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 ةيندبلاةوقلليلودلاداحتالا

 ةيندبلاةوقلليلودلاداحتاللةينقتلادعاوقلاباتك   نزولا

 

 ةيلمعUائفلا/ةئفلايفنيعاSّرلاعيمجرضحينأبجPو .ةنيعمتائف/ةئفل ةسفانملاءدبلبقنAتعاس نع لقي الدعوميفنAسفانملانزومتAنأبجي .1

_^[ا نمةثالث/نZنثاروضحب اWذيفنتمتAسAتلانزولا
َّ

 .لاقثألاعفرل ةدحاوةسلجيفنزولاتائفجمد زوجPو .نZنيعملاما

 ةسفانملا ةدم ةليطلاقثألاعفjkيترتةSو^hملاةعرقلاددحتامك ؛نزولابAترتديدحتلةعرقلاب^hمتAسف،لعفلابتمتدقنكتملاذإ .2

 .مopالوا^n اmسفننازوألانوعاSّرلابلطيامدنع

 .ةعاسلافصنوةعاسwزولاةvkفقرغتسsس .3

_^[ا نمةثالث/نZنثا روضحوWريدموأ�pردموأ طقفسفانملادوجوعم ،قلغم باب تاذةفرغيفسفانمل_لنزولا ةيلمعذيفنتمتAس .4
َّ

 .ما

 قPرط نع مP�pوW ديدحت ��إةجاحب نوعاSّرلا نو_Pو .نا�Zملا ةيلبطىلعةيقروةفش�م/براوجءادتراعاSّرلاىلعيغب�ي،ةماعلاةفاظنلابقلعتsبابسألو

 .رفسلا زاوج/ةPوmلا ةقاطب ميدقت

 عاSّرلانزو نمZِّkغUاليتلاو ،دعاوقلاباتكنم كلذل مئالملا دنبلايفةدد^nاتافصاوملاعمقفاوتتةيلخادس�المنودترPوأ ايارعنيعاSّرلانزوزوجي .5

UيغZkًظو^�ما
ً

 ليدعU زوجي ،نZسفانمنAس��[االكا�pفنو_يAتلاتاسفانملايف" .ةيلخادلاس�الملانزوبقلعتيلاؤس حرط لاح �� اPًراعwزولاةداعإبلطزوجPو.ا

 اًقيقحت )اًما_ح اونو_ي نأةرورضلابسAلو(نZيفاضإنيلوؤسمنAيعUزوجPو .مmس�جنمنيلوؤسم دي ��ع نZعاSّرلا نزو متAنأنامضلنزولا ةيلمع تاءارجإ

 ."ضرغلااذmل

 نزوىلعةيلاتلاتافاضإلا ��ع "سjkش�ب" ردصلاتاعفرلةيندبلاةوقلاتالوطبيفنوسفانAنممفارطألاPروتبم/ةصا¢[اتاجايتحالاPوذنمنوعاSّرلا لصحيس

 :مmماسجأ

 مس�[ا نزو نم 1/54 =   لحا_لاvkبنودامل_ل

 مس�[ا نزو نم 1/36 =   ةبكرلاvkبنودامل_ل

 مس�[ا نزو نم 1/18 =   ةبكرلاvkبقوف امل_ل

 مس�[ا نزو نم 1/9 =  كرولالصفمعلخ تايلمع نم ةيلمعل_ل

 ھنإ ��عزا�m[ارابتعا نZعتي ھنإف ،®¬ملا ضرغ� ةلثاممةزmجأوأقاسللتاماعدبلطتsيتلاواًيفيظوةلت¢nاةيلفسلافارطألا يوذ نمنيعاSّرلاب قلعتي اميفو

 .زا�m[اءادترادنععاSّرلانزو متي نأ ��ع ،�±يبطلافرطلانماًءزج لثمي

 .اmلاخدإمتAتلاةئفللةئفلادودحنمفخأوألقثأمmماسجأنزونو_ي�يذلا_ئلوأل الإ نا�Zملاىلإعوجرلاب حمس²ُ الو .طقف ةدحاوةرمعاSّرل_نزو زوجي .6

