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نبايناثلاهثادبعكلملاةيمشاهلا~ابحاصلةيماسلاةياعرلاتحت

متلاهاعروهثاهظفحمظعملانيسحلا
جرافلايفنييندرلارمتؤم~

~
كلملازكرميف

٢.ا0زومت'٠i~٢٨نمةرتفلا~تيملارحبلا-تارمتؤملل~نبنيسحلا

0٦(روضحب́́انعمجينمرلا́´راعشتحت نمجراخلايفنييندرلانمكراشم)٠

نيلوؤسملاوءا~ولانمريبكددعلةفثكموةلعافةكراشمو،ةيبنبأوةيبرعةلوم)٦٢(

جراخلايفةكلمملا،ارفسةفاكوصافلاوماعلانعاطقلايفتاسسؤملأونييندرلا

.سرلانولثمينيذلانيمرففلالصانقلانمددعوزكرملاو

نيسحلانبارناثلاهثادبعكلملا~تاهيجوتوىؤرلةمجرترمتؤملا،اج

ريخمهنوكةياعرلاومامتهلالججراخلاىفنيينبرلاءليإيفوفاهظفحمظعملا

.نمرلايفةلمشاةيمنتلاوءانبلاةريسميفةيماسأةماعدونطولااذهلءارفس

دئاوملذ(وةصصختمةسلج)J(1Yةماعتاسلج)o(رمتؤملاجمايربنمضت

:يهةيسيئررواحمةعبرأنمضةيمسرريغوثيبناجتاءاقلوةريتسم



ةيعانصلاوتراجتلاتاعاطقللضبرعمرمتؤملارثماهنلعميق.امك

.ةيريخلاةينطولاتاسسنملانمددعهيفكرامتو،ةيمايسلاوةيتامدخلاوةيرامثسلاو

~ابحاصلنافرعناوركشلاميظعنعرمتؤملاىفنوكراشملاربع

لومثبهلضفتىلعهثاهظفحمظعملانيمحلانباىناثلاوثادبعكلملاةيشاهئا

روهطلان!رلابارتلمهئامتناقممنيدكؤم،ىماسلاروضحوهتياعربرمتؤملا

نمؤشوةيحراخلاةرازموةموكحلادوهجنينمثمءىدفملايمشاهلاشرعللمهئلوو

.رمتنملااذهدقعلنبرتفملا

نمديدعلانعكراشملااهيفلوادتةعسومتاشاقنوتاراوحرمتؤملادهش

رمتؤملاتاملجيفنيثدحتمكنيبرتغملاوكممكرامثو.اياضقلاوتاعوضوملا

تاسلجلاراطإيفاهثحبمتيتلاعيضاوملانمديدعاءزإمهثارآومهراكفأاومقو

:تايصوتلاوجئاتننامهأيلياميفو.ةيراوحلا

1..-~I Jl:a..31 ...

صصققيقحتوءيسايسرارقتساونامآونمأنمنهرلاهبمعنيامبةداشلا.ا

ميمصتلاو،تازاجنإنمققحامبراختفلاىلإنييندرلاوعدتةددعتمحاجن

.بتسملانبرللضفلاقيقحتوحنأمدقيضملاىلع

يفروديامممغرلاب،نرلاةعنمورارقتماوخسروتابثوةوقبةداشلا.٢

ىعوويمشاهلاثرلاوزاجنلاوخمراتلاةيعشل،ثادحأنمةقطنملا

نأثيح.ةيمشاهلاةدايقلالوحهجراخونطولالخادمهفافتلاوذسنمرلا

يلخادلاديعصلاىلعةديدعتازاجنإققحوىذتميجذومنأندرلا

.يجراخلاو

ركفلاوباهرلاةبراحميفيعيلطلاةكلمملارودةيمهأىلعديكتلا.٣

.ةيطظلاىوقلاوفرطتملا
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مسلاشنوراوحلاةفاقثخيسرتلاجميفةيكلمئاتاردابملاىلإدانتسلا.٤

