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ة لٌمٕممت  اج ممت تج  ممُأمُظممُا تجخدممالط تج بٕممت  ٔخسمم           
ممما حق ممه مىممً  اجمسمممَجٕت تجماوٕممت تجىا مم ت  ممه ح مم  َالسممٕما 
ٔت أَََقُ ٍا   ّ تالوسان تجذْ حسمقّ تجرمئت ا تجسممتجخدالط 

فماجخ ُل ,  يتجّ ظمان حٕاحً َسالمت خسماَتجخرئٔقاث تجُظقٕت 
 خأماة  ثنالَمما اماحبً ممه مرمتجق مٓ تج بمٓ َتجخنىُجمُخٓ 

تث ٌمٓ لئز حاخماث َظمئَفمتوما خقل تالوسان  فٓ َظما مقدما َت
تجمىاسمبت   ٕمت حمأمت حُج ما حنُن تجّ تجخىظٕ  ََظما تجل مُ  أ

ت تالوسماوٕت حه تالوسان فٓ تجلٕاة َتجسمالمت َتالحخاماب  اجنئتمم
ٌمذي ن حخقئض جمً ممه ت خماتي فمٓ  عم  أفٓ مُتخٍت  ما ٔمنه 

لسماي أسمم مخٕىمت  َمسمخدئ أَمه ثم   ,َتجمسخداتث  تجخ ُلتث
ثا ج ج مسمَجٕت تجىا  ت  ه ذج   ُخً  ام َج مسمَجٕت تجماوٕمت 

ٕممت قن حممخٍه أ  تجخ ُلتث  تجخٓ ٔمنه  ُخً  اص  ما ُٔتكب ح 
ممه  مال  خقمل ٌمذت  ٌَٓ غأمت , جخدقمل مىٍما َسمٕ ت   تالوسان

جمً َال فا ماة   لت مصمغبٕت ال الخئتي حدالط   مٕت  تالوسان ملال  
مقٕه  جخدالط غبٕت  دصا مقاجدخً مه مئض  خق ً م خبئت   أَفٍٕا 
 أَمه تظمئتل كبٕمئة  دَن تٔالي وظئ تجّ ما ٔمنه تن حصٕبً ٔدٕىا  مه 

سمخٍاوً  اج مت تا ذتحمً ٔى مُْ   مّ لمٌَمذت   ا ٕئة خئتي ذج  , 
سمخ اا   ماجدٌُئ تال أفٓ تجلٕاة َسالمت تجدسا َمه ثم    لدً
 0َقاسٕخً  ٓوساو
ن مُظُا تجمسمَجٕت تجماوٕت تجىا م ت  مه أ   قا ٌذت فال َتذن 

 ن  أ   مىما  إذت السمٕماإت جٍُ مُظمُا خمأئ  اجبلم  َتجخدالط تج ب
حُلثمً  أَ  ٕمً ِ  لٕاة تالوسان تجذْ حدمئ قا حمدْ ٌذي تجخدالط 

ثمئي تجمّ ت م اص آقما ٔمخما  خا ٕما   أَ ك ٕما    دمات   أََ اٌاث    ال  
 ج   تال م اصأَ السٕمااََتال خاتز ٔنىُن جً مرا ئ تجلب  ئٔه آ

 . اجخٍ إٔخُجّ  تجذٔه
ه تجخدممالط تجىا مم ت  مم تجمسمممَجٕت تجماوٕممت  ن  أَتجلدٕدممت        

ٔخىاز ٍا تحداٌان ٔدامان   مّ غئقمٓ   لن   غبٕقخٍا ,  تج بٕت , 
 ودٕط :

َتجباحمم  مممه تجدٕممُد ٔمما ُ تجممّ تغممال  حئٔممت تج بٕممب تحدمماي - 
  ح ل  د مً َٔماي أَفٓ دت  ً مه م مما حالا ي ٔئئوُوٕت َحلتجدا

