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 املحاضرة الثامنة 

 عنوان املحاضرة

 املساجد

 املسجد األموي في دمشق:  

حظي  اجاييامأل ايمييوش  بمهييا  االغييا   يالا ميية  ويياص البخليية  خولاديية اجد املية الولاييب  يية ع ييب ا  يي   

فجيياه اييملا ا ميياب ممللييرة ميية مملييافرة ايمييودسن اييم مجيياص انبهيية الحغييا ة  مليي  ي يي  ويياه   مليية فنايية محغا ديية 

 غاية ام البقة خاإل قان خالمللامة.   ي  ا دخ اجاامأل: 

رهت ل ح ادة منمل ألوف السنسن أقام فيها مح ب لإلل  " حبد " اآل ام  ام مط يأل  ني ا ماب على أ ض ك

 ضيغة هيو  أقيام 
م
ايلف ايخص ق ي  ا يا،د   يم  ياب ايم الحريب الرخميا   مح يب لإللي  " ويوولسك" خا ح يب ضيان مهيابا

إلى كنيسة القبيس يوحنيا  داف   اجاامأل ايموش فاغا بحب  خقب   وص املا ا ح ب ام أخافر القرن الرابأل ا ا،دش

 ا حغبان  التي ضا ت   ل  اجاا ب الغرب  مة ا ح ب.

 ميية الييملاب  خقايي  أ ملييا  706اييي    87 نييي ا ميياب هيينة 
م
    خأ ملييا الولاييب علييى  ناييي  فغسييسن ديينبخقا

 فراج البخلة ه أل هنسن  خو ب ل  ما يقا ب عهرة آالف عام .  خقب تحرض ا ماب للحردا عبة مرات عا . 

 (.  ي ليييي  وا  يييي  الهيييييغالم طييييحة مةهييييوف   يييييا   يييي  أ خقييييية   156× 97مسييييلطا  الهييييه  أ والييييي    

 خد ل  قسغ  اجانوب  اجحر , خللاامأل  ، ة أ واب  ييسة  ؤدش إلى الصحة  خواب  ابأل ام اجحر . 

 

 أقسام الجامع وعناصره املعمارية: 

اله سيياة  خاييو ميية الحرييب الرخمييا   يلل  يي  أ بحيية أ ييراج :  نييي هييو  اجاييامأل ميية اج اييا ة السييو  خاي ييواب

مربحيية الهييه   خللاييامأل عييبة أ ييواب اييم اجاريية اجانووايية يط ييا ع ايي  اهييم  يياب المدييادة خاييو ممللييو  علييى اجحيير   

 خاي واب ايفرى  مللح على الصحة خال اب الهرقم   اب وسكخن أخ الساعات(   خال اب الغرب    اب البكيب( .

: الصييييحة مسييييلطا   اييييم خهييييط  عغييييودان ميييية اج ايييير ي غيييي،ن  أهييييسن ممفييييرفسن ميييية خقييييةالصيييحة خاي  

الن ييييان ضا ييييا يسييييلحغ،ن لإل ييييا ة  خد ييييا   الصييييحة أ خقيييية ميييية ورا يييي  الهييييغالاة خالغروايييية خالهييييرقاة. خدلييييو   اييييم 

اييييمل  الصيييحة عيييبة ق ييياب: خايييم ق ييية ا ييياص أخ اجدما ييية ا ؤلمليييية مييية  غا اييية أعغيييبة غرا ا اييية مات  اجيييان ضو   اييية خ 
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ايعغيييبة الهو   اييية ايييم  لييياج هيييغات م  اييية  سم طاييية  خفوقريييا   يييت ممفيييرف تح يييو  غرفييية مات  غا اييية ويييب ان مييية 

سيت  الملساملساه  خق ة أفرى ام ق ة الساعات قايغة على  غا اة أعغبة   م ق ة ا اه.
ُ
 اج ار خايور ك

 
 

ع ا ة عة  ،ث  ، يات موا دية جايبا  الق  ية م غولية عليى ديملسن مية ايعغيبة اج اردية مؤلملية   اجحر :

مة  ا قسن: ايخص مؤلف مة قنا ر ك سكة  صف دايردة  خالثا   يلألف مة عبد مضاعف مية القنيا ر . خطغطي  

ب اجحير  اجحر  هقوف هناماة الهه   وغ و ات( دنحت مة اجدهب خدمل ت مة اجدا ج  الرديا,, خطسيلغ

 يييو   مييية  وافيييمل ممللوحييية ايييم وبا دييي  الهيييغالم خاجانيييوب , ميييمخدة بهغسييياات مييية اجاييي  ا حهيييا  الموييياج ا  يييون, 

ممفرفيية  أ ييهاص   ا ايية خانبهيياة ملرميية خاهييللبا  السييقوف السييناماة يييلم اييم ا نييا ا التييي  مدييب فيهييا البييكخدة 

 خ ةثك ايمطا .

