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،ضيرملا يزيزع ،ةضيرملا يتزيزع
ءزج يھف .ةبآكلا و نزحلا لحارم فرع نأ و قبس دحاو لك
نم امئاد سيل .ةداعسلا تارتف لثم اھلثم ناسنإلا ةايح نم
ضرم ىلإ هيف لوحتت يذلا تقولا ىلع فرعتلا لھسلا
.“ةبآكلا„

ةبآكلا تالالد

نأ و بائتكإلا ضرم دجاوت ىلع لدت يتلا ةنيعم تالالد كانھ
.ةرباع ةبآك ةلحرمب قلعتي ال رمألا

:يھ ةمھملا ةثالثلا تالالدلا

بئتكم و ركعتم جازم■
ةبآكلا و مامتھإلا نادقف■
بعتلا و طاشنلا يف صقن■

كلذ و هالعأ ةروكذملا ةثالثلا نيب نم نيتلالد دجاوت تظحال اذإ
نكمي .ةبآكلا ىلع لدي نأ نكمي كلذ نإف ،نيعوبسأ قوفت ةدمل
:ىرخأ مالآ كلذ ىلإ فاضت نأ

هابتنإلا و زيكرتلا يف صقن■
سفنلاب ةقثلا و زازتعإلا يف صقن■
ةميقلا مادعنإ و بنذلاب روعشلا■
“سأيلا„ و لبقتسملا نم هيف غلابم فوخ■
مونلا تابارطضإ■
راحتنإلا وأ توملا يف ريكفتلا■

يتلا ،ةيدسج تالالد اضيأ رھظت نأ ،كلذ ىلإ ةفاضإ ،نكمي
مالآ ،ةيھشلا تابارطضإً الثم ،ةبآكلا ةلاح دجاوت ىلإ ريشت
مالآ لثم ىرخأ مالآ وأ سأرلاب عادص ،ةدعملا و ءاعمألاب
اضيأ وأ سفنتلا يف قيض ،ةخودلا ،بلقلا عرست ،رھظلا
.ردصلا و قنعلا ىوتسم ىلع طغضب ساسحإلا

تظحال ول و ىتح .هوجولا فلتخم ضرم ضرع يھ ةبآكلا
كنأ اقلطم ينعي ال اذھف ،بائتكإلا ضرم تالالد دجاوت كيدل
.ضرملا اذھ نم اقح يناعت

نيلاؤسلا رابتخإ

:بائتكإلا بارطضإ دجاوت تابثإ نم طيسب رابتخإ نكَمي

.“نيلاؤس وذ رابتخإ„ ب رابتخإلا اذھ ىمسي
نابعت كنأب يضاملا رھشلا لالخ تسسحأ لھ:1.لاؤس■

؟سئاي وأ بلقلا ضبقنم ،نيزح ،ادج

اعجارت يضاملا رھشلا لالخ تظحال لھ:2.لاؤس■
بحت تنك يتلا ،ءايشأ ةلوازم ىلع كتبغر يف اضوحلم
؟اھتلوازم

لصتت نأ نسحتسملا نم هنإف ،معنب نيلاؤسلا الك ىلع تبجأ اذإ
.يسفن جلاعم وأ بيبطب

صحفلا

كعم ضوخيس هنإف ،ايسفن اجلاعم وأ ابيبط ةعجارم تررق اذإ
ألمب موقت نأ اضيأ كنم بلطي نأ نكمملا نم ً.الصفم اباوجتسإ
فرعتلل ةليسو مھأ يھ ةيصيخشتلا ةلباقملا هذھ .تارامتسإ

اذھ ةدح ىلع و بائتكإلا ضرمب كتباصإ لامتحإ ىلع
.ةباصإلا

ىلع لھسلا نم ناكاملك ،ةقيقد و ةحيرص كتبوجأ تناك املك
نأل مھم اذھ .كلذ ديدحت يسفنلا جلاعملا وأ جلاعملا كبيبط
.ضرملاب ةلمتحملا كتباصإ ةدحب طبترم جالعلا

جالعلا

كانھ .ديج لكشب جالعلل لثامتت بائتكإلا تالاح نم ريثكلا
، بائتكإلا تاداضم ىمست يتلا و جالعلا اذھب ةصاخ ةيودأ

قلعتي .ةضايرلا لثم ىرخأ تايناكمإ و يسفنلا جالعلل قرط
اضيأ ،ةيضرملا كتريس ىلإ ةفاضإ ،كل بسانملا جالعلا رايتخإ
لك صوصخب ةقيقد تامولعم.ةيصخشلا كتاروصت و كتابغرب
Ÿôj ¢ )GCf¶ôل تاداشرإ نمض اھدجتةدح ىلع جالع ةيناكمإ
.)ةيفلخلا ةھجلا ىلع عبرملا
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نالماع ةكرحلا و ةضايرلا .كسفنب جالعلا معدت نأ كناكمإب■

ةءافك وذ نوكت نأ امھتلوازم ءانثأ ارطضم تسل و .نامھم
عضت نأ لواح .هل موزل ال دھجب موقت نأ وأ ةيلاعةيضاير
ءاوھلا يف ةھزن :قيقحتلا ةلھس و ةريغص افادھأ كسفنل
مايقلا كبجعي ام رتخإ .ةجاردلا ىلع ةريغص ةلوج ،قلطلا
.هب

