
 

 

 



 

 

م حول االعتداءات الصهيونية 2022( 3) مارس  آذار هرش من لثثاال  تقرير األسبوع

 الُمباركالمسجد األقصى  على مدينة القدس و

 : الُمباركالمسجد األقصى االقتحامات واالعتداءات على 
 

  اققىج  الل    المباركالمسجد  اققىج     اقتحم -

  مسجججججت  ن   1000  أكثر من  اقيجام المجاةجججججيج 

اقتحم ه الل  ما   ا  مسجججت  ن  680منها    ،يه  ي

بحراسج  مدج  م من    "عي  المسجاالر"، ب  يسجم   

 انتهجك المسجججججت  ن ن حرمج     االحتل .ق ات  

تزامنا  مع ما يسججم     المباركالمسججد  اققىجج  

"عي  الب ريم" أ  "المسججاالر" الربري،  ال ي ب  

 ىا ف ي مي اقربراء  الالميس الماةيين. 

المبججار   - اققىججججج   بججالمسجججججدجج   المحجج أل  للال ر  المثججا     االثنين في ي م  ك فعل  سجججججبيجج  

اققىج   المباركققىج  المسجد  اباحات    مت رف  مستتونن 284اقتحم :  م21/3/2022

كثفف  برفة   حماي  دجر   االحتل ، من اباب المرارب و  حت   المبارك ، ةجمن مدم عات مك

من بينهم،  لب من  كجان   ،ابجاب السجججججلسجججججلج و

المرجادج  الج ينيج  الت راتيج   م فف ن في حك مج   

 جةج سجججججهجم     نالجمسجججججتج  جنج  أ ى    ،ل االحجتج 

المسجد  اققىج    ىجل اتهم التلم  ي  في باحات  

، الاىجج  في المن ة  الدججرقي  قرب باب المبارك

الرحم ، كما التة  ا ىجججج را  ت كاري  لهم الل   

االقتحام، تزامنا  مع انتدججار الة ات المسججلح  في 

  الباحات.

 مواقف وتصريحات:
المةا م  الفلسجج يني  بين ما أك  الكاتب  المحل  السججياسججي الفلسجج يني، حسججن عب ه، أنف رب    -

يحج   في الةج س ببجاقي الملفجات د  م قف ال ردرج  عنجل  يدجججججكج  كجابي أمجام أي تريير  



 

 

 المباركالمسجد  اققىج  ، أنفل في حا  اقتحم المسجت  ن ن المت رف ن  لأل ةجا  في الة س

أدججار عب ه ىل  أنف دناك     اققىجج  بدججك  دماعي سججيفدر اق ةججا  في الة س  اققىجج .

الدججججي  كبيرم ل ى المسججججت ى اقمني "ا"سججججراتيلي" من أن تا ي مث  د ه االقتحامات ىل   

تىجري  ال ير ربما يك ن أكبر مما ح   الل  مررك  سسجيف الة س ، م ةجحا  أنف الالدجي  

  تتزاي  في ف   د   أكثر من دبه  مفت ح  مث : ال اال ،  الةجف ،  ززم،  الدبه  الدمالي 

   لفلس ين المحتل .

أنف المة سجيين سجيةا م ن ك  ال  م يحا   االحتل  فرةجها عل    أك  الدجي  نادي بكيرات  -

ىنف دجهر    قا  بكيرات  ،اققىج  المبارك المباركالمسجد  اققىج   أرض ال اقع في الة س   

ىل  أن أد  الة س عل  ده زي  عالي ، لحماي     رمةجان الةا م سجيك ن مالتلفا  تماما ، مدجيرا  

 ترمج  الدمريجات االسجججججتي جانيج  اليه  يج  عل  تربتج     ،مةج سجججججاتهم المهج  م من قبج  االحتل 

اققىجج  المبارك في   مباركالالمسججد  اققىجج  عناىججردا  حدجج دم للهدم  الكبرى عل  

دجهر رمةان المةب ، ال ي يتزامن مع نيسان الربري  يتالللل المس مناسبات  أعيا  لليه  .  