 .ةسفانملانم مWداعبsسامتAسال¶و؛نزوللاp·حومسملاةعاسلافصنوةعاسلا ةvkفراطإيفنزولاةيلمع ءارج¶ونا�Zملاىلإعوجرلام�pلعبجPو

 راطإجرا¢¸اSّرلانزو زوجيالو .ةعرقلابمظتنملامدقتلاوتقولاp·حمس²امردقبالإعاSّرلانزوةداعإنكميالو

 ءارجإنولواحينممنيعاSّرلاددعلاًرظننكلو،ةينمزلاةلmملاWذW نوضغ يفmسفنمَّدقاذإالإةعاسلافصنوةعاسغلبsيتلاةينمزلاةلmملا

_^[اريدقت¼سح ةدحاو ةرمنزولا ةداعإ ةيلمع ءارجإب ھلحمس²ُدق اWدنعو.نا�Zملاءالتعاةصرفنممرحُيp«إف،نزولاةيلمع
َّ

 نعwالعإلامدعبجPو .ما

 .ةنيعمتائف/ةئفيف نZسفانتملانيعاSّرلاعيمجنزومتAنأ ��إعاSّرلامس���pلعقفتملانزولا

¾Zkُتلاةئفلايف الإعاSّرلانزو زوجي ال .7
ّ
 .عامتجالادعوملبقاًموي 21 نوضغ ��ا�pف^ِ

 ادعصت نZتعوم�nا نإ ثيحو ."أ" ةعوم�nا ��إ ركبمولصفنمتقويف ادعصتدق "ج"و "ب" نZتعوم�nا نإف،ةنيعمنزوةئفيفتاعومجمليكشU لاحيف

 .ÄÅقأدحب اًعاSّر )14( رشع ةعÃرأو ىwدأدحب�يعاSّرلا نم )8(ةينامث نم فلأتت نأبجي "أ" ةعوم�nا نإف،ةقPرطلاWذ�pةلصفنمتاقوأيف
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 ��ع عيقوتلانيعتPو .ةسفانملاءدبلبق "سjkش�ب" ردصلاتاعفرو"ءاصفرقلا" ®PÈرمت �� مدختسملا لما^[اتاعافترانمققحتلانيعاSّرلاىلع �Æب�ي .8

 مساب ثدحتملاو ميكحتلاةن�[ نم لË لصحيسو .م�p^�صميفاp«إ ثيح ؛بردملاوأ عاSّرلااÊpم ققحتي نأدعبىلوألافرحألاب اmعيقوتوألما^[اعافتراةقرو

 .ةيمسرلاةقيثولاWذÊpمة¢wh ��ع ةصنملاريدمو ةن��لا

 "سFGشDب" ردصلاطغضن=رمت

الئاموأمامأللاmًجاومسأرلانو_يÍيحب ةصنملاىلعدعقملاعضو نZَّعتي .1
ً

 .ةجرد 45 ��إلصتةPوازب 

 نو_ت ثيحب( ضرألاىلعةحطسمنيمدقلانو_تنأبجPو .دعقملاحطسعم ةسمالتمفادرألاونيفتكلاوسأرلا نو_ت ثيحب هرmظىلععاSّرلا دقZkنأبجي .2

 .ةضبقلالوحما�pإلا عبصإ عضوعم لما^[اتاماعديف عوضوملابAضقلا ��عmع�اصأوÐpدي¼ضبقينأبجPو .)ءاذ^[ا ھبحمسAس²ذلالكشلابةحطسم

 .ةصنملاىلعةحطسملظتنأبجينكلو ،اp·حومسممدقلاةكرح نو_تو .لاقثألاعفPÒkرمتةvkفلاوط عضولااذÑpلعظاف^[انيعتPو

