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وأ ⊱ 《 � 》 ⊰ نيعم  رصنع  نحط  وأ  يسيئرلا  رصنعلا  نيخست  قيرط  نع  دنبلا  اذه  ىلع  لوصحلل  ةيسيئر  ةدام  وأ  زاهج  لاصتا ، اهلعجل  ةيساسألا  وأ  ماخلا  ةفرعم  وه  هب  مايقلا  كيلع  ام  لك  ثيح  ةبعل  ىلع  زكرت  نأ  كيلع  نكلو  مهفلا ، ثيح  نم  ةلهس  ةركف  يهو  رجحلا ، .روتكدلا  ميمصتل  ةركتبملا  ةركفلل  رابتخا  يه  يتنودم  هتاكربو  هللا  ةمحرو  مكيلع  مالسلا  زور : ميدقت :┇  تضهن ┇ : هتاكربو : مكيلع  ملاعلا 
خلا تيربكلا  وأ  ساحنلا  وأ  ديدحلا  لثم  ةمزاللا  داوملا  ىلع  لوصحلل  نيرصنع  نيب  عمجلا  . sparkling_heart: جاتشاه : sparkling_heart #Ĕğỷקṱĩẵŋ: sparkling_heart: sparkling_heart: #RosaQ1، يملعلا لايخلا  عقاولا ، يمينأ : ❈-❈ ❈-❈ ❈-❈- 2019 جاتنإلا : ةنس  نوتس ❈ ❈-❈-❈-❈-❈-❈ ،❈ ❈ روتكدلا  ةيزيلجنإلا : ةغللاب  م  ❈ ❈-❈-❈ ❈-❈ يرجحلا .د  :ـ مي ب يمينألل ❈-❈-❈-❈-❈ ❈ تامولعم 
ةصق لوألا ❈ ❈-❈ ❈ ❈ ❈  مسوملا  مسوملا : تارماغملاو ❈ ❈ ❈ ❈-❈-❈ ❈ ❈ ❈-❈ ❈ ❈ ❈  ❈ ❈-z-z-z-وجيات ال نكلو  رجح ، ىلإ  ضرألا  ىلع  صخش  لك  تلوح  يتلا  ءامسلا ، يف  عطاسلا  ءوضلا  روهظب  فارتعالا  كشو  ىلع  وجيات  امدنع  ةسردملا ، يف  سوتبلاكوألا  ةرجش  تحت  وجيات  هعم  يقتلي  يذلا  اهوزوي ، .هتقيدصل  هبحب  فارتعالل  انه  هنأ  هل  لوقي  وجيات  هقيدصو  مولعلا  يدان  يف  وضع  وه  وكنيس  لوح 

هنس سكع  ىلع  فيخم  دح  ىلإ  ادج  يكذ  عون  وه  هنأو  هسفن ، لايخ  ىلع  بلغتي  نأ  نكمي  ملعلا  نأو  ملعلا ، ىلع  موقي  ءيش  لك  نأ  دقتعي  ثيح  اريثك ، ملعلاو  ملعلا  نوبحي  نيذلا  ةيوناثلا  سرادملا  بالط  اضيأ  مه  اغنامو  نوتس  روتكدلا  نم .❈❈ ❈ ❈ ❈ ❈  اًضيأ  بره  وكنيس  نأ  فاشتكا  ىلإ  هب  يدؤي  امم  ةرجشلا ،  ىلع  ةروفحم  ةلاسر  دجيو  رجحلا  نم  وجيات  ريرحت  متي  .هريرحت  تاونس  عم  ةايحلا  ديق  ىلع  لازي 
وغيات حارس  قالطإ  مت  ةيوناثلا ،  ةسردملا  يفو  هليج  يف  هئاقدصأ  ةيقب  ىلع  وكنيس  عضي  ام  اذهو  انس  ربكألا  ءاملعلا  ىتح  توفت  نأ  نكمي  هنا  لاقو  انس ، رغصألا   ❈-❈-❈-❈ ❈-❈-taintajo، دقف ةيندبلا ، هتوق  ببسب  تالضعلا  ءادأ  بلطتي  لمع  وه  يمينألا  يف  هيدؤي  يذلا  لمعلل  ًارجحتم  ًالاثمت  ناك  امدنع  هتماقإ  ةرتف  لوط  ببسب  نينسلا  فالآ  هرمع  .مولعلا  ةكلمم  يف  ناكو  يحصلا  رجحلا  نم  وكنيس ، دعب  يناثلاو 
ىلع ةصيرحو  ةباش  تناك  نأ  ذنم  ةفسلفلاو  ملعلا  ةسارد  تبحأ  دقو  ةعبارلا ، ةقلحلا  يف  هانيأر  ام  اذهو  نيرخآلا ، لجأ  نم  اهتايحب  ةيحضتلل  دادعتسا  ىلع  يهو  هتلوفط ، ةقيدص  يهو  وكنيس ، يف  قثيو  بحي  وغيش  ثيدحلا .❈❈ ❈ ❈ ❈ ❈  رصعلا  ىلإ  ةراضحلا  تداع  نأ  دعب  اهرعاشمب  فارتعالا  ررقو  اهيرزوي  هتقيدص  بحي  وهو  اجناملا ، نم  لوألا  لصفلا  يفو  ىلوألا  ةقلحلا  يف  ةرم  لوأل  يمينألا  يف  رهظ 
يمينأ نع  وه  ةخوخيشل  هرعاشم  نأب  فرتعي  وجيات  يتلا  .اذه  انموي  ىتح  كلذكو  ةراضحلا  رييغت  يف  وجياتو  وكنيس  نم  لك  ةدعاسم  ❈-❈-❈-❈-❈-❈extricts, مهو اريثك  هوركمو  حيبق  روهظ  عم  تايصخش  اهلو  ةباذجو  ةديج  تايصخش  نوكت  ام  ابلاغو  ليمجو  عئار  رهظم  تاذ  تايصخش  كانه  تايصخشلاو  يمينألا  ةعيبط  يف  بساني  اريثك  نأ  ةعئارو  ةديجو  ادج  ةزيمم  ةليسو  وه  نوتس  روتكدلا  يمينأ  امك 

