
 
 
 

 كارةبا.. كارةبا.. كارةبا
هيي ش ييي  يي    ييذ اييذا لةا ييذئا اييذئ اا ةييا    ة  كارةبييا   

ذكى راس ذ خؤا بذلةا ى خذاَكذ ة هذب يتء ةذ ة يدة  ثذةوة دة 
بضيي ي ذ  اخ ا ييذ ة  سييذرةرواا ةييذ ةا هييذوو  ث ي ييكذ    يكى  
كؤوييذ ء   ب بذثىييذا ةذكييذا بذ ييدة بييذ وا اا كارةبيياا    

    ذكذ ة.
ث يم بىَآ  ؤ ضؤن ئة وا  يت ئا اا ث ي يكذ  ل اذهيذر بوارةيكيدا     

 ذكذةت؟! كاا ثرؤلة   بكذةت ةذطذر اذث ي ذ ة كارةباا بؤ ئابني
كاا كارطيذ  كياا كؤونا  ياا ث  ذسياةا بيذبآ كارةبيا ئةي يذ        
بذرهذا؟ ضؤن خوةي يدكار كؤييب بكيابء سيذركذ  ل بذئةسيت      
به ي  يت بذبآ كارةبا؟ ضؤن خذاَي سيو ئ ايذا هيذوو  كيذ اا يى     
 ذاذفزةؤنء سذ ذالةتء ث يطذكا ى ة   يذر  يت ب    ييتء خيؤا    

ا؟ ضؤن ايذثا  ها  يذ وااَيذ ة ئ اا    رؤي  ري بكاب بذبآ كارةب
كييارا طييرانء ه بكييى ب ييذ ةيت ث ييو ةذ  بييدابء وا ييد ةي ى 

 حبذس ي ذ ة بذبآ كارةبا؟.
كذ ا ذ  ؤ  ا وا  ت ه ش بكذةتء ئا اا ه ضي ب بكيذةت بيذبآ    

 كارةبا.
بؤةذ ةذكذا كيارا خزويذ طوةارا سيذرةكى هيذوو  ةكوويذ  يي      

كارةبياا  يذ ا  بيؤ    اذئ  ائا ةذ ةةذ ايذث يب هيذوو  يي  يكدا    
كؤوذ  ى خذاَي ئابني بكاب  ةذ سا بري اذي ى ئةكيذ بكا يذ ة   
ضو كذ ه ش ثروؤلةةذ  اذا لةا ذئا بذبآ كارةبا هي ش سيو ئةيكى   

    ذ.
ة يس ا بذ ذ ا ا كا ى ةذ ة ها و ة ةكووذ ى كورئس ان هيذوو   

( سيذاا ذ  24 وا اا خؤا خبا ذكار بؤ ئاب  كرئ ى كارةباا )
ذ ة  ةيذ ة  بذئاوذةرا يد ى  ةيسي طذةذكى طيذ رة     بآ كولا د 

 ئةب يت كذث ت بذسذرضا ةةذكى ئةكذ جطذ اذةا  ب ذس  يت.
 ةذطذر ةذوذ  ذكرا ة رت باسى ه ش ي  يي وذكذن.
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 ئةنفلونزاى سةط ضى ية؟ 
بريتيةةةةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةةةةة  -

ن خؤشةةةةةةةةةي       ةةةةةةةةة   
ظايرؤسةةةةة   ةةةةة     شةةةةة    
 ؤئ نةةةةةةةةاس     ناسةةةةةةةة   
سةةةةة ي  ،بيةةةةةة   بةةةةة  ؤ    
ظايرؤسةةةةةة  ئةةةةةة ن   ن سي   

 Canineسةةةةةةة    ،  

influenza virus ) 
هؤكانى ئةة  نةؤؤىةى ة    

 ضى ة؟
ؤ  جؤ يةةةةة   ةةةة  بةةةة  -

جؤ ، ةةةةةةةةان  ظايرؤسةةةةةةةة   
ئةةةةةةةةةةة ن  ؤن س ،  ،بيةةةةةةةةةةةة  

 Influenza virns  ثآ   ،َ يةن   )Canine influenza 

virns    ظايرؤسةة  ئةة ن  ؤن س  سةة ي  ئةة ة ظايرؤسةة  بةة ثآ)
قسةة   نسنا ةةاو  ةة   بةةا ، ، سو  ةة   ةة  ظايرؤسةة  ئةة ن  ؤن س  

(  ةةةة  equine influenza virnsئ سةةةة   ،  ا  يةةةةة   
 (.Muturionن  بؤ ا ،ي  ،  ئ جنا   بان س

 م َذووى ئة  نةؤؤىى ية ضؤنة؟ 
ئ ة ن خؤش ي  بةؤ ي  ة ة جةا     -

 ةة   ة ةة  يةة  ار  ، ان  ئةة  ري ا س    
ِ    ةةةةةةةةةةاس  ي  ةةةةةةةةةة ة ن خؤشةةةةةةةةةة    
 ؤ ةةةا  رس   ئةةة ن  ؤن س  سةةة    ةةة     

 س بةةة    ةةة    يةةة        2004سةةةاَ    
 (.Floridaف   ياس  

(  8 ةةةةا  6 ةةةة  نيةةةةة سو  ةةةةانا    
(   ي     ي   س 6   او ساأل  س    

 Albamaِ    ةةاس  ةة  ئةة  سني     

Kansas, Texas, 
Westvirginia, Newjersy, 

Newyork  ) 
ء  ةةة  نيةةةة سو  2005 ةةة  سةةةاَ    -

  11  ن خؤشي      5 ا 1 انا   
 ,Carolina) ةيةةةة     ي ةةةة  س ِ    ةةةةاس  ةةةة  ئةةةة  سني   

Oregon, Ohio, Georyia,Wisconsin, Rhode 
island,Massachusetts,Lowa,Colorado, 

Arkansas, Arizona)   
 رِيَطاكانى طواستنةوةى ئة  نةؤؤى ة ضؤنة؟ 

 ب      ِ يةا   ،  ية  يةت  ،:-



 ئةنفلؤنزاى سةط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 28زانستى سةردةم 

 4 ـــــــــــ             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِ يةاا  ِ سست  خؤ:-1
ِ سسةةةةت  خؤ ب   ةةةة   نء  ية ةةةة ة  بةةةة  و    ةةةة أل ئةةةة ة -

 يان  ب  ، س  ئ  ي     ِ يةاة    ؤئ نةاس     ناسة  ،  ،     
 ،    ي   ئا    ة  (( يةاو     ؤ    ثذ ني( ياو  ،  س ، او 

  ان ر ن.
 ِ يةاا  ناِ سست  خؤ:  -2
  ِ يةاةة     ثءثةة س ثةةيب بةة   بةة ة  يان  بةة  ،  ةة    -
 ب  ،. 

ئايا ئة  نةؤؤى ة لةسةطةوة دةطويَزريَتةةوة ؤةؤ ط انلةؤةةرةكانى     
 دى؟

ن خيةر ئ ة ن خؤشةي   ة  سة  ية   ،  ،  ية  يةتة  ، بةؤ      -
تن  ،ي  بةةةةةةةةؤ  سةةةةةةةة  ية      بةةةةةةةة ةة ئ  ةةةةةةةة      سسةةةةةةةة   

 يان  بةةة  ، ان   ي ةةة   ةةةا ئيةسةةةتا  ؤ ةةةا  نةةة  رس ،ء ِ   يةةة  
 ن  س ،. 

 ئايا ئة  نةؤؤى ة لة سةطةوة دةطويَزريَتةوة ؤؤ مرؤظ؟ 
 ةةةةةةا ئيةسةةةةةةةتا  ةةةةةةةيى بن  ايةةةةةة    نسنسةةةةةةةت  ن يةةةةةةة     -

بيس مليةنيةن  ئ ة ن خؤش ي  با ية  يةت  ،   نان (    ي و 
 (Center of disease Contro/ spreuent) س نت     

-  CDC   ن سةةة مليةنرس ،. بةةة ةة ئةةة ة سةةة نت  ، بةةة   ، سة
ضةةةا  يةري  ئ  ةةة    ِ    سنةةة   ةةة   ن خؤشةةةية   ، ةةةا(  ةةة    

  رؤظاس.
 سكاآلو ن شانةكانى ئة  نةؤؤىى ية ضؤنة؟ 

 ا يةةةةة  سةةةة  ية     شةةةة  ئةةةة ة ن خؤشةةةة ي   ،بيةةةةة    -
% يةةاو نينةةان  انياو  يةاس ،  ، ةة  ية   ةة     80ن ي ةة    ةة   

 جؤ ية  :ئ  ي  ض نا 
 ( mildجؤ ية   س   : -1
 ةة ة جةةؤ ، س سةة       ؤ  يةة     ةة ِ     يةة     ةة أل      -

( ِ ؤذ  ،خاية نية      ة أل   30-10ب  ن  ثذ    ة   ةا ،     
 ب  ن   ،   س   خ س ء  يةما            ،.

 (severeجؤ ية     نا: -2
 ةة ة جةةؤ ، س سةة  با   ئةة   نينةةانان   با ةةاو  ةةر       -

ء ئةةا  يةة بةة      ةةاس  ا نةة  خةة س ، ،(    ، ةة    ؤ ةة ء ثةةذ ني 
س        ا(ي    ب  ن   ،بية .     أل ب  ن  نينةان  ان   

(  ،   خيةرسبة  وء  ة نب بة  ن     Pneumoniaس ي  سؤ  
   ناس .

 ئايا ئة  نةؤؤىى ئةنفلونزاى سةط كة رِوو دةدات كوىندةية؟ 

ب َ  ة ئ     س ي ب شية ،ي       نا ئ ة ن خؤشة ي   -
 %8-5ئ  س  ،بيةت   ؤ    شتن  ب  ِ يةذ،  بارية  

 ئة  نةؤؤىى ة ضؤن دةست ن شان دةكريَت؟ 
 س اةء نينان  او.-1
 ثن نين   اقيا    ، :-2
 PCR )– polymerase chainخةةة يةن: شةةةي ا   -

neaction ) 
(    ي  ة ة  Antibodiesسري،ة:  ؤنين  ،   ذ،   و  -

 ( ِ ؤذ       ب  و ب ة ن خؤشي . 7 
ين: بةة  ،  ر ن  سةةِرين  ةة   ةة  (ء قةة ِ يء  يةة ء    سةةِر-

 ثيساي   يان  ب  ،      ب  ،    ضانان .
 ئيت  ب   س  -3

 ئة  نةؤؤىى ية ضؤن ضارةسةر دةكريَت؟ 
  ب ئةةةةةةة  ،  ئةةةةةةة ة ن خؤشةةةةةةةي  ظايرؤسةةةةةةةي ء  ةةةةةةةان،   -

 ؤن س ، ةةةةة  ،   ائيةسةةةةةتا  ةةةةةيى  ،  ةةةةةانية    سن يةةةةة  بةةةةةؤ   
نينان  ان   ضا ،س   ر ن    نها ضا ،س    س ر ان ن  ، 

     أل: 
 جيا ر ن  ،   يان  ب  ،      ب ،  .-1
 ةةةةة  ا   ئان ةةةةةاي   ر نةةةةة   س    يةةةةة و ث ينةةةةة    -2

ظيةت  ن  ي  ، ثية يست   ،س  ب  ئا ءسا ب و ياو  ا  ،ي  
 ثا ذ   ، ، بنؤ ية .

ثية يسةةةةت  ث ينةةةة     يةةةةاو ث  سةةةةتا ،     ،سةةةة     -3
( ب  ا   ية ء  ، ا  ء آلء ءضا ي   ء جلءب      اي  

 بهيةنية .
بةة  ا  يةنان   ،  ةةان   ذ،  ةةا  ةة  ا   بةة  ن    ةةا(     -4

بةةةة  ا  يةنان  شةةةة    ن  بةةةةؤ  يان  ب  ، ةةةة  بةةةةؤ ثا سسةةةةتن  
    شةةةة  ب  نةةةة  ،  بةةةة  ا  يةنان   ،  ةةةةان   ذ، نينةةةةا،     

    ا   ب  ن  س ي  سؤ س.
 ئايا ث َكوتة )ظاكسني( هةية ؤؤ ئة  نةؤؤى ة؟ 

ن خيةر   ائيةستا  يى ظا سينية  ن  ؤن س ،   ، بؤ ئة ة  -
ن خؤشةةةة ي  بةةةة ةة نسنسةةةةت  ئةةةة  ِرؤ ب   ، س ةةةة    ب   ةةةة ة  

  يةنان  ظا سيةني  بؤ ئ ة ن خؤشي .
 ب ةة ظا سين  ئ ن  ؤن س ب  نت  ب  ا   ، يةنرية .

 ئايا ه ض دةرمان َك هةية ؤؤ ضارةسةركردنى ئة  نةؤؤى ة؟ 
 ةةةيى  ،  ةةةانية    ذ، ظايرؤسةةة    نةةة خيةر   ةةةا ئيةسةةةتا   -

  اي  ( ب ة ن خؤشي  ن  ؤن س ،   ،.
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ئايةةا دةتوانريَةةت سةةةط لةمال ةةةوة  
رِاؤطرييَتء ؤةؤ َوؤكريَت ض ؤةمةؤةستى 

 ثاسةوانى يان حةزء ئارةزوو؟
ب َ  ة/ ب  ة  جية  ئة ة سة       -

بةةةةةةةةة  بةةةةةةةةة   ، س   ضةةةةةةةةةا  يةر    
ب رية ءشةةةةةةةة يةن  ثا ءخةةةةةةةةا يةن  

   ةة   ِ سبارييةةة .  ةة  ا   ِ    سنةة 
ن خؤشةةي  اس ثية يسةةت  سةة   سن   
  ين ةةة  ظيةت  ن  يةةة  ، ب ريةةةة ء   
   يةةةةة و ث ينةةةةة   فيتن  يةةةةة  ،   
 ئان اي ء ضا ،س    بؤ ب رية .

ئةطةر سةةط َك طةازى  َ طرت ةت     
 ضى دةكةيت؟

ب ث  ةةةةةةةةةةةةةةةة  سةةةةةةةةةةةةةةةة   سن   -
ن خؤشةةةةان   ، ةةة ي   بؤئةةة  ،   

   ية و ث ينة   ، ضا ،سةة    بةؤ ب ريةة  نةة    ة نها   بةة        
 خؤشي  ب َ      ب  ئ  ،    س ي   َ ار  ن خؤشة   ئ ة ن

  ،  ، س ي.-(Rabiesجؤ سءجؤ ،  ،    
ئةو كةسانة كامانةن كة ث َويستة زؤر ووريا ؤن لة كاتى رِوودانةى   

 ئة  نةؤؤى ةدا ؤؤ نزيك ؤوونةوة لة سةط لة ضاو ؤةل كانى ئاسايى؟
  ناسأل.-1
 ثري.-2
 ذن  س  ثِر.-3
شةةةةياو  سبةةةة ني ، بةةةة  ؤ   ئ    سةةةةان   بةةةة   ر    -4

    ن خؤشي      يةذخاي و.
 رِيَطاكانى ؤؤثاراسنت لة  نةؤؤى ة ضني؟ 

   ا   ِ    سن  ئ ة ن خؤشي  س  ة   ة   نا ضة ي       -1
ثية يست   ي ن  بة  ثر  ئا ةا س  ب ريةتة  ، بةؤ  ة نا بر ن       

 س         ب ، او.
باشةةةي سي  سةةة ي  ةةة   ةةةاة ، ِ س رينةةة  رية   ةةة  ا      -2
 ب ن  ،  ئ ة ن خؤشي  س بآل 
ق ةضةةةةؤ ر ن  سةةةة    بةةةة  ،ة   سةةةة   شةةةة قاةء  ةةةة  -3

 نا  ؤةن  اناس.

 ا ية   ا  َ    ، رية  -4
    أل س  ية        ب   س 
   يةةةةةةةةةةةةةةةةة و ث ينةةةةةةةةةةةةةةةةة   
فيةت  ن  يةةةةةة  ، ب   ب سةةةةةةت  
ثنةةة ننيء ضا ،سةةة   باشةةةي   

  سي :
 ،سةة  بةة  ئةةا ء سةةاب و -

بنةةةةؤ ية  يةةةةاو بةةةة   ةةةةا  ،   
 ثا ذ   ، ،.

،س   ية   ة   ،سة     -
ب ريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ء 
ضةةةةةا ي   ء آلءءجلءب     
 اي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة (ء ، ا   

 ب  ا بهيةنرية .
بةةةةة  ا  يةنان  ثية   ةةةةة  -

 ئ       بية  ثية   ،خ .
ئ    سان    ة   ين   فيت  ن  يةاس يةاو  ة  شة يةن       -5

  Animal           shelterبةة خية  ر ن   يان  ب  سنةةاس   
  ا ئ   و ثية يست : 

      ب  ا بهيةنن.جلءب      اي-
 نابية  خ س  و خبؤو     ش يةنان  س-
 ،س  شنت ثية ءثا   ا  ر نياو ب  ئا  ساب و ياو -

  ا  ،  ثا ذ    ، ، 
نابية  بهيةَ ية   اض ب رية  ياو ب يةسريةت  ،    ي و ئ   -

  يان  ب  سن  ،.
   ضةة نا، ئةة ة ن خؤشةةي   ةةا ئيةسةةتا    ئيةمةة  ِ      -6

باشةي سي  نؤ    َ بء ة  (ء ن ية  ن بينةة  ،    نة  س ، بة ةة   
  ة  يان  ب  ، ب  اي       ناأل  ثري  ذنة  سة  ِرء ئ  سنة      
    ب   ر    شياو ن    ب  ؤ  ن خؤشي    يةذخاي ن  او(.
 ية ينةةةة / س س    ي نةةةة  ب  ثرسةةةة  اوء ذيناةةةة  ثةةةةا ية    
 ،  ين ِ يةاا ضا ،ي   بؤ ئ  سة    ب  ،ةيانة  باؤننة  ،  ة      

سةة   شةة قا   اناسء    ؤةنةة  اوء     ، انةةاس  ، ةة ِ يةن   ب 
ضةة ن   س  ضةةا ،  ن خؤشةة  جؤ سءجةةؤ و نةة    ةة نها  ةة    

 ئ ن  ؤن س  س ي.
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 نةئازارى درَيذخاي
CChhrroonniicc  ppaaiinn  

 

 ثرشنط عبدول  ةكتؤرد
 هؤلَةندا

 

لة هةموو شوَينَيكى جيهاندا بةمليونةها مرؤظ لة ذَير 
بارى ئازاردا دةناَلَينن ئازار هةستَيكة مَيشك بةرثرسيارة لة 

 بةرامبةرى.
كاتَيك شوَينَيكى لةش )شانةكانى( زةرةرمةند دةبن وةك 

جومطة.... هَيمايةكى كارةبايى  لةبريندا يا ئازارى
دةردةضَيت لة شانة تَيك شكاوةكةوة بؤ هةل طريل 

(Recepter كة لة كؤتايى دةمارةكةدايةو دةينَيرَيت بؤ )
ئةويش دةينرَيت بؤ مَيشك،  Spinal.. cordثشتةثةتك 

( بؤ ئازارء Interprentedمَيشكيش وةريدةطَيِرَيت )
 مرؤظيش هةستى ثآ دةكات.

ى ميكانيزمَيكة دةمان ثارَيزَيت بؤ ئةوةى ئازاريش خؤ
لة تةنطوضةَلةمة دوربنيء، بؤ ئةوةى شوَينى برينةكة سارَيذ 
بَيتةوة ئاطاداريةكء ثةستاندَيك دةدا بةلةش كة ثآ دةَلَين 
ئازارء، ثَيمان دةَلَيت شوَينَيكت لة كةَلك كوتووة 

 بةدةنطيةوة بضؤ.
 

 ميكانيزمى ئازار:
ضةند طةرديلةيةك هةية ثَيى  لةلةشى بربرةدارةكاندا

( كة لة مادةيةكى endorphinsدةَلَين ئازار كوذة )
ثَيك هاتووة، بةآلم زؤر جار شوَينى لة  peptideثيثتايد 

كةَلك كةوتووة كة زؤرترة لةوةى ئةم طةرديالنة نةيتوانى 
بةسةرياندا زاأل بن لةبةرئةوة مرؤظ هةست بةئازار دةكاتء 

 بَينَيت وةك حةب يا هةر شتَيكى دى.دةبَيت دذة ئازار بةكار
 

 ميكانيزمى ئازار كوذة )مورفني(
كاتَيك كة دةمار هَيماى ئازارى هةَلطرتووة دةيبات بؤ 

كة  endorphinsبِربِرةى ثشت مادةى دةمار كوذة 
لةلةشدا هةية دةضَيتة نَيوان ئةم هَيما كارةباييةو كاتَيك كة 

ئازار، مَيشك  دةطاتة مَيشك بؤ ئةوةى وةريطَيِرَيت بؤ
نايناسَيتةوةء ناتوانَيت بيطؤِرَيت بؤ ئازار مرؤظ ئازارى 
نابَيت، هةر لةبةر ئةمةية كاتَيك كة حةبى ئازار ئةخورَيت 

 هةستمان بةئازار نامَينَيت بؤ ماوةى سآ ضوار سةعات.
 ن:ةجؤرةكانى ئازارى دريَذخاي

 (Head painسةريةشة )-1
، يةةةةةا  Migraneسةريةشةةةةةة زؤر جةةةةةؤرى هةيةةةةةة وةك    

سةريةشةةةةةة بةةةةةةهؤى تونةةةةةدرةوى، يةةةةةا نالةةةةةةبارى بِربةةةةةِرةى     
ثشةةةةةةةةةتء زؤر جةةةةةةةةةؤرى دى سةريةشةةةةةةةةةة روودةدات لةةةةةةةةةة   

 كاتَيكدا كة ئؤكسجينى تةواو ناضَيت بؤ مَيشك.
زؤربةةةةةةةةى سةريةشةةةةةةةة زؤرى بةحةةةةةةةةبى ئةةةةةةةازار ضةةةةةةةاك   

 ,Ibu profen, Paracetamolدةبَيتةةةوة وةك 

Asprine  ئةطةةةةةر سةريةشةةةةة ماوةيةةةةةكى درَيةةةةذى خايةةةةان
ت بزانرَيةةةةت هؤيةكةةةةةى ضةةةةيةو ئةطةةةةةر بةحةةةةةب ضةةةةاك  دةبَيةةةة

( بةةةةكاربَينَيتء دةبَيةةةت مةةةرؤظ  TENSنةةةةبو ئةةةةوا دةبَيةةةت ) 
بَيةةةت كةةةة زؤرى لةةةة يةةةاوةدا هةيةةةةو     Caferneئاطةةةاى لةةةة  

 ئةبَيتة هؤى سةريةشة.
 Back painئازارى ثشت -2

%ى ئةوانةى ئيش 80ئازارى ثشت لة دانيشتواندا زؤرة 
ماَليشةوةن ئازارى ثشتيان دةكةن وةهةروةها ئةوانةى لة 
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 هةية.
ئةطةر ئازارى ثشت ضوار تا شةش هةفتةى خاياند ئةوا 
دةبَيت بطةِرَيني بةدواى هؤيةكةيدا. ئازارةكة بةهؤى 
هةَلسوكةوتى ئةو مرؤظةوةية يا هةوَيك لة ئَيسكدا هةبَيت يا 
هؤى كةموكوِرى هةندَيك لة ئةندامةكانى لةشةوة وةك 

 ئةندامى زاوزآ.طورضيلة، ميزةَلدان، كؤ
جارى وا هةية بةحةبى ئازار ضاك دةبَيتةوة. ئةطةر 
ثةيوةندى هةبَيت بةطرذبوونى ماسولكةكانةوة بةهؤى 

(ةوة يا بةهؤى شَيالنةوة TENSبةكارهَينانى ئامَيرى )
Physiotherapy  .يا بةهؤى جوَلةو وةرزشةوة

 ئازارةكة نامَينَيت.
 Neck painئازارى مل -3

ى مةةةةةرؤظ هةيةةةةةةتى. كةةةةةة ضةةةةةةند  %80ئةةةةةازارى ملةةةةةيش 
هؤيةةةةةةةةةةةةةةكى جياجيةةةةةةةةةةةةةاى هةيةةةةةةةةةةةةةة وةك رة  بةةةةةةةةةةةةةوونى  
ماسةةةولكةكانى مةةةلء بِربةةةِرةى ثشةةةت يةةةا  ضةةةوونى بةشةةةَيك     

( خليسةةةةةةةةةةكان. herniaلةةةةةةةةةةة بِربةةةةةةةةةةِرةى ثشةةةةةةةةةةت وةك )  
ضارةسةةةةةرى دةبَيةةةةت لةةةةة ثَيشةةةةدا بةةةةزانني هةةةةؤى ئازارةكةةةةة       

ضةةةةةةةةاك  Physiotherapyضةةةةةةةية لةوانةيةةةةةةةةة بةةةةةةةةةهؤى  
 ببَيت.
 Face painئازارى دةموضاو -4

بة يةةةةةةةةةةةةكى دةموضةةةةةةةةةةةاودا دةمةةةةةةةةةةةارَيكى طةةةةةةةةةةةةورةى  
هةسةةةةةةةةتيارى دةِروات ئةةةةةةةةةو مرؤظانةةةةةةةةةى كةةةةةةةةة ئةةةةةةةةازارى     
دةموضةةةةاويان هةيةةةةة ئةةةةازارَيكى زؤر تيةةةةذء بةةةةةهَيزة. حةةةةةبى 

 ئازار ضاكى دةكاتةوة يا دةمارطريان.
 Posilion andئازارى هةلَسوكةوت -5

movement pain 
وةك ئازارى مجطةكانء ئازارى روماتيزمة، يا 

دنى ئَيسكء زؤر شتى دى ضارةسةرى ئةم ئازارةش هةوكر
يا حةبى ئازار جارى  Physiotherapyبةهؤى شَيالن 

واهةية بةدةرزى مادةى سِركةرى تَيدةكرَيت لةو شوَينةى 
ئازارةكةى زؤرة. وةك ئةذنؤ يا شان. جارى وا ئازار ثةيدا 
دةبَيت بةهؤى وةستانى زؤر خوَينى لةش هاتوضؤى باش 

زمانةيةكى لولةى خوَينةكان تةسك دةبنةوة،  ناكات يا ضةند
يا مرؤظ لةكاتى نوستندا ئةطةر لةسةر يةك  بَيتء جوَلة 
نةكات. ضارةسةرى بةهؤى نةشتةرطةرى يا بةطرتنى دةمارة 

 ( كة ئازارةكة كةم دةكاتةوة.TENSهةستيارةكان بةهؤى )

( PD) ثووكانةوةى دواى برين -6
Posttraumatic dystorophy 

زارة بةهؤى خراث ئيش كردنى بةرطرى لةشة، ئةم ئا
دواى ئةوةى زيانَيك بةلةش دةطات وةك شكاندنى ئَيسكَيك 
يا برينداربونَيك يا دواى نةشتةرطةرى برينةكة بةئاسانى 
ضاك نابَيتةوةو هةويََكى نائاسايى دةكات لةم هةوكردنةدا 
ضةند مادةيةك دروست دةبَيت كة شانةكانى شوَينة 

شكَينآء طؤِرانى زؤرى تَيدا دةبَيت. لةوانةية بريندارةكة دة
حةبى ئازار تؤزَيك ئازارةكةى كةم كاتةوة. يان بةهؤى شنتء 

 ثاك كردنةوةى برينةكة بةبةردةوامى، يا بةدةمارطريان.
 Billy painئازارى سك -7

زؤرترين ئازارة بةردةوامةكان ئازارى سكة وةك ئازارى 
يا جطةر، ئازارى  طةدةو رخيؤَلةكان يا هةوكردنى سثأل

 كؤئةندامى ميزء كؤئةندامى زاوزآ.
 Pain afterئازارى دواى نةشتةرطةرى -8

operation 
هةموو نةخؤشَيكى نةشتةرطةرى ئازارى دةبَيت 
بةتايبةتى ئةوانةى زؤر لة نةخؤشخانة دةمَيننةوة. توشى 
هةوكردنى سنط بةتايبةتى ئةطةر ئةو نةخؤشة طةورة بوو 

 لة تةمةندا.
  Menstrnal painارى سورِى مانطانة ئاز-9 

هةندَيك ئافرةت لةكاتى سةرى مانطانا ئازارَيكى زؤرى 
سكء ياضى دةبَيت بةهؤى طرذبوونى ماسولكةكانى 
منداآلنةوة بؤئةوةى ئةو خوَينةى تيايةتى فِرَيى بداتة 
دةرةوة. ضارةسةر دةكرَيت بةحةبى ئازار بةتايبةتى حةبى 

 ةم دةكاتةوة. دذة سك ثربوون ئةم ئازةرةك
 دة رِيَطا بؤ دووركةوتنةوة لة ئازار: 

 ,House, gardningخانة تمالَةوة/باخضة/ضيَش-1

cooking  
جطةلةوةى كة حةبى ئازار بةكاردةهَينرَيت، ضةند 
ئامؤذطاريةك دةبَيت بزانرَيت لةروى دانيشنتء ئيشكردنةوة 
بؤ دوور كةوتنةوة لة ئازار. ئةطةر ئازارى ثشتت هةبَيت 

بَيت لة باخضةدا زؤر ئيش بكةيت بةتايبةتى لةكاتى نا
روماتزمةدا. يا نابَيت دانةويت بؤ طةسك دان. يان لة 
ضَيشتخانةكةدا دةبَيت زؤرى ئةوشتانةى زؤر بةكاريان 
دةهَينيت دةبَيت لة شوَينى بةرزا ياهةَليواسى 
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لةضَيشتخانةكةدا نابَيت خؤتى بؤ بنوشتَينيتةوة. بةتايبةت 
ى جومطةكانت يا بِربِرةى ثشتت هةبَيت ئةطةر ئةطةر ئازار

ئازارى سةرت هةبَيت ماناى ئةوةية هةواى 
ثاك)ئؤكسجيناوى(ناضَيت بؤ ميشكت. دةبَيت لةدةرةوة 
هةواى ثاك بةيوَلى وةربطريَيت يادةرطاو ثةجنةرةبكةرةوة بؤ 
طؤِرينى هةواى شوَينةكةت،دةبَيت بةبةردةوامى لة جوَلةء 

وَلةى ِراست ياثياسةكردن لة باخضةء وةرزشداببيت بةآلم ج
 شوَينى بةرةآلدا.

   painstilles tabletةثى ئازارح-2
Parasetawol   دةنوسرَيت بؤ ئةوانةى ئازاريان

هةية، ئةميش حةبَيكى بَيزيانة باشة بؤكةم كردنةوةى 
ئازارء ثلةىطةرمى لةش. حةبَيكى ديكةى ئازارءهةوكردنء 

 ( NSAIDةَلَين)لةرزءتا كةم دةكاتةوة كةثَيى د
Non-Steroidal Anti-Inflammatory-

Drugs   
ئةم   Naproxen, Ibuprofen, Asprineوةك

جؤرة حةبانة ئازاركةم دةكةنةوة بةآلم جارجار كارى  بة  
هةية، وةك ئازارى طةدة،ياكةم  يان لةسةر لةشى ئةو مرؤظة

كردنةوةى خةثلةكانى خوَين، خوَين شل دةبَيتةوة لةكاتى 
بريندارىدا زؤرتر خوَينى بةردةبَيت،ياكةم كردنةوةى 
ئَيشى طورضيلةكان.لةبةرئةوة دةبَيت دووركةوينةوة 
لةبةكارهَينانى بؤماوةى دوورودرَيذ. لةوانةشة لةمشان 

ئةواتوشى سةريةشة دةبني. فَيرى ببَيت ئةطةر نةبآخوَين 
حةبى بةهَيزتر هةية بؤكةم كردنةوةى ئازار 

تياية ئةم جؤرة دةنوسرَيت بؤ   Morfineكةمادةى
ئةومرؤظانةى ئازارى زؤر بةهَيزء تيذتريان هةية وةك ئازارى 

 جؤرَيك لة شريثةجنة يا ئازارى روماتزمءمجطةكان.
  Physiotherapyشيَالن -3

اشةةةة بؤئةةةازار بةةةةآلم دةبَيةةةت شةةةَيالنءطةرم كرنةةةى لةةةةش ب
جوَلةةةةةى وةرزشةةةةى لةطةَلةةةةدا بَيةةةةت زؤر طرنطةةةةة بةةةةؤ ئةةةةةوةى    
ماسةةةةةةةةةولكةكان رة  نةةةةةةةةةةبَيتء بةئاسةةةةةةةةةانى جومطةةةةةةةةةةكان 

 جوَلةى خؤيان بكةن.
   Ergotherapyضارةسةر بةجووَلةى لةش -4

ئةو مرؤظانةى كة ئازارى دورودرَيذيان هةية بةهيض 
ناتوانن كارى جؤرَيك ئازاريان ناشكَى تاوايان لَيدَيت 

ناوماَلى خؤيان جَىبةجآبكةنء ناتوانن جلى خؤيان 

لةبةركةنء لةم كاتةدا دةبَيت طروثَيك هةبَيت كة يارمةتى 
ئةمانة بداتء فَيريان بكات ضؤن لةطةأل ئازاردا بنب بةهاوِرَى 

 (. depresonتاكو توشى توندوتيذىء خةمؤكى نةبن)
   psychologycol helpياريدةدانى دةروونى-5

ئةم جؤرة ئازارة درَيذخايانة بةهؤى ئازارى مل يا ثشت 
ياسةر يا ناوسك زؤربةى ئةو نةخؤشانة نةخؤشى دةرونىء 
غةمناكى وايان لَيدةكات هةست بة ئازارى بةردةوامى 
دةكةن هةرجارةى لةشوينَيكى لةشدا. دةبَيت شارةزاكانى 
نةخؤشى دةرون ضارةسةريان بكةن يافَيريان كةن لةطةأل 

 ئازارةدا بذين.ئةو 
   Nerve blockadدةمارطريانن-6

كةةةةةةةةةةةة دةَلةةةةةةةةةةةَين دةمةةةةةةةةةةةار خسةةةةةةةةةةةنت وادةزانرَيةةةةةةةةةةةت     
كةشةةةةةةةتَيكى ترسةةةةةةةناكة، بةةةةةةةةآلم لةةةةةةةة  يةةةةةةةةكى ديكةةةةةةةةوة     
ئةمةةةةةةةةةةةةةةةةةروو دةداو شةةةةةةةةةةةةةةةةتَيكى سودبةخشةةةةةةةةةةةةةةةةةة،ئازار   
دروسةةةةةةت دةبَيةةةةةةت لةةةةةةة دةمةةةةةةارة هةسةةةةةةتيارةكاندا كاتَيةةةةةةك  
كةشةةةةةةانةى ئةةةةةةةو جَيطايةةةةةةة لةكةةةةةةةَلك دةكةةةةةةةونء ئةةةةةةةميش  

بةةةةةةؤ مَيشةةةةةةك بةهؤيةةةةةةةوة هةسةةةةةةت بةةةةةةة     هَيمةةةةةةا دةنَيرَيةةةةةةت 
ئازاردةكةةةةةةةةيت، ئةطةةةةةةةةر ئةةةةةةةةم دةمةةةةةةةارة بطريَيةةةةةةةت ئةةةةةةةةوا    
ئازارةكةةةةةةةةةةةةت نامَينَيةةةةةةةةةةةت بةداخةةةةةةةةةةةةوة لةةةةةةةةةةةة هةةةةةةةةةةةةموو   
ئازارَيكةةةةةةةا ناتوانرَيةةةةةةةت دةمةةةةةةةارطرياننى بكرَيةةةةةةةت ضةةةةةةةونكة 
هةنةةةةةةةةةدَيك ئةةةةةةةةةازار هؤيةكةةةةةةةةةةى كةموكوِرىلةةةةةةةةةة مَيشةةةةةةةةةك   
خؤيدايةةةةةةة يةةةةةةا لةةةةةةةمؤخى يةةةةةةا لةةةةةةة بِربةةةةةةِرةى ثشةةةةةةتاهةية      

نيةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةة دةمارةكانةةةةةةةةةةوةء   كةئةمانةةةةةةةةةة ثةيوةنةةةةةةةةةديان 
نةةةةةةةةةةاتوانني ئازارةكةةةةةةةةةةةى كةةةةةةةةةةةم بكةينةةةةةةةةةةةوة بةةةةةةةةةةةهؤى     
دةمارطريانةةةةةةةةةةوة لةبةرئةمةةةةةةةةةة دةبَيةةةةةةةةةت مرؤظةكةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةة   
ثيشةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةةهؤى ثزيشةةةةةةةةةةةكةوة هةةةةةةةةةةؤى ئازارةكةةةةةةةةةةةةى    
تةةةةةةواوبزانَيت، لةةةةةة ثَيشةةةةةدا ئةةةةةةو شةةةةةوَينةى كةةةةةة ئةةةةةازارى     
زؤرة بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهؤى دةرزى دةرمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانى سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِركةرى  
تَيةةةةةةةةةةدةكرَيت ئةطةةةةةةةةةةةر ضةةةةةةةةةةارةىكرا ئةةةةةةةةةةةوا هؤكةةةةةةةةةةةى     

را دةبَيةةةةةةت يةةةةةةا دةمارةكةةةةةةة طةةةةةةةرم بكرَيةةةةةةت. بةةةةةةة      ئاشةةةةةةك
تايبةةةةةةةةةةةتى ئةةةةةةةةةةةو كةسةةةةةةةةةةانةى ئةةةةةةةةةةازارى تيةةةةةةةةةةذ لةةةةةةةةةةة      
دةموضةةةةةةةةاوياندا هةيةةةةةةةةة يالةةةةةةةةة سةةةةةةةةةرياندا يائةوانةةةةةةةةةى     

 نةخؤشى شَيرثةجنةيان هةية.
 Transcutaneكارةبةةةةةا لَيةةةةةدان بةثَيسةةةةةت   -7

Electrische- Neuro Stimulatie 
TENS   
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َيةةةةت ئةمةةةةة ئامَيرَيكةةةةة هَينةةةةدةى ثاكةتةةةةة جطةرةيةةةةةك دةب
( دوو ئةلكرتؤيةةةةةةةةةةةةةةةةدى  TENSكةةةةةةةةةةةةةةةةةثَيى دةَلةةةةةةةةةةةةةةةةَين) 

كورتةةةة شةةةةةثؤل دةنَيرَيةةةت بةةةةؤ     electroddeثَيوةيةةةة 
دةمةةةةةةةةةةةارة باريكةةةةةةةةةةةةكان، لةةةةةةةةةةةة لةمشانةةةةةةةةةةةدا دةمةةةةةةةةةةةارى   
ئةسةةةةةتورءباريك هةيةةةةةة، دةمةةةةةارة هةةةةةةرة باريكةةةةةةكان هةةةةةؤى 
ئةةةازارة، كاتَيةةةك كةةةة ئةةةةم ئةةةامَيرة بةكاريةةةةت سةةةةرةكةى دوو   

ة ثَيسةةةتا بةةةؤ ثارضةةةةى ثَيوةيةةةة وةك دةرزىوايةةةة دةكرَيةةةت بةةة 
دةمةةةارة باريكةةةةكانء ئةةةةويش هَيمةةةا دةنَيرَيةةةت بةةةؤ مَيشةةةك،     
مَيشةةةةكيش هَيمةةةةاى خةةةةؤى دةنَيرَيتةةةةةء مةةةةرؤظ هةسةةةةت بةةةةة    
ئةةةةةازار دةكةةةةةةا، لةهةةةةةةمان كاتةةةةةةدا دةبنةهانةةةةةدةرى دةمةةةةةةارة    
طةةةةةةةةةةةورةكان هةسةةةةةةةةةةتى ثَيدةكةةةةةةةةةةةن دةبَيةةةةةةةةةةت بةةةةةةةةةةةهؤى 
داخسةةةتنيان كةةةة دةمةةةارة ئةسةةةتورةكة داخةةةرا مةةةرؤظ ئةةةازارى   

 نامَينَيت. 
َيرة نابَيت بةبةردةوامى بةكاربَيت ضونكة ئةم ئام

هةندَيك جار زيان بةخشة وةك هةستيارى ثَيست، ئةطةر ئةم 
ئامَيرة بةراستى لة كاتى خؤيدا بةكاربَيت ئةوة ئازار 

 زؤركةم دةكاتةوةءسود بة نةخؤش دةطةيةنَيت.
   Neuramoderationرَيطاى نوَيى دةمارى -8

دنةوةى ئازارى ئةمة ِرَيطايةكى تازةية بؤكةم كر
( electrodeدةمارةكان بريتية لة دةرزيةكى ئليكرتويد)

دةكرَيت بة دةمارى بِربِرةى ثشتداء بةسرتاوة بة 
يوتويةكةوة لة دةرةوةى لةشدا كة بةبةردةوامى تةزووى 
كارةبا دةدابة دةمارء بةوشوَينةدا كة ئازارةكةى تَيداية، ئةم 

ت تؤزَيك تةزووى رَيطاية هيض زيانَيك بة مرؤظ ناطةيةنَي
كارةبا نةبَيت كة زؤركةمةو وورةدةووردة هةستى ثَيناكات. 
ئةم ِرَيطاية بؤ ئةو نةخؤشانة بةركاريةت كة ئازارى ثشتيان 

 هةية. 
  Acupunctuurدةرزى ئاذن -9

ئةمةةةةةةةةة تةةةةةةةةةكنيكَيكى ضةةةةةةةةينيةء بِرواثَىكةةةةةةةةراوة بةةةةةةةةؤ 
هةنةةةةةدَيك ئةةةةةازارى درَيةةةةةذخايان. برييتةيةةةةةة لةةةةةة ضةةةةةةندةها     

ك دةكرَيةةةةةةةت بةةةةةةةةذَير ثَيسةةةةةةةتا لةشةةةةةةةوَينى     دةرزى ثضةةةةةةةوو
تايبةتىةةةةداء كاردةكاتةةةةة سةةةةةر دةردانةةةةى ضةةةةةندهؤرمؤنَيك    

 بؤ كةم  كردنةوةى ئازار.
  Relaxationتةكنيكى خاوبوونةوة -10

هةرضةةةةةةندة ئةةةةةةم تةكنيكةبةةةةةة روتينةةةةةى ئاسةةةةةانة بةةةةةةآلم  
ضةةةةةةونة ذَيرباريةةةةةةةوة ئاسةةةةةةان نييةةةةةةة بةةةةةةة تايبةةةةةةةتى ئةةةةةةةو     

انيةةةان هةيةةةة. دةبَيةةةت مرؤظانةةةةى كةةةة ئةةةازارى تيذءدرَيةةةذ خاي
فَيةةةةةةر ببَيةةةةةةت بريلةةةةةةة ئازارةكةةةةةةة نةكاتةةةةةةةوةء بيخاتةةةةةةة وة.    
ئةمةةةةةش زؤر جةةةةؤرى هةيةةةةة، بةةةةةهؤى جوَلةةةةةى ثارضةةةةةكانى  
لةةةةةةش بةهَيواشةةةةةىء لةةةةةةذَير بةةةةةارَيكى هَيمنةةةةةىء خؤشةةةةةدا.   
وةك موسةةةةةي ا يةةةةةا لةسةةةةةةر ئةةةةةاوداء يةةةةةا بةةةةةةهؤى نوسةةةةةتنى  
موطناتيسةةةةةةييةوة. يةةةةةةا يؤطةةةةةةاء...زؤرى ديكةةةةةةة. هةسةةةةةةتى   

 تةوة  ى نةخؤش.ئازار كةم دةبَي
 نةزانينى هةنديَك شت لةسةر ئازار:

 ئازار دةبيَت هةر ضارةبكريَت-1
دةرمانى ئازار بؤ كةم كردنةوةى ئازار بةكاريةت لة 
زؤركاتدا ئازارةكة نامَينَيت بةآلم ضوارتا ثَينج نةخؤش هةر 

 ئازاريان دةمَينَيت.
   opiatenمادةى-2

 ا ئةم مادةية كة لة لةطوآلَلةى نيساند

(papaver,plant)  هةيةء دةردةهيََنرَيت وةك مادةى
مورفني يا وةك هريوين)كة لة مادة بَى هؤش كةرةكانة( بؤ 
هةندَيك نةخؤشى درَيذخايان بةكاريةت بؤ كةم كردنةوةى 
ئازار. بةآلم ئةطةر بةبةردةوامى بةكارهات، ئةوا لةشى مرؤظة 

اك وةرناطرَيتء ئازارةكةى ثَى ضَيكة رايةتء سودى ل
نابَيتةوة. يا دةبَيت هةر جارَيك بة دؤزى بةهَيزتر بةكار 

 بهَينرَيت.
 حةبى ئازار3

حةبى ئازاريش نابَيت زؤر وةرطريَيت ئةطينا سوودى ىَل 
وةناطريَيت نابَيت نةخؤش بةبةردةوامى يةك جؤر حةب 
بةكار بهَينَيت. زؤرى ئازارى لةش بةهؤى بارى 

 دةرونيةوةية.
 اك نية:ئازاريى زؤر تيذ ترسن

كاتَيك كة ئازارَيكى تيذء لةثر يةت نةخؤشةكة 
وادةزانَيت زؤر زيان بةخشة بةآلم وانية بةتايبةتى ئةوانةى 
ئازارى درَيذخايانيان هةية. زؤر طرنط نية بةخَيراى فرياى 
كةويت، زؤريان ئوكسيجينيان لة خوينا كةمة، لةبةرئةوة 

بكةن. دةبَيت هةوايةكى ثاكءيوأل وةرطرنء جوَلةى بؤ 
ئةطةر هةر ئازارةكة باش نةبوو ئةوا ثرسيارى ثزيشك 

 طرنطة.
 Libelle    2006  :سةرضاوة
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بَيطومان لة ئَيستادا وةرطرياوترين تيؤرى دةربارةى 

 Bigثةيدابوونى طةردوون تيؤرى تةقينةوة مةزنةكةية )

Bang Theoryدوون ( كة بةثَىى ئةو تيؤرية طةر
بةبةردةوامى لة كشانداية بة خَيراييةكى طةورة ، 
زاناكان دةَلَين كة لة سةرةتاكانى بووندا ماددةكانى 
طةردوون لة تةنها خاَلَيكدا ضِربوونةتةوة كة قةبارةى 
ئةو خاَلة بة سفر دادةنرَيت ، ئينجا لةو خاَلةوة 
تةقينةوةيةكى مةزن ِروويداوة )بةبَى ئةوةى هؤى ئةو 

ية بزانرَيت( و ماددةكان بة هةموو اليةكدا تةقينةوة
ثةرش و باَلو بوونةتةوة ، ئيرت طةردوون هةرلةو 
كاتانةوة بةبةردةوامى لة كشانداية تائَيستا  كة 
ئةوةش بريؤكةى ئةزةىل )سةرمةدى( طةردوون ِرةت 
دةكاتةوة ضونكة بة ثَىى ئةو تيؤرية طةردوون لة يةك 

ديهَينةرَيكى هةبَيت ساتدا دروست بووة بؤية دةبَيت بة
و كؤتاييةكيشى هةبَيت ، ئةو تةقينةوةيةش وةك 
هةموو تةقينةوةيةكى دى نةبووة ضونكة وةك دةزانني 
هةموو تةقينةوةيةك دةبَيتة هؤى ثشَيوى و ثةرت و 
باَلوى و وَيرانكارى ، بةالم ئةو تةقينةوة مةزنة بووة 
 هؤى دروستبوونى طةردوونَيك بةو هةموو ِرَيكسازى و
ياسابةندى و جوانسازيةوة  واتة لةو تةقينةوةوة توانا 
و زانست و سةليقة و دةسةاَلتى ِرةها و بَىسنور وة 

 دةر دةكةوَيت .
 

 ئةطةرةكان:   
ئاخؤ ئةم طةردوونة هةر بةردةوام دةبَيت لة 
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كشانةكةى؟  ئاخؤ هَيزى كَيشكردن زاَل دةبَيت بةسةر 
وودةدات؟  لَيرةدا ئةو فراوانبوونة يان بة ثَيضةوانةوة ِر

 دوو ئةطةر دةبن: 
ئةوةيةةةةةةة كةةةةةة خَيرايةةةةةةى    :ئةطةةةةةةةةم  ة ةةةةةةة  

فراوانبةةةةةةةةةةوونى طةةةةةةةةةةةردوون ووردة ووردة هَيةةةةةةةةةةواش   
دةبَيتةةةةةةةوة بةةةةةةةهؤى هَيةةةةةةزى كَيشةةةةةةكردنةوة تةةةةةةا ئةةةةةةةو  
فراوانبوونةةةةةةةةة دةوةسةةةةةةةةتَينَيت ، ئينجةةةةةةةةا طةةةةةةةةةردوون    
دةطةِرَيتةةةةوة و دةضةةةَيتةوة يةةةةك واتةةةة هةةةةموو مةجةةةةِرة    

نى دى بةةةةةرةو ضةةةةةي دةطةِرَينةةةةةوة و تةنةةةةة ئاةانيةةةةةكا
و هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةموو 
طةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةردوون 
جةةةةةارَيكى دى لةةةةةة   
يةةةةةةك خاَلةةةةةدا ضةةةةةِر 
دةبنةةةةةةةةةةةوة كةةةةةةةةةةة  
قةوارةكةةةةى سةةةفرة 
كةةةةةةةةةةةة ئةةةةةةةةةةةةوةش  
مانةةةةةةةاى مةةةةةةةردن و 
نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمانى 
طةردوونةةةةةة ثةةةةةَي  
طةيشةةةةةةةتنى بةةةةةةةةو  

 خاَلة .
هَيزى كَيشكردن ناتوانَيت زاَل بَيت ئةطةةم دووة :    

ةردوون بةةة سةةةر ئةةةو فراوانبوونةةة طةردوونيةةة ، واتةةة طةة    
بةردةوام لة كشاندا دةبَيت هةتا هةتايةة ، ئةةوةش ئةةوة    
دةطةيةنَيت كة مردن ضاوةِروانى طةردوون ناكات و هةةر  

 دةمَينَيت !

