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ةيلاملاتانايبلاوةرادلارملجمريرقت
أ،١١ربسيد٣ا



ع.م.شنيمأتللةبنطولايبطوبأةكرش

رادلاسلجم>اضعأ

:ةرادلاسلجمسينر

:ةرادلاسلجمسينربنان

:ءاضعلا

:يذيفنتلارميبرلا

ناوفلا

:نسراخلا~اباسحلا~دم

نايهنلآفيسنبدمحم/خينلا

نايهنلآنونحطنببايذ/خيشلا

ةيتنملافلخهثادبع/ديملا

تقايلرمعلديسلا

يلماهلاناطلسلامج/دببلا

كرابملادمحنمجرلادبعلدسلا

سهملادمحمعازمادبملا

ة(ومحنبمناغةدرمحمديمملا

<١٣٩:ب.ص
يبظوبأ
:دحنملاأيرعلا~اراملا
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ةرادلاسجمرتت
ا·ا٦سيد٣,



ع.م.شنيمأتللةينطولايبظوبأةكرش

ةرادلاسلجمرية
)٠ا٦ربمسد٣١رفةيسملاةسلل

ةرادلاسلجمءاضعلنوعبرلاوعبارلايونسلاريرقتلامدتأنأينرسي،نيمأتللةينطولايبطوبأةكرشةرادإسلجمنعةباين
.i٢٠١ربسيد٣١يفةيهتنملاةيلاملاةنسانعةكشللأيلاملاتانايبلابأبوحصم

نإ.ةبوقةيفاصحابرأوباتتكإجئاتنعم٢·ا٦ماعلا~اهتيحبرىلعتظفاحدتةكشلانأةرادلاىملجمسي
.يوقىلامءادأوةيباجيإجئاتنقيقحتنمةكرشلاتنكمدتواهتيلاعفتتبثأدتةكشللةديدجلاةيليفشتلاةيجيتارتملا

.٢٠,ìماعللةيباجيإجئاتنقيقحتةلصاومىلإىدأدتيوقيلامءادأىلعزيكرتلاوةيئاقتنلاباتتكلاةسايسدامتعانإ
.نيمهاسمللقوقحيفومنلاقيقحتبنومزتلمةيذيفنتلاةرادلاوةرادلاسلجمنافءلامعلاةئيبتايدحترارمتسانممغرلابو
اهتاجتنمزيمتويلاملااهزكرمثيحنميميلتلاقوسلايفةدئارلاتاكرشلانمةدحاوةكرشالظتنأنامضانتايولوأنمنإ
.انئثلمعلتامدخلاولولحلالضفأميدقتيفرارمتملاعم

أمدثنلالوسلا
٠٣ىإلصتل%٥أ.٤ةبسبآكرشللةيدقلاةدصرلاسفترا ،)٠,iربمميد)ارفامكملبردرايلم1,٠
٣ىفامعمهردنويلم٦٦١عمةمراقم .ا٠ا٩ربمسيد١

تارامثتسلا

»صتل%١٤.٦ةسنماتعفت>اةم«قعلاتا<امثتسل_اهةف~اتاماسحلاهةمدقنلاهئادولاكلذ.فاهةكشلاتا>امثتساهمح -...~_~-،_،.،.ر،ر.~~ر..
٣يفامكمهردرايلمf,٤1ىلإ .٢٠١٩ربسيد٣١يفامكمهردرايلم٢.٧٤عمةنراقم،٢٠١٦ربمسيد١

لوصلايلامحإ
راينم٠O,iعمةنراقم،٢٠١٦ربمسيد٣١يفامكمهردراينم٤٩,٦ىلإلصتل%o,A١ةبسنبةكرشلالوصأيلامجإعفترا
.٩,٢٠ربمسيد٣١يفامكمهرد

هينفلاتاصصخملايلامجإ
rىلإلصتل%٩.٧ةبسنبةينفلاتاصصخملايلامجإعفترا ,i A٣يفامكمهردرايلم عمةنراقم،٢٠١,ماعربمسيد١

٤٨,r,٢٠ا٥ربمسيد٣ايفامكمهردرايلم

نمهاسملاؤوثح
٣يفامكمهردرايلم١,VVىلإلصتل%٤٢.٢ةبسنبنيمهاسملاقوقحىلامجاعفترا 1•٢٤عمةنراقم،٢٠١٦ربمسيد١
حابرلايفاصو)MCB(~ىلاليوحتللةلباقلاتادنسلارادصإنملكمهسأ.٢<١٩ماعربمسيد٣١يفامكمهردرايلم
.نيمهاسملاقوقحومنيف



ع.م.شنيمأتللةينطولايبظوبأةكرش

)عبات(ةرادلاسلجمريرقت
٢<ا٦ربسيد٣ايفةيهتنملاةسلل

نيمهاسملاؤوقحىلعدناعلا
rىلإنيمهاسملاقوقحىلعدئاعلاعفترإ Jì٣يفةيهتنملاةيلاملاةنسلل%١ ٢٣.٣اهردتةراسخلباقم٢٠١٦ربمسيد١ ٠

.٢٠ا٩ربممميد٣,يفامك

حيرلاىفاصودحاولامهسللضفخملاويساسلادئاعلا
٠,0٢٠.ردتوحبريفاصقيقحتلةجيتنىلاوتلاىلعسلف٤٣وسلف٥٩ىلإدحاولامهسللضفخملاويساسلادئاعلاعفترا
سفنلمهردنويلم٣٣٤.٩اهرادقمةراسخيفاصقيقحتلةجيتندحاولامهسللسلف٨٩ةراسخلباقم٢٠ا٦ماعلمهردنويلم
.٢•١٥واعلانمةرتفلا

ناههنلأفبسنبدمحمخبسلا

نرادلاسلجمسبنر



ح.م.شنيمتللينطولاىبظوبأةكرش

يذيفنتلاسئرلاةملك
٢ربمسيد٣١ ٠١٦



ع.م.شسمألئلئطولاريرمطومألكرش
يذيفنتلاسيئرلاةمك
٢٠١٦ربسيد١ïيفةيتنملاأنملل

٣يفليهثنملالنسللةكرشللأيلاملاجثاثنلامكلمدفأنأينرسب .١٦.٢ربمسد١

تققحدقفةظفحتمباتنعإةبجبتارتماقيبطتنممغرلاىلعر.٢٠ا٦ماعلايفةيوقجداتنتققحذفةكرشلانأينرميامك
.ديبلاىدملاىلعيليفشتلاويلاملااهئادأةكرشلاتززعامك،ماعلادكهخنيمأتلاطاسقأيفأومنةكرشلا

:ةيسيبرلاةيلاملاتارشنملا

لبثثكملاطاسثللايلامحإ
.يضاملاماعللمهردرلم٢.٢٩كباقم،مجردرابلم٦1٢٠،٢.٣٨واعلةكرثلللبتثكملاطاسفلايلامجإغلب

اهمثثثحملاطاسثلا
٢~ماعنع%٤٤ةكرثلاىدلاهبظفنحملاطاسثلالدعميلامجإغلب ٢ا٥ماعل%٤٨عمأبراقم،٠١ ٠.

باتتكلاثاداريإيف~
ماعلمهردنويلم٢٢٨.٩ردتوباتتكإرئاسخيفاصعمةنراقم،٢٠ا٦ماعلمهردنميم٣)٢.٦باتتكلاحامرأيفاصغلب

o,م

ةيمومعلأوةيرادلاتافورصملا
.٢«٩ماعلمهردنويم٢.V,Iلباقمء٢<١٦ماعلمهردنويلم٩,٢٣٩ةيمومعلاوةيرادلاتافسمملاتغلب

لبنفلاحابرلايفاص
iاجردتةينفةراسفيفاصعمةنراقم،٢٠ا٦ماعلمهردنويلما٠٢.٦تفلبةبننحابرأيفاصنعةكرشلا~أ l ,Oنويلم٤
.٢٠ا٩ماعلمهرل

رامثثسلاثأدارمإيلاص
.٢•١٩واعللمهردنويلم١·.<عمةبراقمء٢«٦ماعلمهردنويلم١·٢,أىرخلانادارملاورامثتسلاثاداريإيفاصغلب

حثاثثلا~اص
٢ماعلمهردنويلم٧ل0,٤اهردتةراسفيفاصعمةبراقم،)٠١٦ماعلمهردنويلم)٠٥لكرثلاحامرأيفاصغلب ٠١٥.

ءانثوركش
رمنسملاريوطتللمهمعدىلعلامعلا>اكسنواننكمعلوانبمحامىلإنانتملاصلاخنعبرعيةكرشلابلسلاقيرفزنإ
.ةكبرشلل



ع.م.شنيمأتللةينطولاىبطوبأةلرش

ةيلاملاتانايبلا
٢٠١٦ربمسيدلا



غنويوتنرإ
١٢١ديربقودنص

)رواتنشين،٢٧قباطلا

يبلوبأشينروك
ةدحتملاةيبرعلاتاراملا.يبطوبأ

ىمهاسمةداسلاىلإنيطتسملاتاباسحلاىققدمريرقت
ع.م.شنيمأتللةينطولاىبظوبأةكرش

يارلا
٣اىفامكيلاملازكرملانايبنمضتتىتلاو،)́́ةكرشلا~لع.م.شنيمتنلةينطولاىبطوبأةكرشةيلاملاتانايباانققددقل
خيراتلاكلذيفةيهتنملاةنممللةيدقنلاتاقفدتلاونيمهسملاقوقحيفتاريفتلاولماشلالخدلاولخدلاتانايبو،٢٠١٦ربمسيم
.ىرخلاتاحاضيلاوةماهلاةيبماحملاتاسايسلاصخلموةيلاملاتانايبلالوحتاحاضيلاو

٣١ىفامكةكرشلنىلاملازكرملانع،ةيداملاىحاونلاةفاكنم،ةلداعةروصبربمتةقفرملاةيلاملاتانايبلاJ،انيأريف
.ةيلاملاريراقتلادادعلةيلودلاريياعمللاقفونيراثلاكلذيفةيهتنملاةنمللةيدقنلااهتاقفدتوىلاملااهئادأنعو،٢·ا٦ربمسيد

ىإرلاهاداساسأ
تاباسحلايققدمةيلوؤمممةرقفىفاهحيضوتمتريياعملاهذهبجومبانتايلوؤسمنا.ةيلودلاقيتدتلاريياعملأقفوانقيقتبانمتدقل

ةرداصلانيينوناقلانيبمأحمللىنهملاكولسادعاوقلاقفوةكرشلانعنلقتسنحن.ريرقتلااذهنهةيلملاتانايبلاققدتنع
ىفةيلاملاتانايبللانقيتدتبةلصلاتاذىنهماكوسلاتابلطتمبناجىلإنيبماحمللىنهملاكوئسلاريياعملىلودلاىملجملانع
نعةرداصلاىنهملاكولسلاتابلطتموتابلطتملاهذهلاقفوةينهملاانتايلووسمبانمزتلادتو،ةدحتملاةيبرعاتاراملاةلود
ساسلاانلرفوتلةبمانموةيفاكاهيلعانلصحيتلاقيتدتلاةلدأنإانداقتعابو.نيبماحمللينهملاكوسلاريياعملىلودلاىلجمئا

.ةكرشللةيلاملاتانايبلالوحانيأرءادبل

ةماملاقيقدتلارومأ
زوبفلاكنل::يه_أئهلاقتقشلارومأنإ

دتو.هنيلاحباة:~~:ةيلاملاتانايبللانقيتدتيقةيفه(زبكاهلنال..،يقفتبنااانيأرىف،نتلاا
ه~لنحلصلفنأيأريدبنلو،اهلوحاف.<ب،.قئؤكتكنوماعككثثن،ةبيلاملاتأنايبلل:انكقفتقأيبنيقروفلكةلك.عنم>لماعتلامت
حضومانقيقمتلامعأ~نمرملاكلذعملماعتلاةيفيكلانفصونإف،هاندأةحضوملاروملانمرمألكصوصخبو.روملا
.قايسااذهيف

امكلذىفامب،انريرقتنمةيلاملاتانايبلاقيقدتنعتاباسحلاىققدمةيلوؤسمةرقفىفةحضومئاانتايلوؤسذيفنتبانمتدقل
ىفةيداملاءاطخلارطاخملانمييقتىلإةباجتسثللةممصملاتاءارجلاذيفنتانقيتدتنمضتدقف،هيلعءانبو.روملاهذهبقعتي
ةحضوملاروملاعملماعتللةذفنملاتاءارجلاكلذىفامب،اهبانمتىتلاقيتدتلاتاءاربإجئاتنانلرفوتو.ةيلاملاتانايبلا
.ةقفرملاةيلأملاتانايبلاقيتدتلوحانيأرءادبلأساسأ،هاندأ

لدمدحللالبللاللامتوب•دنملنرافسمنلنونك



ىمهاسمهداسلاىلإنبطنسماانابامحلاىففدمربرفن
)لمنناع.م.سنبمألللبنطولاىبظوبألكسئ

/ةمتمرلةماهلاقيقتلاروم.
تانايبلالوح٨مقرحاضيلاىلإعوبرلاىجري(نيمتلادوقعتاصصخمباستحاىفةمدختمملاماكحلاوتاريدقتلا).(

)ةيئاملا

.ةدكوملاريغةيلبقتسملاجئاتنلالوحةيسيئرلاتاريدقتلاوماكحلا،ىلياملمئتىتلاو،نيمتلادوقعتاصصخمسايتلمتسي

!)IBNR(اهنعغلبلامتيملىتلاةدبكتملاتابلاطملا-
¡)POR(نيمتلاطاسقأزجعيطايتحا-
وه؟)ال٩٩لةيهتنملاريغرطاخمنايطايتحا-
&ALAE(ةصصخمريفلاةلدعملاةراسخلافيراصموةلدمملاةراسخلافيراصمصصخم- ULAE(.

مسفتحتةيلاملاتانايبلالوحتاحاصفلاىفقئوموهامكةكرئملانيم.دوقعتاصصخمباستحامتي
تاريدقتلامادختسا~

ماكحلاو
~.

انمقدقل.ةيلاملاريراقتلاخيراتىفامكنيمتئادوقعتاصصخملةلقتمملاةيراوتكلاةعجارملاجئاتنرابتعلاىفذخلابموقن
روملانيبنملمتثايذلاو،ةلاسمئاهذهىفقيقتماتاءارجإذيفنتىفانتماسملانبنيصافلانييراتكلانييئاصخلاكارشإب
امك.ىراوتكلامييقتلاىفاهمادختسامتىتلاماكحأوتاريقتوتايطعمكةمختسملاتانايبلاوةيجهنملاةعجارمىلع،ىرخلا
ترثأدتلئاسمةيأكانمتناكاذإامديدحتلنييتلاطورشةءارقويراوتكلاريبخئاةربخو~لمو~ا.مهعمثنكانمت
.مهلمعقاطنىلعاديفثممركدقو.مهثيعبصنمىلع

.ةيلاملاريراقتلادادعلةيلودلاريياعمللأقفوةيلاملاتانايبلاىفتابولطملاهذهبةقطتملاتاحاصنلاةقدمييقتبانمقامك

)ةيلاملاتانايبلالوح٨مقرحاضيلاىلإعوجرلاىجري(ةمئاقلاتابلاطملالباقمما~اريدقت)ب(

ةيلمعيفةلصأتملاكوكشلانوكتن.لمتحملانم.تاضارتفلاوتاريمقتلانمأريبكأردتتابلاطملاصصخممييقتنمضتي
نمضأشنتدتىتلاىواعدلاو،ةكرشللامرئاسخنعغلبلانعةلزانتملاوأاهيلعنمؤملاتاكرشلاريخدولايطايتحلانيوكت
لكشبةعوفدملاةيئاهنلاةميقلاتوافتىلإ،ةعقوتملاريغةيبلسلاتاريوطتلاثودحةيلامتحابناجىلإ،ةيدايتعلالامعلاقايس
.ةيلاملاريراقتلاخيراتىفردقملاغلبملانعيرهوج

كلذلمشيو،ةكرشاتايطايتحانيوكتةيلمعىلعةيساسلاطباوضللةيليفشتلاةءافكلاوميمصتلاصحفومييقتومهفبانمتدقل
ىلعرابتعلاىفذخلابانمقامك.قفدتلااذهريدقتةيتوثوموةماصتتلادراوملاقفتةيلامتحاوتاصصخملادامتعاوةعجارم
ىلخادلانوناقلايراشسلاوىرخلافارطثللنييجرافلاةراممخلاىلعموةيلخادلاتابلاطملاةرئادةعجارم،ةنيعلاساسأ
ىواعدلالمشتىتلاكلتديدحتلابو،لئاسملاضعبعضخت.ةكرشلالبتنمةجردملاتاطايتحلامييقتيفانتساسملىجراخلاو
خيراتىفردقملاغلبملانعايرموجةيداصت~ادراوملاقندتوقثلغلاتيتوتجئاتنفلتختدقوكوكشلانمريثكللةيئاضقلا
.ةيلاملاريراقتلا



لبتنمتاكلتمملامييقتتايلمعءارجإمت.ةيرهوجتاريدقتوماكح~وديقعتلانمةجردتاكلتمميفتارامثتسلامييقتلشي
ةيلاحلاريجتلاتايتافتالمراقعلابةصاخلاتاموطملارابتعلاىفنيميقملاذخأي،راقعمييقتدنع.)́́نيميقملا́́(نييجراخنيميقم
تثلماعملاوةدئاسلاقوسلادئاوعبرثتتىتلا،ةردقملاقسلاتلدمودئاوعلاىلعتاضارتفلاقيبطتوراجيلاتاداراو
.مييقتلاىلإلصتلئةنراقمللةلباقلاةيتوسلا

ىمهاسمةداسلاىلإنيكتسملاتاباممحلاىققدمريرقت
لةمتتلع.م.شنيمتلل~ولاىبظوب.ةقرش

/ةمتلةماهلاقيقتلاروم.
ىفتارامثسلامييقت)ج(

ا )ةيلاملاتانايبلالوح١١مقرحاضيلاىلإعوجرلاىجري(تاكلمم

مييقتلةعوضوملاريياعمللأقفوتناكراقعلكلمييشاةيجهنمن.ىلإلصوتلابانمقوتاكلتممللمييقتلاريراقتةءارقبانمقدقل
.ةيلاملاتانايبلادا~إضارغلةيرتفدلاةميقلاديدحتدنعمادختسثللةبمانموتاكلتمملا

ىلعترثأدتلناسمةمأكاصتناكاذإامديدحتلمهنييتطوشةهارقبانفقوبصينملاةربخوتثلهةمو.~أمنمبثباغمكدقل
.مهئمعنإطنىلعأدوقثضزفدتوأمهقموضنم

ىفذخلاوةرادلاعمتاشقانمةعجارملاتنمضت.تاكلتمملامييقتةعجارمىفانبنيصاخلامييشاىصاصتخاكارمثإبانمتدقل
نوكتوأعقوتملاقاطنلاجراختاضارتفلانوكتامدنع.انتاعقوتلباقمميقملامييقتىفةمدختسملاماكحلاوتاريدقتلارابتعلا
.ةرادلالبتنمةمتملاتاحيضوتلامعدلىفاضإقيتدتليلمىكلوصحلابانمت،ةيدايتعاريغكلنفخب

ىلإعوجرلاىجري(نيمأتلاةداعإتاكشونيمأتلاتاكشونيمأتلاقئاثوىلمأحنمةنيدملانيمتلاممندادرتساةيناكمإ)دل
)ةيلاملاتانايبلالوح٧مقرحاضيلا

نيمأتلاتاكرمثونيمأتلاقئاثوىلماحنمدادرتسلامدعةيلباقرطاخمىلإةيدايتعلااهلامع.قاطننمضةضرعمةكرشانا
رطاخملاJ.لباقملافرطللةيداصتتلافورظلاروهدتلةجيتنوأةيئاضقلاىواعدلا/تاعزانمللةجيتننيمتلاةداعإتاكرمثو
نمبستحملاصصخملانا.مه~فل)٩٠١,ا٦٠ةغلابلاةنيدملانيمأتلاممندادرتساةيلباقرطاخمىمةلصلاتاذةيسيئرلا
.رثمتلاةلاحىفةلمحملارئاسخئاورثعتلاةيناكمإبةقلعتملاتاضارتفلابرثتيوىعوضومريغةرادلالبت
مييقتل)ترفوتامثيح(ةلباقملافارطثللةينامتئلاتامييقتلاوةبوطشملاةيطفلاغئابمللةقباسلاتاهجوتلاةعجارمبانمقدقل
.ةنساةياهنىفهبظفتحملاصصخملا

ىفلئاسملاهذهذخأمتاذإاممييقتلوتاعازنةي~ديدحتل،بسانموهامثيح،تلسارملاةعجارموةرادلاةشقانمبانمتامك
.اهليصحتيفكوكشملانويدلاصصخمنمضرابتعلا

)ةيلاملاتانايبلالوحا>مقرحاضيلاىلإعوجرلاىجري(هجرملاريعتارامثتملامييقت)ه(

مت.ةظوحلملاتلخدملاارفوتصقنلةجيتنةيرهوجلاتاريدشاوماكحلانمةج~ةجردملاريغتارامثسلامييقتلمشي
رلخنملماعلاةميقلا/رئاسنلاواحابرلارلفنمةلماعلاةميقلابمهرمفلأ٣١ا.٨٤اةفلابلاتارامثسلاهذهفينصت
.نييجراخلاقيدانصلاءاردملبتنماهديدحتمتامكةميقلاىلعدمعتورخلالمامثلالخدلا

،تارامثتمللةبسلاب.ةيلاملا.:(1ققققULخيراتىفلصلاةميقيفاصلوحنسبراخلاقيدانصلاهاردمنمرارقإىلعانلصحدقل
.ةرادلالبتنماهديدحتمتىتلاةلماعلاةميقلامييقتلةليدبتاءارجإذيفنتبانمتءارفوتمرارتلانكيملىتلا



ىمهاسمةداسلاىلإنيكتسملاتاباسلاىقفدمريرقت
)ةمتت(ع.م.شنيمتلةينطولاىبظوب.ةقرش

r·اأةنسليونملاةبرشلاريرشىفةدراولاىرخلاتامولعملا
ةيلاملاتانايبلافطخم>«هزادلارملجم٠-بثو،ئوتملا١,ا\'ةكرمثلاريرثنلاىفهذرلولاتاموطملاىرخلاتامولعملانمضتت
ىرخلاماسلاىلعلصحثر)عفببثئزءأنثيقتنريركخيراتلبتهرا̀ذلاىطمريركىلعانلصحدقل.تاباسحلاىققدمريرقتو
.ىرخلاثامولعملصلوهسفلاةرادلالمحتت.ةدحوملاةياملاتانايبلالوحانريرقتخيراتدسيونساريرقتلانم

.اهلوحققدتجاتنتساي)يدبننلوىرخلاتاموعملالمشيلةيلاملاتانايبلالوحانيارنا

مهفثةءارطاهلك~نهو،هلع.ةروكنملأىرخلاتامولعملاةءارقىفاكيلزهحملمتت،ةيلاملاتاباهبللانقتقمتب.قلعتيائمفو
اميفزقمقنتا~اهيلع~ىتناةفزمملو)ةيلاملاتانايباعميرهوحككشضراعثم،ىرخلاهتامزلعتلاكناكاذإامم
تامولغملاكظىفةيمامهاطخ.دوجوبجاتنتساىنإانلصوتهنألاحىفو.ةيرهوجةاطخ..نمضتتورخلاشتموطهتلاكاذإ
.دصلااذهىفهنعغلبنامانينسيلو.كلذنعغكبلاانمبلطتيهنإف،ىرفلا

ةيلاملاتانايبلانعةمموحلابلمؤسموةرادلاةيلووسم
ماكحثلناقفووةيلاملاريراقتلادادعلةيلودلاريياعمللاقفوةيلاملاتانايبلاهذهللداعلاض-اودادهلانعةلوؤسمةرادلانا
ىلحتلانونلقلاو،٢•١٥ةنعلل٣(مترةدحثملاةيبرعتاراملاةئومىداحتل،1نملقلوةلشئلىساسلاماظنلانمةينملا

ةيلاخهيلامتانايبل-لأي~رضةرادلاهرتحتىتلاةيلخلدلاةباكرلاونانظنئعو٠٧٠،٢٠ةنمل)٦(مقرةيبدلاتاراملاةنوم
ةكرمثطةرقمهشةيلوومممةرادل>المحتت٠ةيلانلاثانايبلادلدعا.دنع<.~و)لايتح7هجيتنهللتناتكها́ومةيملاءاطخلانم
مادختساوةيرارمتسلاأدبمبةثلعلاتاذرزملانع٠بسانهوعامكءحاصغثلانعو،ةمارمتسلا~ذبملأتنورلرمتسلاىلع
رخآىعقاوليدبيأدوجومدعوأاهلامع~فاقهلو)ةكشناةيفصت8رلدلا́ةيلتنكاللإ،ىبماحمنمامأكةيرارمتسلاأدبم
.كلذبمايقلاءاوس

.ةكرنللةيلاملاريراقتلادادعإةيلمعىلعفارمفلاةيلوزسمةموكحلاولونسملمحتي

ةيكملأتانبتقنتىتبعتابامحلأىتتمهثيبلءنممم
وألاهتحلهجيتللت٠ناكهاوس،لياملهاطخلاقمةيلات،لكك،ةيلاملاتانايبطن)لتممدهك٠ىلعلوصحلا~انفمنل.
ىتاعئوتسمنعةرانعوهلوقعملاديكتلانل.هيملاتانايبلالوحاني)رنمضتيىذلتاباسحلاىققمريرقترلدمنهو،طخ.

دنهةيدامللهاطخلاأمثادفنشكيفؤمهةيلوها´قئتنتطريلعمنأتهوهوارجلمتىذلاقعمان٠أتامضسيل٠هبنكل،ديكتنا.نم
،ةعمتجمو~ةدرفنم،ركةتت)لوقملكمثبعقوتملانمناكاذاههانمربقعتو،~وألايتحلةجيتنهاطتلاةقتدق.امدوجو.

