
  ةيروس يف عازنلا فارطأ نيب قافتإ رضحم 

:ديهمت

 ٢١١٨  مقر عامجإلاب هينبت مت يذلا نمألا سلجم رارق قفوو ،ةدحتملا ممألا ةياعرب
 متً ادج حلم لكشب ةيملس ةيوست ىلإ لوصولل قيرطلا نأب يضاقلاو ٢٠١٣  لوليأ ٢٧ يف
 ريزو ةردابم ذنمو )1 مقرلا قحلملا( ٢٠١٢ ناريزح ٣٠ خيراتب فينج نايب يف هديدحت
 ةيجراخ ريزوو ،فورفال يغريس ديسلا يلاعم ،ةيلاريديفلا ايسور يف ةيجراخلا نوؤشلا
 تارواشم ترج ،٢٠١٣ رايأ ٧ يف ،يريك نوج ديسلا يلاعم ،ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا
 لوألا نوناك ٢٢ خيراتب ةيروس لوح فينج رمتؤم دقع ،كلذ ىلع ءانبو ةفثكم ةيديهمت

 روضحبو ،ةيروسلا ةلودلا نم قافتإلا اذه فارطأ ،هاندأ نوعقوملا قفتإ هيلع ءانبو ،٢٠١٤
 ممألل كرتشملا صاخلا ثوعبملا يميهاربإلا رضخألا ديسلاو ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
 يروسلا يموقلا نمألا ةيجيتارتسإ ةقيثو رادصإ ىلع ،ةيبرعلا لودلا ةعماجو ةدحتملا
 خويشلا سلجمب ةلثمتم ةيلاقتنإلا مكحلا ةئيه فّرعُت يتلا يروسلا مالسلا قافتإ ةقيثوو
 ةرتف لالخ ةدحتملا ممألا ةياعرب ماع ءاتفتسإب يروسلا بعشلا ىلع امهحرطلً اديهمت يروسلا
. قافتإلا اذه خيرات نم رهشأ ةثالث نع ديزت ال

  يروسلا يموقلا نمألا ةيجيتارتسإ ةقيثو  - ١   

: ةـمدــقـم

 ةيميلقإو ةيلهأ برحل فالخلا روطتو اومسقنإو نويروسلا فلتخإ ٢٠١١  ماع ىف
 درشتو مهعناصمو مهيفاشمو مهسرادم نويروسلا اهلالخ دقف ، ةيروسلا ضرالا ىلع ةيلودو
  ، فالآلاب ةقزترم ايروسل لخدو ، فالألا تائم حرجو لتقو نطولا جراخو لخاد مهنم نييالملا
  ، ىلوألا ةيروسلا ةيروهمجلا برحلا هذهب تهتنإو ، رامدلاو ىضوفلاو بعرلا اورشن
 تمكح يتلا ىمظعلا ىوقلا لكل اهعوضخ نم نينسلا فالآ دعب ١٩٤٦ ماع ىف تلقتسإ يتلا
 مل ام ىمظع ىوق اونوكيل اوناك ام مهنأبً اعيمج اوفرع ثيح  ، خيراتلا رم ىلع ملاعلا
 . ملاعلا يف  ةثالثلا ةيسيئرلا تاراقلا طبري يذلاو ، ملاعلا ىف يجيتارتسإ عقوم مهأ اومكحي
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  ، لوألا لالقتسإلا ىنعم نويروسلا مهف ، ةيناثلا ةيروسلا ةيروهمجلا ةيادب عم
 يف ، يروسلا بعشلاب ملاعلاو يلودلا نمألا سلجم يف ةلثمم ىمظعلا ىوقلا قثت نأ ىنعمو
 ، هتئيبو هدراومو ههايمو هضرأو هينطاومب ملاعلا يف يجيتارتسإ عقوم مهأ ىلع ظفاحي نأ
 اهتعن نود ةدحتملا ممألا يف ةنودملا ايروسل ةيلودلا دودحلاب اوفرتعي نأ ىنعم نويروسلا مهفو
 ئيهو بدحو بوص لك نم ةقزترملا لوخد لهس كلذ نأل رامعتسإلا عضو نمو ةعنطصملاب
 . ةعنطصم اهنأ ىلع نويروسلا فقثتً ادودح مهروبع نجهتست مل يتلاو مهل ةنضاحلا تائيبلا
 عم تسيلو ليئارسإو اكريمأ عم تسيل يروسلا بعشلل ىربكلا ةكرعملا نأ نويروسلا مهف
 عم يه يروسلا بعشلل ىربكلا ةكرعملا نأ نويروسلا مهف ، ناريإ عم الو ايكرتو ةيدوعسلا
 ميلعتلاو ةفاقثلا تاقوعم دض  ، طلستلاو فنعلا دض ،ةيفئاطلاو ةيوهجلاو ةيقرعلا دض مهسفنأ
 ةلودلا دودح نأ نويروسلا ررق كلذل .ةيمنتلاو ةيعامتجإلا ةلادعلاو صرفلا ؤفاكتو ةحصلاو
 دودحلا كلت نمض هئانبأ عيمجل ةيئاهنلا ايروس دودح يه ةدحتملا ممألا يف ةنودملا ةيروسلا
 . تابجاولاو قوقحلا يف نوواستم نويروسلا ةفاك نأو