 يةك مردن و هؤكارى جيا جيا:    
طةةةردوون هةةةرطيز ناتوانَيةةت لةةة ئةطةةةرى دووةميةةدا     
خؤى دوور خباتةةوة لةة مةردن كةة  اةةا هةَلنةةطرة و لةة        

ستكراوَيكة كة ئةو مردنة ثَىى بطةات ،  سةر هةموو درو
ضةةونكة طةةةردوونَيكى ئةةاوا فةةراوان ثةةاش ئةةةوةى كةةة بةةة     
هةةؤى كةةردارى تيشةةكانةوة لةةة ميانةةةى ئةسةةتَيرةكانيةوة  
ووزةى تَيةةدا نامَينَيةةت بةةة بَيطومةةان هةةةر دةبَيةةت ئةةةوي   

مبرَيةةةت ، ئةةةةو كاتةةةة طةةةةردوون هةةةةر وةك طؤِرسةةةتانَيكى  
 ثَيوة ديار نامَينَيت . لَيدَيت كة هيض ئاساوارى ذيانى

بةالَ  ئاخؤ ئةةوة يةةةة  ةة بار ةاةم  بوو بةهوَز  ةوة م        
  ةوشكادن  ان  ةو م دووة ةوتنةوة دةدبت؟  

بةةؤ وةاَلمةةى ئةةةوةش ئةطةةةر فراوانبةةوونى طةةةردوونى   
ئةوةنةةدة بةةوو كةةة مةجةةةِرةكان بتةةوانن خؤيةةان لةةة هَيةةزى     

ى بةةة خَيةةرا ييةةةك كةةة بةةة خَيرايةة  كَيشةةكردن دةربةةاز بكةةةن
ئةوا طةةردوون بةة بةَى وةسةتان و      دةربازبوون دةناسرَيت

بةةةةةةة بةةةةةةةردةوامى دةكشةةةةةةَيت كةةةةةةة ئةةةةةةةوةش  ونةةةةةةةى  
، بةةةةةةةةاَلم ئةطةةةةةةةةر هَيةةةةةةةزى  طةةةةةةةةردوونَيكى كراوةيةةةةةةةة  

دووركةوتنةةةةةةوةى 
طةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةردوونى 
)فراوانبةةةةةةةةةةةوونى( 
كةةةةةةمرت بةةةةةوو لةةةةةة   
 هَيةةةزى كَيشةةةكردن
ئةةةةةةةةةةةةوا ثةةةةةةةةةةةاش  
ماوةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكى 
ديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاريكراو 
طةةةةةةةةةةردوون لةةةةةةةةةة 
كشان دةكةوَيت و 

اتةةةةةةةةةةش ئةةةةةةةةةةو ك
يةك كة ئةوةش  ونةى طةةردوونى  طةردوون دةضَيتةوة 

 داخراوة.
 بةالَ  ئاخؤ خةواب ز دةةبا بهون يةةة؟ 

ئةوةش بريتيةة لةة كةةمرتين خَيرايةى بةؤ دةربةازبوون       
كَيشةكردن لةة ةةوَينَيكدا ، بةؤ  ونةة خَيرايةى        هَيزى  لة

كةةة   23ر11دةربةةةازبوون لةةةة هَيةةةزى كَيشةةةكردنى زةوى  
طةةةر موةةةةكَيك بةةةو خَيراييةةة هةَلةةدرا    /ضةةركةية واتةةة ئة 

ئةةوا لةةة هَيةزى كَيشةةكردنى زةوى دةردةضةةَيت و دةِروات   
بةةةةةرةو فةةةةةزا بةةةةَى ئةةةةةوةى بطةِرَيتةةةةةوة ، بةةةةةاَلم ئةطةةةةةر     
خَيراييةكةى لةةوة كةةمرت بةوو )بةة ةةَيوةى قؤنةا ى جيةا        
جيةةا نةِرؤيشةةت( ئةةةوا ماوةيةةةك دةِروات و دةوةسةةتَيت و 

هَيةةةةزى كَيشةةةةكردنى دةكةوَيتةةةةةوة سةةةةةر زةوى بةةةةةهؤى 
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زةويةةةةةوة ، هةةةةةر ئةسةةةةتَيرة و هةسةةةةارة و مةةةةانطَيكي      
 خَيرايى دةربازبوونى تايبةت بة خؤى هةية .

بةالَ  ئاخؤ خةواب ز فابوبَبهوَز طةةدووَز دةطاتة خةواب ز 
 دةةبا بهون؟  

واتةةةةة ئةةةةاخؤ هَيةةةةزى دووركةوتنةةةةةوةى طةةةةةردوونى     
 ؟رتةطةورةترة لة هَيزى كيشكردن لة طةردوون يان كةم

ِرى ضة دةَلَيني كة ئةةوة ثةيوةسةتة بةة     ةبؤ وةاَلمى ئةو
ماددةى طةردوونيةوة لة ئَيستادا ، خؤ ئةطةر ئةو ضِرية 
طةيشتة ئةوةى ثَىى دةَلةَين )ضةِرى ةة(ؤي( ئةةوة مانةاى      
واية كة ئةو هَيزى كَيشكردنةى ئَيسةتا هةيةة ئةوةندةيةة    
كةةةة بتوانَيةةةت لةةةة داهةةةاتوودا فراوانبةةةوونى طةةةةردوونى      

نَيت ، بةةةةاَلم ئةطةةةةر ضةةةِرى مةةةاددةى طةةةةردوونى بوةسةةةتَي
نةطةيشةةتة ضةةِرى ةةة(ؤي ئةةةوة مانةةاى وايةةة كةةة طةةةردوون 

 هةر بةردةوام دةبَيت لة كشانةكةى .
 ئا ا تةوكارب ز يارم ماددةم طةةدووَز دةطاتة يارم شلؤق؟   

زاناكةةان بةةة ِرَيطةةاى تايبةةةتى ضةةِرى ةةة(ؤقى مةةاددةى   
ةتة ئةةةوةى كةةة  طةةةردوونيان هةةةذماركردووة و طةيشةةتون 

طةة  /  30- 10×  4ر7ضةةِرى مةةاددةى طةةةردوونى دةطاتةةة 
كةةة ئةةةوةش ئةطةةةر بةةة طةردي(ةةةى هايةةدرؤجينى        3سةة  

طةردي(ةى هايدرؤجينى  4تا  2هةذمارى بكةين دةكاتة 
بةةؤ هةةةر يةةةك مةةةتر سةةَيجا لةةة فةةةزاى طةةةردوونى ئينجةةا      
زاناكةةةان بةةةة هةةةةمان ةةةةَيوازى ثَيشةةةوو ضةةةِرى مةةةاددةى      

طةةةردوونى ئَيسةةتايان 
 و هةةةةةةةذمار كةةةةةةردووة

بينيويانةةةةةةة كةةةةةةة زؤر  
كةةةةةمرتة لةةةةةو ضةةةةِرية   

 وة !ة(ؤقةى سةرة
ئةةةةيرت ئايةةةةا ئةةةةةوة   
مانةةةةةاى ئةوةيةةةةةة كةةةةةة 
طةةةةةةةةةةةةةةردوون لةةةةةةةةةةةةةة 
كشانةكةيدا بةردةوام 
دةبَيةةت ضةةونكة ضةةِرى  
مةةةةاددةى طةةةةةردوونى 

نةطةيشةةتؤتة ضةةِرى ةةة(ؤي؟  ناتوانرَيةةت بةةة ةةةَيوةيةكى    
ِراةةكاوانة وةاَلمةى ئةةو ثرسةةيارة بدرَيتةةوة ضةونكة ئةةةو      
هةذماركردنةةةةى زاناكةةةان بةةةؤ ئةةةةو ماددانةةةة كةةةراوة كةةةة       

نةةةةةةةةرَين بةةةةةةةةةهؤى ئةةةةةةةةامَيرة ِراديةةةةةةةةؤيى   تةةةةةةةةوانراوة ببي
بيناييةكانيانةةةةوة بةةةووة و ، بةةةِرى زؤرى ديكةةةةى مةةةاددة  
هةيةةةة كةةةة نةضةةةونةتة ئةةةةو هةذماركردنةةةةوة ، بةةةؤ  ونةةةة  
)كونةةةة ِرةةةةةةكان( كةةةة هيضةةةى وا دةربارةيةةةان نازانرَيةةةت  
ئينجا بارستايى وونبووى طةردوونى ، تَيبينةى ئةةوةش   

ةِرةكان كةةةراوة كةةةةة بةةةةِرى مةةةاددةى بينةةةةراوى نَيةةةةو مةجةةةة  
ئةوةنةةةةدة نةةةةني كةةةةة بتةةةةوانن ئةةةةةو مةجةِرانةةةةة هةةةةةروا بةةةةة  
يةةةةكطرتويى بهَيَ(نةةةةوة بةةةةَلكو ئةةةةوة ثَيويسةةةتى بةةةة دة      
هَيندى ئةو ماددانةةى ئَيسةتا هةيةة تةا بةة يةةكطرتويى و       
جَيطرييةةةةى و هاوسةةةةةنطى بيانهَيَ(َيتةةةةةوة ، كةواتةةةةة ئةةةةةو 
ضةةةِرية ثَيوانةةةةكراوة ِراسةةةتةقينة نيةةةة و لةوانةيةةةة ضةةةِرى   

 قينةى ماددةى طةردوونى بطاتة ضِرى ة(ؤي !ِراستة
 لة منهَةم )طةةدووَز دبخابو( يز ةروودةدبت؟   

خَيرايةةةةةةى فراوانبةةةةةةوونى طةةةةةةةردوونى ووردة ووردة  
هَيةةواش دةبَيتةةةوة تةةا دةبَيتةةة سةةفر واتةةة فرانبةةوون بةةة        
تةةةةةةواوى دةوةسةةةةةتَيت ، ئةةةةةيرت طةةةةةةردوون ووردة ووردة 

بوونى كةةةات دةضةةةَيتةوة يةةةةك بةةةةرةو ضةةةةي و بةةةة تَي ةةةةرِ   
ئةةةو خَيرايةةى بةةةرةو ضةةةي ضةةونةش زيةةاد دةكةةات ، لةةة        
سةةةةةةةةةةرةتادا كاريطةريةةةةةةةةةةكى واى ئةةةةةةةةةةو دياردةيةةةةةةةةةة   
دةرناكةةةةةةةةةةةةةةةةةةوَيت ، 
هةةةةموو ةةةةتةكان بةةةة 
ئاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايى 
دةردةكةةةةةةةةةةون بةةةةةةةةةؤ 
م(يارةهةةةةةةةا سةةةةةةةاَل ،  
بةةةةالم هةةةةر ئةوةنةةةدة  
طةةةةةردوون طةيشةةةةتة  

ى  1/100
قةةةةةةوارةى ئَيسةةةةةتاى 
ث(ةةةةى طةةةةرمى فةةةةزا   
)كةةةةة ئَيسةةةةتا نزيكةةةةة 
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ثةتيةةةةةةوة(  لةةةةةة سةةةةةفرى
دةطاتةةةة ث(ةةةةى طةةةةرمى   
زةوى لةةةةةة ِرؤذدا ثةةةةةاش 
م(يؤنةةةةةةةها سةةةةةةاَلى دى  
ةةةةةةةةةةوي و ثرةةةةةةةةةنطى 
فةةةةةةةةةةةةةةةةةزا دةطاتةةةةةةةةةةةةةةةةة 
ِرادةيةةةةةةةةةةةةكى وا كةةةةةةةةةةةة 
ضةةةةةةةةةةةةةاوى مرؤ ةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
بةرطةةةةةةةةةةةةى بينينةةةةةةةةةةةى 
ناطرَيةةةةةةةةةةةت و ث(ةةةةةةةةةةةةى 
طةةةةةةةةةةةرمي  دةطاتةةةةةةةةةةة 

م(يؤنةةةةةها ث(ةةةةة !! ثةةةةَي  طةيشةةةة  بةةةةةو ث(ةيةةةةة هةةةةيض       
جةةةةةةةةؤرة ذيانَيةةةةةةةةك نامَينَيةةةةةةةةت و ئةسةةةةةةةةتَيرةكان ووردة  

دةتوَينةةةةوة لةةةةة نَيةةةةو ئةةةةو ةةةةةؤربا طةردوونيةةةةةى   ووردة 
كةةةة ثَيكهةةةاتووة لةةةة بةةةةةةكانى طةردي(ةةةة و تيشةةةكةكان     
. ةةةةةةؤربايةك ث(ةةةةةةى طةرميةكةةةةةةى دةطاتةةةةةة ب(يؤنةةةةةةها    
ث(ةةةةة ! ئةةةةيرت قةةةةة وارةى طةةةةةردوون وا بضةةةةوك دةبَيتةةةةةوة   

 كة دةطاتة سفر. 
ثاش ئةوة  طةردوون دةبَيتة كونَيكى ِرةش كة 

( ئيرت  Singularityتى بةوةش دةوترَيت بارى )تاكَي
طةردوون ثةيوةندى بة ةوَين و كاتةوة نامَينَيت و ياسا 

 فيزياييةكان هيض ِرؤَلَيكيان نامَينَيت .
 

بةالم هةندَيك لةو زانايانةى كة نكوَلى لة بوونى 
بةديهَينةرَيك بؤ طةردوون دةكةن  ونةى سَييةم بؤ 

)لةراوة( طةردوون دة هَيننةوة كة بة  ونةى )ثرتة( يان 
دةناسرَيت ئةوي  ئةوةية كة طةردوون هةر لة ئةزةلةوة 
فراوان دةبَيت بة تةقينةوةى طةورة طةورة ئينجا 
دةضَيتةوة يةك و جارَيكى دى بةهؤى تةقينةوةيةكى 

 ديكةى طةورة فراوان دةبَيتةوة و ئيرت هةروةها .....
واتةةةة ئةةةةم طةردوونةةةة بةةةة بؤضةةةونى ئةةةةوان ئةةةةزةىل و    

 ة سةرةتا و نةكؤتايى نية !!!سةرمةدية و ن

بةةةةةةةةةاَلم ئةةةةةةةةةو 
 ونةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيتوانيوة 
بةرامبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 
دةسةةةةةةةةةةةةةةةةةتكةوتة 
زانسةةةةةةةةةةةةةةةةةتيةكان 
بوةسةةةةةتَيت بؤيةةةةةة 
هةةةةةةةةةةةر زوو لةةةةةةةةةةة 
ناوةنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة 
زانسةةةةةةةةةةةةةتيةكاندا  
وةالخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا و  
فةرامؤةةةةةكرا ، ضةةةةونكة هةةةةةةرطيزاو هةةةةةرطيز زانسةةةةةتى    
نةةةةةوَى دان بةةةةةةوةدا نانَيةةةةةت كةةةةةة ثةةةةةاش ضةةةةةونةوةيةكى    

كَيتى جةةةةارَيكى طةةةةةردوون و طةيشةةةةتنى بةةةةة بةةةةارى تةةةةا   
دى فةةةةةراوان ببَيتةةةةةةوة ، كةةةةةونى ِرةش  ونةيةةةةةةكى زؤر  
ثضةةةوككراوةية بةةةؤ ئةةةةو بةةةارى تاكَيتيةةةةى كةةةة طةةةةردوون   
ثَىةةةى دةطةةةات و هةةةةرطيز ئةةةةو كونةةةة ِرةةةةةة ناتوانَيةةةت      
لةةةةةةو بةةةةةارةى ِرزطةةةةةارى بَيةةةةةت ئةةةةةيرت ضةةةةةؤن طةةةةةةردوون      

 دةتوانَيت لةو بارة دةرباز ببَيت؟ ؟
 

ئةوي  بة  جطة لةوة بابةتَيكى ديكة هةية كة
( دةناسرَيت كة بريتية لةوةى Entropyئينرتؤثى )

لة هةموو كردارَيكى طؤِرانكاريدا بةةَيك لة ووزة 
دةطؤِرَيت بؤ جؤرَيكى وا كة كةَلكى نةبَيت ، و كاتَيك 
طةردوون دةطاتة بارى تاكَيتى هيض ووزةيةكى واى 
تَيدا نامَينَيت كة كةَلكى ببَيت ، بؤية لةو بارةدا 

ة طةردوون لة بارَيكةوة بطؤِرَيت بؤ بارَيكى ستةمة ك
دى ضونكة ئةوندة ووزةى ثَيويستى نية .واتة بة 
ثَىى هةردوو  ونةىطةردوونى داخراو و كراوة 
طةردوون كؤتايى دَيت و مردني  ضاوةِرروانى 

 .هةموو بوونَيكة
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ضنينينينينينينينيستات ثيَشنينينينينينينينيكةنتلث  نينينينينينينيني     ت   نينينينينينينيني نت نينينينينينينيني تتت
 راشنينينينينيك ز ا تى نينينينينيةكزرت ةرلث  نينينينيني ر تاةا ثنينينينيني  ةنت نينينينيني تتتت
م   شنينينينيك ت  ر نينينيني ىت ث ينينينينيةا تااى رت ةر  نينينينيةت ت نينينيني تى رتتتت
لث و سنينينينينينيك ت نينينينينينيَتةنينينينينيني ات ااتاى كنينينينينيني تضنينينينينينيوا  ت نينينينينيني تر اارتت

ى رت نينينينينينينيني ر اتلنينينينينينينينيث  تتلث  شنينينينينينينينيةىرتاتك  يَ َ  نينينينينينينيني ا 
ضنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيوانت ت
  رضنينينينينينينينينينينينينينينينيني اَ ت
ااى رتانينينينينينينينيةا  ت
ةث سنينينينينينينينينينيكةت نينينينينينينينينينيني تت
 ثيَشنينينينينيكةنت نينينينيني تت

%ترت نينينينينينينينينينينينينيَرتت3
ااى رت

 ةر  نينينينينينيةرتةنينينينينيني اتت
اى كنينينينينينينيني تى نينينينينينينينيةكزت
  ر نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني ىت

  تا اة ث يث نيني 

 نينينينينينينينيني كةتلنينينينينينينينينية ت

ةنينيني ا رت نينيني تى ومنينيني ك ت ثينينينيَرت نينيني تاثنينينيةى ت نينيني تمنينينيةا رتتتتتتت
 اات   نينينينينيني رت د نينينينينينيةكوا دتشنينينينينيني ت ةرلث  نينينينينيني ررتانينينينينينيةا  ت

ت%ترت نينينينيَرت  نينينينيك تااى ت5 راشنينينينيك  ةوتةنينينيني ادتكنينينيني ا ةتتت
 ةر  ة نينينينيني رت      نينينينينيث  ت نينينينيني ت ثينينينينينيَت نينينينيني تةنينينينيني اتااى تتتتت

%ترت نينينينينينينيَرت  نينينينينينينيك تااى رت ثيَ نينينينينينيني ت ت2اةا ثنينينينينينيني  ت
 نينينينينينينينينينيةنت  شنينينينينينينينينيني رتت
ةةشنينينينيك تنث نينينينيةا تت
ااى رتانينينينينينينينينينينيةا  ت

%ترت6ر5 نينينينينينينينينينينينينينينيني ت
 نينينينينينينينينينينينينينينيَرتااى رت
نث نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيةا ت

تكث ث ر اة ةوت!
 تث  نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني ل

كو  ذ ينينينينينينينينينينيني ا  ةا ت
لنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني  ةا ةرت
ضنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيةا   زرت

ااى رتت  نث نينيةا ت
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 نينينينيةا  شت ة نينينينيط شتر    نينينينيةت
ضنينينينينينينيةر   ت نينينينينينيني ت  ث كنينينينينينيني تت

ا رتنث  نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيز 
نَر  نينينينينينينينينينينينينينينينيةا تااى رت
رت ةث سنينينينينينيكةت تااى رت نينينينينينَي
اتااى رت نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيةت اات
ش رضنينينينيةا رتشنينينيني ر  ستت
ت  ر نينينيني م ث يةا تةنينينيني ات  نينينينَي

ت نَر تااى ت ةا  ي ت
ن نينينينينينيني ت  ادانينينينينينيني  ت
   ز  نينينينينينينينيني ت ةرشنينينينينينينينينيك تت

 ة َ َ  نينينيني  ةنتات نينينيني رم تاةان ر نينينيني رتى ارتات ث نينينيني رتتت
      نينينينينينينينينينينينينيةنتات د  نينينينينينينينينينينينينيةا تةنينينينينينينينينينينينينيةارت  ر نينينينينينينينينينينينينيةتاتتتت

شت تةَقثةاوشنينينيني  ةنت نينينينيَتةنينينيني اتم   شنينينينيك ت نينينيني  ةرت  ث ينينينينيز  تتت
 نينيَتة  نيني رت ينينيَت نينيةنت نيني رت  ا  نيني كث   ت رتةنيني اتلنينيةر تاتتتتتتت
لو نينينينيني رتشنينينينيني رة ت   نينينينينيةوت نينينينيني تلث ينينينينينيةات  ر نينينينيني م ث يةا تتت

شنينينينيني رة ت  ز د نينينينيني ت نينينينينيَتةنينينينيني اتننينينينينيَر تتتت تااى رتانينينينينيةا  
ش رضنينينينينيةا تااى  ثةانينينينيني رتلث  نينينينينيطتةةمة   نينينينينيةنت نينينينينيَت نينينينينيزدت

ى رت ة نينينينينيطت   نينينينينيوات نينينينيني ارتةث سنينينينينيكةت نينينينيني تاثنينينينينيةىنتتتتتدةنينينينيني ا
تةنينينينيني بةم ت نينينينينيَ نت تةنينينينيني ا  ت نينينينيني ت نينينينيني رتضنينينينيني اَت َ نينينينيني  ت

   ادا ت:

ةنينينينينيني ات  ا   كةانينينينينيني تلث و سنينينينينينيكثةنت نينينينينيني تلة نينينينينيني َ  ك تتتت
  ا  نينيني كةا ت   نينيني تاة ث نينيني ت نينينيَت ث ينينينيةا تمنينينية   رت نينينيةارتتتت
ا  ت ور داثنينينينينينيَىتات نينينينينيني لثك ز ا ت نينينينينيني ت ز در   نينينينينيني تى رتتتت
ةنينينينينية  َىتاتكث .نينينينينيوا ت  َ نينينينيني   ت   نينينينيني تةنينينينيني اتم كزشنينينينينيث تتتت
ى ردا  نينيني ت نينيني ت نينيني تا سنينينيك  تاةا ث  ةانينيني ا تل  نينينيَدت   نينينيشتتتت

ةانينيني رت نينيني تى رتقورشنينيني ت نينيني تكة  نينيني ك تةنينيني اتلة نينيني ر  تاةا ثت
مةمنينينينيني   ثةنت      نينينينينيَدت  ز  نينينينيني تاتةةشنينينينيني ادررت زدلثنينينينينيةنتتتتت
انينيني  ث ي ز   ت نينيني ت نينينيَت نينيني ىدردنتشنينينية  ت  مث يينينيني ا ت تن نينيني تتتتتتت
  ادانينينينيني  ت اارتاثنينينينيني ت نينينينيني تةنينينينيني اتا سنينينينينيك  تاةا ثةانينينينيني تتتتتت
 نينينينينيني  ةر  ث يز  شت نينينينينينيَت    شنينينينينينيك ث يةا تضنينينينينيني   تانينينينينينيةا  تت

م   نينينينيني ت   ا  كنينينينيني ت  شنينينينيني ت نينينينينيزا تات َتات َمنينينينيني   ت نينينينينيو 
ت كري ر سك  ةن

كةا ت   ا  نينينينينينينينينينيني
  ر نينينينينينينينينينينينينينينيني م ث ي ت
ااى رتانينينينينينينينينينينيةا  ت
 نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني تى رت
  مث   ا  نينينيني ت نينينيني تت
  انينينينينينينينينية  ث يشت نينينينينينينينيني تت
  شنينينيني تلة نينينيني ر  تتت
اةا ثنينينينينينينينينينينينينينينينيني  ةا ت
ا  سنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيك  تت
اةا ث  ةاثةانينينينيني ا تت
 تةنينيني اتق  زدانينيني  تت
 نينينيني  تضةر شنينينيني ر تات نينينيني ت د ةكو نينينينيَدتضةر شنينينيني رتاة ز  نينينيني ت
ةنينينينينيني ا  ت نينينينينيني ت ةكث  َد نينينينينيني ت نينينينينيني تا  َ نينينينينينيث  ةا تا  تتتتت
 نينينيث زل ب ت ثنينينيةا ت نينيني ت   نينينيةنتاتشنينيني  دنت نينيني ىدرت  شنينيني تتت

ترا  ي ت ز اا ت  ت  مواتنث ةاَدت  
ن نينينينينينينينينيني ت  ادانينينينينينينينينيني  تاة ز  نينينينينينينينينيني تااى رتانينينينينينينينينينيةا  تتت
 نينينينينيني  ةر  ث يز   ت نينينينينيني تةز   نينينينينيني تاتةوكوم ثنينينينينيني تات نينينينينيني مواتتت
مة نينينينينينينينينينيثي تنوى ا  نينينينينينينينينينيةنت ت َ نينينينينينينينينيني تلة    نينينينينينينينينيني    تتتت
   ثيز  نينينيني ت نينينيني ت  ر نينينيني م ث يةا تةنينينيني اتتااى تاةا ثنينينيني ت نينينيني تتت
منينينينينينيةا رت اات   نينينينينيني رتر د نينينينينينيور اا دت تاتةنينينينينيني اتننينينينينينيَر تتتت

اى كنينينيني تا  تة منينينيني ر  ةت نينينيني تلث  شنينينينيةى ةا ت نينينيني ت  انينينينيَ   ت
لث  شنينينينيةىرتاا نينينيني ت دانينينينيزدا ت ت نينينيني تلر نينينيني تر دلنينينينيَركث   تت
لنينينينينينيني  ةا ةرتضنينينينينينينيةا   ز  ز ا تنث نينينينينينينيةا ت نينينينينينيني تشنينينينينينيني رتت
ةةشنينينينينينيك تنث نينينينينينيةا تشنينينينينينيةى ا تةنينينينينيني اتلث  شنينينينينينيةى  ت نينينينينيني تتتتتت

%تل ر   شنينينينينينينيكث يث  ت ت نينينينينينيني تت1كث  ز د نينينينينينيني ت نينينينينينيني مطت نينينينينينيني تتت
  ردم نينينينينيني رتةنينينينينيني ا  دتش رضنينينينينينيةا تاو  ثنينينينينيني  ةا ت   نينينينينيني رتتت

%تلنينينينينينيني ر ت35كنينينينينينيةتت%ت25ااى تشنينينينينينيةى ا ت نينينينينيني تكث  ز د نينينينينيني تتتت
  شنينينينينينينيكث يشت نينينينينينينيني را  ت نينينينينينيني تااكةر  نينينينينينينيني رتشنينينينينينينيني ر   تتت
ة منينيني ر   تننينينيَرات و نينينيَدت نينينيةكوا ت نينيني ت نينيني ت نينينية َر د  تاتتتت

ت ت ز ت  م ث ةنتلث    
 دت  ر نينينينينينينينينيني م ث يةا تااى رتت2004 نينينينينينينينينيني تشنينينينينينينينينينية   ت

%تى نينينية رت نينينيز اا ت نينيني ت نينيني مواتتتت2انينينيةا  ت نينيني تكث  ز د نينيني تتت
نث ةانينينينينيَدت ت نينينينيني ى ىت  ر نينينينيني م ث يةا تااى رت ةر  نينينينينيةت نينينينيني تتت
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 ا تكنينينيةتشنينينية   تتت2000 نينينيَرت نينينيَر ا ت نينيني رت نينيني تشنينينية   تتتت
%تى نينينينينينينينينية رت60 ت نينينينينينينينيني تكث  ز د نينينينينينينينيني تتاتشنينينينينينينينينيةى ات2004
ت  ز اا 

ا تت  ر نينينينيني م ث يةا تااى رت ةر  نينينينينيةت نينينينيني تر    نينينينينيةرت نينينينينيةتتت
%ت28 نينيني تلينينيني رت اا ىت   نينيني ت نينيني تشنينينيةى ا ت نينيني تكث  ز د نينيني تتتتت

ى نينينية ت   نينينيةوت ت نينيني تلر نينيني تر دلنينينيَركث   ت نينينيةررتنث نينينيةا تتتتتتت
 دتكث .نينينينينينيوارتت2005ااى تنث  ز ا  نينينينينينيةنت نينينينينيني تشنينينينينينية   ت

ميثنينينينينينينينينيةرت  ىرتتت36 نينينينينينينينيني م ث يةا تااى رت نينينينينينينينينيةا  شتتر  
ت دت ت2004 وا ت  تشة   ت

ت
   ث نينينينيني تةنينينينيني ا نةنت نينينينيني ت نينينينينيريتا ضنينينينينيث  ت نينينينيني ت نينينينينيث تتتت

َت ر تااىدانينينيني رتلث  نينينينيواتةنينينيني ات  ر  منينينيني تت نينينيني  ث  ت نينينيني اتننينينيني
ى يَادانينينيني مةنتانينينينية  ا  ت نينينيني تلنينينينيط    تات نينينينيةىرتشزا نينينينيك تت
لث منينينينينينينينينينيةنت      نينينينينينينينينينيث  تا  ت نينينينينينينينينيني مواتنَر  نينينينينينينينينينيةا ت
شنينينينينينينينيواك م ا تاتر  نتاتى  نينينينينينينيني تضنينينينينينينيني اررتاتلثنينينينينينينينيوتاتتت
ىبنينينينينيري ت ر  نينينينينيذ  ةا تلنينينينينيثط  ت ثمة ثنينينينيني  ةنتاتمنينينينينية   تاتت
   ول  نينينينينينيني تل   نينينينينينيني ث  ةنتاتلنينينينينينيني  شتاتمنينينينينينينية   رت نينينينينينيني تت

َ نينينيني ت   ز  نينينيني ت نينينيني تلنينينينيط    تاتتتاةا نينينيني ررتمث زاا  نينينينيةنت ت ت

 نينينيةىرتشزا نينينيك ت د ينينينيز  شت نينيني ت ااتمنينينية    رت   منينيني نتتتت
اتانينينينينيةادى تاتكنينينينيني ا ةت نينينينيني ات ةكةانينينينيني  دت نينينينيني  ةر  ث يز  شت نينينينيني ت
 نينينينينينينيث تنث  ز ا  نينينينينينيني  ثةنتانينينينينينيني  ث  تاتى رت نينينينينينيني تضنينينينينينينية  ت
  شنينينيكثةنتلث نينينيو ت  نينينيز شت ت نينينيةتشنينيني را ت نينينيَ  شتات نينيني داستتتتتت
ضنينينينينيني اَمةنت نينينينينيني ات ااتش رضنينينينينينيةا ت زا نينينينينيني رتااى ت نينينينينينيَتت

ا تة  نينيني رتةنينيني ا رتلث و سنينينيكمةا ت نينيني تت َمنينينيةنت نينيني ت   د نينيني ت
 ةر  نينينينينيةت نينينينيني ت نينينينينيَرتااى رت نينينينينيَرت نينينينينيةنتااى رت نينينينينيةتا تتتتت
  ر نينينيني ىت  ث ية نينينيني تاتانينينينيةاتمنينينينية  وتةةا  ة نينينينيةنتلنينينيني  ت نينينيني رىتت
  ز د نينينينينينينينيني تات نينينينينينينينيني را  ةت نينينينينينينينينيَتضث  نينينينينينينينيني ت ث ينينينينينينينينينينيةنتاتتتتت

ت  ز ا ا  ت ةر ااا
ت

 َ نينينينيني ت نينينينينيةاةى  ز نت نينينينيني ا رت نينينينيني تى ركنينينينينيز شت نينينينينيز رتتت
انينيني اوت  ر ث ينينينيزدا تنَر   نينيني ت نينيني ت َ و نينيني تات نينينيث ك تتتتتت

 نينينينينيني    وت   ث نينينينينيني ت نينينينينينيةاةىرت نينينينينيني ا تا ت  ز  نينينينينيني ت نينينينينيني تتتتتت 
 نينينينينينينيني مط شت نينينينينينينينيز ت نينينينينينينيني تلنينينينينينينينيط    تات نينينينينينينينيةىرتشزا نينينينينينينينيك تت
 نينينينيني  ةر ث يزدا ت تضنينينينينيوا  تى رتلث و سنينينينينيك ت  شنينينينيني ت نينينينيني ات

 نينينينينينينينيث تننينينينينينينينيَر تتتات ااتننينينينينينينينيَر رتااى تا ت  رير  نينينينينينينيني ت
ش رضنينينينينينينيةا     ت   نينينينينينيني رتااى تنث  نينينينينينينيةرتلنينينينينينينيط    تاتتتت
 نينينيةىرتشزا نينينيك تاة ز  كنينيني ا ت تةنينيني رتانينينية ثيست نينيني تضنينينيَنتتت

ر كةاثةت نينينينينيث  ت نينينينينيوانت نينينينينيَتةنينينينيني ات ااتتتتة منينينينيني ر  ةتات نينينينيني ت
منينينينية   تةة  كواثنينينيني تاتضنينينينيَنتةنينينيني ا د   ت    شنينينينيك ث يةاثةاشتتت
 نينيني ت نينيني رتر    نينينيةتات َ ةر  نينيني ت ث نينيني ت نينيني    تةنينيني ا رت  شنينيني تتتت
 نينينيَت نينيني     ت َ نينينيةنت نينيني رنت نينيني ات اامنينينية   ت زدا   ة نينيني تتت
 تات َ نينينينينيةنت   نينينينينيوكشت نينينينينيَت َر نينينينيني ى وتات َر نينينينيني ى ك تتت
اةا ر دشنينينينيني ت نينينينيني ت نينينينينيةا ا ت ز    نينينينيني ت ة نينينينيني تلنينينينينيط    تاتتتتت

%ترت نينينينينينيني موات نينينينينينيني     ت27ةىرتشزا نينينينينينينيكست نينينينينينيني ت نينينينينينيني
لنينينينينيط   تات نينينينينيةىرتشزا نينينينينيك تنث نينينينينيةا ت    اانينينينيني تةنينينينيني ات

تاةاضةا ا ت 
ت
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توَيذذذذذة ه ل  ندييةكاي ذذذذذةةوة دذذذذذةة  يذذذذذةل    ةةكذذذذذةل   
طةشذذذذذب ري ةةهية يذذذذذةةي طذذذذذةله  تولشذذذذذبولكي  ذذذذذ    ةذذذذذة  
كةةدشذذذذذذذ  ةةوكي  َ ب ةوَيربذذذذذذذةه ةوة ةذذذذذذذة    ةوتذذذذذذذةل   

ةة ذة ب  توَية ه ل ةوك ش ية ةةكة ا ئةل هاست  ة    هةَ رن
سذذ رة وي ةةوكي ةةةتذذةةوكي  ئدسذذنوهي وة -ث ذذول  ئةةتذذةه 

ةوك  ذذذوة  هَيذذذةت     -ة   تذذذةل  تة ذذذةك  وة يذذذة ةَ   ةَ نذذذةه   
نةهية بوه يةل  زاكويوكي لياليذةتي ةوهلي رذوب ةذوةوه   ييذَ ن     

ئذذةل ةةسذذوكةب كةةدشذذي  يي  ذذوة  
نةيذذذذذذذذذذذذذذذذذةب   ه وكذذذذذذذذذذذذذذذذذةةوكي  
ضوه سذذذذذذذذذذذةة  كي ةذذذذذذذذذذذة دةي  

نضذذذذوكي ةذذذذةةوه  نَ رن ةذذذذوهب ت َ 
ةوَيربذذذذذذذذذذذةه ةوك  وة ةذذذذذذذذذذذ اث  
  ةَ ذذذذذذذ   يةييذذذذذذذةةي  ينذذذذذذذةل   
نةكاَيك ية يَ نديي رةل ةوكي  ينة 
دذذذةة  يذذذة ةوهيرذذذةهب ة اثذذذي    
   ذذذذةيويي ي ةَ  اكذذذذي ةذذذذد سذذذذةه    
تَ نضذذذذذذذولكي  َ يذذذذذذذذة ذكوكذذذذذذذذاا   

  ةةكذذذذةل  طد ذذذذوهب ث يوذذذذني نذذذذةكولب يذذذذة ذ وه يةة ذذذذاا     
 ئذذذةىو ي يَ نديي رةل يذذذةةي  ك ط ئذذذلة طةتذذذي كيذذذة   زطذذذوب  
تةكاهلسذذذذتي ئذذذذةيةيي ب نوله َينذذذذوكي  ينذذذذةب يذذذذة كول كذذذذا      
د ولاز ةذذوكي ندييةكذذاا  ةؤلة  تذذةل   ئذذة  ت َذذة ضذذول َي ب     
حوييذذذذذذذةتي تةكاهلسذذذذذذذتي  يي  ذذذذذذذوة يذذذذذذذة ث ذذذذذذذولاكي تة ذذذذذذذةة 

كسوَ ةد ول ب ثوك   سوَ ة  لل ةذة ئذة  ةةسذوكة    84ل64ك
تولشي كةةدش  ةةوكي ةوَيربذةهب  َ ب شذَ  ثةىة كذةةول    

ة ه ل ةوة ةديذذذذذوة ةذذذذذولة  توَيذذذذذ
  هةذذذذذذذذةلس يذذذذذذذذة  ةةسذذذذذذذذوكة ا 
ئةلاكذذذذذةيوة ةذذذذذة ةذذذذذة ضذذذذذولَيني  
طةشذذذذذذذذذذذذذذب روكةل  يةييةكذذذذذذذذذذذذذذة 
ثدز ت ظذذذذذذذذذذذذةةوكي ذيوك  ذذذذذذذذذذذذوة 

% ةذذذة   55  ه لاكذذذي ةةهَيذذذة ب 
ئةطذذذذةهب تذذذذولن ةولك ذذذذوة ةذذذذة   
كةةدشذذذذذي ةدَيربذذذذذةه ةوكي  َ  
يَ ذذا ة ا ةةةذذةهاله ة  ة يةطذذةَ   
ئةلاكذذةيوة ةذذة ه شذذب  ةذذولة ب   
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ك وذذاا ةذذولة  ئذذة  تَ ب ر  ذذة ثويي رذذو ةذذة يةنذذة وة تة ذذةكي ئةلا
  طة ت ةل  ةةيَ  : ةةثو  ةةسنت ةة    هئةىو وكةب ئَ ستو 
يةةذذةه   سذذتَوكاايةل ئةلاكذذةن ةذذة ثَ وذذ  يَ نديي رذذةل ةوكي   
 ينذذة سذذةةوه س ةذذة  ةوةةتذذة ئوشذذن ايوكن  لل   لا ثَ ويسذذ   
  ةوس ك  ذي ثةذةب طةشذب ري تويبذةتي يذةيب  ذ      َيتذة        

سذذذتي ئذذذةل ةوةتذذذةه  سذذذةهةةةديوكةب   ةرذذذة نذذذدب     سذذذةه ي 
تولشذذبولة ةذذة كةةدشذذ ةةوكي  َ يذذة ةةسذذوكي ةةتة ةكذذذاا       
نةهل نو ئةل شي هاطةيوكا  يوهين  كي ةولكي طةشب ري يذة  
    اا ئوسذوكة ب طةشذب ري ةذدب يذة ةةسذةيةتةةوكي     ذة       

 بس فةتَ ني دَ رليوة ية     ااط
يَ نديي رةل يذةب    ط طةتي ندةوهب ئةىو ااكي ئة  دذده  

ةد ئةل  طةه اكا ل  ةة ثَ وذ  تَ ب رذي ز هَيذك يذة يَ نديي رذةل       
ث يوذذذذذذن  ةةوكي ةذذذذذذ  لل  ةذذذذذذة ئوشذذذذذذن ايوكن  لل  ئذذذذذذةل   
كةةدشوكةب هلةسوهي وة هلةدشي ثَ ذو   يذوه ةذول  ةذة       
ةَ وذذذذذةب  وةذذذذذةةوكي كةةدشذذذذذ  ةةوكي  يي  ذذذذذوة نذذذذذةةول  ب  

 ةةتويبةت ش ئةطةهب هل اكي    ة ت ويوكااط
ةةة  طةشب ري يةلاكةية ةةشذَ و يةةي طوذتي ةوةتذةهَيك    
ةَ ذذذ  ةذذذد ةةهزة  كذذذةل ب ةوشذذذ  نذذذةيي  ب ةذذذةلس ة  كذذذي       
شَ وازب تةكاهلستي  هلس  ية ذيوكااط نةهل نو ك ططةتيك 
يذذذذذذة يَ نديي رةل ةةيذذذذذذاا نةليي ذذذذذذاال  ةوهيرذذذذذذةهب ةوةتذذذذذذةه    
 ةت سذذ ااه ةوة ب سذذ فةتة ةد ةةيةت  ذذةةوكي  ينذذة يذذةيب    

كةب ضذذذول َي ب ةذذذ  للة  يةيذذذةة د وةنوتذذذةل  ل  ئذذذةل ةةسذذذو
ةذذةثَ ي ئوسذذتي طةشذذب ر  وة تَ ب رذذي ةذذ  للة ئويذذو حوييذذةتي    
 يي  ذذذوة ةذذذةه ل ةوشذذذي ضذذذول  يذذذوة ةذذذ ا  ةذذذول ط لاتذذذة يذذذة       
يَ نديي رةل ةةياا ةوةةتي ةوهيرةهب طةشب ري ةد سةه  َ ةذة  

 شَ و يةةي د و ةوسن  لل ط
 
 

 كاريطةرى طةشبينى:
 545 ا   سذذت ََ ن  ل  1985يذذة سذذوييي يَ نديي رذذةل  ةذذة 

% يذذوة 70ةةسذذي ط تذذةل  يذذة  ذذول ب ثذذوك   سذذوَا ضذذول َي ياا 
ط وك  ذوة يذة   سذتاا  ةذة ك و يذوة ةذة نذدب كةةدشذ  ةةوكي         
 ييذذةل  ةذذولط توَيذذة ه ل ةوة ةديذذوة   هةذذةلس يلازب ه حذذي     
طةشب ري ية     ذاا هَيذة ب تولشذبولة ةذة كةةدشذ  ةةوكي      

 ةوتذذةل   ةذذةله ت    ييذذَ   طةشذذب رةةوة  ةوَيربذذةه ةوة ةةهز 
% ةذذة   توشذذي كةةدشذذ  ةةوكي ةوَيربذذةه ةوة 55ةةهَيذذة ب 

  ةنط نةهل نو نةكاَيك ييةك  وة ةستة ه لل ةة   ة َيذ  يذة   
ئويرذذا  ا يَ ندييَ رذذةل ب ةذذةهة الاك  يذذوة يةسذذةه ةن َيذذ  ةذذد      
يَ نااكذذذذةل ب ةوهيرذذذذةهب ئةكذذذذاا  ي ةسذذذذ ديدذب ةذذذذد سذذذذةه   

ة ثةيو كذذذذذذاب ةذذذذذذة ةوةتذذذذذذةه  د ر ذذذذذذة ةذذذذذذد   طةشذذذذذذب ري  ل 
 ول ي ةةوكذذذةل  يذذذوة نده دكذذذةةوكي يذذذةن يذذذوة ةدكةليسذذذتة 
ةدئةكذذذذاا ي    ذذذذوه يذذذذوة نةلة  كذذذذة  هَيةةويةكذذذذةةوة يذذذذوة   
تَ نضذذذولكي يَ ذذذااكي  َ يذذذوة ضذذذويةي ثذذذةه  ةوكي ةذذذوَين ب      

 ضةكا  نو  نوك   ي كةةدش ي  ينةب  َط 
كاهلست  ةةوة  ط  لكوييا هيايةَل ية كول كاب زاكستة تة

سذذةه ةذذة ةذذدي يي سذذ ر  ةي ذكذذوة يذذة توهكتذذد يذذة ةةكذذة ا يذذة    
ضواهضذذذذذَ و ب توَيةيرذذذذذةل  ئو وهي ةةةيذذذذذاا سذذذذذةةوه س ةذذذذذة     
ةةسذذترةل ب حوييذذةتي ةد ةةيذذةتي ةذذة تةكاهلسذذتي ب  هَيذذةب 
تة ةكي      تَ ب ري ة   ئةل ئةةتةهاكةب ةة ةةةتي طةله  

ةذذوهة  كي  ل ة ةذذةةتي ئدسذذنوه ةذذة   سذذتا نَ رن ة سذذةتي 
زيوت ي ذذذوة ةذذذد   ه  ةسذذذَ   ب ك ةذذذي ةوه ةوك  ذذذوة ةذذذةهزت     
  ةَ تةل ل ةةشَ و يةةي ةوش  ه َي ي وة يَ ا طلَي  ب ئة وكذة  
ةذذة هَيذذة ب ضذذواه سذذوَ زيذذوت  يذذة ةَ   ةَ نذذةه ةوك  وة   ذيذذن    
ةةة  كوسةه  س رة وي ةةوة ةة ةةةت ش ةة   س    نَ رن 

اة   ذيذن ئذةليش يةلاكةيذة ةذة     ةةهَية ب سَي سوَ ةذة   يذةل  
نذذدب سذذو  ل هكذذةط تري ز هي وكذذةل  ةَ ذذ  يذذةل ةةةتوكذذة ةذذة    
ةةهاله ة  ة يةطةَ ئةةتةه  ة ال ةوكاا ب ةوهيرةهب ة اثي 

 ئة  د ولازي ة ةد سةه ذيوة ب كولكول ةوكط ب ةةيدي وةط
 

 خةمؤكىء دةرمانةكانى
زاكويوكي كول كذاب توَيةيرذةل  ث يوذن  ةةوة يذة زاكنذدب      
 يذذذوة يذذذة شذذذوهب  يوهنذذذو  يذذذة لياليذذذةتي ةوهلي رذذذوب ةذذذوةوه 
)ئة ةهينو( ئةل يوة ئوشن ا ة   ئذةل كةةدشذوكةب ةَ وذةيوة    
ية ةوَير ةه ةوكي  يياا نةيةل   ه وكذةةوكي ضوه سذةهة  كي   
ةة دة ش ةةةوه  نَ رن ئةطةهب    ك  وة ةةندب كةةدشي 

%ب ئة ذذذذذذذةن هَية يةةذذذذذذذة ضذذذذذذذول َي    55 ييذذذذذذذةل    طوتذذذذذذذة 
ةوة ةةئةىو َ ني سةي ب شويستة ةد يَ الاة يةسةه ث يونة

ئة  ةوةةتة  ايا كَ ن ئةل ب ةوةةتةةة زيوت  ئوييدز   ةذوس ئذةل   
ثةيو كاي ذذذذذذذذذة تَ نضذذذذذذذذذ  ذال يةةة يذذذذذذذذذةكَ واة ةذذذذذذذذذة دةيب   

 كةةدش  ةةوكي  يياا نةية ةة   هنوليوتةةوك  ةل ط
يَ نديي رةل ةوكي هاةوله للن ضذةكا نو دذوه  لثوت  ذوة    

تذذولن ةذذولكي  ذذ    ةةةذذة دةي ئةطذذةهب تذذولن  ة   تذذةل  
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ةذذذذولة ةةكةةدشذذذذ  ةةوكي  َ ةةهز  ةوتذذذذةل   يَ نديي رذذذذةل      
توز ةوك ش   ييَ ن ضوه سةهة  كي ةة دةي ئذةل ةةسذوكةن   
ةة كةةدشي  يي  وة نةية حوييةتةةذة ةذ اث    ةذوس ئة ذةن     
لا ثَ ويس    ةذوس سذةهيةكوب ةةضوه سذةهة  كي ةذة دةي     

ب ةةتويبذةتي ئةلاكذةب  يي  ذوة كةةدشذة     يةيب نة ول ةةسَ ك
 ةض رةل ط

ية بوه يذذذذةل   ط يكذذذذولاتنن توَيذذذذة ه ل ب سذذذذةه ةي يذذذذة  
يَ نديي رةل ةذذذذة ا هايرةيوكذذذذا ئذذذذةىو ي ئذذذذة  يَ نديي رةلاكذذذذة    
 ةت س ااهةب كوضوه وة   ةةة ةل يذة ئةيتذةهكوت ظي  ينذةب    
ئذذذة  حوييةتذذذة ةنةيرذذذةل  ةذذذد رولكذذذة ل هزشذذذن  ة ةذذذد ئذذذةل      

ةدشي  يي  وة نةيةل تولشي ةذة دة ش ةذولة   ةةسوكةب كة
ةد ئةل ب ية  ةت سي ط وة ية   سذتااة ةذةندب ضوه سذةهب    
ةة دة  ةةةيوكذذذذذةل   لهةذذذذذنط نذذذذذةهل نو هَيرَوي وذذذذذي ةذذذذذد   
ث يوذذنةةوة ئةل يذذة ةذذة ز ه ةذذةئوطوةنب ةذذةله ب ضذذول َي ب    
كةةدشذذذذذةةوك  وة ةنذذذذذةةب ثَ ويست وذذذذذة ئذذذذذةل ةةسذذذذذوكةب     

نةية نذةه يذة ةرةه  تذةل  يذة     كةةدشي  َب ةوَيربةه ةوك  وة 
ندةوه ةذذذوكي تولشذذذبولة ةةةذذذة دةي ةديذذذوة ةذذذة لهةر ةط    
ئةل شي ئوشن ا ةذ   ةذة   ه وكذة كوَي ذةةوكي ل ة   ه ذوكي      
ةذذذة دةي ئَ سذذذتو ةذذذةةوه  نَ ر َينب يذذذةهللب ث يوذذذن  ةل     
ةةسذذذذذةي ةس  اكذذذذذ الة   هةذذذذذةلتول  ه ييَ نذذذذذي كَ رذذذذذةت ظي   

ةدشذذذذذذذي سذذذذذذذةهةةةد   طَ ذذذذذذذ  ة يذذذذذذذةل ةةسذذذذذذذوكة ا ةذذذذذذذة كة 
ةوَيربذذذذةه ةوك  وة نةيذذذذةل ئة ذذذذةن لا ذذذذوة يَ ذذذذا ةوس ةذذذذل     
يةل ةنةيرةل  ةة نةكاَيك ييةكي كو يذوه نةيذة نَ وذتو ةد ذوة     

 ئوشن ا كةةولةط
ية هاست اا ئذةل ب ث يوذنةةوكي  َ تَ ب ر  ذوة ةذ  لل      
نةهضذذةكا  كةةدشذذ  ةةوك وة يذذة ئَ سذذتو ا زيذذوت  سذذةةوه س      

َ ةذذذذذةئوطوةب ةةةوهيرذذذذةهب ة اثذذذذذي ةذذذذة دةي ةذذذذذد سذذذذةه     
ندشذذذذذذ وهت ةب كذذذذذذة وكي ةذذذذذذة دة ش هَيذذذذذذة ب ط ذذذذذذوة يذذذذذذة 
  سذذتااك  وة ز ه ةذذة     ةوتذذةل   ةذذةة  ضوه سذذةهة  كي     
ةذذذذذذة دةي ئذذذذذذةل ةةسذذذذذذوكةب  يي  ذذذذذذوة كةةدشذذذذذذة ةذذذذذذةندب   
  ه وكذذذةةوكي ةة دة  ذذذةل  ةةشذذذَ و يةةي ئوشذذذن ا هَيذذذة ب    

