
. هيف ةبرجت لوأ / لو األ لصفلا ، ىوتحملا قيوست يف ةمدقم : لو األ بابلا

األ ةرملل هسيئر ءاقل ددص يف ناك ، ةرم لو أل لمعلا أديل دن ال يات ىلإ باهذلا يف هقيرط نم ئداب بتاكلا درسي

اهتق ال طنا يف ةكرشلا ىلع قلطأو ، عقوملا كاذ يف ةلقتسملا عيراشملا باحص أل رمتؤم نمض كوكناب يف ىلو

.(WP Curve)

اًيرهش ةدودحم وال ةريغص سيرب دروو تاح ال صإ " تمدق يتلا ةكرشلا كلتف ئطبب ىمانتت نكل ةريغص تناك

، ةرهدزم ةكرش ىلإ ريغص لمع قيرف نم ةكرشلا تقلطنا ةنسلا زواجتت ةدم يف رثكأف رثكأو " ةيوضعل موسرب

. ىوتحملا ب قيوستلا وه ومنل يرصحلا اهعفاد نإ وه ةئشانلا ةكرشلا هذهل عيرسلا مدقتلا يف اًديرف ناك ام

مهلمأو تاكرشلا مظعم لثم ليئض رجأ لباقم جئاتنلا سفن ىلع لصحي ىوتحملا ناك (WP Curve's) يف نإ

ذإ (WP Curve's) نيسسؤم نم ًادحاو ناك سيرون ناد ريدملا و ، تان اإلعال ىلع تار ال ودلا نيي مال قافنإ يف

. ىوتحملا قيوست يف ةيانعب هتفرح ذحش يف ةديدع تاونس ىضمأ

واال ، أطخلا و ةبرجتلا نم ءاج يذلا بوؤدلا لمعلا نم سفن األ قشب اهيلع لوصحلا مت يتلا هتاراهم تناك دقل

ريدملا ةكرش ىلإ بتاكلا مضنأ نيحو ؛ فدهتسملا روهمجلا هاجتا مركلا ب ءيرجلا ساسح اإل مث ليصافتلا ب مامته

مامأ ةرم لو أل ثدحتيل ةعرسب ومنت WP Curve's ناد ةكرش تناك دقف ددبتي قاشلا لمعلا لك أدب ناد

الق طن ال مايأ عبس " ( بتكلا نم ديدعلا نيب نم ) لو األ باتكلا ردصأ دق ناكو دن ال ياتب كوكناب رمتؤم يف روهمجلا

. ًارهاب ًاحاجن ققح يذلا "The 7 Days Startup



رابتع اال نيع يف ذخ باأل اهءادا ناد ريدملا ىلع بعصلا نم ناكو ةبلطتم ةفرح ىوتحملا قيوست دعي

ةكولمملا ةيصخشلا ةيراجتلا تام ال علا نع كيهان ةيمانتملا ةيراجتلا هتكرش لا معأ ةرادإ تابلطتمو هتايلوؤسم

. بتاكلا قلطنا ةطقنلا هذه نمو ؛ هل

( ةيديلقت ) دحاو لجر ضرع نم ةحفصلا ليوحتل WP Curve'sل ىوتحملا قيوستلا تايلمع يلوت هتمهم تناك

يذلا ( زمرلا ) ةيعونلا ب ساسملا نود كلذ لك لعف هيلعو ، باتك قيرف نم ريوطتل ةلباقو ةرهدزم ةحفص ىلإ

ةايحلا نم ةديج ةيعونل حمس امم دن ال يات نم دعب نع لمعلا هتطخ تناكف ، ةكرشلا ىلع فرعتلا ىلإ يدؤي

. ناد ريدملا لمعو شاع ثيح ةيلا رتس اال ةينمزلا ةقطنملا عم نمازت يذلا ةضفخنم ةفلكتب

األالف تيرجُأو ةيقئاثو الم فأ ريوصت أدتبا دقف ، بتاكلا نم ةيبابض مهف ةلا ح يف رمتؤملا نم مايأ ةث ثال ترم

ةربخلا بسك وأ ةينواعت تاق عال دقع لا مع األ ةرادإ لا جم يف نيئشانلا اهنم علطتي يتلا ةعئارلا تاثداحملا نم

طمن فاشتكل دادعتسا ىلع بتاكلا لهف كوكناب ءامس ىلع هم ال ظب ليللا طبهي عيرس بقاعتبو ، راطف لإل راب يف

