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 صفحة لغة

 

 

 عن التقىين الشوسي

 ()ٌهٖ اىطفِٖد. أ. 

ا٣كػ٪ح » ( وٛعح ٣٘ٮٱح 2٨ٔ/ج87قجٜ أف ٩نؿت ٣ٰ ٬ؾق ا٧٣ض٤ح )٦ش

٠ذت وٛعح أػػؿل أ. كٝؽ رأٱخ ٨٦ ا٧٣٪ةقت أف «ا٧ٞ٣ؿٱح كا٣ذٞٮٱ٥ ا٣٭ضؿم

 .١ٚة٩خ ٬ؾق ا٣ىٛعح «ا٣ك٪ح ا٣ن٧كٲح كا٣ذٞٮٱ٥ ا٧٣ٲٺدم»٨ٔ 

 ٱٮ٦نة دٞؿٱجنة،  365‚25ا٣ك٪ح ا٣ن٧كٲح دكةكم 

ة + ٱٮـ +  (7÷364)  : أم ٔن  ٱٮـ 5‚25أقجٮ

ٔنة 52    ٱٮـ. 5‚25+ ٱٮـ +  أقجٮ

٦ػسٺن  اىفدتج ك٣ٮٹ ٬ؾا ا٣ٲٮـ )ا٣ـااؽ ٨ٔ اٵقػةثٲٓ( ٣جػؽأت ا٣كػ٪ح ٱػٮـ

ا٣كػ٪ٮات ٠ػة٩ٮف اٵكؿ(، ك٣جػؽأت  39)رأس ا٣ك٪ح( كا٩ذ٭خ ٱػٮـ ا٣ض٧ٕػح )

 ا٣ٺظٞح ٤٠٭ة ٱٮـ ا٣كجخ.

)ا٣كػجخ ٦ػسٺن(.  حتػأ وحِخٓدٖ جدٖ اى٘دٔم ُففدّ «اى٘ٔم»٨١ ثكجت ٬ؾا ك٣

ةٝػػت( أٱػػةـ رؤكس  كدجػػؽأ ا٣كػػ٪ح ا٣ذة٣ٲػػح ٱػػٮـ اٵظػػؽ، أم ٱذ١ػػؿر دىػػٮا٣ٰ )دٕى

 ٵقجٮع قجٕح(.)ٵف أٱةـ ا ـِٔات 7نو ا٣ك٪ٮات 

 4ندو ٱ٪نػأ ٔ٪ػ٫ ٱػٮـه ٠ة٦ػ٢  ٱػٮـ( 5‚25ا٧٣ؾ٠ٮر ) رةع اى٘ٔم «دؿا٥٠»ز٥ إف 

 366نت٘فدث: كٱض٢ٕ ا٣كػ٪ح  ،ٱٮ٦نة( 29)ٚٲىجط  ،ؿ مجةط، ٱٌةؼ إ٣ٯ م٭ـِٔات

 ، كدجؽأ ا٣ك٪ح ا٣ذة٣ٲح ٱٮـ اٷز٪ٲ٨.األضػكد٪ذ٭ٰ ٱٮـ  اىفتج، ٚذجؽأ ٦سٺن ٱٮـ ًٌٗٔا

                                                 

() .ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن 
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ٙ  ٦ػ٨    ضادْدا وغلدؽاحٓاكا٣ك٪ٮات ا١٣جٲكح ٬ٰ ا٣ذٰ ٱٞج٢ ا٣ٕؽد ا٧٣ؤ٣

