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دعبو ةعفارملاو ، ،  / ررقملا يـضاقلا  ديـسلا  ةسلجلاب  هالتو  هدعأ  يذلا  صيخلتلا  ريقت  عامـسو  قاروألا  عالطالا ع  دـعب   
ذيفنتلا يــضاق  ديــسلا  مدــقت إ  نعاـطلا  نأ  لـصحتت   قاروــألا -  رئاــسو  هـيف  نوـعطملا  مـكحلا  نـم  نيبـي  اــم  ع   - عئاــقولا نإ  ثـيح  .ةــلوادملا 
ذيفنتلا ضرـألا  مقر  ةـسماخلا -  ةـينثلا  ةـقطنم  ةراـمإب د  نئاـكلا  هل  كولمملا  راـقعلا  عـقاولا ع  عيبـلاو  زجحلا  تاءارجا  فـقو  بلطب 

مكحلا بجومب  نعاطلا  دـض  هحلاصل  رداصلا  مكحلا  ذـيفنتل  مدـقت  هدـض  نوعطملا  نأ  لوقلا  نم  دنـس  كلذو ع  .يراـجت   ٢٠٢٠ 
قاروـألاب ةحــضوملاو  هـل  ةــكولمملا  ــاليفلا  زجحلا ع  روكذــملا  ذــيفنتلا  ذــيفنتلا   يــضاق  ررق  دــقو   ٢٠٢٠ مــقر ءادــألا  رمأ  رداـــصلا  
ةـصصخم اهنأل  اهيلع  زجحلا  زوجي  ةـيندملا ال  تاءارجـإلا  نوناـقل  ةـيميظنتلا  ةـحئاللا  نم  ةداـملا ١٠٦  صنل  اـقفو  هن  مغر  اـهل  عيبـلا  تاءارجإ  ذاـختاو 

ةفاــك ءاــغلإب  هرارق  يـــضاقلا  ردــصأ  خــياتبو ٣-٣-٢٠٢٢  .ذــيفنتلا  لاكــشإلا   اذــه  ماــقأ  دــقف  مــث  نــمو  ةــمئاد  ةــماقإ  اــهب  مــيقت  يتــلاو  هترــسأ  نكــسل 
خياتبو يراجت ، ذيفنت  مقر فانئتسالاب  رارقلا  اذـه  هدـض  نوعطملا  فنأتـسا  .بلطلاب  هنع  هونملا  راـقعلا  صوصخب  عيبلا  تاءارجإ 

نعاــطلا  نــعط  .فنأتــسملا  رارقلا  لــحم  ــاليفلا  ذــيفنتلا ع  تاءارجإ  رارمتــساب  رمــالاو  فنأتـــسملا  رارقلا  ءاــغلإب  ةــمكحملا  تــضق   ٢٧-٤-٢٠٢٢
مدــقو هــضقن ، اــهيف  بــلط   ٢٠٢٢ خــياتب ١٧-٥ - ةــمكحملا  هذــه  يدــل  يوعدـــلا  ةرادإ  بــتكم  تــعدوأ  ةفيحـــص  بجوــمب  لــثاملا  زييمتلاــب  مــكحلا  اذـــه 

ريدج نعطلا  نأ  تأر  ةروشم  ةفرغ  ةمكحملاو   وناقلا ، داعيملا  دعب  اهميدقتل  ةـمكحملا  اهنع  تفتلت  عافدـلاب  ةركذـم  هدـض  نوعطملا  يماحم 
.هرظنل ةسلج  تددحف  رظنلاب 

مكاـــحم نـــم  ةرداـــصلا  ماـــكحألا  ضقنلاــــب   اوـــنعطي  نأ  موـــصخلل  نأ - ((  ةــــيندملا ع  تاءارجــــإلا  نوناــــق  نـــم  ةداــــــملا ١٧٣  صنلا   نإ  ثـــــيح   
: - ةـيتآلا لاوحـألا  كـلذو   ةـميقلا  ةردـقم  ريغ  تناـك  وأ  نوناـقلا  اذـهل  ةـيميظنتلا  ةـحئاللا  هددــحت  يتـلا  ىوعدــلل  يميقلا  باـصنلل  ًاـقفو  فاـنئتسالا 

