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 كلمة الدكتور مروان احملاسني
 بدمشق رئيس جممع اللغة العربية

 عبد الناصر عسافيف حفل استقبال الدكتور 
 

 أيها السيدات والسادة

شااكنوا ياَ تقاخلتاض عضاٌ عا ا  ححِث طِتث لمن لَتٍَّ دعٌحوا وحضر لِ

ُادل   ممنواا  حماٌعً عإاٍ جهخاجاى تلنإماَ تليزُار ياَ تل ار  ، جدُد

 تلاذي يٌ تلدنخٌك عتد تلواصار عااا  وتلوحٌ وتألقالِب تلإيٌُث تلمناصرة.

ُوضا  جلاٍ  سقااث تًارت جلاٍ ، حخّرج يَ جا نث د شق وهاض تلدنخٌكته يًِاا

وناهاج ووض  ممال لياٌي ياَ تلناال  ، تلٌجٌد كت   ا ُلاكب كرهاً  ان تلز اا 

وكاد ةارار ، وجعادحًاا جلاٍ وجادت  وةوا ًاا، وهشئ لإحفاا  عإاٍ تلإياث، تلنرةَ

ةند تهطاق  تلوًضاث تلنرةِاث لمناصرة ت سقاٌه ةك  جّد تعهفخاح عإٍ تلحدتثث 

 تلخَ لإفًا عًد تلخوٌُر تألوكةَ.تلمناصرة 

كا ق تلإياث تلنرةِاث إٍ يً  دعوهحن تلٌِم هنخلد و   ًام تلمممل حرحكز 

وياَ جُ ااض ، تلخَ ُمكن و  ُُنِوَوا تلخنّمُق يًِا عإٍ تلاِر يَ  ًمخوا تلكترى

لوُنِد جلًِا ، ليخوا جلٍ تحخٌتء حٌطِن تلنإٌم يَ طِّات  خزوهًا تلإيٌي تلفرُد

  ٌكنًا تلنالمَ يَ حدتثث قرُنث تلخطٌك.

لاثً حمإخًاا جلِواا ولِااج لياثً عخِ، جّ  تلإيث تلنرةِاث لياثٌ عرُلاث كدُماث



 723 حفل اشتكبال الدنتور عبد الياصر عصاف

٤ٌُخ ١٦ٮ٩ةت ٩ْة٦٭ة ث٢ إ٩٭ة ٣٘ػح ٦ػةز ؿ ٩ْة٦٭ػة ، ٔٮ وٙ  ٣ذةرٱغ ثٕؽ عف ٔ

٦ؿدجُةن ثة٧٣عٌؿ٠ةت  ٵو٤ٲح  ٣ذٰ دكٲٌؿ  ٤٣٘ةت: ك٬ٰ دٝح  ٣ذٮوػٲٙ  ٣ػؾ٬٪ٰ 

٤ٔػٯ ٦ؼػـكف  ثةٹٔذ٧ػةد، كوٮٹن إ٣ٯ  ٣ٛ٭٥، كظك٨ قجٟ  ٣ٕجةر ، ٣ٶ٣ٛةظ

ٮ٣ٲذ٫و ذ٣ػٟ عف ٬٪ػةؾ ٔػؽد ن ٦ػ٨ ٦ذ٪ة٬ٲةن ٚػٰ د٪ٮٔػ٫ كمػ٣٧٘ٮم ٱ١ةد ٱ١ٮف ٹ

ك قذٛةدت ،  ٤٣٘ةت  ٵكرثٲح ٝؽ دنٌؿثخ ٔ٪ةوؿ ٣٘حو ٔة٧٣ٲح َةٗٲح ٰٚ ز٦ةف ٦ة

٦ٕذ٧ػؽ ن ، ٷدػة٣ػ٫ ٚػٰ  ٩ٛذةظ٭ػة  ٤٣٘ػٮم، ٧ٌ٦ة ٱع٧ػ٢  ٧٣ٕ٪ػٯ ٦ػ٨ عصـ ا٭ػة

ٲػػؽ دؿ٠ٲػػت ع٣ٛةّ٭ػػة ثإد٦ػػةج  ٣ٕ٪ةوػػؿ  ٣٘ؿٱجػػح ٚػػٰ  ػىةاىػػ٭ة  ٷ٣ىػػةٝٲح ٣ذٕي

