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 Abstract ـ اٌشعبٌخٍخغزِ

 

 إعُ اٌجبدش / ١ِٕب ٔجبح ػط١خ عٍٛأظ .

 

 ػٕٛاْ اٌشعبٌخ / اٌٍّه سِغ١ظ اٌزبعغ ٚ أجبصارخ  دساعخ ربس٠خ١خ دنبس٠خ .

 

 جٙخ اٌجذش / و١ٍخ االداة جبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ .

 

ٍّـٛن اٌـز٠ٓ ٌاصـبِٓ  ٠ٚؼذ ، ػبِب 73دٛاٌٝ آٞ  ق.َ ( 7321-7321دٛاٌٝ )ِٓ اٌٍّه سػّغ١ظ اٌزبعغ دىُ 

زٜ دىّب ثؼذ اٌٍّه سػّغ١ظ اٌضبٌش اٌ حأهٛي ٍِٛن ٘زٖ األعش صبٌش ، ٚ٘ٛ عـشح اٌؼؾـش٠ٓاأل إثبْدـىّـٛ ِـقش 

 ػبَ . 32 ، ٚسػّغ١ظ اٌذبدٜ ػؾش اٌزٜ دىُ دٛاٌٝػبَ  27دىُ دٛاٌٝ 

ـى الـواقـع ابنا حيث كـان رعمسيس التـاسع ف٠ٚشجغ ٔغت اٌٍّه سػّغ١ظ اٌزبعغ إٌٝ اٌٍّه سػّغ١ظ اٌضبٌش، 

 . الى حـفيد لـرعـمسيس الثـالـثوبالت ،ابن الملك رعمسيس الثالث لألمير مونتوحـرخبـش إف 

 :مسيس التـاسع للعـرشا عن كيفيه وصـول رعـمأ

وبعد وفاة رعمسيس ، الد س الرابع على عرش البرعمسيابنه الملك  خلفهرعـمسيس الثالث الملك  اةبعـد وف 

 . م يتـرك ابنـا لخـالفتـهل الذىرعـمسيـس الخـامس،  المدعو مـون حـر خـبـش إفآ هرش ابنالع خلفه علىالرابع 

والذى ، الشقيـق األصغـر مباشـرة لرعـمسيس الـرابع ، وهـوادسرعـمسيس السانتقـل الـعرش إلـى عمـه  كلـذل 

 .د هـ، ولكنه لـم يتـرك أى ولى للعالسابع  رعـمسيـس المدعو امونـإيت  خلفه

ن ،وهـو رعمسيس الثامالمدعو  وهـو هنا سـت حـر خبـش إف م،عى الانـتقـل العـرش مرة أخرى إل ذلـكل 

لـم  هبشكـل مـفـاجئ ، فـإن يـس الثـامـنملـك رعـمسلـرعـمسيس السادس ، ونـظـرا لـوفـاة ال الشـقيـق األصغــر

 .يـد الحيـاة ى قإخوتـه عل من ى العـرش ، وكـذلـك لـم يكـن أييكـن لـه ابن لخـالفتـه عل

ر المتوفـى مـونتـو ابن األمي ،التـاسـع  رعـمسيـس المدعو ى خـع إم واسـتفـى النهاية إل عـرشلـذلـك انتـقـل ال 

اء رعـمسيـس الثـالث ، وبعـد ذلـك مـن بيــن جميـع أبن اةر خبـش إف كـأكـبـر األبنـاء الباقيـن على قيد الحيحـ

 . ى ابنـهطبيعيـة مـن األب إل ةلعـرش بطـريقا ةسارت خـالف

و  ،   B3kt-wr.n-r باكت ور ان ار السيدة من رعـمسـيس التـاسـع الملك تزوج وقد

 . و نب ماعت رع و آمون حر خبش إفب ثالثة أبناء وهم مونتوحرخبش إف انج

ومع ذلك ، فإنه لم يقدر ألى من " مونتو حر خبش إف " أو "نب ماعت رع " خالفة رعمسيس التاسع على 

. و الذى س العـاشـر رعـمسي المدعوالثالث امـون حـر خبـش إف األمير ى العـرش ابنـه خلفـه علالعرش ، ولكن 

 .عشــر  رعـمسيـس الحــادى المدعوخــع إم واســت الثــانـى خلفه على العرش ابنه األمير 

 



 