 
ا لييم ي ييا مسهييا هييوى البييكوسن اجانييوواسن فا لييملا م ييمل لسن,  ييم : ضييان ل غح ييب أ بحيية أ ييراج كغييا مكر يياملآآن  

 يييابت م مل ييية  الثييية إليييى وا يييب ال ييياب الهيييغالم عليييى اا ييية  يييرج مربيييأل خايييم التيييي عرفيييت فاغيييا بحيييب  غ مل ييية الحيييرخن, 
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 (. أما ا  مل ية الغرواية ف يي أوغي   63خ ابت ا  مل ة الهرقاة فوق  رج ا ح ب خدعات م مل ة عيس ى خا  ملاعرا  

 فييوق  ييرج ا ح ييب. خ ييبيى  غ مل يية قاي  يياش خا  ملاعرييا  ا يي 
م
 (  خاييم ع ييا ة عيية وييمل  مييثغة علييى 55من  ييابت أيضييا

 لطرا  عغا ة ا  مل ة ايمودة مات اجامل  ا ربأل.  
م
  را  عغا ة     الملتكة ف،فا

 
 ليألف المفيا ف ايمودية ايم اجايامأل ايميوش مية عنصيردة  ييسيسن اغيا الملساملسياه   العناصر الزخرفية:

خالرفيييا , خضا يييت الملساملسييياه ايييم ايدييي  تغطييي  ايقسيييا  الح ايييا للايييب ان ايييم اليييباف  خاجديييا ج ايييم اجحييير  خاي خقييية, 

ملييا  يقيييا ب خكييملل  القنييا ر خوييا ة الحقييود, خايييم  لييم م ا ييرة الةسييوة الرفامايية التيييي تغطيي  أهييمل  اجاييب ان  ا  

أ بحيية أملييا  عيية هييطح اي ض. خميية أوغيي  ال وحييات اييم اجاييامأل ايمييوش ال وحيية ا حرخفيية   وحيية  ييردى خاييم لوحيية 

ك سيييكة موويييودة  يييالركة اجانيييوب  الغربييي  مييية ا مييياب  غثييي  منظييير يهييير  يييردى خايييو يلتيييكق الغو ييية خديييبف  دمهيييا 

أشييياا  خ  ا يييات خ ايييو  خد  يييا  يييوص   ييي  فل يييف  ييي  ال سيييا سن مييية ضييي  وا يييب, خ طييي  ع اييي  القصيييو  خميييا فيهيييا مييية 

  (  خدلل   الملساملساه ايمودة كلا ات خآيات قرآ اة.7 ( خا  ملاعرا  38ال وحة مة الملساملساه قرا ة  
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 املسجد األموي في حلب:  

 ام أخص مة  نا  فقا  إ   الولاب  ة ع ب ا    ضغة ه س ة اي ناة الرائحة التي 
م
فاض ا ؤ فون  قا ا

 ها. خقاص ال حض اآلفر إن الملش  نى وامأل ح ب او ه اغان لانافس أفا  ام الحغران.قا  ب

 (  خلي  أ بحية أ يواب  يؤدش إليى أهيواق ح يب اي رديية 100×  150خايو ممياب مسيلطا  الهيه  أبحياد    

مليييت اللجا دييية, خوييييت ل صييي،ة قيييايم عليييى  غيييا سن عضيييادة مو عييية عليييى أ بحييية ديييملوف موا دييية جايييبا  الق  ييية, خمغيييا ي 

النظر ام  يت الص،ة ا نبك ا صنو  مة اجدهب ا طحم  الحاج, خاملحراب الة سك مة اج ار ايدملر, إضافة إلى 

  رماغاة.
م
 ا قصو ة املدصصة ل والة خفماية الةلب التي تسطر أهغاه مة أحب وا ام املا ا ماب أعغاال

ه  ي ييا   يي  أ خقيية ميية اجارييات خطييحة ا ميياب مملييرخخ  الرفييا  ايدييملر الييملش  لل  يي   ، ييات هييودا 

