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يف فارطألل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا 
ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 

  نوزوألا ةقبطل
  نورشعلاوسداسلا عامتجالا 

 ٢٠٠٦هي لوي/زومت ٦ - ٣، لايرتنوم

حورشملاتقؤملا لامعألا لودج    
  عامتجالا حاتتفا  - ١

ةعاسلا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نورشعلاو سداسلا عامتجالا حتتف   - ١  ي نأ ررقملا نم
زومت٣موي حابص نم ةرشاعلا  يف يندملا ناريطلل ةيلودلا ةمظنملا تارمتؤم زكرم يف٢٠٠٦هيلوي /    

ًارهظ ةدحاو لاةعاسلا ىتحو ًاحابص ةرشاعلا ةعاسلا نم نيكراشملا ليجست يرجيسو . ادنك ،لايرتنوم
موينم زومت٢   زومت٣موي ًاحابص ةنماثلا ةعاسلا نمو هيلوي /  ليجستلا ىلع نوكراشملا ثح . هيلوي/  يو
نيمألا زلازنوغ وكرام د يسلا مدقيسو. عامتجالا لبق تنرتنإلاةيلودلا ةكبشلا قيرط نع قبسملا و ركبملا
عامتجالا حاتتفا دنع ًاباطخ نوزوألا ةنامأليذيفنتلا  .  

  ةيميظنت لئاسم  - ٢
  لامعألا لودج رارقإ  )أ(

هرارقإل فارطألاىلع )١(تقؤملا لامعألا لودج ضرعيس  - ٢ دنال موت ديسلا عامتجالا سأريسو .  
  ).ايزيلام (يحي يرزدان ديسلاو) ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا(

                                                           
)١(  UNEP/OzL.Pro/WG.1/26/1. 
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  لمعلا ميظنت  )ب(
لمعلل ددحم ينمز لودج عضو يفو ةماع تاسلج يف اهلامعأ فيرصت يف فارطألا بغرت دق   - ٣
  .لامعألا لودج ىلع حورطملا

  ٢٠٠٦ماعل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا نع ةئشان اياضق يف رظنلا   - ٣
ا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفمدقيس  - ٤ عمتجي نأ ررقملا نمو ٢٠٠٦ماعل يلحرملا هريرقت يداصتقال    

ىلإ ٢٤نم ةرتفلا يف قيرفلا  ناسين٢٨  يلحرملا هريرقت حاتي نأ عقوتملا نمو نيجيب يف ٢٠٠٦ليربأ /   
كلذ دعب فارطألل٢٠٠٦  .  

  ٢٠٠٨ و٢٠٠٧يماع ل ةيساسألاتامادختسال ا تاءافعإل ةديدجتانييعت يأ ضارعتسا   )أ(
هخيرات ىتح ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ةيبوروألا ةعامجلا امهو نافرط ماق  - ٥ نيبلط ميدقت ب 

قاشنتسالا ةزهجأل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ نأشب نيديدج 
تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نإ . ٢٠٠٨وأ / و٢٠٠٧ماعل ةننقملا تاعرجلاب 

حوتفم لماعلا قيرفلا رظني نأ عقوتملا نمو تانييعتلا هذه مييقت ددص يف امه هل ةعباتلا ةيبطلا ةينقتلا 
هذه نأشب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تايصوت بناج ىلإ تانييعتلا هذه يف ةيوضعلا 

، بسح تايصوتلا عضوو تانييعتلا ءاضتقالا   .فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ىلإ 

ريمدتلا نأشب ١٧/١٧ررقملا بجومب ةبولطملا ةلاحلا تاسارد تاصاصتخا عورشم ضارعتسا   )ب(  
  نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ًايئيب ميلسلا

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ،١٧/١٧ررقملا يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالا اعد   - ٦  
ةيلمعب ةطبترملا فيلاكتلاو ايجو لونكتلا نع ةلاح تاسارد ءارجإل تاصاصتخا دادعإ ىلإ يداصتقالا
 ،ىرخأ تادعمب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةيوتحملا ءاوهلا فييكتو ديربتلا تادعم لادبتسا

تابكرم نمو تادعملا هذه نم يئاهنلا صلختلاو لقنو ةداعتسال ًايئيب ةميلسلا تايلمعلا كلذ يف امب 
ىلإو ا  يف فارطألا ىلإ ةروكذملا تاصاصتخالا قيرفلا مدق ي نأ ةطبترملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا

