
 

حّرِّك بحث عربّي مفتوح املصدر
ُ
ة مل غويَّ

ُ
 بناء وتطوير ذخيرة ل

 

عيد  باهلل السَّ
ّ
عتز

ُ
 دكتور امل

 

 

مة إلى  ورقة عمل ُمقدَّ
 

وم
ُ
قافة والُعل

َّ
ربية والث

َّ
ة للت مة العربيَّ

َّ
نظ

ُ
 امل

ALECSO 

 

ةاجتماع  ِّكات البحث العربيَّ
براء ُمحر 

ُ
 خ

س، 
ُ
 6102أبريل  62-62تون

 

 

نَجزة .1
ُ
خيرة امل

َّ
 :توصيف الذ

-  
ُ
خيرة

َّ
ت الذ َتها من  Linguistic Corpusاستمدَّ َدينمادَّ حو آلاتي: مورِّ  رئيَسين؛ على النَّ

 

 الكلمات الفريدة عدد الكلمات عدد الوثائق املورد م

 260221 96029121 612622 موسوعة ويكيبيديا 0

 910200 61126629 62202 صحيفة الحياة 6

 

خيرة بُصورتها الخام  -
َّ
ين؛ إحداُهما: الذ

َ
خيرة في ُصوَرت

َّ
ت تهيئة الذ ، Raw Corpusتمَّ

 .XMLفي قاعدة بيانات، بصيغة وألاخرى 

لكل  وثيقة على حدة؛ وتمَّ  Unique Wordsتمَّ استخالص قوائم الكلمات الفريدة  -

ة  فتاحيَّ عاُمل معها باعتبارها كلمات مِّ  .Key Wordsالتَّ

ت هذه إلاحصاءات على: -
َ
خيرة. واشتَمل

َّ
 تمَّ استخالص إحصاءات الذ

 إحصاءات الكلمات. .0

 إحصاءات الكلمات الفريدة. .6

دات الكلمات الفريدة. .6  إحصاءات تردُّ

خيرة، مع تصنيف  .9
َّ
 املقاالت.إحصاءات وثائق الذ



نَجزةنموذج من  .2
ُ
خيرة امل

َّ
  :الذ

 

 أيون الهيدروجين ُعنوان املقالة

 موسوعة ويكيبيديا املورد

ُصوصنموذج 
ُّ
 الن

 أيون الهيدروجين.

أوصى االتحاد الدولي للكيمياء البحتة 

بمصطلح عام أليونات  IUPACوالتطبيقية 

الهيدروجين ونظائره باالعتماد على شحنة 

 األيون.

 أيون موجب الشحنة. -1

 أيون سالب الشحنة. -2

وتحت ظروف مائية معينة كما توجد في 

الكيمياء الحيوية توجد أيونات 

الهيدروجين في صورة هيدرات مكونة 

+, ويسمى غالبا H3Oجزيئات الهيدرونيوم 

أيون الهيدروجين أو بروتون في الكيمياء 

 الحيوية.

 أيون الهيدروجين :له شحنة أولية موجبة -

 (Hواحدة )+

هو أيون الهيدروجين،  1Hالبروتون : + -

ويحمل شحنة أولية واحدة موجبة، يستخدم 

 هذا التعبير مرادفا أليون الهيدروجين. 

، وهو أيون الهيدروجين 2H+, Dديترون :  -

الثقيل )نظير( حيث تتكون نواته ليس من 

 1بروتونا واحدا فقط وإنما يتكون من 

ذا يسمى نيوترون لها 1بروتون و

الهيدروجين الثقيل، ويرمز إليه بالرمز 

D وهو يحمل شحنة أولية واحدة موجبة مثل ،

 أيون الهيدروجين.

... 

