
ومستتانايبةسايس

ةقيثولاتامولعم

ةسايسلاصخلم

لوصأيهةلصتملاةزهجألاةطشنأوةيكذلاومستتامدخيفنيكرتشملاةطساوباهؤاشنإمتيتلاتانايبلاومستليئيبلاماظنلالخادتانايبلاةرادإلدعاوقلارفوتوومستتانايبةسايسيههذه

ماظنلايفكراشملكلمحتيمادختسالاءوسنمةيصخشلاتامولعملاةيامحوةيليغشتلاةطشنألاوةيساسألافئاظولاىلعظافحللبسانملكشباهترادإبجيوومستليئيبلاماظنللةيسيئرتانايب

نمتانايبلاةرادإءوسيدؤيدقءاضتقالابسحعاطقلاتانايبتاسايسكلذيفامب،ةينطولاتانايبلانيناوقوتاسايسو،ةسايسلاهذهبمازتلالالالخنمتانايبلاةياعرةيلوؤسمومستليئيبلا

ومستليئيبلاماظنلايفةيلاتلاتانايبلاتالاجملطباوضةسايسلاهذهنمضتتتابوقعىلإومستتامدخيمدقملبق

ةمكوحلا

تانايبلاقوقحوةيكلم

تانايبلاىلعذاوحتسالا

اهتكراشموتانايبلامادختسا

تانايبلاىلالوصولا

تانايبلابظافتحالا

تانايبلاةدوج

تانايبلاريياعم

تانايبلالقنةيلباق

رشنلاوعبطلاقوقحراعشإ

نملكشيأباهنمءزجيأوأةقيثولاهذهمادختساوأخسنةداعإزوجيالةظوفحمقوقحلاعيمجرطقةموكح،تالاصتالاوتالصاوملاةرازولبقنمةظوفحمرشنلاوعبطلاقوقح

ةرازولانمحيرصيباتكنذإنودبلاكشألا

ةغللاتابلطتم

يلاتلاوحنلاىلعةقيثولاهذهيفيرايتخاو،دق،هبىصومريغ،هبىصوم،يغبنيال،يغبني،بجيال،بجيةيسيئرلاتاملكلارسفت

ةسايسلليرورضبلطموهفيرعتلانأةملكلاهذهينعتبجي

ةسايسلليرورضرظحوهفيرعتلانأةرابعلاهذهينعتبجيال

فلتخمقايسرايتخالبقةيانعباهتعجارموةلماكلاراثآلامهفبجينكلو،نيعمدنبلهاجتلةنيعمفورظيفةهيجوبابسأدجوتدقهنأينعت،هبيصومةفصلاوأةملكلاهذهيغبني

ةساردوةلماكلاراثآلامهفبجينكلو،ًاديفمىتحوأًالوبقمنيعملاكولسلانوكيامدنعةنيعمفورظيفةهيجوبابسأدجوتدقهنأهبيصومريغةرابعوأةرابعلاهذهينعتيغبنيال

فينصتلااذهعمهفصومتكولسيأذيفنتلبقةيانعبةلاحلا

اًقحيرايتخادنبلانأينعت،يرايتخاةفصلاوأةملكلاهذهدق

ةيرايعملاعجارملا
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ةيمالعإلاعجارملا

تايوتحملا

ومستتانايبةسايس

ةقيثولاتامولعم

ةسايسلاصخلم

رشنلاوعبطلاقوقحراعشإ

ةغللاتابلطتم

ةيرايعملاعجارملا

ةيمالعإلاعجارملا

تايوتحملا

ةماعلاومستتاسايستافيرعتةمئاق

ةمدقم

ومستةيكذلارطق

ومستتانايبةسايس

لاثتمالا

تانايبلاةسايسطباوض

ةمكوحلا

تانايبلاقوقحوةيكلم

تانايبلاىلعلوصحلا

تانايبلاةكراشمومادختسا

تانايبلاىلإلوصولا

تانايبلابظافتحالا

تانايبلاةدوج

تانايبلاريياعم

تانايبلالقنةيلباق

ةماعلاومستتاسايستافيرعتةمئاق

رطقةلوديفنيناوقيأعمضراعتتاهنأىلعاهريسفتبجيالو،ةرورضلادنعيقايسحوضوريفوتلةماعلاومستتاسايسيفةمدختسملافيراعتلاةباتكتمت

تانايباهنوكنعفقوتتلماكلكشباهتيوهءافخإمتيتلاةيصخشلاتانايبلاكرتشملاةيوهديدحتيئاهنلكشبعنمتةقيرطبةيصخشلاتانايبلارييغتاهيفمتييتلاةيلمعلاةيوهلاءافخإ
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ةيصخش

تاليلحتلاتانايب

ومستةمظنأيفثحبلاوأورارقلاذاختامعدلةمدختسملاتانايبلاعمجىلإريشت

تاعاطقلاتاصنم

ةيزكرملاومستةصنم

ةيزكرملاةصنمللةيليلحتلاتانايبلا

ةيزكرملاومستةصنموومستماظنيفثحبلاوأورارقلاذاختامعدلاهمادختسامتييتلاةجلاعملاوأةيلوألاتانايبلانمةعومجمىلإريشت

ةقفاوملا

مهبةصاخلاةيصخشلاتانايبلاةجلاعميفمكحتلاىلعنيرداقدارفألانييعيبطلاصاخشألانوكينأبجيهتانايبةجلاعملجأنمكرتشملانمةيرحبمدقمو،دكؤمقافتايهةقفاوملا

ةددحمةددحمةجلاعمةيلمعىلع،يباتكلكشبةحارصهديكأتمتييذلا،مهتقفاومىلعلديامم،ةحيرصةقفاومنومدقيةرورضلادنعوومستليئيبلاماظنلالخاد

ةكرشلاتانايب

تانايبلاو،ةكرشلاتانايبو،نيفظوملاتانايبرصحلااللاثملاليبسىلع،لمشتنأنكميومستتامدخمدقمةكرشفئاظوليغشتلالخنماهيلعلوصحلامتيتانايبيهةكرشلاتانايب