الهييرقاة خالهييغالاة خالغروايية, خاييم طييحة ا ميياب م ييراب دييغسك يقييف فايي  اإلمييا  يداه الصيي وات اجاررديية أيييا  

 الصاف إضافة إلى ق ة الملوا ة املحغولة على هت أعغبة. 

https://manara.edu.sy/



  

5 
 

  
 : في دمشق جامع السنجقدار 

خدلييييألف ميييية اجحيييير  اييييم    (21× 28يغلييييب علييييى مسيييياحة  . السيييينجقبا  ميييية مهييييابات الحصيييير ا غ ييييوض  

اجاريييية اجانووايييية خالييييملش يقسييييم  ييييبخ   إلييييى حيييير  دافلييييم خحيييير  فييييا  م, خاييييم اجاريييية الهييييغالاة  لوضييييأل التك يييية, خميييية 

 .أضاجابا  الغرب  يمللح  اب إلى ا و 

غسييم  خاورليي  الهييرقاة, خ تككييب ميية وييبا  منملييمل خفييا خعلييى الواوريية الهييرقاة  لوضييأل ا  مل يية, أاييم مييا ي

 ظييييا  اللنيييياخب ال ييييو   لل اييييا ة السييييوداه خالصييييملراه, يلوهييييط  فجييييوة ا ييييبف  التييييي قسييييغت الواوريييية إلييييى قسييييغسن 

 غالم خونوب , يح و  هاكف حارش أدملر مسلقام يح و  قون مغ ا, خدر ملأل فوق القون, مبماضان  فرفاان 

خطح يييييو ا يييييبماف حهيييييوة  فرفاييييية مربحييييية, ي اييييي  ا قييييير   ا ؤليييييف مييييية فغيييييس   قيييييات, خ هيييييبف   ميييييم  ان مو قيييييان

ا قر صات ا لب وة  صف الةرخدة إلى  لملاف حيبة ا ةسيا  اجايبا  اجديا  م, خ ،قاي  ميأل فجيوة ال ياب اليرييس 

 ل اسن حبة ا ةسا  الماخدة ما  سن الواورة خا بف . ل
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مقطيأل ميثغة, خ ،حيل اللنياخب ال ييو    اع يا ة عية قاعيبة مربحية يح واييخاييم ا  مل ية فجيوة ا يبف , تح يو 

الث، اية, خدلوهيطرا تهيةا   فرايم داييرش مية اج اير اي ياض ا يؤ ر  ايقوانام ا  مل ة إضافة إلى اجحنايا مات 

  طوق أ اض على ض  ض أل مة أض،  ا ثغة.

خمية  يم  يرفة ا يؤمن ال يا  ة, التيي  يلم مل  مبماف مش تهةا   فرام مو ق مركب مة أخ اق الةرمية, 

 ل،قيييى ميييأل ا  مل ييية مييية فييي،ص مجغوعييية مييية ا قر صات.خدلوضيييأل أعليييى ا مييياب الق ييية ا ب  ييية التيييي  ر يييا  إليييى  ق ييية 

 ,   ناخب فيها أ بأل  وافمل مقوهة مأل أ بحة أض،  دغاه م ساه . ايض، مثغنة 
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 القالع الداخلية  -املدارس

  نواحم اجحااة ا لحبدة  خا ب هة  هأت مأل  طو  ا ب هة  
م
ضا ت خما  ماص مة أ رر ا ؤهسات ا   ا ا

 
م
اجحضييا ة الحرواييية اإلهييي،ماة  ف ا ييت مركيييم دينيييي خع وييي عنيييب ا سييي غسن  خميية ا سييي م  ييي  أن اللح ييام ضيييان مر  طيييا

خ   لييييملل  كثييييك  نيييياه ا سييييياوب   باييييية اييييم ا ميييياب  إضييييافة إلييييى ضو يييي  مهييييان ل ح ييييادة خدا  ل حهييييا  خم لقيييي  ل  هييييا

 خأفيييير اولغاعاييييا  فها ييييت ميييية أاييييم 
م
 تح اغاييييا

م
 خ هييييا ا

م
 ديناييييا

م
خا ميييياب مرييييب لظرييييو  ا ب هيييية التييييي ما هييييت  هييييا ا

 ا ؤهسات التي ا  هرت خهااغت مسااغة فحالة ام اجحااة الملةردة خفروت الةثسك مة الح غاه.

