
 

 

 انثسث يهخض

 ْىانق يٍ فْيا ًيا انٌْيْح األًقاخ أمساء فٍ دالنْح حتهْهْح دساصح) انكشّى انقشآٌ يف انٌْيْح األًقاخ أمساء : انذٍّ تشىاٌ ًنذاٌزلًذ
 (انرتتٌّح

 ًانضسَ ًانظثر  ًانثكشج انفدش يثم اَِقادل ذقذد فهَ ذذل انقشآٌ يظغالزاخ يٍ انٌْيْح األًقاخ أمساء أٌ ادلقشًف يٍ
 نذسجذ ًسذثريا ْياَايق اخرالف إىل َؾشا انٌْيْح األًقاخ أمساء ًأنفاػ افهْي ادلشرًهح آّاخ سلرهف يف  ًانهْم ًاألطْم ًانقظش ًاننياس

 أخشُ ًخيح ًيٍ ًدًافْيا يٌاضقيا زضة ادلخرهفح ْاقاخانض يف انٌْيْح األًقاخ أمساء انكشّى انقشآٌ ًاصرقًم .انذالنح فهىفنذ فشناانر
 دالنْا حتهْال همحي أٌ انكاذة أساد ثى فًٍ رلال، كم يف نهناس ىذٍ انقشآٌ ينزنح ؤّذذ زْث حانرتتٌّ انقْى ذرضًٍ انٌْيْح األًقاخ أمساء إٌ

 .فْيا انرتتٌّح انقْى فٍ ًانكشف األمساء هىز فٍ
 حانرتتٌّ انقْى ًيقشفح ،اذل انضْاقْحً ادلقدًْح ادلقاَِ ًيقشفح انكشّى انقشآٌ يف انٌْيْح األًقاخ أمساء يقشفح إىل انثسث ىزا ّيذف

 .فْيا ادلرضًنح
 ِيقاَ فٍ ّثسث انزُ انذالنح فهى اصرخذاو إىل  حيراج األنفاػ اَِيق حتهْم أٌت انرفكري أصاس فهَ انثسث ىزا ًّرأصش

 ِيقاَ يٍ حانرتتٌّ انقْى فٍ ًنهكشف ،تْنيا فًْا ذشاتظ ًذلا يقني تافرثاس خاص يقنَ فهَ انذانح األنفاط ّقين انزُ انرنافش ًينيا األنفاػ
 .اإلصاليْح انرتتْح فهى فهَ انكاذة ّقرًذ انٌْيْح األًقاخ أمساء

 األنفاػ يقاَِ حتهْم إىل انثسث ٌخوّ زْث داليل ترسهْم ادلضًٌٌ حتهْم عشّقح ِفي سثانث ىزا يف ادلضرخذيح انغشّقح أيا

 خراسها انزُ ادلذخم أياً.تو ذرظم آّح كم جبًـ خاص مبٌضـ ذرقهق انيت انكشّى انقشآٌ آّاخ ذفضري يف ذضرخذو عشّقح أُ يٌضٌفْح ًعشّقح

 .يكرثْح تذساصح اننٌفِ ادلذخم فيٌ انثسث ىزا يف انكاذة
 ىِ مثاَْح فهَ ذشرًم األًقاخ أمساء أٌ ينيا نرائحان فهَ زظم انكشّى انقشآٌ يف انٌْيْح األًقاخ أمساء انكاذة زهم يا ًتقذ

 يف آّاخ صثـ ًانثكشج ضٌس،ان مخش يف آّاخ مخش ًخذ انفدش ًنهفؼ.ًانهْم ًاألطْم ًانقظش ًاننياس ًانضسَ ًانظثر  ًانثكشج انفدش
 يف آّاخ ًأستقٌٌ مخضح ًاننياس انضٌس، صد يف آّاخ صثـ ًانضسَ انضٌس، فشش ازذٍ يف آّاخ فشش الثحث ًانظثر ضٌس،ان صد
 ًأستقٌٌ ًازذ يف آّاخ ًصرٌٌ ثالثح ًانهْم انضٌس، صثـ يف آّاخ صثـ ًاألطْم ًازذج، صٌسج يف ًازذج آّح ًانقظش انضٌس، ًثالثٌٌ ثالثح

 انشًش ضٌء مبقنَ ًانضسَ اننياس أًل مبقنَ ًانظثر ذقذو مبقنَ ًانثكشج انفدش طالج مبقنَ انفدش ؼهفن ادلقدًْح ادلقاَِ يًٍ .انضٌس
 مبقنَ انفدش نهفؼ انضْاقْح ادلقاَِ ًيٍ.ًانضكني انؾالو مبقنَ ًانهْم اذلالك مبقنَ ًاألطْم انذىش مبقنَ ًانقظش انشًش ٌَس مبقنَ ًاننياس
 نهفؼ انضْاقْح ادلقاَِ ًيٍ .ادلْاه ينيا ذنفدش انيت انقٌٌْ احملشو، فدش احلدح، رُ فدش اننسش، ٌّو هْمان آخش يف انفدشانظثر، طالج أُ انظثر
 سًذ تئقثانو أقثم إرا أَو مبقنَ انظثر نهفؼ انضْاقْح ادلقاَِ ًيٍ. كهو انغذاج ًقد انظثاذ، انظثر، طالج أُ انفدش طالج مبقنَ انثكشج

 إىل انشًش عهٌؿ يٍ أُ انضسَ ًقد ، اننياس طذس مبقنَ انضسَ نهفؼ انضْاقْح ادلقاَِ ًيٍ. ياسانن أًل انظثر انظثر، طالج ًَضْى،
. انظثاذ ًانقظش، ًانؾيش انضسَ طالج ًانضْاء، اننٌس انشًش، ٌَس مبقنَ اننياس نهفؼ انضْاقْح ادلقاَِ ًيٍ.ًزلًذ آخشج اننياس، اسذفاؿ
 طالج مبقنَ األطْم نهفؼ انضْاقْح ادلقاَِ ًيٍ. انقظش طالج أُ انقظش ًقد انزياٌ، أُ شانذى مبقنَ انقظش نهفؼ انضْاقْح ادلقاَِ ًيٍ

 طالج انفدش، قشّة ؽالو ذشك اشرذؽاليو، أُ انكٌٌ تؾهًرو غظ انهْم مبقنَ نهفؼ انضْاقْح ادلقاَِ ًيٍ. ادلضاء ًقد يف ّضثر انقظش،
 . انقًهْح انقْى ، اخلهقْح انقْى ، االفرقادّح انقْى ًىِ ذشتٌّح قْى ذلا ٌْيْحان األًقاخ أمساء نفؼ يقاَِ ٍي. ًانرسدذ ًانقشاء ادلغشب

 