ةدراولا ةداـملا ١٠٦- صنلاو   .ضقنلاـب ،)) نـعطلل  ةـلباق  ريغ  ذــيفنتلا  تاءارجإ  فاـنئتسالا   مكاـحم  نـع  ةرداـصلا  ماـكحألا  نوـكتو   - ٣  -.... ٢ ..... 
ةنـسل مــقر ٥٧  ءارزوــلا  سلجم  رارقب  ةرداــصلا  ةــيندملا  تاءارجــإلا  نوناــقل  ةــيميظنتلا  ةـــحئاللا  نــم  زوــجحلا -" ثلاــثلا "  باــبلا  نــم  نماــثلا  لــصفلاب 

وأ نيدــملل  ًانكــس  دــعُت  يتــلا  رادــلا   - ٢ -........ ١ أـــي : اـــم  زجحلا ع  زوـــجي  ـــال  رخآ ، عيــــشت  يأ  درو   صن  يأـــب  لـــالخإلا  مدـــع  عـــم   )) نأ ٢٠١٨ ع 

ةيكذلا ةيكذلا ماكحألا   ماكحألا

نم 4 ةحفص 1 

( تاراسفتسالا ةماعلا -  ةينورتكلالا  انتامدخ  مكاحم د ( عقوم  لوخدلاب ع  هتحص  نم  ققحتلا  مكنكميو  ًاينورتكلإ  دمتعم  عقوم و  دنتسملا  اذه  * 



ناـكو ةــنوهرم  اـهيف  ةــعئاشلا  ةــصحلا  وأ  رادــلا  تناـك  اذإ  ـالإ  هتاـفو  ةــلاح  ًاعرــش   مهلوـعي  نيذــلا  هباـقأ  نـم  هـعم  نكــسي  ناـك  نـمو  هـيلع  موـكحملا 
ةرقفلا اــهيلع   صوــصنملا  ذـــيفنتلا  تاءارجإ  ةرداــصلا   ماــكحألا  ةراــبع  نأ  لدـــي ع  .نيدـــلاب ))  ءاــفولل  هزجح  زوــجيف  اـــهنمث  نــع  ًائـــشان  نيدـــلا 

ذيفنت لــيبس  ذــيفنتلا   يــضاق  اهذــختي  يتـلا  تاءارجــإلا  يهو  ذــيفنتلا ،  تاءارجإ  ردــصت   يتــلا  كــلت  يه  ركذــلا  ةــفلاس  ةداـملا ١٧٣  نـم  ةــثلاثلا 
طاـــني يتـــلا  تاءارجـــإلا  نـــم  تـــحب  ءارجإ  بـــصنت ع  يتـــلا  تاـــعزانملا  ينعت  اـــمنإ  ةـــباثملا  هذـــهب  يهو  ًاربـــج ، ةـــيذيفنتلا  تادنــــسلا  رئاـــسو  ماـــكحألا 

تاــعزانملا لــصفلاك   تاءارجــإلا  هذـــه  نــم  يأ  ذاــختا  لــبق  هرفاوــت  نــيعتي  وناــق  عــقاوب  قــلعتت  يتــلا  تاـــعزانملا  اـــمأ  اـــهذاختا ، ذـــيفنتلا  يـــضاقب 
طورــــشلا رفاوـــتب  كــــلذو  هـــيلع  موـــكحملا  وأ  نيدــــملل  ًانكــــس  دــــعُت  يتـــلا  رادــــلا  عيبـــلا ع  تاءارجإ  ذاــــختاب  ذــــيفنتلاو  زجحلا  زاوـــج  ىدــــمب  ةــــقلعتملا 

