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ARABIC

 وأ يلكشلا) يرقفلا دوماعلا ءانحناب فنجلا فيرعت متي
 ,يراركت لكشب ؛نميألا وأ رسيألا بناجلا ىلإ ( يفئاظولا

:دوجو ىلع الوأ دمتعي فنجلا ضرم صيخشت

 تارقف ئتاونل يدوماعلا هاجتالاب ةمظتنم ريغ ةاذاحم (1
؛(لالتخا) يرقفلا دوماعلا

؛نيكرولاو نيفتكلا نزاوت مدع (2
؛نيفتكلا دحأ حول زورب (3

يفلخلا ردصلا رادجل يعلض مانس(4

 لوأ ,ميقتسم عضو يف وهو ,فلخلا نم ضيرملا ةبقارمب
 بعصألا نم .نييبتلا ةلهس هالعأ ةروكذم فوشك ةثالث

 ي ردصلا رادجلل يعلضلا مانسلا ةميقو دوجو فشك
 تارقفلا ماسجأل نارود ةيلمعل ةجيتن أشني يذلا يفلخلا

 فنجلا تالاح يف ,لعفلاب .يرقفلا دوماعلا روحم ىلع
 يقفألا حطسلا ىلإ ةنراقملاب ,رخآ عضوم بيبست متي

.نيبناجلل ةيفلخلا عالضألل

 (بقاري نمل رسيألا فرطلا ,1 ةروص) فنجلا فيوجت ةهج نم
 يف طوبه كلذلو ةينث رهظت

 ةهج نم امنيب يفلخلا علضلا
 فرطلا  ,1 ةروص) فنجلا بدحت
 ءوتن رهظي (بقاري نمل نميألا
 فنجلا نييبت .علضلل ربكأ
 صحف مت اذإ اميف حضوأ نوكي

 هلعجب ,فلخلا نم ضيرملا
 مامألل يئانحنالا عضولا ذختي

 اذه يف .ضوحلا ىلع ردصلل
 قرف نييبت متي لكشلا

 ىوتسملا ىلع ىوتسملا يف
 ,ادج مهملا نم ,فدهلا اذهل .يقفألا
 نأ ,لماشلا حيحصلا مييقتلل

 لكشلاب ردصلا ضيرملا ينحي
 مادقألا تماد ام ,حيحصلا

 ىلع ةطقاس ةعرذألاو ,ةبراقتم
 ةظفاحملا عم ,ناقيسلا لوط

 بلصتم ريغ عضو ىلع
.(2 ةروص)

 نس يف دالوالا نم %5 نأ فيك تتبثأ تاساردلا نم ديدعلا
 نم قيقد صحف كلذل ؛ةيبناج تافاطعنا نودبي ةسردملا

 ,غولبلا نس ىتحو تاونس 6 نس نم ,جلاعملا بيبطلا لبق
 ةزجنملا ةيدايتعالا تاصوحفلا نمض نم نوكي نأ بجي

.يدايتعا لكشب

 يف بيبطلل ديفملا زاهجلا لثمي يذلا ,فنجلا سايقم
 دوجو نييبتو فشكب حمسي ,لمعلل يمويلا قيبطتلا

 لدعملا ,ىوتسملا أدبم ىلع دنتسيو .يعلضلا مانسلا
 فلتخملا عافترالل يمكلا فشكلاب حمسي لكشب

 يفصن لبق نم ةيدبملا ,يقفألا ىوتسملا عم ةنراقملاب
.فنجلاب نيباصملا صاخشألا يف ردصلا

 ,فنجلل تاجردلاب هنع ربعملا ,يمكلا مييقتلا فدهل
 رهظ ىلع ,طغضلا نود فنجلا سايقم عضو يفاكلا نم

 عم قفاوتي زاهجلل رعقملا حطسلا نوكي لكشب ,ضيرملا
 ةيوازل ,نيبملا ملسلا ىلع ,ةءارقلا مث نمو يكوشلا ءوتنلا

 حطسلاو يقفألا حطسلا نيب ام ةيوازلا) ردصلا نارود

 مانسلا ةمق ىلع ,يفلخلا هئزج يف ,هسفن عذجلل ساملا
.(يعلضلا

 ردصلا يف ةقلعتملا سايقلا ةيلمع ةنّيبم 3 ةروصلا يف
 ءانحنال ضيرملا فرط نم جاتحت يتلا ,يولعلا همسق يف

 حيحصلا عضولا ىلإ ريشت 4 ةروصلا .ردصلل فيفخ
 ءزجلا يف ةصاخلا تاصوحفلل ضوحلا ىلع ردصلل

 يرقفلا دوماعلا نم ينطقلا
 ىلإ سكعلاب بلطتت يتلا
 ىلع ردصلل لماكلا ءانحنالا

 ةركب دوزم زاهجلا .ضوحلا
 لخاد حجرأتت يتلا ةريغص

 ةركلا كلت .صاخلا راسملا
 ملسلا ىلع ةرشابم ريشت

 ةنراقملاب ىوتسملا تاجرد ىلإ
 اذه .يقفألا ىوتسملا عم

 نييبتب حمسي فشكلا
 يذلا يمكلا مييقتلابو بيعلا

 ربتعت نأ بجي هل ةقالعلاب
 وأ قوفت يتلا ميقلا ةهوبشم

 ىلإ ةفاضالاب .تاجرد 5 لداعت
 جئاتنلا ةنراقم نكمملا نم ,كلذ
 روطتتل قيقدلا ديدحتلا كلذلو تقولا عم اهيلع لوصحملا

 ضيفختب اضيأ احماس ,ةيضرملا ةيلمعلا روطت مدع وأ
.ةيعاعشلا ريوصتلا تاصوحف يف ديفم

.ةيبيرقت ةساقُملا ميقلا

 ةزكرم تافظنم مدختست ال زاهجلا فيظنت ةلاح يف
 ءاملاب للبملا شامقلا نم ةعطق لب اهلثاميام وأ تابيذم الو

ريهطتلل :لدتعملا نوباصلاو
 .(لوناثيإلا) ريغملا لوحكلا مادختسإب حمسي 

1 ةروص 2 ةروص

3 ةروص 4 ةروص


