كترشبل ةعيبطلا ءافش بلج

رضاحلا ىلإ يضاملا نم

باتنع يزاغ بيزين  1954 ،ماع يف
لخادلاب  2م  1ةحاسمب
.مويلا انيدل نوباصلا جاتنإ انأدب
ةنيدم يف عبرم رتم  1600غلبت ةقلغم ةحاسم ىلع
ريمزإ
ةيجولونكتو ةعانصلا يف ةدئارو ةخسار
ةثيدح تالآب
ةيجاتنإلا ةعسلا .مويلا يف مجك 1800
عم ةثيدح ةأشنم يف
لوألا مويلا نم ةعيبطلا .لعفن نحن
و ةيعيبط رثكأ يف انل اهمدقي يتلا صرفلا
.ةيعقاو اهروص رثكأ يف انتاجتنم ىلإ اهانلمح
.اهسفن ةعيبطلا وه امئاد انفده
لثم يقنو يقيقح نوباص جاتنإ
نوتيزلاب جاتنإلا انأدب .ثدح دقل
فلتخم نم تارشعلا عم  ،مويلا انتلحر يف
 ،ءافشلاو باشعألا ردصم ميقي
ةعيبطلا  ،ايوضع جتني
انل همدقي يذلا ءاقنلاو ءافشلا
كحنميو اننوباص ىلإ اهلمحي
.اهمدقن
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4

ناغرأ

نوباص

5

ناكرألا تيز ربتعي  ،برغملا ةزجعم  ،يبهذلا تيزلاب فورعملا ناجرألا نوباص
تانوكم ىلع يوتحي وهف  ،ةفاضإلاب .ـه نيماتيف ثيح نم تويزلا ىنغأ نم
.لونيفيلوب  ،لوريتس  ،لوريفوكوت  6 ،و  9اغيموأ لثم ةدسكألل ةداضم
ةيناويح نوهد ىلع اننوباص يوتحي ال ةيتابن تويز نم لماكلاب عونصم
 ،اهفيفجت نود فطلب كترشب فظني .نيباراب وأ ةظفاح داوم وأ ضمح وأ
.مويلا لاوط اهب ةيانعلا ىلع كدعاسيو

 3ب  ،د  ،أ  ،ج تانيماتيف  ،وداكوفألا تيزب ينغ:وداكوفألا ةصالخ نوباص
.نيتوربلاو ةعبشملا ريغ ةينهدلا ضامحألاب كلذك ينغو .مويساتوب  ،ـه ،
ىلع دعاسي ؛ ةصاخلا ةيتابنلا تويزلاو وداكوفألا تيز ىلع ميركلا اذه يوتحي
اهدعاسيو  ،قمعب اهبيطرت قيرط نع ةساسحلا ةرشبلا ىتح ديدجتو ةئدهت
ةينب يوقتو  ،ةدسكألل ةداضملا اهصئاصخب ةيئيبلا لماوعلا نم ةيامحلا ىلع
.ةنورملا بستكتو ةرشبلا

وداكوفأ

نوباص

6

نويرذآ ةرهز
نوباص

7

ةدوجوملا نداعملاو ةدسكألا تاداضم لضفب :لحنلا جندو ةفيطقلا ءاعو نوباص
ةرشبلا ةيذغتو فيطلت ىلع دعاسي وهف  ،يعيبطلا نويرذآلا تيز يف
ةرحلا روذجلا رارضأ نع ضيوعتللو  ،اهبيطرت قيرط نع ةجيهتملاو ةفاجلا
تايرطفلا ةلازإ ىلع دعاسيو .ةيجراخلا تاريثأتلا نم اهتيامحو  ،ةرشبلا ىلع
ةرشبلا فظني نويرذآلا تيز ىلع يوتحي يذلا اننوباص .دلجلا ىلع ةنوكتملا
.اهفيفجت نود اًديج اهيلع ظافحلا يف اهدعاسي امنيب قمعو قفرب

ةرشق ةلازإو رعشلا طقاست عنم ىلع دعاسي :يربلا قتسفلا تيز نوباص
يعيبطلا هاوتحم لضفب .رعشلا ىلع ةيويح ةلالطإو ًاناعمل يفضي .سأرلا
نم لماكلاب عونصملا  ،اننوباص كرعش تاجايتحا عيمج يبلي  ،نيتاريكلا نم
وأ ةظفاح داوم وأ ةطشاك داوم وأ ةيناويح نوهد ىلع يوتحي ال  ،ةيتابن تويز
اهب ةيانعلا ىلع كدعاسيو اهفيفجت نود فطلب كترشب فظني .نيباراب
..مويلا لاوط