 ٣ذػػٰ ، ٜ ك ٤٣ٮ ظػػٜ  ٣ٺدٲ٪ٲػػح ك ٷٗؿٱٞٲػػحك٬ػػٰ  ٣كػػٮ ث، ٦٪٤ُٞػػةت ع٣ٛةّ٭ػػة

عوػجعخ عصـ م٬ػة ١٦ٌٮ٩ػةتو ٦كػذٞؿ ن ٣ذٮًػٲط ٦ٕ٪ػٯ  ٵ٣ٛػةظ ٚػٰ  ٤٣٘ػػةت 

ؿ ٠كٲجٮٱ٫ ك ٣ؼ٤ٲ٢ ثػ٨ ٧٠ة ظ٤٤٭ة  ٤٣٘ٮٱٮف  ٵيكى ،  ٵكرثٲحو كع٦ة  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح

ك٬ٰ ٧٤ٔٲحي  ٣ذ١ٮٱ٨ ثةقذ٪ةد٬ة ، ٚ٭ٰ ٣٘ح ٱع٧١٭ة  ٧٣٪ُٜ ثأدؽ ٝٮ ٩ٲ٪٫، عظ٧ؽ

  ٣ؿٱةًٲح  ٣ٮ ًعح ٰٚ إثؽ ؿ  ٣عؿكؼ كدىؿٱٙ  ٵٕٚةؿوإ٣ٯ  ٵقف 

كعف ، ك٬ؾ  ٦ة ٱض٤ٕ٪ة ٩ؿٚي عٝٮ ؿ ٨٦ ٱيىٌؿكف ٤ٔٯ عف ٣٘ذ٪ة ٝؽ مػةػخ

٬ة ٱىعٮؿ دكف د١ٌ٧٪٭ة ٨٦  ٣ذضةك. ٦ٓ ٦ذ٤ُجةت  ٣عؽ زح كٱػٌؽٔٮف ع٩٭ػة ، ٩عٮى

٣ٲكخ ٝةدر ن ٤ٔٯ د٤جٲح ظةصةد٪ػة  ٣ٲىٍٮ٦ٲػح  ٧٣ٮوػٮٚح ث٧ىػ٤ُعةتو « كعٝذجف»

ك٬ٮ ٦ؽل دأزٲؿ  ٤٣٘ح ٰٚ  ٢ٕٞ٣ »، كذ٣ٟ إًةٚح إ٣ٯ  قذٛكةر آػؿ، ٪٭ةٗؿٱجح ٔ

٫ ٝةا٤ٲ٨: ٦ة ٬ٮ ٦ؽل دأزٲؿ  ٢ٕٞ٣ ، «ك ٣ك٤ٮؾ  ٣جنؿم ك٬ٮ دكةمؿ ٱضت ١ٔكي

 ٰٚ  ٤٣٘ح؟و

 ٣ذػٰ ، كٝؽ كو٢ ثٌٕ٭٥ إ٣ٯ دنجٲ٫  ٤٣٘ػح  ٣ٕؿثٲػح  ٣ٲػٮـ ث٤٘ػح م١كػجٲؿ

ـٱػػح  ٣ٞػػؿكف ٤١٩ٲإك١٣ػػ٨ عٱػػ٨ ، ٱٞٮ٣ػػٮف إ٩٭ػػة عوػػجعخ ٣٘ػػحن ٹ ٱٛ٭٧٭ػػة عظػػؽه 

ك٦ػة ز ؿ مػٕؿي٬ة ٚػٰ ،  ٣ٮقُٯ ٨٦ ٣٘حو د٘ٮص صؾكر٬ة ٰٚ ع٧ٔػةؽ  ٣ذػةرٱغ

ـٌ  ك ١٣ؿ ٦ح؟و، صة٤٬ٲذ٭ة دذٶٵ ٚٲ٫ ٩ٛعةت  ٧٣نةٔؿ  ٷ٩كة٩ٲح  كوٛعةت  ٣ٕ
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ك٬ٰ ٣٘ح  قذعٮذت ٰٚ َٲٌةت ٩ْة٦٭ػة  ٤٣٘ػٮم ٤ٔػٯ ٦٪٤ُٞػةت  ٤ٕ٣ػٮـ 