كلذىلإاموماظنلابةصاخلانيوكتلاتانايبوجتنملاتانايبوقفارملاتانايبو،ةيلاملا

تانايبلاةكراشمةيقافتا

تانايبلالدابتلثلاثفرطكيرشوأينطولاةمدخلاكلاموومستةمدخمدقمنيبةيدقاعتلاتايقافتالالاكشأنملكشىلإريشت

تانايبلالوؤسم

تانايبلاقوقحنعةلءاسملاوتانايبلاةرادإنعلوؤسملاومستةمدخمدقمةمظنملخادرودلاىلإريشي

تانايبلالقنةيلباق

ةيكذلاومستتامدخوأنيفلتخملاومستةمدخيمدقمربعهبةصاخلاةيصخشلاتانايبلالقنلدرفلليساسألاقحلاىلإريشت

تانايبلاكلام

اهنعًالوؤسمنوكيوهتانايبكلتمييذلا،كرتشملاوهتانايبلاكلام

تانايبلاةيكلم

ةسايسوتانايبلالوصأليعرشلاكلاملالوحتامولعمرفوتوددحتيهوتانايبلارصانعنمةعومجموأدحاورصنعىلعةلماكةرطيسوةينوناققوقحكالتماةيلمعيهتانايبلاةيكلم

تانايبلاكلاماهذفنييتلاعيزوتلاومادختسالاو،ذاوحتسالا

تانايبلاقوقح

كلذيفامب،ةيكذلاومستتامدخليغشتوءادألومستتانايبمادختسادنعومستتامدخيمدقماهبموقييتلااهبحومسملاتاءارجإلانمةعومجمنمتانايبلاقوقحنوكتت

تانايبلاىلعلوصحلا

تانايبلاةجلاعم

تانايبلاليلحت

تانايبلانيزخت

تانايبلالييستوأةكراشم

تانايبلافالتإوأفذح

تانايبلاردصم

تانايبلانمةنيعمةعومجمىلعهنملوصحلامتييذلانايكلاوأدارفألاىلإتانايبلاردصمريشي

زاهجلاتانايب

يلحملانيزختلاوأ،تبيركسافاجوأ،طابترالافيرعتفلموأ،نالعإلاةمالعوأ،لسكبلاةمالعوأ،بيولاةراشإوأ،تنرتنإلالوكوتوربناونعنماهعمجمتيتلاتانايبلاعيمجىلإريشت

لصتمرخآقيبطتوأزاهجوألاوجفتاهزاهجوأ،بيوحفصتموأ،نيعمرتويبمكزاهجنموأ،ىرخأةليسويأبوأتايجمربلاوأ

ءايشألاتنرتنإ

ةصنموأوعاطقلاتاصنمىلإةكبشلاربعتانايبلالقنىلعةردقلابديرفلكشبهفيرعتمتيو،ةيمقرلاوةيكيناكيملاتالآلاو،ةطبارتملاةبسوحلاةزهجأنمماظنوهءايشألاتنرتنإ
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ةيزكرملاومست

فيرعتلاتانايب

،تانايبلارشنوةجلاعميفتاءافكلاةدايزىلعدعاستو،ومستليئيبلاماظنلايفتانايبلاةداعإةيلباقنمضتوومستتانايبنعةيفاضإتامولعميطعتوفصتتانايبلانمةعومجمىلإريشت

تافينصتلاوسيماوقلاو،تانايبلاتاجولاتكمادختسابةطاسبرثكأولهسأةيساسألاتانايبلاةرادإلعجتيلاتلابو

ةمدخلاوحنةهجوملاةينبلا

ةكرتشملاصتاريياعمتاهجاولاهذهمدختستةمدخلاتاهجاوربعمادختسالاةداعإلةلباقتايجمربلاتانوكملعجلةقيرطددحيميمصتلانمطمنيهةمدخلاوحنةهجوملاةينبلا

ةرملكيفقيمعلماكتءارجإىلإةجاحلانودةديدجتاقيبطتيفةعرسباهجمدنكميةقيرطب

ةينطولاتانايبلا

ىرخأعاطقتامدخوةكرتشمتامدخمدقتوومستليئيبلاماظنلايفةيجراخلاةينطولاتامدخلايفتانايبلاىلإريشت

ةينطولاةمدخلاكلام

ةينطولاةيجراخلاتامدخلاييفتاصنملاوتامدخلاكلامىلإريشي

ةكبشلاتانايب

ومستليئيبلاماظنلالخادلصاوتلاولاصتالانمةزهجألانكمت،ةزهجألاوتاصنملانيبةكبشيأوتاصنملانيبةكبشيأيفنيوكتلاتانايبىلإريشت

تايلمعلاتانايب

نمألاتايلمعوتاصنملاتايلمعونيكرتشملاةرادإلةيلاتلاومستةمظنأيفةبولطملاةيليغشتلاتانايبلاىلإريشت

ومستمكحتزكرم

ومستليئيبلاماظنلانمأةرادإ

ومستليئيبلاماظنلاتايلمعةرادإ

ةحوتفملاتانايبلا

عارتخاتاءاربوأ،رشنوخسنقوقحوأ،ةينفقئاوعنودبةيرحبتانايبلالدابتنامضلومستليئيبلاماظنلالخاددمتعملاوةحوتفملاتانايبلاةسايسيفددحملاةحوتفملاتانايبلاجهنىلإريشت

ىرخأمكحتتايلآوأ

ةحوتفملاةهجاولا

ىلعيوتحييذلاقيبطتلاعمةهجاولمعلجمانربنمرثكأدوجواًضيأينعتاهنإف،تايجمربلاةلاحيفةيراجتلاةمالعلانعرظنلاضغبرخآنوكمبنوكمطبرلةماعةيسايقةهجاوىلإريشت

هيلإلوصوللةلوهسبجمانربلاةباتكنكميهنأوأةحوتفمةهجاو

ةحوتفملاريياعملا

ينقتلاعمتجمللًاناجماهتحاتإواهرشنمتيمثةيمسرةئيهلبقنماهديحوتمتييتلاتافصاوملانمةعومجمىلإريشت

ةيصخشلاتانايبلا

صخشلاىرخألاتانايبلانمةعومجملالخنموأاهسفنةيصخشلاتانايبلالالخنمامإلوقعملكشباهديدحتنكميوأةقيقدةروصباهديدحتنكمييتلادرفلايعيبطلاصخشلاتانايب