 لوصأ نم مهضعبو ةيروس لوصأ نم مهضعب ، اًلوأ نويروس مهنأ نويروسلا ملعت دقل
 ةطلتخم لوصأ نم مهبلغأو ةينامكروت لوصأ نم ضعبلاو ةيدروك لوصأ نم مهضعبو ةيبرع
 نم ةدالولاب ةيبلاغ كلانه نأ نويروسلا فرعي كلذكو  ، ةقطنملا يف قارعألا عيمج نيب عمجت
 تافسلفو فئاوط كلانه نأو ايروس نم تقلطنإ  يتلا ةيحيسملا كلانه نأو ةنسلا مالسإلا
 ةيامحو هنأش عفرو ناسنألا قوقح مارتحإ ىلا اهعيمج فدهت ، نايدألا لوصأ مهفل ةددعتم
 الوأ ، قحال رايخو ةيلوؤسم لب ةزيم تسيل ام ةنايد نم  ةدالولا نأ نويروسلا ملعتو . هنمأ
 ةفئاط وأ نيدل زاحنت الو مهنيب قرفت ال نينطاوملا عيمجل ةرادإ ةسسؤم يه ةلودلا نأو  ، اريخأو
 لكل ةعماج ةيروس ةلود نأ نويروسلا ررق كلذل . نوناقلاو قحلل  زاحنت لب  قرع وأ بهذم وأ
 . يروس يأ ينثتست الو نييروسلا

 ةيجولويديأ فالحأ ىف لوخدلاو ّبزحتلاو فّرطتلا بقاوع يروسلا بعشلا مهفو
 مهقوقح مضقل نينطاوملا نم ةئف ىلع يكاذتلا نأ مهفو  ، هينطاوم باسح ىلع ةيدئاقعو
 نأ نكمي ال مهدالب نأ نويروسلا مهف دقل . يروسلا ينطولا جيسنللً ابرخم يكاذتملا لعجي
. ةاواسملا لك ، ةاواسملاو لدعلاو ةمكحلاب الإ مكحُت

 ةيامح رييجت نأو مهترصنو ءافعضلا ةيامح ءبع ةلودلا ىلع نأ نويروسلا ملعت امك
 . عمتجملاو ةلودلل ةيعمجلا ةيلوؤسملا نم باحسنإ وه طقف مهتالئاعل ءافعضلا



 هراصحو هتبكو عمتجملا فصن ليطعت نأو عمتجملا فصن يه ةآرملا نأ نويروسلا مهف امك
 مئارجبً ارأث ءاسنلا لتقب ديدهتلا ريربتو ةلودلا نود ةلئاعلل دشرلا نس دعب هتيامح رييجتو
 . ممألا نيب هعجارتو نطولا راقفإ ىلإو عمتجملا نم ريبك ءزج باهرإ ىلإ يدؤي فرشلاب تطبُر
. لجرلاو ةأرملا نيب تابجاولاو قوقحلا يف قرفت ال ةيروس ةلود نأ نويروسلا ررق كلذل

