناى طؤضاْٝـ باغٞ نطز  ئ١ّ ٜاغـا١ٜ  ٖاتؤت١ يٝص١ْ ئ

ي١طــــ١ٍ ٠ٚظٜــــطزا َْٛاق١ؾــــ١ٟ تــــ١ٚاٚ نــــطا٠ٚ ٠ٚ يــــ١ناتٞ َْٛاق١ؾــــ١ٟ ؾاٜػــــت١ زاضاٜٝــــ١نإ ٠ٚظٜــــطٟ  
َِٝ ٚاٜـ١ ئ١َـ١           غاَا١ْغطٚؾت١ٝنإ ئؤباَيٞ زٚان١ٚتين ئ١ّ ٜاغـا١ٜٟ خػـت١ ئ١غـتؤٟ ث١ضيـ١َإ, بؤٜـ١ َـٔ ثـ

َٝهٞ ظؤض خطاث١  ، غٛثاؽ.زٚاخػتين ؾت
َٚنٞ  َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض  :ث١ضي١َإب١ض

 ناى عبسايػالّ ر١ضَٛٚ. 
َٜع عبسايػالّ   قسٜل: َكطأ٢ب١ض

َٜعغ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٜع غــ١ضؤنٞ ث١ضيـــ١َإ ,ْٛقتــ١ ْٝعا١َٝنــ١ّ ي٠ٚ١زاٜـــ١ غــ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضيــ١َإ َـــاؼي خؤٜــ١تٞ ئـــ١ّ         بــ١ض

َٟ , بؤ١ٜ َٜٝٛػت بٛٚ ب١ز٠ْطسإ ض٠ظا١َْسٟ ئ١ْساَإ ٠ٚضبطط ئ١َ١ ٖـ١َٟٛٚ   طؤض اْهاضٜٝا١ْ بهات ٠ٚ ئ١ط١ض ث
    ٚ ــط ١ٜ٠َٛٝنٞ ت ــ ــ١به١ٜٔ ب١ؾ َٟ قػ ــس ــ١َٜٛٚإ  ١ْٖ ــاٟ ٖ ــٝت ساؾ َٝؿ ــإ ئ١ن ــاز٠ ٠ٚ ئــ٠ٚ١ ض اَ ــ١ٚ ظٜ  ضااي  َ

  ٚ َٜعتإ  ز٠نــ١ّ ئــ١ّ َــ١ َٝٓٔ ٠ٚ بٝد١ْــ١  ضاايتطبهاتـ٠ٚ١ ,بؤٜــ١ زاٚا يــ١ بـ١ض  عــ١ ض ابطــطٕ, َـاؼي خؤتــإ بــ١ناضب
َٟ ٜـإ ْـا؟ نـْٛه١ ٖـ١           ض قػـ١ٜ١ى بهـ١ٜٔ ت١ؾـهٝه١  يـ١     ز٠ْطسإ  ٠ٚ َـٛاركري نـ١ ئـ١ّ خاَيـ١ تـ١ئذٌٝ بهـط

 ١َٚقٝف ٚ ١ْٝتٞ د١ْابتإ ي١طؤض ٜين ئ٠ٚ١ ,بؤ١ٜ ب١ ْٝعاَِٝ ظاْٞ , نْٛه١ َاؼي خؤتا١ْ طؤض اْهاضٟ به١ٕ.
 

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ  ب١ض 
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 ز.عُط ر١ضَٛٚ.
َٜع ز.عُطظيساَري خسض)ْٛض٠زٜين(:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
ــ١ض  َٜع غ ــ١ض  ــاَيٞ )   ب ــتإ ي١غ َُٜٞ نٛضزغ ــ١ض ــ١تٞ ٖ ــ١َإ ,سهَٛ ــاضز٠ٚٚ  3117ؤنٞ ث١ضي ــطؤش٠ٟ ْ ــ١خؤٟ ث ( ب

َٜو خبات ١ٖض ي١ْاٚ ئ١ّ قا١ْْٛ ن١ثاؾـإ ث١ضيـ١َإ ز٠ضٜهـطز٠ٚٚ ٜاغـاٟ شَـاض٠       بؤئ٠ٚ١ٟ ثطغٞ ١ْٚت ٚطاظ ض
(سه١َٛت خؤٟ ٜٚػت١ٜٚٛتٞ ئـ١ّ غـٓسٚق١ زابـيَن, ٖـ١ض٠ٖٚا سهَٛـ١ت خـؤٟ ٜاغـاٟ         3118( ٟ غاَيٞ)37)

َُٝـ١ ب١دـسٟ َٛتابعـ١َإ            ئٝ َُٝـ١ ٠ٚى غـؤظإ خـإ ٚتـٞ ئ ػتشكاقٞ زاضاٜـٞ ْـاضز٠ٚٚ , بؤٜـ١ تائ١ٚض از٠ٜـ١ٟ ئ
َٟ خؤؾـٝإ         َٝـطٕ َْٛاق١ؾـ١ف بهـط َٝؿُإ ٚتٕٛٚ نـ١ ئـ١ّ قاْْٛـ١ بٓ ٍَ غ١ضؤنا١ٜتٞ سه١َٛت ث نطز٠ٚٚ ي١ط١

َٝط٠زا١ٜ: ئاٜا ئ١ّ زٚاخػت١ٟٓ س ه١َٛت بؤ ض ٠تهطزْـ٠ٚ١ٟ  ٜٚػتٝإ ٚ ئرياز٠ٜإ ١ٖب٠ٚٛ, ثطغٝاض٠ دس١ٜٝن١ ي
َٝطَٛإ بؤئ٠ٚ١ ١ْٝ , بـؤ ز٠َٚي١َ١ْـسنطزْٞ ظٜاتطٜـ١تٞ ,     قا١ْْٛن١ٜ١ ٜإ بؤ غشب نطز٠ٚ١ْٟ قا١ْْٛن١ٜ١؟ ب
َٝيب         َٝػتا يـ١ض ٟٚٚ ت١ْفٝعٜـ٠ٚ١ ث٠ٜٛ١ْـسٟ ب١ئـ٠ٚ٠ٚ١ ١ٖٜـ١ خـؤٟ غـاس َٝو غ١زي١غ١ز ئ سه١َٛتٝـ ن١ ثطغ

َٝو  ــ١َي ــساض٠ بــــ١ نؤَــ َٝـ ٚ ث٠ٜٛ١ْــ ــ١َيه َٝهٗــ ــطز٠ٚٚ   قا١ْْٛن١ٜــــ١ ت َٝهٝإ نــ ــ١ت ــاٟ تــــط٠ٚ٠ زاٚاٟ رطغــ ٜاغــ
   َٞ َٝهٞ قـاْْٛٞ تٝاٖـ١ب َٓٝ َٟ ن١ّ ٚنٛض ٟ ٚ ن١ي بؤز٠َٚي١َ١ْسنطزْٞ قا١ْْٛن١ٚ بؤئ٠ٚ١ٟ ن١ ئ١ط١ض٠ٚنٛ ز٠طٛتط
ــ١َياتٞ          ــ١ف ي١ز٠غ ــت ئ١َ َٝ ــاتٞ ب ــ١نٞ ن ــت١ٓن١ بؤَا٠ٜٚ ــ١ض٠ٖٚا زٚاخػ ــ٠ٚ١, ٖ َٜت ــط  بهط َٟ ٚ ث ًَط َٝ ــ١ٖ ــ٠ٚ١ ْ ئ

١ض٠ئٞ َــٔ غــ١ضؤنا١ٜتٞ ٜــ١نالٟ بهاتــ٠ٚ١ ,يــ٠ٚ١ف ظٜــاتط ئــٝو ض ٠ئٝــسإ   غــ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َاْــ١ , ئــٝو بــ 
َٜو قػ١ٚ باغ٢ ١ْخٛاظضاٚن١ غـ١ض٠دماّ يـ١نؤٟ طؿـيت زا خعَـ١تٞ      َٞ بؤ١ْٖس َٝؿ ي١غ١ضٟ ب١ضاغيت ض اَإ ز٠ن

 طفتٛطؤ١ٜنٞ باب١تٝا١ْٚقاْْٛٝا١ْٟ باؾٞ ئ١ّ ثطؤش٠ٜاغا١ٜ ْانات
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١  َإ:ب١ض

َٝػتا شَاض٠ٜـ١ى قػـ١تإ نـطز شَاض٠ٜـ١نٞ تـطٜـ َـا٠ٚ قػـ١بها ١ْتٝذـ١ٟ ْٝٗـائٝـ ١ٖضئ٠ٚ١ٜـ١            َٜعتإ ئ ب١ض
َٟ , بؤ١ٜ س١ظز٠ن١ٕ ز٠خي١ٜٓ١ ز٠ْطـ٠ٚ١   َُٝإ باؾ١ زٚاخبط ١َُٝ ٠ٚنٛ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث َٟ ؟ئ َٟ ٜا زٚا١ْخط زٚاخبط

َٟ ٜإ زٚا١ْخط َٝػـتا       ,قػ١تإ نطز , باؾ١ باف, زٚٚ ض ٠ئٞ ١ٜ١ٖ ٜإ زٚاخط َٞ ئـ١ٚ َاززاْـ١ٟ نـ١ ئ َٞ ز٠َيـ َٟ, نـ
َٝتـإ         َٝري , َـٔ ث َٝتـإ ز٠َيـ ١َُٝ ْاتٛاْري ٠ٚقـت ت١سسٜسنـ١ٜٔ , بـ١َياّ ث َٝت, ئ ١َٖا١ْ ب١ٖ١رت١ٜ١نٞ تطت١ٚاٚب
َٟ ,سهَٛـ١ت دٛاسيـإ             َٞ َْٛاق١ؾـ١بهط َٝػـتا١ٜ١ٖ خـاَيٞ تـط ْا١ٜت١غـ١ضٟ ز٠بـ َِٝ  ئايـ١ّ ب١ضْاَـ١ٟ نـ١ ئ ز٠َي

ٍَ ئ٠ٚ١زاٜـ١ ت١ئٝـسٟ غـ١ضؤنا١ٜتٞ      بسات٠ٚ١ , َٔ ٠ٚنٛ ض ٠ئٞ  َٞ ي١طـ١ َٝػتا نـ َٝتإ ْاؾاض٠ٚ١َ, ئ ؾ١خػٞ خؤّ ي
  ( َٞ َٟ؟ تهاٜـــ١ ز٠غـــت ب١ضظناتـــ٠ٚ١ بـــ١َي ٍَ  43ز٠نـــا ئ١َـــ١زٚاخبط َٞ ي١طـــ١ َٟ, نـــ ٍَ زاٜـــ١زٚاخبط (نـــ١ؽ ي١طـــ١

َٟ؟ ) َٝـــس٠ْطٞ 93زا١ٜزٚاْـــ١خط َٟ ,ن١ٚات١ب١ظؤضٜٓـــ١ٟ ز٠ْـــط زٚاخـــطا. تها١ٜب ٍَ زا١ٜزٚاْـــ١خط (نـــ١ؽ ي١طـــ١
َٜ  عٕ,بجاض

١َٓٝٝغ١ضخاَيٞ ز٠ّٚٚ زاٚا ي١يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ز٠ن١ٜٔ بف١ضَٕٛٚ بؤغ١نؤٟ يٝص١ْنإ , ناى بٛضٖإ ي١يٝص١ْٟ  ب
َٜٓٓــ٠ٚ١ دــاضٟ ١ٜنــ١ّ      ٜاغــاٜٞ رــ١ضَٛٚ تــؤف ي١يٝصْــ١ٟ قــاْْٛٞ ؾــاض٠ظاٟ , رــ١ضَٛٚ يٝصْــ١ٟ ٜاغــاٜٞ بٝدٛ

ٍَ, بؤئ٠ٚ١ٟ ١ََٖٛٚإ َ َٟ ي١ثطؤتؤنؤ  ٛت١يٝع بري ي١غ١ضٟ.ب١نٛضزٟ ٚ ع١ض٠بٞ بؤئ٠ٚ١ٟ تؤَاضبهط
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َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜساْٞ خاْٛٚبـ١ض٠ شَـاض٠  )   ( زٚٚ  1979(ٟ غـاَيٞ ) 87ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ غ١باض٠ت ب١ ثطؤش٠ ٜاغاٟ ب١نط
١َُٝ ي١يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ئ١ّ زٚٚ ثطؤش٠َا َٝؿه١ؾهطابٛٚ, ئ ٕ نؤنطز٠ٚ٠ ثطؤش٠ ي١ال١ٜٕ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ ث

ــ١ض٠بٞ          ــاْٞ ع ــ١ ظَ ــتا ب َٝػ ــطز٠ٚٚ ,ئ ــإ ن ــ١ ئاَاز٠َ ــطؤش٠ ن ــ١ضزٚٚ ث ــ١باض٠ت  ب١ٖ ــاٚ غ َٝهٞ طٛدم ــؤضت ٠ٚ ضاث
َٝتـ١ بٓـ١َا, ٚاتـ١     َٜٓس٠ٚ١ْٟ زاٚاناضٜٔ ي١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ضاثؤضت١ن١َإ بب ٠ٚ١َُٜٓ  ٠ٚ زٚاٟ خٛ ز٠خيٛ

 ئ١غاؽ بؤ َْٛاق١ؾ١نطزٕ. 

 اىل/ ض٥اغ١ بطملإ نٛضزغتإ

قإْٛ تعسٌٜ تطبٝل قإْٛ اجياض ايعكاض   5112يػ١ٓ  2ٜط سٍٛ َؿطٚ  قإْٛ)تعسٌٜ قإْٛ ضقِّ/ تكط
 املعسٍ . 0222  يػ١ٓ 22ضقِ) 

َمٝميزٟ   18/4/3119نمٛضزٟ املكمازف يٝمّٛ     3719/ ْمٛضٚظ/  39عكست ؾ١ٓ ايؿؤٕٚ ايكاْْٛٝم١ بتماضٜذ   
قإْٛ تعمسٌٜ تطبٝمل قمإْٛ     3118يػ١ٓ   9ادتُاعا"يسضاغ١ َؿطٚعٞ قإْٛ) ايتعسٌٜ االٍٚ يكإْٛ ضقِ) 

املعمسٍ  املكمسَر َمٔ قبمٌ ايعمسز ايكماْْٛٞ العهما٤ ايربملمإ ٚاحملماٍ اىل           1979 يػم١ٓ  87اجياض ايعكاض ضقمِ ) 
 ق  1ٚ) 18/11/3111  ق  13ؾٓتٓمما بعممس ايكممطا٠٤ األٚىل يمم٘ ق ايربملممإ ظًػممت٘ االعتٝازٜمم١ املممطقُتر)    

فهاض ايٛاضز٠ ق املؿطٚعر ْكرتح زفُٗا ٚتكسِٜ تكطٜط َٛسس بؿأُْٗا,بعس , ٚيميغتأاز٠ َٔ اال11/9/3113
املٓاقؿ١ ٚ املساٚي١ تكسّ ايًذ١ٓ تٛقمٝاتٗا ٚاقرتاساتٗما بؿمإ املؿمطٚعر نماالتٞ ٚتكمرتح اعتبماض ٖمصا ايتكطٜمط          

 اغاغا" يًُٓاقؿ١ ٚ ايتكٜٛت:
   ٚ اتبما  ْأمؼ االغمًٛب املتبمع ق قمٝاغ١       تكرتح ايًذ١ٓ قٝاغ١ زٜباد١ يًُؿطٚ  ٚ تطتٝمب ٚ تٓعمِٝ فكطاتم٘ 

 َؿاضٜع ايكٛاْر ٚايكطاضات ايكازض٠ َٔ ايربملإ:
املعمسٍ ٚبٓما٤ا" عًم٢ َما عطنم٘       1993  يػم١ٓ 1  َٔ ايكإْٛ ضقمِ ) 56  َٔ املاز٠)1اغتٓازا" ؿهِ ايأكط٠)

ق١ُ )  ٚ املٓعكمس٠ بتماضٜذ   ايعسز ايكاْْٛٞ العها٤ ايربملإ, قطض بطملإ نٛضزغتإ ايعطام ظًػت٘ االعتٝاز١ٜ املط
 تؿطٜع ايكإْٛ االتٞ:3119/ / 

, قمإْٛ تعمسٌٜ تطبٝمل    3118  يػم١ٓ  9)قإْٛ ايتعمسٌٜ ايجماْٞ يكمإْٛ ضقمِ )     3119قإْٛ ضقِ )   يػ١ٓ 
 ايعطام. -املعسٍ ق اقًِٝ نٛضزغتإ   1979 يػ١ٓ 87قإْٛ اجياض ايعكاض ضقِ )

 املاز٠ االٚىل:
 , ٚحيٌ قًٗا َا ًٜٞ: 3118  يػ9١ٓيكإْٛ ضقِ)تًغ٢ املاز٠ ايجا١ْٝ َٔ ا

املعسٍ ايٓافص ق االقًِٝ بايٓػب١ يًعكماضات   1979 يػ١ٓ 87ٜػتُط ايعٌُ باسهاّ قإْٛ اجياض ايعكاض , املطقِ )
ايؤدط٠ يغطض ايػهٔ ,ٚيططق عكمس االجيماض طًمب اعماز٠ تكمسٜط االدمط٠ ايػم١ٜٛٓ يمس٣ زٚا٥مط نمطٜب١ ايعكماض            

%  4  غٓٛات يغطض تكسٜط األدط٠ ايػ١ٜٛٓ ع٢ً إ ال تعٜمس األدمط٠ ايػم١ٜٛٓعٔ  )   9ٌ )املدتك١ بعس َه٢ ن
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  15َٔ ايك١ُٝ ايه١ًٝ يًعكاض , ٚايتكسٜط املصنٛض قابٌ يًطعمٔ أَماّ قهُم١ بمسا٠٤ َٛقمع ايعكماض  خمميٍ َمس٠ )        
 حمله١ُ باتا".َٜٛا" َٔ تأضٜذ ايتبًٝغ بايكطاض عٔ ططٜل زع٣ٛ تٓعط ع٢ً غبٌٝ االغتعذاٍ , ٜٚهٕٛ قطاض ا

 املاز٠ ايجا١ْٝ:
 , ٚحيٌ قًٗا َا ًٜٞ:3118  يػ١ٓ 9كإْٛ ضقِ) ايتًغ٢ ايأكط٠ ) ثاْٝا  َٔ املاز٠ )ايجايج١  َٔ 

ٜػتُط عكٛز اجياض ايعكاضات املؤدط٠ يغري أغطاض ايػهٔ بايٓػب١ يًعكاضات  املؤدط٠ اغاغا" ٚفمل ايكمإْٛ ضقمِ    
هِ ايكإْٛ , ٚيططق ايعكس اييت َهم٢ عًم٢ عكمس اجياضٖما َمس٠      ٜٚعترب عكٛزٖا ممتس٠ ع 1979  يػ١ٓ 87)
  غٓٛات فأنجط طًب اعاز٠ تكسٜط ايك١ُٝ ايه١ًٝ يًُأدٛض يس٣ زٚا٥ط نطٜب١ ايعكاض ع٢ً إ ال تعٜس األدمط٠  5)

%  عٔ ايك١ُٝ ايه١ًٝ يًعكاض , ٚنُا حيل ألٟ ططف طًب  اعاز٠ ايتكسٜط فسزا" بعس َه٢ نٌ 6ايػ١ٜٛٓ عٔ )
ٓٛات يغطض تكسٜط األدط٠ , ٚ يصٟٚ ايعميق١ سل االعرتاض  عًم٢ تًمو ايتكمسٜطات يمس٣ قهُم١ بمسا٠٤         غ9)

  َٜٛا" َٔ تأضٜذ ايتبًٝمغ بمايكطاض عمٔ ططٜمل زعم٣ٛ تٓعمط ايٝٗما عًم٢ غمبٌٝ          15َٛقع املأدٛض خميٍ َس٠ )
 االغتعذاٍ, ٚ ٜهٕٛ قطاض احمله١ُ باتا".

 املاز٠ ايجايج١:
 . 3118  يػ١ٓ 9ايكإْٛ ضقِ ) تًغ٢ )املاز٠ ايطابع١  َٔ

َٜع بطٖإ ضؾٝس سػٔ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 املاز٠ ايطابع١:
 املعسٍ ق االقًِٝ . ٚحيٌ قًٗا َا ًٜٞ: 1979  يػ87١ٓ  َٔ ايكإْٛ ضقِ)17/11ٜٛقف سهِ املاز٠ )

اض٠ التكمٌ عمٔ ثميثم١ طٛابمل     ملايو ايعكاض سل طًب ؽ١ًٝ املادٛض اشا اضاز ٖسَ٘ ٚاعاز٠ بٓا٥م٘ عًم٢ ؾمهٌ عُم    
ٜٚهممُٓٗا ايطممابل االضنممٞ ق َطنممع احملافعمم١ ٚ طممابكر بهممُٓٗا ايطممابل االضنممٞ ق االقهمم١ٝ ٚايٓممٛاسٞ َممع 

 َطاعا٠ اؿاالت ايتاي١ٝ :
اشا مل ٜؿط  باهلسّ خميٍ َس٠ ثميث١ أؾٗط َٔ تأضٜذ ايتد١ًٝ اٚ مل ٜهٌُ ايبٓما٤ خمميٍ غمٓتر َمٔ تماضٜذ       -1

تادط ؾغٌ املأدٛض بايؿطٚط ايػابك١ ايٛاضز٠ ق عكس االجياض  أٚ طًب ايتعٜٛض  عٔ االنطاض ايتد١ًٝ ,حيل يًُػ
 اييت اقابت٘ بػبب ايتد١ًٝ.

اشا قمماّ  بامتمماّ ايبٓمما٤ خممميٍ املممس٠ ايكاْْٛٝمم١ املٓكممٛم عًٝٗمما فٝشممتأغ  املػممتأدط عكمم٘ ق أاؾممغاٍ ٚسممس٠ -3
مت اخمي٥٘ َٔ سٝح املٓأع١ ٚاملٛقع ٚاالبعاز ٚفل ايتكسٜطات   عكاض١ٜ ق ايعُاض٠ املكا١َ ٚاملُاث١ً يًُأدٛض ٚايصٟ

 ٚايؿطٚط املٓكٛم عًٝٗا ق ٖصا ايكإْٛ .
يًُػتأدط َطايب١ املؤدط بك١ُٝ َا ٜكطف٘ ع٢ً املأدٛض َٔ االنافات ٚايتشػمٝٓات ٚايرتَُٝمات ٚايمسٜهٛضات    -9

ٛضات  نمطٚض١ٜ يًُػمتأدط ٚنمإ بمأشٕ     قبٌ ايتد١ًٝ إ ناْت تًمو االنمافات ٚايتشػمٝٓات ٚايرتَُٝمات  ٚايمسٜه     
 ؼطٜطٟ َٔ املؤدط.

 املاز٠ اـاَػ١:
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ع٢ً ططق عكس االجياض َطادع١ زا٥ط٠ نطٜب١ ايعكاض املدتكم١ خمميٍ ؾمٗط ٚاسمس َمٔ تماضٜذ  ابمطاّ ايعكمس         -1
 ٚتتٛىل زٚا٥ط ايهطٜب١ َتابع١ تٓأٝص ٖصا ايكإْٛ  ٚاخباض االزعا٤ ايعاّ عٔ املدايأر ألسهاَ٘.

تكسٜط بسالت االجياض يًعكاضات املؤدط٠ يًسٚا٥ط اؿهَٛٝم١ َمٔ قبمٌ زٚا٥مط نمطٜب١ ايعكماض قبمٌ ابمطاّ         ٜتِ  -3
 ايعكٛز ٜٚعس باطمي نٌ عكس ٜربّ قبٌ تكسٜطٖا َٔ قبٌ زٚا٥ط ايهطٜب١ املع١ٝٓ .

ض عٓمس  االنافات ٚايتشػٝٓات ٚايرتَُٝات اييت حيسثٗا املػتأدط ق املأدٛض ملكمًشت٘ ال تؤخمص بٓعمط االعتبما    -9
 اعاز٠ ايتكسٜط يبسالت األجياض َٔ قبٌ احمله١ُ ٚ زٚا٥ط ايهطٜب١.

 .الٜٓتٗٞ عكس االجياض مبٛت املؤدط أٚ املػتأدط, ٚتٓتكٌ سكٛم ايعكس ٚايتعاَات٘ اىل خًأِٗ -4
 املاز٠ ايػازغ١: 

١ مبما ال ٜتعماضض   املعسٍ ايٓافص ق االقًِٝ غاضٜ 1979  يػ١ٓ 87تبك٢ بك١ٝ اسهاّ قإْٛ اجياض ايعكاض  ضقِ )
 َع اسهاّ ٖصا ايكإْٛ.

 املاز٠ ايػابع١:
 ع٢ً ٚظٜط املاي١ٝ ٚاالقتكاز ق االقًِٝ اقساض ايتعًُٝات ايميظ١َ يتػٌٗٝ تٓأٝص اسهاّ ٖصا ايكإْٛ.

 املاز٠ ايجا١َٓ:
 الٜعٌُ بأٟ ْل قاْْٛٞ اٚ قطاض ٜتعاضض َع اسهاّ ٖصا ايكإْٛ.

 املاز٠ ايتاغع١:
 عتباضا"َٔ تأضٜذ ْؿطٙ ق اؾطٜس٠ ايطمس١ٝ )ٚقا٥ع نٛضزغتإ  .ٜٓأص ٖصا ايكإْٛ ا

 األغباب املٛدب١
ألدممٌ اعمماز٠ تٓعممِٝ ايعميقمم١ بممر املايممو ٚاملػممتأدط ٚغممس بعممل ايجغممطات ايمميت نممازت إ ؼكممٌ ق ايتطبٝممل  

تُاعٝم١  ٚؼكٝل ايتٛاظٕ بر ططق عكس االجياض بٓعط٠ عازي١ تكّٛ ع٢ً اغاؽ املػاٚا٠ َٚطاعا٠ ايعمطٚف االد 
ٚ االقتكمماز١ٜ ٚتععٜممع ايممطٚابو االدتُاعٝمم١ ق اجملتُممع ايهٛضزغممتاْٞ ٚتؿممذٝع اؿطنمم١ ايعُطاْٝمم١ ٚتٛظٝممف  

 ضؤٚؽ االَٛاٍ اـاق١ ق ع١ًُٝ تٓؿٝو اؿطن١ ايعُطا١ْٝ ق االقًِٝ فكس ؾط  ٖصا ايكإْٛ .
 أٟ املٓاغب بكسزٙ ٚايتكٜٛت.ضادر ايتأهٌ باالطمي   ٚ عطض ايتكطٜط ع٢ً ايربملإ  يًُٓاقؿ١ ٚ ابسا٤ ايط

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض
 ر١ضَٕٛٚ ب١ نٛضز١ٜن١ٟ.
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض
َٝهٞ زض٠ْطٞ ؾ١ٚ تـ١ْٗا تٛاُْٝـإ بـ١ظَاْٞ عـ١ض٠بٞ      َٜيَن نؤب٠ٚ١َْٚٛإ ئ١دماَسا, ١ٖتا نات ١َُٝ زٚ ب١ض اغيت ئ

َٝط ا١ْط١ٜؿتري ض٠ٚا١ْٟ ت١ضد١َ١ٟ به١ٜٔ  بؤ١ٜت١ْٗا ب١ع١ض٠بٞ ْٛٚغـطا٠ٚ, ٠ٚ  ئ١ٚ ض اث ؤضت١ ئاَاز٠به١ٜٔ  ث
َٝتــ١ بٓــ١َا بــؤ َْٛاق١ؾــ١نطزٕ , تهاٜــ١ زاٚاز٠نــ١ٜٔ ئــ١ٚ زاٚاناضٜــ١   ي١ب١ضئــ٠ٚ١ٟ زاٚاَــإ نــطز ضاثؤضشيــإ بب
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َٜت١  ب١ضز٠ّ ئ١ْساَاْٞ ث١ضيـ١َإ بؤئـ٠ٚ١ٟ ضاثؤضشيـإ ببٝتـ١ ئ١غـاؽ بؤَْٛا      ق١ؾـ١نطزٕ بـؤ ئاغـاْهاضٟ    خبط
 .َٟ  ٚب١غ١ًٖٞ ز٠ْطسإ ي١غ١ض قا١ْْٛن١ بسض
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض

ــت       ــ١نطزٕ, تهاٜــ١ ز٠غ ــؤ َْٛاق١ؾ َٜتــ١ ئ١غــاؽ ب ــ٠ٚ١ بهط َٜٓسضاٜ ــ١ٟ خٛ ــ١ ئــ١ٚ ضاثؤضت ــ٠ٚ١ زاٜ ٍَ ئ َٞ ي١طــ١ نــ
ٍَ زاْري ,ب١ظؤض١ٜٓ َٞ ن١ؽ ي١ط١ َٞ ي١ط١ٍ زا١ْٝ؟ غ  ٟ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ر١ضَٛٚ.  ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ.
ئــ١ّ ١َٖٛاضنطزْــ١ بــؤ ئــ١ّ ٜاغــا١ٜ ٖــ١َٛاضنطزْٞ ز٠َٚٚــٞ ٜاغــان١ٜ١, نــاتٞ خــؤٟ ث١ضيــ١َاْٞ نٛضزغــتإ     

ــاض٠)  ــاٟ شَ ــاَيٞ )16ب١ٜاغ ٚ   3111(ٟ غ ــطز,  ــان١ ن ــؤ ٜاغ ــ١َٞ ب ــ١َٛاضنطزْٞ ١ٜن ــ١ ضؤشٟ ( ٖ ــ١  ٠9/11 ي ي
َٝت١ ١َٖٛاضنطزْٞ ز٠َٚٚٞ ٜاغان١. َٜٓسضا, ٚات١ عٝٓٛا١ْن١ٟ ز٠ب  ث١ضي١َإ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ز٠ضنٛ

 املاز٠ االٚىل:
   ٚحيٌ قًٗا َاًٜٞ:3118يػ١ٓ  9تًغ٢ املاز٠ ايجا١ْٝ َٔ ايكإْٛ ضقِ )

افممص ق االقًممِٝ بايٓػممب١   املعممسٍ اي1997ٓ  يػمم١ٓ )87ٜػممتُط ايعُممٌ باسهمماّ قممإْٛ اجيمماض ايعكمماض املممطقِ )  
 يًعكاضات  املؤدط٠.

َٜع بطٖإ ضؾٝس سػٔ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــاَيٞ         َٜٞ غ ــٛ ــاْْٛٞ ْ ــ١ ق ــاض٠ ب ــ١ٟ ئٝذ ــ١ٚ قاْْٛ ــه١ًٟٝ ئ ــٔ َٛؾ ــإ ز٠ظاْ َٜع٠نإ، خؤت ــ١ض  ــ١ ب  3118ئ١ْساَ
   َٞ َٝؿـ١ٟ نؤ١َاَلٜـ١تٞ يـ َٞ ن َٝػتا ت١ْفٝع ١ْنطا٠ٚ , تطؽ ١ٜ١ٖ نؤ١ََي َٜتـ٠ٚ١ , تـ١ْٗا يـ١ٚ     ز٠ضن٠ٚٛٚ، تائ به١ٚ

باب١ ت١ْفٝع نطا٠ٚ ئ١ٚ بٝٓا تاظا١ْٟ ١َسالتٞ دباضٟ ٚ قٓاعٞ ٚ ١َْٗٝري  ٜـا حمالتـٞ تـط ؾـٛق١ ,خـإْٛٚ       
َٝٞ ئ١سهاَٞ ئ١ٚ قا١ْْٚٛ زٚاٟ زضٚغتهطزْٞ ي١ زٚاٟ ٜاغـاٟ غـاَيٞ    َٟ زضا٠ٚ ب١ث ًَٞ    3118ب١نط , بؤٜـ١ ئ١غـ

َٝؿ١ٟ بؤ ئ١ٚ ََٛيهاْـ١ زضٚغـتهطزبٛٚ    َٝؿـو ئ١َـ١ َـازز٠ٟ زٚٚ ز٠ضبـاض٠ٟ ئـ١ٚ ََٛيها١ْٜـ١ نـ١         ٜاغان١ ن نـ١ ث
َٝؿــ١ٟ      َٜٝــ١  ْــ١ى  زٚنــإ َٚــ١سالتٞ قــٓاعٞ ٚ تٝذــاضٟ ٚ َٝٗــ١ْٞ ن خاْٛٚبــ١ض٠ٚ ؾــٛق١ٜ١ , خــاْٟٛٚ نط

َٝٞ قاْْٛٞ  َٝطاقـٞ )  1979ٟ غاَيٞ  87زضٚغتهطز بٛٚ بؤئ١ٚا١ْٟ ن١ ب١ث االؾـوانٞ( ز٠ضنـٛٚ    شات ايطمابع ع
َٜٞ   بٛٚ , ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتا َٝٞ ٜاغـاٟ ْـٛ َـازز٠ٟ ز٠ّٚٚ نـ١    3118ٕ ب١ٜاغاٟ ن١  َازز١ٜ٠نٞ زاْابٛٚ ب١ث

:َٞ  تٝاٜسا ٖات٠ٚٛ ئ١َي
 :3118  يػ١ٓ 9املاز٠ ايجا١ْٝ َٔ قإْٛ )

ٓ    1997يػ١ٓ  87ٜػتُط ايعٌُ باسهاّ  قإْٛ اجياض ايعكاض ضقِ  ػمب١ يًعكماضات   املعمسٍ ٚايٓافمص ق االقًمِٝ باي
 ٔ اضبعم١ غمٓٛات اعتبماضا" َمٔ تماضٜذ ْأماش ٖمصا ايكمإْٛ ٚؽهمع بعمس َهمٞ املمس٠              , ملمس٠ املؤدط٠ يغطض ايػمه

 املعسٍ. 1951يػ١ٓ  41املصنٛض٠ السهاّ ايكإْٛ املسْٞ ضقِ 
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َٜٓسَا٠ٚ١ْ َٝؿو خٛ ١َُٝ ٖاتٜٛٚٔ ئ٠ٚ١َإ ئًٝػاٜهطز٠ٚ٠ٚ ضاَاْططت٠ٚٛ  ب١ّ ت١عس١ًٜ ن١ ث  ئ
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض

 ب١َيٞ, ر١ضَٛٚ ناى ئاغؤ. 
َٜع بهط نطِٜ حمُس) ئاغؤ(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 املاز٠ االٚىل: 

 ٚحيٌ قًٗا َاًٜٞ: 3118يػ١ٓ  9تًغ٢ املاز٠ ايجا١ْٝ َٔ ايكإْٛ ضقِ 
ت ملعمسٍ ايٓافمص ق االقًمِٝ بايٓػمب١ يًعكماضا      1979يػم١ٓ  87ٜػتُط ايعٌُ باسهاّ قإْٛ اجيماض ايعكماض املمطقِ    

املؤدط٠ يغطض ايػهٔ ٚيطمطق عكمس االجيماض طًمب اعماز٠ تكمسٜط االدمط٠ ايػم١ٜٛٓ يمس٣ زٚا٥مط نمطٜب١ ايعكماض             
املدتك١ بعس َهٞ  نٌ ثميخ غمٓٛات يغمطض تكمسٜط االدمط٠ ايػم١ٜٛٓ عًم٢ إ ال تعٜمس االدمط٠ ايػم١ٜٛٓ عمٔ           

ه١ُ بسا٠٤ َٛقع ايعكاض خميٍ َمس٠  اضبع١ باملا١٥ َٔ ايك١ُٝ ايه١ًٝ يًعكاض ٚايتكسٜط املصنٛض قابٌ ايطعٔ اَاّ ق
 َٜٛا َٔ  تاضٜذ ايتبًٝغ بايكطاض عٔ ططٜل زع٣ٛ تٓعط ع٢ً ايػبٌٝ االغتعذاٍ ٜٚهٕٛ قطاض احمله١ُ باتًا. 15

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض
 ر١ضَٛٚ ئاؾيت خإ ْٛقت١ٟ ْٝعاَت ١ٜ١ٖ؟ 

َٜع ئاؾيت ععٜع قاحل:  ب١ض
َٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ. ب١ض 

َٜعإ ن١نطزٜا١ْ ئ١غاؽ بؤ َْٛاق١ؾ١نطزٕ ١ٜنػ١ض ي١ ئًٝػا نطزْٞ َازز٠ٟ ز١َٖٚٚـ٠ٚ١   ئ١ّ ت١قطٜط٠ٟ ب١ض
ًَٞ ثطؤش٠نـ١ ئ١طـ١ض ت١عسًٜـ١ بـؤ        َٝس٠نا, ضاغت١ ت١غ١غٛي١ن١ٟ نطا٠ٚ ب١ َازز٠ٟ ١ٜى, ب١َياّ يـ١ ئ١غـ ز٠غت ث

ًَٞ ثطؤش٠ن١ َازز٠ٟ ١ٜن١ّ ب١ال١ْٜٞ ن١ّ ئ١ط١ َٝه١ با ض اٟ يٝصْـ١ٟ قـاْْٛٚٞ   ئ٠ٚ١ ئ١غ ض ض٠رع٠ ,قبَٛي١ ١ٖضؾت
 ازز٠ٟ ١ٜن١ّ ١ْنطا٠ٚ, ظؤض غٛثاؽ. ببٝٓري ي١غ١ضٟ ,نْٛه١ ٖٝض قػ١ ي١غ١ض َ

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض
 ر١ضَٛٚ ْاغو خإ. 

َٜع ْاغو تٛرٝل عبسايهطِٜ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َُٝــ١ خؤَـإ ئاَــاز٠ نطزبــٛٚ بــؤ غــٓسٚٚقٞ   ضاثـؤضتٞ يٝص  َُٝــ١ , ئ َٝػــتا ط١ٜؿـتؤت١ ب١ضز٠غــيت ئ ْــ١ٟ ٜاغــاٜٞ ئ
زاٖات١ناْٞ ١ْٚت, ي١ب١ضئ٠ٚ١ ب١ضاغيت ٜـ١عين َـٔ ؾ١خػـٞ خـؤّ ئاَـاز٠ ْـِٝ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ بـ١ّ ث١يـ١ ث١يـ١            

        ٚ َٝه١ َٝػـتا ئـ١ّ ضاثؤضتـ١ ؾـت َٞ بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ زٜطاغـ١ٜ١نٞ بهـ١ٜٔ, ئ َٟ ْٝٛ غ١عاشيإ بس٠ْ ثطؤش٠نـ١   ئ١ط١ض بهط
َٝه١ .  ؾت

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ض
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١َُٝ ْٝٛ غ١عات ز٠ضر١تتإ ئ١ز٠ٜيَن, بط ؤٕ بؤخؤتإ زٜطاغـ١ٟ بهـ١ٕ, زٚاٟ      َٝٞ خؤ١ٜتٞ ئ ض٠ئ١ٝن١تإ ي١ د
َٝطٜٔ.  ْٝٛ غ١عاتٞ زٜه١ زاز٠ْٝؿري  تا ئ١ٚ نات١ ب١ خٛاتإ ز٠غج

 

 زاْٝؿتين ز٠ّٚٚ
َٜع ز. َٚنٞ ث١ضي١َإب١ض  :اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض

 ّ َٜـو يــ١         ئـ١ َٝــسإ بـؤ ئــ٠ٚ١ٟ بـؤ خؤتــإ دؤض َُٝــ١ ئـ١ّ ز٠ضر١تــ١ٟ ْٝـٛ غــ١عات ظٜاتطَـإ ث ناتــ١تإ بـاف، ئ
َٝٛاْٞ خؤتإ زضٚغت به١ٕ،  ي١غـ١ضب١ضْا١َٟ  ١ٜ زاْٝؿٔ.ئٝػـتاف بـ١ضز٠ٚاّ ز٠بـري،    تهات١ٚارٛم ٚ غاظإ ي١ْ

َٜٓـ٠ٚ١ يـ١ ئ١قـًٞ قا١ْْٛنـ١ٟ        ناض,ر١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٟ بؤ غ١نؤٟ  يٝص١ْنإ, رـ١ضَٛٚ َـازز٠ٟ ١ٜنـ١ّ خبٛ
.٠ٚ١َٜٓٓ  ق١زِٜ,ت١عس١ًٜن١ف زٚاٜٞ بٝدٛ

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ًَٞ َازز٠ٟ   3:١ٜ١ٜ٠َٛٝئ١ق  ٟ قا١ْْٛن١ ب١ٚؾ
 املعسٍ ٚايٓافص ق االقًِٝ بايٓػب١ 1997 يػ١ٓ 87املاز٠ ايجا١ْٝ: ٜػتُط ايعٌُ باسهاّ قإْٛ اجياض ايعكاض ضقِ 

ملس٠ اضبع غٓٛات اعتباضا"َٔ تاضٜذ ْأماش ٖمصا ايكمإْٛ ٚؽهمع بعمس َهمٞ        يًعكاضات املؤدط٠ الغطاض  ايػهٔ
 املعسٍ.1951يػ١ٓ  41املس٠ املصنٛض٠ السهاّ ايكإْٛ املسْٞ ضقِ

َٜع بطٖإ ضؾٝس سػٔ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

١ٜ١ٜ٠َٛٝ:ٟ ثطؤ1َازز٠ٟ   ش٠ٟ  ت١عس١ًٜن١ ب١ّ ؾ
ٚحيٌ قًٗا َا٢ًٜ, ٜػتُط ايعٌُ باسهاّ قإْٛ اجياضايعكاض  3118يػ١ٓ  9تًغ٢ املاز٠ ايجا١ْٝ َٔ ايكإْٛ ضقِ 

ٚيطمطق عكمس االجيماض     ػب١ يًعكاضات املؤدط٠ يغطض ايػهٔاملعسٍ ايٓافص ق االقًِٝ بايٓ 1997يػ١ٓ 87املطقِ 
ػ١ٜٛٓ يس٣ زٚا٥مط نمطٜب١ ايعكماض املدتكم١ بعمس َهم٢ نمٌ ثمميخ غمٓٛات يغمطض           طًب اعاز٠ تكسٜط االدط٠ اي

َمٔ ايكُٝم١ ايهًٝم١ يًعكماض ٚايتكمسٜط املمصنٛض        %4تكسٜط االدط٠ ايػ١ٜٛٓ ع٢ً إ ال تعٜس االدط٠ ايػم١ٜٛٓ عمٔ   
َٜٛا َٔ تاضٜذ ايتبًٝمغ بمايكطاض عمٔ ططٜمل زعم٣ٛ      15قابٌ يًطعٔ اَاّ قه١ُ بسا٠٤ َٛقع ايعكاض خميٍ َس٠ 

 تٓعط ع٢ً غبٌٝ االغتعذاٍ ٜٚهٕٛ قطاض احمله١ُ باتا.
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٜعا١ْ ْاٜٚإ ْٛغطا٠ٚ ناى ظي١ غعٝس , َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ئ١ّ ب١ض َٞ ت َٝط , ن ن١ٝ خإ ظ ز.اظيس,ناى طياٍ, ناى زي
َٜباظ, ْاغو خإ, ٖاٚض اظ خإ, , َٜ َاَٛغتا عُط, ناى خًٌٝ, ز.ض  نـاى ئاغـؤ,   نـاى عُـط قـسٜل,    ػتإ خـإ, نٛ

 خـإ,  ععُٝم١  طـَٛيٝعاض خـإ,   نـاى نـاضزؤ,   ث١ضٜٚٔ خإ, ز.بؿري,ضاظاٚ خإ, غؤظإ خإ,ؾ١ٚمن خإ, ز.عُط,
نـاى ؾـٛإ    نـاى ؾـؤض ف,   ئا١ْٖط خـإ,  ناى ؾظإ, ناى يكُإ, ناى قازض اظيس,ناى امساعٌٝ, غ٠ٌٜٛٝ خإ,

 ناى ظي١ غعٝس ر١ضَٛٚ. ١ؽ ْاٟٚ خؤٟ ْٛغ٠ٚٛٝ,ن91َاؾ١َيال  ناى بطٖإ ضؾٝس, نابإ,
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َٜعس١َ١ غعٝس س١َ١عًٞ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٟ ٜػـتُط ايعُـٌ      ب١ْٝػب١ت ئ١ٚ َازز١ٜ٠ ن١ ١ٜن١ّ  ئ١ٚ َٛالس١ظاتا١ّْ ١ٜ١ٖ,ثطغٝاض٠ن١ّ ٜـ١نٝٝإ ثطغـٝاض
     ٚ ًَـٝري َـازز٠ َٞ ب بط ط١نـ١ زٜـاضٟ بهـا نـْٛه١ ئ١طـ١ض       باسهاّ قإْٛ ا اض  ايعكاض ئاٜا ٖـ١َٛٚ قا١ْْٚٛنـ١ ئـ١ب

ََٞ  َازز٠ٟ نٛاض٠ّ  َٟ خؤٟ ئ١َي َٞ ي١ٚ ًَ َِٝ       11بطط١ٟ (٠17 )ٜٛقف ايهِ َاز١َٖٟٛٚ ب ئـ٠ٚ١ ٜـ١ى , زٚٚ ثـ
َٜهـ١ٝ  ئـ٠ٚ١ف           ًَش١تٞ  نط َٝٓر غاَي١ٟ ن١ ي١ َـازز٠ٟ زٚٚ زا ظٜازَـإ نـطز٠ٚٚ نـ١ ئ١َـ١ يـ١ ١َقـ ٚا١ٜ ئ١ٚ ث

َٜ َٝط٠ نْٛه١ ئٝشتُٝاي١ نط َٝـت       ظٜازن١ٜٔ ي َٝٞ ئـ١ٚ َـازز٠ ب َٝـ خاْٜٛٚـ١نٞ طـطتيَب بـ١ث َٞ ي١َ١ٚ ث ه١ٝى غاَي
ٍَ, ئ١طـ١ض           َٝـٓر غـا َٜهـ١ٟ بـؤ ظٜازنـا بـؤ ث َٜهـ١ٜا, ٜـ١عين نط نابطاٟ قاسب خاْٛٚ بؤٟ ١ٜ١ٖ ئٝعاز٠ بها ي١ نط

َِٝ ٚا١ٜ ظؤض٠ ي١ ١َقـ١ًس١ت  َٜسا١ْن١, ز١ّٖٚٚ ئ١ٚ ي١ غ١زا نٛاض٠ ث َٝت ب١غ١ض ب١ نط َٝج١ضٟ ب ٍَ  ت َٝٓر غا ٞ ث
َٜهٞ ١ٖشاض َٜص َٜهٞ ٚ نري ٚتٛ َٞ          ,نط َٞ ٜـا يـ١ غـ١زا غـ َِٝ باؾ١ بـ١الٟ نـ١ّ يـ١ غـ١زا زٚٚ بـ ئٝٓذـا   ،بؤ١ٜ َٔ ث

َٟ نـْٛه١   ئ٠ٚ١ٟ زٚاٟ  ق١ُٟٝ نٛيٞ يًعكاض َازاّ ي١ بط ط١ٟ ١ٜى باغٞ ١ْنطز٠ٚٚ بؤئ٠ٚ١ٟ ت١رػري ١َٖي١ٓطط
َٞ ) 9ٜاغاٟ  9ي١َازز٠ٟ  َٝهسا,ظؤض غٛثاؽ.( ئ٠ٚ١ٟ بؤ ظٜازن١ٟ ق١ُٝ بٓا٤ االضضئ١َي  ي١ ق١ٚغ

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٝط ر١ضَٛٚ.  ناى زي

َٝط حمُس: َٜع زي  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿـ١             ٍَ ي١ب١ضئـ٠ٚ١ ن َٝـٓر غـا َٟ بـ١ ث َٟ بهـط َٞ غـاَي١ دـاض َِٝ باؾ١ نـ١ ئـ١ٚ غـ ب١ْٝػب١ت ئ١ّ َازز٠ٚ١ٜ٠ ,َٔ ث
َٜهــ١ٝ نؤ١ْناْــ١ ٜــا ئ ٍَ نط َٜــت بــ١ قُٝــ١ٟ نــٛيٞ  ي١طــ١ َٜص٠ن١ؾــٞ بهط َٟ ٠ٚ ض ٍَ دــاض َٝــٓر غــا َٟ بــ١ ث َٝػــتا بهــط

َٟ نـ١ يـ١ غـ١ض      َٞ ئ١َ١ ي١ال١ٜى, ي١ال١ٜنٞ تط٠ٚ٠ بؤ داضٟ ز٠ّٚٚ ئ١ط١ض زاْسضا٠ٚ١ٜ نـط ع١قاض٠ن١ ي١ غ١زا غ
َٝـ       َٝـت , ٖـ١ض ث َٜهٝـ ب ٍَ دـاض َٝـٓر غـا َٝت غاَيا١ْ ١ٖض ث َٟ ن١ ي١غ١ض ْٝػب١ ب َٞ, نط ٓر ق١ُٟٝ نٛيٞ ع١قاض ١ْب

َٝؿٟٛٚ ظٜاتط ١ْنا ٠ٚ١ْنٛ ي١ غـ١ض قُٝـ١ٟ نـٛيٞ     َٟ ن١ٟ ث ٍَ داض٠ن١ف ي١غ١زا ثٝٓر ب٠ٚٛ ي١غ١زا ز٠ٟ نط غا
َٝهٞ نؤ١ََيا١ٜتٞ ض ْٚٚازات. َٝط٠ ع١زاي١ت  عكاض,نْٛه١ ق١ُٟٝ نٛيٞ عكاض زاضي١ ي١ ب١ضظب٠ٚ١ْٜٛا١ٜ ن١ٚات١ ي

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 س.ر١ضَٛٚ ز. اظي

َٜع ز.اظيس ابطاِٖٝ عًٞ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٞ غـاَي١ يـ١ يٝصْـ١ٟ              َٝـط ز٠نـ١ّ ئـ١ٚ َـا٠ٟٚ غـ ب١ ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠, َٓٝـ ثؿـتٝٛاْٞ يـ١ ض ا١ٜنـ١ٟ  نـاى زي
َٜهـ١ٝن١ باؾـو٠,ب١ ْٝػـب١تٞ خـاْٟٛٚ            َٞ غـاَي١ن١, نط َٞ باؾـو بـٛٚ يـ١ غـ َٝٓر غاَي١ن١ّ ثـ ٖاٚب١ف ب١ضاغيت ث
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َٞ ) ع١قاضاتٞ ن١ ب١ َٞ بٕٛٚ ن١ ئ١َي َٟ ْٝؿت١ د َٟ ئ١زض ٜػتُط ايعُمٌ باسهماّ قمإْٛ اجيماض ايعكماض بايٓػمب١       نط
َٞ    يًعكاض ١َُٝ ت١عسًُٜإ نـطز٠ٚٚ ٖـات٠ٚٛ ئـ١َي الغمطاض ايػمهٔ ملمس٠ اضبمع غمٓٛات      )(, ت١بع١ٕ ي١ٚ َازز٠ٟ ن١ ئ

َٞ: )  اعتباضا تاضٜذ َٝط٠ زٜاضضيإ ١ْنطز٠ٚٚ زٚاٜٞ ئ١َي َٞ غاَي١ ز٠غت جياضالعكس اٚيططف٢ ب١َياّ ي ( , ئاٜا ئ١ّ غ
َٝس٠نا زٚاٟ ن١ْس ي١ ْفا َٞ َٛز٠ٜـ١ى زٜـاضٟ بهـ١ٜٔ     ظث َٞ غاَي١ سػاب١ ٜإ ئـ١ب ٟ ئ١ّ قا١ْْٛ , ١ٜنػ١ض ئ١ّ غ

َٞ بها, َٞ غاَي١ ز٠غت ث َٝط٠ ئ١َ١ٟ ناض٠غ١ض ١ْنطز٠ٚٚ ب١ض اٟ َٔ, ؟, زٚاتط ئ١ّ غ ئ١ٚ َٛز١ٜ٠ف نـ١ زٜـاضٟ    ي
َٜت١  ي١  عٔ)طض ؤش٠ن١ بؤ  15نطا٠ٚ  َِٝ باؾ١ بهط َٝت . 91ض ؤش بؤ  ١َ31سه١َ١  ث  ض ؤش ب

َٚنٞ ث١ضي١َإ َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض  :ب١ض
 ر١ضَٛٚ ناى طياٍ.

َٜع د١َاٍ   ابطاِٖٝ: طاٖطب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

ٍَ بــ١ باؾــٞ ز٠بٝــِٓ ز٠ظاْــٔ ٠ٚظعــٞ ئــابٛٚضٟ َٛغــت١قط ْ َٞ غــا ٝــ١ غــ١باض٠ت بــ١ٚ َازز٠ٜــ١ خــاَيٞ ١ٜنــ١ّ غــ
َٜو ئٝعاز٠ ١ْظ٠ض به١ٕ .) (تهدِ) ٍَ داض َٞ غا َٞ, ئ٠ٚ١ باؾ١ ١ٖض غ (ٜـ نـٛاض يـ١   ال تعٜس االدط٠ ايػ١ٜٛٓز٠ب

َٞ ١ٖتا نٛاض, ) َٝت ١ٜى ي١ غ١ز,زٚٚ ,غ َٝه١ ز٠ب َٝت , ٜاْٞ ض٠دم (,ئـ١َٔ َٛقتـ١ضحيٝهِ   عًم٢ إ ال ٜعٜمس  غ١ز ب
َٜذي , ْه١ ي١ ضٟٚٚ ظَا١ْٚا٠ٚ١ْٝ ئ٠ٚ١ْـس٠ تـ١ٚاٚ   نٛ ْاضز١ٜ بؤ  ناى عْٛٞ  زٚٚباض ئ١ّ َازز١ٜ٠ قٝاغ١ بهط

َٝه١ٚ   (ا ـاض )ٜـ١ى ْـاططٕ,    (ادط٠ ٚ ا اض)ن١ي١ُٝ  ١ْٝ, َٝه١,  (ادـط٠ )ؾـت َٝؿـٓٝاض ز٠نـ١ّ بـ١ّ       ؾـت بؤٜـ١ َـٔ ث
َٜت:  َٜصض ١ٜ٠َٛٝ زابط ٚحيمٌ قًمٗا َماًٜٞ ,ٜػمتُط ايعُمٌ       3118يػم١ٓ   9كمإْٛ ضقمِ   ايتًغ٢ املاز٠ ايجا١ْٝ َٔ ؾ

املعسٍ ٚايٓافص ق االقًِٝ بايٓػمب١ يًعكماضات املمؤدط٠ يغمطض      1997يػ١ٓ  87اض ضقِ باسهاّ قإْٛ اجياض ايعك
ايػهٔ,ٚيططق ايعكس طًب اعاز٠ تكسٜط االجياض ايػٟٓٛ يس٣ زٚا٥ط نطٜب١ ايعكاض املدتك١ بعس َه٢ نٌ ثميخ 

ٜٚهمٕٛ  قابًم١ يًطعمٔ     غٓٛات,ع٢ً إ ال ٜعٜس االجياض املعاز تكسٜطٙ عٔ اضبع١ باملا١٥ َٔ ايك١ُٝ ايهًٝم١ يًعكماض  
 ...١ٖتا زٚاٜٞ, ظؤض غٛثاؽ .ف١ٝ

َٚنٞ ث١ضي١َإ َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض  :ب١ض
 ن١ٝ خإ.ر١ضَٛٚ ظ

َٜع ظن١ٝ غٝس قاحل:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٞ ال تعٜس االدط٠ ايػ١ٜٛٓ عٔ اضبع١ باغي َٝط٠زا ن١ ز٠َي َٝهٞ باؾ١, ١ٖض٠ٖٚا ي َٞ غاَيإ ؾت ائ١ َـازاّ  ب١ ْٝػب١ت غ
َُٝـ١ ز٠ظاْـري يـ١ ئـ١َط       ٍَ ئ٠ٚ١ؾـسا  ئ َٞ ي١ غ١زا ,ب١َياّ ي١ط١ َٝت ١ٜى ي١غ١زا ٚ زٚٚ ي١ غ١زا ٚغ ظٜاتط ١ْٝ,ز٠ب
٠َٜٛب١ضاٜيت ظ٠ضٜب١ٟ ع١قاض , بؤنـٞ ب١زًٜـ١ بـؤ     َٝػتا يٝص١ٜ١ْى ١ٜ١ٖ بؤ تكسٜطٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ ب١ض  ٚاقٝعسا ئ

١َُٝ ي١ٚ ض ؤتٝٓٝات١ٟ ن١ ١ٖٜـ١   َٞ        31ضؤش ٚ  15ئ٠ٚ١ٟ ئ َٝـو بتـٛاْ َُٝـ١  غـ١ضؤنٞ ئـ١ٚ يٝصْـ١ سانُ ضؤش ٚ, ئ
ضؤش ٖـ١بٔ , ئـ١ٜٚـ    31ضؤش ٚ  15ق١ضاضٟ بات بسات بؤ ئ٠ٚ١ٟ بتٛاْري ئٝسٟ ئـ١ٚ ض ؤتٝٓٝاتـ١ٟ نـ١ ١ٖٜـ١     

َٝت. َٜت, ٠ٚ سٛنُٞ ئ١ٚ سٛنُٞ بات ز٠ب َٟ البسض  بتٛاْط



 319 

َٚنٞ ث١ضي١َإ َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض  :ب١ض
 اٚ.ر١ضَٛٚ ٖاٚض اظ خؤؾٓ

َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝط ز٠ن١ّ ,ب١ض اغيت ئ١ٚ ْٝػـب١ٜ١ٟ نـ١ زاْـطا٠ٚ  نـٛاض      َٔ ثؿتطريٟ ي١ قػ١ناْٞ ناى س١َ١ غعٝس ٚ ناى زي
َٜص٠ٜـ١    َٝت ي١ غ١ضٟٚٚ ئـ١ٚ ض  َٝبِٝٓٝ نطز ب َِٝ ٚا١ٜ ْٝػب١ٜ١نٞ ظؤض٠ , ١ٖضن١ْس٠ ئ٠ٚ١ٟ َٔ ت ي١ غ١زا َٔ ث

َٜهـٞ ظٜـاز ز٠نـات , بـ١ ئـاض٠ظٟٚٚ خـؤٟ       ١ٜعين ب١ض ا َٜهإ ي١غ١ض نط غيت خا٠ٕٚ خاْٛٚ ب١ ئاض٠ظٟٚٚ خؤٟ نط
َٝط َٝػتا ١ٜ١ٖ ي١ ١ٖٚي َٝٔ ,ئ٠ٚ١ٟ ئ َٜهإ زاز٠ْ َٟ ١ٜنـ١        ،نط َُٝٓـ٠ٚ١ نـط َٝط ئ١طـ١ض ب١صيْٛٚـ١ بٝٗ َٔ ٠ٚنٛ ٖـ١ٚي

َِٝ باؾ١ ب١ض اغـ  َٞ, َٓٝـ ث يت خـ١َيهٝهٞ ظؤض يـ١ ٖـ١ض    ظٜاز ي١ٚ نٛاض ي١ غ١زا١ٜ١ٜ ْٝػب١ن١ٟ ي٠ٚ١ ظٜاتط ١ْب
َٝؿـ١ٟ       َٜٔ ْـ١ٜتٛا٠ْٛٝ ن َٞ بْٛٚا١ْٟ نـ١ زضٚغـت ز٠نـط َٝػتاف ئ١ٚ ١ٜن١ٟ ْٝؿت١د َٜهري تا ئ َٞ ؾاض٠ن١  نط غ
َٟ ١ٜن١ ,  َٞ نط َٞ ي١ غ١زا ظٜاتط ١ْب َٜت١ غ َٜهٞ بهط َٜه١ٝنإ ناض٠غ١ض بهات, ْٝػب١ن١ٟ ي١ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ نط نط

َٝٓاغ١ٜ١نٞ ١ٖ َٝـط٠زا     غ١باض٠ت ب٠ٚ١ٟ ََٛيهٞ طؿيت ث َٝٓاغـ١ نـطا٠ٚ , ي َٝؿـسا ث َٟ باؾو٠, نْٛه١ ي١ ث َٝت ,بهط ب
 ( َٟ َٝٓاغ١ٟ زٟ طؿيت بهط َٟ ,ث َٜت ي١ٚا١ٜ١ْ زٚاٜٞ  ت١رػريٟ زٟ ١َٖيس٠طط َٞ ز  (.املًه١ٝ ايعا١َٚاٟ ي

َٚنٞ ث١ضي١َإ َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض  :ب١ض
 ر١ضَٛٚ ْاغو خإ.

َٜع ْاغو تٛرٝل عبسايهطِٜ:  ب١ض 
َٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ . ب١ض 

َٝـط ز٠نـ١ّ, يـ١ٚ ب١ؾـ١ٟ نـ١ بـاؽ يـ١ زابـ١ظٜين           زٜاض٠ َٓٝـ ثؿتطريٟ قػ١ناْٞ ناى س١َ١ غعٝس ٚ نـاى زي
َٝٓاغ١ٟ  ئ١ٚ ) َٞ , ث َٜص٠ٟ نٛاض ي١ غ١زا بؤ ي١ غ١زا غ َٞ  (٠ف ن١ ب١ض اغيت ي١ َازايك١ُٝ ايه١ًٝ يًعكاضض  ز٠ٟ غـ

َٝٓاغـ١ٜ١ٟ نـطز٠ٚٚ بؤئـ٠ٚ١ٟ       نطزؤت٠ٚ١ ,َـازز٠ٟ نـ   ٛٚغ١َٜسا َازز٠ٟ نٛاض٠َٞ ي١ ٛاض٠ّ نـاتٞ خـؤٟ ئـ١ٚ ث
       ًَٞ َٞ ,٠ٚ ثؿتطريٟ قػ١ناْٞ ناى ز. اظيس ز٠نـ١ّ , نـْٛه١ بـ١ ض اغـيت يـ١ ئ١غـ ١َدايٞ ؾ١ضح ٚ ت١ئًٜٛٞ ١ْب

َا٠ٟٚ زٜاضٟ نطز٠ٚٚ ,بؤئ٠ٚ١ٟ ي١زٚاٟ ئ١ّ ت١ْفٝعٟ قا١ْْٛ  ي١ ن٠ٚ١ٜ١ ز٠غت  3118ٟ  9ثطؤش٠ ٜاغان١ٟ 
,َٟ َٝت ,ئ٠ٚ١ف بهط ئٝٓذـا ب١ض اغـيت َٛالس١ظ٠ٜـ١نِ ١ٖٜـ١ ئـ١ٚ قاْْٛٚاْـ١ٟ نـ١ ت١عـسًٜٝإ ز٠نـ١ٜٔ           ب١ناض ب

ًَٞ ئـ١ٚ َـازز٠ٟ نـ١         َٟ تـ١ٚظحيات بـسات ئ١غـ َٞ, يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ١ْٖـس َٝسا١ٜ ١ٖب َٜو ت١ض ٠ٜٛغٞ ت ب١ض اغيت تؤظ
َٞ ٜاغـا١ٜى يـ     ١ ت١عسًٜٞ ز٠ن١ٜٔ , باغٞ نٞ ز٠ناٚ بؤنٞ ت١عسًٜٞ ز٠ن١ٜٔ ,نْٛه١ ب١ض اغيت ١َغـ١ي١ٕ نـات

َٝٓر غاَيسا زٚٚ داض ت١عسٌٜ نطا٠ٚ ٚ زٚٚ دـاض ٠ٚقـف    3118 ٍَ ز٠نا, ١ٜعين ي١ َا٠ٟٚ ث َٝٓر غا َٝت ث ز٠ضز٠ن
ٍَ ئ١ضظٟ ٚاقٝعسا َا١ََيـ١   َٝع ب٠ٚٛ ٚ ١ّٖ ١ْٜتٛا٠ْٛٝ ي١ط١ ٖ َٞ نطا٠ٚ , ئ٠ٚ١ ب١َيط١ٜ١ ي١غ١ض ئ١ٚ ٜاغا١ٜ ١ّٖ ب

١َٜٓٝـ١ت ب      َٜــو    بهـات , بـؤ ئــ٠ٚ١ٟ ئـ١ّ ٜاغـاٜا١ْٟ ز٠ضٜس٠نــ١ٜٔ ٚاٟ ي ١ض اغـيت ئــ١ّ َـ١ٚظٚعٞ ت١عسٜالْـ١ تؤظ
َُٝـ١ بـعاْري زٚادـاض ي١غـ١ض ز٠ْطـسإ نـؤٕ          َٟ ي١ال١ٜٕ يٝص١ْٟ ٜاغـا٠ٚ١ٜٝ بؤئـ٠ٚ١ٟ ئ ت١ٚظحياتٞ ظٜاتطٟ ز٠ٚ

 ز٠ْط ئ١ز٠ٜٔ.
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َٚنٞ ث١ضي١َإ َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض  :ب١ض
َٜباظ.  ر١ضَٛٚ ز. ض 

َٜباظ رتاح حمُٛز: َٜع ض   ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١  ضي١َإ.ب١ض 

َٟ ٟ خاْٟٛٚ ب١غت٠ٚٛ بـ١ غـٝعطٟ خـا٠ٚ٠ْٚٛ َـٔ ْـاظامن       َٝؿ١ٜ١نٞ زضٚغت نطز٠ٚٚ ن١ نط ئ١ّ َازز١ٜ٠ ٖاٚن
َُٝــ١ ي١غــ١ض ئــ١ٚ ب١َٓاٜــ١ٟ ئــ١ٚ   ١ٜ٠َٛٝ بــْٛٚٞ ١ٖٜــ١ ؟٠ٚ ئ َٝؿــ١ٜ١نٞ يــ١ٚ ؾــ يــ١ض ٟٚٚ ئابٛٚضٜــ٠ٚ١ ئاٜــا ٖاٚن

َٝؿ ٜـ  ١ٜ١ ئ١ٚ بط ٜاض٠َإ زا٠ٚ ٜاخٖاٚن َٝط ؟١َغ١ي١ٜ١نٞ تـط ئ٠ٚ١ َٝو ٠ٚ ٖـٝض زاتاٜـ١ى     ٛز ١ْخ ١ ٖـٝض ب١سػـ
١َٜٓ دٝاٚاظ٠نـاْٞ نٛضزغـتإ نـؤ١ْ , َكابٝـٌ بـ١ٚ        َٟ ٟ خاْٛٚ ي١ ؾـٛ ١َُٝ ١ْٝ تا بعاْري ن١ نط ي١ب١ضز٠غيت ئ
َٝري ي١ْاٚ قا١ْْٚٛن١ ٜاخٛز ي١ْاٚ َازز٠نـ١   ١َُٝف ب َٞ ٟ زضا٠ٚ ي١ غ١زا ن١ْس١ٜٝتٞ تا٠ٚنٛ ئ َٟ ١ٜٟ  ن١ ث نط

    َٜ َٝري , ئـ١ٚ ض ٍِ َٜص٠ٜـ١ زابٓـ َُٝـ١ ْـاظاْري نـ١ ئاٜـا            ئـ١ٚ ض  ص٠ٜـ١ٟ نـ١ زاْـطا٠ٚ ي١غـ١ض بٓـ١َاٟ ططضياْـ١ زاْـطا٠ٚ ,ئ
َُٝـ١        َٝهٞ ظؤض ْـاض اظٟ بـٔ ,نـْٛه١ ئ َٜص١ٜ٠نٞ زضٚغت١ ٜاخٛز ْا؟ غب١ٟ ن١ ٜاغان١ ز٠ضنٛٚ ي١ٚا١ْٜـ١ نؤَـ١َي ض 

َٜـو بـ١     ٠ٚ١َٓٝٓٝ )ئ١طـ١ض خاْٛٚ ٠رتـ١ض  ز 31ئ١ّ بطٜاض٠َإ ي١غ١ض ب١َٓا١ٜنٞ زضٚغت ١ْزا٠ٚ , صي١ٜ١ْٚٛى ب
َٟ ئ١طـ١ض ي١غـ١زا نـٛاض ٠ٚضطـطٜٔ ْعٜهـ١ٟ       َٝت ب١ٚ قػ١ٜ١ٟ ن١ ي١ ْاٚ ٖاَٚياتٝإ باغ١نط ٖـ١ظاض   911111ب

َٜهٞ ظؤض٠ بـ١ضاٚضز بـ١ٚ      ١ٖظاض٠  911111ز٠نا ,١ٜعين خا٠ْٚٛن١ ْعٜه١ٟ  َِٝ ٚاٜـ١ ئ١َـ١ غـٝعط زٜٓاض٠ ن١ ث
َٝػتا ي١ ْاٚ نٛضزغتإ زا بْٛٚٞ ١ٜ١ٖ,ئ١ط١ض بٝه١ٜٔ ب١  َٟ ١ٜٟ ن١ ئ َٜـ ْعٜه١ٟ 9ي١نط ١ٖظاض  %651111 

َٜين تـط ثاض٠ٜـ١نٞ           651111ز٠نا ,ئ١ٚ  َٟ ؾـٛ َٜٔ ثاض٠ٜـ١نٞ زضٚغـت١, بـ١ؽ بـؤ ١ْٖـس َٟ ؾـٛ ١ٖظاض٠ بؤ ١ْٖس
َٝؿـٓٝاظ٠ن١ّ ئ٠ٚ١ٜـ١ نـ١ َـازاّ ٖـ١ض يٝص١ْٜـ١ى        َٝؿٓٝاظٟ زٜه١ ئ١ن١ّ , ث زضٚغت ١ْٝ , ي١ب١ضئ٠ٚ١ َٔ ١ٜى ث

َٝـت بـا ي١غـ١ض         ت١قسٜط ئ١نات  ن١ٚات١ ئ١ّ ت١قسٜط٠ ي١ دٝاتٞ ئ ٠ٚ١ٟ يـ١ غـ١ض بٓـ١َاٟ غـٝعطٟ خا٠ْٚٛنـ١ ب
  َٟ ١َٜٓ,ئ١ّ يٝص١ٜ١ْ ئٝؿ١ن١ٟ ١ٖض ت١قسٜط نطز١ْ ,ت١قسٜطٟ غٝعطٟ نـط َٝت ي١ٚ ؾٛ َٟ ٟ خاْٛٚ ب ب١َٓاٟ  نط

١َٜٓ, غٛثاؽ. َٞ بٕٛٚ بها ي١ٚ ؾٛ َٜٞ ْٝؿت١د َٞ ت١عسًٜٞ ت١قسٜطٟ نط  ٟ خا٠ْٚٛن١ ئ١نا , ن١ٚات١ ئ١ؾتٛاْ
َٜع ز.اضغالٕ باٜع  امساعٌٝ/غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ. ب١ض

 ناى خًٌٝ ر١ضَٛٚ.
َٜع خًٌٝ   ظيساَري: عجُإب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ .  ب١ض 
َٝسانـ٠ٚ١ْٛف بـؤٟ         َٝٓـاْٞ يٝذـإ ٚ ث َٝهٗ ٍَ, نـْٛه١ ث َٟ ب١ نـٛاض غـا َِٝ ٚا١ٜ بهط ب١ْٝػب١ت  َٛز٠ن٠ٚ١ َٔ ث

ٜـ     َِٝ ٚا َٝـت, بـ١      ي١ال١ٜٕ سه١َٛت٠ٚ١ ئ١َ١ف ١ٖض نٛيف١ٜ١ن١ ي١غ١ض َـَٛيهٞ طؿـيت ثـ َٜـو ب ٍَ داض ١ نـٛاض غـا
َٜتـ١ يـ١    ْٝػب١ت ئ١ٚ ْٝػب١ت١ف ن١ زاْطا٠ٚ ٠ٚنٛ ٖاٚناضامن باغٝإ نطز , ب١ ض اٟ َٔ ظؤض ظؤض٠ ب١ض اغيت بهط

َٜو ئاضاغــت١ٟ يٝصْــ١ٟ ٜاغــاٜ  َٝهٞ  ٞغــ١زا زٚٚ ١ٖضنــ١ْس٠ َــٔ ثطغــٝاض َٜهِ ١ٖٜــ١ َــ١ٚقع ز٠نــ١ّ َــٔ عــ١قاض
َٝت, بـ١َياّ قُٝـ١تٞ بٝٓـاٟ ع١قاض٠نـ١     تٝذاض١ٜٝ, ب١َياّ غ١ن١ْٝ١ ي١ٚا١ٜ١ْ ق١ُٝتٞ  ع١قاض٠ن١ خؤٟ ظؤض ظؤض ب

َٟ ٟ ي١غـ١ض               َٜهـٞ نـط َٝـت ئاٜـا تـؤ يـ١ّ ناتاْـ١ٜا ي١غـ١ض نط َٝـت ٜـإ بٝٓا١ٜنـ١ ظؤض نـؤٕ ب ي١ٚا١ٜ١ْ ظؤض ن١ّ ب
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َٝهٞ تٝذاضٟ ظؤض ط١ٚض١ٜ٠,  ١َُٝ ع١قاض٠ن١َإ ي١ ١َٚقٝع ٠َٛٝضبططٟ, ١ٜعين ئ سػابٞ ق١ُٟٝ نٛيٞ ع١قاض٠ن١ ي
َٟ ي١غـ١ض نٛيفـ١ٟ نــٛيٞ            بـ١َياّ بٝ  ٓا١ٜنـ١ بٝٓاٜـ١نٞ ظؤض نؤْـ١, ئاٜـا ئ١َـ١ تــؤ ئ١طـ١ض سػـابٞ ٠ٚضطـطتين نـط

٠ٚ١َٓٓٝٚ, ظؤض غٛثاؽ. َٝساخبؿ َٜهٞ ث َِٝ ٚا١ٜ, ٖٝٛازاضّ ناٚ  ع١قاض٠ن١ به١ٟ َٔ ث
َٚنٞ ث١ضي١َإ َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض  :ب١ض

 ر١ضَٛٚ َاَٛغتا عُط.
َٜع عُط عبسايععٜع   :بٗا٤ايسٜٔب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.   ب١ض 
َٜعإ نـطا          َٝـ ١ٖغـتا١ْن١َإ ئاضاغـت١ٟ بـ١ض  َٜهٞ نؤبْٛٚـ٠ٚ١ٟ ثـ َٝب١ٝٓٝنامن ٚتطإ,بـ١ؽ ثطغـٝاض ب١َياّ َٔ ت

١َٓٝنطا٠ٚ ،ز٠نا 87,ئاؾيت خإ بٛٚ َازز٠ٟ ١ٜى ن١ باغٞ اٜكاؼي قاْْٛٞ ئٝذاضٟ  َٞ بؤنٞ قػ١ٟ ي  ،َازز٠ٟ غ
َٝط١ٟ  َٝهُإ بس٠ٚ١ْ٠, د  ثطغٝاض٠ٚ, غٛثاؽ ئ١ٚاْٞ تط ١َٖٟٛٚ ٚتطإ .تها١ٜ ٠َٚياَ

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٜػتإ خإ.  ر١ضَٛٚ نٛ

َٜػتإ حمُس عبساي١ً: َٜع نٛ  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝػـتا ي١ب١ضئـ٠ٚ١ٟ نـ١ّ ٚ نـٛضتٞ ١ٖ           َٝـٓر غـاَي١ ز٠ضنـ٠ٚٛ تـا ئ ٜـ١  ظؤضٟ قػ١نامن نطإ , زٜاض٠ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ ث
١ٜ٠َٛٝى ١َٖٛاضٟ بهـ١ٜٔ نـ١ ٚاْـ١نات ئـ١َٝـ      ١َُٝ ئ١َط ؤ ب١ؾ َٜٝٛػت١ ئ َٞ نطزٕ ث َٞ ب١ د ١ْنؤت١ بٛاضٟ د
َٝؿـ١ٜ١ى ١ٖٜـ١ نـ١ خـا٠ٕٚ َـَٛيهٝـ       َٝػتا ن َٞ نطز٠ٚ١ْ ب١تاٜب١تٞ ئ َٞ ب١ د َٝت١ بٛاضٟ د َٝٓر غاَيٞ ن١ ١ْن ث

َٝؿـ١ٟ ١ٖٜـ١    َٜهـٝـ ن َٝؿ١ٟ ١ٜ١ٖ ٠ٚ نط َٝو     ،ن َٞ ٚابهـ١ٜٔ تـ١ٚاظْ َٝؿـ١ٟ ١ٖضزٚٚالٜـ١ٕ     بؤٜـ١ ئـ١ب بهـ١ٜٔ ٚ ن
َٜبـاظ ض ْٚٚـٞ نـطز٠ٚ٠ نـ١ خاْٜٛٚـ١ى ئ١طـ١ض               ناض٠غ١ض بهـ١ٜٔ ,َٓـٝـ ض ٠ئـِٝ ٚاٜـ١ ٠ٚنـٛ ئـ١ٚ شَاضاْـ١ٟ ز.ض 
َٝط ٚ زٖـؤى, نـ١ّ خـاْٛٚ ١ٖٜـ١ يـ١            َُٝاْٞ ٚ ٖـ١ٚي ي١غ١زا نٛاضٟ ٠ٚضططٟ ب١تاٜب١تٞ يـ١ ؾـاض٠ناْٞ ٠ٚنـٛ غـً

َٞ َـاْطٞ   بٝػت ز٠رت١ض, ١ٜعين خاْٟٛٚ ظؤض ططاْوٜـ ١ٜ١ٖ  َٝهـٞ    ,ٖـ١ظاض بـسات   911111ئـ١ب ئ١َـ١ ْطخ
َٞ ثؿتطريٟ ئ١ٚ ض ٠ئٝاْـ١ ئ١نـ١ّ ٠ٚ ثؿـتطريٟ ض ٠ئ١ٝنـ١ٟ      َٟ ب١ ي١ غ١زا غ ظؤض٠ , بؤ١ٜ َٓٝـ ض ٠ئِٝ ٚا١ٜ بهط

َٜو, غٛثاؽ. ٍَ داض َٞ غا َٝت ١ْى غ َٜو ب ٍَ داض َٝطٜـ ئ١ن١ّ زٚٚ غا  ناى زي
َٚنٞ ث١ضي١َإ َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض  :ب١ض

 ناى عُط ١ٖٚضاَٞ ر١ضَٛٚ.
َٜع عُط قسٜل حمُس:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝس٠نــ١ّ يــ١ غــ١زا نــٛاض ي١غــ١ض و     َٜه١ , ١ٜنــ١َٝإ يــ٠ٚ١ ز٠غــت ث َــٔ َٛزاخ١ي١نــ١ّ تــ١ْٗا نــ١ْس ثطغــٝاض

َٝػتا ي١ٚاقٝعـسا ب١ٖـ١ض   َٝو بط ٜاضٟ ي١غ١ض زضا٠ٚ ٠ٚ ئاٜا زاتا١ٜى ٜإ شَاض١ٜ٠نتإ ي١ب١ض ز٠غت١ ئ ٍَ   ئ١غاغ سـا
َُٝـ١ ئ١طـ١ض شَاض٠ٜـ١ى     َٜه١ٝ ن١ْس ئ١زا ب١ خا٠ٕٚ ََٛيو ,١َب١غت١ن١ّ ي١ّ ثطغٝاض٠  بؤئ١ٜ٠ٚ١  ئ ئ٠ٚ١ٟ نط
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َٝهٞ,   َٜهٝؿــٞ بهــ١ٜٔ ئ١َــ١ الٜــ١ْ َٜو ْــ١ يــ١ خــا٠ٕٚ ََٛيــو بهــ١ٜٔ ْــ١ يــ١ نط َٝري غــ١زض َٜص٠ٜــ١ى زائــ١ْ ٜــإ ض 
َٜ ٍَ داض َٞ غا َٝهٞ تطٟ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ئ١ّ َازز١ٜ٠باؽ ي٠ٚ١ ز٠نات غ َٟ ١ٜن١ ز٠غت ْٝؿإ ئ١نا ال١ْٜ و ْطخٞ نط

َٜـسضا٠ٚ بـ١ٚ َـازز٠ٟ نـ١             َٜهٞ تـط طط ئُٝها١ْ ئ١َ١ بؤ باظاض ٟ ئـ١َط ؤٟ نٛضزغـتإ , بـ١َياّ ئـ١ّ َازز٠ٜـ١ دـاض
َٞ بؤئـ٠ٚ١ٟ   َٜو ئ١ب ٍَ َٔ ٚا ئ١ظامن ثاَي١ٓض َٝٓر غا ١َُٝ ئ١ط١ض بٝه١ٜٔ ب١ ث َٝؿٓٝاض نطا٠ٚ ي١ َازز٠ٟ نٛاض٠ّ ئ ث

 َ َٝهٞ ظؤض ي١ خـا٠ٕٚ  َٜطٕ ئـ٠ٚ١ٟ نـ١ ئـ١ٚ خـا٠ْٟٚٛ نـ١ ١ٖٜاْـ١ ٜـإ ئـ١ٚ             ب١ؾ َٜط١ٜـ١ ١َٖيبـص َٛيهـ١نإ ئـ١ٚ ض 
ــ١ض       َٝٔ .نــْٛه١ ئ١ط َٟ بْٛٝــات بٓــ َٟ ؾــيت تــطٟ ْــٛ ــٓٔ غــ١ضي١ْٛ َٝ َٜهٞ تــط بري ٚخ زٚناْــ١ٟ نــ١ ١ٖٜاْــ١ دــاض

    َٟ َٜهٞ ت١غ١ٚض ز٠نـ١ّ  بـ١ بـاف ْانـ١ٚ َٝٛإ َاؼي خا٠ٕٚ ََٛيو ٚ نط َٞ ي١ ْ َٝو ٜإ ٖاٚغ١ْط١ٝى ١ْب , ت١ٚاظْٚ
 ظؤض غٛثاؽ .

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 ناى ئاغؤ ر١ضَٛٚ.

َٜع بهط نطِٜ حمُس)ئاغؤ(:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝػـتا يـ١ ض اثـؤضتٞ يٝصْـ١ٟ ٜاغـاٜ       ٖـات٠ٚٛ تـا ض از٠ٜـ١ى تـ١ٚاظْٞ      ٞي١ ض اغتٝسا ب١ بط ٚاٟ َٔ ئ١ٚ َازز٠ٟ نـ١ ئ
َٝٛإ ١ٖضزٚٚ ت َٝسا١ٜ ي١ ْ َٜهـٞ      ت َٝؿـ١ٜ١ نط َٜهٞ ٜـ١, ض اغـت١ يـ١ٚ ٖاٚن َٝؿ١ن١ ن١ خا٠ٕٚ ََٛيو ٚ نط ١ض٠ؼي ٖاٚن

َُٝـ٠ٚ١ ظؤض ظؤض َُٖٛٝـ١ , بـ١َياّ َـٔ تـ١ْٗا ٜـ١ى ؾـت             ١َُٝ ئـ٠ٚ١ ئـ١ظاْري ئـ٠ٚ١ف بـ١الٟ ئ ت١ض٠ؼي ظ٠عٝف١, ئ
َٝــت زٜــا َٝــٞ قــاْْٛٚٞ َــ١ز٠ْٞ ب َُٝــ١ ز٠ظاْــري ئ١طــ١ض بــ١ ث َِٝ نــ١ ٠َٚيــاّ زاْــ٠ٚ١ ْٝــ١ ئ َٝــط٠زا ز٠َيــ ض٠ ئــ٠ٚ١ف ي

َُٝـ١ف ئـ١ظاْري سـاَيٞ       (عاقسٜٔ)ؾ١ضٜع١ اغيتن١  (ؾطٜع١ اغيتعاقسٜٔ )ايعكس١َبس٠ئٞ ئ١غاغٞ  ت١ئػري ز٠نـا, ئ
َِٜ نـطز٠ٚٚ , ٖـ١َٛٚ ئـ١ٚ خٛؾـو ٚ بـطا            َُٜٞ نٛضزغتإ زا ئـ١ٚ ٖـ١َٛٚ ع١ض٠بـ١ ض ٟٚٚ يـ١ ٖـ١ض ساظض ي١ ١ٖض

َٝط٠ ٚئ١ٚ ١َٖٛٚ ئاٚاض٠ٟ غٛضٟ ٚ خ١َيه َُٝـ١ٟ نـ١ّ      ١َغٝشٝا١ْٟ ٖات١ْٚٛت١ ئ َٞ يـ١ خـ١َيهٞ ئ َٝط١ٜ٠ بـ ٞ تط ي
          َٞ َٝهٞ تـط ت١َاؾـا بهـ١ٜٔ ز٠بـ ١َُٝ ئـ٠ٚ١ ئـ١ظاْري , بـ١َياّ ب١ض اغـيت باؾـت ز٠ضا١َت ط١ي١ى ظؤضتط٠ ي١ ع١ضظ, ئ
َٝط٠زا  َٞ ثاض٠ٟ خؤٟ ئٝػتٝػُاض بها ي َٝو ض اططٜٔ ي١ ب١ٜين خا٠ٕٚ ََٛيو ٚبؤئ٠ٚ١ٟ ئ١ٜٚـ بتٛاْ ١َُٝ ت١ٚاظْ ئ

َٝ ١َُٝ ز٠ظاْري غٝعطٟ رائٝس٠ يـ١ بـ١ٜين نـٛاض سـ١زٟ     ب١ض اغيت ئ١ط١ض ١ٜن و ثاض٠ٟ خؤٟ ي١ تٝذاضٟ زابيَن  ئ
َٝٞ غ١ٜٚ١ْ١ٕ  َٝهٞ تٝذاضٟ ثاض٠ زائ١ْ ئ١زْا١ٜتٞ ٠ٚ س١زٟ ئ١عال١ٜن١ٟ غ١زا س١رت١ ٠ٚ غ١زا نٛاض٠ ي١ باْه

َٟ ئ١ٚز٠َـ١ خـ١َيو خـاْٛٚ زضٚغـت ْانـات ,ؾـت           َٝـت ,  بؤٜـ١ ْـانط زضٚغـت  تؤ ئ١تٛاْٞ غ١زا نٛاضٟ ثاض٠ت ب
َٝٔ, بؤٜـ١         َٝهٞ تٝذـاضٟ زائـ١ْ َٞ ثاض٠نـ١ٟ خـؤٟ يـ١ بـاْه َٜو ئ١ز٠ٜٔ ن١ ئ١ن ١َُٝ ظ٠ض٠ض ْانات, بؤ١ٜ ب١ض اغيت ئ

 ئ١ٜ١َ١ غ١زا نٛاض٠ن١ نطا٠ٚت١ س١زٟ ئ١زْا ٚ ,غٛثاؽ .
َٚنٞ ث١ضي١َإ َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض  :ب١ض

 ر١ضَٛٚ ز.عُط.
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َٜع ز.عُط ظيساَري خسض)ْٛض٠زٜين(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ .  ب١ض 
ــ١ض و        ــٛاض ي١غ ــ١زا ن ــ١ غ ــ١ّ ي َٝس٠ن ــت ث ــ٠ٚ١ ز٠غ َٜه١ٜ,١ن١َٝإ  ي ــٝاض ــ١ْس ثطغ ــ١ْٗا ن ــ١ّ ت ــٔ َٛزاخ١ي١ن َ
         ٍَ َٝػـتا يـ١ ٚاقٝعـٞ سـا َٝو بط ٜاضٟ ي١غ١ض زضا٠ٚ ؟٠ٚ ئاٜا زاتا١ٜى ٜإ شَاض٠ٜـ١نتإ ي١بـ١ض ز٠غـت١ تـا ئ ئ١غاغ

ٍَ؟ئــ١ َٜهــ١ٝ نــ١ْس ئــ١زا بــ١ خــا٠ٕٚ َا َُٝــ١ ئ١طــ١ض شَاض٠ٜــ١ى ٜــإ ؟ئــ٠ٚ١ٟ نــ١ نط ّ ثطغــٝاض٠ّ بــؤ ئ٠ٚ١ٜــ١ ئ
َٝهٞ تـط   َٝهٞ,ال١ْٜ َٜهٝـ به١ٜٔ ,ئ١َ١ ال١ْٜ َٜو ١ْ ي١ خا٠ٕٚ ََٛيو به١ٜٔ ١ْ ي١ نط َٝري غ١زض َٜص١ٜ٠ى زائ١ْ ض 
َٟ ئُٝهاْـ١     َٟ ١ٜن١ ز٠غت ْٝؿـإ بهـط َٜو ْطخٞ نط ٍَ داض َٞ غا ئ٠ٚ١ٟ ن١ ئ١ّ َازز١ٜ٠ باؽ ي٠ٚ١ ز٠نات ي١ غ

َٜسضا٠ٚ ب١ٚ َـازز٠ٟ  ئ١َ١ بؤ باظاض  َٜهٞ تط طط َٝت ,ب١َياّ ئ١ّ َازز١ٜ٠ داض َٜهٞ باف ب ٟ ئ١َط ؤٟ نٛضزغتإ ناض
َٞ بـؤ        َٜو ئـ١ب ٍَ َـٔ ٚا ئـ١ظامن ثاَيٓـ١ض َٝٓر غـا ١َُٝ ئ١ط١ض بٝه١ٜٔ ب١ ث َٝؿٓٝاض نطا٠ٚ ن١ َازز٠ٟ نٛاض٠ّ ئ ن١ ث

َٜط١ٜ١ بطط١ْ ب١ض بـ٠ٚ١ٟ نـ   َٝهٞ ظؤض ي١ خا٠ٕٚ ََٛيه١نإ ئ١ٚ ض  ١ ئـ١ٚ خـا٠ْٟٚٛ نـ١ ١ٖٜاْـ١ ٜـإ      ئ٠ٚ١ٟ ب١ؾ
َٟ بْٛٝـات      َٟ ؾـيت ْـٛ َٝٓٔ غ١ض ي١ ْـٛ َٜهٞ تط بري ٚخ ئ١ٚ ئ١ضظ٠ٟ ن١ ١ٖٜا١ْ ٜإ ئ١ٚ زٚنا١ْٟ ن١ ١ٖٜا١ْ داض
َٜهـٞ ت١غـ١ٚض            َٝـٛإ َـاؼي خـا٠ٕٚ ََٛيـو ٚ  نط َٞ يـ١ ْ َٝو ٜـإ ٖاٚغـ١ْط١ٝى ْـ١ب َٝٔ , نْٛه١ ئ١ط١ض ت١ٚاظْ بٓ

َٜتـ٠ٚ١ ٚ, ظؤض غـٛثا   َٜهٞ         ئ١ن١ّ ب١ باف ْان١ٚ َٜهدػـتين بـٛاض َٞ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ ث٠ٜٛ١ْـسٟ ططْطـٞ بـ١ ض  ؽ . بـ١َي
َٜهـٞ ٜـ١تٞ يـ١ ْاٜٚؿـٝسا           ططْطٞ شٜاْٞ نؤ١ََيطاٟ نٛضز٠ٚاض٠ٚ١ٜ ١ٖٜـ١ نـ١ نٛضزغـتا١ْ , بـ١َياّ ١َغـ١ي١ٟ نط
َٜو ز٠خـا   َٝو ض  َٜهٞ ن١ خا٠ْٚٞ خاْٛٚ, خؤٟ ١ْٝ , ٜاغان١ ئ١ضى ٚ َاؼي ن١ْس ال١ْٜ ١ٜ٠َٛٝنٞ تاٜب١تٞ نط ب١ؾ

َٜهـري ؾـها٠ٚ١ْٟ قا١ْْٛنـ١ بـ١ غـ        , ض  ٍَ بس٠ٜٔ ي١ّ ٜاغا١ٜزا َـاؼي ئ١ٚاْـ١ٟ نـ١ نط ٚ١َُٝ ١ٖ َٞ ئ ٚزٟ ٛاغت١ ز٠ب
َٝـسضا ئـ١ٚإ ض ٠ْطـ١ يـ١ ت١ض٠ر١نـ١ٜا        ،ئ١ٚإ ظؤض ظؤض ططْط١ تـ١ض٠ؼي الٚاظ بـٔ, ض ٠ْطـ١     ،نـْٛه١ ٠ٚى ئاَـاش٠ٟ ث

َُٝـ١      ظؤض١ٜٓف بٔ , بـ١َياّ ظؤض ظؤضٜــ ططْطـ١, ب١ض اغـيت يـ١ ز٠ضنطزْـٞ ٜاغـا١ٜن        ٞ يـ١ٚ باب١تـ١ بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ ئ
ــ١         َٝري ن ــ ١ٜ٠َٛٝى زابٓ ــ ــ١ ب١ؾ ــاٚ قا١ْْٚٛن ــ١ناْٞ ْ ــاتٞ ت١ض٠ر ــٛم ٚ ٚادٝب ــ١ سك ــ١ّ ثطغ ــ١ٕ ئ ــٛاْري رٝعً بت
َٜٝٛػتُإ ب١ زاتا ١ٖبٛٚ ب١ ض ٠ئٞ ئ١تطاؼي ئ٠ٚ١ٟ  َٝت ظؤض ث َٝسا ب َٝت ,١ٖض٠ٖٚا ع١زاي١تٝؿٞ ت َٝسا ب ٖاٚغ١ْطٞ ت

َٜه١ٝ َٟ     ،ن١ نط َٟ ٠ٚضز٠طـط َٟ ٟ ز٠زات       ئ٠ٚ١ٟ ن١ نـط َٝهـ١ بـ١ نـط َٝه١ ,خا١ْٜٚٛن١َ,١س١ي َٜٓ ٜـإ خـا٠ْٚٞ ؾـٛ
بريٚ بؤنْٛٚٞ ئ١ٚاْٝـ بؤئ٠ٚ١ٟ بتٛاْري ٖاٚغ١ْطٞ زضٚغت بهـ١ٜٔ ظؤض ظؤض طـطْط بـٛٚ , ئ١طـ١ض غـ١ٜطٟ      
َٜت١ ي١ غ١زا نـٛاض ٜـإ    ١َُٝ ض ٠ْط١ َٔ بؤ خؤّ ت١ئٝسٟ ئ٠ٚ١ مب بهط َٜعإ ئ َٞ غاَي١ن١ ب١ض  ْٝػب١ به١ٜٔ ٖٞ غ

َٝطا١ٜٝناْٞ ْاٚ بٛاضٟ ئـابٛٚضٟ, ْـاٚ   ي١ غ١زا ث َٞ ٜـ ب١ ي١ب١ضناٚططتين طؤض اْهاض١ٜٝ خ َٝٓر,ب١َياّ ي١ غ١زا غ
َٜهٞ تـط          ٍَ دـاض َٞ غـا بٛاضٟ ١َغ١ي١ٕ باظضطاْٞ ٖٚٞ غاَي١ن١ ١ٜن١ّ ؾت قػـ١ ي١غـ١ض غـاَي١ن١ ز٠نـ١ّ زٚاٟ غـ

َٜٔ َٜت , ز٠بٝٓري ظؤض ؾت ز٠طؤض  َٝسان٠ٚ١ْٚٛ بهط َٞ غاَيٞ ض ابطزٚٚ  ،ث زا ض ٠ْط١ ق١ُٝتٞ نٛيٞ خاْٜٛٚـ١ى  ي١ غ
َٟ ساَي١تسا نـ١َٞ نطزؤتـ٠ٚ١    َٝت ١ٖؾ١ ي١ ١ْٖس َٞ داض ظٜازٟ نطزب َٝػتا زٚٚ داض , ٜإ غ ٍَ ئ ب١ ب١ضاٚضز ي١ط١
َٟ ,غ١باض٠ت بـ١   َٝت١ َا١ٜٟ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ٖاٚغ١ْطٞ ض ابطط ٍَ زا ز٠ب َٞ غا َٝسان١ٜ٠ٚ١ْٛ ي١ َا٠ٟٚ غ , ن١ٚات١ ئ١ّ ث

َٟ ١ٜن١ ئ٠ٚ١ٟ ن َٜص٠ٟ نط َٟ   ،١ طٛتطا٠ٚ ي١ نؤٟ ق١ُٟٝ ع١قاض٠ن١ دٛإ غٝاغ١ٜإ نطز٠ٚٚض  باغٞ ئ٠ٚ١ ز٠نـط
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      َٞ َٟ يـ١ غـ١زا غـ َٝـت ,ز٠نـط َٟ ي١ غ١زا زٚٚ ب َٝت ز٠نط َٟ ي١ غ١زا ١ٜى ب َٞ , ٚات١ ز٠نط ي١ غ١زا نٛاض ظٜاتط ١ْب
َٝٓٝت١ٚ َٝت ئ١َ١ ز٠َ َٟ ي١ غ١زا نٛاض ظٜاتط ب َٝت ,ب١َياّ ْانط َٟ ي١ غ١زا نٛاض ب َٝت ,ز٠نط ٠ بؤ ت١قـسٜطٟ ئـ١ّ   ب

َٜع٠ف  ،د١ٗٝت١ٟ ب١ض اغيت بط ٜاضٟ ْٝٗائٞ ئ١زا َٜو ١ٖبٛٚ, ١ٖبْٛٚٞ ئ١ّ ث١ضاٚ ي٠ٚ١ٟ ئ١ط١ض ت١عيَن ٜإ غهاَيا
َٝت َٝسضا  ،بؤ ١َغ١ي١ٟ ن١ ي١ غ١زا ١ٜى ب َٞ...ئ١ّ يٝص١ٜ١ْٟ ن١ ت١قسٜطٟ ئ١نا ٠ٚنٛ ئاَاش٠ٟ ث ٜإ زٚٚ ٜإ غ

َٞ َٝــت يــ١ ٜــ١ن َٝــٓر شٚٚض ب َٝــت , ٠ٚنــٛ  ض ٠ْطــ١ خاْٜٛٚــ١ى ث َٝط قُٝــ١تٞ ظٜــاتط ب يــ١ ط١ض ٠نــ١ناْٞ ؾــاضٟ ٖــ١ٚي
َٝتـ٠ٚ١ بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ              َٓٝ َٜو ز٠َ َٝـت, ن١ٚاتـ١ ثـ١ضاٜٚع َٝهٞ تـط ب َٝـت بـ١َياّ يـ١ طـ١ض ٠ن َٝـٓر شٚٚض ب خا١ْٜٚٛى ن١ ث

َٝت َٜو به١ٟ ي١ غ١زا ١ٜى ب َٝت ،ت١قسٜط ٍَ        ،ي١ غ١زا زٚٚ ب ٍَ ئـ٠ٚ١ّ , بـ١َياّ ٖـ١ٚ َٝـت َـٔ ي١طـ١ َٞ ب ي١ غ١زا غ
َٜهــ١ٝنإ بــ١ ثًــ١ٟ ١ٜنــ١ّ   بــس٠ٜ َٟ ب١ض اغــيت   ي١ب١ضنــاٚ ٔ بؤئــ٠ٚ١ٟ ب١ضش٠ٚ٠ْــسٟ نط َٟ , بــ١َياّ ْاؾــهط بطــري

١َُٝ ب١ ١ْظ٠ض ئٝعتباضٟ ٠ٚض١ْططٜٔ َٝت ن١ ئ ١ٜ٠َٛٝى ب َٜٝٛػـيت بـ١ ٖاٚغـ١ْطٞ     ،ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ت١ض٠ؼي تط ب١ؾ ث
 ١ٜ١ٖ, غٛثاؽ 

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ  ب١ض 
 ي١ ناتٞ خؤٟ قػ١ت نطزز.عُط ظٜاتط 

 ر١ضَٛٚ غؤظإ خإ.
َٜع غؤظإ ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٍَ َٚياتاْٞ تطزا ,ي١ب١ضئ٠ٚ١ٟ يـ١   ١َُٝ زا ر١ضقٞ ١ٜ١ٖ ي١ط١ َٞ طَٛإ ي١ َٚياتٞ ئ َٜعإ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ,ب ب١ض
َٟ َٚيات ب١تاٜب١تٞ َٚياتاْٞ ئ١ٚضٚثا ؾ١ضٜهات خا٠ْٚٞ ََٛيه١ن َٟ ٠ٚ ١ْٖس ا١ْ ٠ٚ ؾ١ضٜهات خاْٛٚ ئ١زات ب١ نط

َٞ َٟ ٟ ١ْزاب َٞ نط َٟ ساَي١ت زا ن١ َٛخاي١ر١ٟ نطزب ٍَ  ،ن١ؽ ز٠ض ْانات ت١ْٗا ي١ ١ْٖس َٞ غا ٠ٚ ي١ٚ َٚياتا١ْزا غ
َٝو ن١ ت١داٚظ ْانات بـ١ يـ١ غـ١زا     َٜت٠ٚ١, ع١قاض٠ن١ ي١غ١ض ئ١ٚ ئ١غاغ١ ب١ ْٝػب١ت َٜو ئٝعاز١ٜ٠نٞ ئ١نط داض

َٞ ظٜاتط ب١ تاٜب١ت َٞ ظٜـاز ْانـات    غ َٟ ٚا١ٜ ي١ غ١زا غـ َٞ بؤ غٛن١ٓن١ ظٜاز ْانات , ي١ٚ َٜهٞ ي١ غ١زا غ ٞ بؤ نط
َٜت٠ٚ١  ظٜاز بْٛٚٞ ١َعاف ي١ غ١زا زٚٚ ظٜـاتط   َٟ ١َعاؾات غاَيا١ْ ن١ َٛضاد١ع١ٟ بؤ ئ١نط ,ي١ب١ضئ٠ٚ١ٟ ي١ٚ

َِٝ ب ،١ْٝ َِٝ ي١ زٚٚ ظٜاتط ١ْٝ , بؤ١ٜ َٔ ث اؾ١  ئ١ٚ ْٝػب١ت١ ئ١ط١ض داضٟ ٚاف ١ٜ١ٖ ي١ زٚٚ ن١َو٠ ن١ ئ١َي
َٜت , ب١َياّ ي١ ١َٖإ ناتٝؿسا  ن١ّ  َٞ بؤئ٠ٚ١ٟ رٝع١ًٕ ئ١ٚ ت١ٚاظ١ْٚ ض ابطط َٜت١ ي١ غ١زا غ ي١ غ١زا نٛاض٠ بهط
ٍَ قػ١ناْٞ ناى ئاغؤّ , ثاؾ١نؿ١ٜ١ن١ ن١ ب١ س١ض٠ن١تٞ زضٚغت  نطز٠ٚ١ْٟ ئ١ّ ْٝػب١ت١ غ١ز ي١ غ١ز ي١ط١

َٝهٞ تٝذاضٜـ٠ٚ١ ١َٖيب١تـ١     نطزْٞ خاْٛٚ ي١ال١ٜٕ خا٠ٕٚ ثاض٠نا٠ٚ١ْ , ي١ب١ضئ٠ٚ١ٟ ئ١ط١ض بٝدات١ ١ٖض و بـاْك
١َُٝ ١َٖٝؿـ١ بـ١ٚ نـا٠ٚ غـ١ٜطٟ ئـ١ٚ ١َغـ١ي١ ئ١نـ١ٜٔ ع١الغـاؽ          ثاض٠ٟ ظٜاتطٟ بؤ زضٚغت ئ١نات ,ب١َياّ ئ

َٝٛإ َٛئ١دطٚ َٛغت١ئذري َٜهـٞ      ، ئ١َ١ عٝالق١ٜ١نٞ ظؤض خطاث١ ي١ ْ ظؤض دـاضٜـ ١ٖٜـ١ خـا٠ٕٚ ََٛيـو ٚ نط
 َٞٝ َٝـٞ ئٝتٝفـام ئٝتٝفاقٝـإ نـطز٠ٚٚ     زٚٚ ن١غٔ ب١ث ظؤض يـ١ ٜـ١نوٟ ض اظٜـٔ ٠ٚ ناض٠ناْٝـإ بـ١        ،ع١قس ,بـ١ ث

ٍَ  ١َعكٛي١ ٠ٚ ْ َٞ غا َِٝ غ ٠َٜٛ ,بؤ١ٜ ب١ض ٠ئٞ َٔ ئ١َي ػب١ت١ن١ ئ١ط١ض ت١ْٗا بٝهـ١ٜٔ بـ١   ٝئٝتٝفام ئ١ب١ٕ ب١ض 
َٞ , نْٛه١ ١َضز ١ْٝ ق١ُٝتٞ ع١قاض٠ن١ ظٜاز بها ي١ٚا١ٜ١ْ ن١ّ بها  ظؤض َٞ  ي١ غ١زا غ داض ١ٜ١ٖ زاب١ظٜٔ ز٠ب
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َٟ ٖـ١ض ع١ٜٓـ١ٕ ؾـت١        َٞ ئ١طـ١ض قُٝـ١تٞ ع١قاض٠نـ١ف زابـ١ظ َٜؿسا قاظاْر زضٚغت ئ١ب  ،ي١ باظاض  زا ,١ٜعين ي١ٚ
َٝهٞ       َٞ بؤئـ٠ٚ١ٟ ْػـب١ت َٜت  ئ١ط١ض ئ١ٚ ْٝػب١ت١ به١ٜٔ بـ١ ي١غـ١زا غـ ي١ب١ضئ٠ٚ١ٟ ت١ٚاظ١ْٚن١ ب٠ٚ١ ض ائ١طري

َٝٞ ض اظٟ بٔ  َٝت ٠ٚ ١َٖٛٚ ال١ٜى ي  ٚ, ظؤض غٛثاؽ .١َعك١ٍ ب
َٚنٞ ث١ضي١َإ َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض  :ب١ض

 ر١ضَٛٚ ؾ١ٚمن خإ .
َٜع ؾ١ٚمن حمُس غطٜب :  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٞ غاَي١ٟ ن١ زاْطا بؤ  ١َٜٝنامن قػ١نإ نطإ ,ئ١ٚ غ ي١ ض اغتٝسا ظؤض ي١ قػ١نإ ن١ ٜٚػتِ بٝه١ّ ي١ال١ٜٕ ٖاٚض 

َٞ غاَي١ , ي١ب١ضئ٠ٚ١ٟ باظاض  بـ١ بـ١ضز٠ٚاَٞ    ثٝازان٠ٚ١ْٚٛ ي١ غٝعطٟ َِٝ باؾ١ ئ١ٚ غ ع١قاض٠ن١ ب١ض اغيت َٔ ث
ٍَ ر١تط٠ٜــ١نٞ باؾــ١ بؤئــ٠ٚ١ٟ ئــ١ٚ   َٞ غــا يـ١ طؤض اْساٜــ١ ٠ٚ ٠ٚظعــٞ ئــابٛٚضٜـ يــ١ طــؤض إ زاٜــ١ ي١ب١ضئــ٠ٚ١ غــ

َٝػـتا ئٝش             َٜبـاظ ئ١نـ١ّ نـ١ باغـٞ يـ٠ٚ١ نـطز تـا ئ َٟ ,ثؿـتطريٟ يـ١ قػـ١ناْٞ ز.ض ػـا١ٜى  ٜـإ   طؤض اْهاض١ٜٝ بهـط
َٜـو زا ز٠ض ٚات بـ١ ْٝػـب١ت ٖاَٚٚياتٝٝـ٠ٚ١ ٖـ١ّ بـ١            َٝؿـ١نإ نـؤ١ْٚ بـ١ و ئاقاض زاتا١ٜى ١ْٝ ي١غ١ض ئـ٠ٚ١ٟ ن
َٝت ن١ خـاْٟٛٚ   َٝٞ ْاٚن١نإ ب ْٝػب١ت خا٠ٕٚ ََٛيه٠ٚ١ , ي١ب١ضئ٠ٚ١ ي١ّ ساي١ت١زا باؾؤٜ ؾت ئ١ٜ٠ٚ١ ب١ث

َٟ غـٝعطٟ ئـ      َٝطاٜـ١ بهـط َٟ ت١قسٜطٟ ئـ١ٚ د َٟ ب١ نط َٝسا ئ١زض َٟ بـؤ صيْٛٚـ١ ئ١طـ١ض ْاٚنـ١ن١       ت ١ٚ ََٛيهـ١ بهـط
َٝـت , ي١ب١ضئـ٠ٚ١ ئ١طـ١ض         َٝت ب١ ت١ئهٝس ْطخ١ن١ٟ يـ٠ٚ١ٟ نـ١ ْاٚنـ١ٜ١نٞ ئٝعتٝـازٟ ب ْاٚن١ٜ١نٞ تٝذاضٟ ب
َٝــت ٖــ١ّ خــا٠ٕٚ   َٞ غــٛٚز١َْس ب َٟ ي١غــ١ض ئــ١ّ ئ١غاغــ١ ٖــ١ّ ٖاَٚٚيــاتٞ ئــ١تٛاْ ئــ١ٚ ْٝػــب١ٜ١ ت١قــسٜط بهــط

َٝت ي١ٚ ساَي١ت١زََٚٛيه١ن١ف غٛ َٜهـامن      ز١َْس ب َٝـ٠ٛ نـطا ٚ ٖاٚض  َٝؿـو باغـٞ ي ا ب١ْٝػب١ت  ْٝػب١ت١ن١ ٠ٚى ث
            َٞ َٞ, نـْٛه١ يـ١ غـ١زا غـ َٟ بـ١ يـ١ غـ١زا غـ ٍَ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ئ١ّ ْٝػـب١ت١ بهـط باغٝإ نطز َٓٝـ ض اّ ٚا١ٜ ي١ط١
 ٍَ َٟ ْؿري( ١ّٖ ي١ط١ َٟ )نط َٟ ئ١طط َٜهٞ ١َعكٍٛ ض ائ١ططٟ ي١ ب١ٜين ١ّٖ  ٖاَٚٚياتٞ ن١ خا٠ْٚٛن١ ب١ نط س١ز

َٟ ,غٛثاؽ .خ َٝو زا ض ٠ناٟٚ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ١ٖضزٚٚال بهط  ا٠ٕٚ خا٠ْٚٛن١ ن١ ١َرطٚظ٠ ي١ ١َٖٛٚ ساَي١ت
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 ر١ضَٛٚ ز. بؿري .
َٜع ز.بؿري خًٌٝ سساز:   ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٜعإ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ,ئ١ّ زٚٚ ١َٖٛاضنطز١ْ ,ٖ ١َٛاضنطزْٞ ١ٜنـ١ّ ٚ ٖـ١َٛاضنطزْٞ ز٠ّٚٚ ٠ٚ ئـ١ّ    ب١ض 

َٝو يـ١ ٖـ١ضزٚٚ      ٜاغا١ٜ ْٝؿا١ْٟ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ٜاغا ق١زضي١ن١ غ١ق١ت ب٠ٚٛ  ٠ٚ ب١ض اغيت ي١غ١ض سػـابٞ تـ١ض٠ر
َٜٝٛػيت ب٠ٚ١ نطز نـ١   َٞ ز٠نطز, بؤ١ٜ ث َٝهٞ ظؤض ط١ًٜٝإ ي ت١ض٠ؼي َٛئ١دري ٚ َٛغت١ئذري زاْطا٠ٚ ,بؤ١ٜ خ١َيه

َٞ نطزْـ٠ٚ١ ٖـ١تا      ئ١ّ ١َٖٛاضنطز١ْ به َٞ بـ١ دـ َٝه١ ١ْنؤت١ بٛاضٟ دـ َٟ ب١زاخ٠ٚ١ ١َٖٛاض نطز١ْن١ف غاي ط
َٜٝٛػت١ ظؤض بـ١ دٛضئ١تـ٠ٚ١ طفتٛطـؤٟ ي١غـ١ض بهـ١ٜٞ ٠ٚ       ،ئ١ّ ١َٖٛاضنطز١ْٟ ز٠َٚٚٞ ٖات١ غ١ض َٝػتاف ث ئ

َٟ ز         َٝػـتا ١ٖٜـ١ يـ١ بـٛاضٟ بـ١نط َٞ نطز٠ٚ١ْ ي١ب١ضئـ٠ٚ١ٟ  ئـ١ّ  ْاع١زاي١تٝٝـ١ٟ ئ َٞ ب١د َٝت١ بٛاضٟ د اْـٞ  به
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َٝساٜـ١     َٜهـٞ ت َٝهٞ     ،خاْٛٚ ٚ ََٛيو زا ن١ ١ٜى ت١ض٠ؼي ططتؤت٠ٚ١ تـ١ْٗا ١َغـ١ًس١تٞ نط َٜهـٞ نـٝٓٝ ,ض اغـت١ نط
َٝيب         َٞ غـاس َٞ زاض٠نـ١ يـ١ ْا٠ٚضاغـت٠ٚ١ بطـطٜٔ ْـاب ظ٠عٝف١ ي١ ْاٚ نؤ١ََيطازا , ب١َياّ ئ١َ١ ٠ٚنٛ ث١ضي١َإ ئـ١ب

َٛ ٍَ َٝب ََٛيــو ب١ٖــ١ض ســا غــت١مسري٠ ئ١طــ١ض ئــ١ٖٚا ظ٠خــيت ي١غــ١ض ََٛيه١نــ١ف ي١بريبهــ١ٜٔ , نــْٛه١ غــاس
َٝهـ١               َٜهـ١ ٜـإ زٚناْ َٜـٞ ز٠بٝـٓري خاْٛٚ به١ٜٔ بط ٚابهـ١ نـ١ؽ يـ١ّ َٚياتـ١زا ئٝػتٝػـُاض ْانـا ,ئـ٠ٚ١ ٜـ١ى ,زٚا
١َقس٠ضٟ ضظقٞ عائ١ٜ١ًٝن١ ١ٜعين تؤ ئ٠ٚ١ْس٠ ظ٠خيت ي١غ١ض به١ٟ ن١َٞ به١ٜتـ٠ٚ١ ي١غـ١ض ١َغـ١ًس١تٞ    

َٝب َٜهٞ ئ١َٝـ زٜػإ ٖاَٚٚيات١ٝٝٚ غاس َٜٝٛػيت ب١ َاؼي خؤٟ ١ٖٜـ١ , ي١ب١ضئـ٠ٚ١ ئـ١ٚ ؾـت١ٟ      نط ََٛيهٝـ ث
َٞ غـاَي١ن١ف ظؤض باؾـ١ ,           َٝهٞ ظؤض َت١ٚاظْـ١ ٠ٚ غـ َِٝ ؾـت َِٝ ظؤض نـان١ ثـ ن١ ي١ يٝص١ْٟ  ٖاٚب١ف زاْـطا٠ٚ ثـ

َٝس٠نا ١ٜعين َٞ غاَي١ ن١ٟ ز٠غت ث َـٔ  )( يـ١ ن١ٜـ٠ٚ١  ئٝعتٝبـاض٠ٕ    ) بعس َه٢ نمٌ ثمميخ غمٓٛات   ب١َياّ ئ١ّ غ
َٝت١ ) بؤ١ٜ  (؟ن١ٟ اعتباضا َٔ تاضٜذ تٛقٝع ايعكس الٍٚ َط٠ اٚ بعس ْأاش ٖصا ايكمإْٛ اٚ  َٔ ئٝكواح ئ١ن١ّ بب

َِٝ باؾ١ٚ  بعس غ١ٓ َٔ تاضٜذ ْأاش ٖصا ايكإْٛ ( ئ١َ١ ي١ال١ٜن٠ٚ١ ,ي١ال١ٜنٞ زٜه١ف ي١ غ١زا نٛاض٠ن١ َٔ ث
 ٚ َٝهٞ َت١ٚاظ١ْ ب١الٟ ٠ٚ١َٓ ن١ ٠ٚنٛ يٝص١ْ زآٜا٠ٚ ن١ َٛضاعاتٞ ٖـ١ضز ٚ الٟ نـطز٠ٚٚ بؤئـ٠ٚ١ٟ نـ١ ئـ١ّ     ؾت

َٝت١ٜاغا١ٜنٞ ٖاٚغ١ْط ٚ, ظؤض غٛثاؽ.  ٜاغا١ٜ بب
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 زنتؤض س١م ١ْٝ س١ضاّ خبؤٟ, ١ْت خٛاضز٠ٚٚ؟
َٝت. َٓٝ  ٠َٚيا ١ََٖٛٚإ ب١ٜ١ن٠ٚ١ ْؤيإ نطز٠ٚٚ  ٜاغان١ف بؤئ١ٜ٠ٚ١ س١ضا١َن١ ١َْ

 ر١ضَٛٚ ض اظاٚ خإ.
َٜع ضاظاٚ حمُٛز رطز :ب١  ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٜهـٞ ٚ خـا٠ٕٚ             َٝـٛإ نط َٜهدػـتين ث٠ٜٛ١ْـسٟ ْ زٜاض٠ ١َٖٛٚ نـؤنري ي١غـ١ض ئـ٠ٚ١ٟ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ ١َب١غـيت ض
َٞ ي١ناتٞ ١َٖٛاضنطزْٞ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ ض ٠نـاٟٚ     ََٛيه١ ٠ٚ ١ٖضزٚٚنٝؿٝإ ٖاَٚٚياتٞ ئ١ّ نٛضزغتا١ْٕ, بؤ١ٜ ز٠ب

َٝـ َـٔ     ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ١َٖٛٚ الٜ َٜو ئاضاغت١ٟ يٝصْـ١ ئ١نـ١ّ ٠ٚ ثـ َٝها ثطغٝاض ١ى بها, َٔ ي١غ١ض٠تاٟ ز٠غت ث
َٜعإ ئاؾيت خإ ٚ ناى عُط ١َٖإ ثطغٝاضٜإ نطز ن١ ي١ ثط ؤش٠ٟ ١َٖٛاضنطاٚ, ٜاغـاٟ ١َٖٛاضنطز١ْنـ١    ب١ض

  ٟ ــساْٞ خاْٛٚبــ١ض٠ٟ شَــاض٠  َٜ َٝٞ ب١نط َٞ َــازز٠ٟ غــ ــ 1979غــاَيٞ  87ٟٖــات٠ٚٛ نــ١ ئــ١َي ١ ٟ ٖــ١َٛاضنطاٚ ي
ــ١قطٜطٟ      َٟ؟ ي١ب١ضئــ٠ٚ١ٟ يــ١ ت ــري ــت ثطغــٝاض٠ن١ّ ئ٠ٚ١ٜــ١ ئاٜــا ض از٠ط َٜ ــطام ض از٠طري َٝ َُٜٞ نٛضزغــتاْٞ ع ٖــ١ض
َٜعإ ئ١ْساَاْٞ ث١ضيـ١َإ ٖـ١َٛٚ قػـ١ٜإ ي١غـ١ض زٚٚ تـ٠ٚ١ض       َٛؾت١ض٠ى ئاَاش٠ ب٠ٚ١ ١ْنطا٠ٚ ٠ٚ زٜاض٠ ب١ض 

َٝــت    ٍَ ب َٝــٓر غــا َٝــت ٜــإ ث ٍَ ب َٞ غــا ٖــاٚض اّ يــ٠ٚ١ٟ نــ١ ئــ١ٚاْٞ نــ١  نــطز ئــ١ٜٚـ َــا٠ٟٚ ئــ٠ٚ١ٟ نــ١ ئاٜــا غــ
       ٍَ َٝـٓر غـا َٜب١غـت١ ٜٚػـتٝإ َا٠ٚنـ١ ث َٞ ال١ْ١ٜناْٞ ث٠ٜٛ١ْسٜساض بـ١ٚ طط َٝبٕٛٚ ١ٖضنات ب١َ١ب١غيت ْٝؿت١د
َٜعاْٞ تـط   ٍَ ب١ض  ٍَ ئ٠ٚ١ّ ن١ ئ١ٚ ْٝػب١ٜ١ ي١ غ١زا نٛاض٠ن١ ي١ط١ َٟ نطز٠ٚ١ْ ,١ٖض٠ٖٚا ي١ط١ َٝت بؤ غ١ضي١ْٛ ب

َٞ ,ي١ب١ضئ٠ٚ١ٟ ب َٟ ب١ ي١ غ١زا غ َٟ ١ٖضنـ١ْس٠ ئاَـاش٠ نـطا٠ٚ يـ١     بهط ١ض اغيت ْٝػب١ت١ن١ ظؤض٠ ٠ٚ ئ١ط١ض بهط
         َِٝ َٝؿـتا َـٔ ثـ َٜتـ١ ز٠عـٛاٟ َٛغـت١عذ٠ٚ١ً , بـ١َياّ ٖ َٝـت ئ١خط َازز٠ٟ ١ٜن١ّ زا ن١ ئ١ٚ َا٠ٟٚ ثاْع٠ ض ؤش ب
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َٟ بؤئ٠ٚ١ٟ بتٛأْ  َٜت١ غـٞ ض   (طعٔ)ٚا١ٜ ئ١ٚ َٛز١ٜ٠ ئ١ط١ض ظٜاتط بهط َٟ َا٠ٚن١ف ي١ ثاْع٠ ض ؤش بهط ؤش  بهط
َِٝ ٚاٜـ١ َا٠ٜٚـ١نٞ باؾـ١    بـ١َياّ بؤئـ٠ٚ١ٟ ت١ض٠رـ١نإ بتـٛأْ      ، ١ٖضنـ١ْس٠ يـ١ ز٠عـٛاٟ ئٝػتعذايٝؿـسا،    َٔ ث

َٝت بتٛأْ طعٔ ي١ٚ ق١ضاض٠ بططٕ , ظؤض غٛثاؽ. (طعٔ)ئ١ط١ض   ٜإ ١ٖب
َٚنٞ ث١ضي١َإ َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض  :ب١ض

 ر١ضَٛٚ ث١ضٜٚٔ خإ.
َٜع ث١ضٜٚٔ عبسايطظئ عبسي  ١ً:ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٜهـٞ ٚ خـا٠ٕٚ     َٝـٛإ نط ًَا٠ٚ ي١ ْ َٝؿ١ٜ١نٞ ظؤض ظؤض ب ١َُٝ زا ١ٜ١ٖ ن َٝؿ١ٜ١ٟ ن١ ي١ْاٚ نؤ١ََيطاٟ ئ زٜاض٠ ئ١ٚ ن
َٜين تـطٜـ خـا٠ٕٚ ََٛيهـ١نإ, بؤٜـ١ َـٔ       َٟ ؾٛ َٜهٞ ظ٠ض٠ض١َْس٠ٚ ي١ٖ١ْس َٜٔ زٜاض٠ نط َٟ ؾٛ ََٛيو ن١ ي١ٖ١ْس

ــت    َٜ ــاَي١ بهط َٞ غ ــ ــ١ٚ غ ــ١     زاٚائ١نــ١ّ ئ ــٝٓا١ْٟ ي َٟ ْؿ ــط ــ١ٚ ن ــٞ ٖــ١َٛٚ ئ ــ٠ٚ١ٟ ز٠خً ٍَ ي١ب١ضئ ــا ــٓر غ َٝ ــ١ ث ب
َٟ ْؿـ١ٓٝ خـ١َيهُإ ١ٖٜـ١ يـ١      َٜهاض٠ٚ ي١ خاْٟٛٚ نط ١َُٝ زإ ٠ٚنٛ ١ٜى ١ْٝ خ١َيهُإ ١ٜ١ٖ نط ١َُٜن١ٟ ئ ١ٖض
َٞ, ي١ب١ضئـ٠ٚ١ٟ خاَْٛٚـإ    َٜت١ ي١غ١زا غ َِٝ باؾ١ بهط ٠ٚظٜف١ٟ تط٠ٚ,٠ ب١ ْٝػب١ت ي١غ١زا نٛاض٠ن١ َٓٝـ ث

َٝهٞ ظؤض ١ٖشاضْؿــ١ٓٝ خــاْٛٚف ١ٖٜــ١ ضاقٝــ١ٚ يــ١  ١ٖٜــ١ خا َٟ زضا٠ٚ يــ١ طــ١ض٠ن ْٜٛٚــ١نٞ ظؤض خطاثــ١ ٚبــ١نط
َٞ,٠ٚ ئـ١ٚ َـا٠ٟٚ    َٜت١ غ١زا غ َِٝ باؾ١ ئ١ٚ ي١غ١زا نٛاض٠ بهط َٜين ضاقٞ زضٚغت نطا٠ٚ, ث َِٝ   تؾٛ ١ع١ٓنـ١ف ثـ

       ٚ َٜت١ غٞ ضؤش بؤئ٠ٚ١ٟ بتـٛاْري ٖـ١ضزٚٚ يـ١ ت١ض٠رـ١نإ يـ١َا٠ٟٚ زٜـاضٟ نـطاٚ زا ٠نـ١ٜإ بط١ٜٓـ١   خؤؾ١ بهط
َٜين ١َب١غت ٚ ,ظؤض غٛثاؽ.  ؾٛ

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 ر١ضَٛٚ ناى ناضزؤ.

َٜع ناضزؤ حمُس ثريزاٚز:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝهـٞ ناضٜطـ١ضٟ ز٠بـٞ يـ١ ثاضاغـتين َـاؼي ٖـ١ّ خـا٠ٕٚ ََٛيـو ٖـ١ّ            َٝه١ ي١ٚ ٜاغاٜا١ْٟ ن١ ض ؤَي ئ١ّ ٜاغا١ٜ ١ٜن
َٜهٞ ,ب١َياّ َٔ ب١ ضاغيت غ١ض٠تا ئ١ٚ ثطغٝاض٠ ز٠ن١ّ ئـ١ٚ ٜاغـا١ٜٟ نـ١ ٖـ١بٛٚ ٜاغـاٟ غـاَيٞ       ن ئـ١ٚ   1979ط

َٝؿ١ٟ ئٝعاز٠ ١ْظ٠ضٚ ناٚ خؿـا١ٜ٠ٚ١ْ, ئٝعتبـاض ْـ١ظ٠ض     َٝؿ١ ن١ ١ٖٜبٛٚ ن َٜو خػتبٛٚ تان١ ن ث٠ٜٛ١ْس١ٜٟٝ ض 
َٜٝٛػـت١ يـ١ ئـ١دماَٞ طؤض اْ    َُٝـ١ نـ١ْس غـاَي١ ئـ١ّ      ب١ ئ١ٚ ث٠ٜٛ١ْس١ٜ١ٜٝ ئ١ٚ ١َٖيػ١ْطاْسْٞ ن١ ث هاضٜـ١نإ ئ

ٜاغا١َٜإ ض اططت٠ٚٛ و ناضٜط١ضٟ ١ٖبٛٚ نؤٕ ب١ ١َٖٛاضنطزْٞ ئ١ٚ ٜاغا١ٜ طـطريت ظؤض زضٚغـت نطزبـٛٚ يـ١     
َٝؿـ١ى يـ١           َٝؿ١ زضٚغت بٛٚ,ب١َياّ ب١ ض اطـطتين ئـ١ٚ ٜاغـا١ٜ نـ١ زٚٚ غـاَي١ ض اَـإ ططتـ٠ٚٛ  و ن نٛضزغتإ ٠ٚ ن

َٝو ١ٖبٛٚ ١ًَٕ بـ١ض اططتين       نؤ١َيٍِطا زضٚغت بٛٚ, و ططرت َٞ غهاَياٟ نطز ئ١بٛا١ٜ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ ض اْـ١ططٕ ,ئ١غـ ن
َٜو ي١ ئٝػتكطاض ٠ٚ ب١تاٜب١تٞ ي١ ب١ضش٠ٚ٠ْـسٟ ئ١ٚاْـ١ٟ نـ١ ٜـإ يـ١ خـاْٛٚ بـٕٛٚ ٜـإ زٚناْـساض بـٕٛٚ            دؤض

َٜــينَ   َٝؿــ١ٜ١ى زضٚغــت ْــ١بٛٚ تــ١ْٗا زٚ ٍَ ئٝػــتكطاض زضٚغــت بــٛٚ ,ٜــ١عين ٖــٝض ن َْٛاق١ؾــ١ٟ  نــ١ْسٜٔ غــا
َٜو خ١َيو نـ١ ئ١غاغـ١ٕ بـ١ قـاْْٛٚٞ غـاَيٞ      ئ١َ١يإ نط نـاضٟ نطزٜـ١    1979ز , ططرت ئ٠ٚ١ بٛٚ بؤ ١ْٖس
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َٝـو      َٜت٠ٚ١ بؤ ئ١ٚ ْٝػب١ت١ ئ١ط١ض ٜاغان١ف ١ٖض ض ٠ته١ٜٓـ٠ٚ١ ب١طؿـيت تـ١ْٗا ز٠ق َٜٝٛػت١ ئٝعاز٠ ١ْظ٠ض بهط ث
ْـ              َٞ باغـٞ ئـ١ٚ ئٝعـاز٠ ْـ١ظ٠ض٠ بهـات ٜـإ ئـ١ٚ ت١قُٝـ١ بهـات نـ١ٚا ث٠ٜٛ١ َٞ َازز٠ٜـ١ى ٖـ١ب سٟ ٖـ١ّ بـ١   ١ٖب

َٝبٕٛٚ ٜـإ بـؤ ١َسـ١التٞ          َٜتـ٠ٚ١ ,و بـؤ ْٝؿـت١د غاَي١نا٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ ١ّٖ ب١ْػب١ت١ن٠ٚ١ ١ٜ١ٖ نـ١ نـ١َو بهط
َٝري     ًَـ ١َُٜٝـ١ ب َٜو ي١غـ١ض ئ َٝو, و رؿاض َٟ ئ١ٚ ثطغٝاض٠ به١ّ و ظ٠خت قٓاعٞ ٚتٝذاضٟ , ي١ب١ضئ٠ٚ١ َٔ ز١َ٠ٚ

        ٟ َٝؿـ١ ١ٖٜـ١ يـ١ْاٚ نؤَـ١َيطا  َٝت١ ئٝٓفـاظ, نـْٛه١ ن َُٝـ١ ئٝػتٝػـُاض ثـاض٠ٟ خـؤٟ ْاخاتـ١ ْـاٚ        با ئـ٠ٚ١ بهـ ئ
َٝؿــ١ٟ ٚاَــإ ١ٖٜــ١, ي١بــ١ض ئــ٠ٚ١ ض ٠تهطزْــ٠ٚ١ٟ    َٝؿــ١ٟ ٚا ١ٖٜــ١ نـ١ٟ ن باظضطـاْٞ ٜــإ خــاْٛٚ ْانــات نــ١ٟ ن

َٝت زاْاْٞ يٝص١ْن١ٜ١ ٚ, غٛثاؽ. َٜٝٛػت ب َٝو ن١ ث َٜت ت١ْٗا خاَي  ٜاغان١ف ٖٝض ي١ ١َغ١ي١ن١ ْاطؤض 
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/غ١ضؤنٞ   ث١ضي١َإب١ض

 ر١ضَٛٚ طَٛيٝعاض خإ.
َٜع طَٛيٝعاض قازض امساعٌٝ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ .  ب١ض
َٟ زٜػـإ         َٜهـٞ,ئ١ط١ض ت١ٚاظْٚـ١ى ض ابطـري َٝٛإ خـا٠ٕٚ خـاْٛٚ ٚ نط َٜت يـ١ْ َٝت ت١ٚاظ١ْٚى ض ابطري ب١ض اغيت ئ١ب

َٞ غاَي١ ظؤض٠ ن١ّ  َِٝ باؾ١ ئ١ٚ غ َٟ,  بؤ١ٜ َٔ ث َٞ ْانط َٞ ب١د ٍَ ,  ئ١ّ ٜاغا١ٜف د َٟ ب١ زٚٚ غـا َٜت٠ٚ١ بهط بهط
َٜهـ١ٝن١   َٞ ب١َياّ نط َٟ خا٠ْٚٛن١ بفطؤؾ نْٛه١ ظؤض داضٟ ٚا ١ٜ١ٖ ن١ خا٠ٕٚ خاْٛٚ ئٝؿٞ ب١ ثاض١ٜ٠ٚ ز١ٜ٠ٚ
َٜتـ٠ٚ١      َٜص١ٜ٠ٟ ي١ غـ١زا نـٛاضٜـ نـ١ّ بهط َِٝ باؾ١ ئ١ّ ض  َٞ ٠ٚ خا٠ٕٚ خاْٛٚف َاؼي خؤٟ ١ٜ١ٖ ٠ٚ ث ز٠ضْان

َٞ ٠ٚ ئ١ٚ ثاْع٠ ض  َٟ ب١ ي١غ١زا غ َٝو ٚ. ظؤض غٛثاؽ .بهط َٟ ب١ َاْط  ؤش٠ف بهط
َٚنٞ ث١ضي١َإ َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض  :ب١ض

 خإ .عع١ُٝ ر١ضَٛٚ 
َٜع   دمِ ايسٜٔ سػٔ: عع١ُٝب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝت ٖاٚغ١ْط١ٝى ٜإ زازث١ض٠ٚض١ٜى  َٟ ب زٜاض٠ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ي١ّ ٜاغا١ٜ ٖات٠ٚٛ ٚ ئ١ٚ طؤض اْهاض١ٜٟٝ ن١ ئ١َا١ْٚ

١ٜ٠َٛٝنٞ زازث١ض٠ٚضا١ْ ١ٖضزٚٚال ظ٠ض٠ض١َْس ١ْبٔ ,زٜاض٠ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ظؤض ي َٜهٞ ٚ خا٠ٕٚ ََٛيو ب١ؾ َٝٛإ نط ْ١
         َِٝ َٝـت َـٔ ثـ ١َُٝ قػ١ٟ ي١غ١ض به١ٜٔ ئ١ط١ض ئ١ٚ ْٝػب١ٜ١ٟ ن١ زاْـطا٠ٚ يـ١ قُٝـ١ٟ نـٛيٞ عـ١قاض ب ططْط١ ئ

َٝت ئاَادمٞ خؤٟ َٝو بتٛاْ ١ٜ٠َٛٝنٞ ْازازث١ض٠ٚضا١ْ ١ٖض ْٝػب١ت َٞ , ي١ب١ضئـ٠ٚ١ َـٔ ثؿـتطريٟ      ٚا١ٜ ب١ؾ َٝهـ بج
َٝت باؾو٠ ,ي١ب١ضئ٠ٚ١ نٛيفـ١ٟ خاْٜٛٚـ١ى    َٟ ٟ خاْٛٚ ب َٜباظ ز٠ن١ّ ي١غ١ض ب١َٓاٟ نط َٝؿٓٝاض٠ن١ٟ زنتؤض ض ث
َٝط ٜـإ          ٍَ ْاس١ٜٝـ١ى ٜـإ يـ١ْاٚ ٖـ١ٚي ٍَ ق١ظاٜـ١ى ي١طـ١ َٜعطا١ٜى ٜإ ي١غ١ْت١ضٟ ؾاض٠ ط١ٚض٠نإ ي١طـ١ ي١ ثاض

َٝو بــؤ طــ١ض ٠ن  َُٝاْٞ يــ١ طــ١ض ٠ن َٝطاٜــ١ى بــؤ    غــً َٝت يــ١ د َٝهٞ تــط نٛيفــ١ٟ خا٠ْٚٛنــ١ بــاٜٞ بٝػــت ز٠رتــ١ضب
َٞ ي١  َٝري ٖاٚغ١ْط١ٝى ئ١ب َٝري ١ٖض ْٝػب١ٜ١ى زابٓ ًَ ١َُٝ ب َٜت ئ َٜت, بؤ١ٜ ْانط َٟ ن١ٟ ئ١طؤض  َٝطا١ٜنٞ تط نط د
١ٜ٠َٛٝنٞ زازث١ض٠ٚضاْـ١ ئ٠ٚ١ؾـٞ نـ١ ططْطـ١ٚ          َٞ ب١ؾـ َٝـٞ نـ٠ٚٛ بتـٛاْ نٛيف١ٟ ئ١ٚ خا٠ْٚٛ ٠ٚ ئ١ٚ بط ٠ٟ ن١ ت
  َٟ َٜو بهـط َُٜٞ نٛضزغتإ ١ٜ١ٖ, ناض َٜهٞ ١ٜنٞ ظؤض ظؤض ي١ ١ٖض ١َُٝ قػ١ٟ ي١غ١ض به١ٜٔ زٜاض٠  نط َٜٝٛػت١ ئ ث
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     ١ٜ٠َٛٝ َٝو بٝــت خـا٠ٕٚ ََٛيــو ظ٠ض٠ض ْانــات بـ١َياّ ئ١طــ١ض ب١ٚؾــ ٖاٚغـ١ْط١ٝن١ ٜــإ قٛضغـا١ٜن١ الٟ ١ٖضنــؤْ
َٜت َٜصضا٠ٚت٠ٚ١ ،زابٓط َٝسا١ٜ ٚ , ،زاض  َٜهٞ ت َٟ ظ٠ض٠ضٟ نط  غٛثاؽ.ْٝػب١ زابٓط

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ /غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 ر١ضَٛٚ َاَٛغتا غ٠ٌٜٛٝ.

َٜع غ٠ٌٜٛٝ   اظيس: عجُإب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ .  ب١ض

 ٠َٚيا ٖٝض قػ١ٜ١ى يؤَٔ ١َْاٜت٠ٚ١ بٝه١ّ ٚثؿتطريٟ ي١ ض اٟ ٖاٚناضامن ز٠ن١ّ ٚ غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٞ.ٜا  ر١ضَٛٚ ناى قازض. ض ٠بٞ خٛا١ٜ َاَيت ئاٚاب
َٜع قازض اظيس مساٌٜ :  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َُٝـ١ ئـ١ٚ ٜاغـا١َٜإ     َٝس٠ن١ّ , ئ َٝسا١ٜ غ١ض٠تا ب١ض ٠خ١ٜ١ٓنٞ بهٛٚى ز٠غت ث ئ١ّ ٜاغا١ٜ ئٝؿهاي١ٝتٞ ظؤضٟ ت
َٝري بؤ ٚضز٠ناضٟ ٚ ب١ زٚازانْٛٚٞ ز٠قٝل بؤ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ   زٚا خػت ,ب١َياّ ١ْٖاتري يٝص١ٜ١ْنٞ ٖاٚب١ف زابٓ

َٝٓاَٚا١ْتـ٠ٚ١ ْـاٚ ب١ضْاَـ١ٟ نـاض ْـ١َإ تٛاْٝـ٠ٛ ٚضز٠ناضٜٝـ١ناْٞ              ن١ ئـ١ّ ض ؤش٠ يـ١ّ ٖؤَيـ١ زٚاَـإ خػـت ٖ
ٍَ ناى نـاضزؤ ,ئـ١ّ    َٝؿ١ٚ ْانؤن١ٝناْٞ ئ١ّ ٜاغا١ٜ زٜاضٟ به١ٜٔ , بؤ١ٜ َٔ ب١ف ب١ ساَيٞ خؤّ ٖاٚض اّ ي١ط١ ن

َٝؿ١ٜ١نٞ ئ١ َٝػـتا نـ١ بـ١ض٠ٚ ١َٖٛاضنطزْـ٠ٚ١ٟ ز٠بـ١ٜٔ      ٜاغا١ٜ ن١ زٚاخطا٠ٚ ن ٚتؤٟ زضٚغت ١ْنطز٠ٚٚ  ٠ٚ ئ
َٟ ٠ٚ الٜـ١ْٞ ٖـ١شاض ي١ب١ضنـاٚبططٜٔ        َٝؿٓٝاض ز٠نـ١ّ ٖاٚغـ١ْطٞ ض ابطـري َٝؿ١ زضٚغت ز٠نا, بؤ١ٜ َٔ ث زَيٓٝاّ ن
َٝبْٛٚٝإ ١ٖٜـ١ َاْانـ١ٟ ئـ٠ٚ١ٟ نـ١ ز٠خًـٞ         َٝؿـ١ٟ ْٝؿـت١د َٝؿ١ ١ٜ١ٖ ٠ٚ ئ١ٚا١ْٟ ن ئٝػتا ي١ نٛضزغتاْسا ن

َٞ يـ١ ١َغـ١ي١ٟ      ض ؤ َٝؿ١ٜإ بـؤ زضٚغـت ز٠بـ ١َُٝ ب١ؾٞ ظؤضٟ ٖاَٚٚياتٝإ ن َٟ ئ َٝهٞ ن١َ١ ٠ٚ ْانط شا١ْٜإ ز٠خً
َٝهْٛٚٝـ دٝاٚاظٟ ١ٖٜـ١ ,خـا٠ْٚٛى ٜـإ     َٝبْٛٚسا ي١ب١ضنا١ْٚططٜٔ ٠ٚ ١َٚقعٞ خاْٛٚ ٚ ١َٚقعٞ ت ْٝؿت١د

َٝو زضٚغيت ن١ٟ ي١غ١ض نٝا١ٜنٞ ظؤض خؤؾـٝـ ئ١طـ١   َٜٓ َٜهٞ ط١ٚض٠ ي١ٖ١ض ؾٛ َٝـت   ت١الض ض نٛيف١ن١ؾـٞ ظؤض ب
َٝهـ١ْٛن١ بـ١ظٜاز            َٝهـٕٛٚ, بؤٜـ١ َـٔ زٜـاضٟ نطزْـٞ نٛيفـ١ٟ ت َٟ بـؤ ت َٝت١ ْا٠ٚ١ٜٚ بؤ نـط ,ب١َياّ ٖاَٚٚياتٞ ْان

َٞ ٖـ١َٛٚ الٜـ١نُإ ب١ضش٠ٚ٠ْـسٟ خـ١َيهٞ ٖـ١شاض ٚ            ،ز٠ظامن ب١َياّ زٜػا٠ٚ١ْ ت١ئهٝـس يـ٠ٚ١ ز٠ن١َـ٠ٚ١ نـ١ ز٠بـ
َٞ ٚ ,غٛثاؽ. ١َٜٝناصيإ ي١ب١ضناٚب  نط

َٜع   ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١ض
َٞ ن١ خ١َيهٞ ١ٖشاض ,بـ١َياّ ئ١طـ١ض َٛضاعـاتٞ ز٠َٚي١َ١ْـسٜـ      َٞ ئ٠ٚ١َإ ي١ب١ضناٚ ب ناى قازض ١ََٖٛٚإ ز٠ب

.َٟ َٞ ئ١ٚ ت١ٚاظ١ْ ض ابطري َٟ خاْٛٚ زضٚغت ْان١ٕ ,ؾٛق١ زضٚغت ْان١ٕ ,ئ١ب  ١ْنط
 ر١ضَٛٚ ناى امساعٌٝ.
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َٜع امساعٌٝ حمُٛز عبسا  ي١ً:ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜعإ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ .ئ١ٚ ٜاغا١ٜ  َٟ, يـ١ ٜاغـان١    تب١ض ١بع١ٕ بؤئ١ٜ٠ٚ١ ع١زاي١ت ي١ نؤ١َيطا زا بـ١ضثابهط
َٜهٞ ١ّٖ خا٠ٕٚ ََٛيو ١ٖضزٚٚنٝإ ٖاَٚٚياتٞ نٛضزغتأْ ٚ ١ٖضزٚٚنٝؿٝإ ١ٜنػـأْ ي١ب١ضاَبـ١ض    زا ١ّٖ نط

ب١ض اغيت ئ٠ٚ١ٟ ن١ َٔ ز٠ٜبِٝٓ ي١ٚ ١َٖٛاض٠ زا ١ٜنػـاْٞ ْـابِٝٓ بـ١ض ٠ئٞ     ٜاغاٚ ئابٛٚضٟ ٚ نؤََٛيا١ٜتٞ زا ,
١َُٝ غ١زض ي١ خا٠ٕٚ ََٛيو ز٠ن١ٜٔ ,نْٛه١ خا٠ٕٚ ََٛيو ٠ٚ غـ١زض يـ١ خـ١َيهٝـ ز٠نـ١ٜٔ ٠ٚ غـ١زض يـ١        َٔ ئ
١َُٝ غ١ٜطٟ َٜه١ٝناْٝـ ئ١ن١ٜٔ ,ئ٠ٚ١ٟ ن١ خا١ْٜٚٛنٞ ١ٜ١ٖ ب١ضاغيت ب١ خا٠ٕٚ ََٛيو زاْسضا١ٜ ,ب١َياّ ئ  نط

خ١َيهٞ نٛضزغتإ به١ٜٔ ,خ١َيهٝهٞ ١ٜنذاض ظؤض ي١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ َٚيات١ ئ١ٚا١ْٟ نـ١ يـ١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ َٚيـاتٔ ١ٖضنـٞ     
َٝـٞ بط١ْـ٠ٚ١ َٚيات١نـ١ زٚاٟ ئـ٠ٚ١ٟ       غ١ض٠ٚت ٚ غاَاْٞ خؤٜإ ن١ ١ٜ١ٖ ١َٖٜٛٚإ رطؤؾت٠ٚٛ بؤئ٠ٚ١ٟ نـ١ ث

َٟ ثاض٠ ن َٝبهط ٕ ن١ ئ١ط١ْ١ ئ١ٚضٚثا نٞ ض٠دمٞ ؾاْٞ خؤٜإ ١ٜ١ٖ تٛاْٜٝٛا١ْ ١ْٖس ؤبه٠ٚ١ْ١ خا١ْٜٚٛنٝإ ث
َٜت٠ٚ١  َٟ بط١ض  َٝػتا ٖاَٚٚيات١ٝن١َإ ي١ ئ١ٚضٚثا ز١ٜ٠ٚ َٝط٠ ئ َٟ زا٠ٚ ي َُٜٞ نٛضزغتإ, خا٠ْٚٛن١ٜإ ب١نط ي١ ١ٖض
َٝػـتا        َٝـت بـ١ٚ قاْْٛٚـ١ٟ ئ َٝت٠ٚ١ ْاٚ خاْٛٚ ,خا٠ْٚٛن١ٟ ي١ ز٠غـت نـ٠ٚٛ ْاتٛاْ َُٜٞ نٛضزغتإ خؤٟ به ١ٖض

١َُٝ ث١غ١ْسٟ ئ١ن١ٜٔ,ئ١ٚ خا َٝت٠ٚ١ خا٠ْٚٞ خاْٟٛٚ خؤٟ خا٠ْٚٛنـ١ٟ يـ١ نـٝؼ    ئ َٝت بب ٠ٕٚ خا٠ْٚٛ ْاتٛاْ
َٟ زا٠ٚ,         َٝو ئ١ٚ ئُٝهاْٝات١ٟ نـ١ ٖـ١ٜب٠ٚٛ بـ١ خاْٜٛٚـ١نٞ زا٠ٚ ٠ٚ خـا٠ْٚٛنٞ بـ١ نـط ز٠نٞ ٜإ ئ٠ٚ١تا ن١غ

َٝػتا خا٠ْٚٛن١ٟ ي١ز٠غت ن٠ٚٛ ب٠ٚٛ ب١ ٖ َٝت, ئ َٜٝٛػيت ب١ خا٠ْٚٛن١ٜ١ بؤ َٓساَيهاْٞ خؤٟ ْاتٛاْ َٝػتا ث ٞ ئ
َٜهــٞ ١ٜنـ١ ئ١نــ١ّ ,بـ١َياّ خــا٠ٕٚ َـَٛيهٝـ ٖــ١ض          َٝـت ثؿــتٝٛاْٞ يـ١ نط َٝـت ٜــإ ظؤض ب َٜهـٞ ,ئ١طـ١ض نــ١ّ ب نط
َٜهٞ تـط زٚاٟ   َٜٝٛػت١ داض ٖاَٚٚياتٞ نٛضزغتا١ْ, بؤ١ٜ َٔ ثؿتٝٛاْٞ ي١ قػ١ن١ٟ ناى ناضزؤ ئ١ن١ّ ب١ض اغيت ث

َٜهٞ تطٟ به١ٜٔ ئ١َٔ ع١زاي١ت ي١ّ ٜاغا١ٜ زا ْاب١ِٓٝخب١ٜٔ ٜإ ت  ٚ ,ظؤض غٛثاؽ. طبري
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 ر١ضَٛٚ ناى يكُإ.
َٜع يكُإ غًُٝإ سػٔ :  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ .  ب١ض
َٞ ظٜـاتط        ١ٜ٠َٛٝى ي١غـ١زا غـ َٞ ٠ٚ بـ١ٖٝض ؾـ َٜت١ ي١ غ١زا غـ َٜص٠ن١ بهط َٜٝامن ز٠ن١ّ ب٠ٚ١ٟ ض  َٔ بؿتٛاْٞ ٖاٚض

َٝؿ١ٚ خ١ّ ٚ َٝت ن َٞ ٠ٚ ْاب َٜهٞ ظٜاز به١ٜٔ , نْٛه١ ١ََٖٛٚإ ئ١ظاْري ئ٠ٚ١ٟ ي١ خاْٟٛٚ  ١ْب َٛعاْاتٞ نط
َٟ ظؤض            َٝـت ٠ٚ ْاَـ١ٚ َٜـو ب ٍَ داض َٝـٓر غـا َٝهٞ ١ٜ١ٖ ٠ٚ ثؿـتطريٟ ئـ١ٚ ض اٜـ١ ز٠نـ١ّ نـ١ ث َٟ زا١ٜ و َٛعاْات نط

َٞ ٚ ,ظؤض غٛثاؽ. َٜص٠ٟ بس٠َ  زض
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 .ر١ضَٛٚ ز.ؾظإ
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َٜعز. ؾظإ اظيس عبسايكازض:   ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

ــ١َياّ     ــ١ًس١تٞ َٛئ١دري,ب ــت١ئذريٚ ١َغ ــ١ًس١تٞ َٛغ َُٝــ١ ي١بــ١ضز٠ّ زٚٚ ١َغ١ًس١تري,١َغ ــا١ٜزا ئ ــ١ّ ٜاغ ي
َٞ دٝٗـ١تٞ َـ١عين          َٝٞ ئ٠ٚ١ٟ نـ١ تـاقٝبِ نـطز ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ بـ َٝبٝين غ١ض٠نِٝ ي١غ١ض ئ١ّ ٜاغا١ٜ ١ٜ١ٖ ب١ث ت

َٝسا ١ْ١ٖ ن١ ي١ٚا١ٜ١ْ ي١ ثاؾ١ض ؤشزا ١َؾانٌٝ ٚ ططرت زضٚغـت بهـات   ئاَاز٠ نطا٠ٚ ن١ ظ ؤض د١ٚاْيب ططْط ت
ٍَ د١ٗٝتــ١ ١َع١ٜٓٚٝــ١نإ ٜــ١عين   َٝتــ١ ْــاٚ ث١ضيــ١َإ ي١طــ١ َٝـ ئــ١ّ ٜاغــا١ٜ ب َِٝ بــاف بــٛٚ ثــ ,بؤٜــ١ َــٔ ثــ
ــري        ــ١ي١ٕ, ١َْٖٛسٜػ ــ١ ١َغ ــ١عين ظ٠ضٜب ــ١تٞ َ ــ١با, دٝٗ ــإ ٖ ــ١ٟ خؤٜ ــ١ٚإ قػ ــ١دري ئ ــت١ئذريٚ َٛئ َٛغ

َٝذي ,قاْْٛٚٝـ بؤ ,َٛسا َٞ, ١َؾانٌٝ زضٚغت ز٠ب َٞ زضٚغت ز٠ب َري ئ١ٚا١ْ ئ١ّ ١َغ١ال١ْ ,نْٛه١ نٛؾتين ي
ئٝػتكطاضٟ َٛعا١َالت١, بؤ ثاضاغتين سُٝا١ٜٟ خ١َيو ٚ ١َغـايٝشٞ خ١َيهـ١, بؤٜـ١ َـٔ ز٠بٝـِٓ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ        

ساْـ١ب٠ٚٛ ئـ١ٚ يٝصْـ١ٟ    ظؤض ب١ ْاقػٞ ٖات٠ٚٛ ن١ ال١ْ١ٜ ططْط١ناْٞ ٜإ د١ٗٝت١ ١َع١ٜٓٚٝـ١نإ قػـ١ٜإ تَٝ  
َٝذي,     َٝٞ خؤٟ ١ْٝ تـ١ْٝا ظ٠ضٜبـ١ بـ ن١ ي١ّ ٜاغا١ٜزا ١ٜ١ٖ ز٠بِٝٓ يٝص١ْن١ يٝص١ٜ١ْنٞ ظؤض باف ١ْٝ ٜإ ي١د
َٝذي               َٝـسا ٖـ١ب َٝو ت َٟ ْؿـٝٓإ ن١غـ َٟ دٝٗـ١تٞ نـط َِٝ باؾـ١ يٝص١ْن١ئٝعارـ١ بهـط َٝذي َـٔ ثـ ظ٠ضٜب١ٟ عـ١قاض بـ

َٝهٝـ     ,غٛضر١ٟ تٝذاض٠ ن١ ظؤضب١ٜإ ئ١ٚا١ْٟ َٛئ١دطٕ ي١ َٝذي ٠ٚ سـانُ َٝـسا ٖـ١ب َٝو ت غٛضر١ٟ تٝذاض٠ ن١غ
  (َٔٝ َٞ ١ّٜ ي١غ١ض ئ١َ١ٟ ن١ ز٠َيـ َٝٞ ,ئ١َ١ َٛالس١ظ٠ٟ ز٠ٚٚػي١, َٛالس١ظ٠ٟ غ َٝت ي َمٔ ايكُٝم١   ١َغئٍٛٚ ب

َٝـت؟ قُٝـ١ٟ            ايه١ًٝ يًعكماض  َٝـت قُٝـ١ٟ نـٛيٞ ع١قاضقُٝـ١ٟ بٝٓا١ٜنـ١ ب ( ٚاظح ْٝـ١ قُٝـ١ٟ نـٛيٞ عـ١قاض ز٠ب
َٝذي, ظائٝـس٠   َٜذي, بؤئـ٠ٚ١ٟ           ئ١ضظ٠ن١ بـ َٝذي ي١بـ١ٜٔ ق١ٚغـسا ئ١َـ١ٟ بـؤ ئٝعارـ١ بهـط ٕ قُٝـ١ٟ ١َٚقٝع١نـ١ بـ

َٝــت)  َٝو تــ١عيري ز٠نــاتٔ ٠ٚ ئــ٠ٚ١ٟ نــ١ ز٠َي َٝذي ن١ئــ١ّ يٝص١ْٜــ١ ي١غــ١ض و ئ١غاغــ إ ال تعٜممس االجيمماض زٜــاضب
سٜط ( س١ق١ت١ٕ ئ١َ١ ١َغ١ي١ٜ١نٞ ت١قسٜط١ٜٝ بؤ ئ١ّ يٝص١ْ ت١عيري ز٠نـاتٔ, ت١قـ  ايػٟٓٛ عٔ اضبع١ باملا١٥

َٝذي ٠ٚ َٔ ١ٖضئ٠ٚ١ْس٠ َٛالسـ١ظ٠ّ   َٓٝ َِٝ باؾ١ ٠ٚنٛ خؤٟ سي ز٠ناتٔ,  ١ٜعين ي١ ١ٜن٠ٚ١ تا نٛاض ,بؤ١ٜ َٔ ث
 ١ٖبٛٚ, ظؤض غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
 ر١ضَٛٚ ئا١ْٖط خإ.

َٜع ئا١ْٖط عاضف   ضؤٚف:ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ .  ب١ض

َٜعإ ئ١ْــساَاْٞ ث١ض َٝؿــ٠ٚ١ زاْٝؿــت١ٓٝ  بــ١ض َِٝ خــؤف بــٛٚ ئــ١ٚ نٛضغــٝا١ْٟ نــ١ يــ١ ث يــ١َإ, َــٔ غــ١ض٠تا ثــ
َٝسابا ,بؤ؟نـْٛه١   ١َٜٓضٜإ ت ٠ٚظاض٠تٞ ب١ي١زٜات ٚ ١ٖٜئ١ٟ ئٝػتٝػُاضٚ ٠ٚظاض٠تٞ ع١زٍ ٠ٚٚظاض٠تٞ َاي١ٟٝ ْٛ

َٞ ١ٖض يـ١ ٜـ١ى ن١يُٝـ١ٟ ئـ١ٚ ْٝػـب١ت١ )      ١ ؽُمر َمٔ قُٝم١ ايهٛيٝم    ئ١ٚ قا١ْْٚٛ ئ١ط١ض ت١َاؾاٟ به١ٟ ز٠َي
َٝري ت١قسٜطٟ قُٝـ١ٟ نـٛيٞ يًعكـاض    يًعكاض َٝهطز ١ٜ١ٖ,ن١ ز٠َي ( ع١قاض ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ٚ ٠ٚظاض٠تا١ْٟ ن١ بامسإ ي

َٞ به١ٜٔ, نْٛه١ ئ٠ٚ١ عٝالق١ٟ ب١ َاغت١ض ثالٕ ٚ ئٝػتٝػُاض ١ٜ١ٖ  َٝت ظؤض ظؤض ب١ ت١ٚاظٕٚ قػ١ن١ٟ ي ز٠ب
  ٟ َٝٛاظ َٝٛاظٟ ئـ١ٚض ؤ ٠ٚى ؾـ غـب١ٜيَن ْٝـ١ ئـ١ٚ َاغـت١ض ثالْـ١ٟ نـ١        عٝالق١ٟ ب١ ٠ٚظاض٠تٞ ب١ي١زٜات ١ٜ١ٖ ؾ
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َٞ غاَيٞ زٟ ئ١ٚ َاغت١ض ثال١ْ ١ْٝ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ئ١ٚض ؤ ئ١َٔ سٛنُٞ ي١غـ١ض   ئ١َٔ زآَا١ٜ ت١ختٝت به١ّ يؤ غ
َٜباظ ي١غ١ض ئ٠ٚ١ٟ زاتا١ٜنٞ رٝعًـٞ ي١غـ١ض ١َغـش١نٞ    ,ئ١ز٠ّ  ٍَ قػ١ناْٞ ناى عُط ٚ ناى ز.ض يؤ١ٜ َٔ ي١ط١

َُٝـ١ بتـٛاْري قـ١ضاضٟ     رٝعًٞ ١َٜساْٞ س١قٝكٞ ١ْٝ ي١ َاب١ٜ َٜػتإ خإ باغٞ نطزنـ١ ئ َٝو ن١ نٛ ين ت١ٚاظْٚ
ٍَ َٞ بع٠بـت تـ١عيٝين ئـ١ٚ غـٝعط٠ٟ          ي١غ١ض بس٠ٜٔ,ي١غ١ض غٝعط٠ن١ ي١ط١ َٜباظضيـ١ نـ١ ز٠َيـ ت١قسٜطٟ نـاى ز.ض

َُٝاْٞ طٛتـ١ْٞ تـا غـ١ض      ٍَ  قػ١ن١ٟ غ١زا غ١زٟ ناى ئاغؤضي١ ١ٖتا ز٠ضزٟ غـً به١ٜٔ ٚ بعاْري ٚ بط ؤٜٔ,ي١ط١
َٝػكإ َِٝ يؤ؟ نْٛه١ ئ٠٠ٚ١ٟ ناى ئاغؤ طٛتٞ ض اغت١ باْك١نإ ئ١َط ؤ باْل بـ١خؤٟ َـَٛيهِ يـؤ ز٠نـط ٟ     ئ ًَ ,ز٠ؾ

    َٞ َٜعإ َٛغت١ي١س١نٞ ظؤض ظؤض ق١زِٜ ١ٖٜـ١ نـ١ ز٠َيـ َٟ َٔ ز٠تامن ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ ئ١ط١ض ض٠ئػُاٍ مب ب١ض  ي١ ز٠ض
َٝه١ٚا٠ٚ١ْ ض ٠ئػُاٍ ظٜط٠ن١ , ض ٠ئػُاٍ ئ١ٚض ؤ د َٝط٠ ب١ ض ٠ئػُاٍ د١با١ْ, ب١ث ١ضٜئ١ ,ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ٟ ن١ ئ١َٔ ي

َٝـٞ      َٜهـٞ ي َٞ ٚ نط َُٜٓـ١زات ١َٜٓزات ٚقـإْٛٚ ض  َِٝٓ َايٝو ض  َٟ بٝٓا١ٜنٞ بهط ّ ٚ بري ٚخ ََٛيهٞ ز٠ٜفطؤؾِ ز١َ٠ٚ
َٝهٞ ئٝػـجاْٝا            َِٜٓ غـب١ٚ زٚٚغـب١ٟ ز٠نـِ يـ١ باْكـ١نٞ ٜؤْـإ ٜـإ يـ١ بـاْك َٜهٞ بؿٛ ز٠ض١ْنٞ ٚ غ١ض ي١ نط

َِٝ ئ١ٚ باْك١ خؤٟ َ َٞ ظؤض ظؤض بـ١ز٠قٝكٞ ت١َاؾـاٟ       زاٜس٠ْ َُٝـ١ ز٠بـ َٜعإ ئ َٛيهِ يؤ ز٠نط ٟ ,ئٝٓذا بؤٜـ١ بـ١ض 
َٜهٞ ٚ خا٠ٕٚ ََٛيو  َٟ ت١ٚاظٕٚ ي١ َاب١ٜين نط ئ١ٚ قا١ْْٟٚٛ به١ٜٔ ٠ٚ ئ١ٚ قا١ْْٚٛ ١َغش١نٞ ١َٜساْٞ ز٠ٚ

 ز٠بٞ ث١ٜسابٞ ٚ, ظؤض ظؤض غٛثاؽ, ١ٖضئ٠ٚ١ْس٠ قػ١ّ ١ٜ١ٖ.
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/غ١ض  ؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١ض

 ر١ضَٛٚ ناى ؾؤض ف.
َٜع ؾؤض ف غٝس جمٝس:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
  ( َٞ َٝب١ٝٓٝى ٜـ١نٝإ ز٠َيـ عكمس  يططفم٢  َٔ ب١طؿيت ثؿتطريٟ ي١ ١َٖٛاضنطزْٞ َازز٠ٟ زٚٚ ز٠ن١ّ ب١ن١ْس ت

َٞ ٟاالجياض َٟ ٟ غاَيا١ْ به١ٕ ن١ ب١ث َٝسان٠ٚ١ْٚٛ ب١ نط ٍَ ث َٞ غا َٝؿـو    ( ي١بؤٜإ ١ٜ١ٖ ي١ زٚاٟ غ ئ٠ٚ١ٟ نـ١ ث
َٜهـ١ٚتٜٛٚٔ ي١غـ١ض ئـ١ٚ ئ١غاغــ١ , بـ١َياّ )      َٝط١ؾــتبِ    يطمطف عكمس االجيماض   ي١غـ١ضٟ ض  َٝـٞ ت ( ئ٠ٚ١ٜــ١ نـ١ َـٔ ي

َٝهٝإ خـؤٟ بـ١            َٝسانـ٠ٚ١ْٚٛ بهـ١ٕ ,زاضيـ١ٕ ٜـ١ن َٜـو ز٠نـ١ٕٚ ٚ زاٚاٟ ئـ١ٚ ث ١ٖضزٚٚنٝإ ب١ٜ١ن٠ٚ١ نـؤٕ ض 
َٞ ٚ زاٚا ز٠نــات, ئــ٠ٚ١ٟ تطٜــإ ض ٠ْطــ١ ثؿــتطري  َِٝ باؾــ١ ئ١طــ١ض  ١َغــسٚٚض ز٠ظاْــ َٞ ْــ١نات ,بؤٜــ١ َــٔ ثــ ٟ يــ

َٞ ي َٟ  ٠ض١ت١َ١ب١غت١ن١ ي٠ٚ١ٟ ب )ال٣ ر٢ عكس ا اض ١ٖضزٚٚنٝإ ب١ ١ٜن٠ٚ١ زاٚاٟ ئاَيٛطؤض ٠ن١ به١ٕ بٓٛٚغـط
َٝبٝين ز٠ّٚٚ غـ١باض٠ت         ططف َٝبـٝين ١ٜنـ١ّ,ت َِٝ ٚاْٝـ١ ٖـ١ضزٚٚنٝإ ئـ٠ٚ١ ت َٝو ي١ٚا١ْ زاٚا بهات َـٔ ثـ ( ١ٜن

َٜص٠ٟ ن َٝت ي١ ب١طؤض اْهاضٟ ي١ ض  ٍَ ئ١ط١ض  ي١غ١ض بٓه١ٟٓٝ ق١ُٟٝ نٛيٞ ع١قاض ب َٞ غا َٟ ٟ غاَيا١ْن١ زٚاٟ غ ط
( َٞ َٞ ,باؽ ي٠ٚ١ف ز٠نا ز٠َي َٜت١ ي١غ١زا زٚٚ ٜإ ي١غ١زا غ ( التعٜس عمٔ االدمط٠ ايػم١ٜٛٓ   غ١زا نٛاض ظؤض٠ ,بهط

َٝو ي١ خٛؾو ٚ بطاٜإ باغٞ ئ٠ٚ١ٜإ نطز ؾ١ضت ١ْٝ ق١ُٝتٞ عـ١قاض تـ١ْٗا ي١ب١ضظ   َٝـت   ٠ٚنٛ ب١ؾ بْٛٚـ٠ٚ١ ب
َٝؿٓٝاضٟ ئـ٠ٚ١ ز٠نـ١ّ    َِٝ ٚا١ٜ َٔ ث َٟ ,ن١ ق١ُٝتٞ ع١قاض زاب١ظٟ ث ,ر١تط٠ٟ ٚا ١ٜ١ٖ ق١ُٝتٞ ع١قاض زائ١ب١ظ

( َٟ َٞ      التكٌ ٚال تعٜسبٓٛٚغط ( ب١ؽ باؽ ي١ ظٜاز٠ن١ نطا٠ٚ, باؽ ي١ ظٜاز٠ٟ ق١ُٝتٞ نـٛيٞ عـ١قاض نـطا٠ٚ , ئـ
َٞ ال تكٌ خؤ ر١تط٠ ١ٜ١ٖ ق١ُٝتٞ نٛيٞ ع١قاض زائ١ب١ظٟ , ئ١ٚ نا ًَ َٞ زاٚا بهات ب ت١ بؤ ال١ْ١ٜن١ٟ تطٜـ ١ٖب
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ــ١ّ زاٚاٟ           ــٓٝاض ز٠ن َٝؿ ــٔ ث ــ١ َ ــات ,بؤٜ ــٕٛٚ ز٠ن ــاز ب ــٞ ظٜ ــ١ْٗا باغ ــط٠زا ت َٝ ــات  ي ــٞ به زاٚاٟ ن١َب٠ٚ١ْٚٛؾ
ــات        ــ١ به ــ١ٚ ق١ُٝت ــ٠ٚ١ٟ ئ ــٞ زاٚاٟ ن١َبْٛٚ ــسٚض ز٠ظاْ ــ١ ١َغ ــؤٟ ب ــ٠ٚ١ٟ خ َٞ ئ ــ١ب ــاؼي ٖ ــ٠ٚ١ف َ ن١َبْٛٚ

َٟ بـؤ يــ١ناتٞ      ,ي١ب١ضئـ٠ٚ١ٟ ق١ُٝت١نـ١ٟ زابـ١ظ٠ٜٛ ئ    ١طــ١ض يـ١ناتٞ ب١ضظبْٛٚـ٠ٚ١ٟ قُٝـ١ت ي١غــ١ضٟ ظٜـازبهط
َٝب١ٝٓٝنٞ تطٜؿِ ي١غ١ضئ٠ٚ١ٟ زاْإ  ٜـاخٛز ظٜـازنطزٕ    َٜت٠ٚ١ , ٠ٚ ت ن١َب٠ٚ١ْٚٛزا ق١ُٝت١ن١ بؤٟ ن١َٓ١نط
َٞ, ب١َيهٛ ي١غ١ض َٛقٝعٞ ع١قاض٠ن١ٚ  َٟ ٟ غاَيا١ْن١ ي١غ١ض ق١ُٝتٞ ع١قاض٠ن١ ١ْب َٜص٠ٟ نط ٜا ن١َهطز٠ٚ١ْٟ ض 

َٝت,ي١غ١  ظؤض غٛثاؽ.  ض ١َٖيهؿإ ٚ زانؿاْٞ باظاض  ب
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

 ر١ضَٛٚ ناى ؾٛإ نابإ.
َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ دالٍ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
ضزٚٚ غ١ض٠تا ثؿتطريٟ ي١ٖ١َٛٚ ئ١ٚ بؤنٕٛٚ ٚض ٠ئٝا١ْ ز٠ن١ّ ن١ ت١ئهٝسٜإ ي٠ٚ١ نطز ن١ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ  ٖـ١  

َٝٓري          َٜهـٞ زا زاٜؿـه َٜـو بـ١الٟ  نط َُٝـ١ تؤظ َٜت , ز٠ّٚٚ بؤئـ٠ٚ١ٟ نـ١ ئ َٝؿ١ٜ١ ي١ب١ضنـاٚبطري ت١ض٠ؼي ئ١ٚ ٖاٚن
َٟ يــ١ٚ     َُٝــ١ ٚ َٛغــت١س١قوٕ ب١ض اغــيت  بــ١نط ب١ت١غــ١ٚضٟ َــٔ نــْٛه١ ئ١ٚاْــ١ ســ١قٝإ ظؤضتــط٠ ي١غــ١ض ئ

َٞ ئ            َٟ بـ١ ي١غـ١زا غـ ١َٜٓزإ , بـ١ض اٟ َـٔ ئـ١ٚ ي١غـ١زا نـٛاض٠ ئ١طـ١ض بهـط َٞ    ؾـٛ َُٝـ١  ي١ٚا١ْٜـ١ ي١غــ ١ٚناتـ١ ئ
َٝٓر ٖـ١ّ     َٟ ب١ ي١غـ١زا نـٛاضٚث َٝت ٠ٚ زاٚاٟ ئ٠ٚ١ ١ْن١ٜٔ بهط َٝهٞ باف ب َٝت ظ١َ٠ْ َٜهٞ باف ب غاَي١ن١ف بري
  َٞ َٝهٞ باف ز٠بـ َٞ ب١ت١غ١ٚضٟ َٔ  ت١ٚاظْٚ َٟ ب١ ي١غ١زا غ َٝت ١ّٖ ْٝػب١ت١ن١ف نٛاض٠ن١ بهط َٞ ب غاَي١ن١ غ

َٜهٞ زا ٚ , ظؤض غٛثاؽ.  ب١الٟ نط
 َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإب١ض

 ر١ضَٛٚ ناى بطٖإ.
َٜع بطٖإ ضؾٝس سػٔ  :ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ .  ب١ض
     َٟ شَاض٠ٜــ١نٞ ظؤض يــ١ ئ١ْــساَٞ ث١ضيــ١َإ ثطغــٝاض ٚ ئٝػتفػــاضٜإ ٖــ١بٛٚ ي١غــ١ض قا١ْْٚٛنــ١ ئ١طــ١ض بهــط

َٝت٠ٚ١.ثطغٝاضٟ ١َٖٜٛٚامن ْٛغ٠ٚٛٝ بؤ ب١ضناٚ ض ْٚٚٝإ تا سٝه١ُت ي١ّ   ت١عسٌٜ قا١ْْٝٚٛ بؤٜإ ض ٕٚٚ ب
١َُٝ ْٝػب١ت ن١ٝ ي١ٚ َازز١ٜ٠ بؤنٞ ئ١ٚ َازز١ٜ٠ زاْطا٠ٚ؟ َٝت ئ َٜع ناى س١َ١ غعٝس ئ١َي  ب١ض

١َُٝ ضٚٚصيإ نطزؤت٠ٚ١ ي١ َازز٠ن١)  ٔ    ئ َٜو    بايٓػب١ يًعكماضات املمؤدطٙ يغمطض ايػمه َٜع ( تـ١ْٗا بؤئ٠ٚ١ٜـ١ ,بـ١ض
   َٝ َٜهـٞ غـاَي َٞ نط َٝـت ٚ زٚاٟ زاٚاٟ ئٝعـاز٠ٟ ت١قـسٜط       ١ٖض ناى س١َ١ غعٝس ئـ١َي َٜٞ ططتب َٝػـتا بـ١نط َٝـ ئ و ثـ

َٟ ,خـا٠ٕٚ ََٛيـو سـ١قٞ ْٝـ١ قا١ْْٚٛنـ١ف نـ١                ١َٓٝثـ١ض  ٍَ ت َٞ غـا َُٝـ١ ٚتَٛٚاْـ١ غـ بهات يـ١ خـا٠ٕٚ ََٛيـو, ئ
ــطا٠ٚ      ــؤَيٞ بهــ١ٟ ي١ئاخري٠نــ١ٟ ْٛٚغ َٝؿــتا ز٠ضْــ١نطا٠ٚ ئ١طــ١ض غــ١ٜطٟ َــ١ٚازٟ ثطؤتؤن ز٠ضَــإ نــطز٠ٚٚ ٖ

ًَاٚنطز َٝـت         ت١ئطخيٞ ب َٝو بٛٚب َٟ, ئـ١ٚ ٠ٚختـ١ غـاَي ٠ٚ١ْٟ ي١ د١ضٜس٠ٟ ٚقائع نٛضزغـتإ ئـ٠ٚ١ تـ١ْفٝع ز٠نـط
ــٛاض ظؤض٠ ئــ٠ٚ١        ــ١زا ن ــ١ غ ــب١تٞ ي َٞ ْٝػ ــ١َي ــٞ ئ َٜه َٜيَن,نط َٝج١ض ٍَ ت ــا َٞ غ ــ َٞ غ ــ ــ١ْٗا ز٠ب ــات ت ــيَت به َٞ ؾ ْــاتٛاْ
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َٝو ئٝكواسـات ١ٖٜـ١ زٚا      َٞ ضاغـت١ نؤَـ١َي َٜت٠ٚ١ بؤ غ١ٚتٞ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ بـ١َي ٜـٞ َـٔ ئ١خي١َـ١    ئ١ط١ض
ب١ضز٠غـــيت غـــ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضيـــ١َإ, ئاٜـــا ْٝػـــب١ت١ن١ نـــ١ْس٠؟ ي١غـــ١زا نـــٛاض ظؤض٠ ض ٠ئـــٞ د١ْابٝـــ١تٞ   

َٝت؟  َٞ ب َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ ْٝػب١ت١ن١ ن١ْسٟ ي  َٛست١ض١َ٠ ئ٠ٚ١ ز٠خط
ٍَ ئـ٠ٚ١ف ئٝكوا      َٝـٓر غـا َٜتـ١ ث َٞ غـاَي١ن١ بهط َٞ غ َٝط: ئ١َي سـٞ  باؽ ي٠ٚ١ ئ١نات ٖات١ٓٝ غ١ض قػ١ناْٞ ناى زي

َٝـت       َٞ قُٝـ١تٞ نـٛيٞ ب َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ, ١ٖض٠ٖٚا زاٚا ز٠نا ي١غـ١زا غـ َٝه١ ت١قسضيٞ ز٠ن١ٜٔ ٚ خبط ن١ْس ن١غ
   َٞ َٝهٞ دٛاْٞ ٖـ١بٛٚ زٚٚ غـ َٝط ئٝكواس ١َُٝ الضضيإ ١ْٝ ب١ز٠ْطساْٞ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ, ١ٖض٠ٖٚا ناى زي ئ

َٟ ١ٜن١ّ بؤ ي١غ َٞ داض َٞ   ئ١ْساَٞ ث١ضي١َإ ت١ئٝسٜإ نطز ٠ٚ ز٠َي َٝٓذٞ ق١ُٝتٞ نٛيٞ ع١قاض ي١غـ١زا غـ ١زا ث
َٝـٓر بـؤ           َٟ  بـا ي١غـ١زا ث َٝـو ئـ١نط َٟ زٚاٟ ئـ٠ٚ١ نـ١ ظٜازنطزْ ٚ نٛاض ن١ ق١ُٝتٞ نٛيٞ ع١قاض ت١قسٜط ئـ١نط
َٝهٞ ١َْتٝكٝـ١ٚ ع١زاي١تٝؿـ١ٚ ز٠خي١ٜٓـ١ بـ١ضز٠ّ          َٝت ئـ٠ٚ١ ؾـت ي١غ١زا ز٠ ئ١ٚ ْٝػب١ت١ٟ داضٟ ١ٜنـ١ّ ْـ١ب

َٜط١ٟ غ١ َٜع٠ٚ٠ ,ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ي١ض   ضؤنا١ٜتٞ ب١ض
َٝه١ ز٠خي١ٜٓـ١ بـ١ضز٠ّ غـ١ضؤنا١ٜتٞ             ٍَ ئٝكواسـٞ نـ١ْس ن١غـ َٝـٓر غـا َٜتـ١ ث ٍَ بهط َٞ غـا َٞ:غ ناى ز.اظيس ئ١َي
َُٝـ١ يـ١ قا١ْْٚٛنـ١         َٞ ز٠نـات  ئ َٞ غاَي١ن١ نـ١ٟ ز٠غـت ثـ َٞ غ ث١ضي١َإ بٝدات١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ, ناى ئ١ظي١ز ئ١َي

ًَاٚب٠ٚ١ْٟٚٛ  َٝسا٠ٚ ي١ ض ؤشٟ ب َٞ ز٠نـات,      ئ١ّ ٜاغـا١ٜ يـ١ ض ؤشْاَـ١ٟ    ئٝؿاض٠شيإ ث ٚقـاٜعٞ نٛضزغـتإ ز٠غـت ثـ
َٞ يــ١  َٟ بــ١  15ت١ع١ٓنــ١ ئــ١َي َٞ ئ١ْــساَٞ ث١ضيــ١َإ بــٛٚ ئــ٠ٚ١ف   31ض ؤش٠ٚ٠ بهــط ض ؤش ئــ٠ٚ١ ئٝكواســٞ غــ

َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ ,ز٠ضباض٠ٟ ٚت١ناْٞ ناى دـ١َاٍ   َٝهٞ تط ن١ خبط ز٠خ١ٜٓ١ ب١ضز٠غيت ضاظاٚ خإ ٚ ن١ْس ن١غ
 ٍَ َٞ غـا َٞ ي١غـ١زا نـٛاض٠ن١       تاٖري غ َُٝـ١ف ٖـ١ضٚاَإ     (عًـ٢ إ ال تعٜـس  )باؾـ١ خـاَيٞ ز٠ّٚٚ ئـ١َي َٝـت ئ ٟ تٝاب

َٝـت بـ١ ئٝتٝفـاقٞ ٖـ١ضزٚٚ            َٝت, نـ١َو ب َُٝـ١ ٚتَٛٚاْـ١ ظٜـاتط ْـ١ب ْٛٚغ٠ٛٝ ئ١ط١ض زٜك١تٞ َازز٠ن١ بـس٠ٟ ئ
َٝهٞ تط ي١ض ٟٚٚ ظَا١ْٚاْ َٝهٞ َاْعٞ قإْٛٚ ١ْٝ, َٛقت١ضحي ٠ٚ١ٝ ي١ال١ٜٕ ناى ت١ض٠ف ظؤض دائٝع٠ٚ ٖٝض ١ْغ

 ( َٟ َٟ ئٝكواسٞ نٛاض٠َٞ ئ٠ٚ١بٛٚ بهـط  ال٣ َمٔ طمطق ايمسع٣ٛ     ع٠ٚ١ْٝٚ١ زضا غٛثاغٞ ئ١ن١ٜٔ ,ئ١ط١ض بهط
َٝٞ ْٝـ١ ئ١طـ١ض    َٞ ت١ي١بٞ ئٝعاز٠ٟ ت١قسٜط بها ,ٖٝض الضٜؿُإ ي َٝو ئ١تٛاْ ١َُٝ ١َب١غتُإ ئ١ٜ٠ٚ١ ١ٖضال١ْٜ ئ

 ال٣ ططف ,َٛغت١ي١س١ن١ به١ْ١ 
َٜع ظن١ٝ خإ ئ١َي َٝت , باؾـ١  ب١ض َٝت ئٝعاز٠ٟ ت١ قسٜط خاَيٞ ز٠َٚٚٞ ي١غ١زا نٛاض ظٜاز ١ْب ٍَ ب َٞ غا َٞ باؾ١ غ

َٝــت  َٞ ي١غــ١زا نــٛاض ظٜــاتط ب َُٝــ١ف ٖــ١ضٚاَإ ٚتــ٠ٚٛ ْــاب َٜتــ١  15ئ َٞ باؾــ١ بهط ض ؤش ئ١َــ١  31ض ؤش٠نــ١ٟ ثــ
١َّٝٝ خـايَ   ٠َٛٝ , ٠ٚ غـ َٞ بـا سـانِ    ئ١خ١ٜٓ١ ب١ضز٠ّ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ بؤئ٠ٚ١ٟ بٝدات١ ز٠ْطساْٞ ئ ٞ ئـ١َي

َٟ ت١قـسِٜ ئـ١نطا , زٜـاضٟ        َٝؿـ٠ٚ٠ٚٛ دـاضإ ئـٝعواظ َٝه١ٚا١ْٟ داضٟ ث َٝهطز٠ٚٚ ب١ث ١َُٝ ٚاَإ ي ق١ضاض ١ْزا , ئ
ٍَ خٛبــ١ضاٚ   َٝــت يٝص١ْٜــ١نٞ ز٠ضئــ١نطز ي١طــ١ َٞ ئــ٠ٚ١ٟ تــ١ئطخيٞ َطارــ١عات زابٓ ْــ١نطا بــٛٚ نــؤٕ بــٛٚ بــ١ب

َٝ َٝهطز٠ٚٚ ئ١جماض٠ بب ١َُٝ ٚاَإ ي َٜت ي١ ١َٚازٟ َطافع١ ٜا غبٌٝ اغتعذاٍت ب١ ) ظ٠ضٜب١ٟ ع١قاض ٚ ئ ( ببٝٓط
َٝٞ ١َٚازٟ َٛغت١عذٌ ي١ قاْْٛٚٞ َٛضار١عاتٞ ١َز٠ْٞ   .ب١ث

َٝهٞ دٛاْٞ نـطز٠ٚٚ   َٞ َٓٝـ ٚئ ئٝكواس َٝط ئ١نا ,ب١َي َٞ ثؿتطريٟ ناى س١َ١ غعٝسٚ ناى زي ٖاٚض اظ خإ ئ١َي
َٞ ي١غ١زا نٛا َٝط ٚ ناى س١َ١ غعٝس ,١ٖض٠ٖٚا ئ١َي ض ظؤض٠ ئ١خي١ٜٓ١ ب١ضز٠َٞ غـ١ضؤنا١ٜتٞ بؤئـ٠ٚ١ٟ   ناى زي
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َُٝـ١ ئٝؿـاض٠شيإ           َٜت ئ َٞ خا٠ٕٚ ََٛيـو بـ١ ئـاض٠ظٟٚٚ خـؤٟ ظٜـازٟ ئـ١نا ْـ١نط ١َّٝٝ ئ١َي بٝدات١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ ,غ
ــ١ضو        ــ١ض ٖ ــات ئ١ط ــ١قاضٟ به ــ١ٟ ع ــط٠ٟ ظ٠ضٜب ــًُٝٞ زاٜ ــ١ٟ ت١غ ــ١ ع١قس٠ن ــ١خ١ٜ١ى ي َٜعّ ْٛغ ــ١ض ــسا٠ٚ ب َٝ ث

ي١ٚ َٛز١ٜ٠ نٞ ْٝػب١ت ظٜاتط بٛٚ ئ١ٚ ٠ٚخت١ ئ١ٜسا ب١ ئٝسعاٟ عـاّ  َٛخاي١ر١ٜ١ى ١ٖبٛٚ ي١ٚ ظٜازنطز١ْ 
َٟ , ئــ٠ٚ١يإ عــٝالز نــطز٠ٚٚ يــ١ّ قاْْٛٚــ١ ,    ٍَ خــا٠ٕٚ ََٛيــو زا ئــ١نط ٚ يــ١ ْٝعاَــٞ  عــاّ ئٝذطائــات ي١طــ١
َٟ يـ١ّ َازز٠ٜـ١ باغـٞ ََٛيهٝـ١ٟ عاَـ١َإ              َٝٓاغـ١ بهـط ١ٖض٠ٖٚا باغٞ ئـ٠ٚ١ ئـ١نات ََٛيهٝـ١ٟ عاَـ١َإ بـؤ ث

  .١ْنطز٠ٚٚ

َُٝـ١ ئ١خي١ٜٓـ١ ب١ضز٠غـيت غـ١ضؤنا١ٜتٞ ئٝكواسـٞ            َٞ , ئ َٜتـ١ يـ١ غـ١زا غـ َٞ ي١غ١زا نٛاض بهط ْاغو خإ ئ١َي
َٝـت الَـإ             َٟ تـا ٚاظٜـح ب َٝه١ بٝدات١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ زاٚاٟ تـ١ٚظحيٞ ظٜـاتط يـ١ يٝصْـ١ٟ قـاْْٛٚٞ بـسض ن١ْس ن١غ

َٜه١ يــ١ٚ باغــٞ قُٝــ١ٟ نــٛيٞ عــ١قاض٠نا , قُٝــ١ٟ نــٛيٞ عــ١قاض ي١غــ١ض ئــ١ٚ ئ١غاغــ١ٜ١ َــ ١تطٟ ئــ١ضظ نــ١ْس
َٝهـ٠ٚٛ  ٠ٚ نـؤٟ ئ١ناتـ٠ٚ١ نـ١          َٜو نـطا٠ٚ ٠ٚ نـ١ْسٟ ت َٜت١ غ١ضٟ ب١نـٞ َـ١ٚاز َٝطا١ٜ ٠ٚ ق١ُٝتٞ بٝٓاف ز د
نؤٟ نطز٠ٚ٠ ١ْتٝذ١ٜ١ى ئ١نا ئ١ٚ ١ْتٝذ١ٜ١ ت١قػُٝٞ ي١ غ١زاٟ ئ١ٚ ْٝػب١ت١ ئ١نا ن١ زاْطا٠ٚ بؤ ب١ضنـاٚ  

َٜعتإ زاٚاٟ تـ١ٚظحيٞ ظٜـاتط يـ١ يٝصْـ١ٟ       َٝـت الَـإ ,ت١ٚظحي١نـ١       ض ْٚٚٞ بـ١ض َٟ تـا٠ٚنٛ ٚاظح ب قـاْْٛٚٞ ئـ١نط
ــ١   ــ١ ي ــٞ     15/7ئ٠ٚ١ٜــ١ ن ــٛ ب١ضثطغ ــازاض٠ ٠ٚن ــإ ئاط ــتإ خ َٜػ ــ١ض نٛ َٟ ئ١ط َٞ ئــ١نط ــ١د َٝب ــاَي٠ٚ١ د ــ١ّ غ ٟ ئ

   َٔٝ َُٝاْٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ن١ْس٠ٖا َٛظ٠ن١ض٠ٚ ن١ْس٠ٖا ٠ٚدب١ خ١َيو ٖاتٕٛٚ نـ١ ز٠َيـ ْٛٚغٝٓط١ٟ غً
ًَ ١َُٝ زٚناصيإ ب١غ١ض قف َٜطـ١ ْـاز٠ٜٔ بـ١ قـاْْٛٚٞ َـ١ز٠ْٞ َازز٠نـاْٞ          ئ َٜهـٞ نـؤَيٞ ْانـ١ٕ , ض  ٞ نط ٠ٜٛ , نط

َٜو ي١ قاْْٛٚٞ ١َز٠ْٞ غـاَيٞ    741 َٜـت ,         1951ب١ض٠ٚ شٚٚض ض  ٍَ بهط َٜتـ١ غـ١ضَإ ٚ نـؤ َُٝـ١ ئٝٓـعاض بهط ئ
         َ َُٝاْٞ زا  ئاؾـيت نؤ َٝطٚ يـ١ غـً َٞ , يـ١ ٖـ١ٚي ١َُٝ تٛٚؾٞ ١َؾانٌٝ ئـ١بري ٚ ئـاشا٠ٚ زضٚغـت ئـ١ب ١َياٜـ١تٞ ٚ  ئ

َُٝـ١ ت١عسًٜـ١ناصيإ    َٜت١ ١َتطغ٠ٚ١ٝ , بؤ١ٜ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ئ َُٜٞ نٛضزغتإ زا ئ١ن١ٚ ئاؾيت ٚ ئاضاَٞ ي١ ْاٚ ١ٖض
٠ٚ١َٜٓ بؤ ٜاغاٟ  ٍَ ٠ٚضططتين ئ٠ٚ١ٟ ب١ ١ْظ٠ض ئٝعتٝباض ي١ زٚاٟ غـاَيٞ   1979ٟ غاَيٞ 87نطز٠ٚٚ  بط١ض  ي١ط١

َٝٞ قاْْٛٚٞ غـاَيٞ   3113 َٟ ٖـ١ض ب١َـ١ز٠ْٞ        ئـ١ٚ َٛيَ  ٠ٚ٠3118 ٜإ ب١ث هاْـ١ٟ  بـ١ َـ١ز٠ْٞ زضإٚ بـ١ نـط
َٟ ْؿـٝٓامن    َٜباظ زاتاَإ ال ١ْٝ ئ١ٚ زاتا١ٜ ٠ٚنٛ َٔ بعامن ي١ نؤ١ََي١ٟ نـط ٠ٚ١َٓٓٝ ,ز٠ضباض٠ٟ قػ١ناْٞ ز.ض ئ١َ
َٜهٞ بؤ خاْٛٚ ,ب١َياّ بؤ زٚنإ ْاظامن باؽ ي١ ق١ُٝتٞ ئ١ضظ ٚ بٝٓا ئ١نات  ثطغ٠ٛٝ ََٛه١ٓٝ ١ٖؾتا ١ٖظاض نط

١َُٝ ب١َي َٜو ئ١نات ١َٖيب١تـ١ ئ١طـ١ض   ئ َٟ ئ١ٚ خا٠ْٚٛ ي١ٚ ١َٚقٝع١ ن١ْس َٜٝٛػت١ ب١ْ١ظ٠ض ئٝعتٝباض ٠ٚضطري َٞ ث
َٝهٞ ظؤض عازٜال١ْٜـ١    ظٜاتط بهات ١َتط٠ن١ٟ ططاْو٠ ئ١ط١ض ن١َو بها ١َتط٠ٟ ئ١ضظ٠ن١ ١ٖضظاْو٠ ,بؤ١ٜ ؾـت

َٝٞ قاْْٛٚٞ  ٠َٛٝ ض ؤٜؿت٠ٚٛ يٝذإ ق١ُٝتٞ ١َتط ب 1979ٟ غاَيٞ 87ب١ث ١ َـ١تطٟ ئ١ضظ٠نـ١ٟ سػـاب    ب١ٚ ؾ
ٍَ ق١ُٝتٞ ١َٚازٟ بٝٓا١ٜ   .نطز٠ٚٚ ي١ط١

ــ١نات ٠ٚ        ــطزٕ ئ ــاز ن ــٛز٠ ظٜ ــب١ ئــ١نات َ ــسْٞ ْٝػ ــ١ زاٚاٟ زاب١ظاْ ــب١  ن ــٛز٠ٚ ْٝػ ــاض٠ٟ َ ــٌ ز٠ضب ــاى خًٝ ن
ــ١ٟ          ــ١ ق١ُٝت١ن ــ١زض ْٝ ــا غ ــاضٟ ئاٜ ــ١ٚقٝعٞ تٝذ ــ١ َ ــ١ ي ــ١ن١ٕ ١ٖٜ ــ١قاضٟ غ َٞ ع ــ١َي ــ١ ئ ــطز ن َٜهٞ ن ــٝاض ثطغ

َٝ َٟ     ي١غ١ضئ١غاغٞ ئ١ضظٚ بٝٓا ب َٟ خـاْٛٚ ْـ١طط َٞ يـ١ٚ َٞ ئ٠ٚ١ غٛبين تٝا١ٜ ئ١ٚ ن١غ١ ئـ١تٛاْ ت ن١ ظٜاتط٠ ب١َي
َٜين غ١ن١ْٞ َٟ ي١ؾٛ َٜين تٝذاضٟ با نؤَجاْٝا بٝطط   .ي١ؾٛ
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َٝؿـٛٚ      َٝـ نؤتـاٜٞ ٖـاتين د١يػـ١ٟ ث َٜهٞ نطزبٛٚ ي١ث َاَٛغتا عُط باغٞ ئ٠ٚ١ٟ نطز ن١ ئاؾيت خإ ثطغٝاض
١َُٝ بؤ باغٞ َازز٠ٟ ١ٜى ي١ قاْْٛٚ ئ١ٚ ثطغٝاض٠ٟ ئاؾيت خإ َازز٠ٟ ١ٜى  3118ٟ غاَيٞ 9ٞ ض٠ق١ّ ن١ ئ

َٞ ئ١نات٠ٚ١ ي١ قاْْٛٚٞ  ًَٞ قاْْٛٚٞ  1979ٟ غاَيٞ 87باؽ ي١ ئًٝػاٟ َازز٠ٟ غ َٝـ ي١ ئ١غ ٟ 87َازز٠ٟ غ
َٞ بــ١ ســٛنُٞ قــإْٛٚ  َــازاّ      1979غــاَيٞ  َٜهٞ ئٝذــاض ئُٝتٝــسا ز٠بــ بــاؽ يــ٠ٚ١ ئــ١نات نــ١ ٖــ١َٛٚ عكــٛز

َٜه١ٝن١ ئٝؿػايٞ خ َٝـٞ َـازز٠ٟ      نط َٝهـ١ٝنٞ ْـ١نطز بـ١ ث َٟ ١ٜن١ ئ١نات ئ١ط١ض غ١ضث ٟ قـاْْٛٚٞ  17ا٠ْٚٛ نط
َٞ بس٠ٚ١ٜٓ٠ ي١ب١ضئ٠ٚ١ٟ ي١ّ ت١عس١ًٜ َـازز٠ٟ ٜـ١ى    87 ١َُٝ ئٝؿاض٠تٞ ث َٜٝٛػت ب٠ٚ١ ْانات ئ ئ١ٚ َازز١ٜ٠ ث

 َٜٔ َٞ ؾٛ  .ٚ َازز٠ٟ زٚٚ ناض٠غ١ضَإ نطز٠ٚٚ ي١ غ

َٞ ١ْنؤت١ بٛ َٜػتإ خإ ن١ ئ١َي َٝهطزٕ بـ١ٖؤٟ نـ١ّ ٚ نـٛض ٟ , ض اغـت١ ي١ب١ضئـ٠ٚ١ٟ       ز٠ضباض٠ٟ نٛ َٝبـ١د اضٟ د
َٜت١  َِٜ خبات١ ١َتطغ٠ٚ١ٝ ٠ٚ ْٝػب١ن١ ظؤض٠ ئ٠ٚ١ ي١ط١َيٝسأٜ خبط تطغاٜٚٔ ي٠ٚ١ٟ ن١ ئاؾيت نؤ١ََيا١ٜتٞ ١ٖض
َُٝــ١ ٠ٚنــٛ يٝصْــ١ ئ١َــ١   َٜــت , ئ ز٠ْطــسإ يــ١ الٜــ١ٕ ئ١ْــساَاْٞ ث١ضي١َاْــ٠ٚ١ بــ١ ْٝػــب١ت ئــ٠ٚ١ٟ زابــ١ ظٜٓط

 .ضز٠غيت غ١ضؤنا١ٜتٞ ئ١خ١ٜٓ١ ب١

َٝو بط ٜاضٟ زا٠ٚ قاْْٛٚٞ  ب١ّ  1979ٟ غاَيٞ 87ز٠ضباض٠ٟ ناى عُط ١ٖٚضاَٞ ي١غ١زا نٛاض ي١غ١ض و ئ١غاغ
ٍَ ئ٠ٚ١ ئ١خ١ٜٓ١ ب١ضز٠غيت غ١ضؤنا١ٜتٞ , ز٠ضبـاض٠ٟ ٜٚػـيت خـا٠ٕٚ     َٝٓر غا َٜت١ ث َٞ غاَي١ن١ بهط ١ٜ١ٜ٠َٛٝ غ ؾ

  َ َٝت ناض٠غ١ضَإ نـطز٠ٚٚ بـ١  َٓٝ َٜـو ٚ       ََٛيو بٝٓا بط ٚخ ازز٠ٜـ١ى غـ١ٜطٟ بـاقٞ ١َؾـطٚع١ن١ بهـ١ٜٔ ظؤض ض 
َٝت قُٝـ١تٞ غـٝعطٟ رائٝـس٠               َٝـساب َٝؿـٛٚ ,نـاى ئاغـؤ بـاؽ يـ٠ٚ١ ئـ١نات تـ١ٚاظْٚٞ ت َٝهو٠ يـ١ قاْْٛٚـ١ناْٞ ث ث
َٜهــٞ   َٜٝٛػــيت ب٠ٚ١ٜــ١ بــ١ ز٠ْطــساْٞ ئ١ْــساَاْٞ ث١ضيــ١َإ ,نــاى ز.عُــط ْــٛض٠زٜين ب١غــٛٚزٟ نط ئ٠ٚ١ٜــ١  ث

َٞ ضاغ َٜٝٛػـتُإ      قا١ْْٚٛن١ ت١ٚاٚ ئ١ب ١َُٝ ي١ب١ضئ٠ٚ١ ئ١تطغري ئاؾـيت نؤ١ََياٜـ١تٞ خباتـ١ ١َتطغـ٠ٚ١ٝ ث ت١ ئ
َٞ ٚ ئ١تطغـري      15/7ب١ زاتا١ٜ ب١ زاخ٠ٚ١ ١َْإ تٛاْٞ زاتا ٠ٚضطـطٜٔ ي١ب١ضئـ٠ٚ١ٟ    قا١ْْٚٛنـ١ تـ١ْفٝع ئـ١ب

َٝهسا  ٍَ باؾ١ 1ئاؾيت نؤ١ََيا١ٜتٞ خبات١ ١َتطغ٠ٚ١ٝ ي١ نات َٞ غا  .ٟ َاْط ثؿٟٛٚ ث١ضي١َا١ْ , غ

ض٠ٖٚا غؤظإ ؾٗاب باغٞ ئ٠ٚ١ ئ١نات ي١ خاْٛٚ باْل ٚ ؾ١ضٜهات زضٚغت ئ١نـ١ٕ ئـ٠ٚ١ ض اغـت١ , بـ١َياّ يـ١      ١ٖ
١َُٝ ئ١ٚ ؾت١  ١ْٝ ,  َٚياتٞ ئ

َٝري  ت١قطٜب١ٕ دٛابٞ ثطغٝاضٟ ١َٖٛٚ ئ١ْـساَاصيإ زاٜـ٠ٚ١  , ٖـ١ضو     ًَ َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ ئ١تٛاْري ب ب١ض
١َُٝ ئاَاز٠ٜٔ  دٛ َٞ ئ َٝهٞ ١ٖب َٝو ؾت  ابٞ بس٠ٚ١ٜٓ , ظؤض غٛثاؽ.ن١غ

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٜباظ ر١ضَٛٚ.  ز. ض

َٜباظ رتاح حمُٛز.: َٜع ض  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ .  ب١ض

َٝهٝإ َـٔ باغـٞ      ١ًَٕ ٖٝض ث٠ٜٛ١ْس١ٜنٝإ ب١ قػ١ناْٞ ٠ٚ١َٓ ْـ١بٛٚ ,ٜـ١ن ئ١ٚ زٚٚ ٠َٚيا١َٟ ن١ زضا٠ٚ١ٜ ئ١غ
َٟ ٟ            زاتاّ ١ْنطز٠ٚٚ ي١غ١ َٟ , نـط َٟ ْؿـري ١ٖٜـ١ ,َـٔ باغـٞ ئـ٠ٚ١ ئ١نـ١ّ زاتـا ي١غـ١ض نـط ضئ٠ٚ١ٟ ن١ْس نـط

َٟ ي١غـ١ض         َٝو زاتـاّ ئـ١ٚ َٟ ْؿـٝٓ خاْٛٚ ي١ ؾ١ٜٓٛ دٝاٚاظ٠ناْٞ نٛضزغتإ ١ْى زاتا , زاتاّ بؤنـ١ٝ نـ١ْس نـط
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ٚ             عغٝ َٝهط اٜـ١ى ٠ٚضطـطٟ ي١غـ١ض بٓـ١َاٟ ئـ١ ١َٜٓ دٝاٚاظ٠نـاْٞ نٛضزغـتإ نـ١ْس٠ تـا تـؤ ت  طٟ خـاْٛٚ يـ١ ؾـٛ
َٝٞ ,زٚاٟ ئ٠ٚ١ َٔ باغٞ ئ٠ٚ١ّ ١ْنطز٠ٚٚ ت١قسٜطٟ  غـٝعطٟ خـاْٛٚ يٝص١ْنـ١ زاٟ بـيَن      َٜص٠ن١ زابٓ َٝهط ا١ٜ ض  ت

َٜٞ خاْٛٚ بهات  ١ْى غٝعطٟ خاْٛٚ , غٛثاؽ.  باغٞ ئ٠ٚ١ّ نطز٠ٚٚ يٝص١ْن١ ت١قسٜطٟ نط
َٚنٞ ث١ضي١َإ َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض  :ب١ض

 ر١ضَٛٚ ناى ناضزؤ.
َٜع ناضزؤ   حمُس ثريزاٚز:ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝٓــاٟٚ زازثــ١ض٠ٚضٟ يــ١     َٟ بٝػــيت ض اٜــ١ دٝاٚاظ٠نــاْٞ ئــ١ّ ٜاغــا١ٜ نــ١ْسٜٔ غــاَي١ ض اٜــس٠ططٜٔ يــ١ ث زٚاٟ طــٛ
َٟ ٜـإ       َٞ ططْط بٛٚ نـ١ باغـٞ تـ١قِٝ ز٠نـط َٜهٞ ب١ضاغيت َٔ ئ١َ١ّ ظؤض ث نؤ١ََيطان١َإ خا٠ٕٚ ََٛيو ٚ نط

َٟ ٜإ ن١ باغ َٝٔ ئـ١ٚ     ١َٖيػ١ْطاْسٕ ئ١نط ًَـ َٞ ب َٝهُـإ بـس٠ْ َٟ ب١ ٚضز٠ناضٟ ٚ زاتا صيٛظ٠د ٞ ئ١ٚ ت١ق١ُٝ ئ١نط
َٝت   َٞ ئ١ط١ض زٚنإ ق١ُٝت١ن١ٟ ئ٠ٚ١ْس٠ ب َٞ , ئ٠ٚ١ْس٠ ز٠ضئ١ن َٞ ي١غ١زا نٛاض ب َٟ ئ٠ٚ١ْس٠ ب صيٛظ٠د١ ي١ نط

َٝؿ١ٚ ططرت َٜهٞ زا ن َٞ , بؤ١ٜ ئٝٓػإ ن١ بط ٜاض َٝٔ ئ٠ٚ١ْس٠ ز٠ضئ١ن ًَ زضٚغت ١ْنات  صيٛظ٠د١نٞ ب١ ظاْٝاضٟ ب
َٞ بهـ١ٟ , بٝه١ٜتـ١ ططرـت يـ١ ْـاٚ نؤَـ١َيطا ,        َٝب١د َٟ ٜاغا١ٜى ز٠ضن١ٟ زازث١ض٠ٚضٟ د بؤئ٠ٚ١ٟ ن١ تؤ ز٠ت١ٚ
َٞ يـ١ْاٚ رطانػـٝؤ١ْنإ           َٞ زاٚا ز٠نـ١ّ بٝػـت ز٠ق١ٜـ١نُإ بـس٠ْ ي١ب١ضئ٠ٚ١ َٔ ئ١ط١ض ض ٠ئـٞ دٝـاٚاظٜـ ٖـ١ب

٠ٚ١َٓٝٝ ب َٞ ٚ,  غٛثاؽ .ئ٠ٚ١ٟ ب١ؤ َْٛاق١ؾ١ به١ٜٔ ٚ ب١ ض ٠ئٞ َٛؾت١ض٠ى ب  ضناَٚإ ض ٕٚٚ ب
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ:غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ  ب١ض 

َٞ باؾ١ , بؤَا٠ٟٚ ْٝٛ غ١عات ز٠ضر١تتإ ئ١ز٠ٜيَن  َٝب١َٝٓٝإ ث ١َُٝ ٠ٚنٛ غ١ضؤنا١ٜتٞ ئ١ٚ ت ر١ضَٕٛٚ يـ١    ئ
َٝطّ. َٜصبه١ٕ ب١غٝػ١ٜ١نٞ َٛؾت١ض٠ى تا ئ١ٚ نات١ ب١ خٛاتإ ئ١غج  ب١ٜين خؤتإ ض اٚ
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َٚنٞ ث١ضي١َإ َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض  :ب١ض
َٜو ي١ ت١ٚارٛم ٚ  َٝسإ تا ي١ب١ٜين خؤتإ دؤض ١َُٝ ئ١ٚ ز٠ضر١ت١ٟ ْٝٛ غ١عات ظٜاتطَإ ث ئ١ّ نات١تإ باف ئ

َٝٛاْٞ خؤتإ زضٚغـت بهـ١ٕ ٖـ١ض٠ٚنٛ ١َٖٛٚالٜـ١نُإ ئـ١ظاْري  ٜاغـا١ٜنٞ َُٖٛٝـ١ ٚ ض٠بـيت         بـ١   غاظإ ي١ْ
َُٝـ١ يـ١              َٝؿـتا ئـ١ٚ ت١ٚارٛقـ١ زضٚغـت ْـ١ب٠ٚٛ , بؤٜـ١ ئ َٝطذاض ظؤض ١ٖٜـ١ يـ١ نٛضزغـتإ زٜـاض٠ ٖ َٝهٞ ئ خ١َيهاْ
َُٝإ باؾ١ زاْٝؿت١ٓن١َإ زٚاخب١ٜٔ بـؤ غـ١عات ٜـاْع٠ٟ ضؤشٟ زٚٚؾـ١ػي١ٟ ٖـ١ريت زاٖـاتٛٚ        غ١ضؤنا١ٜتٞ ث

      ٚ َٝـسٟ ئـ٠ٚ١ٟ ي١بـ١ٜين خؤتـإ تـ١ َٝطٜٔ بـ١ ئَٛ ارٛم زضٚغـت نـ١ٕ ي١غـ١ض ٖـ١ض     تائ١ٚ نات١ ب١ خٛاتإ ز٠غج
َٝت  غٛثاغتإ ز٠ن١ٜٔ. َٞ ي١ ال١ْ١ٜنإ ب  ال١ْٜ

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ                  ز.سػٔ حمُس غٛض٠                           اظيس عبسار                غت رط  
َٝططٟ غَٝطٟ ث١ضي١َاْٞ                        غهطت    ث١ضي١َاْٞغ١ضؤنٞ                 ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ      د

َٝطام                       – نٛضزغتإ َٝطام                           نٛضزغتإ – نٛضزغتإ        ع َٝطام - ع   ع
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 ( 52ثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )

َٜه١ٚتٞ  ؾ١ػي١ زٚٚ  5102\2\01ض

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ  خٛيٞ غ
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  (39ؤكؤلي دانيشتين ذمارة )ثرؤت
َٜه١ٚتٞ ؾ١ػي١ زٚٚ  01/2/5102 ض

َٝط )   َٝـ ٠ْٛٝض ؤٟ(ٟ 11ناتصَ َٜه١ٚتٞ  ؾ١ػي١زٚٚ ضؤشٟ ث َٝطام  -نٛضزغتإ  ث١ضي١َاْٞ  11/6/3119ض ع
ٞ  ث١ضيـ١َإ ٚ،  غ١ضؤنٞ  ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝب١ غ١ضؤنا١ٜتٞ  َٜع ز. سػـٔ حمُـس غـٛض٠      بـ١ ئاَـاز٠بْٛٚ بـ١ض 
َٝططٟ غ١ضؤى َٝطٟ  ٚ،  د َٜع رطغت دظيس عبسار غـهطت ٕ ب١ض  ّ خـٛيٞ   (39ٟ, زاْٝؿـتين شَـاض٠ )  ث١ضيـ١َا ١َٝٝ , غـ

 ( ٟ خؤٟ ب١غت.3119غاَيٞ )
 ب١ضْا١َٟ ناض:

َٝٞ سٛن١ُن ٟ 1993(ٟ ٖـ١َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ   1ٟ ْـاٚخؤٟ شَـاض٠ )  ٠ٚط ( ي١ ث31ٜ١(ٟ َازز٠ )1اْٞ بط ط١ )ب١ث
َٝطام, ز٠غت١ٟ غ١ضؤن -ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  خـٛيٞ   (39ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بط ٜـاض  ث١ضي١َإا١ٜتٞ ع

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ ي١ نات ) َٝـ ٠ْٛٝض ؤٟ ضؤشٟ 11غ َٜه١ٚتٞ  زٚٚ(ٟ ث ١ٜ٠َٛٝ  زا 11/6/3119ؾ١ػي١ ض ب١ّ ؾ
َٝت:  ب
َٝؿـٓٝاضٟ ٖـ١َٛاضنطزْٞ ٜاغـاٟ شَـاض٠ )     -1 ( ٟ غـاَيٞ  9ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض خػت١ٓ ضٚٚ ٚ طفتٛطـؤنطزْٞ ث
َٜــساْٞ خاْٛٚبــ١ض٠ شَــاض٠ )  (، نــ3118) ( غــاَيٞ ١78 تاٜب١تــ١ بــ١ ٖــ١َٛاضنطزْٞ ثٝــاز٠نطزْٞ ٜاغــاٟ بــ١ نط
َٝطام.1979) َُٜٞ نٛضزغتاْٞ ع  ( ٟ ١َٖٛاضنطاٚ ي١ ١ٖض
َُٜٞ نٛضزغتإ.-3  خػت١ٓ ضٚٚ ٚ طفتٛطؤنطزْٞ ثطؤش٠ ٜاغاٟ ناْعا ْا ثؤاَل١ٜٝنإ ي١ ١ٖض

َٝب-9 َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ د َٝهطزْٞ ٜاغاٟ خع١َتٞ ظاْهؤٜٞ شَاض٠ )خػت١ٓ ضٚٚ ٚ طفتٛطؤنطزْٞ ث ( غاَيٞ ١39د
َٝطام.3118) َُٜٞ نٛضزغتاْٞ ع َٝطاقٞ رٝسضاٍ ٚ، ١َٖٛاض٠ناْٞ ي١ ١ٖض  ( ٟ ع

َٜهدـطا٠ٚ  -4 َٝٛإ ز٠غت١اَلت١ طؿت١ٝنإ ٚ ض َٝسإ ي١ ْ خػت١ٓ ضٚٚ ٚ ث١غ١ْسنطزْٞ ث١ضياْٞ ٖاٚب١ف ٚ ط١ؾ١ث
 ْا سه١َٝٛنإ.

َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ثطؤش٠ ٜاغـ -5 َُٜٞ        خٛ اٟ ٖـ١َٛاضنطزْٞ ٜاغـاٟ ٠ٚظاض٠تـٞ باظضطـاْٞ ٚ ثٝؿ١غـاظٟ يـ١ ٖـ١ض
 نٛضزغتإ.

َٝطام.-6 َُٜٞ نٛضزغتاْٞ ع َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ يٝص٣١ْ ئؤَيُجٞ ١ٖض َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ث  خٛ

َٝطام.-7 َُٜٞ نٛضزغتاْٞ ع َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ ؾٛؾت٠ٚ١ٟٓ ثاض٠ )غػٌٝ االَٛاٍ( ي١ ١ٖض َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ث  خٛ

َٜٓس١ْٚ-8 ١َٜٓض ي١ ط١ض ٠ى ٚ طْٛس٠نإ. خٛ َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ زٜاضٟ نطزْٞ ْٛ  ٠ٟ ١ٜن١َٞ ث
 يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ر١ضَٕٛٚ بؤ غ١نؤٟ يٝص١ْنإ، ر١ضَٛٚ ناى طؤضإ.

َٜع  َٝططٟ ب١ض   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ سػٔ حمُس غٛض٠/ د
 ب١ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ.

َٝس٠نــ  ١ََٝٝٞ بـ١ْاٟٚ طــ١يٞ نٛضزغــتإ، زاْٝؿــتين ئــ١َط ؤَإ ز٠غــت ث ١ٜٔ، ث١ضيــ١َاْٞ نٛضزغــتإ، خــٛيٞ غــ
َٜـساْٞ ز٠ّٚٚ، شَـاض٠ٟ زاْٝؿـذي )       ، 11/6/3119(، ضؤشٟ زاْٝؿـذي  ١ٖ39َيبصاضزٕ، غـاَيٞ نـٛاض٠ّ خـٛيٞ طط
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َٝــٞ سٛنُــ١ناْٞ بط طــ١ ٜــ١نٞ َــازز٠ )        (، يــ١ ثــ١ٜط٠ٟٚ ْــاٚخؤٟ شَــاض٠ ٜــ١نٞ     31ب١ضْاَــ١ٟ نــاض، بــ١ ث
عــريام، ز٠غــت١ٟ غــ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضيــ١َإ بط ٜــاضٟ زا   ٟ ث١ضيــ١َاْٞ نٛضزغــتا1993ْٖٞــ١َٛاضنطاٟٚ غــاَيٞ 

ــاض٠ )  ــتين شَ ــاضٟ زاْٝؿ ــ١ٟ ن َٝط )  39ب١ضْاَ ــصَ ــ١ نات ــصاضزٕ، ي ١ََٝٝٞ ١َٖيب ــ ــٛيٞ غ ــاٜٞ خ َٝـ 11(ٟ ئاغ ــ ( ث
َٜه١ٚتٞ  َٞ: ٠ْٛٝ11/6/3119ض ؤٟ ضؤشٟ زٚٚؾ١ػي١ ض ١ٜ٠َٛٝ ب  ب١ّ ؾ

َٝؿـٓٝاضٟ ٖـ١َٛاض   -1 ( ٟ غـاَيٞ  9نطزْٞ ٜاغـاٟ شَـاض٠ )  ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض خػت١ٓ ضٚٚ ٚ طفتٛطـؤنطزْٞ ث
َٜــساْٞ خاْٛٚبــ١ض٠ شَــاض٠ )  3118) ( غــاَيٞ 78(، نــ١ تاٜب١تــ١ بــ١ ٖــ١َٛاضنطزْٞ ثٝــاز٠نطزْٞ ٜاغــاٟ بــ١ نط
َٝطام.1979) َُٜٞ نٛضزغتاْٞ ع  ( ٟ ١َٖٛاضنطاٚ ي١ ١ٖض
َُٜٞ نٛضزغتإ.-3  خػت١ٓ ضٚٚ ٚ طفتٛطؤنطزْٞ ثطؤش٠ ٜاغاٟ ناْعا ْا ثؤاَل١ٜٝنإ ي١ ١ٖض

َٝهطزْٞ ٜاغاٟ خع١َتٞ ظاْهؤٜٞ شَاض٠ ) خػت١ٓ-9 َٝب١د َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ د ( غاَيٞ 39ضٚٚ ٚ طفتٛطؤنطزْٞ ث
َٝطام.3118) َُٜٞ نٛضزغتاْٞ ع َٝطاقٞ رٝسضاٍ ٚ، ١َٖٛاض٠ناْٞ ي١ ١ٖض  ( ٟ ع

َٜهدـطا٠ٚ  -4 َٝٛإ ز٠غت١اَلت١ طؿت١ٝنإ ٚ ض َٝسإ ي١ ْ خػت١ٓ ضٚٚ ٚ ث١غ١ْسنطزْٞ ث١ضياْٞ ٖاٚب١ف ٚ ط١ؾ١ث
 ١َٝٛنإ.ْا سه

5-         َُٜٞ َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ثطؤش٠ ٜاغـاٟ ٖـ١َٛاضنطزْٞ ٜاغـاٟ ٠ٚظاض٠تـٞ باظضطـاْٞ ٚ ثٝؿ١غـاظٟ يـ١ ٖـ١ض خٛ
 نٛضزغتإ.

َٝطام.-6 َُٜٞ نٛضزغتاْٞ ع َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ يٝص٣١ْ ئؤَيُجٞ ١ٖض َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ث  خٛ

َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ ؾٛؾت٠ٚ١ٟٓ ثاض٠ )غػٌٝ االَٛاٍ( ي-7 َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ث َٝطام.خٛ َُٜٞ نٛضزغتاْٞ ع  ١ ١ٖض

١َٜٓض ي١ ط١ض ٠ى ٚ طْٛس٠نإ. -8 َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ زٜاضٟ نطزْٞ ْٛ َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ث  خٛ
 نؤٟ يٝص١ْنإ، ر١ضَٛٚ ناى طؤضإ.يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ر١ضَٕٛٚ بؤ غ١

َٜع طؤضإ ئاظاز حمُس:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝٓر ؾ١ػي١ ب١ ٚاشٟٚٚ ) ١َُٝ ضؤشٟ ث َٝؿه١ؾٞ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ نـطز،  ( 99ئ َٝهُإ ث ث١ضي١َاْتاض ٜازاؾت
َٜـيَن      َٝٞ ث١ٜط ٠ٟٚ ْاٚخؤٟ ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ، بـ١اَلّ زٚ َٝهؤَي٠ٚ١ٓٝ ب١ ث َٝٓاْٞ يٝص١ْٟ ي َٝهٗ ب١ ١َب١غيت ث
َٝهٞ يــ١   َٜو يــ١ّ ظاْٝاضٜاْــ١تإ نــ١ ب١ؾــ َٜو زاٚاتــإ يــ١ نؤَػــٕٝٛ نــطز٠ٚٚ نــ١ ١ْٖــس َٜعتإ بــ١ ْٛٚغــطاٚ بــ١ض 

َٝؿ١ن١ؾٞ غـ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضيـ١َاْٞ بهـات، ١ٜنـ١ّ ؾـت ئـ١ٚ ْٛٚغـطا٠ٚ تـ١عبري         ٜ ١َُٝزا ٖات٠ٚٛ ث ازاؾت١ن١ٟ ئ
َٟ ٠ٚى               َُٝـ١ ئ١طـ١ض ظاْٝاضضيـإ بـٛ َٝـٞ ثـ١ٜط ٠ٟٚ ْـاٚخؤ ئ َُٝـ١، نـْٛه١ بـ١ ث ْانات يـ١ ٠ٚاَلَـٞ ٜازاؾـت١ن١ٟ ئ

َٜعٜؿـتإ       َٝؿـوٜـ    يٝص١ْٟ ١َعين ز٠تـٛاْري زاٚاٟ ظاْٝـاضٟ ٚ َـ١عًَٛات بهـ١ٜٔ ٚ، ب١ض  ئاضاغـت١ٜإ بهـ١ٕ، ث
     َٟ ٠َٟٛٝ ئ٠ٚ١ ئاضاغت١ٟ ٠ٚظاض٠تٞ ثالْساْإ ٚ نؤَػٕٝٛ نـطا٠ٚ، ئـ١ّ ٜازاؾـت١ ز٠نـط ن١ْسٜٔ ْٛٚغطاٟٚ ٖاٚؾ
َٜعتإ    َٟ؟ ٜإ ْا؟ بؤ١ٜ ئ١ّ ٠ٚاَلَـ١ٟ بـ١ض  َٝهس َٟ، ن١ ئاٜا يٝص١ْٟ بؤ ث ي١ْاٚ ٖؤَيٞ ث١ضي١َإ ز٠ْطٞ ي١غ١ض بسض

َٝ  ١ُ ْانات، غٛثاؽ.ت١عبري ي١ ٠ٚاَلَٞ ٜازاؾت١ن١ٟ ئ
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َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

ٜازاؾت زضا٠ٚت١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضيـ١َإ، غـ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضيـ١َاْٝـ زٜطاغـ١ٟ ٜازاؾـت١ن١ ز٠نـات، ٖـ١ض٠ٖٚا        
ْـ  ١َُٝ نطزَٚٚا َٟ، ب١اَلّ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ئ ٠َٛٝ ز٠تا١ْٚ ١ ت١َٗٝسٟ ٠ٚاَلَٞ خؤٟ ز٠نات بؤ ١ْرػٞ ئ١ٚ ٠ٚاَل١َٟ ن١ ئ

 بؤ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ٚا غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ بطات١ زٜطاغ١ٜ١نٞ ت١ٚاٚ تط، ر١ضَٕٛٚ بؤ ب١ضْا١َٟ ناض.
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعإ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، بؤ غٛٚز ٠ٚضططتٔ ي١ ب١ضْا١َٟ ناضٟ ئ١َط ؤَإ زاٚا يـ١ غـ١ضؤنا١ٜتٞ ز٠نـ١ّ     ب١ض 
َٝت١ بط ط١ٟ )8، 7، 6، 5ن١ بط ط١ناْٞ ) َٜٓسْـ٠ٚ١ٟ ١ٜنـ١ّ    4، 9، 3، 1(، بب ( ٟ ب١ضْا١َٟ ناض، بؤ ئـ٠ٚ١ٟ خٛ

 بؤ ئ١ٚ ثطؤشا١ْ به١ٜٔ، ئٝٓذا ب١ضز٠ٚاّ بري ي١غ١ض بط ط١ناْٞ تطٟ ب١ضْا١َٟ ناض، ظؤض غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

١َُٝ ي١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ٜازاؾـتت زا،   ئ١ط١ض ١ٖض ئ١ٚ ١َٚظٚع١ٜ١ َٔ ٠ٚاَلَِ زا٠ٚ، َٟ، ئ َٝهٞ تطَإ ْاٚ ٖٝض ٠ٚاَلَ
َٝٓذـا زٚاٜـٞ ي١غـ١ض و            زضا٠ٚت١ ث١ضي١َإ، ث١ضيـ١َإ زٜطاغـ١ٟ ز٠نـات، زٚاٜـٞ ٠ٚاَلَـٞ سـ١قٝكٞ ز٠زاتـ٠ٚ١، ئ

َٞ، ئ١ط١ض ي١غ١ض ئ١ّ ١َٚظٚع١ٜ١، ر١ضَٛٚ. َٞ ي١غ١ض ئ١غاغٞ ضاغت ٚ زضٚغت ب َٝه١، ت١بع١ٕ ز٠ب  ئ١غاغ
َٜع عبس  قسٜل: َكطأ٢ايػالّ ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
   َٞ َٝطام ئاَاضٟ باَلٚ نـطز٠ٚٚ، ز٠َيـ َٜيَن نؤَػْٝٛٞ بااَلٟ ١َٖيبصاضزٕ ي١ ع ئ١ّ ١َٚظٚع١ ئ٠ٚ١ْس٠ ئاغإ ١ْٝ، زٚ

َُٝاْٞ ) َٝط )159ي١ غً ( 74( ١ٖظاض ز٠ْطس٠ض ظٜاز ب٠ٚٛ، ي١ زٖؤى )133( ١ٖظاض ز٠ْطس٠ض ظٜاز ب٠ٚٛ، ي١ ١ٖٚي
َُٝـ١ يٝصْـ١     ١ٖظاض ز٠ْط َٝـط٠زا خـؤ ئ ١َُٝ ي١ّ د١يػ١ٜ١ ي س٠ض ظٜاز ب٠ٚٛ، ئ١َ١ ٠ٚقائٝعٔ، ئ١َ١ ٖٞ ئ٠ٚ١ ١ْٝ، ئ

 ت١ؾهٌٝ ز٠ن١ٜٔ ي١غ١ض و ئ١غاؽ؟ غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َُٝــ١ ٖــ َٜٝٛػــت ْانــات، ئ ٝض ئ١َــ١ خــاضدٞ ب١ضْاَــ١ٟ نــاض٠، عــ١ضظّ نــطزٟ ئ١طــ١ض ي١غــ١ض ئــ١ٚ ١َظٚع١ٜــ١ ث
١َُٝ َٛباؾري زاٚا ي١ نؤَػٕٝٛ ز٠ن١ٜٔ ب١ ْٛٚغطاٚ ٠ٚاَلػيإ بسات٠ٚ١،  َٝو ي١ د١ضائٝس ٠ٚضْاططٜٔ، ئ ١َعًَٛات
َٝبٛٚضزٕ ز٠ن١ٜٔ نـ١ ٖـٝض    ١َُٝ ئٝعتُٝاز ي١غ١ض ْٛٚغطاٟٚ َٛباؾري ز٠ن١ٜٔ ن١ بؤ نؤَػ١ْٛٝ، بؤ١ٜ زاٚاٟ ي ئ

َٝهٞ ْ َٝـ٠ٛ     ْٛقت١ٜ١نٞ ْٝعاَٞ ي١غ١ض ئ١ّ ١َٚظٚع١ ١ْٝ، ٖٝض ٠ٚاَلَ ١ظ٠ضٟ ْاتٛامن ي١غ١ض ئـ١ّ غـ١نؤ١ٜ بـ١ ئ
َٝؿـٓٝاض             َُٝـ١، رـ١ضَٕٛٚ يٝصْـ١نإ بـؤ غـ١نؤٟ يٝصْـ١نإ، يٝصْـ١ ث بس٠ّ، تا ئ١ٚ ١َعًَٛاتـ١ ١ْطاتـ١ ز٠غـيت ئ

ٍَ     8، 7، 6، 5ز٠نات خاَيٞ ) َٞ ي١طـ١ َٝؿ٠ٚ١، بؤ١ٜ ز٠خي١َـ١ ز٠ْطـ٠ٚ١، نـ َٝت١ ضٜعب١ْسٟ ث َٜٓس١ٜ٠ٚ١ْ ب ( ن١ خٛ
َٝت١ َٜٓس٠ٚ١ْنإ ب ٍَ زاْٝـ١؟ تهاٜـ١ ز٠غـت        زا١ٜ خٛ َٞ ي١طـ١ َٝؿ٠ٚ١؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١، ظؤض غـٛثاؽ، نـ ث

َٝؿ٠ٚ١، ١َٜٓ ث َٜٓس٠ٚ١ْنإ ز  ب١ضظنات٠ٚ١، ب١ ظؤض١ٜٟٓ ز٠ْط خٛ
َٝت١ خاَيٞ )2خاَيٞ )  (:0( ٟ ب١ضْا١َٟ ناض ن١ ز٠ب
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َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ثطؤش٠ ٜاغاٟ ٖـ١َٛاضنطزْٞ ٜاغـاٟ ٠ٚظاض٠تـٞ باظضطـاْٞ ٚ ثٝؿ١غـاظٟ يـ       َُٜٞ  خٛ ١ ٖـ١ض
 ر١ضَٕٛٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ. نٛضزغتإ.

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٜٞ نٛضزغتإ، ي١ال١ٜٕ  ثطؤش١ٜ٠ى بؤ ١َٖٛاضنطزْٞ ١ٜن١َٞ ٜاغاٟ ٠ٚظاض٠تٞ باظضطاْٞ ٚ ثٝؿ١غاظٟ ي١ ١ٖض
(، 14/5/3111( يـ١ ) ٠4456 )سه١َٛت٠ٚ١ ئاضاغت١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ نـطا٠ٚ بـ١ ْٛٚغـطاٜٚإ شَـاض    

َٝؿـه١ف     ٍَ ٖؤناضٟ ز٠ضنٛٚاْسْٞ ٜاغان١، ت١ْٗا بـ١ظَاْٞ عـ١ض٠بٞ ث َٝو ٖات٠ٚٛ ي١ط١ َٞ َازز٠ ث ثطؤش٠ن١ ي١ غ
ٕ   ايتذـاض  ٚظاض٠إْٛ ايتعـسٌٜ االٍٚ يكـإْٛ   نطا٠ٚ، ب١ ْاٟٚ )َؿطٚع ق ايعمطام،  _٠ ٚايكمٓاع١ ق إقًمِٝ نٛضزغمتا

ــ١ غــ  ، زاٚا 3111  يًػمم١ٓ 11ضقممِ ) ــ١ّ ي ــساض ٚ   ز٠ن ــ١ناْٞ ث٠ٜٛ١ْسٜ ــت١ٟ يٝصْ ــ١َإ ئاضاغ ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي
 ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ بهات، ظؤض غٛثاؽ.

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٟ، رـ١ضَٛٚ نـاى        ئ١ّ ثطؤش٠ ئٝشاي١ٟ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ٚ ثٝؿ١غاظٟ ٚ باظضطـاْٞ ٚ ئ١ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َإ ز٠نـط
 عْٛٞ.