 ,  ُٔئ َما فًٕ ممه تكخرمافاث خأماة َحدقاي  ه تجسقٓ تجّ تجخ
    0ح ام تجُغه َتالوساوٕت
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فٍُ تحداي ٔما ُ تجمّ تحخمئتم حمه تالوسمان فمٓ  تال ئتما تالحداي -
تٔما  , تالوساوٕت َمه ث  ٔلئصتجلٕاة َمقصُمٕت تجدسا َتجنئتمت 

  تج اجٕممت ْ مممه ٌممذي تجدممٕأاس  ممسممتجم حممئص ,   ممّ  ممام 
لخم  ٔدئٌما أ  ٕما  ذجم  مصم لت  ٕت ما ج  حدمخط  مَتجمدااا تجسا

دتي فممٓ تجخُفٕممه  ممٕه ٌممذي أَمممه ٌىمما حبمماَ تجصممقُ ً كمم 0تجدمماوُن
 تجداوُوٕت تجم  ُ ً غأمت  تال خبالتث تجمخقالظت َمه ث  حباَ تجل ُ  
قصممّ تجدٍممُد فممٓ أ  قصممُِ حخ  ممب تالسممخٕقاط َتجلنمممت َ ممذ 

  0تالسباط  اجىخا ح  تالسخدئتي َل ػ 
تن ودما  َحاوما   ّفٓ تجىام  مل ٔ ئقٍما أسم اا لَجقل مما ٔ        

ح  اج كثٕمئت  مه تجخرئٔا تجماوٓ قا  السٕمااَحرئٔقاحىا تجُغىٕت 
ث تالخخما ٕمت تجمسمخداة مُتكبت تجخ ُل َح بٕت تجلاخماث َتجعمئَلت

ل تجخمٓ حخق مه أَح   تجملقل تبٍئٌا مظاٌئ  أاة ج أَل أَفٓ مل
 اجخ ُل تجق مٓ َتجخنىُجمُخٓ َثمُلة تجمق ُمماث َتالحصماالث َمىٍما 

تجداوب تجمخق ه  اجمسمَجٕت تجماوٕمت تجىا م ت  مه تجخدمالط  ذج  
فاجمرممئا تجقئتقممٓ قمما سممنج  ممه ٌممذت تالمممئ َوظمما ئي  تج بٕممت , 

تالممئ تجمذْ  تجقاممت فمٓ ممخه قاوُومً تجمماوٓ ,  منخإا  اجدُت ما 
حم ىا   ّ  ل  تجمُظُا فٓ تغال مه تجىماذج  ٕه ملُلٔه ٌمما 

 ل  تجانئ تجداوُوٓ تجمقاائ َملمُل تجدُت ما تجقاممت َممه  ملُل –
جخ بٕه ما ٔمنه ح بٕدمً مىٍما   مّ ٌمذت  ٌذي تال ٕئة  ث  ح ُٔا

  0  َالة  اجملُل تألثَجنه فٓ ظُي تالسخ تجىُا مه تجمسمَجٕت 
ذت فان تالماوً تجق مٕت حا ُوا تجّ تال خمئت   مان ثممً َما ٌ        

غٕمئ مبا مئة  أَوصُاا قاوُوٕت َغىٕت قما تجملمج  صمُلة مبا مئة 
, فناوج خا ٕت   اغاا    إاا   مسخً مسا   أَتجّ مُظُا  لثىا ٌذت 

ظقٕات تجملخُِ َتجمقاجدت ٌَٓ قا ال ح ئج  مه ح م   أَمبخسئة 
اي تجقئتقٕت َ ه وص فٓ تال مالن تجخق ٕماث تجصادلة مه ودا ً تالغب

تجقئتقٓ جلدمُ  تالوسمان تجصمادل  مه َزتلة حدمُ  تالوسمان  مام 
 , ٌَمذت  اوُل تجخ بٕمه  قمٔئِ  أَ تتجم  ُ  ج  ٔلخل مناوخً  4002