 022 إحصاء الكلمات

 20 إحصاء الكلمات الفريدة

ة  الكلمات الفريدة املفتاحيَّ

د الكلمة ردُّ
َّ
 الت

 02 الهيدروجين

 09 أيون 

 5 شحنة

 6 بروتون 

 6 موجبة

 6 الحيوية

 6 الكيمياء

 6 الهيدرونيوم



خيرة .3
َّ
َرحة لتطوير الذ

َ
 :موارد ُمقت

ة من املوارد آلاتية - ستمدَّ
ُ
رة امل عاصِّ

ُ
ة امل خيرة بُنُصوص العربيَّ

َّ
ة الذ  :تقترُح الورقة إثراَء مادَّ

 (:TEDوثائق ُمؤتمر )تيـد  .1

ة. - ة العلميَّ غة العربيَّ
ُّ
 لل

ا
ة تمثيال  تأتي هذه املادَّ

ة عن  -  يقلَّ عدُد كلمات هذه املادَّ
َّ

ع أال
َّ
 مليون كلمة. 6ُيتوق

ؤتمر ألاكاديمي   -
ُ
حاضرات امل

ُ
ة مل رجمة العربيَّ

َّ
 .(TED)تيـد تُضمُّ الت

ُصوص من عام ) - منيُّ لهذه النُّ ى عام 6106يمتدُّ إلاطاُر الزَّ م( حتَّ

 م(.6102)

 

حـدة ) .2
َّ
ت
ُ
مم امل

ُ
مة ألا

َّ
 (:UNوثائق ُمنظ

ة  - غة العربيَّ
ُّ
 لل

ا
ة تمثيال ةتأتي هذه املادَّ سميَّ  .الرَّ

 ي -
َّ

ع أال
َّ
ة عن ُيتوق  ماليين كلمة. 5قلَّ عدُد كلمات هذه املادَّ

سخةتُضمُّ  -
ُّ
ة  الن حدة )العربيَّ تَّ

ُ
مة ألامــــــــم امل

َّ
 .(UNلقـــــــرارات ُمنظ

ُصوص من عام ) - منيُّ لهذه النُّ ى عام م( 6111يمتدُّ إلاطاُر الزَّ حتَّ

 م(.6101)

 

عاصرةوثائق  .3
ُ
ة امل حافة العربيَّ  :الصَّ

ة  - غة العربيَّ
ُّ
 لل

ا
ة تمثيال ةتأتي هذه املادَّ  .العامَّ

ة عن  -  يقلَّ عدُد كلمات هذه املادَّ
َّ

ع أال
َّ
 كلمة. ماليين 01ُيتوق

ةتُضمُّ  - حف العربيَّ ة من الصُّ ستمدَّ
ُ
ة امل حفيَّ ُصوص املقاالت الصَّ

ُ
 .ن

ُصوص من عام )يمتدُّ  - منيُّ لهذه النُّ ى عام 6111إلاطاُر الزَّ م( حتَّ

 م(.6102)

 

 (:Wikihowويكي هاو )املوقع املفتوح وثائق  .4

ة. - ة العلميَّ غة العربيَّ
ُّ
 لل

ا
ة تمثيال  تأتي هذه املادَّ

ة عن  -  يقلَّ عدُد كلمات هذه املادَّ
َّ

ع أال
َّ
 .ألف كلمة 011ُيتوق

سخةتُضمُّ  -
ُّ
ة  الن  .املعرفي   (Wikihowملقاالت موقع الويكي )العربيَّ

ُصوص من عام ) - منيُّ لهذه النُّ ى عام 6110يمتدُّ إلاطاُر الزَّ م( حتَّ

 م(.6102)

 



ة ويكيبيديا "ُمستدَركة"وثائق  .5  :املوسوعة الُحرَّ

ة  - غة العربيَّ
ُّ
 لل

ا
ة تمثيال ةتأتي هذه املادَّ  .املوسوعيَّ

ة عن  -  يقلَّ عدُد كلمات هذه املادَّ
َّ

ع أال
َّ
 كلمة. ماليين 5ُيتوق

ة "ويكيبيديا تُضمُّ  - ة من املوسوعة الُحرَّ سخة العربيَّ
ُّ
 "Wikipediaالن

ُصوص من عام ) - منيُّ لهذه النُّ ى عام 6109يمتدُّ إلاطاُر الزَّ م( حتَّ

 م(.6102)

خَرجات و .4
ُ
منّي لبناء وتطو املهاّم وامل ة:إلاطار الزَّ غويَّ

ُّ
خيرة الل

َّ
 ير الذ

 