ةرهز اي تيهتنا

نوباص

8

نم باشعأو يكطصملا
ةيزابخلا ةليصفلا
نوباص

9

ةينغلا نداعملاو تانيماتيفلا نم ةمهاسمب :وليمشرامو ةكتسملا ةكلع نوباص
ةكتسملا ةكلعو وليمشراملا جيزم يف ةدوجوملا اًدج
ةصاخ .دلجلا ايالخ ديدجتو اهتبوطر ىوتسم ىلع ظافحلا يف ةرشبلا دعاسي
ىلع دعاسيو سمشلا ريثأت ببسب اهتبوطر ةرشبلا دقفت امدنع فيصلا يف
اهتنورم ةداعتسا

ةدسكألل ةداضملا تانيماتيفلاو ةينغلا ةيساسألا اهتويز لضفب :راغلا نوباص
ىلع كترشب دعاسي وهف  ،يوقلا هريثأتب .كترشبل شاعتناو ةراضن فيضي ؛
ةيتابن تويز نم لماكلاب عونصملا اننوباص .رارمتساب اهب ةديجلا ةيانعلا
فظني .نيباراب وأ ةظفاح داوم وأ ةطشاك داوم وأ ةيناويح نوهد ىلع يوتحي ال
.مويلا لاوط اهب ةيانعلا ىلع كدعاسيو اهفيفجت نود فطلب كترشب

ءارش

نوباص

10

ريمحلا بيلح
نوباص

11

زوتكاللاب ينغو نوهدلاب ريقف ريمحلا بيلح :ريمحلا بيلح نوباص
ضامحألاو تانيماتيفلاو ةينيمألا ضامحألاو ايجولويب ةطشنلا تانيتوربلاو
بيلح ةصالخ ىلع يوتحي يذلا اننوباص.ةرزنلا رصانعلاو نداعملاو ةينهدلا
.قمعو فطلب اهفيظنت ءانثأ ةفيظن ةرشبلا ىلع ظافحلا يف دعاسي ريمحلا

درولا تيز يف ةدوجوملا ةينغلا نداعملاو تانيماتيفلا لضفب :درولا نوباص
كترشب ىلع ظفاحي .كترشب ةيذغتو بيطرت ىلع دعاسي وهف  ،يعيبطلا
هتحئارب .ةيجراخلا تاريثأتلا نم اهتيامح لالخ نم اًديج ةفيظن ودبت
.شاعتنالاو ةيويحلاب اًساسحإ يطعيو طشنم ريثأت هل  ،ةشعنملا هتينبو
امنيب قمعو فطلب ةرشبلا فظني درولا تيز ىلع يوتحي يذلا اننوباص
.اهفيفجت نود اًديج اهيلع ظافحلا يف اهدعاسي

كحضا

نوباص

12

دنهلا زوج
نوباص

13

تانيماتيفلاو كيروللا ضمح نم ةيلاعلا ةيمكلا لضفب :دنهلا زوج نوباص
لكشب ةيانعلا ىلع كترشبو كرعش دعاسي وهف  ،اهيوتحي يتلا نداعملاو
.قيقرلا هسملمو ةفيطللا هتحئارب ةدوجلا نم ةيلاع ةسمل كحنمي و لضفأ
ةيناويح نوهد ىلع يوتحي ال  ،ةيتابنلا تويزلا نم لماكلاب عونصملا اننوباص
اهفيفجت نود فطلب كترشب فظني .نيباراب وأ ةظفاح داوم وأ انيدنيسأ وأ
مويلا لاوط اًمعان ءاقبلا ىلع اهدعاسيو

ضامحألاو نداعملاب ةينغلا ؤلؤللا قوحسم تاصلختسم :ؤلؤللا ةردوب نوباص
ديدحلاو مويدوصلا حالمأو روفسوفلاو مويسينغملاو مويسلاكلا لثم ةينيمألا
لماوعلا نم ةيامحلاو  ،دلجلا بيطرت ىلع دعاست موينيليسلاو ساحنلاو كنزلاو
ةسالسو اقارشإ رثكأ ودبت اهلعجو  ،دلجلا ةخوخيش ةيلمع ءاطبإو  ،ةيئيبلا
انيدل نوباصلا .انس رغصأو