هريدمب بتاكلا عمتجا ام لا جم يف نيسرمتملا ب تاءاقللا و كباشتملا ثيدحلا تاسلج نيب ؛؟ اهيف ةيليللا ةايحلا

.WP Curve's ىوتحمل فاده األ سايقو اهب ذخ أل لثم األ تايجيتارتتس اال ةشقانمل هتفرغ يف ناد

داع رمتؤملا ةدم ءاضقنا دعب مث ةدعاو فادهأ عضو مت مهسامحو ةحومطلا مهراكفأو ةيلا علا مهتاقاط عمف

. هلمع ءدبل دن ال يات يف بتاكلا يقبو ايلا رتسأ ىلإ ناد ريدنلا

،WP Curve's ىلع رهش األ ةنودملا يف ةليوط تاروشنم رشع رشن هيلع ضرف نيح بتاكلا ىدل لا ضنلا أدبي

نمض ةدوجلل اهءافيتسا نامض نع لوؤسملا وه فاطملا ةياهن يف نكل هسفنب اًعيمج اهتباتمل اًرطضم نكي ملو

بتاكلا لوقي " هيلإ لصأس تنك امع ةركف يأ يدل سيل هنأ فرتعأ نأ بجي ءارولل انرظن اذإ " ؛ ناد ريدملا ريياعم

روهمجلا نأ رم األ رهوج نكل اهزجنأ يتلا ةباتكلا تافلم نم ريثكلا هيدل ناكو ريتسجاملا ةسارد ىهنأ وهف

ةباتكلا نع ًامامت فلا خم اذهو ةريغص ةعومجم وأ دحاو ذاتس أل بتكي ناك ةعماجلا يفف ، فلتخأ فدهتسملا

اوليلق ) ءافخسلا نيبوهوملا نم مهريغو ةئشانلا تاكرشلا يسسؤمو نيقوسملا و لا مع األ داور أالف نم روهمجل

قيوستلا يف ةربخلا ضعب بتاكلا ىدل تناك ، تقو يأ يف رشنيس امم مهتيرخس ىلع ثعبي لكشب اإلطالع)

ناك امو اهيلع دمتعي نأ نكمي ةيساسأ تاراهم ىلإ ةفاض باإل ةيراجت لا معأ فلم ليغشت بناج ىلإ يمقرلا

." روهمجلا عم ثدحتلا و ةباتكلا لوح رثكأ ملعتأ نأ يلع " سمشلا نيبجك بتاكلا رظن مامأ حضتي



حابصلا يف سلجيس هنأ اًليختم لهس األ هنأب هنم ًانظ ىوتحملا قيوست يف ركفف ةملا ح بتاكلا تاعقوت تناك

ةميقو ةديرف راكفأب جورخلا نأب اًضيأ دقتعأو ، اهنم يهتني ءادغلا تقو لولحبو ةعئار ةلا قم بتكيو اًيخرتسم

تنرتن اال ثحب ناكرحم يف ةنيعم ةرهش دصحي نأب عقوت يلعفلا هلمع رشابي نأ لبقو هل ةبسنلا ب ًادج اًلهس اًرمأ

هئاشنإب موقي ناك يذلا عئارلا ىوتحملا لك نيب هنأ بتاكلا عقوت اًريخأ ةليلق رهشأ دعب مث ( اًدج مهم اذه (ألن

و ديدجلا دلبلا ب عاتمتس اال يف هيضقي نمزلا نم يقبتملا و ةصاخلا هلا معأ ةيمنتل تقولا نم عستم ىلع لصح

.( دن ال يات ) اآلن بتاكلا هيف شيعي يذلا بيرغلا

دحاو موي يف ةنودم رشع ةث ثال رشنيو بتكي ماك دقف ناد ريدملا ىوتسمل لوصولا ىلع دعب ًارداق نكأ مل

ةباتك ةمدقم يف نكل ، يتاراهمل لقصك ةملك لك ىلع لا تقل تررطضا ،( ًاقباس اهلعف هريدم نأ بتاكلا لوقي )

ةيعوتلا و ةيعامتج اال االعالم لئاسوو لثم األ ثحبلا كرحمو ةينايب موسر ميمصت كانه ناك ، عبطلا ب روشنم

رظن يف ةلضعمب سيل ىوتحملا ءاشنإ لا زي امو ، رشُنت ةكراشم لكل رابتع اال نيعب اهذخأ بجي يذلا ةرثؤملا