يـــضاق نــم  اــهيف  ةرداــصلا  ماــكحألا  نإــف  ركذــلا  ةـــفلاس  ةـــيندملا  تاءارجــإلا  نوناــقل  ةـــيميظنتلا  ةـــحئاللا  نــم   ٢  / ةداــــملا ١٠٦ اــــهيلع   صوـــصنملا 
امنإو اـهتاذ  ذــيفنتلا  تاءارجإ  نأـش  ةرداـص   اـهتقيقح  دــعُت   ـال  اـهنأل  اـهيلإ  راـشملا  ةداـملا ١٧٣/٣  اـهتنع  يتـلا  ماـكحإلا  لـيبق  نـم  دـعُت  ـال  ذـيفنتلا 
املو يذيفنتلا ، ءارجألا  ذاختا  بلطل  هضفر  وأ  ذيفنتلا  يـضاق  ةباجتـسا  ىدم  اهيف  لصفلا  ةجيتن  فقوتي  ةقباس  ةـلأسم  نع  عازن  ةيفـصت  نأش   
زجحلا ع حـصي  يكل  اهيلإ - راشملا   - ًاطورـش تمظتنا  دـق  ركذـلا  ةـفلاس  ةـيندملا  تاءارجـإلا  نوناـقل  ةـيميظنتلا  ةـحئاللا  نم   ٢  / ةداـملا ١٠٦ تناـك 
كـلذ  ردـصي   اـم  نإـف  اـهرفاوت ،  نـم  قـقحتلا  دـعب  ـالإ  اـهيلع  ذـيفنتلاو  زجحلاـب  رمـألا  زوـجي  ـالو  هـيلع  موـكحملا  وأ  نيدــملل  ًانكــس  دــعُت  يتـلا  رادــلا 
ليبق نم  دعُت  الو  زجحلاب  رمألا  رودـص  لبق  اهرفاوت  نيعتي  ةـقباس  ةـلأسم  لوح  عازن  ةيفـصت  نأش  تحب   وناق  عقاوب  قلعتت  ًاماكحأ  اهتقيقح 

امل .زييمتلا  قيطب  اهنأشب  رداصلا  مكحلا  نعطلا   زوجي  امب  اهتاذ ،  ذيفنتلا  تاءارجإ  نأش  ركذـلا   ةـفلاس  ةداملا ٣/١٧٣  اهينعت  يتلا  ماـكحألا 
ذاـختا ىدــم  فـقوتي  ثـيح  ًـالوأ  هتيفــصت  نـيعتي  قباـس  وناـق  عـقاوب  قـلعتت  هـيف  نوـعطملا  مـكحلا  اــهنأشب  ردــص  يتـلا  ةــعزانملا  تناــكو  كــلذ  ناــك 

ةحئــاللا نـم  ةداــملا ١٠٦/٢  اــهيلع  تـصن  يتــلا  طورــشلا  رفاوــت  ىدــمب  قــلعتت  يهو  ةــعقاولا  كــلت  لــصفلا   هــيلإ  لوؤــي  اــم  ذــيفنتلا ع  تاءارجإ 
ةداـملا ١٧٣/٣ اـهينعت  يتـلا  ماـكحألا  لـيبق  نم  نوـكي  ـال  هيف  نوـعطملا  مكحلا  نإـف  مث  نمو  ركذـلا ،- ةـفلاس   - ةـيندملا تاءارجـإلا  نوناـقل  ةـيميظنتلا 

ً.ازئاج هيف  زييمتلاب  نعطلا  نوكيف  ةيندملا  تاءارجإلا  نوناق  نم 
.ةيلكشلا هعاضوأ  وتسا  نعطلا  نإ  ثيحو   

لالدتــسالا داــسفلاو   بيبــستلا  روـصقلاو   هقيبــطت  أــطخلاو   نوناــقلا  هفلاــخم  هـيف  نوـعطملا  مـكحلا  نعاــطلا ع  هاــعني  اــمم  نإ  ثـيحو   
ذيفنتلا تاءارجإ  رارمتــساب  رمـألاو  يعادــتلا  لـحم  ـاليفلا  عـيب  تاءارجإ  ءاـغلإب  رداـصلا  فنأتــسملا  رارقلا  ءاــغلإب  يــضق  ذإ  قاروــألاب  تباــثلا  ةــفلاخمو 

ةــقطنم د رخأ   نكــس  هـل  دــجوي  هنــأل  اعرــش  مهلوـعي  نيذــلا  هباــقأو  نعاــطلا  نكــسل  حاــتملا  دــيحولا  نكــسملا  يه  تـسيل  اــهنأ  ةــلوقمب  اــهيلع 
ةيميظنتلا ةـحئاللا  نم  ( ١٠٦  ) مقر ةداملا  صنل  اقفو  هنأ  نيح  هيف   شيعلل  نكـسملا  كـلذ  ةيحالـص  مدـع  لدـي ع  اـمم  قاروـألا  تلخو  اـنيام 