 تمن يتلاو ةيئاوشعلا ندملا ىضوفو فيرلا لامهإ ةرهاظ نأ نويروسلا مهف امك
 ةيتحتلا ىنبلاو ناكسإلا يف نييروسلا تابلطتمل ةيرذج لولح داجيإ نود عيمجلا نيعأ مامأ
 دقل .ةيلهألا برحلا جيجأت يفو عمتجملا ماسقنإ سيركت يف تمهاس ةماعلا تامدخلاو
 ندملا نونطاوم هعفدي ام فعض نيسمخ ىلإ تايئاوشعلل هايملا لاصيإ فيلاكت تلصو
 تامدخلاو ئراوطلا تابرعل نكمي ال ةلماك ءايحأ تينبو برشلل هايم تاسسؤمب ةمّدخملا
 ءانبلا ىضوف نأ ةيناثلا ةيروسلا ةيروهمجلا ةيادب عم نويروسلا مهف دقل . اهيلإ لوصولا
 ىلإ نايدؤي ةمادتسم رامعإ تايجيتارتسإ ىلع ينبملا ريغ يئاوشعلا يفارغميدلا عيزوتلاو
 قبسي نأل حمست ال ةيروس ةلود نأ نويروسلا ررق كلذل .برحلا ىلإو عمتجملا ىضوف
.امهتحفاكم نم دب ال ليطعتو داسف رشؤم كلذف لصح نإو ميظنتلا نارمعلا

 ىلع داهجلا نالعإو ايروس يف نيدلا ةركسعو سيست هلعفام نويروسلا ىأر امك
 كلت نأ مغرب ، مئانغلاو يبسلاو صاصقلابً اصيخرت هعم بلج يذلاو ، جراخلا نم ايروس
 ممألا ةعرش فلاختو ، ةيناسنإلا دض مئارج  ، نيرشعلاو دحاولا نرقلا يف ربتعت لاعفألا
 يبسلاو ، دمع لتق مئارج هاندهاش امك صاصقلاف .ةساخنلاو ةيدوبعلاو قرلا نمز ديعتو
 ةركسعو سيست  يط يروسلا بعشلا ررق كلذل .ةقرس مئانغلاو ، ةساخنو باصتغإ مئارج
 ةفئاط وأ نيد يأ نم وأ يعيش وأ ينس داهجلا ناك ءاوس ةعجر ريغل ايروس يف نيدلا
 ، هتسراممب مأ هل ةوعدلاب ناك ءاوس ، حلسملا داهجلا ىمسم تحت لعف لك ميرجتو ، ناك
 ولو ، ةبراوم يأ نودوً انلع كلذ ىلع عمجت نأ ةيروسلا ةينيدلا تايعجرملا ىلع هنأو
 حمست ال ةيروسلا ةلودلا نإ . ىرخألا لودلا يف ةينيدلا تايعجرملا عم كلذ يف تضراعت
 . ناك ىمسم يأ تحت ةساخنلاو ةقرسلاو باصتغإلاو لتقلا عيرشتب

 زمرلا دئاقلا ةركف نأ ةيناثلا ةيروسلا ةيروهمجلا ةيادب عم نويروسلا ملعت دقل
   .ايروس يمحت ال ، سانلا لدعأ ناك ولو  ، ةيطارقميدب هرايتخإ مت ولو ةايحلا ىدم سيئرلاو
 نكمي ال  ، دودحلل رباع يلودو يميلقإ مالعإ دوجو عمو  ، نيرشعلاو دحاولا نرقلا يف هنأو
  ،زمر اذكهل ريغص يميلقإ مالعإ ْةَِنطْيَش نأ ثيح ، زمر دئاقب اهلازتخإب ايروس يمحن نأ
 ةيروهمجلا ةسائر بصنم نأ نم نويروسلا ررق كلذل ؛رامدلاو ةقرفتلا رشنيو ىضوفلا قلخي



 ِلُك نم بختنم ينطو ءامكح سلجم مهنطو مكحي نأو رارقلا زكرم نوكي ال نأ بجي
 ةحلسملا تاوقلاو ءاضقلاو ةحصلاو ميلعتلا يف نهملا خويش نم ْلَّكَشُي ، ةلودلا ِتاظفاحم
 ، ةيناثلا ةيروهمجلا ةاون ْلِّكَشُيو ، نيبرتغملاو نيدلا لاجرو ةفاقثلاو ةعارزلاو داصتقإلاو
 يلودلاو يميلقألا مالعإلا تاسسؤم ىلع هعم بعصي ، يوهج الو يقرع الو يفئاط ال سلجم
                                                                            . ىرُخأ ةرم ايروس ريمدت يروسلا بعشلا يداعت دق ىوق يأ نم مهريغو