. بتاكلا

تناكو Slack و Trello ك تاودأ ةطساوب هقيرف عم لصاوت اذلو لبق نم دعب نع لمعأ مل بتاكلا لمكأو

األ لمعلا قيرف ليصافت اهيف ظح ُيال ال دعب نع تاعامتج اال نأب كردأ ام ناعرس مث عقوتم ريغ لكشب ةبعص

قيقحت وحن لا عف لكشبو هجوي نأ بجي قيرفلا ءاضعأ نيب ديعبلا لصاوتلا اذه لك ، دسجلا ةغلك ةيئاد

. جئاتنلا

رظنب ةيادب يف عفاودلا ضماغ ىدب رم األ اذهو ، لهذم وحن ىلع ليصافتلا ب متهي ناد هريدم نأب بتاكلا ركذي

ىلع ،(Pixel-by-Pixel) عبرمل عبرم ةدوج ءازجأ رارغ ىلع لا معأ مدقي نأ هريدم هنم بلط ثيح ، بتاكلا

لقوق نم ًاروص اهعم كراشن ةنودملا ىلع ةيرهشلا مهريراقت قيرفو بتاكلا كراشي امدنع لا ثملا ليبس

روشنملا ليمحت يف دعاسي امم ) ةيدوماعلا ةءارقلا فلم ضرعل ًاقفو اًقبسم اهقيسنت متي نأ بجيو Analytics

ناد ريدملا نكل بوشوتوفلا ةطساوب ةراتخملا روصلا مجح ليدعت بتاكلا لواح ةيادبلا يف ،( عرسأ لكشب

. هريدم لوقب " ةحضاو ريغ " تناك اهن أل اًراركتو اًرارم اهضفر

يف بتاكلا ةبرجت نم لعج هرظن يف لوبقم ىوتحم ءاشن إل ناد رياعم ةيبلتو مهفل بتاكلا الت واحم مضخ يف

عم لمع نيح تايدحتلا نم ديزملا تءاجو ، ةعضاوتملا هتايناكم إل اًرظن اًبعص اًيذحت ىوتحملا ءاشنإ لا جم

. اهقيقحت لواحي ناك يتلا ةدوجلا ريياعم مهنيقلت ىلإ جاتحأ ثيح ؛ فويضلا باتكلا



هيدب ةنودملا لوؤسم امأ هلمع زاجن إل رخ األ نع ةفلتخم ةينمز لوادجو تاجايتحا فويضلا نم بتاك لكل ناك

فلؤملا فصو )؛ ددحملا تقولا يف ىوتحملا نم ةرشعلا ءازج األ رشن ) يهو ةدحاو ةمهم اذ دحاو ينمز لودج

." ةيلمر ةفصاع بارتقا عم ططق ةياعر ب" هروعش

هلمع نع يلختلل ًادعتسم بتاكلا ناكف ، يلزانتلا دعلا أدب WP Curve يف لمعلا نم رهشأ ةث ثال يلا وح دعب

رتويبمكلا زاهج حتف ةركف نم قاهر واال رعذلا هكلمتو ملأ يذلا قاهر اإل ببسب فويضلا باتكلا قيرف هيجوتو

تاضبن نم لعجت ةديدج ةلا سر يأ ىلع درلل ةيحوللا حيتافملا ىلع طغضلا ءاضوضو ، حابص لك هب صاخلا

وه مداقلا هأطخ نأ نم هفوخ يف ًالبكمو ، درطلل ضرعتلا ةفاح ىلع هنأب روعشلا همز ال ، ةبرطضم بتاكلا بلق

. هتفيظو يف ريخ األ أطخلا

، رشنلا يف ةكرشلا فادهأ قيقحتل ًاديعب ناك هنكل روهمجلا نم ًاناسحتسا تقل االت قم ةعضب بتاكلا رشن ًارخوم

تقولا عمو ، بتاكلا ةرظن نم عقوتم وه امم لوطأ اًتقو ىوتحملا ءاشنإ قرغتسيس نايح األ مظعم يف هن أل

له : ًالؤاست قمع واأل ةدوشنملا فاده األ ثيقحتو زاجن اإل ىلع هتردقم نع لءاستو هتاذ يف كشلا هكلمت

عراستم ملا ع يف اذه قيقحت نم نكمتأس له : رخأ لؤاست ىرج بتاكلا ناسل ىلعو ؛؟ ىوتحملا قيوست ينبساني