يف لماعلا قيرفلا رظني نأ عقوتملا نمو . ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا
هاري امبسح ءارجإ ذاختاب يصوي نأ و يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلاقيرف اهدعأ يتلا تاصاصتخالا 

  .ًابسانم

  )١٦/١٤ررقملا (اهضيفختل ةحاتملا صرفلاو نوبركلا ديرولك يعابر ثا عبنا رداصم  )ج(
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ١٦/١٤هررقم يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالا اعد   - ٧  
غالبإو ةددحم رداصم تائف نم نوبركلا ديرولك يعابرل ةيملاعلا تاثاعبنالا مييقت ىلإ يداصتقالا  
تاثاعبنالا ضفخل ةلمتحملا لولحلل مييقت عم كلذبفارطألل رشع نماثلا عامتجالا نأ عقوتملا نمو .  

ةلأسملا هذه نأشب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا رظني 
  .فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ىلإ بسانتي امبسح تايصوت عفرو
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  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريراقت نع ةئشان ىرخأ اياضق يأ  )د(
يلحرملا هريرقت يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريثيدق   - ٨ تاذ ىرخأ اياضق  ٢٠٠٦ 
ت دق يتلا اياضقلا هذه زاربإ متيسو اهيف فارطألا رظنقحتست ةيمهأ ةركذم يف ةيرادإ لئاسم ىلع لمتش  

  .ةيوضعلاحوتفم لماعلا قيرفلا ىلإ ةهجوملا ةنامألا 

  ليثيملا ديموربب لصتت اياضق يف رظنلا  - ٤
  ٢٠٠٨ و٢٠٠٧يماعل ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ تانييعت ضارعتسا   )أ(

 ٢٠٠٨ و٢٠٠٧يماعل ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تائفل ةديدج تانييعت تمدقو   - ٩
ررقملا نم ٢ةرقفلل ًاقفو  ةرقفلاو ٩/٦  ملا نم٢  فارطألا عامتجال ١٣/١١ررق   فارطألا نع ةباين  

، ةعبرألا ادنليزوين ،ادنلوه ،نابايلا ،ايلاطيإ ،ليئارسإ ،ادنلريآ ،نانويلا ،اسنرف ،ادنك ،ايلارتسأ يهو رشع  
 ، نمو . ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ةيلامشلا ادنلريآو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا ،اينابسأادنلوب

نم ةرتفلا يف ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل عمتجت نأ ررقملا ىلإ ٣  ناسين٨   / ، ينوربد يف ليربأ
تانييعت لاضرعتسي نأ يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا بغري دقو . تانييعتلا هذه مييقتل ايتاورك

ءاضتقالا بسحتايصوتلا عفري نأو ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل نع ةرداصلا تايصوتلاو  ىلإ  
  .فارطألل رشع نماثلا عامتجالا

ىدم ىلع ليثيملا ديمورب نم ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ ىلإ ةجاحلا لامتحا نع ريرقت   )ب(
 ، ةرقفلا (ةينطولا ليثيملا ديمورب ةرادإ تايجيتارتسال ضارعتسا ىلإ ًادانتسا ةلبقملا ةليلقلا تاونسلا

  )١/٤ –يئانثتسالا عامتجالا ررقم نم ) د (٩ةيعرفلا 
يئانثتسالا عامتجالا بلط ١/٤يئانثتسالا عامتجالا ررقم نم ) د (٩ةيعرفلا ةرقفلا يفو   - ١٠  

حوتفم لماعلا قيرفلا ىلإ ًاريرقت مدقي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم فارطأل للوألا 
ديموربل ةجرحلا تاماد ختسالاتاءافعإ ىلإ ةلمتحملا ةجاحلا نع نيرشعلاو سداسلا هعامتجا يف ةيوضعلا 

فارطألا نم ةمدقملا ةرادإلا تايجيتارتسال ضارعتسا ىلإ ًادانتسا ةلبقملا ةليلقلا تاونسلا لالخ ليثيملا 
ررقملا اذه نم٣ةرقفلاب ًالمع  قيرفلا ريرقت يف رظني نأ يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا بغري دقو .  

