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يضاملا نمزلا ثادحأ مهفل ةلدأ نع ثحبي راثآلا ءاملع و كلفلا ءاملع نم لك نوك
،ثحبلا ةقيرط يف فالتخا كانه هنأ الإ ةكرتشملا مساوقلا نم ديدعلا امهيدل لعج .

ىلع روثعلل ضرألا قامعأ يف رفحلا ىلإ راثآلا ءاملع هيف أجلي يذلا تقولا يفف
. ليللا ءامس يف لمأتلا و رظنلا وه كلفلا ءاملع هب موقي ام لك نإف ،راثآلا و تايرفحلا

امدنع اننوكل كلذ و رظنن  رهظت تناك امك اهارن اننأف ،ليللا ءامسل ةنيزملا ءايشألا ىلإ
انهاجتا يف نوكلا ربع ةليوطلا هتلحر هردصت يذلا رونلا أدب يذلا تقولا يف ا !

تاطقل نم ةنيعم ةيخيرات ةطقل نع فشكي نوكلا رظانم نم رظنم لك نأ ينعي اذه 
نيتعومجم مداصت ثداح باقعأ و راثآ رهظت  ،لاثملا ليبس ىلع هالعأ ةروصلاف نوكلا .

تعمجت ،مادطصالا ثودح دعب تارجملا دوشح اهيلع قلطي تارجملا نم نيتمخض .
ةركلا ةلتك ايلاح هيلع قلطي ام لكشتل ضعبلا اهضعب ىلإ تمضنا و تارجملا دوشح

ءازجأ نيولتل يدرولا و قرزالا نينوللا كلفلا ءاملع لمعتسا ،هالعأ ةروصلا يف ةيقدنبلا .
داوملا نم ةفلتخم عاونأ دجاوت نكامأ راهظإ لجأ نم كلذ و ةفلتخم

دوشح نيب مداصت كلفلا ءاملع اهيف فشتكا يتلا ىلوألا ةرملا يه هذه تسيل
200 تارجملا . يلاوحب مداصتلا ثداح بقعت ام ابلاغاهيلع نولصحي يتلا روصلا نأ ريغ



700 ةنس نويلم . يلاوح دعب تذخأ دقف ةيقدنبلا ةركلا ةلتكل ةنيبملا ةروصلل ةبسنلاب امأ
مادطصالا عوقو نم ةنس نويلم

نع جتنت يتلا دمألا ةليوطلا راثآلا صخت ةمهم ةلدأ و ةركف كلفلا ءاملع يطعيس اذه
ةيقيقحلا راثآلا نولهجي كلفلا ءاملع لازي ال ،لاثملا ليبس ىلعف اذه لثم مخض مداصت .

كلذ عنمت مأ اهلكشت ىلع دعاست له ،ةديدجلا موجنلا ىلع تارجملا دوشح مادطصال
ادج فيعض اهريثأت نأ مأ
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رايلم  3.4  اهرمع غلبي ضرألا ىلع تدجو يتلا تايرفحلا مدقأ
،ةيقدنبلا ةركلا ةلتك نم ثعبنملا ءوضلا صخي اميف امأ ةنسلا .

ا انيلإ لصيل ةنس رايلم  ! 5.1  قرغتسا دقف
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