ؤلؤللا قوحسم
نوباص

14

نيتلا روذب تيز
نوباص

15

ةولحلا صئاصخلا نيب يلاثم مغانت ىلع يوتحي :نيتلا روذب تيز نوباص
زارفإ عنم ىلع ةدعاسملل ةزيم ىلع يوتحي هنا ىلإ ةفاضلاب ةبطرملاو
كترشبل ةيويحو ةراضن حنمي و دلجلا ىلع ةبوغرملا ريغلا ةينهدلا ددغلا
كلذكو

اًريثأت قلخي هنإف  ،باجعإلل ةريثملاو ةليمجلا هتحئارب :ابوجوجلا نوباص
اننوباص .ةمعانو ةباش ءاقبلا ىلع كترشب دعاسيو كترشب ىلع اًطشنم
ةيناويحلا نوهدلا ىلع يوتحي الو ةيتابنلا تويزلا نم لماكلاب عونصم
نود فطلب كترشب فظني .نيبارابلاو ةظفاحلا داوملاو ةطشاكلا داوملاوا
مويلا لاوط اهب ةيانعلا ىلع كدعاسيو اهفيفجت

ابوجوجلا
نوباص

16

شمشملا ةاون
نوباص

17

شمشملا تيز يف ةدوجوملا أ نيماتيف ةبيكرت لضفب :شمشملا روذب نوباص
تويز نم لماكلاب عونصملا اننوباص .كترشب ةيوقتو ةيذغت ىلع دعاست ،
.نيباراب وأ ةظفاح داوم وأ ةطشاك داوم وأ ةيناويح نوهد ىلع يوتحي ال ةيتابن
.مويلا لاوط اهب ةيانعلا ىلع كدعاسيو اهفيفجت نود فطلب كترشب فظني

ةينيمألا ضامحألاو تانيتوربلاب ينغ :لسعلاو زعاملا بيلح نوباص
ديزي .ةرشبلل ةيعيبطلا بيطرتلا فئاظو ددجي يعيبط بطرم .أ نيماتيفو
ال ةيتابن تويز نم لماكلاب عونصملا اننوباص .اهتموعنو ةرشبلا ةنورم نم
فظني .نيباراب وأ ةظفاح داوم وأ ةطشاك داوم وأ ةيناويح نوهد ىلع يوتحي
.مويلا لاوط اهب ةيانعلا ىلع كدعاسيو اهفيفجت نود فطلب كترشب

لسعلاو زعاملا بيلح
نوباص

18

رعش

نوباص

19

نداعملاب اًدج ةينغ يهو نيطلا تاصلختسم نم لمعت :نيطلا نوباص
اهديدشتو خاسوألا نم اهتيقنتو كترشب بيطرت ىلع تانيماتيفلاو
ةيناويح نوهد ىلع يوتحي ال ةيتابنلا تويزلا نم لماكلاب عونصملا اننوباص
اهفيفجت نود فطلب كترشب فظني .نيباراب وأ ةظفاح داوم وأ ةطشاك داوم وأ
..مويلا لاوط اهب ةيانعلا ىلع كدعاسيو

نيماتيفب اًدج ينغ ةلوارفلاو يويكلا نوباص :ةلوارفلاو يويكلا نوباص
ةيذغت ىلع دعاسي .ةهكافلا تاصلختسم لضفب مويساتوبلاو يس و ا
ةرشبلل يوقم ريثأت قلخو ةرشبلا ميعنت ىلع دعاسي .اهبيطرتو ةرشبلا
.ةيلابلاو ةققشتملا

ةلوارف و يويك
نوباص

20

تيربك
نوباص

21

يف دعاسي وهف  ،هيوتحي يذلا تيربكلا رصنع لضفب : :تيربكلا نوباص
اهنزاوت ةداعتسا ىلع كترشب دعاسي .ةرشبلا ةبوطر نزاوت ىلع ظافحلا
ءادوسلا سوؤرلا نوكت عنم ىلع دعاسي .ةبوطرلاو تيزلا نيب يعيبطلا
عونصملا اننوباص .خاسوألا نم ماسملا ةيقنت قيرط نع بابشلا بح نيوكتو
داوم وأ ةطشاك داوم وأ ةيناويح نوهد ىلع يوتحي ال ةيتابن تويز نم لماكلاب
ىلع كدعاسيو اهفيفجت نود فطلب كترشب فظني .نيباراب وأ ةظفاح
..مويلا لاوط اهب ةيانعلا