 ورية الكبرى في دمشق: ناملدرسة ال

 , اييم دمهييا  خاييم ع ييا ة عيية  وا يية  ييدغة 1167-اييي563ادص  ييو  الييبية م غييود عييا أ هييأاا ا  يي  الحيي

 مللح على طحة ا ب هة الملش  لوهط   ركة ماه  طي  ع اي   ، ية أخاخدية  خطهيغ  اجحير  القسيم اجانيوب  مني   

دييييبة  خ ضيييم ا ب هييية عييييبد مييية الغيييرف ا و عيييية عليييى  يييا قسن  خ لغسييييم ا ب هييية  مفرف هيييا اجاصيييياة خالةلا اييية الملر 

خدلجلييييى فيييية الحغييييا ة اييييم ق يييية ا ييييبفة النيييياد ة  ع ييييا ة عيييية مقيييير   علييييى  ييييه  أارامييييات مق وويييية  لل  رييييا النوافييييمل 

 خدلوورا ام القغة ق ة دغسكة مملصصة على اا ة دبفة.
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 رسة العادلية الكبرى:دامل 

أاييم عغيياير  , تحييب ميية 1223-اييي620 ياباا ا  يي  الحييادص هيياف الييبية أبيي   ةيير م غييب  ية أيييوب هيينة  

الحصييييير ايييييييوب  مييييية حايييييا الللطيييييا   خال نييييياه خالحنادييييير ا حغا دييييية ا لقنييييية  ل غب هييييية  ييييياب يلوهييييي  الواورييييية 

الهييرقاة  ييييؤدش إليييى دا سييم مسيييقوف  ق يييوة  خاجاريية اجانوواييية مييية اليييبا سم  يياب ييييؤدش إليييى التك يية  خوييياب  يييا   مييية 

 .اجارة الهغالاة مة البا سم يؤدش إلى الطا ا الح وش ل غب هة

 
 غسييييم ال وا يييية بهنبهيييي ها الملردييييبة  خ لييييألف ميييية إيييييوان ير ملييييأل  ا  ملييييا  الواوريييية  مسييييقوف بحقييييب حاييييرش 

يلوهيييط  حاييير  يقسيييم عقيييب اإلييييوان إليييى قوهيييسن لهييي  مسهغيييا  ، ييية فصيييو,.  يييابت الواوريييات  ييياج ار اله سييي ي 

  يييي  الحييييادص خالق يييية واييييبة الن ييييت  خالواورييييات الباف ايييية  اج اييييا ة اجدالايييية ميييية المفييييا ف  خ ضييييم التك يييية قبييييك ا

 م غولة على عقود وبا د  متكاك ة  خام ليست  صف كرخدة إ غا ملطاخلة مات مقطأل مب ب.

 
 

 :املدرسة الصابونية 

 فا ف ا ب هية كمفيا ف ا يبا ن ايفيرى ملوضيحة بهيه  خا يب ايم ال وا ية  نيت ام الحصر ا غ وض .  

 .فال وا ة  مللح ام الواورة الهرقاة  الرييسة(  خالواورة الرييساة خا  مل ة
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م
, إضيافة إليى ا يبماف ا يم   عليى خايهيودقسم الواورة إلى قسغسن. ملناخوة  ال ون  سن ايدملر  خأيضا

 وص الواورة خاجحهوة الرنبهاة ا ؤ رة بهرد  مضملو , إضافة إليى ا قير   ا ؤليف مية هيت   قيات  نل يي 

قر   إ يا   فرايم يحطي  ا قير   يهايية مسيلقاغة, خفيلح إليى دا سيم ييؤدش إليى الصيحة  طاهة منباة خد ا   ا 

 يمليلح  ياب ييؤدش إليى ا صيلى ا سيلطا  إضيافة إليى الغيرف ايم الطيا ا 
م
مخ ايخاخدة املدصصة ل لب طس. خمني  أيضيا

( مات  فيييا ف الثييا  . خالواورييية   يييوش مييبماف ميييم   خضيييغسها حهيييوة  ، ايية مسيييلطا ة  ع يييا ة عيية  ، ييية مربحيييات

 مة أ هاص انبهاة هرغاة.  خايخه ا ربحان اجاا  اان م هابهان, يلهو ان مة  فا ف دايردة   انبهاة

 
ا  مل يييية خاحييييبة ميييية ا يييي من الغنايييية  المفييييا ف اييييم دمهييييا خم افظيييية علييييى خضييييحرا ي يييي  لييييم يهييييسك اييييم تحييييب  