.ةيلاملاتانايبلاكلتىطةانباملمتتامثيتلاونصختسمكةماصتكلاتارارهااىلع



ىمهاسمه1اسلاىلإنبنسملاناباسحلاىففدمربرفن
/هست(ع.م.سنبمأنلللبنطولاىبظوبأهكرمئ

ثاهارجإذهفثنوممصثوء~و.لاشحللهشنلف،ناكهاوبم،هملاملا~انامبلايفهمداملاءاطخلارطخممييكوددحم•
.ثلامل́اثانأنللوحاسأرهادلساس.انلرنوثلهمثنموههاكومدهلدأىلعلوصحلاو،رطاخملاهلكلهبسانملاسدملا
دلاثئحلانلأزظلءهأطخلانعهجطنلابهطاخمطنمىك.لاسملانعجمانلاىداملا~افاشكامعرطاخمنا
.بثفادلالباهزلازواجموأفمرحلاوأدعملافذحلاوأروزلاوأؤطاولانمضم

سلو،فورظللهبمانمسد~اءارجإدمصثلثملا~انابلا<ؤعسىعملاهلخادلاهباهرلاماطتلوحمهفىلعلوصحلا•
.هكرشللهلخادلاهبلمرلامطتتلاعفلوحىأرءادبإفدهب

اهب~امسلا~كعلا~اذ~احاصفلاوهبساحملا~اردمملاهلومعمىدموهعبمملاهمبساحملاساساسلاهسكمىدمميش•
.هرادلا

ممىلاسدلاهلدأىلعءانب،ميسوىبساحملاهمرارمسلاادبملهرادلامادخساهمءلمىدملوحجانساىلإلصوملا•
هرعثكمحهمرهوجكوكشبىممدفورظوأثادح٠ولسدكأملامدعنم«مرهوجةئأحللهناكالام،أهلعلوصحلا
هابثللاثفلننأانلعنمسهنإف،دكأمنامدعنمهمرهوجهلاحكانهنأجاثثساىللاتلصوثئاذإ.رارمثمم.اىظهكسنلا

~هثناخاصقلاهةههنلكاذإاثمرلمدثوأللاملاثانابلاىف~ثاذ~احاممفلاىلإ~اباممحلايمدمررمىف
ن..«).لب،نهاخلا،هنثسامحلاىققنم<رملبراةصإخمراثىثحائهلعأنلصحىلاسدلاهلمأىلعانماجانسادمعم.هفاك
.هبمرارمثسلا)دبملأعفورلومثملا~نعهكرشلاففومىفببستتههلسسملافورظلاوأثادحلا

هثنادحلاو~اعمطسثهلامللثةييلاثنأكاذإامو،ثلح~رماكتمىفامب،هملاملا~انابلاىوحموماعلاضرملامسم•

.هلاملا~انابلللداعلاضرعلاومحملكشب

/ةمثرلةيلامللتاكيطقمتمتنعت~~تيمرسم
كلخىنهملاكشلاىلعةظفاحملاوىنهملاداهتجلاةسراممبموقن،ةينوهاقشعتلاساعملأثفو٠مثميذلللقيثلاالتلمعنم٠هزخك
:ىليامبمرقنامك.قيتدتلاةيلمع

ىتلاو،ةماهلاقيلدتلاتاظحلموهتيتوتوقكتملقاطن،ىرخآروم)نيبنم،صومنيةمكبحايلوقسعم.لصلوتلابموعث
.قيتتملاةلمع<رئخامدسيىتلاةيلخادلاةلقرلاماكتنرفةممموجلاتضلاطاقن>نمضث

~ةنبمهغليامتيو،~ل.ابةقعتملاىنهملكولسلاتابولطمبانمازدينيامبةمكوحنأىلوؤسديوزتبموقنامك
زيلا~لا.ىلعظفاحتنااهنمنميثلاطباوضلاو،انتيلثلقتماىئعلوقعمكشبرث٢دقاهلارهظتىتلاىرخلاروملاو
.تجو

قيتدتىفةيمهأرثكأتناكاهنأىرنىتلاروملاديدحتبموقن،ةمكوحلاىلوؤسمعماهبلص(وتلامتيىتلاروملاكلتنمو
اذإلإ،تاباسحلاىققدمريرقتىفروملاكلتفمهوبموقنو.ةماهلاقيتدتلارومألثمتىتلاو،ةيلحلاةرتفللةيلاملاتانايبلا

اذهنعحاصفلامدعبجيهن~ىرن،أدجةرمانتلاحىف،وأةماعللرملااذهنعحاصفلاعنمتتاميعتلاوأنيناوقلاتناك
.هنعةجتانلاةماعلاةعفنملاقوفتدتحاممفلانعةعقوتملاةيبلسنابقاوعلان٧انريرمثىفرملا



رهرخلالهمبطتلاولبنون~ا~الوح~

:ىلبامىلإربننامك

أالقيقتضارعلةيرورضاهالي)رىتلاتاحاضيلاوتامولمملاعيمحىلعانلصحدقل)١

٢٠ا٩ةنم(/٢لمقرىداحتلانوناقلانمةينصلأماكحلأتنو،ةيرموحلارحلوللةقكنم،ةيلاملاتانايبلا(_إمتتل)'('

ساس.اماظناو،٢٠٠٧ةنس()١(مقرةيبرعاتاراملاةلولىداحتلانوناقلاوةدحتملاةيبرلاتاراملاةلومىف
دةكرشلل

اةمظتنمةيبماحمتجمبةكرمثلاظفتحتل٣

اةكشللةيبماحمللرتافهوتحملاعمةرادلارملهمريرعثىفةدراولاةيلاملتلمولمملاققتمل)

تابرتشJI.لش٠و،ةيلاملاتلنايبلالوح١٠مقرحاضدلانمضةيلاملاقارولاومهملاىفتارامشملاجارهإمت)ه
٠٢<١,ربمسي٣١ىفةيهتنملاةنملا~ةكرمثلااهبتهاقىتلاتارامثسلاو

مقرحاض،لانبي)٦
'Hىتلاطوش(وةكلعلتاذفارطلاعمتماعمنابةقلمتملاتاحاممذلاةيلاملاتانايبلالوح

أاهيطتدمتعا

ةنساا~،تفلاخدقةكرمثاان.لعثعلابحوتم>اماهابتناىعرتسرمل،انلامرهوتمتىتلاتلموعملاىلألتتما)٦
ةلومىف٢«٩ةنس)٢(مقرىداحتلانوناقلانمةيعملاماكح.انمى.،٢<ا٦ربمسيم٣١ىفةيهتنملاةيلاملا
ةكرشش1.ىمققق٩١Lماظنلاو.،٢٠٠١ةنمj)٦١مقرةيبرملاتاراملاةلودلوداحنلانول7اوةدحتملاةيبرهاتاراملا

.٢<١٦ربممعيد٣١ىفامكىلاملاامزكرمو.اهتطمثفرطىدامريث)هلنوكيدتهجوىلع

:عقوتب
نلخنيبمدمحم
كيرمث
غلوموتسرإ
٩٣٢دقنامتر

'('•اvرماربم١٦

ىبهوب



ع.م.شنيمتللةينطولايبظوبأةكرش

يلاملازكرملانايب
٢٠ا٦ربسببد٣١يفامك

rم~rمم
مجردفلامبرل~~تهامضب.

تادوجوملا
•١V,Y,<r،,>٦ا٢أدقنلاوثلونبلاىدلةلمهر.ا o٦ ٦

٧٩٨ىرخ.ةنيلموملوةنيلمةيراجتممل ٧r I٩ ٨('٤ ٧م٢ ٦٨

٢\'IIنيهتاةداعمإدوقعتادوجوم ١,٢٧r,٢١ ٠r ,r٠اI٢
٠١١٩rتارامثسا , ')٩r,١١٨ ٧,٢ ١م٩٢
٧ا١تاكلتممىفتارامسما ٧م٠٤ ٧•٢ك٩٧٢ ٨ ٢
٨ا٢تا~وتاكلصم ٦ ٧م٠ ٩٠٠١,٨ ٠

٤٨تادوجوملاىلامجإ ٨,٤٨ ٨,٦o,i • r ,v vv

تام~اونيملاسملاقهح
نيمهاسملاقوقح
r,«>í١لاملاص~ر v o،،لاهمه
٠٩ا٤ىنوناق~ايحا ١٨م٠ ٧٠AY,o١ ٠
٩«,•<ه١٩ماعىطايتحا 00»,>ه<٥
٩تار~لامييقتة1اهإئمايحا ٧ ٩,٢rì١ì,٤ا
ì١٤٧ةزجتحمحابر. AV,١•ه١٤rم٧

٩,yنيمهسها~دنب-اليوحلاةيماألات~لنس ٢ ٧م٩ ٠٩

٤٨نيمهاممصلاقوححىلامجإ \'م١ ٩V,١٢ ٢ار١٦ ١•٤

تايولطملا
٢اA~وملللمدخلاةياهمتآفاكمىصمصخم r٠٩ام٠٤ ٢٧م٠

١٩٩٧ىرخ~ةهادومذوةنهادةيراجتصل ٩'('م٧ ٩٠٩II,٨ ٩ ٢
٨٨نيمأتلادوقعتابولطم ٢i,٩r , '\ v٧ r,٤د١٢م٠٢
٩ا٧تايولملادنب-ليوحتلاةيمازلاتادنس ٤ ٤,٨ ٢

٧ك,٠•٧تام~ا~امجإ ٤٩٢م٢ ٤,٢nم١

٤٨تامولملاونيمهامصلاقوحح~امجإ ٨,٤٨ ٩rم٨ ,v v v0ه ,1

ةرادلاسلجمسينر

.ةيلاملاتانايبلاهذحنمأزجتيلأءزج٢٦ىلإ١نمةقفرملاتاحاضيلالكشت



ع.م.شنيمتللةينطولايبظوبأةكرش

لخدلانايب
٢٠ا٦ربمسيم٣١يفةييتنملاةنسلا

باتتكلاتاداريإ
ةتسلاطانق.اىلامجإ
ةبمتكملاريغطاقلاصصخمىفريفت

ةبستكملاطامتللاتاداريإ

اهنعلزانتملانيمأتلاةداعإطاستلأ
ةبستكملاريغطاسقلانمنيمتلاةداعإةصحىفريفتلا

اهنعلزاتتملارتيماتلاةداعإطاسق.
ةبستكملاطاسقلاىقاص

ريل
م

رهح
م

yره

ر
م

"لك,

باتتكلافيراصم
ةعوفدملاتابلاطملاىلامجإ
جرلمريغنكلودبكتملاصصخملاوةمئاقلاتابلاطملاىفريفت

ةدبكتملاتابلاطملايلامجإ

ةعوفدملاتابلاطملانمنبمأتلاةداعاةصح
ر~اوةمئاقلاتابلاطملاسزنيمتلاةداعإةصحيفريفت

جردمريغنكلودبكتملا
ةدبكتملاتابلاطملانمنيمتلاةداكإةصح

ةدبكتملاتابلاطملاىفاص

تلومعلا
تلوعلاتاداريإ
تلومعافيراصم:اصتان

تلوعلافيراصمىفاص

أتاداريإ
باتتكلاةطشن،ةقلعتمىرخ

ب~اةطنتنأبةقلمتمىرخأدفيراصم

ىرخلاباتتكلافيراصمىفاص

باتتكلاج~اتنىفاص

٢ل

ى~.اناداربلاولارامنتسلاىفامم
لبهصعولبرا:إفبرامصم

ةنسلل)أبراسخلا(حبرلا

)مهردلدحاولامهسللضقحملاوىساسلا)ةراسخلا(حبرلا

.ةيلاملاتانايبلاهذهنمأزجتيلأءزب٢٦ىلإانمةقفرملاتاحاضبلالكننت

V ,i A oا•٩ا



ع.م.شنيمتللةينطولايبطوبأةبرش

رخلالماشلالخدلانايب
ì٢٠١ربمسيد٧١يفةيهتنملاةنملا

rم~rرم
ميردفلأميمدفل.حاضما

٢م٠·٤لنسلل/ةراسخلالحبرلا ١٣٣(٠٩ ٤.٩٢ ٠

رخلالماشلااةراسخلالحبرلا

:لخدلانايبىلإاهنينصتةداعإمتينلىتلادونبلا

لخدلأرلخنمةللاعلاةميقلامتارامثتساعيبنمحبر
م~م~ممممرم~...~~.

نمةلداعلاةميقلابنارامثتسثلةلداعلاةميقلايفتارييفت
)٨).٩،١٩()٠٣٧,٩ل١٠رخلالمامنلالخدلاكلخ

٣٣رخلالماشلالةراسخلاللخدلايلامجإ /~٨.٧٧٢ل١٣م٦

٤A,r٢>لنسلللماشلااةراسخلاللخدلاىلامجإ )٣٩٣.٢ه٣(١

.أنبلاملاتانابيلا٠ذهنمأزجتيلأ<زج٢٦ىلإانمةفترملاتاحاضيلارطثت

o





ء.د.<ش«دمثللأشطها<~هألكش »

ةيدقنلاناقفدثلاناس
٣يفةيفننملاأنسا ٦1٢ربمسيم١ ٠

rمroم,
ميرلفل.ميمد~.تاحاضيا

لليسسلالطشنلا
/للى~ه)،(٢•0,••£ةنسلل)راسخلااحبرلا

:هيلاملادونبلل~دعت
Avا٢كثلهسملافيراصم r,<١٤٨ ا٢~٩

)١٨٦م٩كا()٤٣م٥٣٧(ةبسكملاببغطاسفلاىطاتحاىفةكرحلاىفاص
١م<٦٣جردمربغنكودبكملاصصخملاوهمئاقلا~ابلاطملاىفرغم ٤٨لم٩ك١٢٨
ىصصخملاوهمئةلاتابلاطملانمنصألاةداعمإهمصحىفريغت
)٢.i,•٤٩١ل١٨هم٤٩٧(جرمريمننكلودبكتملا
٣م٧١٩٣ةنيمملاةمراجلاممذلاةميقىفضافخنلاهراسخىفاص ا٧٩١٩.١

٧«٢٦م١١٥٣١تاكلتمملاىف~ارامثسلاميبقتهداعإ
٤٩-٢>رئاسخلاوحابرلا~نم~ارامثسازنمةحححمهراسخ
٩(٢•هفطملاةفلكتلابتارامثساداعبسانمحبر لام٢٩
٧(ا·رئامخلاوحابرلاكلخنم~ارامنتسلةلداعلاةمببلاىفريغتلأ ١٩.ا<٩ل)١٢م١٤

٢٣ا·ءافطلافمراصمىفاص ٢را١.٢١٤
ل.i٨٣٦,VO١إ٨همدخلاةممن~افاكمفملاكت
١<>لبوحتلاهممازلاتادنس-ةلماعملاهفلكتءافطإ
١٧٥٧٣لبوحتلاةممازلاتادنسىلعدايمزلا
)٢١/٧٤~ادموتاكلصمداعبتسانمهراسخ)حدر(

v(,~مومو ì AV,»
نلماعلالاملاسأرىفتارمفتلا

٨لىرخأهنيممملوةنمهيراجمومذ ٦ ١٢م١ ١ ا١٦م١٤٩٩
٧,V')Aىرخأةنئادممذوهننا(ةمراجتممذ ٢،£,،.•٦

٨تالمحلانمدلوملادمنلا ,،٢.٧٦<١٩١م٩٦
)٢.أ٧٢()٢م«ال١٨هعوفدملاةمدخلاهساهنتافاكم

-
٨٧ةلغنتلاهطشنلانمدلوملادعنلاىفاص rا٧م٩ n,•,١

هيراصمسلاهطسئلا
tتارامنتساعبنم~ r٢.٦٨<٦أ،,٤.o

)ك٧٩.·٦()٩٦,٦٣f(لفرصملاعنادولاىفريغلا
ل٤٦تادعمو~اكلنممداعبتسانم~

(ا<~ارامثتساءارش
,Y~ذ٦«٢٢٨()٦٧أ•١(

)ا٢.٢٢٩()٦,٢٩V(ا٢ناثموتاكلتممءارس
)١.«٤٣()٢م<•٤(ا(ربوطنلادق~اكتممىف~ارامثتسل~اعفل

-
٨١(ةيرامثتسلاهئمنثنلاىفمدختسملادمنلاىفاص ٣«٦-١<()٩٨م٨ ١(

لليوملالطسنلا
٣٨ىفامه،ليوحتلاةبمازلا~ادنسرادمإنم~ ٣م٦ ٨٧

-ةيلامهسسؤمنمرذهردادس
)YVY,.٢(

-
rهمليومملاأئمشنلا)ىفسخسملالنمدمنلاىفامه AV, r AiVVV),.٢(

-
/٢لا,ا٢ا(r،٦م٣٩٧هلداعمامبودقنلا~اصحنلا(هدايزلاىماص

ل٩٢~له٨ا٦ا,١لاةنسلاةمادبىفهلداعمامودقنلا

v('•٢£هنسلاهماهنىفهلداعيامودئلا ,or٤í V١٦,ا ١

.ةبلاملاتاناماهذهنمأزجثملأءزج٢٦ىلإ١نمأقفرملاذناحاضيلانكسن



ح.م.شنيمتلللينطولايبطوبألكرش

ةيلاملاتانايبلالوحتاحاضمإ
٢٠ا٦ربمسس٣١

ةيسيبرلاةطشنلإوينوناقلاعضولا

(ع.م.شنيمأتللةينطولايبطوبأةكرثنإ
ةيبرعلاتاراملا،يبطوب~ىفاهسيستمتةماعةمهاسمةكرشيه)~ةكشلا~

ةنسل)٢(وقريداحتلانوناقلاماكحلعضخنو،هتلبعتوا٩٧٢ةنسل))(مقريلحملانوناقلابجومب،ةدحتملا
vةيراجتلاتاكرشلانثب٢<ا٥ةنسل)٢لمفرىداحتلانعناقلاوهلامعأميظنتونيمأتلاةئيهءاشنإنأشيف٢٠٠
.٢٠ا٩ويلويانمأرابتعالوعفملاذنانحبصأيذلاو

.تائفلاعيمجنمنيمتلاةداعإونيمتلاتلماعمبةكرشلليسيئرلاطاشنلازنمتي

تاراملا،يبظوبأ،ء١٧٩ب.ص،نيمأتللةينطولايبطوب.ةيانب،ةفيلخخيشلاجرامثوهةكرشلللجسملابنكملانإ
.ةدحتملاةيبرعا

.v٢٠١رياربف٢٦خيراتبةرادلاىلجمءاضعألبقنمةكرئمللةيلاملاتانايبلارادصإىلعةقفاوملامت

(ادعلاساسأ٢•١

تاككمملايفتارامثتسلاوتارامثتسلامهسأسايتهداعلهتليعتوةيخيراتلاةفكتلاأدبملأقفوةيلاملاتانايبلادا_إمت
.ةلداعلاةميقلاب

ةيبساحملاريياعملليلولاىلجملانعةرداصلاةيلاملاريراقتلادادعلةيلودلارييأعمللأقفوةيلاملاتانايبلادادعإمت
)٢(مقريداحتلانونلقلاواهلامعاميظنتونيمأتلاةئيهءامثنإنأشب٢«·vةنسل)٦(مقريداحتلانوناقلانمةقبلملاراكملاو
رقرنيمأتلاةئيهةرادإىلبمرارتو٢،اoويلويانمأرابتعاذيفنتلازيحلخييذلاةيراجتلاتاكرشلانأشب٢<ا٥ةنعل
.نيمتلاتاكرشلةيلاملاتاميعتلانشب٢·٤ةنسل)٢ها

.ةكرشللةيفيطولاةلسلايهو)مهرد(ةدحتملاةيبرلاتاراملامهردبةيلاملاتانايبلاضرعمت

تادوجوملاأيوستوأدادرتسانشبليلحتضرعمت.ةلويساثيحنماهيدليلاملازكرملانايبةكرشلاضرع
ريغ(يلاملازكرملانايبخيراتدعرهش١٢نمرثكأو)لوادتملا(يلاملازكرملانايبدسأرهشا٢نلختابولطملاو
.٣.٤حاضيلايفالوادتمنا

تاحاصفلاوةيبساحملاتاسايسلاىفتارينتناأ,٢

ةلصلاتاذتثليتلاءانثتماب،ةقباسلاةيلاملاةنسايفةمدختسملاكلتعمةقفاوتمةقبطملاةيبماحملاتامايلانإ
ريثأتىأريياعملادذهينبتلنكيمل.٢٠١٦ريانبايفامكةلاعفلاةيلاملاريراقتلاداىلةيلودلاريياعملاىلعةيلاتلا

وأتثلماعمللباستحلاىلعزثؤتدتنكلوتاحاصفلاوأةيلاملاتانايبلاهذهيفةجردملاميقلاىلعيرهوج
.أيلبقتملاتايتافتلا

؟حاصفلاةردابم١متريلودلاةبساحملارايعمىلعتيعت•
:صصحىلعذاوحتمثللةبماحملا:ةيئانثلاتايقافتلااامقرةيلاملاريراقتلادادعليلودلارايعملاىلعتثليعت•
راعمو1٢مقرةيلاملاريراقتلاداهليلودلارايعملاو١٠مقرةيلاملاريراقتلادادعلىلوهارايصلاىلعتثيعت•

ديحوتلاءانثساقيبطت؟رامثتسلاتاكرش٢٨مقريلودلاةبساحملا
~ةلوبقملاقرطلاحيضوت:ش11متريلوماةبساحملارايممواiمتريلودلاةبساحملارايمىلعتثيدمت•

؟ءافطلاو
نيبتادوجبوملايفهمعاسملاوأعيبلا:٢٨مقريلودلاةبساحملاراعمو٠1مفرةيلاملاريراقتلادادعلىلودلارإبملا•

فثلنئلاةكرمنوأةليمزلاهتكرشورمثتسملا



ع.م.شنيمتللةينطولايبظوبأةكرش

أبلاملاتانايبلالوحتاحاضبا
٢.ا٦ربسس٣١

)ةمتت(تاحاصفلاوةيبساحملاتاسايسلاىفتارييفتلا

هاصفلاهتدابمامق>يلهدلاةبساحملاراعمىلعتثليدت
نعحاصفلاوتاحاضيلالكيهوةبلولاتانايبلارهرعوأيمامىلعةددحمتانيسحتوفصوتثليدنلاهذهمدفن
.ةبكلملاقوقحأقيرطلاقفواهباستحامتييتلاتارامثتسلانعجتانلارخلالمامنثلالخدلاضرعوةيبساحملاتاسايسلا
بجيننلاتامولعملاديدحتدنعرثكألكشبةينهملاتاريدقتلاقيبطتىلعتاكرمنثلاعيجشتلتظيلعتلاهذهفدهت
.ةيلاملامهتانايبيفتاحاضيلاةلكيهةبفيكواهنعحاصفلا

ةيلمعيفصصهىلعأاوحتسثللةبساحملا:ةيتانثلاتايقافتلااامل~<رربلمدلاةبساحملارايعمىلعتكيدعت
ةكمتشم
ةفاكقيبطتمتي،لامعأةكرتشملاةيمملاةطشنأاهيفلكشتةبرتمثمةيمعيفأصحذاوحتمادنعهنأتيسناحضنن
ةبلاملاريراقنلادادعللينودلاريياعملاو٣مترةيلاملاريراقتلادادعلىلودلاراعملايفلامعلاجم.باستحائدابم
،ف>اعتتل.تلا،ىذلا

مم
.(ءطقفتالطتملا,طنت.ا١ه>ة~دلاملاد»قتلادادعل،.1دلاداسملا..ذتاهحوتنا

اهبظفنحما~ىار>ايت٠داعإمتيلنكلو،الرتشمةيلمعرطةيناضلامر~اوادلولا́دحلانملكذاوحتسا
.كنللةيبساحملاتامأيسلاو)ةيلاملاتانايبلاىلعتليعتلاهذهرثنتمل.ةكرتشملاةيلمعلايفاقباس

ةبساحملاراعمواrمق>ةيلاملارييراقتلادادعلرييءدلاراعملاوا»قميييهدلاةبساحملارايسىلعتكيهت
ديحوتلاءانثتساقبطت:راشتسلاتاك~سث٢٨مقريلودلا
ديحوتمدعرامثتسلاةبرشفيرعتيفوتستةيلاملاريراقتلل٠دمةكرسنمبلطتتورامنتملاأكرشتثليدمتلاددحن

اهتانايبيفرثاسخلاوحابرلا~نم~اعلاةميقلأبةعباتلااهتاكرشساينكلذنعأضوعنكلوةعباتلأاهتاكرش
.ألصفنملاوةدحوملاةيلاملا

ككهتسكلةييهيقملاقرطلاحيقوت-٣٨مق»يمدلاةيساحملارإعبوا(مق>يييهدلاةيساحملارايسىلعتثليدعت
ءاقللاو
ىلجملاحضوامك.ةلوبقمريغلصأكهتسابامتبحلتاداربلاىلعأنينبملاقرطلاادختسانأبليدمنلاحضوي
أنيداصنتلاعفانملاكثلهتسماسايقلبسانمريغساسأاهن)رنرتفيامةداعتاداريلان.ةيبساحملاريياعملليلودلا
.سولمريفلالصلايفةينمضلا

راعبواrمق>ةيلاملارمراقتلادادعلريودلارايعملاوا·ل<ةيلاملارييرلثتلادا~لييودلارإعملاىلعتثلمدع
اقكتئلأتاكدتوهلييرلاتاكشيقرامثتسلا٣٨مقريييهدلاةيساحملا
امكيهفثلنئلاأكرشوأةلييزلاةكشلرمتممنمتادوجوميفةمهاسملاواعيبةلماعمنأتثفيلعتلاهذهحضوت
:يلي

يفهدبدحتمتامك(لامعألكشتيتلاتادوجوملابةمهاسملاوأعيبنعةجتانلارئاسخلاوحابر)هللماكلاجاردلابلظتت)أ(
.رمثتسمللةيلاملاتانايبلايفانلامعلاجمد٣مقرةبئاملاريراقنلادادعليلولاراعملا

وأحابرلاجاردإمتب؟لاثملاليبسىلعلامعأاهينتادوجوملالكشتليتلارثاسخلاوحامملالءيزجلاجاردلابلظتن)ب(
.فتئلاةكشوأةليبزلاةكرمثلايفةقلسمريغلانيرمنتسملاةصحىدملطقفرئاسخلا

لماهلاهببساحملاناسابسلا٢•٣

ةيلاملاتابولطملاوتادوحوملا
ربمررامم
تاعمههتام»ثم-اءدادذ.ةفأذنت،،ذلاذم>انلا،فائدهة»اصلا>٠ددلاتادنمههئادولاءاءدامةكءكادوتنذ
عيمججاردإمتي.كصلاعيبوأءارشبةكرشلاهيندوعتتيذلاخمراتلاوهوةرجاتملاخيرات.رفةوظتنملاةيلاملانادوجوملا
)رئاسخلاوأحامرلازكلخنمةلداعلاةميقلابةجيردملاتادوجوملإكلذيفامب(ىرخلاةبلاملاتابولطملاوتادوجوملا
لصلاسايتإبئبممني.ةادلاهذهبةصاخلاةيءاعتلاماكحلايفأفرطةكرينثلاهيفحبصتيذلاةرجاتملاخيراتيبفايئدبم
،رناممخل(وأحابرلاكخنمةلداعلاةميقلابةنيبملاريغدونبللأبمنلاب،آدئازأل.اعل(ةمبقلابيلاملامازتللاوأيلاملأ
.اهرادصإوأاهتزايحىلإةرشابمةروصبةبوسنمنوكتىتلاةلماعملافيلاكت



ع.م.شنيمتللةينطولايبظوبأةكرش

ةلاملاثانابيلالوحثاحاضبإ
٣ ٢ربمسس١ ٠١٦

اةمتت(ةماهلاةيبساحملاتاسايسلا٢م٣

)لمثث(للاملاثابولطمناوتادوجوملا
داعبتسلا
وأكصلانمةيدقنلاتاقفدتلاىلعلوصحلايفةيةاعتلاةكرشلافوقحيهثنتامدنعيلاملمهأداعبتسابةكرشلاموقت
اذهةيكلمتازايتماورطاخمةفاكلبوحتاهبجومبمتيةنماعمكفنميلاملالصلانعلنانتلابةكرمثلاموقتامدنع
ةيكلملالازايتملاوأرطاخملاعيمجبظافنحلاوأليوحتبةكشلاموقتلاهبجومبيتلاوأةيعفةروصبيلاملالصلا
ةميقلانيبقرفلاجاردإمتي،يلاملالصلاداعبتسادنع.ينعملايلاملالصلاىلعةرطيسلابظفتحتلوةيرهوجةروصب
:يفملتسملاءارشلارابتعاولصكلةيرتندلا

وأحابرلارلخنمةلداعلاةميقلابوأةأفطملاةفلكتلاباهبظفتحملاةبلامناقا~لابقعتياميفلخدلانايب
و)؟رئاسخلا
داعبتسادنع.رخلألماشلالخدلاكلخنمةلداعلاةميقلابتارامثتسلابنلمتيامينرخلالماشلالخدلا
حابرلاىلإمييقنلاةداعإيطايتحاىأليوحتمتي،رخلالماشلالخدلارلخنمةلداعلاةميقلابتارامتنسلا
.ةزجتحملا

.اهتيحثلصءاهتناوأاهؤاغلإوأةيدتاعتلااهتاماتلاةيوستمتتامدنعةيلاملاتابولطملاداعبتسابةكسثلاموقت

ةلباقريغربعتىتلاتادوجوملابةصاخلاةدصرلابطشبموقتامدنعتادوجوملارمعبداعبتسابةكسثلامتفنامك
.ليصحتلل

ةفكملاهثفلكتلابهثجردم
:امدنعطمث>أفطملاةفلكتلابتارامنثساكنيدلاتاودأفينصثمتي

أبدقنلاتاقفدتلاليصحتلجأنملصلابظافتحلاىلإفدهيلامعأجذومننمضلصلابظافتحلامتي)أ(
و؟ةيقاعتلا

ةدئافلاويساملاغلبملاتاعفمطقفلنمتةيدقنتاقفدتةددحمخيرإوتيفيلاملالصكلةيدتاعتلاطوشلانعأشني)أأ(
.مئاقلايساسلاغلبملاىلع

ولىتح،كلذك..راممخلاوحبرلا~اخنمةلماعلاةميقلابةيلاملاتاودلافينصتمتي،نيراعملانميأءافيتسامتيملاذإ
نمةلداعلاةميقلابيلاملالصلاجاردإيئلبملاجاردلايفأبرشلارانخت،ةأفطملاةفلكتلاطورشنمضلصلاناك
.يبساحمقباطتمدعةلكشميأريبكلكشبللقيوأيغليكلنناكنإ،ةراسخلاوحبرلانكلخ