  .ةلأسملا هذه نع

ررقملا نم ٤ةرقفلا (نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلاب ةقلعت ملا لئاسملا نع غالبإلا  )ج(  
ررقملا نم٨ةرقفلا ، و١٦/١٠ررقملا ، ١١/١٣   ١٧/٩(  
ىلإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف فارطألا عامتجا اعد ١٦/١٠ و١١/١٣هيررقم يف   - ١١  

رجحلا تاقيبطت يف ليثيملا ديمورب مادختسا نع فارطألا نم ةمدقملا تانايبلا مييقتل لمع ةقرف ءاشنإ  
عم قفاوتت اهلعجو ةيملاع مادختسا طامنأ ءاشنإ ىلإ هيعس قايس يف نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا 

ًاينقت ةيدجم ةليدب تاءارجإو تاجلاعم اهلحم لحت نأ نكمي يتلا ةعلسلا ةددحملا ليثيملا ديمورب ةيمك 
ررقملا نم ٤ةر قفلا يف هيلإ يعد كلذ نع ريرقت دادعإو ًايداصتقاو ررقملا نم ٨ةرقفلا يفو . ١١/١٣   

نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختسال لمعلا ةقرف نم بلُط ١٧/٩ نأ قيرفلل ةعباتلا ، 
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يحصلا رجحلا تافآ ةحفاكمل ةبرتلا يف ليثيملا ديمورب تامادختسال لجألا ةليوط ةيل اعفلا مييقتب موقت
سداسلا عامتجال ل ةبسنلاب فاكتقو يف كلذ نع ريرقت ميدقتو ةيحلا ةيتابنلا داوملا ىلع اهريثأتو 

عضو يفو لئاسملا هذه يف رظنلا يف لماعلا قيرفلا بغري دقو .ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو  
  .بسانتي امبسح تايصوت

  )١٦/٣ررقملا (ليثيملا ديمورب تامادختسال تاونسلا ةددعتم تاءافعإلا   )د(
ريياعم ىلع قافتالا ةيضق يف رشع سداسلاو رشع سماخلا فارطألا رمتؤم اعام تجا رظن  - ١٢

ليثيملا ديموربلتاونسلا ةددعتمةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ دامتعال  رشع سداسلا عامتجالا ررقو .  
تاءافعإ رشنل راطإ ،عاطتسملا ردقب ،ةرولبب فارطألل رشع عباسلا عامتجالاموقي نأ فارطألل   

رشع عب اسلا عامتجالا ءانثأ تقولا قيضل ًارظن نكلو ىرخأ ةنس دادتما ىلع ةجرحلا تامادختسالا
دقو . ٢٠٠٦ماع يف هيف رظنلا داعي  نأىلع اهحرتقم بحس ىلع ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تقفتا 

ىلإ ءاضتقالا بسح تايصوت عفر يفو ةيضقلا هذه يف رظنلا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا بغري 
  .فارطألل رشع نماثلا عامتجالا

ىدل ليثيملا ديمورب تانوزخم يف لمتحملا راضلا راجتالا عنمل فارطألا اهيف رظنت دق يتلا تارايخلا   )ه(
ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا ىدل كالهتسالا ضفخني اميف ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا   

ةرقفلا ٥   )١/٤ - يئانثتسالا عامتجالاررقم (نم ) أ (٩، 
ي نأ ضرتفملا نم ناك١/٤يئانثتسالا عامتجالا ررقم نم ) أ (٩ةيعرفلا ةرقفلاب ًالمعو   - ١٣  رظن 

مل قيرفلا نكل ،ةيضقلا هذه نع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت يف رشع عباسلا عامتجالا  
لل ًازهاج نوكيس هنأ ىلإ راشأو٢٠٠٥ماع يف هريرقت لامكإ نم نكمتي  ماع يف ثحب   ٢٠٠٦ .