 أخبار متفرقة:
مع فرض زرامات   مة سججيين بالسججدن لم   متفا ت  4االحتل  يحكم عل  ؛  16/3اقربراء   -

   لك بحد  مةا م  االحتل .  بادف  الثمن،

المسجد  اققىج   ا"سجراتيلي تبر  المراب   عاي م الىجي ا ي أسجب عا  عن سجل ات االحتل    -

 .اققى  المبارك

 .مة سيين من منا ق متفرق  في الة س  9ق ات االحتل  ترتة    -

: مسا ٍ أمريكي  حثيث  لفرض ي ملف الة سأر ني ف -فلس يني  -أمريكي   -ترا ن ىسراتيلي  -

اقمريكي ل ى االحتل  ا"سججراتيلي  "الته ت " في الة س الل  اقسججابيع المةبل : قا  السججفير 

ست م نيج س  ىنف ى ارم الرتيس اقمريكي سبجايج ن  ترمج  عل  الحفجاف عل  الهج  ء في الةج س 

سججن ات، عن ما تتزامن اقعيا  اليه  ي     10قب  ح    "م قف زير عا ي" يح   مرم ك   

في   لم قع  ا"سججججلمي  المهم .  بحسججججب تةرير أع ه الىججججحفي "ا"سججججراتيلي" سباراك  ا

سىكسججي س ،  تردمتل دججبك  ساله د   الفلسجج يني للدججا ن "ا"سججراتيلي " ف"نف تزامن "عي   

الفىجي" ل ى اليه   مع دجهر رمةجان عن  المسجلمين، يزي  من احتمالي  ان ال  مةا م  تداه 

االحتل  ا"سراتيلي في الة س،  تفدر دب  دربي  فيها، عل  الرزم من ع م  د   مرل مات  

الباري  ماك م ح   ل لك ل ى اق سججا  اقمني  "ا"سججراتيلي "  اقمريكي .  الل  ن  م اسججت 



 

 

عبر سا"نترنت  نفمتها منفم  سأمريكي ن من أد  السجلم انن ،  دي منفم  يسجاري  زير 

 ق  قالت قنام سكان  الربري ، ىنف    حك مي  ترم  عل  ترزيز "السجلم ا"سجراتيلي الفلسج يني"،

هللا الثاني، سجيز ر رام هللا قريبا ، في سجياأل الده   المدجترك  بين    الراد  اقر ني الملك عب 

   ال  ل  اقر ني   السججل   الفلسجج يني  لمنع التىججري  ال اليات المتح م  الكيان الىججهي ني 

 المحتم  في الة س المحتل ،  فلس ين، الل  دهر رمةان المبارك.

؛ أعلنت سجل ات االحتل  ا"سجراتيلي عن اعتةا  ع ٍ  من المة سجيين من أدالي  20/3اقح    -

بلج م ىججججج رم بجادر دن ب الةج س، زاعمجا  ارتبجا هم بحركج  المةجا مج  ا"سجججججلميج  سحمجاس ،  

الربريج ، فج"نف    20ا  بك ا ردجا في تركيجا.  بحسجججججب الةنجام   تلةيهم اقم ا  منهجا،  االرتبج 

المرتةلين دم: الال  ىجبا،،  ندله منير  مىجرب، حي  درى اعتةالهم ف ر  ىج لهم م ار 

اللج  المحتلج  سبن ز ري ن .  أفهرت التحج  "االتهجام" المةج مج  من أدهزم أمن االحتل   

 6مجت ق ات االحتل  مةردجا في  محجا لج   لزا اسجججججم دمريج  لدنج  زكجام الةج س، التي اقتح 

 المباركالمسججد  اققىجج  مىججل  باب الرحم ، دججرأل    أل، الكاتن ف2022دججبا /فبراير  

اققىجج  المبارك، ى  زعم سالدججاباك  أنف الدمري  "تسججتال م كلرةججي  لتح ي  اقم ا    عم 

عاتلت الدجججججهج اء   لك عل  نفةج  حرك  حمجاس في تركيجا".  يدجججججابل ما ترتكبجل سجججججل جات  

االحتل  الي م من الل  ترجاملهجا مع ملف دمريج  لدنج  زكجام الةج س، مع مجا درى في الرجام  

، حينما اتال  االحتل  من قراره بحفر ندجا  لدن  الترا  ا"سجلمي بزعم ارتبا ها  2003

بحماس، التي كانت تتال  من مىجل  باب الرحم  مةرا  لها،  رير   "زلأل المىجل  ال ي  ام  

 . 2019قب  أن يتم فتحل بهب  دربي  في الرام   عاما ، 16لم م 

، ثم يفرا عنجل  يفرض  م؛ االحتل  يرتةج  محجافف الةج س عج نجان زيج 20/3/2022اقحج    -

 عليل زرام  مالي .