 تاوقلاو شيجلا ةسسؤم سييست نأب ةيناثلا ةيروهمجلا ةيادب عم نويروسلا دكأتو
 ، نطولا لك ةرورضلاب لثمتال ةموظنم ةيامحل ، نطولا ةيامح نم اهرودل ريغصت وه ةحلسملا
 لصف نويروسلا ررق كلذل . نطولا شيج نوكي نأ نكمي ال ، نطولا لك نع عفادي ال نم هنأو
 امك  .ةعماج ، ةينطو ةيروس ، شيجلا ةديقع نأ ررقو ، ةسايسلا نع ةحلسملا تاوقلاو شيجلا
 بعشلل يعمج قح وهو عمتجملا يمحي نينطاوملا ديب يدرفلا حالسلا نأ نويروسلا ملعت
 .هيلع ءادتعإلا اهسفن اهلوست ةعومجم يأ لّوغت دض هسفن نع عافدلا يف يروسلا

 يليئارسإلا يروسلا عارصلا نمً اماع نيتس نم رثكأ دعب نويروسلا ملعت امك  
 ال اهبراحن مل ، يروسلاو ينيطسلفلا بعشلا ىلع ليئارسإ تدتعإ امدنعف .ً اربعوً اسورد
 دقحلا ىلع انتاعمتجم ةيبرتب اهانبراح لب ، اننيب لدعلاب الو يعامتجإلا لفاكتلاب الو ملعلاب
 انيلع دقحلا بلقنإف ، اهدض ةينيدلاو ةيقرعلا تاعزنلا ةيكزتبو ، اهل ةيهاركلاو ةنيغضلاو
 يروسلا عارصلا ريطأت نويروسلا ررق دقل . اندالوأ تلتقو اننيب تحبصأ ةنيغضلاو
 تناك ةلود ةيأ نم ةياصو وأ ةياعر نود نلعملاو رشابملا راوحلاو ةيلودلا مكاحملاب يليئارسإلا
 ماع ىف ايروس نم ليئارسإ اهتلتحإ يتلا يضارألا ةفاكو لتحملا نالوجلا عاجرتسإ فدهبو

. ةيملسلا قرطلاب 1967

 ال هنأ الإ ،اًلوأ اهحلاصم ءارو ىعست نإو ىمظعلا لودلا نأ نويروسلا ملعت امك
 ام اذإ هنأو ، ميلسلا قطنملاو ةيلاملاو ةيداصتقإلاو مولعلا عم ضراعتت نأب اهتاسايسل نكمي
 ليطعت ىلإ دمعن نأ نود ، ىرخأُلا ملاعلا لود لعفت امك ، داصتقإلا مولعب مهانججاح
 نينطاوملا حلاصم ىلإ ةلصب سمت الو ، ةيلودو ةيميلقإ دئاقعو تايجولويديإ ءاضرإل مهحلاصم
 ررق كلذل  .اهتاسايس ذيفنتل اننمأل ضرعتت نأ نم نكمتت نل لودلا كلت نإف ، نييروسلا
 تاباسح ىلع موقتو الوأ ةيداصتقإلا نييروسلا حلاصم مدخت تاسايس عابتإ نويروسلا
 ال ةيدئاقع وأ هقيض ةيصخش حلاصم ىلع ءانب ال قطنملاو ملعلاب اهحرش نكمي ةتحب ةيملع
 لك ِْذَبنو  ، ىربكلا ىوقلا عم ًةصاخو ،دايحلا ةسايس عابتإ اوررقو ، نييروسلا لك لثمت
      . ةيجولويديإ وأ ةيقرع وأ ةيفئاط سسأ ىلع ةينبملا فالحألا



  لصاحلا رامدلابو ةعزانتملا فارطألا نيب لدابتملا لتقلاو مدلاب نويروسلا ىفتكإ دقل
 شيجلا ةسسؤم فيلكتو ةينطولا ةحلاصملا ءالعإ اوررقو  ، ةيضاملا ةثالثلا تاونسلا لالخ
 عم نواعتلابو ، ةحاتملا لبسلا ةفاكب بناجألا نيلتاقملاو ةقزترملا ةفاك درطب ةحلسملا تاوقلاو
 نود عازنلا ةرتف ةليط اوناع نيذلا نيررضتملا ضيوعتو يلودلا نمألا سلجمو راوجلا لود
 . هوفرتقإ بنذ