    كي ية  ةةسوكة ا ةة  كةة   تةل ط
و وذ  ذذذوة ثَ ذذذاا ك ينذذذةب  ئذذذةل يَ نديي رةل يذذذةب ثَ وذذذ  ئ 

نذذةزاه ةةسذذي يذذةةدب ط تبذذول ةذذة كةةدشذذي  يي  ذذوة نذذةةول   
يةسذذذتةه ب ةوَيربذذذةه ةوكي  يي  ذذذوة ةذذذد ةذذذ ا ةذذذول  ك ينذذذةب  

%يوذذذ وة ضوه سذذذةهب ةة دة وذذذ وة   ةذذذواه  ةذذذة يذذذة       20

%ب ئذذذذةل ضوه سذذذذةهاكة   ه وكذذذذةةوكي سذذذذل تدك  ةذذذذولط  70
ة %يذذوة ط وك  ذذوة يذذ  22يذذة لاب سذذأل سذذوَ ضذذول َي ب ةذذ  ة    

  ستاا ةة ةذة دةيب  يي  ذوة نذةةول  ةةةذةهالهة  ة يةطذةَ      
%ب ئةلاكذذذةب كةةدشذذذ  ةةوكي  يي  ذذذوة ةذذذةةأل ةذذذة دةي     12

نذذةةول  ةةشذذَ و يةةي له تذذ    تذذواك  ةةيذذَ   ةة دة  ةةذذة     
ةدتة ةوةتةهَيك ةد ةةهزة  كةل ب هَية ب    ة يةل ةةسوكة ا 

ةهل نو %  نذ 55ةة كةةدشي  يي  وة نةةول ئةليش ةةه َية ب 
نذذ ج د ولازي ذذةة ش ةة يرذذةة ا يذذةكَ واة ئذذةل كةةدشذذوكةب    
  ه ذذذوكي كذذذوَيي ضوه سذذذةهة  كي ةذذذة دة  وة ةذذذةةوه  نَ رو 

 يةطةَ ئةلاكةب   ه وكة ةدكةةوك  وة   ةواه ط
نذذةهل نو توَيذذة ه ل ةوة يذذة ةذذدي يي ث يوذذني زاكنذذدب     

ئة ةهيني ت ون  وة ةستة سةه نة وة ةوةذةس   ث تسبوهطي
ةوهيرذذةهب  اةذذةزيري هَيذذة ب  ذذو  ب سذذللت ر  سذذةةوه س ةة

يةسذذةه ثَ نتوتذذةب ةوَيربذذةه ةوة يذذة يةشذذااب تولشذذبولك  وة 
ةةكةةدشي ه يبولكي ةوَيربةه ةوة  ةةتويبةتي ئةلاكذةب يذة   
   وخ يذوة يذة  ييذااة  ئة ذةن ئوسذدب ةذةهة الاك  يةةذةه           
سذذ ات ة ةوكي ةدثذذوهَي ب يذذة دةييتذذةب  َ يذذوة    ذذوخ  لة      

 وسط  ة
ية بوه يذذذذذةل   ط  وسذذذذذ و ةذذذذذةله ب ةوةةتةةذذذذذة ئوشذذذذذن ا  
  ةوسب   ييَ ذ : نةهضذةكا  ذ وه يذةة ةوةتذةهب  ةت سذ ااه      
ةد تون ةولة ةةكةةدش  ةةوكي ةوَيربةه ةوكي  َب    ذوخ  
  زهالكةتذذةل ل يَ نديي رذذةل يوة يةسذذةه ةذذ ال   تذذوةو ئَ سذذتو    

يوذنت يذة   ئةل يَ نديي رةلاكة ئذةىوة كذة هالة ةذة نذةلييي تَ رة    
  نوك   ذذةةوكي تَ نضذذولكي    ذذوخ ةذذا ة يذذةل ةةسذذوكة ا ةذذة   
ة  يذذذذذذذذذوهب نةييذذذذذذذذذة     ة سذذذذذذذذذةةوه س ةةضذذذذذذذذذول َي ين  كي 
تةكاهلسذذت  وةب ةوةتذذةه ةوكي   ةرذذة نذذدب تولشذذن  ك  وة    
ةةكةةدشي ةوَيربةه ةوةط ةوتَ ك يَ نديي رةل  يةسةه ضويةي 

ةذذذةر ةذذذ ا ةذذذة    250سذذذل ت ر  يةسذذذةه ك ينذذذةب    ذذذو  ب 
سذذذذذذذذذويي اا ةذذذذذذذذول نذذذذذذذذذ ج   55ل 30تة ذذذذذذذذةك  وة يذذذذذذذذةكَ واة   

ةَ وةيةة وذذذذ وة يذذذذة  َ يذذذذوة    وةذذذذاا كذذذذةةول    هةذذذذةلس 
ئةلاكذذذةب ضذذذويةي  ذذذو  ب )سذذذللت ر (يوة ك  ذذذة ئةطذذذةهب     
زيو ةولكي ئةستوهب ةوَيربةه ةوكي  ة  وة ةةهز   ةَ تذةل    

 دهَيك ية ه يبولة ت ويوكااط ةة   ةَ تة ندب ه لل اكي د
ةذذةثَ ي لتذذةب  ط   ةذذالة ثَ ويسذذت َوة ةةيَ نديي رذذةل ب     
زيوت   توةو ثةيو كاب كَ واة ضويةي سل ت ر  يذة    ذوخب   
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ةوةتذذذذذذةه ةوكي  ةت سذذذذذذي تولشذذذذذذبولة ةةكةةدشذذذذذذ  ةةوكي 
 ةوَيربةه ةوة  ئوشن ا ةنةينط

 ل ة زاك ال ل يَ نديي رةل ةوكي ثَ وذ  ئوشذن ايوكن  لل   
 ذذو  ب سذذللت ر  ةوه  ةذذوس ةذذد كذذوه كي ك وذذوكة يذذةكَ واة      
ةوكةةوكي    وةااب ةوهب    وخ هَينا ةوس  ةة ةن ه ييي 
ط كط   طَ   َي  ية هَينخسذتري كذول ل ب    ذوخب طذ كر ين     
ئذذذةل ييةكوكذذذةن ةذذذة ئذذذة  هَينخسذذذترة   ير َيتذذذةل    ذذذ ا ب  
 ئوه زللب ةواه كذةل تةكوكذةس    ذوخ ةوهيرةهيوذي ةذد سذةه      
ثةسذذتوكي ةذذوَين نةيذذةط نذذةهل نو يَ نديي رذذةل ةوكي ثَ وذذول      
ئوشذذذذن ايوكن  لل  ئةلاكذذذذةب ل هزن كوةذذذذةة يذذذذوة ةَ وذذذذي    
يةشذذ وة زيذذو  ب نةيذذة يذذوة ثةسذذتوكي ةوَير ذذوة ةذذةهز  يذذوة      
تَ نضذذولكي هَيذذة ب شذذةة  يذذوة ةدي سذذ  ييي ةوَير ذذوة نةيذذة   
ةةتويبةتي ئةل ةةسوكة هَيذة ب ضذويةي  ذو  ب سذللتر  يذة      

 ش وكاا ة اثةطية
ئذذذذةل هاسذذذذت  ةب ثَ ويستةث يوذذذذنةةوة يَ ذذذذي ةذذذذةئوطوةن   
ئةل يذذذة ئةطذذذةه ةةشذذذَ و يةةي طوذذذتيب يذذذة   ه ل  تة وشذذذو     
ةة دة  وة ة   ةد وة   ه  ةذةلَي  ضذويةي   هللكذي ئذةل     
ةةسة يذة طةه اكةل  ايذة ةذةه ل ة اثذيب ةةسذَ ني  اةذ ال ل       
ئة وكذذذذذة هَيرذذذذذةب يَ ذذذذذا ط ة ضذذذذذَ ة يذذذذذة ذيذذذذذوةب ضذذذذذوية  ة      
س لشت  ةةوكي ل هةر َي   ةذةة  يذة لاي اذاا ةذةهط ب يذةن      
 ا  ةذذةزَي   ذب ةوةتذذةه  ةوهيرذذةه ةوكي   لهلثوذذتي  ذذ     
يذذذوة تَ نضذذذولكي ةسذذذ ديدذب ئذذذوييدز نةيذذذة ةذذذة تذذذوةو ئَ سذذذتو   
كو يوه ل ةوه  ةوتة سةه   هللةب ةوهيش   ةوتة سذةه  َط  

ةذذة ئة ذذةن يذذة توَينوك ذذاا ةد ذذةييَ ك ئو ذذوذ  يذذةةد   ط َيذذ       
ثةيو كاي ةة يةكَ واة ةة دةيب تَ نضذولكةةوكي ةدئةكذاا ي   
ةذذذذةهط ب  ذذذذ    نةيذذذذة يذذذذوة ةذذذذةهط ب يةشذذذذي يذذذذة ةةها بذذذذةه   
ةوهيرذذذذةهب ئةكسذذذذدي  يذذذذوة يةييذذذذةلب يذذذذوة ةةهزةولكذذذذةل ب    
ثةستوكي ةوَين يوة زيو ةولكي ئوه زللب درةه ةَ ووة يوة 
 ذذةب ةواه كذذةل  يذذوة ةذذة ي ضذذويةي دةسذذتةييب دده نذذو     

 ةكاا ي  ينةطةوةتةهب ئ
يةةةهئذذةل  يذذة ئَ سذذتو ال ةةتويبذذةتي يذذة  لاب ئذذةل نذذة ول 
يَ نديي رةلاكةب ةةشَ و يةةي ةذةنَ   تةكاهلسذتي   هللكذيب    
تةكاهلسذذتي  ييذذي ثَ نذذةل  ةةسذذتدتةل     ييذذَ   يذذة ث يوذذني  
كوَيذذذذذاال يذذذذذةيب كذذذذذةةدنب يذذذذذةيب ث يوذذذذذن ش ةذذذذذوهَيني   

لاكذة ا يذةز ه   كةةواس ال  ئةل ثةيو سذت  ة يذةكَ واة ئذةل  ل   
ييةكةل  يةيةة ب د وةن َيرةل  ةذة ط كر ير ذوة ثةيو كذاب    

ندةوه ةوكي كةةدشي ةوَيربةه ةوكذة يةطذةَ ة اثبذولة يذوة     
ةوشذذذبولكي ةذذذوهب   هللكذذذيب ضوه سذذذةه    هللك  ذذذةةوكي     
كذذذذةةدن ل هيوكذذذذذا ط َي   ئة ذذذذذةن لا ثَ ويسذذذذذ    ةذذذذذوس  
ضذذذول َي ب تذذذةلالب ضوه سذذذةهة  كي ةذذذوهب   هللكذذذي ئذذذةل    
كةةدشذوكة ةن َيذذ  ةذذة  يي  ذذوة كةةدشذذةل يذذة ةوَيربةه ةوكذذاا  
ةَ وةيوة نةية  كةة يةةةهئةل ب كةةدشي   هللك  وة نةية 
ةةيينو يةةةهئةل ب ةذوه يوهسذوييب ك وذوكة  ةت سذ ااه ةوكي     
كةةدشذذذذذب ةةةب  َب ةوَيربذذذذذةه ةوك  وة سذذذذذوة ةبَ ذذذذذ ب    
يةضذذذذذذذَ  ب  ةذذذذذذذد ةةهزة  كذذذذذذذةل ب ةذذذذذذذوهب  ة رذذذذذذذةلي وةب  

ةل  ةذذذذذذذد ذيذذذذذذذوةب ئةىو ذذذذذذذااكي ضذذذذذذذوية  ة     ةول شذذذذذذذن  ك 
سوهشذذذذذذذت  ةةوكي ه ذاكذذذذذذذةل يَ   شذذذذذذذةل  ثذذذذذذذذةي   لة  كي    
ضوه سةهب طوىول شَ وازب ضذويةي تةكاهلسذتوكة يةذيوكذاا    
ل ة ل هزن ةذذذذذ  ةب  لهةةلترذذذذذةل  يذذذذذة درةه ةَ وذذذذذوةب    
ثوهَي طذذوهب ةذذ  ة يذذة ةَ وذذي يذذةنب نةييبذذةاه كي ةذذدهاةي       

 ةةسو ط
 وكذذذذةة ةذذذذة ةذذذذد ثوهاسذذذذتري   ئة وكذذذذةن نةكذذذذاَيك يذذذذةل هَيرَوي 

تةكاهلستي دةسذتةل   هللة ةةطوذتيب يَ ذ  ل ن تةكاهلسذتي     
 - َب ةوَيربةه ةوة ةةتويبةتي ةةسو ب ةوهيرةهة:

توَيذذذة ه ل ةوة يذذذة زاكنذذذدب ة تسذذذبل  يذذذة ةذذذدكر  ب    -
) يرفذذذ ( ا ئذذذةىو ي يَ نديي رةل يذذذةة  وة ئوشذذذن ا ةذذذ   ةذذذة   

وسذذذتَ ني ئو ذذذوذ     اس ةذذذةل ب ةذذذواه كي ئذذذةل ز يتوكذذذةب ئ 
 3-ةذذةهزب يذذة ت شذذة ضذذةلهي ة كوتَ   ةذذوة يذذةددهب ئد َ رذذو     

تَ اايذذذة ئوسذذذتي   ذذذ ا ب ةةسذذذَ تيب نةييسذذذوةةلسب ةذذذةه ل    
 ةوشي ةةهز   ةوتةل ط

ية بوه يذذةل   ط سذذوه  ةذذوكنة  يذذة ةةهكو ذذةب ث يوذذني      
 َب يوليذذةةوكي ةذذوَين سذذةه ةةةةشذذي   هللكذذي يذذة ةذذدي يي  

ةة اثي ئوسذذذذتي ث يوذذذذني زاكنذذذذدب كذذذذولة ال ئو وذ يذذذذاا ةذذذذ  
يذذةيب ئذذةل ةةسذذوكةب كةةدشذذي ةذذة دةي يذذوة    -3-ئد  رذذو

تَ نضذذذذذولكةةوكي ةةسذذذذذَ تي يذذذذذةددهب دذذذذذولس دة سذذذذذةهب  
شذذذذذذ  لة ير وة نةيذذذذذذةل ئةلاكذذذذذذةن ةذذذذذذة ئذذذذذذويو  ب  ذذذذذذو     
ةَ تدشذذنةه ةوة ةذذولةب تولشذذي ةذذة ي له ة رذذيب ةذذةئوطويي  
ةذذذولة  ةذذذةة  ةوهيرذذذةهب ةذذذذواه كي ئذذذةل ةواه كوكذذذةب ةذذذذة      

ةكذذذاة ل ة  وسذذذي يذذذوة حذذذةثي ز يتذذذي      ليية  -3-ئد  رذذذو
 وسي ةد سةه نةكاَيك ييةكي تةكاهلستي ةةسوكي سذو  ةذد   
رولكذذة ييذذةكي   ذذ ا   ثَ ويسذذتي ةذذة يَ نديي رذذةل ب زيذذوت        
نةيذذذذةط ل ة زاكذذذذ ال  ط لثذذذذةةوكي ث يوذذذذني د تذذذذوكي ل ة   
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ةد ةييذذذذةب  ييذذذذي ئة ذذذذةهيني دذذذذةة   
يةل   ةةكذذذذذذةل  ةةثَ ويسذذذذذذتة  ذذذذذذ     

وسذذذذ  وكة  نةةتذذذذةب  لل دذذذذوه ئذذذذةل    
 -3- ذذذذذذذذواس ةذذذذذذذذة ةذذذذذذذذة ئد  رذذذذذذذذو   

  ليية ةكذذذذا   سذذذذو ب ئة ذذذذةن ئذذذذةل   
يَ نديي رةلاكذذة ئوشذذن ايوة ةذذ  لل  ةذذة  

ةذذذد  -3-يةسذذذةه ةوهيرذذذةهب ئد  رذذذوه 
سذذذذةه تةكاهلسذذذذتي ةدَيربذذذذةه ةوة ب  
ةة ن  كذذةل ب تذذولن ةذذولة ةذذة كذذده   
 ييذذذذي ب ةة ن  كذذذذةل ب   هةذذذذةلتري   
تَ نضذذذذولكي يَ ذذذذااكي  َ ب  اةذذذذةزيري 

ه ه ةكا ةذد سذةه يذةن    ةدس   ييي ز 
ب  اةذذذذذذذذةزيري ثةسذذذذذذذذتوكي ةذذذذذذذذوَين   

 ئةىو اهالةط
ددهب ثةيو كذاب سَ نسذي لةوهيرذةهب ةذد سذةه  َ ب      -

  هللة: يذذة ضواهضذذَ و ب يَ نديي رذذةل  ث يوذذن  ة له  ةذذوكي 
سةةوه س ةة تَ رةيونت ية   نوك   ةةوكي ضذويةي دةسذتةل   
ةوهيرذذذةهب ةذذذد سذذذةه  َ ب    ذذذوخ  ئةىو ذذذاهالة طد ذذذوهب     
زاكسذذتي ةذذويديدذب   هللكذذي يَ نديي رةل يذذةةي  طسذذت واهس    
ةذذ ل ب يذذة زاكنذذدب ة ذذ ت يةةذذةهيتوك و ةويرذذةهب   هةذذوه ب       
ضويةي سَ نسي ية ثَ ش هللةةه لل ةولكذةل ب حوييةتذةةوكي   
تةكرذذذة ب   هللكذذذي يةسذذذةه ةذذذ  ب يَ ذذذااكي  َ ب ثةسذذذتوكي     

ث ذذذذولب  22ذة ب 24ةذذذذوَين  ةؤلةذذذذ   ل ط يَ نديي رةل ةذذذذة   
تةل  تَ ب ري ةوهيرةهب دده نو ثةيو كذاب سَ نسذ وة يذة    ط 

 ول ب نةةتةيةةاا ة   يةثَ ش هللةةه لل ةولكةل ب ددهَيك 
يذذذة ةوذذذوهب   هللكذذذي ل ة ثَ ونةشذذذن  كي ب توهَيذذذك يذذذوة     
حموز ه يةة يوة ل ة ااكةل ب ث س وهب  ومتوت ني يذوهر  

 يةةةه ةة    ةةيينَ ني ز ه اط
ةةشذذَ و يةةي س لشذذتي   ئةىو ةةذذة   هةذذةلس ئةلاكذذةب 

يةطذذةَ نولةةشذذةةوك  وة ثةيو كذذاب سَ نسذذ وة ئةىو ذذاال     
ةذذة   ةذذة حوييةتذذة   هللك  ةةذذة ةوهيرذذةه ةذذولةط ثةسذذتوكي       
ةذذذذذذذذوَين ب كول كذذذذذذذذاب يَ ذذذذذذذذااكي  َ ب توي ن  كذذذذذذذذةل ةوكي 
ثَ واكذذةة  كي ةوذذوهب   هللكذذي نذذة ولي وة ةذذة  ةولة ةذذة     

ية  ةةي ةذذذذةهاله ة  ة يةطذذذذةَ ئةلاكذذذذةب نذذذذ ج دذذذذده  ضذذذذو 
سَ نس وة كةة   ةول ةة ةوهيرةهب ةووهب   هللك  ةةة ةذد  

 سةه  يي  وة ز ه ئوشن ا تَ ب ري ة اط

توَيذذذذذة ه ل ةوة ةذذذذذة نذذذذذدب   
ئةىو ذذذذذذذذذااكي شذذذذذذذذذ نوه ةوكي  
ةوَيرذذذذذذةل  ةديذذذذذذوة   هةذذذذذذةلس  
ندةوهبئذذذةل حوييةتذذذة ةذذذد زيذذذو     
هذاكذذذذذذذذذذذذذذذذذذاكي نده ذذذذذذذذذذذذذذذذذذدكي  
ئدةس ت سذذدة   طةه َيتذذذةل  ةذذذة  

  اس  ذَيذذ   َ وذذنة هذَيذذن   هيذذا  
ةوهيرذذذذذذذذذذذذذةهب ثةيو كاي ذذذذذذذذذذذذذة 
سَ نسذذذذذذذذذ  ةةةن ةد ذذذذذذذذذول ب  
نةةتةيذذذةة ةذذذةه  لا    ةَ ذذذ  ب   
تذذذذةكتو سذذذذوتي دولتبولكةةذذذذةل   
طةيوذذذذذنت ةذذذذذة يوتنذذذذذةب ضذذذذذَ ة    

 كوط َيتةل ط
يةييةةي  ينةل   ط ةذ ل ب  
ب  طت ةَوة ةلط  يذة زيذوهخ يذة سويسذ ا يذة نذة وة طد ذوهب        

ةةوكي زاكستي كولة ال ا ييةكَ ني  ينةب ةوهيرةهب نده دك
 وة ئوشن ا ة    ئةل يش ية نةلييااك وكاا ةذد  بوكةوتي دولت

يَ نااكةل ب ندةوهب كذةتواك ري ث ذول ةذد  لةذوه  ة  كذةل ب      
دولتبذذذذولة هاسذذذذتةلةد يذذذذة  لاب دولتبذذذذولكي يةةذذذذة  ب    
ئذذذذةلة  اه  ثَ ويسذذذذتي ةذذذذة ةوتَ نة نذذذذةهل نو يَ نديي رذذذذةل ب 
 ثةيو كذذذذاب نذذذذة ول ئة وكذذذذة ةذذذذة هازيبذذذذولة ب حةلاكذذذذةل ب    
  هللك  ذذذذذةل  ةذذذذذة تذذذذذوة يذذذذذة ةذذذذذوتي دولتبذذذذذولة يةطذذذذذةَ      
نولةةشذةةةب نةسذتي ثَ ذا ةوس كذةة ةوتَ ذك ةذدب ةذة تذةكتو         
  ةَ   ب ئةل ةوه    ةوس توَية ه ل ةوة ةديذوة   هةذةلتول    
يذذة  لاب ئةىو ذذااكي ئذذةل ةذذ  اه  يذذة كَ ذذواة  لل نولةةشذذاا    
نده ذذدكي ثذذ ليةت  يذذوة نده ذذدكي شذذل ةذذةة  ب زيذذوت  يذذة        

يذذة هَيذذة ب س لشذذتي ةذذدب يذذة ةوَيرذذاا   ه   هَيذذ       400%
ةةهزةولكذذذذةل ب س لشذذذذتي ئذذذذة  نده دكذذذذةن يذذذذة  لل يل      
ةوهيرذذةهب نةيذذة  يةةذذة   وة كذذةتواك  ةذذد  لةوه ة  كذذةل ب  
ة  اه ةة هاستةلةد  لاب يةةةجموه زيو ةولكي نةستن  ة 
ةذذذذذة حةلاكذذذذذةل ب   هللكذذذذذي ب ه زا ةكذذذذذاب ضذذذذذوكنة  ذب     

ئولَيتذذذذةب  لةو  رذذذذةل ةذذذذةهط ب   ةوهيرذذذذةهب ةةهزةولكذذذذةل ب
ةةها بذذةهب   ةذذوس ةذذة ئذذةليش  يسذذوكةل  يذذة    وةذذةل  يذذة    

 ةوتي دوتبولة يوة نةذاكاكي سَ نس اا   ه هَي ط
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 ثةرضظةى: دانا قةرةداغى
 

 

 

 

بةةةةاى د اريكةةةة ةكك لةرىةةةةاى رةةةةةارةدةةةة لربةةةةاربا ةةةة   رةةةةةارررر
كؤئادةةة لىارزلةزداريلد د ك ةةةةألرةاوةةةا رئاةي ةةة لرة ة   كةةةارررر
ك يلةارهاكاركارباد يربارةك دارزلةزدةيألرىاىكاك نرةارةك  ر
ارك ةكطةةةةاةارهؤةىؤدةةةةارا  ك ةةةة اك د لركةةةةار ةةةة  رةياةةةة  ر

ييةييكةةةاةنألريياةةةةرباوا ةةةارييكةةةانألربا ةةة لةارئةةةاةي رررر
ييكةةةةةةةانركةةةةةةةارةنر
ضةةةة  يارا  ك ةةةةار
ةيةبط ك     ةةةألربةةا  رر
ة ة اربنض نارك  نر
ب كت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار
ةاباةهةةةةةةاىى  ن دار
 ةةةؤربةةةؤراةةةة ةلاررر
 ةةةةةةةةؤير ةةةةةةةةؤةيألرر
ضةة دكارئادةة لزيارر
   كى تاءريةةاةر
بةة ةداربةةاةيةرئةةاةر
ة ة ةةةةاربنضةةةة ناك ار
رئ ةلاتارييب  ة.

 مةمك لةضى ثيَكديَت؟ 
ىاى رةاريةةجؤةر  دار   ك ك ة:ربااتاةير  داار  رةةارر
ةكشةة ة ارتاةةت كاألرءرضةةاةةكار ةة داار ةة رةةةارضةةاةةا.رةةةارررررر
د  ةةةة لنرئةةةةا ريةة ةةةة داكايلر ةةةةؤيرجؤوةةةةاك نركةةةةاركؤتةةةة كارررر
هاة ئ ةاةة ةك نرهاكةةارءربا ةة   رةةةار ةةؤيرةةك ةةنر   كةة يه  ننألررر
بةةةدةرييبنةةةاةيرد ةضةةةار
ةيدطةةةة لةيرت  اكةةةةار رر
كاىاكلةةارءرةي ةةا رةةةاررر
ىاىكةةةةةةةةةةةة لر ا ةةةةةةةةةةةةارر
ييةت ك ةر اةى داألرةار
د ةيةلاةةةةةةت  لروةةةةةةؤارر
ىةةةةةةاى رهاكةةةةةةا.رةةةةةةةا رر
د ةضةةةةةةاكايلرئ ةي ةةةةةةةارر
ةةك نرءرضةاةةكارةةك ةنررر
هاكةةةا.ركؤتةةة كار ةةةؤير
ةةك نةةاك نرةةةاروؤكةةايلررر
كةةادرييوةة نرءرب  ةةةرر
كن ضةةةةةةةكاريةةاةةةةةةةةر
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رييكانركار ؤرةا   داةيريك تارييةيةي.
ىاى ر    يءر   كى تاارتاةلةار ؤارةارك تاراكث ك لر

رداب  ةرةيةد و ك ة.
ر
بؤضى شيَوةى مةةمك لةة يَيَكةةبة بةؤ يةة يَكى  ى       

 جيابازة؟  
ئاىةةار اك يدةة اربةةار    ياطا ةةاار ةةؤيرجؤواك دةةاةيررر
هاكةةا.رئاوةةاةروا ةةاارئةةا رجؤو دةةاره ةتةةاةك ربةة ةنرةاوةةا ررر
ئ  كاك دارانط لألرئاةلرىاى ر    يكاكار ة نرةيةييو ك ةةررر

نرةااةةةةةاةررةلتةةةةةاركةةةةةا رهاة ئ ةاةةةةة ة.ءرئاوةةةةةاةروا ةةةةةاكاك ررررر
ئ   كاك دارانطراةت داربة ةنألرئةاةلر ة   يارد ة يرتؤ   ة ررررررر
ةيةييو ك ةةة.رةةةارد  ةة لنرئةةا ريةةر ةة   يكايلألرةى ةيكةةاكاربةة ررر

ر  ك نر    يارج  ةلزرهاكا.ر
بؤضى رةقيَتى مةةمك لةة يَيَكةةبة بةؤ يةة يَكى  ى       

  ةطؤرِيَت؟
ةةةةاك تاروا ةةةاارىاىكاك دةةة لألرئاوةةةاةربااةةةتاةير ةةة داررررر

ضةةةاةةكار ةةة دايلرئةةةاةلرىةةةاى رةي ءررررز ةتةةة ربةةة ةرةةةةارضةةة ةرررر
 ؤو تة ةرييب  ةةةألربةةا  رئاوةةاةرضةاةةكارةكشةة ة اك نرةةةارضةة ةررر
بااتاةيرةكش ة اك د لرز ةت ربة ةنرئةاةلرىةاى ردةاة رييب  ةةألرررررر

رةارد   لنرةي ءرداةى لرواة   رح ة اتارد   لد شرهاكا.
بؤضى هةَديَك جار ية يَك لة مةمكةة ا  لةةبى  ى    

 طةبرةترة.
ى  ظربارتاةلةارةيدرد  يكااريارد األرد  يارجااتاار

ىاىكةةةةاك د شرةيدرهةةةةاى ةربا ةةةةارج تاد ةةةةاك داريككةةةةااررر
رجااتاألرز ةربارييومانرداب  ةألرة   رد ضن.

 ضؤ  مةمك خؤطرتوب  ةبيَت؟ 
هةةة ؤرجةةةؤةيربااةةةتاةك  ركةةة رى اةةة ةةكاكادرد ةةةارىةةةاى رررررر
ةلبط ك ةألربا  رئاةياربةارتةادى رةلارييو ك ةةرئةاةر    ةتاكارررررر

ألرتةةة رةكشةةة ة ارتاةةةت ك اك نركةةةاركاةت داتةةةارركةةةارييةةاريلةي
د  ةةة لنر ةةةؤيرجؤواك دةةةاةيرز ةتةةة بنرألرئةةةاةلرىةةةاى رز ةتةةة رررررر

ر ؤو ت ت رييب  ة.
 مةبةست لة طؤى هةلَطةرابة ضىية؟ 

ئاةروؤكاكاركارضؤتاردة ةرىاىكةاةيألرهةاةةيدرضةؤنردة ةدرررررر
ضةةؤتاردةة ةراةةكاةيألرةةةارب كتةةارئةةاةياريية ةةاةك رب  ةةةألرئةةا رررررر

رارهاةرةاريلككب ةداةيرييةييكاةك ة.ح ة اتاربؤرى ةيك األرةلت
ئاىارباةلاتاربؤرىنة ل رك  شةاكاركةار    ك ةتارةةاركة تاررررررر
 ةةةؤر  لةيدةةة لروؤكةةةاربط ك ةةةةألرئ   ةةةت رييت لد ك ةةةةربةةةاهؤارر

ردا تاةواةك اةيرئاةرك  شاكارض ةيرااةربك ك ة.
ئايةةا ئةةةب مواَةةةى لةسةةةر مةةةمك ثةيةةدا ةب         

 هةلَدة ةَريَ ؟
ةضةةةارةيدط لةيكةةةاارييةةارةاةلداكةةةارىةةة ةرةةةةارييةةارد ر

وؤارىاىكاريلةيرب ةك ة.ره ؤر ت   رد ار اييغاارتب يدةارر
ئاةرى لداربك تألرئاواةرى ةرةاااةرد ةضارةيدط لةيكار ةؤارر
 اكةةةة لب ةألركةةةةارهاات لةةبشةةةةاألرةلرب  ةةةة ير ةةةةاد رب ك تةةةةارررررر
باةت  نيألرض دكارهاة كشة نركة رة  ك يدةاةيك نرهادة ك  رهةاةرررررر

ريةةاةرييك ت.
 ؤر مةترسى بؤ مةمك هةية؟ئايا تيشكى خ 

ةاةلداكارت شكار ؤةرداب  تارهؤار ة   ر اةةاارىةاى ألرررر
ةاوةةةةا رئاةي ةةةة لرةلرئ ىؤةوةةةة ةارييك ك ةةةةةركةةةةارىةةةة  ظربةةةةاررررر
    يكاكاروشتارز ةر ؤاردايلتارباةت شةكار ةؤةألرةابةاةرررر
ك ةكطاةار  ل ارةاااةرجااتاألرض دكارت شكار ؤةرزك نر

ةااةةةاةر   ةةةتاءربةةةاءرةكشةةة ة ارتاةةةت ك  دارييواكةةةاد  ةركةةةار
ئاىةةةةةةةا رييب  تةةةةةةةارهةةةةةةةؤار   ةةةةةةة لريلكةةةةةةةاةتنءر ؤكةةةةةةةاتارر
ةاباةئةةةاةيئ ىؤةو ةارئةةةاةيرييكةةةاكنركةةةارجةةةؤةك كاربةةة  رةةةةار

رك ك م  كار  ةك زيةرباك ةربى  ن ك ةر   شر  يلدارباة ؤة.
ئايا قةبارةى مةمك بة هؤى طؤرا  لةة  يَشةى لةشةدا     

  ةطؤرِيَت؟
 ارةلكةةاربةةاة ا ألرئاوةةاةرك  شةةارةةةا رزكةة يارك يئةةاةيرى دةةر

ضةةاةةكار ةة داك نرزك يكةة نركةة يةي.رئ  ك ل ةةارئةةا رجةةؤةيررررررر
 ةة داكاربا ةة  كاروةةاةةيارىةةاى ر   كةة يره  ةةننألرةاباةئةةاةيرررررر
 اب ةيارىاى ربارزك يرب ةدارك  شارةةا روةاةةيارييب  ةةألرررر
ءربا   ضاةلدا ةةاةيألربةةا  رئاوةةاةرىةةاى رةةةاةرجؤةيبةة ةركةةاررررررر

ئةةاةلرربااةةتاةير ةة دارت  كةة لرزل ربةة ةرةلتةةاردةة رضةةاةةاربةة ةررررر
ركاىب ةداةيارك  شارييب  تارهؤار ؤةب داةيارىاى .

ةلب  ةةةارىةةة  ظر ةةةؤارةةةةاروؤةلدكةةة ةاريةلىةةة ت كاركةةة  شرر
بث ةك زك ةةةةةألربةةةةارهةةةةاةيةةرجةةةةؤةيركاكةةةةاةيألركةةةةا رك  شةةةةاءررررررر
ز ةك  شةةاألرضةة دكارةاةلداكةةارئةةاةيرةكشةة ة ارتاةةت ك اك دارررررر
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د ة    ةةةتارىةةةاى رهةةة  دربكةةة تءرر
رىاى رت ة اريلكاةتنربب  ة.ر

 مكةكانجوانى مة
ةةةةةةةاربةةةةةة ةيارب ةةةةةة   ةؤةكاةيألررر
ىاىكةةةاك نربةةةؤر ةةةؤيلنريةةاةةةةرررر
ك لةنألربا  رئا رباةى دار ؤةلك ار

 رزةةرج  طةارضةؤدرييكة ترررر1ك ت ا 
بؤربةاةى د  كاريارهاى شةاكاركةارررر
ةاوةةةةا رهةةةةاى ةرةكةةةة دارةداكةةةةايلرررر
ييةةلتألرئةاةكشربةةاةى دارجةة لدارر
    لدةةةا.راةةةنطرة ة  كةةةاروةةةاةةيارر

ةاباةئاةيرض ةيك  ارت كبةاتارررهاكارةاريية  تنارى   ات  ل.
ىاىكةةةةاك نرةب كةةةةاير   ةةةة لد  نره ضةةةةاريارد ةةةةارجطةةةةارةةةةةارررررر
باةو كك ينرداب  ةرةةاراةاةى كااريةةاةتاءج لداركةارز ةررررر

ر    ك نتربؤرى داةياريةية  داةيارةن.
زية ةةاروشةةتارييةبةة ةياراةةاك ك يدارجةة لداراةةنطرةةةارر
ارك ت  كاةيربؤرك ت  كارياألرج  ةلزي.رهاد ك  رج ةألرج لدارةةر

يةةرىاىكاربضة ةك لرييب ن ك ةةألرءهادة ك  رجة ةاريكةشرةةاررررررر
يةةرىةةاىكاروةةاةةييل.رةاباةئةةاةيرهاة  ك  ةةةرةيةو تناكةةارةةةار
    يألرج  ةلزي.رهاد ك  رىاىكار    يرا   اربةاتةيرب  ةاألررر
هاد ك كاريارىةاىكار ة   يرهةاةى كا.رةاباةئةاةير    لدةاارررررر

ر   لز"يلركا.ج لدارةار اب ةيةردار    ييلرد ا.رباة ك رةا" 
ضؤ  لةطةأل مةمكة اَتدا  ةييتء مامةلَةيا  لةطةلَةدا   

  ة ةيت؟
% ركةةة نرةلرهااةةةةرييكةةةانر80ز ةبةةةاارةد دةةةار دزككةةةاار

كااةةنط  نرجةة لنرد ةةارئاىةةارةلاةةةرد ةةاألرضةة دكاراةةنطاردةة ررررر
ج لنرةك ييكاكارز ةرز ةركا ر   ك يه  ن  ةرب رئةاةيربزلد ك ةةررر

هاكةةةةاءرركةةةةارهةةةةاى ةراةةةةنط   رج لد ةةةةاكارت كبةةةةاتار ةةةةؤارر
ربا    يكاكاربا رئاد لزيره ةةك ناةي.

 ضؤ  ثاريَزطارى بة سنطيَكى جواَةبة  ة ةيت؟ 
اةةنط  كارجةة لدار ؤو تةة ارزكنةة ءألرئ ىةة ةيربةةؤربةة ةداررررر
ه ةاادط اكارهؤةىؤدارب  اةيرةارةد لرييك ت.رض دكارئا ر
ه ةاةةةةادط ارهؤةىؤد ةةةةاربادةةةة يربةةةةارد ةضةةةةاكاكارييىةةةة ةاررررر

ه كب اةةةةةةةةاةاىا ر"ر ا ةةةةةةةةارييةت ك ةةةةةةةةةر1ييى   ةةةةةةةةاةي."
Hypothalamus ءربةاب ةارييةةدةارةدةاةيركة ةت  ك لءرررررر

ييب  ةةةةألرةاباةئةةةاةيرئاوةةةاةرةنررر
ية خةةةةؤ ءرةك ةةةة رب  ةةةةةرةاوةةةةا رر
جااةةةةتاا لألرئةةةةاةلراةةةةنط  كار
ز ةرزكنةةةةةة يت ارييب  ةةةةةةةرةةةةةةةاررر
ةد  كةةةةةةةاريككةةةةةةةااريلةة ةةةةةةة ةر

رية تادط.
ئاواةرةلزى نرةاةرح ة ات دةارر
ه  ن ركارض ةيااةك نرد ارجطةارر

دةةاب  ةألرئةةاةلرررةةةاردا ةةتاةواةار
ييت لد ك ةةةرةيضةة ةاركؤىةةاة    رر
ةك ةةةةة اراةةةةة ك ةاريةةاةةةةةتارر
بك ك ةركارييتة لدنر  ةك زوة ةاررر
ح ة اتةةةةةةارب  ةةةةةة اكااراةةةةةةنطربكةةةةةةانربةةةةةةؤرى ةيكةةةةةةاكارز ةرر
يةك ي  كاداءرباةو ارةاةيلركاةتنااربكةانركةارةةارئةاة ىاررررر

رض دارا ة اةيرباااةك لريك ة.
رثيَويسةةتى بةةة ارهيَناَى بةرز ةةةرةبةى مةةةمك   -1

اايةكا ر    ةرت كارباةزركاةيةيارا ة تارىاىكاك دةاألرر 
بةةةا  ربةةةارت  ثةةةاةتب ةداركةةة ترئةةةاةر ةةة دارتاةةةت ك  داارةةةةاررررررر
    ةةةةةتاكايلنرييكشةةةةة  نءداة رييبنةةةةةاةيربةةةةةاةي راةةةةةنطررررر
يلييكةةاةك ةرةاباةئةةاةيربةةاك ةه  ن دارباةزكةةاةارىاىكةةةاك نررررر
 اةةةايةكا رةاتاىةةةاد  كارزةةيلر    ك ةةةتاألرةاةك تةةةاةياركةةةاررر

ياةةةةربةةةارزكةةة يب داركةةة  شءر ةةةاب ةيار ؤكةةة نررىاىكةةةاك نري
ييكةةةان..رةةةةا ربةةة ةييلر"اةةةايةكا"رك ةىةةةاتاريةةكاةتنةةةاةيارر
  ةب دةةةاةيار    ةةةةرةةةةاركةةة ت  كارزةيةيألريييلترةةةةاركةةة تاررر
ةيةز ك يد شةة لر    ك ةةتار"اةةايةكا"ربةةاك ةب  ةألر ةةاب ةيارر
ىاىكةةةاك نرهاةضةةةاد ك  ربةةةن.ربةةةا  رييت لد ك ةةةةرةةةةاركةةة تاررررررر

  ن ك ةةةرضةة دكارئ ةيكةةار ةةؤارة ة ةةارررىاةاك يدةة لةلزك نرةا بى
باةزكاةيءرهاة ط تن  نرييب ن  ة.ر    ك تارةةاك تارةةكشةنتررر
ك ةلك يدةة لربةةا ر"اةةايةكا"رئةةاةرك ةلدةةارداكةةاكةرضةة دكارةةةارررررر

ر   ارةت ةيلرةاااةئاةير ا  م نرييب  تاةي.
ةاك تاراكث اءر ؤيلد لألر    ك تار ةاةرة ةراةايةكاررر

رباك ةبى  ن ك ة.
هاة بةةيلةيدارجةةؤةار"اةةايةكا"رتربةةؤرر   كى تةةااراةةنطة

يك ةارييك تردادرىؤيياربة ة.ر    ك ةتار"اةايةكاكا"رةيدرررر
 ةةة   يءر ةةةاب ةيارىاىكةةةاك نرب  ةةةةرةلتةةةاردةةةاةا ارزكةةة يبنءررررر
داب ش  نرو  ن.ر"اايةكا"ارز ةرداة ره ؤرا يك كارد اءر
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ئاةي ةةاركةةارز ةرو  ةة لألرزك دبا شةةا.ر"اةةايةكا"ارةةةاب ةررررر
ج  ط كادرةاااةر    ةربةاج رررئاةيكاركار   رتب يداره ؤ

رداه  ل   ة.
 بايةخدا  بة بارى جةستة.-2 

ز ةرب كةةةةةايربةةةةةاب ةار شةةةةةةربةةةةة يألرةك ةةةةة ربةةةةةاءر ةةةةة يارر
-هاد اايلدار  ة ربط ي.ر  ارضاى د داةيربا    يكادركا

 شةرضاى ةيرب  ةرك ربؤر   شاةيرد  ت ب  تاةيرةاوةا رك تة لررر
ييب  تةةةةارهةةةةؤار  ك دةةةة د يارى اةةةة ةكاك دار شةءاةةةةنطررررر

ركا    تارىاىكاك د  نرةاااةرباد ي.
باةلىباربارئ ةك نارب ياةتاألرةةاتةيرتاى  ة ار ةؤتربكةاألرررررر
ة ةة داك دةربةةاةيةريةلةيربةةاةيألرءرضاد وا ةةةربةةؤراةةاةيةيرررر
باةزبكاةيةيألرئاةا رت  ب نةارئةاةرج  ةلزك ةاربكةاألرييب ن ةةرررررر

رةا رح ة اتايلرىاىكاك دةربار كؤةير  ترةلةيات ةنر.
 ةبةراهيَناَى جري ر َ-3 

هاة رب يرى ا ةكاك دارىةءءراةاةيةياراةنطةرة ةلدةاررررر
ب  ةةةرجةة ةألركةة ةتربكاكتةةاةي.رئةةا رةله  ن دةةارى اةة ةكاك دارر
ةك      ةةةرضةة تدرييكةةانركةةار ةة   يرا وؤ ةةانءرةةةارىلةةاةيرررر

ريةك يب ةداتاةيربؤرد   لنرهاةيةةرىاىكاكا.
ت دة رزيةيي ادةةاربكةةاألرتة رييت لد ةةةرزيةيي اداكةةاتربةةؤررر

ر20تةة ر10األرئةةا رج ة اكةةارة ةلدةةاربةةؤ"رررئاة ةةاةاربةة لةلنربكةةرر
ر"ج ةريةةب ةيربكاةيةي.ر

 لةطةرمى  بربكةبةرةبة.-4 
انطرة ارةاواةى ارئاواةرةارئ ةارواةى ةيةيرب  ةرك رةار
 ؤةيةي.رواةىارئاةرة ةار  ك ن داارةارد ةر    ت لنربة لةلنرر
ييكانرةلرييكانركارا ةتار  ك نره   ل رب  تاةيءربااةتاةيرر

ييكادةاةي.رهةاةةيه ر ةؤةر    ةةرت ة ةارررررررى ا ةكاك نر  ة
زةةر ؤك اتارييك ترض دكارييب  تارهؤار ةك د نرةةار ة دارررر

رتات ك اك د ل.
هاةة ب يرانطةربارئ ةارا ةيرض تدربكاكةرئ ةارا ةير

را ةتار  ك نةرض تدرييك تءر  داك نرباه  زرييك ت
 ؤ ةنتربةارئة ةاراةة ةيربؤىة ةياريةةر  ةةادألرىاىكةةارررررر-

طةةاارتااةة رك يدةةاةيارة ةةةار  ك ناك دةةاةيررررربضةة كاك نرةاةك 
رباه  زييك ت.ررررر

 ؤ نتربارئ ةارا ةيربؤى ةيارض لةر  ةادرك نر   نجر-
  ةادرا ةياربؤرىاىكار  ة رهاكاألرض دكارييب  تارهؤار

ضةةةةة تكك يداراةةةةة ةار  ك نءك ةىةةةةةاتارييةك يدةةةةةارىةةةةة يير
ةيه لةك ةةاك نريييلت.رئ بةةاءرضةةؤةيرباةيبةةاةيرىاىكةةاك نرةةةاررر

رةزو ةك نرييب  ةءرت د ءرةي رييبن.ضاةةار
ةةةةةةاك تار ؤ ةةةةةنتربةةةةةارئةةةةة ةاراةةةةة ةيريلرباه   ل ةةةةةارررر-

يياةةةةةتبى  ناربةةةةةارييةةارىاىكاك دتةةةةة لركةةةةة رييت لد  ةةةةةةربةةةةةار
رئ  فاة  كار  رةارئ ةارا ةيرئاةرك ةيربكاكة.

 مةلة ر  -5 
ىاةاك ينألربات كباتاراكارىاةاألرةله  نة د  كارز ةرب  ةاررر

 اةة ةكاك دار شةةةءراةةنطةربةةؤرىاىكةةاك ن.ربةةا رةله  ن دةةارىر
بائ اةةة داءردةةةاةىاريي اكتةةةاركةةة ةألرضةةة دكارةةةةا رح ة اتةةةايلررر
ئ ةيكةةارجااةةتارهاة ةة يو ك ة.رئةةا رةيةز ةةارئ اةة دارب  ةة كنرر
جةةةؤةارةيةز ةةةارضةةة دكارى اةةة ةكاك دةربةةةاةيدط ةارهةةة ؤررررر
د ب  تاةيرةيئ ةيكارداب  ة.رهاةةيه ر اات دارئ ةيكارةااةاةرر

ر  ريييلت.جااتارك ةار    د  كارز ةرب  رئاة
ريي ت لد ةرئا رةله  ن داار  لةيةيربكاكة:

ةةةةارحةةةاةزارىاةاك يدةةة لرةااةةةاةر    ةةةاك دةرب ياةةةتا:ررر-
با    يكادركارئ ةر  داك دةريلبثؤ   ة.رباب  ارب ة ةاك دةرر
بكاةيةيرةار   ة لرباه   ل ةارب ة نربةابؤر   شةاةيألرييب ن ةةررررررر
هااةةةربابةةاةو ارئ ةيكةةارييكةةاكةألرئةةا رج ة اكةةاربةةؤرييجةة ةرر

رةب ةيربكاةيةي.ية
 هةَديَك راهيَناَى بةرزشى-6 

ىاىكاك نرى ا ةاكاارت كباتربةا ؤك نرد ةاألرةاباةئةاةيرررر
ئةةا رةله  ن دةةاار ةة لةيةيربةةؤرئةةاةرى اةة ةك دانركةةارد اةة ةنرررر
باىاىكاك دةةاةيةألربا ةة   رةةةاةلنر   كنةة ه  نألرهاةضةةاد رئةةا ررررر
ى ا ةك داروا اك يءرض تدربنرئاةيد يرزكن يكاءرض تكار

راك نرييبا شن.باىاىك
ر

 -1-راهيَنانى
ب ة/ربا    ي.ر شةرةك كا.رهاة رب يربةاةاريياةتاك دةررر-

ييى ض ةتركؤبكاكتةاةيألربا ة   يكادركةارهةاةيةةرىاضةاكةرررررر
ةةةةارئ اةةةتارضةةةاد واتريلب  ةةةةألءر ؤة اك د شةةةةرةةةةاربةةة ةك كاررررر

رئ اؤكا لربن.
ج ة ةةا:ربةة رج  ك يدةةاةيار اةةةاك نرةةةاركةةاك األربةةؤرررررر-

رضا ل ارباااةاريياتاك دةرة  ب ي.ب  ةرج ةارةاااةركادر
ر
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 -2-راهيَنانى
ب ة:ربا    ي.ر ؤة اك نربائ اؤاءرةارئ اةتارضةاد وايلألررر-

ر ايرك لةنألرهاةيةرباةارييات شرك لةين.
ج ة ةةةةا:رهاةة بةةةة يربةةةةاةاريياةةةةتاك نرباةلىبةةةةاةركةةةةادررررر-

ةلب ياةةنتربةة رئةةاةيارباةكةةادربكةةاةنرباج ة اكةةاكار   ةة لربةةؤر
ةاوةةةا ر  ةك زوةةة ةاربةةةاررررب  ةةةةرجةةة ةاركةةةادرةةةةايةلاركةةةادألررر

رهاد اايلد  كاره   ل اةي.
ر

 -3-راهيَنانى
ب ة:ربايلد شنترةاااةرزيةا.رهاةيةةر ؤ ربةؤر   شةاةيررر-

ر1يةك ةةةةيرييك ك نةةةةاةيألرةاهةةةةاةرييات  ك شةةةة لر  ةاةةةة ك اكارر
رك لؤو لىارييب  ة.