_^[اوأ ميكحتلاةن��ل زوجPو .دعقملاىلعءاقلتسالادنعسأرلانميفل¢[اءز�[ارعشلايفخيالأبجPو
َّ

 .كلذلاًقفوWرعشsي¼ثتعاSّرلانم بلطت نأما

 40 × مس 60 نعلقتالداع�أSومس 30 نع ��كلااmعافترادPزياللتكوأ،ةPوتسم حطسأ تاذ حاولأ مادختساعاSّرللزوجي،نZمدقلا توبثقيقحتل .3

 .ةيلودلاتاسفانملاعيمجيفمدقلاعضولمس 30ومس 20ومس 10ومس 5 دودحيفلتكZkفوتبجPو .ةصنملاحطسءانبل كلذو،مس

 ��ع لصحي نأ حي^×وحن ��عmسفنعضودع� عاSّرلل زوجPو .تقويأيفنيلِّم^nا/نZبقارملا نم نZنثا نم لقأ وأةسمخنمÕkكأ ةصنملا ��ع دجويالأبجي .4

 .عاSّرلانيلِّم^nا/نZبقارملا دعاساذإنيعارذلالوطىلع لاقثألا عفر ءدب نو_ينأبجPو .لماو^[انمبAضقلاةلازإيفنيلِّم^nا/نZبقارملانمةدعاسم

ت ثيح ،مس 81 نعنيديلانAب ةفاسملادPزتالأبجي .5
ُ

 نو_تنأبجPو،مس 81 اغلبت نZتللا نZتمالعلانمض نZتبابسلاالك عقتنأبجي( ةبابسلاع�اصأنAبساق

 .ةيسكعةضبقمادختسارظحPُو؛)ةضبقللىصقألاد^[امادختسامتاذإ مس 81 اغلبت�يتللانAتمالعلل ةسمالم ةبابسلاع�اصأ عيمج

 نZعارذلا يقفرم تي¼ثت عم ®AÙئرلامك^[اةراشإ راظتنا عاSّرلا ��ع نZَّعتي،نZلِّم^nا/نZبقارملانمةدعاسمنودSوأةدعاسمب،لماو^[انمبAضقلاةلازإدع� .6

 "لادبsسا" عاSّرلانمبلطُيس،ةمالسلابقلعتsبابسألو .ميلسوحن ��عبAضقلاعضو متPو ،اًتباثعاSّرلانو_ينأدرجمبةراشإلا ءاطعإ نZَّعتPو .نZميقتسملا

 مك^[القنAس اWدنعو .ٍناوث سمخ ةvkفدع� لاقثألا عفر نPرمتءدبلحي^ÛلاعضوملايفعاSّرلانكيملاذإ كلذو،عارذللةيفلخةكر^Úم ،بAضقلا

 .ةراشإلاءاطعإمدعيفب¼سلايسAئرلا

 ."أدبا" عومسملارمألاعمعارذللةيطوبWةكرحنمةلوا^nاءدبلةراشإلافلأتت .7

 كاسمإلاعم،)ماز^[ابAضقلاسمليالأبجي( نطبلاةقطنموأردصلاىلإبAضقلاضف¢¸اSّرلا ��ع بجي،ةراشإلا يقلتدع� .8

�pو،ةكرحنودبÃسكلذدعAشZkئرلا مك^[اAÙ® و ."طغضا" عومسملارمألابPرلاىلعبجSّضقلاةداعإ ٍذئدنععاAقفرملاىلإبZتباثلا نZعارذلالوطب نZن 

 .عارذللةيفلخةكر^Úم "لِّمح" عومسملارمألا ءاطعإ نZعتي ھنإف،عضولااذ�pف ةكرحالب ھب كاسمإلا دنعو .نZميقتسملا

 ."لِّمح" نو_يسAسAئرلا مك^[ارارقنإف،نطبلاةقطنموأردصلاسمليملوأماز^[اىلإبAضقلاضفخمتاذ¶و