يمسلانيلانععافدلاو،ينيدلاىثياعتلاولدابتملامارتحلازيزعتو

جذومنئاةوقو،ىنيدلاباطخلاةوقبندرلاعتمتىلعديكأتلاو.فينحلا

مكحلاةيعرشوتيبلالآةيعشبةكمتملاةيعرشلاةوقوءلدتعملاحمامتملا

.يمشاهلا

'i.1~!J~I 

حلصلالاجميفةيكلملاتاهيجوتلاوتاردابملاوىؤرلانوكراشملانمث.ا

ةيداصتقاقيرطةطرافدادعإوةمادتسملاةيمنتلاقيقحتو،ثيدحتلاولماشلا

.٢٠٢٥ندرلاةقيثواهنعجتنةلماكتمةينطوةيعامتجاو

حلصلاوثيدحتلاةريسراطإيفتازاجنإنمققحتامىلععلطلا.٢

زاربإو،تارامثتسلابذجوومنللةزفحملاةيعيرشتلاةئيبلاريوطتويداصتقلا

.٢٠٢~سرلاةمؤرةقيثوحمثلم

نمو،تخلاراكفلاوتاردابملاقططإىفقابسندرلانأبديكتلا.٣

.ةكلمملايفتاردابملاه~قيبطتةعرسناكمبةرومضلا

كلذنمرمثتسملارمملينأورامثتطلةبناجلاةئيبنازيزعتةيمهأىئعديكتلا.٤

ةيلامتاسايموتاعيرشتةغايصو،عقاولاضبرأىطويلمعلكثب

ةيمنتناققحتوينطولاداصتقلاةيسفاتتةرقنمديزتةمئطمةيفرصمو

.ةكلمملايفرامتسطئنيبرتفملالاومأباطقتسايفمهاستو،مادتسملكشب

صبرفلابمهفمرعتومهنطويفرامثتسلاىلإجاخلايفنيندرلاةوعد.٥

ةئيبللجيورتلابةيموتلاو.رمتسموجهنممككسبةحاتملاةمرامثتملا

،نيرمثتسمللزفاوحوتازايتمانمرفوتيامو،~رلاىفةنملاةمرامثتسلا

نمىرخلالودلاعمندرلااهبطبترييتلاةرحلاةراجتلاتايقافتاهرفوتأمو

.ةيندرلاتارداصلادامأباوبلاحتفلصرف
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هجاوتدقتابتعوأتاقيعميازواجتبماقهلاةرورضىلعديكتلا.,

