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  : ةبلاطلا يتزيزع

 ايساسأ ابلطتم ربتعت يتلاو سفن ۲۲۲ ررقم يف كنم ةبولطملا ةيئادألا ةمهملا نم ءزج يه ةيناديملا ةرايزلا

  .ررقملا زايتجال

 

  :ةيلاتلا تاوطخلا عابتا كنكمي ةيناديملا ةرايزلا زاجنإلو

 رايتخا مث ،اهترايز كنكمي يتلا سرادملا ةمئاق كل حضوي يذلاو )۱( مقر قفرملا ىلع عالطالا )1

 اًلثم( ةيئادألا كتمهم اهيلع يتينب يتلا ةمهملل ةبسانم نوكت نأ يسنت الو كل ةبسانملا ةسردملا

 ةسردم يراتخت نأ بجي ، ةمهملا هباتكل يئادتبالا ثلاثلا فصلل هقفلا باتك يترتخا يتنك اذإ

 .)اذكهو يئادتبا

 يئلماو )۲ مقر قفرم( يب صاخلا عقوملا نم ةيناديملا ةرايزلا ريرقت ةعابطب يموق ةسردملا رايتخا دعب )2

 يعبطت نا بجي يركذت )ةرايزلا خيراتو ناكم ،يساردلا ىوتسملا ،كمسا( ةيساسألا تانايبلا

   .نولم ريرقتلا

 اذًا الثم( اهيف كتمهم يتبتك يتلا ةداملا سفنل ةيسارد ةصح روضح مهنم يبلطاو ةسردملل يهجوت )3

 عبارلا فصلل يتغل ةصح روضح يبلطا يئادتبا عبار فص يتغل باتك نع كتمهم يتبتك يتنك

  )اذكهو

 ررقملا يف هتسارد قبس ام قفو اهيلع كتاظحالم ينودو اديج ةملعملا حرش يعبات ةصحلا روضح دنع )4

 وا ينهذ فصع مدختست له ؟نيقلتلا مدختست له ؟اهتمدختسا يتلا سيردتلا قرط يهام الثم(

 ررقملا ةعيبطل ةبسانم يه له ؟ةيرمعلا ةلحرملل ةبسانم يه له ؟قرط نم هريغ وا ينواعت ملعت

  ؟ديج لكشب ةمولعملا لصوت له ؟ةميدق ةيديلقت ما رصعلل ةبسانم يه له ؟سردلاو

 ؟مهنيب ةيدرفلا قورفلاو ؟يرمعلا مهاوتسمو ؟مهتاجاح يعارت له ؟تابلاطلا عم اهلماعت فيك 

 له ٬ ؟مهتيعفاد ىوتسم عفر وا الثم مهطيشنت لواحت له ؟اهعم تابلاطلا لعافت ةقيرط فيك

 ... ؟رثكا ةيشماه ءايشأ ىلع زكرت تناك مأ ٬حرشلا يف اهقح سردلا يف ةمهملا بناوجلا تطعأ

  )يتملعت ام قفو يميق راصتخاب ينعي اذكهو
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 بلطتم اذه نأ اهيربخا و اهريضحت رتفد ةيؤر ةملعملا نم يبلطا ةيساردلا ةصحلا نم ءاهتنالا دعب )5

 اهتغايص لهً الثم( يتملعت ام قفو فادهألا لوح كتاظحالم ينود ،اهفادهأ نم ةدافتسالل كنم

 يوحي له ؟ةينمض لاعفأ مدختست له ؟ سايقلاو ةظحالملل ةلباق فادهألا له ؟ةميلس فادهألل

 نكمي ،ةيعقاو اهفادهأ له ؟فادهألا هباتك طورش يعارت له ؟طقف دحاو يميلعت جتان فده لك

 عيمج ىلع ةعزوتم يه له ؟ ةيرمعلا ةلحرملل ةبسانم يه له ؟ةدحاو ةيسارد ةصح لالخ اهقيقحت

 ؟سردلا يف ةمهملا بناوجلا ىلع زكرت يه له ؟خلا .. قيبطت ٬ مهف ٬ةفرعم" ةيلقعلا تايوتسملا

  )انملعت ام قفو يميق اذكهو .. ةينادجو فادها بتكت له

 .ريرقتلاب اهيبتكاو كتاظحالم يبتر كلذ نم ءاهتنالا دعب )6

  .ةسردملا ةريدم نم هيمتخاو باطخلا يعقو  )7

 

  .رشاعلا عوبسألا وه ريرقتلا مالتسال دعوم رخا ،كريرقت ةباتك نم يتيهتنا دق نينوكت اذهب
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  )۱ ( مقر قفرم
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  )۲ ( مقر قفرم
 


