
طضاإ افغاام
طآجسئ وشاق ا�ظساظغئ



طا تخض شغ جعرغَّئ طظ شصٍث ودطار أطٌر غحغإ له العلثان

ولغج بشائٍإ سظ أتث شق تثطع سائطٌئ جعرغٌئ طظ وجعد غاغٍط أو أضبر

تاى غثا التال

 شغ ضض حارعٍ غاغط وشغ ضض تغٍ غاغط وشغ ضض طثرجٍئ غاغط

طظ جغساظغ بعآقء الخشار وغتغطعط بالرساغئ واقعامام؟

رساغئ الغااطى طظ شروض الضفاغئ الاغ غةإ أن تصعم بعا أطَّئ ا�جقم

شإذا صام بعا الئسخ جصط ا�بط سظ الضضِّ وإقَّ أَبط جمغع المسطمغظ

فنَّ شغ ترك رساغئ الغاغط عقُضه

وعثا شرض ضفاغئ إذا صام به صعٌم جصط سظ الئاصغظ

“شإن ترضه الضضُّ أبمعا         الةاطع فتضام الصرآن الصرذئغ

“



الترب تعلئ جعرغئ إلى طغاٍط ضئغر طظ لعط بسث ا� إق أظئ



طضاإ
رساغئ افغاام

ولما ضاظئ رساغئ افغاام وضفالاعط طظ أسزط افسمال الثغرغئ
أولئ طآجسئ وشاق ا�ظساظغئ ططش افغاام ضض الرساغئ والسظاغئ

سئر صسٍط طاثخٍص بحآون افغاام
وجسئ شغ تعشغر ضض طا غطجم طظ المعارد والةعث والثئرة

وجسطاه طظ أعط براطةعا ا�ظساظغئ



غادمظ
برظاطب رساغئ

افغاام

الضفالئ
المالغئ

وعغ طئطس ظصثي غسطط لطغاغط بحضض حعري
وتصثر صغمئ الضفالئ بما غتصص ضفاغئ أجرة الغاغط

وتسائر الضفالئ المالغئ طخثر السغح الرئغسغ لمسزط افغاام شغ عثه الزروف
(اذطإ دلغض الضفالئ جاةث حرتًا واشغًا سظ آلغئ سمض صسط الضفاقت بالافخغض)



الئرظاطب
الاسطغمغ

دسط اقتاغاجات المثرجغئ

تصثغط ضفاقت لفغاام المافعصغظ

الثورات الاسطغمئ لفطعات 



المساعمات
اقجاماسغئ

 التفقت – المسابصات - الظحاذات
 

ظثوات طثخخئ لفطعات 



المساسثات
المعجمغئ

السطض الشثائغئ – طساسثات شخض الحااء – تعزغع السغادي
تعزغع الضساء - المساسثة شغ تأعغض السضظ





المساسثات الطارئئ
 والتاقت المرضغئ

بطس سثد افغاام المضفعلغظ شغ عثا الئرظاطب
لشاغئ 12/2020  (   928  ) غاغط



سصثظا الخثاصئ طع

798
غاغٍط وغاغمئ

 ضظ ججًء طظ سائطاظا



وصفئ تأطض
تغظ غرى أوقُدظا طا غسةئعط شغ السعق

شإظَّعط غطتعن سطغظا بحرائه لعط

جعاًء أضان ذلك شاضعًئ أو طقبَج أو ألساَب أو غغَر ذلك

وشغ افسغاد والمظاجئات

شإظَّظا ظحاري فبظائظا المقبَج وطا ُغثِخُض السروَر والئعةَئ

سطى صطعبعط

شصض لغ
َطظ جغحاري لطغاغط
طقبسه وتاجغاته

  وغثخض السرور سطى صطئه؟



بادر طسظا وضظ جاسغًا سطى أرططٍئ المسضغظ

ائ رساغئ الغااطى لغسئ ساذفًئ طآصَّ

أو حفصًئ سابرة، صث تجول أو تاظاصص طع طرور افغَّام
بض عغ طحروع تغاٍة ذعغض غسامر تاى غضئر الغاغط

 وغخئح صادرًا سطى اقساماد سطى ظفسه
لثلك ضان شدطعا ضئغرًا وبعابعا سزغمًا
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