ىلإوأتنرتنإلاربعفرعموأعقوملاتانايبوأ،فيرعتلامقروأ،مسالالثمفرعمىلإعوجرلادنعةصاخ،رشابمريغوأرشابملكشب،هديدحتنكمييذلاصخشلاوهديدحتلللباقلايعيبطلا

يعيبطلاصخشلاكلذلةيعامتجالاوأةيفاقثلاوأ،ةيداصتقالاوأ،ةيلقعلاوأ،ةينيجلا،ةيجولويسفلاوأ،ةيئايزيفلاةيوهللقيقدلكشبددحمرثكأوأدحاولماع

جاتنإلا

تائيبلانمضيقنلاىلعوهوثراوكلادعبتانايبللةيحلاةداعتسالاوجاتنإلالبقامتائيبلمشياذهونيكرتشملاىلإةيحةمدخمدقتيتلاومستماظنتانايبوأوماظنوأو،ةئيبىلإريشي

ةيحلاتامدخللاهمادختسامتياليتلاريوطتلاوأرابتخالالثمةيجاتنإلاريغ

ةجلاعملا

نعحاصفإلاوأ؛مادختسالاوأ؛ةراشتسالاوأ؛عاجرتسالاوأ؛رييغتلاوأفيكتلاوأ؛نيزختلاوأ؛ميظنتلاوأ؛ليجستلاوأ؛عيمجتلالثم،تانايبلاىلعاهؤارجإمتيتايلمعةعومجموأةيلمعيأ

ةيئاقلتلالئاسولاىلعرصتقتالوتانايبلافالتإوأوحموأ،رظحوأ،تانايبلاجمدوأقيفوتوأ؛تانايبلاةحاتإوأرشنوأ،لاسرإقيرط

ظافتحالالودج

تانايبلابظافتحالابناوجنماهريغو،ةدمتعملاوةددحملاظافتحالاةرتفقيبطتومهفلهستةقيرطبتانايبلاعاونأةمئاقىلإريشي

ظافتحالاةدم

اهنميئاهنلاصلختلالبقةنيعمومستتانايبباهيفظافتحالابجييتلاظافتحالالودجيفةددحملاةينمزلاةدملاىلإريشت
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عاطقلاةصنملةيليلحتتانايب

عاطقلاةصنميفثحبلاوأورارقلاذاختامعدلاهمادختسامتييتلاةجلاعملاوأةيلوألاتانايبلانمةعومجمىلإريشت

تامدخلاتانايب

ةطشنأو،ةمدخلامادختساليخيراتلالجسلاو،تاقيبطتلاتانايبةلثمألالمشتنيكرتشملاوأةيكذلاةزهجألابةقلعتملاومستةمظنأيفاهنيزختواهئاشنإو،اهعمجمتييتلاتانايبلاىلإريشت

كلذىلإامو،عقوملاوةكرحلاتانايبو،تالماعملاتالجسو،طابترالافيرعتتافلمو،ثحبلا

كرتشملا

نيكلهتسمةرابعبمهيلإراشيدقنايحألاضعبيفومستليئيبلاماظنلالبقنممهقيثوتمتيثيحكارتشالاةيلمعلالخنمةيكذلاةيكذلاومستتامدخنومدختسيدارفأوأتامظنم

ومستتانايب

ومستليئيبلاماظنلالمعوليغشتلومستةمظنألخاداهتجلاعمواهنيوكتواهؤاشنإواهيلعلوصحلامتييتلاومستتانايبجذومنيفةددحملاةيلاتلاتانايبلاعاونأىلإريشت

ةيصخشلاتانايبلا

زاهجلاتانايب

ةكبشلاتانايب

تامدخلاتانايب

تاليلحتلاتانايب

تايلمعلاتانايب

ةينطولاتانايبلا

ثلاثلافرطلاتانايب

ومستليئيبلاماظنلا

ومستليميهافملاططخملايفىلإعوجرلاومستعمةقفاوتمةيراجتةمالعلمحتوأةيزكرملاومستةصنمهذهبةلصتمامإةيكذلاومستتامدخيأوةيكذلارطقومستةصنمهذه

ومستماظن

ومستليميهافملاططخملانمةيلاتلارصانعلانميأىلإريشيوةمدخلامدقمىلإكولممماظنوه

ةيكذلاومستتامدخنميأ

وتاصنملانيبتاكبشيأ

عاطقلاتانايبتاليلحتتاصنم

ةيزكرملاتانايبلاتاليلحتتاصنم

ةزهجألاوتاصنملانيبتاكبشيأ

ةيكذةزهجأيأ

ومستمكحتزكرم

ومستليئيبلاماظنلانمأةرادإ

ومستليئيبلاماظنلاتايلمعةرادإ

ومستلةيكذلاةمأللةيميظنتلاةئيهلا

اهقيبطتوةسايسلاهذهعملاثتمالاوةبقارمو،ثيدحتو،ةرادإو،جيورتو،ةغايصنعةلوؤسميهوومستليئيبلاماظنلامظنتورطقةلوديفةدجاوتمةهجيه

ومستتامدخمدقم

لثتمملاونمآلاهليغشتنعةلماكلاةيلوؤسملالمحتييذلاو،ومستماظنمدقموكلاموه

ةيكذلاومستتامدخ

،يعامجلكشبومستليئيبلاماظنلايفلمعتيتلاوةوجرملاةجيتنلانيكمتوأةددحمةلكشملحل،ةددعتمتايجولونكتوأةدحاوايجولونكتنمديفتست،ةينطوتامدخيهةيكذلاومستتامدخ

رطقةلودبةلصلاتاذتامدخلاقيسنتوليصفتىلعزكرت

ثلاثلافرطلاتانايب

ومستليئيبلاماظنلاجراختامدخوأةمظنأنعةئشانلاةيجراخلاتانايبلاىلإريشت

ثلاثلافرطلاءاكرش

ومستتامدخيمدقملثلاثلافرطلاتانايبجلاعتيتلاومستليئيبلاماظنلاجراخثلاثلافرطلاتاهجتانايكىلإريشت
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ةمدقم

