يئابرهكلا رايتلا عاطقنال دادعتسالا ةعجارم ةمئاق
نكمي ،ةعقوتم ريغ وأ ةططخم تناك ءاوس .يئابرهكلا رايتلا عاطقنا دنع ةقاطلا يف عاطقنا ثدحي
تامدخلاو كونبلاو نزاخملاو لقنلاو هايملاو تالاصتالا لطعي امم ،كلذ نم لوطأ وأ مايأل رمتست نأ
لثم ةيمويلا تاجايتحالا ة رادإل ءابرهك نودب نوكي دق كلزنم نأ ينعي اذهو .ىرخألا ةيعمتجملا
.ةيبطلا تادعملاو لاصتالاو ماعطلا دادعإو ةيودألاو ماعطلا ديربتو ديربتلاو ةئفدتلاو ةءاضإلا
.كتمالس ىلع ظافحلا ةيفيك ةفرعمو هجاتحت ام ىلع لوصحلل نآلا ططخ

لبق
يئابرهكلا رايتلا عاطقنا ءانثأ ءالخإلا وأ لزنملا يف ءاقبلا يف كتدعاسم مهنكمي نيذلا صاخشألا ددح :معد ةكبش ءاشنإ
.ةرفوتم ريغ نوكت دق كفتاه ةمئاق نأل كب ةصاخلا لاصتالا تاهج ةمئاق نم ةيقرو ةخسنب ظفتحا .دتمملا
يكلسال ريغ فتاهو ةي راطب ويدار وأ كنرك كلذ يف امب ،ةقاط نودب لمعت لاصتا ةزهجأ كيدل :دادعتساو لاصتا ىلع قبا
.ةيصنلا تاهيبنتلل هيبنتلا تاقيبطتو ةمظنأ يف كرتشا .ةلومحملا كفتاوهل تاي راطب تاعومجم  /ةلومحم نحاوشو
تادربملا مادختسال ططخ .لقألا ىلع نيعوبسأ ةدمل فلتلل ةلباقلا ريغ هايملاو ماعطلا تادادمإب ظفتحا :هايملاو ماعطلا نوزخم
ةجرد  40نم ا ًئفد رثكأ ناك يذلا ماعطلا نم صلختت ىتم فرعت ىتح ة رارحلا سايقم مادختساو ماعطلا ديربت ديدمتل جلثلاو
.تياهنرهف
لئادبلا نم لك يف ركف .ةيئابرهكلا كتاجايتحا رصحب مق :ةيبطلاو ةيصخشلا ةيئابرهكلا كتاجايتحال ططخو فرعت
يهطو ،ةيودألا ديربتو ،ةيبطلا ةزهجألاو ،تالاصتالاو ،ةءاضإلا لثم كتاجايتحال ةيئابرهكلا ريغ  /ةيوديلاو ةيطايتحالا
.دعاصملاو ،ةينورتكلإلا باوبألاو لافقألاو ،بآرملا باوبأو ،ماعطلا
دقف ،ا ًدج ا ًد راب وأ ا ًدج ا ًراح سقطلا ناك اذإ .كلزنم لزعل ذفاونلا لوح قالغإلا لثم ا ًقرط مدختسا :كلزنم ديربت وأ ةئفدتل ططخ
.لخادلا يف تاناخس وأ ةيج راخ دقاوم وأ ا ًدلوم ا ًدبأ مدختست ال .ة رارح هب وأ فيكم ناكم ىلإ باهذلا ىلإ جاتحت
)ويدارلا ةزهجأو تافاشكلا( ةعئاشلا رصانعلل ةيفاضإ تاي راطب نيزختب مق :دلوم ةقاطو ةيطايتحا ةي راطب ىلع لصحا
،ةدربم ةيودأ لوانتت وأ ءابرهكلاب لمعت ةيبط تادعم مدختست تنك اذإ ).عمسلا ةزهجأ لثم ةدعاسملا ةزهجألا( ةيبطلا تادعملاو
.يبطلا زاهجلا دوزم وأ ةيلوألا ةياعرلا مدقم عم نآلا ةطخ شقانف
لخاد ،قباط لك يف ةيطايتحا ةي راطب عم راذنإلا ةزهجأ تيبثتب مق :نوبركلا ديسكأ لوأ راذنإ ةزهجأو ناخدلا راذنإ ةزهجأ تبث
.كلزنم نم ىوتسم لك يف نوبركلا ديسكأ لوأ فشاك دوجو نم دكأت .ا ًيرهش اهربتخا .مونلا قطانم ج راخو
موقي ا ًلهؤم ا ًيئابرهك نأو تاينورتكلإلل رايتلا ةدايز تايقاو كيدل نأ نم دكأت :يئابرهكلا رايتلا ةدايز نم ةيامحلل ططخ
.دلوم مدختست تنك اذإ ليوحتلا حيتافم تيبثتب
دمتعت يتلا ةيبطلا ةزهجألا وأ ديربتلاو ةيلزنملا ةئفدتلا لثم تاجايتحا كيدل تناك اذإ :باهذلا وأ ءاقبلا ةيفيكل ططخ
ئلتمم فصن كت رايس دوقو نازخ ىلع ظفاح .كتاجايتحا ةيبلتل نامأب ءالخإلاب موقتس ىتمو فيك ططخف ،ةقاطلا ىلع
ءابرهكلا ىلع دمتعت دوقولا تاطحم نأل لقألا ىلع