. ٠2525جٲكح، ك٠ػؾ٣ٟ  9948، 9944، 9945: ٚة٣ك٪ٮات 4ا٣ٞك٧ح ٤ٔٯ 

ا٣ك٪ٲ٨ي أ٦ة 

ؿ٩ٲح ا٣ذٰ ٹ ٱٞج٢ ٔؽد ٦بةد٭ػة كنٹٚ٭ػة ا٣ٞكػ٧ح ٤ٔػٯ   ٞى ٚذ١ػٮف  4ا٣

، كا٣كػػ٪ٮات 2955، 9955، 9855، 9755ثكػػٲُح )ٔةدٱػػح( ٠ة٣كػػ٪ٮات 

 ٠جٲكح! 2455، 2555، 9655

٣ػٮ ٠ة٩ػػخ قػػ٪ٮات ا٣ػػؽ٬ؿ ٤٠٭ػػة  :ك٣ػٮٹ كصػػٮد ا٣كػػ٪ٮات ا١٣جٲكػػح، أم

جٍ ٣ذ١ػؿر دػٮا٣ٰ أٱػةـ ٱٮ٦نػة ثة٣ٌػ ٦365ذ٧ةز٤ح د٧ة٦نة، ك٠ةف ٔؽد أٱػةـ ا٣كػ٪ح 

 ق٪ٮات ٧٠ة ذ٠ؿ٩ة. 7س ا٣ك٪ٮات ٢٠ رؤك

ة أف ٱٮـ  ٛن وىهدَ ٱ٪ـاح ٢٠ ق٪ح إ٣ٯ ا٣ٲٮـ ا٣ػؾم ٱ٤ٲػ٫.  رأس اىفِثرأٱ٪ة ن٩

ا! ًٍ  ْؼا األٌؽ ى٘ؿ دائ

 ٧٣سةؿ:٤ٔٯ قجٲ٢ ا

 .غادٗث ، ٵ٩٭ة ق٪حاإلذَِ٘كا٩ذ٭خ ٱٮـ  اإلذَِ٘ٱٮـ  9997ثؽأت ق٪ح 

 ٱٮـ ا٣سٺزة  9998كثؽأت ق٪ح 

 ٱٮـ اٵرثٕة  9999أت ق٪ح ثؽك

 .اىشٍػثا٩ذ٭خ ٱٮـ  نت٘فثك٬ٰ  ،ٱٮـ ا٣ؼ٧ٲف 9925كثؽأت ق٪ح 

 ٱٮـ ا٣كجخ، ك٣ٲف ا٣ض٧ٕح! 9929٪ح ٚجؽأت ق

 ٱٮـ اٵظؽ.  9922كثؽأت ق٪ح 

ة إًةٚٲًّة )ٔ٪ؽ ا٣ك٭٥( ٣ػؿأس ا٣كػ٪ح، ٝػؽرق ٱػٮـ كاظػؽ ثكػجت  ٩ٺظِ ا٩ـٱةظن

                                                 

()  ىحي ٠ض٧ٓ ا٧٣ؾ٠ٌؿ ا٣كة٥٣ ٚٲٞةؿ: ًق٪ي٪ ، كديعؾؼ ا٣٪ٮف ٣ٸًػةٚح.ديض٧ٓ ا٣ك  كٚػٰ  ٮفى كًق٪ٲ٨ى

حو دىسجيخي ا٣ٲة ي ٰٚ اٵظٮاؿ ٤٠ ٭ة ) ا٣ٌؿٚٓ كا٣٪ٌىت كا٣ضؿٌ  ٘ي ض٢ٕ ا٣٪ٮف ظػؿؼ إٔػؿاب كدي  ،(٣

في ٰٚ ا٣ذ٪١ٲؿ كٹ ديعؾؼ ٦ٓ اٷًةٚح ٠أ٩٭ة ٨٦ أوٮؿ ا٧٤١٣ح، ك٤ٔٯ ٬ػؾق ا٤٣٘ػح ٝػٮؿ  دي٪ىٮ 

ىجٲ ٪ة ٤ٔٲ٫ ا٣ىٺة كا٣كٺـ: ٤٭» ٩ ٕى ػ٪ىح ٤ٔػٯ  .«ة ًقػ٪ٲ٪ةن ٠ًكػ٪ٲ٨ً ٱٮقػٙا٤٣٭٥  اص كديض٧ػٓ ا٣ك 

 ٝةؿ ٔؿكة ث٨ ا٣ٮرد: ق٪ٮات أٱٌةن.