ومستةيكذلارطق

عمجىلعةردقلاىلعلماشلادهجلااذهتايساسأدمتعتةيولوألاتاذتاعاطقلاريعنينطاومللةيكذتامدخميدقتلتايجولونكتللةركتبملاتاقيبطتلانمةدافتسالاىلإةيكذلارطقجمانربفدهي

تامدخءانبلةفلتخمةلعافتاهجلبقنمهليلحتوكلذةجلاعممتيمثةددحملاحئاوللاودعاوقلانمةعومجمنمضلامعألاةدايروراكتبالازيفحتلاهحتفواهتكراشمو،ةمخضلاتانايبلاةرادإو

ىلعيسيئرلكشبزيكرتلاعمةيكذلارطقجمانربريوطتعفدوةلعافلاتاهجلافلتخمربعدوهجلاقيسنتلينطولاىوتسملاىلعومستةمكوحميمصتمت،وحنلااذهىلعةركتبمتاقيبطتو

ةيقفاوتلانامضوةنورملاءانبوةءافكلانامض

راكتبالاوايجولونكتلانمةدافتسالاو،ةموكحلاوأتاكرشلاوأ،صاخشألاةفدهتسملاومستتايصخشهجاوتيتلاةروطتملاتايدحتلاىلعبلغتللةممصمتامدخيهةيكذلاومستتامدخ

ةمالسلاتاجايتحاةيبلتو،هيفرتلاوأةحارلاريفوتىلعزكرتنأنكميامكةيئيبلاوةيداصتقالاوةيعامتجالاوةيرشبلاةيمنتلاىلعزكرتوةيولوألاتاذتاعاطقلالمشتةيكذلاومستتامدخ

ةماعلاتامولعملانماهيلعءانبلامتييتلاتامولعملاعونحوارتينأنكمي،يلاتلابيموقلانمألاو

ةسايسلاهذهقايسيفومستليئيبلاماظنلاهاندأططخملاحضويهعمتالعافتلاو،ومستليئيبلاماظنلاةسايسلايطغت

ةسايسلاهذهقاطننمضطقفةيلاتلارصانعلاعقت

ماعلايئيبلاماظنلا

يئاهنلامدختسملليئيبلاماظنلا

تامدخلليئيبلاماظنلاوةيكذلاومستتامدخ

ةصاخلاوةماعلاتاكبشلاو،تاسسؤملاتاكبشربع،ةيسيئرلاةصنملانمةكبشلاتالاصتا

عاطقلاتاصنمعاطقلاتانايبتاليلحتتاصنم

ةيزكرملاومستةصنمومستتانايبتاليلحتلةيزكرملاةصنملا

ةيكلسالوأةتباثتاكبشربعامإ،ةكبشلاربعءايشألاتنرتنإ

ءايشألاتنرتنإةزهجأليئيبلاماظنلا

هالعأوةيزكرملاومستةصنمعملصتتيتلاةينطولاةصنملاتامدخلليئيبلاماظنلا

ومستنمأةرادإليئيبلاماظنلا
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ومستتايلمعليئيبلاماظنلا

ومستتانايبةسايس

ومستليئيبلاماظنلايفاهبظافتحالاواهعمجو،اهءاشنإو،اهجاتنإمتييتلاةيلاتلاومستتانايبىلعةسايسلاهذهقبطنت

ةيصخشلاتانايبلا

زاهجلاتانايب

ةكبشلاتانايب

تامدخلاتانايب

تاليلحتلاتانايب

تايلمعلاتانايب

ةينطولاتانايبلا

ثلاثلافرطلاتانايب

ةكرشلاتانايبىلعةسايسلاهذهقبطنتال،كلذىلإةفاضإلابومستنمأةسايسيفاهديدحتمتدقطباوضلاهذهنأثيح،ةيصخشلاتانايبللطباوضلاةفاكحيرصلكشبةسايسلاهذهرفوتال

مهبةصاختانايبةسايسومستةمدخيمدقماهلأشنينأيغبنييتلا

كلذيفامب،ةلماكلاتانايبلاةايحةروديطغتوةحوتفملاتانايبلاةسايسوتالاصتالاوتالصاوملاةرازوبةصاخلاةيلاحلاتانايبلاةرادإةسايسىلإةسايسلاهذهدنتست

تانايبللةماعلاةرادإلاةمكوحلا

نيرخآللتانايبلاقوقحرفويوتانايبلاكلمينمتانايبلاقوقحوةيكلملا

ومستليئيبلاماظنلاىلإاهلوخدوأتانايبلاىلعلوصحلامتيفيكتانايبلاىلعلوصحلا

اهتكراشموتانايبلامادختسامتيفيكتانايبلاةكراشموتانايبلامادختسا

لوصولاريفوتمتيفيكو،تانايبلاىلإلوصولاقحهيدلنمتانايبلاىلإلوصولا

اهبظافتحالاةدمو،اهبظافتحالابجييتلاتانايبلايهامتانايبلابظافتحالا

تانايبلاةدوجنامضلةديجلاتاسرامملاتانايبلاةدوج

تانايبلاريياعمدامتعاوأءاشنإجهنتانايبلاريياعم

رخآىلإماظننمتانايبلالقتنتفيكتانايبلالقن

ومستلةيكذلاةمأللةيميظنتلاةئيهلالبقنمهذهومستةسايسميظنتمتي

ةفلتخملاتانايبلارداصمنمتانايبلاىلعلوصحلاىلعءوضلاطلسيو،ةسايسلاهذهقايسيفتانايبلليئيبلاماظنلاحضويهاندأططخملا
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لاثتمالا

ومستتامدخيمدقمعيمجىلعبجي

ةيكذلاةمأللةيميظنتلاةئيهلاتاهيجوتلاًقفومظتنملكشبوومستليئيبلاماظنلايفلمعلالبق،كرتشملاىلإةيكذلاومستتامدخميدقتوأومستماظنليغشتدنعةسايسلاهذهللاثتمالا

ومستل

ومستليئيبلاماظنلايفلمعلالبق،ثلاثلافرطلاكيرشلبقنمهليغشتوأهتنايصمتييذلاءاوسومستماظنبناوجعيمجىلعةسايسلاهذهقيبطتنمدكأتلا