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝ  س ب١ظاظ:ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 بط ط١ٟ ز٠َٚٚٞ ب١ضْا١َٟ ناض:
َٝطام. َُٜٞ نٛضزغتاْٞ ع  ثطؤش٠ ٜاغاٟ يٝص٣١ْ ئؤَيُجٞ ١ٖض

َٝؿـــه١ف نـــطا٠ٚ، نـــ١ يـــ١ بـــ١ضٚاضٟ )     ئـــ١ّ ثطؤش٠ٜـــ١ ي١الٜـــ١ٕ شَـــاض٠ ٜاغـــاٜٞ ئ١ْـــساَاْٞ ث١ضي١َاْـــ٠ٚ١ ث
31/5/3119َٛٝ  ١ٜ٠:( ئاضاغت١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ نطا٠ٚ، ب١ّ ؾ

َٝطام  بؤ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتاْٞ ع
 باب١ت/ ثطؤش٠ ٜاغا

َٝؿـٓٝاض ز٠نـ١ٜٔ        ١َُٝ شَاض٠ٟ ٜاغاٜٞ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ن١ يـ١ خـٛاض٠ٚ٠ ٚاشَٚٚـإ نـطز٠ٚٚ، ث ئ
َٜتــ١     َٝؿــه١ف ز٠نــ١ٜٔ، بــؤ ئــ٠ٚ١ٟ خبط ــطام ث َٝ َُٜٞ نٛضزغــتاْٞ ع نــ١ٚا ثــطؤش٠ ٜاغــاٟ يٝصْــ١ٟ ئــؤَيُجٞ ٖــ١ض

َٜعَاْسا،ب١ضْاَ ٍَ ض  ١ٟ ناضٟ نؤب٠ٚ١ْٟٚٛ ث١ضي١َإ، طفتٛطؤنطزٕ ي١غ١ضٟ ٚ زاْٞ بط ٜاضٟ طٛدماٚ، ي١ط١
َٝؿٓٝاضٟ ٜاغان١:  ئ١ْساَاْٞ ٚاشٚٚ نطزٟٚٚ ث

ٍَ ذبػري حمُس،   َٝطز قـازض  ، رطَإ ععايسٜٔ حمُٛز، زاْا غعٝس قؤؼي، ٜؿاض دمِ ايسٜٔ ْٛضايسٜٔ، ئاضاّ قازضؾ
ٍَ ، سػٔ قازض  .بٗا٤ايسٜٔعُط عبسايععٜع ، ناضٚإ قاحل اظيس، نؤغامل تَٛا نا، ضنا سػٔغ١ضطٛ

ٍَ ٖؤٜـ١ناْٞ ز٠ضنـٛٚاْسْٞ، تـ١ْٗا بـ١ ظَـاْٞ نـٛضزٟ          11ئ١ّ ثطؤش٠ ٜاغا١ٜ ي١ ) َٝـو ٖـات٠ٚٛ، ي١طـ١ ( َازز٠ ث
ــساَاْٞ       ــساض ٚ ئ١ْ ــ١ناْٞ ث١ْٜٛسٜ ــت١ٟ يٝصْ ــ١ّ ئاضاغ ــ١َإ ز٠ن ــ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي ــ١ غ ــطا٠ٚ، زاٚا ي ــه١ف ن َٝؿ ث

 ت، ظؤض غٛثاؽ.ث١ضي١َإ بها
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َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ناى بطٖإ ر١ضَٛٚ.
َٜع بطٖإ ضؾٝس سػٔ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝٞ سٛنُٞ َازز٠ٟ ) َٝٞ ث١ٜط ٠ٟٚ ْاٚخؤٟ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ، ب١ ث ١َُٝ ب١ ث ( بط طـ١ٟ زٚٚ، نـ١ بـاؽ    71ئ
َٜٝٛػـت١ناْسا ب١غـ١ض ئ١ْـساَإ        ي٠ٚ١ ز٠نات ثطؤش٠ ٜاغا ٚ بط ٜاض٠نا ٍَ ٖؤنـاض٠ ث َٜـٔ ي١طـ١ ٕ ن١ بؤ ئ١دمَٛـ١ٕ ز

َٞ طفتٛطـؤنطزٕ، ئٝٓذـا    َٜت٠ٚ١ ب١ب َٜٓسض َٝهسا ي١ ١ٜن١ّ زاْٝؿتٓسا ز٠خٛ َٜٔ، ثٛخت١ن١ٜإ ي١ ق١ٚغ زاب١ف ز٠نط
َٟ، ي١ بط ط١ٟ نٛاض ٖات٠ٚٛ ي١ ١ْرػٞ َازز٠ٟ ) يـ١  ( ضاثؤضتٞ ٖاٚب١ف 71س١ٚاَي١ٟ يٝص١ْٟ تاٜب١شي١ْس ز٠نط

َٜت٠ٚ١ زٚاٟ زاض ؾتين ي١ال١ٜٕ يٝصْـ١ٟ ٜاغـا٠ٚ١ٜٝ ئـ١ٜٚـ زٚاٟ )    ( ضؤش يـ١  ١ٖ11ضزٚٚ يٝص١ْن٠ٚ١ ب١ضظ ز٠نط
١ٜ٠َٛٝنٞ ث١يـ١ غـ١ٜطٟ بهـ١ٕ يـ١ٚ           َٟ نـ١ بـ١ ؾـ َٞ ْـ١نط َٝصٟٚٚ ٖاتين بؤ ١ٖضزٚٚ يٝص١ْن١، ئ١ط١ض زاٚاٜإ يـ َ

َٟ، ي١ َازز٠ٟ ) َٝؿه١ف ز٠نط َٝٓر ضؤشزا ث ٛ 73نات١ؾسا ي١ َا٠ٟٚ ث ٠ٚ زٚاٟ زابـ١ف نطزْـٞ ضاثؤضت١نـ١،    ( ٖـات
َٜٓس٠ٚ١ْٟ زٚٚ ر١ق١ض٠  غ١ضؤى ثطؤش٠ن١ ٚ ضاثؤضت١ن١ ي١ ١ٜن١ّ نؤب٠ٚ١ْٚٛ زاخات١ ضٚٚ، ١َب١غيت َٔ ي١ خٛ

َٝـٞ َازز٠نـاْٞ )        73( ٚ ر١ق١ضٟ زٚٚ ي١ َازز٠ٟ )71ي١ َازز٠ٟ ) َٝـٞ قـإْٛ بـ١ ث َُٝـ١ بـ١ ث ، 71( ئ٠ٚ١ٜـ١، ئ
١َُٝ َٛيع٠َري ثطؤش٠نإ ن١ٜ١ ي١ط73 ٍَ ١ٜن١ّ زاْٝؿتٓسا، ٚات١ باؽ ي١ ١ٜن١ّ نؤب٠ٚ١ْٚٛ ز٠نات ئ١َـ١  (، ئ ١

َُٝــ١ نــ١ْس ثطؤش٠ٜــ١نٞ ططْطُــإ ١ٖٜــ١، نــ١ْس     َــ١عٓاٟ ت١غ١يػــٛيٞ ظ١َ٠ْٝــ١، ت١غ١يػــٛيٞ ت١ئطخيٝــ١، ئ
     َٞ َٜتــ١ ب١ضْاَــ١ٟ نــاض٠ٚ٠، بــ١ زاخــ٠ٚ١ ثــطؤش٠ٟ ت١غــذًٝٞ خــا٠ْٚٛ بــ ثطؤش٠ٜــ١ى ١ٖٜــ١ تــاظ٠ ٖــات٠ٚٛ ز٠خط

 ٛ َٜٝٛػـت بـٛٚ َٛق١ٜـ١ز بـري بـ١ٚ قاْْٛـ١ٟ نـ١ خؤَـإ تـ١ْعضيٞ            تؤَاض٠نإ، ثطؤش٠ٟ قـاْ ْٞ ئٝـسعاٟ عـاّ ث
َُٝـ١ َٛز٠ٜـ١نٞ نـ١ػيإ        َٝهـسا ز٠ظاْـري ئ َٜت١ ب١ضْا١َٟ ناض٠ٚ٠، يـ١ نات ١َُٝ ز٠نات ئ١ٚ ثطؤشا١ْ خبط ئ١عُايٞ ئ

َٜع ب١ ثاب١ْسبٕٛٚ ب١ َازز٠ٟ ) َٝؿـو بـ١   (، ثطؤش٠نـاْٞ ث 73، 71َا٠ٚ، بؤ١ٜ َٔ زاٚاناضّ ي١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ب١ض 
( ٟ ثــ١ٜط ٠ٟٚ ْــاٚخؤٟ غــاَيٞ 73، 71تــ١ئطخيٞ ظ٠َــ١ْٞ ت١قــسِٜ نــطا٠ٚ بــ١ ئٝػــتٝٓاز ي١غــ١ض َازز٠نــاْٞ )

َٟ ثــطؤش٠       1993) َٝـ خاتــ٠ٚ١، ١ْٖـس َٝتـ٠ٚ١ ب١ضْاَــ١ٟ نـاض ٚ بــ١ ت١غ١يػـٛيٞ ظ١َ٠ْٝــ٠ٚ١ ثـ َٓٝ ( ئ١ٚاْـ١ف ب
 ٠، ظؤض غٛثاؽ.ز٠بِٝٓ ن١ ١َٖٟٛٚ زٚٚ َاْط ١ْٝ ٖاتؤت١ ث١ضي١َإ خطا٠ٚت١ ب١ضْا١َٟ ناض٠ٚ

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

١َُٝ ١ََٖٛٚإ ١َيه١نري ب١ٚ ث١ٜط ٠ٚ٠، ب١اَلّ ب١ضاغـيت خؤتـإ باغـٞ     ناى بطٖإ ئٝؿاض٠تٞ ب١ ث١ٜط ٠ٚ زا، ئ
١َُٝ ْاتٛاْري بٝد١ٜٓ١ ب١ضْا١َٟ ناض، بؤ١ٜ ظٜـاتط ئـ١   َٜو ثطؤش٠ ن١ ْاط١ْ١ ت١ٚارل ئ ّ ت١ٚاركات ز٠ن١ٕ، ١ْٖس

١َُٝ ئ٠ٚ١ ز٠خ١ٜٓ١ نـاض٠ٚ٠،   ناض٠ ي١الٟ يٝص١ْنا١ْ، ن١ يٝص١ْنإ ئٝؿ١ناْٝإ ت١ٚاٚ به١ٕ بؤ ١ٖض ثطؤش١ٜ٠ى ئ
َٜتـ١ يٝصْـ١ٟ ٜاغـاٜٞ، ضؤؾـٓبريٟ، سهَٛـ١ت، يٝصْـ١ٟ ٠ٚضظؾـٞ، ئ١ْــساَاْٞ             بـ١ ْٝػـب١ت خـاَيٞ ؾ١ؾـ١ّ ز٠زض

.ّ١َٝٝ  ث١ضي١َإ، ر١ضَٕٛٚ بؤ خاَيٞ غ
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َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
١ََٝٝٞ ب١ضْا١َٟ ناض:  بط ط١ٟ غ

َٝطام. َُٜٞ نٛضزغتاْٞ ع َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ثطؤش٠ ٜاغاٟ ؾٛؾت٠ٚ١ٟٓ ثاض٠ )غػٌٝ االَٛاٍ( ي١ ١ٖض  خٛ
َٝؿه١ف نـطا٠ٚ، بـؤ ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ بـ١ّ       ثطؤش١ٜ٠ى ي١ال١ٜٕ شَاض٠ٟ ٜاغاٜٞ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ ث

:١ٜ٠َٛٝ  ؾ
َٝطامبؤ غ١ضؤن  ا١ٜتٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتاْٞ ع

 باب١ت/ ثطؤش٠ ٜاغا
َٝؿٓٝاض ز٠ن١ٜٔ ن١ٚا  ١َُٝ شَاض٠ ٜاغاٜٞ ئ١ْسَاْٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ن١ ي١ خٛاض٠ٚ٠ ٚاشَٚٚإ نطز٠ٚٚ، ث ئ

 ٕ َٝؿٓٝاضنطاٟٚ ٜاغاٟ )غػٌٝ االَٛاٍ ؼي نٛضزغـتا َٜتـ١       _ثطؤش٠ٟ ث َٝؿـه١ف ز٠نـ١ٜٔ بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ خبط ايعـطام( ث
َٜعَاْسا، ب١ضْا١َٟ ناضٟ ٍَ ض  نؤب٠ٚ١ْٟٚٛ ث١ضي١َإ، طفتٛطؤنطزٕ ي١غ١ضٟ ٚ زاْٞ ب١ بط ٜاضٟ طٛدماٚ، ي١ط١

َٝؿٓٝاضٟ ٜاغان١:  ئ١ْساَاْٞ ٚاشٚٚ نطزٟٚٚ ث
ٌ  ، بٗا٤ايسٜٔعُط عبسايععٜع ، ز. قباح حمُس دمٝبئاضاّ قازض،  ، املمس غمًُٝإ عبمسا    ، فانٌ سػمٔ امساعٝم

ٍَ ز. اظيس ابطاِٖٝ عًٞ ) ، ث١ٜاّ اظيس حمُس، زَيؿاز سػري قازض ،س١َ١ غعٝس س١َ١ عًٞ، ضنا سػٔ غ١ضطٛ
 .٠ٚضتٞ(

ٍَ ٖؤٜــ١ناْٞ ز٠ضنــٛٚاْسْٞ، تــ١ْٗا بــ١ ظَــاْٞ عــ١ض٠بٞ   36ئــ١ّ ثطؤش٠ٜــ١ يــ١ ) َٝــو ٖــات٠ٚٛ، ي١طــ١ ( َــازز٠ ث
َٝؿــه١ف نــطا٠ٚ، زاٚا يــ١ غــ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضيــ١َإ ز٠نــ١ّ ئاضاغــت١ٟ يٝصْــ١ناْٞ ث٠ٜٛ١ْسٜــساض ٚ ئ١ْــساَاْٞ     ث

 بهات، ظؤض غٛثاؽ. ث١ضي١َإ
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٟ ب١ يٝص١ْناْٞ زاضاٜٞ، ٜاغـاٜٞ، ئ١ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َإ، سهَٛـ١ت، رـ١ضَٕٛٚ بـؤ        َٝؿٓٝاض٠ ٜاغا١ٜٝ ز٠زض ئ١ّ ث
 خاَيٞ نٛاض٠ّ.

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ض:بطط١ٟ نٛاض٠َٞ ب١ضْا١َٟ نا
١َٜٓض ي١ ط١ض ٠ى ٚ طْٛس٠نإ. َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ثطؤش٠ ٜاغاٟ زٜاضٟ نطزْٞ ْٛ  خٛ

َٜعاْـ١ٟ نـ١ ٚاشٜٚٚـإ         َٝؿـه١ف نـطا٠ٚ، ئـ١ٚ ب١ض  ئ١ّ ثطؤش٠ ي١ال١ٜٕ شَاض٠ٟ ٜاغاٜٞ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َاْـ٠ٚ١ ث
 نطز٠ٚٚ ئ١َا١ْٟ خٛاض٠ٚ٠ٕ:

ٍَ ، (اظيــس غــًُٝإ عبسايًــ١ )بــٝالٍ، ئــاضاّ قــازض ز. قــباح حمُــس دمٝــب،  ْاغممو تٛفٝممل ، ضنمما سػممٔغــ١ضطٛ
َٝذ اظيـس  ، ب١ٜإ اظيس سػٔ، عبسايهطِٜ ٞ    ، نـاضزؤ حمُـس ثـرياٚز   ، ٖاٚض اظ ؾـ فانمٌ  ، س١َـ١ غـعٝس س١َـ١ عًـ

 .بطٖإ ضؾٝس سػٔ، سػٔ امساعٌٝ
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َٝؿه١ف 11ئ١ّ ثطؤش١ٜ٠ ي١ ) ٍَ ٖؤ١ٜناْٞ ز٠ضنٛٚاْسْٞ، ت١ْٗا ب١ ظَاْٞ نٛضزٟ ث َٝو ٖات٠ٚٛ، ي١ط١ ( َازز٠ ث
ٚا يــ١ غــ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضيــ١َإ ز٠نــ١ّ ئاضاغــت١ٟ يٝصْــ١ناْٞ ث٠ٜٛ١ْسٜــساض ٚ ئ١ْــساَاْٞ ث١ضيــ١َاْٞ نــطا٠ٚ، زا

 بهات، ظؤض غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٟ ب١ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ، يٝص١ْٟ ْاٚخؤ، ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، سه١َٛت، ر١ضَٕٛٚ  ئ١ّ ثَٝجؿٓٝاض٠ ٜاغا١ٜٝ ز٠زض
َٝٓذ١ّ.بؤ خاَيٞ   ث

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝٓذ١َٞ ب١ضْا١َٟ ناض:  بط ط١ٟ ث
َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ ٖـ١َٛاضنطزْٞ ٜاغـاٟ شَـاض٠ )    ( ٟ 2ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض خػت١ٓ ضٚٚ ٚ طفتٛطؤنطزْٞ ث

َٜساْٞ خا5112ْٛغاَيٞ ) ( غاَيٞ 22ٚب١ض٠ شَاض٠ )(، ن١ تاٜب١ت ب١ ١َٖٛاضنطزْٞ ثٝاز٠نطزْٞ ٜاغاٟ ب١ نط
َٝطام.0222) َُٜٞ نٛضزغتاْٞ ع  ( ٟ ١َٖٛاضنطاٚ ي١ ١ٖض

َٝؿٛٚزا ي١غـ١ض ئـ١ّ باب١تـ١ طفتٛطؤٜـ١نٞ ظؤض نـطا، ئ١ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َإ ضاٚ بؤنـْٛٚٞ          ي١ نؤب٠ٚ١ْٚٛناْٞ ث
١ٜ٠َٛٝى نـ١ بتـٛاْري          دٝاٚاظٜإ ١ٖبٛٚ ي١غ١ض ٜاغان١ ٚ ثطؤش٠نـ١، ٖـ١ض٠ٖٚا نـؤ١ْٝتٞ ٖـ١َٛاضنطزْٞ بـ١ ؾـ

َٝتــ١ ئــاضا٠ٚ بــ١ ١َٖٛاضنطز١ْنــ١، بــ١اَلّ يــ١ّ نــ١ْس ضؤش٠زا ب١ضاغــيت ْــ١َاْتٛاْٞ     زازث١ض٠ٚضٜــ١نٞ طٛدمــاٚ ب
ٍَ رطانػ١ْٛٝنإ به١ٜٔ، ١ْطٝؿت١ٓٝ ئ١دماّ بؤ نؤ١ْٝتٞ ١َٖٛاضنطزْٞ ٜاغـان١، بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ     نؤب٠ٚ١ْٚٛ ي١ط١

َٝؿٓٝاضنطا ن١ٚا ٜاغان١ بـؤ َا٠ٜٚـ١ن   َٞ ٚ ث َٟ، ٚاتـ١      ٚضز٠ناضٟ ظٜاتط ي١ ٜاغان١ زاب ٞ زٜـاضٟ نـطاٚ ت١َسٜـس بهـط
َٜو  َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، ١ْٖس ١َُٝ ب١ باؾٞ ز٠ظاْري خبط َٝؿٓٝاض٠ ئ َٝػتا ئ١ّ ث ضاططتين ناضنطزٕ ب١ ٜاغان١، بؤ١ٜ ئ
َٝؿــه١ف نــطزٕ، ٜــإ ٖــ١َٛاضنطزٕ ٜــإ    ئــاضائٞ دٝــاٚاظٜـ ٖــ١بٛٚ ت١بعــ١ٕ ي١غــ١ض ثطؤش٠نــ١ ٚ نــؤ١ْٝتٞ ث

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ٜٔ ئ١ٚ َٝط٠ ث َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، ئ١ط١ض ئ١ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َإ ضاظٟ بـٕٛٚ     َا٠ٚناْٞ، ي َٝؿٓٝاض٠ خبط ث
َٟ ١ٖتا٠ٚنٛ َا١ٜ٠ٚنٞ تط، ئـ١ٚ نـاتٞ بط ٜـاضٟ     َٞ ١ْنط َٝب١د َٟ، ٜإ قاْْٛه١ د ي١غ١ضٟ ن١ٚا ثطؤش٠ن١ زٚا خبط

َٟ ٚ ث١ضي١َإ ض٠ئٞ خؤٟ ي١غ١ض ز٠زات، ظؤض غٛثاؽ.  ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ق١بٍٛ ز٠نط
َٜع سػٔ حمُس َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: ب١ض   غٛض٠/ د

َٝو بـؤ ز٠َٚي١َ١ْـسنطزْٞ ئـ١ٚ        َٝسإ بؤ ئ٠ٚ١ٟ رطانػـ١ْٛٝنإ بط١ْـ١ تـ١ٚارك ١َُٝ ١َداغيإ ث خؤٟ ب١ضاغيت ئ
َٜـت، بـ١اَلّ زٜـاض٠ رطانػـ١ْٛٝنإ             ثطؤش١ٜ٠، نـْٛه١ ثطؤش٠ٜـ١نٞ ططْطـ١ َـا٠ٟٚ نـ١ْس غـاَيٝه١ ت١َسٜـس ز٠نط

َٝؿـٓٝاض٠ناْٞ ْـاٚ ٖـؤَيٞ ث١ضيـ١َإ، ضاغـت١ نـ١ْسٜٔ         ١ْط١ٜؿت١ْٚٛت١ ئ١ٚ ت١ٚارك١، بؤٜـ١ ز٠ط١ض   َٜٝٓـ٠ٚ١ بـؤ ث
     ،َٟ َٝؿـٓٝاضنطا ت١َسٜـس بهـط ًَٞ ٜاغـان١، ث ٠ٚ١َٜٓٝ غ١ض ئ١غ َٜت٠ٚ١ ٚ بط١ض  َٝؿٓٝاضنطا ن١ ئًٝػا بهط َٝؿٓٝاضنطا، ث ث

ٍَ ٚ ؾـت نـ١ يـ١ ثطؤش٠نـ١زا ٖـاتبٛٚ، َٝكـساض ٚ ١َبًـ١غ           َٜو غـا َٝؿٓٝاضنطا ب١ضز٠ٚاّ بري ب١ طؤض ٜين ١ْٖـس ٚ ث
َٝؿـٓٝاضا١ْ، قػـ١ت ١ٖٜـ١ نـاى            َٜٝٓـ٠ٚ١ غـ١ض ز٠ْطـسإ بـؤ ئـ١ٚ ث َٝؿـٓٝاضا١ْ ز٠ط١ض  َٝٞ ئ١ٚ ث ئ١ٚا١ْ، ب١اَلّ ب١ ث
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َٝٓـا ي١غـ١ض         َٝؿـٓٝاض٠نإ ز٠خ١ٜٓـ١ ز٠ْطـ٠ٚ١، ناَـ١ ز٠ْطـٞ ٖ َٝؿٓٝاض٠نإ، ث ٠ٚ١َٜٓٝ غ١ض ث َٝػتا ز٠ط١ض  بطٖإ؟ ئ
 ئ٠ٚ١ ز٠ض ؤٜٔ، ر١ضَٛٚ ناى بطٖإ.

َٜع بطٖإ ضؾٝس سػٔ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــ١ )    ــاز ي ــ٠ٚ١ٟ ظٜ ــاٜٞ زٚاٟ ئ ــ١ٟ ٜاغ ــٞ     ٠ٚ91ى يٝصْ ــطز ٚ ٠ٚاَلَ ــإ ن ــ١ٟ خؤٜاْٝ ــ١َإ قػ ــساَٞ ث١ضي ( ئ١ْ
         َٟ َٝؿـٓٝاض ئـ٠ٚ١بٛٚ ْٝػـب١تٞ نـط َٝو يـ١ ئاغاغـٞ تـطٜٔ ث َٜو ١ٖبٛٚ، ٜـ١ن َٝؿٓٝاض َٜعٜاصيإ زا٠ٚ١ٜ، ن١ْس ث ب١ض 

َٟ، ي١ ضاثؤضت١ن١ ن١ ب١ ْٝػب١تٞ ) َٜٓسض َٟ بٛ )%( 4زاب١ظ َٜٓسض  %( ئ١َ١ ئ١ط١ض.............9ٖات٠ٚٛ زاب١ظ
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝؿٓٝاضٟ تـط ١ٖٜـ١ نـ١ ت١َسٜـس      ١َُٝ ئ١ط١ض ب١ضز٠ٚاّ بري ي١غ١ض ثطؤش٠ن١، ث ئ١َ١ ضاغت١ ناى بطٖإ، ب١اَلّ ئ
َٝيَن،  َٟ، ئ١َا١ْ ٚابعامن زٚٚضتطٕ، بؤ١ٜ ئ١ط١ض ئ١َ١ ز٠ْط ب ١َٜٓٝ غ١ض ئـ١ٚ  بهط َٝٓا ئ١ٚ نات١ ز ٜإ ز٠ْطٞ ١ْٖ

َٞ، ر١ضَٛٚ. َٝؿٓٝاض٠، ب١َي  ث
َٜع بطٖإ ضؾٝس سػٔ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝػـتازا         َٟ، بـ١اَلّ ئ١طـ١ض يـ١ ئ َٝط٠ ت١ئذًٝٞ د١يػ١ بؤ زٜطاغ١ٟ ظٜاتط بس٠ٜٔ ب١ ئ١ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َإ ز٠نـط ي
َٞ بؤ ت١ئدريٟ ت١ْفٝعٟ بؤ غاَي َٟ يـ١       ثطؤش١ٜ٠ى ١ٖب َٞ ثـطؤش٠ٟ بـؤ ت١قـسِٜ بهـط َٝو، زٚٚ غاَيٞ تط ئ٠ٚ١ ز٠بـ

 ضٟٚٚ ٜاغا٠ٚ١ٜٝ، غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٜهٞ ١َسسٚزت ١ٖبٛٚ، ر١ضَٛٚ. َٝؿٓٝاض َٝو بٟٛٚ ي١ٚا١ْ ن١ ث  ناى ناضزؤ د١ْابت ١ٜن
َٜع ناضزؤ حمُس ثريزاٚز:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝ َٝو بـّٛٚ        ئ َٝـ، َـٔ ٜـ١ن َٝؿـٓٝاضٟ دٝـاٚاظٟ ٖاتـ١ ثـ ١ُ ي١ زاْٝؿتين ضابطزٚٚ غ١باض٠ت ب١ٚ ثطؤش١ٜ٠ٟ ن١ ث
َٞ نطزْــ٠ٚ١، ٖــ١ض    َٝبــ١د َٝت١ بــٛاضٟ د َٝػــتا ١ْٜتٛاْٝــ١ بهــ َِٝ ٚابــٛٚ ئــ١ّ ١َٖٛاضنطزْــ١ تــا ئ ي١ٚاْــ١ٟ نــ١ ثــ

َٞ نطزٕ ٖ َٝب١د َٞ ١ْتٛاْٞ بٝد١ٜت١ بٛاضٟ د ٍَ ز٠ضت نطزب َٝيَن يـ١   ٜاغا١ٜنٝـ ن١ْسٜٔ غا ٝض ب١ٖا١ٜنٞ ْـاَ
َٝؿٓٝاضا١ْٟ َٔ  َٝو ي١ٚ ث َٜهٞ ب١ٓض ٠تٞ بؤ بسؤظٜت٠ٚ١، ١ٜن َٞ ناض٠غ١ض ت١ئذٌٝ نطزْٞ ١ٜى ي١ زٚاٟ ١ٜى، ز٠ب
َٝو يــ١      َٜتــ٠ٚ١، بــ١اَلّ ٜــ١ن َٜٝٛػــت١ ئًٝػــا بهط َِٝ ٚابــٛٚ نــ١ ئــ١ّ ١َٖٛاضنطزْــ١ ٖــ١ض ٖــٝض ظ٠ضٚضٟ ْٝــ١، ث ثــ

َٝهـطا٠ٚ    َٝػـتا يٝص١ْٜـ١نٞ نـاضا          َٛؾه١ًٝناْٞ ٜاغا نؤ١ْن١ ن١ نـاضٟ ث َٜهـٞ ٚ خـا٠ٕٚ ََٛيـو تـا ئ َٝـٛإ نط يـ١ ْ
َٜهٞ ْٝـ١، ٖـٝض               ٍَ ئـ٠ٚ١ّ ئـ١ّ ١َٖٛاضنطزْـ٠ٚ١ ٖـٝض غـٛٚز َٝػـتاف ي١طـ١ ١ْب٠ٚٛ بـؤ نـاٚ خؿـاْس٠ٚ١ْ، َـٔ ئ
َُٝـ١ تـ١ئذًٝٞ ز٠نـ١ٜٔ، زٚاٟ ز٠خـ١ٜٔ، قـ٠ٛتٞ خـؤٟ يــ١              ناضٜط١ضٜـ١نٞ ْٝـ١، نـْٛه١ ئـ٠ٚ١ نـ١ْسٜٔ غـاَي١ ئ

َٝٓـاٟٚ    ز٠غتسا٠ٚ ٠ٚنٛ قإْٛ، ٚ َٝساططٟ ي١غ١ض به١ٜٔ ئ٠ٚ١ٜـ١ يـ١ ث ١َُٝ ث َٝو ن١ ئ ٠نٛ ١َٖٛاضنطزٕ، ت١ْٗا ؾت
َٜسإ ئٝعـاز٠ ت١قـسٜط    َٝٛإ خا٠ٕٚ ََٛيو ٚ ب١ نط َٞ ي١ ْ َٝو ي١ غ١ض ب١َٓاٟ زازث١ض٠ٚضٟ ب َٜهدػتٓ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ض
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١َُٝ ئًٝػاٟ ١َٖٛاض٠ن١ َٟ، ئ به١ٜٓـ٠ٚ١ ٚ تـ١ْٗا    ي١ال١ٜٕ يٝص١ْ ثػجؤض ٠نإ ي١غ١ض ب١َٓا١ٜنٞ زازث١ض٠ٚضٟ بهط
َٝـٛإ خـا٠ٕٚ ََٛيـو ٚ      َٝهٞ باؾوٟ زازث١ض٠ٚضاْـ١ٟ ْ َٜهدػتٓ َُٝٛا١ٜ خع١َتٞ ض ئ١ٚ ز٠ق١ ١َٖٛاض به١ٜٔ ن١ ث

َٜيَن، ظؤض غٛثاؽ. َٝؿ١ف زضٚغت ْانات، ١ٖض٠ٖٚا نؤتاٜٞ ب١ٚ زٚاخػت١ٓ ز َٜسإ ز٠نات ٚ ن  ب١نط
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ. ناى ز. عُط
َٜع ز. عُط ظيس اَري )ْٛض٠زٜين(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝإ ٚابٛٚ ن١ ئ١ّ ثطغـ١ٟ نـ١ ئـ١ّ قاْْٛـ١      طفتٛطؤَإ ي١غ١ض نطز ي١ زاْٝؿتين ضابطزٚٚ، ظؤضب١ٟ ظؤضَإ ث
َٝهٞ ظؤض ١ٖٜــ١، ي١ٚاْــ١ٟ نــ١   َٝهٞ ططْطــ١، ث٠ٜٛ١ْــسٟ بــ١ ب١ضش٠ٚ٠ْــسٟ خــ١َيه َٟ تــ١ْعضيٞ بهــات، ثطغــ ز٠ٜــ١ٚ
َٝـ ئـ٠ٚ١ٟ          َٝهٝـ ١ٖٜـ١ ئ٠ٚ١ٜـ١ نـ١ ٜاغـا نؤ١ْنـ١، ٚاتـ١ ثـ َٜهري ٚ ي١ٚا١ْف ن١ خا٠ٕٚ ََٛيهٔ، س١قٝك١ت نط
ٍَ طؤض اْهـاضٟ ٠ٚنـ١ضخا١ْنإ بـ١     َٝطاق١ٝن١ ١ْٜتٛا١ْٝ ب١ باؾٞ ئ١ّ عٝالق١ٜ١ ت١ْعِٜ بهات، ٜإ ي١ط١ ٜاغا ع

َٜٟٛ بٛاضٟ ئابٛٚضٟ ٚ باظاض ٠ٚ٠،  َٜٝٛػيت ب٠ٚ١ ١ٜ١ٖ تؤ ١َٖٚيبس٠ٟ ٜـإ  تاٜب١تٞ ي١ ث٠ٜٛ١ْسٜساض ب١ بٛاضٟ بص ث
َٝػـتا ئٝؿـهاي١ٝتٞ ١ٖٜـ١             َٝطاق١ٝنـ١ ئ َٝؿـه١ف بهـ١ٟ، ن١ٚاتـ١ ٜاغـا ع ت١عسًٜٞ به١ٟ ٜـإ ثطؤش٠ٜـ١نٞ تـاظ٠ ث
َٞ، سكـٛم ٚ ٚادٝبـاتٞ       َٝـسا ٖـ١ب ١ٜ٠َٛٝى ت١ْعِٜ بهات ن١  ت١ٚاظٕ ٚ ع١زايـ١تٞ ت َٞ ئ١ّ عٝالق١ٜ١ ب١ ؾ ْاتٛاْ

١ٜ٠َٛٝنٞ ١َْٛظ٠ َٜهبدـات، زٚاٟ ئـ٠ٚ١ طفتٛطؤَـإ ي١غـ١ض ئـ٠ٚ١ نـطز نـ١ ي١ال١ٜنـ٠ٚ١         ١ٖضزٚٚ ت١ضف ب١ ؾ ّ ض
َٝهٞ ي١ْاٚ قاْْٛٞ ١َز٠ْٞ زاٜـ١ ٚ قانـ١ن١ٟ    َٝػتا ي١ ضٟٚٚ ت١ْعضيٞ قا٠ٚ١ْْٝٛ قان ب١ضاغيت ئ١ّ ١َٚظٚع١ ئ
َٜو ي١ ئٝعزٚاد١ٝتٞ قاْْٛٝـ ٖاتؤت١ ئـاضا٠ٚ، نـ١ ئ١َـ١ف بـؤ      تطٜـ ي١ْاٚ قاْْٛٞ ئٝذاضٟ ع١قاض زا١ٜ، دؤض

َٝٓاْـ١زٟ ئاَادمـ١ناْٞ ئـ١ّ            خؤٟ ب َٝه١ َٛؾـه١ٜ١ًٝن١ نـ١ غـ١ض٠دماّ بـ١ تـ١ْعِٜ نـطزٕ ٚ بـ١ ٖ ١ضاغيت ثطغـ
َٜهــٝإ، ٖــ١ض٠ٖٚا خــا٠ٕٚ َــَٛيهٝـ،   َٜٓٝؿــٝٓإ، نط َٞ، ي١الٜــ١نٞ تــط٠ٚ٠ نط َٟ تــ١ٚاٚ ْــاب قاْْٛــ١ٟ نــ١ ز٠َاْــ١ٚ

َٞ بطــطٜٔ، ٖــ١ت    َٜٝــإ يــ ــطٚ ت١غــ١يٞ طٛ َٝ َُٝــ١ ظؤض بــ١ ت َٜٝٛػــتٝإ بــ٠ٚ١ ١ٖٜــ١ ئ ا يــ١ غــٝاغ١نطزْٞ ئ١َاْــ١ ث
َٝري ١َغ١ي١ٕ ي١ ز٠ضنطزْٞ قاْْٛسا غ١ز ي١ غ١ز بري ٚ  َٞ، ْاَي ١َٜٓضا١ٜت١ٝنٞ ئ١ٚإ سعٚضٟ ١ٖب ئ١رهاض٠نإ ْٛ
ــان١        ــا ٜاغ َٜٔ ت ــط َٞ بط ــ ــإ ي َٜٝ َٟ طٛ ــط ــإ به َُٝ ــا ث ــ١اَلّ ت ــٞ به١ٜــ٠ٚ١، ب َٝ ــٛاْٞ د ــ١ضزٚٚال ز٠ت بؤنــ١ْٚٛناْٞ ٖ

َٞ، يـ١ ز٠ض  َٝساب َٞ ٚ ع١زاي١تٞ ت َٝساب ١ٜ٠َٛٝى يـ١          ٖاٚغ١ْطٞ ت نطزْـٞ قا١ْْٛنـ١ف يـ١ٚ غـ١ض طـ١ض خؤٜـإ بـ١ ؾـ
َٞ، نـ١ تـا             َٞ ئٝػـتٝذاب١ٜإ بـؤ قا١ْْٛنـ١، ٜـإ )ضز ايفعـٌ( بـؤ قا١ْْٛنـ١ ئٝذـابٞ ز٠بـ ٠َٛٝنإ سعٚضٜإ ١ٖب ؾ
َٜعإ ي١ يٝص١ْٟ قـاْْٛٞ   َٝهٝإ نطز٠ٚٚ، ب١ض  ٍَ ب١ؾ َٝػتاف ب١ضاغيت ئ٠ٚ١ ١ْنطا٠ٚ، َٔ خؤّ ث٠ٜٛ١ْسِٜ ي١ط١ ئ

َٜٓـ١ضٟ ٖـ١ضزٚٚال    ٚ ي١ رطانػٝٛ ْٛ ٍَ ٍَ نطا٠ٚ، ب١اَلّ طفتٛطؤ ي١طـ١ َٟ قػ١ٜإ ي١ط١ َٝط٠ٚ ي١ٚ ١ْنإ تاى، تاى ٚ ي
َٝهٞ تـط    َٞ ز٠َٚي١َ١ْس به١ٜٔ، خـاَي َٞ ن١ ٜاغان١ٟ ث ١ٜ٠َٛٝى ب ١ٜ٠َٛٝنٞ ١َْٛظ٠ّ ١ْب٠ٚٛ ن١ بتٛاْري ب١ ؾ ب١ ؾ

١ٜ٠َٛٝ َٟ ب١ ؾ َٝؿ١ٜ١ى ناض٠غ١ض به١ٜٔ، ز٠َا١ْٚ َٟ ن ١َُٝ ز٠َا١ْٚ ى ناض٠غ١ضٟ به١ٜٔ ن١ ب١ ال١ْٜٞ ئ٠ٚ١ٟ ئ
ن١ّ ي١ ١َزاٜـ١نٞ زٚٚضزا ثطغـ١ن١ ٖـ١ّ ئٝػـتٝكطاض زضٚغـت بهـات، ٖـ١ّ )ضز ايفعـٌ( يـ١الٟ ئـ١ٚإ بـ١ َاْـا             
َٝٓا٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ ي١ ن١ْس غاَيٞ  َٞ، ي١ال١ٜنٞ تط٠ٚ٠ ئ١ٚ ئاَيٛطؤض ا١ْٟ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ بٛاضٟ ٠ٚب١ضٖ غًب١ٝن١ٟ ١ْب
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 ّ قاْْٛــ١ ز٠ضز٠نــات، بــؤ صيْٛٚــ١ ثطؤش٠نــاْٞ سهَٛــ١ت يــ١ بــٛاضٟ    ضابــطزٚٚزا زٜػــإ ناضٜطــ١ضٟ ي١غــ١ض ئــ١
َٜـٞ عـ١قاض         َٞ بٕٛٚ ٚ زضٚغت نطزْٞ خاْٛٚ بؤ ن١ّ ز٠ضاَـ١تإ ٚاٟ نـطز٠ٚٚ نـ١ ١َغـ١ي١ٟ ٖـ١تا نط ْٝؿت١د
َٜـط ز٠غـت نـ١ بتـٛاْري      َٟ س١قائٝكٞ تطَإ ز٠خات١ ش َٞ، ئ١َ١ف ي١ زاٖاتٛٚزا زٜػإ ١ْٖس طؤض اْٞ ب١غ١ض زاب

َٝؿٓٝاض زا١ٜ، قا١ْْٛن١ باؾو ت َٞ ث َٝػتا ئ١ّ قا١ْْٛ ي١ب١ضز٠ّ غ ١ْعِٜ به١ٜٔ، بؤ١ٜ ئ٠ٚ١ٟ ن١ د١ْابت ٚتت ئ
َٝؿٓٝاض زا١ٜ، ٜإ ئًٝػا نطز٠ٚ١ْٟ، ٜإ تـ١ئذٌٝ نطزْـٞ    َٞ ث َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ ئ١ّ قا١ْْٛ ي١ب١ضز٠ّ غ ب١ض 

َٝت ت١ٚاظٕ ٚ ع١زا َٝيَن، ٜـإ  ب١ ١َب١غيت زٜطاغ١نطزْٞ ظٜاتط ٚ ز٠َٚي١َ١ْسنطزْٞ تا بتٛاْ ي١تٞ باؾو به١غج
١َُٝ ب١ف ب١  َٝؿٓٝاضا١ْ خب١ْ١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، ئ ئ١ٜ٠ٚ١ ب١ضز٠ٚاّ بري ي١غ١ض ت١عسٌٜ نطزْٞ، تهاَإ ٚا١ٜ ئ١ّ ث
ٍَ بؤ ئ٠ٚ١ٟ بتٛاْري نانو ٚ باؾو زٜطاغ١ٟ به١ٜٔ،  ٍَ ت١ئذٌٝ نطزْري بؤ َا٠ٟٚ ١ٜى غا ساَيٞ خؤَإ ي١ط١

 غٛثاؽ.
َٝ َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

َٝؿـٓٝاض ١ٖٜـ١، ٜـإ بـ١ضز٠ٚاّ ز٠بـٔ، ٜـإ ئًٝػـاٟ بهـ١ٕ ٚ             َٞ ث قػ١ ظؤض نطا ي١غ١ض ئ١ٚ ١َٚظٚعـ١، ٜـ١عين غـ
٠َٜٛٝـ١، ٜـ١عين ؾـت١ن١         ٍَ، ٜـ١عين نـ١ٜفٞ ئ َٝو، زٚٚ غـا ١ًَٝن١، ٜإ ت١َسٜسٟ به١ٕ بؤ غـاَي به٠ٚ١ٓٝ غ١ض ئ١غ

َٞ يـ١ْاٚ قاعـ١    َٞ نطزبـ َٝؿو قػ١تإ ي َٞ ث َٝو ضابططَـ٠ٚ١ يـ١ بـ١ٜين        ٚاظس١ ز٠ب َٟ زٜػـإ َٓـٝـ تـ١ٚاظْ ، ْـانط
َٟ ٖـ١َٛٚ الٜـ١نتإ زٜػـإ           َٝؿـٓٝاض٠ ز٠نـات، ْـانط َٞ زٜفـاع يـ١ٚ ث َٝؿٓٝاض٠ ز٠نات ٚ، نـ َٞ زٜفاع ي١ّ ث ئ٠ٚ١ٟ ن

 ز٠غت ب١ضظبه٠ٚ١ْ١ بؤ قػ١ نطزٕ، ناى بطٖإ ر١ضَٛٚ.
َٜع بطٖإ ضؾٝس سػٔ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝــ١ ٠ٚى يٝ ــ١َإ ضٕٚٚ     ئ ــاٚ ضْٚٚــٞ ئ١ْــساَاْٞ ث١ضي َٜو ؾــت بــؤ ب١ضن ــس ــاٜٞ ســ١ظ ز٠نــ١ٜٔ ١ْٖ صْــ١ٟ ٜاغ
َٝـسا نـطا٠ٚ، ئ١غاغـ١ن١ٟ     َٝهٞ ظؤض َٛع١ق١ز٠ ن١ْس٠ٖا داض ت١عسٜالتٞ ت به٠ٚ١ٜٓ١، ضاغت١ ئ١ّ قا١ْْٛ، قاْْٛ

َُٝـ١ ٠ٚنـٛ يٝصْـ١ٟ قـاْْٛ        1979( ٟ غاَيٞ )87قاْْٛٞ ) َٞ ئ َٞ ز٠بـ َٟ يـ َٟ ئٝكواساشيـإ طـٛ ٞ ئٝؿـُإ  (، ١ْٖس
َٝو ي١ٚ ئٝكواسا١ْ باغٞ ي٠ٚ١ نـطز   ئ١ٜ٠ٚ١ ئ١ٚ ئ١غاؽ ٚ ب١ٖا ٚ د١زٚاٟ ئٝكواساتا١ْ ضٕٚٚ به٠ٚ١ٜٓ١، ١ٜن

َٜتـ٠ٚ١، قـاْْٛٞ ض٠قـ١ّ )      3118( ٟ غـاَيٞ ) 9ن١ قاْْٛٞ ض٠ق١ّ ) ( 3118( ٟ غـاَيٞ ) 9( بـ١ نـاًَٞ ئًٝػـا بهط
َٜتـ٠ٚ١، ي١بـ١ض نـٞ؟ ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ٟ ي١غـ١ض ئ١غاغـ         َٟ ئًٝػـا بهط ( 3118( ٟ غـاَيٞ ) 9ٞ قـاْْٛٞ ض٠قـ١ّ )  ْانط

َٟ خـا٠ٕٚ ََٛيـو يـ١ زٚاٟ ئـ١ٚ قاْْٛـ١ نـ١ بٝٓاٜـإ زضٚغـت           َٟ ئًٝتعاَات ٚ سكٛم زضٚغت ب٠ٚٛ، ١ْٖـس ١ْٖس
َٝهٞ   َٟ بــ١ ؾــهً َُٝــ١ ْــانط َٟ بــ١ قــاْْٛٞ َــ١ز٠ْٞ، ئ نــطز٠ٚٚ، خــاْٛٚ بــ٠ٚٛ، ٜــإ زٚنــإ بــ٠ٚٛ، زاٜٚاْــ١ بــ١ نــط

َٝط٠ ئ١ٚ س١ق١ٟ ئ١ٚإ بػط ٜٓ َٝـٞ قـاْْٛٞ )  ت١ع١غٛؼي ي ( نـ١ يـ١ ْٝٗاٜـ١تٞ نـاْْٛٞ     ٠ٚ١331، زٚاٟ ئ٠ٚ١ ب١ ث
َُٝاْٞ ز٠ضن٠ٚٛ، ن١ ظ٠َاْٞ زٚٚ ئٝساض٠ٜٞ بـٛٚ، زٜػـإ نؤ١ََي١ٜـ١نٞ    ١ٜ3111ن١َٞ غاَيٞ ) ( ي١ ئٝساض٠ٟ غً

َُٝـ١ يـ١ ت١قطٜط٠نـ١       َٟ ب١ قاْْٛٞ َـ١ز٠ْٞ، ئـ٠ٚ١ٟ ئ تط خاْٛٚ ٚ ئ١َالى ٚ زٚنإ ٚ ؾٛق١ٟ زا٠ٚت٠ٚ١ ب١ نط
ًَٞ ١َٚظٚع١نـ١      س١ظ ز٠ن١ٜ َٞ، بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ يـ١ ئ١غـ ٔ َٔ ب١ضناٚ ض١ْٝٚٚنٞ ت١ٚاٟٚ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ١ٖب

ًَٞ تـ١قطٜطٟ يٝصْـ١ٟ            َٞ ي١ال١ٜٕ ١ٜ١ٖ ئٝدتٝكاقـٞ ئـ٠ٚ١ ْٝـ١ بـ١ باؾـٞ بـؤٟ ضٕٚٚ به١ٜٓـ٠ٚ١، ئ١غـ ٚاظح ب
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َٝٓا١ٜٚتٝــ١ ث١ضي١َاْــ٠ٚ١ بــؤ َْٛاق١ؾــ١ زٚٚ ب١ؾــ١، ب١ؾــٞ ١ٜنــ١ّ ئ٠ٚ١ٜــ١ ئــ٠ٚ١ٟ نــ١      َُٝــ١ قــاْْٛٞ نــ١ ٖ ئ
( نــ١ ظاز٠ تــابعٞ  1979( ٟ غــاَيٞ )87نطزَٚٚاْــ١ يــ١ ت١قطٜط٠نــ١ ئــ٠ٚ١ٟ ٠ٚخــيت خــؤٟ بــ١ قــاْْٛٞ )       

َٝط ٠ٚ١ٜٓ بؤ قاْْٛٞ ) ١َُٝ ز٠ٜط َٟ، ئ َٞ ٠ٚنٛ 1979( ٟ غاَيٞ )87ئٝؿتريان١ٝ ز٠ٜسا٠ٚ ب١ نط ( ١ٖض َٛغت١َط  ب
     ٟ َٜـو ٚ ئٝعـاز٠ٟ ت١قـسٜط، ر١قـ١ض٠ ٍَ داض َٞ غـا ز٠ّٚٚ نـ١ نطزَٚٚاْـ١ ئ٠ٚ١ٜـ١     ق١زِٜ ي١غ١ضٟ، ب١اَلّ نٛيٞ غ

َٟ ١ٖض ب١ٚ قا١ْْٛ ز٠ض ٚا، ١ٜعين ؾت١نإ ظؤض ٚاظس١ ١ٜى نؤ ٜـ١ى   ئ٠ٚ١ٟ ب١ قاْْٛٞ ١َز٠ْٞ ز٠ٜسا٠ٚ ب١ نط
َُٝــ١ نــانُإ نــطز٠ٚٚ بــ١ ط١ض اْــ٠ٚ١ بــؤ قــاْْٛٞ )   َٝــٞ ئ َٜهــٞ ْاض اظٜــ١ ث ( ٟ غــاَيٞ 87ز٠ناتــ١ زٚٚ، ئــ٠ٚ١ٟ نط

َٝٞ ئ١ٚ ت١قطٜط٠، غٛثاؽ. ( ئٝال ئ١غاغٞ ت١قسٜطٟ ١ٜ١ٖ، ١ٜعين1979) َٞ ب١ ث َٝؿ١ن١ ناض٠غ١ض ز٠ب  ن
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى عْٛٞ ر١ضَٛٚ.
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:   ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٟ، يـ١ الٜـ١ْٞ قاْْٛٝـ٠ٚ١ ٠ٚنـٛ نـاى بطٖـإ ب       َٝؿٓٝاضٟ ٚا نطا ن١ٚا ٜاغان١ ئًٝػا بهط اغـٞ نـطز، ئ١طـ١ض ئـ١ّ     ث

َٝٞ ئ١ّ قا١ْْٛ، ب١ تاٜب١تٞ ئ١طـ١ض   َٝو ئًٝتعاَاتٞ قاْْٛٞ ٚ ع١قٛز بٝٓا نطا١ٜ ب١ ث َٟ ن١ََٛي ٜاغا١ٜ ئًٝػا بهط
َٝبٝين ١َٖٛاضنطزْٞ ١ٜن١َٞ ٜاغان١ به١ٜٔ ن١ ب١ ٜاغاٟ شَاض٠ ) ( ز٠ضنٛٚ، ت١ْٗا يـ١  3111( ٟ غاَيٞ )16ت

   ٕ ١ََٝٝٞ َازز٠نـ١ ١ٜنـ١َٞ         َازز٠ٟ ١ٜن١َسا بط طـ١ٟ ز٠َٚٚـٞ َازز٠نـ١َا ت١عـسٌٜ نـطز٠ٚٚ، ٚاتـ١ بط طـ١ٟ غـ
َٝهـطا٠ٚ ٚ ئٝؿـٞ       َا٠ٚت٠ٚ١ ٠ٚنٛ خؤٟ، ئاٜا ع١قٛز ن١ بٝٓا نطا١ٜ ي١غ١ض ئ١ٚ َازز١ٜ٠ٟ نـ١ َا٠ٜٚـ١ى نـاضٟ ث
َٝػتا ئ١ٚ َار١ٟ ي١ خ١َيو ٠ٚضبططٜٔ ن١ ب١َٓا١ٜنٞ قاْْٛٞ ب١ضاغـيت ْاضاغـت    ي١غ١ض نطا٠ٚ، نؤٕ ز٠تٛاْري ئ

َٟ خ َٜو باغٞ ئ٠ٚ١ٟ نـطز  زضٚغت ز٠نط َٝٞ ئ١ٚ ت١عس١ًٜٟ ن١ نطا٠ٚ، زٚٚ بطاز٠ض َٝو ١َغسٚض ز٠بٔ ب١ ث ١َيهاْ
َُٜٓـاٜٞ    َٞ نطا٠ٚ ٚ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ بـ١ ض َٝب١د َٝري قا١ْْٛن١ د َٝط، ز٠َي َٝب١دٞ ١ْنطا٠ٚ، ١ْخ ن١ٚا قا١ْْٛن١ د

ُ      3118( ٟ غاَيٞ )1شَاض٠ ) َُٜٓـاٜٞ خـؤٟ ز٠ضنـطز ٚ تـ١عُٝ ٞ نـطز ي١غـ١ض ٖـ١َٛٚ    ( نـ١ٚا ي١ب١ضز٠ػياْـ١، ض
 َٞ َٝب١د َُٜٓا١ٜن١ ب١ ٚاظسٞ باؽ ز٠نات ي١ نؤ١ْٝتٞ د َُٝاْٞ، زٖؤى(، ض َٝط، غً َُٜٞ نٛضزغتإ بٛٚ )١ٖٚي ١ٖض
َٝو ئـ٠ٚ١ نـاضٟ ئ١ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َإ بـٛٚ            َٜٓ َٞ ْـ١نطا٠ٚ يـ١ ؾـٛ َٝبـ١د نطزْٞ ٜاغان١، ب١اَلّ ئ١ط١ض ٜاغـان١ د

َٝٔ قا١ْْٛنـ١        ز٠بٛٚا١ٜ ب١زٚا زانْٛٚٞ بـؤ بهـ١ٕ ٚ، زاٚا بهـ١ٕ     َٝط، ْـ١َي َٞ ْـ١نطا٠ٚ؟ ْـ١خ َٝبـ١د بـؤ ٜاغـان١ د
َٝؿٓٝاض٠ ب١ ئًٝػا نطزْٞ قـاْْٛٞ   َٞ ١ْنطا٠ٚ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ئ١ٚ ث َٝب١د َٞ نط٠ٚ١ْ ٚ د َٝب١د ١ْن١ٚتؤت١ بٛاضٟ د

َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ,,,,9) ٍَ ب١َٓاناْٞ ٜاغاٜٝسا, بؤ١ٜ ْاخط ٍَ ث١ٜط ٠ٟٚ ْاٚخؤٟ ث١ضي١َإ ي١ط١  ( َٛخايٝف١ ي١ط١
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض   َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د

َٝٞ ٚا١ٜ ن١ ئ١َـ١ ْـا    َٟ، خاَيٞ ١ٜن١ّ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ث ١ٜى ز٠ق١ ناى عْٛٞ ي١غ١ض خاَيٞ ١ٜن١ّ ب٠ٛغت١ داض
َٝػـتا نـطا٠ٚ ي١غـ١ض ئ١غاغـٞ ئـ١ّ         َٝو ي١ عـ١قٛزٟ نـ١ ئ ٜاغا١ٜٝ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ١َؾانٌٝ زضٚغت ز٠نات، ب١ؾ

َٟ, خـاَيٞ ز٠َٚٚـٝـ ئ٠ٚ١ٜـ١ ثطؤش٠ٜـ١ى ت١عـسٌٜ         ٜاغا١ٜ نطا٠ٚ، بؤ١ٜ ئ١َا ١ْ ١َٖٟٛٚ ز٠بٓـ١ ١َؾـانًٝٞ ْـٛ
َٝسا١ٜ، ١َٖٛٚ ثطؤش٠ن١ ١ْٖاتؤت٠ٚ١ ث١ضي١َإ بؤ ت١عسٌٜ, ت١ْٗا ن١ْس َازز٠ٜـ١ى   نطا٠ٚ ن١ْس َازز١ٜ٠نٞ ت
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َٜهٞ تط ئًٝػا به١ٟ، بؤ١ٜ خا٠ٕٚ رهط٠ خاٚ َٟ ب١ ن١ْس َازز١ٜ٠ى ١َٖٛٚ ثطؤش٠ن١ ن١ داض ٠ٕ ٖات٠ٚٛ تؤ ْانط
َٞ ز٠ز٠ٜٔ، ت١ْٗا ١ٜى ن١ؽ، ٜإ زٚٚ نـ١ؽ زٜفـاعٞ    َٜطاٟ ث َٝهٞ ١ٜ١ٖ ي١ّ ١َغ١ي١ٜ١ ض َٝؿٓٝاض ئ١ط١ض زٜفاع ث

َٞ به١ٕ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ بٝد١ْ١ٜ١ ز٠ْط٠ٚ١، ر١ضَٛٚ ناى ناضزؤ.  ي
َٜع ناضزؤ حمُس ثريزاٚز:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ؿـ١ٜ١نٞ طـ١ٚض٠ٟ يـ١ْاٚ زازطانـإ ٚ يـ١ باظاض ٠نـإ       ناتٞ خؤٟ ن١ ئ١ٚ ٜاغـا١ٜ ٖـ١َٛاضنطا، َا٠ٜٚـ١نٞ نـ١ّ نَٝ    
َٝٓاٟٚ ئٝػتٝكطاض ٚ غ١قاَطري١ٜ ي١ بـاظاض ، ئـ٠ٚ١ ئـ١ّ     زضٚغت نطز، ٜاغا ٜإ ١َٖٛاضنطزْٞ ١ٖض ٜاغا١ٜى ي١ ث
َٝػـتاف         َُٝـ١ ئ ٠َٜٛبـ١ض٠نإ ٖـاتٔ ٚتٝـإ ئ ٜاغا١ٜ ٜاغا١ٜنٞ ططْط١، ناى ع١ْٚٞ خؤٟ ؾـاٖٝس٠ يٝصْـ١ناْٞ ب١ض 

َٝهــسا ئــ١ٚ ٜاغــا١ٜ تــ١ئذٌٝ نــطا٠ٚ ،  ي١غــ١ض بٓــ١َاٟ قــاْٛ ْٞ َــ١ز٠ْٞ يــ١ نٛضزغــتاْسا ئــٝـ ز٠نــ١ٜٔ، يــ١ نات
َٝري بـؤ          َُٝـ١ ز٠َيـ َٝػـتا ئ َٝٞ بهـ١ٜٔ، نـؤٕ ز٠تـٛاْٞ ٜاغـا١ٜى ئ َٝب١د َٟ نؤٕ ز٠تٛاْري د ٜاغا١ٜى ت١ئذٌٝ بهط

َٞ ئـ١ّ ٖـ١َٛاض٠ تـ١ئذٌٝ ز٠نـ١ٟ ٚ تـؤ ي١غـ١ض نـ          َٟ، ئـ َٝهٞ تط ئ١ّ ٜاغا١ٜ ١َٖٛاض٠ ت١ئذٌٝ بهـط اّ ٜاغـاٟ  غاَي
َٝط ي١غ١ض ٜاغـاٟ )  َٝػـتا بـ١          1979( ٟ غـاَيٞ ) 87ئٝـ ز٠ن١ٟ، غ َٞ ئ١طـ١ض تـؤ يـ١ بـاظاض  ئ ( ئـٝـ ز٠نـ١ٟ، ئـ

َُٝـ١      َُٝـإ ٚاٜـ١ ١َٖٛاضنطز١ْنـ١ ئ ١َُٝ ث َٝها٠ٚ ي١ ١ٖز٠ف، ئ قاْْٛٞ ١َز٠ْٞ ئٝـ ز٠ن١ٟ ئاَادم١ن١ٟ خؤت ث
 ٞ َٜهــٞ ٚ خــا٠ٕٚ ََٛيــو ي١غــ١ض ب١َٓاٜــ١ن ٍَ ئــ٠ٚ١ٜٔ نــ١ الٜــ١ْٞ نط َٞ ٚ، الٜــ١ْٞ الٚاظٜـــ  ي١طــ١ عازٜالْــ١ بــ

َٝــو نــ١ْسٜٔ   َٝت٠ٚ١، بــ١اَلّ تــؤ بــ١ َاْط َٜهــٞ زابؿــه َٞ زٜفاع١نــ١، ٜاغــان١ ظٜــاتط بــ١ الٜــ١ْٞ نط َٜهــ١ٝ ز٠بــ نط
َٜص٠ ب١ّ قاْْٛـ١ بـس٠ٟ، نـ١     َٝػتا زض َٟ ئ َٝو ز٠ت١ٚ َٝٓاٟٚ نؤ١ََي١ خ١َيه َٝها٠ٚ ي١ قاْْٛٞ ١َز٠ْٞ ي١ ث ئاَادمت ث

َٝػـتا بـ١ تـ١ئذٌٝ نطزْـٞ ئـ١ٚ             قاْْٛٞ ١َز١ْٝ٠، ي١ قاظادمٞ َُٝـ١ ئ َٝؿـ١ زضٚغـت ز٠نـات، ئ َٜهـٞ زاْٝـ١ ٚ ن نط
َٟ، ْـ١ خـا٠ٕٚ َـَٛيهٝـ زَيٓٝـا        َٝـس َٜهٞ زَيٓٝا١ٜ ن١ ٜاغان١ نـٞ ي ٜاغا١ٜ ْا ئٝػتٝكطاضٟ ز٠خ١ٜٓ١ باظاض ، ١ْ نط

َٝؿـ١ٜ١نٞ ط١ٚض٠ٜـ١ يـ١ ْـا ئٝػـتٝكطاض١ٜت ٚ         َٟ، تـ١ئذٌٝ نـطزٕ ن َٝس َٞ ئآٜس٠ٟ ئ١ّ ٜاغا١ٜ نٞ ي ق١يـ١قٞ  ز٠ب
َٞ نؤٕ ئٝسا١َ ب١ ناضٟ خؤٟ بسات، ب١ شٜـاْٞ خـؤٟ    َٝؿ١ ي١ باظاض  زضٚغت ز٠نات خ١َيو ْاظاْ ١ٖضزٚٚال، ن١ ن
َٝري ئٝعـاز٠ٟ ت١قـسٜط      ٍَ ت١ئذٌٝ ْـري ز٠َيـ َٟ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ي١ط١ َٝت١ ٖٞ خؤٟ، ظٜاز ز٠نط بسات، ئ١ٚ زٚنا١ْ ز٠ب

َٜٓـ١ضاْٞ       َٟ ي١غـ١ض ب١َٓاٜـ١نٞ زازث١ض٠ٚضاْـ١، نـْٛه١ ْٛ َٝػـتا قـاْْٛٞ َـ١ز٠ْٞ       بهط َُٝـ١ ئ سهَٛـ١ت ٚتٝـإ ئ
ًَٝهاض١ٜنٞ ط١ٚض٠ٟ ٜاغان١ٜ١، غٛثاؽ. َٝؿ َٞ ز٠ن١ٜٔ ن١ ث َٝب١د  د

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٜػتإ خإ.  ر١ضَٛٚ نٛ
َٜػتإ حمُس عبساي١ً: َٜع نٛ  ب١ض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝٓر غاَي١ ١َٖٛاضنطا٠ٚ، َٞ        ئ١ّ ٜاغا١ٜ ث َٝٝـ١دٞ نطزْـ٠ٚ١، ئـ٠ٚ١ٟ نـاى عـْٛٞ ز٠َيـ َٝػتا ١ْنؤت١ بٛاضٟ د تا ئ
َٝؿ١ٜ١نٞ ط١ٚض٠ زضٚغت بٛٚ يـ١   َٝو ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ت١عًُٝاتٞ ز٠ضنطز، ب١اَلّ ن ضاغت ز٠نات بؤ َا٠ٟٚ َاْط

َٝٔ ْـ١تا   َٜعٜإ ز٠َيـ ١َُٝ ٠ٚى ئ١ْساّ ث١ضي١َإ نطزَإ ن١ ب١ض  َٝٞ ئ١ٚ ب١زٚا زانْٛٚا١ْٟ ئ ْهطز٠ٚٚ، باظاض  ب١ ث
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َٝهـٞ خطاثـٞ يـ١ بـاظاض  زضٚغـت             ١َُٝ ب١زٚا زانٛٚصيإ نطز ط١ٜؿـت١ٓٝ ئـ١ٚ ئ١دماَـ١ٟ نـ١ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ ٠ٚظع ئ
َٞ، نـ١ْسٜٔ خـا٠ٕٚ       َٞ زضٚغـت بـ َٝؿ١ٟ نؤ١َاَل١ٜتٞ يـ نطز٠ٚٚ، ْا ئٝػتٝكطاضٟ ١ٜ١ٖ، ١ٖض٠ٖٚا خ١ضٜو بٛٚ ن

َٜهامن، ٍَ ٖاٚض  ١َُٝ ي١ ْٛٚغٝٓط١ ي١ط١ َٜهٝؿُإ بٝين ئ َٝؿـه١ف    ََٛيو ٚ نط َٜهُإ ث بؤ١ٜ ١ٖض ئ١ٚ نات١ ٖـ١َٛاض
َٝػتا ضاثـؤضت ْٛٚغـطا٠ٚ ي١غـ١ض ئـ١ٚ زٚٚ ٖـ١َٛاض٠ٟ       َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ بؤ نطاٚ، ئ نطز ١َٖٛاض٠ن١ زٜاض٠ خٛ
َٝهٞ      َٟ بـؤ غـاَي َٜهٞ تط تـ١ئذٌٝ ْـ١نط ١ٜ٠َٛٝى ئ١َ١ داض َٞ نطا٠ٚ، َٔ زاٚا ز٠ن١ّ ب١ ٖٝض ؾ َٝب١د َٝؿو د ن١ ث

َٞ تط، نْٛه١ ئ١َ١ ٠ٚنٛ ناى ناضزؤ باغٞ نطز ْا ئٝػـتٝكطاضٟ زضٚغـت ز٠نـات، ٚاٟ نـطز٠ٚٚ ْـ١       تط، زٚٚ غاَي
َُٝـ١ ١َٖٛاض٠نـ١ بهـ١ٜٔ،            َٞ، بؤٜـ١ َـٔ ثؿـتطريٟ يـ٠ٚ١ ز٠نـ١ّ نـ١ ئ َٜهٞ زَيٓٝـاب َٞ، ١ْ نط َٝب ََٛيو زَيٓٝاب غاس

َُٝـ١ ز٠تـٛاْري ي       َٝؿـه١ف نـطا٠ٚ ئ َٝؿـو ث َٝـط٠ بـ١   ئ١ط١ض ن١ّ ٚ نٛضت١ٝى ١ٜ١ٖ ي١ٚ زٚٚ ثطؤش٠ ٜاغا١ٜٟ نـ١ ث
َٝػـتا ي١بـ١ض ز٠غـتُإ زاٜـ١         ز٠ْطسإ ٚ ب١ طفتٛطؤٟ ظٜاتط ز٠َٚي١َ١ْسٟ به١ٜٔ، ئ١َ١ٟ نـ١ ئـ١ّ ٖـ١َٛاض٠ٟ ئ
َٝو زضٚغـت بهـات يـ١          َٟ نـ١ تـ١ٚاظْ َٟ بؤ خ١َاَلْس٠ٚ١ْٟ غـ١ض يـ١ ْـٛ باؽ ي٠ٚ١ ز٠نات ن١ يٝص١ْ زضٚغت بهط

َٝؿـ١ٟ ي١غـ١ض نـ١ يـ      َٜهٝسا، ئـ٠ٚ١ٟ ن َٝؿـٛٚزا طفتٛطؤَـإ    ب١ٜين خا٠ٕٚ ََٛيو ٚ ي١ ب١ٜين نط ١ طفتٛطؤنـاْٞ ث
٠َٜٛبـ١ضٟ ظ٠ضٜبـ١ف            َٜع ب١ض  ٍَ بـ١ض  َٝـٓر ٚ، قػـ١َإ ي١طـ١ َٟ بـ١ ث َٞ غـاَي١ بهـط َٝهٝإ غـ نطز٠ٚٚ، زٚٚ خاَي١, ١ٜن
َٝت٠ٚ١ بـؤ     ٍَ ز٠نـ ٍَ ٚ ز٠ غـا َٝٓر غا َٞ، نْٛه١ ظ٠ضٜب١ خؤٟ ي١ ئ١غاغسا ث ٍَ ب َٝٓر غا َٞ ث َٝٞ ٚا١ٜ ز٠ب نطز٠ٚٚ ث

َٜصاْـ١ نـ١َٞ ن١ٜٓـ٠ٚ١، ٜـإ ٖـ١ض الٜبـ١ضٜٔ،          ت١عيري نطزٕ, ز٠ّٚٚ ١َغ١ َُٝـ١ ز٠تـٛاْري ئـ١ٚ ض َٜص٠نا١ْ ئ ي١ ض
َٝري، ئ١ٚ يٝص١ْ َٛخت١قا١ْ  َٜص٠ زا١ْْ َٝسا١ٜ، ض َٜت ٚ خ١َيهٞ ؾاض٠ظاٟ ت َازاّ يٝص١ْٟ َٛخت١م زضٚغت ز٠نط

َٜعإ باغـٝإ نـ    َٟ ٠ٚنٛ ن١ بـ١ض  َٟ ي١ نٛ َٜٓا١ْٟ ن١ ز٠نط َٝٞ ئ١ٚ ؾٛ َٝٞ باظاض  ب١ ث َٝؿـ١   خؤٜإ ب١ ث طز ض٠ْطـ١ ن
َٝيَن، يـ١           ًَ َٞ بٝدـ١َ َٝهٞ تـط ئـ١ٚ يٝصْـ١ٟ خـؤٟ ز٠تـٛاْ َٞ ٚ يـ١ طـ١ض ٠ن َٝو ططاْو ب َٞ، خا١ْٜٚٛى ي١ ط١ض ٠ن ١ٖب
َٟ؟ ئ١ٚ ناتـ١   َٟ ز٠زض َٟ؟ ي١ ضاث١ض ٜٔ ب١ ن١ْس ب١ نط َٟ ز٠زض َُٝاْٞ خاْٛٚ ب١ ن١ْس ب١ نط ط١ض ٠نٞ ع١قاضٟ غً

َٝت،،،،،،،، َٜص٠ ١ْب َٞ، ض َٝؿ١ ْاب َٜص٠ن١ف ن  ،، ض
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝـ٠ٛ ض٠ئـٞ خؤتـإ زا، ٜـ١عين ٖـ١َٛٚتإ           َٜػتإ خإ ئ١َ١ تٝهطاض٠، ز٠ظاْـري، ٚاظسـ١، ٜـ١عين َٛدـ١ض ٠ز ئ نٛ
ض٠ئٞ خؤتإ زا٠ٚ، ض٠ئ١ٝنإ خؤ َٔ ْاتٛامن ئٝعتُٝـاز ي١غـ١ض ض٠ئـٞ ٜـ١ى ئ١ْـساّ، زٚٚ ئ١ْـساّ بهـ١ّ، ئ١َـ١         

َٝـ،   ( ئ111١قاع١ٜ١ن١ ) َٞ ت٠ٚ١ض٠، ئٝو نا١َٜإ ز٠خ١ْـ١ ثـ َٝٝسا زاْٝؿت٠ٚٛ، ض٠ئٞ دٝاٚاظ ١ٜ١ٖ، غ ْساَٞ ت
 ر١ضَٛٚ.

َٜػتإ حمُس عبساي١ً: َٜع نٛ  ب١ض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٟ، ٜـإ ١َٖٛاض٠نـ١              َٝؿـٓٝاض زاٜـٔ، ٜـإ تـ١ئذٌٝ بهـط َٞ ث َُٝـ١ يـ١ بـ١ٜين غـ َٝػـتا ئ َٝؿٓٝاض٠ن١ّ ت١ٚاٚ به١ّ، ئ ث
َٝت٠ٚ١، َٝؿـٓٝاض٠    ١َٖيب٠ٛؾ َٞ ث ٍَ ١َٖٛاض٠ن١ زاّ، ئ١ّ غـ ٜإ ب١ضز٠ٚاّ بري ي١غ١ض ١َٖٛاض٠ ن١ َٔ بؤ خؤّ ي١ط١

َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، غٛثاؽ. َٞ بهات ٚ زٚاٜٞ ١ٜى، ١ٜى خبط َٝهٝإ زٚٚ ن١ؽ زٜفاعٞ ي َٟ ١ٖض ١ٜن  ز٠نط
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َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝػتا قػ١ ي١غ١ض ئ٠ٚ١ نطا ن١ ئًٝػا َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، بـ١اَلّ زٜـاض٠    ئ َٞ خبط َٝٞ ٚا١ٜ ْاب َٟ، يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ث بهط
ٍَ زاٜـ١ نـ١       َٞ ي١طـ١ َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْطـ٠ٚ١، نـ َٜعإ ئ َٜت١ ز٠ْطسإ، ب١ض  ئ١ٚا١ْٟ ن١ٚا ت١ئهٝس ز٠ن١ٕ ن١ٚا خبط

٠َٛٝ قػ١تإ ي١غ١ض نـطز ١َطيٛع١ٜـ١ى    َٜت٠ٚ١؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١، ئ َٞ   ١َٖٛاض٠ن١ ئًٝػا بهط زٜفـاعٞ يـ
   َٞ َٜتـ٠ٚ١، نـ َٞ ئًٝػا بهط َٞ ١َٖٛاض٠ن١ ز٠ب ًَٓس ْانات، ت١ْٗا ناى ناضزؤ ز٠َي َٝػتا ن١ؽ ز٠غيت ب ز٠ن١ٕ ن١ نٞ ئ
َٝٓا، نا١َ زٚٚضتـط٠ ئـ٠ٚ١    َٜت٠ٚ١؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١، ن١ٚات١ ئ٠ٚ١ ز٠ْطٞ ١ْٖ ٍَ زا١ْٝ ن١ ئًٝػا بهط ي١ط١

ًَٞ ثطؤ َٜت١ ز٠ْطسإ ن١ ٚتت ١َٖٛاض، ئ١غ َٝؿـٓٝاض نـطا٠ٚ يـ١     ز٠خط ش٠ن١ ١َٖٛاضنطز١ْ، زٚٚض٠ن١ ئ١ٜ٠ٚ١ نـ١ ث
١َٜٓٝ غ١ض ت١ئذٌٝ ر١ضَٛٚ ناى عْٛٞ. َٝػتا ز  قاع١، ئ

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٟ؟ ٜإ ْا؟ ت١َسٜـس نطزْـٞ نـاض ْـ١نطزٕ بـ١       َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، ئاٜا ت١َسٜس بهط رهط٠ٟ ت١َسٜس نطز١ْن١ خبط
َٝو، )شيسٜس ٜاغا  غٛثاؽ.فرت٠ اٜكاف ايعٌُ بايكإْٛ ملس٠ غ١ٓ ٚاسس٠ ، ن١ بؤ َا٠ٟٚ غاَي

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝو، ١ٖض ٠ٚنـٛ يـ١ ت١َسٜـس٠ نؤْـ١نإ نطزَٚٚاْـ١، نـاى        َٟ بؤ غاَي َٝؿٓٝاضٟ ز٠ّٚٚ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ٚا ت١ئذٌٝ بهط ث
 بطٖإ ر١ضَٛٚ.

َٜع بطٖإ ضؾٝس سػ  ٔ:ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ ن١ْس ٠ٚخت١ ت١ئدريٟ ت١ْفٝعَإ نطز٠ٚٚ، ئ١ط١ض زٜك١ت بس٠ٕ زٚٚ داض ت١َسٜـسٟ رـ١تط٠ٟ    َٜعإ ئ ب١ض 
َٝـٞ        َٜتـ١ ز٠ْطساْـ٠ٚ١؟ بـ١ ث َٝـط٠ نـؤٕ ز٠خط ئٝكارُإ نطز٠ٚٚ، ١ٖضزٚٚنٞ ب١ ثطؤش٠ نطزَٚٚا١ْ، ثطؤش٠ ١ْٝ ي

َٞ،73، 71َــازز٠ٟ ) َٞ ؾــيَت ثــطؤش٠ٟ ٖــ١ب َٝو ْٝــ١ بــؤ  ( ز٠بــ َٟ، ي١بــ١ض ئــ٠ٚ١ ئ١غاغــ ئٝٓذــا َْٛاق١ؾــ١ ز٠نــط
( 73، 71ت١َسٜسٟ ئٝكار١ن١ٟ، ٜإ ت١ئدريٟ ت١ْفٝع٠ن١ٟ، ب١َيهٛ قاْْٛٝـ١ٕ ٚادٝبـ١ بـ١ سـٛنُٞ َـازز٠ٟ )     

ــ١ٟ      َٝػــتا َْٛاق١ؾ َٜع غــ١ضؤنٞ ث١ضيــ١َإ قاْْٛٝــ١ٕ ٚادٝبــ١ ئ َٟ، بــ١ض  َٝػــتا َْٛاق١ؾــ١ٟ ١َٖٛاض٠نــ١ بهــط ئ
َٟ، ي١ب١ض  َٟ ب١ ت١ئدريٟ ت١ْفٝع ٚ ت١َسٜـسٟ ئٝكـاف،   ١َٖٛاض٠ن١ بهط ئ٠ٚ١ٟ ثطؤش٠ ٚدٛزٟ ١ْٝ تا ق١ضاض بسض

 غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٞ, ر١ضَٛٚ ناى خًٌٝ.  ب١َي
َٜع خًٌٝ   ظيس اَري: عجُإب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜ ٍَ ض َٝؿـه١ف نـطزٕ        ئ٠ٚ١ٟ ن١ ناى بطٖإ باغٞ ي١غ١ض ز٠نات ٚا١ْٝ ي١ط١ َٜٝٛػـيت بـ١ ثـطؤش٠ ث عَـسا، ٖـٝض ث

٠َٛٝ ت١َسٜسٟ ئٝكاؼي ت١ْفٝع نطزْٞ ئ١ٚ ثطؤش١ٜ٠ نطا٠ٚ، ئـ٠ٚ١ٟ نـ١ نـاى عـْٛٞ      َٝؿوٜـ ب١ ١َٖإ ؾ ١ْٝ، ث



 351 

َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، ت١َسٜسٟ ئٝكـاؼي تـ١ْفٝع نطزْـٞ ئـ١ّ ثطؤش٠ٜـ١ بـؤ        َٞ ئ٠ٚ١ خبط َٝػتا ز٠ب باغٞ ي١غ١ض نطز ئ
َٝه١، ٜاخٛز بؤ زٚٚ غ َٟ ي١ خٝاليٞ ئ١ٚ ر١تط٠ٜـ١  غاَي َٞ بؤ ئ٠ٚ١ٟ بتٛاْط ٍَ ب اَي١، ١ٖض٠ٖٚا ٚا باؾو٠ بؤ زٚٚ غا

َٟ، غٛثاؽ. َٝؿه١ف نط  ثطؤش١ٜ٠نٞ باف ي١ب١ض ططْطٞ ٜاغان١ ث
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى غ١ض١ْٖط.
َٜع غ١ض١ْٖط رطز حمُس:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿـو َـازاّ ثـطؤش٠ ْـ١ب٠ٚٛ نـطا٠ٚ،         قػ١ن َٝهٞ قاْْٛٞ ١ٜ١ٖ، ئ١َ١ ْاناتـ١ ئـ٠ٚ١ٟ نـ١ ث اْٞ ناى بطٖإ ئ١غاغ
َٜهٞ ْا قاْْٛٞ  َٝؿٛٚتطزا ٚا نطا٠ٚ ن١ ناض َٝري ي١ ث ًَ ١َُٝ ب َٟ ئ َٜهٞ ب١ ض٠ئٞ َٔ ْا قاْْٛٞ ب٠ٚٛ، ْانط ئ٠ٚ١ ب١ناض

َٞ بؤ ت١ئذٌٝ نطزْٞ َٞ ثطؤش٠ ١ٖب َٟ، ز٠ب َٝػتاف ئ١َ١ بهط ، بؤ زٚاخػتين، بؤ ئٝكاؼي ت١ْفٝعٟ، ثـطؤش٠  ب٠ٚٛ ئ
١َُٝ ْاتْٛري ئ٠ٚ١ خب١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١، ئ٠ٚ١ ١َغ١ي١ٜ١نٞ قا١ْْٝٛ تها١ٜ ب١ ١ْظ٠ضٟ ئٝعتٝباض ٠ٚضٜطـطٕ،   َٞ ئ ١ْب

 غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

ٍَ خإ.  ر١ضَٛٚ غ١ضطٛ
 ٍَ َٜع غ١ضطٛ  سػٔ: ضناب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ض  ي١َإ.ب١ض 
َٝؿٓٝاضٟ ئـ٠ٚ١ٟ   ي١ س١رت١ٟ ضابطزٚٚزا ن١ قػ١َإ نطز ي١غ١ض ئ١ّ ٜاغا١ٜ ٚ ي١غ١ض َازز١ٜ٠ى، ٖٝض ن١ؽ ث
  َٞ َٝؿٓاضٟ نطز٠ٚٚ ز٠تـٛاْ َٝٔ ن١ ث ًَ ٠َٛٝ ب١ٚ ث١ضي١َاْتاض٠ ب َٟ، ز٠تٛأْ ئ ١ْنطز٠ٚٚ ن١ ت١َسٜسٟ ئٝكار١ن١ بهط

َُٜإ ي١ ٖٝض ن١ ١َُٝ طٛ َٞ بهات، ب١اَلّ ئ َٝػتا زٜفاعٞ ي َٝؿٓٝاض٠ بهات، ١ٖض٠ٖٚا غ١باض٠ت ب١ ئ ؽ ١ْب٠ٚٛ ئ١ٚ ث
َٝؿــٓٝاض٠ خب١ٜتــ١       َٝو ْٝــ١ نــ١ ئــ١ّ ث قػــ١ناْٞ نــاى بطٖــإ َٓــٝـ ثؿــتطريٟ ز٠نــ١ّ، ب١ضاغــيت تــؤ ئ١غاغــ
َٝػتا قػ١ ي١غ١ض ثطؤش٠ن١ ز٠ن١ٜٔ، ثطؤش٠ ١ٜ١ٖ بؤ ت١عسٌٜ نطزْٞ، بـ١اَلّ   ١َُٝ ئ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ئ

 قٝف١ن١, غٛثاؽ.ثطؤش٠ ١ْٝ بؤ ت١َسٜسٟ ت١ٚ
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝو بٛٚ ي١ٚا١ْ ن١ باغٞ نطز، ناى امساعٌٝ  َٝػتا ناى ناضزؤف ١ٜن َٞ، قػ١نطا، خؤٟ ئ ي١غ١ض ت١َسٜس٠ن١، ب١َي
ًَٓس ز٠نات ناى امساعٌٝ، ٖـ١ض٠ٖٚا ت١غـ١ٚض ز٠نـ١ّ غـٝاغ١ٟ      بٛٚ، ناى قازض اظيس بٛٚ، ئ٠ٚ١ خؤؾٞ ز٠غيت ب

 نطزْٞ ناى ناضزؤف ب١ٚ ئٝتٝذا١ٖ بٛٚ، ر١ضَٛٚ َاَؤغتا عُط.قػ١
َٜع عُط عبسايععٜع   بٗا٤ايسٜٔ:ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜص٠زا١ْ ب١ّ ثطؤش٠ ٜاغـا١ٜٟ ت١عسًٜـ١، ئـ٠ٚ١ٟ     َٝهٝإ زض َٔ ٚا ز٠ظامن ت١ْٗا زٚٚ خ١ٜاض ي١ب١ض ز٠غتُا١ْ، ١ٜن

َٝهٞ زٜاضٟ نـطاٚ تـا ئـ١ّ ططرتاْـ١ ناض٠غـ١ض بهـ١ٜٔ، ٖـٝض        بؤ نات ١ٜتطٜإ ت١ئذٌٝ نطزْٞ ئ١ّ ثطؤش٠ ٜاغا١ٜ
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َٝٞ ظاْٝاضٟ خـؤّ، ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ دـ١ْابت ئـ١ٚ زٚٚ خـ١ٜاض٠        َٜهٞ تطٟ ٜاغاٜٞ ي١ب١ض ز٠غتُاْسا ١ْٝ ب١ ث خ١ٜاض
 خب١ض٠ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ با س١مسٞ به١ٜٔ، ن١ٟ ئ٠ٚ١ْس٠ َٛؾه١ٜ١ًٝ، غٛثاؽ.

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٜباظ ر١ضَٛٚ.ن  اى ز. ض
َٜباظ رتاح حمُٛز: َٜع ض  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝط٠ ت١ضح به١ٟ ن١  َٔ با ض٠ئ١ٝنٞ قاْْٛٞ بس٠ّ ١ٖضن١ْس٠ قاْْٛٞ ِْٝ، ب١اَلّ ت١ضس١ن١ ئ١ٜ٠ٚ١ ز٠تٛاْٝت ي
َٟ، بـ١الَ          َٝػـتا تـ١ئدري بهـط َٝػتا ي١بـ١ض ز٠غـتُا١ْزا١ٜ، ئـ١ّ ثـطؤش٠ ٜاغـا١ٜ ئ ّ ئـ١ٚ ناتـ١   ئ١ّ ثطؤش٠ ٜاغا١ٜٟ ئ

َٜت؟ قػ١ن١ ئ٠ٚ١ٜـ١ نـ١ ئـ١ٚ قػـ١ٜ١ٟ نـاى بطٖـإ ظؤض تـ١ٚا٠ٚ، ٜـ١عين تـؤ           َٞ ز ١ًَٝن١ نٞ ي ثطؤش٠ ٜاغا ئ١غ
َٝؿـو بـْٛٚٞ ٖـ١ب٠ٚٛ،       َٞ نـ١ ث ثطؤش١ٜ٠نت ي١ب١ض ز٠غت ١ْٝ زاٚاٟ ت١َسٜس نطزْٞ ئٝكاؼي ئ١ٚ ٜاغا١ٜٟ نطزبـ

َٝػتا ب١ ز٠ْط ًَري ئ١ّ ٜاغا١ٜٟ ئ َٝ َٝط٠ ز٠تٛاْري ١ْٖ ١َُٝ ي ١ًَٝن١  ئ َٜت، ب١اَلّ ئ١ٟ ٜاغا ئ١غـ سإ َْٛاق١ؾ١ ١ْنط
َٜت، غٛثاؽ. َٜت؟ ئ٠ٚ١ٜإ ثطؤش٠ٟ ز٠ٚ َٞ ز  نٞ ي
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝطٟ ث١ضي١َإ ضٕٚٚ نطز٠ٚ١ْٟ ١ٜ١ٖ، ر١ضَٛٚ. َٜع غهطت  ب١ض 
َٝطٟ ث١ضي١َإ: َٜع رطغت اظيس عبساي١ً/ غهطت  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ض  ي١َإ.ب١ض 

 ٍَ َٞ ثطؤش٠، ي١ال١ٜنٞ تطٜؿ٠ٚ١ َٔ ي١ط١ َٝػتا نطا٠ٚ ب١ب َٝـ ئ ٍَ َاَؤغتا عُطّ ن١ ث ت١بع١ٕ ي١ال١ٜى َٔ ي١ط١
َٜـو يـ١ دـاضإ َٛخاي١رـ١ٟ قاْٛصيـإ        ١َُٝ ٖـ١ض داض ناى بطٖامن ن١ ئ٠ٚ١ َٛخاي١ر١ٟ قا١ْْٝٛ، ب١ ض٠ئٞ َٔ ئ

َٝت١ عٛضف، ئ١ط١ض ١َداغيا َٞ با تٝهطاضٟ ١ْن١ٜٔ، با ١ْب َٝت نطزب َٜطاٟ ضاغت ٚ زضٚغت ي١ب١ضَإ ب َٝت ض ٕ ١ٖب
َٜطاٜـ١ى      ١َُٝ ٠ٚنـٛ غـ١ضؤنا١ٜتٞ يـ١ ض َٜطاٟ ضاغت زضٚغت بؤ ئ١ٚ ١َٚظٚع١ ب١ ض٠ئٞ َٔ، نْٛه١ ئ با به١ٓٝ ض
َُٝــ١ ٠ٚنــٛ   َٝت، ٖــ١ّ ت١دــ١ْٛبٞ غ١َي١ت١ٝنــ١ بهــ١ٜٔ، ئ تــ١سكٝكٞ ٖــ١ضزٚٚ َــ١ضاّ بهــ١ٜٔ، ٖــ١ّ ثــطؤش٠ ٖــ١ب

َُٝـ١ بـؤ   غ١ضؤنا١ٜتٞ ْاتٛاْري ئًٝعاَٞ ئ١ْ َٝؿه١ف به١ٕ، ب١ؽ ئ ساَاْٞ ث١ضي١َإ به١ٜٔ بط ؤٕ ثطؤش١ٜ٠ى ث
َٟ بؤ س١رت١ٟ زاٖاتٛٚ، زاٚا ي١ ئ١ْساَإ بهـ١ٜٔ   ٍَ زنتؤضّ بؤ ئ١ٚ ر١ق١ض١ٜ٠ ت١ئذٌٝ بهط ئ١ّ ١َٚظٚع١ ي١ط١
َٝؿـه١ف بهـ١ٕ،    ٍَ ت١َسٜس بٔ، ر١ضَٕٛٚ ثطؤش١ٜ٠ى ث ٍَ ئ١ٚ ئٝتٝذا١ٖبٔ، ي١ط١ ٚ يٝص١ْٟ قاْْٛٞ ئ١ط١ض ي١ط١

١َُٝ ْاتٛاْري ئًٝعاَٞ ئ١ْساَإ به١ٜٔ, ئ١ٚ ٠ٚخت١ ن١ ثطؤش٠نـ١  ب ١ؽ ئ٠ٚ١ ١ْ قػ١ٜ١نٞ ئًٝعا١َٝ، نْٛه١ ئ
َٝيَن ٚ ز٠نـ١ٓٝ غـ١ض ر١قــ١ض٠              َٝـت، ٜـإ ز٠ْـط ْـاٖ َٓٝ ت١قـسِٜ بـٛٚ ز٠خي١ٜٓـ١ ز٠ْطـسإ نانـ١، ٜـإ ز٠ْــط ز٠ٖ

 َْٛاق١ؾ١ٟ ١َداالتٞ تط ز٠ن١ٜٔ، ظؤض غٛثاؽ.
َٝطط َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ناى ز. اظيس ر١ضَٛٚ.
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َٜع ز. اظيس ابطاِٖٝ عًٞ )٠ٚضتٞ(:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿـه١ف نـطا٠ٚ زٚاَـإ        ١ي١ضاغتٝسا َٔ ١ٖض ض٠ئٞ ناى رطغت ٚ ناى بطٖامن ١ٜ١ٖ, ئ َٝؿـو بـ١ ثـطؤش٠ ث َـ١ ث
َٞ، بؤ١ٜ ١ٖض زٚاخػ َٞ، ٜإ خػت٠ٚٛ، َا٠ٚن١ٟ ي١ٚ َاْط١ٟ زاٖاتٛٚ ت١ٚاٚ ز٠ب َٝهٞ تط ئ١ط١ض ١َٖٛاضنطزٕ ب تٓ

١َُٝ ي١ س١رت١ٟ ضابـطزٚٚ نـ١ َْٛاق١ؾـ١ نطزصيـإ ي١غـ١ض       َٜٝٛػيت ب١ ثطؤش٠ ١ٜ١ٖ، ب١ضاغيت ئ َٞ ث زٚاخػذي ب
ئ١ٚ ثطؤش٠ زٚاخػت ز٠بٛٚا١ٜ يٝص١ْ ٖاٚب١ؾ١نإ، ٜإ رطانػ١ْٛٝنإ نؤب٠ٚ١ْٜٚٛإ بهطزباٜـ١، بـ١اَلّ ْـاظامن    

َٝو َٛن١ي١ف بٕٛٚ ن١ غ َٞ،         و د١ٗٝت َٞ بهـات بـ١ دـسٟ بـ١زٚاٟ ئـ١ٚ ١َغـ١ي١ٜ١ زابهـ ١ضؤنا١ٜتٞ ت١نًٝفٞ يـ
َُٝــ١      َٝو ْــ١ نؤبْٛٚــ٠ٚ١ٟ نــطز، ْــ١ طفتٛطؤٜــإ ي١غــ١ض ئــ١ٚ ١َغــ١ي١ٜ١ نــطز، بــ١ زاخــ٠ٚ١ نــ١ ئ ٖــٝض ن١غــ
س١رت١ٜ١ى ضؤٜؿت ٖات٠ٚ١ٓٝ زٜػإ ١َٖإ َْٛاق١ؾ١ٟ ئ١ٚ س١رت١ٟ ضابطزٚٚ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١، بؤٜـ١ ئ١طـ١ض بـؤ    

َٟ بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ ثطؤش٠ٜـ١ى        ١ٜى س١رت١ٟ تط زٚاخب َٝو ب١ زٜـاضٟ نـطاٟٚ تـ١نًٝف بهـط َٞ ب١ضاغيت ال١ْٜ َٟ ز٠ب ط
َٝؿـه١ف بهـ١ٜٔ، نـْٛه١ ئـ١ٚ           ١ٜ٠َٛٝنٞ ٜاغـاٜٞ ثطؤش٠ٜـ١ى ث ١ٜ٠َٛٝنٞ قـاْْٛٞ، ب١ؾـ ١َُٝ ب١ ؾـ َٟ ئ ئاَاز٠ بهط

َٞ نطز١ْنـ١ضيإ زٚاخػـت٠ٚٛ يـ١ ئ١غـب            َٝبـ١د َُٝـ١ د َٝهـطا٠ٚ زٚاتـط ئ َٝؿـو ١َٖٛاض٠نـ١ٟ ث اب ثطؤش١ٜ٠ٟ نـ١ ث
َٞ بـ١ ئـ١ٚظاعٞ        َٜيَت، بؤ ئـ٠ٚ١ٟ ٚؾـٝاض١ٜنٞ ظٜـاتطٟ ٖـ١ب َٜهٞ َا١ٜ٠ٚنٞ بسض َٞ بؤ ئ٠ٚ١ٟ نط َٛدٝب١ن١زا ز٠َي
َٜتـ١          َٞ تـ١زبريٟ ئـ١َٛضٟ خـؤٟ بهـات، ٖـ١ض٠ٖٚا ١ًَٖٜٛـ١نٞ نـاتٞ بسض َٟ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ بتٛاْ َٟ بؤ نط قاْْٛٞ ْٛ

ؤ١ٜ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ ت١ؾـطٜع نـطا٠ٚ، ٜـ١عين      ضاط١ٜاْس١ْنإ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ٠ٚعٞ قاْْٛٞ باَلٚ به٠ٚ١ْ١ ي١ٚ بٛاض٠زا، ب
ٍَ ١ٖضزٚٚالزا ب١ تـ١ٚاٟٚ قػـ١    َٝػتاف ١َْاْتٛاْٞ ٠ٚنٛ َاَؤغتا عُطٜـ باغٞ نطز ي١ط١ ١َُٝ تا ئ ب١ضاغيت ئ
َٜهٞ ٚ خا٠ٕٚ ََٛيو ١ٖضزٚٚنٞ نؤبه٠ٚ١ٜٓ١ بتـٛاْري ض٠ئٝـ١ناْٝإ بـ١ تـ١ٚاٟٚ ٠ٚضبطـطٜٔ، ي١بـ١ض        به١ٜٔ، نط

َٝػتا ئ١ٚ َْٛاق١ؾ١ٜ١ٟ س١ر ١َُٝ زٚٚبـاض٠ ز٠ن١ٜٓـ١ ب١ضاغـيت زٚاخػـت١ٓن١ ْـ١َاتٛاْٞ      ئ٠ٚ١ ئ ت١ٟ ضابطزٚٚ ئ
ــ١ض        ــ١ ئ١ط ــ١ى، بؤٜ ــ١ ١ْتٝذ١ٜ ــ١ٜٔ بط١ٜٓ ــ١ض به ــؤٟ ي١غ ــيت طفتٛط ــ١نإ ب١ضاغ ــ١ يٝصْ ــ١ْٛٝنإ، ْ ــ١ رطانػ ْ
َٟ، بـ١اَلّ بـ١ زٜـاضٟ نـطاٟٚ ٜـ١ى س١رتـ١ زٜـاضٟ          َٝؿه١ف بهـط َٜٝٛػيت ب١ ثطؤش١ٜ٠ن١ ث زٚاخػت١ٓ ب١ضاغيت ث

َٜت، بؤ ئ٠ٚ١ َٝت، ظؤض غٛثاؽ.بهط ١َُٝ ي٠ٚ١ قٛتاضَإ ب  ٟ ئ
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝؿٛٚ ن١ ت١ئذٌٝ نطا٠ٚ ثطؤش٠ ت١قسِٜ ١ْنطا٠ٚ، ر١ضَٛٚ ناى ز. عُط.  ت١ْٗا ١ٜى ضاغت نطز٠ٚ١ْ داضاْٞ ث
َٜع ز. عُط ظيس اَري )ْٛض٠زٜين(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝطٟ ث١ضيـ١َإ، ب١ضنـاَٚإ ضؤؾـٔ تـط بـٛٚ، بـ١اَلّ ئ١طـ١ض          زٚاٟ ئ١ّ ضْٚٚهط َٜع غـهطت ز٠ٚ١ْ قاْْٛٝا١ْٟ بـ١ض 
ــطؤش٠ قــاْْٛٞ             ــ١ٜٔ ث ــ١ض ز٠ن ــ١ طفتٛطــؤٟ ي١غ َُٝ ــتا ئ َٝػ ــ١ ئ ــ١ٟ ن ــ١ض بهــ١ٟ ئ١َ ــ١ٟ ي١غ ــاتط قػ َٝري ظٜ ــ ب

َٝري ت3118َ١( ٟ غاَيٞ )١ٖ9َٛاضنطزْٞ ز١َ٠ٚٚ، ١َٖٛاضنطزْٞ ز٠َٚٚٞ ٜاغاٟ شَاض٠ ) ١َُٝ ن١ ز٠َي سٜس (, ئ
َٜت٠ٚ١ ب١ٚ َاْا١ٜٟ ١َؾطٚعٞ قاْْٛٞ ١َٖٛاضنطزْٞ ز٠َٚٚٞ ئـ١ّ ثـطؤش٠ ٜاغـا١ٜ ض٠ت ز٠ن١ٜٓـ٠ٚ١، ٚاتـ١       بهط

َٞ ١َؾطٚعٞ ت١عسًٜٞ ز٠ّٚٚ ن١ بؤ ١َٖٛاض نطز٠ٚ١ْٟ ٜاغاٟ شَاض٠ ) ١ٜ٠َٛٝب َٝؿٓٝاض٠ن١ ب١ّ ؾ َٟ ث ( ٟ 9ز٠نط
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َٜت٠ٚ١، ن١ ئ١ّ ثطؤش١ٜ٠ٟ ئ3118ًٝغاَيٞ ) َٝؿه١ف نطا٠ٚ ئًٝػا بهط ١ًَن١ نـ١ٝ؟ ئ٠ٚ١ٜـ١     ( ث َٜتـ٠ٚ١ ئ١غـ ػا بهط
ــا٠ٟٚ            ــسا َ ــاْطٞ س١ٚت ــا٠ٟٚ َ ــ١ َ ــ٠ٚ١ف ي ــطا٠ٚ، دط١ي ــس ن ــ١ٟ ت١َسٜ ــ١دٞ نطز١ْن َٝب ــؤٟ د ــاتٞ خ ــ١ ن ن
١َُٝ ئـ١ٚ ثطؤش٠ٜـ١ ئًٝػـا به١ٜٓـ٠ٚ١ ٚ َـا٠ٟٚ ت١َسٜس٠ن١ؾـٞ تـ١ٚاٚ         َٞ، بؤ١ٜ ئ١ط١ض ئ ت١َسٜس٠ن١ٟ ت١ٚاٚ ز٠ب

َٝت، ن١ٚات١ ي١ ١ٖضزٚٚ ساَي١تسا ١ٖض ١ٜن١، ن١ ز َٟ بـ١ٚ َاْاٜـ١ٟ ئـ١ٚ ١َؾـطٚع١ٟ بـؤ      ز٠ب َٝري ت١َسٜس بهط ٠َي
َٝؿه١ف نطا٠ٚ ن١ ت١عسًٜٞ ز١َ٠ٚٚ ئ١ٚ ئًٝػا ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١، غٛثاؽ.  ت١عسٌٜ ث

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 
٠َٛٝ زٜاضٟ ز٠ن١ٕ، ب١اَلّ قػ١ٟ غـ١ضؤنا١ٜتٞ   ٠َٟٛٝ ثطؤش٠ن١ ئ ٠َٟٛٝ ثطؤش٠ن١ نؤ١ْ، ؾ َٝري ؾ ١َُٝ ْاَي ئ٠ٚ١ٜـ١  ئ

َٟ بـؤ ١َغـ١ي١ٟ تـ١ئذٌٝ نطزْـٞ، بـ١اَلّ يـ١ دـاضٟ            َٞ ثـطؤش٠ ت١قـسِٜ بهـط َٝٞ ث١ٜط ٠ٚ بط ؤٜٔ ز٠ب ئ١ط١ض ب١ ث
َٝؿٛٚ ئ٠ٚ١ ١ْنطا٠ٚ، ناى عبسايػالّ ر١ضَٛٚ.  ث

َٜع عبسايػالّ   قسٜل: َكطأ٢ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

   ٍ ١َُٝ َْٛاق١ؾ١ٟ ثطؤش١ٜ٠ى ز٠نـ١ٜٔ يـ١ دـ١ز٠ٚ َٞ ئ َٞ ئـ٠ٚ١ ناض٠ْٛٚغـٞ زٜـاض       ي١ بريَإ ١ْن ئـ١عُاٍ ز٠بـ
َٝؿٓٝاض ز٠ضباض٠ٟ ئ١ٚ  َٞ نطز ب١ زٚٚ ث َٜعتإ ز٠غتتإ ث َٝت، بؤ١ٜ قػ١ٟ َاَؤغتا عُط ظؤض ططْط١، ١ٖض ب١ض  بب
َٟ، ١َغـ١ي١ٟ               ثطؤش١ٜ٠, بـ١ضز٠ٚاّ بـري يـ١ َْٛاقؿـ١، ٜـإ تـ١ئذٌٝ بهـ١ٜٔ تـا٠ٚنٛ ظٜـاتط قػـ١ٟ ي١غـ١ض بهـط

َٝؿٓٝاضٟ ض٠ت نطزْٞ ئ١ّ ثطؤش٠ ٜا َٝٓا،,،،،ث  غا١ٜ ز٠ْطٞ ١ْٖ
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ناى عبسايػالّ ت١ٚاٚ بٟٛٚ، ر١ضَٛٚ.
َٜع عبسايػالّ   قسٜل: َكطأ٢ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

        ٛ َِٝ ئـ٠ٚ١ قـ١ب ًَـ َٝبٛٚضزٕ ز٠ن١ّ، ب١اَلّ ب١ضاغـيت يـ١ ئـ١خالقٞ َـٔ ْٝـ١ ب َٝط، َٔ ت١ٚاٚ ١ْبّٛٚ زاٚاٟ ي ٍ ١ْخ
َٝـ٠ٛ قػـ١ ز٠نـ١ّ، ببـٛٚضٕ َـٔ ٠ٚنـٛ بطاٜـ١ى            َٜطا زضا٠ٚ ب١ َٔ قػ١ به١ّ ب١ الٜـ١ْٞ نـ١ّ بـؤ ئ ١ْٝ، ١ٜعين ض
َٝػـتا طـريؤز٠ٟ ئـ١ّ     ١َُٝ ئ َٝٓا، بؤ١ٜ ئ َٝؿٓٝاضٟ ض٠ت نطزْٞ ئ١ّ ثطؤش٠ ٜاغا١ٜ ز٠ْطٞ ١ْٖ ١َُٝ ث َِٝ، ئ َٝتإ ز٠َي ث

َٝؿٓٝاض ١ٖٜـ١، بـ١ضز٠   ٚاّ بـري يـ١ َْٛاق١ؾـ١ٟ ئـ١ّ ثطؤش٠ٜـ١، ٜـإ       ثطؤش١ٜٓ٠، َاَؤغتا عُط باغٞ نطز، زٚٚ ث
ت١ئذًٝٞ به١ٜٔ بؤ ظٜاتط طفتٛطؤنطزٕ، ١ٜعين ئاٜا ت١ئذًٝٞ به١ٜٔ بؤ ظٜـاتطٟ طفتٛطـؤ بٝد١ٜٓـ١ ز٠ْطـسإ؟     
١َُٝ بط ٜاضَإ زا ت١ئذًٝٞ به١ٜٔ، تـ١ئذًٝٞ ئـ١ّ ثطؤش٠ٜـ١ بهـ١ٜٔ،      ٜإ ْا؟ نْٛه١ زٚٚضتط٠، ز٠ظاْري ئ١ط١ض ئ

َٟ بـؤ          ٚات١ ساَي١تٞ ئ٠ٚ١ ضٚٚب١ض ٚ َٝؿـه١ف بهـط َٝـ غـ١ض٠تاٟ َـاْطٞ سـ١ٚت ثطؤش٠ٜـ١ى ث َٞ ثـ ٟٚ ز٠بري ز٠بـ
َٜطا١ٜنـ١ ئ١َ١ٜـ١، ظٜـاتط ْٝـ١، ٜـ١عين ْـ١        ئٝكاف ع١َ١ٍ ت١ْفٝع، ٚا بعامن ن١ْس قػ١ به١ٜٔ ١ٖض ئ١ٜ١َ١، ض

ــتُا١ْ بـــ١ضز٠ٚاّ بـــري يـــ١    ض٠ئـــٞ ت١ســـ١ٍَٛ ز٠نـــ ات، ْـــ١ ض٠ئـــٞ َٛقابٝـــٌ، ئـــ١ّ ثطؤش٠ٜـــ١ف ي١بـــ١ض ز٠غـ
َٝػتا ب١ ز٠ْطسإ س١يٞ به١ٜٔ، غٛثاؽ. َٞ ئ٠ٚ١ ئ  َْٛاق١ؾ١نطزْٞ، ٜإ ت١ئذًٝٞ به١ٜٔ، ز٠ب

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 
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َٝهٝإ ئ٠ٚ١ٟ ن١ باؽ  َٝػتا ناَٚإ ي١ب١ضز٠ّ زٚٚ ت١ئذ١ًٝ، ت١ئذًٝ َٟ،    ئ َٞ ثطؤش٠ ٠ٚنـٛ غـااَلٕ بهـط ز٠ن١ٕ ب١ب
َٝهٝإ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ١َداٍ بس٠ٜٔ ن١ ت١ئذًٝٞ به١ٜٔ ئ١ٚ ب١ضْا١َ، ئ١ٚ خـاَيٞ ب١ضْا١َٜـ١، تـا     ١ٖض٠ٖٚا ت١ئذًٝ
ًَٞ ضاثـؤضتٞ يٝصْـ١ٟ ٜاغاٜٝؿـُإ نـطز بـ١ ئ١غـاؽ،           َُٝـ١ ئ١غـ َٞ ئ َٝهٞ زٜاضٟ نطاٚ، نْٛه١ ي١ بريتإ ١ْنـ نات

َٝت ١ٜعين ي٠ٚ١ف ز٠ضنٜٛٚٔ ن١ ١َٖ َٝػتا ز٠ب َٝت١ ئ١غاؽ, ١ٜعين ئ١ٜٚؿُإ نطز٠ ئ١غاؽ، بؤ١ٜ ئ ٛاض٠ن١ بب
َٝــت، ٖــ١ض٠ٖٚا يٝصْــ١ٟ ٜاغــاٜٞ زاخًٝــٞ ئــ١ّ ب١ضْاَــ١ٟ خــؤٟ بهــات، رــ١ضَٕٛٚ     ئــ١ّ ت١ئذًٝــ١ بــ١ ثــطؤش٠ ب

.٠ٚ١َٜٓٓ  ئٝكواس١ن١ بٝدٛ
َٜع بطٖإ ضؾٝس سػٔ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝ َٝؿـٓٝاضٟ   ئٝػتا زٚٚ ئٝكواح ١ٜ١ٖ، ١ٜن َٜت٠ٚ١، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ يـ١ ث هٝإ ئ١ٜ٠ٚ١ ئ١ط١ض ئ١ّ ثطؤش١ٜ٠ ض٠ت بهط
َٝٓا، ئٝال ئٝكو َٜتـ١  اض٠ت نطز٠ٚ١ْ ز٠ْطٞ ١ْٖ َٟ ي١غ١ضٟ ئ١ط١ض ئ٠ٚ١ خبط َٝو ١ٜ١ٖ ت١ئذًٝٞ َْٛاق١ؾ١ بهط س

َٞ َْٛاق١ؾــ١؟   َٝيَن َْٛاق١ؾــ١ٟ بهــ١ٕ َٛغــت١َط بٔ ي١غــ١ضٟ؟ ٜــإ تــ١ئذٌٝ بــ  ز٠ْطساْــ٠ٚ١، ئاٜــا ز٠ْــط ز٠ٖــ
َٟ، ٜــإ ز٠ن١ْٚــ١   ظائٝــس٠ٕ ئ١طــ١ض يــ١ رــ١تط٠ٟ َْٛاق١ؾــ١ ٜــإ رطانػــ١ْٛٝنإ يــ١ٚ َٛز٠ٜــ١ٟ تــ١ئذٌٝ ز٠نــط
َٞ ثطؤش١ٜ٠نٞ تط ت١قسِٜ بهـ١ٕ   َٝو ي١غ١ض ئ١ٚ ت١قطٜطٟ يٝص١ْٟ قاْْٛٞ ٚ ثطؤش٠ن١، ٜإ ئ٠ٚ١تا ز٠ب ئٝتٝفاق

 بؤ ت١ئذًٝٞ، غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٞ       ب١ض  ٍَ زا١ٜ ن١ َْٛاق١ؾـ١ٟ ئـ١ّ ١َٖٛاضنطزْـ١ تـ١ئذٌٝ بهـ١ٜٔ؟ نـ َٞ ي١ط١ َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْط٠ٚ١، ن َٜعإ ئ
َٟ تا ي١ّ َا١ٜ٠ٚزا ئٝػتٝفاز٠ به١ٕ بؤ ت١قـسضيٞ   ٍَ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ َْٛاق١ؾ١ ي١غ١ض ئ١ّ ثطؤش٠ ت١ئذٌٝ بهط ي١ط١

ٍَ زاٜـ١؟ تهاٜـ١ ز٠غـت ب١ضظناتـ٠ٚ١، )       َٞ ي١طـ١ ٍَ   48ثطؤش١ٜ٠ى، نـ ٍَ    ( نـ١ؽ ي١طـ١ َٞ ي١طـ١ زإ، ظؤض غـٛثاؽ، نـ
ٍَ زاْٝــ١، ظؤض غــٛثاؽ، بــ١ ظؤضٜٓــ١ٟ ز٠ْــط تــ١ئذًٝٞ  39زاْٝــ١؟ تهاٜــ١ ز٠غــت ب١ضظناتــ٠ٚ١، ) ( نــ١ؽ ي١طــ١

َٝهٞ تط. َٝهٞ تط، ر١ضَٕٛٚ بؤ خاَي َٟ بؤ نات  َْٛاق١ؾ١ ز٠نط
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 بط ط١ٟ ؾ١ؾ١َٞ ب١ضْا١َٟ ناض:
َٝطام.خػت َُٜٞ نٛضزغتاْٞ ع  ١ٓ ضٚٚ ٚ طفتٛطؤنطزْٞ ثطؤش٠ ٜاغاٟ ناْعا ْا ثؤاَل١ٜٝنإ ي١ ١ٖض

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

زاٚا ي١ يٝصْـ١ٟ ثٝؿ١غـاظٟ ٚ باظضطـاْٞ ز٠نـ١ٜٔ بفـ١ضَٕٛٚ بـؤ غـ١ض غـ١نؤٟ يٝصْـ١نإ، رـ١ضَٕٛٚ يٝصْـ١ٟ            
َٜ  ٠ٚ١ٓٓ.َٛخت١م، يٝص١ْٟ ثٝؿ١غاظٟ ضاثؤضتإ خبٛ
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َٜع ٜاٚٚظ خٛضؾٝس   عجُإ:ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝو بهـ١ّ، نـ١     َٝـ ئ٠ٚ١ٟ به١ٓٝ ْاٚ ئ١ٚ باب١ت٠ٚ١ س١ظ ز٠ن١ّ ئاَاش٠ ب١ ؾـت َٜعإ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، ث ب١ض 
َٜع غــ١               ضؤنٞ ْـاٟٚ ثـطؤش٠ ٜاغـان١ بـ١ ١َٖيـ١ ٖـات٠ٚٛ )نـاْعا ْـا َٝتايـ١نإ( ْـ١ى )نـاْعا ْـا ثؤاَلٜٝـ١نإ(، بـ١ض 

َٝهِ ئاضاغت١ٟ غـ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضيـ١َإ نـطز٠ٚٚ، ئ١طـ١ض دـ١ْابتإ       ث١ضي١َإ َٔ ٠ٚنٛ غ١ضؤنٞ يٝص١ْ ٜازاؾت
:٠ٚ١َُٜٓ َٜعإ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َاْٞ بٝدٛ َٜعتإ ٚ، ب١ض  َٞ بس٠ٕ با بؤ ب١ض   ئٝعمن ث

 
 بؤ/ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ

 باب١ت/ ٜازاؾت
َٜعإ غ١باض٠ت ب١ ثطؤش٠ ٜاغا ١َُٝ ي١ يٝصْـ١ٟ ثٝؿ١غـاظٟ ٚ   ب١ض  َُٜٞ نٛضزغتإ، ئ ٟ ناْعا ْا َٝتاي١نإ ي١ ١ٖض

ٚظ٠ ٚ غ١ضنا٠ٚ غطٚؾت١ٝنإ ١ٖتا ئ١َط ؤ ١َْاْتٛا٠ْٚٛٝ ضاثؤضت ئاَـاز٠ بهـ١ٜٔ، ئـ١ٜٚـ ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ٟ نـ١       
َٝـت ز٠َٚي١َ١ْـستطٟ       َٜٝٛػيت ب١ زٜطاغ١ت نطزْـٞ ظٜـاتط ١ٖٜـ١، ز٠ب ئ١ّ ثطؤش٠ ٜاغا١ٜ ثطؤش١ٜ٠نٞ ططْط١ ٚ ث
َٜططتٔ بـ١ َٛغـت١مسطٜين نٛضزغـتإ، نـ١ ث٠ٜٛ١ْـسٟ            به١ٜٔ، ب١ ئٝػتٝؿاض٠ نـطزٕ بـ١ ن١غـاْٞ ثػـجؤض  ٚ طـٛ
َٟ بـؤ         ١َُٝ ٠ٚنٛ يٝص١ْ زاٚا ز٠نـ١ٜٔ نـ١ ئـ١ّ ثـطؤش٠ ٜاغـا١ٜ زٚاخبـط ضاغت١ٚخؤٜإ ١ٜ١ٖ ب١ّ ثطؤش١ٜ٠، بؤ١ٜ ئ

َٜعَسا. ٍَ ض َٝهٞ زٜاضٟ نطاٚ, ي١ط١  نات
َٝططٟ غ١ضؤ َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ر١ضَٕٛٚ.
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ ئاَاش٠َإ ب٠ٚ١زا ن١ٚا يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ضاثؤضتٞ ي١غ١ض ئ١ٚ ثطؤش١ٜ٠ ئاَاز٠  َٝؿٛٚزا ئ ي١ نؤب٠ٚ١ْٚٛناْٞ ث
َٝؿه١ؾٞ ١ْنطز٠ٚٚ, ٖـ١ض٠ٖٚا ْـ١َاظاْٞ نـؤٕ يـ١ ب١ضْاَـ١ٟ نـا       َٝـط٠زا    ١ْنطز٠ٚٚ, ث ضٟ ث١ضي١َاْـسا زاْـطا٠ٚ، ي

َٝهٞ تـط،     َٟ بـؤ نـات ١َُٝ ثؿتطريٟ ي١ ضاٟ غ١ضؤنٞ يٝص١ْٟ ثٝؿ١غاظٟ ز٠ن١ٜٔ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ١ٚ بط ط١ٜ١ زٚاخبط ئ
َٝؿه١ؾـٞ غـ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضيـ١َإ بهـ١ٜٔ، ظؤض      َٝهٞ طٛدماٚ ٚ ٖاٚب١ف ئاَاز٠ به١ٜٔ، ث تا٠ٚنٛ بتٛاْري ضاثؤضت

 غٛثاؽ.
َٝ َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

ٖــ١ضزٚٚ يٝصْــ١ ضاثؤضتٝــإ ْٝــ١، بؤٜــ١ يــ١ غــ١ضؤنا١ٜتٞ بط ٜاضَــإ زا بــ١ زٚاخػــتين َْٛاق١ؾــ١ ي١غــ١ض ئــ١ّ  
َٝهٞ تطٟ ب١ضْا١َٟ ناض.  ثطؤش١ٜ٠، ر١ضَٕٛٚ بؤ خاَي

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 بط ط١ٟ س١ٚت١َٞ ب١ضْا١َٟ ناض:
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َٝهطزْٞ ٜاغاٟ خع١َتٞ ظاْهؤٜٞ شَاض٠ )خػت١ٓ ضٚٚ ٚ ط َٝب١د َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ د ( غاَيٞ 52فتٛطؤنطزْٞ ث
َٝطام.5112) َُٜٞ نٛضزغتاْٞ ع َٝطاقٞ رٝسضاٍ ٚ، ١َٖٛاضنطا٠ٚناْٞ ي١ ١ٖض  ( ٟ ع

ــاز٠ بــٔ يــ١ غــ١ض غــ١نؤٟ       ــ١ يٝصْــ١ٟ ث٠ٜٛ١ْسٜــساض بهــات ئاَ زاٚا يــ١ غــ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضيــ١َإ ز٠نــ١ّ، زاٚا ي
 ٛثاؽ.يٝص١ْنإ، ظؤض غ

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 
        َٞ َٜٓسْٞ بااَل ر١ضَٕٛٚ بؤ غ١ض غـ١نؤٟ يٝصْـ١نإ، نـ١ يٝصْـ١ ضاثؤضتٝـإ ئاَـاز٠ ْـ١ب يٝص١ْٟ ث١ض٠ٚضز٠ ٚ خٛ
َٜطـا   َٞ بط ٜاض بس٠ٜٔ ب١ضز٠ٚاّ بري ي١غ١ض طفتٛطؤ ي١غ١ض ٜاغان١، ئٝٓذا ض َْٛاق١ؾ١ٟ نٞ ز٠ن١ٟ؟ ن١ٚات١ ز٠ب

َٝهٞ تطٜـ بس٠ّ ن١ٚا قػ١ٟ ي١غ١ض به١ٕ، ب١ضْا١َٟ ناض طؤض ا ر١ضَٕٛٚ بـؤ خـاَيٞ   ب١ تؤف ٚ  ب١ ١ٖض ئ١ْساَ
 س١ٚت.

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــتإ      ــيت يــ١ ث١ضيــ١َاْٞ نٛضزغ َٜصٜٓــ٠ٚ١ٟ ظاْػ َٜٓــسْٞ بــااَل ٚ تٛ يٝصْــ١ٟ ٜاغــاٜٞ ٚ يٝصْــ١ٟ ثــ١ض٠ٚضز٠ ٚ خٛ
َٝهُإ ب١ ؾ َٝػـتا ز٠قـٞ    ضاثؤضت َٝؿه١ؾٞ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َاصيإ نـطز، ئ ١ٜ٠َٛٝنٞ ٖاٚب١ف ئاَاز٠ نطز٠ٚٚ، ث

.٠ٚ١َٜٓٝٓ  ضاثؤضت١ن١ ب١ ظَاْٞ ع١ض٠بٞ ز٠خٛ
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

.٠ٚ١َٜٓٓ  ر١ضَٕٛٚ ب١ ظَاْٞ ع١ض٠بٞ بٝدٛ
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا  ٕ.ب١ض 

 ايعطام_إزي/ ضئاغ١ بطغيإ نٛضزغتإ
 َٛنٛ / تكطٜط َؿرتى سٍٛ َؿطٚ  إْأاش قإْٛ

  6ادتُعت ايًذإ ايؿؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ ٚ ايرتبٝم١ ٚ ايتعًمِٝ ايعمايٞ ٚ ايبشمح ايعًُمٞ بكمٛض٠ٍ َؿمرتن١، بتمأضٜذ )        
ش قمإْٛ    َمٝميزٟ، يسضاغم١ َؿمطٚ  قمإْٛ إْأما     37/11/3113  نمٛضزٟ، املكمازف ايٝمّٛ )   3713غطَاٚظ )

 ، ٚتعسًٜ٘ املكسّ َٔ قبٌ ايعسز ايكاْْٛٞ العها٤ ايربملإ 3118  يًػ١ٓ )39اـس١َ اؾاَع١ٝ االؼازٟ ضقِ )
  ق 31ٚ احملمممماٍ إىل ايًذممممإ املعٓٝمممم١ بعممممس ايكممممطا٠٤ األٚىل يمممم٘ ق ايربملممممإ  ظًػممممت٘ االعتٝازٜمممم١ املممممطقِ )  

  356إ بأْٗا غبل ٚ إٔ  قسَت ايتكطٜط املمطقِ )  ، ٚ بعس املٓاقؿ١ ٚ املساٚي١ ٚدست ايًذٓت19/11/3113)
  إىل ض٥اغمم١ ايربملممإ سممٍٛ َؿممطٚ  قممإْٛ إْأمماش ايتعممسٌٜ األٍٚ يكممإْٛ اـسَمم١      7/11/3113ٚاملممؤضر ق )

 ، ٚيتكمسِٜ َؿمطٚ  بإْأماش ايكمإْٛ األقمًٞ عًٝم٘، قمطض٠ ايًذٓتمإ زَمر          3118  يػم١ٓ ) 39اؾاَع١ٝ ضقمِ ) 
ٚدعٌ ٖصا ايتكطٜط أغاغًا يًُٓاقؿ١، يتػٌٗٝ املٓاقؿ١ ٚ ايتكٜٛت ق ايربملإ،  َهُٕٛ ايتكطٜط َع ٖصا ايتكطٜط

ٚتؤٜس ايًذٓتإ إْأاش ايكإْٛ املصنٛض ق اإلقًمِٝ ٚ تعسًٜم٘ بايؿمهٌ املكمسّ ضادمر ايتأهمٌ بماإلطمي ، ٚعمطض         
 َع ايتكسٜط.      ايتكطٜط املؿرتى بؿأْ٘ ع٢ً  ايربملإ يًُٓاقؿ١ ٚ أبسا٤ ايطأٟ املٓاغب بكسزٙ ٚ ايتكٜٛت،
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َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝػتا يٝصْـ١ٟ ٜاغـاٜٞ ٚ ثـ١ض٠ٚضز٠ زاٚا ز٠نـ١ٕ نـ١ ئـ١ّ ضاثؤضتـ١ٜإ         ضاثؤضت ت١ْٗا ب١ ظَاْٞ ع١ض٠بٞ ١ٜ١ٖ، ئ
َٟ ب١ ئ١غاؽ، ر١ضَٛٚ ناى س١َ١ غعٝس.  بهط

َٜع س١َ١ غعٝس س١َ١ عًٞ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿو ن١ ١ّٖ خاْٛٚب١ض٠ٚ، ١ّٖ ناْعا ْـا  ٚايً ١َُٝ خؤَإ ئاَاز٠ نطزبٛٚ بؤ ئ١ٚ خااَل١ْٟ ث ١ ئ٠ٚ١ٟ ضاغتٝيَب ئ
َٝػتا ضاثؤضت١ن١ ي١ب١ض ز٠غتُإ ١ْٝ، ١ٜعين َٔ ْاظامن ئ١ط١ض تان١، تانـ١   ثؤاَل١ٜٝنإ، ١ّٖ ئ١ٚا١ْ، ب١ضاغيت ئ

َٝت، ي١ب١ض ز٠غتُإ ١ْٝ،  بؤ١ٜ ٜإ ْٝٛ غ١عات ٜـإ بـؤ بـ١ٜاْٞ تـ١ئذٌٝ     ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ي١ب١ض ز٠غيت ب
َٞ، غٛثاؽ. َٞ ٚ ي١ب١ض ز٠غتُإ ١ٖب َٟ تا ئ١ٚ ضاثؤضت١َإ ز٠ز٠ْ  بهط

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٜباظ. َٝؿٓٝاض٠ن١ت ٚاظس١، ر١ضَٛٚ ناى ز. ض  ث
َٜباظ رتاح حمُٛز: َٜع ض  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝهـ١ يـ١ٚ         َٔ بؤ١ٜ قػ١ّ  نطز ٚا ت١غ١ٚض ز٠ن١ّ ١ٜنػ١ض ز٠خي١ْـ١ ز٠ْطساْـ٠ٚ١، ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ يـ١ ضاغـتٝسا ١ٜن
َٝػتا ي١ نٛضزغـتإ   َٟ، ئ َِٝ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ت١ْفٝع ١ْنط َٜطإ نطز٠ٚٚ، َٔ ْاَي غ١ب١با١ْٟ ن١ ن١ضتٞ ت١ْسضٚغيت ٚ

َِٝ ٖـ١َٛٚ ٖؤنـاض،    َٝه١ ي١ٚ ٖؤناضا١ْ ْاَي َٟ، ب١اَلّ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ١ٜن َٝهـ١ يـ١ٚ ٖؤناضاْـ١ٟ     ت١ْفٝع ز٠نط بـ١ؽ ١ٜن
َٝو يـ١ خاَيـ١ناْٞ ئـ١ّ          َٜـطإ نـطز٠ٚٚ، نـْٛه١ يـ١ ٜـ١ن َٝطاقٝؿسا ٚ ن١ ن١ضتٞ ت١ْسضٚغيت ي١ نٛضزغتإ ٚ ي١ ع

َٜٓــسْٞ بــااَل ز٠نــات بــؤ ) َٝو نــ١ يــ١ 311ٜاغــا١ٜ بــاؽ يــ١ ئٝػتػــٓاٟ ٠ٚظاض٠تــٞ خٛ %( ٟ ز٠ضَاَيــ١، ٚاتــ١ ٜــ١ن
َٝت ز٠ضَا َٞ ز٠تٛاْ َٜٓسٟ بااَل ب َٟ ن١ ي١ )٠ٚظاض٠تٞ خٛ َٝت، ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ ٖـ١َٛٚ    311َي١ٜ١ى ٠ٚضبطط %( ظٜاتط ب

َٝـت ئـ٠ٚ١ٟ نـ١ يـ١ )         َٓٝ َٝـو ث١ًٜـ١نٞ بـااَل ز٠ٖ َٟ ٚ نات َٝو ن١ ئٝدتٝكام ٠ٚضز٠طـط َٝو نات %(٠نـ١  311ثعٜؿه
َٟ، بؤٜـ١ ٖـ١َٛٚ             َٜٓـسْٞ بـااَل ٠ٚضٜـس٠طط َٟ يـ١ ٠ٚظاض٠تـٞ خٛ َٜطط٠ ي٠ٚ١ٟ يـ١ ٠ٚظاض٠تـٞ ت١ْسضٚغـيت ٠ٚضٜبطـط ض

َٝو ١ٖٚ َٜٓــسْٞ بــااَل،  ن١غــ َٝت١ غــ١ض ٠ٚظاض٠تــٞ خٛ َٞ ز٠نــ َٜٓــسْٞ بــااَل، نــات َٝت١ غــ١ض ٠ٚظاض٠تــٞ خٛ َيــس٠زات بهــ
َٞ بهـات،        َٝجطغـ٠ٚ١ٟٓٝ يـ َٞ ي َٝهسا ئ١ٚ ئُٝٗايٞ ز٠نات ي١ ئٝؿـ١ن١ٟ خؤٜـسا ْـاتٛاْ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغيت ي١ نات

ٍَ بــط ٚات، ٜــا    ٍَ ئــ٠ٚ١ ٠ٚظاض٠تــٞ ت١ْسضٚغتٝؿــٞ ي١طــ١ َٞ ي١طــ١ ٕ ئــ١ٚ ٜاغــا١ٜ ناض٠غــات  ي١بــ١ض ئــ٠ٚ١ ٜــإ ز٠بــ
َٝيَن، غٛثاؽ.  ز٠خٛيك

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ت١ٚظحي١ن١ ي١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ب١ضْا١َٟ ناض٠، ْاغو خإ ر١ضَٛٚ.
َٜع ْاغو تٛرٝل عبسايهطِٜ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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ْٛقت١ٟ ْٝعاَٞ، ب١اَلّ ب١ضاغـيت دـ١ْابت   ئ١َط ؤ ي١ ب١ٜا٠ٚ١ْٝ بؤ ظؤضب١ٟ ر١ق١ض٠نإ َٔ ز٠غتِ ١َٖيرب ٟ بؤ 
َٞ ١ْزاّ قػ١ به١ّ،،،،،،،،، َٜط١ت ث  ض

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َُٝـ١ بـ١          َٝـ٠ٛ ض٠رـعٟ نـ١ٕ؟ بـط ؤٕ ي١غـ١ضٟ، ئـٝو ئ َٞ ئ َٟ غ١اَلسٝاتٞ غ١ضؤنا١ٜت١ٝ ب١ضْا١َٟ ناض زاز٠ْ ز٠ت١ٚ
٠َٛٝ ز٠ن١ٜٔ، ر١ضَٛٚ.  قػ١ٟ ئ

 َٜع ْاغو تٛرٝل عبسايهطِٜ:ب١ض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜط١ ب١ َٔ بس٠ٟ قػ١ٟ خؤّ به١ّ، زٚاتط ئ١ط١ض ْٛقت١ٟ ْٝعاَٞ بٛٚ ض٠رعٟ بهـ١ٟ، ْـ١ى ز٠غـت     َٞ تؤ ض ز٠ب
١ًَٕ ي١غـ١ض نـؤٟ ب١ضْا١َنـ١، دـاضٟ            َٞ دـاض، ئ١غـ َٜـو، زٚٚ دـاض، غـ َٜط١ ْاز٠ٟ ب١ قػـ١نطزٕ داض ١َٖيس٠بط ّ ض

َٟ ١ْنـ١ٕ، ئ١َـ١ ٜـ١ى،      ١ٜن١ّ غ١ْسٚقٞ زاٖات ٠َٛٝ بط ٜاض بٛٚ ي١ ظَين ب١ضْاَـ١ٟ نـاض ز٠ض ١ ١ْٚت١ٝنإ نٛا؟ ئ
َٝري ١ْ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ، ١ْ يٝص١ْٟ ثٝؿ١غاظٟ، ضاثؤضتٝإ ساظض ١ْنطز٠ٚٚ  ١َُٝ ز٠َي زٚٚ: ١ٜى، زٚٚ س١رت١ٜ١ ئ

 ي١غ١ض ئ١ّ ٜاغا١ٜ بؤ ز٠خي١ْ١ ب١ضْا٠ٚ١ٜ١َ، ثطؤش٠ٟ ططْط تط ١ٜ١ٖ؟،،،،،،،
َٜع سػ َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض   ٔ حمُس غٛض٠/ د

َُٝــ١ َٛبــ١ض ٜطَإ ١ٖٜــ١ بؤنــٞ خػــتَٛٚا١ْت١ ب١ضْاَــ١ٟ نــاض٠ٚ٠،   ئــ١ّ َٛب١ض ٜطاْــ١ يــ١الٟ غــ١ضؤنا١ٜت١ٝ، ئ
َٞ، طـطْط غـ١ضؤنا١ٜتٞ غـ١اَلس١ٝتٞ خؤٜـ١تٞ ب١ضْاَـ١ٟ نـاض نـؤٕ           ؾ١ضتٝـ ١ْٝ ١َٖٛٚ ال١ٜنٞ تـؤ ٚاظح بـ

١َُٝف ق١بٛ ٠َٛٝ ض٠رعتإ نطز، ئ َٞ، ئ  غيإ نطز، ر١ضَٛٚ.زاز٠ْ
َٜع ْاغو تٛرٝل عبسايهطِٜ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝػتا ئ١ّ ثطؤش٠  َٜت١ ب١ضْا٠ٚ١َ، ١ٜعين ئ١َ١ ظؤض غ١ضٜب١ ئٝٓذا ئ١ٟ ئ َٞ ئٝٓذا خبط َٞ ضاثؤضت ساظض ب ئ١ٟ ْاب
 ٜاغا١ٜ ز٠خي١ْ١ ز٠ْطسإ، نٛا ٠ٚظٜطٟ ١َعين؟،،،،

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ١ضي١َإ:ب١ض 

ــ١ض       ــ١تا ئ١ط ــاض ٖ ــ١ٟ ن ــ١ ب١ضْاَ ــا خب١ٜٓ َٟ ٜاغ ــس ــطز٠ٚٚ ١ْٖ ــإ ن ــ١َإ زاٚات ــساَاْٞ ث١ضي ــو ئ١ْ َٜ ــ١ْس داض ن
َٞ، ر١ضَٛٚ.  ضاثؤضتٝـ ١ْب
َٜع ْاغو تٛرٝل عبسايهطِٜ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ؟ ئٝٓذـ      َٝـط٠ بـ َٞ ٠ٚظٜـطٟ َـ١عين ي َٝػتا ٠ٚظٜطٟ ١َعين نٛا؟ ئ١ٟ ْاب َٞ باؾ١ ئ َٞ، ئ ا ئـ١ّ ثـطؤش٠ ٜاغـا١ٜ    ب١َي
َٜت١ ز٠ْطسإ، غٛثاؽ.  خبط

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ناى ز. عُط ر١ضَٛٚ.
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َٜع ز. عُط ظيس اَري )ْٛض٠زٜين(:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َـ    َٝهطزْٞ ٜاغـاٟ خع َٝبـ١د َٜعإ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، ئ١ّ ثطؤش٠ ٜاغا١ٜ، ثطؤش٠ ٜاغاٟ د ١تٞ ظاْهـؤٜٞ ٚ  ب١ض 
١َٖٛاض٠ناْٝـ١تٞ، نـ١ يـ١ ضاغـتٝسا يـ١ ضابـطزٚٚزا يـ١ ئُٝـعا نطزْـسا ٖـ١َٛٚ الٜـ١ى ٚاشٜٚٚـإ نـطز٠ٚٚ، تـ١ْٗا               
َٝت١ َا١ٜٟ زابري نطزْٞ ز٠ضَاَيـ١ٟ ظاْػـيت بـؤ     َٞ نطزْٞ ئ١ّ ثطؤش٠ ٜاغا١ٜ ز٠ب َٝب١د َٞ نطز١ْٝتٞ، د َٝب١د د

َُٜٞ نٛضزغتإ، ١ٖض٠ٖٚ َٝو ت١َـ١ْٞ تـ١قاعٛز    ١َٖٛٚ َاَؤغتاٜاْٞ ظاْهؤ ي١ ١ٖض َٜصنطز٠ٚ١ْٟ ن١ْس غـاَي ا زض
بؤ ١َٖيططاْٞ َاَؤغتاٜاْٞ ظاْهؤ ن١ ٜاضٜس٠ز٠ضٟ ثط ؤرٝػؤضٕ، ٜإ ثط ؤرٝػؤضٕ ي١ ظاْهؤناْسا، ي١ ْا٠ْٚس٠ناْٞ 

َٜٝٛػتٝإ ب١ خع١َتٞ ئ١ٚا١ْ، ب١اَلّ ي١ ضابطزٚٚزا ْا ناض ز٠بٕٛٚ ن١ ي١ ت١َـ١ْٞ )  َٜص١ٜ٠ٚ١ٜٓ ث ( غـاَيٞ  69تٛ
َٝهـٞ ظاْػـيت ٚ        ت١قاعٛز بدي َٜصنطا٠ٚتـ٠ٚ١ ٠ٚنـٛ ظ٠ضٚض٠ت َٝو غااَلْٞ ت١قاعٛز بـٕٛٚ بـؤ ئـ١ٚإ زض َٝػتا ن١َ ، ئ

َٜو ي١ ظاْهؤناْسا ناض ز٠نات، ي١ ث١ضياْطاناْسا ناض ز٠نات، ١ٖض َاَؤغـتا١ٜنٞ   َٜص٠ض ئ١نازضيٞ، ١ٖض٠ٖٚا ١ٖض تٛ
١َٓٝضا١ْ ٚ ض٠غ١ٕ ئ١دما َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ظاْػيت زاٖ َٟ ناض ز٠نات تٛ ّ ز٠زات ٚ، يـ١ طؤظـاض ٚ يـ١ باَلٚنـطا٠ٚ     ظاْهؤ ي١ٚ

َٜع٠ تــ١ضخإ         َٜــص٠ض٠ بـ١ض  َٝو بــؤ ئـ١ّ تٛ َٝتـ٠ٚ١ ثازاؾـت َٝهطاٚ ٚ ض٠غــ١ْ١ناْٞ زْٚٝـازا بــاَلٚ ز٠ب ظاْػـت١ٝ بـا٠ٚض ث
َٜصٜٓـ٠ٚ١ٟ ظاْػـتٝسا     َٝسا١ٜ بؤ ئ١ٚ ثػجؤض  ٚ َاَؤغتاٜا١ْٟ ظاْهؤ ن١ ي١ بـٛاضٟ تٛ َٟ، ٚات١ ز٠عُٞ َازٟ ت ز٠نط

َٝٓإ ز٠ن١ت، غ١ب َٜع غـ١ضؤنٞ ث١ضيـ١َإ       زاٖ اض٠ت ب١ ض٠ئٞ سه١َٛت ب١ضاغيت دـؤضٟ ب١ضْا١َنـ١ ٚابـٛٚ بـ١ض 
َٞ نطزْـٞ ئـ١ّ         39/5ئ١ط١ض ْا ي١ ) َٝبـ١د ( ٠ٚاَلَٞ سه١َٛشيإ ب١ ض٠مسٞ بـؤ ٖاتؤتـ٠ٚ١، نـ١ ثؿـتطريٟ يـ١ د

ٜـ         َٝساٜـ١، سهَٛـ١ت بـ١ ض٠مسـٞ خؤٜـإ ضاظ ٔ ثطؤش١ٜ٠ ز٠نات، ب١ تاٜب١تٞ ن١ ت١بعات ٚ ئًٝتعاَـاتٞ َايٝؿـٞ ت
َٝبـــ١دٞ بـــ٠ٚٛ نـــ١ ز٠ناتـــ١   َٝـــطاقٝـ د ت١ســـ١َٛيٞ ئـــ١ّ ئًٝتعاَاتـــ١ َايٝـــ١ بهـــ١ٕ يـــ١ٚ ضؤش٠ٟ نـــ١ يـــ١ ع

ــ١ض      7/5/3113) ــ١ ي١غ ــ١ ضاظٜ ــ٠ٚ١، ن َٜعٟ زا٠ٚت ــ١ض  ــ١َاْٞ ب ــٞ ث١ضي ــٞ ٠ٚاَلَ ــ١ ض٠مس َِٜ ب ــ١ض ــ١تٞ ٖ (، سهَٛ
   ٚ َٜع  َٝبــ١دٞ نطزْــٞ ْــا٠ٚض ؤنٞ ئــ١ّ ثطؤش٠ٜــ١، بؤٜــ١ ض٠ئــٞ سهَٛــ١شيإ ي١الٜــ١ ٖــ١ض نــ١ْس٠ بــ١ض  ٠ظٜــطٟ د

َٟ بط طـ١ ٚاٟ نـطز    َٝج١ض ٜين ١ْٖس َٝط٠بٛٚا١ٜ باف بٛٚ، ب١اَلّ ت١بٝع١تٞ ناضٟ ب١ضْا١َن١ ٚ ت َٜٓسْٞ بااَلف ي خٛ
 ئ١ط١ض ْا سعٚضٟ ئ١ٜٚـ ططْط١، ب١اَلّ ض٠ئٞ سه١َٛتٝؿُإ ي١ال١ٜ، غٛثاؽ.

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝهٞ باؾ١ َٝ، ئاَاز٠ بْٛٚٞ ٠ٚظٜط ؾت ١ُ ب١ضْا١َٟ ناض ز٠ز١ٜٓ٠ سه١َٛت، ١َٖٜٛٚإ ئاطازاضٕ ن١ ب١ضْا١َن١ ئ
َٜهٝـ ئ١ْـساَاْٞ             َٟ، نـ١ْس دـاض َٜـو بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ نـ١ٚا ب١ضْاَـ١ٟ نـاض زٚاخبـط َٝتـ١ ٖؤناض ن١ٝ، ب١اَلّ ئ١َ١ ْاب
ــاٜٞ نــ١            ــ١ٟ ٜاغ ــ١ٟ يٝصْ ــ١ّ زاٚاٜ ــتا ئ َٝػ ــ١ ئ َٝو، بؤٜ ــ١ب١ب ــ١ غ ــ١ ١ْن١ٜٓ ــطز٠ٚٚ ئ١َ ــإ ن ــ١َإ زاٚاٜ ث١ضي

ٍَ زا١ٜ ضاثؤضتٞ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ، ر١ضَٛٚ ناى ز. ضاثؤضت١ن١ َٞ ي١ط١ َٝت١ ئ١غاؽ ز٠خي١ٜٓ١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، ن ٜإ بب
 عُط.

َٜع ز. عُط ظيس اَري )ْٛض٠زٜين(:  ب١ض 
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َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝػـتا دـ١ْابت ز٠خي١ٜتـ١              َٜٝٛػت١ ضاغـت١ٝنٞ تـطٜـ ضْٚٚه١َـ٠ٚ١ نـ١ ت١ئػـريٟ ي١غـ١ض ئـ١ّ بط ط١ٜـ١ نـ١ ئ ث
ــ٠ٚ١ ــطز٠ٚٚ،      ز٠ْطساْ ــاز٠ ن ــ١ ئاَ ــ١ض ثطؤش٠ن ــ١يإ ي١غ ــؤضتٞ ٖاٚب ــ١ ضاث َُٝ ــ٠ٚ١ٟ ئ ــ١ زٚاٟ ئ ــ١ٜٚـ ئ٠ٚ١ٜ ، ئ

َٜهٞ تـطٟ قـاْْٛٞ ٖـ١بٛٚ ئـ١ٜٚـ ئ٠ٚ١ٜـ١            ١ََٖٛٚإ ٚاشَٚٚإ نـطز٠ٚٚ، نـ١مسإ ت١سـ١رٛظٟ ْٝـ١، ت١تـ١ٚض 
َٝؿه١يإ نطز٠ٚٚ ٜاغاٟ خعَـ١تٞ ظاْهـؤٜٞ ٚ ٖـ١ضزٚٚ ت١عس١ًٜن١ٜـ١تٞ، بـ١      ١َُٝ ث اَلّ عٝٓٛاْٞ ثطؤش٠ن١ٟ ئ

ــ١ )  ــسًٜٞ ز٠ّٚٚ ي َٞ زضا٠ٚ ٚ     6/5ت١ع ــ ــ١عين ي ــ٠ٚ١ ت َٝطاقٝ ــازٟ ع ــ١ٟ ئٝتٝش ــ١ٕ ١َسه١َ ٍَ ي١الٜ ــا ــ١ّ غ ( ٟ ئ
َٜٓـسْٞ بـااَل غـهااَلٚ ؾـها١ٜتٞ             َٝطاقـٞ بـ١ تاٜبـ١تٞ ٠ٚظاض٠تـٞ خٛ َٝٓسضا٠ٚ، زٚاٟ ئـ٠ٚ١ٟ نـ١ سهَٛـ١تٞ ع ٠ٚغت

   ٚ َٝؿــه١ف بــ١ ١َسه١َــ١ٟ ئٝتٝشــازٟ نــطز٠ٚٚ ي١غــ١ض ئــ٠ٚ١ٟ ئــ١ّ ثــطؤش٠ قاْْٛــ١،  اتــ١ ٖــ١َٛاضٟ ز٠ّٚٚ، ث
َٟ ي١غـ١ض ئـ١ٚ         َٞ ئـ٠ٚ١ٟ ض٠ئـٞ سهَٛـ١ت ٠ٚضبطـط ت١عسًٜٞ ز٠َٚٚٞ، ي١ال١ٜٕ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ ث١غ١ْسنطا٠ٚ بـ١ب
َٞ يـ١ زٚاٟ     َٜٓسْٞ بااَل ٚ سهَٛـ١ت ز٠تـٛاْ َٜصنطز٠ٚ١ْٟ ت١َ١ْٞ، ٜإ ٠ٚظاض٠تٞ خٛ بط ط١ٜ١ٟ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ زض

َٝساٜـ١،    ( غاَيٝـ ئ١ٚا١ْٟ ن١ ْاظ ْاٟٚ ظاْػتٝٝإ ثط ؤرٝػ71) َٝت٠ٚ١ ئ١َ١ف ئًٝتعاَـاتٞ َـايٞ ت ًَ َٝ ؤض٠ بٝإ ٖ
َُٝـ١زا ت١ئٝـسٟ       َٝٓسضا٠ٚ، بـ١اَلّ يـ١ْاٚ ضاثؤضت١نـ١ٟ ئ َٝطام ٠ٚغت َٝػتا ي١ ع ي١غ١ض ئ٠ٚ١ ت١عسًٜٞ ز١َ٠ٚٚن١ٟ ئ
ــ١         ــازز٠ٟ قا١ْْٛن ــ١ َ ــازز٠ ب ــ١ َ ــ١ ن ــإ باؾ َُٝ ــ١ ث َُٝ ــ١ ئ َٟ، بؤٜ ــط ــٝـ به ــسًٜٞ ز٠َٚٚ ــ١ ت١ع ــطا٠ٚ ن ــ٠ٚ١ ن ئ

ــْٛه  ــ٠ٚ١، ن َٜٓٝٓ ــازٟ     خبٛ ــ١ٟ ئٝتٝش ــ١ٟ ١َسه١َ ــ١ّ ت١عٓ ــ١ٚض٠ ٚ ئ ــ١ّ ت١ت ــ١ف زٚاٟ ئ ــسًٜٞ قا١ْْٛن ١ ت١ع
َٝبـ١دٞ نطزْـٞ ٜاغـاٟ خعَـ١تٞ       َٜٝٛػيت ب٠ٚ١ ١ٜ١ٖ، عٝٓٛاْٞ قا١ْْٛن١ ٚ ثطؤش٠ن١ بطؤض ٜٔ ي١ ثـطؤش٠ٟ د ث

 ظاْهؤٜٞ ٚ ١َٖٛاضٟ ١ٜن١َٞ، ١ْى ١ٖضزٚٚ ١َٖٛاض٠ن١ٟ، غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ض َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ي١َإ:ب١ض 

َٝؿٓٝاض٠ن١تإ غ١سب ز٠ن٠ٚ١ْ١؟  ث
َٜع ز. عُط ظيس اَري )ْٛض٠زٜين(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ، ئ٠ٚ١ٟ ي١ ت١قطٜطزا ٖات٠ٚٛ غ١سيب ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١، ي١ب١ض ئ١ّ ت١ت١ٚض٠ تاظا١ْٟ ن١ باغِ نطز، غٛثاؽ.  ب١َي
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 .ناى عْٛٞ ر١ضَٛٚ
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝــو 31يــ١ )قممإْٛ اـسَمم١ اؾاَعٝمم١ ، ( بــ١ ع١ض٠ب١ٝنــ١ٟ )3118( ٟ غــاَيٞ )39ٜاغــاٟ شَــاض٠ ) ( َــازز٠ ث
َٜتـ٠ٚ١             َٞ ئـ٠ٚ١ٟ بط١ض  َٞ نطزبـٛٚ بـ١ب َٝبـ١د ٖات٠ٚٛ، ئ٠ٚ١ نـاتٞ خـؤٟ سهَٛـ١تٞ نٛضزغـتإ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜٟ د

١َُٝ ن١ َٝؿه١ف نطزْٞ ثطؤش٠ ب١ ئٝٓفاظ نطزْٞ ٖـ١َٛاضنطزْٞ   ث١ضي١َإ، ئ ناتٞ ْٛٚغٝين ضاثؤضشيإ، زٚاٟ ث
َٜـسا ضٚٚصيـإ      ١ٜن١َ١ن١، يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ضاثؤضشيإ ْٛٚغ٠ٛٝ ٚ ئاضاغت١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضيـ١َاصيإ نـطز، ي١ٚ

١ًَٝن١، ئٝٓذـا   َٝهطزْٞ ٜاغاٟ ئ١غ َٝب١د ١َٖٛاضنطز١ْنـ١ٟ،  نطز٠ٚ٠ ن١ٚا ز٠بٛٚا١ٜ ثطؤش٠ ت١قسِٜ بهطابا ب١ د
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َٝو ٖاتبٛٚ، ١َٖٛاضنطزْٞ ز٠َٚٚٞ ٜاغان١ بـ١ شَـاض٠ )  ١ٖ9َٛاضنطزْٞ ١ٜن١َٞ ٜاغان١ ي١ ) ( ٟ 99( َازز٠ ث
َٝسا ئ١ّ ٜاغا١ٜ ي١ال١ٜٕ ١َسه١َ١ٟ 9( ي١ )3113غاَيٞ ) َٝو ٖاتبٛٚ، ب١اَلّ ٠ٚنٛ ز. عُط ئاَاش٠ٟ ث ( َازز٠ ث

َُٝـ١ف ثؿـتطريٟ ضاٟ يٝصْـ١ٟ        ئٝتٝشاز٠ٚ١ٜ ١َٖٛاضٟ ز٠ّٚٚ ق١بٍٛ ١ْنطا٠ٚتـ٠ٚ١، ب  َٝـط٠ ئ َٝػـتا ي ؤٜـ١ تـ١ْٗا ئ
َُٝــإ باؾــ١ ١ٜنــ١ بــ١   ًَٞ قا١ْْٛنــ١ ٚ ٖــ١َٛاضنطزْٞ ١ٜن١َ١نــ١، ث ثـ١ض٠ٚضز٠ ز٠نــ١ٜٔ بــ١ ئٝٓفــاظنطزْٞ ئ١غــ
َٞ، ئـــ١ّ   ًَٞ قا١ْْٛنـــ١ بـــ َٜٓٝٓـــ٠ٚ١، تـــا٠ٚنٛ ئ١ْـــساَاْٞ ث١ضيـــ١َإ ئاطاٜـــإ يـــ١ ئ١غـــ ١ٜنـــ١ٟ َازز٠نـــإ خبٛ

َٝػتا ن ٍَ ئ٠ٚ١ؾـسا ٠ٚيـ١ٚ ئـ٠ٚ١ يـ١ ب١ضْاَـ١ٟ نـاضٟ ث١ضيـ١َإ          ١َٖٛاضنطز٠ٚ١ْٟ ن١ ئ َٞ ز٠نـ١ٜٔ، ي١طـ١ اضٟ ث
َٝؿــه١ف   ًَٞ قا١ْْٛنــ١ الٜــإ بٛٚاٜــ١، ٖــ١ض٠ٖٚا ضاثؤضتــ١نإ نــ١ ث زاٜــ١، َــ١رطٚظ٠ ئ١ْــساَاْٞ ث١ضيــ١َإ ئ١غــ
َٝؿـٟٛٚ ث١ضي١َاْـسا ٖـ١بٛٚ، ظؤض         نطا٠ٚت١ ث١ضي١َإ ٚ ي١ب١ض ز٠َٝإ زابٛٚا١ٜ، نـْٛه١ يـ١ ب١ضْاَـ١ٟ نـاضٟ ث

 غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ناى ز. بؿري ر١ضَٛٚ.
َٜع ز. بؿري خًٌٝ تٛرٝل:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝػـتا   َٟ ي١ب١ض زٚٚ ٖؤ، ٖؤٟ ١ٜن١ّ زٜاض٠ ئ َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ طفتٛطؤنطزٕ ي١غ١ض ئ١ٚ ثطؤش٠ ٜاغا١ٜ زٚاخبط َٔ ث

َٟ ي١ب١ض ز٠غتُإ ضاثؤضتٞ ٖاٚب١ؾٝـ طؤض اْهاضٟ ب١غ َٟ، ئ١ٚ ضاثؤضتا١ْ، نؤ١ْن١ طؤض اْهاضٟ ب١غ١ض زاز ١ض زاز
َٟ َـٔ زاٚا ز٠نـ١ّ            زا١ْٝ، ي١ب١ض ز٠غيت ظؤضبـ١ٟ ئ١ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َإ زاْٝـ١، خـاَيٞ ز٠َٚٚـٝـ ي١بـ١ض ١ْٖـس
َٜبـاظ ٚتـٞ يـ١ ٠ٚظاض٠تــٞ               َٝـو زضٚغـت ز٠نـات ٠ٚنـٛ ز. ض َٟ، نـْٛه١ ب١ضاغـيت ئـ١ّ ثـطؤش٠ ٜاغـا١ٜ ططرت زٚاخبـط

َٝؿٛٚ زٜػإ ئ١ٚا١ْٟ ت١ ْسضٚغيت، َٔ ضاّ ٚا١ٜ ي١ ٠ٚظاض٠تٞ ث١ض٠ٚضز٠ف زضٚغت ز٠نات، نْٛه١ ي١ داضاْٞ ث
 ن١ ١َٖيططٟ بط ٚاْا١َٟ،،،،

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

          ٞ َٝػـتا دـ١ْابت بـ١ ْٛقتـ١ٟ ْٝعاَـ  ناى ز. بؿري ئ١َ١ ي١ ناتٞ َْٛاق١ؾـ١ن١زا ئـ١ّ قػـا١ْ بهـ١ٕ، نـْٛه١ ئ
 زاخٌٝ بٟٛٚ، ر١ضَٛٚ ْٛقت١ٟ ْٝعاَٝت؟

َٜع ز. بؿري خًٌٝ تٛرٝل:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٟ، ٠ٚظٜط٠نــإ ئاَــاز٠ بــٔ، ٠ٚظٜــطٟ ثــ١ض٠ٚضز٠، ٠ٚظٜــطٟ    َٟ زٚاخبــط ْٛقتــ١ٟ ْٝعا١َٝنــ١ّ ئ٠ٚ١ٜــ١ نــ١ ز٠َــ١ٚ
َٜٓسْٞ بااَل، غٛثاؽ. ٍَ ٠ٚظٜطٟ خٛ  ت١ْسضٚغيت، ي١ط١

َٝطط َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى عْٛٞ.
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َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــساَاْٞ       ــ١ض ئ١ْ ــ١ ز٠ْطساْــ٠ٚ١؟ ئ١ط َٜت ــاظنطزٕ خبط ــ١ٟ ئٝٓف ــا رٝهط٠ن ــ١ٜٔ، ئاٜ ــ١ٟ به ــ٠ٚ١ٟ َْٛاق١ؾ َٝـ ئ ــ ث
   ٞ َٟ، ئٝٓذا ز٠تٛاْري ئـٝـ ي١غـ١ض َازز٠نـاْ قا١ْْٛنـ١ بهـ١ٜٔ، نـؤٕ     ث١ضي١َإ ق١بٛيٝإ نطز ئٝٓفاظ٠ن١ بهط

َُٜٞ نٛضزغتإ، غٛثاؽ. َٝٓري ي١ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ١ٖض  بٝطٛدم
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ناى ز. عُط ر١ضَٛٚ.
َٜع ز. عُط ظيس اَري )ْٛض٠زٜين(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت١ َا١ٜٟ زضٚغـ  َٞ ١ْنطزْٞ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ز٠ب َٝب١د ت نطزْـٞ َٛؾـه١ٜ١ًٝنٞ طـ١ٚض٠ بـؤ ٖـ١َٛٚ      ي١ ضاغتٝسا د
َٝطاقـسا ئـ١ّ سكٛقـ١ٜإ     َٜٓسْٞ بااَل ٚ، بؤ ١َٖٛٚ َاَؤغتاٜاْٞ ظاْهؤ، نْٛه١ ي١ ع ر١ضَاْب١ضاْٞ ٠ٚظاض٠تٞ خٛ
َٝت١ َاٜـ١ٟ بـط ٜين ئـ١ّ س١قـ١ يـ١ ئـ١ٚإ، بؤٜـ١ ئ١طـ١ض          َٝٞ ١ْن١ٜٔ ز٠ب َٝب١د َٝط٠ د ١َُٝ ي بؤ ١َٜػ١ض نطا٠ٚ، ئ

َٜع  ــ١ض  ــس٠ٕ ب ــاظ٠ ب ــ٠ٛ ئٝذ َٝ ــطز٠ٚٚ )    ئ ــه١يإ ن َٝؿ ــ١ ث ــ١ٟ ن َُٝــ١ ثطؤش٠ن ــ١َإ ئ ــ١ضؤنٞ ث١ضي ( َازز٠ٜــ١، 5غ
َٟ، بــ١اَلّ    َٞ بهــط َٝبــ١د َٝري د َٜٓٝٓــ٠ٚ١، يــ١ ١ٜنــ١ّ َــازز٠زا ز٠َيــ َٞ بــس٠ٕ َــازز٠ بــ١ َــازز٠ بٝدٛ ئٝذاظ٠َــإ ثــ

ًَٞ َازز٠ن١ ٚ ت١عسًٜٞ ١ٜن١ّ ٚ ت١عسًٜٞ ز٠ٚ١َ٠ٚٚ ز٠ن١ٜٔ ب َٞ نطزْٞ ئ١غ َٝب١د َٞ نطز١ْن١ ي١ د َٝب١د ١ د
َٝٓسضا٠ٚ، غٛثاؽ. َٟ ٠ٚغت ًَٞ قا١ْْٛن١ ٚ ت١عسًٜٞ ١ٜن١َٞ، نْٛه١ ت١عسًٜٞ ز٠َٚٚٞ ي١ٚ  ئ١غ

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝػـتا بـ١ضز٠ٚاّ ز٠بـري، نـ١      ١َُٝ ئ َٜػتإ خإ ْٛقت١ٟ ْٝعاَٝت ١ٜ١ٖ؟ ئ١ط١ض قػ١نطز١ْ ي١غ١ض ثطؤش٠ن١ ئ نٛ
 ن١ به١ٕ، ر١ضَٛٚ.ب١ضز٠ٚاّ بٜٛٚٔ قػ١ ي١غ١ض ثطؤش٠

َٜػتإ حمُس عبساي١ً: َٜع نٛ  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ بؤ ب١ٜاْٞ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ٜـ١ى نـ١ؽ، ظؤضبـ١َإ ْـ١ ٜاغـان١َإ ي١بـ١ض        َٜهٝـ ١ٖبٛٚ ن١ ت١ئذٌٝ ب َٝؿٓٝاض ث
ُـ١ بـ١   ز٠غت زا١ٜ، ١ْ ضاثؤضت١ن١َإ ي١ب١ض ز٠غت زا١ٜ، ١ْ ٠ٚظٜـطٟ ث٠ٜٛ١ْسٜـساض ٖـات٠ٚٛ، ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ٟ ئَٝ     

َٝؿـٓٝاض٠     َٝٓا٠ٚ، بؤٜـ١ ئـ١ٚ ث َٟ ئ٠ٚ١ٜاصيإ ١ْٖ ت١َابٜٛٚٔ ئ١ٚ بط طا١ْٟ ن١ ت١ئذٌٝ نطا ئ١َط ؤ َْٛاق١ؾ١ بهط
     ،َٞ َٞ بـ َٟ بؤ ب١ٜاْٞ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ٜاغـان١ ٚ ثطؤش٠نـ١َإ ثـ َٜت١ ز٠ْط٠ٚ١ ن١ ت١ئذٌٝ بهط َٝؿسا خبط َٜٝٛػت١ ي١ ث ث

َٞ، غٛثاؽ.  ١ٖض٠ٖٚا ٠ٚظٜطٟ ث٠ٜٛ١ْسٜساضٜـ ئاَاز٠ ب
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ض 

 ناى ز. غ١ض٠ٚض ر١ضَٛٚ.
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َٜع ز. غ١ض٠ٚض عبسايطظئ عُط:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ ١ْ ٖاتٜٛٚٔ قػ١ ي١غ١ض ثطؤش٠نـ١ بهـ١ٜٔ،    َٟ ئ َٜػتإ خإ ز٠ن١ّ، داض َٔ ١َٖإ ثؿتطريٟ ئ١ٚ ضا١ٜٟ نٛ
َٝ َٞ ٖؤناض، ١ٜن َٝؿو ٠ٚنٛ ناى ز. عُط ب١اَلّ ي١ب١ض زٚٚ، غ َٝسا نطا٠ٚ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ث هٝإ نْٛه١ طؤض اْهاض١ٜنٞ ت

١ََٝٝٝإ ضاثؤضتـ١ناْٝـ ي١بـ١ض ز٠غـت           َٞ، غـ َٝـط٠ بـ َٜٝٛػـت بـٛٚ ي َٝسا، ز٠َٚٚٝإ د١ْابٞ ٠ٚظٜـط ث ئٝؿاض٠تٞ ث
َٝػـتا بهـ       َٟ طفتٛطـؤٟ ي١غـ١ض بهـ١ٜٔ، ئ َٟ، ب١ٜاْٞ ز٠نـط َٜت بؤ ب١ٜاْٞ ت١ئذٌٝ بهط َٝت، بؤ١ٜ ئ١ط١ض بهط ١ٓٝ ب

َٝهٞ ٚا١ٜ، بـ١ٜاْٞ بـ١ ئٝػـطاس١ت تـط      َٜٓس١ٜ٠ٚ١ْ ٚ ز٠ْط ي١غ١ض زإ ٚ باب١ت غ١ض بط ط١ٟ زٚاتط ن١ ت١ْٗا خٛ
َٜت، غٛثاؽ. َٝط ٚ ت١غ١ٍ تط ناضٟ ي١غ١ض بهط َٟ ب١ ت  ز٠نط

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ئا١َٓٝ خإ ر١ضَٛٚ.
َٜع ا١َٓٝ ظنطٟ غعٝس:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن  ٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 

َٟ زنـ١ٜٔ نـٛ ٖـ١َٛٚ          َٞ ظـ١ ئـ١ّ ث١ضيـ١َاْتاض زاخـٛاظ َٝٓاط١ٖ١ّ، ش الٜـ١ن َٝت ١َ ت ئ١ظ ١ْٖس٠ى ض٠ئ١ٝت ١ٖظاي
َٝٔ، ٖــ١ض تٝؿــت١نٞ   َٞ بــ َٝطاقــٞ يــ َٞ ٠ٚنــٞ ع َُٜا نٛضزغــتاْ َٜت سهَٛــ١تا ٖــ١ض َٝــت ر١ضَاْبــ١ض َــاف ٚ ئُٝتٝاظات

َٞ غ١باض٠ت ب١ َاف ٚ َٛٚن١ ٚ ز٠ضَاَيـ١ بـؤ ر١ضَاْبـ١ض    َٝطاق َٝٗتـ١ تـ١ْفٝع نـطٕ، ش      ع َٝـ ب ا ٖـ١بٔ نٛضزغـتاْ
َٟ نٛ ٜاغا١ٜنا نٛ ئٝٓفاظ ٍَ ١ْٖس َٝت ١َ ت١ْاقٛظ٠ زط١ َٞ ئ١ظ ئاخارتٓ َٞ طاظ َٝطاقٝـ١    اال١ٜنٞ زٜظ١ ظ قاْْٛـ١نا ع

َٝٗت١ نطٕ؟ ئ١ظ١ ت١ْاقٛظ٠ن١ َا بـ١ٜٓا   َٜططٟ ي١غ١ض ب َٞ، ١ٜعين بؤنٞ ئ١ٚ ض غ١باض٠ت ب١ َاَؤغتا١ٜت ظاْهؤٜ
َٝت ث١ضي١ َاْتاضا ئ١ظ ز٠بِٝٓ، ش ال١ٜنٞ زٜوظ١ ئاَاز٠ بْٛٚا ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغيت ٚ ٠ٚظٜطٟ ثـ١ض٠ٚز٠  ئاخارتٓ

َٝـ ٠ٚخـت    َٝطاق١ٝ نٛ ثـ َٜٝٛػت ْابِٝٓ، نْٛه١ ئ١ظ١ ئٝٓفاظ٠ ٜاغا١ٜنا ع َٜٓسْا بااَلف ئ١ظ ب١ ث ٚ ٠ٚظٜطٟ خٛ
 ٚ َٜٓسْا بااَلٟ ٖات١ٝ ٠ٚضططتٔ، ١ّٖ ض٠ئٝا سه١َٛتٞ ١َ ٜـا  ٠ضططتـٞ، سهَٛـ١ت ٖـٝض    ش ض٠ئٝا ١ّٖ ٠ٚظٜطٟ خٛ

َٞ ١ْٓٝ، غٛثاؽ. َٞ ٜاغاٜ َٞ نطْا ئٝٓفاظا ظ َٝب١د  َاْع١ٝى غ١ض د
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ناى ز. قباح ر١ضَٛٚ.
َٜع ز. قباح حمُس دمٝب:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٠َٛٝ باغـٞ ز٠نـ١           َٜع    ب١ضاغيت ئـ١ّ ١َٚظٚعـ١ ئ٠ٚ١ْـس٠ قـٛضؽ ْٝـ١ نـ١ بـ١ٚ ؾـ ٕ، ٜـ١عين ث١ضيـ١َاْتاضاْٞ بـ١ض 
َٟ، َٛتاي١ب١ٜـ١نٞ     َٟ، ئ١َ١ ١َٖٛٚ ١ٜى، زٚٚ َازز١ٜ٠ ئٝٓفـاظ ز٠نـط َٟ قٛضغٞ به١ٕ، ٜإ ٠ٚنٛ بٝا١ْٚ ز٠ٜا١ْٚ
ظؤض ١ٜ١ٖ ي١ال١ٜٕ َاَؤغتاٜاْٞ ظاْهؤ، ر١ضَاْب١ضاْٞ ظاْهؤ بؤ ئٝٓفـاظٟ ئـ٠ٚ١ بـ١ٚ ت١عسٜالْـ١ف نـ١ ١ٖٜـ١،       

َٝو ن١ ئاغا َٝهـ١ ضاثـؤضت ئاَاز٠ٜـ١        ١ٜعين ب١ضاغيت بؤنٞ ؾت ١َُٝ قٛضغـٞ بهـ١ٜٔ، ٜـ١عين ئ١َـ١ ١َٚظٚع ١ْ ئ
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َٝه١، ئـ١ٚ ت١عسًٜـ١ٟ نـ١ يـ١ ب١غـسا نـطا٠ٚ ت١عـسًٜٞ ز٠ّٚٚ ئٝكـاف نـطا٠ٚ، ي١بـ١ض ئـ١ٚ             ت١ْٗا ئ١ٜ٠ٚ١ ت١عسًٜ
      ،َٞ َٜطـ١ٟ ئ٠ٚ١ٜـ١ نـ١ بـ١ض٠ٚ ناض٠غ١ضبهـ َٝٞ نطز٠ٚٚ، ئ١ط١ض ْا ئ١ٜٚـ ي١ ض َٝطام ي ئٝؿهاي١ٟ ن١ سه١َٛتٞ ع

١َُٝف ئ١ َٝسا ْابِٝٓ، غٛثاؽ.ئ َٝؿ١ٜ١نٞ ئ٠ٚ١تؤٟ ت َٜٓري ٚ ١ٜى ن١ي١ٜ١ُٝ ٖٝض ن  ٠ٚ ز٠ضز
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ناى ناضزؤ ر١ضَٛٚ.
َٜع ناضزؤ حمُس ثريزاٚز:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝـ١ ز٠تـٛاْري    ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ئٝٓفاظ٠، ١ٜعين ئ١ٚ ططرت١ ظؤض٠ ١ْٝ، ب١اَلّ ئ١ط١ض بطاز٠ضا ٕ ضاثؤضتٝإ ال ْٝـ١، ئ
َٞ بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ ئ١طـ١ض َْٛاق١ؾـ١نطا،      َٝـ ز٠َٝإ ب َٝت ي١ ث َٝو زاٚا به١ٜٔ ضاثؤضت١ناْٝإ بؤ ب ي١ َا٠ٟٚ ناض٠ط
َٝهـ١ يـ١ٚ ٜاغـاٜا١ْ ٚ      َٝطاقسا، ئـ٠ٚ١ف ١ٜن ٍَ ع ٍَ ٖاٚتانطزْٞ َٛٚن١ٜ١ٕ ي١ط١ ١َُٝ ي١ط١ ٍَ ئ١ٚ ضا١ّٜ ئ َٔ ي١ن١

َٜهٞ زٜهــ١ بــ١ ظ٠ضٚضٟ ز٠ظاْــري بــا ثــطؤش٠ٟ بــؤ    َاَؤغــتاٜاْٞ ظاْهــؤ نــا٠ٚض  ــص َٜ َٟ ز٠نــ١ٕ، ٖــ١ض٠ٖٚا ٖــ١ض تٛ
َٝؿه١ف به١ٜٔ، غٛثاؽ.  ث

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝط نؤب٠ٚ١ْٚٛ ت١ئذٌٝ ز٠ن١ٜٔ.  ْٝٛ ناتصَ
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 زاْٝؿتين ز٠ّٚٚ

َٝ َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ر١ضَٕٛٚ زاْٝؿٔ، ب١ضز٠ٚاّ ز٠بري ي١غ١ض زاْٝؿت١ٓن١َإ،
 ر١ق١ض٠ٟ س١ٚت١ّ: 

َٝهطزْٞ ٜاغاٟ خع١َتٞ ظاْهؤٜٞ شَاض٠ ) َٝب١د َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ د ( غاَيٞ 52خػت١ٓ ضٚٚ ٚ طفتٛطؤنطزْٞ ث
َٝطام.5112) َُٜٞ نٛضزغتاْٞ ع َٝطاقٞ رٝسضاٍ ٚ، ١َٖٛاض٠ناْٞ ي١ ١ٖض  ( ٟ ع

َٜٓسْٞ بااَل ز٠ن١ٜٔ بف١ضَٕٛٚ بـؤ غـ١ض غـ١نؤٟ يٝصْـ١نإ،     زاٚا ي ١ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ٚ يٝص١ْٟ ث١ض٠ٚضز٠ ٚ خٛ
.٠ٚ١َٜٓٓ َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٜٞ، َازز٠ ب١ َازز٠ بٝدٛ َٜٓس٠ٚ١ْٟ ث  ر١ضَٕٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف بؤ خٛ

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْط٠ٚ١ ئ١ٚ َٜعإ ئ ٍَ زاٜـ١؟ تهاٜـ١       ب١ض  َٞ ي١طـ١ َٜٓسضاٜـ٠ٚ١، نـ َٝػتا خٛ َازز١ٜ٠ ب١ٚ زاض ؾت١ٟٓ ئ
ٍَ زا١ْٝ؟ تهاٜـ١ ز٠غـت ب١ضظناتـ٠ٚ١، )    َٞ ي١ط١ ٍَ زاْٝـ١، ظؤض    3ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١، ظؤض غٛثاؽ، ن ( نـ١ؽ ي١طـ١

 غٛثاؽ، ب١ ظؤض١ٜٟٓ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ر١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط.
َٜع ز. قباح حمُس دمٝب:  ب١ض 

َٜع   غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 

 -٠ ايجا١ْٝ:اغياز
ؼٌ ايػًطات املدتكم١ )اإلزاضاٜم١ ٚ ايعًُٝم١ ٚاالنازميٝم١  ق اإلقًمِٝ قمٌ ايػمًطات االؼازٜم١ أُٜٓما ٚضزت ق          

 ايكإْٛ املصنٛض. 
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

٠ٚ١َٜٓٓ، ناى ز. عُط ر١ضَٛٚ.  ب١ نٛضز١ٜن١ؾٞ بٝدٛ
َٜع ز.  عُط ظيس اَري )ْٛض٠زٜين(: ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 َازز٠ٟ ز٠ّٚٚ:

َٝطـاٟ ز٠غـت١اَلت١ناْٞ رٝـسضايٞ        َِٜ د َٝط ٟ ٚ ظاْػيت ٚ ئ١نازضيٝـ١نإ( يـ١ ٖـ١ض ز٠غت١اَلت١ تاٜب١شي١ْس١ٜ )ناضط
َٝت. َٝهٞ ٜاغاٟ ْاٚبطاٚزا ْاٜٚإ ٖاتب َٜٓ  ز٠طط٠ٚ١ْ ي١ ١ٖض ؾٛ

َٝططٟ غ١ض َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
 يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ض٠ئٝتإ؟
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:   ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، غٛثاؽ. ٍَ َازز٠ن١ٜ١ ٠ٚنٛ ئ٠ٚ١ٟ ن١ خٛ  يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ي١ط١
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َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝبـٝين       َٞ ت َٜٓٓـ٠ٚ١ تـا        ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ي١غـ١ض ئـ١ّ َازز٠ٜـ١ نـ َٝبـٝين ْٝـ١، غـٝاغ١ن١ خبٛ ١ٖٜـ١؟ نـ١ؽ ت
 بٝد١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١.

َٜع ز. قباح حمُس دمٝب:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 -٠ ايجا١ْٝ:اغياز

ؼٌ ايػًطات املدتكم١ )اإلزاضاٜم١ ٚ ايعًُٝم١ ٚاالنازميٝم١  ق اإلقًمِٝ قمٌ ايػمًطات االؼازٜم١ أُٜٓما ٚضزت ق          
 ايكإْٛ املصنٛض.

َٜع َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: ب١ض   سػٔ حمُس غٛض٠/ د

.٠ٚ١َٜٓٓ  ب١ نٛضز١ٜن١ؾٞ بٝدٛ
َٜع ز. عُط ظيس اَري )ْٛض٠زٜين(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 َازز٠ٟ ز٠ّٚٚ:

َٝطـاٟ ز٠غـت١اَلت١ناْٞ رٝـسضايٞ        َِٜ د َٝط ٟ ٚ ظاْػيت ٚ ئ١نازضيٝـ١نإ( يـ١ ٖـ١ض ز٠غت١اَلت١ تاٜب١شي١ْس١ٜ )ناضط
َٝت.ز٠طط٠ٚ١ْ ي١ ١ٖ َٝهٞ ٜاغاٟ ْاٚبطاٚزا ْاٜٚإ ٖاتب َٜٓ  ض ؾٛ

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

ٍَ زا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت  َٞ ي١ط١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ َازز٠ٟ ز٠ّٚٚ، ن َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْط٠ٚ١ ب١ٚ زاض ؾت١ٟٓ خٛ َٜعإ ئ ب١ض 
ٍَ زا١ْٝ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١، َٞ ي١ط١ ب١ نؤٟ ز٠ْـط ث١غـ١ْسنطا، رـ١ضَٕٛٚ     ب١ضظنات٠ٚ١، ظؤض غٛثاؽ، ن

 بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط.
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٓٝاضٟ ئ٠ٚ١ٜإ نطز٠ٚٚ ن١ٚا ت١َ١ْٞ  ي١ ْٛٚغطاٟٚ ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطاْسا ن١ ئاضاغت١ٟ ث١ضي١َإ نطا٠ٚ، ث
َُٜٞ نٛضزغتإ تا ٠ٚنٛ )خا١ْْؿٝين ١َٖيططاْٞ ْاظ ْاٟٚ ظاْػيت َاَؤغتا ٚ َاَؤغتاٟ  ( 66ٜاضٜس٠ز٠ض ي١ ١ٖض

َٝؿــٓٝاض٠ ز٠خ١ْــ١ ز٠ْطساْـ٠ٚ١، ئاٜــا ئ١ْـساَاْٞ ث١ضيــ١َإ ضاظٜٓـ١ بــ٠ٚ١ٟ نــ١        َٝػــتا ئـ١ٚ ث َٝــت، بؤٜـ١ ئ ٍَ ب غـا
َٝت١ ) ٍَ ي١ دٝاتٞ )66ت١َ١ْٞ خا١ْْؿٝين ي١ نٛضزغتإ بؤ ئ١ٚ ْاظ ْاٚا١ْ بب  (؟65( غا

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ١ضي١َإ:ب١ض 

َٝو به١، ر١ضَٛٚ. َٜو ١ٜ١ٖ، ناى ز. قباح ت١ٚظحي َٝؿٓٝاض  ث
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َٜع ز. قباح حمُس دمٝب:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ًَٞ ت١َ١ْٞ خا١ْْؿٝين بؤ َاَؤغتاٟ ٜاضٜـس٠ز٠ض ٚ َاَؤغـتا    َٝٞ قاْْٛٞ خس١َٟ داَعٞ ئ١غ ي١ ضاغتٝسا ب١ ث
ــسا ئــ    69) ــسًٜٞ ١ٜن١َ ــ١ ت١ع ــٓٝاضنطا٠ٚ، ي َٝؿ ٍَ ث ــا ــ١ ) ( غ ــ١ ي ــ١ )  ١69ٚ ت١َ١ْ ــ٠ٚٛ ب ــاَي٠ٚ١ ب ٍَ، 65( غ ــا ( غ

َٜهٞ سه١َٛت ١ٜ١ٖ ن١ ئ١ٚ ) َٝؿٓٝاض َٝت ب١ )65ث َٝؿـٓٝاض٠ زاٚا نـطا٠ٚ، ئـ٠ٚ١    66( غاَي١ بب َٝػتا ئ١ٚ ث ٍَ، ئ ( غا
َٟ بـؤ َاَؤغـتاٜإ، نـْٛه١ تـا               َٝهٞ ظٜـاتط ز٠زض َُٝـإ باؾـ١ ئـ١ّ غـاَي١ ز٠ضرـ١ت َُٝـ١ ث ْا١َٟ ض٠مسـٞ ٖـات٠ٚٛ، ئ

َٞ َٟ، ر١ضقٞ ) َاَؤغتا١ٜى ث َٜهٞ ظؤض غ١ضف ز٠نط ٍَ تا )65ز٠ط١ٜ١ْٞ دٖٛس َٝهٞ ئ٠ٚ١تؤ 66( غا ٍَ ر١ضق ( غا
            ١ٜ٠َٛٝ َُٝـ١ بـ١ٚ ؾـ َٞ ئ ١ْٝ، ب١اَلّ ب١ ْٝػـب١ت َاَؤغـتان٠ٚ١ ططْطـ١، ئ١طـ١ض ث١ضيـ١َاْتاضإ ض٠ئٝـإ ي١غـ١ض بـ

َٟ ي١ دٝـاتٞ )  َٝـت بـ١    ( 65غٝاغ١ٟ به١ٜٔ ن١ ئٝكاؼي ت١ْفٝعٟ ئ١ٚ ر١ق١ض١ٜ٠ٟ ت١عسًٜٞ ١ٜن١ّ بهط ٍَ بب غـا
ٍَ، غٛثاؽ. 66)  ( غا

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝؿٓٝاض٠ ئ١ط١ض قػ١تإ ١ٜ١ٖ ي١غ١ضٟ؟ ر١ضَٕٛٚ قػ١ به١ٕ ئ١ط١ض ْا ز٠خي١ٜٓ١ ز٠ْطسإ، ) ٍَ 65ئ١َ١ ث ( غا
َٜت ب١ ) َٞ قػ١ٟ ١ٜ١ٖ ي١غ١ضٟ؟ با ْا٠ٚنإ بٓٛٚغري، ئ١ّ ْاٚا١ْ ْٛٚغطا66ٚبهط ٍَ، ن ٕ )ناى ز. ئاضاؽ, ( غا

ناى دالٍ، ناى طياٍ، ناى عبسايػالّ، ئاؾيت خإ، ئاٖـ١ْط خـإ، نـاى س١َـ١ غـعٝس، غـ٠ٌٜٛٝ خـإ، نـاى         
َٝطٜظإ خإ، ناى ناضزؤ، ب١ٜإ خإ(، ناى ز. ئاضاؽ ر١ضَٛٚ.  عبسايطظئ، ب

َٜع ز. ئاضاؽ سػري حمُٛز:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعإ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َا َٜٓسْٞ بااَل بؤٟ ب١ض  ٍَ ٠ٚظاض٠تٞ خٛ َٞ ي١ط١ َٝو ئ١ظَْٛٚٞ ١ٖب ٕ، ي١ ضاغتٝسا ١ٖض ن١غ
َٝهٞ ططْط١، زاٚا يـ١ ٖاٚض ٜـامن ز٠نـ١ّ نـ١ٚا ث١غـ١ْسٟ بهـ١ٕ، نـْٛه١ بـ١ ٖـؤٟ           َٟ ن١ ئ١ٚ خاَي١ خاَي ز٠ضز٠ن١ٚ

َُٜٞ نٛضزغتا٠ٚ١ْ شَاض١ٜ٠ى ي١ َاَؤغتا ١ٖٕ ب١ زض٠ْطٞ بط ٚاْا١َنـ١ٜإ بـ١ ز٠غـت    َٝٓـا٠ٚ،   باضٚزؤخٞ ١ٖض ٖ
َِٜ ناضٜإ نطز٠ٚٚ زٚاتط طٛاغوا١ْٚت٠ٚ١ بؤ ظاْهـؤ، ي١بـ١ض    ٜإ شَاض١ٜ٠نٝإ ي١ زاَٛز٠ظطاناْٞ سه١َٛتٞ ١ٖض
َٝػـتا         ئ٠ٚ١ بٛاضٟ ١ْب٠ٚٛ ن١ٚا ث١ً ب١ضظنطز٠ٚ١ْٟ ظاْػيت ئ١دماّ بـسات يـ١ َـا٠ٟٚ خؤٜـسا، دط١يـ٠ٚ١ٟ نـ١ ئ

َٜٝٛػـت١ٝٝنٞ ظؤضَـإ بـ١     شَاض١ٜ٠نٞ ظؤض ي١ ظاْهؤَـإ ١ٖٜـ١، شَاض٠ٜـ١نٞ ظؤضٜــ يـ١ ثـ١       ضياْطاَإ ١ٖٜـ١، ث
َِٝ، دط١ي٠ٚ١ف ١ٖض خؤٟ ي١ ب١ٓض ٠تسا ئ٠ٚ١ ي١غـ١ض   َٝهٞ ططْطٞ زاز٠ْ َاَؤغتا ١ٜ١ٖ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ َٔ ب١ خاَي

َٝـٞ ٜاغـا يـ١ )      َٜع١ٜ٠، نـْٛه١ بـ١ ث َٜع٠ خا١ْْؿـري      69ض٠غب١تٞ ئ١ٚ َاَؤغتا ب١ض  ( غـاَيٝسا ئـ١ٚ َاَؤغـتا بـ١ض 
َٜــت، بــ١اَلّ ي١غــ١ض ز َٜتــ٠ٚ١، ي١بــ١ض ئــ٠ٚ١ٟ ئــ٠ٚ١  ز٠نط اٚاٟ خــؤٟ ٚ بــ١ ض٠ظا١َْــسٟ ثــ١ضياْطا ٚ ظاْهــؤ ز٠ط١ض 

ٜاضٜس٠ز٠ض٠ ١ّٖ بؤ ظاْهؤ، ٜاضٜس٠ز٠ضٜؿـ١ بـؤ ظاْهـؤ ٚ ثـ١ضياْطا، ئـ١ٚ خاَيـ١ ٜاضٜس٠ز٠ضٜؿـ١ بـؤ ئـ١ٚ َاَؤغـتا           
َٞ، غٛثاؽ. َٝهسا ن١ تٛاْاٜإ ١ٖب َٜعا١ْٟ ن١ٚا خؤٜإ ض٠غب١تٝإ ١ٜ١ٖ ب١ضز٠ٚاّ بٔ ي١ نات  ب١ض 
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َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

ٍَ زابـٔ،              َٝهـ١ يـ١ غـايٞ َاَؤغـتاٜاْٞ ظاْهـؤ، بؤٜـ١ ٚا بـ١باف ز٠ظاْـري ئ١ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َإ ي١طـ١ خؤٟ خاَي
َٟ ٖـ١ض ٜـ١نٞ ز٠ق١ٜـ١ى قػـ١ ي١غـ١ض ئـ١ّ               سه١َٛت خؤٟ ي١ط١َي١ ئ١َـ١ يـ١ الٜـ١ى، الٜـ١نٞ تـط ئ١طـ١ض بهـط

 ر١ضَٛٚ.١َٚظٚع١ بهات، ناى دالٍ 
َٜع دالٍ عًٞ عبساي١ً:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝو ٖـٝض ْٝـ١ خـؤٟ )         ( غـاَي١ ئ١طـ١ض ظٜـاز    65ثؿتطريٟ ي١ قػ١ناْٞ ناى ز. قـباح ز٠نـ١ّ نـ١ رـ١ضَٟٛٚ غـاَي
َٝـو ز٠نـ١ٜٔ نـ١ يـ١ ب١غـسا يـ١ سهَٛـ١تٞ رٝـسضاٍ          ١َُٝ ئٝٓفاظٟ قاْْٛ َٟ، ب١اَلّ َٔ ثطغٝاض٠ن١ّ ئ١ٜ٠ٚ١ ئ بهط

َٝٓر غ َٝـ ث ٍَ ئٝٓفـاظٟ قا١ْْٛنـ١ ئ١طـ١ض          ث َٞ ي١طـ١ ٍَ ز٠ضن٠ٚٛ؟ ئاٜا ئ١َـ١ يـ١ ضٟٚٚ ٜاغـا٠ٚ١ٜٝ تـ١ْاقٛظ ْـاب ا
١َُٝ ر١ق١ض٠ ٚ َازز٠ٟ ظٜاز٠ٟ بؤ ظٜاز به١ٜٔ؟ ظؤض غٛثاؽ.  ئ

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ناى طياٍ ر١ضَٛٚ.
َٜع طياٍ   ابطاِٖٝ: طاٖطب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝري غ١ٜطٟ ئ١ٚ َٛقت١ض٠س١ به١ٜٔ ٚا بعامن ) ٍَ َـازز٠ٟ ١ٜنـ١ّ، ١َب١غـتُإ      تٓماقض   ئ١ط١ض ب ز٠نـات ي١طـ١

َٞ ئ٠ٚ١ ) َٞ نطزْٞ ئ١ّ ٜاغا١ٜ، ت١عس١ًٜ، ئ١ط١ض ت١عسٌٜ نطزٕ ب َٝب١د َٜـت    تٓماقض   د َٜـت، نـْٛه١ ْانط ز٠نط
َٜين َٔ غ١َي١ت ١ْمب ئاخري دٛ َٝٞ َازز٠ٟ ١ٜن١ّ ئ١ط١ض ئٝعاز٠ به١ٟ خبٛ ٚتطبمل عًٝم٘ اسهاَم٘     ١َي١ )تؤ ب

( َٞٝ ًَ َٝط٠ بٞ طؤض ٟ ي١ غ١ض٠ٚ٠ ب َٝو ي َٝٞ سٛنُ َٝهٞ ٚا١ٜ، ئ١ط١ض تؤ ب َٜٝٛػـت بـٛٚ   ٚتطبل عًٝم٘ اسهاَم٘    ؾت ث
ٍَ َازز٠نــ١ بٝطٛتبــا )  ئ٠ٚ١ْــس٠ )َــٔ ايكــإْٛ( ي١ٚا١ْٜــ١ بإغممتجٓا٤ املمماز٠  ئ١طــ١ض ئــ١ّ تــ١غري٠ ببٛٚاٜــ١ ي١طــ١

َٝط٠ف ١ٖض باغٞ خس١َ ْاظامن ١َب١غتٝإ ب١ؽ َٛظف اـس١َ اؾاَع١ٝ ، ٟ داَع١ ز٠ن١ّ )ببٛٚا١ٜ، ب١اَلّ ي
َٜتـ٠ٚ١ ئـ٠ٚ١ٟ يـ١        َٛظمف اـسَم١ اؾاَعٝم١     ) اـسَم١ اؾاَعٝم١ ،  َاَؤغتا ١ْٝ ) ئـ١ٚ نـاض٠ ئـ١ٚ ن١غـ١ ز٠طط

َٛظمف  ت١عًِٝ ئٝـ ز٠نـات، خعَـ١ت نـطزٕ بـؤ ئـ١ٚ ن١غـ١ ئـ٠ٚ١ٟ تـ١عًُٝٞ ئـٝـ ز٠نـات ئـ٠ٚ١ ٖـ١َٛٚ )            
ٛ اـس١َ اؾاَع١ٝ  َٜتـ٠ٚ١، ظؤض        ، ١ْ َـ َٝط، ٖـ١َٜٛٚإ ز٠طط ز٠ضؽ َٛغـاعس٠ ٚ َٛز٠ضغـ١ ٚ ٖـ١تا زٚاٜـٞ، ْـ١خ

 غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٟ، ضاغت١؟ ناى عبسايػالّ ر١ضَٛٚ. َٞ ي١ غٝاغ١ َٛعاي١د١ٟ ئ١ٚ ١َٚظٚع١ بهط  ز٠ب
َٜع عبسايػالّ   قسٜل: َكطأ٢ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٞ بـ١ غـ١ضحيٞ             َٔ ٚ َُٝـ١ ز٠بـ َٞ بطـطٕ، ٚا بـعامن ئ َٟ يـ ١َُٝ س١ظ ز٠نـ١ّ ئ١طـ١ض يٝصْـ١ٟ ٖاٚبـ١ف طـٛ ا بعامن ئ
دٝاٚاظٟ به١ٜٔ ي١ ب١ٜين زٚٚ ؾـت، َـاؼي ئـ٠ٚ١ٟ َـٔ زاٚاٟ خا١ْْؿـٝين بهـ١ّ، ٖـ١ض٠ٖٚا ْـاضزْٞ خـ١َيو بـؤ           

َٝت ناى عُط،  َٝهٞ قاْْٛٞ ز٠ضبه َٝهٞ قاْْٛٞ خا١ْْؿٝين، بؤ١ٜ َٔ ت١غ١ٚض ز٠ن١ّ ئ١ط١ض ١ٖض ١ْغ ١ٖض ١ْغ
َٝري َـاؼي        ًَـ َٝـت ب ًَٝهطزْٞ َاؼي َطؤظ١، بؤ١ٜ ئ١طـ١ض ز٠ق١نـ١ بـ٠ٚ١ ب َٝؿ ْاناضّ بهات به١ُ خا١ْْؿٝين ئ١َ١ ث
َٝـت، ٜـ١عين َـٔ زشٟ       َٓٝ ٍَ ئ١ٚ نات١ نطا١ٜ٠ٚ ٚ بـؤٟ نـ١ْس سي ١ٜ١ٖ زاٚاٟ خا١ْْؿٝين بهات ثاف ئ٠ٚ١ْس٠ غا

َٞ ي١ رال١ْ عَٛط ز٠ْ َٝو ١ٖب َٝري ١ْغ ًَ َٜت١ خا١ْْؿٝين، نْٛه١ ئـ٠ٚ١ زشٟ َـاؼي َطؤظـ١، بؤٜـ١     ئ١َ٠ٚ١ ب َٝطزض
ــت١َٞ        ــٞ غٝػ َٝ ــ١ ث ــ١ٜٔ ب ــاض به ــاَي١ن١ زٜ َٞ غ ــ١ب ــاؼي ٖ ــ١ َ َٝت ن ٠َٛٝب ــ ــ١ٚ ؾ ــٝاغ١ن١ ب ــ١ّ غ ــٓٝاض ز٠ن َٝؿ ــٔ ث َ
ٍَ ْـا، ئـ٠ٚ١ ٜـ١ى، زٚٚ: يـ١ غـ١ض٠تا٠ٚ ْـاٟٚ            ٍَ، ٜـإ ئ٠ٚ١ْـس٠ غـا َٝري بؤ ئ٠ٚ١ْس٠ غـا ًَ خا١ْْؿٝين، زاعٞ ١ْٝ ب

١ْبٛٚ ئ١َ١ ئٝٓفـاظ٠، ٖـ١َٛاضنطزْٞ ئٝٓفـاظ٠، ثط ؤغـ١ٟ ٖـ١َٛاضنطزْٞ ئٝٓفـاظ ت١بٝعٝـ١،        عٝٓٛا١ْن١ ١َداٍ 
١َُٝ ١َٖٛاضٟ ن١ْس َازز٠ به١ٜٔ، ٜإ ْا، ب١اَلّ  َٝت ن١ ي١ ١َٖإ ي١ ئٝٓفاظ ئ ١ٜ٠َٛٝف ب بؤ١ٜ ز٠تٛاْري ب١ٚ ؾ

َٝري، ب١اَلّ ت١ْٗا ن١ٟ  ًَ ١َُٝ زاعٞ ١ْٝ عَٛط ٚ ؾت ب ي١ و عَٛط َـاؼي ١ٖٜـ١   ئ٠ٚ١ٟ ئ١غاغٞ الٟ َٔ ئ١ٜ٠ٚ١ ئ
َٝـت بـ١ضز٠ٚاّ     َٝت١ خا١ْْؿٝين ئ٠ٚ١ ز٠غت ْٝؿإ به١ٜٔ، ي١ ضٟٚٚ ع١َ١ي٠ٚ١ٝ ن١ْس تٛاْاٟ ١ٖٜـ١ ز٠تٛاْ به

َٟ، غٛثاؽ. َٞ خا١ْْؿري بهط َٝري ي١ رال١ْ عَٛط ز٠ب ًَ َٞ، َٔ زشٟ ئ١َ٠ٚ١ ن١ ب  ب
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝو ي١ ر١يػ١ر١ٟ َٝطاقٞ ي١ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغـتإ ز٠نـ١ٜٔ بـؤ     خؤٟ ١ٜن ١َُٝ ئٝٓفاظٟ قاْْٛٞ ع ئ٠ٚ١ٟ ن١ٚا ئ
َٝٓري ١ٖض ٠ٚنٛ خؤؾتإ باغتإ نطز، ئ١طـ١ض   َٝٓري، ١ٜعين بتٛاْري بٝطٛدم َٞ بٝطٛدم ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ١َداغيإ ١ٖب

٠َٛٝ قػـ١ٟ ي١غـ١ض بهـ١ٕ ٚ بٝطـ     َٞ ئ َٝري باؾ١، بؤ١ٜ ز٠ب َٝط٠ ز٠َي ٍَ  ْا ١ٖض ن١ قا١ْْٛن١ ز٠ضنٛٚ ي َٝٓٔ ي١طـ١ ٛدم
َٝط٠، ئاؾيت خإ ر١ضَٛٚ.  ٚاقٝعٞ ئ

َٜع ئاؾيت ععٜع قاحل:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١ٜ٠َٛٝنٞ طؿــيت ئ١غــباب َٛد١بــ١ٟ ١ٖٜــ١، ٚاتــ١      َُٝــ١ ٖــ١َٛٚ ثطؤش٠ٜــ١ى بــ١ ؾــ غــ١باض٠ت بــ١ّ َازز٠ٜــ١، ئ
بـ١ض ئـ١ّ ٖؤناضاْـ١    ر١ي١غ١ر١ٟ طؿيت ٜاغان١ ئ١غباب َٛد١ب١ٟ ١ٜ١ٖ ن١ ق١ْاع١ت ب١ ب١ضاَبـ١ض ز٠نـ١ٟ ي١  

َٝت١ خـٛاض٠ٚ٠ بـؤ ٖـ١َٛٚ َازز٠ٜـ١نٞ ٜاغـاٜٝـ ٖـ١َٛٚ َازز٠ٜـ١ى          ئ١ّ ٜاغا١ٜ ز٠ضن٠ٚٛ، ١َرطٚظ٠ ئ١َ١ بهـ
َٝتــ٠ٚ١، بــ١ؽ ئــ١ّ ئ١غــبابا١ْ بــؤ    َٓٝ ١َٜٓزا سي َٞ نــ١ ئــ١ٚ َازز٠ٜــ١ يــ١ٚ ؾــٛٚ َٞ ئ١غــباب١ناْٞ ظؤض ظ٠ضٚض بــ ز٠بــ

َٝو  طؤض اْهاضٟ ي١ّ َازز١ٜ٠ ب١ بط ٚاٟ َٔ ظؤض ظ٠عٝف١، باؽ ي١ َٝؿ١ٜ١ى ١ٜ١ٖ ن١غـ َٜت ئ١ط١ض ئ١َ١ ن ٠ٚ ز٠نط
َٝهٞ ب١ضظزا ؾ١ٖاز٠ٟ ئٝػتشػاٍ نطز٠ٚٚ ١ْٜتٛا٠ْٛٝ ت١عبري ي١ ن١رائ١تٞ خؤٟ بهات ب١ بط ٚاٟ َٔ  ي١ ت١َ١ْ
  َٞ ًَـ َٜصٟ ت١ي١ب١ف ب َٞ ب١ َٛدت١َ١ع ٚ ب١ تٛ َٞ ئ١ط١ض بؤٟ ظٜاز به١ٜٔ ئ١ٚ ضٜػاي١ٜ١ بط١ٜ١ْ َٝو ْاتٛاْ ب١ غاَي

َٝػـتا تـ١عبري يـ١ ؾـ١ٖاز٠ن١ٟ خـؤّ ز٠نـ١ّ، بؤٜـ١ بـ١ بـط ٚاٟ َـٔ ئـ١ّ سٛد١ٜـ١              ئ١َ١ ن١رائ١تٞ َٓ ١، َـٔ ئ
ًَٝٓـ٠ٚ١، ئ١طـ١ض ز٠طاتـ١          َٝ َٜـسا بٗ َٜهٞ ظؤض الٚاظ٠ ن١ زاعٞ ١ْٝ بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ نـ١ َازز٠نـ١ ي١ٚ سٛد١ٜ١نٞ تا س١ز

َٜص              َُٝـ١ ٖـٝض تٛ َٟ ظؤض رـ١ضقٞ ْٝـ١، ئاٜـا ئ َٝري بـا ئـ١ّ غـاَي١ ظٜـاز بهـط ًَـ َُٝـ١ ب ٠ٚ١ٜٜٓـ١نُإ  غ١ض ئ٠ٚ١ٟ نـ١ ئ
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َٜهٞ عايـــ١َٞ ١ٖٜـــ١ نـــ١  نـــطز٠ٚٚ يـــ١ ضٟٚٚ نؤ١َاَلٜـــ١تٞ، يـــ١ ضٟٚٚ ز٠ضْٚٚـــٞ، يـــ١ ضٟٚٚ ظٖـــين، غـــتاْس٠ض
َٝهٞ ت١َسٜس ز٠ن١ٕ بـؤٟ ظٜـاز   69َٛع١ز٠ي١ن١ ي١ ) ٍَ، ٜإ غاَي َٟ ٚاَلتسا ظؤض داض زاٚاٟ زٚٚ غا ٍَ ي١ ١ْٖس ( غا

ٜـ   َٜصٜٓـ٠ٚ١َإ ١ٖ ١َُٝ ٖٝض ب١َٓا١ٜنٞ تٛ َٟ، ب١اَلّ ئاٜا ئ َٝو يـ١        ز٠نط ٍَ ئـ٠ٚ١ٟ نـ١ ت١ئٝـسٟ ب١ؾـ ١؟ َـٔ ي١طـ١
َٞ تـؤ   ًَ َٝٞ ب َٝو ١َسهّٛ بهات ث َٞ ١ٜن َٝو ْاتٛاْ ٍَ ئ٠ٚ١زاّ ن١ ٖٝض ن١غ قػ١ناْٞ ناى عبسايػالّ ز٠ن١ّ، ي١ط١
َٝسا١ْ بـؤ ز٠ضْٚٚـٞ    َٝط٠زا تٛاْات ١َْا٠ٚ ن١ بتٛاْٞ خع١َت ب١ خ١َيو به١ٟ، ئ١َ١ ي١ ضٟٚٚ َاؼي َطؤظ٠ٚ١ ي ي

َٜطاٟ ٜاغا٠ٚ، ٜـ١عين غـااَل١ْ ب٠ٛغـيَت    ئ١ٚ ن١غ١، ب١اَلّ ئ١ َٜت ي١ ض َٜص ٟ سه١َٛت نؤٕ غواد١ٝتٞ خؤٟ زابط 
َٜيَن، ٜـإ ثػـجؤض ٠نإ تـ١ٚظٜع     َٞ َٛع١ز٠يٞ َاَؤغتاناْٞ ظاْهؤٟ ن١ْس َا٠ٚ، ئٝٓذا خ١َيهٞ تاظ٠ زاسي١ظض بعاْ

َٞ ن١ْس ن١ؽ ت١ي١ب ت١قسِٜ ز٠نات بؤ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ئُٝسازٟ ثػجؤض ٟ خؤٟ بهات  َٝت٠ٚ١، بؤٜـ١  بهات بعاْ َٓٝ سي
ب١ بط ٚاٟ َٔ ئ١َ١ ع١َـ١يٞ ْٝـ١ ْـ١ بـؤ سهَٛـ١ت ئـ١ّ ز٠غـت نطا٠ٜٚـ١، ي١الٜـ١نٞ تطٜؿـ٠ٚ١ ئ١طـ١ض ئ١َـ١             
َٞ، ْـ١ى بـؤ ضاظٟ نطزْـٞ              َٝهٞ عـ١ََٛٞ بـ َٞ بـ١ ؾـهً َٞ بـ١ بـط ٚاٟ َـٔ ز٠بـ ٜاغا١ٜن١ بؤ ن١ْس ن١ؽ ز٠ضز٠نـ

َٞ، ظؤض غٛثاؽ. َٟ ن١ؽ ب  ١ْٖس
َٝططٟ غ١ض َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ئا١ْٖط خإ ر١ضَٛٚ.
َٜع ئا١ْٖط عاضف   ضؤٚف:ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝٓاطـ١ّ       َٝو ي١ قػ١ناْٞ َٔ ب١ غ١ضاس١ت ناى عبسايػالّ ٚ ئاؾيت خإ نطزٜإ، َـٔ ٜـ١ى ؾـت يـ٠ٚ١ٟ ت ب١ؾ

ٍَ بؤ )65) ٍَ؟ غين ت١قاعٛزٟ ي١ ١َٖٛٚ زْٚٝا ن١ عٛضر١ ي١ 66َٛ١ٖ( غا ٍَ، بؤ ١ٜى غا ٚ نٛض٠ٟ ئ١ضظٟ ( غا
( غاَي١، ٠ٚظاض٠تٞ خاضد١ٝ ز٠ططٟ، ٠ٚظاض٠تٞ زاخ١ًٝ ز٠ططٟ، ٠ٚظاض٠تٞ تـ١عًِٝ عـايٞ ز٠طـطٟ، ٖـ١َٟٛٚ     69)
َٜتـ١ ئـ١ٚ ت١َ١ْـ١ٟ تٛاْـاٟ     69) َٝهٞ عا١َ، قا١ْْٛ عا١َن١ف بؤ ئ٠ٚ١ٟ زاْطا٠ٚ ن١ َطؤظ ز٠ن١ٚ ( غاَي١ قاْْٛ

َٞ، بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ        خع١َتٞ ١ٜ١ٖ، ي١ بـٛاضٟ تـطٜـ تٛاْـاٟ ١ٖٜـ١، بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ خٛال       قـ١ن١ٟ يـ١ بـٛاضٟ تـط ز٠ضبـ
ٍَ خٛالق١ٟ تـ١عبريٟ شٜـاْٞ خـؤّ نـ١     69خٛالق١ن١ٟ َاْسٚبْٛٚٞ خؤٟ َٔ ن١ ١َْٖٛسٜػ١ّ ثاؾٞ ) ( غا

َٞ بهـ١ّ، غـاَي١ن١ ئاٜـا ي١غـ١ض و      َٜهٞ تط ز٠تٛامن ئٝػتٝفاز٠ٟ ي َٝط١ٜؿت١َٚٛ ي١ بٛاض َٞ ت ي١ ١ْٖس٠غ١ ن١ْسٟ ي
ٍَ؟ بــ١ض 66( بــؤ )65ئ١غــاؽ بٜٛٚتــ١ ) ــطام   ( غــا َٝ َُٝــ١ يــ١ ع َٜعإ غــين تــ١قاعٛزٟ ت١َسٜــسنطزْٞ ضاغــت١ ئ

َٝو يـ١ غـااَلٕ يـ١ )       َٝٞ تط ث١ٜط ٠ٟٚ ز٠ن١ٜٔ، ب١اَلّ ي١ ٚاَلتـاْٞ ئـ١ٚضٚثٞ غـاَي ( 3119ث١ٜط ٠ٟٚ ز٠ن١ٜٔ، ي١ د
َٝٓــا نــ١ ٜٚػــيت ئ١ظَــ١ٟ َــايٞ ر١ض٠ْػــٞ ســ١ٍ بهــات بــ٠ٚ١ٟ قــاْْٛٞ     غــاض٠نؤظٟ ي١غــ١ض ئــ٠ٚ١ٟ ؾهػــيت ٖ

َٜهاضإ، ١65 )ت١قاعٛزٟ عَٛاٍ بهات ٍَ بؤٟ ١ٖغتا٠ٚ١ْ، ٚتٝإ ب١ ع١نػ٠ٚ١ ئ٠ٚ١ زشٟ َاؼي َطؤظ١ بؤ نط ( غا
َٜصٜٓـ٠ٚ١ٟ ي١غـ١ض          َٞ تٛ َٞ، تؤ ت١ٖطٚب ز٠نـ١ٟ يـ١ ت١قاعٛز٠نـ١ٟ، بؤٜـ١ ئـ٠ٚ١ ز٠بـ َٜهاض َاْسٚٚ ز٠ب نْٛه١ نط

َٞ بؤ ئٝال بعات بٜٛٚت١ ) َٞ ئاٜا ت١رػري٠نُإ بس٠ْ َٝو ظٜاز بٛٚ؟ ظؤ١ٖ66ب ٍَ؟ بؤ غاَي  ض غٛثاؽ.( غا
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ناى س١َ١ غعٝس ر١ضَٛٚ.
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َٜع س١َ١ غعٝس س١َ١ عًٞ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ عٝٓـٛاْٞ ٜاغـان١               َُٝـ١ بط ط١ٜـ١ى ٜـإ َازز٠ٜـ١ى ت١عـسٌٜ ز٠نـ١ٜٔ يـ١ْاٚ ٜاغـان١ ز٠بـ َُٝٛاٜـ١ َـازاّ ئ َٔ ث
َٝري ) ًَ ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ٟ نـْٛه١ ٖـ١ض ئٝٓفـاظ ْٝـ١، نـْٛه١ ئٝٓفـاظ ئ٠ٚ١ٜـ١ نـ١ ٖـٝض            سٌٜ ، إْأاش ٚ تعم بطؤض ٜٔ، ب

َٝين، بـ١             َٝو بطـٛدم َٞ بـ١ ؾـهً ز٠غت ناضٟ ١ْن١ٟ، ن١ٚاتـ١ ئـ٠ٚ١ ٜـ١ى، خـاَيٞ ز٠ّٚٚ َـازز٠ٟ ١ٜنـ١َٝـ ز٠بـ
َٝـت، خـاَيٞ          ٍَ ئ١ّ ٠ٚظع١ تاظ١ٜ٠ نـ١ ٖـ١ّ ت١عـسًٜٞ بط طـ١ ٜـ١نٞ ز٠نـ١ٜٔ بطٛدم َٜص٠ٚ١ْ ن١ ي١ط١ َٝو زاٜرب  ؾهً

َٝط٠ س١غـطٟ بهـ١ٜٔ   غ َٞ ي ١َُٝ ب١ َٛت١ًقٞ بؤ ١َٖٛٚ ر١ضَاْب١ضاْٞ ظاْهؤ ٚ َاَؤغتا ١ْب َُٝٛا١ٜ ئ ١َّٝٝ َٔ ث
، نْٛه١ ٠ٚنٛ ناى ز. ئاضاؽ ٚ بطاز٠ضإ نـاى عبسايػـالّ   ش، اغتاش َػاعسبؤ َٛزضٜؼ، َٛزضٜؼ َػاعس، اغتا

ٖـ      َُٝــ١ ي١بـ١ض ئــ١ٚ ١ٖي١َٛضدــ١ غٝاغـ١ٟٝ نــ١ يــ١  َُٜٞ نٛضزغــتاْسا ٖــ١ب٠ٚٛ ٚ ئـ١ٚاْٞ تــط باغـٝإ نــطز، ئ ١ض
َٞ ٖـاتٛٚ بـٕٛٚ، بـ١اَلّ بـ١ ٖـؤٟ ب١عػـٞ ْـ١بٕٛٚ ٚ بـ١ ٖـؤٟ            َٝهُإ ١ٖب٠ٚٛ، ئُٝها١ْٝتٝإ ١ٖب٠ٚٛ، يـ خ١َيهاْ
َٜٓسٕ  َٜٓسٕ زٚان١ٚتٕٛٚ، ن١ ي١ خٛ َٜٓٔ، ي١ خٛ َٝو ن١ غٝاغٞ ٚ نؤ١َاَل١ٜتٞ ب٠ٚٛ ١ْٜاْتٛا٠ْٛٝ خبٛ ١ٖي١َٛضد

َٝػتا ثط ؤرٝػؤض٠ ٜ َٞ ئٝػتٝفاز٠ يـ١ٚ خـ١ز٠َات ٚ   زٚان١ٚت٠ٚٛ ت١َ١ْٞ ئ َٝٓا٠ٚ، ظٚٚ ت١قاعٛز ز٠ب إ زنتؤضاٟ ٖ
َُٜٞ نٛضزغـتإ ئ٠ٚ١ْـس٠ ظ٠خري٠ٜـ١نٞ عًُٝـٞ ٚ َاَؤغـتاٟ            َٝهٞ تـط ئاٜـا ٖـ١ض ي١ٚ ئُٝهاْٝات١ٟ ْانـ١ٜٔ, خـاَي

ٟ ١ٜ١ٖ ب١ؾٞ ئ١ٚ ١َٖٛٚ ظاْهؤ ئ١ًٖٞ ٚ ظاْهؤٟ سهَٛٞ  ش ظاْهؤ ٚ ثط ؤرٝػؤض ٚ زنتؤضا ٚ َاَؤغتاٟ )اغتا
َُٝٛا١ٜ ب١ال٠ٚ١َ )بهات  َٝطام ٜإ ٚاَلتاْٞ تط، ن١ٚات١ َٔ ث ( غاَي١ن١ف ن١َ١، بؤ١ٜ َٔ زاٚا ز٠ن١ّ ٠ٚ66نٛ ع

َٟ ب١ ) ٍَ، غٛثاؽ.71بهط  ( غا
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 غ٠ٌٜٛٝ خإ ر١ضَٛٚ.
َٜع غ٠ٌٜٛٝ   اظيس: عجُإب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝتـ١ )    ١65غ١ناْٞ ئا١ْٖط خإ ٚ ئاؾيت خإ ز٠نـ١ّ، ئ١طـ١ض )  َٔ ثؿتطريٟ ي١ ق ( 66( غـاَي١ ي١بـ١ض نـٞ بب

َٞ زٚاٟ    َٝت ز٠تـٛاْ َٝٞ ٖـ١ب َٜٝٛػيت ث َٞ ئ٠ٚ١ دٝا١ٜ، ب١اَلّ ئ١ط١ض َاَؤغتا١ٜن١ ظاْهؤ ث ٍَ؟ ئ١ط١ض نطا٠ٚف ب غا
َٟ، يـ١ ؾـاض٠       ٍَ ز٠ٚاّ بهات ٚ غـٛٚز يـ١ ئـ١ظَْٛٚٞ ٠ٚضبطـط َٜب١غت ن١ْس غا ظاٜٞ ٠ٚضبطـطٕ،  خا١ْْؿٝين ب١ طط

 باؾو٠، غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى عبسايطظئ.
َٜع عبسايطظئ سػري ابابهط:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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        ،َٟ َٝري ئٝٓفـاظ بهـط َٝـط٠ نـ١ بـ١ عـاّ ز٠َيـ َٜري ١َٖٛاضٟ ٜإ ئٝٓفاظٟ ئ١ّ قا١ْْٛ ز٠ن١ٜٔ ي ١َُٝ ن١ ز ب١ضاغيت ئ
َٝري غ١ٜطٟ قاْْٛٞ تـ١قاعٛز  ١ٜ ١َُٝ ب َٟ ئ٠ٚ١ ت١ٚاٚ ئٝو قػ١ٟ ي١غ١ض ١ْٝ، ن١ ئ َٝب١دٞ بهط عين ١َٖٟٛٚ د

َٟ ٖـ١َٟٛٚ بـ١    69به١ٜٔ ي١ نٛضزغتإ ب١ ) َٞ ئ١ٚا١ْف بهـط َٟ ١َٖٟٛٚ ب١ طؿيت، ز٠ب ( غاَيٞ ت١قاعٛز ز٠نط
69َٝعاّ ) ١َُٝ ئ٠ٚ١ف ئٝٓفاظ به١ٜٔ، ١َٖٛاضٟ به١ٜٔ ز٠ب َٞ، ئ١ط١ض ئ َٞ، ١ٜعين ب١ ( غاَيٞ ب ت ب١ َٛئ١ق١ت ب

َٝت٠ٚ١ ) َٝت ئ١َ١ف بب َٝو ب َٝت، نات َٝهٞ زٜاضٟ نطاٚ ب َٝو )  ٠ٚ69خت َٟ ٜـ١ن ٍَ، ْـانط َٝو    65( غا َٞ ٜـ١ن ٍَ بـ ( غـا
َٝهٞ تط )71) َٞ، ١ٜن ٍَ ب َٞ ١َٖٜٛٚإ ٠ٚنٛ ١ٜى بٔ ب١ ١ٜى ناٚ، بـ١ ٜـ١ى قـإْٛ، بـ١     65( غا َٞ، ز٠ب ٍَ ب ( غا

َٜصٜٔ، ٠ٚنٛ ١ٜى ب َٝو )١ٜى ٜاغا زاٜرب  َٟ ١ٜن َٝو ) 65َٝت، ْانط َٞ، ٜـ١ن َٝو )  64( ب َٞ، ٜـ١ن ( بـ١ نـ١ٜفٞ   63( بـ
َٝري ٜاغـا ز٠ضبهـ١ٜٔ، ٜـإ         َُٝـ١ بـ َٝو ئ َٝو، ٜإ ب١ زاٚاناضٟ نـ١ْس ن١غـ خؤَإ ٜإ ب١ ض٠ظا١َْسٟ ن١ْس ن١غ
    ،َٟ َٞ بهــط َٝطــطٟ ثــ َٞ، ٠ٚنــٛ ٜــ١ى ث َٝو ٠ٚنــٛ ٜــ١ى بــ َٜــصٜٔ، قــإْٛ ٖــ١ض قاْْٛــ١ بــؤ ٖــ١َٛٚ ن١غــ بط طــ١ زابط 

َٝيَن،    ١ٖ َٝيَن، ئ١ٚ ١َعاؾـ١ٟ بـؤ سيـ َٞ ١ٖض ٠ٚنٛ خؤٟ ئ١ٚ ث١ً بؤٟ سي َٝٝإ خؤؾ١ ي١غ١ض ق١بطٜـ ب َٜٛٚإ ث
َٝت١ ب١ض ز٠ضطا با قػ١ف ١ْنات، ١ََٖٛٚإ ز٠ظاْري ن١ عَٛطَإ بٛٚ ب١ ) ٍَ، بـٛٚ  69ئ١ٚ ث١ً ٚ ثا١ٜٟ ب ( غا

َٝينَ 71ب١ ) َٝيَن، قانُإ ْـاَ َٝيَن، تٛاْاَإ ْاَ ٍَ ظانري٠َإ ْاَ َٞ      ( غا  ي١غـ١ض قـاو ب٠ٛغـتري، زٚٚ غـ١عات، غـ
َٝــٞ          َٟ ث َٟ، ٜـ١عين عًُـٞ ز٠ٚ َٟ ٜـ١عين ز٠ضغــٞ ز٠ٚ َٜٓــسناض٠ يـ١ٚ غـ١عات يـ١ْاٚ ظاْهــؤ ز٠ضؽ بـس٠ٜٔ ئـ١ٚ خٛ
ٍَ زاْٝؿـٔ،   َٝت١ َاَي٠ٚ١، ي١ َا َُٝإ خؤؾ١ ٚاي١ً ١َٖٛٚ ؾت بؤَإ ب ١َُٝ ١ََٖٛٚإ ث َٟ، ئ َٞ، َٜجٝإ ْانط بط١ٜ١ْ

 ظؤض غٛثاؽ.
َٜع سػٔ حم َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض   ُس غٛض٠/ د

َٝطٜظإ خإ ر١ضَٛٚ.  ب
َٝطٜظإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٍَ ئـ٠ٚ١ ْـِٝ ت١َـ١ْٞ خا١ْْؿـٝين يـ١ )       َٟ بـؤ )   69َٔ ي١طـ١ ٍَ بهـط ٍَ، ٜـإ )  65( غـا ٍَ، نـ١ ئـ١ٚ    66( غـا ( غـا
َٜهٞ دٝٗاْٝـ١ ي١غـ١ض بٓـ١َا    ٟ ت١ْسضٚغـيت زاْـطا٠ٚ، َاْـاٟ تٛاْـاٟ ئـ١ٚ ن١غـ١       ت١ْ١َ١ زاْطا٠ٚ ئ٠ٚ١ غتاْس٠ض

َٝتـ١ )      ١ٖ69تا ) َٜو ْابِٝٓ ضٕٚٚ ١ْنطا٠ٚتـ٠ٚ١ نـ١ بـعاْري ئـ٠ٚ١ بـؤ بب َٝط٠ف ٖٝض ٖؤناض ( ٜـإ  65( غاَي١ٝ، ي
(66        َٞ َٝتـ٠ٚ١ ٜـإ تٛاْـاٟ نـاضٟ ٖـ١بٛٚ ز٠تـٛاْ ًَ ٍَ، ئ١ط١ض ٖاتٛ ئ١ٚ ن١غ١ ٜٚػيت، تٛاْاٟ ٖـ١بٛٚ ز٠ضؽ ب ( غا

١َٜٓ، بؤ١ٜ ثؿـتطريٟ  خؤب١خؿا١ْ زٚاٟ خ١ْ١ْ ٍَ ئ١ٚ ؾٛ َٜب١غيت بهات ي١ط١ َٝت٠ٚ١، ٜإ طط ًَ ؿٝين َٛساظ٠ضات ب
َُٝــ١ ئــ٠ٚ١َإ 69ئــ٠ٚ١ ْانــ١ّ، زاٚا ز٠نــ١ّ ) َٝتــ٠ٚ١، ي١الٜــ١نٞ تــطٜـ ئ١طــ١ض ٖــاتٛ ئ َٓٝ ٍَ ٠ٚنــٛ خــؤٟ سي ( غــا

َٜهٝإ يـ١   َٞ ١ْٖس َٝٛإ ٠ٚظاض٠ت١نإ، نؤٕ ز٠ب ( غـاَيٞ  69)زضٚغت نطز ١َعٓاٟ دٝاٚاظضيإ زضٚغت نطز ي١ ْ
َُٝـ١ دٝـاٚاظٟ زضٚغـت ز٠نـ١ٜٔ، يـ١ ئُٝتٝـاظات،            َٜهٝاْٝـ ي١ غـاالْٞ تـط، يـ١ ظؤض ؾـت ئ ت١قاعٛز بٔ ٚ، ١ْٖس
َٞ ٖـ١َٛٚ سهَٛـ١ت ٠ٚنـٛ ٜـ١ى           َٞ، ٜاغـاف ز٠بـ َٝؿ١ ي١ْاٚ نؤَـ١َيطازا زضٚغـت ز٠بـ ١ٖض٠ٖٚا ي١ ت١َ١ٕ ئ٠ٚ١ ن

َٜت٠ٚ١، ظؤض غٛثاؽ.  بطط
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ١ضي١َإ:ب١ض 
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 ر١ضَٛٚ ناى ناضزؤ.
 
 
 

َٜع ناضزؤ حمُس ثريزاٚز:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ثؿتطريٟ ي١ قػ١ناْٞ ئا١ْٖط خإ ٚ ئاؾيت خإ ز٠ن١ّ ي١ بؤن١ْٚٛناْٝإ، نْٛه١ ثٝؿُٛا١ٜ ثاضاغتين َاؼي 
َٝيَن، ْــ١ى بــ١ دٝــاٚ َٜــص٠ى ز٠ض٠خػــ اظٟ نــطزٕ، َــطؤظ بــ١ ز٠ضرــ١تٞ ١ٜنػــإ بــؤ ٖــ١َٛٚ الٜــ١ى ٚ ٖــ١َٛٚ تٛ

 غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ب١ٜإ خإ ر١ضَٛٚ.
َٜع ب١ٜإ اظيس نؤن١ضٟ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٟ دٝٗا١ْٝت ٖـ١ٟ   َٝت زن١ّ، ت١قاعٛز رٝع١ًٕ غتاْس٠ض َٜت َاؼي َطؤظ ٠َٛٝض ٠َٛٝ ت١ئهٝسٟ ث َٔ شٟ ب١ ١َٖإ ؾ
َٝسا، َٔ  َٞ بؤ١َ ضٕٚٚ دٝاٚاظٟ زن١ظٝت١ ت َٜس٠ نطْ َٞ ظ َٜع زن١ّ ٚ َٛب١ضٜطاتا ظ َٟ ي١ يٝصْا ب١ض  بطاغيت ثطغٝاض

َٞ بطـؤض ٜٔ،        َٞ ٜاغـاٜ َٝذي ئـ١ّ ْـاظ َٟ ناٚا ٜـ١عين زظـ ١َٝ ز َٜسا ئ١ظ١ ئٝٓفاظ٠، ئٝٓفاظ٠ ٜاغاٜ ٍَ ١ْٖس نطْبا١ْ، زط١
َٝري َازز٠ٜـ١نٞ زٟ ئ١طـ١ض َـ١د      َٞ، زانٛ ئـ١ّ بؿـ َٝصٜٔ ت١عسٌٜ ٚ ئٝٓفاظ٠ ٜاغاٜ َٝتـ١    ئ١ّ ب َٝـسا ب اٍ ٖـ١بٝذي ت

َٞ، ظؤض غٛثاؽ.  نطْ
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ناى ز. زاْا ر١ضَٛٚ.
َٜع ز. زاْا غعٝس قؤؼي:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ يـ١               َٝري َـا٠ٟٚ ت١َـ١ْٞ خا١ْْؿـٝٓٝإ ظٜـاتط بـ ًَ َٜو بـٛاض ١ٖٜـ١ نـ١ بـاب ي١ ضاغتٝسا ئاغـا١ٜٝ، ٜـ١عين ١ْٖـس
َٝري ظؤض ٚاَلت ١ٜ١ٖ )١ٖ ًَ َٜو بٛاضٟ تط، صي١ْٟٚٛ باب ( غاَي١، ب١اَلّ بؤ ئ١ٚاْـ١ٟ نـ١ يـ١ ظاْهؤنـإ بؤٜـإ      65ْس

ًَٞ          67نطزٕٚٚ ب١ ) َُٝٛاٜـ١ يـ١ ئ١غـ َٝه١ ي١ٚ صيْٛٚا١ْ، يـ١ ٚاَلتـٞ تـطٜـ ١ٖٜـ١، بـ١اَلّ َـٔ ث ٍَ، غٜٛس ١ٜن ( غا
َٝري ت١عسًٜٞ ٜاغان١زا ئ١ٚ ١َغ١ي١ٜ١ َٛعاي١د١ نطا٠ٚ، ئ١ ًَ ط١ض ت١َاؾـاٟ بهـ١ٜٔ يـ١ َـازز٠ٟ ١ٜنـ١ّ نـ١       باب

َٞ ١ٜن١ّ: ) ( غاَيٞ زاْـا٠ٚ، ز٠ّٚٚ: ز٠َيـٞ ٠ٚظٜـط بـؤٟ ١ٖٜـ١ ت١َسٜـسٟ ئـ١ٚ خس١َٜـ١ بهـات، بـ١اَلّ بـ١            65ز٠َي
َٞ ي١غـ١ض ئـ٠ٚ١ٟ نـ١ ئـ١ٚ              َٝري ١َدًٝػـٞ داَٝعـ١ نـؤز٠ْط بـ ًَ َٞ بـاب َٝو ئ١ط١ض ئٝدتكاقـ١ن١ ْـازض بـ ١َضد

َٜص به٠ٚ١ْ١، ١ٖض٠ٖٚا ت١قط َٜعإ باغٞ ئ٠ٚ١ٜإ  طبٝؿ٢ٜطٟ َا١ٜ٠ٚ زض َٜو ي١ ب١ض  َٞ، ١ْٖس َٞ، ١ٜعين بتٛاْ ١ٖب
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ًَٞ ثطؤش٠نـ١ ئـ١ٚ         َٞ ئٝسا١َ بسات ي١ خع١َت١نـ١ٟ خـؤٟ، بؤٜـ١ يـ١ ئ١غـ َٞ بتٛاْ َٜٝٛػت١ تٛاْاٟ ١ٖب نطز ن١ ث
َُٝٛا١ٜ عٝالز نطا٠ٚ، بؤ١ٜ ١ٖض ٠ٚى خؤٟ بط ٚات ب١ ض٠ئٞ َٔ باؾو٠، غٛثاؽ.  ١َغ١ي١ٜ١ ث

َٜع سػٔ حمُ َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض   س غٛض٠/ د

٠َٛٝف قػ١تإ ي١غ١ض نطز، ر١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ. َٝؿٓٝاضٟ سه١َٛت١، ئ  ث
 

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٍَ )34ٜاغاٟ ؾاضغتاْٞ شَاض٠ ) َٟ ت١َـ١ْٞ تـ١قاعٛز ت١سسٜـس نـطا٠ٚ بـ١       1961( ٟ غا ( ٜاغا١ٜنٞ عا١َ يـ١ٚ
(69 ،ٍَ َٝهٞ خاقـ١، سٛن١ُنـ١ٟ ٠ٚنـٛ بـطاز٠ضإ      ( غا َٝو ي١ب١ض ز٠َا١ْ ئ٠ٚ١ قـاْْٛ ١َُٝ ن١ قاْْٛ َٝػتا ئ َٝط٠ ئ ي

َٝسا بـ١ )  َٜـٓري ت١ْ١َ١نـ١ٟ ز٠طـؤض ٜٔ ئـ٠ٚ١           65ئاَاش٠ٜإ ث َٝهٞ ز٠ضز َٝـط٠ ئ١طـ١ض قـاْْٛ ٍَ ٖـات٠ٚٛ، ٚاتـ١ ي ( غـا
( َٟ َٝٞ قاعٝس٠ٟ قاْْٛٞ،بأعتباض اـام ٜكٝس ايعاّ ، ئُٝها١ْ بهط زٚٚ: غ١باض٠ت ب٠ٚ١ٟ ن١ ئاٜا يـ١   ئ٠ٚ١ ب١ ث

َٝـٞ         َٞ، ز٠تـٛاْري بـ١ ث َٞ نطزْـٞ ٜاغـانإ بهـ١ٜٔ؟ بـ١َي َٝب١د ب١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ز٠تٛاْري ١َٖٛاضنطزٕ ٚ د
َٞ )حيـل    131َازز٠ٟ ) يػمًط١ اإلقًمِٝ تعمسٌٜ تطبٝمل ايكمإْٛ االؼمازٟ ق       ( ٟ ز٠غتٛٚض بط طـ١ٟ ز٠ّٚٚ ز٠َيـ
ٍَ   ٚات١ ئ١ٚ َار١َإ ١ٜ١ٖ ب١ اإلقًِٝ ،  َٝؿ١ٜ١نٞ ز٠غتٛٚضٟ ٜاغـاٜٞ ي١طـ١ َٝؿ١ٜ١ ٖٝض ن َٝٞ ز٠غتٛٚض، ئ١ٚ ن ث

َٞ نطزْٞ ٜاغاٟ خس١َٟ ظاْهؤ شَـاض٠ ئ٠ٚ١ْـس٠ ٚ ١َٖٛاضنطز١ْنـ١ٟ، ٚاتـ١      َٝب١د َٝري ١َٖٛاض د زا١ْٝ، ن١ ز٠َي
َٝسا٠ٚ ٚ ئٝؿـٞ ي١غـ١ض    َٜط٠ٟ ئ١ٚ ت١عسٜالتا١ْٟ ن١ ي١ َازز٠ناْٞ تطزا ئٝؿاض٠شيإ ث ١َٖٛاضنطز١ْن١ف ب١ طٛ

َٟ ز َٞ ز٠نط َٝب١د ١ٜ٠َٛٝ د ٠ن١ٜٔ، ز٠ْطٞ ي١غ١ض ز٠ز٠ٜٔ، ١َٖٛاضنطز١ْناْٝؿٞ ٚ ت١عسٌٜ ت١بٝك١ن١ؾٞ ب١ٚ ؾ
 ي١ نٛضزغتإ، غٛثاؽ.

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ناى ز. عُط ر١ضَٛٚ.
َٜع ز. عُط ظيس اَري )ْٛض٠زٜين(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعإ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ئاظازٕ ي٠ٚ١ٟ ن١ غ١باض٠ت ب١ ٖؤناض َٜو ضْٚٚهطز٠ٚ١ْ ز٠ز٠ٜٔ، ب١ض  ١َُٝ ١ْٖس ٠نإ ئ
َٝؿــٓٝاض ٚ زاٚانــاضٟ ٚ ٠ٚظاض٠تــٞ      ق١ْاعــ١تٝإ بــ١ّ ٖؤنــاض ٚ ثاغــاٚا١ْ ١ٖٜــ١، ٜــإ ْٝــ١، يــ١ ضاغــتٝسا ئ١َــ١ ث

ــ١ضؤ          ــطز٠ٚٚ، غ ــ١تٞ ن ــ١ضؤنا١ٜتٞ سهَٛ ــت١ٟ غ ــٞ ئاضاغ ــطاٟٚ ض٠مس ــ١ ْٛٚغ ــ١ ب ــ١ ن ــسْٞ بااَلٜ َٜٓ نا١ٜتٞ خٛ
سه١َٛتٝـ ت١ئٝسٟ نطز٠ٚٚ ٚ ئاضاغـت١ٟ غـ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضيـ١َاْٞ نـطز٠ٚٚ، يـ١ ضاغـتٝسا زٚٚ بط ط١ٜـ١، زٚٚ        
َٝهٝإ بـؤ ٖـ١َيططاْٞ ْـاظ ْـاٟٚ ظاْػـيت َاَؤغـتاٟ ٜاضٜـس٠ز٠ض ٚ َاَؤغـتا١ٜ نـ١           بطط١ٜ١ ئ١ّ ظٜاز نطز١ْ، ١ٜن

َٜت١ ) ٍَ، بط ط١ٟ ز٠َٚٚٞ ظٜاز نطزْٞ ت١َ١ْٞ ت66زاٚانطا٠ٚ بهط ١قاعٛز١ٜ بؤ ١َٖيططاْٞ ْاظ ْاٟٚ ظاْػيت ( غا
َُٝـ١         71ٜاضٜس٠ز٠ضٟ ثط ؤرٝػـؤض ٚ ثط ؤرٝػـؤض٠ بـؤ )    ٍَ، ٠ٚنـٛ يـ١ ثطؤش٠نـ١ٟ سه١َٛتـسا ٖـات٠ٚٛ، بؤٜـ١ ئ ( غـا

َٟ، ٚاتــ١ ١ٜنــ١َٝإ بــؤ ٖــ١َٛٚ ر١ضَاْبــ١ضاْٞ     َٟ بــ١ زٚٚ بط طــ١ ظٜــاز بهــط ٍَ ئــ٠ٚ١ٜٔ ئ١طــ١ض ظٜــاز بهــط ي١طــ١
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َٜٓسْٞ بااَل ١ْٝ، ت١ْٗ ا بؤ ئ١ٚا١ٜ١ْ ن١ ََٛاض٠غ١ٟ َاَؤغتا١ٜتٞ ز٠ن١ٕ ٚ ْـاظ ْـاٟٚ ظاْػـتٝٝإ    ٠ٚظاض٠تٞ خٛ
َٜت١  َٝسا، بؤ َاَؤغتا ٚ َاَؤغتاٟ ٜاضٜس٠ز٠ض زاٚانطا٠ٚ بهط ١ٜ١ٖ، ئ١ٜٚـ ب١ زٚٚ بط ط١ ٖات٠ٚٛ ٠ٚنٛ ئاَاش٠ّ ث

َٜت١ )66) ٍَ، بؤ ثط ؤرٝػؤض ٚ ٜاضٜس٠ز٠ضٟ ثط ؤرٝػؤض زاٚانطا٠ٚ بهط ٍَ، بـؤ زاٚانـطا٠ٚ   71( غا ؟ ئاَاش٠ٜـ١ى  ( غـا
َُٜٞ نٛضزغتإ ئ١ٚاْـ١ٟ ٖـ١َيططٟ ْـاظ ْـاٟٚ ظاْػـتري بـ١ تاٜبـ١تٞ ٖـٞ          ١َُٝ ي١ ١ٖض َٝػتا ئ ١ٖبٛٚ ب٠ٚ١ٟ ن١ ئ
ــؤض ٚ       َٟ ثط ؤرٝػ ــس ــ٠ٚ١ ١ْٖ ــ١ ظاْهؤناْ ــ١ٕ ي ــتا سايٝ َٝػ ــ١ ئ ــ١َٔ، بؤٜ ــؤض ن ــس٠ز٠ضٟ ثط ؤرٝػ ــؤض ٚ ٜاضٜ ثط ؤرٝػ

ٖــ١ٕ ت١َــ١ْٝإ ط١ٜؿــتؤت١ ت١َــ١ْٞ     ٜاضٜــس٠ز٠ضٟ ثط ؤرٝػــؤض ٚ ٖــ١تا َاَؤغــتا ٚ ٜاضٜــس٠ز٠ضٟ َاَؤغــتا      
َٜٝٛػتِ ب١ خع١َتٞ ئ١َا١ْٜـ١، رـ١ضاغ زضٚغـت بـ٠ٚٛ      ت١قاعٛزٟ، ب١اَلّ ظاْهؤ زاٚاٟ ي١ ٠ٚظاض٠ت نطز٠ٚٚ ن١ ث
َٝٓٓـ٠ٚ١ يـ١ خعَـ١ت، ضاغـت١ َـٔ ز٠ظامن           َٜٝٛػت١ ئ١ٚا١ْ بـ١ضز٠ٚاّ بـٔ يـ١ خعَـ١ت ٚ سي ي١ نؤيٝص٠نإ، بؤ١ٜ ث

َٜهٞ تط ي١ َٝٛاظ َٜص٠ ب١ خع١َت بس٠ٕ، ب١اَلّ ئ١ّ  ض٠ْط١ ب١ ع١قس ٜإ ب١ ؾ َٝصٟ ئ١ٚإ بتٛأْ زض ٠َٟٛٝ ٚا١ْ ب ؾ
َٜعا١ْ يـ١ ضٟٚٚ الٜـ١ْٞ ظاْػـت٠ٚ١ٝ يـ١ ضٟٚٚ ثط نطْـ٠ٚ١ٟ رـ١ضاغٞ عًُٝـٞ ئ١نازضيٝـ٠ٚ١ ب١ضاغـيت ٖٝٓـ١،            ب١ض 
  ٕ َٝػتا ي٠ٚ١ٟ نـ١ ١َغـ١ي١ ١َٝٝتٞ، شَاض٠ؾٝإ ظؤض ١ْٝ، ١ٖض٠ٖٚا ئ َٜٝٛػتٝإ ث  ١ٜعين ظاْهؤنإ ٚ نؤيٝص٠نإ ث

َٜـو   َٜٓسٕ بؤ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ٚاَلت، دؤض َٝط نٕٛٚ بؤ خٛ َٜص١ٜ٠نٞ ظؤض ي١ َاَؤغتاٜاْٞ ١َٖيططٟ بط ٚاْا١َٟ َادػت ض
َٜٝٛػتٝإ ب١ خعَـ١تٞ ئ١ٚاْـ١ ١ٖٜـ١، ٚاتـ١      ي١ ر١ضاغٝـ زضٚغت ب٠ٚٛ ي١ ظاْهؤنإ ٚ ي١ ث١ضياْطانإ، بؤ١ٜ ث

َٝساٜٚػيت ب١ خع١َتٞ ئ١ٚا١ْٟ ١َٖيططٟ ْاظ ْاٟٚ ظاْػيت ي١ ١ٖض نـٛاض ثًـ١ َاَؤغـتاٟ ٜاضٜـس٠ز٠ض،      ي١غ١ض ث
َٝهـ١،            َاَؤغتا، ٜاضٜس٠ز٠ضٟ ثط ؤرٝػـؤض، ثط ؤرٝػـؤض، ئ١َـ١ يـ١ ظاْهـؤ ٚ يـ١ نؤيٝـص٠نإ ١ٖٜـ١، ئ١َـ١ س١قٝك١ت

َٜعإ ئ١ٟ باؾ١ خؤ يـ١ ٖـ١َٛٚ زْٚٝـازا باغـتإ نـطز ت١َـ١ْٞ )       َٞ، ب١ض  ( 69ئ٠ٚ١ٟ باؽ نطا زشٟ َاؼي َطؤظ ب
َٟ تـ١قاعٛز بـيَب، با   ؾـ١ ئ١طـ١ض خـؤت ١ْتٜٛػـت تـ١قاعٛز ببٝـت قا١ْْٛنـ١ ْانـاضت ْانـات نـ١           غاَيٞ تؤ ز٠نط

َٞ ئ١َ١ ب١ ْٝػـب١ت ٖـ١َٛٚ دٝٗاْـ٠ٚ١     ؟ت١قاعٛز بيَب َٝسا١ٜ، بؤ١ٜ ئ١ط١ض ٚاب َٜو ي١ ْاناضٟ ت َٞ ن١ٚات١ دؤض ئ
ٍَ ئـ٠ٚ١ّ )           ٍَ َـاؼي َـطؤظ ١ٖٜـ١، باغـٞ ئـ٠ٚ١ نـطا نـ١ َـٔ ي١طـ١ َٟ،     69ت١ْاقٛظٟ ي١ط١ َٞ ٚ ظٜـاز ْـ١نط ٍَ بـ ( غـا

َٜ َٟ، يـ١ ٖـ١َٛاضٟ ١ٜن١َـسا )    ب١ض  َٞ ز٠نـط َٝب١د َٝط٠ د ١َُٝ ز٠ْطُإ بؤ زا ن١ قا١ْْٛن١ ي ( غـاَي١، ٚاتـ١   65عإ ئ
١َُٝ ز٠ْطُإ بؤ ئ٠ٚ١ زا٠ٚ ي١ ) َٜت١ )69ئ َٟ   65( ٠ٚ بهط (، ب١ؽ ئاٜا ز٠ْط ي١غ١ض ئ٠ٚ١ ز٠ز٠ٜٔ ن١ ظٜـاز بهـط

َٜت١ ) ٍَ ٚ ٖٞ ثط ؤرٝػؤض ٚ ٜاضٜس٠ز٠ض66ٟئ١ٚ زٚٚ ْاظ ْا٠ٚ بهط َٜت١ ) ( غا ٍَ، ئـ٠ٚ١ بـؤ   71ثط ؤرٝػؤض بهط ( غا
َٝت٠ٚ١، غٛثاؽ. َٞ، ب١ ز٠ْطسإ ١ٜنال ز٠ب َٜع ز٠ب ٠َٟٛٝ ب١ض   ئ

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝٓر ْٛقت١ٟ ْٝعاَٞ ١ٜ١ٖ، ر١ضَٛٚ ناى طياٍ.  ث
َٜع طياٍ   ابطاِٖٝ: طاٖطب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝتـ١ )      َٔ ْٛقت١ٟ ْٝعاَِٝ ْ ٍَ ت١عـسٌٜ نـطزٕ ْـِٝ بب ١ًَٕ ي١طـ١ َٝري َٔ ئ١غـ ٍَ، نـْٛه١   ١ٝ66، ئ١ط١ض ب ( غـا

َٝري        ٚتطبٝمل ي١غ١ضٟ ي١ َـازز٠ٟ ٜـ١ى قفًُـإ نـطز، طؤشيـإ )      اسهاَـ١(، ئـ٠ٚ١ ٜـ١ى، خـاَيٞ ز٠ّٚٚ ئ١طـ١ض بـ
َٜٓري، َــازز٠ٟ )11َــازز٠ٟ ) َٜٝٛػــتُا١ْ   11( خبــٛ ( يــ١ قــاْْٛٞ خسَــ١ٟ دــاَٝعٞ ئٝتٝشــازٟ ئــ٠ٚ١ٟ نــ١ ث
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َٜٓـسْٞ بـااَل   11ٌٜ به١ٜٔ، َازز٠ٟ )ت١عس َٝت ١ٜعين ٠ٚى ن١ َٛب١ضٜطاتٞ د١ْابٞ غ١ضؤنٞ يٝص١ْٟ خٛ ( ز٠َي
َٝـت )           َٝـط٠ ١ٖٜـ١ َـ١ٚدٛز٠، ت١عـسٌٜ ْـ١نطا٠ٚ ز٠َي َٝـط٠ ئـ١ٚ َٛب١ضٜطاتـ١ ١ٖٜـ١، ي َٝٓاٟ، ي جيمٛظ  ناى ز. عُط ٖ

  ٝ ١ٍ َمٔ فًمؼ ايهًٝم١ ٚ َٛافكم١     متسٜس خس١َ االغتاش، ٚاالغتاش املػاعس بٓا٤ً ع٢ً َٛافكت٘ ايتشطٜطٜم١ ٚ تٛقم
إسايم١ َمٔ ٜمتِ متسٜمس خسَتم٘ إىل ايتكاعمس ٚفمل ايأكمط٠ اٟ         ئ١َ١ ١ٜى، خاَيٞ ز٠ّٚٚ )ب(: )فًؼ اؾاَع١ ، 

ًَٞ قاْْٛـسا )    ٚاسس َٔ ٖصا ايبٓس عٓس إنُاي٘ ايػبعٕٛ َمٔ ايعُمط ،    ( غـاَي١ن١ ز٠غتٓٝؿـإ   71ٜـ١عين يـ١ ئ١غـ
َٞ؟ َٞاغتاش  ئ٠ٚ١ٟ نطا٠ٚ، غ١باض٠ت ن َٟ ناض٠غ١ض نطا٠ٚ، ظؤض غٛثاؽ. اغتاشٜإ  ب َٞ، ئ٠ٚ١ ي١ٚ  َػاعس ب

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ناى ز. ئاضاؽ ر١ضَٛٚ.
َٜع ز. ئاضاؽ سػري حمُٛز:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜٓـسْ         َُٝـ١ ططرت١نـ١َإ يـ١ خٛ َٜـت، ئ ٞ بـااَل ئ٠ٚ١ٜـ١   ت١ْٗا ضْٚٚهط١ٜ٠ٚ١ْى ئ١طـ١ض يـ١ ضٟٚٚ ٜاغـا٠ٚ١ٜٝ ز٠نط
َٝساٜـ١، ثـ١ضياْطاٟ ٚاَـإ          ٖؤناضٟ ظاْهؤ ي١ْاٚ نٛيٞ ظاْهؤ١ٜنسا ظاْهؤٟ ٚاَـإ ١ٖٜـ١ سـ١رتا ب١ؾـٞ ظاْػـيت ت
َٞ ي١  َٞ شَاض١ٜ٠نٞ ت١ٚاٚ ي١ َٝالى ١ٖب َٝهٞ ظاْػيت ز٠ب َٝسا١ٜ، نٛيٞ ب١ؾ َٝٓر ب١ؾٞ ظاْػيت ت ١ٜ١ٖ بٝػت ٚ ث

َٝهٞ ٜاغـاٜٞ ٚ ظاْػـيت       َاَؤغتا ٚ َاَؤغتاٟ ٜاضٜس٠ز٠ض ٚ ثط ؤرٝػؤضٟ ٜاضٜ س٠ز٠ض، ئٝٓذا ئـ١ٚ ب١ؾـ١ بـ١ ب١ؾـ
َٜٝٛػـت١ٝنٞ تـ١ٚاٟٚ بـ١ٚ     َٜٓسْٞ بااَل ث َٝهٞ ت١ٚاّٚ ١ٜ١ٖ ن١ ٠ٚظاض٠تٞ خٛ َٜت، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ َٔ ق١ْاع١ت زاز٠ْط
َٞ ي١ب١ض ثط نط٠ٚ١ْٟ ب١ؾ١ ظاْػت١ٝنإ، نْٛه١ ب١ؾٞ ظاْػيت  ١ٜ٠َٛٝ ١ٖض ٖٝض ١ْب ١َٖٛاضنطز١ْ ١ٜ١ٖ ب١ٚ ؾ

َٝهٞ ظاْػيت ٚ ٜاغـاٜٞ، ئ١طـ١ض شَـاض٠ٟ تـ١ٚاٟٚ يـ١ )َاَؤغـتا، َاَؤغـتاٟ        ْاتٛاْٞ به١ٜت َٞ ب١ ب١ؾ ٠ٚ١ ٜإ ْاب
َٞ، غٛثاؽ.  ٜاضٜس٠ز٠ض، ثط ؤرٝػؤضٟ ٜاضٜس٠ز٠ض، ثط ؤرٝػؤض( ١ْب

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ناى عبسايػالّ ر١ضَٛٚ.
َٜع عبسايػالّ   قسٜل: َكطأ٢ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢   ث١ضي١َإ.ب١ض 
ٚاي١ً َٔ د١خت ز٠ن٠ٚ١َ١ ي١غ١ض ئ١ٚ ثط ٠ْػٝج١ٟ باغِ نطز، باؽ ْـ١نطا، دٝـاٚاظٟ ١ٖٜـ١ بـ١ٜين ْانـاضٟ      
َُٝـ١          َٞ ز٠نـات َـاؼي نـْٛٚٞ بـؤ تـ١قاعٛز، ئ١طـ١ض ئ َٝت١ ت١قاعٛز ٚ ب١ٜين َاؼي ن١ٟ ز٠غت ثـ َٝو به١ٟ به ١ٜن

        ٝ ػـؤض ٚ ٜاضٜـس٠ز٠ضٟ ثط ؤرٝػـؤض٠ تـا     ز٠قٝل ْـ١بري يـ١ غـٝاغ١، ٚاتـ١ ْانـاضٟ َاَؤغـتا ز٠نـ١ٜٔ ئـ٠ٚ١ٟ ثط ؤر
َٝت١ ) ١ٜ٠َٛٝى    ١ْ71ب ١َُٝ غين ت١قاعٛز بـا بـ١ ؾـ َٝت١ خا١ْْؿٝين، ئ١َ١ غ١زض٠، ١ٖض٠ٖٚا ئ ٍَ َاؼي ١ْٝ به ( غا

١ٜ٠َٛٝ ن١ ت١رػـري نـطا )إْـ١( غـين تـ١قاعٛز َـاؼي تـ١قاعٛزٟ         َٝت، ب١اَلّ ب١ٚ ؾ ت١رػريٟ به١ٜٔ بؤٟ ١ٜ١ٖ به
َٝت ي١ ) ١ٖ71ًَٞٝب َٝؿ ٍَ، َٔ ث َٝو ز٠ن١ّ ئـٝـ بهـات بـ١ غـ١ٜطٟ ئـرياز٠ٟ       ( غا َاؼي َطؤظ ز٠ن١ّ ْاناضٟ ١ٜن

َٝب١ٝٓٝنٞ ب١غٝت َٔ ) ٍَ خع١َئ ١ٜ١ٖ ي١ ١َْػا ن١ ت١َ١من بـٛٚ بـ١ )  15ئ١ٚ، ئ٠ٚ١ ١ٜى، زٚٚ: ت ( 65( غا
َٝجـ١ض ٟ ْانـاضّ ْانـ١ٕ ز٠ضبهـِ، بؤٜـ١ نـاى عُـط           ٍَ َاؼي ئ٠ٚ١ّ ١ٜ١ٖ زاٚاٟ ت١قاعٛز به١ّ، بـ١اَلّ ئ١طـ١ض ت غا
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َٝٔ تـؤ َارـت ١ٖٜـ١ بهـٝت١      ئ١ٚ َٟ ٠ٚنٛ ئ٠ٚ١ٟ َٔ باؽ ز٠ن١ّ ز٠َيـ َٝط، ي١ٚ ٠ٟ د١بط١ٜن١ ن١ باغت نطز، ١ْخ
َٜـٞ، بؤٜـ١ ئـ١ّ غـٝاغ١ٜ١ ئـ١ٚ ١َعٓاٜـ١ ز٠زات، ٚاتـ١           َٞ تـ١قاعٛز بهط َٝٔ ز٠بـ ٍَ، ب١اَلّ ْاَي ت١قاعٛز ي١ رال١ْ غا

َٝـ ) ٍَ به١ٓ ت١قاعٛز ئ٠ٚ١ ي١ دٝاتٞ ٖاٚن71َاَؤغتانإ ْاتٛأْ ث َٞ ز٠نـ١ٜٔ،     ( غا اضٜإ بهـ١ٕ غـ١زضٜإ يـ
 غٛثاؽ.