خَرجات املهامّ  املرحلة
ُ
منيّ  امل  إلاطار الزَّ

1 

وتهيئة استيراد 

ُصوص وتنقية 
ُ
ن

خيرة
َّ
 الذ

ة الخام غويَّ
ُّ
خيرة الل

َّ
 .[XML] الذ

 أشهر 9
وائد. اة من الكشائد والزَّ نقَّ

ُ
خيرة امل

َّ
 وثائق الذ

ة 2 ات إلاحصائيَّ  العمليَّ

 N-Gramتحليل 

ة )  (0الكلمــــــات ألاحاديَّ

 أشهر 9

ة ) نائيَّ
ُّ
تالزمات الث

ُ
 (6امل

ة ) الثيَّ
ُّ
تالزمات الث

ُ
 (6امل

إحصاءات 

الكلمات 

تالزمات
ُ
 وامل

 قائمة الكلمات الفريدة
Wordlist – 01 Gram 

ات الفريدة نائيَّ
ُّ
 قائمة الث

Wordlist – 02 Gram 
ات  الثيَّ

ُّ
 ةالفريدقائمة الث

Wordlist – 03 Gram 

ة  3 ات الحاُسوبيَّ  العمليَّ

ة  الفهرسة آلاليَّ
خيرة 

َّ
قوائم كلمات الذ

داتها   لكل  وثيقة –وتردُّ

عرُّف آلالي   أشهر 9 التَّ

على عناوين 

 الوثائق

قائمة عناوين وثائق 

خيرة
َّ
 الذ

ة 4 غويَّ
ُّ
ات الل  العمليَّ

ركيبي  
َّ
 الوسم الت

خيرة نماذج من 
َّ
الذ

ا،  مة تركيبيًّ ة ُموسَّ غويَّ
ُّ
الل

ا. ا ُجزئيًّ ا آليًّ  أشهر 9 توسيما

جذيع  التَّ
Stemming 

خيرة بعد 
َّ
كلمات الذ

وائد  القطع الُجزئي  للزَّ



قييم  التَّ

ِّك 
نتائج تقييم عمل ُمحر 

ا إلى  البحث، استنادا

خيرة
َّ
 ُمخرجات الذ

 

َرح لبناء وتطوير  .5
َ
قت

ُ
خيرة:فريق العمل امل

َّ
 الذ

وصيف الباحث م
َّ
 الت

عيد 0 عتز  باهلل السَّ
ُ
 باحث رئيس امل

 باحث ُمساعد ريم ألاعطر 6

 

ة وتقييم أداء ُمحّرِّك البحث: .6 غويَّ
ُّ
عالجة الل

ُ
بات امل

َّ
خَرجات مع ُمتطل

ُ
 توفيق املهاّم وامل

عالجة
ُ
جة م امل

َ
عال

ُ
خَرجات إجراءات امل

ُ
 امل

ة غويَّ
جة اللُّ

عالَ املُ
 

ظامتوسيع  0 ِّ
 قائمة الكلمات الفريدة ُمعجم الن 

Wordlist – 01 Gram 

6 
خيرة بُمفردات 

َّ
ُمطابقة ُمفردات الذ

عجم
ُ
 امل

داتها  خيرة وتردُّ
َّ
لكل   –قوائم كلمات الذ

 وثيقة

6 
غير املوجودة في  تعيين أسماء ألاعالم

ظام ِّ
 ُمعجم الن 

خيرة
َّ
 قائمة عناوين وثائق الذ

9 
ائرة غير املوجودة تعيين  صطلحات الدَّ

ُ
امل

ظام ِّ
 في ُمعجم الن 

ة )  (0الكلمــــــات ألاحاديَّ

ة ) نائيَّ
ُّ
تالزمات الث

ُ
 (6امل

ة ) الثيَّ
ُّ
تالزمات الث

ُ
 (6امل

صطلحات 5
ُ
فردات وامل

ُ
 إحصاءات امل

 قائمة الكلمات الفريدة
Wordlist – 01 Gram 

ات الفريدة نائيَّ
ُّ
 قائمة الث

Wordlist – 02 Gram 
ات الفريدة الثيَّ

ُّ
 قائمة الث

Wordlist – 03 Gram 

2 
خيرة بعَد القطع 

َّ
إحصاء ُمفَردات الذ

واحق
َّ
وابق والل طحي  للسَّ  السَّ

وائد خيرة بعد القطع الُجزئي  للزَّ
َّ
 كلمات الذ

طحي   2 خيرة بعد القطع الُجزئي   تحديد نسبة نجاح القطع السَّ
َّ
و  كلمات الذ  ائدللزَّ