، ةئيطب تسيلو  ةعيرس  اهدجأ  انأف ال  ًادج ، اهعم  بسانتي  ثيداحألا  نم  ريثكلاو  ةفيرط  دهاشم  يف  وأ  تاظحللا  لك  يف  ًادج  ةدقعم  ةكرحتملا  موسرلاو  ًادج ، بسانمو  دقعم  ًاضيأ  وهف  مسرلا ، نع  فلتخي  عئارلا ال  يمينألا  اذه  .ةيمنتلا  نم  قئال  ادج و  قينأ  ىوتسمو  عئار  مسر  هيلع  مالكلا  تاظحلو  ةكحضم  تاظحل  يف  وأ  لاضنلا  تاظحل  يف  ءاوس  تايصخشلا  يف  ادج  قئالو  ادج  يبسن  مسرلاو  ةريرش  تايصخش 
، ءايميكلا اهيلإ ، بهذن  يتلا  سرادملا  عيمجو  ملاعلا  اذه  يف  ءايميكلا  ةيمهأ  فرعن  انلكو  لبق ، نم  ءايميك  ةملك  اعيمج  انعمس  ءايميكلا ❈ ❈ ❈ ❈ ❈ ❈❈ وه  ام   ❈ .اهيف رهظي  يتلا  تاظحللل  بسانم  تسوأ  لك  نأ  دجأو  زدنالابوألا ، نم  نيعونلا  الك  لضفأ  انأو  ةئيطبو ، ةنيزح  دهاشملا  هذه  سلاطأ  اياقب  نإف  كلذل  ءاكبلاو ، نزحلا  تاظحل  يف  ةصاخ  روحم  كانهو  .دوقفم  ءيش  الو  ةملكلا  ىنعمب  ةيلاثمو  ةلدتعم  اهنكل 

يتلا ةقاطلا  كلذكو  ثدحت ، يتلا  تاريغتلاو  ةداملا  نيوكت  سردي  يذلا  ملعلاب ، فرعي  امك  اهنيب ، ةلدابتملا  ةقالعلاو  ةيئايميكلا  رصانعلاو  ةيئايميكلا  داوملا  ةسارد  ىلع  موقي  ملع  ءايميكلا  ملعلا ؟ وه  ام  وه ، كلذ  يف  سوردلا  مهأ  دحأ  .لبق  نم  ءايميكلا  ةملك  اعيمج  انعمس  ءايميكلا ❈ ،❈ ، بهذن ، ثيح  سرادملا  عيمج  يفو  ملاعلا  اذه  يف  ءايميكلا  ةيمهأ  فرعن  انلكو  لبق ، نم  ءايميكلا  ةملك  اعيمج  انعمس  ❈، ❈ ❈ 
رخآ عون  نم  ةفلتخملا  ةيمهألا  تاذ  تاعانصلا  نم  عون  لكو  درف  لك  نم  ةفلتخم  عاونأ  نم  ةريثك  عاونأو  ةيذغألا  ةعانصو  جيسنلا ،  ةعانص  تاكرحمو  ةيليوحتلا ،  ةعانصلا  حلطصم  نم  لوحتلا  ىلع  ةقطنملا  هذه  مساو  تالاجم  قلعت  ام  ابلاغو  .ملاعلا  عم  طبتري  ةيقودنصا  ❈❈ ❈❈ ❈ ❈ ❈ ❈ ❈ ةعانصلا يه  ام  ، ❈ اهصئاصخو اهلكايه ، ةصاخو  ةداملا  سردي  يذلا  ملعلاب  ًاضيأ  فرعت  ءايميكلاو  تاريغتلا ، هذه  بحاصت 