مهسلاىفنارافنثسلأ~اكاذإلإ،هراسخلاوحبرلاكلخنملداعلاةميقلابساقتومهسلايفتارامثتسلافنصت
تناكاذاو.رخلالماشلالخدلا~هخزنمةلداعلاأمبقلابةكرشلالبننماهجاردإمتذفوةرجاتمللاهبظفتحمريغ
لخدءانثتسابءرئاسخلاوحابرلاعبمججاردإمتب،رخلالماثلالخدلاريهخنملداعلاةميقلابهتفنصدتةكرمثلا
أقحلاهفنصنمتيلورخلالماشلالخدلايف،نا.اربلا١١١مقريلودلاأبماحملارايعملأقفوةجردملاحامرلاذناعيزوت
.لخدلانايبيف

ىرخلاهثيلاملاتادبجوملا
و~اعبامودقنلالنمىرخلاةفنشملاريغةيلاملاتادوجوملازساينمتي

ممذلاوةنيدملانيمأتلاممذوةيماظنلاعنادولا
.ةمبقلاضافخنلرئاسخيأأصفان،ةيعفلاةدئافلاةقمرطما~ابكلذوهأفطملاةفلكتلابىرخلاهنبدملا



ع.م.شنيمأتللةينطولايبظوباةكسث

أبلاملالانايلالوحلاحاضبإ
١٦.٢ربمسبل٣١

مةمتت(ةماهلاليبساحملاتاسايسلا٢م٧

)همنن(هبلاملالابولطملاولادوج~ا

ةصاقملا

ىدلنوكيامدنعطقفىلاملازكرملانايبيفغلبملاىفاصضرعمتيوةيلاملاتابولطملاوتادوجوملاةصاقممتت
ةيوستولصلاجاردإوأغلبملايفاصساسأىلعأيوستللةينلااهيدلنوكيوغلابملاةصاقمبينوناقلاقحلاةبرثلا
.تتولاتاذيفمازتللا

جاردإمتيامك.كلذبةيبماحملاريياعملاحمستامدنعةميقلاىفاصساسأىلعتافومصملاوتاداريلاضرعمتي
.ةميقلايفاصراسأىلعةلثامملاتماعملانمةعومجمنعةجتانلارئاسخناوحابرلا

ةفطملاةغلكنلاسايت
،يئبملاجارملادنعيلاملاما~اوألصلاسايتاهبمتيىتلاةميقلايفيلاملاماكاوألصثللةفطملاةفلكتلانإ
نيبقفيلهبعفلاةدئافلاةقيرطمادختسابكلنومكارتملاءافطلاأصتانوأأدئاز،يساسلاغلبملادادستاعفدأصقان
.ةميقلايفضافخناي)أصتان،قاقحتسلاةميتوةجردملاةيئبملاةميقلا

لنداعلاأميثلاسايت
تارامثتسلاورخلالماشلالخدلا~نمةلماعلاةميقلابةجرملاتارامثسلاكةيلاملاتاودلاسايقبةكرثلاموقت
ةميقلاب،تاكطمميفتارامثثسلاكةيلامريفلاتادوجوملاورئاسخلاوأحامرلا~نمةلداعلاةميقلابةجرسا
.يلامريرعثلكخم>اتبةلداعلا

خيراتيفقوسلايممامممنيبةمظتنمةلماعميفمازتلاليوحتلةعوفدملاوألصأعيبلمكسملارعسايهةلداعلاةميقلا
:امإمتتمازتللالبوحنوألصلاعيبةلماعمن.ضارتناىلعةلداعلاةميقلاسايتدمتس.سايقلا

وأ؟مازتماوألصثليسئرلاقوسلايف•
.مازثللاوأ~ةعفنمثاذؤاوسلارثكأيف،ييئرلاقرسلاباغلظىف•

.هعفنمفاوسلارنكأوأيسببرلافمسلاىلإلوصولاىلعهرمافلكرسلانوكننأبجب

ريستدنعايمادختسابقوسلايمهاسمموقيدنيتناتاضارتنلامادختسابمازتللاوألصللةلداعلاةميقلاسايتمتي
.ةيماصتفلامهحلاصملضفأيفبصياميفقسلايمهاسمفرصتضارتفاب،مازتللاوألصلا

~نمةيداصتتاحلاصمديلوتىلعقوسلامهامممأيناكمإرابتعلابذخ٠يلامريفلالصثلةلداعلاةميقلاسايتنإ
ىصتأيفلصلارادختسابموقيدتيذلاقوسلايفرخآمهاسمىلإهعيبوأهتلاحلضفأوىصتأيفلصلامادختما
.هتلاحلضفأو

ةلداعلاةميقلار،ايقلةبفاكتانايباهبرفوتتيتلاو،فىظلاىفةبمانمربتعتيتا،مييقتلاقرطمادختمابةكرنناموقت
.ةطوحلمريغلاتثلخدملامادختمانمليلقتلاوةلصلاتاذةطوحلملاتثلخدملامادختسايفةدايزلاو



ع.م.شنيمتللةينطولايبظوباةكرش

ةيلاملاتانايبلالوحتاحانمإ
٢٠ا٩ربمسيم٣١

r,ملمتتللماهلاليبساحملاتاسايسلا٢

)ةمتتلةلداعلاةميقلاسايت
لسلستلانمضاهجا~إمتيوةيلاملاتانايبلايفتابولطملاوتادوجوملاعيمجلةلماعلاةميقلانعحاصفلاواسايتمتي
ةيرهوجرتعتيتلاتثلخدملاتايوتسمىنمأىلعءانب،يليامكاهنعفمموميقتمتيتلاو،ةلماعلاةميقلليبريلا
:لككةلماعلاةميقلاسايقل

ةلثامملاتابولطملاوأتادوجومللةطنثنلاقاوسلايفةدئاسلا)ةلدممريفلالةيتوسلاراعسلا-لولاىتسملا•
ميقلاسايتىلعيرهوجلكشبةرثؤملاتلخدملاتايوتسمىند)اهيفنوكتىرخأمييقتقرط-ىناثلاىتسملا•

رشابمريغوأرشابملكشبءاوس،ةطوحلمةلداعلا
ةلهاعلاميقلاسايتىلعدمهوجلكشبةرثؤملأتثخثاتايوتسمىنمأاهيفنوكتمييقتقرط-ثلاثلاىتسملا•

.ةطوحلمريغ

تيوحتثودحلاحيفةكرشلاددحت،رركتمنماس)ىلع،ةيلاملاتانايبلايفةجدملاتابولطملاوتادوجومللةبنلاب
ةميقلاسايقلةماهلاتثلخدملاتايتسمىند)ىلعءانب(فينصتلامييقتةداعإ~نمةيبيتارتلانمضتايوتسملانيب
.ةيلامريراقتةرتفلكةياهنىفامع)لككةلداعلا

صئاصخوةعيبطللأقفوتابولطملاوتادوجوملاتايوتسمديدحتبهكرشلاتماقءلداعلاةميقلانعحاصفلافدهل
تاودثللةلماعلاميقللليحتميدقتمت.هلعأهحيضوتمتامكةلداعلاةميقلاةيبيتارتىوتسمومازتطاوألصلارطاخمو
.٦مقرحاضيلاىفايمايتةيفيكلوحةيفاضإليصافتوةيلاملا

نيميقملارايتخاريياعمنإ.تاككمملايفتارامثتملالمةمرهوجلاتادوجوملامييقتلنييجراخنيميقمبةناعتملامتي
ةشقانملادمب،ةرادلاددحت.ةينهملاريياعملاىنعةظفاحملاوةيكلقتسلا،ةعمسلا،قوسلابةفرعملا:نمضتتنييجراخلا

.ةلاحلكيفاهمادختمابجييتلاتثخدملاوميبقتلاقرطةكرشللنييجراخلانيميقمناعم

عممازتاولصألكلةلماعلاةميقلايفرييفتلكةنراقمبنييجراحلاةعومجملاىميقمعمنواعتلامةمادلاكلدكموقت
.لوقعمرييفتلان.لاحيفديدحتلةلصلاتاذةيجراخلارداصملا

رطاخموصئاصخوةعيبطلأقفوتايولطملاوتادوجوملاتائفديحتبةيرشلاتماق،ةلداعلاةميقلانعحاصفلافديل
.هلعأهحيضوتمتامكةلداعلاةميقلاةيبيتارتىوتسومازتطاوألصلا

ةيلاملاتادوجوملاةميتضافخنا
لصأيأهمبتيفأضافخناتبنييعوضومليلدكانهناكاذإديدحتلةيلاملاريراقتلاخيراتيفمييقتءارجإبةكرشلاموقن
ناكاذإةميقلاةضفخنمةيلاملاتادوجوملاةعومجموأيلاملالصلاربتعي.ةيلاملاتادوجوملانمةعومجموأيلام
هذهو)اةراممخ~كت(كصثللىئدبملاجاردلادبتمتثادحأو)ثحةجيتنةميقلايفضافخنثليعوضومليلدكانه
نكمييتلاةيلاملاتادوجوملاةعومجموأيلاملالصلابةقلعتملاةيبقتسملاةيدقنلاتاقفدتلارلعريثتاهلةراسخلا
.ةقدباجريةت

لامتحاوأةيلامتابزأنمنمناعينيضرتقملانمةعومجموأنوضرتقملانأبتارشؤملمشيدتضافخنلالينم
ضافخنادوجوىلعلدتتانايبدوجودنعو،لاوملالوصأودئاوفلاتاعفدىفريصقتوأيلامميظنتةداعإرأسلفلا
.ريصقتلابطببرتيتلاةيداصتنلافورظلاوأتارختملايفتاريفتلالنمةيلبقتسملاةيدقنلاتاقفدتلايفهسإبقنكمي



ع.م.شنيمتللةينطولاىبطوبأةكرش
أبلاملالاناميلانوحلاحاضيإ
٢.ا٦ربسسrا

I",اةمتت(ةماهلاةييساحملاتاسايسلا٢

)ةمتت(ةيلاملاتادوجوملاةميتضافخنا
ةفطملاةغلكتلابةببرملاةيلاملاتادوجوملا
ليلددوجولاحيفيدرفلكشبمييقتلاءارجإبلوأةكرثلاموعث،ةأفطملاةفلكتلابةجرملاةيلاملاتادوجوملةبسنلاب
تادوجوملليعامجلكشبوأىدرفلكشبيرهوجضافخنلارتسيوةيلامتادوجومةميتىفضافخناتبثييعوضوم
متيذلا،يلاملصأةميتضافخنلريشيىعوضومليلددوجومدعةكرشلاديحتلاحىف،أيدرفةيرهوجريفلاةيلاملا
لكشباهمييقتمتبوةلثاممةينامتئاصئاصخاهلةيلامتادوجومةعومجمنمضلصلاجاردإمتيءىدرفلكشباهمايت

وأنوكتيتلاوةميقلايفضافخنثلليدرفلكشباهمييقتمتييتلاتادوجوملاجاردإمتبل.ةميقلاىفضافخنثلليعامج
.يعامجضافخنامييقتصصخمنمض،اهجاىإرمتسي

لصلاةميتنيبقرفلاكتاسخلاةميفساينمتي،ةميقلايفضافخناةراسخدبكتىلعيعوضومليلمدوجولاحرف
متي.)دباهدبكتمتيملىتلاوةعقوتملانامتئلارئاسخءانثتساب(ةيلبقتملاةيدقنلاتاقفدتللةيلاحلاةميقلاوةيرتندلا

رمتمي.لخدلانايبىفةراسخلاةميتجاردإمتيوصصخمباسحمادختسانكخنمةيرتفمالصلاةميتضفخ
ةيدقنلاتاقفدتلامصخلةدئافلالدعممادختساباهقاقحتسامتيوةضفخملاةيرتفدلاةميقلاىلعةدئافلاتاداسافاقحتسا
بطشمتي.́́ةدئافلاتاداريإ́´نمءزجكةدئافلاتاداريإجاردإمتي.ةميقلايفضافخنلاةراسخسايقضرفلةلبقتسملا
يف.لبقتساهدادرتسابةلوقعمتاعقوتدجويلامدنعةقثلعلاتاذتاصصخملاعمةأفطملاةفكتلابةيلاملاتادوجوملا

ىفضافخنلاجارمإدمبجتنثدحةجيتن،ةقحلاةنسلاىفةردقملاةميقلايفضافخنلاةراسختصقنوأ~ازلاح
لاحيفامأ.صصخملاباسحليعتقيرطنعأقباسةجردملاةميقلاىفضافخنلاةراسخضفخوأةدايزمتي،ةميقلا
.~ىرخأتادارا~نمضدادرتسلاجارمإمتي،أقحلةيلبقتسملاةبوطشملاةميقلادادرتسامت

هلداعيامبودقتلا
ةثلثلةيلصأقاقحتماتارتفبكونبىدلاهبظفتحمبلطلاتحتعئادووقودنصلايفدقنلاىلعهلداعيامودقنلالمتثي
.لقأوأرهتأ

ريمأتلادوعع
فينصتلا
موقتل.ةيلاملارطاخملاونيمتلارطاخمنملكوأنمأتلارطاخمليوحتامإايبجومبمتيأدوقعةكرشلارصت
.طقفةيلاملارطاخملاليوحتاهبجومبمتيدوقعرادصإبةكرثلا

كخنم)نبمأتلاةقيثولماح(رخآفرطنمةيرهوجلانيمتلارطاخماهبجومبةكرمثلالبقتىتلادتعلافينصتمتي
نم)هدضنمؤملاثدحلا(دكؤمريغوددحميلبقتسمثدحعوقولاحيفنيمأتلاةقيثولماحضيوعتىلعةقفاوملا

ثدحلاىلعبترتاذإةمافنيمتلارطاخمنمكتو.نيمددتعكنيمناةقينوكماحىلعأيبلسأريثأترثؤينأهنأش
فينصتدنع.هعوفومدعةنراقمهدضنمؤملالدحلاعوقوةجيتنةيرفوجةيفاضإتاضيوعتلةكرشادادسهدضنمؤملا
.اتتيحثصءاهتناو~تاماكاوقوقحلاةفاكبءافولامتيىتحنيمددتعكأفنصملظينيمأتدقمكتلا



ع.م.شنيمأتنلةينطولايبطوب~ةكرش

ةيلاملاتانايبلالوحناحاضبإ
١r1١.٢ربمسيد

r,للمتتللماهلاليبساحصلاتاسايسلا٢

لأمثث(نمأثلادوثع
نمأثلا6اسثأ

امفىرخلازببمأتلاثاكرشوأنيمتلاقثأثويلماحىلعةنسلاكخةنيردملاغلابملاةبتتكملاطاسقلايلامجإىمكس
جاىدإمتي.اهبلعءانباهبامشحاوأطاس~اعماهليصحنمنىرخأغلابموأمومبرةيأنمضتيلو،نيمأثلادوتعبىعتي
.نيمأنلالامعأمامتإدنعطاممه)لاهذه

زجلاجاردإمتي.ةقباسلاةيبماحملا~ارتفلايفةبتتكملالامعلابةقلفنمتثليدعتةيأىلعنيمأتلاطاسفألفننت
ةرتفىدمىلعرطاخملانيمضتخراتنمأرابتعاأبننكملاطاستلاباستحامتي.تادارياكطاسفلانمبستكملا
:هاندأنيبملاساسلامادختسابةبستكملاريغطاستلاباممتحامتيوضيوعتلا

ةبتكملاريغ6امفلاصصخم
ريراقتلاخيراتدسرطاخملانارتفبقعتتيتلاةنسلاكخاهباتتكأمنيتلاصصحلاكلتيهةبننكملاريغطاسقلا
ةقحثللاتازنفلابةقعتملاةصحلاكيجأتمتي.يمويلابسانتلاسامأىلعةبمتكملاريغطاسقلاباستحامتي.هبلاملا

.ةبستكمريغطافأيطايتحاك

ةييتنمريفلارطاخملاصصخم
طسقلانوكينأعقننملانمثيحةيلاملاتانايبلاخيراتلةقحثلاطاستلاءزحهيهتنهريفلارطاخملاصصخملتمب
.لوقمملكننبعقننملاحيرلاىثماهوفمراصملاوتابلاطملاةيطغتلىفاكريغ

مارنتللاةياغكرمابتفا/نيمتا6اسف~يفزجعلارصصخم
تاضيوعتلةعفوتملاةميقلاديزتامنعنيمأنلادوقعنعجتانلانبمناطاسقأيفزجعللصصخمنيوكتمتي
طاستلاصصخمنعيلاملازكرملانايبخدراتيفةيراسلاتاسايسللةيهتنملاريغتارتفلابةقلعتملافيراصملاو

ريغ أدانتمانيمأتلاطاستأيفزجعلاصصخمباستحامتي.تامايمملاهذهبةقلعتملاةجردملاتابلاطملاتامازتلاوةبتكملا
ايبظفتحملاتارامثتسثلليلبقتملارافثتملادئاعرابتعلابذخلاعم،أعماهتارادإمتييتلالامعلاتاننىلإ

ريفلارطاخملاصصخمتحتصصخملااذمليجستمت.تابلاطملاتاصصخموأبستكملاريغطاستلادارتسل
.ةيلاملاتانايبنايفهبهننم

تابلاطملا
تابلاطملاةفاكةبستلةيناهنلاةفلكتللةكرشلاتاريقنلأقفواهدصرمتبيتلاتاصصخملاىلعأمئاقلاتابلاطملالفننتن
فيراصمىلإةفاضلاب،منيملوأاهجاردإمتيتلاكلتءاوسةيلاملاريراقتلاخيراتيفامكاهعفدمتيملنكلوةدبكتملا
ميبفنمتي.ىرخلاةزنملاغلابملاوةعفوتملاذاقنلاناضيوعناهنممصخيوةبجراخلاوةيلخاكاتابلاطملاعمنماعتنا
متي.ةمئاقلاتابلاطملاصصخممصخمتيل.ةيدرفةروصبةبيردملالابناطملاةعجارم~نهةمئاقلاتابلاطملا
اهينتمتيتلاهزنفللأيلاملاتاناببلايفأقباسنارتفىفةنوكملاتابلاطملاناصصخمىلعتليدمتلاراهظإ
.أمظننم.روصبةعوضوملاتاريدقتلاوةمدختسملافرطلاةعجارممتتامك.تليدمتلا



ع.م.شنيمتللةينطولايبظوبألكرش

ةيلاملاتانايبلالوحتاحاضبإ
٢<ì١ربسس٣ا

اةمتتلةماهلاةيبساحملاتاسايسلا٢ر٣

/ةمتت(نيمأتلادوقع

نيمأتلاذداعا
كلخنمةعقوتملااهرئامخيفاصنمدحلاضرفبةيدايتعلااهلامعأقايسيفنيمأنلاةداعإنعلزانتلابةيرشلاموقت

ةداعإدوقعنعةجتانلافراصملاوتاداريلاوتابولطملاوتادوجوملاضرعمتي.اهلضرعتتيتلارطاخملاعيونت
تاذنيمأتلادوقعنعةجنانلافيراصملإوتاداريلاونابولطملاونادوجوملانعةلصفنم.روصباهنعلزانتملانيمأنلا
.نيمأتلاقئاثويلماحهاجتةرشابملااهتامازتلانمةكرسلايفعتلنيمتاةداعإتايقافتان)يحةلصلا

دوتعلأقفووةلصلاتاذنيمأتلاقئاثوعمقفاوتتةقيرطبنيمتلاةداعإتاكرمننموىلإأقحنسملاغلابملاباستحامتي
مدختسملاساسلاسفنوادختسابفيراصمكاهفاقحتسامتيونيمأتلاةداعإطامقأليجأتمني.ةلصلاتاذنبمتلاةداعإ

نملجؤملاءزجلاجأردإمتبواذه.ةلصلاتاذنيمأتلاتامايسلةبستكملاريغنيمأتلاطاسنألايطايتحاباستحل
.نيمأتلاةداعإنادوجومنمضاهنعلزاتنملانيمأتلاةداعإطاستأ

رتعي.يلامزكرمنايبلكخيراتبةميقلاضافخنلتضرعتدتتناكاذإامةفرصلنيمتلاةداعإتادوجوممييقتمنب نأىلع،يئبملاجاردلادمبعقو~ةجيتنيعوضومنبلددوجولاحيفهمبقلاضفخنمنيماتلاةداعإلصأ
ىلعةقوثومةقيرطبهسايقنكميريثأتثحلااذهلنوكيواهلةقحتسملاغلابملاةفاكدادرتسانمنكمتتلدتةكرننلا
نيمأتلاةداعإتادوجومةميتضافخنارناسفجاردإمتي.نبمأتلاهداعإتاكرنننمةكرمنثلااهمنتستفوسيتلاغلابملا

.رئاسخلاهذهدبكتاهيفمتييتلاةرتفلايفلخدلانايبنمض

يرخ_اتاداريلاوهنبستكملاريغتاومعلاتاداريباوىرمخلافمراصملاوةلجنملاتلومعلافمماصم
تلومعافيراصمنمزجوىرخلاتاداريلاوتلومعلاتاداريإنمءزجلبجأتمتب،ةيلامريراقتةرتنلكةياهنيف
نمامأىلعتايطايتحلاباستحامتي.لوعفملاةيراسرطاخملايطغنلباننكلاةطشنأبأقلمتملاىرخلافيراصملاو
.ةسايسللةيعفلاةرتفلاىدمىلعينيكابسانتلا

ةينملانيمتلاممذ
متي.ةقحتسملاو.ةملنسملاتارابتعللألداعلاةميقلابأيئدبماهسايفمتبواهقاقحتسادنعأنبدملانبمأتلاممذجاردإمتب
ةبناكمإمدعىلإفورظلاوأثادحلاريننتامدنعأمبقلايفضافخنثللةنيدملانيمتلامهذلةيرتفلاةميقلاةعجارم
.لخدلانايبىفةميقلايفضافخنلارثاممخجاردإعم،ةيرتفدلاأمبقلادادرتسا

ةنثادلانملاممذ
أصقانةملتسملاثارابنعللألداعلاةميقلاميثدبملاجاردلادنعاهساثمتيواهقاقحتسادنعأنئادلانبمأنلاممذجاردإمتي
لدملقمرطمادخنسابكلذوةأفطملاةفلكلاباهسايقمتي،يثدبملاراردلادعب.ذرشابماعبلماعثملانلماعملافيلاكت
.أعفلاهدثافلا

نبمتلادوقعتايولطم
لشباهجاردإمتيمنوةدبكتملاتابلاطملاوء)ا8٨٩اايجاردإمتيملوةدبكتملاتابلاطملانيمأتلادوقعتابولطمكستن
ةبتكمريفلاطاقلاصصخمو)OSLR(ةمئاقلاتابلاطملاو)POR(طمقلاةيافكمدعصصخمو.)IBNER(يفاك
)UPR(ةبهننمريفلارطاخملايطايتحاصصخمو)URR(هصصخملاألعملاةراسخلافيراصمصصخمو
.)ULAE/ALAE(ةصصخمريفلاةراسخلافيراصمو

يفدعبةعوفدمربغنكلوهكرشلاىدلهثتوملاتابلاطملالكلأمئاقلانابلاطملاهاجثنيمألادوقعسابولطملمعمتي
.ةجردمريغنكلوةدبكتملاتابلاطمللأنفاضلاب،يلاملازكرملانابخدرات



ع.م.شنيمتللةينفولايبظوبأةكرش
أبلاملاتانايبلالوحتاحاضمإ

٢٠ا٦ربسيد٣١

r,ةمتت(ةماهلاةيبساحملاتاسايسلا٢(

اةمثث(نسأتلادوثع
/ةمننزلنيمتلادوقعتايولطم
يتلاةبتتكملاطاسقلايلامجإنمردقمءزجىلعنيمأتلادوقعتابولمميفةجردملاةبستكملاريغطاستلالمتشت
ينمزلابسانتلاساسأىلعةبستكملاريغطاسفلاباستحامتي.يلاملازكرملانايبخيراتدبنيمتلاتارتفبلعتت

موقت.ةبستكملاريغطاسفثللصصخمكةقحثلاتارتفلابنغتملاءزجلاكيجأتمتي.ةسايمللةيلعفلاتهتفلاىدمىلع
.ةصبلوبللةيلعفلاطورشلاىلعءانبةبستكمريغطاستأيطايتحاصيصختبةكرشلا

يفاكلكشبةجبردمربغنكلوةدبكتملاتابلاطملاوجردمريغنكلوهدبكتملاتابلاطملابقعنملامازتللاباستحامني
ةيافكمدعصصخموةصصخمريفلاةلعملاةراسخلافيراصموةصصخملاةلعملاةراسخلافيراصمصصخمو
تانايبىلعأدامتعاةيسايقلاةبراوتكلاتابلاطملاريتمتناينقتنمةعومجممادختمابةيلاملاريراقنلاخيراتبطسقلا
ةينيزلاةميقللمازتللامصخمنيل.يسعلاىباسحلافارحنثللنثماهنمضتتدتيتلاةيلاحتاضارتناوةيبيرجن
.لاومثلل

.ليناملاتانايبلاىفنيمأتلاةداعإدوقعنادوجومكهلعأدوتعلاتابلاطم٠اجتنيمتلاةدأعإنمءزجلافينصتمتي

ليومتلافيلاكث
.ةيعفلاةدئافلالدممةقيرطمادختساقيرطنعاهباستحامتمواهقاقحتسادنعلخدلانايبيفةعوفملاةدئافلاجاردإمتي

تاةملاوتاكلتمملا
سايقلاوجارمدلا
.أميقلاضافخنارئاسفومكارتملاكثليتسلاأصقانةفلكتلابتادصلاوتاكلتمملادونبأفاكسايتمتي

لمتيتلاةارتشملاجماربلاةلمسرمتي.لصلاىلعذاوحتسثللةرشابمةروصبةبوسنملافيراصملاىلعفيلاكتلالمتشت
ةفلكنىلعأيتاذةديشملالادوجوملاةفلكتلفننتو.تادملانمءزجكةلصلاناذتادمللةيليغشتلاةردقلانمأءزج
ىلإةفاضلاب،هنمةوجرملاةيليفشتلاةلاحلللصلالاصباىلإةرننابمةبوسنمىرخأفيلاكتةيأوةرشابملاةلاعلاوداوملا
.يلصلاهعضوىلإتادوجوملاكلتهيلععقتيذلاعقوملاةداعاوةينعملاتادوجوملادونبةلازاوكيكفتفيلاكت

ةقحكلافيلاكتلا
قفدتلمتحمنانمناكاذإدنبلااذهلةيرثفدلاةميقلانمضنادملاوأتاكلتمملادونبدحأءازج.لادبتساأفلكتجاردإمتي
منب.لقوثومةروصبهتفلكتسايفناكملابناكوةكرمنلاىلإءزجلاكلذيفةنمضتملاةيلبقتسملاةيداصتفلاعفانملا
.لخهاناببنمضتادملاوناكلتمملةيمويلاةنايصلافيلاكنجاردإمنب.لدبنمملاءزجللةمرتفدلاةميقلاداعبتسا

عمداعبتسلانمتثلصحنملاأنراقمرككخنمذنادملاوتاكلتمملادونبدحأداعبتسانمرئاممخلاوحايرلاديدحنمتي
.لخدلانايبىفىرخلاليفنننلاتاداربإنمضةبفاصاهجردإمتيو،تادصلاوتاكلتممللةيرتفدلاةميقلاىفاص



ع.م.شنيمتللةينطولايبظوبأةكرش
ةيلاملاتانايبلالوحتاحانما
I٢٠١"ربمسيم٣ا

r,لمتت(ةماهلاةيبساحملاتاسايسلا٢(

لةمتت(تادصلاوتاكلتمملا
~لا
ةيقبتملاةيماصتتلاةبحاتنلارامعلاىدمىلعتباثلاطقلاساسأىلعلخدنانايبنمضكهتسلاجاسإمتي
.زاجنلاديتةيلامس)رلالامعلاوأأقلطمأكلمةكولمملايضارلاكلهتسامتيل.تادسلاوتاكلتمملل

:يليامكةيراقملاتارتنوةيلاحلاةرتفلانع،مادختسلاخيراتنمأءدب،تادوجومللةيداصتقلاةيجاتنلارامعلاتناك

يجاثلارمعلا

ينابملا
ةرجتمملاتاراتعلاىلعتانيسحتلاوتازيهجتلاولائلا
ةيبتكملاتادملا
تارايسا

ةنس٢·-اه
تاونس١<-£
تاونس٨-٢
تاونس٩

.ةيلامريراقتلكخدراتبةيقبتملاميقلاوةيجاتنلارامعلاوكلهتسلاقرطمييقتةداعإمتي

ةميقلاضافخنا
.ةميقلايفضافخنلاهضرمتديفيرشؤمي)كلانهناكاذإاميفديحتلةيلامريراقتلكخدراتبةيرتندلاميقلاةعجارممتي

