
  جيورنلا يف لافطلأاب ةصاخلا ملاظملا نیمأ
  اـــــــــــــبحرم

 

 نأ ىلع لمعأ انأ .جيورنلا يف لافطلأاب ةصاخلا ملاظملا نيمأ انأو ، اجنإ يمسا انأ
  وه  ،اً◌دج  ريبك  لكشب  ىنلغشتُ  ىتلا  ءايشلأا  دحأ  نإ  .اعً◌ تمم  اً◌تقو  لفط  لك  يضقي

 نأ
 دوجوم كلذ نوكي لا امدنع .لزنملا يف ةدیج ةلاح ىفو نينمآ اونوكي نأ بجی لافطلأا
 اونوكي نا مھنكمي ىرخأ نكامأ ىلع روثعلا رابكلا نحن انيلع بجی كلذل ،لافطلأا دنع
 .اهيف

 

 دقل تلصو ىلإ نلآا .تامزلأا زكرم .ناملأاب  روعشلا  كنكمي  انهو رعشت  تنك  امبر
 .لافطلأل ةبسنلاب ةلاحلا نوكت نأ ىغبني لا كلذك .ً◌افسآ تنكُ◌ وأ ناملأا مدعب وأ ،فوخلاب
 ً◌ائيش لعفي نأ وأ كبرضي ،كددهيُ◌ نأ دحلأ يغبني لا هنأ ينعي اذهو .فنعُ◌ لا نم ةيلاخ ةايح اوشيعي نأ لافطلأا عیمجل قحی
 نيغلابلا صاخشلأا وأ رابكلا .كئاذيإ وأ ،كبرضب وأ ،كدیدھتب غلاب صخش موقي نأ ً◌اتاب اعنم عنميُ◌ .هديرُ◌ت لا تنك نا كمسجل
 .عتمم تقو لافطلأا ءاضق نع نولوؤسم

 

 غلاب صخش نأ تعمس وأ تدهاش دق تنكُ  امبرُ◌ .نيرخأ نيغلاب صاخشأ ءاذيإب نيغلابلا صاخشلأا موقي نأ ً◌اتاب اعنم عنميُ◌
 .نوذؤي ةلئاعلا يف نيرخلآا نأب روعشلا ىلإ ررا طضلاا بنجت اضً◌ يأ بجی  ؟كدلاو وأ كمأ ناك امبر  برضلل ضرعتي

 

 ، نزحُ◌ لاب ضعبلا رعشی .ةفلتخم ءايشأب رعشت نأ عئاشلا نمف ، فنعلل ضرعتي رخآ اصً◌ خش تدهاش وأ فنعلا تهجاو اذإ
 ةيعيبط رعاشملا لك .هب نورعشي وأ هب نوركفي ام فرعي لا ضعبلا .فوخلا وأ بضغلاو ،كابترلااب رعشی رخلآا ضعبلاو

 .كروعش نع غلاب صخش ىلا ثدحتلا وه ،نذإ نيح مھم وه ام نكلو .امامت
 

 تنكُ  فيك مهل لوقت نأ نكميُ◌ .ةبيصع اً◌تاقوأ نوهجاوي نيذلا لافطلأا عم ثدحتلا ىلع نوغلابلا داتعا ، تامزلأا زكرم يف
 ءيش يأ كانه ناك اذإ لافطلأاب ةصاخلا ملاظملا نيمأ ىلإ ةباتكلا اضً◌ يأ كنكمي .كتدعاسمب اوموقي نأ مهنكميُ◌ مهنأو ،رعشت

 .هنع لءاستت

 
 .ابً◌يرق كتلئاعو تنأ كلاوحأ نسحتت نأ لمآو قيفوتلا لك كل ىنمتأ

 ىــــتايحت
 غنإ ريجيب اجنإ لافطلأاب ةصاخلا ملاظملا نيمأ