ف اتي  أىججيب مسججت  ن ىسججراتيلي، الي م السججبت، في عملي   رن  م؛  19/3/2022السججبت  -

 أفا  دجه   عيان بلنف ق ات  نف دا دجاب فلسج يني قرب مفرأل الث ري،  سج  الة س المحتل .

  االحتل  ا"سجراتيلي ق  أ لةت الرىجاع عل  منف  الرملي  ما أ ى "ىجابتل بدرا، ال رم. 

 تر  د ه الرملي  الف اتي  الالامسجج  التي تنف  في الة س المحتل  الل  الدججهر الداري، دججهر 

 آ ار/مارس.



 

 

م؛ ىىججاب  دججر يين "ىسججراتيليين" الل   20/3/2022اقح    -

عملي   رن في راس الرام  ،  دي الرملي  السجججا سججج  الل   

  من االنسجججحاب الب     تمكن  ،  الدجججهر في الة س المحتل  د ا

بسجلم بر ما أىجاب دجر ييمن من االحتل  ب"ىجابتين مت سج    

  الفيف .  

المسججت ى اقمني "ا"سججراتيلي" يسججمي باقتحام المسججت  نين   -

الل  رمةجججججان  تترهج  بحمجايتهم: قجا   زير اقمن الج االلي 

  سع مير بارليف ، الي م الثلثاء، أنفل سجججيسجججمي  ل ى االحتل

اققىج    المباركالمسجد  اققىج   لدماعات "المرب " باقتحام  

الل  دجججهر رمةجججان كما د  الحا  في اقدجججهر المالتلف .  

ا في  103 أةججججاف سبارليف  في تىججججريحات " اع   الربري : "اليه   سججججيك ن ن أحرار 

ا ىل   ا"، مدججير  أنف دناك اسججتر ا ات أمني  كبيرم لمنع  ال   الحرم الة س كما د  الحا   اتم 

أي تىجري  الل  الدجهر المةب    لك رزم محا الت تىجري  اق ةجا  في اقيام  اقسجابيع  

الةليل  الماةجي . من دهتل قا  سدجل مي ت لي ان   م ير الرمليات في دجر   االحتل  " اع  

لسجلم الرام  حري  الربا م الل   ا  سكان  الربري : "ىنف المهم  الرتيسجي  دي تحةيق الت ازن بين

دجهر رمةجان"، فيما قا  سأل ن دج سجتر  ناتب  

 زير الحرب "ا"سجججججراتيلي: "يدجب مراعجام  

 ة س الربجا م الج ينيج ،  مع  لجك يدجب تدنجب  

ا"سجججججراتجيجلجيجيجن   الجمججج نجيجيجن  تجرجرض  مجالجججا جر 

للال ر".  في السجججياأل  اتل،  كرت ىجججحيف   

سمراريف  الربري  المسجججاتي ، أنفل قبي  دجججهر  

ةججججان، سججججيتم زيا م ع   عناىججججر ق ات رم

المنججا ق  الة ججاعججات   في  الحجج   "  "حرس 

الحسججاسجج   منها الة س م لع الدججهر المةب ،  

  لك بر  أن تالرا رقم قياسجي من أفرا  د ه الة م في اقيام اقاليرم  أىجبح ا "مةاتلين في 

 تالرد ا من دن ي ا ق  أنه ا ت ريبهم   575ىجججف فها".  أدجججارت الىجججحيف  الربري  ىل  أنف 



 

 

  رم قتجاليج  دي اقكبر في "تجاري  حرس الحج   "،  

   أىبح ا ةمن الدن   النفاميين  االلها.