 

فٝ ػٙذٖ ػٛاًِ  فمذ دذصذِٓ لجً  إ١ٌٌٗٝ دذ ٌُ ٠قً إ١ٙٔبس فمذ ٚفً اإلٚأِب ػٓ ػقش اٌٍّه سػّغ١ظ اٌزبعغ 

ٔذالي إاٌشؽٛح ٚفغبد اٌخٍك ٚ ٔزؾبسإ ٌٝإمبفخ ثبإلٔزؾبس اٌفغبد ٚ اٌـفـمـش إدد إٌٝ أعبػذد ػٍٝ أمالة األدٛاي ، 

 عشح اٌؼؾش٠ٓ ٚل١بَ االعشح اٌذبد٠خ ٚاٌؼؾش٠ٓ .اداح اٌذىُ فٝ أذبء اٌجالد وٍٙب  ِّب ػجً ِٓ عمٛه األ

 ِٚٓ اٌذساعخ ٔغزٕزج  األرٝ :

أٚ اٌضـبِٓ ػؾش دـزٝ اٌـؼبَ اٌزـبعغ ػؾـش ١ٌٚـظ اٌؼـبَ اٌغـبثغ  دـىُ اٌّـٍه سػـّغ١ظ اٌـزبعغ  اعزّش  -7

فذكـر   Kitchenأمـا ، عـاما  71لى اذكر سليم حسن إن المـلك حكـم حـوحيث  .ػٍٝ ٔم١ل اٌشأٜ اٌمذ٠ُ ، ػؾـش 

 .  Claytonعـاما وهـو مـا ذكـره أيضـا  71أن الملـك حكـم حوالى 

و   Bottiوهـو مـا ذكـره أيضـا ، عـاما  71 التـاسع استمـر حوإلى ذكر أن عهـد الملـك رعمسيس Peetإال أن  

Dodson ػذح ٚصبئك :ٍٝ ػأػزّبد ٚرٌه  ، ويؤيد الباحث هذا الرأى 

ء اللصـوص قـوائم مسجلـة علـى الصفحـة اليسـرى مـن برديـة ابـوت ، تتكـون مـن قائمتيـن مـن أسما - أ

نسبـه  ، والعام التـاسع عشـر عموما تـم مـن عصـر النهضـة مسبوقـه بالعام التاسع عشـرمـؤرخة بالعـام األول 

 . ) رعمسيس التاسع (كـارع  إلى نفـر

( وهـى عبـارة عـن حسـابات صيـادين   Cat.2075قائمة مسجلـة علـى ورقـه بردى محفوظـه بتوريـن رقـم )  -ب 

تـؤرخ بالعـام التـاسع عشـر مـن عـهد مـلك لـم يذكـر اسمـه متبـوع مـباشرة بتـاريخ " العـام األول  مـن عهـد 

ر كـارع )رعمسيس التاسع ( الـذى خلفـه ، فتـم نسـب العـام التـاسع عشـر إلى المـلك نفـ" ـر مـاعت رع المـلك خب

 .  ) رعمسيس العاشر ( مـاعت رع المـلك خبـرفـى الحكـم 

رـبس٠ـخ إسرمـبء اٌـٍّه ِب ث١ـٓ ا١ٌَٛ اٌضبِٓ ػؾـش ٚ ا١ٌـَٛ اٌضـبٌش ػؾـش ِٓ اٌؾـٙـش األٚي ِٓ فقـً  وبْ  -3

 .Giornale della Necropoli di tebe، ثٕبءا ػٍٝ ١ِٛ٠بد ػّبي د٠ش اٌّذ٠ٕخ  ) فقً اٌف١نبْ ( ذاألخـ

 ثٕبءا ػٍٝ ضبٌـشسػـّغ١ظ اٌثٓ اٌٍّه اؼ إف ٛٔزـٛ دـش خجاأل١ِـش ِـ ٝٔـغت اٌّـٍه سػـّغ١ظ اٌزبعغ إٌاصجبد  -2

ِـٓ ٌُ ٠ىٓ  ٍٗه سػـّغ١ظ اٌزـبعغ ٚصٚجـز٠ّجذٚ اْ أَ اٌ وّب رذ١ٍٍٙب ؛ٚدساعخ ػبئٍخ سػّغ١ظ اٌزبعغ ٚ  رَْزجَغ  

