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 ر                                                        تافيرعتلا :ًالوأ                                                          
 ةيصخشلF عتمتتو ضرغ قيقحتل لقتسم يتاذ نايك اهل رفوتي ،لاومألاو صاخشألا نم ةعومجم :يرابتعالا صخشلا فيرعت -١
 و                                                                                    .تاكرشلاو تاسسؤملاو تائيهلا لثم ،ةينوناقلا

 ةيحالص يسيسأتلا اهدقع وأ ،ةأشنملا ماظن هلوخ نم صاخلا يونعملا صخشلل يماظنلا لثمملF دصقي :يماظنلا لثمملا فيرعت -٢
 ر .)ذيفنتلا ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا نم ٧١/١م( يذيفنتلا ريدملا وأ ،ةرادإلا سلجم سيئرك ،ذيفنتلا لحم عوضوملا يف فرصتلا

 نأشب ءاربخلا ةئيه ةسارد ىلع ةقفاومل^ ه١٢/٥/١٤٣٣ :خيرX )٩٩٩( مقر ءارزولا سلM ةماعلا ةنامألا باطخ يف درو -٣
 و                                                        :يتآلا ةيكرمجلا ناجللا oاضق يف ةيرابتعالا ةيصخشلا ىلع ةبوقعلا هجوت ريرقت
 .ً{رابتعا ًاصخش مأ ايعيبط ًاصخش ناكأ ءاوس ،ًامرجم ًالعف بكترا نم قح يف ةيصخش ةبوقعلا نأ ىلع ديكأتلا :ًالوأ

uيتلا تارارقلا يف مهمكح يف نمو اهيريدم وأ )تاكرشلا( ةيرابتعالا تايصخشلا تارادإ سلاجم ءاسؤر ءامسأ جاردإ زوجي ال :ًاين 
 قفو مهيلع ءاعدالاو مهعم قيقحتلاو مر�ا لعفلل مهنم يأ باكترا ىلع لدت نئارقو ةلدأ دوجو دعب الإ ،ةيكرمجلا ناجللا نم ردصت
 و                                                   .ناجللا كلت مامأ مهسفنأ نع عافدلا نم مهنيكمتو ةيماظنلا تاءارجإلاو لوصألا

uنيلماعلا دحأ اهيف مهتم ةيضقل اهرظن دنع ،)ةكرش( يرابتعا صخش ىلإ ما�الا هيجوت ىلإ ةيكرمجلا ناجللا نم يأ تهجتا اذإ :ًاثل 
                                   .هنع بوني نم وأ هل يماظنلا لثمملا عم قيقحتلل مزلي ام ذاختا ،صخشلا اذه ىلع مكحلا لبق نيعتيف هتحلصمل وأ هيدل
                                    uو                                            )يرابتعالا صخشلا( ةكرشلا ىلع عقت يتلا ت̂وقعلا :ًاين 

                                                                           :ةيلاتلا داوملا يف ةيرابتعالا ةيصخشلا ةبوقع ىلع لاومألا لسغ ةحفاكم ماظن صن -١

 ةداملا يف ةدراولا لاعفألا نم يأ هباسحل وأ همسF بكترا اذإ لاومألا لسغ ةميرج ًابكترم يرابتعالا صخشلا دعُي " :)٣( ةداملا -
 هيلثمم وأ هيف نيلماعلا وأ هيكلام وأ هتارادإ سلاجم ءاضعأو ءاسؤرل ةيئانجلا ةيلوؤسملF لالخإلا مدع عم كلذو ،ماظنلا نم )ةيناثلا(
                                                                                                                                         ."هباسحل وأ همسF فرصتي رخآ يعيبط صخش يأ وأ ،هتFاسح يققدم وأ نيضوفملا

