
 " ةمدصلا دع* ام بارطضا“

34ع2 اذام
 ؟95قعلا ضرملا 5

نا/حأ ضرمن ()'لا نحن
ً

NO مالآ وأ درب ةلزن انيدل ،لاثملا ل/Aس ?ع :انمسج رثأتي ام ةداع .ا
P 

 روعشلاو cdكفتلا ÒPع_ اذهو - حورلا ."ا/لقع ةضWXم" UسT حورلا ضرمت امدنع .ةدعملا
  ام طlضلاo سانلا فرع_ ال ام اlًلاغ ،حورلا ضرمت امدنع .صخشلا نم كحضلاو
 .P?قع ضرمo باص_ نأ صخش يأل نكم_ ،كلذل .حور ناسtإ لrل .هنولعف_ وأ هنولوق_
 
34ع2 اذام

 ؟ةمدصلا دع* ام بارطضا 5
 ضرملل ة/ساق ةمل� ەذه .ةمدصلا دعo ام بارطضال راصتخا وه ةمدصلا دعo ام بارطضا
(� نم نور�Oتملا �Oاع دقل .P?قعلا

Pسو ةروطخلا د_دش نا� ء� اوناع ،لاثملا ل/Aس ?ع .اًئ
 نم اونكمتي ملو ةغلاo تاoاصإل مهلوح نم نWXخآلا صاخشألا وأ مه مهضرعت نم
 ةoاصإ UسT .مهحاورأ يذؤي هنأ ةجردل رتوتلاو فوخلا نم cdث�لا نم اوناع دقل .ةدعاسملا
 عم لماعتلا عيطتسT ال حورلا نأل اًرظن .ةمدصلا درجم وأ ة/سفنلا ةمدصلاo حورلا
NO لاثملا ل/Aس ?ع .اًراركتو اًرارم اهنو�cتخ_ نWXثأتملا نإف ،ثادحألا

P ن�لو ،س�باوك ل�ش 
NO اًض_أ

P كذلاWXةرركتملا تا oغ فقاوملا .رارمتساcd خآلل اًمامت ة_ذؤملاWXس ?ع ،نA/ل 
NO لاثملا

P وأ قوس لا دنع ،ةسردملا NO
P كركذت نأ نكم_ ،لمعلا oتررم ام oقلختو ه 

 .مهلوح نم عم موهفم cdغ ل�ش¤ نولعافتي نورثأتملا ءالؤه .فوخلا
 

E4اع2 ام اًصخش نأ فرعأ ف>ك
 ؟ةمدصلا دع* ام بارطضا نم 5

 عاتمتسالا اوداتعا P̀»لا ءا/شألا .cª©أف cª©أ نوبحس§ي dO¦باصملا نإف ،P?قعلا ضرملا ب'س¤
 ،ةسردملا وأ ،ءاقدصألا ءاقل وأ ،ةضاWXلا لاثملا ل/Aس ?ع .مهل ةlس§لاo ةعتمم دعت مل اهب
 وأ dO¦بلقتم نونوكXو ،®d̀س ل�ش¤ نومانXو ،dO¦يAصع Oرملا نوك_ ام اlًلاغ .لمعلا وأ
 وأ مهلمع ةl©اوم نcdXث�لا نا�م°ب دع_ مل ث/حo ،اًض_أ بعص رمأ cdOك»cلا نأ ام� .dO¦بWXم
NO ةل²Xط ة»cفل cdOك»cلا

P روعشلا نأل .ةسردملا oبضغ_ ،اًف/طل اًروعش س�ل رمتسملا فوخلا 
NO اcdًثك هo نورثأتملا

P oوأ نوخ�_ مث .نا/حألا ضع _�O´ش نو)ك_ وأ نو� ضعlلا .اًئ
µ()؛ەوناع ام ¶§يل لوح�لا ب oلوح�لاو ،هفرعت تلاز ام حورلا نأل ،لمع_ ال اذه عبطلا 
_�O أ©cª لا ىرخألا تا/كولسلا نم د_دعلا كانه نوك_ نأ نكم_ .عفني امم«̀P تعتc� 
 .اًعويش cª©ألا ةلثمألا ضعP o?_ ام/ف .ةمدصلا دعo ام بارطضا ?ع تا(«ؤم