ةزفحملاايزملاريفوتو،ىرخلاتايسجلانممهريغوسندرلانيرمتسمئا

ةفاضإيمايملاررقتسلاوةكلممللةنملاةئيبلابنيديشم،رامثتطلةبناجلاو

.لداعلاىئاضقلاماظنلاويداصت~اناملاىلإ

ةمدخو،ةديدجلاتاكرشلاليجمتتاءارجإليهستةيمهأىنعنوكراشملادكا.٧

.رمثتسمئأأهجأتحييتئأةدحأوئأةذفأنئأ

عاطقلانلثممةكراشمو،صاخلاو/'WIنيعاطقئانيبةكارشلازيزعتةيمهأ.٨

عيراشملوحءارلاوراكفلاميدقتيفةعانصلاوةراجتلافرغ~صاخلا

.رامثتسلاب~اتاذنيناوقلا

جراخلايفةيندرلاتاثعبلاكخنمةينمرلاتاجتنمللجيورتلاوفيرعتلا.٩

.نيبرتغملاو

~انكميتايناكمإنممهيدلاموماهلانيبرتغملاسىئعديكأتلا.'٠

تاجتنمللةديجقاوسأحتفوتارداصلاةدايزوةينمرلاةعانصلاريوطتل

يف~اعملازاجنإنمؤتيتلاةيرامثتملاةذفانلانمةدافتملاو،ةيندرلا

.نيرمثتسملاىلعديجلاوتقولاريفوتلدحاوناكم

ىلاملاقوسلاءادأريوطتلاهرارقإمتيتلاتاعيرشتلاىلععلطلا.اا

امبJWIسأرقوسزيفحتلةيفافشلانمديزملاقيقحتلةذختملاتاءارجلاو

ةذختملاتاءارجلابةدامتلاوءينوتكللاحاصفلاعوضومكلذى

لوادتلاةيلمعليهستو،ةماعةمماسمةكرشىلإنامعةصروبليوحتل

ديزملاقيقحتةيمهأىلعديكتلاو.ينورتكللالوادتلاكلذيفامبقوسلاب

.قوسلابةراضتاسراممي)نمنيرمثتسملاراغصةيامحلةيفأفشلانم

نأةصاخ،ندرلايفرامثتسلاىلعنييعانصلالامعلالاجرثح.ا٢

نبرلاربعتعموتوةريبكحاجنصصقتققحدقتاكرشلانمديدعلا

.يبرعلاملاعلاوايسآوايورو)واكمىمأاهنمو،ةديدعلودىلإ
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يداصته~الاجملايفتاجرتقملاوراكفلانمددعنوكراشملاجرط.ا,.

اهريغوهضباقتاكرشورامثتساقودنصءامثنإاهنميرامشملاويلاملاو

صرفريفوتومهتارخدمباطقتسلةيرامثتساتاود)تاعسسلانم

ةمدفىفمهستومييلعةدئافلابدوعتن.اهنأشنممهلةيعامجةمرامثتسا

.ينئهوئأدأصتثدؤةيمشأ

يفةدئارةلودكةكلمملااه~وبتتيتلاةقومبرملاةناكملابنوكراشملاداشا.ا٤

لضفبتققحيتلاتاحاجنلاوتامولعملاايحوئونكتوتلاصتلالاجم

نمدمزمىلانيعلطتم،عاطقلااذهلةحتلاةينبلاوةيسشلاةئيبلا

.ماهلايويحناعاطقلااذميفرامثتسلا

تاعانصلاوثارتلابرفزتيتلاةيندرلاىرقلايفعيراشملارموطتجمورت.ا0

ىفةمهاسمللكلذوةحاتملاصرفلابواهفنيبرتفملافمرعتوةيليلقتلا

.ةيلحملاثاعمتجملاريوطت

ةرازعمةصاخلأةيداصته~اةبقعلاةقطنمةطلنمنيبL•نواعتلاةدايز.١٦

ةيملاعةيحايسةهجوكةبقعناةقطنملجيوتللنيمرتغملانمؤشوةيببرافلا

عيجشتلأجمىفةضباقةكرشرميستبةيصوتلاو،ةدعاوةيرامثتماةقطنمو

.ةبقعلايفرامثتسلا

،ندرلاىفةحادسلاحاطقيفرامثتملاعيجشتةيمهأىلعنوكراشملاددش.ا

تايل~عضوو،هبةطبترملاتاعاطقلاهفاكريوطتوةيحايسلاعمراشملاةدامزو

~او،أيحايسةكنمملاقيوستنمجاخلايفنييندرلانيكمتيفمهمت

.ضرغلااذهليعأمتجلالصاوتلالئاسواهرفوتيتلاتأينأكملا
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نمةحايسلاطيشنتةئيهوراثلاوةحايسلاةرازوهممقتامرشنةداعإبةيصوتلا.٢