 ةيرابتعا ةفص يذ صخش يأ بَقاعي ،ةيعيبطلا ةفصلا يذ صخشلل ةيئانجلا ةيلوؤسملF لالخإلا مدع عم -١ " :)٣١( ةداملا -
 زوجي -٢ ةميرجلا لحم لاومألا ةميق فعض نع لقت الو يدوعس ل{ر نويلم نيسمخ ىلع ديزت ال ةمارغب لاومألا لسغ ةميرج بكتري
 ،ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةروصب هب هل صخرملا طاشنلF مايقلا نم ةتقؤم وأ ةمئاد ةفصب هعنمب ةيرابتعالا ةفصلا يذ صخشلا ةبقاعم
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 ؟يماظنلا اهلثمم ىلع مأ ةكرشلل ةيرابتعالا ةيصخشلا ىلع ةبوقعلا عقت له
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                                                                                                ."هلامعأ ةيفصتب وأ ،ةتقؤم وأ ةمئاد ةفصب ةميرجلا باكترF اهمادختسا نرتقا يتلا هبتاكم قالغ§ وأ
 و
 الو ل{ر نييالم )ةرشع( ىلع ديزت ال ةمارغب بقاعُي " :نأ ىلع )٤٩( ةداملا يف هليومتو باهرإلا مئارج ةحفاكم ماظن صن -٢

 مئارجلا نم يأ هئالكو وأ هيريدم وأ هيلثمم وأ هيكلام نم يأ بكترا ةيرابتعا ةفص يذ صخش لك ،ل{ر نييالم )ةثالث( نع لقت
 لالخإ نود كلذو ،هباسحل وأ ةيرابتعالا ةفصلا يذ صخشلا مسF ةميرجلا تعقو اذإ ،اهيف مهاس وأ ماظنلا يف اهيلع صوصنملا
 ةتقؤم ةفصب يرابتعالا صخشلا طاشن فاقي§ مكحلا ةصتخملا ةمكحمللو .ةميرجلا بكترم ةيعيبطلا ةفصلا يذ صخشلا ةيلوؤسمب
 نييعتب وأ ،هلامعأ ةيفصتب وأ ،ةتقؤم وأ ةمئاد ةفصب ةميرجلا باكترF اهمادختسا نرتقا يتلا هبتاكم وأ هعورف قالغ§ وأ ،ةمئاد وأ

 ةقفن ىلع هصخلم رشن ىلع صنلا ةبوقعلF رداصلا مكحلا نيمضت زوجي تالاحلا عيمج يفو .تايلمعلاو لاومألا ةرادإل يئاضق سراح
 ىرخأ ةليسو يأ يف هرشن وأ ،هل ةقطنم برقأ يفف ةفيحص هرقم يف نكت مل نإف ،هتماقإ رقم يف ردصت ةيلحم ةفيحص يف هيلع موكحملا
                                                    ".ةيعطقلا ةفصلا مكحلا بستكي نأ دعب الإ رشنلا متي الو ،ةبسانم
 :ةيلاتلا داوملا يف ةيرابتعالا ةيصخشلا ةبوقع ىلع ةيعاعشإلاو ةيوونلا تامادختسالا ىلع ةباقرلا ماظن صن -٣

 اذ صخشلا يفعت ال ماظنلا يف اهيلع صوصنملا مئارجلا نم ةميرج باكترF ةيرابتعا ةفص يذ صخش ةنادإ " :)٢٨( ةداملا -
 ةيلوؤسملا نم -ةيرابتعالا ةفصلا يذ صخشلا كلذ ىدل لوؤسم يأ وأ ًاريدم وأ ةرادإ سلجم وضع ناك ءاوس- ةيعيبطلا ةفصلا
 و                                                                  ".ٍضاغت وأ هنم لامه§ وأ هتقفاومب تمت ةميرجلا كلت نأ تبث اذإ ةقحتسملا ةبوقعلاو

 ةروصب هب هل صخرملا طاشنلF مايقلا نم هتقؤم وأ ةمئاد ةفصب هعنمب ةيرابتعالا ةفصلا يذ صخشلا ةبقاعم زوجي " :)٢٩( ةداملا -
                                 ".هلامعأ ةيفصتب وأ ،هتقؤم وأ ةمئاد ةفصب ةميرجلا باكترF اهمادختسا نرتقا يتلا هتآشنم قالغ§ وأ ،ةرشابم ريغ وأ ةرشابم
 و
                                          uيماظنلا لثمملا ىلع عقت يتلا ت̂وقعلا :ًاثل                                                                                                                       