 

 "تفلديدلا"ةتيملا ةعفرلا ن=رمت

 ھيلع ضبقلاو،نZعاSّرلايمدقمامأ اًيقفأ بAضقلاعضوعمةصنملانميمامألاءز�[اعاSّرلاmجاوينأبجي .1

 .اًبصتنمعاSّرلافقينأىلإmعفروÐpدياتل_بةPرايتخاةضبقب

 .فل¢[ا ��إنيفتكلاوميقتسمعضويفنAتبكرلا تAبثsنَّيعتي،عفرلانPرمتنمءا�pنالادنع .2

 كاسمإلامتي نأ ��إةراشإلاءاطعإمتAنلو ."لزنا" عومسملارمألاوعارذللةيطوبWةكرحنم ®AÙئرلامك^[اةراشإ فلأتت .3

 .رWاظلايئاÊpلا عضولايفعاSّرلانو_PوةكرحالببAضقلاب
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 نأ ��إةيطوبWةكرحبحمس²ُال ھنإف،ةلوا^nاأدبsنأدرجمSو .ةلواحم اp«إ ��عكلذبمايقللةدمعتمةلواحميأوأبAضقلايفعافترايأjkتعيس .4

طوبW( نZفتكلاةدوععمبAضقلارقتسااذ¶و .نZتبكرلا تي¼ثتعمباصتنالاعضوىلإعاSّرلالصي
ً

 داعبsسالاًب¼سكلذنو_ينأيغب�يالف،)ءا�pنالادنعاًفيفطا

 .عفرلا نPرمت

 

 "تفلديدلا" ةتيملاةعفرلان=رمتداعبRسابابسأ

 .يßاÊpلا عضولاىلإmلوصولبق بAضقللةيطوبWةكرحيأ .1

 .فل¢[ا ��إنيفتكلاو اًبصتنمفوقولايفقافخإلا .2

 .عفرلا نPرمتنمءا�pنالادنعميقتسم طخ ��ع نZتبكرلا تي¼ثت مدع .3

 .نPرمتلا اذW داعبsسالاًب¼سسAلاذmف،موعدمZkغÊpكلوذخفلا وحن اًيجPردت دعصي بAضقلاناËاذ¶و .عفرلا نPرمتءادأءانثأنيذخفلاىلعبAضقلامعد .4

 .مك^[ااWذختAيتلا_شلاتارارقعيمجنمعاSّرلاديفتسAنأيغب�Pو

 "لزنا" رمألادعبمدقلاةكرحنو_تنلو .بعكلاو مدقلاةمدقمني¼نيمدقلا^áرأتب حمسàُو ؛ةي¼ناجةروصب�يمدقلا_Pرحتوأمامأللوأفل¢�للقنتلا .5

 .قافخإللاًب¼س

 .®AÙئرلامك^[اةراشإيقلتلبقبAضقلاضفخ .6

 .ديلايتحاÒkمبAضقلارPرحتيأ ؛نيديلااتل_ب مكحتلا رارمتسانودةصنملاىلإةدوعلاب بAضقللحامسلا .7

 .ءادألادعاوقيفةنAبملادونبلانميأللاثتمالامدع .8

 

 ءادألا دعاوقوةيندبلاةوقلان=رامت

 

 ءاصفرقلان=رمت

 .بAضقلاب كسمتAتلاع�اصألاونيديلاونيفتكلاjkعاًيقفأبAضقلا تAبÍتبجPو ،ةصنملانميمامألاءز�[اعاSّرلاmجاوينأبجي .1

 .اmعم سمالت �� وأ/وةيلخادلاتاقل^[الخادبAضقلاىلعwا_ميأيفنيديلاعضومتيدقو

 كرحتلا عاSّرلا ��ع نZَّعتي ،)نZلِّم^nا/نZبقارملا ةطساوب لماو^[انمبAضقلاةلازإيفعاSّرلاةدعاسممتتدق(لماو^[انمبAضقلاةلازإدع� .2