نبرلاقيوستيفةمهاممنلكلذو،يعامتجلالصاوتلالئاسوربعداوم

.أيحايس

قوسكنيصللرظنلاةروسمىلإنيصلاىفنوميقملالامعلالأببرددش.٣

.ىنيصلاقوسلانمةحايملابنجبمتهلاو،داريتماةلودكرميلو

مهرمدةسرامميفرارقسلاىلعنوصيرحجاخلايفنييندر_ان~~تلا.ا

نكميةديدعلئامووتايناكمإكانهو،مهنطوةمدخىفيويحلاومايلا

.جراخلايفند~ءارفمكمهرودزيزعتلاهرامشما

يفجراخئايفنييندرلانمدساهققحىتلاحاجنلاصصقىلععلطلا.٢

ةدافتسلادصقبحاجنلاصصقناربإةورضبةيصوتلاو،ةفكخمتلاجم

.ةباشلالايجلزيفحتلماوعوسومدوربعكاهنم

يفةزيمتمحاجنصصقنوققحيننلانييندرلاميركتةيمهأىلعديكتلا.٣

.مهنطولةليلجتامدخنومدقيو،جاخلا

،ديمحلاقلخلاو،ةيقادصملاجراخلايفنييندرلاحاجنبابسأمهأنم.٤

حاتفنلاو،يعامتجلاكعافتلاوءاكذلاو،صطخلاو،ةفرعملاومنعلاو

.اهيفنيميقمنالودلاىلعيباجيلا

ةمدخعملعافتلاوليجستللجراخلايفنييندرلانينطاوملأةفاكةوعد.٥

اهنوكنيبرتغملاذعئشوةيجراخلاةرازولىنورتكللاعقوملارلع~انتوزع~

يفمهتمعاسماهنشنمتامولعمرفوتو،مهعملصاوتلاةينمعلهست

.مهتمدخىلإةفداهلاططخلاريوطتيفمهمتو،ئراوطلاتلاح
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وهف،هيفةيعيبطلادراوملاحشنعلاقيامممغرلابونرلانأىلإةراشلا.٦

ةيلمعليسيئرلارصنعلاسىتلاةؤفكلاوةلهؤمئاةيرشبنادراوملابأينغ

.ةيمتتنا

تاباختنلاىفةكراشمنابمهلةصرفلاةحاتإبمهعئنمنعنوكراشمربع.١

.ةفكخملاهداعبأبةينجلاةيجاودزاعوضومةسارداوبلطو،كبقسم

تايقتلمدقععيجشتنييوتفملانوؤثوةيحراخلاةرازوىلعنوكراشملاجرتقا.٨

عمقيسنتلابةفلتفملامهلمعتلاجمراطايفةصصختمتا~ؤمو

.ةلصلاتاذةيندرلاتاهجلا

كارشلىعامتجلانامضلاةسسؤماهمدقتيتلاتطيهستلاىلععلطلا.٩

ةبلاطملاو.ىعامتجلانامضلاةلظمبجافلايثنييندرلانمديزمنا

اينورتكلايعامتجلانامضلايفكارتشلابلطميدقتللاجملاةحاتإب

ديدستلدارف~اوتاشنمللينورتكللاعقوملاةمدخةحاتإو،رشابمكشيو

.مهيلعةقحتمملاتاكارتشلا

تامخلاريونتلةيمسرلاتاسسؤملااهبموقتىتلاططخلاصارعتسامت.ا٠

لئامولاريخست~نمتاءارجلاطيسبتونيبرتغمللةمدقملاةيلصنقلا

.ةيجولونكتلا

اهطيستوتارافسايفةيلصنقلاتطماعملاتاءاربإريوطتبةيصوتلا.اا

ميتتوءتارافملاعيمجلةينورتكلاعقاومءاشناو،تطماعملازاجنإعمستو

.~نمتابلطلا
'I'ندملاولودلايفتايلصنقلاوتارافسلانمدمزملاحتفبنوكراشمبلاط.ا

زيزعتيفةيمه)نمكلذلامل،نيندرلانمةريبكدادعأأيبدجاوتيىتلا

دادعأةدامزباوبلاطامك.مهتطماعمزاجناليهستونطولاعممملصاوث

.نمرخغلالصانقلا
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ةكبشريوطتو،ةيربلاةيدودحلاذفانملاىفتامدخلاريوطتبةبلاطملا.ا٣