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ئاؾيت خإ ر١ضَٛٚ.
َٜع ئاؾيت ععٜع قاحل:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜت٠ٚ١، ئ١ٚ َٛقت١ض٠سـ١ نـ١ ي١بـ١ض ز٠ّ ز.     َٜٓسض ْٛقت١ٟ ْٝعا١َٝن١ٟ َٔ ي١غ١ض ئ١ٚ َٛقت١ض٠س١ٜ١ ن١ ز٠خٛ
ــ١،   ــط زاٜ ــ١ٟ      عُ ــ١ َٛقت١ض٠س١ن ــإ ي ــ١ ٜ َٜعت ــ١سًًٝٞ ب١ض  ــ١عين ت ــ٠ٚ١، ٜ َٝٓٝت َٜعت ز٠ٜٗ ــ١ض  ــاٚا١ْٟ ب ــ١ٚ ثاغ ئ

َٜـو يـ١ ثػـجؤض ١ٜنإ            َٝهٞ ظؤض زضٚغـت ز٠نـات نـ١ دؤض َٝـٞ ١ْقػـ سه١َٛتسا ٖات٠ٚٛ غ١باض٠ت بـ٠ٚ١ٟ نـ١ ز٠َي
َٝهٞ ظؤضَإ ١ٜ١ٖ، ئ١ط١ض ئ١َـ١ َٛقتـ١ض٠سٞ سه١َٛ   ١َُٝ ١ْقػ َٝت ٚ، ئ ٍَ ز٠ب ١َٜٓناْٝإ ب١تا تـ١ ئـ٠ٚ١ َـٔ    ؾٛ

ــسا      َٞ يــ١ْاٚ َٛقت١ض٠س١ن١ؾ َٜعتــ٠ٚ١ بــٝين، باؾــ١ ئ١طــ١ض َٛقتــ١ض٠سٞ سه١َٛتــ١ ز٠بــ ئٝؿــاض٠ت١ن١ّ يــ١ ب١ض 
َُٝـ١ٟ          َٝو ئ١ّ ؾاغطا١ْ نؤٕ ثـط  ز٠ناتـ٠ٚ١؟ ثالْـٞ سهَٛـ١ت نـ١ٝ؟ َـَٛهري ْٝـ١ ئ َٞ ب١ غاَي َٝهٞ نطزب ٖاٚث

َٝو ي١ سه١َٛت ب١ّ ثاغا٠ٚ ظ٠عٝفا١ْ ٖا َٞ بـ١ َٛقتـ١ض٠ح ٚ،    ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ َٛقت١ض٠س َٝهٞ ْـ١نطزب ٚث
١َٜٓ ططْط١ نـ١ َٛغـاعٝس َاَؤغـتاَإ ْـ١قؼ      َٝو ن١ ئ١ّ ١َٖٛٚ ؾٛ ثالٕ ٚ، غواد١ٝتٞ ن١ٝ؟ ي١ َا٠ٟٚ غاَي
َٝض      َٜٝٛػـيت ْـ١ ز٠نـطز ٖـاٚث َٞ ئاٜا َٛقت١ض٠س١ن١ ث ١َٜٓناْسا ؾاغط ز٠ب َٜو ثػجؤض  ي١ ؾٛ ١َُٝ ١ْٖس ١ٜ١ٖ، ن١ ئ

َٞ ي١ط١َيٝسا؟ بعاْري ثالْٝإ ن١ٝ َٞ َـاْطٞ      ب َٝو؟ نؤٕ ئ١ّ رطاغا١ْ ثط  ز٠نات٠ٚ١؟ خـؤ ٖـ١ض غـ بؤ َا٠ٟٚ غاَي
َٝيَن       غاَي١ن١ ز٠ض ٚات بؤ َٛعا١َالتٞ ت١َسٜس، ن١ ئ١ٚ ن١غ١ َٛسا٠ٚي١ بهات ت١َسٜـس بهـات، ئـ١ٟ نـ١ْس ز٠َـ
َٝهت١ض٠ن١ٟ خؤٟ بهات، ئ١ط١ض يـ١ َٛقت١ض٠س١نـ١ٟ    َٞ ت١عبري ي١ ئٝدتكاقٞ خؤٟ ٚ خع١َت ب١ غ ن١ بتٛاْ

َٝتــ٠ٚ١ بــعامن ثالْــٞ   سهَٛــ١ت َٜٓ زا ١ٖٜــ١ َــٔ زاٚانــاضّ يــ١ يٝصْــ١ٟ ث٠ٜٛ١ْسٜــساض ئــ١ٚ تــ١بطٜط٠َإ بــؤ خبٛ
 سه١َٛت بؤ ناض٠غ١ضنطزٕ ي١ َا٠ٟٚ ١ٜى غاَيسا نؤ١ْ؟ ظؤض غٛثاؽ.

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٜ ٠ٚ١َٓٓٝ، خؤٜإ تٛ َٜهٞ بؤ ١َٖ َٜهٞ سه١َٛت ١ٜ١ٖ، ٖٝض ثاغاٚ َٝؿٓٝاض صٜٓـ٠ٚ١ٜإ ١ٖٜـ١، خؤٜـإ ١َغـشٝإ     ث
َٝتإ بـاف ْٝـ١ قـ١بٛيٞ ١َنـ١ٕ،      َٝتإ باؾ١ ق١بٛيٞ به١ٕ، ث ٠َٛٝ، ث َٝؿٓٝاض٠ن١ٜإ خػتؤت١ ب١ضز٠َٞ ئ ١ٜ١ٖ، ث

 ئا١ْٖط خإ ر١ضَٛٚ.
َٜع ئا١ْٖط عاضف   ضؤٚف:ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
  ٞ َٜٓـسْ َِٝ باؾ١ ٠ٚظٜـطٟ خٛ َٜعإ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، َٔ ث َٝـ ث١ضيـ١َإ       ب١ض  بـااَل ضْٚٚهطز٠ٚ١ْٜـ١ى يـ١ ثـ

بسات، ئاٜا بؤ َا٠ٟٚ ئ٠ٚ١ْس٠ غاَي١ بؤ ئ٠ٚ١ْس٠ ثط ؤرٝػؤض ٚ ٜاضٜس٠ز٠ضٟ ثط ؤرٝػؤض ئ١غبابٞ عًُٝٞ ن١ٝ ن١ 
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َٞ ئ١ٚ غاَي١ ز٠ضزٟ ئاؾيت خإ طؤت١ْٞ نؤٕ ئـ١ٚ ١ْقػـ١ٟ ثـط      ن١َ١؟ غ١ب١ب١ن١ َٛت١ع١يٝك١ ب١ نٞ؟ زٚاٜ
َٞ: غــ   ٍَ ثاؾــٞ ئـ١ٚ عــَٛط٠ٟ يــ١ ظؤض ٚاَلتـاْٞ ئــ١ٚضٚثا ٖــ١ض    69ين تــ١قاعٛزٟ )ز٠ناتـ٠ٚ١، ئــ٠ٚ١ زٚٚ، غـ ( غـا

َٞ ظؤض َٛئ١غ١غـاتٞ َـاؼي َـطؤظ،            َٞ بـ َٞ )بـ١(ٝها( باٚض ٠تـإ ثـ ، )نطاٜػـع( يـ١   UN)بطؤنػٌ( بطـط٠ بـ١ تـ١ْ
َٜهٞ خــؤٟ بــ١ َٛتــ١بطٜع يــ١ٚ       َٞ يــ١ ٖــ١ض بــٛاض َٞ، تــ١قاعٛز نــ١ تــ١قاعٛز ز٠بــ زْٚٝــاٟ نــ١ نــؤٕ ســ١ٍ ز٠بــ

ٍَ عـَٛطٟ ز٠ضنـٕٛٚ ٚ َـطزٕ ْٝــ١، )   ١69 ئـٝـ ز٠نـات، )  َٛئ١غ١غـاتاْ  ٍَ بٝساٜـ١تٞ خٝرب٠ٜــ١،   69( غــا ( غـا
َٝو بـؤ ئـ١ٚ ٚاَلتـ١ٟ، نـْٛه١              َٝتـ١ خعَـ١ت َٞ، ز٠ب ئ١ط١ض َـطؤظ ئٝػـتٝفاز٠ٟ زا ئـ١ظَْٛٚٞ شٜـاْٞ خـؤٟ نطزبـ

َٟ، ١ٜى ي١ٚ َٛئ١غ١غا١ْٟ )رٝسٜو( ن١ ئـ١َط ؤ ١ْٖس٠غـ١ يـ١ ر١ض٠ْ    ػـا  ١َعاؾٞ خؤٟ ي١ال١ٜنٞ تط ٠ٚضز٠طط
َٝو بٕٛٚ ر١ض٠ْػٞ ٚ غٜٛػـطٟ ٚ ئٝٓطًٝـع ئ١ٚاْـ١     َٟ، ١َطيٛع١ ١َْٖٛسٜػ َٞ ت١ْعِٜ ز٠نط َٞ ي قاْْٛٞ زْٚٝاٜ
َٜعإ، َٔ ١ٖض  ١َٖٜٛٚإ ي١ غين ت١قاعٛز بٕٛٚ خؤٜإ ئ١ٚ َٛئ١غ١غ١ٜإ زاْا ب١ ت١ب١ضٚع ئٝؿٝإ نطز ب١ض 

َٟ ت١ئهٝس ي١غ١ض ئ٠ٚ١ٟ به٠ٚ١َ١، ظؤض غٛثاؽ.  ز١َ٠ٚ
َٜع سػٔ حمُس َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: ب١ض   غٛض٠/ د

َٝطٜٔ بؤ ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚبطاٚ، ب١ؽ ي١بـ١ض   َٝطٟ ث١ضي١َإ، ١ٖض٠ٖٚا بٝٓ َٜع غهطت َٝط٠ بؤ ب١ض  َٜهت نطز بٝٓ ثطغٝاض
 ئ٠ٚ١ٟ باغٞ َاؼي َؤضظ نطا، ناى غاالض ر١ضَٛٚ.

َٜع غاالض حمُٛز َطاز:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜ ١َُٝ ضٕٚٚ بهطزا١ٜت٠ٚ١، ضاغت١ ي١ ضاغتٝسا ز٠بٛٚ يٝص١ْٟ ب١ض  َٜٓسْٞ بااَل د١زٚاٟ ئ١ّ ت١ضس١ٜإ بؤ ئ عٟ خٛ
َٞ ئ١ٚإ زٜطاغ١ٜإ بهطزبا، ب١اَلّ زٚاداضٜـ يٝص١ْٟ ١َعين ي١ ث١ضيـ١َإ   َٝؿٓٝاضٟ ٠ٚظاض٠تٞ ١َع١ٝٓ ز٠ؾ ث

هٞ َازٜؿـٞ  ز٠بٛٚ ب١ضناٚ ضْٚٚٞ بسات١ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، ي١ ضاغتٝسا ئ١ّ باب١ت١ ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ض١ٖ٠ْـسَٜ 
َٜٓس٠ٚ١ْٟ بؤ  َٞ ي١ بٛعسٟ ع١زاي١تٞ ئٝذتُٝاعٝؿ٠ٚ١ خٛ ١َُٝ ب١ز٠ض ي١ ثط ٠ْػٝج١ناْٞ َاؼي َطؤظ ز٠ب ١ٜ١ٖ، ئ
َٞ غاَي١ٟ ضابطزٚٚزا ن١  َٜٓسْٞ بااَل ي١ َا٠ٟٚ ئ١ّ زٚٚ، غ به١ٜٔ، نْٛه١ ئ١ط١ض خٛزٟ يٝص١ْٟ ث١ض٠ٚضز٠ ٚ خٛ

َٟ زٜك ١َُٝ ت١ؾطٜعٞ ٜاغا ٚ بط ٜاض٠نإ ز٠ن١ٜٔ، تؤظ َٜٓـسْٞ     ئ َٝهت١ضٟ خٛ ١ت به١ٜٔ ١ََٖٛٚإ ز٠ظاْـري بـؤ غـ
َٝـٞ ئُٝتٝاظاتٝـإ بـؤ زابـري نـطا٠ٚ،       َٝهٞ باف ي بااَل ٚ ث١ض٠ٚضز٠ ٚ ب١ تاٜب١تٝـ ١َٖيططاْٞ بط ٚاْا١َٟ بااَل ب١ؾ
             َٞ َٜٓـسْٞ بـااَلزا بهـ١ٜٔ ز٠ظاْـري ئ١َـ١ ز٠بـ َٝهت١ضٟ خٛ َٝهت١ض٠ناْٞ تـط ٚ غـ َٝـٛإ غـ ئ١ط١ض ب١ضاٚضزٜـ١ى يـ١ ْ

َٞ ي١بـ١ض       ض٠ناٚ بهط َُٝٛا١ٜ ئـ١ٚ غـتاْساضز٠ٟ نـ١ ١ٖٜـ١ ز٠بـ َٟ ثط ٠ْػٝجٞ ع١زاي١تٞ ئٝذتُٝاعٞ، ي٠ٚ١زا َٔ ث
َٟ ئـ١ٚ                َٞ قػـ١ ي١غـ١ض ئـ٠ٚ١ بهـط َٝػـتان١ ز٠بـ َٝـٛإ ؾـ١ض ٟ ئ١دٝاي١ناْـسا ئ َُٝـ١ يـ١ ْ َٝؿـُٛا١ٜ ئ َٟ، ث ناٚ بطـري

َٟ ٚ ز٠ضرـ١تٞ ظٜاتطٜـإ      َٜٝٛػذي ي١ ظاْهؤناْسا ب١ض د١غـت١ بهـط َٜيَت، ٖـ١ض٠ٖٚا ئ١ٚاْـ١ٟ    تٛاْاٜا١ْٟ ن١ ث بـسض
َٟ َٛب١ضٜط ١ٜ١ٖ َٔ ت١غ١ٚضّ ٚاٜـ١   َٜيَت، ١ْٖس ز٠تٛأْ ظٜاتط َٛان١ب١ٟ ع١غط به١ٕ ز٠ضر١تٞ ظٜاتطٜإ بسض
َٝهت١ض٠ناْٞ تطٜؿــسا ٖـ١َيططٟ خـا٠ٕٚ بط ٚاْاَــ١ ٖـ١ٕ، بــ١اَلّ َـازاّ ٚاْــ١          َٝهـسا يــ١ غـ ظؤض يـؤشٜهٞ ْٝـ١ يــ١ نات

َٝٓــ٠ٚ١ ْــاتٛأْ غــٛٚز١َْسبٔ يــ١ّ باب  ــو يــ١ ْــا ٖاٚغــ١ْطٞ ١ٖٜــ١،    ْاَي َٜ ١تــ١، بؤٜــ١ َــٔ ت١غــ١ٚضّ ٚاٜــ١ دؤض
َٟ، غٛثاؽ. ٠َٜٛ، ١ْى ثؿتطريٟ بؤن١ْٚٛن١ٟ ٠ٚظاض٠ت بهط َٝت١ ض  ثط ؤغ١ن١ ٠ٚنٛ خؤٟ به
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َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ناى رطَإ ر١ضَٛٚ.
 
 

َٜع رطَإ ععايسٜٔ حمُٛز:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝها، ي١ َازز٠ٟ غ١ض٠ تا ثؿتطريٟ ض٠ئ١ٝن١ٟ ناى ز. زاْا ز٠ن١ّ ب١ضاغيت، ١ٖض٠ٖٚا ناى طيايٝـ ظؤض دٛاْٞ ث
٠ٚ١َٜٓٝٓ ي١ َازز٠ٟ )11( ٚ ي١ َازز٠ٟ )1) ( 1( ئ١ط١ض ب١ ٚضزٟ ٜاغا١ٜن١ٟ ١ْراظ ي١ سه١َٛتٞ رٝسضايٞ خبٛ

ــا٠ٕٚ خٝـــرب٠ٕ   11ٚ َـــازز٠ٟ ) َٜٝٛػـــت١ يـــ١ ( ظؤض دـــٛإ ناض٠غـــ١ضٟ نـــطز٠ٚٚ ئـــ١ٚ ن١غـــا١ْٟ نـــ١ خـ ٚ ث
٠ٚ١َٓٝ، ظؤض دٛإ باغٞ نطز٠ٚٚ، ١ٖتا ئ١ط١ض ) َٓٝ ( غاَي١ خؤٟ 71زاَٛز٠ظطاناْٞ ظاْهؤٜٞ ٚ زٜطاغاتٞ عٛيٝا سي

       ٍَ ــا ــ١ى غ ــات ٜ ــت ْان َٜٝٛػ ــ١عين ث ــ٠ٚ١، ٜ َُٝ َٓٝ ــ١ ز٠َ ــيت باؾ ــ١ْٞ ت١ْسضٚغ ــ٠ٚ١، الٜ َُٝ َٓٝ ــات ز٠َ ــ١ب ز٠ن ت١ي
َٝهٞ ظٜ َٜصنطز٠ٚ١ْ ب١ضاغيت خؤٟ ي١ خؤٜسا ئ١َ١ ب١ ؾت  ازٟ ز٠ظامن، ظؤض غٛثاؽ.زض

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

ٍَ ٚ )65ب١ ض٠ئٞ َٔ ب١غ١ ي١غ١ض ئ١ّ باب١ت١، ) ( غاَي١ ز٠خي١ٜٓ١ ز٠ْط نا١َٜإ ق١بٛي١ ت١ٚاٚ، نـاى  66( غا
 ز. عُط ر١ضَٛٚ.

َٜع ز. عُط ظيس اَري )ْٛض٠زٜين(:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝتـ١ )   ١َٚظٚع١ن١ زٚٚ َٝؿـٓٝاضنطا٠ٚ بب َٝسا، بؤ َاَؤغتا ٚ َاَؤغتاٟ ٜاضٜس٠ز٠ض ث ( 66بط ط١ٜ١ ٠ٚنٛ ئاَاش٠ّ ث
َٝتــ١ )  َٝؿــٓٝاضنطا٠ٚ بب ٍَ، بــؤ ثط ؤرٝػــؤض ٚ ٜاضٜــس٠ز٠ضٟ ثط ؤرٝػــؤض ث َٜعإ ئ١َــ١ زاٚانــاضٟ  71غــا ٍَ، بــ١ض  ( غــا

َُٜٞ نٛضزغــتا١ْ، ظٜــاتط يــ١ )   َٜٓــسْٞ بــااَل ٚ ظاْهؤنــاْٞ ٖــ١ض اض َاَؤغــتاٟ ظاْهؤٜــ١ يــ١ ( ٖــ١ظ٠ٚ5ظاض٠تــٞ خٛ
      َٟ ــس ــٝـ ئــٝو ١ْٖ ــطز، نــاى ز. ئاضاغ ــ١َإ ي١غــ١ض ن َٟ قػ ــ١ ١ْٖــس َُٝ ــتإ، ثاغــا٠ٚناْٝـ، ئ َُٜٞ نٛضزغ ٖــ١ض
َٜعتإ ئ١َ١ ق١بٍٛ ز٠ن١ٕ ٜإ ْا؟ ئ٠ٚ١ٟ تط غ١باض٠ت ب٠ٚ١ٟ َاؼي َطؤظ،  َٝت٠ٚ١ ب١ض  َٓٝ ت١ٚظحيٞ زا، ئ١َ١ ز٠َ

َٞ، ز٠ َٜعإ ض٠ْط١ ي١ زٚٚ طؤؾ١ ْٝطا٠ٚ ١ٖب ْا ئ٠ٚ١ٟ ناى عبسايػالّ ٚ ئ١ٚإ ٚتٝإ ئا١ْٖط خإ ٚ ئاؾيت ب١ض 
ٍَ ئـ٠ٚ١ّ، تـؤ ئ١طـ١ض ت١َـ١ْٞ تـ١قاعٛزٜت )        َٞ بـؤ خـؤت يـ١ )     71خإ َـٔ ي١طـ١ ٍَ بـ ( غـاَيٞ ٜٚػـتت   61( غـا

َٜٞ بط ؤ با ت١قاعٛز بيب، ب١اَلّ ئ١ط١ض بٟٛٚ ب١ ) ( غاَيٝـ سه١َٛت ْاناضت ز٠نات تـ١قاعٛز  71ت١قاعٛز بهط
َٝري بؤ ئ٠ٚ١ ١ٜ١ٖ ي١ ت١َـ١ْٞ ئ٠ٚ١ْـس٠زا خـؤٟ تـ١قاعٛز بهـات، ٚاتـ١ ئ١طـ١ض        بيب، بؤ١ٜ َٔ ي١ ًَ ٍَ ئ٠ٚ١ّ ب ط١

َٜع غـ١ضؤنٞ ث١ضيـ١َإ،     َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ بـ١ض  َٞ خؤٟ ت١قاعٛز بهات، زاٚاناضّ خبط َٞ ز٠تٛاْ َٝؿوٜـ ب َٟ ث ب١ٝٚ
 غٛثاؽ.

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 
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١َُٝ باغٞ غ١قف١ ئٝذب اض١ٜن١ٟ ز٠ن١ٜٔ، ئ٠ٚ١ٟ تطٟ ي١ قا١ْْٛناْسا ٖات٠ٚٛ ٚ َٛعاي١د١ نـطا٠ٚ، ٖـ١َٛاضٟ   ئ
َٝو ) َٝو ئ١غـبابٞ  15ئ٠ٚ١ف ْان١ٜٔ، ١ٜن َٞ، ١ٜن ٍَ خع١َتٞ ١ٖب َٝهٞ تـط٠،      طبم٢ ( غا َٞ، ئ١َـ١ َـ١ٚظٚع ٖـ١ب

َٝؿـٓٝاض٠ن١       َٝػـتا بامسـإ نـطز، بؤٜـ١ ث َٜص٠ٟ ئ ١َُٝ باغٞ غ١قفٞ ب١ضظٟ ت١قاعٛزٟ ز٠ن١ٜٔ بؤ ئ١ّ تٛ تهاٜـ١  ئ
َٜٓٓـ٠ٚ١، رـ١ضَٛٚ نـاى ز.         ٠ٚ١َٜٓٓ، با بٝد١ٜٓ١ ز٠ْطسإ، ٠ٚنٛ خؤٟ نؤٕ يـ١ ْا١َنـ١ ٖـات٠ٚٛ ئـ١ٖٚا بٝدٛ خبٛ

 قباح.
 

َٜع ز. قباح حمُس دمٝب:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 املاز٠ ايجايج١:
  ق 3113  يػمم١ٓ )93ٜٛقمف ايعُممٌ بممايأكط٠ أٚاًل َمٔ املمماز٠ االٚىل َممٔ قممإْٛ ايتعمسٌٜ االٍٚ يًكممإْٛ ضقممِ )   

 -اإلقًِٝ ٚ حيٌ قًٗا َا ٜأتٞ:
ُٜشاٍ َٛظف اـس١َ اؾاَع١ٝ َٔ:  أٚاًل: 

   عاًَا.66ساًَٞ ايًكب ايعًُٞ )َسضؽ َػاعس، َسضؽ  إىل ايتكاعس عٓس إنُاٍ ) -1
   عاًَا.71ساًَٞ ايًكب ايعًُٞ )أغتاش َػاعس، أغتاش  إىل ايتكاعس عٓس إنُاٍ ) -3

َٝ َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
ٍَ زاٜـ١؟ تهاٜـ١ ز٠غـت ب١ضظناتـ٠ٚ١،          َٞ ي١طـ١ َٜٓسضاٜـ٠ٚ١، نـ َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْط٠ٚ١ ب١ٚ غـٝاغ١ٟ خٛ َٜعإ ئ ب١ض 

ٍَ زا١ْٝ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١، )93) َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ، ظؤض غٛثاؽ، ن ٍَ زاْٝـ١،  38( ن١ؽ ي١ط١ ( ن١ؽ ي١ط١
َٜٓس  ضا٠ٚ١ٜ ٚا ق١بٍٛ نطا، ر١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط.ظؤض غٛثاؽ، بؤ١ٜ ئ١ٚ غٝاغ١ٜ١ ٠ٚنٛ خٛ

َٜع ز. قباح حمُس دمٝب:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 املاز٠ ايطابع١:
  .7/5/3113األٍٚ يًكإْٛ إعتباضًا َٔ تأضٜذ )ٜعٌُ بوسهاّ ايتعسٌٜ 

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 
َٜٓ  ٠ٚ١ٓ، ر١ضَٛٚ ز. عُط.ب١ نٛضز١ٜن١ؾٞ بٝدٛ

َٜع ز. عُط ظيس اَري )ْٛض٠زٜين(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 َازز٠ٟ نٛاض٠ّ:
َٜت ي١ ضؤشٟ )3113( ٟ غاَيٞ )39ناض ب١ سٛن١ُناْٞ ٜاغاٟ شَاض٠ )  (.7/5/3113( ١َٖٛاضٟ ١ٜن١ّ ز٠نط

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ، ر١ضَٕٛٚ.يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ض٠ئٝتإ



 381 

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝــ١ ثؿــتطريٟ يــ١ َازز٠نــ١ ز٠نــ١ٜٔ، ي١بــ١ض ئــ٠ٚ١ٟ )  َٝبــ١دٞ نطزْــٞ قا١ْْٛنــ١ يــ١ أثممط ضدعممٞ  ئ ز٠زاتــ١ د
َٟ     7/5/3113ب١ضٚاضٟ ) َٟ، ز٠نـط (، ئ٠ٚ١ف ي١ خع١َتٞ ئ١ٚ ؾ١ضحي١ٜ١ ن١ غٛٚز يـ١ قا١ْْٛن١ٜـسا ٠ٚضز٠طـط

َٝهٞ قإْٛ، غٛثاؽ. أثط ضدعٞ ،) َٟ ب١ ١ْغ َٞ، ز٠ٜس  ب١َي
 

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٞ قػ١ٟ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ئ١ّ َازز١ٜ٠؟ ئ١ّ ْاٚا١ْ ْٛٚغطإٚ )ئا١ْٖط خإ، ئاؾيت خإ،  ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ن
 ث١ضيإ خإ، ناى ز. اظيس، ناى ز. ئاضاؽ(، ئا١ْٖط خإ ر١ضَٛٚ.

َٜع ئا١ٖ  ضؤٚف:ْط عاضف ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ت١بـ١عاتٞ َـايٞ ي١غـ١ض ئ١غـ١ضٟ     ، ئاٜا ٠ٚظاض٠تٞ َاي١ٝ ضاظ١ٜ ب١َٔ ي١غ١ض ئ١غ١ض ض٠دع١ٝن١ٟ قػ١ٟ ز٠ن١ّ
َٝهٞ ظٜاز ز٠ن١ٟ، ٠ٚظاض٠تـٞ َايٝـ١    َٜو ي١ ١ٜن ض٠دعٞ؟ نْٛه١ ٠ٚظاض٠تٞ َاي١ٝ ١ٖض ن١ْس بؤ ت١قاعٛزٟ زٜٓاض

َٞ ٠َٛٝ ؾتِ ي١غ١ض ر١ضظ ز٠ن١ٕ ٚ ن١نٞ َٔ ثاض٠ّ ١ْٝ، ئاٜـا بـؤ ئـ٠ٚ١ ضاظٜـ١      ي١ بٛزد١ٟ غ١ضٟ غ١َيُإ ز٠َي ئ
َٝهٝإ قـ١بٍٛ      َٞ ؾـت ٠ٚظاض٠تٞ َاي١ٝ؟ ئ١ط١ض ضاظ١ٜ ٚاي١ً ز٠غت خؤؾٞ ي١ ٠ٚظاض٠تٞ َاي١ٝ ز٠ن١ّ، َاَيٝـإ ئـاٚاب

 نطز، غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ئاؾيت خإ ر١ضَٛٚ.
َٜع ئاؾ  يت ععٜع قاحل:ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٍَ ئـ٠ٚ١ٟ َاز٠نـ١ٟ ئٝكـطاض نـطا ٚ )     ٠ٚنـٛ ئـ٠ٚ١ٟ نـ١    اثمط ضدعٝم١    ثطغٝاض٠ن١ٟ َٔ ئ١ٜ٠ٚ١ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ي١ط١
َٝهــطز يٝصْــ١ٟ    َٝؿــو ئاَاش٠ٜــإ ث َُٝــ١ ث ئاٖــ١ْط خــإ ٚتــٞ تــ١بٝعات زضٚغــت ز٠نــات بــؤ ٠ٚظاض٠تــٞ َايٝــ١، ئ

َُٝـ١زا ْٝـ١، باؾـ١ ئـ١ٟ نـؤٕ          ث٠ٜٛ١ْسٜساض ٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ نـ١ ٖـٝض   َٜو ي١بـ١ضز٠ّ ئ َٜصٜٓـ٠ٚ١ زاتاٜـ١ى ٚ تٛ
َٝت١ غـ١ض ٠ٚظاض٠تـٞ زاضاٜـٞ، ئـ١ٟ ئ١َـ١ نـؤٕ              َٟ نـ١ ئـ١ٚ قٛضغـا١ٜٝ يـ١ ضٟٚٚ زاضاٜٝـ٠ٚ١ ز٠نـ ١َظ٠ْس٠ ز٠نط

َٟ؟ ظؤض غٛثاؽ.  َٛعاي١د١ ز٠نط
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٜٓس َٝػــتا ٠ٚاَلَــٞ   ٠ٚ١ْٟ ئ١ّ ثطؤش٠ ٜاغا١ٜ، ثطؤت١ْٗا بؤ ت١ٚظٜح ي١ زٚاٟ خٛ ش٠ ٜاغــان١ زضا بــ١ سهَٛــ١ت، ئ
سه١َٛت ٖاتؤت٠ٚ١ ن١ ضاظٜٔ، ئٝٓذا ئ١ٚإ ت١بع١ٕ نؤٕ َْٛاق١ؾ١ٜإ نطز٠ٚٚ ي١ نؤبْٛٚـ٠ٚ١ٟ ئ١دمَٛـ١ْٞ   

 ٠ٚظٜطإ، ث١ضيإ خإ ر١ضَٛٚ.
َٜع ث١ضيإ ععايسٜٔ عبسايطظئ:  ب١ض 
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َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜت٠ٚ١، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ئـ١ّ َازز٠ٜـ١ دٝـا يـ٠ٚ١ٟ نـ١ بـؤ       ي١ ضاغتٝس َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ئ١ّ َازز١ٜ٠ ئًٝػا بهط ا َٔ ث

١َُٝ ٖٝض زاتا١ٜنُإ ي١ب١ضز٠َسا ١ْٝ، ز. عُطٜـ باغٞ نطز  َٝؿ٠ٚ١ ٚتٝإ، ئ خؤٟ ٠ٚنٛ ئ٠ٚ١ٟ ٖاٚناضامن ي١ ث
َٝط٠زا ث ١َُٝ ي َٜٝٛػتُإ ظؤض ب١ ض٠ظا١َْس بٕٛٚ ن١ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ٚسه١َٛت ض٠ظا١َْسٟ ي١غ١ض ز٠ضبط ٠ٜٛ، ئ

ٜإ ض٠ظا١َْس ١ْبْٛٚٞ ئ١ٚإ ١ْٝ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ي١ ئ١غاغسا ١ٖض بؤ خؤٟ ئ١ّ َازز١ٜ٠ ئٝؿاض٠ بـ٠ٚ١ ز٠نـات   
َُٝـ١          َٜـو ز. عُـط ١ْقـسٟ يـ٠ٚ١ طـطت نـ١ ئ َٝـ تؤظ َٝػتا ثـ َٝـ ز٠ضنْٛٚٞ، ئ َٞ نطا٠ٚ ث َٝب١د ن١ ئ١ّ ٜاغا١ٜ د

َٝطاقسا ١ْب٠ٚٛ بـ١ قـإْٛ،   ١َٖٛاضٟ ز٠ّٚٚ ْاتٛاْري ئٝٓفاظ به١ٜٔ َٝؿتا ي١ ع ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ١َٖٛاضٟ ز٠ّٚٚ ٖ
َٞ نطزْـٞ       َٝبـ١د َٝـط٠ف ئٝؿـاض٠ت بـ١ د َٞ ب٠ٚٛ، ي َٝب١د َُٜٞ نٛضزغتإ ئ١ّ ٜاغا١ٜ د ب١اَلّ الٟ خؤَإ ي١ ١ٖض

    ٚ َٝٓري، ي١ب١ض ئـ٠ٚ١ بـ١ بـط ٚاٟ َـٔ  ١َُٝ ٜاغان١ٟ بؤ ز٠ضز٠ن َٝػتا ئ َٞ ب٠ٚٛ ٚ ئ َٝب١د َٝؿو د ٠نـٛ  ز٠ز٠ٜٔ، ن١ ث
َٞ ئ٠ٚ١ٟ ض٠ظا١َْسٟ ث١ضي١َإ ي١غ١ض  َُٜٞ نٛضزغتاْسا ب١ب ١َُٝ ئ١ٚ ع١ٜب١ قا١ْْٝٛ نطا٠ٚ ي١ ١ٖض ئ٠ٚ١ٟ ن١ ئ
َٝٓٝٓـ٠ٚ١ نـ١ ئـ١ّ َازز٠ٜـ١ الببـ١ٜٔ يـ١ْاٚ ٜاغـان١زا            َٞ نطا٠ٚ، الٜـ١ْٞ نـ١ّ بـ٠ٚ١ سي َٝب١د َٞ د ٜاغا١ٜى ز٠ضبه

َٞ ْـ١ز٠ٜٔ ٠ٚنـٛ ئـ٠ٚ١ٟ نـ١ بؤتـ١ ئـ١َطٟ ٚاقٝـع ٚ ث١ضيـ         َٝػـتا     ئٝؿاض٠تٞ ث َٞ ْـ١ٖات٠ٚٛ ٚ ئ ١َاْٝـ ز٠ْطـٞ يـ
َٞ نطز١ْن١ٟ ز٠ن١ٜٔ ب١ ز٠ضنٛٚاْسْٞ ٜاغان١، غٛثاؽ. ١َٝٝد  َٛباض٠ن١ٟ د

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ناى ز. اظيس ر١ضَٛٚ.
َٜع ز. اظيس ابطاِٖٝ عًٞ )٠ٚضتٞ(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝو خـ١َيو يـ١ ضاغـتٝسا َٛغـت١رٝس ز٠بـٔ نـ١       ٚاي١ً َٔ ثؿتطريٟ ي١ٚ َازز٠ٜ ١ ز٠ن١ّ ب١ضاغيت، نْٛه١ نؤ١ََي
َٝــط٠زا َازز٠نــ١ نــ١ ٖــات٠ٚٛ    َُٜٞ نٛضزغــتاْسا، ي َٟ يــ١ ٖــ١ض َٞ بهــط َٝبــ١د ئــ١ٚ ٜاغــا١ٜ بــ١ ئ١غــ١ضٟ ض٠دعــٞ د
َٞ نطزْـٞ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ يـ١      َٝب١د َٝط٠ ١ٖض زٚٚ ١َٖٛاضنطز١ْن١ ٖات٠ٚٛ، ب١اَلّ د َٞ نطزْٞ ١ٖض ن١ْس ي َٝب١د د

َٝ َٞ، ب١اَلّ ي١ ع١ض٠ب١ٝن١ٟ ْٛٚغطا٠ٚ )َٔ توضٜذ َ ٜـ١عين تـاضخيٞ قـسٚضٟ    ْأماش ،  صٟٚٚ ز٠ضنْٛٚٝا٠ٚ١ْ ز٠ب
َٟ بــ١ ٜــ١ى، ٜــ١عين يــ١     ٍَ تــاضخيٞ ْــ١راظ، ٜــ١عين تهــا ز٠نــ١ّ نــ١ نــٛضزٟ ٚ ع١ض٠ب١ٝنــ١ بهــط دٝــاٚاظ٠ ي١طــ١

َٟ )َٔ توضٜذ قسٚض( ١ْى )توضٜذ  ب١غ١ض زاٖات٠ٚٛ ي١  نْٛه١ زٚاٜٞ ت١عس١ًٜن١ؾْٞأاش ، ع١ض٠ب١ٝن١ف بهط
َٝو دٝاٚاظ٠، بؤ١ٜ ب١ضاغيت َٔ ثؿتطريٟ ي٠ٚ١ ز٠ن١ّ يـ١   َٞ، بؤ١ٜ نٛضزٟ ٚ ع١ض٠ب١ٝن١ ي ١ْراظ٠ن١ دٝاٚاظ ز٠ب

ؼتػمب خسَم١ املعٝمس ق اؾاَعمات ٚ     باؽ ي٠ٚ١ ز٠نات )ثآًَا  َازز٠ٟ ١ٜن١َسا ي١ ت١عسًٜٞ ١ٜن١ّ ٖات٠ٚٛ )
َٓص تعٝٓ٘ بعس سكٛي٘ ع٢ً ؾٗاز٠ املادػرت أٚ َا ٜعازهلا ع٢ً  املعاٖس ايعطاق١ٝ خس١ًَ داَع١ًٝ يغطض ايتكاعس

َٜو   غٓٛات ق االقٌ قبٌ بًٛغ٘ ايػٔ ايكاْْٛٞ يًتكاعس ، 11إٔ خيسّ بعسٖا ) َٝبٝين ١ٜ١ٖ ١ْٖس َٝط٠زا ١ٜى ت ي
٠ٚ١َُٝ نطز ي١ٚا١ْٟ ن١ َٛعٝـس بْٛٚـ١ يـ١ ظاْهـؤ، ض٠ْطـ١ ساَيت١نـ١ف ظؤض        ساَي١ت ١ٖبٛٚ ن١ ث٠ٜٛ١ْسٜإ ب١ ئ

َٜتــ٠ٚ١ نــ١ بط طــ١ٟ نــ١ َٝطٜإ تــ١ٚاٚ نــطز٠ٚٚ رٝعًــ١ٕ ئــ١ٚ خاَيــ١ ز٠ٜاْطط َٞ، ظؤض ْٝــ١ زٚاٟ ئــ٠ٚ١ٟ َادػــت ّ بــ
١ٖؾت١َ١ ي١ َازز٠ٟ ١ٜن١ّ ي١ ت١عسًٜٞ ١ٜن١َسا ١َٖيب١ت١، بؤ صي١ْٚٛ ١ٖب٠ٚٛ ب١ ٖـؤٟ ١ْخؤؾـ٠ٚ١ٝ زٚاٜـٞ    
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َٜت٠ٚ١ ن١ٚا خع١َتٞ َٛعٝس ب١ خع١َتٞ َٝط٠ ئ١ٚ َازز١ٜ٠ ز٠ٜطط َٟ،  ت١قاعٛز ب٠ٚٛ، ي داَعٞ بؤ سٝػاب ز٠نط
َٝط٠ ن١ ي١ ئ١خري٠ن١زا ن١ ٖات٠ٚٛ )ع٢ً دٕ خيسّ بعسٖا ) َٜو    11ب١اَلّ ي ( غٓٛات( ب١ ض٠ئٞ َٔ ئ١َـ١ تـا سـ١ز

َٝطٜؿــٞ   فئٝذشــا َٞ ٚ زٚاٟ ئــ٠ٚ١ َادػت بــ١ ســ١قٞ ئــ١ٚ ن١غــا١ٜ١ْ، ٜــ١عين ئ١طــ١ض خسَــ١ٟ داَعٝــإ ٖــ١ب
َٝٓا٠ٚ، ب١اَلّ ) ٍَ خع١َتٞ ١ْٝ زٚاٟ ئ١ٚ نات11١ٖ َٝؿـ٠ٚ١ نـ١ تـ١قاعٛز بـ٠ٚٛ، ئـٝو        ( غا ساَي١تٞ بؤ ٖاتؤتـ١ ث

َٞ زٚاٟ ئ٠ٚ١ ) َٞ ز٠ب ًَ َٟ ب َِٝ باؾـ١       11بؤنٞ ْاناض بهط َٞ، ٜـ١عين ئ١َـ١ ب١ضاغـيت َـٔ ثـ ( غاَيٞ خع١َت ١ٖب
ئ١ط١ض ئ١ّ بط ط١ٜ١ ١َٖٛاض به١ٜٔ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ َازاّ َـازز٠ٟ تطٜؿـُإ ٖـ١َٛاضنطز ١ٖضنـ١ْس ْا٠ٚنـ١َإ      

َِٝ باؾـ١ ئـ١ّ بط ط١ٜـ١ ٖـ١َٛاض بهـ١ٜٔ بـؤ         ئٝٓفاظ٠ ي١ قا١ْْٛن١ َٝٓا ١َٖٛاضنطزٕ، َـٔ ثـ ، ب١اَلّ َازاّ ْاَٚإ ي
١ٜ٠َٛٝنٞ طؿتٝـ ثؿتطريٟ ي١ َازز٠ن١ ز٠ن١ّ ب١ ئ١غـ١ضٟ ض٠دعـٞ    ئ٠ٚ١ٟ ئ١ٚ ن١غا١ْ َٛغت١رٝسبٔ ٚ ب١ ؾ

َٞ نط٠ٚ١ْٝ، ظؤض  َٝب١د َٝصٟٚٚ ١ْراظٟ د َٝصٟٚٚ ز٠ضنْٛٚٞ ٜاغان١، ١ْى ي١ َ َٝت، ب١اَلّ ي١ َ  غٛثاؽ.ب
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ناى ز. ئاضاؽ ر١ضَٛٚ.
َٜع ز. ئاضاؽ سػري حمُٛز:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٜٓـاٜٞ   َٝو ئ١ّ دؤض٠ ٜاغاٜا١ْ ض َٝبُٝٓٝإ نطز٠ٚٚ نات َٝؿو ت ي١ ضاغتٝسا ي١ز٠ض ئ١دماَٞ ئ١ّ ئ١ظ١َْٟٚٛ ن١ ث
َٟ ب١ تاٜب١تٞ ي١ ٍَ  بؤ ز٠ضز٠نط َٝؿ١ زضٚغت ز٠نات ي١طـ١ َُٜٓاٜٝا١ْ ن ال١ٜٕ ٠ٚظاض٠تٞ زاضا٠ٚ١ٜٝ، ز٠بٝٓٝت ئ١ٚ ض

ــٞ         َٝ ــ١ض د ــٛازاضّ ئ١ط ــ٠ٚ١ًٝ، ٖٝ ــاٚ ت١راغ ــ١ُ ْ ــاتط به َٟ ظٜ ــ١ٚ ــااَل، ْاَ ــسْٞ ب َٜٓ ــٞ خٛ ــ١ْٚٛناْٞ ٠ٚظاض٠ت بؤن
َٞ نطزْٞ ئ١ٚ ٜاغا١ٜ،  َٝب١د َٜت٠ٚ١ ي١ٚ ثطؤش٠ ٜاغا١ٜ ي١ ناتٞ ئ١ٚ بط ط١ٜ١ٟ ز٠ٜٓٛٚغري بؤ د ٖٝـٛازاضٜٔ  ز٠نط

َٜٓسْٞ بااَل ٚ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٝسا، غٛثاؽ. َٝٛإ ٠ٚظاض٠تٞ خٛ  ١َٖا١ْٖط١ٝٝى ئٝؿاض٠تٞ بس٠ٕ ي١ ْ
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ر١ضَٕٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف.
َٜع ز. عُط ظيس اَري )ْٛض٠زٜين(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٟ َٛخ١ق١قاتٞ ي١ق١بٞ عًُٝٞ ٘ اثط ضدعٞ ٜي١ ضاغتٝسا ئ١ّ ) ت١ْٗا بؤ ت١عسًٜٞ ١ٜن١َٞ قا١ْْٛن١ٜ١، ي١ٚ
َٝطاقٝؿ٠ٚ١ ي١ ضؤشٟ ) (٠ٚ٠ َٛخ١ق١قاتٞ ي١ق١بٞ عًُٝـٞ نـ١ قا١ْْٛنـ١    7/5/3113ت١ضخإ نطز٠ٚٚ، ي١ ع

َٜٓـسْٞ بـااَل بـ١ ْـ١م زاٚاٜـإ           يٛيٞ ز٠نات بؤٜإ سٝػاب نطا٠ٚ، بؤٜـ١ َاَؤغـتاٜاْٞ ظاْهـؤ ٚ ٠ٚظاض٠تـٞ خٛ
َٟ نـ١          نطزٚٚ َٜعاْـ١ف بهـط َٝـط٠ سٝػـاب بـؤ ئـ١ٚ ب١ض  َٟ يـ١ٚ ضؤش٠ٚ٠ ي ٠ ن١ ي١ غ١ضؤنا١ٜتٞ سه١َٛت ١َٖٚيبـسض

ــ١ يــ١            َُٝ َٝٔ ئ ــ ــإ ز٠َي ــطا٠ٚن١ٟ خؤٜ ــٞ ْٛٚغ ــ١ ٠ٚاَلَ ــٕٛٚ ي ــٝإ ضاظٟ ب ــتري، خؤؾ ــاٟٚ ظاْػ ــاظ ْ ــ١َيططٟ ْ ٖ
(7/5/3113 ٠ٚ ٍَ َُٝــ١ ي١طــ١ َٝهٞ تــط ئ٠ٚ١ٜــ١ نــ١ ئ َٟ، خــاَي َٞ بهــط َٝبــ١د َُٝــ١ ضاظٜــٔ نــ١ د ظاض٠تــٞ زاضاٜــٞ ( ئ

٘  قػ١َإ نطز٠ٚٚ ن١ ئـ١ّ )  َٞ نطزْـٞ          اثمط ضدعٞ ٜم َٝبـ١د ئًٝتعاَـاتٞ َـايٞ يـ١الٟ ئـ١ٚإ زضٚغـت ز٠نـات، د
( 11ت١عسًٜٞ ١ٜن١َٞ قاْْٛٞ خس١َٟ داَعٞ، ٚات١ ئ٠ٚ١ٟ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ي١ق١بٞ ع٠ٚ١ًُٝٝ ١ٜ١ٖ غـااَل١ْ ) 
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ٍَ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ باؽ نطزٚ َٟ، ئ٠ٚ١يإ ي١ط١ ٠ٚ، ٚات١ ب١زٚا زانٛٚصيإ نطز٠ٚٚ، سٝػابٞ ًَٝاض زٜٓاضٟ ز٠ٚ
         ٍَ َُٝـ١ف زاٚاَـإ ْـ١نطز٠ٚٚ ٜـإ ت١ئٝـسَإ ْـ١نطز٠ٚٚ ٜـإ ي١طـ١ َايُٝإ نطز٠ٚٚ، ١ٖض ي١ خؤ٠ٚ ١َغ١ي١ٕ ئ

َُٝـ١، ئ١َـ١ زاٚانـاضٟ ٖـ١َٛٚ        اثط ضدعٞ ) ٍَ ١ْغـٞ َازز٠نـ١ٜٔ ئ ٍَ ئ٠ٚ١ٜٔ ن١ ي١طـ١ ٠ن١ ١ْبٜٛٚٔ، بؤ١ٜ ي١ط١
َٜٓسْٞ بااَل ٚ ظاْهؤ ٚ ث١ضياْطاناْٝؿ١، غٛثاؽ.َاَؤغتاٜاْٞ ظاْهؤ ٚ ٠ٚظاض٠تٞ   خٛ

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

٠ٚ١َٜٓٓ، تا بٝد١ٜٓ١ ز٠ْطسإ، ناى ز. غ١ض٠ٚض ْٛقت١ٟ ْٝعاَٝت ١ٜ١ٖ؟ ر١ضَٛٚ.  ر١ضَٕٛٚ غٝاغ١ن١ خبٛ
َٜع ز. غ١ض٠ٚض عبسايطظئ عُط:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ،     ئ١ٚ ٚت١ٜ١ٟ ن اى ز. عُط باغٞ نطز ضاغت١ ئ١غ١ض ض٠دع١ٝن١ ن١ ي١ط١َيري ب١ؽ بـؤ ١َغـ١ي١ٟ َاي١ٝنـ١ بـ
َٟ، ئ١طـ١ض               َٞ ز٠نـط َٝبـ١د َٞ ٜاغـان١ يـ١ٚ ناتـ٠ٚ١ نـ١ د َٝـط٠زا ٖـات٠ٚٛ ز٠َيـ َٝـط٠ ٚا ٖـات٠ٚٛ؟ نـْٛه١ ي ب١اَلّ ئاٜا ي

١َُٝ خاْ َٝت ئ٠ٚ١ ١َغ١ي١ٟ خا١ْْؿٝٓٝؿٞ تٝسا١ٜ، ئ ١ْؿ١ٓٝن١ نطزَٚٚاْـ١  ٜاغان١ ي١ٚ نات٠ٚ١ بؤٟ سٝػاب ب
َٝـٞ     65(، نطزَٚٚا١ْ ب١ )71ب١ ) َٝؿتا ١ْط١ٜؿتؤت١ ئ٠ٚ١ْـس٠ ت١َـ١ْٞ بـ١ ث َٝو غاَيٞ ثاض ٖ (، ئاٜا ئ١ط١ض ن١غ

َٝؿــ١ٟ تــطٟ بــ١زٚا ْاٜــ١ت؟ بــ١ؽ    َٝت٠ٚ١؟ ئاٜــا ئ١َــ١ ن ٍَ ْا٠ٚؾــ َٞ، ت١قاعٛز١ٜنــ١ ٖــ١ نؤ١ْنــ١ تــ١قاعٛز بــٛٚب
َٝٓري، ٜـإ    َٜتـ٠ٚ١، ٜـإ ئ٠ٚ١ٜـ١        ١َب١غتِ ئ٠ٚ١ٟ ي١ ضٟٚٚ ٜاغا٠ٚ١ٜٝ بٝطـٛدم َٞ بهط َٝـسا دـ ئـ٠ٚ١تا ئ٠ٚ١ٜؿـٞ ت

َٜت٠ٚ١ ئ١غ١ضٟ ض٠دع١ٝن١، غٛثاؽ.  ١َٖٟٛٚ ز٠طط
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ت١سسٜس به١ٜٔ ئ١غ١ض٠ ض٠دع١ٝن١ بؤ ن١ٝ؟ ر١ضَٛٚ ز. عُط.
َٜع ز. عُط ظيس اَري )ْٛض٠زٜين(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜو ١َغـ١ي١ٕ ٖـ١َيططٟ    ١ٜاثط ضدعٞ ٝسا )ي١ ضاغت َٜع َٞ نطزْٞ قا١ْْٛن١ٜ١، رٝع١ًٕ ئ١ط١ض ب١ض  َٝب١د ن١ بؤ د
َٞ ت١َ١ْٞ ب١ ) َٝػـتا بـؤٟ ١ٖٜـ١ غـٛٚز يـ١ قا١ْْٛنـ١         65ْاظ ْاٟٚ ثط ؤرٝػؤض بٛٚب َٞ، ئ ( غاَيٞ تـ١قاعٛز بـٛٚب

َٝت٠ٚ١، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ت١َ١ْٞ ) ٍَ ب٠ٛؾ ١ٖ َٟ َٞ بـ١ضز٠ٚاّ  71تا )( غاَيٞ ت١ٚاٚ ١ْب٠ٚٛ، ٠ٚ71ضبطط ٍَ ز٠تٛاْ ( غا
َٟ، غٛثاؽ. َٞ ٠ٚضز٠طط َٜـ غٛٚزٟ ١ٖض ي َٞ، ٚات١ ي١ٚ  ب

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

.َٜٔٓ  ر١ضَٕٛٚ غٝاغ١ٟ نؤتاٜٞ خبٛ
َٜع ز. قباح حمُس دمٝب:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 املاز٠ ايطابع١:

  .7/5/3113ْٕٛ إعتباضًا َٔ تأضٜذ )األٍٚ يًكاٜعٌُ بوسهاّ ايتعسٌٜ 
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 
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ٍَ زا١ٜ؟ تهاٜـ١ ز٠غـت ب١ضظناتـ٠ٚ١،     َٞ ي١ط١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، ن َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْط٠ٚ١ ب١ٚ غٝاغ١ٜ١ٟ خٛ َٜعإ ئ ب١ض 
ٍَ زا١ْٝ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١، ) َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ْٝ، ظ6ظؤض غٛثاؽ، ن ؤض غٛثاؽ، بـ١ ظؤضٜٓـ١ٟ   ( ن١ؽ ي١ط١

 ز٠ْط َازز٠ن١ ث١غ١ْسنطا، ر١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط.
َٜع ز. قباح حمُس دمٝب:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

  ع٢ً فًؼ ايٛظضا٤ ٚ اؾٗات شات ايعميق١ تٓأٝص أسهاّ ٖصا ايكإْٛ. املاز٠ اـاَػ١:
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

ٍَ زاْٝـ١؟ تهاٜـ١        َازز١ٜ٠ َٞ ي١طـ١ ٍَ زا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غـت ب١ضظناتـ٠ٚ١، ظؤض غـٛثاؽ، نـ َٞ ي١ط١ نٞ ثطؤتؤنؤي١ٝ، ن
 ر١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط. ،ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١، ب١ ظؤض١ٜٟٓ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا

َٜع ز. قباح حمُس دمٝب:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 املاز٠ ايػازغ١:
 شح ايعًُٞ إقساض ايتعًُٝات ايميظ١َ يتػٌٗٝ تٓأٝص أسهاّ ٖصا ايكإْٛ.ع٢ً ٚظٜط ايتعًِٝ ايعايٞ ٚ ايب

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 
 ناى غ١ض٠ٚض ر١ضَٛٚ.

َٜع غ١ض٠ٚض عبسايطظئ عُط:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٜـ  َٝط٠ٚ٠ ١ٖ َٝه١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ئ ١، نـْٛه١ دـ١ْابت يـ١ غـ١ض٠تازا     َٔ قػ١ّ ي١غ١ض ئ١ٚ َازز٠ ١ْٝ، ب١اَلّ باب١ت
ٍَ ئ٠ٚ١ؾسا قػ١ٜ١نٞ تطت نطز  َٟ، ب١اَلّ ي١ط١ َِٝ باؾ١ ئ١َ١ ي١ب١ض ناٚ بطري َٝهِ نطز ٚتت َٔ ث َٔ ن١ ت١ضس
َٝٓري ي١ط١َيٝـسا،        َٞ ز٠نـ١ٜٔ بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ بٝطـٛدم ١َُٝ ئ١ٚ ٜاغاٜا١ْ بؤ١ٜ ئٝٓفاظٜإ ثـ ن١ ٚتت ب١ رٝعًٝـ ٚا١ٜ ئ

ٍَ باض َُٜٞ خؤَإ، ي١ط١ ٍَ ١ٖض  ٚزؤخٞ خؤَإ،،،ي١ط١
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝؿٓٝاض٠ن١ت ر١ضَٛٚ.  ث
َٜع غ١ض٠ٚض عبسايطظئ عُط:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ ز٠ز٠ٜـٔ ١ٖقـ١ ٖاٚغـ١ْطٞ ٜـ١ى            َٝٞ ز٠نـ١ٜٔ ٚ ْـ١راظٟ ثـ َٝبـ١د َُٝـ١ د َٝط٠زا غ١باض٠ت ب١ٚ ٜاغا١ٜ نـ١ٚا ئ ي
َٜهٝإ،      ضابططٜٔ، َاَؤغتاناصيإ ن١ ئ١َ١ ي١ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ َاَؤغتاٜاْٞ ظاْهؤ١ٜ ١ٖغت بـ١ غـدي ١ْنـ١ٕ ١ْٖـس

    ًَٞ َٝط٠زا ي١ َـازز٠ٟ ١ٜنـ١َٞ ئ١غـ َٜعإ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، ي ٠ٚ١َُٓٝ، ب١ض  َٜعتإ ز٠ٖ َٔ ١ٜى صي١ْٚٛ بؤ ب١ض 
َٝٓذ١َسا ن١ باؽ يـ٠ٚ١ ز٠نـات ئـ١ٚ ن١غـا١ْٟ نـ١ٚا يـ١ ظاْهؤ       نـاْٞ تـطٟ   ٜاغاٟ ١َٖٛاضنطا٠ٚن١زا ي١ بط ط١ٟ ث

َٜت، صي١ْٚٛنـ١ّ   َٝطام بٕٛٚ خع١َتٝإ نطز٠ٚٚ ئ١ٚ َا٠ٜٚإ بؤ ب١ خع١َتٞ ظاْهؤٜٞ سٝػاب ز٠نط ز٠ض٠ٟٚ ع
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َُٜٞ نٛضزغـتاْسا باضٚزؤعيـإ بـاف ْـ١بٛٚ يـ١             َُٝـ١ يـ١ ٖـ١ض َٜـو ئ َٝٓٓـ١ ب١ضنـاٚتإ ضؤشطاض ي١غ١ض ئ١ٜ٠ٚ١ بٝٗ
َُٜٞ نٛضزغتإ  َٜٝٛػتُإ ب١ ظاْهؤ بٛٚ، باضٚزؤخٞ ١ٖض خطاخ بٛٚ شَاض١ٜ٠نٞ ظؤض ي١ َاَؤغـتاٜإ  ظاْهؤنإ ث

َٝؿـت، بـؤ ب١ضش٠ٚ٠ْـسٟ تاٜبـ١تٞ خؤٜـإ، بـ١اَلّ زٚاتـط نـ١ بـاضٚزؤخٞ            ٖ َٞ ن١ْٚٛ ز٠ض٠ٚ٠، ظاْهؤناْٝإ ب١ دـ
َٝٓـاٚ    َٜت؟ ئ١َ١ يـ١ ث َُٜٞ نٛضزغتإ باف ب٠ٚٛ ط١ض ا١ْٚت٠ٚ١، ئ١ٚ َا١ٜ٠ٜٚإ بؤ ب١ خع١َت سٝػاب ز٠نط ١ٖض

َٝٓـاٚ   ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ خؤٟ، ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ طؿ يت خػتؤت١ ال٠ٚ، ب١اَلّ ي١ ١َٖإ ناتسا خ١َيهٞ تطَإ ١ٖب٠ٚٛ يـ١ ث
 َٞ َٝؿــ١ُضط١ بــ٠ٚٛ ٜــاخٛز بــ١ ظؤض ٚاٜــإ يــ ب١ضش٠ٚ٠ْــسٟ طؿــيت ب١ضش٠ٚ٠ْــسٟ تاٜبــ١تٞ خــؤٟ خػــتؤت١ ال٠ٚ، ث
َٞ؟ بـؤ      َٟ، ئ١ٚ زٚٚ َاَؤغتا١ٜ ي١ ت١ْٝؿت ١ٜنٔ، بؤ ئ١َ١ٜإ ب١ خع١َت بـؤ سٝػـاب بـ نطز٠ٚٚ ت١عري ١ْنط

َٟ    ئ١َ١ٜا َٝط٠زا ئ١ٚ دـؤض٠ ٖاٚغـ١ْط١ٝ ضابطـري َٟ ي َٞ ب١ خع١َت؟ بؤ١ٜ تها ز٠ن١ّ ئ١ط١ض بهط ٕ بؤ سٝػاب ١ْب
َٟ، غٛثاؽ. َٟ ئ١ٚ ن١غا١ْٟ تطٜـ بؤٜإ سٝػاب بهط  بط ط١ٜ١ى، َازز١ٜ٠ى ظٜاز بهط

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝؿٓٝاض٠ن١ت ي١ بٝسا١ٜت٠ٚ١ َٔ ت١ئٝسّ نطز، ب١اَل َٝهٞ ث١ضي١َاْٞ تط ت١ئٝسٟ ١ْنطز، بؤ١ٜ ب١ ث ّ ٖٝض ئ١ْساَ
َٞ، ناى ز. عُط ر١ضَٛٚ.  زٚٚ ئ١ْساّ ْاتٛاْري، ب١َي

َٜع ز. عُط ظيس اَري )ْٛض٠زٜين(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٔ ب١ف ب١ سايٞ خؤّ ٠ٚنٛ رٝهط٠ ت١ئٝسٟ ئ١ٚ قػ١ ٚ باغ١ ٚ، ٜإ ئ١ٚ رٝهط١ٜ٠ٟ ناى ز. غ١ض٠ٚض ز٠نـ١ّ،  
َٝـٞ قـإْٛ ئـ١ّ      ب َٝؿ١ُضط١ بـ٠ٚٛ بـ١ ث ٍَ ث َٜو بٝػت غا َٜع َٜعإ ب١ض  ١اَلّ ئ١َ١ ١ٖض زٚٚنٞ ناض٠غ١ضنطا٠ٚ، ب١ض 

بٝػت غاَي١ٟ ب١ خع١َت بؤ سٝػاب نطا٠ٚ، ثاؾإ بؤت١ َاَؤغتاٟ ظاْهؤ ٜإ ١ٖض خؤٟ ١َٖيططٟ بط ٚاْاَـ١ٟ  
َٝؿـ١ُضطا١ٜت   ٍَ خعَـ١تٞ ث َٞ بااَل ب٠ٚٛ، داضإ ز٠بٛٚ بٝػت غا َٜٓسْ ٍَ      خٛ َٝـٓر غـا َٞ ظائٝـس٠ٕ بٝػـت ٚ ث ٞ ٖـ١ب

َُٝــ١     َٝــٞ ئــ١ٚ ت١عسًٜــ١ٟ نــ١ ئ َٝػــتا بــ١ ث َٞ ئٝٓذــا تــ١قاعٛز ز٠بــٛٚ، بــ١اَلّ ئ خعَــ١تٞ رٝعًــٞ ظاْهــؤٜٞ ٖــ١ب
ٍَ خع١َتٞ رٝعًٞ ظاْهؤ١ٜ بؤت١ ) َٝٓر غا ٍَ، ن١ٚات١ ٠ٚنـٛ ئاَـاش٠ّ   11ث١غ١ْسَإ نطز٠ٚٚ ئ١ّ بٝػت ٚ ث ( غا

َٝؿــ١ُضطا١ٜتٞ ٠ٚنــٛ خس َٝــسا خعَــ١تٞ ث َٝؿــ١ُضط١ بــ٠ٚٛ )15َــ١ٟ قــاْْٛٞ سٝػــاب نــطا٠ٚ، )ث ٍَ ث ( 11( غــا
َٜو َاَؤغـتاٟ        َٜع َٞ، ئ٠ٚ١ٟ تطٜـإ بـا تـ١ٚاٟٚ بهـ١ّ بـ١ض  غاَيٝـ خع١َتٞ ظاْهؤٟ ١ٜ١ٖ، ن١ٚات١ ت١قاعٛز ز٠ب
َٞ بـ١ َاَؤغـتاٟ ظاْهـؤ ئـ١ٚ             َٝـط٠ ز٠بـ َٜتـ٠ٚ١ ئ َٝو يـ١ ظاْهؤنـاْٞ ز٠ض٠ٟٚ ٚاَلت نـ١ ز َٝري ي١ ٜـ١ن ًَ ظاْهؤ ب٠ٚٛ ب

َٝهٞ تط نطزٜٚٚـ١تٞ بـ١ خعَـ١ت بـ١ ١َب١غـيت تـ١قاعٛزٟ بـؤ        غااَلْ ٞ خع١َت١ٟ ن١ ي١ ظاْهؤ١ٜنٞ تطٟ ٚاَلت
     ٍَ َٟ، بــؤ؟ َْٛاق١ؾــ١َإ نــطز٠ٚٚ ي١طــ١ َٟ، بــ١اَلّ بــ١ خعَــ١تٞ ظاْهــؤٟ رٝعًــٞ سٝػــاب ْــانط سٝػــاب ز٠نــط

َـ        َٝـط٠ ٚتـٞ ئـ١ّ َا٠ٜٚـ١ٟ نـ١ خع َٜٓسْٞ بـااَلف ي َٜع ٠ٚظٜطٟ خٛ َٜٓسْٞ بااَل ب١ض  ١تٞ ظاْهؤٜـ١نٞ  ٠ٚظاض٠تٞ خٛ
َُٜٞ نٛضزغتاْٞ ١ْنطز٠ٚٚ، خع١َتٞ ظاْهؤ١ٜنٞ تطٟ نطز٠ٚٚ، خعَـ١تٞ   َٝهٞ نطز٠ٚٚ، خؤ خع١َتٞ ١ٖض ٚاَلت
َُٝـ١           َٝػـتا زٜػـإ ٖـ١ض يـ١ ١ْقـٞ ئـ١ّ قاْْٛـ١زا نـ١ ئ َٝهٞ تطٟ نطز٠ٚٚ، ب١اَلّ ب١ ١َب١غيت ت١قاعٛزٟ ئ ٚاَلت

 اؽ.ث١غ١ْسَإ نطز٠ٚٚ ئ٠ٚ١ف ٖات٠ٚٛ، ئ٠ٚ١ف ناض٠غ١ض ب٠ٚٛ، غٛث
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 
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َٜهٞ تط. ٠ٚ١َٜٓ داض  ر١ضَٛٚ بٝدٛ
َٜع ز. قباح حمُس دمٝب:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 املاز٠ ايػازغ١:

 ع٢ً ٚظٜط ايتعًِٝ ايعايٞ ٚ ايبشح ايعًُٞ إقساض ايتعًُٝات ايميظ١َ يتػٌٗٝ تٓأٝص أسهاّ ٖصا ايكإْٛ.
 

َٜع سػٔ َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: ب١ض   حمُس غٛض٠/ د
ٍَ زاْٝـ١؟   َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١، ظؤض غٛثاؽ، ن َٞ ي١ط١ َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْط٠ٚ١، ن َٜعإ ئ ب١ض 

ٍَ زا١ْٝ، ظؤض غٛثاؽ، ب١ ظؤض١ٜٟٓ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ر١ضَٕٛٚ بؤ 1تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١، ) ( ن١ؽ ي١ط١
 َازز١ٜ٠نٞ تط.

َٜع ز  . قباح حمُس دمٝب:ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 املاز٠ ايػابع١:
 ال ٜعٌُ باٟ ْل قاْْٛٞ أٚ قطاض ٜتعاضض َع أسهاّ ٖصا ايكإْٛ.

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 
.٠ٚ١َٜٓٓ  ر١ضَٕٛٚ ب١ نٛضز١ٜن١ؾٞ بٝدٛ

َٜع ز. عُط ظيس اَري )ْٛض٠زٜين(:  ب١ض 

َٜع غ١  ضؤن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 
 َازز٠ٟ س١ٚت١ّ:

ٍَ سٛن١ُناْٞ ئ١ّ ٜاغا١ٜ.  َٞ ي١ط١ َٜت ن١ ْانؤى ب َٝهٞ ٜاغاٜٞ ْانط  ناض ب١ ٖٝض ز٠ق
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ر١ضَٕٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ض٠ئٝتإ،
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜٓسضا٠ٚ١ٜ.ثؿتطريٟ َازز٠ن١   ز٠ن١ٜٔ ٠ٚنٛ ئ٠ٚ١ٟ ن١ خٛ
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٞ قػ١ٟ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ئ١ّ َازز٠؟ ناى ز. غ١ض٠ٚض ر١ضَٛٚ.  ن
َٜع ز. غ١ض٠ٚض عبسايطظئ عُط:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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١ٚا ب١ صي١ْٚٛ َٔ ٚ ز. عُط َٔ ئ١ّ َٔ بؤ زٚا داض ١ٜى ثطغٝاض ز٠ن٠ٚ١َ١، ئاٜا ٖؤناض ن١ٝ ئ١ٚ ن١غا١ْٟ ن
َٜٓـسْٞ بـااَل ٚ ٠ٚظٜـطٟ ثـ١ض٠ٚضز٠ف      َٜع ٠ٚظٜطٟ خٛ َٝو ن١ٚا ب١ض  َٝت نات َٜعٟ ز٠ظاْ َٝؿت٠ٚٛ ب١ض  ٖ َٞ ٚاَلت١ّ ب١د
َُٝـ١ زٚٚ دـؤض خـ١َيهُإ     ٍَ ِْٝ بؤ ئ١ٚا١ْ، ئ زاْٝؿتبٕٛٚ طفتٛطؤٟ ئ١ّ باب١ت١َإ نطز ئ١ٜٚـ ٚتٞ َٔ ي١ط١

َٝهٝإ ئ١ٚا١ْٕ رٝ َٝـط٠ٟ    ١ٜ١ٖ، ١ٜن َٝو ئ ع١ًٕ ي١ داَٝعاتٞ ضقري بٕٛٚ ي١ ز٠ض٠ٚ٠ خع١َتٝإ نـطز٠ٚٚ، خـ١َيه
َٝت، ب١اَلّ  َٝت، ب١اَلّ ب١ خع١َت بؤٟ سٝػاب ب ًَ َٝ َٞ ز٠ٖ َٝو ئ١ّ ٚاَلت١ ب١د َٟ ن١غ َٝؿت٠ٚٛ نؤٕ ز٠نط ٖ َٞ ب١د

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ َاْٝع َٟ، ب١ض  َٝو ب١ ظؤض بؤٟ ز٠نط َٞ، ن١غ َٝؿ١ُضط١ٜ١ى بؤٟ سٝػاب ١ْب ن١ٝ ئ١ط١ض  ث
َٝٞ ئ١َ١ ئ١ٚ ب١ خع١َتٞ ظاْهؤٜٞ بـؤٟ سٝػـاب    َٜت، نْٛه١ ئ١ٚإ بؤٜإ سٝػاب نطا٠ٚ ب١ ث َٝتٛ ئ٠ٚ١ زاْط ب
َٝؿ١ُط١ن١، ب١اَلّ ئـ١ٚ ن١غـ١ٟ نـ١ بـ١ ظؤض زاْـ١ْطا٠ٚ بـ١ خعَـ١تٞ ظاْهـؤٜٞ بـؤٟ سٝػـاب            َٜت، ب١اَلّ ث ز٠نط

َٜت، زٚٚ دؤض خع١َت ١ٜ١ٖ دٝاٚاظ١ٜنـ١، خعَـ١تٞ َـ١ز٠ْٞ ؾـتَٝ     َٝهٞ تـط٠،     ْانط ه١، خعَـ١تٞ دـاَٝعٞ ؾـت
َٟ ئـ١ٚ ن١غـا١ْف ٠ٚنـٛ           َٟ، بط ط١ٜـ١ى ظٜـاز بهـط َٝط٠زا ئـ١ٚ ٖاٚغـ١ْط١ٝ ضابطـري َٟ ي بؤ١ٜ تها ز٠ن١ّ ئ١ط١ض بهط

َٜت، غٛثاؽ.  ئ١ٚا١ْٟ ي١ ز٠ض٠ٚ٠ ٖات١ْٚٛت٠ٚ١ ب١ خع١َتٞ ظاْهؤٜٞ بؤٜإ سٝػاب بهط
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝ َٟ بٝه١ٜٔ ب١ ٖري، ر١ضَٛٚ ناى ز. عُط.١ٜى ث  ؿٓٝاض ١ٜ١ٖ، ئٝو ْانط
َٜع ز. عُط ظيس اَري )ْٛض٠زٜين(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

( َٞ ئ١ٚاْـ١ٟ يـ١ داَٝعـاتٞ تـط خعَـ١ت      الغمطاض ايتكاعمس    ئ١َ١ ١ْقٞ قا١ْْٛن١ٜ١ ناى ز. غ١ض٠ٚض، ن١ ز٠َي
، تـ١ْٗا بـ١ ١َب١غـيت تـ١قاعٛز بؤٜـإ سٝػـاب١، ئ١َـ١        ز٠ن١ٕ ب١ خع١َتٞ رٝعًٞ ظاْهؤٜٞ بؤٜإ سٝػاب ١ْٝ

 ١ْقٞ قا١ْْٛن١ٜ١، غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٟ تؤ ب١ ١ٜى ز٠ْط ) ٠ٚ١َٜٓٓ ز. غ١ض٠ٚض ْانط ( ئ١ْساّ، ببٛض٠ بـا َـٔ قػـ١ بهـ١ّ، ت١عـسٌٜ،      11غٝاغ١ن١ خبٛ
َٝؿـٓٝاضٟ ٖـ١    َٝط٠ بـ١ ث َٜت١ ئ َٝو ز َٝو ت١عسًٜ َُٝـ١ ئـ١ّ ت١عسًٜـ١ بطـؤض ٜٔ،       9تا )٠ٚخت ( ئ١ْـساَٝـ ْـاتٛاْري ئ

َٝؿٓٝاضٟ سه١َٛت ئ١غاغ١ بؤ ١َٖٛٚ ٜاغا١ٜى، ئ١ط١ض ْا ي١ٚ  َٝؿٓٝاضٟ سه١َٛشيإ ٠ٚضططت، نْٛه١ ث ١َُٝ ث ئ
.٠ٚ١َٜٓ ٌَٝ به١ٜٔ، ر١ضَٛٚ ناى ز. قباح ١ْقٞ َازز٠ن١ خبٛ َٝؿ َٞ ٜاغا ث  ساَي١ت١زا ز٠ب

َٜع ز. قباح حمُس دمٝب:  ب١ض 
 َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 

 ١ٜ٠َٛٝ َٝٓذ١ّ ي١ َازز٠ٟ ١ٜن١َٞ قاْْٛٞ ت١عسًٜٞ ئ٠ٚ١يٞ قاْْٛٞ خس١َٟ داَٝعٞ ب١ّ ؾ ١ْقٞ ر١ق١ض٠ٟ ث
 ٖات٠ٚٛ ن١ ١َضدٞ زاْا٠ٚ بؤ ئ١ٚ ن١غا١ْ:

خاَػًا: حيتأغ ساٌَ ايًكب ايعًُٞ َٔ مل١ً ؾٗاز٠ ايمسنتٛضا أٚ َما ٜعازهلما ق اؾاَعمات ٚ املؤغػمات ايعًُٝم١       
١ٓٝ ق خاضز ايعطام بًكب٘ ايعًُٞ عٓس تعٝٓ٘ ق اؾاَعات ايعطاق١ٝ، ٚ حيتػب ضاتب٘ ايهًٞ أغم٠ًٛ بإقطاْم٘   ايطق

َٔ َٛظأٞ اـس١َ اؾاَع١ٝ، ٚ ؼتػب َس٠ اـس١َ اؾاَع١ٝ اييت قهاٖا ساٌَ ؾٗاز٠ ايسنتٛضا أٚ َا ٜعازهلا 
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ض ايتكاعس عٓس تعٝٓم٘ ق اؾاَعمات ايعطاقٝم١    ق اؾاَعات ٚ املؤغػات ايع١ًُٝ ايطق١ٓٝ ق خاضز ايعطام الغطا
 ع٢ً إٔ خيسّ فٝٗا عؿط٠ غٓٛات ق األقٌ.

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 
 بهؤ ئ١ٚ َازز٠ٟ باغِ نطز٠ٚٚ ثطؤش٠ن١، ثطؤش٠ن١.

َٜع ز. قباح حمُس دمٝب:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 ْْٛٞ أٚ قطاض ٜتعاضض َع أسهاّ ٖصا ايكإْٛ.ال ٜعٌُ باٟ ْل قا املاز٠ ايػابع١:

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

ٍَ زاْٝـ١؟   َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١، ظؤض غٛثاؽ، ن َٞ ي١ط١ َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْط٠ٚ١، ن َٜعإ ئ ب١ض 
 ٕ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط.تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١، ئ١ّ َازز١ٜ٠ ب١ نؤٟ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ر١ضَٛٚ

َٜع ز. قباح حمُس دمٝب:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 املاز٠ ايجا١َٓ:
 ٜٓأص ٖصا ايكإْٛ إعتباضًا َٔ تأضٜذ ْؿطٙ ق اؾطٜس٠ ايطمس١ٝ )ٚقا٥ع نٛضزغتإ .

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 
 ٍَ َٞ ي١ط١ َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْط٠ٚ١، ن َٜعإ ئ ٍَ زاْٝـ١؟  ب١ض  َٞ ي١ط١ زا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١، ظؤض غٛثاؽ، ن

 تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١، ئ١ّ َازز١ٜ٠ ب١ نؤٟ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ر١ضَٕٛٚ بؤ ئ١غباب َٛدٝب١.
َٜع ز. قباح حمُس دمٝب:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 األغباب املٛدب١

١ ٚ سمماًَٞ ايًكممب ايعًُممٞ ٚ األخممص بٓعممط االعتبمماض َممٔ أدممٌ تممٛفري أفهممٌ ايأممطم ألعهمما٤ اهل٦ٝمم١ ايتسضٜػممٝ
 دٗٛزِٖ ق تطٜٛط ٚ تكسِٜ املػت٣ٛ ايعًُٞ، فكس ؾط  ٖصا ايكإْٛ.

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 
 يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ر١ضَٛٚ.

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، غٛثاؽ.ت١ئٝسٟ ئ١غباب َٛدٝب١ن١ٟ ز٠ ١ٜ٠َٟٛٝ ن١ خٛ  ن١ٜٔ ب١ٚ ؾ
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٞ قػ١ٟ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ئ١غباب َٛدٝب١؟ ت١ْٗا ئاؾيت خإ، ر١ضَٛٚ.  ن
َٜع ئاؾيت ععٜع قاحل:  ب١ض 
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َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜٓس َٜعت خٛ َٜهِ ١ٜ١ٖ، ئ١ٚ ئ١غباب َٛدٝب١ٟ ن١ ب١ض  َٝض نطا٠ٚ ي١بـ١ضز٠ّ  َٔ ثطغٝاض ٠ٚ١ٜ ئ٠ٚ١ ١ْٝ ن١ ٖاٚث
َٝبِٝٓٝ ظؤض٠ ي١غ١ضٟ، غٛثاؽ. ١َُٝزا، نْٛه١ ي١ زٚاٟ ئ٠ٚ١ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ي١ب١ضز٠ّ َٔ زا١ٜ َٔ ت  ئ٠ٚ١ٟ ئ

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

٠ٚ١َٜٓ، زٚاٟ ئ٠ٚ١ ب ًَٞ ثطؤش٠ ٜاغان١ نؤٕ ٖات٠ٚٛ ئ١ٖٚا بٝدٛ ٝه١ْـ١ ض٠ئـٞ خؤتـإ،    ئ١غباب َٛدٝب١ ي١ ئ١غ
 ر١ضَٛٚ.

 
َٜع ز. قباح حمُس دمٝب:   ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 األغباب املٛدب١

بٗسف األضتكا٤ مبػت٣ٛ ايهازض ايعًُٞ ٚ األنازميٞ ٚ أعهما٤ اهل٦ٝم١ ايتسضٜػم١ٝ ٚ يتطمٜٛط ايعُمٌ اؾماَعٞ عًم٢        
ٍٟ ٜٓػذِ َع ايتغريات اؾسٜس٠ ق فاٍ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚ ايبش ح ايعًُمٞ، ٚ َمٔ أدمٌ أجيماز أضنم١ٍٝ عًُٝم١ٍ       مٛ

ضقمم١ٓٝ ٚ تؿممذٝع ايبشممح ايعًُممٞ ٚ تممٛفري ايأممطٍم املمي٥ُمم١ يممسعِ ملًمم١ االيكمماب ايعًُٝمم١ ٚ َعاؾمم١ َؿممه١ً   
 تكاعسِٖ، فكس ؾط  ٖصا ايكإْٛ.

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 
.٠ٚ١َٜٓٓ  ر١ضَٛٚ ب١ نٛضز١ٜن١ؾٞ بٝدٛ

َٜع ز. عُط  ظيس اَري خسض )ْٛض٠زٜين(: ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 ٖؤناض٠ناْٞ ز٠ضنْٛٚٞ ئ١ّ ٜاغا١ٜ

ــصإ ٚ        َٝ ــت١ٟ ٚا١ْب ــساَاْٞ ز٠غ ــ١ ئ١ْ ــ١نازضيٞ ي ــيت ٚ ئ ــازٜطٟ ظاْػ ــيت ن ــ٠ٚ١ٟ ئاغ ــيت ب١ضظنطزْ ــ١ ١َب١غ ب
َٜٓــسْٞ بــاالَ           ٍَ ٠ٚضنــ١ضخا١ْناْٞ بــٛاضٟ خٛ َٞ ي١طــ١ ١ٜ٠َٛٝى بطــٛدم َٝــساْٞ نــاضٟ ظاْهــؤٜٞ بــ١ ؾــ ٚ  ث١ض٠ث

َٜصٜٓـ٠ٚ١ٟ ظاْػـيت ٚ        َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ظاْػيت ٚ، ٖٝٓا١ْ ئاضاٟ ظ١ٜ١َٓٝ٠نٞ ظاْػـيت ثتـ١ٚ ٚ ٖاْـساْٞ ظٜـاتطٟ تٛ تٛ
َٝؿـ١ٟ خا١ْْؿـري           ض٠خػاْسْٞ ١ٖيٞ طٛدماٚ بؤ ثؿـتٝٛاْٞ يـ١ ٖـ١َيططاْٞ ْـاظ ْـاٟٚ ظاْػـيت ٚ، ناض٠غـ١ضٟ ن

َٜٓسضا.  بْٛٚٝإ، ئ١ّ ٜاغا١ٜ ز٠نٛ
َٝططٟ غ١ض َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ر١ضَٛٚ.
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜٓسَا٠ٚ١ْ ٚابعاْري ئـ١ٚ   َٜط٠ٟ ن١ خٛ ١َُٝ ي١ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ئ١غباب َٛدٝب١ن١َإ نٛضت نطز٠ٚ٠، ب١ٚ ز ئ
 باؾو٠، ئٝٓذا ض٠ئٞ، ض٠ئٞ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َا١ْ نؤٕ ق١بٛيٞ ز٠ن١ٕ، غٛثاؽ.
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َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٜهٞ تط. ٠ٚ١َٜٓ داض  ر١ضَٛٚ بٝدٛ
َٜع ز. قباح حمُس دمٝب:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 األغباب املٛدب١

َممٔ أدممٌ تممٛفري أفهممٌ ايأممطم ألعهمما٤ اهل٦ٝمم١ ايتسضٜػمم١ٝ ٚ سمماًَٞ ايًكممب ايعًُممٞ ٚ األخممص بٓعممط االعتبمماض  
 سِٜ املػت٣ٛ ايعًُٞ، فكس ؾط  ٖصا ايكإْٛ.دٗٛزِٖ ق تطٜٛط ٚ تك

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 
َٜٓسضاٜـ٠ٚ١،       ١ٜ٠َٟٛٝ نـ١ خٛ ٍَ ئ١غباب َٛدٝبـ١ بـ١ٚ ؾـ َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْط٠ٚ١ نؤٟ قا١ْْٛن١ ي١ط١ َٜعإ ئ ب١ض 

ٍَ زاْٝـ١؟ ته      َٞ ي١طـ١ ٍَ زا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظناتـ٠ٚ١، ظؤض غـٛثاؽ، نـ َٞ ي١ط١ ( 6اٜـ١ ز٠غـت ب١ضظناتـ٠ٚ١، )   ن
  َُٜٞ ٍَ زاْٝــ١، ظؤض غــٛثاؽ، بــ١ ظؤضٜٓــ١ٟ ز٠ْــط ٜاغــان١ ٚ ت١عــسًٜٞ ١ٜنــ١ّ ْــ١راظ نــطا يــ١ ٖــ١ض نــ١ؽ ي١طــ١
َٝهـط ا بـؤ     نٛضزغتإ، ثريؤظباٜٞ ي١ خ١َيهٞ نٛضزغتإ ز٠ن١ٜٔ، ثريؤظباٜٞ ي١ َاَؤغتاٜاْٞ ظاْهؤ ز٠ن١ٜٔ، بـ١ ت

 ئ١ّ ٜاغا١ٜ، ر١ضَٛٚ ناى عْٛٞ.
َٜع عْٛٞ   نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 بط ط١ٟ ئ١خريٟ ب١ضْا١َٟ ناضَإ:

َٜهدطا٠ٚ ْـا   َٝٛإ ز٠غت١اَلت١ طؿت١ٝٝنإ ٚ ض َٝسإ ي١ ْ خػت١ٓ ضٚٚ ٚ ث١غ١ْسنطزْٞ ث١ضياْٞ ٖاٚب١ؾٞ ط١ؾ١ث
 سه١َٝٛنإ.

َٝٓـ١ غـ١ض غـ١نؤٟ     زاٚا ز٠ن١ّ ي١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ، زاٚا ي١ يٝص١ْناْٞ تاٜب١شي١ْس بـ١ ثطؤش٠نـ١    بهـات ب
 يٝص١ْنإ.

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝط ) َٜت11.٠ٚ١نؤب٠ٚ١ْٚٛ ت١ئذٌٝ ز٠ن١ٜٔ بؤ ضؤشٟ نٛاضؾ١ػي١، ناتصَ َٟ ز٠نط  (، نْٛه١ ب١ضْا١َٟ ناض ْٛ
   

  

 

    
 

 
            ز.سػٔ حمُس غٛض٠                                                         غت اظيس عبسار                رط          

َٝططٟ غَٝطٟ ث١ضي١َاْٞ                                                         غهطت                          ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ      د
َٝطام                                                  – نٛضزغتإ       َٝطام                            – نٛضزغتإ              ع  ع
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 ( 21ثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )

َٜه١ٚتٞ  نٛاض ؾ١ػي١  5102\2\05ض

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ  خٛيٞ غ
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  (91ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

َٜه١ٚتٞ ؾ١ػي١نٛاض   05/2/5102 ض

َٝط )   ــصَ ٟ (ٟ 11نات ــ٠ٛض ؤ َٝـ ْٝ ــ ــ١ػي١نٛاض ضؤشٟ ث ــ١ٚتٞ  ؾ َٜه ــ١َاْٞ  13/6/3119ض ــتإ  ث١ضي  -نٛضزغ
َٝطام  َٝططٟ غ١ضؤى ٚ، ب١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ع َٜع ز. سػٔ حمُس غٛض٠ د َٝطٟ   ب١ض  َٜع رطغت دظيس عبـسار غـهطت ب١ض 

١َّٝٝخٛيٞ  (91ٟ, زاْٝؿتين شَاض٠ )ث١ضي١َإ  غت.( ٟ خؤٟ ب3119١, غاَيٞ )غ
 ب١ضْا١َٟ ناض:

َٝٞ سٛن١ُن ٟ 1993(ٟ ٖـ١َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ   1ٟ ْـاٚخؤٟ شَـاض٠ )  ٠ٚط ( ي١ ث31ٜ١(ٟ َازز٠ )1اْٞ بط ط١ )ب١ث
َٝطام, ز٠غت١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ  -ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  خـٛيٞ   (91ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بط ٜـاض  ث١ضي١َإع

١ََٝٝٞ ١َٖيبــصاضزٕ يــ١ نــات )  َٝـ ْٝــ٠ٛض ؤٟ ضؤش11ٟغــ َٜهــ١ٚتٞ  (ٟ ثــ بــ١ّ  زا 13/6/3119نــٛاض ؾــ١ػي١ ض
َٝت: ١ٜ٠َٛٝ ب  ؾ

َٜدــطا٠ٚ  -1 َٝٛإ ز٠غ١اَلت١طؿــت١ٝنإ ٚ ض  َٝسإ يــ١ْ خػــت١ٓض ٚٚ ٚ ث١غــ١ْسنطز٢ْ ثــ١ضيا٢ْ ٖاٚب١ؾــ٢ ٚ ط١ؾــ١ث
 ْاسٛن١ُٝٝنإ.

٢َُٜ نٛضزغتإ.-3 َٝؿٓٝاض٣ ٜاغا٣ يٝص٣١ْ ثاضا ئَٛيُج٢ ي١ٖ١ض َٜٓس٣٠ٚ١ْ ١ٜن٢َ١ ث  خٛ
َٜٓس٣٠ٚ١ْ ١ٜن١َ-9 َٜسا٢ْ خـاْٛٚ  خٛ َٝب١د٢َ نطز٢ْ ٜاغا٣ ب١نط َٜصنطز٣٠ٚ١ْ َا٣٠ٚ د َٝؿٓٝاض٣ ٜاغا٣ زض ٢ ث

 3118(٣ غاَي٢ 9ب١ض٠ شَاض٠)
ــ١ض      -4 ٍَ ي١ب١ضاَب ــ١ثا ــ١تٝإ خطا٠ٚت ََٛ ــا٣١ْ ت ــٛضز٢ْ ئ١ٚن١غ َٝب ــاض٣ ي ــط ؤش٠ بط ٜ َٛنطزٕ ث ــ ــت١ٓض ٚٚ طفتٛط خػ

٣َٛ ب١ؾساضبْٛٚٝإ ي١ بعٚٚت١ٓٚ  ٠نا٢ْ ض ظطاض٣ خٛاظ٣ ط١زي نٛضز.ئ١ٚناالنٝا٣١ْ ئ١دماَٝإ زا٠ٚ ب١ٖ
َٜع  َٝططٟ ب١ض   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ سػٔ حمُس غٛض٠/ د

 ب١ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ.
َٞ ئ١نـــ١ٜٔ ، غــ١ضؤنا١ٜت٢ ث١ضيـــ١َا٢ْ نٛضزغـــتا٢ْ      بــ١ْاٟٚ طـــ١يٞ نٛضزغــتإ، زاْٝؿـــت١ٓن١َإ ز٠غـــت ثــ

  ٚ ــسا٢ْ زٚ َٜ ــٛزي طط ــٛاض٠ّ ، خ ــصاضزٕ، غــاَي٢ ن ٢َ١َٝٝ ١َٖيب ــ َٝطام،خــٛزي غ ــذي ع ــاض٣٠ زاْٝؿ ، ض ؤش٣  ٠91ّ ، شَ
 ، ب١ضْا٣١َ ناض: 3119-6-13زاْٝؿذي 
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َٝٞ سٛن١ُنا٢ْ بط ط١) ٣  1993(  ٖـ١َٛاضنطا٣ٚ غـاَي٢   1( ي١ث١ٜط ٣ٚ٠ ْاٚخ٣ٛ شَاض٠ )31(٣ َازز٣٠)1ب١ث
َٝطام، ز٠غت٣١ غ١ضؤنا١ٜت٢ ث١ضي١َإ بط ٜاضٜسا ب١ضْا٣١َ نـاض٣  زاْٝؿـت٢ٓ شَـاض٠)     ث١ض ي١َا٢ْ نٛضزغتا٢ْ ع

َٜهـ١ٚت٢  19 َٝـ ٠ْٛٝض ؤ ض ؤش٣ نٛاضؾ١ػي١ ، ض  ٢َ١َٝٝ ١َٖيبصاضزٕ ، ي١نات زٚٚ ٣ْٛٝ زٚا٣ ث (٣ ٜاغا٣ خٛزي غ
١ٜ٠َٛٝب٢َ.15-5-3119  زا ب١ّ ؾ

َٜدــطا٠ٚ  -1 َٝٛإ ز٠غ١اَلت١طؿــت١ٝنإ ٚ ض  َٝسإ يــ١ْ خػــت١ٓض ٚٚ ٚ ث١غــ١ْسنطز٢ْ ثــ١ضيا٢ْ ٖاٚب١ؾــ٢ ٚ ط١ؾــ١ث
 ْاسٛن١ُٝٝنإ.

3-َٝ َٜٓس٣٠ٚ١ْ ١ٜن٢َ١ ث ٢َُٜ نٛضزغتإ.خٛ  ؿٓٝاض٣ ٜاغا٣ يٝص٣١ْ ثاضا ئَٛيُج٢ ي١ٖ١ض
َٜسا٢ْ خـاْٛٚ  -9 َٝب١د٢َ نطز٢ْ ٜاغا٣ ب١نط َٜصنطز٣٠ٚ١ْ َا٣٠ٚ د َٝؿٓٝاض٣ ٜاغا٣ زض َٜٓس٣٠ٚ١ْ ١ٜن٢َ١ ث خٛ

 3118(٣ غاَي٢ 9ب١ض٠ شَاض٠)
4-      ٍَ ــ١ثا ــ١تٝإ خطا٠ٚت ََٛ ــا٣١ْ ت ــٛضز٢ْ ئ١ٚن١غ َٝب ــاض٣ ي ــط ؤش٠ بط ٜ َٛنطزٕ ث ــ ــت١ٓض ٚٚ طفتٛط ــ١ض خػ ي١ب١ضاَب

٣َٛ ب١ؾساضبْٛٚٝإ ي١ بعٚٚت٠ٚ١ٓنا٢ْ ض ظطاض٣ خٛاظ٣ ط١زي نٛضز.  ئ١ٚناالنٝا٣١ْ ئ١دماَٝإ زا٠ٚ ب١ٖ
َٜع   َٝطٖات٢ٓ بــ١ض  زاٚا ي١يٝصْــ١نا٢ْ ٜاغــاٜٞ ٚ نؤَــ١َي٢ َــ١ز٢ْ٠ ز٠نــ١ٜٔ رــ١ضَٛٚ بؤغــ١نؤ٣ يٝصْــ١نإ ، بــ١خ

َٝطٖات٢ٓ ب١ض  َِٜ بؤناضٚبـاض٣ ث١ضيـ١َإ     ٠ٚظٜط٣ زاز ز٠ن١ٜٔ بؤ ث١ض ي١َا٢ْ نٛضزغتإ ،  ب١خ َٜع ٠ٚظٜـط٣ ٖـ١ض
ــ٢َ١ ب١ضْاَــ٣١ نــاض ، خػــت١ٓض ٚٚ ٚ            َٜٝٓــ١ غــ١ض خــاَي٢ ١ٜن ــتا ز ٍَ ٠ٚرــس ٜا٠ٚض٠نــا٢ْ ، ئٝػ ــ١ٜٔ ي١طــ١ ز٠ن
َٜدـطا٠ٚ ْاسهَٛٝٝـ١نإ       َٝـٛإ ز٠غـ١اَلت١ طؿـت١ٝٝنإ ٚ ض َٝسإ ي١ ْ ث١غ١ْسنطز٢ْ ث١ضيا٢ْ ٖاٚب١ؾ٢ ٚ ط١ؾ١ث

 ٢ْ ٖاٚب١ف،يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف بؤ خٜٛٓس٣٠ٚ١ْ ث١ضيا
َٜعع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜعإ ئ١ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝسإ يـ١    بط ط٣١ ١ٜن٢َ١ ب١ضْا٣١َ ناض٣ ئ١َط ؤَإ خػت١ٓض ٚٚ ٚ ث١غ١ْسنطز٢ْ ث١ضيا٢ْ ٖاٚباؾ٢ ٚ ط١ؾـ١ث
َٜع غــ١ضؤنٞ    ــ١ض َٜهدــطا٠ٚ ْاسه١َٝٝٛنإ،ب ــت١ٝٝنإ ٚ ض  ــٛإ ز٠غــ١اَلت١ طؿ َٝ ــاف  ْ َٝه٢ ٖاٚب ــ١َإ، ض اثــؤضت ث١ضي

َٛضتـ٣١ نـطز٠ٚٚ    3119-5-39ي١  116ئاَاز٠نطا٠ٚ ٠ٚ يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ ب١ ْٛٚغطا٣ٚ شَاض٠  ثؿتطري٣ ي١ٚ ض اث
َٜٓـــ١ضاْٝإ    َٚنا١ٜت٢ ث١ضيـــ١َإ نـــطز٠ٚٚ ، زاٚا ز٠نـــ١ّ يـــ١ ئ١ْـــساَا٢ْ غـــ١ض غـــ١نؤ ن١ْٛ ٚ ئاض اغـــت٣١ غـــ١ض

،٠ٚ١َٜٓٓ  ض اثؤضت١ن١ٜإ خبٛ
َٜع سػٔ حمُس غ َٝطٛض٠/ ب١ض  ط٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:د

 ر١ضَٛٚ ناى زاْا.
َٜع ز.زاْا غعٝس قؤر٢:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝـٛإ    َٝسإ يـ١ ْ َٛضت٢ يٝص٣١ْ نؤ١ََي٢ ١َز٢ْ٠ ٚ يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ غ١باض٠ت ب١  ث١ضيا٢ْ ٖاٚب١ؾ٢ ٚ ط١ؾ١ث ض اث
َٜهدطا٠ٚ ْاسه١َٝٝٛنإ ، غاَي٢  (٣  ١1ضي١َا٢ْ نٛضزغـتإ ٜاغـا٣ شَـاض٠ )   ث 3111ز٠غ١اَلت١ طؿت١ٝٝنإ ٚ ض 

َٜهدطا٠ٚ  ْاسه١َٝٝٛنا٢ْ ث١غ١ْس نطز،  ض 
َٜدــطا٠ٚ    َٝبــ١د٢َ نطزْــ٠ٚ١ زٚا٣ ئــ٣٠ٚ١ ر١ضَاْطــ٣١ ض  ٍَ ن١ٚتــ١ بــٛاض٣ د ئــ١ّ ٜاغــا١ٜ زٚا٣ ْعٜهــ٣١ زٚٚ غــا
ــطا٠ٚ     َٜدـ ــاض٣ ض  ــت٣٠ٚ١ٓ ناضٚبـ َٜهدػـ ــاض٠ ض  ــؤ زٚٚبـ ــ١ْطا٣ٚ طـــطٜٓطٔ بـ ــ١ظضا ، ئ١َاْـــ١ ٖـ ْاسهَٛٝٝـــ١نإ زاَـ

ــو     ْ َٜ ــإ ٚ زاّ ٚ ز٠ظطانــإ ض  َٜدطا٠ٚن ــٛإ ض  َٝ ــا١ٜنا٢ْ ْ ــس٣ رــ١ض٢َ ٚ ٜاغ اسهَٛٝٝــ١نإ، ئــ١ّ ٜاغــا١ٜ ث٠ٜٛ١ْ
َٜٝٛػـتُإ بـ١     َٝسا٢ْ نؤ١ََيطا١ٜن٢ زضيٛنطاغـ٢ ث َٝسا٢ْ نؤ١ََيطا٣ ١َز٢ْ٠ ٚ ث١ض٠ ث ز٠خات، ب١اَلّ بؤ ط١ؾ١ ث

١ٝنإ ز٠غــ١اَلت٢ ٜاغــا زاْــإ ٚ ب١َيطــ١ ْا١َٜــ١ن٢ ٖاٚبــ١ف ١ٖٜــ١ ن١غٝاغــ١ت ٚ غــواتٝص٣ ز٠غــ١اَلت١ طؿــتٝ  
َٜدـطا٠ٚ ْاسهَٛٝٝـ١نإ زٜـاض٣ ز٠نـات ب١ضاَبـ١ض ٜـ١نوٚ بـ١ ئاَـادم٢           َٞ نطزٕ، ٖـ١ض٠ٖٚا ض  َٝب١د ز٠غ١اَلت٢ د
َٝٛإ ز٠غـ١اَلت١ طؿـت١ٝٝنإ ٚ            َٝسإ يـ١ْ ناض٣ ٖاٚبـ١ف ي١غـ١ض نـ١ْس ب١َٓاٜـ١ى، ثـ١ضيا٢ْ ٖاٚب١ؾـ٢ ط١ؾـ١ث

ــ١ ْا١َٜــ١   ــ١ٚ ب١َيط ــطا٠ٚ ْاسهَٛٝٝــ١نإ ئ َٜهد ــ١     ض  ــ٠ٚٛ  ن ــ٠ٚ١ غ١ضنــا٣٠ٚ ططت ــت١ٓ ٖاٚب١ؾ َٝط١ٜؿ ــ١ٚ ت ــ١ ي ن
َٚغـ٣١        َٜٝٛػـت ز٠نـات ز٠غـ١اَلت١ طؿـت١ٝٝنإ يـ١ ثط  َٝه٢ زضيٛنطاغ٢ ط١ؾ١ غ١ْسٚٚ ث بؤن١غجاْس٢ْ غٝػت١َ
َٜهدطا٠ٚنـإ ٚ        َٜهدـطا٠ٚ ْاسهَٛٝٝـ١نإ بهـ١ٕ،  ٖـ١ض٠ٖٚا ض  زضٚغت نطز٢ْ بط ٜاضزا ب١ؾساض٣ بـ١ٖاٚٚاَلت٢ ٚ ض 

َٜٛــ١ يــ١ّ ث١ضياْــ١زا ال١ْٜــ١نإ          زاَٛٚز٠ظطانــإ زش٣  ٜــ١نو ْــري ، بــ١َيهٛ ض ؤَيــ٢ تــ١ٚاٚناضٜإ ١ٖٜــ١ ١ٖضب
ٍَ ٜـــ١نو ز٠نـــ١ٕ بؤنـــاض٣ ٖاٚبـــ١ف    ١ٜ٠َٛٝن٢ ٖاٚتـــا غـــ١ضب١خؤ ٚ ؾـــ١راف ٚ ١ٜنػـــإ َا١ََيـــ١ ي١طـــ١ ب١ؾـــ

َٝبـ١د٢َ نـطا٠ٚ     َٜهـسا د ْٛٝ ٚ ٍَ ٚ ي١غ١ضئاَادم١نا٢ْ ئ١ّ ث١ضيا١ْ ، ثطؤغ٣١ ئاَاز٠نطز٢ْ  ث١ضيإ ي١َا٣٠ٚ غـا
َٜت، َٝو ز َْٛاغ٢ غ١ض٠ن٢ ث  ي١ غ٢َ ق

 قؤْاغ٢ ئاَاز٠نطز٢ْ ض ٠ؾٓٛٚغ٢ ١ٜن٢َ١ ث١ضيا١ْن١ .-1
َٜصناض٣.-3  قؤْاغ٢ ئاطازاضنطز٠ٚ١ْ ٚ ض اٚ
 قؤْاغ٢ زاْٛغتإ ٚ ث١غ١ْسنطزٕ. -9

َٛتـا٢ٜ غـاَي٢          َٚنـ٣١ ث١ضيا١ْنـ١ يـ١ ن َٜهـاض٣ تاٜبـ١ت٢ ١ٖٜـ١، بري َْٛاغ١ٚناالن٢ ٚ ض  َٝصْـ٣١    ١ٖ3111ضق ٚ يـ١ ي
َٜهدـطا٠ٚ ْاسهَٛٝٝـ١نإ          نؤ َِٜ ٚ ض  َٜٓـ١ضا٢ْ سهَٛـ١ت ٚ غـ١ضؤنا١ٜت٢ ٖـ١ض ْٛ ٍَ َٜـص ي١طـ١ ١ََي٢ َـ١ز٢ْ٠ ب١ض اٚ

َٝس٠ن١ٕ زٚا٣ زضٚغت نطز٢ْ نؤَٝت٣١  3113طفتٛطؤنطا٠ٚ ، ب١اَلّ ناض٠ ثطانتٝه١ٝنإ  ي١ ب١ٖاض٣  ز٠غت ث
َٝهاض٣ ث١ضيا١ْنـ١ ، ٖـ١ض٠ٖٚا يـ١نؤتا٢ٜ     َٝب١د َٜـصناض٣ ض    3113د َٝـو ٖـات بـؤ     ز٠غـت٣١ ض اٚ َٜهدطا٠ٚنـاْٝـ ث

َٝهاض٠ٚ٠       ــ١د َٝب ــ٣١ د ــ١ٕ نؤَٝت ــ١ ي١الٜ ــ٣١ ث١ضيا١ْن ــإ ، ثطؤغ َٜهدطا٠ٚن ــؤز٠ْط٢ ض  ــتهطز٢ْ ن ــؤٚ زضٚغ طفتط
َٜهدطا٠ٚنــإ      ــصناض٣ ض  َٜ َٝبــ١د٢َ نــاضٚ ز٠غــت٣١ ض اٚ َْٛــاغ٢ ز٠َٚٚــ٠ٚ١ نؤَٝتــ٣١ د غ١ضث١ضؾــت٢ نــطا٠ٚ، يــ١ ق

ٌَٝ ناضٜــإ نــطز٠ٚٚ، قؤْــا   ١ٜ٠َٛٝن٢ تــ١ضٜب ٚ ثــ١ض٠ي غ٢ ١ٜنــ١ّ نــ١ ئاَــاز٠نطز٢ْ ض ٠ؾٓٛٚغــ٢ ١ٜنــ٢َ١  ب١ؾــ
٠َٜٛ ن٠ٚٛ ،  ن١ن١ْسٜٔ نؤبْٛٚـ٠ٚ١ٚ   َٝب١د٢َ ناض٠ٚ٠ ناضٚ ناالن١ٝنا٢ْ ب١ض  ث١ضيا١ْن١ٜ١ ي١ال١ٜٕ نؤَٝت٣١ د

َٝهاض ي١ ) َٝب١د َٜت ٚ ٖـ١َٛٚ ال١ْٜـ١   1+15ٚؤض نؿؤخ ٚ نؤْفطاْػ٢ ي١ خؤ ططت٠ٚٛ ، نؤَٝت٣١ د َٝهس ( ن١ؽ ث
١ٜ٠َٛٝ ) ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نإ ب١ؾساضٜ َٝسا ١ٜ١ٖ ، ب١ّ ؾـ ١َْٛ     8إ ت ١َٜٓضاٜـ١ت٢ رطانػـٝ ( ئ١ْـسا٢َ ث١ضيـ١َإ ن١ْٛ
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ــ١ٕ )   ــاٚاظ ز٠نـ ــ١َا٢ْ دٝـ ــ٣١ ث١ضيـ ــإ ٚ يٝصْـ ــطا٠ٚ   3دٝاٚاظ٠نـ َٜهدـ ــ٣١ ض  ــ١ت ي١ر١ضَاْطـ ــ١ض٣ سهَٛـ َٜٓـ ْٛ )
   ( ، َِٜ َٜو ي١غــ١ضؤنا١ٜت٢ ٖــ١ض َٜٓــ١ض َٜهدــطا٠ٚ ْاسهَٛٝــ١نإ ، ٖــ١ض٠ٖٚا     4ْاسهَٛٝــ١نإ ، ْٛ َٜٓــ١ض٣ ض  ْٛ )

ٍَ ئـ١ٚ        ب١ َٝض نـطا٠ٚ ي١طـ١ َٝهاضٜـ ٖـاٚث َٝبـ١د َٜٛب١ض٣ ثط ططا١َنا٢ْ يٝٓؤثؼ ، ْا٣ٚ ئ١ْـساَا٢ْ نؤَٝتـ٣١ د ض 
َٜـصناض٣ ي١غـ١ض ض ٠ؾٓٛٚغـ٢ ث١ضيا١ْنـ١        ض اثؤضت١ ، ي١قؤْاغ٢ ز١َ٠ٚٚ  ن١ بطٜت١ٝ ي١ٖ١َيُـ١ت٢ ٖؤؾـٝاض٣ ٚ ض اٚ

َٜهدطا٠ٚنإ َٜصناض٣ ض  ئ١دماّ زضا٠ٚ ، يـ١ّ قؤْاغـ١زا ظٜـاتط     ناالن١ٝ غ١ض٠ن١ٝنإ ب١ظؤض٣ ي١ال١ٜٕ ز٠غت٣١ ضاٚ
ٍَ    35ي١ ) َٜـص ٚ طفتٛطـؤ ي١طـ١ َٜٓـ١ض٣  ظٜـاتط )  ( نؤب٠ٚ١ْٛ ٚ  ٚؤضنؿؤخ ئ١دماّ زضا٠ٚ ، ض اٚ ْٛ511 ٚ َٜهدـطا  ( ض 

َٜٓـ١ض٣            َٜهدطا٠ٚنـإ غـ١باض٠ت ب١ض ٠ؾٓٛٚغـ٢ ث١ضيا١ْنـ١ ٜـ١ى خـطا٠ٚٚ ْٛ نطا٠ٚ ، يـ١ّ قؤْاغـ١زا بؤنـ٢ْٚٛ ض 
  ّ ١َٝٝ َٜهدطا٠ٚنإ بؤقؤْـاغ٢ غـ ١ََٝٝسا بؤنـ٢ْٚٛ ال١ْٜـ١نإ          ض  ٚ نؤتـا٢ٜ ز٠غـت ْٝؿـإ نـطا٠ٚ ، يـ١قؤْاغ٢ غـ

َٜه٢) َٝعططز َٜهدطا٠ٚنإ ١ٜندطا٠ٚ ي١ َ ١َٜٓضا٢ْ ض  َٝهاضٚ ْٛ َٝب١د ي١  3119( ض ؤش٠ ي١ ئ١ثط٢ًٜ 9ي١نؤَٝت٣١ د
ٍَ ئ١دمَٛـ٢ْ١ ٠ٚظٜـطإ ئـ١دماّ زضا٠ٚ ، ٖـ١ض٠ٖٚا  رطانػـ      َٜص ي١ط١ َٝط، ١ٖضي١ّ قؤْاغ١زا زٚا ض اٚ ٝؤ١ْنا٢ْ ١ٖٚي

ث١ضيــ١َإ يــ١ زٚا ز٠قــ٢ ث١ضيا١ْنــ١ ئاطازاضنطا١ْٚتــ٠ٚ١ ، ي١غــ١ض٠تا٣ ثطؤغــ١ن٠ٚ١ غــ١ضؤنا١ٜت٢ ث١ضيــ١َإ ٚ 
َٝه٢ يــ١ٚ دــؤض٠ ز٠ضبط ٜــ٠ٛ ،    غــ١ضؤنا١ٜت٢ ئ١دمَٛــ٢ْ١ ٠ٚظٜــطإ ثؿــتٝٛا٢ْ خؤٜــإ بــؤ ئاَــاز٠نطز٢ْ ثــ١ضياْ

َٜو ن١ٚتٔ ن١ب١ٖاٚب١ؾ٢ ث١ضيا١ْن١ ئاَـاز٠ بهـ١ٕ ٚ يـ١ ث١    ضيـ١َا٢ْ نٛضزغـتإ ث١غـ١ْس بهـط٣َ ،     ال١ْ١ٜنإ ض 
ــ١ٚت٢ٓ     َٜهـ ــ٢ ض  ــ١ْس نطزْـ ٣٠َٛٝ ث١غـ ــ ــ١َإ ؾـ ــ١ف ب١ٖـ ــ٣٠ٚ١ ث١ضيا١ْنـ ــاْٝع٢َ ١َٖٛاضنطزْـ ــ١ض٠ٖٚا َٝهـ ٖـ
َٝتـــ١ بٓـــ١َاٚ   َٜهدـــطا٠ٚ ْاسهَٛٝٝـــ١نإ ز٠ب ٍَ ٜاغـــا٣ ض  ي١غــ١ضنطا٠ٚ ، ث١غـــ١ْس نطزْـــ٢ ئـــ١ّ ث١ضياْـــ١ يـــ١ثا

٢َُٜ نٛضزغـتإ ، ٜاغـان١ ناضٚبـاض٠ ر١ضَٝـ١نا٢ْ     ظ١ٜ١َٓٝ٠ن٢ ي١باض بؤط١ؾ١ نطز٢ْ نؤ١ََيطا٣ ١َز٢ْ٠ ي١ٖ١ ض
ــو خػــت٢ٓ ب١ضثطغــاض١ٜت٢ ئــ١خالق٢ ٚ      َٜ َٝتــ١ ٖــؤ٣ ض  َٝهــسا ث١ضيا١ْنــ١ ز٠ب ــو ز٠خــات ي١نات َٜ ض ٜهدطا٠ٚنــ١ ض 

    ٚ ــإ  َٜهدطا٠ٚنـ ــٛإ  ض  َٝـ ــ١نا٢ْ ْ ــ١نوٚ ث٠ٜٛ١ْسٜـ ــ١ض ٜـ ــ١نإ ب١ضاْبـ ــ٢ٜ١ ال١ْٜـ ــت١ٝنإ   ثٝؿـ ــ١اَلت١ طؿـ ز٠غـ
َِٜ ٚ ١ٜنــ١ّ ٚاَلتــري يــ١ ْاٚنــ١ن١زا ز٠بٝٓــ١ خــا٢ْ٠ٚ   بــ١عاز٠ت٢ ز٠نــات ، ب١زاَــ١ظضا٠ٜٚٞ َُٝــ١ ١ٜنــ١ّ ٖــ١ض ئ

   َِٜ َٜــت نؤَــ١َيطا٣ َــ١ز٢ْ٠ يــ١ ٖــ١ض َٝبــ١د٢َ بهط َٝو بــ١ غــتاْساضت٢ دٝٗــا٢ْ ، نــ١ ئ١طــ١ض بــ١ باؾـ٢ د ثـ١ضياْ
َٝتــ١ ب١َٓاٜــ١ن٢ طٛدمــاٚ بؤزضٚغــت نطزْــ٢ نؤ١ََيطاٜــ١ن٢ نًتــٛض٣  ١ٜ٠َٛٝن٢ ب١ضنــاٚ ط١ؾــ١ز٠نات ٚ ز٠ب ب١ؾــ

َٜٓسْـ٣٠ٚ١ ز٠قـ٢ ث١ضيا١ْنـ١ ، ث١ضيا١ْنـ١ خباتـ١         زضيٛنطاغ٢ ، ي١ غ١ضؤنا١ٜت٢ ث١ضيـ١َإ زاٚانـاضٜٔ زٚا٣ خٛ
َٝٛإ      ب١ضز٠غت٢ ث١ضي١َاْتاضإ بؤ ز٠ْطسإ ي١غ١ض٣ ٚ ث١غ١ْسنطز٢ْ. َٝسإ يـ١ْ ثـ١ضيا٢ْ ٖاٚب١ؾـ٢ ٚ ط١ؾـ١ث

َٝؿــ١   ٢َُٜ نٛضزغــتإ زاؾــدطا، ث َٜهدــطا٠ٚ ْاسهَٛٝٝــ١نإ يــ١ ٖــ١ض ن٢ ئــ١ّ ث١ضياْــ١ ز٠غــ١اَلت١ طؿــت١ٝنإ ٚ ض 
َٞ نطزٕ  َٝب١د َٝٛإ ز٠غ١اَلت١ طؿت١ٝٝنإ ن١ بطٜت١ٝٝ ي١ ز٠غ١اَلت١نا٢ْ ٜاغازاْإ ٚ د َٜه١ٚت٢ٓ ْ بطٜت١ٝٝ ي١ ض 
٢َُٜ نٛضزغـتإ زاؾـدطا ، ئاَـادم٢ طؿـت٢ ث١ضيا١ْنـ١ بطٜتٝٝـ١ يـ١           َٜهدطا٠ٚ ْاسه١َٝٝٛنإ يـ١ ٖـ١ض ٍَ ض  ، ي١ط١

َٝهــ١   ــ١ضد١ّ ال١ْٜــ١نإ ث ــ١ْط٢   دــ١خت نطزْــ٠ٚ١ يــ٣٠ٚ١  غ ــ٢ ٚ ١َٖاٖ ــاضاٚ بــ١ ٖاٚب١ؾ ١ٜ٠َٛٝن٢ ن ــ ٠ٚ ب١ؾ
ــ١ز٢ْ٠    ــ١َيطا٣ َـ ــ٢ ٚ نؤَـ ــ٢ زضيٛنطاغـ ــ١ٚ نطزْـ ــت٢ ثتـ ــ١ٕ ب١َ١ب١غـ ــ ،ناضز٠نـ ــ١ت٢ ٚ غـ ١قاَطري٣ نؤ١َاَلٜـ

ــ١ضَاْ ــ١        ط ر ــ١ّ ث١ضياْ ــا٢ْ ، ئ ــ١َيطاٚ ٖاٚٚاَلتٝ ــتإ ٚ نؤَ ٢َُٜ نٛضزغ ــ١ض ــس٣ ٖ َٝٓاٚ ب١ضش٠ٚ٠ْ ــ١ث ــاف ي ٠ٚا٢ٜ ب
َٝٛإ ز٠غ١اَلت٢ ٜاغا زاْإ ٚ ض ٠ْطسا٣٠ٚ١ْ غٝاغ١ت٢ بٛاض٣ ٖاٚناضٜ َٝه٢ ب١ٓض ٠ت٢ ي١ث٠ٜٛ١ْس٣ ْ ١ٝ ٠ٚى قؤْاغ
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ــطام ، ز٠غــ١اَلت١ طؿــت١ٝٝنإ ٚ     َٝ ٢َُٜ نٛضزغــتا٢ْ ع َٜهدــطا٠ٚ ْاسهَٛٝٝــ١نا٢ْ ٖــ١ض ٍَ ض  َٝهطزٕ ي١طــ١ َٝبــ١د د
ــٓٔ ٚ       َٝ ــو بٗ َٝ ــو ث ــ١ٚ ٚ باؾ ــ١ن٢ ثت ــتا٠ٚ١ْ ث٠ٜٛ١ْسٜٝ ــا٣ زاْٛغ َٜط ــ١ ض  ــٛأْ ي ــ١نإ ز٠ت ــطا٠ٚ ْاسهَٛٝٝ َٜهد ض 

َٝٓٔ ، ٠ٚى نؤٕ ي١ ئاَادم١نا٢ْ ٜاغا٣ شَاض٠) َٜهدـطا٠ٚ ْاسهَٛٝٝـ١نإ     3111( ٣  غـاَي٢  1بٝه١غج ٜاغـا٣ ض 
َٝٓا٢ْ     َٝٓاٚ بــ١زٜٗ َٝط١ٜؿــت٣١ٓ ن١يــ١ث َٝت بـ١ٚ ت ٢َُٜ نٛضزغــتإ ٖــات٠ٚٛ ، ئـ١ّ ث١ضياْــ١ ثؿــت ز٠ب١غــت يـ١ ٖــ١ض

َٝه٢ زضيٛنطاغـ٢ بـ١ضز٠ٚاّ ٚ ط١ؾـ١ غـ١ْسٚٚ ز٠بـ٢َ يـ١ ثط ؤغـ٣١ زضٚغـته         طز٢ْ  بط ٜـاضٚ غٝػـت٢َ١   غٝػت١َ
ــ١ ض ٕٚ        ــ١ّ خااَلْ ــ١ ئ ــ١ّ ث١ضياْ ــ١ٕ ، ئ ــ١نإ به ــطا٠ٚ ْاسهَٛٝٝ َٜهد ــ١ٖاٚٚاَلتٝإ ٚ ض  ــت١ٝٝنإ ب ــ١اَلت١ طؿ ز٠غ

 ز٠نات٠ٚ١،
َٜدطا٠ٚ ْاسه١َٝٝٛنإ .  -1  ض ؤَي٢ ت١ٚاٚ ناض٣ ز٠غ١اَلت١ طؿت١ٝٝنإ ٚ ض 
َٝٛإ ١ٖضز -3  ٚٚال١ْ١ٜن١.ثط٠ْػٝج١نإ ٚ ئاَادم١نإ َٚٝهاْٝع٢َ  ٖاٚناض٣ ْ
َٝه٠ٚ١ ناضنطزٕ ٚ ٖاٚ ب١ؾ٢ نطزٕ. -9  ئ١ٚي١ٜٚات٢ ٖاٚناض٣ ٚ ث
َٜط٣ نطزٕ. -4 َٝهطزٕ ٚ ناٚز َٝب١د  َٝهاْٝع٢َ د

َٝت، َٓٝ  ئ١ّ ث١ضيا١ْ ئ١ّ خااَل٣١ْ خٛاض٠ٚ٠ ز٠غ١غي
ــ١اَلت١         -1 ــ١ ز٠غ ـــ ي ــتٝٛا٢ْ زاضاٜ ــ١ض ثؿ ــ١ت ئ١ط ــ١نإ ت١ْاْ ــطا٠ٚ ْاسهَٛٝٝ َٜهد ــ١ضب١خؤ٢ٜ ض  ــت٢ٓ غ ثاضاغ

 ٕ ٠ٚضبططٕ.طؿت١ٝٝنا
َٝسا٢ْ نؤ١ََيطا١ٜن٢ زضيٛنطات. -3 َٜهدطا٠ٚ ْاسه١َٝٝٛنإ ي١ ط١ؾ١ث  ب١ؾساض٣ ناضا٣ ض 
َٜدطا٠ٚ ْاسه١ٜٝٛنإ ي١ ئ١دما٢َ ناالن١ٝٝنا٢ْ زانؤن٢ نطزٕ ب١ضاَب١ض ب١ز٠غ١اَلت١ طؿت١ٝٝنإ. -9  َار٢ ض 

َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ َٝطب١ض  ط٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:د
 ر١ضَٛٚ ناى عُط.

َٜع  عُطقسٜل حمُس)١ٖٚضا٢َ(: ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــطا٠ٚ       َٜهدـ َٝهطزٕ ٚ ض  ــ١د َٝبـ ــازاْإ ٚ د ــ١الٍِت٢ ٜاغـ ــت١ٝنإ ز٠غـ ــ١اَلت١ طؿـ ــ١ت٢ ، ز٠غـ ١َٜٓضاٜـ ــ٣١ ْٛ ب١ٜآْاَـ
ْاسه١َٝٝٛنإ ب١ٖاٚب١ؾ٢ ب١ْس٠نا٢ْ ئـ١ّ ث١ضياْـ١ٜإ زاض ؾـت ، ث١ضيـ١َا٢ْ نٛضزغـتإ ث١غـ١ْس٣ نـطز يـ١         

َٚش٠ن١ ، ئ١ط١ض ئ١َط ؤ َٜت ، ب١ٖاٚ ثط٠ْػٝج١نإ ٖاٚب١ؾ٢  ض  ث١غ١ْسبهط٣َ ئ١ٚنات١ ض ؤش٠ن١ ب١ ئ١َط ؤ  زائ١ْط
١ٜٝ٠َٛٝن٢ ثط با١ٜر ٚ ٖاٚتا ي١ْاٚ نؤ١ََيطـ١زا   َٜهدطا٠ٚ ْاسه١َٝٝٛنإ ب١ؾ ٖاٚتا١ٜ ، ز٠غ١اَلت١ طؿت١ٝٝنإ ٚ ض 

َٝٔ بـــ١ ض ؤزي ز٠   َٜهدـــطا٠ٚ ْاسهَٛٝٝـــ١نإ زاْـــس٠ْ َٝـــط ٕ ، ض  َٝط ٣ ز٠ط غـــ١اَلت١ طؿـــت١ٝٝنإ نـــ١  ض ؤَيـــ٢ تـــ١ٚاٚط
َٜطزضابٔ ، ز٠غ١اَلت١ طؿت١ٝٝناْٝـ ثاب١ْس ز٠بٔ ب١ ثاضاغذي ٚ ب١ضظ ضاططتٓـ٢   ١ٜ٠َٛٝن٢ زضيٛنطات٢ ١َٖيبص ب١ؾ
ــ١ناْٝإ ٚ ئ١دماَـــسا٢ْ        ــإ ي١زاض ؾـــت٢ٓ ئاَادمـ ــت٢ٓ خؤٜـ َٜهدػـ َٜهدطا٠ٚناْٝـــإ ي١ض  ــإ ٚ ض  ــار٢ ٖاٚٚاَلتٝـ َـ

٣٠َٛٝ ٜاغازا ، ١ٖضزٚٚ ٢َٜٓ ناالن١ٝناْٝإ ي١ نٛاضن َٝٔ ب١با١ٜر ٚ ب١ٖا٣ ١ٖب٢ْٚٛ ث٠ٜٛ١ْس١ٜن٢ ئ١ض ال زاْس٠ْ
١ٜ٠َٛٝن٢ ناضاتط ،ٚٚ ٖاٚب١ؾ٢  َٝٓاٚ ب١ضش٠ٚ٠ْس٣ طؿت٢ ب١ؾ  ب١بط بؿت ب١ض١َٖساض ي١ث
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ٟ  غ١ضب١خؤٜ - 3  َٜهدطا٠ٚ ْاسهَٛٝٝـ١نإ ئـاظاز (زا١َظضاْـسٕ ٚ  1ٚ غـ١ضب١خؤ٢ٜ تـ١ٚاٜٚإ ١ٖٜـ١ يـ١ : )     ٢ ض 
٠َٜٛبطز٢ْ ناض٠نا٢ْ خؤٜإ ب١ ٣٠َٛٝ ٜاغـا٣      ب١ض َٜهدطا٠ٚناْٝـإ ي١نٛاضنـ ٢َٝ ث١ٜط ٠ٚ ٚ ثط ؤططاَـ٢ ْـاٚخؤ٣ ض  ث

٢َُٜ نٛضزغتإ . َٜهدطا٠ٚ ْاسه١َٝٝٛنإ ي١ ١ٖض  ض 
( َار٢ ئ١دماَسا٢ْ ناالن٢ ٚ ١َٖي١ُت ٚ ز٠ضبط ٢ٜٓ غ١ضْر ٚ بريٚبؤنْٛٚٝإ ي١ غٝاغـ١ت١نا٢ْ ز٠غـ١اَلت١   3)

َٜه٢ زٜ َٜطاٚ ئاَطاظ  ه٣١ ١َز٢ْ٠ ٚ ٜاغا٢ٜ بطط١ْ ب١ض.طؿت١ٝٝنإ بؤٜإ ١ٜ١ٖ ١ٖض ض 
َٝـت نـؤت ٚ ب١ْـس ، َـ١ضد٢     9) َٜهدطا٠ٚ ْاسه١َٝٝٝٛنإ ْاب َٜت ب١ض  َٝو ي١ بٛزد٣١ طؿت٢ ت١ٌَٜٛ ز٠زض ( نات

َٜت ب١غ١ضٜاْساٚ ناضبهات١ غ١ض غ١ضب١خؤٜٝإ . َٝٓسض  غٝاغ٢ بػ١ث
َٝٓا٢ْ غ١ض -9 نــا٠ٚ نطا٠ٚنــإ ي١بــ١ض ؾــ١رار١ٝت ٚ ب١ضثطغــٝاض١ٜٝت٢ ، غــ١باض٠ت ب١نــاالن١ٝناْٝإ ٚ بــ١ناضٖ

ــط       َٜ ــ١ ش ــطا٠ٚبٔ ٚ به١ْٚ ــ١نإ ن ــطا٠ٚ ْاسهَٛٝٝ َٜهد ــت١ٝٝنإ ٚ ض  ــا طؿ ــت١ ز٠ظط َٜٝٛػ ــت٢ ٚ ث ــس٣ طؿ ب١ضش٠ٚ٠ْ
َٝٓاٚ ن١غجاْس٢ْ ؾـ١رار١ٝٝت ،  ١ٖضزٚٚالٜـ١ٕ ثاب١ْـس ز٠بـٔ بـ١ زابٝٓهطزْـ٢ ط١ٜاْـس٢ْ         ب١ضثطغٝاض٠ت٢  ي١ث

 اْسٕ.زاتاٚ ظاْٝاض١ٜٝنإ ب١ٖاٚٚاَلتٝإ ٚن١ْاَي١نا٢ْ ض اط١ٜ
َٜهدطا٠ٚ ْاسه١َٝٝٛنإ ٚ ز٠غ١اَلت١ طؿت١ٝٝنإ ثاب١ْس ز٠بٔ بـ١ ثط٠ْػـٝجٞ    -4 ١ٜنػا٢ْ ي١ َا١ََي١نطزٕ ، ض 

َٜهدطا٠ٚناْٝإ يـ١ ب١ؾـساض٣ بـٛاض٣ طؿـت٢ ١ٖضزٚٚالٜـ١ٕ       َٝٛإ غ١ضد١ّ ٖاٚٚاَلتٝإ ٚ ض  ١ٜنػا٢ْ ٚ ئاظاز٣ ي١ْ
َٝٔ ب١ :  زاْس٠ْ

َٝٛاظ٣ ب1) َٜهدطا٠ٚنإ ٚ ؾ  رينطز٠ٚ١ْٜإ ٚ ئاَادم١ناْٝإ .( دؤضاٚدؤض٣ ض 
َٜهدطا٠ٚنـا٢ْ زٜهـ١ ، ٜـإ بـريٚ            3) َٜٝٛػت٢ خؤثاضاغذي ي١ ْـاٚ ظض اْـسٕ ٚ بـ١ نـ١ّ غـ١ٜط نطزْـ٢ تٛاْـا٣ ض  ( ث

َٝساز٠ن١ٕ .  بؤنْٛٚٝإ ، ٜإ ئ١ٚ ن١غا٣١ْ ناض٣ ت
َٝؿــد١ض٣ ٖاٚٚاَلتٝــإ ب١ؾــساض٣ خؤب١خؿــا١ْٜإ يــ١بٛ -5 ٍَ ٚ ب١ؾــساض٣ ٖاٚٚاَلتٝــإ، ز٠غــت ث اض٣ طؿــتٝسا ض ؤ

َٝهٔ يــ١ نــ١ْاَي٢     َٜهدــطا٠ٚ ْاسهَٛٝٝــ١نإ ٜــ١ن َٝه٢ زاْــ١بط اٚ ي١نؤَــ١َيطا٣ زضيٛنطاتٝــسا ، ض  بطٜتٝٝــ١ يــ١ ب١ؾــ
ــ١ت١نإ ٚ      ــت٢ٓ غٝاغـ ــٛاض٣ ٠ٚى زاض ؾـ ــ١ بـ ــإ يـ ــ١ دؤضاٚدؤض٠نـ ــ١ٖاٚ ب١ضش٠ٚ٠ْسٜـ ــ٢  بـ ــ١ت٢ نطزْـ ١َٜٓضاٜـ ْٛ

َٝؿه١ؾهطز٢ْ خع١َتطٛظاض٣ طٛدماٚ ب١نؤ١ََيطا .  ث
َٜهدـــــطا٠ٚ ْاسهَٛٝٝــــ١نإ ثاب١ْـــــس ز٠بـــــٔ   نــــاضا٢ٜ ٚ بـــــ١ضز  -6 ٠ٚاّ بــــٕٛٚ ، ز٠غ١اَلت١طؿـــــت١ٝٝنإ ٚ ض 

َٜــص٠زإ ٚ بــ١ضز٠ٚا٢َ         َٝٓا٢ْ ئاَادمــ١نا٢ْ ث١ضيا١ْنــ١ ، نــاضنطزٕ بؤزض َٝٓاٚ بــ١زٜٗ ب١ث١ضيا١ْناْٝاْــ٠ٚ١ يــ١ث
َٝه٢ بــ١ضز٠ٚاّ غــ١ض ٠ض ا٣ ١ٖضطؤضاْهاضٜٝــ١ن٢ غٝاغــ َٝٓاٚ ط١ؾ١غــ١ْسْ َٝٛاْٝــإ يــ١ث ٢ ٚ ٖاٚب١ؾــ٢ ٚ ٖاٚنــاض٣ ْ

 ئابٛٚض٣ ٚ نؤ١َاَل١ٜت٢ .
َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ َٝطب١ض  ط٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:د

ٍَ خإ.  ر١ضَٛٚ غ١ضطٛ
 ٍَ َٜع غ١ضطٛ  سػٔ: ضناب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜٝٛػت١ٝنإ ،  ئاَادم٢ نا٠ٚض ٚاْهطاٚ ي١ّ ٖاٚب١ؾ١ٝٚ ثاب١ْسب١ْٚٛ ث



 911 

َٜهدطاٚ   ٣ ناضائاَادم٢ ١ٜن١ّ: نؤ١ََيطا٣ ١َز٢ْ٠ ناالى ٚ ض 
 ب١َي١ٓٝنا٢ْ ز٠غ١اَلت١ طؿت١ٝٝنإ 

َٜٓتٝهطز٢ْ ثت١ٚ نطز٢ْ نًتٛض٣ ٖاٚٚاَلت٢ بٕٛٚ. -1  طط
َٝعطــطز ٚ طفتٛطــؤ٣ نــطا٠ٚ     -3 ــو خػــت٢ٓ َ َٜ َٝؿــد١ض٣ بهــ١ٕ بــؤ ض  َٜٝٛػــت١ ز٠غ١اَلت١طؿــت١ٝٝنإ ز٠غــت ث ث

َٜهدــطا٠ٚ بؤتؿــٝو خػت١ٓغــ١ضبا١ٜخ٢ ٖــ١ب٢ْٚٛ نؤَــ١َيطا٣ َــ١ز٢ْ٠ ٚ ض ٕٚٚ نطزْــ٣٠ٚ١ ض ؤَيــ٢ ٖــ١بْٛٚ   ٢ ض 
َٜهدــطا٠ٚ     َٝــٛإ ض  ْاسهَٛٝٝـ١نإ يــ١ نؤَــ١َيطا٣ زضيٛنطاتٝـسا ، ٖــ١ض٠ٖٚا زضٚغــتهطز٢ْ ثــطز٣ ث٠ٜٛ١ْـس٣ يــ١ ْ

 ْاسه١َٝٝٛنإ ٚ ز٠غ١اَلت١ طؿت١ٝٝنإ.
َٜهدطا٠ٚنإ ٚ يـ١   -9 َٜٝٛػت١ٝنا٢ْ ض  ٢َٝ ث َٜهدطا٠ٚ  ْاسه١َٝٝٛنإ ب١ث زابٝٓهطز٢ْ ب١ضْا٣١َ تٛاْا غاظ٣ بؤ ض 

َٜطا٣ ثال َٝه٢ تؤن٠ٚ١ُ.ض  ْ 
ــساٚ ،      -4 َٝٛاْٝاْ ــد١ض٣ َــ١ز٢ْ٠ ي١ْ َٝؿ ــتطري٣ يــ١ ز٠غتج ــاضا بؤثؿ َٝه٢ ن ــ٢ ٖــ١ب٢ْٚٛ غٝػــت١َ َٜٓتــ٢ نطزْ طط

١َٜٝناْٝـ ب١ضز٠غـت بـ٢َ  ب١َ١ب١غـت٢      َٜهدطا٠ٚ ْٛ َٝٓإ ن١ بؤ ض  َٜصناض٣ ٚ خٛزي ض اٖ ض ٠خػاْس٢ْ ز٠ضر١ت٢ ض اٚ
َٝ ٢َٜٓ . ٜاض١َتٝساْٝإ ي١ بْٛٝات ْا٢ْ تٛاْاناْٝإ ٚ ب١زٜٗ  ٓا٣ ئ١دما٢َ ئ١ض

َٜهدـطا٠ٚ ْاسهَٛٝٝـ١نإ ٚ زابٝٓهطزْـ٢ غ١ضنـا٣٠ٚ َـازز٣ ٚ         -5 َٜٓت٢ نطز٢ْ ثؿطري٣ نطزْـ٢ ثـط ؤش٣٠ ض  طط
.َٔٓٝ ١ٜ٠َٛٝن٢ ثٝؿ٢ٜ١ ٚ زازث١ض٠ٚضا١ْ ن١ بتٛأْ ئاَادم١ طؿت١ٝٝنإ ب١ز٣ بٗ  ١َع٣ٚ١ٓ بؤٜإ ، ب١ؾ

6- َٜ َٝه٢ تؤَاضنطز٢ْ ئ١يٝهوؤ٢ْ بؤ ض   هدطا٠ٚ ْاسه١َٝٝٛنإ .زاْا٢ْ غٝػت١َ
٢َٜ ط١ٜاْس٢ْ زاتـاٚ ظاْٝـاض٣ ٚ ظٜـازنطز٢ْ تٛاْـا٣ ز٠غـت ط١ٜؿـذي بـ١زاتاٚ         -7 طط٠ْت٢ نطز٢ْ ؾ١رار١ٝت ي١ض 

َٜهدــطا٠ٚ ْاسهَٛٝٝــ١نإ ٚ  ٖاٚٚاَلتٝــإ ٚ ن١ْاَيــ١نا٢ْ ض اط١ٜاْــسٕ    َٜطــا بــؤ ض  ١ٜ٠َٛٝى نــ١ ض  ظاْٝاضٜــ١نإ ، ب١ؾــ
َٝؿه١ؾهطز٢ْ خع١َت طٛظاضٜٝـ١نإ  خؤف بهات بؤ ز٠ضبط ٢ٜٓ  ْا ض اظٜبٕٛٚ  ي١ غٝاغ١ت١ ثٝاز٠ نطا٠ٚنإ ي١ ث

 ٚ بؤ ب١ضثطغٝاضنطز٢ْ ز٠غ١اَلت١ طؿت١ٝٝنإ .
َٜهدــطا٠ٚ ْاسهَٛٝٝــ١نإ ، ٠ٚى ز٠ضرــ١ت         -8 َٝٛاظ٣ دؤضاٚدــؤض٣ ثؿــطري٣ ض  ض ٠نــاٚنطز٢ْ زابٝٓهطزْــ٢ ؾــ

َٝطا ٚ غ١ضناٚ َٜٔ ٚ د َٝٓإ ٚ غٛٚز ٠ٚضططتٔ ي١ٚ ؾٛ  ا٣١ْ ََٛيه٢ ز٠َٚي١تٔ.ض ٠خػاْسٕ بؤ ب١ناضٖ
َٜهدطا٠ٚ ْاسه١َٝٝٛنإ : ١َٓٝنا٢ْ ض   ب١َي

 زاض ؾت٢ٓ ب١ضْا١َٚ ثط ؤش٠ بؤ ثت١ٚنطز٢ْ  نًتٛض٣ ٖاٚٚاَلت٢ بٕٛٚ. -1
َٜو نــ١َو ٠ٚى زضيٛنطاغــ٢ ٖــاٚٚاَلت٢ بــٕٛٚ ، نؤَــ١َيطا٣ َــ١ز٢ْ٠ ،     -3 َٜهدػــت٢ٓ طفتٛطــؤ ي١غــ١ض ١ْٖــس ض 

 اَلتٝإ ي١ ناضٚباض٠ طؿت١ٝٝنإ.ؾ١رار١ٝٝت ، ب١ضثطغٝاض١ٜت٢ ٚ ب١ؾساض٣ ٖاٚٚ
َٝٓا٢ْ باؾـؤٜ ئـ١دماّ    ٚ ثٝؿ٣١ بٕٛٚ ظ ٚ ناض١َٖٟٚيسا٢ْ ب١ضز٠ٚاّ بؤناض٣ دٝاٚا -9 َٝٓاٚ ب١زٜٗ َٝت٢ ي١ث ْاٜاب

 ي١ناض٠نا٢ْ .
َٜتـ١   -4 َٝٓط َٝت بٗ َٝطب٢ْٚٛ ب١ضز٠ٚاّ ، زاْا٢ْ ث١ٜا٢َ ض ٕٚٚ ٚ ئاَادم٢ زٜاض٣ نطاٚ ن١ بتٛاْ ثاب١ْس بٕٛٚ ب١ ر

َٝٓاٚ ئاؾـــٓانطز٢ْ ٖاٚٚاَلتٝـــإ ٚ ظٜـــاتطنطز٢ْ َتُاْـــ١ٜإ  ز٣ ، زا ْـــا٢ْ َٝهٝـــاْع٢َ ب١ضثطغـــٝاضٜهطزٕ يـــ١ث
َٜهدطا٠ٚ ْاسه١َٝٝٛنإ.  ب١ض 
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ــٝج١نا٢ْ      -5 ــ١ ثط٠ْػ ــإ ب ــإ ٚ ٖاٚٚاَلتٝ ــٛٚز١َْسا٢ْ ثط ؤش٠ن ــسٚ غ ــساّ ٚ ناض١َْ ــ١ْططٚ ئ١ْ ــٓانطز٢ْ الٜ ئاؾ
َٜهدطا٠ٚ ْاسه١َٝٝٛنإ ٚ َٝٛإ ض   اَلتٝإ ٠ٚ ئ١ٚي١ٜٚات٢ ناض ٚ ََٛاض٠غات٢ باف.ٖٚاٚ ٖاٚناض٣ زٚٚال١ْ١ٜ ي١ْ

َٜهدـطا٠ٚ ْاسهَٛٝٝـ١نإ ٚ نـاضنطزٕ ب١ثط٠ْػـٝج١         -6 َٝٛإ ض  ثاب١ْسبٕٛٚ ب١ثاضاغـت٢ٓ َارـ١نا٢ْ تانـ١نإ يـ١ْ
َٜهدطا٠ٚنإ. ٠َٜٛبطز٢ْ ض   زضيٛنطاغ١ٝنإ ي١ب١ض 

 ئاَادم٢ ز٠ّٚٚ: ب١ؾساض٣ ناالى ي١زضٚغتهطز٢ْ غٝاغ١ت١ناْسا
١َٓٝنا٢ْ  ز٠غ١اَلت١ طؿت١ٝنإ: ب١َي

 ب١زا١َظضا٢ٜ٠ٚ نطز٢ْ ب١ؾساض٣ ٖاٚٚاَلتٝإ ي١زضٚغتهطز٢ْ غٝاغ١ت١نإ ي١ث١ضي١َإ ٚ سه١َٛت . -1
َٜهدـــطا٠ٚ         -3 ٍَ ض  َٜـــص ي١طـــ١ ث١ضيـــ١َا٢ْ نٛضزغـــتإ ي١زضٚغـــتهطزٕ ٚ زاض ؾـــت٢ٓ غٝاغـــ١ت١ طؿـــت١ٝنإ ض اٚ

َٜطا٣ ن١ْاَي٢ دٝادٝا .  ْاسه١َٝٝٛنإ ز٠نات ي١ض 
ٍَ خــ١َيو ي١ْاٚنــ١ناْٝإ ،         ئ١ْــساَا٢ْ  -9 ث١ضيــ١َإ نــاض ب١ثط٠ْػــٝج٢ نؤبْٛٚــ٣٠ٚ١ نــطا٠ٚ بهــ١ٕ ي١طــ١

٢َٜ غٝاغ١ت١ طؿت١ٝٝنإ.  نؤٚب٣١ْٛ طؿت٢ غاظبه١ٕ بؤ تاٚتٛ
َٝؿـه١ف نطزْـ٢         -4 َٜصٜٓـ٣٠ٚ١ تاٜب١شي١ْـس تـابتٛأْ ب١ؾـساض٣ بهـ١ٕ يـ١ ث ثت١ٚنطز٢ْ تٛاْا٣ ْا٠ْٚس٠نا٢ْ تٛ

َٝهؤَي٠ٚ١ٓٝ ي١غ١ض غٝاغ١ت َٜص ٚ ي  ١ طؿت١ٝٝنإ.ض اٚ
َٜٝٛػت  -5 ٍَ زاْا٢ْ َٝهاْٝعَٞ ث ز٠ضنطز٢ْ ٜاغا١ٜى ن١ َار٢ ز٠غت ط١ٜؿذي ب١ظاْٝاض٣ ر١ضا١ّٖ بهات ي١ط١

َٝهطز٢ْ. َٝب١د  بؤ د
ــساض٠نإ ٚ      -6 ــ١ ث٠ٜٛ١ْسٜ ــؤ ئاطازاضنطزْــ٣٠ٚ١ ال١ْٜ ــإ ب ــ١راف ٚئاغ ــس٣ ؾ ــ١ْاَي٢ ث٠ٜٛ١ْ ــ٢ْٚٛ ن ــ١ض٠ْت٢ ب ط

 خ١َيه٢.
َٝطاٚ ناضا بؤ -7 َٜهدطا٠ٚ ْاسه١َٝٝٛنإ.٠ٚاَلَسا٣٠ٚ١ْ خ َٝؿد١ض١ٜنا٢ْ ض   ز٠غت ث
َٝٔ يـ١ ز٠غـت١ٚ ز٠ظطـاٚ        -8 َٜٓـ١ض٣ خؤٜـإ زابٓـ َٜهدطا٠ٚ ْاسه١َٝٝٛنإ تا ْٛ ض ٠خػاْس٢ْ ز٠ضر١ت٢ ي١باض بؤ ض 

َٜت. ١َٜٓض٠ناْٝإ ز٠ب١خؿط َٜعططتٔ ي١ٚز٠غ١اَلت٣١ ب١ْٛ  يٝص١ْنطا٠ٚنإ ، ٠ٚ ض 
َٜهدطا -9 َٝٝاْإ ب٣٠ٚ١ ب١ ت١ْٗا ٖٝض ض  َٜهدـطا٠ٚٚ تؤض ٠نـا٢ْ     زاْج ١َٜٓضاٜـ١ت٢ ٖـ١َٛٚ ض  َٜو ْٛ َٜو ٜإ تؤضب١ْس ٚ

 نٛضزغتإ ْانات .
َٜهدــطا٠ٚ ْاسهَٛٝٝــ١نإ ي١غــ١ض زاض ؾــت٢ٓ غٝاغــ١ت١نإ ي١قؤْاغــ١ ب١ضا١ٜٝناْــ٠ٚ١ ،    -11 ٍَ ض  نــاضنطزٕ ي١طــ١

َٜهدطاٚا١ْ ئ١ط١ض٣ ئـ٠ٚ١ٜإ ١ٖٜـ١ بـؤ نـ٢ْٚٛ خؤٜـإ ٖـ١ب٢َ ي١ز٠غـ        َٝه٢ د١ختهطز٠ٚ١ْ ي١ب١ؾساض٣ ئ١ٚض  تج
َٜهدطا٠ٚنإ ز٠ططٕ. َٜطا ي١ ب١ؾساض٣ ض   ثط ؤغه٠ٚ١ ، البطز٢ْ ئ١ٚ ئاغت١ْطا٣١ْ ض 

َٜـصٚ باب١تـ١نا٢ْ زاٖـاتٛٚ بـؤ ئـ٣٠ٚ١       -11 َٝـ ٠ٚخت غ١باض٠ت ب١طفتٛطؤ ض اٚ ط١ٜاْس٢ْ ئاطازاض٣ ْا١ٜ١َن٢ ث
َٞ تا٠ٚنٛ ب١ؾساض٣ ب١خا٠ٕٚ ب َٜٝٛػتٝإ ي١ب١ض ز٠غتاب َٜهدطا٠ٚ ْاسه١َٝٝٛنإ نات٢ ث ١ضش٠ٚ٠ْس١ٜنإ بهـ١ٕ  ض 

 ي١ئاَاز٠نطز٢ْ ٠ٚاَل١َناْٝاْسا.
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ــاْسا٢ْ بــط ٣         -13 ــ١ض٠ٖٚا ثٝؿ ــس٠ض٠نإ ٖ َٜهدــطا٠ٚ ٠ٚاَلَ ــت٣١ ض  ــ١ضْر ٚ ز٠ضٖاٜٚؿ ــ٢ غ ــت٢ ٠ٚضططتٓ َٜٝٛػ ث
ٍَ ئاَاش٠زإ بـ١ٚ بؤنـْٛٚا٣١ْ ٠ٚاَلَـس٠ض٠ٚ٠نإ     ناضٜط١ض٣ ٠ٚاَلَس٠ض٠نإ ي١غ١ض زاض ؾت٢ٓ غٝاغ١ت١نإ ، ي١ط١

 ٜإ ب١زٚانْٛٚٝإ بؤ ١ْنطا٠ٚ. ن١ ض ٠ناٚ ١ْنطإٚ
َٜهدــطا٠ٚ            -19 ٍَ ض  َٜطاٜــ١ن٢ تــط ي١طــ١ َٜــص٣ رــ١ض٢َ ٚ ناضٜطــ١ض ب١ْٛٚغــطاٚ ٜــإ ب١ٖــ١ض ض  ئ١دماَــسا٢ْ ض اٚ

َٛناضٚ ض ْٚٚهطز٣٠ٚ١ْ  َٜو.ْاسه١َٝٝٛنإ ٚ زابٝٓهطز٢ْ ٖ  يؤدٝه٢ بؤ ١ٖضبط ٜاض
َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ َٝطب١ض  ط٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:د

 ر١ضَٛٚ ئاؾت٢ خإ.
َٜع ئاؾت٢ ععٜع قاحل:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜهدطا٠ٚ ْاسه١َٝٝٛنإ: ١َٓٝنا٢ْ ض   ب١َي
ثٝاز٠نطز٢ْ غٝاغ١ت٢ ١َٖي١ُت٢ ئ١دماَسإ ٚ زانؤن٢ ٚ رؿاض يؤب٢ بؤ د١ختهطز٠ٚ١ْ ي١ب٢ْٚٛ َٝهاْٝع٢َ -1

ــ١     ــت١ٝنإ ي١ث١ضيـ ــ١ت١ طؿـ ــ١باض٠ت ب١غٝاغـ ــ١نإ غـ ــطا٠ٚ ْاسهَٛٝٝـ َٜهدـ ٍَ ض  ــ١ ــص ي١طـ َٜـ ــا٢ْ ض اٚ َإ ٚ ز٠ظطانـ
َٝهطزٕ ٚ د١ختهطز٠ٚ١ْ ي١ ثٝاز٠نطز٢ْ ئ١َٚٝهاْٝعَا١ْ. َٝب١د  د

٢َٝ تٛاْا. -3 َٜص٠نا٢ْ سه١َٛت ٚ ب١ز٠ٚ١َ٠ ن٢ْٚٛ ب١ث  ثاَيجؿت٢ نطز٢ْ ض اٚ
َٝٓـ١ضا٢ْ خع١َتطٛظاضٜـ١نإ ٚ خؤب١خؿـ١نإ ٚ ض اظطـطإ       -9 ض ا٠ٚضططت٢ٓ ئ١ْساَإ ٚ غـٛٚز١َْسإ ٚ ب١ناضٖ

١َٜٓضاٜـــ١تٝه َٜـــت  يـــ١نات٢ ْٛ َٞ ز٠نط ١َٜٓضاٜـــ١تٞ نـــ طزْٝإ يـــ١ز٠ظطا طؿـــت١ٝنإ ٚ ض ْٚٚهطزْـــ٣٠ٚ١ ئـــ٣٠ٚ١ ْٛ
١َٜٓضا١ٜت٣١ٝ ي١غ١ض زا١َظضا٠ٚ. ١ًَت١ن٣١ ٚ ئ١ٚ بٓاغ٣١ٜ١ ئ١ّ ْٛ ١ٜ٠َٛٝن٢ ظاْػت٢ ٚ ثٝؿ٣١ خ١غ  ب١ؾ

َٜطـا نـاضا٣١ْ ثؿـت بـ١           -4 َٜتـ١ غـ١ض ئـ١ٚ ض  َٝؿٓٝاض بـؤ ئآٜـس٠ دـ١خت ز٠نط  ي١نات٢ ط١اَلَي١نطز٢ْ بريؤن١ ٚ ث
٣٠َٛٝ نـات    ١َٜٝٓنإ ٚ ي١نٛاضنـ َٝؿٓٝاض٣ ض ٕٚٚ ي١غ١ض ئ١دما١َ ئ١ض َٝؿه١ف نطز٢ْ ث ٍَ ث ب١َيط١ ز٠ب١غذي ي١ط١

َٝت. َٜه١ٚت٢ٓ ي١غ١ض نطاب  ب١ْس١ٜى ن١ض 
َٜعطــطتٔ ٚ ب١ٖ١ْــس ٠ٚضططتٓــ٢ بــريٚ    -5 َٜهدــطا٠ٚ ْاسهَٛٝٝــ١نإ ٚ ٖاٚنــات ض  َٝــٛإ ض  ثؿــتطري٣ يــ١ٖاٚناض٣ ْ

َٜهدطا٠ٚ ْاسه١َٝٝٛ  نا٢ْ تط.بؤن٢ْٚٛ ض 
َٜعطــطتٔ يــ١ٚ غــ١ضب١خؤ١ٜٝ دــ١خت    -6 َٜهدطا٠ٚنــإ ٚ ض  َٜعطــطتٔ ي١غــ١ض بــ١خؤ٢ٜ ض  دــ١خت نطزْــ٠ٚ١ يــ١ ض 

ٍَ ز٠غ١اَلت١ طؿت١ٝنإ  َٜت ب١ب٢َ ض ٠ناٚنطز٢ْ ٖٝض ث٠ٜٛ١ْس١ٜى ي١ط١ ١َٜٓضا١ٜت٢ ز٠نط نطز٠ٚ١ْ ي١ٚ زؤظ٣٠ ْٛ
َٝت ٜإ ٢ٖ زٜه١.  دا زاضاٜٞ ب

١َّٝٝ: ت٢ًَٜٛ١ ب١ضز٠ٚا٢َ َٝؿد١ض١ٜ  ١َز١ْٝٝ٠نإ ئاَادم٢ غ  ز٠غتج
١َٓٝنا٢ْ ز٠غ١اَلت١طؿت١ٝنإ:  ب١َي

َٜهدـطا٠ٚ ْاسهَٛٝٝـ١نإ ٚ زابٝٓهطزْـ٢          -1 َٝٛاظ٣ دؤضاٚدـؤض بـؤ تـ١ٌَٜٛ نطزْـ٢ ثـط ؤش٣٠ ض ٍٍٍٍٍِِِِِ ض ٠ناٚنطز٢ْ ؾ
َٝٓا٢ْ باَي١خاْــ١ٚ           ــ١ناضٖ ــ١ًَٜٛهطز٢ْ قــ١ضظٚ ب َٜب١غــت ت ــ١ى ٚطط ــاٚ ئ١َ١ؾــسا نؤَ ــإ يــ١ ْ ــا٠ٚ بؤٜ غ١ضن
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َٜهدطا٠ٚنـإ يـ١ بـٛاض٣ ب١ز٠غـت       خع١َتطٛظاض٣ َٝـ ض  ١َٜٓ ثـ طؿت٢ ، ناضنطزٕ بؤ البطز٢ْ ئ١ٚ ئاغت١ْطا٣١ْ ز
َٜهدطا٠ٚ بهٛٚن١نإ. َٝٓا٢ْ ت١ٌَٜٛ ي١ زاضا٢ٜ طؿت٢ ب١تاٜب١ت٢ ض  ٖ 

َٜت. -3 َٜو ز٠خط َٜهدطا٠ٚ ْاسه١َٝٝٛنإ ن١ب١ ٜاغا١ٜى ض  َٝو بؤ ثؿطري٣ ت٢ًَٜٛ١ ثط ؤش٣٠ ض   زاْا٢ْ غٓسٚق
٠ ي١ئٝساض٣٠ باف ٚ ثٝاز٠نطز٢ْ ؾـ١رار٢ يـ١داض زا٢ْ ثط ؤثـؤظ٠َي٢ ثط ؤش٠نـإ ٚ طٛدماْـسٕ ٚ      د١ختهطز١ْٚ -9

ٍَ ئاَاْر ٚ ئاَادم١نا٢ْ ب١ضْا١َن١ .  ت١باٜٝإ ي١ط١
ــؤدٝه٢ ٚ ض ٕٚٚ      -4 ــ١ن٢ يـ ــ٢ بٓاغ١ٜـ ــه١ف نطزْـ َٝؿـ ٢َٜ ث ــ١ض  ــ١رار١ٝت يـ ــ١ثٝاز٠نطز٢ْ ؾـ ــ٠ٚ١ يـ د١ختهطزْـ

َٜو ي١بط ٜاض٠نا٢ْ ت١ٌَٜٛ نـطزٕ   َٝؿه١ؾـهطز٢ْ غـ١ضْر ٚ ض ْٚٚهطزْـ٣٠ٚ١ ٖؤناض٠نـإ ب١ٚاْـ٣١      بؤ١ٖضبط ٜاض ث
َٝؿه١ف نطز٠ٚٚ ئ١ط١ضزاٚاناض١ٜناْٝإ بؤ ٠ٚضططت٢ٓ ت١ٌَٜٛ ض٠تهطا٠ٚ١ٜ.  زاٚاناضٜإ ث

ــاالن٢ ٚ     -5 َٜط٣ نـ ــاٚز ــٕٛٚ ٚ نـ َٝٛاظ٣ ب١زٚازانـ ــ ــ١ض ؾـ ــ١نإ ي١غـ ــطا٠ٚ ْاسهَٛٝٝـ َٜهدـ ٍَ ض  ــ١ ــ١ٚتٔ ي١طـ َٜهـ ض 
ــإ     ــت ٜ َٜب١غ ــ٣٠ٚ١ طط َٝـ ئ ــ ــ١نإ ث ــ٣٠ٚ١    ئ١دماَ ــ٠ٚ١ ي ــت ، د١ختهطزْ َٜ ــاظ بهط ــ١ٌَٜٛ غ ــ٣١ ت َٜه١ٚتٓاَ ض 

ٍَ غطٚؾـت ٚ قـ١باض٣٠ ز٠ضر١ت١نـ١     َٜط٣ ٚ ئاَاز٠نطز٢ْ ض اثؤضت ث٠ٜٛ١ْسٜساض ز٠بٔ ب١باب١ت١ن٠ٚ١ٚ ي١ط١ ناٚز
ــؤ١ْٝت٢      ــ١ ٠ٚ نـ ــ١ٚ ظاْٝاضٜاْـ ــ٢ ئـ ــؤ٣ زاٚانطزْـ ــإ ٠ٖٚـ ــ١ زاٚانطا٠ٚنـ ــ٣٠ٚ١ ظاْٝاضٜـ ــت، ض ْٚٚهطزْـ َٝـ ز٠طٛدم

ٍَ َٝٓاْٝإ ي١ط١ َٝـو      ب١ناضٖ َٝط ٜـ١ ث٠ٜٛ١ْسٜـساض٠نإ نات َٝسا٣٠ٚ١ْ خ١ضدٝـ١ ناضط َٝساْإ ٚ ث١غ١ْسنطز٢ْ ث زاْج
َٝؿه١ف ز٠ن١ٕ. َٜهدطا٠ٚنإ زاٚاناض٣ بؤ ٠ٚضططت٢ٓ نؤ١َى ث  ض 

َٝٛاظ٣ ناضنطزٕ ي١غـ١ض ئـ١ٚ غ١ضنـا٠ٚ ١ْختٝٓـ١ٚ      -6 َٜٝٛػت ي١غ١ض ؾ َُٜٓا٣ ث ئاَاز٠نطز٢ْ ض ْٚٚهطز٠ٚ١ْٚ ض 
َٝٓاْٝإ ئاَــاز٠نطز٢ْ ض اثــؤضت ْا١ْختٝٓاْــ٣١ ت١ضخاْهطاٚاْــ َٜــٔ ٚ نــؤ١ْٝت٢ بــ١ناضٖ ٣١ يــ١زاضا٣ طؿــت٢ ز٠زض

َٝٓاْٝإ.  ي١غ١ض ب١ناضٖ
َٝٓاٚ        -7 ــ١ث ــسات ي ــٛاظ٣ ب َٝطخ ــاض٣ خ ــ١ز٢ْ٠ ٚ ن ــد١ض٣ َ َٝؿ ــت ث ــا٢ْ ز٠غ ــ١ ٖ ــاز ن َٝه٢ ب ــت١َ ــت٢ٓ غٝػ زاض ؾ

 ظٜاتطنطز٢ْ با١ٜخسا٢ْ ن١ضت٢ تاٜب١ت ب١ثؿطري٣ ناالن١ٝ قاظاْر ١ْٜٚػت١نإ .
َٜطـا٣        د١خت -8 َٜهدطا٠ٚ ْاسهَٛٝٝـ١نإ يـ١ ئـ١دماّ زاْـ٢ ئ١ٚنـاالنٝا٣١ْ ٜاغـا ض  َٜطا ١ْططتٔ ي١ض  هطز٠ٚ١ْ ي١ض 

َٝٓاٚ ثت١ٚنطزت٢ بٓاغ٣١ ئابٛٚضٜإ. َٝسإٚ ي١ث  ث
َٜطـا٣ بٛزدــ١ٚ زاٖـات٢ ٠ٚظاض٠تـ١ دــؤضاٚ          -9 َٜهدـطا٠ٚ ْاسهَٛٝٝــ١نإ يـ١ ض  زابٝٓهطزْـ٢ تـ١ٌَٜٛ بــؤ ثـط ؤش٠ ض 

َٜط٣٠ تاٜب١ت ١َْس١ٜنإ. دؤض٠نإ ١ٖضزا١َظضا١ٜ٠ٚن٢ َُٜسا ب١طٛ  زٜه٣١ طؿت٢ ي١ٖ١ض
11-  َٜٔ َٜصٚ بؤنْٛٝإ ي١غ١ض ض ٣َ ٚ ؾٛ َٜهدطا٠ٚ ْاسه١َٝٝٛنإ ٚ ٠ٚضططت٢ٓ ض اٚ د١ختهطز٠ٚ١ْ ي١ٖاٚب١ؾ٢ ض 

َٝهــسازا٢ْ         َُٜٓاٜــ١نإ ب١ؾــساضٜإ ي١يٝصْــ١نا٢ْ ١َٖيػــاْطاْس٢ْ ثط ؤش٠نــإ ب١ض ٠نــاٚنطز٢ْ ضْٚٚــ١زا٢ْ ث ٚض 
 ب١ضش٠ٚ٠ْس٣.

َٜهدطا٠ٚ ْاسه١َٝٝٛنإ: ١َٓٝنا٢ْ ض   ب١َي
ــت١       -1 ــاضا بؤ١َب١غــ ١ٜ٠َٛٝن٢ نــ ــ ــإ ب١ؾــ ــ١ضخإ نطا٠ٚنــ ــا٠ٚ تــ َٝٓا٢ْ غ١ضنــ ــ١ناضٖ ــ٠ٚ١ ي١بــ د١ختهطزْــ

َٝٓا٢ْ ئاَادم١ زٜاضٜهطا٠ٚنإ. َٝٓاٚ ب١زٜٗ  زٜاضٜهطا٠ٚناْٝإ ي١ث
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َٜـ         -3 َٝؿـه١ف بهط َٝـ ئـ٣٠ٚ١ زاٚانـاض٣ ث ت ب١ض اؾـها٣ٚ ٚ  د١ختهطز٠ٚ١ْ ي١ض ٠ٚاٜـ١ت٢ ٠ٚضططتٓـ٢ تـ١ٌَٜٛ ثـ
َٝٓا٢ْ ئاَادم١ن١ . َٜت١ غ١ضنؤ١ْٝت٢ ب١ز٠غت ٖ  ض ٠ٚ١ْٝٚٚ تٝؿو خبط

9-      ٍَ ٠َٜٛبطز٢ْ ١َتطغـ١ٝنإ تـ١باٚ ث٠ٜٛ١غـذي ي١طـ١ َٜػانا٢ْ ب١ض  ١َٜٓنإ ٚض  د١ختهطز٠ٚ١ْ ي٣٠ٚ١ ض ٢َٜ ٚ ؾٛ
َٝـ ٠ٚخ ٠َٛٝ ٠ٚى ْاضز٢ْ ئاطازاض٣ ْا٣١َ ث َٝٓا٢ْ ئ١دما١َ خٛاظضا٠ٚنإ ب١باؾؤٜ ؾ ت بؤ ت١ًَٜٛهاضإ ب١زٜٗ

 غ١باض٠ت ب١ٖ١ض طؤض اْهاض١ٜن٢ ططٜٓط ن١ ي١ض ٠ٚؾ١ن١زا ض ٚبسات.
َٝٝاْـإ بـ٣٠ٚ١ ثط ؤغـ٣١ ٚضزبٝٓـ٢ ز٠ض٠نـ٢       -4 نطا٠ٚ١ْٚ ؾ١رار١ٝت ي١ب١ضاْب١ض ئاَاز٠نطز٢ْ ض اثؤضت ٚ زإ ث

١ًَت١نا٢ْ ئٝساض٣٠ باف.  َٝه١ ي١ خ١غ َٝت ١ٜن َٝت ٜإ ْاٚخؤ٣ ب  ب
َٜهدطا٠ٚ ْا -5 َٜٝٛػت١ ض  َٜت.ث َٝبسض َٜطاٜإ ث  سه١َٝٝٛنإ غ١ضنا٣٠ٚ ت١ًَٜٛ١ناْٝإ ئاؾهطا به١ٕ ٚ ض 

َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/  َٝطب١ض  ط٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:د
 ر١ضَٛٚ ب١ٜإ خإ.

 
 

َٜع ب١ٜإ اظيس نؤن١ض٣:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝطا ٚ نٛاَيٝت٢ٝ باف  ئاَادم٢ نٛاض٠ّ:خع١َتط١ظاض٢ٜ ب١ضغظ٢ خ
١َٓٝنا٢ْ  ز٠غ١اَلت١ طؿت١ٝٝنإ: ب١َي

ــؤ زابٝٓهطزْـــ٢        -1 ــ١نإ بـ َٜهدطا٠ٚ ْاسهَٛٝٝـ ــ١ض  ــ١اَلت بـ ــجاضز٢ْ ز٠غـ ــٝج١نا٢ْ غـ ــ٣٠ٚ١ ثط٠ْػـ ض ْٚٚهطزْـ
 خع١َتطٛظاض١ٜٝنإ ٚ ط١ٜاْس٢ْ ب١ٖاٚاَلتٝإ.

َٝٓا٢ْ ئ١دماَــ١نإ،     -3 َٜطاٜــ١ بــؤ بــ١زٜٗ َٜصخاٜــ١ٕ نــْٛه١ باؾــؤٜ ض  ثاب١ْــسبٕٛٚ بــ١ تــ٢ًَٜٛ١ ثــط ؤش٣٠ زض
َٜٝٛػت١ َا َٝٓا٢ْ ئ١دما١َن١،  ث َٜٝٛػت بؤ ب١زٜٗ َٝت ي١ ض ٠ْطسا٣٠ٚ١ْ نات٢ ث َٜصخا١ٜٕ بطٜت٢ ب ٣٠ٚ ت٢ًَٜٛ١ زض

َٝؿــه١ف بهــط٣َ، بــؤ٣ ١ٖٜــ١ ت١ًَٜٛ١نــ١ ض ٠تبهاتــ٠ٚ١ٚ    َٜصخاٜــ١ٕ ث َٜــت تــ٢ًَٜٛ١ زض ئ١طــ١ض ز٠ضنــ١ٚت ْاتٛاْط
 ٖؤ١ٜنا٢ْ ئ١ّ بط ٜاض٠ف ئاؾهطا بهات.

ــت   -9 ــ١ض٣ٚٚ ئاغـ ــ١ ض ٚٚبـ ــ١ض خع١َتطٛظاض١ٜٝنـ ٍَ   ئ١طـ ــ١ ــت١ ي١طـ َٜٝٛػـ ــا ث ــ٠ٚ٠ٚٛ، ئ١ٚغـ ــت بـ ١ْط ٚ طريٚططرـ
َٝـ ئـ٣٠ٚ١ بط ٜـاض بـسات              َٝهطزٕ، ثـ َٝبـ١د َٝـت بـؤ نـانهطز٢ْ د َٝـو ب َٜهدطا٠ٚن١ ي١غـ١ض خؿـت١ٜ١ن٢ نـات ث ض 

َٝٓإ ب١ ث٠ٜٛ١ْس١ٜٝ زاضا١ٜٝن١.  ي١غ١ض نؤتا٢ٜ ٖ
٠َٛٝض٠نا٢ْ ضاطط -4 َٝت ث َٜهدز٠ب  طا٠ٚنإ.ت٢ٓ ت١ٌَٜٛ ض ٕٚٚ ٚ ئاؾهطا ٚ زٜاضٜهطاٚبٔ بؤ ض 
ــ١ض٠نا٢ْ       -5 َٝٓـ ــٛٚز١َْس٠نإ ٚ ب١ناضٖ ــ١ض غـ ــ١ٌَٜٛ ي١غـ ــتاْس٢ْ تـ ــ١نا٢ْ ٠ٚغـ ــاْطاْس٢ْ ناضٜط١ضٜٝـ ١َٖيػـ

َٜت ي١غــ١ض ن١َهطزْــ٠ٚ١ ٜــإ ض اططتٓــ٢           َٝـ ئــ٣٠ٚ١ بط ٜــاض بــسض خع١َتطٛظاض١ٜٝنــ١ ٚ خؤب١خؿــ١نإ ، ثــ
َٜه٢ َٜٝٛػت٢ ط١ض اْس٣٠ٚ١ْ ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ بؤ ض ٜهدطاٚ ٠َٛٝ ن١ خع١َت  ت١ًَٜٛ١ن١ ٚ ١َٖيػاْطاْس٢ْ ث زٜه٣١ ٖاٚؾ

 ب١ ١َٖإ ططٚخ ٚ ثطؤش٠ بهات.
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َٝٛاظ٣ ثؿـتطط١ٜٝن١ طـؤض ا٢ْ ب١غـ١ض زاٖـات ٜـإ نؤتـا٢ٜ ٖـات، ئ١ٚغـا              -6 ئ١ط١ض ث٠ٜٛ١ْـس٢ٜ تـ١ٌَٜٛ ٜـإ ؾـ
َٜط٣٠ غطٚؾت ٚ َا٣٠ٚ ثط ؤش٠ن١. َٝؿه١ف بهات ب١طٛ َٜٝٛػت١ ب١ْٛٚغطاٚ ئاطازاضٜٝٓا١ٜ١َى ث  ث

َٝٓا٢ْ ز٠ضر١ت١ ب١ضز٠ -7 َٜهدطا٠ٚ ْاسه١َٝٝٛنإ ٚ نؤ١ََيط١نإ.ب١ناضٖ َٝهطز٢ْ ض   غت١نإ بؤ ب١ؾساضٜج
َٜهدطا٠ٚ ْاسه١َٝٝٛنإ: ١َٓٝنا٢ْ ض   ب١َي

َٝٓـاٚ ن١َهطزْـ٣٠ٚ١ ٖـ١ض ناضٜط١ضٜٝـ١ن٢         -1 ثالْساْإ بؤ ئ١ط١ض٣ ض اططتٔ ٜإ نؤتاٜٞ ٖـات٢ٓ تـ١ٌَٜٛ، يـ١ ث
َٜهدطا٠ٚن َٜت٢ ي١غ١ض غٛٚز١َْس٠نإ ٚ ض   .ا١ْٕض

َٝه -3 َٝهطز٢ْ ب١ؾساضٜج ١َٓٝضإ ٚ غٛٚز١َْسا٢ْ خع١َتطٛظاض١ٜٝنإ ي١ زاض ؾت٢ٓ ثالٕ ٚ دَبب١د طز٢ْ ب١ناضٖ
َٜت٠ٚ١. ٠َٛٝ ٠ٚاَل٢َ زاٚاناض١ٜٝناْٝإ بسض  خع١َتطٛظاض١ٜٝناْسا بؤ ئ٣٠ٚ١ ب١ باؾؤٜ ؾ

ــ١         -9 ــ١َيطانإ يـ ــ١نإ ٚ نؤَـ َٝهطز٢ْ خؤب١خؿـ ــساضٜج ــؤ ب١ؾـ ــإ بـ ــ١ضد١ّ ئاَطاظ٠نـ ــطتٔ ي١غـ ــٛٚز ٠ٚضطـ غـ
َٝؿه١ؾهط  ز٢ْ خع١َتطٛظاض١ٜٝناْسا.ث

َٝؿه١ف نطزْـ٢   -4 َٜهدطا٠ٚ ْاسه١َٝٝٛنإ ي١ نات٢ ث َٝٛإ ز٠غ١اَلت١ طؿت١ٝٝنإ ٚ ض  ثت١ٚنطز٢ْ ث٠ٜٛ١ْس٣ ْ
 خع١َتطٛظاض١ٜٝناْسا.

َٜطٜهطزٕ:7 َٝهطزٕ ٚ ناٚز َٝب١د  . ث١ٜه١ض٣ د
َٜط٣ نطز٢ْ ث١ضيا١ْن -1 َٝهطزٕ ٚ ناٚز َٝب١د  ١.ال١ْ١ٜنا٢ْ ئ١ّ ث١ضيا١ْ ب١ضثطغٔ ي١ د
3-         ٢َٝ َٝهطز٢ْ ث١ضيا١ْنـ١ بـ١ث َٝبـ١د َٜت بـؤ ١َٖاٖـ١ْط٢ ي١د َٝط سه١َٛت ز٠غت١ٜ١ى ٜإ ز٠ظطاٜـ١ى ض از٠غـج

 تاٜب١شي١ْس٣.
َٜهدطا٠ٚ ْاسه١َٝٝٛنإ ، غـااَل١ْ نـاض ز٠نـ١ٕ بـؤ      -9 ز٠غ١اَلت ٜإ ز٠ظطا ب١ضثطؽ ب١ ب١ؾساض٣ ث١ضي١َإ ٚ ض 

َٝهطز٢ْ ث١ضيا١ْن١. َٝب١د َٝو بؤ د  زاْا٢ْ ثالْ
ــ١ض  -4 ــطا٠ٚ      ٖـ َٜهدـ ــ١ت ٚ ض ــ١َإ ٚ سهَٛـ ــ١ ث١ضيـ ــت يـ َٜـ ــو ز َٝـ ــ١ف ث ــ١ن٢ ٖاٚبـ ــو يٝص١ْٜـ َٜـ ٍَ داض ــا زٚٚ غـ

َٝهسا بـ١الٟ ن١َـ٠ٚ١    َٝهطز٢ْ ث١ضيا١ْن١ ٚ ثال٢ْ ناض٠نإ، يٝص١ْن١ ي١غاَي َٝب١د َٜط٣ د ْاسه١َٝٝٛنإ بؤ ناٚز
 غ٢َ داض نؤب٠ٚ١ْٚٛ ز٠نات ، ض اثؤضت٢ غااَل١ْ باَلٚ ز٠نات٠ٚ١.

َٜهدـطا٠ٚ ْاسهَٛٝٝـ١نإ َٝهـاْٝع٢َ ؾـٝاٚ         ز٠غت١ ٜإ ز٠ظطا٣ بـ١  -5 ٍَ ث١ضيـ١َإ ٚ ض َٜـص ي١طـ١ ضثطؽ بـ١ ض اٚ
َٜهدطا٠ٚنإ ي١ يٝص١ْن١زا. ١َٜٓض٣ ض َٝت بؤ زٜاضٜهطز٢ْ شَاض٠ ٚ ْٛ  زاز٠ْ

َٝهطز٢ْ ث١ضيا١ْنـ١ ٚ          -6 َٝبـ١د ٢َٜ د َٜـت بـؤ تـاٚتٛ َٜو زاْٝؿت٢ٓ ئاؾـهطا٣ ث١ضيـ١َإ غـاظ ز٠نط ٍَ داض زٚٚ غا
َٝسا٢ْ نؤ١ََيطا٣   ١َز٢ْ٠.ط١ؾ١ث

ٖــ١َٛاضنطزٕ ٚ ١َٖي٠ٛؾــاْس٣٠ٚ١ْ ئــ١ّ ث١ضياْــ١ يــ١ ز٠غــ١اَلت٢ ال١ْٜــ١نا٢ْ ْــاٚ ث١ضيا١ْن١ٜــ١ ، ب١ٖــ١َإ   -7
َٜـت ي١الٜـ١ٕ ال١ْٜـ١نا٢ْ           ثطؤغ٣١ ث١غـ١ْسنطز٢ْ ث١ضيا١ْنـ١ ، ثـط ؤش٣٠ ٖـ١َٛاض ٚ ب١ٖاٚب١ؾـ٢ ئاَـاز٠ ز٠نط

َٜت.  ث١ضيا١ْن١ ٚ ي١ ث١ضي١َإ ث١غ١ْس ز٠نط



 916 

َٜهدطاٚ ٚ ال١ْ١ٜن -8 ا٢ْ تط٣ نؤ١ََيطـ٣١ َـ١ز٢ْ٠ نـ١ ب١ؾـساض ْـ١بٕٛٚ يـ١ زاض ؾـذي ٚ ث١غـ١ْسنطز٢ْ ئـ١ّ          ض 
ث١ضيا١ْ ز٠تٛأْ زٚا٣ ث١غ١ْسنطز٢ْ ْا٠ٚض ؤن٢ ث١ضيا١ْن١ ب١ؾساض بٔ ، ال١ْ١ٜنا٢ْ ئ١ّ ث١ضيا١ْ ناض بؤ ئ٠ٚ١ 

َٜت ١ٜ٠َٛٝى ن١ال١ْ١ٜن٢ْ١ تط٣ نؤ١ََيطا٣ ١َز٢ْ٠ بطط َٜت ب١ ؾ  ٠ٚ١.ز٠ن١ٕ ن١ ث١ضيا١ْن١ رطاٚإ بهط
َٜع َٝط ب١ض   ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.سػٔ حمُس غٛض٠/ د

َٜهدـطا٠ٚ         َٝهطزٕ ٚ ض  َٝبـ١د َٜه١ٚت٢ٓ ي١غ١ض نـطا٠ٚ ي١الٜـ١ٕ ز٠غـ١اَلت٢ ٜاغـازاْإ ٚ ز٠غـ١اَلت٢ د ئ١ّ ث١ضيا١ْ ض 
ًَٓسنا ، نـ٢َ   َٞ ث١غ١ْس٣ ز٠نات ز٠غت ب َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ، بؤ ث١غ١ْس نطز٢ْ، ن َٜع خٛ ٣٠َٛٝ ب١ض  ْاسه١َٝٝٛنإ بؤ ئ

َٜط ا٣ ثريؤظباُٜٝإ ز٠غتدؤؾـ٢ يـ١   ١4َي٢ ١ْٝٝ ، )ي١ط ٍَ ١ْٝٝ ب١ظؤض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا ، ٚ ( ئ١ْساّ ي١ط١
َٝػتاف يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ر١ضَٛٚ. ٣٠َٛٝ َاْسٚٚ بٕٛٚ ، ئ  ر١ضَٛٚ ناى زاْا. ١َٖٛٚ ئ١ٚال١ْٜا١ْ ز٠ن١ٜٔ ن١ ث

َٜع ز.زاْا غعٝس قؤر٢:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٠َٛٝ َٝهاض ٚ يٝص٣١ْ نؤ١ََي٢ ١َز٢ْ٠ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ث ب١ٖ١َإ ؾ َٝب١د ي١  ريؤظباٜٞئ١َ١ف ٠ٚنٛ يٝص٣١ْ د
٢َُٜ نٛضزغـتإ ز٠نـ١ٜٔ ،        َٜهدطا٠ٚنا٢ْ نؤ١ََيطا٣ ١َز٢ْ٠ ٚ غـ١ضد١ّ زاَٛٚز٠ظطانـإ ٚ  ٖاٚٚاَلتٝـا٢ْ ٖـ١ض ض 

َٜع بهـ١ٜٔ نـ١ ثؿـتٛاْٝإ نـطزٜ        َٜت ظؤض غٛثاغـ٢ ث١ضيـ١َاْتاضا٢ْ بـ١ض  َٝط٠ٚ٠ ز١َ٠ٚ ٔ يـ١ غـ١ض٠تا٣ ئـ١ٚ    ١ٖضي
َٜهدطا٠ٚنــإ ،   َِٜ ٚ ض  ١َٜٓضاٜــ١ت٢ سهَٛــ١ت ٚ غــ١ضؤنا١ٜت٢ ٖــ١ض ْٛ ٠َٛٝ ثط ؤغــ٠ٚ١ٜ١، ٠ٖٚــ١ض٠ٖٚا ب١ٖــ١َإ ؾــ
٢َٝ غتاْساضز٣ دٝٗـا٢ْ َا١ََيـ٣١    َٝبس٠ّ ئ١ٜٚـ ئ١ٜ٠ٚ١ ئ١ٚ ث١ضيا١ْ ب١ث ٍَ ئٝؿاض٠ت ث ت١ْٝا ز٣َٚ١َ٠ ١ٜى خا

َُٝـ١ بـٜٛٚٔ ب١ٜ١   َٝػتا ئ ٍَ نطا٠ٚ ٚ ْٛغطا٠ٚ ، ئ ًَٝه٢ يـ١ٚ دؤض٠َـإ ي١ض ؤشٖـ١اَلت٢        ي١ط١ َِٜ نـ١ ثـ١ضياْ نـ١ّ ٖـ١ض
َٝٓت٢ ططٜٓط٢  ١َّٝٝ ، ن١ زٚٚ نؤَ ْا٠ٚض اغت ٚ ْاٚن١ن١ ن١ ١ٜ١ٖ ، ؾاْاظ١ٜٝ بؤ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ خٛزي غ

٣ 3111(٣ غــاَي٢ 1يـ١ٚ خٛي١ٜـسا ز٠ضنــطز٠ٚٚ بـؤ ثؿـتٝٛا٢ْ يــ١ نؤَـ١َيطا٣ َـ١ز٢ْ٠ ئــ١ٜٚـ ٜاغـا٣ شَـاض٠)        
َٜهدطا٠ٚ ْاسهَٛٝٝ َٝػتا ظ٣١َٓٝ٠ ٜاغا٢ٜ ٚ ظ٣١َٓٝ٠ ئ١خالق٢ ي١باض٠ بـؤ  ض  َُٝٛا١ٜ ئ ١نإ ٚ ئ١ٚ ث١ضيا١ٜ١ْ ، ث

َٝـس       ١ٜ٠َٛٝن٢ ناضا ، ناض ٚناالن١ٝٝنا٢ْ خؤٜـإ ئـ١دماّ بـس٠ٕ ، بـ١اَلّ ئَٛ َٜهدطا٠ٚنإ بتٛأْ ب١ؾ ئ٣٠ٚ١ ن١ ض 
  ٛ َٝـ َٝـت ث َٝػتا زضا٠ٚ ١ٖضال٣١ْ١ٜ زا١ٜٚت٢ ثاب١ْس ب َٝٓا٣١ْ ن١ ئ ٢َٝ بهـات ، زٚٚبـاض٠    ز٠ن١ّ ئ١ٚ ب١َي َٝبـ١د ٠ٚ د

 ظؤض ظؤض غٛثاؽ.
َٜع َٝط ب١ض   ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.سػٔ حمُس غٛض٠/د

َٝت٠ٚ١ ،  َٓٝ ٢َٜٓ خؤتإ ، يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ سي َٝص٣١ْ نؤ١ََي٢ ١َز٢ْ٠ ز٠ن١ٜٔ، ر١ضَٕٛٚ بؤ ؾٛ ١َُٝف غٛثاغ٢ ي ئ
 يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ بؤ خاَي٢ ز٢َ٠٠ٚٚ ب١ضْا٣١َ ناض٣ ر١ضَٛٚ.

َٜع ع٢ْٛ نُ  اٍ غعٝس ب١ظاظ:ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ.  ب١ض 

 ٢َُٜ َٝؿٓٝاض٣ ٜاغا٣ يٝص٣١ْ ثاضا ي١ئؤَيُج٢ ي١ ١ٖض َٜٓس٣٠ٚ١ْ ١ٜن٢َ١ ث بط ط٣١ ز٢َ٠ٚٚ ب١ضْا٣١َ ناضَإ خٛ
َٝؿه١ف نطا١ٜ ٠ٚ ئ١ٚ  نٛضزغتإ ، ئ١ّ ثط ؤش١ٜ٠ ي١ال١ٜٕ شَاض٠ٟ ٜاغا٢ٜ ئ١ْساَا٢ْ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ ث

َٜعا٣١ْ ن١ٚاشؤٜ ٍَ ذبػري حمُس ، سأٝس ، ط١ؾ١ زاضا ثا٥ط عبساالسس ، إ ي١غ١ض ثط ؤش٠ن١ نطز٠ٚٚ، ز.ب١ض  َٝطز ؾ
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خؤؾاب١، طياٍ ٜٛغف  غؤظإام ، ٥اضاّ ؾاٖر زاٚز ، ز. تاضا عبسايطظ،  رطٜٔ سػري١ن٢ًٜ١ انطّ ١َْتو ، ب
َٜباظ رتاح حمُٛز ، ئ١ّ ساظّ ؼػر غعٝس ، زابطاِٖٝ ، دَري طٛط١ ٜٛغف ، طاٖط  ( 19ثط ؤش١ٜ٠ ي١ ). ض 

َٝؿه١ف نطا٠ٚ ، زاٚا ز٠ن١ّ  ٍَ ٖؤ١ٜنا٢ْ ز٠ضنٛاْس٢ْ، ٚ ت١ْٗا ب١ظَا٢ْ ع١ض٠ب٢ ث َٝو ٖات٠ٚٛ ي١ط١ َازز٠ ث
 غٛثاؽ. ضؤ، ظ ي١غ١ضؤنا١ٜت٢ ث١ضي١َإ ئاضاغت٣١ يٝص١ْنا٢ْ ث٠ٜٛ١ْسٜساض ٚ ئ١ْساَا٢ْ ث١ضي١َاْٞ بهات

َٜع سػٔ حمُس غٛض٠ َٝطب١ض   ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ./د
َٝؿٓٝاض٣ ثط ؤش١ٜ٠ ئاضاغت٣١ يٝصْـ١نا٢ْ ٠ٚضظف ، ٜاغـا٢ٜ ، ئ١ْـساَاْ   ئ١ّ  ٢ ث١ضيـ١َإ ٚ سهَٛـ١ت ز٠نـط٣َ.    ث

َٞ  ر١ضَٕٛٚ بؤ خاَي٢ غ
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض
ــا٣٠ٚ         ــ٣٠ٚ١ َـ َٜصنطزْـ ــا٣ زض ــٓٝاض٣ ٜاغـ َٝؿـ ــ٢َ١ ث ــ٣٠ٚ١ ١ٜنـ َٜٓسْـ ــاض خٛ ــ٣١ نـ ٢َ١َٝٝ ب١ضْاَـ ــ ــ٣١ غـ بط طـ

َٝ َٝب١د َٜسا٢ْ خاْٛٚ ب١ض٠ شَاض٠ )د ( ئ١ّ ثط ؤش١ٜ٠ ي١الٜـ١ٕ شَـاض٠ٟ   3118(٣ غاَي٢ )١ٓ9نطز٢ْ ٜاغا٣ ب١نط
َٜعا١ْ ن١ ٚاشؤٜإ نطز٠ٚٚ : َٝؿه١ف نطا١ٜ ، ئ١ٚ ئ١ْساَا١ْ ب١ض   ٜاغا٢ٜ ئ١ْساَا٢ْ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ ث

َٛر٢ ، عُط ١ٖٚضا٢َ ، -1 دالٍ ع٢ً عبسي١ً ،  ع٢ْٛ ب١ظاظ ، عُطعبسايطظئ ، عُط ْٛض٠ز٢ٜٓ ، زاْا غعٝس غ
َٝط حمُٛز رتاح طاٖط طياٍ  َٝٔ ، حمُس ؾاض٠ظٚض٣ ، ؾؤض ف غٝس جمٝس ، زي ابطاِٖٝ ، ١ْشاز ععٜع ، ئاضاؽ سػ

َٝٔ حمُس ، ٖاش٠ غًُٝإ  َٝو ٖات٠ٚٛ ، زاٚا ي١ غـ١ضؤنا١ٜت٢  9ئ١ّ ثط ؤش١ٜ٠ ي١ ) َكطأ٢ ،، ع٢ً سػ ( َازز٠ ث
 بهات ، ظؤض ظؤض غٛثاؽ.  ٜٞساض ٚ ئ١ْساَا٢ْ ث١ضي١َاْث١ضي١َإ ز٠ن١ّ ئاض اغت٣١ يٝص١ْنا٢ْ ث٠ٜٛ١ْس

َٝط َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 
َٝطخإ ي١غ١ض ئ١ّ خاَي١ٜ١.  ر١ضَٛٚ ؾً

َٝط حمُس دمٝب: َٜع ؾً  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــا٣٠ٚ      ــاضز٢ْ َ ــ٣٠ٚ١ ١َٖيج١غ َٜصنطزْ ــا٣ زض ــٓٝاض٣ ٜاغ َٝؿ ــ٢َ١ ث ــ٣٠ٚ١ ١ٜن َٜٓسْ ــعامن خٛ َٝهطز٢ْ  ٚاب ــ١د َٝب د
َٝهطزْــ٠ٚ١ ، ئــ٣٠ٚ١ ١َٖي١ٜ١نــ١ ٚابــعامن ئــ١ٚ ن١غــا٣١ْ نــ١   َٝب١د َٜصنطزْــ٣٠ٚ١ َــا٣٠ٚ د ٜاغــان١ٜ١ ، ْــ١ى زض

َٝب١ْ١نطزْٝت١ت٢ ئ٠ٚ١ بؤ ت١ئذًٝهطز١ْٝت٢.  ئُٝعاٜإ نطز٠ٚٚ نْٛه١ بؤد
َٜع سػٔ حمُ َٝطب١ض   ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:س غٛض٠/د

 ر١ضَٛٚ ناى ع٢ْٛ
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس  ب١ظاظ: ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض 
١َٓٝنطز٢ْ ٜاغان١. َٝب١د َٜٓس٠ٚ١َ )ٕ(١ْنِ ئٝعار١نطز ي١غ١ض د َٝطخا٢ْ ، ب١اَلّ َٔ ن١ خٛ  ض اغت١ قػ٣١ ؾً

َٝط َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 
 اَي٢ نٛاض٠ّ.نانطا٠ٚ١ٜ ، ئ١ّ ثط ؤش١ٜ٠ ئاض اغت٣١ يٝص١ْنا٢ْ ٜاغا٢ٜ ، زاضا٢ٜ ز٠نط٣َ ، ر١ضَٕٛٚ بؤ خ
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َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــا٣١ْ        ــ١ٚ ن١غ ــٛٚضز٢ْ ئ َٝب ــاض٣ ي ــط ؤش٠ بط ٜ ــؤنطز٢ْ ث ــت١ٓض ٚٚ طفتٛط ــاض، خػ ــ٣١ ن ــٛاض٠ّ ي١ب١ضْاَ ــ٣١ ن بط ط
ــ١          ــإ ي ــساضٟ بْٛٚٝ ــ١ٖؤ٣ ب١ؾ ــ١دماَٝإ زا٠ٚ ب ــاالنٝا٣١ْ ئ ــ١ٚ ن ــ١ض ئ ــ١ ب١ضاْب ٍَ ي ــا ــ١ ث ــ١تٝإ خطا٠ٚت تؤَ

نا٢ْ ض ظطاضخيٛاظ٣ ط١زي نٛضز ، زاٚا ي١ غ١ضؤنا١ٜت٢ ث١ضي١َإ ز٠ن١ّ ، زاٚا يـ١ ئ١ْـساَا٢ْ َـ١ع٢ٓ    بعٚٚت٠ٚ١ٓ
١َٓٝ غ١ض غ١نؤ٣ ث١ضي١َإ.  بهات ب

َٝط َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 
َٝؿــ١ُضط١ف      َٝٓــ١ غــ١ض غــ١نؤ بــؤ ز٠َٚي١َ١ْــسنطز٢ْ ، يٝصْــ٣١ ث ئ١ْــساَا٢ْ تــط٣ يٝصْــ٣١ ٜاغــا٢ٜ ئ١طــ١ض ب

َٜهتإ ، ر١ضَٛٚ بْ ١َٜٓض َٜٓس٣٠ٚ١ْ ثط ؤش٠ بط ٜاض٠ن١. ٛ  ر١ضَٛٚ ناى ع٢ْٛ.ؤ خٛ
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝؿه١ف نطا١ٜ ، خؤ٣ ي١ )  ١ٜ١ٜ٠َٛٝ :5ثط ؤش٠ى ي١ال١ٜٕ سه١َٛت٠ٚ١ ث  ( بط ط١ ططت٠ٚٛ ، بط ط٣١ ١ٜن١ّ ب١ٚ ؾ

اؾٓا١ٝ٥ ٚ املس١ْٝ عٔ االعُاٍ املعاقب عًٝٗا قاْْٛا ايت٢ قاَٛا بٗا َٔ دمطا٤   ٜعأ٢ املتُٕٗٛ َٔ املػؤي١ٝاٚال : 
 –ٚ يغاٜم١ اْتأانم١ ؾمعب نٛضزغمتإ      11/9/1961اؿطن١ ايتشطض١ٜ ايهٛضز١ٜ اٚ بػببٗا َٓمص ثمٛض٠ اًٜمٍٛ    

 .1991اض شايعطام ف٢ ا
َٝط َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 

.َٜٔٓ  نٛضز١ٜن١ؾ٢ خبٛ
 َٜع ؾؤضف جمٝس سػري:ب١ض 

 (٣ َازز٣٠ ١ٖؾت٢َ١ ٖاٚب١ف :1ثاَيجؿت ب١ سه٢َٛ بط ط٣١ )
َٜٔ ي١ ب١ضثطغٝاض٠ت٢ تاٚاْهاض٢ٜ ٚ ١َز٢ْ٠ ي١ٚ ناضا٣١ْ ي١ض ٣ٚٚ ٜاغا٠ٚ غعاٜإ  ١ٜن١ّ : تؤ١َتباض٠نإ ببٛضزض

١ًٍٜٛٚ ي١غــ١ض٠ نــ١ ي١ز٠ضئــ١دما٢َ بعٚٚتٓــ٣٠ٚ١ ضظطــاضخيٛاظ٣ نــٛضز٣ ٜــإ ب١ٖؤٜــ٠ٚ١ ي٠ٚ١تــ٣١ ؾؤض ؾــ٢ ئــ  
َٝطام ي١ ئازاض٣  –٠ٚ٠ تا٠ٚنٛ ض اث١ض٢ٜٓ ط١زي نٛضزغتإ 11/9/1961  ، ئ١دماَٝإ زا1991.٠ٚع

َٝطري٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/د  ب١ض 
َٝػتاف يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ض اثؤضت٢ ٖاٚب١ؾتإ ١ٜ١ٖ ، يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ض٠ئٝتإ  َٜٓري ، ئ َازز٠ ب١ َازز٠ ز٠خيٛ

 ي١غ١ض ئ١ٚ َازز١ٜ٠.
 ر١ضَٛٚ ناى قباح

َٜع قباح بٝت ار ؾهط٣.  ب١ض 
 ايعطام_/ ض٥اغ١ بطملإ نٛضزغتإازي

 ّ/تكطٜط َؿرتى
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ٚنمشاٜا اؾٝٓٛغماٜس  ٚ )ايساخًٝم١ ٚاال َمٔ     ايجؿـ١ُضط١ ٚايؿـٗسْا    ادتُعت ايًذإ )ايؿؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ  ٚ)ؾؤٕٚ 
َٛظ٠ضزإ/6ٚاجملايؼ احمل١ًٝ  بكٛض٠ َؿرتن١، بتا ضٜذ  َٝميز٣  38/5/3119كازف يّٝٛ نٛضز٣ امل 3719/د

اعأا٤ املًتشمل باؿطنم١ ايتشطٜطٜم١ ايهٛضزٜم١ عمٔ اال عُماٍ املعاقمب عًٝٗما قاْْٛما دمطا٤           يسضاغ١ َؿطٚ  قطاض )
  ق 4856، املكسّ َٔ قبمٌ ض٥اغم١ فًمؼ ٚظضا٤ اقًمِٝ نٛضزغمتإ مبٛدمب نتابٗما املمطقِ )         اؿطن١ ٚبػببٗا 

١ٝ ٚ أعها٤ ايربملإ بعس ايكطا٠٤ أال ٚىل ي٘ ق ايربملإ ظًػمت٘ االعتٝازٜم١   ، ٚاحملاٍ اىل ايًذإ املعٓ 33/5/3119
 . ٚبعس املٓاقؿ١ ٚاملساٚي١ تٛقًت ايًذإ َا ًٜٞ:37/5/3119  ق 39املطق١ُ )

 
 تؤٜس ايًذإ فهط٠ املؿطٚ  َبس٥ٝا ، ٚ تكرتح قٝاغ١ زٜباد١ ايربملإ ي٘ ، ٚ اعاز٠ قٝاغ١ فكطات١ نافتٞ: -1

 5102 يػ١ٓ   قطاض ضقِ)
املعسٍ ، ٚ بٓا٤  1993  يػ١ٓ 1  َٔ قإْٛ بطملإ نٛضزغتإ ضقِ )56  َٔ املاز٠ )1فسهاّ ايأكطات)اغتٓازا 

عًممم٢ َممما عطنممم٘ فًمممؼ ٚظضا٤ االقًمممِٝ، قمممطض بطملمممإ نٛضزغمممتإ ظًػمممت٘ االعتٝازٜممم١ املطقُممم١    )      ق   
 تؿطٜع ايكطاض افتٞ:  6/3119/

 أٚال:
َسْٝا املؿرتى ف٢ اؿطن١ ايتشطض١ٜ ايهٛضزغتا١ْٝ دطا٤ تٓأٝصٙ ١َُٗ نًف بٗا ق سٝٓم٘ َمٔ    الٜػأٍ دعا٥ٝا ٚ

  ٚ يغا١ٜ اْتأانم١ ؾمعب   11/9/1961قبٌ اؿطن١ ايتشطض١ٜ ايهٛضزغتا١ْٝ اٚ بػببٗا َٓص اْسال  ايجٛض٠ ق )
 .1991نٛضزغتإ ق أشاض 

َٝط َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 
٠ٚ١َٜٓ.ب١نٛضز١ٜ  ن١ف ض ٠ئ٢ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ي١غ١ضَازز٣٠ ١ٜن١ّ بٝدٛ

 ر١ضَٛٚ ناى حمُس.
َٜع حمُس دظيس ع٢ً )ؾاض٠ظٚٚض٣(.  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
: ١ٜ١ٜ٠َٛٝ  ض ا٣ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ب١ّ ؾ

َٝجطغـ٣٠ٚ١ٓٝ تاٚاْهـاض٢ٜ           ٚ ١ٜن١ّ : ئـ٣٠ٚ١ ب١ؾـساض٣ نـطز٠ٚٚ يـ١ بعٚٚتٓـ٣٠ٚ١ ضظطـاضخيٛاظ٣ نٛضزغـتاْٞ  ي
َٝو ن١ ي١نات٢ خؤٜسا ي١ال١ٜٕ بعٚٚت٣٠ٚ١ٓ ضظطاضخيٛاظ٣  َٝهطز٢ْ ئ١ضن َٝب١د َٜت ي١ ئ١دما٢َ د َٝٓانط ١َز٢ْ٠ ي

( تا٠ٚنٛ 11/9/1961نٛضزغتا٠ٚ١ْٝٝ خطا٠ٚت١ ئ١غتؤ٣ ، ٜإ ب١ٖؤ٠ٚ١ٜ ي١ ٠ٚت٣١ ١َٖيطريغا٢ْ ؾؤض ف ي١ )
 .1991ض اث١ض٢ٜٓ ط١زي نٛضزغتإ ي١ ئازاض٣ 

َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/د  َٝطط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 
 ر١ضَٛٚ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ض ٠ئٝتإ ي١غ١ض ئ١ّ َازز١ٜٝ٠.

َٝطٚإ ْاقح سٝس٠ض٣ َٜع ؾ  :/٠ٚظٜطٟ زازب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ،  ب١ض 
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َٝسا١ٜ َٞ ١َبس٠ئ٢ ت َٝؿه١ف نطا٠ٚ غ ١َُٝ ي١ ق١ضاض٠ن٣١ ن١ ي١ال١ٜٕ سه١َٛت٠ٚ١ ث ، ١ٜن١َٝإ  ي١ ١ٖقٝك١تسا ئ
َُٜـ١  ١َغئٛٚي١ٝت٢ ١َز٢ْ٠ ٚ  َٝذي ، ز٠ّٚٚ ب١ْػب١ت ئ١ٚ ناالنٝا٣١ْ ن١ ئ١دماّ زضا٠ٚ زش٣ ض ش َٓٝ د١ظا٢ٜ ١َْ

َٝــطام ١ََٝٝٝٓٝـ ٖــ١َٛٚ ب١ؾــساضبٛٚا٢ْ بعٚٚتٓــ٣٠ٚ١ ض ظطــاضخيٛاظ٣ طــ١زي   ، ٜــ١ى يــ١ زٚا٣ ١ٜنــ١نا٢ْ ع غــ
َٝػـتا َـٔ تـ١ْٗا ئـ١ٚ َٛالسـ١ظ٠ّ ي١غـ١ض ١ٖ         َٜت٠ٚ١ ، ٜإ ب١ٖؤناض٣ ئـ١ّ بعٚٚت٠ٚ١ٜٓـ١ ، ئ ٜـ١ ،  نٛضزغتإ بطط

َٝـــــت يـــــ١ )  َِٝ ٚاٜـــــ١ تاضخي١نـــــ١ بطـــــؤض ٕ        11/9/1961ز٠َي (٠ٚ٠ تـــــا تـــــاضخي٢ ض اثـــــ١ض ٜٔ ، َـــــٔ ثـــــ
َٝت ،  19/5/1993بؤ) َٜو ساَي١ت ض ٜٚٚساب (ي١ب١ضئ٣٠ٚ١ ب١ض اغت٢ ض ٠ْط١ ي١َا٣٠ٚ ب١ض٣٠ نٛضزغتاْٝؿسا ١ْٖس

ــصٚٚ َٝ ــص٠ٚٚف َ َٝ َٝط٣ بــ٠ٚٛ ، بــؤ ض٠ٚاٜــ١ت٢ ؾــ١ضع١ٝ  ٜئــ١ّ َ ت٢ ، قــا٢ْْٛ ٢ طٛاغــت٣٠ٚ١ٓ ض٠ٚاٜــ١ت٢ ؾؤضؾــط
 ز٠غتٛض٣ ، َٔ ت١ْٗا ئ١ٚ َٛالس١ظ٠ّ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض بط ط٣١ ١ٜى.

َٝطري٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/د  ب١ض 
َٜعاْـ٣١ ْـا٣ٚ خؤٜـإ ْٛٚغـ٠ٛٝ ،       َٜع ن٢َ قػ٣١ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ئ١ّ َازز١ٜ٠. ئـ١ٚ ب١ض  ئ١ْساَا٢ْ ث١ضي١َا٢ْ ب١ض 

عٝس ،  غاالض حمُٛز َطاز ، عُط قـسٜل حمُـس ، عبسايػـالّ    ز.دظيس ابطاِٖٝ ع٢ً )٠ٚضت٢( ،  ئا١َٓٝ ظنط٣ غ
٠ حمُساَري ، ط١ؾ١ زاضا دـالٍ ، ئاؾـت٢ ععٜـع قـاحل ، اٜـٛب ْعُـت       َكطأ٢ قسٜل ،  قازض سػٔ قازض ، ناٚ

َٝذ اظيـس ،  نـاضزؤ حمُـس ثـريزاٚز ،               قازض)ئاضاّ( ، بطٖـإ ضؾـٝس سػـٔ ،  مسريغـًِٝ اَـري بـ١ا ،  ٖـاٚض اظ ؾـ
ٍَ ذبػري حمُس، ناضٚإ قاحل اظيسٚف ؤئا١ْٖط عاضف ض َٝطز  ،  غامل تَٛا نانٛ ، ب١رطٜٔ سػري خ١يٝف١ ، ؾ

شٜإ عُط ؾطٜف ، يكُإ غًُٝإ سػٔ ،  رطَإ ععايسٜٔ حمُٛز ، ْاغو تٛرٝـل عبـسايهطِٜ ، قـازض اظيـس     ، 
١ْشاز ععٜع ؾأإ املس عبسايكازض ،  ب١ؾاض٠ت٢(، ز.غ١ض٠ٚض عبسايطظئ عُط ، ز. نٌ قُس قازض)مساٌٜ ، را

غٛض٢ََ ،  ث١ضيإ عبسايهطِٜ عبسايكازض ، ١ْضضيإ عبساي١ً قازض ،  اظيس غًُٝإ عبساي١ً)بالٍ( ،  غ١ض١ْٖط 
 ر١ضَٛٚ ناى ز.اظيس. رطز حمُس ، ت١ٚاٚ ْا٠ٚنإ ، تها١ٜ ١ٖض١ٜن٢ زٚٚ ز٠قٝك١ ظٜاتط قػ١ ١ْنات.

َٜع ز.اظيس ابطاِٖٝ ع٢ً)٠ٚضت٢(:  ب١ض 
 ب١ْا٣ٚ خٛا٣ ط١ٚض٠

 َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ. ب١ض 
َٝؿـ٣ٚٛ         َٜع ٠ٚظٜـط٣ زاز ئ١نـ١ٜٔ ظ٠ًَٝـ٢ ث َٝطٖات٢ٓ بـ١ض ٍِ ٚاي١ً ض ٠ْط١ ب١زٚٚ ز٠قٝك١ بؤّ ت١ٚاٚ ْـ١نط٣َ ، بـ١خ
خؤَــإ ، ي١ض اغــتٝسا ئــ١ّ ثط ؤش٠ٜــ١ ٠ٚى ثــط ؤش٠ بط ٜــاض٠ زٜــاض٠ َــٔ ت١ســ١رٛظّ ي١غــ١ض ض اثؤضت١نــ١ف ٖــ١بٛٚ  

َُٝـ١ ز٠تـٛاْ    َٜٝٛػـت١ ئ١َـ١        ض اثؤضت٢ يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ ، ئاٜـا ئ َٜو َـ١بازئ٢ قـإْٛ ض ابطـطٜٔ ،  ٜـإ ث ري بـ١بط ٜاض
َٝت بؤ ئ٣٠ٚ١ ن١ بتٛاْري ١َبازئ٢ قإْٛ ب١قإْٛ ض ابططٜٔ ١ْى ب١بط ٜاض، ئ١َ١ ب١ض اغـت٢ َـٔ    ثط ؤش٣٠ ٜاغا ب
َٝــط٠ ٖــات٠ٚٛ   َُٝٛاٜــ١ ئ١َــ٣١ ي ٍَ زاز٠ٚضٚ خــ١َيه٢ ٜاغــاْاؽ ظٜــاتطٜـ نــطز٠ٚٚ ، َــٔ ث َٜــصّ ي١طــ١ َٜو ض اٚ ١ْٖــس

َٝ َٝو      ث ــ ــط٣َ ن١غ ــا ئ١َــ١ نــؤٕ ز٠ن ــ١بازئ٢ َــار٢ َطؤظٝؿــ١ ، ئاٜ َٝهــ١ٚا٣١ْ َ ــإْٛ ٚ ث ــ١بازئ٢ ق هــ١ٚا٣١ْ َ
َٜــت ، ئ١طــ١ض بتــٛاْري يــ١ ١َغــٛي١ٝت٢ دٝٓاٜــات ئٝي١َ١غــئٛٚي١ٝت٢ َــ١ز٢ْ٠ ئ َٜــت ، بــ١اَلّ ٝعفــا بهط عفــا بهط

َٜت ، ز٠   َٝجطغ٠ٚ١ٓٝ ي١ط١َيٝـسا ْـ١نط َٜت ي َِٝ ٚا١ٜ ْاتٛاْط َٜـت يـ١ سـ١ق٢ عـاّ بـ١      ي١َ١غئٛٚي١ٝت٢ ١َز٢ْ٠ ث نط
َٝه١ زاٚا٣ ٖـ١ق٢      َٜت ، بـ١اَلّ َـار٢ ١ٖضن١غـ َِٜ ز٠ضٜها ئ١ٚن١غ١ ئاظاز بهط َٜع غ١ضؤن٢ ١ٖض ع١ر٣ٛ خاؽ ب١ض 
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َٝٓٝت٠ٚ١ نـ١ تٛٚؾـ٢        َٝط٠ ١َٖٛٚ ئ١ٚ َارـ١ يـ١ٚ ن١غـ١ بػـت َٜت٠ٚ١ ، ٚاتا تؤ  ي ١َز٢ْ٠ بهات ٚ ت١عٜٛع ٠ٚضبطط
ٓـ٣٠ٚ١ ض ظطـاضخيٛاظ٣ نـٛضز ٚ ب١ٖؤناض٠ن١ؾـ٠ٚ١ٝ غـ١ض      ظ٠ض٠ض ب٠ٚٛ يـ١ ئ١غـٓا٣ س١ض٠نـ٣١ ت١سـ١ضٚض٣ بعٚٚت    

َٜت ٠ٚنٛ باغِ  َٝو ن١ٚتـ١ال٣ يـ١ض ٣ٚٚ ٜاغـا٠ٚ١ٜٝ بـ١      نطز ئ١َـ١ ئ١طـ١ض ٖـات   ب١ٜٚؿ١ ، دط١ ي٠ٚ١ ز٠نط ٛ سـ١ق
َٜت ، ب١ض اٟ َٔ ئ١َ١ َا١ٜ٠ٚن٢ ظؤض ظؤض٣ زاْا٠ٚ ي١) َٝبٛٚضز٢ْ تاٜب١ت ئاظاز بهط ( 91(تا)61ع١ر٣ٚٛ خاؽ ي

ٍَ ٚ)+ ( 41ن١ز٠نات١ َا٠ٟٚ ) َٜتـ١ غـ١ض٣   33غـا َٝػـتا ، بـ١ض ا٣ َـٔ ب١ض اغـت٢         (ن١ؾـ٢ خبط يـ١ ئٓتٝفـاظ٠ٚ٠ تـا ئ
َٜـ٢ دـاضَٜ   61َا١ٜ٠ٚن٢ ظؤض ظؤض٠ ٚاتا تؤ ) ٍَ ز ٕ     ( غـا ظٜٓـسٚٚ ئ١ن١ٜـ٠ٚ١ ،    ه٢ زٜهـ١ ئـ١ّ ن١ٜػـا١ْ يـ١ زازطانـا

َٝؿـ١        َِٝ ٚاٜـ١ ن ١ٜن٢ ئ١ط١ض بٝسا١ٜت٢ تاضخي٢ س١ض٠ن٣١ ت١س١ضٚض٣ نٛضز٣ ي١ب١ض نـاٚ بطـطٜٔ ، بؤٜـ١ َـٔ ثـ
َٝتـ٠ٚ١     َٝػتا يـ١ زازطاناْـا َاب َِٝ ٚا١ْٝٝ ئ٠ٚ١ْس٠ ساَي١ت٢ ظؤض ١ٖب٢َ ئ ظؤض بؤ زازطانإ زضٚغت ئ١ن١ٜٔ ، َٔ ث

ــ١ زٚا٣ )   ٠َٛٝ ن ــ ــ١ ب١ٚؾ َُٝ ــ١ ئ ــت٢ ،      33ن ــ١ٜٔ ب١ضاٍِغ ــ١ به ــ١ٚ ١َٚظع ــ٣١ ئ َٜو َٛعاي١د ــ١بط ٜاض َٝٔ ب ــ ٍَ  ب ــا (غ
َٝئ١نـ      َٝـط٠ ب١ض اغـت٢ ئاَـاش٣٠ ث َٝه٢ زٜه١ف ١ٜ١ٖ ن١ َـٔ ي َٜو ساَيـ١ت ض ٜٚٚـسا٠ٚ ن١ئ١َـ١ف     ساَي١ت ١ّ ، ١ْٖـس

َٝط٠نإ خؤٜـإ   َٝٛإ ؾؤض ؾط ض ٠ْط١ ١ٖض خؤف ١ْب٢َ ب١زاخ٠ٚ١ ي١ر١تط٣٠ بعاظ٢ ض ظطاضخيٛاظ٣ نٛضزغتإ ، ي١ْ
ــ١ٚاْٝـ       ــ١َإ ئ ــاض٠ ٖ ــا ئــ١ّ بط ٜ ــت ، ئاٜ َٜ ــ١ ز٠نط ــؤٕ َٛعاي١د ــ٣١ ئ١ٚاْــ١ ن ــسا٠ٚ ئ ــ١ت ض ٜٚٚ َٜو ساَي ــس ْ١ٖ

َٜت٠ٚ١ ٜإ ْا ، نْٛه١ ئ١َ١ َٝؿ٢ ض اث١ض ٜٓٝـ ؾ١ض  ز٠طط َٝت ن١ ي١ ر١تط٣٠ ث ٣ ْـاٚخؤ٢ٜ ٖـ١ب٠ٚٛ   بريَإ ١ْن
َٝع َٝٛإ ٖ َٝٛا١ْؾ١ ضٜٚٚـسا٠ٚ،   ٠ي١ ْ َٜو ساَي١ت ي١ٚ ْ َٝط ٠ نٛضز٠نا٢ْ بعاظ٢ ض ظطاضخيٛاظ٣ نٛضز٣ ، ١ْٖس ؾؤض ؾط

َٝط سٝػاب ئ١ن١ٜٔ َٝط سٝػاب ئ١ن١ٜٔ ٚ نا١َ ب١ ْاؾؤض ؾط َٝط٠ ئ١ّ ٜاغا ؟ٚاتا نا١َ ب١ؾؤض ؾط ١ٜ ناض٠غـ١ض٣  ي
ئ١ّ ١َٚظٚع١ بها ، بؤ١ٜ ب١ض اغت٢ ب١ض ا٣ َٔ ئ٣٠ٚ١ ن١ي١قا٢ْْٛ عكٛباتٝـ ٖات٠ٚٛ س١ق٢ زٜفاع٢ ؾـ١ضع٢،  

٢َٝ َازز٣٠ ) َٜـت  45ب١ث َٝه٢ تْٛستط ي٣٠ٚ١ ئ١ٚ زٜفاع١ ؾ١ضع١ٝٝ ز٠خٛاظ ( ي١ قا٢ْْٛ عكٛبات ٖٝض ظ٠ض٠ضزاْ
١ٜ٠َٛٝ ئ١َي٢َ ،  َٜت ، ٠ٚنٛ َازز٠ن١ ب١ٚ ؾ ؿمطعٞ اسمساخ نمطض اؾمس ممما      فا  ايال ٜهٝع سل ايس)ب١ض ٠ٚا ْابٝٓسض

٢ اٚ اعتكس٠ خطأ اْ٘  ف٢ سماييت زفما    فا  ، اشا تعاٚظ٠ َسافٝع عُسا اٚ اُٖاال سسٚزا ٖصا سكٜػتًعّ ٖصا ايس
اؿايم١ إ ؼهمِ بعكٛبم١    يًُشهُم١ فم٢ ٖمصٙ     اؾطمي١ يت٢ اضتهبٗما ٚااما جيمٛظ   َػؤٚال عٔ   ؾطع٢ فاْ٘ ٜهٕٛ

ّ   ٓش١  ٘ بعكٛب١ كايأ١ بسال َٔ عكٛب١ اؾٓا١ٜ ، إ ؼهُاؾ ٓش١ بسال َٔ عكٛب١د  ،نؤتاضيـ١ تـ١ٚا٣ٚ ئ١نـ١
َٜت  َٝط٠زا ب١ض اغت٢ ١َٖٛٚ ئ٣٠ٚ١ ن١ ض ٜٚٚسا٠ٚ ب١ٖؤ٣ س١ض٠ن١ت٢ ت١س١ضٚض٣ نٛضز٣ ْانط َُٝٛا١ٜ ي بؤ١ٜ َٔ ث

َٝط٠ َ َٜو ي َٝـت ئ١  ٛب١ ثط ؤش٠ بطٜاض ٍَ ئ٠ٚ١ؾا ئ١ط١ض ٖـ١ض بط ٜاضب َـ١ ث١غـ١ْس بهـ١ٜٔ    عاي١د٣١ ن١ٜٔ ، ٠ٚي١ط١
َٝــط٠ ثط ؤش٠نــ٣١ ب١ض اغــت٢            ًَٝٓــ٠ٚ١ ، ي َٝ ــ١ْٗا د١ظائ١ٝنــ٣١ ب َٞ البــ١ٜٔ ت َٞ ١َز١ْٝ٠نــ٣١ يــ ــ١ ض اغــت٢ ئــ١ب ب
َٝؿـٓٝاض٣ ض اثـؤضت٢ يٝصْـ٣١ ٖاٚبـ١ف ، نـْٛه١         َٝط٠ ٖـات٠ٚٛ ثـط ؤش٣٠ ث سه١َٛتٝـ ظؤض ز٠قٝكو٠ ي٣٠ٚ١ ن١ ي

َٝه َٜت تؤ ت١ْف٢ًٝ ١َُٖٝٛ ن١ٝٝ ١َُٖٝٛ ١ٖض َٛغت١َي١س َِٝ       ْانط ٢ قـاْْٛٝـ ْٝٝـ١ ب١ض اغـت٢ ، بؤٜـ١ َـٔ ثـ
َٞ ئ٣٠ٚ١ ١ٜن١ّ ٠ٚ ز٠َٚٚـٝـ يـ١ ١َغـئٛٚي١ٝٝت٢ َـ١ز٢ْ٠      َٜت ئـ١ٚ   ٥ٝعأما  باؾ١ ئ١َ١ ثط ؤش٣٠ قإْٛ ب ْـ١نط

 ن١غ١ ، ظؤض ظؤض غٛثاؽ.
َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ َٝطب١ض  ط٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:د

 ر١ضَٛٚ ئا١َٓٝ خإ.
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َٜع ئا١َٓٝ ظنط٣ غعٝس:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن  ٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 

َٝؿـ          َٝت نـٛ ب١ؾـساض٣ بعاظـا    ب١زٜتٓا َٔ ئ١ظ١ ثـط ؤش٠ بط ٜاضٜهـا ظؤض ٜـا ططٜٓطـ١ بـؤ ثاضاغـتٓا شٜاْـا ئـ١ٚ ث ١ُضط
َٝؿ١ُضط١ ؤاظا ٍ نٛضزغتا٢َْ نط٣ ، نْٛه٢ ز٢ََ٠ خض ظطاخي زا ١ٖضن١غ١ى ز بعاظا ضظطاضٟ خاظا نٛضزغتاْٝسا ث

  ٢ََُٜ َٝساض٠     (يؿطفبا ١خمً  ١د١ضضي)ب١ؾساض بٕٛٚ ش زازطا٢َٜ ضش َٝٓـ١ غـ ٖات١ٓ زازطا٣ نطٕ ١ْٖـس٠ى ش ٚإ بٗ
َٝت ٖاتٝٞ غْٛ ئٝػتٝفاز٠ نطٕ، شب١ض ٖٓس٣َ ئ١ظ بِٝٓ ئ١ظ بطٜاض٠ ظؤضٜا ططٜٓطـ١، زَي نـ١ْس ثطغـٝاض٠ى      زإ، ٜ

َٝو بؤ١َ زٜاض بهـ١ٕ نـٛ ئاٜـا سايـ١ت٢َ ٖٛغـا٢َْ ٜـ١ع٢ٓ ١ْٖـ١؟،  ئ١طـ١ض سايـ١ت٢َ           َٜعٜا ٣١ٖ، ئ َٔ ش يٝصْا ب١ض
َٝبٝٓـ٢ نـط٣ ظـ٢َ              ٖؤغا  ١ْٖ َٞ زنـ١ٕ، ٜـاز٣ تـط، ئـ٠ٚ١ ٠ٚنـٛ َـٔ ت ١ٜ٠َٛٝن٢َ ٜـ١؟، نٝٓـ١ ٚإ ؾـها١ٜت ١ ب و ؾـ

َٝسا        َٝت نـٛ بـصاظا ض ظطـاض٣ خـاظا نٛضزغـتاْ َٝؿـ١ُضط َٞ نٛ ز٣َ زٜاض زن١ٕ ئ١ٚ ث َٜسا، ن٢ ئٛ ن١ٚا ئ١ٚ ال١ْٜ بط ٜاض
نـ١ٚا زٜـاض نـ١ت؟، ٜـا ز٣َٚ      ز٢ََ٠ ئ١دماَساْا نـاض٣َ خـؤزا بٜٛٓـ١، ئـ١ٚ نـٝـ الٜـ١ٕ نـ٢ ز٣َ زٜـاض نـ١ت؟، ز٣َ         

١َٓٝ زٜاض نطٕ، غٛثاؽ.  َٝهاْٝعّ ٚ ئاي١ٝت٢َ زٜاض نطْا زٜاض ١ْٝ؟، نٛ ئ١ظ بِٝٓ ئ١ظ١ ش٣ ب
َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/  َٝطب١ض  ط٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:د

 ر١ضَٛٚ ناى غاالض.
َٜع غاالض حمُٛز َطاز:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٛٝ َٝه٢ ظؤض ١ٖٜــ١ ٖــ١ّ يــ١ض٣ٚٚ ظ١َ٠ْــ٠ٚ١ ، ٖــ١ّ يــ١ض٣ٚٚ   ي١ضاغــتٝا ئــ١ّ ثــط ؤش٠ بطٜــاض٠ ث ٜػــت٢ بــ١ زٜكــ١ت

َٝٛإ بط ٜاضٚ ٜاغاؾا ١ٖض ٜـ١ى قـ٠ٛت٢ ئًٝعاَـ٢ ١ٖٜـ١     َُٝٛا١ٜ ي١ْ بؤٜـ١ بـ١ زٜـس٣ َـٔ      ،١َست١ٚا٣ قاْْٛٞ ٚ ث
َٝئـ١نط٣َ ي١غـاَي٢ )    َٝو ١ْٝٝ ، ب١اَلّ ئ١ٚ قؤْاغ٣١ ن١ ئاَـاش٣٠ ث َٜٓـ١ض٣   91(٠ٚ٠ بـؤ) 61ر١ضق ( ٚ زٚاتـطٜـ ْٛ

َِٜ ن١ ئاَاش٠ بـ٠ٚ١ ئـ١نات نـ١ باؾـو ٚاٜـ١ ئـ١ َٛز٠تـ١ تـ١        ب١ض  َٜتـ٠ٚ١ بـؤ)   زٜٚطَٜع سه١َٛت٢ ١ٖض ( 19/5بهط
َٝـص٣٠ٚٚ نـ١ يـ١           َِٝ ٚاٜـ١ يـ١ض٣ٚٚ ١َبس٠ئٝـ٠ٚ١ ٖـ١ض ئـ١ٚ َ ب١عٝباض٠ت٢ ئ٣٠ٚ١ ن١ ١َٖيبصاضز٢ْ ث١ضي١َا١ْ، ثـ

َٝت ئــ٠ٚ١ قؤْاغــ١ ، س  َُٝــ١ بريَــإ ١ْنــ ١قٝك١ن١ٜــ١ يــ١ قؤْــاغ٢ ض اثؤضت١نــ١زا ٖــات٠ٚٛ طٛدمــاٚتط٠، نــْٛه١ ئ
َٜٓـ١ ؾـاض      َٝو ن١ بعٚٚت٣٠ٚ١ٓ ض ظطاضخيٛاظ٣ خ١َيه٢ نٛضزغتإ يـ١ ؾـاخ٠ٚ١ ز ؾاخ٠ٚ١ بؤ ؾاض ٠ٚ زٚاتطٜـ نات
َٜه٢ قـا٢ْْٛ ْٝٝـ١،     َٝبٛٚضز١ْ ٖٝض ئٝعتٝبـاض َٝت ن١ ب١زٜس٣ َٔ ئ١ٚي َٓٝ َٝه٢ غٝاغ٢ ئ١ٖ َٝبٛٚضزْ ٍَ خؤٜا ي ي١ط١

َٞ ئٝعفا نطا، نؤَ َٝو خ١َيه٢ ث َٝٓـا، ي١ٚض ٚاْط١ٜـ٠ٚ١       ب١اَلّ نؤ١ََي َٝؿـ٢ بـ١زٚا٣ خؤٜـسا ٖ َٝو ئاغ١ٚاض٣ ْاب١د ١َي
َٝـص٠ٚٚ ئـ١ظاْري تـا غـاَي٢ )          َٜٓـ٠ٚ١ بـؤ ئـ١ٚ َ ١َُٝ ئ١طـ١ض ببٝـٓري بط١ض  (ف زاَٛٚز٠ظطانـا٢ْ  11( َـاْط٢ ) 91ئ

َُٝـ١         ٢َُٜ نٛضزغتإ َابْٛٚـ٠ٚ١ ب١تاٜبـ١ت٢ َـ١سانِ، ٚاتـا ٠ْٚـ١ب٢َ ٖـ١ض ئ سه١َٛتٞ ئ١ٚ غ١ضز١َ٠ف ي١ ١ٖض
َٝها بــ١ض٣٠ نٛضزغــتا٢ْ ئــ١ٜتٛا٢ْ  ئــ١ٚ قؤْــ َٝت بــ١ٚ ئاض اغــت١ٜ١ ناضبهــ١ٜٔ يــ١نات ١َٓٝث١ض اْــسب اغ٢ ؾــاخ١َإ ت

ََٝو ض ٚٚزا٣ٚ دٝادٝـا ن١ٚت١ْٚٛتـ٠ٚ١ ئاٜـا         ٍَ ئـ١ٚ ض ٠ٚؾـ١ بهـات ٠ٚ نؤَـ١َي َٜو ي١َْٛ١ظ٠ّ تط َا١ََي١ ي١ط١ دؤض
َٜع٠ ، َـٔ            ٣٠َٛٝ ئ١َـ٠ٚ١ ٜـا ْـا؟، ئ١َـ١ ثطغــٝاضٕ يـ١ يٝصْـ٣١ بـ١ض  َٜع   ئ١نـ١ٓ نٛاضنـ ز٠َـ٣َٚ١ ي١يٝصْـ٣١ بــ١ض 

َٜه٢ ي١ٚباب١تـــ١ بهـــات، ٠ٚ    َٜٝٛػـــت بـــ١ بط ٜـــاض ثطغـــٝاض بهـــ١ّ ئاٜـــا ساَي١تـــ١نإ نـــ١ْسٕ نـــ١َٔ، ظؤضٕ ن١ث



 919 

َٝٓاٚ بعٚٚتٓـ٣٠ٚ١ ض ظطـاضخيٛاظ٣ خـ١َيه٢       َٝت يـ١ث َٜو ض ٜٚٚـساب َٜت ئ١ط١ض ض ٚٚزاٚ َٝٓسض ئ١غباب١نا٢ْ نؤٕ ئ١غ١غي
١ًَنــ١ ئـ٠ٚ١ بــ٠ٚٛ ض    ئــ١ٚ غــ١غياْس١ْ ي١بــ١ضز٠ّ اغــت١ ض ٚٚزا٠ٚنــ١ ض ٜٚٚـسا٠ٚ ، بــ١اَلّ  نٛضزغـتاْسا بــ٠ٚٛ ٚاتــا تاٜت

َٝت نٝدي، نؤٕ بٔ؟ غٛثاؽ. ١َسانُا، َٝو ن١ ئ١ّ ثطغ١ ١ٜنالئ١نات٠ٚ١، ب١َيط١نإ ئ١ب  ي١ب١ضز٠ّ ١ٖض ال١ْٜ
َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ َٝطب١ض  ط٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:د

 ر١ضَٛٚ ناى ع١َٛض.
َٜع عُط قسٜل حمُس ١ٖٚضا٢َ:  ب١ض 

َٜع   غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 
َٝت ن١ ١ٜن١ّ  َٝؿٓٝاض ئ١ن١ّ تا ئ١ٚنات١ب َٝت؟ َٔ ث َٟ ب َٝبِٝٓ ت١ْٗا ي١غ١ض ب١ضٚاض٠ن١ ١ٜ١ٖ، ئ٣٠ٚ١ تا نٛ َٔ ت
َٜٓس٣ ٜاغــا٢ٜ ئــ١خؤٕ ْــ١ى              َٝت ٚاتــا تائــ١ٚ ناتــ٣١ غــٛ خــٛزي ث١ضيــ١َا٢ْ نٛضزغــتإ ز٠غــت بــ١ناض ئــ١ب

َٝه٢    ١َٖيبصاضز١ْنإ، نْٛه١ ١َٖيبصاضز١ْناْٝـ تانٛ ئ١ٚنات١ ب١ َُٝـ١ ز٠غـ١اَلت رٝع٢ً ي١نات٢ ١َٖيبصاضزْـ١ناْا ئ
َٜٓس٣ ٜاغـا٢ٜ ز٠خـؤٕ يـ١ٚ ز٠قٝكـ١ٜا ٜـإ يـ١           َٜطزضاَٚإ ١ْب٠ٚٛ، ب١اَلّ ن١ ئـ١ٚ ض ؤش٣٠ نـ١ غـٛ ؾ١ضع٢ ١َٖيبص
َْٛاغ٢           َٝت، ٚاتــا يــ١ق َٝــسضا٣ٚ طــ١غيإ ٖــ١ب ٢َُٜ نٛضزغــتإ ٚ  ؾــ١ضع٢ ث ض ؤش٠ٜــا ز٠غــ١اَلت٢ ت١ؾــطٜع٢ ٖــ١ض

َٝط ٜ ٢َُٜ نٛضزغتإ ,ظؤض غٛثاؽ.ؾ١ضع١ٝٝت٢ ؾؤض ؾط َٝه٢ ؾ١ضع٢ ١ٖض ٠ٚ١َٜٓ بؤ ز٠غ١اَلت  ٠ٚ١ٝ ئ١طٛاظض
َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/  َٝطب١ض  ط٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:د

 ر١ضَٛٚ ناى عبسايػالّ.
َٜع عبسايػالّ  قسٜل:َكطأ٢  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٞ ئ١نــ١ّ بــ١ ١َغــ١ي٣١ ٚاز٣٠ ئ١ٚناتــ٣١ نــ١ ٜاغــان١ بــ١خؤ٣ ئــ١ط    طٜت، ئ١طــ١ض ١َب١غــتُإ َــٔ ز٠غــت ثــ

ًَري ١ْب١ؽ ئٝٓتفـاظ٠، بـ١َيهٛ تـ١ٚاٚب٢ْٛ ئٝٓتٝفاظ٠نـ١ زاْـا٢ْ ْاٚنـ٣١ زش٠        َٝطَٛإ تاض ؤش٣ ب ي١قؤْاغ١نا١ْ ب
َٝت َٓٝـ ٠ٚنٛ نـاى عُـط بريئ١نـ١ّ  بـ١اَلّ، س١ظئ١نـ١ٜٔ ثاؾـإ        رط ٜٔ، ب١اَلّ ئ١ط١ض ١َغ١ي١ٜ١ن٢ ٜاغا٢ٜ ب

َٜع ٠ٚظٜط٣ زازٜـ بعاْري ي١ ) َٜٓس٣ خٛاضز، ٚاتا ز٠غـ١اَلت٢  4/7ض ٠ئ٢ ب١ض  ٢َُٜ نٛضزغتإ غٛ ( سه١َٛت٢ ١ٖض
٣١َُٝ رٝع٢ً ي١ض٣ٚٚ ١َسانِ ٚ ٠ٚظاض٠ت ي١ ) َٞ 4/7ئ ١َُٝ ٚاٟ ي َٝت ئ َٝهطز، ئ١ط١ض بريؤن١ٜ١ى ١ٖب ( ز٠غت٢ ث

َٝؿـٓٝاض ئ١نـ١ّ بٝه١ٜٓـ١)         َٝهطزْـ٢ سهَٛـ١ت٢    4/7به١ٜٔ تا ئـ١ٚ ناتـ٣١ ز٠غـ١اَلشيإ ٖـ١بٛٚ َـٔ ث ( ز٠غـت ث
٢َُٜ نٛضز ٍَ ١َغـ١ي٣١ ئٝٓتٝفاظ٠َـ١،         ١ٖض َْٛاغ١نـ١بٛٚ ب١ض اغـت٢ َـٔ ي١طـ١ غتإ ب١ر١ض٢َ، ئ١طـ١ض ١َغـ١ي١ ق

َٝٓٝت ٜإ ئٝذطائات نـؤٕ ئـ١بٔ    ،١ٜى َٝؿه٢ َٓٝـ غٛٚض ابٔ، نؤٕ ئ١غ١غي َٜٔ ََٛه١ٓٝ ي١ َ ١ْٖس٠ ثطغٝاض ز
َٝؿــ١ُضط١   َٝٓٔ ئــ١ّ ث َٝهــطا٠ٚ نــ١ نــ١ْس ب١َيطــ١ ٖــ١بٔ بٝػــ١غي َٝطَٛــإ يــ٣َٚ١ ئــ١ٚ ن١ؾــها١ٜت٢ ي ١ٜ ٜــإ ئــ١ّ ب

َٝٓٝت نـ١ َـ١يٍٛ ئـ١بٝت بـ١ّ       َٝت ئ١ضن٢ ئ١ٚ زٜفاع٢ ئ١ٚ بػـ١غي خ١باته١ض٠ ئ١ّ ناض٣٠ نطز٠ٚٚ، ٚاتا ئ١َٝٓ
َٝت بؤخـؤ٣             ٜاغا١ٜٝ ٠ٚ ئـ٠ٚ١ ٚابـعامن ئـ٣٠ٚ١ ١َسه١َـ١نا٢ْ زٜبٝـت ئـ١ظأْ ع١َ١يٝـ١ن٢ ئاغـا١ْ ز٠بـ٢ بهـ

َٜو ٜإ ١ٖض ب١َيط١ٜ١ى بٝٓت ن١ رٝع١ًٕ ئ١َ١ ٠ٚنـٛ تـاى ١َٖي١ٓغـا٠ٚ بـ١ ئ١دماَـسا٢ْ       ب١َيط١ ْا١َ ٜإ ت١ئٝس
َٝت، غٛثاؽ.  ئ١ٚ ئٝؿ١، ئ١ط١ض ئ٣١َ١ غ١غياْس ٚاتا ئ١ّ ٜاغا١ٜ ئ١ٚ ئ١ططٜت ٚ ع١رٛٚ ئ١ب
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َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/  َٝطب١ض  ط٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:د
 ر١ضَٛٚ ناى قازض سػٔ.