هتدحووأدادرتمطلةلباقلالصلاةميترصتت.دادرتسثلةلباقلالصلاةميتريتمتزتي،رشؤملااذهلممدوجولاحيف
متي،مادختسلانمةميقلامييقتدنع.عيبلافيلاكتآصقان،ربك~امهيأ،ةلداعلاهتميقوأمادختسلانمهتميقبدقنللةدلوملا

ةيلاحلاقوسلاتاريفثسكعتمصختلدممادختسابكلذو،ةيلاحلااهتميتىلإةردقملاةيلبقتسملاةيدقنلاتاقفدتلامصخ
،لصلااذهبةقلمتملارطاخملاولامللةينمزلاةميقلل

.دادرتسلةلباقلاميقلانعةيرتفدلاميقلاهيفديزتليذلاىدملاىلإلخدلانايبيفةميقلاضافخنارئاسخجاردإمتي

ةيلامريقلاتادوجوملاةميتيفضافخنلا
ضافخنابديفتتارشنمكانهناكاذإام~،ةيلاملاريراعثلاخيراتيفةيلامريغلاتادوجوملامييقتبةكبشلامرقت
ةكرشلاموقتةميقلايفضافخنلليونسمييقتءارجإبلطتبامدنعوأ،تارشؤملاهذهدوجولاحىفو.لصايأةميت
دقنللةدلوملاتادحوللو~لصثللةلداعلاةميقلادارتسللةلباقلالصلاةميقلتمت.دارتسثللةلباقلالصلاةميتريقتب
لصلاديلوتمدعلاحيفلإ،ةدحىلعلصألكلاهديدحتمتيو،ىلعأامهيأمادختسلاديتةميقلاوعيبلافيلاكتأصقان
ةيرتفدلاةميقلاديزتامدنع.تادوجوملاةعومجموأىرخلاتادوجوملانعريبكلكمثبةلقتسملاةلخادلاةيدقنلاتاقفدتنل

هتميتضيفختمتبوةميقلاضفخنملصلاراتعامنب،دارتسلللباقلاغلبملانعدقنللةدلوملاتادحولاوأ~
.دادرتسلةلباقلاةميقلايواتل



ع.م.شنيمتللةينطولايبظوبأةكرش

ليلاملاتانابيلالوحتاحاضي!
٢.ا٦ربسس٣١

)ةمتت(ةماهلاةيبساحملاتاسايسلا٢,(('

)ةمتتلةملامرغلاتادوجوملاةميتيفضافخنلا
مصختلدعممادختسابهنيلاحلاةميقللةردقملاةيلبقتسملاةيتفلاتاقندتلامصخمتب،مادختسلادبتهمبقلادبدحتدنع
فيلاكتأصتانةل٠اعلاةميقلاديدحتدنع.لصلابةقعتملارطاخملاودقنللةيتتولاةميقللةيلاحلافوسلاتامييقتسكعت
مهسلاراعسأمييقتلماوعبتابساحملاهذهميعدتمتي.ترفوتاذإةثيحلاقوسلاتثلماعمرابنعلابذفلامتي،عيبلا
.ةحاتملاىرخلاةلماعلاةميقلاتارشؤموأ،ةجردملاةعباتلاتاكرثلل

عمبسانتتيتلافراصملادونبنمضلخدلانايبيف٠رمتسملاتايلمعلانمةميقلايفضافخنلارئاسخجاردإمثي
.ةميقلاضفخنملاكصلاأبلآ

ديفتتارشؤمكانهناكاذإاميفديدحتلةيلامريراقتلكخيراتيفمييقتءارجإمتي،ةرهشلاءانتنسابتادوجوملأبسنلاب
موقت،لارشؤملاهذهدوجولاحيف.تضفخناوأ،ةدوجومدمتملأقباسةجيردملاةميقلايفضافخنلارئاسخن.
ةجردملاةميقلايفضافخنلاةراسفسكعمتي.دقنللةدلوملاةدحولاوأتادوجومللدارتسلةلباقلاةميقلاريدقتبةكرشلا

ضافخنلارئاسخلجاردإرخآذنمدادرتسثلةلباقلاةميقلاديدحتلةمدختسملاتاريدقتلايفرييفتءارجإدنعطقفأقباس
أميقلاكلذكزواجتتلو،دادرتسلةلباقلاهتميتلصثللةيزنندلاةميقلازواجتتلثيحبىمكعلاديدخنمتي.ةمبقلايف
ناونسايفةميقلايفضافخنلاةراسخجاومإذخأمتيملهنألاحيف،كليتسلايفاص،اهديدحتمتىتلاةيرتننا
.لخدلانايبيفىمكعلاجاردإمني.ةقباسلا

يفةكرشابيصننعءارسلاةفلكتيفةدايزلالتمتيهوةفلكتلابأيئدبملامعلاجممنمةذوحتسلاةرهشلاسايتمتي
أممقانةفلكتلابتههشلاسايتمتي،يئدبملاجاردلادس.هبراطلاتابولطملاوتابولطملاوتادوجومللةلماعلاهميقلايفاص

اهينريثتيتلاتلاحلايفوأبونسةرهشلاةميفيفضافخنلارابتخامتي.ةمكارتمةميقلايفضافخنارئاسخيأ
.ةيرتفدلاةميقلاضافخناىلإفورظلا

متينلا،دقنللةدلوملاتادحولانمدادرتسلأنباقلاةمقلامييقتركاخنمةريشلاةميقيفضافخنلاديدخنمتي
.راسفجاردإمنيأيرتندلاأميقلانملتأدقنللةدلوملاتادحوللدادرتسثللةلباقلاةميقلانوكتامدنع.ةرهشللاهصيصخت
.ةبلتفنسمتارتفيف.رهشلابةقعتملاهميقلايفضافخنلاةراسخسكعنكميل.ةميقلايفضافخنلا

تاكلتمملاىفتارامثتسلا
JWIسأرةدايزلوأةيراجيإناداريإىلعلوصحلاضرفبامإاهبظفتحملاناكلنمملايهناكلنممايفنارامثتملانإ
ميدقتوأعتاضبلأديروتوأجاتنلايفمادختسلاوأ،ةبدايتعلالامعلاقابسيفعيبلاضرفبىميلو،امهلكوأ
نمض.رطتتاربفنأي~جاردإعمةئماعلالميقلابتاكلتمملايفتارامثتسلاسايتمتب.ةيرادإضاىلوأتامدخلا
.لخلانايبيفةبليفتتلاتاداريلا

يففنصتلا>داعإخيراتبةلداعلاهثميتحبصث،تادموثاكلنممكهفينصنةداعإمنيوراقعمادختسارغساسنع
.ةقحثللاباستحلاةيلمعلهتفلكت

.١١حاضبلايفهنعحصفموهامكتاكلنمملايفتارامثنمابةكشلاظثحت



ع.م.شنيمأتللةينطولايبظوبأةكرش

ةيلاملاتانايبلالوحتاحاضيإ
٢٠١٦ربمسيم٣١

للمتت(لماهلاليبساحملاتاسايسلا٢م٣

نيمتلاتاداسإفثلخبثاداسلا
.ةمايتعلالامعلاقايسىفضبقلاقحتسملاوأضوبقملالباقمللةلداعلاةميقلابتاداريلاسايتمتي

راجيلاتاداربا
وذراجيلادقعةرتفىدمىلعتباثلاطمقلاساسأىلعتاكلتمملايفتارامثتملانمراجيلاتادارباجاردإمني
.ىرخلافراصملانمأيفامماهجاردإمتبو،ةلصلا

ةدثاغلالاداريا
يلعفلاةدئافلارعسوةمئاقلاةبلصلاغلابملاىلإأدانتساكلذو،ينمزلابسانتلاساسأىلعةدئافلاتاداريإنحتمت
.قبطملا

حايرلاتاعمر<نتتادارببا
رارتإغب>راتنوكيامةداع.حابرلاناعيزوتملتسايفقحلاتوبثمتيامدنعحابرلاتاعيزوتتادارماجارمإمتي
.اهقاقحتساخيراتيفاهيلماحلحابرلاتاعيزوت

رامنننملاتاداريا
موسرلاجادإمتي.ةيلعفلاةدئافلاهقرطمادختساباهباستحامنيواهقاقحنسادنعلخدلانايبيفةدئافلاتادارماجاردإمتي
.ةادثللةيلمفلاةدئافلاةقيرطلليعتكيلاملاماقنللاوألصثلليعفلاجتانلانملماكتمزجدمتيتلاتلوسلاو

.تاعوفدملاملتسايفقحلاأنثنبامدنعحامرلاثاعمزوثكلذكرامنتسلانأ.اريإلمشت

ةققحملاريغ-اي>لاوةققحملاح)<لا
كخنمةلداعلاةميقلاورئاسخلاوحايرلاركاخنمةلداعلاةميقلابةفنصملاةيلاملانادوجوملارئاسف/رابرأيفاصنإ
.ةيلاملاتابولطملاوتادوجومللةيبساحملاةسايسانمضاينعحاصفلامترخلاكماشلالخدلا

أبنجلاشمعا
خيراتيفةدئاسلافرصلاراسلأقفو٠دحنملاةيبرعلاتاراملامكردىلإةيبنجلاتلمعلابتثلماعملاليوحتمتي
أقفوهدحنملاأنييرعناتاراملامهرمىلإةيبنجلاتمعابةيقنلانابولطملاوتادوجوملاليوحتمتيامك.ةلماعملا

ابولطملاوتادوجبوملالبوحنمتيو.يلاملازكرملانإببخدراتيفهدئاسلافرصلاراعسل
تثلعلابةيدقنلاريغت

خمراتبةذناسلافرصلاراعملأقفو٠دحتملاةيبرعلاتاراملا-ردىلإ،ةيخيراتلاةفلكتلاباهجاردإمتييتلاوةيبنجلا
.لخدلاناببنمضةققحملاريغوةققحملافرصلارثاسفوحايرأجاردإمت.ةلماعملا

ثاصصخملا
نكمييجاتنتساوأينوناقناكءاوسيلاحمازنلا،قباسثدحلةجيتن،ةكرشلاردلنوكيامدنعامصصخمجاردإمتي
نوكيامدنع.مازتللاةيوستلةيماصتتلادناوفللةجراختاقفتءارجإمزلينألمتحملانمنوكيوةفننومةروصبريدقن
ماسمابةعقوتملاتلبقتملاأبدقنلاتاقفدنلامصخ~للخنمناصصخملاديدحتمتي،أماهلامللةينمزلاةميقلاربثأت

رطاخملا،أبسانمنوكيامثيحو،لاملأينمزلاةمبقللةيلاحلاقوساتامييقتسعييذلاو،ةبيرضلالبتاممصخل~
.مازتللااذهبةقعتملا



ع.م.شنيمأتللةينطولايبطوبأةكرش

أنبلاملاثانابلالوحناحاضبإ
٢٠١٩ربمسل٣ا

r,ملمتتملماهلاليبساحملاتاسايسلا٢

راجملاتاعفد
ىدمىنعتباثلاطسقلاساسأىلعرناممخلاوأحابرلانمضأيليفنتنريجأندوقعبجومبةعوفدملاغنابملاجاردإمني
ةرتفىدمىلعراجيلادقعفيراصميلامجإنمأزجنبلءزجكةملتسملاراجيلازفاوحجاردإمتي.راجيلادقعةرتن
.ديدجتللةلباقةبرشلابةصاخلاةيليفننتلاريجأنلادوقعةفاكنإ.دتعلا

ةرجؤملاتادوجوملا
.ةبليومتراجيإدوقمكةيكلملابةقعنملاتازايتملاورطاخملاةفاكبةكرشلااهبجومبظفتحتيتاراجيلادوقعفينصتمتي

نمىندلادحللةيلاحلاةميقلاوأةلداعلاهتميتىوامتيتلاةميقلابرجؤملالصلاسايتمتي،يئبملاجاردلادنع
ديدحتضرفبراجيلادقعىلعلمحملاةدئافلالدممادختسابراجيلاتاعفدلصفمتي.لقأامهياءراجيلاتاعوفدم
نمللقتيتلالاملاسأرتاعفددادسو،راجيلاةرتنةدمىدمىلعتاداريلالباقماهليمحتمتيتلا،ليومتلاةفلكت
.لصلااذهىلعةقبطملاةيبساحملاةسايسللأقفولصلاباستحامني،يئبملاجاردلادب.رجؤملاتامازتلا

دوقملاهذهنمراجبلاتاداريإجاردإمتي.تاكلثمملايفاهتأرامثثسانأشبةليفشتراجيإدوقعمربإبةبرشلاموقت
.ةلصلاوذراجملادقعةرتنةدمىلعتباثلاطسقلاساسأىلعةيليفشتلا

نفظومللةمدحلاهياهنثآفاكم
ةددحملاثآفاكملاةطخ
ةدموفظوملليئاهنلابتارلاىلعتآفاكملاهذهقاقخنسازكتري.نيدفاولانيفظومللةمدخلاةياهنتآفاكمةكرشلامدقت
ةمدخلارتفىلعتآفاكملاهذملةعقننملافبلاكتلاقاقحتسانوكي.ةمدخلاةرتفلىملادحلالامعإطرشب،ةمدخلا
.نيفظوملا

ةددحملاتامهاسملاأطف
دعافنلاويعفنجلانامضلاقودنصىلإةدحتملاةيبرعاتاراملاةلودينطاومبةصاخلااهتامازتلادادممبأنكرشلاموقت
.يعامتجلانامضلإودعاقتلانأشب١٩٩٩ماعل)٧لمفريداحتلانوناقللأقفوةدحتملاةيبرملاتاراملاةلودب

حايرلاتاعيزوت
دامتعااهينمتييتلاةرتفلايفةكرشللةيلاملاتانايبلانمضمازتلاكةكرشلايمهاسمىلإحابرلاتاعيزونجاردإمتب
.ةكرشايمهاسملبقنمحابرلاناعيزوت

يل



ع.م.شنيهتللةينطولايبطوبأةكرش
ةيلاملا~انايبلالوحتاحاضبا
٢٠١٦ربمسíا

rريغنكلوةرداصلاةيلاحلاريياعملاىلعةديدجلاتيهتلاوريياعملا-ةيبساحملاتاسايسلايفةيلبقتسملاتاريفتلا
ةلاعف

ةيلاملاتانايبلارا~إخمراتىتحدعبةلاعفريغنكلو.ىاصلاةيلاحلارياعملاىلعهديدجلاتليدعثناورياعملانإ
:هاندأهببردمأبرسلل

دادعليلودلاراحملاىلعتمدش(ةمامحلالساحم-هسلاملاثاودلا:أمقرللاملارمراثثلادادعليلودلارايعملا
مقرهملاملاسراثتلادادعلىلودلاراعملاو٧مثيرهلاملاسراثثلادادعلىلودلاراعملاو٩مبرةملاملاسراقثلا

ددحت.قيثولكنبةرادلارطاخموةيامحلاةبساحمنيبنفاوثيتلاةيامحلاةبساحملةديجلاتابظنملامدقت)٣٩
ةبماحمجذومنىففعضلايحاونوتاضتانتلاجلاعبوةيامحلاأبساحملئدابملاىلعدنتسيجهنمكلذكتابطثملا
.ديدجلاليعنلاريثأتمييقتددصيفةكرشانإ.٧٩مقريلودلاةبساحملارايمميفةيامحلا

هديدجلاتابلطتملارايملامدقيةميقلايفضافخنلا-لسلاملاثاودلا٩مقرهسلاملاريراثتلادادعليلودلاراعملا
ةببساحملاربباعلليلولاىلجملاردصأ،٢٠ا)ويلويرذ.ةبامحلاةبساحموةمبقلايفضافخنلاوسايقلاوفينصتلل
تاودلاجورشملحارمعيمجىمكعييذلاوةيلاملاناودلا٩مقرةبلاملاريرافنلادادعليلودلاراعملليئاهنلارادصلا
رايعملنةقباسلانارادصلاعيمجوسايقلاوجاردلا:هنبلاملاتاودلا٣٩مقريلولاةبساحملارايملدبتسيوةيلاملا
يفأدبنيتلاةبونسلاتازنفلللاعف٩وقرةيلاملاريراقتلادادعليلودلارايملانإ.٩مترةيلاملاريراقنلادادعليلوما
.ديدجلاليدعتلارينأتمييقتدصىفةكرشلانإ.ركبملاقيبطتناةيناكمإعم٢٠١٨ريانيددعبوأ

٢٠١٤وياميفرايملارادصإمتءلمعلاعمدوثعلاصثادارملاo١مثيرةيلاملاريراقثلادادعلىلودلاراعملا
يلودلارايممللأقفو.ءلمملاعمدوقعلانمةجتانلاتاداربلاىلعهقيبطتمتيتاوطخسمخنمديدججذومنددحيو
لباقميفاهقحثستنأةلرثلاعقننتيتلاءارمثلانارابتعاسكعيغلبمبتاداريلاجاردإمتب١٥مقرةيلاملاريراقتلادادعل
أميظنترثكأجهنم١٩مقرةيلاملارمراقتلادادعليلودلاراعملائدابممدقت.ءلمعلاىلإتامسنلاوأعئاضبلاليوحت
جاردإنابلطتمةفاكلحملحببوتاكرمنلاعيمجىلعديدجلاتاداريلارايعمقيبطتمتي.تاداريلاجاردإوسابقل
١دعبوأيفأدبتيتلاةيونسلاتارنفللقيبطتلابلطتي.ةيلاملاريراقتلادادعلةيلودلارياعمللأقفوةبلاحلاتاداريلا
داىليلودلارايعمللزنوكينأةبشلاعقوتتل.ركبملاقيبظنلاةيناكمإعملدموأكماكيعجررثأبامإ٢٠١٨ببانب
.أيلامئااهتانايبىلعىرهوجريثتىأ١٩مقرةيلاملاريراقتلا

جاردائدابمحفببو٢٠ا٦ريانيىفرايعملارادصإمتراجيلادوقع:,iمقرةيلاملاريراقتثادادعلىلودلاراعملا
دوقعباستحاجذومنرايملاممقي.راجيلادوقعنعحاصفلاوضرعوسابتو

جاردإرجأتسملانمبلطتيو_ومراجيا
.لقأةميتوذلصلانألاحيفءانثتساب،أريشرشعينثلازواجتتةزنفلراجيلادوقعةفاكلنايولطملاوتادوجوملا
يفرجأتممملارمسي،يلاتلايو.١٧مقريبودلاةبساحملارايعمنابطتمنيبطتمتيهنإف،رجؤملاباستحلةبسنلاب
بجي.فكخملكشبدتساهذهنملكبامننحايولبليومتراجيادوقعوأأنيليفشنراجيادوتعكراجيلادقعفينصت

حمسي.٢٠١٩رياني١دعبوأيفأدبتيتلاةيلاملاريراقتلاداىلةيونسلاتارنفللرابمملااذهقيبظنةبرشىلع
يفءلمعاعمدوقعلانمتاداريلااoمتبرةيلاملاريراقتلادادعليلودلاراعملاقبطتتيتلاتأكرشلركبملانيبطتلاب
ىأاlمفرةيلاملاريراقتلادادعلر1ودلارايمللنمكينأعقوتملانمرديل.رايعملااذهلينبلاقيبطتلاخيراتلبتوأ
.أيلامنااهتاناببىلعيرهوجرينأت



ع.م.شنيمتنلةينطولايبظوباةلبرش

ةيلاملاتانايبلالوحتاحاضبإ
١iربمسيلï٢٠ا

ريغنكلوةرداصلاةيلاحلاريياعملاىلعةديدجلاتثليدتلاوريياعملا-ةيبساحملاتاسايسلاىفةيلبقتسملاتاريغتلا٣
)ةمتت(للاعف

ىلعتثليدمتةيبساحملاريياعمللىلودلاىلجملاردصأ:)ثثلمدت(همدثنلاثاثفدثلا٧مبريلودلالبساحملاراعم
ىلعنيمختسملاةدعاسموةيلاملاةطنثنلاتاحاصفإنيسحتفدهبةيحنلاتاقفتلانايبvمقريلودلاةبساحملاراعم
حاصفلاتاكرشلانمبلطتيس،ةديجلاتابلطتمللأقفر.لضفألكنبأيلاملاريراقتللةدعملاتاكشللةلويسلازلرممهف
ىلعلةيدقنريفلادونبلاوةيلاملاتاقفتلانمتارييفتلالتمةيلاملاأنطشنهلةجيتنكلبلاملااهتابولطميفتاريفتلانع
.٢٠١٧رياني1خيراتنملاعفليعتلانإ.)ةيبنجلاتثمعلاةبرحيفتاريفتللةجيننرئاسخلاوحابرلا،لاثملاليبم
.ديدجلاليتلاريثأتمبيقتدصيفةبرشانإ

ةلماعملاحيضوتبةيبساحملاريياعملليلودلاىمنجملاماق:لتيدشللخدلالسرصا٢مثبريلودلالسماحملاراحم
اهسايتمتنكلو،ةبساحملاضارغلةلماعلاةميقلاباهسايتمتننلانيماتاودلةلجؤملاةبيرضلاتادوجوملأيبساحملا
٢رياي١خيراتنملاعفليعتلانإ.هيبرضلافادهكلةفلكتلاب ليدعتلاريثنمببقتددصيفةكرشلانإ.٠١٧
.ةيلاملاهتانايبىلعيرهوجببثأتتثليعتلاينبتلنوكينأعقوتيلنكلو،.ديدجلا

رفاخملاأبرادإ

.اهلةبرشلاةرادإةقرطوةكرمثلااهلضرعثثيتلارطاخملامسقلااذهصخلم

لماعهرظنوهمدفمt,ا

ماعلارماكلا
نادحلضرعتلانمأبرننلايمحاسمةبامحوهةكرشللةيلاملاهرادلاورطاخملا.رادإراطإنميساسلافدهلانإ
هرادلهءافكوةلاعفثاذةمظنأؤيبظنلأغلابلاةيمهلاهرادلاكردث.يلاملاءادلافادفلمئادلاؤبقحنلاأثاعإ
.رطاخملا

لاملاسرأراداراطا
لامعلاتادحونميأاملضرستيتلارطاخملاديدحتهلثلخنممتيةيلخادلارطاخملاةرادلماعراطإةكشلاىدل
.يداصتتلالاملاسأرىلعرطاخملاكلنريثأتى_ديدحتىلإةفاضلابةماعةروصبةكرنلااهلضرتتيتلاوأ
رطاخملددحمىتسمىلإسلفلارطاخمكيلقتبولطملالاملاسأرمجحىلإةيلخادلاةسايسلاهذهناريدمثريست
.لامع`اليلامسأرلازكرملاىلع)ةيلاملاريغوةيلاملا(تارابتخلانمددعقبطيةليلت

يميظتنلارماطلا
نامضلكلذوبثكنعاهتبقارمونيمهاسملاونيمأتلاقئاثويلماحقوقحةيامحبةيساسأةروصبةيميظنتلاتاهجلامتهت
ةبرشلاظافتحانامضبأضيألبمبظنتلاتاهجلامتهت،هتانتقولايف.ميحلاصميضريلكشبروملاريدتأكرننلانأ
.أيعيبطلاثراوكلارأةيداصتنلاتابزلانعةجتانلالعقننملاريغتاها~ابءافولانماهنكميبسانمىلامزكرمب

دامتعاحناوللاهذهبلطتتل.ةدحتملاةيبرعلاتاراملاةلودلخادةيميلخنتلاتابلطتملاىلإلكرمنناتايلمععضخت
نعزجعلاودادسلانعفلخنلارطاخمنمدحللهمبرلملاماكحلاضعبأضيأضرفتاهنكلوطقفاهتبتارموةطشنلا
.اهقاقحتمادنعةعقونملاريغتامازتطابءافوللكلذونيمتلاناكشبناجنمدادسلا



ح.م.رحث~~لينطولايبموبألكرش

أبلاملالانايملالوحذماحامنما
٢٠ا٦ربمسبل٣١

/آمنتمرطاخملاةرادإ

)لمت(لماعهرطتولمدفم٤•ا

/ةمتتليميظتلاراطاا
،٢·١فربمسم٢٨خيراتىفلf٠١ةنسل)٢٩(مترةرادلاىلجمرارقعجار،نيمأتلاةئيهةرادإىملجمىميثرردصأ
ةدحتملاةيبرملاتاراملاةلودىفتسسآتيتلانببتلاتاكرشىلعقبطنتيتلانيمتلاتاكرشلةيلاملاتاميلعتلا
ةذرابلاملاعملامهأصخلنت.ةدحتهاةيبرعلاتاراملاةلودىفاهتطتنأةلوازماهلصخيرملاةيبنجلانيمتلاتاكرشو
:هانمألوجلاىفةديدجلاتاميعتلل

تاميطتلا
قئاثولاةلمحقوقحرامثساسمأ.١
نامضللىن.لاغلبملاوةءلملاتاميلمت.٢
ةينفلاتاصصخملاباستهاسمأ.٣
ةقحتسملانيمتلاتامازتلايفوتستيتلاةكرشلاتادوجومديدحت.٤
اهبةئيهلاديونتاهيلعبجييتلاقئاثولاوتانايبلاواهبظافتحلاواهميظنتبةكرشلامزتتيتلاتثلجسلا.٥
اهجارمابجاولاتانايبلاديحتوءاطسولاوءلكولاوتاكرشلانملكتثلجسوةيباسحلارتافدلاميظنتسمأ.٦

تلجسلاورتافدلاهذفىف
ةيلاملاتانايبلاوريراقتلاداىلةمزثللاجذامنلاوةكرشلانماهعابتابجاولاةيبساحملاتاسايسلاتاميعت.٧

اهضرعو

٣مفردخللأففوحاصفلا٢,٤ i٢لنمل٣ وندحنملالببرعلالاراملاللودىفنبمناهنبهل٠١

يلاملازكرملانايبضرعبةكرشلاتماق،ةدحتملاةييرعلاتاراملاةلود،نيمتلاةئيهلةيلاملاتاميلفنتلاتابلطتملأقفو
5هيلإرانثي(ةايحلاىلعنيمتلاو)~تابولطمناوتاكلتمملانيمت5هيلإراشي(واعلانيمتلللماشلالخدلانايبو
:يليامع)´́لاوملانيوكتتايلمعوصاخشلانبمآت



ع.م.شنيمتللةينطولايبظوب~ةكرش
ةبلاملالاناميلالوحلاحانما

٢<اïربمسبم٧١

)لممت(رطاخملا.رادإ

٣مقرررقللأقفوح́لا٤•٢ ٢ا٦ةنسل٣ )ةمتت(ةدحتملاةيبرعلاتاراملاةلوديفنيمتلاةنيهل٠

:تايولطملاوتاكلتمملانيمتللخدلانايب

طسقلاىلامجإ
اهنعلزانتملاطاستلازنمنيمتلاةداعإةصح
طاسقلاىفاص

راطخلايطايتحا،ةبستكمريفلاطاستلايطايتحاىلإلبوحتلايفاص
طاستلازجعىطايتحاوةبهتنمريغلا

ةبستكملاطاستلاىفاص
ةبستكملاتلومعلا
ةدبكتملاتلومعلا
ىفاص،ةينفلاىرخلاتاقفنلا

باتتكلاتاداريإىلا~إ

ةعوفدملاتابلاطملاىلامجإ
اهنعلنانتملاتابلاطملازنمنيمأتلاةداعإةصح
ةعوفدملاتابلاطملاىفاص

ةمئاقلاتابلاطمللتاصصخملاىفرييفتلا
ةمئاقلاتابلاطمللنيمتلاةداعإةصحىفرييفتلا
هنعغلبملاريغنكلودبكتملاصصخملاىفرييفتلا
ةصصخملاةلدصلاةراسخلافيراصميطايتحايفرييفتلا

أصصخمريفلاو

ةدبكتملاتابلاطملاىفاص

باتتكلا)رئاسخ(حايرأىفاص
لاراستسلانملخد
ذماككصملاىفرامئنملانملخد

لينجلاللمعلاليوحنلابلفنىلع:راممخ

)هراسخلا(حبرلاىلامجإ
أبرا:اوأبمومم~رامم

ةنسلل)ةراسخلا(حبرلاىفاص

رخلالماشلالخدلا~نمةلداعلاةميقلابتارامثتساعيبنمهير
لخدلاكلخنمةلداعلاةميقلابتارامشمثفلةلداعلاةمبقلايفتاربيفتلا

