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ةرــــــظَن
ةـــــّماــع



ةيحصًالولحلصوُننأانتكراشملالخنملواحن

..نهذCلوصولالهسونرمعباطب

لب..رمألاوأهيجوتلابيقلتملارعشُننأنودبو

ةروصبةحيصنلاوأةيبطلاةمولعملاهذهلاصيإ

!ةفيطل



فاَدهأ
ةـــلم1ا



 ًايبطو ًايحص يعاو يبرع عمتجم قلخ

ةداتعملا ةيبطلا تامولعملاو حئاصنلا لاصيإ ةقيرط رييغت

 ءاطخألاب عوقولا نم ةديدجلا لايجألا ةيامح
مهقبس نم اهب موقي ناك يتلا ةيبطلا

1

2

3



روهمج
ةـــــلم1ا



مهئانبأل نومدقي نيذلاءابألاو تاهمألا
ةجاحلا دنع ةيحصلا ةياعرلا

 مهسفنأ ةياعر نوعيطتسي نيذلا دارفألا
ةجاحلا دنع ىفشتسمللهجوتلاوأ ًايحص

 ةئفلا نم عمتجملا دارفأ عيمج
) قوف امو ةنس15 ( ةيرمعلا

1

2

3

.ةلمحلا روهمج

انتلاسرهيجوتبموقنةلمحلاهذهلالخنم
ةكلمملايف،ةفدهتسمحئارشةدعىلإ
ملاعلاوصاخلكشبةيدوعسلاوةيبرعلا
وحنلاىلعيهحئارشلاهذه.كلذكيبرعلا
:يلاتلا



ةــــــطخ
لصاوتلا



.طقفحيضوتلادرجملةيضارتفاخيراوتلا*

20 Jul  2022

 ةيقيوشتلا ةلاسرلا قالطإ
 بذجل ةلمحلاب ةصاخلا
روهمجلا مامتها

25 Jul  2022

ةلاسرلاقالطإ
ةلمحللةيسيئرلا
ينالعإلاويديفلاو

27 Jul  2022

ةدناسملا لئاسرلا ةيادب
لئاسوىوتحمب قالطنالاو
يعامتجالالصاوتلا

04 Jun 2022

 لئاسو ىلع لصاوتلا ةيادب
 ،يعامتجالا لصاوتلا
 ةلمحلل ةيلعافتلا راكفألاو

ةيلعافتلا راكفألا

25 Jul  2022

لصاوتلاتاباسحقالطإ
ةلمحلابةصاخلايعامتجالا
ةيلعافتلاتنرتنالا ةحفصو



هــــجوّتلا
يعادبإلا



!نيّدحيذٍحالسك..اهتعيبطبانلوحنمءايشألا



..ةفلتخمجئاتنىلعلصحناهبلعفنامبسحب

!ةئيسةرمو..ةديججئاتنةرم



ةركف
ةلم1ا



..ةيودألا

..ه5ارمأبان0اعيدقاهمادختسا

!انّرضينأنكمملانمنكل



ردقلابوبيبطةفصوباهمادختساناكنإ

انيفاشتو..اندفتساهبىصوملا



..تافصولاعبّتنملوأ،هبىصوملاد]اانيّطختنإو

ًارارضأانلتببساناوهوانتجزمأبسحاهانذخأوأ

!اهنعىنغبنحن



لوكجازمبوم

ةيسيئرلا ةلاسرلا



،CTA اهساسأ يف يتلا ةلاسرلا هذهلوحتبانمق
اهريغو .. لوزاربوتناب ،لودانب :لثم ،ةيودألا ءامسأ هباشي ام ىلإ

لوــكجازم ـبوم

ةيسيئرلا ةلاسرلا



ىوتحم
ةـــلم1ا



ةيقيوشتلا ةلاسرلا

؟كجازمب كتيودأ



ةدناسملا لئاسرلا

 يللا صاƠƠƠخشألل
 نوعƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠبتي ام
 مهئابطأ تافصو

لوــكجازم ـبوم

 يللا صاƠƠƠخشألل
ةƠƠƠيودألا نوذخأƠي
 مهƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠجازمب

 يللا صاƠƠƠخشألل
 نولƠƠƠƠƠƠƠمهƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠي
مهƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠتيودأ



هّجوتلا
يـــنفلا

هذهلينفلاانهجوتيفاندمتعا
يكيفارجلاميمصتلاىلعةركفلا
ةدوجوملاةيدوألاميماصتلبراقملا
ًاروعشقلخنلو؛تايلديصلايف
..ًالعفدوجومءاودلااذهنأبًايقيقح

يسيئرلاويديفلابًاقحالطبتريسامم
هتلاسربهجوتيسيذلاوةلمحلل
لكشبةفدهتسملاتائفلاةبطاخمل
رشابم