  نين "ىسراتيلين" في  مسجت  4؛ مةت   22/3الثلثاء  -

السجججججبع: قكتجج  أربرجج    فجج اتيجج  في بتر  عمليجج   رن 

مسجججت  نين "ىسجججراتيليين" مسجججاء الي م الثلثاء في  

عمليج   رن ب  ليج  في مج ينج  بتر السجججججبع، دن ب  

   أفا  ده   عيان بلن منف  الرملي  ، فلس ين المحتل 

البنل الشتتتتتهيد األستتتتتير المحرر محمد  ال  أبو  

قج  نفج  عمليج   دس لرج ٍ  من المسجججججت  نين    القيعتان

 من  السجبع، بتر  ي ،  سج   الرتيسج   في ىح ى ال رأل

منهم  رنجا ،    4ثم تردج  من سجججججيجارتجل  أدهز عل   

  ترادلل رىاىات سل، أح  المست  نين.قب  أن 

 ،  أ تالمباركالمسجججد  اققىججج    زارت فرأل رياةجججي  أر ني  لكرم الة م؛  22/3الثلثاء  -

الىجججججل ات في رحجابجل ال جادرم، كمجا زارت الةج س الةج يمج   تررفجت عل  مرجالمهجا التجارياليج   

لت برثات ست  أن ي  مدارك  في   ال يني .  حف

الجفجرأل   بجيجنجهجججا  الجةججج س  الجكجرامججج ،  بج ج لججج  

،  والرمثتاالوحتدات  والفيصتتتتتل      ؛اقر نيج 

جبل المكبر  وشتتتتبا     ؛ الفرأل الفلسجججج يني 

عل  أدالي  ةجججي فا   ، رفحالخليل  وشتتتتبا   

السججججج احرم في دبج  المكبر دن ب دجججججرأل 

الفرأل الريجاةجججججيج     تج الج   ،الةج س المحتلج 

اقر ني  ىل  فلسج ين المحتل ، عبر تىجاريي 

الاىجج  عن  ريق االتحا  ال  لي لكرم الة م  

سفيفا ،  ب  ن الت اىجج  المبادججر مع سججفارم  

ان.   الكيان الىهي ني في عمف

أىجججج رت محكم  االحتل  ا"سججججراتيلي في الة س المحتل ، أمس الثلثاء، ؛  22/3الثلثاء  -

دجهرا .    كانت ق ات االحتل  ق   12بالسجدن لم م  مراد عنيةحكما  عل  النادج  المة سجي 



 

 

  لجك الل   فجاعجل عن منزلجل   2021آب/أزسججججج س    10اعتةلجت مرا  من منزلجل بتجاري   

 عاتل  مة سي  أالرى في من ة  سكرم الداع ني . 27   مناز 

 :تجريفو  استينان
بل ي  ؛  الحفريات "ا"سججراتيلي " كدججفت دجج اد  أثري  في المن ة ،  2022آ ار 16اقربراء   -

دججججرعت آليات تابر  لبل ي  :  االحتل  تدرف أراٍض في بيت ىججججفافا من أد  االسججججتي ان

في بل م بيت ىجفافا، دن ب الة س المحتل ،   ، بتدريف أراٍض "سجراتيلي في الة ساالحتل  ا

 ح م اسججججتي اني  في مسججججت  ن  سدفرات    2500"قام  حي اسججججتي اني د ي ، مك ن من 

 أفا ت مىجا ر فلسج يني     دمت س ، المرر ف  بجججججج ستل  ال يار  المةام  عل  أراةجي البل م.

ليات التدريف، تم الكدججججف عن من ة  أثري  في قم  من  اال  بيت ىججججفافا بلنل  الل  عم

البل م،  التي سجتح لها بل ي  االحتل  ىل  حي اسجتي اني، بر ما تم االسجتيلء عل  أراةجيها، 

بحدج  أنهجا "أملك زجاتبين"، في محجا لج  لتح يج   

بل ات دن ب الة س ىل  "كانت نات ىججججريرم"،  

  ت  يةها بالمست  نات  المراز .

:   اقم بل ي  االحتل  ت اىجججج   22/3الثلثاء  -

الربججابجج :   الته يجج يجج  في محي   ا ي  اقعمججا  

"سجججججل ج   اقتحمجت   اقم تجابرج  لمجا تسجججججم  ب  

ال بير " التابر  لبل ي  االحتل  ا"سججراتيلي في 

الةج س، تحرسجججججهجا ق م عسجججججكريج  مرززم من  

دجججر   االحتل ، أمس الثلثاء، أراةجججي حي  

المسججججد      ا ي الرباب  في بل م سججججل ان دن ب

ع عل  مسجاح  أن حي  ا ي الرباب  ية ي كر    ،اققىج  في الة س المحتل  المباركاققىج  

يحاربهم االحتل  في أراةججججيهم في مة سججججي،    800  نمات،  يريش فيها  210نح   تبلغ  