رخلالماشلا

رخلا)ةراسخلاللخللاىلامجإ

ماعلللماشلا)ةراسفلا(لخدلاىلامجإ



ع.م.شنيمأتللةينطولايبظوباةكرش
ةلاملاتانايبلالوحتاحاضبإ

)·اìربمسيم٣١

)ةمتت(رطاخملاةرادإ

٢ةنسل٣٣مقررارقللأقفوحاصفلا٢.٤ )ةمتت(ةدحتملاةييرعلاتاراملاةلوديفنيمتلاةنيهل٠١٦

:تايولطملاوتاكلتمملانيمتليلاملازكرملانايب

تادوجوملا
تادمملإوتاكلتمملا
ةأفطملاةفلكتلابتارامثتسلا
رخلالماشلالخدلا~لخنمةلداعلاةميقلابتارامنثسلا
رئاسخلاو-ابرلاركخنملداعلاةميقلابةجردملاتارامثتسلا
تاكلتمملاىفتارامثنسلا

همحح
~
اعإ

~
ةد

~~
ايتحانمنيمأتل

~
طاسه~ا

~
ا

~ريغل~
ىطايتحا،ةبستكم

ةيماظنهئادو
نيصلانيمأتلاديصروطاسقلا

ةمئاقلاتابلاطملاديصرنمنيمأتلاىديمةصح
اهنعغلبمربغنكلوةدبكتملاتابلاطملاىطايتحانمنمأتلاىديعمةصح
أمدقمةعوفدملاغلابملاوقتخلاةنيصلاممذلا
لاوملانيوكتتايلمعوصاخشلانيماتنمةنيدملاممذلا
وئادولا
4١.اعيامو~ا

تادوجوملاىلامجإ

تابولطحلاونيمهاسملاقوقح
نيمهاسملاقوقح
عوفدملاونمصخملالاملاسأر
ةزجنحم-ابر.
ىماظنىطايتحا ىنوناقىطاينحا

زنيمحاسملاقوقحدنب-لبوحتلاةبمازلاذنادنس
رخلالماشلالخدلاكلخنمةلداعلاةميقلاىفةمكارتملاتاريبفتلا
نيمهاسملاقوقحىلامجإ
ت.ولطملا
دعاقتلاتآفاكمتامازتلا
ىرخأةنيمممذ
لاوملانبوكتتايلمعوزصاخشلانيمأتنمةننادممذ
تابولطملادنب-ليوحتلاةيمازلاتادنس

نابولطملانبمان
لتادلاأبراجنلاممذلا

ةينفلاتاظايتحلا
طاستلازجعىطابتحاوةقحنسمريفلاطامفلاىطايتحا
أنتنمريفلاركاخملاىلحايتحا
ةمئاقلاتابلاطملاررطايتحا
اهنعألبمريغنكلوةدبكنملاتابلاطملاىطايتحا
ةصصخمريفلاوةصصخملاةلسملاةراسخلافيراصمىطايتحا

ةينفلاتاطايتحلاىلامجإ

تىلطملاىلامجإ

تايولطملاونيمهاسملاتمقحىلامجإ

OO."..OO,,')

ءا

مم



ع.م.شنيمتللةينطولايبفوبأةكرش
ةيلاملانانايبلالوحتاحاضبا
١í٢ربمسيد ٠١٦

اةمتت(رطاخملاةرادإ

٢,tةنسل٣٣مقررارقللأقفوحاصفلاi٢ )ةمتت(ةدحتملاةيبرعلاتاراملاللوديفنيمتلاةنيهل٠١

:لاوملانيوكتتايلمعودارفلانيمتللخدلانايب

طاسفلاىلامجإ
اهنعلزانتملاطاستلازنمنيمأتلاةداعإةصح

طاسقلاىفاص
رطاخملايطايتحا،ةبستكمريفلاحابرلايطايتحاىلإليوحتلاىفاص
طاسفلاصقنىطايتحإوةيهتنمريفلا

ةمستكملا6استلاىفاص
ةبستكملاتلوعلا
ةدبكتملاتلومعلا
ىفاص،ررخلافيراصملا

باننكلانملخدلاىلامجإ

أعوفدملاتابلاطملاىلامجإ
ةعوفدملااهنعلزانتملاتابلاطملانمنيملايديممهصح

ةعوفدملاثابلاطمئاىفاص
ةمئاقلاتابلاطملاتاصصخمىفرييفنلا
ةمئاقلاتابلأطمللنيمأتلاةداعإةصحىفرييفتلا
اهنعغلبملاريغنكلوهدبكتملاذتمابلاطملاتاطايتحاىفريبفتلا
ةصصخمريفلاوةصصخملاةلهملاةراسخلافمراصمىطإبتحاىفرييفتلا

هدبكنملانابلاطملاىفاص

باننكلا)رناسخ(لاداربإىفاص

لاراممتسلانملاداريلا

)ةراسخلا(حيرلاىلامجإ
ةيرادلاوةبمومعلافيراصملا

),\و,vلنسلللهراسخلا(حبرلاف~

م
,

)٥١•أهأ(



ع.م.شنيمتللةينطولايبهوبأةكسث
ةيلاملاتأنايبلالوحتاحاضبا

١٦.٢ربمسم٣١

)ةمتت(رطاخملاةرادإ

٣مقررارقللأقفوحاصفلا٢,٤ )ةمتت(ةدحتملاةيبولاتاراملالبوديفنيمتلاةنيهل٢•١٦ةنسل٣

:لاوملانيوكتتايلمعودافلانيمتلىلاملازتبرملانايب

تادوجوملا
تادمملاوتاكلتمملا
ةفطملاةفلكتلابتارامثتسلا

ىطايتحاوةبستكمريفلاطاستلاتاطايتحانمنيمأتلاةداعإةصح
طاستلازجعىطايتحاوةيهتنمريفلارطاخملا

ةيماظنلاعئادولا
نيصلانيمأتلاديصروطاسقلا

ةمئاقلاتابلاطملاىطايتحانمنيمأتلاةداعإةصح
اينعغلبمريغنكلوةدبكتملاتابلاطملاىطايتحانمنيمأتلاةداعإةصح
أمدقمةعوفدملاغلابملاوىرخلاةنيلملاممذلا
نابولطملاوتاكلتمملانيمأتتاكرشنمةنيدملاممكا
عئادولا
ةلداعيامودقنلا

تادوحوملاىلامجإ

تابولطملاونيمهاسملاتمقح
نيمهاسملاقوقح
عوفدملاونمصخمنالاملازسأر
هزجتحمحابر.

نيمهاسملاقوقحىلامجإ
تابولطملا
دعاقتلاتأفاكمتامازتلا
ىرخأةنبدمممذ
نابولطملاوتاكلتمملانيمأتنمةنثادممذ

لايولطملانبمأن
أتتادلاأبراجتلاممذلا

ةينفلاتاطايتحلا
طاقلازجعىطايتحاىةقحتسمريفلاطاممقلاىطاينحا
ةيهتنمريفلارطاخملاىطايتحا
ةمئاقلاتابلاطملاىطايتحا
اهنعغلبمريغزكلوةدبكنملانابلاطملاىطاينحا
أصصخمريفلاوةصصخملاألعملاذراسخلافيراصمىطايتحا

ةينفلاتاطايتحلاىلامجإ

تابولطملاىلامجإ

تابولطملاونيمهاسملاقوقحىلامجإ

رل

٤١ ٥,r

٢ء١ ٩

\1رو o(



ع.م.شنيمتلللينطولايبظوب)لكرش

ةيلاملاتانابلالوحتاحاضبإ
١ï٢،ا٦ربمسيل

)ةمتت(رطافملاةرادإ

fيط

تيتوتبنلعتياميفكوكشلارطاخملةضرعمةكرشلانإ.ةبتتكملانيمأتلادوقعرياخنمنيمتلارطاخمةكرنثلالبقت
.دوقعلاهذهبجومب~ابلاطملاةروطخوراركتو

:ةماعلاتانبمأتلادوقعنمةيلاتلاعاونلاباتتكابةكرشلاموقت

نفسلالكيهىلعنيمتلأ•
يرحبنانحشلاىلعنيمنا•
يوجلانيمأتلا•
يسدنهلانيمتلأ•
ةقاطلارداصمىلعنيمتلا•
مازثطاىلعنيمتلا•
ةيلاملاطوطخلاىلعنيمتلا•
تاكلتمملاىلعنيمتلا•
ثداوحلادضنيمتلا•
ةيعامجلاةايحلاىلعنيمتلا•
تارايسلاىلعنيمتلا•
يحصلانيمتلا•

ةداعإةيجيتارتساونيمتلاأنيجينازنساامفنيهأتلارطاخمةرادإبنعتيامينةكرشلاةسايسنييسيرلانيرصنعلانإ
.هاندأنيبموهامكنيمأتلا

نيمتلاةيجبنارتسا
رطاخملانمرببكددعىلعةزكترمةنزاوتمظفاحمنيوكتوهةكرشلااهعبتتيتلانيمأتلاةيجبتارتسانمفدهلانإ
.ظفاحملاهذهجئاننتابلقثليلقثىلإرملااذهىدؤيو.ةلثامملا

نبمتلااهينمتبيتلالودلاواهيلعنيمأتلامتييتلالامعلاتائفددحنينلاةكرشلالبتنمنبمأنةيجيتارتماعضومتي
يفظومىلإةيبيتارتملاهذهكقتن.نبمأتلاتامدخبقتلهدتسمةكرشلااهيننوكتيتلاتاعاطقلاولامعلاىلع
نيمأتلالامعأاهبجومبمننيتلادودحلاعضوبموشبتلانيمأتناتاطلسل_هخنمةفلتخملالامعلاتادحويفنبمأتلا
ةبسانملارطاخملاءاقننانامضفدهبكلذولامعلاعاطقولامعلااهفمتتيتلاةلودلاولامعلاةئفومجحلأقفو

طوشريبفنوأديدجتلاضفرنيمتلاتاكشلقحيوةنس٠دملةماعلاتانبمأنلادوقعةفاكماربإمتب.ةظفحملانمض
.ديبتلادنعدقعلادونبو

ةلاحلارمعتلنيمأتلاطامقأليمحتاهبجومبمتبننلاوةكرمنلاىدلنيمأتلاتاءارجإنمأءزجيحصلانيمأتلارايخلنمي
ةافولاتاضارتفاكثمتاضازنفلاىلعراعسلازكترتو.هلئاعنعةيحصلاةيفلخلاونيمأتلابلطبمدقتمللةيحصلا

اىلعدتنمننيتلاوةايحلاو
ةربخل

تانامضوةددحمرطاخمىلعيوطنتيتلادوقعلاعضخت.أيلاحلاتاهجوتلاوةقباسلا
.افدامتعالبقأقسمةعوضوملاتاءارجثللأقفوحامرأقيقحنأنيناكمإدبدحتلرابتخل



ع.م.شنيمتللةينطولايبطوبأةكرش

ةيلاملاتانايبلالوحتاحاضبإ
l٢٠١ربمسيل٣ا

)ةمتت(رطاخملاةرادإ

r,ةمتت(نيمأتلارطاخم٤(

/ةمثنزلنيمأنلاةيجيتارتسا
لبلحتءارجإمتيو.لبسانمريعستلاتاضارتفانأدكأتللةيونسةروصبلامعلاتادحولبتنملاجتنملاةعجارممتت
اذهدكؤيو.ةعقوتملاجئاتنلانعةبعفلاجئاتنلايفرثؤمريفتيأرصموهامةفرملتابولطملاوتاداريلاتاريفتل
.ريسمتلاونمأثلايفةمدختسملاتاضارتفلاةهلمىدمليلحتلا

ةصاخلاتارارقلاذاختاورطاخملابهقلعتملانايطعملاعيمجةعباتمبموقتيتلاةيباقرلاناجللانمألعةكرشلاتلكش
.ةماعةروصبرطاخملاةرادإب

ىفارغجلارنكرذلارطاخم
يفارفجلازكرتلارطاخمنإ.ةدحنملاةببرعلاتاراملالوديفأيساسأةفصبدوقعلانمأشنتيثلانيمأثلارطاخمزكرتت
.أقباسلاةنسللألثامم

نيمناةداعاةيجيتارتسا
نيمأنلارطاخمنمءزجىلعنيمتلاةداعابةكرمنثلاموقت.لراوكلاةصفتوةدئازلاةيطغتلانيمتلاةداعإتايتاغتانمضنت
.ةيلامسأرلادراوملاةيامحوةراسخللاهضرعتةبقارمفديبكلذواهيلعنيمتلابموقتيتلا

دجوب.ةبلاملارطاخملاةرادإبصاخلاحاضيلايفةنيبميهامك،نامتئلارلاخمهنعلزانثملانيمتلاةداعإنمضثي
نيمناةداعإنلامعأبهقلسملانامضلابيباعملىندلادحلاعضوةيلوؤسمىلننبيذلاونيمتلاهداعإمستةكرشلاىدل
أضيأمسقلااذهموقبو.ريياعملاكلتلأقبطلامعلاتادحولبننمنيمأتلاةداعإءارشةعباتمىلإةفاضلامةلوبقملا
.رمتسموحنىلعهنمافكىدمونيمأتلاةداعإجمانربريس~أعباتمب

ىلأكرمثلاضرتيفاصضيفختلةيزاوملاريغوةيزاوملانيمأتلا٠داعإدوقعنمةعومجمءارشبنيمأتلاتاكرشموقت
.ةددحملافورظلاضعبلطيفةيرأيتخانيمتةداعإدوقعءارشنيمتلايفظوملزوجي،كلذىلع٠وثلع.ثدح
~اقفنيلامجإةبتارممتتوينمملامسقلانمأنقبملاهقفاوملاىلإةيرايتخلانبمأتاةداعإتاببترتءارشةبلمععضختو
.نيمتلاةداعإةرئادلبتنمةمظتنمةروصبيرايتخلانيمأتلاةداعإ

:يلبامكوهةقباسلاأنسلاوةيلاحلاةنسلللامعلاةئفلأقفوةركملارئاسخلاتلدمليلحتنإ

٣ىفةيهتنملاةنسلارطافملا؟ف ٠rا,ربصسيد١
يفاصةبسنيلامجلةبسن
ةراسفلاةماسفلا

٠rا٩ربمسيدلاىفهنيهتنملاةنسلا
ىفاصةبسنىلامجاةبسن

لبراجن
>لمعلابهصاخ
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ع.م.رفنبمألللبنطولايبطوبأهكسن

أبلاملالاناميلالوحلاحاضبإ
١٦.٢ربمسبد٣١

)ةمتت(رطاخملاةرادإ

r,س(سألارهاخم٤(

رئاسخلاو-إمملاباتتكاةيماممح
ةبلاطميأنيقيىوتسمعقوتةيناكمإوهيلعنمنملاثحلاعوقولامتحاوههيلعقفتمنيمتدقعىأءارونماكلارطخلانإ
ىتحنكميلويئاشعنايحلانمريثكيفرطخلااذهنوكي،نيمتلادقعةعيبطلأقفو.نيمأتلاةهجلبتنمكلذنعةجتان
مغرلاىلع.تاصصخملانيوكتوتاريسمتلاعيمجيفةيلامتحلا~دبمنيبطتبكندأموقتكلذل.ةتحتسملاةبلاطملاغلبمبؤبنتلا
نمنقيتلامدعلأرظنأمئاقنيمتلاتامازتللةردقملاةميقلاةيعفلاتابلاطملاتاعوفمزواجتتنأرطخلظي،ادبملااذهنم
ثادحلانإف،ةعقوتملااهبلاطممهفلةظفاحلاجهنلكنمأقيبطتنيحىف.أردقمناكاممربكأاهنوكتابلاطملاةدثوأةريتو
.ىونسساسأىلعىبلسوايباجيإلكشبامإ،ةيحبرلاىلعرثؤتيلاتلابوفلتختةيلعفلاتابلاطمئاىلإتدأيتلا

تايوتسمىلإيساسألكشبكلذعجريو١%٢٠١٩:٤٨(%٤٤ةبسةكرشلاىدلرطاخملابظافتحلاىفماعلاىوتسملاغلبي
،ةيراجتلاتلاجملاىلعهذهةضفخنملاظافتحلاتايتسمنممغرلاىلعو.ىراجتلانيمتلاتلاجميفةضفخنملاظافتحلا
ىلإرطاخملالقننممغرلاىلعةكرشلا،ادأةريبكلاثادحلاقهرت،ةديشلااهتابلقتوثادحلابؤبنتلاىلعةردقلامدعببسب
نيمدةداعإجماربضئاف~هخنممئثموحنىلعةكرشاةيطغتمتيهنإف،ىرخلالعلاتلاجملةبسنلاب.ىرخأفارطأ
.ةميسجةيلامرأنآي)نمةياقوللرئاسخلا

نيمتلاركاخمتارنكرت
،نيمتلاةداعإضارغلىرخ~فارط~عمتايتافتايفةيمايتعلالامعلاقايسيف،ىرخلانيمتلاتاكرشركم،ةبرشلالخدت
كخنماهرطاخمةرادإبكنم~موقت.ىربكلانيمأتلاتابلاطمنعةجتانلاةيلاملارطاخمللتاضرعتلانمليلقتلاضرفبكلذو
.تابلاطملاعملماعتلاكلخنموةكرشلاةرطاخمعمةقفاوتملانيمأتلاةداعإتابتافتاوةمزاحلاباتتكلاةيجيتارتما

انتانايبىلعأدانتسااهيلعنيمتلامتييتلارطاخملاعبونلةبسانملارطاخملارإبتخاريباعمةيوفنلباتتكلادودحعضومت
.قمسلاليلحتوةيخيراتلا

ىلاملاعضولامييقتب،نيمتلاةداعإتاكرشزجعةجيتنةريبعرئاسخلاهضرعتليلقتلاهتيجيتارتسانمءزجك،ةكرشلامومث
تامساوأةطننلاوأ،ةهباثملاةينارغجلاقطانملانمةجتانلانامتئلارطاخمتازكرتةبتارمو،نيمتلاةداعإتاكرمثل
قئاثويلماحهاجتاهتامازتلانمةكشلااهنعلزانتملانيمأتلاةداعإدوقعيفعتل.نيمأتلاة.اعإتاكرشلةكامملاةماصتتلا
ةداعإةكرشيأهدنعنوكتيذلادحلاىلإهنيمتداعملاءزجلانعنيمتلاقئأنويلماحهاجتةلوؤسمةكرشاىقبت.نيمأتلا
.نيمتلاةداعإتايتافتابجومباهبتدهعتيتلاتامازتللابءافولاىلع.رداقريغنببأتلا



ع.م.شنيمتللةينطولايبظوبأةكرش

ةيلاملاتانايبلالوحتاحاضيإ
٢٠١٦ربمسيدrا

)ةمتت(رفاخملاةرادإ

مةمتت(نيمتلارطاخم٤م٣

٢ربمسيد1rيفامكنيمتلارطاخمتازكرتلاك :يليامك٠١٦

هنيماجنلانمأنلاىلامعأ
ىفاص

مجردفلأ

لاضرعنلىلامجاةيصختلانيماتلالامعا
ىفاص

مجردفلا

:دنملالميدكاذماراملا
ىجبلخلانراعنلاىملجملرل
ىرنا

:يليامك٢٠١٩ربمسد٣١ىفامكنمثلارطاخملازكرثناك

أيب٠إحنلانمألالامعا
ىفاص

ميدفلأ

ذبصفنلانمظالامع.
يفاص
مبدمفلأ

تانمبرعتلاىلاميا
ىفاص
محرماغل)

٤,fلبلاصلارطاخمنلا

:ةبلاملاتاودنثللاهمادفنسا>1رجللانلارطاخمللهصرعمهكرشلانإ

نامتتلارطاخم
ةلويسلارطاخم
قوسلارطاخم
ةبليفشتلارطاخملا

قرطلاواهتاسإبسوةكرشلافادهأفصيمهلعأةنيبملارطاخملانملكلةكرشلارنرعتلوحتاموعمحاضيلااذحمدقي
.لاملاسأرلأبرمنلاذرادإىلإةفاضلابرطاخملاةرادإوسايتيفاهنبقنمةمدختسملا

رامثئلارطاخم
>افولايفهلشفكخنمرخلافرطللأبلام:راسخيفامةيلامةادأفارطأدحأببسترطاخمبنامثثلارطاخملثمتت
.هتامازتلاب

دحلللاءارجاوناسايسعضومتامكةبرشللةبنامتنارطاخملنميامديدحتومييقتحضوتنامتئلارطاخملةسايسعضومت
:نتئلارطاخملةبشلاتاضرعتنم



ع.م.شنيمتللةينطولايبظوبأةكرش

ةيلاملاتانابيلالوحتاحاضيإ
٣ )·i١ربمسيد١

/ةمتتلرطاخملاةرادإ

t,اةمتتلةيلاملارطاخملا٤

:ضبسىصفأث
ةفطملاةفلكتلابتارافثتسا
نيمأتلاةداعإدوقعلادوجوم
ىرخأةنيلمممذوأنيدمةمراجنممذ
ةيكنبلاةدصرلا

ىلامجلا

ةئيبيفتاريفتلاىلعفتلالجأنميرودلكشبتاكانننلاوتاضرساةعجارممتيوةسايساهذهبمازتطاىدمةعباتممتت
.رطاخملا

ةميقلابةكرشللنامتئلارطاخملضرعتىصتألثمتي،ةكرشلاايبظفتحتيتلاةيلاملاتادوجوملاتائنعيمجبقلمتياميف
.يناملازكرملانايبخيراتيفةيلاملاتانايبلأيفنيبموهامكةمرثفما

ةروصبةديجأعمستاذليلودتاكرشاهنأثيحةرادلالبقنمةدمتعملانيمأتةداعإتاكرشىدلنبمأتلاةداعإعاديإمتي
.ةماع

ةداعإتاكرشليلاملاعضولامييقتبةكرمنثلاموقت،نيمأتلاةداعإلاكرشرستةجيتنةمرهوجرئاسخلةكرشلاضرعتنمدحلل
ةلثامملاةيداصتفلاتامسلاوأةطشنلاوأةيفارغجلانطانملانعةجتانلانامتنلارطاخمتازلرتةبتارموةينعملانيمأتلا
.نيمأتلاةداعإتاكرشل

نامتئااركاخمرتادا
ةيلاملا.راسخلارطاخمنمفيفختللةليسوكةينامتئلاةرادجلاتاذةلباقملافارطلاعمطقفلماعتلاةسايسةكرشلاتدمتعا
متي.ةرمتمةفصبةلباقملااهفارطلةينامتئلاتافينصتلاورطاخمللةكرنلاتاضرعتةبتارممتي.دادمملايفرختلانعةمجانلا
دودحلاكخنمةينامتئلارطاخملايفمكحتلامتي.ةدمتمملاةلباقملافارطلانيبةمربملاتثلماعمللةيامجلاةميقلاعمزوت
.أيونسةرادلالبتنماهدامتعاواهتمجارممنيننلاو،ةلباقملافارطثلهعوضوملا

ىلاعىنامتئافينصتبعتمتتةلباقملافارطلانأثيحةدودحمكونبلاىدلةلئاسلالإوملابقلفنياميفنتئلارطاخمنإ
لبثنمبنكنعاهتبنارمتببةنسحأعمستاذهيلحمكونبوأةيملاعةينامتئافينصتتلاكولبتنممتيذلافبنصتللأقفو
.ةيميظنتلاةهجلا



ع.م.شنيمتللةينطولاىبظوبأةكرش

ةيلاملاتانايبلالوحتاحاضيإ
٢٠1٦ربمسيد٣١

)ةمتت(رطاخملاةرادإ

٤Iةمتت(ةيلاملاركاخملا٤(

)لمتت(نامتئلارطاخمةرادا
ىصقأأميقلايفضافخنلارئاسخيفاصنوكتيتلاو،ةيلاملانانايبلايفةجرملاةيلاملاتادوجومللةيرتفدلاةميقلالنمت
.ةلئاسلالاوملاوةنيملاممذلاهذهلنامتئلارطاخملةكرشللضرعت

،نيمأتلاةداعإءارشةيجيتارتساثيدحنونيمأتلاةداعإتاكرنلةينامتئلاةرادجلامبيقتبةبلامريراقتلكخيراتبتادلاموقت
.رملامزلاذإ،ةميقلايفضافخنثللةبسانملاتاصصخملانمدكتلاو

ةلويسلارطاخم
.ةيلاملاتابولطملابةقعتملااهتامازتلامءافولايفةبوعصةكرشلاةهجاومرطاخميهةلويسلارطاخم

.اهقاقحتسادنعاهتامازتلابءافوللةيفاكلاومأرفوتنمدكتلابةراذلاموقتوةيمويةروصبلويسلاتابلطتمةبقارممتت

لويسلارطاخمتادا
أمينةلويسلارفاخمةرادلبسانملمعراطإعضوبماقيذلاةرادلاىملجمقتاعىلعةلويسارطاخمةرادإةيلونسمعقت
نعةلويسلارطاخمةرادإبةكرشلاموقت.ةكرشلاىدلةلويسلاةرادإتابلطتمولجلاليوطوطسوتملاوريصقلاليومتلابقلعتي

قاقحتسلاتانايبةقباطموةيعفلاةيدقنلاتاقفتلاعقوتوةرمتسملاةبقارملاكخنمةيفاكتاطايتحابظافتحلاقيرط
.ةيلاملاتابولطملاوتادوجوملل

ىدلهبلاملاتابولطملاوتادوجومللقاقحتسلانايب~اخنمةكرشلاىدلةيلاملاتابولطملاليصافتهاندألودجلاصخلم
يفةيقبتملاةرتفلاىلعءانبةبلاملاتابوللحمللةيدتاعتلاتاقاقحنسلابحتمت.دادسللةيدتاعتلاتإبتافتلاىلعءانبأكرثلا
ةلويسابطافتحلانامضلةرادلاكبقنمقاقحتسلاناببأبتارممتي.يدتاعتلاقاقحتسلاخيرانىلإهيلاملاريراقنلاخيران
.ةبفاكلا

ةجراخلاةيقاعتلاةيدقنلاتاقفدتلا
موي٥riىلاlAانم.وي.!دا٠ىنح
ميي،دفل(مبردفل.