 
 ؟ةدعاسملا عيطتسG نم
 P¶فنلا ب/بطلا موق_ .P?قعلا ضرملا فرع_ صخش نم ةدعاسملا ½إ نور�Oتملا جاتح_
oملا صحفWXو هعم ثدحتلاو ضXودألا فصو اًض_أ هنكمXةدعاسملل ة NO

P oل¾اشملا ضع. 
 جالع نكم_ ال ،كلذ عمو .ىرخأ ةرم لضفأ ل�ش¤ مونلا نم نكمتتل ، لاثملا ل/Aس ?ع
NO ب'سلا وه اذهو ،اهدحو ةXودألاo ةمدصلا دعo ام بارطضا

P ودألا نأXة ÀP جالعلا 
 ل�ش¤ dO¦جلاعملاو سفنلا ءاملع بXردت متي ،dO¦يسفنلا ءاlطألا ½إ ةفاضإلاo .اًمامت ®Áاخلا

NO كلذ نولعف_ .dO¦يسفنلا Oرملا عم لماعتلا ?ع صاخ
P جالعلا. 

 
 ؟رمتسG مRو جالعلا وM ام

NO
P جالعلا، µفنلا جلاعملا عمتس¶P NO

P عملا صخشلا ½إ هتسراممÒP ترم وأ ةرم¦dO NO
P 

 ة/ف/ك لوح ل/حلاو حئاصنلا مدقXو ةنكمملا لولحلا نع ثحXlو ،ه/لإ ثدحتXو ،ع²بسألا
 وأ ءاخ»cسالا نXرامت لثم ،ةصاخ نXرامت ه/جوت اًض_أ هنكم_ .ةئ�سلا رعاشملا عم لماعتلا
 د/ج ةẂجتلا نع ث_دحلا .ةoات�لا وأ مسرلا لثم ة/عادoإلا تاXlردتلا وأ ةكرحلا نXرامت
�بط ½إ ثدحتلا كنكم_ .كسفنب اهــẂج Åعيمجللlدقم وأ جلاعملا وأ كÇP يأ لوح ة_اعرلا 

�)
Pطو ءWث�لا ½إ جاتحت .ك_دل ةلئسأ يأ حcd صلا نمc� صخش يأ وأ تنأ نوكت امدنع 
 نأ نكم_ .ءافشلل د�cلا نم cdثكo لوطأ اًتقو قرغتسP µ?قعلا ضرملا نأل ،اًضWXم كنم بWXق
µنا/حأو ،رهشأ ةدع جالعلا رمتس

ً
 .ماع ةدمل ا

 
Mذلا ك>لع بجوتي لMفن ضرم* باصم تنأو 4_ش[سملا \إ باc5؟ 
 ل�ش¤ كتدعاسم نوع/طتسµ مهنأل ÈOش سملا ½إ باهذلا ك/لع بج_ ،كقاس ت)ك اذإ
NO جالعلا نإف ،ة/لقعلا ضارمألا ضعlل ةlس§لاo .كانه لضفأ

P ك_ ال ةسرامملاÈO
P اهجالعل. 

NO لمعت رومألا دعت مل ام́ر
P وأ كتياعر قفرم وأ كنكسم NO

P دادزي ضرملا نأ وأ ،كت«أ 
 Oرملل صاخ ÈOش سم ½إ ÒPعملا صخشلا ةلاح°ب P¶فنلا ب/بطلا موق_ مث .اًءوس
 اًعم سفنلا ءاملعو نويسفنلا ءاlطألا لمع_ ،كانه .ة/سفنلا ضارمألا مسق :dO¦يسفنلا
NO كلذل اًمعد »Èلتي .نسحتت ̀»ح هل¾اشمÒP oتع_ نأ ضWXم لrل نكم_ ،انه .dO¦جلاعم�

P يأ 
NO ةماقإلا رمتسT نأ نكم_ .ل/للا وأ راهنلا نم تقو

P رهشأ ةدعل ة/سفنلا ضارمألا حانج. 
 