نكميو ًاديدج  عارتخالا  اذه  نوكي  نأ  بجي  يأ  ةايحلل ،  ةلباقو  ةديفمو  ةديدج  ةيعانص  ةركف  لك  عارتخاو  مولعلا ،  عاونأ  عيمج  عم  .هريوطتو  هريوطتو  عارتخالا  ةركف  ىلع  دمتعت  اهتيمهأو  ةملك  عارتخا  عارتخا ❈-❈-❈-❈-❈ ❈❈ ❈ اهريوطتو ءايميكلا  ىلع  رشابم  لكشب  دمتعت  يتلاو  ملاعلا  يف  تاعانصلا  مهأ  يه  يتلاو  ةيئايميكلا ، داوملاو  تاجوسنملاو  ةيئاذغلا  تاعانصلاو  ءانبلا  داومو  نداعملا  لاثملا ، ليبس  ىلع  ، 
ةلكشم لحل  ةلاعفو  ةديدج  ةركف  ىلع  لوصحلا  كلذ  يف  امب  اهعارتخا ، ىلع  هدعاست  ةريثك  ءايشأل  ًاملاع  نوكي  نأ  ىلع  صخشلاو  اهعاونأ  عيمجب  ةعانصلا  ةفرعم  ىلع  يلقعلاو  يلقعلا  صخشلا  ةردق  ىلع  ًاضيأ  دمتعيو  ةداملا ، هذه  ليكشت  يف  ساسألا  يه  ةديدج  ماخ  داوم  ءاشنإ  وأ  ليكشت  ينعي  عارتخالا  اذهو  عارتخا ، ةءارب  قوقح  ىلع  عرتخملا  لصحي  مث  .رسيو  ةلوهسب  عقاولا  ضرأ  ىلع  هقيبطتو  هقيبطت 

يف ديحولا  يحلا  نئاكلا  نأ  فورعملا  نمو  عقاولا ❈-❈ ❈-❈-❈ - ❈❈ يف  تاعارتخالاو  ةعانصلا  ةيمهأ  .نآلا ❈ اهانققح  يتلا  ةراضحلا  ىلإ  يرجحلا  رصعلا  نم  همدقتو  هروطت  ىلع  تدعاس  ملاعلا  اذه  يف  دودح  اهل  سيل  عارتخالا  ةيمهأ  نأو  اهل ، ةيقيوست  ةميق  كانه  نأ  نم  دكأتلاو  ةيعادبإلا  ةركفلا  ريدقتل  ةركف  دوجو  مدع  نم  دكأتللو  ةيموي  ةركذم  يف  هتباتكو  جتنملا  جاتنإ  لسلست  قيثوتو  ةباتك  يف  ةددحم 
نوعرتخي ءاملعلا  ضعب  لازي  الو  روطتي ، موهفملا  اذه  لازي  الو  روطتت ، تاعارتخالاو  ةعانصلا  ةيمهأ  تلاز  امو  رضاحلا  تقولا  ىلإ  يرجحلا  رصعلا  يف  لوألا  نم  ةعانصلا  روطت  .ءاملعلا  ةصاخو  يرشبلا ، ءاكذلا  ةصاخو  ضرألا ، ىلع  ةايحلا  دعاست  ثيح  .ناسنإلا  ةايح  نودب  ةيرشبلا  ةايحلاو  يرشبلا  لقعلا  روطيل  ناك  ام  ناسنإلا  ةايح  نودب  يرشبلا  لقعلا  مادختساو  ريكفتلا  ىلع  ةردقلا  هيدل  يذلا  نوكلا 

مهأ نأو  دالبلا ، يف  ةيناويحلاو  ةيعارزلا  تاجتنملا  ضئاف  مادختساب  كلذو  يموقلا ، لخدلا  ةراجتلاو  ةعارزلا  لثم  ىرخألا  ةيداصتقالا  ةطشنألا  ريوطت  يف  ةمهاسملا  دارفألاو  ةيموكحلا  ةلودلا  ةشيعم  ىوتسم  عفر  ناسنإلا  ةيهافر  يف  ةلاطبلا  عافترا  نم  دحلا  يلاتلابو  ةلامعلا  جاتنإل  ةمزاللا  تاجتنملا  ريفوت  يف  عارتخالاو  ةعانصلا  تدعاس  ثيح  اهشيعن ، يتلا  ةايحلا  ىلع  عفنلاب  دوعت  ةديدج  تاعارتخا  نوفشتكيو 
يف رمتسيو  ةليوط  ةرتف  ذنم  راكتباو  اهسفن  يمينأ  ةعانصو  نوتورك  لثم  اضيأ  وه  لايخلا  ملاع  نكلو  ريوطتو .❈❈❈ ❈ ❈ ❈ ❈ ❈  مدقتلا  لصاوتو  اهئاشنإو ، ةعانصلا  هذه  ريوطت  ىلع  تدعاس  يتلا  نادلبلا  نم  اهريغو  نيصلاو  ةدحتملا  تايالولا  نع  الضف  ملاعلا  يف  ةعانصلاب  ةمتهمو  ةمدقتم  ةلود  ريثأتك  ملاعلا  لود  نيب  ىلوألا  ةبترملا  لتحت  يتلا  نابايلا ، يه  ةعانصلا  هذه  ريوطتو  مدقت  ىلع  تدعاس  يتلا  لودلا 
ةريبك ةيبعشب  ىظحي  يمينالاو  ةيزيلكنالاو  ةيبرعلا  لثم  تاغل  ةدعب  ىمسي  ينويزفلت  يمينا  روهظ  دعب  اصوصخ  ملاعلا ، يف  ةريبك  تاوطخ  ىطخو  يد  يف  يدلا  تاعيبم  يف  ددع  ربكا  نابايلا ، يف  امهريغو  ةكرحتملا  موسرلل  يوتو  يلبيج  ويدوتسا  همدقم  يفو  جاتنالا  ويدوتسا  لجسيو  نم  رثكأ  نم  نوكتي  يمينأ  ةعانص  لاجم  يف  ةديدج  تاروطت  جاتنإو  ريوطت  وه  يمينأ  لاز  امو  نآلا  هققح  ام  يف  مدقتلاو  روطتلا 
ةيعانص ةادأ  لك  عارتخا  ةداعإ  ةيفيك  نيبت  ةيعانص  ةادأ  لك  عارتخا  ةداعإ  ةيفيك  نيبت  ةيعانص  ةادأ  لك  عارتخا  ةداعإ  ةيفيك  نيبي  يذلا  ةيعانص ، ةادأ  لك  عارتخا  ةداعإ  ةيفيك  نيبي  نأ  .نوتس  روتكدلا  روطت  وه  يجولونكتلا  مدقتلاو  تاعارتخالاو  ةعانصلا  ةيمهأ  نع  ثيدحلاو  ءايميكلا  تسمل  يتلا  يمينألا  مظعم  ناو  يمينألا  نم  ديدعلا  يف  ترهظ  ةعانصلا  هذه  ةيمهأو  نابايلا  يف   ❈.CINC) رصعلا يف  تاعارتخالاو 