   ر اي  االحتل  المز رم في المن ة .محا ل  منل سلبهم ىيادا "قام  ح اتق "تلم  ي " تال م  

؛ بحمايٍ  من االحتل .. ابن زفيرو يةتحم حي الدججي  درا،  يحا   االعت اء 21/3:  االثنين -

عل  اقدالي: اقتحم عةجج  كنيسججت االحتل  اىيتمار بن زفيرو برفة  مسججت  نين عىججرا ، 

 أفا ت مىججججا ر محلي  بلن ابن زفيرو اقتحم   ،حيف الدججججي  درا، في م ين  الة س المحتل 

الحي  ت دل ىل  مكتبل المةام عل  أرض عاتل  سجججالم، برفة  ع   من المسجججت  نين.  بيفنت  



 

 

زفيرو حا ل ا  بةيا م ابن  ن  المسججججت  ني المىججججا ر، أن 

المة سجي محم     النادج اسجتفزاز اقدالي  االعت اء عل   

أب  الحمع،  سج  حمايٍ  من عناىجر دجر   االحتل   

أدالي الدجي  درا، بال كر أن د ير  الم دد  باقسجلح .  

ةج ن من  م لع  دجهر دجبا  الماةجي  المتةجامنين يتررف

مسجت  نين،  االحتل   الىل  ددمٍ  دجرسج  من قب  ق ات  

ب ابن زفيرو اليم   مكتبا  لل  في أرض عاتل  بر  نىججججف

أن ت فر الحماي  سججالم؛ بزعم أن د ه الال  م من دججلنها 

 للمست  نين.

 تفاعل مع قضية القدس واألقصى:
مدججججججاركجج  كبيرم في م؛  18/3/2022الدمرجج    -

سفدر الربجا   في اققىججججج   اقر ن تلبي نج اء 

الرجفجيجم  ا:  سالفجدجر  من  انالف  لمجةججج سجججججيين لبج  

 فلسجج ينيي ال اال  المحت  ن اء سالفدر الرفيم ،  

الدمرجج ،   ، عل  2022آ ار/مججارس،    18الي م 

 منج     من قي    تدججججج يج  ق ات االحتل .  الرزم

سججاعات الفدر اق ل ،  عل  الرزم من فر ف  

ال ةس الد ي ، ب أ الفلسج يني ن بالت اف  للمسجد ،  

المسججججد  تلبي   ل ع ات "حياء سفدر الربا   في 

اققىججججج ، منج  اقسجججججب      المبجاركاققىججججج   

 بحسججب تة يرات  دججه   عيان ف"نف   الماةججي.

عج   الما ين لىجججججلم الفدر في اققىججججج ، قج   

،  ق  تم فتي مىل  اققى  الة يم الستيراب اقع ا  الكبيرم من المىلين  5000تدا ز الجج  

    المراب ين.

  المة سججججيين يا  ن ىججججلم الدمر  انالف من  ؛  رفةججججا  لسججججياسججججات اله م  االسججججتي ان -

أ ت دمادير حادججج م من المة سجججيين ىجججلم  ر، حي   في ملرب دب  المكب م؛  18/3/2022



 

 

سجج  االحتل   الدمر  أمس في ملرب دب  المكبر، دن ب الة س المحتل ، احتدادا  عل  سججيا

 .به م مناز  المة سيين

أعمجالهجا في   لمؤتمر )منبر األقصتتتتتى التدول (االتتمجت الج  رم الثجالثج  م؛  20/3/2022اقحج    -

ا ىسججججج نب    لتركيجج ،  التي  مجج ينجج  

اسجججججتمرت عل  مج ار ي مي الدمرج   

 السجبت، للتدجا ر بدجلن مسجتةب  م ين   

  المبارك المسججججد  اققىجججج  الة س   

.  نفمت د ه ال  رم اققى  المبارك

ماسجججسججج  سمنبر اققىججج  ال  لي  ،  

مهتما  مرفمهم   350  نح   بمدججججارك

من علمجاء  أتمج  المسجججججلمين من أكثر  

  لج .  يهج ف الماتمر  فةجا     40من  

ل تججلديجج  رم ز مةجج سجججججيجج   لمنفميججل، 

متالىجججىججج  في مالتلف المداالت،  ىجججناع  مردريات فكري   ثةافي  قا رم عل  دجججر، 

