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؟نمضتت اذام ىلع
 نـم تابيردـتو صاخ كيلدتب "تاركشلا" حتف

.ةقاطلا ريبخ لبق

 ةقاطلاتاراسم كيلست ىلع بيردتلا متي مث

 لــماك قفدــت نامــضل يرــيثألا مــسجلا يــف

.مسجلا يف ةقاطلل

اًوضعمسجلاءاضعأعمبطاختلامتيمث

.اًوضع

 تارود
يكيرلا
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.ةيجالعو ةيبيردت ةيفيقثت تارود

.اواكيم اهيلع فكع

 ةـضايرلا هذـه لالخ نم عاطتسا هنأ معز

 "ةــينوكلارــبألا ةــقاط" :قيفدــت ةــيحورلا

 ؛هتعموـص نـم جرخ مث نمو ،هلخاد يف

.يكيرلا مهملعيو نيرخآلا جلاعيل

 يهاــــم
 تارود

؟يكيرلا



8 .ص  /  3

.ةينوكلا ةقاطلا ةفسلف ىلع دمتعت ةينيص تابيردت

 مالـسلاب روعـشلا ةــيمهأ عـم ةئداه ةيضاير تابيردت مث

.مسجلا نم ةيبلسلا ةقاطلا درطو ،ملاعلا لكل بحلاو

.ىلعألا نم ةينوكلا ةقاطلا دادمتسا مث

 عــضاوم ىــلع فرــعتلاو ،يرــيثألا مــسجلا ةــساردب أدــبت

 عــم يجيردــت اــهل لــماك كيلدــت ةــسراممو ،تاركــشلا

.مايألا

 عـم ،ءودـه يف ءاخرتسالا ىلع بيردتلا اهلالخ نم متي

 ىــلع لـمأتلا زــيكرت عـم سفنــتلا ميـظنتو بــيتر توص

 .لخادلا

 تارود
يشتلا

غنوك
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 تارود
 ةقاطلا
 لــصفم حرــش ىــلع يوــتحت تارودةيرشبلا

 ،ةـــقاطلا زاـــهجو يرـــيثألا مـــسجلل

 يعاوـــــلا تاميـــــسقتو غامدـــــلاو

.يعاواللاو
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نمضتت
.ءاخرتسالاو ليختلا تابيردت

.نيبجاحلا نيب ةثلاثلا نيعلا ىلع زيكرتلا

 روعشلاو نوكلا نم ةيباجيإلا ةعيبطلا ةقاط دادمتسا

.مسجلا يف قفدتت اهب

 سفنـب دــعب نـع رـخآ ىــلإ صخش نم اهلاسرإ نكمي

.زيكرتلا

 يــتحار نيـب ةــيباجيإلا ةقاطلا عيمجت نكمي هنأ نوّعدي

 هبذجل ؛ءاشن نم ىلع اهفذقو ةبحملا ةرك عنصل ديلا

.ةينوكلا ةيباجيإلا ةبحملا ةقاط ةوقب
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نمضتت
 متـيو "نطبــلا" مسجلا لخاد ىلإ "اناربلا" ةقاط لاخدإ

 نيــنيعلا ضاــمغإ عــم فــنألا ال مــفلا نــم سفنتلاــب

 ىلعينهذلا زيكرتلاو ،يرئاد لكشب ةقدحلا كيرحتو

.ريفزلاو قيهشلا ةيلمع

لــماكلا ءاخرتــسالا ىــلإ لوــصولاو ،ومــسلاو يــقرتلا

.انافرنلا مث نمو

 ،ةيناـسنإلا ةــعيبطلا نع ءاقترالا وه دوصقملا ءاقترالا

.ةهلآلا تافصو ةعيبط ىلإ ةيرشبلا تافصلا زواجتو

 نــم ةــيحور ةيــضاير نيراــمت
 قرــــشلا تاــــنايد لوــــصأ

 ةــــــــينيد تاــــــــسراممو
.ةيـــــــــــــــــــــــسودنه

 تارود
 لمأتلا

 يزواجتلا
يئاقترالا
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تاداــقتعالاو تافــسلفلاو موــلعلا نــم طيــلخ

.تاسرامملاو

 يـف عـقاولا ةروـص ةغايص ةداعإ ىلإ فدهت

،تاروصتو كرادمو تادقتعم نم ناسنإلا نهذ

درـفلا لـخاد يـف حبـصت ثيحب تاردقو تاداعو

.هتافرصت ىلع سكعنتل ؛هنهذو

 تارود
 ةجمربلا
ةيوغللا
ةيبصعلا
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.رمجلا ىلع يشملا تارود

.نمزلا طخب جالعلا تارود

:اهنم،ةيئافشتسا تافصو

.حئاورلاو ةميركلا راجحألل ةاعدم صاوخب ءافشتسالا

 ،راهزألاو تاهجلل ةيناحور صئاصخب ءافشتسالا

.تانوقيألاو عومشلاو

.ةيئاذغلا تايمحلاب ءافشتسالا

 .ةقاطلا تاودأب ءافشتسالا

ت
تاقيبط

اه