 ®AÙئرلا مك^[ا نإف،نZتبكرلا تي¼ثتعم )فيفطفارحناب حامسلا عم( اًبصتنمو،ةكرحالبعاSّرلانو_يامدنعو .ءدبلاعضوديدحتلفل¢�ل

 رمألاب ةراشإلا يقلتلبقو ."ءاصفرقلاسولج سلجا" عومسملارمألاعمعارذللةيطوبWةكرحنمةراشإلا هذW فلأتتو .عفرلا نPرمت ءدببةراشإيطعيس

 عاSّرلانمبلطُيس ،ةمالسلابقلعتت بابسألو .ةSوقع يأ عيقوتنود ،دعاوقلاراطإ �� عاضوألا ��عUاليدعتيأءارجإ عاSّرللزوجي ،"ءاصفرقلاسولج سلجا"

 مك^[القنAس اWدنعو .ٍناوث سمخ ةvkفدعبعفرلا نPرمتءدبلحي^Ûلاعضولايف عاSّرلانكيملاذإ كلذو ،عارذللةيفلخ ةكرح عم ،بAضقلا "لادبsسا"

 .ةراشإلاءاطعإمدعيفب¼سلا ®AÙئرلا

 .نZتبكرلا ةمدقمنم لفسأËرولالصفمدنعنيقاسللPولعلاحطسلاحبصيäتح ھمس�ãفخو ھيsبكZkنثعاSّرلا ��ع بجي،®AÙئرلا مك^[اةراشإ يقلتروف .3

 .نZعاSّرلايsبكر تي¼ثت ءاغلإدنعUأدبدقةلوا^nا رابتعا متي نأ ��ع ،ةدحاوةقئالةلواحمب الإحمس²ُ الو

 بثولاب حمس²ُ الو .نZتبكرلاتي¼ثتعم ®åأرعضويفةبغرلادنع�اصتنالاعاSّرلا ��ع بجي .4

 ®AÙئرلا مك^[ا نإف،)رWاظلايئاÊpلا عضولايف( ةكرحالبعاSّرلانو_يامدنعو .ةيطوبWةكرحيأوأءاصفرقلانPرمتةلواحمنميلفسلاءز�[ايفجودزملا

 .بAضقلاقيلعتبةراشإيطعيس
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 .لماو^[اىلإبAضقلاةداعإعاSّرلاىلعبجي ٍذئدنعو ؛"لِّمح"عومسملارمألاوعارذللةيفلخةكرحنمبAضقلاقيلعتبةراشإلافلأتsس .5

 ��إ بAضقلاةداعإيفنيلِّم^nا/نZبقارملاةدعاسمبلط عاSّرلل زوجي ،ةمالسلابقلعتsبابسألو .قافخإللاًب¼س قيلعتلاةراشإدعبمدقلاةكرحنو_تنلو

 .ةيلمعلاWذW ءارجإءانثأبAضقلاعمعاSّرلا ىقبAنأبجPو .ا�pف ھلادبsساو لماو^[ا

_^�لزوجPو .تقويأيفنيلِّم^nا/نZبقارملا نم نZنثا نم لقأ وأةسمخنمÕkكأ ةصنملا ��ع دجوي الأبجي .6
َّ

 بولطملانيلِّم^nا/نZبقارملاددعديدحتما

 .5 وأ 4 وأ 3 وأ 2 ناËأ ءاوس ،تقويأيفةصنملاىلع

 