َٜع قازض سػٔ قازض:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــ    َٝ َٝطَٛــإ غ١ضنــا٣٠ٚ ٖــ١َٛٚ ٖ َٝو طــ١زي نٛضزغــتا١ْ، ٠ٚغــ١ضد١ّ ؾــؤض ف ٚ غــ١ضنطز٠ٚ      ب ع ٚ ؾــ١ضع١ٝت
َٜت٢       َٜٔ ٚ خـ١بات تٛاْٝـٛ َٝؿـ١ُضط٣١ نٛضزغـتاْٝـ بـ١خٛ َٝط إ ي١ خ١َيه٢ نٛضزغتا٠ٚ١ْ ١َٖيكٛاَلٕٚ، ث ؾؤض ؾط
ــ١       ــ١َٛٚ ثٝالْـ ــ٣١ ٖـ ــ٠ٚ١، ٠ٚ ب١ضطـ َٝتـ ًَ َٝ ــس٣ٚٚ بٗ ــتإ ب١ظٜٓـ ــتُاْج١ض٠ٚض٣ نٛضزغـ ــ٠ٚ١ ٚ ْٝؿـ ــت٢ ١ْتـ ١ٖغـ

ــ١نا٢ْ زٚ ــ١دما٢َ      زض ْساْ ــ١َط ؤيإ ئ ــه١ٚت١نا٢ْ ئ ــ١ظَٕٛٚ ٚ ز٠غ ــ١ت ئ ــت، ت١ْاْ َٜ ــ١ضإ بطط ــٔ ٚ زاطرين شَ
َٝـت      َٝؿ١ُضط١ قاض٠َاْـ١نا٢ْ نٛضزغـتا١ْ، بؤٜـ١ ز٠ب خؤض اطري٣ خ١َيه٢ نٛضزغتإ ٚ رٝساناض٣ ٚ قٛضباْٝسا٢ْ ث

َٜت، نـْٛه١ طـ١زي ن   َٜعض َٝص٣ٚٚ خ١بات ٚ ضظطاضخيٛاظ٣ نٛضزغتإ ب١ ب١ضظٚ ثريؤظ بجاض ٛضزغـتاْٝـ  ١َٖٝؿ١ َ
َٝؿـ١ُضط١ف زآٜـ١َؤٚ          َٝـع٣ ث َٝـص٣ٚٚ خـ١بات٢ خؤٜـ٠ٚ١ ز٠نـات، ٠ٚ ٖ ٠ٚنٛ ١َٖٛٚ ط١ال٢ْ زْٚٝا ؾـاْاظ٣ ب١َ
٠َٛٝ ي١ئاغت٢ خ١بات ٚ رٝساناضٜإ  َٝت ب١ٖٝض ؾ َٝص٣ٚٚ خ١بات٢ ط١ي١ن١َأْ ٚ ْاب َٚس٢ ١َٖٝؿ١ ظٜٓس٣ٚٚ َ ض

َٜط بط ٚ بٝا٣ْٚٛ دؤضاٚ دؤض  َٜت ي١ش َٜت٠ٚ١ ٜإ ١َٖٚيبسض َٜت، دا و ن١ّ بهط قٛضبا٢ْ ٚ رٝساناضٜإ ي١ن١زاض بهط
َٜٔ، بؤ١ٜ َٔ ثؿتٝٛا٢ْ ت١ٚا٣ٚ خؤّ بؤ ئ١ّ ثـط ؤش٠ بط ٜـاض٠ ض از٠ط١ٜـ١من، ظؤض     دا٣ ئ٣٠ٚ١ تؤ١َت باضٜـ بهط

 غٛثاؽ.
َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ َٝطب١ض  ط٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:د

 ر١ضََٛٚاَؤغتا نا٠ٚ.
َٜع نا٠ٚ حمُس اَري:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َ  إ.ب١ض 

َٜه٢ ططٜٓطــ٢ ز٠ظامن، نــْٛه١ زٜفــاع نــطزٕ يــ١ غــَٛع٣١     ب١ض اغــت٢ ئــ١ٚ ثــط ؤش٠ بط ٜــاض٠ َــٔ بــ١ثط ؤش٠ بط ٜــاض
     ٢َٜٓ َٝؿـ١ُضط١ ٚ خـٛ َٝؿ١ُضط١ زٜفاع نطز١ْ ي١ ز٠غه١ٚت١نا٢ْ ط١ي١ن١َإ نـ١ ب١خـ١بات٢ ث َٝؿ١ُضط١ ٚ ي١ ث ث

ئ٣٠ٚ١ ٖـ١ّ ؾؤض ؾـ١ن١َإ ٖـ١ّ     ؾ١ٖٝس٠ناصيإ ب١ ز٠غت ٖات٠ٚٛ، نْٛه١ ب١ض اغت٢ ظؤض ١َسا٠ٚالت ١ٜ١ٖ بؤ
َُٝـــ١ ٠ٚنـــٛ   َٝؿـــ١ُضط١ ب١ئاض اغـــت١ٜ١ن٢ ٚاببـــ١ٕ نـــ١ غـــٛٚن٢ بهـــ١ٕ ٜـــإ ْاؾـــط٢ٜٓ بهـــ١ٕ زٜفـــاعهطزٕ ئ ث
َٜطٜٓاْـ٣١ نـ١ ئ١ْـساّ ث١ضيـ١َاْري زٜفـاعهطزٕ ئـ١ضن٢ غـ١ض٠ن٢ ٖـ١ض            َٝؿـ١ُضط١ ز ث١ضي١َاْتاضإ ٠ٚنٛ ئـ١ٚ ث

َٝهؤؾــ   َٝطا١ْ  ١ََٖٛٚاْــ١ بــ١ ئ١ْــساّ ث١ضي١َاْــ١نا٢ْ تطٜؿــ٠ٚ١، ئــ١ٚ ت ١ضا٣١ْ نــ١ ١َٖيػــإٚ بــ١ناض٣ ؾؤض ؾــط
َُٝـ١ نـ١ زٜفاعٝـإ          َِٜ ن١ يـ١زش٣ ؾؤض ؾـ٢ طـ١زي نٛضزغـتإ بْٛٚـ١، ئ َٜطرياٚإ ٚ ْؤن١ضا٢ْ ض ش ب١غعازا٢ْ ب١نط
َٜه٢ ظؤض ثريؤظ٠، ب١اَلّ ب١ض اغت٢ ي١ غٝاغ١ن٣١ ن١ ي١نٛضز١ٜٝن٣١  ١َٜٓ ١َسه١َ١ ناض َٝبه١بٔ بؤ ئ٣٠ٚ١ ١ْزض ي

َٜ َٜو ب١ ْاض  َٝـت        نطا٠ٚ تؤظ َٝت يـ١ يٝصْـ٣١ ٖاٚبـ١ف، نـ١ ز٠َي َٝسان١ٜ٠ٚ١ْٚٛن٢ بـاف ٖـ١ب َِٝ باؾ١ ث ه٢ نطا٠ٚ ث
َٝـت ئـ١ٚ ن١غـا٣١ْ  ب١ؾـساضٜإ نـطز٠ٚٚ       ًَ َٜو، ئ١ط١ض ب َٝت ئ٣٠ٚ١ ب١ؾساض٣ نطز٠ٚٚ تؤظ ئ١ٚ ن١غا٣١ْ ٜإ ز٠َي

ــ١ٚ ؾؤض  ــساضٜ  ٜــإ ئ َٝط اْــ٣١ نــ١ ب١ؾ ــ١ٚ خ١باتط ــإ ئ َٝطا٣١ْ ٜ ــط ــ١ بعٚٚتٓــ٣٠ٚ١ ض ظطــ اؾ ــطز٠ٚٚ ي اضخيٛاظ٣ ٕ ن
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َٝـت، يـ١ بعٚٚتٓـ٣٠ٚ١          َٜـو قـ٠ٛت٢ باؾـو ز٠ب َِٝ باؾـو٠ تؤظ َٝت ثـ نٛضزغتإ ئ١ط١ض ي١ض ٣ٚٚ قا٠ٚ١ْْٝٝٛ بطٛدم
َٝهطز٢ْ     ــ١د َٝب ــت ي١ئــ١دما٢َ د َٜ َٝٓانط َٝجطغــ٣٠ٚ١ٓٝ تاٚاْهــاض٣ ٚ َــ١ز٢ْ٠ ي ــتإ ي ض ظطــاضخيٛاظ٣ طــ١زي نٛضزغ

َٝو ن١ ي١نات٢ خؤٜسا ي١الٜـ١ٕ بعٚٚتٓـ٣٠ٚ١ ض ظطـاضخيٛاظ٣ ن    َٝـٞ    ،ٛضزغـتا٠ٚ١ْ خطا٠ٚتـ١ ئ١غـتؤ٣   ئ١ضن ًَـ٢َ )ث ب
َٝــٞ  َٝــت، بــ١اَلّ )ث َٝطزضا٠ٚ بــ١ق٠ٛت تــط٠ خطا٠ٚتــ١ ئ١غــتؤ٣ ٠ٚى ئ٠ٚ١ٜــ١ بــ٢ًَ١ زاٖاتب َٝطزضا٠ٚ( ، ض اغــج ض اغــج
َٝط٣    َٝبــ١د٢َ نــطز٠ٚٚ،  ئــ١ضن٢ ؾؤض ؾــط ٢َٜ نــطز٠ٚٚ ئــ١ضن٢ قٝــاز٣٠ خــؤ٣ د َٝبــ١ َٝطزضا٠ٚ(ت١ٚع١ٕٝٝ د ض اغــج

َٜ َٝبــ١د٢َ نــطز٠ٚٚ، ئ١طــ١ض بهط ٍَ ٖــ١َإ ض اَــ١ ن١ٖــ١ّ  د َٝطزضا٠ٚ( بــ١ق٠ٛت تــط٠، ٖــ١ض٠ٖٚا َــٔ ي١طــ١ ت)ض اغــج
َٜت١ ٜـإ خـٛزي ث١ضيـ١َإ ٜـإ َا٠ٜٚـ١ن٢       َٝسا ن١ بهط َٜو بطاز٠ضاْٝـ ن١ ئاَاش٠ٜإ ث ١َٜٓض٣ سه١َٛت ١ْٖس ْٛ
َٜت٠ٚ١ ن١ ئ١ٚ تاضخي٣١ ناى عبسايػالّ باغ٢ نـطز، نـْٛه١ ب١ض اغـت٢ َـٔ يـ١ بريَـ١ نـات٢ زٚا٣         َٜص بهط تط زض
َٜط رؿــاض٣ غــعازإ ٚ ئــ١ضن٢      َٝط زاَــٛ ز٠ظطــا٣ ئــ٢َٓ١ َــابٕٛٚ ٖــ١ض يــ١ش ــط٠ يــ١ ؾــاض٣ ٖــ١ٚي َٝ ض اثــ١ض ٜٓٝـ ي
َٝـو َابْٛٚـ٠ٚ١ ئـ١ٚ           َٝؿـت، َا٠ٜٚـ١ن٢ ظؤض نـ١ْس َاْط َٗٝ َٝط٠ٜـإ ب١د َٜٓطإ ، ض ؤٜؿـذي ئ َٝطا١ْ ز٠ضثـ١ض  ؾؤض ؾط

َٜصنطز٠ٚ١ْن٣١ َا٠ٚن١ّ  ٍَ زض َٝط٠ بٕٛٚ ، بؤ١ٜ َٓٝـ ي١ط١  ،ظؤض غٛثاؽ.زاَٛز٠ظطانإ ي
َٝطط٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض

 ر١ضَٛٚ ط١ؾ١خإ.
َٜع ط١ؾ١ زاضا دالٍ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َُٝـ١ ئـ١َط ؤ ئـ١ّ          َٝه٢ تاضخيـ١  ي١غـ١ض ؾـا٢ْ ئ َٝه١ ي١ٚ ثط ؤش٠ بط ٜاضا٣١ْ نـ١ ١َغـئٛٚي١ٝت ب١ض اغت٢ ئ١َ١ ١ٜن

َٝ َٝو ت١ظس١ٜٝٝإ زا٠ٚٚ ناضٚ ناالنٝإ بـؤ ١ًَٝت١نـ١ٜإ نـطز٠ٚٚ ،    ثط ؤش٠ بط ٜاض٠ ز٠ضئ١ن١ٜٔ، خ١َيهاْ و ض ؤشاْ
َٜه٢ ظؤض ْـا زازث١ض٠ٚضا١ْٜـ١، ي١ب١ضئـ٠ٚ١ َـٔ ز٠غـت خؤؾـ٢ يـ١              َٜت٠ٚ١ نـاض َٝٝـإ بجطغـط ئ١َط ؤ يـ١ زازطانـإ ي

َٝٓاٜٚا١ْ ي١غ١ ٞ  ض اثؤضت٢ ٖاٚب١ف ئ١ن١ّ ظؤض ب١دٛا٢ْ ٖ دـ١ظائ٢ ٚ   ض ١َغ١ي٣١ ئ٣٠ٚ١ ن١ ئاٜـا ١َغـئٛٚي١ٝت
َٜه٢ باؾٝإ نطز٠ٚٚ، نْٛه١ تؤ ي١ ئ١غاغا ب٢ْٚٛ تاٚإ ض ٠ت  ١َز٢ْ٠ ١ٖضزٚٚن٢ ت١ضتٝب ١ْب٢َ ئ١َ١ ظؤض ناض
َٝط ا١ْ، ئاٜا نؤٕ ئ١نط٣َ تؤ ١َغـئٛٚي١ٝت١   َٜو ، ناالن١ٝن٢ ؾؤضؾط ز٠ن١ٜت٠ٚ١، ي١ّ ١َغ١ي١ٜ١ ١ٖغتا٠ٚ ب١ناض

َٝٓٝت٠ٚ١، ب١اَلّ تؤ ١َغئٛٚي١ٝ ١َز١ْٝٝ٠ن١ ي١غ١ض َٝبػ َٝو د١ظا١ٜن٣١ ي َٝت تاٚا١ْنـ١     ،و ئ١غاغ ن١ خـؤ٣ ْـ١ب
َِٝ ٚاٜــ١  َٞ ئ١نــ٣١ نــ١ ئ١َــ١ ثــ َٝه١ تــؤ  ١َغــئٛٚزي َــ١ز٢ْ٠ ٚ زاٚا٣ تــ١عٜٛع٣ َــ١ز٠ْٝٞ يــ ي١غــ١ض و ئ١غاغــ
َٝٓـ١ز٠ٕ، غـ١باض٠ت بـ١         َٝبس٠ٜٔ ٖٝـٛازاضّ ئ١ْـساَا٢ْ ث١ضيـ١َإ بط ٜـاض٣ ي ١َُٝ بط ٜاض٣ ي َٜه٢ باف ١ْٝٝ ن١ ئ ناض

َٝه َٝطٚإ ٠ٚظٜـط٣      تاضخي١ن١ ظؤض باؾ١ ن١ ز٠غت ث َٜع نـاى ؾـ َِٝ ٚا١ٜ ٜـإ ض ا٣ بـ١ض  ١ن٣١ زٜاض٣ نطا٠ٚ، ب١اَلّ ث
َٜــت ٜــاخٛز تانؤتــا٢ٜ ض اثــ١ض ٜٔ نــ١ يــ١)  َٜــت، ظؤض  31/9زاز ب١ٖ١ْــس ٠ٚضطري ( بــٛٚ ئــ١ٚ تاضخيــ١ف زٜــاض٣ بهط

 غٛثاؽ.
َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/  َٝطب١ض  ط٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:د
 ر١ضَٛٚ ئاؾت٢ خإ.

َٜع ئاؾت٢ ععٜع غاحل  :ب١ض 
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َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝو ْهـَٛي٢ يـ٠ٚ١ بهـات نـ١ بعاظـ٢              ئ١ّ ثطؤش١ٜ٠ ثطؤش٠ٜـ١ن٢ ططٜٓطـ١ ٠ٚ بـط ٚاّ ْٝٝـ١ ٖـٝض ئ١ْـساّ ث١ضيـ١َاْ

َٜهـ٢          ٟض ظطاضخيٛاظ ٢َُٜ نٛضزغـتإ ٠ٚ زٚاض ؤش َٝه٢ ٖـ١ب٠ٚٛ بـؤ ئآٜس٠ٜـ١ن٢ طـ١ف بـؤ ٖـ١ض ي١ نٛضزغتاْا و ض ؤَي
  ٢َُٜ َُٝـ١ ط١ٜؿـت١ٜٓٛت١ ئـ١َط ؤ،         َٛغت١قط بؤ ١َٖٛٚ ٖاٚٚاَلتٝـا٢ْ ٖـ١ض نٛضزغـتإ نـ١ ب١ز٠غـت٢ ئ١ٚاْـ٠ٚ١ ئ

ٍَ بـسات بـ١ باؾـؤٜ      َٜطط ١ْٝٝ ي١ ئ١ْساّ ث١ضي١َإ ن١ ٖـ١ٚ ٍَ ١ٖغتٝاض٣ ثط ؤش٠ن١ ئ٠ٚ١ ض  ب١اَلّ ئ٠ٚ١ف ي١ط١
َٜـت، َـٔ             َٜـت ٠ٚ ز٠َٚي١َ١ْـس بهط َٝـو بهط َٜـو ٚ ث َٝـط٠ ظؤض ض  ١ٜ٠َٛٝن٢ ئٛغـَٛي٢ قـا٢ْْٛ ٜاغـان١ ي ٠َٛٝ ٠ٚ ب١ؾـ ؾ

َٝـ َـٔ قػـ١ٜإ ي١غـ١ض نـطز حمت١ٚانـ٣١          ١ْٖ َٜعاْٝـ ثـ َٝبِٝٓ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ئ١ٚ َازز٠ٜٝـ٣١ نـ١ بـ١ض  َٜو ت س
ٍَ  ْاْٚٝؿا٢ْ ثط ؤش٠ بط ٜاض٠ن١ ، يـ١ ْا٠ٚض ؤن١نـ١ٜا بـاؽ يـ١ س١ض٠نـ٣١ ت١سـ١ض ٚض ٣ نٛضزغـتا٢ْ         دٝاٚاظ٠ ي١ط١

َٝبـ١د٢َ   ( ٚاتـا ئـ١ٚ ن١غـ١ َٛن١يـ١ف بـ٠ٚٛ نـ١ ع١َ١يٝـ١ن       ٝص ١َُٗ نًمف بٗما  أدطا٤ تٓئ١نات ) ٢ غـ١ضباظ٣ د
َٝت) َٜتـ١    دطا٤ اؿطن١ ٚ بػببٗابهات، ب١اَلّ ئ٣٠ٚ١ ن١ ي١ْاْٚٝؿا١ْن١ ١ٜ١ٖ ئ١َي (ئ٣٠ٚ١ نـ١ ب١غـ١ب١ب٢ ئ١ن١ٚ

َٝها              َٜٓ َٜتـ١ ْـا٣ٚ ٜـإ ي١ٚا١ْٜـ١ يـ١ ؾـٛ ْاٚ ع١َ١يٝٝـ١ن٢ ع١غـه١ض٠ٚ١ٜٝ ٜـإ ١َُٖٜٝٛـ١ى بـ١ ْانـاض٣ ئ١ن١ٚ
ــطا٠ٚ ْ   ــت٢ ن ــ١ ت١ْٝؿ ــ١ضباظ٣ ي ــ١ن٢ غ ــتيَب ع١َ١يٝٝ ــ٠ٚٛ   زاْٝؿ ــ١ف ب ــطا٠ٚ ١َْٛن١ي ــ٠ٚٛ ١ْتــ١نًٝف ن ــاض ب ان

َُٝـــ١ تـــاضخي٢   َٜـــو ئ َٝت نـــ١ ض ٠زرعًـــ٢ ٖـــ١ب٠ٚٛ ، ظؤض ١ٜ٠َٛٝن٢ ض٠مســـ٢، بـــ١اَلّ بـــ١ٖؤناض٣ ْانـــاض ئـــ١ب ب١ؾـــ
َٝطا١َْإ ١ٜ١ٖ ، بتٛاَلت٢ ظؤض ط١ٚض٠ ١ٜ١ٖ ن١ ٢ٖ ظؤض ئ١ٚ ن١غا٣١ْ ن١ ئ١ٚا٣١ْ َـإٚ ٚ ئ١ٚا١ْؾـ٢    ؾؤض ؾط

َٝطا٣ غ١ض٠ٚضٜٔ ب ١َُٝ بؤ١ٜ ََٛهري ١ْٝٝ ي١ٚ ز٠غت ٚ ب١ضز٣١ٜٝ ؾؤض ؾ٢ نٛضزغـتا١ْ  ن١ ؾ١ٖٝس بٕٛٚ د ؤ ئ
َٝع٣   َُٝــ١ ئــ١ظاْري غٝػــت٢َ١ غــ١ضباظ٣ يــ١ ْــاٖٚ َٝــت بــٛ َٛن١يــ١ف نــطزٕ، نــْٛه١ ئ ١َغــاس١ٜ١ى ٖــ١بٛٚ ب

ــاضا     ــطزٕ ٠ٚ ظؤض د ــ١ف ن َٜطا٣ َٛن١ي ــ١ض  ــ١ ب ــ١ب٠ٚٛ ن ــ٢ ْ ــ٢ ْٝعاَ َٜه َٝع ــتاْا ٖ ــ١ُضط٣١ نٛضزغ َٝؿ ــ٣١  ٕث ظؤضب
َٜهـ٢   َٝع َٝع٠نإ ٖ َٜو ١َْتٝكـ١ٜا دـٛاب زاْـ٣٠ٚ١ ز٠غـت           ٖ تـ٠ٚ١ع٢ ْٝؿـتُإ ثـ١ض٠ٚض٣ خؤضغـها١ْ يـ١ ١ْٖـس

َٝطا        َٜو ن١غـا١ٜت٢ ؾؤض ؾـط َٝط٠ٜا تـ١تبٝل نطزْـ٢ ب١غـ١ض ١ْٖـس َٝٝإ ١ٖب٠ٚٛ، بؤ١ٜ ب١بط ٚا٣ َٔ ئ١َ١ ئاي ب١د
َٝٓٝت ئاٜا َٛن١ي١ف ب٠ٚٛ ٜإ َٛن١ي١ف ْـ١ب٠ٚٛ، نـ١ بـ١بط ٚا٣ َـٔ ئـ      َٝت ظ٠ظي١ت١ ن١تؤ بتٛا٢ْ بؤ٣ بػ١غي ١ب

َٝت     ــت نــ١ ئــ٠ٚ١ دٝــاٚاظ ئــ١ب َٝ َٛست١ٚانــ١ ب١تــ١ٚا٠ٚت٢  ْاْٚٝؿــا١ْن١ ، َٛست١ٚانــ١ ي١خعَــ١ت٢ ٜــ١نوٜا ب
َُٝـ١ ت١سسٜـسنطز٢ْ س١ض٠ن١ٜـ١ن٢ ت١سـ١ضٚض٣         َٝه٢ تط غ١باض٠ت بـ٣٠ٚ١ نـ١ ئاٜـا ئ َٜت ، خاَي ب١ٖ١ْس ٠ٚضبطري

َٝري س١ض٠ن١ٜ١نٞب١ت١ْٗ ًَ ١َُٝ ب َٝٝـ١ خـؤ يـ١ ٜاغـا٣      بـ١اَلّ   ت١سـ١ضٚض٣ نٛضزغـتإ،   ا نار١ٝ ن١ ئ ي١ب١ضاْبـ١ض ن
َٝـت نـ١ ب١ضاْبـ١ض       تطاٚ ي١ بط ٜاض٣ تطا ئ١نط٣َ ن١ ٚتت س١ض٠ن١ٟ ت١س١ضٚض٣ نٛضزغـتا٢ْ ١ٜنػـ١ضخ١َيو بعاْ
ــ١سطٚض٣        ــ٣١ ت ــ١ س١ض٠ن َٝٝ ــ١ض ن ــان١ٜا ي١ب١ضاْب ــ١ْاٚ ٜاغ ــت١ ي َٜٝٛػ ــ١اَلّ ث ــس، ب ــ٢ بائ ــ٢ ب١عػ ــ١ْٝعا٢َ راؾ ب

َٝط٠ٜـــا بـــ١ َـــ١دٍٗٛ َا٠ٚتـــ٠ٚ١  َٝو س١ض٠نـــ١ نٛضزغـــتا٢ْ؟ٚاتا ئاي َُٖٛٝـــ١نإ َٛن١يـــ١ف بـــ٠ٚٛ ٠ٚ نؤَـــ١َي
َٜت ض اغـت١ ئـ١ٚ           َٝط٠ٜـا بٓٛٚغـط َٝطزضا٠ٚ ب١ خ١َيو، ب١اَلّ ي١ب١ضاْب١ض ن٢َ ن١ بـ١ بـط ٚا٣ َـٔ ئـ١ب٢َ ئـ٠ٚ١ ي ض اغج

٢َٝ  ١ٜر١تط١ٜ٠ ي١ض ٣ٚٚ ظ٠ٚ١ْ١َ٠ َٜطا٣ ظ٠ٚ١ْ١َ٠ ن١تؤ ئ١َي ب١بط ٚا٣ َٔ ١َغئٛٚي١ٝت٢ قا١ْْٝٛن١ ب١ت١ْٗا ي١ض 
َٝـع٣     ي١ب١ضٚاض٣  َٜطا ناض١ْٝٝ٠ ن١ تؤ ئ١ٚ ْـا٠ٚ ْاؾـط١ٜٓ نـ١ ٖ ئ٣١ْ٠ٚ١ ئ١ْ٠ٚ١ بؤ َٛغازٜف٢ ئ١ْ٠ٚ١ ئ١َ١ ض 

َٝط٠ٜـا ئــ١ٚ ْـا٠ٚ زا١ْ١ْٜٓــ١ٚا٢َْ ٠ٚ ئ١طـ١ض ئ١َــ١ زٚٚ        َُٝــ١ ئاي بعاظـ٢ ض ظطـاضخيٛاظ٣ نٛضزغــتإ ي١ب١ضاْبـ١ضٜا ئ
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ن١ ٠ٚنٛ ز.دظيس ٚتـ٢ نـ١    ا٣١ْئٝشتُاٍ ١ٜ١ٖ َٔ زضنِ ب١ ئ٠ٚ١ف ١ٜ١ٖ، ئ١ط١ض ئٝشتُاٍ ١ٜ١ٖ بؤ ئ١ٚ ؾ١ض 
َٜتـ٠ٚ١ ٠ٚ يـ١            َٝـص٠ٜٚٚا ٖـ١ب٠ٚٛ بـؤ خـاتط٣ ئـ٣٠ٚ١ نـ١ ئـ١ٚاْٝـ بطط َٝه٢ ْاٚخؤ٢ٜ يـ١ٚ َ َٝهسازاْ ظؤض داض٠ ث
َٝو ٠ٚضبطـطٜٔ، بـ١اَلّ َـازاّ          َُٝـ١ ٖـ١ض تـ١ٚظحي َٝت ئ َٜت٠ٚ١ ب١ بط ٚا٣ َـٔ ئـ١ب ٢َُٜ ب١عػٝـ بٝطط ب١ضاْب١ض ض ش

َٝت س١ض٠نـ٣١ ت١سـ١ضٚض٣       ْا٣ٚ س١ض٠ن٣١ ت١س١ضٚض٣ ٚتطا٠ٚ ي١ ظؤض زؤنؤَ َٝٓت٢ تطا يـ١ نٛضزغـتاْا نـ١ ئـ١َي
َٝط٠ٜـا بـ١ بـط ٚا٣       ض اغت١ٚخؤ بؤ ظ١ٜٝٓ٠ت٢ ٖاٚٚاَلتٝا٢ْ نٛضزغتإ بطٜت١ٝٝ ي١ ْٝعا٢َ راؾٞ بـ١عؼ، بؤٜـ١ ئاي
ــ١ٚ         ــ١ ئ ــ٣٠ٚ١ ن ــ١ ئ َٝٝ ــ١ ن ــ١ض٣ ١ٖٜ ــ١ظ٠ّ ي١غ ــ١ َٛالس ــط ن َٝه٢ ت ــاَي َٟ، خ ــط ــس ن ــا٠ٚ ت١سسٜ ــ١ٚ ْ ــ١ب٢َ ئ ــٔ ئ َ

١َٝٝ ن١ ق١ضاض٣ ت١ٚاٚ ئ١ٜات ن١ رٝع١ًٕ ئ٠ٚ١ س١ض٠ن١ٜـ١ن٢ بـؤ بعارـ٢    ١َغئٛٚي١ٝت١ ١ٜنالئ١ن ات١ٚا٢َْ ٚاتا ن
٠َٛٝض٠نـا٢ْ س١ض٠نـ٣١              َُٝـ١ ث ض ظطاضخيٛاظ بـ٠ٚٛ ، رٝعًـ١ٕ ئـ٠ٚ١ َٛن١يـ١ف بـ٠ٚٛ ٜـإ َٛن١يـ١ف ْـ١ب٠ٚٛ ئاٜـا ئ

َٝــعٚ ال١ْٜاْــ٣١ نٛضزغــتإ ب١ؾــسا   َٝؿــو يــ١ قائ١ُٜــ١نا ئــ١ّ ٖ ضٜإ ت١ســ١ضٚض٣ نٛضزغــتإ ت١سسٜــس نــطا٠ٚ ث
َٝه٢ ن١نساض  ١َُٝ قاب١ًٝ ططٚث َٝت تا٠ٚنٛ ئ١خري خؤ ئ نطز٠ٚٚ ي١ س١ض٠ن٣١ ت١س١ضٚض٣ نٛضزغتاْا ي١ )د(٠ٚ٠ ب
َٝت يـ١ نـات٢ خؤٜـا          َٝـت ٜـإ ض٠مسـ٢ ْـ١بٛٚب َٝت ض٠مسـ٢ بٛٚب َٝت ٜإ ْاْٚٝؿا٢ْ ١ْبٛٚب ن١ ْاْٚٝؿا٢ْ ١ٖبٛٚب

َٝــت ٜــإ ئٝعوارــ٢   َٝهطاب َٝت ئاٜــا ئ١َاْــ١ ٖــ١َٛٚ ئــ١ٚ   ي١الٜــ١ٕ ال١ْٜــ١ غٝاغــ١ٝنا٠ٚ١ْ ئٝعوارــ٢ ث َٝٓــ١نطاب ث
َٜت٠ٚ١؟ بؤ١ٜ ب١بط ٚا٣ َٔ ئ١َ١ ظ٠ظي١ت١ ١َغ١ي٣١ قٝاغهطز٢ْ ئ٣٠ٚ١ ن١ ن٢َ بط ٜـاض ئـ١زات    ع١َ١يٝا١ْ ْاطط

َٜت ، ظؤض غٛثاؽ. َٝؿوٜـ ب١ٖ١ْس ٠ٚضبطري  ي٣٠ٚ١ ن١ ب١ؾساض٣ نطز٠ٚٚ ٠ٚ ٖٝٛازاضّ خاَي١نا٢ْ ث
َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/  َٝطب١ض  ضي١َإ:ط٣ غ١ضؤنٞ ث١د

 ر١ضَٛٚ ناى ئاضاّ.
َٜع اٜٛب ْعُت قازض)ئاضاّ(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜتــ١ تــاٚإ ٚ            َٜــت ْــ١ى بهط َٝت خــ١اَلت بهط َٝؿــ١ُضط١ ئــ١ب َٝط ا١ْ ٚ خــ١بات٢ ث ب١زَيٓٝاٜــ٠ٚ١ نــاض٣ ؾؤض ؾــط

          ٚ َٝت بـ١ضطط٣ نـطزٕ يـ١ ٜاغـا   َٝت ئـ٠ٚ١يإ يـ١بري ١ْنـ َٜٔ، بـ١اَلّ ئـ١ب يـ١  ٠ ٖـ١ض٠ٖٚا  ب١ضاْب١ضٜإ غعا بـسض
٢َٜٓ ؾــ١ٖٝسإ  نــ١ يــ١ ض ابــطزٚٚزا             غــ١ض٠ٚض٣ ٜاغــاٚ ب١ضططٜهطزْــ١ يــ١ٚ خ١باتــ١، ب١ضططٜهطزْــ١ يــ١ خــٛ
َٝػـتا        َٝهـسا نـ١ ئ َٝٓاٚ ئ٣٠ٚ١ ن١ ١ًًَٝت٢ نٛضز بطات ب١ ئاَادمـ١نا٢ْ خـؤ٣، ي١ب١ضئـ٠ٚ١ ي١نات خ١ضدهطا٠ٚ ي١ث

 َٟ َٝب١د٢َ بهـط َٜٝٛػت١ ئ٣٠ٚ١ ٜاغا١ٜ د ١َُٝ باؽ ي٠ٚ١ز٠ن١ٜٔ ن١ ث ٖـ١َٛٚ ناض٠نـإ ي١غـ١ض بٓاَانـا٢ْ ٜاغـا       ئ
٢َٜٓ ؾــ١ٖٝسإ ،     ــت ئــ٠ٚ١ ب١زَيٓٝاٜــ٠ٚ١ ب١ضططٜهطزْــ١ يــ١ٚ ؾؤض ؾــ١ ٚ ب١ضططٜهطزْــ١ يــ١ خــٛ َٜ َٝبــ١د٢َ بهط د
َٝه٢ ؾؤض ؾ٢ ط١زي نٛضز ز٠نات،  َٝت ب١َي٢َ ثط ؤش٠ بطٜاض٠ن١ باؽ ي١ قؤْاغ ١َُٝ ي١ ٜازَإ ١ْن َٞ ئ ي١ب١ضئ٠ٚ١ ئ١ب

َٝػتاف نؤ١ََي َٝؿ٣١ نؤ١َاَل١ٜت٢ ١ٖٜـ١ يـ١ٚ َـا٣٠ٚ ئـ١ٚ )    ب١اَلّ ن١ تائ َٝو    41َٝو ن (غـاَي١زا ٠ٚ ٜـاخٛز نؤَـ١َي
َٝػـتا بـ١ّ ثـط ؤش٠              َُٝـ١ ئ َٝؿـا١ْ ٜـ١نال٢ٜ ١ْبؤتـ٠ٚ١ ، بـ١َي٢َ ئ َٝػـتاف ئـ١ٚ ن ناض٣ تان١ ن١غٝـ نـطا٠ٚ ٖـ١تا ئ

ٕ نـطا٠ٚ نـؤٕ   بط ٜاض٠ ي١ٚا١ٜ١ْ ئ١ٚ تاٚا١ْ ي١غ١ض ؾا٢ْ ئ١ٚ خ١َيه١ البب١ٜٔ ئـ٣١ ئ١ٚاْـ٣١ ب١ضاْبـ١ضٜإ تـاٚا    
َٝهـسا نـ١     َٝؿا١ْ به١ٜٔ، ي١ب١ضئ٠ٚ١ َٔ ثؿتطري٣ ي١ قػ١نا٢ْ ئاؾت٢ خإ ئ١نـ١ّ ي١نات ١َُٝ ناض٠غ١ض٣ ئ١ٚ ن ئ
ــ١ٚ         َٞ ، ئ ــ ــ١عؼ ب ــ٢ ب ــ١اَلت٢  سٝعب ــ١ زش٣ ز٠غ ــ١ٜٔ ، َُٖٛٝ ــس٣ به ــ١ب٢َ ت١سسٜ ــ١نات ئ ــ١ ئ ــاؽ ي١َُٖٛٝ ب
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َٝت ب١ضاْب١ض  َٝـ ب٠ٚٛ بؤ ئ٣٠ٚ١ ن١ زٜاض٣ ب َٝؿ٣١ تط ز٠غ١اَلتا٣١ْ ن١ ي٠ٚ١ٚ ث َٝو ن ١َٝٝ؟، نْٛه١ نؤ١ََي ب١ ن
َٝه٢ نـ١ف ئٝػـجات٢ ١َُٖٝٛنـ١ نـ١ تـ١نًٝف            ي١ ْاٚ ط١زي نٛضزا١ٜ ٜـاخٛز يـ١ْاٚ ال١ْ١ٜناْـسا ض ٜٚٚـسا٠ٚ ، خـاَي
َٜت ن١ ئ١ٚ ١َُٖٜٝٛـ١ ١َُٖٜٝٛـ١ى بـ٠ٚٛ ؾـؤض ف تـ١نًٝف٢ نـطز٠ٚٚ ٠ٚ        نطا٠ٚ ئاٜا و َٛئ١غ١غ١ٜ١ى زائ١ْط

 ٛ َٝٓا٣ٚ ؾؤض ؾــ٢ ًًَٝــ١ت٢ نــٛضزا بــ َُٝــ١   يــ١ث ــت ، ٜــ١ع٢ٓ بؤئــ٣٠ٚ١ ئ َٜ ٠ٚ ئــ١ب٢َ َٛئ١غ١غــ١ن١ف زٜــاض٣ بهط
١َُٝ َا١ٜ٠ٚن٢ نٛضت١ ن١  َٜع ١ٜع٢ٓ ئ َٜو ئ١ن١ّ ي١ يٝص٣١ْ ب١ض  ١ْن١ٜٓٚ١ ١َٖي١ٜ١ن٢ قا٠ٚ١ْْٝٝٛ ، َٔ ثطغٝاض
َٝؿ٣١ ظٜٓـساْٝا٢ْ ؾـ١ض ٣ ْـاٚخؤ     َٝػتا ن ئ١ٜٚـ بطٜت١ٝٝ ي١ ؾ١ضٟ ْاٚخؤ ي١ثاف ض اث١ضٜٔ ١َْإ تٛا٠ْٛٝ تا ئ

َٝ َٜٓا٢ْ ؾ١ض ٚ ب َٝؿ٣١ )ػ١ضٚ ؾٛ َٜو ن َٜت ب١بط ٜاض ٍَ نـ١ ئـ١ٜٚـ    ٣41 ْاٚخؤ ناض٠غ١ض به١ٜٔ ، ئاٜا ز٠نط ( غـا
َٜت ؟،ظؤض غٛثاؽ. َٝؿ٣١ نٛؾذي ناض٠غ١ض بهط  بطٜت١ٝٝ ي١َ١غ١ي٣١ ن

َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/  َٝطب١ض  ط٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:د
 ر١ضَٛٚناى بطٖإ.
َٜع بطٖإ ضؾٝس سػٔ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث  ١ضي١َإ.ب١ض 
َٝت يـ١       ب١ض اغت٢ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ٜاغا١ٜن٢ س١غاغ١ ئ١َط ؤ ئ١ّ ثط ؤش٠ بط ٜاض٠ يـ١ ث١ضيـ١َا٢ْ نٛضزغـتإ ز٠ضئ١نـ
َٝـت   َٞ ، ئاٜا زازطا٣ د١ظاٜٞ ب ١ٜ٠َٛٝى ب ئ١غاغا ئ١ٜ٠ٚ١ ١َٖٛٚ ن١ؽ َار٢ ث١ْا ب١ض زازطا٣ ١ٜ١ٖ ب١ٖ١ض و ؾ

١َُٝ ئ١َط ؤ ئ١ّ بط ٜاض٠ قا١ْْٝٝٛ ن َٝو ئ١ن١ٜٔ ن١غـهاَي١ تؤَـاض   ٜا١َز٢ْ٠ ، ب١اَلّ ئ ١ ز٠ضئ١ن١ٜٔ ١َْع٢ خ١َيه
َٜو       َٜعضا٠ٚ ، ي١ب١ضئـ٠ٚ١ نـ١ْس َـ١ٚاز َٝه٢ ت١بٝعٝـ١ ثـاض َٜٓا ئ١ّ ١ٖق١ ١ٖق َٜو ؾٛ َٝها ئ١َ١ ي١ٖ١ْس بهات ي١نات
ــ١ٚ       ــ١ّ ثــط ؤش٠ بط ٜــاض٠ ي ــ١ّ ٚ بط طــ٣١ ز٠َٚٚــ٢ ئ ١ٖٜــ١ يــ١ ض ٣ٚٚ قاْْٛٝٝــ٠ٚ١ َٛت١ع١يٝكــ١ بــ١ بط طــ٣١ ١ٜن

َٝـطام نـ١           ١َٚازا٣١ْ ن١ َٛت١ ١َ١َٝٝ يـ١َازز٣٠ ْـؤظز٣٠ ز٠غـتٛض٣ زائُٝـ٢ ع ع١يٝكـ١ ، ١ٜنـ١َٝإ بط طـ٣١ غـ
َٝت ٖـ١َٛٚ     َٝو، بط ط٣١ ؾ١ؾـ١ّ ئـ١َي َٜعضاٚ زابري نطا٠ٚ بؤ ١َٖٛٚ ن١غ َٝه٢ ثاض َٝت ث١ْابطز١ْ ب١ضزازطا َار ئ١َي

َٜٛؾـ     َٜت يـ١نات٢ ططتٓـ١ بـ١ض٣ ض  ٢َٜٓ زازطـا٢ٜ ٚ  ن١ؽ َار٢ ئ٣٠ٚ١ ١ٜ١ٖ ب١زازث١ض٠ٚض٣ َا١ََي٣١ ي١ط١اَل بهط ٛ
َٝطاقـا قـا٢ْْٛ ١َسه١َـ٣١ دٓاٜـ١ت٢               َٝػـتا يـ١ ع َٝط ٣ ي١ط١َيٝـسا ، بط ط١ٜـ١ن٢ تـط يـ١ قـٛا٢ْٓٝ ْـارٝع تـا ئ ناضط

َٜت٠ٚ١ ن١ ي١ غاَي٢ ) َٞ ١َٖٛٚ ئ١ٚ ساَي١تا١ْ ئ١طط َٝطاق١ٝ ن١ ئ١َي (٠ٚ تا٠ٚنٛ ض ٚٚخـا٢ْ غـ١زاّ   1969عٛيٝا٣ ع
َٝٔ يـ١ َـاْط٢)    ٚ   4/3119سػـ َٝـ٢ ئـ١ َٜتـ٠ٚ١ ث َٝطاقــ٢     ( ئ١ٜطط َٜت قـا٢ْْٛ ١َسه١َـ٣١ دٓاٜـ١ت٢ عٛيٝـا٣ ع تط

َٝت )   االْتٗانممات اـطممري٠ يًكممٛاْر  َازز٠نــا٢ْ غــٝاْع٠ٚ نــٛاضز٠ ئ١طــ١ض غــ١ٜطٜه١ٜٔ بط ط١ٜــ١ن٢ تٝاٜــ١ ئــ١َي
َٝـطام        ػًش١ غريزٚي١ٝايٓعاعات املسٚي١ٝ ق اي عطافٚاال ( ٚاتـا ْٝعاعـات٢ زاخًـ٢ ، ٚاتـا د١ْطـ١ ْاٚخؤٜـ١نا٢ْ ع

َٜه٢ ئ َٝطاقـ٢ بهـ١ٜٔ ٖـ١َٛٚ ؾـ١ض ٠ ْاٚخؤٜٝـ١نا٢ْ      ئ١ط١ض ت١رػري ١ّ َازز٣٠ ١َسه٣١َ١ دٓا١ٜت٢ عٛيٝا٣ ع
٢َُٜ نٛضزغتاْٝـ ي١ غاَي٢) ١َُٝ قـا٢ْْٛ ز٠ٚزي عاَـإ ١ٖٜـ١    ١ٖ1969ض ٍَ ئ١َ١ ئ ٢َٝ يٍٛ ئ١نات، ي١ثا (٠ٚ  ث

َٝه٢        ــات ــ١َٛٚ َٛعاز٠ٖ ــ١ ٖ ــ١ ب ــ٢ َٛعت١ض٠ر َٝطاق ــتٛض٣ ع ٢َٝ ز٠غ ــ١ث ــ١ ب ــ١ ن ــاُْٝإ ١ٖٜ ــا٢ْْٛ ز٠ٚزي ئٝٓػ  ق
َٝٛز٠َٚي١ت٠ٚ١ٝ ي١ٚا١ْ َٛع َٝٛز٠َٚي١ت٢ ٚ ب١ٖ١َٛٚ الحي١ٜ١ن٢ ْ َٝف نـ١ نـٛاض َٛعا١ٖز٠ٜـ١ٚ زٚٚ    اْ ١ٖزات٢ دٓ

َٜع غـ١ضؤن٢ ث١ضيـ١َإ ٚ ئ١ْساَـ١        ثط ؤتؤنؤَي١ ئٝعار١ٝٝن٣١ ن١باغ٢ ْٝعاعات٢ زاخ٢ً ئـ١نا ، ي١ب١ضئـ٠ٚ١ بـ١ض 
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َٝ َٜٝٛػت١ ت١نٝف ١َُٝ ئ١ّ َازز٠ قا١ْْٝٛ ز٠ضئ١ن١ٜٔ ث َٜع٠نإ ئ َٝـٛإ َـازز٣٠ ْـؤظز٠    ب١ض  ه٢ قا٢ْْٛ به١ٜٔ ي١ ْ
َٝطاقـ٢ َـازز٣٠           ١َّٝٝ ٚ َازز٣٠ ْـؤظز٠ بط طـ٣١ ؾ١ؾـ١ّ ٚ قـا٢ْْٛ ١َسه١َـ٣١ دٓاٜـ١ت٢ عٛيٝـا٣ ع بط ط٣١ غ
َٝت غـب٢َٜٓ١     ١ٜ٠َٛٝى ْـ١ب َٝف ٚ زٚٚ ثط ؤتؤنؤَي١ ئٝعار١ٝٝن٣١ ب١ؾـ َٝٓع٠ٚ نٛاضز٠ ١ٖض٠ٖٚا َٛعا١ٖزات٢ دٓ غ

   ٛ َٝ َٜـت         تٛٚؾ٢ ض ٠خٓـ١بري ، ئـ١ٜٚـ ب١ؾـ ١ٜ٠ى تٛٚؾـ٢ ض ٠خٓـ١ ْـابري ئـ١ٚ َازز٠ٜـ١ َازز١ٜ٠نـ١ ئٝػـاَلح بهط
َٜــت ، ئــ١ٜٚـ   َٜت ئٝعار١ٜــ١ن٢ بــؤ بهط َٝٝــ١ بٓٛٚغــط ًَــ١م ْ ١ٜ٠َٛٝن٢ َٛت َٜــت ن١ئ١َــ١ ب١ؾــ ١ٜ٠َٛٝى زابٓط ب١ؾــ
َٝو ٜـإ  ب١ٖؤٜـ٠ٚ١    َٝهطز٢ْ ئ١ضن َٝب١د ٠َٛٝ ْٛٚغٝٛتا١ْ ي١ ئ١دما٢َ د ئٝػجات نطز٢ْ ئ٣٠ٚ١ ن١ ب١ٖؤ٣ ن١ ئ

ــجات ن ــت١       ئٝػ َٜٝٛػ ــ٠ٚٛ ، ث ــ٠ٚ١ ب ــ١ٖؤٟ ئ ــإ ب ــطز٠ٚٚ ٜ ــاض٣٠ ن ــ١ٚ ن ــ١ٜا ئ ــ١دما٢َ ئ١ضن١ن ــ٣٠ٚ١ ي١ئ ــ٢ ئ طزْ
َٝــت   َٜتــ٠ٚ١ ئ١طــ١ض يــ١خاض ٢ ئــ٠ٚ١ ب ي١بــ١ضز٢َ٠ زازطاٜــا ئٝػــجاتٝها ئٝٓذــا ئــ١ّ عــ١رٛٚ ئــ١ّ غــ١َاس١ بٝطط

١َُٝ تٛٚؾ٢ ع١ٜب٣١ قا٢ْْٛ ئ١بري ي١ ض ٣ٚٚ ز٠غتٛض٠ٚ١ٜٝ ي١ ض ٣ٚٚ َٛعا١ٖزات٢ ز٠ٚيٝؿ٠ٚ١  ب١ض اغت٢ ئ١َ١ ئ
َٜٝٛػت١ َازز٣٠ ١ٜن١ّ َازز٠ٜـ١ن٢   ١ٜ٠َٛٝن٢ خطاخ بامسإ ن١ٕ، بؤ١ٜ ث ض ٠ْط١ ١َْٛظ٠َات٢ ز٠ٚزي ب١ٜا٢ْ ب١ؾ
َٜٝٛػت١ ي١ب١ضز٠ّ زازطا٣  َٜت ن١ ث ظؤض دٛا١ْ ب١باؾ٢ ت١نٝف٢ قا٢ْْٛ بؤ نطا٠ٚ، ب١اَلّ ١ٜى ؾت٢ بؤ ئٝعار١نط

َٝط ٣ نـٛضز ٜـإ ب١ٖؤٜـ٠ٚ١ تٛٚؾـ٢ ئـ١ٚ        تاٜب١شي١ْسا ئٝػجات٢ بها ن١ ي١ئ١دما٢َ ناض٠نا٢ْ س١ض  ٠نـ٣١ ؾؤض ؾـط
َٝه٢ قــا٢ْْٛ ٚ ٖــٝض عــ١ٜب ٚ ؾــائٝب١ٜ١ن٢ تٝــا   ١َغــ١ي١ٜ١ بــ٠ٚٛ ي١ٚناتــ١ َــازز٠ قا١ْْٝٛنــ١ ٖــٝض غــ١غ١ضات

َٝت ، َٔ ظؤض ظؤض غٛثاغتإ ئ١ن١ّ. َٓٝ  ْاَ
َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ َٝطب١ض  ط٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:د

 ر١ضَٛٚ ناى غ١َري.
َٜع مسري غًِٝ ا  َري ب١ا:ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜو ي١ قػ١نامن نطا ناى بٛضٖإ بٓ َا قا١ْْٝٛنا٢ْ ئ١ّ َٛظٚع٣١ تـ١ٚظٜح زا ْانـ٠ٚ١ُ غـ١ض٣ ،    ١زٜاض٠ ب١عع

َٜه٢ تط٠ٚ٠ قػ٣١ ي١غ١ض به١ّ، ١ٜن١ّ : ئ١َـ١ ئ١طـ١ض بـ١يؤشٜه٢ غٝاغـ١ت ٚ َـ١ْتك٢ ؾـؤض ف        ئ٣َٚ١َ١ ي١زٜٛ
ٍَ ئـ١ّ ١َغـ١ال١ْ بهـ١ٜٔ عٝ    َُٝـ١ ١َٖي١ٜـ١ى         َا١ََي١ ي١ط١ ػـ١ُت ئـ١ز٠ٜٔ ب١ؾـؤض ف نـ١ ي١ت١َـ٢ْ١ ؾؤض ؾـ٢ ئ

ٍَ ْانــا ، زٚٚ : ئــ١ّ ١َغــ١ي١ٜ١ ١َغــ١ي٣١ سكــٛم ٚ      ــو ئ١َــ١ قبــٛ َٝ َِٝ ٚاٜــ١ ٖــٝض يؤشٜه ْــ١نطا٠ٚ ، ئ١َــ١ ثــ
ئٝػتٝشاقات١ ، غ٢َ : ئ١ط١ض ١َسه١َ١ف زٜاض٠ ؾؤض ف ي١ ١َٖٛٚ قؤْاغ١ناْٝسا ١َسه١َـ٣١ ؾـؤض ف ١ٖٜـ١ ،    

َٝت ئ١ط١ض ب١َ١سه١َ١ف ئ١َ١ َٝو ،نطاب َٞ ن١غ َٝو نطاب ْـ     ١ٜع٢ٓ ئذطائات َٞ ئ١ٚناتـ٣١ ؾـؤض ف ٚاٜعا ٢َ نـٛشضاب
َٜطـط٠ ي١بـ١ضز٠ّ ؾؤض ؾـا ، ئ         ١ٜ٠َٛٝن٢ غٝاغـٝا ئـٝـ ئـ١نا ض  َٝػـتا ئٝػـجات بـ٢َ ئـ١ٚ      ئ١ّ ن١غـ١ ي١نٛانـ ١طـ١ض ئ

َٝت ت١عٜٛع٣ بهاتؾؤض  سهَٛٞ َٝػتاف ئ١ب َـ   ،ؾ٣١ ئ١ٚ نات١ ١َٖي١ٜ١ ، ئ ١ف ١ٜع٢ٓ ت١ْا١ْت ئ١طـ١ض ١َسه١
َٜطاٜــ١ن٢ قاْْٛٝٝــ٠ٚ١ بــؤ٣ ز٠ضنــ٣َٚ١     َٝػــتا بــؤ٣ ز٠ضنــ٣َٚ١ ي١ض  َٞ ٠ٚ ئ َٝــت يــ١زازطا٣ ؾؤض ؾــا ئ١َــ١ نطابــ نطاب
َٜـو    َٝري بـ١ بط ٜاض ١َُٝ ب َٜٝٛػت٢ ب١ ئٝػتٝشاقات١ ١ْى ئ ن١ئ٣٠ٚ١ ١َسه١َ١ نطز١ٜٚٚت٢ ١َٖي١ ب٠ٚٛ ، زٜػإ ث

َٝو ئ١َ١ ٜـ١ى ، زٚٚ يـ   َٝو ٜإ ب١ضن١غ َٝو بس١ٜٓ٠ ب١ض ؾؤضؾ َُٝـ١ ١َٖيـ١ناضإ     عٝػ١ُت َٜـت ئ ٍَ ؾؤض ؾـا ْانط ١ثا
َِٝ ١ََٖٛٚإ  ١ًَق٢ ١َْي َٝت ب١ َٛت ١َُٝ س١ظئ١ن١ّ ١ََٖٛٚإ ي٠ٚ١ ئ١ن خؤٜإ بؿاض٠ٚ١ْ ئ١دما ي١ْاٚ ؾؤض ؾا ئ
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َٜٓسٚتـ٠ٚ١ ئـ١َي٢َ       َٝو ي١غـ١ضنطز٠ غٝاغـ١ٝنا٢ْ ئ١َـ١َإ خٛ َٝتُا٠ٚ١ْ َٛظ٠ن١ضات٢ نؤ١ََي َٜٓسب ، ظؤضب١َإ خٛ
َٜو غ٢َ ن١ؽ ب١ب١ضائـ١ت نـٛشضا٠ٚ   داض٣ ٚا١ٖب٠ٚٛ غ٢َ ن١ؽ  َٝطزضا٠ٚٚ بؤ نٛؾت٢ٓ ١ْر١ض نٛشضا٠ٚ ١َرط٠ظ٠ ْ

َٝهطا٠ٚ ئ١ّ غٝا٣١ْ تط تاٚاْٝإ ن١ٝٝ ، ئ١ّ ؾ١خػ١ ن١ ن٠ٚٛ نطز١ٜٚٚت٢ ت١نًٝف نـطا٠ٚ ،   ؟ي١ نٛاض٠َٝٓا ث
َٜـ       و ١ٜع٢ٓ ب١ض٠غب١ت٢ خؤ٣ ب١ؾ١ض ٣ ع١ؾا١ٜض٣ ب١ؾت٢ تط ١ْن٠ٚٛ ، ئ١َـ١ تـ١نًٝف نـطا٠ٚ بـط ؤ اظيـس ْاٚ

َٝهـطا٠ٚ اظيـس٣ سـ١قٝك٢ ،      بهٛش٠ ئ١ّ اظيس ْا٠ٚ غ٢َ اظيس ْاٚ نٛشضا٠ٚ ئ١ٚإ ١ْبٕٛٚ ي١ نٛاض٠َٝٓا اظيس ث
ئــ١ّ غــٝا٣١ْ تــط تاٚاْٝــإ نــ١ٝٝ ٠ٚ ئــ١ّ ؾ١خػــ١ف َٛن١يــ١ف بــ٠ٚٛ بــ١نطز٢ْ ع١َ١ي١ٝٝنــ١ بــ١نٛشضا٢ْ     

١ًَق١ٝ ٠ٚ ئ١َـ١ ئـ١ّ   اظيس٠ن١ َٛن١ي١ف ب٠ٚٛ رٝع١ًٕ َٛن١ي١ف ب٠ٚٛ ، ي١ب١ضئ٠ٚ١ ١ٜع٢ٓ ز٠قٝل ١ْٝٝ ب١َ ٛت
ؾا بٕٛٚ ن١ َٛغت١س١ًٝ ي١زٜٓٝؿا عٝػ١ُت بؤ بط ٜاض٠ عٝػ١ُت ئ١زات١ ز٠غت ١َٖٛٚ ئ١ٚا٣١ْ ن١ ي١ْاٚ ؾؤض 

َُٝـ١      َٝت ئ َٝه٢ ز٠قٝـل ْٝٝـ١ ئـ١ب ن١ؽ ١ْٝٝ ١ْى ي١ ؾؤض ؾا ي١زٜٓٝؿا ن١ؽ ١َعػّٛ ١ْٝٝ ئ١ّ ١َْتك١ ١َْتك
َٔ َِٝ ت١ئٝس٣ قػ١نا٢ْ نـاى بٛضٖـإ ئ١نـ١ّ ئـ١ب٢َ ئٝتـاض٣       سٝػاب٢ ٚضز بؤ ئ١َا١ْ به١ٜٔ ١ٖضئ٠ٚ١ْس٠ ئ١َي

َٟ ، ئ١َ١ ئٝػجات٢ ئ٣َٚ١ ، ئٝٓذا ئ١طـ١ض ئ١زًٜـ١ٚ ئٝػـجات١ن١ف     َٝت٠ٚ١ ، ئ١َ١ ئ١ز٣١ًٜ ئ١ٚ َٝب قا٢ْْٛ خؤ٣ د
َٝت تـ١عٜٛع       َٝػتا ١َٖي٣١ ئ١ٚ ئ١ز١ًٜٚ ئٝػـجات١ف ز٠ضنـ١ٚت ، زٜػـإ ئـ١ب ي١غ١ضز٢َ٠ خؤٜا زضٚغت بٛٚبٔ ئ

٠ٚ١َٜٓ ،  غٛثاغتإ  ئ١ن١ّ. بهط
 

َٝطري٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/د  ب١ض 
 ر١ضَٛٚ ٖاٚض اظخإ.

َٜع ْاغو  رٝل:ٛت ب١ض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 زٜاضبٛٚ ٖاٚض اظخإ ي١بات٢ َٔ ْٛغٝبٛٚت نات٢ خؤ٣ دا ْاظامن قػ١به١ّ ٜإ ن٢......
َٝطري٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/د  ب١ض 

 ْا٣ٚ ْٛغ٠ٚ.٠ٚٛٝاي١ً خؤؾ٢ 
َٜع ْاغو  رٝل:ٛت ب١ض

 ْا ز٠غت٢ ١َٖي١ٓبط ٣ ، ت١نٝسب١ ن١ ز٠غت٢ ١َٖي١ٓ بط ٣..... ،ْا
َٝطري٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/د  ب١ض 
َٝط٠ ١ْٝ زٚا٣ ئ١ٚ ناى ناضزؤ١ٜٝ.  ر١ضَٛٚ ئا١ْٖط خإ.  ناى ناضزؤف ي

َٜع ئا١ْٖط عاضف   ضؤٚف:ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعإ ئ١ْساَا٢ْ ث١ضيـ١َإ ئـ١ٚ قـ١ضاض٠ ظؤض َـِٖٛ ٚ ططٜٓطـ١ ١ٖقـ١ ئ١َـ١ ئٝعـاز٠ن٢ تـاضٜذ يـ١ سـ١ضب٢            ب ١ض 
َٜع  َٝه٢ ئٝكتػاز٣ ي١ زْٚٝا١ٜ ز٠ضٖاتبٛٚ ئٝعفاٚ ت١بٝعات٢ ن١ٝ؟ ، ب١ض  عاي٢َ١ ز٠ّٚٚ به٠ٚ١ٜٓ١ ي١ٖ١ض ق١ضاضات

َٜع ٠ٚظٜط٣ زاز َٛت١َيٝعو٠ ٚ َٛست١َ١ي١ ظؤض ظؤض ي١ َ َٜو ق١ضاضات ن١ ي١ زْٚٝاٜـ١  ؾ١نِ ١ْٝ ب١ض  ٔ ي١ ١ْٖس
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َٝه٢ ز٠غـت        َٝؿـ٢ ٖـ١َٛٚ ؾـت َٜعإ ئ١ْـساَا٢ْ يٝصْـ١، ث ز٠ضن٠ٚٛ ي١ ٚٚاَلت٢ خؤيإ ز٠ضن٠ٚٛ ، ١ٖض٠ٖٚا ب١ض 
َُٝـ١           َٝؿـ١ُضط٣١ ظؤض بـ١دٛا٢ْ ض ْٚٚهـطز٠ٚ٠ ٚاٜهـطز ئ خؤؾ٢ ي١ ئاؾت٢ خـا٢ْ ز٠نـ١ّ ب١ض اغـت٢ ر١يػـ١ر٣١ ث

َٝؿـ١ُضط١     بع٠بت يؤ ئ١ٚ قا٣١ْْٛ ظؤض ب١دٛا٢ْ به َٝط ا١ْ يـؤ ث َٝه٢ ؾؤض ؾـط ري ، ر١يػ١ر١ن٣١ ن١َ١ٖا٢َ ئٝؿـ
َٝس٠ن١ٜٔ ظؤض ظؤض ب١ ر١يػ١ر١ٜ١ن٢ دٛإ ض ٢ْٚٚ نطز٠ٚ٠ ٚابـعامن ت١ئٝـس٣   ١َُٝ ر١خط٣ ث % 111ن١ ١َٖٛٚ ئ

َٜع ٠ٚظٜط٣ زاز ز٠ثطغِ ت١بٝعات٢ ئٝكتٝػاز٣ ي١غـ١ض   َٝو ي١ ب١ض  غ١ز٠ غ١ز٣ قػ١نا٢ْ ز٠ن١ّ ، زٚٚ َٔ غٛئاي
َٜع ٠ٚظٜط٣ زاز خؤت باف ز٠ظا٢ْ تـ١بٝعات٢ ئٝكتٝػـاز٣ نـ١    ئ١ٚ قاْٛ ٠ٚ١َٜٓٝ ن١ٝ؟ ب١ض  ١ْ ئ١ط١ض تاضٜذ بط١ض 

َٜو زٚٚض بٝـت يـ١ٚ قاْْٛـ٣١ ،       َٝـ٢ ١ْٖـس ًَ َٜعت َٛست١َ١ي١ ب ق١َٚا ي١غ١ض قا٢ْْٛ ئٝػاَلح ظضاع٢ ٚابعامن ب١ض 
ــت٢        ــاٚ ؾ ــذي ٚ ئٝعف ــاالت٢ نٛؾ ــ٣١ ظؤض س ــ٠ٚ١ ْا٠ٚض ؤن١ن َٜٓٝ ــ١ض بط١ض  ــ١اَلّ ئ١ط ــاَلس٢   ب ــا٢ْْٛ ئٝػ ــٛٚ ق َٝب ي

ظٜطاع١ٝن١ ز٠ضنٛٚ ٖـ١تا ١ْٖٚهـ١ ئايٝٝـ١ت٢ ي١غـ١ض ٚٚاَلت َاٜـ٠ٚ١ ي١غـ١ض نؿـتٛناَيٝـ ي١غـ١ض ظؤض ؾـتٝـ          
َٜعت باف ئ٠ٚ١ ز٠ظا٢ْ ْـاظامن تـ١بٝعات٢ ئٝكتٝػـاز٣ ئـ١ٚ قاْْٛـ١ ن١ئ١َـ١ تـ١ْفٝع        ز٠نـ١ٜٔ نـ٢    ١ٜ١ٖٟ ب١ض 

َٜع نا َٝت؟، ئ٠ٚ١ ي١ال١ٜن٢ ي١ال١ٜن٢ ن١ ئ٣٠ٚ١ ب١ض  َٜعإ ئ١طـ١ض   ز٠ب َٝٓري بـ١ض  َٛت٢ نؤٕ ز٠ٜػ١غي ى عبسايػالّ ط
َٝٓري ب١ب١َيطـ١ ي١سهَٛـ١ت٢    سه١َٛت٢ رٝؿ٢ ئٝعاز٣٠ تاضخي٢ س١ضب٢ عاي٢َ١ ز٠ّٚٚ به٠ٚ١ٜٓ١ نؤٕ ز٠ٜػ١غي
َٜــو بــ١ْا٣ٚ   َٝٓري نــ١تاٚإ باض َٝٓري ، ئــ٣١ نــؤٕ ز٠ٜػــ١غي َٜت ظؤضؾــت ْــ١َإ تــا٢ْ بٝػــ١غي رٝؿـ٢ زٜــاض ز٠نــ١ٚ

َٝه٢ نطز َٝؿ١ُضط١ ؾت َٝػتا سٛضٚ ت١َيٝك١ َٛست١َ١ي١ ي١نات٢ َطزٕ ١ٖض٠ٚنٛ غ١ضؤن٢ ر١ض٠ْػا َٝوإ ث ب٢ ئ
َٝػـتا ي١غـ١ض تـ١خت٢           َٝط ْـ١َعاْٝب٢ َٛغـاع١ز٣٠ سهَٛـ١ت٢ رٝؿـِٝ نطزبـ٢ ن١ئ ٚت٢ َٛست١َ١ي١ َٔ َـاْط

َِٝ ئاٜــا ئــ٠ٚ١ ض اغــتِ نطزٜــ١ ٜــإ ١َٖيــ١ ، ظؤضدــاض ز٠بٝٓــ٢ بــ١ ئــٝعواف ئــ١تٛ   ١ْخؤؾــ١ُٝ ز٠ط١ض  َُٜــ٠ٚ١ ز٠َيــ
َٜه٢ َٛع١ٜ١ٕ ، غ١ٓن٢ َٛع١ٜ١ٕ ن١ ظ٠َإ ب١غ١ضن٠ٚٛ ت١بٝعات٢ ئٝكتٝػاز٣ ي٣٠ٚ١ ظؤض ظؤض  ز٠ن١ٜٚ١ عُط
َٝري ، نـْٛه١ ئـ١ٚ ن١غـ٢ ئ١َـ١ بـ١تاٚا٢ْ نٛؾـذي بطزٜتُاْـ١            ًَـ ١َُٝ ظؤض ب١تـ١ئ٢ٓ ئـ٣٠ٚ١ ب َٝت ئ ١َُٖٝٛ ز٠ب

بـ٣١ زاٜـ١ ٚ تـ١عٜٛع٣    شٚٚض٣َ ٚ س١ثػُإ نطز١ٜ ن١ ئـ١ٚض ؤ ز٠ض٣ ز٠ٜـٓري ئـ٣٠ٚ١ نـ١ ي١غـ١ض٣ بـ٠ٚٛٚ ظ٠ضٜ      
ــ١ئٓٝل      ــت ظؤض ب١ت َٝ َٜٓٝٓــ٠ٚ١ يــؤ٣ ، يؤٜــ١ ز٠ب ــت ٖــ٣َٚٛ١ بط١ض  َٝ زاٜتــ٠ٚ١ٚ َــاَي٢ نــ٠ٚٛٚ َــَٛيه٢ نــ٠ٚٛ ز٠ب

َٝه٢ ١َُٖٝٛ ، ظؤض غٛثاغتإ ز٠ن١ّ. َٝٓري ظؤضئاي١ٝت  قػ١ن٣١ ناى عبسايػال٢َ نؤٕ ز٠ٜػ١غي
َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/  َٝطب١ض  ط٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:د

 ر١ضَٛٚ ناى غامل.
َٜع غامل تَٛا نانٛ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ــ١ّ          ــالّ ز٠ن ــاى عبسايػ ــ١نا٢ْ ن ــس٣ قػ ــ١نٝإ ت١ئٝ ــ١ ٜ ــ١ظ٠ّ َاٜ ــ١ْٗا زٚٚ َٛالس ــطا ت ــ١نامن ن ــ٣١ قػ ظؤضب

(بٝذي ض ؤش٣ ز٠غـت بـ١ناضب٢ْٚٛ ١ٜنـ١ّ ز٠غـ١اَلت٢  نٛضزغـتإ، ز٠َٚٚٝـإ ْاْٚٝؿـا٢ْ        4/7/93تاضخي١ن٣١ )
َِٝ باف بٛٚ ب١ْا٣ٚ بعٚٚت٣٠ٚ١ٓ ض ظطاضخيٛاظ٣ نٛضزغـتإ  ثط ؤش٠ن١ ١ٖضن١ْس٠ بط ٜاض٠ن١ َٛ عاي١د١نطا٠ٚ ، ث

١َٓٝ نٛضز٣ ، ظؤض غٛثاؽ.  ب
َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/  َٝطب١ض  ط٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:د
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 ر١ضَٛٚ ب١رطٜٔ خإ.
َٜع ب١رطٜٔ سػري خ١يٝف١:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ــ١ُضط١ ب     َٝؿ ــاض٠ ث ــ١َإ زٜ ــساَا٢ْ ث١ضي َٜعإ ئ١ْ ــ١ض  ــ١ض٠ٚض٣ طــ١زي      ب ــط  ي١غ ــ١بات٢ ث ــص٣ٚٚ خ َٝ ــ١ َ َٝه١ ي ١ؾــ

ــا٢ٜ٠ٚ     ــ١بات٢ ١ًَٝتــــ١ناَإ ب١زض٠ٚؾــ َٝــــص٣ٚٚ خــ ــ١ َ ــ١تا ١ٖتاٜــــ١ يــ ــٝإ بؤٖــ ــا٣ٚ ثريؤظٜؿــ نــــٛضز ٠ٚ ْــ
ٍَ ٚ ن١غـــٛناضٜإ نـــطز   ٍَ ٚ َٓـــسا َٜهـــا نـــ١ ئـــ١ٚإ َـــ١ضطٝإ ١َٖيبـــصاضز ثؿـــتٝإ يـــ١َا َٝتـــ٠ٚ١ يـــ١ ض ؤش َٓٝ ئ١َ

ــإ ب    ــ١بٛٚ ؾ ــ١ؽ ٖ ــ١ّ ن ــ١ ق   س٠ن ــ١ّ ئ١ضن ــ١ض ئ ــ١ ب ــتا      ْ َٝؿ ــت ٖ َٜ ــ١ٚإ بهط ــؤ ئ ــ١ٝى ب ــ١ ١ٖضن ــ١، بؤٜ ٛضغ
َٝهؤؾـــا٢ْ ط١ي١نـــ١َإ ،    َٝـــص٣ٚٚ ًًَٝـــ١ت٢ نـــٛضزٕ ٚ ض ٠َـــعٕ بـــؤ خـــ١بات ٚ ت ١ٖضن١َـــ١ٚ تـــاد٢ غـــ١ض٣ َ
ــاض٠          ــ١ّ بط ٜـ ــطؤش٣٠ ئـ َٝب١ض٣ ثـ ــ َٜط غـ ــ١ش ــ١ يـ ــ١ٝٝنِ ١ٖٜـ ــاض٠ٚ١َ ١َتطغـ ــت٢ ْاٜؿـ ــط٠زا ض اغـ َٝـ ــٔ ي ــ١اَلّ َـ بـ

َٜط       َٝو ٖـــ١بٔ يـــ١ش َٜط ْـــا٣ٚ      ي١سهَٛـــ١نا٢ْ ئـــ١ّ بط ٜـــاض٠ ن١غـــاْ َٝؿـــ١ُضط١ ٜـــإ يـــ١ش ْـــا٣ٚ ثـــريؤظ٣ ث
ــاض    َٝـــت ٚ ٖاٚنـ َٝهـــسا ن١ثؿـــتٝإ ي١ًًَٝ١ت١نـــ١ٜإ نطزب بعٚٚتٓـــ٣٠ٚ١ ض ظطـــاضخيٛاظ٣ طـــ١زي نٛضزغـــتإ ي١نات
ــ١              ــ١ ي ــ٣١ ن ــ١ت٢ ئ١ٚاْ ــ٢ ب١تاٜب َٝ ــدي ي ــس ب ــٛٚز ١َْ ــٛأْ غ ــ١نإ بت ــ١زٚا٣ ١ٜن ــ١ى ي ــ١ ٜ َُٜ ــؤ ض ش ــٛٚبٔ ب ب

   ٛ َِٝ ن١غــا٢ْ خـــؤرطؤف ئ١َاْــ١ بتـــٛأْ بـــدي   ثط ؤغــ١نا٢ْ دٝٓؤغـــاٜس٣ طــ١زي نـــٛضز ئــ١ْفاٍ ، نـــ ًَـــ ضتط ب
ــ١ُضط١زا ْــــا٣ٚ ئــــ١ٚاْٝـ          َٝؿــ ــا٣ٚ ثــــريؤظ٣ ث َٜط ْــ ــ٢ غــــٛٚز١َْسبٔ ٚ يــــ١ش َٝــ َٜو ئــــ١ٚإ ي َٝب١ض ــ ب١غــ
َٝتـــ١ بـــٕٛٚ نـــ١   َٝو يـــ١ْاٚ ثـــط ؤش٠ بط ٜاض٠نـــ١زا ئـــ٠ٚ١ بب ي١ن١زاضنـــ١ٕ ، بؤٜـــ١ َـــٔ تهـــا ئ١نـــ١ّ نـــ١ بـــ١خاَي

ــ١نا٢ْ    ــ١ سهَٛـ ــابٔ بـ ــ١يٍٛ ْـ ــ١ َـ ــو ئ١ٚاْـ َٜـ ــ١ٖٝض دؤض ــ١ف    بـ َٝهٝهـ ــو ، خاَي َٝـ ــ٠ٚ١ خاَي ــاض٠ ئـ ــ١ّ بط ٜـ ئـ
َٜــط ا٣ ئــ٣٠ٚ١ نــ١ ي١خــ١بات ٚ ؾؤض ؾــا بــٕٛٚ            ي١غــ١ضز٢َ٠ بعٚٚتٓــ٣٠ٚ١ ض ظطــاضخيٛاظ٣ طــ١زي نٛضزغــتاْا ٚ
َٝـــ٢ تْٛـــس       َٝٛإ خؤؾـــٝاْا ْــانؤن٢ ٚ ًَُالْ َُٜـــ١ ٜــ١ى يـــ١زٚا٣ ١ٜنـــ١نإ يــ١ْ َٜـــص٢َ بــ١عؼ ٚ ض ش زش بــ١ ض 

ــ١خ     ــاض٣ ْـ ــاض نـ ــ١ف ظؤضدـ ــت٢ ئ١َاْـ ــ١ب٠ٚٛ ب١ض اغـ ــ١ض ٣    ٖـ ــاض ؾـ ــ٠ٚ١ٚ ظؤضدـ َٝه١ٚتؤتـ ــ٢ ي ٛاظضاٚ ٚ ْاخؤؾـ
      ٍَ ــ١ َٝٓري ي١طـ ــ١طٛدم ــؤٕ ئـ ــاض٠ نـ ــط ؤش٠ بط ٜـ ــ١ّ ثـ ــ١ ئـ َُٝـ ــا ئ ــاخا ، ئاٜـ ــ١ضز٢َ٠ ؾـ ــ١ب٠ٚٛ ي١غـ ــٛشٜـ ٖـ بطانـ
َٝه٢   َٜتـــ٠ٚ١ ٜـــإ ؾـــت ئـــ٣٠ٚ١ نـــ١ ئـــ١ٚاْٝـ َـــ١يٍٛ بـــٔ بـــ١ّ ثـــط ؤش٠ بط ٜـــاض٠ ، ئاٜـــا ئ١َـــ١ ئـــ١ٚإ ئ١طط

ـــ  َٜٝٛػـــت ْانـــات نـــ١ ز٠قـــ٢ ئـــ١ّ  دٝاٜـــ١؟ ، بـــ١ؽ ب١ض اغـــت٢ ب١بؤنـــ٢ْٚٛ َـــٔ ئ١َـــ١ ؾ َٝه٢ دٝاٜـــ١ ٚ ث ت
ــ٢           َُٜ ــ١ ض ش ــٕٛٚ زشب ــاْا ب َٝهؤؾ ــ١بات ٚ ت ــ١ ي١خ ــ٠ٚ١ ن َٜت ــ١ بطط ــ١ْٗا ئ١ٚاْ ــ١َيهٛ ت ــ٠ٚ١ ، ب َٜت ــإ طط ــاض٠ بٝ بط ٜ
ــتإ ٚ          ــ١زي نٛضزغـ ــاضخيٛاظ٣ طـ ــ٣٠ٚ١ ض ظطـ ــ١ضز٢َ٠ بعٚٚتٓـ ــ١ غـ ــ١نإ يـ ــ١ى ي١زٚا١ٜنـ ــ١ ٜـ َُٜـ ــ١عؼ ٚ ض ش بـ

َٜـــو ت١ئهٝــس ئ١ن١َـــ٠ٚ١ ئــ١ٚ ن١غـــاْ    َٝب١ض٣ ئــ١ّ ٜاغـــا١ٜ نـــ١    بــ١ٖٝض دؤض َٜــط غـــ ١ َـــ١يٍٛ ْــ١بٔ يـــ١ ش
 ز٠غتٝإ ١ٖب٠ٚٛ ي١ ثطؤغ١نا٢ْ ئ١ْفاٍ ٚ دٝٓؤغاٜس٣ ط١زي نٛضزغتإ ، ظؤض غٛثاؽ.

َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ َٝطب١ض  ط٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:د
.ٍَ َٝطز  ر١ضَٛٚ ناى ؾ

ٍَ ذبػري حمُس: َٝطز َٜع ؾ  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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٢ نـــاى غـــامل ز٠نـــ١ّ ي١بٝساٜـــ١ت٢ عٝٓٛا١ْنـــ١ٜا نـــ١ ْٛٚغـــطا١ٜ بعٚٚتٓـــ٣٠ٚ١ َـــٔ ثؿـــتطري٣ يـــ١ قػـــ١ناْ
َُٝــــ١ ٠ٚنــــٛ تٛضنُــــإ ٚ بــــطا ١َغــــٝش١ٝنإ ٚ نًــــسٚ ئاؾــــٛض٣ َٛؾــــاض٠ن١َإ   ض ظطـــاضخيٛاظ٣ نــــٛضز٣ ، ئ

َٝت١ نٛضزغتا٢ْ ، ظؤض غٛثاؽ.زاٚا ز٠ن١ٜٔ  ،نطز١ٜ  بب
َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ َٝطب١ض  ط٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:د

 ٕ.ر١ضَٛٚ ناى ناضٚا
َٜع ناضٚإ قاحل اظيس:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝٓـــا٢ْ    َٝبٝـــِٓ ي١غـــ١ض ئـــ١ٚ ثـــط ؤش٠ بط ٜـــاض٠ ي١غـــ١ض ٜـــ١ى ، زٚٚ ز٠غـــت١ٚاش١ٜ٠ ١ٜنـــ١َٝإ ْاٖٚ ٠ٚر َـــٔ ت
٢َٜٓ خـــؤ٣ ْٝــــ١ زاٚانــــطاٚإ باؾــــو٠، ي١ب١ضئــــ٣٠ٚ١ ئ١ٚاْــــ١    َٜــــو ي١ؾــــٛ تؤَـــ١تباض٠نإ بــــ١ض ا٣ َــــٔ تؤظ

َٜٓـــ    ٚ  تؤَـــ١تباضْري ئ١ٚاْـــ٣١ نـــ١ زٚ َٝط ٜإ ٖـــ١بٛ َٜٓـــ٢َ يـــ١ْاٚ     ،٢َ ؾـــ١ضع١ٝت٢ ؾؤض ؾـــط ئ١ٚاْـــ٣١ نـــ١ زٚ
ــ١       ــ١َارٛ يــ ــؤن٢ يــ ــ١ زانــ ــ٣٠ٚ١ نــ َٝطزضإ بــ ــج ــ١َإ ض اغــ ــٛضز ، ١ًًَٝت١نــ ــاضخيٛاظ٣ نــ ــ٣٠ٚ١ ض ظطــ بعٚٚتٓــ
ــا            ــسا٠ٚ ئٝٓذ ــاالنٝإ ئ١دماَ ــاضٚ ن ــتإٚ ن ــ١ضى ١ٖغ ــ١ ئ ــ١ٕ ب ــ١ به ــت١ّ زٜس٠ٜ ــ١ غ ــ١ٚ ط١ي ــتٝشاقات٢ ئ ئٝػ

َٜــت بــ١ تؤَــ١تباض يــ١          بــ٠ٚٛ ، ١َْــسخــ١َيهٝإ ي١ز٠غــت ظ٠ض  زٚشَٓٝــإ ت١ظاْــس٠ٚٚ يــ١ نــ٣َٛ ئ١ٚاْــ١ ْانط
َٝط ٣        ــط ــ١ضع١ٝت٢ ؾؤض ؾــ ــ١بٛب٢َ ؾــ ــاْْٛٝـ ْــ ــ١ضع١ٝت٢ قــ ــ١ ؾــ ــ٣٠ٚ١ ئ١ٚناتــ َٜت ، ي١ب١ضئــ ــسض ــ١ّ بــ ق١َيــ
ــ١ ئٝؿــاض٠ت            ــ٢َ ١ٖقٛاٜ َِٝ ٚاب ــ ــالّ ، ث ــاى عبسايػ ــ٣١ٜٝ١ ن ــ١ٚ قػ ــ١ض ئ ــ٠ٚ١ غ َُٜ ــ٠ٚ١ ز٠ط١ض  ــ١ب٠ٚٛ، دط١ي ٖ

ــاض    ــط ؤش٠ بط ٜ ــ١ٚ ث َٜت ي ــسض ــ٠ٚ١ ب ــ١ضإ      ب َٝهؤؾ ــ١ٕ ت ــ١دماّ زضا٠ٚ ي١الٜ ــاض٠ ن١ئ ــ١ٚ ن ــ١غياْس٢ْ ئ ــؤ١ْٝت٢ غ ٠ ن
َٝط إ ، ي١الٜــــ١ٕ ئ١ٚن١غـــا٣١ْ نــــ١ تٛاْٜٝٛــــ١تٝإ ٜــــإ ب١ؾـــساض بــــٕٛٚ يــــ١ ئــــ١ٚناضٚ     ي١الٜـــ١ٕ ؾٛض ؾــــط
َٟ ، ز٠ّٚٚ  َٜتـــ٠ٚ١ ٚاظح بهـــط َٜـــت ئـــ٠ٚ١ ض اغـــت بهط نـــاالنٝا٣١ْ نـــ١ ئـــ١َط ؤ بـــ١ تؤَـــ١تباض ْاٜٚـــ١ٕ ز٠بطزض

ــٔ    ــ١ َ ــط ١ٖٜ َٝه٢ ت ــت ــط ؤش٠        ؾ ــ١ ث ــإ ي ــاض٠ ٜ ــط ؤش٠ بط ٜ ــ١ٚ ث ــؤ ي ــ١ ب ــ١ّ ، باؾ ــ٠ٚ١ به ــ٢ ئ ــ٣َٚ١ باغ ــط٠ ز٠َ َٝ ي
ــطز٠ٚٚ          ــا١ْٜإ نـ َٝهؤؾـ ــ١ ت ــا٣١ْ نـ ــ١ٚ ن١غـ ــانط٣َ ئـ ــ٠ٚ١ ْـ ــاؽ يـ َٝو بـ َٜٓ ــٛ ــ١ٖٝض ؾـ ــإ يـ ــط ٜـ َٜه٢ تـ ــاض بطٜـ

غـــذٔ  ،ز٠ضٖـــ١م بـــ١َار٢ ، ئـــ١ٚإ ن١غـــٛناضٜإ خؤٜـــإ غـــ١ض٠ٚت ٚ غـــاَاْٝإ ، َاَيٝـــإ ب١ٖـــ١ز٠ض بـــطزضا 
ــس  ١ََٗٝيـ ــطإ ، ت ــ٣١       نـ ــ١ ئ١ٚاْـ َٜٝـ ــ١ ي١نٛ ــار٢ ئ١ٚاْـ ــ١ َـ ــ٣١ ئ١ٚاْـ ــطإ ئـ ــ١ٖٝس نـ ــ١ زضإ ، ؾـ ضإ ، د١ظض٠بـ

َٝهؤؾـــا١ْ ب١غـــا٣١ٜ ئـــ١ٚ ن١ئـــ١ٚ ؾـــ١ضع١ٝت١ قاْْٛٝـــ٣١ ئـــ١َط ؤ ي١غـــا٣١ٜ غـــ١ض٣ ئـــ١ٚ    ب١غـــا٣١ٜ ئـــ١ٚ ت
        ٚ ــ١ زا َُٝ ــ٣٠ٚ١ ئ ــ١دٝات٢ ئ ــت ، ي َٜ ــاؽ ْانط ــط٠زا ب َٝ ــ١ٚإ ي ــار٢ ئ ــؤ َ ــ٠ٚٛ ب ــت ب ــ١ضا١ْ زضٚغ َٝهؤؾ ــ١ض  ات ي١غ

ــ١ٚ تؤ١َتباض ــإ         ئـ ــ١ٜٔ ٚ  بٝـ ــت بهـ ــ٠ٚٛ زضٚغـ ــ١نإ بـ ــ١ى ي١زٚا١ٜنـ ــ١ ٜـ َُٜـ َٜطريا٣ٚ ض ٜص ــ١نط ــ١ بـ ــ٣١ نـ اْـ
َٝت١ٝنإ دطـــ١ يـــ٣٠ٚ١ نـــ١ ئـــ٠ٚ١ف ب١ٖ١ْـــس ٠ٚضبطـــطٜٔ نـــ١            خ١ٜٓـــ١ بـــ١ضز٢َ٠ زازطـــا ي١َارـــ١ ن١غـــ

 ٚ َٝبــــٛضزضا َٝبٛضز٢ْ بــــ١ض٣٠ نٛضزغــــتا٢ْ ي١َارــــ١ طؿــــت١ٝنإ ي  ٕ ، بــــ١اَلّ ي١َارــــ١ ن١غــــ١ٝنإ خــــؤ يــــ١ي
َُٝـــ١   ب١ض اغــت٢ ئــ١ٚإ خب١ٜٓـــ١ بــ١ض ز٠َـــ٢ زازطانــإ بــؤ نـــ١ؽ ٚنــاض ٚ خـــ١َيو ٚ        ْــ١بٛضزضإٚ ، ١ٖقــ١ ئ

ــإ         ــاَاْٝإ ، َاَيٝـــ ــ١ضٚ غـــ ــطز٠ٚٚ غـــ ــسٜإ نـــ ــطز٠ٚٚ ظ٠ض٠ض١َْـــ ــ١ٖٝس نـــ ــ١ٜإ ؾـــ َُٝـــ ــا٢ْ  ئ ٖاٚٚاَلتٝـــ
َٝٔ ٠ٚنــــٛ ١َغــــ١ي١ ع١ض٠ب١ٝنــــ٣١  سذعنــــطز٠ٚٚ ، د١ظض٠بــــ١ٚ ئ١ؾــــه١دم١ٜإ زإٚ، يــــ١دٝات٢ ئــــ٠ٚ١ بــــ
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َٝت) َٝٔ  ته٢ بهممم٢ ،  غمممبك٢ٓ ٚاؾمممٚنمممطب٢ٓ نـــ١ز٠َي ــ َٝػـــتا بـ َُٝـــ١ ئـــ١ٚإ بس٠ٜٓـــ١ زازطـــا ئـــ١ٚإ ئ يـــ١بات٢ ئ
َٜٓـــ٢َ ب١غـــ١ض ٚ غـــاَإ ٚ بـــ١طٝإ ٚ ضٚســـ٢ خؤٜـــإ ٚ بـــ١ ئـــاظٜعا٢ْ   َُٝـــ١ ئ١ٚاْـــ٣١ نـــ١ زٚ َٝهؤؾـــ١ضا٢ْ ئ ت

ــساضٜ   ــ١ْٚٛ ب١ؾ ــإ ن ــطزإ خؤٜ ــ١ ٠ٚٚن َٝ   ،ي١ٚبعٚٚت١ٜٓ ــ ــ١ ب ــ١ٚ س١ض٠ن١ٜ ــا   ريئ ــ١ زازط ــ١ٚإ بس٠ٜٓ ــتا ئ َٝػ  ئ
ــ٠ٚ١ ٖــ    ــ٢ ئ َِٝ ٚاب ــ ــت٢ ث ــ١ؽ      ، ب١ض اغ ــطا٠ٚ ن َٝه ــإ ي ــ١ٚا ظَٚيُٝ ــا٣١ْ ن ــس٠ٜٔ ب١ٚن١غ ــ١ف ب ــ١ ئ١َٚار ١م ٚاٜ

ــ١       َُٝـ َٝو ئ ــ١ت ــ١ ١ٖقٝكـ ــتٝـ ١ٖٜـ َٜو ؾـ ــس ــ١اَلّ ١ْٖـ ــطا٠ٚ ، بـ َٝهـ ــإ ي ــطا٠ٚ ، ظَٚيُٝـ ــ١ٖٝس نـ َٞ ؾـ ــ ــإ يـ ٚناضٜـ
ــ٣٠ٚ١ ض ظطـــاضخيٛاظ٣       َٝب١ض٣ ؾؤض ؾـــ٢ بعٚٚتٓـ ــ ــري يـــ١بٔ غـ ــت ئاطـــازاض٣ بـ َٝـ ــ١زي نٛضزغـــتإ تـــاٚإ    ز٠ب طـ

ــ١ُضط١ ْـــ   َٝؿـ ــسا٠ٚ،  ث ــاٚٚاَلت٢ض ٜٚٚـ ــ١       ١ٜهطز٠ٚٚ، ٖـ ــ٣١ نـ ــ١ٚ تاٚاْـ ــ٠ٚ١ ئـ ــ١ف دٛزان١ٜٓـ ــ١ ئ١ٚاْـ ١ٖقٛاٜـ
َٝؿــ١ُضط١ٜات٢ ئ١طـــ١ض          َٝو ي١ثــ١ْا٣ ث َٝهٔ ٜــإ ث٠ٜٛ١ْــسٜإ ب١ؾــؤض ف ٚ بعٚٚت٠ٚ١ٓنـــ١ ْٝــ١ ، خــ١َيه تــاٚاْ

  َٞ ــ١بٛٚب ــ١ُضط١ ، ْـ َٝؿـ َٝت ث ــساب َٝه٢ ئ١دماَـ ــاٚاْ َٝٓسضا تـ ــ١غي ــإ    غـ ــؤ٣ ٜـ ــ٣١ خـ ــ١ضَا٢ْ ر١ضَاْس٠نـ ــإ ب١رـ ٜـ
َٝتـــ٠ٚ١ ٖـــ١م ب١غـــ١ض٣ غـــاغ بٛٚ إ ؾؤض ؾـــ١ن٣١ خـــؤ٣ ئـــ١ٚ نـــاض٣٠ ئـــ١دماّ ْـــ١زاب٢َال١ْٜـــ١ن٢ خـــؤ٣ ٜـــ ب

١َُٝ  زانؤن٢ ي٠ٚ١ف به١ٜٔ ، ظؤض غٛثاؽ. ٚا١ْٝ ئ
َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/  َٝطب١ض  ط٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:د

 ْٛقت٣١ ْٝعا٢َ ر١ضَٛٚ، ظؤض ْاٚت ٖات ب٣٠ٚ١ ئٝععاز ب٣ٚٛ.
 

َٜع عبسايػالّ   قسٜل: َكطأ٢ب١ض 
َٜع غ١ضؤن  ٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 

نـ١ّ نـ١ ْـا٣ٚ َٓٝـإ ٖٝٓـا، بـ١اَلّ ي١َ١ب١غـتٝه٢ َـٔ ٚابـعامن          ز٠ب١ض اغت٢ َٔ غٛثاغ٢ ئ١ٚ خٛؾو ٚ بطا١ْ 
١ٜ٠َٛٝن٢ تط باغهطا بؤ١ٜ ٖـ١ق٢ خؤَـ١ بـؤ َـ١سع٠ض َـٔ ٚئ زٜفاعـ١ٕ ي١غـ١ض ئـ١ٚ ١ْغـ٣١ ١ٖٜـ١ نـ١،             ب١ؾ

َٝطزضا٠ٚ ٜإ ي١ ئ١دما٢َ ٚاتا ٢َٝ غج ًَٝت قانات ئ١ّ َازز١ٜ٠ ١ٖم َٛ ئ١ط١ض ٚتطا٠ٚ ي١ب١ض ئ١ٚ ئ١ضن٣١ ث َٝ ز٠ٖ
َٝـت َٛدـاظات          ْعٜه٢  ٖٝض َٝت َـٔ ْاب َٜـ٢ نـ١ ئـ١َي ْابٝت تؤ ١ٖقت ١ٜ١ٖ زاٚا ي١غ١ض٣ ق١ٜـس بهـ٣١ ، بـ١اَلّ ز

(َِٜ َٝٔ نؤٕ ئ٠ٚ١ ز٠يٌٝ ١ٜ١ٖ تؤ ب١ؾـساضب٣ٚٛ يـ١ٚ تاٚاْـ١ ، بـ١ ْـا٣ٚ سهَٛـ١ت        اغ١ً٦  ال جيٛظبهط َٝت ئ١َي ث
َِٝ ٜــ١ع٢ٓ ١َسه١َــ٣١ تــاٚإ ئ َٝــت َــٔ بابــ١ ْــاب٢َ ئــ١َي ًَ نــْٛه١ َــٔ  ١ٚناتــ١ ئٝؿــ٢ ئــ٠ٚ١ٚ زٜفــاع٢ ئــ٠ٚ١ ب

ئاي١ٝت١ن١ ، زٜاض نطا٠ٚ ، ٚاظس١ ، ي١ ١َسه١َ١  ،١َب١غتِ ي١ْاٚ ١ْغ١ن١ ،١َيٛمل ب١ ئ١سها٢َ ئ١ّ قا١ْْٛ
ٚاظس١، ١ٜع٢ٓ نْٛه١ د١ضضي١ن١ ب١ْا٣ٚ ئ٠ٚ١ ، ١َغ١ي١ٕ بؤ١ٜ ١َْٛت ١ٜع٢ٓ ز٠بـٞ يـ١ َازز٠نـ١ ٠ٚنـٛ ٚا     

َٝط١ٜ١ْ َِٝ ئـ١ّ           ،طات َٝت بائـ٠ٚ١ ٚاظح ببٝـت يـ١َازز٠ َـٔ ٚاّ ْـ١ٚت٠ٚٛ ، َـٔ ئـ١َي ١ٜع٢ٓ ٚتٝإ عبسايػالّ ئـ١َي
َٜت ، غٛثاؽ .   ١ْغ١ ١ٖضخٛز٣ خؤ٣ ١َظ١َْٚٛ ن١ ز٠بٞ ئ٠ٚ١ بهط

َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/  َٝطب١ض  ط٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:د
 ر١ضَٛٚشٜإ خإ.
َٜع شٜإ عُط ؾطٜف:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  .ب١ض 
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َٝو ن١ بطاز٠ضإ ظؤض باغٝإ نطز ن١ ئ١َا١ْ تؤ١َتباض ْري ب١َيهٛ ؾـا٢ْ١ٜ   َٔ ثؿتطري٣ ي١ّ بط ٜاض٠ ئ١ن١ّ نات
َٝو ب١ْا٣ٚ س١ض٠ن٣١ ت١س١ضٚضٜـ٠ٚ١   َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ نات َٜهِ ١ٜ١ٖ ب١ض  خ١اَلتٔ، ب١اَلّ َٔ ١ٜى ثطغٝاض

َٝتاٚإ ز٠غت٢ ١ٜ١ٖ ي١ ؾ١ٖٝ َٝه٢ ب َٝت ن١ خ١َيه َٝتـاٚإ ئاٜـا ئـ٠ٚ١ نـؤٕ      ؾ١خؼ ١َٖيئ١غت س ب٢ْٚٛ خـ١َيه٢ ب
َٜتـ٠ٚ١؟ نـ١ خـؤ٣ بـ١ْا٣ٚ س١ض٠نـ٣١ ت١س١ضٚض٠ٜٜٛـ١، بـ١اَلّ ئـ١ٚ ن١غـ١ف              َٝطـا٣ ئ١نط نؤ٢ْ يـ١ّ بط ٜـاض٠ د

 تاٚا٢ْ ١ْٝٝ ، غٛثاؽ.
َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/  َٝطب١ض  ط٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:د
 ر١ضَٛٚ ناى يكُإ.

َٜع يكُإ غًُٝإ سػٔ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ض  ي١َإ.ب١ض 

َٝو نـ١ بـ١قؤْاغ٢ ؾـؤض ف ٚ ب١ضخؤزاْـسا          َٜه٢ ططٜٓطـ١، نـْٛه١ ٖـ١َٛٚ طـ١ي ب١ض ا٣ َٓٝـ ئ١َ١ ثط ؤش٠ بط ٜاض
ُبٍٛ نطزٕ نطز٠ٚٚ ١ْى ٝطٛظ٠ض٣ نطز٠ٚٚ زٚا٣ ض ظطاض٣ ي١ زاطريناض٣ ٚ غت١ّ ؾؤض ؾطري ٠نا٢ْ خ١اَلت ٚ ب١ غ

َٝبٝٓــِٝ ي١غــ١ض ب١ضٚاض٠نــ١ ١ٖٜــ١ يــ١دٝات٢ ض اثــ١ض٢ٜٓ  َٜــت بــ١ بــ١ضٚاض٣ 1991غــاَي٢ ) ، غــعازإ َــٔ ت ( بهط
َٜـط   9/4/3119ض ٚٚخا٢ْ زنتاتؤض غ١زاّ سػري، ئ١ط١ض ١َٖي١ ١ْمب ب١ضٚاض٠ن١ ) (١ٜ ، نْٛه١ ي١ْاٚنـ١نا٢ْ ش

سٛن٢ُ نـ١ثؤن٢ غـ١زاّ سػـري نـ١ تـا ئـ١ٚ ناتـ١ زاطـري نـطاٚ بـٕٛٚ ٠ٚنـٛ نـ١ضنٛٚى ٚ خاْـ١قري ٚ زٚٚظ ٚ              
َٝؿ َٜو ناالنٞ ث َٝـت، بـ١َي٢َ بـؤ     ؾ١ْطاٍ ٚ ْاٚن١نا٢ْ تطٜـ ١ْٖس ١ُضطا١ْ ئ١دماّ زضا٠ٚ ئ١ط١ضن٢ نـ١َٝـ ب

َٝو بؤ ئـ١ٚ ْاٚنـا١ْ ، بـؤ ئ١ٚبـ١ضٚاض٠ف      َٞ سٝػاب َٜت ب١ض اغت٢، نْٛه١ ئ١ب َٝو بهط َٞ سٝػاب ئ١ٚ ْاٚنا١ْ ئ١ب
َٝؿ١ُضطا٣١ْ تٝا ئ١دماّ زضا٠ٚ ، ظؤض غٛثاؽ. َٜو ناالن٢ ث َٜت ن١ ١ْٖس  بهط

َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ َٝطب١ض  َإ:ط٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١د
 ر١ضَٛٚ َاَؤغتا رطَإ.
َٜع رطَإ ععايسٜٔ حمُٛز:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
زٜاض٠ ز٠غت خؤؾ٢ ي١ ض اثؤضت١ ٖاٚب١ؾ١ ز٠ن١ّ ، بطاز٠ضإ ب١ض اغـت٢ ثؿـتطري٣ يـ١ قػـ١نا٢ْ نـاى بٛضٖـإ ٚ       

َٝٓاْـ١         ث١ضيـ١َإ ٚ   ناى مسري ز٠ن١ّ ٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا بـ١رطٜٔ خـإ ب١ض اغـت٢ ز٠ضنـ٢ْٚٛ ئـ١ٚ ثـط ؤش٠ ٜاغـا١ٜٚ ٖ
َٝػـتا ئـ١ٚ ثـط ؤش٠        َِٝ ٚا١ٜ نات١ن٣١ ظؤض زض٠ْطـ١، ز٠بٛاٜـ١ ظؤض بـ١ض ي١ئ طفتٛطؤ نطزٕ ي١غ١ض٣ ب١ض اغت٢ َٔ ث
ٜاغا١ٜ  ي١ال١ٜٕ سه١َٛت٠ٚ١ بٗاتبا١ٜ ث١ضي١َإ ٚ طفتٛطؤ٣ ي١غ١ض بهطابا١ٜ، ١ٖض بؤٜـ١ ئـ١ٚ ٜاغـا١ٜ زٚاخـطا     

ــسا ي١    ــ٢ خؤٜ ــ١ض ز٠َ َٝو ي١غ ــ١َيهاْ ــ١ خ ــسا ب١نؤ١ََي ــتا    دٛضئ١تٝ َٝػ ــٕٛٚ ئ ــتُٝا٢ْ زا ب ــ١ت٢ ْٝؿ ــ٣١ خٝاْ خاْ
َٝـسى         ٜإ ١ٖب٠٢َدٛضئ١ت٢ ئ١ٚ َٝٔ ي١غ١ض ئ١ٚ ن١غا٣١ْ ن١ يـ١ ض ؤشاْـ٢ ض ٠ف ٚ ئـ١ٚ ن١غـا٣١ْ نـ١ ٖـٝض ئَٛ ب

َٝـطام          َُٜـ١ ٜـ١ى ي١زٚا١ٜنـ١نا٢ْ ع ٍَ ض ش ١َْابٛٚ ١ًًَٝت٢ نٛضز ي١غ١ض ئ١ٚاْـ١ خـ١بات ٚ ١ََٛض٠غـ١ٜإ ي١طـ١
َٝػتا ئ١ٚا١ْ ن١ؽ ٚ ناض٣ َٝهؤؾـ١ضا١َْإ        ز٠نطز ئ َٝٔ ئـ١ٚ ت ئ١ٚ خائٝٓا١ْ ب١ض اغت٢ دٛضئـ١ت٢ ئـ٠ٚ١ٜإ بـٞ بـ

َٝه٢ زازطانإ به١ٕ ، ١ٖض٠ٖٚا زاٚا٣ ٜاغاٜٝإ ي١غ١ض بٓٛٚغٔ ، زٜاض٠ ئ٣٠ٚ١ ن١ ب١رطٜٔ خإ باغـ٢ نـطز    ض اث
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َٜري ٜاغا١ٜى ز٠ضز٠ن١ٜٔ بـؤ ئـ٣٠ٚ١ نـ١ؽ ٚنـاض٣ ئ١     ١َُٝ ز ٚاْـ٣١  ب١ض اغت٢ َٔ ظؤض ي١ط١َيٝاّ ، ب١اَلّ ئ١ط١ض ئ
٢َٝ ٜاغـا٣ تاٚاْـ١نا٢ْ زازطـا٣                ن١ يـ١ٚ خاْـ١ زابْٛٚـ١ نـ١ بـامسهطز نـ١ خٝا١ْتـ١، بـ١اَلّ ي١ٖـ١َإ ناتـسا بـ١ث
َٝطاق٢ ، ئ٣١ ئ١ٚ نؤ١ََي١ خ١َيها٣١ْ ١ْ١ٖ ن١ ز٠غتٝإ غٛٚض٠ ٠ٚ ١ٜنالبٜٛٚت٠ٚ١ ي١ زازطا ز٠غتٝإ غـٛٚض٠   ع

َٝػـتا ، ئ١طـ١ض        ب١نٛؾذي ٚ ب١ ئ١ْفايهطز٢ْ دٝٓؤغـاٜس٣ تانـ١ تانـ٣١ ئـ١ٚ ١ًًَٝتـ١      باؾـ١ ي١بـ١ض نـ٢ تـانٛ ئ
ٍَ ٖــ١ض ئٝعتٝبــاض٠نٞ زٜهــ١ب٢َ   َٝٓــس٠ غــٛٚض٠ ئ١طــ١ض يــ١ض ٣ٚٚ َــار٢ َطؤظــ٠ٚ١ بٝــت ي١طــ١ َٞ  سهَٛــ١ت ٖ  ز٠بــ

َٝهـ٢ زازطـا بهطآٜـ١ بـؤ صيْٛٚـ١ ٖـ١َٛٚيإ ز٠ظاْـري ئـ٣٠ٚ١ يـ١ٚ             َٝػتاف ئ١ٚا١ْ ب١ض اغت٢ ١ٜنـ١ ١ٜنـ١ ض اث ئ
٠ٚ تاٚاْباض نطا١ٜٓ ب١ بط ٜاض٣ ١َسه١َـ٣١ تاٚاْـ١نا٢ْ سهَٛـ١ت٢    (ن١غ٣١ ن١ زاٚانطا١ٜٓ ١ٜ358 ئ١ٚ )١ٖؤَي

َٝطاق٢ ي١) َٝؿه١ف نطا١ٜ ب١ ططٜٓطؤٜ ئ١ٚ 3117ع (٠ٚ٠ ئ١ٚا١ْ زاٚاٜإ ي١غ١ض٠ ٠ٚ ئ٣٠ٚ١ ن١ ي١غ١ضٜا١ْٚ ث
          َِٜ ٢َُٜ نٛضزغـتإ ٖـ١ٕ ٠ٚظاض٠تـ٢ ْـاٚخؤ ، ٠ٚظاض٠تـ٢ ؾـ١ٖٝسإ ، غـ١ضؤنا١ٜت٢ ٖـ١ض د١ٗٝتا٣١ْ ن١ ي١ ٖـ١ض

ٍَ غ١ضؤ َٜـت،      ي١ط١ ٢َُٜ نٛضزغتإ ، زٜاض٠ ئ٠ٚ١ف ز٠ب٢ خـؤ٣ يـ١ خؤٜـسا ناض٠غـ١ض بهط نا١ٜت٢ سه١َٛت٢ ١ٖض
َٝت زاٚا٣ ي١غــ١ض ت١غــذٌٝ بهــات، بــ١اَلّ نــ١ؽ ٚنــاض٣  َٝط  دٛضئــ١ت ز٠ز٠ٕ ب١خائ١ٓٝنــ١ نــ١ب ئــ٣٠ٚ١ خــ١باتط

َٜـو ي١بـ١ضز٢َ٠ ث١ضيـ١َإ ض از٠ٚ٠غــذي، ٖـ١ض٠ٖٚا نـ١ؽ ٚ نـاض٣ ئـ١ْفاٍ يـ١ ْاخؤؾــ           ؤٜ ئـ١ْفاٍ ٖـ١َٛٚ ض ؤش
َٝػتا ئ١ٚ تاٚاْباضاْـ١ ْاخ١ْـ١ ب١ض اغـت٢ خاْـ٣١      ظضٚر٢ َازز٣ ٚ ١َع٣ٚ١ٓ ٚ ز٠ضْٚٚٝسا ز٠شٜٔ ، ب١اَلّ تانٛ ئ

َٝه٢ زازطاٜإ به١ٕ ٚ ئؤقط٠ش٠ضٜـ بـ١ نـ١ؽ ٚ نـاض٣    ٕ     تاٚإ ٚ ض اث نطاٜـ١   ئـ١ْفاٍ ٚ ئ١ٚاْـ٣١ نـ١ ز٠ضٖـ١قٝا
َٜت قػـ٣١ ي١غـ١ض بهـ١ّ نؤ١ََيـ١      َٝذي ، خاَي٢ تط ب١ض اغت٢ ز٠َـ١ٚ َٝو ١ٖٜـ١ ، ب١ض اغـت٢ ١ٖٜـ١ بـ٠ٚٛ       ب خـ١َيهاْ

َٝػتا ي١ شٜاْسا ١َْا١ٜ ي١غ١ضز٢َ٠ ؾ١ض  َٝو تاٚاْٝـإ ز٠ضٖـ١م بـ١      ئ ٣ ْاٚخؤزا ن١ ئ١ٚ خ١َيها١ْ ض ٠ْطـ١ نؤَـ١َي
َٝػتا زاَيس٠زاض٣ ٜـ١ى   َٝت، ئ٣١ ئ١ٚا١ْ ن١ ئ١ٚ تاٚا١ْٜإ ئ١دماّ زا١ٜ ئ ١ٜن١ ١ٜن٣١ ئ١ٚ نؤ١ََيطا١ٜ ئ١دماّ زاب

َٜو ي١ٚاْـ١ف     ي١سٝعب١نا٢ْ ز٠غ َٝذي ناض٠غـ١ض ١اَلتٔ ز٠ر١ضَٛٚ با ئ١ٚاْٝـ ثط ؤش٠ ٜاغا١ٜى ي١سه١َٛتـ٠ٚ١ بـ
َٜذي ٠ٚ ، ظؤض غٛثاؽ.  بهط

َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/  َٝطب١ض  ط٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:د
 ر١ضَٛٚ ْاغه١ خإ.

َٜع ْاغو تٛرٝل عبسايهطِٜ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ْــ١ ئ١نــ١ّ ن١باغــٝإ يــ١ عٝٓٛا١ْنــ٣١ نــطز ب١ض اغــت٢ س١ظئ١نــ١ّ  زٜــاض٠ َــٔ غــ١ض٠تا ثؿــتطري٣ ٖــ١َٛٚ ئ١ٚا
َٝبٛضزٕ ئ١نـ٣١     َٜو تؤ ن١ بـاؽ يـ١ي ٍَ ْا٠ٚض ؤن١ن١ٜا تؤظ عٝٓٛا١ْن٣١ َٛض اد١ع١ٜ١ن٢ به٠ٚ١ٜٓ١، نْٛه١ ي١ط١

ــطٜ     ــ١ ت١ؾ ــاَي١ ي ــٛاض غ ــ١ّ ن ــٔ ي ــ٣١ َ ــ١سكٝل ٚ    عئ٠ٚ١ْ ــٛٚضزٕ زٚا٣ ت َٝب ــت١ن١ّ ي ــت ٚا١ٖغ َٝ ــُإ نطزب ا ئٝؿ
َٝو ئـ١بٛٚض٣ نـ١ سـٛن٢ُ زضا٠ٚ، بـ١اَلّ يـ١خٛاض٠ٚ٠ نـ١ ْـا٠ٚض ؤن٢ َازز٠نـ١          َٛسان١َ١ٚ سٛنُسا١ْ  ، تؤ ٜـ١ن

َٝجطغ٠ٚ١ٓٝف ١ْٝٝ َٜٓٝت٠ٚ١ باؽ ي٠ٚ١ ئ١نات ن١ ي َٟ     ،ئ١خٛ ٜـ١ع٢ٓ ٖـ١ق٢ ؾـهاتٝـ     ،ٜـ١ع٢ٓ ٖـ١ض ٠ٚقـف نـط
َٜـت، زٚٚ َـٔ ٖـ١َإ ئـ١ٚ ثطغـٝاضا١ْ       َٝهط َٟ عٝٓٛا١ْن١ٚ ْا٠ٚض ؤن١ن١ٟ ٠ٚنٛ ٜـ١ى ي َٞ ،  بؤ١ٜ داض ًَ َٝ ٣ نـ١  ْاٖ

َٜو ٜـإ ٜاغـا١ٜى         َٝـو نـ١بط ٜاض ئا١َٓٝ خإ نطز٣ ب١ض اغت٢ َٓٝـ ١ٖض ١َ١ٖ ئ١ٜٚـ ئ٠ٚ١ٜـ١ بـؤ ئـ٣٠ٚ١ نات
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َٝـت ي١تـ١ْفٝعا ز٠ّٚٚ تٛٚؾـ٢ ع١ٜبـساضضيإ ْـ١نات، نـْٛه١ خؤَـإ         َٜت زٚا٢ٜ ق٠ٛت١ن٣١ ب١ق٠ٛت ب ز٠ضئ١نط
ًَ َٟ ئ١ظاْري ٜاغاَإ ز٠ضنطز٠ٚٚ ي١ّ ث١ضي١َا١ْ ن١ ي١َا٣٠ٚ ت١َ١ْٝا ١ٖض ئ١غ َٟ ٜا٠ٚقف ئ١نط ١ٕ ت١ْفٝع ْانط

َٝػـتا ز٠ظطاٜـ١ى ١َٖيػـا٠ٚ بـ٣٠ٚ١ نـ١ بــعاْري                َُٝـ١ ٖـ١تا ئ َٟ ئـ١ٚ ساَي١تاْـ١ نـ١ْٔ؟ ئاٜـا ئ ٜـإ ٖـ١َٛاض ئـ١نط
َٝؿ١ُضط٣١ْ١ ن١ ي١ ظ٢َٓ خ١بات٢ ض ظطاضخيٛاظ٣ ط١زي نـٛضز بـٕٛٚ نـؤ٣ عـ١ز٠ز٣      ع١ز٠ز٣ نؤ٣ ١َٖٛٚ ئ١ٚ ث

ٜـ      ١ى ، زٚٚ ئاٜـا عـ١ز٠ز٣ ئ١َاْـ١ ئ٠ٚ١ْس٠ٜـ١ ئـ١ٚ ساَي١تاْـ١       ١َٖٛٚ ٜإ نـ١ْس٠؟ ئٝشػـا١َٜإ ١ٖٜـ١ ئ١َـ١ 
ن١ْسٕ؟ نـ١ ؾـ١نٛاٜإ ي١غـ١ض٠؟ س١قٛاٜـ١ يٝصْـ٣١ ٜاغـا٢ٜ ٜـا ٠ٚظٜـط٣ زاز ئـ٠ٚ١َإ بـؤ ض ٕٚٚ بهاتـ٠ٚ١ بـؤ             

َِٝ  ئ٣٠ٚ١ بعاْري نؤٕ ز٠ْط ئ١ز٠ٜٔ ، بعاْري ن١ْسٕ ئ١ٚ ساَي١تا٣١ْ ن١ ٚا١ٜ؟، غ٢َ : ب١ض  ًَ اغت٢ َٓٝـ ئـ١ٜ
َٜط ْا٣ٚ ثريؤظ٣ خ١بات٢ ض ظطاضخيٛاظ٣ ٠ٚن نؤٕ ئ١غ١َيٞ َٝٝا ئاٜا ي١ش ٛ ئ٣٠ٚ١ ن١ ب١رطٜٔ خاْٝـ ئٝؿاض٠ت٢ ث

    َٞ َٜط ئ١ّ بط ٜاض٠ٚ٠ ٚ بـ١ سـ١ظٚ َـ١ٌٜ بـ َٝت١ ش َٝو ن١ؽ ْان َٝؿ١ُضط١ نؤ١ََي بـ١ ت١ظنٝـ١    ،ط١زي نٛضز ٚ ْا٣ٚ ث
َٝجطغــ١ٓٝ   َٝت١ ظَٓــ٢ ئ١َــ٠ٚ١ٚ ي َٜه٢ خؤَــإ ئــ١ظاْري ئــ١ٜٚـ بهــ َٞ ٜــاخٛز ب١ٖــ١ض ٖؤنــاض َٟ ، بــ َٝٓــ١نط ٣٠ٚ ي

َٝه٢ تط ت١ٚاٚ ثؿتطري٣ قػ١نا٢ْ ناى بٛضٖإ ئ١ن١ّ ن١ ب١ض اغت٢ ١ٖقٛا١ٜ ال٢ْ١ٜ قا١ْْٝٝٛن٣١ ت١نٝف٢  خاَي
٢ََٓٝ نـ١     قا٢ْْٛ بؤ بط ٠خػ٢َ بؤ ئ٣٠ٚ١ ئ١ٚ َار١ ي١خ١َيو ظ٠ٚت ١ْنات ن١ ؾ١نٛا بهات ، ب١اَلّ زٚاٜـ٢ بٝػـ١غي

َٝه٢ تــط نــ َٝط  بــ٠ٚٛ ، خــاَي ١ َــٔ َٛالســ١ظ٠ّ ١ٖٜــ١ ي١غــ١ض٣  ي١غــ١ض ب١ضٚاض٠ن١ٜــ١ت٢ ئــ١ٚ يــ١ ظَٓــ٢ خــ١باتط
ر١يػ١ر٣١ ئ١ّ بط ٜاض٠ بؤ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ئ١ٚ ن١غا٣١ْ ن١ ي١خـ١بات٢ ض ظطـاضخيٛاظ٣ طـ١زي نـٛضزا ناضٜـإ نـطز٠ٚٚ        
بؤن٢ ع١رٜٛٚإ ئ١ن١ٜٔ ، ع١ًٝت١نـ١ ي١ب١ضئ٠ٚ١ٜـ١ نـ١ َٛن١يـ١ف بـٕٛٚ ئاٜـا ئـ٣٠ٚ١ نـ١ ي١ؾـ١ض ٣ ْـاٚخؤزا           

 ٛ َٜو ْـ١ب َٝهـ٢ زٜـاض٣ نـطاٚ            ض ٜٚٚسا٠ٚ دؤض َٝو نـ١ يـ١ سٝعب َٝؿـ١ُضط١ٜ١ى ٜـاخٛز ن١غـ ٠ٚ يـ١ تـ١نًٝف؟ ئاٜـا ث
١َٓٝنطا٠ٚ ن١ ئ١ٚ ؾ١ض ٠ نطا٠ٚ؟ ئاٜا زٚا٣  َٝه٢ تط ْا١ٜت١ طـؤ؟ ت١نًٝف٢ ي  ئاٜـا زٚا٣ ئـ١ّ بط ٜـاض٠    ئ١ّ بط ٜاض٠ ؾت

َٝؿ٠ٚ١؟ َٝه٢ تط ْا١ْ١ٜ ث َُٝـ١ف َٛن١يـ١ف       خ١َيهاْ َٝٔ دـاخؤ ئ ًَـ بـٜٛٚٔ ئـ٣١    س١ق٢ خؤٜإ ْٝٝـ١ ئـ١ٚاْٝـ ب
َٝػـتا ي١ظٜٓـسا٢ْ غٝاغـٝا ٜـ١نال٢ٜ ١ْنطا٠ٚتـ٠ٚ١؟ ب١ض اغـت٢ ئـ١ّ بط ٜـاض٠ ئـاٚا نـ١             ١َُٝ بؤن٢ َارُإ ٖـ١تا ئ ئ

َٜه١ ب َٝت    ًٝفٝغ١ٜط٣ ئ١ن٣١ بط ٜاض َٝط  بـ٠ٚٛ ئـ١ب َِٝ ئ٣٠ٚ١ ن١ خ١بات٢ نطز٠ٚٚ ئ٣٠ٚ١ خـ١باتط ًَ عٌ َٓٝـ ئ١ٜ
َٝو  َٝري ١َساغ١ب٣١ به١ٜٔ ي١غ١ض ؾت َٜٔ ١ْى ب َُٝـ١         خ١اَلت نط نـ١ نـات٢ خـؤ٣ بؤتـ١ غـ١ب١ب٢ ئـ٣٠ٚ١ نـ١ ئ

َٜط ئ١ّ ْاْٚٝؿا١ْ زٜػإ  َٜط ئ١ّ ْا٠ٚ ي١ش َٜه٢ تط ئاٜا ي١ش ٠ٚ١َُٝ داض َٝػتا ي١ّ ٖؤَي١ زاْٝؿري، ب١اَلّ زٜػإ ئ١َي ئ
َٝو خ١َيو ن١ ز٠غـتٝإ ٖـ١ب٠ٚٛ يـ١ تـاٚا٢ْ ئـ١ْفاٍ ٚ تـاٚا٢ْ دٝٓؤغـاٜس٣ طـ١زي          َٝت١ ع١رٛٚ نطز٢ْ نؤ١ََي ْاب

 ٛثاؽ.نٛضزا ، ظؤض غ
َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/  َٝطب١ض  ط٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:د

 قػ١ ز٠ن٣١. ،ٖاٚض اظ خإ ْاٚت ْٛٚغطا٠ٚ
َٝذ اظيس.  َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 َٔ ز٠غتِ ١َٖي١ٓبط ٜبٛٚ.
َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/  َٝطب١ض  ط٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:د
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 ر١ضَٛٚ ناى ناضزؤ.
َٜع ناضزؤ حمُس ثريزاٚ  ز:ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ي١ض اغــتٝسا ئــ١ٚ ثط ؤش٠ٜــ١ ثط ؤش٠ٜــ١ن٢ ١ٖغــتٝاض٠ ، بــ١اَلّ ظ٠ضٚضٜــ١ ي١ب١ضئــ٣٠ٚ١ ططرٓــ٢ ٚا١ٖٜــ١ ، ٜاغــا           
َٞ ي١غـ١ض غـ١قاَطري٣ نؤ١َاَلٜـ١ت٢ ،           َٞ ناضٜطـ١ض٣ ٖـ١ب َٜـو نـ١ ز٠تـٛاْ َٜهدػـت٢ٓ بٛاض َٝٓا٣ٚ ض  َٜت ي١ث ز٠ضز٠نط

َٜٝٛػت١  َٜٓري ٜـا ث١غـ١ْس٣ ز٠نـ١ٜٔ ئـ١ٚ     ي١غ١ض ئاؾت١ٚا٢ٜ نؤ١َاَل١ٜت٢ ، ث ١َُٝف ز٠ضٜس٠نٛ ئ١ٚ ٜاغاٜا٣١ْ ئ
َٝـو       َٝـسا بـٞ ٠ٚ قؤْاغ َٝه٢َ ن١ ١َب١غت٢ ٜاغان١ٜ١ ، ب١اَلّ ططٜٓط١ ئ١ٚ ٜاغا١ٜ ض ْٚٚهـاض٣ تـ١ٚا٣ٚ ت ئاَادم١ بج

َٝط ١ٜ ٠ٚ ئ١ٚاْـ٣١ نـ١ ب١ؾـساضٜإ نـطز٠ٚٚ يـ١ نـاض٣ ؾؤض          َٜت٠ٚ١ ن١ قؤْاغ٢ خـ١بات٢ ؾؤض ؾـط َٝط ا١ْ يـ١   بطط ؾـط
َٝط ا١ْ غ١ض٠ٚض ب٠ٚٛ ي١ٚ قؤْاغـ١ ، ْـ١ى غـ١ض٠ٚض٣    ٚٚت٣٠ٚ١ٓ ض ظطاضبع خيٛاظ٣ نٛضزغتإ ن١ ض ٠ٚا١ٜت٢ ؾؤض ؾط

َٝٓا٣ٚ ئ٣٠ٚ١ نـ١بتٛاْري ٜاغـا١ٜى    ١َُٝ ئ١ٚ قؤْاغ١ زٜاض٣ به١ٜٔ ٠ٚ ١َب١غت١ناصيإ ض ْٚٚب٢ ي١ ث ٜاغا بؤ١ٜ ئ
َٝط  َٟ ن١ ب١ؾساض٣ ناض٣ ؾؤض ؾط َٜع ا١ْٜإ نطز١ٜ ن١ ب١ؾساض٣ بعٚٚت٣٠ٚ١ٓ ز٠ضن١ٜٔ ١َٖٛٚ ئ١ٚ خ١َيها١ْ بجاض

ض ظطاضخيٛاظ٣ نٛضزغتاْٝإ نطز١ٜ ن١ ب١ضش٠ٚ٠ْس١ٜن٢ طؿـت١ ٠ٚ ث٠ٜٛ١ْـس٣ بـ١ َـار٢ خـ١َيه٢ نٛضزغـتا١ْ ٠ٚ       
َٝط ٣ ْـري   َٝه٢ ض ٠ٚا ب٠ٚٛ ئ١َ١ قػ١ ١ْٝ ي١غ١ض ئ١ٚ ناضا٣١ْ ن١ ناض٣ ؾؤض ؾـط بـ١َيهٛ نـاض٣ رـ١ضزٜٔ ٜـا      ،زٜفاع

قؤْاغ١نـــ١ ١ٖٜـــ١ ْـــ١ بـــ١ ب١ؾـــساضٜهطز١ْن١ ١ٖٜـــ١ يـــ١ خـــ١بات٢  ؾ١خػـــري نـــ١ ٖـــٝض ث٠ٜٛ١ْـــس٣ ْـــ١ ب١ 
ــت        َٜ ــ١ ٠ٚضبطط ــ١ٚ بطاز٠ضاْ ــ١َٛٚ ئ ــ١ضدم٢ ٖ ــ١ٜٔ ٠ٚ غ َٝبه ــاتط٣ ي ــاض٣ ظٜ ــ٠ٚ١ ٚضز٠ن َٝط ا١ْن١، ي١ب١ضئ ــط ؾؤض ؾ
َٝهـ١           َٝتـ١ َاٜـ٣١ ئـ٣٠ٚ١ نـ١ ئـ١ٚ قؤْاغـ١ نـ١ قؤْاغ َٝت نـ١ بب ١ٜ٠َٛٝى ٜاغان١ ز٠ضبه يٝص١ْن١ ، بؤئ٣٠ٚ١ ب١ؾ

َٝو ب١ؾـساض٣ نـطز٠ٚٚ ٠ٚ نـاض٣ نـطز٠ٚٚ نـ١ بـؤ        زٜاض٣ نطا٠ٚ ي١ب١ضاْب ١َُٜ غت١َهاض٠نإ ب٠ٚٛ ٠ٚ خـ١َيه ١ض ض ش
 ب١ضش٠ٚ٠ْس٣ طؿت٢ ب٠ٚٛ ، ظؤض غٛثاؽ. 

َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/  َٝطب١ض  ط٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.د
 ر١ضَٛٚ ناى قازض.
َٜع قازض اظيس مساٌٜ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ــ١َإ، ال٣   َٜع٣ ث١ضي ــ١ض  ــساَا٢ْ ب ــ١َيو ٚ        ئ١ْ ــا٢ْ خ ــ١ ض ٠ٚان ًَٝهطز٢ْ َار ــ َٝؿ ــ١ ث ــ١ ب ــ١ ن ــ١ى ض ْٚٚ ١َٖٛٚالٜ

َُٜـ١نا٢ْ     زاطرينطز٢ْ نٛضزغتإ ٖؤناض٣ ب١ضثاب٢ْٚٛ ؾؤض ؾ٢ ْٝؿتُا٢ْ خ١َيه٢ نٛضزغـتا١ْ ظَٚيـِ ٚ ظؤض٣ ض ش
َٝؿـ١ُضط٣١        َٝـع٣ ث َٝطام ٚ ض اطٛاغت٢ٓ خ١َيو ٚ ض ٚٚخاْس٢ْ ؾـاض ٚ ؾاضؤنـه١نا٢ْ طْٛـس٠نا٢ْ نٛضزغـتإ، ٖ ع

َٝــطام ٚ ئــ١ّ بــ١ض٠ْطاض ب٠ٚ١ْٜٚٛــ١ف تْٛسٚتٝــص٣ ْانــاض َٝؿــ٣ٚٛ ع َُٜــ٢ ث نطز٠ٚٚ بــؤ بــ١ض٠ْطاض بْٛٚــ٣٠ٚ١ ض ش
َٜـِ بـٕٛٚ ٚ    َٝو ناالن٢ زش ب١ٚن١غا١ْ نطا٠ٚ ن١ ٖاٚناض٣ ض ش َٝط ا٣١ْ زضٚغتهطز٠ٚٚ ي١ ئ١دماَسا نؤ١ََي ؾؤض ؾط

َٝط ا١ْ بؤ ثاضاغتٓ َٝؿ١ُضط١ ب١ر١ضَا٢ْ ؾؤضؾؿط ٢ خ١َيو ٚ خان٢ نٛضزغتإ ئ١ّ بؤت١ٖؤ٣ ي١ْاٚ بطزْٝإ ٠ٚ ث
َٜعإ ئ١ْـــساَا٢ْ ث١ضيـــ١َإ ي١غـــ١ض٠تا٣ ض ٚٚزا٠ٚنـــا٢ْ غـــاَي٢)  َٝبـــ١د٢َ نـــطز٠ٚٚ، بـــ١ض  ( ٠ٚ 91ئ١ضناْـــ٣١ د

َٜهدطاٚ ،  َٜه٢ ض  ٣٠َٛٝ ب١ض٠ٟ نٛضزغتاْٝسا ب١ناض َٝطاقسا سٝعب١ غٝاغ١نا٢ْ نٛضزغتإ ي١ نٛاضن زاطرينطز٢ْ ع
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ــ١ضثانطز٢ْ ض اثــ١   ــؤ ب ــسا ب ــ١ظ٠ّ ١َٖٚيٝاْ ــ١َيه٢    َْٛ ــع٣ خ ــ١ى ض ٜ ــ١با٢ٜ ٚ ٜ ــ٣٠ٚ١ ت ــؤ ئ ــتاْسا ب ــ١ نٛضزغ ض ٜٔ ي
َٝو ي١ئ١ضنـ١          نٛضزغتإ َػؤط١ض به١ٜٔ ٠ٚ ض اث١ضٜٔ بـ١ض٠ٚ غـ١ضن١ٚتٔ ببـ١ٜٔ ، بـ١ض٣٠ نٛضزغـتا٢ْ نـ١ ٜـ١ن
َٝبـٛٚضز٢ْ طؿـت٢ بـٛٚ بـؤ غـ١ضد١ّ ٖـ١َٛٚ ئـ١ٚ ن١غـا٣١ْ ي١غـااَل٢ْ            ططٜٓط١نا٢ْ ئ١ٚ غ١ضز١َ٠ ن١ نـطز٣ ي

َِٜ بـٕٛٚ ٚ ٠ٚ زش ب١ؾؤض ؾـ٢ ض ظطـاض٣ ْٝؿـتُا٢ْ خـ١َيه٢ نٛضزغـتإ       ؾؤض ؾ٢ خ١َيه٢ نٛضزغتاْ سا ٖاٚناض٣ ض ش
ــ١ض٣٠       ــ٣١ٝ ب ــاض٠ غٝاغ ــ١ْطط٣ ئــ١ٚ بط ٜ ــت الٜ َٝ ــ١َي٢ ب ــتاف ي١ط َٝػ ــٔ ئ ــاض٠ َ ــ١ّ ن ــسا٠ٚ ٠ٚ ئ نــاالنٝإ ئ١دماَ

ــت     ــتإ زاْٝؿ ــ١َا٢ْ نٛضزغ ــ١ ث١ضي َٚ ي ــ١َط  ــ١ّ ، ئ ــتا٢ْ ز٠ن ــ٢ ٚ  ٛنٛضزغ ــ١اَلت٢ غٝاغ ــ١ت ٚ ز٠غ ٜٚٔ ٠ٚ سٛنُ
ــس ــ١ض٣ ض ٠دمــ       ئٝ ــ١اَلت١ ب ــ١ّ ز٠غ ــ١ ئ ــ١ ن ــ١َٛٚإ ض ْٚٚ ــ٠ٚ١ ال٣ ٖ ــتإ ب١زَيٓٝاٜ ــ١ ي١نٛضزغ ــ١ٚ اضضيإ ١ٖٜ ٢ ئ

َٝهؤؾــ١ضا١ٜ١ْ نــ١ ١ًًَٝت١نــ١ َٝهؤؾــ١ض٠نإ بــؤ ت َٝو بــؤ ت َٜٝٛػــت١ ٠ٚى ثازاؾــت َاْٝإ ض ظطــاض نــطز٠ٚٚ ، بؤٜــ١ ث
َٝؿ١ُضط١ بؤ ١َٖٛٚ ئ١ٚ رٝساناضاْـ٣١ يـ١ خـ١بات٢ ض ظطـاض٣ ْٝؿـتُاْٝسا ب١ؾـساض بـ        بط ٜـاض٠  ٕٛٚ ئـ١َط ؤ بـ١ٚ   ث

َٝه٢ ٜاغاٜٞ َٝٓري ٚز ١َٖٛٚ ئٝذطائات َٝؿ١ُضط١ ب٠ٛغت َٔ ب١ف ب١ساَي٢ خؤّ ز٠غتدؤؾـ٢ ز٠نـ١ّ    ٠ض١ٖم ب١ ث
َٝـس ز٠نـ١ّ      ٍَ ت١ْعِٜ نطز٢ْ َازز٠ن١ ٠ٚى َٛالس١ظ٣٠ دس٣ ٠ٚ ثؿتٝٛا٢ْ ي١َازز٠نـ١ ز٠نـ١ّ ٠ٚ ئَٛ ٠ٚ ي١ط١

َٝهؤؾ١ضا٢ْ خ١َيه٢ نٛضزغتإ  َٝه٢ بهـٛٚن٢ ث١ضيـ١َا٢ْ نٛضزغـتإ     خ١َيه٢ نٛضزغتإ ٠ٚ ت ئ١َ١ ٠ٚى ثازاؾـت
 ٠ٚضبططٕ ، غٛثاؽ.

َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/  َٝطب١ض  ط٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:د
 .فانٌر١ضَٛٚ ناى 

َٜع   حمُس قازض )ب١ؾاض٠ت٢(: فانٌب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

اغـا١ٜ، بـ١اَلّ ئـ٣٠ٚ١    َٓٝـ ٠ٚنٛ ٖا٠ٚاَلمن ز٠غت خؤؾـ٢ يـ١ يٝصْـ٣١ ٖاٚبـ١ف ز٠نـ١ّ بـؤ ز٠ضنطزْـ٢ ئـ١ّ ٜ        
َٝه٢         َٝب٢ٓٝ ٚ َٛالس١ظ٣٠ ١َٓ ب١ض اغت٢ زٜـاض٠ ٖـ١ََٛٚإ ز٠ظاْـري ؾؤض ؾـ٢ ض ظطـاضخيٛاظ٣ ط١ي١نـ١َإ غـااَلْ ت
َٜــص٣ ١ٖٜــ١ ، يــ١ ١ٖقٝكــ١تا َــٔ ٜاغــان١ ظؤض بــ١باف    َٝه٢ ظؤض زٚٚضٚ زض َٜــص٣ خاٜاْــس٠ٚٚ ٠ٚ ت١َــ١ْ زٚٚضٚ زض

َٝري ٖــ١ق٢ بــ١ ئــ١ٚ ١َغــ١ي١ٜ١ ْــ١زا٠ٚ  ز٠ظامن، بــ١اَلّ بــ١ ١ٖقٝكــ١ت ٜاغــان١ ظؤض بــ١ نــ١ّ ٚ نــ  ًَ ٛض ٣ ٜــإ بــاب
َٜـت، نـْٛه١ يـ١َا٣٠ٚ     َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ز٠َٚي١َ١ْس بهط َٜٝٛػت٢ ب١ز٠َٚي١َ١ْس نطزٕ ١ٜ١ٖ ، بؤ١ٜ ث ث
َٝؿ١ُضطا٣١ْ خ١َيه٢ نٛضزغتإ ز٠ٜـإ ناض٠غـات٢ دـؤضاٚ دـؤض ض ٜٚٚـسا٠ٚ ، ئـ١ّ        ض ابطزٚٚ ، ي١َا٣٠ٚ خ١بات٢ ث

َٝبـس٠ّ    ناض٠غاتا١ْ ١َٖٛ َٜٝٛػت١ َـٔ ئٝؿـاض٠ت٢ ث َٝؿ١ُضطا١ٜت٢ ب٠ٚٛ ، ئ٣٠ٚ١ ن١ ث ٣ٚ ي١ ئ١دما٢َ خ١بات ٚ ث
َٜه٢   َٝؿ٠ٚ١ ، ضٜٚٚسا٠ٚ ن١ٚا ي١ئ١دما٢َ ت١ْفٝع نطز٢ْ بط ٜـاض َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ ظؤض نات٢ ٚا ٖاتؤت١ ث ب١ض 

َٝؿـ١ُ   َٝـع٣ ث َٝؿ١ُضطا١ْ ي١ َاب٢ٜٓ١ ٖ ٚ    ث َٝتـاٚإ يـ١ّ َاب١ٜٓـ١زا    ت٢ باَلٚضط١ٚ زٚشَٓـ٢ زاطرينـ١ض نـ١ْسٜٔ ٖـا
َٜطا٢ْ بـٕٛٚ ٠ٚ ي١ٖ١قٝك١تـسا   ٚتٛ ٚ ٍَ َٝري تٛٚؾ٢ َا ًَ َٜٔ ٠ٚ تٛٚؾ٢ ؾ١ٖٝس بٕٛٚ ٠ٚ با ب ٍَ ت١ظ ؾ٢ ناض٠غات٢ ز

َٞ زضٚغـت بـ٠ٚٛ ، بـ١اَلّ َـٔ ٖٝـٛازاضّ نـ١         َٝؿ٣١ نؤ١َاَل١ٜت٢ يـ َٝه١ ن َِٝ ئ١َ١ ٚاقٝع ًَ ئ١ٚ ض ٚزا١ْ٠ٚ ز٠تٛامن ب
َٝؿ١ُضطا١ٜت٢ َـٔ بـ١   ٚؾ١ٜ١ى ي١ْاٚ ٜاغان١زا ٖات٠ٚٛ ن١ ب ١ضاْب١ض ب١ ؾ١خػ١ٝت ٚ خ١بات ٚ َاْسٚب٢ْٚٛ ث

َٝؿـ١ُضط١ ي١غـ١ض٠تا٣ زضٚغـت بْٛٚٝـ٠ٚ١ ٖـ١تا ض ؤش٣            َٝـت ٚؾـ٣١ تاٚاْهـاض٣ ، نـْٛه١ ث ؾٝا٣ٚ ْاظامن نـ١ ز٠َي
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     َٞ َٜه٢ ْـ١نطز٠ٚٚ تـاٚإ بــ ٢َُٜ نٛضزغـتإ نــاض بـ١بط ٚا٣ َـٔ ، بؤٜــ١ ٖٝـٛازاضّ ئـ١ٚ ٚؾــ١ٜ١      ،ض ظطـاضب٢ْٚٛ ٖـ١ض
َٜت١ َٝتـ١ ْـاٚ ٜاغـان٠ٚ١ َـٔ ت١ئٝـس٣ ئـ١ٚ قػـ٣١ٜ١ نـاى          بػط  َٞ ت١رػٝالت٢ تـط٣ ب َٝه٢ تطزا َٔ ب١ب ٠ٚ ، ي١خاَي

َٜتـ٠ٚ١   ( 3119(ن٠ٚ١ بؤ غاَي٢ )11/9/61يكُإ ز٠ن١ّ ن١ ت٢ْ١َ١ ئ١ٚ بط ٜاض٠ ي١ ) َٜـص بهط نـ١ بـؤ تـا يـ١     زض
َٝؿـٛٚ بـ٠ٚٛ، نـْٛه١ ب١ض اغـت٢ ناض٠غـات٢ دؤضاٚدـؤض ٠ٚنـٛ ئٝؿـاض٠         ٢َُٜ ث َٝـسا يـ١ نٛضزغـتإ    ْاٚن٢ْٛ ض ش ئ ث

َٝؿــ١نإ ، ٖــ١َٛٚ            َُٝــ١ ز٠َاْــ٣َٚ١ بٓــرب ٣ ٖــ١َٛٚ ن َٝؿــ١ُضطا١ْ زضٚغــت بــ٠ٚٛ ٠ٚئ ي١ئــ١دما٢َ خــ١بات٢ ث
 ، َٟ َٜٝٛػتٝؿــ١ ئــ١ٚ ٜاغــا١ٜ ز٠َٚي١َ١ْــس بهــط َٝؿــ١ نؤ١َاَل١ٜتٝــ١نإ بهــ١ٜٔ ، بؤٜــ١ ث ناض٠غــات١نإ ، ٖــ١َٛٚ ن

َٜع غــ١ضؤن٢ ث١ضيــ١َإ ٖــ١ََٛٚإ ز٠ظاْــري َٜعإ ، بــ١ض  َٝهطزْــ٢ ض اثــ١ض ٢ٜٓ خــ١َيه٢ بــ١ض   ي١غــ١ض٠تا٣ ز٠غــت ث
ٍَ ب١ضثطغــ٢ ٖــ١َٛٚ سٝــعب ٚ ال١ْٜــ١ غٝاغــ١ٝنا٢ْ نٛضزغــتا٢ْ    نٛضزغــتإ دــ١ْاب٢ غــ١ضؤى بــاضظا٢ْ ي١طــ١
َٝبٛٚضزْـ١      َٝـت ب١ض اغـت١ٝن٣١ ئـ١ٚ ي َٝبٛٚضز٢ْ طؿت٢ بؤ داف ٚ تاٚاْباض٠نإ ز٠ضنطا٠ٚ بؤ١ٜ ن١ ز٠ب ئ١ٚنات١ ي

َٝ َٝت ١َ١ٖال١ْ١ٜب َٝط٠ َٔ ١َب١غتِ ئ٠ٚ١ ز٠ضنطا٠ٚ ئ١ب َٝبٛٚضز٣١ْ ن١ ز٠ضنطا٠ٚ، ب١اَلّ ي ت ب١ٖ١قٝك١ت ئ١ٚ ي
َٝبـس٠ّ ب١ٖ١قٝكـ١ت               َٝه٢ تـط نـ١ َـٔ ططٜٓطـ١ ئٝؿـاض٠ت٢ ث َٟ ، خـاَي َٝبـٛٚضزٕ بهـ١ٚ َٝؿـ١ُضط١ بـ١ض ي ١ْٝٝ نـ١ ث

      ٚ ــ١ض  ــ١ ٚا ض ٚٚب ــت ن َٜ ــتؤ بطط ــ١ ئ١غ ــ١ ي ــ١ٚ ططرتاْ ــتإ ئ ٢َُٜ نٛضزغ ــ١ض ــ١ت٢ ٖ ــت١ سٛنُ َٜٝٛػ ــ١  ٚ ٣ٚث ظؤض ي
َٝؿـ١ُضطا١ٜت٢ ٚ  ئ١دماَـسا٢ْ نـاضٚ ئـ١ضن٢        خ١ب َٝط ٠نا٢ْ نٛضزغتإ ب١ْٚٛت٠ٚ١ نـ١ ي١ئـ١دما٢َ خـ١بات٢ ث اتط

َٝؿـ١ُضطا١ٜت٢ سـٛن٢ُ ٜاغـاٜٝإ ب١غـ١ضزا          َٜعاْـ٣١ نـ١ٚا ي١ئـ١دما٢َ خـ١بات٢ ث َٝؿ١ُضطا١ٜتٝسا ظؤض ي١ٚ ب١ض  ث
َٜع٣٠ نــ١ نــ٠ٚٛ بــؤ ئ١دماَــ َٝؿــ٣١ نؤ١َاَلٜــ١ت٢ ، نــْٛه١ ئــ١ٚ بــ١ض  سا٢ْ نــاالن١ٝٝى ١ْنــ٠ٚٛ زضا٠ٚ ي١بــ١ض ن

٢ََٓٝ ، ب١اَلّ ٖـ١ََٛٚإ ز٠ظاْـري يـ١ ض ابـطزٚٚ خـ١بات ٚ ؾـ١ض ٟ        َٜو بػٛٚت ع١ؾاٜط١ٜى بهٛش٣َ ، ١ْن٠ٚٛ طْٛس
َٝهــ٠ٚٛ ٠ٚ ئــ١ٚ خ١َيهــ١ ١َز٠ْٝاْــ١ ظؤض بــاف ئــ١ظأْ قائٝــس٣      ــسا ت َٝ َٝؿــ١ُضطا١ٜت٢ ظؤض خــ١َيه٢ َــ١ز٢ْ٠ ت ث

َٞ بـ٠ٚٛ   ١َٜس َٝؿ١ُضط٣١ ئ١ٚناتـ١ نـ ٠ٚٛ يـ١ثاف ض ظطـاضب٢ْٚٛ خـ١َيه٢ نٛضزغـتإ ٖـ١ََٛٚإ      ، بؤٜـ١ ٖـات  ا٢ْ ث
٢َُٜ نٛضزغـتاْا ١ٖٜـ١ٚ ، ظؤضنـات ظؤض        ز٠ظاْري ٚ ١َي١رات٢ تؤَاضنطز٢ْ ئ١ٚ خ١َيها١ْ ي١ ْـاٚ زازطانـا٢ْ ٖـ١ض
ــؤ        ــتإ ب ٢َُٜ نٛضزغ ــ١ض ــ١ت٢ ٖ ــت٢ سهَٛ ــت١ ب١ض اغ َٝٛغ ــاضنطا٠ٚ  ث َٞ تاٚاْب ــ ــ١ُضط٣١ ث َٝؿ َِٝ ث ــ ــ٠ٚ١ ز٠َي ب١زاخ

َٝتـ١ ٚاضغـ٢    غط ٣٠ٚ١ٜٓ ئ١ّ دؤض٠ ٜ إ خؤ٣ ب١خا٠ْٚهطز٢ْ ئ١ّ دؤض٠ ططرتا١ْ بسات١ ق١َي١ّ ٠ٚ سهَٛـ١ت بب
َٝؿ١ُضطا١ْ  َٝؿ١ُضطا٣١ْ ن١ٚا ي١ئ١دما٢َ خ١بات٢ ث َٝؿـ١ُضط١ف   تئ١ٚ ث َٝؿ٣١ نؤ١َاَل١ٜت٢ بـٕٛٚ ٠ٚ ث ٛٚؾ٢ ن

َٝؿ١ُضط١ ١ٜ١ٖ غَٛيش٢ ع١ؾا١ٜ١ٖ سهّٛ زضاٚ ٚ  ٠، ث ٢َٜٓ زا٠ٚ ، ئ١َاْـ١ ٖـ١َٛ ٍَ نطا٠ٚٚ خٛ طـطرذي   ١ٜض٣ ي١ط١
٢َُٜ نٛضزغـتإ ظٜـاتط ٠ٚ      َٝط  زضٚغت ب٠ٚٛ ، بؤ١ٜ ٖٝٛازاضّ سهَٛـ١ت٢ ٖـ١ض َٝؿ١ُضط١ٚ بؤ خ١َيه٢ ؾؤض ؾط بؤ ث
َٜتـ٠ٚ١        َٝؿـ١ُضط١ ز٠نط َٟ بؤ ئ٣٠ٚ١ ١َٖٛٚ ئ١ٚ بٓـ١َا ٜاغـاٜا١ْ نـ١ ض ٚٚبـ١ض ٣ٚٚ ث ئ١ّ ٜاغا١ٜ ز٠َٚي١َ١ْس بهط

َٝتــ٠ٚ١ٚ ئــ١ٚ بــاض٠ قــٛضؽ ٚ طط  َِٜ بب َٜتــ٠ٚ١ ، ظؤض ض ٚٚبــ١ض ٣ٚٚ سهَٛــ١ت٢ ٖــ١ض َٝؿــ١ُضط١ بهط اْــ١ يــ١ نــؤَي٢ ث
 غٛثاؽ.  

َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ َٝطب١ض  ط٣  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:د
 ر١ضَٛٚ ز. غ١ض٠ٚض.

َٜع ز. غ١ض٠ٚضعبسايطظئ عُط:  ب١ض 
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َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜـط ا٣ ثؿـ             ١َٜٝناصيـ٠ٚ١ ز٠ضٜـإ بـط ٣ ، ٚ َِٝ ي١الٜـ١ٕ ٖاٚض  ًَـ تطريِٜ يـ١  َٔ ظؤضبـ٣١ ئـ١ٚ ؾـتا٣١ْ نـ١ ٜٚػـتِ بٝ

ــاض٠       ــ١ض٠تان٣١ زٜـ ــت١ غـ َٜٝٛػـ ــ٣١ ث َٝص٠ٚٚنـ ــ١ َ ــ١ ، نـ ــ٣١ ١ٖٜـ َٝص٠ٚٚنـ ــ١ض َ ــ١ْٗا ي١غـ ــِٓ تـ َٝبٝـ ــ١ ت بط ٜاض٠نـ
َٝطٚإ زاّ نـ١ ز٠ض٣ بـط ٣ ٜـا       11/9/61ن١) ٍَ ئ١ٚ ض ٠ئٝـ٣١ نـاى ؾـ ( ، ب١اَلّ نؤتا١ٜن١ؾ٢ ١ٖضن١ْس َٔ ي١ط١

َٝهطزْــ٢ ١َٖيبــصاضزٕ ٜــإ ئ١دماَــسا٢ْ ١َٖيبــصاضزٕ ٜــإ ١ٜنــ١ّ ز٠غــت  َٝهــ٢ زاْٝؿــذي ئــ٣٠ٚ١ نــاى  ز٠غــت ث ث
َٝو يـ١ٚ ض ؤشطـاض٠زا نـ١ طٝاْٝـإ              َٝبٝٓـ٢ ز٠نـ١ٜٔ نـ١ٚا ن١غـاْ َُٝـ١ ت عبسايػالّ باغ٢ نـطز، ب١ض اغـت٢ ئـ٣٠ٚ١ ئ
َٝه٢ خؤَـاَي٢          َٝػـتا تٝاٜـسا ز٠شٜـٔ ، ز٠غـ١اَلت َٝٓا١ْ ناٜـ٣١ ئـ١ٚ ض ؤشطـاض٣٠ ئ َٝٓاٚ ٖ خػتب٠ٚٛ غ١ضز٠غتٝإ ي١ ث

َٝت ، بــ١اَلّ ي١غــ١ضز٢َ٠ ز٠غـ١اَلتٝ   َٜــٔ ي١الٜــ١ٕ ز٠غــ١اَلت١ن٠ٚ١ ،  ٖـ١ب ٢ خؤَاَيٝــسا يــ١بط٣ خــ١اَلت ، غـعا ز٠زض
َٜٝٛػـت٢ بـ٠ٚ١            َٜٝٛػـت٢ بـ١ بـ١زٚا زانـٕٛٚ ١ٖٜـ١  ث َٝطَٛـإ ئ١َـ١ ث َٝه٢ بس٠ٜٓـ٠ٚ١ ب ١َُٝ ي ئ١ط١ض ب١ٚدؤض٠ ئ
ٍَ نابطا٣ ططت ، نـابطا خـا٠ٕٚ    َٝت )تا خا٠ٕٚ َا َٜت ٠ٚنٛ ١َغ١ي١ نٛضز١ٜن٣١ ز٠َي َٜه٢ ي١غ١ض بسض ١ٜ١ٖ بط ٜاض
َٝو ١ٖٜـ١ نـ١    ١َُٝ ز٠ٜبٝٓري ئ١ٚ بط ٜاض٠ ، ئ١ٚ ٜاغاٜا٣١ْ ن١ٚا غ١باض٠ت ب١ ن١غاْ َٝط٠زا ئ٣٠ٚ١ ئ َاَي٢ ططت(، ي
َٜهاصيإ باغٝإ نطز ئ١ٚاْـ٣١ ي١بـ١ض٣٠    َٜو ي١ ٖاٚض  َٜت ٠ٚنٛ ئ٣٠ٚ١ ١ْٖس َٝب١د٢َ ْانط َٝه١ٚا١ْن١ٜ١ت٢ ن١ د ث

َُٜسا بٕٛٚ ، ي١ب١ض٣٠ زاطريناضٜسا بـٕٛٚ بـؤ صيْٛٚـ١ زازطـ     ا٣ بـااَل٣ تاٚاْـ١نإ بط ٜـاض٣ ١ٖٜـ١ ، ئ١دمَٛـ٢ْ١      ض ش
١َُٜ ، ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتا١ْ ، زازطانـأْ   َٜع غ١ضؤن٢ ١ٖض زاز٠ٚض١ٜ ، غ١ضؤنا١ٜت٢ ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطا١ْ ، ب١ض 
َٜـسا     ن١ غ١باض٠ت ب١ٚا٣١ْ ئ١ْفايه٢ بٕٛٚ ، ئ١ٚ بط ٜاض٠ ن١ٜ١ٖ١ تانٛ بٓه١نا٢ْ ثؤيٝؼ ض ؤٜؿـت٠ٚٛ، بـ١اَلّ ي١ٚ

َٝب١د٢َ ْا َٝـت يـ١ ث١ضيـ١َا٢ْ نٛضزغـتإ ٚ زازطـا٣ بـااَل٣       د َٜت زٜاض٠ ز٠غ١اَلت٢ ثؤيٝؼ ي٠ٚ١ٜا ظؤض ظٜاتط ب نط
َٝري           ــ ــ٢ ب ــت ن١ن َٜ ــ١د٢َ ْانط َٝب ــ١ د ــٓري ئ١َ َٝو ز٠بٝ ــ١نات ــطٜـ ي ــ١ضؤنا١ٜت١ٝنا٢ْ ت ــ١َٛٚ غ ــ١نإ ٖ تاٚاْ

َٝـط٠ٚ يـ٣َٚ١      َٝط ا١ْ ئـ١َط ؤ ز٠بٝـٓري ي َٜه٢ ؾؤض ؾط َٝؿ١ُضط١ ي١غ١ض ناض َٝه١ٚا١ْن٣١ ث َٜٓسا    ب١ث َٜو ؾـٛ يـ١ ١ْٖـس
ٍَ ئـ٠ٚ١ّ ْـ١ غـعا٣ دـ١ظائ٢ ْـ١ غـعا٣           هَٝثض ا َٜٔ ب١ض اغـت٢ َـٔ ي١طـ١ َٜٔ ٚ بؤ ئ٣٠ٚ١ غـعابسض ٢ زازطانإ ز٠نط

َٝـسا            َٜٝٛػـت١ ٚضز٠ناضٜـ١ن٢ ت َٝت ب١ضاْبـ١ض ئ١ٚاْـ١ ، ثؿـتطري٣ تـ١ٚا٣ٚ بط ٜاض٠نـ١ ز٠نـ١ّ، بـ١اَلّ ث ١َز٢ْ٠ ١ْب
َٜت٠ٚ١ ، ن َٜص بهط َٜت ٠ٚ١ْنا غ١ضز١َ٠ن٣١ زض ١َُٝ ز٠ظاْـري يـ١)  بهط َٝـط٠    93ٜـإ   91ْٛه١ ئ َٝـص٣٠ٚٚ ي ( ئـ١ٚ َ

َٝػـتا تـانٛ)     َٝو ؾـيت تـطٜـ نـطا٠ٚ ض اغـت١ ي١ْاٚنـ١          3119ز٠غت ْٝؿـا٢ْ ز٠نـ١ٜٔ ئ َِٝ ٚاٜـ١ نؤَـ١َي ( َـٔ ثـ
َٜو ساَيــ١ت ٖــ١ب٠ٚٛ سايَ  َٜٓطا٠ٚنــإ ١ْٖــس ٢َُٜ نٛضزغــتاْسا َٓــٝـ  ١زابط  َٝط اْــ١، بــ١اَلّ ي١ٖــ١ض تــ٣١ ؾــؤض ف ط

َٝو ساَي١ت٢ تط٣ ْاؾطٜٔ ن١ب١ْا٣ٚ بعٚٚت٣٠ٚ١ٓ ض ظطاضخيٛاظ٣ نـٛضز نـطا٠ٚ   ١َتطغ٢ ئ٠ٚ١ّ ١ٜ١ٖ  ن١ٚا نؤ١ََي
َٝص٣ٚٚ نؤتا١ٜن٣١ ٜا ز٠نط٣َ ١َٖيبصاضز٢ْ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ بـ٢َ ، ٜـاخٛز ١ٜنـ١ّ     َٝط٠ٚ٠ ، بؤ١ٜ َ َٜت١ ئ خبع

َُٝــ١ ٠ٚنــٛ ث١ضيــ١َا٢ْ نٛضزغــتإ بــ   ٍَ ئ٠ٚ١ؾــسا ٖٝــٛازاضّ ئ َٝــت ، نــْٛهٛ يــ١ثا َٝــو ب ١زٚا زانــ٢ْٚٛ ز٠غــت ث
نطز٢ْ ئ١ٚا٣١ْ ي١ ثطؤغ٣١  ١غ١ي٣١ زازطاٜٞبؤبط ٜاض٠نا٢ْ خؤَإ ٚ ٜاغانا٢ْ خؤيإ به١ٜٔ ، ب١تاٜب١ت َ

ئ١ْفايــسا ز٠غــتٝإ ٖــ١ب٠ٚٛ ٚ تاٚاْٝــإ ئــ١دماّ زا٠ٚ ، ض اغــت١ ي١الٜــ١ٕ غــ١ضؤنا١ٜت٢  بــ١ض٣٠ نٛضزغــتا٠ٚ١ْٝ    
     ِ َٝ َٝبٛٚضزْـ١ ثـ َٝبٛٚضزْٝإ بؤ ز٠ضنـطا٠ٚ ، بـ١اَلّ ئـ١ّ ي َٝه٢        ي َٝبـٛضزْ َٝه٢ ٜاغـا٢ٜ ْٝـ١ ظٜـاتط ي َٝبـٛٚضزْ ٚاٜـ١ ي
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غٝاغٞ ب٠ٚٛ، ب١اَلّ ي١ض ٣ٚٚ ٜاغا٠ٚ١ٜٝ ن١غٛناض٣ ئ١ْفاٍ نطا٠ٚنإ َـار٢ ئـ٠ٚ١ٜإ ١ٖٜـ١ زاٚا تؤَـاض بهـ١ٕ ،      
ٍَ ئ٠ٚ١زا بتٛاْري ئ١ٚ بط ٜاض٠ف ئ١نتٝظ به١ٜٔ، غٛثاؽ.  ٖٝٛازاضّ ي١ثا

َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/  َٝطب١ض  ٕ:ط٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاد
 ر١ضَٛٚ ز. ؾظإ.

َٜع ز. ؾظإ اظيس عبسايكازض:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

       ٍَ َٝؿ١ن٢ ز٠غتدؤؾ٢ ي١ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ز٠ن١ّ ٚ ثؿـتطري١ٜن٢ تـ١ٚاٚ يـ١ ض اثؤضت١نـ١ٜإ ز٠نـ١ّ، ي١طـ١ َٔ ث
ٍَ ئــ١ٚ خٛؾــو ٚ بطاٜاْــ١ نــ١ باغــ٢ عٝٓٛا١ْنــ١ ز٠نــ١ٕ، ١ٖق١تــ١     َٝبٝٓــ٢ ، َــٔ ٖاٚض اَــ١ ي١طــ١ َٜو ت ٕ ١ْٖــس

ــؤ         ــْٛه١ ب ــٝذي، ن ــ١ز٠قٝكو ز٠ضز٠ن ــ١ ب َٝبٛٚضز١ْن ــ١دٝات٢ ي ــٔ ي ــ٣٠ٚ١ بٓٛٚغ ــ٢ٓٝ ئ َٝجطغ ــ١ ي ــٛٚضزٕ ْٝ َٝب ي
َٝبــٛٚضزٕ ْٝـــ١ بـــؤ )عــسّ    َٞ ١ْثطغــ١ٓٝ ، ي١نـــ١ؽ ؾـــاضا١ْٝ٠ٚ نــ١ ؾـــ١ضع١ٝ تـــٞ ؾؤض ؾـــطري ٣   َػممما١ً٥ي ( يـــ

َِٝ ؾـا         ١َ١ضس ًَـ َٝو ز٠تـٛامن ب َٝـص٣ٚٚ بعٚٚتٓـ٣٠ٚ١ ط١ي١نـ١َإ ٚ ٖـ١َٛٚ ن١غـ ْاظ٣ ب١َـ١  ي١ٜ١ن٢ ططْطـ١ ي١َ
ز٠ناتٔ ن١ ئ٣٠ٚ١ ب١ز٠غت ٖات٠ٚٛ ي١ ئ١دما٢َ ئ١ّ ب١ض٢َ١ٖ خ١بات٢ ؾ١ضع١ٝت٢ ؾؤض ؾطري ٣ نـ١ ب١ضٖـ٢َ١   
َٝطـا٣    ٢َٜٓ ؾ١ٖٝسا١ْ ، خؤ٣ ي١ سه١َٛت ٚ ث١ضي١َإ ٚ ز٠ظطانا٢ْ زٜه٣١ ز٠غتٛض٣ ز٠بٝٓت٠ٚ١ ، ئ١َـ١ د خٛ

َٝذي     َٝيب ئـ١ّ ز٠غـته١ٚتا١ْ زاز٠ْـ َٝه١ خؤ٣ ب١ غاس ، ١ٖق١تـ١ٕ ئـ١َٔ ظؤض خؤؾـشاَيبّٛٚ    ؾاْاظ٣ ١َٖٛٚ ن١غ
ــ١ُضط١ ٠ٚ           ــريؤظ٣٠ ثٝؿ ــا٠ٚ ث ــ١ٚ ْ ــ١ٚض٢ٜ٠ ٚ ئ ــ١ ط ــت١ٜ١ ب ــ١ ظؤض ؾاٜػ ــسْٝا ( ئ١َ ــا  ٚ َ ــوٍ دعائٝ ــ١ )الٜػ ن
  َِٝ ًَـ َٜو ن١ بؤ ظٜاتط س١غا٣١ْ َٛت١ًم ز٠تٛامن ب ١ٜ٠َٛٝن٢ عاّ ب١ ١َٖٛٚ خ١باتهاض خ١باتهاضا٢ْ تط ، ن١ ب١ؾ

َٝـ٢   ئاَاش٠ ٠ٚنٛ س١غا١ٜ١ْن٢ َٛت١ًم بؤ ٖاتٛ ٠ٚ ن١ ؾاٜػت١ٜ١ ب١ٚ س١غا١ْ َٛت١ًق١ ي١ٚ ١َضس١ي١ٜ١ نـ١ د
ــ١ؽ       ــ١ ن ــ١باتهاضإ ، ي ــ١دماّ زا٠ٚ خ ــ٣١ ئ ــ١ٚ ناضاْ َٝط ٣ ئ ــط ــ١ ١َضس١يــ٣١ ؾؤض ؾ َٝه١ ن ــ ــ١َٛٚ ن١غ ــاْاظ٣ ٖ ؾ

َٝه٢ ْٝؿـتُاْٞ ٚ ئـ١خالقٞ ٚ ١ْتـ٠ٚ١        ٢ خـؤ٣ ظاْٝـ٠ٛ بط ٜاض٠نـا٢ْ    ٜؾاضا١ْٝ٠ٚ ن١ يـ١ٚ ١َضس١ي١ٜـ١ بـ١ ئـ١ضن
َٞ ب١ د َٞ بهات ٚ ئ١ٚ ناضا١ْ ئ١دماّ بساتٔ ، بؤ١ٜ ئ١ّ س١غا١ٜ١ْ ؾاٜػت١ٜ١ بـ١ٚ ن١غـا٣١ْ   غ١ض٣ٚٚ خؤ٣ د

َٜه٢ ظؤض َُٖٛٝـ١ بـؤ ثاضاغــت٢ٓ ئـ٢َٓ١ ئـ٢ًٖ١ ١ٖق١تــ١ٕ ٠ٚ          ئـ١ٚ ناضاْـ١ٜإ ئــ١دماّ زا٠ٚ ئـ١ّ بط ٜـاض٠ بط ٜــاض
َٝه٢ نٛضز ؾاْاظ٣ ب١ّ بط ٜاض٠ٚ٠ بهاتٔ ن١ يـ١ ١َضس١ي١ٜـ١ن٢ ظؤض طـ    ١َُٝ ١َٖٛٚ تان َٜت ن١ ئ ١ٚض٠ يـ١ٚإ  ز٠نط

َٝـص٣ٚٚ ط١ي١ن١َاْـسا،  ئـ١ّ ططرتاْـ١ بـ١ّ بط ٜـاض٠ ناض٠غـ١ضز٠ناتٔ ٠ٚ         َٜص ي١خ١بات٢ ط١ي١ن١َإ ٚ َ زٚٚضٚ زض
ٍَ ئـ٣٠ٚ١ نـ١            َٝه٢ ْٝؿـتُا٢ْ ئـ١ّ ث١ضي١َا١ْٜـ١ َـٔ ٖاٚض اَـ١ ي١طـ١ َٝت١ ثاضاغت٢ٓ ئ٢َٓ١ ئ٢ًٖ١ نـ١ ئـ١ضن ز٠ب

َٝص٠ٚٚن١ ي١  َٝذي ، نْٛه١ ي١  4/7َ َُٝـ٣١ ز٠غـتٛٚض٣ ز٠غـت بـ١ناضبٕٛٚ ، ئ١طـ١ض      ظٜـاتط ز٠ظطانـا٢ْ ئ   4/7ب
زاخ٢ً ١َضس١ي٣١ ؾ١ضع١ٝت٢ قا٢ْْٛ ٚ ز٠غتٛٚض٣ بٜٛٚٔ ، ب١اَلّ ظٜاتط يـ١ دـاْب٢ رعًٝٝـ٠ٚ١     19/5ن٢ ي١ 

ٍَ ئـ٠ٚ١ ، َـٔ            4/7ي١ ض٣ٚٚ ع١َ١ي٠ٚ١ٝ  َٝب١د٢َ نطز١ْنـ٣١ ز٠غـت ثـ٢َ ز٠نـات ، بؤٜـ١ َـٔ ٖاٚض اَـ١ ي١طـ١ د
َٜو   ــس ــِٝ ١ْٖ ــ١ بٝٓ ــٝػ١ نٛضز١ٜنــ١ّ ي١الٜ ــ١ٚ     غ ــ١ٕ ب َِٝ قبَٛيبه ــ ــ١ض ي ــٛٚ ، بؤٜــ١ ئ١ط ــو ب َٜ ــصٚ ْاض  َٜ زٚٚضٚ زض

َٝبٛٚضزٕ ز٠ن١ّ، ظؤض غٛثاؽ. َٜهِ خػت٠ٚٛ ظؤض زاٚا٣ ي ٠َٛٝ ض َٝطّ ، ب١ٚ ؾ َٝذي ئإ بؤتإ بٓ ٠َٛٝب  ؾ
َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/  َٝطب١ض  ط٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:د
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 ر١ضَٛٚ ناى ١ْشاز.
َٜع ١ْشاز ععٜع غٛض٢ََ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ض  ي١َإ.ب١ض
َٝص با١ٜ ١ٜع٢ٓ س١قٝك١ت  ٍَ ئ٠ٚ١زاّ ، ز٠بٛا١ٜ ظؤض ي١ َ ب١ضاغت٢ ئ١ٚ ثطؤش٠ بطٜاض ٠ ١ٖض ز٠بٛا١ٜ َٓٝـ ي١ط١
َٝو ١ٖبٔ دٛضئ١ت٢ ئ٠ٚ١ٜإ ١ٖب٢َ يـ١   َٝؿِ غ١ٜط٠ ن١ خ١َيهاْ ظؤضٜـ تاخري ب٠ٚٛ ن١ ئ١ٚ ثطؤش٠ بط ٜاض٠ ٠ٚ ث

َٜه٢ ؾؤض  َٝؿ١ُضط١ ن١ ب١ خ١بات١ن٢ ض ٠ٚا ئ١ط١ض ناض َٝط ا٣١ْ نطزب٢َ بهٔ زاٚا٣ ي١ ١َسه١َ١ ي١غـ١ض  زش٣ ث ؾط
َٝو      ق١ٜس به١ٕ ، ت١بٝع٢ ئ٠ٚ١ ب١ ض اغت٢ ئ١ٚ دٛضئ١ت١ف ي١ ١ْتٝذ٣١ َٔ ٚا٣ ز٠بٝـِٓ يـ١ ١ْتٝذـ٣١ نؤَـ١ي

َٝو ئـاٚا دٛضئـ١ت بهـات ٚ بهـ٢َ       ظضٚر٢ َٝؿـ١ُضط١ بهـا ي١غـ١ض       ١َٚظٚع٢ ث١ٜـساب٠ٚٛ ، ن١خـ١َيه ؾـها١ٜت يـ١ ث
َٜو قػــ٣١ َٓٝــإ نــطز بــ١  ئــ٣٠ٚ١ خــ١بات٢ نــطز٠ٚٚ ، ب١ٖــ١ض  ٍَ ظؤضبــ٣١ بــطاز٠ضإ ١ْٖــس ٍَ َٓــٝـ ي١طــ١ ســا

ٍَ ئــ١ٚ ض٠ئ١ٝزاَــ١ نــ١ ئــ٠ٚ١ يــ١بات٢ )   َٜتــ١ عــسّ  إس١قٝكــ١ت َــٔ ي١طــ١ املػممأي١ املًتشممل باؿطنمم١  عفــْا  ، بهط
ئ١ٖٚاٟ زَي بهـط٣َ تـ١ٚاٚ ثـط بـ١      دطا٤ اؿطن١ ٚبػببٗا ، ِّايتشطٜط١ٜ ايهٛضز١ٜ عٔ األعُاٍ املعاقب عًٝٗا قاْْٛا

ََٝٝث َٜذي  دٚال" الٜػوٍ دعائٝاػت َٝبهط ِ املؾمرتى اٚ  إنمٌ َمٔ   اومدنيا   ت٢ ب١ ض٠ئٞ َٓٝـ ئ٠ٚ١ن١ف ٚاٟ ي  ػماٖ

َٝؿِ ٚاٜـ١ ئـ١ٚ بطاز٠ضاْـ٣١ نـ١      َٝه٢ ١َعكٛيـ١ ، نـْٛه١ ثاؾـ٢ ئـ٠ٚ١         ١ٖ4/7تا ئاخري٣ ٠ٚ ث ٜـإ زاْـا تـاضخي
َٝطـا٣ ؾـاْاظ٣   َٝطا٣ ئ٠ٚ١ ١ْٝ ١ٜعين د َٝو ؾت٢ تط بٛٚ ب١س١قٝك١ت د ْٝـ١ ٜـ١ع٢ٓ ظؤض ؾـتبٛٚ ٖـ١تا      نؤ١ََي

ن١ ١ٜن١ّ داض ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ ٚابعامن زاْٝؿت ب١ْٝػب١ت نٛضز١ٜن١ؾ٢ س١قـ١ت   4/7/2993يغا١ٜ 
َٜطـاّ بـس٠ٕ نٛضز١ٜنـ٣١             ئ١ٚبطاز٠ضا١ْ ظؤضبـ٣١ قػـ٣١ َٓٝـإ نـطز ، بـ١اَلّ ب١ْٝػـب١ت نٛضز١ٜنـ٣١ ئ١طـ١ض ض

  ٓ َٝؿـ َٝهِ ث َِٝ قبـٍٛ       ب١تاٜب١ت٢ ١ٜن٢َٓٝ١ ١ٖض ظؤض غ١ق١ت١ ، َٔ ؾـت ٝاض نـطز٠ٚٚ ئ١طـ١ض بطاز٠ضاْـ٢ يٝصْـ١ يـ
ــإ           ــ٢ ٜ ــ١ بعاظ َٝو ي ــ ــ١ض ن١غ ــاض ٣٠ ٖ ــطؤش٠ بطٜ ــ١ٚ ث ــؤ ئ ــت٢ ي ــ١ّ ب١ضاغ َٝس٠ن ــٝإ ي ــت خؤؾٝؿ ــ١ٕ ٠ٚ ز٠غ به
َٝب١د٢َ نطز٢ْ ئ١ضن٢ ئ١ٚ بعٚٚتٓـ٠ٚ١   بعٚٚت٣٠ٚ١ٓ ضظطاضخيٛاظ٣ نٛضزغتاْٝسا ب١ؾساض بٛٚب٢َ ، ي١ئ١دما٢َ د

َٝطزضاب٢َ ١ٖض ي١ ١َٖيط َٝٞ غج َٝٞ ئ٣٠ٚ١ ن١ َٔ ئـ٠ٚ١   ٠ٚ4/7 تا  22/9/12ريغا٢ْ ؾؤضؾ٠ٚ١ ي١ ن١ ث ٣ ب١ث
 ٍَ ٍَ ئ٠ٚ١ؾسا ي١ط١ َٞ باؾ١ ب١ضاغت٢ ، ي١ط١ َٜت، ئ١َٔ ئ٠ٚ١ّ ث َٝٓانط َٝجطغ١ٜ٠ٚ١ٓٝن٢ ٜاغا٢ٜ ٚ ١َز٢ْ٠ ي ٖٝض ي
ٖـ١َٛٚ ئـ١ٚ قػا١ْؾـسا ئـ١ٚ ثـطؤش٠ بط ٜــاض٠ ظؤض ظؤض س١غاغـ١ ب١تاٜبـ١ت٢ يـ١ ض٣ٚٚ ٜاغـا٠ٚ١ٜٝ ٠ٚ ظؤض ؾــت٢          

١َٓٝنــ٣ٚ١َ زٜهــ َٝري ١ٖرــ١ٚات٢ قــا٢ْْٛ ت ًَ َٟ نــ١ بــاب َٜــصض ١ٜ٠َٛٝى زابط َٝس٠نــ٣ٚ١ ٖٝــٛازاضّ نــ١ ب١ؾــ غــب٣١  ٣١ ت
َٝو ن١ ظٚٚ ئٝػتفاز٣٠ زَي به١ٕ ، غٛثاؽ. َٜت٠ٚ١ ي١ال١ٜٕ خ١َيهاْ  بكؤظزض

َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/  َٝطب١ض  ط٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:د
 ر١ضَٛٚ ث١ضيإ خإ.

َٜع ث١ضيإ عبسايهطِٜ عبسايكاز  ض:ب١ض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١ٖض ن١ْس٠ ئ١َ١ ن١ت١ٓٝ ن١غ١نا٢ْ ئ١خري٣ ، قػ١ناصيإ ظٜاتط٣ ٚتطاٜـ١ ، بـ١اَلّ بـريٚ ض انـا٢ْ خـؤّ نـٛضت       
َٝو :  ز٠ن٠ٚ١َ١ ي١ ن١ْس خاي
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َٝطَٛإ ي١ب١-1 َٜٝٛػت١ ظؤضب َٝري يـ١ ض ٠ٚٚ  ي١ ٚضزبري بري ض ططْط٢ ئ١ّ باب١ت١ ث ًَ زاض ؾت٣٠ٚ١ٓ باب١ت١ن١ ٠ٚ باب
َٝـص٣٠ٚٚ نـ١ زٜـاضٟ     قاْٛ َٝط٠ ز٠ب٢َ ئ١ٚ ٚضزب١ٝٓٝ بهط٣َ بؤ١ٜ ب١ض ا٣ َٔ ئـ١ٚ َ ١ْٝن٣١ ز٠ض ١ْنري ب١ضاغت٢ ي

َٜٝٛػـت١ ئـ٠ٚ١           11/9/1961نطا٠ٚ ي١  ٢َٜ نـٛضز٠ ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ ث ٠ٚ ئ٠ٚ١ زٜـاضتطٜٔ قؤْاغـ١نا٢ْ ؾؤض ؾـ٢ ْـٛ
ــ٠ٚٛ         ــ١ضطط٣ بـ ــ١نا٢ْ بـ ــ١ قؤْاغـ ــتإ يـ ــاضخيٛاظ٣ نٛضزغـ ــ٣٠ٚ١ ضظطـ ــ١ بعٚٚتٓـ ــت نـ َٜـ ــ١ زٜاضبهط َُٜـ زش٣ ضش

َٝص٠ٚٚن١ؾ٢ سـ١ظف  ١َٓٝض٠نإ ن١ َ ١ٜ٠َٛٝ يـ١      زاثًؤغ ٚ   11/9ز٠نـط٣َ بـ١ٚ ؾـ َٝـس٠ز٠ٕ بـ١     تـا ئـ١ ناتـ٣١ بطٜاضي
َٝص٣ٚٚ ئٝٓتٝفاظ٠ زٜاض ز٠نط٣َ ئ٠ٚ١ خاَي٢  ز٠ْطسإ َٝص٣ٚٚ ١ٜن١ّ زاْؿت٢ٓ ث١ضي١َإ زٜاض بهط٣َ ٠ٚ ٜاْٝـ َ َ

 ١ٜن١ّ.
َٝؿ١ُضط٣١ ن-3 َٝع٣ ث َٝري خـ١ضٜه٢ ض اث١ضاْـس٢ْ        ١ََٖٛٚإ ئ٠ٚ١ ز٠ظاْري ن١ ٖ ًَ ٛضزغـتإ ئـ١ٚ ناتـ٣١ نـ١ بـاب

َٝري ئ١ٚ ز٠غ١اَلت١ ب٠ٚٛ ن١ ئـ١ٚ ز٠ٟ ٜٚػـتت ٖـ١َٚي٢     ًَ ناضٚ ناالن١ٝنا٢ْ خؤ٣ ب٠ٚٛ خ١ضٜه٢ ي١ْاٚبطز٢ْ باب
قطنطز٢ْ نٛضز٣ ز٠زا ، ناضٚ ناالن١ٝنا٢ْ خؤ٣ ب١ تـاى ظؤض نـ١ّ بـ١تاى ئـ١دماّ زا٠ٚ ، بـ١يهٛ ٖـ٣َٚٛ١ بـ١        

َٝـط٠زا    ططٚٚخ ئ١دماَسا٠ٚ َٝري ي ًَ َٝط٠ ثطغٝاض٠ن٣١ َٔ ئ١ٜ٠ٚ١ ئاٜا نؤٕ ئ١ٚ ظاْٝاضٜا١ْ زظ٣٠ نطز٠ٚٚ ٚ بـاب ، ي
ــؤٕ      ــ١ُضطا١ٜتٝإ ئـــ١دماّ زا٠ٚ نـ َٝؿـ ــاض٣ ثـــريؤظ٣ ث ــ١ ئ١ٚاْـــ١ نـ َٝـــو نـ ــ١ نات ــاضنطإٚ بـ َٝو تاٚاْبـ ــ١َيهاْ خـ

َٝط٠ ٜا٢ْ ب١ضاغت٢ ئ١اٚاْتؤ١َتباضنطإٚ ب٣٠ٚ١ ن١ ت َٝه١ ٝإ نطز٠ٚٚ ز٠ض١ٖم ب١ن١غا٢ْ تط ، ي َٝري خاَي ًَ ٠ٚ باب
َٜػت١ َٝطا٣ ١َٖيٛ َٝطا٣ ضا٠ٚغتا١ْ ي١غ١ض٣ ، د َٝٓـت ١ٖٜـ١؟ نـ٢ ١ٖٜـ١      ئاٜاي١غ١ض٣ ثطغٝاض ز٠ن١ّ  ث١د َٜهؤَ ز

َٝـو           َٜتـ٠ٚ١ نات َٜٝٛػـت١ ئ١ٚاْـ١َإ بـؤ ض ٕٚٚ بهط َٜٔ؟ ، ث ١ٚ ئـ ب١َيط١نإ ن١ٓ ن١ ئـ١ٚ ن١غـا١ْ تؤَـ١تباض ز٠نـط
َٝ َٝطذيبط ٜاض٠ ز٠ضن ٍَ ئ١ٚ ٖاٚناضاْـ١ّ نـ١ ب١ضاغـت٢     ي١ ث١ضي١َإ ، ئ٣٠ٚ١ د ا٣ ١َتطغٝؿ١ ٠ٚنٛ ٖاٚض اّ ي١ط١

َٝو غـٛٚز ١َْـسبٔ ، ب١ضاغـت٢       َٝطا٣ ١َتطغ١ٝ نـ١ خـ١َيهاْ َٝهطز٢ْ ئ١ّ بط ٜاض٠ ظؤض ظؤض د َٝب١د ي١ ساَي١ت٢ د
َٝط  نـ١ ئـ١ٚ ناتـ١          ن١ ئ١ٚا١ْ تاٚاْٝإ ئ١دماَـساب٢َ  َٝؿـ١ُضط١ ٚ خـ١َيها٢ْ ؾؤض ؾـط َٝعاْـ٢ ث َٝؿـ١ُضط١ٚ خ زش٣ ث

َٝط ٢َُٜ ب١عػ٢ راؾ٢ ، ظؤض غٛثاؽ.د َٝسا بؿاض٠ٚ١ْ ي١ ز٠غت ضش َٝسا س١ؾاضز٠ٕ ٚ ت      ١ ١ْبٛٚ ن١ خؤٜإ ت
َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ َٝطب١ض  ط٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:د
 ر١ضَٛٚ ناى بالٍ.

َٜع اظيس غًُٝإ عبسي١ً )بالٍ(:  ب١ض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــا   َٝط ــع٠ ٠ٚ د َٜ ــا٣ ض َٝط ــؤ٣ د ــ١ُضط١ بؤخ َٝؿ ــاض٠ ث ــ٢   زٜ ــ١ ١ٖضن ــاْاظ١ٜن٢ ١َٖٛٚال١ٜنُاْــ١ ، بؤٜ ٣ ٖــ١َٛٚ ؾ
َٝري يـ١ ض٣ٚٚ ئُٝتٝـاظات ، يـ١ ض٣ٚٚ زَيػـؤظ٣         ًَـ َٝؿـ١ُضط١ ب َٝؿ١ُضط١ بطٛتط٣َ ١ٖضن٢ ب١ضاَبـ١ض ث ز٠ضباض٣٠ ث
َِٝ ئــ١ّ ثــطؤش٠ بط ٜــاض٠ ز٠غــت خؤؾــ٢ زَي ز٠نــ١ّ يــ١   ًَــ َٝؿــ١ن٢ ز٠َــ٣َٚ١ ب َٝؿــتا نــ١َإ ٚتــ٠ٚٛ، َــٔ ث بؤٜــإ ٖ

َُٝ َٝؿه١ف ناضا٢ْ ، ث َٜـو بـؤ         ،ٛا١ٜ ثطؤش١ٜ٠ن٢ باؾ١ث َٝتـ١ ٖؤناض ب١اَلّ ب١ٚ ١َضدـ٣١ ئـ١ّ ثـط ؤش٠ بط ٜـاض٠ ١ْب
َٝه٢ تاٚاْباض ن١ ي١بٔ باَي٢ ؾؤض ف ٚ خ١بات ٚ بعٚٚتٓـ٣٠ٚ١ ضظطـاضخيٛاظ٣ طـ١يٞ نـٛضز خؤٜـإ       ئ٣٠ٚ١ خ١َيهاْ

    ٚ ٍَ بهـط٣َ ٠ٚ  َٜٝٛػت١ ئٝذطائـات٢ خؤٜـإ ي١طـ١ َٜعاْٝـ   ؾاضزؤت٠ٚ١ ٚ تاٚاْباضٕ ، ئ١ّ دؤض٠ ن١غا١ْ ث ٠نـٛ بـ١ض
َُٝٛا١ٜ ئ١ب٢َ ئ١َ١ ي١ب١ضز٠ّ زازطا بػ١غي٢َ ن١ ئاٜا ئ١ّ ن١غ١ ئ١ّ ناض٣٠ نـ١ نطزٜٚٚـ١ت٢ ٜـا     باغٝإ نطز َٔ ث
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َٜه٢ ؾ١خػـ٢ بـ٠ٚٛ يـ١بٔ بـاَي٢ ؾـؤض ف ٚ        َٝط نـاض َٝط ٣ ب٠ٚٛ؟ ٜإ ١ْخ َٜه٢ ؾؤض ؾط ٢َٝ تؤ١َتباضنطا٠ٚ ئاٜا ناض ث
َٝه٢ ز٠ض٠ن٢ زٚشَٓإ ٟ  ٖاْٝإ زاب٢َ ، ١ٖٚيٝإ زاب٢َ بـؤ  خ١بات ٜإ ي١ٚا١ٜ١ْ ز٠غت ئـ١ٚ تاٚاْـ١ ئـ١دماّ     ئـ٠ٚ١

َٝو نـ١            َٜٓط٣َ بـ١ٚ ض٠ٖاٜٝـ١ ْـ١ب٢َ ن١غـاْ ١ٜ٠َٛٝى ز٠ضبهـٛ َٞ ئـ١ّ بطٜـاض٠ ب١ؾـ َُٝٛا١ٜ ز٠بـ بسات ، بؤ١ٜ ئ١َٔ ث
َٜه٢ ؾ١ َٝط ٣ ب٠ٚٛ ، ناض َٜه٢ ؾؤض ؾط بـ٠ٚٛ يـ١   خػ٢ تؤ١َتباضٕ ي١ زازطا تؤ١َت١ن١ٜإ بػ١غي٢َ ن١ ئاٜا ئ١َ١ ناض

َٝبٝٓٝـ٣١ َـٔ    ب َٝـٓر ت ٍَ ت١ئٝس٣ ثطؤش٠ن١ ي١ٖ١َإ نات ئ١ٚ ث ٔ باَي٢ ؾؤض ؾسا ئ١ّ ناض٣٠ نطز٠ٚٚ ، بؤ١ٜ ي١ط١
٠َٛٝ ض٠ٖاٜـ١ ْـ١ب٢َ      َٜت٠ٚ١ ٠ٚ بـ١ٚ ؾـ ٢َٝ بهط َٝس ز٠ن١ّ ن١ ي١ ْاٚ ٜاغان١زا د َٜهٝـ باغ٢ نطز ئَٛ َٜع ن١ْس ب١ض

َٜه٢ ؾ١خػ٢ ١ْب٠ٚٛ ١َٖٝـ ئ١ٚ ن َٜٝٛػـت١ ئٝذطائـات٢   ١ّٖ ي١زازطا بػ١غي٢َ ن١ ئ١َ١ ناض ١غا٣١ْ تاٚاْباضٕ ث
َٝط ٣ ١ْب٠ٚٛ ، ناض٣ ؾ١ ٍَ بهط٣َ َازاّ ناض٣ ؾؤض ؾط  ب٠ٚٛ، غٛثاؽ.خػ٢ خؤٜإ ي١ط١

َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ َٝطب١ض  ط٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:د
 ر١ضَٛٚ ناى غ١ض١ْٖط.

َٜع غ١ض١ْٖط رطز حمُس:  ب١ض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٚ  ئ١َٔ ثؿتٝٛاْ ٤زٜاض٠ ٠ٚنٛ ١َبس٠ ٚ    ظ٢ٚ يـ١ َـ١ َٜـطا٣     ظٚعـ١ن٢ ٠ٖٚـا ئ١نـ١ّ ٠ٚ َـ١ عـ١ن٢ ططْطٝؿـ١ بـ١اَلّ ٚ
َٜـو ٜـإ ٜاغـا١ٜى ز٠ضئ١نـ١ٜٔ يـ١ ث١ضيـ١َا٢ْ          َُٝـ١ زٚادـاض بط ٜاض  ثؿتٝٛا١ْٝن١ّ ت١ئهٝس ي٠ٚ١ ئ١ن٠ٚ١َ١ ن١ ئ
َٜـو ٜـإ ٖـ١ض ٜاغـا١ٜى        ١َُٝ سٝػاب٢ دس٣ بؤ ١َغ١ي٣١ ت١نٝف٢ قـا٢ْْٛ ٖـ١ض بط ٜاض  َٜٝٛػت١ ئ نٛضزغتإ ،  ث

ٚ    ز٠ض ئ ــ١ ــٛ ت ــ٠ٚ١ ٠ٚن ــ١نط٣َ ئ ــط٠ ز٠ضئ َٝ ــ١ ي ــا١ٜى ن ــ١ض ٜاغ ــ١ٜٔ ٖ َٝممو ١ن ــ١ٚ  ظحي ــؤ ئ ــتٝٛا١ْٝنٝـ ب ــٛ ثؿ ٠ٚن
َٝبٝٓـِٝ بـ٢َ َـٔ ي١غـ١ض               َٝطـا٣ ت بطاز٠ضا٣١ْ ن١ باغـ٢ تـ١نٝف٢ قـا٢ْْٛ ئـ١ّ ١َغـ١ي١ٜإ نـطز ، ئـ٣٠ٚ١ نـ١ د

١َُٝ ٜا ض اثـؤضت٢   ئـ٣ٚ١َ  ب١تاٜب١ت٢ بطط٣١ ١ٜن١ّ ن١ٖات٠ٚٛ ئ٣٠ٚ١ ي١ نٛضز١ٜن١ ي١ ض اثؤضت١ن١ ي١ب١ض ز٠غت٢ ئ
يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ئ١ّ ١َغ١ي١ٜ١ ب١ ؾه١ًن٢ ظؤض عاّ ٖات٠ٚٛ ١ٜع٢ٓ ب١ بط ٚا٣ َٔ ئ١ب٢َ ظؤض ظؤض ٚاظسب٢َ ٠ٚ 
َٝـو ١َٖيٓـ١طط٣َ ، ١َتاتٝـ١ت٢ تٝـا ْـ١ب٢َ ،           َٜتـ٠ٚ١ ٠ٚ َـ١دازي ٖـٝض طَٛاْ َٜتـ٠ٚ١ ، ض ْٚٚبهط ب١ ت١ٚا٣ٚ ٚضز بهط

َٝهري      َُٝــ١ ًًَٝــ١ت َُٝــ١ ئــ١ظاْري ١َغــ١ي١ٕ ئ َٝه٢ ظؤض ٖــ١شاضٜٔ ،     نــْٛه١ ئ يــ١ ض ٣ٚٚ ئ١ضؾــٝف٠ٚ١  ًًَٝــ١ت
َُٝـ١ ٜـ١ع٢ٓ              َُٝـ١ ئـ١شَاض ئـ١نط٣َ ، ئ َٝط ٣ ئ ب١تاٜب١ت٢ ئـ١ٚ ١َضس١يـ٣١ نـ١ بـ١ ١َضس١يـ٣١ خـ١بات٢ ؾؤض ؾـط

١ٜ١َُٝ ي١ض ٣ٚٚ ئ١ضؾٝف٠ٚ١ٝ ، بؤ١ٜ ٜـ١نال  َٝه٢     ١ٖٜشاضتطٜٔ  ر١تط٠نا٢ْ ئ ٢ نطزْـ٣٠ٚ١ ئـ١ّ ١َغـ١ي١ٜ١ بابـ١ت
١َُٝ َٜص٠ٚ١ٜٓ ن١ ب١ت١ٚا٣ٚ ض ْٚٚب٢َ ٠ٚ ئاؾـهطاب٢َ نـ١ ئ١َـ١ نـ٢َ      ١ٖض ٚائاغإ ١ْٝ ٠ٚ ئ َٝو زاٜرب َٞ ب١ ١ْٚع ئ١ب

َٜت٠ٚ١ َٜه٢    ؟ئ١طط َٜهـ١ نـاض َٜو نطاب٢َ ، ئ١َ١ ناض ١َٝٝ ت١سسٜس٣ ئ٠ٚ١ ز٠نا ن١ ناض ٢َٝ ئ١َ١ ١َغ١ي١ٕ ن ١ٖض ب١ث
١َٝٝ ت١سسٜس٣ ئ٠ٚ١ ئ١نا ن١ ن١ َٝط ا١ٜ١ْ؟ ، ن َٜه٢ ْا ؾؤض ؾط َٝط ا١ٜ١ْ ٜا ناض َٝو نٛٚب٢َ بـؤ نـاالن١ٝى   ؾؤض ؾط غ

َٝـسضا٠ٚ ٜـا ي١غـ١ض ئ١غاغـ٢               َٝط  بط ٜـاض٣ ي َٝهـ٢ ؾؤض ؾـط َٝـو ٜـإ سٝعب ئ١ٚ نـاالن١ٝ ي١غـ١ض ئاغـت٢ بـااَل٣ سٝعب
َٝه١َيب٠ٚٛ ، بؤ١ٜ ئـ١ّ ١َغـ١ي١ٜ١ بـ١ بـط ٚا٣ َـٔ ئـ١ب٢َ       َٝؿ٣١ نؤ١َاَل١ٜت٢ ت ََٝو ٜإ ظؤضنات ن  َٝعادٞ ؾ١خػ

١َُٝ ه٠ٚ١ٜٓ١ ، ٠ٚ َٔ ب١ت١نٝـس ثؿـتٝٛا٢ْ ئـ١ٚ ضاٜـ١ف ئ١نـ١ّ نـ١ ئـ١ّ        ٚضز بري تٝاٜا ٠ٚ ١ٜنال٣ بظؤض ظؤض  ئ
١َغ١ي١ٜ١ بؤ ئ١ّ ١َٚظٚع١ ظؤض زض٠ْط١ ب١زاخ٠ٚ١ ئ١بٛا١ٜ ال٢ْ١ٜ نـ١ّ يـ١ ْـ٠ٚ١ز٠نإ ز٠ضبهـٛا١ٜ ، الٜـ٢ْ١      
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َٝـ بط ٜاض٣ شَـاض٠   َٝـ ب١ بط ٚا٣ َٔ ث نـ١ بـ١ زاخـ٠ٚ١ يـ١ّ      ٣3114 غـاَي٢   55ن١ّ ئ١بٛا١ٜ ١ْن١ٚتا١ٜت١ ث
َٝط اْـ٣٠ٚ١           ث١ضي١َا١ْ ز ٠ضن٠ٚٛ ئ٠ٚ١ْـس٣٠ ئاطـازاضمب بـ٢َ ئـ٣٠ٚ١ ٖؤنـاض٣ ز٠ضنـ٢ْٚٛ ٖـ١ب٢َ نـ١ ثؿـتٝٛا٢ْ ط

ــ١ّ ،           ــ١ْابتإ به ــ١ د ــط٠ زاٚا ي َٝ ــ١ظامن ي ــ١ت٢ ئ ــٔ ب١رطغ ــ١ َ ــا١ْ ن ــ١ٚ ن١غ ــؤ ئ ــ١نا ب ــ١ٝنإ ئ ــ١ضظ٣ ب١عػ ئ
 َ َٜع٣ ث١ضي١َاْٝـ ي١ يٝص١ْنإ ب١تاٜب١ت٢ يـ١ٚ  ١غـ١ي١ٜا  ي١غ١ضؤنا١ٜت٢ ث١ضي١َإ ٠ٚ ١َٖٛٚ ئ١ْساَا٢ْ ب١ض

َٝه٢ ث١ضيـ١َإ بـؤ ضاطـطتٔ ٜـا بـؤ ١َٖي٠ٛؾـاْس٣٠ٚ١ْ بط ٜـاض٣          َٝؿه١ف نطز٠ٚٚ ن١ْس ئ١ْـساَ ن١ زاٚاناضضيإ ث
٢َُٜ نٛضزغـتإ         3114غاَي٢  55ٟ َٜـٔ يـ١ ٖـ١ض َٝؿـاٚ خ١َيهـ١ ب١عػـ١ٝنإ ز َٝػتا ب١ ي َٟ به١ٕ  ئ ز٠غت ٚ بطز

َٝػـتا ٚا٣     َٝٗـات٠ٚٛ ئ١طـ١ض َـٛالظّ َٛسػـٝٓٝـ      ئ١ضظ٠ناْٝإ ٠ٚضئ١طط٠ٚ١ْٚ ٠ٚ نـ١ْسٜٔ صيْٛٚـ١ ١ٖٜـ١ ٠ٚ ئ ي
َُٜــ٣١ نٛضزغــتا١ْ ئــ١تٛا٢َْ يــ١ض ٣ٚٚ     َٝه٢ تــط٣ ئــ١ّ ١ٖض َٜٓ َُٝا٢ْ ٜــا ي١ٖــ١ض ؾــٛ َٜه٢ ٠ٚضططتبــ٢َ يــ١ غــً ئــ١ضظ
َٝه٢ ظؤض ظؤض ط١ٚض٠ٜـ١ ب١ض اغـت٢          َٜتـ٠ٚ١ نـ١ ئ١َـ١ ناض٠غـات ٜاغ٠ٚ١ٝٝ ب٢َ زاٚا٣ ئ١ضظ٠نـ٣١ بهاتـ٠ٚ١ٚ ٠ٚضٜبطط

 ٚ َٜتــ١ ٢َٜٓ   ئــ١ضظ يــ١ َــاَي٢ ؾــ١ٖٝس ٠ٚضئ١طري َٜتــ٠ٚ١ ب١ن١غــ٢ ب١عػــ٢ نــ١ ز٠غــت٢ غــٛٚض بــ٠ٚٛ بــ١ خــٛ ٠ ئ١زض
 ضؤَي١نا٢ْ ئ١ّ ١ًًَٝت١ٚ، ظؤض غٛثاغتإ ز٠ن١ّ.

َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/  َٝطب١ض  ط٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:د
َٝط٣ ث١ضي١َإ قػ٣١ ١ٜ١ٖ، با بف١ض٣ََٚٛ. َٜع ناى رطغ١ت غهطت  ب١ض 

َٝط٣ ث١ضي١َإ: َٜع رطغ١ت اظيس عبسي١ً/غهطت  ب١ض
َٜ  ع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 

َٝت ب١ْػب٣١ خٛؾهإ ٚ بطاٜإ، ئ١ٚ  َٝسا ب َٝٓس٠ ١َعًَٛات٢ ت ئ٢ َٔ ظٜاتط ضْٚٚهطز١ٜ٠ٚ١ْٚ ئٝشتُاٍ ١ٜ١ٖ ٖ
َٝه١ ي١ باب١ت١نا٢ْ رٝك٢ٗ قا٢ْْٛ زغتٛٚض٣ ، ئ٠ٚ١ داض٣ ئ٠ٚ١ٍ ؾؤض ف بـ١ قاْْٛـ١نا٢ْ    باب١ت١ ب١خؤ٣ باب١ت

َٝـط٠ د١ز٠يـ١ن٢ ر١يػـ١ر٢ قـا٢ْْٛ       خؤ٣ ئ١ن١ت ، ١ْى ب١ق١ٚا٢ْٓٝ ال٢ْ١ٜ تط٠ ن١ ؾؤض  ف ي١ غـ١ض نـطا٠ٚ ، ي
َٜتـ١ نـطٕ ؾـ١ضع١ٝ ٜـإ ْ              ؾـ١ضع١ٝ؟،  ائٝػاض٠ بـٛٚ يـ١ قـا٢ْْٛ زغـتٛٚض٣ ؾـؤض ف ٚ ئـ١ٚ نـاض٣٠ ْـاٚ ؾـؤض ف ز

ط١ٖؿت١ٓ س١قٝك١ت١ى ٜإ ط١ٖؿت١ٓ ْٛقت١ٜ١ى ن١ ؾؤض ف ب١ غـ١ضن١ت ٖـ١َٛٚ ئـٝـ ٚ ناضٜـإ ؾـ١ضع١ٝ ،      
١ن١ ر١ؾ١زي ئٝٓا ١َٖٛٚ ئٝـ ٚ ناضٜإ ١ْ ؾ١ضع١ٝ ٚ ت١ض٠ر٢ َكابٌ نْٛه١ زٜفاع١ ي١ْ١رؼ ، ئ١ط١ض ؾؤض ؾ

َٛساغ١ب١ٜإ ئ١نات ، نْٛه١ زش٣ قا٢ْْٛ ٠ٚظع١ٝ، ب١ ْػـب٣١ بعٚٚتٓـ٣٠ٚ١ ئـاظازخيٛاظ٣ نـٛضز ٖـ١ََٛٚإ      
َٝط٠ ْـ١ ز٠بـٜٛٚٔ ٠ٚ ١ٖطـ١ض ئـ١ٚ      1991ئ١ظاْري  ١َُٝ ي غ١ضن١ٚت٢ٓ ئٝٓا١ٜ ٠ٚ ١ٖط١ض ئ١ٚ غ١ضن١ٚت١ٓ ١ْبا ئ

َٝؿـ١ُضط١ ئـ١نات بـ١ض٠ئٞ َـٔ     غ١ض ن١ٚت١ٓ  ١ْبا ئ١ٚ سان٣١ُ سٛنِ بؿه١ًن٢ َٛعانؼ ئ١زاتٔ ٚ ئٝتٗا٢َ ث
َٝػـا ٠ٚض٣      َٝو ي١ٚإ بؤ ئ٣ٚ١ ي١ْاٚ ئ١ْفاٍ ببا ظ٠س١ٝٚ ئ١ٚ ث٣١ً ٠ٚضْـ١ ز٠طـطت ئـ٣ٚ١ ئ ئٝشتُاٍ ١ٜ١ٖ ١ٜن

َٝؿ١ُضط١ ب١ض٠ئٞ َٔ ١ٖط١ض ي١غ١ض ئٝؿ١ى بت نٛ غ١َِٝ ئٝؿـ٢ ؾؤض  اططت٠ٚٛ، ١َس َٝط إ  ن١َ١ نطز٢ْ ث ؾـط
بذي ١َسه١َ١ نطز٢ْ بعٚٚت٣٠ٚ١ٓ ئاظازخيٛاظ٣ نٛضز٠ ، ١ْى ١َسه١َـ١ نطزْـ٢ طْٛاٖباض٠نـ١، بـ١ض٠ئٞ َـٔ      
َٝؿ١ُضطا١ْ ١ْزؤظ٠ٚ١ْ  ئ١ٚ ئٝؿ١ ئٝؿ١ن٢ زٜفاع عٔ ١ْرػ١ ، ١َرطٚظ٠ ١َسه١َ١نا٢ْ ١َ ت١ُٖٛتباض٣ ئ١ٚ ث

ئـٝـ ٚ نـاض٣ ؾـؤض ف بـذي ،      ن١ ي١ ر١تط٣٠ ، ي١ ١َضس١ي٣١ ؾؤض ف ئٝؿ١نٝإ نطزبت نـ١ دٛظئـ١ى بـٛٚ يـ١    
ب١اَلّ ١ٖط١ض خ١َيه١ى ٖاتدي ٚ ئٝػتػالزي ئ١ٚ قؤْاغ١ٜإ نطزبـت بـ١ْا٣ٚ ؾـؤض ف ئـ٠ٚ١ ١َٚٚظٚعـ١ن٢ تـطٚ       
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َٝذي ،         َٓٝ َٝه٢ تط٠ ، بؤ١ٜ ب١ض ٠ئٞ َٔ ئ١ٚ بط ٜاض٠ ي١الٜـ١ى ظ٠ضٚضٜـ١ ز٠ضبهـذي تـانٛ ئـ١ٚ َـ١ْارع٠ ْـ١َ س١زٜػ
َٜطا١ٜى  َٝو ١ْز١ٜٓ٠ ز٠غت خ١َيه١ى نٛ ض َٝؿـ١ُضط١نإ بهـ١ٕ ي١غـ١ض ئـ١ٚ     سٝذ١ت ببٝٓٔ ١َسه١َ١ نطز٢ْ ث

ئٝؿا١ْ ، ت١بع١ٕ صي١ٜ١ْٚٛنٝـ ي١ تاضٜذ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ئ١ٚ باب١ت١، ب١ْٝػب٣١ ؾؤض ؾـ٢ دـ١ظائري٣ قاْْٛـ١ى    
ٍَ سهَٛــ١ت٢   ٜــٚإ ، ١ْتٝذــ٣١ ئٝتفــام بٛٚ بــ١ؽ ئــٞ َٝط إ ئــإ قٝــاز٣٠ ؾؤض ؾــظاْإ ي١طــ١ ١ بــ٢ٜٓ١ ؾؤض ؾــط

َٝؿــ١ُضط١نا٢ْ ر١ض٠ْػــ٢ ، ٜــ١ى يــ١ ب١ْــس٠ناْ َٜت بــ١ ْٝػــب٣١ ث َٝجطغــ٠ٚ١ٓٝ ْــ١نط ٢ ئٝتفــام ئــ٠ٚ١ بــٛٚ نــٛ ي
دــ١ظائري ب١ْٝػــب٣١ ٖــ١ض نــاض٠ى نطزبــت بــ١ْا٣ٚ ؾــؤض ف ئــإ يــ١ْاٚ ؾــؤض ف ، ب١ْٝػــب٣١ ئــ١ٚ بط ٜــاض٠ َــٔ  
ي١ال١ٜى س١ظن١ّ قإْٛ بـت ب١ض اغـت٢ ، نـْٛه١ ١َغـئٛي١ٝت٢ َـ١ز٢ْ٠ ٚ دـ١ظائ٢ يـ١ْاٚ قـا٢ْْٛ عكٛبـات ٚ          

َٜو ع١رٛٚبه١ٜٔ ي١ ١ٖضزٚٚ ١َغئٛي١ٝت ن١ ي١ْاٚ زٚٚ ي١ْاٚ قا٢ْْٛ  ١َُٝ ب١بط ٜاض  ١َز٠ٚ١ْٝ٠ ٖات٠ٚٛ ، ْابذي ئ
٣٠َٛٝ بط ٜاض بت ، زٚٚ : ١ْغـ١ن١ حمتـاد٢ ظٜـاتط    ٝقإْٛ ٖات ٣٠َٛٝ قإْٛ بت باؾو٠ ، ب١ؾ ١ٓ ب١ض ٠ئٞ َٔ ب١ؾ

َٜت نْٛه١ ي١ق١ظاٜـ٣١ دـ١ظائ٢ تـ١    ض٠ر٢ َكابـٌ زائُٝـ١ٕ زَي   ض ْٚٚهطز١ٜ٠ٚ١ْ َٛالس١ظ٣٠ زٜك١ت٢ غٝاغ١ بهط
َٜٝٛػـت٢ بـ٠ٚ١ ١ٖٜـ١ َـاز٣٠            ز٠ط١ض ٣َ و ١َْف١ظ٠ى ١ٖٜـ١ و ب١ت١رػـري٣ ٚؾـ١ٜ١ى ٜـإ زاْـا٢ْ غـٝاغ١ٜ١ى ث

َٝت ، ظؤض غٛثاؽ.   َٝت١ غٝاغ١ت نطٕ نٛ ٖٝض ١َْف١ظ٠ى ١َْٝٓ َٝت١ ئإ بؿه١ًن٢ تط ب  ١ٜن١ّ ظٜاتط ب
َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/   َٝطب١ض  ط٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:د

َٝ ٢َٝ ئٝدتٝػـاؽ       نؤ١ََي َٝؿٓٝاض ئ١ْساَإ ١ٜ١ٖ ، بؤ١ٜ زاٚا ي١ يٝصْـ١ ز٠نـ١ٜٔ نـ١ ١ٖضٜـ١ى بـ١ث و ثطغٝاض ٚ ث
َٝؿـٓٝاض٠نإ بهـط٣َ بـؤ ز٠ْـط زإ،           َٝـط٠ ٠ٚاَلَـ٢ خـؤ٣ بـسا ٠ٚ ت١غـٜٛت٢ ث ١َٜٓض٣ سه١َٛت ي ٜإ يٝص١ْ ٜإ ْٛ

 ر١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ. 
 

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي  ١َإ.ب١ض 

َٝـط٠ ئاَاز٠ٜـ١ ٠ٚاَلَـ٢ ئـ١ٚ ثطغـٝاضا١ْ بسا         َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط نـ١ ٠ٚظٜـط٣ زاز نـ١ ي نـ١   تـ٠ٚ١ َٔ ث
َٝؿه١ف نطزْـ٢ ئـ١ٚ ثطؤش٠ٜـ١ ٠ٚ     َٝؿه١ف نطا غ١باض٠ت ب١ٖؤ٣ ئ١ٚ رهط٣٠ ث ي١ال١ٜٕ ئ١ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ ث

َُٜسا ٚا ١ٜ سهّٛ ز٠ضن٠ٚٛ ٜإ ز٠ض١ْن٠ٚٛ؟ ٠ٚ شَاض٣٠ ئ١ٚن١غا٣١ْ ن١ ساي١ٕٝ تؤ١َتباضٕ ي١ زازطانا٢ْ ١ٖض
َٝٓـ١ٚ ئـ١ٚ ناضاْـ١ٜإ نـ١         َٟ ن ئاٜا ب١ و ئاي١ٝت١ى ئ١ٚ ن١غا١ْ ن١ ١َيٍٛ ز٠بٔ ب١ٚ قاْْٛـ٣١ ئٝػـجات ز٠نـط
١َُٝ نطا ٜا ئ١ٚ ت١ٚظحي٣١ غ١باض٠ت بـ١   ١َُٝ ي١ يٝص١ْ ئ١ٚ ثطغٝاضا٣١ْ ن١ ئاضاغت٣١ ئ نطز٠ٚٚ ١ٖتا بتٛاْري ئ

 ٛاْري ٠ٚاَلَٝإ بس٠ٚ١ٜٓ٠ قػ١ٜإ ي١غ١ض به١ٜٔ , ظؤض غٛثاؽ.بط ط٣١ ١ٜن٢َ١ ئ١ٚ بط ٜاض٠ بت
َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ َٝطب١ض  ط٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:د

 ر١ضَٛٚ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط.
َٜع ؾريٚإ ْاقح سٝسض٠ٚ/٣ظٜط٣ زاز:  ب١ض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  .ب١ض 
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َٜعإ ئ١ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ ب١ت١رػـٌٝ باغـ٢ ئـ١ٚ باب١تـ١ٜإ نـطز ٠ٚ ب      اغـ٢ ٖؤناض٠ناْٝؿـٝإ نـطز ،    زٜاض٠ ب١ض
َِٝ ي١ ؾؤض ؾ١نا٢ْ ١ٜى يـ١زٚا ٜـ١ن٢ بعٚٚتٓـ٣٠ٚ١ ضظطـاضخيٛاظ٣ نـٛضز ، ٜـاخٛز بـ١ٖؤناض٣         َٝط٠زا ز٠ي َٓٝـ ي
َُٜاْـ١ ي١الٜـ١ٕ    َٝطام، ي١ئ١دما٢َ ض ٚٚب١ض ٚٚب٣٠ٚ١ْٛ ئ١ٚ ض ش ١َُٜنا٢ْ ١ٜى ي١زٚا ١ٜن٢ ع ئ١ّ ؾؤض ؾا١ْ زش٣ ضش

َِٜ يـ١ دـ١ٜـ ٚ دـاف ٚ ئـ١َٔ ٚ     بعٚٚت٣٠ٚ١ٓ ضظطاضخيٛاظ٣ نٛضز ز٠بٝٓري  ب١ ١ٖظاضإ ن١ؽ نٛشضإٚ ي١ ض ش
َٝط٠ٚ ي٣َٚ١ ز٠بٝٓدي ئ١ّ خ١َيها١ْ ٜاخٛز ٠ٚض٠غ١ناْٝإ غهااَل تؤَـاض ز٠نـ١ٕ    َٝػتا ي َٛخاب١ضات ١ٖتا زٚا٢ٜ ، ئ
َٝؿـ١ُضط١       َٝط٠ٚ ي٣َٚ١ ز٠نٔ خ١َيه٢ ٖاْس٠ز٠ٕ بـؤ تؤَـاضنطز٢ْ غـهااَل زش٣ ١ْٖـس٠ى ي١ث ي١ زازطانإ ٜاخٛز ي

ض٠َا١ْنإ ، تؤ١َتباضٜؿٝإ ز٠ن١ٕ ب١نٛؾت٢ٓ بؤصي١ْٚٛ باٚنٝإ ٜإ بطاٜإ ٜإ ن١ؽ ٚ ناضٜإ، بؤ ئـ٣٠ٚ١  قا
٢َُٜ نٛضزغـتإ       َُٝـ١ ٠ٚنـٛ سهَٛـ١ت٢ ٖـ١ض َٝه٢ ٜاغاٜٞ ٢ََٓٝ١ْ ، بؤ١ٜ ئ َٓٝ ئ١ّ ساَي١ت١ ناض٠ غ١ض بهط٣َ ، ن١ي

َٜع نطزٜـ١ بـؤ ئـ٣٠ٚ١ طفتٛطـ     َٝؿه١ف ب١ ث١ضي١َا٢ْ ب١ض  َٜه٢ طٛدمـا٣ٚ   هـ ؤ٣ ي١غـ١ض ب ئ١ٚثط ؤش٠َإ ث ا ، بط ٜـاض
َٝـت،     َٝت ٜـاخٛز بـ١ بط ٜاضب ي١غ١ض بسا ، ت١بٝع٢ ١ٜى ي١ثطغٝاض٠نإ ئاض اغت٣١ َٔ نطا ن١ ئاٜا ب١ ثط ؤش٠ ٜاغا ب
َٝت باؾـو٠ يـؤ ٣٠ٚ ساَي١ت١نـ١     َٜع ناى رطغ١ت ن١ ض ٠ْط١ ب١ قإْٛ ب ٍَ ز٠ْط٢ ب١ض ئ٠ٚ١ َٔ ز٠ْطِ ز٠خ١َ١ ثا

َٝسا ز٠غـت ْٝؿـ   َٝـسا ظؤض           ب١ ٚاظس٢ ت َٜعّ نـاى رطغـ١ت ئٝؿـاض٠ت٢ ث إ بهـط٣َ ، تـ١بٝع٢ ٖـ١ض ٠ٚنـٛ بـطا٣ بـ١ض
ي١ٚساَي١تاْــ١ ساَيـــ١ت٢ زٜفـــاع٢ ؾــ١ضع٢ بـــ٠ٚٛ ، ب١ْٝػـــب١ت ر١قــ١ض٠ ٜـــ١نٝـ يـــ١ بط ٜاض٠نــ١ َـــٔ نـــ١ْس     
َٛالس١ظ١ٜ٠نِ زاٜت١ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ، ثطغٝاض٠ى ئاض اغت٣١ َٔ نطا ئاٜا ئ١ٚ ساَي١تا١ْ ن١ْسٕ ي١ َـ١سانِ  

َٝ، ت١بٝع ت٠ٚ١ ب١ض اغـت٢  ٢ ئ١ٚ ساي١تا١ْ ي١ ئٝػتازا ض٠ْط١ ظؤضْري ، ب١اَلّ ض٠ْط١ ئ١ط١ض ئ١ّ ساَي١ت١ ١ٜى البب
َٝدي ئـ١ّ ثط ؤش٠ٜـ١          ١َُٝ غٓٛٚض بـؤ ئـ١ّ ساَي١تاْـ١ٚ ئـ١ّ زٜاضز٠ٜـ١ زابٓـ َٝت١ زٜاضز٠نٝـ ، بؤ ئ٣٠ٚ١ ئ ض٠ْط١ بب

َٝٓٔ ئـ١ّ     ت١قسِٜ نطا١ٜ ، ت١بٝع٢ ١ٜى ي١ٚ ثطغٝاضا٣١ْ ئاض اغت٣١ َٔ نطا ز٠َي َٝٔ ب١َيط١نإ نـري نـ١ ز٠ٜػـ١غي
َٜٝٛػـت١ زازطـا يـ١ٚ ١َغـ١ال١ْ       َٝناضا١ْ ئ١دماَـسضا٠ٚ؟، بـ١ ت١ئهٝـس ئـ١ّ باب١تـ١ ز٠نـ       ت١ طؤض ٠ثـا٢ْ زازطـا٠ٚ ، ث

ٍَ زازطـا       ١َُٝ ٠ٚظاض٠ت٢ ث٠ٜٛ١ْسٜساضَإ ١ٜ١ٖ ن١ َٛخت١غ١ بـ١ٚ ١َغـ١ي١ٜ١ ب١ت١ئهٝـس ي١طـ١ ت١سكٝل بها ، ئ
١َٜٓ غ١ض خ١ت ، زازطا ت١نٝ َٝص٣ٚٚ ئ١ّ بط ٜـاض٠ ئـ٠ٚ١   ز ف٢ قا٢ْْٛ ئ١ّ ق١ضاضا١ْ ز٠زات، ت١بٝع٢ ب١ ْٝػب١ت َ

١َُٝ ًَه١ن٢ ئ١ّ بط ٜـاض٠ ز٠بـري    َٝؿٓٝاض٣ ي١ب١ضز١َ٠ ي١غ١ض ناَٝإ ز٠ْط٢ زا، ئ َٜع زٚٚ، غ٢َ ث ث١ضي١َا٢ْ ب١ض 
ٍَ ئ٠ٚ١ ِْٝ ئ١ٚ بط ٜاض٠ تا٠ٚنٛ  َٝذي ، ثطغٝاض٠ى ئاض اغت 3119، ب١اَلّ َٔ ي١ط١ ٣١ َٔ نطا تـ١بٝعات٢  ْا رٝع ب

َٝه٢   ئٝكتػاز٣ ئا١ْٖط خإ ثطغٝاض٣ نطز ب١ض اغت٢ َٔ ب١ ت١غ١ٚضّ ئ١ٚ بط ٜاض٠ ي١سازي ساظضزا ٖٝض تـ١بعات
َٝـسا          ٢ََٓٝ ي١ٚ بط ٜاض٠ ، ئ٣٠ٚ١ ١َغائ٢ًٝ ئٝػـالس٢ ظضاعـٝـ بـٛٚ ٖـ١ض ٠ٚنـٛ خـؤ٣ ئٝؿـاض٠ت٢ ث ئٝكتػاز٣ ْاَ

َٝه٢ تـطٜـ يـ١بريّ ١ْنـ٢َ    خاضد٢ ئ١ّ باب١ت١ٜ١ ، ئ١َ١ ب١ض اغت٢ ئ١ّ ثطغٝاضاْ  ١ بٛٚ ن١ ئاض اغت١ّ نطا ، خـاَي
َٝـسا           ٠ٚنٛ َٛالس١ظ٠ف زاّ ب١ يٝص٣١ْ ٖاٚبـ ئـ١ٜٚـ ئ٠ٚ١ٜـ١ ئـ١ٚ ت١نًٝفـ٣١ نـ١ ئاؾـت٢ خـإ ئٝؿـاض٠ت٢ ث
ٍَ ئ١َ٠ٚ١ ئ١ٚ ت١نًٝف١ ٢ََٓٝ١ْ ، ب١َيهٛ ئ١ٚ ١َغ١ي١ٜ١ ١َغـ١ي١ٜ١ن٢ يـٛيٞ بـ٢َ ، ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١       َٓٝـ ي١ط١

ــؤ ز٠ٜٓ  ــ١نتإ ب ــ١نإ        صي١ْٜٚٛ َٝو ي١ساَي١ت ــ١ت ــ١ ي١ساَي ــ٠ٚ١ ، ر١ضظن َٝت ــ١ ض ؤٕ ب ــ١ّ ساَي١ت ــ٣٠ٚ١ ئ ــؤ ئ ــ٠ٚ١ ب ُ
َٝؿــ١ُضطا١ْ        َٜو بٜٛٚٓـ١ ، سهَٛــ١ت ثـ١الَاض٣ زإٚ ئاٜــا ئـ١ّ ث َٝؿــ١ُضط١ يـ١ْاٚ غــ١ْط١ض ١َطيٛع١ٜـ١ى يـ١ ث

َٝو ٜـإ ١ٜنػـ١ض ز٠غـت به١ْـ٠ٚ١ زٜفـاع يـ١خؤٜا          َٝهٝإ يـؤ بـ٢َ ي١الٜـ١ْ ٕ ئٝٓتٝعاض به١ٕ ١ٖتا ئ١َط٣ ت١نًٝف



 999 

َُٝٛا١ٜ ئ١ٚ ز٠غت١ٚاش٠ف ئ١ط١ض البسض٣َ خ١ضاخ ١ْٝ ، ظؤض غٛثاغـ٢ ٖـ١َٛٚ    به١ٕ؟، بؤ١ٜ ب١ س١قٝك١ت َٔ ث
 ال١ٜى ز٠ن١ّ.

َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/   َٝطب١ض  ط٣ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:د
 ر١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف: 

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜطـط ْٝـ١ يـ١ َـار٢ خـ١َيو بـؤ ئـ٣٠ٚ١ َطاد١عـ٣١             شَاض١ٜ٠ى يـ١ ئ١ْـساَإ باغـ    ٢ ئـ٠ٚ١ٜإ نـطز ئاٜـا ئـ٠ٚ١ ض 
َٝو بـ٢َ   َٝط  ١َسه٣١َ١ بها ، زاٚا تؤَاض بها ي١غ١ض ١ٖض ن١غـ َٝو َـار٢ ١ٖٜـ١ زاٚا٣       ،، ْـ١خ َٜـٔ ٖـ١ض ن١غـ ز٠ض

َٜهاض٣ ٜاغاٜٞ ئ١دماَس٠زض٣َ زش٣ ئـ١ٚ ن١غـ٣١ نـ١ زاٚا ي١غـ١ض٣ تؤَـاض ز٠نـط       ٢َٝ قإْٛ،  ض  ٣َ ، تؤَاض بها ب١ ث
ي١ئ١دما٢َ زاٚانطزْسا ئ١ط١ض ٖاتٛ ئ١ٚ ن١غ٣١ ن١ تاٚاْباض نطا١ٜ غ١غياْس٣ نـ١ ئـ٠ٚ١ بـ١ٚ نـاض٠ ١َٖيػـا١ٜ يـ١       
ٍَ ئ١دماّ ْـازا ،   َٜهاض٣ ٜاغا٢ٜ ي١ط١ ئ١دما٢َ ئ١ٚ ثط ؤش١ٜ٠ٜسا ب٠ٚٛ ن١ ئَٝػتا ي١ب١ضز٠َا١ْ ، ب١ ت١ئهٝس زازطا ض 

١َُٝ َٝتـ١ بـ١ قـإْٛ ، ١ٖضنـ١ْس٠         غ١باض٠ت ب١طؤض ٢ٜٓ ْا٣ٚ بط ٜاض٠ن١ بؤ قإْٛ ئ َُٝـإ باؾـ١ بب ف يـ١ يٝصْـ١ ث
ــ٢    ــ١اَلّ قا١ْْٛنــ١ ب ــ١َإ َــ١ر٢َٚٛٗ ١ٖٜــ١ ، ب ــٛا٢َْ    ،قــإْٛ ٚ قــ١ضاض ٖ ــاض ظٜــاتط ز٠ت باؾــو٠  ئ١طــ١ض ئٝعتب

، ب١ْػـب١ت ئـ٣٠ٚ١ ئاٜـا نـؤٕ     يؤئ٣٠ٚ١ َٛغائ١ي٣١ دعائٞ ، َـ١ز٢ْ٠ ٖـ١ضزٚٚن٢ بـ١قإْٛ بـ٢َ     رطاٚاْوز٠ب٢َ
َُٝـإ باؾـ١ ئ١طـ١ض زاٚا٣ غـٝاغ٣١          ئٝػجات ز٠نط٣َ؟، ١ٖضنـ١  َُٝـ١ ث َٝـسا ئ ْس٠ دـ١ْاب٢ ٠ٚظٜـطٜـ ئٝؿـاض٠ت٢ ث

َٝؿ١ُضط١ ت١ئٝس٣ ئ١ٚ ن١غ٣١ بهـاتٔ نـ١ ئـ٠ٚ١ بـ١ٚ      َٝري ٠ٚظاض٠ت١ن٢ ١َع٢ٓ ٠ٚظاض٠ت٢ ث ًَ ر١ق١ض٠ن٢ به١ٜٔ ب
١ٚ ن١ ناض٠ ١َٖيػتا١ٜ ي١ ئ١دما٢َ ؾؤض ف ، ب١ َػاز٠ق٣١ ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ بٝذي بؤ ئ٣٠ٚ١ ظٜاتط خ١َيو ئ

َٝؿ١ُضط١ ب١ْٚٛ ، رٝع٢ً ب١ٚ ناضا١ْ ١َٖيػإٚ ئ١ٚإ غٛٚز١َْس بٔ ١ْنٛ رطاٚاْو ت١رػـري   غا٣١ْ ن١ رٝع٢ً ث
بهط٣َ خ١َيها٢ْ تط ن١ تاٚاْٝإ ئ١دماَسا١ٜ ب١ٖؤ٣ ؾ١خػ٢ ٜإ ب١ٖؤ٣ نؤ١َاَل١ٜت٢ ئ١ٚإ غٛٚز١َْس ْـ١بٔ  

َٝت٠ٚ١ ض٠ئٞ ئ١ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ ئا ٜا يـ١زٚا٣ نـؤٕ قبـٛزي ز٠نـ١ٕ ٜـإ ْاٜهـ١ٕ؟،       ي١ٚا١ْ ، ئ٠ٚ١ف ١ٖض ز٠َٝٓ
َُٝــ١ يــ١ ض اثؤضت١نــ١َإ تــ١بٝع٢ قا١ْْٛنــ١ بــ٣٠ٚ١ ٖــاتبٛٚ بــ١ْا٣ٚ َٛت١ٖــ١ّ   دــ١ْاب٢ غــ١ضؤن٢ ث١ضيــ١َإ ئ
ٍَ ئـ١ٚ غـٝاغ١ زاْـ١بٜٛٚٔ ي١بـ١ض ئـ٣٠ٚ١             َُٝـ١ يـ١ يٝصْـ٣١ ٖاٚبـ١ف ي١طـ١ َٛت١َ١ٖ١ٕ ع١رٜٛٚإ ز٠نـ١ٜٔ ، ئ

َٛؾـ١ض٠ف ١َٖيػـتا١ٜٓ ٠ٚ ٖـٝض ض ؤش٠ى يـ١ ض ؤشإ ئ١ٚاْـ١ ئٝعتبـاض       طؤشيإ ئ١ٚا١ْ َٛت١ٖ١ّ ١ْٓٝ ب١ٚادب١ن٢ 
َُٝـ١ عـ١رٜٛٚإ ز٠نـ١ٜٔ ، ب     َٝػـتا ئ َٝري تاٚاْٝإ ١ٜ١ٖ ئ ًَ َٜٔ ب١تاٚاْباض ، ١ٖتا ب َٝػـتا يـ١دٝات٢    ْٝانط ًعـ١نؼ ئ

 عسّ َػا٤يتِٗئ٣٠ٚ١ ت١نطضيٝإ به١ٜٔ ، زٜفاعٝإ زَي به١ٜٔ ي١ب١ض ئ٣٠ٚ١ ئ١َ١ غٝاغ١َإ طؤض ٣ نطزَا١ْ )
َٝـسا )   إعأا٤ِٖ ٚ يٝؼ َٝبٝٓـ٢    اؿطنم١ ايهطزٜم١   ( ، ن١ي٣١ُٝ نٛضز٣ ١ْٖس٠ى بـطاز٠ضإ ئٝؿـاض٠تٝإ ث ئ١طـ١ض ت

١َُٝ به١ٕ طؤض ضيإ س١ض٠ن٣١ نٛضزضيإ نطزَا١ْ س١ض٠ن٣١ ت١س١ضٚض٣ نٛضزغتا٢ْ.  ض اثؤضت٢ ئ
َٜع سػٔ حمُس  َٝططٟ ض٠ / غٛب١ض   غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:د

 ر١ضَٛٚ ناى حمُس.
َٜع حمُس   اظيس ع٢ً )ؾاض٠ظٚٚض٣(:ب١ض 
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َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٜعإ ئ١ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٜعتا٠ٚ١ْٜــ١ سياْــ٣َٚ١ بٝهــ١ٜٔ بــ١ قــإْٛ َٓــٝـ    َٝػــتا ي١بــ١ض ز٠غــت٢ ب١ض  زٜــاض٠ رهــط٣٠ ئــ١ّ بط ٜــاض٣٠ نــ١ ئ
 ٚ َُٝــ١ َٝه٢ تاٜب١تــ٠ٚ١ ٖــات٠ٚٛ نــ١ ٖاتٛٚتــ١ يٝص١ْنــ٣١ ئ ٠ ثؿــتطري٣ دــ١ْاب٢ ٠ٚظٜــط ئ١نــ١ّ يــ١ نــ١ْس سايًَــ١ت

َٝؿـ١ُضطا١ٜتٝإ نـطز٠ٚٚ ئـ١ظأْ ١َرط٠ظ٠ٜـ١ى       ٖاتٛٚت١ يٝص٣١ْ ْا٠ٚخؤ ٠ٚنٛ ؾت٢ ؾ١خػ٢ ، ئ١ٚا٣١ْ نـ١ ث
َٜه٢ نٛؾـت٠ٚٛ يـ١ْاٚ ١َرط٠ظ٠نـ١ ت١غـ١ض         َٝو تاٚاْبـاض َٜٓ ٢ َـ١عًَٛات نـطا٠ٚ ، خػـتٜٛٚا١ْ    ٜٚن١ نـ٠ٚٛت١ ؾـٛ

َٝػتا ن١ؽ ٚ ناض٣ ئ١ٚ داؾ١ ٜا ئ١ٚ خؤرطؤؾ١ ٜا ئ١ٚ ئٝػت َٝو ، ئ دباضات١ ئ١ن٢َ ي١ َـ١سانِٝ  غ١ضؾا٢ْ ١ٜن
ؾهات ي١ ن١غ١ن١ ئ١نات نـ١ بطاٜـ١ن٢ نٛؾـت٠ٚٛ زٜـاض٠ ١َسه١َـ١ف سـ١ق٢ خؤٜـ١ت٢ نـ١ طـ٣َٛ يـ١ ز٠عـٛا٣            
َٝسا  َُٝٛا١ٜ ناى غ١ض١ْٖطٝـ ١ٖض ئٝؿاض٠ت٢ ث َٝهٔ ٠ٚنٛ د١ْاب٢ ٠ٚظٜطٚ ث ٠ٚضطط٣َ ، بؤ١ٜ ئ١َ١ ن١ْس ساَي١ت

َٝت١ زٜاضز٠ ، بؤ١ٜ ئ َٝهـ١     ب١ضطط٣ نطز١ْ ب١ضاغت٢ ي٠ٚ١ ١ْب ١َُٝ بريَإ ي٠ٚ١ نطزؤت٠ٚ١ نـ١ ئ١َـ١ نـ١ْس ساَيت
َٝـٓر بـؤ ؾـ١ف ؾـهات٢ ؾ١خػـ٢         َٝػـتا ث ١َُٝ ئاطازاضٜٔ ٠ٚنٛ يٝص١ْ تـا ئ َٝػتا ي١ نٛضزغتإ ١ٜ١ٖ ئ٣٠ٚ١ ن١ ئ ئ
ي١غ١ض خ١َيو ١ٜ١ٖ ، ب١اَلّ ئ١ط١ض ئ١َـ١ غـ١ض٣ طـطت بـ١ ت١ئهٝـس ظٜـاتط ئ١ناتـ٠ٚ١ ئـ١ٚ ناتـ١ ٖـ١َٛٚ نـ١ؽ            

 ١َُٝ َٜو بـؤ  ز٠غت٢ ت٣١ُٖٛ بؤ ئ َٜع ٖاتٛٚت١ غ١ض خ١ت بؤ ز٠ضنطز٢ْ بط ٜاض ٍَ سه١َٛت٢ ب١ض ٠ٚنٛ يٝص١ْ َي١ط١
َُٝـ١ يـ١ يٝصْـ١ٚ يـ١ ضاثؤضت١نـ٣١ سهَٛـ١تٝـ زاٚاَـإ           َٜطا ي٠ٚ١ بططٜٔ ، ي١باض٣٠ تـ١نٝف٢ قـا٢ْْٛ ئ ئ٣٠ٚ١ ض 

١نات٢ بـ١اَلّ يـ   ،١ْنطز٠ٚٚ ن١ؽ ١ْن٢َ ز٠عٛا ق١ٜسنا ، ز٠عٛا ١َٖٛٚ ن١ؽ ئـاض٠ظ٣ٚٚ خؤٜـ١ت٢ ق١ٜـس٣ ز٠نـا    
َٝط ا١ْ ١َٖيػـا٠ٚ ، نـ٠ٚٛ يـ٣َٚ١ ، ئـ١ٚ          َٝه٢ ؾؤض ؾـط ز٠عٛا ثؿتطري٣ ٚ ثؿتٝٛا٢ْ ئ١ٚ ن١غ١ بهط٣َ نـ١ بـ١ ئـ١ضن

َٜع ب َٜت٠ٚ١ ١ْى ؾت٢ ؾ١خػ٢ ١ْٖس٣َ ي١بطاز٠ضا٢ْ ئ١ْساّ ث١ضي١َا٢ْ ب١ض  اغٝإ نـطز نـ١ ؾـت٢    ن١غ١ دٝابهط
َٞ ٠َٛٝ ١ْيه ٠َٛٝ ْ ؾ١خػ٢ ث ئـ٣٠ٚ١ نـ١ دـ١ْاب٢ ٠ٚظٜـط باغـ٢ نـطز        ٚ زٜاض٠هٞ ي١ب١ت١نٝس٠ٚ٠ ؾت٢ ؾ١خػ٢ ث

َٜت٠ٚ١ ن١ ثؿتطري٣ ئ١ٚ ن١غ١ ئ١نـ١ٕ بـ٠ٚ١    َٝهؤؾ١ضا١ْف ز٠طط َٝه٢ ١َع٢ٓ ثؿتطري٣ بهاٚ، ئ١ٚ سعب١ ت ال١ْٜ
١َُٝ ؾت١ن١َإ ت١سسٜس بؤ ئ١ٜ٠ٚ١ ١ْٖس٣َ بطاز٠ض باغ٢ ؾ١ض ٣ ْا٠ٚخؤٚ ئ١ٚا١ْٜإ نـطز قـا٢ْْٛ    ١َٖيػا٠ٚ ، ئ

َٝت٢ قا١ْْٛنـ١ زٜـاض    َُٝـ١ باغـ٢ ؾـ١ض ٣ ْا٠ٚخؤَـإ ْـ١نطز٠ٚٚ ئ١ٚاْـ٣١ نـ١ بـ١ضططٜإ         غ١ض ي١ٚس٣١ َاْؿـ ٠ ئ
نطز٠ٚٚ ي١ س١ض٠ن٣١ ضظطاضخيٛاظ٣ ط١زي نٛضز ٚ تاٚاْباض ٚ خؤرطؤف ٚ داف ٚ ئ١ٚاْـ١ٜإ نٛؾـت٠ٚٛ يـ١نات٢    

َٞ ؾذي  َٝؿ١ُضطا١ٜتٝا ، ؾ١ض ٣ ْا٠ٚخؤ ٚ ئ١ٚا١ْ ب١ض اغت٢ نؤ١ََي َُٝـ١ف ي   ث ٍَ  ١َٖٛٚ داض٣َ بـاؽ ئـ١نط٣َ ئ ١طـ١
َٝؿا١ْٚ ئ١ٚا١ْف، ١َغ١ي٣١ ئ١ٚا٣١ْ ن١ ب١ؾـساضٜإ  ئ٠ٚ١ٜٔ  َٝو ز٠ضنط٣َ  بؤ ناض٠غ١ضنطز٢ْ ئ١ٚ ن ن١ قاْْٛ

َُٝـ١ باغـ٢ ئـ٠ٚ١َإ نـطز٠ٚٚ يـ١         َٜتـ٠ٚ١ ، نـْٛه١ ئ نطز٠ٚٚ ي١ ئ١ْفاٍ ٚ ئ١ٚا١ْ ب١ت١ئهٝس ئ١ّ ٜاغا١ٜ ْاٜاْطط
َٝؿـ١ُضط١ بـٕٛٚ ، يـ١ْاٚ ؾـؤض          َٝؿٓٝاض٠ن١ ئ٠ٚ١ بـ٠ٚٛ ئـ١ٚ ن١غـا٣١ْ نـ١ ث ف بـٕٛٚ ، باغـ٢ ئـ٠ٚ١َإ    ٜاغان١ ث

َٝت ظٚٚ ئٝػـتفاز٠ يـ١ّ قاْْٛـ١ بهـات ،      َٝت ي١ ئ١ْفاٍ ٚ ب َٝت ٚ ز٠غت٢ ١ٖبٛٚب ١ْنطز٠ٚٚ ن١ نابطا داف بٛٚب
ب١ت١ئهٝس ٠ٚنٛ د١ْاب٢ ٠ٚظٜطٜـ ضْٚٚـ٢ نـطز٠ٚ٠ ئٝػـتفاز٣٠ زَي ْانـا ، بؤٜـ١ ئـ١َٔ ٖـ١ض ئـ١ٚ ت١ٚظحياْـ١ّ          

 ١ٖبٛٚ، غٛثاغتإ ز٠ن١ّ. 
َٜع سػٔ حمُس غٛٚض  َٝط٠ / ب١ض   ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:د
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َٝؿـٓٝاض٠ى ٖـ١بٛٚ نـ١ َٛز٠نـ١ زاْٝؿـذي ٜـإ ئـ١ٚ            د١ْاب٢ ٠ٚظٜط قػ١ٜ١نت ي١غ١ض َٛز٠نـ١ ْـ١نطز نـ١ْس ث
َٜـِ ، ئ١طـ١ض قػـ١ٜ١ى ي١غـ١ض         َٜو ط١ض اْسٜاْـ٠ٚ١ بـؤ ضٚٚخـا٢ْ ض ش  نات٣١ ن١ٚا ١ٜن١ّ سه١َٛت زا١َظضا ١ْٖـس

 .ئ٠ٚ١ به١ٟ
َٜع ؾريٚإ ْاقح س١ٜس٠ض٠ٚ/٣ظٜط٣ زا  ز:ب١ض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝسا َٔ ١ٜن١ّ ١َٖيبصاضز٢ْ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ ن١ ي١  َٝؿوٜـ ئٝؿاض٠ئ ث َِٝ  19/5َٔ ١ٖض٠ٚنٛ ث ٠ َٔ ث

َٟ ، ظؤض غٛثاؽ. َٝت١ ئ١ٚ ضؤش٣٠ ن١ نؤتاٜٞ ب١ّ باب١ت١ ز  باؾ١ ئ٠ٚ١ بب
َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ َٝطب١ض   ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:د

َٝؿٓٝاض َٞ ٜـإ بط ٜـاض      ي١غ١ض ئ١غاغ٢ ث ٣ ئ١ْساَإ غٝاغ٣١ َازز٠ن١ به١ٕ بؤ ز٠ْط زإ ، بؤ ئـ٣٠ٚ١ قـإْٛ بـ
َٝت١ قـإْٛ ، بـا    َٜت ١َٖٛٚ ال ١ٖتا سه١َٛت ، يٝص١ْ ، ١َٖٛٚ ال ضاظٜبٕٛٚ ي١غ١ض ئ٣٠ٚ١  ن١ بب ز٠ْطسا٢ْ ْاٚ

٣٠َٛٝ تٝا ١ْبٛٚ ئ١ٚ ٠ٚخت١. َٝؿٓٝاض٣ ئ َٜٓسض٣َ ئ١ط١ض ث  ر١ضَٛٚ ناى ناضزؤ. غٝاغ١ن١ خبٛ
َٜع ناضزؤ حمُس ثريزاٚز:ب  ١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض
، بـ١اَلّ خـؤ٣ بـ١ ض٠ٚٚ     ١ٖضن١ْس َـٔ ثؿـتٝٛا٢ْ ز٠نـ١ّ ٖـٝض ططرـت يـؤ ئـ١ٚ ثـطؤش٠ ٜاغـا١ٜ زضٚغـت ْـ١ب٢َ           

ــط ؤش٠ بط    ــ١ ث ــ١ ب ــ١ٜط ٠ٚ ئ١َ ــا١ٜن١ٚ ث ــ١ض و     ٜاغ ــإْٛ ي١غ ــ٠ٚ١ ق ــؤٕ ز٠ٜه١ٜٓ ــتا ن َٝػ ــ١ ئ ــه١ف نطاٜ َٝؿ ــاض ث ٜ
َٝري. ئ١غاغ١ى؟ ١ٜع٢ٓ ئ١َٔ ١َب١غتِ  َٜٓسض٣َ؟ بؤ ؾت٢ قا٢ْْٛ ْاي َٝس٠ث١ض   ئ١ٜ٠ٚ١ نؤٕ ئ١ٚ ؾتا١ْ ت

َٜع سػٔ حمُس غٛٚض٠ /  َٝطب١ض   ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:د
 ر١ضَٛٚ ناى رطغت.

َٝط٣ ث١ضي١َإ: َٜع رطغت اظيس عبسي١ً/ غهطت  ب١ض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٛٝ َٝت ب١ ؾ ١َُٝ ب َٝسا١ْٝ ثطؤش١ٜ٠ى بؤ ئ ١َُٝ ؾعٛض به١ٜٔ ئإ بـعاْري بـ١   ٖٝض خماي١ر٣١ قا٢ْْٛ ت ٣٠ بط ٜاض ئ
َٝــط٠ نــ  ٣٠َٛٝ قــإْٛ بــت باؾــو٠ ، ت١بعــ١ٕ ٖــ١ضزٚٚ َــٛيع٠َٔ بــ١ؽ ي هٛ ئــ١ٚ قاْْٛــ١ ئــإ ئــ١ٚ بط ٜــاض٠ ْٛؾــ

ــ١ز٢ْ٠        ــئٛي١ٝت٢ َ ــ١ظائ٢، ١َغ ــئٛي١ٝت٢ د ــ١ ١َغ ــإْٛ ٖاتْٛٚ ــ١ْاٚ زٚٚ ق ــ١نات ي ــ١ت ئ ــ٣١ زٚٚ باب َعاي١د
َٜذي ْـ١ بـ١ بط ٜـاض بـذي ، ٠ٚنـ٢ تـطٜـ       ١َرطٚٚظ٠ ناض٠غ١ضنطز٢ْ ئ١ٚ زٚٚ ١َٚظٚع٣١  قا٢ْْٛ ب١ قإْٛ بهط

َٜـذي ،           َٞ ز َٜـو تـ١ْفٝع٣ ئ١نـ١ٕ ٚ ئٝٓتٗـا٣ ثـ َٜذي نـ١ داض ٠ٚى عٛضر١ى بطٜاض زائ١ُٕٝ بؤ ساَي١تـ١ى بـ١ناضز
َِٝ ئٝػتػــٓائات٢ ْٝــ١ ئٝػتػــٓائاتٝـ ١ٖٜــ١ بــ١ؽ ٠ٚى    بــ١ضز٠ٚاّ ْــابذي ، ئــ٠ٚ١ ٠ٚى قاعٝس٠ٜــ١ن٢ عــاّ ْــاَي

ؾه١ٜ١ً ، ب١ؽ ١َٚظٚع١ن١ ب١ٚ ؾه١ً ناض٠غ١ضبه١ٜٔ نْٛه١ زٚٚ ١َٚظٚع٢ قا١ْْٓٝٛ  قاعٝس١ٜ٠ن٢ عاّ ب١ٚ
 بؤ ناض٠غ١ض نطز٢ْ زٚٚ ١َٚظٚع٢ قا٢ْْٛ ١َرطٚٚظ٠ ب١ قإْٛ بذي ١ْى ب١ بط ٜاض بذي ، ظؤض غٛثاؽ. 

َٝطط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛٚض٠ / د  ب١ض 
 ر١ضَٕٛٚ بؤ غٝاغ٣١.
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َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١  ظاظ:ب١ض 
 د١ْاب٢ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.

َٝؿـــٓٝاض نـــطا نـــ١ تاضخيـــ١نإ بائ١ٚاْـــ١ ٜـــ١نالٜٞ به١ٜٓـــ٠ٚ١ ئاٜـــا ٖـــ١تا   َٝـ ئـــ٣٠ٚ١ غـــٝاغ٣١ بهـــ١ٜٔ ث ثـــ
با ئ١ٚا١ْ ١ٜنالٜٞ به٠ٚ١ٜٓ١ ١ٖتا بتٛاْري غٝاغ١ن٣١ ب١  4/7/1993ٜإ  4/6/1993ٜإ  19/5/1993

َٜط٣٠ ٣ٚ به٠ٚ١ٜٓ١ ٠ٚ   ببٛٚضٕ. 3119طٛ
َٜع سػٔ حمُس  َٝطغٛٚض٠ / ب١ض   ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:د

 ر١ضَٛٚ ْاغه١خإ.
َٜع ْاغو ت  رٝل عبسايهطِٜ:ٛب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝـ ْا٠ٚض ؤن٢ ٜاغان١ قػ١ ي١غ١ض عٝٓٛا١ْن٣١ ١ٖبٛٚ ، عٝٓٛا١ْن٣١ ١ٜنالْان٠ٚ١ٜٓ١؟.   ث

َٝطط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛٚض٠ /د  ب١ض 
 ر١ضَٛٚ ناى عُط.

َٜع   عُط قسٜل حمُس ١ٖٚضا٢َ:ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٓٝاض٠ناْٝـ َـٔ زاٚائ١نـ١ّ ئـ١َط ؤ تـ١ْٗا بـ١ؽ       ي١ب١ض ططٜٓطٞ ٚ ١ٖغتٝاض٣ ئ١ّ ثطؤش١ٜ٠ ، ي١ب١ض ظؤض٣ ث
َٜع ٠ٚظٜـط٣ زازٜــ بـؤ            َٝه٢ ظٜاتط بـسض٣َ ٖـ١ّ بـ١ يٝصْـ١ ٖـ١ّ بـ١ بـ١ض ت١ْٗا َْٛاق١ؾ٣١ َازز٠نإ بهط٣َ نات

َٟ زا َٝٛاظ ٣٠َٛٝ خـطاخ  ئ٣٠ٚ١ ب١ ؾ َٝو زضٚغت ١ْب٢َ بؤ٣٠ٚ ي١ حمانِ ب١ ؾ َٓٝ َٜت٠ٚ١ غب٣١ ض ؤش ٖٝض ن١ي َٜصض بط 
َٝٓط٣َ ، ظؤض غٛثاؽ.   ب١ناض بٗ

َٝطط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛٚض٠ /د  ب١ض 
 ر١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚبـ.
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

 د١ْاب٢ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.
٣  19اضخيـ١نإ ٜـ١نال به١ٜٓـ٠ٚ١ ئـ١ٚدا بتـٛاْري غـٝاغ٣١ بهـ١ٜٔ ، ئاٜـا ٖـ١تا          ب١ضا٣ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف بـا ت 

...... 
َٝطري٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛٚض٠ /د  ب١ض 

٠ٚ١َٜٓ بٝد١ٜٓ١ ز٠ْطسإ نا١َ زٚٚض٠ ئ١ٚ.   ١ٜى ب١ٜ١ى تاضخي١نإ خبٛ
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض

19/5/1993..... 
َٜع سػٔ حمُس  ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:َٝطدض٠ / غٛ ب١ض 

٢َٝ باؾ١ تا  4/7 ًَٓس نا، ر١ضَٛٚ. 4/7ز٠ز١ٜٓ٠ ز٠ْطسإ ن٢َ ث  ئ١ّ ٜاغا١ٜ ْارٝع ب٢َ ز٠غت٢ ب
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٢َٝ باؾ١ تا  تـاضخي٢ ت١غـبٝت٢ سهَٛـ١ت٢     4/7/1993ئ١ٚ ٜاغا١ٜ ؾاٌَ ب٢َ يٛزي ئ١ٚا١ْ بهـا تـا    4/7ن٢َ ث
٢َٝ باؾ١ تا ئ١ٚ تاضخي١ ب٢َ ز٠غـت  ٢َُٜ نٛضزغتا١ْ،ن٢َ ث َٝؿـا ز٠غـت         ١ٖض ًَٓـس بهـا، تهـا ز٠نـ١ٜٔ ئ١طـ١ض يـ١ ث ٢ ب

ًَٓـس ز٠نـا، نـ٢َ          َٝـط٠ ١َطيٛعـ١ ٜـ١ن٢ تـط ز٠غـت ب ١َُٝ ئ١ّ غ١ض٠َإ ت١ٚاٚ نطز٠ٚٚ ئ١ٚدا ي ًَٓسن١ٕ زٚا٢ٜ ئ ب
ٍَ ئ١ٜ٠ٚ١ تا  ٓـ   4/7ي١ط١ ًَ ٍَ ْٝـ١ ، )  ( ئ١ْـساّ ي١ط١َيـ١، نـ٢َ ي   94سنا، )ئ١ٚ ٜاغا١ٜ ؾاٌَ ب٢َ ز٠غـت٢ ب ( ١15طـ١
١ْٝ ٍَ َٝص١ٜٚٚن٢ تط. . ئ١ْساّ َي١ط١  ر١ضَٛٚ يٝص١ْ َ

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 
 د١ْاب٢ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.

 .1993، ١ٜن١ّ زاْؿت٢ٓ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ غاَي٢ 4/6/1993
َٜع سػٔ  حمُس غٛٚض٠ / َٝطب١ض   ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:د

٢َٝ باؾ١ تا ١ٜن١ّ زاْٝؿت٢ٓ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ ي١  ًَٓـس نـا ، )  ئ١ّ ٜاغاٜ 4/6ن٢َ ث ( ١9 ؾاٌَ ب٢َ ز٠غت٢ ب
ٍَ ١ْٝ ظٜاتط٠ ي١ )  (. 9ئ١ْساّ ي١ط١َي١، ن٢َ َي١ط١

َٝص١ٜٚٚن٢ تط.  ر١ضَٛٚ يٝص١ْ َ
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

 د١ْاب٢ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ. 
 ضؤش٣ ١َٖيبصاضز٢ْ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ.  19/5/1993

َٜع  سػٔ حمُس غٛٚض٠ / َٝطب١ض   إ:ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َد
ٍَ ئ١ٜ٠ٚ١ ئ١ّ ٜاغا١ٜ تا  ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ ؾاٌَ ب٢َ بـا   ض ؤش٣ ١َٖيبصاضز٢ْ ١ٜن١ّ 19/5/1993ن٢َ ي١ط١

ًَٓس بها ، ) َٝٓر ظٜاتط ، )5ز٠غت ب ٍَ ١ْٝ ، ظؤض١ٜ١ٜٓ ي١ ث ٍَ ئ٠ٚ١ بٛٚ ن١ 94( ئ١ْساّ ، ن٢َ ي١ط١ ( ئ١ْساّ ي١ط١
 ث١غٓسنطا.... 4/7ن١ٚات١  4/7ؾاٌَ ب٢َ تا 

َٝؿٓٝاض٣    .١ْ١٠ٚ١ ز٠ْطساْدتط َا٠ٚ ر١ضَٕٛٚ بٝث
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

 د١ْاب٢ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.
َٝؿٓٝاض٣ تط ١ٖبٛٚ ن١ تاضخي١ن١ ببٝت١   .9/4/3119ث

َٜع سػٔ حمُس غٛٚض٠ / َٝطب١ض   ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:د
ــت١       ــ١ ضاغ ــطٜـ ١ٖٜ ــ١ن٢ ت َٝصٜٚٚ ــ١ َ ٢ًَ ثطؤش٠ن ــ ــؤ ئ١غ ــ٠ٚ١ ب َٜٓٝ ــ٣٠ٚ١ بط١ض  َٝـ ئ ــ ــ١ ض ؤش٣ 9/4/3119ث ٜ

َِٜ ن٢َ ي١ط١َي ًَٓسنا ، )ضٚٚخا٢ْ ض ش ٍَ ١ْٝ ئ١ٜٚـ ي١ زٚٚ ظٜاتط٠.( ئ١ْساّ ي١3 ز٠غت٢ ب  ١ط١َي١ ، ن٢َ ي١ط١
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

 د١ْاب٢ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.
٢ًَ ثطؤش٠ن١ َاْط٢ ئاظاض٣ غاَي٢   .1991ئ١غ

َٜع سػٔ حمُس َٝطٛض٠ / غ ب١ض   ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:د
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٢ًَ ثط ؤش٠ن١ ٖات٠ٚٛ ن١ ؾـاٌَ بـ٢َ تـا     َُٝـ١ ز٠خي    7/9/1991ي١ ئ١غ ْـ  ثط ؤش٠نـ١ ٚا ٖـات٠ٚٛ ئ  ١٠ٚ١ٜٓـ١ ز٠ْطسا
ٍَ ْري؟.  ي١ط١َئ ٜإ ي١ط١

 ر١ضَٛٚ ناى ع٢ْٛ.
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

 د١ْاب٢ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.
َٝسا ١ْٝ.(٣ 7) 1991ي١ ثط ؤش٠ن١ تاضخي١ى نطا١ٜ٠ٚ ت١ْٗا ْٛٚغطا١ٜ ئاظاض غاَي٢   ت

َٜع سػٔ حمُس  َٝطٛض٠ /غب١ض   ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:د
ٍَ ١ْٝ ئ١ٜٚـ ظٜـاتط٠ يـ١    1991ز٠خي١ٜٓ١ ز٠ْطسإ تا ئاظاض٣  ًَٓسنا ، ن٢َ ي١ط١ ؾاٌَ ب٢َ ن٢َ ي١ط١َي١ ز٠غت٢ ب

َٝػتا ن١ ئ٠ٚ١ ت١غبٝت بٛٚ  َٝـسا، بؤٜـ١ ئـ١ٚ ض ؤش٠    94ن١ ) 4/7/1993شَاض٠ن١ ، ئ ( ز٠ْط ، ظؤض١ٜٓ ز٠ْط٢ ث
َٜه٢ تط. بٝت ز٠ب٢َ.ت١غ َٝؿٓٝاض  ر١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف بؤ ث

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 
 د١ْاب٢ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.

َٝٝـإ باؾـ١ بهـ١ٓٝ غـ١ض بططـ٣١ ز٠َٚٚـ٢ ثط ؤش٠نـ١ يـؤ غـٝاغ٣١ ْٝٗـا٢ٜ            زٜاض٠ ئ١ْساَا٢ْ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ث
َٝ ٍَ نؤ٣ ٜاغان١ ن١ ز٠ب ٖـ١تا ئ١ْـساَا٢ْ ث١ضيـ١َإ بتـٛأْ ز٠ْطـ٢       ت١ ٜاغا زٚا٢ٜ ٜاغا١ٜن٣١ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١ي١ط١

 ي١غ١ض بس٠ٕ.  
َٜع سػٔ حمُس َٝطط٣ ٚٚض٠ /  ب١ض   غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:د

 به١ٓ غ١ض َازز٣٠ زٚٚ زٚا٢ٜ ز٠ْط ي١غ١ض َازز٠نإ ز٠ز٠ٜٔ.
 
  

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 
 د١ْاب٢ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.

 بط ط٣١ ز٢َ٠ٚٚ ثط ؤش٠ن١:
ُٗر املٛقمٛفر ٚ املؿمُٛير باسهماّ ايأكمط٠ االٚىل َمٔ ٖمصا ايكمطاض ٚ تغًمل ايتشكٝكمات          ثاْٝا: ٜطًل غطاح املمت 

 املتعًك١ بِٗ َامل ٜهْٛٛا َتُٗر اٚ َٛقٛفر عٔ دطا٥ِ اخط٣.
َٜع سػٔ حمُس َٝطري٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:غ ب١ض   ٛض٠ / د
 نٛضز١ٜن٣١.

َٜع ؾؤض ف جمٝس سػري:  ب١ض 
َٜٔ ٚ ئ١ٚ ز٠ّٚٚ: ئ١ٚ تؤ١َتباض٠ ضاطرياٚا٣١ْ س َٜت٠ٚ١ ئاظاز بهط ٛن١ُنا٢ْ بط ط٣١ ١ٜن٢َ١ ئ١ّ بط ٜاض٠ ز٠ٜاْطط

َٜٔ ت١ْٗا ئ١ط١ض ي١غ١ض تاٚا٢ْ تط تؤ١َتباض ٜإ ضاطرياٚ بٔ. َٝٝا٠ٚ١ْ زاخبط َٝهؤَي١ٓٝٚا٣١ْ ث٠ٜٛ١غت١ ث  ي
َٜع سػٔ حمُس َٝط ٛض٠ /غ ب١ض   ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:د
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 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ض٠ئٝتإ.
َٜع قباح بٝت   ؾهط٣: ي١ًاب١ض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض
ثاْٝا: تٛقف ٚقأا ْٗا٥ٝا االدطا٤ات ايكا١ْْٝٛ املتدص٠ عمل املؿمُٛير باسهماّ ايأكمط٠ )اٚال  َمٔ ٖمصا ايكمطاض ٚ        

 خي٢ً غبٌٝ املٛقٛفر َِٓٗ ساال َامل ٜهْٛٛا َتُٗر اٚ َٛقٛفر عٔ قهاٜا اخط٣.
َٜع حمُس اظيس ع٢ً)ؾاض٠ظٚٚض٣(:  ب١ض 

 ث١ضي١َإ. د١ْاب٢ غ١ضؤن٢
َٜتــ٠ٚ١   َٜهــاض٠ ٜاغــاٜا٣١ْ ز٠ضٖــ١م ئ١ٚاْــ٣١ سٛنُــ١نا٢ْ بط طــ٣١ ١ٜنــ٢َ١ ئــ١ّ بط ٜــاض٠ ز٠ٜاْطط ز٠ّٚٚ: ئــ١ٚ ض
َٜٔ ٚ تـ١ْٗا        َٜٔ ٚ ئ١ٚا٣١ْ ضاطـريإٚ ز٠غـت بـ١د٢َ ئـاظاز ز٠نـط ١ٜ٠َٛٝن٢ نؤتاٜٞ ضاز٠طري ططتطا١ْٚت١ ب١ض ب١ ؾ

 ئ١ط١ض ي١غ١ض ن١ٜػ٢ تط تؤ١َتباض ٜإ ضاطرياٚ بٔ.
َٜع َٝط ب١ض   ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:سػٔ حمُس ٚٚض٠ / د

 ر١ضَٛٚ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط٣ زاز.
َٝطٚإ ْاقح س١ٜس٠ض٠ٚ/٣ظٜط٣ زاز: َٜع ؾ  ب١ض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝبُٝٓٝإ ١ْٝ، ظؤض غٛثاؽ. ٍَ ز٠ق٢ َازز٠ن١ّ، ٖٝض ت  َٔ ي١ط١

َٝط َٜع سػٔ حمُس  غٛض٠ /د  ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 
 ر١ضَٛٚ ناى غ١ض١ْٖط.قػ٣١ ي١غ١ض ئ١ّ َازز٠ ١ٜ١ٖ.  ن٢َ ئ١ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ

 
 

َٜع غ١ض١ْٖط رطز حمُس:  ب١ض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

١ََٗٝا ذبكٌٝ ساق١ً ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ بط ط٣١ ١ٜن١َـ٠ٚ١ ١ٖٜـ١، بؤٜـ١ ظ٠ضٚض٠     ٍَ بط ط٣١ غ بط ط٣١ ز١ّٖٚٚ ي١ط١
١َُٝ بط ط٣١ ١ٜن١ّ ١ٜنال٢ٜ به٠ٚ١ٜٓ١ بؤخؤ٣ زٚٚ بط ط١ن٣١ تط ئؤتؤ َُٝـ١   ئ َاتٝه٢ ئ١ض ٚات ، ١ٜع٢ٓ ْـانط٣َ ئ

١َّٗٝ ، غٛثاؽ. َٞ ئ٣٠ٚ١ ق١ضاضَإ ي١غ١ض زاب٢َ به١ٓٝ غ١ض بط ط٣١ ز١ّٖٚٚ ٚ غ ًَري ب١ب َٝ َٝب  بط ط٣١ ١ٜن١ّ د
َٝط َٜع سػٔ حمُس غٛض٠ /د  ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى حمُس.
َٜع حمُس اظيس ع٢ً)ؾاض٠ظ  ٚض٣(:ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝو ن١ؽ طـريا٠ٚ ي١غـ١ض ئـ١ٚ ن١ٜػـا١ْ ، بؤٜـ١       َٝػتا نؤ١ََي بط ط٣١ ز٠َٚٚٝـ ظ٠ضٚض٠ بؤ ئ٣٠ٚ١ ب٢َ ، نْٛه١ ئ
َٜػــتا َــٔ ضٚٚمن نــطز٠ٚ٠ بــؤ دــ١ْابتإ      ، َٜٔ بط طــ٣١ ز٠َٚٚــٝـ ت١ئهٝــس٣ زَي ئ١ناتــ٠ٚ١ٚ ئ١ٚاْــ١ف ب١ضبــسض
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َٝهطا َٝو ن١ؽ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ئ١ّ ن١ٜػا١ْ ، ي١غ١ض ن١ٜػ٢ ؾ١خػ٢ ؾهات٢ ي ٠ٚ ، طريا٠ٚ يـ١ ١َسانُٝـ١ ،   نؤ١ََي
َٝـت بؤئـ٣٠ٚ١ ئ١ٚاْـ١ف نـ١ طـريإٚ         ١َُٝٚ ئ٢ يٝص١ْن١ ظ٠ضٚض٠ نـ١ تٝاٜـا ب بؤ١ٜ بط ط٣١ ز٠ّٚٚ ب١ ق١ْاع١ت٢ ئ

 ب١ضبٔ، غٛثاؽ.
َٜع سػٔ حمُس غ  ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:َٝطٛض٠ /دب١ض 

َٝٝٓـ١ بط طـ٣١ زٚٚ بـ           َٝػـتا ئ ١َب١غت٢ نـاى غـ١ض١ْٖط يـ١ ١ٜنالنطزْـ٣٠ٚ١ بط طـ٣١ ١ٜنـ١ ئٝٓذـا ب ُـ١  ١َٝاَلّ ئ
١َٜٓٝ غ١ض  غٝاغ١ نـطزٕ ٚ، ز٠ْطـسإ ي١غـ١ضٜإ.    َْٛاق١ؾ١ٜ١ن٢ ١َرتٛح ئ١ن١ٜٔ ي١غ١ض بط ط٣١ زٚٚ زٚاٜٞ ز

 ر١ضَٛٚ ناى د١َاٍ.
َٜع طياٍ   ابطاِٖٝ: طاٖطب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض
ٜــاْٝـ ػمما٤ي١  َْــاظامن ي١بٝساٜــ١تا عٓــٛا٢ْ قا١ْْٛنــ١َإ ٜــ١نالَإ ْــ١نطز ٠ٚى خــؤّ ئــ١ّ ٜٚػــت )عــسّ    

َٝذي )اغيًتشــل( ٠ٚ ٜٚ َٓٝ َٝٔ  بهــات٢ ، الظَــ١ ئــ٠ٚ١ ئٝتفــاق٢ ي١غــ١ض  ٝئــ١َ ــ ًَ هــ١ٕ ، خــاَي٢ ز٠ّٚٚ ئــ١ّ َازز٠ٜــ١ ب
َٜتــ١ زٚٚ بططــ١ ٜــإ ٜــ١ى ٚ زٚٚ ٜــاْٝـ ا ، ب، ٠ٚ ٚؾــ٣١ )تٛقــف ٚقفــا   َٝؿــٓٝاض زنــ١ّ بهط ر١قــ١ض٣٠ ز٠ّٚٚ ث

َٜذي بٓٛٚغٔ )تٛقف ْٗائٝا( ٠ٚ س١  تا زٚا٣ ، ظؤض غٛثاؽ.ْٗائٝا( ئ١ٚ )ٚقفا( البسض
َٜع سػٔ حمُس  َٝطب١ض   ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:غٛض٠ /د

 ر١ضَٛٚ ئا١ْٖط خإ.
َٜع ئا١ْٖط عاضف   ف:ٚضؤب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٜع ٠ٚظٜـط٣ زاز ثطغـ٢ طـؤئ تـ١بٝعات٢ ئٝكتٝػـاز٣ ،        َٔ ١ٖض ي١ ر١ق١ض٣٠ ١ٜن١َٝـ يؤ١ٜ غٛئاي١ن١ّ ي١بـ١ض

٠ٚ١َُٝ ئ١ٚ نات٢ ت١بٝعات٢ ئٝكتٝػـاز٣ ْـ١بٛٚ بـ١   ضاغت١ قا٢ْْٛ ئٝػالس٢ ظضاع٢  ًَ َٜه٢ زٜـ ز٠ٜ ؽ ٖـ١تا  داض
ٚ  ن١ َٛؾه١ٜ١ًٝ يؤ ٠ٚظاض٠ت٢ ب١ي١زٜات ، ت١بٝعات٢ ئٝكت١ْٖٚٛٝ َِٜ ١ٖٜـ١ ١ْٖٛ نـ١  ػاز٣ ي١غ١ض بٛزد٣١ ٖـ١ض

َٝهٝإ ، زٚٚ : )تٛقف ٚقفا ْٗائٝا َٝ االدطا٤ات ايكا١ْْٝٛ ئ٠ٚ١ ١ٜن  ،هطا(ئ٣١ ئ١ز٣ ١ٜن١ى ي١ خاضٜر ؾها١ٜت٢ ي
َٝهطزبٛٚ نٛ ئ١ٚ ن١ٜػ٣١ َعاي١د١ ز٠ن١ٜٔ؟، ظؤض غٛثاؽ. ١َٛغ١ي١ٕ َ  ١ْظ١َ٠ن٢ ئ١د١ٓب٢ ؾها١ٜت٢ ي

َٝط َٜع سػٔ حمُس غٛض٠ /د  ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 
َٝؿ١ٚا.  ر١ضَٛٚ ناى ث

َٝؿ١ٚا ت َٜع ث  رٝل َػسٜس :ٛب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝٓـا٠ٚ     ٠ٚ١ ز٠نا ن١ َٛت٠ٚ١َٜٓٝٓ١ٗ باؽ يزٜاض٠ ئ١ط١ض خاَي٢ ز٠ّٚٚ خبٛ ٢َ ١َٚقٛرري  ٚات١ بـ١ دـ١َع ْـا٣ٚ ٖ
ن١ ئ١َا١ْ بْٛٚٝإ ١ٜ١ٖ ، ي١ال١ٜن٢ تطٜـ باؽ ي٠ٚ١ ز٠نا ن١ تـ١سكٝكات ١ٖٜـ١ ئ١َـ١ ب١َيطـ٣١ ئ٠ٚ١ٜـ١ نـ١       
ــٝـ ئ١َــ١ ئــ٠ٚ١       َٜه ــ١ّ ن١ٜػــ١ ٠ٚ تــ١سكٝكٝـ ١ٖٜــ١ ، ض ــريا٠ٚ ي١غــ١ض ئ ــ١ْس نــ١ؽ ط سهَٛــ١ت ز٠ظاْــ٢َ ن

٢ََٓٝ ن١ئ١ّ ١َت زٜطاغ٣١ نطز٠ٚٚ ، بؤ١ٜ ب١ ثط ؤش٠ ٜاغـا ْـ٣١ ْـاضز٠ٚٚ    ، ثط ؤش٠ بط ٜاض٠ ٠ٚ سهٛ ثط ؤش٠ ز٠غ١غي
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َُٝٛاٜـ١ ئ١َـ١           َٝـسا٠ٚ ، َـٔ ث بؤ ئ٣٠ٚ١ ئ١ّ بط ٜاض٠ ناض٠غ١ض٣ ئ١ّ زٚٚ ساَي١تاْـ١ بهـا نـ١ خؤٜـإ ئاَاش٠ٜـإ ث
َُٝـ١ بطٜـاض٣ ي   ب١ َٜو ي١دؤض٠نإ ز٠غت ٠ٚضزإ ٜإ ت١زاخٛي١ ي١ ز٠غ١اَلت٢ ق١ظائ٢ نـ١ ئ ١غـ١ض ز٠ز٠ٜـٔ ،   دؤض

ت١قسِٜ نطا٠ٚ ئ١ٚ ض اثؤضت١ ٖـ١ض   3/6ب١ ب١َيط٣١ ن٢؟ ب١ ب١َيط٣١ ئ٣٠ٚ١ ن١ ئ١ط١ض ي١ ض اثؤضت٢ َٛؾت١ض٠ى 
َٝسا٠ٚ ي١  َٜٓسْـ٣٠ٚ١    ٠ٚ37/5ى خؤٜإ ئاَاش٠ٜإ ث ض٠ٚا٣١ْ يٝص٣١ْ قا٢ْْٛ ٚ يٝص١ْنا٢ْ تط نـطا٠ٚ زٚا٣ خٛ

ــ١ّ   ــ١ّ ضؤش٣ زٚٚؾ ــ١  ١ٜ3/6ن ــ٠ٛٝ ٚات ــ١تإ ْٛٚغ ــ ض اثؤضت١ن َ غ ــ٣١ ،  ــت٢ يٝصْ ــ١ض ز٠غ ــت١ض٠ى ٢َ ضؤش ي١ب ٛؾ
َٝـ٠ٛ     َُٝٛا١ٜ ٠ٚ ثطغٝاضٜـ ز٠ن١ّ ي١ يٝص٣١ْ َٛؾـت١ض٠ى ئاٜـا ئ زا١ٖب٠ٚٛ بؤ زٜطاغ١نطز٢ْ ئ٠ٚ١ ، بؤ١ٜ َٔ ث
َٝه٢ ٚا س١غــاؽ ثطغــتإ بــ١ ز٠غــ١اَلت٢ قــ١ظائ٢ نــطز؟ ئــ١ٚإ ئــ١ٚ ن١ٜػــا٣١ْ نــ١ الٜاْــ١ يــ١      ي١غــ١ض ن١ٜػــ

َٝػتا ضاطريإٚ نـ١ْسٕ؟ شَاض٠ٜـإ نـ١ْس٠؟، بؤٜـ١      ١َضس١ي٣١ ت١سكٝكسا١ٜ ٜإ ئ١ٚ ن١غا٣١ْ َٛت١ٖ١َٔ ٚ ئ
َِٝ ٚا١ٜ ب١ضاغت٢ ئ١َ١ زٜطاغ٣١ ٚضز تط٣ ز٣َٚ٠ ١ٖض٠ٚنٛ باغِ نطز ١ََٖٛٚإ باؽ ي٠ٚ١ ز٠نـ١ٜٔ نـ١    َٔ ث
١َُٝ ز٠غـت يـ١ ز٠غـ١اَلت٢ قـ١ظائ٢      َٜٝٛػت ب٠ٚ١ ز٠نا ن١ ئ ٜاغا غ١ض٠ٚض ب٢َ بؤ١ََٖٛٚإ ٠ٚنٛ ١ٜنب٢َ ، بؤ١ٜ ث

٠َٛٝ ٠ٚنٛ يٝص٣١ْ َٛؾت١ض٠ى س١قـ١ ض٠ئـٞ ئـ١ٚاْتإ ٠ٚضططتباٜـ١ ، بط ٜـاض٣      ٠ٚض١ْز٠ٜ ٔ ي١ ناضٚ باض٣ ئ١ٚإ ئ
َٝػتا ئ١َ١ قػ٣١ ي١غ١ض ز٠ن١ٜٔ، غٛثاؽ. َٝه٢ ٚا ١ٖغتٝاض ن١ ئ  ئ١ٚإ ٠ٚ ض٠ئ٢ ئ١ٚإ ن١ٝ ي١غ١ض باب١ت

َٝط َٜع سػٔ حمُس غٛض٠ /د  ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 
َٜٓس بؤ٠ٚ ئ١ط١ض  ًَٓسناْا٠ٚنامن ١ْخٛ َٝو قػ٣١ ١ٖب٢َ ز٠غت٢ ب  ئاطاّ زَي ١ْبٛٚب٢َ.  ،ن١غ

 ر١ضَٛٚ ب١ٜإ خإ.
َٜع ب١ٜإ غ٠ٌٜٛٝ   :عجُإب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝـ ئ٣٠ٚ١ ناى حمُس ؾاض٠ظٚٚض٣ قػإ بها ئ١َٓٝـ ثطغـٝاض٠نِ ٖـ١بٛٚ ئاٜـا نـ١ؽ ١ٖٜـ١ طرياٜـ١        غ١ض٠تا ث

َٝتـاٚإ      ي١غ١ض ئ١ٚ باب١تا١ْ؟ ئ١ط١ض ن١ؽ ١ٜ١ٖٚ طريا١ٜ ٚ ئٝػجات٢ نطز ن١ ١ٜ١ٖ طرياٜـ١ سـ١م ٚاٜـ١ ئ١طـ١ض ب
٠ٚ١َٜٓ َا٣٠ٚ  ٠ٚ١َٜٓٚ ق١ض٠بٛٚف بهط بٛٚ ٚات١ ي١غ١ض ئ١ٚ ١َغ١ي١ٜ١ زٚا٣ ئ٣٠ٚ١ ئاظازنطإ با ثازاؾتٝـ بهط

 ئ٠ٚ١ْس٠ نات٣١ ن١ طريا١ٜٓ ، غٛثاؽ.
َٝط َٜع سػٔ حمُس غٛض٠ /د  ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 
 ر١ضَٛٚ ناى عبسايػالّ.

 قسٜل: َكطأ٢َٜع عبسايػالّ ب١ض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

ئ١ّ َازز٠ٜـ١ ئ١غاغـ٢ بط ٜاض٠نـ٣١ ١َؾـطٚع٢ غـ١ض٠ن٢ بـٛٚ ، ب١ضاغـت٢ ٠ٚنـٛ َـٔ ئاطـازاضّ ٠ٚنـٛ بط ٜـاض يـ١              
َٜع رطغـ١ت باغـ٢ نـطز بـؤ ٜـ١ى ساَي١تـ١ تـانٛ ئـ١ّ ساَي١تاْـ١ بطـط٣            َٝطا٣ خؤ٣ بٛٚ ، نْٛه١ تؤ ٠ٚنٛ ب١ض د

َٝػتا ن١ َازز٣٠ ١ٜن١ّ  بـ١   ل بـ٢َ ٖٝات٠ٚٛ ئٝعار١ نطا٠ٚ بؤئ٣٠ٚ١ ب١ضز٠ٚا٢َ ٖـ١بٝت ٚ ْـ١ تـ١ْٗا َٛت١عـ١ي    ئ
َٝئ١نـ١ٕ تـ١ناٍَٛ تـط بٝـت ٚ ٠ٚ غـٝػ١ت٢       َان٢ ساَي١ت٢  َٝه٠ٚ١ ب١ت١ئهٝـس ٚا ي بؤ١ٜ ٚدٛزٜإ ١ٖضزٚٚنٝإ ث

َٜ ت ، بؤ١ٜ ب١ ْٝػب١ت ١ْغ١ن١ ئ٠ٚ١ بـ١ س١قٝكـ١ت َـٓـ ٜـ١ع٢ٓ ٖٝٛا١ٜنـ١ ئ١طـ١ض ١َغـ١ي٣١        ٜاغا ٠ٚضبطط
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١َُٝ ي١ غٝاغ٣١ َازز٣٠ ١ٜن١ّ س١ق َٝو ئ ١ٜ٠َٛٝن٢ طؿت٢ َٔ ي١ط١َي١ُٝ ، ب١َ١ضد ٢ ت١عٜٛع ١ٖبا ئ١طٝٓا ب١ؾ
َٝػتاف ي١بريَإ ب٢َ َٝ ٜإ )اٚال( ئ ت ن١ ت١ئػري ي١َـ١ بهـات ، نـْٛهٛ ئ١طـ١ض ز٠ْطُاْـسا ي١غـ١ض       ؾت١ن٢ ٚا١ْب

َٝه٢ ت١بٝع٢ ١ْٝ،  ئ١َ١ ئٝو ئ٣ٚ١ تط ز٠ب٢َ  غٛثاؽ.ض٠نا٣ٚ ئ١َ١ به١ٜٔ ، ساَي١ت
َٝطب١ض    ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:َٜع سػٔ حمُس غٛض٠ /د

 ر١ضَٛٚ يٝص١ْ.
َٜع ؾؤض ف جمٝس سػري:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝٝٛاب٢َ ي١ب١ض ئ٣٠ٚ١ ..... َٝؿ١ٚا ن١ ث  غ١باض٠ت ب١ٚ ثطغٝاض٣٠ نان١ ث

َٜع َٝططٟ ٛض٠ / سػٔ حمُس غ ب١ض   غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:د
 ٗا ئ١ط١ض ضْٚٚهطز٠ٚ١ْتإ ١ٜ١ٖ بؤ ٣٠ٚ ب١ض ناٜٚإ ٚاظح ب٢َ ي١نات٢ ز٠ْطسإ.تها١ٜ ٠ٚاَلّ ١َز٠ٚ١ْ٠ ت١ْ

َٜع ؾؤض ف جمٝس سػري:  ب١ض 
َٜه١ ز٠َيـ٢َ ئاٜـا ثطغـٝاضتإ نـطز٠ٚٚ     ْا ْا   ١ٖض ضْٚٚهطز١ٜ٠ٚ١ْ ، ضْٚٚهطز١ٜ٠ٚ١ْن١ بؤ ئ٣٠ٚ١ نْٛه١ ثطغٝاض

َٜه٢ ئ١ْساّ ث١ضيـ١َإ ٠ٚى  ي١ ز٠ظطا٣ زاز٠ٚض٣ ٜإ ْا؟، غ١ض٠تا٣ بريؤن٣١ ئ١ٚ ثط ؤش١ٜ٠ ي١ ْا ٚ ن١ْس بطاز٠ض
َٝو            ًَٜٓ َٝهـ١ نـ١ يـ١ نـ١ْس ؾـٛ َٝو زٜـاضز٠ ْٝـ١ ، بـ١اَلّ ن١نـ١ْس ساَي١ت نان١ س١َ١ باغ٢ نطز ن١ ن١ْس ساَيـ١ت

تؤَاض نطا٠ٚ ئ١ٚ ساَي١تا١ْ ٖاتت١ يٝصْـ٣١ ث٠ٜٛ١ْسٜـساض و    زضا٠ٚت١ زازطاٚ غهااَلٜإ ي١ زش ض٣ٚٚ زا٠ٚ ، خ١َيو
َٝؿ١ُضط١ و ْا٠ٚخؤ ،  ٍَ يٝصْـ٣١            ث َٝو بـريٚض ا ئـاَيٛطؤض  نـطا ٠ٚ ثطغـٝاض نـطا ي١طـ١ َُٝـ١ يـ١ ْا٠ٚخؤَـإ نؤَـ١َي ئ

َٝهؤؾـ١ضا٣١ْ       َٜطا ناض١ٜ٠ى نـطز٠ٚ٠ بـؤ ثاضاغـت٢ٓ ئـ١ٚ ت ٜاغاٜٞ طفتٛطؤ ي١غ١ض ئ١ٚ ١َٚظٚع١ نطا بريَإ ي١ض 
دما٢َ ؾـؤض ف ٚ  ن١ ئ١ٚا٣١ْ زٜػإ ت١ئهٝس ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١ ٠ٚنٛ بطاز٠ضإ قػ١ٜإ ي١غ١ض نطز ئ١ٚا٣١ْ ن١ ي١ ئ١

ــت         ــإ ي١ز٠غ َٜهٝ ــ١ٍ ناض ــاى ٚ ط ــاضنطز٢ْ خ ــ١ٍ ، ضظط ــاى ٚ ط ــت٢ٓ خ ــاٚ ثاضاغ َٓٝ ــ١ ث ــؤض ف ٚ ي ــاض٣ ؾ ــ١ بط ٜ ب
ز٠ضنٛٚب٢َ ن١ َٛخايف٢ ٜاغانا٢ْ ئ١ٚ نات١ ب٢َ ، ئ١ٚ بريؤن١ٜ١ ي١غ١ض ئ١ٚ ئ١غاغ١ ٖات ثطغٝاضَإ نـطز يـ١   

َٜـو     َٝهطزٕ بط ٜاض َٝبـ١د ١ٜ٠َٛٝ ز٠ضبهـا ، نـْٛه١ يـ١ ز٠غـ١اَلت٢        ؾاض٠ظاٜا٢ْ ٜاغا ، ْـ١ز٠نطا ز٠غـ١اَلت٢ د يـ١ٚ ؾـ
زا١ْٝ ز٠غت ي١ناضٚ باض٣ زازطا ٠ٚضبسا ، ئ٢ ئ١دم٢ْ١َٛ زاز٠ٚض٣ ، ٠ٚخؤؾٝإ ئ١ٚ ز٠غـ١اَلت١ٜإ ْـ١بٛٚ ٖـٝض    
َٜع             َُٝـ١ غـ١ضزا٢ْ بـ١ض  َٝـط٠ ط١اَلَيـ١ نـطا ، ئ َٜو ٚ ٜاغا١ٜنٝإ ي١ب١ض ز٠غـتسا ْـ١بٛٚ ، بؤٜـ١ ئـ١ٚ بريؤنـ١ ي بط ٜاض

ٕ طز ب١ٜ١ن٠ٚ١ ئ١ٚ بريؤن٣١ خؤَـإ ٚ ئـ١ٚ زاض ؾـت٣١ٓ خؤ   ٠ٚظٜط٣ زازَإ ن يـ١ ئ١دمَٛـ٢ْ١ ٠ٚظٜـطاْٝـ     َـا
َٜو بـ٢َ ١َب١غـت١ن٣١    ئ١ٚ بريؤن١ٜ١ خطا١ٜ ضٚٚ ٠ٚ طفتٛطؤ٣ ي١غ١ض نطا ، بط ٜاض٣ ي١غ١ض زضا ب١ ثط ؤش٠ بط ٜاض

   َ ١نـ١ٕ نـ١ زٚٚ،   َٔ ئ٠ٚ١ بٛٚ ت١ْٗا غ١ٜط٣ ٖات٢ٓ بط ٜاض٠ن١ بؤ ْاٚ ث١ضي١َإ ٚ ض اثـؤضت٢ يٝصْـ٣١ ٖاٚبـ١ف 
َٜــص بــٛٚ يـــ١ طفتٛطــؤ زابـــٛٚ ، ٖــ١َٛٚ ال١ْٜـــ١نا٢ْ         غــ٢َ ض ؤش٣ ب١ٜٓــ١ ، بـــ١َيهٛ ئــ٠ٚ١ َا٠ٜٚـــ١ن٢ زٚٚضٚ زض

١ٜ٠َٛٝ ت١قسِٜ بهط٣َ ، ظؤض غٛثاؽ. َٝسضا ئ١ٚ نات١ بط ٜاضزضا ب١ٚ ؾ  ١َٖيػ١ْط
َٝط َٜع سػٔ حمُس غٛض٠ /د  ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ر١ضَٕٛٚ بؤ ر١ق١ض٠ غ٢َ.
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َٝؿ١ٚا   ْٛقت٣١ ْٝعاَٝت ١ٜ١ٖ. ناى ث
َٝؿ١ٚا تؤرٝل َػسٜس : َٜع ث  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض
ناى ؾؤض ف زٜاض٠ َٔ ثطغٝاض٠نِ نطز ب١ض اغت٢ ئ٠ٚ١ ٠ٚاَلّ ١ْبٛٚ زاضي٠ٚ١ ، ئ١ّ ثط ؤش١ٜ٠ زٜـاض٠ ئ١دمَٛـ٢ْ١   

       ٚ َٝؿه١ؾ٢ نطز٠ٚٚ ب١س١قٝك١ت ز٠نـطا ئـ١ٚإ زٚا٣ ئـ٣٠ٚ١ نـ١ زٜطاغـ٣١ ئـ٠ٚ١ٜإ نـطزٚ ٠ خؤٜـإ  ٠ٚظٜطإ ث
َُٝــ٠ٚ١ زٜــاض٠ ئ١َــ١   ًَ َٝػــتاف ز٠ٜ َٝؿه١ؾــٝإ نطزبــا ، بــ١اَلّ َــٔ ئ ٠ٚنــٛ ئ١ْــساَا٢ْ ث١ضيــ١َإ ٠ٚنــٛ ثــط ؤش٠ ث
َٝٝــ٣١ نــ١  َٜــو يــ١ دؤض٠نــإ ت١زاخٛيهطزْــ١ يــ١ ز٠غــ١اَلت٢ قــ١ظائ٢ ، بــ١ٚ ث ١َغــ١ي١ن٢ ظؤض ١ٖغــتٝاض٠ ، دؤض

َٜـت ض اغـت١ ئ        َٝؿـو ئـ٠ٚ١ٜإ     يٝص٣١ْ ٖاٚبـ١ف ز٠بٛاٜـ١ ض٠ئـ٢ ز٠غـ١اَلت٢ قـ١ظائ٢ ٠ٚضطط ١ْـساَا٢ْ ث١ضيـ١َإ ث
َٝط٣َ  ٢ََٜٓ ٚ ث َٝه٢ ٚا ١ٖغتٝاض ض٠ئ٢ ز٠غ١اَلت٢ ق١ظائ٢ ٠ٚضطط٣ خؤ زٚ نطز٠ٚٚ ب١اَلّ ١َرطٚظ ٚابٛٚ بؤ ١َٚظٚع
بُٝٓٝإ ١َطيٛع١ٜ١ى خ١َيو ئ١ٚا٣١ْ ن١ ن١ؽ ٚ ناضٜإ طريا٠ٚ ي١ب١ضز٠ّ ث١ضيـ١َإ خؤثٝؿـاْساْٝإ نـطز،    

َٜه٢ تـط     َٜتـ٠ٚ١ َـازاّ ئ١َاْـ١ف ٖـٝض ب١َيط١ٜـ١ى ْٝـ١ ي١غـ١ض           خؤ ئ١َ١ف ز٠نـط٣َ بـ١ زٜـٛ بريٜــ يـ٠ٚ١ بهط
َٝػــتا زازطــا  َٜتــ٠ٚ١ ي١الٜــ١ٕ    ٜططتٓٝــإ ٠ٚ تــا ئ َٜهٝـ بــؤ ئ١ٚاْــ١ ز٠ضنــ٢َ ٜــ١نال٢ٜ بهط ٢ ْــ١نطإٚ بــا بط ٜــاض

َٜٝٛػـت ز٠نـا بـ١ض       سه١َٛت٠ٚ١ ، بؤ١ٜ ب١ض اغت٢ َٔ ١ْط١ٜؿت١َٚٛ ق١ْاع١ت بؤ ٠ٚاَل١َن٣١ نـاى ؾـؤض ف ٚا ث
ٜاتط ض ٕٚٚ ب٢َ ، خؤ ئ١ط١ض ١ٜى ، زٚٚ ساَي١ت ١ٜ١ٖ ئ٠ٚ١ رٝع١ًٕ ناى ؾؤض ف ئٝػجات٢ ئ٣٠ٚ١ نـطز  ناَٚإ ظ

َٜت ب١ ثط ؤش٠ ٜاغا بؤ ١ٖتا ٖـ١تاٜٞ ، ٚاتـ١ ئـ١ٚ ثـط ؤش٠ بط ٜـاض٠ بـؤ        َٜٝٛػت ْانا بهط ن١ ئ١َ١ ثط ؤش٠ بط ٜاض٠ ، ث
َٝػتا ي١  َٝهطز٠ٚٚ ن١ ئ  زازطانا١ْ ، غٛثاؽ.  ئ١ٚ ١ٜى ، زٚٚ ساَي١ت١ٜ١ ن١ ئ١ٚإ ١ٖغتٝإ ث

َٝط َٜع سػٔ حمُس غٛض٠ /د  ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 
١َُٝ بؤ قإْٛ ض٠ئ٢ ز٠غ١اَلت٢ ق١ظا ٠ٚضبططٜٔ ، ئ١طٝٓا  س١ق٢ خؤت١ ثطغٝاض به٣١ ، ب١اَلّ ؾ١ضتٝـ ١ْٝ بؤ ئ

 ر١ضَٛٚ ئا١ْٖط خإ. ، ئاٜا ض٠ئ٢ ٠ٚضطريا٠ٚ ٜإ ْا؟.  ٠ٚنٛ ثطغٝاض س١ق٢ خؤت١ ثطغٝاض به٣١ 
َٜ  ضؤٚف:ع ئا١ْٖط عاضف ب١ض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝطٚإ بع٠بت ث١ٜا١َن١ّ بطـ٢ٜٓ١َ  ، َـٔ ق١غـسّ ١ٖٜـ١ ئـ١ٚ قاْْٛـ١ نـ١       ١ٜى ت١ٚظحيِ ١ٜ١ٖ يؤ ئ٣٠ٚ١ ناى ؾ

٢ََٓٝ َٝس٠ن١ٜٔ ئ١ٚ ر١ق١ض٠ نؤٕ خؤ٣ ز٠طٛدم َٝب١د ٍَ ، ١َغـ١ي١ٕ ئـ١َٔ ق١ظٜـ١نِ ي١طـ١     ٍَي١ط١ د  ٍَئٝٓت١ضثؤ
ٍَ          ز٠ض٣َ ١ٜ١ٖ ي١ط١ض د١ٗٝتـ١ن٢   َٝـط٠ ت١بطٜئـ٣١ ز٠نـ١ّ نـٛ خـؤ٣ ي١طـ١ض ئٝٓتـ١ضثؤ َـ١سان٢ُ ز٠ض٣َ ئـ١َٔ ي

٢ََٓٝ  ؟ ئ١ٜ٠ٚ١ َٛؾه١ًٝن٣١ َٔ ، غٛثاؽ.ز٠طٛدم
َٝط َٜع سػٔ حمُس غٛض٠ /د  ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 

١َٝٝ ر١ضَٛٚ.  َٛيع٠ّ ٢ْ دٛاب بس٠ٜت٠ٚ١ ، ئ١ط١ض دٛابت ث
َٝطٚإ ْاقح س١ٜس٠ض٣ َٜع ؾ  :/ ٠ٚظٜطٟ زازب١ض 

َٜع غ  ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض
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َٜطـا٣       َُٝـ١ قاغـط ْٝـ١ بـ١ ض  ١َُٝ ت١ْعضي٢ ئ١ٚ ساَي١تا٣١ْ نطز١ٜ ، بؤ١ٜ ي١ٚ ساَي١تا١ْزا ق١ٚا٢ْٓٝ ئ ق١ٚا٢ْٓٝ ئ
َٝبها ، ظؤض غٛثاؽ. َٝب١د  تطٚق٢ زٜبًؤَاغ٠ٚ١ٝ ز٠تٛا٢ْ ئ١ّ باب١ت١ د

َٝط َٜع سػٔ حمُس غٛض٠ /د  ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 
.ّ١َٗٝ  ر١ضَٕٛٚ بؤر١ق١ض٣٠ غ

َٜع قباح بٝت ب١  ي١ً ؾهط٣:اض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

٢ًَ َازز٠ن١.  َازز٣٠ غ٢َ ي١ئ١غ
 ناف١ اؾٗات شات ايعميق١ تٓأٝص اسهاّ ٖصا ايكطاض.: ع٢ً ثايجا

 ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 ض٠ئ٢ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف:
 ٖصا ايكطاض. ثايجا: ال ٜعٌُ باٟ ْل قا٢ْْٛ اٚ قطاض ٜتعاضض َع اسهاّ

َٝطري٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛٚض٠ /د  ب١ض 
 نٛضزٜتإ ال١ٜ ب١ نٛضز١ٜن٣١.

َٜع ؾؤض ف جمٝس سػري:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝب١د٢َ به١ٕ. َٜٝٛػت١ ي١غ١ض غ١ضد١ّ ال١ْ١ٜ ث٠ٜٛ١ْساض٠نإ سٛن١ُنا٢ْ ئ١ّ بط ٜاض٠ د ١َّٝٝ: ث  غ
َٝطري َٜع سػٔ حمُس غٛٚض٠ /د  ٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ئ١ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ ن١ؽ قػ٣١ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ئ١َ١ٜإ؟، بؤ ر١ق١ض١ٜ٠ن٢ تط.
 

َٜع قباح بٝت   ي١ً ؾهط٣:اب١ض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

٢ًَ ثط ؤش٠ن١ ضابعا: ال ٜعٌُ ......  ئ١غ
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس  ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝب٢ٓٝ ض اثؤضشيا ١َُٝ َازز٠نُإ ئٝعار١ نطز١ٜ ٜإ ر١ق١ض٠نُإ ئٝعار١ نطزٜـ١، ) ئ١ط١ض ت الٜعُمٌ بماٟ   ٕ به١ٕ ئ

ــ٠ٚ١     ْممل قمما٢ْْٛ اٚ قممطاض ٜتعمماضض َممع اسهمماّ ٖممصا ايكممطاض  ،       ــ٢ ئ ــإْٛ زٚاٜ ــإ ق ــطاض ٜ ــ١ ق َٝت ــ١ٚدا ز٠ب ئ
 ١ٜنالز٠بٝت٠ٚ١. 

َٜع قباح بٝت   ي١ً ؾهط٣:اب١ض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض
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٢ًَ ثط ؤش٠ن١ ضابعا: ال  ٜتعاضض َع اسهاّ ٖصا ايكطاض.  ٜعٌُ با٣ ْل ئ١غ
 ض٠ئ٢ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف:

 فًؼ ايٛظضا٤ ٚ اؾٗات شات ايعميق١ تٓأٝص اسهاّ ٖصا ايكطاض.ضابعا: ع٢ً 
َٝط َٜع سػٔ حمُس غٛض٠ /د  ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ر١ضَٛٚ بؤ ئ١غباب َٛدٝب١.بط ط١ٜ١؟ ئ١ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ ن١ؽ قػ٣١ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ئ١ّ 
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝٓذــ١ّ َاٜــ١  ٜٓأممص ٖممصا ايكممطاض اعتبمماضا َممٔ تمماضٜذ اقممساضٙ ٚ ٜٓؿممط ق اؾطٜممس٠ ايطمسٝمم١ )ٚقمما٥ع   بط طــ٣١ ث

 نٛضزغتإ .
َٝط َٜع سػٔ حمُس غٛض٠ /د  ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ئ١َ١ف ثط ؤتؤنؤزي ١ٜ١ٖ ، ر١ضَٛٚ بؤ ئ١غباب َٛدٝب١.
َٜع قباح بٝت ي١ً ؾهط٣:ب  ١ض

 االغباب املٛدب١
زفاعمما عممٔ ايتهممشٝات اؾػمماّ ٚايبػمماي١ ايبطٛيٝمم١ ايمميت ابممساٖا املٓانممًٕٛ َممٔ املؿممرتنر باؿطنمم١ ايتشطضٜمم١   
ايهٛضزغتا١ْٝ اٚ املهًأر باعُاٍ َٔ قبًٗا يًسفا  عٔ ؾعب ٚ اضض نٛضزغتإ َٚا ضافكت تًو ايتهشٝات َمٔ  

 ٛض٣ املكته٢ يًشطن١ اْصاى ، فكس ؾط  ٖصا ايكطاض.ٚقٛ  بعض اعُاٍ ايعٓف ايج
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس  ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜع عبسايػـالّ        َٝؿـٓٝاض٣ بـ١ض َٝؿه١ؾهطا غ١باض٠ت ب١ )اغباب َٛدبـ١( ٜـ١ى ي١ٚاْـ١ ث َٝؿٓٝاض٣ دؤضاٚ دؤض ث ث

ٕ ٜممتِ ١ ايتشطضٜمم١ ايهٛضزغممتا١ْٝ َممٔ ايغممطض ملاٜمم١ املٓانممًر املؿمماضنر ق اؿطنممبــ١ضٚاض٣ بــ١ٚ ؾــه١ٜ١ً )
َٜـعزاض     فكس ؾط  ٖصا ايكإْٛ  ،  ِٗب ٓاطاملٛادباتِٗ َػا٤ي١ ؾدك١ٝ ْتٝذ١ ازا٥ِٗ ي َٝؿـٓٝاض٣ تـط ي١الٜـ١ٕ ض ث

نمإ ؾمهٌ    باؿطنم١ ايتشطضٜم١ ايهٛضزغمتا١ْٝ اٜماَ    يميزٚاض ايبطٛي١ٝ ايتم٢ ابمسأٖا املؿماضنٕٛ    ناى طياٍ )تكسٜطا 
ٚيغا١ٜ  11/9/61بٌٝ ايسفا  عٔ ؾعب ٚ اضض نٛضزغتإ َٓص اْسال  اؿطن١ ق َؿاضنتِٗ ٚ تهشٝاتِٗ ق غ

4/7/1993.  
َٝط  َٜع سػٔ حمُس غٛض٠ /د  ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 َاَؤغتا نا٠ٚ ر١ضَٛٚ.قػ٣١ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ئ١غباب َٛدٝب١؟. ئ١ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ ن٢َ 
َٜع نا٠ٚ حمُس اَري:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝؿ٢ ١ٖضزٚٚنٝإ َٛالس١ظ٣٠ خؤّ ْاضز بٛٚ ، ب١ ز٠غت ْٛٚغٝـ بؤٜامن ْاضزَٓٝ زٜـاض٠ يٝذٓـ٣١ نـاى     ،ـ ث

 ئ٠ٚ١ نطز؟ غٛثاؽ.ع٢ْٚ١ ئ١ٚا٢ْ 
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َٝط َٜع سػٔ حمُس غٛض٠ /د  ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 
 ر١ضَٛٚ ناى ١ْشاز.ْاظامن غ١ب١ب١ن١ ن١ٝ؟.  

َٜع ١ْشاز ععٜع غٛض٢ََ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ  .ب١ض 

ملٓانًٞ اؿطن١ ٚبػاي١ بطٛي١ٝ اييت ابسأٖا نشٝات اؾػاّ ايتسراع عٔ يً)١ٜ١ٖ  َِٔ َٛالس١ظ١ٜ٠ن٢ ب١غٝت
 اٚ املهًأر. ١ْىايتشطض١ٜ ايهٛضزغتا١ْٝ ، املهًأر بأعُاٍ َٔ قبًٗا اىل اخطٙ املهًأر ، املهًأر 

َٝط َٜع سػٔ حمُس غٛض٠ /د  ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 
 .ر١ضَٛٚ ناى ناضزؤ

َٜع ناضزؤ حمُس ثريزاٚز:   ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝٓا٣ٚ قٛضبا٢ْ زإ ٚ ئ٠ٚ١ ، ب١ضطط٣  َٜٝٛػت ب١ٚ ثٝا ١َٖيسا١ْ بها ي١ ث َُٝٛا١ْٝ ث ٖؤناض٣ ز٠ضنٛٚا٢ْ ٜاغان١ ث
َٝط ا١ْن٣١ ٖـ١ض يـ١    َٝط إ ٚ خ١بات٢ ؾؤض ؾط نطز١ْ ي١ بعٚٚت٣٠ٚ١ٓ ضظطاضخيٛاظ٣ نٛضزغتإ ٚ ض٠ٚا١ٜت٢ ؾؤض ؾط
َٝط إ ٚ خــ١بات٢      َٝهــ٢ ٜاغــاٜٞ يــ١ ؾؤض ؾــط َٜعطــاضٟ نطزْ َٝٓــا٣ٚ ئ١َــ١ ، ٜــ١ع٢ٓ بــ١ضطط٣ نــطزٕ يــ١ٚإ ، ثاض ث
َٝٓا٣ٚ ئاظاٜـ١تٝإ ْٛاْـس٠ٚٚٚ ت١ظسٝٝـ١ٜإ زا٠ٚ ،     َٝط ا١ْٚ ، بعٚٚت٣٠ٚ١ٓ ضظطاضخيٛاظ٣ نٛضزغتإ ، ي١ ث ؾؤض ؾط

 ئ١َ١ ٖٝض ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ٚ ؾت٠ٚ١ ١ْٝٚ، غٛثاؽ.
َٜع سػٔ حمُس غٛض٠ َٝط ب١ض   ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:/د

 ر١ضَٛٚ ناى عبسااغالّ.
 
 
 

َٜع عبسايػالّ   قسٜل :  َكطأ٢ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.   ب١ض 

َٝط١ٜؿـت١َٚٛ ئ١غـباب َٛد١بـ١ ز٠بـ٢َ     َٝػتا ب١ٚ خ١ب١ض٠ بهٛٚن٣١ ث١ضي١َاْتاض٣ ت ض٠ْطساْـ٣٠ٚ١ يـ١    َٔ تا ئ
َٝ َٝـ     ٜاغا ١ٖب ّ ٜاغـا١ٜ بـ١ س١قٝكـ١ت زٚٚ بط طـ٣١ ١ٖٜـ١      ت، بـؤ ئـ٣٠ٚ١ ئـ١   ت ٜـإ ٜاغـان١ ت١ضدَٛـ٣١ ئـ٠ٚ١ ب

َٝهٝإ ع١رٜٛٚإ ئ١نطز ي١ َٛغائ١ي١ زٚٚ ئ٣٠ٚ١ َٛغائ١ي١ يغمطض  ي١ط١َي٢ نطا٠ٚ ئٝكار٢ ئ٠ٚ١ ، بؤٜـ١ )  ١ٜٟن
ئ١َـ١ ٜاغـا١ٜن١ٜ١   بٗمِ   ١ ٓاطم املٛادبمات  ًؾدك١ٝ ْتٝذ١ أزا٤ِٖ يا١ٜ املٓانًر املؿاضنر َٔ ا١ٜ َػا٤ي١ مل

ــطا٠ٚ  ــ١ َــازز٠ ١ْْٛٚغ ــان١     بــ١  بــ١ؽ ب ــ١ض ٜاغ ــ١ّ ئ١َــ١ ي١ط ــٔ ت١غــ١ٚض ئ١ن ــ١ َ َٝٔ ر١قــ١ض٠ ، بؤٜ ــ ًَ ئٝٓؿــا ب
َٞ به١ّ ، غٛثاؽ. َٝؿٓٝاضّ نطز٠ٚٚ ، ب١اَلّ َارِ ١ٜ١ٖ زٜفاع٢ ي َٝت، ١ٖض ن١ْس٠ خؤّ ث  ئ١طٛدم

َٝط َٜع سػٔ حمُس غٛض٠ /د  ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 
 ر١ضَٛٚ ناى قازض سػٔ.
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َٜع قازض سػٔ قازض:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ض  ي١َإ. ب١ض 

َٝؿـٓٝاض             َٜٝٛػـت١ٝنإ يـ١ ٖـ١َإ نـاتٝـ ث َٔ ثؿتٝٛا٢ْ ي١ ز٠ق١ن٣١ نـاى عبسايػـالّ ز٠نـ١ّ بـؤ ئـ١ٚ نـاض٠ ث
َٜت١ ثط ؤش٠ ٜاغا ، ظؤض غٛثاؽ. َٜت١ ز٠ْطسإ ي٣٠ٚ١ ن١ ثط ؤش٠ بط ٜاض٠ن١ بهط  ز٠ن١ّ ن١ خبط

َٝط َٜع سػٔ حمُس غٛض٠ /د  ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 
 ر١ضَٛٚ ناى طياٍ.

َٜعطي  ابطاِٖٝ: طاٖط اٍب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ايبطٛي١ٝ ايت٢ ابسأٖا املؿاضنٕٛ باؿطن١ ايتشطض١ٜ ايهٛضزغتا١ْٝ اٜا نمإ   ٚاّ ْاضزبٛٚ )تكسٜطا يالزٚاض ١ْغ١ن١
َٝـت ؾهٌ املؿاضن١   اٜما نمإ ؾمهٌ املؿماضن١ ٚ تهمشٝاتِٗ ق      ْـ١نطابت ئـ٠ٚ١ )   ،١ٜع٢ٓ ١َضز ١ْٝ ت١نًٝفهطا ، ب

ٚ عممسّ  4/7/1993ٚيغاٜمم١  11/9/61ٔ ؾممعب ٚ اضض نٛضزغممتإ َٓممص اْممسال  اؿطنمم١   غممبٌٝ ايممسفا  عمم 
 .غٛثاؽ،  ب١ؽَػا٤يتِٗ دعا٥ٝا ٚ َسْٝا فكو ؾط  ٖصا قإْٛ  ٚ 

َٝط َٜع سػٔ حمُس غٛض٠ /د  ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 
.١َٝٝ َٝؿٓٝاض٠ ئ٢ ن  ئ١ٚ ث

َٜع ؾؤض ف غٝس جمٝس:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٓٝاض٠ن َٜع َاَؤغتا نا٠ٚف ١ٜ١ٖ :ث  ٢ ب١ض 
َٞ نطزْـ٢ ئـ١ضن٢        َٝبـ١د َٝهؤؾـاْٝإ ١َٖيػـإٚ بـ١ د َٝهؤؾ١ضا٣١ْ ي١َا٣٠ٚ خ١بات ٚ ت بؤ ب١ضطط٣ نطزٕ ي١ٚ ت
ــاض٠         ــ١ّ بط ٜ ــ١ ئ ــتإ ، بؤٜ ــ١زي نٛضزغ ــ٢ ط ــا٢ْ ؾؤض ؾ ــرياٚإ ٚ زٚشَٓ ــط٣َ ط ــ١ ن ــعازا٢ْ ب ــ١ ب١غ َٝطاْ ــؤض ف ط ؾ

َٜٓطا .  ز٠ضنٛ
َٝط َٜع سػٔ حمُس غٛض٠ /د  ٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:طب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى ؾٛإ.
َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ دالٍ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ــٛٚ زاٚا٣      َٝط٠تــإ ْــ١بٝين ب ــؤ٠ٚ ، زٜــاض٠ ئ ــ١َإ َــٔ ظٚٚ ز٠غــتِ بــ١ضظ نطزب َٜع  غــ١ضؤن٢ ث١ضي ببــٛٚض٠ بــ١ض 

َٜ ١ًَٝن١ ئ١غباب َٛد١ب١ن١ ظؤض زٚٚضٚ زض َٝبٛٚضزٕ ئ١ن١ّ ، ب١ض اغت٢ ي١ ز٠ق١ ئ١غ ص٠ َٔ ثؿتطري٣ يـ١ ز٠قـ١   ي
َٜٓسٜا٠ٚ١ْ ، ظؤض غٛثاؽ.   ئ١ن١ّ ن١ ناى عبسايػالّ ْاضزب٣ٚٛ ٚ بطاز٠ضإ خٛ

َٝط َٜع سػٔ حمُس غٛض٠ /د  ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 
نؤب٠ٚ١َْٚٛإ نؤتاٜٞ ٖات تا ضؤش٣ زٚٚؾ٣١َ١ زاٖاتٛٚ بؤغٝاغ١نطزٕ ٚ ز٠ْطسإ ي١غ١ض ئ١ّ ثط ؤش٠ ٜاغـا١ٜ  

 ر١ضَٕٛٚ. 
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 ( 20ثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )

َٜه١ٚتٞ  زٚٚ ؾ١ػي١  5102\2\02ض

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ  خٛيٞ غ
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  (91ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

َٜه١ٚتٞ ؾ١ػي١زٚٚ   02/2/5102 ض
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َٝط )   َٝـ ٠ْٛٝض ؤٟ(ٟ 11ناتصَ َٜه١ٚتٞ  ؾ١ػي١زٚٚ ضؤشٟ ث َٝطام  -نٛضزغتإ  ث١ضي١َاْٞ  17/6/3119ض ع
ٞ  ث١ضيـ١َإ ٚ،  غ١ضؤنٞ  ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝب١ غ١ضؤنا١ٜتٞ  َٜع ز. سػـٔ حمُـس غـٛض٠      بـ١ ئاَـاز٠بْٛٚ بـ١ض 

َٝططٟ غ١ضؤى ٚ،  َٝط د َٜع رطغت دظيس عبسار غـهطت ٕ ٟ ب١ض  ّ خـٛيٞ   (91ٟ, زاْٝؿـتين شَـاض٠ )  ث١ضيـ١َا ١َٝٝ , غـ
 ( ٟ خؤٟ ب١غت.3119غاَيٞ )

 ب١ضْا١َٟ ناض:
َٝٞ سٛن١ُن ٟ 1993(ٟ ٖـ١َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ   1ٟ ْـاٚخؤٟ شَـاض٠ )  ٠ٚط ( ي١ ث31ٜ١(ٟ َازز٠ )1اْٞ بط ط١ )ب١ث

َٝطام, ز٠غت١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ  -ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  خـٛيٞ   (91َٟـاض٠ٟ ) زضا زاْٝؿـتين ش ٟ بط ٜـاض  ث١ضي١َإع
١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ ي١ نات ) َٜه١ٚتٞ 11غ َٝـ ٠ْٛٝض ؤٟ ضؤشٟ زٚٚ ؾ١ػي١ ض ١ٜ٠َٛٝ  زا 17/6/3119(ٟ ث ب١ّ ؾ

َٝت:  ب
َٝبـٛضزْٞ ئـ١ٚ ن١غـا١ْٟ تؤَـ١تٝإ          -1 ب١ضز٠ٚاَبٕٛٚ ي١غ١ض خػت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛطـؤ نطزْـٞ ثـطؤش٠ بط ٜـاضٟ ي

ٍَ ي١ب١ضاَبــ١ض ئــ١ٚ نــاالنٝٝا١ْٟ ئــ١دماَ ٝإ زا٠ٚ بــ١ٖؤٟ ب١ؾــساض بْٛٚٝــإ يــ١ بعٚٚتٓــ٠ٚ١ناْٞ خطا٠ٚتــ١ ثــا
 ضظطاضخيٛاظٟ ط١يٞ نٛضز.

َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ ١َٖٛاض نطزْٞ َـازز٠ٟ )  -3 َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ث ( يـ١ ٜاغـاٟ ئٝـساض٠ٟ ؾـاض٠ٚا١ْٝنإ     48خٛ
 .1999(ٟ غاَيٞ 6شَاض٠ )

َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ ١َٖٛاض نطزْٞ َازز٠ٟ ) -9 َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ث َٞ نطزْٞ شَـاض٠  ( ي١ ٜاغا45خٛ َٞ ب١د ٟ د
َٝطاقٞ.1981(ٟ غاَيٞ 45)  ٟ ع
َُٜٞ نٛضزغتإ  -4 َٜطٜٞ زاضاٜٞ ي١ ١ٖض َٝطام. –١َٖيبصاضزْٞ غ١ضؤنٞ زٜٛاْٞ ناٚز  ع

َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز. اضغالٕ باٜع/ ب١ض 
 ب١ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ.

َٞ ز٠نـ١ٜٔ، ث      ١ََٝٝٞ     ب١ْاٟٚ ط١يٞ نٛضزغتإ، زاْٝؿـتين ئـ١َط ؤَإ ز٠غـت ثـ ١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ، خـٛيٞ غـ
َٜـساْٞ ز٠ّٚٚ، شَـاض٠ٟ زاْٝؿـذي )      ، 17/6/3119(، ضؤشٟ زاْٝؿـذي  ١ٖ91َيبصاضزٕ، غاَيٞ نـٛاض٠ّ، خـٛيٞ طط

 ب١ضْا١َٟ ناض:
ــ١ )  ــ١ناْٞ بط ط َٝٞ سٛنُ ــ١ث ــازز٠ )1ب ــاض٠ )  31(ٟ َ ــاٚخؤٟ شَ ــ١ٜط ٠ٟٚ ْ ــ١ ث ــاَيٞ  1( ي ــطاٟٚ غ ــ١َٛاض ن ٖ ٟ)

َٝ -ٟ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ 1993 طام، ز٠غت١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ بط ٜاضٜسا ب١ضْا١َٟ ناضٟ زاْٝؿتين ع
َٝطٟ 91شَــاض٠ ) ١ََٝٝٞ ١َٖيبــصاضزٕ يــ١ ناتــصَ َٝـ ْٝــ٠ٛض ؤٟ ض ؤشٟ زٚٚ ؾــ١ػي١ 11(ٟ ئاغــاٜٞ خــٛيٞ غــ ٟ ثــ

َٜه١ٚتٞ  َٝت: 17/6/3119ض ١ٜ٠َٛٝ ب  ب١ّ ؾ
1-     َٝ بـٛضزْٞ ئـ١ٚ ن١غـا١ْٟ تؤَـ١تٝإ     ب١ضز٠ٚاَبٕٛٚ ي١غ١ض خػت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛطـؤ نطزْـٞ ثـطؤش٠ بط ٜـاضٟ ي

ٍَ ي١ب١ضاَبــ١ض ئــ١ٚ نــاالنٝٝا١ْٟ ئــ١دماَٝإ زا٠ٚ بــ١ٖؤٟ ب١ؾــساض بْٛٚٝــإ يــ١ بعٚٚتٓــ٠ٚ١ناْٞ   خطا٠ٚتــ١ ثــا
 ضظطاضخيٛاظٟ ط١يٞ نٛضز.
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َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ ١َٖٛاض نطزْٞ َـازز٠ٟ )  -3 َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ث ( يـ١ ٜاغـاٟ ئٝـساض٠ٟ ؾـاض٠ٚا١ْٝنإ     48خٛ
 .1999(ٟ غاَيٞ 6شَاض٠ )

َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ ١َٖٛاض نطزْٞ َازز٠ٟ ) -9 َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ث َٞ نطزْٞ شَـاض٠  45خٛ َٞ ب١د ( ي١ ٜاغاٟ د
َٝطاقٞ.1981(ٟ غاَيٞ 45)  ٟ ع
َُٜٞ نٛضزغتإ  -4 َٜطٜٞ زاضاٜٞ ي١ ١ٖض َٝطام. –١َٖيبصاضزْٞ غ١ضؤنٞ زٜٛاْٞ ناٚز  ع

 َِٜ َٜعإ د١ْابٞ ٠ٚظٜطٟ زازٚ ٠ٚظٜطٟ ١ٖض َٝطٖاتين ب١ض  َٝٔ،       ب١خ َٝط بـ بـؤ ناضٚبـاضٟ ث١ضيـ١َإ ز٠نـ١ٜٔ، بـ١خ
َٝٔ بؤ غ١نؤٟ يٝص١ْنإ. َٝؿ١ُضط١ ز٠ن١ٜٔ ب  زاٚا ي١ يٝص١ْناْٞ ٜاغاٜٞ ٚ ث

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜعإ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٛٚزا ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغـتإ ضاٚ ٚ   غـ١ضدمٞ خؤٜـإ غـ١باض٠ت بـ١ ثطؤش٠نـ١      ي١ نؤب٠ٚ١ْٚٛناْٞ ث
َٝؿه١ؾٝإ نطز ب١ ١َب١غـيت ز٠َٚي١َ١ْـس    َٝؿٓٝاضا١ْٟ ث َٝبٝين ٚ ث َٝؿه١ف نطز، ي١ ئ١دماَٞ ٠ٚضططتين ئ١ٚ ت ث

١ٜ٠َٛٝ زاض ؾت٠ٚٛ: ١َُٝ قٝاغ١ٟ ثطؤش٠ن١َإ ب١ٚ ؾ  نطزْٞ ثطؤش٠ن١، ئ
 

 5102قإْٛ ضقِ )   يػ١ٓ 
 ايعطام دعا٥ًٝا َٚسًْٝا –ؿعب نٛضزغتإ عسّ َػؤٚي١ٝ املػاِٖ ق اؿطن١ ايتشطض١ٜ ي

 املاز٠ االٚىل:
ال ٜػأٍ دعا٥ًٝا َٚسًْٝا نٌ َمٔ اضتهمب فعممًي كايأمًا يًكمإْٛ ْتٝذم١ ايعٓمف ايجمٛضٟ دمطا٤ اؿطنم١ ايتشطضٜم١            
ايهٛضزغممتا١ْٝ اٚ بػممببٗا نممس اْعُمم١ اؿهَٛمم١ ايعطاقٝمم١ املتعاقبمم١ ٚاملتعمماْٚر َعٗمما زفاعممًا عممٔ ؾممعب ٚاضض 

 .4/7/1993ٚيغا١ٜ  11/9/1961ًأرت٠ َٔ نٛضزغتإ ي
َٜع حمُس اظيس عًٞ)ؾاض٠ظٚٚضٟ(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 
 
 
 
 

 5102ٜاغاٟ شَاض٠ ) ( غاَيٞ 
َٝطام ي١ ضٟٚٚ غعاٜٞ ٚ  –ب١ضثطغٝاض ١ْبْٛٚٞ ب١ؾساضبٟٛٚ بعٚٚت٠ٚ١ٟٓ ضظطاضخيٛاظٟ ط١يٞ نٛضزغتإ  ع

 ؾاضغتا٠ٚ١ْٝ
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  َازز٠ٟ ١ٜن١ّ:
َٝو   َٝـت ي     ١ٖض ن١غـ َٝهـ١ٚا١ْٟ ٜاغـاٟ ئـ١دماّ زاب َٜهٞ ث َٝط    نـاض بعٚٚتٓـ٠ٚ١ٟ   ١ٜٞئـ١دماَٞ تْٛسٚتٝـصٟ ؾؤض ؾـط

َٝـطام، ٜـإ ئ١ٚاْـ١ٟ ٖاٚنـاض         ١َُٜ ٜـ١ى يـ١ زٚاٟ ١ٜنـ١ناْٞ ع ضظطاضخيٛاظٟ نٛضزغتإ، ٜإ ب١ٖؤ٠ٚ١ٜ زش ب١ ضش
َٝٓاٚ ب١ضططٟ نطزٕ ي١ ط١ٍ ٚ خانٞ نٛضزغتإ ي١   .4/7/1993ٛ تان 11/9/1961بٛٚبٔ ي١ط١َيٝسا ي١ ث

 
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ ي١ط١َيـسا ْٝٝـ١ ز٠غـيت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١؟ )            َٞ ي١ط١َيساٜـ١ ز٠غـيت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١؟ ظؤض غـٛثاؽ، نـ ( ئ١ْـساّ  8ن
 ي١ط١َيسا ١ْٝٝ، ب١ظؤض١ٜٟٓ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ر١ضَٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط.

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜ  ع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١ض 
 املاز٠ ايجا١ْٝ:

تٛقف ٚقأًا ْٗا٥ًٝا االدطا٤ات ايكا١ْْٝٛ املتدص٠ عل املؿُٛير بأسهاّ املاز٠ االٚىل َٔ ٖصا ايكإْٛ ٚخي٢ً غبٌٝ  
 املٛقٛفر َِٓٗ سااًل َامل ٜهْٛٛا َتُٗر أٚ َٛقٛفر عٔ قهاٜا اخط٣.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َا  ٕ:ب١ض 

 ظؤض غٛثاؽ، ب١ نٛضز١ٜن١ف تها١ٜ.
َٜع حمُس اظيس عًٞ)ؾاض٠ظٚٚضٟ(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 َازز٠ٟ ز٠ّٚٚ:

َٜتـ٠ٚ١ بـ١           َٜهاض٠ ٜاغا١ٜٝنإ ز٠ض١ٖم ب١ٚ ن١غـا١ْٟ نـ١ سٛنُـ١ناْٞ َـازز٠ٟ ١ٜنـ١َٞ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ ز٠ٜاْطط ض
َٜٔ، ئ١ط١ض  َٜت ٚ ضاطريا٠ٚناْٝإ ئاظاز ز٠نط  تؤ١َتباض ١ْنطا بٔ ي١ ثطؽ ط١يٞ ٜاغاٜٞ تط.ت١ٚاٟٚ ضاز٠طري

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ ي١ط١َيـسا ْٝٝـ١ ز٠غـيت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١؟ )            َٞ ي١ط١َيساٜـ١ ز٠غـيت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١؟ ظؤض غـٛثاؽ، نـ ( ئ١ْـساّ  5ن
 ي١ط١َيسا ١ْٝٝ، ب١ظؤض١ٜٟٓ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ر١ضَٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط.

َٜع  عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ: ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿُطط١تتٛىل ٚظاض٠ ؾؤٕٚ  املاز٠ ايجايج١: ؼسٜس املؿٍُٛ بأسهاّ املاز٠ االٚىل َٔ ٖصا ايكإْٛ ٚ ٚفمل االطماض    ايج
 املبر فٝٗا ع٢ً إ ٜكرتٕ شيو مبكازق١ فًؼ ايٛظضا٤.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ض غٛثاؽ، ب١ نٛضز١ٜن١ف تها١ٜ.ظؤ

َٜع حمُس اظيس عًٞ)ؾاض٠ظٚٚضٟ(:  ب١ض 
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َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
:ّ١َٝٝ  َازز٠ٟ غ

ــا١ٜ        ــ١ّ ٜاغ ــ١َٞ ئ ــازز٠ٟ ١ٜن ــ١ َ ــا١ْٟ ن ــ١ٚ ن١غ ــٞ ئ ــاضٟ نطزْ ــت زٜ َٝ ــ١ُضط١ ز٠ب َٝؿ ــاضٟ ث ــٞ ناضٚب ٠ٚظاض٠ت
١ٜ٠َٟٛٝ تٝاٜـسا ضٕٚٚ         َٝٞ ئـ١ٚ نٛاضنـ َٜـت بـ١ث َٜت٠ٚ١ يـ١ ئ١غـتؤ بطط َٞ ي١الٜـ١ٕ     ز٠ٜاْطط نطا٠ٚتـ٠ٚ١ بـ١ َـ١ضد

َٜت.  ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطا٠ٚ١ْ ث١غٓس بهط
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜتـ١             َُٝـ١ بط ٜاضَاْـسا نٛضز١ٜنـ١ بهط َٝٝـإ باؾـ١، ئ َٜتـ١ ئ١غـاؽ؟ نٛضز١ٜنـ١ باؾـو٠؟ باؾـ١ ث ع١ض٠ب١ٝن١ ز٠نط
َٞ ي١ط١َيسا١ٜ ز٠غـيت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١؟ ظؤض غـٛث     َٞ ي١ط١َيـسا ْٝٝـ١ ز٠غـيت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١؟ )      ئ١غاؽ، ن ( 5اؽ، نـ

 ٓس نطا، ر١ضَٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط.ئ١ْساّ ي١ط١َيسا ١ْٝٝ، ب١ظؤض١ٜٟٓ ز٠ْط ث١غ
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 املاز٠ ايطابع١:
 اّ ٖصا ايكإْٛ.ع٢ً فًؼ ايكها٤ ق االقًِٝ اقساض ايتعًُٝات ايميظ١َ يتػٌٗٝ تٓأٝص أسه

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ظؤض غٛثاؽ، ب١ نٛضز١ٜن١ف تها١ٜ.

َٜع حمُس اظيس عًٞ)ؾاض٠ظٚٚضٟ(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 َازز٠ٟ نٛاض٠ّ:

َٞ نطزْٞ ئـ  َٞ ب١د َٜٝٛػت بؤ ئاغاْهاضٟ د َُٜٓاٜٞ ث َِٜ ض َٜٝٛػت١ ي١غ١ض ئ١دم١َْٛٞ زاز٠ٚضٟ ١ٖض ١ّ ٜاغـا١ٜ  ث
 ز٠ضبهات.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ ي١ط١َيـسا ْٝٝـ١ ز٠غـيت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١؟ بـ١نؤٟ ز٠ْـط           َٞ ي١ط١َيسا١ٜ ز٠غيت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ظؤض غـٛثاؽ، نـ ن
 ث١غٓس نطا، ر١ضَٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط.

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ز٠ اـاَػ١:املا
 الٜعٌُ بأٟ ْل ٜتعاضض ٚأسهاّ ٖصا ايكإْٛ.
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ظؤض غٛثاؽ، ب١ نٛضز١ٜن١ف تها١ٜ.

َٜع حمُس اظيس عًٞ)ؾاض٠ظٚٚضٟ(:  ب١ض 



 961 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝٓذ١ّ:  َازز٠ٟ ث

ٍَ سٛن١ُناْٞ ئ١ّ َٜت ن١ ي١ط١ َٝو ْانط َٝت. ناض ب١ ٖٝض ز٠ق  ٜاغا١ٜزا ْانؤى ب
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ ي١ط١َيـسا ْٝٝـ١ ز٠غـيت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١؟ بـ١نؤٟ ز٠ْـط           َٞ ي١ط١َيسا١ٜ ز٠غيت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ظؤض غـٛثاؽ، نـ ن
 ث١غٓس نطا، ر١ضَٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط.

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ملاز٠ ايػازغ١:ا
 ع٢ً فًؼ ايٛظضا٤ ٚاؾٗات شات ايعميق١ تٓأٝص أسهاّ ٖصا ايكإْٛ.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ظؤض غٛثاؽ، ب١ نٛضز١ٜن١ف تها١ٜ.

َٜع حمُس اظيس عًٞ)ؾاض٠ظٚٚضٟ(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 َازز٠ٟ ؾ١ؾ١ّ:

َٜٝٛػت١ ي١غ١ض ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚ َٞ به١ٕ.ث َٞ ب١د  ظٜطإ ٚ ال١ْ١ٜ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نإ سٛن١ُناْٞ ئ١ّ ٜاغا١ٜ د
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ ي١ط١َيـسا ْٝٝـ١ ز٠غـيت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١؟ بـ١نؤٟ ز٠ْـط           َٞ ي١ط١َيسا١ٜ ز٠غيت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ظؤض غـٛثاؽ، نـ ن
 ر١ضَٛٚ ناى ع١ْٚٞ.ناى ع١ْٚٞ،  ١ٜى ز٠قٝك١ث١غٓس نطا، ر١ضَٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط، 

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

:٠ٚ١َُٜٓ  زٚٚباض٠ ز٠خيٛ
 املاز٠ ايػازغ١:

 ع٢ً فًؼ ايٛظضا٤ ٚاؾٗات شات ايعميق١ تٓأٝص أسهاّ ٖصا ايكإْٛ.
 
 
 

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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َٝ َٞ  َــازز٠ٟ ؾ١ؾــ١ّ بــ١ٚ ؾــ َٜٓسضاٜــ٠ٚ١ ي١الٜــ١ٕ يٝصْــ١ٟ ٜاغــا٠ٚ١ٜٝ ز٠خي١َــ١ ز٠ْطساْــ٠ٚ١، نــ ١ٜ٠ٟٛ نــ١ خٛ
َٞ ي١ط١َيسا ١ْٝٝ ز٠غيت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ب١نؤٟ ز٠ْـط ث١غـٓس    ي١ط١َيسا١ٜ ز٠غيت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ظؤض غٛثاؽ، ن

 نطا، ر١ضَٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط.
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ز٠ ايػابع١:املا
 ٜٓأص ٖصا ايكإْٛ اعتباضًا َٔ تاضٜذ اقساضٙ ٜٚٓؿط ق اؾطٜس٠ ايطمس١ٝ )ٚقا٥ع نٛضزغتإ .

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ظؤض غٛثاؽ، ب١ نٛضز١ٜن١ف تها١ٜ.

َٜع حمُس اظيس عًٞ)ؾاض٠ظٚٚضٟ(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 َازز٠ٟ س١ٚت١ّ:

َٜـت ٚ يـ١ ضؤشْاَـ١ٟ رـ١ضَٞ ٠ٚقـائٝعٞ نٛضزغـتإ بـاَلٚ         ئ١ّ ٜا َٞ ز٠نط َٞ بـ١د غا١ٜ ي١ ضؤشٟ ز٠ضن٠ٚ١ْٝٚٛ د
َٜت٠ٚ١.  ز٠نط

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ ي١ط١َيـسا ْٝٝـ١ ز٠غـيت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١؟ بـ١نؤٟ ز٠ْـط           َٞ ي١ط١َيسا١ٜ ز٠غيت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ظؤض غـٛثاؽ، نـ ن
 َٛٚ بؤ ئ١غباب َٛدٝب١.ث١غٓس نطا، ر١ض

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 االغباب املٛدب١
َٝؿُطط١يغطض ملا١ٜ املٓانًر َٔ  ٚاملػاُٖر ق اؿطن١ ايتشطض١ٜ ايهٛضزغتا١ْٝ َٔ أ١ٜ َػا١ً٥ قا١ْْٝٛ  ايج

 ايكإْٛ. ْتٝذ١ ازا٥ِٗ يٛادباتِٗ زفاعًا عٔ ؾعب ٚاضض نٛضزغتإ، فكس ؾط  ٖصا
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ظؤض غٛثاؽ، ب١ نٛضز١ٜن١ف تها١ٜ.
 
 
 
 
 
 

َٜع حمُس اظيس عًٞ)ؾاض٠ظٚٚضٟ(:  ب١ض 
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َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 ٖؤ١ٜناْٞ ز٠ضنٛٚاْسْٞ ئ١ّ ٜاغا١ٜ

َٝؿـ١ُضط١ٚ ب١ؾـساض بـٛٚاْٞ بعٚٚتٓـ٠ٚ١ٟ ضظ      طـاضخيٛاظٟ نٛضزغـتإ يـ١    ب١ ١َب١غيت ثاضاغتين خـ١باتهاضاْٞ ث
َٝٓـاٚ بـ١ضططٟ نـطزٕ يـ١         ١ٖض ب١ضثطغٝاض١ٜت١ٝنٞ ٜاغاٜٞ ي١ ئ١دماَساْٝإ بؤ ضاث١ض اْـسْٞ ئ١ضنـ١ناْٝإ يـ١ ث

َٜٓسضا.  ط١ٍ ٚ خانٞ نٛضزغتإ، ئ١ّ ٜاغا١ٜ ز٠ضنٛٚ
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝهط اٜٞ َٞ ي١ط١َيساٜـ١ ز٠غـيت بـ١ضظ       ئ١غبابٞ َٛدٝب١ٚ قا١ْْٛن١ ١َٖٟٛٚ ب١ ت ز٠خ١َ١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، تهاٜـ١ نـ
َٞ ي١ط١َيسا ١ْٝٝ ز٠غيت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ) ( ئ١ْساّ ي١ط١َيسا ١ْٝٝ، ب١ظؤضٜٓـ١ٟ ز٠ْـط   7بهات٠ٚ١؟ ظؤض غٛثاؽ، ن

َٝػـتا          َٝؿـ١ نـ١ ١ٖٜـ١، ئ َٝو ن َٝٓـإ بـ١ نؤَـ١َي َٝت١ ٖؤٟ نؤتـاٜٞ ٖ َٝس ئ٠ٚ١ٜٔ ئ١ّ قا١ْْٛ بب ث١غٓس نطا، ب١ ئَٛ
َٜت.ئ١ط١ض   د١ْابٞ ٠ٚظٜط قػ١ٜ١نٞ ١ٜ١ٖ با بف١ضَٛ

َٝطٚإ ْاقح س١ٜس٠ضٟ/ ٠ٚظٜطٟ زاز: َٜع ؾ  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ــساَاْٞ         ــ١ٟ ئ١ْ ــ١ ١ٜن ــٞ ١ٜن ــ١ض٠ٖٚا غٛثاغ ــ١ّ، ٖ ــ١َإ ز٠ن ــ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي ــت١ٟ غ ــٞ ز٠غ ــ١ض٠تا غٛثاغ غ

َٞ ثاٜامن بؤ يٝص١ْٟ ث١ضي١َإ ز٠ن١ّ بؤ ئ١ضى ٚ َاْسٚٚ بْٛٚٝإ ي١ َْٛاق١ؾ١ نطزْٞ ئ١ّ ٜاغ ا١ٜ، غٛثاغٞ ب
َٝهٞ ٜاغاٜٞ ي١  َٓٝ َٝت١ َا١ٜٟ ثط  نطز٠ٚ١ْٟ ن١ي ٖاٚب١ف، ب١ ت١ئهٝس ز٠ضنٛاْسْٞ ئ١ّ ٜاغا١ٜ دط١ ي٠ٚ١ٟ ز٠ب
َٜت بـ١ خـ١باتٞ نـ١نساضٟ بعٚٚتٓـ٠ٚ١ٟ        َٝت١ َا١ٜٟ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ؾـ١ضع١ٝت بـسض َُٜٞ نٛضزغتإ، ب١اَلّ ز٠ب ١ٖض

َٝـــ َٝـــسٟ  ضظطـــاضخيٛاظٟ نـــٛضز يـــ١ نٛضزغـــتاْٞ ع طام، َـــٔ زٚٚبـــاض٠ غٛثاغـــٞ ٖـــ١َٛٚ الٜـــ١ى ز٠نـــ١ّ ٚ ئَٛ
 غ١ضن١ٚتٓتإ بؤ ز٠خٛاظّ، ظؤض غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝتـ٠ٚ١،     َٓٝ َٝػتا يٝصْـ١ٟ ٜاغـاٜٞ سي َٝط٠، ئ َٜع ن١ ئاَاز٠ بٕٛٚ ي ٠َٟٛٝ ب١ض  غٛثاؽ بؤ ١َٖٛٚ ال١ٜى، غٛثاؽ بؤ ئ
َٝؿــ١ُضط١ بفــ١ َٜٝٛػــيت بــ١   يٝصْــ١ٟ ث َٜٓسْــ٠ٚ١ٟ ١ٜن١َــ١، ََٛهٝٓــ١ ث َٝػــتا خٛ َٜين خؤتــإ، ئ ضَٕٛٚ بــؤ ؾــٛ

َٝت، يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ر١ضَٕٛٚ بؤ خاَيٞ ز٠ّٚٚ ي١ ب١ضْا١َٟ ناض.  َْٛاق١ؾ١ ١ْب
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿـٓٝاضٟ ٜاغـ    َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜنـ١َٞ ث ( يـ١  48اٟ ٖـ١َٛاض نطزْـٞ َـازز٠ٟ )   بط ط١ٟ ز٠َٚٚٞ ب١ضْا١َٟ ناض/ خٛ
 .1999(ٟ غاَيٞ 6ٜاغاٟ ئٝساض٠ٟ ؾاض٠ٚا١ْٝنإ شَاض٠ )

َٝؿـــه١ف نـــطا٠ٚ، ئ١ٚاْـــ١ٟ ٚاشٟٚٚ    ئـــ١ّ ثطؤش٠ٜـــ١ ي١الٜـــ١ٕ شَـــاض٠ٟ ٜاغـــاٜٞ ئ١ْـــساَاْٞ ث١ضي١َاْـــ٠ٚ١  ث
 ثطؤش٠ن١ٜإ نطز٠ٚٚ:

 ظن١ٝ غٝس قاحل. -1
 خٛضؾٝس اظيس غًِٝ. -3
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 ئاضاّ ؾاٖري زاٚز. -9
 ٝت ار ؾهطٟ.قباح ب -4
 قازض سػٔ قازض. -5
 غؤظإ ؾٗاب ْٛضٟ. -6
َٝط حمٞ ايسٜٔ قاحل. -7  ؾً
 الْا اظيس حمُٛز. -8
 غعٝس. شنطٟئا١َٓٝ  -9

 اَري طٛطا ٜٛغف. -11
 غؤظإ ٜٛغف خؤؾاب١. -11
 .اٚغػطر عبساالسس ثا٥طز. -13

 ٚ َٝهٗات٠ٚٛ، ت١ْٗا ب١ ظَاْٞ ع١ض٠بٝٝـ١، زا ا يـ١ غـ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضيـ١َإ ز٠نـ١ّ     ئ١ّ ثطؤش١ٜ٠ ي١ س١ٚت َازز٠ ث
 بهات، ظؤض غٛثاؽ. ئاضاغت١ٟ يٝص١ْ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نإ ٚ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َاْٞ

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝٞ تاٜب١شي١ْــسٟ خــؤٟ ئاضاغــت١ٟ يٝصْــ١ناْٞ ٜاغــاٜٞ ٚ ؾــاض٠ٚاْٞ ٚ ث١ضيــ١َاْتاض٠    ظؤض غــٛثاؽ، ئ١َــ١ بــ١ث
َٜع٠نإ ٚ سه ــ١     بــ١ض  ــ١ض١ْٖط ئــ٠ٚ١ ي ــاى غ ــ١بٛٚ؟ ن ــت ٖ ــ١ٟ ْٝعاَٝ ــ١ض١ْٖط ْٛقت ــاى غ ــت، ن َٜ ــ١ت ز٠نط َٛ

ب١ضْا١َٟ ناضزا ١ْٝٝ، س١م بٛٚ ب١ ْا١ٜ١َى بؤَإ بٓٛٚغٞ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ بؤ زاٖاتٛٚ بٝد١ٜٓ١ ب١ضْا١َٟ نـاض،  
 ر١ضَٛٚ ناى ع١ْٚٞ بؤ خاَيٞ تط.

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿـٓٝاضٟ ٜاغـاٟ ٖـ١َٛاض نطزْـٞ َـازز٠ٟ )        بط ط١ٟ  َٜٓسْـ٠ٚ١ٟ ١ٜنـ١َٞ ث ١َّٝٝ ب١ضْا١َٟ نـاض/ خٛ ( يـ١  45غ
َٞ نطزْٞ شَاض٠ ) َٞ ب١د َٝطاقٞ.1981(ٟ غاَيٞ 45ٜاغاٟ د  ٟ ع

َٝهٗـات٠ٚٛ،        َٝؿـه١ف نـطا٠ٚ، يـ١ ٜـ١ى َـازز٠ ث ئ١ّ ثطؤش١ٜ٠ ي١ال١ٜٕ شَاض٠ٟ ٜاغاٜٞ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ  ث
ٍَ ٖؤٜــ١ناْٞ ز٠ضنــٛاْسْٞ، تــ١ْٗا بــ١ ظَــاْٞ عــ١ض٠بٞ  َازز٠نــ١ف بــ١ ْــؤ بط طــ١ ناض٠غــ١ضٟ بــؤ نــطا٠ٚ ي١طــ١

َٝؿه١ف نطا٠ٚ، ئ١ٚ ئ١ْساَا١ْٟ ن١  ٚاشٟٚٚ ثطؤش٠ن١ٜإ نطز٠ٚٚ:  ث
 ظن١ٝ غٝس قاحل. -1
 خٛضؾٝس اظيس غًِٝ. -3
 قباح بٝت ار ؾهطٟ. -3
 قازض سػٔ قازض. -4
 غؤظإ ؾٗاب ْٛضٟ. -5
َٝط حمٞ ايسٜٔ قاحل. -6  ؾً
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 الْا اظيس حمُٛز. -7
 غعٝس. شنطٟئا١َٓٝ  -8
 .اٚغػطر عبساالسس ثا٥طز. -9

 اَري طٛطا ٜٛغف. -11
 غؤظإ ٜٛغف خؤؾاب١.  -11

زاٚا ي١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ز٠ن١ّ ئاضاغت١ٟ يٝصْـ١ ث٠ٜٛ١ْسٜـساض٠نإ ٚ ئ١ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َإ بهـات، ظؤض      
 غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي  ١َإ:ب١ض 

ــ١َاْتاض٠         ــ١ضد١ّ ث١ضي ــاٜٞ ٚ غ ــ١ناْٞ ٜاغ ــت١ٟ يٝصْ ــؤٟ ئاضاغ ــسٟ خ َٝٞ تاٜب١شي١ْ ــ١ث ــ١ ب ــٛثاؽ، ئ١َ ظؤض غ
َٜـت، بـؤ خـاَيٞ نـٛاض٠ّ. خـاَيٞ نـٛاض٠ّ يـ١ ب١ضْاَـ١ٟ نـاض،            َُٜٞ نٛضزغـتإ ز٠نط َٜع٠نإ ٚ سه١َٛتٞ ١ٖض ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ط١ؾ١ خإ.
َٜع ط١ؾ١ زاضا دالٍ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ نطز٠ٚٚ، ئ١َ١ بٛزد١ٜ١ن١ ي١غـ١ض ئ١دمَٛـ١ْٞ زاز٠ٚضٟ،   يٝ ص١ْٟ ٜاغاٜٞ ضاثؤضتٝإ ْٛٚغ٠ٛٝٚ ثؿتطريٜإ ي
       َٞ َٞ بـ١د َٝت ١َٖٛٚ ي١ٚ ال١ْٜاْـ٠ٚ١ نـ١ ضٚسـٞ ٜاغـا دـ ١َُٝ باغٞ غ١ض٠ٚضٟ ٜاغا به١ٜٔ، ز٠ب ١ٜعين ئ١ط١ض ئ

َٜت١ ب١ضْا١َٟ َٝٝإ، بؤ ئ١َ١ ْاخط َٝه١ ي َٝهؤَي١ض٠ٚاْٞ زازٜـ ب١ؾ ناض، َاؼي خؤٜا١ْ ٠ٚنٛ ٜاغـا بؤٜـإ    ز٠ن١ٕ، ي
َٜتـ١ ب١ضْاَـ١ٟ نـاض٠ٚ٠،       َٝـٓر ؾـ١ػي١ خبط َٝط٠ٚ ٚا بط ٜاض بٛٚ ضؤشٟ ث َٞ به١ٜٔ ي ١َُٝف ١ْراظٟ ث ز٠ضن٠ٚٛ، با ئ

َٝٓطا٠ٚ١ٜ؟ غٛثاؽ.  ْاظامن بؤ ز٠ضٖ
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝت ز٠تــٛأْ قػــ١ٟ ي١غــ١ض بهــ١ٕ، دــا ئــ٠ٚ١ د١ْابٝؿــت ٚ نــاى غــ١ض١ْٖطٝـ نــ١ يــ١ ب١ضْ اَــ١ٟ نــاضزا ْــ١ب
َٝو يـ١         َٝـ٠ٛ ؾـت َٜـت ئ َٝٔ بٝد١ْ١ ب١ضْاَـ١ٟ نـاض، بـ١اَلّ ْانط ًَ ١َُٝ ب ١َٓٝ الٟ ئ ١َٓٝ الٟ ناى رطغ١ت، ب ز٠تٛأْ ب
َٝط٠ قػ١ بهـ١ٕ، زاْٝؿـتين ئـ١َط ؤَإ زٚا ز٠خـ١ٜٔ تـا بـ١ٜاْٞ        َٝت س١م ب١ خؤتإ بس٠ٕ ي ب١ضْا١َٟ ناض ١ْب

َٝـ11غ١عات ) َٝطٜٔ، ١ٖض بصٜٔ. (ٟ ث  ٠ْٛٝض ؤ تا ئ١ٚ نات١ ب١ خٛاتإ ز٠غج
 

                                                                                                                                                                              
 

 ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ                  ز.سػٔ حمُس غٛض٠                                  غت اظيس عبسار         رط  
َٝططٟ غَٝطٟ ث١ضي١َاْٞ                        غهطت    ث١ضي١َاْٞغ١ضؤنٞ                 ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ      د

َٝطام                              نٛضزغتإ – نٛضزغتإ َٝ – ع َٝطام - طام                           نٛضزغتإع   ع
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 َٞ َٜه١ٚتٞ ؾ١ػي١غ  02/2/5102 ض

َٝط )   ــصَ ٟ (ٟ 11نات ــ٠ٛض ؤ َٝـ ْٝ ــ َٞ  ضؤشٟ ث ــ ــ١ػي١غ ــ١ٚتٞ  ؾ َٜه ــ١َاْٞ  18/6/3119ض ــتإ  ث١ضي  -نٛضزغ
َٝطام  ٞ  ث١ضي١َإ ٚ، غ١ضؤنٞ  ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝب١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ع َٜع ز. سػـٔ حمُـس     بـ١ ئاَـاز٠بْٛٚ بـ١ض 

َٝططٟ غ١ضؤى ٚ،  َٝطٟ      غٛض٠ د َٜع رطغـت دظيـس عبـسار غـهطت ٕ بـ١ض  خـٛيٞ   (93ٟاْٝؿـتين شَـاض٠ )  , زث١ضيـ١َا
ّ١َٝٝ  ( ٟ خؤٟ ب١غت.3119, غاَيٞ )غ

 ب١ضْا١َٟ ناض:
َٝٞ سٛن١ُن ٟ 1993(ٟ ٖـ١َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ   1ٟ ْـاٚخؤٟ شَـاض٠ )  ٠ٚط ( ي١ ث31ٜ١(ٟ َازز٠ )1اْٞ بط ط١ )ب١ث

َٝطام, ز٠غت١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ  -ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  ٛيٞ خـ  (93ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بط ٜـاض  ث١ضي١َإع
١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ ي١ نات ) َٜه١ٚتٞ 11غ َٞ ؾ١ػي١ ض َٝـ ٠ْٛٝض ؤٟ ضؤشٟ غ ١ٜ٠َٛٝ  زا 18/6/3119(ٟ ث ب١ّ ؾ

َٝت:  ب
َُٜٞ نٛضزغتإ  -1 َٜطٜٞ زاضاٜٞ ي١ ١ٖض َٝطام. –١َٖيبصاضزْٞ غ١ضؤنٞ زٜٛاْٞ ناٚز  ع
َٜٓسْـــ٠ٚ١ٟ ١ٜنـــ١َٞ زٚٚ ) -3 َٝؿـــٓٝاضٟ ٜاغـــاٟ ٖـــ١َٛاض نطزْـــٞ س١ٚتـــ١َٞ ٜاغـــاٟ ١ٖ 3خٛ َيبـــصاضزْٞ ( ث

 ٟ ١َٖٛاض نطاٚ.1993(ٟ غاَيٞ 1ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ شَاض٠ )
َٜعطـاٚ   -9 َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ ١َٖٛاض نطزْٞ ز٠َٚٚٞ ٜاغاٟ ١َٖيبصاضزْٞ ئ١دم١َْٛٞ ثاض َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ث خٛ

َُٜٞ نٛضزغتإ  َٝطام شَاض٠ ) –ق١ظاٚ ْاس١ٝناْٞ ١ٖض  .3119(ٟ غاَيٞ 4ع

َٝؿٓٝاض -4 َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ث َُٜٞ نٛضزغتإ.خٛ  ٟ ٜاغاٟ ز٠غت١ٟ ١ٜن١ ثعٜؿه١ٝ تاٜب١ت١ٝٝنإ ي١ ١ٖض
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز. اضغالٕ باٜع/ ب١ض 

 ب١ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ.
          َٞ١َٝٝ َٞ ز٠نـ١ٜٔ، ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ، خـٛيٞ غـ ب١ْاٟٚ ط١يٞ نٛضزغتإ، زاْٝؿـتين ئـ١َط ؤَإ ز٠غـت ثـ

، 18/6/3119(، ضؤشٟ زاْٝؿـذي  93َٜـساْٞ ز٠ّٚٚ، شَـاض٠ٟ زاْٝؿـذي )   ١َٖيبصاضزٕ، غاَيٞ نـٛاض٠ّ، خـٛيٞ طط  
 ب١ضْا١َٟ ناض:

ــ١ )  ــ١ناْٞ بط ط َٝٞ سٛنُ ــ١ث ــازز٠ )1ب ــاض٠ )  31(ٟ َ ــاٚخؤٟ شَ ــ١ٜط ٠ٟٚ ْ ــ١ ث ــاَيٞ  1( ي ــطاٟٚ غ ــ١َٛاض ن ٖ ٟ)
َٝطام، ز٠غت١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ بط ٜاضٜسا ب١ضْا١َٟ ناضٟ زاْٝؿتين  -ٟ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ 1993 ع

َٝطٟ 93شَــاض٠ ) ١ََٝٝٞ ١َٖيبــصاضزٕ يــ١ ناتــصَ َٞ ؾــ١ػي١ 11(ٟ ئاغــاٜٞ خــٛيٞ غــ َٝـ ْٝــ٠ٛض ؤٟ ض ؤشٟ غــ ٟ ثــ
َٜه١ٚتٞ  َٝت: 18/6/3119ض ١ٜ٠َٛٝ ب  ب١ّ ؾ

َُٜٞ نٛضزغتإ  -1 َٜطٜٞ زاضاٜٞ ي١ ١ٖض َٝطام. –١َٖيبصاضزْٞ غ١ضؤنٞ زٜٛاْٞ ناٚز  ع
َٜٓسْـــ٠ٚ١ٟ ١ٜنـــ١َٞ زٚٚ ) -3 َٝؿـــٓٝاضٟ ٜاغـــاٟ ٖـــ١َٛاض 3خٛ نطزْـــٞ س١ٚتـــ١َٞ ٜاغـــاٟ ١َٖيبـــصاضزْٞ ( ث

 ٟ ١َٖٛاض نطاٚ.1993(ٟ غاَيٞ 1ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ شَاض٠ )
َٜعطـاٚ   -9 َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ ١َٖٛاض نطزْٞ ز٠َٚٚٞ ٜاغاٟ ١َٖيبصاضزْٞ ئ١دم١َْٛٞ ثاض َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ث خٛ

َُٜٞ نٛضزغتإ  َٝطام شَاض٠ ) –ق١ظاٚ ْاس١ٝناْٞ ١ٖض  .3119(ٟ غاَيٞ 4ع
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4- َٜٓ َُٜٞ نٛضزغتإ.خٛ َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ ز٠غت١ٟ ١ٜن١ ثعٜؿه١ٝ تاٜب١ت١ٝٝنإ ي١ ١ٖض  س٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ث
 ْاغو خإ ْٛقت١ٟ ْٝعاَٝت ١ٜ١ٖ؟ ر١ضَٛٚ.

َٜع ْاغو تٛرٝل عبسايهطِٜ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝهٞ د١ْابت بري خب١َـ٠ٚ١، ئـ١ٜٚـ ١َغـ١ي١ٟ غـٓسٚٚقٞ زاٖـاتٞ ْـ١ٚت ٚ غـا        َٓٝ َُٜٞ  َٔ ٜٚػتِ ب١َي ظٟ ٖـ١ض
َٝٓٝٓـ٠ٚ١ ْـاٚ ث١ضيـ١َإ، ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ٟ )        َٜعت طٛتت حما٠ٚي١ ز٠ن١ٜٔ يـ١ٚ َاْطـ١ بٝٗ ( 13نٛضزغتا١ْ، ن١ ب١ض 

َٝػتا ي١ ب١ضْا١َزا ١ٖٕ، ب١ؽ بؤ ئ٠ٚ١ٟ بريٟ د١ْابت خب٠ٚ١َ١ٚ  ضؤشَإ َا٠ٚٚ، ئ١ّ ٜاغاٜا١ْف ططْطٔ ن١ ئ
 بٝد١ٜٓ١ ب١ضْا١َٟ ناض٠ٚ٠، غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع  امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: ب١ض 

 ، ناى عبسار ١َال ْٛضٟ ر١ضَٛٚ.ظؤض غٛثاؽ
َٜع عبسار حمُس ْٛضٟ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٠َٟٛٝ ث١ٜط ٠ٟٚ ْاٚخؤزا، ٖٝٛازاضّ  َٜهِ ي١ د١ْابتإ ١ٜ١ٖ ٠ٚنٛ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ي١ نٛاضن َٔ ثطغٝاض
َٝٞ َازز٠ناْٞ ) (ٟ ث١ٜط ٠ٟٚ ْـاٚخؤ، ث١ضيـ١َاْتاضإ َارٝـإ ١ٖٜـ١ زاٚاٟ     51تا  ٠ٚ47اَل١َن١ٟ ٠ٚضبططّ، ب١ث

١ٜ٠َٛٝ زٚٚ دـاض يـ١ َا٠ٚنـاْٞ            َُٝـ١ يـ١ٚ نٛاضنـ َٜـت، ئ َٝو نـ١ خبٛاظ َٝٓاْٞ يٝص١ْ به١ٕ ي١غ١ض ٖـ١ض بابـ١ت َٝهٗ ث
ــو   99ضابــطزٚٚزا دــاضٟ نؤتــاٜٞ )  َٝ َٝهؤَيٝٓــ٠ٚ١ٟ ث١ضيــ١َاْٞ ث ( ث١ضيــ١َاْتاض زاٚاَــإ نــطز٠ٚٚ يٝص١ْٜــ١نٞ ي

َٜ َٝٓط ١ٜ٠َٛٝنٞ طَٛاْـاٟٚ، ئ١َـ١ طَٛاْـ١،     بٗ َُٜٞ نٛضزغتإ ب١ؾـ ت بؤ ب١زٚا زانْٛٚٞ ظٜاز بْٛٚٞ ئاَاضٟ ١ٖض
َٝـت ي١الٜـ١ٕ          َٝٞ ثـ١ٜط ٠ٟٚ ْـاٚخؤ ز٠ب ئ١َ١ ئ١ضنٞ ث١ضي١َا١ْ ب١ زٚازانْٛٚٞ بؤ بهـات، ئـ١ّ زاٚاناضٜٝـ١ بـ١ث

َٞ َاْطـ١ ئـ١ّ زاٚاناضٜٝـ١ زٚٚبـا       َٜت١ ناضْا٠ٚ١َ، ئ١َـ١ زٚٚ، غـ َٜتـ١    د١ْابتا٠ٚ١ْ خبط ض٠ ز٠ن١ٜٓـ٠ٚ١ ٖـ١ض ْاخط
َٝٞ بط ط١ٜـ١نٞ تـطٟ ٖـ١َإ َـازز٠ ز٠تـٛأْ بٝد١ْـ١ ز٠ْطساْـ٠ٚ١،           ناضْا٠ٚ١َ، ئ١ط١ض ْاخي١ْ١ ناضْاَـ٠ٚ١ بـ١ث
َٜت، بؤ١ٜ تها ز٠ن١ّ ي١ د١ْابتإ ئ١ّ  َٝٓط َٝو ز٠ٖ َٝط، يٝص١ْن١ ث َٜت٠ٚ١، ٜاخٛز ١ْخ بعأْ باب١ت١ن١ ض٠ت ز٠نط

َٝهٞ ضٕٚٚ ٚ ٠ٚاَلَ َٜػت َٜت٠ٚ١، ب١تاٜبـ١تٞ  باب١ت١ ١َٖيٛ َٞ بس٠ٕ بعاْري ئ١ّ باب١ت١ بؤ ١ٜنال ْانط َٝهٞ ضٚٚصيإ ث
َٜهٞ زضٚغـت نـطزٚ ي١ب١ضز٠َـسا        َٝو ئ١طـ١ض ئاَـاض ١َُٝ ي١ب١ضز٠ّ ثطؤغ١ٟ ١َٖيبصاضزْسأٜ، ١ٜعين ١َٖيبـصاضزْ ئ

َٝت، غٛثاؽ. َٝهٞ ١ْظٜ٘ ْاب َٝري ١َٖيبصاضزْ ًَ َٜت ب َٝت، ب١ض اغيت ز٠نط  ١ْب
َٜع ز.اضغالٕ باٜ  ع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ب١ ْا١َٟ ض٠مسـٞ َف٠ٚ١ظٜـ١ٟ ١َٖيبـصاضزْٞ ئاطـازاض نطزؤتـ٠ٚ١ يـ١ ١ٖرتـ١ٟ زاٖـاتٛٚ         
        ٍَ َٝـت ي١طـ١ َٝو ز٠تٛاْ َٜت١ ث١ضي١َإ، خؤؾتإ يـ١ يٝصْـ١نإ يـ١ ٖـ١ض ن١غـ َٜهٞ َف٠ٚ١ظ١ٜٟ ١َٖيبصاضزٕ ز ٠ٚرس

َٟ ثطغٝا ١َُٝ َف٠ٚ١ظ١ٜٟ ١َٖيبصاضزٕ زابٓٝؿٔ ي١ٚ َٝٝإ به١ٕ، ئ١ط١ض ب١زَيتإ ١ْبٛٚ ز٠تٛأْ ئ ض٠ناْٞ خؤتإ ي
َٝـ بامسـإ    َٜٓـ َٜهٞ تط قػ١ٟ ي١غ١ض به٠ٚ١ٜٓ١، ز٠ضباض٠ٟ ئ١ٚ ْٛقت١ ْٝعا١َٟ ْاغو خإ، ْاغو خإ زٚ داض
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َٝٔ، نـْٛه١ يـ١      ًَـ َُٝـإ ب َٟ ث ي٠ٚ١ نطز، ئ١ٚ دؤض٠ ْٛقت١ ْٝعاَا١ْ س١م ٚا١ٜ ب١ٓٝ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ي١ٚ
 ْا١َٟ ناضزا ١ْٝٝ، غٛثاغتإ ز٠ن١ٜٔ.ب١ض

َٜطٜٞ ٚ زاضاٜٞ يـ١   ١َٜٓٝ غ١ض ب١ضْا١َٟ ناض ن١ خاَيٞ ١ٜن١ّ/ ١َٖيبصاضزْٞ غ١ضؤنٞ زٜٛاْٞ ناٚز ١َُٝ ز َٝػتا ئ ئ
َُٜٞ نٛضزغتإ  َٝطام. –١ٖض  ع

      ٚ َٝٔ بـؤ غ١ضث١ضؾـيت نطزْـٞ ئـ١ٚ ١َٖيبصاضزْـ١، غـ١ضؤى  َٞ ن١ؽ ي١ يٝص١ْٟ قاْْٛٞ ب َُٝإ باؾ١ غ  بؤ ئ٠ٚ١ ث
َٝٔ رـ١ضَٛٚ،     َٝططٟ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ بـا بـ ٍَ غ١ضؤى ٚ د َٝت، ناى ئاضاّ د١ْابت ي١ط١ َٝططٚ ناى ئاضاَٝـ با ب د
َٝطــطٟ يٝصْــ١ٟ ٜاغــاٜٞ ٠ٚنــٛ    َٝطــطٚ نــاى ئــاضاّ بــا بفــ١ضَٕٛٚ، خــؤ د طٛشيــإ يٝصْــ١ٟ ٜاغــاٜٞ غــ١ضؤى ٚ د

 غ١ضؤنٞ يٝص١ْن١ ناض٠نإ ز٠نات، ر١ضَٛٚ بط ٜاضز٠ضٟ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ.
َٜع إ، زٜاض٠ ي١ٚ َا٠ٟٚ ضابطزٚٚ شَاض١ٜ٠ى ي١ خ١َيهٞ ؾاض٠ظاٚ ثػجؤض ْا٠ٚناْٞ خؤٜإ ثااَلٚت بٛٚ، غـٝظٞ  ب١ض 

 ٠ٚ١َٜٓٝٓ ١َُٝ ْا٠ٚناْٝإ ز٠خٛ َٜطٜٞ زاضاٜٞ، بؤ١ٜ ئ خؤٜإ ت١قسِٜ نطز بٛٚ بؤ غ١ضؤنٞ ز٠غت١ٟ زٜٛاْٞ ناٚز
:٠َٛٝ  ي١ب١ضز٠َٞ ئ

 خٛضؾٝس قاحل. طاضم -1
 ابٛبهط قسٜل عُط. -3
 ايس عبسايهطِٜ ضؾٝس.ز.خ -9
 عُط. ضؤٚفٖاٚاض  -4
 عبسايهطِٜ اظيس قازض. -5
 ٜاغري اظيس عبسٍٚ. -6
 غ١ضزاض قازض. -7
 .ععتد١َاٍ حمُس  -8
 ظيٝس سػٔ حمُس. -9

 ز.حمُس غًُإ حمُس. -11
 خايس ٖازٟ ناٚؾًٞ. -11

ل عُـط( ْا٠ٚنـ١ٟ خـؤٟ    ب١اَلّ شَاض١ٜ٠ى ي١ٚا١ْ ْا٠ٚناْٞ خؤٜإ زٚاٜـٞ نؿـاْسؤت٠ٚ١، ي١ٚاْـ١ )ابـٛبهط قـسٜ     
(ٜـ غ١سيب نطز٠ٚٚ، دا ئ١طـ١ض  املسنؿاْسؤت٠ٚ١، )عبسايهطِٜ اظيس قازض( غ١سيب نطز٠ٚٚ، )غ١ضزاض قازض 

.ٍَ َٝطز َٝهٞ تط ١ٜ١ٖ، ر١ضَٛٚ ناى ؾ  ن١غ
 
 
 
 

ٍَ ذبػري حمُس: َٝطز َٜع ؾ  ب١ض 
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َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ّ ي١ بط ط١ٟ زٚٚ زٜاض٠ يٛيٞ ئ٠ٚ١ٟ ْانـات ٚ  اٍ حمُس ععت(ّ ت١ضؾٝح نطز٠ٚ٠ بؤ ئ١ٚ ثؤغت١، ب١اَلَٔ )طي

َِٝ باؾــ١ٚ قػ١ؾــِ ي١غــ١ض نــطز نــ١ ئ١ٚاْــ١ زاخًــٞ     ٍَ ئــ٠ٚ١، بؤٜــ١ َــٔ ثــ بط ٚاْا١َنــ١ٟ َٛتــابل ْٝٝــ١ ي١طــ١
 ١َٖيبصاضزٕ ١ْبٔ ٚ غ١سيب ز٠ن٠ٚ١َ١، غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى ئاضاّ.
 

َٜع اٜٛب ْع  ُت قازض)ئاضاّ(:ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َُٝـ١ ئـ١ٚ ناْسٜـس٠ٟ       ٍَ ئ َٝسا١ٜ، ب١اَلّ ٠ٚنٛ رطانػـٝؤْٞ نؤَـ١ )ٜاغري اظيس عبسٍٚ( ن١ ١َٖٛٚ ١َضد١ناْٞ ت
١ٜ٠َٛٝنٞ غـ١ضب١خؤٜا١ْ            َٜـو، نـ١ ٖٝـٛا ز٠خـٛاظٜٔ ب١ؾـ َٝٛضاٚ خؤَإ غـ١سب ز٠ن١ٜٓـ٠ٚ١ بـؤ ب١ضش٠ٚ٠ْـسٟ ثاَي

 ناض٠ناْٞ بهات، ظؤض غٛثاؽ.
 َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

( ٠ٚ١َٓٝ َٓٝ ، ظيٝـس سػـٔ   ضؤٚفخٛضؾٝس قاحل، ز.خايس عبسايهطِٜ ضؾٝس، ٖاٚاض   طاضمن١ٚات١ ئ١ّ ْاٚا١ْ ز٠َ
 حمُس، ز.حمُس غًُإ، خايس ٖازٟ ناٚؾًٞ(، ر١ضَٛٚ ناى ناضزؤ.

َٜع ناضزؤ حمُس ثريزاٚز:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝو َٝؿه١ف نطز بٛٚ )ٖاٚاض  ١ٜن ( بٛٚ، ي١ ٠ٚاَلَٞ غ١ضؤنا١ٜتٞ ٚتٝـإ  ضؤٚفي١ٚ ناْسٜسا١ْٟ ن١ غٝظ١ٝن١ٟ ث

َٜـو ئٝؿـهاالت زضٚغـت ز٠نـات بٝد١ٜٓـ١       َٝػتا ْاٟٚ ٖاتؤت٠ٚ١ ْاٚ ئ٠ٚ١، ١ٜعين ئ٠ٚ١ تؤظ َٝسا ١ْٝٝ، ئ ١َضدٞ ت
َٝط ض٠رع نطا٠ٚت٠ٚ١ٚ، غٛث َٜيَن طٛتٜٛٚا١ْ ١ْخ َٝهسا زٚ  اؽ.١َٖيبصاضزٕ ٚ ي١ نات

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜهٝإ َـٛز٠ٟ تـ١ٚاٚ بـ٠ٚٛ     َٜٓس٠ٚ٠، ََٛه١ٓٝ ١ْٖس ١َُٝ ئ١ٚ ْاٚا١ْٟ ن١ بؤَإ ٖات٠ٚٛ ١َٖٛٚ ْا٠ٚناصيإ خٛ ئ
 ب١ض اغيت ٚا١ٜ، ب١اَلّ ْا٠ٚنإ ٖاتؤت١.........

َٜع ناضزؤ حمُس ثريزاٚز:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ ١ْز٠ٜٔ، ١ٜعين ئ١َ١ ئٝؿهاالت زضٚغت نطز١ْ ب١ض اغيت.ئاخط ْا َٜت١ ز٠ْطسإ ٚ زٚاٜٝـ ز٠ْطٞ ث َٝت خبط  ب
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ َاَؤغتا ع١َٛض.
 

َٜع عُط عبسايععٜع   بٗا٤ايسٜٔ:ب١ض 



 979 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعت  َٝٛضاٚاْـــ١ٟ بـــ١ض  َٜـــت، ب١ْٝػـــب١ت ئـــ١ٚ ثاَي َٜٝٛػـــت١ زٚٚ ز٠غـــت١ ْا٠ٚناْٝـــإ البرب َٜٓسْـــ٠ٚ١، ث ْـــاٚت خٛ
َٝؿـ٠ٚ١ٓ، ز٠ّٚٚ/ ئ١ٚاْـ١ٟ نـ١ بـ١ ض٠مسٝـ٠ٚ١ ٠ٚاَلَتـإ         ١ٜن١ّ/ئ١ٚا١ْٟ ب١ ر١ضَٞ زاٚاٜإ نطز٠ٚٚ ْاٜٚـإ به
َٜٓستا٠ٚ١ْ ب١ ض٠مسـٞ ٠ٚاَلَتـإ زا٠ٚتـ٠ٚ١ نـ١      َٜو ي١ٚا١ْٟ خٛ َٝسا ١ْٝٝ، ١ْٖس زا٠ٚت٠ٚ١ ن١ ١َضدٞ ٜاغاٜٝإ ت

َٜت٠ٚ١، غٛثاؽ.١َضد َٜٓسض َٝسا ١ْٝٝ ١ْز٠بٛٚ ْاٜٚإ خبٛ  ٝإ ت
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى زنتؤض ر١ضَٛٚ.
َٜع ز.عُط ظيساَري خسض)ْٛض٠زٜين(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝٔ ئ٠ٚ١ْــس٠ نــ١   ــ ًَ َُٝــ١ ضؤؾــٔ بهــ١ٕ بــ٠ٚ١ٟ نــ١ ب ؽ زاٚاٟ نــطز٠ٚٚ ي١ض اغــتٝسا ٚا بــاف بــٛٚ نــ١ ب١ضنــاٟٚ ئ

َٝسا ١ْٝٝ، ئ٠ٚ١ْـس٠ٜإ خؤٜـإ زاٚاٟ غـ١سبٝإ نـطز٠ٚٚ، ئ٠ٚ١ْس٠ؾـٝإ َا١ْٚتـ٠ٚ١ بـؤ         ئ٠ٚ١ْس٠ٜإ ١َضدٞ ت
 َْٛار١غ١، غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜعإ، ب١ض اغيت ئًٝتٝباغـ١ن١ يـ٠ٚ١ ٖـات٠ٚٛ ٖـٞ )ٖـاٚاض       ٜـ     ضؤٚفب١ض  ١، نـْٛه١  عُـط( خـؤٟ ز٠ضنـٟٛٚ تٝذاض٠
َٜتـ٠ٚ١، ن١ٚاتـ١ يـٛيٞ              ئٝساض٠ٚ ئٝكتٝكـاز ْٝٝـ١، بؤٜـ١ يـٛيٞ ْانـات، بـ١اَلّ تٝذـاض٠ ٖـ١َٛٚ ب١ؾـ١نإ ز٠طط
َٞ ْـاز٠ٕ، بـ١ ئـاض٠ظٟٚٚ خؤتـإ،        َٞ ز٠ز٠ٕ، ٜإ ز٠ْطـٞ ثـ َٜت، ٜإ ز٠ْطٞ ث َٜط ز٠نات، س١قٞ ١ٜ١ٖ خؤٟ ١َٖيبص

 ر١ضَٛٚ ناى ناضزؤ.
َٜع ناضزؤ حمُس ثريزاٚز:  ب١ض 

َٜع غ١ض  ؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١ض 

خؤٟ ئ١ٚ ططرت١ٟ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ٠ٚاَلَٞ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َا١ٜ٠ٚ١ْ ن١ ٠ٚاَلَٞ زا٠ٚت٠ٚ١، بـ١اَلّ ئ١طـ١ض بـ١    
١َُٝ ي١ زاْٝؿت١ٓن١ بط ٜاضَـإ ز٠زا نـ١ غـ١سيب ئـ١ٚ بطاز٠ضاْـ١ ز٠ن١ٜٓـ٠ٚ١ نـ١ غـٝظٝإ          ١َُٝ بطٛتطا بٛا١ٜ ئ ئ

ــ١ٚ ض٠ئٝــ١ نــ١     ــت١ٓٝ ئ ــ١ض ئــ٠ٚ١ ط١ٜؿ ــطز٠ٚٚ، ي١ب ــسِٜ ن َٜهٞ   ت١ق ــاٚ َٜطزضا٠ٚ ثٝ ــص ــتا ١َٖيب َٝػ ــطاز٠ض٠ٟ ئ ــ١ٚ ب ئ
َٞ ز٠ن١ٜٔ، ي١ب١ض  ١َُٝ ثؿتٝٛاْٞ ي َٝت تا ئ١ٚ نات١ٟ ئ َُٝاْٛا١ٜ ١َٖٛٚ ال١ٜى ثاب١ْسٟ ٜاغا ز٠ب غ١ضب١خؤ١ٜٚ ث
َٜط١ٜٝن١ ٖــ١َٛٚ ئ١ٚاْــ١ٟ غــٝظٝإ ت١قــسِٜ نــطز٠ٚٚ     ئــ٠ٚ١ قػــ١ نــطا ي١غــ١ض ئــ٠ٚ١ٟ يــ١ ئ١دمَٛــ١ْٞ نــاٚز

َٜيَت، بؤ ئ١ٚ َٟ ب١ؾساض بٔ ي١ٚ زا١َظضا٠ٟٚ ن١ غ١ض ب١ ث١ضي١َاْـ١، ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ ئ١طـ١ض     ز٠ضر١تٝإ بسض ٠ٟ ي١ٚ
َٝػتا نؤٕ بٝد٠ٚ١ٜٓ١ ز٠ْطسإ ن١ ز٠ظاْري ٠ٚظع١نـ١   ١َُٝ غ١سب١ن١َإ ١ْز٠نطز٠ٚ٠، ئ ئ١ٚ ٠ٚاَل١َ ١ْبٛا١ٜ ئ

 نؤ١ْ؟
 
 

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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َٜٓسؤت٠ٚ١، خ ١َُٝ ْا٠ٚناصيإ خٛ َٝـت غـ١سيب        ئ َٜٓـس٠ٚ٠، ئـ٠ٚ١ٟ نـ١ غـ١سيب ز٠ناتـ٠ٚ١ ز٠تٛاْ ؤ ْا٠ٚن١َإ خٛ
 بهات٠ٚ١.

َٜع ناضزؤ حمُس ثريزاٚز:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ، غ١سيب ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١.  ب١َي
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 باؾ١، ر١ضَٛٚ ناى س١َ١ غعٝس.
َٜع س١َ١ غعٝس س١َ١ عًٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١  ض 
َٝـت، ز٠بٛاٜـ١      َٜيَن ٖات٠ٚٛ بؤَإ بؤ رطانػٝؤٕ، ي١ٚا١ٜ١ْ ظؤضب١ٟ ظؤضَإ ْـ١َإ بـٝين ب ت١بع١ٕ غٝظ١ٝن١ زٚ
ــ١ٚاَيُإ        ــ١ٚ ٖ ــ١سكٝكُٝإ بهطزاٜ ــ١ٚ ت ــ١َإ بهطزاٜ ــ١ٚ زٜطاغ ــ١َٟٛٚ ظٚٚ بٗاتبٛاٜ ــ١ ٖ َٜعاْ ــ١ّ ب١ض  ــٝظٞ ئ غ

 خاَيٞ ١ٜن١ّ.بجطغٝبا١ٜ ي١غ١ض ظاْٝاضٟ ١َعًَٛات بٛا١ٜ، ئ١َ١ 
َٝػتا غـٝظٝإ ْـاضز٠ٚٚٚ ٖـ١َٜٛٚإ َٛض٠ؾـ١سٔ ٚ      َٜو ئ١ٚ ن١غا١ْٟ ن١ ئ َٝؿٓٝاض خاَيٞ ز٠َٚٚٝـ/ َٔ ٠ٚنٛ ث
َٝػتا تاى، تاى ٚا غـ١سب ز٠نـ١ٕ س١قـ١ ئ١ٚاْـ١ ب١ض اغـيت يـ١ ز٠غـت١ن١زا بـدي، يـ١ ز٠غـت١ٟ بـااَلٟ زٜـٛاْٞ              ئ

َٝهٝإ غـــ١ضؤى ٚ ئـــ١ٚاْٞ تـــطٜـ س١قـــ١ بـــدي  َٜطٜٞ زاضاٜٝـــسا ٜـــ١ن َـــازاّ َٛئـــ١ٖالت ٚ ثػـــجؤضٟ ٚ  نـــاٚز
 غٝظ١ٝن١ٜإ َْٛاغٝب١ بؤ ئ٠ٚ١ٟ خؤٜإ ت١ضؾٝح به١ٕ بؤ غ١ضؤى ٚ، غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى غ١ض١ْٖط ر١ضَٛٚ.
َٜع غ١ض١ْٖط رطز حمُس:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝؿـٓٝاظ٠ن١ٟ خـؤّ    بؤ عٝالدٞ ئ١ّ َكؤ َكؤ١ٜ، َٔ زاٚا ز٠ن١ّ ْٝٛ غ َٜت، )بـا ث ١عات د١يػ١ن١ ت١ئذٌٝ بهط

َٜت، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ١ٚ بطاز٠ضاْـ١ٟ نـ١ غـٝظ١ٝناْٝإ ْـ١بٝٓطا٠ٚ يـ١ٚ ْٝـٛ        ت١ٚاٚ به١ّ(، ْٝٛ غ١عات ت١ئذٌٝ بهط
َٜـت ٚ بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ ؾـت١نإ بـ١ زضٚغـيت            َٜت بٝبٝٓري، ٜإ ئ١طـ١ض َٛؾـا٠ٚض١ٜ٠نٞ تـط ١ٖٜـ١ بهط غ١عات١ ز٠نط

 بط ٚات، غٛثاؽ.
َٜع  ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: ب١ض 

َٜـيَن يـ١ غـ١عات        ١َُٝ زٚٚ داض زاْٝؿتٜٛٚٔ َٛؾا٠ٚض٠َإ نطز٠ٚٚ، بؤٜـ١ تـ١ئذًُٝإ نـطز زٚ ناى غ١ض١ْٖط ئ
َٝـ ْٝـ٠ٛض ؤ، ئ١طـ١ض )   11(٠ٚ ي١ب١ضز٠غتإ بـ٠ٚٛ تـانٛ ئـ١َط ؤ غـ١عات )    13) َٜٓـس   34(ٟ ثـ ( غـ١عات ١ْتاخنٛ

َٝت٠ٚ١، تاظ٠ نؤٕ ئ١ٚ غٝظٝا١ْ ز ٠ٚ١َٜٝٓ؟ ١ٜى ئٝؿهاٍ ١ٖبٛٚ ئـ١ٜٚـ نـاى ٖـاٚاض بـٛٚ، ئٝؿـهاي١ن١َإ      ب ٠خٛ
 س١ٍ بٛٚ، يٝص١ْٟ ١َٖيبصاضز١ْن١ ر١ضَٕٛٚ ز٠غت ب١ناض بٔ.

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 
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َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜت٠ٚ١؟ َٜٓسض  ئ١ط١ض ئُٝها١ْ ْا٠ٚنإ زٚٚباض٠ خبٛ
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث  ١ضي١َإ:ب١ض 

 ئ١ّ ْاٚا١ْٟ خٛاض٠ٚ٠ َإٚ:
 خٛضؾٝس قاحل. طاضم -1

 ز.خايس عبسايهطِٜ ضؾٝس. -3

 ظيٝس سػٔ حمُس. -9
 ز.حمُس غًُإ حمُس. -4

 خايس ٖازٟ ناٚؾًٞ. -5
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ْا٠ٚنإ:
 خٛضؾٝس قاحل. طاضم -1

 ز.خايس عبسايهطِٜ ضؾٝس. -3

 ظيٝس سػٔ حمُس. -9
 ز.حمُس غًُإ حمُس. -4

 خايس ٖازٟ ناٚؾًٞ. -5
َٝٔ بؤ الٟ ١َْك١.  زاٚا ي١ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ز٠ن١ٜٔ ١ٜن١، ١ٜن١ ب

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى زنتؤض غ١ض٠ٚض.
َٜع ز.غ١ض٠ٚض عبسايطظئ عُط:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝو بهري.ٚا  َٞ ٖٝض ٖٝٓ َٝط٠ ب١ب َٜت٠ٚ١، ٠ٚنٛ ١َٖيبصاضز١ْناْٞ ضابطزٚٚ، ٠ٚ١ْى ي َٜٓسض  باؾو٠ ْا٠ٚنإ خبٛ

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ب١رطٜٔ خإ.
َٜع ب١رطٜٔ سػري خ١يٝف١:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝٛضاٚا١ْٟ ن١ ت١قسِٜ نطإٚ َٜع )غريٚإ عسْإ َريظا ظ٠ٖا١ٜٚ( 13) زٜاض٠ ئ١ٚ ثاَي َٝو ي١ٚا١ْ ب١ض  ( ن١غ١، ١ٜن

.َٞ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، ١ْ غ١سبٝـ نطا٠ٚ١ٜ، تها١ٜ ئ١ط١ض ضٕٚٚ نطز٠ٚ١َْإ بس٠ْ  ١ْ ْاٟٚ خٛ
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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َٝه١ خؤٟ غ١سب نطزؤت٠ٚ١. َٝؿو خؤٟ غ١سب نطز٠ٚ٠، ز٠َ  ١ٖض ي١ ث
َٜع عٛ  ْٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ْا٠ٚنإ:
 خٛضؾٝس قاحل. طاضم -1

 ز.خايس عبسايهطِٜ ضؾٝس. -3

 ظيٝس سػٔ حمُس. -9

 ز.حمُس غًُإ حمُس. -4
 خايس ٖازٟ ناٚؾًٞ. -5

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜع٠نإ ز٠نـ١ٜٔ يـ١ ٖـؤَيٞ )     زٚاٟ ت١ٚاٚ بْٛٚٞ ئ١ّ زاْٝؿت١ٓ، زاٚا ي١ غ١ضؤنٞ  ( ١ٖ141َٛٚ رطانػـٝؤ١ْ بـ١ض 
َٟ ئاَاز٠ بٔ:  زاْٝؿتُٓإ ١ٜ١ٖ، تها١ٜ ي١ٚ

 ئاضاؽ سػري حمُٛز. -1
َٝٔ زاٚز. -3  ئاضاّ ؾاٖ
 اظيس ابطاِٖٝ ع٢ً اظيس. -9
 اظيس غًُٝإ عبسار. -4
 امساعٌٝ حمُٛز عبسار. -5
 ئاؾت٢ ععٜع قاحل. -6
 ضؤٚف.ئا١ْٖط عاضف  -7
 ري عُط اظيس.ئ١ظ -8
 اَري طٛط١ ٜٛغف. -9 

 غعٝس. ظنط٣ا١َٓٝ  -11
 خهط.ئاٚاظ عبسايٛاسس  -11
 اٜٛب ْعُت قازض ضظيإ. -13
 بطٖإ ضؾٝس سػٔ. -19
 ز. بؿري خًٌٝ تٛرٝل. -14
 بهط نطِٜ حمُس)ئاغؤ(. -15
 ب١رطٜٔ سػري حمُس. -16
 ب١ٜإ اظيس نؤن١ضٟ. -17
َٝطٜظإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط. -18  ب
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 ٜٚٔ عبسايطظئ عبسار.ث١ض -19
 ث١ٜاّ اظيس حمُس. -31
 ث١ضيإ ععايسٜٔ عبسايطظئ. -31
 ث١ضيإ عبسايهطِٜ عبسايكازض. -33
َٝؿ١ٚا تٛرٝل َػسٜس. -39  ث
 تاضا ذبػري ئ١غع١زٟ. -34
 تاضا عبسايطظام حمُس. -35
 .اٚغػطرعبساالسس  ثا٥ط -36
 دالٍ عًٞ عبسار. -37
 ابطاِٖٝ. طاٖططياٍ  -38
 دٗإ امساعٌٝ بٓٝاَري. -39
 ساظّ ذبػري غعٝس. -91
 ظيس١ٜ َعطٚف اظيس. -91
 س١َ١ غعٝس س١َ١ عًٞ. -93
 ظيساَري. عجُإخًٌٝ  -99
 خٛضؾٝس اظيس غًِٝ. -94
 زاْا غعٝس غؤؼي. -95
 زَيؿاز سػري قازض. -96
 ضاظاٚ حمُٛز رطز. -97
 ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ. -98
َٜباظ رتاح حمُٛز. -99  ض
 غٝس قاحل. ظن١ٝ -41
 شٜإ عُط ؾطٜف. -41
 غاالض حمُٛز َطاز. -43
 غامل تؤَا نانؤ. -49
 مسري غًِٝ اَري ب١ا. -44
 مسري٠ عبسار امساعٌٝ. -45
 غؤظإ ؾٗاب ْٛضٟ. -46
 غؤظإ ٜٛغف خؤؾاب١. -47
 غ١ضزاض ضؾٝس حمُس. -48
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49-  ٍَ  سػٔ. ضناغ١ضطٛ
 غ١ض٠ٚض عبسايطظئ عُط. -51
 .غ١ض١ْٖط رطز حمُس -51
 اظيس. عجُإغ٠ٌٜٛٝ  -53
َٝط حمُس دمٝب. -59  ؾً
َٝط حمٞ ايسٜٔ قاحل. -54  ؾً
 ؾظإ اظيس عبسايكازض. -55
 ؾٛإ عبسايهطِٜ دالٍ. -56
 ؾؤض ف جمٝس سػري. -57
 ؾ١ٚمن حمُس غطٜب. -58
ٍَ ذبػري حمُس. -59 َٝطز  ؾ
َٝطظاز  -61  ؾطٜف. عبساؿافغؾ
 ؾٝالٕ عبسا(باض عبسايػين. -61
 ٝت ار ؾهطٟ.قباح ب -63
 قباح حمُس دمٝب. -69
 .َكطأ٢قبٝش١ اظيس  -64
 عبسايطظئ سػري ابابهط. -65
 قسٜل. َكطأ٢عبسايػالّ  -66
 عبسايكازض انطاّ طيٌٝ. -67
 عبسار حمُس اَري. -68
 عبسار حمُس ْٛضٟ. -69
 عبسار سادٞ حمُٛز. -71
 حمُس. عجُإعسْإ  -71
 عًٞ سػري حمُس. -73
 ُس سػري.عُاز حم -79
 عُط عبسايطظئ عًٞ. -74
 عُط ظيس اَري خسض)ْٛض٠زٜين(. -75
 عُط قسٜل حمُس. -76
 .بٗا٤ايسٜٔعُط عبسايععٜع  -77
 دمِ  ايسٜٔ سػٔ. عع١ُٝ -78
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 عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ. -79
 سػٔ امساعٌٝ. فانٌ -81
 حمُس قازض)ب١ؾاض٠تٞ(. فانٌ -81
 رطَإ ععايسٜٔ حمُٛز. -83
 طسِٝ عبسار.ظٝإ عبساي -89
 قازض اظيس مساٌٜ. -84
 قازض سػٔ قازض. -85
 ناضزؤ حمُس ثريزاٚز. -86
 ناضٚإ قاحل اظيس. -87
 نا٠ٚ حمُس اَري. -88
َٜػتإ حمُس عبسار. -89  نٛ
 ن١ًٜٞ انطّ اظيس. -91
 طَٛيٝعاض قازض امساعٌٝ. -91
 طؤضإ ئاظاز حمُس. -93
 ط١ؾ١ زاضا دالٍ. -99
 .الْا اظيس حمُٛز -94
 يكُإ غًُٝإ سػٔ. -95
 .عاضي٢ًٝ اَري  -96
 حمُس اظيس عًٞ)ؾاض٠ظٚٚضٟ(. -97
َٝط حمُٛز. -98  حمُس زي
 .َكطأ٢حمُس َٛغ٢  -99

 ْاغو تٛرٝل عبسايهطِٜ. -111
 ١ْضضيإ عبسار قازض. -111
113- .َٞ  ١ْشاز ععٜع  غٛضَ
 .َكطأ١ْ٢غطٜٔ طياٍ  -119
 ْٝؿتُإ َطؾس قاحل. -114
 .َكطأ٢ُإ ٖاش٠ غًٝ -115
َٝذ اظيس. -116  ٖاٚض اظ ؾ
 .عجُإٜاٚٚظ خٛضؾٝس  -117
 ٜؿاض دمِ ايسٜٔ ْٛضايسٜٔ. -118



 981 

َٝطٟ ث١ضي١َإ. -119  رطغت اظيس عبسار/غهطت
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ. -111  سػٔ حمُس غٛض٠/ د
 ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ. -111

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜ  ع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١ض 

َٜعإ، ئاَاز٠ بٛٚإ ئ١ٚا١ْٟ ز٠ْطٝإ زا٠ٚ )  ( ئ١ْساّ.11( ئ١ْساّ، ئ١ٚا١ْٟ ئاَاز٠ ١ْب١ْٚٛ )111ب١ض 
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

:٠ٚ١َٜٓٝٓ ٠ٚ١َٜٓٝٓ، ْا٠ٚ غائٝب١نإ ز٠خٛ  تها١ٜ ئ١ّ ْاٚا١ْ ز٠خٛ
 ئاضاّ ؾاٖري زاٚز. -1
 اظيس. ئ١ظري عُط -3
 ب١ٜإ اظيس نؤن١ضٟ. -9
 غاالض حمُٛز َطاز. -4
 مسري غًِٝ اَري ب١ا. -5
َٝط حمٞ ايسٜٔ قاحل. -6  ؾً
 ظٝإ عبسايطسِٝ عبسار. -7
 طؤضإ ئاظاز حمُس. -8
 الْا اظيس حمُٛز. -9

َٝذ اظيس. -11  ٖاٚض اظ ؾ
َٝسا٠ٚ، ناى ٜاٚٚظ ئاَاز١ٜ٠ ب١ غ١َي١ت َُٝاْسا٠ٚ. ببٛٚضٕ ناى ٜاٚٚظَإ ب١ غ١َي١ت ي  ي

َٜع اٜٛب ْعُت قازض)ئاضاّ(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت٠ٚ١. َٜٓ َٝٛضا٠ٚنإ ز٠خٛ  ْاٟٚ ثاَي
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٕٛٚ.
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ز٠ْط. 75خايس ٖازٟ ناٚؾًٞ/ 
 ز٠ْط. 7/ ظيٝس سػٔ حمُس

 ز٠ْط. 3ز.خايس عبسايهطِٜ ضؾٝس/ 
 ز٠ْط. 13خٛضؾٝس قاحل/  ز.طاضم
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 (.٠ٚ4ضق١ٟ غجٞ/ )
١ًَ، ْاٟٚ خايس ب١ ت١ْٝا ْٛٚغطاٚ بٛٚ.  ١ٜى ٠ٚض٠ق١ بات

َٜطٜٞ زاضاٜـٞ        111نؤٟ ١َٖٟٛٚ ز٠نات١ ) (، ٚاتا ناى )خايس ٖازٟ ناٚؾـًٞ( بـٛٚ بـ١ غـ١ضؤنٞ زٜـٛاْٞ نـاٚز
َُٜٞ نٛضزغتإ.  ١ٖض

َٜع ز  .اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

١ٜ٠َٛٝنٞ ظؤض زازث١ض٠ٚضاْـ١،      ١ٜ٠َٛٝنٞ ظؤض ٚاقعٝاْـ١، ب١ؾـ َٝس ز٠ن١ٜٔ ب١ؾـ َٞ ز٠ن١ٜٔ، ئَٛ ١َُٝف ثريؤظباٜٞ ي ئ
٠َٟٛٝ ثٝؿـــ١ٜٞ خـــؤٟ ناض٠نـــاْٞ خـــؤٟ ئـــ١دماّ بـــسات، ١َٖٝؿـــ١ يـــ١ ناض٠نـــاْٞ خـــؤٟ ب١ضش٠ٚ٠ْـــسٟ    ب١ؾـــ

َٝؿـه١ٚتين ١ًًَٝت١نـ١َإ، رـ١ضَٛٚ نـاى         ١ًًَٝت١ن١َإ ٚ ٜاغاٚ ئ١ٚ ناضا١ْ ض٠نـاٚ   َٝتـ١ ٖـؤٟ ث بهـات نـ١ ز٠ب
 زنتؤض غ١ض٠ٚض.

َٜع ز.غ١ض٠ٚض عبسايطظئ عُط:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜعتإ ضاتاْط١ٜاْـس   َٜت، ي١غ١ض٠تازا ب١ض  ت١ْٗا ب١ ١َب١غيت ضاغتهطز٠ٚ١ْ، نْٛه١ ئ١َ١ ي١ ثطؤتؤنؤٍ ز٠ْٛٚغط

( 111( ن١ؽ ئاَاز٠ بـٕٛٚ، نـ١ نـاى ٜـاٚٚظ بـٛٚ، يـ١ ضاط١ٜاْس١ْنـ١ )       111( ن١ؽ ئاَاز٠ٕ، ب١اَلّ )111ن١ )
َٝت، ئ٠ٚ١ ئ١ط١ض ٠ٚنٛ ضاط١ٜاْسٕ خؤتإ نانٞ به١ٕ.  ز٠ْط١، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئٝؿهاٍ زضٚغت ١ْب

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 نانُإ نطز٠ٚ٠، ئ٠ٚ١ د١ْابٝؿت نانت نطز٠ٚ٠ باؾو، ر١ضَٛٚ ئا١ْٖط خإ.
َٜع ئا١ْٖط عاضف   ضؤٚف:ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعإ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜٝٛػت١ٖض َٜت    ن١ْس٠ زنتؤض خايس ز٠ضنٛٚ ث َٝهٞ تاضخيٞ ١ٜ١ٖ َـٔ ز٠َـ١ٚ َٜهالّ ْانات، ب١ؽ س١قٝك١ت ب١ ض

َٝـو بـابٞ ئـ١ٚ ظ٠َـاْٞ قائُٝكـاّ بـ٠ٚٛ، ع       َِٝ، نات كٛبـ١ٟ خـؤٟ زا٠ٚ،   ي١غ١ض بابٞ ئ١ٚ ثٝا٠ٚ ي١ ث١ضي١َإ زآٜ
َٜـت بـؤ تـاضٜذ،       َٝو تاخري ب٠ٚٛ، ١ٖتا ئ١ط١ض ي١ ثطؤتؤنؤٍ بٝػط ٠ٚ١ْ، ئ٠ٚ١ سـ١ظ ز٠نـ١ّ بطٛتط نْٛه١ غ١عات

 ظؤض غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ئا١ْٖط خإ ١ََٖٛٚإ ز٠ظاْري، ر١ضَٕٛٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ بؤ خاَيٞ ز٠ّٚٚ ي١ ب١ضْا١َٟ ناض.
 
 
 
 

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 
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َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعٟ ث١ضي١َإ.  ئ١ْساَاْٞ ب١ض 
َٜٓسْــ٠ٚ١ٟ ١ٜنــ١َٞ زٚٚ )   َٝؿــٓٝاضٟ ٜاغــاٟ ٖــ١َٛاض 3بط طــ١ٟ ز٠َٚٚــٞ ب١ضْاَــ١ٟ نــاضٟ ئــ١َط ؤَإ/ خٛ ( ث

 طاٚ.ٟ ١َٖٛاض ن1993(ٟ غاَيٞ 1نطزْٞ س١ٚت١َٞ ٜاغاٟ ١َٖيبصاضزْٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ شَاض٠ )
َٝؿـه١ف نـطا٠ٚ، ١ٜنـ١َٝإ/ يـ١ )         ( 11ئ١ّ زٚٚ ثطؤش١ٜ٠ ي١ال١ٜٕ شَـاض٠ٟ ٜاغـاٜٞ ئ١ْـساَاْٞ ث١ضي١َاْـ٠ٚ١ ث

َٜعا١ْٟ ن١ ٚاشٜٚٚإ نطز٠ٚٚ: ٍَ ٖؤ١ٜناْٞ ز٠ضنٛٚاْسْٞ، ئ١ٚ ئ١ْسا١َ ب١ض  َٝهٗات٠ٚٛ ي١ط١  َازز٠ ث
 ز.زاْا غعٝس غؤؼي. -1
 غؤظإ ؾٗاب ْٛضٟ. -3
 ٜين(.ز. عُط ظيساَري خسض)ْٛض٠ز -9
 طؤضإ ئاظاز حمُس. -4
 ظيساَري. عجُإخًٌٝ  -5
 امساعٌٝ حمُٛز عبسار. -6
 قسٜل. َكطأ٢عبسايػالّ  -7
 ضاظاٚ حمُٛز رطز. -8
 بهط نطِٜ حمُس)ئاغؤ(. -9

 عُط قسٜل حمُس. -11
 ظ٠ن١ٝ غٝس قاحل. -11
 .َكطأ٢قبٝش١ اظيس  -13
 .خهطئاٚاظ عبسايٛاسس  -19
 ؾظإ اظيس عبسايكازض. -14
 ؾٛإ عبسايهطِٜ دالٍ. -15
 ؾؤض ف جمٝس سػري. -16
 ؾ١ٚمن حمُس غطٜب. -17
 ؾٝالٕ عبسا(باض عبسايػين. -18
 ز.غ١ض٠ٚض عبسايطظئ عُط. -19
 ط١ؾ١ زاضا دالٍ. -31
 ن١ًٜٞ انطّ ١َْتو. -31
 نا٠ٚ حمُس اَري. -33
 قازض سػٔ قازض. -39
 قازض اظيس مساٌٜ. -34
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 .عاضي٢ًٝ اَري  -35
َٝط حمُٛز.حمُس ز -36  ي
 عُاز حمُس سػري. -37
38- .َٞ  ١ْشاز ععٜع غٛضَ
 عًٞ سػري حمُس. -39
 قباح بٝت ار ؾهطٟ. -91
 تاضا عبسايطظام حمُس. -91
 مسري٠ عبسار امساعٌٝ. -93
 ث١ضٜٚٔ عبسايطظئ عبسار. -99
 الْا اظيس حمُٛز. -94

  ٟ َٝؿـه١ف      ثطؤش٠ٟ ز٠ّٚٚ/ بؤ ١َٖٛاض نطزْٞ ١َٖإ ٜاغا ي١الٜـ١ٕ شَـاض٠ ٜاغـاٜٞ ئ١ْـساَاْٞ ث١ضي١َاْـ٠ٚ١ ث
َٜعاْــ١ٟ نــ١ ٚاشٜٚٚــإ  ٍَ ٖؤٜــ١ناْٞ ز٠ضنــٛٚاْسْٞ، ئــ١ٚ ب١ض  َٜتــ٠ٚ١ ي١طــ١ نــطا٠ٚ، خــؤٟ يــ١ ؾــ١ف َــازز٠ ز٠طط

 نطز٠ٚٚ:
 .َكطأ٢ٖاش٠ غًُٝإ  -1
 غاالض حمُٛز َطاز. -3
 ز.اظيس ابطاِٖٝ عًٞ)٠ٚضتٞ(. -9
 ز.زاْا غعٝس غؤؼي. -4
ٍَ ذبػري حمُس. -5 َٝطز  ؾ
 سػٔ امساعٌٝ. فانٌ -6
 ناضٚإ قاحل اظيس. -7
 غامل تَٛا نانٛ. -8
 دٗإ امساعٌٝ بٓٝاَري. -9

 ب١رطٜٔ سػري خ١يٝف١. -11
 غؤظإ ٜٛغف خؤؾاب١. -11
 عبسايطظئ سػري ابابهط. -13

َٜع ٚاشٜٚٚإ نطز بٛٚ، ب١اَلّ ٚاش٠ٚٚن١ٟ خؤٜإ غط ٠ٜٛت٠ٚ١، زاٚا ي١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضيـ١ 5) َإ ( ئ١ْساَٞ ب١ض 
     ٍَ ز٠نــ١ّ ئــ١ّ زٚٚ ثــطؤش٠ ٜاغــا١ٜ ئاضاغــت١ٟ يٝصْــ١ ث٠ٜٛ١ْسٜــساض٠نإ ٚ ئ١ْــساَاْٞ ث١ضيــ١َإ بهــات، ي١طــ١

َٜعَاْسا.  ض
 

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 



 984 

َٜــت، رــ١ضَٛٚ    َٝطزض ١َٜٜٓــ١نٝـ بــؤ سهَٛــ١ت ز٠ْ َٜع٠نإ ٚ ٚ ئاضاغــت١ٟ يٝصْــ١ٟ ٜاغــاٜٞ ٚ ث١ضيــ١َاْتاض٠ بــ١ض 
َٜػتا  ٕ خإ.نٛ

َٜػتإ حمُس عبسار: َٜع نٛ  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝؿـو باغـت نـطز     َٜعٜؿت ث َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ن١ ب١ض  ١َُٝ َا١ٜ٠ٚنٞ ن١ػيإ َا٠ٚ ي١ب١ضز٠َٞ ١َٖيبصاضزٕ، بؤ١ٜ ث ئ

ٍَ نؤَػـٝؤ      َٝـت قػـ١ ي١طـ١ ١َُٝ ي١غ١ض ئ١ٚ ثطؤشاْـ١ ز٠ب ١َٜٓ ث١ضي١َإ، ئ ْٞ نؤَػٝؤْٞ بااَل ١ٖرت١ٟ زاٖاتٛٚ ز
َٝـو يـ١ زاْٝؿـتين     َٝت نات َٝت١ ٖؤٟ زٚاخػتين ١َٖيبصاضزٕ؟ ٜإ ز٠ب َٜت، ْاب َٜت، ئاٜا ئ١ط١ض ١َٖٛاض بهط بااَل بهط
َٜـت ي١غـ١ض ئـ١ّ ثـطؤش٠ ٜاغـا١ٜ بـ١ ْٛٚغـطاٚ ضاٟ نؤَػـٝؤْٞ بـااَل بـؤ ئ١ْـساَاْٞ              زاٖاتٛٚزا ن١ طفتٛطـؤ ز٠نط

    ٟ َٝتـ١ ٖــؤ َٜتــ٠ٚ١، نـ١ ئاٜــا ئـ١ّ ٖــ١َٛاض٠ ز٠ب َٜٓسض زٚاخػـتين ١َٖيبــصاضزٕ، ٜـإ ْــا؟ بـؤ ئــ٠ٚ١ٟ     ث١ضيـ١َإ خبٛ
َٝت ي١ ناتٞ ز٠ْطسإ ي١غ١ض ١َٖٛاض٠ن١ٚ، غٛثاؽ.  ب١ضناَٚإ ضٕٚٚ ب

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ٍَ َف١ٚظ٠ٜـ١ بـعاْري بـ١ و ئاضاغـت١ٜ١ى ز٠ض ؤٕ، رـ١ضَٛٚ يٝصْـ١ٟ ٜاغـاٜٞ بـؤ            ١َُٝ ث٠ٜٛ١ْسٟ ز٠نـ١ٜٔ ي١طـ١ ئ
 خاَيٞ زٚاتط.

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:ب١  ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿـٓٝاضٟ ٜاغـاٟ ٖـ١َٛاض نطزْـٞ ز٠َٚٚـٞ ٜاغـاٟ            َٜٓسْـ٠ٚ١ٟ ١ٜنـ١َٞ ث ١ََٝٝٞ ب١ضْاَـ١ٟ نـاض/ خٛ بط ط١ٟ غ
َُٜٞ نٛضزغتإ  َٜعطاٚ ق١ظاٚ ْاس١ٝناْٞ ١ٖض َٝطام شَاض٠ ) –١َٖيبصاضزْٞ ئ١دم١َْٛٞ ثاض  .3119(ٟ غاَيٞ 4ع

َٜت ئ١ّ ثطؤش١ٜ٠ ي١ال َٝؿه١ف نطا٠ٚ، خؤٟ ي١ نٛاض َازز٠ ز٠طط ١ٜٕ شَاض٠ٟ ٜاغاٜٞ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ ث
َٜعا١ْٟ ن١ ٚاشٜٚٚإ نطز٠ٚٚ: ٍَ ٖؤ١ٜناْٞ ز٠ضنٛٚاْسْٞ، ئ١ٚ ئ١ْسا١َ ب١ض   ي١ط١

 غؤظإ ؾٗاب ْٛضٟ. -1
 ز.عُط ظيساَري خسض)ْٛض٠زٜين(. -3
 عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ. -9
 بهط نطِٜ حمُس)ئاغؤ(. -4
 .خهطئاٚاظ عبسايٛاسس  -5
 .َكطأ٢قبٝش١ اظيس  -6
َٝط حمُس دمٝب. -7  ؾً
 ؾٝالٕ عبسا(باض عبسايػين. -8
 تاضا ذبػري ئ١غع١زٟ. -9

 غعٝس. شنط٣ئا١َٓٝ  -11
 عًٞ سػري حمُس. -11
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 نا٠ٚ حمُس اَري. -13
 ثطٜٚٔ عبسايطظئ عبسار. -19
َٝطٜظإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط. -14  ب
 ُس.تاضا عبسايطظام حم -15

ث١ضي١َإ  زاٚا ي١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ز٠ن١ّ ئ١ّ ثطؤش١ٜ٠ ئاضاغت١ٟ يٝص١ْ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نإ ٚ ئ١ْساَاْٞ
َٜعَسا. ٍَ ض  بهات، ي١ط١

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َُٜٞ نٛضزغــتا   َٜع٠نإ ٚ سهَٛــ١تٞ ٖــ١ض ٕ ز٠نــ١ٜٔ، ئاضاغـت١ٟ يٝصْــ١ٟ ٜاغــاٜٞ ٚ ْــاٚخؤ ٚ ث١ضيــ١َاْتاض٠ بـ١ض 
 ر١ضَٛٚ بؤ خاَيٞ زٚاتط.

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــت١ٟ ١ٜنــ١ ثعٜؿــه١ٝ           َٝؿــٓٝاضٟ ٜاغــاٟ ز٠غ ــ١َٞ ث َٜٓسْــ٠ٚ١ٟ ١ٜن ــ١ٟ نــاض/ خٛ ــ١ٟ نــٛاض٠َٞ ب١ضْاَ بط ط
َُٜٞ نٛضزغتإ.  تاٜب١ت١ٝٝنإ ي١ ١ٖض

  َ َٝؿــه١ف نــطا٠ٚ، خــؤٟ يــ١ ) ئــ١ّ ثطؤش٠ٜــ١ ي١الٜــ١ٕ شَــاض٠ٟ ٜاغــاٜٞ ئ١ْــساَاْٞ ث١ضي١ ( َــازز٠ 37اْــ٠ٚ١ ث
َٜعا١ْٟ ن١ ٚاشٜٚٚإ نطز٠ٚٚ: ٍَ ٖؤ١ٜناْٞ ز٠ضنٛٚاْسْٞ، ئ١ٚ ئ١ْسا١َ ب١ض  َٝهٗات٠ٚٛ، ي١ط١  ث

 غؤظإ ؾٗاب ْٛضٟ. -1
 ز.عُط ظيساَري خسض)ْٛض٠زٜين(. -3
 عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ. -9
 تاضا ذبػري ئ١غع١زٟ. -4
َٝطٜظإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط. -5  ب
 ز.بؿري خًٌٝ سساز. -6
 ن١ًٜٞ انطّ ١َْتو. -7
 شٜإ عُط ؾطٜف. -8
 تاضا عبسايطظام حمُس. -9

 ثطٜٚٔ عبسايطظئ عبسار. -11
 ْٝؿتُإ َطؾس قاحل. -11
 نا٠ٚ حمُس اَري. -13
 غعٝس. شنط٣ئا١َٓٝ  -19
 عًٞ سػري حمُس. -14
15- .َٞ  ١ْشاز ععٜع غٛضَ
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 .عاضي٢ًٝ اَري  -16
 اعٌٝ.مسري٠ عبسار امس -17
 ز.غ١ض٠ٚض عبسايطظئ عُط. -18
 حمُس قازض)ب١ؾاض٠تٞ(. فانٌ -19
 عُاز حمُس سػري. -31

زاٚا ي١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ز٠ن١ّ ئ١ّ ثطؤش١ٜ٠ ئاضاغت١ٟ يٝص١ْ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نإ ٚ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ 
َٜعَسا. ٍَ ض  بهات، ي١ط١

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

١َٜٜٓــ١نٝـ بــؤ   ئاض َٜع٠نإ ز٠نــ١ّ ٚ، ٚ اغــت١ٟ يٝصْــ١ٟ ٜاغــاٜٞ ٚ ت١ْسضٚغــيت ٚ غــ١ضد١ّ ث١ضيــ١َاْتاض٠ بــ١ض 
َٜين خؤتإ، زاْٝؿت١ٓن١َإ نؤتـاٜٞ   َٝطٜٔ، ر١ضَٕٛٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ بؤ ؾٛ َُٜٞ نٛضزغتإ ز٠ْ سه١َٛتٞ ١ٖض

َٝٓري تا ب١ٜاْٞ غ١عات ) َٞ ز٠ٖ َٝطٜٔ، زا11ٚث َٝـ ٠ْٛٝض ؤ ب١ خٛاتإ ز٠غج ا ي١ غـ١ضؤنٞ رطانػـٝؤ١ْنإ   (ٟ ث
 ( ئاَاز٠ بٔ، ظؤض غٛثاؽ.141( يٛتف به١ٕ ي١ ٖؤَيٞ )1ز٠ن١ٜٔ غ١عات )

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ                  ز.سػٔ حمُس غٛض٠                           غت اظيس عبسار                رط  
َٝططٟ غَٝطٟ ث١ضي١َاْٞ                        غهطت    ث١ضي١َاْٞغ١ضؤنٞ                 ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ      د

َٝطام   – نٛضزغتإ َٝطام                           نٛضزغتإ – نٛضزغتإ                            ع َٝطام - ع   ع
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 ( 22ثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )

َٜه١ٚتٞ  نٛاض ؾ١ػي١  5102\2\02ض

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ  خٛيٞ غ
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  (99) ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة
َٜه١ٚتٞ ؾ١ػي١نٛاض   02/2/5102 ض

َٝط )   ــصَ ٟ (ٟ 11نات ــ٠ٛض ؤ َٝـ ْٝ ــ ــ١ػي١نٛاض ضؤشٟ ث ــ١ٚتٞ  ؾ َٜه ــ١َاْٞ  19/6/3119ض ــتإ  ث١ضي  -نٛضزغ
َٝطام  ٞ  ث١ضي١َإ ٚ، غ١ضؤنٞ  ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝب١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ع َٜع ز. سػـٔ حمُـس     بـ١ ئاَـاز٠بْٛٚ بـ١ض 

َٝططٟ غ١ضؤى ٚ،  َٜع رطغـت د  غٛض٠ د َٝطٟ    بـ١ض  ٕ ظيـس عبـسار غـهطت خـٛيٞ   (99ٟ, زاْٝؿـتين شَـاض٠ )  ث١ضيـ١َا
ّ١َٝٝ  ( ٟ خؤٟ ب١غت.3119, غاَيٞ )غ

 ب١ضْا١َٟ ناض:
َٝٞ سٛن١ُن ٟ 1993(ٟ ٖـ١َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ   1ٟ ْـاٚخؤٟ شَـاض٠ )  ٠ٚط ( ي١ ث31ٜ١(ٟ َازز٠ )1اْٞ بط ط١ )ب١ث

َٝطام, ز٠غت١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ  -ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  خـٛيٞ   (99ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ ٜـاض بط  ث١ضي١َإع
١ََٝٝٞ ١َٖيبــصاضزٕ يــ١ نــات )  َٜهــ١ٚتٞ  11غــ َٝـ ْٝــ٠ٛض ؤٟ ضؤشٟ نــٛاض ؾــ١ػي١ ض بــ١ّ  زا 19/6/3119(ٟ ثــ

َٝت: ١ٜ٠َٛٝ ب  ؾ
َٜصنطز٠ٚ١ْٟ َا٠ٟٚ ٜاغاٜٞ ض اططتين ناضنطزٕ ب١ ٜاغاٟ -1 َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ زض خػت١ٓ ضٚٚ ٚ طفتٛطؤنطزْٞ ث

َٜساْٞ خاْٛٚب١ض٠ ش ٍَ 3بؤ َا٠ٟٚ  3118(ٟ غاَيٞ 9َاض٠ )ب١ نط  غا
َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ ١َٖٛاض نطزْٞ س١ٚت١َٞ ٜاغاٟ ١َٖيبصاضزْٞ ث١ضي١َاْٞ -3 خػت١ٓضٚٚ ٚ طفتٛطؤ نطزْٞ ث

 ٟ ١َٖٛاض نطاٚ 1993( ٟ غاَيٞ 1نٛضزغتإ شَاض٠ )
9-َٜ َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ ١َٖٛاض نطزْٞ ز٠٠َٚٞ ٜاغاٟ ئ١دم١َْٛٞ ثاض عطاٚ ق١ظا ٚ خػت١ٓضٚٚ ٚ طفتٛطؤ نطزْٞ ث

َُٜٞ نٛضزغتإ شَاض٠ )  ٟ ١َٖٛاض نطاٚ 3119( ٟ غاَيٞ 4ْاس١ٝنإ ي١ ١ٖض
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز. اضغالٕ باٜع/ ب١ض 

 ب١ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ.
 َٞ١َٝٝ َٞ ئ١ن١ٜٔ، ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ، خٛيٞ غ ب١ْاٟٚ ط١يٞ نٛضزغتإ، زاْٝؿت١ٓن١َإ ز٠غت ث

َٜساْٞ ز٠ّٚٚ، شَاض٠ زاْٝؿذي )١َٖيبصاضزٕ، غاَيٞ نٛا ، 19/6/3119(، ض ؤشٟ زاْٝؿذي 99ض٠ّ، خٛيٞ طط
َٝٞ سٛن١ُناْٞ بطط١ ) ( ٟ ١َٖٛاض 1( ي١ ث١ٜط ٠ٟٚ ْاٚخؤٟ شَاض٠ )31( ٟ َازز٠ )1ب١ضْا١َٟ ناض، ب١ ث

َٝطام، ز٠غت١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ بط ٜاضٜسا ب١ضْا١َٟ  1993نطاٟٚ غاَيٞ  ٟ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتاْٞ ع
١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ ي١ نات )99ناضٟ زاْٝؿتين شَاض٠ ) َٝـ ٠ْٛٝض ؤٟ ض ؤشٟ 11( ٟ ئاغاٜٞ خٛيٞ غ ( ٟ ث
َٜه١ٚتٞ  َٝت: 19/6/3119نٛاض ؾ١ػي١ ض  ١ٜ٠َٛٝ ب  ب١ّ ؾ

َٜصنطز٠ٚ١ْٟ َا٠ٟٚ ٜاغاٜٞ ض اططتين ناضنطزٕ ب١ ٜاغاٟ -1 َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ زض خػت١ٓ ضٚٚ ٚ طفتٛطؤنطزْٞ ث
َٜساْٞ خاْٛٚب١ض ٍَ 3بؤ َا٠ٟٚ  3118(ٟ غاَيٞ ٠9 شَاض٠ )ب١ نط  غا

َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ ١َٖٛاض نطزْٞ س١ٚت١َٞ ٜاغاٟ ١َٖيبصاضزْٞ ث١ضي١َاْٞ -3 خػت١ٓضٚٚ ٚ طفتٛطؤ نطزْٞ ث
 ٟ ١َٖٛاض نطاٚ 1993( ٟ غاَيٞ 1نٛضزغتإ شَاض٠ )
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َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ ١َٖٛاض نطزْٞ ز٠٠َٚٞ ٜاغاٟ ئ١دم١َْٛٞ ث-9 َٜعطاٚ ق١ظا ٚ خػت١ٓضٚٚ ٚ طفتٛطؤ نطزْٞ ث اض
َُٜٞ نٛضزغتإ شَاض٠ )  ٟ ١َٖٛاض نطاٚ 3119( ٟ غاَيٞ 4ْاس١ٝنإ ي١ ١ٖض

َٟ بؤ  َٜهٞ زاضاٜٝـ با بف١ضَٛ ١َٜٓض زاٚا ي١ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ئ١ن١ٜٔ بف١ضَٕٛٚ بؤ غ١ض غ١نؤٟ يٝص١ْنإ، ْٛ
 غ١ض غ١نؤٟ يٝص١ْنإ، يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ر١ضَٛٚ بؤ خاَيٞ ١ٜن١َٞ ب١ضْا١َٟ ناض

َٜع ع  ْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 بطط١ٟ ١ٜن١َٞ ب١ضْا١َٟ ناض:
َٜصنطز٠ٚ١ْٟ َا٠ٟٚ ٜاغاٜٞ ض اططتين ناضنطزٕ ب١ ٜاغاٟ ب١  َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ زض خػت١ٓ ضٚٚ ٚ طفتٛطؤنطزْٞ ث

َٜساْٞ خاْٛٚب١ض٠ شَاض٠ ) ٍَ 3بؤ َا٠ٟٚ  3118(ٟ غاَيٞ 9نط  غا
َٝؿٓٝاضٟ  َٝؿٛٚزا ث َٟ ز٠ضباض٠ٟ ناض١ْنطزٕ ب١ ٜاغاٟ ي١ نؤب٠ٚ١ْٚٛناْٞ ث ئ٠ٚ١ نطا ن١ ب١ ثطؤش٠ زاٚا بهط

َٝؿه١ف نطا،  3118( ٟ غاَيٞ 9شَاض٠ ) َٝؿٓٝاض٠ن١ ث َٟ، ٚ ي١ئ١دماَٞ طفتٛطؤنإ ث َٝؿه١ؾٞ ث١ضي١َإ بهط ٚث
َٝػتا بؤتإ  َٜص به١ٜٔ ئاَاز٠َإ نطز، ئ َٝؿٓٝاض٠ ن١ َا٠ٚن١ٟ زض ٚ ض اثؤضتٞ خؤَإ ي١غ١ض ئ١ٚ ث

٠ٚ١َٜٓٝٓ  :ئ١خٛ
 19/6/3119نٛضزٟ املكازف يّٝٛ  3713دٛظضزإ  39ايكا١ْْٝٛ ادتُاعا بتاضٜذ  ايؿؤٕٚعكست (١ٓ 

املكسّ َٔ قبٌ  3118  يػ١ٓ 7َٝميزٟ يسضاغ١ َؿٛض  قإْٛ )اٜكاف ايعٌُ باسهاّ قإْٛ اجياض ايعكاض ضقِ )
٘ ق ايربملإ ظًػت٘ االعتٝاز١ٜ املطقِ ايعسز ايكاْْٛٞ العها٤ ايربملإ ٚاحملاٍ اىل ؾٓتٓا بعس ايكطا٠٤ االٚىل ي

 ، ٚبعس املٓاقؿ١ ٚاملساٚي١، ٖٓاى ض٥ٝإ بؿإٔ اٜكاف ايعٌُ بايكا18/6/3119ْٕٛ  ٚاملٓعكس٠ بتاضٜذ 91)
 ايطاٟ االٍٚ:

 اٜكاف ايعٌُ بايكإْٛ ملس٠ غ١ٓ ٚاسس٠
 ايطاٟ ايجاْٞ:

 اٜكاف ايعٌُ بايكإْٛ ملس٠ غٓتر
َٜع ز.ضؤشإ عبسايكازض زظ  ٠ٜٞ:ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 ضاثؤضت١ن١ ب١ ع١ض٠ب١ٝ ب١ؽ ئ١ٜه١َ١ نٛضزٟ

 بؤ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ
 ب/ضاثؤضتٞ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ

َٟ نطزْٞ ثطؤش٠ ٜاغاٟ  3713دؤظ٠ضزاْٞ  39يٝص١ْٟ ناضٚباضٟ ٜاغاٜٞ نؤبؤ٠ٚ ي١ ض ؤشٟ  نٛضزٟ بؤ تاٚتٛ
َٜساْٞ خاْٛٚب١ض٠ شَاض٠ )ض اططتين ناضنطزٕ ب١ سٛن١ُناْٞ ٜاغاٟ ب١ن ، ن١ ي١ ال١ٜٕ 3118( ٟ غاَيٞ 9ط

َٜٓس٠ٚ١ْٟ  َٝؿه١ف نطا٠ٚ، ئاضاغت١ٟ يٝص١ْن١َإ نطا زٚاٟ ئ٠ٚ١ٟ خٛ شَاض٠ٟ ٜاغاٜٞ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ث
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زٚاٟ طفتٛطؤ نطزٕ  13/6/3119( ي١ ضؤشٟ ١ٜ91ن١َٞ ي١ ث١ضي١َإ بؤ نطا ي١ زاْٝؿتين ئاغاٜٞ شَاض٠ )
َٝٛا  ٕ ئ١ْساَاْٞ يٝص١ْ ١ٖبٛٚزٚٚ ض ا ي١ ْ

 ض اٟ ١ٜن١ّ:
َٟ ٍَ ناضنطزٕ ب١ٚ ٜاغا١ٜ زٚاخبط  بؤ َا٠ٟٚ ١ٜى غا

 ض اٟ ز٠ّٚٚ:
َٟ ٍَ ناضنطزٕ ب١ٚ ٜاغا١ٜ زٚا خبط  بؤ َا٠ٟٚ زٚٚ غا

 ضاثؤضت١ن١َإ ئ١خ١ٜٓ١ ب١ضز٠ّ غ١ضؤنا١ٜتٞ ٚ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ بؤ ز٠ْطسإ، غٛثاؽ
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ  ث١ضي١َإ: ب١ض 

 ر١ضَٛٚ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ
َٜع ز.ئاضاؽ سػري حمُٛز:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
٠َٜٛب١ضا١ٜتٞ ناضٚباضٟ ث١ضي١َإ شَاض٠ )ى(  ي١  1199ثطؤش٠ ٜاغاٟ ْاٚبطاٚ ب١ ْٛٚغطاٟٚ ب١ض

َٞ نطز٠ٚٚ، ٚ ب١ 434ط١ٜؿت٠ٚٛ ب١ يٝص١ْن١َإ، ٚ يٝص١ْن١َإ نؤْٛٚغٞ شَاض٠ ) 17/6/3119 ( ٟ ث
ئاضاغت١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َاْٞ نطز٠ٚٚ، ئ١َ١ف ز٠قٞ  19/6/3119( ي١ 594غطاٟٚ شَاض٠ )ْٛٚ

 نؤْٛٚغ١ن١ٜ١:
َٝطام  ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتاْٞ ع

 يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ٚ ناضٚباضٟ ئابٛٚضٟ
َٜه١ٚتٞ 454نؤْٛٚغٞ شَاض٠ )  02/2/5102( ض 

٠َٜٛضب١ضا١ٜتٞ ناضٚباضٟ ث١ضي١َإ شَاض٠ )ى( َٝض  17/6/3119( ي١ 1199) ئاَاش٠ ب١ ْٛٚغطاٟٚ ب١ض ٖاٚث
َٜساْٞ  َٞ نطزْٞ ٜاغاٟ ب١نط َٞ ب١د َٜص نطز٠ٚ١ْٟ َا٠ٟٚ د ١ٜ١َٜٓى ي١ ز٠قٞ ثطؤش٠ ٜاغاٟ زض ٚ ٍَ ي١ط١

َٝطام 3118( ٟ غاَيٞ 9خاْٛٚب١ض٠ شَاض٠ ) ، ن١ ي١ ال١ٜٕ شَاض٠ ٜاغاٟ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتاْٞ ع
َٝؿٓٝاض نطا٠ٚ، ٚ ي١ زاْٝؿتين شَاض٠ ) َٜه١ٚتٞ  ( 91ٟث  13/6/3119ئاغاٜٞ ضؤشٟ نٛاض ؾ١ػي١ٟ ض

َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ بؤ نطا٠ٚ، بؤ ئ١ّ ١َب١غت١ يٝص١ْن١َإ ) ( َري 434ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ خٛ
َٝهؤَي٠ٚ١ٓٝ ي١ّ باب١ت١، ٚ ب١ ظؤض١ٜٟٓ  18/6/3119نؤب٠ٚ١ْٟٚٛ ئاغاٜٞ خؤٟ ئ١دماَسا، ي١ ب١ضٚاضٟ  بؤ ي

 اض٠ٟ خٛاض٠ٚ٠:ز٠ْطٞ ئاَاز٠ بٛٚإ ط١ٜؿت١ ئ١ّ بط ٜ
َٜساض٠ٚ٠ ١ٜ١ٖ ي١  ي١ب١ض ١ٖغتٝاضٟ ئ١ّ ثطؤش٠ ٜاغا١ٜ ن١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ضاغت١ٚخؤٟ ب١ خا٠ٕٚ ََٛيو ٚ نط
َٞ َازز٠ ٜاغا١ٜٝن١ٟ ئ١ّ ثطؤش٠ ٜاغا١ٜ ئ١نات،  َُٜٞ نٛضزغتإ، يٝص١ْن١َإ ث١غٓسٟ ز٠قٞ ١ٖضغ ١ٖض

 غٛثاؽ
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 .ر١ضَٛٚ
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َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٞ، ئ١ٚ زٚٚ  ٍَ ب َٞ بؤ َا٠ٟٚ زٚٚ غا َٞ، ئ٠ٚ١ٜو ئ١َي َٝو ب َٞ بؤ َا٠ٟٚ غاَي َٝؿٓٝاضٟ ١ٜن١ّ ئ١َي َٝؿٓٝاض٠، ث زٚٚ ث
َٜت١ ز٠ْطسإ تانٛ بتٛاْري غٝاغ١ٟ قا١ْْٛن١ٟ ئاَاز٠ به١ٜٔ. َٝؿٓٝاض٠ ١ٜن١، ١ٜن١ خبط  ث

َٜع ز.اضغالٕ با  ٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
ٍَ نا١َٜأْ؟   ظؤض١ٜٟٓ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ي١ط١

 
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٞ ٍَ ب  دٝاٚاظٟ ١ٖبٛٚ ي١ ناتٞ طفتٛطؤ نطزٕ، ب١اَلّ ظؤض١ٜٓ ط١ٜؿت١ٓ ئ١ٚ ضا١ٜٟ بؤ َا٠ٟٚ زٚٚ غا

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٜػتإ خإر  ١ضَٛٚ نٛ

َٜػتإ حمُس: َٜع نٛ  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

١َُٝ ب١ ز٠ْطسإ  َٟ، نْٛه١ ض٠ئٞ تطٜـ ١ٜ١ٖ، ضاغت١ ئ َٜٝٛػت١ َْٛاق١ؾ١ٟ َازز٠ن١ بهط َِٝ ٚا١ٜ ث َٔ ث
َْٛاق١ؾ١ نطزصيإ ي١غ١ض ١َٖٛاض نطزْٞ ٜاغان١ ت١ئذٌٝ نطز٠ٚٚ، ب١اَلّ ئًٝػاَإ ١ْنطز٠ٚٚ، بؤ١ٜ َٔ 

َٜت١ ب١ضز٠َٞ ئ١ْساَإ ن١ ئاٜا به٠ٚ١ٓٝ غ١ض ١َٖٛاض٠ن١ ٚ بؤخؤّ ث َٝؿٓٝاض٠ خبط َٜٝٛػت١ ئ١ٚ ث َِٝ ٚا١ٜ ث
َٝهطز٠ٚٚ به٠ٚ١ٓٝ غ١ضٟ  ٍَ ئ٠ٚ١ّ ئ١ٚ ١َٖٛاض٠ٟ ن١ َْٛاق١ؾ١َإ ز٠غت ث َْٛاق١ؾ١ٟ به١ٜٔ؟ َٔ ي١ط١

 ي١ب١ض ئ١ّ ٖؤناضا١ْ
1-َٞٝ َٝٞ ض اظٜٔ، ظؤضب١ٟ خا٠ٕٚ ََٛيه١نإ ث َٜه١ٝنإ ث ٍَ خ١َيهٞ خا٠ٕٚ  ١َٖٛٚ نط ض اظٜٔ، قػ١ ي١ط١

َٟ ن١ ئ١ّ ٜاغا١ٜ بؤ زٚٚ غاَيٞ تط  َٞ باؾ١، بؤ١ٜ ْانط ٠َٜٛب١ضٟ ظ٠ضٜب١ نطا٠ٚ ٜاغان١ٜإ ظؤض ث َٛخت١م ٚ ب١ض
١َُٝ ب١ز٠ْطسإ به٠ٚ١ٓٝ غ١ض  َٝؿٓٝاض ئ١ن١ّ ن١ ئ َٝطزضا٠ٚ، بؤ١ٜ ث َٝٓر غاَي١ ١َٖيج١غ َٝهسا ث َٝطٜٔ ي١ نات ١َٖيج١غ

َٜهٞ تط ت١ئذًٝٞ به١ٜٔ بؤ زٚٚ غاَيٞ تط، ي١ نؤب٠ٚ١ْٟٚٛ ١َٖٛاض٠ن١، ٚ ئ١ٚ ٜ اغا١ٜ ١َٖٛاض به١ٜٔ ١ْى داض
١َُٝ ئًٝػاَإ ١ْنطز٠ٚٚ ١َٖٛاض٠ن١، ت١ئذًُٝإ نطز، ٚ َازز١ٜ٠نُإ َْٛاق١ؾ١ نطز٠ٚٚ، بؤ١ٜ  َٝؿٛٚف ئ ث

 قابًٝٞ ئ١ٜ٠ٚ١ به٠ٚ١ٓٝ غ١ض َْٛاق١ؾ١ ، غٛثاؽ
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١  ضي١َإ:ب١ض 

 ر١ضَٛٚ  يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ
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َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝٞ َازز٠ٟ ) ( بطط١ٟ ز٠َٚٚٞ ث١ٜط ٠ٟٚ ْاٚخؤٟ ث١ضي١َإ ئ١ٚ باب١ت١ س١غِ بٛٚ، ي١ ئ١دماَسا 56ب١ ث
َٞ ب١ َٟ بؤ ئ٠ٚ١ٟ د َٞ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ظؤض١ٜٜٓإ زاٚاٟ ئ٠ٚ١ٜإ نطز ن١ ب١ ثطؤش٠ ت١قسِٜ بهط د

َٝو ٜإ  َٟ بؤ َا٠ٟٚ غاَي َٝػتا ت١ْٝا َاؼي ئ٠ٚ١َإ ١ٜ١ٖ ن١ ئاٜا ت١َسٜس بهط َٟ، ٚات١ ئ نطزْٞ ٜاغان١ زٚا خبط
َٝؿٓٝاض ئ١ن١ّ ١ٜن١جماض  َٝؿه١ؾٞ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ نطا، بؤ١ٜ ث َٜط٠ٟ ئ١ٚ ضاثؤضت١ٟ ث ٍَ ب١ طٛ زٚٚ غا

َٞ؟ ئ١ط١ض ز٠ْ َٝو ب َٜت١ ز٠ْطسإ، ئاٜا بؤ غاَي َٝؿٓٝاضٟ ز٠ّٚٚ بؤ غااَلن١ خبط َٝٓا ئ١ٚنات ئ١ن١ٓٝ غ١ض ث طٞ ١ْٖ
ٍَ  َا٠ٟٚ زٚٚ غا

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ٍَ َٝٞ باؾ١ ١ٜى غا ٍَ ١ٖض ١ٜى زٚٚ ن١ؽ قػ١ بهات، ئ٠ٚ١ٟ ن١ ث ٍَ ٜإ زٚٚ غا َُٝإ باؾ١ بؤ ١ٜى غا ١َُٝ ث ئ

َٝٞ باؾ١  َٞ، زٚٚ ن١ؽ ي١ٚ باض٠ قػ١ بهات، ئ٠ٚ١ٟ ث َٞ زٚٚ ن١ؽ قػ١ٟ ي١ باض٠ٚ٠ بهات، ي١غ١ض ب ٍَ ب ١ٜى غا
َٞ، ناى خٛضؾٝس ر١ضَٛٚ ٍَ ب  ئ٠ٚ١ ١ٜى غا

َٜع خٛضزؾٝس اظيس غًِٝ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝٓر غاَي١ ْاتٛاْري ئ١ٚ باب١ت١ ١ٜنالٜٞ به٠ٚ١ٜٓ١، ث١ضي١َإ ب١ضاَب١ض ئ١ٚ  َٝط١ٟ زاخ١ ث ١ٜعين ب١ضاغيت د
َٜػت١، ئ َٞ ١َٖيٛ َٝؿ١ ب ٍَ، ن َٝو ٚ زٚٚ غا َٝػتا غاَي َٞ ١َْاْتٛاْٞ ئ١ٚ ئٝؿ١ به١ٜٔ، ئ ٝو ي١ب١ض ١ٖض ٖؤ١ٜى ب

 َٟ َٞ نطزٕ با ئًٝػاٟ به١ٜٔ، ئ١ط١ض ئ١َا١ْٚ َٞ ب١د ئ١ط١ض ١َب١غت ئ١ٜ٠ٚ١ ئ١ٚ ٜاغا١ٜ قابٌٝ ١ْٝ بؤ د
َٝو ١ٜ١ٖ ب١ ْٝاظٟ ئ١ٜ٠ٚ١ خاق١ت١ٕ خا٠ٕٚ ََٛيو ١ٜ١ٖ ١َغسٚض٠، ١ٜ١ٖ  ناض٠ٟ به١ٜٔ خؤ خ١َيه

َٜهٞ ظؤضتط٠ ي١ خا٠ٕٚ ََٛيو، ب١اَلّ ١َ َٟ، ضاغت١ نط َٞ بهط ١َٝٝ، ١ٜ١ٖ ب١ ْٝاظ٠ ناض١ٜ٠نٞ ي غ١ي١ٕ ناٟٚ ي
 ١َعٓاٟ ئ٠ٚ١ ١ْٝ ١َٖٛٚنات ظؤض١ٜٓ ْٝؿا١ْٟ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ١َٖٛٚ خ١َيو الٟ ئ١ٚا١ْ....

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٜهٞ تطناى خٛضؾٝس َْٛاق١ؾ١ن١ ي١غ١ض ئ١ٜ٠ٚ١ ٜ َٞ؟ ْانٝت٠ٚ١ َْٛاق١ؾ١ داض ٍَ ب  ١ى غا

َٜع خٛضؾٝس اظيس غًِٝ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ ن١ ئ١ّ باب١ت١ قاب١ًٝ بؤ ناض٠غ١ض نطزٕ با  َٜهٝإ ١ٖب َٝس َٜع، بؤ ئ٠ٚ١ٟ خ١َيهٞ خا٠ٕٚ ََٛيهٝـ ئَٛ ب١ض
َٜت ي١ٚا١ٜ١ْ بتٛأْ ناض١ٜ٠ى ب َٞ تا ئ١ٚ خ١َيه١ٟ ب١ زٚاَإ ز َٝو ب َٜت بؤ غاَي ؤٟ ببٝٓٔ، ٚ س١ق١ن١ بط١ض 

َٜهٝـ، بؤ خا٠ٕٚ ََٛيهٝـ، غٛثاؽ  ١ٖضزٚٚ ال، بؤ نط
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى عبسايطظئ
َٜع عبسايطظئ سػري ابابهط:  ب١ض
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َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٞ، ب١اَلّ ئ١ٚ غاَي١ ب١ؾ١ضت َٝو ب َٟ ي١ ْاٚ ث١ضي١َإ،  َٓٝـ ثؿتطريٟ ئ١ن١ّ غاَي يٝص١ٜ١ْى زضٚغت بهط

َٝو ب١ باؾٞ ٚ ب١  ٍَ خا٠ٕٚ ََٛيو، بط١ْ١ ئ١دماَ َٜهٞ، ي١ط١ ٍَ نط َٟ ي١ ْاٚ خ١َيو، ي١ط١ ب١زٚا زاٚنٕٛٚ بهط
َٝهٞ  ١َُٝ َْٛاق١ؾ١ٟ به١ٜٔ ٚ بط١ٜٓ١ ئ١دماَ ١َٓٓٝ ْاٚ ث١ضي١َإ، ئٝٓذا ئ ض٠ظاٟ ١ٖضزٚٚ ت١ض٠ف ثطؤش١ٜ٠ى ب

َٝطام، ب١ تاٜب١ت  باف بؤ ئ١ٚ خ١َيه١، ئ١ٚ َٝؿ١ ١ٜ١ٖ ي١ ع َٝػتا ئ١ٚ ن ثطؤش٠ ظؤض ططْط١، ي١ ث١دما ٚ ْؤ٠ٚ تا ئ
َٜهٞ تٝذاض٠ت  َٝؿ١ٜ١ ث٠ٜٛ١غت١ ب١ شٜاْٞ خ١َيو، ضاغت١ تٝذاض١ٜ، نط َٝطام ٚ نٛضزغتاْٝـ، نْٛه١ ئ١ّ ن ي١ ع

َٝؿ َٜـ ئ١زات تٝذاض٠ت ئ١نات، ١ٖضزٚٚنٞ َٛغت١رٝسٕ، ب١اَلّ ئ٠ٚ١ ن َٝػتا ي١ ئ١نات، ئ٠ٚ١ٟ ب١ نط ١ٜ١، ئ
١َُٕٝ، ئ١ٚ ثطؤش٠ ي١ ث١ضي١َا١ْ، ز٠ضٟ به١ٜٔ بؤٜإ  َٝطزضا٠ٚ ن١ ي١ ئٝٓتٝعاضٟ ئ ًَؿ١ ١َٖيج١غ ١َسه١َ١ ظؤض ن
َِٝ ٚا١ٜ ئ١ط١ض ئ١ّ ثطؤش٠  ١َُٕٝ، َٔ ث َٝت٠ٚ١، ٜإ خا٠ْٚٞ ََٛيو ١َٖٜٛٚإ ب١ ئٝٓتٝعاضٟ ئ ٚ ١ٜنالٜٞ ب

َٝو ب١ ؾ١ضت يٝص١ْ زض َٝطٜٔ بؤ َا٠ٟٚ غاَي َٟ، ي١ ث١ضي١َإ ب١زٚا زانْٛٚٞ بؤ بهات، بؤَإ ١َٖيج١غ ٚغت بهط
١َُٝف ١َٖٛاضٟ به١ٜٔ، غٛثاؽ َٝيَن، ئ  ثٛخ١ت١ٜ١نٞ ب

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٟ زٚٚ ن١ؽ قػ١ بهات، ناى عُط  َٞ؟ ئ١َا١ْٚ ٍَ ب َٟ زٚٚ غا َٞ ئ١ٜ١ٚ َٝػتا ي١غ١ض ١َغ١ي١ٟ زٚٚ غاَيٞ ن ئ

 عبسايطظئ ر١ضَٛٚ
َٜع عُط عبسايطظئ عًٞ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝتٛ ي١  َٞ نطز٠ٚ١ْ، ب١اَلّ ئ١ط١ض ب َٞ ب١د َٝت١ بٛاضٟ د َٜٝٛػت١ به ضاغت١ ٜاغا١ٜى ي١ ث١ضي١َإ ز٠ضن٠ٚٛ ٚ ث
َٞ، ئ١ّ  َٜٝٛػت ْانات ئ١ٚ ٜاغا١ٜ ز٠ضبه َٞ ي١ٚ ٜاغا١ٜ، ٖٝض ث َٞ ٚ خ١َيو غٛٚز١َْس ١ْب غاَيشٞ خ١َيو ١ْب

َٟ ٜاغا١ٜ ت١ْ َٜٓا١ْٟ بؤ ناض ٚ ناغيب ب١ ناضز ٝا خاؽ ١ْٝ ب٠ٚ١ٟ ن١ ت١ْٝا ١َس١التٞ تٝذاضٟ ٚ ئ١ٚ ؾٛ
 َٞ َٝػتا ١ٜن١ٟ ْٝؿت١د َٞ بْٛٚٝـ، ئاؾهطا١ٜ ي١ نٛضزغتإ ئ يٍٛ ئ١نات، ئ١ّ ٜاغا١ٜ خاغ١ ب١ ْٝؿت١د

َٝ َٟ، ئ١ب ٍَ ١ٜن١ٟ ظٜاتط زضٚغت بهط ٍَ ب١ غا َٞ غا َٝئ١ن َٟ، ٚاث ت١ ٖؤٟ  بٕٛٚ ب١ضز٠ٚاّ زضٚغت ئ١نط
َٞ ب٠ٚ١ْٚٛ، زٚاتط ئ١ط١ض ي١ زٚاٟ ئ١ٚ زٚٚ غاَي١ ئ١ٚ  َٝؿ١ٜ١، ب١ ْٝػب١ت ١ٜن١ٟ ْٝؿت١د ن١َب٠ٚ١ْٟٚٛ ئ١ٚ ن
َٝٞ، ظ٠ض٠ض١َْس  َٜه١ٝنإ غٛٚز١َْس ئ١بٔ ي َٞ بٕٛٚ ن١َو بؤت٠ٚ١، نط َٝؿ١ٟ ْٝؿت١د َٞ ن ٜاغا١ٜف ز٠ضبه

َٜهٞ زٚناْٞ ْابٔ، ئ١َ١ ب١ ْٝػ١ب١تٞ ١َس١التٞ تٝذاض٠ٚ١ٜ، ئ٠ٚ١ٟ ن١ باؽ ي١  َٜت ٚ نط غ١ضقفًٞ ئ١نط
َٟ ب١ق١ز٠ض ئ١ٚ ثاض٠ٟ زا١ٜٚتٞ  ١َٜٓن١ٟ خؤٟ ٠ٚضطط َٜٝٛػت١ غٛٚز ي١ ؾٛ نط ٠ٜٛ ٚ ثاض٠ٟ زا٠ٚ ب١غ١ض قفًٞ، ث

َٝػتا  3111ب١ خا٠ٕٚ ََٛيو ٜإ نط ١ٜٜٛتٞ، ئاؾهطاؾ١ ئ١ٚ ََٛيها١ْٟ تاظ٠ زضٚغت نطإٚ ي١ غاَيٞ  ٠ٚ٠ تا ئ
َٞ بؤ زٚٚ ق١ضاضٟ بؤ زضن٠ٚٛ ئ١ٚا١ْ ١َٖٛٚ ٟ خاظٜعٔ بؤ قاْْٛٞ ١َز٠ْٞ، ١ٜعين ئ١ط١ض ئ١َ١ ت١ئذًٝٝـ ب

 َٟ َٝػتا ئ١نط ٍَ ٖٝض ت١ئػري ْانات ي١غ١ض ئٝػتٝػُاضٟ ع١قاضٟ ي١ نٛضزغتإ، نْٛه١ ئ١ٚ ََٛيه١ تاظا١ْٟ ئ غا
َٜهٞ ٚ غاسٝب ََٛيو بؤخؤٜإ ئٝتٝفام ئ١ن١ٕ ي١غ١ض قاْْٛٞ ١َز٠ْٞ، ي١ ال١ٜنٞ َٜه٠ٚ١ٝ، نط َٝت١ نط  ٚ ئ١ن

َٝػتا ١َسانِٝ ب١ضز٠ٚاّ قاْْٛٞ ئٝذاضٟ ع١قاضٟ شَاض٠ ) ب١ ب١ضز٠ٚاَٞ ب١ناض  3119( ٟ غاَيٞ 87تط ئ
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ًَٝإ زا٠ٚ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ  َٜه١ٝنإ، ئ١ٚا١ْٟ ثاض٠ٜإ زا٠ٚ، غ١ضقف َٜٝٛػت١ بؤ غاَيشٞ نط َٝيَن، بؤ١ٜ ث ئ١ٖ
َٝ َٝهٞ ظٜاتطٜـ ض اب َٝٓاْ َٜين خؤٜإ ن١ تٝا َإٚ، ٚ ض اٖ ٔ ب١ضاَب١ض ب١ٚ ٜاغا١ٜٟ ن١ ي١ غٛٚز٠ٚضططٕ ي١ ؾٛ

َٟ، غٛثاؽ ٍَ ت١َسٜس بهط َِٝ ٚا١ٜ ئ١ٚ ٜاغا١ٜ بؤ زٚٚ غا َٞ، ث  َٛغت١قب١ٍ ز٠ضئ١ن
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى دالٍ
َٜع دالٍ عًٞ عبسار:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
١َُٝ ٚابعامن ظٜاتط ي١ زٚٚداض بؤ غا َٜهٞ ٚ زٜاض٠ ئ َٝو تاظ٠َإ نطز٠ٚ٠، ي١ َاْطٞ ؾ١ف ب١ زاخ٠ٚ١ ١ّٖ نط َي

َٜصٟ ئ١ن٠ٚ١ٜٓ١ بؤ  َٜت٠ٚ١، ٚ ب١ ث١ي١ زض ١َُٝف ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ بريَإ ئ١ن١ٚ ١ّٖ خا٠ٕٚ ََٛيهٝـ ٚ ئ
َٝط ١ٖض ب١  ١َّٝٝ ن١ْس َاْط ١َُٟٝ خٛيٞ غ َٝئ١ط١ّ بؤ ث١ضي١َاْٞ زاٖاتٛٚ غاَيٞ ١ٜن١َٞ ٠ٚنٛ ئ َٝو، ٚاٟ ت غاَي

ص١ْنا٠ٚ١ْ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ١ٖض غاَيٞ ١ٜن١َٞ ث١ضي١َإ ظؤض ظ٠ظي١ت١ بتٛأْ ئ١ٚ ٜاغا١ٜ ١َٖٛاض به٠ٚ١ْ١ يٝ
َُٜٞ نٛضزغتإ ٚ ئ١ٚ ٜاغا١ٜف ن١ ز٠ضن٠ٚٛ  َٝٓاْٞ ١ٖض ٚ قػ١ٟ تٝا به١ٕ، دط١ ي٠ٚ١ف ئ١ٚ ٜاغا١ٜٟ ٠ٚب١ضٖ

َٟ ن١ َٛٚن١ن١ٜإ ن١َ١، ٜإ نطٜهري، ٚا ت َٝئ١ط١ّ ئ١ٚ ٜاغا١ٜ ٚ زضٚغت خاْٛٚ بؤ ئ١ٚ ن١غا١ْ زابري بهط
َٝت٠ٚ١، ٚ  َٜهٞ ن١ّ ب َٟ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ نط َٞ بْٛٚا١ْ ي١ٚا١ٜ١ْ َٛعاز٠ي١ن١ بطؤض  نطزْٞ ئ١ٚ ١ٜن١ٟ ْٝؿت١د
 ،َٞ ٍَ ب َٜهبه١ٕٚ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ثؿتطريٟ ئ٠ٚ١ ئ١ن١ّ بؤ زٚٚ غا َٝٛإ ١ٜى ض  َٜهٞ ي١ ْ خا٠ٕٚ ََٛيو ٚ نط

 غٛثاؽ
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤ  نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

٠ٚ١َٜٓ بؤ ئ٠ٚ١ٟ بٝد١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١ ناى ناضزؤ ْٛقت١ ْٝعا١َ؟ قػ١ ، ر١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ١ٜى، ١ٜى بٝدٛ
ٍَ ١ْٝ، ر١ضَٛٚ َٝو ٚ زٚٚ غا  نطزٕ ي١غ١ض غاَي

َٜع ناضزؤ حمُس ثريزاٚز:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

١َُٝ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ١َٖيس َٝطٜٔ، ئ١ّ ٜاغا١ٜ ن١ ئ١ٚ ضٕٚٚ نطز٠ٚ١ْٟ ناى ع١َ١ض زاٟ، ئ ٠ث١غ
......َٟ َٝطزض  ١َٖيس٠ث١غ

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝٓا٠ٚ، تؤ ٠ٚاَلَٞ ئ١ٚ ز٠ز٠ٜت٠ٚ١ َٞ، ْاٚت ٖ َٞ ٠ٚاَلَٞ ئ١ٚ بس٠ٜت٠ٚ١، ْاب  ْاب

َٜع ناضزؤ حمُس ثريزاٚز:  ب١ض
َٜهِ ١ٜ١ٖ  ثطغٝاض

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١  َإ:ب١ض 
 .ر١ضَٛٚ
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َٜع ناضزؤ حمُس ثريزاٚز:  ب١ض

 َٞ َٞ ب١د َٞ؟ ٜاغاٟ نؤٕ د َٞ ئ١ب َٞ ب١د ١َُٝ ت١ئذًٝٞ ئ١ن١ٜٔ و ٜاغا١ٜى ي١ نٛضزغتإ د َٞ ئ١ٚ ٜاغا١ٜ ئ نات
َٞ، ١ّٖ ئ١ّ ضٕٚٚ نطز٠ٚ١ْف ز٠الي١تٞ  َٞ ئ١ب َٞ ب١د َٝػتا ١ّٖ قاْْٛٞ ١َز٠ْٞ د َِٝ، ئ ًَ َٟ ئ٠ٚ١ ب َٞ، ئ١َ١ٚ ئ١ب

َٞ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ  ئ٠ٚ١ بٛٚ ن١ ٖٝض  َٟ، ئ١َ١ ئ١ب َٞ ئ١نط َٞ ب١د َٝؿ١َإ ١ْٝ، نْٛه١ قاْْٛٞ ١َز٠ْٞ د ن
َٟ دط١ ي١ ٜاغاٟ ) َٞ ١ْنط َٞ ب١د َٝطٜٔ ٖٝض ٜاغا١ٜنٞ تط د َٞ ئ٠ٚ١ ١َٖيس٠ث١غ (، 79ضٕٚٚ نطز٠ٚ١ْ بسات، نات

 ٚا١ٜ ناى ع١ْٚٞ؟
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 اٜٞر١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٜاغ
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
١َُٝ دٛابٞ بس٠ٚ١ٜٓ٠، ثطؤش٠ن١ ي١ب١ضز٠ػيا١ْ، س١غط نطا١ٜ ئاٜا ت١َسٜس٠ن١ بؤ  َٜٝٛػت ْانات ئ ٚابعامن ث

َٝػتا َْٛاق١ؾ١ ي١غ١ض ئ١ٜ٠ٚ١ ٍَ؟ ئ َٞ ٜإ زٚٚ غا َٝو ب  َا٠ٟٚ غاَي
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
٠ٚ١َٜٓ  با بٝد١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١  ١ٜى، ١ٜى بٝدٛ

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝو ب١ٚ ؾه١ٜ١ً:  بؤ َا٠ٟٚ غاَي
 اغياز٠ اٚزي:

 15/7/3114يػا١ٜ  3118( يػ١ٓ 9شيسز رو٠ اٜكاف ايعٌُ باسهاّ قإْٛ ا اض ايعكاض ضقِ )
َٝه١  ئ٠ٚ١ بؤ غاَي

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساع  ٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
ٍَ زا١ٜ؟ ) َٞ ي١ط١ َٝه١ ن ٍَ ١ْبٛٚ، ر١ض5َٚٛئ٠ٚ١ بؤ غاَي ٍَ ١ْٝ؟ زٜاض٠ ظؤض١ٜٓ ي١ط١ َٞ ي١ط١  ( ن١غ١، ن

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
:ٍَ  بؤ َا٠ٟٚ زٚٚ غا

 اغياز٠ اٚزي:
 15/7/3115يػا١ٜ  3118( يػ١ٓ 9شيسز رو٠ اٜكاف ايعٌُ باسهاّ قإْٛ ا اض ايعكاض ضقِ )

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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ٍَ زا١ٜ؟ ) َٞ ي١ط١ ٍَ زا ١ْٝ؟ )54ن َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ، ن ٍَ زا ١ْٝ، ن١ٚات١ ب١ ظؤض١ٜٟٓ 31( ن١ؽ ي١ط١ ( ن١ؽ ي١ط١
َٝس ئ١ن١ٜٔ.....ر١ضَٛٚ ناى ع١ْٚٞ  ز٠ْط ث١غٓس نطا، ئَٛ

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤن  ٞ ث١ضي١َإ.ب١ض

:َٞ  عٝٓٛاْٞ قا١ْْٛن١ٟ ب١ٚ ؾه١ًٟ ئ١ب
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى طياٍ
َٜع طياٍ   ابطاِٖٝ: طاٖطب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٞ، )قإْٛ شيسٜس اٜكاف ايعٌُ(  ئ١ٚ َٛالس١ظ٠ّ ْٛٚغ١ٝ بؤ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ، عٝٓٛا١ْن١ قإْٛ )اٜكاف( ْاب

١َُٝ نٞ  ًَسا ٠ٚغتاْس١ٜ، ئ َٞ ١َعٓاٟ ئ١ٜ٠ٚ١ ئ٠ٚ١غيَت، ْا، خؤٟ ي١ ئ١غ َٝتٛ ئٝكاف ب َٞ، نْٛه١ ئ١ط١ض ب ئ١ب
َٜص٠ ئ١ن١ٜٔ، غٛثاؽ  ئ١ن١ٜٔ؟ زض

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

ؼي اقًِٝ  3118 ( يػ9١ٓقػ١ن١ٟ ناى طياٍ ضاغت١، )قإْٛ شيسٜس اٜكاف ايعٌُ بكإْٛ ا اض ايعكاض ضقِ )
 ايعطام -نٛضزغتإ 

 َازز٠ٟ ز٠َٚٚٞ قا١ْْٛن١
 ايٛظضا٤ ٚاؾٗات شات ايعميق١ تٓأٝص اسهاّ ٖصا ايكإْٛعًٞ جمًؼ 

ّ١َٝٝ  َازز٠ٟ غ
 ٜٓأص ٖصا ايكإْٛ اعتباضا َٔ تاضٜذ اقساضٙ ٜٚٓؿط ق اؾطٜس٠ ايطمس١ٝ )ٚقا٥ع نٛضزغتإ 

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي  ١َإ:ب١ض 
َٝس ئ١ن١ٜٔ ئ٠ٚ١ ي١ غاَيشٞ.......١َٖٛٚ  ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ نؤٟ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ئ١َٚ َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ؟ ن َٞ ي١ط١ ن

ٍَ زا ١ْٝ؟ ) َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ؟ ن َٞ ي١ط١ ٍَ زا ١ْٝ، ن١ٚات١ ب١ ظؤض١ٜٟٓ ز٠ْط ث١غٓس 31قا١ْْٛن١ ن ( ن١ؽ ي١ط١
َٝت١ ٖؤٟ ناض٠غ١ض نطزْٞ ١ٖ َٝس ئ١ن١ٜٔ ئ١َ١ بب َٝػتا زضٚغت ب٠ٚٛ ي١ نطا، ئَٛ َٝؿ١ناْٞ ئ َٟ ي١ ن ْس

١َٜٓٝ غ١ض خاَيٞ ز٠َٚٚٞ ب١ضْا١َٟ ناض )خػت١ٓضٚٚ ٚ طفتٛطؤ نطزْٞ  َٝػتا ز ؾاض٠ناْٞ نٛضزغتإ، ئ
َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ ١َٖٛاض نطزْٞ س١ٚت١َٞ ٜاغاٟ ١َٖيبصاضزْٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ شَاض٠ ) ( ٟ غاَيٞ 1ث

١َٜٓضتإ ر١ضَٛٚ بؤ غ١ض غ١نؤٟ يٝص١ْنإ، ر١ضَٟٛٚ ١َٖٛاض نطاٚ(، ر١ضَٛٚ، يٝص١ْٟ ْ 1993  اٚخؤ ْٛ
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 بطط١ٟ ز٠َٚٚٞ ب١ضْا١َٟ ناض:
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َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ ١َٖٛاض نطزْٞ س١ٚت١َٞ ٜاغاٟ ١َٖيبصاضزْٞ ث١ضي١َاْٞ  خػت١ٓضٚٚ ٚ طفتٛطؤ نطزْٞ ث
 ض نطاٚ(،ٟ ١َٖٛا 1993( ٟ غاَيٞ 1نٛضزغتإ شَاض٠ )

َٝؿه١ف نطابٛٚ بؤ ١َٖٛاض نطزْٞ س١ٚت١َٞ  زٚٚ ثطؤش٠ ي١ ال١ٜٕ شَاض٠ٟ ٜاغاٜٞ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ ث
، ٚ ي١ ئ١دماَٞ ئاضاغت١ نطزْٞ بؤ يٝص١ْناْٞ 1993( ٟ غاَيٞ 1ٜاغاٟ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ شَاض٠ )

َٟ ن َٝٛاض َٜيَن ئ ؤب٠ٚ١ْٟٚٛ خؤَإ ئ١دماّ زا، ٚ تٛاُْٝإ ث٠ٜٛ١ْسٜساض ٚ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ١ٖضزٚٚ يٝص١ْ زٚ
َٝػتا ي١ب١ضز٠ّ ئ١ْساَاْٞ  َِٝ ب١ ت١ٚارل ئاَاز٠ٟ به١ٜٔ بؤ ١ٖضزٚٚ ثطؤش٠ن١ ن١ ئ ًَ َٝهٞ ئ١تٛامن ب ض اثؤضت
 َٞ َٝت١ ١ٜى باظ١ْ ٜإ غ َٝو ئ١ٜٚـ ئاٜا نٛضزغتإ بب ث١ضي١َإ زا١ٜ، ت١ْٝا خٝالرُإ ١ٖبٛٚ ي١غ١ض باب١ت

َٞ ث١ضي١َإ، باظ١ْ، ت١بٝعٞ ي١ ئ١غًٞ ق َٝؿتُإ ئ١ٚ باب١ت١ بؤ ْاٚ ٖؤَي ٖ ١َُٝ ا١ْْٛن١ ١ٜى باظ١ٜ١ْ، ئ
١ٜ٠َٛٝنٞ طؿيت ب١  َِٝ ب١ ؾ ًَ باب١ت١ناْٞ تطٟ ثطؤش٠نإ ١ٖضزٚٚ ثطؤش٠ نؤنطا٠ٚ، ي١ ض اثؤضتٞ خؤَإ ئ١تٛامن ب

٠ٚ١َٜٓٝٓ َٝػتا ض اثؤضت١نإ ئ١خٛ َٝؿ١َإ ١ْبٛٚ، ئ  ت١ٚارل بٛٚ، ٖٝض ن
 

 ايعطام-ضزغتإاىل/ ض٥اغ١ بطملإ نٛ
  0225  يػ١ٓ 0ّ/ تكطٜط َؿرتى سٍٛ َؿطٚ  قإْٛ )ايتعسٌٜ ايػابع يًكإْٛ ضقِ )

 
ادتُعت ؾ١ٓ )ايؿؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ   ٚ ) ؾ١ٓ ايساخ١ًٝ ٚاالَٔ ٚ اجملايؼ احمل١ًٝ  بكٛض٠ َؿرتن١           

يسضاغ١ َؿطٚعٞ قإْٛ  َٝميزٟ 18/6/3119نٛضزٟ املكازف يّٝٛ   3719/ دؤظ٠ضزإ  /   38بتاضٜذ   
  املكسّ َٔ قبٌ ايعسز ايكاْْٛٞ العها٤ ايربملإ ٚ احملاٍ اىل 1993  يػ١ٓ 1)ايتعسٌٜ ايػابع يًكإْٛ ضقِ )

، بعس  3119/ 6/  18  ف٢  93ايًذإ املع١ٝٓ بعس ايكطا٠٤ األٚىل ي٘ ق ايربملإ ظًػت٘ االعتٝاز١ٜ املطق١ُ )
 ٓتإ اىل َا ًٜٞ:املٓاقؿ١ ٚ املساٚي١  تٛقًت ايًذ

 املاز٠ االٚىل: 
 تعسٍ املاز٠ )ايجا١ْٝ  َٔ ايكإْٛ ٚ تكطأ نأالتٞ:

 املاز٠ )ايجا١ْٝ :
 جيط٣ االْتدابات باالقرتا  ايػطٟ املباؾط ٚفل ْعاّ ايكا١ُ٥ املأتٛس١ احملسٚز٠.

 املاز٠ ايجا١ْٝ: 
 نافتٞ:تعسٍ ايأكط٠ )اٚاًل  َٔ املاز٠ )ايػازغ١ َهطض٠  َٔ ايكإْٛ ٚ تكطأ 

 املاز٠ )ايػازغ١  َهطض٠:
ايعطام ايٛاضز٠  –اٚاًل: ؼٌ املأٛن١ٝ ايعًٝا املػتك١ً يميْتدابات قٌ اهل١٦ٝ ايعًٝا الْتدابات بطملإ نٛضزغتإ 

  َٔ قإْٛ 3  َٔ املاز٠ )4ق ٖصا ايكإْٛ يميؾطاف ع٢ً اْتدابات ايربملإ ٚ ازاضاتٗا مبٛدب اسهاّ ايأكط٠ )
 .3117  يػ١ٓ 11ا يميْتدابات ضقِ )املأٛن١ٝ ايعًٝ

 املاز٠ ايجايج١: 
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 تًغ٢ املاز٠ )ايػابع١ عؿط٠  َٔ ايكإْٛ.
 املاز٠ ايطابع١:

 تعسٍ املاز٠ )ايتاغع١ ٚ ايعؿطٕٚ  َٔ ايكإْٛ ٚ تكطأ نافتٞ: 
 املاز٠ )ايتاغع١ ٚ ايعؿطٕٚ : 

تأؾري امس٘ ٚ اضؾازٙ اىل املٛقع احملسز  بعس ايتأنٝس َٔ ا١ًٖٝ ايٓاخب، ٜتِ تػًُٝ٘ ايبطاق١ االْتداب١ٝ ٚ -1
 يًتكٜٛت.

ٜكّٛ ايٓاخب بايتأؾري ع٢ً اغِ اسس٣ ايهٝاْات ايػٝاغ١ٝ املس١ْٚ ق ايبطاق١ االْتداب١ٝ نصيو ايتاؾري ع٢ً  -3
 اغِ اسس املطؾشر َٔ ْأؼ ايهٝإ اٚ االنتأا٤ بايهٝإ ايػٝاغٞ ٚسسٙ.

 ١ إ ٜػتعر مبٔ خيتاضٙ ألَمي٤ ايبطاق١ االْتداب١ٝ.يًٓاخب ايصٟ ال ٜػتطٝع ايكطا٠٤ ٚ ايهتاب -9
 ال تكبٌ ايٓٝاب١ بايتكٜٛت ق االْتدابات. -4

 املاز٠ اـاَػ١: 
 تعسٍ املاز٠ )ايجميثٕٛ  َٔ ايكإْٛ ٚ تكطأ ناالتٞ:

 املاز٠ )ايجميثٕٛ : 
١ احمل١ًٝ ايتابع١  ٜتٛىل ض٥ٝؼ ؾ١ٓ املطنع االْتدابٞ سأغ ايٓعاّ ق َطنعٙ، ٚي٘ إ ٜػتعر بايؿطط -1

 يٛظاض٠ ايساخ١ًٝ ق االقًِٝ سكطًا ٚ إ ٜتدص َٔ االدطا٤ات َا ٜهأٌ نُإ سػٔ غري االْتدابات ٚ غميَتٗا.
 ال جيٛظ يك٣ٛ االَٔ ايساخًٞ ٚ املػًشر ايسخٍٛ اىل املطانع االْتداب١ٝ اال بٓا٤ ع٢ً طًب َٔ ض٥ٝؼ ايًذ١ٓ. -3

َٜع ز.ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١  ض

 املاز٠ ايػازغ١: 
 تعسٍ املاز٠ )اـاَػ١ ٚ ايجميثٕٛ  َٔ ايكإْٛ ٚ تكطأ نافتٞ:

 املاز٠ )اـاَػ١ ٚ ايجميثٕٛ : 
تكّٛ ؾإ املطانع االْتداب١ٝ بتٓعِٝ احملانط املٛقع١ َٔ قبًٗا بٓتا٥ر ايتكٜٛت ٚ تطفل بٗا ناف١ ايٛثا٥ل 

تٛز  ق ظطف َغًل ٚ كتّٛ غتُٗا الٜساعٗا اىل اهل١٦ٝ ايعًٝا. ٚ ٜتِ تعٜٚس  اـاق١ بايع١ًُٝ االْتداب١ٝ ٚ
 ايهٝاْات املؿاضن١ ق االْتدابات بٓػد١ َٔ احملهط ايٓٗا٥ٞ َٛقعًا َٔ قبٌ ممجًٞ ايهٝاْات املؿاضن١.

 املاز٠ ايػابع١: 
 تعسٍ املاز٠ )ايػازغ١ ٚ ايجميثٕٛ  َٔ ايكإْٛ ٚ تكطأ نافتٞ:

 زغ١ ٚ ايجميثٕٛ : املاز٠ )ايػا
 اٚاًل: ٜتِ ؼسٜس املعسٍ االْتدابٞ ٚفل افي١ٝ ايتاي١ٝ:

َهطض٠  َٔ ٖصا ايكإْٛ ع٢ً عسز  96ٜكػِ فُٛ  االقٛات املكرتع١ يًُهْٛات املؿاض ايٝٗا ق املاز٠ ) -1
 املكاعس املدكك١ يهٌ َهٕٛ الغتدطاز املعسٍ االْتدابٞ ي٘.
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  اعميٙ، 1َكاعس ايربملإ بعس ططح عسز املكاعس املؿاض ايٝٗا ق ) تكػِ االقٛات املتبك١ٝ ع٢ً عسز -3
 َهطض٠  َٔ ٖصا ايكإْٛ. 96الغتدطاز املعسٍ االْتدابٞ يًهٝاْات غري املؿُٛي١ باسهاّ املاز٠ )

 ثاًْٝا: ٜتِ ؼسٜس عسز املكاعس اييت فاظ بٗا نٌ نٝإ ٚفل افي١ٝ ايتاي١ٝ:
ٌ نٝإ ع٢ً املعسٍ االْتدابٞ، املػتدطز ٚفل ايأكط٠ )اٚاًل  اعميٙ، تكػِٝ االقٛات اييت ساظ عًٝٗا ن -1

 يتشسٜس عسز املكاعس اييت فاظ بٗا ايهٝإ املعل.
َهطض٠  ع٢ً املعسٍ االْتدابٞ،  96ق ساي١ عسّ سكٍٛ اٟ نٝإ ٜتٓافؼ ع٢ً املكاعس املؿاض ايٝٗا ق املاز٠ ) -3

 قٛات، نُٔ املهٕٛ.ميٓح َكعس ٚاسس يًهٝإ ايصٟ سكٌ ع٢ً انجط اال
ثايجًا: تؤٍٚ املكاعس ايؿاغط٠ ْتٝذ١ ؿكٍٛ بكاٜا ال تكٌ اىل املعسٍ االْتدابٞ اىل ايهٝاْات اييت سكًت ع٢ً 

 انرب ايبكاٜا ٚ ع٢ً ايتٛايٞ.
َٜع ؾؤض ف جمٝس:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 املاز٠ ايجا١َٓ: 

 كطأ ناالتٞ:تعسٍ املاز٠ )ايػابع١ ٚ ايجميثٕٛ  َٔ ايكإْٛ ٚ ت
 املاز٠ )ايػابع١ ٚ ايجميثٕٛ : 

 اٚاًل: ٜتِ تٛظٜع املكاعس اييت فاظ بٗا نٌ نٝإ ٚفل ايتػًػٌ ايتايٞ:
ٜتِ َٓح َكعس يهٌ َطؾح سكٌ ع٢ً املعسٍ االْتدابٞ املػتدطز ٚفل اسهاّ ايأكط٠ )اٚاًل  َٔ املاز٠  -1
 ا نٌ َِٓٗ.  املعسي١ َٔ ٖصا ايكإْٛ، سػب االقٛات اييت سكٌ ع96ًٗٝ)
تتِ اعاز٠ تطتٝب امسا٤ بك١ٝ َطؾشٞ ايهٝإ سػب االقٛات اييت سكٌ عًٝٗا نٌ َِٓٗ ٚ متٓح بك١ٝ  -3

 املكاعس هلِ ابتسا٤ َٔ اؿاقٌ ع٢ً اع٢ً االقٛات اىل إ ٜتِ ؼسٜس ناف١ املكاعس اييت سكٌ عًٝٗا ايهٝإ. 
  َٔ ايكإْٛ، ٜتِ 33  َٔ املاز٠ )٠1 ق ايأكط٠ )ثاًْٝا: ق ساي١ عسّ ؼكل ايٓػب١ املدكك١ يًٓػا٤ ٚ ايٛاضز

  اعميٙ سػب االقٛات اييت سكًٔ 3تكسِٜ ايعسز املطًٛب َٔ ايٓػا٤ َٔ بر ايأا٥عات املؿاض ايٝٗٔ  ق )اٚاًل/
 عًٝٗا.