 يضاق مكح :يذيفنتلا سبحلF دصقي( يذيفنتلا سبحلا ماكحأ يرست " :يلي ام ىلع )٨٦( ةداملا يف ذيفنتلا ماظن صن -١
 يونعملا صخشلل يماظنلا لثمملا ىلع ).ذيفنتلا متي ىتح سبحلا رمتسيو ذيفنتلا نع هدض موكحملا عانتما هل تبث اذإ سبحلF ذيفنتلا
 )٨٦( ةداملا دييقتب ه٢٣/٧/١٤٣٩ :خيرºو ت/١٠٦٦:مقر ميمعت ردص هنأ الإ  "هيبوسنم نم ذيفنتلا ةقاعإ يف ببستملا وأ صاخلا
 ام ىلع ِراس نوكي اهمكحو ،لعف نع ًاعانتما وأ ًالعف ذيفنتلا لحم نوكب ًاديقم يماظنلا لثمملا ىلع يذيفنتلا سبحلا نوكي نأ ىلع
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                                                        .يماظنلا لثمملا دض يذيفنتلا سبحلF ماكحأ نم اهقبس
 ةداملا يف طقف صن ،ه١/١٢/١٤٤٣ خيرºو )١٣٢/م( مقر يكلملا موسرلF رداصلا تاكرشلا ماظن نم )١٣( بابلا -٢
 وأ تاكرشلا ءاردمك ةعيبط صاخشأ ىلإ ههجوتم يهف تFوقعلا يقF امأ ةكرشلا ةبقاعم ىلع - حيرص لكشب - )ق/٢٦٢(
                                                                                                                                 :ةيلاتلا داوملا يف ماظنلا اهيلع صن دقو تFاسحلا يعجارمو نيفصملا وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ

 و                                                                                                         :)٢٦٠( ةداملا -
 ةللضم وأ ةبذاك تامولعم وأ تÂايب اًدمعتم لجس ،فصم وأ تFاسح عجارم وأ ةرادإ سلجم وضع وأ لوؤسم وأ ريدم لك " -أ

 لكشب ةيرهوج ةعقاو ركذ اًدمعتم لفغأ وأ ةكرشلا لام سار ضيفختب ةصاخلا تÂايبلا وأ ريراقت نم هدعي ام وأ ةيلاملا مئاوقلا يف
                                                                                         ."ةقيقحلل فلاخم
 حلاصم دض هنأ ملعي ًالامعتسا تاوصألا وأ تاطلسلا وأ ةكرشلا لاومأ لمعتسي ،ةرادإ سلجم وضع وأ لوؤسم وأ ريدم لك " -ب

  ."...ةكرشلا
 ."...ةكرشلا حلاصم دض هنأ ملعي ًالامعتسا ريغلا ىدل اهقوقح وأ اهلوصأ وأ ةكرشلا لاومأ لمعتسي فصم لك " -ج

 و                                                                                                              :)٢٦١( ةداملا -
 ءانثأ اهفشتكي يتلا تافلاخملا نع ا�رادإ نع ةيلوؤسملا صاخشألا وأ ةزهجألا قيرط نع ةكرشلا غلبي مل تFاسحلل عجارم لك " -أ
 و                                                                                ." ةيئانج تافلاخم اÇأ هل ودبي يتلاو هلمع

 حلاصم رارضإلا لجأ نم تيوصتلا يف ةكرشملا مدع وأ تيوصتلا لباقم اÈ دعو وأ نامض ىلع وأ عفانم ىلع لصح نم لك " -ب
  ."...ةكرشلا

 لجسلا ىدل اهديق تاءارجإ لمكتست مل ةكرشلا ديق لوصحب ماهيإلا ًادصاق ،ةليسو يÊ حرص وأ رشن وأ نلعأ نم لك " -ج
  ."يراجتلا
 و                                           ."هتفيظو مكحب اهيلع علطا يتلا ةكرشلا رارسأ ةصتخملا تاهجلا ريغل ىشفأ ماع فظوم لك " -د
                             ."...ةقيقحلل ًافالخ صاخشأل ءامسأ رشن ىلع ،تFاتتكا بلجو صصحلا مايقأ ءافيتسا لجأ نم لمع نم لك " -ه
 اهماظن وأ ةكرشلا سيسÎ دقع وأ ماظنلا ماكحأ فلاخي امب ةينلا ءوسب ،اهضبق وأ اهعزو وأ دئاوع وأ حFرأ عيزوت ررق نم لك " -و
 و                                                 ."هريرقت يف اهنع غلبي ملو ةفلاخملا كلتب ملع تFاسح عجارم لكو ،ساسألا
 وأ ةينيعلا صصحلا مييقت صخي اميف ،مهريغ نم وأ نيمهاسملا وأ ءاكرشلا نم ةبذاك تÂايب وأ تارارقإ مدق وأ غلF نم لك " -ز
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                                                                                                            ."...كلذب هملع عم اهتميق لماكب ءافولا وأ ،نيمهاسملا نيب مهسألا وأ ءاكرشلا نيب صصحلا عيزوت
 غولبب هملع دنع نيمهاسملا وأ ءاكرشلل ةماعلا ةيعمجلا عدي مل ،تFاسح عجارم وأ ةرادإ سلجم وضع وأ لوؤسم وأ ريدم لك " -ح
 ،                                                                                       ."...ةردقملا دودحلا رئاسخلا