ج ة ةةةا:رهةةةاةيةةر ؤة ةةةةاك دةرباه   ل ةةةاربكةةةاةيةيرتةةةة ررررر-
ئاة ةةةاةتارك لدةةةاةيك نألرةةةةاررر

  نرو   يةيربؤرب ةار    لرب
كاكا رج ةك ن.رئا رج ة اكةارر
بةةةةةؤرىةةةةة ةيارب  ةةةةةةرجةةةةة ةر
ةااةةةةةةةاةركةةةةةةةادريةةبةةةةةةة ةيررر

ربكاةيةي.
ر

 -4-راهيَنانى
بةةةةة ة:ر شةةةةةةرةك كةةةةةا.ررر-

 ؤة ةةةةةةةاك نربةةةةةةةؤر   شةةةةةةةاةيررر
ر1يةك يك لةداتةةاةي.رةاهةةاةريياةةت  ك لر  ةاةة  ادرباك  شةةارررر

رك لؤو ل رهاكا.
ج ة ةةةةةا:رهةةةةةاةيةةر ؤة ةةةةةاريةك يك لةيكةةةةةارباج ة اكةةةةةاكارر-

اك ب تاركةةادرةةةايةلاركةةادرن ة   نةةاألربةة رئةةاةيارباةكةةادرررررركةة
ربكاةن.
ر

 -5-راهيَنانى
بةةةةة ة:رةااةةةةةاةر شةةةةةةر  ة كةةةةةاةت كة.رهةةةةةاةيةر  ضةةةةةةرر-

رد  ت د  تاةيرا رباةيةرد ةيةير   ر    يد لةي.
ر ؤة اك نرك لةيكاةربازيةكاةيرد ا ةنر

ج ة ةةا:ريياةةتاك دةربةةؤرتاركةةاك اربةةاةيألرةةةار   ةة لررررررر-
بةةةاةيةيربةةةؤرتارجةةة ةار   شةةة ةألرةاوةةةا رررررباه   ل ةةةارب ةةة نرر

  ةك زوةةة ةكك ينربةةةاةك كار ؤة اك دةةةاةي.رئةةةا ركةةة يلةيربااةةة رررر
  ؤد غراارج ةريةةب ةيربكاةيةي.

 
 -6-راهيَنانى

بةةةةةة ة:رباةلةياةةةةةةت ن.ر شةةةةةةةرةك كةةةةةةا.رهةةةةةةاةيةةر ةةةةةة نررر
ركؤب ةداتاةي.

ج ة ا:رب ة ةاك نرةااةاةراةاةيةيرباةزبكةاةيةيربة رئةاةياررررررر
ر 1 اةةت نررةةاةيراةةاةرة   يةيكةةارر ةة داك نرباةزبكاكتةةاةي.ر ار

ةاد ةرهاةيةةرةا اريياةت لألرئاىةاراةارجة ةءربااة ر ؤدة غررررررر
ريةةب ةيربكاةيةي.

 بةكارهيَنانى كريَم:-7
 *كريَمةكانى جوانكارى:

ك ك ماك نربؤرىاىكاك نرىة جي زيريةةاةةرد كةانألربةا  ررررر
ك ةىةةةاتار  ةلاةةةتنار    ةةةةر
يييينربةةةاهؤارك ةكطةةةاةك  نر

راك ن.ةاااةرةكش ة ارتات ك 
بةةاك ةه  ن داركةة ك  رةلرةةةار
ةداكةةةةارييكةةةة ترباه   ل ةةةةاررر
يياةةةةةةةةةةرباىاىكاك د ةةةةةةةةة لرر
بى  ن  ةةة.ءرئاىةةا ر ةةؤارةةةارر

ر ؤك  لرا يىاد ي.
كريَمة ثاريَزةرةكاان ةاة   

 تيشكى خؤر
ئاىةةةةارةةةةةارجؤةيكةةةة داريككةةةةااركةةةة ك  راةةةة يىاد ي.رةةةةةارررر
ة ةيكةةةةةةةةة داركاكاىةةةةةةةةة لرب تك كةةةةةةةةةارز ةرباك ةبى  نةةةةةةةةةاربةةةةةةةةةؤر

كارز ةألربات كبةةةةةةاتارئاوةةةةةةاةريياةةةةةةتاباةك يدار  ةلاةةةةةةتن  
    ةةةتةركةةة  ربةةة ةألر ةةة  روةةةاةى ةك ينرك ك م  كةةةار ةةةؤةلدرررر

ر    يةار    ةرباك ةبى  نا.
ئايا  ةتواَريَت  ةستكارى شيَوةى مةةمكء قةةبارةيا     

 بكريَت؟
بةةةةةةاة  رييت لد ك ةةةةةةةةرئاىةةةةةةةاربةةةةةةةاهؤاردا ةةةةةةةتاةواةارر-

رج لدك ةك اةيرئاة  رب ةك ة.
                                                 

ليَدةر: ئاميَريَكى بضوكة بةهؤى ثةستانةوة تواناى طرذبوونء خاوبوونةةوةى هةيةة    (1)
ةبرى ئةةو ثارةةة   دةتوانريَت لة هةنةديَ  وةويَ ى تايتةةتى بكرتيَةت  دةوةتوانريَت لة      

 ئيسفةجنيَكى لة جؤرى ثةستاوتن بةكاربيَت ئيرت وةكو ليَدةرةكةى ىلَ ديَت 
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  ةك زوةةةة ةاررهةةةةاى ةرئةةةةاةرةياةةةةف داار   شةةةة رييتةةةة لدنرر
ىاىكاك نربؤرى ةيكاكارز ةربكانألربةا  ردة ت لدنركة ةربكادةاررررر
ااةر    يةر اب ةيكااألرهاةةيه رد ت لدنرىاىكار ؤةتب يةير
باةزبكاداةي.رت كارةك طة ربةؤرضة ك يداةيرتةادى ردا ةتاةواةارررررر

%اركةةؤار60ج لدك ةك ةةا.رئ   ةةت ردا ةةتاةواةارىاىكةةاك نررر
ر  ك يه  ن  ة.هاى ةردا تاةواةك اك دارج لدك ةار 

ب تك ةيلنرةاااةرك ةك كارئ ةلألر    ك ةرد ك تربا    لكار
ب  ة.ر    ك ةتاربؤ كاكةاربة  ر ة ربطة تألرئاةاة ألرةةار ة  ررررررررر
دا ةةةتاةواةكاكارييت لد  ةةةةربب تةةةار ةةة ةيداريةةرىةةةاى ركةةةارر
ةاةلداار   ش ةرب   ن.ربا  رةك ناكارباتةاةلةارةيكة رئةاةيرررر

ةير    ك ةتارهاى شةارررد ب  ةركارةةارييى  تة لريةةاةتةركة يرررر
ان ةارئاة ىارض ةيدك لةيك نربزلد ةألرهاةةيه ر    ك تار
رةلزارب ةرباهاد ك  رةاةرد ش داارةارب كناكاةير اك لرييبنألر
ةى ةيكةةةةةاكارز ةردا ةةةةةتاةك ةرييتةةةةة لدنردا ةةةةةتاةواةاررر
ج لدك ةاربكانألربا  رةلرب   يره دة ربةؤرييزوة رت كباتةاك نررررر

ةدر  ةثؤةارت كبةاتار ة ةينررررةا رب لةييلألرب ك ةةرضة دكارةةاررر
ئةةةةازى دارت   لكةةةةا.رهةةةةاةةيه ر    ك ةةةةتارةلةك ةةةةيربا زكشةةةةكارر
ئ اة ك اكاتربكةةاكةألر ة  شرئةةاةياربضة ةربةةؤرتار زكشةةكارررر
ج لدكةةةةة ةاألريةةرية ةةةةة شرىابةةةةةارةةةةةةارةلةك ةةةةةيك ينرباضةةةةةاد رر
دا ةةتاةك ةك  ربةةؤرئةةاةيارةي ىةةارهةةاى ةرئةةاةر  اةة  ةلداتررررر

يرهةاةةيه رهةاة ررريياةربكاةك ةركارةارى  شكت لريي  ة  ناة
بةة يرباةئةةاة ىارئةةاةرجةةؤةيردا ةةتاةواةك دارةةةاةرةد دا ةة لررررر

ربب ن ةألركاربؤك نرك لةي.
 ئايا  ةتواَريَت مةمكى طةبرة بضوك بكريَتةبة؟ 

رباة  ألرباهؤاردا تاةواةارج لدك ةك اةي.-
وةةةةةاةةيب ةدارىةةةةةةاى ربةةةةةةاهؤاروا ةةةةةةاارز ةار ةةةةةة دارر

لن.رئةةا رضةةاةةكاك نءرئةةاةر ةةؤيرةةك ن داةيكةةاركةةارةةةارىاىكةة رر
واةةيب ةدةةارييب  تةةارهةةؤارئةة زلةارييةةدةةاءرجااةةتاكاربةةؤررررر
كضةةةاكاألرضةةة دكاريةةرىةةةاىكاروةةةاةةيرةاةلداكةةةارببنةةةارهةةةؤاررر

ر  لةب ةداةيرةارب تب تيار شةءرئ زلةرةار شةريل.
 لةض تةمةَيَك  ا  ةتواَريَت َةشتةرطةرى بكريَت؟ 

ييت لد ك ةرةايةلارتاةلةك يداروا األرةلتةارةةارهةاةييرررر-
را ة ا ل.

ر  ط ى نرةاريةلت كش ل.ب

ئايةةةا هةةةية يالَةةةةتيَكى بةةةةرطرى لةبةةةةر ة      
 َةشتةرطةرية ة ا هةية؟

ئاوةةةةاةرةةةةةاب ةياربةةةة كؤةؤةاءريةةاةةةةت اةيراةةةةنطرةةةةةارر-
ح ة ات  كارب   لربة ةرئةاةلرهة ؤرت اة   رةةاردا ةتاةك ةكاكاررررررر
د ةةةةةارةةةةةةار ةةةةة  شرهةةةةةاى ةردا ةةةةةتاةك ةك اك لرة  نةةةةةؤةتكن  كاررر
 رت   طةةةةةةةةةةةاكاءرو تنةةةةةةةةةةةارةك نةةةةةةةةةةةاارت شةةةةةةةةةةةكارىةةةةةةةةةةةاى

Mammoyrahieييك ك ةألرئاواةرئاى دةارييةكة نر  ةةررررر
كةةةارىةةةاى رت ة ةةةاردا ؤ ةةة ادربةةة ةرئةةةاةلردا ةةةتاةك ةكاكارر

رد ك ك ة.
 ضى  ةربارةى جيَطةى برينة ة هةية؟ 

بائ ا داردة ت لدنيربةزلدنيرضةارةةةيييلترةةارب كناكةاألرررررر-
ضةةةة دكارئاىةةةةارك ةك كةةةةارةةةةةارح ة ات  كةةةةاةيربةةةةؤركةةةةاك  كاريارررر

 درك يدةةةاةيارىةةةاى رب كنةةةاك نرررييوؤةتك ةةةة.رييةبةةة ةياربضةةةرر
و دطنألءربؤرى ةياريةةرت را رى دطربةاةيدطراة ةةاريكة ةرررر
ييب  ةءرييى  ن  تاةيرةار    لءر   ر ةا رىة دطرز ةركةا رررر
يكةةة ةرييب  ةةةةة.رةةةةا   راةةةة ة    ربةةة ةارب كناكةةةةاراةةةةا  ىطؤرررر
ييب  ةءرةايةلاريةةرا ة    رك را ربؤرئاةيرييةةلتركاريك ةر

رداى  ن  ة.
رب كنرباتاةلةارهاةرد ةةلت.ربا  رج  طاا

 مابةى ماَةبة لة خةستةخاَة ا ضةَدة؟ 
ك يلةيكارةلريي  لزك ةةركةاركااةاكارةةاد   لنرضة لةرتة ررررررر-

حةةةةةاةترة ةيلرةةةةةةاردا ؤ ةةةةةخ دارث  ن  تةةةةةاةيألرةةةةةةار ةةةةة  رررررر
حابتاكاك شريةلارض ةدارييةيةير    ك ةتاربطاةتك تةاةيربةؤرررر

رئاةيارتاةاك دارىل رييةبى  نن.
ثةا  َةشةتةرطةرية ة ضةى بكريَةت     لةب يالَةتاَة اء  
 باشة؟
بةةؤرىةة ةياراةة رىةة دطربا ةةاةءربةةاة ةرباةزكةةاةيةياررررررر-

رىاى ر اايةكا رباك ةبى  نن.
 ؤترةارج ة ااركتة   تربةايةةةبط ير ؤة ةةربةؤراةاةيةيرررررر-

رباةزىاكاةيةي.ربؤرئاةيار اات نردا اكتارااةرب كناك ن.
رباااةر شت لربن .-
ضة دكارييب  تةةارر ةؤترةةاروةةاةى ةاروةاة ربةايةةةربطةة يررررر-

رهؤار ؤةتب ةداةيار    ة.
تةةة رىةةة ةياراةةة ة    رجااةةةتاترىا ةةةاةيربةةةاةر ةةةؤةرتةةة ررررر-

رباتاةلةاءربا    يكاكارا ة تارب كناك نرا ةك يرييبن.
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ئ وةة ترةاا  ةةتمار ؤةلكةةةرب  ةةةربةةؤرئةةاةيارت ة ةةاررر-
 اة اةارداب ةألرض دكار اة اةار    ةةرد ضة ةرييكة تروا ةاررررر

راك نر اك لرييب  ة.بك تألرباةي ر اات نرةاااةرب كن
 ئايا سكثرِبوب  لة باى َةشتةر ارية ة  ةشيَت؟ 

باة  ألربا  ر   شريةةرا  رد .رضة دكارىاىكةارةةك نةاك نرررر
ةاك تاراكاكايلروا ارييكانءرئاةي رك ةييك تارااةرئاةر

رب كن داارباتاةلةارا ةك يرداب ةن.
 ئايا  ةتواَريَت ثا  َةشتةر ارية ة  شري ا  بكريَت؟ 

ألرئاوةةاةرت  كضةة ةنرةةةار ةةؤيرجؤواك دةة لربةةاهؤاررررربةةاة  -
دا ةةةةةةتاةواةكاكاةيرةةاردةةةةةةايلب  ة.رئةةةةةةا ركةةةةةة يلةيرئةةةةةةاةرررر
ردا تاةك ةيريك ةارييك تركاردا تاةواةك اكاارك يةةي.

ئايةةا مةةةمك لةةةثا  َةشةةتةرطةريية ة ثاريَزطةةارى    
 بةهةستداريةتية ةبة  ة ات؟

ارئاىارةارح ة ات  كاةيربؤركاك  كاريارج  ةلزي.رةاةلداكةر-
وةةةؤارىاىكاكةةةارةك ييكةةةاكاركةةةا رةةةةارهااةةةت لةكات اكاارةنرر

ربك ت.
 ضؤ   ةتواَريَت مةمكى بضوك طةبرة بكريَت؟ 

ةدارةلرهاكارحازارةارىاىكاربض كا*ألرةهةاريارهةانررر-
ئاةيرئ زلةك كارييةةد  نربؤريةةاةرييك تءرةارض د  د لربؤر
تار زكشةةكاردا ةةتاةك ةريةةري ردةة بنألرئةةا ركةة يلةيربادةة يرررر

 رProtheseك يدةةةةةارتةةةةةاد  كاريياةةةةةتك ييةير ررربةةةةةايل ء 
ةاد   لنرهاةيةةرىاىكاكاةرئ   كاركؤةاارانطاةيألرباةي ر
 ةةاب ةيارهةةاةيةةرىاىكاكةةاروةةاةةيرييب  ةةةءربةةاةيةر   شةةاةيررر

ريك ن.
بةةاز ةارةةةا ركةة يلةييلرئةةاةرتاد دةةاربةةاك ةيك نركةةار ةة نرةةةارر
اةةةل كؤنألءروةةةاة   ر ةةة   يةر ةةةاب ةيارج  ةلزكشةةة  نرهاكةةةا.ررر

ةةةا رح ة اتةةايلرز ةردزككةةارةةةا ؤو ارح ة ةةاتارر ةةؤو ارىةةاى 
رىاىكارا ة تا.

 ربب ة ات جةستة ئةب تةَة  ةستكر ة رةت بكاتةبة؟ 
ةيدطةةةارئاىةةةارةةةبةةة لترضةةة دكارهةةةاى ةرئادةةة لى   رةةةةارررر-

جااةةتاارى  ظةة لربةةؤرئةةاةيرييضةة  ةركةةارهةةاةر ةةت   ربةةا ؤاررر
دةة ىؤربةة ةرب ك تةةارييةيةيألرةةةارح ة ةةاتارىاىك شةة لربةةاييةةارررر

 ييرد ىؤكةةايلر اةييكةةادريةةاةةةرييب  ةةةءرةةةاررررتادةةاريياةةتكر
هةةةةاى ةربا ةةةةاك داراةةةةنطارج  ييك تةةةةاةيربةةةةاهؤارضةةةةاد ررر

رهؤك ةك كارج  ةلزيةي.

%رح ة اك د شةةةة لرئةةةةا ر ةةةةاةييرز ةرةي رييب  ةةةةةءر30ةةةةةار
هةةاةةيدرتةة ك كل   كارىل ريك ةةةءرةةةاةك  ر    ةةتاةيريك تةةارييةيةي.ر
ئ  ك ل ةةةةارئةةةةا رح ة اتةةةةارد  ؤ ةةةةاةريةارئ ىةةةة ةارئةةةةاةرررررر

ردك ةك اكاركارةداكارةك ت كاتا.ج ل
ةةةةا راةةة  دااريةلك ةةة لألر زكشةةةك نرواكشةةةتنارح ة ةةةاتارررررر
باك ةه  ن دارئاةرتاداريياتك يلدااركارةةيك د  نرد ةك كةاءرر
باييةةك د لرت ك كل ارةي ر اك لرد ب  ةة.رضة دكارييةكةاةت ةيرررر
ئاوةةاةرةةةارئةةاةرتادةةااريل ةةءرييك ك ةةةرةةة ة ربةة ةألرئةةاةيررر

اةةتك يدارئةةا رت ك كل ةةا.ربةةا  رئاوةةاةرك ةىةةاتاريييلتربةةؤريةة
رةةةيكارد ةك  رب ةرئاةلرئا رت ك كل اريةةاةرد ب  ة.

 ضى بكريَت باشة لة باى  اَاَى ئةب تةَة  ةستكر ة؟ 
ئ ىؤةو ةار    دارة ةلداارىاى رييك ك ةةربةؤرئةاةيارررر-

رئاةرت ك كل اريةةاةرداك ت.
ريةةكاةيةيةيرةار ؤريلدارباةر ؤة.-
رارةيةز ءرج ة ااركت   ت.يةةةركاةيةيةيرة-
 ئايا تةَة  ةستكر ة ة ريَطا بةشري ا   ة ات؟ 

رباة  ألرئاةيرةك طارةا ؤيلنءراكث تب ةنرد و ك ة.-
 ئايا ئةب تةَة  ةستكر ة  ةبيَتة هؤى شيَرثةجنة؟ 

دةةا    ألرةااةةاةةرئاةي ةةاةيرةك طةةارةةةاةرة  نؤةكن دةةا رررررر-
ارد و ك ةةةركةةاربةةؤريكةةة ةكك يداربةة نركةة ردةةاب ةدار ةةة    اةرررررر

رييك ك ن.
 ئايا  ةتواَريَت مةمكى شؤرِ بةرزبكريَتةبة؟ 

يلكاةتنءر ؤةب ةداةيارىاى رةارئاة ىار  ةب ةدار-
  داك داةير اك لرييب  ةألرباز ةارئاىةارةةارح ة ةاتارىةاىكاررررر
  ةاةةةة رةةةيييلتألربةةةةا  رهادةةةة ك  رجةةةة ةرت ة ةةةةارىةةةةاىكارر
بضةةةة كارئةةةةاةرةد دةةةةا ريك ةةةةةركةةةةارضةةةةاد رج ةك ةةةة راةةةةك  نرررر

لةيكا رب كتا ةارةةارت د ك يدةاةيار    ةتارررررك يةةي.ءرك ي
ييةةارىاىكاك نءرب تكنارزك ييكةااءرئةاةي رد ب  تةارهةؤاررررر
كاىك يداةيار اب ةيكاار ز ةرباييومانرداب  ة رب كناك دار
ئةةا ردا ةةتاةك ةكارهةةاى نرب كنةةاركةة يلةاربضةة كك يداةياررررررر

رىاىكاركارةار   شاةيرب مس نرك ي.
ةرباز ةارتاىةاد  نررئاةرةد داارئا رك يلةيك نربؤرييك ك 

ةااةةةةةةاةةرضةةةةةةءراةةةةةة ة  اةيكاألءربةةةةةةاى د ك كاريار ؤدةةةةةة غاررر
 اكث تب ةد  نرباج ره  شت ةيركاربؤتارهؤارئا رك  شاكا.
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 ثوختة
)ثؤليمةرزانى( واتةة زانتة ى ثؤليمةةر زانتة ىية ى     

" بةم الوة 1900نوآيةو تةمةنى سةدةية ة.لة ساَلى "
ئةةةم رةةؤرة ئاوية انةةة ناسةةةا  لةاليةةة  زانا ةةا   دةسةة       

ةسةةة .ةد. سةةةاَلى   ةةةةا  بةةةة ئامةةةادة ةدنى ثؤليمةةةةرى د   
" ية ةم ثؤليمةر ئامادة ةا  ثالس ي.ى فينةؤ   1907"

 فؤرم ئةلدهايدى ىلة دروس .ةا.
ئةةةم زانتةة ة نوآية ةةة رؤذ بةةةرؤذ يةنةةة دةسةةيةنية .  
ويةنةةةةى ثؤليمةةةةر يةةةةليةك مةةةاددة   ةلوثةةةةىل رؤراورةةةؤر 
دةيةية ةةةوة وة ةةو لؤ ةةةو ئةةورى  ئاوريكء ثالسةة يك    

ئةةة ةي يك ر ةةة لةةة   ريكةةاَلى دةسةة .ةد وة ةةو نةةاي و      
 رؤرة انى الس يك.
ئةةةوة دةيةيةةةنية   ةةة    polymerونةةةى ثؤليمةةةر 

ماددة ة لة يةردى زؤر دريةذ  مةز  ثية.هةاتوة هةةروة و   

تةةةزبيي يةةا  زريةةتة. واتةةة لةسةةةرةتادا يةةةردى ثؤليمةةةر     
ثيةةةةك ديةةةة  لةةةة ارلية.ى  يميةةةايى نيةةةةوا  ذمارةيةةةة  لةةةة     

ة ةةةةوة  يةةةةردى بكةةةوو   لةةةة ئةكامةةةدا دةل.ةةةية  بةةةة ي    
 " دروس  دة ة .2يةردى زؤر دريةذ مةز "

نايانى باسة ثؤليمةةر دابةةد دة ةية ةة دوو بابةةتى     
 يةورة:  
واتةةة ئةةةو ثؤليمةرانةةةى  ةةة    :ثؤليمةةى سروشتىةة  ر-1

لةالية  زيندةوةرو رووة  دروس  دة ةية . ويةنةةى ئةةم   
ثؤليمةرانةةة ئةمانةةة : لؤ ةةة، ئةةورى، وةةةرم، ئاوريكةةء ،   

ددة ناو يةةةةةةةةةةة ا  وة ةةةةةةةةةةو  هةةةةةةةةةةةروةها ثةؤت  مةةةةةةةةةةا 
DNA,RNA   هةمووثؤليمةةةرى سةونةة  . مةةاددةى

سةةةة ي ؤز  ةةةةة لةةةةة نةةةةاو دارودرةئ ةةةةدا زؤرة ثؤليمةةةةةرة.      
هةةةةروةها مةةةاددةى نيكاسةةة ة ة ئةةةواردنية.ى سةةةةرة ى  

 مةؤظة  ثؤليمةرة.
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ئةةةم رةةؤرة ثؤليمةرانةةة سةةةد :رثوليمةةى سرستوةة  شس-2
" ية ةةةةم 1907سةةةالية.ة هاتؤتةةةة  ايةةةةوة. لةةةة سةةةاَلى"    

.ى دةسةة .ةد دروسةة   ةةةا وة ةةو لةةة سةةةرةوة      ثالسةة ي
 يومتا .

ئةةةةةوةى راسةةةة ى بيةةةةة  هاوورتىيةةةةة ا  دةتةسةةةةا      
 ةلوثةةةةةةىل ثالسةةةةة ي.ى ب.ةةةةةةن   بةةةةةة ارى بهيةةةةةةن  لةةةةةة      

 ".  1907ساَلى"
دو  ؤر)ليؤبا اليةةة ( داهيةنةةةةرى ية ةةةةم ثالسةةة ي.ى  

فةةورم ئةلدهايةةد(ى  -" ثؤليمةةةرى )فينةةو  4دةسةة .ةدة"
اوةية  وةاوةرنيى  ةةد  ةة    ئامادة ةد لة نيويور  بةرم م

يةةةةةةة يةك لةةةةةةة دةوَلةمةنةةةةةةدة انى نيؤيةةةةةةؤر   اريةيةةةةةةة  
دامبةةةةةةةةزريةنيةن   ثالسةةةةةةة ي.ة ة دروسةةةةةةة  ب.ةةةةةةةا      
بيفةؤنية . هيض  ةسيةك رورئةتى نةةبووبي.ا  وةون.ة   

دةتةسةةةةةةا   ةةةةةةة  ماددة ةةةةةةة   
نةةةةةةة ةية للل ئةَل.ة ةةةةةةة فيةةةةةةةة   
 نةبوو  ثالس يك بة اربهيةن لل

ثةةةاد ماوةيةةةة  يةةةة يةك لةةةة  
 انى نيؤيةةةةةةةةةةةةؤر  بازريانةةةةةةةةةةةةة

بةيارىةةةدا  اريةيةةةة ى بكةةةوو  
دروسةةة  ب.ةةةا   ثالسةةة ي.ة ة 
ئامةةةةةةادة ب.ةةةةةةا . ئةةةةةةةوة بةةةةةةوو  
بةرهةةةةمى  ارية ةةةة فةؤنةةةةا    
 اريةةةةةةى نةةةةةوآ  ةايةةةةةةوة بةةةةةؤ  

دروس .ةدنى فينو  فورم ئةلدهايد، هةةروةها زانا ةانى   
 يميةةةةا هةةةةةو    ؤنكةةةةيا  ئاراسةةةة ةى لية.ؤَلينةةةةةوةى   

 ثالس ي.ى نوآ  ةد.
د دروسةةةة .ةدنى فينةةةةو  فةةةةؤرم وةةةةةند سةةةةاَليةك بةةةةا

ئةلدهايةد زانا ةةا  ثالسةة ي.ى )يوريةةا فةةورم ئةلدهايةةد(    
)مةةيالم  فةةورم ئةلدهايةةد( لةةة تااي ةةةدا ئامةةادة ةد  لةةة    
ثانةةةةا   اريةةةةة يةةةةا  بةةةةؤ تةةةةةرئا   ةةةةةدو لةةةةة بةةةةازاردا      
دةفةؤنةةةةةا. نةةةةايانى باسةةةةة ثالسةةةة ي.ى يوريةةةةا فةةةةورم   
 ئةلدهايةةد لةةة ثالسةة ي.ى فينةةو  فةةورم ئةلدهايةةد بانةة ة  
هةةةةةةروةها ثالسةةةةة ي.ى مةةةةةيالم  فةةةةةورم ئةلدهايةةةةةد لةةةةةة  

 هةموويا  بان ة بةرم نةئى يةان ة.
" زانةةةةةاى بةةةةةةناو بةةةةةان  )واالى 1932لةةةةةة سةةةةةاَلى "

" ارؤسةةةةةر ( مةةةةاددةى نةةةةاي ؤنى دروسةةةة   ةةةةةد.    5"
" ريكةةةاَلى دةسةةة .ةدة ثية.هاتوة ةى 6نةةاي ؤ  ية ةةةةم" 

  زؤر لة ثية.هاتوى ئورى دةوية .
اي ةة انى  ؤماانيةاى دوو   د  ؤر) ارؤسةر ( لةة تا 

" نةةاي ونى داهيةنةةا. نةةايانى باسةةة  وماانيةةاى   7ثؤنةة "
بةةاد داهيةنةةانى ريكةةاَلى نةةاي ؤ     Dupontدووبونةة  

 اريةةةةةةةةةى زؤرى دامةزرانةةةةةةةةد لةةةةةةةةة ئةمةةةةةةةةةري.ا  لةةةةةةةةة   
ئةوروثا ورتةةةةةةةةةة انى دى  بةهؤيةةةةةةةةةةوة بةةةةةةةةةوو بةةةةةةةةةة   

 دةوَلةمةندتةي   ؤماانياى ريها .
ور واال  ليةةةةةةةدا ثيةويتةةةة ة وةةةةا ة  زيةة ةةةةى د  ةةةة 

 اروسةةةةةر  لةبةنة ةةةةةي . بةَلىلل ارؤسةةةةةر  تةةةةةنها   
ناي ؤنى بؤما  دروسة  نةة ةد،   
بةةةةةةَل.و دوو ثيةويتةةةةة ة مةةةةةةنى   
يةن ةةةةةى دي.ةةةةةةى داهيةنةةةةةا بةةةةةؤ  
مةؤظايةةةتى. ئةوانةةةد مةةاددةى 
ثةةةةةةةةؤ  ئةيتةةةةةةةة و السةةةةةةةة ي.ى 
  ةةةةوروثةين . داهيةنةةةةانى ثةةةةؤ   

 Poly esterئةيتةةةةة ةر  
رووداوية.ةةةةةى يةةةةةةن  بةةةةةوو لةةةةةة 

ةتيةةةةدا. )ثةةةةؤ   ميةةةةةذووى مةؤظاي
ئةيتةةةةةة ةر( ية ةةةةةةةم مةةةةةةاددةى   
دةسةة .ةدة  ةةة  ةابةةة ريكةةا  لةةة ريةةاتى ريكةةاَلى لؤ ةةة.  
لؤ ة لة ماددةى سي  وز ثية.هاتوة  بة ارى دةهيةن  بةؤ  
ئامادة  ةدنى  ووتةا . هةةروةها السة ي.ى )  ةؤروثةي      

Chloro prene السةة ي.ية.ى زؤر نايابةةةو تةةو ى)
 ا   دؤزينةةةو انى   ةةؤرى تيةةادا هةيةةة. ثةةاد داهيةنانةةة 

" لية.ؤَلينةةةوةى ثؤليمةةة تةةاوى   8د  ةةؤر  ةةارؤ سةةةر "  
سةندو وةند ساَلية.ى نةةبةد ثالسة ي.ى )ثةؤ  ئةسةي       

polyethylene ثالسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي.ى   )
( داهيةنةةةةا   بةةةازار   polystyrene)ثؤلتةةة ايةي 

" دوابةةةةةةدواى داهيةنةةةةةانى 9ثةنبةةةةةوو لةبةرهةمةةةةةة انيا "
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ثالسةة ي.ى ثةةؤ  ئةسةةي    ثةةؤ   
سةة ايةي  لةةةة  ؤتةةايى وةةة ة اندا   
زانايةةةة ى ب يمةةةة  هةميكةةةة لةةةة   
 ؤماانيةةةةةةةةةةةةةةةةاى دووثؤنةةةةةةةةةةةةةةةة  
ثالسةة ي.ي.ى نةةويى ئامةةادة ةد  
نةةةاوى نابةةةة )ثالسةةة ي.ى تيف ةةةؤ  

Teflon ئةةةةةةةةةةةم ثالسةةةةةةةةةة ي.ة )
سة ي.ة اندا  بآ يةنةية لة نةاو ثال 

 لة هيض تويةنةرية.دا ناتوية ةوة  بةيةرميش نةرم نابية .
لةةةة ثةةةةكا ا   نةسةةة ة انى وةةةةرئى بيتةةة دا دوو 

لةةةةة  ziglarزانةةةةاى ب يمةةةةةتى ئةةةةةوروثا د  ةةةةؤر زي  ةةةةة 
لةةةةة ئي اليةةةةا هةرية ةةةةة بةةةةةريا  Nattaئةةةةةَلمانياو ناتةةةةا 

تة نؤلؤذياية ى نوآ يا  بةؤ ثؤليمةةري  )واتةة ثوليمةةر     
 ( داهيةنةةةا  ذمارةيةةةة ى زؤر لةةةة ثؤليمةةةةرةى ئامةةةادة ةد

تاتةا(  -نوآ ئامادة  ةا  رؤرية ى ثؤليمةةرة انى )زي  ةة  
زؤر بانةة بو  لةةة ثوليمةةةرة انى  ةةؤ . دوابةةةدواى ئةمةةة 
 ذمارةية ى زؤر لة ثؤليمةرى نوآ دروس .ةا  لةوانة:

ثوليمةةةةةةرة انى ئةةةةةة ةي يك وة ةةةةةو )ثةةةةةؤىل ئةةةةةة ةي و 
هةردو يا  ريكةاَليا  ىلة   ناي يل(  ثؤىل ئة ةيل ئةمايد.

دروسةةة   ةةةةد  رية ةةةاى ئوريةةةا  يةتةةةةوة لةةةة بةةةازارى     
 وتاَلدا. ئة ةي ة انى دى وة و: ثؤىل )ئة ةليك ئةسةيد(  
يا  ثوىل )ئة ةيال ( يا  ثؤىل )متةيل ميتةا ئةة ةيال (    

 هةموو دة ةا  بة ةلوثةىل ثالس ي.ى.
لةةةة  ؤتايىةةةدا دةَلةةة  ذمارةية ةةةة زؤر لةةةة السةةة ي.ى    

ا  بةةةةة نةةةةانى دروسةةةة .ةدنى ثالسةةةة يك  دةسةةةة .ةد نةةةة
( يةا  السة ي.ى   SBRرآبةرآ  ةا  وة و السة ي.ى ) 

)ثؤىل ئايؤ ببوتب   يا  ثةؤىل ئايؤثةي ..ه ةد. دوا رؤذى   
 ثؤليمةر زانى زؤر رؤنناو  ةاوةية... 

هةموو رؤذيةك ماددةية ى نوآ دروسة  دة ةيةة  بةة    
تايبةةةةةةةتى لةةةةةةة بةةةةةةوارى  ةنةةةةةة ى ئا ةةةةةةانى  بةةةةةةوارى 

 ةرماندا.تةندروس ى  د
(بةةةَلآ  اروسةةةر  ب يمةةةتى وةةةرئى بيتةة ة لةةة     5)

بوارى زانت ى  ثؤليمةر. ت.اية سةيةى ميةةذووى ذيةانى   

 Chewiealب.ةة  لةة يؤظةارى    

Engineezims Neus    يةا
لةةةةةةةةةةةة يؤظةةةةةةةةةةةارى ئةمةةةةةةةةةةةةري.ى   
J.chemical Edueation   

 Nylon( وونةةةةى نةةةاي ؤ  6)
 ةةةةارو سةةةةةر  دايةيةةةةةذا بةةةةو ئةةةةةو  

ئةةةةَلك ريكةةةاَلةى ئامةةةادةى  ةةةةد.   
ليةةة وونةى ناي ؤ  بةهةَلةة بةة ار   

 دةهيةن  بؤ هةموو يتة  ن  مة ى ثالس يك  
/مةؤظية.ى فةرةنتةىيةو    Dupont( دوو ثؤن 7)

هاتؤتةةةة ئةمةةةةري.ا  لةواليةةةةةتى دةالويةةةةة  اريةلةةةة  ةةةةة     
 يميةةةةةايى دامةزرانةةةةةد. لةةةةةةم دوايىةةةةةدا بووبةةةةةة ية ةةةةةةم  

  وماانياى ئةمةري.ا  ريها .
اال   اروسةةةر  بةيةةةكى ( بةدائةةةوة د  ةةؤر و8)

( سةةةاَليدا ئةةةؤى 37 ؤوةةةى دوايةةةى  ةةةةد ولةةةة تةمةةةةنى )
  ون .

 PVC( ثيةويتةة ة ليةةةةةدا ثالسةة ي.ى ثى ىتةةى  9)
لةةةة بةنة ةةةةي  وةةةون.ة نةةةا  بةةةة نةةةا  ثالسةةة ي.ى ثةةةؤىل 

 ئةسي    بؤىل ستايةي  ناوى دةر ةد.
 

 ثةراويَز
ثية.هةةاتوة لةةة دوو وونةةة: وونةةةى   Polymer(ثؤليمةةةر 1)
بة واتاى ) ية ة( بةم  merواتة )فةة( وونةى )ميةة(  polyثؤىل 

رةةةةؤرة وونةةةةةى ثؤليمةةةةةر بةةةةة وردى دةبية ةةةةة )فةةية ةةةةة( و بةةةةة      
بةرم الم واية وونةى )ثؤليمة( ئةمةؤ ةة   متعددالوحدات(عةرةبى)

وونةية ى ريهانىية هةموو مي  ةتةة ا  بةة ارى دةهيةنيةة  واتةة     
 ن .ئيةمةد با )ثؤليمةر( وة و ئؤى بة اربهية

(  ةةةةدارى ثؤليمةةةةرية  واتةةةة  ةةةارلية.ى ذمارةيةةةة ى زؤر لةةةة  2)
يةردى بكوو   ل.انةدنيا  ثيةةى دةَلةية : ثؤليمةةرية  واتةة )ث مةةة(       

   Polymerizationيا  
(3 )Ribonuelaie aeid =RNA  
 Deoxy Ribonuelaie aeid =DNA 

 لة ناوناو ى ئانةدا هةية.
بازارندا ثىة يا  دةيو  ( ثالس يك لةسةرةتاى داهيةنانى لة 4)

 )باغة(.
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سةةةلة  ةةة  دال ى ااةةة ا  ىااةةةلى    10دواى كةةة لة  ةةة   
بةةةة الوبلاس ؤلسةةةةبن غ بةةةةن ببلرةةةة ى سةةةة  ك  بةةةة    ى     
وة  ةااووى البةةة هغ دةة  دوو ىااةلغ ظةة لري طةةن  بةة ببس   

Emi von bringبواو كلارن سلان  (ء شرةل سل 
(Shiba Sabuno Kito Sato     ةة  سةةل  )داغ 1890

للددةبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ك  
كل بط  بل  دؤىبر وة 
 ةةةةة  ىةةةةةوبةب  ظل ة  ةةةةة   
كووا اوةكلاةةةةةةةةةةةةةةةةة اغ 
سةةةةةةةةة ةلا بل  كةةةةةةةةة   
ؤرةةة اا  ظةة و ىوبةبةة ى 
كةةةةةةة   ةةةةةةة  ظل ة  رةةةةةةةة     
وة  ةةةةةااوةء اوشةةةةة  
ا ىنشةةةةةةةةةةةةةةة  دة دة 

 Tekaكنؤةةل  بةةووةغ )

nus diseaseبةةةة وة كةةةة  (غ بةةةةن دنكةةةةل بةط  دى دة   بة
(غ بةةةةة   طو بةةةةة دنى  Vaccinationكووالاةةةةة   اةةةةة  بةةةةة  )  

وة   اب  ىوبةن    ظل ة    ا ىنشة ك   ظة و للددةبة      
 ( Antibodiesؤرة  دةووا بةت د ة ا   )

  -ئةو خانانةى لة لةشدا، كة دذة تةن دروستدةكةن:
س  ضةةلوةى لةةلددة د ة 
ا اةةةةةةةةةةةةةةةة كلا  ىلاةةةةةةةةةةةةةةةة  
جرلواىةكلا  اةلو ؤزىلةلى   

ددااة    ة    ىوبةبنغ ظ م لل
اةةلوة كؤك  )لةةلددةى سةة    
س ي(دا د وسةت دةبةنغ وة   
   اةلوة كؤك  سة   ) رة ة     
  بةةةةةةةةةةةة  ضةةةةةةةةةةةوا  دةو ى 
  شةةة او(  جطةةة    شةةةلا ى 
الوةاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ى 
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دبطةةة دا ؤزىللكل  بةةة وة جرلدةك بةبةةة وة كةةة    شةةةرةوةى  
 ان كبةط  ىب ى ظرب ء ؤزىلر ا  

(Rough endo plasmic Reticulum  غ ك  ب   ط ب  بةن)
 وسةبةووا  ؤ واربة  ضةل، ءغ بةووا  لةلددةى      كل ى د

ك ؤللارب     ق  اغ الووك اءغ بةووا  بةل بةط  اوواة ى    
 ا ش   نك   

ظةةة و للددااةةة ى كةةة  ب شةةةرةوةى ىةةةلة دة دةكةةة وو       
غ كة   ة الو   Rousel bodies oبة الوى )،شة ى  كؤسةي(      

ىلا ى ؤزىللدا د  ءغ دةو   ل ا   ب  بةووا  ؤ واربة    
(  ىلا ى ؤزىلل كلارةة   Antibody proteinد ة ا ا كل  )

د ة ا   ب  د م دبةبن ك سسبة  ب    بط د       شة ا  
( جةةةةةةن  لةةةةةةلددةى 5( بةةةةةةل )4 ةةةةةة كل  ك داةةةةةة ا برةةةةةةةت  )

 ل وبرةةو رب  بةة    بط د  ب  دةة م دةدرةب بةةةت  ةة  ،بةة       
ىلاةةةةةة كلا  ؤزىلةةةةةةلوة  
دةةةةةةةةة لووبل  دةةةةةةةةة لل   
البة مت اةةةةةةةةةةةةةةةةة ى د ة 
ا اةة كلارل  د بةة غ ظةة م    

ربةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ل وبرو 
جو اوجن ااةةةةةةة  ؤرةةةةةةةةل  
دةووا بةةةت  ل وبرةةو رب  

 ( Igب    ى )
ضةوا  جةةن  د بة   ةة    
ظةةةةةةل ة    لل  رةةةةةة اغ كةةةةةة  

 ظ للا  :
(IgGغ) 
(Igmغ) 
(IgA  غ) 
(IgFغ) 

ى د بةةة    IgD ةةة  د اةةة بة  ظةةةل ة    دبطةةة  دا جةةةن ى  
بةةووا   ل وبرةةو رب  بةة    ى  ةة  ىلاةة   ةة و ةكلا  وة      

ى ى ؤكةةة  للبط ؤفةةة بخء ىلاةةة ى  رة وسةةةلبتء ىلاةةة   
 (غ درةشبل ب دى ا ك اوو  W.B.Cس ر  ب كلا ا )

 

(غ  ةةةة  ىلاةةةة ى ؤزىلةةةةةلدا   Autibodiesد ة ا اةةةة كل ) 
د وسةةت دةبةةنء دة كبةةةو بةن وةىلاةة  ؤرةط بشةةبووةكلارل   
ا لةةة ارةط  كوو ارةةةل  د بةةة غ ادبطةةة ى ضةةة ا  دةةة ىا بة    
ىبةةةةلا   ةةةة  لةةةةلددةى د ة ا اةةةة كل    دةةةة   ضةةةة ك ب ك ا   

بة  سةوو كى ىوبةبة وةغ دة   د ة     د وست دةبةنء دة كبو بة 
ا ارة     اواالب اب  ك  كل  رةة  بطةله    ة ة ظة و ظة اب       

 ( ك كل داا وةى ب    ى د ب  Agجرب ى )
 -ثيكهاتووى تايبةتى طلَوبيولينى بةرطرى:

Structur Feature oF Immuno globulins:  
 " ىجناةى ؤر بلب  4ؤرة  دبةت    "

(ى دووىجنةاةى  IgGب  )بن منوواة  ظرةربو ل وبرةو ر  
سةةةةووك  دلوشةةةةرةوةى ارة ابةةةة غ ك كرشةةةة     دبلةةةة ب    

 ( دا  بوا   25,000ال  20,000ب ك ى    ارةوا  )
 50,000 ةة  كلارةطةة ا دوو ىجنةةاةى قةةو   كةةر  ) 

( دا  بةةةنه 55,000اةةةل
دة  رةةةةةةةةةةةةةةةت: دةةةةةةةةةةةةةة    
ىجناةبةةةةة ك  سةةةةةوو   
ب كط ابرةط  دلوبة    
دة  بةةةةةةةةةةةت    ةةةةةةةةةة ة  
ىجناةبةة ك  قو سةة ا   

جناةبةةةةةةةة ك  دةةةةةةةة   ى
قو سةةةةر  دبسةةةةلا وة 
بةة   دة  بةةةت بةة  دةة      
ىجناةبةةةة ك  دبطةةةة وة 
بةةةةةةةةةةةة دنى بناةةةةةةةةةةةة ى 

(ى ،ؤةةة  كة 2 ةةةن  دى دوااةةة ب  بةةة وة وة   ةةة  وبةبةةة ى) 
(داب  د    بةدبةط  س  ةك   ة   ل وبرةو رب  بة    ىغ    5)

ب ببىر     ىجناب ك  قو س  البة ا  جرةلواى وة   ة    
دبةةن بةةن منوواةة   ( ؤرةةة IgG(دا     دبلةة كلا  )2وبةبة ى) 

( IgE,IgA,IgM   ىجنةاةى  للةلى قةو  ءغ جن ةكةلا  )    
(غى  ةة  E(وة ظرةسةةلو  )a(ء ظةة   ل )M ةة  ىجنةةاةى لرةةو )

 دواى ب   
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د  ضةةةةة ا ة كةةةةة   
دةةةةةة   جن بةةةةةةة   ةةةةةة   

رو رب  بة    ى   ل وب
ك  جرلواى     ،ب   
ىجناةكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلا  
ا شةةة   نك  ظةةة لرب  
بةةة وةغ كةةة  بةةة  دواى  
ب ك ا دبةنغ ب ىجناة 
قو سةةةة كلا  بةةةة وةغ 
بنبةةةةةةة  ىؤ    اطةةةةةةة  
كةة وا   نةةل  كةة بن   
كةةةةةةةةةةةةة    ؤلةةةةةةةةةةةةةة ى  
كل دااةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وةى 

ب    بةةة اغ   واا بةةة   ل وبرةةةو رب  لةةة ال   دةةة   ضةةةوا      
ب  د ة جن ةك ى د وست برةتغ كة  دة لل  البة مت اة ب   

 ا ا  دبل بط اوى دةبرةت 
ىجنةةةاة سةةةووك كل  وادة دةكةةة وو  كةةة  جرةةةةلواىى     
كةةةة لةبل  د بةةةة   دوو جةةةةن ى جرةةةةلواى دةةةة   كةةةة  بةةةة      

 ( K(ء كرل )Lا ارلؤرةرل  دة  رةن ،ل ا)
دةةةة   ىجناةبةةةة ك   ل وبرةةةةو رب  لةةةة ال     واا بةةةة    

( بةل   Lىجناةب ك  سووك  ارة ا برةت بل  جن ى ،ل ا )
  دوو    دبل كةة ى   بةة   كلاةة ا   واا بةة     (غ دةةKكرةةل )

 ارة ا ا برةت 
  سةةةة  ةالداغ كناةةةةلب  ىجنةةةةاةى ظةةةة لرب  بةةةة كلا   

(ى ا شة   110جن ى قو  ء سةوو غ ب كة م  لةل ةى )   
  نك  ظ لرب  ادبط  بطن كبةتغ بة   ةن كاا  د ة ا اة كل      
    ة ظ وةش ا  كبطخسبب  ا ش   نك  ظ لرب   ة  كبة ى  

ووك اء سةةةكب ك  ارةةةةوا  ىجنةةةاةى ارةةةةوا  ىجنةةةاةى سةةة
قو سةةةة ا جةةةةرةطا دةبرةةةةةتءغ بةةةة    ةةةةن كاوى شةةةةوبةب       
ب كط اب  ب  د ة ا ا وةى ارة ا دةبرةت  رةطن  رب وةكلا  
ؤرةشوو كة  كة اوو    ،بة   ؤن اة  ء وادبلةةل  ةوةغ كة        
ؤلداشةةب  انبل رةةل  وة   اةةووةغ كةة  شةةرط دا وةى ظةةلوى  

بة  بة  كل درةبلا    ب  ب كل  درةبلا غ شرط دا وةى ظةلوى  

بةةةةةةةةلبة    دبلةةةةةةةة ى 
 ل وبرو رب  ب    ىغ 
دوو ؤل ضةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةة   
 لوبرةةو رب  بةة    ى  
 رةةةة  ؤرةةةة  دبةةةةت وة  

( دابةةةةة  2  وبةبةةةة ى ) 
 ( 5،ؤ  كة)

ظ م ؤل ض ب  ؤرة  
( Fabدةووا بةةةةةةةةةةةت ) 

   دبل بىرةةة  كرشةةة  
 50000كةةةةةةةةةةةةةةةةة ى )

دا  بةةةو (ةغ كةةة  اوااةةةلى 
بةةةةةةةة كط اب  ىةةةةةةةةنى  

ةةةة ه    ةةة ة ظةةة اب  جربةةة وة دةدرةل رةبةةة وة ب شةةةرةوةب ك  الب
بةةةة ةم ظةةةة م ؤل ضةةةة ب  الاواارةةةةةت ظةةةة اب  جةةةةة بربشةةةةربرةت    
الشبواارةت ك  ا واو ك   ضل،  بطلاة وةغ بنبة  د ة اة   كةل      

   دةكله وة  ا واوك  ى ب   ،ب 
(Mono-Valent activity  ب شةةةةةةةةة  دووةلةةةةةةةةة  )

 ل وبرةةو رب  بةة    ى كةة   ةة  ظةة جنلل  د  سةةط دا ا بةة      
 رةت   بلةة د وست دةب

دةالسةةة بةت بةةة و ؤل ضةةة ب ى كةةة  اوااةةةلى ؤن رةةةة  ى 
(غ وة البة مت ا ى ب كط اب  اىرة  بة  ظة اب     Fcد ب  )

(غ  بةةةة ةم د  سةةةةط دا  بةةةة  بةةةة كل     Antigenجربةةةة وة )
د وسةةةت   Fabz(غ ؤل ضةةة ى pepsineدرةبةةةلا  ؤلؤسةةةة ) 

دةكةةلانغ كةة  وة  د ة اةة ا  دووااةة  كل  رةةة  د   وبةسةةت     
  دةبرةبة  دةنى ارشةبب  ظة اب      (غ كة .Bivalent.Rدةكله )

  جةغ ب ةم ،واىة   بووا  ؤرةشواىبط  ى ا واو ك   

 سةرضاوة:
 علم املناعة و علم االمراض املناعى فى احليوانات االليفه 
 داا  : او سنء ك اكوكل  
 وة ك رة اا  بن ىللا     ةب : 
 د.خليفهامحد خليفه/ استاذ مساعد 

 كلية الطب البيطرى/جامعه بغداد 
 د.سعد خالد حسن/مدرس/مركز حبوث الطبية/جامعة بغداد 
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سةةةى ه ذةةى مةةةد سةةةى مةيا ى ممةةىما َةةىىىه  ةة         
ئةةة َ  ا وةة ة  يةةة   ىمةةا     ىيةةىد ذةةمو ى ةةا  ذةةةَ ة   ةة       

 ي  ةيىد وة     مةيا يرى  ه جآوةجآ وكةد...
  ه يةة ك )    ا ق  ىخبى ةه    ستا وةة متى ا    ة  

  ذ   ىمةيىمةةةةةةة    1704-1675 ة  مكةةةةةةما   ةةةةة   ا ) 
)  ِ  ةةا َ ىىةةا ىة   سةةا ية مةةة سةةى  ا ي  ةةىما سةةةى ه   