 تعًٔ اهل١٦ٝ ايعًٝا ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ اييت سكٌ عًٝٗا نٌ نٝإ ٚ املكاعس ايربملا١ْٝ اييت فاظ بٗا. -1ثايجًا:
 ايعطام. –تعًٔ اهل١٦ٝ ايعًٝا امسا٤ ايأا٥عٜٔ بعه١ٜٛ بطملإ نٛضزغتإ  -3

 تهاف املاز٠ ايتاي١ٝ اىل ايكإْٛ:
 املاز٠ ايتاغع١: 

 ق ساي١ خًٛ اٟ َكعس، ٜتِ اَمي٤ٙ َٔ بر َطؾشٞ ايهٝإ ايصٟ ٜعٛز ايٝ٘ املكعس ٚ شيو ٚفل افي١ٝ ايتاي١ٝ: 
  املعسي١ 97  َٔ املاز٠ )3ٝٗا املطؾشٕٛ ملأل املكعس املُٓٛح ٚفل )اٚاًل/ٜتِ اعتُاز عسز االقٛات اييت سكٌ عً

 َٔ ٖصا ايكإْٛ، ٚ ق ساي١ تػاٟٚ االقٛات ٜتِ ٧ًَ املكعس ايؿاغط سػب تػًػٌ االمسا٤ ق ايكا١ُ٥ االق١ًٝ.
َٜع ١ْضضيإ عبسار:  ب١ض
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َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
   َٔ ايكإْٛ.58عاؾ١ ق املاز٠ )ايجا١ْٝ  َٔ املؿطٚ  يتعًكٗا باملاز٠ )ْكرتح ايغا٥ٗا الْٗا َ املاز٠ ايعاؾط٠: 

َٝؿه١ف نطا٠ٚ َازز٠ٟ ) َٝؿه١ؾهاضا٠ٚ١ْ ب١ 61ي١ ئ١غًٞ ئ٠ٚ١ٟ ث ( ْٛٚغطا٠ٚ، بؤ١ٜ ١َٖي١ٜ١ى ي١ ال١ٜٕ ث
 (، 61( ٠ ١ْى )58ض٠ق١َ١ن١ ٖات٠ٚٛ، َازز٠ٟ )

ايعطام  ثميخ زٚا٥ط اْتداب١ٝ بساًل َٔ )زا٥ط٠  –إ ٖٓاى اقرتاح باناف١ َاز٠ اىل املؿطٚ  بم ) دعٌ نٛضزغت
 اْتداب١ٝ ٚاسس٠  ايٛاضز٠ ق اقٌ ايكإْٛ.

َٜع بهط نطِٜ )ئاغؤ(:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 اناف١ املٛاز ايربٚتٛنٛي١ٝ اىل املؿطٚ :
 املاز٠ )        : 

 ال ٜعٌُ بأٟ ْل قاْْٛٞ اٚ قطاض ٜتعاضض َع اسهاّ ٖصا ايكإْٛ. 
 ملاز٠ )       : ا

 ع٢ً فًؼ ايٛظاض٤ ٚ اؾٗات شات ايعميق١ تٓأٝص اسهاّ ٖصا ايكإْٛ.
 املاز٠)       : 

 ٜٓأص ٖصا ايكإْٛ اعتباضًا َٔ تاضٜذ ْؿطٙ ق اؾطٜس٠ ايطمس١ٝ )ٚقا٥ع نٛضزغتإ .
 االغباب املٛدب١

 ام، فكس ؾط  ٖصا ايكإْٛ.ايعط -متاؾًٝا َع َتطًبات ايٓعاّ االْتدابٞ اؾسٜس يربملإ نٛضزغتإ 
ضادر ايتأهٌ باالطمي  ٚ عطض املؿطٚ  ٚ تكطٜط املؿرتى ع٢ً ايربملإ يًُٓاقؿ١ ٚ ابسا٤ ايطأٟ املٓاغب ٚ  

 ايتكٜٛت.
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜػتإ خإ  ر١ضَٛٚ نٛ
َٜػتإ حمُس: َٜع نٛ  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٜعتإ َٝٔ ي١غ١ض ئ٠ٚ١ٟ ئاٜا ئ١ٚ  ب١ض ًَ َٞ ب َٝسأٜ ن١ ئ١َط ؤ ضاٟ نؤَٝػٝؤْٞ بااَلَإ ث َٝٓتإ ث َٜيَن ب١َي زٚ

َُٝإ  َٝت١ ٖؤٟ ت١ئذٌٝ نطزْٞ ١َٖيبصاضزٕ ٜإ ْا؟ تها١ٜ ئ١ط١ض ئ١ٚ  ضا١ٜتإ ز٠غت ن١ت٠ٚٛ ث ١َٖٛاض٠ ئ١ب
َٝٔ، غٛثاؽ ًَ  ب

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٜػ ٍَ ناى غريٚإ نطز ي١ َف٠ٚ١ظ١ٜٟ ب١غسا، نٛ تإ خإ ي١ باض٠ٟ ٠ٚاَلَٞ ئ١ٚ ثطغٝاض٠ٟ تؤ خؤّ قػ١ّ ي١ط١

ٍَ زنتؤض ع١يٞ نطز، زنتؤض ع١يٞ دٛابٞ زا٠ٚ١َ ب١ ض٠مسٞ ٚتٞ ئ١ط١ض ْٝٗاتٞ ئ١ّ ١ٖرت١ٜ١،  قػ١ؾِ ي١ط١
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َٝهطز١ْ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ َْٛاق١ؾ١ن َٞ قابًٝٞ ئٝـ ث إ نٛضت به٠ٚ١ْ١ بؤ ١ٜعين ئ١ٚ ١ٜى، زٚٚ ضؤش٠ ز٠ضن
َٞ ر١ضَٛٚ  .ئ٠ٚ١ٟ ئ١َط ؤ ز٠ضٟ به١ٜٔ، ب١َي

 
َٜػتإ حمُس: َٜع نٛ  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝـ ١ٖتا ٜاغان١ ز٠ضئ١ن١ٜٔ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ  َٞ، ئ١َط ؤ ٚ غب١ٜٓ ١َُٝ نؤب٠ٚ١ْٚٛناصيإ ب١ضز٠ٚاّ ب َٞ ئ ن١ٚات١ ئ١ب

َٝت١ ٖؤٟ ت١ئذ َٜت١ ١ٖرت١ٟ زاٖاتٛٚ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ١ْب  ٌٝ نطزْٞ ئٝٓتٝدابات، غٛثاؽ١ْن١ٚ
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

٠َٛٝ قػ١ ئ١ن١ٕ، ثٛخت قػ١ به١ٕ، َْٛاق١ؾ١نإ نط  به٠ٚ١ْ١، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ت١ٚاٟٚ  دا خؤ َٔ قػ١ ْان١ّ، ئ
 به١ٜٔ، ئ٠ٚ١ ضاثؤضت١ن١ف ب١ ئٝتٝفام ْٛٚغطا٠ٚ، َٛؾت١ض٠ن١، ظؤض ن١ّ قػ١ٟ ي١غ١ض به١ٕ، ر١ضَٛٚ 

َٜػتإ حمُس: َٜع نٛ  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜعتا١ْ، ئ١ط١ض ئ١َط  َٟ غب١ٜيَن ٚ ب١اَلّ زاْاْٞ ب١ضْا١َٟ ناض ي١ ز٠غت١اَلتٞ ب١ض ؤ ت١ٚاَٚإ ١ْنطز ئ١نط
 ئ١َط ؤ ئٝٛاض٠ف زابٓٝؿري بؤ ئ٠ٚ١ٟ ت١ٚاٟٚ به١ٜٔ، غٛثاؽ

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝٛاض٠ ١َٚ َٝٛاض٠، ب١اَلّ ئ١تٛاْري ب١ٜاْٞ، َٛخت١غ١ض قػ١ ئ َٜهٞ تطَإ زاْا٠ٚ، ب١ضاغيت ْاتٛاْري ئ١َط ؤ ئ عٝس

َٟ؟ ت١ٚاٚ، ر١ضَٛٚ ْاغو خإ  به١ٕ، ْانط
َٜع ْاغو تٛرٝل:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٟ زٚاتط ي َِٜ ئُٝعا ئ١نط َٝت١ الٟ غ١ضؤنٞ ١ٖض ١ ٠ٚقائٝع ئ١ط١ض َٛالس١ظ٠ٟ ئ٠ٚ١ به١ٜٔ ئ١ٚ ٜاغا١ٜ ئ١ن

 َٞ ًَ َٝت٠ٚ١، ئاٜا ئ٠ٚ١ٟ نؤَٝػٝؤٕ ْانات عٛظض ب َٞ سٝػابٞ ئ٠ٚ١ف  15باَلٚ ئ١ب ضؤش ضؤٜؿت٠ٚٛ؟ نْٛه١ ئ١ب
َٟ ب١ضاغيت  .........بهط

 
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝ َٝٔ َٔ تاضٜذ ئٝػساضٜٗٞ، ي١غ١ض ئ٠ٚ١ ئٝكطاض به١ٕ، ر١ضَٛٚ زنتؤض غ١ض٠ٚض، ئ َٞ بًَ ٠َٛٝ ب١ّ ْٛقت١ ئ ػتا ئ
 ْٝعاَا١ْ ٠ٚقت١ن١ ئ١نٛشٕ ب١ضاغيت

َٜع ز.غ١ض٠ٚض عبسايطظئ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜعتإ بؤ ظ َٜطاٟ ز٠غت خؤؾِٝ ي١ ب١ض ٚ ز٠ضنطزْٞ ئ١ّ ٜاغا١ٜ، ٚ ظٚٚ طفتٛطؤ نطزٕ ي١غ١ضٟ، ب١اَلّ َٚٔ ٚ
١َُٝ ب١ض َٞ ي١ ١َغ١ي١ٟ ١َٖيبصاضزٕ ئ ١ٖرت١ ئ١ٚ ٜازاؾت١َإ  3ي١ ْعٜه١ٟ ظٜاز ي١  بؤ ئ٠ٚ١ٟ ظ١َٓٝ٠ باؾو ب
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َٜعتإ ن١ زاٚاٟ ئ٠ٚ١َإ نطزبٛٚ ي١غ١ض ١َغ١ي١ٟ ئاَاض٠نإ يٝص١ٜ١ْنٞ  َٝؿه١ف نطزبٛٚ ب١ ب١ض ث
َٝت.... َٝهب َٝهؤَي٠ٚ١ٓٝ ث  ي

 
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ َٝـ زٚٚ، غ َٜٓ َُٝإ ٚتٔ ئ٠ٚ١ ي١ب١ضْا١َٟ ناض ١ْٝ  ناى غ١ض٠ٚض ئ٠ٚ١ ي١ ب١ضْا١َٟ ناض ١ْٝ، زٚ داض ث
س١قتإ ١ْٝ ْٛقت١ٟ ْٝعاَٞ ٠ٚضططٕ، ئ٠ٚ١ َٛخاي١ر١ٟ ْٝعا١َ ب١قٛضٜإ، غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ نٝتابٞ 
َٟ ي١ب١ض ز٠َٞ خؤتإ ي١ يٝص١ْنإ قػ١تإ بؤ ئ١نات  نطز٠ٚٚ بؤ َف٠ٚ١ظ١ٜ، َف٠ٚ١ظ١ٜ ١ٖرت١ٟ زاٖاتٛٚ ز

 ئ١ٚ نات ض٠ئٞ خؤتإ ت١قسِٜ به١ٕ
َٜع ز.غ١ض٠ٚض عبسايطظئ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝت. َُٝإ ٚا١ٜ ئٝؿهاٍ زضٚغت ز٠ب َٟ ث  ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠ ب١ ١َٖيبصاضز٠ٚ١ْ، بؤ١ٜ ئ١ط١ض ئ٠ٚ١ ١ْنط

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
١َُٝ ي١ غ١ضؤنا١ٜت ٠َٛٝ ١َغئٛئ ي١ تاخري بْٛٚٞ زٚاٜٞ، ئ ٞ ١َغئٍٛ ْري ب١ضاغيت، ْاٚتإ بٓٛٚغِ؟ ئ

 ر١ضَٛٚ ناى ع١ْٚٞ
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝت١ ب١ضْا١َٟ ناض بؤ طفتٛطؤ نطزٕ تا غٛٚز ٠ٚضططٜٔ ي١ ٠ٚقت َٝؿٓٝاض ئ١ن١ٜٔ ضاثؤضت١ن١َإ بب  ث

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
ٍَ زا ١ْٝ؟ ر١ضَٛٚ ئ١ٚ ضاثؤضت١ٟ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ْٛٚغٝٛ َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ؟ ن َٞ ي١ط١ َٟ ب١ ئ١غاؽ، ن ٜا١ْ بهط

٠ٚ١َٜٓٓ بؤ ئ٠ٚ١ٟ َْٛاق١ؾ١ٟ ي١غ١ض به١ٜٔ  َازز٠ ، َازز٠ بٝدٛ
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 املاز٠ االٚىل: 

 تعسٍ املاز٠ )ايجا١ْٝ  َٔ ايكإْٛ ٚ تكطأ نأالتٞ:
 املاز٠ )ايجا١ْٝ :

 االْتدابات باالقرتا  ايػطٟ املباؾط ٚفل ْعاّ ايكا١ُ٥ املأتٛس١ احملسٚز٠.جيط٣ 
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٟ قػ١ٟ ي١غ١ض بهات تا  َٞ ئ١ٜ١ٚ َٜعٕ، الٟ خؤتا٠ٚ١ْ قػ١ ١َن١ٕ، ن َٝس٠ْطٞ بجاض ب١ نٛضز١ٜن١ٟ، تها١ٜ ب
ؽ، )زنتؤض ئ١ظي١ز ٚ ٖاش٠ خإ(، ن١غٞ تط ١ٜ١ٖ؟ )زنتؤض ( ن3١ْاٟٚ بٓٛٚغري، اْؿاي١ً ن١ؽ ١ْٝ، ت١ْٝا )

َٜباظ(، ) طَٛيٝعاض خإ(، ناى عبسايكازض، ئاؾيت خإ، ر١ضَٛٚ زنتؤض ئ١ظي١ز  ض 
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َٜع  ز.اظيس ٠ٚضتٞ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝؿوّ ي١غ١ض ئ٠ٚ١ بٛٚ ئ١ّ ضاثؤضت١ ي١غ ١ض زٚٚ ثطؤش٠ ثؿتٝٛاْٞ ي١ َازز٠ن١ ئ١ن١ّ، ب١اَلّ ْٛقت١ٟ ْٝعاَٞ ث
 ٜاغا١ٜ، ب١اَلّ ظٜاتط ئٝعتُٝازٟ نطزؤت١ غ١ض ١ٜنٝإ ي١ َازز٠نإ ن١ ئاَاش٠ٟ ب١ َازز٠نإ نطز٠ٚٚ،، بؤ١ٜ.....

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ت١غٜٛيت ي١غ١ض نطا، ئٝو َْٛاق١ؾ١ ١ْٝ، ئ١َ١ ب٠ٚٛ ب١ ئ١غاؽ ٚ َْٛاق١ؾ١ ١ْٝ

َٜع  ز.اظيس ٠ٚضتٞ  :ب١ض
 َٞ َٝط٠ ئ١َي َٝت١ ُْٝه١ نطا٠ٚ، ب١اَلّ ي ١ٜ٠َٛٝنٞ طؿيت َٔ ثؿتٝٛاْٞ ي٠ٚ١ ئ١ن١ّ ن١ غٝػت١َ١ن١ بب ....ب١ ؾ

َٜت٠ٚ١، غٛثاؽ  ) ط٣ االْتدابات(، ت١بع١ٕ )دبط٣ االْتدابات( ٠، ئ٠ٚ١ ي١ ال١ْ١ٜ يٛغ١ٜٚ١ن٠ٚ١ٜ١ ضاغت بهط
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ٠ خإ، ١ٖض١ٜنٞ ١ٜى ز٠ق١ س١قتإ ١ٜ١ٖ قػ١ به١ٕر١ضَٛٚ ٖاش
َٜع ٖاش٠ غًُٝإ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝت١ ُْٝه١ نطا٠ٚ، ي١ب١ض زٚٚ ٖؤناض، ١ٜن١َٝإ  ١ٜ٠َٛٝنٞ طؿيت ثؿتطريٟ ي٠ٚ١ ئ١ن١ٜٔ يٝػيت زاخطاٚ بب ب١ ؾ

ت ظٜاتط ن١ خؤٜإ ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ يٝػيت ُْٝه١ نطا٠ٚ ظٜاتط زضيٛنطاغٞ تط٠، ٚ س١م ب١ خ١َيو ئ١زا
َٝٓٔ، بتٛأْ بط١ْ١ ث١ضي١َإ ٚ نٛضغٞ  َٜطٕ، ٚ ي١ ْاٚ ئ١ٚ يٝػت١ ب١ َاؼي خؤٜإ ز٠ْط١نإ ب١ ز٠غت ب ١َٖيبص
َٝٓٔ، خاَيٞ ز٠ّٚٚ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ئ١ٚ ن١غ١ ظٜاتط ئاظاز ئ١بٝت ي١ بريٚض اناْٞ ٚ َاؼي ئ٠ٚ١ٟ ١ٜ١ٖ  ب١ز٠غت ب

َٜت١ )ؾب١ َفتٛس١( ١ْى )اغيفتٛس١ ظٜاتط زٜفاع ي١ َاؼي خؤٟ بهات، ٚ ١ٜى ئٝكتري اسِ ١ٜ١ٖ بؤ ئ٠ٚ١ بهط
َٞ، غٛثاؽ ٠َٟٛٝ ب  احملسٚز٠( ١ٜعين ب١ٚ ؾ

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٜباظ  ر١ضَٛٚ زنتؤض ض

َٜباظ رتاح: َٜع ض  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜٝٛػيت  َٞ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ٜاغاٟ ١َٖٛاضٟ ١َٖيبصاضز١ْ، َٔ ب١ ث ئ١ظامن ١َٖٛاض٠ن١ ي١ َازز٠ٟ ١ٜن٠ٚ١َ١ ز٠غت ث
َٟ 111بهات، ي١ ت١سسٜس نطزْٞ شَاض٠ٟ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ ن١ ب١ ) ( ئ١ْساَٞ زاْا٠ٚ، ٚ ت١سسٜس بهط

َٜهٞ زٜاضٟ نطاٚ ١ْٝ ن١ 51ب٠ٚ١ٟ ن١ بؤ ١ٖض ) َٟ، بؤ؟نْٛه١ ٖٝض ٖؤناض ١َٜٓض زابٓط ( ١ٖظاض ن١ؽ ١ٜى ْٛ
َٜت٠ٚ١( ئ١ْسا١َ ٠ٚنٛ خ111ئ١ّ ) َٟ ن١ّ بهط َٝت٠ٚ١، ٚ ئ١نط َٓٝ  ؤٟ سي

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 .ر١ضَٛٚ طَٛيٝعاض خإ
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َٜع طَٛيٝعاض قازض:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َِٝ باؾ١  َازز٠ٟ ١ٜن١ّ ن١ ١َٖٛاضٟ َازز٠ٟ ز٠َٚٚٞ ٜاغان١ٜ١ ثؿتٝٛاْٞ ئ١ٚ ١َٖٛاض٠ ئ١ن١ّ ٚ ث
َٞ، غٛثاؽ ١َٖيبصاضزٕ ب١ َٝٞ غٝػت١َٞ يٝػيت ُْٝه١ نطا٠ٚ ب  ث

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ر١ضَٛٚ ناى عبسايكازض

َٜع عبسايكازض انطاّ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

ٍَ غٝػت١َٞ  ١َُٝ ي١ط١ ١َُٝ ي١ رطانػٝؤْٞ نانػاظٟ تٛضنُإ ٚ بعٚٚت٠ٚ١ٟٓ نانػاظٟ تٛضنُإ ئ ت١بٝعٞ ئ
َٞ ُْٝه َٕٝٛ ب١ ئاظازٟ ب ١ نطا٠ٜٚٔ، نْٛه١ ظٜاتط زضيٛنطاغٞ تط٠، ٚ ظٜاتط ٚا ئ١نات ئ١ٚا١ْٟ خؤٜإ ئ١ثاَي

 َٞ ١َُٝ ئ١ب َٞ ئ٠ٚ١ٟ به١ٜٔ، ئ % َاؼي ئارط٠تإ ظأَ به١ٜٔ، 91ئ٠ٚ١ ن١ٜإ، ر١ق١ض١ٜ٠نٞ تطَإ ١ٜ١ٖ ئ١ب
 نْٛه١ ب١ضاغيت 

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ٛٚ ئاؾيت خإر١ضَ

َٜع ئاؾيت ععٜع:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜباظ ٚتٞ، غٛثاؽ َٝب١ٝٓٝنامن ناى ض  ت
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ زنتؤض ع١َٛض
َٜع ز.عُط ْٛض٠زٜين:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َِٝ ن١ ثؿتٝٛاْٞ  ٍَ َٔ نٛضتٞ ئ١ن٠ٚ١َ١، ١ٖض ئ٠ٚ١ْس٠ ئ١َي ي١ ْا٠ٚض ؤنٞ َازز٠ن١ ئ١ن١ّ، ي١ب١ض  ئ٠ٚ١ٟ ي١ط١

َٞ، غٛثاؽ ١ٜ٠َٛٝنٞ زضيٛنطاغٝا١ْ باؾو ٚ نانو ئ١طٛدم  ثٝاز٠ نطزْٞ َاؼي ز٠ْطسإ ب١ ؾ
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 .ر١ضَٛٚ زنتؤض زاْا
َٜع ز. زاْا غعٝس غٛؼي:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
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َِٝ ثؿتٝٛاْٞ ي٠ٚ١ ئ١ن١ّ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ طؤض ٜين غٝػت١َٞ ١َٖيبصاضز١ْن١  قػ١ناْٞ َٔ نطا، ت١ْٝا ئ٠ٚ١ ئ١َي
 .بؤ ُْٝه١ نطا٠ٚ ظٜاتط ض ؤَيٞ ٖاٚٚاَلتٝإ ب١ضد١غت١ ئ١نات، غٛثاؽ

 
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤ  نٞ ث١ضي١َإ.ب١ض
 ئ١ط١ض تٝبٝين به١ٜٔ.......

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝطظاز؟ ر١ضَٛٚ ١ْقت١ ْٝعا١َ؟  ن١ٝ ناى ؾ

َٝطظاز  َٜع ؾ  عبساؿافغ:ب١ض
َٜع غ١ضؤى ث١ضي١َإ.  ب١ض

بري،  د١ْابت زاٚاٟ ئ٠ٚ١ت نطز٠ٚٚ ن١ َْٛاق١ؾ١ ي١غ١ض َازز٠ن١ به١ٜٔ ١ْى ت١ئٝسٟ به١ٜٔ ٜإ زشٟ
َٞ بٛٚ ب١ؽ نات١ن١ ئ١نٛشٜٔ َِٜ ي َٝػتا طٛ  ئ٠ٚ١ٟ َٔ ئ

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٞ غٝػت١َ١ن١ بٜٛٚت١ ُْٝه١ نطا٠ٚ، ٚات١ َازز٠ن١  َٝطظاز ظؤض ضاغت١، ضاثؤضت١ن١َإ خؤٟ ئ١َي قػ١ٟ ناى ؾ
 ب١ٚ ........

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َا  ٕ:ب١ض 
 ر١ضَٛٚ زنتؤض ع١َٛض ْٛقت١ٟ ْٝعا١َ؟

َٜع عُط ْٛض٠زٜين:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝري ي١ب١ض ئ١ٚ ٖؤناضا١ْ ت١ئٝسٟ ْا٠ٚضؤنٞ َازز٠ن١ ئ١ن١ٜٔ، ب١ضاغيت َْٛاق١ؾ١ ئ١ٜ٠ٚ١،  ًَ ١ٜ١َُٝ ب س١قٞ ئ
َٝه١ٚا١ْٟ ث١ٜط ٠ٟٚ ْاٚ  خؤ ١ْٝي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ زش ِْٝ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ت١ئٝسٟ ئ١ن١ّ، بؤ١ٜ ٖٝض ث

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ر١ضَٛٚ ناى عسْإ

َٜع عسْإ   عجُإ:ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

( َٞ َٝه١ٚا١ْٟ ث١ٜط ٠ٟٚ ْاٚخؤ١ٜ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ئ١ط١ض ٚاب َِٝ ٚا١ٜ ظؤضٜـ ث َٞ 111َٔ ث ًَ َٞ ب ( ئ١ْساّ ئ١تٛاْ
َٟ، بٛٚظ٠ بؤ قػ١ نطزٕ ي١غ١ض َازز١ٜ٠ى ض٠ئٞ دٝاٚاظ َٔ ب١ؽ ال١ْٜططٟ ئ١ٚ ر١ق١ض١ٜ٠ ئ١ن١ّ، ١َرط تط
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َٝٞ، ئ١ط١ض  َٞ بًَٝ ئ١غًٞ َازز٠ن١ ئ١ٜ٠ٚ١ يٝص١ْن١ غٝاغ١ٟ نطز٠ٚٚ، ئ١ط١ض ض٠ئ١ٝنٞ دٝاٚاظ ١ٜ١ٖ ئ١ب
٠ٚ١َٝٝ، ئٝتٝفام ي١غ١ض ئ٠ٚ١ نطا٠ٚ  ت١ئٝسٟ ض٠ئٞ يٝص١ْن١ ئ١ن١ٟ ئٝؿهاي١ٝت ي١غ١ضٟ ١ْٝ، ١َٖٛٚ ثاب١ْس٠ ث

َٝري ثؿتطريٟ ئ١ٚ َازز١ٜ٠ بيَب ب١ ئ١غاؽ، نْٛ ه١ ١ٖض ١ََٖٛٚإ ئ١تٛاْري ز٠غت ب١ضظ به٠ٚ١ٜٓ١ ٚ بًَ
 ئ١ن١ٜٔ

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
٠ٚ١َٜٓ بؤ ئ٠ٚ١ٟ بٝد١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١  ر١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ بٝدٛ

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 املاز٠ االٚىل: 
 ملاز٠ )ايجا١ْٝ  َٔ ايكإْٛ ٚ تكطأ نأالتٞ:تعسٍ ا

 املاز٠ )ايجا١ْٝ :
 ػط٣ االْتدابات باالقرتا  ايػطٟ املباؾط ٚفل ْعاّ ايكا١ُ٥ املأتٛس١ احملسٚز٠.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ نؤٟ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ر١ضَٛٚ بؤ َاز َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ؟ ن َٞ ي١ط١ َٜباظ ن ز١ٜ٠نٞ تط، زنتؤض ض

 ر١ضَٛٚ ْٛقت١ٟ ْٝعاَت ١ٜ١ٖ؟
َٜباظ رتاح: َٜع ض  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
ب١ؽ قػ١ن١ٟ َٔ ٚ ئاؾيت خإ دٝاٚاظ بٛٚ، ن١ قػ١ٜ١نٞ دٝاٚاظَإ نطز ي١ٚ َازز٠ٟ ١ٖبٛٚ، ب١اَلّ 

 ١َُٝ َٝؿٓٝاظ٠ن١ٟ ئ َٟ، ث  نٞ ب١غ١ض ٖات؟٠ٚض١ْطريا، ن١ٚات١ قػ١ دٝاٚاظ٠ن١ف به١ٟ ١ٖض ٠ٚضْاطري
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ي١ ب١ضْا١َٟ ناض ١ْٝ، ر١ضَٛٚ ناى ع١ْٚٞ
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝسا ١ْبٛٚ، بؤ١ٜ بامسإ ١ْنطز َٜباظ نطزٟ ت  ١ٖضزٚٚ ثطؤش٠، ئ١ٚ ثٝؿٓٝاض٠ٟ ن١ ناى زنتؤض ض

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امس  اعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
 ر١ضَٛٚ بؤ َازز٠ٟ ز٠ّٚٚ

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 املاز٠ ايجا١ْٝ: 
 تعسٍ ايأكط٠ )اٚاًل  َٔ املاز٠ )ايػازغ١ َهطض٠  َٔ ايكإْٛ ٚ تكطأ نافتٞ:
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 املاز٠ )ايػازغ١  َهطض٠:
ايعطام ايٛاضز٠  –ٌ اهل١٦ٝ ايعًٝا الْتدابات بطملإ نٛضزغتإ اٚاًل: ؼٌ املأٛن١ٝ ايعًٝا املػتك١ً يميْتدابات ق

  َٔ قإْٛ 3  َٔ املاز٠ )4ق ٖصا ايكإْٛ يميؾطاف ع٢ً اْتدابات ايربملإ ٚ ازاضاتٗا مبٛدب اسهاّ ايأكط٠ )
 .3117  يػ١ٓ 11املأٛن١ٝ ايعًٝا يميْتدابات ضقِ )

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝؿ١ٚا ثٝاٟٚ ناى ب١ٚ قػ١ ١َن١، ر١ضَٛٚ َٝبٝين ١ٜ١ٖ تا ْاٟٚ بٓٛٚغِ؟ ١ْٝ ؾٛنط؟ ناى ث َٞ ت  ن

َٝؿ١ٚا تٛرٝل: َٜع ث  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝبٝين َٔ ئ١ٜ٠ٚ١ ي١  َٟ، نْٛه١  زٚاٟ )املأٛن١ٝ ايعًٝا املػتك١ً يميْتدابات ت َٝطاق١ٟٝ بؤ ظٜاز بهط ئ١ط١ض ع
َُٜٞ باؽ ي٠ٚ١ به١ٜٔ ن١ َف١ٚ َٜين ئ٠ٚ١ٟ ١ٖض َٝطام ؾٛ ٠ظ١ٜٟ عٛيٝاٟ َٛغت١ق١ًٟٝ ئٝٓتٝداباتٞ ع
َٜت٠ٚ١، غٛثاؽ  نٛضزغتإ ئ١طط

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ف١ضَٛٚ ناى عْٛٞ
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٞ ١َٖيس٠غيَت؟ ئٝذاب ْانات، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ئٝؿاض٠شيإ زا١ٜ ب١ قاْْٛٞ ئٝ َٝطاقٞ، ن )املأٛن١ٝ ٓتٝداباتٞ ع

َٞ ئ٠ٚ١ ئٝعار١ ايعًٝا املػتك١ً يميْتدابات َٝؿه١ف نطا ب١ ْٛٚغري، ئ١َي َٝطٟ ث١ضي١َإ ث (، عرياق١ٝ، ب١اَلّ غهطت
َٟ ي١غ١ض ئ١خريٟ َازز٠ن١، )يري تؿهٌٝ اهلٝئ١ ايعا١َ َػػتك١ً يالْتدابات ؼي اقًِٝ نٛضزغتإ(، ئ١ط١ض  بهط

َٝتإ   باؾ١ ئ٠ٚ١ ئٝعار١ به١ٜٔث
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝسٟ ئ٠ٚ١ٜٔ ي١ زاٖاتٛٚ  ١َُٝ ب١ ئَٛ َٜهٞ باؾ١، ئ َٝطٟ ث١ضي١َإ ت١قسضيٞ نطز٠ٚٚ ناض َٜع غهطت ئ٠ٚ١ٟ ب١ض
َٜهٞ تط ئ١ٚ قا١ْْٛ ت١عس َٞ داض َٝٓري، ئ١ٚنات ئ١ب َٝو ب ٌٜ َف٠ٚ١ظ١ٜٟ عٛيٝاٟ ئٝٓتٝداباتٞ نٛضزغتإ ث

َٟ باؾ١، ئٝعار١ٟ به١ٕ ناى عْٛٞ َٞ بهط َٝػتا٠ٚ ئ٠ٚ١ ناضٟ ث  به٠ٚ١ٜٓ١، بؤ١ٜ ١ٖض ي١ ئ
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
:َٞ ١ٜ٠َٛٝ ئ١ب  َازز٠ن١ ب١ٚ ؾ

 املاز٠ )ايػازغ١  املهطض٠: 
َٞي١ قا١ْْٛن١ ت١ْٝا ب١ )َهطض( ٖات٠ٚٛ، ب١اَلّ )اٍ( ٟ بؤ ظٜاز ئ١ن١ٜٔ، ظٜاتط   قاْْٛٞ ٚ ق١ٚاعٝسٟ ب

 املاز٠ ايجا١ْٝ: 
 تعسٍ ايأكط٠ )اٚاًل  َٔ املاز٠ )ايػازغ١ املهطض٠  َٔ ايكإْٛ ٚ تكطأ نافتٞ:
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 املاز٠ )ايػازغ١  املهطض٠:
ايعطام ايٛاضز٠  –اٚاًل: ؼٌ املأٛن١ٝ ايعًٝا املػتك١ً يميْتدابات قٌ اهل١٦ٝ ايعًٝا الْتدابات بطملإ نٛضزغتإ 

  َٔ قإْٛ 3  َٔ املاز٠ )4كإْٛ يميؾطاف ع٢ً اْتدابات ايربملإ ٚ ازاضاتٗا مبٛدب اسهاّ ايأكط٠ )ق ٖصا اي
ؿر تؿهٌٝ اهل١٦ٝ ايعا١َ املػػتك١ً  3117  يػ١ٓ 11املأٛن١ٝ ايعًٝا املػتك١ً  يميْتدابات ضقِ )

 ايعطام  -يميْتدابات ٚاغتأتا٤  ق نٛضزغتإ 
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ  / غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

ٍَ زا ١ْٝ؟ب١ نؤٟ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ر١ضَٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط. َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ؟ ن َٞ ي١ط١  ن
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 املاز٠ ايجايج١: 

 تًغ٢ املاز٠ )ايػابع١ عؿط٠  َٔ ايكإْٛ.
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟  ن  ت
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
٠ٚ١َٜٓٝٓ د١ْابٞ غ١ضؤى  با َازز٠ن١ خبٛ

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ر١ضَٛٚ

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

17:١ٜ٠ََٛٝازز٠ٟ )  ( ي١ ئ١غًٞ قا١ْْٛن١ ب١ٚ ؾ
  َٔ ايعُط ببطاق١ ايٓاخب ٚفل قٝغ١ ؼسز اٚقافٗا 18االسٛاٍ املس١ْٝ نٌ َٛاطٔ انًُت ) تعٚز زائط٠

 ٚؾهًٗا ببٝإ َٔ اهل١٦ٝ ايعًٝا ع٢ً إ ٜربظ ايٓاخب َا ٜجبت ؾدكٝت٘ عٓس االقرتاح
َٞ ١ْنطا، ناتٞ خؤٟ  َٝيَن، نْٛه١ ع١َ١ي١ٕٝ ناضٟ ث يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ب١ باؾٞ ظاْٞ ئ١ٚ َازز٠ٟ ١َْ

َٝسا َا١ٜ٠ٚى ئ َٝهطا، بٝتاق١ٟ ناض ئ١زضا ْاخٝب ن١ ئ١نٛٚ بؤ بٓه١ناْٞ ١َٖيبصاضزٕ شَاض٠ بٓه١ن١ٟ ت ٝؿٞ ث
َٝػتا ئ١ٚ بٝتاق١ٜ١ ز٠ٚضٟ ١َْا، بؤ١ٜ  ْٛٚغطابٛٚ، ظاْٝاضٟ تاٜب١ت ب١ ن١غ١ن١، ت١َ١ْٞ ٚ عَٛطٟ، ٚ ئ

َٟ َٝؿٓػٝاض ئ١ن١ٜٔ ئًٝػا بهط َٜٝٛػت ْانات، بؤ١ٜ ث  ث
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساع  ٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ نؤٟ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ر١ضَٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط َٞ ي١ط١ َٟ؟ ن ٍَ ئ١ٜ٠ٚ١ ئًٝػا بهط َٞ ي١ط١  .ن
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َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
٠ٚ١َُٜٓ َٝػتا ئ١خيٛ ١ٜ٠َٛٝ ن١ ئ  ١َٖي١ٟ ناثٞ ١ٖبٛٚ، ١ٖض ب١ٚ ؾ

 املاز٠ ايطابع١:
 ايتاغع١ ٚ ايعؿطٕٚ  َٔ ايكإْٛ ٚ تكطأ نافتٞ:تعسٍ املاز٠ ) 

 املاز٠ )ايتاغع١ ٚ ايعؿطٕٚ : 
بعس ايتأنٝس َٔ ا١ًٖٝ ايٓاخب، ٜتِ تػًُٝ٘ ايبطاق١ االْتداب١ٝ ٚ تأؾري امس٘ ٚ اضؾازٙ اىل املٛقع احملسز  -1

 يًتكٜٛت.
ق١ االْتداب١ٝ نصيو ايتأؾري ع٢ً ٜكّٛ ايٓاخب بايتأؾري ع٢ً اغِ اسس٣ ايهٝاْات ايػٝاغ١ٝ املس١ْٚ ق ايبطا -3

 اغِ اسس املطؾشر َٔ ْأؼ ايهٝإ اٚ االنتأا٤ بايهٝإ ايػٝاغٞ ٚسسٙ.
 يًٓاخب ايصٟ ال ٜػتطٝع ايكطا٠٤ ٚ ايهتاب١ إ ٜػتعر مبٔ خيتاضٙ ألَمي٤ ايبطاق١ االْتداب١ٝ. -9
 ال تكبٌ ايٓٝاب١ بايتكٜٛت ق االْتدابات. -4

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امسا  عٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
َٜعا١ْ ْاٜٚإ ْٛٚغطا٠ٚ ) ط١ؾ١ خإ، شٜإ خإ، ز.زاْا، ناى ؾظإ، ناى خًٌٝ،  َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ئ١ّ ب١ض َٞ ت ن
 ؾ١ٚمن خإ، ز.غ١ض٠ٚض، ز.اظيس، تاضا خإ، ضاظاٚ خإ، ناى عبساي١ً ١َال ْٛضٟ، ز.ئاضاؽ( ر١ضَٛٚ ط١ؾ١ خإ

َٜع ط١ؾ١ زاضا:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َ  إ.ب١ض

َٜت٠ٚ١ ي١ دٓػ١ٟٝ ٖاٚٚاَلتٞ، نْٛه١ ي١  َِٝ باؾ١ ن١ ت١ئهٝس بهط غ١باض٠ت ب١بط ط١ ١ٜنٞ ئ١ّ َازز١ٜ٠ ث
١َٖٛٚ زْٚٝا ٚا١ٜ، َاؼي ز٠ْطسإ بؤ ٖاٚٚاَلت١ٝ، ٚ ئ١ٚ ؾت١ٟ َاؼي ٖاٚٚاَلتٞ بٕٛٚ ئٝػجات ئ١نات دٓػ١ٜ١ٝ، 

ٚ ،َٟ َٞ  ي١ ئ١د١ٓبٞ دٝا ئ١نات٠ٚ١، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ئ١ٚ ١َضد١ٟ بؤ زابٓط ١َّٝٝ ئ١ٚ ن١غ١ٟ ْاتٛاْ ي١ بطط١ٟ غ
َٟ ي١غ١ض  َٞ، ئٝو تا و ز٠ض٠د١ٜ١ى، ب١ؽ ت١ئهٝس بهط َِٝ باؾ١ ن١ ن١غٞ خؤٟ ب َٝت٠ٚ١، ث َٜٓ َٞ ٚ خبٛ بٓٛٚغ
ئ١ٚ ٠ٚغٝك١ٟ ن١ ئ١ٚ ن١غٞ خؤ١ٜتٞ ئ١ٚ ز٠ْط١ٟ بؤ ثط  ئ١نات٠ٚ١، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ب١الٟ ١َٖي١ ١ْٜبات، ٜإ 

 َٟ َٞ، غٛثاؽئٝشترياَٞ ئرياز٠ٟ ئ١ٚ ن١غ١ بطط َٞ بٓٛٚغ  ن١ ْاتٛاْ
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ شٜإ خإ
َٜع شٜإ عُط:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝؿٓٝاضٟ ئ٠ٚ١ ئ١ن١ّ  َٜٓس٠ٚاضٟ ١ْٝ َٓٝـ ث ١َّٝٝ ئ١ٚ ْاخٝب١ٟ ن١ خٛ َٓٝـ ٠ٚنٛ ط١ؾ١ خإ ي١ بطط١ٟ غ

َٜت٠ٚ١، ظؤضدا َٜطا١ٜنٞ تط بسؤظض ض باٚن١ن١ غٝك١ٟ ب١ َٓاَي١ن١ٟ خؤٟ ١ٜ١ٖ، ب١اَلّ َٓاَي١ن١ؾٞ ي١ ناتٞ ض 
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َٜط١ٜ١نٞ تط  َٞ ب١ ئاض٠ظٟٚٚ خؤٟ ز٠ْط ز٠زات، ض  َٜٓس٠ٚاض٠ ئ١ن ز٠ْطسإ نْٛه١ باٚنٞ ٜإ زاٜهٞ ١ْخٛ
َٜٓس٠ٚاضٟ ١ْٝ، غٛثاؽ َٟ بؤ ئ١ٚ ن١غ١ٟ ن١ خٛ َٜت٠ٚ١ ن١ ئاغاْهاضٟ بهط  بسؤظض

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ  / غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
 .ر١ضَٛٚ زنتؤض زاْا
َٜع ز.زاْا غعٝس غؤؼي:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٞ، ي١ٚ ساَي١ت١  ١َُٝ بط ٜاضَإ زا ب١ قائ١ُٟٝ ُْٝه١ نطا٠ٚ ب َٝػتا ئ َِٝ ٚا١ٜ ئ ٍَ ز٠ٚٚ، ث َٝبٝين َٔ ي١غ١ض خا ت

َٞ ئ٠ٚ١ ١َٖي َٝو قائ١ٜ١ُٝنٞ تاٜب١ت ب١ خؤٟ ١ٜ١ٖ، ْاخٝب ئ١ن َٟ، ن١ ئ١ٚ قائ١ٜ١ُٝ ١ٖض  نٝاْ َٜط س٠بص
َٝٞ، ٜإ ي١ ْاٚ غٓسٚق١ن١،  َٝسا١ٜ، ١ٜعين تؤ قائ١ُٝ ي١ ْاٚ ْا١ٜ١َى زاز٠ْ َٟ ْاٟٚ ناْسٜس٠ناْٞ ت ١َٖيس٠طط
َٟ، ب١اَلّ ي١ٚ ساَي١ت١ تؤ  َٜطٟ ئ٠ٚ١ ْاٟٚ زٜاضٟ ئ١نط َٝو ي١ ْاٚ ئ١ٚ قائ١ٜ١ُٝ ١َٖيبص َٟ ْاخٝب ئ١ط١ض بٛتط

َٝو خٛزٟ قائ١ُٝن١ت ١َٖيططت٠ٚٛ، ١ٜعين َٜـت، نْٛه١ يٝػت َٟ نٝا١ْن١ف زٜاضٟ ئ١نط َٜٝٛػت ْانات ي١ نٛ  ث
َٝهٞ ت١نٓٝهٞ ضٚٚز٠زات،  َِٝ ٚا١ٜ خ١ي١ي َٝو ١ْبٛٚ ئ٠ٚ١ ي١ٚ ساَي١ت١ ث ١ْٝ بؤ ١َٖٛٚ نٝا١ْنإ، ن١ يٝػت

 غٛثاؽ
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى ؾظإ
َٜع ؾظإ اظيس:  ب١ض

َٜع غ١ض  ؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١ض
َٝهٞ ظٜاز٠، ت١سكٌٝ ساق١ً، بؤ١ٜ ئ١غ١ًن١ٟ ٚا١ٜ ن١ ) ال تكبٌ( ٠ ،  َٔ ي١ بطط١ٟ نٛاض٠ّ ئ١بِٝٓ ؾت
َٝري )ٜكبٌ(، ب١اَلّ نْٛه١ ئ١غ١ًن١ ٚا١ٜ ن١ )التكبٌ(  َٞ ئ١نطٟ بًَ ئٝػتٝػٓائ١ٕ ئ١ط١ض َٛؾ١ضٜع ١ْٝتٞ ٚاب

َِٝ ن١ بط ط١ٜ١نٞ ظٜاز٠، زاٚاٟ ض  ٠ف نطز٠ٚ١ْٟ ئ١ن١ّبؤ١ٜ َٔ ب١ ئ٠ٚ١ٟ زاز٠ْ
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى خ١يٌٝ
َٜع خًٌٝ   عجُإ:ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝؿِ باؾ١ غٝػ١ٟ َازز٠ٟ ز٠ّٚٚ  َٜطاٟ ثؿتٛاِْٝ بؤ قػ١ناْٞ ط١ؾ١ خإ ي١غ١ض خاَيٞ ١ٜن١َٞ َازز٠ن١، ث ٚ

َٝت، ي١ دٝا ١ٜ٠َٛٝ ب َٟ ب١ٚ ؾ )يًٓاخب ايتأؾري ع٢ً اغِ اسس٣ بنووسين  تٞ )ٜكّٛ ايٓاخب(،ئ١ط١ض بهط
ايهٝاْات ايػٝاغ١ٝ املس١ْٚ ق ايبطاق١ االْتداب١ٝ اٚ ايتأؾري ع٢ً اغِ اسس املطؾشر َٔ ْأؼ ايهٝإ اٚ 

َٝو زا بؤ نٝا١ْن١، ، االنتأا٤ بايهٝإ ايػٝاغٞ ٚسسٙ  ١ٜعين ئ١ط١ض ٖاتٛ ز٠ْطس٠ض ز٠ْطٞ ي١غ١ض َٛض٠ؾ١س
َٜت٠ٚ١، خاَيٞ نٛاض٠َٝـئ١ط١ض ز٠ْ َٞ ١ٖض بؤ نٝا١ْن١ بط١ض  )ال  ط ب١ نٝا١ْن١ف ١ْزات ئ١ٚ ز٠ْط١ ئٝهتٝفاب
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َٞ تكبٌ ايٓٝاب١ بايتكٜٛت ق االْتدابات.  َٝػتا ز٠ْطُإ ي١غ١ض زا، َاززاّ ئ١َي َٜط٠ٟ َازز٠ٟ ز٠ّٚٚ ن١ ئ  ب١ طٛ

َِٝ ٚا١ٜ ظٜاز٠، غٛثاؽ س١ احملسٚز٠. ،جيط٣ االْتدابات باالقرتا  ايػطٟ املباؾط ٚفل ْعاّ ايكا١ُ٥ املأتٛ)  ث
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 .ر١ضَٛٚ ؾ١ٚمن خإ
َٜع ؾ١ٚمن حمُس غطٜب:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٜٝٛػت١ دٓػ١ٝ  ٍَ ط١ؾ١ خإ، ث َازز٠ٟ نٛاض٠ّ ب١ ْٝػب١ت بطط١ٟ ١ٜن٠ٚ١َ١ َٓٝـ ١َٖإ ضاّ ١ٜ١ٖ ي١ط١

َٝت بؤ  َٜت ز٠ْط ب١ناضب َٟ، ئاٜا ئ١ٚ  ْاخٝب١ خ١َيهٞ ئ١ٚ ٚاَلت١ٜ١ ن١ ز ئ٠ٚ١ٟ ت١سسٜسٟ ْاخٝب١ن١ بهط
َٝو  ئ١زات؟ ٚ بطط١ٟ نٛاض٠َٝـ ١ٖض٠ٚنٛ ناى ؾظإ باغٞ نطز َٓٝـ ب١ ظٜاز٠ٟ ئ١ظامن، نْٛه١ ٖٝض ن١غ

َٝطا١ٜنٞ تط ت١غٜٛت بهات، غٛثاؽ َٞ ي١ د َٞ به  ْاتٛاْ
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ  ث١ضي١َإ: ب١ض 

 ر١ضَٛٚ زنتؤض غ١ض٠ٚض
َٜع ز.غ١ض٠ٚض عبسايطظئ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝؿٓٝاضٟ ئ٠ٚ١ ئ١ن١ّ ن١  َٜٝامن ط١ؾ١ خإ ٚ ناى خ١يٌٝ ٚ ؾ١ٚمن خإ، ث َٜطاٟ ثؿتطريٟ نطزمن ي١ ٖاٚض ٚ َٔ

َٞ بؤ  َٝو ب َٟ، ٚات١ ئ١َ١ ١َضد َٝٓط َٝطاقٞ ب١ناضبٗ ئ٠ٚ١، زٜاض٠ سٝه١ُتٞ بؤ ١َغ١ي١ٟ ز٠ْطسإ ض٠ط١ظْا١َٟ ع
َٞ ئ١ٚ ١َغ١ي١ٜ١ ت١ضح ئ١ن١ٜٔ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ غ١باض٠ت ب١ ١َٖيبصاضز١ْنإ ئ١ط١ض خٛا  ئ٠ٚ١ ي٠ٚ١زا١ٜ نات
َٜت٠ٚ١، نْٛه١ ١َغ١ي١ٟ ض٠ط١ظْا١َ ي١  َٜٓسض َٞ ب١ ٖؤٟ ئ٠ٚ١َ١ ز٠ض ٠ٚ َٝو ١ٖب ١ْخٛاغت١ ١ٖض طَٛاْ

َٟ ز٠غتهاضٟ بهط َٝؿٓٝاضٟ ئ٠ٚ١ ئ١ن١ّ ئ١ٚ بطط١ٜ١ ز٠غت١اَلتٞ رٝسضايٞ زا١ٜ، ب١ ئاغاْٞ ْاتٛاْط َٟ، بؤ١ٜ ث
َٝطاقٞ  َٞ ٚ ض٠ط١ظْا١َٟ ع َٝطام ب َُٜٞ نٛضزغتاْٞ ع َٟ ن١ ١َضد١ ز٠ْطس٠ض ي١ ٖاٚٚاَلتٝاْٞ ١ٖض َٟ ظٜاز بهط ي١ٚ

َٞ ٚ ي١ناتٞ تؤَاض نطزٕ ) َٝري ١ٖ18ب ًَ َٜت٠ٚ١، ٜإ ب َٞ بهط َٜو ئ١َ١ د َٞ، ب١ دؤض ( غاَيٞ ت١َ١ْٞ ت١ٚاٚ نطزب
َٝطاقٞ، ب١ ْٝػب١ت خاَيٞ ز٠َٚٚٝـ ئ١ٚ باب١ت١ٟ ن١ باؽ نطا، ز٠ْطسإ ثؿت ئ١ب ١غيَت ب١ ض٠ط١ظْا١َٟ ع

َٝت، ٜإ خؤٟ ز٠غت  َٝهٞ خؤٟ ب َٝط١ٟ به٠ٚ١ٜٓ١ ن١ ن١غ َٜٓس٠ٚاضٟ ١ْٝ د ١َضد١ ئ١ٚ ن١غ١ٟ ن١ خٛ
 ْٝؿاْٞ ئ١نات، غٛثاؽ

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٞ ْاخ ١َّٝٝ ئ١َي َٝو ئٝدتٝاض بهات، ْٛٚغطا٠ٚ، بؤٟ ١ٜ١ٖ ي١ خاَيٞ غ ٝب بؤٟ ١ٜ١ٖ ب١ ئاض٠ظٟٚٚ خؤٟ ١ٜن

ٍَ خؤٟ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ز٠ْط بسات، ر١ضَٛٚ زنتؤض ئ١ظي١ز َٞ ئ١بات ي١ط١  .خؤٟ ئٝدتٝاضٟ بهات، ن
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َٜع ز.اظيس ٠ٚضتٞ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝب١ٝٓٝن١ّ ي١غ١ض خاَيٞ ز١َ٠ٚٚ، نؤتا١ٜٝن١ٟ  َٞ )االَٓٝـ ت ، نْٛه١ ئ١َ١  نتأا٤ بايهٝإ ايػٝاغٞ ٚسسٙ ١٥َي
َٝو ي١ٚ ن١غا١ْٟ ن١  َٟ ب١ ز٠ْطس٠ض ن١ ١ٜن ي١ ١َٖٛاض نطزْٞ ئ١ّ َازز١ٜ٠ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ئٝدتٝاضٟ ظٜاتط ئ١زض
َٟ ب١ ز٠ْطس٠ض، ن١ٚا١ٜ  َٟ، ن١ٚات١ ئاظازٟ ظٜاتط ئ١زض َٜط ي١ ْاٚ يٝػت١ن١زا١ٜ ب١ ئاض٠ظٟٚٚ خؤٟ ١َٖيٝئ١بص

َٟ؟ سٝه١ُت١ن١ ي١ٜ٠ٚ١ ن١ ز٠ َٝسضا٠ٚ، ئٝو بؤنٞ ت١ْٝا ئٝهتٝفا ب١ نٝاْٞ غٝاغٞ بهط ْطس٠ض ئاظازٟ ظٜاتطٟ ث
َٝهٞ نطا١ٜ٠ٚ، ن١ نٝا١ْن١ يٝػت١ن١ٟ  ٍَ ١ْٝ ن١ يٝػت َٝهٞ ي١ ْاٚ ئ١ٚ يٝػت١ ب١ ز ئاٜا ئ١ٚ ز٠ْطس٠ض٠ ٖٝض ن١غ

َٞ، تا  َٟ ب َٜٝٛػت١ ب١ ضاٟ َٔ ت١ْٝا تا ئ١ٚ َٝسا ػٝاغٞ ٚسسٙ ، )اٚ االنتأا٤ بايهٝإ ايباَلٚ نطز٠ؤت٠ٚ١ ث ئ٠ٚ١ٟ ت
َٞ ي١ ْاٚ  ٍَ ١ْب َٝهٞ ب١ ز َٞ ي١ ناْسٜس٠نإ ٚ ب١ يٝػت١ن١ بسات، نْٛه١ ئ١ط١ض ن١غ َٞ، ب١َيهٛ ز٠ْط ب١ ١ٜن ١ْب

َٝطَٛإ ز٠ْط ب١ يٝػت١ن١ف ْازات، غٛثاؽ  يٝػت١ن١،ب
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ تاضا خإ
َٜع تاضا ئ١غع١زٟ  :ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ  .ب١ض
َٞ )بعس ايتانٝس َٔ ا١ًٖٝ ايٓاخب(، ْاظامن ئ١ًٖٝ١ٟ ْاخٝب ١َٖيب١ت١ ئ١ٚ  ب١ضاغيت ي١ خاَيٞ ١ٜن١ّ ن١ ئ١َي
َٝط٠ٚ٠ ئًٝػاَإ  ١َُٝ ي َٝو ن١ ي١ ْاٚ ئ١غًٞ قا١ْْٛن١ف ١ٜ١ٖ ن١ ئ َٞ ي١ ١َٖٛٚ ال١ْٜ ْاخٝب١ ن١ ئ١ض ٚات ئ١ب

 بْٛٚٞ ١ٜٚ١ٖٟ ئ١سٛاٍ ٚابعامن ئ٠ٚ١ ثٝؿإ زا١ْ بؤ ؾ١خػ١ٝتٞ (، ب١ضاغيت17نطز٠ٚٚ بؤٟ ي١ َازز٠ٟ )
َٞ ز٠ْط ئ١زات، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ثؿتطريٟ ي١ٚا١ْ ئ١ن١ّ ن١ ٚاٜإ ٚت، بْٛٚٞ ١ٜ١ٜٚ١ٖى  ئ١ٚ ن١غ١ٟ ن١ ئ١ن
َٞ ي١غ١ض ئ١ٚ ن١غ١ٟ ن١ ئ١ض ٚات ز٠ْط ئ١زات،  َٝو طَٛإ ١ْب ظؤض ططْط١ بؤ ئ٠ٚ١ٟ غ١ال١َتٞ ب١ ٖٝض ١ْٚع

١َّٝٝ ن١ ز٠ْط ئ١زات ب١ ْاخٝب ٜإ ز٠ْط ئ١زات ب١ يٝػت ئ٠ٚ١ ١ٜى، زٚٚ ١َُٝ ي١ خاَيٞ غ ، ب١ضاغيت ئ
َٝو ١ٜ١ٖ  َٞ ي١ ْاخٝب١نإ ي١ ْاٚ ئ١ٚ يٝػتا١ْ ظؤض ظؤض ططْط١، نْٛه١ خ١َيهاْ ١َٜٓ بؤ ١ٖض ١ٜن بْٛٚٞ ٚ

١َٜٓ َٞ، بْٛٚٞ ٚ ١ٜى بؤ ئ٠ٚ١ٟ خ١َيه١ن١ ْاْاغٔ، )ظ٠ٜس٠، ئ١ظي١ز٠، ع١َط٠( ضٜع نطا٠ٚ، ز٠ْط ئ١زات ب١ ١ٜن
َٜٓس٠ٚاضٕ ٜإ ئ١ٚ ن١غا١ْٟ خ١َيو ظؤض ْاْاغٔ  َٞ ئ١ٚا١ْٟ ١ْخٛ َٞ بؤ ئ١ٚ ن١غا١ْٟ ١ٖض ١ْب ئاغاْهاضٟ ب
ي١غ١ض يٝػت١ن١ بْٛٚٞ ئ٠ٚ١ ططْط١ ي١ يٝػت١ن١، ٚ ي١ ال١ٜنٞ تطٜؿ٠ٚ١ ن١ ز٠ْطٞ زا ب١ ُْٝه١ نطا٠ٚ ب١ 

َٟ بؤ نٝا١ْن١ؾ١، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ خ َٝب بهط َٟ بؤ ْاخٝب١ن١ٟ زا، ٚا سػ َٜط ؤٟ ئ١ٚ ْاخٝب١ٟ ن١ ١َٖيٝس٠بص
َٝهٞ تاٜب١ت١، ١ْى ئ١ٚ، ئ١ٚ ئ٠ٚ١ ٚا ئ١نات ََٛه١ٓٝ ئ١ٚ ز٠ْط بؤ يٝػت١ن١ ئ١زات، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ظٜاتط  نٝاْ
 َٞ ١َُٝ ١ٖز٠ر١ن١َإ ي٠ٚ١ ن١ ي١ٖ١َٛٚ ال١ٜن٠ٚ١ ٜٚػتُإ ُْٝه١ نطا٠ٚ ب زضيٛنطاغٞ ٚ بْٛٚٞ ئ١ؾداؽ ن١ ئ

ٍَ ن١غ١ن١ٟ ن١ ْاخٝب١ ؾ١ضت ١ْٝ زٜػإ ب١ ظؤض ئ١ٜ٠ٚ١، نٛاض٠ّ ؾت ب١ضاغيت ن١ؽ  ٚ ناضٟ خ١َيو ي١ط١
َٞ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ض٠ئٞ ٠ٚضططتين  َٜيَن، خؤٟ ب١ ن١ٜفٞ خؤٟ ز٠ْطٞ ئ١زات َٞ خبٛ َٞ بؤ صي١ْٚٛ ئ١ٚ ْاظاْ ًَ َٝٞ ب ث
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َٞ َٝؿه١ٚتٛٚ نٛض  ٚ باٚى ئ١ض ؤٕ، ن١ؽ ْاظاْ َٞ ١ٖض٠ٚنٛ ي١ ٚاَلتاْٞ ث َٞ بٓٛٚغ  ؾ١خػ١ن١ ١ٖتا ئ١ط١ض ١ْظاْ
َٞ؟   ز٠ْط ئ١زات ب١ ن

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٞ َٞ ز٠ْطٞ بؤ ئ١زات؟، ْٛٚغطا٠ٚ ب١ ئاض٠ظٟٚٚ خؤٟ ب  ب١ ئاض٠ظٟٚٚ خؤٟ ئٝدتٝاض ئ١نات، ن

َٜع تاضا ئ١غع١زٟ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝت، ببٛٚض٠ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ، َٔ ١ٖض ئ٠ٚ١ بٛٚ ق١غسّ ئ١ط١ض  َٔ ١َْس٠ٜٚٛ ب١ ئاض٠ظٟٚٚ خؤٟ ب
َٟ ١ْى ب١ ن١ٜفٞ ن١ؽ ٚ ناضٟ َٟ ئٝٓذا زابٓط َٞ ض٠ئٞ ٠ٚضطري َٜيَن ئ١ب َٞ ٜإ خبٛ َٞ بٓٛٚغ  ١ْٜعاْ

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ر١ضَٛٚ زنتؤض ئاضاؽ 

َٜع ز.ئاضاؽ سػري :  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜو بٛٚ ي َٝؿٓٝاض َٝسا؟ خاَيٞ ز٠ّٚٚت١ْٝا ئ٠ٚ١ ث َٜع ْاظامن تا ن١ْس ضاغتِ ت  ١ ضٟٚٚ يٛغ٠ٚ١ٜٚ١ بؤ يٝص١ْٟ ب١ض
(، ١ْى )اسسٟ ايهٝاْات(، نْٛه١ َٛرط٠ز٠ٟ نٝاْات نٝا١ْ، )ٜكّٛ ايٓاخب بايتأؾري ع٢ً اغِ اسس ايهٝاْات

َٟ، ضاغو٠ ي١ ضٟٚٚ يٛغ٠ٚ١ٜٚ١، غٛثاؽ  ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ئ١س١ز زائ١ْط
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٝ  ٌ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ضاظاٚ خإ
َٜع ضاظاٚ حمُٛز:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٜت٠ٚ١ ي١  َٜعإ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ثؿتطريٜإ ئ١ن١ّ، ت١ئهٝس بهط َٝبِٝٓٝ ١ٖبٛٚ ئ١ٜٚـ ب١ض ت١ْٝا ١ٜى ت

َٟ، غٛثاؽ َٝهٝـ زابٓط  ض٠ط١ظْا١َٟ ز٠ْطس٠ض، ٠ٚنٛ ١َضد
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ  / غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى عبسار 
َٜع عبسار ١َال ْٛضٟ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 َٔ ثؿتٝٛاْٞ ض٠ئ١ٝن١ٟ ط١ؾ١ خإ ئ١ن١ّ بؤ دٓػ١ٝ، غٛثاؽ

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٜػتإ خإ  ر١ضَٛٚ نٛ

َٜػتإ حمُس: َٜع نٛ  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
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َٟ، ئ١ٚا١ْٟ ن١ ئ١نٔ بؤ ز٠ْطسإ بؤ َ ٠َٛٝ ثؿتطريٟ ئ٠ٚ١ ئ١ن١ّ ن١ بطط١ٜ١ى ظٜاز بهط ٓٝـ ب١ ١َٖإ ؾ
َٟ ن١ؽ نطا٠ٚ،  َٝيَن ن١ ْاغٓا١َٟ ١ْٖس َٝطاقٔ ٚ ٖٝض ئ١ٚ طَٛا١ْف ١َْ ئ٠ٚ١ٟ زيًََٓٝا بري ي٠ٚ١ٟ خ١َيهٞ ع

َٞ بؤ ز٠ْطسإ َٟ، ئ٠ٚ١ٟ ن١ ئ١ن َٞ،  بؤ١ٜ ثؿتطريٟ ئ٠ٚ١ ئ١ن١ّ بطط١ٜ١ى ظٜاز بهط ٍَ ب َٝطاقٞ ي١ط١ دٓػ١ٟٝ ع
 بؤ ثانٞ ١َٖيبصاضز١ْنإ، غٛثاؽ

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ر١ضَٛٚ ناى عبسايػالّ

َٜع عبساايػالّ   َكطأ٢:ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝو بس٠ّ بؤ  َٞ ت١ٚظحي َٜط١ّ بس٠ْ َٞ ي١ٚا١ْٟ ثطؤش٠ٜإ ت١قسِٜ نطز٠ٚٚ ئ١ط١ض ض ئ١ّ ز٠ق١، ي١غ١ض ٠ٚنٛ ١ٜن
١َُٝ  )بعس ايتأنٝس َٔ ا١ًٖٝ ايٓاخب َٛالس١ظاتٞ خٛؾو ٚ بطاٜاْٝـ،  ، )بعس ايتونس( ١ْى ) بعس ايتونٝس(، ئ

َٝٝسا١ٜ، ت١ئ١نٛز  َٝؿه١ف نطإ ت َٝؿٓٝاضا١ْٟ ث ٚشيإ َف٠ٚ١ظ١ٜ ئ١نات، ت١ئ١ن١ٚز َٔ ئ١ًٖٝ١ ١َٖٛٚ ئ١ٚ ث
١َٜٝ ن١ بعأْ َف٠ٚ١ظ١ٜ نؤٕ ت١ئ١نٛ َٝط٠ َٔ ئ١ًٖٝ١ ي١ٚ ز َٔ ئ١ًٖٝ١ ئ١نات، ض٠ط١ظْا١َ زاعٞ ١ْٝ ي

( ئ١غ١ًٕ ي١ ئ١غًٞ َازز٠ ١ٖبٛٚ، ١َب١غت ي١ّ ت١عس١ًٜ ئٝعار١ 4، 9بٓٛٚغري، َٛالس١ظ٠ّ ي١غ١ض خايٞ )
َٟ َٛالس١ظات ٖات ن١ بؤنٞ  نطزْٞ خاَيٞ ز١َ٠ٚٚ بؤ ئ٠ٚ١ٟ )قائ١ُ َػًك١ حمسز٠( ؾ١ضح به١ٜٔ، ٚ ١ْٖس

ي١ٚ ئػًٛب١ٟ ١َٖيبصاضزٕ تؤ ئ١تٛاْٞ ت١ْٝا نٝإ ئٝدتٝاض به١ٟ، (، غٞ ٚسسٙ)االنتأا٤ بايهٝإ ايػٝائ٠ٚ١ٟ 
َٝٓاغ١نإ  َٝو ي١ ْاٚ نٝاْٝـ ئٝٓتٝداب به١ٟ، بؤ١ٜ تا ١ْنري ١َدبٛٚض بري َازز١ٜ٠ى بؤ ث ئ١تٛاْٞ ١ٜن

َٝسا١ٜ، ٚ ئ٠ٚ١ف ي١ ظؤضب١ َٝط٠ ت١عطٜف نطا، ١ٜن١َ١ن١ف ٠ٚنٛ ٚئ )َٔ ا١ًٖٝ ايٓاخب( ١َٖٟٛٚ ت َٝٓري ي ٟ ب
َٜت١  َٝسا١ٜ، بؤ١ٜ َٔ ثؿتطريٟ ١ْق١ن١ ئ١ن١ّ ٠ٚنٛ خؤٟ، َاع١زا )تونٝس( بهط ظؤضٟ ٜاغاناْٞ ١َٖيبصاضزٕ ت

 )تونس(، غٛثاؽ
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝؿٓٝاض٠ ئ١ن١ٕ؟ ٍَ ئ١ٚ ث َٜهٝإ نطز، بعاْري نؤٕ ت١عاٍَٛ ي١ط١ َٝؿٓٝاض َٝو ث  يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ن١ْس ن١غ
 َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٞ 31ي١ َازز٣٠ ) َٝسا َٛعاي١د١ نطا١ٜ، ئ١َي َٝو ي١ ئ١ْساَإ ئاَاش٠ٜإ ث ( ٟ قا١ْْٛن١ ئ١ٚ باب١ت١ن١ٟ ب١ؾ

١َٝٝ؟ َٛاتٔ   َٔ ايعُط  ، 18ايعطام ٚانٌُ ) -ٜؿرتط ق ايٓاخب إ ٜهٕٛ َٔ َٛاطل نطزغتإ ) َٛاتٔ ن
َٜٞ، زٚٚ، غ١باض٠ت ب١ ت١بع١ٕ سٛنِ ئ١نات ب َٝطاقٞ ئٝعتٝباض ْانط َٞ، ع ١ دٓػ١ٝ ئ١ط١ض ١ْتيَب َٛات١ٓت ْاب

 َٟ َٞ، ي١ٚ ٍَ ب َٝٔ ْعٜهؤٜ ؾ١خػٞ خؤٟ ي١ط١ َٝسا ئ١َي َٝو ي١ ئ١ْساَإ ئٝؿاض٠تٝإ ث ١َّٝٝ ب١ؾ بطط١ٟ غ
ٞ خؤٟ ن١ؽ ٚ ٚات١ ب١ ن١ٜف يًٓاخب ايصٟ ال ٜػتطٝع ايكطا٠٤ ٚ ايهتاب١ إ ٜػتعر مبٔ خيتاضٙ ، ٚتٝتُإ)

َٞ َٞ ب  .ناضٟ خؤٟ ئ١بات، دا ن
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َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 .ر١ضَٛٚ

َٜع بهط نطِٜ )ئاغؤ(:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜع ئاَاش٠ٜإ بؤ خاَيٞ ١ٜن١ّ نطز غ١باض٠ت ب١  بعس ايتأنٝس َٔ ا١ًٖٝ  -)ن١ْس خٛؾو ٚ بطا١ٜنٞ ب١ض
٠ٚ١َٜٓٝ بؤ َازز٠ٟ )، بؤ ئ١ًٖٝ١نايٓاخب،  َٞ بط١ض ١َُٝ ئ١ب َٞ )١31 زٜاض٠ ئ ٜؿرتط ق ايٓاخب إ ٜهٕٛ ( ئ١َي

، ئ١َ١ ١ٜى، ز٠ّٚٚ، ي١ ال١ٜٕ َف٠ٚ١ظ٠ٚ١ٜ د١زاٚيٞ   َٔ ايعُط 18َٔ َٛاطل نطزغتإ ايعطام ٚان١ًُ )
َٝٞ ٚا١ٜ  َٞ ث ١َُٝ ْري، ئ١ط١ض ١ٜن ٠َٛٝض، بؤ١ٜ ئ َٝو ث َٝٞ نؤ١ََي َٟ ب١ ث َٜو ئ١خط َٝبسات ْاخٝبري ض َٞ تا١ْ ي ئ١تٛاْ

َٞ بسات، ٚ بؤٟ ١ٜ١ٖ  َٞ ي١ ١َسه١َ١ ت١عين ي ن١ ئ١ٚ ن١غ١ ْاٟٚ ي١ ْاٚ د١زاٚيٞ ْاخٝبري ١ْبٛٚ ئ١تٛاْ
ٍَ خؤٟ ببات، غٛثاؽ َٜٝٛػت ب٠ٚ١ ْانات ئ١َ١ ي١ط١ َِٝ ٚا١ٜ ث َٜت٠ٚ١، بؤ١ٜ ث  .ؾت١ن١ ضاغت بهط

 
 

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝؿٓٝاضٟ 11( ن١ؽ، )11) ( ن١ؽ،8يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ٜإ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ، شَاض١ٜ٠نٞ ظؤض) ر١ضَٛٚ ( ن١ؽ ث

َٞ دٓػ١ٟٝ  َٟ ن١ ئ١ب َٟ باغٞ ئ٠ٚ١ بهط َٜط  ئٝعار١ بهط َٟ، ٜإ زٚٚ ز ئ٠ٚ١ٜإ نطز ر١ق١ض١ٜ٠ى ئٝعار١ بهط
ٍَ ئ١ٚ ١َظٚع١ ئ١ن١ٕ؟  َٞ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ نؤٕ ت١عاٍَٛ ي١ط١ َٝطاقٞ ١ٖب  ع

َٜع عْٛٞ   نُاٍ ب١ظاظ:ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٞ؟  ٍَ ب َٝطاقٞ ي١ط١ َٝت١ ز٠ْطسإ؟ دٓػػ١ٟٝ ع َٞ ن١ ئ١ن ئاٜا ١َب١غت ئ١ٜ٠ٚ١ دٓػ١ٝن١ ي١ط١َيٝإ ب
٠ٚ١َُٜٓ ئ١ط١ض ئ١ْساَإ ق١ْاع١تٝإ ٖات با ز٠ْطٞ ي١غ١ض بس٠ٕ َٝػتا ئ١خيٛ  غٝاغ١ٜ١ى ئ

 املاز٠ ايطابع١:
 ايكإْٛ ٚ تكطأ نافتٞ:تعسٍ املاز٠ )ايتاغع١ ٚ ايعؿطٕٚ  َٔ  

 املاز٠ )ايتاغع١ ٚ ايعؿطٕٚ : 
بعس ايتأنس َٔ ا١ًٖٝ ايٓاخب،َٔ نْٛ٘ ساَمي يًذٓػ١ٝ ايعطاق١ٝ  ٜتِ تػًُٝ٘ ايبطاق١ االْتداب١ٝ ٚ تأؾري  -1

 امس٘ ٚ اضؾازٙ اىل املٛقع احملسز يًتكٜٛت.
طاق١ االْتداب١ٝ ٚ ايتأؾري ع٢ً اغِ اسس يًٓاخب ايتأؾري ع٢ً اغِ اسس٣ ايهٝاْات ايػٝاغ١ٝ املس١ْٚ ق ايب -3

 املطؾشر َٔ  ايهٝإ ْأػ٘ اٚ االنتأا٤ بايهٝإ ايػٝاغٞ ٚسسٙ.
 يًٓاخب ايصٟ ال جيٝس ايكطا٠٤ ٚ ايهتاب١ إ ٜػتعر مبٔ خيتاضٙ مل٤ٌ ايبطاق١ االْتداب١ٝ. -9
 ال تكبٌ ايٓٝاب١ بايتكٜٛت ق االْتدابات. -4
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َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٝ  ٌ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
 .ر١ضَٛٚ زنتؤض ع١َٛض ئ٠ٚ١ ١َٖٚٛٚ ١ْقت١ٟ ْٝعا١َ؟

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

َِٝ ٚا١ٜ بؤ ئ١َ١ ض٠ئٞ نؤَٝػٝؤٕ  َٞ ٠ٚضططٜٔ، ب١اَلّ ث َٝري با ثاغاثؤضتٝؿٞ ي ب١الٟ ٠ٚ١َٓ ئاغا١ٜٝ بًَ
ٍَ ئ٠ٚ١ّ ١َٖٛٚ ب١َيط١ َٟ، زٚٚ، بؤخؤّ ي١ط١ َٟ ن١ ئ١َ١ َاؼي ٠ٚضبطري َٝٓط َٟ تا بػ١غي َٜٝٛػت ٠ٚضبطري ْا١ٜ١َنٞ ث

َٝػتا ٖاٚٚاَلتٞ  َٜهِ ال زضٚغت ب٠ٚٛ، ئاٜا ي١ ناتٞ ئ ١ٜ٠َٛٝنٞ قاْْٛٞ ١ٜ١ٖ، ب١اَلّ َٔ ثطغٝاض ز٠ْطساْٞ ب١ ؾ
َٞ؟ 18ئ١ٚتؤ ١ْٝ ن١ ) َٝٓاب َٞ، ب١اَلّ دٓػ١ٟٝ ز٠ض١ْٖ  ( غاَيٞ ت١ٚاٚ نطزب

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ  ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
َٞ ز٠ْط، ض٠ئٞ خؤٟ ئ١َيٞ  .ر١ضَٛٚ زنتؤض ع١َٛض َ،تها١ٜ ب

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

َٝو ي١ ز٠ْطسإ، ١َب١غتِ  َٝت١ َا١ٜٟ ١َسطّٚ نطزْٞ خ١َيه َٝو ١ْن١ٜٔ ١َغ١ي١ٕ بب َٔ ي١ط١َيِ، ب١اَلّ ؾت
 ئ١ٜ٠ٚ١.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن  ٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
 ر١ضَٛٚ ناى عبسايػالّ

َٜع عبسايػالّ   َكطأ٢:ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 ،َٞ َٟ، با ١َٚقف١ن١ّ زٜاض ب َٟ خٛؾو ٚ بطا ١ٜ١ٖ البسض َٝهِ ئ١ٚ ؾه١ًٟ ن١ ي١ زَيٞ ١ْٖس ٍَ ١ٖض ز٠ق َٔ ي١ط١
َٝطاقٞ ٚ زْٝاف ٠ٚغائٝكٞ ض٠مس ٞ ٠ٚغٝك١ ز٠الي١ت١ َٔ ٖاٚناضٟ ت١ظٜٚط ْان١ّ، ي١ ق١ٚاْٝين نٛضزغتاْٞ ٚ ع

َٞ ١ْن١ٜٔ ت١ْٝا ١َٖيططٟ  َٝط٠ ئ١ّ ئٝكواس١ تاظ١ٜ٠ ز٠ضئ١ن١ٜٔ؟ ؾ١خك١ن١ ئٝعترياؼي ث ي١غ١ض ؾ١خل، خ
َٝو؟ بؤ١ٜ تها ئ١ن١ّ ئ١ًٖٝ١ت ي١ ناتٞ  َٞ ب١ ن١غ َٝطاقِٝ ئ١ٚ ضؤش٠ زاب َٝطاقٞ، ب١َيهٛ دٓػ١ٟٝ ع دٓػ١ٟٝ ع

َٞ، ر١ َٟ زٜاض ئ١ب َٟ س١ظ ْٛٚغٝين ْاٟٚ ي١ غذًٞ ْاخٝبري ي١ٚ ضَٛٚ زاٚا به١ٕ ي١ ناتٞ ْٛٚغين ْاٟٚ ي١ٚ
 ،َٞ َٝهُإ نطز٠ٚٚ ن١ غذًٞ ْاخبري ت١غبٝت ئ١ب ١َُٝ ت١عسي ئ١ن١ٟ ١َسه١َ١ٟ ١َٖٜٛٚإ به١ٜٔ، ثاؾإ ئ
َٞ به١ٜٔ ي١ ضٚاْط١ٜ١نٞ ب١ضثطغٝاض١ٜتٞ خؤَإ ٠ٚنٛ ث١ضي١َاْتاض، نؤٕ  َٜت١ نٝاْات، ب١اَلّ بريٟ ي ئ١زض

َٝو به١ٜ َٞ ت١غبٝيت ١ْق ٔ ئعترياف ١ْنات ب١ ٖٝض ٠ٚغٝك١ٜ١نٞ ض٠مسٞ ي١ٚ ٚاَلت١، ٚ ئٝذباضٟ َٛاتٔ ئ١ب
َٜط١ بططٜٔ ي١ ت١ظٜٚط َٓٝـ  َٜهاضٟ تط ١ٜ١ٖ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ض َٟ، ب١اَلّ و ض به١ٜٔ ت١ْٝا ئ١ٚ ٠ٚغٝك١ ١َٖيطط

 ي١ط١َيِ
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى س١َ١ ؾاض٠ظٚٚضٟ
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َٜع حمُس   اظيس ؾاض٠ظٚٚضٟ:ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 ،َٞ َٝسا ١ْب َٜهِ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ع١َ١ي١ٟٝ ئٝٓتٝدابات ٖٝض ت١ظٜٚطٟ ت ٍَ ١َٖٛٚ ضٜهاض ٠َٛٝ ي١ط١ َٓٝـ ب١ ١َٖإ ؾ
َٜهٞ ٚا بس٠ٜٔ ئ١ٚا١ْ ن١ ب١اَلّ ئ١ثطغِ ئاٜا ١َٖٛٚ خ١َيهٞ نٛضزغتإ دٓػ١ٟٝ ١ٜ١ٖ؟ زٚٚ، ب١ضاغيت بط  ٜاض

َٝٓا٠ٚ  َٞ دٓػ١ٟٝ  دٓػ١ٜٝإ ز٠ض١ْٖ َٜهُإ ي١ب١ض ز٠غت ١ْٝ بعاْري ن ١َُٝ ئاَاض ئاٜا ١َسطّٚ ْابٔ؟ بؤ١ٜ ئ
 ١ٜ١ٖ ٜإ ١ْٝتٞ؟ 

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ر١ضَٛٚ ناى قازض ئ١ظي١ز

َٜع قازض اظيس:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٞ ١ٜٚ١ٖ ١ٜ١ٖ، )ْفٛؽ، ناضتٞ ١َعًَٛات، دٓػ١ٝ( َٓٝـ  ٍَ ئ٠ٚ١ّ ن١ زَيٓٝاّ ي٠ٚ١ٟ ١َٖٛٚ غ ي١ط١
َُٜٞ نٛضزغتإ ١ٜٚ١ٖٟ ْفٛغٞ ١ٜ١ٖ، ٚ  َِٜ دٓػ١ٟٝ ١ْٝ، ب١اَلّ ١َٖٛٚ ٖاٚٚاَلتٞ ١ٖض ٖاٚٚاَلتٝاْٞ ١ٖض
َٝت١ ب١َٓاٟ  َٝؿٓٝاضٟ ئ٠ٚ١ ئ١ن١ّ ١ٜٚ١ٖٟ ْفٛؽ بب َٝهٞ ظؤضٜؿٞ ناضتٞ َٛعًَٛاتٞ ١ٜ١ٖ، بؤ١ٜ ث َٝػتا ب١ؾ ئ

 .ْاغري
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امس  اعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ر١ضَٛٚ مسري٠ خإ
َٜع مسري عبسار:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
١َُٝ ن١ْسداض َٛزٜطٟ ١َضن١ظٟ ئٝٓتٝدابات ب١ٜٓٚٛ، ئ٠ٚ١ ت١سػٌٝ ساغ١ً، ١َٖٛٚ ْفٛغٝإ  خؤٟ ئ

َٝطاقٝإ ١ْٝ، بؤ صي١ْٚٛ ن١ قٛتابٞ ت١قسضيٞ داَٝع١ ئ١نات ي١ ثؤيٞ  ي١ط١َي١، ب١اَلّ ظؤضٜإ دٓػ١ٟٝ ع
َٟ، ١َع١ٍ عًِٝ ) َٜٓٝت١ ز٠ض َٝطاقٞ بؤ قٛتابٞ ز َٜت١ ئ١ٚ ١َنت١ب١ دٓػ١ٟٝ ع ( 18ؾ١ف، ١ٖتا زائري٠ن١ ز

َٞ دٓػ١ٜٝإ ١ٜ١ٖ، ْاٜٚإ ت١زٜٚٔ نطا٠ٚ، ئٝػُٞ  غاَيٝؿٝإ ت١ٚاٚ نطز٠ٚٚ، ب١اَلّ دٓػ١ٝ ١ٜ١ٖ، ن١ ئ١ن
َٝسا١ٜ، غٛالغٞ، ي١ ١َضن١ظ٠ن١ ٜإ ١َنت١ب١ن١ ن١ تؤ ئ١نٞ، بؤ صي١ْٚٛ ْاٚ َِٝٓ، ئ١نِ ْاّٚ ت ٟ خؤّ ئ١ٖ

َٞ ي١ رالٕ ١َنت١ب ٜإ ١َضن١ظ ع١ٜين ْاٟٚ ١َٓ، ن١غٞ تط ي١  غ١َري٠ عبسار امساعٌٝ، ن١ؽ ١ٜ١ٖ به
َٝطاقٞ ظؤض قٛتابٞ ١ٜ١ٖ ْٝتٝإ، ثاؾٞ ) َٞ؟ ب١اَلّ دٓػ١ٟٝ ع َٞ ب َٞ؟ ن١ ْفٛٚغٝؿِ ث ( 18ب١زًٜٞ َٔ ئ١ن

َٟن١ ت١قسضيٞ نٛي١ٝ ئ١ن١ٕ ئ١ٚنات بؤٜإ ئ  ١نط
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 .ر١ضَٛٚ زنتؤض ئاضاؽ
 
 
 



 419 

َٜع ز.ئاضاؽ سػري:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜت١ غ١ض غذًٞ ئ١سٛايٞ ١َز٠ْٞ بؤ ز٠ْطسإ، ١َعٓاٟ ئ١ٜ٠ٚ١ ١ٜٚ١ٖٟ  َٝٞ ٜاغا ئٝعتُٝاز ئ١نط ١َٖٝؿ١ ب١ ث
َٟ ئ١ٚ َٞ ئ١ب١غو َٜو ١ٜ١ٖ ئ١ط١ض ثؿتُإ ب١غت ئ١سٛاٍ ١َز٠ْٞ ن١ ثؿيت ث َٝط٠ ثطغٝاض ٠ ئ١غاغ١ٝ، ب١ؽ ي

َٝطاقٞ ١ْى ت١ْٝا سٝعبٞ )ا ، ب( ظ٠ض٠ض ئ١نات، ١َٖٛٚ سٝعب١نإ ظ٠ض٠ض  ب١ بْٛٚٞ ؾ١ٖاز٠ٟ دٓػ١ٟٝ ع
ٍَ ٖٝهٝإ دٓػ١ٜٝإ ١ْٝ، ٜإ 18ئ١ن١ٕ، نْٛه١ ز٠ْطس٠ضاْٞ ١َٖٛٚ سٝعب١نإ ن١ ط١ٜؿت١ْٚٛت١ ) ( غا

َٞ ثؿت شَاض١ٜ٠نٞ ن١َٝإ ١ٜ١ٖتٝ َٝو ظ٠ض٠ض ْانات، ب١ض اٟ َٔ ئ١ب َٝو قاظاْر ٚ ال١ْٜ إ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ال١ْٜ
 ،َٞ َٟ ب١ ١ٜٚ١ٖٟ ئ١سٛاٍ ١َز٠ْٞ، ٚ ٖٝض ال١ٜى ظ٠ض٠ض ١ْب  بب١غو

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ر١ضَٛٚ ناى ناضزؤ

َٜع ناضزؤ حمُس ثريزاٚز:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝو  ْٝاظٟ َٝو ٚ ؾه َٜو به١ٜٔ ي١ ثطؤغ١ٟ ١َٖيبصاضزٕ ٖٝض طَٛاْ ١َُٝ ناض َٜعا١ْ ئ١ٜ٠ٚ١ ئ ١َٖٛٚ ئ١ٚ ب١ض
َٜٓسناض ن١ ) َٝطاق١ٝ، خٛ َٞ ي١ٚ ٖؤناضا١ْ دٓػ١ٟٝ ع َٝيَن، ١ٜن َٜيَت، ١ْ9َ َٝطاقٞ ئ١زض ( ٟ ت١ٚاٚ نطز دٓػ١ٟٝ ع

َٜطط١ٜ ثطغٝاض ال ٟ َٔ زضٚغت ئ١نات ب١ضاغيت، ٚ ظؤض١ٜٟٓ خ١َيهٞ نٛضزغتإ دٓػ١ٟٝ ١ٜ١ٖ، ٚ ١ٖض ئ١ٚ ض
َٝت١ ثطغٝاض الٟ َٔ َٝػتا بٝه١ٕ ئ١ب َٜطط١ٜٟ ئ َٝؿ١ّ ١ْٝ، ب١ؽ ئ١ٚ ض  ئ١ط١ضْا ٖٝض ن

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ر١ضَٛٚ ناى ؾظإ

َٜع ؾظإ اظيس:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 ٍَ َٞ ئٝػتٝػٓا ١ََٖٛٚإ ي١ط١ ١َُٝ ب١ ب َٝهري ي١ نٛضزغتإ، ب١اَلّ س١قٝك١ت١ٕ ئ ١ْظا١ٖتٞ ١ٖض ئٝٓتٝداب
َٝػتا خٛؾو ٚ بطاٜإ ت١ضسٝإ نطز ئ٠ٚ١ غٛييب ئٝؿٞ َف٠ٚ١ظ١ٜٟ ئٝٓتٝدابات١ ن١ ب١ َازز١ٜ٠نٞ  ئ٠ٚ١ٟ ئ

َٝٞ قاْٝع بري،  )بعس ايتأنٝس َٔ ا١ًٖٝ ايٓاخب ،قاْْٛٞ ئًٝعاَإ نطز٠ٚٚ،  ئ٠ٚ١ ئ١ٚ دٛاب١ٜ١ ن١ ١ََٖٛٚإ ث
َٟ ئٝعتٝباضٟ ي١غ١ض َف٠ٚ١ظ١ٜٟ ئٝٓتٝد ابات ي١ ١ٖض ٠ٚغٝك١ٜ١ى ي١ٚ ٠ٚغٝكا١ْٟ ن١ زٜاض ئ١نات، ئ١نط

َٝهٞ قاْْٛٞ ي١ ١َٖٛٚ زْٚٝا ٍَ ١َٖٛٚ عٛضر َٟ، ئ١ط١ضْا خٝالر١ ي١ط١  بهط
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ٛٚتإ قػ١ ئ١ن١ٕ؟ زٚاٜٞ َْٛاق١ؾ١ٟ ظؤض نطا، ئ١خي١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١، ثاْع٠، بٝػت ن١ؽ قػ١ٜإ نطز، ١َٖ
َِٝ، بٝػت ن١ؽ قػ١ٟ نطز٠ٚٚ ب١ؽ  ٠َٛٝ ١َغئٛئ ي١ تاخري بٕٛٚ ٖا، ئ٠ٚ١ َٔ ي١ب١ض ز٠َٞ ناَري٠ ئ١َي ئ

َٝو، ر١ضَٛٚ ناى عْٛٞ بعا١ْ ناَٝإ زٚٚضتط٠ ئ١ٚ خب١ ٠ٚ١ٖٓٝ  .ي١غ١ض ١َٚظٚع
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َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

١ٜ١ بؤ ئ١ٚ ر١ق١ض١ٜ٠، غٝاغ١ن١ ب١ٚ ؾه١ٜ١ً، ٜإ دٝاٚاظٟ به٠ٚ١ٜٓ١ تا ئ١ْساَإ زٜاض٠ بؤنْٛٚٞ دٝاٚاظ ٖ
َٔ ب١ ئاض٠ظٟٚٚ خؤٜإ ز٠ْط بؤ ئ١ٚ بط ط١ٜ١ بس٠ٕ، ئاٜا بٓٛٚغري )ن١ْٛ ساَال يًذٓػ١ٝ ايعطاق١ٝ(، ٜإ )

ساَاْٞ ؟ ب١ َٛات١ٓ؟ ي١ ضاثؤضتٞ ٖاٚب١ف غٝاغ١ ب١ٚ ؾه١ً ٖاتبٛٚ، زٜاض٠ ئ١َْٛاطل اقًِٝ نطزغتإ ، 
َٟ، ت١بع١ٕ ئ٠ٚ١  َٝطاقٞ ئٝعار١ بهط َٝٔ دٓػ١ٟٝ ع ث١ضي١َإ ظؤضب١ٜإ قػ١ ي١غ١ض ئ٠ٚ١ ئ١ن١ٕ ئ١َي
َٝٓا  َٝٓا ئ٠ٚ١ ت١ٚا٠ٚ، ز٠ْطٞ ١ْٖ َٜت١ ز٠ْطسإ، ئ١ط١ض ز٠ْطٞ ٖ ٠ٚ١َُٜٓ با خبط َٝػتا ئ١خيٛ ١َٜٝ، ئ َٜهٞ ْٛ َٝؿٓٝاض ث

٠ٚ١َٜٓٝ غ١ض ئ١غًٞ ضاثؤضت١ن١  ئ١ط١ض 
 املاز٠ ايطابع١:

 املاز٠ )ايتاغع١ ٚ ايعؿطٕٚ  َٔ ايكإْٛ ٚ تكطأ نافتٞ: تعسٍ 
 املاز٠ )ايتاغع١ ٚ ايعؿطٕٚ : 

بعس ايتأنٝس َٔ ا١ًٖٝ ايٓاخب،َٔ ن١ْٛ ساَمي يًذٓػ١ٝ ايعطاق١ٝ ٜتِ تػًُٝ٘ ايبطاق١ االْتداب١ٝ ٚ تأؾري  -1
 امس٘ ٚ اضؾازٙ اىل املٛقع احملسز يًتكٜٛت.

يهٝاْات ايػٝاغ١ٝ املس١ْٚ ق ايبطاق١ االْتداب١ٝ ٚ ايتأؾري ع٢ً اغِ اسس يًٓاخب  ايتأؾري ع٢ً اغِ اسس٣ ا-3
 املطؾشر َٔ  ايهٝإ ْأػ٘ اٚ االنتأا٤ بايهٝإ ايػٝاغٞ ٚسسٙ.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
١َٜٝ؟   ر١ضَٛٚ ناى ؾٛإ غ١ي١ت١ن١ ي١ نٛ

َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ :  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١  َإ.ب١ض

َٜت١ ز٠ْط ٚ  ١ٜن١ّ خٝالف ١ٜ١ٖ، ي١غ١ض دٓػ١ٝن١، بْٛٚٞ دٓػ١ٝ ، ١ْبْٛٚٞ دٓػ١ٝ، ز٠ّٚٚ ئ١ط١ض خبط
١َُٝ َٛؾه١ًَٝإ ي١غ١ض دٓػ١ٜ١ٝ. َٞ ئ١ن١ٕ؟ ئ َٝيَن ئ١ٟ نٞ ي  ز٠ْط ١ْٖ

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٞ َٞ ب َٜتإ ي  ر١ضَٛٚ، تها١ٜ طٛ

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظ  اظ:ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 املاز٠ ايطابع١:
 تعسٍ املاز٠ )ايتاغع١ ٚ ايعؿطٕٚ  َٔ ايكإْٛ ٚ تكطأ نافتٞ: 

 املاز٠ )ايتاغع١ ٚ ايعؿطٕٚ : 
بعس ايتأنٝس َٔ ا١ًٖٝ ايٓاخب،َٔ ن١ْٛ ساَمي يًذٓػ١ٝ ايعطاق١ٝ ٜتِ تػًُٝ٘ ايبطاق١ االْتداب١ٝ ٚ تأؾري  -1

 احملسز يًتكٜٛت. امس٘ ٚ اضؾازٙ اىل املٛقع
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َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
ٍَ زا ١ْٝ؟ ) َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ؟ ن َٞ ي١ط١ ٍَ زا ١ْٝ، ن١ٚات١ ئ٠ٚ١ ت١غبٝت بٛٚ، ئٝٓذا َازز٠ن١ 7ن ( ن١ؽ ي١ط١

٠ٚ١َٜٓ تها١ٜ  خبٛ
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 املاز٠ ايطابع١:

 ايتاغع١ ٚ ايعؿطٕٚ  َٔ ايكإْٛ ٚ تكطأ نافتٞ:تعسٍ املاز٠ ) 
 املاز٠ )ايتاغع١ ٚ ايعؿطٕٚ : 

ذٓػ١ٝ ايعطاق١ٝ ٜتِ تػًُٝ٘ ايبطاق١ االْتداب١ٝ ٚ تأؾري  يًبعس ايتأنٝس َٔ ا١ًٖٝ ايٓاخب،َٔ ن١ْٛ ساَمي -1
 امس٘ ٚ اضؾازٙ اىل املٛقع احملسز يًتكٜٛت.

ػٝاغ١ٝ املس١ْٚ ق ايبطاق١ االْتداب١ٝ ٚ ايتأؾري ع٢ً اغِ اسس يًٓاخب ايتأؾري ع٢ً اغِ اسس٣ ايهٝاْات اي-3
 املطؾشر َٔ  ايهٝإ ْأػ٘ اٚ االنتأا٤ بايهٝإ ايػٝاغٞ ٚسسٙ.

 يًٓاخب ايصٟ ال جيٝس ايكطا٠٤ ٚ ايهتاب١ إ ٜػتعر مبٔ خيتاضٙ مل٤ٌ ايبطاق١ االْتداب١ٝ. -9
 ال تكبٌ ايٓٝاب١ بايتكٜٛت ق االْتدابات. -4

َٜع   ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
ٍَ زا ١ْٝ؟ ) َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ؟ ن َٞ ي١ط١ ٍَ زا ١ْٝ، ب١ ظؤض١ٜٟٓ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ر١ضَٛٚ بؤ 9ن ( ن١ؽ ي١ط١

َٝٞ َٛتاق١ؾ١ٟ ث١ضي١َإ ئاٚا  َازز١ٜ٠نٞ تط، خٛؾو ٚ بطا١ٜٓ ٠ٚآل ئ٠ٚ١ ٖؤَيٞ ث١ضي١َإ ١ْٝ، ٠ٚآل ئ٠ٚ١ د
َٟ، ن١ؽ ئاطاٟ ي١ن١ؽ َٞ، ١ٖظاض داض تهاّ نطز، ئ١ٚ ٠َٚٛ١ٖ قػ١  ْانط ١ْٝ، ي١ ثطؤتؤنؤٍ ت١غذٌٝ ْاب

 ١َن١ٕ، ر١ضَٛٚ
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 املاز٠ اـاَػ١: 

 تعسٍ املاز٠ )ايجميثٕٛ  َٔ ايكإْٛ ٚ تكطأ ناالتٞ:
 املاز٠ )ايجميثٕٛ : 

يٓعاّ ق َطنعٙ، ٚي٘ إ ٜػتعر بايؿطط١ احمل١ًٝ ايتابع١  ٜتٛىل ض٥ٝؼ ؾ١ٓ املطنع االْتدابٞ سأغ ا -1
 يٛظاض٠ ايساخ١ًٝ ق االقًِٝ سكطًا ٚ إ ٜتدص َٔ االدطا٤ات َا ٜهأٌ نُإ سػٔ غري االْتدابات ٚ غميَتٗا.

 .َٔ ض٥ٝؼ ايًذ١ٓ ال جيٛظ يك٣ٛ االَٔ ايساخًٞ ٚ املػًشر ايسخٍٛ اىل املطانع االْتداب١ٝ اال بٓا٤ ع٢ً طًب -3
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ نؤٟ ز٠ْط ث١غٓس نطا،  َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ؟ ن َٞ ي١ط١ َٝبٝين ١ْٝ، ن١ٚات١ ن َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ن١ؽ ت َٞ ت ن
 ر١ضَٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط
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َٜع ١ْضضيإ عبسار:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 املاز٠ ايػازغ١: 
 َػ١ ٚ ايجميثٕٛ  َٔ ايكإْٛ ٚ تكطأ نافتٞ:تعسٍ املاز٠ )اـا

 املاز٠ )اـاَػ١ ٚ ايجميثٕٛ : 
تكّٛ ؾإ املطانع االْتداب١ٝ بتٓعِٝ احملانط املٛقع١ َٔ قبًٗا بٓتا٥ر ايتكٜٛت ٚ تطفل بٗا ناف١ ايٛثا٥ل 

ًٝا. ٚ ٜتِ تعٜٚس اـاق١ بايع١ًُٝ االْتداب١ٝ ٚ تٛز  ق ظطف َغًل ٚ كتّٛ غتُٗا الٜساعٗا اىل اهل١٦ٝ ايع
 ايهٝاْات املؿاضن١ ق االْتدابات بٓػد١ َٔ احملهط ايٓٗا٥ٞ َٛقعًا َٔ قبٌ ممجًٞ ايهٝاْات املؿاضن١.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ر١ضَٛٚ ناى طياٍ َٞ ت  ن

َٜع طياٍ   طاٖط:ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ نانو٠، تٛنع ، (، ٚؾ١ٟ )تٛزع( )اـاق١ بايع١ًُٝ االْتداب١ٝ ٚ تٛز  ق ظطف)ضاغيت ظَا١ْٚا١ْٝ،  ب
 يس٣ اهلٝئ١ ايعًٝا ٚ يٝػ٢ ازي اهلٝئ١ ايعًٝا(، غٛثاؽ )َغًل ٚ كتّٛ غتُٗا الٜساعٗا

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 .ر١ضَٛٚ ناى عبسايػالّ

َٜع عبسايػالّ   َكطأ٢:ب١ض
َٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ. ب١ض

َِٝ ئ١ّ ١ْق١ ٠ٚنٛ خؤٜيت ي١ ) ًَ َٝب١ٝٓٝن١ّ ي١غ١ض ئ٠ٚ١ بٛٚ ٜٚػتِ ت١ْٝا ب (، ت١ْٝا ي١غ١ض زاٚاٟ 95َٔ ت
َٟ ئ٠ٚ١ بٛٚ ن١ ) ٜتِ تعٜٚس ايهٝاْات املؿاضن١ ق االْتدابات بٓػد١ َٔ احملهط ايٓٗا٥ٞ َٛقعًا َٔ قبٌ ١ْٖس

َٜٓسْٞ  ئٝعار١ نطا٠ٚ، ٚ ممجًٞ ايهٝاْات املؿاضن١. ، َٜط١ّ بس٠ٕ، ي١ خٛ ١ٖض ئ١ّ ز٠ضر١ت١ ئ١قؤظ٠ٚ١َ ئ١ط١ض ض
َٝٔ ئ١ّ غٝاغ١ ١َٖٟٛٚ غٝاغ١ نطا٠ٚ، ٜاْٝـ رال١ْ ض بطاز٠ضاْٞ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ بتٛاَْازز٠، ئ١ط١ ًَ َُٝإ ب ٔ ث

َٟ ي١غ١ض ئ٠ٚ١ٟ ١َٖٛاضَإ  ر١ق١ض٠، ٜإ َازز٠ ئٝعار١ نطا٠ٚ تانٛ َْٛاق١ؾ١نإ ن١َو بدي، ٚ ت١ضنٝع بهط
َٞ، ت١ْٝا ي١ّ َازز٠ صي١ْٚٛ ئ١ط١ض نط َٝؿٓٝاض٠ بؤ ئ٠ٚ١ ئ١ظامن تا َْٛاق١ؾاتٞ داْيب ظؤض ١ْب ز٠ٚٚ، َٔ ئ١ّ ث

ٚتطابا١ٜ ئ٠ٚ١ ٠ٚنٛ ١ْقٞ نؤ١ْ ت١ْٝا زاخٛاظ١ٜى ١ٖبٛٚ ن١ نٝاْات ْٛٚغد١ٜ١ى ١ْتائٝر ٠ٚضططٕ، ئٝعار١ 
َٟ ٚابعامن نطا٠ٚ ب١ٚ ز٠ق١، َْٛاق١ؾات س١غط ئ١نطا ي١غ١ض ئ١ٚ ١َٖٛاض نطز١ْ، ئ١ط ١ض ض٠ناٚ بهط

 َْٛاق١ؾ١نإ ظؤض ن١ّ ئ١بٔ، غٛثاؽ
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 .ر١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ
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َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

١َُٝ َازاّ د١ٜ١ًَٛى ئٝعار١ نطا  َٝط١ٟ خؤٜيت، ب١اَلّ ئ ي١غ١ض َازز٠ن١، قػ١ناْٞ ناى عبسايػالّ ظؤض ي١ د
َٝري ) ًَ ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ غٝاغ١ن١َإ ب١ ناًَٞ طؤض ٟ، ٠ٚنٛ تهاف مجًتإ اىل املاز٠ ايأمي١ْٝ ، ١َْا١ْٜٚػت ب

َٞ بؤ  َٟ ي١ب١ضز٠َٝإ ب َٞ، ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ غٝاغ١ٟ ْٛ خؤٟ ئ١ٚ د١ٜ١ًَٛ ئٝعار١ نطا١ٜ، ١ٖتا ئاغإ ب
٠َٟٛٝ ت١غبٝت  نطا٠ٚ ئ٠ٚ١ٟ بتٛأْ ز٠ْطٞ ي١غ١ض بس٠ٕ ب١ٚ ؾ

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
٠ٚ١َٜٓ، ناى ١ْضضيإ ر١ضَٛٚ  تها١ٜ بٝدٛ

َٜع ١ْضضيإ عبسار:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َِٝ ٚا١ٜ بؤ ١ٜن١َٝإ ) َٝؿه١ف نطز، ث َٝبٝين ظَا١ْٚاْٞ ث ٠ن١ ضاغت١ تٛنع ، ناى طياٍ تاٖري ١ٜى، زٚٚ ت
١َُٝ ١َب١غػتُإ باؾو٠، ب١اَلّ بؤ زٚٚ َٟ ب١ )يس٣ اهلٝئ١ ايعًٝا( ئ َٞ )ازي اهلٝئ١ ايعًٝا( بهط ٠َٝإ ن١ ئ١َي

َٟ بؤ ١ٖٜئ١ٟ عٛيٝا، بؤ١ٜ ئ١َ١ٜإ ت١ٚا٠ٚ، ب١اَلّ ئ٠ٚ١ٜو ْا َٝطزض  ئ١ٜ٠ٚ١ بٓ
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 تها١ٜ ئاخري غٝاغ١
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤ  نٞ ث١ضي١َإ.ب١ض
 املاز٠ ايػازغ١: 

 تعسٍ املاز٠ )اـاَػ١ ٚ ايجميثٕٛ  َٔ ايكإْٛ ٚ تكطأ نافتٞ:
 املاز٠ )اـاَػ١ ٚ ايجميثٕٛ : 

تكّٛ ؾإ املطانع االْتداب١ٝ بتٓعِٝ احملانط املٛقع١ َٔ قبًٗا بٓتا٥ر ايتكٜٛت ٚ تطفل بٗا ناف١ ايٛثا٥ل 
ظطف َغًل ٚ كتّٛ غتُٗا الٜساعٗا يس٣ َأٛن١ٝ اهل١٦ٝ ايعًٝا. ٚ اـاق١ بايع١ًُٝ االْتداب١ٝ ٚ تٛنع ق 

ٜتِ تعٜٚس ايهٝاْات املؿاضن١ ق االْتدابات بٓػد١ َٔ احملهط ايٓٗا٥ٞ َٛقعًا َٔ قبٌ ممجًٞ ايهٝاْات 
 املؿاضن١.

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
ٍَ زا١ٜ؟ ب١ نؤٟ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ر١ َٞ ي١ط١  ضَٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط ن

َٜع ؾؤضف جمٝس:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 املاز٠ ايػابع١: 
 تعسٍ املاز٠ )ايػازغ١ ٚ ايجميثٕٛ  َٔ ايكإْٛ ٚ تكطأ نافتٞ:
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 املاز٠ )ايػازغ١ ٚ ايجميثٕٛ : 
 اٚاًل: ٜتِ ؼسٜس املعسٍ اال ْتدابٞ ٚفل افي١ٝ ايتاي١ٝ:

َهطض٠  َٔ ٖصا ايكإْٛ ع٢ً عسز  96يًُهْٛات املؿاض ايٝٗا ق املاز٠ )ٜكػِ فُٛ  االقٛات املكرتع١  -0
 املكاعس املدكك١ يهٌ َهٕٛ الغتدطاز املعسٍ االْتدابٞ ي٘.

  اعميٙ، 1تكػِ االقٛات املتبك١ٝ ع٢ً عسز َكاعس ايربملإ بعس ططح عسز املكاعس املؿاض ايٝٗا ق ) -3
 َهطض٠  َٔ ٖصا ايكإْٛ. 96ملؿُٛي١ باسهاّ املاز٠ )الغتدطاز املعسٍ االْتدابٞ يًهٝاْات غري ا

 ثاًْٝا: ٜتِ ؼسٜس عسز املكاعس اييت فاظ بٗا نٌ نٝإ ٚفل افي١ٝ ايتاي١ٝ:
تكػِٝ االقٛات اييت ساظ عًٝٗا نٌ نٝإ ع٢ً املعسٍ االْتدابٞ، املػتدطز ٚفل ايأكط٠ )اٚاًل  اعميٙ،  -1

 املعل.يتشسٜس عسز املكاعس اييت فاظ بٗا ايهٝإ 
َهطض٠  ع٢ً املعسٍ  96م ق ساي١ عسّ سكٍٛ اٟ نٝإ ٜتٓافؼ ع٢ً املكاعس املؿاض ايٝٗا ق املاز٠ ) 3

 االْتدابٞ، ميٓح َكعس ٚاسس يًهٝإ ايصٟ سكٌ ع٢ً انجط االقٛات، نُٔ املهٕٛ.
 ايهٝاْات اييت سكًت ال تكٌ اىل املعسٍ االْتدابٞ اىلاييت ثايجًا: تؤٍٚ املكاعس ايؿاغط٠ ْتٝذ١ سكٍٛ ايبكاٜا 

 ع٢ً انرب ايبكاٜا ٚ ع٢ً ايتٛايٞ.
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 

 ناى عبساي١ً ْٛقت٣١ ْٝعاَت ١ٖبٛٚ؟ ر١ضَٛٚ،
َٜع عبساي١ً حمُس اَري:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜ َٝؿٓٝاظ ز٠ن١ّ َْٛاق١ؾ١نطزٕ ي١ غ١ض باظ١ْنإ خبط َٞ َٔ ث َٝـ ئ١ٚ َازز٠ٚ١ٜ٠ ي١ب١ض ئ٣٠ٚ١ ئ١ط١ض غ ت١ ث
َٝيَن، ئ١ٚ نات١ ئاض اغت٣١ زاب١ؾهطز٢ْ نٛضغ١ٝنإ ز٠طؤض ٣َ ئٝؿهازي قاُْْٛٝإ بؤ زضٚغت  باظ١ْٟ ز٠ْط ب

َٝـ خبط٣َ، غٛثاؽ. َٝؿٓٝاظ ز٠ن١ّ طفتٛطؤ٣ باظ١ْنإ ث َٞ ي١ّ َازز١ٜ٠، بؤ١ٜ َٔ ث  ز٠ب
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن  ٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ض 

 ر١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف،
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 ١َُٝ ١َُٝ نات٢ َْٛاق١ؾ١نطزٕ ت١ٚاٚ بٜٛٚٔ، ٚشيإ ئ َٝؿٓٝاض٠ ي١ ْاٚ ١ٖضزٚٚ ثطؤش٠ن١زا ١ْبٛٚ، بؤ١ٜ ئ ئ١ّ ث

َٜت١ ْاٚ ٖؤَيٞ ث١ضي١َإ ئ١ط١ض ئ١ْساَإ قبٛ َٞ باظ١ْ ئ١ٚ ٠ٚخت٢ ي١ ئاخري٣ ز٠خط َٝت١ غ يٝإ نطز بب
 ز٠ٜه١ٜٔ، غٛثاؽ.

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 
 ر١ضَٛٚ ناى ئاغؤ،
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َٜع بهط نطِٜ حمُس )ئاغؤ(:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿه١ف نطابٛٚ ب اؽ ي١ٚ َازز١ٜ٠ ١ٖض ٠ٚنٛ ناى ع٢ْٚ١ ضْٚٚٞ نطز٠ٚ٠ ي١ ْاٚ ١ٖضزٚٚ ثطؤش٣٠ ن١ ث
َٝؿو باؽ ي٠ٚ١ ١ْنطابٛٚ ن١ نٛضزغتإ  َٝؿٓٝاظ نطاٚ ي١ ْاٚ ١ٖضزٚٚ ثطؤش٣٠ ث ١ْنطابٛٚ ي١ ٖٝض َازز١ٜ٠ن٢ ث
َٝؿٓٝاظ٠ ي١ال١ٜٕ ن١ْس  َٜيَن ي١ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ئ١ّ ث َٜت١ ن١ْس باظ١ْٜٞ، ئٝٓذا زٚ ي١ ١ٜى باظ٠ٚ١ٜٝ١ْ بهط

َٜع٠ٚ٠ خطا١ٜ ضٚٚ، بؤ١ٜ ز٠بٝٓري ي١ ١َُٝزا ي١ نؤتاٜٞ ضاثؤضت١ن١َاْسا قػ١ٜ١ن٢  بطا١ٜن٢ ب١ض  ضاثؤضت١ن٣١ ئ
َٞ باظ١ْ، ب١آلّ ١ٖض٠ٚنٛ ز٠ٚتط٣َ ي١ ْاٚ ١ٖضزٚٚ  َٜت١ غ ي١ٚ باب١ت١ نطا٠ٚ ن١ ضا١ٜن٢ ٚا ١ٖب٠ٚٛ نٛضزغتإ بهط
َٝػتا قػ٣١ ي١ غ١ض به١ٕ  ١َُٝ ئ٠ٚ١َإ ز٠ضز ١ْنطز٠ٚٚ، ب١آلّ ز٠نط٣َ ئ َٝؿو ئ٠ٚ١ ١ْب٠ٚٛ، بؤ١ٜ ئ ثطؤش٠ ث

َٝه٢ زٜه١ٜ١، غٛثاؽ.ئ١َ١ٜ  إ ؾت
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى مسري،
َٜع مسري غًِٝ اَري:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝػتا ي١ ْاٚ  ٢ََٜٓ ي١ بري نطابٛٚ، خػتُا١ْ ئ١خري٠ٚ٠ ئ١َ١ ١ٜى، زٚٚ: ئٝكطاض نطا٠ٚ ئ ئ١َ١ ي١ض اغتٝسا زٚ

١َّٝٝ ؾت ئ١ط١ض ضاثؤضت١ن َٞ: ب١ ت١غٜٛتٝـ بٛٚ ب١ ئ١غاؽ ضاثؤضت١ن١ ي١ّ نؤب١ٜ٠ٚ١ْٚٛزا، غ ١ ١ٜ١ٖ غ
َٜع ئٝكطاض٣ نطز ئ٠ٚ١ َازز٣٠ س١ٚت١ّ طؤض اْهاض٣ ب١غ١ضزا ز٣َ، بؤ١ٜ َٓٝـ ثؿتطري٣  َٝػتا ث١ضي١َا٢ْ ب١ض  ئ

َٜت١ طفتٛطؤ ٚ ت١غٜٛت٠ٚ١، غٛثاؽ. َٝػتا خبط َٝؿٓٝاض٠ن٣١ ناى عبساي١ً ز٠ن١ّ ن١ ئ  ث
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 

َٞ باظ١ْٜٞ،  ئ١ٚ ض٠ئ١ٝ ز٠خ١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١ ن١ ئ١ّ َازز١ٜ٠ زٚا خبط٣َ بؤ َْٛاق١ؾ٣١ ١ٜى باظ١ْٜٞ ٜإ غ
 ر١ضَٛٚ غؤظإ خإ، 

َٜع غؤظإ ؾٗاب ْٛض٣:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ َْٛاق١ؾ٣١ ئ١ٚ َازز٣١ٜ٠ ن١ باؽ َٝؿٞ  ئ َٞ ث َٞ باظ١ْٜٞ ئؤتؤَاتٝه٢ ز٠ب ي١ ١ٜى باظ١ْٜٞ ز٠نات ٜإ غ
 ٠ٚ١َٜٓٝٓ َٝػتا َْٛاق١ؾ١ن١ برب  َٜت ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ئ َٞ زٚا٣ ئ٠ٚ١ َازز٠نا٢ْ تط ز َٝٓا ئ١ب خب١ٜٔ، ناَٝإ ز٠ْط٢ ٖ

َٞ، غٛثاؽ.  ٚ ز٠ْطسا٢ْ ي١ غ١ض ب
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 

َٝـ ئ١ّ َازز١ٜ٠ بؤ ئ٣٠ٚ١ ئ١ٚ ١َغ١ي١ٜ١ س١غِ تا َ َٞ باظ١ْٜٞ ز٠خي١ٜٓ١ ث ْٛاق١ؾ٣١ ١ٜى باظ١ْٜٞ ٜإ غ
ٍَ زا ١ْٝ؟ بف١ضَٕٛٚ ئ١ٚ َازز١ٜ٠ خب١ْ١ زٚا٠ٚ، بؤ  ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ َٞ، ن٢َ ي١ط١ ب

 ئ٣٠ٚ١ َازز٠نا٢ْ تط َْٛاق١ؾ١ به١ٜٔ،
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َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(  :ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

)ٖٓاى اقرتاح بإناف١ َاز٠ اىل املؿطٚ  ظعٌ نٛضزغتإ م ايعطام ثميخ ي١ الث١ض ٣٠ نٛاض٣ ضاثؤضت١ن١َإ، 
 غٛثاؽ.زٚا٥ط اْتداب١ٝ بساًل َٔ زا٥ط٠ اْتداب١ٝ ٚاسس٠ ايٛاضز٠ ق أقٌ ايكإْٛ ، 

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغت  إ:ب١ض 
 ر١ضَٛٚ ناى عبسايػالّ،

َٜع عبسايػالّ   قسٜل: َكطأ٢ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ َازز٣٠ ) َٞ نٛضزغتإ ١ٜى باظ١ٜ١ْ 9ئ١ّ ئٝكترياس١ ْا ٜاغا١ٜٝ، نْٛه١ ئ (َإ ١ٜ١ٖ غ١ضاس١ت١ٕ، ز٠َي
١َُٝ َْٛاق١ؾ٣١ َازز٣٠ ) َٝت ئ َٞ ئٝكترياس١ى بب ي١ ظ٢َٓ ئ١ّ ( 9( به١ٜٔ ١َٖٛاضنطز٢ْ َازز٣٠ )9ز٠ب

َٝت: )9ٜاغا١ٜ، ١ْ َازز١ٜ٠ن٢ تاظ٠، َازز٣٠ ) ٜعترب اقًِٝ نٛضزغتإ م ايعطام َٓطك١ اْتداب١ٝ ٚاسس٠ ( ز٠َي
١َُٝ َْٛاق١ؾ٣١  ٚتكػِ اىل َطانع  َٝؿٓٝاظ٠ن٣١ ئ١ٜ٠ٚ١ ئاٜا ئ َٜع٣ قبٛزي نطز ث ئ١ط١ض ناى ع٢ْٚ١ ب١ض 

َٞ ي١ دٝات٢ ١ٜى،  ( خب١ْ١ٜ١ ْاٚ ئ١ٚ ١َؾطع١ ٜاغا١ٖ9١َٜٝٛاضنطز٢ْ َازز٣٠) َٝري غ ًَ ٜإ ْا؟ تانٛ ي٣َٚ١ ب
 غٛثاؽ.

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 
 ر١ضَٛٚ ناى ع٢ْٛ،

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ )9قػ١نا٢ْ ناى عبسايػالّ ظؤض ضاغت١ َازز٣٠ ) ٢ًَ قا١ْْٛن١ ز٠َي رب اقًِٝ نٛضزغتإ م ايعطام ٜعت( ئ١غ
َٞ قػ١ ي١ٚ َازز١ٜ٠ به١ٜٔ، َٓطك١ أْتداب١ٝ ٚاسس٠ ٜكػِ اىل َطانع اإلْتداب١ٝ   َٝؿٓٝاض ٖات٠ٚٛ ز٠ب َازاّ ث

َٞ باظ١ْ ١ٖتا ت١عس٢ًٜ َازز٣٠ ) َٝت١ غ َٝت٠ٚ١ ٜإ بب َٓٝ  ( به١ٜٔ، غٛثاؽ.9ئاٜا ئ١ٚ َازز١ٜ٠ ٠ٚنٛ خؤ٣ سي
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ  ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ض 

َٞ يٝص٣١ْ  َٞ، ٚا١ٜ؟ َازاّ غٝػ١ن٢ قا٢ْْٛ بس٠ْ َٞ باظ١ْ ب َٞ ٜإ غ َٝػتا َْٛاقؿ١ن١ ئ١ٜ٠ٚ١ ١ٜى باظ١ْ ب ئ
 ٖاٚب١ف بؤ ئ٣٠ٚ١ َْٛاق١ؾ٣١ به١ٜٔ، ر١ضَٛٚ ناى عُط،

َٜع عُط قسٜل حمُس )١ٖٚضاَٞ(:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع ١َُٝ ي١ بٝسا١ٜت ي١ٚ زٚٚ  َٔ ز٠ثطغِ ١ٖض ٠ٚنٛ ب١ض  ناى عبايػالّ ثطغٞ ي١ ض٣ٚٚ ٜاغا٠ٚ١ٜٝ ئ
َٝؿه١ؾهطا٠ٚ ٖٝض ناَٝإ باغٞ ئ٠ٚ١ٜإ ١ْنطز٠ٚٚ ن١ ت١عسًٜٞ َازز٣٠ ) َٜت، ئاٜا ١َ9ؾطٚع٣١ ن١ ث ( بهط

َٝؿٓٝاضنطا٠ٚ، ٚ ئٝػتٝٓازٜـ  َٝؿو ث ي١ ض٣ٚٚ ٜاغا٠ٚ١ٜٝ زضٚغت١ باؽ ي١ ت١عسًٜٞ َازز١ٜ٠ى به١ٜٔ ن١ ث
َٜصنط٣٠ٚ١ْ ضاططت٢ٓ ٜاغاٟ ز٠ن١ٜٔ ي ١َُٝ ١ٖض ئ١َط ؤ ئ١ٚ قا٣١ْْٛ ن١ بط ٜاضَإ ي١ غ١ض زا زض ١ غ١ض نٞ؟ ئ
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َٝؿٛٚزا ١ْخطا١ٜ ز٠ْط ٚشيإ ي١ب١ض ئ٣٠ٚ١ ١َؾطٚع  َٜسإ ي١ غ١ض ئ١ٚ ئ١غاغ١ بٛٚ ن١ ي١ د١يػ١نا٢ْ ث ب١نط
١َُٝ ي١ ١َٖٛا َٝػتا ز٠ثطغِ ئاٜا زضٚغت١ ئ َٝؿه١ف ١ْنطا٠ٚ، َٔ ئ ضنطز١ْن١ باغ٢ ١َٖٛاض٣ ب٠ٚٛ ت١َسٜس ث

َٝػتا٠ٚ ي١ ض٣ٚٚ ٜاغا٠ٚ١ٜٝ زضٚغت١ ئ١َ١ به١ٜٔ؟ غٛثاؽ.9َازز٣٠ )  ( ١ْنطا٠ٚ ي١ ئ
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ،
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝؿٓٝاض٠نا١ْ ن١ ي١ ضاثؤضت١ن١زا ٖات٠ٚٛ، غٛثاؽ.زضٚغت١ ي١ب١ض ئ٣٠ٚ١ ضا  ثؤضت١ن١َإ ب٠ٚٛ ئ١غاؽ ئ٠ٚ١ف ث

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 
 ر١ضَٛٚ ناى عُط،

َٜع ز. عُطظيس اَري)ْٛض٠ز٢ٜٓ(:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝو ٖاتؤت١ ئاضا٠ٚ زٚٚ ض٠ئ٢ دٝاٚاظ  َٝػتا ١َٚظٚع َٞ ئ َٞ غ َٞ ئ٣٠ٚ١ تط ز٠َي َٞ ١ٜى باظ١ْ ب َٝو ز٠َي ١ٜ١ٖ، ١ٜن
َٞ باظ١ْٜٞ ض٠تهطا٠ٚ١ٜ َازز٣٠ ) َٞ، َْٛاق١ؾ١ بهط٣َ، ئ١ط١ض غ َٝت٠ٚ١، 9باظ١ْ ب َٓٝ ًَٞ قا١ْْٛن١ ز٠َ ( ئ١غ

َٞ َازز٣٠ )  ( ت١عسٌٜ بهط٣َ، غٛثاؽ.9ئ١ط١ض قبَٛيٝـ نطا ئ٠ٚ١ ز٠ب
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١  َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ض 

َٞ ن١ؽ ي١ّ ال ٚ  َٞ، غ َٞ باظ١ْٜٞ ب َٞ غ َٞ، ئ٣٠ٚ١ تط ز٠َي َٞ ١ٜى باظ١ْٜٞ ب َٝػتا زٚٚ ض٠ئٞ ١ٜ١ٖ، ١ٜنٝإ ز٠ي ئ
َٞ ن١غ١ نؤٕ ئٝدتٝاض به١ٜٔ،  َٞ، دا نؤٕ ئٝتٝفام به١ٜٔ ئ١ٚ غ َٞ ن١غٝـ ي١ٚال قػ١ بها، َاَيتإ ئاٚا ب غ

َٞ، ن٢َ ز٣َٚ١ٜ٠ قػ١ بها؟ َُٝإ داض٣َ ١ٜى باظ١ْٜٞ ب َٞ باظ١ْٜٞ ب٢َ؟ ر١ضَٛٚ ناى اظيس غً  .ي١ غ١ض ئ٣٠ٚ١ غ
َٜع اظيس غًٝ  ُإ عبساي١ً )بالٍ(:ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜعططتٔ ي١ ز٠ْط٢  َٜعططتٔ ي١ َاؼي َطؤظ، ٚ ض َٞ، ئ١ٜٚـ ي١ب١ض ض َٞ باظ١ْٜٞ ب َٔ ت١ئٝس٣ ئ٠ٚ١ ز٠ن١ّ ن١ غ

َٞ، ئ١ط َٞ، خ١َيو ي١ب١ض ئ٣٠ٚ١ ن١ ن١ؽ َاؼي ١ْر١ٚت َٞ باظ١ْٜٞ ب ١َُٝ زٜطاغ١ٜ١ن٢ ئ٠ٚ١ به١ٜٔ ن١ غ ١ض ئ
َٝٞ ئ١ٚ قائ٣١ٜ١ُٝ ن١ َف٠ٚ١ظ١ٜ  ٢َُٜ نٛضزغتإ ب١ث َٝػتا ت١َاؾا به١ٜٔ ي١ ١ٖض ١َُٝ ئ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ئ١ط١ض ئ

١َُٝ ت١قػُٝٞ به١ٜٔ بؤَإ ز٠ضز٠ن٣َٚ١ بؤ ق١ُٝت٢ نٛضغٞ ئ١ط١ض ي١ ) %( خ١َيه٢ 111زاٜت١ٝ ز٠غت٢ ئ
َٝت١ )نٛضزغتإ ز٠ْط بسا، قٝ %( بسض٣َ، 111( ١ٖظاض ز٠ْط، ئ١ط١ض ي١ )١ُ38ت٢ نٛضغٞ ي١ نٛضزغتاْسا ز٠ب

َٝط ) ١ٜ٠َٛٝ ١ٖٚي َُٝا٢ْ )95ب١ٚ ؾ َٜو ظٜاز ٚ 33( نٛضغٞ، زٖؤى )49( نٛضغٞ، غً ( نٛضغٞ ت١قطٜب١ٕ ن١غط
َٝت٠ٚ١، َٓٝ َٝري شَاض٠ ن١ّ ١ٜ١ٖ، نٛضغ١ٝى ز٠َ ًَ َٜص٣٠ ٜإ با ب َٝو ي١ٚ ؾاضا١ْ ض َٝت ٚ ١ٜن ٣ ز٠ْطس٠ض ئ١ط١ض ب

َٜص٣٠ ز٠ْطسإ زائ١ُٕٝ زٖؤى  َٝه٢ ٠ٚنٛ زٖؤى ض َٜٓ َٜص٣٠ ب١ؾساضٜهطزٕ ظٜاز بٛٚ، بؤ صي١ْٚٛ ي١ ؾٛ ظٜاز بٛٚ ض
َٝت٠ٚ١ ئ١ط١ض ) َٜص٠ن١ ط١ٜؿت١ 85ظؤض ب١ضظ ز٠ب َٜص٣٠ ب١ؾساضٜهطز٢ْ ٖاٚٚآلتٝإ ي١ ئٝٓتٝدابات ض َٞ، ض %( ب
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ظاض ز٠ْط بؤ ١ٖض نٛضغ١ٝى، بؤ صي١ْٚٛ ي١ ( 35١ٖ%( ئ١ٚ نات١ ق١ُٝت٢ نٛضغٞ ت١قطٜب١ٕ ز٠طات١ )85)
َٜص٠ن١ ي١  ٠ٚ١َُٓٝ ض َُٝا٢ْ ن١َو٠ بؤ١ٜ ب١ صي١ْٚٛ ز٠ٖ َٜص٣٠ ب١ؾساضٜهطزٕ ي١ غً َُٝا٢ْ ن١ زائ١ُٕٝ ض غً

َٞ، ْعٜه٣١ ت١قطٜب١ٕ ز٠طات١ )71) ١ٜ٠َٛٝ ١ٜى 33( ١ٖظاض ٜإ )31%( ب َٝتٛ ب١ّ ؾ ( ١ٖظاض ز٠ْط، ئ١ط١ض ب
َٞ، ز٠ْط٢ زٖؤى ت١ئػري َٞ باظ١ْٜٞ ب َٝتٛ غ َُٝا٢ْ، ب١آلّ ئ١ط١ض ب ًَ َٞ ي١ غ ٣ ي١ غ١ض ق١ُٝت٢ نٛضغٞ ز٠ب

َٝت٠ٚ١ شَاض٣٠  َٞ، ١ٖض ن١ْس ب١ؾساض٣ بهط٣َ ق١ُٝت٢ نٛضغٞ ي١ زٖؤى ١ٖض ن١ْس ب١ضظ ب باظ١ْٜٞ ب
َٞ ْاث١ض ٣َ، ن١ٚات١ َْٛار١غ٣١ ب١ؾساضٜهطزٕ ي١ ْاٚ زٖؤى ١ٖض ن١ْس ظؤضتطٜـ  نٛضغ١ٝنإ ي١ ٖٞ خؤٜإ ت

َٞ ق١ُٝت٢  َٟ شَاض٣٠ نٛضغٞ ظٜاز ْانات بؤ ب َٞ ْاث١ض  َٝت٠ٚ١، ب١آلّ ي١ زٖؤى ت َٞ ب١ضظ ز٠ب نٛضغٞ ب١َي
َٞ ي١ غ١ض  َٜت١ ١ٜى باظ١ْٜٞ ئ١َ١ زٜػإ ت١ئػري٣ ز٠ب َٝه١ٚا٠ٚ١ْ ئ١ط١ض بهط ١َٜٓض٠نا٢ْ زٖؤى، ب١آلّ ب١ ث ْٛ

َُٝا٢ْ ) َٜيَن11ز٠ْط١نإ بؤ١ٜ ئ١ّ قائ١ٜ١ُٝ خ١تاٟ ن١ٝٝ بؤ صي١ْٚٛ ي١ غً َٞ ي١ب١ض ( نٛضغٞ ز ، ب١آلّ ز٠ب
َٞ ١ٖظاض ز٠ْط٢  ئ٣٠ٚ١ ي١ زٖؤى شَاض٣٠ ز٠ْطس٠ض ظؤض ب١ؾساض٣ نطز٠ٚٚ بؤ ١ٖض نٛضغ١ٝى زٚٚ ١ٖظاض غ
 َِٝ َٝبط١ٕ زٜاض٠ َٔ ث َِٝ ت َٝيَن، ٖٝٛازاضّ ي خبات١ غ١ض نٛضغ١ٝن٣١ بؤ ئ٣٠ٚ١ ق١ُٝت٢ نٛضغ١ٝن٣١ ب١ز٠غت ب

َٞ باظ١ْٜٞ بٝه١ ١َُٝ ب١ غ َٝتٛ ئ ٜٔ ٠ٚنٛ ٚئ شَاض٣٠ زاْٝؿتٛإ ١ٜع٢ٓ ب١ؾساضٜهطز٢ْ ٚا١ٜ ئ١َ١ف ئ١ط١ض ب
 َٞ َٜه٢ تط، ٚ ظ٠ض٠ض٣ ث َٝو ١ٖضن١ْس ب١ؾساض٣ بهات ت١ئػري ْانات١ غ١ض ؾاض َٜٓ زاْٝؿتٛإ ي١ ١ٖض ؾٛ
َٝو يٝػت ١ٜ١ٖ، ئ١ط١ض ١ٜى  َٝري ئ٠ٚ١ َٛؾه٣١ًٝ ئ١ٜ٠ٚ١ نؤ١ََي ًَ َٝو ي١ٚا١ٜ١ْ ب ْاط٢َْ١ٜ١، ب١آلّ ن١غاْ

َٞ ْاطات١ نٛ َٝٓت٠ٚ١ باظ١ْٜٞ ١ْب َٝري ي١ٚا١ٜ١ْ ق١ُٝت٢ نٛضغٞ بؤ سي ًَ َٝه١ٚا٠ٚ١ْ ئ١ط١ض با ب ضغٞ ٜإ ب١ ث
١َُٝ ز٠تٛاْري بط ط١ٜ١ن٢ بؤ ظٜاز به١ٜٔ  َٝت٠ٚ١، ئ َٓٝ َٝط بؤ سي َُٝا٢ْ ي١ ١ٖٚي ي١ٚا١ٜ١ْ شَاض١ٜ٠ى ي١ زٖؤى ي١ غً

َٝري ئ١ٚ قائُٝا٣١ْ ن١ ١ْط١ٜؿت١ْٚٛ نٛضغٞ ٜإ بؤ  ًَ صي١ْٚٛ شَاض٣٠ ي١ َازز٠ن١ ئ١ٜٚـ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ب
َٝٔ، ٠ٚنٛ ي١ ئٝٓتٝدابات٢ غاَي٢  َٝهٝإ َا٠ٚت٠ٚ١ ي١ ١ٖض َٛسار١ظ١ٜ٠ى نٛضغٞ ت١عٜٛع٣ زابٓ ٣ 3111ز٠ْط

١َٓٝٝ غ١ض  ١َُٝ ب َٝطام بٛٚ، ئ ١َٜٓضا٢ْ ب١غسا ١ٖبٛٚ، ب١آلّ زٜاض٠ ئ١َ١ ي١ غ١ض َػت١ٚا٣ ع ئ١دم٢ْ١َٛ ْٛ
َٝٔ، ئ١ّ نٛضغٞ ت١ع َٜٔ ب١ٚ قائُٝا٣١ْ ن١ َػت١ٚا٣ نٛضزغتإ نٛضغٞ ت١عٜٛع٣ زابٓ ٜٛع١ٜ ز٠زض

 َٞ َٜت٠ٚ١ ئ١ٚنات١ ب١ث َٞ َٛسار١ظ٠ٜإ بؤ نؤز٠نط )اق٣ٛ ايباقٞ  ١ْط١ٜؿتٕٛٚ ب١ نٛضغٞ ز٠ْط١نا٢ْ ١ٖض غ
َٝٓا٠ٚ ب١آلّ شَاض٣٠  َٝٓا٠ٚ ٜإ نٛضغٝإ ب١ ز٠غت ٖ ط١ٚض٠تطٜٔ ئ١ٚ قائُٝا٣١ْ ن١ نٛضغٝإ ب١ز٠غت ١ْٖ

َٞ َٛسا َٝهٝإ بؤ َا٠ٚت٠ٚ١ ي١ ١ٖض غ ر١ظ٠ ئ١ّ نٛضغٞ ت١عٜٛعا١ْ بسض٣َ ب١ٚ خ١َيها١ْ ٜإ ب١ٚ قائُٝا١ْ، ز٠ْط
َٝو ي١ ظاخؤ  ٍَ ز٠ْط َٝط ي١ ١َٖي١د١ ي١ط١ َٞ ز٠ْط َٝسا١ٜ ن١ؽ ز٠ْط٢ ْار١ٚت َٝهٝإ ت َِٝ ٚا١ٜ ع١زاي١ت ئ١َ١ف ث

َٝه١ٚا٠ٚ١ْ ئ١ط١ض ١ٜى باظْ َٜت٠ٚ١ ٖٝض ت١ئػري ي٠ٚ١ ْانات ظ٠ض٠ض ي١ نٛضغ١ٝن١ بسا، ب١آلّ ب١ ث َٞ نؤ ز٠نط ١ ب
َٜص٣٠  َٜٓا٣١ْ ض ٍَ ئ١ٚ ؾٛ َٝسا ظؤض٠ ي١ط١ َٜص٣٠ ب١ؾساضٜهطزْٝإ ت َٜٓا٣١ْ ن١ ض ب١ت١ئهٝس ئ١ٚ ؾٛ
َٝسا ن١َ١، ١ٜع٢ٓ ب١ؾساض٣ نطزٕ ي١ ئٝٓتٝدابات، ئ١َ١ ظ٠ض٠ض ي١ٚا١ْ ز٠زات ن١ ن١َو  ب١ؾساضٜهطزْٝإ ت

َٜت١ ث١ضي١َإ، بؤ١ٜ َٔ ث ١َٜٓضٜإ ن١َو ز َٞ بؤ ب١ؾساضٜهطزٕ ْٛ َٞ ز٠نط٣َ، خ١َيو ز٠ن َٝهٝإ ي َِٝ ٚا١ٜ ظَٚيُ
َٞ باظ١ٜٝ١ْف ٠ٚنٛ ٚئ بط ط١ٜ١ن٢ بؤ ظٜاز به١ٜٔ ن١  َٞ باظ١ْٜٞ، ٚ ئ١ٚ غ َٝت١ غ َٝس ز٠ن١ّ ن١ بب بؤ١ٜ ئَٛ
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َٜت٠ٚ١،  ز٠ْط٢ ٖٝض ن١ؽ ١ْر١ٚت٢َ ٖٝض قائ١ٜ١ُٝى ١ْر١ٚت٢َ، ٚ ١َٖٛٚ قائ١ُٝنإ ز٠ْط١ناْٝإ بؤ نؤ بهط
َٞ بسض )اق٣ٛ ايباقٞ ب١   ٣َ، غٛثاؽ.نٛضغٝإ ث

َٝطط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 
 ر١ضَٛٚ َاَؤغتا رطَإ،
َٜع رطَإ ععايسٜٔ حمُٛز:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٞ باظ١ْٜٞ ي١نات٢ ١َٖي١ُت٢  َٜط ا٣ ثؿتطريِٜ ي١ قػ١نا٢ْ ناى بٝالٍ زٜاض٠ ١ٜى باظ١ْٜٞ ٚ غ زٜاض٠ ٚ

َٜع٠ زٜػإ ططرت زضٚغت ز٠نا ئ١ط١ض ٖات ٚ ١َٖيبصاضزٕ ٚ زٚاٜٞ ز ٠ضن٢ْٚٛ ب١ ئ١ْساَٞ ث١ضي١َإ ئ١ٚ ب١ض 
َٜع٠ ز٠نط٣َ ي١  َٞ زٜاض٠ ئ١ٚ ب١ض  َٞ، بؤ صي١ْٚٛ نات٢ ١َٖي١ُت٢ ١َٖيبصاضزٕ ئ١ط١ض ١ٜى باظ١ْٜٞ ب ١ٜى باظ١ْٜٞ ب

َٞ ١َٖي١ُت١ن٣١ ١َٖيبصاضزٕ بهات، ٚ ي١ نات٢ ب٢ْٚٛ ب١ ئ١ْس ا٢َ ث١ضي١َإ غ١ضتا غ١ض٣ نٛضزغتإ ز٠ب
َٝؿ٣١ ٖاٚٚآلتٝإ بهات ي١ غ١ضتاغ١ض٣ نٛضزغتإ، ي١ب١ض ئ٣٠ٚ١ ب١ ١ٜى قائ١ُٝ ز٠ْط٢  ب١زٚازانٕٛٚ بؤ ن
 ،َٞ َٜع٠ زٜاض٠ ن١ نات٢ ١ٜى باظ١ْٜٞ ب َٞ زضا٠ٚ، ئ٠ٚ١ خاَيٞ ١ٜن١ّ، ز٠ّٚٚ: ئ١ٚ ئ١ْساّ ث١ضي١َا١ْ ب١ض  ث

١َٜٓض٣ ٖٝض ْاٚن١ٜ١ن٢ زٜاضٜهطاٚ ١ْٝ، ي١ب١ض ئ٣٠ٚ١ ي١  غ١ض ْاٚن١ن٣١ خؤ٣ ١َٖي١ٓبصٜطزضا١ٜ، ي١ غ١ض ْٛ
 َٜٔ ١َٜٓض٠ن١ ْازض٣َ، ب١َيهٛ ال١ْ١ٜ غٝاغ١ٝنإ ز َٜطزضا١ٜ، ثاؾإ ططْط٢ ١ْٖس٠ ب١ ْٛ ئ١غاغٞ ١ٜى يٝػت ١َٖيبص
زاب١ؾٞ ئ١ٚ ئ١ْساَا١ْ ز٠ن١ٕ ب١ غ١ض ْاٚن١نإ، خاَيٞ تط ب١ض اغيت ؾ١ضت ١ْٝ ١َٖٛٚ ْاٚن١نإ ئ١ْسا٢َ 

َٞ ١ٖض ْاٚن١ٜ١ى، ث١ضي١َاْٝإ ب١ضن٣َٚ١ َٞ باظ١ْ ب َٞ، ب١آلّ ئ١ط١ض ٖاتٛ ب١ غ ، ئ١ط١ض ٖاتٛ ب١ ١ٜى باظ١ْ ب
 ١َٜٓ ٜإ ١ٖض زائري١ٜ٠ى ٜإ ١ٖض باظ١ٜ١ْى ئ١ْساَٞ ث١ضي١َا٢ْ خؤ٣ ب١ضز٠ن٣َٚ١، ي١ب١ض ئ٣٠ٚ١ ي١ٚ ؾٛ

 خؤ٣ ناْسٜس نطز٠ٚٚ، غٛثاؽ.
َٝطري٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ َٜع ز. سػٔ حمُس غٛض٠/ د  :ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ئاؾت٢ خإ، 
َٜع ئاؾت٢ ععٜع قاحل:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜسا غ١ضنا٠ٚ ز٠طط٣َ ن١ ئ١ٚ ن١غا٣١ْ ن١ ز٠ب١ٓ  َٞ ي١ٚ َٞ زائري٣٠ ئٝٓتٝدابٞ ب َٔ ب١ضططٜهطزمن ي٣٠ٚ١ ن١ غ
َٝه٢ ١َٜٓضا١ٜت٢  ْاٚن١ٜٞ ز٠تٛأْ ضؤَي ١َٜٓض، ٚ خؤٜإ ناْسٜس ز٠ن١ٕ ظٜاتط ي١ غ١ض ب١َٓا٣ ْٛ ط١ٚض٠ٜإ  ْٛ

َٝهسا ن١ ئ١ٚا٣١ْ ي١ ١ٜى  َٝٞ ١َْتٝك١نا٢ْ خؤٜإ ي١ نات َٝٞ ز٠ٚتط٣َ ت١َػًٝٞ ١َْتكٞ، ب١ث َٞ ن١ ث ١ٖب
٢َٝ ئ١ٚ  زائري٣٠ ئٝٓتٝدابٝسا ئ١ٚا٣١ْ ي١ غ١ض ب١َٓا٣ ْٝؿتُٝا٢ْ ز٠ن١ْٚ١ ْاٚ ضناب١ض٠ٚ١ٜ ن١ ظؤض داض ب١ث

َُٝ ٢َُٜ نٛضغتاْٝـ د َٝطاقسا بؤ ١ٖض َٝص٣٠ٚٚ ب١ زاخ٠ٚ١ ي١ ع َٜو َ ١َٜٓض َٜو، ٜإ ْٛ ا٠ٚ ظؤض ظ٠ظي١ت١ ناْسٜس
َٞ بسات ٚ  بتٛا٢َْ ي١ غ١ض ئاغت٢ ن١ْس َٛسار١ظ١ٜ٠ى ت١َػًٝٞ تٛاْانا٢ْ خؤ٣ بها، ن١ خ١َيو َتُا٣١ْ ث
٢َُٜ نٛضزغتاْسا ثط ؤغ١ٜ١ن٢ تاظ١ٜ٠، ٚ  َٞ بسات، بؤ١ٜ ي١ب١ض ئ٣٠ٚ١ ثط ؤغ٣١ زضيٛنطاغ١ٝت ي١ ١ٖض ز٠ْط٢ ث

غ١ض٠تا١ٜن٢ تاظ١ٜ٠، ئ١َ١ ٚا ز٠نات ن١ ناْسٜس ٜإ ئ١ٚ ن١غ٣١ ن١ خؤ٣ َتُا٣١ْ خ١َيو ب١ ز٠ْطس٠ض 
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َٞ ئ١ٚ ضٜػاي١ٜ١ ب١ خ١َيو بط٢َْ١ٜ١ ن١  َٜط٣َ ي١ غ١ض ب١َٓا٣ ْاٚن١ن٣١ خؤ٣ ئ١نتٝظ تط بتٛاْ ١َٖيس٠بص
َٞ بهات، بؤ١ٜ ضناب١ضا١ٜت٢ ي١ غ١ض ئاغت٢ َٛسار١ظ٠ بؤ ثط ؤغ١ٜ١ن٢ زضيٛنطاغٞ ن١ تاظ٠  خ١َيو َتُا٣١ْ ث

َٜو ي١ ْاٚن١ط١ض٣ ي١ ز ضٚغت بْٛٚسا١ٜ ئاغاْو٠ ط١ض ن٢ ظؤض داض ض٠خ١ٓ ي١ّ غٝػت١َ١ ز٠طري٣َ ن١ دؤض
َٝؿَٛٚإ بَٝٓٝٛا١ْ  ٢َُٜ نٛضزغتإ ب١ بط ٚا٣ َٔ ي١ ت١دطٚب٣١ ث َٝػتا ١ٖض زضٚغت ز٠نط٣َ، ب١آلّ ي١ ئ

َٞ زانؤن٢ ي١ ١َٜٓض٣ ١َْتٝك١ ظؤض باؾو ز٠تٛاْ َٝساٜٚػت٢ ٚ ن١ّ ٚ  ب١تاٜب١ت نٛاض غاَيٞ ضابٛضزٚٚ ن١ ْٛ ث
َٝه٢ تط ئ١ٜ٠ٚ١ن١ ب١ض اغت٢ ئ١َ١  َٝت١ ث١ضي١َإ، ٚ خاَي َٝت بٞ ط١ٜ١ْ نٛض ٣ ْاٚن١ن٣١ خؤ٣ بهات ٚ بتٛاْ
َٝو ي١ ز٠ْطس٠ض ب١  ٍَ ئ٣٠ٚ١ ْٝػب١ت َٝذي، ي١ب١ض ئ٣٠ٚ١ ن١ ي١ط١ َٓٝ َٞ ١َبس٠ئ٢ ع١زاي١ت به١غج ظٜاتط ز٠تٛاْ

َٝسا ْٝػب١ت٢ ز٠ْطس٠ض رري ؤ ز٠ض ٚات، ب١آلّ ْٝػب١ت٢ ظؤض٣ نٛضغ١ٝنإ  َٜت٠ٚ١ بؤ ئ١ٚ ْاٚن٣١ٜ١ ن١ ت ز٠ط١ض 
َٜه٢ ظؤض ز٠طري٣ ي١ ئرياز٣٠ ئ١ٚ ن١غ٣١ ن١  َٜع َٝه٢ تط ب١ ال٣ ٠ٚ١َٓ ططٜٓط١ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ض َٝسا ظؤض٠، ٚ خاَي ت
َٜعض٣َ، ب١اَلّ ي١ّ  ز٠ْط ز٠زات، نْٛه١ ئ١َ١ ي١ب١ضز٠ّ ١ٜى زائري١ٜٝ٠ ظٜاتط ١َغاي٢ نٛت١ً غٝاغ١ٝنإ ز٠ثاض

٠ زائري١ٜٝ٠ ظٜاتط ئٝشتريا٢َ ئرياز٣٠ ئ١ٚ ن١غا١ْ ز٠طري٣َ ن١ ْاخدي ن١ ز٠نٔ ز٠ْط ز٠ز٠ٕ، ب١ٚ ثاغا٣٠ٚ  رط
١َٜٓض٣ ضاغت١ق٣١ٓٝ خؤ٣  ن١ ١َٖٝؿ١ ز٠ْطس٠ض ز٣َٚ١ٜ٠، ب١ ال٠ٚ١ٜ ططْٝط ١ْٝ ئ١ٚ سعب١ ز٣َٚ١ٜ٠ ْٛ

١َُٝ ي١ب١ َٝط٠زا ئ٠ٚ١ غ١ضنا٠ٚ ز٠طط٣َ ن١ ئاٜا ئ َٜت١ ث١ضي١َإ، بؤ١ٜ ي َٝط ض ز٠ّ ئ٠ٚ١ زأٜ ئرياز٣٠ ْاخب بٓ
َِٝ َٔ ئٝسض انِ  َٜه٢ تط ز٠َي َٜه٢ ظٜاتط بطري٣َ  ٜإ نٛت٣١ً غٝاغٞ ن١َؤٜ ز٠ْط٢ ب١ رري ؤ بط ٚا، َٔ داض َٜع ض
َٜت بؤ  َٝط ١َٜٓض٣ ضاغت١ق١ٓٝ ز٠ْ َٝو ي١ ز٠ْطسإ ب١ رري ؤ ز٠ض ٚا، ب١آلّ ْٛ َٝٛاظ٠ ْٝػب١ت ب٠ٚ١ ١ٜ١ٖ ن١ ي١ّ ؾ

 ث١ضي١َإ، غٛثاؽ.
َٜ  ع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ض 

َٞ ْا٠َٚإ ئٝدتٝاض نطز٠ٚٚ، ْٝعا١َٝن١ت بف١ضَٛٚ؟ َٞ، ئ١ٚ غ َٝػتا ئ٣٠ٚ١ ن١ ز٣َٚ١ٜ٠ ١ٜى باظ١ْٜٞ ب  ئ
َٜع عبسايػالّ  قسٜل: َكطأ٢ ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜع غ١ َٜع ث٠ٜٛ١ْس٣ ب٣٠ٚ١ ن١ ت١ئٝس٣ ئ٠ٚ١ ز٠نات، ْانات، ب١ض  ضؤنٞ ث١ضي١َإ، َٔ س١ظ ز٠ن١ّ، ب١ض

َٝط٠ ١ْب٣ٚٛ، َٔ ْٛقت٣١ ْٝعاَِٝ ي١ غ١ض ئ١ٜ٠ٚ١ زاٚا  َِٝ ططت د١ْابت ي َٜٞ ي َٝطري٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ طٛ د
َُٝا٢ْ  َٜص٣٠ زاْٝؿتٛإ ي١ زٖؤى ٚ غً َٜع ساد٢ بٝالٍ نطز٣ ي١ غ١ض ظٜازب٢ْٚٛ ض ز٠ن١ّ ئ١ٚ قػا٣١ْ ن١ ب١ض 

 ١ به١،َٔ زاٚا ز٠ن١ّ، تؤ ثاؾإ قػ
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 

 نان١ باؽ ي٠ٚ١ ١ْنطا٠ٚ بطاّ، ١ْن١ؽ باغٞ نطز٠ٚٚٚ ١ْ قػ١ٜ١ن٢ ٚا نطا٠ٚ، 
َٜع عبسايػالّ   قسٜل: َكطأ٢ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝط٠ ١ْب٣ٚٛ،  تؤ ي

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ   نٛضزغتإ:ب١ض 
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َٝط٠ بّٛٚ، ر١ضَٛٚ ز. سػٔ، َٝط٠ بّٛٚ ن١ ناى سادٞ بٝالٍ قػ٣١ نطز ي  ي
 

َٝطري٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َٜٓنا٢ْ تط،  َٞ ْٝػب١ت٢ سعٚض ي١ زٖؤى ظٜاتط٠ ي١ ؾٛ َٝط١ٜؿتّٛٚ ن١ ناى سادٞ بٝالٍ ز٠َي ببٛض٠، َٔ ٚا ت
 ١ى شَاض٣٠ زاْٝؿتٛإ، َٔ ت١غ١ٚض ز٠ن١ّ ١ٖض ٚا٣ طٛتيَب، غٛثاؽ.ْ

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 
َٟ ي١ زٖؤى  َٞ خ١َيو ظٜاتط ز َٞ نٞ ت١ٚاٚ ز٠ن٣١، ناى ساد٢ بٝالٍ ز٠َي َٝو ن١ ١ْٚتطاب ناى عبسايػالّ ؾت

 َاض٣٠ ز٠ْطس٠ض ظؤض بيَب، ر١ضَٛٚز٠ْط ز٠زا ١َغ١ي١ٕ، باغٞ ي٠ٚ١ نطز٠ٚٚ، ١ْى ش
َٜع عبسايػالّ   قسٜل: َكطف٢ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 َِٝ َِٝ، ثاؾإ ز٠ضّ به١ٕ ي١ قاع١، ب١ؽ با قػ١ به١ّ س١قٞ خؤ١َ، َٔ ْاَي َٞ ز٠َي َٞ َٔ ن ب١ؽ غ١بطتإ ١ٖب

١َُٝ َٜع ساد٢ بٝالٍ بؤ ئ َٝت، ب١ض  ؾ١ضس٢ نطز، نؤٕ ئ١ط١ض  ْٛقت١ ْٝعا١َٝ ئ١ط١ض ب١ع١قًٞ َٔ ْٝعا٢َ ١ْب
َٝت،  َٓٝ َٜعطا١ٜن٢ تط، نْٛه١ ٠ٚنٛ خؤ٣ ز٠َ َٞ ي١ غ١ض ثاض َٜعطا١ٜى ناضٜط١ض٣ ْاب ظٜازب٢ْٚٛ زاْٝؿتٛإ ي١ ثاض
َِٝ ئ١ٚ قػ١ٜ١ ي١ ض٣ٚٚ ئٝشػائ٠ٚ١ٝ ضاغت ْانات،  َٝٓا، َٔ ز٠َي ٜٚػت٢ بؤ ئ١ّ ١ْٗ١َد١ صي١ٜ١ْٚٛن٢ ٖ

َٜعطا١ٜى ظ ٜاز بٛٚ، شَاض٣٠ ئ١ٚ نٛضغٝا٣١ْ بؤ ئ١ٜٚـ ت١ضخاْهطا٠ٚ نْٛه١ ئ١ط١ض شَاض٣٠ زاْٝؿتٛاْٞ ثاض
 َٞ َٞ نٛضغٝت زاْا٠ٚ ١ٖتا ١ٖتاٜٞ غ َٝيَن، خؤ تؤ بؤ َٔ غ َٞ باظ١ْٜٞ ١َعٓا٣ ْاَ َٞ ظٜاز بهط٣َ، ئ١ط١ض ْا غ ز٠ب
َٝٔ، نْٛه١ ي١ ض٣ٚٚ ع٠ٚ١ًُٝ قػ١ن١ ضاغت ١ْٝ، َٓٝـ طَٛامن ١ٜ١ٖ ي١ ض٣ٚٚ غٝاغ٠ٚ١ٝ بعات  َٓٝ نٛضغٞ ْاَ

 زاْٝؿتٛاْٞ َٛسار١ظ٣٠ زٖؤى نطا زاٚا ز٠ن١ّ ئ١ٚ صي١ٜ١ْٚٛ ي١ ثط ؤتؤنؤٍ ١َغح بهط٣َ، غٛثاؽ. ظٜازب٢ْٚٛ
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 

َٞ ْاَٚإ ْٛٚغ٠ٛٝ، )غؤظإ خإ، ز. اظيس،  َٝػتا غ َُٝإ ٚا١ٜ ؾت٢ ٚا باؽ ١ْنطا٠ٚ، ئ ١َُٝ ث ع١ي١ نٛيري ئ
 ر١ضَٛٚ غؤظإ خإ، ناضٚإ قاحل( 

َٜع غؤظإ ؾٗاب ْٛض٣:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ ي١ غاَي٢  َٞ، ئ َُٜإ ي١ خؤيإ ْاب َٝت٠ٚ١، نْٛه١ طٛ َٜو ز٠ْط ن١ّ ب َٜص٠ٟ ي١  1993ٖٝٛازاضّ تؤظ ض
(7َٞ  %(َإ زاْا ٚشيإ ئ١ط١ض ٖاتٛ سٝعب١نإ ئ١ٚا٣١ْ َٛؾاض٠ن١ٜإ نطز بؤ ن١ْٚٛ ْاٚ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ ز٠ب

َٝٓٔ، خؤيإ بُٝٓٝإ ب١ نا٣ٚ خؤَإ نٞ بٛٚ ١ْتٝذ١ن٣١ ٚ ئ١دما١َن٣١، 7ئ١ّ ْٝػب١ت٣١ ي١ ) %( ب
َٞ باظ١ْ ظ٠ض٠ض ي١ سعب١  بؤ١ٜ ئ١ٚ ت١ٚاظ٣١ْ بؤ ثاضاغت٢ٓ ئ١ّ رط٠ ض٠ْط١ٝ ٚ ئ١ٚ رط٠ سعب١ٝ، زاْا٢ْ غ

١َُٝ باؽ ي١ زضيٛنطاغ١ٝت ٚ ت١ع١زٚز١ٜت ٚ رط٠ سٝعبٞ ز ٠ٚ١َٜٓٝ ب١ بهٛٚن١نإ ز٠زا، ئ١ط١ض ئ ٠ن١ٜٔ ز
َٜه٢ زٜه١ ْٝػب٣١ ي١ ) َٝٛاظ ١َُٝ 7ؾ ٍَ ٖاٚٚآلتٝا٢ْ خؤَاْسا ئ َٞ غ١ضٜح بري ي١ط١ ٠ٚ١َٓٝٝ، ز٠ب %( زاز٠ْ
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َٞ باظ١ْٜٞ ز٠ٜٓري ز٠ٜه١ٜٔ ب١ صي١ْٚٛ ٚ بٝاْٛٚ بؤ ئ٣٠ٚ١ 7ز٠َا٣َٚ١ْ ْٝػب١ت٢ ي١ ) َٜت٠ٚ١ ٜإ غ %(ن١ بط١ض 
َٝت  ١َدايٞ سٝعب١ بهٛٚن١نإ ٚ ط١ؾ٣١ زضيٛنطاغٞ  ي١ّ َٝو ن١ ١ٜى باظ١ْ ز٠ب َٜعإ نات ٚآلت١ ١ْز٠ٜٔ، ب١ض 

َٝػتا، سٝعب١ بهٛن١نإ ز٠ْط١ناْٝإ ) ( ئ١ْسا٢َ ١ٜ١ٖ ي١ٚ ؾاض 111َٔ زٜفاع ي١ سٝعب١ ط١ٚض٠نإ ْان١ّ ئ
(٣ ١ٜ١ٖ ي١ّ ؾاضؤنه٣١ٜ١ تط ي١ نؤتاٜٞ نؤ٣ ز٠نات٠ٚ١ ئ١ٚ 951(٣ تط٣ ١ٜ١ٖ ي١ٚ ؾاضؤنه١ٜ١ )151)

َٝت١ ٖؤ٣ ئ١ َٝه٢ ز٠ْطا١ْ ز٠ب َٝت١ خا٢ْ٠ٚ ١ٜى نٛضغٞ بؤ سعبٝه٢ بهٛٚى َاْا٣ ئ١ٜ٠ٚ١ ز٠ْط ٣٠ٚ بب
َٝو ن١ غ١ٜط٣ َازز٣٠ ) َٜعإ نات (٣ 3دٝاٚاظ٠ ١َعٓا٣ ئ١ٜ٠ٚ١ رط٠ ز٠ْط١ٝ، رط٠ ض٠ْط١ٝ، زضيٛنطاغ١ٝٝ، ب١ض 

١َٜٓضا١ٜت٢ ي١ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ ْٝؿتُٝ ْٛ :َٞ ا١ْٝ قا٢ْْٛ ١َٖيبصاضز٢ْ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ به١ٜٔ ز٠َي
َٜعإ ئ١ّ  َٝت، ب١ض  ١َٜٓض٣ ط١ي١ ي١ غ١ض ئاغت٢ ْٝؿتُٝا١ْن١َإ ز٠ب ْٛ ،َٞ ي١ غ١ض ئاغت٢ ْٝؿتُٝإ ز٠ب
َٜٝٛػت٢  َٝه١، ئ١ّ ْٝؿتُٝا١َْإ ث َُٜ َٝؿتا ١ٖض َٝؿتا ١ْبؤت١ ز٠َٚي١ت، ئ١ّ ْٝؿتُٝا١َْإ ٖ ْٝؿتُٝا١َْإ ٖ

َٞ ي١ نؤ ز٠ْط١ٝنسا ي١ ناتٞ ١َٖيبصاضزْسا ١َٖٛٚ ز َٞ ئ٣٠ٚ١ ئ١ط١ض ٖٝض ١ْب َٝه٠ٚ١ ب١ب ٠ْط ٚ ض٠ْط١نإ ث
١َٜٓضا١ٜت٢ به١ٜٔ، ن٣١ ب١ٜٓٚٛ ز٠َٚي١ت ي١ غ١ض  َٝو ١َسطّٚ به١ٜٔ ي١ غ١ض ئاغت٢ ْٝؿتُٝا١ْن١َإ ْٛ ال١ْٜ
َٝػتا ْٝؿتُٝا١ْن١َإ  ١َٜٓضا١ٜت٢ به١ٜٔ، ئ ئاغت٢ ق١ظا ي١ غ١ض ئاغت٢ ْاس١ٝ ي١ غ١ض ئاغت٢ طْٛس ز٠تٛاْري ْٛ

َٜٝٛػت٢ ب١ ١ََٖٛٚا١ْ ٠ٚى  ١َٜٓض٣ ت١ْٗا ث ١َٜٓضا١ٜت٢ به١ٜٔ، َٔ ي١ّ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتا١ْزا ْٛ ٖاٚٚآلتٞ ْٛ
َٜٔ ي١ّ  َٝت ناّ ؾٛ َٝؿ١ٜ١نٝإ ١ٖب َٝطٜؿِ، ٚ ي١ ن٣َٛ ن َُٝا٢ْ ِْٝ، ٖٞ زٖؤنٝؿِ، ٖٞ ١ٖٚي ؾاض٣ غً
١َٜٓض٣ ئ١ّ  ١َٜٓض٣ ئ١ّ ط١ي١ّ، ْٛ ٠َٛٝ نطزبّٛٚ ب١ ز٠ْط٠ٚ١ٝ ٖاتّٛٚ، َٔ ْٛ نٛضزغتا١ْ ث٠ٜٛ١ْس٣ ث

ٍَ ١ٜى باظ١ّْ، غٛثاؽ.ْٝؿتٝ  ُا١ّْ، بؤ١ٜ ي١ط١
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ز. اظيس،
َٜع ز. اظيس ابطاِٖٝ ع٢ً )٠ٚضتٞ(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝت ي١ب١ض ئ ٢َُٜ نٛضزغتإ ١ٜى باظ٣١ْ ١َٖيبصاضزٕ ب ٍَ ئ٠ٚ١ّ ن١ ١ٖض ١ٚ ٖؤٜا١ْ َٓٝـ ب١ض اغت٢ ي١ط١

َٝو ي١  َٝه٢ نٛضزغتإ ي١ زٜٗات َٜٓ ب١ض اغت٢، ١ٜن١ّ: ز٠ْط٢ ز٠ْطس٠ض ظٜاتط سٝػابٞ بؤ ز٠نط٣َ ن١ ي١ ١ٖض ؾٛ
َٝو ن١  َٜت٠ٚ١ سٝػاب بؤ ز٠ْط١ن٣١ ز٠نط٣َ ب١تاٜب١ت٢ ي١ ساَي١ت َٜو ز٠ْط١ن٣١ نؤ ز٠نط َٜو ي١ غ١ض غٓٛٚض ؾاض

َٝو نْٛه١ غٝػت٢َ١  َٝو ٜإ يٝػت َٝو ٜإ سعب َٞ ن١ؽ ب١غ١ض٠ٚ٠ ئ١ط١ض نٝاْ ١َٖيبصاضز١ْن١ ٚا١ٜ ن١ غ
َٜت٠ٚ١ ئٝعتباض ظٜاتط بؤ ز٠ْط٢  َٞ، ئ١ٚ ز٠ْط١ نؤ ز٠نط َٝو ب َٝٓٔ، ١َضز ١ْٝ ١ٖض سعب َٝو ب َٝو ث ز٠تٛأْ يٝػت
ز٠ْطس٠ض زاز٠ْط٣َ ن١ ز٠ْط١ن٣١ ْار١ٚت٢َ ي١ٚ ساَي١ت١زا، ز٠ّٚٚ: ٠ٚنٛ غؤظإ خإ باغٞ نطز بؤ سٝعب١ 

َٞ ١ْى ن١ْس باظ٣١ْ بهٛٚن١نإ باؾو٠، ٚ بؤ ي ٝػت ٚ نٝا١ْ بهٛٚن١نإ ن١ٚا١ٜ ١ٜى باظ٣١ْ ١َٖيبصاضزٕ ب
َٝٓا٢ْ نٛضغٞ بؤ سٝعب ٚ ق١ٚاض٠ ٚ سٝعب١ بهٛٚن١نإ ظٜاتط ز٠غت١ب١ض  ١َٖيبصاضزٕ، ٚ ؾاْػٞ ب١ز٠غت ٖ
َٝه١ٚا٠ٚ١ْ ئ١َ١ ي١ قاظادم٢ سٝعب١ ط١ٚض٠نا١ْ،  َٞ، ٚ ب١ ث َٞ ئ١ط١ض ٖاتٛ ١ٜى باظ٣١ْ ١َٖيبصاضزٕ ب ز٠ب
َٝت١  َٞ: ئ١ْسا٢َ ث١ضي١َإ ز٠ب ١َّٝٝ: ي١ ٜاغاٟ ١َٖيبصاضزٕ ن١ زاٚا٣ ١َٖٛاضنطزٕ ١ْنطا٠ٚ، ز٠َي َازز٣٠ غ
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َٞ، نْٛه١ ئ١َ١ ت١عسٌٜ ١ْنطا٠ٚ  َٝه١ٚا٣١ْ ئ١ّ َازز١ٜ٠ ز٠ب َٝطام ئ١َ١ ب١ ث ١َٜٓض٣ ط١يٞ نٛضزغتا٢ْ ع ْٛ
 :َٞ ٍَ ئ٠ٚ١ )عهٛ ايربملإ ميجٌ ؾعب نٛضزغتإ م ايعطام ،ز٠َي ١َُٝ ي١ َازز٣٠ ١ٜن١ّ ن١ ٚ ي١ط١ ؾسا ئ

ث١غ١ْسَإ نطز ن١ ت١عسًٜٞ َازز٣٠ ز٠ّٚٚ بٛٚ ١ّٖ ز٠ْط ز٠زض٣َ ب١ نٝا١ْن١ ب١ ت١ْٗا، ٚ ز٠ْط ز٠زض٣َ ب١ 
َٝهسا ت١ْٗا ز٠ْط ز٠زض٣َ ب١ نٝا١ْن١ ز٠ْط٢ ئ١ٚ  َٝه٠ٚ١، ن١ ٚابٛٚ ي١ ساَي١ت ناْسٜس٠ن١ ٚ ب١ نٝا١ْن١ف ث

َٝو  َٜٓ َٞ باظ١ْ بؤ ٖاٚٚآلت١ٝ ْار١ٚت٢َ ي١ ١ٖض ؾٛ َٝت٠ٚ١، ئٝٓذا ب١ض اغت٢ َٔ ثطغٝاض ز٠ن١ّ بؤ غ َٞ نؤ ز٠ب ب
َٜعطا ١ٜع٢ٓ ب١ض اغت٢ ئ١َ١ف دٝط٣١  َٝت ب١ ثاض َٞ، ئ٣١ ط١ضَٝإ، ١َٖي١د١ ن١ ز٠ب َٝٓر باظ١ْ ١ْب ث
َٝه٢ خؤ٣  ٢َُٜ نٛضزغتإ خػٛغ١ٝت َٛالس١ظ١ٜ٠، ٚ ي١ب١ض  ١َٖٛٚ ئ١ٚ ٖؤناضا١ْ، ٚ ي١ب١ض ئ٣٠ٚ١ ن١ ١ٖض

َٜعطانا٢ْ ١ٜ١ٖ، تاٜب ٢َُٜ نٛضزغتإ ٚ ثاض َٝٛإ ١ٖض َٞ دٝاٚاظ٣ به١ٜٔ ي١ ْ ١َُٝ ز٠ب ١شي١ْس٣ خؤ٣ ١ٜ١ٖ، ئ
 ٢َُٜ َٝطام، ي١ب١ض ئ١ٚ تاٜب١شي١ْس٣١ٜ ن١ ١ٖض ٚ ١ّٖ  نٛضزغتإ ١ٜ١ٖت٢ ن١ ١ّٖ ث١ضي١َإزٜه٣١ ع

َٜعطاناْٝؿٝإ ١ٖٕ، َٔ ثؿتطري٣ ي٠ٚ١ ز٠ن١ّ ن١ ت١ْٗا نٛضزغتإ ١ٜى ب اظ٣١ْ سه١َٛت٢ ١ٜ١ٖ، ٚ ثاض
َٞ، غٛثاؽ.                                                              ١َٖيبصاضزٕ ب

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 
 ر١ضَٛٚ ناى ناضٚإ
َٜع ناضٚإ قاحل اظيس:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َِٝ ٚا١ٜ ثطغٞ زضيٛنطاغٞ ي١ ٖ َٜه٢ تط بٛاض ١َْا ٠َٚيال َٔ ث َٝه٢ ٚا٣ بط ٠ٜٛ ن١ داض ٢َُٜ نٛضزغتإ ئاغت ١ض
بؤ ئ٣٠ٚ١ ن١ ب١ؽ سٝعب١ ز٠غ١آلتساض٠نإ، ب١ؽ سٝعب١ ط١ٚض٠نإ ي١ غاس١ن١ بٔ، خ١َيها٢ْ تط ن١ بري ٚ 
َٝو ئٝسٜعا٣ ئ٠ٚ١  َِٝ ئ١غت١َ١ ن١ خ١َيه َٞ، ٚ َٔ ظؤض ث بؤن٢ْٚٛ دٝاٚاظٜإ ١ٜ١ٖ ي١ٚ غاس١ سعٚٚضٜإ ١ْب

َٝت١ ْاٚ ئ١ٚ ث١ضي١َا١ْ، ئ١ٚ ث١ضي١َا١ْ ز٠نات ن١  ١َٜٓضا٢ْ ن١ّ ٚ بهٛٚى ٚ ئ١ّ ٚ ئ١ٚ ب ْٛ ٢ًَ َٝ غاس١ن١ ١ْٖ
 ٢َٜٓ َٞ ؾٛ َٞ، ئ١ٚ ث١ضي١َا١ْ ز٠ب َٝسا ب َٞ ز٠ْط ٚ ض٠ْط٢ دٝاٚاظ٣ ت َٞ، ئ١ٚ ث١ضي١َا١ْ ز٠ب َٞ ٠ٚ١ًَٕ ب ز٠ب

َٝس ز٠ن١ٜٔ ظؤض خ١َيه٢ دٝاٚا َٜت٠ٚ١ ن١ ئ١ٚ داض٠ ئَٛ َٞ بهط َٜت١ ْاٚ ئ١ٚ ث١ضي١َا١ْ خ١َيه٢ تطٜؿ٢ ي ظ ز
َٝٞ َازز٠ ) ٢َُٜ نٛضزغتإ ي١ ثطؤش٣٠ 41ب١ث َٞ ئٝكطاض ب٠ٚ١نطا٠ٚ ي١ ز٠غتٛض٣ ١ٖض (٣ ز٠غتٛض بط ط١ غ

َٞ دٝاٚاظ٣ بؤ ن٢ْٚٛ غٝاغٞ،  ١َٜٓض٣ ط١يٞ نٛضزغتا١ْ ب١ب ز٠غتٛض ن١ ئ١ْساَٞ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ ْٛ
َٝٔ ع١نػ٢  َٜو ؾت ز٠َي ١َُٝ ١ْٖس ئ١ٚ ١َبازٜئا١ٜ١ْ ن١ قػ١َإ ي١ غ١ض٣ نطز٠ٚٚ، ١ْت٠ٚ١ٜٞ، ئا٢ٜٓ، ئ

َٞ؟ ز٠ٜإ  َٝط٠ ١ٖب َٜطط٣ به٣١ ق١ٚاض١ٜ٠ن٢ بهٛٚى سعٚٚض٣ ي بطاز٠ض١ٜٓ، ن٢َ ئ١ٚ س١ق٣١ زاٜت١ تؤ ن١ ض
َٝهؤؾ١ض ٚ ظٜٓسا٢ْ، ٚ  َٝط٠، ن١ غ١زإ ؾ١ٖٝس ٚ ١ٖظاضإ ت ١َٜٓضا١ٜت٢ ٖاش٠ خا٢ْ ١ٜ١ٖ ي َٝهؤؾ١ض ْٛ سٝعبٞ ت

١َُٝ غاَي١ ١ٖظاضإ ضؤؾٓبري٣ ي١ ْاٚ  َٞ، ز٠ٜا٢ْ ٠ٚنٛ ئ ١َٜٓض٣ ١ْب ١َٖٛٚ سٝعب١ناْتإ ١ٜ١ٖ، بؤ ئ١غت١َ١ ْٛ
٢َٜٓ باب ٚ باثري٣ خؤَإ، ت١غًِٝ ١ْب١ٜٓٚٛت٠ٚ١ راًُٜإ ١ْٝ، خٝا١ْشيإ  ٖا٣ غاَي١ ب١ضٚح ٚ طٝإ ٚ خٛ

َٝٛإ َٜٔ بري ي١ ْ ٚ٠َٛٝ ١ٖ ١َٓٝٝ ْاٚتإ ي١ ْاٚ ئ ًَٔ ب َٝ َٝهؤؾاصيإ نطز٠ٚٚ، ْاٖ ز٠غ١آلت ٚ  ١ْنطز٠ٚٚ، ت
َُٜٓإ به٠ٚ١ْ١ ز٠ٜإ ططٚث٢ دٝا ئ١َط ؤ ) ١َُٝ ب١ض اغت٢ ؾٛ َٞ ئ ( ق١ٚاض٣٠ ٣َْٛ  خؤ٣ 16ئؤثؤظغٝؤٕ، ز٠ب
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َٜٔ خ١َيو ي١ غ١ض قٓسٚقٞ ز٠ْطسإ  َٝط١ض  َٜططٕ، بؤ ز٠تطغٔ ي١ ز٠ْط ٚ ض٠ْط٢ دٝاٚاظ؟ ي تؤَاضنطز٠ٚٚ، ض
 خؤ٣ تاقٞ بهات٠ٚ١، غٛثاؽ.

 
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ  / غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ض 

 َٞ َٞ ن١ؽ ي١ّ ي١ٚ ال ٚ غ َٞ غ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ١ٖضزٚٚن٢ خب١ْ١ ز٠ْط٠ٚ١ نان١ ضْٚٚهطز٠ٚ١ْ ١ْٝ بطاّ، ْاب
 ن١غٝـ ي١ٚ ال قػ٣١ نطز، بٝد١ ز٠ْط٠ٚ١، تها١ٜ، ر١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ،

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٠ٚ١َُٜٓ با ئ١ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ ضا٣ خؤٜإ ي١ غ١ض بس٠ٕ، ئ١ط١ض بٛٚ َٝػتا ز٠خيٛ ٣٠َٛٝ ئ َٞ باظ١ْٜٞ ب١ٚ ؾ ١ٜ غ
 ) ٜعترب إقًِٝ نٛضزغتإ م ايعطام ثميخ َٓاطل اْتداب١ٝ 

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 
ٍَ زا١ٜ تها َٞ، ن٢َ ي١ط١ َٞ باظ١ْٜٞ ب َٞ ١ٜ39 ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ )ئ٣٠ٚ١ ن١ ز٣َٚ١ٜ٠ غ ٍَ غ ( ن١ؽ ي١ط١

ٍَ زا ١ْٝ، ن١ٚات١ ئ٣٠ٚ١ تط خب١ ز٠ْط٠ٚ١ ناى ع٢ْٛ  ٍَ زا ١ْٝ؟ ئ٠ٚ١ ظؤض١ٜٓ ي١ط١ باظ١ٜٝ١ْ، ن٢َ ي١ط١
،٠ٚ١َٜٓ  بٝدٛ

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٢ًَ قا١ْْٛن١ ١ٖض ٚا١ٜ،  َٜٝٛػت ْانات ي١ب١ض ئ٣٠ٚ١ ئ١غ ٜعترب إقًِٝ نٛضزغتإ م ايعطام َٓطك١ اْتداب١ٝ ) ث
 ٚاسس٠ ٚتكػِ اىل َطانع اْتداب١ٝ 

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 
َٞ، ر١ضَٛٚ ناى ناضزؤ،  ض٠بت٢ ب٠ٚ١ ١ٖب

َٜع ناضزؤ حمُس ثريزاٚز:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝٛاظ٣ ١َٖيبصاض َٜو ال٢ْ١ٜ ئٝذابٞ ١ٜ١ٖ ٚ ال٢ْ١ٜ غًيب ١ٜ١ٖ، قػ١نطزٕ ي١ غ١ض ؾ َٝٛاظ زٕ ١َٖٛٚ ؾ
١َُٝ ب١ صي١ْٚٛ، ب١  َٝػتا ئ ٍَ ئ١ٜ٠ٚ١ ئ ٍَ ١َ١ٖض ٠ْط١ٝ ٚ ن٢َ ي١ط١ قػ١نطزٕ ١ْٝ ي١ غ١ض ئ٣٠ٚ١ ن١ ن٢َ ي١ط١
َٜعطاناصيإ ١ٜ١ٖ، ئاٜا بؤت١ ٖؤ٣ ئ٣٠ٚ١ ن١  ١َُٝ ١َٖيبصاضز٢ْ ئ١دم٢ْ١َٛ ثاض ت١دطٚب١ بؤتإ باؽ ز٠ن١ّ، ئ

َٝو، غٛثاؽ. ١َٖ ١َُٝ ئ٠ٚ١ بٛٚ ن١ ١ْضٜت َٝو ي١ ٖؤناض٠نا٢ْ زاٚانطز٢ْ ئ ٢ََٓٝ، نان١ ١ٜن  ١ض ٠ْط٢ ١َْ
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 

 ت١ٚاٚ قػ٣١ خؤت نطز ٚ س١غِ بٛٚ، ر١ضَٛٚ ناى ع٢ْٚ١ َازز٠ن١ خب١ ز٠ْط٠ٚ١،
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ض 

َٜ  ع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١ض 
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 املاز٠ ايػابع١: 
 تعسٍ املاز٠ )ايػازغ١ ٚ ايجميثٕٛ  َٔ ايكإْٛ ٚ تكطأ نافتٞ:

 املاز٠ )ايػازغ١ ٚ ايجميثٕٛ : 
 اٚاًل: ٜتِ ؼسٜس املعسٍ االْتدابٞ ٚفل افي١ٝ ايتاي١ٝ:

ٔ ٖصا ايكإْٛ ع٢ً عسز املهطض٠  َ 96ٜكػِ فُٛ  االقٛات املكرتع١ يًُهْٛات املؿاض ايٝٗا ق املاز٠ ) -0
 املكاعس املدكك١ يهٌ َهٕٛ ال غتدطاز املعسٍ االْتدابٞ ي٘.

  اعميٙ، 1تكػِ االقٛات املتبك١ٝ ع٢ً عسز َكاعس ايربملإ بعس ططح عسز املكاعس املؿاض ايٝٗا ق ) -3
 ايكإْٛ. املهطض٠  َٔ ٖصا 96ال غتدطاز املعسٍ اال ْتدابٞ يًهٝاْات غري املؿُٛي١ باسهاّ املاز٠ )

 ثاًْٝا: ٜتِ ؼسٜس عسز املكاعس اييت فاظ بٗا نٌ نٝإ ٚفل افي١ٝ ايتاي١ٝ:
تكػِٝ االقٛات اييت ساظ عًٝٗا نٌ نٝإ ع٢ً املعسٍ اال ْتدابٞ، املػتدطز ٚفل ايأكط٠ )اٚاًل  اعميٙ،  -1

 يتشسٜس عسز املكاعس اييت فاظ بٗا ايهٝإ املعل.
املهطض٠  ع٢ً املعسٍ االْتدابٞ،  96ٓافؼ ع٢ً املكاعس املؿاض ايٝٗا ق املاز٠ )ق ساي١ عسّ سكٍٛ اٟ نٝإ ٜت -3

 ميٓح َكعس ٚاسس يًهٝإ ايصٟ سكٌ ع٢ً انجط االقٛات، نُٔ املهٕٛ.
ثايجًا: تؤٍٚ املكاعس ايؿاغط٠ ْتٝذ١ ؿكٍٛ بكاٜا ال تكٌ اىل املعسٍ االْتدابٞ اىل ايهٝاْات اييت سكًت ع٢ً 

 ايتٛايٞ. انرب ايبكاٜا ٚ ع٢ً
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 

َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ؟ ر١ضَٛٚ ناى طياٍ، َٞ ت  ن
َٜع طياٍ   ابطاِٖٝ: طاٖطب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝو  قشٝش١ ت١ْٗا َٛالس١ظ٠ّ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ي١ُٝ ) ئٝعار١  )األقٛات ايكشٝش١ ئٝعار١ بهط٣َ ثاف ١ٖض ئ١غٛات

َٜت َٞ، غٛثاؽ. بهط  ٚابعامن نانو ز٠ب
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 

ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١  ٍَ ئ١ٚ َازز١ٜ٠ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ َٝب١ٝٓٝ، ن٢َ ي١ط١ ب١ض ٠ناٚنطز٢ْ ئ١ٚ ت
 نؤ٣ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ر١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠ن٢ تط،

َٜع ز. اضغالٕ باٜع  امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: ب١ض 
 ر١ضَٛٚ ناى عْٛٞ.

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 املاز٠ ايجا١َٓ: 
 تعسٍ املاز٠ )ايػابع١ ٚ ايجميثٕٛ  َٔ ايكإْٛ ٚ تكطأ ناالتٞ:
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 املاز٠ )ايػابع١ ٚ ايجميثٕٛ : 
 ٌ نٝإ ٚفل ايتػًػٌ ايتايٞ:اٚاًل: ٜتِ تٛظٜع املكاعس اييت فاظ بٗا ن

ٜتِ َٓح َكعس يهٌ َطؾح سكٌ ع٢ً املعسٍ االْتدابٞ املػتدطز ٚفل اسهاّ ايأكط٠ )اٚاًل  َٔ املاز٠  -1
   املعسي١ َٔ ٖصا ايكإْٛ، سػب االقٛات اييت سكٌ عًٝٗا نٌ َِٓٗ.96)
نٌ َِٓٗ ٚ متٓح بك١ٝ تتِ اعاز٠ تطتٝب امسا٤ بك١ٝ َطؾشٞ ايهٝإ سػب االقٛات اييت سكٌ عًٝٗا  -3

 املكاعس هلِ ابتسا٤ً َٔ اؿاقٌ ع٢ً اع٢ً االقٛات اىل إ ٜتِ ؼسٜس ناف١ املكاعس اييت سكٌ عًٝٗا ايهٝإ. 
  َٔ ايكإْٛ، ٜتِ 33  َٔ املاز٠ )1ثاًْٝا: ق ساي١ عسّ ؼكل ايٓػب١ املدكك١ يًٓػا٤ ٚ ايٛاضز٠ ق ايأكط٠ )

  اعميٙ سػب االقٛات اييت سكًٔ 3بر ايأا٥عات املؿاض ايٝٗٔ  ق )اٚاًل/تكسِٜ ايعسز املطًٛب َٔ ايٓػا٤ َٔ 
 عًٝٗا.

 ثايجًا:
 تعًٔ اهل١٦ٝ ايعًٝا ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ اييت سكٌ عًٝٗا نٌ نٝإ ٚ املكاعس ايربملا١ْٝ اييت فاظ بٗا. -1
 ايعطام. –تعًٔ اهل١٦ٝ ايعًٝا امسا٤ ايأا٥عٜٔ بعه١ٜٛ بطملإ نٛضزغتإ  -3

َٜع   ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ض 
َٞ ن١ؽ، )ناى بطٖإ، ناى عبسايػالّ، ناى غامل(ر١ضَٛٚ ناى بطٖإ، َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ؟ ت١ْٗا غ َٞ ت  ن

َٜع بطٖإ ضؾٝس سػٔ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١ٜت ن١ ئ١ٚ بطاز٠ضا١ْ ي١ ٠َٚيال َٔ قػ١ّ ي١ غ١ض ئ١ّ َازز١ٜ٠ ئ١ٜ٠ٚ١ ئ١غًَٞ ثطؤش٠، ئ١ط١ض غ١ٜط٣ به
:َٞ َٝسا١ٜ ز٠َي )ٜتِ َٓح ْكف املكاعس املتبك١ٝ ملطؾح  يٝػت٢ نٛضزغتا٢ْ ت١قسضيٝإ نطز٠ٚٚ، بط ط٣١ زٚٚ ت

ايهٝإ سػب تػًػٌ أمسا٥ِٗ ق ايكا١ُ٥ األْتداب١ٝ األق١ًٝ بغض ايٓعط عٔ األقٛات اييت سكٌ عًٝٗا نٌ 
َٝو ز٠زض٣َ هلصا ايغطض   َِٓٗ ٜٚتِ أعتباض ْكف املكعس َكعسًا ناَمًي ئ١َ١ باؽ ي٠ٚ١ ز٠نات ن١ س١م ب١ سعب

َٜيَن، ٠َٚيال َٔ ٠ٚنٛ  َٜو ْاٚ زابٓط٣َ بٝها ب١ ئ١ْسا٢َ ث١ضي١َإ، ئ١َ١ البطا ب١ ٖؤ٣ َْٛاق١ؾات٢ زٚ ١ْٖس
ض٠ئٞ ؾ١خػٞ ٚ قا٢ْْٛ ٚ بؤن٢ْٚٛ تاٜب١ت٢ خؤّ َٔ ض٠ئِ ٚا١ٜ بٝا٠ْٚٛنا٢ْ البطز٢ْ ئ١ٚ بط ط١ٜ١ ي١ 

َٝػتا ت١دٝٗع١ْنطز٢ْ ي١ ظ٢َٓ ئ١ٚ قا١ْْٛ ٚ ت١عس١ًٜ ب١ بٝا٣ْٚٛ ظ٠عٝف٢ نؤب٠ٚ١ْٚٛن َٜيَن ٚ ئ ا٢ْ زٚ
َٜٝٛػت٢ ب١ٜ٠ٚ١ ١ْٖسٜو داض خؤ٣ زاٜبيَن بٝها  َٜعَسا، َٔ ض٠ئِ ٚا١ٜ سٝعب ١ْٖس٣َ داض ث ٍَ ض ز٠ظامن ي١ط١

َٝو ي١ بازٜٓإ زا ٜإ ي ١ ن١ضنٛٚى زا ز٠ْط ب١ ئ١ْسا٢َ ث١ضي١َإ ي١ب١ض ن٢؟ ي١ب١ض ئ٣٠ٚ١ بؤ صي١ْٚٛ سعب
َٞ ظٜاز بها، ز٠ّٚٚ:  َٝيَن، س١قٞ خؤ١ٜت٢ خ١َيو ي٣َٚ١ زاب٢َٓ بؤ ئ٣٠ٚ١ ْفٛٚغٞ َٛغت١قب١يٞ خؤ٣ ث ن١ّ ز٠ٖ
َٝه٢ ظؤض ئ١نازضي١ٝ، َٔ سٛض١َئ بؤ د١ْابتإ، َٔ خ١َيهِ ز٠ٜٛ س١ٚت ظَاْٞ ظا٠ْٛٝ ن١  خ١َيو ١ٜ١ٖ خ١َيه

ظؤض ظاْا١ٜ، ثط ؤرٝػؤض٠، ثط ؤرٝؿٓاَي١ ي١ ئٝؿ٢ خؤٜسا، َطز٠ٚٚ س١ٚت ن١ؽ ي١ تاظ١ٜن٣١ ب٠ٚٛ، خ١َيو ١ٜ١ٖ 
١َٝٝت٢، ي١ب١ض  َٜٝٛػت٢ ث ١َٝٝت٢ ١ّٖ ث١ضي١َاْٝـ ث َٜٝٛػت٢ ث َٝيَن ب١ ز٠ْطسإ سعب١ن٣١ خؤ٣ ث ز٠ْط ْاٖ
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ئ٠ٚ١ ٚدٛز٣ ئ١ٚ بط ط١ٜ١ ب١ ظ٠ضٚٚض ز٠ظامن، ئ١ط١ض ٠ْٛٝؾٞ ب١ ظؤض ز٠ظأْ س١ق١ ١ٜى ي١ غ١ض نٛاض٣ ئ١ّ 
 ن١ ن١ خؤ٣ ئ١ٚ خ١َيه١ زاز٢َْ٠، غٛثاؽ.س١ق١ بٝس٠ ب١ سعب١

 
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى عبسايػالّ،
َٜع عبسايػالّ   قسٜل: َكطأ٢ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜو غٝاغات غٝاغ َٝو بّٛٚ ي١ٚا٣١ْ ئ١ّ ثطؤش٠َإ ثٝؿه١ؾهطز٠ٚٚ، ١ْٖس َٝٞ ئ٣٠ٚ١ َٔ ١ٜن ات٢ ب١ث

 َٞ َٝـ ز٠ن١ّ نْٛه١ الزا٢ْ بط ط١ زٚٚ ب َٝهٝإ: ثاف ٚ ث يٛغ٠ٚ١ٜـ ٖٞ ١َٓ، زٚٚ َٛالس١ظ٠ّ ١ٜ١ٖ، ١ٜن
َٜد١ُ ثاؾ٠ٚ١، ثاف  َٝطا٣ غٛئاي١، ب١آلّ ئ٠ٚ١ ز ئ٣٠ٚ١ ٖٝض ؾ١ضح بهط٣َ ي١ ضاثؤضتٞ َٛؾت١ض٠ى الٟ َٔ د

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ َٝتٛ ئ١ٚ غٝاغ٣١ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ث١غ١ْسنطا، ث ّ نْٛه١ غٝاغ١ن١ غ١ق١ت١ ئ٣٠ٚ١ ئ١ط١ض ب
( َٞٝ َٞ ز٠ن٣١ ز٠َي َٝػتا ئ٠ٚ١ي١ٕ: ١ٜنػ١ض ز٠غت ث تتِ اعاز٠ تطتٝب امسا٤ بك١ٝ َطؾشٞ ايهٝإ  )ٚفل اي١ٝ ئ

َٝت، بؤ نْٛه١ ئ٠ٚ١ي١ٕ  نصا  )ٜتِ َٓح َكعس يهٌ َطؾح سكٌ ع٢ً املعسٍ ْاظامن و؟ ٣َٚٛ١ٖ ْاَٝٓ
َٝٞ ز٠ْط ت١غ١يػٛزي  َاْاٟ ١ْٝ َازاّ تؤ ْا٠ٚنا٢ْ ١َٖٛٚ ئ١ٚ االْتدابٞ  ْاٚا٣١ْ ب١ يٝػت ٖات١ْٚٛ ب١ث

َٜٔ، بؤ١ٜ ئ٠ٚ١ي١ٕ زاعٞ ١ْٝ  َٝٓا٠ٚ ز َٝـ ١َٖٜٛٚإ ئ١ٚا٣١ْ ١َقع١ز٣ ئٝٓتٝدابٝإ ٖ زاخٌٝ به٣١ ٚاتا ث
َٝري ئ٠ٚ١ي١ٕ  ًَ َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ت١ْٗا ب َٝت٠ٚ١، بؤ١ٜ ث َٓٝ َٝت ت١سػٌٝ ساغ١ً، ت١ْٗا ي١ ئ٠ٚ١ي١ٕ ز٠ّٚٚ ز٠َ َٓٝ سي

البس٠ٕ، ز٠ّٚٚ َٛالس١ظ٠ نْٛه١ ئ٠ٚ١ي١ٕ ت١قػِٝ  )ٚمتٓح بك١ٝ ، ب١آلّ ن١ي٣١ُٝ  اخطٙ )تتِ اعاز٠ اىل
َٞ، تها١ٜ ئ١َ١ َٛالس١ظ٠ به١ٕ ) ايعسز املطًٛب َٔ ايٓػا٤ َٔ األقٛات ايت٢ سكًٔ نطابٛٚ بؤ ١ٜى ٚ زٚٚ ٚ غ

َٞ عًٝٗا فكو  َٞ رائٝع بٕٛٚ، بؤ١ٜ ئ٠ٚ١ نْٛه١ ناتٞ خؤ)بر ايأا٥عات املؿاض ايٝٗٔ  ق اٚاًل ٚ ثاًْٝا   ١ََي ٣ غ
َٝؿٓٝاض  ًَٞ ث َٝؿٓٝاض٣٠ ن١ ي١ ئ١غ ١َُٜ ١َٚظٚع٢ ئ١ٚ ث َٝطا٣ خؤ٣ ضا٠ٚغيَت َازز٠ن١، ز َٝؿٓٝاض١َ تانٛ ي١ د ث
١َُٝتإ ؾ١ضح  َٞ ت١بطٜط يٝص١ْ ال٣ زا٠ٚ َٔ ت١غ١ٚض ز٠ن١ّ ١َْاْعاْٞ ت١بع١ٕ بؤ التإ زا، بؤ ئ ١ٖبٛٚ ب

١نا٢ْ ناى بطٖإ ز٠ن١ّ ئ١ٚ ع١َ١ي١ٝ غٝاغ٣١ٝ ي١ زضيٛنطاغ١ٝت٢ ٚ ١ْنطز بؤ التإ زا، ب١آلّ ت١ئٝس٣ قػ
َٜو ن١ٚازض ز٠غت ْٝؿإ ز٠ناتٔ ٚ ١ْٖس٣َ ثؤغيت  َٜه٢ ز٠خ١ٕ ٚ سعب بؤ خؤ٣ ١ْٖس ١َٜٓضا١ٜت٢ سعب ض ْٛ
َٝو ئاَاز٠ بهات ئ١ط١ض ١َقع١ز٣  َٝت٢، ئ٣َٚ١ٜ١ ١ٜن َٝت، َار َٝو بؤ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ١ٖب َٜٝٛػت ئ٣َٚ١ٜ١ ١ٜن ث

َٜو سعبٞ باؾٞ ١ٖب َٜو يٝػت٢ ١ْٖس َٝطري٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ ١ْٖس َٞ بٝهات١ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ، د
َٝٔ نؤٕ  َٝعٜس٣ ٚ بؤ نان١ٜٞ زاز٠ْ ١َٜٓض بؤ ؾ١ب١ى ٚ بؤ ئ َٝػتا ي١ ضاط١ٜاْسْسا باغ٢ ز٠ن١ٕ ْٛ نٛضزغتا٢ْ ئ

َٞ،  بؤٜ َٛ غ١ٜت١ض٠ت ي١ غ١ض نؤ١ْٝت٢ ١َقاعس ي١ ظ٢َٓ ئٝػتٝػٓا ١ْب َٞ؟ ئ١ط١ض ت َٝػتا ئ٠ٚ١ زا٣ ز٠ْ ١ ئ
١َُٝ ؾت ر١ضظ به١ٜٔ، ب١آلّ ز٠بٛا١ٜ ي١ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ بجطغري بؤن٢  َٞ ن١غري ْاتٛاْري ئ ١َُٝ غ ز٠ضن٠ٚٛ ئ
َٝػتا  َٞ ال بسض٣َ، با ال بسض٣َ، ب١آلّ ئ ًَ ئ١ٚ بط ط١تإ الزا؟ ٚ طفتٛطؤ بهط٣َ ئ١ط١ض خ١َيو ظؤض١ٜٓ ي١ط١َيُإ ب
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طغ١ت١َإ بؤ ١َْا، بؤ١ٜ َٔ ت١ْٗا ئٝهتٝفا ز٠ن١ّ ب١ٚ ضاثؤضت٢ ٖاٚب١ؾتإ نطز٠ٚٚ ب١ ئ١غاؽ، ئ١ٚ ر
 ت١عسٜالت٣١ ن١ ١ٜ١ٖ، غٛثاؽ.

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 
 ر١ضَٛٚ ناى غامل،

َٜع غامل تَٛا نانؤ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝب١ٝٓٝن١ّ ي١ غ١ض ز٠ّٚٚ:  َٝت٠ٚ١ )ْػا٤   ١ْ ك١ يًُطأ٠ ق ساي١ عسّ ؼكل ْػب١ ككَٔ ت )ْػا٤  زٚاٜٞ ب
َٞ ي١ )ق نٌ نٝإ اْتدابٞ   ب١آلّ ي١ ١ٖض قائ١ٜ١ُٝى ١ْى ب١ٜا٢ْ ي١ قائ١ٜ١ُٝى ْٝػب٣١ ئارط٠ت ١ْبٛٚ به

َٝٓا٠ٚ،  َٝٓٝذي، نْٛه١ ي١ قائ٣١ُٝ َٔ ئارط٠ت ْٝػب٣١ خؤ٣ ز٠ض١ْٖ َٞ تؤ ئارط٠ت ب َٞ ز٠ب ًَ قائ٣١ُٝ تط ب
 غٛثاؽ.

َٜع ز. اضغالٕ  باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: ب١ض 
 ر١ضَٛٚ ز. زاْا،

َٜع ز. زاْا غعٝس قٛؼي:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜو بؤ ئرياز٣٠ سعب١نإ  َٜع ًَٞ ثطؤش٠ن١ ٖات٠ٚٛ، بريٚن١ن١ ي٠ٚ٠ٚ١ ٖات ن١ ث١ضاٚ ٣١ًَٜ ي١ ئ١غ زٜاض٠ ئ١ٚ َؤز
َٝه٢ َٛخت١ؽ ٜا َٝت بؤ ئ٣٠ٚ١ ن١ بٝا٣َٚ١ْ خ١َيه َٝري ي١ٚا١ٜ١ْ ١ٖب ًَ َٝو با ب َٜٓ َٝو ئ١ط١ض ؾٛ ٕ خ١َيه

َٝطاٜإ بؤ بهات٠ٚ١، ب١آلّ  َٜع٠ د َٝري ي١ٚ ث١ضاٚ ًَ َٝٓط٣َ، ئ٠ٚ١ سعب با ب َٞ بٗ َٝهٗات١ٜ١ى ١ْتٛاْ ١ْٜٓٛضا١ٜت٢ ث
 َٞٝ ١َُٝ ت َٜع٠ ١َْا٠ٚ، ب١آلّ زٜػإ ئ٣٠ٚ١ ن١ بٝا٠ْٚٛن١ ئ٣٠ٚ١ ئ َٝػتا ز٠ٜبٝٓري ئ١ٚ ث١ضاٚ ئ٣٠ٚ١ ن١ ئ

َٝؿ٢ ز٠ط١ٜٔ بؤ ئ َٞ  ي٣٠ٚ١ ن٢َ ي١ غ١ض٣ غ١ض٣٠ٚ٠ يٝػت١ن١ٜ١ ٜاخٛز ي١ ث ١ٜ٠ٚ١ ن١ سعب ئٝشطاز ١ْب
َٞ؟ زٜاض٠ ١ٖض زٚٚٚ ال ئٝذابٝات ٚ غًبٝاتٞ ١ٜ١ٖ، ب١آلّ نا١َٜإ زضيٛنطاغٞ تط٠  َٝؿ٣٠ٚ١ يٝػت١ن١ زاز٠ْ ث

َٝػتا ن١ ي١ ت١قطٜط٣ َٛؾت١ض٠ى ٖات٠ٚٛ زضيٛنطاغٞ تط٠، ئ ٣١ًَٜ ئ َٝطَٛإ ١ٜع٢ٓ ئ١ٚ َؤز ١ط١ض سيا٣َٚ١ْ با ب
ٍَ باؽ  َٝري زٜاض٠ ئ١ٜٚـ ١ٜع٢ٓ ت١بطٜطات٢ خؤ٣ ١ٜ١ٖ، ب١ٖ١ضسا َٜو بؤ ئرياز٣٠ سعب زابٓ َٜع َٝري ث١ضاٚ ًَ ب
َٞ، بؤ١ٜ ئ١ٚ يٝػت١ ب١ٚ  ي٠ٚ١نطا، ت١بطٜط ن١ٝٝ؟ بؤ١ٜ ب١ض اغت٢ ي١ٚا١ٜ١ْ ١ْٜٚػو٣َ سعب ئٝشطاز ب

 َٔٓٝ َٝٞ ت١غ١يػٛزي ئ١ٚا٣١ْ ن١ ز٠ْط ز٠ٖ ٣١ٜ٠َٛٝ ن١ ب١ث َٜت٠ٚ١ ي١ بط٣ ئ٣٠ٚ١ ؾ ١ٜ٠َٛٝ ١ٜى ال بهط ب١ٚ ؾ
َٝؿ٠ٚ١ زابٓط٣َ ٜاخٛز زا ١ْْط٣َ، ت١ْٝا ئ١ٜ٠ٚ١ َٛب١ض ٜط ٠ن١، غٛثاؽ.  ن١ؽ ي١ ث

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 
 ر١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف، 
َٜع ز. ضؤشإ عبسايكازض اظيس:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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ب١ْٝػب١ت ئ١ٚ ثٝؿٓٝاض٣٠ نطا غ١باض٠ت ب١ ز٠َر نطز٢ْ بط ط٣١ ١ٜن١ّ ٚ ز٠ّٚٚ خاَيٞ ١ٜى ٚ زٚٚ ئ٠ٚ١ 
َٝط٠ ي١ب١ض ئ٣٠ٚ١  َٜٝٛػت ْانات ي َٝؿٓٝاض٣ نطز ث َٜه٢ باؾ١، ٚ ئ١ٚ ب١ق٣١ٝ ئ٣٠ٚ١ ناى عبسايػالّ ث َٝؿٓٝاض ث

غ١باض٠ت ب١ٚ خاَي٣١ ن١   )ٚ ٜعاز تطتٝب أمسا٤ بك١ٝ َطؾشٞ ايهٝإي١ خاَي٢ ١ٜن١ّ ناض٠غ١ض نطا١ٜ، 
َٜص٣١ٜ٠ ن١ زٜاضٜهطا١ٜ ي١ ) َٝؿٓٝاض٣ ناى غامل بٛٚ ٢ٖ يٝػيت ئ٣٠ٚ١ ن١ ئ١ط١ض ئارط٠ت١نإ ئ١ٚ ض %( 91ث

َٝٞ شَاض٣٠ ز٠ْط١نإ زٚا٣ ئ٣٠ٚ١ ن١ َٛعس٠يٞ ئٝٓتٝدابٞ  َٝٓا، ب١ث َٜص٣١ٜ٠ ب١ز٠غت ١ْٖ َٞ، ئ١ٚ ض ن١َو ١ْب
َٝؿو زٜاضٟ نطا١ٜ ئ١دما َٜهاضا٣١ْ ث ّ زضا، ئ٠ٚ١ ١َب١غت ي١ ١َٖإ يٝػت١، نْٛه١ ْانط٣َ ب١آلّ ٚ ئ١ٚ ض

َٝط٠ ْاظامن ناخ ١ْنطا١ٜ، ي١ بري نطا١ٜ، )  ٜتِ تكسِٜ ايعسز املطًٛب َٔ ايٓػا٤ َٔ ْأؼ ايكا١ُ٥ٚؾ١ن١ ي
١ٜ٠َٛٝ َازز٠ن١ زا  سػب االقٛات اييت سكًٔ عًٝٗا  َٝت٠ٚ١، ٚ ب١ٚ ؾ ئ١ٚ عٝباض١ٜ٠ ٠ٚنٛ خؤ٣ ز٠َٝٓ

َٜص٠ٚ١ٜٓ  ز٠ض 
 َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى عُط، 
َٜع عُط عبسايطظئ عًٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝه٢ ي١ غ١ض بس٠ّ،  َِٝ باؾ١ ت١ٚظحي َٝػتا زنتؤض٠ ضؤشإ باغٞ نطز َٔ ث ب١ْٝػب١ت ئ١ٚ َٛقت١ض٠س٣١ ن١ ئ

١ى ر١ق١ض٠ بؤن٢؟ نْٛه١ ي١ب١ض ئ٣٠ٚ١ ر١ق١ض٠ ١ٜى باؽ ي١ ر١ق١ض٠ ١ٜى ٚ زٚٚ ْانط٣َ ز٠َر بهط٣َ ب١ ٜ
َٜٝٛػت٢ ب١ ن١ْس ز٠ْط١ بؤ ئ٣٠ٚ١ نٛضغ١ٝى ب١  َٛع١ز٠يٞ ئٝٓتٝدابٞ ز٠نا، ب١ ٚاتا ئ١ٚ َٛض٠ؾ١س٣١ ث
َٞ ز٠َر بهط٣َ، ي١ب١ض ئ٣٠ٚ١ ئ٠ٚ١  ٍَ ر١ق١ض٠ ١ٜنسا، ر١ق١ض٠ ١ٜى ْاب َٝيَن، ر١ق١ض٠ زٚٚ دٝاٚاظ٠ ي١ط١ ز٠غت ب

َٝيَن، غٛثاؽ.١َعس٠يٞ ئٝٓتٝدا َٜٝٛػت١ سي  ب١ٝ ٚ ث
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف، 
َٜع ز. ضؤشإ عبسايكازض اظيس زظ٠ٜٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
٠، ٚؾ٣١ ١ٖٜئ١ ي١ ١ٜى ال ز٠زض٣َ، نْٛه١ ئٝهتٝفا ز٠ن١ٜٔ ب١ بط ط١ زٚٚ ي١ خاَيٞ ١ٜن١ّ ١َب١غت ئ٠ٚ١ بٛٚ

َٝؿو ث١غ١ْس نطز ن١ َف٠ٚ١ظ٣١ٜ  َٝو ٖاتيَب ئ٠ٚ١ ز٠ٜه١ٜٓ١ َف٠ٚ١ظ١ٜ، ي١ب١ض ئ٣٠ٚ١ َازز٠نُإ ث َٜٓ ١ٖض ؾٛ
َٜت٠ٚ١ تانٛ ز٠غت١ن١ ي١  ٢َٜٓ ئ١ٚ ز٠غت١ٜ١ ز٠طط َٝطام ؾٛ نؤَػٝؤ٢ْ باآل٣ غ١ضب١خؤ٣ ١َٖيبصاضز١ْنا٢ْ ع

٢َُٜ نٛضزغتاْسا ز١َ٠ظض٣َ، غ١باض٠ت ب١ َازز٠ن١ ب َٜص٠ٚ١ٜٓ: َازز٣٠ )١ٖض ١ٜ٠َٛٝ زا٣ ز٠ض   (١97ٚ ؾ
 املاز٠ )ايػابع١ ٚ ايجميثٕٛ : 

 اٚاًل: ٜتِ تٛظٜع املكاعس اييت فاظ بٗا نٌ نٝإ ٚفل ايتػًػٌ األتٞ:
اٚاًل: ٜعاز تطتٝب أمسا٤ َطؾشٞ ايهٝإ سػب االقٛات اييت سكٌ عًٝٗا نٌ َِٓٗ ٚ متٓح املكاعس هلِ ابتسا٤ً 

 قٛات اىل إ ٜتِ ؼسٜس ناف١ املكاعس اييت سكٌ عًٝٗا ايهٝإ. َٔ اؿاقٌ ع٢ً اع٢ً اال
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  َٔ املاز٠ 1ثاًْٝا: ق ساي١ عسّ ؼكل ايٓػب١ املدكك١ يًٓػا٤ نُٔ ايكا١ُ٥ ايٛاسس٠ ٚايٛاضز٠ ق ايأكط٠ )
ميٙ   اع3  َٔ ايكإْٛ، ٜتِ تكسِٜ ايعسز املطًٛب َٔ ايٓػا٤ َٔ بر ايأا٥عات املؿاض ايٝٗٔ  ق )اٚاًل/33)

 سػب االقٛات اييت سكًٔ عًٝٗا.
 ثايجًا:

 تعًٔ املأٛن١ٝ ايعًٝا ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ اييت سكٌ عًٝٗا نٌ نٝإ ٚ املكاعس ايربملا١ْٝ اييت فاظ بٗا. -1
 ايعطام. –تعًٔ املأٛن١ٝ ايعًٝا امسا٤ ايأا٥عٜٔ بعه١ٜٛ بطملإ نٛضزغتإ  -3

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا  ٢ْ نٛضزغتإ:ب١ض 
ٍَ زا ١ْٝ؟ ) ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، ن٢َ ي١ط١ ( ن١ؽ 9ب١ٚ غٝػ٣١ٜ١ ن١ خٛ

ٍَ زا ١ْٝ، ب١ ظؤض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ر١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠ن٢ تط،  ي١ط١
َٜع ز. ضؤشإ عبسايكازض اظيس:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 اغع١ :اناف١ بتػًػٌ املاز٠ ايت

 ق ساي١ خًٛ اٟ َكعس، ٜتِ َألٙ َٔ بر َطؾشٞ ايهٝإ ايصٟ ٜعٛز ايٝ٘ املكعس. 
  املعسي١ َٔ 97  َٔ املاز٠ )3باعتُاز عسز االقٛات اييت سكٌ عًٝٗا املطؾشٕٛ ملأل املكعس املُٓٛح ٚفل )اٚاًل/
 مسا٤ ق ايكا١ُ٥ االق١ًٝ.ٖصا ايكإْٛ، ٚ ق ساي١ تػاٟٚ االقٛات ٜتِ ٧ًَ املكعس ايؿاغط سػب تػًػٌ اال

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 
َٞ ن١ؽ )ناى عبسايػالّ، ناى خًٌٝ، ز. اظيس(، ر١ضَٛٚ ناى عبسايػالّ، َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ؟ غ  ن٢َ ت

َٜع عبسايػالّ   قسٜل: َكطأ٢ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َ ٢ًَ ٠ٚ١َُٜ ئ١غ َٜه٢ تط ز٠ط١ض  ١ؾطٚع ز٠ٜٜٛػت ت١بٝعات٢ ت١ب٢ْ١ ئ١ٚ غػت١َ١ َٛخت١ي١ت١ ناض٠غ١ض داض
َٜو ز٠ب١ٓ ئ١ْساّ ث١ضي١َإ ب١  َٝٞ ١َقع١ز٣ ئٝٓتٝدابٞ ١ْٖس َٜو ز٠ب١ٓ ئ١ْساّ ث١ضي١َإ ب١ ث بهات ١ْٖس
َٜص٣٠ ز٠ْطسإ، بؤ عٝالز نطز٢ْ ئ١ّ  َٝٞ ض َٜه٢ تط ز٠ب١ٓ ئ١ْساّ ث١ضي١َإ ب١ث َٝٞ ت١غ١يػٛيٞ يٝػت ١ْٖس ث

َٝؿٓٝاضَإ نطز َازز٣٠ ) ساَي١ت١ ١َُٝ ث َٝػتا ١َْا٠ٚ ئ١ّ ساَي١ت١، ئ (٣ ي١غٛ نطاٚ ئٝعاز٣٠ ع١َ١يٞ 44ن١ ئ
َٜٝٛػت ١ْٝ ئ١ّ ئٝعار٣١  َٝػتا ث َٞ بهط٣َ ب١ٚ ١ْغ١ بٓٛٚغط٣َ، ب١ت١غ١ٚض٣ َٔ ئ١ّ ١ْغ١ ١َعٓا٣ ١ْٝ ئ ث

َٝط٠  َا٠ٚ ئ١ٚ ئاي١ٝت١، بؤ١ٜ َٔ ١ْ )سػب االمسا٤ اٚ سػب األقٛات اٚال : زٚٚ: )ٚفل َازز٠  ئ٠ٚ١ نْٛه١ ي
٢ًَ ن١ باؽ ز٠نات نؤٕ ١َقاعس٣  َٝيَن، ب١آلّ به١ٓٝ َازز٣٠ ئ١غ َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ئٝعار٣١ ئ١ٚ َازز١ٜ٠ ١َْ ث
٢ًَ باؽ ز٠نات  َٜت ي٣َٚ١ بريبه٠ٚ١ٜٓ١ ئاٜا نْٛه١ َازز١ٜ٠ى ١ٜ١ٖ ي١ َازز٣٠ قا٢ْْٛ ئ١غ ؾاغري٠ ثط  ز٠نط

ٍَ بٛٚ نٞ بهط٣َ، ي)بعس شيو ئ١ط١ض  َٝري ئ١ط١ض ب١ تا ًَ ٣َٚ١ ٠ٚنٛ نؤٕ باغٞ َازز٣٠ ْؤَإ نطز ي٣َٚ١ ب
َٞ ز٠ْط١نإ ي١ دٝات٢ ت١غ١يػٍٛ، بؤ١ٜ ئٝعار٣١ ئ١ٚ َازز١ٜ٠ زاعٞ ١ْٝ،  ًَ َٝت، ب َٝٞ ز٠ْط١نإ ب ز٠َا٣َٚ١ْ ب١ث
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َٝؿٓٝاضنطاٚ ي١ ثطؤش٣٠ ٜاغا  َٝهػت١ ١َْا ثاف ئ٣٠ٚ١ ئ١ٚ غٝػت١َ١ ث نْٛه١ َٛب١ض ٜط  بؤ ئٝعار١نطز٢ْ ئ١ّ ت
 ٠تهطا، غٛثاؽ.ض

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 
 ر١ضَٛٚ ناى خًٌٝ، 

 
 

َٜع خًٌٝ   ظيس اَري: عجُإب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ بط ط١ٜ١ى  َٝػتا زٜاض ١ْٝ، ١ٜع٢ٓ ئ ٠َٚيال ب١ بط ٚا٣ َٔ ي١ٚ ثطؤش٠ ٜاغا١ٜ، ٚ ي١ ٜاغا ئ١غ١ًٝن١ف تا ئ
َٝه٢ غٝاغٞ بؤ٣ ١ٜ١ٖ ئٝعار١ به١ َٝه٢ بؤ بسؤظ٠ٚ١ْ، ئاٜا ١ٖض نٝاْ ٜٔ، ئ١ط١ض يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ١َخط٠د

١َُٝ ي١ب١ضئ٣٠ٚ١ نؤتايإ ١ٜ١ٖ، ئاٜا بؤ نؤتانإ بؤٜإ ١ٜ١ٖ قائ١ُٝن١ٜإ  ن١ْس َٛض٠ؾ١ح ثٝؿه١ف بها، ئ
َٞ، ٚ ب١ْٝػب١ت قائ١ُٝ طؿت١ٝن١ ئ٣٠ٚ١ ن١ نؤتا ١ْٝ ئاٜا بؤٜإ ١ٜ١ٖ ن١ْ َٝٛضاٚ ن١ْس ١ْر١ض ب س ثاَي

َٝؿه١ف به١ٕ؟ غٛثاؽ.  ث
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ز. اظيس،
َٜع ز. اظيس ابطاِٖٝ ع٢ً )٠ٚضتٞ(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝط٠زا باغٞ ي٠ٚ١ ز٠نا ن١ ئٝعتُٝاز٣ ع١ز٠ز٣ ئ١غ َٝب١ٝٓٝن١ّ ي١ غ١ض ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ي ٛات ز٠نط٣َ، ٠َٚيال َٔ ت

ٚ ق ساي١ تػاٟٚ االقٛات ٜتِ ٧ًَ املكعس ايؿاغط ( زٚاٜٞ باغٞ ئ٠ٚ١ ز٠نات )97ي١ َازز٣٠ )  3ٚفل )اٚاًل/
( ٖات٠ٚٛ ي١ ز٠ّٚٚ ن١ باؽ ي٠ٚ١ ١َ97ط١ض ئ٣٠ٚ١ ن١ ي١ َازز٣٠ ) سػب تػًػٌ االمسا٤ ق ايكا١ُ٥ االق١ًٝ 

ألْتداب١ٝ بعس شيو ٚفل تػًػٌ بعس امسا٤ ايكا١ُ٥  )نُا ٜهٕٛ اَمي٤ املكاعس ايؿاغط٠ ق ايكا١ُ٥ از٠نات 
َٝط٠  ٢ًَ ئ١ٚ قائ١ُٝ و دٝاٚاظ١ٜن٢ ١ٜ١ٖ، ئ١ط١ض قائ٣١ُٝ ئ١غ٢ًَ ١ٖض ئ١ٚ قائ١ُٝ ١ْٝ، بؤن٢ ي قائ٣١ُٝ ئ١غ

َٝٓا٠ٚ ن١ زٚاتط  )ق ساي١ تػاٟٚ األقٛات ٜتِ ٧ًَ املكعس ايؿاغط سػب تػًػٌ األمسا٤ ق ايكا١ُ٥ ئ٣٠ٚ١ ٖ
ن١ّ ئ٠ٚ١ ضٕٚٚ ن٠ٚ١ْ١ ب١ض اغت٢، ٚابعامن ئ٣٠ٚ١ ن١ ناى عبسايػالّ باغٞ نطز َٛعاي١د٣١ س١ظ ز٠ األق١ًٝ 

َٞ، غٛثاؽ. َٞ ز٠ن٢َ ئ٠ٚ١ ظٜازب  نطز٠ٚٚ، ١ٜع٢ٓ ث
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف، 
َٜع ز. ضؤشإ عبسايكازض اظيس زظ٠ٜٞ:  ب١ض 

َٜع غ  ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١ض 
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َٝط٠  ٍَ قائ٣١ُٝ زٚاتط دٝاٚاظٜإ ١ٜ١ٖ ٜإ ي ًَٞ قائ٣١ُٝ ئ١غ٢ًَ ي١ط١ غ١باض٠ت ب١ٚ ثطغٝاض٣٠ ئاٜا يٝػت٢ ئ١غ
َٝٛاض٣َ  َٜيَن ئ ب١ ١َٖي١ ٖات٠ٚٛ، ئ١ّ َازز١ٜ٠ ظؤض ب١ ٚضز٣ َْٛاق١ؾ١نطا طفتٛطؤ٣ ظؤض٣ ي١ غ١ض نطا زٚ

٢ًَ ١ٜ١ٖ، ب١ؽ ئ١ٚ نؤب٣٠ٚ١ْٚٛ ١ٖضزٚٚ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ٚ ْا٠ٚخؤ، غ١با ض٠ت ب١ٚ يٝػت١ قائ١ُٝن٢ ئ١غ
قائ١ٜ١ُٝ طؤض اْهاض٣ ب١غ١ض زاز٣َ ي١ب١ض ئ٣٠ٚ١ قائ١ُٝن١ ُْٝه١ نطا١ٜ٠ٚ ئ١ٚ قائ١ُٝ زاخطاٚ ١ْٝ، بؤ١ٜ ئ١ٚ 
َٝو ئ١ط١ض شَاض٣٠ ز٠ْط١نإ ن١  ١َُٝ ناض٠غ١ض٣ ئ٠ٚ١َإ نطز٠ٚٚ، ي١ ساَي١ت َٞ، ب١آلّ ئ ئٝؿهاي١ٝ زضٚغت ز٠ب

َٝٞ ضٜعب١ْس٣ ئ١ٚ زاب١ف ز٠نط٣َ بؤ  َٞ، قائ١ُٝن٢ زٜه١ َف٠ٚ١ظ١ٜ ئاَاز٠ ز٠نات ب١ث ئ١ٚ ن١غا١ْ ز٠ن
٢ًَ ٚ قائ٣١ُٝ زٚاتط ١ٜ١ٖ  ٢ََٜٓ، بؤ١ٜ قائ٣١ُٝ ئ١غ َٝٛضا٠ٚى ن١ْس ز٠ْط ز ز٠ْطا٣١ْ ن١ ١ٖض ْا٠ٚى، ١ٖض ثاَي

َٝط٠ ساَي١ت١ن١ ئ١ٜ٠ٚ١  ضن١ْس ساَي١ت١ن١ ١ٖ )تػاٟٚ األقٛات ثاف ئٝعالْهطز٢ْ ئ١دما٢َ ١َٖيبصاضزٕ، ب١آلّ ي
ظؤض ز٠ط١ْ١ُ ي١ٚا١ٜ١ْ ض١ْٚٚزا، ب١آلّ ظؤض٣١ٜٓ ئ١ْساَا٢ْ ١ٖضزٚٚ يٝص١ْ غٛٚضبٕٛٚ ي١ غ١ض ئ٣٠ٚ١ ن١ ئ١ٚ 
َٝٓا نا١َٜإ  َٝٛضاٚ ١َٖإ ز٠ْطٝإ ٖ َٝو نٛضغ١ٝى ؾاغط بٛٚ زٚٚ ثاَي ساَي١ت١ زاْط٣َ، ئ١ط١ض ي١ ساَي١ت

٠ٚ١َٜٓ قائ٣١ُٝ  َٝـ ز٠ْطسإ، ئ١ٜ٠ٚ١ دٝاٚاظ٣ ئ١ٚ يٝػت١، زٚٚ زاز٠ْط٣َ؟ ت١ْٗا ي١ٚ ساَي١ت١ ز٠ط١ض  ٢ًَ ث ئ١غ
يٝػت٢ دٝاٚاظٕ، ١ٜى يٝػت ١ْٝ، ٚ ئ١ٚ ساَي١ت١ف ١ٖضن١ْس٠ ظؤض ز٠ط١ْ١ُ ي١ٚا١ٜ١ْ ض١ْٚٚزا زٚٚ ن١ؽ 
َٞ، ئ١ط١ض ضٜٚٚسا ئ٠ٚ١ ب١ٚ  َٝٓٔ، ب١ ثؤٜٓتٝـ ١ٜنػإ بٔ ٚ ٖٝض دٝاٚاظٜإ ١ْب ١َٖإ ساَي١ت٢ ز٠ْط ب

١ٜ٠َٛٝ ناض٠غ١ض٣ ز٠ن١ٜٔ ٢ًَ، غٛثاؽ.ؾ ٠ٚ١َٜٓ قائ٣١ُٝ ئ١غ  ، ز٠ط١ض 
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 

 زٚا غٝاغ١تإ،
َٜع ز. ضؤشإ عبسايكازض اظيس زظ٠ٜٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 املاز٠ ايتاغع١: 

 املكعس.  ق ساي١ خًٛ اٟ َكعس، ٜتِ ٦ًَ٘ َٔ بر َطؾشٞ ايهٝإ ايصٟ ٜعٛز ايٝ٘
  املعسي١ َٔ ٖصا 97باعتُاز عسز االقٛات اييت سكٌ عًٝٗا املطؾشٕٛ ملأل املكعس املُٓٛح ٚفل اٚاًل َٔ املاز٠ )

 ايكإْٛ، ٚ ق ساي١ تػاٟٚ االقٛات ٜتِ ٧ًَ املكعس ايؿاغط سػب تػًػٌ االمسا٤ ق ايكا١ُ٥ االق١ًٝ.
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ   نٛضزغتإ:ب١ض 

ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ نؤ٣ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ر١ضَٕٛٚ بؤ  ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ ن٢َ ي١ط١
 َازز١ٜ٠ن٢ تط،

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 املاز٠ ايعاؾط٠: 
   َٔ ايكإْٛ.58باملاز٠ )ْكرتح ايغا٤ٖا الْٗا َعاؾ١ ق املاز٠ )ايجا١ْٝ  َٔ املؿطٚ  يتعًكٗا 
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َٝبٝين ئ٠ٚ١ٜإ ١ْنطز٠ٚٚ  َٝؿه١ؾه١ضا٢ْ ثطؤش٠ن١ ت َازز٣٠ ز٣ٚٚ ثطؤش٠ن١ ئ١ٚ باب١ت١ ١ٜى ال نطا٠ٚ، ٚ ث
َٝهطا، 58( ن١ زٜتُإ َازز٠ن١ )61شَاض٠ن١ٜإ ْٛٚغٝبٛٚ َازز٣٠ ) َٝب١د ( ٚ ي١ َازز٣٠ ز٣ٚٚ ثطؤش٠ن١ د

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ٜٔ ئ١ٚ َازز١ٜ٠ ئًٝػا بهط٣َ، َازز٣٠  ب٠ٚٛ َازز١ٜ٠ن٢ قا٢ْْٛ ز٠ْطُإ ي١ غ١ضزا، بؤ١ٜ َٝط٠  ث ي
ًَٞ قا١ْْٛن١ ئًٝػا بهط٣َ، غٛثاؽ.58)  (٣ ئ١غ

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 
ٍَ زا ١ْٝ؟ ر١ضَٛٚ ناى عبسايػالّ  ٍَ زا١ٜ َازز٠ن١ ئًٝػا بهط٣َ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ ن٢َ ي١ط١

 ؾ١ضسٞ به١،
 

َٜع عبسايػالّ   قسٜل: َكطأ٢ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َِٝٝ ي١ غ١ض نٞ ز٠ْطتإ  ًَ ١َُٝ ْٛٚغَٝٛا١ْ، ز٠ْط زضا، نٛٚ، ب١آلّ ب بؤ١ٜ زاٚاّ نطز ١َدامل بس٠ٜٞ نْٛه١ ئ
١َُٝ ئ١ٚ ثطؤش١ٜ٠َإ زاز٠ض  ٣١َُٝ زاٚا نطز ن١ ئ اٚ ز٠قٞ ت، زٚٚ ١َٖي١ ١ٜ١ٖ ي١ ْؾزا؟ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ي١ ئ

َٝهطز٠ٚٚ، 61ز٠غتٛض٣ ١َٖٛاضنطاٚ ن١ْس ئ١ْسا٢َ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ببٛٚضٕ، ي١ َازز٣٠ ) ( ئٝؿاض٠َإ ث
َٝت ١َُٝ ٚتَٛٚا١ْ ز٠ّٚٚ ال ز٠ز٠ٜٔ ب١ )ع٢ً أْتدابات ايسٚض٠ األْتداب١ٝ ثا١ْٝ ٚفًؼ ٚازاضتٗا   ز٠َي ئ

ًَ )ايسٚض٠ ايجا١ْٝ ١َٖٛاضنطز١ْن١ ت١ْٗا بؤ ئ٠ٚ١ ب٠ٚٛ  َٝيَن ب ١ٖض٠ٖٚا ي١ َازز٣٠  )ايسٚض٠ األْتداب١ٝ َٞ ١َْ
َٜو ٖات٠ٚٛ،  ١ًَن١ داض ٣١َُٝ ١ٖؾٝاض نطز ٚت٢ ز٠ٚض٣٠  )ايسٚض٠ ايطابع١ ز٣ٚٚ ثطؤش٠ ن١ ي١ ئ١غ خ١َيو ئ

َٝػتا ز٠ْطتإ زا ئًٝػائٞ ئ١ٚ  ٠َٛٝ ئ َٝت١ ٜاغا١ٜى بؤ ١َٖٛٚ، ١ٜع٢ٓ ئ َٝٔ تانٛ ئ١َ١ بب َٝٞ ز٠َي نٛاض٠ّ ث
١َُٝ َازز٣٠ ) ي١ ز٠ٚض٣٠ ز٠ّٚٚ  )ؼٌ املأٛن١ٝ ايعًٝا املػتك١ً قٌ اهل١٦ٝ ايعًٝا ( ت١ْٗا 61َٛقت١ض٠س٣١ ئ

 َٞ غ١ضث١ضؾت٢ بهات، نؤٕ، ْا ن١ٜفٞ  )اهل١٦ٝ ايعًٝا يألْتدابات قاي١ ي١ ز٠ٚض٣٠ زاٖاتٛٚ ئٝٓتٝداب ز٠ب
 خؤتا١ْ، غٛثاؽ. 

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 
ٍَ  بط ؤ١ْ َازز١ٜ٠ن٢ زٜه١، ب١ ١ٖضسا

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 اناف١ املٛاز ايربٚتٛنٛي١ٝ اىل املؿطٚ :
 ال ٜعٌُ بأٟ ْل قاْْٛٞ اٚ قطاض ٜتعاضض َع اسهاّ ٖصا ايكإْٛ.

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 
َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ؟   ر١ضَٛٚ ناى زَيؿاز،ن٢َ ت
َٜع زَيؿاز سػري قازض:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٜه٢ نـطز َٓـٝـ يـ١ ٜاغـان١ غـ١ٜطّ نـطز زٜـاض٣         َٝؿٓٝاض َٝـ ئ٣٠ٚ١ بط ؤ١ٜٓ غ١ض ئ١ٚ َاززا١ْ ناى خ١يٌٝ ث ث
َـ      َٞ، بـ١ؽ ظؤضتط١ٜٓنـ٣١ زٜـاض٣ ْـ١نطا٠ٚ، ئ١ َٝٛضا٣ٚ ١ٖب ١ نطا٠ٚ ي١ ٜاغا نؤ١ْن١ ن١ّ تطٜٔ يٝػت ن١ْس ثاَي

َٜعطانإ ن١ زٚٚ ئ٠ٚ١ْس٠ زاز٠ْـط٣َ،   خ١ي١يٞ قا٢ْْٛ بؤ زضٚغت ْانات زٚاٜٞ بؤ نؤَػٝؤٕ، نؤٕ ي١ ٜاغاٟ ثاض
َٜهاض ث١ٜط ٠ٚ ز٠نط٣َ بؤ ئ٣٠ٚ١ زٚٚ ئ٠ٚ١ْس٠ ناْسٜس زاْـط٣َ، يـ١ ن١َوٜٓـ٠ٚ١ نـ١      ئاخؤ ب١ّ ٜاغا١ٜف ١َٖإ ض

َٝٞ ز٠ْط١نإ، س١ظ ز٠ن َٞ، تا زٚٚ ئ٠ٚ١ْس٠ ناْسٜس ب١ث َٞ ن١ؽ ب ١ّ ضْٚٚهطز١ٜ٠ٚ١ْى بـس٠ٕ ئ١طـ١ض ز٠ظاْـٔ    غ
َٝه٢ ٜاغاٜٞ ١ٜ١ٖ بؤ ئ٣٠ٚ١ َٛعاي١د٣١ به١ٜٔ، غٛثاؽ.  ر١ضاغ

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 
 ر١ضَٛٚ سادٞ بالٍ،

َٜع اظيس غًُٝإ عبساي١ً )بٝالٍ(:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝبِٝٓٝ ١ٖبٛ  ٚ ناى زَيؿاز باغٞ نطز، غٛثاؽ.٠َٚيال ١َٖإ ت
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى ع٢ْٛ،
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝؿه١ؾهطا، يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف  َٝؿٓٝاضا١ْ ن١ ي١ال١ٜٕ ئ١ْساَا٢ْ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ ث َٝب٢ٓٝ ٚ ث َٝبٝين ي١ زٚا٣ ئ١ٚ ت ت

َٝؿٛٚ ز٠ْطُإ ي١ 61ئ٣٠ٚ١ نطز َازز٣٠ ) َٞ ئًٝػا بهط٣َ، ي١ب١ض ئ٣٠ٚ١ ي١ َازز٣٠ ث َٞ زٚٚ ر١ق١ض٣٠ ي ( ز٠ب
َٝؿٛٚ ن١ قػ١َإ ي١  ٍَ َازز٠نا٢ْ ث َٝت٠ٚ١ ت١عاضٚظ ز٠نا ي١ط١ َٓٝ غ١ض زا ناض٠غ١ض نطا، ٚات١ ئ١ٚ ر١ق١ضا١ْ سي

َٝػتا َازز٣٠ ) ٠ٚ١َٜٓٝٓ ( ب61غ١ض نطز ز٠ْطُإ ي١ غ١ضزا، بؤ١ٜ ئ ١ٜ٠َٛٝ ز٠خيٛ )تًغ٢ ايأكطتإ اٚاًل ٚ ١ّ ؾ
َٝت١ ثاًْٝا َٔ املاز٠ اؿاز١ٜ ٚايػتٕٛ َٔ ايكإْٛ ٜٚعاز تػًػٌ بك١ٝ ايأكطات ناألت٢   ١َّٝٝ ٚ نٛاض٠ّ ز٠ب ٚات١ غ

 ،٠ٚ١َُٜٓ ٢ًَ قا١ْْٛن١تإ بؤ ز٠خٛ  ١ٜن١ّ ٚ ز٠ّٚٚ، ئ١غ
 املاز٠ اؿاز١ٜ ٚايػتٕٛ: 

ٕ َكعسٙ ألٟ غبب نإ حيٌ قً٘ املطؾح ايتايٞ ق قا٥ُت٘ طبكًا يًرتتٝب ايٛاضز فٝٗا اٚاًل: إشا فكس عهٛ ايربملا
 بٓػب١ ايكٛا٥ِ.

ثاًْٝا: إشا فكس عهٛ ايربملإ َكعسٙ ألٟ غبب نإ حيٌ قً٘ املطؾح ايتايٞ َٔ ْأؼ ايهٝإ ايػٝاغٞ املؤتًف 
 نُٔ ايكا١ُ٥ األْتداب١ٝ املؤتًأ١.