تايرفحلا نم  وكنيس  ظقيتسي  امدنعو  يئادبلا ، رصعلا  كلذ  يف  ةفورعم  ةثيدحلا  لئاسولا  لك  نكت  مل  ثيح  ًادج ، ًاطيسب  ةايحلاو  ةثيدحلا  ريغ  تاعانصلاو  ايجولونكتلا  مدقت  ناك  .لجر  همسا  ءيش  دجوي  ثيح ال  انرصع  نع  ادج  ةفلتخم  يرجحلا  رصعلا  يف  ناسنإلا  ةايح  ةقيرطلاو  يرجحلا ، رصعلا  يف  ثدحي  فيكو  عوضوملا  اذه  لوح  ةبيرغلا  ةصقلاو  نوتس  روتكدلا  نأ  ملعن  نحنو  يرجحلا ❈-❈-❈-❈-❈-❈ ❈❈
يهو اهدايطصاو  اهتدراطم  نم  لهسا  ةلهس  ةقيرطب  تاناويحلا  دايطصا  ىلع  هدعاست  قرط  داجيا  نم  وكنيس  تنكمتو  يرجحلا  رصعلا  يف  ةرفوتم  تناك  ةيعيبط  داوم  نم  هل  طيسب  لزنم  ءانب  نم  رانلا  ءانب  ىلع  لمعلا  أدبف  يرجحلا  رصعلا  يف  هفده  قيقحت  ىلع  هدعاست  داوم  راكتباو  فاشتكاب  هئاذح  بلاطو  رفصلا  نم  ةراضحلا  ءانب  وه  هينيع  مامأ  ًافده  ددحيل  نينسلا  فالآ  لبق  هيلع  ناك  ام  ىلإ  دوعت  ةبقح  دجوو 

وأ روخصلا  لكش  يف  يه  يتلاو  ةعيبطلا ، يف  ةدوجوملا  داوملا  يه  ماخلا  داوملاو  اهليكشت  ساسأ  يه  يتلاو  ةعيبطلا ، يف  ةدوجوملا  ماخلا  داوملا  تابلطتم  لك  ةثيدحلا ،  تاودألا  جاتنإ  نع  ثحبلا  أدب  ءايميكلا ،  يف  ءاكذلاو  هتاردق  ساسأ  ىلع  اروطت  رثكأ  تافاشتكا  ىلع  لمعلا  ةطيسبلا  رومالا  هذه  فاشتكا  دعبو  اهدولج  نم  سبالملا  ىلع  لوصحلا  كلذكو  اهنم  ماعطلا  ىلع  لوصحلا  نم  تنكمتو  خاخفلا  ةماقا 
ةماهلا تاعانصلا  نم  ديدعلا  يف  مدختستو  ىرخأ  نكامأو  راحبلاو  نيكاربلا  نم  ذخؤت  نأ  نكمي  ❈incostance بشخلاو ديدحلا  ماخو  طفنلا  لثم  ةيعيبطلا  دراوملا  نم  يتأت  ماخلا  داوملا  .ءانبلل  ءانب  داومك  وأ  ةراجتلاو ، ةعانصلا  يف  ةلغتسملاو  ةريفولا  مجانملا  نم  سانلا  اهجرختسي  ام  ةداعو  .اهنوقلخي  وأ  سانلا  اهجتني  ثيح ال  ةعيبطلا  يف  ةرفوتم  ماخلا  داوملا  وكنيس ❈ ❈ ❈-❈-❈-❈❈ ةعانص  يف  ماخلا  داوملا 