 ك٦ة مةب رأقٰ ٨٦ ق٪ٲ٨و دٕةٝجخ

 

، ك١٣ػػػ٨ مػػػٲ جذٍ٪ٰ ا٣ٮٝػػػةآ   ٰ  ٤ٔػػػ
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ثػ٢ ا٣كػجخ. ك٧٣ػة  9929ا٣كػ٪ح ا٣ك٪ح ا١٣جٲكح، ٥٤ٚ ٱْ٭ؿ ٱٮـ ا٣ض٧ٕػح ٚػٰ رأس 

٣ػ٥ ٱْ٭ػؿ  9924قػ٪ٮات ظػؽث ا٩ـٱػةح نػػؿ قػ٪ح  ٠4ة٩خ ا١٣جٲكح دعؽث ٢٠ 

 9932ك 9928ثكجج٫ )٧٠ة قٮؼ ٩ؿل( ٱٮـ اٵرثٕة ، كد١ؿرت اٹ٩ـٱةظةت قػ٪ح 

 ك٬ٮ نػؿ ٱٮـ ٰٚ ا٣ك٪ح ا٧٣ؾ٠ٮرة(. ،٥٤ٚ ٱْ٭ؿ ٱٮـ اٵظؽ 9944ك) 9936ك

أٱةـ اٵقػجٮع ا٣كػجٕح ٤ٔػٯ ك٧٠ة ٩ؿل ٗةثخ ٨ٔ ا٣ْ٭ٮر ٰٚ رأس ا٣ك٪ح 

 -9997ا٣ذػػٮا٣ٰ)كّ٭ؿت قػػجٓ ٠جٲكػػةت(، كذ٣ػػٟ ػػػٺؿ ا٧٣ضػػةؿ ا٣ـ٦٪ػػٰ 

حّ ا٣ؾم  9944  (.9944  27+  9997كٵف  28  7×  4)ٵف  ـِث 28ٌُػَّ

 .0945ةػءًا ٌَ ق٪ح،  ٧٠28ة ٠ةف ٝج٢ ةخٔارٗغٓا كٔةد دٮا٣ٰ أٱةـ ا٣ك٪ٲ٨ 

(، ك٦يٌؽدػ٫ ٬ػٮ 9972 -٣9945٪٪ْؿ ٰٚ ٦ضةؿ ز٦٪ٰ نػؿ، ٬ٮ ا٧٣ضػةؿ )

ة  ٌن  ق٪ح: 28أٱ

، كا٩ذ٭ػخ ٦9997سػ٢  :ٱٮـ اٷز٪ٲ٨، ك٬ٰ ٔةدٱػح، أم 9945ثؽأت ق٪ح 

 ٦س٤٭ة ٱٮـ اٷز٪ٲ٨.

 ، ٦9998س٢  :ٱٮـ ا٣سٺزة ، ك٬ٰ ٔةدٱح، أم 9946كثؽأت ق٪ح 

 ، ٦9999س٢  :، ك٬ٰ ٔةدٱح، أمرثٕة ٱٮـ اٵ 9947كثؽأت ق٪ح 

كا٩ذ٭خ ٱٮـ  ،9925س٢ ٱٮـ ا٣ؼ٧ٲف، ك٬ٰ ٠جٲكح ٦ 9948كثؽأت ق٪ح 

 .اىشٍػث

 9929ا٣ض٧ٕح ٦س٢ ٹ ٱٮـ ا٣كجخ  9949كثؽأت ق٪ح 

 ٱٮـ اٵظؽ!  9955كثؽأت ق٪ح 

٣كػ٭٥( ٣ػ٥ ٱْ٭ػؿ )ٔ٪ػؽ ا 9948ك٩ٺظِ أ٫٩ ظى٢ ا٩ـٱةح إًةٰٚ قػ٪ح 

 ثكجج٫ ٱٮـ ا٣ض٧ٕح.

كقٮؼ دذ١ؿر اٹ٩ـٱةظةت ٧٠ة ظؽث ٰٚ ا٧٣ضةؿ ا٣كػةثٜ. ك٬ػؾا ٱٕ٪ػٰ 

 ٲح كأ٦سة٣٭ة ٦ذ٧ةز٤ح د٧ة٦نة:اٳدأف ا٧٣ضةٹت ا٣ـ٦٪ٲح 
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٦٪٭ة ٱػٮـ  أ ٢٠  جؽٱ)ٔةدٱح(، كةفٍ٘ث ق٪ٮات ا٧ٕ٣ٮد اٵٱ٨٧  9944 -9997