ومستتامدختابلطتميطغتسيتلاو،عاطقلامظنموأومستلةيكذلاةمأللةيميظنتلاةئيهلانعةرداصلاددحملاعاطقللةيكذلاومستتامدخةسايسعمةنرتقمةسايسلاهذهنأنمدكأتلا

ةددحملاةيكذلا

ومستلةيكذلاةمأللةيميظنتلاةئيهلاتاهيجوتبسحوأ،ةرورضلادنع،لاثتمالانمققحتلابلقتسمققدملحامسلا

يليامىلعتارييغتيأل،ءاضتقالابسح،ومستماظنعضخيامدنعومستلةيكذلاةمأللةيميظنتلاةئيهلاراطخإ

تانايبلاىلعلوصحلاقرط

تانايبلاتالاجممادختسا

تانايبلاةغيص

ةيفاضإلاتانايبلاىلعلوصحلاتاجايتحا

تانايبلاليلحتقرط

ةمدخلاطورشوتانايبلاىلإلوصولاقرط

تانايبلابظافتحالاطورشولوادج

تانايبلاةكراشمةيقافتادونب

تانايبلالقنقرط

لكاشملانعةئشانلاتانايبلاةدوج

تانايبلاةسايسطباوض

ةمكوحلا
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ةيناكمإو،ةداعتسالاةيلباقو،لوصولاةيناكمإو،نمألاو،ةيصوصخلالثمةيساسألابناوجلاكلذيفامب،ومستماظنبةقلعتملاتانايبلانوريديمهنأنمدكأتلاىلإومستتامدخيمدقمجاتحي

ومستتامدخيمدقمىلعبجي،يلاتلابةدوجلاوةكراشملاو،لقنلا

هنأنامضو،مهبصاخلاومستماظنتانايبةرادإىلعفارشإلاوهيجوتلاو،لماشلاطيطختلانعًالوؤسمنوكي

ةحوتفملاتانايبلاكالهتساوريفوتىلعةردقلاهيدل

ةحوتفمتاهجاومدختسي

ةحوتفمريياعممدختسي

عاطقلاتاسايسوأو،ةحوتفملاتانايبلاةسايسللاثتمالاو،هبحومسموبولطموهامك،تانايبلاةكراشمىلعةردقلاهيدل

نيرخآلاةقالعلاباحصأومستتامدخيمدقمعمةيكذلاومستتامدخليغشتوريوطتيفتانايبلابقلعتتةيسيئرتالكشميألحوقيقحتلاقيسنت

ةيكذلاومستتامدخليغشتلةيرورضلاومستنمأةسايسعمىشامتيامب،تانايبلارفاوتوةمالسو،ةيرسو،ةيصوصخنامض

ومستماظنيفةمدختسملاتانايبلاةجلاعمتايجولونكتنأنمدكأتلا

ومستلةيقفاوتلانامضةسايسعملثتمت

ومستليعامتجالارثألاةسايسيفةيقالخألاتافصاوملاعملثتمت،ةئشانايجولونكتيأمادختسادنع

هبصاخلاومستماظنبقلعتتومستتانايبنميأليليامبدهعتيهنأنمدكأتلاوتانايبلالوؤسمرودديدحت

نامأباهنيزختواهلقنو،اهظفح

ةلصلاتاذتايلمعلاكلذيفامب،ةلماكلاتانايبلاةايحةرودةرادإ

اهتدوج

تانايبلاقوقحوةيكلم

ومستليئيبلاماظنلايفحوضوبتانايبلاقوقحديدحتيرورضلانميلاتلابو،تانايبلانمةعونتموةريبكتايمكةجلاعمىلعةيكذلاومستتامدخليغشتوةفيظودمتعت

ةيكذلاةمأللةيميظنتلاةئيهلانمضرغلااذهلةقفاومىلعنولصحيونوفشكيمهنإف،يليامفالخبضرغيألتانايبلانوجلاعياوناكاذإمهنأنمدكأتلاومستتامدخيمدقمىلعبجي

ومستل

ومستتامدخيمدقمليغشت

ومستتامدخيمدقمنيسحت

ةديدجفئاظوريوطت

مدختسملاةبرجتنيسحت

اًصيصخترثكأةمدخميدقت

تاليلحتلاوسايقلل

نمألاوةهازنلاوةمالسلازيزعت

نيكرتشملاعمةيقيوستلاتالاصتالل

هافرلاوةحصلاو،ةماعلاةحلصملاو،يجولونكتلامدقتلاو،ةماعلاةيعامتجالاةيهافرلاعوضوملثميعامتجالاحلاصلالجأنمراكتبالاوثوحبلاءارجإل

يلاتلالودجلايفومستتانايبلتانايبلاكلامديدحتمتتانايبلاكلتةجلاعملبقمهبةصاخلاتانايبلاقوقحديدحتوتانايبلاكلامةقفاومبلطومستتامدخيمدقمىلعبجي

تانايبلاكلامومستتانايب

كرتشملاةيصخشلاتانايبلا

ةيكذلاومستتامدخلةددحملاةسايسلاعجارددعتمزاهجلاتانايب

ةيكذلاومستتامدخلومستتامدخيمدقمةمدخلاتانايب

ةكبشلاتامدخيمدقمةكبشلاتانايب

،تالاصتالاوتالصاوملاةرازوةيزكرملاةصنمللةيليلحتلاتانايبلا

عاطقلاةصنمكلامعاطقلاةصنملةيليلحتلاتانايبلا

تالاصتالاوتالصاوملاةرازوتايلمعلاتانايب

ةينطولاةمدخلاكلامةينطولاتانايبلا

ثلاثلافرطلاءاكرشثلاثلافرطلاتانايب

ةيلاتلاتامولعملابتانايبلاكلامديوزتومستتامدخيمدقمىلعبجي،ةقفاوملاةيلمعنمءزجك
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تانايبلاةجلاعمضارغأ