اهمدختست يتلا  ةماهلا  ماخلا  داوملا  لوحكلاو ❈ ❈ ❈ ❈ ❈ - ❈  كيرتينلا  ضمح  وكنيس - : اهمدختست  يتلا  ماخلا  ةداملا  هذه  نمو  رضاحلا ،  تقولا  ىلإ  يرجحلا  رصعلا  نم  ةراضحلا  ريوطت  يف  هدعاستس  يتلاو  اهب ،  ماق  يتلا  تاعانصلا  نم  ديدعلا  يف  ماخلا  ةداملا  هذه  وكنيس  تمدختسا  دقو  ايئزج ، ةزهجم  وأ  ةزهجم  ريغ  ةلاح  يف  يهو   Synco ىلع ةردقلا  جاتنإ  ىلع  ةردقلا  عم  دقوملا  ماس  ضمحو  يوق ،  وهو 
ماخلا داوملا  يه  لوحكلاو  كيرتينلا  ضمح  اهنودب  يتلا  ةيرجحتلا  اهيلع  ءاضقلا  نكمي  يتلاو ال  دعاسمك ، لوحكلا  مادختسا  اضيأو  رجحتلا  ىلع  ءاضقلا  ىلع  لمعي  يذلا  ةايحلا  لئاس  عينصتل  ًادج  مهم  ضرغل  وكنيس  اهمدختست  يتلا  نيجورتينلا  ديساكأ  مكارتل  ةجيتن  رفصألا  ىلإ  ليمت  ةميدقلا  تانيعلا  اهئاقن  ةلاح  يف  نوللا  ةميدع  ةرطخلا  .اهتاعانص  يف  وكنيس  لبق  نم  ةمدختسملا  ةيمهأ  رثكألا  ماخلا  داوملا  جاتنإ 
ةايحلا هايم  ةعانص  يف  ةيسيئرلا   , when mixed together with a certain percentage of life fluid that works to eliminate fossilization❈ ❈-❈-❈ ❈-siko-❈-sico-❈-siko-❈-sico-❈-sico-❈-sico-❈-s-sico-❈-s-❈-❈-s-siko-❈-❈-siko-❈-sico-❈-sico-❈-sico-❈-s-❈-sico-❈-❈-sico-❈-sico-❈-sico-❈-❈-❈-❈-sico-❈-❈-sico-❈-s-❈-❈-sico-❈-❈-sico-❈-❈-sico-❈-s-❈-❈-sico-❈-s-❈-❈-

❈-s-❈-❈-s-❈-❈-s-❈-❈-s-❈-❈-s-❈-❈-s-❈- Во многих отраслях промышленности он сделал, железо является природным элементом, найденным в природе и металла и имеет большое значение. اهمدختست ةريبك  ةيمهأ  تاذ  اهنأل  اهتاعانص  نم  ديدعلا  يف  وكنيس  اهمدختست  يتلا  ماخلا  داوملا  نم  ةدحاو  يهو  نيكاربلاو  روخصلا  يف  بلاغلا  يف  تاعانصلا  نم  ديدعلا  رشتنت 
ءزج جاتنإ  يف  ماخ  ماخ  ةدامك  يرجحلا  رصعلا  يف  وكنيس  هتمدختسا  ثيح  تاعانصلا  نم  ديدعلا  يف  مهم  ماخ  ةدامك  بهذلا  اهمدختسي  ةنيعم  نكامأ  يف  روخصلا  نم  ةقتشملا  ضرألا  ىلع  نداعملا  يلاع  بهذلا  ربتعت  امك  ًادج  يوق  قلأتو  ةعيبطلا  يف  دوجوملا  يئايميكلا  رصنعلا  وزولا  ❈❈❈ ❈-❈-❈-❈ بهذلا.يرور ضرم  جالع  نم  نكمتو  ضارمألا  عيمج  يفشي  يذلا  افليس  راقع  جاتنإ  يف  ماخ  ةدامك  وكنيس 
كلذل يرارحلا ، ددمتلل  ةضرع  نداعملا  لقأ  ضارتفا  بعصلا  نم  نكلو  هراهصنا ، ةطقن  عافترا  نم  مغرلا  ىلع  وأ  ادج  ةيلاع  ةقتوب  زيمتيو  بلصلا  عم  هتبالصو  هتناتم  نم  ديزيو  همادختسا  بعصي  رمأ  وهو  ةيندعملا ،  ةشهلا  ذالوفلا  وه  ةعيبطلا  يف  تدجو  ةيئايميكلا  رصانعلا  بهذلاب ❈ ❈ ❈ ❈ ❈ - ❈ زيمتت  يتلا  ةديدعلا  ايازملا  ببسب  لومحملا  فتاهلا  يف  لصوم  كلس  وه  ءزجلا  اذهو  لومحملا ، فتاهلا  نم  دحاو 