٤ٚكػٰٛ كدٕجٲػؿ  ٧ة كو٢ إ٣ػٯ عكرثػة ٦ػ٨ ١ٚػؿك ٤٣ج٪ةت  ٣ٞةٔؽٱح ٣ً ،  ٣ذضؿٱجٲح

ظذٯ د١٧٪خ ٦ػ٨  قػذ٪جةط ٤ٔٮ٦٭ػة ٦ػ٨ د٤ػٟ  ١٣ذػت  ٣ٕؿثٲػح  ٣ذػٰ ، رٱةًٰ

 ديؿص٧خ إ٣ٯ  ٤٣٘ةت  ٵكرثٲحو

ثؽ ٣٪ة ٦ػ٨  ٣ٞػٮؿ إف ٦سػ٢ ٬ػؾق  ٣ذٌؿ٬ػةت ٹ د٧ػٌف  ٤٣٘ػح  ٣ٕؿثٲػح ٚػٰ  ٹ

ك٩ٛؼؿ ثة٩ذ٧ةا٪ػة ثٮ قػُذ٭ة إ٣ػٯ ظٌػةر و دضةكثػخ ٦ػٓ ، ظٞةاٞ٭ة ٧٠ة ٩ٕٲن٭ة

 ٬ػة ٦ذ٤ُجػةًت ٮي عٍ ةٔذ٧ةد٬ػة ٣٘ػحن ٦ذ١ة٤٦ػحن ٱعذػؿـ ٩ى ث، ٦ذ٤ُجةت  ٢ٕٞ٣  ٣جنػؿم

كٝؽ ٔؿٚذ٥ د٤ٟ  ٣ذكةمٹت  ٣ذٰ د رت ثػٲ٨ ٦ػؽ رس  ٣٪عػٮ ،  ٢ٕٞ٣  ٷ٩كة٩ٰ

 ظٮؿ ًؿكر  دٮًٲط  ٣ٕة٢٦ ٰٚ  ٣ٮّةاٙ  ٣٪عٮٱحو

٣ػػؾ  ٱضػػت ٤ٔٲ٪ػػة  ٣ذىػػؽم ٧٣ػػة ٱعػػٲٍ ث٪ػػة ٦ػػ٨ آر ل  ٩٭ـ ٦ٲػػح ٹ د١ذٛػػٰ 

 دٕػؿؼ ٦ػ٨ ٦ٮ زٱ٪٭ػة إٹ ثػ٢ دؿد٧ػٰ ٚػٰ عظٌػةف ٣٘ػةتو ٹ، ث٧٭ةص٧ح ٣٘ذ٪ػة

ٜو ٧٤ٔػٰ ٬ػٮ إ٩ذػةج  ١ٛ٣ػؿ  ٷ٩كػة٩ٰ،  ٤ٞ٣ٲ٢ ك٣ػٲف إ٩ذػةج ، كدجٞٯ ٦٘ذٌؿ  ثجؿٱ

  ٤٣٘ةت  ٵص٪جٲحو

، إٌف ٦ض٧ٕ٪ة ٱؿٚي عف ديعنؿ ع٧ٔة٫٣ ٚٲ٧ة ٱكػ٧ٌٮ٫٩ دُػٮٱؿ  ٤٣٘ػح  ٣ٕؿثٲػح

 ٣ؾم ٱ٨١٧  ػذـ ٫٣ ثأ٫٩ دنٮٱ٫ه ٣٪عًٮ٬ة كإقٞةطه ٧٣ة دذ٧ٲـ ث٫ ٨٦ دٝػةاٜ دػؽٚٓ 

عك ٦ة دؼذه ث٫ ٨٦ كًػٮًح إٔػؿ .و ، ٠ى٪يٮف  ٣٪كٮ  ٦سٺن ،  ٣ؼُة.  ٤٣جف ٨ٔ

كق٭ٮ٣ًح  ٹمذٞةؽ  ٧٣ٛذػٮح ٤ٔػٯ دٮ٣ٲػؽ  ٵ٣ٛػةظ ، ٱعٌؽد  ٣ٕٺٝح ثٲ٨  ٵ٣ٛةظ

  ٣نةرظح ٧٤٣ٕة٩ٰ ثؿ٥ٗ دٕؽد ٦ضةٹت  قذ٧ٕة٣٭ةو

عم ٚػػذط  ٵثػػٮ . ، إٌف ٦كػػةر٩ة ٬ػػٮ ٦كػػةره صػػةده ٣ذعػػؽٱر  ٤٣٘ػػح  ٣ٕؿثٲػػح