٢>ا٦رمسد٣اىئلأملاملاثامولطملا
نيمأنلادوقعثابولطم
ىرخلالنثادلامملاولنئادلاةمراجتلاممذلا

ليوحثلاأبمازلإتادنس
ىلامجلا



ع.م.شنيمتلئةينطولايبطوبأةكرش

ةيلاملاتانايبلالوحناحاضيإ
١r٦1٢٠ربمسيد

/ةمتت(رطاخملاةرادإ

٤f Jةمتتلةيلاملارطاخملا(

)ةمتت(ةلويسلاركاخم

/ةمتنزلةيويسلاصاخمرادا

٢٠ا٥ربمسمد٣١ىفللاملاثامولطملا
نيمأثلادوقعنابولطم
ىرخلالئادلاممذلاوأنئادلاأيراجتلامهذلا
ىلامجلا

هيرتغللاةميقلا
ةيملفل_

"

هجماخلاتقاعتلاةمدقنلاتاغفلتلا
٨ىثح موي٣(٥ىلا١٨انمموما٠
ميردفلأمبيردفلأ

٣ىفامكأعثوتملاثادوجوملاقاقحتساهمئاقنإ ٢ربمسيد١ ٣و٠١٦ :يليامكيهo١.٢ربمسيل١

١r٢<١٦رصسمد
دقنلاوليكنبلاهدصرلا
ىرخلاأنيدملاممذلاولنبدملالمراجتلاممذلا
نمثلاهداعإدوقعتالوجوم
تارامثتسلا
تاكلثمملاىفلارامثثسلا
ثادملاوتاكلثمملا

٢·١٥رصسل.,ا
دقنلإوةيكنبلاهدصرلا
ىرخلاةنيدملاممنلاوأنيدملاةيراجتلاممذلا
نيمأثلادداعإدوقعتادوجوم
تارامثتسةنا
لاكلتمملاىفتارامننسلا
تادملاوتاكلتمملا

ةيماتلاف
مي>٠فلأ

ا.اد٩.هاد

AA٤,١,٤اا

٠٤nةغلابلاةمدخلاةياهننآفاكمءانثتسام ,I٢(مهردفلأ ٠١٩:٠٩ يمازلاذسيوكوازنلاتامولطمو،امهردفلأ٠.٢١
٢تاونممللنلبوحتلا ٢و٠١٨ orةميقب٠١٩ ,YíشI٢ا~لمهردفلأ ةمبقباهتابولطمقاقحتساةكرشلاعفوتتل،يشل:٠

٤.٦٣٨. ٠٦ .__املازكرملانايبخدراننمأرهشرشعينثانملف~ىف)مهردفلأ£,;0,0(1'\ا:)"٠١٥(مهردفلأ٤



ع.م.شنيمتللةينطونايبظوبأةترش

أبلاملاتانامملالوحناحاضيإ
٢٠ا٦ربمسب>rا

اةمتت(رطاخملاةرادإ

)ةمتت(ةيلاملارطاخملا٤,٤

قوسلارطاخم
كلتتناكءاوس،قوسلاراعسأيفتاريفتللةجيتنةيلاملاتاودلاةميتبذبذتنعجتنتدتيتلارطاخملابقوسلارطاخمنثمتت
يفةلوادتملاةيلاملاقارولاةفاكىلعزنؤتىرخألماوعوأاهردصئوأةي!رفلاةيلاملاقارولابةقطتملماوعلةجيتنتاريفتلا
ةيلحملاقاوسلاتاروطتةبقارم~نموأعبونتمةظفحمبظافتحلا~اخنمقوسلارطاخمنمدحلابةكرشلاموقت.قمسلا
لكشبقوسلاتاكرحتىلعرثؤتيتلاةيسيئرلالماوعلاةبتارمبةلرشاموقت،كلذىلإةفاضلام.ةرمتسمةروصبةيلاملاقاروثلل
.تاكلتمملاواهينرمثتسملاتاكرثلليليفشتلاويلاملاءا~ليلحتءارجإكلذلمشيو،لاعف

قوسلاركاخمرا.ا
عاضولاىلعةيراجتلاظفاحملالمتشن.أيراجتلاريغوةيراجتلاظفاحملانمقوسلارطاخملاهضرعتلصفبةبرنلاموقن
اهترادإمتييتلاةيلامناتابولطملاوتادوجوملاعمبنجىلإأبنجءةيكلملانفبةذختملافقاوملاوقوسلاتاكرحتنعةئشانلا

.ةلداعلاةميقلاساسأىلع

ىلإةفاضلاب.فوسلاتاروطتل.ضنسملاةبنارملاوأعونتمةظفحمبظافتحلا~نمقوسلارطاخمنمدحلابةبرشلاموقت
يلاملاويليفشتلاءادلاليلحتكلذيفامب،فوسلاتاكرحومهسلاىلعرثؤتيتلاأيسيئرلالماوعلاةبقارمبةكرمنثلاموقت،كلذ
.تاكلنمملاواهيفرمتسملاتاكرشلل

ةذثاغلاتلدصرطاخم
ةدئافلاتلدمىفتاريفتلليبلسلاريثتاةيناكمإسكعتوةدئافلمحتيتلاةيلاملالاودلانمةدئافلاتل~رطاخمشتن
تاوجفةبتارم~للخنمىمماسألكشبرطاخملاهذهةرادإبةكرشلاموقت.ةلصلاتاذتاداببلاوةبلاملاتاودلاهميتىلع
.تابولطملإوتادوجوملاريعستةداعإنايبةقباطمقيرطنعةدئافلانلدعم

ةدودئحمةدئافلاتلدعمرطاخمنإف،ىلاتلابى.هدحاولنمنكخةلرشلاتابولطموتادوجومنهريبكءزجريعستة(اعإمتي
.دحلااذه~

أميقلابامننحايفمدختسيامدنعءةادلاهذهلةيرتفدلالميقلاهنعجننتكدعموهةيلامأيدقنهادلأنيعفلاةدئافلالدعمنا
ةادليلاحلاقوسلارسوهفطملاأفطتلابةجردمتبانلدعمتاذهادليلصلايعفلاةدئافلالدعموهلدعملانإ.ةيلاحلا
.ةلداعلالميقلابلجردمهادلوأأنبذبذثم

تاريفتملاأنفاكءاقبعم)ساس)ةطقن٠١٠(%ارادقمبلقأ/ىلعأةدئافلاتلدعمنألاحيف،يلاملازكرملانايبخيراتيف
lا:٢«٩(مهردفلأا٠,٠r·رادقمبهكرشلاةراسخيفاصيفصقن/ةدايزىلإيدؤيسناككلذنإفءةتباثىرخلا ,I V
.)مهردفلأ



ع.م.شنيمتللةينطولايبظوبأةكرش

ةيلاملاتانايبلالوحناحاضيإ
٢,ا1'ربمسيد٣ا

)ةمتت(رطاخملاةرادإ

اةمتت(ةيلاملارطاخملا٤,£

ثكمعلاركاخم
تثلمعلافرصراعم<أيفناريغثللأرظنللاملاثاودلاةميثبنبذتنعلجنانلارطاخملايهأنببنجلاثثلعلارطاخم
.يتاراملامهردلاىهلكرشللةفظولاةلمعانإ.أيبنجلاتثلعلابألاملاتاودلانمأشتنوةيبنجلا

يكرملارلودلالباقميتاراملامهردلافرصراعسأنوبتببسب.يكيرم~ارلودلابةطبترمةيرهوجتاضرعتةبرشلاىدل
.دحلااذحىلعرصتقيةيبنجلاتثلعلارطاخملأكرشلاضرعتنإيلاتلابن١٩١١٠رمفونذنم

مهسلارماعسأرمكاخم
عيونتركلخنمرطاخملاهذهةرادإبةكرشلاموقت.مهسلاتارامثتسلةلداعلاةميقلايفريغتلانممهملاراعسأرطاخمشنت
.لمعلالاجمتازلرتويفارفجلاعيزننلاءومئميفترافتتسلا

ةفاك،اقبعمداندأةروكذملاتاضارتنللأقفولقأ/ىلعأ.ïا·رادقمبمهسلاراعسأتناكاذإءيلاملازكرملانايبخيراتيف
:ةتباثىرخلاتاريفتملا

رطفنمةلداعلاةميقلاباهبةنعثحملاتارمامنثنمكل إمملاا

٢(مهردفلأì١,٨١1رادقمبةراممخلاضافخنالة1.ز ٠١٩:T'Vمهردفلأا٧.٩(

رخلالماشلالخدلارلخنمةلداعلالميقلابايبظفتحملاتارامثثسثلل ~

٢(مهردفلأ٧٧.٢٩٣رادقمبمهسلامييقتةداعاناطايتحايفتاريفتلاصقنتJديزتس ٠١٥:0\' ,V')1ةجيتن)مميرد~أ
.ةجردملامهسثللةلماعلاةميفلاىفتاريفتلل

ةيليفشتلارطاخملا
ةكرشلانالعبةطبترمةعونتمبابسأنعجتنتةننلاةرشابملاربغوأةرشابملارئاممخلارطاخميهأنيليفشتلارطاخملانإ
ةلويسلارئماخموفوسلارطاخمونامتئلارطاخمفخبىرخ)ةيجراخلماوعوةيتحتلاةينبلاوايجولونكتلاوةيشباءاطخلاو
رطاخملاجتنت.ماعلكنباهيلعفراعتملايراجتاكولسلاريياعموةيميظتنلاوةينوناقلاتابلطتملانعجتتنننلاكلتلتم
.ةكرشلالايلمعةفاكنعةييفشتلا

ةفلكتاةيلاعفعمةبرشلاةعمسبرارضلاوةيلاملارئاسخلابنجتنيبنزاوتنيقحتلةيليفشتلارفاخملاةرادإوهةكرشلافدهنإ
.راكتبلاوةردابملاديقتينلاأيباقرلاتا>ارجلابنجنىلإأفاضلابليلامجلا

I



ع.م.شنيمأتللةينطولايبنوبأةكرش

تلاملانانابلالوحناحاضيإ
٢<ا٦ربمسيد٣١

)ةمتت(رطاخملاةراد(٤

٤,fةمتت(ةيلاملارطاخملا(

)ةمثثاهيلعشثلارطاحملا
كلخنمتايلوؤسملاهذهسرامتو.ةكرشلاىفةيليغشتلارطاخملاةرادإىلعفاسنلاتايلوؤسم.رادلاسلجمقتاعىلععقي
ريرقتميدقتواهينمكحتلاورطاخملاةراداوةبتارمومييقثوديمحتلناءارجلاوتاساسللجوضوملاراطلاعمرطاخملاةرادإةنجل
رناسخىأعوفولامتحانمدحللأحضاوةيلخادتاءارجاوتاسايمقيبطتبرطاخملاةرادإةنجلموقت.رطاخملاهذهنأشب
رطاخملاتاننعمطبارتلاراطلااذهرفوبامك.نيمأتلا~نمرطاخملانمدحلامتي،أبسانمكلذناكامنيح.ةبليفشت
.ىرخلا

جئاتنةشقانممتيامك.ماقنللاوقيتدتلامستاهبدهعتييتلاةيرودلاةعجارملا~اخنمتأءارجلاوتاسايسلابمازتللامعدمتي
.ةكرمنللايلعلاهرادلاوقيتدتلاةنجلىلإكنبريرقتميدقتعم،ةلصلاتاذلامعلاتادحوةرادإعمةعجارملالامعأ

لاملاسأررطاخمأبرادإ٤,0

يداحتلانوناقلابجومبةيولطملانيمأثلاتاكرشلJWIسأرتابلطنمللانتملايهلاملاسأرةرادإدنعةكرمنلافادهآنإ
.اهلامعأميظنتونبمأتلاةئيهءاشنإنثبم٢·٠٧ةنسل)٦(مثر

هبظفتحتنأبجيىذلإلاملاسأرعونولاملاسأرلغلبمىن٠أيلحملانيمأنلانوناقدحي،ةدحتملاةيبرعاتاراملايف
يف)هان٠ألوجلايفدراولا(بولطملالاملاسأرلىن>لادحلاىلعظافحلابجي.نيمتلادوقعتابولطمىلإةفاضلابةكرمنلا

.ةنسلارادمىلعتاقولاعيمج

أنيلاملاتاميعتلا)ةدحتملاةيبسلاتاراملأ(ةدحنملاةيبرعلاناراملاةلودىفنيمتلاةئيعتردصأ٢٠١٤Iربسي٢٨٠يف
٢·ا٥رياني٢٨خيراتب٥١١همفرددلايفهدحتملاأيبرعلاتاراملاةلودلةيسبرلاةدرجلايفافرشنأقحلمتونيمتلاتاكرنل
دتو.ةنسلاكفاعبوبزتنتنأبجييتلاوةيلحملانيمأتلاةءلمحئاوللةبرشلاعضخت.)٠١٥رياني٢٩يفذيفنتلازيحتلخدو
ةئيهحست.تاميطتلاهذهعممانلاورمتملالأتنملانامضلةمزثللاتارابتخلااهتاءارجإواهتامايسيفأنكرمنلاتجردأ
.تاميطتللنبمأنلاتاكرنلنتمتتاونسثثلثىلإلصتةاناحمةرتفبنيمتلا

غلبمبلاملاسأرتابلظنمىندأىقبي،اهلامعأميظنتونيمألاهنببهءاسنإنأننب٢٠٠١´هنسل)٦(مبري>احتلانوناقللأقفو
.نبمأتلاتاكرمنلمهردنويلما٠٠

أكرشلالبتنمهبظفثحملالاملاسأرىلامجإ
ىماظنلالاملاسأرلىندلادحلا



ع.م.شنيمتللةينطولايبظوبأةكرش

ةيلاملاتانايبلالوحتاحاضيإ
٢<ا٦ربمسيدrا

تررقلاوتاريدقتلامادتتسا٥

تا~ا
ريث،ربكأاهليتلاتاريقنلانعأديسةبلاتلاتاررقلاعضوبةكرثللةيبساحملاتاسايساقيبطتةيلمعراطإيفتادلاتماق
.ةيلاملاتانإببلايفةجردملاغلابملاىلعيرهوج

تارامثنسلافينصت
وأرخلالماشلالخدلاركاخنمةلداعلاةميقلاباهفبنصتبجيناكاماذإةيلاملاقارولاىلعذاوحتسلادنعةرادلاددحت
أميقلابةيلاملاقارولايفتارامثتسلانأاذإامديدحندنع.ةفطملاةفلكتلابوأرئاسخلاوأحابرلارلخنمةلداعلاةميقلاب
ذخلابةرادلاتماق،هأفطملاةفلكنلابوأرئاسخلاوأحابرلا~هخنمةلداعلاةميقلابوأرخلالمامثنلالخدلاكلخنمةلداعلا
٩مترليلاملاريراقتلاداهليلودلارايصلايفهيلعصوصنموهامكفينصتلااذهديدحتلةلصفملاريياعملارابتعلاب
.بسانمةيلاملاقارولايفاهتارامثتسافينصتنأنمماتاضرىلهةرادلانإ.ةيلامناتاودلا

ةيلاملاتاىدثكل٠آلاعلاةميقلا
وجومللةلداعلاةميقلاديدحتمتيمللاحيف

متي،ةطشنلافاوسلانميلاملازكرملانايبيفأجردملاةيلاملاتامولطملاوتاد
متيجذامنلاهذنتثلخدملانإ.ةموصخملاةيدقنلاناقفدتلاجذومناهيفامبىرخأمييقتجذامنمادختسابأنداعلاةميقلاديحن
هذهنمضتت.ةلماعلاةميقلاىلإلوصوللتارارقذاختامتي،أنكممكلذنكيملناحيف.كلذنكم)نإةظوحلمفاوسأنماهذخأ
ميقلاىلعرثؤتدتلماوعلاهذهيفتاريغتلانإ.تابلقتلاونامتئلارطاخم،ةلويسارطاخملتمتثخدمنلتارابتعاتارارقلا
.ةيلاملاتاودثللةحردملاةلداعلا

هدكؤملارمتارمدقثلا
نايبخمراتيفامكةدكنملاريغأيببئرلاتاريدقتللىرخلاةيسيبرلارهاصملاولبقسملابةقلعتملأةيساسلاثاضارتنلانبا
Wكختابولطملاوتادوجومللأيرتندلاةميقلايفةبدامتثلبدمتىلإيدؤتةيرهوجرطاخماهليتلاوءيلاملازلرملا I
:يليامكىح،ةيلانلاليلاملا

ةببمننمريغلارطاخملاصصخموةبستكمريغلاطاسفلايطايتحاصصخم
نمةعومجممادختساباجريدقتمتننلاولبهتنمريفلارطاخملاوطاسقلازجعىطايتحاةبستكمريغلاطاسفلاتاطايتحالمشت
فارحنلاننماحنمضتندتيتلاةيلاحناضارتناوةيبيرجتتانايبىلعءانب،أيرابملاةيراوتكلابلاطملاتاعقوتتاينقت
صصخميطايتحاوةبستكمريغلافاسنلاصصخمليلاملازكرملانايبخيراتيفامكةجردملاةميقلا~.يسكعايباممحلا

rهتميتاماةلصلاتاذزنيمأنلاهداعإتادوجوميفاص(طاستلازجع V,A١٥.٢(مهردنويلم٤:r,مهردنببلم٤٨١(.
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ع.م.شنيمتللةينطونايبظوبأةكرش

ةياملاتانابيلالوحتاحاضيإ
٢·ا٦ربمسيد٣١

/ةمتت(تارارقلاوتاريدقتلامادختسا٩

/ةمتت(ةدكنملاريغتاريدقتلا

ةجبرمريغنكلمةدبكتملاتابلاطمللصصخم
ةعومجممادختسابةيلاملاريراقتلاخيراتب~ةجيءدمريغنكلوةدبكنملاتابلاطمللأعقننملاأيئاهنلاةفكتلتاريدقتلاءارجإمتب
فارحنثللننماهنمضتتدتةبلاحتاضارتناوةيبيرجتتانايبىلعءانب،ةيراعملاةيراوتكلابلاطملاتاعقوتتاينقتنم
ممذيفاص(هجردمريغنكلوةبتملاتابلاطملليلاملازكرملانايبخيراتيفامكةجردملاةميقلاتغلب.يسكعلايباسحلا
Hهتميتاملةنيدملانيمتلاةداعإ Vمهردنويلم٢٠١:٢٣١~(مهردنويلم(.

هنمناقلاتابلاطملاصصخم
ةلدعملاةراسخلافيراصموةصصخملاةلدمملاتاسخلافيراصموتايطايتحاصصخمةمئاقلاتابلاطملاصصخمكمنني
نلعتتتابلاطمنعةجتانلانبمتلادوقعباحصلةقحتسملاغلابملاريدقتلةيرهوجتارارقذاختابةرادلاموقت.ةصصخمريفلا
ةلمتحموأنعونتمةجردبةقعتمةدعتملماوعلوحةيرهوجناتاضارتفلانمددعىلع،انبتاريقتلاهذهدادعإمتي.دوقعلاهذهب
يفةيلبقتمتارييفتىلإىدؤياممةرادلاتاربدقتنعفلتختدتهيلعفلاجئاتنلانإفهيلعءانبوكوكشلاوتارارقلانمةيرهوجو
يتلاتابلاطملاامأ.رئاسخلايميقمريراقتوأ/وةقباسلاناربخلاىلعءانباهتابلاطمريدقتبةرادلاموقت.ةردقملاتامازتللا
ةكرشلايراشتساعملسلابنلقتملارئاممخلايميقمموقي.ةدحىلعلكاهريقتمتينةيميكحتوأةيئاضقتارارقبلطتت
فيراصموةصصخملاةلعملاةراسخلافيراصمنايطايتحاصصخمريدقتمت.تابلاطملاهذهريدقتبةداعيلخادلاينوناقلا
ةيبيرجتنانايبىلعءأنبةيرايسلاةيرا~ابلاطمل(تاعقوتتاينقتنمةعومجممادختسابةصصخمريفلاةلدملا.راسخنا
يفامكةمئاقلاتابلاطملاصصخملةممتفدلاةميقلاتفلب.يسكعايباسحلافارحنلاىثماهنمضتتدفةياحتاضارتفاو
ةراسخنافيراصمتايطايتحاصصخمنمضتتيتلاةلصلاتاذأنيملانيمتلاةداعإممذيفاص(يلاملازكرملانايبخيرات
ì)ةصصخمريفلاةلدمملاةراسخلافيراصموةصصخملاةلعملا VY,ïمهردنويلم٢:١٧٥.٩<ا٩(مهردنويم(.

نيمتلاهداعا
ةبثارمبيرهشوحنىلعوةيرشلاموقت.نمأتلاةداعإتاكرشعمتامازثللابءافولامدعةناكماوثاعازنلأضرعمأبشلانإ

.اهتصاخنيمأتلاةداعإثاكرشةوثوتاعازنلاهذهتادجتس

ةنيدملانبمتلاممذهنببترهاغخنا
ديدحتل.لماكابغلبملاليصحتلمتحملاريغنمحبصيامدنعةنيدملانيمتلاممذبقلمتيامينليصحتلللباقلاغلبملاريدقتمتي
ألببسلاوينامتئلاعضولامييقتبةكرشلامايتكلذبلطتي،ةميقلايفضافخنلتضرمتدتةنيدملانيمأتلاممذتناكاذإام
ةلصفملاتاقيقحتلاكلذيفامب،ةيخيراتلادادرتسلاتلدمو،نيمتلاةداعإتأكرشونيمأتلاتاكرشونبمأنلاقئاثويلماحل
ةيزنندلاأمبقلاواهلبصحتردقملاغلابملانيبقبورفلاجاردإمتي.ةينوناقلاةرئادلانمةدراولالاعفلادودرو٢٠ا٦ركاخسيتلا
غلابملاوكينبقتسلاتارتفلاىفةلصحملاةيعفلاغلابملانيبقورفيأجإردإمنبفوس.رئاسخلاوحابرلانمضفيراصمك
ندمأتلاممذنماهليصحنيفكوكننملانويدللدوصرملاصصخملاغلب.ليصحتلالويفرئاسخلاوحابرلانمضةعفوتملا
i:٢٠ا٩(مهودفلأا٦ا.١١٦اهتميقام٢·ا٦ربمسيد٣ايفامكةنيدمنا »A,مهردفلأا٢٤(.

٤ ١



ع.م.سنبمأللهبنطولاىبطوبألكرمن

أملامناتانابلالوحلاحاضمإ
٢<ا٦ربمسد٣١

)ةمتت(تاررقلاوتاريدقتلامادختسا٩

)ةمتت(ةدكؤملاريغتاريدقتلا
ةظمملاةغلكتلابتارامنتسلاةميقضاغخنا
عبرةرمصبةلماشةعجارمبموقتامك،ةأفطملاأفظنلاباهبظفتحملالارامثتسلاةميتضافخناريدقتبةرمتسمةروصبةبرشلاموفن

رملابلطتي،صوصخلاهجوىلع.لخدلانايبنمضةميقلاضافخنافبلاكتجاردإبمومضلانمناكاذإاممييقتلةيونس
ةميقلاىفضافخنلافيلاكتىوتسمديحتدنعةيلبقتملاليلقنلاتاقفدتلايقوتوغلبمريدقتلةماهلاماكحلاعضوبةرادلامايت
ىرخلاقرطلاوةلباقملافارطثللىلاملاعضولالوحماكح~عضوبةبدقنلاتاقفتلاهذهريةتدنعةرادلاموقت.ةبولطملا
لماوعلانمديدعالوحتاضارتفلاىلعتاربدقتلاهذهزكترت.ةقفارتمنانامضىلاهقيقحتنكمملاةميقلايفاصوةيوستلل
فيلاكتيفةيلبقتسمتاربفتىلإيدؤياممةيلعفلأجئاتنلافلتختدتو،نيقيلامدعوماكحلانمأنوافنمتاجردىلعيوطنتيتلا
.ةميقلاضافخنا

تاكلتمميفتارامنثنمكلةلداعلاةميقلاريقث

ةموصخمناةيدقنلاتاقفدتلاىلعءانبنيلقتسمتاراقعميبقتيراشتمالبقنمتاكلتمميفتارافنتمثللةلداعلاةميقلاديدحتمتي
فيراصملاعاطتتاوتاكلتمملانملمتحملاراجيلانملخدلاليلحتىلعرامنتملاةقيرطلمفن.رامثتسلامببقتةقيرطو
موقت.ةلداعلاأنمبقلاىلإلوصوللةيتوسلاريياعملابراجيلانملخدل(يفاصةلممراهدنعمتي.لجلاتايلمعيفةدبكتملا
.يفاصلاباستحابةيدقنلاتاقفدتلاةقيرلح

نإ.ةققحملاةيعفلاميقلانعأيرهوجفلتختدتونبقبلامىلماوعلعضختيتلاو،تامنمارتفلاضمبىلعتامييقلاهذهدمتع
فلأ٧٠٩غلبمبصقن:٢<١هلمهر٠فلأ٢٦.~٣٦غلبمبصقنوهلنسلللخدلانإببيفأنببردملالذاعلاةميقلاىفريفتلا
.)مهر٠

ةصاخلامهسلامييقن
.نييجراخلاومأءاردملبتنماهدبدحتمنيتلالصلاةميفيفاصىلعةصاخلامهسلاتارامثتسامييقتدمنعي

ةيلاملاتاودنلةلداعلاميقلا٦

.ةيلاملاربغوةيلاملاتابولطملاوتادوجوملانملكلةلماعلامبقلاسإبتقسللةببساحملاناسايسلاوتاحاصفلاضعببلطتت

أميقناسايقةيفيكبتاحاصفلاجارماوةلداعلاةميقلاسايقندحاولمعر~إí١مقرأيلاملاريراقتلادادعليلودلارايعملامدقي
دحومفيرعتعضيرايعملااذهنإ.تاسايقلاهذهىرخلالبلاملارمراقتلادادعلةيلوكاريياعملازيجتوأبلطتتامدنعةلداعلا
ألماعمركاخنماممازتلاةيستلهعفدوأتادوجوملادحأعيبلباقمهمثلتسامتيلناكيذلاغلبملااهنأىلعةلداعلاةميقلل
.سايقلاخيراتيفقوسلايمهاسمنيبةمظتنم

نمتاموعممادختساةلاحيف.مييقتلاتثيدفنوأظحثلمللةلباقلاريغةماهلاتلخدملاةعجارمبةيرودةرومحبةرادلاموقت
ميذلاليلمامييفنبموقتهرادلانإفةلداعلاميقلاسايقل،ريستلاتامدخوأءاطسولاراعسأضورعلمم،ثلاثفرط
امب،لبلاملاريراقتلادادعلةيلودلاريياعملاتابلطتميفتسننتاميبقتلاهذهنأبجاتتنسلامعدلةثلاثفارطأنمهيلعلوصحلا
.أنلداعلاةميقلاةيبيتارتيفهبنامييقتلاهذعفينصتبجيىذلاىوتسملاكنيف



ع.م.شنمتلللنطولايبظوبأةكرش

ةيلاملاتاناببلالوحتاحاضبإ
٢<ا٦ربمسيد٣١

)ةمتت(ةيلاملاتاودثللةلداعلاميقلا٦

ميقلافينصتمتي.نكممىدفربك،ةطوحلمةيتوستايطعمةكرشلامدختست،امماكوأاملصلةلماعلاةميقلاسايفدنع
.مييقتلاتاينقتيفةمختسملاتثخدملاىلعءانبةلداعلاةميقلالكيهيفةفلتخملاتابوتسملانمضةلداعلا

يفتابولطملاوأتادوجوملادحلةلداعلاأنميقنأسايتيفةمدختسملاتايطعملافينصتلمتحملانمنوكينأةلاحيف
هنأىلعةلداعلاةميقلاةلكيهىفنيفلماكلابةلداعلاةميقلارمايقفينصتمتيذئنع،ةلداعلاةميقلالكيهيففلتخمىتسم
.لماكلكشبسايقللةبسلابةيمهأونىننسملفأ

.اهلثلخرييفتلاثدحييتلاةيلاملاريراقتلاةرتفةياهنيفلداعلاأميقلالكيه~ايتسمنيبللوحتلاجاردإبةكرشلاموقت

ةلداعلاةميقلارلكيه-ةلداعلاةميقلابةساقمتادبجوم
ةميقلالكيهىوتسمكخنم،ةيلاملاريراقتلاةرتنةياهنيفلداعلاةميقلاباهسايتمتييتلاتادوجومللليلحتهانمألودجلانيبي
:ةلداعلاةميقلاسايقفينصتراطإيفمتييذلاو،ةلداعلا

´ابونسملا
مبدلفل)

٢<ا٦رصسد١rىف
رئاسخل(و.مابرلاكفنمةللاعلاةميقلابنارامثتسا
رخلالمامئلالخدلارخنمةلهاعلاةميتابتارامثثسا

٢،ا٥ربمسبد٢ايف
رئاسخلاو.مابرلاللخنمأللاعلاةمينلابنارافتسا
رخلالمانئلالخدلاكخنمةلدأعلاةمينلابتاراشسا

هفطملاةفلكنلابةساقملاةيلاملاتاوكلةلداعلاةميفنلا
تانايبلايفةجردملاةبلاملاتابولطملاوأيلاملاتادوجومللةيرتفدلاةميقلانأةرادلاىرت،هاندألودجلابنيبموهامءانتنساب
.ةلداعلااهميفبراقتةبلاملا

ةل>اعلاةببقلا
ميردفلأ

٣ ٢ا٢ربمسيد١ ٠
ةأفطملاةفلكتلابتارامثتسا

٢<ا٥ربمسيد٣ا
هأفطملاةفلكنلابتارامنتما

,



ع.م.شنيمتللةينطولايبظوبأةكرش

ةيلاملانانايبلالوحناحاضيإ
٢>ا٦ربسيد٣١

iاةمتتلةيلاملاتاودثللةلداعلاميقلا

نمةل٠اعلاأميقلابتارافتتساورناسخلاوأحابرلا~نمةلداعلاةميقلابتارافننسلتلاثلاىننسملايفأنكرحلاثناك
:يليامكرخلالماشلالخدلاركاخ

رمانياىفامكديصرلإ
تارامثثسثلةلداعلاةميقلاىفريفتلانم)رثاسخ(حابرأ
تافاضإ
تاذاعتسا

٣يفلهتنملالاونسلاكخ ٦ربمسيل١ ٢ا٥و٠١٦ .ينانلاولولاىوتسملائسثثيوحثكلانهنكتمل،٠

v.ىرل..~لملأرحهل~و~له.~ر~(مهلل

٢٢<ا١ربصمهللا ربمسيم١
٩•r

ىلعنممأتلاىك~-ا
ا
ىلامجلاةايحلأماعلانملاىلامجلاةايحلاو~انيمتل
مميرمفل.ميردفلأميرمفل.ملردفل.مهرلفل.مهدافلأ

٨••ا٨ةنيلملاةبراجتلامملا ٤٩t T٩٢٨•١•ا٦•٥أ•١ ٦٩٨.٧هل•م<ل١،٦٦٦م٩ ٦
ممنلاةميتضاففناصصخم:أصتان

)lم•ìر.)'ر\()\ممOW(ممم,•ر,(<مشTIم>)\~ومر(~م

٢ةنيثملاةيراجتلاممناىثاص ٦٨•ه٨ ٩٨ ٦ ٤•١ ٧م٩٢٩٩ ٢٩ovrم«ه٥اي٤م٢٩٧٢٢ ,vov

ىرخأةنيدمزمذ
٦ما٧ء٨•,rا٩.١٥•٧٨٢•٨اrةلجرمذاوحتسافيراصم ٩٨ y،~٦ا١٩م(٩
V••٢٨ةنيدمراجمراتلاررا I-٢٨،•VIAr , I Ar-Ai , IAr
٢م•f٦أملقمةعرفمغلأبم ٣٦•·٧•<٦n ,YVV-٢ل.لال
٨٨ىرخأةنيلمممن ٨ا١•٢ ١٦)مل٢ ١١•٤٩ل٢م٤٩د\I,•٤٢ا!.٥

٧ىرفلاةنيملاممنلاىلامجإ ٣٧<«٩٧ ٩ Tم١.٣٥٨٨ . f6٢ا٩«,ا٢٢ ا٩ه.<VYءم٩
=

ايلامجإ
صل

ممدلارةنيدملاةمرراجئلا
'\1,1رموممورمشVíر~~و!rور.رم,رمروممر~درم~م

.ىرخلاةنبدملاممذلاوأنيدملاةمراجثلاممذلاىلعدئاوفليمحتمثيل.أمويا٢٠تامدخلاعيبىلعنامتئلاهتفطمنتمغلبي
.نيمأثلانئاثويلماحىلإةنئادلاتابلاطملارابنعلابذخلادبأنيدملاةمراجنلاممذللصصخمنيوكتمتي

دنع.لبمعلكلةينامتئلادودحلاديدحتبموقتوليمعللألمتحملاةينامتئلاةرادجلامببقتبأكرسلاموقن،ديدجلبمعنألبقلبت
أنيدملاهيراجنلاممذللةبنامنئلاةممملايفريغتيأرابتعلابةكشلاذخأت،ةنيدملاةيراجتلاممنلادادرتماأنيلباقىدمديدحت
.ةيلاملاربراقتلانمراتىتحأيثدبمنامتئلاهيفتمدتىذلاخيراتلانمآرابتعا



ع.م.شنيمتللةينفولايبظوبأةكرش

ةيلاملاتانايبلالوحتاحاضيإ
٢٠١٦ربمسيد٣١

ىرفلاةنيدملامهذلاوةنيدملاةيراجتلامهذلا٧

٢(مجردافلأO٤٦,٤١´٩ةغلابلاةميقلاةضفخنملاةيراجتلاممذللنإ ٠١٥:١٣ ٤ì I(١ةميقبصصخم)مجردفلأ٣Vl,١,١
٢(مهردفلأ ٠١٩:٠٨ì,£اهلباقمهجاردإمت)محردفلأ١٢.