 !الذَِ٘

، ك٬ػٰ قػ٪ٮات ٩٭ةٱػةت نت٘فدثق٪ٮات ا٧ٕ٣ػٮد اٵٱكػؿ ك  9972 -9945

 كتو ةػء اىخهؽار!ا٧٣ضةٹت 

 (ىًٍِا!)أرٝةـ ا٧ٕ٣ٮد اٵٱ٨٧  ـِث 28ٌشال كٔؿض ٢٠  2555 -9973

2559- 2528 2559  +27  2528 

2529-2556  

إىدٕ  28ُيد٘ف ٚٲ٭ة دىٮا٣ٰ أٱةـ ق٪حو ٦ٌػة، س،  ٗخهؽرك٧٣ٕؿٚح ا٣ك٪ح ا٣ذٰ 

 .28+س جِشػ س 

 ك٠ػؾ٣ٟ ،٤٠ذة٧٬ة ثكٲُذةف() 9945ق٪ح  ٗخهؽر 9997ٚذٮا٣ٰ أٱةـ ق٪ح 

 ك... 2559ك 9973ق٪ح 

ك٠ػؾ٣ٟ  ،)٤٠ذة٧٬ة ٠جٲكػذةف( 9972ٱذ١ؿر ق٪ح 9944كدٮا٣ٰ أٱةـ ق٪ح 

 ك... 2528ك 2555٪ح ق

ٱُةثٜ د٧ة٦نػة دػٮا٣ٰ أٱػةـ  ةخٔارٗغٓاأٱةـ ا٧٣ضةؿ اٵكؿ  حَٔاىٖ ةػتارة أعؽى:

 ، ٧٠ة ٱُةثٜ دٮا٣ٰ أٱةـ ثٞٲح ا٧٣ضةٹت ثذٮارٱؼ٭ة.ةخٔارٗغٓاا٧٣ضةؿ ا٣سة٩ٰ 

 كد٪ذ٭ٰ ٤٠٭ة ٱٮـ اٷز٪ٲ٨.  اإلذَِ٘دجؽأ ٤٠٭ة ٱٮـ  األٍَٗٚك٪ٮات ا٧ٕ٣ٮد 

كد٪ذ٭ػٰ ٤٠٭ػة ٱػٮـ اٵظػؽ  اىفتج٤٠٭ة ٱٮـ  دجؽأ األٗفؽكق٪ٮات ا٧ٕ٣ٮد 

 )٠جٲكح(.

 ق٪ح! ٢٠28  ةخٔارٗغٓا ٗخهؽرإف دىٮا٣ٰ أٱةـ أم  ق٪ح )٠جٲكح أك ثكٲُح(  :أم

)ا٣ػؾم ثػؽأ ٱػٮـ اٵرثٕػة  كٱ٪ذ٭ػٰ  ٣2121ٕةـ  سػاريّ ٨٧ٚ ٣ؽٱ٫ دٞٮٱ٥ 

 ٫2548 ٹقذ٧ٕة٫٣ ق٪ح ، ث٧ٞؽكرق اٹظذٛةظ ثنٔرة سٍ٘يثا٣ؼ٧ٲف( ٱع٢٧ 

 ك... 2576ك
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٣ٲف ٨٦ ا٣ٕكٲؿ دٕٲػٲ٨ أٱػةـ رؤكس ا٣كػ٪ٮات ا٧٣ذذة٣ٲػح، إذا ٧٤ٔ٪ػة ٱػٮـ 

رأس إظؽا٬ة، كأدػ٤٪ة ٰٚ ظكةث٪ة كصٮد ا٣ك٪ٮات ا١٣جٲكػح: ٧ٚػسٺن، ا٧٣ضػةؿ 

 دذٮا٣ٯ أٱةـ ق٪ٮاد٫ ٧٠ة ٱ٤ٰ: 9972 -9945ا٣ـ٦٪ٰ 

 ق٪ٮات دجؽأ اٷز٪ٲ٨ ٬6٪ة  9955 9949 9948 9947 9946 9945

 ظؽاٵ كجخا٣ ؼ٧ٲفا٣ رثٕة اٵ سٺزة ا٣ َذِ٘اإل كق٪ح ٠جٲكح كاظؽة

   ض٧ٕحا٣   

 

9959 9952 9953 9954 9955 9956 

ة  ٬99٪ة  ٌن ق٪ح دجؽأ اٷز٪ٲ٨ أٱ

ق٪ٮات ٠جٲكح دكجت زٺزح  3ك

ا٩ُٞةٔةت ٰٚ دٮا٣ٰ أٱةـ 

 رؤكس ا٣ك٪ٮات..