M3م ؟ىرخأ ةرم نسحتت نأ نكم2 لi؟ 



ÈOشµ ال P?قعلا ضرملا
P ك وأ درب ةلزن لثم( NO

P قعلا ضرملل نكم_ .قاسلا?P نأ µشÈO 
(� هنم »lÈ ي دقو ،اًمامت

Pدوع_ نأ نكم_ وأ ،ء NO
P صاخشألا ¶§ي نل ام́ر .ام تقو 

 الو ،هعم لماعتلا اوملعت مهن�ل ،هo اورم ام اًمامت ةمدصلا دعo ام بارطضاo نوباصملا
نا/حأ .فوخ نود مهتا/ح نوش�عXو ،ىرخأ ةرم نوعتمتسµ نولازي

ً
(� روطتي ا

Pنم د/ج ء 
 دWXت نم عمو نيأو ،هلعفت نأ دWXت ام/ف اً/لم ركفت وأ ،هلعفت امل �c©أ Òعم دجت ام́ر :ضرملا
 .ح²مط ة/نهملا كتا/ح وأ ة/لlقتسملا كتا/حل اًططخ عضت وأ ،كتقو ءاضق
 

M؟95قع ضرم* ام صخش ة*اصإ نع لوؤسم انأ ل 
 ̀»ح وأ كتئ�ب وأ كت«أ دارفأ دحأ نوك_ نأ كأطخ س�لو .دحأ أطخ س�ل P?قعلا ضرملا
NO ةئ�س تاجرد نع ضرملا جت§ي ال .اًضWXم كسفن تنأ

P ش كولس وأ ةسردملاÈ«
P كنم وأ. 

(� نم نوباصملا �Oاع دقل
Pء �Pروطت ب'س وه اذهو ،هتجلاعم مهنكم_ ال ة_اغلل ء 

 .اهلوح نمع رظنلا ضغo ،اذكه اهكولس نوك_ ام اًمئاد .ضرملا
 

Mل Mباصم نورخآ كانrs4 ؟ةمدصلا دع* ام بارطضا* اًض2أ 
 مهنم ل/لق ددعو .ة/لقع ضارمأdO o¦باصملا dO¦غلاlلاو dO¦قهارملاو لافطألا نم cdث�لا دجوي
 نوؤرج_ ال وأ نولجخ_ سانلا نم cdث�لا نأل ن�لو .اًض_أ ةمدصلا دعo ام بارطضاo باصم
NO نوفرع_ ال مهف ،اهنع ث_دحلا ?ع

P يأ بلاغلا �)
Pاهنع ء. NO

P ي ال ،تاقوألا مظعمlود 
 مهكولس ةفرعم كنكم_ .ةقصل وأ ةدامض نودتري ال مهنأل اً/لقع Oرم مهنأ�و سانلا

 .مهجازمو
 
M34نكم2 ل

 5}جرملا صخشلا رثأت اذإ فuتأ نأ بج2 ف>ك ؟نwرu4تملا ةدعاسم 5
 ؟)فراعملا ،براقألا ،نادلاولا(
 بلط ا_احضلا ?ع بج_ .لهسلا رمألاo س�ل اً/لقع ضWXم كنم بWXق صخش دوجو نإ
 اذه .اًد/ج كسفنب ءانتعالا ÀP نXر�Oتملا ةدعاسمل ةقWXط لضفأ .ة/نهملا ةدعاسملا
NO رارمتسالا ك/لع بج_ هنأ ÒPع_

P لا ةسراممو ،كئاقدصأ عم عاتمتسالاWXبعللاو ،ةضا، 
 ثدحتف ،نآلا دعo كلذ لعف ك/لع بج_ ال وأ عيطتسT ال كنأ رعشT تنك اذإ .كحضلاو
 dO¦ملعملاو ة_اعرلا ومدقم مه ءالؤه نوك_ نأ نكم_ .هo قثت غلاo صخش عم كلذ نع
NO ةدعاسملاو معدلا م_دقت كنكم_ عبطلاo .كلذ ½إ امو ءاlطألاو

