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	�ة ��ر��  � �.ر���� إ�� إ���
� ا���ب وا�����  

�وات �	�رة �ر���� إ�� إ���
� ا���ب :  ��٠٤%�ة  - ��ا%�  -ا$ردن  -� ���ات و


	�ة ��ر�� � � .وا�����

�� ا��آ*�ر � �� را�- ا�
�+��, +*�ر�(/0�١٢- ٠٤-٢٠١٣:   

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

� ، و:�� 9ل +*7 ا��6ه��� ،  � � ���و:�� ا� �� = رب ا������ وا�	>ة وا��>م :�� �

 �� ، أ�
�ء د:��7 و�Bدة أ���*7 ، وارض :
� و:
?< �� رب ا�������  . E �+*7 ا��D ا��

   : آ�� ���� أ���� �� ��ر�

� أهF ��ر��  :��� G
� L, ا������ ا���+, وا�K>�, ا�Jي ��H��ن آ�M��ة ا��Kا ��7 إNأ��

  : �BHLل 

  :أوً� 

  

  

 �B �ً��: رأ�� FPQ� ��� ري���ا -�Q�ة ا�	
� �����R�وا ��0F ا� �اك ا��+ ,T�Q����FS ا�����

� �< ��ZT � �ك ا��X�*Y ا��و�, ا��*�Wذل :� �	�ة ا��Q- ا���ري وه� Sا�: ��Y?� ض��*�

 �E����ا �
Wر��� ,L F[� �?�.  

 ً��!:  

  �?
: \ T�ا ��+ �
�9 �0]�
�ة B ,L 7���� �ًD�T� ^��� �� X6*R� < أن����أ�?� ا$خ ا Xأ` ��*6

 a0ار:?< ، وأ��b� aL�Nو ، >?��P�*�� ود��ت ، >?��+ a��� هBر�� ، و�� ,L ^إ��� ��إ
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	�ة ��ر��  � �.ر���� إ�� إ���
� ا���ب وا�����  

 a�6Bأدو�*?< ، و c�
?< ا����QL c+�ا ا��: a�6Bو ، �SاJD�ا�?< ا���� a0�*L ، ء�+�?P�ا >?
:

�ك �Bت ���^ ، 
: ، ^*+ ,L �ً
��^ ، وأ�L �L��� a, أه�^ وو��ك ، �9d ,L H
ا���� � ، أ�?


^ أ�dا�?< ، إ�^ إن �< وإ���^ L, ��ر�� �����ن �� �����ن ، ���H+ Xذ�^ أ��Tره< ، و��ى +�

7 ا�	>ة � �F ه�?�: ,T
�B Fل ا���+ �ً̀ ��a �� ا����� �a أوHL ،>ه� �< ، و�< �* �ك 

  : وا��>م 

  ))$� � �#)� �'$� ا�	�&	�� �&�% $�#� ((

 ] �D	�وا gا$و� ,L ,�  ]رواc ا��T6ا

 ً*�! :  

   

أ�?� ا����< �R+ �*j ,Lع ا$رض أ` 

 ��
d ,*�ا$�� ا cJ?� ؤك��*��R*/, ا

�� a+�Y*أ�� ا� �+?� ��N?� ا= �


�� B	�ت d ,*�س ، وا�
�� aNأ��

 aBود:�ة ذا �ًRT6� �?*�أداء ر�� ,L

a ا�D, ا�Jي ��:�ه� R�و+�ل أ��ه� ، و

 a�T>ة ، وا�	�ا a:��أ \d 7+ =ا

 cJ?� ؤك��*�ا�Q?�ات ، أ` �R*/, ا

ا$�� ا�*, ` ��رى أو�?� �� أم ��9ه� 

	�+?< ، D�*L, آF أ��ان ا�JTخ وا�*�ف ، :��ً� +Hن هJا ا����ك أن ��Qرك إ��ا�^ L, ��ر�� �


�ن L, أ��أ �M��ا ^��اN إذا آ�ن GPL ، ل�d ��dأ ,L ن������وا ، ��M��ا n?
� X� �L�
*�

�اZS ا��bارع ، d ,L�6:< ، و��أ+?�ء ا ,Lدق ، و�
�dل ، cJ?L ا� 0>ت ا�*, ��Rم L, رده�ت ا�0

?� ا$��ال L لJT� ,*�وا ��� ��S�6�ا$��ال ا cJل ه� *L ، ت�T��
� �p ,Lت و�T��
� ,L ��S�6�ا

�ون �� �
	0?< و` Y� ` ، اء���ا ,L ن��+�B >وه ، >?+�Tj وأ�� ، >?��Nر F*Bو ،>?��+ a��ه

  : �� ���d?< أ�< �	�^ �Bل ر��ل ا= :�7 ا�	>ة وا��>م 

 ))*$ �#+,1 ا�:�� إذا ا7)36 $�5 ��4 ��ا�3 ��2 $*1 ا�	0$��� �� ��اده� و��ا�	#� و�-

  ))ا�:�� ���#� وا�;	3 

]�Q+ �+ ن���
7ِ :� ا�ْ�َ:َ Zٌ0ََّ*�ُ[  
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	�ة ��ر��  � �.ر���� إ�� إ���
� ا���ب وا�����  

   :را�-ً

  F�J*�7 وا�*/�ع �ا= وا ��ء إ�Y*�`ا

  ::�� أ:*�+7 

  ,R+ ع ا$رض�R+ �*j ,L >����أ�?� ا

+�ب را+X �� أ+�اب ا�Y?�د ا��0* � أ��م 


� ؛ ه� +�ب � �dوا Fا=آ ��ء إ�Y*�`ا ،

� وا�*/�ع �7 ، وا�*J�F :�� أ:*�+7Bو ،

 >��� x E ,L ورد :  

  

  

ه1 $� �E2 �'��ب �&�5 ؟ ه1 : إذا آن !&A ا�&�1 ا@��� �?ل ر��6 إ�� ا��	ء ا���� ��=�ل (( 

 F&G� 3(� 5 ؟� #�4H'� IJ� E�5�G�'� 12 ؟ ه$ �$ 1�K'� �+L(+� �5 ؟ ه1 $� ,� �$

  ))ا�+:� 

�:� ا= +	�ق و�/�ع وإ�>ص  � >z ، �ًd�	�أ` ���^ أ�?� ا����< أن �*�ب إ�� ا= ��+� 

 ، �W�اء ا���Kا�^ �� أهF ا��Qم أن �
	�ه< :�� أ:�اS?< أ:�اء ا= ، وأ:�اء ا� Z ، وأ:

L =ل اH��L ، ��0د�ا �?L آ]�واHL ، د<T�ا ,L ا�D% ��J�ة ا�, د:�S^ أن وأ:�اء ا����QT ، أ:�اء ا� 

?< ��ط :Jاب ، إن ر+^ ��T����Eد �: -	�.  

  �?Sا��اء ��ر�� وا�d�N Gjه� وL^ أ��اه� وا�	�ه� :�� أ:?j >d?< ار��ا.  

 ��	�  وا�;	� 
 رب ا�-

 