.ةريقفلا نم ❈❈ ❈ ❈ ❈ ❈  سفنلا  نع  عافدلا  جاتنإ  يف  اهمادختسا  نم  وكنيس  تنكمت  رجحلا ، اذه  اهب  عتمتي  يتلا  ةدحولاو  ةبالصلا  ببسب  ةداحلا  ءايشألا  جاتنإ  يف  ماخ  ةدامك  همدختسا  ثيح  ةيرفحلا ، نم  لومحملا .❈❈ ❈ ❈ ❈ ❈  فتاهلا  يف  غيرفتلا  بوبنأ  عينصت  يف  ماخ  ةدامك  همدختساو  راجحأ  لكش  يف  هيلع  رثع  نأ  دعب  فهكلا  لخاد  نم  هيلع  لوصحلا  دعب  بيبانألا  فيرصت  جاتنإ  يف  وكنيس  هتمدختسا 
بلاحطلا عم  هطلخ  دعب  ةفيذق  نم  هجارختسا  دعب  نوباصلا  جاتنإل  نيس  همادختسا  مت  ثيح  ةماهلا ، اهتاعانص  نم  ةدحاو  يف  ةيلوأ  ماخ  ةدامك  وكنيس  لبق  نم  تاعانصلا  نم  ديدعلا  يف  مويدوصلا  تانوبركلاو  نداعملا  لخدت  مادختسا  مت  امك  يعيبط ، لكشب  اهيلع  روثعلا  نكمي  يولقلا  ءاملا  يف  ضيبأ  قوحسم  لولحم  لكش  يف  دوجوم  مويدوصلا  رصنع  عم  نوبركلا  رصنع  لعافت  نم  دمتست  نأ  نكمي  يتلاو 

قوحسم لكش  يف  فوهكلاو  روخصلا  نيبو  ةبرتلا  يف  ةعيبطلا  يف  اهتيؤر  نكميو  نابوذلا  ضفخنم  لوحكلاو  ءاملا  يف  ةلوهسب  اهلح  كلذ  يف  امب  صئاصخلاو ،  صئاصخلا  نم  ديدعلا  يف  مويساتوبلا  تارتنب  زيمتي  مويساتوبلاو  نيجورتينلاو  نيجسكألا  نم  نوكتي  يذلا  يوضعلا ،  ريغ  حلملا  مهم  يئايميك  بكرم  وه  تارتن  مويتاتاب  ❈-❈-❈-❈-❈ ❈❈ مويساتوبلا تارتن  نوباصلا ❈ ىلع  لوصحلا  نم  نكمتو  ءارضخلا 
دورابلا جاتنإ  يف  ةبولطم  ماخ  ةدامك  وكنيس  اهمدختست  يتلا  ةعانصلا  يف  ماخ  ةدامك  مدختسيو  ضيبألا  حلملا   ❈neo وكنيسلا ماخلا  داوملا  ةعانص  بيلاسأ  نم  ❈❈ ❈-❈-❈-❈-❈Cing-❈ ، نم كيرتينلا  ضمح  وكنيس  عمج  ثيح  فهكلا  نم  تارطق  لكش  يف  طقسي  هدجو  يذلا  كيرتينلا  ضمح  لوأو  ماخلا  داوملا  ضعب  مادختساب  هدادعإ  نم  وكنيس  نكمتو  تايرفحلا ، ىلع  ءاضقلل  وكنيس  اهتعنص  يتلا  ةداملا 

اقيقد نوكي  نأ  بجي  هنأ  نم  وكنيس  رذحو  هب  صاخلا  كيرتينلا  ضمح  فصو  فج ، نأ  دعبو  ةيلاع  ةرارح  ةجرد  يف  هنيخست  كلذكو  عيباسأ ، ةثالث  ةدمل  ريمخت  اهلعجو  بنعلا  رصع  نأ  دعب  هيلع  لوصحلا  نم  وكنيس  نكمتو  طيلخلا  يف  ادوجوم  نكي  مل  اذإ  ةعرسب  تايرفحلا  ةلازإ  عيطتسي  هنأ ال  دجو  هنأ  عم  هلوحك  نم  ةنيعم  ةبسن  طلخف  ةيرفحلا  ءاغلإ  نم  نكمتي  مل  هنأ  دجو  هنكل  علبلا ، رئاط  ىلع  كلذ  لواحو  فهكلا ،
ساسأ يه  ةرشقلا  نوكت  ثيح  دورابلا ، ةعانص  مهأو  ةفيذقلا  نم  وكنسلا  اهصلختسا  يتلا  مويساتوبلا ، تارتن  يه  اهجاتنإ  يف  ةيسيئرلا  ماخلا  ةداملا  نكلو  ةيساسأ ، داوم  ثالث  مادختساب  اهدادعإ  نم  وكنيس  تنكمت  ثيح  ةيرانلا ، ةحلسألا  جاتنإ  يف  ةيسيئرلا  ةداملا  يه  دورابلا  جاتنإ  يف  وكنيس  ةقيرط  نأ  فورعملا  نمو  رايتخا  يف  أطخ  كانه  ناك  اذإو  ءيش ، يأ  نم  للقي  وأ  ديزي  ثيح ال  ةدام  لك  ةبسن  رايتخا  يف 