الةةججي  الفلسجج يني  بمالتلف أبرا دا،  بناء حاةججن  مررفي  لمالتلف الرل م المة سججي . كما 

يسر  الةاتم ن عل  الماتمر لدرلل منى  لتنفي  مداريع  برامج مستمرم الاى  في الة س، 

حدج  التدمرات الرربي  لال م  الةةجي  الفلسج يني ،  ندجر ال عي ح لها.  كان من   فةجل  عن

بين الحةجج ر، اقمين الرام للتحا  الرالمي لرلماء المسججلمين: الدججي  علي محي ال ين الةرم  

 ازي،  رتيس لدن  الة س التابر  للتحا  الرالمي لرلماء المسجججلمين الدجججي  أحم  الرمري،  

المسجلمين الدزاتريين الدجي  عب  الرزاأل قسج م،  رتيس  اترم الدج رى   رتيس دمري  علماء

برتاسج  الدجا ن ال يني  التركي  الدجي  عب  الرحمن أدجةان،  رتيس الدجا ن ال يني  التركي   

السجابق البر فيسج ر الدجي  محم  ز رماز.  قا  الدجي  ز رماز الل  مدجاركتل في فراليات  

اققىجججج     المباركالمسججججد  اققىجججج  زا  ينبض بحب    الماتمر: "ىن "قلب تركيا كان  ال

سز ماز  أنف الفات م من د ا االدتما  أن تبة  قةجي  الة س حاةجرم  بيفن    . فلسج ين  أدلها"

تتح ف  ك  كلم  تةا  ىل  مدر   فرا  يةرب ،  أن  في  د ان المسلمين،  د ا مكسٌب عفيم

 .اققى  المحت  المباركالمسد  اققى  اقم  ا"سلمي ،  ل  ال  م  اح م، من 



 

 

،  رتيس الهيت  ا"سججججلمي  الرليا في المباركالمسججججد  اققىجججج    ال يب  أك  ؛  20/3اقح    -

، أنف حي الدججي  درا، سججيبة  دججرل  المةا م  في فلسجج ين، الشتتيع عكرمة صتتبر الة س، 

مح را  في ال قت  اتل من مسججاعي االحتل   

لحىججار اققىجج  من دميع الن احي.  قا   

الدجي  ىجبري، في تىجريي ىحفي أمس مع 

أنف حي الدججججي     ات الفلسجججج يني ،ىح ى الةن 

ا قبرا ه   درا، سجججيبة  دجججرل  المةا م  نفر 

قلججب  في  الدررافيجج   التججارياليجج    ق عججل 

 في السجججياأل  اتل، اسجججتنكر  ،  الة س المحتل 

الدججججي  ىججججبري م قف سججججل   سأ سججججل    

"المدججل     قيا تها تداه الة س،   ىججفل ب  

 سياسيا ".

 ع ات مة سجي  للمدجارك  في سفدر اقرض   -

الدمرجج ،    المبججاركجج   آ ار/مججارس    25ي م 

اىججل    عت فراليات دججربي   ندجج اء مة سججي ن لم  :  ةججمن حمل  سالفدر الرفيم   ،2022

الدمرجج ،   ي م  الرفيم ،  سالفدر   25المدججججججاركجج  في حملجج  

 داء    ، ةجججججمن سفدر اقرض المبارك  .2022آ ار/مارس 

   سججات  الت اىجج    رفي نىجج ع ال ع ات التي انتدججرت عب 

الماالدتمججاعي من  عجج ٌ   راب ججات  الندججججج ججاء ،  تجج ا لهججا 

المة سججيين، " من بتر السججبع ىل  ىججف   من النهر ىل  البحر،  

ربُّ الرزم  لن نتالل  عن  رم من أرةجنا"،  " رض أقسَجَم بها 

 تت اىجججج  المدججججارك  الدججججربي  في حمل  سالفدر   لن تكه ف ".

، ى  تهج ف الحملج  2022الرفيم  منج  بج ايج  الرجام الحجالي  

المسجججد  اققىججج  سججج يني في لترزيز الت اد  البدجججري الفل

 اققى ،  التى ي لمال  ات ته ي ه  تةسيمل. المبارك

 ...نتهىا