ةلمحلاىوتحم











وـيديفلا
يسيئرلا

ةلمحلاىوتحم

،ويديفلليجارخإلاهجوتلايفانصرح
يديموكلكشبًافيفخنوكينأ
..رمأةغلوأرابجإنودةلاسرلالصويل

نمسانلاهداتعااملًارظن
تامولعملابةصاخلاتاهويديفلا
ةيحصلاتاريذحتلاو



 .. جراخلا نم ةيلديص لخدمب ويديفلا أدبي

..لخادللهجوتي صاخشألا دحأ
!ذخأيشوراتحم هنأكو فوفرلا نيب فقيو

؟ " كدعاسأ ردقأ فيك " هلأسيو يلديصلا هيجي

ةفلتخم ةيودأ ثالث كسام وهو صخشلا هبواجي
" عفن ام ةرم رخآ اذه نأل .. اذه وأ اذه ذخأ .. راتحم يخي "

" نسحأ يللا كل يدنع انأ .. لاعت ال ال " يلديصلا لوقي ،بّجعت ةرظن عم

 .. ةيلديصلا ريشاك دنع فقت تاديسلا دحأ .. ىرخأ ةطقل
 .. ةيودألا دحأ ىلع اهديب رشؤتو

"هووويأ..اذهالال..اذهينطع"لوقتو

 " يناث ءاود اهيف بوتكم كتفصو شيلعم سب " يلديصلا اهلأسي

 " هنوحدمي .. اذه برجبو روتكدلا هبتك يللا ينعفن ام " هيلع درت

" نسحأ يللا كل يدنع انأ ..اذكمادم " يلديصلا لوقي ،بّجعت ةرظن عم

س
برك

ويديفلا ت



 ،ةثلاث ةطقل
 .. يلديصلا شقاني صاخشألادحأ

 " جياتن هل تفش ام ؟عفنيهنأدكأتمتنأ"لوقيصخشلا
" ؟ تاعرجلاو تاقوألاب مزتلم تنأ " يلديصلا هلأسي
 " حبصلا اهذخأو ليللا ةعرج توفت انايحأو ناطلس مونلا فراع كلثم ينعي " صخشلا هبواجي

" نسحأ هجياتن يللا كل يدنع انأ ..اذكمادم " يلديصلا لوقي ،بّجعت ةرظن عم

 ،ةثالثلا نم صخش لك يطعي يلديصلا فوشن ةعيرس تاطقلب
 " مادختسالا تاميلعتب مزتلت ءيش مهأ " هل لوقيو " لوكجازمبوم " ءاود

 :Ơ VOب ويديفلا يهتني

قنتت تنك نإ
ّ

،كجازمب ةيودأ ى
 .. كبيبط تافصو تزاجاموأ
 .. كتيودأ جياتنفوشت امولىتحو

 "لوكجازمبوم " لوانتب كحصنن

 .. تايلديصلا عيمج يف رفوتم

س
برك

ويديفلا ت



روتس
دروب ي



روتس
دروب ي



لــئاــسو
لـصاوتلا

ةلمحلا ىوتحم

لصاوتلالئاسوىوتحميف
تايوتسمعفرننأاندرأ،يعامتجالا
دحىلعأىلإروهمجلاعملعافتلا
طقفسيل،ةلماكةبرجتمدقننأو
ىلعلبةلمحلاةلاسرميدقتيف
حئاصنميدقتيفلوطألاىدملا
تاءاصحإوةيودألامادختساصخت
.كلذكةيبط



لصاوتلا لئاسو

.لصاوتلا لئاسول حرتقملا ماعلارهظملا

ةيلاعفرثكألكشبلصاوتلانوكييكل
باسحةلمحللنوكينأحرتقن،ةيرارمتساو
هلالخنمعيطتسنلصاوتلالئاسوىلع
عملصاوتلايفربكأةيلاعفللوصولا
ةصاخلالئاسرلالاصيإوفدهتسملاروهمجلا
اقحالعّسوتلااننكميسامك..رارمتساباهب

ً

.ةفاثكرثكأروهمجعملصاوتلاو



راـــكفألا
ةيلعافتلا



ةيلعافتلا راكفألا

 .ةيلعافتلا ءاودلا ةبلع

دحأنمءاودءارشبصخشموقيةرملكيف
يتلاهتيودأىلإةفاضإلابدجيس،تايلديصلا
"ةيفاضإءاودةبلُع"نودبوأهفصوباهذخأ

وأءاودصارقأاهلخادبلمحتالةبلعلاهذه
وأتالوسبكلاهبشتتاقاطبامنإ،بارش
نماهفدهتسنيتلاتائفثالثللصارقألا
.انتلمحلالخ

ةيودألامادختسالةحيصنلمحتسةقاطبلك
اصرحرثكألكشب

ً
.