يئابرهكلا دلوملا  جتنأ  .هيلع  ءاضقلاو  ساكوست  ةبراحمل  يران  حالس  ىلع  لوصحلل  دورابلا  عنص  دارأ  ةفاجلا  وكنيس  طسو  يف  دورابلا  لعتشي  نأ  نكمي  ثيح ال  ءاملا ، نم  ةفاج  ةئيب  يف  لمعي  دورابلا ال  نأ  ةيمهأ  نم  وكنيس  ترذحو  ثالثلا ، ةيساسألا  داوملا  هذه  نم  دورابلا  جاتنإ  نم  وكنيس  تنكمت  هلاعشإ ، ىلع  ةدعاسملاو  دورابلا  جاتنإل  ةيرورضلا  داوملا  نم  امهو  يتابنلا ، محفلاو  تيربكلا  عمو  .ةطلتخملا  داوملا 
لصح نأ  دعبو  ةفيعض  هيف  بذجلا  ةوق  نكل  يرجحلا ، رصعلا  يف  ًاعويش  رثكأ  يعيبطلا  سيطانغملا  ناك  ثيح  ًادج ، ةيلاع  ةرارح  ةجرد  تاذ  ةقرحم  نرف  يف  ديدحلا  نيخست  نم  هيلع  لوصحلا  نم  نكمت  يعانص ، سيطانغم  يهو  هجاتنإ ، يف  ةيسيئرلا  ةداملا   synco طبر اهطبرو  يرئاد  لكش  ىلع  لوصحلل  ةقرحملا  نرف  يف  نيصرقلا  نيذه  باذ  نأ  دعب  ساحنلا  نم  نيريبك  نيصرق  عنص  سيطانغم ، ىلع 

ناك يلاتلابو  ةقاطلا ،  ريودتل  ةعرسلا  سفنب  نوكتل  نيصخش  جاتحي  ةنصارقلا  يرجحلا  رصعلا  يف  ةثيدح  تاودأ  دجوت  هنألو ال  لمعلل ،  ةطلسلا  ريودت  ةداعإ  ىلإ  ةجاحب  نينثا  ةنصارقلا  هذهو  ضعبلا ،  اهضعبل  سيطانغملا   Cinco وكنيس تنكمت  ةيجاجزلا  تاراودلا  عم  داوملا  طلخ  لالخ  نم  لعافتلا  ءارجإل  ربتخملا  تاودأ  جاتنإ  يف  ةماه  ةدامك  جاجزلا  وكنيس  ىقلت  جاجزلا  جاتنإ  يف  .دلوم  ىلع  لوصحلا  ىلع  ةرداق 
ةقيرطلا يف  هريجفت  يف  دعاس  يذلا  ميدقلا ، ديسلا  نم  ةدعاسملا  وكنيس  بلط  ضيموو ، ةراهم  ىلإ  جاتحت  ةيلمعلا  نأل  راجفنالا  يف  وكنيس  لشف  اهرجف  مث  دربلا ، يف  اهكرتو  ةصاخ  بلاوقب  هبرض  مث  ةيلاع  ةرارح  ةجرد  دنع  نخست  مث  نيجعلا  لكش  ذخأتل  ةوقب  هنم  تاقريلاو  اهلسغ  مث  وكنيس  اهتعمج  ثيح  فوهكلا  يف  عقت  يتلا  ايارملا  لامرلا  نم  نيعم  عون  وهو  ماخلا  جاتنإلا  مادختساب  جاجزلا  ىلع  لوصحلا  نم 

هذه طلخ  وكنيس  يرجحلا  رصعلا  يف  ةريبك  ةبوعصب  هعمجو  ءاودلا  اذه  ىلع  لوصحلل  داوملا  نم  ريثكلا  ىلإ  جاتحا  امك  ادج ، ماس  ضمح  يهو  ةكيتيربكلا ، هايملا  نويع  نم  هيلع  لصح  داكلاب  يذلا  كيتيربكلا ، ضمح  عمجل  اضيأ  ةبولطم  هتعانص  يف  ىلوألا  ةداملا  ناك  ديدحلا  نكلو  تاعانصلا ، نم  ديدعلا  نم  ءزج  يه  يتلا  ةيديدحلا ، هتعانصو  .جاجزلا  جاتنإ  دعب  ربتخملا  تاودأ  ىلع  لوصحلا  نم  نكمتو  ةيحصلا 
يرور ضرم  جالع  ىلع  ارداق  ناك  هنكل  ءاودلا ، اذه  عم  طقف  سيل  اهجالع  نكمي  ةيوئرلا  يرورلا  ضرم  نوكي  نأ  تسيل  ةلكشملاو  ةلوسبك  يف  اهعضوو  قوحسم  حبصأ  ىتح  ةيربتخملا  تاودألا  يف  داوملا   only.❈  ، ةعانصلاو ءايميكلا  نع  بلاغلا  يف  ثدحتت  يتلا  .نوتس  روتكدلا  ريوطت  يف  ةميق  اضيأ  مهيدل  نكلو  ةيقيقحلا ، ةايحلا  ةيمهأ  رهظي  ماخلا  طقف  سيل  يمينأ ❈-❈-❈ ❈-❈-❈❈  يف  ماخلا  داوملا  ةيمهأ 
ماخلا نيجورتينلا  ضمح  نم  اهيلع  يوتحت  يتلا  تايرفحلا  ىلع  ءاضقلا  ىلع  لمعي  يذلا  ةايحلا  لئاس  يه  ماخلا  ةداملا  ً.ايئزج  ةزهجم  وأ  ةزهجم  ريغ  ةيالولا  يف  يهو  بشخلاو  ديدحلا  ماخو  طفنلا  لثم  ةيعيبطلا  دراوملا  نم  ماخ  داوم  ةعيبطلا  يف  ةريثك  نكامأ  نم  ماخلا  داوملا  نم  ريثكلا  وكنيس  تقلت  ثيح  اهعمجم ، لوخدل  ةيساسأ  ماخ  داوم  ىلإ  ةعانص  لك  جاتحت  ثيح  ةعانصلا  ةعانص  نوكت  نأ  نكمي  الو 
دوجو بلطتيو  اهمدقتو  ةراضحلا  ءانب  يف  ةيرورضلاو  ةديفملا  تاعانصلا  ًاصوصخ  رضاحلا ، ىلإ  يرجحلا  رصعلا  نم  لصو  ناسنإلا  نأ  تاعانصلا .❈ ❈❈❈ ❈ ❈ ❈ ❈  هذه  يف  اهرودو  ماخلا  داوملا  ةيمهأ  لضفب  تاعارتخالاو  تاعانصلل  ةيقيقحلا  ةميقلا  نم  روطتلا  اذه  انل  رهظيو  هنم  ءزج  وه  ماخلا  داوملا  نم  عورفلا  هذه  لكو  يويلخلا  فتاهلا  جاتنإ  لصو  ىتح  جاجزلا ، كلذكو  نوباصلاو  دورابلا  ىقلتو  لوحكلاو ،