تباثلا ناكو  نيعلا  هذه  عقاولا ع  زجحلا  ءاغلإ  بجوي  هدض  ذفنمك  هباقأ  وأ  نعاطلا  نم  نيعلا  لامعتسا  درجم  نأ  ةيندملا  تاءارجإلا  نوناقل 
اليفلاــب ةــقلعتم  نيمأــت  ةــقيثوو  هاــيملاو  ءاــبهكلا  كالهتــسا  دادــس  ريتاوــف  اــهنمو  عوــضوملا  ةــمكحم  ماــمأ  نعاــطلا  نــم  ةــمدقملا  تادنتـــسملا  نــم 

وهو نعاـطلا  نباو  ةـجوز  اـهب  نكـسي  ـاليفلا  هذـه  نأ  ـاليفلاب  ةـصاخ  تادـعمو  تاودأ  ءارـش  ريتاوفو  ـاليفلا  ةقحتـسملا ع  تامدـخلا  موسر  ريتاوـفو 
ةمكحم مامأ  كسمت  ذإو  اهيلع  زجحلا  نود  انوناق  لوحي  يذلا  رمألا  وهو  اليفلا  كلتل  اهذاختاب  ذيفنتلا  يضاق  رمأ  يتلا  ةنياعملا  نم  اضيأ  تبث  ام 

.هضقن بجوتسيو  هبيعي  امم  وهو  هنع  تفتلا  هيف  نوعطملا  مكحلا  نأ  الإ  هل  ةديؤملا  تادنتسملا  مدقو  يرهوجلا  عافدلا  اذهب  عوضوملا 
نوناـقل ةــيميظنتلا  ةــحئاللا  نـم  ( ١٠٦  ) ةداـــملا صنلا   نأ  ةــــمكحملا - هذــــه  ءاــــضق    – ررقملا نـــم  نأ  كــــلذ  هـــلحم ، يعنلا   اذــــه  نإ  ثـــيحو   

زوـــجي ـــال  رخآ ، عيـــشت  يأ  درو   صن  يأـــب  لـــالخإلا  مدـــع  عـــم   ) هــنأ ةنـــسل ٢٠١٨ ع  ( ٥٧  ) مــقر ءارزوــلا  سلجم  رارقب  ةرداـــصلا  ةـــيندملا  تاءارجـــإلا 
هتافو ةلاح  ًاعرش   مهلوعي  نيذلا  هباقأ  نم  هعم  نكـسي  ناك  نمو  هيلع  موكحملا  وأ  نيدملل  ًانكـس  دعُت  يتلا  رادلا  -٢ -... ١ أي : اـم  زجحلا ع 
رادلا ىنثتسا  عرشملا  نإ  هدافم  .نيدلاب ،).....  ءافولل  هزجح  زوجيف  اهنمث  نع  ًائـشان  نيدلا  ناكو  ةنوهرم  اهيف  ةعئاشلا  ةصحلا  وأ  رادلا  تناك  اذإ  الإ 

هنم هجارخإ  مدـعو  هراد  هئاـقب   هـقحل   ًاـبيلغت  كـلذو  اـهنمث ، نـع  ئـشان  ريغ  هـتمذ  نيدـل   ًءاـفيتسا  اـهيلع  زجحلا  نـم  نيدـملا  نكـسل  ةدـعملا 
ضرغلا اذــهب  ءاــفولل  ةيورــض  نكــسلل  ةدــعُملا  رادــلا  نوـكت  نأ  عرــشملا  طرتــشي  مـلو  هـنمث ، ضئاــف  نـم  نيدــلا  لوـصحلا ع  نئادــلا   قــح  ع 

نم اـهجارخإل  هـل  ًانكــس  اهذــختا  هـنأ  تـبثي  مـلو  هـيلع  ذــيفنتلا  لـبق  لـعفلاب  اهنكــسي  هـنأ  ماداـم  نكــسلل  هتجاـح  نـع  ةدــئاز  ريغو  اهنكــسي  نـمل  رظنلاـب 
ذفني نأ  نئادلل  ناك  هل  نكاسملا  تددعت  نإف  نيدـملل ، دـيحولا  نكـسملا  يه  رادـلا  هذـه  نوكت  نأ  كلذـل  طرتشي  هنأ  الإ  اهيلع ، زجحلا  زئاجلا  لاومألا 

