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 كريكفت يف ريكفتلا
)ةفرعملا ءارو ام(

!فِرعت ام ىلع فَّرَعت
 يعوو ةيارد ىلع نُك
،كتايجيتارتسا ،كراكفأب
 ىدموكتافرصتو ،كرعاشم

.نيرخآلا ىلعاهراثآ

ةرباثملا
!مازتلالا

 ام ةمهم ءادأ ىلع رارصإلا
 عم ؛اهنم ءاهتنالا ىتح
 .زيكرتلا ىلع ةظفاحملا
 ىلإ لوصولل لئادب نع ثحبلا
  .ام ٍدحت هجاوت امدنع كفده

.مالستسالا مدع

 مكحتلا
ةيعافدنالا يف

!كتقو ذخ
 يأب مايقلا لبق ريكفتلا

.فرصت
 ،ءودهلا ىلع ةظفاحملا
.ينأتلاو ريكفتلا قمعو

قيقحتل يعسلا
 ةقدلا

! ىرخأ ةرم ققحت
 .كدهج ىراصق لذبا
 .ةيلاع ءادأ ريياعم عَضَو
 ثحبلاو قئاقحلا نم دكأتلا

.نيسحتلل قرُط نع

 مهفتب ءاغصإلا
فطاعتو
! نيرخآلا مهفا
 ةينهذلا ةقاطلا سيركت
 ءارآ و راكفأل عامتسالل
 مهفتل دهجلا لذبو.نيرخآلا
.مهفطاوعو مهرظن ةهجو

 ريكفتلا
ةنورمب

 ةقيرطب رمألا ىلإ رظنا
!ىرخأ

 تاهجو رييغت ىلع ةردقلا
 ،لئادبلا ديلوت ؛رظنلا

.تارايخلا صحفو

 حرطو لؤاستلا
 تالكشملا
!فِرعَت فيك
 حرط وحن هجوت كالتما
 تانايبلا عون ةفرعم ؛ةلئسألا
 تايجيتارتسا ريوطتو ةبولطملا

 هذه ديلوتل باوجتسالا
 .تالكشملا لح.تانايبلا

ريكفتلا
يلدابتلا

!ًاعم لمعلا
 ملعتلاو نيرخآلا عم لمعلا

.يلدابت لكشب مهنم
.يعامجلا لمعلا

 لصاوتلاو ريكفتلا
 ةقدو حوضوب

!ًاحضاو نك
لصاوتلا قيقحتل يعسلا
 ؛ًايهفشو ًايباتك لاعفلا
 ،ميمعتلا نع داعتبالا
.ةغلابملاو فذحلا ،فيرحتلا

 فراعملا قيبطت
فقاوم ىلع ةقباسلا

 ةديدج
!هتملعت ام قبَط
؛ةقباسلا فراعملا ءاعدتسا

ىلإ ةفرعملا رثأ لاقتنا
.ةديدج فقاوم

 مادختساب تانايبلا عمج
 ساوحلا عيمج
 كساوح مدختسا

! ةيعيبطلا
 عمج.كلوح نم ملاعلل ظقيتلا
 ساوحلا لالخ نم تامولعملا
 ،عمسلا،رصبلا :سمخلا
.سمللاو ،قوذتلا،مشلا

 ليختلاو عادبإلا
 راكتبالاو

 ةقيرط بِّرَج
!ةديدج وأ ةفلتخم
 ةلواحم ؛تايناكمإلا راهظإ

 .ةديدجلا راكفألاةبرجت

 ىلع مادقإلا
ةيلوؤسمب تارماغملا

!ًارماغم نك
 ؛ةرماغملا حورب يلحتلا
كتاردق/كتاقاط لغتسا
.نكمم دح ىصقأ ىلإ

داجيإ
ةباعدلا
 !اًليلق كحضا
      ،ةبيرغ فقاوم ىلع روثعلا
     .ةشهدلل ةريثمو ،ةضقانتم
 نم كحضلا ىلع درفلا ةردق
.اهب موقي دق ةعقوتم ريغ فقاوم

 ةباجتسالا
لوهذو شاهدناب

!ًارهبنم نُك
هنأ ىلع ملاعلا ىلإ رظنلا
 راهبنالا و ضماغو عئار
.هلامجو هرهاوظب

 مئادلا دادعتسالا
رمتسملا ملعتلل
!ةايحلا ىدم مَّلَعت
 فارتعالاو عضاوتلاب يلحتلا
 روعشلا و ةفرعملا مدعدنع
.فاشتكالا وحن لوضفلاب

.ةالابماللا ةمواقم