ثؿ٥ٗ ٦ة ٱٕذؿم د٤ٟ  ٣ػؿكح ٦ػ٨ وػؿٔةت ، ٣ؿكح  ٣ٕىؿ ٧٣ؤدٱح إ٣ٯ دٌٛ٭٧٭ة 

ـٌ ت  ٣ذػٰ ٦ػة ، ٣ٲىك٭٢ دُةثٜ ٣٘ذ٪ة ٦ٓ ٦٪ذضةت  ٣عؽ زػح  ٧٤ٕ٣ٲػح ك ٣ذٞ٪ٲػح، ك٬

ؿؽ  ٵقٮ ؽ ك ٵذ٬ةف ث٧ة ديؽػ٫٤ إ٣ٯ ظٲةد٪ة  ٣ٲٮ٦ٲحو  ٚذبخ د٘ي
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إٌف ٬ؾ   ٣ذعؽٱر ٬ٮ ٦ة د٭ؽؼ إ٣ٲػ٫  ٧٣ٕض٧ػةت  ٧٤ٕ٣ٲػح  ٣ذػٰ عوػؽر٬ة 

ٲطى ٵث٪ةا٪ة عف ٱذؼػةَجٮ  ٚػٰ ٦ضػةؿ  ػذىةوػ٭٥ ث٤٘ػح كذ٣ٟ ثأف ديذ،  ٧٣ض٧ٓ

٣ٕػ٢ٌ د٤ػٟ  ٣عػٮ ر ت ، ٰٚ قػٲةؽ ٦٪ةٝنػةد٭٥  ٧٤ٕ٣ٲػح، ٔؿثٲح وعٲعح ٦ٕجٌؿ 

 د٪ذ٭ٰ إ٣ٯ ٦نةر٠حو ٤٧ٔٲح ٰٚ دٞؽـ  ٤ٕ٣ٮـو

، إٌف ٦ة دذ٧ٲـ ث٫ ٣٘ذ٪ة ٨٦ ٝٮ ٣تى ثً٪ٲٮٱحو ك ردجةطو كزٲٜ ثٲ٨  ٤٣ٛػِ ك ٧٣ٕ٪ػٯ

ذ٭ػة ثٌٛػ٢ ػىةاىػ٭ةك٤ًًٌٝح ٦ة ٚٲ٭ة ٨٦ ٦ٞذؿًةت ٣كة ٔى ػحن ، ٩ٲح ٌَٮ ٘ي ٱض٤ٕ٭ػة ٣

ٌُػ٢ دُةثٞ٭ػة ٦ػٓ ٩ػٮ ٥ّ ، ٚؿٱؽ  ٰٚ ٔة٥٣  ٣ٲٮـ ١ٌػؿ وػٛةل٬ة مػٮ اتي دٕ ٹ دٕي

 ٚ٭ٰ ٨٦ عكقٓ  ٤٣٘ةت  ٣ٕة٧٣ٲح إف ٥٣ د٨١ عكقٕ٭ةو، كدٝح  ٣ذٕجٲؿ،  ٣نٕؿ

 :أٗٓا اىحفو اىهرًٗ

٦٭٧ػػح ٦ض٧ػػٓ  ٤٣٘ػػح  ٣ٕؿثٲػػح دٞذىػػؿ ٤ٔػػٯ ٦ذةثٕػػح  ٱٕذٞػػؽ  ١٣سٲػػؿكف عفٌ 

كع٬ػ٥ ٦ػ٨ ، ٝؽ ٱُؿع ٤ٔٯ ظك٨  ٩ذٞػةل ع٣ٛةّ٭ػة ٤ٯ ٦ةٔذ٧ٕةؿ  ٤٣٘ح ٤٣ذ٪جٲ٫  ق

 ٬ٮ دٲكٲؿ ٝٮ ٔؽ  ٣٪عػٮ  ٣ذػٰ ٱٕذجؿك٩٭ػة وػةر٦حن  ٌعةن ٤ً ٢٠ ذ٣ٟ ك٦ة ٱٕذٞؽك٫٩ ٦ي 

٣ػػؾ  ٚ٭ػػ٥  ٤ٔػػٯ  ٧٣ض٧ٕٲػػٲ٨ إٱضػػةد  ٣كػػج٢ ٣ذكػػ٭ٲ٤٭ةو كعفٌ ، ٭ػػةٱىػػٕت ٚ٭٧ي 