تقييم أداء 

ك 
ِّ حّر

ُم

ث
ح

الب
 

0 
ُصوص  ة بالنُّ بناء قاعدة بيانات خاصَّ

عاصرة
ُ
ة امل  العلميَّ

ة الخام غويَّ
ُّ
خيرة الل

َّ
 [XML] الذ

خيرة ا
َّ
اة من الكشائد وثائق الذ نقَّ

ُ
مل

وائد  والزَّ



 

 

 

خيرة نموذج ُمخَرجات  .7
َّ
حّرِّك البحث:الذ

ُ
ة مل غويَّ

ُّ
  الل

ة املنشودة. - غويَّ
ُّ
خيرة الل

َّ
رة من الذ موذُج آلاتي ُصورة ُمَصغَّ ُل النَّ ِّ

 
 ُيمث

 :
ا

ًل  ق:ئإحصاءات الوثاأوَّ

 عدد الكلمات الوثيقةُعنوان  م عدد الكلمات الوثيقةُعنوان  م

 2319 املحقق كونان 26 3940 آشور  1

 3948 املشتري  27 3760 آن بولين 2

 4473 العربيالوطن  22 3320 أغالبة 3

 2809 بابوية كاثوليكية 22 5990 أملاس 4

 3717 برج إيفل 33 4607 ألومنيوم 5

 2750 بالد الشام 31 4517 أورانوس 6

 2276 بنين 32 2881 أور  7

 3242 بيل غيتس 33 3240 إدوارد سعيد 2

 5489 تاريخ إلاسكندرية 34 2941 إسحاق شامير 2

 2738 العظم تخلخل 35 3299 إسحاق نيوتن 13

 3716 تدخين 36 3544 إسرائيل 11

 5498 تويوتا 37 3956 إعصار قمعي 12

 3505 جامعة الدول العربية 32 4658 إلكترون 13

 4960 جوجل 32 6421 ألارض 14

 5140 ج. ك. رولينج 43 4073 ألاندلس 15

 4436 حديد 41 4246 إلامبراطورية البيزنطية 16

خيرة 2
َّ
 بناء استعالمات الذ

ة الخام غويَّ
ُّ
خيرة الل

َّ
 [XML] الذ

خيرة اوثائق 
َّ
اة من الكشائد الذ نقَّ

ُ
مل

وائد  والزَّ

01 
تائج  ة والنَّ قارنة بيَن نتائج البحث آلاليَّ

ُ
امل

ا ة يدويًّ َعدَّ
ُ
 امل

ة الخام غويَّ
ُّ
خيرة الل

َّ
 [XML] الذ

داتها  خيرة وتردُّ
َّ
لكل   –قوائم كلمات الذ

 وثيقة



 42 4956 الدولة املرينية 17
حرب بونيقية 

 ثانية
4651 

 4194 حشرة 43 4156 الزهرة 12

 2600 ديمقراطية 44 3099 السكري  12

 2087 ذكاء اصطناعي 45 5249 الشمس 23

 2791 ربو 46 3485 الظاهر بيبرس 21

 3581 روبوت 47 4323 القاهرة 22

 4240 رومانيا 42 5276 القضية الفلسطينية 23

 3942 زحل 42 4037 القمر 24

 4722 زينون 53 4597 املجموعة الشمسية 25

 

 

