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فككمل رككنلفلحكمتككللحكم رككمملحتركك  ملحليكك ا ل كك لحك ككل لحكمكك   للشككت الحكمت ككملحك ية كنككمل  ةامكك  ل   كك  ل
عشللحكهجل لوميىلنو   ل ذح،للمنثلرنالالع ىلت فملحكموزحالحك ن نملفت  لكه ل  لحخكي للهك ل ك ل

لك تك لحكهجكل ل   هلع ىلحك ريوىلحكم ركمملت ظك مل ةلفكملحك ظلن الوحيل عه ،لف وج اليموت لحتلآءلول
حك كك نملحكككذ لرككلرلحكشككنلحز لحت ركك  ملنهكك  لحنجكك  ل ككولل كك لحكي كك لرللككن لحك ككولوثلحكم رككمملحكث  نككمل
حشككلحةنمليمككال  ظو ككمللتتالع  نككمليجلنلنككمل خ واككملل تككمحتم ككملك شككنلحز للبركك ورلوحرككي لوحك لم ككم
للل ية كنمل.

ل مككوللحك لحرككملحكيككم لحكشككنلحز لكككذككلتكك  لحكلمككثلعكك ل ظلنككملحك تكك  لحكالنةككملفككملف رككممل كك لحك ن
حكلجككوللحكككىللذحال كك هتليكك لنخملفككمحكككىلحللككولف ككوملو    ككمللوخ ي ككمل،لوجكك ءالحك لحرككملله ةركك ي

وةكك لع كج كك لي كككلحكم لككمللولةكك  حكجككذوللحكمتلنككملك مهككوملحك تكك  لفككملحكم رككمملحكنو   نككملةلككملركك لحال
 ةلفككمل كك ىلياككوللككم رككمملحكم نثككملحع كك لحك ركك  ن لو ككوت لحكككىلل تضكك فملحكككىل لحرككمل مهككوملحك تكك  ل

ل كك لوجهككمل ظككللع ككمحكضككوءلع ككىللةككالحك لحركك الحكيككملي  وكككال مهككوملحك تكك  للكتككمل ركك احك ظلنككمل
خ  كك  لحك لمثكك  لحكثكك  ملوحكث كككثل كك للل  ،ولةكك ،لوحثككلل مهككوملحك تكك  لع ككىلحت رلحكةللككملحتجي كك لل

لككك ف او لون يهكككمللل ككك لحك ن للحء ليكككححكم كككملحتوملكةكككلال كككذ ل  لحتوملحك  ككككملح لحك تككك  لل ةككك لول
ل كة  كمللح يهك ء لوليك الل لركاولولحكم ركمملحك ك ك ن للك  لحك تك  لركا للي  وك ك لحكشنلحز لوحك لمثلحكث كث

لحكم مل.
لحكم ملحكث  ملف  لع كج  لحثللحكة وملحكالنةنملوحكجرملوحك وحمرلع كىلحك تك  لفخ  ك  لحك لمكثلفملح  

لح ل مهوملحك ت  لن ة كتل  لمنثل ول)ل مهوملالنةم(.لع ىلحعيل للحتوملك لحرملحكة وملحكالنةنم
لح  لحك لمثلحكث  ملفج ءلك لحرملحكجرملحكالنةمللةّ  ل)لحك ي ت لفملحك ت  (

وي  وك  لفكملحك لمكثلحكث ككثلحك وحمكرلولك تخ ل مك  نملحكملتكملوحكز ك  لو ك لن كيتلع هك ل ك لحثكللع كىل
لحك ت  ل.ل

لنملحكشنلحز لفملحك ت  ل  ر   لحكىلث ثمل ل مثلحتوملي  وك ك لفنكهلوجكو لوفملحكم ملحكث كثل لر  ل ظ
لحك ت  لوحكل لع ىلحك م فلوحنلح لحت كملع ىلحثل الوجو لحك ت  .

وفملحك لمثلحكث  مل لرك  لم ن كملحك تك  لمركرل   ةشكملحكشكنلحز لللحءلحكمت ك ءلوحك متكلن لحكرك ل ن ل
لفملم نملحك ت  ع نهل

ثلحكث كككثلالنةككملحك تكك  لع كك لحكشككنلحز للمرككرلحك رككيون الحكث ثككملحوكهكك لحك تكك  لو  ةشكك  لفككملحك لمكك
لحكالنةملوث  نه لحك  ا ملوحكث كثلحتخلو لحولحك ني فنزن م.

وفنككهلث ثككمللوفككملحكم ككملحكلحلككول لركك  ل ظلنككملحك تكك  لحك جككل لع كك ل كك للحككك ن لحكشككنلحز ل)لحكخكك ء(ل
حكيةلنك لوحك مهكومل.وفكملحك لمكثلحكثك  مل  ةشك  لوجكو لل ل مث،لحتومليم ن لحكخ ءلوالنةيهل  لمنكث

حكخكك ءلو  و  يككهلع كك لحك كك ك ن للوجككو  لوحاكك لفلحك ةلفككملع كك  ملوحك لمككثلحكث كككثلتلركك   لك ةلفككملل و ل
حكشككنلحز لحكة  نككملع ككىلح كككملحكخكك ءلحكة  نككمل.ل  يهنكك  للخ ي ككمليضكك  ال ج وعككمل كك لحك يكك كتلحك ةلفنككمل

 نلحز حكيمليلن لح  كملف رمملحكش



 