ءانثأ
كباب ىلإ قفارملا ولوؤسم يتأي دق .ويدارلا وأ زافلتلا وأ فتاهلا ربع تاراعشإ يأو ةيلحملا سقطلا ري راقت نم ققحت :ةبقارملا تاهيبنت
ةملاكم لالخ نم كمالعإل ريذحتلا ةمظنأو ةيلحملا تاهيبنتلا يف كرتشاف ،ا ًحاتم ناك اذإ .هل ططخملا يئابرهكلا رايتلا عاطقناب كهيبنتل
.كفتاه ىلإ ةيصن ةلاسر وأ
ىلإ ةجاحب تنك اذإ مهربخأو ،ريخب اوناك اذإ ام ةفرعمل ققحتو ،ريخب كنأ كتكبش يف صاخشألا ربخأ :كب ةصاخلا معدلا ةكبشب لصتا
.ةدعاسملا
ىلع ظافحلل دمجملاو ةجالثلا حتف بنجت .ا ًلوأ فلتلل ةلباقلا ةج زاطلا ةمعطألا لوانت :هنم صلخت ،كشلا دنعو ا ًد راب ماعطلاب ظفتحا
صلخت ؛ة رارح نازيم ةطساوب كدربمو كتجالث يف ماعطلا ة رارح ةجرد سايقب مق .رمألا مزل اذإ جلثلا عم تادربملا مدختسا .ةد راب ة رارح تاجرد
.تياهنرهف ةجرد  40هت رارح زواجتت يذلا ماعطلا نم
.ةقاطلا تاعافدنا نع جتانلا فلتلا وأ ةقاطلا لامحأ ةدايز بنجتل ةينورتكلإلا ةزهجألا لصفا :قيرحلا رطاخمو ةدئازلا ةقاطلا نم ةياقولا
نويلحملا نولوؤسملا كرمأ اذإ وأ ررض ثودح يف كشت تنك اذإ طقف قفارملا ليغشت فاقيإب مق .عومشلا سيلو تافاشكلا مدختسا
لبق اهصحفل يئابرهك ينفب لصتا ،رئاود عطاوق ةيأ ترثعت اذإ .لهؤم فرتحم ةطساوب طقف كب صاخلا زاغلا طخ ليغشت نكمي .كلذب
.اهليغشت
.يهطلا وأ ةئفدتلل لخادلا يف ةيج راخ دقاوم مدختست الو كلزنم ةئفدتل زاغ دقوم مدختست ال :نوبركلا ديسكأ لوأب ممستلا نم ةياقولا
.ذفاونلا نع ا ًديعب ةيوهتلا ةديج ةقطنم يف ج راخلاب هكرتا ،دلوملا مادختسا ةلاح يف
ىلإ جاتحت ةيبط ةزهجأ كيدل ناك اذإ وأ ،ةدوربلا ديدش وأ ة رارحلا ديدش كلزنم ناك اذإ ءالخإلاب مق :باهذلا وأ ءاقبلا ىلإ ةجاحب تنك اذإ ام ددح
.ةقاط نحش تاطحمو ديربت وأ ةئفدت زكارم ةينكسلا تاعمتجملا رفوت ام ا ًبلاغ .ةقاطلا

دعب
 911مقرلاب لصتا .اهسمالي ءيش يأو ةطقاستملا ءابرهكلا طوطخ نم لقألا ىلع ا ًمدق  35دعب ىلع قبا :ءابرهكلا طوطخ نع ا ًديعب قبا
.مهربخأو
تاينورتكلإ وأ ةيئابرهك تادعم ةيأ مدختست وأ هايملاب ةرومغملا قطانملا ىلإ بهذت ال :تاناضيفلا قطانم يف ةيئابرهكلا ةمدصلا بنجت
.يئابرهكلا ماظنلا صحف لهؤم يئابرهك شتفم نم بلطا .هايملاب ةرومغم نوكت دق
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