  ذةموطريسى  ىة   سةىه يةرى    1799-1789ذةةى مةَا  )
ةة    كا ي َى ه   ىمى ى   ى ستى  ة   م  ةيىد مةة ةمةى ا   
ئةة ةثىى  ثةما و ة  وةَةش مة ِ م طىه ى  ض ة ا ي َةموةة  
مة ضىخة ى مك   ة    ةيى ةةة  وة  ضةىخة ِ ة ىيةيى ةةة  وة ة      
يةةة ةم  ةةةه ئةةةد ضةةىخة مةةةة ةث  و  ةةةو  مةةةو   ه ىةمسةةةىة   
   سةةةب  وة ى سةةةتى  ة  وةةة  ا َرلمه ةةةةة   مةةةةد وى  مةةةة    
ة ثسةةر ِ ه وةةة ىةوى طا ورييةةى ه ئةمورمةةا    سةة  ذ  مت  ةةا 

  يةة مةةي  ك وة  مةىةمىةسة ىةيى ا سةةةى ه     1861-1947)
ة ك ض د وى ةىلخة - ةة  )سةى ه و ستةد  ةة ا: هكرى

وريليةم ةةيىد وة  ذةة  ضة اسةىمو  ك مةةَىة  َ  يةةمه ةيى ةا        
ج ةةةىة   ى وةةة   وةَةةةة    مةش  ىَةةةةه سةةةةى ه و سةةةتةد ىة  

وةة ىَةمةةةةة وةةةة  يةمةضةةةةىخةيى ا  ىة ِ  سةةةةتا  ذةةةةةو ة  ئةةةةةد   
ىة مةةة  و مةةة ج ةةىة  ه مةةة ى َةةة   ة يى ا ية  سةةكةيىد      

ثى مسةةةةة ةيى ا  خةةةةة ه ى و   ةةةةةةة   ة ك    ي  ةي و ة ةةةةةةة 
-1694  مةطةةةةةةت َةةةةة مت  ر ) 1783-1717ج  ةةةةةا  َري )

   ضةةةىخةيى ا  ىة ِ  سةةةب رةةةة ةئى   ةه ى ِ  ةةةت ا  1778
 ىي  ةةىما )وآثىمةةىد ه    ةةا و   ث ةةىة  ا سةةةى ه ذةةى مةةةد   
ةمةةى ا ي َة مةةة  ىد وةة  ي َةةةموطى  ى سةةتى  ةيىد ى ِ  ةةب      

ة  د ى  ةة مةةةةةةةك وةةةةةة   ة  ةةةةةة  ه ي َة مة  ةةةةةةةيى  ىد ة ك
ِ  ست ةيى ا سرة ب و  ةى   ةى  َةىة ه مةيةةَ و سةةى ه      
سةقىَطريو  ا وىة ِ و  وةسة  ئةقىوا   قة ة ئة سى م    ةا  
ى ِ َىد ى وة  ئةطةة  وةموطةمةةيا قة ى ةة  ث  كةر ةه مةةوى  ه       
وةةة  ا خةةة ى ة  ى سةةةب  ةيةة ىمةةةة  مةسةةةة  ئةةةةد و  ةةة  ةمة    

  1776-1711 د )و ىغةةةةةةه وىة ِ ى َة     ى مو ةةةةةا ذ ةةةةة  
 ىَةيةةةه مةسةةة  وةةىة ِ ه وةس سةةتىا سرة ةةتا ى ِ  ةةب مة  
ى  ئةةاىَا ئةةد ىةة ِ  سةت ةة  وى ةةة مة وىوة  ل يةة م ةمةةك       
ى يةةم تة ط  ىذةة   وىة ِ مو  ىخرم تة   م  ا خ مةة  وة   
 ةةةةكى ا ا ئةةةةةد ىلخةةةةة  ى سةةةةتى  ة  ةةةة    ة    ةةةةةث م  كا  
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ط ِ   كى ه  ة   وةسةة    
ا ا يةةى ة  ا طة ةسةةة 

س سةةةةةةةتىا ى ممةةةةةةةىما  
ثة  سةةةةةةةةةةةةةة اة مةةةةةةةةةةةةةة 
ي ةةةةة   ه ئةةةةةة ةثا  
ى َةةةةةة   ة  ى طرييةةةةةة   
ثى ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك يى  ا  
ى سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت ر  كرى   
وة ىمبة ا ئةة ه ية مةة  
ي ةةةة   ه ئةَةةةة مكىى   
ذةمةةةةةةةةةةة  وةذةةةةةةةةةةة رىت 

ى     رم ب ئىسى كى ه طتةطريه )سرة تا  ة ةىك و  ةةة     
 ا وكرم ب ية مة سةى ه ذةةى مةَة ة ذةو ة مة ِ م طىه  ىةى 

ث  ةةةكةة  ا وةةة ثىو  ة  مةةة وريليةةةه ى ممةةىما  يى مطة مةةة  
وةذ  م يةةةةةه مةطةةةةةت وريليةةةةةه ىةمسةةةةةىها  وة ىمبةةةةة ا مةةةةة  
وة متى  ىى ة وةط م ر ه ىةمسةى ةة  ى  ة   ل وىوة  ل )ئةةة ه    
يةةة مةةة ىةمىةسةة ىةيى ا سةةةى ه ذةةى مةَةةا  ى  ى يةةةةم ب      
وة ةةةةةا  ه يرى  ى ةةةةةة مة ةةةةةا يرى ةةةةةةة   ِ  خ ةطر  ةةةةةا       
 ةةةةةةهكرى ةة ه     ةةةةةةى ه  ِ  خ ةةةةةةة طةةةةةةر   مةةةةةةة ئةةةةةةةق     
ئىمل س ستىة ي َة مة ا  ِ  َ ى مةيىد ية ِ  خ ةطر   مة 
ئةةةق  مةةىد ثةةةب وةةة ئىم طةةةه وةةة وريى ذةةى   مة مةيةةةة   وةةة   
ئىم طةةةه ذةسةةتا مة مةةةةيا ىمكةةةة  ى وةسةةت  ب  ضةةةةَكا     
ئىم طةةةه وةةةوريى ذى   مةةة  ةةة  ى ى ك يةةرىد وةةة وريةِ  َى ةةةة     

ا ق مو  ب وةَةش ذةَ ة ت  ك جةآه   م يم ةة مةة  ةة  ى    ذةمو
وةريةِ    ةةةو  ب ة ك ضة د مةةة ه ىمكةى    ئةةةة يةسةى ةه يةةة     

ذةسةةتا مةةة وةةآ وةىة مةةا  ذةةى ب ةد  مةةة يى   كةةا  يةةة ضةةةَكا 
 رخةةا َى ىِ ةة ةةةيىد سة ضةةىة  ى طرم ةةب يةةة ئةاىَةيةةةه      
 ةةةةو  ا  رخةةةة وةةة  ئةة ةةةتى ةه مةةةة ىة ه سرة ةةةتةة  ىم ةةة   

   سةةت  كا ثةىك  و  طةةة ىه مةة َ تىى ممشةةى ث  ةةةكةش      ة    
يةةةرى ة ل  مةةةةة خةةةةةموكا ثةةةةآه سةةةةة    ِ  ي  ةةةةةر ةو د  مةةةةة  
ذةستةة  ىةة ثىمورةت ىد ة  طر  ية )َىىىمة   مىد مةسة  
و  ى   ى  ئةَةةث  و ئةة ه ث  ةكةة  ا وريليةه ى ممةىما  
وب ةةةةة ل مةسةةةةةةى ه ِ ة ىيبريمةةةةةا  وةوى ةةةةةا ى    ةةةةةل يةةةةةة      

مة ةةةة     ه طةةة ِ م ا طة ةةةةةث  ا  ا س سةةةةتىا  ئىسةةةى كى ه  
 ى ممىما ئةد سة ى َةى  وكةم .

 

ئةةةةةة       
  اددى:

مةطةت ئةة ه 
ية   ة    َةة د    
وة  رخةةيى ا يةة   
طةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةىم ى    
جريمك ةةةةةةةةةةةةةةةةة   
و ل    ةةةةةةةةةةةةة    
ى مى  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةىة 
مةَىة ه سةى ه 
ذةةى مةَةةا  ئةةةد  
      ة ة ك خىة  ةيى ا وةة ئةسةت  ر مةيا طة ةىة  َى ةةة      

ليةةةةةةه  ى سةةةةةتى   ت ىد مةةةةةةَىة ه سةةةةةةى ه يةةةةةة وةةةةة  ا وري
ذةَا مةَا  ِ     ا ة    ث  ةكةة    كا وآ ةم  ةةه  ىمبةة ا   
وةس سةةتىا ى ممةةى ث  ةةةكةش يةةرى  ةةىي  سةةى  ا مةيةةةَ  ا  
سةى ه ذةةى مةد   مة سةى  ا ىة مةا سةةى ه ِ ة ىيبريمةا      
يى ى  ةة مةةةيا جةة   ا مةسةةة   ةة     ه   ةة  ه ى ممىمهةةا    

ةثى ا ا ِ  َةةةةةيا )  ةةةة  ى د  )ة  ةةةةة  ذةةةةةو ة  مى َةةةةة ا ضةةةة 
ورييرى ةةةةةة ه ِ ةة     وة  ىَةةةةةه   م يم ةةةةةة ه ئةةةةة َ  ا 
ى  وةةةى  ه )ِ  سةةةتا  ةةةتةيىد  ذى ةةةا   وةذةةةة رىت ث   مسةةةتة  
ىةةثةةةةى  مةة وكةم ةةةةةة  يةةةةة ئةةةةةد ثرلطر َةةةةة    مةةةةة ئةةةةةة   
َة  ىمة  ةةةةةةةةةة مةِ  ى وةةةةةةةةةةى   مىد مةةةةةةةةةةو   ه ئة َ   ةةةةةةةةةا    

م ى ة ذةة مك  م    ةة      ةذ   ىمةيىمةةةة  ة ك ئةةةة ه يةةة طةةى  
يرىو مةةىد مةةةة ةث  و سةةةى ه ذةةى مةةةد وةةةة   ىسةةر و ية      
)سةى ه ة ق عا و ة مة    سةتا  .ية ث   مسةتا وةةى ذ   ى ا    
ضةةةةَك ة يرى  مةةةةيىد وةةة  يةمةِ م طةةةةه  ىق كرى ةةةةة ة  ة ك  
ضةةةةَكا ةة    ذ  ةةةم  وآيةةةى ه   ل  ةةةتا ىمكةةةة ىمةةةى  مةةةة  

مةةيى ةةةةى  يةةةة  وريليةةةةه سةةةةى ه ذةَا مةَةةةا  و  ةةةى   ةةةر   
ورييةةةةةى ه ذ  مم كةةةةةا  ةةةةة  ه مةةةةةة ِ م طةةةةةةه   م يم ةةةةةةة يى ا   
)وري ةةة مىا  ئ مةةةة  يىةةةرية ى  َةةة ري   طةةةر      وةةة   ة     
ة  طر  و    ةه س ستىا ى ممىما ذ  ةة ه ث   مسةتا وةة    
ثىمورةب و مةة ذةة ىةو   ه   ة  ه  ئة َ   ةا    وةى خةةة       

  ةةا ة يى مةةىد  ئةةةد يةةى  ش  ةةة  ى ي َةةةمو  ك    ةةى وىمةةةخ ىد ث    
   ا يرى ية     ىه وريليةما  ئةة َ  ا مةىد سة   ى  و  وةة     
وةةةةةة ة ىيرىد مةطةةةةةةت     ةةةةةى ى ممىم ةيى ةةةةةا  وةةةةة    ة ةةةةةة     
)ق  ىخبى ةةةه    سةةتا وةةة متى ا طة ةسةةة اةة مةةة سةةةى ه    
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ئةة َ  ا   -ذةَامةَا      م كى ه مةيى ه ثرلطر َا َىىىه
مةسةةى ه   ى ةسب و  مة ض   ض    ه س ستىا ى ممىما  ية

ذةةى مةَةةةةةةا  ذةةةةةةةةت  ي  ةةةةةةةا  ةة ةةةةةةىيبري د   ةةةةةةىقا     
يرى ةة يىد و    ىما  وةمةيسى ا وة  ِ ة كرى ةةة ه ىمةى ى     
ى ممىمه ة  ى  ة يىد مة ى ممى  ي ى ىى   ئةةمو مة ِ م طةه 
طرميى ةه و  ا  تةيى ةة  ية  ى      ب َىىى   ل  ة ى يىد 

 يةةة ي  ةةة ىد ِ م ةك خبةةى    ذةةة ة ذى  ة     سةة يةيى ا َىىى  
  ه ة مة ج ى ا و ة ا َىى ه ئىسىما ية ي  ة ىد ذةمة.

ئةة ه  ىمة ا وىسة مةد ذةةت     ك  ةةةة  طةمةةت ة   
طرميى ةةةه  وةة ة ا رةةةة  َةةىىى   يةةة سةة ى  ىد مةةة ضةةىخة    _

ث  ةةة   ةيى ةة  َىة ة ةةةة   ي  ةةة ىد ذةمةةة  مةةةد وى  مةةةة      
ةد يةةة  ى  ةة   ل وىوةة  ل يةةة يةة  ةم   ةةتا وةةآ يةة  و ئةة  ةة       

مة ةةة    ه طة َ ةةةا د   مةةةة ِ لة  ةةةا ذةةةة ىةة ق  ىخبى ةةةةه ) 
ئ س َ ا   وة طة َا  ىسر و د  مةطةةت  -ئةطرمكا   ة  وا

ئةةةة ه  ةةىةه )طةةة َا   ىِ  ى مةةةك   م  ةةة يةةة مة مةةةد    ةةىه   
ي ى ىمه ةةةةة   ى   م ةةةة مةةةة يت  بةةةة و ةير ة يةمةةةا  سةةةىموا   
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Chime   ة  ث  ةةةةكةش يةةةر   وآط َةةةىد  ل  مةةةة ِ م بةةةة   ا 
   سب مةسةى ه ذةَا مةَةا  ة ك  ة    مةك مةة  ة    يى ا     

 ج موةسةمره طة َ ىد ى يرى.
مةةةد ِ ة  طةمةةةة  طةةة َا  ةة   ا مةسةةةى ه ذةةى مةَةةا       
يةةة  ةلموا ئةةةةقىوا ذةةةةَ ة ى ممىم ةةةةيىد وكةةةى  يةةةة ئةَةةةةش    

د وةة   مةةةد  مة ةةةة   ى ىة ِ  سةةتا سةةةى ه    ى مةةةد وةةة ى ة 
 -ى     ل ئةد ض     ىذ ا هخ    ة  و     ةة  وة  ة ة:

مةةةةيى  يى ا ذ مك م ذةةة ك ِ م كةةةةة    ك مةةةة وةةةريةِ  ى   -1
وة  ا  ةه       ى  ى  وةى  ه طرميى ةةه )  ذةو ة مةطةت وريلي

 ة  مكةةةةةة ئة ةةةةةريمة ِ ة ىيةةةةةةيىد يةةةةةة وةذةةةةةةَ ة طة ىة ةةةةةا   
 و ةو  ة ةة . 

ية  ىة  ام كا َىىىه ذةمة  ة م  ا  ىمكى   ة ه ى  ى-2
طةةةة ىة ا ثِرى يى ةةةةة   وةةةةثآ خ مطةةةة َة  ةةةةيىد ى ِ ة     
ى س ِ م تةة    ىمكى   ة ه وة خةمىموا ذى  ية ئةد َىىى مة 
ي  ةةةا  ه ةةة   ةة    ه ج  ى ه ةةة  ىةة  ةة     ه َةةىىىه مةةة 

َىىى ه خة  ه ى  ة ةىة   َةىىى ه    -خ ى طرم ب ورمتل مة:
  ئةةةةةةةةد ضةةةةةةةةَكة َىىىمةةةةةةةة  1910 ةى  ة ةةةةةةةىة ه   ةه )

 ةة م    كا مةةة ئةةةقىوا خةةةموكى ا ي ةةة   ه ئةة ةث ةةا   ةةىي      
  ىة ِ  ستا سةى ه ذةةى مةد ى طرييرى و .

  ىةىىه سةةةةةة ىة  1) -مةةةةةةةيى  وى  َ ط ى  سةةةةةة ا : -3
  ىةةر  كىل 2طرميى ةةةه و وةة  ا ىةة ةةىةه وةةآ يةة  و ى  ةةى )  

ه ة و ية طرميى ةه و  ا  ة  ى  ة   ك ى  ى ية مةةيى ةى  وِرة 
)يى  وةةى ث  ك ى ةمةةةيا ى  ك موةمه ةةة يةةة مةطةةةت ضةةةَكةيى ا 

  ذة ةةام ك يةةة  طرميى ةةةه   3ئةةةة سةةة ى َةى  ى ط اةةى   )  
ئةة مىد ى  ى يةة َ ط ى  سةا مةة  ةىةوآ ي  ةةةيى ةة  ثةمةا        
ى و  ب  مةةيى ةةى  يةة ئ مة مةةي  ك مةة  ىةَ ط ى  سة ةيى ا      

ى ذ   ى يةة وةِرة ه   وةيى ذ   ى ي مة د ىةة ةىةه يى  وةىما وةةي    
ة و  ئةة ىةة ىةمة ث  ك ى ةه َىىىه  ل  ةة ىمىد    ا مةة   
ة مىد م  ا يى  وةة  ة ةمةى     رةِ و  ية ئةةة ىةة ةىةمةة   

 ى   مة َ ط ى س ةيةه وة  َبة ه مةمةية ج ىى يى ةة .
    ةَى ا ئه ثريثىش يةد و  ةة ه وريةوىة ِ وةو  ا -4

    ةة ةةةةك وةةةة  ا  ةةةةىة  خ مطةيةةةةةه ىمكةةةةى   مةةةةة خةمىموةةةةا 
َ ط ى س ا  يى  وىمه ةيىد مة   َ  ةه ة ق عةا ى ممةىما    
ةَى  مةيا يةد مة    ىيةىد مةسةةى ه ذةةى مةَةا  ذةسةت ىد     
وةةةةة ث   مسةةةةتا وةةةة  ا ئةةةةةد َىىى مةيرى.مةوة ئةةةةةة    ى ةةةةة   
ِ م كةةةةة    كا ى ممةةةةىما ذى ةيىمةةةةةة  وةةةةةة ه يةةةةة ) ةةةة م  ا  

-خ ى طرم ةب  يةس ستىة ذةسى ليةمه ةيىد مة-طة ىةة ا
   م    كا وة  ىموة  ذ  ا   ا  ه ة.

وةذة رىت مةطةت ِ  َةيا ئة َ  ا َةىىىه ِ   كةة  ة ه   
ئةةةة وريليى ةةةه يةةة ى مو  ةةب َةةىىى    ةة م   َةةىىى  طرميى ةةة       

  مةةىد    ا مةةة  يةضةةا ذة ةةام ك مةةة ئههه ثههريج  ى  ةةةيى ا ة ك )
   ةةى ى ممىم ةةةيىد ئةة  ةةةه يةةة وىمةةةء وةةة طةةة َا  ِ ةة ةةىيا  

وةةة   ةةةىي  ضةةةى  يا ي  ةةةىما ئهههه ثهههريى ى د ذةةةة  وِرة مةةةىد وةةةة 
سةةةةةةى ه    ى مةةةةةةد م  ةةةةةر ة  ث   مسةةةةةتة ث   ىسةةةةةةه ئةةةةةةد      
ضةةةةَكةوكةم  مة مةيةةةةة   مة مةةةةيا ىمكة ةةةةة  وةةةى  مةةةة   
 كسةةتا وِرة ذ   ةةىد وةةةو  ا وكةةةم   ئةةةة ه يةةة  ىمبة ةةة وةةة   

 -ث   ىسةيرى ا:
مةسةةةةة  وةةةة  ا  ىة  ةةةةام كا َةةةةىىىه   ثههههري )  ةةةة  ه ئةةةةة 

 ةةةما ى  ر يةةة ي  ةةةا  ه ةةة   ة كةةة  م  ةةك خةةةى ا ا      طرميى
 ةةىةخ ما  ه ةةة   ى    رم ةةب وةةة ِ م طةةةه ى ممةةىما  ي ى ةةىما  
وال  م تةةةةة   َةةةىىى    ةةة م   ثِرى يى ةةةةة    ث   مسةةةتة وةةة    
ط م م  ةةةة ه  ةةةث مة يى لَ ط ى  سةة ةيىد ة ك ضةة د ذةةةة    

  ةث مةيى ا ى  ط ى ط م مم تةة  .
 ثة ضظةه: ىمو  ى  ةواةمو 
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بريؤكةةةةيرةكى دكةةةةدةلدمةةةةان لةدةةةةياةلدى  ةةةةيرةل  ى ةةةة  ةةة
مَ شندةكؤرَىة ةدةية ةمةيرريةبريىة ر  دةمةيرر وةكة ل  د ةكةيةةةةةةةة
ذم ردىةةةةيلةى سيةةةةدةمةةةة  يم ىدةديمةةةةيرةلدركةةةة   دة َى  ىةةةةدةةة

دىةةةةيكدةكؤرةدةةةةيةرؤمةةةة  دةةةةةةيى د دة ةةةةير د  ةة ةمةةةة  دةذم ر
كؤميد َ ندةكؤرةدية ةمنيريةدَ نؤد   ي درةك  سادةديميرةئةياةة
ب بيتةةيةئةةيد اةلر   ةكةةية  ىنةة ل  دةكؤركةةييةب  مةة ةئ ىةة ةةة
كؤم  ةتةةةيردةكؤرةكى دكةةةيك  ةلدب ةةةيةمري ت ةةة رةكد رريةدةةةيةةةةة
 يمة ةشاَ ن  ةجَ  يرةم ؤظةلدط  ي د؟ىيكَ  ةدةيةطة   نى ةةة

سا  يةبيثَ زدك  ةكةيةدةياةل  ىةيل ةلدربة ردرةئةياةةةةةة ةم  يةك  
ب بيتةةةةيةلدر ةةةةة دةكاَ كةةةةدةىيكَ نةةةةيةدةةةةيةطةةةةي ردةبريىةةةة ر  دةةةة
ئيمةةيرىندةكةةةيةب ىةةيكةبيدَ نؤد   ةةةي دةئ ى ةة دةى ةةةيك  ةلدل  ةةةة

 Theئةةةي ىرةىر رةكةرك ىةةة ذدةدةةةيةذَىةةة ة     شةةة  دة ةةةة

singularity is near: When Humans 

Transcend Biologyة 
 ىةةةةةة  ةىت ك  ةةةةةةيىدذةدةةةةةةير  رةةةSingularity  شةةةةةةير 

كم  ي   ي     ي دةئ م ذدةلدل  ةبيشاَ ندة  مؤةى  ة    كدرية
  ئ مةةةة ىدريةج  بة  ةةةةي دةدةةةةيةرةَىسةةةة ةبةةةةي اةدةةةةيةم   ت ةةةة رية
طيرل   ز     ةبيك رلد َ   َىتةبؤةئ م ذدل  ةبيةلدر ة  ةدية

رَىس   ة  ية   ةبة ررة  كؤت  ة ةير دلةكة ةيةرةدشةيك  ةكةيةةةةة
بؤرةلدكشَ  ريةدي   ةت رىن ى يكدةبآةكؤت ى   ةةئيماَ  دك  

 ةرةاةلدب .ةبي اةكةرك ى ةئياة شيىيةبةيك رلد َ  َ تةتة كةةةة
ئ مةة ذدةبةة   ةبةةية زىنكة  ةةي دةدةةيةىر  ل  ةةدةشةةن  ي دىيكدةةةة
مَ ذ  ىدةرىشةيىدةكؤرةرةةو ةكةيةدي   يىةية ةيمة ةئي شةا  يةةةةةةة
اةب ؤرةَىتةكيةم  شادةبة ي دررةم ؤىدةثَ دةر   تة دذ.ةدةية

ر ىيشةة   ةشةةةَى ةر رةثَ شةةي  دةك  سةةادةكؤم  ةتةةيرةىىةةة ةةةة
 ةمي  ذةلدكةي َىت ةكةيةدةيةثةيد ك  دةمةيلدرةر بةة رل  ل ةةةةةةة
ثَ شةةك  دةكةة لةكةةيةكؤربةةة  ريةبةةيرلد  مكة  دةثَ شةةني ت دةة
كؤرةَ ةةةةةة  رةتةةةةةةيك ؤدؤذرةئ مةةةةةة ذدةلدل  ةبةةةةةةي درةئَ يةةةةةةيةةةةة
كؤربيةَ   ىدةديةح د ةيتَ ندةىتة كَ ادذةمةيردكدةدةيةمَ ةذ  رةةةةةة

طةةيكرةمةة ؤظة زىةة ةلدب  ةةي دريةدةةيةل  ى ةة  ةميح د ةةيةبةة ر ةةةةةةةةرد
ةلؤةدةةيد  ةبي شَ ةدىيةمبَ  َ اي دةكيةثَ دةئ ش  بة ى .

ئةةةياةكاَ كةةةيرةل  ىةةةدةكةةةةرك ىس رةلرَىذبة  ةةةي درةل  ةةة
كاَ كيكةةةةةةيرةثَ شةةةةةةة ىنيةبةةةةةةي   ر ىةمةةةةةةيرلدمدةئةةةةةة مَ  دةةةةة
كى دكيك  ذريةىمةيرلدمدةئة مَ  دةئ رس ةيةبريكةيرد دك  ذةبةي اةةةةةة

َ كية ةَى يل ةت كةةئ مادةثَ شك  دةلدرة   ريةثَ رة ىيةدياةكا
بةةةةةة  بة  دةبةةةةةةيرلد  اري  كؤت ةدةةةةةةيةكى دكةةةةةةدةلدمةةةةةةان لل ة
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ك رلدك تةةةةةةةيةمةةةةةةةيرةةةةةةةةةةلرةة
ث ؤمةةةةةةةةةيرةثَ شةةةةةةةةةني ت ري ةة
ئيمةةةةةةةةةيمةلدرئةةةةةةةةةيد مَ ندةة
ميت مةة   ردة َ  ةة درةئةةي درةة

ة يذى يرد.
ة

 ثةرةسةندنة شؤرِشييةكان:
ئةةي ةبريؤكيىةةيرةبةةيكدى دةةة

يلرَىةةذ ىدةكةرك ىسةة  ةلد ةة  ةب
ئةةي ةم  دىةةيرةبةةيةثَ شةةني ت يةة
شؤرةشةةةةة  يك  ة   لدب َىةةةةةترية
لد َ ايةبير  ميةرةَىذى يك  ي دة
لدبَ اية ةؤرةئيطةيررةر ل  ةدةةةة
كَ ربةكةةةةآةدةةةةية َ ةةةةة  ةكى دكةةةةدةة
لدمةةةةةةةةةةةةةةان ل ةكى دكةةةةةةةةةةةةةةدةة
م ؤى ةةةةةةةةةةةةةةةةة  ري ةبةةةةةةةةةةةةةةةةةيد نةةة
 يرةدشيك ل ةديةكى دكدةم ؤظة

دةةةةةيةمةةةةة  درةئةةةةةياةمةةةةةآلدىيرةر بةةةةةة رل  ل ريةمةةةةةيركي ت ة
يةشةَ ةدىيكدة  كؤتة  ة ةير د  ةئةي ةثَ شةةني ت يةةةةةبيمةيرى  ةبةةة

بةةةآةشةةةةم رريةبيرلد  مةةةيرةتةةةيك ؤدؤذى رةث شيمةةة كى يةكؤرةة
ثضةةةكيك  ةىةة  ة رلدكةة  ةى   ؤتةةيةك ؤدةةؤذرذةدةةيم  درةل  ةةةةةة
لدىيرةمةيلدرةر بةة رل  ل ةر ىة  ةى رمةيتدةبير ةيمنَ    دةةةةةة
 ةةيمة ةشةةايةى زىن ةةية  مةة   دك  ةلدل  ةدةةيم لدرةةةة  رةةةةةة

د  ة ةةةةةةةيمة ة يةؤشةةةةةةةدريةثةةةةةةةيت ك  ةكؤر ةةةةةةةيرك   ة ةةةةةةةير 
ب ربةلدك َىةةتريةبيمةةيرةةةةةلرةثريبة  ةة  ةك وةلدبةة  ةئيمةةيمةةةة

 دةلدطيىةةي َ تةمةة ؤظةدي   يىةةيةبةؤة ةةيت ىدةبةةذر.ة ةةير د  ةةيئةة
كةرك ىةةة ةكىةةة ت ةلدرة   ريةلدد َ ةةةت ةث ؤمةةةيرةثَ شةةةني ت دةةة
ةَ   رةتةيك ؤدؤذرةل  ة َ  ة ةلدبَ ةتةبيشةَ ةدىيلةئيمةايميةةةةةة

دةةيةكةة تدةئَ سةةا ل ةثَ ة  ةةيرةبنةةيى  ةةةةبةةيةثَ ةةةدردةك     دكةة  ةة
بيثسيىيلةكى دكدةلدمةان لةبةيكؤت ىدةمةيلدرةب سةتريىيلةةةةة
بةةيةت ىس ة ةةي  ةت ىس ة ةةي  ةجةة رةدةةية َ ةةزرةكى دكةةدةم ؤظةةدةةةةةة
ئ مةةة ىدةكىةةة لةلدكةةة   ةبةةةيتة   رةلدمةةةاني ت دةك   ةةة ررريةة
بيك ر َ     شةةةةةةة  ي دةدةةةةةةةيثَ    رة  ردمةةةةةةةيرك ل دةئةةةةةةةي ة

لد َ  َ ةةةةتةدةةةةيةةةطري ط ىا  ةةةةيرةكى دكةةةةدةم ؤىةةةةدةشنسةةةةتةةة
 ةة ردك ل       .ةتي   ةةي ةئةةياةتيك ؤدؤذى ةةيةثَ شةةني تة   ية
ةةةة  د دةكى دك  ةةةيكدةمةةةؤكل ررريةمةةةؤر د رةلدبةةة ةكةةةيةبةةةية

ىةةةةةيكَ  ةدةةةةةيةطةةةةة   نى ة
ةيمةةس يتيك  دةردطةةيكرة
م ؤىةةةةةةةةةدةل لد ةةةةةةةةة َى .ة
ئيم  ةةةةيمةبةةةةيط   نى ة
مةة تيتيك  دةت ك  ةةيىدةة
ىةةةةةةةةةةةةةةةة  ةتةةةةةةةةةةةةةةةة كَ ادةة

Singularityريةة
ثَ شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةني ت دة

  كؤتةةةةةةةة ةتةةةةةةةةيك ؤدؤذرة
ل لد  َى ةكيديةكؤت ى   ة
لدب ةةةةةةةةةية ةةةةةةةةةؤرةبةةةةةةةةةيةة
تةةةةةةةي   دتدةل لرةى ةةةةةةةدةة
شةةةةةةةةةةة  يرةمَ ةةةةةةةةةةةذ  رة

ةم ؤظ ىيتد.ة
 ة نيةتة   رةم ؤظة
بؤةطؤرة  ريةى     ن ل دة
ئ مةةةةؤريةتة   كةةةة  دةدةةةةيةة
بة ردة ةَى يك    ةتة   ىةيكدةمة ةرل رد ة ةير د  ةتة   كة  دةةةةة
ةةةلرةطؤرة  ةةؤرةم ةرل ر .ةدي دلد َ تةئياةئ ردك  دةدي
لرَىذبة  ةي دريةبةيرى     ةبة  ةة  ةةةؤرةدةةيةةؤىة  ةئ م دَ ةة ةةةةة
بَ تةبؤةثَ شةني ت  ةبيشةَ ةدىيلةلدتة   َىةتةبةت َىةتةئةيرس دةةةةةة
م ؤىةةدةلدتة  َ ةةتة يرشةةاَ  ةدةةيةطيرل   ةة  ةدةةيةمةة لدرية كدةةةةةة
 درب  ىةةترية يد كيةةذَىت ة ةةير د  ةديطةةيوةئةةياةثَ نن ت  ةةيل ةةةةةة

 دكةةدةم ؤىةةدةةىةةيكك  َىتةبيشةةَ ةدىيلةتة  ةة ة    كدكةة  دةكىةةة
ب ةَىزرَىاةةي دةبةةؤىدريةئةةي ىرةديرَى ةةيرةةؤىةةي دةبةةؤةبةةة ررةةةةة
بةةيرى     نةرةةةد نريةى دتةة ةلرَىةةذةبَ اةةي د ةبيثسيىةةيلة ي ةة َى ةةةة
ئَ سا كيةرسيةديميرةئي دةلدكي ةكية   ى  ةدَ  ة  دةر بةة  دةةة
طةةةةيرل   .ةكي  تةةةةيةتة  ةةةة رةميت مةةةة   ربؤةب  بة  ةةةةي درةةة

د ةدةةةةيةئ ر ل ىةةةةي ةكى دكةةةةدةدةةةةيةرَى ةةةةيرة ةةةةيمة ةطيرل   ةةةةي ة
بيشَ ةدىيلةطةيرل   ةلدتة  َ ةتةب ةىة ررةكى دك  ةيةلدربنة  ةةةةةة
كةةيةثيىةد ةة ى   ةبةةية  رد ة مةة  ي د يىي ةتي   ةةي ةئيطةةيرةةةة
ئي ةب ةى ر  يةديطةيوةئ رة مةايب  دك  دةش رما    يت شة  ةلذةةةة
 دمةةةا  ي د ةتي   ةةةي ة ي ةةة َى ةدةةةيةك   ىةةة  ة  ىةةة دب   ةكةةةيةةةة

َىندةكؤرديةكى دك  يةكيةةؤرةبيرة مادةطيرل   ةة  د دةب ة
لد ةَى َ ةةةتةدةةةية  رمؤ   ةةةي ريةتةةةيبس دريةطةدةةة  ةدةةةية َ ةةةة  ةةة
لىةة رلدةطيرل     ةةيةئةة د ؤكريةج    كدكةة  ري ةدةةية ةة  ةب رَىنةة  ة
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ئيمةةةةةيةديطةةةةةيوةئيطةةةةةيررةةة
ث د  َ ةد ةةةةةةة  دةكىةةةةةةة ت رةة
كى دكةةدةمةة ؤظةدةةيةمةة لدرةة
  كى دكةةةةة  ةكةةةةةيةبةةةةةة  دةة
طةةةيرل   دةثَ نةةةة َى  ةلذةة
   دماَ ت.ةكؤرةكيم رة
  ى دب   ةئ ى  درة زىة ةة
بةةةةةةة كل  دةطةةةةةةةي ردةدةةةةةةةيةةة
طيشةةةةةةيك ل دةكى دكةةةةةةدةة
بةةةةةةةةةةةيةؤ دةلدب  َ ةةةةةةةةةةةتةة
بيت ىكةةةةةةةةةيتدةكى دكةةةةةةةةةدةة
لدمةةةةةان لةكةةةةةيةلدط تةةةةةية
ئ مةةةةةةةةةةةاَ  ةئيمةةةةةةةةةةةايمية
باة   َىةةةةةةةةةتةبةةةةةةةةةريةدةةةةةةةةةيةة
مةةة ةردك  دةبن َىاةةةي دريةة

ئيمةيمةر ةسة رَىندةطةة  ةريةمةيردك  يةدةيةر ةسةة ردك  دةةةةة
ةت ك  يىد.

ياة ةةةةة  ةبيد  يىةةةةةيك رةديمةةةةةيرةئ مةةةةةادةةَ   ىةةةةةدةئةةةةةةةةة
ثَ شةةةني ت يةتيك ؤدؤذى ةةةية   ةةةيةكةةةيةةةةةؤرةلد ةَى َ ةةةتةدةةةيةةةةةةة
ت ك  يى ةةةة   ةبةةةةي اةدةةةةيةرة ةمةةةةيررةةئيمةةةةيرىندةىبةةةة  يةةةة
مةةا د ةذةئ مةة ذدرةرةةةد دة يىةةيريةلدد َ ةةت ةدةةي دب  درةل ةبةةة اةة
ىةةيك رةك    رى ةةيك  ة زىنةةيرةثةةيد ةمةة وةدَ ي  ةةي دةل رد ةةةةةة

رةكةيةةبي اةتي ن ةديةل  رةلدمة وةلركيية  ةبةي دةكة ل ةئةي دةةةةة
بةة ة  اة  بةةة اةدةةيثَ رةلدمةة د دةلى ةةي دةر  ةة ل  ةبيرة مةةادةةةةة

ةئَ سا ةر ى  ةبيبآةئي درةئ ط م  ةدَ دةبَ ت.
ة

 سةردةمى ئاميَرة زيرةكةكان:
ثَ شةةةني ت دةتةةةيك ؤدؤذرةىيكَ نةةةيةدةةةيةمةةة تيتيةلىةةةة ردةةةةةة
مةةةةةيردك  يك  دةمةةةةةيلرةب سةةةةةت ةئَ سةةةةةا مةجةةةةةيلددَ ندةةة

رةئةي درةمةيلدرةةةلرَىذة ىي ةديةئ ر ل ىيةميب رد ةبيةئيطةيرة
ب ستريىيلةبةية  سةكي ة ةي دك  دةل  ة تة د دةتةي ن ةبكَ اةيةةةةةةة
رؤ  غَ  ةديةثَ شني ت ةديةذى  دةكؤميد  ةيل  ةدَ نضةة ةديطةيوةةةة
رؤ ةة غدةلدركةةي ت دةذىةة  ةبؤىيكةةير رةديمةةيرةر  رةكد ر ةة
ئي ىرةديةئيد مدةثَ شةني ت دةتةيك ؤدؤذرةبةآةشةةم رةدةيةةةةةة

 ة رةبريك ل ةي دى  ة يىةي ةةةةبة ررةئ مَ  دةكى دكيك    ةكيةتة 
كؤرةدةةةيةتة  ةةة رةئَ سةةةا رةمةةة ؤظةكىةةة ت  ةكؤميد  ةةةيرةم ؤىةةةدةة

ئَ سا كيةبيرد ة ة  ية
   رؤ ةة  ريةم سةةايَ  ة
لدرة   ةكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية
ج    كى ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيكدة
جي  ةةةةةةةةيررةديطةةةةةةةةيوة
ر بةةةةةة رل  ةئَ سةةةةةا ل ة
 يىةةةةةةةةةةةيةبيثسيىةةةةةةةةةةةيلة
كيمةة  َ  ة ةةي ةثَ  ةة  ةةة
  ىةةةةةيةج ةةةةة   كرةدةةةةةيةةة
 َ ةةة  ةئةةي ةىبة ةةي دردذة

د   ةةيل ةكى دكةةيةبريكير
ديطيوةم ؤظدةئَ سا ل ة
 دلةج    كرةكى دكدة
 َ ةةةةةةةةةةةةةة  ةمةةةةةةةةةةةةة ؤظريةة
كى ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة د در  دة

ةلىني  ىي.
كي  تةةيةئ ى ةة درة زىةة ةث اةةدةطةةؤرة  دةتةةي   ةلد ةَى َ ةةت ة
طةةةةؤرة  ةدي ةةةةيمة ةئي   ةةةةيرةبةةةة   ةك  ةةةة    ة  مةةةة   ةبةةةةة   ة
ث ؤمةةيرةطةةؤرة  ريةطؤرة  نةة ررةةَ ةة  مةبةةيرلد  اةلدبَ ةةتةكةةية

ل    َ تةى  ةثَ شةني ت ريةبةيرلد  اةةةة   ةم ةرَى ةئ مادةبؤ
بة  ريةةَ   ى يةديةئ متةبيلدردكيرة   ةبيربيماَ  ة  بَ اية
رَى  رةكيةئيميمةطة   نى ةمةير ريةر ةسة ررةىت ك  ةيىدذةةةةة
ديةبة ردك  دةذى  دةكؤمي ىيتدريةرؤش كريرةلى ررةلدكة   ةة
ئيمةةةةةيمةبي ثَ ةل   ةةةةةيرةت ك  ةةةةةيىدةبةةةةةيرة رة ي ةةةةة َى ةدةةةةةيةةة

يكدةكدمةةةي دةئ ى ةةة دىدةلد ةَى َ ةةةتةكةةةيةةةةبريى ردكةةة  ةم  دىةةةة
ئيمةةايميةبةةيةتةةي   دتدةك تيكةةيرةلىةة ررةبن َىةةتة ةةير د  ةةةةةةة
ئيمايميةثَ ة  ةيرةئةي ةةَ   ى ةيةميرمةةرة َ  يردةبن َىةتةدةيةةةةةةة
دَ شةةة  رةثَ شةةةني ت ريةطةةةؤرة  ريةطؤرة  نةةة ررةدةةةيةبة ردكةةة  دةةة
ب ىةتةةةةيك ؤدؤذررية ةةةة  ةةتةةةةيك ؤدؤذرريةئةةةةي ةتَ نضةةةةة    يرةةة

دةةيةشةةَ ة كرةذىةة  ريةثيىةد  ى ةةيك  دةةةةبي ؤى  ةةي دةر  لدلد 
 َ ة  ةم ؤظيك  ةديةىيلريةثيىةد  رة َ ةة  ةمة ظريةمةيرت ث رةةةة
طيرل   ةديةىيكدةلىنةي د.ةدةيثَ رة ةي  ةمة د َ ندةكةياةدةيةةةةةةة
مي بيرةىةيكَ  ةدةيةطةي ردةم مؤمةا ك  دةك  سةادةكؤم  ةتةيرةةةةةةة
ديةئيميرىن ةكية ة  رةىى  ةة ةى ة  ذدةر ى يى  ة ةطيىشة ةبةيةةةةةةة

بةةةياةم   ىةةةي ةكةةةيةذمةةة ردةبةةةيةميى  مةةةيميردىدريةةةةةت ك  ةةةيىدة
بةيرلد  اةبةةة  ةدةيةةَ   ى ةة  ةبةيرد ة  كؤتةة  ةلدل  ةدي   يىةةيةةةة



 28زانستى سةردةم مرؤظ لةطةأل ئاميَردا يةكدةطريَت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 41 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ـــــــــــــــــ

ذدة دة2020ىة  ةل  رةمة د دةمة د دةىةةةة2004ديثَ رةم د دة
ر ب    ةئيميمةئي ةئ د ؤكررية  لى رى ةيةئ شةن  ةلدكة  ةكةيةةةةة
بةة د دةبيمةةيرةئةةياة ةةيمنية ةَى ةةيةلدطيي ةةيل ةكَ شةة  دري ةكةةيةةةةةة

 ةرَىس ريى مةةةةة ريةث د سةةةة  َ ندةب ة  ثَ نَ  ةةةةة   ةدةةةةةيةةدي ةةةةيمةة
ك  سةةا  ةلدرلد ةةَ ت.ةتي   ةةي ة ي ةة َى ةدي   ةةيرةب ىةةيكةبةةيةةةةة
رد طةةيط ت دةةَ ةة   ة  مةةيحنةمدةطؤرة  ةةيةتيك ؤدؤذى ةةيك  ةةةةةة
لدلد  ةثَ    ة  ىيةك رى يررةئةياةطؤرة    ةيةديمةيرةئ ى ة درةةةةة
ةردطيكرةم ؤىدةديميلدرةئَ سا ل ة  تيةديم  درةميلةم د د
ل   تة ل ةىيكسة  ةلدبَ ةتةبةي ةك رى يرى ةيرةكةيةدةيةمة  درةةةةةةةة
ب سةةةتة ةةةيك رةمةةة د دةلىنةةةيل ةبةةةيتَ ن ة ىدةةَ   ىةةةدةطةةةؤرة  دةة
ئَ سةةةا  ةر لدل   ةبةةةيتَ ن ة رةرةةةيب ردرةئةةةي ةثَ شةةةني ت يرةةةة
دةةةةيم  درةمةةةةيلدرةل  ةةةة تة ل ةبيلدمةةةةتة ةةةة تة دري ةئةةةةياةةةةةة
ثَ شةني ت ريةئي طؤرة  ةةيةكتريث ة  ةي ةبي ةةيمة ةبَ ةل   ةةيك   ةةة
مةةةة ؤظةل  ةةةة ررةشةةةةؤلريةميرمةةةةةرةم  ةلدكةةةةي  ةديبيرئةةةةي دةة
دي   يىةةيةم ىةةيرةمةةةلريةرةة ك   ةبَ ةةتةئةةي ةكَ ربةكةةآةطيرمةةيرةةةةة
بةةةةة ررةتةَىذى ةةةةي درةك  سةةةةادريةلدمةةةةاني تدةتةةةةيك ؤدؤذرة
مسني ةةدةكةةؤ ريةثَ ةد ةة رةتة ةة بن َىت ة ير ةةي  دةطةمةة  دةة
بي َ زة يىيةديميرةئيطةيررةتةة    دةئيد مة   دةئةياةكة رد ةةةةةة

سةةةةنيرةثَ شةةةةني ت دةك  سةةةةادريةتةةةةيك ؤدؤذرةةة ةةةةة نيةط د 
لدر ةةة درية ةة  ة ةةي د َ  ة  تة  َ ةةتةمةة ةرةبةةؤةةَ   ىةةدةئةةي ةةةةة
لدر ة  يةل ب َ ت.ةبي ةيم  ةشةَ ةدةذ ةية ةمةيررةئيمةيرىندةةةةةة
ىب    ةكةب ذةكيةب ىةيكةبةية ةمة  دةةةيى د دةك  سةادةلدل  ةةةةةة
ثَ ةةةةدة  ىةةةةيةئةةةةياةت ك  ةةةةيةمةةةةيى درةكةةةةيةثَ شةةةةنةر ى ةةةةيل  دةة

ر ةديمةةةيرةتَ نضةةةة  دة   مةةةي  دةةةك رى ةةةيررةةةةة   ريةكةةة ةة
ب ةةةيم ك  دة ةةةيمندةم ؤظ ىةةةيتدةبيجَ ةةة َىس َ ت ةبةةة ر لؤةدةةةةة
م ؤىةةدةطشةةادةك تَ ةة ةثَ شةةني ت ةلدط تةةيةمةة تدةت ك  ةةيىدةةةة
دةةةي ب ردةلد ةةةَ تةكةةةيةلىةةةة رَىندةئيمةةةاةرة دمةةةا بَ تةكةةةيةةةةةةة
ديةىةةةيكدةم ؤظةةةدةئَ سةةةا رةاَلةبَ ةةةت ةةكةةةيرةلىنةةةيرةجةةةؤر ةة

ظذةىةة  ةبةةيةئةةي لىةةمةة ؤةةشةةَ ةدرة ةةةارية ةة مؤرةاَلةبَ ةةتةكةةيةىةةةة
ىثؤمةةةةتةمةةةة ؤظذة ةةةة  لد  َى  ةكيئي   ةةةةيةبة ةةةةي دررةتةةةةي   ةةة
ج ةة   ك ةدةةيةب ةةيم  ةتة  ةة رةئةة  دكرةكةةيبؤة  كؤتةة ةدةةيةتة  ةة ةةةةة
ك     دكةة  دةئَ سةةا رةمةة ؤظ ةبةة  لدب  ةكيبيم  شةةادةحةة وةةة
ة  د دةشَ ة كرة    كدةى  ةت كَ ادةةؤىة  ةلدبة ةدةيةذىة  ريةةةةة

مك ردىةي دةبة يةةةةديةتَ  ة   نيةبؤةشايك  .ةئي ة ةميردةذ يةدي
دةةية ةةريؤكدةىةةيكَ  ةدةةية   رةَىنةة  دةلدكةة  ةكةةيةج رَىن ةة  ريةةةةةة

تةىةةةةيتدةدةةةةياةذى  ةةةةيرةئَ سةةةةا ةت  ىةةةة  ةلدذرةكؤرةبَ ةةةةز ردريةةةة
ةحيكلدك  ةئيطيرةبن  ىيةب خسا ىيتيةميرةكؤم  ةتير.