اٌخـو اٌّجـبؽـش  ِٓاٌـٍّه سػـّغ١ظ اٌزـبعغ ٚ ٚاٌـذٖ األ١ِـش ِـٛٔزـٛ دـش خجـؼ إف  وْٛ سغُ اٌج١ذ اٌّبٌه 

 .ٌـٛساصـخ اٌؼـشػ 

وـبْ (، د١ـش  )ثذا٠خ االصدٚاج١خ فٝ اٌغٍطخوجش ِّب عجك أثقٛسح  اٌـىٕٙـخ ػٍـٝ اٌـضـشٚح ٚاٌغـٍطخر ااعزذٛ -4

خ وـٙـٕخ ، فـشفـخ ر٘ـج١خ ٌٍىٙـٕخ، خـبفىـُ األعـشح اٌؼـؾش٠ٓ جـالد ٍِـٛن مؼـبف خـالي فـزشح درـٌٛٝ ػـشػ اٌ

ٝ إْ ثـً فـبس األِـش إٌ وّب روش فٝ ثشد٠خ ٘بس٠ظ ،ح اٌمـ١ِٛـخ ،شِٚـْٛ ، ٌألعزذـٛار ػـٍٝ لـذس وـج١ـش ِـٓ اٌـضـآ

طب٠ـب ٌـىغت سمـبئُٙ ، ِٚـٓ أؽـٙش االِضـٍخ ػٍـٝ رٌـه ، عـٍطـخ اٌـىب٘ٓ اٌـٍّٛن أٔفغـُٙ وـبٔٛا ٠مـذِْٛ ٌـُٙ اٌؼـ

بْ خ ، وّب وـٝ جـ١ّغ اٌّؼـبثذ اٌّـقش٠ٕٙخ فاٌـزـبعغ ، فـمذ وـبْ وـج١ش اٌى األوجـش إِٔـذـٛرت فـٝ ػـٙذ سػـّغ١ظ



 

 

ِـٛاي ٚ مـشائت أخ جـجب٠بْ ِـٓ دـمـٗ بِٗ ، وـّب وفـٝ ٔفـظ اٌـٛلذ اٌـّؾشف ػٍـٝ خـضائٓ اٌـٍّه ٚ دـبًِ اخـز

ثٛمٛح ِٓ خالي ٔمؼ دفش داخً سد٘خ اٌجٛاثز١ٓ بٔذ رـذخً خـضائٓ اٌّؼجذ، ٚ٘ٛ ِب ٔشاٖ اٌزٝ و،ِـْٛ آاٌّؼـجٛد 

  .اٌغبثؼخ ٚ اٌضبِٕخ ٌىج١ش وٕٙخ آِْٛ إِذٛرت فٝ ِؼجذ اٌىشٔه  

 ـب ػٍـٝ ػـبئالد ِـذـذدٖ ، ٚ٘ـزا ٠ـذيرـُ إلزقـشا٘ ،د١ش رـٛاسس اٌـّٕـبفت اٌٙـبِٗ فـٝ اٌجـالدأزؾبس ظب٘شح   -2

ـٙب فـٝ ظـً ُ رـٛاسصِـْٛ رب٘ٓ األوجـش ٢خ اٌىذـذٚدح ، دـ١ش ٔـجـذ إْ ٚظـ١فـاٌّـٍه أفجذذ ِ خػٍـٝ إْ عـٍطـ

خذ إٌـٝ اثٕـٗ ٓ سػـّغ١ظ ٔمٍذ ِشٜ رـٍه اٌٛظـ١فـٗ إٔز، دـ١ـش ٔاألخٛحاألثٕبء ٚٝ ة إٌاٌؼـؾـش٠ٓ ِٓ األ حاألعـش

لوحـة ٚرٌه ِٓ خالي  ٛػو ٍه فٝٗ اثـٓ اٌّسس ٚظـ١فّب ٔـجـذ أ٠نـب رـٛاآِـْٛ صـُ إٌـٝ أخ١ٗ إِٔذزـت ، ؤـغـٝ 

.ٌـٛظـبئفٙـُ  خمبفـٗ ٌزـٛاسس ػّـبي د٠ـش اٌّذ٠ٕإلـ، ث 117المتحـف البريطـانى رقـم   

رج١ٓ د١ش ػٙذ اٌٍّه  ٚصساءِٕٚٙب  ش اٌّـٍه سػّغ١ظ اٌزـبعغأ٘ـُ  اٌؾـخق١بد اٌزٝ ظـٙشد فـٝ ػق رزجغ   -1