هقلعتاذفارطأنمأقحتسملاغلابملإوةميقلاةضفخنمرغلاةندملاةمراجتلاممذلارامعأليلحثناك،ربمسد٣١يفامك
:يليامك

حفدلاةثحتسمريغ
ةمقلاةضفخنمرغوىلامجلل
مييملفل.مهدلفل~

٢ ٧٠ا(ربصسد١
٣لسدمةي(اجتمهذ ٩ .١٨ ١)٩ ٧•٠٩ ٩٩٨ ٧٦٧•٥٧ ٣م١٩

٣ ٢<ا٩ربصسيل١
٣٢٢n.د١٩٦ل١́).٢٤)ةني~ةيراجثممن ,'\ í٢ش. ٤١٤

ىنعلوصحلاةكرشلاةداعنمسيل.ةقباسلاةبرجتلاساسأىلعلماكلابةميقلاةضفخنمريغةنيدملاممذلادادزنساعقوتملانم
.ةنومضمريغاهنمىمئنعلاةيبلاغلانإفيلاتلابوةنيملاممذللتانامض



ع.م.شنيمتللةينطولايبظوبأةكرش

أنيناملاتانامالوحناحاضيإ
٦1.٢ربمسيدíا

)ةمتت(سفلاةنيدملامهذلاوةنيدملاةيراجتلامهذلا١

ممذفينصنبأنلشلاتماق،نيمأنلاتاكرشلةلاملاتاعمرشتلابجومب٢·١٤ةنسل)٢٩(مقرةرادلاسلجمءاضعأرارقلأقفو
:ىليامكةنيلملانيمتلا

صملاوبلاىلماحنمأقحثسملاغلابملا
اهلصحتىفكوكشملانويدلاصصخم:اصتان

نيمأتلاةداعاونيمأتلاتاكرشوءاطمنلانمةقحتسملاغلابملا
اهليصحتىفكوكشملانويدلاصصخم:اصتان
ىفاص-ةنيدملازببمأنلاممذ
ةدحتملاةيبرعلاثاراملاةلودلخاد
صيلاوبلاىلماحنمةقحسملاغلابملا
اهيلصحتىفكوكمثملانويماصصخم:اصتان

نيمتلاةداعاونيمأتلاتاكرشوءاطسولانمةقحتسمنلابم
اهيلصحتىفكوكشملانويدلاصصخم:اصقان

هدحثمثاأمرعاثاراملاللودحاح
صيلاوبلاىلماحنمةقحثمغلابم
اهلصحثىفكوكشملانومدلاصصخم:أصتان

صيلاوبلاىلماحنمةقحتسملاغلابملا
اهيلصحتىفكوكسملانويدلاصصخم:اصتان
ىفاص-ةنيدملانيمأتلاممذ



ةيلاملاتانابيلالوحتاحاضيإ
٣ ١٦.٢ربمسيد١

vى



ع.م.شنيهتللةينطولايبظوبأةكرش

ةيلاملاتانايبلالوحتاحاضيإ
٢·اìربمسيد٣ا

نيمتلاةداعإدوقعتادوجومونيمتلادوقعتابولطم٨

ىلامجلاةايحلاواعلانصتلاىلامجلاةايحلاماعلانصألا
مبرمفل.مجرمفل.مميرمفل.ولرلفل_ملرلفأميرل~.

نيمتلامتمتابولطم
if)(~س-رر~ t ,مم~مر.رمv,~ممoمم\ررم..ممووممIم.ردم'

Vì••٦٢٩.٧ءء٢<.,"،لء.،«-٩ء.~<٠ةجرلمريغنكلوةدبكتمتابلاطم ,ï»>.»٧
.١)أأ(ةبستكملاريغطامحثلانطايتحا ١٧٤. ٠٩٢٢٢.٣ .١ا١٩ ١٩٦. .١٢٩.٣٣٩١١١.<٨٢.١٩ه٤١ ١~٤٩٤

lرموr•م.مم VIمموممم.,مرو.ممrورمرمممورمموr
=

نيمثلاةداملدتمتادوجوم
Iألم٨ه٨ام١ل٩م٦د٩ةمماقتابلاطم ,r . o,t l Y٩٩لم٣٢<٧٥م٤٤ل٩١٧.٨٧٧
.٢٤٩<«جرمريغنكلوةدبكتمتابلأطم ٢٨٩.٨ء«٢.٢هد٢٩٧.٦<«٦٣م٢ء،١٧م٨د•٤
٨))٧٩٦٢٢-١مه١٢ةبستكمريغطاسعاىطايتحا ٧٦٢٧.٢ه٦. ٦٣دم١٩،لم١٤٨٧٦

مممم.II~مو\ومروممممرمممممموyمممم.

ىلاص~نيمأتلاتابولطم
wمرمرمومممممرمرمم.م~-.ر~ vA ì fمدمرمرمم.مم~س،ض

٢م٢ء<ةببدمريغنكلوةدبكتمثابلاطم n.'..٢٢٧.)د«٢ر٢ءد٠٩ A»>٣١٢ملء«٤~١
٤١٦٢١.٦٨٧٤٩٧•.٨<)أأ(ةبستكمريغطاسئلأىطايتحأ .٤٩٤.٨)٧٦٧ ٤٨١.كء٢٦٤م٤٦ك٤

\مو,ممرر•م vt YIم~مIمموم~مممررم,مم«~.مم,

فلأ٥٢,A·هميقبةصصخمريفلاةلدعملاةراسخلافيراصموألدمملاةراسخلافيراصمىطايتحاةمئاقلاتابلاطملالمشت)ا(
ممردفلأA٤,٤٢٦ةميقبماعلانيمأتلالامعأةئفيلامجإبقعتميطايتحالمشتيتلاو)مهردفلأ٠١,('٢٠١٥:٩V(مهرد
٤rو)مهرلفلأ٠١,ا٢:٦٩<١٥( v,٢.ا٩١ةايحلاىلعنيمتلافينصتلامعأبلقلعتممهردفلأ٤:ìمهردفلأ٦٢/.

)ÎI(ةبستكملارغطاممفلايطايتحالمشي:

ىلامجيل/
وبلسف/ل

ىلامجا-طامفلازجعىطابنحا
ىفاص-طاسللازجعىطابنحا
ىلامجإ-أبهتمربفلارطاخملاىطاينحا
ىفاص-ذبهتمربفلارطاخملاىطاينحا

ةصصخمرينلاةلدملاةراسخلاوةصصخملاةلدملاةراسخلاوجدمريغنكلودبكتملايطايتحليراوتكلامييقتلا
ةلصلاتاذتاضارتفلاوةيهتنمريفلارطاخملايطايتحاولاسقلازجعيطايتحاو

فيراصميطاينحاوفاكلكشبةجردمريغنكلوةدبكتملاتايطايتحلاعمجردمربغنكودبكتملايطايتحلاباستحامتي
.هيراننكلاقرطلانمةراتخمةعومجممادخنسابنييجراخنييراوتكاءاربخلنفنمةصصخمريفلاوةصصخملاةلدعملاةراسخلا
)ةعومجم(مادختسامنيوتابلاطمللةسناجتموةيتادصمناذتانايبنميفكبامربفننللمملاطخبسحىلعأزجملبلحنلانإ
ربغنكلودبكتملايطايتحلاباستحامتي.لمعطخلكلأبلاطملاروطتتاهاجتافلتخمرابتعلاىفذخأتقرطلازنمةفلتخم
ةصصخمريفلاةلسلاةراسخلاوهصصخملاةلدعملاةراسخلايطايتحاويفاكلكثبجردمريغنكلودبكنملايطايتحلاوجردم
ةداعإنمحيححلاريثأتلاسكعنينأنامضلليطفلانيمتلاةداعإلانايبما~ابنيمأتلاةداعإيفاصويلامجإببفاكلكشب
.تايطايتحلايفنيمأتلا

.í>ا



ع.م.فيمتللةينطولاىبطوبأةكرش

لبلاملالانايلالوحلاحاضبإ
٢٠١٦ربمسبد٣١

)ةمتت(نيمتلاةداعإدوقعتادوجومونيمتلادوقعتابولطم٨

ةصصخمريفلاةلهملاةراسفلاوةصصخملاةلعملاةراسخلاوجدمريغنكلوبتملاىطايتحطياوتللامييقتلا

)ةمتت(ةلصلاتاذتاضارتفلاوةيهتنمريفلارطاخملاىطايتحاوطاسقلازجعيطايتحاو

ةعومجممادختسابنبيجراخنييراوتكاءاربخلبتنمةيهتنمريفلارطاخملايطايتحاوطاستلازجعيطايتحاباستحامتي
تابلاطملاوتاماقنطاةيطغتلهيناكتسيلهبستكملاريغطاسقلانأثيحهذهلعلاطوطخىلعةيراوتكلاقرطلانمةراتخم
لكشبلوعفملاةيراستاسإبساىلعةعقوتملارئاسخلاليلحتبنويراوتكلاموقي.ةعفوتملاةيلبقتسملافيراصملاوتلومعاو
فيراصملاوةيعفلاتلوسلاتاعفممادختسامت.ةيراوتكلاقرطلانمةعومجممادختسابهذهلمملاطوطخنملكنلصفنم
ةفلكتسأرةفلكتتارابتعاكلذكطاسقلازجعلمشي.طاسقلازجعىطايتحاباسحلكوعفملاةيراسةظفحملاىلعةعقوتملا
ذسكتلامنعلامعلاطوطخلةيفاضلاةيهتنمريفلارطاخملايطايتحابطافتحلامتي.ضارتنلاحابرأوألاملاسأر
.ةصيلوبلاةرتفكخةبراقتمرطاخملا

:ىي~لمه~~نيم~أة(~~(وكمال~(وبهوهو~~ألوك~~~ىل~~.~~

٢٣،ااربمصيللا ٢•١٩ربمسيم١

يفاصلانملاةداعايمجلايل~انه~اهد~ليلامملا
رمييهافل~ميرلافل~ميرلفل~-.،دافل_ميرلافل.رملرلفل_

تابناطملا
٦٦ما.٨ةمناقللتابلاطملا ٦٦<ل١•١م١ ٨٨ار٦٧٥٢٢٨.٦٨٧ر٧٨٨٨ ٦.٦٧ ٤-٢••١١٦
٧•••«هجارإمتيملوةدبكتملاتابلأطملا ٧«٠٢ ٨ ٢.أ•<٦.٨ ٢٦٨.ه٢٦٨٧«_••٩٩٨.~١١٨٢

٢٨•ل.ااام)،٨ىاني١يقينامجلا ٢ ١.٨٨٧~.٦٧<٦٨٨م.٨٨ار١٩. ١••١. ٧.مه١٧٧٩٩ ١

٨(اهتيوتممتىتلاتابلانمملا .١)«هت٧ ٦.ل))()٤ ٦ ٧)٥()٢ ٦()١.٨٧٩م٧٢٩()٧٨.٧ ٧.ل٩ )١م1٥ل.٧ه١()٢١
.م

vررمرمررمو\~~مم~_د~~م~_رد. Iممرمم~ومرمرممممممم,

٢يفيلامجلا ٢٧رصمميد١ ٨م١ ٢١.٩٦٨ما٢ .٦ ٢.٢٧•٨ا١)م٦ل)١٧ ٩٨٨••٨ء١١م٧٨٧م١ل١.٢٠

\\~تم-ر~م AAr 1Vo L I VمIم~مi VYمررررروورمم,ممومر
٩.<٦•٠•٦«•اهجارلإمتيمكرةدبكتملاتابلالحملا ٦٩ .٨•٧«.٩٩٧٠.٠.)••١ ٢٨م٠ ٢١٢.٢<•٩

٢يليمجلا .١.)٧إريسمه١ ١٨ ٩٦ ١.٩م١٧ ١؟م٦ل٦٨٤ ١٧ ١.٢ •٨٨••٨٨د.٢٨ل.١٢«.ل٨،

لبصتكملاريكفامتلا

٤رياني١يفيلامجلا ٤٦٦)٦د).١.١١.،٧<ر٤٤ ١٩.٧م١٨ل.٢٥٩٢٦. ءلهماء٤هه٤٢

\ممرم~مرمرتبمم~_رر،م r r v r v rT\مورمم\مرyورمم\مومرم,
rrرمو«ممرو,ر«م~~~م vمرو<مرt Iممم«مY £ o(>مومومم<)'\رمرمl(

٦٢لةنلاللخةدايزلا)صقنلا(ىفاص ٤()،.٩ ٢()١٦. ١١/٨اي.٤٨٢()١٨٧ ١٩٨.٩٢<(٤.٤٤٨(

٧ىفىلامجلا ١٠٦.٨ربمسيد١ ٦ء١•.٧<.٤_-٤٢٢.«٦٧أ٢.٧ل١٤••١ ٤٤. اي٢٦.٢ه١٩٤

ط~لازجعىلعايتحاىصخم
٤••ل.ساني١يليلامجلا ٥١٩٧.٩ل..٩•)١٤•••،(١ إ٢م.هل١١،.١٦٤٦٦

٨••٨،١.~ل.ةسلارخ)صفنلا(ةدايزلاىفاص . ١)١)٤.إ-٦()ال٢م(«()٤.•٩~.(١)١ ١.١٩٧

٢يفيلامجلا ٦ا)٩.٦<•ربمسيد١ ٧ا١).٠٠ ١٤١.٠٩).٠٠ ١٤(٠. ٠٠ ٩٩)٠. ٠٩ ٠

rnمرمومرم.~ء~~م Iس~ممم.مرممر,v yرمم«ممرمy1رموموم

زو



ع.م.شنيمتللثينطولايبظوبأةكرش

ةيلاملاتانايبلالوحتاحاضيإ
٢<ا٦ربمسيد٣١

)ةمتت(نيمأتلاةداعإدوقعتادوجومونيمأتلادوقعتابولطم٨

ريلا~طهاهر~ااهرر~و~ا~طصا٥ر~~أمل~وليبردله~تلوليكصم~ىمم~حم~همك.~مللل~
ر~ر~.ثاآت~.رللم.و~~.رم~.ىم~اوءسم..~ىم~.و~

نيي~لنمه.>~م-.نيم~نيم~~ةلى.دلولكمت.(وببوموىنيه~~دوكمام~~ىللكرل~الل~

٢ ٢٠١٩ربمسييلا٢٠ا١ربصصيد١
ىفاصلايمتلاةداعاىلامجلاىفدملانيمتلاةداع/يلامجلا
ميمدفل.مبرمافل.ميلفل.ميرلفل.مجرلفللربرمفلط

تابلاطملا
A,ìش)٨«١.٢١٦.٧٧٥هم١٤٧٢<٨ر١٣ا١ا٧م١٨٧٧مه٢).ل.٨ةمئاقلاتابلاطملا W
٢٤٢.٧<٧٧1٢.)9د٩١_م٢٦٨١٩٨را.·٢٥٧.٦«٦)٩م٧<·اهجارلإبتيملوةدبكتملاتابلاطملا

IممرممA~.\~~~رم VVرر.رمم,مررwمسم,رموl oA,مووW I

)ا.<«.٥٢٧()٦٥٦•ء٢ك()إ•٧٢٢م٩٩ء()٦١٨.٤٨١(١٩٦٢•ء٩٧()١•٢٩١مل٣٨لاهتيوستمتىتلاتابلاطملا
١•٢٧١•Y٧٧٢.٢٢٩٨٥٩,'٩•<٦٥٨٨«٨٢٢.٥٨٧٨٢~ام٤٧٢.٢٧١تابولطملاىفة(ايزلا

t,·٤١ربمسيد٢١يفيلامجلا ,r r i~•،•٩>0,\٢.١٩٢.٢<٨٢٩٨•«٢\ ,yYo,f VVAV1,vn

فيراصم٠كلللمئميرةمناقل)تابلاطملا
افي.اصهرةصصخملاةلئعملاةراسخلا
تء٨.٦٣ا١.٩٢٢٩١٧.٨٧٧ر٩<٦٢٢٨.>١٢٢ل•١٥٩.٦«١•٧٨٣م٤٤اةصصخمريئلاةرامخلا
٢١٨.١··٧٩٧.٦٠·٦٢٩.٧«٢<٥.أ«٢)٩•٤.«ل.م٦<«هجارلإمتيملوةككتملاتابلاطملا

٩٢٢.١١.٢٧٩.٤٧٧AY1.vnم٢«٨٢١•<٢أ١مه«م<ء٦لم٣٣)م·٤ارهمسيد٩ايفيلامجلا

ةبستكملا.رينطاسقلا
I~نب\~~~.رم ! , I Qt1مور~رررمم,مم•مرسموو.ورر¡\مم

و.ممو\••رVVìمرمروومر,•,Iموموم•مم•fرر~م~_رر،م
ممم..مرمممممومر~..ممrممر<مومو~مم«ممو,,مر٠مممم,V(~ء_~~~م

)٢<٢.اد٩(٨٢.٥٩١)١٢«ه٧٨(ا~١٥٨٩م٧.٩٨٧٧٩٨ةنسلا~)صقنلا(ة:ايزلايفاص

٣يفيلامجلا ٣١٤.١:٦٩٩٩.٧٩١'.'يارا.٤0·ام٦٤٢.٢٨م١١٢ا.ء٤٩٢.٤٤سمسيد١

طاقلازجعىطايتحاصصفم

٤٢.«١١٣<.٤»١٩٢م٩ا00٩,'٥ء)١٤.•·(!١.<o·رياني١يفيلامجلا
ا١.٩٩٧)ا٢_.(>٦()١١٢م_١٩()٤.,0ش1<(١٢٨.٩..٨٨.ل٥·ةنسلارخ)صقنلا(ةدايزلايفاص

.٤.«٢١.٦<·ربمسيد٢١يفيلامملا t,,اا٩ ,V\،هه.•ه«ا٤.<•«٤ام<ه

n\مم~\1مyممرمم\rرA•مم.~.~~م r.ممم~.م\ومرومرممم\

O.



ع.م.شنيمتللةينطولايبظوبأةكرش -_.--
ةيلاملانانايبالوحتاحاضيإ

٣ ٢ا٦ربمسيد١ ٠

ر~رتيه~د٥(~إ(صمثد(وجوهوسيهثا(وكماثمب~"

ليلالل~اهر~اأهر~و~ا~دطهاهرسمااير~ولبملمريكنكولبكها~~يراوكك(مييها
ر~م~اتألت~ارهكاو~ريلا~~ا~سماو~أسللازجم~ايحاو~

:ىي~لنسلاا~ة~انيم~نيملاةدهم•دلوكمتا(وهومونيهءادوكمت~~ىللكرماالل~

r•ا٩ربمسيذ٢n<اابميمللا
ىفاصلانممتلاةداعاىلامجلاميفاصلانيمتلاةداكباىلامجلا
ريرمفل.ميرمفل.رهردفل.مهلفل.مهردلفل_ملرلفلأ

تابلاطحلا
ا٣.٣ا٩)ا•٤(ا٢٧٣.٢١٩>٧٩٧٩٧•٤(٢I١r•٧«ةمناقلاتابلاطملا
٢٥.٨٨١اt٤٧٨٩.٤٤٤،٨.٩,ا<•٢rم٢ه،٧٢مل،•اهجاردامتيملرةدبكتملاتمبلاطملا

ل٩•٢•«٨.٨•<٩٨م«•١١ام٢٩٧ا•٧م«٢٣tا٩,<،«يانيايفىلامجلا

)٩١.لل٩()٢ه.٩٤ل()ا٩٧.ا٧٩(/٧٩م٧٢ايل)٦٩•٢٨٥()١٤٩م•٩t(اهتيوممتمتىتلاتأبلاطملا
ا٦٣.٢،١٦ا٩٤•١٧٩.٨n٧٨٩لI,o٢٠٢٩•٢ل٧٩٠>٢٧٩تابوللحملاىفلدايزلا

اا١•٣ه١٧•٢r٤V,lا٩••«٨٥م٦٢٦٢٢م٦•٨ا٩Iر٢٣<ربمميد٢اىفىلامجلا

فهر<اصمذئللذلمسيولمناقلاتابلاطملا
فيراصمرةصصخملاةلةملاةراسخلا

٩٩٨•٢٢•ةصصخمريفلاةرامخلا ٦٧ر٧٥٢٥٧•٤٤٢ا٤٢ر٧•«ل•٩t٢٢tم٠٨
'v•٣٢٠•٢••٧•٨•٩٠••«••اهجارلإمتيملوةدبكتملاتابلاطملا ,r»•٤٤.ا٠•٢•٢

١ا١.له٧ا<٧.٦٤ل٢١٩•••،٨٩•٦٢ل٦٢•١>٨ا٤٩م٢٢•ربمسيد١rىفىلامجلا

هبستكملاريغطامقلا

rو~.\~~~دمء rم•مموyrمtمممم!,,ومممرممم

ا٢٧••٨١٨<•٢٩٢٦«.٩٤٤اا٦م٤t٩٩١,٢٧tا٦ار)ا٨أنمملا~ةدابزلا
t\()\مرtمممتبمم~~~ر , , v(ممممومممو,مو«ر·\~رررمممم\م~م٠,(

I()٧,«<(أنسلاكطخةةمرل١)صقنلا(يفاص t٤•١٢٣٩•٨ه٦٧.<٩٦))•٧٧٦(لا•٧

r~~~.ر. Iمو~مrمرمممAVم\TمومموAV1مرمممم

ا٢٧.٨٢•اا<.٩ا١٢٤٨.٢٢٩٩«v,r•t٦٩•١٧٠t٢ا•ل)٩عومجمللىلامجإ

ةيماظنلاةعيدولا٩

ةبيرصمةعيدوبأكرمنلاظفتحت،اهلامعأميظنتونبمأنلاأئيهءاننإنأشب٢٠٠٧ةنسل)٦١مقزمىداحنلانوناقلاتابلظنملأقفو
لاوملانيوكثتايلمعوصاخشلانيمآتلنجردأ,·"٠٠٠()مجرد١٠,<٠٠,«٢٠:٠ا٩(مهردا<,«·٠,··ةميقب
ةئيهةرادإرملجمىييرةقفاومساممادختسانكمبليتلاو)تابولطملاوثاكلنمملانيمأنتاكرمنلمهرد",·"·٠٠ةميثو
.نيمتلا



ع.م.شنيمتللةينطولاىبظوبأةكرش

ةيلاملاتانايبلالوحتاحاضيإ
٢ا٦ربمسيدrا ٠

اثل.ر~~.٠١

)~
ربميه

٢•١٩
ماعلانهتل-

´
مامكنص´اىلامحلاة~ائه

ا
إسللنس

ريرلانل~ميرلفل.مبرلفأملرلاك.مبرلافلل

٧م٥ل٨رخلالمامثلارلخها~نمةلماعلاةميتلابتلرلمثسلا ٧ ٧٧م٥ل٨-٢ ٥٧٧.٩-٢٩٢٧.١٦٤. ٤
٧~٢~١ةأطملاةفكمابتالمثتسا ٤١١ ٤.٩ ٩٢أم٨٩ا-٩ل٤ر٨٥١)٢٢٤.٤٩١1
٨ساسخلار~رهاهرلاىخنمةلماعلاةميقلاباتبلرامثتما ١٦٦ل-١٦٦~٦٣ .٨ ١٧م٢٧٢-١٧~.٦٩٧٢ ٩

1Yمومممم-,موممرر,م~مم•رمممرر\مرم\

رخلالمامئلالخلل(ىخنملداعلالميقلابتارلمتصلا

ك(..
بصيل

٢٠ا~

اامجلاةاينحكسعماعلأنس
دمفل~ربرمفل.مبرلء

٩-٥٧~م٩١)رينياىفةلئاحلاةميتط ٦٧٢••١د-٦٧٢م~٩ه٥٧٧م١٤
rأ٨ارااا-أ٨٧ماااةنم(ىختافاضإ vo. . oo-r vo. . oo
/٢٨ه.ه،١(-)٢٨~.٩«ل)٢٨٢مهاء(-)٢٨٩م٩٧<(ةنمل(~تاءاعبتمما
٨ره٨هل-)٨)م٩٨٩()١م«ا(-)١م<لا(ةلاهاةميتلاىفريفتلانفاسم ل٤

ر•رممو<ءVVTرمم-VVYومم
~

oVVمم

ةفطملاهفلتلامت١لمثتملا

٩ ٢«~رمصمي~ا~٠ا5~١

ا
~

م~دنص
ىكمجلاةايحلائممماملانسىلامجلاة~ئسا

هرملفل~ميرم~أميرلفل~ميملاق.ميرل~.رمبرلاه

٥٢م٨~ا-٩٢ل.٨ه١رينياىفىحفلاديمرلا ه٤٢••٧•-ه٤٧.•٤٧٦
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ع.م.شنيمتللةينطولايبظوبأةكرش

ةيلاملاتانايبلالوحناحأدميإ
٢ا٦ربمسيد٣١ ٠

.١٩٨<يفقباط١٤نمفلأتييذلاىنبملااذفءاشنإنمءاهتنلامت)١(
.ةثلاثفارطلراجيثلحاتملماكلابىنبملانإ.r٢٠٠يفقباوطةتسنمىنبملااذهءاشنإنمءاهتنلامتا)ل
.ةثلاثفارطلراجيثللحاتملماكلابىنبملانإ.ا٩٩٣كخنباطl١نمفلأتييذلاىنبملااذهءاشمت)٣ل
ىفءاشنلالامعأنمءاهتنلامتدقل.يبطوبأةنيدمبةحارلائطاشيف)٤٠٦مبر(ضرأءارشبةكرمنلاتماق،٢٠٠٧يف)٤ل

.٢٠اíيف)٤٠٦مقر(ضرلاةطق

.٢٠١٥يف٤٠٨مقرةعطقلاىلعءاشنلالامكإمت.لأ٠٨مقر(ضرأةعطقءارشبةكرشاتماق،٢٠·١يفل٩ل

ةلداعلالمثلاسايث
مييقنةداعإبنبلقنسملاتاراقعلايميقمنمننثاماق،٤1٢٠ةنسل)٢٩لمفرنيمأثلاةئيهنملجمرارقلابلطتملأقفو
.ةيلاملاتانايبلاضرعضرفلنيعطقلاطسوتمباننحامنوثاكلنمميفثارافنتملا