.ةليمجلا هتحئارو ردنفاللا تيز ةصالخب :ردنفاللا نوباص :يمازخلا نوباص
ئدهيو  ،اًيرطع اًيجالع اًريثأت اًضيأ قلخي هنإف  ،كترشب فيظنت ءانثأ
ال  ،ةيتابن تويز نم لماكلاب عونصملا  ،اننوباص .ةمعان اهلعجيو كترشب
فظني .نيباراب وأ ةظفاح داوم وأ ةطشاك داوم وأ ةيناويح نوهد ىلع يوتحي
..مويلا لاوط اهب ةيانعلا ىلع كدعاسيو اهفيفجت نود فطلب كترشب

ىمازخلا

نوباص

22

وجنام

نوباص

23

يف نوبغري نيذلا انيمدختسمل وجناملا نوباص جاتنإب انمق :وجناملا نوباص
وجناملا تيز يس نيماتيفب اًدج ينغ .ديعاجتلا دض مهترشب بابش ديدجت
اهتموعنو ةرشبلا ناعمل ىلع دعاسيو ةفاجلا ةرشبلا بيطرت ىلع دعاسي
.اسلس اهاعجو

ةرهز  ،يديلقتلا ينيصلا بطلا ساسأ لعجي امم :ايلونغاملا ةرهز نوباص
ةضرعملا كترشبب ينتعيو قمعب فظني .يعيبط ةياعر ردصم يه ايلونغاملا
عم ةياعرلا سوقط ءايحإ ىلع دعاسي رهز ايلونغام مويلا لاوط ةيئيبلا لماوعلل
ةفيطل ةحئار

ايلونغام
نوباص

24

ةزيول

نوباص

25

نم اًيلاثم اًجيزم ةزيول تابن ةصالخ نوباص مدقي :ةزيوللا تابن نوباص
تيزلا يقني .ةينهدلا ةرشبلل ةصاخ  ،ادنلسيأ بلحطو ةزيول تابن ةصالخ
ىلإ ةفاضإلاب .ءادوسلا سوؤرلا نوكت عنم ىلع دعاسيو كترشب ىلع دئازلا
يعر ةحئارب كترشب شعني هنإف  ،ةليوط ةرتفل ةيامحلاو بيطرتلا ريفوت
ةيواكلا هتبيكرتب كترشب ففجي ال فيطل جتنم هنإ .ةشعنملا مامحلا
.كمسجو كهجو فيظنتل همادختسا كنكمي .نيبارابلا نم ةيلاخلاو

نوباص دعاسي  ،اهيلع يوتحي يتلا ةيعيبطلا تاصلختسملا نم معدب
لضفب .اًيويحو اًباش اًرهظم اهحنمو قمعب كترشب ةيقنت ىلع كليللا
يوتحي ال .ةعتمم مامحتسا ةصرف رفوت  ،ةيدشقلاو ةينغلا ةوغرلا
نوهدلا ىلع  ،ةيتابنلا تويزلا نم لماكلاب عونصملا  ،يداولا قبنز نوباص
ىلع كدعاسي .نيبارابلاو ةظفاحلا داوملاو ةطشاكلا داوملاو ةيناويحلا
.مويلا لاوط ةديجلا ةيانعلا ىلع ظافحلا

يداولا قبنز

نوباص

26

نامر

نوباص

27

نامرلا تيز يف دوجوملا لونيفيلوبلاو ـه نيماتيف لضفب :نامرلا نوباص
اًقارشإ رثكأ ودبت دلجلا ةجسنأ لعجيو ةرحلا روذجلا نم ةرشبلا يمحي وهف ،
 2.ب نيماتيفو يس نيماتيفل يوق ردصم نامرلا صلختسم .ةنورم رثكأو
يوتحي ال  ،ةيتابنلا تويزلا نم لماكلاب هيلع لوصحلا متي يذلا  ،نوباصلا
فظني .نيبارابلاو ةظفاحلا داوملاو ةطشاكلا داوملاو ةيناويحلا نوهدلا ىلع
.مويلا لاوط اهب ةيانعلا ىلع كدعاسيو اهفيفجت نود فطلب كترشب

.ةجزاطلا ستوللا طاقنب نيزم ستوللا ةرهز نوباص :ستوللا ةرهز نوباص
ةرهز نم ةينغ ةوغرو تايرطملا ةيصاخ .كدلجلاو كحورل حئاورلا ةياعر مدقيو
ةفاجلا ةرشبلل اصيصخ تعضو .يريرح روعشو دلجلا ةموعن يطعت ستوللا
ةجضانلاو