مربحيييية ي يهييييا مقطيييأل مييييثغة, فلظرييير مث ثييييات حارديييية ريييود,   ييييبأ  قاعيييبة حراويييأل إلييييى  يييرمام ا  مل يييية ايييم عرييييب ميييية الا 

وا  ايية, خ  ييوش  وافييمل دييغاه علييى  رفيهييا أعغييبة ح مخ ايية يح واييا قييون  فراييم مقيير  , خدظريير اللنيياخب بهييه  

 .خا ب, إضافة إلى ا قر صات ال ا  ة عة ا  مل ة
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 الفردوس:

مييية حايييا انبهييي ها خملططريييا خق ابهيييا  خ لغسيييم  أ خق هيييا  اييوواييية تحيييب مييية أايييم آ يييا  الحغيييا ة اإلهييي،ماة

على ايعغبة التي   ا   الصحة مة  ،ث ورات مأل خوود إيوان مة اجارة الرابحة مسقوف  غجغوعة   ةالقايغ

 ييية التيييي  لوهييي  اجحييير   خ غليييا  ا ب هييية  اج ايييا ة قييهيييا  يييبخن ق ييياب  اهيييل ناه ال ؛مييية الق ييياب الق ا ييية اال  مليييا 

 وابها ا حقود  ا قر صات.خ ت اجاابة الن 

 
 القالع 

أكثيييك ا سييي غون مييية تهيييياب الحغييياير اجحرواييية   القييي،  فادييية( للحمليييا  عليييى حاضييير هم خدخلييي هم مييية أش 

فطيير فييا  م,  فاديية اييم الهييرق أ نيياه حركيية اجحييرخب الصيي ا اة التييي خاورليي , خللييوفسك اجحغاييية لطييرق ا واديي،ت 

 إلدا ة 
م
ايقالام خإحها  الساطرة ع يها. خمرغا تحبدت ايه اب ل ناه الق، , فإ   له  دخلة أهي ابها خللهون مركما

 اجدادة.

خ ضييغنت القيي،  اييم الييباف  علييى الةثسييك ميية الحغيياير اجدبمايية للييوفسك احلااوييات ميية  ييباف را ضييايفران 

نييييبق ميييييائ . ع يهييييا وسيييييو  خاجحغامييييات ...إلضييييافة إليييييى خوييييود اجايييييامأل خالقصيييير.  خمحظيييييم القيييي،  ضا ييييت م ا ييييية  ل

 مل ركة  رو  الق،   لا ورا. 

خاإلحا يييية  جغاييييأل القيييي،  التييييي  ييييابت اييييم الحصييييو  اإلهيييي،ماة أخ  مغييييت اييييم   يييي  الحصييييو  أميييير اييييم غاييييية 

الصيحووة لةثك هييا خالمليباداا الواهييأل اييم ا هيرق خا غييرب خاييم ايقيالام الهييرقاة خ... لييملل  هييلم االكلمليياه بحييرض 

  غامج مسها:

 مشق: قلعة د

   حييييسن  يييبأ ايمسيييك السلاوقااتسييييم  ييية أخق   نييياه الق حيييية  1076ايييي    469ي يييبأ  يييا دخ الق حييية منييييمل عيييا  

   خبحيب ملي  ي يبأ  يا دخ الق حية ايييوب  ميأل  1095ايي    489خأكغ را مة بحب  ايمسيك  ي ب  ية أليب أ هي،ن ايم عيا  
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 حيية وبيييبة ح ييت م يي  الق حيية السييلاوقاة  خلةيية    عنييبما  نييى ق 1202اييي    599ا  يي  أ ييو  ةيير الحييادص اييم عييا  

 الحادص لم يهب  ايخلى  خإ غا  نى   صينات وبيبة ع يها.

 غسيك منيلظم يلتكقي  
م
 مسيلطا،

م
  ل  الق حة الماخدة الهغالاة الغرواة مة دمهيا  ؤليف أهيوا اا  ية،

  ا ييييان  ييسيييياان أحييييباغا اييييم الهييييرق يييييؤدش إلييييى دافيييي  ا بينيييية  خالثييييا   ميييية الهييييغاص 
م
أكثييييك حصييييا ة لهو يييي  محرضييييا

 ل هاو  مة اجدا ج خالبا سم فا  ينةسر فغس مرات مغا يحرق  عغ اات االقل ا . 