 دصقب ةكرشلا رارسأ نم ارس ىشفأ وأ لغتسا ،فصم وأ تFاسح عجارم وأ ةرادإ سلجم وضع وأ لوؤسم وأ ريدم لك " -ط
                                                                                                                         ."اÈ رارضإلا

 ا�الجسو ا�Fاسحو ا�ادنتسمو ةكرشلا قاروأ ىلع عالطالا يف -ماظنلا مكحب - قح مهل نيذلا لمع ادمع قاعأ نم لك " -ي
 و                                                     ."مهلمع ءادأ نم مهنيكمت نع عنتما وأ ،كلذ يف ببست نم وأ اهقئÐوو
 عئاقو ركذ ًادمع لفغي وأ ةبذاك عئاقو ريراقت نم هدعي اميف اًدمع تبثي ةكرشلا ىلع شيتفتلا لجأ نم نيعم صخش لك " -ك
 و                                                          ."شيتفتلا ةجيتن يف رثؤت نأ اÇأش نم ةيرهوج
 ،                                                                                         :)٢٦٢( ةداملا -
 ةكراشملا نم اًمهاسم وأ اًكيرش عنم نم لكو ،اهداقعنا وأ نيمهاسملا وأ ءاكرشلل ةماعلا ةيعمجلا ةوعد ليطعت يف ببست نم لك" -أ

 ماكحأل اًفالخ ةكرشلا يف همهسأ وأ هصصحب ةطبترملا تيوصتلا قوقحب عتمتلا نم هعنم وأ ،ءاكرشلا وأ نيمهاسملا تايعمج ىدحإ يف
 ."ماظنلا

 ماكحأل اًقفو اهداقعنال ةررقملا ةدملا لالخ داقعنالا ىلإ نيمهاسملا وأ ءاكرشلل ةماعلا ةيعمجلا ةوعد يف هبجاو ِّدؤي مل نم لك" -ب
 ."ماظنلا

 لكو ،ماظنلا يف ةررقملا ماكحألل اًفالخ هيف ةيوضعلF اًعتمتم لظ وأ ةمهاسم ةكرش ةرادإ سلجم يف اًوضع هنييعت لِبق نم لك" -ج
 ."ماظنلا ماكحأل اًقفو اهيلع ضرتعي ملو اÈ اًـملاع ناكو تافلاخملا هذه اهيف عقت ةكرش ةرادإ سلجم وضع
 ةرادإ سلجم وضع لكو ،ماظنلا ماكحأل اًفالخ ضرق وأ نامض ىلع ةكرشلا نم لصح ةمهاسم ةكرش ةرادإ سلجم يف وضع لك " -د
  ."ماظنلا ماكحأل اًقفو اهيلع ضرتعي ملو اÈ اًـملاع ناكو ةفلاخملا هذه اهيف عقت ةكرش
 يف وأ ،اهدوقعو اهلامعأ حيضوتل اهل ةديؤملا تادنتسملاو ةكرشلل ةيبساحملا تالجسلF ظافتحالا يف هبجاو ءادÊ ّلخأ نم لك " -ـه
 ."ماظنلا ماكحأل اًقفو اهعاديإ وأ ةكلمملا يف ةدمتعملا ةيبساحملا ريياعملا قفو ةيلاملا مئاوقلا دادعإ
 ."ماظنلا يف اهيلع صوصنملا قئÐولF ةصتخملا ةهجلا ديوزت يف هبجاو ءادأ يف لمهأ نم لك " -و
 ."ماظنلا ماكحأل اًقفو مهاسملا وأ كيرشلا لوانتم يف ةمزاللا قئÐولا عضو يف هبجاو ءادأ يف لمهأ نم لك " -ز
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 ."ماظنلا ماكحأل اًقفو اهنيودتو تاعامتجالا رضاحم دادعإ يف هبجاو ءادأ يف لمهأ نم لك " -ح
  ."ماظنلا نم )ةرشع ةيناثلا( ةداملا يف ةدراولا تÂايبلا نم يأ جاردإ يف هبجاو ءادأ يف لمهأ نم لك " -ط
 لامعألا كلتب همايق عنمت يتلا بابسألا دوجوب هملع عم اهتلوازم يف رمتسا وأ تFاسحلا عجارم لامعÊ مايقلا لِبق نم لك " -ي
  ."ماظنلا ماكحأل اًقفو
 ديق نع فلخت نم لكو ،ماظنلا ماكحأل اًقفو يراجتلا لجسلا ىدل ةكرشلا ديقب مايقلا نأش يف هبجاو ءادأ يف لمهأ نم لك " -ك
  ."ماظنلا ماكحأل اًقفو يراجتلا لجسلا ىدل ساسألا اهماظن وأ ةكرشلا سيسÎ دقع ليدعت