َٝط٠ئ١ٚ زٚٚ ر١ق١ض١ٜ٠ ناض٠غ١ض نطا  َٝؿٛٚ ن١ ز٠ْطُإ ي١ غ١ضزا، بؤ١ٜ ظٜاز٠ ي  ي١ َازز٣٠ ث
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى عبسايػالّ،
َٜع عبسايػالّ   قسٜل: َكطأ٢ب١ض 
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َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝٓذ١ّ بٛٚ، َازز٣٠ )58ئ١ٚ َازز٠ ) َٝـ ت١عسًٜٞ ث ي١ قاعٝس٣٠ ت١ؾطٜعات٢  (61٣(٣ باغٞ ز٠ن١ٕ ث

َٝطاقٞ ١ٜ١ٖ ثاف ئ٣٠ٚ١  َٞ: )تهاف َازز٠  ٚ )ٜعاز تػًػٌ ع )ؼٌ املأٛن١ٝ ايعًٝا املػتك١ً يألْتدابات  ز٠َي
ايعطاق١ٝ قٌ اهل١٦ٝ ايعًٝا ألْتدابات اجملًؼ ايٛطل يهٛضزغتإ م ايعطام ايٛاضز٠ ق ٖصا ايكإْٛ يألؾطاف ع٢ً 

١َُٝ )ايجا١ْٝ يًُذًؼ ٚازاضتٗا ، َٝط٠ غ١ضْر بس٠ٕ، ( ياْتدابات ايسٚض٠ االْتداب١ٝ ئ١ّ ١َٖٛاضنطز٣١ْ ئ
َٝؿٓٝاضَإ نطز٠ٚٚ بؤ ئ١ٚ ١ْغ١ٜ١ تانٛ ) َٞ بؤ  ؼٌ املأٛن١ٝ قٌ اهل١٦ٝ ث ١ْب١ؽ بؤ ز٠ٚض٣٠ ز٠ّٚٚ ب

َٝت، ي١ بات٢   ١َْا٠ٚ، غٛثاؽ.ْتدابات ايربملإ ، )اشا فكس  ا)ٚتَٛٚا١ْ )ايسٚض٠ ايجا١ْٝ  ٣َٚٛ١ٖ ب
 

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١  ض 
 ر١ضَٛٚ ناى ع٢ْٛ،

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ َازز٣٠ زٚٚ ي١ٚ ثطؤش١ٜ٠ ن١ ز٠ْطُإ ي١ غ١ضزا ب١ ت١عسٌٜ نطز٢ْ َازز٣٠  قػ١نا٢ْ ناى عبسايػالّ ئ
تعسٍ ايأكط٠ غٝاغ١ن٣١ ب١ٚ ؾه١ً بٛٚ:  َٔ املاز٠ ايػازغ١ َهطض٠،ٚال : ؾ١ؾ٢َ١ قا١ْْٛن١ ر١ق١ض٣ ١ٜن١ّ، ا

  اٚاًل َٔ املاز٠ ايػازغ١ املهطض٠ َٔ ايكإْٛ ٚتكطأ ناألتٞ املاز٠ ايػازغ١ َهطض٠:
ؼٌ املأٛن١ٝ ايعًٝا املػتك١ً يألْتدابات قٌ اهل١٦ٝ ايعًٝا ألْتدابات بطملإ نٛضزغتإ م ايعطام ايٛاضز٠ اٚال : 

جا١ْٝ َٔ هاّ ايأكط٠ ايطابع١ َٔ املاز٠ ايٖصا ايكإْٛ يألؾطاف ع٢ً اْتدابات ايربملإ ٚازاضتٗا مبٛدب أسق 
ؿر تؿهٌٝ اهل١٦ٝ ايعًٝا يألْتدابات  3117  يػ١ٓ 11قإْٛ املأٛن١ٝ ايعًٝا املػتك١ً يألْتدابات ضقِ )

َٜٚاألغتأتا٤ ق إقًِٝ نٛضزغتإ   َٝطا َف٠ٚ١ظ١ٜ ؾٛ ٢ٓ ١ٖٜئ٣١ ز٠طط٣َ، ئ٠ٚ١ ز٠ْطُإ ي١ غ١ض ٚات١ ي١ ١ٖض د
َٝط٠ٚ٠ ت١غسٜكُإ نطز٠ٚٚ، ناى عبسايػالّ ئًٝػاَإ نطز َازز٣٠ ) ( 58زا قا١ْْٛن١ ب٠ٚٛ َازز٠ن٢ قا٢ْْٛ ي

ئًٝػاَإ نطز َازز٠ن٢ ١َضس١يٞ بٛٚ بؤ ئ١ٚ نات٣١ بؤ ئٝٓتٝدابات٢ ث١ضي١َا٢ْ ز٠ٚض٣٠ ز٠ّٚٚ بٛٚ، 
َٝت٠ٚ١، ئٝٓتٝداب نطا ت١ٚاٚ بٛٚ، ئٝذاب ْ َٓٝ َٝط سي )تًغ٢ ايأكطتإ اٚاًل ٚ ثاًْٝا َٔ املاز٠ انات ئ١ٚ َازز١ٜ٠ ي

 غٛثاؽ.   َٔ ايكإْٛ 61)
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 

ٍَ ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ َٜٓس٠ٚ١ٜ ي١ٚ َازز١ٜ٠، ن٢َ ي١ط١ ٣١ٜ٠َٛٝ ن١ ناى ع٢ْٚ١ خٛ  ب١ٚ ؾ
ٍَ زا ١ْٝ ب١ظؤض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ر١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠ن٢ تط، ناى ساد٢  زا ١ْٝ؟ ١ٜى ن١ؽ ي١ط١

 ر١ضَٛٚ،
َٜع اظيس غًُٝإ عبساي١ً )بٝالٍ(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٞ ي١ ن١ْس٠ٚ٠ بؤ ن١ْس س١قٞ  َٝؿٓٝاض٣٠ ن١ نطا، غ١باض٠ت ب١ يٝػت١ن١ ن١ْس ناْسٜس٣ ز٠ب غ١باض٠ت ب١ٚ ث
 ١ٜ١؟ ئ٠ٚ١ زٜاض٣ ١ْنطا٠ٚ ي١ ٜاغان١ ئ١ط١ض زٜاض٣ بهط٣َ، غٛثاؽ.ٖ

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 
َٞ، ر١ضَٛٚ ناى  َٝؿت٠ٚٛ ي١ شَاض٣٠ نٛضغ١ٝٝنإ ظٜاتط ب َٝٞ ١َٖيبصاضز١ْنا٢ْ ضابٛضزٚٚ َف٠ٚ١ظ١ٜ ١ْٜٗ ب١ث

 زَيؿاز،
َٜع زَيؿاز سػري قازض:  ب١ض 

َٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ. ب١ض 
َٝهسا ن١ قائ١ُٝن١ نطا ب١ ْٝٛ نطا٠ٚ، بط ٚاّ ٚا١ٜ ي١ ئ٣٠ٚ١  َٝهسا قائ١ُٝن١ زاخطاٚ بٛٚ، ي١ نات ئ٠ٚ١ ي١ نات
َٝهٝـ بؤ٣ ١ٖب٠ٚٛ قائ١ُٝ زضٚغت بها، ي١ب١ض ئ٣٠ٚ١ ١َعٓا٣ ْٝٛنطا٠ٚ  َٝطام ت١ْٗا ن١غ ١َٖيبصاضز٢ْ ع

َٞ، بؤ١ٜ ي١ قائ٣١ُٝ ْٝٛنطا٠ٚ ١ٖتا ي١  َٝؿٓٝاضَإ نطز٠ٚٚ ن١ َٛظاع١ف ت١ن١ًُٝ ب ١َُٝ ث َٜعطاناْٝـ ئ ثاض
َٞ ع١ز٠ز٣ ي١ ع١ز٠ز٣ نٛضغ١ٝنا٢ْ ث١ضي١َإ  َٞ، ْاب َٞ، ئ٠ٚ١ بؤ قائ٣١ُٝ زاخطاٚ ب١َي َٞ ناْسٜس زاْ ز٠تٛاْ
َٞ، بؤ١ٜ  َٞ، ب١ؽ ي١ قائ٣١ُٝ ْٝٛ نطا٠ٚ ز٠تٛا٢َْ ع١ز٠ز٣ زٚٚ ئ٠ٚ١ْس٣٠ نٛضغ١ٝنا٢ْ ث١ضي١َإ ب ظٜاتط ب

ٌَ به١ٜٔ بؤ ئ٣٠ٚ١ نؤَػٝؤٕ َازز٣٠ ) ز٠نط٣َ ئ٠ٚ١ ي١ َٞ ت١عسٌٜ بهط٣َ، ي١ بط ط٣١ 33َازز٠ن١ زاخ ( ز٠ب
َٞ، ٚ َازز٣٠ ) َٞ ن١ؽ ن١َو ب َٞ ي١ غ َٞ، ٚ ْاب َٞ ٚاب َٞ ناْسٜس ز٠ب ( غ١ٜط به١ٕ ١َدازي ١ٜ33ى ن١ ز٠َي

َٝسا١ٜ، نْٛه١ يٝػت١ن١ ب٠ٚٛ ب١ ْٝٛ نطا٠ٚ، غٛثاؽ.  ت١عسًٜٞ ت
َٜع ز. اضغالٕ باٜع ا  مساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى عُط ١ٖٚضا٢َ،
َٜع عُط قسٜل حمُس )١ٖٚضاَٞ(:   ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٞ ١َٖيبصاضز٢ْ ضابٛضزٚٚزا، ١ٖض  ١ّٖ ب١َٓا١ٜن٢ ٜاغاٜٞ ١َٖٝـ ٠ٚنٛ ت١دطٚب١ٚ ئ١ظَٕٛٚ ١َٖا١ْ ي١ غ

َٝري ١ٖض ق١ٚاض١ٜ٠ن٢ غٝاغٞ ئ١ط ًَ َٝو ٜإ با ب َٝت بؤٟ ١ٖب٠ٚٛ ت١ْٗا ي١ غ١ض ئاغيت يٝػت ١ض ب١ت١ْٝا زاب١ظ٣ ب
َٝٛضا٠ٚنإ ثٝؿه١ف بهات، ئ١َ١ف نؤٕ  ئ١ٚ ت١ْارٛغ٣١ ن١ ب١ؾساض٣ ز٠نا ي١ ئٝٓتٝدابات١ناْسا ع١ز٠ز٣ ثاَي

َٝو ٖات٠ٚٛ ي١ 33ب١َٓا نطا٠ٚ ي١ َازز٠نا٢ْ ) َٞ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ ث ( ي١ َازز٠نا٢ْ غ١ض٠تا ن١ ز٠َي
٠َٛٝ ي٣َٚ١ ز٠غت ْٝؿاْٞ نطز٠ٚٚ، 96تاض ٚ ئ١ٚ َازز٠ؾٞ َازز٣٠ )( ث١ضي١َا111ْ) (٣ َٛن١ض ٠ض  ب١ ١َٖإ ؾ

َٝٞ ع١ز٠ز٣ ئ١ٚ ١َقع١زا٣١ْ ن١ ت١خػٝؼ نطا٠ٚ بؤ ئ١ٚ  َٝه٢ غٝاغٞ ت١ْٗا بؤ٣ ١ٜ١ٖ ب١ث ١ٖض نٝاْ
َٜهٞ  َٝؿٓٝاض ١َُٝ ي١ب١ضئ٣٠ٚ١ ب١َٓان١َإ ١ٜ١ٖ، ٚ ث َٝسا ز٠نات، ٚاتا ئ َٛس١زز٠ٜـ ت١ْارٛغ٣١ ن١ ب١ؾساض٣ ت

َٝسا ١ْب٠ٚٛ،  َٝؿٛٚزا، ٚ ئ١ٚ ضاثؤضت١ؾٞ ن١ نطا ب١ ئ١غاؽ ن١ ت َٝؿٓٝاضنطا٣ٚ ث ١ْب٠ٚٛ ي١ ١ٖضزٚٚ ثطؤش٣٠ ث
٣٠َٛٝ ٜاغاٜٞ، غٛثاؽ. َٜت١ نٛاضن َٜو بؤ طؤض ٢ٜٓ ئ١ّ باب١ت١ ْان١ٚ َٝؿٓٝاض  بؤ١ٜ ١ٖض ث

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 
٠ٚ١َٜٓٓ،يٝص٣١ْ ٜاغا  ٜٞ ر١ضَٛٚ ئ١ٚ َازز١ٜ٠ خبٛ
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َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ال ٜعٌُ بأٟ ْل قاْْٛٞ اٚ قطاض ٜتعاضض َع اسهاّ ٖصا ايكإْٛ.
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 

ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١نؤ٣ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ر١ضَٕٛٚ بؤ ن٢َ ي١ط١
 َازز١ٜ٠ن٢ تط، 

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ع٢ً فًؼ ايٛظاض٤ ٚ اؾٗات شات ايعميق١ تٓأٝص اسهاّ ٖصا ايكإْٛ.
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 

ٍَ زا١ٜ ته ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١نؤ٣ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا،ن٢َ ي١ط١  ا١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 ٜٓأص ٖصا ايكإْٛ اعتباضًا َٔ تأضٜذ ْؿطٙ ق اؾطٜس٠ ايطمس١ٝ )ٚقا٥ع نٛضزغتإ .

 ٚقا٥ع نٛضزغتإ .َٔ تأضٜذ أقساضٙ ق اؾطٜس٠ ايطمس١ٝ )ب١ باؾٞ ز٠ظاْري بٝه١ٜٔ، 
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 

ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١نؤ٣ ز٠ْط  ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ ب١ٚ غٝػ٣١ ئ١خري٣، ن٢َ ي١ط١
 ث١غ١ْسنطا، ر١ضَٕٛٚ بؤ ئ١غباب َٛدٝب١،

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 االغباب املٛدب١
 ايعطام، ؾط  ٖصا ايكإْٛ. -متاؾًٝا َع َتطًبات ايٓعاّ االْتدابٞ اؾسٜس يربملإ نٛضزغتإ 

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 
ٍَ ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ َٝهط اٜٞ، ن٢َ ي١ط١ زا  ئ١غبابٞ َٛدٝب١ ٚ ٜاغان١ ٣َٚٛ١ٖ ب١ ت

َٝه٢ ناى ٚ  َٝس٣ ئ٣٠ٚ١ ١َٖيبصاضزْ ٍَ زا ١ْٝ، ب١ ظؤض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ب١ ئَٛ ١ْٝ؟ ١ٜى ن١ؽ ي١ط١
،َٞ ٠ٚ١َٜٓٓ، ثاى ٚ غ١ضن١ٚتٛٚب  يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ر١ضَٛٚ ئ١ٚ َازز١ٜ٠ خبٛ

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٢َ١َٝٝ ب١ضْا٣١َ ناض خػت١ٓض ٚ َٝؿٓٝاض٣ ٜاغاٟ ١َٖٛاضنطز٢ْ ز٢َ٠ٚٚ ٜاغاٟ بط ط٣١ غ ٚ ٚ طفتٛطؤنطز٢ْ ث
َٝطام شَاض٠ ) ٢َُٜ نٛضزغتا٢ْ ع َٜعطا ٚ ق١ظاٚ ْاس١ٝنإ ي١ ١ٖض  3119(٣ غاَي٢ ١ٖ4َيبصاضزٕ ئ١دم٢ْ١َٛ ثاض
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٣ ١َٖٛاضنطاٚ، يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ٚ يٝص٣١ْ ْا٠ٚخؤ ضاثؤضت١ن٢ ٖاٚب١يإ ئاَاز٠نطز غ١باض٠ت ب١ٚ ثطؤش١ٜ٠، 
٢ََٜٓ َٜٓس٣٠ٚ١ْ ضاثؤضت١ن١  زٚ َٝؿٓٝاض ز٠ن١ٜٔ زٚا٣ خٛ َٝػتا ث ناضَإ ي١ غ١ض نطز، ٚ ضاثؤضت١ن١ ئاَاز٠ بٛٚ ئ

َٝت١ ب١َٓا بؤ طفتٛطؤنطزٕ بؤ ئاغاْهاض٣، ٚ ز٠ْطسإ ي١ غ١ض٣ ٚاتا بتٛاْري  َٜت١ ز٠ْطسإ ضاثؤضت١ن١ بب خبط
َٜهاض٣ ٜاغاٜٞ ئ١دماّ بسض٣َ،  َٜٓري، ٚ ض  ٜاغان١ ب١ ظٚٚتطٜٔ نات ز٠ضنٛ

 
 
 
 
 

 اىل / ض٥اغ١ بطملإ نٛضزغتإ م ايعطام
يٓٛاسٞ ّ/ تكطٜط َؿرتى سٍٛ َؿطٚ  قإْٛ ايتعسٌٜ ايجا٢ْ يكإْٛ اْتداب فايؼ احملافعات ٚاألقه١ٝ ٚا

 ايعطام -ق إقًِٝ نٛضزغتإ 
  38) أدتُع ايًذٓتإ ايؿؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ ٚايًذ١ٓ ايساخ١ًٝ ٚاألَٔ ٚاجملايؼ احمل١ًٝ بكٛض٠ َؿرتن١ بتأضٜذ

قإْٛ ايتعسٌٜ ايجا٢ْ  َٝميزٟ يسضاغ١ َؿطٚ  18/6/3119نٛضزٟ املكازف يّٝٛ  3719 دؤظ٠ضزإ()
ْتداب فايؼ احملافعات ٚاألقه١ٝ ٚايٓٛاسٞ ق إقًِٝ نٛضزغتإ م ايعطام، املكسّ َٔ قبٌ ايعسز يكإْٛ ا

ي٘ ق ايربملإ ظًػت٘ األعتٝاز١ٜ املطق١ُ  ايكإْٛ ألعها٤ ايربملإ ٚاحملاٍ اىل ايًذإ املع١ٝٓ بعس ايكطأ٠ األٚىل
ٚبعس املٓاقؿ١ ٚاملساٚي١ تٛقًت ايًذٓتإ اىل َا ًٜٞ: بايٓػب١ يًُاز٠ األٚىل َٔ املؿطٚ   18/6/3119  ق 93)

  َهطض٠ 98ٔ املاز٠ )تؤٜس ايًذٓتإ املاز٠ َع بعض ايتعسٜميت ايٓش١ٜٛ ٚناألتٞ: إٜكاف ْأاش ايأكط٠ خاَػًا َ
  يػ١ٓ 4ايعطام، املطقِ ) تداب فايؼ احملافعات ٚاألقه١ٝ ٚايٓٛاسٞ ق إقًِٝ نٛضزغتإ مَْٔ قإْٛ ا

ْتدابات ايسٚض٠ ايجا١ْٝ جملايؼ احملافعات ٚاألقه١ٝ ٚايٓٛاسٞ ق اإلقًِٝ، بايٓػب١ يًُاز٠ ايجا١ْٝ َٔ ا 3119
اىل املؿطٚ  ٚناألتٞ: تعسٍ املاز٠ املؿطٚ  تكرتح ايًذٓتإ سصف املاز٠، تكرتح ايًذٓتإ اناف١ املاز٠ ايتاي١ٝ 

ٚتكطأ ناألتٞ: اٚاًل: تتٛىل ايؿطط١ احمل١ًٝ ق ٚظاض٠  3111  يػ١ٓ 31ايجا١ْٝ عؿط٠ املعسٍ بايكإْٛ ضقِ )
 ايساخ١ًٝ اَط ملا١ٜ املطانع األْتداب١ٝ خميٍ ايع١ًُٝ األْتداب١ٝ. 

طانع االْتداب١ٝ إال بٓا٤ً ع٢ً طًب َٔ ض٥ٝؼ ثاًْٝا: ال جيٛظ يك٣ٛ األَٔ ايساخًٞ ٚ املػًشر ايسخٍٛ اىل امل
 ايًذ١ٓ.

 تؤٜسٖا ايًذٓتإ بايٓػب١ يًُاز٠ ايجايج١ َٔ املؿطٚ : 
 ع٢ً فًؼ ايٛظضا٤ ٚاؾٗات شات ايعميق١ تٓأٝص أسهاّ ٖصا ايكإْٛ.

 تؤٜسٖا ايًذٓتإ بايٓػب١ يًُاز٠ ايطابع١ َٔ املؿطٚ :
 ٜٚٓؿط ق اؾطٜس٠ ايطمس١ٝ )ٚقا٥ع نٛضزغتإ . ٜٓأص ٖصا ايكإْٛ إعتباضًا َٔ تأضٜذ اقساضٙ

 األغباب املٛدب١
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 يتػٌٗٝ ع١ًُٝ إدطا٤ إْتداب فايؼ احملافعات ق َٛعسٙ احملسز بكٛض٠ غ١ًُٝ ، فكس ؾط  ٖصا ايكإْٛ.
 

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 
ٍَ ئ٠ٚ١ زا١ٜ ئ١ّ ت١قطٜط٠ َٛؾت١ض٠ن١  َٝت١ ئ١غاؽ بؤ َْٛاق١ؾ١، تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ن٢َ ي١ط١ بب

،٠ٚ١َٜٓٓ ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ نؤ٣ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ر١ضَٕٛٚ َازز٠، َازز٠ بٝدٛ  ي١ط١
 
 
 
 

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

اْتداب فايؼ احملافعات ٚاألقه١ٝ    َهطض٠ َٔ قا98ْٕٛاملاز٠ األٚىل: إٜكاف ْأاش ايأكط٠ اـاَػ١ َٔ املاز٠ )
ألْتدابات ايسٚض٠ األْتداب١ٝ ايجا١ْٝ جملايؼ  3119ٚايٓٛاسٞ ق إقًِٝ نٛضزغتإ م ايعطام املطقِ أضبع١ يػ١ٓ 

 احملافعات ٚاألقه١ٝ ٚايٓٛاسٞ ق األقًِٝ
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 

َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ئ١ّ ب ٍَ، ناى ٜؿاض، ظٝإ خإ، ن٢َ ت َٝطز َٜعا١ْ ْاٜٚإ ْٛٚغطا٠ٚ)ناى دَري، ناى غامل، ناى ؾ ١ض 
 ناى ١ْضضيإ، دٝٗإ خإ، ز. غ١ض٠ٚض( ر١ضَٛٚ ناى اَري،

 
َٜع اَري طؤط١ ٜٛغف:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
١َُٜ نٛضزغتا٢َْ ب١ضاَب١ض ططْط ١َٖيبصاضزْاٜا ش ٚإ ١َٖيبصاضزْا ئ َٞ ٠ٚى زٜاض ١ٖض َٜعطاٖا، ٚ ط١ي ١دم٢َْ١َٛ ثاض

َٝو ش دٝٗا١ْ غٝاغٞ ٚ دظان٢ ناظ١ض ٣َ  ١َ ش٣ نًسإ غطٜإ ئاؾٛض٣ ٠ٚى ٢َ١ٖ خ١َيه٢ نٛضزغتا٢َْ ب١ؾ
زن١ت ب١ ضشزٟ ٚ ططا٢ْ ٢َ١ٖ قٛضغات١ٝ خؤ١ٜ زضيٛنطاتٞ ظ١ ب١ؾساض٣ ظ٢ ن١ض١ْظاي١ زضيٛنطات٢ بهات 

َٜعإ ١ٖب١ْٚٛ نؤتا  َٞ ٠ٚى َار١ى ٍ طؤض  ٜاغا، ب١ض  َٞ بت١ْ َٞ طٛضزغتا٢َْ دٛزا ْان١تٔ، ب١ي غ١ضد٢ََ١ ط١ي
َٞ بؤ١َ ٚ ٜاغا َطؤظات٢ ٚ زضيٛنطات٢ غ١ض طؤض ا نٛضزغتا٢َْ  ز٠ضر١ت زإ ٚ ضٚخػ١ت زا١ْ ز٠ضر١ت١ ب١ؾساضٜ
ث١غ١ْس نطٜا، ٚ بؤ١ٜ ظا٢ََٓ ب١ؾساض٣َ ١َ زَيػؤظا١ْ ز شٜاْا غٝاغٝسا نٛضزغتا٢َْ نؤَػٝؤ١ْ غ١ضب١خؤ١ٜ 

١َُٜ ١َٖيبصاضز١ْ ن َٜعطاٖا ط١ٍ ١َٖيبصاضز١ْ  ث١ضي١َا٢َْ ٚ غ١ضؤنا١ٜتٝا ١ٖض ؤ ئ١ٚ ئاَاز٠زا ١َٖيبصاضز١ْ ثاض
َٝٓذٝـ َازز١ٜ٠ ) َٞ بط ط١ ث ( زٚٚباض٠ زٜاض ن١ت ز٠ْطس٠ض٣َ نؤتا ز٠ْط٢ بس١ْ٠ ب١ض 93نٛضزغتإ ز ن١ٕ ب١َي

َٜػت١ٓ ٣ٚ  ن١تٔ  َٞ َازز٣َ زا بصاض٣َ خؤ ئ١ظ١ ئاغت١ْط١ن١ بت٢َْ١ زٜاض نط١ٜ زاخاظا ١َٖيٛ َٝه٢َ زا ٍ ز٠ق ٍ ز٠َ
َٝهٗاتٞ نًسإ غطٜإ ئاؾٛض٣ زظأْ ٚ ٍ زٜظ  3119غاَي١  4ٜاغا شَاض٠  ئ١ّ ز٠غه١رت١ى نٛ َار١ى نٛث
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َٞ نٛضزغتا٢َْ  َٟ ضشزٜا خؤ بؤ طؿت٢ ٜا ط١ي َٝط َٝهطْا ظ٢ ٜاغاٜٞ ئ١ّ ظ َٝب١د ٜاغا دٗت ث٠ٜٛ١ْسٜساض طريٕ د
َٞ خؤ  زا ئ١ّ ْاخاظٕ بدي ئاغت١ْط ٜإ 31/9/3119ا١ٜ زٜاض نط٣ زٜاض نذي ٍ ظإ ١َٖيبصاضزْا ز٠َ

َٜػت١ ظ٢ َازز٠ٜٞ ثٝهؿٓٝاض٠ طٛدما٣ٚ زظأْ، ٚ  َٜه١ ١َٖيبصاضز١ْ ٖٝض ض٠ْط١ن٢َ ٍ ظط ؤ ١َٖيٛ ب١ضب١غت ض
َٞ خ١َت٢ٓ  َٝت ٜا ١َٖيبصاضزْا ٢َ١ٖ ئاَاز٠ناض١ٜ خؤ ٍ طؤض  ٜاغاٜٞ زٜاض به١ت ف ث د٢َٗ ث٠ٜٛ١ْسٜساض ط١ض ا ب

١َٓٝ ئ١دماّ بؤ ثاؾ١  ضاغت١ق١ٓٝ َٝس٠ٚاضٜٔ ١َٖيبصاضز١ْ ب١ ضٚس١ن١ زضيٛنطات٢ ٚ بطا١ٜت٢ ب َٞ ١َ، ٚ ئَٛ بؤ ط١ي
َٜه١ باف ٚ خؤف بؤ ٢َ١ٖ خ١َيه٢ نٛضزغتا٢َْ، غٛثاؽ.  ضؤش

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 
 ر١ضَٛٚ ناى غامل، 

 
َٜع غامل تَٛا نانؤ:  ب١ض 

َٜع غ١  ضؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١ض 
َٝٓر ي١ َازز٣٠ ) َٝه٢ َٛنت١غ١ب 93بط ط٣١ ث ١َُٝ ئ٣٠ٚ١ ي١ َازز٠ن١ ٖات٠ٚٛ ب١ض اغت٢ ب١ س١ق (٣ َٛن١ض ٠ض  ئ

١َُٝ ي١ّ  َٝهٗات١نا٢ْ تط تٛضنُإ ٚ ئ١ض١َٕ ز٠ظاْري، ٚ ب٢ْٚٛ ئ ٚ ؾ١ضع٢ ٚ ٜاغاٜٞ ط١ي١ن١َإ ٚ ث
َٜعطا ٚ ق١ظاٚ ْاس١ٝ نإ ب١ ظ٠ضٚٚض٠ت٢ ز٠ظاْري، ٚ ١َب١غت ي١ ئ١دم١َْٛا١ْ ب١تاٜب١ت٢ ئ١دم٢ْ١َٛ ثاض

١َُٝ ططْطو٠ ي١  َٝهٗاتا١ْ ب١ٚ ئ١دم١َْٛا١ٜ١ْ ن١ ظٜاتط ال٣ ئ ١َٜٓضا٢ْ ئ١ٚ ث ١َبس٠ئٞ نؤتا بؤ ط١ٜاْس٢ْ ْٛ
َٝو ٜاخٛز  ١َُٝ ق١ت ْاب١ٓٝ ب١ؾ َٜعطاناْٝـ، ب١آلّ ي١ب١ض ب١ضش٠ٚ٠ْس٣ طؿت٢، ٚ ئ ق١ظاٚ ْاس١ٝنإ ي١ ثاض

َٝو ي١ ئ١دما َٜعطا ٚ ق١ظاٚ ْاس١ٝنإ ي١ نات٢ خؤٜسا، ٚ بب١ٓٝ ئاغت١ْط ّ ١ْزا٢ْ ١َٖيبصاضز٢ْ ئ١دم٢ْ١َٛ ثاض
١َُٝ ب١ف ب١ ساَي٢ خؤَإ ضاظٜٔ ي١ غ١ض ت١عطٜفهطز٢ْ ٜاخؤز  ْاب١ٓٝ ئاغت١ْط بؤ زٚاخػت٢ٓ ئ١َ١، ئ
َٝو سه١َٛت ئٝؿ٢ ئ٠ٚ١ بها بؤ ز٠ٚض٣٠ زاٖاتٛٚ  َٞ ١ْنطز٢ْ ئ١ٚ بط ط١ٜ١ ت١ْٗا ي١ٚ خٛي١ ب١َ١ضد َٝب١د د

َٝهٗاتا١ْ بطات١ ئ١ٚ ئ١دم١َْٛا١ْ، غٛثاؽ. ١َٜٓض٣ ئ١ٚ ث َٞ بها تانٛ رٝع١ًٕ بتٛا٢ْ ْٛ َٝب١د  ئ١ٚ ئٝذطائاتا١ْ د
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 

 ،ٍَ َٝطز  ر١ضَٛٚ ناى ؾ
ٍَ ذبػري حمُس: َٝطز َٜع ؾ  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
١َُٝ ٠ٚنٛ ١ْت٣٠ٚ١ تٛ  ضنُإ ثؿتطري٣ ي١ قػ١نا٢ْ ناى غامل ز٠ن١ٜٔ، غٛثاؽ.ئ

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 
 ر١ضَٛٚ ناى ٜؿاض، 

َٜع ٜؿاض دمِ ايسٜٔ ْٛضايسٜٔ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝ ١َُٝ ٠ٚنٛ ١ْت٣٠ٚ١ تٛضنُإ ضا١ٜن٢ دٝاٚاظَإ ١ٜ١ٖ، ث ُإ باؾ١ ئ١ٚ ر١ق١ض١ٜ٠ ب١ْا٣ٚ خٛا٣ ط١ٚض٠، ئ
َٝػتا ْانط٣َ ب١ٚ  البرب٣َ ١ْى ت١ْٗا بؤ ئ١ّ ١َٖيبصاضز١ْ بؤ ١َٖٛٚ ١َٖيبصاضز١ْنإ ال برب٣َ، نْٛه١ ئ٣٠ٚ١ ن١ ئ
١ٜ٠َٛٝ ئ١دماّ بسض٣َ، خؤ ي١ ١َٖيبصاضز١ْنا٢ْ زاٖاتٛٚزا ١ّٖ زٜػإ ١ٖض ْانط٣َ تٛضنُإ ١ٖض تٛضنُا١ْ  ؾ

َٝػتا ٚ زٚا٣ غ١ز غاَيٞ تطٜـ ْانط٣َ َٞ تٛضنُإ ت١ْٗا ز٠ْط ب١  ئ دٝاناض٣ بهط٣َ ي١ ْاٚ ١ْت٠ٚ١ناْسا ْاب
تٛضنُإ بسا، نْٛه١ تٛضنُاْٞ ٚا ١ٜ١ٖ ز٠ْط ب١ يٝػت١نا٢ْ تطٜـ ز٠زا، ز٠ْط ب١ ١ْت٠ٚ١نا٢ْ تطٜـ ز٠زا، 
َٞ ي١ ١َٖإ ناتسا  َٜو ز٠ْط ب١ يٝػت١ تٛضنُا١ْٝنإ بسا، ز٠ب َٜطط٣ ي٠ٚ١ به١ٜٔ ن١ نٛضز ١َُٝ ض ئ١ط١ض ئ

َٜط َٝه٢ نٛضز بسا، ئ٠ٚ١ف ثُٝإ ْانط٣َ َف٠ٚ١ظ٣١ٜ عٛيٝا ض َٞ ز٠ْط ب١ يٝػت َٝو ْاب ط٣ ي٠ٚ١ به١ٜٔ تٛضنُاْ
َٜٝٛػت ز٠نا  َٝو دٝا بهات٠ٚ١، بؤ١ٜ ث َٜهٝؿُإ ١ْٝ، ن١ نٛضز ٚ تٛضنُإ ي َٞ ْانط٣َ، ٖٝض ئاَاض َٞ ئ٠ٚ١ّ ث ز٠َي

اّ ١ْزض٣َ، بؤ ١ٜى داض٣ ٚ ١ٖتا ١ٖتاٜٞ ١ْ ي١ٚ ١َٖيبصاض١ْ، ٚ ١ْ ي١ ١َٖيبصاضز١ْنا٢ْ زاٖاتٛٚف ئ٠ٚ١ ئ١دم
 ئ١ٚ ر١ق١ض٠ ال برب٣َ، غٛثاؽ.

َٜصنطز٠ٚ١ْٟ َا٠ٟٚ ٜاغاٜٞ ض اططتين ناضنطزٕ ب١ ٜاغاٟ -1 َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ زض خػت١ٓ ضٚٚ ٚ طفتٛطؤنطزْٞ ث
َٜساْٞ خاْٛٚب١ض٠ شَاض٠ ) ٍَ 3بؤ َا٠ٟٚ  3118(ٟ غاَيٞ 9ب١ نط  غا

َٝؿٓٝاضٟ -3 ٜاغاٟ ١َٖٛاض نطزْٞ س١ٚت١َٞ ٜاغاٟ ١َٖيبصاضزْٞ ث١ضي١َاْٞ خػت١ٓضٚٚ ٚ طفتٛطؤ نطزْٞ ث
 ٟ ١َٖٛاض نطاٚ 1993( ٟ غاَيٞ 1نٛضزغتإ شَاض٠ )

َٜعطاٚ ق١ظا ٚ -9 َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ ١َٖٛاض نطزْٞ ز٠٠َٚٞ ٜاغاٟ ئ١دم١َْٛٞ ثاض خػت١ٓضٚٚ ٚ طفتٛطؤ نطزْٞ ث
َُٜٞ نٛضزغتإ شَاض٠ )  نطاٚ ٟ ١َٖٛاض 3119( ٟ غاَيٞ 4ْاس١ٝنإ ي١ ١ٖض

 ر١ضَٛٚ دٝٗإ خإ، 
َٜع دٝٗإ امساعٌٝ بٓٝاَري:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝت ناى غامل ز ن١ّ ط١ٍ ١ْٖس٣َ ِْٝ نٛ ئ١ظ َازز٠ ئًٝػا بٝت قا١ْْٚٛ  ب١ض اغت٢ ئ١ظ ثؿتطريٜا ئاخارتٓ

َٞ ١َٜٓ نٛ ظ٢َ ز٠ٚض٣٠ ئٝٓتٝداب َٞ ئ١ّ ط١ٍ ١ْٖس َٞ ١ْن١ٕ ب١ؽ   ئٝٓتٝدابات١ ب١ؽ بؤ ظ٢َ ز٠ٚض٠ ئٝٓتٝداب ث
َٝت١ ت١ْفٝعنطٕ، نْٛه١ ئ١َ١ف َارٝهه١ ش َار١ ١ًًَٝت٢ ١َ ض٠ئٞ ١ًًَٝت٢َ ١َ نؤتا س١م  بؤ ز٠ٚض٠ٟ ب
َٜطط بؤ  َٞ بؤ ظ٢َ ز٠ٚض٠ ئٝٓتٝدابٝسا ئ١ّ ١ْب١ٓٝ ض َٝت١ نطٕ، ب١َي ٠ٚضْاطط٣ ئ١ظ١ض ئ١ظ ر١ق١ض٠ ت١ْفٝع ١ْٖ

١َٜٓ نٛ ١َٓٝ نطٕ، ئ١َٝص ط١ٍ ١ْٖس َٜٝت١ نطٕ ئ١ظ  ئ٣٠ٚ١ ئٝٓتٝدابات ١ْب َٜسا ت١ْفٝع ١ْ ب١ؽ ظ٢َ ز٠ٚض
َٝه٢ بس٠ّ بؤ ٢َ١ٖ  َازز١ٜ٠ ب١ؽ ١ْنٛ ئ٠ٚ١ ئًٝػا نطٕ ت١ٚاٜٚـ قا١ْْٛ ئٝٓتٝدابات١ ئ١ظ س١ظ ن١ّ ت١ٚظحي
َٝو ٖات ت١قسِٜ نطٕ نْٛه١ ي١  ئ١ْساّ ث١ضي١َإ ب١ض اغت٢ ئ١ٚ ثطؤش٠ ٖات١ٝ ت١قسِٜ نطٕ غ١ض ئ١غاغ

( غاَي١ ١َ 31ض اغت٢ ئ١ظ س١ظ ز ن١ّ ط١ٜٝ١ًى به١ّ، ئ١ظ١ )ئ١غاؽ َٛعت١قس٣ ئ١غباب َٛدٝب١ ب١
َٞ ١ْت٠ٚ١ٜٞ  ١َُٜ نٛضزغتإ، ١َ نؤتاٜٞ ٣١ٖ ئ١ظ نؤتا ٖات١ٝ زإ بؤ ١َ غ١ض ئ١غاغ ث١ضي١َإ ١ٜ١ٖ ٍ ١ٖض
َٝط٣َ، ١ْ ٠ٚنٛ  َٝه٢ ئاؾٛٚض٣ ٖات١ُٝ ظ َٝه٢ ٠ٚنٛ ن١غ ١َٜٓض٠ن٢ ١ًًَٝت ١ْى غ١ض ئ١غاغٞ ئا٢ٜٓٝ، ئ١ظ ٠ٚنٛ ْٛ

َٝه٢ ١َ غٝش٢، ٖٝظٝساضّ ئ١ظ ؾت١ ب١ض ناظ٢ ٢َ١ٖ ٚاظح بٝذي و نؤتا ٚاظح ٠ٚنٛ ١ْت١ٜ٠ٚ١ ئ١ّ ٠ٚنٛ ن١غ
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َٝسا ٖٝظٝساضّ ئ١ْساّ ث١ضي١َإ ئ١ظ تؿت١  ١َٜٓ ئ١ظ١ ٖات١ٝ ت١غبٝت نطٕ قاْْٛٚ نًسإ غطٜإ ئاؾٛٚض٣ ظري
١ًَٕ ١ْٓٝ غ َٝو ئ١غ َٝو بؤ ٚا١ْ نْٛه١ ب١ض اغت٢ بؤ١َ و سعب َٞ دس٣ ٠ٚضبططٕ، ٠ٚنٛ ت١ٚظحي ١ض ئ١غاغ

َٞ ١ْت١ٜٓٝ٠ٚ١، ئ١ظ١ ب١ؽ  بؤ ت١ٚظٜح، غٛثاؽ.  َٝط٣َ، ٣َٚٛ١ٖ غ١ض ئ١غاغ  ١ٜع٢ٓ ئا٢ٜٓٝ ٖات١ٝ ظ
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ز. غ١ض٠ٚض، 
َٜع ز. غ١ض٠ٚض عبسايطظئ عُط:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜطا٣ ثؿتطريِٜ ي١  ٍَ زٜاض٠ ثؿتطري٣ ي٠ٚ١ ز٠ن١ٜٔ ن١ َٔ ٚ َٝطز َٜعإ ناى غامل ٚ ناى ؾ قػ١نا٢ْ ب١ض 

َٝػتا بؤ  ٍَ ئ٠ٚ١ؾسا ططْط١ ئ١َ١ ئ َٝٞ ئ١َ١ ز٠غت ْٝؿإ بهط٣َ ي١ط١ ١َغ١ي٣١ نؤتانإ َار١ناْٝإ ب١ث
َٝهٗات١ٜ١ى ْاتٛاْ َٞ ئ٣٠ٚ١ ١َٖيبصاضزٕ ث١ن٢ ١ْخط٣َ، ب١آلّ سٝه١ُت٢ نؤتا ي١ نٞ زا١ٜ، ي٠ٚ١ زا١ٜ ن١ٚا ث

َٝؿٓٝاض٣ ئ٠ٚ١  َٝط٠زا، بؤ١ٜ َٔ ث َٜعطانا١ْ ٚاتا ي ١َٜٓ ئاٜا بؤ ث١ضي١َا١ْ، ٜاخٛز بؤ ئ١دم٢ْ١َٛ ثاض بطات١ ئ١ٚ ؾٛ
َِٜ ز٠تٛأْ ز٠ْط  َٜو بطط١ٜٓ ب١ض ٖاٚٚآلتٝا٢ْ ١ٖض َٜهاض َٝت ض َٜو ب ز٠ن١ّ ن١ ز٠غهاض٣ ز٠ن١ٜٔ ٖٝض ْا ب١دؤض

َٝو ي١ٚ َٝهٗات١نا٢ْ تط بس٠ٕ ب١ ١َضد َٝٛضا٣ٚ ث َٞ  ب١ ثاَي َٞ غٝػ١ٜ١ى ١ٖب َٝهٗاتا١ْ ١ٖب ١ٜن١ ئٝساض١ٜزا ئ١ٚ ث
َٝٞ ز٠ضئ١دما١َنا٢ْ ن١ٚا  َٝبُٝٓٝإ نطز٠ٚٚ ي١ ١َٖيبصاضز١ْناْسا ب١ث ١َُٝ ت ب١ٚ دؤض٠، نْٛه١ ئ٣٠ٚ١ ئ
َٝسا١ٜ، ب١آلّ ٖٝض نٛضغ١ٝنٝإ بؤ ت١ضخإ ١ْنطا٠ٚ، بؤ صي١ْٚٛ  َٝهٗات١ٜ١ن٢ ت ز٠ضنٕٛٚ ي١ ْاٚن١ٜ١نسا ن١ٚا ث

َٝػتا ي١ ثاض َٜص١ٜ٠ى ١ٜ١ٖ ن١ تٛضنُأْ ن١ س١ق٢ خؤٜا١ْ ئ َُٝا٢ْ ي١ نفط٣ ٚ ئ١ٚ ْاٚنا١ْزا ض َٜعطا٣ غً
١َُٝ غ١ٜط٣ ١َٖيبصاضز١ْنا٢ْ تط ز٠ن١ٜٔ نْٛه١  َٝو ئ َٜهٝإ بؤ زٜاض٣ بهطابا١ٜ، نات ١َٜٓض َٝط٠زا ْٛ ئ١ٚا١ْ ي

َٝو ١َٖيبص َٝؿٔ، بؤ صي١ْٚٛ ي١ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتاْسا نات ١ََٗٝيه َٜت ي١ ْاٚن١ٜ١نسا ١َٖيبصاضز١ْنإ ت اضزٕ ز٠نط
َٝري  ًَ ٢ََٓٝ، ٚ ٜاخٛز با ب َٜص١ٜ٠ن٢ ظؤض ظؤض ز٠ْط ز٠ٖ ١َٜٓض٣ تٛضنُإ ض َٞ ١ْٝ، ب١آلّ ْٛ ن١ٚا ٖٝض تٛضنُا٢ْ ي
َٜط١ ناض٠  ١َٜٓض زاب٢َٓ، ئاٜا ض ْٛ َٞ َٝهٗاتا١ْ ي١ ْاٚن١ٜ١نٝؿسا ن١ٚا ١ٜ١ٖ ْاتٛاْ ١َٜٓض٣ ئ١ٚ ث ١َٜٓض٣ غطٜإ ْٛ ْٛ

َٝ َٝؿٓٝاض٣ ن١ٝٝ بؤ ئ١َ١؟ ئاٜا ي َٜت ن١ٚا بؤ٣ زاْطا٠ٚ ن١ٚا نؤتا١ٜ، بؤ١ٜ َٔ ث َٝٓسض َٞ ن ط٠زا ئ١ٚ ١َب١غت١ ز٠ث
َٜعطا بؤ ئ١ٚ ْاٚنا٣١ْ  َٜو بؤ ئ١دم٢ْ١َٛ ثاض ١َٜٓض َٜت ْٛ َٝط٠زا ئ١ط١ض بهط ٍَ ئ١َ١زا ١ّٖ ي ئ١َ١ ز٠ن١ّ ي١ ثا

 تطٜـ ز٠غتٓٝؿإ بهط٣َ ب١تاٜب١ت ن١ٚا نفط١ٜ، غٛثاؽ.
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امس  اعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى ١ْضضيإ، 
َٜع ١ْضضيإ عبساي١ً قازض:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 َٔ قػ١نامن نطا، غٛثاؽ.

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 
 ر١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف،
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َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ض 
َٜع غ١  ضؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١ض 

َٝسا ئٝؿاض٠تٝإ ب٠ٚ١  َٜهٝإ ئاض اغت٣١ ث١ضي١َإ نطزبٛٚ، ت َٝطاقٞ ْٛٚغطاٚ نؤَػٝؤ٢ْ باآل٣ ١َٖيبصاضز١ْنا٢ْ ع
َٝت٠ٚ١ ي١ قا١ْْٚٛن١زا ي١ َازز٣٠ ) َٓٝ َٝٓذ١ّ سي (٣ َٛن١ض٠ض ي١ قا٢ْْٚٛ 93زا٠ٚ ئ١ط١ض ئ١ٚ ر١ق١ض٣١ٜ٠ ث

َٜعطانإ شَاض٠ ) ١َُٝ ئُٝهإ ١ْٝ ئ١ٚ َازز١ٜ٠ ت١تبٝل  3119غاَي٢  (١ٖ4٣َيبصاضز٢ْ ئ١دم٢ْ١َٛ ثاض ٚتٝإ ئ
ٍَ ئ١ٚ َازز١ٜ٠، بؤ١ٜ ي١ ئ١دما٢َ  َٝٓري ي١ط١ به١ٜٔ ٚات١ ئٝٓتٝدابات زٚا ز٠خط٣َ، ْاتٛاْري خؤَإ بطٛدم
َٞ ١ْنط٣َ،  َٝٓذ١ّ ضابطري٣َ ئٝٓفاظ٠ن٣١ ناض٣ ث ٍَ ئ٠ٚ١ زأٜ ب١ٚ ؾه٣١ً ر١ق١ض٣٠ ث ١َُٝ ي١ط١ ثطؤش٠ن١زا ئ

َٜعطانإ ٚاتا ثاؾ٢ ئ١ٚ ٜإ َازز١ٜ٠ن٢ تط ٜإ ت١ْٗا بؤ ئ ٝٓتٝدابات٢ ز٠ٚض٣٠ ز٠ّٚٚ ٢ٖ ئ١دم٢ْ١َٛ ثاض
 َٞ َٝب١د َٞ ١َغ١ًس١ت٢ ئ١ٚ ؾ١ضحي٣١ٜ١ ن١ ي١ قا١ْْٚٛن١زا١ٜ د َٜه٢ تط ن١ بتٛاْ َٝه٢ تط ب١دٛض قاْْٛٚ

 بهاتٔ،
داب فايؼ احملافعات ٚاألقه١ٝ   َهطض٠ َٔ قإْٛ اْت98املاز٠ األٚىل: إٜكاف ْأاش ايأكط٠ اـاَػ١ َٔ املاز٠ )

ألْتدابات ايسٚض٠ األْتداب١ٝ ايجا١ْٝ جملايؼ  3119ٚايٓٛاسٞ ق إقًِٝ نٛضزغتإ م ايعطام املطقِ أضبع١ يػ١ٓ 
 احملافعات ٚاألقه١ٝ ٚايٓٛاسٞ ق األقًِٝ.

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 
ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ٍَ زا ١ْٝ ن١ٚات١ ب١ ظؤض٣١ٜٓ  ن٢َ ي١ط١ ٍَ زا ١ْٝ؟ ١ٜى ن١ؽ ي١ط١ ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١

 ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ر١ضَٕٛٚ َازز١ٜ٠ن٢ تط،
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
،٠ٚ١َُٜٓ َٝػتا ز٠خٛ  َازز٣٠ ز٢َ٠ٚٚ ثطؤش٠ن١ ١ٖضزٚٚ يٝص١ْ زاٚاَإ نطز ئًٝػا بهط٣َ، ٚ ١ْغ١ن٣١ ئ

املاز٠ ايجا١ْٝ: تطبل األدطا٤ات ٚاـطٛات اييت تتدص بإدطا٤ االْتدابات يربملإ نٛضزغتإ ألدطا٤ أؽاش فايؼ 
 احملافعات ٚاألقع١ٝ ٚايٓٛاسٞ هلصٙ ايسٚض٠، 

 ٍَ َٜهاض٣ ٜاغاٜٞ ٚ ت١عًُٝات٢ َف٠ٚ١ظ١ٜ دٝاٚاظ٠ ي١ط١ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ ئٝذطائات٢ ئٝٓتٝدابات٢ ض
َٜعط انإ، بؤ١ٜ عٝالق١ٜإ ب١ٜ١ى ١ْٝ، ٚ ئُٝهإ ١ْٝ قا٢ْْٚٛ ث١ضي١َإ ت١تبٝل به١ٜٔ ي١ ئ١دم٢ْ١َٛ ثاض

َٝؿٓٝاضَإ نطز ن١ ئ١ٚ َازز١ٜ٠ ي١ ثطؤش٠ن١زا ئًٝػا بهط٣َ، ١َُٝ ث َٜعطانإ، بؤ١ٜ ئ  غ١ض ئ١دم٢ْ١َٛ ثاض
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 

ٍَ زا١ٜ ي١غٛ بهط ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ نؤ٣ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ن٢َ ي١ط١ ٣َ، تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١
 ر١ضَٕٛٚ َازز١ٜ٠ن٢ تط،

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝؿٓٝاض٣ ئ٠ٚ١ نطا ن١ َازز٣٠ ) (٣ 31(٣ ت١عسًٜٞ ١ٜن٢َ١ قإْٛ ب١ شَاض٠ )13ي١ال١ٜٕ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ث
١ٜ٠َٛٝ:ت١عس 3111غاَي٢   ٌٜ بهط٣َ، ب١ّ ؾ

 اٚاًل: تتٛىل ايؿطط١ احمل١ًٝ ق ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ اَط ملا١ٜ املطانع األْتداب١ٝ خميٍ ايع١ًُٝ األْتداب١ٝ.
ثاًْٝا: ال جيٛظ يك٣ٛ األَٔ ايساخًٞ ٚاملػًشر ايسخٍٛ اىل املطانع األْتداب١ٝ اىل بٓا٤ً ع٢ً طًب َٔ ض٥ٝؼ 

 ايًذ١ٓ.
َٜع ز. اضغالٕ باٜع ا  مساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ض 

َٞ ن١ؽ )ناى عسْإ، ناى ناضزؤ، ز. اظيس( ر١ضَٛٚ ناى عسْإ، َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ؟ غ  ن٢َ ت
َٜع عسْإ   حمُس: عجُإب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝط١ٜؿتري ١َُٝ ت َٝط٠ ١ْٝ، ئ١ٜٚـ ي١ غ١ض ز٠ّٚٚ، ئ َٝبٝين ناى عبساي١ً بٛٚ، ب١آلّ خؤ٣ ي ٣ٛ )ق ب١ض اغت٢ ت

َٝط٠ زاْطا٠ٚ، ٚ بؤنٞ ئ١ٚ َار١ بسض٣َ  )املػًشر  ب١آلّاألَٔ ايساخًٞ ،  ١ٜع٢ٓ نٞ؟ ٚؾ٣١ َٛغ١ي١سري بؤ ي
َٝبها، ب١آلّ ٚؾ٣١  َٞ ئٝػتٝعا٣١ْ ث ن١ َٛغ١ي١ح ق٣٠ٛ ئ٢َٓ١ زاخًٞ ١ٜ١ٖ، ثؤيٝؼ ١ٜ١ٖ، ئ١ٚ ن١غ١ ز٠تٛاْ

َٝط٠ بؤنٞ زاْطا٠ٚ، ٚ زاٚاناضٜٔ ن١ ال بسض٣َ، غٛثاؽ.  َٛغ١ي١ح ي
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب  ١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى ناضزؤ، 
َٜع ناضزؤ حمُس ثريزاٚز:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٞ زاٚا٣  َٝو ٜٚػت٢ ز٠تٛاْ َٝو، ١ٖض نات َٝع بهات ي١ و نات َٔ غ١باض٠ت ب٣٠ٚ١ ن١ غ١ضؤن٢ يٝص١ْن١ زاٚا٣ ٖ

َٜو ضٚ َٝو ضٚٚزاٚ َٝع بهات، نات َٝٓذا بؤ ضْٚٚهط٠ٚ١ْ، ٖ َٞ ئ َٝؿ١ٜ١ن٢ ط١ٚض٠ زضٚغت ز٠ب ٚز٠زات، ١ٜع٢ٓ ن
 غٛثاؽ.

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 
 ر١ضَٛٚ ز. اظيس،

َٜع ز. اظيس ابطاِٖٝ ع٢ً )٠ٚضتٞ(:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١ٜ٠َٛٝ ٖات٠ٚٛ ن ٢ًَ ضاثؤضت١ن١زا ب١ٚ ؾ ب١آلّ ْاظامن ناى ع٢ْٚ١  )َهاف ،١ ئ١َ١ َازز١ٜ٠ن٢ زٜاض٠ ي١ ئ١غ
َٞ ي١ ٜاغان١زا ٖات٠ٚٛ ن١ ي١ زٚا٣ َازز٣٠ ))َهاف ٚابعامن ئٝؿاض٠ت٢ ب٠ٚ١زا ن١ ت١عس٢ًٜ َازز٠  (٣ 93ن١ ب

َٞ، نْٛه١ ي٣َٚ١ َازز١ٜ٠ى ١ٜ١ٖ ن١ ظٜاز نطا٠ٚ، )تتٛىل ق٣ٛ األَٔ  َٛن١ض٠ض ٖات٠ٚٛ، ئ١ط١ض ئ٠ٚ١ ١ٖب
َٞ بؤ ساخ١ًٝ اَط ملا١ٜ املطانع األْتداب١ٝ خميٍ ايع١ًُٝ األْتداب١ٝ  ايساخًٞ ق ٚظاض٠ اي َٞ ئ١َ١ ت١عسٌٜ ب ز٠ب

َٝبِٝٓٝ ١ٜ١ٖ ي١ غ١ض ر١ق١ض٣٠ ز٠ّٚٚ: باؽ ي٠ٚ١ ز٠نات، )ال  ئ١ٚ َازز١ٜ٠، ئ٠ٚ١ ١ٜى، َٓٝـ ب١ض اغت٢ ١ٖض ت
َٝٞ ٠ٚنٛ ناى عسْإ باغٞ نطز،جيٛظ يك٣ٛ األَٔ ايساخًٞ ٚاملػًشر  ًَ ال جيٛظ يك٣ٛ األَٔ ايساخًٞ ) ز٠نط٣َ ب
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ئ١َ١ف ي١ب١ض نٞ؟  ق٠ٛ أخط٣ ايسخٍٛ اىل املطانع األْتداب١ٝ اىل بٓا٤ً ع٢ً طًب َٔ ض٥ٝؼ ايًذ١ٓ  ٚأ١ٜ
ي١ب١ض ئ٣٠ٚ١ ت١ْٗا ق٣٠ٛ ئ٢َٓ١ زاخًٝٞ ١ْٝ ن١ ن١نساض٠، ب١َيهٛ ق٣٠ٛ تطٜـ ١ٜ١ٖ ن١ ن١نساض٠ بؤ ئ٣٠ٚ١ 

َٝو، ٖٝض  َٜط١ بطط٣ ي٣٠ٚ١ ن١ ٖٝض ق٠ٛت َٝت١ ْاٚ ١َضانع٣ ئٝٓتٝدابٞ، ت١ْٗا ب١ تؤ ض َٜه٢ ن١نساض به َٝع ٖ
 ظٜاز بهط٣َ، غٛثاؽ. بؤ بؤ١ٜ ئ١ط١ض ئ٣١َ١بٓا٤ً ع٢ً طًب َٔ ض٥ٝؼ ايًذ١ٓ  )

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 
 ر١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف،
َٜع بهط نطِٜ حمُس )ٚئاغؤ(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي  ١َإ.ب١ض 
َٝه٢ زٜه١َإ ت١عسٌٜ نطز ي١ َازز٣٠  َٝػتا قاْْٛ َٜع ب١ض ي١ ئ َٝٓا٣٠ٚ١ْ خٛؾو ٚ بطاٜا٢ْ ب١ض  ١َُٝ بؤ ب١بري ٖ ئ

١َُٝ ٚتَٛٚا١ْ ي١ ر١ق١ض٣٠ 91( ن١ ث٠ٜٛ١ْس٣ ١ٖبٛٚ ب١ َازز٣٠ )5) َٜسا ئ ( قا٢ْْٛ شَاض٠ ١ٜى ئ١ط١ض ي١ٚ
بٓا٤ً ع٢ً طًب َٔ ض٥ٝؼ اال املطانع األْتداب١ٝ ال جيٛظ يك٣ٛ األَٔ ايساخًٞ ٚاملػًشر ايسخٍٛ اىل زٚٚ: )

٢َُٜ نٛضزغتاْسا ب١ٜ١ن٠ٚ١ ز٠نط٣َ ي١ ١َٖإ ١َضانع،  ايًذ١ٓ  َٞ ئٝٓتٝدابات ي١ ١ٖض ١َُٝ ز٠ظاْري ١ٖض غ ئ
١َُٝ ي١ ١َدايػٞ َٛسار١ظاتٝـ ١ٖض ١َٖإ ؾت١  َٞ، بؤ١ٜ ئ ْانط٣َ ب١ض اغت٢ زٚٚ َازز٣٠ قا٢ْْٛ دٝاٚاظ ١ٖب

َٞ ٚ ت١عاضٚظ ي١ ١َٖإ ضؤشزا ز٠نط َٝه٢ قا٢ْْٛ ١ٖب َٝهطا٠ٚ، بؤ ئ٣٠ٚ١ ئٝٓػٝذاَ ٣٠َٛٝ ي ٣َ، بؤ١ٜ ب١ ١َٖإ ؾ
َٞ ئ١ٜ٠ٚ١ ق١غس ي١ٚ َازز٠ َٛظار١، غٛثاؽ.  ١ْب

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 
 ر١ضَٕٛٚ زٚا غٝاغ١تإ،

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١  َإ.ب١ض 

 ٚتكطأ نافتٞ: 3111  يػ١ٓ 31تعسٍ املاز٠ ايجا١ْٝ عؿط٠ املعسي١ بكإْٛ ضقِ )
 اٚاًل: تتٛىل ايؿطط١ احمل١ًٝ ق ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ اَط ملا١ٜ املطانع األْتداب١ٝ خميٍ ايع١ًُٝ األْتداب١ٝ.

بٓا٤ً ع٢ً طًب َٔ ض٥ٝؼ  االثاًْٝا: ال جيٛظ يك٣ٛ األَٔ ايساخًٞ ٚاملػًشر ايسخٍٛ اىل املطانع األْتداب١ٝ 
 ايًذ١ٓ.

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 
ٍَ زا ١ْٝ، ب١ ظؤض٣١ٜٓ ز٠ْط  ٍَ زا ١ْٝ؟ ١ٜى ن١ؽ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ ن٢َ ي١ط١

 ث١غ١ْسنطا، ر١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠ن٢ تط،
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.ب  ١ض 
 املاز٠ ايجايج١: ع٢ً فًؼ ايٛظضا٤ ٚاؾٗات شات ايعميق١ تٓأٝص أسهاّ ٖصا ايكإْٛ.

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 
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ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ نؤ٣ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ر١ضَٕٛٚ  ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ ن٢َ ي١ط١
 ١ن٢ تط،َازز٠ٜ

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 طٜس٠ ايطمس١ٝ )ٚقا٥ع نٛضزغتإ .اؾاملاز٠ ايطابع١: ٜٓأص ٖصا ايكإْٛ اعتباضًا َٔ تأضٜذ اقساضٙ ٜٚٓؿط ق 
َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ض 

ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ نؤ٣ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ر١ضَٕٛٚ ن٢َ ي١ط١ نات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١
 َازز١ٜ٠ن٢ تط،

 
 
 

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 األغباب املٛدب١
 ٖصا ايكإْٛ. عسٙ احملسز بكٛض٠ غ١ًُٝ فكس ؾٛض يتػٌٗٝ ع١ًُٝ إدطا٤ اْتداب فايؼ احملافعات ق َٛ

َٜع ز. اضغال  ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ض 
ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١  ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ َٝهط اٜٞ، ن٢َ ي١ط١ ئ١غبابٞ َٛدٝب١ ٚ ٜاغان١ ب١ ت

َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ، ر١ضَٛٚ ناى عسْإ،  نؤ٣ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ناى عسْإ ت
َٜع عسْإ   حمُس: عجُإب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٞ، نْٛه١ ظؤض ْٝعاَٝـ١، ز٠غـتإ خـؤف    َ َٜو ت١س١َٛيتإ ١ٖب َٝهِ ١ٜ١ٖ، ب١آلّ ٖٝٛازاضّ تؤظ ٔ ْٛقت١ ْٝعاَ

أعترب ْافصًا ث١غ١ْس نطا، ٚ ْٛٚغطا٠ٚ ) 19/7/3119( ي١ 4ئ١ّ ٜاغا١ٜ ث١غ١ْس نطا، ب١آلّ ي١ ٜاغاٟ شَاض٠ )
ئــ٠ٚ١ ٖــ١َٛاض٣  مبٛدممب املمماز٠ ، اؾطٜممس٠ ايطمسٝمم١ ٚقمما٥ع نٛضزغممتإاعتبمماضًا َممٔ تممأضٜذ اقممساضٙ ٜٚٓؿممط ق 

)اعترب ْافصًا اعتباضَا َمٔ تمأضٜذ اقمساضٙ ٜٚٓؿمط ق اؾطٜمس٠      نطا٠ٚ ْٛٚغطا٠ٚ  ١ٜ15/13/3111ن١َٝؿٞ ي١ 
ــطنطا٠ٚايطمسٝمم١ )ٚقمما٥ع نٛضزغممتإ ،   ــ١ٕ ١ْؾ ــتا    ،ت١بع َٝػ ــٔ ئ ــطا٠ٚ، َ َُٜٝـ ئُٝعان ــ١ض ي١الٜــ١ٕ غــ١ضؤن٢ ٖ

َٟ ئ١ط١ض ٜاغا١ٜى ي١ ث١ضي١َإ ز٠ضنٛٚ ي١ ٠ٚقائٝع بآلٚنطا٠ٚ١ٜ ئ١ٚ  ز٣َٚ١َ٠ ت١ٚظٜح بسض٣َ، باؽ ي٠ٚ١ ز٠نط
َٜت٠ٚ١ بؤ ث١ضي١َإ، ط١ض ا٣٠ٚ١ْ بـؤ ث١ضيـ١َإ    َٞ بط١ض  َٝـ ئٝٓفاظنطز٢ْ ْاب َٝـ ت١ْفٝعنطز٢ْ ٚات١ ث ٜاغا١ٜ ث
َٝػـتا ئ١َـ١ زٚٚدـاض٠        َٜه٢ ْا ٜاغا١ٜٝ، ٚ زش ب١ غ١السٝات٢ ث١ضي١َإ ي١ ز٠ضنطز٢ْ ٜاغـانإ، يـ١ ضاغـتٝسا ئ ناض

َٝؿو٣ يٝصْـ٣١ ٜاغـاٜٞ ئاَـاش٠ بـ٠ٚ١ ز٠زات نـ١ ٜاغـا١ٜى يـ١ ث١ضيـ١َإ         ١ٖ َٜع غ١ضؤن٢ ث َٜت، ٚ ب١ض  َٛاض ز٠نط
َٝػـتا    َٜت٠ٚ١ ١َٖٛاض٣ ١ٜن٢َ١ خؤ٣ غ١ضؤن٢ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ بـٛٚ ئ َٞ بط١ض  َٝهطز٢ْ ْاب َٝب١د َٝـ د ز٠ضنٛٚ ث



 457 

ٕ يـ١ غـ١ض ٖـ١َٛاض٣ ز٠ّٚٚ زا٠ٚ،    ئ٠ٚ١ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ٚ غ١ضؤنا١ٜت٢ ث١ضي١َإ ٚ ث١ضي١َاْتاضإ ض٠ظا١َْـسٜا 
َٜه٢ ٜاغـا١ٜٝ نـ١ نطزَٚٚاْـ١؟     َٜت٠ٚ١، خاَيٞ ١ٜن١ّ ئاٜا ئ١َ١ ناض َٞ ضٕٚٚ بهط َٝػتا  زٚٚؾت ١ٜ١ٖ ز٠ب ن١ٚات١ ئ
َٝتـ٠ٚ١،      َٜٓ َٜت بٝط١ض  َٜع باؽ ز٠ن١ٕ ن١ ث١ضي١َإ بؤ٣ ١ْٝ ٜاغـا١ٜى تـ١ْفٝع ْـ١نط َٝه٢ ب١ض  َٝو نؤ١ََي ب١َ١ضد

َِٝ     ئ١ط١ض ئ١َ١ ٜاغا١ٜٝ ت١ٚظٜح بس َٟ، ٚ ئ١طـ١ض ٜاغـا١ٜٝ ثـ ٠َٛٝ ت١ٚظٜح بـسض ض٣َ، ٚ ئ١ط١ض ْا ٜاغا١ٜٝ ١َٖإ ؾ
َِٝٓ خؤتـإ ٖـ١َٛٚ ز٠ظاْـٔ ١َب١غـتِ نـ١ٝٝ، بـؤ ٜاغـانا٢ْ تـطٜـ            ٚا١ٜ ئ١َ١ بؤ ٜاغانا٢ْ تطٜـ ْـا٣ٚ ْـاٖ

ٍَ بهط٣َ، َٞ َا١ََي٣١ ي١ط١ ٠َٛٝ ز٠ب  ب١ٖ١َإ ؾ
 
 
 
 
 

َٜع ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َاْ  ٢ نٛضزغتإ:ب١ض 
ناى عسْإ ئ٠ٚ١ ي١ ١َغ١ي١نإ ز٠ضن٣ٚٛ طٝإ، زاْٝؿت٢ٓ ئ١َط ؤَإ ١َٖيس٠ططٜٔ تا ئ١ٚ نات٣١ ئاطازاضتإ 

َٝطٜٔ ٚ ١ٖض بصٜٔ، غٛثاؽ  ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١ ب١ خٛاتإ ز٠غج
 
 
 

 باٜع امساعٌٝ        ز. اضغالٕ           ز.سػٔ حمُس غٛض٠                           غت اظيس عبسار                رط  
َٝططٟ غَٝطٟ ث١ضي١َاْٞ                        غهطت    ث١ضي١َاْٞغ١ضؤنٞ                 ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ      د

َٝطام                              نٛضزغتإ – نٛضزغتإ َٝطام                           نٛضزغتإ – ع َٝطام - ع   ع
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 ( 24ثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )
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َٞ ؾ١ػي١ َٜه١ٚتٞ  غ  5102\2\52ض

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ  خٛيٞ غ
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  (94ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 َٞ َٜه١ٚتٞ ؾ١ػي١غ  52/2/5102 ض

َٝط )   ــصَ ٟ (ٟ 11نات ــ٠ٛض ؤ َٝـ ْٝ ــ َٞ  ضؤشٟ ث ــ ــ١ػي١غ ــ١ٚت ؾ َٜه ــ١َاْٞ  35/6/3119ٞ ض ــتإ  ث١ضي  -نٛضزغ
َٝطام  ٞ  ث١ضي١َإ ٚ، غ١ضؤنٞ  ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝب١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ع َٜع ز. سػـٔ حمُـس     بـ١ ئاَـاز٠بْٛٚ بـ١ض 

َٝططٟ غ١ضؤى ٚ،  َٝطٟ      غٛض٠ د َٜع رطغـت دظيـس عبـسار غـهطت ٕ بـ١ض  خـٛيٞ   (94ٟ, زاْٝؿـتين شَـاض٠ )  ث١ضيـ١َا
ّ١َٝٝ  ( ٟ خؤٟ ب١غت.3119, غاَيٞ )غ

 ب١ضْا١َٟ ناض:
َٝٞ سٛن١ُن ٟ 1993(ٟ ٖـ١َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ   1ٟ ْـاٚخؤٟ شَـاض٠ )  ٠ٚط ( ي١ ث31ٜ١(ٟ َازز٠ )1اْٞ بط ط١ )ب١ث

َٝطام, ز٠غت١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ  -ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  خـٛيٞ   (94ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بط ٜـاض  ث١ضي١َإع
١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ ي١ نات ) 11َٞغ َٝـ ٠ْٛٝض ؤٟ ضؤشٟ غ َٜه١ٚتٞ  (ٟ ث ١ٜ٠َٛٝ  زا 35/6/3119ؾ١ػي١ ض ب١ّ ؾ

َٝت:  ب
َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ -1 ١ٜن١ّ ١َٖٛاض نطزْٞ ٜاغاٟ خع١َت ٚ خا١ْْؿري خػت١ٓ ضٚٚ ٚ طفتٛطؤنطزْٞ ث

َٝع٠ناْٞ ئاغاٜؿٞ ْا٠ٚخؤ شَاض٠ )  .3111(ٟ غاَيٞ 15ٖ
َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ -3 َٝخػت١ٓضٚٚ ٚ طفتٛطؤ نطزْٞ ث َٝهطزْٞ ٜاغاٟ ئُٝتٝاظاتٞ ي َٝب١د هؤَي١ٓٝض٠ زازط١ض١ٜنإ د

 ئٝتٝشازٟ. 3113(ٟ غاَيٞ 81شَاض٠ )
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز. اضغالٕ باٜع/ ب١ض 

 ب١ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ.
 َٞ١َٝٝ َٞ ئ١ن١ٜٔ، ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ، خٛيٞ غ ب١ْاٟٚ ط١يٞ نٛضزغتإ، زاْٝؿت١ٓن١َإ ز٠غت ث

َٜساْٞ ز٠ّٚٚ ، 19/6/3119(، ض ؤشٟ زاْٝؿذي 94، شَاض٠ زاْٝؿذي )١َٖيبصاضزٕ، غاَيٞ نٛاض٠ّ، خٛيٞ طط
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َٝٞ سٛن١ُناْٞ بطط١ ) ( ٟ ١َٖٛاض 1( ي١ ث١ٜط ٠ٟٚ ْاٚخؤٟ شَاض٠ )31( ٟ َازز٠ )1ب١ضْا١َٟ ناض، ب١ ث
َٝطام، ز٠غت١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ بط ٜاضٜسا ب١ضْا١َٟ  1993نطاٟٚ غاَيٞ  ٟ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتاْٞ ع

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ ي١ نات ) (94ناضٟ زاْٝؿتين شَاض٠ ) َٝـ ٠ْٛٝض ؤٟ ض ؤشٟ 11ٟ ئاغاٜٞ خٛيٞ غ َٞ ( ٟ ث غ
َٜه١ٚتٞ  َٝت: 35/6/3119ؾ١ػي١ ض  ١ٜ٠َٛٝ ب  ب١ّ ؾ

َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ -1 ١ٜن١ّ ١َٖٛاض نطزْٞ ٜاغاٟ خع١َت ٚ خا١ْْؿري خػت١ٓ ضٚٚ ٚ طفتٛطؤنطزْٞ ث
َٝع٠ناْٞ ئاغاٜؿٞ ْا٠ٚخؤ شَاض٠ )  .3111(ٟ غاَيٞ 15ٖ

َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ خػت١ٓ-3 َٝهؤَي١ٓٝض٠ زازط١ض١ٜنإ ضٚٚ ٚ طفتٛطؤ نطزْٞ ث َٝهطزْٞ ٜاغاٟ ئُٝتٝاظاتٞ ي َٝب١د د
 ئٝتٝشازٟ. 3113(ٟ غاَيٞ 81شَاض٠ )

َٟ بؤ  َٜهٞ زاضاٜٝـ با بف١ضَٛ ١َٜٓض زاٚا ي١ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ئ١ن١ٜٔ بف١ضَٕٛٚ بؤ غ١ض غ١نؤٟ يٝص١ْنإ، ْٛ
 يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ر١ضَٕٛٚ.، ضَٛٚ بؤ خاَيٞ ١ٜن١َٞ ب١ضْا١َٟ ناضغ١ض غ١نؤٟ يٝص١ْنإ، يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ر١

 
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜعإ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ضاثؤضشيإ ي١غ١ض ثطؤش٠ن١ ئاَاز٠ نطز٠ٚٚ، ثطؤش٠ن١ف نـاتٞ   ب١ض 

َٝػـتا       خؤٟ ي١ال١ٜٕ شَاض٠ٟ ٜاغاٜٞ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َا١ْ ١ٜ٠َٟٛٝ خـٛاض٠ٚ٠ نـ١ ئ َٝؿه١ف نطابـٛٚ، بـ١ّ ؾـ ٠ٚ ث
:٠ٚ١َُٜٓ  ز٠خيٛ

 ايعطام -اىل/ ض٥اغ١ بطملإ نٛضزغتإ 
 ّ/ تكطٜط َؿرتى سٍٛ َؿطٚ  قإْٛ )ايتعسٌٜ االٍٚ يكإْٛ اْأاش قإْٛ اـس١َ ٚ

 ق اقًِٝ نٛضزغتإ  5100  يػ١ٓ 02ايتكاعس يك٣ٛ االَٔ ايساخًٞ ضقِ )

 ٕ ايكاْْٛٝم١ ٚ ايؿمؤٕٚ ايساخًٝم١ ٚ افَمٔ ٚ اجملمايؼ احملًٝم١، بكمٛض٠ َؿمرتن١ غًػم١ً َمٔ            عكست ؾٓتا ايؿمؤٚ
َممٝميزٟ،  11/3113/ 7نممٛضزٟ املكممازف يٝممّٛ  3713/ ض٠ظبــ١ض/ 17االدتُاعممات ٚ نممإ آخطٖمما بتمماضٜذ  

  18ِ )يسضاغ١ َؿطٚ  قإْٛ )ايتعسٌٜ االٍٚ يكإْٛ اْأاش قإْٛ اـس١َ ٚ  ايتكاعس يك٣ٛ االَٔ ايساخًٞ ضقم 
ق اقًِٝ نٛضزغتإ ، املكسّ َٔ قبٌ ايعسز ايكاْْٛٞ العها٤ ايربملإ ٚ احملاٍ اىل ايًذمإ املعٓٝم١ ٚ    3111يػ١ٓ 

بعمس ايكمطا٠٤ األٚىل يم٘ ق ايربملمإ      3113/ 19/6  ق 9339اىل اؿه١َٛ مبٛدب نتاب ض٥اغ١ ايربملإ املطقِ )
، ٚ قمس سهمط داْبمًا َمٔ االدتُاعمات ممجًمٞ ٚظاض٠        3113/ 6/  11  فم٢  34ظًػمت٘ االعتٝازٜم١ املمطقِ )   

ايساخ١ًٝ ٚ املاي١ٝ ٚ ايؿؤٕٚ االقتكاز١ٜ بعمس املٓاقؿم١ ٚ املساٚيم١ ، السعمت ايًذٓم١ املؿمرتن١ بأْم٘ ظٗمط خمميٍ          
اْأاش ايكإْٛ ق االقًِٝ ٚدٛز ثغطات ٚ ْٛاقل فٝ٘ ٚ يػس تًو ايجغطات ٚ ايٓٛاقل تط٣ ايًذ١ٓ ادمطا٤ بعمض   

 بعض فكطاتٗا اييت تعٗط َٔ خميٍ ٖصا ايتكطٜط.  ايتعسٜميت ق
 ٚ تكرتح ايًذٓتإ ايعٓٛإ ايتايٞ يًُؿطٚ  ٚ قٝاغ١ َٛازٙ ٚ بٓٛزٙ نافتٞ:

 اٚال: عٓٛإ ايكإْٛ:
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 3113قإْٛ ضقِ )     يػ١ٓ 
 3111  يػ١ٓ 15قإْٛ ايتعسٌٜ االٍٚ يكإْٛ ضقِ )

  يػم١ٓ  18ايعمطام ضقمِ )   -ساخًٞ ق اقًمِٝ نٛضزغمتإ   قإْٛ اْأماش قمإْٛ اـسَم١ ٚ ايتكاعمس يكم٣ٛ االَمٔ ايم       
3111 

 ثاْٝا:قٝاغ١ َٛازٙ نافتٞ:
 / ضابعا  َٔ ايكإْٛ ق االقًِٝ ٚ نافتٞ: 8تعسٍ املاز٠ ) املاز٠ األٚىل:

/ ضابعا: اشا تعصض تطق١ٝ ضدٌ ايؿمطط١ اىل ايسضدم١ ايتايٝم١ يطتبتم٘ اٚ َٓشم٘ ايعممي٠ٚ ايػم١ٜٛٓ يٛقمٍٛ         8املاز٠ 
  اؿس االع٢ً يطتبت٘ ٜتِ االغتُطاض مبٓش٘ ايعمي٠ٚ ايػ١ٜٛٓ يًطتب١ ايتاي١ٝ ٚفكًا يًكإْٛ.ضاتب٘ اىل

 / ثاْٝا  َٔ ايكإْٛ ق االقًِٝ ٚنافتٞ:38تعسٍ املاز٠ ) املاز٠ ايجا١ْٝ:
ا   ١٦َ ٚ عؿطٜٔ ًَٜٛا بطاتب تاّ مب131/ ثاْٝا : ميٓح ضدٌ ايؿطط١ اداظ٠ اعتٝاز١ٜ ال تعٜس عٔ ) 38املاز٠ 

 ال ٜتذاٚظ عٔ اغتشكاق٘ املرتانِ َٔ االداظات خميٍ َس٠ خسَت٘.
 / أٚاًل/ ز ، ز  َٔ ايكإْٛ ق االقًِٝ نافتٞ: 96تعسٍ املاز٠ ) املاز٠ ايجايج١:

 / أٚاًل:96از٠ امل
 ز : عٓس ثبٛت عسّ نأا٤ت٘ َٔ قبٌ فًؼ ؼكٝكٞ ٜؿهٌ هلصا ايغطض.

 س١َ َٔ قبٌ فًؼ ؼكٝكٞ ٜؿهٌ هلصا ايغطض.ز: عٓس ثبٛت عسّ تكٝٝسٙ بآزاب ٚ نٛابو اـ
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ضؤشإ خإ ر١ضَٛٚ.ز. 
َٜع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 / اٚال  َٔ ايكإْٛ  ق االقًِٝ ٚنافتٞ:44تعسٍ املاز٠ )املاز٠ ايطابع١: 
 اؿكٛم ايتكاعس١ٜ يطدٌ ايؿطط١ اٚ ـًأ٘ ٚ نافتٞ: : ؼتػب44املاز٠ 

%  َٔ ايطاتب ايهًٞ فخط ضاتمب  81ؼتػب اؿكٛم ايتكاعس١ٜ يطدٌ ايؿطط١ اٚ ـًأ٘ ق االقًِٝ بٓػب١ ) -1
 نإ ٜتكاناٙ ) ايطاتب االمسٞ + ناف١ املدككات .

/ 39/11تكاعممس بعممس تمماضٜذ          )تػممطٟ اسهمماّ املمماز٠ اعممميٙ ق االقًممِٝ عًمم٢ ايممصٜٔ مت اسممايتِٗ اىل اي -3
   بؿطط عسّ قطف ايأطٚقات املرتان١ُ هلِ قبٌ قسٚض ٖصا ايكإْٛ.1991

ٜعاز استػاب ايطاتمب ايتكاعمسٟ يهمباط ٚ َٓتػبممٞ قم٣ٛ االَمٔ ايمساخًٞ ق االقًمِٝ ايمصٜٔ اسًٝمٛا عًم٢             -9 
ايٞ عًمم٢ إ ال ٜكممٌ ضاتبمم٘ ٚفممل ايطاتممب اؿمم 3111  يػمم١ٓ 18ايتكاعممس قبممٌ اٚ بعممس قممسٚض ايكممإْٛ ضقممِ ) 

 ايتكاعسٟ عٔ ايطاتب ايتكاعسٟ ايصٟ ناْٛا ٜتكانْٛ٘ قبٌ قسٚض ايكإْٛ اعميٙ. 
 / ثاْٝا/ أ  َٔ ايكإْٛ ق االقًِٝ ٚنافتٞ:66تعسٍ املاز٠ ) املاز٠ اـاَػ١:

نم٢ ضاتبمًا َمٔ    / ثاْٝا/ أ: بايٓػب١ يًعٚز اٚ ايعٚد١: ٜػتشل اسمسُٖا تًمو املدككمات اشا نمإ  ٜتكا    66املاز٠ 
 سه١َٛ االقًِٝ.
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 املاز٠ ايػازغ١:
املعسٍ اـام بك٣ٛ االَمٔ   3116  يػ١ٓ 37/ اٚال/ ٙ  َٔ قإْٛ ايتكاعس املٛسس ضقِ )7عسّ ايعٌُ باملاز٠ )

  يػم١ٓ  18  َمٔ قمإْٛ اـسَم١ ٚ ايتكاعمس يكم٣ٛ االَمٔ ايمساخًٞ ضقمِ )        96ايساخًٞ ٚ ايعٌُ باسهماّ املماز٠ )  
 ِٝ.ايٓافص ق االقً 3111

 املاز٠ ايػابع١: 
 ع٢ً فًؼ ايٛظضا٤ ٚ اؾٗات شات ايعميق١ تٓأٝص اسهاّ ٖصا ايكإْٛ.

 املاز٠ ايجا١َٓ: 
  . ٜٓأص ٖصا ايكإْٛ اعتباضًا َٔ تاضٜذ ْؿطٙ ق اؾطٜس٠ ايطمس١ٝ )ٚقا٥ع نٛضزغتإ

 االغباب املٛدب١
  يػم١ٓ  18يًشهَٛم١ االؼازٜم١ املمطقِ )   يكس ظٗط خميٍ اْأاش قإْٛ اـس١َ ٚ ايتكاعمس يكم٣ٛ االَمٔ ايمساخًٞ     

ق االقًِٝ ٚدٛز ثغطات ٚ ْٛاقل فٝ٘ نُا ٚ از٣ اىل اؿام ايغدي بؿمطحي١ َمٔ َٓتػبممٞ قم٣ٛ االَمٔ        3111
ايساخًٞ ق االقًِٝ نُا ٚ إ تأٜٚميت ٚ تأػريات سكٌ ق اْأاش بعض َٛازٙ ، ٚ الظاي١ ايتأٜٚميت ٚ غس ايجغطات 

 س ؾط  ٖصا ايكإْٛ.املٛدٛز٠ ٚ ضفع ايغدي، فك
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

٠ٚ١َٜٓٓ، ر١ضَٕٛٚ.  ضاثؤضت١ن١ ب١ نٛضزٜـ خبٛ
َٜع امساعٌٝ حمُٛز عبساي١ً:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝطام -بؤ/ غ١ضؤنا١ٜت٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ   ع
َٝب١د٢َ نطز٢ْ ٜاغا٣ ضاش٠ ٚ باب١ت/ ضاثؤضت غ١باض٠ت ب١ ثطؤش٠ ٜاغا٣ )١ٜ ن١ّ ١َٖٛاضنطز٢ْ ٜاغا٣ د

َٝع٠نا٢ْ ئاغاٜؿ٢ ْاٚخؤ شَاض٠ ) ٢َُٜ نٛضزغتإ( 5100( ٣ غاَي٢ 02خا١ْْؿ٢ٓٝ ٖ  ي١ ١ٖض
َٝص٣١ْ ْاٚخؤ ٚ ئاغـاٜـ ٚ ئ١دم١َْٛـ١ خؤدٝٝـ١نإ بـ١ ٖاٚب١ؾـ٢ ظدمري٠ٜـ١ى        َٝص٣١ْ ناضٚباض٣ ٜاغا٢ٜ ٚ ي ي

/ ٣7/11 نــٛضز٣ ب١ضاَبــ١ض بــ١  3713/ ض٠ظبــ١ض/  17ضؤش٣   نؤبْٛٚـ٠ٚ١ٜإ ب١غــت نــ١ زٚاٖــ١َٝٓٝإ يــ١ 
َٝبـ١د٢َ نطزْـ٢ ٜاغـا٣     3113 ٣ ظا٢ٜٓٝ، بؤ زٜطاغ١ت نطز٢ْ  ثطؤش٠ ٜاغا٣ )١ٜن١ّ ١َٖٛاضنطز٢ْ ٜاغا٣ د

َٝع٠نــا٢ْ ئاغاٜؿــ٢ ْــاٚخؤ شَــاض٠ ) ٢َُٜ نٛضزغــتإ(، نــ١  3111( ٣ غــاَي٢ 18ضاش٠ ٚ خا١ْْؿــ٢ٓٝ ٖ يــ١ ٖــ١ض
َٝص١ْ ث٠ٜٛ١ْسٜـساض٠نإ  ي١ال١ٜٕ شَاض٣٠ ٜاغا٢ٜ ئ١ َٝؿه١ف نطا٠ٚ ٚ ض٠ٚا١ْ نطا٠ٚ بؤ  ي ْساَا٢ْ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ ث

َٜٓسْـ٣٠ٚ١ ١ٜنـ٢َ١ يـ١ زاْٝؿـت٢ٓ       19/6/3113( ي١ 9339ٚ سه١َٛت ب١ ْٛٚغطا٣ٚ شَاض٠ ) يـ١ زٚا٣ خٛ
١َٜٓضا٢ْ ١ٖض١ٜى ي١ ٠ٚظاض٠ت١نا٢ْ ْـاٚخؤ ٚ زاضاٜـ٢ ٚ ناضٚبـاض٣    11/6/3113( ي١ 34ث١ضي١َإ شَاض٠ ) ْٛ ،

َٝصْــ٣١ ٖاٚبــ١ف    َٝه٢ نؤبْٛٚــ٠ٚ١نإ ئاَــاز٠بٕٛٚ، زٚا٣ طفتٛطــؤنطزٕ ٚ تــاٚت٣َٛ نــطزٕ، ي ئــابٛٚض٣ يــ١ الٜــ١ْ
َٝـسا ز٠ضنـ١ٚت٠ٚٛ ٚ بـؤ          َٝٔ ٚ نـ١ّ ٚ نـٛضت٢ ت َِٜ  نـ١ي َٝب١د٢َ نطز٢ْ ٜاغان١ يـ١ ٖـ١ض غ١ضدمٝسا ن١ ي١ نات٢ د
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ــات نــ    َٝبــٝين ز٠ن َٝصْــ١ ٚا٣ ت ــ١، ي َٝٔ ٚ نــ١ّ ٚ نٛضتٝاْ ــ١ي ــ١ٚ ن ــ١  ثط نطزْــ٣٠ٚ١ ئ َٜو ي ــس ــ١ ١ْٖ ١ طؤض اْهــاض٣ ي
َٜط٣٠ ئ٣٠ٚ١ ي١ّ ض اثؤضت١زا ز٠ضز٠ن٣َٚ١.  بط ط١نا٢ْ ئ١دماّ بسض٣َ ب١طٛ

ــازز٠ ٚ       ــ١ ٚ زاض ؾــت٢ٓ َ ــسض٣َ بــ١ ثطؤش٠ن ــا٣١ْ خــٛاض٠ٚ٠ ب ــ١ ئــ١ّ ْاْٚٝؿ ــٓٝاض ز٠نــ١ٕ ن َٝؿ َٝصْــ١ ث ٖــ١ضزٚٚ ي
َٝت: ٣١ٜ٠َٛٝ خٛاض٠ٚ٠ ب  ب١ْس٠نا٢ْ ب١ّ ؾ

 
 ١ٜن١ّ: ْاْٚٝؿا٢ْ ثطؤش٠ن١:

 5105اض٠ )    ( ٣ غاَي٢ ٜاغا٣ شَ
 5100( ٣ غاَي٢ 02ٜاغا٣ ١ٜن١ّ ١َٖٛاضنطز٢ْ ٜاغا٣ شَاض٠ )

َٝطام  ٢َُٜ نٛضزغتاْٞ ع َٝع٠نا٢ْ ئاغاٜؿ٢ ْاٚخؤ ي١ ١ٖض َٝب١د٢ نطز٢ْ ٜاغا٣ ضاش٠ ٚ خا١ْْؿ٢ٓٝ ٖ ٜاغا٣ د
 5100(٣ غاَي٢ 02شَاض٠ )

٣١ٜ٠َٛٝ خٛاض٠ٚ٠:   ز٠ّٚٚ: زاض ؾت٢ٓ َازز٠نا٢ْ ب١ّ ؾ
١ٖ8:١ٜ٠ََٛٝٛاضنطز٢ْ َازز٣٠ ) ّ:َازز٣٠ ١ٜن١ َُٜسا ب١ّ ؾ  / نٛاض٠ّ( ٣ ٜاغان١ ي١ ١ٖض

َٜتـ٠ٚ١ ٜـإ ظٜـاز٣٠        8َازز٣٠  / نٛاض٠ّ: ئ١ط١ض ١ْتٛاْطا ث٣١ً ثٝاٚا٢ْ ثؤيٝؼ بـؤ ثًـ٣١ غـ١ضٚٚتط بـ١ضظ بهط
٣ غااَل٣١ْ ث٢َ بسض٣َ ب١ٖؤ٣ ط١ٜؿت٢ٓ َٛٚن١ن٣١ ب١ ئاغت٢ ١ٖض٠ ب١ضظ٣ ثا١ٜن٣١، ئ١ٚ نات١ ظٜاز٣٠ غـااَل١ْ 

َٜط٣٠ ٜاغا.   ب١ضز٠ٚاّ ز٠ب٢َ ٚ ظٜاز٣٠ ث٣١ً غ١ضٚٚتط٣ ث٢َ ز٠زض٣َ ب١ طٛ
١ٖ38:١ٜ٠ََٛٝٛاضنطز٢ْ َازز٣٠ ) َازز٣٠ ز٠ّٚٚ: َُٜسا ب١ّ ؾ  / ز٠ّٚٚ( ٣ ٜاغان١ ي١ ١ٖض

( غ١ز ٚ بٝػت ضؤش ظٜاتط ١ْب٢َ 131/ ز٠ّٚٚ: ثٝاٚا٢ْ ثؤيٝؼ ثؿ٣ٚٛ ئاغا٢ٜ ث٢َ ز٠زض٣َ ن١ ي١ )38َازز٣٠ 
  ٚ َٜـصا٢ٜ َــا٣٠ٚ        بـ١ َٛٚنـ٣١ تــ١ َٝو نـ١ يـ١ َــار٢ ن١َي١نـ١ب٣ٚٛ ثؿــ٠ٚٛنا٢ْ تـ٢َ ١ْثـ١ض ٣َ بــ١ زض اٚ بـ١ َــ١ضد

 ضاش٠ن٣١. 
:ّ١َٝٝ ١ٖ96:١ٜ٠ََٛٝٛاضنطز٢ْ َازز٣٠ ) َازز٣٠ غ َُٜسا ب١ّ ؾ  / ١ٜن١ّ/ ز، ز( ٣ ٜاغان١ ي١ ١ٖض

 / ١ٜن١ّ : 96َازز٣٠ 
َٝهؤَي َٝه٢ ي َٝٓطا ي١ال١ٜٕ ئ١دم١َْٛ َٝٓطابٛٚ.ز: ئ١ط١ض زَي ١ْٖات٠ٚٛن٣١ غ١غي َٝو ٖ  ٠ٚ١ٓٝ ن١ بؤ  ئ١ّ ١َب١غت١ ث

َٝهؤَي٠ٚ١ٓٝ نـ١ بـؤ ئـ١ّ     َٝه٢ ي َٝٓطا ي١ال١ٜٕ ئ١دم١َْٛ ز: ئ١ط١ض ثاب١ْس١ْب٢ْٚٛ ب١ ئاناض ٚ ثط٠ْػٝج٢ ضاش٠ غ١غي
َٝٓطابٛٚ. َٝو ٖ  ١َب١غت١ ث

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ناى ١ْضضيإ ر١ضَٛٚ.
َٜع ١ْض  ضيإ عبساي١ً قازض:ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١ٖ44:١ٜ٠ََٛٝٛاضنطز٢ْ َازز٣٠ ) َازز٣٠ نٛاض٠ّ: َُٜسا ب١ّ ؾ  / ١ٜن١ّ( ٣ ٜاغان١ ي١ ١ٖض
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/ ١ٜنــ١ّ: ئــ١شَاضنطز٢ْ َــار٢ خا١ْْؿــ٢ٓٝ بــؤ ثٝــاٚا٢ْ ثــؤيٝؼ ٜــإ بــؤ َرياتطط٠ناْٝــإ بــ١ّ    44َــازز٣٠ 
٣١ٜ٠َٛٝ خٛاض٠ٚ٠:  ؾ

َٜـص٣٠ )        ئ١شَاضنطز٢ْ َار٢ خا١ْْؿ -1 %( ٣ نـؤ٣  ٢ٓٝ81 بـؤ ثٝـاٚا٢ْ ثـؤيٝؼ ٜـإ بـؤ َرياتطط٠ناْٝـإ بـ١ ض
 طؿت٢ زٚأٜ َٛٚن٣١ ن١ ٠ٚض٣ ططت٠ٚٛ )َٛٚن٣١ ب١ٓض ٠ت٢ + طؿت ز٠ضَاَي١نإ(.

َٜه١ٚت٢)1سٛن٢ُ بط ط٣١ ) -3 َٜت٠ٚ١ ن١ زٚا٣ ض ( خا١ْْؿري نـطإٚ  39/11/1991(٣ غ١ض٠ٚ٠ ئ١ٚا١ْ ز٠طط
َٝو دٝاٚاظ٣ ن١َي١بٜٛٚإ  َٜت ب١ض ي١ ز٠ضن٢ْٚٛ ئ١ّ ٜاغا١ٜ.ب١ ١َضد  بؤ خ١ضز ١ْنط

َٝـ ٜإ ثاف ز٠ضن٢ْٚٛ ٜاغا٣ شَـاض٠ ) -9 خا١ْْؿـري نـطإٚ يـ١ ئ١رػـ١ض ٚ      3111( ٣ غـاَي٢  18ئ١ٚا٣١ْ ث
َٝػـتا   َٜط٣٠ َٛٚن٣١ ئ َُٜسا، َٛٚن٣١ خا١ْْؿٝٓٝإ ئ١شَاض ز٠نط٣َ ب١ طٛ ناض١َْسا٢ْ ئاغاٜؿ٢ ْاٚخؤ ي١ ١ٖض

َٝو َٛٚن٣١ خا١ْْؿٝٓٝ ١ن٣١ ن١َو ١ْب٢َ ي١ َٛٚن٣١ خا١ْْؿ٢ٓٝ ن١ ب١ض يـ١ ز٠ضنـ٢ْٚٛ ٜاغـا٣    ب١ ١َضد
 غ١ض٠ٚ٠ ٠ٚض٣ ز٠ططت.

َٝٓذ١ّ: ١ٖ66:١ٜ٠ََٛٝٛاضنطز٢ْ َازز٣٠ ) َازز٣٠ ث َُٜسا ب١ّ ؾ  / ز٠ّٚٚ/ د( ٣ ٜاغان١ ي١ ١ٖض
َٝهٝإ َار٢ ٠ٚضططتٓـ٢ ئـ١ٚ ز٠ضَااَلْـ٣١ ١ٖٜـ١ ئ    66َازز٣٠  َٝطز: ١ٜن ١طـ١ض  / ز٠ّٚٚ/ د : غ١باض٠ت ب١ شٕ ٚ َ

َِٜ ٠ٚضبطط٣َ.   َٛٚن٣١ ي١ سه١َٛت٢ ١ٖض
 

 َازز٣٠ ؾ١ؾ١ّ:
٣  3116(٣ غـاَي٢  37/ ١ٜنـ١ّ/ ٙ( ٣ ٜاغـا٣ ٜـ١نططت٣ٚٛ خا١ْْػـ٢ٓٝ شَـاض٠ )     7ناض١ْنطز٢ْ ب١ َازز٣٠ )

َٝع٠نا٢ْ ئاغاٜؿ٢ ْاٚخؤ، ٚ نـاض بهـط٣َ  بـ١ سٛنُـ١نا٢ْ َـازز٣٠ )      ( ٣ ٜاغـا٣  ١ٖ96َٛاضنطا٣ٚ تاٜب١ت ب١ ٖ
َٝ َِٜ.  3111(٣ غاَي٢ 18ع٠نا٢ْ ئاغاٜؿ٢ ْاٚخؤ شَاض٠ )ضاش٠ ٚ خا١ْْؿ٢ٓٝ ٖ َٝهطاٚ ي١ ١ٖض  ٣ ناضث

 َازز٣٠ س١ٚت١ّ: 
َٝب١د٢َ به١ٕ َٜٝٛػت١ سٛن١ُنا٢ْ ئ١ّ ٜاغا١ٜ د  . ي١غ١ض ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ٚ ال١ْ١ٜ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نإ ث

 َازز٣٠ ١ٖؾت١ّ: 
َٝب١د٢َ ز٠نط٣َئ١ّ ٜاغا١ٜ ي١ ضؤش٣ باَلٚنطز٣٠ٚ١ْ ي١ ض ؤشْا٣١َ ر١ض٢َ )٠ٚقاٜع  . ٢ نٛضزغتإ( د

َٜٝٛػت  ٖؤ٣ ث
َٝع٠نا٢ْ ئاغاٜؿ٢ ْـاٚخؤ٣ سهَٛـ١ت٢ ئٝتشـاز٣ شَـاض٠      َٝب١د٢َ نطز٢ْ ٜاغا٣ ضاش٠ ٚ خا١ْْؿ٢ٓٝ ٖ ي١ نات٢ د

َٝٔ ٚ ن١ّ ٚ نٛضت٢ ز٠ضن١ٚت ن١ ب٠ٚٛ َا٣١ٜ ظٜإ ط١ٜاْسٕ ب١  3111( ٣ غاَي٢ 18) َٜو ن١ي َِٜ ١ْٖس ي١ ١ٖض
َٝع٠ َٜه٢ ناض١َْسا٢ْ ٖ َٜص َٝهساْـ٣٠ٚ١ دٝـاٚاظ ٖاتـ١          تٛ َِٜ، ٖـ١ض٠ٖٚا بؤنـٕٛٚ ٚ ي نـا٢ْ ئاغاٜؿـ٢ ْـاٚخؤ٣ ٖـ١ض

َٝؿـت٢ٓ ئـ١ٚ دٝاٚاظٜاْـ١ يـ١ بؤنـٕٛٚ ٚ         َٜو ي١ َازز٠نـا٢ْ ، ٚ بـؤ ١ْٖ َٝب١د٢َ نطز٢ْ ١ْٖس ئاضا٠ٚ ي١ ٚاز٣٠ د
َٝٔ ٚ ن١ّ ٚ نٛضت١ٝنإ ٚ غط ٣٠ٚ١ٜٓ ئ١ٚ ظٜاْا١ْ، ئ١ّ ٜاغا١ٜ ز٠ َٝهسا٠ٚ١ْ ٚ بؤ ثط نطز٣٠ٚ١ْ ن١ي  ضنٛٚ.ي

َٜتـ١ بـ١ضز٠ّ ث١ضيـ١َإ بـؤ ز٠ْطـسإ،           ٢ًَ ثطؤش٠نـ١ ٚ خػـت١ٓض ٣ٚٚ زاض ؾـت٣٠ٚ١ٓ ٜاغـا٢ٜ خبط بؤ ئاطازاض٣ ئ١غ
َٜعزا. ٍَ ض  ي١ط١
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َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

٠َٛٝ ضاثؤضتإ ١ٜ١ٖ؟ ر١ضَٛٚ. َٝـ ئ٠ٚ١ غؤظإ خإ، ئاٜا يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ئ  ث
َٜع ز. ئاض  اؽ سػري حمُٛز:ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ١َُٝ َٜو ي١ال١ٜٕ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ ئاضاغت١ٟ ئ َٝهُإ ١ٜ١ٖ ي١ضاغتٝسا، ئ١ٚ ضاثؤضت١ ب١ ْٛٚغطاٚ ضاثؤضت
َُٝــ١ تــ١عًٝكُإ زا٠ٚ، بــ١ شَــاض٠ٟ    َٝــ٠ٛ ئ َٜهٞ ٠ٚظاض٠تــٞ ْــاٚخؤ ٚ ٠ٚظاض٠تــٞ زاضاٜــٞ ي١غـ١ض ئ نـطا٠ٚ، ْٛٚغــطاٚ

َٜع٠ نطا٠ٚ، غٛثاؽ.ْٛٚغطاٚ، ١ٜعين ١َٖا  ٕ شَاض٠ٟ ْٛٚغطاٚ ١ْٝ ن١ ئاضاغت١ٟ ئ١ّ زٚٚ يٝص١ْ ب١ض 
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

٠ٚ١َٜٓٓ؟ ر١ضَٛٚ.  ت١ئٝسٟ ضاثؤضتٞ ٖاٚب١ف ز٠ن١ٕ، ٜإ ضاثؤضتٞ خؤتإ ز٠خٛ
َٜع ز. ئاضاؽ سػري حمُٛز:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 َٞ ٠ٚ١َٜٓٝٓ.ب١َي َٞ ز٠خيٛ  ت١ئٝسٟ ز٠ن١ٜٔ، ئ١ط١ض ثٝؿتإ باف ب
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ئ١ط١ض ت١ئٝس به١ٕ ت١ٚاٚ، ر١ضَٛٚ ناى ز. ئاضاؽ.
َٜع ز. ئاضاؽ سػري حمُٛز:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝو ت١ئٝسٟ ز٠ن١ّ ْاتٛامن   ب١ ْاٟٚ ئ١ٚاْٞ زٜه١ قػ١ به١ّ، غٛثاؽ.َٔ ٠ٚنٛ خؤّ، ٠ٚنٛ ئ١ْساَ

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 
 غؤظإ خإ ْٛقت١ٟ ْٝعاَٝت ١ٜ١ٖ؟ ر١ضَٛٚ.

َٜع غؤظإ ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝو ئٝعـترياظّ ١ٖٜـ١، يـ١ نـ١ْسٜٔ َـازز٠ٟ       َٜعإ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، ٠ٚى شْ َٞ )ضدـٌ     ب١ض  ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ، ز٠َيـ
١َُٝ ز٠ظاْري ي١ْاٚ ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ ناض١َْسٟ شصيإ ١ٜ١ٖ، ٚ ب١ ؾاْاظٜؿ٠ٚ١ ز٠ن١ٓ غ١ض ئـ١ضظٟ  ايؿطط١ ،  ئ

ــو نــ١ٚا ئــ١ّ ز٠غــت١ٚاشا١ْ نــاى ْــ١نطا٠ٚ ي١الٜــ١ٕ ٖــ١ضزٚٚ يٝصْــ١ٟ       َٝ ٚاقٝــع ناضز٠نــ١ٕ، ْــاظامن بــ١ و ٖٝٓ
 َٞ َٝــط٠ٚ٠ زاٚا ز٠نــ١ّ بــ١َي َٜع٠ٚ٠، بؤٜــ١ َــٔ ي َٝهــطز٠ٚٚ يــ١ْاٚ ٜاغــا   بــ١ض  َٝطاقٝــ١ ٚ ْــ١راظَإ ث ز٠ظامن ٜاغــان١ ع

َٝطاق١ٝنــ١ ْٛٚغــطا٠ٚ )ضدــٌ  ، بــ١اَلّ ز٠بٛاٜــ١ ئاطــازاضٟ ئــ١ٚ ساَي١تــ١ بٜٛٚٓاٜــ١ ي١الٜــ١ٕ ٖــ١ضزٚٚ   ايؿممطط١ ع
َٝو ئٝعواظ بهـ١ّ   َٞ بٛٚضزٕ ز٠ن١ّ ن١ ئ١ّ قػ١ٜ١ ز٠ن١ّ، ب١اَلّ س١قٞ خؤ١َ ٠ٚنٛ شْ يٝص١ْن٠ٚ١، َٔ زاٚاٟ ي

َٜع بــ١ ْــ١ظ٠ضٟ ئٝعتٝبــاضٟ ايؿممطط١ ، غــت١ٚاش٠ٟ )ضدــٌ ي١غــ١ض ز٠ ٖــ١ض٠ٖٚا ٖٝــٛازاضّ ٖــ١ضزٚٚ يٝصْــ١ٟ بــ١ض 
َٝٔ )يطدٌ  ََٝري ناض١َْسٟ ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ، ظؤض غٛثاؽ.ايؿطط١ ، ٠ٚضبططٕ ١ٖض ١َْي ًَ َٞ ب  ز٠ب

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 
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 ث١ضيإ خإ ر١ضَٛٚ.
َٜع ث١ضي  إ ععايسٜٔ عبسايطظئ:ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜه١ ي١غ١ض خٛزٟ ئ١ّ ضاثؤضت١ٟ ن١ ٖاتؤتـ١ بـ١ضز٠ػيإ، ٠ٚ ض٠ْطـ١     ي١ضاغتٝسا َٔ ْٛقت١ ْٝعا١َٝن١ّ ثطغٝاض
َٜصاٜٞ ئ١ّ نـٛاض غـاَي١ٟ نـاض نطزصيـإ يـ١ ث١ضيـ١َإ، ٚ        ١َُٝ ب١ زض َٞ ٠ٚاَلّ بسات٠ٚ١، ئ ظٜاتط ناى رطغ١ت بتٛاْ

َٝؿـه١ف        ب١تاٜب١تٝـ ي١ ّ ن١ْس ١ٖرت١ٟ ضابطزٚٚزا، ب١ زائُٝٞ ْٝكـاف ي١غـ١ض ئـ٠ٚ١ بـ٠ٚٛ نـ١ ثطؤش٠ٜـ١ى ث
َٜـت، بـ١اَلّ يـ١ّ        َٞ ئ١ٚ ثطؤش٠ٜـ١ ضاثـؤضتٞ ي١غـ١ض بهط َٟ ب١ ت١ْٗا ز٠ب َٟ ٖٝض ئٝعار١ٜ١نٞ بؤ بهط َٟ، ْانط ز٠نط

َٝؿه١ف نطا٠ٚ ب١ ئاؾهطا يٝص١ْ ٖاٚب١ؾ١نإ ئاَاش٠ٜ َٞ نـطز٠ٚٚ يـ١    ضاثؤضت١زا ئ١ٚ ثطؤش٠ ١َٖٛاض٠ٟ ن١ ث إ ثـ
َٝو خـاَيٞ تطٜؿـٝإ          َٟ غـ١غ١ضاتٞ تـطٟ قـاْْٛٝـ ١ٖٜـ١ نؤَـ١َي ضاثؤضت١ن١ٜاْسا ن١ ئ١ٚإ ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ١ْٖـس
َٝهـسا نـ١         َٜو قا١ْْٝٛ؟ ٚ ئ١ط١ض قا١ْْٝٛ بؤ ٜاغـاناْٞ تـط قـاْْٛٞ ْٝـ١؟ يـ١ نات ئٝعار١ نطز٠ٚٚ، ئ١َ١ تا ن١ْس

َٟ ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ غ١غط  ١ٜ٠نٞ تطٟ قا١ْْٝٛ، غٛثاؽ.زاٚاٟ ز٠ن١ٜٔ ن١ ئٝعار١ٜ١ى بهط
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝؿ١ٚا ر١ضَٛٚ.  ناى ث
 

َٝؿ١ٚا تٛرٝل َػسٜس: َٜع ث  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜٓسضا٠ٚ١ٜ تاضخي١ن١ٟ بؤ ) َٜت٠ٚ١، ١ٖض٠ٖٚا ب١ٜاْٝـ نـ١  15/11/3113زٜاض٠ ئ١ٚ ضاثؤضت١ٟ ن١ خٛ ( ز٠ط١ض 
َٝط )زاٚا َٟ بؤ ناتصَ (ٟ ثـاف ْٝـ٠ٛض ؤ، َـٔ ثطغـٝاض ز٠نـ١ّ يـ١ْاٚ خـٛزٟ ضاثؤضت١نـ١         3نطا زاْٝؿت١ٓن١ زٚاخبط

َٜٓـ١ضٟ ٠ٚظاض٠تـٞ          َٜٓـ١ضٟ ٠ٚظاض٠تـٞ ْـاٚخؤ ٚ ْٛ ئاَاش٠ ب٠ٚ١ زضا٠ٚ ن١ ي١ناتٞ طفتٛطـؤٟ يٝصْـ١ٟ ٖاٚبـ١ف ْٛ
َٝبـٝين    ٜـ١نٝإ ْـ١ب٠ٚٛ، بؤٜـ١ َـٔ     زاضاٜٝـ ئاَاز٠ ب٠ٚٛ زٚاتط َٛت١رٝل بٕٛٚ ي١غ١ض ضاثؤضت١ن١، ٚات١ ٖـٝض ت
َٝط )    ( نــٞ بــٛٚ؟ نــ١ ٖــٝض يــ١  3ثطغــٝاض ز٠نــ١ّ ٖؤنــاض ٚ سٝهُــ١ت يــ١ زٚاخػــتين زاْٝؿــت١ٓن١ بــؤ ناتــصَ

َٜهٞ تـاظ٠ف ْاٖاتؤتـ١ ئـاضا٠ٚ، بؤٜـ١ سـ١ظ ز٠نـ١ّ يٝصْـ١ٟ ٖاٚبـ١ف ٚ             َٝؿـٓٝاض ١َغائ١ًٝنإ ْـ١طؤض ا٠ٚ، ٖـٝض ث
١َٜٓضٟ سه١َٛتٝـ ئ٠ٚ١َإ بؤ ضٕٚٚ ن٠ٚ١ْ١ ن١ ئ١ط١ض طؤ َُٝـ١ ْٝـ١؟     ْٛ ض اْهاضٟ نطا٠ٚ ئ٠ٚ١ ي١بـ١ض ز٠غـيت ئ

 (١ٜ، غٛثاؽ.3113(ٟ )11ئ١ط١ضٜـ طؤض اْهاضٟ ١ْنطا٠ٚ ئ١ٚ ضاثؤضت١ ٖٞ َاْطٞ )
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ْٛقت١ٟ ْٝعاَٞ ت١غ١ٚض ز٠ن١ّ ٚاظس١، ناى ز. عُط ر١ضَٛٚ.
َٜع ز. عُط ظيس اَري خسض ) ْٛ  ض٠زٜين(:ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝطاقٝـ١؟ ٜـإ     َٝهطزْٞ ٜاغـا١ٜنٞ ع َٝب١د َٜهِ ي١ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ١ٜ١ٖ؟ ئ١ّ ثطؤش٠ ٜاغا١ٜ، ٜاغاٟ د َٔ ثطغٝا
َٞ ئ٠ٚ١ رٝع١ًٕ دـائٝع٠ نـ١ تـؤ ؾـيت تاظ٠ؾـٞ خب١ٜتـ١ ْـاٚ، بـ١اَلّ          ١َٖٛاضنطز١ْٝتٞ؟ ئ١ط١ض ١َٖٛاض نطزْٞ ب

َٝهطزْٞ ز٠قٞ قا١ْْٛ َٝب١د َٞ، غٛثاؽ.ئ١ط١ض د َٞ ئ٠ٚ١ ض٠ْط١ ز٠ضر١ت ١ْب  ن١ ب
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ناى عْٛٞ ر١ضَٛٚ.
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
           ٟ َٝهطزٕ، نـْٛه١ ٜاغـان١ نـاتٞ خـؤٟ بـ١ ٜاغـا َٝبـ١د َٝهطزْٞ ٜاغـان١ٜ١، ْـ١ى د َٝبـ١د  ئ١َ١ ٖـ١َٛاضنطْٞ د

َُٜٞ نٛضزغتإ، زٚٚ غ١باض٠ت ب١ ثطغٝاض٠ن١ٟ خاتٛٚ غؤظإ خـإ، تـ١بٝعٞ    َٞ نطا ي١ ١ٖض َٝب١د شَاض٠ٟ تط د
َٝطام ٚ نٛضزغـتاْٝـ ز٠ضنـ٠ٚٛ ئ١طـ١ض ئاَـاش٠ بـ١       َٝو ن١ ي١ ع ١َُٝ ي١ قٛاْٝين نٛضزغتإ، ٜإ ي١ٖ١ض قٛاْٝٓ ئ

َٞ )ثٝاٚ بس٠ٜٔ ب١ َٛغت١ي١سٞ ثٝاٚ، ٚات١ ١َيٛي١ ب١ شْٝـ، ئ٠ٚ١ قإْٛ ٚ ن١ًُ املمصنط ٜؿمٌُ املؤْمح،    ا ز٠َي
َٝهـسا،       ن١ًُ املأطز ٜؿٌُ املج٢ٓ ٚ اؾُع آُٜما ٚضزت ق ايكمٛاْر ،    ئـ٠ٚ١ قاعٝـس٠نٞ عاَـ١ يـ١ ٖـ١َٛٚ ق١ٚاْٝٓ

 غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ر١ضَٕٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف.
 

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

 َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١ض 

َٝت١ ئ١غاؽ بؤ َْٛاق١ؾ١ نطزٕ ٚ ز٠ْطسإ، غٛثاؽ. َٝؿٓٝاض ز٠نات ضاثؤضتٞ ٖاٚب١يإ بب  يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ث
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝت١ ئ١غاؽ بؤ طف ٍَ زا١ٜ ضاثؤضتٞ ٖاٚب١ف بب َٞ ي١ط١ َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْط٠ٚ١، ن َٜعإ ئ تٛطؤ؟ تها١ٜ ز٠غـت  ب١ض 
ٍَ زاْٝــ١؟ تهاٜــ١ ز٠غــت ب١ضظناتــ٠ٚ١، بــ١نؤٟ ز٠ْــط ضاثــؤضتٞ ٖاٚبــ١ف   َٞ ي١طــ١ ب١ضظناتــ٠ٚ١، ظؤض غــٛثاؽ، نــ

َٝت١ ئ١غاؽ، ناى خٛضؾٝس ي١غ١ض ضاثؤضتٞ خؤتإ قػ١ت ١ٜ١ٖ؟ ٜإ ي١غ١ض ئ١ّ ١َٚظٚع١؟ ر١ضَٛٚ.  ز٠ب
َٜع خٛضؾٝس اظيس غًِٝ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ، ئ  َٞ           ب١َي ٍَ ز٠بـ ١َُٝ ضاثؤضشيإ ١ٖٜـ١، ضاثـؤضتٝـ عٝالقـ١تٞ بـ١ الٜـ١ْٞ زاضاٜٝـ٠ٚ١ ١ٖٜـ١ ٚ، ٠ٚنـٛ ثطؤتؤنـؤ
َٜـت،       ٍَ تؤَـاض بهط َٜتـ٠ٚ١ يـ١ ثطؤتؤنـؤ َٜٓسض ١َُٝ ٠ٚاَلَإ ١ٜ١ٖ، س١ق١ ئ١ٚ ضاثؤضت١ خبٛ َٜت، نْٛه١ ئ تؤَاض بهط

َٝهٞ تط٠، ظؤض غٛثاؽ  .  ئٝو ض٠ئٞ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ نؤ١ْ نؤٕ ١ْٝ ئ٠ٚ١ باب١ت
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 
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َٞ ز٠ْطتـإ زا نـ١ٚا ضاثـؤضتٞ ٖاٚبـ١ف      َٜٓٔ، ب١اَلّ ي١بريتإ ١ْن ر١ضَٕٛٚ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ضاثؤضتٞ خؤتإ خبٛ
َٞ ب١ ئ١غاؽ، ر١ضَٛٚ ز. ئاضاؽ.  ز٠ب

َٜع ز. ئاضاؽ سػري حمُٛز:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ ب١ ْٛٚغطاٟٚ ب١ض ٜٛب١ضاٜـ١تٞ ناضٚبـاضٟ ث١ضيـ١َإ شَـاض٠ )ى/     ئ١ْساَاْٞ  َٜع، ي١ضاغتٝسا ئ ( يـ١  913ب١ض 
ٍَ ز٠قــٞ ْٛٚغــطاٟٚ غــ١ضؤنا١ٜتٞ ئ١دمَٛــ١ْٞ ٠ٚظٜــطإ شَــاض٠ )  11/3/3119) َٝض ي١طــ١ ( يــ١ 798(، ٖــاٚث
َٝع٠نـاْٞ ْـاٚخؤٟ شَـاض٠    33/1/3119) (ٟ 18)(، غ١باض٠ت ب١ ١َٖٛاضنطزْٞ ١ٜن١َٞ ٜاغاٟ خا١ْْؿٝين ٖ

َٞ نـطز٠ٚٚ،            3111غاَيٞ ) َٝهُإ ثـ َُٝـ١ نؤْٛٚغـ َُٜٞ نٛضزغـتإ ئ١َـ١ بـ١ ز٠غـتُإ ط١ٜؿـت٠ٚٛ ٚ، ئ ( يـ١ ٖـ١ض
( 15(، ٚات١ زٚاٟ ط١ٜؿتين ْٛٚغطا٠ٚن١ بـ١ ز٠غـتُإ بـ١ )   35/3/3119( ي١ )971نؤْٛٚغ١ن١ ب١ شَاض٠ )

ٚ نؤْٛٚغ١َإ ض٠ٚاْـ١نطز٠ٚٚ  ضؤش ئ١ٚ نؤْٛٚغ١ نطا٠ٚ ٚ ض٠ٚا١ْٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ نطا٠ٚ، ١ٖض٠ٖٚا ئ١
(، ئ١َـ١ف ز٠قـٞ نؤْٛٚغـ١ن١ٜ١ نـ١ٚا بـؤ تؤَـاضنطزْٞ يـ١        35/9/3119( يـ١ ) 489ب١ ْٛٚغـطاٟٚ شَـاض٠ )  

١ٜ٠َٟٛٝ خٛاض٠ٚ٠: ٍَ ب١ّ ؾ  ثطؤتؤنؤ
ــاض٠ )     ــٞ شَ ــابٛٚضٟ نؤْٛٚغ ــاضٟ ئ ــٞ ٚ ناضٚب ــ١ٟ زاضاٜ ــريام، يٝصْ ــتاْٞ ع ــ١َاْٞ نٛضزغ ــ١ٚتٞ 971ث١ضي َٜه ( ض

ــ١ ْ 35/3/3119) ــاش٠ بـ ــاض٠ )ى/    (، ئاَـ ــ١َإ شَـ ــاضٟ ث١ضيـ ــ١تٞ ناضٚبـ ٠َٜٛب١ضاٜـ ــطاٟٚ ب١ض  ــ١ 913ٛٚغـ ( يـ
ٍَ ز٠قــٞ ْٛٚغــطاٟٚ غــ١ضؤنا١ٜتٞ ئ١دمَٛــ١ْٞ ٠ٚظٜــطإ شَــاض٠ )  11/3/3119) َٝض ي١طــ١ ( يــ١ 798(، ٖــاٚث
َٝع٠نـاْٞ ْـاٚخؤ شَـاض٠ )      33/1/3119) (ٟ 18(، غ١باض٠ت ب١ ١َٖٛاضنطزْٞ ١ٜنـ١َٞ ٜاغـاٟ خا١ْْؿـٝين ٖ

ُ  3111غاَيٞ ) َٜ ٞ نٛضزغـتإ، يـ١ ْٛٚغـطا٠ٚن١زا ٖـات٠ٚٛ نـ١ٚا غـ١ضؤنا١ٜتٞ ئ١دمَٛـ١ْٞ ٠ٚظٜـطإ         ( يـ١ ٖـ١ض
 ٍَ َٜٝٛػت١ ١َٖا١ْٖطٞ ي١ط١ ثؿتطريٟ ي١ ثطؤش٠ ٜاغان١ ٚ ضاٟ ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ ز٠نات، ٠ٚ ي١ ضٟٚٚ زاضا٠ٚ١ٜٝ ث

ــاض٠ )      ــطاٜٚإ شَ ــ١ ْٛٚغ ــ٠ٚ١ٟ ئــ١ّ ٠ٚظاض٠تــ١ ب ــؤٟ ئ ــت، بــ١ ٖ َٜ ــٞ ٚ ئــابٛٚضٟ بهط  ( يــ٠ٚ473١ظاض٠تــٞ زاضاٜ
١ٜ٠َٛٝ ط١ٜؿت٠ٚٛ 37/11/3113) ١َُٝ ب١ّ ؾ َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ ئ َٜت، ب١ض  ( ضاٟ ٚا١ٜ ٜاغان١ ١َٖٛاض ١ْنط

َٞ غ١ز ٚ س١رتاٚ ١ٜن١َري نؤب٠ٚ١ْٟٚٛ ئاغـاٜٞ خـؤٟ ئـ١دماّ     ب١ ز٠غتُإ، بؤ ئ١ّ ١َب١غت١ يٝص١ْن١َإ غ
َٝهؤَي٠ٚ١ٓٝ ي١ّ باب١ت١ ٚ، ب١ظؤض١ٜٟٓ ز35/3/3119زا ي١ ب١ضٚاضٟ ) ٠ْطٞ ئاَـاز٠بٛٚإ ط١ٜؿـت١ٓ ئـ١ّ    ( بؤ ي

 بط ٜاضا١ْٟ خٛاض٠ٚ٠:
1-  َِٜ َٝػتا ال١ْ١ٜ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نإ ي١ سه١َٛتٞ ١ٖض َٟ ن١ تا٠ٚنٛ ئ ي١ ْٛٚغطاٟٚ ْاٚبطاٚ ٚا ز٠ضز٠ن١ٚ

١ْط١ٜؿت١ْٚٛت١ بط ٜاضٟ نؤتاٜٞ ي١ّ باض٠ٚ١ٜ٠، نْٛه١ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ضاٟ ٚا١ٜ ئ١ّ ١َٖٛاضنطزْـ١  
َٜ َٜهٞ تط ب١ض  َٜت، داض ع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ ئاَاش٠ ب٠ٚ١ ز٠ن١ّ زٚاٟ ط١ٜؿـتين ْٛٚغـطا٠ٚن١ بـ١    ١ْنط

 ( ضؤش ئ١ّ نؤْٛٚغ١ نطا15.٠ٚز٠غتُإ ب١ )
َٞ ن١ يٝص١ْٟ ْاٚخؤ ي١ ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ ئـ١ّ باب١تـ١ ٜـ١نال بهاتـ٠ٚ١        -3 يٝص١ْ ٚاٟ ب١ باف ز٠ظاْ

َٜت ي١غ١ض ٍَ سه١َٛت ٚ ال١ْ١ٜ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نإ تا٠ٚنٛ بط ٜاض بسض  ضاٟ نؤتاٜٞ. ي١ط١
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َُٜـ٠ٚ١ يٝص١ْنـ١َإ ضاٟ    -9 ب١ ٖؤٟ ١ٖغتٝاضٟ ئ١ّ باب١ت٠ٚ١ ٚ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ غ١قاَطريٟ ئاغاٜؿٞ ١ٖض
.َٞ َٝع٠ناْٞ ْاٚخؤ زاب َٞ ي١ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ خا١ْْؿٝين ٖ  ٚا١ٜ ن١ ثطؤش٠ ٜاغان١ ز٠ضبه

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝط ٖاتين ٠ٚنًٝٞ ٠ٚظا  ض٠تٞ زاضاٜٞ ز٠ن١ٜٔ، ر١ضَٕٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف بؤ َازز٠ٟ ١ٜن١ّ.ب١خ
 

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 5105قإْٛ ضقِ )     يػ١ٓ 

 5100  يػ١ٓ 02قإْٛ ايتعسٌٜ االٍٚ يكإْٛ ضقِ )
  يػ١ٓ 02ايعطام ضقِ ) -إ قإْٛ اْأاش قإْٛ اـس١َ ٚ ايتكاعس يك٣ٛ االَٔ ايساخًٞ ق اقًِٝ نٛضزغت

5100 
 / ضابعا  َٔ ايكإْٛ ق االقًِٝ ٚتكطا٤ نافتٞ: 8تعسٍ تطبٝل املاز٠ ) املاز٠ األٚىل:

/ ضابعا: اشا تعصض تطق١ٝ ضدٌ ايؿمطط١ اىل ايسضدم١ ايتايٝم١ يطتبتم٘ اٚ َٓشم٘ ايعممي٠ٚ ايػم١ٜٛٓ يٛقمٍٛ         8املاز٠ 
 ٓش٘ ايعمي٠ٚ ايػ١ٜٛٓ يًطتب١ ايتاي١ٝ ٚفكًا يًكإْٛ.ضاتب٘ اىل اؿس االع٢ً يطتبت٘ ٜتِ االغتُطاض مب

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 
.٠ٚ١َٜٓٓ  ر١ضَٕٛٚ نٛضز١ٜٝن١ؾٞ خبٛ

َٜع امساعٌٝ حمُٛز عبساي١ً:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ:/ نٛاض٠ّ( ٣ ٜاغان١ ي١ ١ٖض١ٖ8َٛاضنطز٢ْ َازز٣٠ ) َازز٣٠ ١ٜن١ّ: ١ٜ٠َٛٝ ز٠ب  َُٜسا ب١ّ ؾ

َٜتـ٠ٚ١ ٜـإ ظٜـاز٣٠        8َازز٣٠  / نٛاض٠ّ: ئ١ط١ض ١ْتٛاْطا ث٣١ً ثٝاٚا٢ْ ثؤيٝؼ بـؤ ثًـ٣١ غـ١ضٚٚتط بـ١ضظ بهط
غااَل٣١ْ ث٢َ بسض٣َ ب١ٖؤ٣ ط١ٜؿت٢ٓ َٛٚن١ن٣١ ب١ ئاغت٢ ١ٖض٠ ب١ضظ٣ ثا١ٜن٣١، ئ١ٚ نات١ ظٜاز٣٠ غـااَل٣١ْ  

َٜط٣٠ ٜاغا. ب١ضز٠ٚاّ ز٠ب٢َ ٚ ظٜاز٣٠ ث٣١ً غ١ضٚٚتط٣ ث٢َ  ز٠زض٣َ ب١ طٛ
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

.٠ٚ١َٜٓ َٞ تها١ٜ، ر١ضَٛٚ بٝدٛ  با نٛضز١ٜن١ ٚ ع١ض٠ب١ٝن١ َٛتابل ب
َٜع امساعٌٝ حمُٛز عبساي١ً:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝهطزْٞ ١َٖٛاضنطز٢ْ َـازز٣٠ )   َازز٣٠ ١ٜن١ّ: َٝب١د ١ٜ٠َٛٝ      / نـٛاض٠ 8د َُٜـسا بـ١ّ ؾـ ّ( ٣ ٜاغـان١ يـ١ ١ٖض
:َٞ  ز٠ب

َٜتـ٠ٚ١ ٜـإ ظٜـاز٣٠        8َازز٣٠  / نٛاض٠ّ: ئ١ط١ض ١ْتٛاْطا ث٣١ً ثٝاٚا٢ْ ثؤيٝؼ بـؤ ثًـ٣١ غـ١ضٚٚتط بـ١ضظ بهط
غااَل٣١ْ ث٢َ بسض٣َ ب١ٖؤ٣ ط١ٜؿت٢ٓ َٛٚن١ن٣١ ب١ ئاغت٢ ١ٖض٠ ب١ضظ٣ ثا١ٜن٣١، ئ١ٚ نات١ ظٜاز٣٠ غـااَل٣١ْ  

َٜط٣٠ ٜاغا. ب١ضز٠ٚاّ ز٠ب٢َ ٚ ظٜاز٣٠  ث٣١ً غ١ضٚٚتط٣ ث٢َ ز٠زض٣َ ب١ طٛ
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َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٜع د١ْابٞ ٠ٚظٜط ض٠ئٝتإ؟  ب١ض 
َٜع عبسايهطِٜ   ؾٓطايٞ: غًطإب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 َٛاركري ي١غ١ض َازز٠ن١، غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:ب١ض 

َٝبٝين ي١غ١ض ئ١ّ َازز١ٜ٠ ١ٜ١ٖ؟ ر١ضَٛٚ ناى عْٛٞ. َٞ ت  ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ن
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

غ١باض٠ت ب١ ثطغٝاض٠ن١ٟ خاتٛٚ غؤظإ خإ زٚٚبـاض٠ٟ ز٠ن١َـ٠ٚ١ يـ١ قاْْٛـسا تـ١عطٜف نـطا٠ٚ، يـ١ )قـإْٛ         
َٞ )٣ األَٔ ايساخًٞ  اـس١َ ٚ ايتكاعس يكٛ َُٜٓـ٠ٚ١ نـؤٕ ْٛٚغـطا٠ٚ )    ضدمٌ ايؿمطط١ ،   ز٠َي َٝػـتا ز٠خيٛ ضدمٌ  ئ

َٕ نمابطًا أٚ َأمًٛض أٚ نمابو قماف أٚ           َٕ أٚ اْجم٢، ٚ غمٛا٤ً نما ايؿطط١ أسس أفطاز ق٣ٛ األَٔ ايساخًٞ شنمطًا نما
قف ايؿمطط١ إىل قم٣ٛ   ؾططًٝا أٚ طايبًا ق إسس٣ ايهًٝات أٚ املعاٖس أٚ َساضؽ ق٣ٛ األَٔ ايساخًٞ، ٚ ٜٓكطف ٚ

َٝري )  األَٔ ايساخًٞ َا مل ٜطز ْل خام ق ٖصا ايكإْٛ غميف شيَو ،  ١ْغـ١ن١  ضدمٌ ايؿمطط١    ٚات١ نـ١ ز٠َيـ
َٞ نطا٠ٚ ي١ نٛضزغتإ ١َيٛي١ن١ بؤ ) َٝب١د َٝهٞ قا١ْْٝٛ د  ٠، غٛثاؽ.شنط  ٚ )َؤْح ٚاظس١ ظؤض، ١ْغ

 
 
 

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ ن َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ٛضزغتإ:ب١ض 

َٜين َْٛاق١ؾـ١ٟ خؤتـإ قػـ١ بهـ١ٕ، ئـ١ّ ْاٚاْـ١ ْٛٚغـطإٚ بـؤ             ْٛقت١ٟ ْٝعاَٞ ْاز٠ٜٔ، ناتٞ خـؤٟ يـ١ ؾـٛ
َٝط       َٜبـاظ، ز. اظيـس، ؾـً َٝؿـ١ٚا، ز. ض َْٛاق١ؾ١نطزٕ )ٖاش٠ خإ، ا١َٓٝ خإ، غؤظإ خإ، َاَؤغتا عُط، نـاى ث

َٝطٜظإ خإ، ناى طياٍ، ث١ضيإ خا  ٕ(، ٖاش٠ خإ ر١ضَٛٚ.خإ، مسري٠ خإ، تاضا خإ، ب
َٜع ٖاش٠ غًُٝإ   َكطأ٢:ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝبٝٓــِٝ ١ٖٜــ١، ئــ٠ٚ١ٟ نـ١ )ضدــٌ    ١ٖضنــ١ْس٠ نــاى عـْٛٞ تــ١ٚظحيٞ نــطز نــ١ يــ١  ايؿممطط١  َـٔ تــ١ْٗا زٚٚ ت

 ٓ َٝؿـ َُٝٛا١ٜ ئ٠ٚ١ ١َٖٛاض٠ ز٠تٛاْري ئ١ٚ ٚؾ١ٜ١ ١َٖٛاض به١ٜٔ، بؤ١ٜ َٔ ث ٝاض قا١ْْٛن١زا ٖات٠ٚٛ، ب١اَلّ َٔ ث
َٜت٠ٚ١ ٚا بعامن ئ١ٚ ١َٖٛاض٠ ز٠تٛاْري بهـ١ٜٔ،   َٟ ب١ ناض١َْسٟ ثؤيٝؼ، ١ٜعين شٕ ٚ ثٝاٚ ز٠طط ز٠ن١ّ ن١ بهط
َٝب١ٝٓٝن١ّ ئ١ٜ٠ٚ١ ْاظامن َٔ ز٠بِٝٓ ئ١ّ زٚٚ ضغت١ٜ١ َٛت١ْاقٝعٕ ب١ضاَب١ض ب١ٜ١ى،  َٝهٞ تط ت ز٠ضباض٠ٟ خاَي

( َٞ َٞ   إىل ايسضد١ ايتاي١ٝ ، إشا تعصض تطق١ٝ ضدٌ ايؿطط١ نْٛه١ ي١ ضغت١ٟ ١ٜن١ّ ز٠َي ي١ ضغت١ٟ ز٠َٚٚـسا ز٠َيـ
َٜتـ٠ٚ١، ٜـإ       عمي٠ٚ ، ٥اخط ايٜتِ االغتُطاض مبٓش٘ ) َٝت نـ١ ثًـ١ٟ ب١ضظبهط َٝت؟ ١ٜعين ئ١طـ١ض ْـ١تٛاْ نؤٕ ز٠ب



 479 

َٝٞ قإْٛ ئ١ط١ض  َٝساْٞ ئ١ّ ع١ال١ٜ٠ٚ، ١ٜعين ب١ث َٟ ي١غ١ض ث َٝت )اغتُطاض( بهط َٟ، نؤٕ ز٠تٛاْ ع١ال٠ٚ ٠ٚضبطط
َٜت، ْاظامن ي١ ث١ٜ١ًى ع١ال َٟ ئٝػتُطاض بهط ٠ٚن١ٟ ٠ٚغتا، ٜاخٛز ت١ضرٝع١ن١ٟ ٠ٚغتا ئ٠ٚ١ ت١ٚاٚ ئٝو ْاتٛاْط

َٟ، ظؤض غٛثاؽ.  نؤ١ْ ئ١ط١ض ئ١ٚ ت١ٚظحي١ بسض
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ا١َٓٝ خإ ر١ضَٛٚ.
َٜع ا١َٓٝ ظنطٟ غعٝس:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝب ٝٓٝا َـٔ شٟ ٖـ١ض غـ١ض ن١يُٝـ١ ثٝـاٚاْٞ ثؤيٝػـ١، نـْٛه١ ئ١طـ١ض بـ١ زٜتٓـا َـٔ بـ١ناضٖٝٓاْا ز٠غـت١ٚاش٠              ت
          ،َٞ َٝٔ ثؤيٝؼ بؤ ١ٖضزٚٚ ض٠ط١ظإ بٝت ب١ زٜتٓـا َـٔ ئٝٗاْـ١ نـطٕ ٚ غـٛٚنا١ٜتٞ نطْـ١ بـ١ ض٠طـ١ظٟ َـ ظ٠اَلَ

َٞ َٝت١ ب١ناض ٖٝٓإ، ب١اَلّ ي١ ظَاْ َٞ ع١ض٠بٝسا ئ١ٚ َٛغت١ي١س١ ب نٛضزٟ ١ْٖـسٟ َـٔ ؾـاض٠ظاٟ     ب١َيهٞ ي١ ظَاْ
َٜت زن١ٜٔ نـٛ   َٟ زاخٛاظ َٞ ظ٠الَا بؤ ١ٖضزٚٚ ض٠ط١ظا ْا١ٜت١ ب١ناض ٖٝٓإ، شب١ض ١ْٖس َٝسا ١ٖبٝذي َٛغت١ي١س ت
َٜت         َٝٗتــ١ نـطٕ، نــْٛه١ ب١ضاغـيت ئ١ظــ١ غـٛٚنا١ٜتٞ نطْــ١ بـ١ ناض١َْــس َٜـسا ضاغــتظ١ نـطٕ، ب ئـ١ظ نٛضزٜــ١ ي١ٚ

َٝت شٕ، ٜا باؾو٠ ئ١ّ ب١ناض بٝٓري ٜإ َٜذـ١ ئـ١ٚ       ثؤيٝػ ث١ًٟ ناض١َْساْٞ ثؤيٝؼ، ٜـإ ئ١ْـساَاْٞ ثـؤيٝؼ، ز
َٜٓا ثٝاٚاْٞ ثؤيٝؼ، غٛثاؽ. َٟ بططٜذي ؾٛ ٚ َٞٝ َٜت١ ب١ناضٖٝٓإ ن١ ن١ٝ د َٞ ز  َٛغت١ي١س

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 غؤظإ خإ ر١ضَٛٚ.
 
 

َٜع غؤظإ ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي  ١َإ.ب١ض 

َٝهُإ بــؤ يٝصْــ١ٟ ٜاغــاٜٞ ٚ، بــؤ قــاْْٛٞ   َٜــو ٚ سٛضَــ١ت َٜع ٍَ ٖــ١َٛٚ ض َٜعإ ئ١ْــساَاْٞ ث١ضيــ١َإ، ي١طــ١ بـ١ض 
َٜـٞ ت١ضدَٛـ١ٟ ز٠نـ١ٟ بـؤ ظَـاْٞ        َٝو نـ١ ز َٝطاقٞ ٚ، بؤ ظَاْٞ ع١ض٠بٞ، ظاضا٠ٚن١ ظاضا١ٜ٠ٚنٞ ع١ض٠ب١ٝ نات ع

َٝؿٛٚ ي١غ١ض ت١ ١َُٝ ي١ َا٠ٟٚ ث َٝت١ ثٝاٚاْٞ ثؤيٝؼ، ئ ي١رعٜؤٕ بُٝٓٝإ شْٞ ناض١َْـسٟ ٠ٚظاض٠تـٞ   نٛضزٟ ز٠ب
ْــاٚخؤ نــ١ يــ١ غــًهٞ ٖاتٛنــؤ زاٜــ١ ٠ٚغــتابٕٛٚ ي١غــ١ض ؾــ١قاّ ت١رتٝؿــٝإ ز٠نــطز، ٜــ١عين ْــ١ٚتطا ثٝــاٚاْٞ 
َِٜ ي١ خ١ب١ض٠نـ١ بـٛٚ    ثؤيٝؼ، ٚتطا شْاْٞ ناض١َْسٟ ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ ٖات١ٓ غ١ض ؾ١قاّ ت١رتٝؿٝإ نطز، طٛ

َٝ َٟ ئ َٝس َـ١عٓاٟ  ايؿطط١  ػتا ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ي١ قاْْٛسا ي١ ظَاْٞ ع١ض٠بٝسا )ضدٌ ي١ْاٚ ئٝعالَسا َٔ غ١ٜطّ ي
١َُٝ باؽ يـ١ ظَـاْٞ نـٛضزٟ     َٟ ب١غ١ض ظَاْٞ نٛضزٜسا، ئ َٜت ي١ ض٠ٚٚ قا١ْْٝٛن٠ٚ١، ئ٠ٚ١ ر١ضظ بهط شٕ ٚ ثٝاٚ ز
َٜتـ٠ٚ١، ْٛغـد١ٜ١نٝإ ع١ض٠بٝـ١،            َٜٓسض َٝػتا بـاؽ يـ٠ٚ١ ز٠نـ١ٜٔ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ بـ١ زٚٚ ْٛغـد١ ز٠خٛ ز٠ن١ٜٔ، ئ
َٝـٞ          َٝهـٞ ثـؤيٝؼ، ئـاخط ث َٟ ثٝـاٚاْٞ ثـؤيٝؼ بـ١ شْ ٠َٛٝ ز٠ثطغِ دٛا١ْ بـٛتط ْٛغد١ٜ١نٝإ نٛضز١ٜ، َٔ ي١ ئ
َٝطـ١ٟ خـؤٟ           َٝطـ١ٟ خؤٜـ١تٞ، ٜـإ يـ١ د َٝهٞ بس٠ٚ١ْ٠ بـعامن قػـ١ن١ّ يـ١ د َٝٞ تؤ ثٝاٟٚ ثؤيٝػٞ، ١ٖض ٚا ي ًَ ب
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َٝري عْٛكطٟ ثـؤيٝؼ، ز٠تـٛا   ًَ َٜٝٛػت١ ب َٝـٞ ناض١َْـسٟ ثـؤيٝؼ،    ١ْٝ؟ بؤ س١ٍ نطزْٞ ئ١ّ ئٝؿهاي١ٝت١ ث ًَ ْٞ ب
َٜت٠ٚ١، ب١اَلّ ١َعكٍٛ ١ْٝ تؤ ب١  َٝع٠ناْٞ ْاٚخؤ، ناض١َْس ١ٖضزٚٚ ض٠ط١ظ٠ن١ ز٠طط َٝٞ ناض١َْسٟ ٖ ًَ ز٠تٛاْٞ ب

( َٞ َٝٞ تؤ ثٝاٟٚ ثؤيٝػٞ، بؤ نٞ؟ ٚاي١ً قإْٛ ز٠َي ًَ َٝو ب َٜت٠ٚ١، َـٔ  ضدٌ ايؿطط١  شْ ١ٖضزٚٚ ض٠ط١ظ٠ن١ ز٠طط
ٖٝ َِٝ ١ٓ، ١ٜن١ّ دٝاناض١ٜنٞ د١ْس٠ض١ٜ، ز٠َٚٚٝـ َٔ عٝالق١ّ ١ْٝ ١ْ ب١ ظَاْٞ س١قِ ب١غ١ض ١ْٝ، ١ْ ز٠َي

 ع١ض٠ب٠ٚ١ٝ، ١ْ عٝالق١ّ ١ٜ١ٖ ب١غ١ض ئ١ٚ َٛغت١ي١ساتا١ْٟ ن١ ي١ْاٚ قاْْٛٞ ع١ض٠بٝسا ١ٜ١ٖ، ظؤض غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 َاَؤغتا عُط ر١ضَٛٚ.
َٜع عُط عبسايعع  بٗا٤ايسٜٔ:ٜع ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝبٝٓـٝـ عـ١ضظ ز٠نـ١ّ يـ١ّ باض٠ٜـ٠ٚ١،        َٞ ت َٝيَن، زٚٚ، غـ ٚاي١ً َٓٝـ ثؿتطريٟ ي٠ٚ١ ز٠ن١ّ ن١ ئ١ّ ٚؾ١ٜ١ ١َْ
َُٝـ١ َـٛيع٠ّ ْٝـ١، ٜـ١عين َـ١ضز ْٝـ١ ئـٝال         َٜٓس٠ٚ١ٜ بؤ ئ َٜع ناى عْٛٞ خٛ ١ٜن١ّ ئ١ٚ َازز٠ ٜاغا١ٜٟ ن١ ب١ض 

َٝري ثٝاٟٚ ثؤيٝؼ ٜإ ش ًَ َُٜٓـ٠ٚ١         ب ْٞ ثؤيٝؼ، نـْٛه١ َـٔ ز٠غـت١ٚاش٠ نٛضز١ٜنـ١ ٖـ١ض بـ١ّ عٝباض٠تـ١ ز٠خٛ
َٝري )ئ١ط١ض ْـ١تٛاْطا ثًـ١ٟ ثـؤيٝؼ بـؤ ثًـ١ٟ غـ١ضٚٚتط        ًَ َٞ، ب َٝسا زضٚغت ز٠ب َٝهٞ زاض ؾتين ت بعاْري و خ١ي١ي

ٜـ        ١َُٝ يـ١ نٛضزغـتاْسا بـ١ ٚاقٝعـٞ ئـارط٠تٞ ثؤيٝػـُإ ١ٖ َٞ؟ ئ َٝؿ١ٜ١ى زضٚغت ز٠ب َٜت٠ٚ١(، و ن ١ ٚ ب١ضظ بهط
َٟ ثٝاٚاْٞ ثؤيٝؼ؟ ئ٠ٚ١ خاَيٞ ١ٜن١ّ، ز٠ّٚٚ بـؤ   َٟ بٛتط َٜٝٛػت ز٠نات ي١ٚ ََٛاض٠غ١ٟ ١َٜساْٝإ ١ٜ١ٖ، و ث
َٝهٞ ضاغـت١ قاعٝس٠ٜـ١نٞ عـ١ض٠بٞ ١ٖٜـ١      َٞ ؾت َٜعاْٞ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ئ٠ٚ١ٟ ناى عْٛٞ ز٠َي ئاطازاضٟ ب١ض 

( َٔٝ َٝٞ ز٠َي َٟع٢ً باب ايتغًٝب  ث َٜت٠ٚ١، بـ١اَلّ ٚؾـ١ٟ )ضدـٌ(     ن١ ٠ٚخيَت باغٞ ئٝٓػإ ز٠نط شٕ ٚ ثٝاٚ ز٠طط
َٝط٠ٚ٠ ت١ٚظٜح  َٜهٞ يٛغ١ٟٚ ١ْٝ، َٔ س١ظ ز٠ن١ّ ي َٝطاقٝسا ١ٜ١ٖ، ب١اَلّ ٖٝض َٛغت١ْ١ز ضاغت١ ي١ّ قا١ْْٟٛ ع

َمطأ٠   بس٠ّ، نْٛه١  ئٝدتكاق١ُ ي١ّ ١َدايـ١ ٖـٝض قاعٝس٠ٜـ١نٞ عـ١ض٠بُٝإ ْٝـ١ ٚؾـ١ٟ )ضدـٌ( ٚؾـ١ٟ )        
َٜت٠ٚ١، ٜإ ب١ ع١نػ٠ٚ١، ي١ب َٜٝٛػـت ز٠نـات         بطط َٝؿـٓٝاض ز٠نـ١ّ ٖـ١ضزٚٚ ٚؾـ١ن١ البـ١ٜٔ، ْـ١ ث ١ض ئ٠ٚ١ َٔ ث

َٝري )ئ١طـ١ض ْـ١تٛاْطا ثًـ١ٟ           ًَـ َٝري ١ٜنػـ١ض ب َٝري ناض١َْـس، ٖـٝض ْـ١َي ًَـ َٜٝٛػت ز٠نات ب َٝري شٕ ٚ ثٝاٚ، ١ْ ث ًَ ب
           َٝ َٞ بهـ١ٜٔ ٖـٝض ئ١ؾـهاي َٜتـ٠ٚ١(، يـ١ َـازز٠ٟ زاٖاتٛٚؾـسا ٖـ١ض ٚاٟ يـ و ثؤيٝؼ بؤ ث١ًٟ غـ١ضٚٚتط بـ١ضظ بهط

َٟ، غٛثاؽ. َٝت، ئ١ٚ ثٝـ ٠ْٚس٠ٟ ْاٚ  زضٚغت ْاب
 

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َُٝـ١   َٝط٠ ئ َٝو ي١ ٜاغان١ ت١عسٌٜ ز٠ن١ٜٔ، ١ٜعين ئ١ط١ض ي ١َُٝ ب١ؾ ي١ضاغتٝسا ١ٜى ئٝؿهايٝاتٞ تطٜـ ١ٜ١ٖ، ئ
َٞ َٛعاي١د     َٝيَن، بؤٜـ١ ز٠بـ ًَٞ ٜاغـان١ ز٠َـ َٝؿـٓٝاض٠ناْتإ بـؤ       طؤض ٜؿُإ ي١ ئ١غ َٟ، ٜـ١عين ث ١نـ١ دـٛاْو بهـط

َٝؿ١ٚا ر١ضَٛٚ. َٞ، ناى ث  َٛعاي١د١ن١ باؾو ب
َٝؿ١ٚا تٛرٝل َػسٜس: َٜع ث  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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زٜاض٠ ئاَاْر ي١ ١َٖٛاضٟ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ١ّٖ ثؤيٝؼ ب١ ١َٖٛٚ ئ١ٚ ب١ؾا١ْٟ ن١ ١ٜ١ٖ ي١ ٠ٚظاض٠تٞ 
َٝؿـه١ف نطزْـٞ ئـ١ّ ٖـ١َٛاض٠ بـؤ      ْاٚخؤ ٚ، ١ّٖ ناض١َْسا َٜت٠ٚ١، ١َب١غتٝـ ي١ ث ْٞ ئاغاٜؿٞ ْاٚخؤف بطط

َِٜ ١ٖٜــ١ نــ١       َٝـط٠زا زٜــاض٠ خؤَــإ ز٠ظاْـري ئ١دمَٛــ١ْٞ ئاغاٜؿــٞ ٖـ١ض َٝبٝٓٝــ١ ي ئ٠ٚ١ٜـ١، بــ١اَلّ ئـ٠ٚ١ٟ نــ١ ت
٠ٚ١َُٜ ١ٜ١ٖ ٚ، ي١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ز٠غت١اَلتٞ ٠ٚظاض٠تٞ ْـاٚخؤ ٚ بـ١ض    َٜع ضاغت١ٚخؤ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ١ٖض

٠ٚظٜــطٟ ْــاٚخؤ زاٜــ١، ٖــ١ض٠ٖٚا يــ١ ب١ؾــ١ناْٞ تــطٟ ئــ١ّ ٖــ١َٛاض٠ يــ١ َازز٠نــاْٞ تــط بــاؽ يــ١ ناض١َْــساْٞ  
َٜٓـ١ضٟ سهَٛـ١ت نـ١       ئاغاٜؿٞ ْاٚخؤ نطا٠ٚ، بؤ١ٜ ١ّٖ ئ١َ١ ز٠ن١ّ ب١ ثطغٝاض بؤ يٝص١ْٟ ٖاٚبـ١ف ٚ بـؤ ْٛ

َٝبـ١دٝهط     َٝو زضٚغـت ز٠نـات يـ١ د َٞ، ئاٜا ئ١َ١ ئٝؿهاي١ٝت ١ٜ٠َٛٝ ب زْٞ ٜاغـان١؟ نـْٛه١ ضاغـت١    ئ١ط١ض ب١ّ ؾ
َٜتـ١ ئ١غـتؤٟ سهَٛـ١ت ٚ ٠ٚظاض٠تـٞ ْـاٚخؤ، بـ١اَلّ ناض١َْـساْٞ ئاغاٜؿـٞ           َٝهطزْٞ ئ١ّ ٜاغـا١ٜ ز٠ن١ٚ َٝب١د د
ٍَ ئـ١ّ ساَي١تـ١           َٜع ٠ٚظٜـط٠، نـؤٕ َا١ََيـ١ ي١طـ١ ْاٚخؤ ي١ ز٠ض٠ٟٚ ز٠غت١اَلتٞ ٠ٚظاض٠تٞ ْـاٚخؤ ٚ خـٛزٟ بـ١ض 

َٟ؟ ن١ ئ١َ١ ضاغت١ٚخؤ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ْاْٚٝؿ َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ز٠نط اْٞ ٜاغان١ ٚ ١َٖٛاض٠ن١ؾ١ٜ٠ٚ١، بؤ١ٜ َٔ ث
ٍَ ثؤيٝؼ، نْٛه١ ئـ١ٚاْٝـ بـؤ ثًـ١ٟ غـ١ضٚٚتط بـ١ضظ       َٟ ي١ثا ئ١ط١ض ناض١َْساْٞ ئاغاٜؿٞ ْاٚخؤف ظٜاز بهط
َٜـت غـااَل١ْ، بؤٜـ١ سـ١ظ ز٠نـ١ّ ٠ٚاَلَـٞ ئـ١ٚ ثطغـٝاض٠ّ ز٠غـت              َٞ ز٠زض ٠ٚ١َٜٓ ٚ غ١ض َٛٚنـ١ٚ ثًـ١ٜإ ثـ ز٠نط

َٜت٠ٚ١ نؤٕ َا١َ َٜت؟ غٛثاؽ.ن١ٚ ٍَ ئ١َ١ ز٠نط  َي١ ي١ط١
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٜباظ ر١ضَٛٚ.  ناى ز. ض
َٜباظ رتاح حمُٛز: َٜع ض  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 قػ١ناْٞ َٔ نطا، غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ١ضَٛٚ.ناى ز. اظيس ر
َٜع ز. اظيس ابطاِٖٝ عًٞ )٠ٚضتٞ(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

        ( َٞ َٝطاق١ٝنـ١ تـ١ْٗا يـ١ زٚاٜـٞ نـ١ ز٠َيـ ٍَ ئـ٠ٚ١ٟ ع يٛقمٍٛ  غ١باض٠ت ب١ّ َازز١ٜ٠ ٚابعامن طؤض اْهاض١ٜن١ ي١طـ١
َٝطاق١ٝنـ١زا ز     ضاتب٘ إىل اؿس االع٢ً يطتبت٘ ٜتِ االغمتُطاض ، )ٜمتِ     ٍَ ) ـٛظ( يـ١ قـاْْٛٞ ع َٞ )  ـٛظ   ي١طـ١ ٠َيـ

َٝتــ١  ايعمممي٠ٚ ايػمم١ٜٛٓ ، االغـتُطاض سيٓشــ١   َٝــط٠ نطا٠ٚتــ١ )ٜــتِ االغـتُطاض(، ٜــ١عين ئاٜــا تــ١ْٗا بــ١ )ٜــتِ( ز٠ب ي
َٝـسا نـطا٠ٚ، بـ١ ْٝػـب١تٞ ٚؾ١ن١ؾـ٠ٚ١           َٜهٞ باؾـ١ ئـ١ّ طؤض اْهاضٜـ١ٟ ت َٝت١ يعَٚٞ ئ٠ٚ١ نـاض يعَٚٞ؟ ئ١ط١ض بب

َٝطاق١ٝنــ١     َُٝــ١ ٖــ١َٛٚ   زٜــاض٠ نــاى عــْٛٞ تــ١ٚظحيٞ نــطز نــ١ يــ١ ٜاغــا ع ــسا، ئ َٝ ٚ د١ْابٝؿــتإ ئاَاش٠تــإ ث
َُٝـ١ تـ١ْٗا يـ١ّ     ايؿطط١  ٜاغان١َإ ١َٖٛاض ١ْنطزٚٚت٠ٚ١، ئ١ط١ض ١َغ١ي١ طؤض ٜين )ضدٌ  َٞ خؤ ز٠تـٛاْري ئ ب
َٝٓري، نْٛه١ َٛغت١ي١سٞ ) َٝهٞ تط ب١ناض ب َٞ َصنط  َازز١ٜ٠ َٛغت١ي١س عاز٠ت١ٕ ئ١ط١ض بؤ ت١غًٝب ب١ناض ب

١ٜ٠َٛٝنٞ طؿيت ٠ٚنٛ َاَؤغتا عُطٜـ باغٞ نطز، ١َضز ١ْٝ  َؤْحي١ ظَاْٞ ع١ض٠بٝسا ) َٜت٠ٚ١ ب١ؾ ٜـ ز٠طط
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َٝت، ب١اَلّ ئ١ط١ض ب١ تـ١غًٝب بـٛٚ ظؤض ئاغـا١ٜٝ، ظؤضدـاض )ضدـٌ       ايؿمطط١  ٜمإ )ضدمٌ    ٚؾ١ٟ )ضدٌ( ب١ناض ب
َٞ       ايسٚي١   َٜـت ئٝعتٝازٜـ١ ئ١طـ١ض غـ١ضنطز١ٜ٠ى ئـارط٠تٝـ بـ ٜـ١، َـ١ضز ْٝـ١ ٖـ١ض     )ضدمٌ ايسٚيم١   ن١ ب١ناض ز

َٝري ))ضدٌ ايسٚي١  ٠ٚن١ ثٝا ًَ ١َُٝ ي١ع١ضب١ٝن١زا ب َٟ ئ َٝط٠ بؤ ناض٠غ١ض٠ن١ٟ ز٠نط َٞ، ب١اَلّ ي إشا تعصض تطقٝم١  ب
َٝري )ناض١َْساْٞ ثـؤيٝؼ(  افطاز ايؿطط١   ًَ َٝري )تان١ناْٞ ثؤيٝؼ(، ٜاخٛز ب ًَ َٝٓري ٚ، ي١ نٛضز١ٜن١زا ب ب١ناض ب

َُٝٛا١ٜ س١يٞ ئٝؿهاي١ٝت١ن١ ز٠نات، ظؤض غ َٝٓري ث  ٛثاؽ.ب١ناض ب
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝط خإ ر١ضَٛٚ.  ؾً
َٝط حمُس دمٝب: َٜع ؾً  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜهِ ١ٖٜـ١، ئــ١ّ ٜاغـا١ٜ ئٝٓفــاظ نطزْـٞ ٜاغــا١ٜن١ نـ١ يــ١           ٚايًـ١ َـٔ يــ١ ٖـ١َٛاض نطزْــٞ ئـ١ّ ٜاغــا١ٜ ثطغـٝاض
َٝطام ز٠ضن٠ٚٛ، ئ ١َُٝ ن١ْس دـاض  سه١َٛتٞ رٝسضايٞ ع ١َُٝ بتٛاْري ز٠غت ناضٟ ئ١ٚ ٜاغاٜا١ْ به١ٜٔ ئ ١ط١ض ئ

    َٞٝ خ١َيو ن١ ي١ َٛٚن١ٟ خؤٟ ضاظٟ ١ْٝ، ٜاخٛز ي١ خا١ْْؿٝين ضاظٟ ١ْٝ بؤ ١َٖٛٚ ئ١ٚ ن١غـا١ْٟ نـ١ بـ١ث
َٝري ئـ١ٚ ٜاغـاٜا١ْ س١غـط١ٜ ٚ       َٝٝـإ ز٠َيـ ٜاغاناْٞ تط ن١ ١َغ١ي١ٕ بؤ ٖٝين ١َز٠ْٞ ٚ ئ١ٚا١ْ ئٝـ ز٠ن١ٕ، ث

 َٞ َٝطاقــٞ     ز٠بـ َُٝــ١ نـ١ ئٝٓفــاظٟ ٜاغــا١ٜنٞ ع َٜــت، َــٔ ثطغـٝاض٠ن١ّ ئ٠ٚ١ٜــ١ ئ َٝطاقــ٠ٚ١ ز٠غـت نــاضٟ بهط يــ١ ع
َٝـت؟ ئ١طـ١ض ٚا ْٝـ١       َٞ بؤ ٜاغـاناْٞ تـطٜـ ٚاب ١ٜ٠َٛٝ ز٠غت ناضٟ به١ٜٔ؟ ن١ٚات١ ز٠ب ز٠ن١ٜٔ ز٠تٛاْري ب١ّ ؾ

َٜعإ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َا َٜت؟ زٚاٟ ئ٠ٚ١ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ب١ض  َٝهُإ ز٠ٚ ٕ باغٞ ئـ٠ٚ١ٟ ثًـ١ٟ غـ١ضٚٚتط    تها١ٜ ٠ٚاَلَ
َٜت؟ ١ٜعين ئ٠ٚ١ف ١ٖض  َٞ ز٠زض َٜص٠ٟ غٛي١َٞ ضٚاتب، نؤٕ ئ١ّ ع١ال٠ٟٚ ث َٝت١ ئاخط ث١ً ي١ ض ئ١ط١ض ط١ٜؿتب

َٝط١ٟ ثطغٝاض٠، غٛثاؽ.  الَٔ ظؤض د
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 مسري٠ خإ ر١ضَٛٚ.
َٜع مسري٠ عبساي١ً امساعٝ  ٌ:ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜٝٛػت ْانات زٚٚباض٠ به٠ٚ١َ١، ظؤض غٛثاؽ. َٝٞ ث١ٜط ٠ٟٚ ْاٚخؤ ث  قػ١ناْٞ َٔ نطا، ب١ث
 

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 تاضا خإ ر١ضَٛٚ.
َٜع تاضا ذبػري ئ١غع١زٟ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٟ بؤ ئ١ّ ن١ٟٓٝ ب١ضاغيت ١َب١غت ي١ّ ٖ َٝو بهط َٝو ٚاٟ نطز٠ٚٚ ن١ خع١َت ١َٛاض نطز١ْ ١َٖيب١ت١ ظ٠ضٚض٠ت
َٝػتا ٖاتؤت١ ب١ضز٠َٞ ئ١ْساَاْٞ ث١ضيـ١َإ، َـٔ ظؤضبـ١ٟ ئـ١ٚ قػـا١ّْ نـطا ي١الٜـ١ٕ ئـ٠ٚ١ٟ          ن١ َاْس٠ٚٚ ٚ ئ
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 ث١ًٚ ع١ال٠ٚن١، ب١ضاغيت نـ١ يـ١الّ ئٝػتٝفػـاضبٛٚ نـ١ ئ١طـ١ض بطاتـ١ ث١ًٜـ١نٞ غـ١ضٚٚتط نـؤٕ بـؤٟ غـ١ضف           
َٝط٠زا ز٠ْط ب٠ٚ١ ز٠ز٠ٜٔ  ١َُٝ ي َٟ د١خيت ي١غ١ض به١ّ ئ َٜت؟ ئ٠ٚ١ ٠ٚاَل١َن١ّ ٠ٚضططت٠ٚ١، ئ٠ٚ١ٟ ز١َ٠ٚ ز٠نط

َٝت١ ئ١ْساَاْٞ ثؤيٝؼ، ضاغت١ ي١ ظَاْٞ عـ١ض٠بٞ )ضدـٌ    َٝتٛ ث١ًٟ ثٝاٚاْٞ ثؤيٝؼ بب ايؿمطط١، أٚ  ن١ ئ١ط١ض ب
َٜهٞ بؤ  ١ٜ١ٖ، ب١اَلّ ٖات٠ٚٛ بؤ ئ١ّ ٜاغا١ٜضدٌ االطأا٤، أٚ ضدٌ ايسٚي١   ن١ ي١ٚ نات١ ز٠ضن٠ٚٛ خؤٟ ت١رػري

١َُٝ خؤَـإ   َٝٞ ن١ ئ َٜٞ بؤ ظَاْٞ نٛضزٟ زاْ َٜت٠ٚ١، ب١اَلّ ن١ ز ز٠نات ن١ ثٝاٟٚ ثؤيٝؼ، ٚات١ ثٝاٚ ٚ شٕ ز٠طط
ٍَ ظَــاْٞ عــ١ض٠بٞ، بــْٛٚٞ ثٝــاٚ ٚ بــْٛٚٞ شٕ زٚٚ ض٠طــ١ظٟ    َٝهري دٝــاٚاظٜٔ ي١طــ١ ١ًَٕ ئــ٠ٚ١ ٠ٚنــٛ ظَــاْ ئ١غــ

َُٝـ١   َٝػتاف ئ َُٝـ١ بـؤ            دٝاٚاظ٠ ٚ، ئ َٝعاْـٞ ٚ، يـ١ ظؤض ٜاغـاٟ تـطٜـ نـ١ ئ ٖـ١تا٠ٚنٛ يـ١ ٜاغـاٟ تْٛسٚتٝـصٟ خ
َٝـت، ٚاتـ١           َٞ نـ١ يـ١ْاٚ ثـؤيٝؼ بـؤ تـ١سكٝل نـطزٕ ب ت١سكٝل نطزْٝـ زاٚاَإ نطز٠ٚٚ ن١ شْٞ تاٜب١ت ٖـ١ب
َٜت١  َٞ دٝاٚاظٟ ب١ ْٝػب١ت ظَاْٞ نٛضز٠ٚ١ٜ ٚابعامن باؾو٠ بهط َٞ ر١ضقٞ ٚ، ب ١ٖتا د١خت ن٠ٚ١ٜٓ١ ي١غ١ض ب

١َُٝ ١ََٖٛٚإ ٖاٚض ا ز٠بري ي١ط١َيٞ، غٛثاؽ.  ب١ )ئ١ْساَاْٞ ثؤيٝؼ( ئ١ٚ نات١ ئ
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝطٜظإ خإ ر١ضَٛٚ.  ب
َٝطٜظإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

اْٞ ثؤيٝؼ، بـ١ٚ ضْٚٚهطزْـ٠ٚ١ٟ يٝصْـ١ٟ ٜاغـاٜٞ     َٜهٞ بهٛنِ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ئ٠ٚ١ٟ ثٝاcommentٚ)ب١ؽ )
َٜتـ٠ٚ١، نـْٛه١ ثؤيٝػـٞ شٕ ١ٖٜـ١ ٚ، ثؤيٝػـٞ ثٝـاٜٚـ ١ٖٜـ١،           ئٝكٓاع ١ْبّٛٚ، ثٝاٚاْٞ ثـؤيٝؼ شْـٝـ ز٠طط
َُٝـ١      َٞ ئ زٚاٜـ ئ١ٚ ثطؤش٠ ٜاغا١ٜ بؤ ١َٖٛاض نطز١ٜ٠ٚ١ْ، ئ١ط١ض ي١ ع١ض٠بٞ ٚا١ٜ، ؾ١ضت ١ْٝ يـ١ نـٛضزٟ ٚابـ

َٟ، ت١ضد١َٟٛ س١ضؼي غ١ز ي١ ئ١ط١ض ت١ضد١َٛ به١ٜٔ، ت١ضد١َٛ َٞ ت١ضد١َٟٛ س١ضؼي بهط َٜٓس٠ٚٚ ْاب َإ خٛ
َٝـت ت١ضدَٛـ١ٟ بهـ١ٜٔ، بـ١             ١ٜ٠َٛٝ ز٠ب َٝبطـ١ٜٔ بـ١ٚ ؾـ َٝـٞ ت غ١ز غ١َي١ت١، بؤ١ٜ ت١ضد١َٛنـ١ ٠ٚنـٛ خؤَـإ ي
َٝري ثٝاٚاْٞ ثـؤيٝؼ ئـ١زٟ شْـاْٞ ثـؤيٝؼ و بهـ١ٕ؟ بهـٔ بـؤ خؤٜـإ ٠ٚنـٛ سـ١ظٚض٠            ْٝػب١ت ئ٠ٚ١ٟ ن١ ز٠َي

ًَ َٝتـ٠ٚ١         س١يٞ به١ٕ ب َٓٝ ١ٜ٠َٛٝ سي َِٝ ئ١طـ١ض بـ١ّ ؾـ ًَـ َٜت٠ٚ١، بـ١ نـٛضتٞ ز٠تـٛامن ب َٞ ٚاي١ً ي١ٚا١ٜ١ْ َٓٝـ بطط
َٜـو بؤٜـإ         49شْـاْٞ ثـؤيٝؼ تـٛض ٠ ز٠بـٔ، زٚاٜــ )      ( ئ١ْـساَٞ شٕ ١ٖٜـ١ يـ١ّ ٖـؤَيٞ ث١ضي١َاْـ١ بـؤ ئٝعتٝباض

َٜت ب١ )ناض١َْسٟ ثـؤي  َٟ بهط ٝؼ(، ٜـإ ٖـ١ض ثؤيٝػـٞ    ز١ْ٠ْطا٠ٚ؟ زاٚا ز٠ن١ّ ٚؾ١ٟ ثٝاٚاْٞ ثؤيٝؼ ١َٖيبطري
 ئٝعتٝازٟ، ظؤض غٛثاؽ.

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٟ بؤ د١يػ١ ت١ٚاٟٚ ن١ٜٔ، ناى طياٍ ر١ضَٛٚ.  تها١ٜ قػ١ناْتإ نٛضت ن٠ٚ١ْ١، نْٛه١ ز٠َا١ْٚ
َٜع طياٍ   ابطاِٖٝ: طاٖطب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 َٞ َٝري غ١ٜطٟ عٝٓٛإ به١ٜٔ، ١َب١غت يـ١ّ ٜاغـا١ٜ ت١عـسٌٜ نطزْـٞ     َٔ ي١ عٝٓٛإ ز٠غت ث ز٠ن١ّ، ئ١ط١ض ب

َٝط٠ ْٛٚغـطا٠ٚ ت١عـسًٜٞ قـاْْٛٞ شَـاض٠ )    15قاْْٛٞ شَاض٠ ) َٝطاقٝـ١، عٝٓٛا١ْنـ١   18(١ٜ، ب١اَلّ ئ٠ٚ١ٟ ي (ٟ ع
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َٜتــ١     َٜٓسض ١ٜ٠َٛٝ خبٛ َٝؿــٓٝاض ز٠نــ١ّ بــ١ّ ؾــ ــت، َٛقتــ١ض٠سِ ْــاضز٠ٚٚ بــؤ يٝصْــ١ٟ ٜاغــاٜٞ، ث َٜ ٠ٚ، ٜــ١نو ْاطط
 ( َٟ   يػمم١ٓ 15قمإْٛ ايتعممسٌٜ االٍٚ يكممإْٛ ضقممِ ) (، )3113ْــ١ى )  3119يػمم١ٓ    )قممإْٛ ضقممِ بٓٛٚغـط

ق إقًِٝ  3111  يػ١ٓ 18، قإْٛ إْأاش قإْٛ اـس١َ ٚ ايتكاعس يك٣ٛ االَٔ ايساخًٞ االؼازٟ ضقِ )3111
 ظؤض غٛثاؽ.ايعطام ، _نٛضزغتإ

َٝططٟ غ١ضؤنٞ  َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:ب١ض 

 ث١ضيإ خإ ر١ضَٛٚ.
َٜع ث١ضيإ ععايسٜٔ عبسايطظئ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝـ خؤّ باغٝإ نطز  َٜٝاْٞ ث َٝبٝين ١ٜن١َٝإ ٠ٚنٛ ئ٠ٚ١ٟ ظؤضب١ٟ ٖاٚض  َٝبِٝٓٝ ١ٜ١ٖ، ت ي١ضاغتٝسا َٔ زٚٚ ت

َٜو ز٠خ١َ١ ضٚٚ بؤ ١َغ١ي١ٟ ثٝاٚاْٞ ثؤيٝؼ، ضاغت َٝؿٓٝاض ١ ئ٠ٚ١ٟ ناى عْٛٞ ٚتـٞ يـ١ قا١ْْٛنـ١ٟ    ٚ، َٔ ث
َٝري ر١يػ١ر١ٟ ثؿيت زاْاْٞ  ًَ َٞ باب َٝس٠ن َٝطاقٞ ٚا ٖات٠ٚٛ، ب١اَلّ ئ٠ٚ١ ي١ ع١ض٠بٝؿسا )ضدٌ( ١ٖض )ضدٌ(٠، ث ع
َٝهـطا٠ٚ، بؤٜـ١ بـ٠ٚٛ بـ١         ٌَ ئٝؿٞ ثؤيٝؼ ب١ ئٞ ثٝاٚ ز٠ظاْـٔ ٚ ئٝػتػـٓا شْـٞ ت َٝطاقسا ئ١غ َٝت ن١ ي١ ع ئ٠ٚ١ ب

 َٟ ١َُٝ ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ناى امساعٌٝ ئٝؿاض٠تٞ ب٠ٚ١زا ئ١َ١ ١َٖٛاض٠، يـ١ ١َٖٛاضٜؿـسا   َٛي١م بؤ ئ٠ٚ١، ز٠نط ئ
       َٞ َٝؿـه١ف نطابـ َٞ ئـ٠ٚ١ٟ ثـطؤش٠ ث َٞ بهـ١ٜٔ بـ١ب ز٠غتُإ نطا١ٜ٠ٚ ب١ ئاض٠ظٟٚٚ خؤَإ ١َٖٛاض٠ن١ ئٝعار١ ث

ًَٞ ٜاغـان١زا بطـؤض زض      َٝٓاغـ١ن١ يـ١ ئ١غـ َٟ، ث َٝٓاغ١ن١ بطؤض زض َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ث َٝري   ٜإ ١ْ، بؤ١ٜ َٔ ث ًَ َٟ نـ١ بـاب
َٜتـ٠ٚ١،        َٟ ٖـ١ضزٚٚنٞ ز٠طط َٞ ٚ، ؾـ١ضح بهـط َٝت، ن١ ١ٖض بؤ خؤٟ )ناض١َْسٟ ثـؤيٝؼ( بـ )ثٝاٟٚ ثؤيٝؼ( ١ْب
َٝبٝين ز٠َِٚٚ ي١غ١ض ْا٠ٚض ؤن١، ظٜاتط ثطغٝاض٠، ئاٜا ْا٠ٚض ؤنٞ ئ١ّ َازز٠ٜـ١ ؾـ١ضع١ٝت زإ ْٝـ١ بـ١ز٠ض يـ١       ت

َُٜٓاٜٞ ٚ ٜاغانإ؟ ٚات١ ؾ١ضع١ٝت زإ ب١ ٜاغاٜٞ نط َٞ ططتـ٠ٚٛ       ض َٜطـ١ٟ يـ َٝو ١ْٝ نـ١ ٜاغـا خـؤٟ ض زْٞ ساَي١ت
َٟ نـ١ ٜاغـاٟ          َٞ بهـط َٞ بهات ن١ ضٚٚب١ض ٟٚٚ سااَلتٞ تطٟ ْا قـاْْٛٞ ببٝٓـ٠ٚ١، ٜـإ زاٚاَـإ يـ ن١ ئ١َ١ ٚاَإ ي

َٝٓري، غٛثاؽ. َُٜٓا١ٜٝنإ ٚ ي١ ٜاغا، ٜاغاٟ بؤ ز٠ضبه  تطٜـ ب١ ب١ز٠ض ي١ ض
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ض َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ي١َاْٞ نٛضزغتإ:ب١ض 

َٝؿٓٝاض٠، ر١ضَٛٚ.  يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ بؤ َٛعاي١د١ نطزْٞ ئ١ٚ ث
 

َٜع ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝطاقـٞ ز٠بٝٓـ٠ٚ١، بـ١ؽ َاْـاٟ ئـ٠ٚ١ ْٝـ١ نـ١           َٝؿ١نإ ئٝٓفاظ نطزْـٞ قـاْْٛٞ ع ئ١َط ؤ ضٚٚب١ض ٟٚٚ ١ٜى ي١ ن
َٝــو ي  َُٝــ١ نــ١ قاْْٛ َٝهٞ تــط ز٠ضنــ٠ٚٛ ز٠غــت١اَلتٞ ئــ٠ٚ١َإ ١ٖٜــ١ نــ١   ناض٠غــ١ضٟ ْٝــ١، ئ ١الٜــ١ٕ ث١ضيــ١َاْ

َٜٝٛػيت ١َٖٛاضنطز١ْ، تـا٠ٚنٛ   َٝػتا ي١ب١ض نٞ ث َٝؿو ئ١ّ ٜاغا١َٜإ ئٝٓفاظ نطز٠ٚٚ، ئ ١َٖٛاضنطزٕ به١ٜٔ، ث
ٍَ ٚاقٝعـٞ        َٝٓري ي١طـ١ َٝطاق١ٝ ن١ ئٝٓفعَإ نطز٠ٚٚ ب١ ٜاغـا١ٜنٞ ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ بٝطـٛدم ئ١ّ ٜاغا١ٜ ع

ٍَ ٚاقٝعـٞ   ١ٖض َُٜٞ نٛضزغتإ، بؤ١ٜ ظؤض ئاغا١ٜٝ ن١ ئ١ّ ز٠غت١ٚاشا١ْ ٜاخٛز ب١ّ ظَا١ْٟ ن١ ْٛٚغطا٠ٚ ي١طـ١
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َُٝـ١ ئـاظازٜٔ، بـ١ ْٝػـب١ت ئـ١ٚ        ١ٜ٠َٛٝزا ئ َٞ ز٠غت ناضٟ به١ٜٔ ٚ ١َٖٛاضٟ به١ٜٔ، ي١ّ نٛاض نـ ١َُٝ ْاطٛدم ئ
َٝؿٓٝاض٠ن١ٟ غؤظإ خاْ َٝط٠ ضدٌ ايؿطط١  ٝإ نطز، ئاٜا )ٚؾ١ٜ١ٟ ن١ ظؤض ي١ ث١ضي١َاْتاضإ ثؿتطريٜإ ي١ ث ي

َٝري يـ١              َُٝـ١ ظؤض ئاغـا١ٜٝ ٚؾـ١ٟ )ضدٌ(٠نـ١ ي١بـ١ٜٔ، بـ١اَلّ ْـاتٛاْري )ناض١َْـس( زاْـ الب١ٜٔ؟ بـ١ ْٝػـب١ت ئ
َٝؿـٛٚتطٟ      ٍَ َازز٠نـاْٞ ث َٟ ز٠غت١ٚاش١ٜ٠ى ٜاخٛز َازز١ٜ٠ى ١َٖٛاض بهـ١ٜٔ ي١طـ١ َٜين، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ْانط ؾٛ

َٞ، ٜإ ت َٝطاق١ٝن١زا ١ْطٛدم َٝٓاغـ١ نـطا٠ٚ نـ١ َفـ٠ٚ١ظ ٚ،      ٜاغا ع َٟ ث َٜو زضٚغت بهات، َْٛت١غٝب يـ١ٚ ١عاضٚظ
َٝؿـٓٝاض٠ٟ )ناض١َْـس( ئـ٠ٚ١ قـ١بٍٛ ْـ١نطا يـ١ الٜـ١ٕ ٖـ١ضزٚٚ          َٜت٠ٚ١، بؤ١ٜ ئ١ٚ ث ظابيت غ١ف ٚ، ثؤيٝؼ ز٠طط

١َُٝ ٚؾ١ٟ) َٜين          ؾطط١ يٝص١ْ، ئ ٠ٚ١ًَٓٝ، ٚؾ١ٟ )ضدـٌ( الز٠ز٠ٜـٔ ز٠تـٛاْري ٖـ١ض ز٠غـت١ٚاش٠نٞ تـط يـ١ ؾـٛ َٜ ز
َٝ َٞ ئ٠ٚ١ٟ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١َـ١ ١ٖٜـ١،   زاْ َٝؿ١ن١ ناض٠غ١ض ز٠ب َٝري ن َٝٛإ ن١ٚا١ْى )ئارط٠ت ٚ ثٝاٚ( زابٓ ري، ي١ ْ

َٝهٞ ئًٝعاَــٞ بــس٠ٜيَن، ي١بــ١ض ئــ٠ٚ١ٟ يــ١ ٜاغــا      ٍَ )ٜــتِ( رٝعًــ١ٕ ٜٚػــتُإ تــابع غــ١باض٠ت بــ١ ) ــٛظ( ي١طــ١
     ْ َٝؿـتٝت٠ٚ١ ئـ٠ٚ١ف ي١ب١ضش٠ٚ٠ْـسٟ ناض١َْـسا َٝطاق١ٝن١ ؾت١ن١ٟ ب١ دـ١ٚاظٟ  ٖ َٝع٠نـاْٞ ْـاٚخؤ ْٝـ١،    ع ٖ ٞ

    ١ٜ٠َٛٝ َٜعٟ ز٠َٚٚٞ َازز٠نـ١ بـ١ّ ؾـ ٜٚػتُإ ؾت١ن١ به١ٜٓ١ ٚدٛبٞ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ٚؾ١ٟ ) ٛظ(َإ الزا ي١ ض
 ١َٖٛاضَإ نطز، نطزَا١ْ )ٜتِ(، ظؤض غٛثاؽ.

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ناى طؤضإ زاٚاٟ طفتٛطؤت نطزبٛٚ؟ ر١ضَٛٚ.
َٜع طؤضإ ئاظاز حمُس:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝب١ٝٓٝناْٞ يٝص١ْٟ قاْْٛٝؿ١، ئ١ّ ٜاغا١ٜ ٜاغـا١ٜنٞ   َٝب١ٝٓٝن١ٟ َٔ ١ٖض ي١غ١ض ١َغ١ي١ٟ ئٝٓفاظ ٚ ت ٚاي١ً ت
َٝع٠نــاْٞ ئاغــاٜـ ٖــ١ضزٚٚنٝإ غــ١ض بــ١     َٝع٠نــاْٞ ثــؤيٝؼ ٚ ٖ َٝطاقــسا ٖ َٝطاقٝــ١، نــ١ تــ١ْفٝع نــطا٠ٚ يــ١ ع ع

َُٝـ١ ١َعٓاٜـ١نٞ تـطٟ ١ٖٜـ١،      ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤٕ، َٝري ٚؾ١ٟ ئاغاٜـ ي١الٟ ئ ًَ َُٜٞ نٛضزغتإ باب ب١اَلّ ي١ ١ٖض
َٟ يـ١ تـ١ْفٝعنطزْٞ ١َؾـطٚع١ن١ تٛٚؾـٞ ططرـت ٚ ت١رػـري         َٞ ت١غ١ٚض ْـانط ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ١ٖض ت١ْٗا ثؤيٝؼ ب

َٝع٠نـاْٞ ئاغاٜؿـٝـ بطط    َٝهٞ ٚضزتط به٠ٚ١ٜٓ١ نـ١ ٖ َٟ ي٠ٚ١زا بري ي١ َٛغت١ي١س َٜتـ٠ٚ١ ٚ، يـ١   بري، بؤ١ٜ ز٠نط
َٝري ب١ضثطغـٝاضٕ يـ١             ًَ َٝع٠نـاْٞ ْـاٚخؤ بـاب ناتٞ خؤؾٞ يـ١ ئٝٓفاظ٠نـ١زا ئـ٠ٚ١َإ ئٝعارـ١نطز نـ١ٚا ٖـ١َٛٚ ٖ

َٜت٠ٚ١، غٛثاؽ. َِٜ ز٠طط  ثاضاغتين ئ١َٝٓ١تٞ ١ٖض
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ث١ضٜٚٔ خإ ر١ضَٛٚ.
َٜع ث١ضٜٚٔ عبسايطظئ عبسا  ي١ً:ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜٓس٠ٚ٠، غ١باض٠ت ب١ َازز٠ٟ ١ٖؾت١ّ، زاٚاناضّ  َٟ، ب١اَلّ زٜاض٠ ْاَٚت ١ْخٛ زٜاض٠ َٔ زاٚاّ نطز ْاّٚ بٓٛٚغط
َٜت، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ زٜـاض٠ شَاض٠ٜـ١نٞ ظؤض يـ١     َٝؿ١ُضط١ بؤ خا١ْْؿٝٓاْٞ ْاٚخؤ ئ١شَاض بهط خع١َتٞ غااَلْٞ ث

ضاد١عـــ١ٟ الٜـــ١ْٞ ث٠ٜٛ١ْـــساضٜإ نـــطز٠ٚٚ، بـــ١اَلّ خعَـــ١تٞ غـــااَلْٞ خا١ْْؿـــٝٓاْٞ ٠ٚظاض٠تـــٞ ْـــاٚخؤ َٛ
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َٝطاٜــ١ى يــ١ّ    ١َٓٝزاٜتــ٠ٚ١ بــؤ ١َب١غــيت خا١ْْؿــ١ٓٝن١، بؤٜــ١ زاٚانــاضّ يــ١ يٝص١ْنــ١ نــ١ د َٝؿــ١ُضطا١ٜتٞ ث ث
 َازز١ٜ٠ بؤ ئ١ّ ١َب١غت١ به٠ٚ١ْ١، ظؤض غٛثاؽ.

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 خإ ْٛقت١ٟ ْٝعاَٝت ١ٜ١ٖ؟ ر١ضَٛٚ.غؤظإ 
َٜع غؤظإ ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ دـاض بـاؽ يـ٠ٚ١ نـطا نـ١ قا١ْْٛنـ١ نـ١ْس َازز٠ٜـ١نٞ          َٜعإ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ زٚٚ، غ ب١ض 
ًَٞ قاْْٛه١ ١ٖض ب١ )ضدٌ  َٟ ٚ، ئ١غ َٝسا ت١عسٌٜ ز٠نط ١َُٝ ز٠تٛاْايؿطط١  ت ري ١ٜى َازز٠ٟ قاْْٛٞ ٖات٠ٚٛ، ئ

َٝري ) ًَ َٝبه١ٜٔ ب١ ت١عس١ًٜنإ، ب َٝـ ئ٠ٚ١ٟ ز٠غت ث َٝري ي١ غ١ض٠تا٠ٚ ث ًَ ٜعسٍ َكطًح ضدٌ ئٝعار١ به١ٜٔ، ب
َٟ ي١غـ١ض ئـ٠ٚ١،       ايؿطط١ أُٜٓا ٚضزت ق ٖصا ايكإْٛ بايؿطط١ ،  َٜع ٠ٚظٜـطٜـ ض٠ظا١َْـسٟ بفـ١ضَٛ ئ١ط١ض بـ١ض 

ًَٝهاض١ٜنٞ    نْٛه١ ب١ضاغيت ب١الٟ ٠ٚ١َٓ ظ٠ظي١ت١ ز٠غت بؤ َٝؿـ َٝو ب١ضظن٠ٚ١َ١ شْاْٞ ثؤيٝؼ تٝاٜـ١ ث قاْْٛ
َٝهٞ تطٟ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض  َٜعٜإ ز٠ن١ّ ئ١ط١ض ئٝكواس َٟ ب١ضاَب١ضٜإ، بؤ١ٜ َٔ زاٚا ي١ ب١ض  د١ْس٠ضٟ ت١ٚاٚ بهط
َٝت َـٔ غٛثاغـٞ ز٠نــ١ّ، ئ١طـ١ض ْـا يــ١             َٓٝ َٜطـ١ نـاض١ٜ٠ى بــؤ ئـ١ّ ٚؾـ١ٜ١ ٚ ئـ١ٚ )ضدــٌ(٠ ْـ١َ زؤظٜٓـ٠ٚ١ٟ ض

َٜت٠ٚ١ ب١ غ١ض٠تاؾ٠ٚ١ ئ١ط َٜهٞ تط ن١ ناخ ز٠نط ١ض ئ١ٚ ت١عس١ًٜيإ نطز بؤ ئ٠ٚ١ٟ ي١ ١َٖٛٚ ٜاغان١زا داض
َٜسا )ضدٌ ايؿطط١  ت١عس١ًٜن٠ٚ١ )ضدٌ  َٟ ب١ َازز١ٜ٠نٞ قاْْٛٞ ي١ نٛ َٝيَن، بٛتط أُٜٓا ٖات٠ٚٛ )ايؿطط١  ١َْ

َٟ بؤ ئ١ّ َٛغت١ي١س١، ظؤض غٛثاؽ.ٚضزت ق ٖصا ايكإْٛ    ز٠طؤض 
َٜع سػٔ حمُس َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: ب١ض   غٛض٠/ د

 ناى امساعٌٝ ر١ضَٛٚ.
َٜع امساعٌٝ حمُٛز عبساي١ً:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــ١َاْتاض٠نإ         ــطا ث١ضي ــو ٚ ب ــ١ ٚضزٟ خٛؾ ــ١ض ب ــات٠ٚٛ ئ١ط ــا١ٜن١ ٖ ــاْٞ ٜاغ ــ١ ْاْٚٝؿ ــسا ي ــ١ بٝسا١ٜتٝ ــ١ ي َُٝ ئ
   ٟ َٝهطزْٞ ٜاغـا َٝبـ١د َٝٔ ٜاغـاٟ د َٝع٠نـاْٞ ئاغـاٜـ ٚ ْـاٚخؤ يـ١       غ١ض٠دمٝإ ١ٜ١ٖ، ز٠َي ضاش٠ ٚ خا١ْْؿـٝين ٖ

َٞ ٖـات٠ٚٛ، ٜاغـاٟ ١ٜنـ١ّ: ٖـ١َٛاض نطزْـٞ ٜاغـاٟ شَـاض٠ )        َُٜٞ نٛضزغتإ، ١ٜعين ئ٠ٚ١ نؤتاٜٞ ث ( ٟ ١ٖ51ض
َُٜٞ          1155غاَيٞ ) َٝع٠نـاْٞ ئاغاٜؿـٞ ْـاٚخؤ يـ١ ٖـ١ض َٝهطزْٞ ٜاغـاٟ ضاش٠ ٚ خا١ْْؿـٝين ٖ َٝبـ١د (، ٜاغـاٟ د

َٞ ٖـات٠ٚٛ، ٜـ١عين ئـ٠ٚ١ عٝٓٛا١ْنـ١ٟ ٠ٚضططتـ٠ٚٛ، ي١غـ١ض          نٛضزغتإ، ١ٜعين ١ٖض يـ١ ١ٜ  ن١َٝـ٠ٚ١ نؤتـاٜٞ ثـ
َٞ، غٛثاؽ. َٜهه١ٚتري ن١ ب١ ر١ضَاْب١ض ْاٟٚ ب ١َُٝ ٚا ي١غ١ض ئ٠ٚ١ ض  ١َغ١ي١ٟ شٕ ٚ ثٝاٚ ئ

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ ناى ١ْضضيإ.
َٜع ١ْضضيإ عبساي١ً قازض:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.ب  ١ض 
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َُٝـ١ بـ١ ز٠ضدـ١ ٜـ١ى ئٝعتُٝـاز ز٠ناتـ١ غـ١ض ٜاغـاٟ )قـإْٛ               َٜعإ ئ١ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َإ، ئـ١ّ ٜاغـا١ٜٟ ئ ب١ض 
َٝٓاغ١ٟ ٠َٛظ٠ف نـطا٠ٚ تاٜب١تـ١     1113 - 1112يػ١ٓ  ( 13ايتكاعس اغيٛسس ضقِ ) َٜسا ث َٝطاقٞ ٚ، ي١ٚ ٟ ع

َٝ َٞ )   ب١ ت١قاعٛزٟ ٠َٛس١ز ي١ ١َز٠ْٞ ٚ ع١غه١ضٟ ٚ ٖ َٞ نـٞ؟ ز٠َيـ املٛظمف: نمٌ ؾمدٍل    ع٠ناْٞ ْاٚخؤ، ز٠َيـ
ٌَ ق املميى املسْٞ أٚ ايعػهطٟ أٚ ق٣ٛ االَٔ ايساخًٞ ايصٟ ٜتكان٢ ضاتبًا َمٔ ايسٚيم١ ٚ    عٗست إيٝ٘ ٚظٝأ١ زاخ
تػتكطع َٔ ضاتب٘ ايٛظٝأٞ ايتٛقٝأات ايتكاعس١ٜ ٚ ٜؿٌُ شيو َٛظف ايكطا  ايعاّ َا مل ٜطز ب٘ ْل خام 

بؤ١ٜ ٠َٛظ٠ر١ن١ ؾاٌَ تط٠ ز٠تٛاْري ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ئ١ٚ نات١ ١ّٖ َـ١ز٠ْٞ  ٕٛ ٜكهٞ غميف شيو ، ق ٖصا ايكاْ
َٜتــ٠ٚ١، بٝه١ٜٓــ١ )ر١ضَاْبــ١ضٟ ثــؤيٝؼ(،      َٜتــ٠ٚ١، ٖــ١ّ ع١غــه١ضٟ ٚ، ٖــ١ّ قــ٣٠ٛ ئــ١َين زاخًــٞ ز٠طط ز٠طط

 غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝػتا يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ٠ٚ١َٜٓٓ، ر١ضَٛٚ. ئ َٜهٞ تط خبٛ  غٝاغ١ن١ داض
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ،َٞ َٝهٞ تط بس٠ٜٔ ب١ ْٝػب١ت ئاغاٜـ، ئاغاٜـ غ١ض ب١ ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطا١ْ با ئاطايإ ي٠ٚ١ ١ٖب با ت١ٚظحي
َٝري ) َٝٓري ن١ ز٠َي ٚاتـ١ ئـ٠ٚ١ تـابٝعٞ ٠ٚظاض٠تـٞ     ساخًٞ ، ق٣ٛ االَمٔ ايم  ١ٜعين ئ١ط١ض َٛغت١ي١س١ن١ٟ ب١ناض ب

 ْاٚخؤ١ٜ، ئاغاٜـ ز٠ظطا١ٜن١ تابٝعٞ ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطا١ْ، غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ئ١ّ ٚؾ١ٟ ثٝاٚاْٞ ثؤيٝؼ نؤٕ َٛعاي١د١تإ نطز؟ ر١ضَٛٚ ناى عْٛٞ.
 

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤن  ٞ ث١ضي١َإ.ب١ض 

َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، َِٜٓ ئ١ط١ض ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ق١بٛيٝإ نطز، ئٝٓذا خبط َٝػتا غٝاغ١ٜ١نٞ تط ز٠خٛ  ئ
 / ضابعا  َٔ ايكإْٛ ق االقًِٝ ٚتكطا٤ نافتٞ: 8تعسٍ تطبٝل املاز٠ ) املاز٠ األٚىل:

َٕ أّ شنطًا ٚ اال8املاز٠  غاٜـ اىل ايسضد١ ايتاي١ٝ يطتبت٘ اٚ َٓش٘ / ضابعا: اشا تعصض تطق١ٝ أفطاز ايؿطط١ أْج٢ نا
ايعمي٠ٚ ايػ١ٜٛٓ يٛقٍٛ ضاتب٘ اىل اؿس االع٢ً يطتبت٘ ٜمتِ االغمتُطاض مبٓشم٘ ايعممي٠ٚ ايػم١ٜٛٓ يًطتبم١ ايتايٝم١        

 ٚفكًا يًكإْٛ.
 

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ.ناى عُط عبسايطملٔ 
َٜع عُط عبس  ايطظئ عًٞ:ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝٓاْٞ )درطاز  َٜٝٛػت ْانات )ايؿطط١ ، ن١ي١ُٟٝ ب١ناض ٖ َٟ، نـ١ ٚتـت   شنط  ٚ )َؤْح  ئٝو ث ٟ ي١غ١ض بٓٛٚغط
َٜت٠ٚ١، غٛثاؽ. ايؿطط١ )درطاز   شٕ ٚ ثٝاٟٚ ثؤيٝؼ ز٠طط

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٞ، ر١ضَٛٚ.د١ْابٞ ٠ٚظٜط ئ َٝب١ٝٓٝنت ١ٖب  ١ط١ض ت
َٜع عبسايهطِٜ   ؾٓطايٞ/ ٠ٚظٜط ْاٚخؤ: غًطإب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜهــٞ باؾــٝإ بٝٓٝــ٠ٛ يــ١ ثــؤيٝؼ ٚ    َٜهــٞ تاٜبــ١شيإ ١ٖٜــ١ بــؤ ئــارط٠ت، ٖــ١ض٠ٖٚا شٕ ز٠ٚض َٜع َُٝــ١ ض تــ١بٝعٞ ئ
َُٝإ باؾ١ ي١  ٠َٛٝ ز٠ن١ٜٔ ٚ، ث ١َُٝ ؾاْاظٜإ ث َٝع٠ناْٞ ْاٚخؤ ئ َُٝـإ باؾـ١     ٖ َٝـت، ث َٝطا١ٜى ْاٜٚـإ ب ١َٖٛٚ د

َٝػـتا ثٝؿـٓٝاض نـطا )درـطاز       َٝط٠ تـ١بٝعٞ ئ َٟ، ي َٝسا زٜاض بهط َٞ ْاٟٚ ئ١ٚاْٝـ ت  ايؿمطط١ ، ١ٖض ز٠غت١ٚاش١ٜ٠ى ب
َٝـٓري ئ١طـ١ض         ايؿطط١  ت١بٝعٞ )درطاز  َٝهٞ تـط بـ١ناض بٗ شٕ ٚ ثٝاٚ ١ٖضزٚٚنٞ ١َيٛيـ١، بـ١اَلّ ز٠تـٛاْري ؾـت

َٝع٠نـ  َٝع٠نـاْٞ ئاغاٜؿـٞ ْـاٚخؤ ٖـ١َٟٛٚ يـٍٛ ز٠نـات،           ١ْتٛاْطا ث١ًٟ ٖ اْٞ ئاغاٜؿـٞ ْـاٚخؤ، نـ١ طٛشيـإ ٖ
َٝع٠ناْٞ ئاغاٜـ،  ٖ َٞٝ ئارط٠ت١، ثٝا٠ٚ، ئاغاٜؿ١، ثؤيٝػ١، ٠ٚ ئ١ّ قا١ْْٛ يٛيٞ ئاغاٜؿٝـ ز٠نات، نْٛه١ ز٠َي

 ظؤض غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ٟ ْٝعاَٝت ١ٜ١ٖ؟ ر١ضَٛٚ.ناى ناضزؤ ْٛقت١
 
 
 

َٜع ناضزؤ حمُس ثريزاٚز:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝـ١ ز٠ضخيـ١ٜٔ نـ١     ظؤض ي١غ١ض ئ١ّ زغت١ٚاش١ٜ٠ َْٛاق١ؾ١ ٚ ؾيت ٚا نطا، ب١اَلّ ئ٠ٚ١ٟ ب١الٟ ٠ٚ١َٓ ططْط١ ئ
َٝساٜ َٝع٠ناْٞ ثؤيٝؼ شٕ ٚ ثٝاٟٚ ت َٞ ي١ نٛضزغتاْسا ٖ ١، ٜـ١عين ٖـ١ّ َاْـاٟ    دٝاٚاظ ي٠ٚ١ٟ ع١ض٠ب١ٝن١ و ز٠َي

َٝط ٚ ؾيت ٚاٟ  ْ ٚ َٞ َٝري شْإ ٚ ثٝاٚاْٞ ثؤيٝؼ، َ ًَ َٝسا١ٜ ب َٝؿه١ٚتين ت ئ٠ٚ١ ز٠ب١خؿٞ ن١ ئ١َ١ دؤض٠ى ي١ ث
 بؤ ن١ٝ؟ غٛثاؽ.

 
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ناى ناضٚإ ر١ضَٛٚ.
َٜع ناضٚإ قاحل اظيس:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي  ١َإ.ب١ض 
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َٝع٠نـاْٞ ثـؤيٝؼ غـ١ض بـ١        َٞ ئ٠ٚ١ بـ١ؽ تـ١ْٗا ٖ ٚاي١ً َٔ ي١ٚ ضْٚٚهطز٠ٚ١ْٟ ناى عْٛٞ ن١ باؽ ز٠نات ز٠َي
َُٝــ١ يــ١ يٝصْــ١ٟ ْــاٚخؤ بــؤ ئــ١ّ   َٜتــ٠ٚ١، َــٔ ســ١ظ ز٠نــ١ّ ضْٚٚهطز٠ٚ١ْٜــ١ى بــس٠ّ ئ ٠ٚظاض٠تــٞ ْــاٚخؤ ز٠طط

َٜتـ٠ٚ١، ٜـ١عين َـٔ    ١َغ١ي١ٜ١ باغٞ ز٠ظطاٟ ئاغاٜؿٝؿُإ نطز٠ٚٚ ٚ، ئ١ّ ١َغ١ي١ٜ١ يٛي١ٝ ١َٖٛٚ ٜإ ز٠طط
١َُٝ ظٜاتط ي١ زٚٚ غـاَي١ بـؤ ر١ضاٖـ١ّ نطزْـٞ ئـ١ٚ َاراْـ١ٟ        َٝه٠ٚ١ٜٓ١ ٚ، ئ٠ٚ١ ثطؤش١ٜ٠ن١ ئ س١ظ ْان١ّ ئ٠ٚ١ ي
َُٝٛا١ٜ  َٝو دٝانطز٠ٚ١ْٜإ ث َٝع٠ناْٞ ْاٚخؤ يٝص١ْٟ ْاٚخؤ خ١ضٜهٞ ئ٠ٚ١ٜٔ، بؤ١ٜ ي ناض١َْساْٞ ئاغاٜـ ٚ ٖ

َٝهٞ خطاث١، ظؤض غٛثاؽ.  ؾت
َٜع سػٔ َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: ب١ض   حمُس غٛض٠/ د

 ناى ز. عُط ر١ضَٛٚ.
َٜع ز. عُط ظيس اَري )ْٛض٠زٜين(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝع٠نــاْٞ ئاغاٜؿــٞ ْــاٚخؤ بــ١ٚ َاْاٜــ١ٟ ئ١ٚاْــ١ٕ نــ١ غــ١ض بــ١  ٖ َٟ َٝو بــٛٚ نــ١ ز٠طــٛتط َُٜــإ يــ١ بؤنــْٛٚ طٛ
َُٝاْٛا١ٜ ب١ضاغ ١َُٝ ث َٝع٠نـاْٞ ئاغاٜؿـٞ ْـاٚخؤ ئ١ٚاْـ١ٟ غـ١ض بـ١       ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤٕ، ئ ٖ َٞٝ يت ٚا ١ْٝ، ن١ ز٠َي

َٝؿـٓٝاض٠ٟ       َٜت٠ٚ١، بؤٜـ١ ئـ١ّ تـ١عبري٠ٟ ئـ١ّ ث ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤٕ ٚ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤٕ ١َٖٟٛٚ ز٠طط
َٜع د١ْابٞ ٠ٚظٜط زٚٚ ئٝؿهاي١ٝشيإ بؤ س١ٍ ز٠نات ١ّٖ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ شٕ ٚ ثٝـا٠ٚ٠ٚ ٖـ١بٛٚ،    ب١ض 

 ٠ٚ١ٟ ي١ْاٚ ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ ٜإ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ، غٛثاؽ.١ّٖ ئ
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝػتا ٚاظس١، ر١ضَٛٚ ناى عْٛٞ.  ئ
 
 

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝبــٝين قا١ْْٛنــ١ٟ شَــاض٠ ) َٟ باغــٞ ئــ٠ٚ١َإ 4بهــ١ٜٔ، يــ١ َــازز٠ٟ )( 3111( ٟ غــاَيٞ )15ئ١طــ١ض ت ( يــ١ٚ
َٝو نـ١   َٟ َٛعاي١د١َإ نطز٠ٚٚ ب١ ؾهً َٞ نطز، نْٛه١ ي١ٚ َٝط٠ ئاَاش٠ّ ث نطز٠ٚٚ، بؤ١ٜ ب١ تاٜب١تٞ َٔ تاظ٠ ي

٠ٚ١َُٜٓ ناتٞ ئٝٓفاظ نطز٠ٚ١ْٟ قا١ْْٛن١، َازز٠ٟ نٛاض٠َٞ قاْْٛٞ ) َٝػتا ز٠خيٛ (، ن١ 3111( ٟ غاَيٞ )15ئ
( َٞ َمٔ افمطاز قم٣ٛ االَمٔ ايمساخًٞ ٚ       39/11/1991صا ايكمإْٛ عًم٢ َمٔ أغتؿمَٗس بعمس      ػطٟ أسهماّ ٖم  ز٠َي

َٝٓا تـاظ٠، نـْٛه١     االغاٜـ يغطض إستػاب ضاتب٘ ايتكاعسٟ.... إىل أخطٙ (، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ئ١ٚ تـ١عبري٠ّ بـ١ناضٖ
    ٞ َٞ نــطا٠ٚ، ٚاتــ١ يــٛي َٝبــ١د َٜـ ٖــ١ض بــ١ٚ ؾــه١ًٟ ئٝكطاضَــإ نــطز٠ٚٚ، َــازز٠نٞ قــاْْٛٞ بــ٠ٚٛ ٚ، د  يــ١ٚ

َٝع٠ناْٞ ْاٚخؤ ٚ ئاغاٜـ، غٛثاؽ.  ١ٖضزٚٚنٝإ ز٠نات ٖ
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ر١ضَٕٛٚ بؤ غٝاغ١ٟ نؤتاٜٞ.
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َٜع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ِٝ ٚتكطا٤ نافتٞ: / ضابعا  َٔ ايكإْٛ ق االق8ًتعسٍ تطبٝل املاز٠ ) املاز٠ األٚىل:

/ ضابعا: اشا تعصض تطق١ٝ أفطاز ق٣ٛ االَٔ ايساخًٞ اىل ايسضد١ ايتاي١ٝ يطتبت٘ اٚ َٓش٘ ايعممي٠ٚ ايػم١ٜٛٓ   8املاز٠ 
 يٛقٍٛ ضاتب٘ اىل اؿس االع٢ً يطتبت٘ ٜتِ االغتُطاض مبٓش٘ ايعمي٠ٚ ايػ١ٜٛٓ يًطتب١ ايتاي١ٝ ٚفكًا يًكإْٛ.

َٝططٟ  َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:ب١ض 

ٍَ زا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١، ظؤض  َٞ ي١ط١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، ن َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْط٠ٚ١ ب١ٚ غٝاغ١ٟ خٛ َٜعإ ئ ب١ض 
ٍَ زاْٝـ١؟ تهاٜـ١ ز٠غـت ب١ضظناتـ٠ٚ١، )     َٞ ي١ط١ ٍَ زاْٝـ١، ظؤض غـٛثاؽ، بـ١ ظؤضٜٓـ١ٟ       3غٛثاؽ، ن ( نـ١ؽ ي١طـ١

 ؤ َازز١ٜ٠نٞ تط.ز٠ْط ئ١ّ َازز٠ ث١غ١ْسنطا، ر١ضَٕٛٚ ب
ََٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 / ثاْٝا  َٔ ايكإْٛ ق االقًِٝ ٚ تكطا٤ نافتٞ:38تعسٍ تطبٝل املاز٠ ) املاز٠ ايجا١ْٝ:

  ٦َم١ ٚ عؿمطٜٔ َٜٛمًا    131/ ثاْٝا : ميٓح افطاز ق٣ٛ االَٔ ايساخًٞ اداظ٠ اعتٝاز١ٜ ال تعٜمس عمٔ )   38املاز٠ 
 طاتب تاّ مبا ال ٜتذاٚظ عٔ اغتشكاق٘ املرتانِ َٔ االداظات خميٍ َس٠ خسَت٘.ب

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

،٠ٚ١َٜٓٓ  ر١ضَٕٛٚ ب١ نٛضز١ٜٝن١ؾٞ بٝدٛ
َٜع امساعٌٝ حمُٛز عبساي١ً:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
١ٖ38:١ٜ٠ََٛٝٛاضنطز٢ْ َازز٣٠ ) َازز٣٠ ز٠ّٚٚ: َُٜسا ب١ّ ؾ  / ز٠ّٚٚ( ٣ ٜاغان١ ي١ ١ٖض

َٝع٠ناْٞ ْاٚخؤ ثؿ٣ٚٛ ئاغا٢ٜ ث٢َ ز٠زض٣َ ن١ ي١ )38َازز٣٠  ( غـ١ز ٚ بٝػـت ضؤش   131/ ز٠ّٚٚ: تان١ناْٞ ٖ
َٜـصا٢ٜ       َٝو ن١ ي١ َار٢ ن١َي١ن١ب٣ٚٛ ثؿـ٠ٚٛنا٢ْ تـ٢َ ١ْثـ١ض ٣َ بـ١ زض ظٜاتط ١ْب٢َ ب١ َٛٚن٣١ ت١ٚاٚ ب١ ١َضد

 َا٣٠ٚ ضاش٠ن٣١. 
َٜ َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:ب١ض   ع سػٔ حمُس غٛض٠/ د

َٜع د١ْابٞ ٠ٚظٜط ر١ضَٛٚ ض٠ئٝتإ.  ب١ض 
َٜع عبسايهطِٜ   ؾٓطايٞ/ ٠ٚظٜط ْاٚخؤ: غًطإب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 َٛاركري ي١غ١ض ئ١ّ َازز١ٜ٠، غٛثاؽ.
 

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 
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َٝبــٝين ١ٖٜــ١؟ ئــ١ّ ْاٚاْــ١ ْٛٚغــطإٚ )نــاى عبــسايطظئ،  ئ١ْــسا َٞ ت َاْٞ ث١ضيــ١َإ ي١غــ١ض ئــ١ّ َازز٠ٜــ١ نــ
 طَٛيٝعاض خإ، ْاغو خإ، ناى زَيؿاز، ٖاش٠ خإ، ناى دالٍ(، ر١ضَٛٚ ناى عبسايطظئ.

َٜع عبسايطظئ سػري ابابهط:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜت١ ) َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ بهط ميٓح افطاز ايؿطط١ ٚ ق٣ٛ االَٔ ايساخًٞ اداظ٠ً اعتٝازٜم١ ال تعٜمس عمٔ    ب١ضاغيت َٔ ث
ٞ  ١ٜعين )  ١٦َ ٚ عؿطٜٔ ًَٜٛا.........إىل آخطٙ ، 131) َٟ   افطاز ايؿطط١ ٚ ق٣ٛ االَمٔ ايمساخً ( ئـ٠ٚ١ بٓٛٚغـط

 باؾو٠ ب١ ض٠ئٞ َٔ، ظؤض غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 اض خإ ر١ضَٛٚ.طَٛيٝع
َٜع طَٛيٝعاض قازض امساعٌٝ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع٠نإ ٚ د١ْابٞ بطٜهاضٟ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ز٠ن١ّ، ي١ َازز٠ٟ ز٠َٚٚسا ن١ ٖات٠ٚٛ  َٝط ٖاتين ٠ٚظٜط٠ ب١ض  ب١خ
َٟ نـ١ يـ١ )        َٞ ز٠زض َٝع٠ناْٞ ئاغاٜؿـٞ ْـاٚخؤ ثؿـٟٛٚ ئاغـاٜٞ ثـ َٞ بـ١  ( غـ١ز ٚ بٝػـت ضؤش ظٜـاتط ْـ١ب    131)ٖ

َٜصاٜٞ َـا٠ٟٚ ضاش٠نـ١ٟ(،    َٟ ب١ زض َٞ ١ْث١ض  َٝو ن١ ي١ َاؼي ن١َي١ن١بٟٛٚ ثؿ٠ٚٛناْٞ ت َٛٚن١ٟ ت١ٚاٚ ب١ ١َضد
َٜو ز٠نـ١ّ يـ١ يٝصْـ١ٟ ٖاٚبـ١ف، ئاٜـا و دٝاٚاظٜـ١ى          ئ١ّ َازز١ٜ٠ َازز١ٜ٠نٞ ظؤض دٛا١ْ، ب١اَلّ َـٔ ثطغـٝاض

ًَٞ ثطؤش٠ن١؟ غٛثاؽ. ٍَ ئ١غ  ١ٜ١ٖ ي١ط١
َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/  َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:ب١ض   د

 ْاغو خإ ر١ضَٛٚ.
 
 

َٜع ْاغو تٛرٝل عبسايهطِٜ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿــٛٚ ز٠غــتِ ١َٖيٓــ١بط ٟ بــٛٚ، ئــ١ٚ )قــ٣ٛ االَــٔ   َٝػــتا طؤض ضيــإ يــ١ّ ايممساخًٞ ٚايًــ١ َــٔ دــاضٟ ث ٜــ١ٟ نــ١ ئ
ًَٞ ٜاغان١ زضٚغت ْانات ٍَ ئ١غ َٝٓاغ١ٟ ١ٜ١ٖ ي١ْاٚ َازز٠ن١؟ قاع١ٜ١زا، ئاٜا ت١عاضٚظ ي١ط١ َٝري ئاٜا ث ًَ ؟ ٜإ باب

َٜو    َٞ، نْٛه١ ١ٖغت ز٠نـ١ّ تـ١عاضٚظ َٝهٞ تط ب َٝري ي١ ب١غسا ي١ ْا٠ْٚس ؾت ًَ َٜت٠ٚ١ ٚ ب ١َُٝ ؾيَت ْاطط ٜإ الٟ ئ
َٝٓاغ١ٜ١نٞ َٛغت١قًٝٞ بؤ به١ٜٔ َازاّ ئ١ّ ٚؾ١ت طـؤض ٟ، نـْٛه١ ب١ضاغـيت     َٞ ث ١َُٝ ٜإ ز٠ب َٞ، ئ زضٚغت ز٠ب

١َُٝ ئ١ ًَٞ ٜاغان١َإ ي١ب١ض ز٠غتسا ١ْٝ ب١ؽ َٔ بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ تٛٚؾـٞ ؾـائٝب١ٜ١نٞ قـاْْٛٞ ْـ١بري ئ١طـ١ض        ئ غ
َٞ ١ََٓٛمن، غٛثاؽ.  يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ئاطاٟ ي٠ٚ١ ب

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ناى زيؿاز ر١ضَٛٚ.
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َٜع زَيؿاز سػري قازض:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 قػ١ن١ٟ َٔ نطا، ظؤض غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ٖاش٠ خإ ر١ضَٛٚ.
َٜع ٖاش٠ غًُٝإ   َكطأ٢:ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝب١ٝٓٝن١ّ ي١غ١ض ئ١ٜ٠ٚ١ ) ْاظامن   َا١٥ ٚ عؿطٜٔ ًَٜٛا ، 131اداظ٠ اعتٝاز١ٜ ال تعٜس عٔ )ٚاي١ً َٔ ت١ْٗا ت

 نمم٢( ضؤش٠ سٝػــاب نــطا٠ٚ، نــْٛه١ ئ١طــ١ض بــؤ اغــطا 231ت١قاعٛزٜــ١ ٜــإ نــؤٕ ئــ١ٚ ) نمم٠٢ بــؤ اغــطائــ١ٚ
َٝت، ٚا بعامن ظٜاتط٠ ي١ ) َٝت )231ت١قاعٛزٟ ب ( ضؤش ز٠نات، 281( ضؤش، ؾ١ف َاْط١، ئ١ط١ض ؾ١ف َاْط ب

 َٟ، غٛثاؽ.( ضؤش٠ زاْطا٠ٚ؟ ئ١ط١ض ضْٚٚهطز١ٜ٠ٚ١ْى ي١ّ باض٠ٚ١ٜ٠ بسض١ٜ231عين ْاظامن ئ٠ٚ١ نؤٕ ئ١ٚ )
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ناى دالٍ ر١ضَٛٚ.
َٜع دالٍ عًٞ عبساي١ً:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝهسا١ٜ، ب١اَلّ نْٛه١ باغٞ )١ٖ231ض ن١ْس٠ ٚاظس١ ) ١ٜعين باغٞ ١َٖٛٚ طٍٛ َس٠ خسَت٘ ، ( ضؤش ي١ غاَي
َُٝباؾ١ ي١ َٟ )خـالٍ      ضاش٠ن١ٟ نطا٠ٚ، ث َٞ )بطاتب تاّ( ب١ َٛٚنـ١ٟ تـ١ٚاٚ بٓٛٚغـط يـ١  غم١ٓ ،  ئ١خريزا ن١ ز٠َي

َٝت، ظؤض غٛثاؽ. ٍَ ١ْب َٝه١ َٝهسا، نْٛه١ َازاّ باغٞ َٛز٠ٟ خس١َ نطا٠ٚ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ت  غاَي
 

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 غؤظإ خإ ر١ضَٛٚ.
َٜع غؤظإ ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ض 

 َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١ض 

َٜهٞ تـط               َٝـط٠ٚ٠ دـاض َٝت٠ٚ١ ب١ز٠غـت خـؤّ ْٝـ١، ي َٝيت خـؤَِ بـري ْانـ َٜعإ ئ١ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َإ، َـٔ شْـ ب١ض 
ــ١ٚ )      ــ٠ٚ١، ئ ــِ بسات ــط ٠ٚاَلَ َٜع ٠ٚظٜ ــ١ض  ــٛازاضّ ب ــِٓ ٖٝ َٜ َٝو ز٠ٚض ٚٚش ــ١ٚظٚع ــاَيٞ  231َ ــتإ غ ( ضؤش٠ ١َب١غ

َٝؿـٛٚ نـ١ْسٜٔ شْـٞ ئ١    َٝػتا؟ َٔ َا٠ٟٚ ث َٝـ٠ٛ       ئ١َُٛن١ؾ١ ئ َٝع٠نـاْٞ ثؤيٝػـسا ث٠ٜٛ١ْـسٜإ ث رػـ١ض يـ١ْاٚ ٖ
٠ٚ١َٜٓٝ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ر١ضقٞ َٛٚن١ن١َإ  نطزّ ٚتٝإ ١َدبٛضٜٔ ئٝذاظ٠ٟ ئ١َُٛن١ ق١تع ز٠ن١ٜٔ ٚ ز٠ط١ض 
َٝط٠ ئاضاغت١ٟ د١ْابتـ١، ئـ١ّ    ظؤض ظؤض٠ َٛخ١ق١قات١نإ ٖٝهُإ بؤ غ١ضف ْان١ٕ، بؤ١ٜ ثطغٝاض٠ن١ٟ َٔ ي

َٝري231) َــ١عٓاٟ ئ٠ٚ١ٜــ١ شٕ ٚ ثٝــا٠ٚ، بــؤ ئــ١ٚ َارــ١ زضا٠ٚ بــ١ ثٝــاٚإ ضدممٌ ايؿممطط١   )( ضؤش٠ َــازاّ ز٠َيــ
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َٞ ض٠ٚا    511) َٝت ئـ١ٚ َارـ١ٟ ثـ َٝت؟ ئ١ٟ بؤ ئ١ٚ ش١ْٟ ن١ َٓساَيٞ ز٠ب ( ضؤش ٠ٚضططٕ خؤ ئ١ٚإ َٓساَيٝإ ْاب
َٟ ي١ ثؿيت ئ١ٚ ع١ق١ًٝت٠ٚ١ غـ١ٜط بهـ١ّ نـ١ بـعامن ب     َٝت، ب١ضاغيت َٔ ز١َ٠ٚ ؤنـٞ  ْابٝٓٔ ن١ )بطاتب تاّ( ب

َٝساٜٚػت١ٝى، ٜإ ١ْخؤؾ١ٝى، خٛا ب١ٚ  َٜت؟ ئ١ط١ض ئ١ٚ بؤ خؤؾٞ شٜإ ٚ، ٜإ ث ئ١ٚ ر١ضم ٚ دٝاٚاظ١ٜ ز٠نط
      ( َٞ َٞ ز٠تـٛاْ َٞ بـ َٜٝٛػـيت ثـ َٜت ٚ ث َٟ، بـ١اَلّ ئ١َـ١ يـ١      511ضؤش٠ ١ْنات ْـ١خؤف بهـ١ٚ ( ضؤش ئٝذـاظ٠ ٠ٚضطـط

َٝعٟ ْاٚخؤزا نطز ئـٝو ٚاظ يـ١ نـاض٠ شْا١ٜت١ٝنـ١ٟ خـؤٟ       ت١بٝع١تٞ شْسا١ٜ، َاْاٟ ئ٠ٚ١ ١ْٝ ن١ ناضٟ ي١ْاٚ ٖ
َٝت، نـْٛه١ ب١ضاغـيت َٛٚنـ١ن١ٜإ بـ١ َٛخ١ق١قـات٠ٚ١ بـؤ غـ١ضف ْانـ١ٕ، بـؤ ئ١َـ١              َٝيَن ٚ َٓـساَيٞ ْـ١ب ب
ن١ْسٜٔ ساَي١ت ٚ ن١ْسٜٔ دـاضٜـ ث٠ٜٛ١ْـسِٜ نـطز٠ٚٚ بـ١ ٠ٚظاض٠تـٞ ْـاٚخؤ بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ ناض٠غـ١ضٟ ئـ١ٚ           

َٟ ٚ، ْاظامن ناض٠غ١ضتإ نطز ٜإ ْا؟ ظ  ؤض غٛثاؽ.باب١ت١ بهط
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ظن١ٝ خإ ر١ضَٛٚ.
َٜع ظن١ٝ قاحل عبساخلايل:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ غااَل ) َٞ زن١ّ، نْٛه١ ١َ ي١ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتاْ ( 1115ئ١ظ غ١ز ي١ غ١ز ثؿتطريٜا ئاخارتٓا غؤظإ خاْ
َٞ )بطاتب ناٌَ(٠، ت١عس١ًٜن١ ٜا قاْْٛٞ ن َٝسا ٖاتٞ ١ًَٖٛتا زاٜها١ٜتٞ بؤ َا٠ٟٚ غاَي١ن َٝت ت١عسًٜ طٟ، نٛ زظ

َٜت١ ت١تبٝل نطٕ، بـ١ؽ ٠ٚظاض٠تـٞ ْـاظدؤ ٖـ١تانٛ ْٛنـ١ ئ١ظـ١ ١ْٖاتٝـ١ تـ١تبٝل          ي١ ١ْٖس٠ى ٠ٚظاض٠تا ئ١ظ١ ز
َٜت١ ٠ٚضططتٔ ) َٝسا ٖاتٞ نٛ ئ١ٚ ئٝذاظ٠ ز َٞ زضن َٜس٠تط ١ْبٝذي، ئا511ٜنطٕ، ي١ ظ َٝت١ ( ضؤشا ظ ا ئ١ظ١ ن١ٚا زٖ

َٜت١ ت١تبٝل نطٕ ئ١ٚ ١ًَٖٛتا زاٜها١ٜتٞ ب١ ضاتيَب ناٌَ، بؤنٞ يـ١   عٝالز نطٕ؟ َازاّ ي١ ١ْٖس٠ى ٠ٚظاض٠تا ز
َٟ ٜـا       َٟ ظظط٠ٚ١ٜٓ ئ١ظ دٝاٚاظ١ٜ ٖـ١ٟ نـٛ تاٜبـ١ت بـٛاض َٟ داض٠نازٟ ز َٝت١ ت١تبٝل نطٕ؟ ز ٠ٚظاض٠تا ْاظدؤ ْاٖ

َٟ ئارط٠تإ بؤنٞ ي١ َٝسا ئ١ظ١ ١ْٖات١ٝ ب١ض ناظ ٠ٚضططتٔ؟ ظؤض غٛثاؽ.شْاْسا ٜإ ٠ٚنٛ ض٠ط١ظ َٞ زضن  ظ
 

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:   َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 
 ر١ضَٛٚ ناى عْٛٞ.

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿه١ؾـٝإ نـطز، غـ١با       َٜو بطاز٠ضاْـٞ تـط نـ١ ث َٝؿٓٝاض٠ٟ غؤظإ خإ ٚ ١ْٖس ض٠ت بـ١ ئٝذـاظ٠ٟ سـ١ٌَ    ئ١ٚ ث
َُٜٓـ٠ٚ١ )   ٠ االََٛم١   (ٟ قا١ْْٛن١ َٛعاي١د١ نطا٠ٚ، )دداظ91ئ٠ٚ١ ي١ َازز٠ٟ ) تػمتشل املمطأ٠   بـا بؤتـإ بٝدٛ

نابطًا أٚ َٓػتبًا ق ق٣ٛ االَمٔ ايمساخًٞ االدماظا٠ ايتايٝم١ بطاتمب تماّ ٚفكمًا ملما ٖمٛ َٓكمٛم عًٝم٘ ق قمإْٛ             
 -اـس١َ املس١ْٝ ٚنُاَٜاتٞ:

 ايٛالز٠. اداظ٠ اؿٌُ ٚ -1
 اداظ٠ أ١ََٛ. -3
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 ١ٖتا زٚاٜٞ.... -9

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 مسري٠ خإ ر١ضَٛٚ.
َٜع مسري٠ عبساي١ً امساعٌٝ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ ١ْٚعـ١ ئٝذـاظ٠ ١ٖٜـ١، نـ١ ئـارط٠ت سـ١       َٓٝـ  ًَٞ ١َٖإ ض٠ئٞ غؤظإ خإ ٚ ظن١ٝ خامن ١ٖبٛٚ، ب١اَلّ غـ
( ضؤش٠نـ١ٟ ٠ٚضز٠طـطٟ ٜٚـالز٠ٟ    73( ضؤش، ئ١ٚ )51( ضؤش٠ى، زٚاٜٞ )31ت١قطٜب١ٕ ))َا قبٌ ايٛالز٠   ١ٜ١ٖ

َٝٔ، زٚاٜٞ ؾ١ف َاْط ب١ )ضاتب ناٌَ(، ؾ١ف َاْط١ن١ٟ تطٜـ )ْكف ضاتب(، ئاٜا يـ١ قـ٠ٟٛ ئـ١َين     َٞ ز٠َي ث
َٟ ٜإ دٛا١ٜظ٠؟ ن١ ثـؤ  َٝعٟ ْاٚخؤ ١َٖإ ئ٠ٚ١ ت١تبٝل ز٠نط يٝؼ ٚ ئ٠ٚ١ٜـ١، ئ١طـ١ض دٛاٜـ١ظ٠    زاخًٞ ٚ ي١ ٖ

َٜـت، نـْٛه١ ئـ٠ٚ١ غطٚؾـيت ئارط٠تـ١، ئ١طـ١ض ئـ١ٖٚا          َٞ بهط َٝبـ١د َٜٝٛػت١ ئ١ٚا١ْف ب١ ضاتيب ناٌَ بؤٜإ د ث
َٞ، ظؤض غٛثاؽ. َٝت ١ْر١ضٜـ ظٜاز ْاب  ١ْب

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ غؤظإ خإ.
َٜع غؤظإ ؾٗاب ْٛض  ٟ:ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜٞ ئ٠ٚ١ّ ٠ٚاَل١َن١ ٠ٚضطط٠ٚ١َ، بعامن بـؤ ٖـ١تا    َٜع ٠ٚظٜطٟ ْاٚخؤ نطز؟ نا٠ٚض  َٜهِ ئاضاغت١ٟ ب١ض  َٔ ثطغٝاض
٠َٛٝ غطٚؾـت١ٝ ٜاغـا١ٜٝ َا١ََيـ١ٟ         َٝػتا ئ١ٚ ساَي١ت١ ١ٜ١ٖ ي١ْاٚ ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ؟ بـؤ ناض١َْـسٟ شٕ بـ١ٚ ؾـ ئ

َٜت ي١ ناتٞ ٠ٚضطـطتين   ئٝذـاظٟ ئَُٛـ١زا، ٠ٚاَل١َنـ١ٟ ئـ١ٚ ٠ٚضز٠طـطّ بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ ئ١طـ١ض بـعامن          ي١ط١َيسا ْانط
   َٞ َٞ ١ْنطا٠ٚ س١قٞ ئ٠ٚ١ّ ١ٜ١ٖ ثطغـٝاضٟ يـ َٝب١د َٜعٜا٠ٚ١ْ ٜاغان١ ب١ ت١ٚا٠ٚتٞ د ي١ال١ٜٕ ٠ٚظاض٠ت١ن١ٟ ب١ض 

َِٝ بؤ؟ غٛثاؽ. ًَ  به١ّ ب
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ٛ َٜتـ٠ٚ١، ئٝٓذـا          باؾ١ ب١ؽ ت١سـ١َ َٝو ثطغـٝاض نـطا٠ٚ، ثطغـٝاض٠ناْٞ تـطٜـ ٠ٚاَلّ بسض َٟ نَٛـ١َي ٍ بهـ١ٕ دـاض
١َٜٓٝ غ١ض ثطغٝاضٟ تؤف، ث١ضيإ خإ ر١ضَٛٚ.  ز

َٜع ث١ضيإ ععايسٜٔ عبسايطظئ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٍَ ططْطـٞ ئـ١ٚ ثطغـٝاضا١ّْ، بـ١اَلّ َـٔ س١ظز٠نـ١ّ غـ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضيـ١َا          ٕ بريخب١َـ٠ٚ١ نـ١   ي١ضاغتٝسا ي١طـ١
َٞ ن١ ١ٜ١ٖ،  َٟ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ خٛزٟ ثطؤش٠ٟ ١َٖٛاض٠ن١ٚ ب١ٚ ناضْا١ٜ١َ ١ٖب ١َرطٚظ٠ ئ١ٚ ثطغٝاضا١ْٟ ز٠نط

َٞ ٖٚٝهٞ تط، غٛثاؽ. ١َُٝ ٠ٚختُإ ي١ نٝؼ ز٠ن  ١ٖض٠ٖٚا غ١ٜطٟ ئ٠ٚ١ ظٜاتط ئ
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ١ضَٛٚ.ضاغت١، ناى ١ْضضيإ ر



 489 

 
َٜع ١ْضضيإ عبساي١ً قازض:   ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٟ ثطغٝاض نطا ي١ٚا١ْٟ ن١ طَٛيٝعاض خإ ٚتٞ دٝاٚاظٟ ن١ٝ ي١  َٜعإ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، ي١ضاغتٝسا ١ْٖس ب١ض 
َٝط٠ ْٛٚغطا٠ٚ )بطاتب تـاّ(، ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ نـ١ ٚتـت )بطا      َٟ ْٛٚغطا٠ٚ )بطاتب( ي َٝط٠؟ ي١ٚ ١ًَٝن١ٚ ي تـب( يـ١   ئ١غ

َٝو، ئاٜا ضاتيب نٛي١ٝ؟ ٜإ ضاتيب ئٝػ١ُٝ؟ بؤ١ٜ )تاّ(َـإ بـؤ ظٜـاز نـطز٠ٚٚ )بطاتـب       خا١ْْؿٝين بؤت١ ئ١ؾهاي
َٝهٞ تط )131تاّ(، ١ٖض٠ٖٚا ٖاش٠ خإ ثطغٝاضٟ ي٠ٚ١ نطز بؤنٞ ) َٜٓ ( ضؤش٠؟ ي١ضاغتٝسا 181( ضؤش٠ ٚ ي١ ؾٛ

ــ١ )  ــاظ٠ٟ ئٝعتٝازٜ ــ٠ٚ١ ئٝذ ــ١قٞ   131ئ ــ١ س ــ١ٚ ئٝذاظ٠ٜ ــ١ ٚ ئ ــا،   (ضؤش٠ن ــ١ ز٠ٜب ــ١ َاْطاْ ــ١ ن ــ١ٚ ناض١َْس٠ٜ ئ
َٝهــسا ز٠ض ٚا    َٝتــ٠ٚ١ يــ١ نــاتٞ ظ٠ضٚض٠ت َٜت، بــ١اَلّ ْاٜبــا تــ١ضانِ ز٠نــات نــؤ ز٠ب َٝــٞ بــسض س١قٝــ١تٞ بــ١ قــإْٛ ث

َٝس٠نات ئ١ٚ ) َٟ،           131ئٝػتٝفاز٠ٟ ي ١َٓٝثـ١ض  َٝو يـ١ سـ١قٞ خـؤٟ ت ( ضؤش٠ بـ١ ١ٜنـ٠ٚ١ ز٠بـا، بـ١اَلّ بـ١ َـ١ضد
قٞ خـؤٟ بـؤ بـط ٚا بـ١ ئٝذـاظ٠، ١ْض ؤٜؿـت٠ٚٛ بـ١ ئٝذـاظ٠، بؤٜـ١ سـ١قٞ           )بطاتب تاّ(ٜـ ي١ب١ض ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ س١

َٝطـطٟ ٠ٚظٜـطٜـ         َٝت بـ١ َٛخ١ق١قـات ٚ ئٝػـ١ُٝن٠ٚ١، ي١ٚا١ْٜـ١ دـ١ْابٞ د خؤ١ٜتٞ ضاتب١ن١ٟ ب١ )تاّ( ب
َٝؿـو ي١غـ١ض    َٝهٞ خؤ١ٜتٞ ن١ ١ْٜربز٠ٚٚ ز٠ٜبات٠ٚ١، بؤ١ٜ ز٠ٚاَٞ نطز٠ٚٚ ث َٞ، بؤ١ٜ س١ق ئ١ٚ ثطغٝاض٠ٟ ١ٖب

َٝبٝٓٝٝا١ْ به١ّ ٚ، ) ئ١ٚ ١َٚظٚع١، ( ضؤش٠ن١ف ن١ ٖاش٠ خإ باغٞ نطز بؤ نؤتاٜٞ 181َٔ س١ظّ نطز ئ١ٚ ت
َٞ )ٜػتشل ضدٌ ايؿط39ٖاتين خع١َت١ن١ٜ١تٞ ي١ ز٠َٚٚسا ع١رٛ ي١ َازز٠ٟ ) ط١ ( ناض٠غ١ضنطا٠ٚ ئ٠ٚ١ ز٠َي

َٜسا )املٓت١ٝٗ خسَت٘ ،   ( ضؤش٠، بؤ١ٜ ئ٠ٚ١ دٝاٚاظ١ٜن١ٜ١تٞ، ظؤض غٛثاؽ.181ي١ٚ
َٜع َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: ب١ض   سػٔ حمُس غٛض٠/ د

َٜعت نطا؟ ر١ضَٛٚ. َٜع د١ْابٞ ٠ٚظٜط ثطغٝاض ي١ ب١ض   ب١ض 
 
 

َٜع عبسايهطِٜ   ؾٓطايٞ/ ٠ٚظٜطٟ ْاٚخؤ: غًطإب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٟ، يـ١          َُٝـ١ ت١سسٜـس ْـانط ١َُٝ ت١عًُٝاتٞ زاضاٜٞ تـ١ْفٝع ز٠نـ١ٜٔ، ضاتـب يـ١الٟ ئ ٠ٚظاض٠تـٞ زاضاٜـٞ   ت١بٝعٞ ئ
َُٝــ١ ٚا   َٝػــتا ن١يُٝــ١ٟ )بطاتــب تــاّ( ئٝعارــ١نطا٠ٚ، ئــ٠ٚ١ تــ١ٚا٠ٚ ٖــ١َٛٚ ئ ت١سسٜــس ز٠نطٜــت، ز٠ّٚٚ ئــ٠ٚ١ ئ
َُٝـ١ ي١طـ١َيٝإ قػـ١       َٞ ئ ت١رػريٟ ز٠ن١ٜٔ، ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ نؤٕ ت١رػري ز٠نات َٔ ْاظامن، ي١ زاٖـاتٛٚزا ز٠بـ

َٟ ؾت ١ٜ١ٖ ٍَ ئ٠ٚ١ّ ب١ؽ ١ْٖس َٜٔ ْـ١ يـ١ سـ١ٌَ،    به١ٜٔ، ب١اَلّ َٔ ي١ط١ ، َٛخ١ق١قات ١ٜ١ٖ، غ١ضف ْانط
َٟ ي١ ر١تط٠ٟ ئٝذاظ٠، بؤٜـ١ ئـ٠ٚ١    ١ْ ي١ ر١تط٠ٟ ئٝذاظ٠، ١َغ١ي١ٕ َٛخ١ق١قاتٞ خٛاضزٕ، ئ١ٚ غ١ضف ْانط
َِٝ ت١عًُٝات١نـ١ يـ١ ٠ٚظاض٠تـٞ زاضاٜـٞ ز٠ضنـ٠ٚٛ، ٠ٚظاض٠تـٞ زاضاٜـٞ              ًَـ ١َتًٛب ١ْٝ، بؤٜـ١ َـٔ ز٠تـٛامن ئـ٠ٚ١ ب

١َُٝ، غٛ  ثاؽ.ب١ضثطغٝاض٠، ١ْى ئ
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 
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 ر١ضَٕٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف بؤ غٝاغ١ٟ نؤتاٜٞ.
َٜع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 /ثاْٝا  َٔ ايكإْٛ ق االقًِٝ ٚتكطا٤ نافتٞ:38تعسٍ املاز٠ ): املاز٠ ايجا١ْٝ
  ١٦َ ٚ عؿطٜٔ َٜٛمًا  131)متٓح أفطاز ق٣ٛ االَٔ ايساخًٞ اداظ٠ اعتٝاز١ٜ ال تعٜس ع٢ً )/ ثاْٝا :  38ملاز٠ ا

نطزَا١ْ ضاتب نٛيٞ ي١بـ١ض  بطاتٍب نًٞ مبا ال ٜتذاٚظ عٔ اغتشكاق٘ املرتانِ َٔ االداظات خميٍ َس٠ خسَت٘ . 
َٝٓاغ١ نطا٠ٚ، ضاتيب ب١ٓض ٠تٞ ئٝػُ َٝطاق١ٝن١ ضاتب نٛيٞ ث ًَٞ ٜاغا ع ٞ ظائٝس٠ٕ َٛخ١ق١قـات،  ئ٠ٚ١ٟ ي١ ئ١غ

 غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

.٠ٚ١َٜٓٓ  ر١ضَٛٚ ب١نٛضز١ٜٝن١ؾٞ خبٛ
َٜع امساعٌٝ حمُٛز عبساي١ً:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝب38١: ١َٖٛاضنطز٢ْ َازز٣٠ )َازز٣٠ ز٠ّٚٚ ١ٜ٠َٛٝ د َُٜسا ب١ّ ؾ َٟ:/ز٠ّٚٚ( ٣ ٜاغان١ ي١ ١ٖض َٞ ز٠نط  د
َٝع٠ناْٞ ئاغاٜؿٞ ْاٚخؤ ثؿـ٣ٚٛ ئاغـا٢ٜ ثـ٢َ ز٠زض٣َ نـ١ يـ١ )     38َازز٠ٟ  ( غـ١ز ٚ  131/ ز٠ّٚٚ: تان١ناْٞ ٖ

َٝو ن١ ي١ َار٢ ن١َي١ن١ب٣ٚٛ ثؿ٠ٚٛنا٢ْ ت٢َ ١ْث١ض ٣َ بـ١   بٝػت ض ؤش ظٜاتط ١ْب٢َ ب١ َٛٚن٣١ ت١ٚاٚ ب١ ١َضد
َٜصا٢ٜ َا٣٠ٚ ض اش٠ن٣١.  زض

َٝطط َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:ب١ض 

ٍَ زا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظناتـ٠ٚ١ ظؤض   َٞ ي١ط١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، ن َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْط٠ٚ١ ب١ٚ غٝاغ١ٟ خٛ َٜعإ ئ ب١ض 
ٍَ زا١ْٝ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١، ب١نؤٟ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ر١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط. َٞ ي١ط١  غٛثاؽ، ن

 
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 /أٚاًل/ز ، ز  َٔ ايكإْٛ ق االقًِٝ ٚتكطا٤ نافتٞ: 96تعسٍ تطبٝل املاز٠ ): املاز٠ ايجايج١
 / أٚاًل:      ز : عٓس ثبٛت عسّ نأا٤ت٘ َٔ قبٌ فًؼ ؼكٝكٞ ٜؿهٌ هلصا ايغطض.96َاز٠ 

كٞ ٜؿهٌ هلمصا  ز: عٓس ثبٛت عسّ تكٝٝسٙ بآزاب ٚ نٛابو اـس١َ َٔ قبٌ فًؼ ؼكٝ
 ايغطض.