 
( بحضييرا مربييأل خبحضييرا مسييلطا  أخ يأفييمل  ييه  الماخديية عنييب اي ضييان  خاييم  12خدووييب اييم أهييوا اا  

م
 روييا

ل سييرا   خل بييكج د ج دافلييم   غييرا  مؤلمليية ميية  ، يية  وا ييا اييم ضيي  مسهييا قاعيية خاهييحة   سييأل للانييب خ خدت وييب ايها

يؤدش إلى الطوا ا خالسطح خدص  البكج  ايهوا .خأهوا اا هغاةة  ص   سن اي راج  ال ب ات( فل ت فيها مرا  

ل سييييييرا  خد ييييييا   ايهييييييوا  ميييييية الييييييباف  مغيييييير مسييييييقوف مؤلييييييف ميييييية   قلييييييسن ي وييييييي الرميييييياة أ نيييييياه  يييييينق رم  ييييييسن 

 راميييي  خالرخا يييية " السييييقا ات لصييييب المدييييوت"  تككييييم اييييم اي ييييراج.خ خدت الق حيييية بحناديييير دفاعايييية تهييييغ  علييييى ا

 .اي راج حاا ي وش ض   رج فغسة  خا ة  ملل ات مربحة 
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 قلعة حلب:

 ييابت الق حيية علييى و يي  مهييرف علييى ا بينيية, ي ييا  بهييا هييو , خضييان لرييا  ا ييان حصييسها ا  يي  غييا ش  يية 

اليبفا  املدل ملية خايم اجدنيبق املحيا   الق حية مية وغايأل د،  البية  م فربهيا ا غيوص, خوريمت الق حية  وهياي  

 (يغيي  اييم ا يياه أ نيياه اجحصا .إضييافة إلييى اي ييراج ا ربحيية ا ضيي حة 31 ( خعرضيي   22اجارييات خد  ييا عغقيي  حييوالم  

 ا ملردة خا مدخوة ا مخدة  ملل ات لرمس السرا , خايام مة مل  السو  الملش ي ا   الق حة إحا ة  امة.

 لنقا ات ام الق حة أن مهان الق حة ضا ت   ة أ ردة مة  قايا ال  الحادملة.أظررت ال

 
 اناف الحبيب مة  ايوماه الباف اة ام الق حة خمة أاغرا:  

ا ييبف : أدى اجاسيير ا قنطيير الييملش  نييا  السيي طان  يياار غييا ش فييوق اجدنييبق إلييى فييرض  صييغام محقييب 

ل ق حييية أن يجليييا  أمثيييك مييية هيييلة منحطمليييات حتيييى يصييي  إليييى من يييب  ل غيييبف , حايييا إ ييي  يلوويييب عليييى أش مرييياوم 
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ا يبف  ا ق ييب, خد،حييل أن ا غييرات الرييسية ممدنيية  ييالنقوخ اللصييودردة خدووييب فيوق  ييرج ال وا يية اييووايية قاعيية 

 الحرخ ا غ وكاة.

 
أايم ا حيالم القصر اييوب  خاجحغا :  او قصر الظاار غا ش خ ا  إلى أ   احتكق لا ة  فاف , خطحب مية 

اي ردة, خاجحغا  يلهون مة  ، ة أقسا  ايخص جد أل ا ،بس خاالهتكاحة خالثيا   ع يا ة عية قاعية غسيك هيافنة أميا 

الغرفيية الثالثيية ف ييي اجحييا ة خغرفيية ال لييا  أيضييا مجرييمة  طييوق خدييلم  قيي  ا اييا  السييافنة خال ييا دة إلييى اجحغييا  عيية 

  ردا أ ا يب اجدمف.

 
كاييية :  قيييأل فيييوق البيييكج اليييرييس يدييييمص إليهيييا بسييي أل د ويييات خايييم مسيييلطا ة الهيييه , اييييم قاعييية الحيييرخ ا غ و 

خهيطرا  ييافو ة ميياه أيووايية إضيافة إلييى عهيير  وافييمل اييم القاعية كغييا خدووييب  افييملة  ييسية  طيي  علييى ا بينيية القبيغيية 

 خمبف  الق حة.
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غرات ملص ة  ياي راج . خانياف السا و ة  ال ئك اييوب ( خال ئك الر نستي خا غرات   ت اي ض:  خامل  ا 

 أيضا وامأل الق حة. خمل ف الق حة.
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