 ك ٩ذٞػةلو ، ٨ ٤ٔٯ ٦٪ةٝنػةت ٚػٰ  ٣٪عػٮ ك ٣ىػؿؼجٲٌ ٪١ى ٱذىٮركف  ٧٣ض٧ٕٲٲ٨ ٦ي 

ٙو ، ٣ٶقة٣ٲت ، عػؽد ٦ٮٕٝػةن ١٣ػ٢ ٣ْٛػح٦ذؽرج ٱي  ٥و ٤ٌ ٣ٶ٣ٛةظ ظكت قي  كدى٪ٲ

 ٰٚ ٦ؿ دت  ٣ٛىةظحو، ك٢١٣ دٕجٲؿ

 ٷ٩ذةج  ٵ٠جػؿ ٧٣ض٧ٕ٪ػة ٬ػٮ ٦ض٧ػٮع د٤ػٟ  ٧٣ٕػةص٥  كظٞٲٞح  ٵ٦ؿ عفٌ 

ك٬ػٰ د٪ٌػٮم ،  ٧٤ٕ٣ٲح  ٣ذٰ عوؽر٬ة  ٧٣ض٧ٓ ٰٚ  ٣كػ٪ٮ ت  ٣ٕنػؿ  ٵػٲػؿ 

 ٧٣ىػػ٤ُعةت  ٧٤ٕ٣ٲػػح ٚػػٰ  ٣ذػػؽرٱف  ٲػػؽي ٤٧ٔػػٰ: دٮظ دعػػخ ٣ػػٮ ل ٦نػػؿكعو 

٤ٔػٯ دػؽرٱف  ىػؿٌ ٦ة د ٦خ قٮرٱح ٬ٰ  ٣ج٤ػؽ  ٣ٕؿثػٰ  ٣ٮظٲػؽ  ٧٣ي ،  ٣ضة٦ٰٕ

 ك٬ٮ ٦نػؿكعه ، كذ٣ٟ ٰٚ صة٦ٕةت ػ٧ف رق٧ٲح، ص٧ٲٓ  ٤ٕ٣ٮـ ثة٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح

 ٧٣ىػ٤ُعةت  ٞػ٢ً   ظٲ٨ ٩ى ثٕؽ ّ٭ٮر ػٺٚةت ظةدٌ، ٚؿًذ٫ ٦ن١ٺت ظٞٲٞٲح
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إذ ّ٭ػػؿت ٦ىػػ٤ُعةت صؽٱػػؽ  ٱؿٱػػؽ ، ٲػػح ٧٤ٕ٣ٲػػح  ٣عؽٱسػػح إ٣ػػٯ  ٤٣٘ػػح  ٣ٕؿث

ي  ًى عوعةث ٦كذ٪ؽٱ٨ إ٣ٯ ٚ٭٧٭٥ ٣٭ة ٨٦ ػٺؿ ٣٘ح  ٣جٺد  ٣ذػٰ عكٚػؽك  ، ٭ة٭ة ٚؿ

كإ٣ػٯ صة٩ػت  ٣ٛؿ٩كػٲح ، إذ دػ٢ دػأزٲؿ  ٵ٧٣ة٩ٲػح إ٣ػٯ صة٩ػت  ٣ؿكقػٲح، إ٣ٲ٭ة

٭ػة إٹ ٔػ٨ َؿٱػٜ ٣ضػةف كٝة٦خ ٦نةد ت ظٞٲٞٲح ٥٣ ٱ١٧ػ٨ ظ٤ُّ ، ك ٷ٤١٩ٲـٱح

٭ة َّٛ ى٣ ، ًٮف ٦ٲٮ٣٭٥ ٤ٔٯ ٣ض٪ػح دٌػ٥ ص٧ٲػٓ  ٣٪ـٔػةتٕؿً د ٱى  ٧٣ض٧ٓ ٨٦ عٚؿ  ع

 ٢١٣ ٦ى٤ُطو ٔؿثٰ ك ًطو  ىٮ  إ٣ٯ إٱضةد ٦ٞةث٢و ٣ٲؼ٤ي 

 كٝؽ عوؽر ٦ض٧ٕ٪ة  ٧٣ٕةص٥  ٧٤ٕ٣ٲح ٰٚ  ٧٣ٮًٮٔةت  ٣ذة٣ٲح:

، ٤ٔٮـ  ٣عٲة   ٣٪جةدٲح  ٣ـر ٔػح، ٤ٔٮـ  ٣عٲة   ٣عٲٮ ٩ٲح،  ٣ٛٲـٱةل،  ١٣ٲ٧ٲةل»

ك٩عػػ٨ ٚػػٰ ، «نػػٕةر ٔػػ٨ ثٕػػؽقذ ٹ ، ٣ؿٱةًػػٲةت،  ٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲػػح،  ٣ضٲٮ٣ٮصٲػػة

 وك قذ٧١ةؿ ٦ٕض٥ ع٣ٛةظ  ٣عٌةر ، َؿٱٞ٪ة إ٣ٯ إوؽ ر ٦ٕض٥ ٤ٕ٤٣ٮـ  ٣جٲبٲح

 ٵَجػةل  ٚٞػؽ قػجٜ  دعػةدي، كع٦ة  ٧٣ٕض٥  ٧٣ٮظؽ ٧٤٣ىػ٤ُعةت  ٣ُجٲػح

ٕى  ٰ ٔػ٨ َؿٱػٜ ًػة٧٪ة ٰٚ إوؽ رق ٰٚ  ٣كػجٕٲ٪ٲةت ٦ػ٨  ٣ٞػؿف  ٣ ٣ٕؿ. ٦ض٧

  ٣ػؿاٲفى  ٠ػةفك، رظ٧ػ٫  : قػجط ٣ض٪ح ٱؿعق٭ة عقذةذ٩ة  ١٣جٲؿ  ٣ؽ٠ذٮر ظكػ٪ٰ

َٮٱ٤ػح ٝجػ٢  كقة٧٬٪ة ٚٲ٭ة ع٩ة كز٦ٲ٤ٰ ٬ٲس٥  ٣ؼٲػةط قػ٪ٮ تو ،  ٣ؿ ثٓ ٧٣ض٧ٕ٪ة

 ل ٨٦ ٦ىؿ ك ٣ٕؿ ؽوإ٣ٯ صة٩ت ٦ض٧ٕٲٲ٨ عصٌٺ ، دػٮ٣٪ة إ٣ٯ  ٧٣ض٧ٓ

دٹٹت جذ١ػؿ ٬ػٮ ٦ٕضػ٥ دٹ٣ٰ ٦ي   ٧٣ٕةص٥ ثذعٌٲؿ ٦ٕض٥و  ٞٮـ  ٣ٲٮـ ٣ض٪حي دك

ٙى  ٧٣ػة دذ٧ذػٓ  ةن إزجةدػ،  ٵ٣ٛةظ ٰٚ ص٧ٲٓ ٦ػؽ٣ٮٹد٭ة  ٵث٪ٲح  ٤٣٘ٮٱح، ٩عةكؿ ٚٲ٫ دى٪ٲ

٣ْٛٲح دْ٭ؿ ٰٚ  ٣٪ىٮص ثة٧٣ٕ٪ٯ  ٣ػؾم ٱٛؿًػ٫  ٣كػٲةؽ،  ث٫  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح ٨٦ زؿك و 