 :"ءاصفرقلا" ن=رمتداعبRسا بابسأ

 .ھئا�pناوأعفرلا نPرمتءدبدنع ®AÙئرلا مك^[اتاراشإةبقارممدع .1

 .دوعصلا ءانثأ ةيطوبWةكرحيأوأ عفرلا نPرمتنميلفسلاءز�[ايفجودزملا بثولا .2

 .ھئا�pناوأعفرلا نPرمتءدبدنعنAتبكرلاتي¼ثتعم ®åأرعضوذاختا مدع .3

 .بعكلاو مدقلاةمدقمني¼نيمدقلا áæرأتب حمسàُو ؛ةي¼ناجةروصب�يمدقلا_Pرحتوأمامأللوأفل¢�للقنتلا .4

 çَّæوملا وحنلا ��ع كلذو ،نZتبكرلا ةمدقمنم لفسأËرولالصفمدنعنيقاسللPولعلاحطسلاحبصيäتحمس�[ا ضفخو نZتبكرلاي�ثمدع .5

 .يطيطختلامسرلايف

 .رس²أعفرلا نPرمتلع��جأنم ®AÙئرلا مك^[اتاراشإني¼نيلِّم^nا/نZبقارملاقPرط نععاSّرلاوأبAضقلاعملصاوتلا .6

 .عاSّرلادعاس²دقمعددوجومدع لاحيففيفطلاسمالتلابحمسàُو .نZقاسلاعمنPAولعلانيعارذلاوأنيقفرملاسمالت .7

 .عفرلا نPرمتنمءا�pنالادع� ھل ءاقل¶وأبAضقللطاقسإيأ .8

 ."ءاصفرقلا" نPرمتبةصا¢[اءادألادعاوقيفةنAبملادونبلانميأللاثتمالامدع .9

 

 

 "سFGشDب" ردصلاطغضن=رمتداعبRسا بابسأ

 .ھئا�pناوأèpانثأوأعفرلا نPرمتءدبدنع ®AÙئرلا مك^[اتاراشإةبقارممدع .1

 نيديللةي¼نا�[اةكر^[اوأدعقملانمفادرألاوأنيفتكلاوأسأرلاةكرح يفعافترايأ ®Èع² امب ؛اًمئالم نو_يعفرلا نPرمت ءادأءانثأدد^nاعفرلا عضويفZkيغتيأ .2

 .بAضقلاىلع

 .رس²أعفرلا نPرمتلعجتةقPرطبةكرحالبنو_ينأدعبنطبلا ةقطنم وأردصلا لخادmلازنإ وأبAضقلاعفر .3

 .ھيلعطغضلاءانثأ ل_كبAضقلل ةيطوبWةكرحيأ .4

 .ماز^[اسمليبAضقلانأوأ،نطبلا ةقطنم وأردصلاىلإ ھلوصومدع²أ ؛نطبلا ةقطنم وأردصلاىلإبAضقلاضفخ مدع .5

 .عفرلا نPرمتنمءا�pنالادنع نZميقتسملا نZعارذلالوطب نZت¼ثملانيقفرملاىتحبAضقلاىلعطغضلامدع .6

 .رس²أعفرلا نPرمتلع��جأنم ®AÙئرلا مك^[اتاراشإني¼نيلِّم^nا/نZبقارملاقPرط نععاSّرلاوأبAضقلاعملصاوتلا .7

 .ھتاماعدوأدعقملا عم عاSّرلايمدقلسمالتيأ .8

 .بAضقلادنسم معدوبAضقلانAبدمعتملاسمالتلا .9

 .ءادألادعاوقيفةنAبملادونبلانميأللاثتمالامدع .10

 

 يdاثلا ءزa`ا - زاجيإبDيفوفكملاتاضا=رليلودلاداحتالا ا]عضي YZلا ةيندبلا ةوقلا ةضا=رل ةينقتلا دعاوقلا
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 :ةيصfgلاتادعملا

 لاقثألا عفPÒkرامتعيمجيفتاقوألاعيمجيفنيفتكلاقوف ةلدبلاةطSرأ ءادترا متي نأ ��ع ؛ةسفانملايفةمعادZkغ لاقثأ عفرةلدبءادترابجي .1