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهيلإ لصوت يتلا جئاتنلا يف رظنلا ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا نم بلط   يسو
  .فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ىلإ ءاضتقالا بسح تايصوتلا عفرو ةيضقلا هذه نأشب يداصتقالا

ليثيملا ديموربل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تاما دختسالا نع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت  )و(
  )١٧/١٠ررقملا (

ةيربتخم تامادختسا تاءافعإب فارطألل رشع عباسلا عامتجالا نذأ ١٧/١٠هررقم بجومبو   - ١٤  
لوألا نوناك٣١ىتح ليثيملا ديموربل ةددحم تامادختسال ةجرح ةيليلحتو  ًانهر كلذو ٢٠٠٦ربمسيد /   

يفو . ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإىلع ًايلاح ةقبطملا طورشل اب
يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا غالبإ ىلإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ررقملا اعد ددصلا اذه 
ىرخأ ةلمتحم ةجرح ةيليلحتو ةيربتخم تامادختساو تامادختسالا هذه نع نيرشعلاو سداسلا هعامتجا 

ةيربتخملا ةجرحلا تامادختسالاب ةيليلحتلاو ةيربتخملا ةيساسألا تامادختسالا طورش ةلص نع كلذكو  
تايصوت عفري نأ يفو لئاسملا هذه يف رظني نأ يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا بغري دقو . ةيليلحتلاو
  .فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ىلإ ءاضتقالا بسح
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قاشنتسالا ةزهجأل ةعنصملا ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطأل ا ضعب اههجاوت يتلا تابوعصلا  - ٥  
رولكلا نوبركلا تابكرم مدختست يتلا ةننقملاتاعرجلاب ةيرولف ةي    )١٧/١٤ررقملا ( 

رشع نماثلا عامتجالا رظني نأ فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ررق ١٧/١٤هررقم يفو   - ١٥  ،
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماع ةنيعم فارطأ عضول ىدصتي لمتحم ررقم يف فارطألل  جتنت يتلا ٥   

ىلإ بلُط ررقملا سفن يفو . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب ةلماعلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسا ةزهجأ
مدعل ةلمتحملا تالاحلا دعاست دق يتلا تارايخلا ةساردفارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا   

فيقثتو يعولا قلخل ةبسانم ةيميلقإ لمع تاقلح دقع يف رظنت نأو نأشلا اذه يف ة ئشانلا لاثتمالا
ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب ةلماعلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل لئادبلا نأشب ةحلصملا باحصأ 

ا مبسح تايصوت عضو يفو لئاسملا هذه يف رظنلا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا بغري دقو. ةيرولف
  .فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ىلإ بسانتي

نم ١٨٠ةرقفلا (لاثتمالاب ةلصلا تاذ ةنزخملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةجلاعم   - ٦  ،
(UNEP/OzL.Conv.7/7 – UNEP/OzL.Pro.17/11  

مدقملااهريرقت يفذيفنتلا ةنجل تراشأ   - ١٦ فارطألل رشع عباسلا عامتجالل   تضرعتسا دق ا    أ ىلإ
كالهتسالا وأ جاتنإلا نيزخت ةيضق ت صلخو لاثتمالا مدع ةيضقبةلصلا تاذ ةلبقم ةنس يف همادختسال  

لوكوتورب ماكحأ عم نيزختلا اذه ىشامتي دق تالاحلا ضعب يف هنأ هدافم ام ىلإ يئدبم لكشب 
كلذالت يذلا شاقنلا ءانثأو. لايرتنوم لاثتمالاب قلعتي اميف نيزختلا ةيضق نأ ىلع نولثمملا قفتا ،   

متي نأب حرتقا كلذ ىلع ءانبو ثحبلا نم ديزملا يعدتسيو ًاضيأ ًادقعم هنكل ًاماه ًاعوضوم لكشت 
دقو . ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفللنيرشعلاو سداسلا عامتجالا ءانثأ ةيناث ثحبلاب ةيضقلا هذه لوانت 

  .ءاضتقالا بسح تايصوت عضو يفو ةلأسملا هذه يف رظنلا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا بغري

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لثم ةقرفأل ةبسنلاب حلاصملا نع حاصفإلا نأشب ةيهيجوت ئدابم   - ٧
  هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا

نع حاصفإلل ةددحم ةيهيجوت ئدابم ادنك دفو حرتقا فارطألل رشع عباسلا عامتجالا يفو   - ١٧
متو هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفليبق نم ةقرفأ حلاصم   ،

