
  راـــــــــــــــــــــــــــــخفلا ةمھملا
 ؟فزخلا اذھ وھ ام
 رمألا  .اھعیمجت ةداعإ يف كتدعاسمل ةجاحب نحنو ةروسكم ةمھملا هذھ
 تسیلأ .رصقلا ناردج ىلع اھارت نأ كنكمی يتلا فزخلا عطقب قلعتی

 .ةلكشملا دیدحتل لفسألا وحن ھجتا !ةلیمج
 
 ةمھملا
 رقنلا دنع .فزخلا تاعبرم ىلع روبعلا طاقن ىلع رقناو رصقلا يف لوجت
 ىلع ترثأ يسنوتلا خیراتلا نم ةبقح ةیأ فرعتس ،يفزخ عبرم قوف
 ةعطقلا خیرات رخآلا اھضعب يفو ،ةدوقفم روبعلا طاقن ضعب نكل .اھمیمصت
 ىلع يوطنی اذھو "نیلالقلا" ةملك طقف لمحت يھف –ً احضاو سیل ةیفزخلا
 خیرات نم ةبقح ةیأ كل ددحت نأ يغبنی ناك .ةیخیراتلا تاریثأتلا نم جیزم
 امً ائیش نكل .كلت فزخلا ةعطق میمصت يف اھریغ نم رثكأ ترثأ سنوت
 يفكی ام فرعی نكی مل ممصملا نأ دقتعن اننكلو ،اذامل فرعن ال نحن .دوقفم
 .ھتمھم لمكیل فزخلا لوصأ نع
 
 ةمھملا
 ھفشكت نأ كنكمی فرح ھل عبرم لك .هاندأ ةیفزخلا تاعبرملا ىلإ رظنا

 رثكألا ثالثلا تاعبرملاب ةصاخلا فرحألا بتكا .ھیلع رأفلا عضت امدنع
 نیعبرمب ةصاخلا فرحألا بتكاو ،ةیقبتملا تاعبرملا ىلإ رظنا ً.اھباشت

 ،ةیقبتملا ةعبرألا تاعبرملل ةبسنلاب  .امھضعب نع فالتخالا يدیدش
 نیعبمو .امھضعب نع فالتخالا يدیدش نیعبرمب ةصاخلا فرخألا بتكا
 ًاھباشت رثكأ

 



 ةمھملا
 لیبس ىلع ؟اھتمدختسا يتلا رییاعملا يھ ام ،ھبشلا ھجوأ يف تركف امدنع
 عضوب مق ؟نوللا بسح ةیفزخلا تاعبرملا تعمج دق نوكت نأ نكمی ،لاثملا
 فرحألا بترو ،رییاعملا هذھ نمً ادحاو رتخا .نآلا رییاعملاب ةمئاق
 ناك اذإ ،لاثملا لیبس ىلع .رایعملا اذھل اھتبراقم بسح تاعبرملاب ةصاخلا
 ةیادب يف ًةقرز رثكألا يفزخلا عبرملا نوكیسف ،قرزألا نوللا رایعملا
   .ةمئاقلا ةیاھن يف ًةقرز اھلقأو ،ةمئاقلا

 
 ### فزخلا لیلد لیزنت ###

 
 ةمھملا
 نم لك نم فزخلا تاعبرم روص ىلع ةرظن قلأو هالعأ لیلدلا لیمحتب مق
 يأ دیدحت لواح ،ةلدسنملا ةمئاقلا مادختساب .سنوت ترثأ يتلا تافاقثلا
 ،راثآلا ءاملعو نوخرؤملا ھلعفی ام طبضلاب اذھ .طمن لك بسانی تاعبرملا
 ةنیزلا عطق نم اھریغو ةیفزخلا تاعبرملا لصأ دیدحتل ةلواحم يف
 .ينابملا يف ةدوجوملا

 
 ةمھملا

 :ةلئسألا هذھ نع بجأ ً،اماتخ
 

 ةقباطم يف ةیمھأ رثكأ اھتدجو يتلا ةیمیمصتلا صئاصخلا دیدحتب مق .1
 .ةیخیراتلا اھبقح عم فزخلا عطق

 ام دیكأت يف كدعاستل اھنع ثحبت نأ نكمی يتلا ةلدألا نمً اددع حرتقا .2
 .ةئطخم نأ ةحیحص كتارایتخا تناك اذإ

 