ةيلعافتلا راكفألا

.يلعافتلا عيبلا فر

،فدهتسملاروهمجللربكألكشبلوصوللو
ءاودبةصاخعيبفوفرريفوتىلعصرحنس
.تايلديصلايفلوكجازمبوم



ةيلعافتلا راكفألا

ع قصلم
ُ

 .ءاودلا بل

قصلُممادختساىلعةلدايصلاوءابطألاصرحي
..هيلعءاودلامادختساةباتكبنوموقي

لاصيإلقصلملااذهلالغتسابموقنس
..يعادبإيلعافتلكشبانتلاسر

اهيلعبوتكمتاقصلمريفوتلالخنم
لوكجازمبوم#انتلمحقاتشاه



ةيلعافتلا راكفألا

.ةيلعافتةينورتكلإةحفص

ايمقراًءزجصصخنس
ً

انروهمجوعدنانتلمحيف
ƠQRلاربعهترايزل codeانلامعأيفدوجوملا
.ىرخألاةيلعافتلاانراكفأوةينفلا

انتلاسرلاصيإنماننكميسعقوملااذه
ةصرفانلحيتيسامك،عرسأوعسوألكشب
نمةدافتسالاوةلمحلاعملعافتلاسايق
.اهربعةمدقملاحئاصنلا



ارƠكش
ً

مƠƠƠƠكل



ةزƠƠƠƠƠئاج
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لوكجازمبوم

ةيسيئرلا ةلاسرلا



وـيديفلا
يسيئرلا

ةلمحلا ىوتحم

،ويديفلليجارخإلاهجوتلايفانصرح
يديموكلكشبًافيفخنوكينأ
..رمأةغلوأرابجإنودةلاسرلالصويل

نمسانلاهداتعااملًارظن
تامولعملابةصاخلاتاهويديفلا
ةيحصلاتاريذحتلاو



 .. جراخلا نم ةيلديص لخدمب ويديفلا أدبي

 .. لخادلل هجوتي صاخشألا دحأ
!ذخأي شو راتحم هنأكو فوفرلا نيب فقيو

؟ " كدعاسأ ردقأ فيك " هلأسيو يلديصلا هيجي

ةفلتخم ةيودأ ثالث كسام وهو صخشلا هبواجي
" عفن ام ةرم رخآ اذه نأل .. اذه وأ اذه ذخأ .. راتحم يخي "

" نسحأ يللا كل يدنع انأ .. لاعت ال ال " يلديصلا لوقي ،بّجعت ةرظن عم

 .. ةيلديصلا ريشاك دنع فقت تاديسلا دحأ .. ىرخأ ةطقل
 .. ةيودألا دحأ ىلع اهديب رشؤتو

 " هووويأ .. اذه ال ال .. اذه ينطع " لوقتو

 " يناث ءاود اهيف بوتكم كتفصو شيلعم سب " يلديصلا اهلأسي

 " هنوحدمي .. اذه برجبو روتكدلا هبتك يللا ينعفن ام " هيلع درت

" نسحأ يللا كل يدنع انأ .. اذك مادم " يلديصلا لوقي ،بّجعت ةرظن عم

س
برك

ويديفلا ت



 ،ةثلاث ةطقل
 .. يلديصلا شقاني صاخشألا دحأ

 " جياتن هل تفش ام ؟عفني هنأ دكأتم تنأ " لوقي صخشلا
" ؟ تاعرجلاو تاقوألاب مزتلم تنأ " يلديصلا هلأسي
 " حبصلا اهذخأو ليللا ةعرج توفت انايحأو ناطلس مونلا فراع كلثم ينعي " صخشلا هبواجي

" نسحأ هجياتن يللا كل يدنع انأ .. اذك مادم " يلديصلا لوقي ،بّجعت ةرظن عم

 ،ةثالثلا نم صخش لك يطعي يلديصلا فوشن ةعيرس تاطقلب
 " مادختسالا تاميلعتب مزتلت ءيش مهأ " هل لوقيو " لوكجازمبوم " ءاود

 :Ơ VOب ويديفلا يهتني

قنتت تنك نإ
ّ

،كجازمب ةيودأ ى
 .. كبيبط تافصو تزاج ام وأ
 .. كتيودأ جياتن فوشت ام ول ىتحو

 "لوكجازمبوم " لوانتب كحصنن

 .. تايلديصلا عيمج يف رفوتم

س
برك

ويديفلا ت



روتس
دروب ي



روتس
دروب ي



ارƠكش
ً

مƠƠƠƠكل