 قئÐولا وأ اهسيسÎ بلط وأ ةكرشلا قئÐو نم كلذ ريغ وأ ساسألا اهماظن وأ ةكرشلا سيسÎ دقع يف اًدمع تبثأ نم لك " -ل
 لجسلا ىدل اهدّيق وأ قئÐولا كلت عّقو نم لكو ،ماظنلا ماكحأل ةفلاخم وأ ةيقيقح ريغ تÂايب ،بلطلا اذهل ةقفارملا تادنتسملاو
  ."كلذب هملع عم يراجتلا
 دعاوقلاو طباوضلاو طورشلا وأ ةينهملا تاكرشلا طاشنل ةمظنملا طباوضلا فلاخ ةينهم ةكرش يف ةرادإ سلجم وضع وأ ريدم لك " -م
  ."ماظنلا نم )نيتئاملا( ةداملا يف اهيلإ راشملا ةماعلا

 فلاخ ةينهم ةكرش ةرادإ سلجم وضع وأ ريدم لكو ،ماظنلا نم )نيتئاملا دعب ةيناثلا( ةداملا نم )٢( ةرقفلا مكح فلاخ نم لك " -ن
  ."ماظنلا نم )نيتئاملا دعب ةعبارلا( ةداملا مكح
 وأ اهئاكرش نيب نم نوكي نأ نود ةرح ةنهم اهتسرامم لاح يف ةينهم ةكرش يف ديحو كلام وأ ةرادإ سلجم وضع وأ ريدم لك " -س
  ."اهتسرامم يف هل صخرم اهيمهاسم
  ."ماظنلا ماكحأل اًقفو يراجتلا لجسلا ىدل ةيفصتلا ءاهتنا رهشو ديق وأ هنييعت رارق ديق يف هبجاو ّدؤي مل ّفصم لك " -ع
 ."ماظنلا ماكحأل اًقفو اÈ هغالبإ دعب ةبكترملا ةفلاخملا ةجلاعمل ةمزاللا ةيحيحصتلا تاءارجإلا ذاختا يف لمهأ نم لك " -ف
 و                                                           ."ماظنلا يف اهيلع صوصنملا هتابجاوب مقي مل تFاسح عجارم لك" -ص

 
                                                                يماظنلا اهلثمم ىلعو ةكرشلل ةيرابتعالا ةيصخشلا ىلع عقت يتلا ت̂وقعلا :ًاعبار                            

 حئاوللاو ماظنلا ماكحأ قيبطت ِعارت مل لاح يف اهيف لوؤسم وأ ةكرشلا ةبقاعم ىلع )ق/٢٦٢( ةداملا يف تاكرشلا ماظن صن -١
 ءادبإ نود كلذو ،ل{ر فلأ ةئامسمخ )٥٠٠،٠٠( ىلع ديزت ال ةمارغب ةصتخملا ةهجلا اهردصت يتلا تارارقلا وأ طباوضلل لثتمي مل وأ