تانايبلابظافتحالاةدم

تانايبلاةكراشمةطخ

تانايبلاىلعةيدقنلاةفصلاغابسإةطخ

ومستنمأةسايسبلاثتمالابجيو،ومستتانايبةدوجوةمالسو،نمأنعنيلوؤسمومستتامدخيمدقمنوكي،ةقفاوملاىلعلوصحلادرجمب

اهحنممتيتلاوأاهورفوييتلاتانايبلاقوقحو،ةقفاوملاليجستلةقثومةيلمعومستتامدخيمدقمىدلنوكينأبجي

تانايبلاىلعلوصحلا

يليامبومستلةيكذلاةمأللةيميظنتلاةئيهلاديوزتبجيومهبةصاخلاومستةمظنأليغشتبةقلعتملاطقفتانايبلاىلعومستتامدخيمدقملصحينأبجي

مهبصاخلاومستماظنىلعاهقيبطتو،تانايبلاىلعلوصحلاةقيرطوضارغألاو،تانايبلارداصمو،تانايبلاعاونأعيمجلفصو

تانايبلاىلعلوصحلاةقيرطوضارغألاوتانايبلارداصمو،ةينطولاتانايبلاعاونأعيمجلفصو

تانايبلاىلعلوصحلاةقيرطوضارغألاوتانايبلارداصمو،ثلاثلافرطلاتانايبعاونأعيمجلفصو

اهعيمجتوتانايبلاىلعلوصحلل،قبطنيناكاذإ،ومستليئيبلاماظنلامادختساومستتامدخيمدقمىلعيغبني

ةيكذلاومستتامدخيفةيساسأةفيظولكشتاليتلاتامولعملاىلعهتقفاومكرتشملاىغلأاذإىتحهتامدخميدقتضفرومستتامدخيمدقمىلعبجيال

تانايبلاةكراشمومادختسا

ةينطولاتامدخلاوتاصنملايعمتانايبلالدابتلةيلاتلاتابلطتملابلاثتمالاومستتامدخيمدقمىلعبجي

ةينطولاتامدخلاوتاصنملاينأشبةلصلاتاذتانايبلاكلامنمتانايبلاةكراشمةيقافتاديدحت

ةينطولاتامدخلاكلامددحتةيمسرتاهجاومادختسا

ةيلاتلاةينطولاتاسايسلابلاثتمالا

ةحوتفملاتانايبلاةسايس

تانايبلاةرادإةسايس

ثلاثلافرطلاءاكرشعمتانايبلاةكراشمدنعةسايسلاهذهعمىشامتتةبسانمتانايبلاةكراشمةيقافتاومستتامدخيمدقمىدلنوكينأبجي

مهبةصاخلاتانايبلاقوقحةيامحلءاضتقالادنعةيمسرصيخارتتابيترتومستتامدخيمدقمىنبتينأيغبني

يليام،لقألاىلع،تانايبلاةكراشمةيقافتايطغتنأيغبني

تانايبلاةكراشمضارغأ

تانايبلافصو

تانايبلانمأ

تانايبلابظافتحالاةدم

تانايبلليلاتلامادختسالا

تانايبلامادختساطورش

ةمدخلاىوتسمتايقافتا

ةيليغشتلاةطشنألا

ثداوحلايفقيقحتلاةيلمع

ةمدخلانيسحتتايلآ

اهبلومعمعاطقللةددحمتابلطتميأ

نييلاتلاثلاثلافرطلاءاكرشعمومستليئيبلاماظنلاجراخةيوهلاةيفخملاومستتانايبومستتامدخيمدقمكراشيدق

تاليلحتلاوسايقلاتامدخنومدقينيذلاءاكرشلا

نالعالاتاكرش

ةيكذلاومستتامدخلتادعاسمكتامدخوعلسنومدقينيذلاءاكرشلا

ةيكذلاومستتامدختامدخيمدقمويدروم

نويميداكألاونوثحابلا
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تانايبلاىلإلوصولا

ومستتانايبىلإلوصوللومستنمأةسايسعمومستتامدخيمدقملثتمينأبجي

ةيلاتلاةديجلاتاسرامملاومستتامدخيمدقمىنبتينأيغبني

ثلاثلافرطلاءاكرشونيكرتشمللةصاخو،هبحومسملالوصولاىوتسموتانايبلاىلإلوصولاهنكمينمديدحت

ضيوفتلاىوتسمكلذيفامب،تانايبلانمةفلتخملاعاونألاىلإلوصوللةرربملاوةعورشملابابسألابةمئاقديدحت

تانايبلاىلإلوصولاىلعةقفاوملاةيلمعديدحت

تانايبلابظافتحالا

اهبظافتحالاوتانايبلانيزختل،لقألاىلع،ةيلاتلاتابلطتملاةيبلتنامضقيرطنعومستتانايبمادختساوظافتحالاو،نيزختو،ءاشنإىلعومستتامدخيمدقمرطيسينأبجي

ةيلاتلارصانعلاكلذيفامباهلظافتحالالودجديدحتو،اهبظافتحالابولطملاةيساسألاتانايبلاديدحت

ومستتانايبعاونأ

عاطقلاتابلطتمولامعألاتابلطتمعمىشامتيامبظافتحالاةدم

تانايبلاكلام

نيرخآلاةلصلاتاذفارطألا

تانايبلافذحةقيرط

اًرهشرشعينثأنعلقتالةرتفلومستتانايببظافتحالا

تانايبلاةيامحمدعةجيتنتانايبلاتاكاهتناو،طئاسولالطعوأداسفلاةجيتن،تانايبلاعايضعنملةبسانمايجولونكتوألولحمادختسابةددحملاظافتحالاةدملالخومستتانايبةيامح

ٍفاكلكشب

رمألامزلاذإ،ظافتحالالودجنيرخآومستتامدخيمدقمعمكارتشالابومستتامدخيمدقمددحيدق

لوصحلامتهلجأنميذلاضرغلاءاهتنادرجمبتانايبيأفذحوأفالتإمتيناكاذإاميفتبلل،مظتنمساسأىلعتانايبلاعيمجةعجارملةيلمعومستتامدخيمدقمددحينأيغبني

رمألامزلاذإظافتحالالودجثيدحتو،اهبظافتحالاوتانايبلاىلع

ومستتامدخيمدقمىلعبجي

ةدوصقملاريغوأةلوهجملالامعألاةجيتنمئادلاةيساسألاتانايبلانادقفعنملتايلمعوتانايبلافالتإلةيلمعديدحت