ةملاكم :ًاضيأ ةديفم نوكت نأ ةريغص ىرخأ ةطشنأل نكمي■
قالحلا ىلإ باھذلا ،ام دعوم ،ةقيدص وأ قيدص عم ةيفتاھ
نوكت نأ اھناكمإب لماوع هذھ هلك ،كسفنب اھتخبط ةلكأ وأ
.ةيباجيإ جئاتن اھل

ثيدحلا ضورع لّبَقت .تامزألا يطخت لھسي معدلا لضفب■
.كبراقأ وأ كئاقدصأ ،كنيرق فرط نم معدلا و

.نيرخآ نيباصم عم ءارآلا لدابتت نأ ديفملا نم نوكي امبر■
اومھفي نأ و ةلثامم براجت نيرخآلل نوكت نأ لمتحملا نم
ةعومجم يأب لصتت نأ ذئنيح كنكمي .ًايلاح هب هسحت ام اديج
كانھ متي .بيحرت عضوم امئاد كانھتنأ .ةيتاذلا ةدعاسملا
لدابت متي ،رخآلا ضعبلا عجشي ضعبلا ،ءارآلا لدابت
!دعاسي ثدحتلا .ةسوملم حئاصن

 كسفنب هب مايقلا كنكمي ام

ال .يسفنلا جلاعملا وأ بيبطلا ىلإ باھذلا يھ ةوطخ مھأ■
ىلع كدحول بلغتلا عطتست مل كنوك نم لجخلل يعاد
يقاب لثم بائتكإلاك ةيسفنلا ضارمألا نإف.ركعتملا كجازم
دحأ الف .جالع و صيخشت ىلإ جاتحت ةيدسجلا ضارمألا
.رھظلا مالآ ببسب بيبطلا ةعجارم نم لجخي

جلاعملا وأ بيبطلل ةرايز لوأ دنع ،انايحأ نسحتسملا نم■
.هيف قثت وً اديج كفرعي ،ًاقيدص وأ ًابيرق كقفاري نأ ،يسفنلا
فصوب “جراخلا نم„ موقي دق امبر و كدعاسي نأ هنكمي

 .كطاشن و كجازمىلع اھظحال يتلا تاريغتلا ضعب

نأ عقوت .ةمھم ةوطخب تمق دق نوكت ،جالعلا رارق كذاختإب■
نم ريثكلا فرعي .تقو ىلإ جاتحي جالعلا اذھ لثم
عيباسأ ةعبرأ ىلإ نيعوبسأ دعب ًاضوحلم انسحت نيباصملا
يتلا بائتكإلا ةلحرم مودت نأ نكمملا نم .جالعلا نم طقف

.اھتدح نم صقنت ام ةياغ ىلإ رھشأ ةتس اھشيعت

تامولعملا نم ديزملا
ضيرملا تاداشرإب ةطبترملا طقنلا مھأ صخلت يھ و ةثيدح ةيملع تاسارد و فراعم ىلع ضيرملاب ةصاخلا تامولعملا هذھ زكترت

.“ىربكلا بائتكإلا ةبون„

ةيفاضإ تامولعمل طباور
:“ىربكلا بائتكإلا ةبون„ ضيرملا تاداشرإ

neiniltielnetneitap/ed.noitamrofni-netneitap.www//:ptth

:ضيرملا تاداشرإ يف نيمھاسملا ءاكرشلا وأ تاذلا ةدعاسم تامظنم
fp/ed.qza.www ,eflihtsbles/gnugilietebnetneitap/ed.noitamrofni-netneitap.www

ةحفصلا ىلع “ءابرقألل حئاصن– بائتكإلا„ تامولعملا ةقرو دجوت
gro.ofnitap.www

تاذلا ةدعاسم تاعومجمب لاصتإلا
SOKANب لاصتإلا ،مكنم برقلاب ةدوجوملا تاذلا ةدعاسم ةمظنم ىلع فرعتلل
06981013030:فتاھلا،ed.sokan.www, :)تاذلا ةدناسم تاعومجم ةدناسم و عيجشتب ةصاخلا تامولعملل ةينطولا ةحلصملا(

ضيرملا تاداشرإ
 قرط و بابسأب قلعتت ةيساسأ تامولعم مدقت يھ و .اھمھفي نأ يداع صخش يأل نكمي ةغل ىلإ ،جالعلل ءابطألا تايصوت ضيرملا تاداشرإ مجرتت
مھ ةنيعملا ىضرملا تاغايص و )“ةينطولا ةياعرلا تاداشرإب„ ةامسملا( ةيبط تاداشرإ ءاشنإ و قيقحت جمانرب ىلع فرشي .ام ضرمل جالعلا و صحفلا
.)FMWA( ةصاخلا ةيملعلا و ةيبطلا تايعمجلا ةسسؤم و )VBK( يحصلا نيمأتلا ءابطأل ةيداحتإلا ةعومجملا و )KÄB( ءابطألل ةيداحتإلا ةباقنلا
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e™ GCW«Ö Gdàë«Éä .نومضملا نع لوؤسم
 )QZÄ(بطلا يف ةدوجلل ءابطألا زكرم
VBK وKÄB نيب كرتشم زكرم
5004030-5552:ليميإلا5004030-0052 :فتاھلا

gro.ofnitap@liam :rentraphcerpsnA/liaM-E
gro.ofnitap.www
ed.qzea.www
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