                                                                                    .كلذل لوقعم ببس
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 ةسماخلا( ةداملا يف صاخ صن هنأش يف دري مل اميف " :يلي ام ىلع )٣٦( ةداملا يف ةيصخشلا ت�ايبلا ةيامح ماظن صن -٢
 ةسمخ( ىلع ديزت ال ةمارغب وأ راذنإلF بَقاعُت ؛رخآ ماظن يف اهيلع صوصنم دشأ ةبوقع ِّيÊ لالخإ نودو ،ماظنلا نم )نيثالثلاو
 وأ ماظنلا ماكحأ نم Ü{أ تفلاخ -ماظنلا ماكحÊ ةلومشم- ةصاخ ةيرابتعا وأ ةيعيبط ةفص تاذ ةيصخش ُّلك ،ل{ر )نييالم
 فعض زواجتت الأ ىلع اهل ىصقألا دحلا زواجت اهيلع بترت ول ىتح ةفلاخملا راركت ةلاح يف ةمارغلا ةبوقع ةفعاضم زوجتو .حئاوللا
 و                                                 ."دحلا اذه
 دحÊ موقي ةيرابتعا وأ ةيعيبط ةفص يذ صخش وأ ،لغشم لك ،ماظنلا ماكحأل اًفلاخم دعي هنأ ىلع تالاصتالا ماظن صن -٣
 و                                                                                .)٣٧( ةداملا يف هيلع صوصنملا لامعألا

 داوملا يف يماظنلا اهلثمم ىلعو ةيرابتعالا ةيصخشلا ىلع عقت يتلا ت̂وقعلا ىلع ةيتامولعملا مئارجلا ةحفاكم ماظن صن -٤
 :ةيلاتلا

 ُّلك ؛ نيتبوقعلا نيتاه ىدح§ وأ ،ل{ر فلأ ةئامسمخ ىلع ديزت ال ةمارغبو ةنس ىلع ديزت ال ةدم نجسلF بقاعي" :)٣( ةداملا -
 و                                                                                ."..ةيتامولعملا مئارجلا نم ً{أ بكتري صخش
 لك ؛نيتبوقعلا نيتاه ىدح§ وأ ،ل{ر ينويلم ىلع ديزت ال ةمارغبو تاونس ثالث ىلع ديزت ال ةدم نجسلF بقاعي" :)٤( ةداملا -
 ،                                                                                   ."...ةيتامولعملا مئارجلا نم ً{أ بكتري صخش
 ؛نيتبوقعلا نيتاه ىدح§ وأ ،ل{ر نييالم ةثالث ىلع ديزت ال ةمارغبو تاونس عبرأ ىلع ديزت ال ةدم نجسلF بقاعي" :)٥( ةداملا -
 ،                                                                                        ."..ةيتامولعملا مئارجلا نم ً{أ بكتري صخش لك
 نيتبوقعلا نيتاه ىدح§ وأ ،ل{ر نييالم ةثالث ىلع ديزت ال ةمارغبو تاونس سمخ ىلع ديزت ال ةدم نجسلF بقاعي " :)٦( ةداملا -
 ،                                                                   ."..ةيتامولعملا مئارجلا نم Ü{أ بكتري صخش ُّلك
 نيتبوقعلا نيتاه ىدح§ وأ ،ل{ر نييالم ةسمخ ىلع ديزت ال ةمارغبو تاونس رشع ىلع ديزت ال ةدم نجسلF بقاعي " :)٧( ةداملا

 ،                                                                     ."...ةيتامولعملا مئارجلا نم Ü{أ بكتري صخش ُّلك
 مئارجلا ةحفاكم ماظن نم )١/١( مقر ةداملا فيرعت بسح يعيبطلا وأ يرابتعالا صخشلا وه داوملا هذه يف صخشلF دوصقملا
 .ةيتامولعملا
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 نأشب ءاربخلا ةئيه ةسارد ىلع ةقفاومل^ ه١٢/٥/١٤٣٣ :خيرX )٩٩٩( مقر ءارزولا سلM ةماعلا ةنامألا باطخ يف درو -٥
 ،                                                        :يتآلا ةيكرمجلا ناجللا oاضق يف ةيرابتعالا ةيصخشلا ىلع ةبوقعلا هجوت ريرقت
uنيلماعلا دحأ اهيف مهتم ةيضقل اهرظن دنع ،)ةكرش( يرابتعا صخش ىلإ ما�الا هيجوت ىلإ ةيكرمجلا ناجللا نم يأ تهجتا اذإ :ًاثل 
                                           .هنع بوني نم وأ هل يماظنلا لثمملا عم قيقحتلل مزلي ام ذاختا ،صخشلا اذه ىلع مكحلا لبق نيعتيف هتحلصمل وأ هيدل