ةيكذلا ةيكذلا ماكحألا   ماكحألا

نم 4 ةحفص 2 

( تاراسفتسالا ةماعلا -  ةينورتكلالا  انتامدخ  مكاحم د ( عقوم  لوخدلاب ع  هتحص  نم  ققحتلا  مكنكميو  ًاينورتكلإ  دمتعم  عقوم و  دنتسملا  اذه  * 



الف مث  نمو  هل ، نكـسمل  نيدملا  ةجاح  نع  ةدـئاز  نوكت  نكاسملا  اب  نأ  نابـسحب  هترـسأو  نيدـملا  نكـسل  صـصخي  اهنم  ًادـحاو  ًانكـسم  الإ  اهيلع 
راــقعلا هذاــختاب  هـنم  لــياحت  نودو  هـيلع  ذــيفنتلا  لــبق  هترــسأو  نيدــملل  دــيحولا  نكــسملا  هــنأ  تــبثي  يذــلا  راــقعلا  زجحلا ع  ةحــصب  لوــقلل  لــحم 

صن حيـــص  عــم  ضراــعتي  كــلذ  نــأل  نكـــسلا ، ضرغب  يفي  لــقأ  نــمثب  رخآ  راـــقع  ءارـــشو  هــعيب  ناـــكمإ  ةـــلوقمب  كـــلذو  هــيلع ، زجحلا  عــنمل  نكـــسم 
وأ نيدملل  ًانكـس  دعت  يتلا  رادـلا  تدعبتـسا  يتلا  ركذـلا  ةـفلاس  ةـيندملا  تاءارجإلا  نوناقل  ةـيميظنتلا  ةـحئاللا  نم  ( ١٠٦  ) ةداـملا نـم  ةـيناثلا  ةرقفلا 

كلذو ةلالدلا  يعطقلا  صنلا  دروم  داهتجالل   غاسم  الو  اهنمث ، نع  ًائشان  نيدلا  ناكو  ةنوهرم  نكت  مل  ام  اهيلع  زجحلا  زاوج  نم  هيلع  موكحملا 
داعبتــسا صنل ع  نكــسلا  ضرغب  يفي  اـم  رادــلا ع  كـلت  رــصقي  نأ  عرــشملا  دارأ  وـلو  ةــيندملا ، تــالماعملا  نوناــق  نـم  ( ١  ) ةداــملا صنب  ًــالمع 

هنماـض نيدـملا  لاوـمأ  لـك  نأ  لـصألا  ناـك  نئلو  هنأ  ررقملا  نمو  اـهيلع ، زجحلا  زاوـج  نم  هـيلع  موـكحملا  وأ  نيدـملل  ًايورـض  ًانكـس  دـعت  يتـلا  رادـلا 
بترتيو ع لاومألا ، ضعب  زجحلا ع  عيقوت  زاوج  مدع  اهردق -  تارابتعال  عرـشملا -  يأر  لصألا  اذه  نم  ًءانثتـسا  هنأ  الإ  نويدـلا ، نم  هيلع  امل 

صنب هـيلع  زجحلا  زوـجي  ـال  لاـم  عـقي ع  يذــلا  زجحلا  نأ  هادؤـم  اـمم  ًاـنوناق ، هـيلع  زجحلا  زوـجي  لاـم  عـقي ع  نأ  زجحلا  ةحــصل  طرتـشي  هـنأ  كــلذ 
قاروألا تباـث   لـصأ  هل  اـمم  هاقتـسم  رـصانع  اـهءاضق ع  ميقت  نأ  عوضوملا  ةـمكحم  نيعتي ع  هنأ  اـضيأ  ررقملا  نمو  ًـالطاب ، ربتعي  نوناـقلا 

همعدي ام  مكحلا ع  ىنبي  ثيحب  ىوعدلا  ةمدقملا   تادنتـسملاو  ةلدألا  تصحم  دـق  اهنأ  هيلع  علطملا  نئمطي  ام  اهمكح ع  لمتـشي  نأو 
عـلطت ع ملو  ةـلدألا  صحفتت  مل  اذإـف  هءاـضق ،  اـهيلع  ىنب  يتـلا  ةـجيتنلا  ًةـيدؤمو إ  ىوعدـلا  عازنلا   عـطقم  ةبـصنم ع  نوـكت  بابـسأ  نـم 
ديفي امب  اهيلع  اـهحرط  يتلا  يرهوجلا  عافدـلا  هجوأ  درت ع  مل  وأ  اهتلالدـب  مصخلا  كـسمت  يتلاو  ىوعدـلا  ةرثؤملاو   اـهل  ةـمدقملا  تادنتـسملا 