أٗ رُ ػضي ٔت ِبػذ سع   إالٚاعذ ٚا٠نب ٔت ِبػذ سع ٔخذ ، سح أوضش ِٓ ؽخـ ِضً اٌٛص٠ش خغ اَرٌٛٝ اٌٛصا

٘ٛ خغ اَ ٚاعذ ،  حإْ ِٓ رٌٛٝ اٌٛصاس  .(Pap. Abbott) د١ش روش فٝ ثشد٠خ اثٛد.ٔخذ فٝ اٌؼبَ اٌغبدط ػؾش 

بػذ سع ٔخذ ث١ٓ اٌؼبَ اٌشاثغ ػؾش ٚ اٌؼبَ اٌغبثغ ػؾش ِٓ دىُ ٌٚألعف ال ٠ؼشف اٌغجت اٌزٜ ِٓ أجٍٗ ػضي ٔت ِ

  .ٌٍٛصاسح ِشح صب١ٔخ فٝ ػٙذ اٌٍّه ٔفغٗسػّغ١ظ اٌزبعغ ٚال اٌغجت اٌزٜ ِٓ أجٍٗ أػ١ذ 

اٌّؤسخخ ثؼٙذ سِغ١ظ اٌزبعغ ٔالدع  لٛي ثٛسػب ػٕذِب  (Pap. Abbott)ِٚٓ خالي دساعخ ٚرذ١ًٍ ثشد٠خ أثٛد 

ثٍغب ثبعش دبوُ ه١جخ اٌؾشل١خ ثجؼل االرٙبِبد ف١ّب ٠زؼٍك ثغشلبد اٌّمبثش عجً ثٛسػب فٝ أ خػٍُ اْ وبرجٝ اٌججبٔ

فبْ أعالفُٙ  -رمش٠شٖ ٌٍٛص٠ش:" فٝ د١ٓ أٔٙب جش٠ّخ ِٓ ٘ز٠ٓ اٌىبرج١ٓ أّٙب ر٘جب إٌٝ أ١ِش اٌّذ٠ٕخ ٘زا ثجالغزُٙ  

فئْ ؽشهخ اٌججبٔخ  –را وبْ فٝ اٌؾّبي فئ –ٌُ ٠زمذِٛا لو ثجالغبرُٙ إ١ٌٗ ثً إٌٝ اٌٛص٠شػٕذِب ٠ىْٛ فٝ اٌجٕٛة 

ِٚٓ ٘زا ٔفُٙ اْ اٌٛص٠ش وبْ ٠جٍغ ثبٌذٛادس اٌٙبِخ ،  ٗ اٌٛص٠ش .١اٌٍّى١خ ٠ز٘جٛا ثٛصبئمُٙ إٌٝ اٌّىبْ اٌزٜ ٠ىْٛ ف

 .؟!!اٌٍّه ٠زٛاجذ  وبْاٌؾّبي  ٝفٚ  ٚ٘ٛ ِب ٠ٛمخ ٚجٛد ٚص٠ش ٚادذ فٝ اٌجٕٛة

ِجبؽشح ٌُ ٠ىٓ فٝ اٌجالد غ١ش ٚص٠ش ٚادذ ٚ٘ٛ  بثشد٠خ اثٛد ، ِٚبلجٍٙوزجذ ف١ٗ  اٌؼٙذ اٌزٜ ٝٔٗ فأد١ش روش جبسدْ 

ٚص٠شاْ  د١ش وبْ ٕ٘بن  ِزجغ فٝ اٌؼقٛس اٌغبثمخ، ٚ٘ٛ ػىظ ِب وبْ اَ ٚاعذ ، ٚوبْ ِمش ٚظ١فزٗ ه١جخ خغ 

 . وجبس وٕٙخ آِْٛ ٚوجبس سجبي اٌج١ؼ ٚاٌىزجخ ٚدىبَ االلب١ٌُٚ أ٠نب  ٌٍؾّبي ٚ األخش ٌٍجٕٛة ،إدذاّ٘ب 