ةثيدحلا داوملاو  ةيرورضلا  داوملا  فاشتكاو  نادلبلا  ةيمنت  يف  ايسيئر  ارود  ةعانصلا  بعلت  سكعلا ، وأ  دالبلا  ىلإ  ةلماعلا  ىوقلا  بذج  يف  ًارود  بعلي  روجألا  ىوتسم  نأ  امب  هسفن  دلبلا  يف  ةءافكلا  يف  صقنلا  اذه  كانه  ناك  اذإ  دالبلا ، جراخ  نم  تاءافكلا  نم  ةعومجم  ىلإ  يدؤي  دق  امم  ةءافكلاو ، ةربخلا  ضعب  ىلإ  جاتحي  اهضعبو  ةعانصلا ، عون  ىلع  دمتعي  ةعانصلل  ةلامعلا  رفاوت  ناك  اذإ  ةلماعلا ، ىوقلا  نم  ريبك  ددع 
، ملاعلا لود  عيمج  يفو  هتاذ  دح  يف  نوكي  نأ  بجيو  رشتني  اهررض  نكلو  دحاو ، صخشب  رضت  الو  اهروطتو  دالبلا  مدقت  قوعت  يتلاو  رشبلاب ، ةراضلا  ةروظحملا  تاعانصلاو  داوملا  جاتنإ  ةصاخ  دالبلا ، بناج  نم  .ةنمآ  ريغ  ةعانص  نكت  مل  اذإ  تاعارتخالاو ❈-❈-❈-❈-❈- ❈❈ تاعانصلا  بويع  اذه ❈  دجمو  نوتس  روتكدلا  ريوطت  يف  ادج  اماهو  ايباجيإ  ارود  تبعلو  ةيعانصلا  اهتيمنت  ززعتو  دالبلا  ىلع  عفنلاب  دوعت  يتلا 
، ةعانصلا دوجو  نود  نم  ةايحلا  يف  رمتست  نأ  نكمي  ناسنإلا ال  ةايح  يف  ًاريبك  ًارود  بعلت  يتلا  ةديفملا  ةيواميكلا  تاعانصلا  .صاخ  لكشب  ايباجيإ  نوكيس  لاحلا ، ةعيبطب  تاعارتخالاو ،❈ ❈ ❈ ❈ ❈  ةعانصلا  يف  ييأر  ثيدحلا ❈❈❈ رصعلا  ىلإ  رفصلا  نم  ةراضحلا  ريوطت  يف  مهاستس  اهلك  اهنكلو  قالطإلا ، ىلع  ةدئافلا  ةميدع  وأ  ةيرورض  ريغ  ةعانص  رهظت  نوتس ال  روتكدلا  ريوطت  يفو  هجاتنإ  فقو  بجي  كلذل 

ريبك لكشب  انتدعاس  دقو  ادج  مهم  تاعارتخالاو  ةعانصلا  يف  ييأر  تالآلا  صقن  ببسب  يرجحلا  رصعلا  يف  ةايحلا  يف  ةريبك  تابوعص  نم  ىناع  صخشكو  رصعلا  اذه  يف  ةعانصلا  ةيمهأل  ًاضيأ  مت  روطتلا  اذه  نأ  امك  ًادج ، مهم  نوتس  روتكدلا  رود  ريوطت  يف  عارتخالاو  ةعانصلا  رودو  ناسنإلا  هبذجي  يذلا  دهجلاو  بعتلا  نم  دحلا  ىلع  دعاست  ةلماع  ةوق  انل  ترفوو  تاهجلا  عيمج  نم  ةيمويلا  انتايح  يف  انتدعاس  ثيح 
ةحفصلا 2 2 يحاونلا .❈❈ ❈ ❈ ❈ ❈  عيمج  يف  ةيعامتجالاو  ةيراضحلا  ةيمنتلا  يف 
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