هتعاجش بتاكلا عمجتسيو نيقيلا ب كشلا عطقي نأ ررقيل ؛؟ لا مع األ ةدايرو ةئشانلا تاكرشلا همكحت ىطخلا

نم طحيو هرضي للك نود هتقاط لذب نأ هنهذ ىلإ ردبت نكل ، هدهج لك هيف لذبيو ًايفاضإ اًرهش هلمع لهميو

.! يلج أل لمعت اهلعجو ةدوجوملا ةمظن األ يف رظنلا ةداعإ ىلإ ةجاحب انأ : هسفنل لا قف هتمه

: ةدوعلا

ررضت دامخإ ىلع وأ لمعلا ءادأ ىلع سيلو ، تايلمعلا نيسحت ىلع ةدايقلا زكرت نأ بجي اهيف بتاكلا لوقي

: نيب نراقن انهو رركتم لكشب نيلماعلا

ةمظن األ ةدوج ةجيتن يه ةديازتملا حابر األ امأ ةرقتسملا نيفظوملا تامدخ داصح يه ةدوج تاذ تاجتنم

. سكعلا سيلو اهءارو نمحت يتلا

ليغشتلا تاءارجإ يف أدب ثيح رثكأ ةطيسبلا عينصتلا ايناكيم يف لمعي ذإ لا ثمك رنتبراك ماس فظوملا ذخأنل

ةنودملا ب ةصاخلا تاعقوتلا مهف سكعتلو بتاكلا تاجايتحا ةيبلتل اهليصفت مث تادنتسملا و انيدل ةيسايقلا

ناد ريدملا ناك دقل ، ةلمتكم ريغو ةمهبم قئاثو اهدجو تافلملا هذهل لمعلا ىلع بتاكلا أدبي نأ لبقف ، ةروشنملا

ءاشن إل اهجاتحت نل ب: باجأ هنكل ةيسايقلا ليغشتلا تاءارجإ عضيل نأشلا اذهب ملا علا يف ءاربخلا لضفأ دحأ

ىلع تقولا نم ريثكلا قفني مل اذل ىوتحملا ءاشنإ يف تاونسل هتاراهم ذحش دق ناد ريدملا اًعبط ، ىوتحملا



. هب ةصاخلا ىوتحملا ةيجيتارتساب ةصاخلا تاءارج واإل ام ةيلمع قيثوت

امدنع ءاربخلا لوح ةقرافملا وهو مامته ال ًاريثم اًئيش سيريف ميات حرشي "The 4 Hour chef" باتك يفو

. ًاعم مهتايلمع ةكراشمب رم األ قلعتي

عباطلا ءافضإ نوعيطتسي ال اًبلا غو نيزراب لا طبأك ةنهملا يف نيصصختملا زييمت : وهو يناثلا رطخلا كانه مث

تاعانصلا ربع خيحص اذهو اهسيردت بعصي ًادج ةديدش ةيناثلا ةعيبطلا هذهف ، هنوبعوتسي ام ىلع يجراخلا

( وكسيسنارف يل ) ل ةلباقم يفو San؛ يف ينانويلا معطملا Kokkariل يذيفنتلا فيشلا نومليسوك كيرإ لثم

ءيش قيقحت يف يتبغر طق ركذأ وال اًخابط امئاد تنك يننأ وه يعم ةلكشملا : باجأ هتايادب نع لؤس امدنع

. رخأ

ةقاطلا ب( اًضيأ ىعدي ةئشان ايجولونكت ةكرش يسسؤم دحأو Google يف ممصم اكروب لا يماد اًضيأ

يف ةمدختسملا ةغللا يهو )CSS تايساسأ ميلعت يف صاخ لكشب اًديج نوكأس يننأ دقتعأ ال : لا ق ( ةيونعملا

مث ، وجرملا فدهل اهعيمج لصتو دحاو تقو يف قيسنت رشع ىثنأب موقي وه واآلن ( بيولا تاحفص قيسنت

. يتايادب يف يل ةبسنلا ب ًاديقعت رثك األ تناك مهنم ةدحاو يأ ركذت عيطتسأ ال : اكروب لا يماد لمكأ

مهعبتتل نييلا ثم اوسيل مهنكل ، اهناقتاب درفتي وه واآلن هتراهم ذحش يف هتايح تاقوأ ىضمأ %1.0 ىلعأ هذه

األ يف ةربخلا ةلقب رعشي بتاكلا تلعج يتلا و ىرخأ حاون كانهو ، ءاضفل قلطني خوراصك اًعيرس اًحاجن تدرأ اذإ