جاتنإلاةمظنأعيمجىلعظافتحالالودجلًاقفو،ظافتحالاةدمةياهنيفتانايبلافالتإ

تاليلحتتانايبيأفذحلبقتالاصتالاوتالصاوملاةرازونمحيرصنذإىلعلوصحلا

ةيلاتلاتالاحلانميأيفظافتحالاددمديدمتمتيدق،ءانثتساك

ةصتخمتاطلسوأىرخأةيميظنتتائيهنميراجقيقحتكانهناكاذإ

رطقةلودنيناوقبجومباهبفرتعمةمكحمتاءارجإلةينوناقلامهقوقحةسراممدنع

تانايبلاةدوج

ةيمومعرثكألكشبومستليئيبلاماظنلاوومستماظنلحيحصلاليغشتللتانايبلاةدوجلرايعمعضويرورضلانم

ةيلاتلائدابملايبليتانايبلاةرادإلجهنعضوورايتخاومستتامدخيمدقمىلعبجي،ومستماظنتانايبةدوجنامضل

هيفسبلالوقستملكشبتانايبلاهذهميدقتوةحيحصلاتانايبلاعمجنامضةقدلا

يتلاةيفصولاتانايبلانمءزجكاهباسحوتانايبلاقاقتشاغيصوتاريسفتكلذيفامب،لامكلاددحييسايقططخمىلعًءانبهليجستمتياماهعمجمتيتلاتانايبلاسكعتلامتكالا

ةيلوألاتانايبلاحرشتوددحت

ةساسحاهتميقواهتدئافنوكتيتلاتانايبللةيولوألاءاطعإعم،اهتجلاعمواهعمجدرجمبتانايبلارادصإمتي،ةبولطملاتانايبلاةكراشمةلاحيفوتانايبلارفوتنامضتيقوتلا

تقولل

هتجلاعموهريسفتوةلآلابةءارقةلوهسمعديمادختسالاعئاشقيسنتبتانايبلانيزختةلآلابةءارقلاةيلباق

تانايبلاراركتبنجتلةماعةددعتمضارغألتانايبلامادختساةداعإراركتلامدع

ةكولمموةددحمتاقيسنتىلإتانايبلاكالهتسادودحعنملاًناجمةحاتمةليدبتاقيسنتةحاتإةيكلملامدع

مهتانايبةرادإجهننمءزجكةيلاتلاةديجلاتاسرامملاينبتومستتامدخيمدقمىلعيغبني
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نكمأاملكًايئاقلتةجلاعملامتتنأواهنمققحتلاوتانايبلاىلعلوصحلانأنمدكأتلا

اهمادختسالبقةدوجلانامضوتانايبلاعيمجةحصنمققحتلانامضلتايلآوتايلمعمهيدلنوكتنأ

كلذقبطنيناكاذإ،يلآلارارقلاعنصوتانايبلاةمالسىلعظافحلاو،تانايبلاةدوجلكاشمةجلاعملينواعتجهندامتعا

ةسايسلاهذهوةيكذلاومستتامدختابلطتمىلعًءانبتانايبلاةدوجدعاوقنمققحتلاوديدحت

بيعأشنفيكونيأوبابسأليلحتويرذجلاببسلاصحفءارجإنمدكأتةدوجلالكاشملعضختتانايبيأليجستوةلازإلريراقتلادادعإواهتجلاعموتانايبلاديدحتةيلمعدادعإ

تانايبلا

تانايبلاةدوجليلحتلةيئاصحإلاجذامنلاليغشتوةيفصولاتانايبلاةنراقموةعجارملالخنمتانايبلاليلحتءارجإ

تانايبلاحالصإلةيلمعءاشنإ

تانايبلاريياعم

عضولتانايبلامادختساىلإ،عبتتوراعشتساةزهجأنم،يلعفلاتقولايفتانايبلامادختسانكميومستتاعلطترهوجلثميومستليئيبلاماظنلايفةحلصملاباحصأحلاصلتانايبلاةكراشمنإ

فيضيامم،ومستليئيبلاماظنلالخادةددعتمتادرفموتانايبتاقيسنتمادختسابنجتىلإكرتشمتانايبرايعمكالتمايدؤيستاكرشلاوصاخشألاةيهافرنيسحتلىدملاةليوطططخ

ديقعتوةفلكتو،رطاخم

ىلعًادانتساومستتانايبلةيلحمريياعمعضوقبطنتناكاذإ،عاطقلاتانايبريياعمينبتتانايبلاريياعمعضوبةيلاتلاجُهنلانمدحاوجهنمادختساومستتامدخيمدقمىلعيغبني