ؼبًِ اٌز و١ف١ِٗٚؼشفخ مبثـش ثشد٠بد عـشلـبد آٌِّ خالي دساعخ ٚرذ١ًٍ  ٍه اٌفزـشحفٝ رعشلبد اٌّمبثش رزجـغ  -1

 .ذم١كـشافبد ٚاٌزٚ أخـز األػز ِـغ اٌجـشائـُ 

" د١ش وبْ ٠زُ رمغ١ُ ذِبء أٚي ِٓ أٔؾأ ِب ٠ؼشف ثئعُ "اٌجذش اٌجٕبئٟد١ش اظٙشد اٌذساعخ أْ اٌّقش٠جٓ اٌم 

مب ٌزخقـ وً فئخ ُِٕٙ فٟ ٔٛع ِؼ١ٓ ِٓ اٌجشائُ ، ٚٚعبئً إسرىبثٙب ٌٙب ٚإصجبد أعّبئُٙ فٟ اٌّجش١ِٓ هج

، ِّٚب ٠ض١ش اٌذ٘ؾخ ٚاإلػجبة أْ ػٕب٠زُٙ ثذفع اٌغجالد لذ ثٍغ ؽأٔبً  د ِخققٗ ٌٍشجٛع إ١ٌٙب ػٕذ اٌٍضَٚعجال

ٍٟ لبئّز١ٓ األٌٟٚ رؾزًّ ػٍٟ ثؼ١ذ فٟ اٌذلخ ٚإٌظبَ فٕجذ أْ اٌجذاٚي اٌزٟ ظٙشد فٟ ثشد٠خ "إثٛد" رذزٛٞ ػ



 

 

 .أعّبء ٌقٛؿ فٕبد٠ك إٌفبئظ ٚاٌضب١ٔخ رؾزًّ ػٍٟ أعّبء ٌقٛؿ اٌججبٔبد

ِٓ اٌؼٛاًِ اٌٙبِخ ٌىؾف اٌجشائُ فٝ ِقش اٌمذ٠ّخ اعزؼبٔخ سجبي اٌؾشهخ ثبٌّشؽذ٠ٓ ٚلقبفٟ ا٢صش  وّب وبْ

ثشد٠خ اثٛد ٚ  فٝ وً ِٓ ظٙش ثٛمٛح ٘ٛ ِب، ٚ ٚاٌىالة اٌزٟ وبْ ٌٙب دٚس فٟ اٌذشاعخ ٚإلزفبء آصش اٌّجش١ِٓ

 اِٙـشعذ ١ٌٚجٌٛذ اٌضبٔٝ .

مـؼـف عـ١طـشح اٌـذىـِٛخ اٌـّشوـض٠ـخ ػٍـٝ األعـٛاق ٚػـذَ لـذسرٙـب ػٍـٝ إ٠مـبف اٌفـٛمـٝ فـٝ جـ١ّغ   -2

ً اٌذـجٛة ِض خـمـ اٌـّؼـشٚك ِـٓ اٌغـٍغ، خبفِـشافك اٌجـالد ، ٚوـبْ ِـٓ أ٘ـُ ِــظـب٘ـش ٘ـزا اٌنـؼف ، ٔ

، رفـبلّـذ  غ أسرـفـبع األعؼـبس، ِٚ ـزد أعؼبس٘ب فـٝ األسرفبعذ فـٝ األعـٛاق ٚ أخ، اٌزٝ ؽـذخ ٚاٌـؾؼـ١شاٌـمّ

بفٗ إٌٝ ػـذَ مـشٚس٠بد اٌذـ١بح ، ثـبإلم ، دـزٝ ػـض ػـ١ٍٙـُ أْ ٠ـجـذٚاٚاٌؼـّبيٛظفـ١ٓ ِـؾىـالد فـغـبس اٌّ

، ٚ٘ٛ ِب جبء روشٖ فٝ  ي اٌجـجبٔخ ػـٓ اٌؼـًّ ػذح ِـشادب، أدٜ رٌـه إٌـٝ إمـشاة ػّبرٌُُٙٛٙ ػٍٝ ِغزذمدـق

،ٚثش٠بد  Cat.1884, cat.2067 , cat.2071 ,cat.2105ٚثشد٠بد رٛس٠ٓ ،   cat.2074 rectoثشد٠خ رٛس٠ٓ

 . 607اٚعزشاوب د٠ش اٌّذ٠ٕخ سلُ،ٚا٠نب   cat.1945 , cat.2073 , 2076, cat2082 ,cat 2083 rectoرٛس٠ٓ 

 وّب أعزؾشٜ اٌفغبد فٝ أسجبء اٌجالد ، ٚفّذ اٌغٍطخ اٌّشوض٠خ  أرأٙب ػّب ٠جشٜ دٌٛٙب . 