ستوللا ةرهز
نوباص

28

سوتبلاكوألا
نوباص

29

نوكت عنم ىلع ةليمجلا ةحئارلا وذ روفاكلا تابن دعاسي :سوتبلاكوألا نوباص
.اهيلع يوتحي يتلا تاصلختسملا لضفب يعيبطلا دلجلا ىلع ايريتكبلا
.ةيويحو ةباش ةلالطإ كترشب ىلع يفضي .ةرشبلا ماسم فيظنت ىلع دعاسي

نينسلا تائمل دلجلا ةيامحلا صئاصخل مدختست :ديكروألا نوباص
.يعيبطلا اديكروانوباص يف نآلا ةرفوتم ديكروألا قاروأ  ،ايسآ يف
مادختساب كهجوو كترشبب ةيانعلل نامأب همادختسا كنكمي
ديكروألا قاروأ رهوجب دلجلا ففجت ال يتلا ةصاخلا هتبيكرت
ةشعنملا

ديكروألا ةرهز

نوباص

30

ةباغلا رامث
نوباص

31

ةرتفل كترشب بطري ةباغلا رامث نم هتراضنب :ةباغلا رامث نوباص
هتحئارب ةراحلا فيصلا مايأ ةحرفب رعشت كلعجي امنيب  ،ةليوط
.ةليمجلا

هنإف  ،باجعإلل ةريثملاو ةليمجلا هتحئارب :نوميللاو جنوبابلا نوباص
ةمواقم نم ديزيو  ،كترشب بطريو  ،كترشب ىلع اًطشنم اًريثأت قلخي
نم لماكلاب عونصملا  ،اننوباص .ةيجراخلا لماوعلا نم اهيمحيو كترشب
وأ ةظفاح داوم وأ ةطشاك داوم وأ ةيناويح نوهد ىلع يوتحي ال  ،ةيتابن تويز
اهب ةيانعلا ىلع كدعاسيو اهفيفجت نود فطلب كترشب فظني .نيباراب
..مويلا لاوط

نوميللاو جنوبابلا
نوباص

32

زرأ

نوباص

33

تانيتوربلاو تانيماتيفلاو نداعملاو ةينيمألا ضامحألا لضفب :زرلا نوباص
زرألا صلختسم دعاسي  ،اهيوتحي يتلا ةدسكألا تاداضمو تاديونوفالفلاو
ةيئيبلا لماوعلا اهببست يتلا روذجلا رارضأ نم ةرشبلا ةيامح ىلع يعيبطلا
قيرط نع دلجلا ةنورم ةيامحو  ،نوللا ةجرد حتف قيرط نع ةرشبلا حتفيو ،
نزاوت ريفوت لالخ نم ةرشبلا طيشنت ىلع دعاستو  ،ماضلا جيسنلا ةيوقت
ىلع هتصالخو زرألا تيز ىلع يوتحي يذلا اننوباص دعاسي .بطرملا تيزلا
. .هفيظنت ءانثأ هفيفجت نود اًديج ةلاحب كدلج

 ،نوياب ىمسملا ميدقلا ينانويلا بيبطلا نم همسا ذخأ :ايناوافلا نوباص
وهف  ،خيراتلا لالخ نم ةفلتخملا تافاقثلا نم ديدعلا يف هجالعب فورعملا
اهيلع يوتحت يتلا تاصلختسملا لالخ نم  ،اهبطريو ةفاجلا ةرشبلا معني
همادختسا دنع .نيديلا ةرشب فلت حالصإو ةلازإو صوصخلا هجو ىلع اًدج ديفملا
باصعألا ئدهيو بائتكالل اًداضم اًريثأت رفوي هنإف  ،مظتنم لكشب

ايناوافلا

نوباص

34

اروكاس رهز
نوباص

35

بيطرتلا ةيصاخب زيمتي ةخوخيشلل داضم يعيبط نوباص :اروكاسلا ةرهز
اروكاسلا ةرهز نوباص دعاسي  ،ةفثكملا

ايالخلا ديدجت ةيلمع عيرست ىلع نوزلحلا نوباص لمعي :نوزلحلا نوباص
.دلجلا ىلع ةدوجوملا حورجلا حالصإ يف عرسيو نيوتنالآ ةدام نم هيوتحي امب
وهو  ،نيوتنالآ .دلجلا ىلع اًشعنم اًريثأت قلخي هنإف  ،ةقيرطلا هذهبو
ةيلمع نم عرستو دلجلا رضت يتلا روذجلا براحي ؛ ةدسكألل ةداضم ةدام اًضيأ
نوباصب ةمعانو ةباش كترشب ىقبت  ،تازيملا هذه ببسب .ةخوخيشلا
.نوزلحلا