 عدد الكلمات الوثيقةُعنوان  م عدد الكلمات الوثيقةُعنوان  م

 4214 كيمونو 76 6116 ستيف جوبز 51

 2754 الوس 77 3592 شركة فورد 52

 3480 لغة سريانية 72 4221 صحافة 53

 2578 لوحة أم 72 2638 صهيونية 54

 3501 ليثيوم 23 2992 ضفدع 55

 2339 ماري أنطوانيت 21 3953 طاقة شمسية 56

 3573 ماري كوري 22 2761 عبد الحميد بن باديس 57

 4745 مالكوم إكس 23 5592 عصر النهضة 52

 3175 مايكروسوفت ويندوز  24 3243 عكا 52

 2731 محرك بحث 25 3987 عيد الحب 63

 3806 مدغشقر 26 4177 غابرييل غارثيا ماركيث 61

 3638 مسيحية 27 2240 غابرييل فوري 62

 3067 مندائية 22 4861 غيشا 63

64 
فتوحات 

 إسالمية
3266 22 

منظمة التحرير 

 الفلسطينية
2646 

 12488 مونستر 23 1827 فرانكلين روزفلت 65

 4258 ميالنو 21 2270 فالديمير لينين 66

 3852 ميونخ 22 2949 فولتير 67



 2663 نفط 23 3642 فيروس 62

 24 2679 فيلكا 62
نيكوالي ريمسكي 

 كورساكوف
3933 

73 
فينسنت فان 

 غوخ
 2978 هيدروجين 25 3380

 2813 هيليوم 26 3819 كارلوس الثعلب 71

 27 4128 كازاخستان 72
والية برج 

 بوعريريج
5024 

 4608 يهودية إصالحية 22 2691 كهرباء 73

 2835 يوفنتوس 22 3263 كوكب 74

 5367 يوهانس برامس 133 3309 كوالجين 75

خيرة:
َّ
ا: إحصاءات الذ  ثانيا

Raw Corpus: Texts: 100 | Arabic Types: 59498 | Arabic Tokens:383057 

ا: 
ا
داتهامن ثالث  :قائمة الكلمات وتردُّ

د الكلمة م ردُّ
َّ
 الت

 8 التخطيط 1

 1 التخفيضات 2

 2 التخفيف 3

 1 التخفيفات 4

 10 التخلص 5

 1 التخلق 6

 1 التخلل 7

 14 التخلي 2

 7 التخليق 2

 1 التخمر 13

 1 التخمين 11

 2 التخوف 12

 1 التخوم 13

 4 التدابير 14

 2 التداخل 15

 1 التداخالت 16



 11 التدخل 17

 1 التدخالت 12

 77 التدخين 12

 1 التدرب 23

 3 التدرج 21

 1 التدرن  22

 9 التدريب 23

 1 التدريبية 24

 9 التدريجي 25

 6 التدريس 26

 13 التدفق 27

 6 التدفئة 22

ا داتها:رابعا ة وتردُّ نائيَّ
ُّ
تالزمات الث

ُ
 : قائمة امل

د الكلمة م ردُّ
َّ
 الت

 2 الشريط البحري  1

 1 الشريط الذي 2

 2 الشريط الساحلي 3

 2 الشريعة إلاسالمية 4

 1 الشريعة املوسوية 5

 1 الشريعة لشمس 6

 1 الشريف التلمساني 7

 1 الشريف الخليلي 2

 3 الشريف حسين 2

 1 الشريك التجاري  13

 1 الشريك الرئيس ي 11

 1 الشريكان الرئيسيان 12

 1 الشط الغربي 13

 1 الشط املالح 14

 1 الشطر الثاني 15

 1 الشطر الغربي 16



 1 الشعار الحالي 17

 1 الشعار باللون  12

 1 الشعار ذو 12

 1 الشعار هو 23

 1 الشعارات املعادية 21

 1 الشعاع الكهربائي 22

 1 الشعاع تصرف 23

 1 الشعائر إلاصالحية 24

 1 الشعائر املرتبطة 25

 3 الشعائر اليهودية 26

 1 الشعب إلاسرائيلي 27

 2 الشعب الثوري 22

ا ة خامسا الثيَّ
ُّ
تالزمات الث

ُ
داتها:: قائمة امل  وتردُّ

د الكلمة م ردُّ
َّ
 الت

 1 الاتحاد الصهيوني البريطاني 1

 2 الاتحاد العالمي لليهودية 2

 1 الاتحاد العبري املعهد 3

 1 الاتحاد العبري عام 4

 1 الاتحاد العبري فرعا 5

 1 الاتحاد العربي لكرة 6

 13 الاتحاد الفلكي الدولي 7

 1 الاتحاد املسيحي الديمقراطي 2

 1 الاتحاد اليهودي للتربية 2

 1 الاتحاد اليهودي للموسيقى 13

 1 الاتحاد اليهودي مركز 11

 1 الاتحاد أو الجمهورية 12

 1 الاتحاد بدون مشغل 13

 1 الاتحاد بين الشركتين 14

 2 الاتحاد بين اليمن 15

 1 الاتحاد في سنة 16



 1 الاتحاد لإلدارة العامة 17

 1 مؤتمرا عاملياالاتحاد  12

 1 الاتحاد مؤسسات في 12

 1 الاتحاد وقالت بالطبع 23

 1 الاتحادات القارية لكرة 21

 1 الاتحادات القطرية العربية 22

 1 الاتحادي الثالث وذلك 23

 1 الاتحادي لتمثيل أملانيا 24

 1 الاتصال ألاوروبي بدأ 25

 1 الاتصال السريع مثل 26

 1 الشهيرالاتصال الشبكي  27

 1 الاتصال الفكري بين 22
ا:  خيرة:نموذج اسادسا

َّ
ُصوص الذ

ُ
ركيبّي آلالّي لن

َّ
وسيم الت

َّ
 لت



 