 ظؽاٵ كجخا٣ ض٧ٕحا٣ ؼ٧ٲفا٣ سٺزة ا٣ ذَِ٘اإل

 ز٪ٲ٨اٷ    رثٕة اٵ 

9957 9958 9959 9961 9969  

  ظؽاٵ ض٧ٕحا٣ ؼ٧ٲفا٣ رثٕة اٵ سٺزة ا٣

   كجخا٣   

 

ة  ٬99٪ة  9967 9966 9965 9964 9963 9962 ٌن ق٪ح دجؽأ اٷز٪ٲ٨ أٱ

 3ق٪ٮات ٠جٲكةت  دكجت  3ك

 ا٩ُٞةٔةت... 

ا٧٣ض٧ٮع ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ضةؿ 

 ق٪ح. 28ا٣ـ٦٪ٰ 

 

 ٠جٲكةت 7   3+ 3+ 9

 ظؽاٵ كجخا٣ ض٧ٕحا٣ ة رثٕاٵ سٺزة ا٣ ز٪ٲ٨اٷ

    ؼ٧ٲفا٣  

9968 9969 9975 9979 9972  

  كجخا٣ ض٧ٕحا٣ ؼ٧ٲفا٣ رثٕة اٵ ز٪ٲ٨اٷ

  ظؽاٵ    سٺزة ا٣

 - إذا أ٧ٕ٩٪ػة ا٣٪ْػؿ -ق٪ح( ٩ٺظِ 28ا٣ذ١ؿار ا٧٣ؾ٠ٮر )٢٠ ٨ٔ كٌٚٺن 

ك...(دذ١ػػؿر ٚػػٰ 9973ك 9945ك 9997 :أف قػػ٪ٮات ا٧ٕ٣ػػٮد اٵٱ٧ػػ٨ )أم

 ذلذث ٌشالت زٌِ٘ث جؽغ٘ث:ةػاٗات 

كٚٲػ٫ قػ٪ح ٠جٲكػح كاظػؽة، كٱ٧ذػؽ ٦ػ٨  ،(9-7ق٪ٮات ) 6اٵكؿ: ٦يٌؽد٫ 

 .9955إ٣ٯ  9945
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 9959ق٪ٮات ٠جٲكح، كٱ٧ذؽ ٨٦  3( كٚٲ٫ 3-94ق٪ح ) 99ا٣سة٩ٰ: ٦يٌؽد٫ 