نوزلح
نوباص

36

تيلوليسلا
نوباص

37

ةدسكألا تاداضم صئاصخو يس و ا تانيماتيف لضفب :تيلوليسلا نوباص
دشلاو ةيذغتلاو بيطرتلا ىلع ةرشبلا يجوغ توت دعاست  ،اهيوتحي يتلا
ةيامحلا قيرط نع اهطيشنتو اهتنورم ةدايزو ةيومدلا ةرودلا عيرست لالخ نم
ةرشبلا فظني امنيب ؛ يجوغ توت ىلع يوتحي يذلا اننوباص ةرحلا روذجلا نم
.اهفيفجت نود رهظملا نسحو ةمعان اهيلع ظفاحي هنإف  ،قمعو فطلب

ضمحو  ،تانيماتيفلا لضفب دوسألا بنعلا روذب تيز :دوسألا بنعلا روذب
 ،ةقيمعلا ةيذغتلا ىلع ةرشبلا دعاست  ،ةدسكألل ةداضم تانوكمو  ،كيلونيللا
دشو  ،ةيئيبلا فورظلا اهببست يتلا ةرحلا روذجلا ةبراحم لالخ نم ةباش ءاقبلاو
سلسو معان . ،ةنارم رثكأ ودبت اهلعجو  ،اهتينب ةيوقتو بيطرت قيرط نع دلجلا
قفرب ةرشبلا فظني دوسألا بنعلا روذب تيز ىلع يوتحي يذلا اننوباص .رظنملا
.اهفيفجت نود اًديج اهيلع ظافحلا يف اهدعاسي امنيب قمعو

دوسألا بنعلا روذب
نوباص

38

يئاوتسا ميسن
نوباص

39

راحلا فيصلا ميسن لمحي يذلا  ،اننوباص دعاسي :يئاوتسالا ميسنلا نوباص
امنيب ةيئيبلا لماوعلا نم كترشب ةيامحو ةيوقتو بيطرتو ةيذغت ىلع
مويلا لاوط طاشنلا نم ديزمب روعشلا ىلع كدعاسيو قمعب كترشب فظني
.ةليمجلا هتحئارب

روصقلا يف مدختسملا اذه يكرتلا مامحلا نوباص :يكرتلا مامحلا نوباص
عونصملا  ،اننوباص .ةديرفلا هتحئارب ةيخيرات ةلحر يف كذخأي ةينامثعلا
وأ ةطشاك داوم وأ ةيناويح نوهد ىلع يوتحي ال  ،ةيتابن تويز نم لماكلاب
ىلع كدعاسيو اهفيفجت نود فطلب كترشب فظني .نيباراب وأ ةظفاح داوم
..مويلا لاوط اهب ةيانعلا

يكرتلا مامحلا

نوباص

40

اليناف
نوباص

41

ايلينافلاو غنسنجلا ةصالخب نوباصلا اذه : :غنسنيجلاو ايلينافلا نوباص
امنيب .ةدسكألا تاداضمو نداعملاو تانيماتيفلا ىلع يوتحت يتلا ةيعيبطلا
نزاوت ىلع ظافحلاو ةيذغتلا ىلع دعاسي هنإف  ،قمعو قفرب ةرشبلا فظني
لالخ نم مويلا لاوط ةيويحلاب رعشت كلعجيو هدشو هديدجتو بطرملا تيزلا
.طشنم ريثأت ثادحإ

نيمسايلا ةصالخ ىلع يوتحي يذلا اننوباص :نيمسايلا نوباص
قفرب ةرشبلا فظني باجعإلل ةريثمو ةليمج ةحئارب

نيمسايلا
نوباص

42

نوتيزلا تيز
نوباص

43

نم عونصم يعيبط فظنم نوتيزلا تيز نوباص :نوتيزلا تيز نوباص
تيز ىلع لوصحلا متي .ىرخأ ةبيرغ داوم يأ ىلع يوتحي الو نوتيزلا تيز
راجشأ رامث نم يعيبطلا نوتيزلا تيز نوباص يف مدختسملا نوتيزلا
يتلا نوتيزلا
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