 قافتإ نويروسلا َنَوَد دقف ةيناثلا ةيروسلا ةيروهمجلا ةيادب عمو كلذ لكل
 يتلا ةيناثلا ةيروهمجلا ءانبل قيرط ةطراخو مهل عماج ينطو قاثيمك قفرملا يروسلا مالسلا
 ىربكلا ةيلودلا تاعارصلا يف دايحلا عضوم ايروس عضتو نييروسلا عيمج حلاصم ىعارت
 عنص يف ةينطولا هبخنو يروسلا بعشلا ةكراشم سركتو ، فنعلاو ةوقلا ىلع ةمكحلا مدقتو
.ايروس لبقتسم

: يروسلا ىموقلا نمألا ةيجيتارتسإ فادهأ

 ءاذغلاب  ةيلهألا برحلا ءارج نم نيدرشملاو نيئجاللاو نيباصملا نيمأت دُعي
 يموقلا نمألا تايولوأ نم ، نيفوطخملاو ىرسألا كفو تامدخلاو ىوأملاو

  يروسلا

 : اهيلتو

 ،اهدودح ةيامحو ةدحتملا ممألا ىف اهب فرتعملا اهدودح نمض ةدحوم ايروس ىلع ظافحلا -١
. ةيسايسلا ةيلمعلا نم يروس يأ ينثتست الو نييروسلا لكل ةعماج ةلود ايروس نأو

 نكسلاو نمألاو ةحصلاو ميلعتلا يف هتابستكم ةيامحو يروسلا ناسنإلا ةمارك ةيامح -٢
 قيقحت يف هيعس ةيامحو لقنتلاو ريبعتلا ةيرحو لمعلاو صرفلا ؤفاكتو ةماعلا تامدخلاو
. هراهدزإو ةتداعس

 . نوناقلا ةدايسو ءاضقلا لالقتسإ سيركت -٣



 ةيجراخ ةسايس عابتإو ةينيدلاو ةيقرعلاو ةيجولويديألا فالحألا نع ايروس دايح نامض -٤
. ملاعلا لود ةفاك عم ةيدايحو ةيدنو ةيملس تاقالع ىف ايروس ةبغر سكعت ةنلعم

 ةياصو وأ ةياعر نود رشابملا راوحلاو ةيلودلا مكاحملاب يليئارسإلا يروسلا عارصلا ريطأت -٥
 ماع يف ايروس نم تلتحأ ىتلا يضارألا ةفاكو لتحملا نالوجلا عاجرتسإ فدهبو ةلود ةيأ نم

 معد ىلع ديكأتلا عم ، راوج ةلودك اهعم ةيعيبط تاقالع دقع لبق ، ةيملسلا قرطلاب 1967
.ةيملسلا قرطلاب ينيطسلفلا بعشلل ةعورشملا قوقحلا

 ةحفاكمب موقيلو نطولا لكل شيج نوكيل  ةحلسملا تاوقلاو شيجلا رود سيركت ةداعإ -٦
 لود عم نواعتلابو ةحاتملا لبسلا ةفاكب بناجألا نيلتاقملاو ةقزترملا ةفاك درطبو باهرإلا
.يلودلا نمألا سلجمو راوجلا

 دحأل قحي الو  . ةحلسملا تاعامجلاو تايشيليملا عيمج نم ةطسوتملاو ةليقثلا ةحلسألا عمج - ٧
 قحيو .ةحلسملا تاوقلاو شيجلا ىوس ةطسوتملاو ةليقثلا ةحلسألا  ةزايح وأ كالتمإ
 باحصأ ريغ نم اونوكي نأ ىلع ،يدرفلا حالسلا ةزايحو كالتمإ نيدرفنم نينطاوملل
 .نوناقلا هب حمسي امب مهسفنأ نع عافدلا مهل قحيو ،قباوسلا

 قافتإ دونب رابتعإو يروسلا مالسلا قافتإ يف قيرطلا ةطراخ دونب ذيفنت ةعباتمو نيمأت - ٨
. هزواجت زوجي ال عماج ينطو قاثيم يروسلا مالسلا