ٌَ ، دكف عف ٱؽٔٮ ذ٣ٟ إ٣ٯ عم  ٣ذجةس ٺع ٤ٔػٯ  ٧٣ضػةٹت  ٧٣ؼذ٤ٛػح  ٣ذػٰ ثٕؽ  ٹ

 وػٛةت  ٷ٩كػةفثػة٧٣ٕ٪ٯ  ٤ُ٧٣ػٮ. )عثػٮ .  ٚٲ٭ػة ٱ٨١٧  قذ٧ٕةؿ د٤ػٟ  ٤٣ْٛػح

 (وك ٣عٲٮ ف ك ٣٪جةت ك ٧٣نةٔؿ ك ٣ٕٮ َٙ ك ٵ٦ؿ ض ك ٵدكٱحووو

َػت ك، ثؽ ٨٦ ذ٠ؿ د٤ػٟ  ٤٣ضػةف  ٧٣ؼذىػح ث٧ىػ٤ُعةت  ٷٔػٺـ كٹ
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كع٦ػة ،  ٣ذٰ ٥٣ دى٢ ثٕؽ إ٣ػٯ إد٧ػةـ ع٧ٔة٣٭ػة، ك٤ٔٮـ  ٣جٲبح،  ٵق٪ةف  ٣عؽٱر

٦ػ٨ ،  ٣ؽر قةت  ٤٣٘ٮٱح  ٣ؽٝٲٞح  ٣ذٰ دٞٮـ ث٭ػة ٣ض٪ػح  ٤٣٘ػح  ٣ٕؿثٲػح ك٤ٔٮ٦٭ػة

ٚ٭ػػٰ ،  ٣ضؽٱػػؽ  ٵقػة٣ٲتٶ٣ٛػػةظ ك  ٣نػةإح عك در قػػحو ٣٣ٶػُػػةل عٲطو دىػ

ػؿض ٚٲ٭ػة ٝؿ ر د٭ػة ٤ٔػٯ ػجػؿ ل   ٧٣٪٤ُٜ ٧٣ة ٱٞٲ٫٧  ٧٣ض٧ٓ ٦ػ٨ ٩ػؽك ت دٕي

ٱيؽٔٮف ٧٤٣نةر٠ح ٰٚ ع٧ٔةؿ  ٣٪ؽك  كٱ٪ذ٭ٰ  ٵ٦ؿ ث٭ة ثٕؿً٭ة ٤ٔٯ ٦ػؤد٧ؿ ت 

  دعةد  ٧٣ضة٦ٓ  ٣ٕؿثٲح ٷٱىة٣٭ة إ٣ٯ إٝؿ ر ٩٭ةاٰو

 :رًٗأٗٓا اىحفو اىه

 ٚػٰ ٹ ٱكٕ٪ة إٹ عف ٩نػ١ؿ  ٤٣٘ػٮٱٲ٨ ٦ػ٨ عٌٔػةل  ٧٣ض٧ػٓ ٧٣نػةر٠ذ٭٥

٧٣كةٔؽ   ٧٣ؼذىٲ٨ ٤ٔػٯ  ٩ذٞػةل عٌٚػ٢  ٧٣ٞػةثٺت ، ع٧ٔةؿ  ٤٣ضةف  ٧٤ٕ٣ٲح

دٛكػػٲؿ ن ك ًػػعةن ٧٣ػػة  ـ  ٧٣ؼذىػػٮفٞػػؽٌ ثٕػػؽ عف ٱي ، ٧٤٣ىػػ٤ُعةت  ٧٣ٕؿكًػػح

 ٰٚ  ٤٣٘ح  ٵص٪جٲحو ٱذ٧ٌ٪٫  ٧٣ى٤ُط  ٵص٪جٰ ٨٦ ٦ٕةفو 

٠ذٮر ٔجؽ  ٣٪ةوؿ ٔكةؼ مػؿٱ١ةن ٚػٰ  ٤٣ضػةف  ٧٤ٕ٣ٲػح ك٩ع٨ ٩ؿظت ثة٣ؽ

 ٣٪كذٛٲؽ ٨٦ ػجؿ د٫و

كٝؽ ٤َج٪ة إ٣ٯ  ٵقذةذ ٦ؿك ف  ٣جٮ . ٌٔػٮ  ٧٣ض٧ػٓ عف ٱجكػٍ ع٦ػة٥١٦ 

ٌٰ  ٧٣ؤٌقف  ٣نػٲغ ،  ٣كٲؿ   ٧٤ٕ٣ٲح ٣ـ٦ٲ٤٪ة  ٣ضؽٱؽ  ٣ؾم قٲذ٥ٌ٤١ ٨ٔ  ٧٣ض٧ٕ

 ٤ٚٲذ٢ٌٛو ق٤ٲ٥  ٣جؼةرم


