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'&�ادِ ئَ ةً  بِ )&�ا حَ �&�اةً  وَ عَ اشَ  أُ سْ رَ تِ *(� فِ �)&�ا بِ رُ فْ قَ ةِ  الشَّ َال لَ ة، تَ رَ عْ رَ عَ  تُ سَ مَّ ى قَ صْ رُ  صَ غِ ��&�ةٍ  فِ ي مَ دِ +�&�ةٍ  عَ قِ �-,� وُ لِ دَ 
ةَ ابَ تَ الكِ وَ ةَ اءَ رَ القِ ةِ سَ رَ دْ ي المَ فِ مَ لَّ عَ تَ وَ ةً نَ سَ حَ ةً �/�بِ رْ تَ هُ دُ لِ اوَ اهُ بَّ رَ وَ ا،ارً شَ تِ انْ *(�تِ ئلَ اِ ي عَ فِ بُّ الحُ رَ شَ تَ انْ ة،�.&�سِ بَ وَ 
.لمَ سَّ وَ �0*(�لَ ى هللا عَ لَّ د صَ مَّ حَ مُ ولِ سُ الرَّ ةِ بَ حَ مَ وَ لَّ جَ وَ زَّ هللا عَ ةَ اعَ طَ وَ 

عَ لَ ى رِ +&�اضَ ةِ  مَ �+,�وَ اظِ بُ  غَ الِ بً ا وَ النَّ جَ احِ ، وَ كَ انَ  فِ ي التَّ عَ لُّ مِ  مِ نْ *,� كَ ثِ ���1ا رَ غْ بَ ةً  فِ ي دِ رَ اسَ تِ *(� +&�جْ تَ )(�دُ  عَ قِ �-,� وَ كَ انَ 
�2,�لِ سَّ لالُ قْ ((العَ دُ دِ رَ �+&�مً ائِ دَ نَ كاَ ثُ ��0، حَ اضِ رَ مْ األَ نَ مِ *(�تِ مَ َال سَ وَ *(�تِ اقَ شَ ى رَ لَ عَ ةً ظَ افَ حَ مُ يِ شْ المَ وَ "وي دُ اتِ رَ الكَ "
از.�&�تِ امْ ةجَ رَ دَ بِ وَ ةِ سَ امِ الخَ ةِ نَ السَّ انِ حَ تِ ي امْ فِ حُ جَ نْ �+&�مَ ��&�ة حِ ��&�بِ �*�3&�حَ رْ فَ ونُ كُ تَ سَ مْ كَ )). وَ �2(�لِ السَّ مِ سْ ي الجِ فِ 
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موظفا: نائب فاعل
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