.ةرماجملالودلابندر~اطبرتيتلاقتطلا

تايسنحنولمحينيذلانييند~ةكلممللةريثتلامسرءاغلإبةبلاطملا.ا£

.ىرخألود

نيمتلاويكرمجلانأشلابقلعتتيتلاتاحرتقملانمددعةساردبةبلاطملا.ا0

نيزاجملليندملادعاقتلاجوضوموءبتارنمبةزاجلاعبوضوموىحملا

عمةرشابمتثقونوتحرطيتلاتاعوضوملانماهريغو،ذساعملاو

.رمتؤمئأتأيئأعفثتخنيئوؤسمئأ

تاجرخمنوكتنأةيمهأىلعديكأتلامت،يلاعلاميلعتلاوميلعتلالاجميف.ا٦

نمدمنوكرائمجرطو.كمعلاقوستابلطتمعمةمجسنمميلعتلا

عوضومو،ةيندرلاتاعماجلايفمهتانبومهئانب)لوبقبةقلعتملااياضقلا

.اهتساردباوبلاطوةيعماجناموسرلاضيفخت

كونبلاربعنيبرتغمللاهتحاتإمتيةيمسإليومتكوكصرادصإ.'٧

.هيمثسء:

ىفنييند~جحلاقودنصاهمدقييتلاجماربلانمةدافتسلةوعدلا.ا٨

.كلمتلابيهتنملاتاراقعلاراجيإوأجحللريفوتلاجمارببقلعتملاوجراخلا

يفنييندرلالامعلاقوقحةيامملاجميفةيمرلاتاثعبلارولزمزعت.ا٩

.ةينوناقتارامثسابتاكماهلنوكينأو،جراخلا

ةيريفلاةينطولاةيمسرلاتاسسوملابجراخلايفنييندرلافيرعت.٣٠

.ةيناسنلاو

يفاهجمارببوناطسللنيسحلاةسسؤمبفمرعتلابةيمرلاتاثعبلامايق.٢ا

.مهلةفيضملالودلاىفةلصلاتاذتاعجلاوجاخلاىفنييندرلاطاسوأ
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ءانبلجراخلايفةيندرلاتايلاجللطباوروةيدنأوتايعمجرميمأتعيجسث.٢٢

ةمظنأةاعارموةفيضملالودلاعموةيلاجلا،انبأنيبلصاوتلارسج

.لوماككنيناوقو

يفماهلامهرودلارظنجراخلايفنيينمرلانييضايرلابمزلامامتهلا،ليإ.٢٣

.يلودلاىتسملاىلعةيضايرلالفاحملاىفةكلمملاليثمت

~'jlJ~I

عملصإوتلانممهنيكمتوجراخلاىفنيينإر~انييطعلامعدتايلآزمزعت.ا

ةمدخيفمهميمامب،ةينإرلاةيمعلاتاربخلانمةدافتسلاومهنطو

~ايقبصانمنولفشينييملعلانمديمعن)ةصاخ،ةينطولامهاياممق

نودلوحتيتلاتابوعصلاةساردبلطو،ةفكخملاملاعلالوميفةرثؤمو

.نييفحصلاةباقننمامضنلانممهنكمت

اميفةلصلاولصاوتلازيزعتلجاخلايفنييمعللرمتؤمدقعبةيصوتلا.٢

ىميسأتحارتقاو،ةينرلاةيطعلاةيممرلاتاسمؤملاعموةهجنممهنيب

.مهنوؤمثبةيانعللجراخلايفنييمعللةيعمج

،ينورتكطامعلاويعامتجلالصاوتلالئاسورودىلإهابتنلاةورض.٣

.ندرلانعةقشملاةيقيقحلاةروصلازاربللئاسولاهذهفيظوتةيمهأو

ريغمطعلالئاسويفصتخميليلحتتاساردزكرمءاشنإحارتقا.٤

.اهتاهجوتوةينبرلا

ةيمعلاتاردقلازيزعتو،صاخلاوىمبرلايندرلامعلامعدةورض.٥

.ملاعلاعمكصاوتلاىفةلعافةادأكيسرلاةلودلانويزفكل
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لاثملايههثااهظفحةمظعملاشادبعلااينارةكلملا~ندديكتلا.ا

نمديزملاقيقحتىلعنهزفحييذلارملا،جاخلاىفتاينإرظةودقلاو

.نمرلاةمدخلنهعقاوميفتاحاجنلا

ندر.ايفةيعيشتلاةئيبللريوطتوتاءارجإنمهذاختامتامبةداشلا."

