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 ةبسنلابو .ةقيرط يأب اهلدابت وأ تامولعملا ةكراشم لوح تالاصتالا رودت
 وأ (يهفشلا) ثدحتلا امه ةيمهأ لاصتالا لئاسو رثكأ نم نينثا نإف ،نيحالملل

.ينورتكلإلا لدابتلا

فدهلا ةعباتم
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 لجأ نم ةياغلل نايرورض تامولعملل ديجلا لدابتلاو ةديجلا تالاصتالا نإ
 يتلا تامولعملا نأ نم دكأتلا ىلإ نوحالملا جاتحي .ةديج ةحالم ىلع لوصحلا

.ةقدب اهلابقتساو اهلاسرإ متي اهلصاوت متي

ثراوكلا نع ثيدحلا
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 عوقول يسيئرلا ببسلا امه ةفيعض تامولعم مادختسا وأ لاصتالا ءوس نإ
.يئيبلا رثألاو لاملاو ةعمسلا ثيح نم اًيلاغ اًعيمج انافلكيو ثداوحلا

دسجلا ةغل
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 ةربنو دسجلا ةغل مكحتلا ةروصقم قيرف نيب لصاوتلا قرط لمشت نأ نكمي
 قيرفل ةديجلا ةرادإلل ةيرورض قرطلا هذه عيمج نوكتو .يهفشلا لصاوتلاو توصلا

.مكحتلا ةروصقم

حاجنلل طِّطخ

 دنع ريثكب ةيلاعف رثكأ نانوكي رطخلل ةنمآلا ةرادإلاو رطاخملاب يعولا نإ5
 امب ،مكحتلا ةروصقم يف نيدوجوملا نيصصختملا عيمج نيب امهتكراشم

 ربتعا .اًبسانم كلذ ناك امثيح ،نيسدنهملاو ةنبابرلاو نيحالملا كلذ يف
 يتلا ةغللا عم ةحارلاب رعشت ال تنك اذإ اميسال ،ةمهملا كلئاسر وه ”طيطختلا“

.اهب ثدحتلا متي

رظناو عمتسا

 اومهف دق مهنأ نامضل ”مهناهذأب رودي امع ريبعتلا“ ىلع نيكراشملا عيمج عِّجش6
 عمتسملا رركي نأ درجمب يهتنت ال ثدحتملا ةفيظو نأ الإ .حوضوب كتلاسر

 ةظحالملاب موقي نأ ٍذئدنع ثدحتملا ىلع بجي ،ثداوحلا عوقو بنجتلو .ةلاسرلا
.ءارجإلا ةحص نم ققحتلاو

ةدئاز ةلومح

 نأ نكمي ،ةحيحص ريغ ةقيرطب اهضرع مت وأ مزاللا نم رثكأ تانايب ضرع مت اذإ7
 وأ ةئطاخلا ءايشألا ىلع نوزكري مهلعجي نأ وأ نوحالملا تيتشت يف كلذ ببستي

.اًنيمث اًتقو نوعيضي

تالآلاو رشبلا

 .رتويبمكلا ةزهجأ هب مهربخت ام ريسفت ىلع نيرداق نوحالملا نوكي نأ بجي8
 مظنلا دئاوف عم ةيرشبلا مهتاردق جمد ىلإ نوجاتحي مهنأ كلذ نم مهألاو

.امهنم ٍلك ةوق طاقن مادختساب لاعف لاصتا ريوطتل ةيجولونكتلا

؟اًئيش تامولعملا ينعت له

 .ةقيقد وأ ةديفم اًمئاد ةينورتكلإلا ةزهجألا اهمدقت يتلا تامولعملا نوكت ال9
 ميلسلا مهسحو مهسدح مادختساو هنوري اميف كشلا اًمئاد نيحالملا ىلع بجي

.هنوري ام مييقتل ةينهملا مهتفرعمو

بهذ نم تمصلا نوكي دق

 ءاضعأ نيب ةنيفسلا نتم ىلع اًيرورض ديجلا يهفشلا لصاوتلا نوكي امنيب10
 حئاول ميمصت مت مادطصا ثداوح عوقو يدافتل هنأ الإ ،مكحتلا ةروصقم قيرف
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