 
 ثةرةسةندنى خيَرايى مرؤظ:

ر ل  دةدةةةةةيةكؤتةةةةة ىدة-بةةةةة  ةبة  ةةةةةي درةئةةةةةياة ةةةةةيمنية
ك  ةةةة  ةبةةةةؤةىى  ةةةةة ةى ةةةة  ذةةة يشةةةةا ك  ريةمةةةةيردت رة ي دلدة

لدطيرةَىاي د ة ير ةي  دةبريؤكةيةكؤ ةيريةذم ردىةيكدةكةياة ةنيةةةةةةة
دي ةبريى ر  يرةميلدرة ؤكلدىةياةكةيةميمةيديرةثيردمةي   ةةةةة
بيشةةةةدةكؤررةبريك ل ةةةةي درية ةمةةةة  يك     دةل طريكةةةة ل  دة
ئي ىرة دلةلدرئيد مدةئي ثَ شني ت يرةدةيةتةيك ؤدؤذى رةةة

يبيركك ل ةةي درةكؤميد  ةةيرة ةَىةة  ةر ىةة   ةى رميت ةة درةبةةة ةد
ةSingularityم ؤىةةدةدي ك تةةيل .ةبةةيد نةةةةةةلرة شةةيرةةةةة

بي م   ىيرةدَ  دةميبيمايةبؤةىيكير رةديةثيد ك    ةديميرة
لدمادةىما   سالفةئةؤ(ذةلدركةي   ةبةي اةر  ة ةزررةئةي ةةةةةة
ك   ريبريى ر  ية يطيىشايةئي ةرد ي    يرةكيةئَ سا ة ةيمندةة

ي  ةدية ةم  ية ةَى يك     ة ةة نيةةت ك  يىدريةت كَ ادةلدطيى
 ةةة  ةك م  ةةة  ةئةةةي ةبؤ ةةةة  ريةبريك ل ي دىةةةيرة ةةةيبة ةكةةةيةةةةة
طةةؤرة  ريةثَ شةةني ت ريةطؤرة  نةة ررريةطة مةةا ي دةدةةيةبةة رَىندةةةةة
لىةةة رىن   د دةبةةةؤةبةةة رَىندةتةةةي   ة ةةةةاةبةةةيد نةة ةةة مؤ ةشةةة كةة
ر بةةةة   ةبةةةةي ةرَىةةةةذدة  كؤت ى  ةةةةيةدةةةةيةةَ   ىةةةةدةكةةةةيةثَ ةةةةةدردةةة

َ سةا كيةشنسة ةدةيةثَ ة  يك ل  ة   ةةةةةبيك ر َ     دك  ةت كةةئ
 ير د  ةديةذَى ت شندةئي ةك    رى   يرةديبيرلدما     بة ة
ثَ  ةة  ة  بةةة ةطؤرة  ةةيةمةةيردك  يةطةةي ردك  ةدةةيةذىةة  دةمةة ؤظرية
كؤميد  يل ةثَ ةىسادةبيميرلدمدةل ر لرَىذدةديةك  ريةبةي اةة
طة ما ي دةديةرؤ  غيةكؤ يك  ي دةبؤةرؤ  غيةكى ت ة ةَى ةيك  ةة

يم  درةكدم دةكةرت ل ةر  لدل  ةئي ىرةديبير   ط ت دةد
مةةةةلة درطةةة ت ةدةةةيةشةةة ردك ى يك  دةثَ شةةةة ةثشةةةتةبيمةةة ةةةة

ةثَ    .
دَ ة دل ةبةةيةَ   ىدريةبةةيبآة ةة  ية ةة  ة رلدك رى يك  ةةي دةةة
ئي د  دبيمةةةيةئ مةةة ذدةبةةةية ةمةةة  يك  دةىدةةةةى ةمؤرطةةة  ذرةة
ئيمةةةةيرىندةديمةةةةيلدرة ؤكلد يمةةةة  ةبةةةة دى ةمةةةةيب رد ةبةةةةيةةةة

 دةكؤميد  ةةةةيرةم ؤىةةةدريةطة مةةةةا ي درةبةةةةي ؤرةةثيردمةةةي  ة
ثَ شةةني ت دةتيك ؤدؤذى ةةي دةدةةيةرؤ ةة غَ ندةلرة  دى ةةي دةبةةؤةةةةة
بيربيررريةدي َىةدةبؤةش رما    ي دة ةةا ةىة  ةئ م ذدبة دى ةةةة
بي ةمةةةةة  يك  دةىد ةةةةةزالة  ىةةةةةتذرةئيمةةةةةيرىندةديمةةةةةيلدرةةةة
ر بة رل   ةئي ةثَ ة ل   يرةثسيرةثَ شني ت ريةثيردمي   دة
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   كى ةةةةةيةدةةةةةيةثشةةةةةتةبيمةةةةة ةبيشةةةةةَ ةدةةةةةثةةةةةآةثَ ةةةةةةر  دةج ة
ج    كدك  دة كد ةكؤ نؤد ن ل دة ةيرةدةي كدرةم مةةدنيىدةةةة
م ؤظةةةي دةبةةةؤة كدرةر  دكةةةدريةئةةة ذدد دةتةةة كةةلدط تةةةية كرةةةةةة
مير   دةم  شا  يك  دة دلةةيد ة ك ط ك  ي  ريةث شة  ةة
ل  ى   ة كدرة   كدة.ةبةيد نةةتي   ةي ةك رد    ةيرةيك  دةةةة

تةةةظس ذةةمنة ةةيرة ةمةة  يك  دةىئةة دتنية
مةةةةةةيب رد ةبيشةةةةةةؤكدةرؤشةةةةةة كريرريةة
 زردكةةةةة  دةلدربةةةةة ردرةرؤ  غةةةةةيك  دةةة
كؤميد  ةةيرةم ؤىةةدةكةةيةتَ  ةة  ةلدذىةة ةةةةةة
بةةةةةةةيرد ةكؤتةةةةةةة ىدةلد ةةةةةةةَ تريةئةةةةةةةي ةة
ةزمةةةةةيت ةك ررريةك    رى   ةةةةةيرةكةةةةةيةة
ئَ سةةةةةا ةدةةةةةيةثَ شةةةةةي د ة ةةةةةيى  اة  دةةة
بةةة  ببريةب ي ةةةيةئةةةي ةبؤ ةةةة  يرةكةةةيةةة
رد ي ةةةة دك  دةطةةةةؤرة  دةبةةةةآةمةةةة ةر ةةة

  دكةةة  دة ةةةيمندةةطؤرة  ةةةيةةَ ةةة   ة  بة
ت ك  يىدةديةؤرةلدط َىةت ةةي ةيرة  ةةة
 ير ةةةةي  دة يمة شةةةة    ةثَ شةةةةك  دة
ئي دى  ةلدك لةكيةكؤميد  ةيرةم ؤىةدةةة
ل  ةةة تة ةبةةةيةرؤ ةةة غَ ندةثَ شةةةني ت   ة
لدرة   ةج ةةةةةةةةةةة   كةدةةةةةةةةةةةية ةةةةةةةةةةةيمة ةةة
ثَ ةل   ةةةةيك  دةثَ شةةةةة ةكيدي   يىةةةةةيةةة
بةة ر لؤةدةم ؤظ ىةةيتدةبةةيةتةةي   دتدةةةة

ةب ؤرةَىت.ة
  ةةةةةة  ةكةةةةةةةب ذةةذ ةةةةةةير م   ةيةىب

لدد َ ت ئيطةةةةيرةبن  ىةةةةيةكيمةةةةَ  ةكةةةةةيةةةة
دةةيثَ رةميلمةة وةديمي بةةيرد دةذىةة  دة
ب يرة    ىيتةةةي دةذىةةة  ةتة شةةةدةشةةةؤلةة
لدبةةةة ةك تَ ةةة ةئةةةي ةب ر لؤةةةةيةبةةة   ةةةة
ئ مةةةةةةة  ى   يرةئَ سةةةةةةةا رةلدب  ةةةةةةةدةةة

ديكؤميد  ةةةيرة ةَىةةة  ةئيمةةةيمةدةةةي ةلؤةيلد ةةةَ تةكةةةيةئَ يةةةيةةةةة
دةذةبي ةيمة ةةتة شدةلدبنيةك تَ  ةلدطيى يةح د يتدةىت ك  ةيىة

طؤرة  يكتريةب ة طؤرة  ن رى يةةَ   ةل  بيل  ىيكيك    ي دةكةيةة
كؤت ى   ة  ىي  ة ة نيةىت ك  يىدذةب رَىندةئ ى  دىدةش ك ة
  مؤىةةي ةدي   يىةةيةمسني ةةدة ةة  ةرَىسةة ى  ةث د سةة  ةىةة  ةةةةةةة
ى مةة ةديى مةة ك  دةطةةؤرة  ريةثيردمةةي   ة ةةيبَ ت ةديبيرئةةي دةةةةةة

ل  رةل  ى  ةمآةلدىةيرةةةئيمايميةثَ شك  دةئي دبن َىتةدي

لىنةةةيةج نةةة  ة ةةةآاَلةبيمةةةيرةلَىةةةتةئةةةي ىرةدةةةيةئةةةيد مدةةةةةةةة
ر  بيرة  بة  ةةةي درةئةةةي ةطؤرة    ةةةيرةكةةةية ةةةيمة ةشةةةا  يرةةةةة
ئَ سةةا كية ةةي ةر لدم د َ ةةتةبةةي ؤرةثَ شةةني ت دةتةةيك ؤدؤذرةةة
مةيى  ةبةيتة    دةدةيبة ررةكى دكةدةلدمةان لل .ة ير ةةي  دةةةةةة

كةةةيةبةةةي زىندةةطؤشةةةي    ك  ةج ةةة   كب ةجؤرَىةةة ةدير  يىةةةيةةةة
 ةةيمة   ةديمةةيررةكةةؤك ةئةةي ىرةةة
ئي دىيةت ةك  يىدةطة   نى ةر ل  ةة
لدبَ ةةتةدةةيةمَ ةةذ  رةم ؤظ ىيت ةة   ةةة
مةةةةةةةةةآةجةةةةةةةةةؤرةديثَ شةةةةةةةةةني ت دةةة
تةةيك ؤدؤذرةئ م لدىةةيةبةةؤةر ل  ةةةدةةةة

ئةةةةةةةياةر ل  درية-ئةةةةةةةياةلى رلدىةةةةةةةي
دي ةةةةةةةةيم  ةك تةةةةةةةة  ةئةةةةةةةةي ةمةةةةةةةةآة
جؤرثَ شةةةةةةةةةني ت يةبةةةةةةةةةيط   نى ة
ر ةسةةةةةةةة ر ةب ةةةةةةةةيم ك  دةئةةةةةةةةي ةةة

 ةةةة َى  ةئةةةةي ىرةلى رلدىةةةةيمةل لد
ثَ شةةةةني ت يةدةةةةيةبةةةةة ررةكى دكةةةةدة
لدمةةةةةةةةان لريةثَ شةةةةةةةةني ت ةدةةةةةةةةيةة
بة ردكةة  دةئةة مَ  دةكؤرةثضةةةكيك  ةة
ىةة  ة   ةتةةيك ؤدؤذرريةثَ شةةني ت ية
دةةةيبة ررةتةةةيك ؤدؤذى رةكى ةةة دىدةةة
طيرلىسيىةة  .ةدي   يىةةيةثَ شةةني ت ةة
دةةةةياةمةةةةآةبةةةةة ردل ةةديمةةةةيردت ل ةةةة
 َ ةةةةةةةةةةةةةةة مةبَ ةةةةةةةةةةةةةةت ةبةةةةةةةةةةةةةةي اة

ىيلةئي د  د  ة ىي َ تةكيةبيشَ ةد
ةَ ةة  ةلدبَ ةةتةدي ةةيمة ةتة   كةة  دةةة
ةةةةةةةةةةةةةيى وةتَ  دثةةةةةةةةةةةةيرةَىت.ك تَ  ةة
ميمةةةيديك  ةلدطي ةةةيةئةةةياةح د يتةةةيةة
لدتة   َىةةةةةةتةثشةةةةةةتةبةةةةةةيكى دكدةةة
لدمةان لةبكيمةنَىتةكةيةدي ةيمة ةةةةة
تة   كةةةةة  دةمةةةةة ؤظةبةةةةةؤةكةةةةةؤ نؤد ن ل ةدةةةةةيةلر مةةةةةان ل ريةةةة
ب  ةةة ك ل دةمةةة لدل ةديمةةةيرةئ مةةةادةطيرلىسةةةيريةلؤكى ةةةي درةةة

 يك  دةك ل ردةب ىؤدؤذى ةيةكؤرريرلدكة   ةةة نَ  دريةةىي يثي ن 
تَ  دثةةيرةَىتة ةةيرةدةةيةئ مةةايةم ىن ؤمةةنؤب يةكؤر رلدك  ةةي د ة
ئيم  ةةيمةبةةيةم  شةةادةحةة وةك رل  ةةي درة َ  ةةيت  ةديمةةيرةة
شةةَ ة كرةذىةة  ةبيجَ ةة َىس   ة ةةة نيةدي   يىةةيةر    ةةيرةمةة ؤظةةة
بؤةةةةةةةةةةةةةؤَىدريةثيىةد  ى ةةةةةةةةةةةةيك  دةديطةةةةةةةةةةةةيوةكيمةةةةةةةةةةةة  دةة
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ىةةةدةبير مكةةةيرةطةةةيرل    ةةةلررير مةةةان ل ي درةلؤةةةةدةم ؤة
ةل   ررةتَ نضة  ريةثيشَ ةرةبكَ اي د.

 ئايا ئاميَرةكان سةركةوتن بة دةستدةهيَنن؟
ةيمةةةس يتدة ةةة   كدرةىت ك  ةةةيىدذةمةةةيركي ت دةكى دكةةةدةة
ئ مَ  دك  ةةةيةبيمةةةيرةكى دكةةةدةم ؤى ةةة   ةتَ  ةةةيرةى دةكى دكةةةدةة
م ؤظيةبؤة  كؤت .ةئيطيررةئي دة يىيةئةياةل  جةؤرةكى دك  ةيةةةة

  ةديىيكيىةيكدةدَ ن يثضة ة  ل ةثَ نةي دةتَ نةيوةبةبةةةةةة يرل ك  
 ير ي  دة ت دةئياةرسيىيةميرمة مدةدةيةؤلدط َىت ةبةي اةةةة
ئي مةة تيةلدطيي ةةيرةكةةيةثيردمةةي   دةتةةيك ؤدؤذرةلدط تةةيةةةةةة
ئي ثةةةيرةرةثسةةةيك  دةةَ   ىةةةدةكةةةيةئيمةةةايميةبةةةيثَ ةدردك  دةةةةة
ئَ سةةةةةا ةثَ ة  ةةةةةيبن َى ةئي مةةةةة تيىيكيةتةةةةةيك ؤدؤذى ةديطةةةةةيوةةة

ديةك   َ ندةتَ   تي   ل ىيةك دط َىت ةكيةدي   يىيةةم  شا  
  كة  دةئي ةج ن  يرةبيل  ل ةبَ تةكةيةئَ سةا ثَ دةئ شة  ى ةةةة
 ةةير د  ة ةةيم  دريةثةةيرتكة  د ريةلدركةةي ت دةلىةة رىن ل ريةةةة
ثَ   ميرة ةاةبؤةذى  ريةم  شترية يمة ةشةاَ ندةم ؤىةد.ةةة
ة ي  َى ةديةىي يةث شيم كى يةطي ردك  ةديةئيطيررةطيىشة ة
بةةةياةلؤةةةةيةميت مةةة   ردةبةةةيئ ط  ريةكؤرةكةةةييةحسةةة  ةبةةةؤةةةة
ئي مةةة تيةشةةةسؤريةلدكةةةي ريةلدت مةةة ةئةةةي ةحير نيتةةةيةدةةةي َ ةةةة
ةيد نةة  ةبيطشةةادةب  بَ اةةةي دريةدي   يىةةيةبكَ اةةةية ةةؤرةبةةة  ةةةةة
بة  ةةي درةتةة يرية  ئةة ر مدةبير مكيربةةيةئ ى ةة درية ةةير د  ةةةةةة
لدركةي ت دة ي ةة َى ةك رل  ةةي درة سةةاريرريةبيركك ل ةةي درةة

ؤةردتن ل ةةةي درةتةةةيك ؤدؤذرة ةةةةاةكةةةية َ شةةةا ةةةب   يشةةةيةبةةةة
ت ر  يك    يتةةةةي دريةلد   ةةةة بة  ةدةةةةيةلذ ي دمةةةةا  دةديطةةةةيوةة
بة  دةم ؤىدريةب يم ك  دةئةياةبة  ةيةئيمةيمةبيشةَ ةدىيكدةةةةة
ت ىكيتةةةةيةبيمةةةةيرةب ىةتةةةةيك ؤدؤذرةطيرىسةةةةيىدةل ةجَ كةةةةيجآةةةة
لدبَ ةةت ةبةةي اة ي ةة َى ةثَ  ةة  ة  ىةةيةط د سةةنيرةثَ شةةني ت دةة

مةةةةادةبي ثةةةةيرةرةةَ   ى ةةةةي دةلدر ةةةةة د ةةةةتةةةةيك ؤدؤذرةبير 
كي تؤتيرةاري ة   ةمةلَى ة   يةدية ي د    ةبؤة دما    درية
طؤرة  نة رىرةكةة رَىندةحي   ةةيريةلدربةة كبة  ةدَ ةةدةميح د ةةي ةة
ثيردمةةةةي   يةم  شةةةةادريةتيك ؤدؤذى ةةةةيك   رةبيحةةةةي دةةةة
ثَ نةةي دةثيىةدمةةتةلدبةة .ةتَ ك  ةةدةلدك َىةةتةدي ك تةةيل ةكةةيةةةةةةة

 ةط ةةةةة  دةتةةةةةيك ؤدؤذرة ةةةةةةاةةةىةةةةة  ةتي   ةةةةةية-لدمةةةةةاني  
لدرلدكةةي   ةجةةؤررةبةة ىؤدؤذرةرةة ةلدب ريةديبة  ةة  ة  ةة دب .ةةةةة
ئيمةيمةبيبةةيرلد  مدة ةةؤرة زىةة ةبة  ةةي درةمةة  دةدةةية َ ةةة  ةة
تةةةةيك ؤدؤذى ريةب ىؤدؤذىةةةة ل  ةئيطةةةةيرةئةةةةياة زىنكة  ةةةةي دةبةةةةيةةة
مةةةة ةرَىندةلىةةةة رىن   رةىئيمةةةةايميةئَ سةةةةا ةئةةةةي ةمةةةة ةردةةةة

اَ  ةر بة   .ك تَ  ةةميكد  دبن َىتذب ةرةئي  ةلدشَ تة يرةشةة
ئياة زىنكة  ي دىيةدية َ ة  ةم ؤظةريئ مَ  ل ةطيىشةايةئ مةادةةة
ىةةةةةيك  ت ةئي ك تةةةةةيةلدك َىةةةةةتةلدمةةةةةي  ةبيمةةةةةيرة ةةةةةيمة ةة
لى رلدكةةةةة  دةطيرل   ةةةةة  ةب ريَىةةةةةتريةكةةةةةؤ نؤوةبن َىةةةةةتريةةةةة
بي شةةَ ةدىيةئ ر مةةايبن َىتةكةةيةديطةةيوةئ ردك  دكةة  دةم ؤظةةية

      ةبَ  َ ايةلر ةبؤة ةَى يك    ةب ةدَ تري ةثيرذد د  ى يك
منة  ةةيةمةة ؤظة ةةيلةتةةي ن ةبيمةةيرةب مةةَ ادرية يةؤشةة   ةك وةةةة
لدبَ ةةتةبةةيد نةةبيمةةيرةثَ  َىاةةدريةتي   ةةي ةةةةةلرةم ل  شةة  ةةة
 ة نيةذىة  ةدةيل  رةىت ك  ةيىدذةذىة  َ ندةلدطيةي رية ة   كدةةةةةةة
لدبَ ةةتةبةةية ةةيمة ةرد ي ةة ريةر ةسةة ردك    ي دةبيتةةي   دتدةة

 كةلدبَ ةةةةةتةكةةةةةيةبة  يتةةةةةيةديطةةةةةيوة ةةةةةيمة ةئي   ةةةةةيل ةج ةةةةة  
ر بة رل   ةبي اةبيتي   دتدةدية ة ر َ ةدرةئيرألريةدؤذَى رية
تَ  يىش ةلدر   َ تةديطيوة يمةايمدةبة ررةم ؤظ ىيت شة  ةةةة

ةدي ك تيل .
كي  تةةةةةيةىت ك  ةةةةةيىدذةح د ةةةةةيتَ ندةثَ شةةةةةن يب     دةدةةةةةية
مَ ةةةةذ  رةردطةةةةيكرةم ؤى ةةةة  ة ةةةةير د  ةطؤرة  ةةةةيةمةةةةيرت ث ريةة

رةذى  ةةة  ةلَىةةة ة  ثَ ةىسةةةتةلدكةةة  ةةةطشةةةا ريدك  ةكةةةيةبيمةةةية
تة  ة رةبةةآةشةةةم ررة   تةة رةئةي ةطةرة  ةةيةلى ر  ةةيك    ةبةةآةةة
مةة ةر  ي ةديبيرلدمةةا  ب  ة ةةة نيةت ك  ةةيىدةبةةيثَ دة تةةيرةةةة
ىكةرك ى ذةلى رلدىيكيةر ل  َىنةيةئ  اية رةبةؤةئةي ةذى  يىةيةةةةةة
   يةكيةديم  درةميلدةل ر لرَىذدك  دةر بة رل  ةديطيد  ة  ةة

ديبيرئةةي دةئ رة مةةاي ةبز ت ةةي د دريةتي   ةةي ةةةئةة دةلدةبةةة ى  
ىيدسةةةيىيرةكؤمي ىةةةيتدريةمةةةؤر د دريةر حةةةدة  لدرلدكةةةي  ةةةةة
م ؤظ ىيتدةثَ    ةئ ش     ي ةبي اةديطيوةئي ة زىنكة  ي درية
ثيىةدمةةةةا  يةتة   تؤد ةةةةيل لدطةدَ  ةكةةةةيةدةةةةي َ ة  ةمةةةة ؤظريةة
ئةةةة مَ  ل ةلدبةةةة ةىةةةة  ةدةةةةية َ ةةةةة  ةتةةةةيك ؤدؤذى  ةب ىؤدؤذىةةةة ل ةةةة

ندةكؤرةكةرتةةة  ةر لدل   ةبيمةةةيمةثَ شةةةك    يكيرةةدةةةيك تَ 
ىيىسيمةةةةةىدةطةةةةةي ردرةىيرةد سةةةةةدةىبةةةةة ريةت ىريل شةةةةة رل  ذةة
لَىاةةةةيلرةكةةةةيلدىة  ةرؤذَىةةةة ةدةةةةيةرؤذ  ةكةةةةيةمةةةة ؤظةتةةةةة  دةةةة
كؤ نؤد دةىب ذريةجةد يرةشيثؤديك  رية َ زرةكَ شن ل ةبنة  ةة
ئي ك تةةةةةيةدةةةةةيةتة   ىشةةةةة   ةلدبَ ةةةةةتةكةةةةةؤ نؤد دة َ زدكةةةةة  دةة

يمةةيمةبةةؤةجةة ررةل  داةدةةيةمَ ةةذ  رةةةةؤشي ىسةةادةبن  ريب
ج ن  ةةة  ةئةةة ط ةلدلؤكرَىاةةةي د ة  تةةةية نَ  ةةةدةةةةةةلرةذىةةة   ةةةةة
ىئيمةةةةةةيمة دلةئ م ذدىةةةةةةيكدةئ شةةةةةةن  ةبةةةةةةؤةئيىسةةةةةة  يكيرةة

 ب  م سةيذ.

ةثير ظير ةدةري  ةغيىة ر
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ثَيشةكى:طةورة بوونى ثووو  ااموا ة بوةو ثووكوة دةكوا       
كوووة طةةطةشوووةى شوووانةكانى ثووووو  ز ر ز ر بَيووو    وووةندي     

طووةورة هؤكارىجَيطووةيىك كؤاةنوودامى ىطشووتىر بووةرثة   ووة  
بوونى ثوو   طة َيك جار هؤكارة طشوتيةكا   ةوانةيوة نةب وة    
هؤى طةورةبوونى ثوو  بةبآ ثوو  بةبآ ِروودانوى هؤكوارى   
جَيطووووةيى  بةطشووووتى طووووةورةبوونى ثوووووو  دة وانةَيوووو  بووووة   
دووجؤرى سةرةكى ثؤ َي  بكةَي : جؤرى هةوكةد ك جوؤرى  

 ِريشاَ يى 
 

 هؤكارةكان
 ةيى:هؤكارى هةوكةد ك زةبةى جَيط-1

Local inflammatory +Traumutic factors   
 كةمى خاوَي ى دةمكنيشت ى كلس -أ
خواربوووووووونى ادانووووووةكا ىدزيؤيى ددا  ِري بوووووووو ر   -ب

 ناشياويى ثَيكةوة ثاَ دراويى ددانةكا  
زةبوووة بوووةهؤى دزَيوووويى: كيقوووى ددا    وووو    ددانوووة   -ج

دةسووووتكةدةكا  يووووا  اووووامةازى راسووووتكةدنةوةى ددانووووةكا   
 ةاوة دزَيوةكا  ثِةك

 هةناسةدا   ة دةمةوة  جطةرةكَيشا  -د
 بةيةكدا  وونى ثَيكةوة نانى ددانةكا  -ه
 هؤكارة ِرَيخؤشكةرة طشتيةكا  ىكؤاةندامييةكا ر:-2

Systemic Predising Factors   
 :Endocrine (Hormonal)كوَيِةةِر ي  ىهؤر مؤنيىر-أ
   Pubertyباَ قبوو  -1
ا   دووطيوووانى  دةرموووانى د ة  سووووِرى مانطانوووةى  نووو -2

 دووطيانيى 
كوووةميى  ملوووة  ور وووة ِر يووو   دزَيووووى طوووةرمانى  َيوووة     -3

 مَيشكة ِر َي  
 نةخؤشى شةكةة -4
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 ر:Nutritionalخؤراكيى ى-ب
ىكوووووووةميى سيتوووووووام  سووووووويىر    Scurvyثووكثووووووو ا  -1

 ىاةسكةرثوو ر
كووووةم خووووؤراكى جووووؤرى  َيكووووةى كووووة سيتامي ووووةكانى    -2

  B.Complexدةطةَيتةوة 
 نةخؤشييةكانى خوَي :-3
  Leukemiaسثيبوونى خوَي  -أ
 Polycthemiaز ربوونى ِرَيو ةى خة كوة سووورةكا    -ب

vera   
  Drug inducedدةرمانة هاندةرةكا :-4
 Antiepile ptic pheny toinحةبى د ة طَى ىثةركةمر: -أ

(dilantin) Sodium  
   Nifedipineدةرمانى د ة ثةستانى خوَي  وة -ب
  Diltiazemنى د ة  َيكضونيى ِرةزمى دى وة  دةرما-ج
   Cyclosporinدةرمانى متكةرة بةرطةيى وة -د
   Barbitaratesدةرمانة هَيوركةرةوةك خةوَ َيخةرةكا -ه
   Idiopathicهؤنةزانةاو-5
  Familialهؤى خَي انى -6
   Miscellaneous Conditionsبارى جؤراوجؤر-7
 ةطةورة بوونى ثووكةوةكؤنيشانةكانى ثةيوةنديدار ب-8

Syndromes ass.with gingival enlarge ement.  
 هؤكارة جيَطةييةكان كة بةرثرس لة طةورةبوونى ثووك:

زةبةة جَيطةييوة درَي خايةنوةكا  و هؤكوارة جَيطةييوةكا      
كةِرَيخؤشووكةر  بووؤ طووةورةبوونى ثوووو  بووةيت   ووة: بووةديى       

 بوووو   وة نوواو  خواوَي ى نوواودةم   وةيى يووا  دزَيوويى ددا  ِري   
دةموودا  هةناسووةدا   ووةِريى دةمووةوة  جطةرةكَيشووا   زةبووةى    
ميكوووووووانيكى بوووووووةهؤى ثةكةدنوووووووةوةى نا وووووووةبارك ددانوووووووى     
دةسوووووتكةدةوة  هوووووةروةها بةيةكووووودا  ووووووونى ثَيكوووووةوةنانى 
 ددانةكا   كة هؤكار  و ِرَيخؤشكةر  بؤ طةورةبوونى ثوو  
اووووووووةو طؤِرانكارييووووووووة سووووووووةرة اييانةكة  ةثةثووكوووووووودا    

دا  بوووةطؤِرانكاريى هوووةوكةد  دةسووو  ثَيووودةكا   سوووةرهةَ دة
اي جا بة طةورةبوونى طؤثكة ثووكييوةكانى نَيووا  ددانوةكا     

ر كووة اةمووةي ِرَيخؤشووكةرة بووؤ ثوو      Interdental Papillaeى
كةَ ةكوووةبوو ك كؤبوونوووةوةى ثاشوووةِر ى خوووؤرا ك كلوووس كوووة 
ِر َ ى طةنطيا  هةية وة  زةبةى جَيطةيى زيانى ثو  بوةثوو    

 ةم  ؤناغةدا ثوو  شوَيوةيةكى بةيقوةدار   ووو ك    بطةيةن   
هةَ ئاوسوووووووووووووووووووووووووواويى دةنوَي َيووووووووووووووووووووووووووو  وا وووووووووووووووووووووووووووة  

ر  ثوووووووو  ز ر بةااسووووووانىك glossy,smooth,edematousى
بةش  بةركةو  َيكى سووو  خووَي ى  َيودَي   بوةةم  ةوانةيوة      
نةخؤي هةس  بة اازارنةكا    ةوانةيوة طؤثكوة ثوكييوةكا     

ية  نةنوَي    طوةورةبوونى  بضِةبضِة ديارب  وا ة ية   ةدواى 
ثوووو   ةوانووة ثووووكى  ووةند ددانَيووك بطةَيتووةوة يووا  هووةموو      

 ثوو  بةطشتى  ووي بَي   
اووةوةى شووايةنى باسووة طووةورةبوونى طؤثكووة ثووكييووةكا  

رهؤكوارة بوؤ   Pseudo pocketsىطةندةَ وة طفطانوةكانى ثووو    
 ةدةسوووتدانى خووواوَي ى نووواودةم وة كوووارى بوووةردةواميى اوووةم    

 ز ر ااسا  نةبَي  خاوَي ىية 
جا بؤيوة ثو  ثاشوةِر ى خوورا  كةَ ةكوة دةبَيو  هوةروةها        

 &Plague وَي َ ووة ثةَ ووةى ميكة بيووىك كلووس كؤدةبَيتووةوة ى 

calculus     ر   ةطووةى بؤثَيشووةوة  ووونيى نةخؤشوويةكة  شووانة
هووووووووةووبووةكا  ووردة ووردة ثَيكنا ةكووووووووةيا  ِريشوووووووواَ يى  

ة ادا دةنوَي َيووووووو    وووووووة طوووووووةورةبوونى ثووكووووووودا   ةسوووووووةر  
رِرة او دةكةَيو  بوةةم  وةبارى    hypertrophyزَيدةطةشةية  ى

مانووووةوةى ماوةيووووةكى درَيوووو   ووووةم طةورةبوونووووةدا طةةخانووووة    
 رhyper plasia of the cellsدروستبوو  ثَيك دَي   ى

 
 وووة بوووارى هةناسوووةدا   وووة ِرَيوووى دةموووةوةوة  وووة جطوووةرة       
كَيشووواندا هؤكوووارة كوووة اةوةيوووة بوووة دووبوووارة بوونوووةوةى ز ر    

كيى ثوووووو ك  ةِربوونووووةوةى كووووة دةبَيتووووة هؤكووووارَيكى  ووشوووو
هة ي ووةر وزةبووة بووؤ ثوووو ك ثووكةكووة طةشووة دةكووا ك طووةورة  

 دةبَي  
هؤكووارة كؤاةنداميووةكا  ىطشووتىيةكا ر كووة بةرثةسوو   ووة  

 طةورة بوونى ثوو 
بوووووواَ قبوو   سوووووووِرى مانطانووووووةك دووطييووووووانيى :اووووووةو     

ةوةية  ة طؤِرانكاريانةى  ة ثووكدا دةبَي  بةهؤى طوِرانكاريي
ِرَيووو ةى هؤرمؤنةكانووودا كوووة كاردانوووةوةى شوووانةكانى ثووووو       
دةطؤِرَيووو   ةموووةِر زةبووووةة جياجياكانووودا  اوووةوةى ثَيويسووووتة     
اامووا ةى ثَيووى بكةَيوو  اةوةيووة كووة بووةكارهَي انى حووةبى د ة      
دووطيووانيى بووؤ موواوةى دورودرَيوو  هؤكووارة بووؤ طووةوررةبوونى   

 ثوو   
 

 هؤكارى خويَن:
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ثوو  بةيت   ة: سثى بوونى  كة دةب ةهؤى طةورةبوونى
و طةةبووووونى ِرَيووو ةى خة كوووةى سووووور    Leukemiaخووووَي 

ر  ثوووو  بةطشووتى  وشووى  PolycyThemia vera ةخوَي ووداى
زَيةةطةشةكةد  دةبَي   خوَي  رَي ى ثوو   ةوانةية سكاةى 

 كلسيةكى سةرة ايى بَي  
اووووووةو طومانلَيكةاوانووووووةى ِرة وووووواو دةكووووووةَي  ثَيويسووووووتة 

 ادا  وونى ووردك دِرَي يا  بؤ بكةَي  اةزمايشك بةدو
 

 هؤكارى خؤراكيى
كوؤمثكس دا هؤكوار  بوؤ     Bو Cكةم خؤراكى  وة سيتوام    

طووةورة بوووونى ثوووو   اووةم بووارى كووةم خؤراكيووة بووة خوووارد ك 
دةرمووا   ارةسووةر دةكةَيوو ك بارةكووة بووةرةو باشووى دة ووَي     
بووةةم اووةم نةخؤشووانة  ووة وانةيووة ثَيويسووتيا  بووةوة بَيوو  كووة      

د بة دوادا  وونَيكى  ايبوة يا  بوؤ اوة ام بودرَي   واكو       ةن
 بِةيار بدرَي ك هؤكارى ناااسايى  ة دةس يشا  بكةَي 

سوووةبارة  بوووة طوووةرمانى هةَ مووو ي ى خووووراكى ناااسوووايى   
 كةناَ ى هةر  ىطةدةك ِرخيؤَ ةكا ر 

 
 هؤكارة دةرمانةكان

 Phenytoinر Dilantin Naدةرمووووانى د ة طووووآ وة  ى-أ
%رى 65-50دة طةشووةى ثوووو  كووة بةِرَيوو ةى ى هؤكووار بووؤ زَيوو 

 حاَ ة ةكا  دةطةَيتةوة 
دةرمووووانى متكووووةرة بووووةرطةيى كووووة  ةطواسووووت ةوةى      -ب

 اةندامةكانى  ةشى مة سدا بةكاردَي  
روة  دةرمووووووانى Immunc suppressive drugsى

%رى حاَ ة ووووةكا  35-30ركووووة بةِرَيوووو ةى ى Cyclosporineى
 دةطةَيتةوة 

   Calcium canalَ ى كا سيومدةرمانى داخةرى كةنا-ج
Blocker  وة  دةرموووووانىNifedipine=Adalat   كوووووة  وووووة

 ارةسووةركةدنى بووةرزى ثةسووتانى خوي وودا بووةكاردةهَي ةَي     
 %رى حاَ ة ةكا  دةطةَيتةوة 30-25كة ِرَي ةى ى

ركووووة وة  هيؤركووووةرة يووووا    Barbituratesدةرمووووانى ى-د
 خةو َيخةرة بةكاردَي  

طةىَل جار اةم دةرمانانة بة بةكارهَي انيا  بوة  وةننا ناب وة    
هؤى طةورةبوونى ثوو  بوةبَى هؤكوارى زةبوةة جَيطةييوةكا       

 اةم طةورةبوونانةى ثوو  ثَيكنا ةيةكى ِريشاَ يى هةية 

زانيووواريى دةربوووارةى بوووةكارهَي انى دةرموووا ك مَيووو ووى     
 جوار  بةكارهَي انيا  يارمة ى دةر  بؤ دةست يشانكةد  طوةىلَ 

طووةورةبوونى ثوووو  واى  َيوودَي  هووةموو طة لووة ى وواجرى ددا   
دادةثؤشووووووووَي   يكةدنووووووووةوةى ثوووووووووو  بةنةشووووووووتةرطةريى    

راووةم كَيشووةية واةدةكوووا  بووةةم طووةىَل جوووار     gingivectomyى
طةورةبوونةكووة سووةرهةَ دةدا ةوة  ميكوواني مى  ووةواوى طووةة     

رى ثووووو  بوووةهؤى بوووةكارهَي انى hyperplasiaبةخانووةبوو  ى 
 مانةوة بؤ نةخؤشية جياجياكا  بة  ةواويى نةزانةاوة دةر

اةوةى كة ااشكةاية اةوةية زيودة زي دةثاَ وةى هؤرموؤنى    
اةندر ج  هؤكارَيكى سةرةكيية بؤ طةة بةخانةبوونى ثوو  

   ,Cyclosporineبةهؤى اةم دةرمانانةوة:
Nifedipine  هةروةهاphenytoin   

 ةشوودا  ةوانةيووة   اووةم دةرمانانووة يووا  زي دةثاَ ووة يووا   ووة     
كاريطةرييةكى كةم  ا كى  ةهةيى  ةسةر خانوةكا  هوةبَي    

ربة ايبووة ى  ةسووةر دايكةخانووة ِريشوواَ ييةكانى   Cytotoxicى
ثوو   جابؤية ِرَيطة خؤشكةرة بوؤ ز ر بووونى  موارةى زَيودة     
 ووووا كى دايكووووة خانووووة ريشوووواَ ييةكا  طووووةورةبوونى ثوووووكى   

 هؤنةزانةاو:
Ldiopathic Gingival Enlargement  

هةنوووووودَيك نووووووةخؤي طووووووةورةبوونى ثووووووووكيى طشووووووتى   
 َيدةردةكووووووةوَي  كووووووة ثَيكنا ةكووووووةى ِريشوووووواَ يىية  ثوووووووو  

ااسايى كة ثةموةيى   ِرةنطةكةى زةردباو ةة  ة ِرةنطى ثووكى
 رية  Pinkى

اةطوةر هؤكوارى نواودةمك دةرةوةى دةم بوةرثة  نوةبوو       
 ةوطووووةورة بوونةكوووووة  اوووووةوا هؤكوووووارى هوووووؤ نوووووةزانةاوو بوووووة  

 ثةيوةنديدار دادةنةَي  
 طةورةبوونى ثووكى خيَزانيى:

Familial Gingival Enlargement  
 ووةباريى طووةورةبوونى ثووووكى خَي انيووى ثَيووى دةو ةَيوو : 

 بارى كؤَ ة ِريشاَ يى ثووكى بآلو 
ر  اةموووووووووة Diffuse gingival fibromatosisى

اةوةدةطةيووةنَي  كووة اووةو نةخؤشووانة بووة ِرَيطووةى بؤموواوةيى       
ر  بووووووووؤ طةشووووووووةكةدنى بووووووووة ستةرةشووووووووانةكا  وة    ووووووووةبا

وةةمدانةوةيوووووة  بوووووؤ زةبةَيكوووووى كوووووةم  شوووووانةكانى ثووووووو   
 وووِةوثتةوو دةبووو    ةهةنووودَيك نةخؤشووودا ِرووى شوووانة طوووةة     
دروستبووةكا   ةوانةية طؤِرانكارييةكى بةطةآ بووو  ثةيودا   
بكوووووا   بوووووةهؤى اةسوووووتووربوونى ِرووثؤشوووووة شوووووانة طوووووةة   
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 بةكفا يتووةكانةوة 
 كانى ثةيوةنديدار بة طةورةبوونى ثووكةوة: كؤنيشانة

Syndromes Ass with Gigival Enlargement  
 يسووووووووتةية   ووووووووةو كؤنيشوووووووووانانةى كووووووووة سووووووووويقة ى    

 ثةيوةنديداريا  هةية 
طووووووووؤر ثيييييييير*طووووووووةورةبوونى ثووووووووووكى كؤنيشووووووووانى ِرو

 ر:Rutherfordى
طووووؤِررا   ووووة شووووَيوازى ددا  دةركةدنوووودا  دزَيووووويى  ووووة     

 ر Corneal dystrophyدا ىطةشةكةدنى  ي ى ِرووثؤش
*طووووووةورةبوونى ثووووووووكى كؤنيشووووووانى ِرة بوووووووو: كووووووةم  

  hypopigmentationبةِرةنطبوو   
ر  كةم ثَيستيى ىكةم Micro ophthalmos اوبضوكيى ى

ر  خووواوك oligodermiaدروسوووتبوونى ِروو ثؤشوووى ثَيسووو  ى 
 رAthetosisخليضكى جووَ ة ى

ووى ريووا  كؤنيشووانى رِ Robinow*كؤنيشووانى ِر بي ووؤ ى 
ر: طوووةورةبوونى  Fetal face Syndromeكؤرثة ةيوووةيى ى

 ثوو   ِروو شَيوةى كؤرثة ةية 
 Papillon –Lefevre يقيظووة ى-*كؤنيشووانى ثوواثيلؤ  

syndrome:ر 
 طة بةكفا ي بوونى بةرى دةس ك ب ى ثآ

 ر  Hyperkeratosis palmoplantarisى
داِرموووووووووووووووووانى شوووووووووووووووووانةكانى دةوروبوووووووووووووووووةرى ددا    

  رPeriodontoclasiaى
 Sturge-Weberوَيبووووووةرى -*كؤنيشووووووانى سووووووتورج 

syndrome:ر 
   angiomatosis وو ووووووووووووووة طموووووووووووووووىل مَيشووووووووووووووكك ِروو

Encephalofacial    
 ر gingivalangioma وو ة طمؤىل ثوو  ى
 ر:Cawdens Syndrome*كؤنيشانى كاود  ى

 Generalizedطؤثلووووووووووة طمؤَ ووووووووووة طشووووووووووتيةكا  

Papillomatosis  
  باند  -*كؤنيشانى زميفما 

                                                          (Zimmerman-
Laband Syndrome )  

ريشاَ ة طموؤىل ثوو   كوةموكوِرى  وة دروسوتبوونى طووآ        
  وو ك اَيسك  طةورةبوونى جطةرك سثأل 

(hepatosp lenomegaly)  
 ر Murray-puretic-Drescher*كؤنيشانى ى

  وووووووةندي  طموووووووؤىل ريشووووووواَ ة طموووووووؤىل ثووووووووو   ةطوووووووةى 
 رMultiple fibromaِريشاَ يى ى

 ر:Episteins pearl*مةوارى اَيثستيا ى
اوووةم مةوارييوووة ثَيوووى دةو ةَيووو  كيسوووى  ووووَيى ددانيوووى      

 كؤرثةى  ازة  ة دايك بوو 
Dental lamina cyst  هووةروةها ثَيووى دةَ ووَي  كةَيضووكةى

ر  اةمووة  ووة نَيوووا  كؤرثووةى  ووازة  ووة Bohn’s noduleبووؤه  ى
بووووو يوووا  شوووفةخؤرةكاندا كوووة وة  طةَيضوووكة  ةسوووةر    دايوووك 

شووةويلطةى ناودةموودا بةديوودةكةَي   اووةو طةَيضووكةية بةيتيووة   
 ةكيس ىثؤر رَيك كة  ة  وويى ددانةوة سةرى هةَ داوة  اةم 

ركيسووةيةكة ثووِةة  ووة كفا وو  كووة Episteins pearlمةوارييووةى
 ةسووةر بووةرزايى هيلووى ناوةنوودى مة شوووو دروسوو  دةبَيوو      

ربؤ اةم بارة بامسا  كةد Pearl Episteinsية اةم ناوة ىجابؤ
 رMisnomerناوَيكة  ةجَيى خؤيدا نية ى
 : Wegeners granulom atosis*دةنكؤلَة طمؤلَةى ويَطنيَر 

اووةم نةخؤشووية هووؤ نووةزانةاوة كووة كؤاةنوودامى  وو ووةكا      
طور يلةك كؤاةندامى هةناسة دةطةَيتوةوة   ةوانةيوة  وة هوةر     

ووبدا   اةم نةخؤشيية  ؤزَيك  ة نَيةيي ةدا ثو    ةمةنَيكدا ِر
سووةر هةَ وودةدا   بووةز ريى ثوووو  دةطةَيتووةوة  وة اووةم ثوووو   
طة  ةوةيووة سوويقة ة كلي يكيووى سووةرةكيى اووةم نةخؤشووييةية  
وة  طوووووةورةبوو   زام دروسوووووتبوو ك بةي وووووى دةنكؤَ وووووةيى  

granular lesion   
 Treatment of gingivalضارةسةركردنى طةورةبوونى ثووك 

Enlargement  
 ارةسةركةدنى طةورةبوونى ثوو  بةطشتى بوة  بةدنوى   
زةبووووووةة جَيطةيىيووووووةكا  دةبَيوووووو   هؤكووووووارة كؤاةنداميووووووة     
ىطشتييةركا  كة ِرَيخؤشكةربوو  بوؤ اوةم ثووو  طةورةبوونوة     
ثَيويسووووتة ِرَيووووك اةَيوووو ك  ارةسووووةرى بووووؤ بد زرَيتووووةوة       

بوووووؤ   َيكةدنووووةوةى ثوووووو  بوووووة نةشووووتةرطةريى ياريوووودةدةرة    
كةمكةدنووةوةى اةسووتوريى ثوووو   سووةرهةَ دانةوة طووةىَل جووار   
بةديدةكةَي   ةو نةخؤشانةى دةرما  بةكاردةهَي   هةروةها 
 ةونةخؤشووانةى  ووة بووواريى طووةورةبوونى ثووووكى خَي انيوووا      
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دأل مةَلبةندى ثاَلنانى خوَينة بؤ هةموو بةشةكانى لةش. 
ئةم خوَينة بةكؤمةَلة لولةيةكدد  درِوو   كدة ثَييداة دروَتَيد      

. و ئدددةو ثةندددكانةش كدددة دركةوَيكدددة  arteriesخوَينبدددةِركاة 
ثَيددى دروَتَيدد  ثةنددكانى خددوَي     نددةِ ديددو ِى ئددةم لو نددة    

Blood pressure:و بةندر بةدوو هؤكاِى نةِركيةور ، 
 يةكةميان: هيَزء تواناى ثالَنانى دأل

 دووةميان: برِى تةسكىء تواناى كشانى خويَنبةرةكان
 80لةندددةِ 120ئاندددكى ئاندددايى ثةندددكانى خدددوَي  بدددة 

  د درنتَي ، كة يةكةمياة لة ئةجنامى طتذبوونى دَلدةور ثةيدد  
ي Systolic blood pressureدربَيددد ي ثَيدددى دروَتَيددد    

دوورميددداة كدددة لدددة ئدددةجنامى خاوبووندددةورى دَلدددةور ثةيدددد        
، diastolic blood pressureدربَيددد ي ثدددتى دروَتَيددد   

درذمَيتَي  و َة ملمد  ييدور     mmHgهةِدوو ذماِركةش بة 
بةهؤى ئةورى كة ئةو ئامَيترى ثةندكانةكةى ثدت درثَيوَِيد     

َيكى ثددتو لددة ييددور ثَيدد  هدداَور. ئئةطددةِ  ددى ئَي ددكا   لددة نددكون
 ئامَيتى ديكةى زؤِ يياو ز هاَؤَة كايةور(.

 كةى ثةستانى خويَن بةبةرز دادةنريَت؟
بددة  99\159َددا  90\140ثةنددكانى خددوَي  لددةنَيو ة   -

ثةندددددكانى مدددددام ناورندددددد د درنتَيددددد ي َاِ دريدددددة  ئةماندددددة  
ى ئةطدددةِ ثَيوي دددكياة بدددةورِطتَنى درِمددداة هةيدددة بةَايبدددةَ 

َووشدددددددددددى نةخؤشددددددددددديةكانى دألي لولدددددددددددة خوَيندددددددددددةكاة   
cardiovascular    يددا نددةككةى درمدداخىStroke   يددا نددن ة

 بووة،  andinaكؤذآ 
زيداَت بدوو ئدةور     100\160بةآلم ئةطدةِ ثةندكانةكة لدة    

بةبدددةِز د درنتَيددد  ثَيوي دددكة ئدددةو كةندددة لدددةذَيت  ددداودَيتى    
 ثزيشكد  بَي ي بةبةِدرو مى  اِرنةِ ورِب تَي .

 روودةدات تةنها يةكيَك لةو دوو ذمارةية بةرزبيَتةوة؟
بددةَلت يدداِى و  هةيددة َددةنكا ذماِركددةى نددةِرور ئو َددة    -

ثةنددددكانى طتذكدددداِى( بددددةِز دربَيكددددةورو خددددو ِرور ئو َددددة      
ملدد  75\180ثةنددكانى خاوكدداِى( نددزم دربَيدد  بددؤ  ونددة      

ييور. يا بةثَيضةو نةور خو ِرور بةِز دربَي ي ندةِرور كدةم   
 مل  ييور.102\140ر  دربَي  و
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 90ئةطةر ثةستانى خاوبونةوة واتة ذيَرةوة طةيشتبووة 
 بةبةرز دادةنريَت؟

زؤَِيد  لددة ثزيشدكاة ئددةو ذماِريدةش بةبددةِز د درنددَي ي    -
. بدةهؤى ثَيدد نى   83يدا   80هةوأل دردرة نزمى بكةندةور بدؤ   

درِمانةور بةَايبةَى لةو كةنانةى كدة نةخؤشدى شدةكتر يدا     
 ةية.نةخؤشى ديكةياة ه

 نيشانةكانى بةرزة ثةستانى خويَن ضني؟
لةِ نكيد  مةَتنى نةِركى بةِزر ثةنكاة ئةورية كدة  -

لة حاَلةَةكانى بدةِزر ثةندكانى خدوَي  د  نيشدانةى دياِيداة      
بةكةنةكةور درِناكدةوَي ، َدا كَيشدةيةكى لدةثتو بدؤ كةندةكة       
درنَيكددةور ور  نددن ةكوذآ، يددا حاَلةَددةكانى دى بددةآلم لددةو      

كدددددددددددددة باِ ندددددددددددددةى 
ثةنددكانةكة بةبددةِزى 
َددددددةو و دردرنتَيدددددد   
كةندددددددةكة هةنددددددد  
بةنةِيةشددددةو خددددةو 
بؤهددداَ ي هيءكددددىي  
ق ددددة ََيكددددةَلكتدةي  
شدددَلةذ ندة دركدددا ي  
هةنددددددددددددَي  يددددددددددداِ  
بوِ نددددددددددددددددددددددددةورش 
ِوودرد  ، هددةِورها 
َِيشددددددكةو ثَيشدددددددكة  
كتدنددى بيددنو، بددونى 
خدددددوَي  لدددددة ميدددددزد ، 
خدددددددوَي  بدددددددةِبوونى 
لددددددددوو ، ندددددددداِوَيكى   
لَيدددددد نى دأل، زيكدددددة  

ة طدددددوآد ،  زيددددد  لددددد  
 ثةككةوَنى دأل، 

ئايااا ثاايَو ئااةوةى  
ماار ت توو ااى بااةرزة  
ثةسااتان بيَاات هااي    
بةرزبوونةوةيااااااةكى 
ثةساااتان لاااةوةثيَو  

 روودةدات؟
لددددددة زؤِ كةنددددددد  بددددددؤ ماوريددددددة  ثةنددددددكانى خددددددوَي    -

ور درطاَدددة 120بةِزدربَيكدددةور بةِ دريدددة  كدددة ندددةِرور لدددة  
يدددددا  89ور درطاَدددددة 80ي يدددددا ذَيدددددترور لدددددة 139نزيكدددددةى 
اة ثَيكددةور، لددة ل دديؤلؤذىد  ئةمددة ثددتى دروَتَيدد  هددةِدوكي

كدددة ئدددةورش   Pre- hypertensionثدددَية بدددةِزر ثةندددكاة   
هةن اوَيكى دياِر بةِرو َوشبونى بةِزر ثةندكاة ئةطةِ دى   
لددددة هةندددددَي  كةنددددد  بددددؤ  ددددةند ندددداَلَي  لددددةم مةود يددددةد        
درمَينَيكةور، و  باش ر متؤظ كة ز نى َوشى ئةم حاَلةَة بدور  

شددانى ثزيشدد  بددد   بددؤ ئددةورى لددة مةود يددةكى زوو خدؤى ثي 
 ئانايىد  ثةنكانةكةى بكَيَلَيكةور!