P ملاcOOءاقشألا ة_اعرو ل 
(� ل� نأ رعشT تنك اذإ .را�lلا قتاع ?ع عقت ة/لوؤسملا ن�ل - راغصلا

Pأ حبص_ ء©cª نم 



 لوصحلل ام صخش راlخإ ½إ ةجاحo تنأف ،ة_اغلل ةlعص ماهملا نأ وأ كل ةlس§لاo مزاللا
نا�م كسفنل ®(¶§ت نأ اًض_أ كل د/جلا نم نوك_ ام́ر .ةدعاسملا ?ع

ً
 ل/Aس ?ع - ةحارلل ا

NO حــــWXم نكر ،لاثملا
P حمو ددحم نا�م ،ةقشلاUP oسالا كنكم_ ث/ح جراخلاc«نكو ،ءاخ 

 .كتاXراطo نحش دعأو كتع/بط ?ع
 
34نأ ةجردل رومألا تءاس اذإ لصتأ نم*

 ؟نآلا دع* لعفأ اذام فرعأ ال 5
 وأ ،لوح�لا نم cdث�لا نو´()µ وأ ،اًءوس دادزي كنم بWXق صخش يأ وأ تنأ تنك اذإ
(� ثدح_ وأ ،تاردخملا نوطاعتي

Pو كنكم_ ،ة_اغلل اًفئاخ كلعج_ ءXبلط ك/لع بج 
 براقألا نم ءالؤه نوك_ نأ نكم_ .هo قثت غلاo صخش ½إ ثدحتلا لضفألا نم .ةدعاسملا

نا/حأ .cdث�لا مهcdغو UA قWXفو ة_اعرلا ÇPدقمو ءاlطألاو dO¦ملعملاو ناcdجلاو
ً

ÈOك_ ال ا
P 

 .رخآ صخش راlخإ لضفألا نمف ،اًد/ج فرعت ال تنا� اذإ اهنأل ؛دحاو صخش راlخإ درجم
 .لعفلاo اهم_دقت متي ةدعاسملا نأo رعشT ̀»ح
cd NOكفتلا عيطتسT ال تنك اذإ

P عيمجل فتاه مقر كانهف ،ه/لإ ثدحتلا كنكم_ صخش يأ 
NO باlشلاو لافطألا

P لاصتالا كنكم_ .ا/ناملأ oاقم مقرلا" ـoناجم "نزح ل
ً

NO نا�م يأ نم ا
P 

 .1110333 0800 :ل/للاو راهنلا لالخ ا/ناملأ
 
 ؟ترثأت اذإ ىرخأ ةرم لعفأ اذامو
 مهملا نم .صخش يأل ثدح_ نأ نكم_ اًمامت ÑP/بط رمأ اًض_أ وه P?قعلا ضرملا .فوخ ال
�بط نم اذه ?ع لوصحلا كنكم_ .ة/فا»cحا ةدعاسم ?ع لصحت نأ اًض_أlكجلاعم وأ ك. 
NO كمعد/س يذلاو هo قثت غلاo صخش¤ لصتا

P حا ةدعاسم ?ع روثعلاc«نأ نكم_ .ة/فا 
 هسفن رمألا .مهب قثت نWXخآ dO¦غلاo اًض_أ ن�لو ،ة_اعر ÇPدقمو dO¦ملعمو ءاlطأ ءالؤه نوك_
NO :انه قبطني

P oك_ ال نا/حألا ضعÈO
P خت نأc� فرعت ال تنا� اذإ اهنأل ؛طقف اًدحاو اًصخش 

 .لعفلاo اهم_دقت متي ةدعاسملا نأo رعشT ̀»ح .رخآ صخش راlخإ لضفألا نمف ،اًد/ج
 كنكم_ .كلجأ نم اًص/صخ دوجوم وهو ,UmA قWXف وه ه/لإ ءوجللا كنكم_ نم ل�
"!ة/س�ئرلا ةحفصلا ?ع لاصتالا ل/صافت ?ع روثعلا
"