تاقيلعتلا سامتلاو تنرتنإلا ىلع يكبشلا عقوملا ىلع اهحرتقم رشنب ةنامألا موقت نأ ىل ع قافتالا
قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا ءانثأ فارطألا بناج نم اهثحبل حرتقملل ةديدج ةخسن زيهجتل 

ىلع ةنامألل يكبشلا عقوملا ىلع ادنك حرتقم ىلع روثعلا نكميو . ةيوضعلاحوتفم لماعلا 
http://www.unep.ch/ozone  وأhttp://ozone.unep.orgطابشل يسأرلا ناونعلا تحت  New"رياربف / 

Highlights" "هتياغ دعوم يف تاقيلعتلاب ءالدإلا فارطألا ىلإ بلط ". ةديدج ةزراب تاحمل ١٥يو 
كلذ ناك اذإ حقنم حرتقم عضو نم نكمتلل ٢٠٠٦ويام /رايأ   .ًابوصتسم 
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  لايرتنوم لوكوتورب يف ةحرتقم تارييغت ةيأ ةشقانم  - ٨
لايرتنوم لوكوتوربىلعةحرتقم تاليدعت ةيأ ةشقانم   - ٩    

فارطألا عيمج ىلإ ةلاسرب نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا ثعب ،٢٠٠٦رياربف /طابش يفو  - ١٨  
ةداملا نم ٩ةرقفلا قيبطتب قلعتي اميف  لايرتنوم لوكوتورب نم ٢  ةداملا نم ٢ةرقفلاو   نابلطتت نيتللا٩    

هذه يفو . اهعامتجالبق رهشأ ةتس نع لقت ةدم يف فارطألا ىلإ ةحرتقم تاريغتو تاليدعت يأ لاسرإ 
لبق كلذو ةنامألا ىلإ ةحرتقملا تاليدعتلاو تارييغتلا ميدقت ىلع فارطألا عيمج ةنامألا تثح ةلاسرلا 

ربمفون /يناثلا نيرشت ٢يف هحاتتفا ررقملا فارطألل رشع نماثلا عامتجالا نم لقألا ىلع رهشأ ةعبس 
وأ تاليدعت ةيأ نأشب ًابسانم ًاراعشإ تقلت دق فارطألا عيمج نأ نم دكأتلا نم ةنامألا نيكمتل كلذو 

ةداملا بجومب ددحملاينمزلا راطإلا نمض هذهك تارييغت  عامتجالا قفا و،هنم يريضحتلا ءزجلا ءانثأو. ٢   
ةعامجلا هتحرتقا يذلا ليثيملا ديمورب نأشب ليدعتلا يف رظنلا ءاجرإ ىلع فارطألل رشع عباسلا 

ررقملا يفو ٢٠٠٦ماع ىتح ةيبوروألا  ع عباسلا عامتجالا ررق١٧/١٢  عامتجالا رظنينأ فارطألل رش    
ةداملا يف نيبملا يجيردتلا صلختلل ينمزلا لودجلاب ليجعتلا هنأش نمرييغت ءارجإ يف فارطألل رشع نماثلا   

قلعتي اميف ،لوكوتوربلا نم فلأ ٢ ةيلحملا تاجايتحالا ةيبلتل ةيرولف ةيرولكل ا نوبركلا تابكرم جاتنإب 
ةداملا نم ١ةرقفلاب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا  يف ةنامألا تقلت ،هذه ةريخألا ةلأسملاب قلعتي اميفو . ٥ 

ناسين١٥ يكبشلا عقوملا ىلع روفلا ىلع عض /   متيسو ةنامألل ) تنرتنإلا(و رييغت ءارجإب ًاحرتقم ليربأ
نأشب ىرخأ تاحرتقم  يأ ةنامألا تقلت ام اذإف. اذه حورشملا تقؤملالامعألا لود ج عم هلاسرإ
ةنكمملا ةعرسلاب ا،ليدعت وأ رييغت ءارجإ  فارطألا ةافاوم متتسف  .  

  ىرخأ لئاسم  - ١٠
اهيف رظنلا ىلع ةقفاوملاو اهديدحت مت ىرخأ لئاسم ةشقانم يف فارطألابغرت دق  - ١٩  .  

  ريرقتلا دامتعا  - ١١
هدامتعال ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا ريرقت عورشممدقيس  - ٢٠  .  

  عامتجالا ماتتخا  - ١٢
___________  