 

 

[PO[ إن]CN[ النتائج]RP[ التي]VI[ تمكن]PO]أ[ نVI يحصل]

[PRE[ عليها]CN[ الملك]CN[ ،اآلشوري]PO[ ال]CN سيما]

[PRE[ في]CN[ التخلص]PRE[ من]CN[ النفوذ]CN الميتاني]

[CO[ و]CN[ التمكن]PREمن]  ،اقتسام بالدهم[PO]جعله  نأ

[VI[ يتوجه]ADنحو]  واصر عالقاته أتوطيد[CN السياسية]

[AD[ مع]CN[ القوى]CN[ السياسية]CN[ ،الفاعلة]AD حيث]

[VI][ أقدمPRE[ على]CN[ الزواج]PREمن]  ابنة[CN الملك]

[CN[ الكاشي]RP[ الذي]VP[ كان]VIيفرض]  نفوذه[PREعلى] 

مملكة آشور بملوك خلفوا  حظيت[VI][قد PO[و ]CO]. بابل

مستوى [على PRE[كانوا ]VP[و ]CO]آشور أوبلط 

[CN المسؤولية][CO]و [VP]ذات  انتهجوا[CNاأل] سلوب

[RP[ الذي]VP[ سار]PRE عليه][PO]ل [VI][ يثمرPRE عن]

[DE[ ذلك]AD[ خالل]CN[ القرن]CNU التاسع][AD]بلوغ  ق.م

قوتها  كل[CN] ب[PRE] [اآلشوريةCNمبراطورية ][اإلCN]مستوى 

[اآلشوريين CN[الملوك ]CN[من ]PRE[السياسي. ]CN]ونفوذها 

[CNالبارزين]  شلمنصر[CNU[ األول]RP[ الذي]VPدام]  حكمه

[CNU]1211 – [CNU]1221 [AD] ،ق.م[CO]و [VI] تطلع

[PREإلى]  توجيه[CN[ العديد]PRE[ من]CN الحمالت]

[CNالعسكرية]  وعمل[PRE[ على]CN[ استبدال]CNالعاصمة] 

[العمل CNما ][أPO]نمرود.  مدينة[CN] ب[PRE]آشور 

[CNاأل][ برزCO[ ف]VP[ كان]PREعلى]  يد[CNالملك]  توكلتي

[الذي RPق.م، ]1221 - [CNU]1221 [AD][CNU]ننورتا 

[VP[ تمكن]PRE[ من]CN[ السيطرة]PREعلى]  ،بالد بابل

[و CO[الشرقية ]CN[الجهات ]CN[في ]PRE]وتوسيع سلطانه 

[CN[ .الغربية]PO[ لكن]ADبعد]  وفاة[DE[ هذا]CN الملك]

[VP]آشور  دخلت[PREفي]  مرحلة[CN[ الضعف]CNالسياسي] ،

قادرين  [غيرEX[الشخصية، ]CN]نتيجة لوصول ملوك ضعاف 

[PREعلى]  إدارة مقاليد[CN ،الحكم][CO]و [VP] استمرت

[DE[ هذه]CN[ الفترة]AD حوالي][CNU]عام،  مائة[CO]حتى 

 – 1111[CNU][األول CNU]تجالت بالسر  [الملكCN]بلوغ 

[CNU]1101 [AD][ ق.مPREإلى]  سدة[CN ،الحكم][PO]ل 

[VI][ تكونDE[ هذه]CNالفترة]  مليئة[PRE[ ب]CN اإلنجازات]

[CN[ العسكرية]CN[ ،الكبيرة]AD حيث][VP][ تمكنPREم]ن 

صقاع [األCN[في ]PRE[ المتوالية ]CN] نتصارات[االCN]تحقيق 

[CN[ ،البعيدة]PRE[ في]CN[ البحر]CNاأل]وسواحل آسيا  سود

[CN[ الصغرى]CO[ و]CN[ المدن]CN[ الفينيقية]PRE على]

[CN[ الساحل]CNالسوري]. 