 .9969إ٣ٯ 

٦ػػ٨ قػػ٪ٮات ٠جٲكػػح، كٱ٧ذػػؽ  3( كٚٲػػ٫ 3-94قػػ٪ح ) 99ا٣سة٣ػػر: ٦يٌؽدػػ٫ 

 .9972إ٣ٯ  9962

 9945ٔػ٨ ا٣كػ٪ٮات ا٣ػسٺث ا٣ذػٰ قػجٞذ٭ة ) جخغخيدف 9968أ٦ة قػ٪ح 

 9968قػ٪ح ( كا٣ذٰ ثؽأت اٷز٪ٲ٨ كا٩ذ٭خ اٷز٪ٲ٨، ذ٣ٟ أف 9962ك 9959ك

 ح ثؽأت اٷز٪ٲ٨ كا٩ذ٭خ ا٣سٺزة .٠جٲك

 !28  99+ 99+ 6ك٩ٺظِ أف 

قػ٪ح 99قػ٪ح زػ٥  99قػ٪ٮات زػ٥  6: ٢٬ ا٣ذ١ؿار ٠ػ٢ اىفؤال اٙح٬ٖ٪ة ٱجؿز 

ة ٝةا٧نة ٚ  ق٪ح ٦٭٧ة ٠ة٩خ ق٪ح ثؽاٱذ٫؟  28ٰ أٌم ٦ضةؿو ز٦٪ٰ ٔؿ٫ً ٱجٞٯ وعٲعن

 28! ٚىذىٮا٣ٰ اٵٱةـ كدٮارٱؼ٭ة ٰٚ ٦ضةؿ ز٦٪ٰ ٦ٕٲ٨ ٔؿًػ٫ اىشٔاب: ل

اق٪ح  ًٍ كذ٣ػٟ ٵف  ٌشال زٌِٖ ىّ ُفدؿ اىػدؽض! أيّ دىٮا٣ٲ٭ة ٰٚ  ل ٍٗاةق دائ

 ق٪ٮات! 4جٕح، كا١٣جٲكح دذ١ؿر ٢٠ أٱةـ اٵقجٮع ق

ا٣ػػؾم ٱجػػؽأ اٵرثٕػػة ، دذػػٮا٣ٯ  9946 -٧ٚ9999ػػسٺن ا٧٣ضػػةؿ ا٣ـ٦٪ػػٰ 

 ٧٠ة ٱ٤ٰ: ٧99،99،6ضةٹت ا٣ٛؿٔٲح ق٪ٮاد٫ ٰٚ ا٣

 )٬ؾا ا٧٣ضةؿ ا٣ـ٦٪ٰ ٱجؽأ ثك٪حو ٔةدٱح )ع( د٤ٲ٭ة ٠جٲكح كٱ٪ذ٭ٰ ثك٪ح ٔةدٱح!(

9999 9921 9929 9922 9923 9924  

 ق٪ٮات دجؽأ اٵرثٕة  6

 كق٪ذةف ٠جٲكذةف!

 رلذاءاى ذَِ٘اإل ضػاأل فتجاى غٍ٘ؿاى رةػاءاأل

 رثٕة اٵ    ض٧ٕحا٣ 

 

9925 9926 9927 9928 9929 9935  

 

 ق٪ح دجؽأ ا٣ؼ٧ٲف 99

 كق٪ذةف ٠جٲكذةف

 رثٕة اٵ سٺزة ا٣ ظؽاٵ كجخا٣ ض٧ٕحا٣ ؼ٧ٲفا٣

   ز٪ٲ٨اٷ   

9939 9932 9933 9934 9935  

  سٺزة ا٣ ز٪ٲ٨اٷ ظؽاٵ ض٧ٕحا٣ ؼ٧ٲفا٣

     كجخا٣ 



 999 د. وكي احلصين -عَ التكويي العىصي 

 

9936 9937 9938 9939 9941 9949  

 ق٪ح دجؽأ اٵرثٕة   99

 ق٪ٮات ٠جٲكح  3

 

 7  3+ 2+ 2ا٧٣ض٧ٮع 

 ٠جٲكةت

 رثٕة اٵ ز٪ٲ٨اٷ ظؽاٵ كجخا٣ ض٧ٕحا٣ رثٕة اٵ

  سٺزة ا٣    ؼ٧ٲفا٣

9942 9943 9944 9945 9946  

  سٺزة ا٣ ز٪ٲ٨اٷ كجخا٣ ض٧ٕحا٣ ؼ٧ٲفا٣

    ظؽاٵ  

ا٣ٮاًػعح ثػٲ٨ دػٮا٣ٰ قػ٪ٮات ا٧٣ضػةؿ ا٣ـ٦٪ػٰ  ٩ٺظِ ثك٭ٮ٣ح ا٣ٛؿكؽ

 . 9946 -9999كدٮا٣ٰ ق٪ٮات ا٧٣ضةؿ ا٣ـ٦٪ٰ  9972 -9945

 9972 -)ع(  ٣9945ًػ  اىٍٍاذيثكدعٞٞخي ثة٢ٕٛ٣ أف ا٧٣ضةٹت ا٣ـ٦٪ٲح 

٦كجٮٝح ث١جٲكح كد٪ذ٭ٰ ثك٪ح ٠جٲكػح )ؾ(   ك٤٠٭ة دجؽأ ثك٪ح ٔةدٱح )ع(  -)ؾ( 

 ةـ ثذٮارٱؼ٭ة. ص٧ٲٕ٭ة ٦ذُةثٞح ٨٦ ظٲر دٮا٣ٰ اٵٱ

 كأف ا٧٣ضةٹت ا٣ـ٦٪ٲح ا٣ذٰ دجؽأ ثك٪ح ٠جٲكح )ؾ( كد٪ذ٭ٰ ثك٪ح ٔةدٱح )ع( ٦س٢:

9944-9979 

9972-9999 

 ا٧٣ضةٹت ا٣كةثٞح! ل حٍاذو 2527 -2555

2528- 2555 

2556- 2583 

*   *   *