ةديدجلا ةرماغملا بتاكلا ذخأ ، هلمع يف لضفأ صخش بتاكلا نم عنص يدحتلا نكل هلمع نم ىلو األ رهش

تايلمعل ناكم كانه نكي ملف ةلوذبم حنمك ًءيش بتاكلا ذخأي مل ،" لوص األ دحأ لهجلا ناك " لوقت ئدتبم ةيلقعب

بتاكلا ثدح مث ، لمعت اهلعجو قئاثولل ةيرورضلا ليصافتلا لك ةمجرت ىلع اًرداق بتاكلا ناك اذل ةبولطم تسيل

فده نود نكل تاوطخلا مدقت ريخأت ىلع اًرداق تنك دقو يحلا ص يف نوكت نأ ةوطخ لك جاتحأ ب: هسفن

. لا مع األ مكارتتس

ميدقلا جايتح األ كاذ نوكي نل ذإ لمعلا يلع بجوتي نل اهدنعو ةلا عف قئاثولا هذه حبصت نأ جاتحأ ، وجن "أل

تايلمعلا ميظنتو ةغايص داعأف ، اهلعفل بتاكلا ططخ لمجلا هذه " يتاعجارم ءارجإب موقأ نيح يف ًارضاح

لمعلا نم ىلو األ هروهش يف اهمدق يذلا تاصخلملا لك قيقدت داعأ مث ، اًقح ال اهتعجارم يف لهسأ نوكتل

نأ اهنكمي اذل ةمظنمو ةمقرم تناك ةقيثو لك ، تاظح ال ملا و ةشاشلا تاطقل ليصافت عم دشري بولس أل اهمجرتو

ةيلمع نم ةوطخ لكل ةينمز طوطخ بتاكلا عنص ،" ةيداشر اإل انتروص ىلع لوصحل C-5 مسقلا دقفت ب" ىمست

. فويضلا باتكلا اهعبتيل ىوتحملا ءاشنإ



ةيماظنلا مئاوقلا زيمت قيسنت تام ال عو اًنول عنصو Trello ىلع ةكرشل يريرحتلا ميوقتلا بتاكلا صحف مث

مت يتلا ةروشنملا تاكراشملا ىلإ بتاكلا لقتناو ، ةدجاوتملا تافلملا عيمج فرعيو ةحمل يف بتاكلا اهاريل

هت اال صتا لك ةرادإو مداقلا رهشلا ىوتحمل طيطختلا ىلع ًارداق بتاكلا ناك ، ءاشن اإل تحت تناك يتلا و اهطيطخت

هفده ىلإ لوصولا نم ًاريخأ بتاكلا نكمت تايلمعلا هذه ىلع زيكرتلا خالل نمو ، دحاو ناكم يف باتكلا عم

خ تبتك ةحفص WP Curve ىلع اهبتك يتلا تاكراشملا لضفأ نمو ، اهرادصإ متي تاروشنم رشع نم يرهشلا

. رهشلا كاذ الل

: ةنس دعب _

ب ىوتحملا ءاشن إل دوشنملا يرهشلا فدهلا قيقحت نم نكمت WP Curve عم بتاكلا لمعل ةيناثلا ةنسلا يف

رثكأ حبصأ فويضلا باتكلا عم لمعلا و رهشلا خالل %10 لدعمب داز ةحفصلا طاشنو ، ةعقوتملا ةقدلا و مجحلا

. اًدهج

باتكلا ىلع رطيس ماظنلا نيسحت لبق امأ ،WP Curve ةكرش ماظنل نينتمم ًاضيأ اوناك فويضلا باتكلا

باتكلا طابح إل ردصم ببس امم ( ديعاوملا ريغت ) تباثلا رخأتلا و مدقتلا و تاعقوتلا يف ضومغلا فويضلا

نحن فيكو انيدل ىوتحملا ءاشنإ تايلمع فصت يتلا انت اال قم رخ األ بناجلا يف ، ىوتحملا يعدبمو نيلقتسملا

رارمتساب بلجت تناكو WP Curve ةكرشلا ةحفص ىلع ةرهش تاروشنملا رثكأ نم ةدحاو نوكتل انقئاثو ريدن

دقل " ؛ ةصاخلا مهلا مع أل عجرمك اهمادختساب نيمتهملا نيكرتشملا و ينورتكلإ ديربو ةكرشل ددج نيلمتحم الء مع