.عمتجملاىفأهرودزيزعتوةأرملانيكمتل

ةيباجيلاةروصلازاربإيفماهرودجراخلايفتايندرلنأديكأتلا.٣

يفةيلمعلاوةيملعلااهتارقواهتايناكمإواهتازاجناوةيندر.اة~رمللةيراضحلاو

.تلاجملاةثاك

ةيدايقزكارمتأوبتوتاحاجنلانمديدعلاجاخلايفةينبرلاةأرملاتققم.٤

ةرسلاءابعأةيلوؤسمةصاف،ةريبكلاتايحتلانممغرلاىلع،ةماه

.ءانبلاةيبرتو

ىلعةدئافلاميمعتلجرافلاىفةيندر.اةأرملاحاجنصصقزاربإةرمرض.٥

.ندرلايفاهتاقيقش

i.ةينطولاةيوهلابةئشانلالايجلاكسمتيفماهرودةأرمللن_ديكتلا

.ةيبرعلامهتفاقثومهنطولءامتنلاو

اهتمهامممنمززعتةأرملابةصاخىعامتجالصاوتتاكشءاشنإبةيصوتلا.٧

معدتنأو،ةحايسئالاجميفةصاخ،هلجيورتلاوسرلابفيرعتلايف

،تاكبتلاهذهتارافسلا

تايلاجلاعملصاوتلازيزعتيفءارفساتاجوزرودةيهأىلعديكتلا.٨

.تايلاجلاكلتيداونوتايعمجعموجراخلايفةينإرلا
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ةيندرلاتاءافكا~دزيزعتاهنأشنميتلاتايللاليعفتوريوطتةرورض.ا

نمتايكاهذهبتاءافكلافيرعتوءةفرعملانيطوتولقنيفجراخلاىف

.نيبرتغملانوؤشوةيببرافلاةرازولينورتكلل1عقوملا~

مهرودو،ةينإرلاتاثعبلاعمررافلايفنيينمرلالعافتتايلآىلعزيكرتلا،٣

ىفةمهاسملاىفمهرودو،براجتلاوفراعملالقنو،ةيومنتلادوهجلامعديف

.اهحراخوةكلمملالخاديفنييمر.افيظوت

تاءافكللدممبرمءاشنإعبورشملةحضاوفادهأديدحتةورضىلعديكأتلا.٣

ةلعافوةعساوةكرأشمنامضلزفاوحعضوو،جراخلايفةلماعلاةينبرلا

.ينورتكلاىدتنملكشىلعدمبرملانوكينأو،هيف

،لوقعلاةرجهيدحتههجاوملىدملاةليوطةيجيتارتسإعضوبةيصوتلا.٤

ءاملعونيثحابباطقتسلهنعنطعلاوددحمجمانربىلعأيلجرمزيكرتلاو

.ندرلايفاهنيطوتو،جبراخلايفاهوبستكاىتلاةفرعملالقنيفةهاسملل

يفةلماعلاةيندرلاتاءافكلليونسلاىموكحلاىقتلملاتطإىلإةرامثلا.٥

.نرلاىفةماعلاةرادلاريوطتفدهبجراخلا

تاراستسلاوكرتشملاثحبلاجماربيفنييندرلانمديزملاكارشإ.,

ءاملعلاتامولعمةدعاقريوطتو،ةريظنلاتائيهلاعمكيبشتلاو،بيرتلاو

.اهبرثك~فيرعتلاوجراخلايفنييندرلانيثحابلاو

ريم~ايكلملاومملابحاصاهقلطميتلاةماهلاتاردابملابنوكراشملاداشأ.ا

رامثتسلاوبابشلاعاطقمعدلمظعملادهعلاىلوىناثلاهثادبعنبنيسحلا

،حادبلاوةدايرلاىلعمهزيفحتومهلصرفلاريفوتو،مهتاردقومهتاقاطىف

سارتتةيصخشرفص)هناهظفح٠وسن٠مهباجعإقيمعنعنيبرعم
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ىلإه~ةوعدو،ملاعللبابشلاتومه~ويلودلانم~اسلجملةسلج

مادتسملامطسلاةعانصيفبابشلارود~لوح~رلايفيلودأرمتؤمدته
~.