روـصقلاو  قاروـألاب  تباـثلا  ةـفلاخمب  اـبوشم  نوـكي  اـهمكح  نإـف  اـهيف  ةـمدقملا  تادنتـسملاو  ةـلدألاب  ىوعدـلا و  عـقاولا   ةـقيقحب  تطاـحأ  اـهنأ 
لحم اليفلا  زجحلا ع  زاوج  مدـعب  فانئتسالا  ةـمكحم  مامأ  هعافد  كسمت   دـق  نعاطلا  نأ  قاروـألا  نم  تباـثلا  ناـكو  كـلذ ، ناـك  اـمل  .بيبستلا 

هءاـضق هيف  نوـعطملا  مكحلا  ماـقأ  ذإو  يعنلا ، هـجو  اـهيلإ   راـشملا  تادنتـسملا  عافدـلا  اذـهل  ادـييأت  مدـقو  هـنباو  هـتجوز  نكـس  رقم  اـهنأل  يعادـتلا 
نعاــطلا يدـــل  نأ  نــم  هــيلإ  بــهذ  اــم  اــهيلع ع  ذـــيفنتلا  تاءارجإ  رارمتـــسالابو   ــاليفلا  كــلتل  عيبــلا  تاءارجإ  ءاــغلإب  ذـــيفنتلا  يـــضاق  رارق  ءاــغلإب 
ذيفنتلا تاءارجا  ءاــغلإل  لــحم  ــال  اــمب  هـيف  شيعلل  نكــسملا  كــلذ  ةيحالــص  مدــع  لدــي ع  اــمم  قاروــالا  تـلخو  اــنيام  ةــقطنم د  رخا   نـكس 

ًادـييأت هنم  ةـمدقملا  تادنتـسملا  ةـلالدلو  نايبلا  فلاـس  نعاـطلا  عافدـل  ضرعي  نأ  نود  هنيدـل ، هدـض  نوعطملا  ءاـضتقال  يعادـتلا  لـحم  ـاليفلا  ع 
اذــهل هـضقن  بجوــي  اــمب  بيبــستلا  روصقلاــب   ًاــبوشم  نوــكي  هنإــف  يوعدــلا  يأرلا   هـجو  حــص - نإ   – هــعم ريغتي  دــق  يرهوــج  عاــفد  هــنأ  مــغر  هــل 

.نعطلا هجوأ  اب  ثحبل  ةجاح  نود  هجولا 

بابسألا   بابسألا ةذهلف   ةذهلف
   

هدــــض نوـــعطملا  مازلإـــبو  دــــيدج  نـــم  اـــهيف  يــــضقتل  فاـــنئتسالا  ةــــمكحم  يوعدــــلا إ  ةــــلاحإو  هـــيف  نوـــعطملا  مـــكحلا  ضقنب  ةــــمكحملا  تـــمكح   
.ةاماحملا باعتأ  لباقم  مهرد  يفلأ  غلبمو  تافورصملا 

ةيكذلا ةيكذلا ماكحألا   ماكحألا

نم 4 ةحفص 3 

( تاراسفتسالا ةماعلا -  ةينورتكلالا  انتامدخ  مكاحم د ( عقوم  لوخدلاب ع  هتحص  نم  ققحتلا  مكنكميو  ًاينورتكلإ  دمتعم  عقوم و  دنتسملا  اذه  * 



هب تقطن  يتلا  ةئيهلا  امأ  هيلع ، تعقوو  مكحلا  تردصأو  مكحلل  ىوعدلا  تزجحو  ةـعفارملا  تعمـس  يتلا  يه  مكحلا  اذـه  ردـصب  ةـنيبملا  ةـئيهلا 
.هب قطنلا  ةسلج  رضحم  قفو  ةلكشملا  يهف 

ةيكذلا ةيكذلا ماكحألا   ماكحألا

نم 4 ةحفص 4 

( تاراسفتسالا ةماعلا -  ةينورتكلالا  انتامدخ  مكاحم د ( عقوم  لوخدلاب ع  هتحص  نم  ققحتلا  مكنكميو  ًاينورتكلإ  دمتعم  عقوم و  دنتسملا  اذه  * 


