
 هرــ2أو  يرامعملا ميمصتلا و تاغا$فلا
ةـيـعاــمتـجالا تاــقالعــلاو كوـلـسلا ىـلع

 انل0انم عم لماعتلا يف ةيؤ!
 تاغاIفلاو ميمصتلاب رDأتBو رثؤت ة=>سألاو ةيعامتجالاو ةينهملا ان3ايح
 انب ةطيحملا



 يضاملا ن.قلا نم تانيتسلا يف§
 نيسدنهملاوسفنلا ءاملع نيD كرتشملا نواعتلا نع ربعيو ةيسفنلا ةرامعلا موهفم ز3ب§

.. نيمدختسملل ةيسفنلا تاجايتحالا قيقحتل ينابملا ميمصت ءانLا نJKامعملا

 كولسلا عم لماعت\ ةيناسنإ مولع امهالك نأ يف ةرامعلا ملعو سفنلا ملع كرتشيو§
 رشابم لكشب يناسنإلا



 ةشرولا هذه يف

ةشرولاهذهيف§

ةايحكنكسلاموهفمىلالصنول:نمكنكسلاموهفمنمقلطنن§

ةايحلاةدوجنيسحتيلعءاوضألااهيفطلسن§

مهستيتلابراجتلاوراكفألاوميهافملاضعبضاQعتسالالخنم§
ريفوتوانلZانمهنسنأيف

ةحاQلاهلققحتوناسنالكةيصوصخوةعي_طعمةقفاوتمنكاسم§
ةحجانلاةيعامتجالاةقالعلاويسفنلاراQقتسالاو

..ديدجوفلتخمةايحطمنقيقحتونefخألاوةرسألاعم§



!؟ غا.ـفلا

 ةثالثلا هداعبأ قjKط نــع ةطشـنألاو صاخـشألاو ءايــــشألا يوحي يذلا ناكملا وه غا3فلا§
يناسنا وأ ينا3مع روطت ءاوس نمزلا رو3مب روطتلا ةفص هل هنأ امك

اهكردي يتلا ءايشألاو ناسنالا نيD ةقالعلل يئاهنلا لكشلا وه ىرخأ ةغلب ينا3معلا غا3فلاو§

 نكمملا نم ثيحب ن}دح وذ حالس وه كلذل سانلا ةايح ميمصت : وه ةرامعلل سدقملا رودلاو§
 ابلس وأ اباجيإ انيلع رثؤ} نا



غا.فلا تا.ي3أت

 لالخ نم عمتجملاو ةرسألا نيD ةيلخادلا تاقالعلا يف مكحتلا عيطتسن اننأب لوقن دق لب§
 انعم اه�اقالعو اهضعب عم اه�اقالعو تاغا3فلا كلت ميمصت

 امهنيD غا3فلا ىشالتي ىتح اهيلا هنضتحت اهنبال ةبحملا نع ري�عتلاب مألا بغرت امدنع§

 ةيصخشلا كتحاسمب ظفتحت تناف كنع ب�jغ صخش عم لماعت\ امدنع§
 باقعلا ديدشتب نوبغر} امنيحو ددحم غا3ف يف هسبحب نوموقي  ناسنا باقعب ةبغرلا دنع§

!! لقأ ةحاسم نوددحي

 مدعو قلقلل ردصم وأ عادبالاو ماهلإلاو ةداعسلل ردصم نوكت نأ نكمي تاغا$فلا
جاعزالاو ةحا$لا



! ميمصتلا

 يسفـنلاو يرصبلا لاصتالا نيDو ةـفلتخـملا ماـسجألا نيـب ةـعتـمم ةـقالـع ةـعاـنص§
.. ناكــمـلا يـمدختسمل

 دـقفـي ال نا بجـي ةلصتـم تاقلح نع ةرابع هـنأل يـعوو زـيكرـت ىـلا جاـتحـي  ميمـصتلاو§
.. اضـعـب اـهضعـب

     انليكشتب موقت مث نمو انندمو انيـنابم لكشـن اـننا كردـن نا بجـيو§



ةينا*معلا ةـكرحلا لالخ نم عـمتجملا حـمالم أ*ـقن نأ نكمي
 يـئيـبو يـعاـمتـجا عـضوـل ةمــجرـت الإ وـه اــم نا*ـمعلا نوــك

     دـئاـس كوـلـسو طاـشـنو



















!؟ يناسنإلا كولسلا

 رهاــظ رـيغ وأ رـهاـظ لكشـب ناسـنالا هـب موـقـي طاشـن لـك وـه
 نم ريثك يف تباث رـيغ هـنأـب يـناسـنإلا كوـلـسلا فصتـيو

 .ةطيحملا ةئي_لاو لماوعلاب ر^أتيو تالاحلا



ةلقتسم ةيصخش

طيسب  قينأ

يئاوطنايمسر

ح1م















































ةــيوهلا

يـف ةمهملا لـماوعلا نـم وـه نـكسملا ميمصت
 وه انه انمهA امو يناسنإلا كولسلا ىلع ريـ7أـتلا

 يباجيإ رثؤم نكسلا نم لعجن نأ عيطتسن فيك
يسفنلا راUقتسالاو اضرلاو كولسلا ىلع يوق



.. هنكسي نم ةيصخشل ساكعنا وه لFنم لك

.. هب  ر�أتيو هيلع رثؤ}§
 نيحلاصتملا صاخشألا
 مهل3انم عم نيمغانتملاو

 احاجن رثكألا مــه
..  اAا@قتساو







  تاقالعلا طاشن

يلع هرــ.أو يرامعملا ميمصتلا
ةــــــــيـعاــمتـجالا تاـــــقالعــلا



بالا

ءانبا

تانب

راIقتسا طاشن

ةكرحلا طاشن

 ةيRلسلا تاقالعلا طاشن



 ةيRلسلا تاقالعلا طاشن



 ةيRلسلا تاقالعلا طاشن



 ةيRلسلا تاقالعلا طاشن



 ةيRلسلا تاقالعلا طاشن





راIقتسا طاشن

ةكرحلا طاشن

 ةيUاجيالا تاقالعلا طاشن



 ةيUاجيالا تاقالعلا طاشن



 ةيUاجيالا تاقالعلا طاشن



 ةيUاجيالا تاقالعلا طاشن



 ةيUاجيالا تاقالعلا طاشن



 ةيUاجيالا تاقالعلا طاشن



 ةيUاجيالا تاقالعلا طاشن



 ةيUاجيالا تاقالعلا طاشن