بد ِمـبثش اٌجـش اٌغـشثـٝ ، ٚرغجً ٚصبئك ٘زح اٌفزشح أخجبس اٌغشلبد ؽـٛا٘ـذ األصِخ االلزقـبد٠خ عـشلٓ أ٘ـُ ٚوـبْ ِ

ٌٝ إ١ٙٔبس ٚفً اإل ِٚٓ ػٙذ اٌٍّه )سػّغ١ظ اٌغبثغ( دزٝ )سػّغ١ظ اٌزبعغ( ،لزقبدٜ ١ٙٔبس األٚاٌشؽبٜٚ ٚاأل

ٚ٘ٝ عشلخ اٌّمبثش اٌٍّى١خ فٝ ٚادٜ اٌٍّٛن ،دذ ٌُ ٠قً ٌٗ ِٓ لجً. ٠ٚىفٝ أْ ٔؼٍُ أْ أؽٙش عشلبد اٌزبس٠خ دذصذ  

ٛؿ بدط ػـؾـش ِـٓ دـىُ سػـّغ١ظ اٌـزبعغ الزذُ اٌٍقـشٜ فـٝ اٌؼبَ  اٌغد١ـش ٔفٝ ػٙذ سػّغ١ظ اٌزبعغ ، 

ؼـٛا أزـٙبن دـشِـٗ ١ٌخ ، ٌٚـُ ٠غزطغ اٌٍّـٛن أْ ٠ّٕـه فـٝ األػـٛاَ اٌزـببٔت اٌغشثٝ ، ٚوـزٌاٌّمـبثش اٌزٝ أِبَ اٌج

.ذٜ فـمـذد اٌّـٍىـ١خ ٘ـ١جزٙـب ِذي إٌـٝ إٜ عالفٙـُ ٚ٘ـزا ٢٠اٌّمـبثش اٌخـبفـٗ   

قيام حملـة عسكرية فى عهد هذا الملك مؤرخة بالعام الثانى من عهده لتأديب بدو الشاسو الذين هاجموا  -3

بالقرب من منطقة المناجم تعدين الذهب فى الصحراء الشرقية ، فيبدو أن بعض تلك القبائل قد وصلت مستوطنة ل

ل فـى وادى ـض القـالقاروا بعث أث، حي، ويبدو أن بعضهم قد وصل حتى الساحل الغربـى للبحر األحمر فى تمنة

وتظهر تلك الوثيقة شقين  ، س التاسعالحمامات وظهـروا كأعداء ألعضاء بعثات التعـدين فى عهـد المـلك رعـمسي

أولها : وجود بعثات تعدينية ترجع لعهد ذلك الملك تؤرخ بالعام الثانى من عهده . ثانيا : تعتبر أحد  :هامين 

 سجالتنا النهائية للنشاط العسكرى فى عهد الرعامسة  .

 خػـٙذ سػـّغ١ظ اٌزـبعغ إٌـٝ دسجـ ع١ـب خـاليآخ اٌّقـش٠ـخ فـٝ ِٕـطمـخ غـشثـٝ مؼـف ٔـفٛر اإلِجـشاهٛس٠ -71

عجؼـخ ػؾـش ػـبِـب دْٚ اٌغـّـبح  حسعـال ِقـش١٠ٓ ٌّـذثئػزمبي وُ جج١ــً بدـ ل١بَٚ ٔغزؾٙذ ػٍٝ رٌه  وج١ـشح ، 

ٌٙـُ ثـبٌؼـٛدح إٌـٝ ِـقـش دـزٝ ِـبرٛا ، ٘ـزا فنـال ػـٓ اْ أِـشاء عـٛس٠ـب اِـزٕؼـٛا ػـٓ رمـذ٠ـُ اٌٙـذا٠ـب 

ٚ األدزـشاَ ٌـشػـّغ١ظ اٌزـبعغ .٠ـذي ػٍـٝ ػٍـٝ إٔؼـذاَ اٌـٛالء  ٚاٌنـشائت ِّـب  
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