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

.٠ٚ١َٜٓٓ  ر١ضَٕٛٚ ب١نٛضز١ٜٝن١ٟ خبٛ
َٜع امساعٌٝ حمُٛز عبساي١ً:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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 ّ ١َٝٝ َٝهطزْٞ َـازز٣٠ )   َازز٣٠ غـ َٝبـ١د َُٜـسا بـ١     96: ٖـ١َٛاضنطزٕ ٚ د ّ /١ٜنـ١ّ/ ز ، ز( ٣ ٜاغـان١ يـ١ ١ٖض
:َٞ ١ٜ٠َٛٝ ب  ؾ

  / ١ٜن١ّ:96َازز٠ٟ 
َٝٓطابٛٚ. َٝو ٖ َٝهَٛي٠ٚ١ٓٝ ن١ بؤ  ئ١ّ ١َب١غت١ ث َٝه٢ ي َٝٓطا ي١ال١ٜٕ ئ١دم١َْٛ  ز: ئ١ط١ض زَي ١ْٖات٠ٚٛن٣١ غ١غي

َٝهؤَي٠ٚ١ٓٝ نـ١ بـؤ ئـ١ّ     َٝه٢ ي َٝٓطا ي١ال١ٜٕ ئ١دم١َْٛ ز: ئ١ط١ض ثاب١ْس١ْب٢ْٚٛ ب١ ئاناض ٚ ثط٠ْػٝج٢ ضاش٠ غ١غي
َٝ َٝو ٖ  ٓطابٛٚ.١َب١غت١ ث

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٜع د١ْابٞ ٠ٚظٜط ر١ضَٛٚ.  ب١ض 
َٜع عبسايهطِٜ   ؾٓطايٞ/ ٠ٚظٜطٟ ْاٚخؤ: غًطإب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 َٔ ثؿتطريٟ ي١ َازز٠ن١ ز٠ن١ّ، غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  :ب١ض 

َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ْٛقت١ٟ ْٝعاَٝت ١ٜ١ٖ؟ ر١ضَٛٚ ئا١َٓٝ خإ. َٞ ت  ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ي١غ١ض ئ١ّ َازز٠ ن
َٜع ا١َٓٝ ظنطٟ غعٝس:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜٓسٕ، غٛثاؽ. َٝٗت١ خٛ ًَٞ َازز٠ ئ١ّ ْعاْري ن١ٝ؟ نٛ ٖٛغا ٖات١ٝ ضاغت ظ١نطٕ، ئ١ط١ض ئ١ٚ ب  ئ١غ
َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/  َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:ب١ض   د

.َٜٔٓ ًَٞ َازز٠ن١ خبٛ  ر١ضَٕٛٚ ئ١غ
 
 

َٜع امساعٌٝ حمُٛز عبساي١ً:   ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ يٝصْـ١، ٠ٚظاض٠تـٞ ْـاٚخؤ          َٜـسا ٖـات٠ٚٛ نـ١ ز٠َيـ ١َُٝ ي١ٚ طؤض اْهاض١ٜٟ ي١ َازز٠ٟ ز٠ّٚٚ تـ١ْٗا ي١ٚ ١َب١غيت ئ
َٝؿٓٝاضٟ ئ٠ٚ١ٜإ بؤ نطزٜٔ ز٠َي َٞ يٝص١ْ ض٠ْط١ بؤ ١َب١غيت نط ٜٔ ٚ رطؤؾذي ٚ زضٚغت نطزْٞ نااَل ٚ ؾـيت  ث

َٝـسا نـطز٠ٚٚ،            َٝتـ١ ئ١دمَٛـ١ٕ تـ١ْٗا ئـ١ٚ طؤض اْهاضٜـ١َإ ت َٜٝٛػـت١ بب َٜـت، ث ي١ٚ باب١تا١ْ يٝص١ْ زضٚغـت ز٠نط
َٞ ي١ دٝاتٞ يٝص١ْ، ت١ْٗا طؤض اْهاض١ٜن١ ئ١ٜ٠ٚ١ بـ  َٝهٞ يٝهؤَي٠ٚ١ٓٝ ١ٖب َٞ ئ١دم١َْٛ َٝو ١ٖب ؤ ب١ضنـاٚ  ١َدًٝػ

َٜع، غٛثاؽ.  ضْٚٚهطزْٞ ئ١ْساَاْٞ ب١ض 
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝػتا ز. اظيس ٚ، ناى دالٍ قػ١ٜإ ١ٜ١ٖ، ر١ضَٛٚ ز. اظيس.  ئ
َٜع ز. اظيس ابطاِٖٝ عًٞ )٠ٚضتٞ(:  ب١ض 
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َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝب١ٝٓٝنِ ١ٜ١ٖ ي١غـ١ض )د، ب(، ت١بعـ١ٕ   96ٟ )غ١باض٠ت ب١ّ َازز١ٜ٠ ن١ ت١عسًٜٞ َازز٠ (، ضاغت١ٝن١ٟ َٔ ت
 ن١ )د( باؽ ي٠ٚ١ ز٠نات، 

  أٚاًل: جيٛظ إساي١ ضدٌ ايؿطط١ اىل ايتكاعس ق أسس٣ اؿاالت األت١ٝ:  
   عاًَا15بٓا٤ً ع٢ً طًب٘ الغباٍب َعكٛي١ ع٢ً إٔ التكٌ َس٠ خسَت٘ عٔ ) - د

 إشا نإ فا٥ًض ع٢ً املميى. - ب

َٝط٠ ْ َٝو ي١ تـ١ْاقٛظ ١ٖٜـ١ ي١بـ١ٜين )د، ب(، ٜـ١عين يـ١ )د(زا سـ١قٞ بـ٠ٚ١زا٠ٚ نـ١ٚا ناض١َْـسٟ          ١ٜعين ي ١ٚع
َٞ ئ١طـ١ض ٖـاتٛ )      إشا نمإ فما٥ًض   ثؤيٝؼ زاٚاٟ خا١ْْؿٝين بهات، ب١اَلّ ي١غ١ض زاٚاٟ خؤٟ، بـ١اَلّ يـ١ )ب( ز٠َيـ

َٟ ئ١طـ١ض يـ١ َـٝالى ظٜـاز بـٛٚ بـؤٟ ١ٖٜـ١            ع٢ً املميى   ئٝشايـ١ٟ تـ١قاعٛز    ي١ َـٝالى ظٜـاز بـٛٚ، ٜـ١عين يـ١ٚ
َٝهسا ي١ ) َٜت، ي١ نات َٝط٠ ثطغٝاض٠ن١ّ ي١ د١ْابٞ ٠ٚظٜـط ئ٠ٚ١ٜـ١ نـ١    بٓا٤ً ع٢ً طًب٘  بهط َٝت، َٔ ي خؤؾٞ ١ْب

َٝط٠زا، نـْٛه١ يـ١ )د(    َٝط٠ ئ١َ١ ت١ْاقٛظ زضٚغت ْانات ي١ب١ٜين )د، ب(؟ ن١ ئ١َ١ ١َٖٛاض ١ْنطا٠ٚت٠ٚ١ ي ئاٜا ي
َٜت بؤ ت١قاعٛز، بـ١اَلّ يـ١   ( غاَيٞ 15ت١ْٗا ي١غ١ض زاٚاٟ خؤٟ ئ١ط١ض ) َٞ س١قٞ ١ٜ١ٖ ئٝشاي١ بهط ت١ٚاٚ نطزب

َٞ ئ١ط١ض ظٜاز بٛٚ ي١ َٝالى )را َٜت، ئ١َ١ ت١يـ١بٞ خؤؾـٞ   ٥ض )ب( ز٠َي بٛٚ ئ١ٚ نات١ ئٝشاي١ٟ ت١قاعٛز ز٠نط
َٟ، ئ١َــ١ف ض٠ْطــ١ )إدشــا  َٞ ٖــ١ض ئٝشايــ١ ز٠نــط َٞ  فْــ١ب بــ١ ســ١قٞ ئــ١ٚ ثؤيٝػــ١، ئــ٠ٚ١ٟ تــطٜـ نــ١ يــ١   بــ

َٝري          ضاثؤضت١ن١زا ٖات ًَـ َٜٝٛػـت ْانـات ب َُٝٛاٜـ١ زٚٚبـاض٠ ث ٠ٚٛ ن١ يٝص١ْن١ نطا٠ٚتـ١ َـ١دًٝؼ، بـ١اَلّ يـ١ )ز( ث
يـ١ )ز(  عٓس ثبٛت عسّ تكٝٝمسٙ بمآزاب ٚ نمٛابو اـسَم١ َمٔ قبمٌ فًمؼ ؼكٝكمٞ ٜؿمهٌ هلمصا ايغمطض ،            )

ٚ    هلصا ايغطض ، ٖات٠ٚٛ )َٔ قبٌ جمًؼ ذبكٝكٞ ٜؿهٌ  َٜٝٛػت ْانـات ئـ٠ٚ١ زٚٚبـاض٠ به١ٜٓـ١ ٠ تـ١ْٗا  ي١ )ز( ث
َٜٝٛػت ْانـات،   َٝري )َٔ قبٌ جمًؼ(، نْٛه١ ١َدًٝػ١ن١ ي١ )ز(زا ٖات٠ٚٛ ئٝو ي١ )ز( زٚٚباض٠ ث ًَ ز٠تٛاْري ب

َٝري ) ًَ َٜٝٛػت ْانات زٚٚباض٠ ب  ظؤض غٛثاؽ.ؼكٝكٞ ٜؿهٌ هلصا ايغطض ، )اجملًؼ( َازاّ ت١ؾهٌٝ نطا٠ٚ ث
 

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغت َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  إ:ب١ض 

 ناى دالٍ ر١ضَٛٚ.
َٜع دالٍ عًٞ عبساي١ً:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ ْـ١ٖاتٛٚ   َٞ ١ْٖاتٜٛٚٞ ئ١ط١ض خٛؾو ٚ بطاٜإ ي َٞ، ١َغ١ي١ٟ ي َٝب١ٝٓٝن١ٟ َٔ ي١ٚا١ٜ١ْ ظَا١ْٚاْٞ ب ٚاي١ً ت
َٝري ١ْؾٝاٟٚ ظؤض ١َعكٍٛ تط٠، ظؤض غٛثاؽ. ًَ َٞ بؤ ٠ٚظٜف١ٜ١ى، ب َٞ بؤ ئ٠ٚ١ ْاب  بؤ غٝف١ت ز٠ب

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ر١ضَٛٚ.
َٜع امساعٌٝ حمُٛز عبساي١ً:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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ــ٠ٚ١ٟ          ــ١ض ئ ــ٠ٚ١، ي١ب َٝت ــاض٠ ١ْب َٟ زٚٚب ــ١ٚ ــات ي ــٓٝاض ز٠ن َٝؿ ــ١ ث ــ١ٕ ن ــس، ت١بع ــاى ز. اظي ــ١ن١ٟ ن ــ١ض قػ ي١غ
َٜـت ئ٠ٚ١ْٝـ١، ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١        ئ١دم١ْ١َٛن١ نـاتٞ ٜـ١، ٜـ١عين بـؤ ٖـ١      ض ق١ظ١ٜٜـ١ى ١َدًٝػـ١ى ت١ؾـهٌٝ ز٠نط

َٝت٠ٚ١، غٛثاؽ. َٓٝ ٠َٛٝ ئ١دم١ْ١َٛن١ سي َٜٝٛػت١ ز٠نات، ي١ )ز(ٜؿسا ب١ ١َٖإ ؾ  ث
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ر١ضَٕٛٚ بؤ غٝاغ١ٟ نؤتاٜٞ.
َٜع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 

َٜع غ١  ضؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١ض 
 /أٚاًل/ز ، ز  َٔ ايكإْٛ ق االقًِٝ ٚتكطا٤ نافتٞ: 96ٜعسٍ تطبٝل املاز٠ ): املاز٠ ايجايج١

 / أٚاًل:      ز : عٓس ثبٛت عسّ نأا٤ت٘ َٔ قبٌ فًؼ ؼكٝكٞ ٜؿهٌ هلصا ايغطض.96َاز٠ 
صا ز: عٓس ثبٛت عسّ تكٝٝسٙ بآزاب ٚ نٛابو اـس١َ َٔ قبٌ فًؼ ؼكٝكٞ ٜؿهٌ هلم 

 ايغطض.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

.٠ٚ١َٜٓٓ  ر١ضَٛٚ نٛضز١ٜٝن١ؾٞ خبٛ
َٜع امساعٌٝ حمُٛز عبساي١ً:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 ّ ١َٝٝ َٝهطزْٞ َـازز٣٠ )   َازز٣٠ غـ َٝبـ١د َُٜـسا بـ١ّ      96: ٖـ١َٛاضنطزٕ ٚ د /١ٜنـ١ّ/ ز ، ز( ٣ ٜاغـان١ يـ١ ١ٖض

١ٜ٠َٛٝ ز٠ َٞ:ؾ  ب

 / ١ٜن١ّ: 96َازز٠ٟ 
َٝٓطابٛٚ. َٝو ٖ َٝهؤَي٠ٚ١ٓٝ ن١ بؤ  ئ١ّ ١َب١غت١ ث َٝه٢ ي َٝٓطا ي١ال١ٜٕ ئ١دم١َْٛ  ز: ئ١ط١ض ؾٝا١ٜٚن١ٟ ١ْغ١غي

َٝهؤَي٠ٚ١ٓٝ نـ١ بـؤ ئـ١ّ     َٝه٢ ي َٝٓطا ي١ال١ٜٕ ئ١دم١َْٛ ز: ئ١ط١ض ثاب١ْس١ْب٢ْٚٛ ب١ ئاناض ٚ ثط٠ْػٝج٢ ضاش٠ غ١غي
َٝٓطابٛٚ. َٝو ٖ  ١َب١غت١ ث

َٜ َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:ب١ض   ع سػٔ حمُس غٛض٠/ د

ٍَ زا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١، ظؤض  َٞ ي١ط١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، ن َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْط٠ٚ١ ب١ٚ غٝاغ١ٟ خٛ َٜعإ ئ ب١ضَ 
ٍَ زا١ْٝ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١، ب١نؤٟ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ر١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط. َٞ ي١ط١  غٛثاؽ، ن

َٜع  عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ: ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 /اٚال  َٔ ايكإْٛ  ق االقًِٝ ٚنافتٞ:44تعسٍ املاز٠ ): املاز٠ ايطابع١
 / أٚاًل:  ؼتػب اؿكٛم ايتكاعس١ٜ يطدٌ ايؿطط١ اٚ ـًأ٘ ٚ نافتٞ:44املاز٠ 

%  َٔ ايطاتب ايهًٞ فخط ضاتمب  81ؼتػب اؿكٛم ايتكاعس١ٜ يطدٌ ايؿطط١ اٚ ـًأ٘ ق االقًِٝ بٓػب١ ) -1
 نإ ٜتكاناٙ ) ايطاتب االمسٞ + ناف١ املدككات .
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  1991/ 39/11) ِ اىل ايتكاعمس بعمس تماضٜذ    تػطٟ اسهاّ املاز٠ اعمميٙ ق االقًمِٝ عًم٢ ايمصٜٔ مت اسمايتٗ      -3
 بؿطط عسّ قطف ايأطٚقات املرتان١ُ هلِ قبٌ قسٚض ٖصا ايكإْٛ.

تكاعمسٟ يهمباط ٚ َٓتػبممٞ قم٣ٛ االَمٔ ايمساخًٞ ق االقًمِٝ ايمصٜٔ اسًٝمٛا عًم٢           ٜعاز استػاب ايطاتمب اي  -9 
ٚفممل ايطاتممب اؿممايٞ عًمم٢ إ ال ٜكممٌ ضاتبمم٘   3111  يػمم١ٓ 18ايتكاعممس قبممٌ اٚ بعممس قممسٚض ايكممإْٛ ضقممِ ) 

 ايتكاعسٟ عٔ ايطاتب ايتكاعسٟ ايصٟ ناْٛا ٜتكانْٛ٘ قبٌ قسٚض ايكإْٛ اعميٙ. 
َٝ َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:ب١ض 

.٠ٚ١َٜٓٓ  ر١ضَٕٛٚ نٛضز١ٜٝن١ؾٞ خبٛ
َٜع امساعٌٝ حمُٛز عبسار:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٞ:44: ١َٖٛاضنطز٢ْ َازز٣٠ )َازز٣٠ نٛاض٠ّ ١ٜ٠َٛٝ ز٠ب َُٜسا ب١ّ ؾ  /١ٜن١ّ( ٣ ٜاغان١ ي١ ١ٖض

١ناْٞ ثــؤيٝؼ ٜــإ بــؤ َرياتطط٠ناْٝــإ بــ١ّ / ١ٜنــ١ّ: ئــ١شَاضنطز٢ْ َــار٢ خا١ْْؿــ٢ٓٝ بــؤ تانــ44َــازز٣٠ 
:َٞ ٣١ٜ٠َٛٝ خٛاض٠ٚ٠ ز٠ب  ؾ

َٜـص٣٠ )       -1 %( ٣ نـؤ٣  81ئ١شَاضنطز٢ْ َار٢ خا١ْْؿ٢ٓٝ بؤ تان١ناْٞ ثـؤيٝؼ ٜـإ بـؤ َرياتطط٠ناْٝـإ بـ١ ض
 طؿت٢ زٚأٜ َٛٚن٣١ ن١ ٠ٚض٣ ططت٠ٚٛ )َٛٚن٣١ ب١ٓض ٠ت٢ + طؿت ز٠ضَاَي١نإ(.

َٜه١ٚت٢)(٣ غ١ض٠ٚ٠ ئ١ٚا1سٛن٢ُ بط ط٣١ ) -3 َٜت٠ٚ١ ن١ زٚا٣ ض  ( خا١ْْؿري نـطإٚ  ١ْ39/11/1991 ز٠طط
َٝو دٝاٚاظ٣ ن١َي١بٜٛٚإ بؤ خ١ضز ١ْنطاب٢َ ب١ض ي١ ز٠ضن٢ْٚٛ ئ١ّ ٜاغا١ٜ.  ب١ ١َضد

َٝـ ٜإ ثاف ز٠ضن٢ْٚٛ ٜاغا٣ شَـاض٠ ) -9 خا١ْْؿـري نـطإٚ يـ١ ئ١رػـ١ض ٚ      3111( ٣ غـاَي٢  18ئ١ٚا٣١ْ ث
َٜ َٝػـتا  ناض١َْسا٢ْ ئاغاٜؿ٢ ْاٚخؤ ي١ ١ٖض َٜط٣٠ َٛٚن٣١ ئ ُسا، َٛٚن٣١ خا١ْْؿٝٓٝإ ئ١شَاض ز٠نط٣َ ب١ طٛ

َٝو َٛٚن٣١ خا١ْْؿ١ٝٓٝن٣١ ن١َو ١ْب٢َ ي١ َٛٚن٣١ خا١ْْؿ٢ٓٝ ن١ ب١ض يـ١ ز٠ضنـ٢ْٚٛ ٜاغـا٣     ب١ ١َضد
 غ١ض٠ٚ٠ ٠ٚض٣ ز٠ططت.

        ٚ َٜع ٠ٚظٜـطٟ ْـاٚخؤ  ٍَ بــ١ض  َُٝـ١ ٖـ١ضزٚٚ يٝصْــ١ زٚاٟ طفتٛطـؤ ي١طـ١ َٜع غـ١ضؤنٞ ث١ضيــ١َإ ئ ، ٠ٚظاض٠تــٞ بـ١ض 
َٜت ن١ بـ١ّ   َٝو زٜاضٟ بهط َٜه١ٚتري ْٝػب١ت َٜع ٠ٚظٜطٟ ث٠ٜٛ١ْسٜساض ي١غ١ض َازز٠ٟ نٛاض٠ّ ٚا ض زاضاٜٞ ٚ، ب١ض 
َٞ ض٠نـاٚنطزْٞ           َٜٔ بـ١ب ٠َٟٛٝ خـٛاض٠ٚ٠ ثـؤيٝؼ ٚ ئاغـاٜـ خا١ْْؿـري ز٠نـط َٝت، بـ١ّ ؾـ ١ٜ٠َٟٛٝ خٛاض٠ٚ٠ ب ؾ

 ت١َ١ٕ:
َٞ بــ١ ) 15) -1 ٍَ خعَــ١تٞ نــ١َو ْــ١ب ــ١ناْٞ دط١يــ١ بــ١ز٠ٍ ئاظٚٚقــ١  %(ٟ َٛٚنــ١ٚ ز61( غــا ٠ض١ََي

َٜت.  خا١ْْؿري بهط
َٞ ب١ )31) -3 ٍَ خع١َتٞ ن١َو ١ْب َٜت.71( غا  %(ٟ َٛٚن١ٚ ز٠ضَاَي١ناْٞ خا١ْْؿري بهط

َٞ ب١ )35) -9 ٍَ خع١َتٞ ن١َو ١ْب َٜت.81( غا  %(ٟ َٛٚن١ٚ ز٠ضَاَي١ناْٞ خا١ْْؿري بهط

َٜعَاْسا، غٛثاؽ. ٍَ ض  ي١ط١
َٝططٟ  َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:ب١ض 
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َٜع د١ْابٞ ٠ٚظٜط.  ر١ضَٛٚ ب١ض 
َٜع عبسايهطِٜ   ؾٓطايٞ/ ٠ٚظٜطٟ ْاٚخؤ: غًطإب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ ي١غ١ض ئ١ّ خااَل١ْ ئٝتٝفاقُإ نطز، غٛثاؽ.  ئ
 

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ئ١ّ ْاٚا١ْ ْٛٚغطإٚ )ئاؾيت خإ، ث١ضيإ خإ،  ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ي١غ١ض َٞ ت ئ١ّ َازز١ٜ٠ ن
َٝؿ١ٚا، ناى عبساي١ًٟ ١َال ْـٛضٟ، نـاى غـ١ض١ْٖط، نـاى نـاضٚإ، نـاى عبـسايطظئ، ٖـاش٠ خـإ، نـاى            ناى ث

          ٕ ، دالٍ، ز. عُط، ناى طؤضإ، ناى قازض اظيـس، نـاى غـ١ضزاض، مسـري٠ خـإ، ْاغـو خـإ(، ببـٛٚض٠ ئاؾـيت خـا
َِٜ ر١ضَٛٚ. َٜع ٠ٚظٜطٟ ١ٖض  ب١ض 

َِٜ بؤ ناضٚباضٟ ث١ضي١َإ: َٜع غعس خايس/ ٠ٚظٜطٟ ١ٖض  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝري بـؤ    ًَ َٜٔ بـاب ََٝؿٓٝاضا١ْ ْٛ ئ١ٚ َٛقت١ض٠س١ٟ يٝص١ْٟ ْاٚخؤ، د١ْابٞ ٠ٚظٜطٟ ْاٚخؤف ت١ئٝسٟ نطز ئ١ٚ ث
َٜٝٛػيت ب١ٜ٠ٚ١ ن١ ظٜاتط  زٜطاغـ١ٟ ئـ١ٚ ١َغـ١ي١ٜ١ بهـات، نـْٛه١ يـ١ ٠ٚاَل١َنـ١ٟ        زاضاٜٞ، ب١ضاغيت زاضاٜٞ ث

َٞ نـ١ ظٜـاتط ئ١ٚاْـ١       َٟ بؤ ئ١ٚاْـ١ بـ َٜو، ١ٜعين س١غط بهط سه١َٛت ب١ّ ؾه١ً ٖاتبٛٚ ن١ ئ١ٚ ١َٚظٚع١ تؤظ
َٝـو ز٠خاتـ١ غـ١ض سهَٛـ١ت، زاضاٜـٞ ئـ٠ٚ١          غٛٚز ١َْسبٔ ن١ خع١َتٞ ت١ٚاٜٚإ ١ٜ١ٖ، بؤٜـ١ ئـ٠ٚ١ ئًٝتعاَات

َٝؿـ   َٝط٠ ئاَـاز٠ٕ، ث َٜٝٛػـيت بـ١ ظٜـاتط زٜطاغـ١ٜ١، بؤٜـ١            خؤٜإ ي ٓٝاض ز٠نـ١ٕ نـ١ ئـ١ّ ١َغـ١ي١ٜ١ بـؤ ئـ١ٚإ ث
َٜتـ١ َايٝـ١ بـؤ ظٜـاتط           َٞ ٠ٚقـت بسض َٝؿٓٝاض ز٠نـ١ٜٔ ئ١طـ١ض ئُٝهـإ بـ ١َُٝ ث ب١ضاغيت زاٚاٟ نات ز٠ن١ٕ، بؤ١ٜ ئ

 زٜطاغ١ت نطزْٞ داْٝب١ زاضا١ٜٝن١ٟ، ظؤضغٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ  َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  نٛضزغتإ:ب١ض 

 غؤظإ خإ ر١ضَٛٚ ْٛقت١ٟ ْٝعاَت ١ٜ١ٖ؟
َٜع غؤظإ ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜيَن ١ْٖاتؤت١ ْاٚ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ، ئـ٠ٚ١ ئـاخري تـ١قطٜطٟ نـ١ ْٛٚغـٜٝٛا١ْ يٝصْـ١ٟ        خؤ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ئ١َط ؤ ٚ زٚ
7/11/3113َْٝاٚخؤ غ١ٜطٟ تاضخي١ن١ٟ به١ٕ ) و ٠ٚنٛ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ط١ٚض٠ (، ١ٜعين ١َعكٛي١ ٠ٚظاض٠ت

ــ١ّ             ــ١ ئ ــ١ْسٕ ن ــ١ ن ــ١ٚ خ١َيهاْ ــ١ْس٠ ٚ، ئ ــ١ ن ــط ٠ ثاض٠ٜ ــ١ّ ب ــت ئ َٝ ــ١ بعاْ ــ١َٛٚ َا٠ٜٚ ــ١ٚ ٖ ــ١ٜتٛا٠ْٛٝ ئ ْ
َٜت١ الٟ؟ زٚاٟ ئ٠ٚ١ ئاٜـا ت١ْػـٝل ْٝـ١ يـ١ َابـ١ٜين ٠ٚظاض٠تـٞ زاضاٜـٞ ٚ ٠ٚظاض٠تـٞ          َٛغت١س١قاتا١ْٜإ ز٠ن١ٚ

َُٝـ١ ي١ْا٠ٚضاغــيت     ْـاٚخؤ ي١غـ١ض ئـ١ّ باب١تـ١؟ ئ١َاْـ١ ٖــ١َٟٛٚ ثطغـٝا       َٝػـتا ئ َٟ ئ َٜـٔ، ٠ٚ ْاؾـهط ضٕ ز٠ٚض ٚٚش
َٝري ي١ َازز١ٜ٠نسا ن١ عٝالق١ٟ ١ٜ١ٖ ب١ّ باب١تـ٠ٚ١   ١َُٝ ز٠ْط بؤ زا٠ٚ، ب د١يػ١ن١زأٜ ئ٠ٚ١ْس٠ َازز٠َإ ئ

َٞ، بعاْري ئٝكواسٞ د١ْابٝإ ن١ٝ؟ ظؤض غٛثاؽ. َٟ ٚ، ناشيإ بس٠ْ َٟ با ت١ئذٌٝ بهط  بٛتط



 496 

َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:ب١ض 

َٝؿـٓٝاض٠ن١ٟ نـؤٕ       َٟ ي١ ٠ٚظٜـط ز٠ططٜٓـ٠ٚ١ بـعاْري ث ١َُٝ ب١ضز٠ٚاّ ز٠بري ي١غ١ض َْٛاق١ؾ١ن١، ي١ ئاخري طٛ ئ
 غٝاغ١ٟ ز٠نات٠ٚ١، ئاؾيت خإ ر١ضَٛٚ.

 
َٜع ئاؾيت ععٜع قاحل:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ )44غــ١باض٠ت بــ١ َــازز٠ٟ ) َٝــط٠زا ز٠َيــ َٝــط٠زا تػممب اؿكممٛم ايتكاعسٜمم١ الفممطاز ايؿممطط١ أٚ خًأمم٘ ،  ؼ(، ي ي
ٍَ َرياتطط٠نـاْٞ،      َٟ، ي١طـ١ ٍَ ئ١ٚ ن١غ١ٟ ت١قاعٛز١ٜنـ١ٟ ٠ٚضز٠طـط سكٛقٞ ت١قاعٛز١ٜن١ ت١سسٜس نطا٠ٚ ي١ط١
ب١اَلّ ظ٠َـ١ْٞ ت١قاعٛز١ٜنـ١ يـ١ّ َازز٠ٜـ١ ١ْقػـ١ نـ١ تٝاٜـسا ئٝعارـ١ ْـ١نطا٠ٚ، نـْٛه١ سكـٛقٞ تـ١قاعٛزٟ             

َٜــت نــ١ سكــٛقٞ  ١ٜنػــا١ْ بــ١ ظ٠َــ١ْٞ  َٝط٠زا ئٝعارــ١ٟ ئــ٠ٚ١ بهط َٞ ئــ١ي ئٝؿــهطزْٞ ئــ١ٚ ن١غــ١، ن١ٚاتــ١ ز٠بــ
ًَٞ ثطؤش٠ن١ ئ١ٚ سكٛقـ١ ت١قاعٛزٜـ١ زٚٚ    َٝٓاغ١ٟ ١ٜن١ّ ي١ ئ١غ َٝٞ ث َٝه١؟ نْٛه١ ب١ث ت١قاعٛز١ٜن١ ي١ و نات

َٜتـ٠ٚ١ نـ١ ئـ١ٚ ن١غـ١ غـين قـاْ            َٜتـ٠ٚ١، ٜـإ َٛنار١ئـ١ٟ ٠ٚضز٠طط َٜت٠ٚ١، ٜإ ضاتـيب نـٛيٞ ز٠طط ْٛٞ ؾت ز٠طط
َٝط٠زا بؤ عائ١ًٝن١ٟ، خؤ ئ١َ١ ١َعٓا١ٜى ١ْٝ يـ١   َٝت ئ١ي َٞ ز٠ب َٝٞ ت١عطٜف١ن١ ب ت١ٚاٚ ١ْنطز٠ٚٚ، ئ١ط١ض ب١ث

َٝت، ٚاتـ١ يـ١ )   َٝت ١َٖيططٟ ١َٖٛٚ َاْانإ ب َٝت٠ٚ١، ٜاغان١ ز٠ب َٓٝ %( َرياتطط٠نـاْٞ، ٜـإ   81زَيٞ ن١غ١ن١زا سي
( نـاّ يـ١ سكٛقـ١ ت١قاعٛزٜـ١نإ ٠ٚضز٠طـطٕ؟      %81تان١ناْٞ نـ١ ثٝـاٚاْٞ ثؤيٝػـٔ، ٜـإ شْـاْٞ ثؤيٝػـٔ، يـ١ )       

َٝط٠زا ظ٠َـــ١ْٞ   َٝـــت ئـــ١ي ١َب١غـــتُإ يـــ١ َٛنار١ئـــ١ٟ ت١قاعٛزٜـــ١، ٜـــإ يـــ١ ضاتـــيب ت١قاعٛزٜـــ١، بؤٜـــ١ ز٠ب
َٜت ) َٜت بٓٛٚغط ٚاتـ١ ظ٠َـ١ْٞ ئٝؿـهطز١ْن١ف يـ١     عٓس إسايت٘ إىل ايتكاعمس ،  ئٝؿهطز١ْن١ف بؤٟ ئٝعار١ بهط

َٞ ئٝعارـ١ بهـط   َٟ، غـ١باض٠ت بـ١ٚ ئٝعاراْـ١ٟ نـ١ نـطا٠ٚ ئ١طـ١ض ئ١َـ١ تـ١ْاقٛظ٠         د١ًَٛن١زا ١ْقػٞ ١ٜ١ٖ، ز٠ب
َٝٓاغـ١نإ نـ١ نـطا٠ٚ بـاؽ يـ١          ًَٞ ثطؤش٠نـ١زا ث َٝٓاغ١ نطا٠ٚ، يـ١ ئ١غـ َٝو ث ًَٞ ثطؤش٠ن١زا ن١ نؤ١ََي ٍَ ئ١غ ي١ط١
َٜهٞ تــطٜـ ١َب١غــت يــ١ َٛنار١ئــ١ٟ    َٟ نــ١ ١َب١غــت يــ١ ضاتــيب نٛيٝٝــ١، ٠ٚ دــاض سكــٛقٞ تــ١قاعٛزٟ ز٠نــط

ن١ غين قاْْٛٝٝإ ت١ٚاٚ ١ْنطز٠ٚٚ، ضاتـيب تـ١قاعٛزٜـ بـؤ ئ١ٚا١ْٜـ١ نـ١ غـين قـاْْٛٞ         ت١قاعٛز١ٜ ئ١ٚا١ْٟ
١َُٝ ت١سسٜـسَإ نـطز٠ٚٚ بـ١ )    َٝٓاغ١ن١زا ن١ ئ َٝت٠ٚ١ ي١ ث َٝط١ٜإ ز٠ب َٜسا د ( 15ت١قاعٛزٟ، ئاٜا ئ١َا١ْ ي١ نٛ

ٍَ ٚ، ب١ ) َٝٔ ٚاي١ً ئؤتؤَاتٝه١ٕٝ ١َب١غتُإ ي١ سكٛقٞ ت31غا ًَ ٍَ، نْٛه١ ئ١ط١ض ب ١قاعٛز١ٜٚ ئ١َاْٝـ ( غا
َٝٓاغـ١ناصيإ ْـ١نطز٠ٚٚ              َُٝـ١ ز٠غـت نـاضٟ ث ًَٞ ثطؤش٠نـ١ نـ١ ئ َٜٝتـ٠ٚ١ بـؤ ئ١غـ يٛيٝإ ز٠نـات، ْـ١خري بط١ض 
َٞ ١َب١غـتِ يـ١     َٜسا ١ْٚتطا٠ٚ سكٛقٞ ت١قاعٛزٟ ١َب١غت ي١ ساَي١تٞ ئٝػتػٓا١ٜ، ت١سسٜسٟ نطز٠ٚٚ ز٠َيـ ي١ٚ

، َٛنار١ئــ١ٟ تــ١قاعٛزٜـ ئ١ٚاْــ١ٟ نــ١ ئٝشايــ١ ضاتــيب نٛيٝٝــ١ بــؤ ئ١ٚاْــ١ٟ غــين قاْْٛٝٝــإ تــ١ٚاٚ نــطز٠ٚٚ
َٝساْٝـ١،           َٜٔ بؤ ت١قاعٛزٟ، بـ١اَلّ ظ٠َـ١ْٞ ئٝؿـهطزْٝإ تـ١ٚاٚ ْـ١نطز٠ٚٚ، ن١ٚاتـ١ ساَيـ١تٞ ئٝػتػـٓاٟ ت ز٠نط
َٝهٞ ئٝػتػـٓائٞ بهـ١ٜٔ بـؤ سكـٛقٞ تـ١قاعٛزٟ        َٝٓاغ١ناْسا ئٝعار١ٟ ساَيـ١ت َٞ ي١ ث ئ١َ١ ْاناضَإ ز٠نات ز٠ب

َٝري ئٝػتٝٓاز٠ٕ ي١غ١ض  ًَ َٟ، ئ١طـ١ض     ب َُٜٞ نٛضزغـتإ ز٠نـط ئ١ّ ئٝػتػٓاٜا١ْٟ ن١ ي١ّ ١َٖٛاضنطز١ْزا ي١ ٖـ١ض
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َٝطـاٟ         ١ًَٝٝن١زا ْـاتٛاْٞ ئٝػتػـٓائ١ناْٞ د َٝٓاغـ١ناْٞ ثـطؤش٠ ئ١غـ َٝت ئ١ٚ ١َعٓاٜا١ْٟ ن١ ٖات٠ٚٛ يـ١ ث ٚا١ْب
َٝت بؤ َازز٠ٟ ١ٜن١َٞ ت١عاضٜفٞ ٜاغان١، ظؤض غٛثاؽ. َٝسا ب١ن٠ٚ١ٜٓ١ٚ َٛخايف ز٠ب  ت

َٜع سػٔ َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: ب١ض   حمُس غٛض٠/ د

 ث١ضيإ خإ ر١ضَٛٚ.
 

َٜع ث١ضيإ ععايسٜٔ عبسايطظئ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــ١         ــٛ يٝصْ ــ٠ٚ١، ٠ٚن َٜٓسٜ ــٌ خٛ ــاى امساعٝ ــ١ ن ــ١ٟ ن ــ١ٚ خااَلْ ــؤ ئ ــطزمن ب ــتطريٟ ن ٍَ ثؿ ــ١ ــٔ ي١ط ــتٝسا َ ي١ضاغ
َِٝ خؤؾ١ ي١ ضٟٚٚ ئٝٓػا٠ٚ١ْٝ  َٜهٞ تـط    ٖاٚب١ؾ١ن١، َٔ ث َٝهٞ تط ي١ب١ض ناٚ بططٜٔ ن١ َـٔ دـاض ١َُٝ ساَي١ت ئ

ي١ ٜاغاٟ خا١ْْؿٝين طؿتٝسا ئـ١ٚ ١َغـ١ي١ٜ١ّ بـاؽ نـطز، ٖٝـٛازاضّ الٜـ١ْٞ نـ١ّ يـ١ّ ٜاغـا١ٜزا بـ١ ْـ١ظ٠ضٟ            
َُٜٞ نٛضزغـتاْسا و ئ١ٚاْـ١ٟ يـ١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ        َٝو ٖاٚٚاَلتُٝإ ١ٖٜـ١ يـ١ ٖـ١ض ١َُٝ نؤ١ََي ئٝعتٝباض ٠ٚضٟ بططٜٔ، ئ

َٝع٠ناْٞ ْاٚ َٝع٠نـاْٞ     ٖ َُٝـ١ ئ١ٚاْـ١ٟ ٖ َٝػتا ١َب١غـيت ئ َٝع٠ناْٞ ْاٚخؤزإ، ن١ ئ خؤٕ، ٠ٚ و ئ١ٚا١ْٟ ي١ْاٚ ٖ
ْاٚخؤ١ٜ ن١ ئ١َا١ْ ت١َ١ْٞ خا١ْْؿٝٓٝإ ١ٜ١ٖ ٚ، خا١ْْؿري نـطإٚ، بـ١اَلّ خعَـ١تٞ ٖـٝض ناَٝـإ ْاطاتـ١       

( غـاَيٞ  6، ٜـإ ) ( غـاَيٞ ١ٖٜـ١  5ئ١ٚ خع١َتا١ْٟ نـ١ نـاى امساعٝـٌ باغـٞ نـطز، يـ١ّ ساَي١تـ١زا بـؤ صيْٛٚـ١ )         
ٍَ خا١ْْؿري نطا٠ٚ، ت١َ١ْٞ خا١ْْؿٝين ١ٜ١ٖ، 69خع١َت ١ٜ١ٖ، ب١اَلّ ت١َ١ْٞ ط١ٜؿتؤت١ بؤ صي١ْٚٛ ) ( غا

َٜـت نـ١ ئ١َـ١ف       خا١ْْؿري نطا٠ٚ، ب١اَلّ ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ خع١َتٞ ١ْٝ ٖٝض خا١ْْؿ١ٝٓٝن١ٟ بـؤ سٝػـاب ْانط
١َُٝ َُٜٞ نٛضزغتاْسا، ئ َٞ به١ٜٔ ئ١ٚا١ْؾـٞ   شَاض١ٜ٠نٞ ظؤضٟ ٖاٚٚاَلتٝا١ْ ي١ ١ٖض ئ١ط١ض ي١ّ ٜاغا١ٜزا ز٠غت ث

َٝج١ض اْس٠ٚٚ، ٠ٚ بـ١ٖؤٟ ت١ْ١َ١ن١ٜاْـ٠ٚ١ خا١ْْؿـري نـطإٚ يـ١ )      َٞ، يـ١   41ن١ ت١َ١ْٞ خا١ْْؿٝٓٝٝإ ت %( بـ
َٝو    51) َٟ نؤَــ١َي َٜــت، نــْٛه١ ْــانط َٜهس٠نــ١ٜٚٔ بؤٜــإ سٝػــاب بهط َٞ، ئــ١ٚ ْٝػــب١ٜ١ٟ نــ١ ي١غــ١ضٟ ض %( بــ

َُٜٞ نٛضزغتإ ي١ َٝت، ظؤض       ٖاٚٚاَلتٞ ١ٖض َٝهٝـإ ْـ١ب ب١ض ط١ٚض٠ٜٞ ت١َـ١ْٝإ ع١قٛبـ١ٜإ بـس٠ٜٔ ٚ ٖـٝض زاٖات
 غٛثاؽ.

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝؿ١ٚا ر١ضَٛٚ.  ناى ث
َٝؿ١ٚا تٛرٝل َػسٜس: َٜع ث  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ ب١ضنـاَٚإ ضٕٚٚ ْٝـ١ ب١ضاغـيت قػـ١ ي١غـ١ض نـٞ ز٠نـ١ٜ        َٝؿـو      ئ ٔ ٠ٚنـٛ ئ١ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َإ، زٜـاض٠ ث
ٌَ بـؤ طفتٛطـؤ، ٠ٚ ئ١طـ١ض      َٜت ب١ ئ١غـ ب١نؤٟ ز٠ْطٞ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ بط ٜاض زضا ن١ ضاثؤضتٞ ٖاٚب١ف بهط
َٜعاْـ١ٟ ٠ٚنـٛ يٝصْـ١ٟ ٖاٚبـ١ف          َٝؿـٓٝاضا١ْٟ نـ١ ئـ١ٚ ب١ض  َٞ به١ٜٔ ي١ ضاثؤضتٞ ٖاٚب١ف ئـ١ٚ ث َٝب١د ئ١َ١ د

  ٚ َٝٝــسا ْٝــ١، ن١ٚاتـ١  َٝؿــٓٝاضٟ   نطزٜـإ ت َٝؿــٓٝاضنطا، ث َٞ ث َٜهٞ تـط َــازاّ ئــ٠ٚ١ٟ نـ١ غــ َٜٝٛػــت ز٠نــات دــاض ا ث
َٞ طفتٛطــؤ          َٜتــ١ ز٠ْطساْـ٠ٚ١، نـ١ خطاٜــ١ ز٠ْطساْـ٠ٚ١ ئـ١ٚ نــات ب١ضنـاَٚإ ضٕٚٚ ز٠بـ يٝصْـ١ٟ ٖاٚبـ١ف، خبط
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    َٞ ًَٞ ضاثــؤضتٞ َٛؾــت١ض٠ى ز٠نــ١ٜٔ، ئــ٠ٚ١ ئــ١ٚ غــ ي١غــ١ض نــٞ ز٠نــ١ٜٔ، بؤٜــ١ ئ١طــ١ض طفتٛطــؤ ي١غــ١ض ئ١غــ
َٝؿٓٝاض٠ٟ َٞ قػ١ ي١غ١ض ئ١ٚ َازز١ٜ٠ به١ٜٔ ن١ ي١ ضاثؤضتٞ َٛؾت١ض٠ى ٖات٠ٚٛ، ئ١ط١ض قػـ١   ث َٝٝسا ١ْٝ، ز٠ب ت

َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، غٛثاؽ. َٜٝٛػت١ بٝسا١ٜت ئ٠ٚ١ خبط َٝؿٓٝاض٠ن١ف ز٠ن١ٜٔ ث َٞ ث  ي١غ١ض غ
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝــ٠ٛ ئــاظازٕ خــؤٟ ي١ضاغــتٝسا ضاثــؤضتٞ ٖاٚبــ١ف بؤتــ َٟ ئ َٜو ٠ٚضز٠طــري َٝؿــٓٝاض ١ ئ١غــاؽ، بــ١اَلّ ئــ٠ٚ١ ٠ٚنــٛ ث
ًَٞ ضاثؤضت١ن١ ز٠ن١ٕ، ر١ضَٛٚ ناى عبساي١ًٟ ١َال ْٛضٟ.  ت١ئٝسٟ به١ٕ، ٜإ ت١ئٝسٟ ئ١غ

َٜع عبساي١ً حمُس ْٛضٟ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــامن ١ٖ      ــ١ضيإ خ ــاضٟ ث َٝري زاٚان ًَ ــاب ــ١ض٠ْر ٚ ب ــ١َإ غ ــٝـ ٖ ــتٝسا َٓ َٝهٞ ظؤض   ي١ضاغ ــ١َي ــتٝسا نؤَ ــ١، ي١ضاغ ٜ
َٞ، ي١ بٛاض٠ دٝادٝاناْسا ب١ سٛنُٞ ئـ٠ٚ١ٟ   َٞ، ٜاخٛز ي١ ع١غه١ضٟ ب ر١ضَاْب١ض ١ٖٕ دا ي١ غًهٞ ١َز٠ْٞ ب

َٝهٞ ط١ٚض٠ زا١َظضإٚ، ٠ٚ ن١ ت١َ١ْٝإ ط١ٜؿتؤت١ بـؤ صيْٛٚـ١ بـ١ )    ٍَ نـ١   ١ٖ69ض ي١غ١ض٠تا٠ٚ ي١ ت١َ١ْ ( غـا
َٝري )  11( غاَي١ تـا ) 5إ ن١َ١ )خا١ْْؿري نطإٚ، ب١اَلّ بط ٟ خع١َت١ن١ٜ ًَ ( غاَيٝؿـ١، ٜـ١عين   14( غـاَي١، بـاب

َٞ ْـ١زضا٠ٚ، ٚاتـ١ تـؤ ١َبـس٠ئٞ              َٝهٝـإ ثـ ئ١َ١ ئ١ٚإ خا١ْْؿري نـطإٚ، بـ١اَلّ زٚاتـط ٖـٝض سـ١م ٚ ٖـٝض َار
َٝو ن١ خع١َتٞ نطز٠ٚٚ ي١غ١ض ئ١ٚ ب١َٓا١ٜ ْٝـ١   َٟ ب١ ن١غ َٝري ئ١ّ َار١ ن١ ز٠زض ًَ َٝساْٞ خا١ْْؿٝٓٝـ باب ث

ٍَ، ٜـإ ) 5بـؤ صيْٛٚــ١ يـ١ )  نـ١   ٍَ، ٜـإ ) 11( غــا ٍَ خعَـ١تٞ نــطز٠ٚٚ، ي١غـ١ض ئــ١ٚ ب١َٓاٜـ١ نــ١    31( غــا ( غــا
َٞ، ٜـ١عين بـ١بط ٚاٟ َـٔ       َٜـص٠ٟ خع١َت١نـ١ب َٝساْٞ َار١ن١ف ي١غ١ض ب١َٓاٟ ض َٞ ث خع١َتٞ نطز٠ٚٚ، ٚات١ ز٠ب

َٜٝٛػت ز٠نات ٠ٚنٛ ث١ضيإ خإ ثٝؿٓٝاضٟ نـطز، طفتٛطـؤنطزٕ ي١غـ١ض ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ بهط      َٜتـ١ ب١َٓاٜـ١ى بـؤ    ث
َٞ بؤ صي١ْٚٛ الٟ ن١َٞ خع١َت ب١ ) ١ٜ٠َٛٝنٞ ب١ٓض٠تٞ ز٠ؾ َٝؿ١ٜ١ ب١ؾ ٍَ زٜـاضٟ  5ناض٠غ١ضنطزْٞ ئ١ّ ن ( غا

َٝو بؤ صي١ْٚٛ ) َٜت، ي١زٚاٟ ئ٠ٚ١ بؤ ١ٖض غاَي َٝو، 11بهط َٜت بؤ ١ٖض غاَي %( بط ٟ ئ١ٚ ز٠ضَاَي١ٚ َٛن١ٜ١ زابٓط
َٝو ) ٍَ، ٜإ )6بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ١ط١ض ن١غ 7ٍَ( غا َٞ زٚاتـط يـ١ ١ْتٝذـ١زا        ( غا َٜو خعَـ١تٞ نطزبـ ، ٜإ ٖـ١ض نـ١ْس

٠َٟٛٝ ٜاغـاناْٞ تـط بـ١          َٝت٠ٚ١، بؤٜـ١ ٖٝـٛازاضّ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜف ٖاٚؾـ َٓٝ ب١ض١َٖٞ ئ١ٚ َاْسٚٚب١ْٟٚٛ خؤٟ به
َٝو             َٜـت، نـْٛه١ ب١ضاغـيت خـٛا قـ١بٍٛ ْانـات خـ١َيهاْ َٝؿـ١ٜ١ بهط َٟ، ٠ٚ َٛعاي١دـ١ٟ ئـ١ّ ن ١َٓٝثـ١ض  خطاثٞ ت

ٍَ ٚ )14ئ١ط١ض ) َٞ ض٠ٚاْبـٝين ئ١َـ١ ب١ضاغـيت        11( غا َٝهٞ ثـ َٞ زٚاتط تـؤ ٖـٝض َـار ( َاْطٝـ خع١َتٞ نطزب
َٝت، غٛثاؽ. َٞ خ١َٞ ئ١ٚاْٝؿُإ ب ١َٜٓضٟ ئ١ٚاْٝؿري ي١ ث١ضي١َاْسا ز٠ب ْٛ ١َُٝ  ْاع١زاي١ت١ٝ، ١ٜعين ئ

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝؿـٓٝا      َُٝـ١ ز٠خي١ٜٓـ١          باؾ١ نـاى عبسايًـ١ بـ١ؽ ئ١َـ١ ث َٞ ت١ئٝـسٟ نـطز بـ١ ت١ئهٝـس ئ ضٟ د١ْابتـ١ ئ١طـ١ض نـ
 ز٠ْطسإ ٚ س١قٝؿ١، ناى غ١ض١ْٖط ر١ضَٛٚ.

َٜع غ١ض١ْٖط رطز حمُس:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٞ ي١الّ ئ١ٜٚـ ١َغ١ي١ٟ خع١َت١، ئاٜا ١َغ١ي١ٕ ئـ١ٚ خع١َتـ١ بـ١ خعَـ١تٞ      َٝو ن١ ثطغٝاض ب ٚاي١ً َٔ ؾت
ــٞ   ــاٚ ٠ٚظاض٠ت ــٞ ْ َٝهٞ ظؤض      رٝعً ــ ــ١ ب١ؾ ــ٠ٚ١بري ن ــازاضٟ ئ َٞ ئاط ــ ــ١ ز٠ب َُٝ ــْٛه١ ئ َٟ؟ ن ــط ــ١شَاض ز٠ن ــاٚخؤ ٖ ْ

َٞ يــ١    3119ب١تاٜبـ١تٞ يــ١زٚاٟ غـاَيٞ )   َٝػـتاف ض٠ْطــ١ بـ١ضز٠ٚاّ بــ َُٝٛاٜـ١ ٖــ١تا ئ َٝهٞ ظؤض ٠ٚ ث (٠ٚ٠ خــ١َيهاْ
َٝـ ٖاتٓٝـإ بــؤ         َٝؿـ١ُضط٠ٚ١ ٖات١ْٚٛتــ١ غـ١ض ٠ٚظاض٠تـٞ ْــاٚخؤ، ئاٜـا ئــ١ّ خع١َتـ١ خعَـ١تٞ ثــ  ٠ٚظاض٠تـٞ ث

َٜتـ٠ٚ١؟ ٜـإ ٖـ١ض ئـ١ٚ خع١َت١ٜـ١ نـ١ يـ١ْاٚ ٠ٚظاض٠تـٞ ْـاخؤزا نطزٜٚٚاْـ١، خعَـ١تٞ             ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ ز٠طط
َٜتـ٠ٚ١، نـْٛه١ ئٝؿـهاي١ٝتٞ           َٞ ضٕٚٚ بهط َٝهـ١ بـ١ض٠ئٞ َـٔ ز٠بـ رٝعًٞ ْاٚ ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤٜـ١، ئ١َـ١ ١َٚظٚع

َٜعٜـ بــ١ ٚضزٟ ئاطاٜـــا      َُٝٛاٜـــ١ ئ١ْــساَاْٞ يٝصْـــ١ٟ ْــاٚخؤٟ بـــ١ض  ٕ يــ١ّ ١َغـــ١ي١ٜ١،  زضٚغــت نــطز٠ٚٚ، ث
َٝهٞ تط ١َغ١ي١ٟ ) ٍَ خع١َت ٚ ئ١ٚ ْٝػب١ت١ٜ١ ن١ ي١ َٛٚنـ١ٚ ز٠ضَاَيـ١ زٚاٟ خا١ْْؿـٝين    ١َ15ٚظٚع ( غا

١َُٝ ٖـ١ََٛٚإ ز٠ظاْـري   15زٚاٟ ) َٝؿو ئ ٍَ ز٠تٛأْ ٠ٚضٟ بططٕ َْٛت١غٝبٝين ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ، زٜاض٠ ث ( غا
٠َٛٝف نؤت١ز٠ض٠ ٠ٚ ٚ ناض١َْـساْٞ ٠ٚظاض٠تـٞ ْـاٚخؤ ٚ ئاغـاٜـ     ئ١ٚ ١َٚظٚع١ قػ١ٟ ي١غ١ض نطا٠ٚ، ٠ٚ ب١ٚ ؾ

١ٜ٠َٛٝ ٠ٚضٜإ ططت٠ٚٛ ن١ ئ١َ١ زٚاٟ ) ٍَ خع١َت بـ١ ) 15ب١ٚ ؾ َٝػـتا ٠ٚنـٛ     81( غا َٜٔ ئ %( خا١ْْؿـري ز٠نـط
َٝٞ   61ز٠ٜبٝٓري يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ئ١ّ شَاضا١ْٜإ ز٠غـت نـاضٟ نـطز٠ٚٚ، نطزٜٚٚاْـ١ بـ١ يـ١ )       %( ٜـ١عين بـ١ث

َٝهٞ ظؤض زابــ١ظ٠ٜٛ، ٜــ١عين يــ١ )خع١َت١نــ١، بــ١بط ٚاٟ َــٔ ئ١َــ١ ْٝػــب١ %(، ٜــ١عين يــ١ 61%( بــؤ يــ١ )81ت
َٜــت، ٠ٚ يــ١ )31) َٞ بــؤ بهط َٝسانــ٠ٚ١ْٟٚٛ ز٠بــ ( غــاَيٞ 15%( بــؤ خعَــ١تٞ )61%( زابــ١ظ٠ٜٛ بــ١بط ٚاٟ َــٔ ث

َُٝـ١    َٟ ب١ ١ٖض غٝػ١ٜ١ى نـ١ ئ َٜت٠ٚ١، ئ١ّ ض٠ق١َا١ْ ز٠غت ناضٟ بهط َٞ ئ١َ١ ب١ضظبهط ب١بط ٚاٟ َٔ ن١َ١ ز٠ب
َٝط  ٠ َٛت١رٝل بري ي١غ١ضٟ، غٛثاؽ.بتٛاْري ي

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ناى ناضٚإ ر١ضَٛٚ.
 

َٜع ناضٚإ قاحل اظيس:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝه١ خـ١ضٜهٞ ئـ١ٚ             َُٝـ١ ظٜـاتط يـ١ غـاَي بطاز٠ضاْٞ يٝص١ْٟ ْاٚخؤ ٚ ٚابـعامن يٝصْـ١ٟ ٜاغـاٜٞ ؾـا١ٜزٟ ئـ٠ٚ١ٕ ئ
َٝو يـ١ ئٝػـتشكاقاتٞ       ثطؤش َٝٓاٟٚ ئـ٠ٚ١ب٠ٚٛ نـ١ بتـٛاْري ب١ؾـ ١ٜ٠ٜٔ، ٠ٚ ئ١ٚ ثطؤش١ٜ٠ ١َٖٛاضنطز١ٜ٠ٚ١ْ ي١ ث

        َٞ َٞ ز٠بـ َُٜـإ يـ َٝػـتا ب١ضاغـيت طٛ َٝع٠ناْٞ ئاغاٜؿٞ ْاٚخؤ ر١ضا١ّٖ به١ٜٔ، ب١اَلّ ئـ٠ٚ١ٟ نـ١ ئ ناض١َْساْٞ ٖ
ٍَ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ٚ، ٠ٚظاضتٞ ْاٚخؤ ١َُٝ ن١ْسٜٔ داض ي١ط١ زاْٝؿتُٓإ نطز٠ٚٚ، ن١ْسٜٔ دـاض   ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ئ

١َُٝ خؤَإ يٝص١ْٟ ْاٚخؤ ن١ٜٓٚٛت١ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ، ن١ْسٜٔ داض ت١نًٝفُإ نـطز٠ٚٚ   ي١غ١ض ئ١ٚ ثطغ١ ئ
َٜهٞ َٛعتــ١زًٜٝإ  َٝػــتا يٝصْــ١ٟ ْــاٚخؤ ٚ يٝصْــ١ٟ ٜاغــاٜٞ ناض٠غــ١ض َٜو بسؤظٜٓــ٠ٚ١، ئ يــ٠ٚ١ٟ نــ١ ناض٠غــ١ض

َٝٛإ  َٝٛإ سه١َٛت ٚ ي١ ْ َٞ زؤظ٠ٜٛت٠ٚ١ ي١ ْ َٝب١د َٞ ئ١ٚ ئًٝتعا١َ د ث١ضي١َإ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ن١ سه١َٛت بتٛاْ
َٝؿٓٝاض٠ ت١قطٜب١ٕ ثٝؿـٓٝاضٟ ظؤضبـ١ٟ بطاز٠ضاْـٞ يٝصْـ١ٟ      َٝؿٓٝاض٠ٟ ناى امساعٌٝ نطزٟ، ئ١ٚ ث بهات، ئ١ٚ ث
َٞ بهـات، ئ١طـ١ض ١َغـ١ي١ن١     َٝب١د َٞ ئًٝتعا١َن١ٟ د َٜه١تري بؤ ئ٠ٚ١ٟ سه١َٛت بتٛاْ ْاٚخؤ ب٠ٚٛ ي١غ١ضٟ ض
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َٝت١ غ١ض  َٝع٠ناْٞ ب َٝت، ٠ٚ ٖ َٜهٞ ظؤض باف ْاب َُٝٛا١ٜ زٚاخػتين ناض َٟ َٔ ث ئ٠ٚ١ٟ ن١ ئ١ٚ ١َغ١ي١ٜ١ زٚا ن١ٚ
َٟ ناتـ٠ٚ١،       َٜٞ ئ٠ٚ١ٜـ١ خـؤٟ ْـٛ َٜٞ ئ٠ٚ١ٕ ن١ ب١اضغيت ٠ٚ ب١تاٜب١تٞ ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤف نـا٠ٚض  ْاٚخؤ نا٠ٚض 

ـَٝـ  َُٝــ١ بــ١ خؤتــإ ز٠ظاْــٔ دؤض٠ٖــا ت١َــ١ٕ ٚ، دؤض٠ٖــا خــ١َيو ن١ٚتؤتــ١ ْــاٚ ئــ١ٚ ٖ ع٠ٚ ن١ٚتؤتــ١ ْــاٚ ئــ١ٚ ئ
َٝػتا خؤٟ ب١ ئ١نازضيٞ بهات ز٠ضنـٛٚاْٞ ١َعٗـ١ز ٚ ظاْهـؤ ٚ ٖـ١ض     ي٠ٚظاض٠ت١، ئ١ٚ ٠ٚظاض٠ت١ بؤٟ ١ْ ٛا١ٜ تا ئ

َٜٝٛػـيت    َٝـع٠ ث َٝبط١ٜٔ ن١ ئ١ٚ ٖ َٞ ي٠ٚ١ ت ١َُٝ ب١ضاغيت ز٠ب َٝو، بؤ١ٜ ئ َٞ ث١ًٟ ٠ٚظٜفٞ تاظ٠ بسات ب١ خ١َيه ١ْب
َٜهٞ َٛعتـ١زٌٜ،       ب٠ٚ١ ١ٜ١ٖ ئـ١ٚ ثـطؤش٠ ٜاغـا١ٜ بـؤٟ ٖـ١َٛاض      َٟ، ٖـ١ض٠ٖٚا ناض٠غـ١ض َٜتـ٠ٚ١ ٚ زٚا ْـ١خط بهط

َُٝٛاٜــ١ ئــ١ٚ     َٜــت، َــٔ ث ٠َْٛٝــس٠ نــ١ْسٜٔ ضؤش٠ طفٓٛطــؤ ي١غــ١ض ئــ١ٚ ثطغــ١ ز٠نط َآَا٠ْٚــسٟ نــطا٠ٚ، يــ١ٚ ْ
َٝو ت١َ١ْٞ ب١ غـااَل   َٟ ن١ خ١َيه َٜص١ٜ٠ٟ ن١ زاْطا٠ٚ ١ّٖ سٝػاب بؤ ئ١ٚ ت١ْ١َ١ بهط َٝٞ ئ١ٚ ض ١َغ١ي١ٜ١ ب١ث

َٝع٠ بؤ زضٚغت بـ٠ٚٛ، نـ١ َاْـسٚب٠ٚٛ، ٖـ١ض٠ٖٚا     ن٠ٚٛ، ١ّٖ خ١َي َٝو ئٝػتشكاقاتٞ ي١ْاٚ ئ١ٚ ٖ َٝو ن١ نؤ١ََي ه
َٝؿـٓٝاض٠ٟ ٖـ١ضزٚٚ يٝصْـ١ٟ ٖاٚبـ١ف بتـٛأْ ئـ١ٚ ثـطؤش٠ ٜاغـا١ٜ             َٞ، نـٛاض ث َٝطاٟ ئ٠ٚ١ بؤت٠ٚ١ ن١ بـ١ٚ غـ د

َٝع٠ناْٞ ْاٚخؤ ي١زٚاٟ غاَيٞ ) اض٠ ز٠ن١ٕ، َـٔ  (٠ٚ٠ يٛيٞ ئ١ٚ ق١ض١ٖ1991َٛاض ن٠ٚ١ٜٓ١ ظؤض١ٜٟٓ ظؤضٟ ٖ
َٝؿٞ ) َُٝٛا١ٜ ن١ّ ي١ٚا١ْ ي١ شٜاْسا َإٚ ن١ ي١ ث َٝع٠ناْٞ ْـاٚخؤزا يـٛيٞ ئـ١ٚ ٜاغـا١ٜ بهـ١ٕ،      3114ث ( ي١ ٖ

َٝؿـٓٝاض٠ٟ نـ١        َٝٞ ئـ١ٚ ث َٜتـ٠ٚ١ بـ١ث َٜت ٚ غٝاغ١ٜ١نٞ تـاظ٠ بسؤظض َِٝ خؤؾ١ ئ١ٚ ١َغ١ي١ٜ١ زٚا ١ْن١ٚ بؤ١ٜ ث
َٟ ٖــ١َٛٚ ال١ْٜــ١  َٝؿــُٛا١ٜ بتــٛاْط َٜٔ ٚ ٖــ١َٛٚ ال١ْٜــ١نإ يــ١ٚ نــاى امساعٝــٌ نــطزٟ، ث نإ رــ١ضاَؤف ْــ١نط

َٟ، ظؤض غٛثاؽ.  َٝهٝإ ب١ ب١ضن١ٚ  َٛغت١س١قات١ ؾت
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ناى عبسايطظئ ر١ضَٛٚ.
 
 

َٜع عبسايطظئ سػري ابابهط:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــ١َٛاضٟ    ــري ٖ َٜ ــ١ ز َُٝ ــ١ ئ ــيت ن ــؤيٝؼ      ب١ضاغ ــاٜـ ٚ ث ــاْٞ ئاغ َٝع٠ن ــ١ ٖ ــ١ ن ــؤ ئ٠ٚ١ٜ ــ١ٜٔ ب ــا١ٜ ز٠ن ــ١ّ ٜاغ ئ
َٜري غ١ٜطٟ ز٠ن١ٜٔ ئ٠ٚ١ خؤٟ ي١خؤٜسا ت١بٝعاتٞ َايٞ ١ٖٜـ١، ز٠بٛاٜـ١    ئٝػتٝفاز٠ٟ ظٜاتط به١ٕ، ب١اَلّ ن١ ز
َٝؿـٓٝاضا١ْ             َٝـط٠ ئـ١ٚ ث َٝـ ئ َٝـط٠، ز٠بٛاٜـ١ ثـ َٝػـتا ي َٝؿٓٝاضا١ْٟ ن١ بـ١ض ٟٚٚ يٝصْـ١ٟ ٖاٚب١ؾـٞ نطزٜـ١ ئ ئ١ٚ ث

َٜهه١ٚتبا١ْ، ت١ْػٝكٞ نطزبا، تـ١ٚرٝل  ب١ض ٚ ٍَ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ قػ١ٜإ نطزبا، ض ٟٚ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ نطزبا، ي١ط١
َٝؿـٓٝاض٠ٟ نطزبـا، نـْٛه١ ئ١َـ١ خـؤٟ ي١خؤٜـسا بـ١ ٠ٚظاض٠تـٞ زاضاٜٝـ٠ٚ١               َٝـط٠ ئـ١ٚ ث نطزبا، ئٝٓذـا ٖاتباْـ١ ئ

َٝهطزْٝـ بـ١ ٠ٚظاض٠تـٞ ْاٚخؤٜـ٠ٚ١ ث٠ٜٛ١غـت١، ئـ٠ٚ١ ئَٝ       َٝبـ١د َٝري ي١غـ١ضٟ      ب١غوا٠ٚ ٚ، د ًَـ َٝـط٠ نـٞ ب ُـ١ ي
َٝري، ئ١َـ١ زٚا خبـ١ٜٔ ٖـ١ض خطاثـ١ زٚا ١ْخـ١ٜٔ دـ١ْابٞ          َٝت نـٞ ز٠َيـ َٝٞ ضاظٟ ١ْب ئ١ط١ض ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ي
ــٞ            ــ١بٝعاتٞ زاضاٜ ــْٛه١ ت ــ١، ن ــ١ٜٔ ئ١َ َٞ زٚا خب ــ ــٞ ز٠ب ــؤٟ ٚت ــ٠ٚ١ٟ خ ــ١ ضْٚٚهطزْ ــؤٟ ي ــتا خ َٝػ ــط ئ ٠ٚظٜ

َٝط٠ ي١ ١َٓٝ ئ َٝـ ب َٜت٠ٚ١، ئ١َا١ْ ز٠بٛا١ٜ ث َٜهه١ٚتباْـ١، ئٝٓذـا      ١ٖضز٠طط ٍَ ئـ١ٚ ض ٍَ ئ١ٚ قػ١ٟ نطزبـا، ي١طـ١ ط١
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َُٝإ  َٝهٞ باؾ١، ظؤض ث َٞ ز٠ن١ّ، زٚاٟ ئ٠ٚ١ ئ١َ١ ؾت َٝط٠ ئ١ٚ قػا١ْ نطزبا، َٓٝـ ب١ضاغيت ثؿتٝٛاْٞ ي ١َُٝ ي ئ
١َُٝ ز٠نـ١ٕ نـ١    َِٜ، نْٛه١ خؤٜإ ظؤض زاٚا ي١ ئ َٝعٟ ثؤيٝؼ ٚ ئاغاٜـ ي١ ١ٖض َٟ بؤ ئ١ٚ ٖ باؾ١ ن١ ئ٠ٚ١ بهط

َٜٔ،        ئ١ٚ ٜا َٞ بهـ١ٜٔ ٚ خا١ْْؿـري بهـط َُٝـ١ ظؤضٜـإ ئٝػـتٝفاز٠ يـ َٟ ئ َٝط٠ ١َٖٛاض بهط َٝطام ١ٜ١ٖ ي غا١ٜٟ ي١ ع
 ب١اَلّ ز٠بٛا١ٜ ئ١ٚ يٝص١ٜ١ْٟ ١ٜ١ٖ ي١ط١ٍ ٠ٚظاض٠ت قػ١ٜإ نطزبا، ظؤض غٛثاؽ.

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ٖاش٠ خإ ر١ضَٛٚ.
 

َٜع ٖاش٠ غًُٝ  َكطأ٢:إ ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝط٠ ْٛٚغطا٠ٚ ) َٝبِٝٓٝ ي١غ١ض ئ٠ٚ١ ١ٜ١ٖ ي َٝهٞ  ناف١ املدككات ، َٔ ت١ْٗا ت ١ٜعين ب١ ت١ئهٝس ١َٖٛٚ قـاْْٛ
َٝـت، ٜـإ ئـ٠ٚ١ٟ )قـ٣ٛ االَـٔ           نافم١ املدككمات    ت١قاعٛزٟ ) َٟ، ئ١طـ١ض و قـاْْٛٞ تـ١قاعٛزٟ َـ١ز٠ْٞ ب ْـازض

َٝت، ٜإ ١ٖض ت١قاعٛز١ٜايساخًٞ َٞ ٖـ١َٛٚ َٛخ١ق١قـات١نإ   ( ب َٝو ت١قاعٛز ز٠ب َٝو ن١ ن١غ َٝت، نات نٞ تط ب
َٜت بؤ صي١ْٚٛ ١َٚقٝعٞ دٛططار١ٝ، ١َالبؼ، ت١عاّ، ئ١ٚا١ْ ١َٖٟٛٚ ئـ١ٚ َٛخ١ق١قـات١ٜ١ نـ١ يـ١      ٠ٚضْاطط
َٜت، ١َٚقٝعٞ دٛططاؼي بؤ ٖاتٛنؤ١ٜ، ١َالبؼ بؤ دٌ نط ١ٜٓ، ب١ضاغـيت ئـ١ٚ    بط ٟ ئٝؿهطزْٞ ئ١ٚ ن١غ١ ز٠زض

َُٝٛاٜـ١ ئـ١ٚ      َٛخ١ق١قا َٝو، بؤٜـ١ َـٔ ث َٜت ب١ ٖٝض ن١غـ تا١ْ ي١ ناتٞ ت١قاعٛزٟ ئ١ٚ َٛخ١ق١قاتا١ْ ْازض
َٝري )      ًَـ َٝـت ب َُٝـ١ ْاب َٜـت ئ َٜو َٛخ١ق١قـاتٞ ئ١غاغـٞ    نافم١ املدككمات ،   َٛخ١ق١قاتا١ْ زٜـاضٟ بهط ١ْٖـس

َٞ ئ١ٚاْـ١          َٝت ز٠بـ ت١سسٜـس  ١ٜ١ٖ ظ٠ٚد١ٜ١ٝ، َٓساَي١، ؾـ١ٖاز١ٜ٠، ْـاظامن ئ١طـ١ض َٛخ١ق١قـاتٞ تـطٜـ ٖـ١ب
َٜتــ٠ٚ١، بؤٜــ١ )   َٟ نــ١ يــ١ناتٞ تــ١قاعٛزٟ ٖــ١ّ خعَــ١تٞ َــ١ز٠ْٞ ٚ خعَــ١تٞ ع١غــه١ضٜـ ز٠ٜطط نافمم١ بهــط

َٜت ي١ط١ٍ ضاتيب ئٝػُٞ، غٛثاؽ.املدككات   َٝط٠ زابٓط َٞ ي َُٝٛا١ٜ ١َٖي١ٜ١ ْاب  ث
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ناى دالٍ ر١ضَٛٚ.
َٜع دالٍ عًٞ  عبساي١ً: ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت، ١َغ١ي١ٟ نـ١ يـ١ خـاَيٞ     َٞ ٚ ؾ١راف ب َٞ ٚ ئاؾهطا ب َٝت ب١ضاغيت ب١ ضْٚٚٞ ب َٟ ز٠ب زٜاض٠ ن١ ٜاغا ز٠ضز٠نط
َٜـص٠ٟ )  َٞ ب١ض َٟ بـ١ٚ ١َضدـ١ٟ خعَـ١تٞ ٜاغـاٜٞ تـ١ٚاٚ           ١ٜ81ن١َسا ز٠َي َٞ زٜـاضٟ بهـط %(، ٜـ١عين ئ١َـ١ ز٠بـ

َٞ، ئ١ٟ بؤ ئ١ط١ض ) َٜٓسٜـ٠ٚ١، ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١     %( ١ْٝ 81نطزب َٜع ناى امساعٝـٌ خٛ َٝؿٓٝاضا١ْ ١ٜ١ٖ ن١ ب١ض  ئ١ٚ ث
َٜـص٠ٟ )        َٞ ئ١شَاض نطزْٞ َاؼي خا١ْْؿٝين بـؤ ثـؤيٝؼ ٜـإ بـؤ َرياتطط٠ناْٝـإ بـ١ ض َٞ بـؤٟ   81ن١ ز٠َي %( ز٠بـ

    َٞ َٞ، نْٛه١ ئ١ط١ض خع١َتٞ ٜاغـاٜٞ تـ١ٚاٚ ْـ١نطزب َٟ ب١ٚ ١َضد١ٟ خع١َتٞ ٜاغاٜٞ ت١ٚاٚ نطزب ئٝعار١ بهط
َٟ ز٠ضَاَيـ١ف ١ٖٜـ١       81ؤٕ )ن َٝطري٠، ١ْٖـس َٜو ز٠ضَاَيـ١ ١ٖٜـ١ دـ %( ٟ ز٠ز٠ٜيَت، ئ١َ١ ١ٜى، زٚٚ زٜاض٠ ١ْٖس

َٝطري٠ ٠ٚنٛ ٖاش٠ خإ باغـٞ نـطز، ١َغـ١ي١ٕ ز٠ضَاَيـ١ ١ٖٜـ١ ختٛض٠ٜـ١، َـ١ٚقٝعٞ دٛططارٝـ١، خٛاضزْـ١،           ْاد
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َٝطري٠نإ ١ٜعين )اغيدككات  َٟ طؿت ز٠ضَاَي١ د َٞ بٛتط َٞ يـ١ ت١ضد١َٛنـ١ ب١ضاغـيت    ئ٠ٚ١ زٚٚ ايجابت١ ز٠ب ، غ
ــ١        َٞ ي ــ١نطاب ــ١ضز ْ ــؤ خ ــ١بٜٛٚإ ب ــاٚاظٟ ن١َي١ن َٝو دٝ ــ١ضد ــ١ َ َٞ ب ــ ــ١زا ز٠َي ــ١ نٛضز١ٜن ــِٓ ي ــ١ى ز٠بٝ ١َٖي١ٜ

( َٞ َٝو دٝـاٚاظٟ ن١َي١نـ١بٜٛٚإ بـؤ       بؿطط عسّ قطف ، ع١ض٠ب١ٝن١زا ز٠َي َٟ بـ١ َـ١ضد َٞ بهـط ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ز٠ب
َٜ َٞ ز٠ط١ض  َٞ، ١ْنطاب َٜت، ١ْى ١ْنطاب َٝهٞ طـ١ٚض٠ٚ٠، ظؤض     َانٞ  ت٠ٚ١ بؤ )خ١ضز ١ْنط ئـ٠ٚ١ ز٠ن١ٜٚٓـ١ غ١َيـ١ت

 غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ناى زَيؿاز ر١ضَٛٚ.
 

َٜع زَيؿاز سػري قازض:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ طَٛـإ ئـ١ٚ َـازز٠ٟ )        َُٝـ١ زاٜـ١ بـ َٞ خاَيـ١ زٜـاض٠     (، ١َٖٛاضنطز١ْنـ 44ئ٠ٚ١ٟ ي١ب١ض ز٠غـيت ئ ١ٟ تـ١ْٗا غـ
%(، َٔ ثطغـٝاض٠ن١ّ ئ٠ٚ١ٜـ١ ١ٜنـ١ّ    81%، 71%، 61يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ئ١ٚ خااَل١ْٟ تطٜؿٞ ئٝعار١ نطز٠ٚٚ )

َٝٞ ٜاغـاٟ          َٝـو بـ١ث َٔ ثؿتطريٟ ٖاٚض ٜهامن ز٠ن١ّ ث١ضيإ خإ ٚ نـاى عبسايًـ١، نـ١ ت١َـ١ْٞ خا١ْْؿـٝين نات
َٝو ت١َ١ْٞ ط١ٜؿت، نْٛه١ ت١َ١ْٞ خا ١ْْؿـٝين دط١يـ٠ٚ١ٟ خعَـ١ت، ت١َـ١ْٝـ ططْطـ١،      خا١ْْؿٝين ن١غ

        َٞ ــ١ب ــت ب َٝ ــ١ٚاٚ نطزب ــٝٓٝإ ت ــ١ْٞ خا١ْْؿ ــ١ٟ ت١َ َٟ، ئ١ٚاْ ــط ــاز به ــؤ ظٜ ــٞ ب ــ١ٚ ر١ق١ض٠ؾ ــ١ ئ َُٝٛاٜ ــ١ ث بؤٜ
َٜت، بـؤ؟ غـ١ب١به١ ئ٠ٚ١ٜـ١         81ض٠ناٚنطزْٞ خعَـ١تٞ غـااَل١ْ )   َٞ بـسض %(ٟ َٛٚنـ١ٚ طؿـت ز٠ضَاَيـ١ناْٝإ ثـ

َٞ،         ١َبس٠ئٞ خا١ْْؿٝين ت١ْ١َ١ دط١ي١ يـ١ غـايَ   َٝـو تـ١قاعٛز ز٠بـ َٝو يـ١ زْٚٝـا نات ٞ خعَـ١ت، ٜـ١عين ن١غـ
َٝو  َٝؿو ناضٟ تطٜؿٞ نطز٠ٚٚ، ناضٟ طؿيت نطز٠ٚٚ، ناضٟ خاغٞ نطز٠ٚٚ، ١ٜعين ئ٠ٚ١ ١ْٝ ن١غ نْٛه١ ئ١ٚ ث

َٝت١ )  َٞ           ١ٖ69تا ط١ٜؿـتب َٞ ٚ ْـ١تهطزب َٞ، يـ١ زْٚٝاؾـسا خا١ْْؿـٝين نـاضت نطبـ َٜهٞ ْـ١نطزب ( غـاَيٞ ٖـٝض نـاض
َٜـٞ، ٜـ١عين ئـ٠ٚ١ يـ١ زْٚٝـا ١َعًَٛـ١،        ت١َ١ْت ط١ٜؿت١ غ ٍَ خا١ْْؿـري ز٠نط ين قاْْٛٞ خا١ْْؿٝين ٠ٚى غا

 َٞ َٝت خع١َتت نطزبـ َٞ  ،١ٜعين ت١َ١ْٞ خا١ْْؿٝين ئ١ط١ض ط١ٜؿتب َٜٝٛػـت١      ،ْـ١نطزب َٟ، بؤٜـ١ ث ٜـ١عين ز٠نـط
َٟ دط١يـ١ يـ١ٚ ْٝػـب١تا١ْٟ نـ١ زاْـطا٠ٚ، ئ١ٚاْـ١ٟ ت١َـ١ْٞ خا١ْْؿـٝٓٝإ تـ             َٝط٠ ئـ١ٚ خاَيـ١ ض٠نـاٚبهط ١ٚاٚ ي

َٞ ض٠ناٚنطزْٞ غااَلْٞ خع١َت ) َٟ، ظؤض غٛثاؽ.81نطز٠ٚٚ ب١ب َٞ بسض  %(ٟ َٛٚن١ٚ طؿت ز٠ضَاَي١ناْٝإ ث
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ز. عُط ر١ضَٛٚ.
َٜع ز. عُط ظيس اَري )ْٛض٠زٜين(:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝهٝإ سكــٛقٞ  يــ١ّ َازز٠ٜــ١زا زٚٚ ظاضا٠ٚ  َٜٝٛػــت١ ضْٚٚٝــإ به١ٜٓــ٠ٚ١، ٜــ١ن ٜــإ نــ١َو ٖــ١ٕ ظؤض طــطْطٔ ث
ت١قاعٛزٜــ١، ئــ٠ٚ١ٟ تطٜؿــٝإ خعَــ١تٞ ت١قاعٛزٜــ١، سكــٛقٞ تــ١قاعٛزٟ ٖــ١َٛٚ ئــ١ٚ َارا١ْٜــ١ نــ١ ســ١قٞ  
َٜتـ٠ٚ١    َٞ ضٕٚٚ بهط َٝٞ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ز٠بـ َٝع٠ناْٞ ئاغاٜؿٞ ْاٚخؤ١ٜ زٚاٟ ت١قاعٛزٟ ٜإ َطزْٞ ب١ث تان١ناْٞ ٖ
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َٞ ب ًَ َٝٞ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ١ٖضن١ْس٠ ي١ ت١عطٜف١ناْسا ٖات٠ٚٛ، خع١َتٞ تـ١قاعٛزٜـ ئـ١ٚ خع١َت١ٜـ١ نـ١ بـؤ      ب ١ث
َٝؿ١نٞ َازز٠نـ١ بـ١ّ    ٍَ ئ٠ٚ١ّ ث َٜت، بؤ١ٜ َٔ ي١ط١ َٜط٠ٟ ئ١ّ ٜاغا١ٜ سٝػاب ز٠نط ١َب١غيت ت١قاعٛزٟ ب١ طٛ

َٝؿـو باغـٝإ نـطز ز        َٜعإ ث َٜت٠ٚ١ تا يـ١ٚ ئٝؿـهاي١ٝت١ٟ نـ١ بـ١ض  َٜصض ١ٜ٠َٛٝ زابط  َٝـت، ئـ٠ٚ١ٟ نـ١     ؾ ٠ضباظَـإ بب
َٜصٜٓـ٠ٚ١ يـ١ٚ       ١ٜ٠َٛٝ زاٜرب  َٜت ت١َ١ْٞ ت١قاعٛزٟ، خع١َتٞ ت١قاعٛزٟ، خع١َتٞ رٝعًٞ، ئ١طـ١ض بـ١ّ ؾـ ز٠ٚتط
ئٝؿهاي١ٝت١ ز٠ضباظَـإ ز٠نـات، ئـ١شَاضنطزْٞ َارـ١ناْٞ خا١ْْؿـٝين ٚاتـ١ سكـٛقٞ تـ١قاعٛزٟ بـؤ تانـ١ناْٞ           

َٝع٠ناْٞ ئاغاٜؿٞ ْاٚخؤ ٜإ َرياتطط٠ناْٝإ ي١غـ  ٖ       ٟ١ٜ٠َٛٝ ١ض بٓـ١َاٟ َـا٠ٟٚ خعَـ١تٞ خا١ْْؿـٝين بـ١ّ ؾـ
َٝٞ َا٠ٟٚ خع١َتٞ خا١ْْؿٝين ٚات١ ١َٖٛٚ  ًَ ٠َٛٝ ز٠ن١ّ ئ١ط١ض تؤ ب َٝؿٓٝاض٠ن١ٟ ئ خٛاض٠ٚ٠، َٔ ن١ ت١ئٝسٟ ث

َٟ ئ١طـ١ض )   ٍَ بـٛٚ بـ١ )   15ئ١ٚ َا١ٜ٠ٟٚ ن١ بؤ خع١َتٞ خا١ْْؿٝين سٝػاب ز٠نـط ( 31%(، ئ١طـ١ض ) 61( غـا
ٍَ بٛٚ ب١ ) ٍَ بٛٚ ب١ )35ظٜاتط بٛٚ ) %(، ئ١ط١ض71غا %(، ٚات١ ئ١ٚ َا١ٜ٠ٚ بـؤ خعَـ١تٞ تـ١قاعٛزٟ،    81( غا

َٝو يـ١ زاَٛز٠ظطانـاْٞ سهَٛـ١ت خعَـ١تٞ )          َٞ يـ١ ٜـ١ن َٝو ر١ضَاْبـ١ض بـٛٚب َٞ   11ض٠ْط١ ٜـ١ن ( غـاَيٞ ٖـ١بٛٚب
َٜـ )       َٝع٠نـاْٞ ئاغاٜؿـٞ ْـاٚخؤ يـ١ٚ َٝتـ١      5ثاؾإ بؤت١ ناض١َْـس يـ١ ٖ ٍَ خعَـ١تٞ ١ٖٜـ١ ٖـ١ضزٚٚنٞ ز٠ب ( غـا

َٟ خع١َتٞ ت١قاعٛزٟ، نـْٛه١ ) 15) ٍَ، َا٠ٟٚ خع١َتٞ ن١ ز٠طٛتط ( غاَي١ن١ؾـٞ ٖـ١ض بـ١ خعَـ١تٞ     11( غا
ٍَ ئـ١ٚ )    َٞ ئـ٠ٚ١ ضٕٚٚ به١ْـ٠ٚ١ ئاٜـا )         5ت١قاعٛزٟ بؤ سٝػـاب١ ي١طـ١ َٟ ١ٖٜـ١، دـا ز٠بـ ( 15( غـاَي١ٟ نـ١ يـ١ٚ

َٞ خع١َتٞ رٝع١ًٝ ي١ْاٚ ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ، نْٛه١ غـ١ٜطٟ َٛغـت١ي١س١ن١ بهـ١    َٞ  غاَي١ن١تإ ث ٕ، َٛغـت١ي١س
َٝـ٠ٛ، خعَـ١تٞ     ٍَ ئ١ٚ بؤنـ١ْٟٚٛ ئ َٝت دٝاٚاظ٠ ي١ط١ َٞ خع١َتٞ ت١قاعٛزٟ، خع١َتٞ ت١قاعٛزٟ ٚا ْاَي ن١ ز٠َي
َٝط٠زا تؤ  َٜت، ب١ضاغيت ي ت١قاعٛزٟ ٚا سٝػاب نطا٠ٚ ئ١ٚ خع١َت١ٜ١ ن١ بؤ ١َب١غيت ت١قاعٛزٟ سٝػاب ز٠نط

َٟ ئ١ّ ) َٝهٞ تط11بت١ٚ ١ٜ٠َٛٝى بهـ١ٜٔ      ( غاَي١ٟ بؤ سٝػاب ١ْن١ٟ ئ٠ٚ١ ؾت َٞ غـٝاغ١ن١ بـ١ ؾـ ٠، ١ٜعين ز٠بـ
َٜتـ٠ٚ١، غـ١باض٠ت بـ١ َٛخ١ق١قـاتٝـ ي١ضاغـتٝسا ٖـ١ّ ٖـاش٠ خـإ ٚ ٖـ١ّ نـاى دـالٍ             ئ١ّ ؾتا١ْ ضٕٚٚ بهط
َٜو  َٝـ ت١قاعٛز ١ْٖس َٝطريَإ ١ٜ١ٖ، ث َٝطريَإ ١ٜ١ٖ ٚ، َٛخ١ق١قاتٞ ْا د باغٝإ نطز، َٛخ١ق١قاتٞ د

َٝهٞ ض٠ٚ َٟ، ٠ٚنــٛ ئــ٠ٚ١ٟ نــ١  يــ١ٚ َٛخ١ق١قــاتا١ْ ب١ضاغــيت َــار اٟ ئــ١ٚ ن١غــ١ٜ١ نــ١ خعَــ١ت ز٠نــات يــ١ٚ
َٜٝٛػـت١، ٠ٚنـٛ ئـ٠ٚ١ٟ نـ١ ي١ساَيـ١تٞ ١َتطغـٞ زاٜـ١، ٠ٚنـٛ           ٖاتٛنؤ ز٠نات، ٠ٚنٛ ئ٠ٚ١ٟ ن١ دٌ ٚ بـ١ضطٞ ث
َٜٝٛػـت١    ئ٠ٚ١ٟ ن١ خٛاضزٕ ز٠خٛات، ب١اَلّ زٚاٟ ت١قاعٛزٟ خؤ ١ْ ٖاتٛنؤ ز٠نات، ١ْ دٌ ب١ضطٞ تاٜبـ١تٞ ث

َٟ ز٠ َٝـو         ٚ، ١ْ ضؤشا١ْ ي١ٚ َٜٝٛػـت١ ي َٝـت، بؤٜـ١ ئ١َـ١ ث َٜٝٛػـت ب ٚاّ ز٠نات تا ١َغ١ي١ٟ خـؤضاى ٚ ئـ١ضظاقٞ ث
ٍَ تـ١قاعٛزٟ َـ٠ٛظ٠ؼي تـطٚ ئـٝو بـاقٞ       َٟ ن١ ب١ ب١ضاٚضز ي١ط١ َٜو خبط ١ٜ٠َٛٝى ١َغ١ي١ٕ ض َٜت٠ٚ١ ب١ ؾ دٝابهط

َٞ، غٛثاؽ. َٜص٠ناْٞ تطٜـ دؤض٠ى ي١ ٖاٚغ١ْطٞ ٚ ع١زاي١ت ١ٖب  نري ٚ ٚتٛٚ
َٜع سػٔ حمُس غٛ َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:ب١ض   ض٠/ د

َٝطٕ بؤ يٝص١ْ، ناى طؤضإ ر١ضَٛٚ. َٝؿٓٝاض٠ناْتإ ظؤضٕ، تها١ٜ ب١ ْا١َ بٝٓ  ث
َٜع طؤضإ ئاظاز حمُس:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝؿـٓٝاضنطا٠ٚناْٞ     َُٜـ١ غـ١ض ث غ١ض٠تا َٔ بؤن١ْٚٛناْٞ خؤّ ي١غ١ض خٛزٟ ضاثؤضت١ن١ ز٠خ١َ١ ضٚٚ، زٚاتط ز
َٞ قػ١ 81ص١ْ، ثؿتطريٟ ٖاٚناضامن ز٠ن١ّ ن١ باؽ ي١ )يٝ َٜو ز٠ب َٝت داض %( ز٠ن١ٕ ئ١ط١ض ١ْغٞ ضاثؤضت١ن١ ب

َٞ، ئاٜا ئ١ّ ) َٜٝٛػت١ بؤ ئـ٠ٚ١ٟ بـ١ )  81ي١غ١ض ئ٠ٚ١ب َٞ؟ ٜـاخٛز    81%(١ٜ بؤ ت١َ١ٕ ن١ْس ث %( خا١ْْؿـري بـ
َٜٝٛػت١ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ب١ ) َٞ ئ١طـ 81غااَلْٞ خع١َت ن١ْس ث َٞ؟ ز٠ب َٞ   %( خا١ْْؿري ب ١ض ئـ٠ٚ١ ٠ٚى ضاثؤضت١نـ١ب

َٝٞ ضاثؤضت١ن١ ي١ خاَيٞ ز٠ّٚٚ قػ١ ي١غـ١ض ئـ٠ٚ١ نـطا٠ٚ ٠ٚى نـاى داليـٝـ       ئ١َ١ ١ٜى ال به٠ٚ١ٜ١، زٚٚ: ب١ث
َٝو ١ٜ١ٖ ن١ ئ١ٚا١ْٟ ي١ ) ( ب١ زٚا٠ٚ خا١ْْؿري نـطإٚ رطٚقاتٝـإ   39/11/1991ضْٚٚٞ نطز٠ٚ٠ ن١ غ١ي١ت

َٝٝ َٟ، ب١اَلّ ئ١ّ ض٠ئ١ٝ ي١ خاَيٞ غ َٝت١         بؤ غ١ضف ١ْنط ١َسا بـاؽ ْـ١نطا٠ٚ، نـْٛه١ زٜـاض٠ نـ١ ئـ١ّ قاْْٛـ١ بهـ
َٝهطزْٞ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ يـ١ غـاَيٞ )           َٝبـ١د َٝهطز٠ٚ١ْ بـ١ ت١ئهٝـس ئ١ٚاْـ١ٟ نـ١ يـ١ زٚاٟ د َٝب١د ( 3111بٛاضٟ د

َٝهطزْـ٠ٚ١ بـ١ ت١ئهٝـس َٛٚنـ١ٟ ئـ١ٚاْٝـ         َٝب١د َٝت١ د َٝػتان١ ئ١ّ ٜاغـا١ٜ بهـ َٛٚن١ناْٝإ نانهطا٠ٚ، ٠ٚ ئ
َٝت، ئاٜا ئ١ َٜهـ١ٟ  ظٜاز ز٠ب َٝٞ ٜاغا ْٛ َٟ، ٚات١ بؤ ١ٖضزٚٚال و ئ١ٚا١ْٟ ب١ث ّ رطٚقات١ بؤ ئ١ٚا١ْف غ١ضف ْانط

َٝؿـ١ٟ       18شَاض٠ ) َٞ ئـ١ّ ن َٟ، ٚاتـ١ ز٠بـ ( بؤٜإ نانهطا٠ٚ، ٜاخٛز ئ١ٚا١ْٟ نؤ١ْنإ ت١ْٗا بؤٜإ غـ١ضف ْـانط
َٝؿـٓٝاض٠ن١ٟ يٝصْـ١ٟ ٖاٚبـ           َُٜـ١ غـ١ض ث َٜتـ٠ٚ١، ٖـ١ض٠ٖٚا ز ١ف ١ٜنـ١ّ ؾـت   رطٚقات١ بـؤ ٖـ١ضزٚٚال ٜـ١نال بهط

١َُٝ ئ١ٚ غااَل١ْ ) ٍَ، )15ئ١ط١ض ئ ٍَ، )31( غا َٞ ز٠غت١اَلتٞ 35( غا َٝري بؤ ١َغ١ي١ٟ خا١ْْؿٝين ن ٍَ، زابٓ ( غا
َٟ بؤ خا١ْْؿري، ئاٜا ئٝدتٝاض١ٜ؟ ٜاخٛز ئًٝعا١َٝ؟ ٜاخٛز ظ٠ضٚض١ٜت١؟ بؤ١ٜ ئ١ط١ض  َٝط ئ٠ٚ١ٟ ١ٜ١ٖ ئ١َا١ْ بٓ

َٜٔ، ب١ض٠ئٞ َٔ ظ٠ضٚض٠ َٞ باؽ نط َٟ ) ظ٠ضٚض١ٜت١ ز٠ب ١ٜعين ئ١ٚ ن١غـ١ٟ نـ١ خعَـ١تٞ    بٓا٤ً ع٢ً طًب ، بٛتط
َٞ، ١ٖض٠ٖٚا ئ٠ٚ١ٟ َـٔ   َٝساب َٟ، ٚات١ ئٝدتٝاضٟ ت َٜت خا١ْْؿري بهط َٞ زاٚا بهاتٔ بؤ ئ٠ٚ١ٟ بهط ئ٠ٚ١ْس٠ٟ ١ٖب
َٝو    َٜت٠ٚ١ نـ١ ٜـ١ن َٝط زض َٞ ز٠ط َٟ ٠ٚ ثاض٠ؾٞ ي َٝؿ١ُضطا١ٜتٞ بؤ خا١ْْؿٝين سٝػاب ز٠نط ئاطازاضٜبِ خع١َتٞ ث

ٍَ      خع١َتٞ ث َٝطْـ٠ٚ١ نـ١ نـ١ْس غـا َٞ ز٠ط َٝت٠ٚ١ ي١ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ثاض٠ن١ٟ ١َٖٟٛٚ يـ َٓٝ َٝؿ١ُضطا١ٜتٞ ز٠ٖ
َٞ بعاْري  َٝري خع١َت ٠ٚى ٖاٚض ِٜ ناى ز. عُط باغٞ نطز ز٠ب ًَ ١َُٝ ب١ؽ ب َٝط٠زا ئ َٝت٠ٚ١، دا ي َٓٝ خع١َت ز٠ٖ

َٜت خع١َت، نْٛه١ ئطا َٝري خع١َتٞ ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ، ٜإ ١ٖض ن١ ز٠طٛتط ًَ ١َٝٝ ظؤضبـ١ٟ ئ١ٚاْـ١ٟ يـ١    ب َإ ي
َٝؿ١ُضطا١ٜتٝإ ١ٖٜـ١ ٚ َٓـٝـ ثؿـتطريٟ ئـ٠ٚ١      َٝع٠ناْٞ ئاغاٜـ ناض ز٠ن١ٕ خع١َتٞ ث ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ ٚ ٖ

َٝت، غٛثاؽ. َٝؿ١ُضطا١ٜتٝؿٝإ بؤ سٝػاب ب َٞ خع١َتٞ ث  ز٠ن١ّ ن١ ئ١ط١ض ٠ٚب
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 س ر١ضَٛٚ.ناى قازض اظي
َٜع قازض اظيس مساٌٜ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ب١سٛنُٞ ئ٠ٚ١ٟ َٔ ي١ يٝص١ْٟ ْاٚخؤّ ي١ غاَيٞ ضابطزٚٚزا َْٛاق١ؾـ١ٜ١نٞ ظؤض يـ١ يٝصْـ١ٟ ْـاٚخؤ ي١غـ١ض      
َٝؿــٓٝاض٠ناْٞ يٝصْــ١ٟ ْــاٚخؤ ز٠نـــ١ّ،             ٜاغــاٟ خا١ْْؿــٝين نــطا٠ٚ ٚ َــٔ دط١يــ٠ٚ١ٟ نــ١ ثؿــتطريٟ يــ١ ث

َٜهٝـ ز٠ن١ّ َٝؿٓٝاض َٞ بؤ ١َٖٛٚ ئـ١ٚ ثـؤيٝؼ ٚ ئ١رػـ١ضا١ْٟ نـ١      ث َٜهٞ ض٠دعٞ ١ٖب ئ١ّ خا١ْْؿ١ٝٓٝ ئ١غ١ض
َٞ، بـ١سٛنُٞ      9111( خا١ْْؿري بٕٛٚ، نْٛه١ شَاض٠ٜإ ْعٜه١ٟ )1993ي١ غاَيٞ ) ( نـ١ؽ ض٠ْطـ١ ظٜـاتط بـ
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ــ١ضز٠َا١ْزا        ــ١ٚ غ ــ١ ي ــ١ٟ ن ــ١ٚ عائٝالْ ــ١ٚإ ئ ــٝين ئ ــ١سٛنُٞ خا١ْْؿ ــ١ ٚ ب ــ١ضز١َ٠ٟ َٛٚن ــ١ٚ غ ــ١َٞ ئ ن
َٝهٞ ظؤض ْعَسا١ٜ، بؤ١ٜ َٔ ال١ْٜططٟ ئـ٠ٚ١ّ نـ١ ئـ١ّ خا١ْْؿـ١ٝٓٝ     خا١ْْؿري نط إٚ ئاغيت شٜاْٝإ ي١ ئاغت

َٜت٠ٚ١ ن١ ي١ٚ نات٠ٚ١ خا١ْْؿري نطإٚ، 1993ي١ غاَيٞ ) َٟ ٚ، ١َٖٛٚ ئ١ٚ ثؤيٝؼ ٚ ئاغاٜؿا١ْ بطط ( باف بهط
 غٛثاؽ.

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ.ناى غ١ضزاض 
َٜع غ١ضزاض ضؾٝس حمُس:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿو ب١ َٛٚنـ١ٜ١نٞ نـ١ّ    َٟ ئ١رػ١ض ب١ ث١ًٟ دٝاٚاظ ث َٜعإ ي١ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ١ٖض ٠ٚى ز٠ظأْ ١ْٖس ب١ض 
َٜعتاْٝإ ئاطازاضنطبٛٚ، َٔ ْاظامن الّ ضؤؾٔ ١ْٝ ب١ّ ت١عس١ًٜ،  َٝؿ١ٜإ ١ٖبٛٚ ٚ ب١ض  خا١ْْؿري نطإٚ، ٚات١ ن
َٝؿـ١ناْٝإ نـطا٠ٚ ٠ٚى ز٠ظاْـٔ ٖاتؤتـ١ التـإ؟ ئ١َـ١ ٜـ١ى، غـ١باض٠ت بـ٠ٚ١ٟ نـ١             ئاٜا َٛعاي١د١ٟ ٖـ١َٛٚ ن

َٟ ت١َ١ٕ ط١ٜؿت١ ) َٞ   69ز٠ٚتط َٝٞ ٜاغاٟ ظ٠َإ ئ١ٚ ن١غـ١ ز٠بـ َٟ، ي١ضاغتٝسا ب١ث َٞ خا١ْْؿري بهط ٍَ ز٠ب ( غا
َٞ ي١ضاغــتٝسا ت١َــ١ْٞ بطاتــ١ )  َٝــت، ئ١طــ١ض ظ٠َــاْٞ ْــ١زاب َٜــت، ظؤض ( غــاَي71ظ٠َــاْٞ زاب ٝـ خا١ْْؿــري ْانط

 غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 مسري٠ خإ ر١ضَٛٚ.
َٜع مسري٠ عبساي١ً امساعٌٝ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٓٝاضٟ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ز٠ن١ّ، ظؤض غٛثاؽ.  قػ١ناْٞ َٔ نطإ ٚ ثؿتطريٟ ي١ ث
َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: ب١ض   د

 ْاغو خإ ر١ضَٛٚ.
َٜع ْاغو تٛرٝل عبسايهطِٜ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ًَسا ٖاتبٛٚ ن١ باؽ ي١ ئ١شَاضنطزْٞ َاؼي خا١ْْؿـٝين بـؤ    غ١باض٠ت ب١ّ َازز١ٜ٠، زٜاض٠ َٔ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ي١ ئ١غ
َٜص٠ٟ ) ئ٠ٚ١ٟ زٜاض ١ْٝ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ١ْ غاَيٞ خع١َت ٚ %(، ي١ب١ض 81ثؤيٝؼ ز٠نات ٜإ َرياتطط٠ناْٞ ب١ ض

َٜع ناى  َٜٓسٜا٠ٚ١ْ ب١ض  ١ْ ت١َ١ْٞ زٜاضٟ نطز٠ٚٚ، بؤ١ٜ َٔ ثؿتطريٟ ي١ٚ خااَل١ْ ز٠ن١ّ ن١ يٝص١ْٟ ْاٚخؤ خٛ
َٝسا  َٜع ث١ضيإ خإ ئٝؿاض٠تٞ ث َٝب١ٝٓٝ الّ ئ١ٜٚـ ئ١ٜ٠ٚ١ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ب١ض  َٜٓس٠ٚ١ٜ، ب١اَلّ ئ٠ٚ١ٟ ت امساعٌٝ خٛ

َٝو ط١ٜؿـت١ ت١َـ١ْٞ خا١ْْؿـٝٓٝـ، نـ١ َـٔ            ٚ ناى عبسا ي١ً ت١غـ١ٟٝٓ نـطز، ١َغـ١ي١ٟ ئـ٠ٚ١ٟ ئ١طـ١ض ٜـ١ن
َٝو ت١َـ١ْٞ ط١ٜؿـت١ )           َُٝٛا١ٜ بٓـ١َا بـؤ خا١ْْؿـري بـٕٛٚ ت١َ١ْـ١، نـْٛه١ ئ١طـ١ض ٜـ١ن ٍَ، ئ١طـ١ض   69ث ( غـا

   ٚ َٝهٞ ٖـ١ض نـطز َٜهاٟ نطز٠ٚٚ، ؾـت َٝهٞ نطز٠ٚٚ، نط َٞ خؤ ١ْخ١ٚت٠ٚٛ ئ١نٝس ئٝؿ َٝؿوٜـ ثؤيٝؼ ١ْبٛٚب ٠ٚ، ث
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َٝـو خـاَيٞ نـٛاض٠ّ  بهـ١ٜٔ          َٟ ١َغـ١ي١ٕ بـ١ خاَي ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ١َبس٠ئ١ن١ ١َبس٠ئٞ ت١ْ١َ١، بؤ١ٜ ئ١طـ١ض بهـط
َٜٝٛػـت       َٝت١ ضاز٠ٟ ث َٞ ئـ٠ٚ١ٟ خع١َتٝؿـٞ ط١ٜؿـتب َٝري ي١ ناتٞ ط١ٜؿذي ب١ ت١َ١ْٞ خا١ْْؿٝين بـ١ب ًَ ب٠ٚ١ ب

َٜت، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ تؤ يـ١ ) 51ب١ ) َٝـسا ٖـاتٟٛٚ، )  61) %(٠ٚ٠ ٖـاتٟٛٚ تـؤ يـ١   61%( خا١ْْؿري بهط %، 61%( ث
َٟ ئ١ٚ ب١ ي١ )%81، 71 َٝت ئ١َ١ ١ٜى، زٚٚ ئ٠ٚ١ٟ َٔ، نْٛه١ َٔ قاْْٛٞ ِْٝ س١ظز٠نـ١ّ  51%( ز٠نط %( ب

ٍَ غــين تــ١قاعٛزٟ   َٝو بــسا بــ٠ٚ١ َــٔ بــعامن غــين تــ١قاعٛزٟ ئــارط٠ت رــ١ضقٞ ١ٖٜــ١ ي١طــ١ ز. ضؤشإ ئٝؿــاض٠ت
َٝو  َٝٓر غاَي َٞ ٜـ١عين ْـاظامن نـؤ١ْ،    خا١ْْؿري نطزْٞ ثٝاٚ، ٚا ١ٖغت ز٠ن١ّ ث َٝط٠ف ٚاب ر١ضق١ٝٝتٞ ئ١ط١ض ي

َٝـت بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ          َٞ ئاطاَـإ يـ١ٚ خاَيـ١ف ب َٝؿو باغٞ ثٝاٚاْٞ ثؤيٝػٞ نـطز٠ٚٚ ز٠بـ ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ث
َٝـط٠    َٝهٞ تط ن١ ب١ضاغيت َٔ س١ظّ ز٠نطز ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜـٞ ي َٜت، خاَي َٝسا ز٠نط بعاْري نؤٕ نؤْٞ ت١عسًٜٞ ت

َٜـيَن غـ١ضؤنٞ             بٛا١ٜ بؤ ئ٠ٚ١ٟ َٞ ١ْٜـ١َت، نـ١ زٚ زٚاٜٞ ٠ٚنـٛ ٜاغـان١ٟ َـاف ٚ ئُٝتٝـاظاتٞ نـ١ّ ئ١ْـساَاْٞ يـ
١َٜٓضٟ ن١ّ ئ١ْـساَاْٞ ٚتـ٠ٚٛ ئـ٠ٚ١ خـ١تاٟ ث١ضي١َاْـ١ بٛزدـ١ٟ سـ١قٝكٞ زاْـ١ْا٠ٚ بؤتـإ،           سه١َٛت ب١ ْٛ

َٝط٠ ب ١َٜٓضٟ سه١َٛت ي ٍَ ئ٠ٚ١ٟ ئ١ٚإ ْٛ ١َُٝ بٛزد١َإ ي١ب١ض ز٠غتسا ١ْٝ ي١ط١ َٝػتا َٞئ َٜٓـ١ضٟ  ، ئ ْٛ َٟ ْانط
َٞ ٚاي١ً ث١ضيـ١َإ َٛضاعـاتٞ    ًَ َٝٞ ن١ٜٔ ب َٝب١د َٞ، ب١اَلّ ١ْتٛاْري د َٞ زٚاٜٞ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ز٠ضن َٝط٠ب سه١َٛت ي
ٍَ ئـ٠ٚ١ ْـِٝ ز٠غـت ٖـ١َيرب ٜٔ بـؤ ئـ١ّ َازز٠ٜـ١ تـا ٠ٚظاض٠تـٞ            بٛزد١ن١ٟ ١ْنطز٠ٚٚ، بؤ١ٜ ب١ضاغيت َٔ ي١طـ١

َٝت بؤ ئ٠ٚ١ٟ زٚاتط زٜػإ دا َُٝإ ١َْي َٝٔ خـ١تاٟ    زاضاٜٞ ث ًَـ َُٝـ٠ٚ١ ٚ ب َٜهٞ تط تؤث١ن١ ١ْخ٠ٚ١ْ١ ١َضَاٟ ئ ض
َٜٝٛػـت ٚ قـ١ٜطاْٞ َازضيـإ ١ٖٜـ١،      ١َُٝ بٛزد١ٟ ث َٞ سٝػاب بؤ بٛزد١ بهات ٚ ئ١ط١ض ْا ئ ث١ضي١َا١ْ ٚ ْاظاْ

 غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ر١ضَٕٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف.
 
 
 

َٜع امساعٌٝ  حمُٛز عبساي١ً: ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝـ١ نـ١ بـ١ شَـاض٠ٟ ٜاغـاٜٞ              ًَٞ خـؤٟ ئ َٝؿـٓٝاضٟ ظؤض ٖـات، ئ١غـ َٝو ث َٜعإ ئ١ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َإ، نؤَـ١َي ب١ض 
ــ١ض زاٚاٟ       ــؤ ٖــ١َٛاضٟ ئــ١ّ ٜاغــا١ٜ، ي١غ ــه١ف نــطز٠ٚٚ ب َٝؿ ــطؤش٠ ٜاغــا١َٜإ ث ــ١َإ ئــ١ٚ ث ئ١ْــساَاْٞ ث١ضي

َٜ َٝو ي١ ئ١رػ١ضإ ٚ ب١ض  َُٝـإ ٚابـٛٚ ٠ٚظاض٠تـٞ ْـاٚخؤ        نؤ١ََي ع ٠ٚظٜطٟ ْاٚخؤ ٚ ٠ٚظاض٠تٞ ْـاٚخؤ بـٛٚ، نـ١ ث
َُٜٞ نٛضزغـتإ، بـ١اَلّ ي١ب١ضاَبـ١ض َٛٚنـ١ناْٝإ      ٍَ ئ١ٚ ١َٖٛٚ ز٠ٚض٠ ناضٜط١ض١ٜى ن١ ز٠ٜبٝين ي١ ١ٖض ي١ط١

َٝع٠ناْٞ ْاٚخؤ ٚ ئاغـاٜـ ١َغـسٚض نطابـٕٛٚ، ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ ئ      َٝسا، ٖ َُٝـ١  ئ١ٚ ٜاغا١ٜٟ ن١ ١ْراظٟ قاُْْٛٝإ ث
َٝص٠ٜـ١     ٍَ ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ زٜاض٠ َا٠ٜٚـ١نٞ ظؤض يـ١ َ َٝؿه١ف نطز ٚ ب١ ٖاٚناضٟ ي١ط١ ئ١ٚ ثطؤش٠ ٜاغا١َٜإ ث
َُٝـإ   ١َُٝ ث َٝو زاٚا ٚ زاخٛاظٟ ١ٖب٠ٚٛ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ئ ١َُٝ خ١ضٜهري تا ط١ٜؿت١ٓٝ غٝاغ١ٜ١نٞ ئ١َط ؤ، نؤ١ََي ئ



 517 

َٝو خا١ْْؿـري نـطإٚ     ي١غ١ض ئ٠ٚ١ زاططت٠ٚٛ ن١ بتٛاْري نانٞ ن١ٜٔ، ١ٜن١َٝإ ئ١ ٠ٚب٠ٚٛ ن١ نؤ١ََيـ١ خـ١َيه
َٝو يٝـٛا ٚ،         َُٝـإ ٚاٜـ١، ز٠َٚٚٝـإ ٠ٚظاض٠تـٞ ْـاٚخؤ نؤَـ١َي َٞ نطا٠ٚ ث ب١ َٛٚن١ٜ١نٞ ظؤض ن١ّ ن١ غ١زضٜإ ي
َٜطـطٕ يـ١ بـ١ضز٠ّ ئـ٠ٚ١ٟ خؤٜـإ خا١ْْؿـري بهـ١ٕ، نـْٛه١ نـ١             ع١قٝس ٚ، ع١َٝس ٚ، ئ١ٚا١ْٜإ ١ٖٜـ١ نـ١ ض

َٜٔ ب١ َٛٚن١ٜ١ن َٝو   خا١ْْؿري ز٠نط َٜٔ، ٜإ خٛا ١ْخٛاغت١ تٛٚؾٞ ٖـ١ض ساَيـ١ت ٞ ظؤض ن١ّ خا١ْْؿري ز٠نط
َُٝٓـ٠ٚ١ ٜـ١ى يـ١ٚ ن١غـا١ْ نـ١              َٝؿـ١، ١َغـ١ي١ٕ َـٔ صي١ْٜٚٛـ١نتإ بـؤ ز٠ٖ بٔ بؤ ن١ؽ ٚ ناضٜـإ ب١ْٚٛتـ١ ن
َٝعا١ْنـ١ٟ ٚ    َٜهٞ ئاضاغت١ٟ ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ نـطز٠ٚٚ خ ئ١َطٟ خٛاٟ نطز٠ٚٚ ب١ ْاٟٚ )حمُس عًٞ( ْٛٚغطاٚ

َٜ ٍَ خع١َتٞ رٝعًٞ ن١ ع١َٝسٟ ثؤيٝؼ ب٠ٚٛ 99هٝؿٞ ئاضاغت١ٟ يٝص١ْٟ ْاٚخؤ نطز٠ٚٚ زٚاٟ )ْٛٚغطاٚ ( غا
ٍَ خعَـ١تٞ   99(ٖـ١ظاض زٜٓـاض، سٝػـابٞ بهـ١ )    918خع١َتٞ َٛٚن١ ٚ خا١ْْؿـٝين بـؤ ز٠ضنـ٠ٚٛ بـ١ )     ( غـا

ي١الٜـ١  ( ١ٖظاض زٜٓاض، ْٛٚغطا٠ٚن١َإ ١ٖ918ب٠ٚٛ ئ١ٚدا ن١ َٛٚن١ن١ٟ بؤ ز٠ضن٠ٚٛ، ت١قاعٛز نطا٠ٚ ب١ )
َٜؿـ٠ٚ١ بؤَـإ ْـاضزضا٠ٚ،         َٞ نطزٜٚٚٔ ٚ ي١ ٠ٚظاض٠تٞ ْـاٚخؤف ئـ١ٚ غـهااَل١ٜٟ ١ٖٜـ١، ي١ٚ ن١ ب١ض٠مسٞ زاٚاٟ ي
َٝػـتا   َٝؿٓٝاض نطز٠ٚٚ، قائ١ُٝيإ ي١ال١ٜ قائ١ٜ١ُٝن١ ئ١ٚا١ْٟ ن١ ئ ١َُٝ ئ٠ٚ١َإ ث ي١ب١ض ئ١ٚ غ١ب١با١ْ بٛٚ ئ

ٚ، ع١َٝـس ٚ، ع١قٝـس ٚ تـا ئـاخريٟ بـ١ قائُٝـ١        ( ن١غٔ ١َٖٟٛٚ، ب١ يٝٛا11َٛايٝسٜإ ث١دما١ٜ ت١قطٜب١ٕ )
َٝؿـو يٛيٝـإ ز٠نـاتٔ ئـ١ٚاْٝـ ت١قطٜبـ١ٕ يـ١ سـسٚزٟ )       13) ( 13( ن١غٔ، ناض١َْس٠ناْٝـ ئ١ٚا١ْٟ ن١ ث

َٝـ يٝػـتُإ يـ١ ٠ٚظاض٠تـٞ ْـاٚخؤ           َٜتـ١ ثـ َٝػـتاف ز َٝج١ض ٠ٜٛ، ئ١ٚاْـ١ٟ نـ١ ئ ن١غٔ ن١ َٛايٝسٜإ ث١دما١ٜ ٚ ت
ٍَ ) ( ئ١رػ١ض٠ ٠ٚ16ضططت٠ٚٛ ١َٖٟٛٚ ) (٠ٚ٠ تـا  1997ن١ يٛيٞ ز٠نات بؤ ئ٠ٚ١ٟ خا١ْْؿري بهطٜت، ي١ غـا

( ئ١رػ١ض ي١ ٠ٚظاض٠تـٞ ْـاٚخؤ، ناض١َْس٠ناْٝؿـٝإ يـ١ غـاَيٞ      376( ن١ نؤٟ ئ١َا١ْ ز٠نات١ )13/9/3113)
ــٛ ) 1999) ــا ٠ٚن ــ١ )  13/9/3113(٠ٚ٠ ت ــس٠ناْٝإ ز٠نات ــ١ٚاٟٚ ناض١َْ ــ١ ت ــ١َٛٚ  9569( ب ــ١ ٖ ــ١ؽ ن ( ن

َٝهٞ ن١َ١  َٝهـ١ خـ١ضٜهٞ ئـ٠ٚ١ٜٔ ئـ١ٚ     ض٠ق١َ١نإ ؾت ٍَ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ز٠َ ١َُٝ ي١ط١ ظؤض ١ْٝ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ئ
َٜـط بـاضٟ، نـ١ زٚاخـطا ئـ١َط ؤف نـ١ نؤبْٛٚـ٠ٚ١َإ نـطز ٚ               َٞ تـ١بٝعاتٞ َـايٞ ١ٖٜـ١ ٚ ْـاتٛاْري بهـ١ٓٝ ش ز٠َي

َٜهٞ تـط دـ١ْابٝإ             ٍَ ٠ٚظٜـطٟ ث٠ٜٛ١ْسٜـساض دـاض َٜع ٠ٚظٜـطٟ ْـاٚخؤ نـطز ٚ ي١طـ١ ٍَ بـ١ض  نـ٠ٚٛ  قػ١َإ ي١طـ١
ــ١ض           ــ١بٛٚ ي١غـ ــٝين ٖـ َٝبـ ــ١ت ت ــات، سهَٛـ ــاٚخؤ ببـ ــ١ٟ ْـ ــٓٝاض٠ن١ٟ يٝصْـ َٝؿـ ــ١ ث ــطإ نـ ــ١ْٞ ٠ٚظٜـ ئ١دمَٛـ

َٝػتا ي١ ت١َـ١ْٞ )  َٝو ي١ ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ ئ َٞ ئ١ط١ض ٖاتٛ ط١دم ( غـاَيٞ  18خا١ْْؿ١ٝٓٝنإ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ز٠َي
ٍَ خع١َتٞ نطز ب١ )15بٛٚ ب١ ثؤيٝؼ ) 99َٟ( غا ٍَ ئ١ٚ ط١دم١ خا١ْْؿري ز٠نط َٜت ( غا َٝؿتا ط١دم١، ْانط ٖ ،

َٝو ب١ ) ١َُٝ ط١دم َُٝـ١ ئـ١ٚ ز٠ضطاٜـ١ به١ٜٓـ٠ٚ١ تـ١ٚاٟٚ            99ئ َٝـت ئ َٞ ب ( غـاَيٞ خا١ْْؿـٝين بهـ١ٜٔ، نـ١ ٚاٟ يـ
َُٝـ١        َٝهٞ ظؤض خـؤٟ خا١ْْؿـري ز٠نـات، غـ١ض٠ظٟ ئ ًَٔ، خـ١َيه َٝ َٞ ز٠ٖ َُٝٛا١ٜ ب١د ط١دم١نإ ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ ث

ٟ ن١ ت١َ١ْٝإ ب١غ١ضن٠ٚٛ، بـ١اَلّ ٚشيـإ بـا نـاض١ٜ٠نٝـ بـؤ      تاٜب١ت ب٠ٚٛ ب١ٚ يٝٛا ٚ، ع١قٝس ٚ، ع١َٝسا١ْ
َٝهٝـ بس١ٜٓ٠ ب١ض ئ١ٚاْـ١ٟ تـط، بـ١اَلّ بـ١ٚ      ئ١ٚا١ْ بسؤظ٠ٚ١ٜٓ ن١ َازاّ ئ١ٚا١ْ خا١ْْؿري ز٠ن١ٜٔ با رطغ١ت

( غـاَيٞ تـ١ٚاٚنطز   31%(ٟ َٛٚنـ١ ٚ، ئ١طـ١ض )  61( غاَيٞ ت١ٚاٚنطز بـ١ ) 15ْٝػب١ٜ١ٟ ن١ زاَآْا٠ٚ ئ١ط١ض )
71َٝب١ ) َٝت، ١ٖض٠ٖٚا ئ١ط١ض )%( ٖ ٍَ ب١غـ١ض٠ٚ٠ بـٛٚ بـ١ )   35ع٠ناْٞ ْاٚخؤ خع١َتٞ رٝعًٞ ١ٖب %( 81( غا

١َُٝ بؤ ) ًَٞ خؤٟ ئ َٝو نـا٠ٚض ٚاْٞ ٖـ١َٛاضٟ   35( ٚ )31ٟ َٛٚن١ن١ٟ، ئ١غ ( ب١غ١ض١ٜ٠ٚ٠ ن١ نؤ١ََي١ خ١َيه
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َٝٞ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ز٠نات، بؤ ئ١ٚا١ْ ١ْبٛٚ ئ١ط١ض ْا خؤٟ ي١ ٜاغا نؤ١ْن١زا ئ١ٚا١ْٟ ن١ خا١ْْؿري َٜٔ ب١ث  ز٠نط
َٟ نـ١ )     15قاْْٛٞ نؤٕ ن١ َٛعاي١د١ نطا٠ٚ ) ٍَ خع١َتٞ خؤٟ ١ٖٜـ١، بـ١اَلّ خا١ْْؿـري ز٠نـط ٍَ  15( غا (غـا
%( ٟ َٛٚن١ٟ ئٝػُٞ ن١ ٖٝض ْانات، ي١ب١ض ئ١ٜ٠ٚ١ خ١َيو َا٠ٚتـ٠ٚ١  81خع١َتٞ رٝعًٞ ١ٖبٛٚ، ب١اَلّ ب١ )

َٟ ١َٖٛاض       َُٝـ١ ز٠َاْـ١ٚ َٝػـتا خـؤٟ خا١ْْؿـري ْـ١نطز٠ٚٚ، ئ نـ١ٟ بهـ١ٜٔ بـ١ٚ ١َب١غـت١ ١َٖٛاض٠نـ١َإ      تا ئ
َُٝــ١ ٖــ١َٛٚ ئ١ٚاْــ١   َٝــت ئ َٞ ب نــطز٠ٚٚ، بــؤ ئــ٠ٚ١ٟ بتــٛاْري ٠ٚظاض٠تــٞ ْــاٚخؤ طــ١ْر ن١ٜٓــ٠ٚ١، ئ١طــ١ض ٚاٟ يــ

( َٞ َٝـسا        5خا١ْْؿري ن١ٜٔ ٠ٚنٛ ث١ضيإ خإ ز٠َي َٞ ٚ خا١ْْؿـٝين نـ١ٜٔ، ئـ٠ٚ١ ٖٝهـٞ ت ( غاَيٞ خعَـ١ت ٖـ١ب
( َٞٝ َٝت٠ٚ١، ٜإ ئ٠ٚ١ٟ ز٠َي َٓٝ َٞ ت١طبريٟ ئ١ٚا١ْف به١ٜٔ ئ٠ٚ١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ قـاْْٛٞ  ( 5ْاَ ٍَ خع١َت ز٠ب غا

َٜـت، ئـ٠ٚ١ قـاْْٛٞ خاقـ١، تاٜب١تـ١ بـ١ قـاْْٛٞ            َٞ ئ٠ٚ١ قـاْْٛٞ َـ١ز٠ْٞ ٖـ١َٛاض بهط ١َز٠ٚ١ْٝٝ٠ ١ٜ١ٖ، ز٠ب
َٝػـتا ز٠غـت يـ١ٚ ١َغـ١ي١ٜ١            َٟ ئ َٝع٠ناْٞ ْـاٚخؤ ٚ ئاغاٜؿـ٠ٚ١، ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ ئ١َـ١ ْـانط ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ ٚ ٖ

 ظؤض غٛثاؽ. بس٠ٜٔ،
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 بعاْري ْٛقت١ٟ ْٝعاَٞ ١ٜ١ٖ؟ غؤظإ خإ ر١ضَٛٚ.
 

َٜع غؤظإ ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ يٝص١ْٟ ْـاٚخؤ ي١غـ١ض٠تاٟ َازز   َٜعإ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، ز٠بٛا١ٜ ئ١ٚ ؾ١ضس١ٟ ب١ض  ٠نـ١زا  ب١ض 
َٝؿه١ؾـٝإ نـطز٠ٚٚ ٜاغـان١      َٝط١ٜؿتُٓإ ١ٖبٛا١ٜ، ١ْٝت١ن١ٟ ئ١ٚ ئ١ْساَا١ْٟ نـ١ ث ١َُٝ ت بهطا١ٜ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ
نٞ ب٠ٚٛ ٚ، ب١ز٠ْط ٖات٠ٚ١ٟٓ ٠ٚظاض٠تـٞ ْـاٚخؤ نـٞ بـ٠ٚٛ؟ ٚ بـ١ز٠ْط ٖاتٓـ٠ٚ١ٟ ٠ٚظاض٠تـٞ زاضاٜـٞ نـؤٕ          

َٝط٠زا ١ٜى خاَيِ بؤ زٜاض بـٛٚ ئاٜـا   ب٠ٚٛ؟ ي١ ئ١دماَٞ ئ١ّ ؾتا١ْ ١ٜعين ن١ٚات١ ١َب١غت١ن١ زٜاض٠ ن١ٝ، َٔ  ي
٠َٛٝض ي١ بـط ٟ َـٛز٠تٞ خا١ْْؿـٝين، ئ١طـ١ض ت١َـ١ْٞ خا١ْْؿـٝين        ١َُٝ ت١َ١ْٞ خا١ْْؿٝين به١ٜٓ١ ث َٟ ئ ز٠نط
َٜع غ١ضؤنٞ يٝص١ْٟ ْاٚخؤ ت١ٚا٠ٚ ئ١ٚ ن١غا١ْٟ ط١ٜؿـت١ْٚٛت١ ت١َـ١ْٞ    ٠َٛٝض رٝع١ًٕ قػ١ن١ٟ ب١ض  به١ٜٓ١ ث

َٝػـتا خؤٜـإ خا١ْْؿـري نـ١ٕ،       خا١ْْؿٝين ٚ ي١ب١ض ن١َٞ َٛٚن١ن١ٜإ  خؤٜإ خا١ْْؿري ْانـ١ٕ ز٠تـٛأْ ئ
َٝري ٚ باغٞ َٛز٠تٞ ناضنطزٕ به١ٜٔ ن١ ٠ٚنٛ ئ٠ٚ١ٟ ) َٞ خؤٟ ت١قاعٛز بهات 15ب١اَلّ ئ١ط١ض ب ( غاَي١ ز٠تٛاْ

َٞ خـؤٟ خا١ْْؿـري بهـات، ئٝٓذـا بؤٜـ١ َـٔ زاٚا يـ١ يٝصْـ١ٟ            َٝهٝـ ز٠تـٛاْ َٞ طـ١دم باغٞ ت١َ١ٕ ١ْن١ٜٔ، ب١َي
٠َٛٝ ناض٠غ١ض بسؤظ٠ٚ١ْ بعاْري ١ْٝت١نـ١ٟ نـ١ ئـ١ٚإ باغـٝإ نـطز٠ٚٚ نـؤٕ ب١ضد١غـت١ٟ        ٖاٚب١ف ز٠ ن١ّ ئ

َٟ )َـٔ انُـٌ غـٔ ايتكاعـس     ٜم١   نـ١ ٚشيـإ )َـٔ انُـٌ غـٔ ايتكاعـس      ٜم١ ،  به١ٜٔ، ب١ض٠ئٞ َٔ ٚا١ٜ ئ١ط١ض بٛتط
َٝؿـ١ُضط١ بـ٠ٚٛ ٚ ٖـات٠ٚٛ بـ٠ٚٛ بـ١ )ضدـ       َٞ ئ١ٚ ن١غا١ْٟ ن١ رٝع١ًٕ ث َٝهُإ بؤ زضٚغت ز٠ب ؾمطط١   ٌ ساَي١ت

َٟ ب١ )15) ٍَ خع١َتٞ ١ٜ١ٖ ز٠تٛاْط َٞ ئ١طـ١ض  61( غا َٝو، ب١َي َٝت، ب١اَلّ ط١دم %( ٟ َٛٚن١ن١ٟ خا١ْْؿري ب
َٝهٝـ بـ١ )     َٝػــتا تـ١ضح نــطا طــ١دم َٞ نــ١ ئ َٝٞ ئــ١ٚ َازز٠ٜــ١ بـ ٍَ خعَــ١ت ئ١طـ١ض ) 15بـ١ث َٞ 18( غــا ٍَ بــ ( غــا

َٝػتا ب١ ) َٝت ئ َٞ ب١ )99نٛٚب َٞ ت١قاعٛز ب َٞ ب١ )%( ئ61١( غاَيٞ ز٠تٛاْ %(، 61ط١ض خؤٟ ئٝػتٝعسازٟ تٝساب
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َٞ ناَٝــإ باؾــو٠، ئــ٠ٚ١ٟ نــ١ ط١دم١نــ١ بــ١ )  ًَــ َُٝــإ ب َٞ ث َٜع ٠ٚظٜــطٟ ْــاٚخؤف ز٠بــ %( خــؤٟ 61ئٝٓذــا بــ١ض 
ًـ  ت١قاعٛز بهات باؾ١ ي١الٟ ئ١ٚإ، ٜاخٛز غين ت١قاعٛزٟ ٚ ئ١ٚ خ١َيه ١؟ ا١ْٟ ن١ ط١ٜؿت١ْٚٛت١ بـ١ضظتطٜٔ ث

َٜع ٠ٚظٜـطٟ ْـاٚخؤ         ب١اَلّ ي١ب١ض ن١َٞ َٛٚنـ١ن١ ْاٜاْـ١   َٟ خؤٜـإ خا١ْْؿـري بهـ١ٕ، ئـ١ٚ ئٝؿـهاي١َإ بـ١ض  ٚ
١َُٝ بتٛاْري غٝاغ١ٟ نؤتاٜٞ بعاْري ز٠ْط ي١غ١ض نٞ ز٠ز٠ٜٔ، ظؤض غٛثاؽ.  بؤَإ س١ٍ به١ٟ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 
 ث١ضيإ خإ ر١ضَٛٚ.
َٜع ث١ضيإ ععايسٜٔ عبس  ايطظئ:ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ نطزَإ، ٜإ ئ١ٚ زاٚاناض١ٜٟ ن١ ٖـ١َإ بـٛٚ ٚ نـٛاض ث١ضيـ١َاْتاض قػـ١َإ ي١غـ١ض        َٝؿٓٝاض٠ٟ ن١ ئ ئ١ٚ ث
        َٟ ٍَ خا١ْْؿـري بهـط َٜت خـ١َيهٞ ت١َـ١ٕ َٓـا َُٝـ١ سياْـ١ٚ نطز، ث٠ٜٛ١ْسٟ ب٠ٚ٠ٚ١ ١ْٝ ن١ ناى امساعٌٝ ٚتٞ ئ

5َُٝئ١ط١ض ) َٞ، ئ َٝري ئ١ط١ض )( غاَيٞ خع١َت ١ٖب َٞ، ب١اَلّ ت١َ١ْٞ )١5 ز٠َي َٞ، نْٛه١ ئ١ٟ 69( غاَيٞ ١ٖب ( ب
١َُٝ ن١ٝ بؤ ئ١ٚ خ١َيها١ْٟ ن١ ب١ ت١َ١ْٔ ٚ ي١بـ١ض ت١ْ١َ١نـ١ٜإ بـ١ظؤض خا١ْْؿـري نـطإٚ؟       َٛعاي١د١ٟ ئ

 غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َِٜ بؤ ناضٚباض َٜع ٠ٚظٜطٟ ١ٖض  ٟ ث١ضي١َإ ر١ضَٛٚ.ب١ض 
َِٜ بؤ ناضٚباضٟ ث١ضي١َإ: َٜع غعس خايس/ ٠ٚظٜطٟ ١ٖض  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝو ت١َـ١ْٞ يـ١       َٝٞ ٜاغـا ٖـ١ض ن١غـ َٜع ث١ضيإ خإ، ت١بٝعٞ ب١ث َٝبٝين ٚ ضْٚٚهطز٠ٚ١ْ بؤ ب١ض  َٔ ٚاي١ً ئ١ٚ ت

َٞ ي١ ثؤيٝؼ ٠ٚض١ْطريا٠ٚ، بؤ١ٜ ٖٝض ن١ؽ ١ْٝ 95) ٍَ ط١ٚض٠تطب َٞ ٚ     5)( غا ٍَ بـ١ صيْٛٚـ١ خعَـ١تٞ ٖـ١ب ( غا
َٝت١ ت١َ١ْٞ ت١قاعٛزٟ، بؤ١ٜ ٖٝٛازاضٜٔ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ز٠طات١ ت١َ١ْٞ ت١قاعٛزٟ س١شيـ١ٕ الٜـ١ْٞ نـ١ّ     ط١ٜؿتب

ٍَ ب١غ١ض٠ٚ٠ٟ خع١َت ١ٜ١ٖ، ظؤض غٛثاؽ.35)  ( غا
 

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 
 ناى ١ْضضيإ ر١ضَٛٚ.

َٜع   ١ْضضيإ عبساي١ً قازض:ب١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٟ ضْٚٚهطزْـ٠ٚ١ٟ زا ي١غـ١ض ئ١غـبابٞ       َِٜ ناى امساعٝـٌ ١ْٖـس َٜعإ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، ي١ضاغتٝسا ٖاٚض  ب١ض 
َٜعإ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ بؤنـٞ ت١عـسٌٜ نطاٜـ٠ٚ١؟ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ          ئ١ٚ ت١عسٌٜ نطز٠ٚ١ْٟ ن١ نطا٠ٚ ي١ ٜاغان١زا، بـ١ض 

َٝ َٝـ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ئ َُٜٞ نٛضزغـتاْسا يـ١ )       ث َٞ بهـ١ٜٔ، يـ١ ٖـ١ض َٝبـ١د َٝـطام د %( ٟ َٛٚنـ١ ٚ  ١ُ81 ٜاغان١ٟ ع
َٞ خا١ْْؿـري ز٠نـطا نـ١ ئـ١ّ ٜاغـا١َٜإ ز٠ضنـطز يـ١ )          %( ٟ َٛٚنـ١ٟ ٠ٚظٜفـٞ   81َٛخ١ق١قات خـ١َيهٞ ثـ
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َٝو ي١ٚ ٖؤناضا١ْٟ ن١ يٝص١ْٟ ْاٚخؤ ن١ ٖـ١َٚيٞ   ْٛٚغطابٛٚ، َٛٚن١ٟ ٠ٚظٜفٝـ ٚات١ َٛٚن١ٟ ئٝػُٞ، ١ٜن
َٝؿـ١ٜ١نٞ ظؤض طـ١ٚض٠ٜإ بـؤ زضٚغـت بـٛٚ،           زاٚ ٠ ئ١ٚ ٜاغا١ٜ ناض٠غـ١ض بهـات ٚ، ٖـ١ض٠ٖٚا ٠ٚظاض٠تـٞ ْـاٚخؤ ن

ٍَ ثـؤيٝؼ ئٝػـ١ُٝن١ٜإ ظؤض ن١َـ١، ظؤض دٝـاٚاظ٠ يـ١         َٝع٠ناْٞ ْـاٚخؤ ي١طـ١ َٜعإ َٛٚن١ٟ ناض١َْساْٞ ٖ ب١ض 
َٜو َٝت،   ١َز٠ْٞ ئ١ط١ض نٞ ي١ٚا١ٜ١ْ ي١ ٜاغاناْٞ ١َز٠ْٞ ٚ خا١ْْؿٝين ١َز٠ْٝؿسا ١ْٖس ن١ّ ٚ نٛضتٞ ٖـ١ب

َُٝـ١      َٜت، ب١اَلّ ٖؤناضٟ نٞ بـٛٚ ئ١َـ١ نـ١ ئ َٟ ي١ ٜاغاناْٞ تاٜب١ت ب١ خؤٜإ ئ١َ١ ناض٠غ١ض بهط ب١اَلّ ز٠نط
َٝه١ٚت ب١ ٖؤٟ ئـ١ّ ٜاغـا٠ٚ١ٜ،    َٜهٞ ئ١ٚ ططرت١ به١ٜٔ ن١ ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤٟ ت ز٠غتُإ نطز ب٠ٚ١ٟ ناض٠غ١ض

َٜعإ َٔ يٝػيت ١َٖٛٚ ناض١َْـساْٞ ئـ١ّ َٖٝ   َُٝـ١ ٜاغـان١ٜإ بـؤ خا١ْْؿـري ز٠ن١ٜٓـ٠ٚ١ ي١بـ١ض         ب١ض  عاْـ١ نـ١ ئ
      ( َٟ َٝه١ تـاظ٠ زاز٠َـعض َٜعإ )  164ز٠غتُا١ْ ْـعَؤٜ َٛٚنـ١ٜإ نـ١ ثؤيٝػـ ( ٖـ١ظاض نـ١   164( ٖـ١ظاض٠، بـ١ض 

َُٝــ١    َٞ ز٠ز٠ٟ يــ١ نــاتٞ خا١ْْؿــٝين، ب١ضاغــيت ئــ١ّ ْاع١زاي١تٝــ١ ٚاٟ نــطز نــ١ ئ ئٝػــ١ُٝن١ٜ١تٞ نــ١ْسٟ ثــ
َٞ           بتٛاْري ئ١ّ ٜاغا١ٜ ناض َٜو ئ١طـ١ض ٖـاتٛ ؾـ١ٖاز٠ٟ تـ١ٚاٟٚ ْـ١ب َٜهٞ بـؤ بهـ١ٜٔ، بـؤ صيْٛٚـ١ َفـ٠ٚ١ظ ٠غ١ض

َٞ )41ي١ٚا١ٜ١ْ ) ٍَ ي١ خع١َت زاب َٝهٞ   81( ١ٖظاض٠ن١ ي١ )519( ١ٖظاضٟ ١ٜ١ٖ، )519( غا َٞ بـس٠ٟ ؾـت %( ث
َٝعاْـ١ )       َٝٝـسا ْٝـ١   1511111ئ٠ٚ١تؤ ْانات ٚ، ب١ضظتطٜٔ ثًـ١ ٚ بـ١ضظتطٜٔ َٛٚنـ١ يـ١ْاٚ ئـ١ّ ٖ  ( زٜٓـاض٠، ت

َٝو ) ٠ٚ١َُٓٝ َٛالظَ َٝو ز٠ٖ َٞ  81( ١ٖظاض زٜٓاض٠ ي١ )396ي١َ١ ظٜاتط، بؤ صي١ْٚٛ َٔ َٛالظَ %( ٟ ن١ْسٟ ثـ
١َُٝ، ئ١َ١ ئ١غباب١ن١ٟ بٛٚ  َٝهٞ ظؤض ط١ٚض٠ٟ زضٚغت نطزبٛٚ بؤ ئ ز٠ز٠ٟ ن١ خا١ْْؿٝين ز٠ن١ٟ، بؤ١ٜ ططرت

َٝو خاَيٞ تطٜؿسا،  ١َُٝ بؤٜـ١ ز٠غـتُإ نـطز    ب١ ز٠ض٠د١ ١ٜى ن١ ناى امساعٌٝ ئٝؿاض٠تٞ ب١ نؤ١ََي ١ٖض٠ٖٚا ئ
َٜين تـاظ٠،       َٞ خـٛ ب١ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ناى به١ٜٔ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ز٠غيت ٠ٚظاض٠ت به٠ٚ١ٜٓ١ بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ بتـٛاْ
َٝؿ٠ٚ١ ٚ ئ١ٚا١ْٟ ن١ نـؤْٔ ٚ َـٛز٠ٟ خعَـ١تٝإ ب١غ١ضنـ٠ٚٛ تٛاْـاٟ ئٝؿٝؿـٝإ        َٝت١ ث َٞ ب ط١دمٞ تاظ٠ بتٛاْ

َٞ نـ١      ١َْا٠ٚ ي١ب١ض ن١َٞ َٛٚن١ن١ٚ ن١ْٚٛ َاَي َٝهٞ زاضاٜٝـإ بـؤ زضٚغـت ز٠بـ َٝؿ١ٚ ططرت ٠ٚ١ٜإ ب١ضاغيت ن
َٝهٞ تـاظ٠ ب١بـ١ضٟ ٠ٚظاض٠ت١نـ١ به١ٜٓـ٠ٚ١،       َٜٓ ١َُٝ خـٛ َٝو بؤ ٠ٚظاض٠ت، بؤ ئ٠ٚ١ٟ بتٛاْري ئ ْانٔ بؤت١ ئ١ؾهاي
َٜعإ قػ١ٜإ ي١غـ١ض نـطز٠ٚٚ، ئـ٠ٚ١ٟ تـٛاْٞ      َٝب١ٝٓٝنامن ْٛٚغٞ ن١ ب١ض  َٜو ي١ ت ١َُٜ غ١ض ئ٠ٚ١ٟ ن١ َٔ ظؤض ز

َٝ َٞ بٛضزٕ ز٠ن١ّ، بؤ صي١ْٚٛ ئاؾيت خإ ب٠ٚ١ ز٠غيت ب َٞ ١ْب٠ٚٛ زاٚاٟ ي َٝبِٝٓٝ ْٛٚغ١ٝ، ئ٠ٚ١ؾٞ ئاطاّ ي تِ ت
َٝٝسا ز٠غت ْٝؿإ نطز٠ٚٚ،،،،،  ١َُٝ ظ١ْ١َ٠ن١َإ ت َٜعإ ئ َٝسا زٜاضٟ ١ْنطا٠ٚ، ب١ض  َٝهطز ن١ ظ١َ٠ْٞ ت  ث

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝٔ، ٠ٚاَلَٝـإ ١َز٠ْـ٠ٚ١ ٚ نٛضتٝؿـٞ ن١ْـ٠ٚ١،       تها ًَـ ١ٜ ٠ٚاَلَٞ ئ١ْساَإ ١َز٠ٚ١ْ٠، ض٠ئٞ خؤتإ ب١ ٚاظسـٞ ب
 ر١ضَٛٚ.

َٜع ١ْضضيإ عبساي١ً قازض:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
١ٜ٠َٛٝنٞ              َٞ بط ط١ٜـ١ٟ نـ١  باغـٞ َٛز٠ناصيـإ نـطز٠ٚٚ بـ١ ؾـ ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ي١ بط طـ١ٟ ١ٜن١َـسا طـؤض ا٠ٚ بـ١ٚ غـ

ٍَ تا )15ْٞ )قاْٛ ٍَ ب١ )31( غا ٍَ تا )31%(، )61( غا ٍَ ب١ )35( غا ٍَ بؤ غ١ض٠ٚ٠ ئ٠ٚ١ 35%(، )71( غا ( غا
َٜع باغـٞ خا١ْْؿـٝين نـطز يـ١ نـاتٞ            81ب١ ) َٝهٞ بـ١ض  ١َُٜ غ١ض ئـ٠ٚ١ٟ نـ١ نـ١ْس ئ١ْـساّ ث١ضيـ١َاْ %(، َٔ ز
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َٝو ت١ب١ْٝٝإ ت١قاعٛزٜسا ي١ٚا١ٜ١ْ خع١َت١ن١ٟ ب١ؾٞ ئ٠ٚ١ ١ْنات، ٠ٚنٛ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ن١ْس ئ١ْس اّ ث١ضي١َاْ
( يـ١ ٜاغـان١   95نطز ئ٠ٚ١ ضاغت١، ب١اَلّ ئ٠ٚ١ ناض٠غ١ضٟ قاْْٛٞ بؤ نطا٠ٚ ئ١ط١ض ٖاتٛ به١ٓٝ غ١ض َـازز٠ٟ ) 

َٜعا١ْٟ ن١ ت١ضسٝإ نطزبٛٚ بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ نـؤْه١ ئُٝـ١ ٖـ١َٛٚضيإ ت١عـسٌٜ ْـ١نطز٠ٚٚ         بط ط١ٟ ١ٜى ئ١ٚ ب١ض 
َٜعإ ئ١ٚا١ْ َإٚ، ئ٠ٚ١ٟ ن١ َازز٠ٟ ) َٞ )      ( 95ب١ض  َٞ بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ ب١ضنـاَٚإ ضٕٚٚ بـ تتشمتِ إسايم١   نـٞ ز٠َيـ

  غم١ٓ َمٔ ايعُمط َُٗما نمإ َمس٠ خسَتم٘ ،        69ضدٌ ايؿطط١ إىل ايتكاعس عٓس إنُاي٘ ايػٔ ايكا١ْْٝٛ ايبايغ١ )
َٝؿـ١ن١ٟ بـؤ سـ١ٍ     َٝهٞ ٜاغاٜٞ ١ْٝ ٚ ن َٝٞ ئ١ٚ َازز١ٜ٠ ٖٝض ئ١ؾهاي ن١ٚات١ ئٝػتٝفاز٠ ز٠نات ي١ّ ٜاغا١ٜ ب١ث

َٜت٠ٚ١ بـؤ  49ا ي١ َازز٠ٟ )ب٠ٚٛ، ١ٖض٠ٖٚ ٠َٛٝ خع١َت١ن١ٟ ب١ضظز٠نط َٟ ئٝػتػٓا نطا٠ٚ ب١ ١َٖإ ؾ ( زا ١ْٖس
َٝٓاٟٚ ئ٠ٚ١ٟ يٛيٞ ئ١ّ ٜاغا١ٜ بهات ٚ، ي٠ٚ١ ظٜاتط ٚ ن١َو ئ١ط١ض ئـ١ٚ ئ١غـبابا١ْٟ ْـ١بٛٚ    15) ٍَ ي١ ث ( غا

َٜعإ، ي١َـ١ز٠ْٝـ ١ٖضٚاٜـ١ ئ١طـ١ض ٖـات     َٟ ب١ض  ٛ ١َضدـ١ تاٜب١تٝـ١ناْٞ   ئ١ٚ نات١ َٛنار١ئاتٞ ت١قاعٛزٟ ز٠زض
َُٝـ١     َٜعاْـ١ بـٛٚ، ئ َٜو ي١ٚ ب١ض  َُٝٛا١ٜ ئ٠ٚ١ ٠ٚاَلَٞ ظؤض َٜيَت ي١ٚ ساَي١تا١ْ، ث ١ْبٛٚ َٛنار١ئاتٞ ت١قاعٛزٟ ز٠زض
ــطز٠ٚٚ،      ــ٠ٚ١َإ ن ــ١ْسٜٔ نؤبْٛٚ ــطز٠ٚٚ ن ــٝكُإ ن َٞ ت١ْػ ــ١َي َٟ؟ ب ــط ــٝل به ــت ت١ْػ َٜ ٍَ ٠ٚظاض٠ت ز٠ٚتط ي١طــ١

َٜعإ يـ١ )  ٛ   3111ب١ض  ٍَ         (٠ٚ٠ ئـ١ّ ٜاغـا١ٜ يـ١ َ ٍَ زاضاٜـٞ، ي١طـ١ ْاق١ؾـ١زا١ٜ ز٠ٜـإ دـاض يٝصْـ١ٟ ْـاٚخؤ ي١طـ١
ــتٜٛٚٔ ٚ،      ــ١ْسٜٔ دــاض زاْٝؿ ٍَ ٠ٚظاض٠تــٞ ْــاٚخؤ ن ٍَ ٠ٚظاض٠تــٞ زاضاٜــٞ ٚ، ي١طــ١ ٜاغــاٜٞ زاْٝؿــتٜٛٚٔ، ي١طــ١
َٝٞ ئ١ّ ْٛٚغطا٠ٚ ن١ نطا٠ٚ بؤ  َٝهطزْٞ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ب١ث َٝب١د َٝهٝإ ١ْب٠ٚٛ ي١غ١ض د ٠ٚظاض٠تٞ زاضٜٝـ ئ١ؾهاي

 ٞ ٠ٚظٜــطإ تــ١ْٗا زاٚاٟ ئــ٠ٚ١ بهــ١ٕ يـــ١ ضٟٚٚ زاضاٜٝــ٠ٚ١ ت١قٜٛــ١ بهــطٜٔ، ٖــاش٠ خــإ باغـــٞ           ئ١دمَٛــ١ْ
َٝع٠نـاْٞ ئاغاٜؿـٞ       ف١ املدككات  نطا، َٛخ١ق١قاتٞ ١َز٠ْٞ ٚ )نا َٜعإ ئ١َـ١ ٜاغـا١ٜن١ تاٜب١تـ١ بـ١ ٖ ب١ض 

ــا     ــ١ بــ١ )ن ــاٚخؤ ث٠ٜٛ١ْــسٟ ْٝ َُٝــ١ ٖــات٠ٚٛ      فمم١ املدككممات ْ ــان١ٟ ئ َٝٞ ٜاغ ــسا بــ١ث (، يــ١ َٛخ١ق١قاتٝؿ
١ٜ١ٖ، َٛخ١ق١قاتٞ ٠َٛق١ت١ ١ٜ١ٖ، بؤ١ٜ ئ١ٚا١ْٟ بـ١ز٠ٍ ئـ١ضظام ٚ ئ١ٚاْـ١ٟ نـ١      ثابت ٛخ١ق١قاتٞ )َ

َٜو يـ١ ئ١ْـساَإ            َٜع َٜـت، بـ١ض  َٝت١ ٠َٛق١ت١ن٠ٚ١ يـ١ نـاتٞ خا١ْْؿـري بْٛٚـسا ئ١ٚاْـ١ غـ١ضف ْانط باغهطا ز٠ن
          ُ َٞ ضاغــت١ ئــ٠ٚ١ نــان َٟ؟ بــ١َي ــ١نط َٞ خــ١ضز ْ ــ٠ٚ١ٟ نــطز نــ١ يــ١ نٛضز١ٜٝنــ١ ز٠َيــ إ نــطز٠ٚٚ يــ١  زاٚاٟ ئ

َٜو باغــٞ يــ١ خعَــ١تٞ قــاْْٛٞ نــطز، نــ١    َٜع َُٝٛاٜــ١ يــ١الٟ دــ١ْابتإ نــاى ْــ١نطا٠ٚ، بــ١ض  َٜٓسْــ٠ٚ١نإ ث خٛ
َٜعإ ئ١طـ١ض بهـ١ٓ غـ١ض        خع١َتٞ قا١ْْٝٛن١ ن١ٝ بؤ ئ١ّ ١ٖٓٝ خع١َتٞ رٝعًٞ ٜإ خعَـ١تٞ قـاْْٛٞ؟ بـ١ض 

ٞ    31، 1َازز٠ٟ ) َٝٓاغ١ٟ نطز٠ٚٚ خع١َت نـ١ٝ، ٖـ١ض٠ٖٚا باغـٞ خعَـ١ت َٝؿـ١ُضط١ نـطا٠ٚ ٚ خعَـ١تٞ     ( ث ث
َٞ ئ١ٚاْـ١ بـ١    ١َٜى نطاب َُٜٞ نٛضزغتإ ي١ ١ٖض نٛ َٝو ن١ ي١ سه١َٛتٞ ١ٖض َٜعإ ١ٖض خع١َت ١َز٠ْٞ نطا، ب١ض 
َٝهسا ئ١ط١ض ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ٚ ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ نـ١ ضاظٟ بـٕٛٚ    َٜت، ي١ نات خع١َتٞ قاْْٛٞ سٝػاب ز٠نط

َٝع٠ناْٞ ثؤيٝؼ ٚ  َٝت١ غ١ض ٖ َٜـت، بـ١اَلّ    ئ١ٚ ن١غ١ٟ ب ئاغاٜـ ئ١ٚ نات١ ئ١ٚ خع١َت١ بؤ ت١قاعٛزٟ بـ١ناض ز
َُٝٛاٜـ١ نـ١ْس ئ١ْـساّ            َٞ ٚ سٝػـابٞ خـؤٟ ١ٖٜـ١، ث بؤ ت١ضرٝع ب١ناض ْا١ٜت، بؤٜـ١ ئـ١ٚ خع١َتاْـ١ف ْارـ١ٚت
َٟ ضٕٚٚ نطزْــ٠ٚ١ٟ تــط ٖــ١بٛٚ ئ١طــ١ض َــ١دامل بــس٠ٟ دــ١ْابٞ   َٝو باغــٞ يــ١ٚ باب١تــ١ نــطز، ١ْٖــس ث١ضيــ١َاْ

 ظٜح بس٠ّ،،،غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ ت١ٚ
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 
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َٝت.  با بؤ زٚاٜٞ ب
َٜع ١ْضضيإ عبساي١ً قازض:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 باؾ١ ظؤض غٛثاؽ.

َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ض 

ٍَ سهَٛـ١ت سـ١ٍ بهـ١ٕ، نؤبْٛٚـ٠ٚ١ زٚا       زاٚا ي١ يٝصْـ١ٟ ٖاٚبـ١ف ز٠نـ١ٜٔ ٖـ١ّ بـؤ ئـ١ٚ ئ       ١ؾـهاالتا١ْ ي١طـ١
َٝط )  (.11ز٠خ١ٜٔ بؤ ضؤشٟ ١ٜنؿ١َ١ ناتصَ

 
 

                                                                                                                                                                            
 ز. اضغالٕ باٜع امساعٌٝ                  ز.سػٔ حمُس غٛض٠                           غت اظيس عبسار                رط  
َٝططٟ غَٝطٟ ث١ضي١َاْٞ                        غهطت    ث١ضي١َاْٞغ١ضؤنٞ                 ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ      د

َٝطام           – نٛضزغتإ َٝطام                           نٛضزغتإ – نٛضزغتإ                    ع َٝطام - ع   ع
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 ( 22ثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )

َٜه١ٚتٞ  ١ٜى ؾ١ػي١  5102\2\21ض

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ  خٛيٞ غ
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  (95 ذمارة )ثرؤتؤكؤلي دانيشتين

َٜه١ٚتٞ ؾ١ػي١ٜ١ى   21/2/5102 ض
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َٝط )   َٝـ ْٝــ٠ٛض ؤٟ(ٟ 11ناتــصَ َٜهــ١ٚتٞ  ؾــ١ػي١ٜــ١ى  ضؤشٟ ثــ  -نٛضزغــتإ  ث١ضيــ١َاْٞ  91/6/3119ض
َٝطام  ٞ  ث١ضي١َإ ٚ، غ١ضؤنٞ  ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝب١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ع َٜع ز. سػـٔ حمُـس     بـ١ ئاَـاز٠بْٛٚ بـ١ض 

َٝططٟ غ١ضؤى ٚ،  َٜع  غٛض٠ د َٝطٟ     بـ١ض  ٕ رطغـت دظيـس عبـسار غـهطت خـٛيٞ   (95ٟ, زاْٝؿـتين شَـاض٠ )  ث١ضيـ١َا
ّ١َٝٝ  ( ٟ خؤٟ ب١غت.3119, غاَيٞ )غ

 ب١ضْا١َٟ ناض:
َٝٞ سٛن١ُن ٟ 1993(ٟ ٖـ١َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ   1ٟ ْـاٚخؤٟ شَـاض٠ )  ٠ٚط ( ي١ ث31ٜ١(ٟ َازز٠ )1اْٞ بط ط١ )ب١ث

َٝطام, ز٠غت١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ  -ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  خـٛيٞ   (95ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بط ٜـاض  إث١ضي١َع
ــات )  ــصاضزٕ يــ١ ن ١ََٝٝٞ ١َٖيب َٜهــ١ٚتٞ   11غــ ــ١ى ؾــ١ػي١ ض َٝـ ْٝــ٠ٛض ؤٟ ضؤشٟ ٜ ــ ــ١ّ  زا 91/6/3119(ٟ ث ب

َٝت: ١ٜ٠َٛٝ ب  ؾ
 زاْٝؿتين ١ٜن١ّ

َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ ١ٜن١ّ ١َٖٛاضنطزْٞ ٜاغاٟ خع١َت -1 ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض خػت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛطؤنطزْٞ ث
َٝع٠ناْٞ ئاغاٜؿٞ ْا٠ٚخؤ شَاض٠ )ٚ خا١ْ  .3111(ٟ غاَيٞ 15ْؿري ٖ

َٝهؤَي١ض٠ زازط١ض١ٜنإ -3 َٝهطزْٞ ٜاغاٟ ئُٝتٝاظاتٞ ي َٝب١د َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ د خػت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛطؤنطزْٞ ث
 ئٝتٝشازٟ. 3113(ٟ غاَيٞ 81شَاض٠ )

١ََٝٝٞ ث١ضي١َاْٞ نٛ -9 َٜصنطز٠ٚ١ْٟ خٛيٞ غ َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ثطؤش٠ ٜاغاٟ زض َٝطام. –ضزغتإ خٛ  ع
َُٜٞ نٛضزغتإ -4 َٜصنطز٠ٚ١ْٟ َا٠ٟٚ ٜٚال١ٜتٞ غ١ضؤنٞ ١ٖض َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ثطؤش٠ ٜاغاٟ زض  –خٛ

َٝطام.  ع
 زاْٝؿتين ز٠ّٚٚ

١ََٝٝٞ ث١ضي١َإ نٛضزغتإ -1 َٜصنطز٠ٚ١ْٟ خٛيٞ غ َٝطام. –خػت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛطؤنطزْٞ ثطؤش٠ ٜاغاٟ زض  ع
َُٜٞ نٛضزغتإ خػت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛطؤنطزْٞ ثطؤش٠ ٜاغ-3 َٜصنطز٠ٚ١ْٟ َا٠ٟٚ ٜٚال١ٜتٞ غ١ضؤنٞ ١ٖض َٝطام. –اٟ زض  ع
١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزْٞ غاَيٞ نٛاض٠ّ ث١ضي١َاْٞ -9 َٜساْٞ ز٠ّٚٚ ي١ خٛيٞ غ ضاط١ٜاْسْٞ نؤتاٜٞ ٖاتين خٛيٞ طط

َٜعزاض غ١ضؤنٞ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ.  نٛضزغتإ ي١ال١ٜٕ ض
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز. اضغالٕ باٜع/ ب١ض 

 خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ.ب١ْاٟٚ 
 َٞ١َٝٝ َٞ ز٠ن١ٜٔ، ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ، خٛيٞ غ ب١ْاٟٚ ط١يٞ نٛضزغتإ، زاْٝؿتين ئ١َط ؤَإ ز٠غت ث

َٜساْٞ ز٠ّٚٚ، شَاض٠ زاْٝؿذي  ، 91/6/3119ض ؤشٟ زاْٝؿذي  ١ٖ95َيبصاضزٕ، غاَيٞ نٛاض٠ّ، خٛيٞ طط
َٝٞ سٛن١ُناْٞ بطط١ ) ( ٟ ١َٖٛاض 1ي١ ث١ٜط ٠ٟٚ ْاٚخؤٟ شَاض٠ )( 31( ٟ َازز٠ )1ب١ضْا١َٟ ناض، ب١ ث

َٝطام، ز٠غت١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ بطٜاضٜسا ب١ضْا١َٟ  1993نطاٟٚ غاَيٞ  ٟ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتاْٞ ع
١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ ي١ نات )95ناضٟ زاْٝؿتين شَاض٠ ) َٝـ ٠ْٛٝض ؤٟ ض ؤشٟ ١ٜى 11( ٟ ئاغاٜٞ خٛيٞ غ ( ٟ ث

َٜه١ٚتٞ  َٝت:ب١ّ  91/6/3119ؾ١ػي١ ض  ١ٜ٠َٛٝ ب  ؾ
 زاْٝؿتين ١ٜن١ّ
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َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ ١ٜن١ّ ١َٖٛاضنطزْٞ ٜاغاٟ خع١َت -1 ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض خػت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛطؤنطزْٞ ث
َٝع٠ناْٞ ئاغاٜؿٞ ْا٠ٚخؤ شَاض٠ )  .3111(ٟ غاَيٞ 15ٚ خا١ْْؿري ٖ

3-َٝ َٝهطزْٞ ٜاغاٟ ئُٝتٝاظاتٞ ي َٝب١د َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ د هؤَي١ض٠ زازط١ض١ٜنإ خػت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛطؤنطزْٞ ث
 ئٝتٝشازٟ. 3113(ٟ غاَيٞ 81شَاض٠ )

١ََٝٝٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  -9 َٜصنطز٠ٚ١ْٟ خٛيٞ غ َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ثطؤش٠ ٜاغاٟ زض َٝطام. –خٛ  ع
َُٜٞ نٛضزغتإ -4 َٜصنطز٠ٚ١ْٟ َا٠ٟٚ ٜٚال١ٜتٞ غ١ضؤنٞ ١ٖض َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ثطؤش٠ ٜاغاٟ زض  –خٛ

َٝطام.  ع
 زاْٝؿتين ز٠ّٚٚ

١ََٝٝٞ ث١ضي١َإ نٛضزغتإ -1 َٜصنطز٠ٚ١ْٟ خٛيٞ غ َٝطام. –خػت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛطؤنطزْٞ ثطؤش٠ ٜاغاٟ زض  ع
َُٜٞ نٛضزغتإ -3 َٜصنطز٠ٚ١ْٟ َا٠ٟٚ ٜٚال١ٜتٞ غ١ضؤنٞ ١ٖض  –خػت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛطؤنطزْٞ ثطؤش٠ ٜاغاٟ زض

َٝطام.  ع
9-ٖ َٞ١َٝٝ َٜساْٞ ز٠ّٚٚ ي١ خٛيٞ غ ١َيبصاضزْٞ غاَيٞ نٛاض٠ّ ث١ضي١َاْٞ ضاط١ٜاْسْٞ نؤتاٜٞ ٖاتين خٛيٞ طط

َٜعزاض غ١ضؤنٞ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ.  نٛضزغتإ ي١ال١ٜٕ ض
َٜع ناضزؤ حمُس ثريزاٚز:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
١ََٝٝٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ، خاَيٞ نٛاض:  َٜصنطز٠ٚ١ْٟ خٛيٞ غ َٝؿٓٝاظٟ ثطؤش٠ٟ ٜاغاٟ زض ......نطزْٞ ث

َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ثطؤش٠ ٜاغاٟ َ َُٝإ ٚا١ٜ خٛ َٝطام ث َُٜٞ نٛضزغتاْٞ ع ا٠ٟٚ ٜٚال١ٜتٞ غ١ضؤنٞ ١ٖض
َٜص  ًَٝهاضٟ َاؼي ٖاٚٚاَلت١ٝ ي١ زض َٝؿ ًَٝهاضٟ ب١َٓا زضيٛنطات١ٝنا١ْ، ٚ ث َٝؿ ًَٝهاضٟ ظ٠قٞ ٜاغا١ٜٝ، ٚ ث َٝؿ ث
 َٞ َُٜٔ ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ضؤشٟ ١َٖيبصاضزْٞ ١ٖضغ نطز٠ٚ١ْٟ ١ّٖ ث١ضي١َإ، ١ّٖ  ٜٚال١ٜتٞ غ١ضؤنٞ ١ٖض

َٜعطان َٝهذٝانطز٠ٚ١ْٟ ئ١ٚ ثاض ٠ٚ١َٜٓ، ي َٝهذٝا بهط َٞ ئ١ّ ١َٖيبصاضزْا١ْ ي َٝٞ ٜاغا ْاب ١ زٜاضٟ نطا٠ٚ، ب١ ث
ًَٝهاضٟ ظ٠قٞ ب١ضْا١َٟ ناض ٚ ب١َٓا  َٝؿ َُٝإ ٚا١ٜ ئ١َ١ ث َٜص نطز٠ٚ١ْٟ َا٠ٜٚإ، ث ١َٖيبصاضزْا١ْ ٚ زض

َٝػتا ئ١ظاْري بؤ  ١َٖٛٚ ئ١ٚ ١َٖيبصاضزْا١ْ زضيٛضنطات١ٝنا١ْ، ١ّٖ زٜاضٟ نطزْٞ ٚاز٠ٟ ١َٖيبصاضز١ْ، ئ
َٝو ٚ ٜاغا١ٜى  َٜهاض٠ ٜاغا١ٜٝناْٞ خؤٟ ١َٖيبصاضز٠ٚٚ، ث١ضي١َإ ب١ و َار نؤَٝػٝؤْٞ بااَلٟ ١َٖيبصضازٕ ض
َٝهسا ٜاغاٟ ضٕٚٚ ٚ  َٜص بهات٠ٚ١ ي١ نات َٜص بهات٠ٚ١؟ ١ٖض٠ٖٚا َا٠ٟٚ غ١ضؤنا١ٜتٞ زض َٞ َا٠ٟٚ خؤٟ زض ئ١تٛاْ

َِٜ ي١  َِٜ ي١ ٜٚال 3ئاؾهطا ١ٜ١ٖ ن١ غ١ضؤنٞ ١ٖض َٜت٠ٚ١، ٚ غ١ضؤنٞ ١ٖض َٜط َٞ ظٜاتط خؤٟ ١َٖيبص ١ٜت ْاتٛاْ
َٜعتإ ئ١ن١ٜٔ  َٜص بهات٠ٚ١، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ زاٚا ي١ ب١ض َٜطزضا٠ٚ، بؤ١ٜ بؤ ث١ضي١َإ ١ْٝ َا٠ٟٚ زض ْاٚ خ١َيو ١َٖيبص

َٝ 3ئ١ٚ  َٝه١ٚا١ْٟ ث١ٜط٠ ٚ ٜاغانا١ْ، ١ّٖ ث َُٝإ ٚا١ٜ ث َٝٓٔ، نْٛه١ ث ه١ٚا١ْٟ خاَي١ ي١ ب١ضْا١َٟ ناض ز٠ضبٗ
َٝهذٝا نطز٠ٚ١ْ ٚ ثاضن١ ثاضن١  ١َٓض٠ناْٝإ، ٚ ي١ ناتٞ زٜاضٟ نطاٚ ي َاؼي ٖاٚٚاَلت١ٝ ي١ زٜاضٟ نطزْٞ ْٜٛ

 نطزْٞ ١َٖيبصاضز١ْناْٞ نٛضزغتإ ب١ ١َب١غيت ئاَادمٞ غٝاغٞ ٚ سٝعبٞ
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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 ر١ضَٛٚ َاَؤغتا ع١َٛض
َٜع عُط عبساي  بٗا٤ ايسٜٔ:ععٜع ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٜعت غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ  َٜعتإ ئ١خ٠ٚ١َ١ ن١ ب١ض َٜطاٟ ثؿتٝٛاِْٝ ي١ قػ١ناْٞ ناى ناضزؤ، بريٟ ب١ض ٚ َٔ

َٞ ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ خٛيٞ ١َٖيبصاضزْٞ ث١ضي١َإ  31/6ضؤشٟ  ١َُٝ نطز٠ٚٚ ن١ ئ١َي َٜهت ئاضاغت١ٟ ئ ْٛٚغطاٚ
َٝؿٓٝاضٟ ي١غ١ض ت١ٚاٚ ب١ْٚٛ ٚ شَاض١ٜ٠نٞ  ظؤض ي١ ثطؤش٠ ٚ ٜاغا ي١ب١ض ز٠غذي ٚ ت١ٚاٚ ١ْبٕٛٚ زاٚا ئ١ن١ٜٔ ث

َٜعتا١ْ ن١  َٝؿه١ف ب١ ث١ضي١َإ ١ْن١ٕ، ئ١َ١ ز٠قٞ ْٛٚغطاٟٚ ب١ض ١َُٝ  31تاظ٠ ث ٟ َاْط ب١ ز٠غيت ئ
١َُٝ َٝهٞ غٝاغ١ٝ، ئ َٜه١ٚتٓ َٝهٞ َٛرادٞ ضاغت١ ي١َالٚ ي١ٚال بٝػتَٛٚا١ْ، ئ١َ١ ض ١َُٝ ٠ٚنٛ ؾت  ط١ٜؿت٠ٚٛ، ئ

َٝٞ ث١ٜط٠ٟٚ ْاٚخؤٟ ث١ضي١َإ  َٜعتإ به١ٜٔ ب١ ث ٠ٚنٛ ث١ضي١َاْتاضإ َاؼي خؤَا١ْ ن١ زاٚا ي١ ب١ض
َٝٞ ث١ٜط٠ٟٚ ْاٚخؤ ٠ٚنٛ ناى ناضزؤ ت١ئهٝسٟ نطز، َٛرطٚظ ٚا١ٜ ئاطازاض بري ي١ ناضْا١َٟ  ٠ٚ١َٓٝٝ، ب١ ث دَٛي

١َُٝ ن١ ي 13ث١ضي١َإ، ب١زاخ٠ٚ١ ناضْا١َ غ١عات ز٠ٚضٟ  َٝطزضا٠ٚ بؤ ئ  11َٝؿٞ ْٛٚغطا٠ٚ غ١عات ْ
َٜعتإ ئ١ن١ّ، ١َٖٛٚ  َٝو ع١ضظٟ ب١ض ١َُٝ ئ١ظاْري ٠ٚظع١ن١ نؤ١ْ، بؤ١ٜ َٔ ن١ْس خاَي َٟ، ئ نؤب٠ٚ١ْٚٛ ئ١نط
١َُٝ ي١ ْاٚ ث١ضي١َإ ب١ضز٠ٚاّ باؽ  ال١ْ١ٜنإ ب١ ال١ْ١ٜناْٞ ز٠غت١اَلت ٚ ئؤثؤظؤغٝؤْٝؿ٠ٚ١، ب١ تاٜب١تٞ ئ

َٜه١ٚتٔ ئ١ٚ باب١تا١ْ ي١ غاظاْٞ ْٝؿتُٝاْٞ ئ١ن١ٜٔ، باؽ ي٠ٚ١ ئ ١ن١ٜٔ ق١ٜطا١ْنإ قٍٛ ب١ْٚٛت٠ٚ١ ٚ ب١ض
َٟ به١ٜٔ ن١ ططْطٔ ٚ ض١ٖ٠ْسٟ ْٝؿتُٝاْٝإ ١ٜ١ٖ ٚ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ خ١َيهٞ نٛضزغتا٠ٚ١ْ  تاٚتٛ
َٜص نطز٠ٚ١ْٟ  َٜعتإ ي١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ثطغٝاض ئ١ن١ّ، باب١ت ١ٜ١ٖ ١ٖغتٝاض تط ي١ باب١تٞ زض ١ٜ١ٖ، ئاٜا ي١ ب١ض

ٍَ ال١ْ١ٜناْٞ ئؤثؤظؤغٝؤٕ ي١ ْاٚ ث١ضي١َإ خٛيٞ غ َٜص ي١ط١ َٞ ض اٚ َُٜٞ نٛضزغتإ ن١ ب١ ب ١ضؤنا١ٜتٞ ١ٖض
َٜت١  َٜص نطا٠ٚ، ئاٜا ب١ ت١ٚارٛم ط١ٜؿتٜٛٚٔ ئ١َ١ خبط َٟ ض اٚ خطا٠ٚت١ ب١ضْا١َٟ ناض٠ٚ٠؟ ئ١ط١ض ئ١ٚتط

 َُٜٞ َٜص نطز٠ٚ١ْٟ ٜٚال١ٜتٞ غ١ضؤنا١ٜتٞ ١ٖض نٛضزغتإ ي١ ز٠غت١آلتٞ ب١ضْا١َٟ ناض٠ٚ٠؟ دط١ ي٠ٚ١ٟ ن١ زض
 ٚ ،َِٜ َٜع غ١ضؤنٞ ١ٖض ١َُٝ ٜاغاٟ غ١ضؤنا١ٜتُٝإ ١ٜ١ٖ ن١ زٚٚ خٛيٞ زاْا٠ٚ بؤ ب١ض ث١ضي١َإ ١ْٝ، نْٛه١ ئ

َٜص نطز٠ٚ١ْٟ َا٠ٟٚ ث١ضي١َإ ثطغٝاض  31/8ٜٚال١ٜتٞ ت١ٚاٚ ب٠ٚٛ ي١  َٜت، غ١باض٠ت ب١ زض َٞ ز نؤتاٜٞ ث
١َُٝ تا ئ١ن١ّ و د١زٚا١ٜى ١ٜ١ٖ خطا٠ٚت١ ب١ضْا٠ٚ١َ ي١ ن َٝهسا ئ ناشيإ َا٠ٚ، ئ١تٛاْري  31/8ات

َٜص به٠ٚ١ٜٓ١، بؤ١ٜ  َٜو زض نؤب٠ٚ١ْٟٚٛ ْائاغاٜٞ ث١ضي١َإ به١ٜٔ، ئ١تٛاْري ئ١ّ ثؿ٠ٟٚٛ خؤَإ ن١ْس ضؤش
َٜعتإ َٛارل بٔ ئ١ٚ زٚٚ  َٝؿٓٝاض٠ٟ ناى ناضزؤ ئ١ن٠ٚ١َ١ ئ١ط١ض ب١ض َٝؿٓٝاض ئ١ن١ّ ٚ ت١ئهٝسف ي١ٚ ث ث

ناضٟ خؤَا١ْ، ٚ ئ١َط ؤف ز٠ٚاَٞ ئاغاٜٞ خؤَا١ْ، بطط١ٟ ١ٜى ٚ زٚٚ   بطط١ٜ١ ت١ٚاٚ به١ٜٔ، نْٛه١
نْٛه١ ت١ٚاٚ ١ْب٠ٚٛ، ئ٠ٚ١ خب١ٜٓ١ ز٠ْطسإ ٜإ َْٛاق١ؾ١ناْٝإ ت١ٚاٚ به١ٜٔ، ب١اَلّ ب١ ْٝػب١ت بط ط١ناْٞ 

َٝؿٓٝاضٟ ئ٠ٚ١ ئ١ن١ّ بؤ َا٠ٟٚ  َٝ 15تط٠ٚ٠ ث ٞ ضؤش ب١ ز٠ْطساْٞ ْاٚ ث١ضي١َإ ن١ ز٠غت١اَلتٞ خؤَا١ْ ب١ ث
َٜص به٠ٚ١ٜٓ١ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ١ٚ  15ث١ٜط٠ٟٚ ْاٚخؤٟ ث١ضي١َإ، بؤ َا٠ٟٚ  ضؤش َا٠ٟٚ ز٠ٚاَٞ ث١ضي١َإ زض

َٞ ئ١ن١ٜٔ زضٚغت به١ٜٔ ٚ طفتٛطؤ به١ٜٔ ي١غ١ض ئ٠ٚ١ٟ ئ١ٚ  غاظا١ْ ٚ ئٝتٝفاق١ٟٝ ن١ ١ََٖٛٚإ باغٞ ي
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َٜٝٛػذي ي١ٚ  ٠َٛٝف ٠ٚنٛ ال١ْٜٞ غ١ضؤنا١ٜت 15باب١تا١ْٟ ث َٟ ئ ٞ ٜإ رطانػٝؤْٞ ظؤض١ٜٓ ضؤش٠ ن١ٝ؟ ئ١نط
١َُٝ ب١ طفتٛطؤ بط١ٜٓ١ ١ْتٝذ١ٜ١ى، غٛثاؽ َٟ ئ َٜهٞ ١ٜ١ٖ بٝدات١ ضٚٚ، ئ١نط َٝؿٓٝاض  ث

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
ٍَ غاظإ ٚ ت١باٜٞ ٚ ١ٜنطٜعٟ ١ًًَٝت١ن١َاْري، ٚ  ١َُٝ ٠ٚنٛ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ١َٖٝؿ١ ي١ط١ زٜاض٠ ئ

َٝٓس٠ٟ ي١ تٛا ْاياْسا بٛٚ ٠ٚنٛ غ١ضؤنا١ٜتٞ غ١ضزاْٞ سٝعسيإ نطز٠ٚٚ، غ١ضزاْٞ  نؤب٠ٚ١ْٚٛناصيإ ٖ
نطز٠ٚٚ، ١َٖٚيُإ زا، ب١اَلّ ب١زاخ٠ٚ١ زٜاض٠ ئ١ٚ غاظا١ْ زضٚغت ١ْبٛٚ، بؤ١ٜ ئ١َط ؤ ن١ ئ٠ٚ١َإ نطز٠ٚٚ ي١ 

َٟ ١ًًَٝت َٞ، نْٛه١ ْانط ١ن١َإ ي١ ئ١دماَٞ ئ١ٜ٠ٚ١ ٜإ ب١ٖؤٟ ئ١ٜ٠ٚ١ ر١ضاغٞ قاْْٛٞ زضٚغت ١ْب
َٝهٞ قاْْٛٞ  ١َُٝ ئ٠ٚ١َإ ب١ ناى ظاْٝٛر١ضاغ َٞ، ئ ٠َٛٝ، خاَيٞ ب ٠ ب١ضاغيت، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ئ١خي١ٜٓ١ ب١ضز٠َٞ ئ

 ٚ ّ١َٝٝ ٍَ ئ١ٜ٠ٚ١ خاَيٞ غ َٞ ي١ط١ َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ بؤ به١ٜٔ، ن َٝؿ٠ٚ١ ٚ خٛ ١َّٝٝ ٚ نٛاض٠ّ بٝد١ٜٓ١ ث غ
ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ ظؤضٜ َٞ ي١ط١ َٝؿ٠ٚ١؟ ن َٜت١ ث َٝس٠ْط بٔ، زاْٝؿ١، نٛاض٠ّ خبط ١ٟٓ ز٠ْط ث١غٓس نطا، تها١ٜ ب

٠ٚ١َٜٓٓ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ بٝد١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١،  ١َّٝٝ ٚ نٛاض٠ّ ١ٜى، ١ٜى خبٛ زاْٝؿ١، زاْٝؿ١، يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ خاَيٞ غ
ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ ظؤض١ٜٟٓ ز٠ْط ث١غٓس نطا َٞ ي١ط١ َٝؿ٠ٚ١، ن ١َٜٓٝٓ ث َٞ، نٛاض ز  خاَيٞ غ

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١  ضؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١ض

 ز٠قٞ ثطؤش٠ن١
١ََٝٝٞ ث١ضي١َإ َٜص نطز٠ٚ١ْٟ خٛيٞ ١َٖيبصاضزْٞ غ  ٜاغاٟ شَاض٠ ) ( ٜاغاٟ زض

َٝطام ن١ ي١  َازز٠ٟ ١ٜن١ّ: ١ََٝٝٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتاْٞ ع َٞ ٚ  31/8/3119خٛيٞ ١َٖيبصاضزْٞ غ ت١ٚاٚ ئ١ب
َٝت تا  َٝيَن 1/11/3119ث١ضي١َإ ب١ضز٠ٚاّ ئ١ب َٞ ١َٖيبصاضزٕ ي١  ي١غ١ض ناضٟ خؤٟ ئ١َ  31/9/3119ب١ ١َضد

َٟ  ئ١دماّ بسض
َٞ َازز٠ٟ ز٠ّٚٚ: َٝه١ٚا١ْٟ بط ط١ناْٞ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ب َٟ ن١ ث َٜو ْانط َٝهٞ ٜاغاٜٞ ٜإ بط ٜاض  ناض ب١ ٖٝض ز٠ق

:ّ١َٝٝ َِٜ ٚ ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ٚ ال١ْ١ٜ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نإ سٛن١ُناْٞ  َازز٠ٟ غ َٜٝٛػت١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ١ٖض ث
َٞ به١ٕئ١ٚ ٜاغا١ٜ  َٞ ب١د  د

َٟ ٚ ي١ ضؤشْا١َٟ ر١ضَٞ ٠ٚقائٝعٞ  َٞ ئ١نط َٞ ب١د َازز٠ٟ نٛاض٠ّ:ئ١ّ ٜاغا١ٜ ي١ ب١ضٚاضٟ ز٠ضن٠ٚ١ْٝٚٛ د
َٜت٠ٚ١  نٛضزغتإ باَلٚ ئ١نط

 ٖؤ١ٜناْٞ ز٠ضنٛٚاْسْٞ:
١َٖيبصاضزْٞ خٛيٞ نٛاض٠َٞ ١َٖيبصاضزٕ بؤ ث١ضي١َاْٞ  31/9/3119ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ بط ٜاض ٚا١ٜ ضؤشٟ 

١َّٝٝ ي١ ب١ضٚاضٟ نٛضزغتإ به َٟ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ف َا٠ٟٚ ١َٖيبصاضزْٞ خٛيٞ غ َٞ،  31/8/3119ط ت١ٚاٚ ئ١ب
َٞ، تا ١َٖيبصاضزْٞ  َِٜ ١ْض٠خػ َٜو بؤ ب١ب١تاَيٞ ٜاغاٜٞ ي١ ١ٖض َٜت، بؤ ئ٠ٚ١ف ن١ ٖٝض بٛاض نؤتاٜٞ ز

َٜٓ َٜساْٞ زاْٝؿتين ١ٜن١َٞ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ز٠ضنٛ َٟ ٚ طط ب١ضْا١َٟ  سضائ١ْساَاْٞ ث١ضي١َاْٞ ْٛ
 ناضٟ ثطؤش٠ٟ ٜاغاٟ...
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 بؤ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ
َٜع   زٚاٟ غاَلٚ ض

١َُٟٝ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ن١ ي١ خٛاض٠ٚ٠ ْاَٚإ ٖات٠ٚٛ ٚاشَٚٚإ نطز٠ٚٚ ثطؤش٠ ٜاغاٟ  ئ
َٝؿه١ف ئ١ن١ٜٔ ن١ ز٠ق١ن١ٟ َِٜ ث َٜص نطز٠ٚ١ْٟ َا٠ٟٚ ٜٚال١ٜتٞ غ١ضؤنٞ ١ٖض َٝهٞ ئ١ّ  تاٜب١ت ب١ زض ٖاٚث

َٜت١ ب١ضْا١َٟ ناضٟ نؤب٠ٚ١ْٟٚٛ زاٖاتٟٛٚ ث١ضي١َإ  زاٚاناض١ٜ١ٜ، تها١ٜ خبط
 5102ٜاغاٟ شَاض٠ ) ( غاَيٞ 

َُٜٞ نٛضزغتإ  َٜصنطز٠ٚ١ْٟ َا٠ٟٚ ٜٚال١ٜتٞ غ١ضؤنٞ ١ٖض َٝطام. –ٜاغاٟ زض  ع
َِٜ ن١ ي١  َازز٠ٟ ١ٜن١ّ: َٜ 31/8/3119ٜٚال١ٜتٞ غ١ضؤنٞ ١ٖض َٜص ئ١نط َٞ زض ت٠ٚ١ تا ت١ٚاٚ ئ١ب

َٜص نطز٠ٚ١ْٟ ١ْٝ. 19/8/3115  َازز٠ٟ ز٠ّٚٚ: ن١ ئٝو بؤ ز٠ٚٚجماض تٛاْاٟ زض
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ بٝد١ْ١ ز٠ْط٠ٚ١، ر١ضَٛٚ َاَؤغتا ع١َٛض قػ١ٟ خؤت به١  ئ١َي
َٜع عُط عبسايععٜع   بٗا٤ ايسٜٔ:ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٛٝ ١َُٝ ب١ٚ ؾ َٝؿٓٝاضٟ ئ٠ٚ١ ئ١ن١ٜٔ، ئ ١َُٝ ث ١ٜ٠ ت١ضس١ن١ ئ١ن١ّ، ئ٠ٚ١ٟ ن١ ناى ناضزؤف ١ٖض ئاَاش٠ٟ بؤ نطز، ئ

َٝسا١ٜ ٚ غاظاْٞ  َٜه١ٜٚٔ ي١غ١ض ئ١ٚ باب١تا١ْٟ ١َغ١ًس١تٞ طؿيت ت َٞ ٚ ض َٟ ي١ّ ق١ٜطاْا١ْ ضظطاضَإ ب ئ١ط١ض ئ١َا١ْٚ
َٝط٠ باؽ نطا٠ٚ، ث َٜٝٛػت١ ب١ تاٜب١ت ئ١ّ زٚٚ خاَي١ٟ ي ١َُٝ َٛس١ز٠ز٠، ئ١ط١ض ْٝؿتُٝاْٞ ث ضؤشتإ  15َٝؿٓٝاض٠ن١ٟ ئ

َٞ ظؤض٠  َٜص٠ بس٠ٜٔ ب١  11ث ضؤش تا ١ٖرت١ٜ١ى خٛيٞ ث١ضي١َإ، ثؿ٠ٚٛن١ٟ خؤَإ خب١ٜٓ١ غ١ض ناضَإ ٚ زض
َٝؿٝٓاضٟ  َٟ ت١ضتٝب به١ٜٔ، ث َٜٝٛػت١ ٚ ٠ٚظع١ غٝاغ١ٝن١ٟ ئ١خيٛاظ نؤب٠ٚ١ْٚٛناصيإ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ١ٚ غاظا١ْٟ ث

١َُٝ ئ٠ٚ١ٜ َٜص نطز٠ٚ١ْٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ٚ غ١ضؤنا١ٜتٞ َٛس١ز٠زٟ ئ ١، ئ١ٚ زٚٚ بطط١ٜ١ٟ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ زض
٠َٛٝ، غٛثاؽ ١ٜ١َُٝ بؤ ئ َٝؿٓٝاضٟ ئ َٟ ٚ ب١ضز٠ٚاّ بري ي١غ١ض ب١ضْا١َن١، ئ٠ٚ١ ث ٠ٚ١َُٜ ١ٜ١ٖ البط  .١ٖض

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
١َُٝ ي١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ...  ...ٚئ ئ

َٜع طؤضإ ئاظاز حمُس:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜٓس٠ٚ١ْٟ بؤ نطا ئاضاغت١ٟ يٝص١ْٟ ث٠ٜٛ١ْسٜساض نطا، ئ١ٚ غاظإ ٚ ئ١ٚ  َٝػتا خٛ ئ١ٚ زٚٚ ثطؤش٠ ٜاغا١ٜٟ ئ
َٟ، نؤٕ ي١ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ١َٖٛٚ ال١ٜى  ١َُٝ  ١َب١غتُا١ْ ٚ ضاثؤضتٞ ي١غ١ض ئ١ْٛٚغط َٝػتا ئ ت١ٚارٛق١ٟ ن١ ئ

 َٟ َٞ؟ ئ١نط ١َٜٓضٟ رطانػٝؤ١ْنإ ب َٟ، ي١ زاْٝؿتين يٝص١ٜ١ْ ئ١ٚ ناتٞ ْٛ َٝؿٓٝاضٟ بؤ بهط َٟ، ث ئٝعاراتٞ بؤ بهط
.َٟ َٜت ٚ ي١ ْٛٚغٝين ضاثؤضت١ن١ قػ١ ي١غ١ض ئ١ٚ ساَي١تٞ ت١ٚارل ٚ طٛدما١ْ بهط  ز

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
ٍَ ئ١ٜ٠ٚ١  َٞ ي١ط١ َٝػتا ئ١خي١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١، ن َٟ؟  15ئ ٍَ زا ١ْٝ؟ ر١ضَٛٚ يٝص١ْٟ  ضؤش ت١ئذٌٝ بهط َٞ ي١ط١ ن

 ٜاغاٜٞ ب١ضز٠ٚاّ بٔ
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َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝع٠ناْٞ ْاٚخؤٟ  َٞ نطزْٞ ٜاغاٟ ٖ َٞ ب١د َٞ َازز٠ ي١ ٜاغاٟ ١َٖٛاض نطزْٞ د َٝؿٛٚ غ ي١ نؤب٠ٚ١ْٚٛناْٞ ث
َُٜٞ نٛضزغتإ ث١غٓس نطا، ط١ٜؿت١ٓٝ َاز ز٠ٟ نٛاض٠ّ، زٚاٟ ٠ٚضططتين ضا ٚ غ١ضدمٞ ئ١ْساَإ غٝاغ١ٟ ١ٖض

١ٜ٠َٛٝ بٛٚ:  َازز٠ٟ نٛاض٠َٞ ٜاغان١ ب١ّ ؾ
 اٚال َٔ ايكإْٛ ق االقًِٝ ٚناالتٞ: 44تعسٍ املاز٠  املاز٠ ايطابع١:

يك٣ٛ االَٔ ايساخًٞ، ي١ قا١ْْٛناْٞ تط نطزَا١ْ )ا: ؼتػب اؿكٛم ايتكاعس١ٜ يطدٌ ايؿطط١،  :44املاز٠ 
 ٚاالغاٜـ اٚ ـًأِٗ ٚناالتٞ:

% َٔ ايطاتب 81ؼتػب اؿكٛم ايتكاعس١ٜ الفطاز ق٣ٛ االَٔ ايساخًٞ ٚاالغاٜـ اٚ ـًأِٗ ق االقًِٝ بٓػب١ 
 ايهًٞ ٚاملدككات الخط ضاتب ناْٛا ٜتكانْٛ٘

طف بؿطط عسّ ق 39/11/1991تػطٟ اسهاّ املاز٠ )   ع٢ً ايصٜٔ مت اسايتِٗ ع٢ً ايتكاعس بعس تاضٜذ  -3
 قات املرتان١ُ هلِ قبٌ قسٚض ٖصا ايكإْٛٚايأط

ٜعاز استػاب ايطاتب ايتكاعسٟ الفطاز ق٣ٛ االَٔ ايساخًٞ ٚاالغاٜـ ق االقًِٝ َٔ ايصٜٔ اسًٝٛا ع٢ً  -9
ٚفل ايطاتب اؿايٞ ع٢ً إ ال ٜكٌ ضاتب٘ ايتكاعسٟ  3111يػ١ٓ  18ايتكاعس  قبٌ اٚ بعس قسٚض قإْٛ ضقِ 

 ْٛ٘ قبٌ قسٚض ايكإْٛ )  عٔ ايصٜٔ نإ ٜتكان
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 .ر١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط
َٝطٚإ سٝس٠ضٟ:٠ٚظٜطٟ زاز: َٜع ؾ  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
(، باؽ ي١ 44زٜاض٠ ئ١ٚ ثطؤش٠ٟ ت١قسِٜ نطا١ٜ ي١ ال١ٜٕ شَاض٠ٟ ٜاغاٜٞ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، ٚ ب١تاٜب١ت َازز٠ٟ )

َٛٚن١ ٚ ز٠ضَاَي١ ئ١نات، ب١اَلّ ئ١ٚ نٝتاب١ٟ ي١غ١ضؤنا١ٜتٞ ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ٖات٠ٚٛ ت١ْٝا باؽ ي١ َٛٚن١ 
َٝع٠ناْٞ ئاغاٜؿٞ ْاٚخؤ ظ٠ض١َ٠ْس ١ْبٔ، ٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜطٟ َاي١ٝف  ئ١نات، بؤ١ٜ ٚ ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ناض١َْساْٞ ٖ

َٜت٠ٚ١، غٛثاؽئاَاز٠ ١ْٝ، بؤ١ٜ زاٚا ئ١ن١ّ طفتٛطؤ نطزٕ ي١غ١ض ئ١ٚ ثطؤش٠ ت َٟ، تانٛ ٠ٚظٜطٟ َاي١ٝ ز  ١ئذٌٝ بهط
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٟ، تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ) َٝؿٓٝاض٠ٟ د١ْابٞ ٠ٚظٜط زا١ٜ ن١ ت١ئذًٝٞ بهط ٍَ ئ١ٚ ث َٞ ي١ط١ ( ن١ؽ 97ن
ٍَ زا ١ْٝ؟  َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ، ن  ي١ط١

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١  ضؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١ض

بطط١ٟ تطٟ ب١ضْا١َٟ ناض )طفتٛطؤ نطزْٞ ئٝٓفاظ نطزْٞ ٜاغاٟ ئُٝتٝاظاتٞ َٛس١قٝكري ق١ظائٞ ض٠ق١ّ 
َُٜٞ نٛضزغتإ( ئ١ّ ٜاغا١ٜ ي١ سه١َٛتٞ ئٝتٝشازٟ ز٠ضن٠ٚٛ: 3113( بؤ غاَيٞ 81)  ي١ ١ٖض
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ٚايعٌُ باسهاَ٘  3118يػ١ٓ   81اْأاش قإْٛ اَتٝاظات احملككر ايكها٥ر االؼازٟ ضقِ ) َازز٠ٟ ١ٜن١ّ:
 ايعطام -ق اقًِٝ نٛضزغتإ 

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ض٠ئٞ خؤتإ ن١ٝ؟ 

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜٓس٠ٚ١َ ٠َٟٛٝ خٛ ١َُٝ ٠ٚنٛ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ثؿتطريٟ َازز٠ن١ ئ١ن١ٜٔ ب١ٚ ؾ  ئ
يػًطات ٚاملؤغػات ق االقًِٝ قٌ ايػًطات ٚاملؤغػات االؼاز١ٜ آُٜا ٚضزت شنطٖا ق ؼٌ ا ايجا١ْٝ:اغياز٠ 

  3118  يػ١ٓ 81ايكإْٛ ضقِ )
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ض٠ئٞ يٝص١ْ
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
٠َٟٛٝ خ َٜٓس٠ٚ١َيٝص١ْٟ ثؿتطريٟ َازز٠ن١ ئ١نات ب١ٚ ؾ ٛ. 

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟  َٞ ت  ن
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝـ ئ٠ٚ١ٟ به١ُ غ١ض َازز٠ناْٞ  َٝؿٓٝاضٟ زٚٚ َازز٠ٟ ئٝعارُٝإ نطز٠ٚٚ ث ١َُٝ ي١ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ث ئ

ت ٚاالغتشكاقات املاي١ٝ ايٛاضز٠ ق ٖصا ايكإْٛ َٔ َٛاظ١ْ ٜكطف االَتٝاظاثطؤتؤنؤيٞ، ئ١ٜٚـ ئ١ٜ٠ٚ١ )
َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ ايػًط١ ايكها١ٝ٥ ق االقًِٝ   زاٚا ئ١ن١ّ ئ١ٚ َازز١ٜ٠ خبط

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
ٍَ زا ١ْٝ؟  َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ؟ ن َٞ ي١ط١ َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ن َٞ ت  ن

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
 َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١ض

َٟ ي١غ١ض ثطؤش٠ن١ ) ع٢ً فًؼ ايكها٤ ق االقًِٝ اقساض َازز٠ٟ تط ن١ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ زاٚاٟ ئ١نات ظٜاز بهط
 ميظ١َ يتػٌٗٝ تٓأٝص اسهاّ ٖصا ايكإْٛيايتعًُٝات ا

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟  َٞ ت  ن

 



 539 

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظ  اظ:ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 فًؼ ايٛظضا٤ ٚاؾٗات شات ايعميق١ تٓأٝص اسهاّ ٖصا ايكإْٛعًٞ  َازز٠ناْٞ ثطؤتؤنؤيٞ
 ال ٜعٌُ باٟ ْل قاْٚٞ اٚ قطاض ٜتعاضض َع اسهاّ ٖصا ايكإْٛ: َازز١ٜ٠نٞ تط

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
ٍَ َٞ ي١ط١ َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ن َٞ ت َٞ ي١ط١ٍ....... ن  زا١ٜ؟ ن

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 ٜٓأص ٖصا ايكإْٛ اعتباضا َٔ تاضٜذ ْؿطٙ ق اؾطٜس٠ ضمس١ٝ )ٚقا٥ع نٛضزغتإ : َازز٠ٟ تط
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝب١ٝٓٝن١ت ن١ٝ؟   ر١ضَٛٚ ت
َٜع س١َ١ غعٝس س١َ١ عًٞ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝطام ز٠ضنٛٚ ي١ َاْطٞ )  1/1/3113ز٠ضنٛٚ، ب١اَلّ ي١  3113( ٟ 11ناتٞ خؤٟ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ن١ ي١ ع

َٝهطا، بؤ١ٜ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ١ٚ َٛس١قٝل ق١ظائٝا١ْ َا١ٜ٠ٚنٞ ظؤض٠ زاٚا ئ١ن١ٕ، بؤ١ٜ زاٚا ئ١ن١ّ ي١   1/1ناضٟ ث
َٝت، ١ْى ي١ تاضخيٞ ئٝكساضٟ، غٛثاؽ  ٠ٚ٠ ب

َٜع  ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: ب١ض 
 ر١ضَٛٚ

َٜع ْاغو تٛرٝل عبسايهطِٜ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٞ، ب١اَلّ زٚٚ غاَي١ ي١ بٛزد١ٟ  َٝػتا باغٞ ١ٖب َٞ ئ َٝٔ ئ٠ٚ١ ْاب ًَ َٝػتا ب ؾسا  3119ٚ  3113ي١ٚا١ٜ١ْ ئ
َٜص٠نا٠ٚ١ْ ٠ٚنٛ ْا٠ْٚسٟ َازز١ٜ٠نُإ ١ٜ١ٖ ن١ َاف ٚ ئُٝتٝاظاتٞ ١َٖٛٚ ر١ضَاْب١ضإ ب١ ٖ ١َٛٚ نري ٚ تٛ

َٞ، ٚ يٛيٝإ بهات ي١  َٟ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ئ١غ١ضٟ ض٠دعٞ ١ٖب َٟ، بؤ١ٜ ئ١نط َٝبهط َٝػتا 1/1/3113ي  ٠ٚ٠ تا ئ
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 إضر١ضَٛٚ ناى طؤ
َٜع طؤضإ ئاظاز حمُس:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٜص٠ ٚ ثؿتٝٛاْٞ بؤ َٝهُإ ث١غٓس نطز ٖٞ ض َٜٝامن ئ١ن١ّ، ٚ ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ َا٠ٚناْٞ تط قاْْٛ نْٛٚٞ ٖاٚض

٠َٛٝ ئ١غ١ضٟ ض٠دعٞ ي١ َاْطٞ )  .ت١ْفٝع نطا 3113( ٟ غاَيٞ 5خع١َتٞ َاَؤغتاٜاْٞ ظاْهؤ، ب١ ١َٖإ ؾ
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َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 .ر١ضَٛٚ

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

َٞ  3113َٓٝـ ١ٖض ثؿتٝٛاْٞ ي١ ٖاٚناضامن ئ١ن١ّ ن١ ئ١ٚ ٜاغا١ٜ نْٛه١ ٜاغا١ٜنٞ ئٝتٝشاز١ٜ ٚ غاَيٞ  د
َٞ نطزْٞ  َٞ ب١د ١َُٝ َا١ٜ٠ٚنٞ ظؤض٠ ي١ نا٠ٚض ٚاْٞ د َٞ نطا٠ٚ، بؤ١ٜ َٓٝـ ثؿتٝٛاْٞ ي٠ٚ١ ئ١ن١ّ ن١ ئ ب١د

َٝهؤَي ١ض٠ زاز١ٜنإ ئ١ٚ َار١ٟ خؤٜإ ز٠غت١ب١ض به١ٕ، بؤ١ٜ َٓٝـ ئ١ٚ ثطؤش٠ ٜاغا١ٜٜٔ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ي
َٟ، ئ١َ١ ١ٜى، زٚٚ، غ١باض٠ت ب١  َٞ، ٚ ضابطزٚٚؾٝإ بؤ ١ٖشَاض بهط ثؿتٝٛاْٞ ئ١ن١ّ ن١ ب١ ئ١غ١ضٟ ض٠دعٞ ب
َٞ )اعتباضا  َٔ تاضٜذ ْؿط٠ ؼي ا(طٜس٠ ايطمس١ٝ(، ئ١َ١ ي١ تاضخيٞ  َٝط٠ ئ١َي َٞ نطز١ْن١ٟ، نْٛه١ ي َٞ ب١د د

َٞ، غٛثاؽئٝكساض ًَاٚ نطز٠ٚ١ْٟ ي١ ضؤشْا١َٟ ر١ضَٞ، ٚ ب١ ئ١غ١ضٟ ض٠دعٝـ ب َٞ ١ْى ي١ ب  .٠ن٠ٚ١ٜ١ ب
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 .ر١ضَٛٚ ط١ؾ١ خإ
َٜع ط١ؾ١ زاضا دالٍ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٜهامن ئ١ن١ّ ي١ ١َغ١ي١ٟ ئ١غ١ضٟ ض٠دعٞ، نْٛ َٝهؤَي١ض٠ٚاْٞ زازٟ ي١ َٓٝـ ثؿتٝٛاْٞ ٖاٚض  ه١ ئ١ّ قا١ْْٛ ي

َٝطام، ي١ب١ض  ١َُٝف ١َٖإ ئٝػتٝشكاقٝإ ٠ٚضططت٠ٚٛ ي١ ضؤشٟ ز٠ضنْٛٚٞ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ي١ ث١ضي١َاْٞ ع الٟ ئ
َٞ ئ١ٚ ٜاغا١ٜ، غٛثاؽ  ئ٠ٚ١ ثؿتٝٛاْٞ ي٠ٚ١ ئ١ن١ّ ن١ ئ١غ١ضٟ ض٠دعٞ ١ٖب

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ١ت ب١ٚ ١َضد١ َٛار١ق١تٞ نطز٠ٚٚ ي١غ١ض ئ١ٚ ....ب١اَلّ سهَٛ

َٜع ط١ؾ١ زاضا دالٍ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 ي١غ١ض ١َدًٝػٞ ق١ظا١ٜ 
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ر١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٞ نطزْٞ ئ١ٚ ٜاغا١ٜ ب١ٚ د١ْابت ت١ٚظحيت نطز، ت١بٝع َٞ ب١د ٞ سه١َٛت َٛار١ق١تٞ نطز١ٜ بؤ د

َٜؿت١ غ١ض ئ١دم١َْٛٞ زاز٠ٚضٟ، ٚ  ١َُٝ َازز١ٜ٠نُإ زاْا ئ١ٚ ئًٝتٝعاَات١ َاي١َٝإ ٖاٚ ١َضد١ٟ ب١تاٜب١تٞ ئ
َٟ ي١ ناتٞ  َٝهٞ بؤ بهط َٟ ي١ ئآٜس٠ سٝػاب بٛزد١ٟ ئ١دم١َْٛٞ زاز٠ٚضٟ ث١غٓس نطا، ٚات١ ثاض٠ٜإ ١ْٝ، ئ١نط

 َْٛاق١ؾ١ نطزْٞ بٛزد١ٟ ئ١دم١َْٛٞ زاز٠ٚضٟ
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َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ر١ضَٛٚ ناى ناضزؤ.

َٜع ناضزؤ حمُس ثريزاٚز:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

ئ٠ٚ١ٟ ن١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ عبئٞ َاي٠ٚ١ٝ ١ٜ١ٖ، ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ز٠غت١اَلتٞ زاز٠ٚض٠ٚ١ٜ ١ٜ١ٖ، ئ١ٚاْٝـ 
َٜٝٛػت١ ئ١ٚ بٛزد١ٜإ ١ٖ َٞ ٖٝض ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ سه١َٛت٠ٚ١ ١ْٝ، بؤ١ٜ ث ١ٜ، ١َٖٛٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜـ ئ١ظاْ

َٝه١ ئ١بٛا١ٜ َار١ناْٝإ ٠ٚضططٕ َٞ، ئ١ٚ ٜاغا١ٜ ٜاغاٟ ئٝٓفاظ نطز١ْ، ز٠َ  ٜاغا١ٜ ئ١غ١ضٟ ض٠دعٞ ١ٖب
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝؿٓٝاض٠ن ٠ٚ١َٜٓ ث  ١ٟ ئ١ٚإ ئ١خ١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ بٝدٛ
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 .1/1/3119ٜٓأص ٖصا ايكإْٛ اعتباضا َٔ 

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
٠ٚ١َٜٓ َٜهٞ تط بٝدٛ َٝس٠ْط، تها١ٜ داض ٍَ زا١ٜ؟ تها١ٜ ب َٞ ي١ط١ َٝؿٓٝاضٟ ئ١ٚا١ْ؟ ن  ئ٠ٚ١ ث

َٜع عْٛٞ نُ  اٍ ب١ظاظ:ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 ٚ ٜٓؿط ق اؾطٜس٠ ايطمس١ٝ )ٚقا٥ع نٛضزغتإ  1/1/3119ٜٓأص ٖصا ايكإْٛ اعتباضا َٔ 
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ٍَ زا١ٜ؟ .... َٞ ي١ط١  ن
َٝطٜٔ، زاْٝؿتين...4تا غ١عات ) َٝٛاض٠ ب١خٛاتإ ئ١غج  ( ٟ ئ
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  ز٠ّٚٚزاْٝؿتين
 

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝػتاف ب١ضز٠ٚاّ ئ١بري ي١غ١ض ب١ضْا١َٟ ناضٟ ئ١َط ؤَإ، غ١ض ي١ب١ٜاْٞ زاْٝؿتين  ئ١ّ نات١تإ باف، ئ
َٝػتاف زاْٝؿتين ز٠ّٚٚ، زاٚا ي١ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ئ١ن١ٜٔ بف١ضَٕٛٚ بؤ غ١ض غ١نؤٟ  ١ٜن١ػيإ ئ١دماّ زا، ئ

 يٝص١ْنإ
َٜع ث١ضيإ ععايسٜٔ عبسايطظئ:ب١  ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٜت٠ٚ١، نْٛه١ ئ١َ١ ب١ز٠ض٠ ي١ ١َٖٛٚ عٛضف ٚ  َٝـ ن١ْٚٛ ْاٚ طفتٛطؤنا٠ٚ١ْ بؤَإ ضٕٚٚ بهط ئ٠ٚ١ س١ق١ ث

َٝػتا ث١ضي١َإ ي١غ١ضٟ ض ؤٜؿت٠ٚٛ  ٜاغا١ٜى ن١ تا ئ
َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 تا ع١َٛضر١ضَٛٚ َاَؤغ
َٜع عُط عبسايطععٜع   بٗا٤ ايسٜٔ:ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 ١َُٝ َٞ، ئ َٜص ب َٟ ١ْر١غتإ زض َٜعتاْٞ ئ١ن١ّ، ب١ؽ تؤظ َٔ ٚائ١ظامن ْٛقت١ٟ ْٝعاَٞ دس١ٜ ئ٠ٚ١ٟ ع١ضظٟ ب١ض

َٝػتا زا٠ٚ َٝذاض ن١ْسٜٔ ثطؤش٠َإ غ١باض٠ت ب١ّ باب١ت١ٟ ئ ب١  َا١ٜ٠ٚنٞ ظؤض٠ ن١ْسٜٔ ث١ضي١َاْتاض زٚٚ، غ
َٜعتإ بؤ غاظإ ي١غ١ض ز٠غتٛٚض ) َٜع، ي١بريتا١ْ ب١ض ( ث١ضي١َاْتاض ٚاشٟٚٚ نطز ت١قسضيٞ 61غ١ضؤنا١ٜتٞ ب١ض

َٜهٞ ظؤض قاْْٛٞ ٚ دسٟ ئاضاغت١ٟ  َٝػتا ثطغٝاض َٜعتإ نطا، ب١َياّ ١ْخطا١ٜ ز٠ْطسإ ٚ ناضْا٠ٚ١َ، َٔ ئ ب١ض
َٝطٟ ث١ضي١َإ ئ١ن َٜع غهطت َٜعتإ ٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ٚ ب١ض َٝـ )ب١ض َِٜ ث ( ضؤش 15(، )١11ّ، غ١ضؤنٞ ١ٖض

َٜهٞ ٜاغاٜٞ ٚ ظؤض دس١ٜ ٚ ث١ضي١َإ ب١ضثطغ١ ي١  31/9ٚاز٠ٟ ١َٖيبصاضزْٞ ي١  ض اط١ٜاْس٠ٚٚ، ثطغٝاض
َِٜ ١ْزا٠ٚ،  َٝهٞ ط١ٚض١ٜ٠، ن١ؽ ت١عين ي١ّ بط ٜاض٠ٟ غ١ضؤنٞ ١ٖض َٛعاي١د١ٟ ئ١ّ ساَي١ت١ ن١ ئ١َ١ خ١ي١ي

َٝو ئ١ّ بط ٜاض٠ ١َٖي َٟ بؤ ي١غ١ض و ئ١غاغ َٝؿه١ف ئ١نط َٜت٠ٚ١ ب١ّ ث١ي١ ث١ي١ٝ ثطؤش٠ ٜاغا١ٜى ث َٝٓسض ئ٠ٚ١ؾ
َٝط٠ ٠ٚنٛ ي١ ز٠ق١ن١ ٖات٠ٚٛ ث١ضي١َإ تا  َٝيَن؟ 1/11/3119ئ٠ٚ١ٟ ي  ي١غ١ض ناضٟ خؤٟ ئ١َ

َٜع ز.اضغالٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ر١ضَٛٚ ناى ع١زْإ

َٜع عسْإ   حمُس:عجُإ ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َ  إ.ب١ض

ؤف د١ْابت ئ١َط ؤف ٚ ضؤش٠ناْٞ تط ١ّٖ ي١ ثطؤغ١ٜ١ى بٟٛٚ ب١ْاٟٚ غاظاْٞ ْٝؿتُٝاْٞ ٚ ١ّٖ ئ١َط 
َٝه١  ٠َٟٛٝ قايب قػ١ٟ ظؤض نطا، ٚ زاْٝؿتين ئ١َط ؤف غ١ضتاثاٟ ث٠ٜٛ١غت١ ب١ ١َغ١ي١ٜ١ن٠ٚ١، ٜإ ي١نٛاض ن

َِٜ ْا١ٜ١َنٞ ئاضاغ َٜع غ١ضؤنٞ ١ٖض َٟ غاظاْٞ ْٝؿتُٝاْٞ، ب١ض َٝٞ ئ١ٚتط ت١ٟ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ن١ ث
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َٝبٝين سٝعب١نا١ْ، ٠ٚنٛ ئ١ضنٞ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ١َرطٚظ بٛٚ  نطز٠ٚٚ ن١ ضاغجاضز٠ٟ سٝعب١نإ ٚ ت
١َُٝ زاٚاٟ يٝص١َْإ نطز ت١ؾهًٝتإ ١ْنطز، ب١اَلّ ئاٜا ئ١ْساَاْٞ  َٝهٞ ث١ضي١َاْٞ بهطزابٛا١ٜ، ئ زاٚاٟ زاْٝؿتٓ

١َٜٓضٟ  َٟ ٚ ئ١ٚ ث١ضي١َإ ئ١ٚ ن١غا١ٜتٞ ٚ ئ١ٚ ْٛ َٞ نٞ باؾ١ بهط خ١َيهٞ نٛضزغتا١ْ ْري ئاطاٜإ ي٠ٚ١ ١ٖب
َٝسا١ٜ؟ بؤنٞ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ي١ّ َا١ٜ٠ٚ ئاَاز٠ ١ْبٛٚ  َٝبٝٓٝا١ْ نٞ ت َٝسا١ٜ ٚ ئ١ٚ ت ْاَا١ْ نٞ ت
ٍَ ث١ضي١َاْتاضاْٞ نٛضزغتإ بؤ  ع١ضظٟ ئ١ٚ ْاَا١ْ ٚ ئ١ٚ  َٝو بهات؟، و ئاؾهطا ٜإ زاخطاٚ ي١ط١ زاْٝؿتٓ

َٟ، بؤنٞ ضاغج َٝبٝٓٝا١ْٟ ٖات٠ٚٛ بؤ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ قػ١ٟ ي١غ١ض بهط اضزا١ْٟ ن١ ٖات٠ٚٛ، ئ١ٚ ت
ٍَ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َاْٞ  د١ْابتإ غ١ضزاْٞ ١َٖٛٚ سٝعب١نإ ئ١ن١ٕ ٚ ئ١ٚالٚ ئ١ٚال ئ١ن١ٕ، ب١اَلّ ي١ط١

َٝؿ١نإ ي َٝٝإ بط١ٜ١ْٔ ن١ ن ١َٜٓضٟ خ١َيهٞ نٛضزغتأْ زاْاْٝؿٔ ت َٝئ٠ٚ١ٟ نٛضزغتإ ن١ ْٛ ١ نٝسا١ٜ؟ ب
ٍَ سٝعب١نإ ٚ ال١ْ١ٜ غٝاغ١ٝنإ ٚ نؤ١ََيط١ٟ ١َز٠ْٝـ  بعاْري ١ْتٝذ١ٟ زاْٝؿت١ٓناْٞ د١ْابتإ ي١ط١
َٝٛ ٖؤَيٞ  ٍَ ث١ضي١َإ زاْٝؿٔ، ٚ ي١ ْ ٍَ ١َٖٜٛٚإ زاْٝؿتٕٛٚ ب١ؽ ئاَاز٠ ١ْبٕٛٚ ي١ط١ ٠َٛٝ ي١ط١ ن١ٝ؟ ئ

َٟ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ئ١ٚ  ْا١ٜ١َ ئاضاغت١ٟ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتا١ْ، ئ١َط ؤ ث١ضي١َإ طفتٛطؤ ي١غ١ض ئ٠ٚ١ بهط
ٍَ ئ٠ٚ١ ٜاغا١ٜنتإ  ئٝعالْٞ ر١ؾ١يٞ ١َٖٛٚ ئ١ٚ ١َٖٚيا١ْت نطز، ن١ ئٝعالْٞ ر١ؾ١يت نطز ٖاٚنات ي١ط١
َٝٓا٠ٚت١ ْاٚ ث١ضي١َإ قػ١ ي١غ١ض  ١ٜ٠َٛٝنٞ ْاٜاغاٜٞ ثطؤش٠ ٜاغا١ٜنتإ ٖ َٝٓا٠ٚ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ب١ ؾ ٖ

َٝط٠ف ب١ ْاٟٚ  غاظإ ئ١نات، ي١ٚال٠ٚ َٝٓا٠ٚ، ن١ؽ ئاَاز٠ٟ غاظإ ١ْب٠ٚٛ، ي َٝٞ غاظإ ر١ؾ١يٞ ٖ د١ْابت ئ١َي
٠َٛٝ ٚ و ئ١ٚا١ْف ن١ ثطؤش٠ن١ٜإ ئاَاز٠ نطز٠ٚٚ قػ١ ي١غ١ض غاظاْٞ  غاظإ و يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ٚ و ئ

ٍَ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغ ٠َٛٝ ي١ط١ َُٝإ بط١ٜ١ْٔ، بؤنٞ ئاَاز٠ ْري ئ َٞ ت تإ ْٝؿتُٝاْٞ ئ١ن١ٕ، ئ١َ١ ئ١ب
َٝػتازا؟ ٚ بؤنٞ  َٞ ن١ ططْطؤٜ ٚ س١غاؽ تطٜٔ ١َٚظٚع١ ي١ ئ َٝؿ١ٜ١ ب ئاطازاضٟ ٚضز ٚ زضؾيت ئ١ٚ ن
َٜعإ باغٝإ نطز  َٜٔ ثطؤش١ٜ٠نٞ ٚا ٠ٚنٛ ب١ض ي١ز٠ض٠ٚ٠ٟ ئ١ٚ عٛضر١ ث١ضي١َا١ْٝ ٚ ئ١ٚ ناض٠ ث١ضي١َا٠ٚ١ْٝ ز

 ئ١خي١ْ١ ب١ضْا١َٟ ناض٠ٚ٠؟
َٜع ز.اضغالٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

َُٜٞ نٛضزغتإ ي١ ْاٚ ث١ضي١َإ َْٛاق١ؾ١ٟ ي١غ١ض ١ْنطا٠ٚ، ئ َٜعإ ثطؤش٠ٟ ز٠غتٛٚضٟ ١ٖض ١َُٝ ئ١ظاْري ب١ض
َٝو ي١  َٝو ٖات٠ٚٛ ب١ قاْْٛ ن١ؽ، ئ١ٚ يٝص١ٜ١ْ ثطؤش٠ٟ ز٠غتٛٚضٟ ئاَاز٠ نطز٠ٚٚ، ي١  19يٝص١ٜ١ْى ث

١َُٝ ْاتٛا ٠ٚ١َٓٝٓٝ ث١ضي١َإ ر١ق١ت ب١ )ئا( ٜإ )ْا( ز٠ْطٞ بؤ زضا٠ٚ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ئ ْري ثطؤش٠ٟ ز٠غتٛٚض ب
 ،٠َٛٝ ١َٜٓضٟ ئ ْٛ ٍَ ١َُٝ زٚٚداض ي١ط١ ْاٚ ث١ضي١َإ ١ٖضٚا ب١ ئاغاْٞ، ب١اَلّ ئ١ط١ض ث١ضي١َإ ئطازاض ١ْٝ ئ
َٝهطزٕٚٚ ض٠ظا١َْسٟ بف١ضَٕٛٚ بؤ ئ٠ٚ١ٟ  ٍَ غ١ضؤنٞ رطانػٝؤ١ْنإ قػ١َإ نطز٠ٚٚ، ٚ تهاَإ ي ي١ط١

َٝهبٝٓري ي١ رطانػٝؤ ٍَ سٝعب١ناْٞ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ث١ضي١َإ، يٝص١ٜ١ْنٞ َٛؾت١ض٠ى ث ١ْناْٞ ْاٚ ث١ضي١َإ، ي١ط١
ٍَ خ١َيهٞ تطٜـ،  َِٜ ئاَاز٠ ب٠ٚٛ، ي١ط١ ٍَ ئ١ٚ يٝص١ْٟ بؤ ْٛٚغ٠ٚ١ٟٓٝ ثطؤش٠ٟ ز٠غتٛٚضٟ ١ٖض ي١ط١
ٍَ سٝعب١نإ ٚ  ٠ٚ١َٓٝٝ، ١َٖٚي١ناْٝؿُإ ي١ط١ ًَ ١َُٝ ١َٖٚي١ناْٝؿُإ ئ١ٜ ٠َٛٝ ضاظٟ ١ْبٕٛٚ، ٚ ئ ب١زاخ٠ٚ١ ئ

ٍَ ١َٖٛٚ رطانػٝؤ١ْنإ ١ٖضنٞ ي١ تٛاْاَاْسا بٛٚ يٝص١ْٟ ز٠غتٛٚض ٜـ ن١ ثطؤش٠ن١ٟ ْٛٚغ٠ٛٝ، ي١ط١
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َٜط١ ئ١ز٠ّ ئ١ٜٚو  َٟ ١َٖٛٚتإ قػ١ به١ٕ ب١ضاغيت، زٚٚ ن١غٞ تط ض َٝٗات، ْانط نطزَإ، ١ْتٝذ١ ئاٚاٟ ي
ًَِ، ر١ضَٛٚ ناى ئاضاّ َٝ  ْاٖ

َٜع اٜٛب ْعُت )ئاضاّ(:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

ٖؤ١ٜناْٞ ز٠ضنطزْٞ ئ١ٚ زٚٚ ثطؤش٠ ٜاغا١ٜ به١ٜٔ باؽ ي١ غاظإ ئ١نات، ئ١ٚ ثطغٝاض٠  ئ١ط١ض غ١ٜطٟ
١ٜ٠َٛٝى ٚ ١َٖٛٚ  ئ١ن١ّ، ئاٜا غاظإ بطٜيت ١ْٝ ي٠ٚ١ٟ ن١ ١َٖٛٚ ال١ْ١ٜ غٝاغ١ٝنإ نؤبهات٠ٚ١ ي١ نٛاضن

َٟ؟ ب١اَلّ ي َٞ ٚ ئٝعتٝباض بؤ ض٠ئٞ تان١ ٖاٚٚاَلت١ٝنٝـ زابٓط َٝهسا ١ٜى ض اٚ بري ٚ بؤنْٛٚٞ ١ٖب ١ نات
١َُٝ ظٜاتط ي١  َٝؿه١ف نطز غ١باض٠ت ب٠ٚ١ٟ ن١ ثطؤش٠ بط ٜاضٟ  11ئؤثؤظؤغٝؤٕ، ئ َٜهُإ ث ض ؤش٠ ثطؤش٠ بطٜاض

َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ بؤ  غاظإ ي١غ١ض ١َغ١ي١ٟ ز٠غتٛٚض، ب١اَلّ ب١زاخ٠ٚ١ ١ْخطا١ٜ خؿت١ٟ ناض٠ٚ٠، خٛ
َُٜٞ ١ْنطا، ٚ ١ٖض٠ٖٚا ر١ضاَؤف نطا، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ خؤٟ بؤخؤٟ ١ٜنػ١ض ب َٝو ي١ال١ْ١ٜ غٝاغ١ٝناْٞ ١ٖض ١ؾ

َٜٔ، ن١ٚات١ ئ٠ٚ١ غاظإ ١ْٝ، خاَيٞ ز٠ّٚٚ، غ١باض٠ت ب١  َٜع ئ١نط َٜٔ ٚ ث١ضاٚ نٛضزغتإ ر١ضاَؤف ئ١نط
َٝه١ٚا١ْٟ ٜاغا١ٜ،  َٜص نطز٠ٚ١ْٟ ٜٚال١ٜت١، ئ٠ٚ١ خؤٟ بؤخؤٟ ث ١َغ١ي١ٟ ١َٖيبصاضزْٞ غ١ضؤنا١ٜتٞ ن١ زض

َٝو دٝا نْٛه١ ١َٖيبصاضزْٞ ث١ضي١َإ ٚ غ١ضؤنا١ٜ َٜٞ ١َٖيبصاضزْ َٝػتا نؤٕ ز َٞ، ئ َٞ ب١ٜ١ن٠ٚ١ ب تٞ ئ١ب
َٜٝٛػت١ ب١ضططٟ ي١ غ١ض٠ٚضٟ  َٝهسا ث١ضي١َإ ث َٜهٞ تط ي١ نات َٝهٞ تط؟ ئ٠ٚ١ف داض ئ١ن١ٜت٠ٚ١ ي١ ١َٖيبصاضزْ
١َُٝ خؤَإ ْري ي١  َٟ، ب١اَلّ ب١زاخ٠ٚ١ ئ ًَٝهاضٟ ٜاغانإ بهط َٝؿ َٞ ث ٜاغا بهات، ب١ضططٟ ي٠ٚ١ بهات ْاب

َٝهٞ تط، د١ْابت باغٞ ث١ضي١َ َٝه١ٚا١ْٟ ٜاغاناْٞ تط٠، خاَي َٜو ث١غٓس ئ١ن١ٜٔ ن١ ث إ، ثطؤش٠ بطٜاض
ٍَ غاظاْري ي١غ١ض ز٠غتٛٚض، ئ١ّ ثطؤش٠ بط ٜاض٠ ١ٖض باؽ ي١ غاظاْٞ  ١َُٝ ي١ط١ ١َغ١ي١ٟ ز٠غتٛٚضت نطز، ئ

َٝت٠ٚ١ ث١ضي١َإ، ب١َيٞ َٞ ز٠غتٛٚض ب ي١ ْاٚ ث١ضي١َإ )ئا( ٚ  ز٠غتٛٚض ئ١نات، ن١ٚات١ ب١ّ ثطؤش٠ بط ٜاض٠ ئ١ب
َٝت٠ٚ١  َٞ ب َٞ ١ٖض ئ١ب َٜت٠ٚ١ ئ١ط١ض ي١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ث١ضي١َاْٝـ ب َٞ غاظاْٞ بؤ ئ١نط )ْا( ٟ بؤ نطا٠ٚ، ب١اَلّ نات
َٝؿ١ن١ بطٜت١ٝ ي١ ١َغ١ي١ٟ ت١ٚقٝت، ئ٠ٚ١  َٜت٠ٚ١، ن١ٚات١ ن َٜهٞ تط ز٠ْطساْٞ بؤ بهط َٝط٠ف داض ث١ضي١َإ ٚ ي

َٝ ١َُٝ ناضَإ نطزبا١ٜ، ي١ ئ َٞ ب١ غاظإ ي١غ١ض بط ط١ ز٠بٛٚ ئ َٟ، ئ١ٚ يٝص١ٜ١ْ ١َٖيػ َٝٓسض َٝهبٗ ػتا٠ٚ يٝص١ٜ١ْى ث
َٝػتا ١َٖإ قػ١ٟ ث١ضي١َإ نطا، ئؤثؤظؤغٝؤٕ نطا٠ٚ ن١  َٜت٠ٚ١ ث١ضي١َإ، ئ ٚ َازز٠ناْٞ ز٠غتٛٚض ٚ بط١ض 

َٜ َٜت٠ٚ١ بؤ ْاٚ ث١ضي١َإ، ب١اَلّ نات١ن١ٟ زٚاخطا٠ٚ ي١ب١ض خاتطٟ ١َٖيبصاضزْٞ غ١ضؤنا١ٜتٞ ١ٖض ِ، بؤ١ٜ ئ١ّ ز
َٝه١ٚا١ْٟ بط ٜاض ٚ ٜاغاناْٞ خؤَا١ْ، ئٝٓذا ي١ ال١ٜنٞ تط٠ٚ٠ ي١ ث١ٜط ٠ٟٚ ْاٚخؤٟ  ثط ؤش٠ بط ٜاضا١ْ ت١ٚاٚ ث
َٜص نطز٠ٚ١ْٟ ٜٚال١ٜتٞ  َٝو ٚ َازز١ٜ٠ى ١ْٝ باؽ ي١ زض ث١ضي١َإ ي١ ٜاغاٟ ١َٖيبصاضزْٞ ث١ضي١َإ ٖٝض ز٠ق

َِٜ، غٛثاؽ  ١ْ ث١ضي١َإ بهات، ١ْ غ١ضؤنا١ٜتٞ ١ٖض
َٜع ز.اضغالٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

َٝٓر، ؾ١ف، س١ٚت، ١ٖؾت، ْؤ، ز٠، ٜاْع٠، نٛاض ن١غٝـ قػ١ٟ  َٞ، نٛاض، ث قػ١ٟ خؤتإ نطز، ١ٜى، زٚٚ، غ
َٞ ب١ضاغيت، ي١ ٖٝض قإْٛ ٚ  َٞ، ْٛقت١ٟ ْٝعاّ؟ بٝػت ن١ؽ ْٛقت١ٟ ْٝعاّ قػ١ بهات ْاب نطز٠ٚٚ، ْاب
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َٜهٞ ْاٚخؤٟ ث١ضي١َإ بٝػت ن١ؽ َٞ ب١ضاغيت، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ب١ضز٠ٚاّ ئ١بري  ث١ٜط ٠ٚ ْٛقت١ٟ ْٝعاَٞ ْاب
٠ٚ١َٜٓ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ  ي١غ١ض َْٛاق١ؾ١ٟ خؤَإ، قػ١ٟ خؤتإ نطز، يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ َازز٠، َازز٠ بٝدٛ

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 َازز٠ٟ ١ٜن١ّ:
َٝ ١ََٝٝٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتاْٞ ع َٜٞ ب١ضز٠ٚاّ  31/8/3119طام ن١ ي١ خٛيٞ ١َٖيبصاضزْٞ غ َٞ، زنؤتاٜٞ ز ٠ب

َٞ ١َٖيبصاضزٕ ي١  1/11/3119ٚ ث١ضي١َإ تا  َٝيَن، ب١ ١َضد ئ١دماّ  31/9/3119ي١غ١ض ناضٟ خؤٟ ئ١َ
َٟ  بسض

 يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ت١ئٝسٟ ئ١نات
َٜع ز.اضغالٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ ظؤض١ٜٟٓ َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ؟ ن َٞ ي١ط١  ز٠ْط ث١غٓس نطا ن
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝت  َٝه١ٚا١ْٟ سٛن١ُناْٞ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ب َٟ ن١ ث َٜو ْانط َٝهٞ ٜاغاٜٞ ٜإ بط ٜاض  ناض ب١ ٖٝض ز٠ق

َٜع ز.اضغالٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ٍَ َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ؟ نٝ َٞ ي١ط١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ن ٠َٟٛٝ خٛ زا ١ْٝ؟ ب١ ظؤض١ٜٟٓ ز٠ْط ث١غٓس َازز٠ٟ ز٠ّٚٚ ب١ٚ ؾ

ّ١َٝٝ  نطا، ر١ضَٛٚ بؤ َازز٠ٟ غ
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٞ به١ٕ َٞ ب١د َِٜ ٚ ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ٚ ال١ْ١ٜ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نإ سٛن١ُناْٞ ئ١ّ ٜاغا١ٜ د َٜٝٛػت١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ١ٖض  ث

َٜع ز.اضغالٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
َٞ ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ ظؤض١ٜٟٓ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ر١ضَٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط ن َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ؟ ن  .ي١ط١

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜت ٚ ي١ ض ؤشْا١َٟ ر١ضَٞ  ّ:\ئَازز٠ٟ نٛاض٠ َٞ ئ١نط َٞ ب١د ئ١ّ ٜاغا١ٜ ي١ ب١ضٚاضٟ ز٠ضنٛٚاْس٠ٚ١ْٝ د
َٜت١ٚ  ٠ٚ٠قائعٞ نٛضزغتإ بالٚ ئ١نط

َٜع ز.اضغالٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ ظؤض١ٜٟٓ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ر١ضَٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ؟ ن َٞ ي١ط١  .ن

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 ٖؤ١ٜناْٞ ز٠ضنٛٚاْسْٞ
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ض٠َٞ ١َٖيبصاضزٕ بؤ ث١ضي١َاْٞ ١َٖيبصاضزْٞ خٛيٞ نٛا 31/9/3119ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ بط ٜاض ٚا١ٜ ض ؤشٟ 
١َّٝٝ ي١ ب١ضٚاضٟ  َٟ، ٚ ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ي١ َا٠ٟٚ ١َٖيبصاضزْٞ خٛيٞ غ َٞ،  31/8/3119نٛضزغتإ بهط ت١ٚاٚ ئ١ب

 ٚ َٟ َٞ تا ١َٖيبصاضزْٞ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َاْٞ ْٛ َِٜ ١ْض ٠خػ َٜو بؤ ب١تاَيٞ ٜاغاٜٞ ي١ ١ٖض بؤ ئ٠ٚ١ف ٖٝض بٛاض
َٜساْٞ زاْٝؿتين ١ٜن َٜٓسضا، زاٚا ي١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َاْٞ ئ١ن١ّ ض ئ٠ٚ١ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ز٠ضن١َٞ، ي١ب١طط ٛ

َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ  ٜاغان١ ٚ ٖؤ١ٜناْٞ ز٠ضنٛٚاْسْٞ خبط
َٜع ز.اضغالٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ ظؤض١ٜٟٓ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ر١ضَٛٚ  َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ؟ ن َٞ ي١ط١ ئ١غبابٞ َٛد١ب١ن١ ٚ ٜاغان١ ن
 ٞ ز٠ّٚٚ، بؤ ب١ضْا١َٟ ناضٟ خاَيٞ ز٠ّٚٚبؤ خاَي

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 خاَيٞ ز٠َٚٚٞ ب١ضْا١َٟ ناض
َِٜ َٜصنطز٠ٚ١ْٟ ٜٚال١ٜتٞ غ١ضؤنٞ ١ٖض  ٜاغاٟ زض

َِٜ ن١ ي١  َازز٠ٟ ١ٜن١ّ: َٜت٠ٚ١ تا  31/8/3119ٜٚال١ٜتٞ غ١ضؤنٞ ١ٖض َٜص ئ١نط َٞ زض ت١ٚاٚ ئ١ب
َٜص نطز٠ٚ١ْٟ ١ْٝن١ ئٝو 19/8/3115   بؤ ز٠ّٚٚ داض تٛاْاٟ زض

َٜع ز.اضغالٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ ظؤض١ٜٟٓ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ر١ضَٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ؟ ن َٞ ي١ط١  ن

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 َازز٠ٟ ز٠ّٚٚ:
َٝهٞ ٜاغاٜٞ ٜإ َٝت ناض ب١ ٖٝض ز٠ق ٍَ سٛن١ُناْٞ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ٖاٚزش ب َٜت ن١ ي١ط١ َٜو ْانط  .بطٜاض

َٜع ز.اضغالٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
َٝهٞ تط ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ ظؤض١ٜٟٓ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ر١ضَٛٚ بؤ خاَي َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ؟ ن َٞ ي١ط١  ن

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 َازز٠ٟ نٛاض٠ّ:
َٜٝٛػت١  َٞ ث َِٜ ٚ ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ٚ ال١ْ١ٜ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نإ سٛن١ُناْٞ ئ١ّ ٜاغا١ٜ د غ١ضؤنا١ٜتٞ ١ٖض

َٞ به١ٕ  ب١د
َٜع ز.اضغالٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ ظؤض١ٜٟٓ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ر١ضَٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ؟ ن َٞ ي١ط١  ن
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َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
 َٝٓذ١ّ:َازز٠ٟ ث

َٟ، ٚ ي١ ض ؤشْا١َٟ ر١ضَٞ ٠ٚقائعٞ نٛضزغتإ باَلٚ  َٞ ئ١نط َٞ ب١د ئ١ّ ٜاغا١ٜ ي١ب١ضٚاضٟ ز٠ضن٠ٚ١ْٝٚٛ د
َٜت٠ٚ١  .ئ١نط

َٜع ز.اضغالٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ ظؤض١ٜٟٓ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ر١ضَٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ؟ ن َٞ ي١ط١  ن

َٜع عْٛٞ نُاٍ   ب١ظاظ:ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 ٖؤ١ٜناْٞ ز٠ضنطزْٞ ئ١ّ ٜاغا١ٜ:
َٝهٗاتٔ ٚ غاظإ ي١غ١ض ١َٖٛاض نطزْٞ  َُٜٞ نٛضزغتإ، ٚ بؤ ٖات١ٓ نا١ٜٟ ث َٝٓاٚ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ طؿيت ١ٖض ي١ ث
َِٜ ططْط١ ٚ بؤ  َِٜ، ٚ ي١ب١ض ئ٠ٚ١ف ثطؤش٠ٟ ز٠غتٛٚض بؤ غٝػت١َٞ غٝاغٞ ١ٖض ثطؤش٠ٟ ز٠غتٛٚضٟ ١ٖض

َٝهٗاتٔ ي١غ١ضٟ ن١ ئاَادم١ناْٞ َػؤط١ض نطز ْٞ ض٠خػاْسْٞ باضٚزؤخٞ ١َٚظٚعٞ بؤ ئ٠ٚ١ٟ بط١ٜٔ ب١ ث
َٜٓسضا. َٞ، بؤ١ٜ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ز٠ضنٛٚ َٜع ططتٔ ٚ ضاب١ضا١ٜتٝإ ب١ضز٠ٚاّ ب َٝٞ ض َٝطام بطات١ د  ط١يٞ نٛضزغتاْٞ ع

َٜع ز.اضغالٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:_ب١ض
ٍَ زا ١ْٝ؟ ب َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ؟ ن َٞ ي١ط١ َٞ ن ٍَ زا١ٜ؟ ن َٞ ي١ط١ َٝهط اٟ قا١ْْٛن١ ن ١ ظؤض١ٜٟٓ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ت

ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ ظؤض١ٜٟٓ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ثريؤظباٜٞ ي١ط١يٞ نٛضزغتإ ئ١ن١ٜٔ، ب١جمؤض٠ ئ١ّ خٛي١ٟ  ي١ط١
َٝطٜٔ، ١ٖضبصٜٔ َٝهٞ تط ب١خٛتإ ئ١غج َٜٓري، تا خٛي َٝس  .ث١ضي١َإ نؤتاٜٞ ث

 
 

                                                                                                                                                                             
 ٌ       ز. اضغالٕ باٜع امساعٝ           ز.سػٔ حمُس غٛض٠                           غت اظيس عبسار                رط  
َٝططٟ غَٝطٟ ث١ضي١َاْٞ                        غهطت    ث١ضي١َاْٞغ١ضؤنٞ                 ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ      د

َٝطام                              نٛضزغتإ – نٛضزغتإ َٝطام                           نٛضزغتإ – ع َٝطام - ع   ع

 
 
 

                