 .نZفوفكملاتاضاPرليلودلاداحتالا اmميقي ®éلا ةيندبلاةوقلاتالوطبعيمجيف

 :ةيلاتلاتافصاوملاعمةمعادلاZkغ لاقثألا عفرةلدبقفاوتsنأبجي .2

 .اWءادترادنعءاخترايأ دوجونود مئالملا عونلانموةدحاوةعطقنمةلدبلانو_تنأنَّيعتي )أ

 عفرل نPرمت يأ ءادأيف ةلدبلا قPرط نععاSّرلا ��إمعديأميدقتمتيالثيحب،ةي¼يكرتةي�whداوموأجيس�لانملما_لابةلدبلاعي�صتمتAنأ نZَّعتي )ب

 .لاقثألا

 24 × مس 12 اWداع�أ غلبت ةداملةيناثلاةكامسلافالخب،ةدحاوةكامس تاذةلدبلاةدامنو_تنأ نZَّعتي )ج

 .نZلجرلانAبجرفنملاءز�[اةقطنميفاp·حومسملاومس

 لخادلفسأىلإنيلجرلانAبجرفنملاءز�[ا ��عأنم،مس 25 نع دPزت الومس 3 نع لقت ال ةفاسملدتمت ثيح،ةلدبلاىلع نZقاسكانp«و_تنأبجي )د

 .فوقولاعضويفعاSّرلاةطساوباèpادترادنعmسايقمتيذلا وحنلا ��ع كلذو،قاسلا

 .نZعارذلاونيقاسلايطغتمس�[الما_لةمعادZkغةقيض لاقثأ عفرةلدبءادتراب ةملسملاةأرمللحمس²ُ )ه

 

 زاجيإبDيفوفكملاتاضا=رليلودلاداحتالا ا]عضي YZلا ةيندبلا ةوقلا ةضا=رل ةينقتلا دعاوقلاعhات

 

 "تiGشkتلا" مامكألاiGصقصيمقلا

 �� ھئادترا ءاس�لا ��عو ،"سjkش�ب" ردصلاطغضو"ءاصفرقلا" ®PÈرمتيفلاقثألا عفرةلدبلفسأ"تZkشAتلا" مامكألاZkصقصيمقلاءادترانيعاSّرلا عيمج ��ع نZَّعتي

 ."تفلديدلا" ةتيملاةعفرلانPرمت

 .يرئادلا قنعلا قوط نم كلذZkغوأتاباíَّ̂وأرارزأوأبيجوأةززعمتاقبط ھلنو_يالأبجPو ؛مامكأ ��ع "تZkشAتلا" مامكألاZkصقصيمقلا يوتحي نأبجي

 

 ةيلخادلال=وارسلا

 .لاقثألا عفرةلدبتحتvkسAلوبلاوأنوليانلاوأنطقلانمجPزميأل )نومكالملا اÐpدتري ®éلا ةZkصقلالPوارسلاتسAلو(ةدَّحومةPراجتةيلخاد لPوارسءادترابجي

 .لاقثألا عفرل صص¢nاPزلاتحت -رص¢[امازحادع-طاطملابدتمتةدامنمنو_تAسابليأوأةحابسلالPوارسءادترازوجيال

 

 براوa`ا

 .ةبكرللةيقاولاةيطغألل اًسمالم قاسلاىلعاmلوطنو_يالأبجي نكلو ؛براوج ءادترازوجي

 ."تفلديدلا" ةتيملاةعفرلانPرمت ءادأ ءانثأ ا�pيامحو هذW قاسلا ماظعةيطغتل jkكألاقاسلامظع لوطبSراو�[اءادترابجي

 

 مازo`ا

 .ھئادترا لاح يفلاقثألاعفر ةلدب جراخ نو_ي نأ بجي نكلو ،مازح ءادترا نZعاSّرلل زوجي

 .تاسفانملايف ةدَّحوملالاقثألاعفر وأةيندبلا ةوقلاةمزحأمادختسابطقفحمسàُو

 