)(DCFأموصخملاةيقنلاتاقفدتلاجذومنوفوسلاىلعمئاقلاجهنلامادخنسابةيرامثتسلاتاراتعللألداعلاهميقلاديدحتمتي
ذناكلتمملايفلارافتسثلةلماعلاةميقلافبنصنمني.)ةموصخملاةيدقنلاتاقفدتلاجذومن:٢<ا٥(ىصقلادحلالدعمو
ميقم،لبتنم)أ(امإةيرامثتسلاتاراتعنلةلداعلاةميقلا.دحتمت.ةلداعلاةميقلالكيهنمثلاثلاىتسملايفهكرشلابةصاخلا
اهمييقنمتييتلا~اكننممللتائفلاوعقاوملايفةنيحةربخوايبفرعموةبسانمةينهمنلهؤمكلتميلقتسمبجراختاكلتمم
.قوسلاىلعةمئاقلاتاميبقتلا)بلوأ)أموصخملاةيةنلاتاقفدتلاجذومنميبفنل

ءارشلاراعسأ/ثارعشوأثادوجومللهريحلالثولايفقوسلاثنثلماعمرابثعلايثفوسلاساسأىلعأمثافلاأقمرطلاذحأت
.أهباشملاثادوجوملل



ع.م.شنيمتلللينطولايبظوبألكرش

ةبلاملاتانايبلالوحتاحاضيإ
n٢>ا٦ربمسيد

)ةمتت(تاكلتمملايفتارامثتسا١ا

اأمتثللداعلاةميقلاسايثل
ذخلاعم،راقعلانماهديلوتمتييتلاهنيدقنلاتاقفدتلايفاصلةيلاحلاةميقلارابتعلابةموصخملاةيدقنلاتاقفدتلاجذومنذخأي
راجيلاتارتففيلاكنلتمراجيلازناوحفيلاكتولاغثلالدعموروغشلاتارتنوعقوتملاببجتلاومنلدعمرابتعلانعب
مادخنسابةعقرتملاةيفاصلاةيدقنلاتاقفدتلامصخمتي.نيرجأتسملالبتنماهعفدمتيمليتلاىرخلافيلاكتلاوةيناجملا
يسيئر(هعقوموىنبملاةدوجرابثعلابمصخلالدعمريدقتذخأي،ىرخ)نماوعنببنم.رطاخملابسحةلدمممصختلدم
.راجيلاطورشورجأتسمللةينامتئلاةدوجلاوليوناثلباقم

؟)لقأ(/ىلعأقوسلايفريجتللعقوتملاومنلا•
؟)لوطأ(/رصتأروفتملاتارتف•
؟)لقأ(لىلعألاغشلالدعم•
وأء)لوطأل/رصقأةيناجملاراجيلانارتف•
.لىلعأل/لقأرطاخملابسحةلدملامصخلاتلدعم•

هإ
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ع.م.شنيمتللةتطولايبطوبأةكرش
ةيلاملاتانايبلالوحتاحاضبإ

٢·ì١ربمسيم٣١

JWسأر١٣ l

هبسملا دحإولامسللمهردةميقبىداعس٣٧٥.<٠٠٠,٠٠
)دحاولاميسللمبردةميقبىداعمهس٣٧٥.«<,،«:٢٠ا٥ل

لعاكللجوثلساورداصلا
دحاواومسوهرلأمبقبيداعمنس٣٧٥..•...،•
ادحاواوململردأمبقبيداعمسل٧٥..•هه·ه.-١٩.٢ل

ىلع•انب،ةابحلاىلعنيمأتلاىلإةكرشلالبتنمعوفدملالاملاسأريلامجإنمنويلم٠١<غلبمصيصختمت
.ماعلانيمتلمجردنويلم٢٧٥غلابلايقبتملاديصرلاصبصختمت.لاوملاييوكتتايلمعوصاخشلانيمأتتابلطتم

1t

٢ةنسل))(متريداحتلانوناقللأقفو .١٠ïليوحتبجي،ةكرشلليساملاماظنللأقبطوةمراجتلاناكرشلانأشب٠١٥
%٩٠(أبواسماذهينوناقلايطايتحلاديصرحبصمىتحعيزونلللباقلاريغينوناقلايطايتحلاىلإحابرلايفاصنم
ءارجإمتيمل،؟٩٠دحلتلصوةبرشلان)امبو.يطايتحلااذهنمحابرلاعيزوتمتيل.عبوفصلاةكرشلالامسأرنم
.ةنسلاهذهكلخلبوحتيأ

ماعلاىطايتحلاا٥

اذهمادختسامتيدق.ةيموعلاةعمجلاةقفاومو.رادلاىلجمريدقتلأقفوماعلايطايتحلانموىلإ~وحتلامنت
ىذلاو،ةرادلاىملجمحيرتتا،٢٠ا٥ريياخىتح.ةبسانماهنأةرادلاسلجمءاضعأىرييتلإضارغلايفىطايتحلا
حابرلاىلإماعلايطايتحلانممعردفلأ٠٠٠,٣٩٠ليوحنءةيونسلاةموعلاةعمجلالبفنمأقحلهبلعةقفاوملامن
.١٦.٢ربمسيد٣ايفةيهتنملاةنمللتثليتلاهذهلنمءارجإمنيمل.ةزجتحملا

ةزجتحملاحامرلاا٦

ةميقب٦1٢٠ماعلابقلعنباميفةيدقنحابرأعيزوتىلع،ةيونسلاةيداعلالماعلايعمجلاةقفاومب،حرتقيهرادلاىملجم
oةبسنبدحاولأمهسللمهرد١,٠oاءينل:٢٠ا٩(مهسللأنيمسلاةميقلانم%ا.

..زجتحملاحابرلاىلإواعلايطايتحلانممكردفلأ٠٠٠,٣٩٠لبوحتءةرادلاسلجمءاضعأجرتنا،٢٠١٩ركاخ
نممهردفلأ٣٩·,<·٠ليوحتحارنتاىلعl٢٠١رياربف١٥يفدقعنملااهعامتجايفةيمومعلاةيعمجلاتقفاو ماعلايطايتحلاا

ىلإ~
.٢·١٦ربسبد٣١يفةيهتنملاةنسللذنليوحتلاهذهلنمءارجإمنيمل.́́ةزجنحملاحابرلا́´

v٩



ع.م.شنيمأتللةينطولايبظوبأةكرش
ةيلاملاتانايبلالوحذناحاضبإ

٢٠١٦ربمسيم٣١

ليوحتلاةيمازلاتادنس١٧

مهسأىلإلبوحتللةلباقمهردفلأ٠٠٠,٣٩٠غلبتةيمسأةميقبليوحتلاةيمازلاتادنسةكشلاتردصأ،ةنسلاكلخ
٢وينويr١وهورادصلاخيراتنمةثلاثلاةنساةياهنبةديدجةيداع لدعمنادنسلالمحت.مهسللمهرد٢لدعمب٠١٦
.ليوحتلاخيراتىتح٢٠١٧وينويا٩يفأدبت،ةيونسطاسقأيفقحتست،أيونس%V,Oةبسنبلاثةدئاف

.٢<اlرياربفا٩خيراتبةيونسلاةيمومملأةيمجلا~ليوحتلاةيمازطأتادنسلارادصإدامتعامت

ةيلاحلاةميقلانمأنئننانلاتابولطملادنبنيبامليوحتلاةيمازطاتادنسلارادصإنمةملتسملاتثلصحتملاميسقتمت
ةيمايتعلامهسلاكاصيإبقلمتملأليقبتملاةميقلالثمتيتل)و،نيمهاسملافوقحدنبوةيقاعتلاةدئافلالاعوفمل
.ةكرمننللةبلبقتسلا

:يليامكيلاملازكرملانايبيفةضورمملاغلابملانيبةنراقميلياميف

رادصلا~
ألماعملافبلاكن

لمكملا~اىفاص

نابولطملادنب

ىفاص-كبوحتلالبمازلإتادنس
لقحشمفبراصم
ثماعملاءافطإفيلاكث

ىلامجإ-ليوحتلاةبمارلإثادنس
ذنلواثملافيلاكت

٣ىفدبصرلا ì<ا٦ربمسبد١

:يلبامكيناملازيرملانايبيفليوحتلاةبمازطاتادنسلمازتللادنبليلحتمن

ألوادنم
لوادنمرجن

ىلامجلا

١،٥



t.و.شنممتلللنطيلايبظوبالكرش
أيلاملاثاناييلالوحتاحاضيإ

٢<ì١ربمسم٣١

~.(~.لأمهل.ك~~ل.~ر~أةصلأ,•

ل•اهبهبملا٢•أاربصمهمدلا

ىلامجلاةايحلاىكنمملاماعلانممتلاىلامجلاةايحلاىنهنممتلماعلانيمءا
ربولفل.مبرمفل~معبرلفلآمي~~~~.~~آ~.-~آ

٦لر٢)r٣••١(٨ه)أ•٥٩٩ةننادةيراجتممم 001,\ا.ا٧.٨ا٢ه٣لر٢٢٩٨

:ىرخاهننادممت

٧عفهاةقحتمفيلصم ٧•٨٧ ١٩١I,٢ر)٤٦ا ٢Vi".اy-٧ ٢ا~ه٤

٧٢r٨••٨ا١ةنجزملاتلومعلاتادارمرا ٧>٧)٧٢<.١ ٧).٧٧ل٢·٤

AVم-~~-م.م~~م V Iy AVIممو, • vوم•Tوم1مس

,رممم-Iرممم\\yومدممممرم•ممم~ل~مر~

٨•~٨)ةننإلاممنلاىلامجإ ٠r٩ا•٦)I٠r٩»٢-٢٢.٧ل٠)٠ ٢<١~٠٦٩٩

٩٢٩٩•٩~٥٤٧•٨٧٣٩٨ل.ل٢٩دممخلاةنادلارمنلاوةنادلاةيراجتلاممنلاىلامجإ ٨٨٦~ل•٤٧ ١٧٩.٩٢.٨>٢«



ع.م.شنمتللةينطولاىبظوبأةكرش -
ةيلاملاتانايبلالوحتاحاضبإ

أ٠ا٦ربمس٧١

)ةمتت(ىرخلأةسادلاممذلاوتادلاةيراجتلاممذااا

ةكرشلاتماق،نيمكأتاكرشلةبلاملاتاعيرشتلابقلعتملاأ٠١٤ةنسل)٥(مقرةرادلاىلجمءاضعأرارقلأقفو
:يليامكةنيدملاةيراجتلاممذلافينصتب

rم"rم,
ميرداغلأمبرل~.

٢ةدتهاليبرحلاتار~لاةلود~اللنئادممأ ١٨,v r٢٧٩ ٢٢٢م١
٣,»٩ةدحتملاةيبسلاتاراملاةلودجراخةنئادمهذ ٩ ٢١.٣ ٧٢<١٩

٢ىلامجلا ٤٣,oا,١١«٢oo

:ةدحتملالييرعلاتاراملاللودلخاد
٧لنئالانيمأتلاتاكرشمهذ ٩ ٩٩>٢r٢»م٨٦
٢٩ةنئادلانيمأتلاة1اعإتاكرشمهذ ١,١٨AAì,٠١
٩٧لصيهوبلاىلماحلةنئادلامللا ٠,II٠١٧٩٨.١٢ ١
٢ءاطسوللةنئادلاممأ ٩م٤٩ ٠٢٨ ١ìم٤

ممم>مو1'('<رمم,م~~>،ء

:هدحتملاليبرعلاتالاملاللودجاخ
٩ةنئادلانيمأتلاتاكرشممل ٠٢I٢ ٤I٢٩ك١٢
١لنئادلانيمتاةداعإتاكرشممل r,٧٩٠٩٢رل٢ A
٨٧ةيلوبلاىلماحلةفئادلامملا ٢.٩ا١,٤٩
ì٢,٢٩»اطسوللةنئالاممل ٢٩.~٧~٤ ٤

oمرم()rممرم,و



ع.م.شنيمتللةينطولاىبطوبأةكرش
ةيلاملاتانايبلالوحتاحاضبا
أì٠١ربمسيل٣ا

ىرنلاتاداريلاورامثتسلاىفاص٢•

)ا١حاضيإ(تاكلتمملاىفتارامثتسثللةلماعلاةميقلاىفصقنلا
حابرلاتاعيزوتتاداريإ

راجيلاتاداريإىفاص
أيفرصملاتادنمملاورئادولأىنعةدئافلاتادارباىفاص

نخنمةلداعلاةميقلابتارامثتمثللةلداعلاةميقلايفريفنلا
)ا٠ماضيإ(رئامخلاومابرلاباسم

ةأفطملاةفلكنلابتارامننساداعبنسانمهبر
نمةلداعلاةميقلابتارامثتسأداعبتسانمرئاسف

رئاسخلإومابرلاباسحريياخ
ىرخا



ع.م.شنيمتللةينطولاىبظوبأةكرش
أيلاملاتانايبلالوحتاحاضيإ

٣ ٢<١٦ربمسم١

ةيرادلاوةيمومعلاالئيراصملا٢١

rrرو Jo
ميمدافلأمبرل~.

٩ىرخلاتآفاكملاوبتاورلا ٢٢,١٩ ٢r ,Y٠١fا
,٣٧•١٥٣)١حاضما(ةنيدملامملاأنميتضافخنا ١ا;\'٩

٠١٤٨,٣AV)١٢حاضيإ(~كلهتسلاموسر ٩.١٢
٤٤١,٣٦iتانعإ ,ì ì
٧راجيإ ٩ ٩,٤٩٩ ١,£

O,)١٩١,٩٩٦بتكمولاصتاتامبنتسم
O٢,٢٦٤00,••،ىرخأ

مy~رمممر('و,م

ىداعلامهسللضفخملاويساسلااةراسخلا(حبرلا٢٢

ةمئاقلاةبداعلامهسلاددعلحجرملاطسوتملاىلعةنسللاةراممخنا(حيرلاميسقتبمهسلاىلعيساسلادئاعلابستحي
.ليوحنلاأيمازللاتادنسلاليوحتدنعردصتدقيتلاةيماعلاسلحجرملاطسوتملااهيلإأفاضم،ةنساريهخ

مهسلاددعلحبيرملاطسوثملاىلعهنسلل)ةراستلا(حيرلاميتقتركاخقممهسللةضقخملا)ةراسخلا(حيرلا~امتتحامت
.ليوحتلاةيماقطاتادتسلاليوحتدنعةرداصلاةيماعلامهسلاددعحجرملاطسقتملادثازءهنملاركةقةمثاقلا

لةراسخلااحبرلاباستحلمدختملاأنسلل)هراسخلالحبرلأ
مهسللىساسلا

ليوحتلاةيمازللاتادنمملاىلعةرتفلاكخجردملادايدزلا
اةراسخلالحبرلاباستحلمدخنمملاأنسلل)ةراممخلا(حيرلا

مهسللضفخملاوىساسلا

لنسلا~لخرادصلاديثةبداعلامهسلا
ليوحنلاةبما~اتادنسلاليوحتريثأن

لمرحتريثأللدمملاةيداعلامهسلاددملحجرملادمسزنملا
)ةراخلا(ح٠رلاباستحلمدخنسملاليوحنلاليما~اتادنسلا
مهسللضفخملاوىماسلا

)مهرد(مهسللىساسلا)ةراممخلا(حبرلا

)مهردلمهسللضفخنملا):راسخلالربرلا



ع.م.شنيمتللةينطولايبظومأةكرش
ليلامناتانايبلالوحتاحاضيإ
).ا٦ربمسrا

ةقطتاذافارطلا٢٣

ةقسلاتاذفارهلاةموه
ةرادلايفطوموةرادلاسلجمءاضعأواهبةطتبرملاتاكرشلاونيسيئرلانيمهاسملانمةقلعلاتاذفارطلافلأنت
هذهلبقنميرفوجريثتاهبلعنوكييتلاوأةكرتشملاةرطيسلاتاذوأةرطيسملاتاكرشلاوةبرشللنيبيئرلا
.رامثتسثلليبظوبأىملجم~نمةكرشايفةئملايف٢٤ةصحيبطوبأأبوكحكلنمن.فارطلا

هذهعمةمرهوجةدصرأبةكرشلاظفتحت.ةكرشلاةرادإلبتنمتثماعمناهذيلريمتلاماكحأوتاسايسدامتعامتي
:يلبامكةيراجتلاتثلماعملانمأشنتيتلاةق_هعلاتاذفارطلا

هدصرلا
:يمامكيهةيلاملاريراقثلاخمراثيفلقلعناذفارطلاىدلهدصرلانإ

دوهنلدههلرلثومل
مه

مىلخ.ةنيده

وملوةنث.دهلرلتومل
مرعيلخ.هنث.د

كونبلاىدل:دصرأودفن

نارامتسلا

ةيماطتعئادو

vrنيمأتلادوقعنايولطم v ",

سلجمهاضع.
نوساسنملايفطوموتادلا
نوبسبرملانيسبمرلاتادلا
ربمسيمrاربسسيدrا
ممroم"
محر>دفلأمبردفلأ

ممرمور نكرخ~ةنبدموهنوةنيدمةمربتممن

ىرخاةنئاءممنوةنئاءةبرلنومن

كونبلاىكه~رأىفن

نارامثتم.لا

ةيماطتهئادو

نيمتلادوقعتابولطم



ع.م.شنيمتللةينطولايبطوب)ةكرش
ةيلاملاتانايبلالوحناحاضيا

٢٠ا٦ربمسيم٣١

مةمتت(ةتلمتاذافارطلا٢٣

تماعملا
:ىليامكيهةيلاملاريراقتلاةرتن~اخةجردملاةفثلعلاتاذفارطلاعمتماعملانإ

سلجمممامنمأ
نومهاسملايفكوموسالا
ىلامجلاىرف_نوسسزلانيسسرلاهيءا_ا

٣ ٣ربصسيد١ rربصسمد١ I٣ربصسيد ربسسيد١
rممrموممممrم,
ويرداضل.ملرلافل.ميء1افلاميءدافكا

53f yyم.~رورVV Iممو

مررممممرمرمممممم,tر

vممم'/ممم

١٩م٤٨«هم٤٨<

مممرمرم

سلجمءاضع.
ىنومهاسنملاىفكبنوبوةرادلا
ىلامجلاىرخ.نمرسيمثلاييسيمثلارمادلا
رمبمسيملاربسسيللاربمسيلكاربسيدكا
o,ممo'مممررمr Ja
ميرمفل.ميلردفلأميرداغل.مييدلافلأ

رمرر_مر.و0ش,1رموموم

i YAAïممر.و.مم.ررمم

f Vرr v,

,_ر,.مر

١،ااا،1ا

:دبلنملابلاطم

حابم.اناعبزرنلاداريا

٠دنافلاتا.ارما

ىرن~Iتاداريلاواننارامتنسلا

ةبتطمطاسفأ

:دبلنملابلاطم

حابرلالاعبزوتلا:اربا

ةدثافلاناءإرلا

ىرخلالا٠اربلاوناروتسلا

ىرخلاةنيدملاممنلاوةنلملاةيراجتلاممذلالباقمةميقلايفضافخنثللصصخمكمهردفلأ('V,1'ا٩غلبمجاردإمت
ةئراطتابولطمرادصإمت.)مهردفلأ٢٠:٣٩.١١٢٤ا٩ربمسيد٣ايفأيهننملاةنسا(ةقثلعتاذفارطلةمدقملا
٢ا٩(مهردفلأ٤٧.٢٨<١ةميقب٦1٢٠نياخةقثلعناذفارطأحلاصل .)ممردفلأ٠:٤٥.٢٠٦



ع.م.شنيمتللةينطولايبطوبأةكرش
ةيلاملاتانايبلالوحتاحاضبإ

ì٢٠١ربمسس٣١

)همنن(للمناذفارطلا٢٣

ئسسئرلاأبرادلاىئطومعمثلماعملا
_يليامكنييسئرلاهرادلاىفظومتاضموعتثناك

لجلاةريصتتآفاكمويبتاور
نبفظومللةمدخلاةياهنتآفاكم

٢ هلداعبامودفنلا٤

زكرملانايبيفةلملاتاذدونبابةيدقلاتاقفتلانايبيننيبم~امكةنسلاةياسىفهلداعيامودقنلاةيوتنكمي
:ليامكلاما

-
٢•١٩ربمسم٣(--.،د٦ربمصملا

ىلامجلاةإمحلاىلعئستلاماعلانيملايلامجلاذايحلاىكنيمألاماعلانيمأتلا
ميرمفلأمبرمفل.مبرمفل.~.دلفل_مهردف.مه.لفل.

٦٩-٦ه٨،-٨.قرفمصلايفكتنلا

١','•l•.•،٦ر•«١«<ه,t,'«م<د·ةيماطنةعيلو

تابامنح/بلطلاتحتتابأسح/عئادو

بفةيلحملاثلونبلاىدلةيراج
١٨ا٩)•٨٦٨٦٧لم١١)ةدحتملاةيبرعلاتاراعلا ٦ه٧مإ٢٢٦ه«"<«!<٧ما٢٦امء١٩م١

11Vمoم~مممممر,جlمرمرررمرررمموم
ةيلصأتاقاقحتمات(ذعئادو:أصقان

ءرممر<٠مرم(<مررمر»رممرمر٠ممر•،مم><ممممو>~اتمه~~ر

tمرم\00~~~~-م r v oرمررم\ r v~I '"ممس-"

:يليامعوهرهثأةنلثنمرثكأةدملةيلصأتاقاقحتساتاذعئادولاوهلداعيامودقنلليفأرفجلازكرتلانإ

٢٠ا٩ربسيم~ا٢ها<ريمسيد٣ا
ىلاعجلاةايحلاىلعيستلاماعلانمملارلاميملاةايحلاىطرتيهتلاماعلانيمتلا
مبرمفل.مبوفل.ميرمفل.مه.«فل.مهرلفلأمه.دفل.

٢٩,••<٣٦٧•ل٢)١م٠ا·>١٧٧٩لام٨8٣١٨8•ل٩)ةدحتملاةييرلاناراملاةلولزلخاد ل٤٩٢٤.٢١
f\-)د•٦٨اد٩م٢>١٢ا•l٦٨ا٧•٦«·ةدحتملاةييرعاتاراملاةلو(جراخ O,ì A

IIمم,,م، i Vر\م,\,ررTم,tمرمo11مV

00,٠rنيبحوارتتة~افتلدعملعضختكونبلاىدلبلطلاتحتتاماسحلاوةتبأنلاعنادولانإ - J.,.%)٢ه ٠١:
.أبونسل%٢.ء٩-%<.٢٩



ع.م.شنيمأتللةينطولايبظوبأةكرش
ةيلاملاتانايبلالوحتاحاضيإ

٢.ا٦ربمسيد٣١

تاعاطقلالوحتاموطم٢٩

:نيييبرلامعأيعاطقىلإةمسقمةكرشلانإ

ناريطلاونفسلالكبهويرحبلانحمثلاكلذيفامبماعلانيمأتلانائنةفاكنمضتث-ليراجتلالامعلاطخباتكا
.ةسدنهلاوتاكلنمملاوةقاطلاو

يحصلانيمأتلاوتارايسلاوثماوحلادضنيمأنلاكلذيفامبنيمأتلاعاونأةفاكنمضتت-ءلمعلالامعأطخبانتكا
.هايحلاىلع

تاعاطفنيبتثلماعمىأكانهنكتمل.ثاعاطقلاكلخةماعةروصبللرشلاتابولطموتادوجوممادختسامثم
.لامعلا

رلامحإهةمعلانم)لامع~ةيراجتلانستلالامعل
rrمr1.ررrمم . I "r ' 1r Je
مهرمفل.مه.لسل.مميرلفل~مبره~.مبرمفل~ممبرمفل.

٢.٢٩<.٧٣أ٢.٢٧٩م٤اد١.«٤•٠٨٦ا•<٢)م٢٥«.أ٧٦.<ك٨ام٣١١•١أ٥ةبتتكملالاسفلاينامجإ
rr()٢٩٨.ا~٦())٠١>٨ا١()ا~٩٤.٩٢٦(ل٩٣«د٠٢(اهنعلزاتتملانمتلاهداعإلاسق.:أصقان v,r Vr,'()٢٠٢>8١̀>٢(

VI1م~مرمممر.رمممر~مم~~ر~ر.~~ oY1 yمم•nومم,
)٨٦.٩،~(٣.٩~١٢٠٧.ك٣~١٠>١٦٧٢٨.أ٩٦)٢٦.٨٠١(ةبمتكمئاريغلاعفلاتايطايتحاىفريفتلاىفامم

١١.٢٨٤.٩٦٥م<٨١م٨٨٦٦٢٩.أ٧٥٧أ٧م٨٧٧)٩٠١~..٣٩٨لم٧٦٢ةبمتكفاطاسل~ايفاص

)١.٨٧٩.٧٢ه()امأء<•٥٨٧()١•.٤٢.١١٣()٨ء٩م٩٦ا()٨٢٦م٩١٢(إه٩«١٢٩(ةعوفصلاتابلاطملاىلامجإ
~٢١•9~٩~٦١>٢٤ا(ا٩.٩)٢٠١٩•٢.٤٢.٦٠٨٨«)١.ل٩(ةعرفصلاتابلاطملانهنمتلاةداع(ةصح:أممتان

)ام١٥ه.٧٥٦()٦٧٨.ل(٥()٩٢٢م٢٦٤ل)٥٤٨.٨٧٤()٢٢٤م_٩٢()٢١٩.٢٧١(ةعوفملالابلأطملاىئاص
٠دبكتملاوةمئاقلاتابلاطملايفرينتلايفاص
٧ايجاسإمتيملىتلاو vr)٤٦.ء،٩(ل٢.٥ل٨)٢٣١.٢٨ء(ا٩م)٠ , ! r t)إ٢٧٧._٨٩

------
)١.٤٣٥.لء٩(لاء).٨١١()٩٦٩.٤~٢()٤٩ل.ل١٦()_٦٩م٧٧٢()١٠~.)٩دلةدبكتملاتابلاطملاىفام

٩،١.٢.لاء«٧دد٩.٤ء٤٢٢م)<ا٨٠١م٩،أ٥٨٨.٢١ةلومحلاتادارياىنامجإ
)ا٤٢«~،(١١٢٩.١أ~()٩ل.٢٨٩ل))٩•ا٠٢()٩١<٣٧٢()٩).٠)٤(ةدبكتملاةنومعنافيراصم:أممقأم

)٤٨.٨١ه()٨.ء٩٢(ل٤٦~٩،١٦()٢.٦٩ل()لم_٢٩(إ٩م٦٩١(تلسلافيماصمىفاص

٩.٨٦٩ا«٥٢٨أ.٩ء<٥ما٩~٤~٥.٣٨٩٩٢٩ىرخلاباتتكلاتاداريا
)١٩م٦٧_()٣٦.٤٢ه()١٩~د٢٥()ا٢.٨١<()٢ء.ه)٩(ل١٩.د8٢(ىرخلاباتتللافيراصم:أصقان

)٢٩م٥.٨()٢٥.٨٨٥ل)ا).١٨٥()اام٧١١(لا٩.:٢.()١).ا٦٨(ىرفلاب~افر>اصهىفاص

)ل٢ء.٩..(ء٤ءمدها)١٤٧م.٨٧(٢ا٨.ا0\)٠١د.٨١٨(اTI,!.<ب~اجئاتنىفاص
-----

`٠١»١٠٩٢،>٢~~ىرخلاتاداريلاررامثسلاتا.اربميفأه
)٢٠٢.٩٢٢()،~٩.٩١٢لةيراداوةيمومعفيرامم

,0ةسلللةراسف(حبر ' . f.لءء.ه٢.(٦(



ع.م.شنيمتللةينطولايبظوبأةكرش
ةيلاملاتانايبلابوحتاحاضيا

٢·١٦ربمسيم٣١

نامازنللاولنراطلالابولطملا٢١

ةينوناقلاتابلاطملا
نمةروشمىلعءانب.ةيمابتعلااهلامعأقالحننمضاباضثوتابلاطمىلإ،نينمؤملامظعمعمأقفاوت،هكشلاعضخت
يجراخلاقندتلاتاريدقتلضفألثميصصخمجاردإبةرادلاتماق،ةنقتسمةينوناقةحيصنوةيلخادلابلاطملاةرادإ
.ةيماصتنلارداصملل

تاهازتللاوةبراطلاتايولطملا

اهبظفتحمةيلامفارولناكارثشابنلعثياميفنامازثلا
ةبتتكمريغتارامثتساك

~رصمتاناممنم

نامتثاتاباطخ

.ةيدايتعلالامعلاقايسنمضهلعأنامتئلاناباطخوةيفرصملاتانامضلارادصإمت