٢٠١٤  /  /   خيراتب فينج يف قافتإلا اذه ررح

ةيروسلا ةضراعملا ةيروسلا ةموكحلا 

دهاش       دهاش     
ةيبرعلا لودلا ةعماجو ةدحتملا ممألل كرتشملا صاخلا ثوعبملاةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا



 

خويشلا سلجم يف يروسلا يموقلا نمألا ةنجل

ً اقفو بختنملا خويشلا سلجم نمً اخيش ةرشع ةثالث نم يروسلا يموقلا نمألا ةنجل لكشت
:ةيلاتلا دعاوقلل
 

 ةنجل يف اهنع اًلثمم خويشلا سلجم يف ةرشعلا تاعومجملا نم ةعومجم لك بختنت -١
 . يموقلا نمألا

 ةثالث باختنإب ةنجللا ززعت يموقلا نمألا ةنجل يف نيبختنملا خويشلل عامتجإ لوأ يف -٢
 يلامجإ ددع حبصي ثيحب ةيلدعلا هعومجملاو ةحلسملا تاوقلا ةعومجم نم نيرخآ ءاضعأ
ً.اخيش رشع ةثالث ءاضعألا

 . سيئرللً ابئانو اهل سيئر ةنجللا بختنت ةنجللا ءاضعأ عيمج باختنإ لامتكإ دعب -٣

 باختنإ داعيو دحاو ماع ةنجللا ةسائر ةدمو تاونس عبرأ يموقلا نمألا ةنجل  ةدم -٤
 نع ديزي الً ايرادإ اًلكيه هنجللا لكشتو . ماع لك ةنجللا سيئر بئانو ةنجللا سيئر بصنم
.هل ةصاخ ةنزاوم هنجللا ردقتو فظوم ةئم

 اهب طانيو ،ً اقلغمً اعامتجإ لقألا ىلع ةدحاو ةرمً ايرهش يموقلا نمألا ةنجل عمتجت -٥
.ايروس ىف ةينمألاو هيجراخلا ةسايسلا رومأ اهلامعأ لودجبو

 سيئر ادع ام هتبترم وأ هتفص تناك امهم يروس نطاوم يأ ءاعدتسإ ةنجلل قحي -٦
 قيقحتلل امإ كلذو ةيمازلإلا هفصلا هل يئاضق رضحم بجومب كلذوً ارصح هباونو ةيروهمجلا
 . ةجاحلا تعد نإ هيرسو هقلغم وأ هينلع تاسلجب ةراشتسألل وأ

 . صتخملا ءاضقلا ىلإ فلم وأ نطاوم يأ ةلاحإ ةنجلل قحي -٧



 ةرازوو  ينطولا نمألا تاسسؤم تانزاوم ىلع هقفاوملا هنجللا تاصاصتخإ نم دعي -٨
 تيوصتلل خويشلا سلجم ىلع اهضرع لبق هنزاوملا ىلع ةئراط تابلطتم يأ كلذكو ةيجراخلا
.اهيلع

 ىف ةيروسلا ةيروهمجلل ةنلعملا ةينمألا ةيجيتارتسإلا ماع لك ةيادب ىف ةنجللا رشنت -٩  
  . ةيمسرلا ةديرجلا

 ءامسأ هيعجرملا بسحب ةيلخادلا ريزو وأ عافدلا ريزوو ءارزولا سلجم سيئر حشري -١٠
 نم نييعتلا ةيكزتل يموقلا نمألا ةنجل ىلإ هينمألا عرفألا ءاسؤرو هينمألا هزهجألا ءاسؤر
. تيوصتلل خويشلا سلجم ىلع هضرع لبق همدع

 ىلإ ةيروسلا ةيروهمجلا ءارفس ءامسأ ةيجراخلا ريزوو ءارزولا سلجم سيئر حشري -١١
.تيوصتلل خويشلا سلجم ىلع هضرع لبق همدع نم نييعتلا ةيكزتل ىموقلا نمألا ةنجل

. ةينمألا هزهجألا ءاسؤر عم ةينمألا نوؤشللً ايرهشً ايرودً اعامتجإ ةنجللا دقعت -١٢

 ريزوو ءارزولا سلجم سيئر عم ةيجراخلا نوؤشللً ايرهشً ايرود عامتجإ ةنجللا دقعت -١٣
 . هينواعمو ةيجراخلا

——————————————————