ريدتل ةيليغشتلا اهتمظنأو انقئاثو ينبتب Foundr Magazineك ةيراجتلا تام ال علا نم ىوتحملا ءاردم أدب

. بتاكلل ثدح ربخ " مهتاروشنم

: ةركلا تاذ ديعُت _ال



ام كل رهظيو رارمتس ال كعفدي ناد لثم ريدمب نيظوظحم اونوكت ال امبر : ةئراقلا و ئراقلا اًبطاخم بتاكلا لوقي

ءانثأ قلقلا و كابتر اال كقفاريسف ىوتحملا ءاشنإ نع اًلوؤسم كنوك بناج ىلإ ةوجرملا فاده األ قيقحتل مزلي

هسفنل هيدهي نأ فلؤملا ىنمت ام وه باتكلا اذه نإ ؛ ةيقيوستلا ةلمحلا نم يرهشلا فدهلا ىلإ لوصولل كيعس

ءارولل نمزلا ةداعإ ةلا حتس وال ىوتحملا ءاشنإ يف هلمع ءدب لبق دن ال يات ىلإ ةهجتملا ةرئاطلا نتم ىلع ةيضاملا

. هباتك يف اهمدق يذلا حئاصنلا يذه ةئراقلا و ئراقلا دعاست نأب فلؤملا لمأي

عيسوتل هتبرجت يف وأ ءدبلا هتلواحم ءانثأ بتاكلا هلعف يذلا طابح إل اَ اآلالم سفن نم سانلا نم ريثم ىشخي

يذ لبق نكل اهنع نوثحبي يتلا جئاتنلا ىلع لوصحلا لبق ملستسي ريثكلا ، ام ةهجب صاخلا ىوتحملا قيوست

دهجب ةدوشنملا ةيرهشلا فاده لأل كلوصو يف ريبك لكشب مهاسي ةمز اال ةمظن األ ءاشنإ نإ باحسن باال ءدب

األ مظعمف ، اًنئمطم بتاكلا انثدحي " قئاثولا ريدت ةمظنأ عارتخأ ةداعإ ىلإ جاتحت فال قلقت "ال ، لقأ يصخش

يتلا ةيراجتلا تام ال علا و ةفلتخملا تاكرشلا نم ريثكلا ىلع اهقيبطت نكمي باتكلا اذه يف بلا وقلا و ةمظن

. كب صاخلا ىوتحملا قيوست فادهأ عم بسانتت اهلعجل ةريغصلا الت يدعتلا نم ليلق ددع ىلع يوتحت

: ؟ باتكلا اذه يف ذجتس اذام _

األ ينبت ثيح ةبترم لوصفلا و ىوتحملا ءاشنإ نم ةيحان لك حرشيو ماسقأ (٤) ةعبرأ ىلإ مسقني باتكلا اذه

ًاقح ال تايجيتارتس فاال ميهافملا مث اًلوأ تايساس األ رشب أدبي لوصفلا نم لصف لكف ؛ ةيبايسناب اهيلع راكف

. ةددحملا تاكيتكتلا يف صوغي

؟. اهءادأ كيلع بجي يتلا لا مع األ عاونأ ام و ىوتحملا ءاشنإ يف ةمدقم : لو األ مسقلا

تايجيتارتس واال تاود األ عضو يف كتدعاسمو ىوتحملا ءاشنإ فلخ " ةريبكلا ةروصلا " فاشكتسا : يناثلا مسقلا

. ىوتحملا قيوستل كتلمح يف ليوطلا ىدملا ىلع حاجنلا نمضت يتلا ةيسيسأتلا

ةيعادب اإل راكف األ داجيإ نم ءادتبا ءيش لك ىلع ةرظن ذخأن ، ىوتحملا ءاشنإ يف سطغلا : ثلا ثلا مسقلا

. ميدقلا ىوتحملل اهبلجن ةيقن ةايح سفنتب ءاهتنا ديدجلا ىوتحملل



ب قيوستلا الت محلا االت جم فلتخمل اهمادختسا نكمي يتلا تاينقتلا و تايجيتارتس اال ددحي : عبارلا مسقلا

باتكلا نم قيرف ءانبو ىوتحملا زيزعتل اًلوصو عوفدملا جيورتلا مادختسا نم ًءدب ، كب ةصاخلا ىوتحملا

. كب صاخلا يقيوستلا ىوتحملا ءاشنإ ةدايز يف ةدعاسمل عساو قاطن ىلع ( فويضلا ) نيلقتسملا