 مدم ً ٌُ ما د اوا تجّ ت خٕال " تجمسمَجٕت تجماوٕت تجىا  ت  ه 
 ممئ آم  ممه ٌمما  سمما جئسمماجخىا فعممال   مُظممُ ا  تجخدممالط تج بٕممت " 

ٔخمثل فٓ ت ئتز  ٌذت تجمُظُا ََظقً   ّ تجسم   , َفمٓ َظما 
كثمئ أقُت ما قاوُوٕمت حقماجح تجمُظمُا ممه  جمّ جخأسمٕم أَجبىاث  
ممما تجخ ممُل تجق مممٓ تجخنىُجممُخٓ   ممما ٔخىاسممب  ٌمٕممت  أخُتوبممً 

   0َُٔتكب تجانئ تجداوُوٓ تجمقاائ
ت  سم أخُ مً  مه أل  قط ما حخعمىً ٌمذي تج بىماث ٌمُ َجق        

تج بٕمت ممما ٔ مخ ػ  ٍما ممه تال مما   تم ئَحت  ما ٔمٕما تجخدئ م
 كاومممج ثممممت  إذتتال مممئِ َ مممما  ممئَغ حلنمم  تجخدئ ممً تج بٕممت 
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كاوممج  إذتَح خ ممع  ممه  ممئَغ تال ممما  تج بٕممت تال ممئِ , َ ممما 
ن أكان ممه تجممنمه  إذتم أم حدصٕئٔت أتجمسمَجٕت تجىا  ت  دأت 

 تجخاتمما  تج بٕمب  أَخاتم تجباح  كان تج إذتَ ما حرمل تالثىٕه مقا , 
ن ٔنممُن أكممان مممه تجممنممه  إذتم أم  بممذ   ىأممت أ خلدٕممه غأممت 
 إذتَ 0 مئِأحمُت  أحُت  مقٕىمت َٔنمُن تجثماوٓ فمٓ أتحاٌما فٓ 
فٓ ٌمذي تجخدئ مً ن تجمسمَجٕت حخأسم   ّ تج  أ أكان تجرا ا 

مَجٕت مادٔت قا مت   ّ تجعئل فمٓ ن حنُن مسأتج بٕت فٍل ٔمنه 
ٌذت فعال  ه تجُقُ    ّ تجمخالزم تجخمألٔ ٓ  مٕه  ,  تت  مقٕىُحأ

مَجٕت تجماوٕت تجىا م ت  مه تجماوٕت تج بٕت َ ٕه تجمس تجمسمَجٕت 
تج بٕت َ ه حن  ٌذي تجمسمَجٕت تجمخمثمل فمٓ تجخقمُٔط  تتجخدئ 

  تجدبمئ تالظمئتل تجىاخممتجُحٕما كمان ٌمُ تج ئٔمه  إذتَمداتلي َ ما 
دَل  ىما تخمئتي تجخدمالط تج بٕمت  خمأمٕه كمان ج إذت ىٍا َكذج   ما 

 .تال ئُِ ذج  مه تالس  تولَ
فٓ ٌذي تجدُتوب خمٕقا َفٕما ٔخصل  ٍما  َمه  ال  تجخأمل         

فصمُ   ت لثىا ٌمذت  فمٓ ثالثمن وقاجح مُظُا أثئوا آٔىعا  تجٍٕا  أَ
ٌٕت تجخدالط تج بٕت َ القخٍا  اجمسمَجٕت تج بٕمت جماجٍا أَح صص 

تجىا  ت  ه  خٍاَغبٕقٕت ٍا اللكان تجمسمَجٕت تجماوخوَٕونئس ثا , 
فئ فٕمً   مّ حنم  ٌمذي تما تجاصل تجثاج  فىخمُأ 0تجخدالط تج بٕت 

   0تجمسمَجٕت
 

 مئز أجم  ك مً َام ىاي   احممت وسمدل فٍٕما فئغىا ممه ذ إذتف       
  0تجىخا ح َتجخُإاث 

 
 
 