جطة لة فاكتةرةكانى دألء لولة خويَنةكان ئاياا هاي    
هؤكاريَكى ديكاة  
هةن كة كاار باؤ   
بةرزبونااااااةوةى 
ثةسااتانى خااويَن 

 بكةن؟
بدددددةَلت طدددددةلَي  -

هؤكدداِى ديكددة هددةة  
كددددددددة ئددددددددةو كدددددددداِر 
يتبدددددةيت دركدددددةة  

 لةو نة.
 بددددددتوى خددددددوَي -

 لةلةشد .
بددددتوى ئدددداو لددددة  -
 لةشد .
بدددددددددددددددددددددددددددداِر -

نائانددددددددددددددداييةكانى 
 طوِ يلة

كؤئةندددددددددددد مى -
درمدددددددددداِي بدددددددددداِى  

 درِونى كةنةكة
ئاندددددددددددددددددددددكى -

هؤِموندددددددددددددددددددددددددددددددة 
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 هةمة ةشنةكانى لةش 
 ي ةِركَيشاة-
 بؤ ماور-
يؤِى خؤِ   بةَايبةَى ئةو خؤِكاندةى بدتوى خوَييداة    -
 زؤِر
 بةكاِهَينانى هةندَي  درِماةي مادرى كيميايى-
 ةهةِدوو يؤِركةيةورشةكتر ب-
 ورِطتَنى درِمانى دذر نكثتوى لة ذند -
 كةم ورِزشكتدة-
 بوونى هةندَي  نةخؤشى ور :-
 كؤ نيشانةى شيبونةورى خوَي  ميزى -أ

hemolytic- uremic syndrome 
 بةِيشاَلبوونى ثتؤَينى كةلَينى ثش  ثتيكؤة-ب

Retroperitoneal fibrosis 
 لةِلةِرى هينؤض-ج

Henochs purpura 
 ورِرمى ولي -د

Wilmi tumour 
 كَية زؤِى ياة قةَلةوى-ه

Overweight or obese 
 خوطتى بةخو ِدنةورى مادر ككوليةكانةور-ز
 ِرقبوونى خوَينبةِركاة-ج

Artherosclerosis  
 ئايا بةردةوام ثةستانى خويَن لة كةسيَكدا ضةسثاوة؟

نددةخَيت، بدددةِدرو م ثةنددكانى خدددوَي  لددة طؤِ ند يدددة بدددؤ    -
ونة لة بةيانياند  بةِزري لة ئَيو ِ ند  نزمة، ي لة ئدةجنامى   

دَلةِو وكت يا ثةنكانةكانى ذياند  بةِزدربَيكدةورو درطؤِوَيد ،   
متؤظ لةكاَى نةِد نى ثزيشدكد  بدؤ ز نيندى بداِى ثةندكانى      
خوَينى، يا دَلى، بةَايبةَى بؤ يةكةم ياِ درَتندَي  لدةورى   

ة كدةمَي  لةِ ندكى بدةِزَت    بةِزبَي ، بؤية لةو حاَلةَةد  ثلةكد 
 درِدر َي .

 3-2هددددةِ لةبةِئةورشددددة ثزيشدددد  د و ى َ  دركاَددددةور    
( كاَدممَيتى لدة   24ياِى دى نةِى بد َدةور يدا  داودَيتى ئ   

نةخؤشخانة بؤ درنونَي ، ئةطةِ هةنكى بةبةِزييةكى ديداِ  
كتد، هةِورها لةطةأل هةَلكشانى َةمةنيشد  ثةنكانى خوَي  

بةَى ثةنكانى نةِوو. لةبةِئةور دربَي  بةِزدربَيكةور بةَاي
 ددداورِوآى بةِزبووندددةورى ثةندددكانى خدددوَي  لدددة كةندددَيكى    

 حةلكا ناَلى بكتَي  لة او نى ناَلَيكد .

ئةو مةترسيانة ضني كة لاة باةرزة ثةساتانى خويَناةوة     
 ثةيدا دةبن؟

مددتؤظ ئةطددةِ لددةذَيت  دداودَيتى ثزيشددكد  درِمددانى دذر    -
 ي بةشددَيوريةكى َِيكوثَيدد  بددةِزر ثةنددكانى خددوَينى ورِطددت 

خدو ِدى، ئددةو  زؤِ دوِدركةوَيكددةور لددةو بدداِر نائاندداييانةى  
لَيدددددورى ثةيدددددد  دربددددد ،  دددددونكة ئدددددةو درِماناندددددة ئةطدددددةِ      
بةشددَيوريةكى َِيكوثَيدد  ورِطددس ة ثةنددكانى خددوَي  بةبددةِزى  

 ناهَيَلنةور.
بةآلم ئدةو كةندانةى  دونة  ى ثزيشد ، يدا ورِندةطتَنى       

اِنددةهَينانى، يددا بةشددَيوريةكى ناَِيدد     درِمدداة، يددا بدداش بةك  
بدددددةكاِهَينانياة ثدددددةيترو دركدددددا ، يدددددا بةَدددددةو وى خؤيددددداة  
لددةِ مؤش دركددةة ئددةو  ئددةو مةَتندديانةى ِويدداة َددت دركددةة  

 زؤِة لةو نة:
: بتيكيددددة لددددة ثضددددتو ندنى  Stroke*نددددةككةى درمدددداخى  

هةندَي  لة مولولة خوَيندةكانى درمدا ي بةِزبوندةورى خدوَي      
haemorrhage  مةينى خوَي  لة درماخد  ياblood clot  

 Atherosclerosis*ِرقبوونى خوَينبةِركاة: 
 بتيكية لة َةنكبوونةورى خوَينبةِركاة

 Heark attack*نؤبةى دأل 
 Heark failure*ثةككةوَنى دأل 

بتيكية لة كةمبووندةورى َو نداى ثدةَلنانى خدوَي  لة يدةة      
 دَلةور.

 Kidney failure*ثةككةوَنى طوِ يلةكاة 
 Eye damage*ََيكضوة يا ثةككةوَنى  او 
 Aneurysm*زؤِ كشانى خوَينبةِركاة 

بتيكية لدة مةَتندى كشدانى شداخوَينبةِ لدة ندنة يدا لدة         
 نكد ، كة  و ز دربَي ي ِورن ة بشثضتوَي .

هةنديَك جار وو ةى يةكةمى يا سةرةتايىء دوةمى بؤ 
 ؟جؤرى بةرزة ثةستانى خويَن باس دةكريَت، ئةوة ضية

لة زؤِبةى ككَيبدة ل ديؤلؤذييةكاند  وشدةى ندةِرَايى     -
Primary     بددةو يددؤِر بددةِزر ثةنددكانةى خددوَي  دروَتَيدد  كددة

%ى حاَلةَةكانى بةِزر 90هؤكاِركةى ناز نتَي ي ئةورش بة 
 ثةنكانى خوَي  مةزرندر دركتَي .

%ى 10(يدددددة بددددددة  Secondaryو شدددددَيورى دوورمدددددى ئ  
ديداِة ور  لةندةِرور   حاَلةَةكانى دى دروَتَي  كة هؤكداِى  



 28زانستى سةردةم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  بةرزة ثةستانى خويَن

 51 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ئاماذرماة ثَيد ة.
ضااااؤن بااااةرزة  
ثةسااتانى خااويَن   

 دابةزيَنني؟
زؤِ َِي دددا هةيدددة  -

بددؤ د بةز ندددنى بددةِزر   
ثةنددددددددكانى خدددددددددوَي   

 لةو نة:
*كةمكتدنددددددةورى 

 كَيشى لةش
*ورندددددددددددددكاندنى 

 ي ةِركَيشاة
*نةخو ِدندددددةورى 
مدددادر ككوليددددةكاة يددددا  

 كةمكتدنةورياة 
و كةنانةى كَيشةياة *طؤِوينى باِى ذياة: بةَايبةَى ئة

لة كاِيداة لةذَين دةى كداِ، يدا لةطدةأل هداوِوآ، يدا خَيز نياندد          
هةية، طؤِ نكاِى بةنةِ ئةو حاَلةَانةد  زؤِ نودى هةية بؤ 

 د بةز ندنى ثةنكانى خوَي .
 *ورِزشكتدنى َِيكوثَي  بت هةنككتدة بةهيءكى.

 *كةمكتدنةورى خوآ لة خؤِ كد .
ة َةمددةَلىي ن دددكى ور   * ددا كى بددةِدرو مي خونةد ندد   

 بةثت ِؤيشنت، مةلةكتدة،
ئايا كرِينى ئاميَرى ثةستان ثيَوء بةكارهيَنانى لة مالَةوة 

 با ة؟
بةثلدددةى يةكدددةم بدددؤ ئدددةو كةندددانةى لدددة  دددووة بدددؤ ى    -

ثزيش ي نةخؤشدخانة درَتند ي بدةور ثةندكانةكةياة زيداَت      
 بةِزدربَيكةور، بةكاِهَينانى ئةو ئامَيتر لدة ماَلدةور بةباشدىي   
ثاش لَيتبدوونى َدةو و كداَِيكى باشدة  دونكة مدتؤظ لدة مداَلى         
خؤييددد  ئددةو َتنددة زؤِرى لددة نةخؤشددخانةو ثزيشدد  نيددةو       
بةثلةى دورمية ئةو كةنانةى ماَلياة دوِري هةموو كاََيد   
ندداَو ن  نددةِد نى ثزيشدد ي نةخؤشددخانة بكددةة، يددا كاَيدداة    

 كةمة، بؤ ئةو نةش زؤِباشة.

ي دددة لدددة هدددةموو    
كدددددة  ئةماندددددة، مدددددتؤظ   

بدددددددددةِزر ثةندددددددددكانى  
خوَينى هةية هةلكاندة  
بز نَيدددددددددددد  بدددددددددددداِى  
ثةنددددددددكانى خددددددددوَي    
 دددةندر، بدددةآلم بددددةبت   
ئدددددددددددةورى بيكدددددددددددا   
 بةمةِ قي دَلةِو وكت.

ئةو ثةساتانة ضاؤن   
 ثةيدا دةبيَت؟

ئةطدددددددددددددددددددددددددددةِ -
بةشددددَيوريةكى نددددادر  
ورآلم بدرينددددددددددددددددددةور  

دأل  -درَلددددددددددددددددددددددددَيو:
بةشدَيوريةكى َِيكوثَيدد  بددةهؤى شداخوَينبةِرور درنسَيدد  بددؤ   

وو بةشةكانى لدةش، و َدة هةَلدد ةي ثاَلندانى ئدةم خوَيندة       هةم
لة يدددةة دَلدددةور دربَيددد ، ئةطدددةِ ئدددةو خوَينبةِ ندددةى ثيايدددد     
درِو   لت و ةي ندةِم بدووةي َو نداى كشداندنياة بداش بدوو       
ئةو  خوَي  بةباشدىي بدت ثةندكاة بةناوياندد  درِو  ، بدةآلم      

اند ، ئدةو   ئةطةِ هةِ ِرقبونَي  لةديو ِى خوَينبةِركاند  ِوي
َو ندداى كشدداندنى ئددةو خوَينبةِ نددة كددةم دربنددةور، يددا هددةِ       
َةن  بوورورية  لةهدةِ خوَينبةَِيكدد و لدة بدةِ هدةِ هؤيدة        

  ِووى د بَيددد  ئدددةو  ثةندددكانى خدددوَي  بةِزدركاَدددةور،    بَيددد
هةِور   نكيكى ئاو، زؤِ بةِنةدِ  بوورورو  ندكيكةكة لدة   

ت بورور ئاوركدة زؤِ  هيض شوَينَيكد  نةطس بوو، يا َةند  ندةك  
بةباشدددى بةناوياندددد  درِو   بدددت ئدددةورى ثةندددكاة دِونددد    
بكا  بةآلم ئةطةِ طدوذمى بةِد ندةورى ئاوركدة زؤِ زيدادكت و     
َةنددد  بووندددةور يدددا طدددتَ  لةهدددةِ شدددوَينَيكى  ندددكيكةكةد    
ِووىددد  يددا ثةجنددةى خت يددة نددةِ ئددةو  ثةنددكانى هةَلددد نى      

ِ ديدددو ِى ئاوركدددة زيددداد دربَيددد ي ثةندددكانية درخاَدددة ندددة 
  نكيكةكة.

ئةو حاَلةَانةى َتية كة ئاماذرمداة ثدت كدتدة بةوشدةى     
ئدورمددى( ناومدداة بددتدة، هؤكدداِى ديكددةة لددة بةِزبونددةورى       

 ثةنكانى خوَيند .
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ئةو ليَنؤرِينانة ضني كة دةبيَت بؤ زانينى ثةستانى خويَن 
 لة تاقيطةدا بكريَن؟

زؤِبةى ياِ ثزيشد  ندةخؤش درنَيتَيد  بدؤ َاقي دة بدؤ       -
ئةورى ئةم لَينؤِوينانةى خدو ِرور بكدا  لدةكاَى هةندككتدة     

 بةبةِزبوونةورى ثةنكانى خوَيند .
*لَينؤِوينى خوَي ي ميز بؤ ز نينى بتوى ثتؤَو لدة خدوَي    

 يا لة ميزد 
*لَيندددؤِوينى خدددوَي  بدددؤ ئدددةورى بز نتَيددد  طوِ ددديلةكاة      
بةباشدددى كددداِ دركدددةة يددداة ندددان هدددةِورها بدددؤ ز نيندددى ِ درى  

 ي شةكت لة خوَيند .كؤلي  ؤأل
 (ECG*هَيَلكاِى طتَنى دأل ئ

ثزيش  بةهؤى ئةجنامةكانى ئدةم لَينؤِويناندةور درز نَيد     
كددة ئايددا بددةِزر ثةنددكانةكة لددة ئددةجنامى بدداش كاِنددةكتدنى      
طوِ يلةكاة يا كاِى دأل، يا بةِزبوونةورى شةكت، يا بوونى 

 كؤلي  ؤَلى زؤِ لةخوَيند  دِون  بور ياة نان
ويستة هةموو كةسيَك ليَنؤرِينى ثةساتانى خاويَنى   ئايا ثيَ
 بكات؟
زؤِباشة ئةطةِ متؤظى ئانايىي طةنج خؤى ِ بكَينَيد   -

ندداأل ياَِيكددد  لَينددؤِوينَيكى ثةنددكانى خددؤى    5-3لددةنَيو ة 
بكددا ، بددؤ متؤظددى بةَةمددةنية كددة هدديض نيشددانةيةكى بددةِزر  
ثةنددكانى نيددة، و باشددة ندداَلى ياَِيدد  يددا دويدداِ ئددةم كدداِر      

 ،ي ئةو نددةش كددة ثةنددكانى خوَينيدداة ثَيددو وري بؤيدداة     بكددا
د يدددة و باشدددة  89\139بدددؤ  85\130درِكدددةوَور لدددةنَيو ة 

لةماورى كوَِد  ئةو لَينؤِوينة بكةة. ئةو نةش كة لدةو ثلةيدة   
 زياَتة هةلكانة ثَيوي كياة بةطتَنى ثةنكانى خوَينيانة.

ضى بكةم بؤ ئةوةى خؤم لة باةرزة ثةساتانى خاويَن    
 ؟بثاريَزم
لةثَية هدةموو كتد َِيكدد  ثَيوي دكة بز نيد  ئةطدةِ      -1-

كَيش  زؤِر، د يببةزَينَي ، هةندَي  ياِ بةَةنكا د بةز ندنى 
كددَية خددؤى لددة خؤىددد  َاكددة  اِرنددةِر َةنانددة  بددؤ ئددةو      
كةندددانةش كدددة بةَونددددى َووشدددى بدددةِزر ثةندددكانى خدددوَي    

 بووة.
ورِزش ور  بامساة كتد بؤ هدةموو متؤظَيد  طتن دة،    -2

ِزشكتدنى َِيكوثَي  ِؤذ ندة ياِمةَيددرَِيكى زؤِباشدة بدؤ     ور

 دووِكةوَنةور لةبةِزر ثةنكانى خوَي ي  اِرنةِيشى.
د بةز نددددددنى خدددددوآي  دددددةوِى لدددددة خؤِ كدددددد ، زؤِ   -3

ثَيوي كة متؤظ هةوأل بد   خؤِ كى ثتو خوآ نةخو  ي لَىى 
دوِبكةوَيكددةور، هددةِورها  ددةوِى هؤكدداَِيكى طتن ددى بددةِزر  

نددة هددةِورها دوِكةوَنددةور لددةو ندداةي كدداِى      ثةنددكانى خوَي
 هةويت نةى نؤدرياة َى دركتَي ،

 زيادكتدنى خؤِ كى ثتو لة ميوري نةوزر.-4
 خو ِدنى ئةو خؤِ كانةى ِيشاَلياة زؤِر.-5
دوِكةوَنددددةور لددددة دَلددددةِو وكتي بسكتدنددددةورى زؤِي  -6

 غةمي خةلة ي لَيكد نةوري ثةنكانةكانى.
 خاوكتدنةورى يةنكة. هةوَلد ة لةكاَى ثشوود  بؤ-7

ئايا دةرمان كةلَكى هةياة باؤ دابةزانادنى ثةساتانى     
 خويَن؟
بدددةَلت ئدددةو درِماناندددةى ئَي دددكا هدددةة هدددةِ هدددةمووياة    -

طددةوِرَتي  ِؤَليدداة هةيددة لددة د بةز ندددنى ثةنددكانى خوَينددد     
ئةطددةِ بةشددَيوريةكى َِيكوثَيدد ي لددةذَيت  دداودَيتى ثزيشدد  د  

َددةنكا يددة  يددؤِ حددة    ورِطددس ة. لةزؤِبددةى يدداِد  ثزيشدد  
درنونَي  كة نةخؤش بيخو  ي دؤزركةشدى بدةثتى بدةِزى    
ثةندددكانةكة ديددداِى دركدددا ، لةطدددةأل ئةورشدددد  بدددؤ هةنددددَي     
حاَلددددة   ددددةند حددددةثَي  درنونددددَي ، ثَيوي ددددكة ندددددةخؤش      
بةباشددىي َِيكدددوثَيكى بدددةثتى َِينماييدددةكانى بيددداة خدددو  ،  

م متؤظ و  خو ِدنى ئةو حةثانة بةو شَيور َِيكوثَيكة بةِدرو 
َ  دركةة هةِوركو بةِزر ثةنكانيشى نةبَي  و يدة. ئامداجنى   
ئددةو حةثانددة د بةز ندددنى ثةنددكانى نددةِرورية بددؤ كددةم  لددة     

ملد    85مل  ييوري ثةنكانى ذَيدترورش بدؤ كدةم  لدة      140
ييور بؤ ئةو كةنانةش كة شةكترياة لةطةأل بةِزرثةندكانى  

هةيدددة، ئامددداجنى درِمانةكدددة د بةز نددددنى ثةندددكانى خوَينددد   
ملدد    80ملدد  ييددوري خو ِيشددةور بددؤ     130نددةِرورية بددؤ  

ييور،  ونكة بوونى شةكتر لةطةأل بةِزر ثةندكانى خوَيندد    
ئةطدددةِ  اِرندددةِى ثةندددكانةكة لةِ مؤشدددكت  زيدددانَيكى زؤِ  

 بةدألي لولة خوَينةكاة درطةيةنَي .
ثزيشااك بااؤ  بااةز رى ئااةو دةرمانانااة كامانااةن كااة

 نةخؤ يان ديارى دةكات؟
درِمانةكاة طدةلَي  يدؤِة، ثزيشد  بدةثتى حاَلةَدةكاة      -

خددؤى درز نَيدد   ددى بددؤ ديدداِى دركددا  ئةمانددةى خددو ِرور       
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هةندَيك  لدةو  
كؤمةَلدددددددددددددددددة 

 درِمانانة
-يةكةم

 وةسااتيَنةرى
ACE 

ACE 
inhibitors 

ئددددددددددددددددةم 
درِمانانددددددددددة 
كددددددددددددددددددددداِى 
دِوندددددددددددددد  

كددة ثددتى درَلددَي    بددوونى هؤِمؤنَيدد  لةلةشددد  درورنددكَينَي     
Angiotensinهؤِمدددؤنى ئةن َيوََين ددد   

2
، ئدددةم هؤِمؤندددة   

دربَيكددة هددؤى َةنددككتدنةورى لولددةكانى خددوَي ، لةبةِئددةور    
درِمانةكددة كدداِ دركددا  بددؤ لت و نكتدنددى لولددةكانى خددوَي ي     
كشدددداندنياة، لةبةِئددددةور نددددوِوى خددددوَي  ئانددددان  دربَيدددد ي 

ئدددددةورش  بةئاندددددانية لدددددة طوِ ددددديلةكانةور درثاَلَيوَِيددددد ،
كاِدركاَددة نددةِ كةمكتدنددةورو د بةز ندددنى ثةنددكانى خددوَي   
ئةطةِ ثزيش  هةنكى كتد كة يؤِى ثةندكانةكةى كةندةكة   
لةو نددة نيددة كددة بةئانددانى بددةدرِمانى ندداكاِ بَيكددة خددو ِرور    
ئةو  درِمانى ديكةى بؤ درنونَي  كدة لةطدةأل حاَلةَةكةىدد     

 ب وجنَي .
 وةساااااتيَنةرى كاااااارى ئةنطيَوتنساااااني  -دوةم

Angiotensin 
 Angiotensin- 11- receptorكددة ثدددتى دروَتَيددد   

antagonists 
كدداِى ئددةم كؤمةَلددة درِمانددةش هددةِور  ئددةورى ثَيشددوو     
و ية بةآلم لة بتَيكى ئدةورى كدة دِوندككتدنى ئةن َيوََين د      
بورندددكَينَي ، كاِركدددةى د درخدددا ، ئةمدددةش دربَيكدددة هدددؤى    

ِؤيشدكنى   كشاندنى لولةكانى خدوَي ي ياِمدةَى  داككتدنى   
خوَي  درد   بةناو لولةكاند ي بةورش ثةنكانى خوَي  دَيكة 

 خو ِرور.
 Beta- blockersبيَتا بلؤكةر -سيَيةم

ئددددةم كؤمةَلددددة درِمانددددة كدددداِى هؤِمددددؤنى ئددددةدِينالوي   
نةمثةنداويية درِمانددةكاة لةلةشددد  درورنددكَينَي ، ئةمددةش  

ياِمددددددددددددددددددددددةَى 
خاوبونددةورى دأل 
درد  ، 
لةبةِئةور لَيد نى 

هَيددددددددددددددو ش  زؤِ
دربَيكدددددددددددددددددةورو 
بدددددددددددددددددددددددددةورش 
ثةنددكانى خددوَي   

 د دربةزَي .
- دددددددددددو ِرم

ئددددددةلكا بلؤكدددددددةِ  
Alpha- blockers 

ئةم يؤِر درِمانانة ياِمةَى لولدةكانى خدوَي  دردرة بدؤ    
ئةورى خاو ببنةورو لت و ة بد ي ئةطدةِ لةطدةأل درِماندةكانى     
بَيكا بلؤكةِد  بةكاِهاَ  ئةو  كاِي ةِييدةكى زؤِيداة لةندةِ    

 هةموو يؤِر َِي تَي  لة نوِوى خوَيند  دربَي . بتدنى 
 داخةرى جؤطةى كالسيؤم-ثيَنجةم

Calcium- channel blockers 
ئةم يؤِر درِمانة طدمِى ماندولكةى خوَينبدةِركاة كدةم     
دركاَدددةورو دريددداة كشددددَين ي زؤِ َِي ددداى ديكدددة لةبددددةِدرم     
ِؤيشكنى خوَيند  ئاناة دركةة،و كةمَيكية ماندولكةكانى  

دركةندةورو بدةورش لَيدد نى دأل زؤِ كدةم دربَيكدةورو      دأل خاو 
 لة ئةجنامد  ثةنكانى خوَي  د دربةزَي .

 Diuretics ة ةم: ميز ثيَكةرةكان 
ئةم يؤِر درِمانانة ياِمةَى لدةش دردرة كدة لدة َِي داى     
طوِ يلةكانةور بتوَيكى زؤِ شلةو خوآ لدتوآ بدرندة درِرورو   

َونديية  لةَِي اى  لولة خوَينةكانية خاو بكةنةورو هةموو
نوِوى خوَيند   ببةة. طةلَي  يؤِ درِمانى ديكةش هةة كة 

 ئَيتر شوَينى بانكتدنياة نية.
ئااةو خؤراكانااة كامانااةن كااة ثيَويسااتة كةساايَك كااة 

 بةرزةثةستانى خويَنى هةبيَت بيخوات؟
لددة ِ نددكيد  ور  لةنددةِرور ئاماذرمدداة ثددت كددتد َددةنكا   -

ويى زؤِي  دددةوِياة ئدددةو خؤِ كاندددة زيددداة بةخشددد  كدددة خددد    
ََيد يددة، لةبةِئددةور بةطشددكى هددةموو خؤِ كَيدد  كددة ئددةو دوو    

 يؤِرياة ََيد  نةبوو ياة كةمياة ََيد بوو بت زيان .
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بددةكوَِى ئةمانددة هةندددَي  َِينمددايى خددؤِ كية كددة بددت       
 نودنو، 

*درَو نتَي  لدة بتَيكدى خدؤى هةنددَي  ندةوزر بدةكاِبَي        
 كة خؤياة خوَيى نتوشكياة ََيد ية.

*خوَيى لة  َيش  َ  نانيشدد  طدةِم بكتَيكدةورو هدةِطيز     
 خوَيى نةكتَي  بةوشكانةى لةطةأل  َيشكةكةشد  درخوَِي .

*ئددةو خؤِ كانددة َددوَِي  كددة لددة كاِطددةكاة لددة نددةِياة       
 نونيوة "بت خوَيى" و َة خوَيياة ثَيور نةكت ور.

ثاِ ة نةوزر ميور َوَِي   9-7*بة ى كةمةور ِؤذى 
 باشة.

ئددةم خؤِ كانددة بةكاِنةيددةة: طؤشدد ، كددةِر، ثددةنس،   *زؤِ
قددةغا ، كددتَي ، نددةَِوَيم لددة  َيشدد  لَينانيددد  ئددةو زريكانددة     

 -Poly دةوِى نداََيت    -بةكاِبكَين  كة ثَييداة دروَتَيد  لدتر   

unsaturated .ور  ِؤنى ِور ي ِؤنى زريكوة 
*زؤِبدددددةى خؤِ كدددددةكاة لدددددة نيشاندددددكة ثَيككددددداَ  ور    

 ، ثةَاَة، بتنج لةطةأل نةوزرو ميور.د نةوَيَلة نانى طةمن
ثاِ دددددة ماندددددى َتَيكدددددة بةِنامدددددةى    3-2*هةلكاندددددة 

خؤِ كدددةور بةَايبدددةَية يدددةكَي  لدددةو ثاِ دددانة لدددةو يدددؤِر     
 مانيانة بَي  كة زريكياة ََيد ية ور  مانى

Herring, mackerel, sardines, kippers, pilchard, 
salaman, tuna 

 بةآلم هى قوَو نةبَي .
زؤِ ئددداِرزوى طؤشدددك  كدددتد و باشدددة طؤشدددكى     *ئةطدددةِ

 باَلندر بَي  ور  متيش .
يدددداة ئةطددددةِ  
طؤشددددكى ئدددداذرأل  
بددوو بددت  ددةوِى 
بَيد ي بتوركةشددى  

 كةم بَي .
بدددةثتى ئدددةو 
بةِنامة خؤِ كية 
َؤكمةيددددة مددددتؤظ  
درَو نَيدددد  بددددتى 
كؤلي دددد ؤأل لددددة  
خوَينيددددددددددددددددددددددد  
د بدددددددددددددددددةزَينَي  
هدددددةِورها بدددددتوى  

د بدددةزَينَي ي لدددة  ِيشددداألي ظيكدددامو زؤِ بكدددا ي كَيشيشدددى   
ئةجناميشدددددد  ئةطدددددةِ بةِزرثةندددددكاة هدددددةبوو زؤِ بكَينَيكدددددة  
خددددو ِرور بدددددةثتى ئدددددةو دِوَدددددةى هةَليددددددرطتَي  "كدددددةم  

كددةم خددوَينى"ي "زؤِ نددةوزرو زؤِ ميددور" مددتؤظ      - ددةوِى
بةيتبددةيت كتدنددى ئددةو دوو دِوَددة درَو نَيدد  ثةنددكانى  

 مل  ييور و َة زؤِ ئانايى. 12نةِوى نزي  بكاَةور لة 
يَنمايى دةربارةى خواردنةوةى ماادة ئةلكهولياةكان   ر

 ضؤنة؟
خو ِدندةورى بددتوى زؤِى مددادر ئةلككوليددةكاة بةهددةموو  -

يؤِركانيددددددةور زيددددددانَيكى زؤِ بددددددةدألي لولددددددةكانى خددددددوَي  
درطةيددةنَي ي بةيددةكَي  لددة هؤكدداِر نددةِركيةكانى َوشددبونى  
بدددةِزر ثةندددكانى خدددوَي  د درنتَيددد ، بدددةآلم بدددةكاِهَينانياة      

 رى زؤِ كةم بت زيانة ور :بةشَيو
 Pint(يةكة كدة بتيكيدة لدة نيدو ثيند       2-1خو ِدنةورى ئ

بسر و َة نيدورى ثَيكَيد  ِؤذ ندة ندودى بدؤ ثاَِيزطداِيكتدنى       
 متؤظ هةية دذى َوشبونى نةخؤشيةكانى دأل.

 لة نت ثةِد خَي  شةِ ب 2يا 
 21ثَيوي ددكة هةِ ددؤنَي  بَيدد  ثيدداو لددة هةلكةيةكددد  لددة    

 14درى ئةلككوليدةكاة نةخو َدةور ذندية لدة     مدا  unitsيةكة 
 يةكة زياَت نةخو َةور.

 بؤضى هةنديَك كةس ر ذانة حةثى ئةسثرين دةخؤن؟
ورش دربَيددد  لدددةذَيت  ددداودَيتىي َِينمدددايى ثزيشددد  ةئددد-

د بَيدد ، ئةطددةِ  
بدددةبتوَيكى كدددةم 
حددددددددددددددددددددددةثى 
ئةندددددددددددددددثتي  
ِؤذ نددة خددوِ ،   
متؤظ لة مةينى 
خدددددددددددددددددددوَي ي 
دِوندد  بددونى 
كلددددددددددددددددددددددددددؤِ 
دوِدرخاَدددةور  

بةِئدددددددددددددةور لة
مدددددتؤظ بدددددةدوِ 
دربَيددددددد  لدددددددة  
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 نةككةى درما ي نؤبةى دأل(.
 بؤ ماوةى ضةند دةبيَت دةرمان وةربطرييَت؟

ئدةو كةندانةى بدةِزر ثةندكانى خوَينيداة هةيدة دربَيدد        -
بةدَِيم يى ذيانياةي بت دو كةوَ  حةثدةكانياة َدؤة. بدةآلم    

ناأل بةكاِهَينانى ئةو درِمانانةد   3ئةو كةنانةى لةماورى 
ةنكياة كتد َو نيويانة كؤن ؤَلى ثةنكانى خوَينياة بكةة ه

درَددو ن  بددةَِينمايى ثزيشدد  ِ ى ب ددتة، و لةطةَليددد  ورِزش  
دوِبكةونةور لدة ي ةِركَيشداةي خو ِدندةورى زؤِى     -بكةة

مةىي مادر ئةلككوليةكانى دى،ي نةوزرو ميوريةكى زؤِ لة 
ةدوِ خؤِ كياند  بدةكاِبكَين ي خؤيداة لدة  دةوِىي خدوَيى بد      

ب ددددتة، ئددددةو  درَددددو ن  بةيناوبددددةي  لَينددددؤِينى ثةنددددكانى      
خوَينيدداة بكددةة، ئةطددةِ كؤن ؤَلةكددة بددةو شددَيورية بددةِدرو م     
بوو، درَو ن  درِماة نةخؤنةور، بةآلم ئةطدةِ هةندكياة كدتد    
يدددداَِيكى دى ثةنددددكانى خددددوَي  بةِزدربَيكددددةور، ثَيوي ددددكة   

رندد  يدداَِيكى دى لددةذَيت  دداودَيتى ثزيشددكد  درِمانةكددة د  
ثت بكةنةور،ي ثزيش  خؤى بتوياِ درد   كام يؤِ درِمدانى  
بؤ بةكاِدرهَينَيكةوري ثَيوي   ناكدا  ندةخؤش دَلدةِو وكتى    
هددةبَي  درِبدداِرى طددؤِوينى حةثددةكانى كاََيدد  ثزيشدد  ئددةو      

 بتياِر درد  .

ئايا ئةو حةثانة هاي   
كاريطةرييااااااةكى 

 الوةكيان هةية؟
لددددددددددة ِ نددددددددددكيد   -

زؤِبةى خةَل  حةثدةكاة  
ةكاِدرهَي ي هةنددكياة بدد

بددددددددةهيض ناِرحةيدددددددددة   
ندددددددددددةكتدور، بدددددددددددةَلكو  
بةثَيضدددددددةو نةور ثددددددداش 
خدددددددو ِدنى حةثدددددددةكاة  
خؤياة بةكةنَيكى ندا   
ز نيددور  ددونكة زؤِبددةى   
يدداِ هدديض نيشددانةيةكى   
بددةِزر ثةنددكانياة ثَيددور   
ديددددداِ نامَينَيددددد  بدددددةآلم  
ئةطةِ َدؤ هدةِ حدةثَيكى    

تد دذى بةِزر ثةندكان  خدو ِدي هةندك  بةهدةِ طؤِ نَيد  كد      
 ثَيوي كة ثزيشكةكةى َ  ئاطاد ِ بكةيكةور بؤ  ونة:

ئةطةِ ِ نكةوخؤ ثاش خو ِدنى حةثةكاة هةنك  كدتد  
لةش  نوِ هةَل ةِ ور، ئةور ماناى و ية َدؤ هةندكد ِيةَي    
بددؤ ئدددةو درِماندددة هةيدددة ثَيوي دددكة ثزيشدددكةكةَى َ  ئاطددداد ِ  

 بكةي .
يا ئةطةِ نةِ  ثدتى يةشداو  داو  َِيشدكةو ثَيشدكةى      

تدي هةنددك  بةخو ندنددةورو نددةِطَيم خددو ِدة يددا نزيدد       كدد
بوِ نةور كتد بةَايبةَى بةيانياة كة لة خةو هةَلدرنكي  يدا  
هةِ كاََيكى دى كة ِ كشاوي ي درَةوَي  هةندكي ، ئةطدةِ   
ئةم نيشانانة زؤِ َوند بدووة ئدةور مانداى و يدة كدة حة دةكة       

د ِ ثةنكانى خدوَينى زؤِ د بةز نددور ثَيوي دكة ثزيشد  ئاطدا     
بكةيكددةور بددؤ ئددةورى دؤزركددةي  بددؤ كددةم بكاَددةور يددا بددؤ        

 ب ؤَِي .
زؤِبددةى درِمانددةكانى دذى بدددةِزر ثةنددكانى خددوَي  بدددؤ     
 اِرنددةِى زؤَِيدد  لددة نةخؤشدديةكانى دأل بددةكاِدَي ، بؤيددة      
ئةطددةِ ديدد  هددةماة درِمانةكددةى َددؤ بددؤ كةنددَيكى دىي بددؤ      

شدى  حاَلةََيكى ديكة بةكاِها ، نةِ  ندوِ ندةمَينَي ي َوو  
 دَلةِو وكت نةبي .
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ئايا كةسيَك بةرزةثةستانى خاويَنى هاةبيَت دةتوانيَات    
 ئؤتؤمؤبيل ليَبخوريت؟

بةِزرثةنددددكانى خددددوَي  ور  لددددةورثَية لَىددددى دو يدددد   -
هةندَي  نيشانةى هةية كة بةشَيكياة ثةيورندياة بةندةِطَيم  
خو ِدةي َِيشكةو ثَيشكةكتدنى  اورور هةية بةَايبدةَية  

نددددةى كةنددددةكة ورِى درطتَيدددد  هةندددددَي  ئةطددددةِ ئددددةو درِما
كاِي ةِى  وركى لةوباِريةور هةبوو، بؤية و باشة متؤظ كدة  
ئدددةو يدددؤِر نةخؤشددديةى هدددةبوو خدددؤى لدددة لَيخدددوِينى مددداور  

 دَِيمياناو شةقامى يةجناأل دوَِاَةور.
لدددة زؤَِيددد  لةوآلَدددة ئةوِوثييةكاندددد  ئدددةو كةندددانةى كدددة 

ئةو نددةى خددةَلكى  ( يدداLVGئؤَؤمددؤبيلى دَِيددمى بدداِ هددةَل ت ئ
(، ئةطددةِ ثةنددكانى خوَينيدداة بددةِزبوو   PCVزؤِ هةَلدددرطتة ئ

مؤَلةَى لَيخوِينياة بؤ َازر ناكةنةور، ئةو نةش كة  اويلكة 
لدة  داو دركدةةي ئددةم نةخؤشديةياة هةيدة ثَيوي ددكة زوو زوو      

ندددةِد نى ثزيشدددكى  ددداو بكدددةة بدددؤ طدددؤِينى يدددؤِي ثلدددةى  
 هاوَينةكانى  اويلةكة.

 نى خويَن بةذنى سكثرِةوة ضؤنة؟ثةيوةندى ثة تا
مان ى يةكةمى نكةكةيد  ثةنكانى  3ذة لة نةِرَاى -

خوَينى د دربةزَي ، َةنانة  ئةطةِ خؤشدى بدةِزر ثةندكانى    
بوبَي ، بةآلم بةشَيوريةكى نتوشكى ثةنكانى خدوَينى ذندى   

مددان ى نددكةكةيةور بةِزدربَيكددةور، بؤيددة   3نددكثتو لددة دو ى 
د  ي خددؤِى زؤِ هدديء  نددةكا ي  ثَيوي ددكة بددةِدرو م ثشددوب 

ئةطةِ ثَيوي كيشى كدتد ثزيشد  درِمدانى دذر ثةندكانى بدؤ      
درنونددَي ، زؤِبددةى درِمانددةكانى دذر ثةنددكانى خددوَي  بددؤ     
ذنددددى نددددكثتو هدددديض كاِي ةِييددددةكى خت ثيدددداة نيددددة، بددددةآلم     
هةنددددَيكياة هةياندددةي بدددؤ ندددكثتو نددداب ، بؤيدددة ثَيوي دددكة بدددت  

َي ، دو ى نددددكةكة ثزيشدددد  هدددديض درِمانَيدددد  بةكاِنددددةهَينت  
بةماوريددددةكى كددددةم ثةنددددكانى خددددوَي  درطةَِيكددددةور دؤخددددى   

 ياِ نى.
ئايا حةثى دذة ساكثرِى هاي  ثةيوةندياةكى بةباةرزة     

 ثةستانةوة هةية؟
زؤِبةى حةثةكانى دذر نكثتوى ثةنكانى خوَي  لةذند  -

بةِزدركةنةور،و ئةطةِ ذنَي  خؤشدى بةِزرثةندكانى خدوَينى    
شددى ناِورحددةَى دركددا  و باشددة هددةبوو، ئددةو  بددت طومدداة َوو

هةِ هةنكَيكى ناِرحةَى لةو باِرور بدؤ ثةيدد بوو ندةِد نى    
 ثزيش  بكا  بؤ طؤِينى يؤِى حةثةكة.

لةكؤَاييد  ثَيوي كة ئةور بَلَيو كة بةِزرثةنكانى خوَي  
حاَلةََيكى نةخؤشية، بةآلم ئةطدةِ مدتؤظ لدة َِي داى ورِزشدى      

وِىي ثاَِيزطدداِى َِيكوثَيدد ي خددؤِ كى بددت خددوَيىي كددةم  ددة 
كتدنددى خددؤى لددة دَلددةِو وكتي خةلددة ي لَيكد نددةور بددةدووِ      
طت ي حةثةكانى بةَِيكوثَيكى خو ِد ور  هةموو متؤظَيكدى  
نا  دربَي ي بت كَيشة دربَيد ، بدةآلم لةِ مؤشدكتدنى خدؤي     
بةكاِندددددةهَينانى حدددددةثى دذر ثةندددددكاة يددددداة نددددداَِيكى لدددددة     

ةو كَيشددةى زؤِ بةكاِهَينانيددد ، مددتؤظ َووشددى طددةلَي   ددةَلةم
 دركا  لةو نة نؤبة دَلىي نةككةى درما .
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ذيااى ذنذبنضةنااة انديىةدىيااةؤذنذىاايَكَذينةي  اا  ي  ذننننن
خ كيةوىندى ىسري تةوى،نزؤةتريناذنةاةونديىةدة اةنؤاةندياىةض نننننن
ؤةوتنااةنسااةةنخ ي نااةنيةؤااة منساا ة ين ى  ى ااةنكة ااة نضااىك  ننننن
ض و ااااةندىضي اااس،انوىستى ا ةوىااااذن ى اااىينةةوىياااةنؤاااةنذبننن

نيشتَتةنتة ة ذن ىة  ي اي. ة
 سورى مانطانة ضىية؟ 

ؤااااااَينةااااااةونديااااااىةدىنذىاااااايَكَذيى ةبنؤااااااةن ى  ى ااااااةننننن
دوضىةىدىضنااةوى.ندى ىساااري تةوىنضةدىةؤاااةوتنذنؤةوتناااةنساااةةنن
خااااا ي  ،ونكاااااةن ىوىةةستيشاااااياةندي ا اااااةدة ىبنةوودىدة نوةنننن

ندىة ةة ينذندي ا ةنكةندي ا ةدة ةوى.
سااا ةين ى  ى اااةنضةيةؤاااة ننن

  ي  ةؤذينؤةوتناااااةنساااااةةنخااااانن
دىسااااسن ي اااااىؤى انضااااةةؤذيننن
يةؤاااااااااة ذنؤةوتناااااااااةنساااااااااةةن
خ ي نةؤااااااةيندوةتاااااار،نتااااااةوةون
دىضي ااااس،ن ااااةشنكااااةن ي شاااا دة،نننن

ةؤذى،نن28 اااااااىوىينةىساااااااىيذنن
كةوة ةيةنكةندة اي كنذ اةنؤ ة ن

ةؤذ(نياااااىنكاااااةننن22تااااارنضي اااااسن ن
دة اااي  ذندياااةندةي ااَترنضي ااسننن

ةؤذ(نكااااااةذي رنؤىةي ااااااةةينن35 

ساااا ة ين ى  ى ااااةنندَة َ ااااةنةي   ااااةةانؤَ  ؤك  ىةىؤى اااااة،ننن
كة ي  ةبنتة ة ذنضاىك  نضا وبانتة اة ذن ىة  ي ايااةنضاةةدىوة نننننن
دىضي ااس.ونكااةندااة  ونساا ة ي  اةنؤَ ااةك ي كن َة ة  ااىةينضةسااةةننن
ؤَةة اااة ذنزةوزادةندي ااسنةى ااىدىيندىؤااى نضااَنؤااردةةينسااكن

ن ر ض وب.
ةؤذينيةؤااة ذنكةوة ةيااةن ي شاا نةؤذينيةؤااة ذنؤةوتنااةننننن

ندينةووضاة نسةةخ ي نذنؤةوتنةنسةةخ ي  
نس ة ين ى  ى ة

ئةو هؤرمؤنانة كامانةة  كةة رةرسنسةة سةة سةة مةرِ سةور ى        
 مانطانة؟

دة ااااي كندَة اااَبنداااةبنيىة اااةتذنن-
 اااةن ةيى اااا ذنةة اة اااةؤى ذن اااىوىوىاننن
دىةىوىينزةوزاندىدىب،ندااااااااااااااااةةوىدىن
يىة اااااةتذنةودة اااااذن َة ة  اااااىةينكاااااة نننن
ةة اة ى ااةدةندىدىبنوىشنةى ىدىؤىةييااةشن

نض وب.ضَنؤردةةينس ثر 
ن(LH- RHدَة َ ذندى ىخذن -1

كةنةةجنى ذنوىآل اة ةوىيندى ىةي،ن
دة اي كنكاةنخى اةؤى ذندى اىؤندَة اَ ذننننن

 LH- RHندىةي َب،نةةونخى ى ةينةة ن)
دَة َ اااااةندىةي اااااَبندىؤةو اااااةنضةااااااذننن
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خاااا ةةىوىيندى ىخاااااةوىنؤاااااة ةيندىوتري ااااسن ذي ااااارن   اااااةننن
Hypothalamusنةة نةى ىذىندَة َ يةينيةؤاة ،نؤاةنداةةنننن 

خ كةشنجىةي كندوضىةىندىضي تةوى،نداى ذنذي ارن ي شا ةةذي  ننننن90
Pituitary glandندىدة .ن

ندَة َ ةؤى ذنذي رن ي ش ةنةذي  -2
(دةنذي ر ي شاا ةنLH- RHكااةذي رنؤىةي ااةةيندَة ااَ ذن ن

نةذي  ندوونجَةندَة َبندىةي َي سنؤةنضريتمنكة:
 FSH ان)LHنؤاااةنضاااةدَينسااا ة ينخ ي ناااةوىندى ة اااةنن)

ندي ا ةدةب.
ؤاااااااىةندىؤاااااااى نضاااااااَن ي  ةيى اااااااا ذنننننFSHدَة اااااااَ ذن

ني ا اة ةؤى ذن ىوندي ا اةدةبنؤاةندي ا اةيىبنتي اةياةنداةةوىدىنننننن
دىؤاااااى نؤاااااةنننEstrogeneؤاااااَ  ؤك ذنضااااار ينةي ىااااا ؤجمننن

(يشاةندىضي تاةنننLHدي ا ةدةبندىير ي اَي س.ندةةناذندَة اَ ذن ننن
دااااَيندي ا ااااةدة ىب.نوةتااااةنجيىض و ااااةوىيننااااي ا اة ةؤةنكااااةنن

ىدىندىضي تةندَينةذة ا ي  ذنضةدي زنضَن ىدىيندي ا ةدةب،ندةةو
ننProgesterone رؤجى ؤبن

ندَة َ ةؤى ذندي ا ةدةب-3
ضااةدَينؤااىةيندَة َ ااةندى ىخيةؤى ااةوىندي ا ااةدةبندوونننن
جااَةندَة ااَبندىؤىتااةنخ ي نااةوىنؤااةنضااريتمنكااةنةيىاا ؤجمننننن

 Estrogeneنكة ىااااااةن رؤجىاااا ؤبن ن)Progesteroneن.)
ضةااي  ىيةؤذنساةةىؤذنؤاىةندىؤة اةننننندَة َ ةؤى ذندي ا ةدةبن

سااةةنؤَةة اااة ذنزةوزا:نزا،ن نىك اااةب،نجَ ااةؤى ذنذااىك  ،نننن
 ة  اااةؤىب.نكي ااارىدةن ي  يىاااتةنةى اااىذىنضاااةوى نضااااىي نؤاااةننننننن

ندي ا ةدة ةؤىبنؤة ي كنكةندَة َ ةؤى ذن ي ريشندىةي َب.
دىةدة ااذنةيىاا ؤجمنضااةضةنوىسااتىبنكااةنضااىك  نض و ااةوىننننننن

ينضااةةدىوة ندىضي ااس،نؤااةندوون ةىساي ي(نتااىنتة ااة ذن ىة  ي ااان
.نEstroneانةيىااااا ؤبنEstradiolجاااااَةب:نةيىااااا ةديَ نن

ةيىاا ةديَ نكااةضىةىينضاار ونؤىةي ااةةينضىيَكَذييااةوىنكةسااةةننننن
نخى ةؤىب،نضةضىيةؤنترى.

LHدىضي تةنداَينن FSHدىضي تاةنداَيندى ااة ذن ةااةينننننن
ندةوسااااات رد ذنتة اااااةنزىةدونندي ا اااااةدة ىبانناااااي ااة ةؤىب

نىةدة ذنةي ىا ؤجمنكةضةااذنكاة ى ننندندىةدة ذن رؤجى ؤب
ندي ا اااةدة ىبنكةضةااااذندوى اااذنننيةؤاااة ذنسااا ةين ى  ى اااةدةنن

سااااةةىةةينننسيىااااتؤذندَة ااااَ ذن ااااةنننن ى  ى ااااةدةننساااا ة ين
ؤىةي اااااااةةينكةساااااااةةنةة اة اااااااةؤى ذنزةوزاان ة  اااااااة ىب،ن
ةيىاا ؤجمنؤىةي ااةةينكةسااةةن ي ىااسانكينكااةن ااةةدىؤىباننننن

ةةنةي ىاااا ةناااااى ةونك كااااةنخ ي نااااةؤىبندةيااااةندااااةةوىدىنكةساااانن
  ي  رد ةوىينخى ةؤىبندةيةنؤةن ي اذندىوتري اسنؤردةةىؤاى ذنننن

نةوخىباندةكثي  ىبنكةنجةستةدة.
دةةنذندىةدة ذن رؤجى ؤ ةنةةوةنكةؤىتذندياىةي رةودةنن
دىضي سا،نضةاي  ىيةؤذنضنضينةيذنكةنقَ ىغذندووى ذنس ة ين
 ى  ى ااااااااةدة،نةةسااااااااتةوخَندوةيندي ا ااااااااةدة ىب،ندىضي ااااااااس.ن

ةى ىدىؤرد ذن ىو َاذن نىك اةبانن رؤجى ؤبنؤىةندىؤى نضَ
ندىي ىتةنزى ينةيةؤذنضى نضَننى ا ذندي ا ةنتيىياة.