ومستلةيكذلاةمأللةيميظنتلاةئيهلاتاهيجوتبجومب،ةيلاتلاةيلودلاتانايبلاريياعم

ةيكذلاندملاموهفمجذومن

ةيكذلاندملاتادرفم

تانايبلاةدوج

ةيساسألاتانوكملاتافصاومسماخلاءزجلالامعأللعيسوتللةلباقلاةينورتكلإلازيمرتلاةغل

فينصتلاوراطإلاتالجسلوألاءزجلاةيفصولاتانايبلاتالجس

فينصتلايناثلاءزجلاةيفصولاتانايبلاتالجس

ةيساسألاتامسلاولجسلليساسألاجذومنلاثلاثلاءزجلاةيفصولاتانايبلاتالجس

تانايبلاتافيرعتةغايصعبارلاءزجلاةيفصولاتانايبلاتالجس

فرعتلاوةيمستلائدابمسماخلاءزجلاةيفصولاتانايبلاتالجس

ليجستلاسداسلاءزجلاةيفصولاتانايبلاتالجس

تانايبلاةعومجمليجستليفصولاجذومنلاعباسلاءزجلاةيفصولاتانايبلاتالجس

ءايشألاتنرتنإلتانايبلاةينبلديرففيرعت

ساسألالوألاءزجلاةحوتفملاتانايبلالوكوتورب

ةحوتفملاتانايبللقيسنتيناثلاءزجلاةحوتفملاتانايبلالوكوتورب

ةصصخملاتنرتنإلاماقرأةئيهلجس

ةزجوملاوةيساسألالوصولاةقداصميبعشتلاصنلالقنلوكوتوربةقداصم

تانايبلدابتقيسنت

ماعلاةلمجلاءانبدحوملادروملافرعم

لوكوتوربلالوألاءزجلارادصإلاةحوتفملاتانايبلا

عئاشلاططخملافيرعتةغلثلاثلاءزجلارادصإلاةحوتفملاتانايبلا

رادصإلاتارابعلابيكرتتافصاومءاشنإدعاوقلةززعملاةحوتفملاتانايبلا

تاحالطصايناثلاءزجلارادصإلاةحوتفملاتانايبلا

عئاشلاططخملافيرعتةغلثلاثلاءزجلاةحوتفملاتانايبلانمرادصإلا

ةطبترملاتانايبللىلعمئاقلسلست

تاقيبطتلاةجمربةهجاووةجلاعملاتايمزراوخ

يديرجتلاءانبلاوميهافملادراوملافصوراطإ

ةيملاعلابيولاةكبشداحتالةطبترملاتانايبللتانايبلاجولاتكتادرفم

ةيملاعلابيولاةكبشداحتالحورشملابيولالوكوتوربرايعم

يليام،لقألاىلع،ريياعملايطغتنأيغبني،ومستتانيبلةيلحمريياعمءاشنإلبلطمناكاذإ

ريياعملاةينبذيفنتورابتخاو،ريوطتو،ميمصتلقيرطةطراخ

يتامدخهيجوتتاذةينبلاميمصتيدابم

يليامكلذيفامب،تانايبلاةينبميمصت

تانايبلاةجلاعمتاردق

تانايبلافيرعتتافلم
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تانايبللةيقفدتلاتاططخملا

ةياهنلاىلإةيادبلانمتانايبللةماعلاةكرحلاتانايبلاةايحةرودجذومن

تانايبلانمأصحفطاقن

تانايبلاةدوجصحفطاقن

ةينبلاريوطتلالخقاستالانامضللامعألادرسموتانايبلاتاجولاتكو،تانايبلاسيماوقىلإعجرم

ةيلاتلاةيساسألاةمظنألاوفئاظولاتانايبلاةينبجلاعت

ةحوتفملاتانايبلاةرادإةزهجأوةمظنأ

ةيفصولاتانايبلاتاعدوتسم

تانايبلاليوحتو،باعيتساةمظنأ

لامعألادرسموتانايبلاجولاتكو،تانايبلاسوماق

ىوتحملاوقئاثولاةرادإةمظنأ

تانايبلاليلحتةمظنأ

تانايبلانمألامعأريستاططخموةمظنأ

ةحوتفملاتانايبلانيكمتلميمصتلايفةيلاتلاتانايبلاتاقيسنتعاونأباعيتسا

وتانايبلاةغيص

تباثلاضرعلاتاذتافلملاتالجسوةدمعأو،ليجستلاتاقيسنتو،تباثلالوطلاتاذتانايبلا

تاعاطقلانمةيكلملاتاقيسنت

لقألاىلع،يلياميطغيماعتانايبلكيهعضو

ةماعلاتانايبلاجذامنوميهافم

ةماعلارصانعلا

ءايشألاتنرتنإتاقيبطتوءايشألاتنرتنإنايكلفيرعتططخم

تاليوحتوتافلملتاقيسنتلاتافصاومودعاوق

تانئاكلاتانايبجذامن

تانايبلةماعلاتاططخملافيراعت

يطغيفيرعتلاتانايبللمعراطإديدحت

ةيفصولاتانايبللةيساسألاتامسلا

لجسلاوفيرعتلاتانايب

تانايبلافيراعتةغايص

فيرعتلاوةيمستلائدابم

ةيفصولاتانايبلاليجست

تانايبلاسيماوق

تانايبلافينصت

تانايبلالقنةيلباق

امكةلآلابهتءارقنكميوعئاشلكشبمدختسمو،مظنمقيسنتيفومستتامدخمدقمىلإاهميدقتباوماقيتلاةيصخشلاتانايبلاعاجرتسانيكرتشمللقحلايطعيتانايبلالقنةيلباقيفقحلا

ومستتامدخيمدقمىلعبجي،يلاتلابرخآومستتامدخمدقمىلإةرشابمتانايبلاهذهلقنبومستتامدخمدقمموقينأبلطيفقحلامهيطعي

ىلإمهبةصاخلاةيصخشلاتانايبلالاسرإمتيوأو،مهبةصاخلاةيصخشلاتانايبلانمةخسنمالتسالكرتشملااذهلةردقلاريفوتقيرطنعتانايبلالقنةيلباقيفكرتشملاقحمارتحا

كرتشملانمبلطلادنع،رخآومستتامدخمدقم

ةيلاتلاقرطلادحأمادختسابتانايبلالقنةيلباقبلطلامكتسا
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كرتشملاىلإةبولطملاتانايبللرشابملالاسرإلا

هسفنبةبولطملاتانايبلاجارختساكرتشمللحمستةيلآةادأىلإلوصولاريفوت

ومستنمأةسايسعمةقفاوتمتانايبلالقنةيلباقلاسرإقرطنأنمدكأتلا

كرتشملاتانايبل،ةهجولاوةءارقلللباقلاقيسنتلاو،ةحيحصلاةدوجلاىلإلاسرإلاةقدونيمأتةيلوؤسملمحت

مهيلعينوناقلايصولانمنذإىلعلوصحلادعب،نسلاراغصبةقلعتملاتانايبلالقنةيلباقبحامسلا

ةصتخملاتاطلسلانمةيصوتلانعنيرخآلاتايرحوقوقحىلعًابلسرثؤتتناكاذإتانايبلالاسرإنمددحلا

ةلصلاتاذةيصخشلاتانايبلاةجلاعمومستتامدخيمدقمىلعبجيال،تانايبلالقندعب،عاطقلاتاسايسوأوةينطولاتاسايسلايف،تانايبلابظافتحاللبلطمكانهناكاذإ

ةيقبتملاظافتحالاةدمءانثأ
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