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 »ةينفلا تاسرامملل حنم«
 
 ةريسلا بناج ىلإ كلذو ،بلطلا ميدقت دنع رهظتس يتلا ةّيساسألا ةلئسألا هذه ةقيثولا يف جردن كبلط زيهجت يف كتدعاسمل
 .كلذك امهلاسرإ بولطملا ويلوفتروبلاو ةيتاذلا
 
 كنع
 

 :ةباجإلا كنكمي .كل ةمئالم ةقيرط رثكأب كسفن نع كفيرعتب بّحرنو ،كنع ديزملا ةفرعم ّدون •
o فرح ١٢٥٠ ىصقأ ّدح( ًةباتك( 
o تياباغيم ٥ مجحب ناتقيقد ىصقأ ّدح( ًاتوص( 
o طباورلا قافرإ وجرن ،ناتقيقد ىصقأ ّدح( ويديفلا ربع( 
o تياباغيم ٥ ىصقأ ّدح( ّةيرصبلا ّداوملا ربع( 

 
 ةّّينفلا كتسرامم نع
 

 ةّّينفلا كتسرامم نعانرـ-انيربخأ •
 ؟هتـ-هيتمّدق نيأو وه ام :ريخألا ينفلا كعورشم نع انرـ-انيربخأ •
 :نيقباسلا نيلاؤسلا نع ةباجإلا كنكمي

o فرح ١٢٥٠ ىصقأ ّدح( ًةباتك( 
o تياباغيم ٥ مجحب ناتقيقد ىصقأ ّدح( ًاتوص( 
o طباورلا قافرإ وجرن ،ناتقيقد ىصقأ ّدح( ويديفلا ربع( 
o تياباغيم ٥ ىصقأ ّدح( ّةيرصبلا ّداوملا ربع( 

 ىلع كلمع ةّيجهنم يوطنت له ؟هـ-هنيلعفت يذلا امو ؟ّمظنتي فيك .كيدل يدايتعا لمع موي فصو وجرن •
 ّمتي فيكو )اًّيصخش ّنمهنع وأ اهسفن ّنمهراودأ نع( ّنمهعم لـ-نيلمعت نّمع انرـ-انيربخأ ؟ىرخأ سانأ
 نيينفلا نيـ-تامّيقلاو نيـ-تاجتنمملاو نيـ-تاّينقتلاو نيـ-تانواعتملا كلذ نّمضتي دق .ّنمكنيب لمعلا ميظنت
 )فرح ١٢٥٠ ىصقأ ّدح( .نيرخآو تايرخأو

 
 جمانربلا نع
 
 .»تادرفم« اهراتخت يتلا ّةيراشتسالا ةنّجللا نم ليمز وأ ةليمز عم ةينفلا كتسرامم ةشقانم اذه جمانربلا نّمضتي
 

 )فرح ٥٠٠ ىصقأ دح( ؟كل ةديفم نوكتس اهنأ دـ-نيدقتعت ةمهاسملا نم عون ّيأ •
 .يلاحلا كعورشم حرتقم رـ-نيرّوطت اميف كتناعإ ىلإ فدهت ةحنم اذه جمانربلا نّمضتي
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 رايخ نم رثكأ ىلع يوطني دق كحرتقم ّنأ كردن اميف ؟هب كتدعاسم هذه ةحنملل نكمي ام فصي يلاتلا نم ّيأ •
 *.هعبتي يذلا لاؤسلا ربع كرايتخا ريسفت كنكمي .كل ةمءالم رثكألا رايتخا وجرن ،دحاو

o ثحب ءارجإ 
o ةماقإ يف ةكراشملا 
o ديدج لمع جاتنإ 
o ضرعم/ثدح مييقت 
o عورشم ميدقت 

 )فرح ١٢٥٠ ىصقأ ّدح( ؟اهقيقحتل اذه جمانربلا ةحنمل كمادختسا ةيفيكو كحرتقم نع رثكأ انرابخإ كنكمي له •
 فصوو ّنمهئامسأب انتكراشم وجرن ؟ّنمهرود نوكيس اذام نينواعتمو تانواعتم عم لـ-نيلمعتس تنك نإ •

 )فرح ٢٥٠ ىصقأ ّدح( .ةّصاخلا ّنمهتمهاسم
 وأ نيّيلكش وأ نيّيرّوصت وأ نيّينقت نانوكي دق .اذه حرتقملا قيقحت يف ةّصاخ ةروصب كناّمهيس نيرمأ فصو وجرن •

 )فرح ٢٥٠ ىصقأ دح( .ةجاحلا ردق ىلع ةقيقد وأ ةّينيمخت نوكت نأ كتباجإل كنكمي .كلذ ىلإ ام
 *؟كحرتقم تاقفن قفاويس غلبم ّيأ •

o يكيرمأ رالود ٢٥٠٠ 
o يكيرمأ رالود ٥٠٠٠ 

 
 