 ةبقرلاةل=وطةيذحألاوأةيذحألا
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 ةوقلا/لاقثألاعفر ةيذحأ وأ؛ةبقرلاةلPوطةيضاPرلاةيذحألا/ةيضاPرلاةيذحألا ىوس ةيذحألا نمضتت ال ثيح ؛ةبقرلاةلPوطةيذحألاوأةيذحألاءادترابجي

 ."تفلديدلا" ةتيملاةعفرلانPرمت �� ةمدختسملالاعنلاوأ،ةيندبلا

 .مس 5 نعيلفسلابنا�[انمءزجيأدPزيالأبجي

 .اًدحاواvkًميsنس -عَّنصملاءاذ^[انماًءزج لثمت ال ®éلا–ةضافضفلاةيلخادلالاعنلل كمس ÄÅقأ غلبAنأواًحطسميلفسلابنا�[انو_ينأبجي

 

 ةبكرللةيقاولاةيطغألا

 ÄÅقأ غلبAنأبجPو .ةسفانملايف لاقثأ عفر نPرمتيأءادأ ءانثأنAتبكرلاىلعالإ -نPرSوينلاةدامنمتاناوطسأاp«و_ل اًرظن–ةيقاولاةيطغألاءادترا عاSّرللزوجيال

 .مس 30 اmل لوطىصقأو مم 7ةبكرللةيقاولاةيطغألل_مس

 .ةبكرلالصفمقوفزكرمتsنأبجPو ،ھSراوجوأعاSّرلاةلدبلةسمالمةبكرللةيقاولاةيطغألانو_تالأبجي

 

 مصعملا تادشم

 عبصإقوفةقل^[ا هذp«و_تالأ ��ع ؛نZمأتللةدعاسمةليسوËةقلح طSر زوجPو .تاvkميsنس 8 نعmضرعودحاوvkمنعمصعملا تادشملوطدPزيالأبجي

 .لاقثألاعفر نPرمتل ��عفلا ءادألاءانثأع�اصألاوأما�pإلا

 .مس 12 غلبيءاطغزواجتيالأبجPو ،ھلفسأمس 2وغسرلالصفمفصتنم قوفمس 10 نمÕkكأىلإمصعملاءاطغدتميالأبجي

 

 vZطلاط=رشلا

 .ما�pإلا ع�اصألوحيبطلاطPرشلانمنAتقبطءادترازوجي

 .بAضقلاب كاسمإلايف عاSّرللةدعاسمةادأ_يبطلاطPرشلامادختسازوجيال

 

 ةيصfgلاتادعملاصحف

 .م�pةصا¢[امس�[انزوةئف ءدبلبقةقيقد 20 نوضغ �� عامتجالاءانثأتقويأيفةسفانملايف عاSّر ل_ب ةصا¢[اةيص¢óلاتادعمللصحفءارج¶زوجي

 .®Èفلاعامتجالايف ديعاوملانعwالعإلامتAسو

_^[انمنAنثانعلقيالامنAيعتبجي
َّ

�Zيمتوأاmمت¢�بقا�pلعةقفاوملاوتادعملاعيم�ÛحفنَّيعتPو .ةمmملاWذW ءادألماWاًيمسرا. 

 .لاقثألا عفر نPرمت ءادأءانثأةصنملاىلعUاعبقلاءادترااًتاباًعنمعنمُي

 كلذ �� "Google" لجوج ثحبلا كِّرحممدختسàوأ يwوناق Zkغ اًئAش²دتZkعاSّرلا نأنAبتاذ¶و .يملاعيسايقمقرلي�UhةلواحملبقعاSّرلا شAتفت ®Èفلابقارملا ��وتAس

_^[اWرَّرمدقيذلا_لذفالخب-
َّ

 .ةسفانملانم هداعبsسا نZعتي ھنإف،دصقZkغنع ما

 