ةيدايرلاعيراشملامعدلاجميفةيندرلاتردابملاىلعنوكراشملاعلطا.٢

ىادم.لاةفاثترممذجتولعافلانطاوملاموهفمقيقحتل،ةم~امثلالايجلاو ر.

,o.l4)1_, 

،صبرفلالقنو،تاربخلالدابتلبابشلاداورللتانايبةدعاق،اشنإبةيصوتلا.٣

نيميقملانيندرلاءانبأىدلءامتنلازمزعتوةيفاقثلاةموهلاىنعظافحلاو

.جراخلاىف

ندرلايفاهتثطإمتييتلاتاردابملامعدلجاخلايفنييندرلاةوعد.٤

مهطارخناليهستيفاهنمقلعتيامةصاخو،يبابشلاعاطقلارودزمزعتل

مهزوربواهتيمنتومهتيصخش،انبوةيراجتعمراشمرميستولمعلاقوسيف

.تاردقلاوتاراهملاةيمنتوتاراوحلامعدو،ةيلحملاتاعمتجملايف

لصاوتلاعقاوموتبرتنلاتاكبث،~نمبابمثلاعملصاوتلازمزعت 0 

ةجاحةفرعموعيراشملاطيطختليهستلةيداشرإتاكبش،امثنإويعامتجلا

.بابشلاعيراشملاداورمامأقوسلا

.عيرامثملاداورةيامحنمضتىثلاتاعيرسثلاريوطتوثيدحت.٦

ىناثلاليجلاةحيشىلعزكرتططخوتايجيتارتمارموطتبةيصوتلا.١

ددع~نممهنطوبمهطأبتراقيثوتلجاخلاىفنييندرلانمثلاثلاو

.ةلابزلاوبيردتلاجماربوةيفيصلاتاميخملا~جماربلاوتاطاشنلانم
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~لعماتملاتالآ

.نيماعلكةرمهدقعةيناكمإةساردو،رمتؤملادقعةيرودبنوكراشملاىصو•.١

نييندر~اءارفسلاةفاكوءارزولانمريبكددعوءارزولاسيئرسنحنينمثم

ىلإعامتسلاونيكراشملاعملعافتلاورمتؤملاتايلاعفلنيلوؤسملارابكو

.مهعماهتشقانمومهتاجرتقمومهراكف)

رمتؤملاتايصوتوجئاتنلةيلمعةعباتمتايلآعضوةيمهأىلعديكتلا.٢

جئاتنهعباتملتايتانمدمنوكراشملا~او،هحاجنقيقحتنامضل

لئاسومادختساو،قمودلكشبرمتؤملادقعاهمهأورمتؤملاتايصوتو

عقوملاليعفتو،ةعباتملاىفةيكرامثتلاققحيامبيعامتجلا~اوتلا

لدابتهيفمتيىلعافتعقومحبصيلجاخلايفنييندر.ارمتؤملىنو~ا

.جئاتنلاوتايصوتلاذيفتتهعباتموراكفلا

r.رمتؤمللىنورتكطاديربلاناونعنوكين.ةيصوتلاjec@fm.gov.jo

نيبرتغملاتاجرتقموراكفأمطتسا~نممتيو،ةعباتملاتايلآدحا

.رمتؤملابةصاخلا

.ةعجارلاةيذغتلانمةدافتطلرمتؤملاىفنكراشمللمييعثجذومنلاسرإ.٤

ةيجراخلاةرازولبقنمرمتؤملاتايصوتهعباتملناجلليكشتحارتقا.٥

ديدحتةيمهأىلعديكأتلاو،جراخلاىفنيينمرلاىممونيمرتغملانمؤمثو

.كلذلةينبزلارطلاوتايصوتللةذفنملاتاهجلا

نوكراشملااهحرطيتلاعيضاومئلنيبرتغملانمؤشوةيجرافلاةرازوةعباتم.٦

ةمظنلابسحتايصوتلانمنكممددعربكاذيفنتو،رمتؤملاىف

.اهبلومعملاتاعيرشلاو
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