ضةةزض  ااااةوىينةي ااااَىينةيىاااا ؤجمان رؤجىاااا ؤبنكااااةننن
خ ي ناةندىةدةةوىؤاى ذنذي ارن ي شا ةنةذي ا اندىيثَساةكة ة نننننن

Hypothalamusنااااااااااااااى شندىؤااااااااااااااى ،ن ي ضااااااااااااااةوة ةنننن
ىةدة اااةنضة ي ضةوة ةااااةوى،نوةتاااةندةضاااةزينذنةي َىؤاااةينةاااةوندن

دىوىسااااااااتي ني س.نكةضةةةااااااااةوىندَة َ ااااااااةؤى ذندي ا ااااااااةدةبن
ضاااةدَؤىةي  ذنضنضاااينةيذندةدى اااري  نكاااةنةي   ىاااتنذنسااا ة ينن

ن ى  ى ةدة.
 سةكارِ سور ى مانطانةدا ضِ سة هيَلكةدانةكاندا روودةدات؟ 
دي ا ةدة ةؤىبنس ة ي  ذننى ؤذنتىيباةتذنخَياىبندةياةنننن-

نؤةنكةندوةينس ةين ى  ى ةوىندي س.
 ةبنضاااىك  نضااا وبانتة اااة ذن ىة  ي ايااااةنياااةؤي كنكاااةننكاااة ي 

جىةي اااكن ةياااةنخى ةياااةشننن28دي ا ةدة اااةؤىب،نضة َضاااة،نداااةةنن
 ي شاا ة ندىؤااى ،نةااة ن ةيااةنخى ةيااةن ااةوةىتري نخى ااةينننننن

نكةاةنكةنقةضىةىدة،انةي ؤةن ةيندىك ي مندي ا َؤة.
كااااةؤىتذنضااااىك  نض و اااااةنكةدااااةةندي ا ةدة ي  اااااةنكااااة ي  ةبننن

ةيااةنخى ااةن وةتااةندي ا َؤااة(ندةيااةنؤااةنن ن40,000ان30,000
خَةةؤياااىبندىدةتاااةاننااايني كنكاااةندي ا ةخى اااةينيىةيااااىدىةنننن

ندىيى ثىةي زي س.
ةؤذنكااااةنن15تااااىنن14كااااةنقَ ااااىغذنيةؤااااة ذنساااا ةىؤةدةن ن

سااةةىتىيندىسااسن ااةؤرد ذنساا ةىؤةين ي شاا و(نذ ىةىيااةشنننن
دي ا ةدة ةنخى اةنكاةذي رنؤىةي اةةيندَة اَ ذن ي شا ةنةذي نااةننننننن

 FSHضااا ،ندة ااااي كنكاااة نخى ى اااةندى ة اااةن ااااةينن(نناااى شندى
 ي  ةيشاا ،نضااةآل نكة ىويى اااةنيااةشنخى ااةندةيااةنؤااةندي ا َؤااةنننن

ندةوسسندىؤى .
كااة نلىك ةتااةدةندي ا َؤااةن  ي يةؤااةنضةناايني كنكااةونخى ى ااةننننن
دىوةىندىدةي ااااسنؤااااةنةةوى اااااىين ااااةن ىنااااي سنزؤةندىضاااا اننننن
ناااي ا اة ةنياااةشنكاااةندىننااامندةوساااسندىؤاااةب.نكاااة ىونةاااة ننننننن

يةدةنذ ىةىياةشنضَااىيذندةوساسندىضا نؤاةن ار بنكاةننننننننني ا اة ة
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ااااااةانةةوى اااااىين ااااةننن
 ىناااي سنةاااة نضَااااىييى ةن
يااااةؤ يندى ااااربانيااااةشن
ضَاىيذن اةوةىندةوساسننن
دىؤةبنناي ا اة ةؤةن اى ننن
ضةدي ا َؤةؤااةوىندى ي ااسننن
ضاااااااةةىوندي ةةىؤااااااااةيانن
دةك ئىوسااااىوي  ذنضضاااا شنن
كةسااةةنةوويندي ا ااةدةبنن

ندىةدىؤةوي س.
كااااااة نؤىتااااااةدةنةااااااةون

ة اااااااةنخى ى اااااااةيندي ا ةد
ضااةدىوةيننااي ا اة ةؤةدةن
دىت بنضةةدىوة ندىض نكاةنن
دىةدة ااااااااذندَة ااااااااَ ذنن

ةي ى ؤجم،نةة ة نكةذي رنؤىةتي  رد ذنذي رن ي ش ةنةذي ا ندةنن
دىضي ااااس.نضاااار ينةي ىاااا ؤجمنضااااة ةينزيااااىدض و ذنقااااةضىةىيننن

ن24نااااي ا اة ةؤةنزيااااىدندىؤااااى ،انزؤةتااااري نةةدىين ااااي شنننن
دىضي س.نةة ندَة َ ى ةنؤاةنننسةعى نكةن ي شندي ا ةدة ى ةؤةدة

دىننةنخ ي نةوىنضةاي  ىيةؤذنسةةىؤذنؤىةنكاةنةة اة اةؤى ذننن
زةوزاان ة  اااااةؤىبندىؤاااااةب،نداااااةةوىدىنكاااااةن ي ىاااااسانكاااااةننن

نةي ى يش.
كةنسةةىتىيندةوسسنض  ياةنتريىينني ا اة ةيةشندى ىتاةنن

 ااا .ن15 ااا انكااةنؤَتااىيذنقَ ىغةؤةااااةندى ىتااةنن1000/ن25
 Grafianاة ةين اااارة نةةوؤىتااااةن ااااةيندىك ااااي  ننااااي ا نن

folliculeزيىدض و ذنةي ىا ؤجمنكاةنخ ي نااةندىضي تاةنداَيننننننن
(نLHدىةدة ااذنضر ي  ااذنزؤةنكااةندَة ااَ ذنذي اارن ي شاا ةنةذي اا ن ن

ةاااة ندَة َ اااة ندىضي تاااةنداااَينزياااىدض و ذن ةساااتى ذنةاااةونننن
اااااةيةينكاااة ىونناااي ا اة ةؤةدةيةانةاااةوى ندىضي تاااةنداااَينننننن

ةوؤىةىؤااةي،نوةتااةنندةة ااا ذاندىةؤااةوتنذندي ا ةؤااةنكةسااةةنننن
ةودة ااااذندي ا ااااةدة ىب،نةة ااااة نكااااةنةؤذينناااا ةةدىدة ينذننن

نةؤذ(دةنةوودىدة .ن28س ةي  ذنةىسىيذن ى  ى ةن وةتةن
دااةةنؤااةندي ا ةؤااةندىتااةندىةا،نؤااةنةااةونؤىتااةنضةناايني  ذنن
ةةسااات ةنكاااةنخى اااةندة َاااارةوى،نخي ااارةنؤ ك  اااةؤى ذنجَ اااةينن

ةنضاة ىوننذىك  ندىي ر ةوىوندىخية ةن ىونجَ ةؤاةوى.ندي ا ةؤانن
جَ ااةينذىك ضاااةندىةوة اندوونكااةنسااةين ىدىؤااةندىضري ااساننن

كةوي اةننىوىة اينةاةونن
تاااااااااااااااَوين ي ااااااااااااااارىن

 Spermatozoideن)
دىؤااااى نؤااااةندىضي تاااااةننن

ندَين يتى ا ذ.
نضةةىسىيذ:

دي ا ةدةبنكةياةشنن-
سااا ة ين ى  ى اااةدةنكاااةن
ياااااةشندي ا اااااةنزياااااىترنن

ندة ى ي س.
كاااااة ي  ةبنضاااااىك  نن-

ضاااااااااا وبانتة ااااااااااة ذن
ن ىة  ي اياااااااةنتااااااة  ىن

دي ا ااااااااااةنن400-500
دى ة اااااااااةنقَ اااااااااىغذنن

ن ي  ةيش ،انةةوة ذندينكة ىوندىن 
كةضةةةةوىينكة ة نكةدةيكنض و اةنضر ي  اذنزؤةنكاةن ةياةنننن-

خى ااةندةوسااسندىضي ااس،نةة ااة نةااةوىندى ةيااة ي سنؤااةن ةيااةنن
نخى ةؤىبنضةدةي َةيذنذيى ذنذ ةؤة،نوةدىنوةدى،ن ريندىض .

كةساااةةننةةساااتةوخَن اااى ندي ا اااةدة ىبنضريني  اااذنضضااا شن
دي ا اااةدةبندىةدىؤاااةوي سانةةوى ااااىين اااةن ىناااي سنساااىةي َننننن
دىضي سانضةخي رةييشنني ا اة ةؤةنكةذي رنؤىةي ةةيندَة َ ذن

 LHدةنؤااةنكااةونؤىتااةدةنضةة ي َىيااةؤذنزؤةنكااةنخ ي ناااةندةيااة،نن)
دى َة ي اااسنضاااَنتاااة ي  ذنجياااىوةزن ؤاااى ذنناااي ا اة ةؤةن وةزننننن

ةندةوسسندىضي ساندىض انذ ىةىيةشنك كةينوةدينخ ي نذنتي ا
ضااةوى ننااي ا اة ةؤةندى َة ي اااسنضااَنةذي ني  اااذنتااةوةون اااةيننننن

ندىوتري س:
 تة ااةنزىةدى نضااةدَينةى  ةؤةيااةوى.نتة ااةنزىةدىن ااىدىين
ةي ى ؤجمانضر ي  ذنزؤةيشن رؤجى ؤبنضةةدة ندي ني سنؤةن

ن ىو َاذن نىك اةبنضَن رتنةوىينؤَة ةكةنةى ىدىندىؤى .
و،انةااي نكةوة ةيااةنساا ثر يننةة ااةةندي ا ةؤااةن ااي ةونضاا ن-

ةوضاة ،انتة اةنزىةدى نكاةنناى ؤذنخَيااةنضاَن اىوىينساةنننننننن
 اااى ةنضاااةةدىوة ندىضي اااسان رؤجىااا ؤ ي  ذنزياااىترنضةةداااة نننن
دىدي ني ااسنضااَنةااةوىينساا ةؤةنض ي ا ي تااةوى.نكااةن ىااا دةنةؤك ااذنننن
تة اااةنزىةدىنؤاااة ندىضي تاااةوىونةاااةونؤىتاااةنوي ااا  نةاااةونةؤك اااةنننن

ىدىيااةشنةااةون ةةدىيااةينؤَة ةكااةندىضيني ااسن ؤااةنضريتييااةنكااةن 



 سورِى مانطانةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  28زانستى سةردةم 

 60 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ـــــــــــــــــــــــــــــ

دةوسااسندىؤااى نؤااةنكة ااة نكااةندةيااكنض و اااةنكة ةك ياااةندي تااةننننن
ندىةىوى(.

ضةآل نةة ةةندي ا ةؤةن ة ي ة،نةةوةنتة ةنزىةدىنكة ىوىين-
 ااَنةؤذدةندى ىتااةنةةو ااةةينقااةضىةىينكة ىااااةندى  ؤي تااةوى.ننن

كة نلىك ةتةدةننى ؤذن
تة ااااااااااااااااااااااااااةنزىةدىن
ضاااااااااااااااااااااااااااااةؤىتي  ذن

نضة  اى،نديىةي رةوىوى
نااا   ةنكاااة ر ن اااى ننن
نااااااااا ةةدىنةؤذنكاااااااااةن
دي ا اااااااااااااااااااااااااةدة ىبن
 دىت ة ري سندوونةؤذن
ؤة  نيىنزيىترنضي س(،ن
كاااااااااااااةندىةدة اااااااااااااذنن
دَة َ اااااااااااااااااااااااةؤىبن
دىوىساااااااتي سانكاااااااةننن
 ىااااةندى َة ي ااسنضااَنن
 ىمشااااىوىينةيشااااىك ةن

ناى ةيةش.
دةضااةزينذنكااة ر ين
تي  اااااااااااااااااااااااااااااااااار ةينن
دَة َ اااااااااااااااااااةؤى ذنن
خااااا ي ن نةاااااةوىنؤاااااةننن
دىضي تةنداَينؤةوتناةننن
 ذنخ ي  نضَندىةىوى(.ندي ا ةن ة ي ةوىؤةنسةةنخ ي  ن دىةن 

كة اااااة نخااااا ي نذنؤةوتناااااةنساااااةةنخ ي نااااااةندىةدىناااااي س،انننن
كةوسااااىتةوىنةااااي ندي ا ةدة ااااةننااااي ا اة ةيةؤذنديندىسااااسنننن
ضة ةااةؤردبندىؤاى انساةةكة  انسا ة ي  ذن ى  ى اةين ا اننننننن

ندىسسن ةندىؤىتةوى..
 كةورنة سةر خويَة ضىية؟ 
ؤااةنضةاااي  ىيةؤذننؤةوتنااةنسااةةنخاا ي  ،نةااةونخ ي نةيااةنننن-

س ةينةي    ي كندىةدىني س،نةةونؤَتىيذنس ة ي  ذن ى  ى ةون
سااةةىتىينساا ة ي  ذندينديااىةيندىؤااى ،نضةةىسااىيذنؤةوتنااةنننن

نةؤذنجىةي كندىضي س.ن28سةةنخ ي  ندةةن
خاا ي  نكااةن ىو َاااذندياا ةةين نىك اة ااةوىندي ااس،انضااة ىوننننن

ؤاة نندىةنةين اذن نىك اة اةنتي ثاةة ندىضي اسنؤاةنضاَن ىوىياةؤذنننننن

ندىوىستي سنةةوسىندىةدىني س.
 مةرةست سة روودانِ كةورنة سةر خويَة ضية؟ 
دىةناااااا  ذنخاااااا ي  ن ى ااااااىينةةوىيااااااةنؤااااااةندي ا ةؤااااااةن-

 ة ي ةوى،انةةون ىو َاةينكاةن اىوىوىن نىك ااة ذندة َااي ى،ننننن
ؤااةك  ذن ااة ىوىانضااا  ذننن
 ي  يىااااااااااسن ىؤااااااااااى .ن
كةضةةةاااةوىندىةدىؤري تاااةن

ندىةىوى.
ضةةِ دةريَ ةةة هةةؤى   

 خويَة؟ كةورنة سةر
ؤةوتنااااااااةنسااااااااةةن-

خاااااااا ي  نكااااااااةنؤرد ااااااااةن
دىةىوىين ىو َاااااااااااااذن
 نىك اة اااااااااةوىن ةيااااااااااةنن

ندىضي س.
 ى  ى اااةن ىو َااااذنن
 نىك ااااةبن اااَةة ذنزؤةين
ضةساااااااةةدةندي اااااااسنوىشنن
ةى ىدىؤىةييااااااااةشنضااااااااَنن
س ثر يننىوىة وة  رةو.ن
ةة ن َةة  ىةيى اةنكاةذي رننن
ؤىةي اااااااااااااااااااااااااااااااااااةةين
دَة َ ااااااااااااااااااااااااااةؤى ذن
دي ا ةدة ااااااااااااااااااااااااااااااااااةن

دىب.نكة اااااة نؤَتاااااىيذنةي ىااااا ؤجمان رؤجىااااا ؤبنةووندى
ؤةوتناااةنساااةةنخ ي نااااة،نداااةةنكاااةنةؤذيننااا ةةى ذنساااا ة يننننننن
 ى  ى ةؤةوى،ن ةةدىين ىو َاذن نىك ااةبنساةةكة  اندىساسنننن
ضةدةوساااسنض و اااةوىندىؤىتاااةوى،نكاااةن ىاااااةنوةدىنوةدىنةاااة نننن
 ةةدىيااةنةةساات ةندىضي ااس،ون ااةكي كن  ك كااةينخاا ي  انةذي نااذنن

دي ا اااةدةبننضاااةدَينةاااةونةيىااا ؤجينةينؤاااةنناااي ا اة ةؤى ذن
دىةيندىدىب،نتي ااااةندةوساااسندىضي اااس،نؤاااةن ةةدىؤاااةندىساااسنن
ضةةةست ةنض وبندىؤى نضَنخَنةى ىدىؤرد ذن ي ش ةزيندي ا ةن

ن ي ةوىؤةية.
ةة ااااةةندي ا ةؤااااةنكااااةةؤذينناااا ةةدىدة ينذنساااا ة ىؤةدةنن
 اااة ي ة،نةاااةوةنكاااة ر نتة اااةنزىةدىنكاااةندىةدة اااذن رؤجىااا ؤبنن

ندىوىستي ساندى  ؤي تةوى.
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يناةنكاةن ار ون ةوةىياةينةي اَىيندَة َ اةؤىبنكاةننننننننةة ندةضةز
خ ي ناةندىضي تةندَينةوودة ذن رذض و ذنضض شنضض شنكةساةةنن
ةىساااتذنةاااةون  ك كاااةنخ ي نى اااةينؤاااةنكاااة ىون ىو َااااةؤةيننننننن
 نىك اة ااااةنض وض  ةتاااةوى.نةة اااةندىضي تاااةنداااَينجَةي اااكنكاااةننننننن
خن ى اااا ذن ىو َااااذن نىك ااااةبنؤاااةنكاااةن ىاااااةنكاااةنديااا ةةينننن

 ىين ىةنااااةن ىةنااااةندةدى ىك ري ااااسانخاااا ي  نن نىك اااااةبنضةاااااي 
ضةةض  ذن ىونةيذنضض شنضض شندةوسسندىؤى .نؤَيندة  ون
ةاااةونخااا ي  نضةةض و ى اااةندىضي تاااةنداااَينخااا ي  ن  نةؤيشااا ،انن

نةةوىاةنؤةن ةيندىك ي  نؤةوتنةنسةةنخ ي  .
 ئايا خويَنِ كةورنة سةرخويَة زؤرة؟ 
 اااااةخي ر،نضاااااةتي  ر ةينضاااااَنداااااة  ونجاااااىةي  ذنؤةوتناااااةنن-

ةةخ ي  ندى ىتاااةن يااا نؤااا ئ،نكة اااة نةةوىاااااةنةى  اااةنكاااةننسااا
ذ ي  ةوىنضَنيةؤي  ذندي،نجيىوةزنضي اس،نياىنكاةنسا ة ي  ةوىنضاَنننننن

نس ة ي  ذندينكةندة ىبنذ اة.
ةة اااااةةنذبنكةوكاااااةضذنسااااا ثر  ةض  ذنداااااةك  رتب ونةاااااةوةنن
خ ي نةؤااةنؤااة ي كنزيااىترنكااةنةىسااىيذنزيااىترندىضي ااس،انةة ااةةننننن

ةدي نىنةاااةوةنؤاااة ي كنؤاااة  نذ ةؤاااةنلاااة ذندذىنسااا ثر ينضاااةؤى
ندىضي س.

 خةسلَةرةكانِ خويَنِ كةورنة سةرخويَة ضىية؟ 
 ى ةية ،نةةوى نضةدَينض و ذنةةونةة زميى ةوىيةنؤةن-

خا ي  نكااةنضَاااىيذن نىك اة اااةناااةندىؤة ااةوى،اندة اااي كنجااىةنن
ؤىةي ااةةينةااةونةة زميى ااةنتااةوةون يااةنكةضةةةااةوىنخ ي نةؤااةننننننن

ندىةدىؤةوي س.ضةاي  ىين ىةنةنؤا َين ةي ون
خاا ي نذنؤةوتنااةنسااةةخ ي  نكااة ىدىن ىساارةوىؤى ذنخاا ي  نن
 ي  اي س،انكينكةن ىدىاذنكة ةك اةيةنؤةنةذي ناةؤى ذن نىك ااةبننن
ندىيى رذب،ندةةوىدىن ىةنةين ىو َاذن نىك اة يشذنتي اةية.

 هؤى رؤنِ كةورنة سةرخويَة ضىية؟ 
ةااةونخ ي نااةينكة ىو َاااذن نىك اة ااةوىندي ااسنضةتااةوةويننن-
َىونداايجنجااَةىنضااَ ي  ذن يااة،نضااةآل نةااةونضَ ااةنكااةؤىتذنننننننن ىؤاا

ةؤيشااااتنذنضااااة ىونزادةنوىةدى ري ااااس،نؤااااةننااااة اىدىنجااااَةنن
نضةؤ يىينتي اةية.

دىت ة ري سنذبنخَينكاةونضَ اةن ىخَااى ةندووةنةىتاةوىننننن
ةة ااةةنةىنااىوينةااةونةي ىااىنتة اةوسااتيى ةينؤااردنؤااةن شااسنننن

نؤرد.نضة ىؤَيانزوون َةينذنسى تيةؤى ةوىنكةؤىتذن زي اة،
 ماوةى كةورنة سةرخويَة ضةندة؟ 

 اااااىوىينةىساااااىيذننااااا ةةنتاااااىن ي ااااان نةؤذى،نؤةوتناااااةنننننن-
ساااةةخ ي نةؤةنكاااةنداااةةدوونةؤذيندووى انساااي ية ياة،نزؤةى،ن
ةى  اااةنكاااةونذ ى ةاااااةنؤاااةنكةوكاااةضيىبنداااةك  رت وى،ندةي اااَترنننن
ضي تةوى،انكةوة ةااةنؤاةنلاة ذندذىنسا ثر يندىخاَب،نؤاة  نننننن

نضي تةوى.
ؤ ة نيىن وةزن ى ىينةةوىيةنؤةنضر يننؤةوتنةنسةةخ ي نذ

 ر ؤجىااا ؤ ذن ي  يىاااسنضاااَندة اااىك ينذن ىو َااااذن نىك ااااةبنننن
نضةاي  ىيةؤذنسرواتذ،نؤة ة.

ةة ةةنؤةوتنةنساةةخ ي  نكاةندةذتةياةشنزياىترنضا و،نةاةوىننننننن
ن ى ىينض و ذنلىك ةتي  ذن ىوةزىية.

 ماوةى نيَوا  دوو كةورنة سةرخويَة ضةندة؟ 
 ن اااى  ذندةيايااااةنج وتاااة.نننةؤذى،انتاااةوةونكة اااةنن28-

ةؤذ(نضااااةضةنن27تااااىنن28دة اااااي كنذبنساااا ة ىؤةيىبنؤاااا ةترىن ن
ةةوىينضبي تةنؤي شةنضَيىب،نةةوىين ر  اةن ىوىؤاةن ياةنضاةك   ننننن

نةي    ي  يةؤةيةتذنضةاي  ىيةؤذنضةةدىوة .
ئايا دةرواننيَت رةويس ِ خؤما  كةورنة سةرخويَنةكة سيَش رن يا  

 دوارنى خبةية؟
جي كنلة ذندذىنس ثر ينكة ةك اةنة ةي اس.ننضةك ة،نضة ةة-

كةضةةةةوىينؤةوتنةنساةةخ ي  نكاة ى ندوونةؤذنياىنساةنةؤذننننن
كةنوىستى ا ةوىنكةنخ ةةد ذنلة ةؤى اة،ندىةدىؤةوي س،نةةوةن
ذبندىت ة ي ااسننااة اينض ي ااسن ي شااذنةااى نيااىندوةينةااى .نننن
كة ة نةةوىينةة نةي  ىيةن ةترسذن ية،نضةآل ن ي  يىتةنتاة  ىنن

ىتذنزؤةن ي  يىتياةن ة ىينضَنضربي س،نوىشنةةوىينذ ةؤاةننكةؤ
كةسةةنسةذةةنيىنتىقي رد ةوى،نيىندةةنضىةودؤخي  اةنضي سنؤاةنن

ن ي  يىتذنضةدك نيىيذنجةستةيذاندىةو ذنضي س.
 كةى دةرواننيَت راس سة حاسَةريَكِ ناوازة )شاز( ركنيَت؟ 
ةة ةةنس ة ين ى  ى ةؤةنتىن ي َوىؤةينخَينةي كان ي اكنن-

ن ونكةن ىااةن ىةي كنضي س.ض
ةؤذنن21ةة ةةن ىوىين ي  ةبندوونؤةوتنةنساةةخ ي  نكاةننن-

نةؤذنزيىترنض و.ن35ؤة  نيىنكةن
ةة اةةنؤةوتناةنساةةخ ي نةؤةنؤاةنكاةندةذتةياةشنزياىترينننننننن-

نخىيى اانخ ي نةؤةنزؤةنض و.
ةة اااااةةنؤةوتناااااةنساااااةةخ ي  ن اااااة ىنياااااىن اااااىوىن اااااىوىون-

نضةاي  ىيةؤذن ىةي كندىةؤةوتةوى.
ةةنلىك اةتي كنكاةونلىك ةتى اةينساةةىوى،ن ي  يىاتةنذبننننننضَندان

نسةةدة ذن زيشكنض ى .
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هةةةةةةةةةةؤى  
نةةاريَكوسيَكِ سةةور ى 

 مانطانة ضىية؟
دَؤاااااااااااااااااااااةن-

دى ةة ي تااااااةوىنضااااااَن
تي  ضاااا بنكااااةؤىةينن

ندَة َ ياة.
ضااةدَين ااةكي كنن
دااَوىنكااةندااة  يىبنن
زيااااااىترانض وتاااااار،ن
ااااااااااااااااااااااااااااااااااَؤةن
سااااااااَزدةةييةؤى ة،ن

ؤااةندىضنااةندااَينتي  اااة ذنةااةونةي نؤىييى ااةينكااةنةذي نااذنذي اارنننننن
(ىوىندي ااا ،نكاااة نHypothalamus   اااةن دىيثَساااةكة ة ن

لىك ةتةدةندروذة ا ذنذي رن ي شا ةنةذي ا نخارةئندىضي اس،نضَياةنننننن
ةدة ةؤااةندى ي ري ااسنةاةويشنةي نؤااىيذنخاارةئنضااَندااةةدووندي ا ن

ؤةندىض ةيةنةاةوندَة َ ى اةيندىةضاةياةنؤاةنضةة رساذنسا ة يننننننن
 نىك اةبندىض .ن ي َويندي ا ةدة ىبنوةدىينؤةوتناةنساةةخ ي  ننن
ديىةيندىؤى ،ننا   ةندة يشاةنؤةوتناةنساةةخ ي  نكاة ي  ةبنننننن
ةؤذيندىيااااة انةؤذينناااا ةةدىدة ذندوةيندي ا ااااةدة ىبنةوون

ؤااااةو نةااااةوةنؤةوتنااااةننندىدة .نةة ااااةةندي ا ااااةدة ىبن ااااي شننن
سةةخ ي نيشن ي شندىؤةوي سانةة ةةندوةؤةو نةةويشندوةن

ندىؤةوي س.
 هؤكانِ دواكةورنِ كةورنة سةرخويَة ضني؟ 
دي ا ااةدة ى ي  ذندوةؤااةوت نضااةدَيناااَؤي  ذندىةوو ااذن-

نيىن َةةبنكةنةىودةوةدةنيىنكةؤىتذنضىك  نض و اة
تي  ض و ذندَة َ ذنكاةنؤاىتذننىةىساةةين زيشا ياةننننن-

نيةؤة منةوخىىةىؤى ذندوةؤةوتنذنؤةوتنةنسةةخ ي  .كةن
نس ثر ض وب.-
ن زي ب و ةوىينذبنكةنتة ة ذن ىة  ي اي.-
 سة حاسَةرِ دواكةورنِ كةورنة سةرخويَندا ضِ ركةية؟ 
يةؤااة مناااتي كنؤااةنضي ااةي نوىة رتنااذن اااةين ااةة ذننننن-

كةاااة،ندااة  ونضةيى ييااةشن ااي شندةسااتىبنكااةنجي  ااىدة،نةة ااةةن
 ااةوىنضا ونةاةوىن ى اىينةةوىياةننننننن37ةنكةساةةونن اةين ةة يةؤ

ؤةدي ا ااةدة ىبندةيااة،انكااة نلىك ةتةااااةنةي ؤااةنكةضااةةدى ندوونننن
ةة ةةدةي ،نيىنسةةىتىينس ثر يية،نيىنؤةوتنةنسةةخ ي  نضة ن

نزوة ةنةوودىدة .
ةة اااااااةةن ااااااااةينن

ن36,5 ااةة ذنكااةذي رنن
 ااااااةوىنضااااا ونةاااااةوىننن
 ى ااااااىينوةيااااااةنؤااااااةنن
دي ا اااااااااااةدة ىبنةوين
ىن ااااةدةوى،نكةضةةةااااةون

 ي  يىااتةننااىودي رينن
 رتنذن اةين اةة ذنن
ضااةةي    ي  ذنض ااةي نن

 اااة،ننن37تااىندى ىتااةنن
ةةوساااىندىزة ااامنؤاااةنن

ةؤذندوةينةاةوىنؤةوتناةنننن15دي ا ةدة ىبنةوويندةوى.نكاة ى نن
نسةةخ ي  نةوودىدة .

ةة ااةةنؤةوتنااةنسااةةخ ي  نزؤةندوةؤااةو ن ي  يىااتةنضضاامن
نضَن ين زيشك.

ردةكارةةة سةةةر كةورنةةة ئايةةا  وازكندنةةِ ةةسةة ة رةةةرةي  كا 
 سةرخويَة؟

ضااةك ة،نةة ااةةنةجيؤةؤااةنت  اااانخي اارةنضاا و،نةااةوةنكااة نننننننن-
لىك ةتاااةدةندىضي تااااةندااااَيندةضةزة اااا ذننااااى ؤذندَة ااااَ ذاننن
 ىوىياااةؤذنزؤة اااىبندىوي اااسنتاااىندىي ةية يناااةوىنضةةىساااتذنننننن

ن ي  يىس.
 ئايا روودةدات ذ  كةورنة سةرخويَنِ هةريَت رةرآ هيَلكةدانا ؟ 
كااااةنساااا ةىن ى  ى ااااةؤى ذنيةؤة اااااةنننننضةتااااةوةوينةة ااااةن-

ةوودىدة نؤىتي ااكنؤااةنؤضااةؤةنضااىك  ندىضي ااسنكةوة ةاااةنكةدااةةنننن
ؤااىتي  ذندياااةنكااةذ ذن ي  ةيشاات ودةنةووضاااة .نةااةونساا ة يننن
 ى  ى ى اااةينؤاااةندي ا اااةدة ى يىبنكة ةك ااااةن ياااةندىضناااةنداااَيننننن
دوةؤااةوتنذنؤةوتنااةنسااةةخ ي  نؤااةنكااة ي  ةبندوونتااىنضيىااسنننننن

نةؤذدةندىضي س.
 سةرخويَنِ رةئازار ضؤنة؟كةورنة  
ةااىزةةينؤةوتنااةنسااةةخ ي  نضااةزؤةينكةضةاااذنخاا ةةويننن-

س ةوىيةونكةناي  ىين ي جن ي اةندىتني  ذنت  ادةندىضي سانتاىنن
  ةناياةؤىبانضةدةي ااَةيذنةة ااةؤىبندةي ااَندىضي تااةوى.نضااةزؤةينن
 ااي جن ي اااةندىتنةؤااةنكة ااة ندي ا اان ندة اااةندىضي ااسنتااىندى ىتااةنننننن

ة نسةةيةااااااةوندة ااااااي كنجاااااىةيشنةةدىينةااااااى ةوى،نكة ااااا
نض ةة ةوى.
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 هؤكانِ ئازارى كةورنة سةر خويَة ضىية؟ 
ةىزةةىؤاااى ذنؤةوتناااةنساااةةخ ي  نكاااةن اااةكي كندَؤاااىةينننننن-

جياااااىوةزىوىن ةيااااااةندىضااااا اندة  واااااايىبنكةياااااةشنسااااا ة دةنن
نؤَ ىضنةوىنكةوة ة:

ندىةدةةوىندَة َ يةؤىب:-
ةااةونؤةوتنااةنسااةةخ ي نةينكااةدوةيندي ا ةدة ى ااةوىندي ااسننن

تة  ىنةةوىنؤةنةىزةةيندي س.نةاةونؤةوتناةنساةةخ ي نةينضاةنننننضة
دي ا ةدة ى اااااة،نزؤةنضةدى ؤاااااةبنةاااااىزةةيندةياااااة.نداااااةةوىدىننننن
كةوة ةاااةنةااةون رؤجىاا ؤ ةينؤااةن ااى ندي ا ااةدة ىبندي ااس،نننن
ةؤك ي  ااااااذنضنااااااةةى نضبيني ااااااسنكااااااةن ةياااااااةؤرد ذنةااااااىزةةدة.نن
 رؤجىاااا ؤبنضةتااااة  ىندَؤااااىةينةىزةةىؤااااةن يااااةنضااااةك   ن ااااىننن

نينكة ة نةي ى ؤجمندة.دىوسة  يةؤة
نذرىيذنكةندة اي كنكةندىةدةةوىؤى ذن نىك اة اة.-

 نىك اااةبن ىدىيااةؤذنتىيبااةتذندىةدىدة ن ااةيندىوتري ااسننن
(نؤااااةنضةة رسااااذنProsta glandine رؤسااااتىن ن اااااي ن 

دةوسااااات رد ذنةاااااةون رذض  ى ةياااااةنؤاااااةنكاااااةندي ةةىؤةيااااااةنن
ةوودىدىب،نةااااةونؤرذض  ى ااااة نيىة ااااةتذنؤرد ااااةندىةىوىيننننن

ننكةن ىدىؤىبندىدىبنضَندىةىوى.كي
ةة اااةةنةااااة ن ىدىياااةنزؤةنزيااااىدنةذةنةاااةوةندىضي تااااةندااااَينننن

نؤرذض  ي  ذنت  ااندىضي تةندَين ةياةؤرد ذنةىزةة.
ناي  ةوين نىك اةب-

ةة اااةةن نىك ااااةبنزؤةنضضااا شنضااا ونياااىنضاااَ ين ي شاااةوىن ةننن
ض ضااا ىوىنياااىنضاااَندوةوى،نةاااةوةنخااا ي  نةؤيشااا نضةااااي  ىيةؤذن

وو ىدة ،نكةضةةةةوىندىضي تةنداَيندة ااي كنننسرواتذنتيىياةنة
نةىزةة.

ةة ااااةةندةسااااتسنؤااااردنكااااةنؤااااىتذنؤةوتنااااةنسااااةةخ ي ناةن
ضة ي ضااااةوة ةينجااااىةة ذن ي شاااا ىوى،نةااااىزةة ندةيااااة،نةااااةوةنننننن
سةةدة ذن زيشكنض ة،ننا   ةنكةوة ةياةنضاةدَين ةيااةض و ذننننن

ن ةخَاييةؤذنذ ى ةوىنضي س.
 ضِ ركةية ئةطةر كةورنة سةرخويَة ئازاراوى روو؟ 
كة نلىك ةتةدةن زيشاكندىة اى ي  ذندي  ةؤاةةىوىنياىندذيننننن-

ؤرذض  سنضَندى  سي س،نةة ةةنةةوىنزؤةن اةينضاى ن اةض يسنننن
ةااةوةندىة اااى ذندذىنداااةوؤرد سنضاااَندى  ساااي سنؤاااةندىتااا ة  نن

(نProsta gladineدىةدة ااااذن ااااىدىين رؤسااااتى ن اي ن ن
ض ىسااتي ن نةة ااةةنتااَن ي  يىااتسنضااةدذينساا ثر ينضاا و،نةااةوةننن

دذىنسااا ثر ي،نةىزةةىؤى يشاااسنضاااَندىوىساااتي ن ،ننننلة اااةؤى ذ

ضةزؤةينكة ة ن ةي ى اييةنسي  ىيةنيةؤة ةؤى ااةنةىزةةىؤاىبننن
ؤااة ندىضنااةوىونكةوة ةاااةنضةتااةوةوين ااى ن ناااة نضاا وبندااةةنن

ن ة ي ن .
ئايا سيَويسة ة دةررةارةى رودانةِ كةورنةة سةةرخويَنِ زؤر يةا        

 دريَذخايةنةوة، رووشِ دسَةراوكآ ربني؟
ةتةندىوتري سن ذرىنؤةوتنةنسةةخ ي  (ونضةوى نضة نلىك -

دى ىسري سنؤةنضر ي  اذنزؤةنكاةخ ي  ندي تاةندىةىوىون ي  يىاتذننننن
ضةساااةةدة ذن زيشاااكندةياااة،نكةوة ةياااةنةة اااةنكاااة نؤىتى اااةدةنننننن

نةوضاة :
نكةنسةةىتىينضىك  نض و اة.-
كااةؤىتذن زيااكنض و ااةوىنكااةنتة ااة ذن ىة  ي اااينضااةدَيننننن-

  ةنزياااااااىدض و ذنؤة ب و اااااااةوىين رؤجىااااااا ؤ ةوى،ننااااااا نن
ةي ى ؤجمنكةنىون رؤجىا ؤ اةندىضي تاةنداَين ةااةؤرد ذننننن
كينكااةناااى ةنكااة ىون نىك اة اااة،ونكااةؤىتذنةز ااىةض وبنكااة نضاار ىننن
زؤةىينةااةوناااى ى ةنخاا ي  ن  نةؤيشااتني  ذنزؤةنكااةنةىسااىيذنننننن

نزيىترنةوودىدة .
نةةونذ ى ةينس ة ي  ذنةي    ي  يىبن ية.-
ذنضةاي  ىيةؤذنؤت  ر انكةوة ةاةنذرىؤةوتنةنسةةخ ي ن-

ضَن ىوىيةؤذنؤ ة نكةؤىتذندة اى ذنكةوكاةضذندذينسا ثر ياةنننن
نيىنكةؤىتذن  ةستنةوىينجي  ىؤةياة،نةووضاة .

ئايا هةنديَك دةرما  دةرنةة هةؤى زيةادكندنِ رةن ى خةويَنِ       
 كةورنة سةرخويَة؟

نضةك ةنةةسثري انةةوندىة ى ى ةينخ ي  ناةندىؤة ةوى.-
ةراوكآ ربني دةررارةى كةورنة سةرخويَنِ ئايا سيَويس ة روشِ دسَ 

 كةمء ماوة كورت؟
دة اي كنجىةنةوودىدة نؤةنؤةوتناةنساةةخ ي  نضاةزؤةينننن-

ضاااااَن اااااىوىينةؤذي اااااكنياااااىندوونةؤذنضاااااةةدىوة نضي اااااسانضااااار ين
خ ي نةؤةاذنزؤةنؤة ة.نضةزؤةيندَينةة ةنخ ةةد ذنلاة ذنن
دذىنساا ثر ية،نكااة نلىك ةتااةدةنؤةوتنااةنسااةةخ ي نةؤةنضااةدَيننننن

 ذندي ا ااةوى،ناااتي  ذنةااةوتَن يااة،نونكةوة ةاااةنتااة  ىنننننن ااةض 
ضريتذنضي سنكةننة اندك َ ي  ذنؤة ذنةى ةنقىوىيذ،نكةوة ةياةنن
ةة ةنكةنةةجنى ذنتي  ضا  ةندَة َ يةؤى اةوىنةوضااة نضاةدَيننننن
ؤي شةيندىةو ذنيىن اَةة ي  ذنزؤةنؤاةنضةساةةنؤي شاذنكةاااةنننننن

ندىتبي س،نؤة ذنيىنزؤةي.
يذنضي ااسنيااىنكةسااةةنةىسااتذننكةوة ةاااةندَؤىةىؤااةينجي  ااة

كينكاااةنااااى ةين اااىون نىك ااااةبنضي اااس،نكةوة ةياااةنةة اااةن اااى ننننننن
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 ناةك ب وبنضي سنيىنكةنةةجنى ذنقةدىغاةؤرد ذنسا ثر ينياىنكاةننننن
ةااااةجنى ذن ةاااااتةة ةةييةشنؤااااةن ةي ى اااااينضة نىك اة ااااةوىننننن

ندةضي س.
كةندة  ونلىك ةتةؤى اة،ن زيش ذن ىثَةنخَينيىة ةتيسن

نينسرواتذ.دىدة نضَن ةةة ا ةوىينضىة
سيَويس ة روشِ دسَةر اوكآ ربني سة ئةجنامِ دةركةورنِ خةويَة   

 سةنيَوا  دوو كةورنة سةرخويَندا؟
دىةؤااةوتنذنخاا ي  ن ااةيندىوتري ااسن خاا ي  نكي ضاا و ذنننن-

 نىك ااااةب نكةوة ةياااةنخااا ي  نكي ضااا  ةؤةنةةساااتةقينةنضي اااسنكاااةنننن
اي  ىين ةكةينضض شنضض شنيىن وةز،نكةوة ةااةنضاةدي زنضي اسانننن

نتةنةةدىينخ ي نذنؤةوتنةنسةةخ ي نذن ى  ى ةينةىسىيذ.ض ى
ضينينذنجي  ةينخ ي  نكةن ىوىةةساتذنسا ة ين ى  ى اةدة،نننن
وةتاااةنكاااةؤىتذندي ا ةدة ى ااااة،ن ي  يىاااسنضةدك اااةةةوؤةن ىؤاااى نن
ضااااَي،نكة اااااة نةةوىااااااةن ي  يىاااااتةن زيشاااا ذن  نةى اااااىدةةنننن

نض ري تةوى.
ةة اااةةن اااى نجااا و نضااا وبنخااا ي  نكي رؤيشااا نداااةض و،ننننن

ةوة ةيةنكاةنةاةجنى ذنةوااى ا ذن ااذن نىك ااةبنضي اسنكاةؤىتذننننننننك
ج تب و ةؤةدةنكةنؤىتي  اةنؤة اذن نىك اة ةؤةندةوينؤردض و،ن
ةة ةةنكةنكي نَةينذنتىقي ةيشذندىةؤةو نؤةنخى ةؤى ذن ااذنن
 نىك اةبنساىغ ،نةاةوةن زيشاكنةى َذ اىةينةاةوى ندىؤاى نؤاةنننننننن

نلة ذندذىندةوؤردبنضةؤىةض ي نيس.
 ِ كةورنة سةرخويَة ضني؟هؤكانِ نةمان 
كةوة ةياةنؤةوتناةنساةةخ ي  نكاةنداة  ونتة ة ي  ااةانكاةنننننننن-

 ر انكاةنةاةجنى ذنااَؤي  ذنساَزدةةيةوى،نياىنضةةىضاةةىن اى نننننننن
نة انس ة ي  ذن ىة ي ك،نض ىستي س.نةة ةةنلىك ةتذنس ثر ينياىنن
 ةيشااا نضةتة اااة ذن ىة  ي ااااميىبن ضااارد،نةاااةوةنةةوىساااتى ذننن

نؤىةي  ذندي ةيندةيةنكةوة ة:ؤةوتنةنسةةخ ي  ننة اندَ
تي  ضاا وبنكااةؤىةيندي ا ةدة ااةؤىبنكااةنةااةجنى ذنضاا و ذنننن-

ن ت ةىؤة(يىنوىةى نكةسةةيىب.
 وةزينكاااااةن اااااةةدىين نىك اة ااااااةنياااااىن  ي نةض  اااااةوىيننننن-

نضةاي  ىيةؤذنةةسس.
 وةزيندىةدةةوىندَة َ يااااةؤىب.نةة ااااةةنذي اااارن ي شاااا ةن-

ةةوةندَة َ ذننةذي  نكةند ةوذة ا ذندي ا ةدة ةؤىبندوةؤةو ،
ن ي  يىسن ىةي َبنضَنجةضةجةنؤرد ذنس ة ين ى  ى ة.

وىستى ا ذنؤةوتنةنسةةخ ي  ن ي  يىاتذنضةنا  ةنضاَ ينننن
ن زيشك.

 ريَكضوونِ مةزاج ضية كة دةكةويَ ة سيَش كةورنة سةر خويَنةوة؟ 
 ي شننة انةؤذي  ذنؤاة ،نياىندةذتةياةش،ندة ااي كنجاىةنننننن-

نةؤاااة،نذبندةساااسندووندةذتاااة ،ن اااي شنؤةوتناااةنساااةةنخ ي ن
دىؤاااااى ن اااااةزةجذندىةو اااااذانجةساااااتةيذن يندةوى.نضاااااةآل ن
ةةساااااتةوخَنةاااااة ندةساااااتةن اااااى نؤةوتناااااةنساااااةةخ ي نةؤةننن

ن%نذ ىبن ى  ى ةنةة نلىك ةتةندىزة  .75 دىني س.ن
 نيشانة ةةس ةييةكانِ نارةحةرِ سور ةكة كامانة ؟ 
 يشااااااى ةندااااااةةىنديىةىؤااااااىبنضااااااريتمنكااااااةنةىوسااااااىبانن-

ةةجنى ذن ة ةنخ ةةد ةوىينةاىونننس ةض و ةوىونق ةسىيذنكة
كةنجةستةدة.ن ة  ةؤىبنق ة ندىض اندة اي كنوةدىن رؤياىبنن
تي اااةندةوساااسندىضي اااسنؤاااةنضةدىساااسندةساااتذن اااةندىؤري اااسنن
ةة ااااااة ندىضي تااااااةندااااااَينساااااا ةض  ةوىون ةسااااااتىبنكااااااة ىونن
 ة  ةؤى اة،نكةضةةةةوىنذ ةؤاةندةساسنضة ىةىلاةتذندىؤاى اننننن

كةوة ةااةندى  ناىوانننكةوة ةيةنض ىتاةنةةدىينةاىزةة.نداةةوىدىنننن
 ةجنااااااةؤىبنضئىوسااااااي  .نةة ااااااةؤىبنقاااااا ة ندىضاااااا ،نسااااااكننننن
دةك اىةىوسي س،نةة ن ة ةنخ ةةد ةوىيةينةاىوىندىضي تاةنداَينننن

نؤياَ رة .ن3-1زيىدؤرد ذنؤي شذنضة زي ةين
سةةىةةينةة ن يشى ى ة،ندة اي كنذبنزيث ةيىبنكاة ىوندى نن

ىبنيااىنكةسااةةنةة اااة ذنزةوزان  ن ةياااةندىضي ااس،ندااةةوىدىنقااَي
ناااةوةندىضي اااس،ندة ااااي كنذ اااذندينةىزةةياااىبنكاااةنج   اااةنياااىننن

ن ىس ك ةدةندىضي سانت واذن نسةةىيةاةندىض .
ضةن   ىبنذبنت واذنةة ندة  ونلىك ةتى ةن ي  ةوىن ىض ،ن
ضااةآل نداااة  ونذ اااىبنضةااااةةينكاااةندةسااات ردبنضةااااةؤةتذاننن

نتة ةك ياةندىؤةب.
 هؤكانِ نةخؤشِ سورةكة كامانة ؟ 
 ىةىلةتيى اااااةنتاااااة  ىنةاااااةونذ ى اااااةننكةضةةةاااااةوىينةاااااة ن-

دى ري تااااااةوىنؤااااااةندي ا ااااااةنضةةدااااااة ندىدي اااااان ،نكةضةةةااااااةوىنن
ضةاي  ىيةؤذنكَذي ذن ي  يىتةنضَنةاةوىنضضامنؤاةنضة ااىنضاةونننننن

ندىةدةةوىندَة َ يى ةينكةؤىتذنس ة ىؤةدةنةووندىدىب.
 ىةىلةتيااةؤىبنكااةؤىتذندي ا ااةدة ىبنكااةنضةاااذندووى ااذننننن

ؤةنداةةدووندي ا ةدة ةؤاةننننس ة ىؤةدةنةوودىدىب،انكةونؤىتةدة
 ااااااىدىينةي ىاااااا ؤجمان رؤجىاااااا ؤبندىةي ااااااَب.نةة ااااااةةننننن
دىوسة  ذنكاة ي  ةبنضار ينةاة ندوون اىدىندَة َ ياةدةن اةض و،ننننننن
ةاااااةوةن يشاااااى ةؤى ذن ىةىلاااااةتذنياااااىن ةخَاااااايةؤةنضاااااةدي زننن
دىةدىؤةوي سنؤةنةةستةوة ةندىضي اسنكة اة ن ااةينتي  ضا و ذننننن

 ؤبنؤة اةانكاةوننندىوسة  يةؤةدة.نزؤةضةينجىةنضر ين رؤجىان
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لىك ةتااااااةدةنةي ىاااااا ؤجينةؤةنزؤةندىضي ااااااسان
دىضي تااةندااَينتي  اااة ذنذر ااى ذنضةتىيبااةتذننننن
ةةوة ةينؤةنكةنةةجنى ذن ة ةنخ ةةد اةوىينن

نةىوىوىن ةياةندىض .
دَؤااىةينديندااةبنؤااةندىضنااةندااَينةااة ننننن
تي  ضاااا  ةنوىشنؤااااة ذنةىساااا نكةكةااااااةنيااااىنن
تي  ضاا بنكااةنؤردةةىؤااى ذن ااَة ة ذناااةؤردة.نننن

 ي  يىاااتةنضىياااةخذنةؤك اااذنضااااىةينننننداااةةوىدىن
دىةو ااااااايشنؤاااااااة ن ةؤري تاااااااةوى،ننااااااا   ةنن
تي  ضااااا و ذندىةو اااااذنؤاااااىةندىؤىتاااااةنساااااةةن

 ةك بة ااااااىندى ىةيياااااةؤىب،نضةتىيباااااةتذنكةضةااااااذنخااااا ةةويننن
دىيثَساااااااااااااااااااةكة ة نن-دى ىخاااااااااااااااااااةوىن ذي ر   اااااااااااااااااااة

Hypothalamusونةاااةوى ندىضي تاااةنداااَينتي  ااااة ذنةاااة نن)
نتي  اىني س. ةك بة اىونضةوى ندة  ونزجنريىيندَة َ ذن

ئايا رةف ارى ذ  سةماوةى نارةحةرِ يا نةخؤشةِ سةور ةكةدا،    
 دةطؤر يَت؟

ضاااةك ة،نكةزؤةضاااةينؤىتااااةنةىذتاااىةينذ ةؤاااةندى َة ي اااس،ننننن-
  سااااتنذنتي  اىنااااي سان ااااي شننااااة انةؤذي ااااكنكااااةنؤةوتنااااةنن
ساااااااةةخ ي نةؤةن  ساااااااتنذنتي  اىناااااااي س،اندةسااااااات رد ذنن
 نضة ى ااااااويذنزياااااىدندىؤااااااى ،ونذ ةؤاااااةنااااااا ةذةواندةك ضاااااانننن

دىةدىؤاااااااةوي س،انت ة اااااااىينوةدض  اااااااةوىين وةزندىضي اااااااس.نننن
 ىساا ك ةؤى ذنةىدندىضاا انؤىةة ااةيذنكااةن رتنااذناااتةؤى اةنننننن
 وةزندىضي ااااساندة اااااي كنجااااىةندة اااااي كناااااتذنكااااةندىسااااسنننن
ضةةدىضي تةنخ ةةىوى.نةىةىزوينضَنخا ةةدبندى َة ي اسان اَةةبنننن
ضةسةةنةىذتىةينسي  ىيشاياةندي اس.ندة ااي كنذبنةىةىزوياىبننننن

ب وبن ى ي ني س،اندة اي  ذندي ةيىبنةىةىزوويىبنزيىدنضَنج ت
ندىؤى .

ديىااى ةوىنةىذتااىةيندىةو ااذنذ ةؤااةندى َة ي ااس،نناا   ةننننن
 َةة  ىةياةندَة َ يااةؤىبنكااةؤىتذنسا ة ىؤةدةنوةنكااةن ااةزةجذننن
ذ ةؤااةندىؤاااةبنؤاااةن ااَة ةواندةك  اااةةةوىنضي اااس،نكة ىوىةةساااتذننن
رنسااا ة ىؤةدةنناااى شاندك  اااَ ندىضي اااس،ونكاااةن ىاااااةانكاااة ننننن

ت واذندك ةةةوؤةاناا ةذةبندىضي سنضةتىيبةتذن اي شنؤةوتناةننن
سةةخ ي نةؤةنضة ىوىيةؤذنؤة .نةة ناا ةذة ةندى ىةييةنؤةنكاةنن
ةااااااااااااةجنى ذناااااااااااااةؤةتيةؤذنزؤةىوىن ةياااااااااااااةندىضي ااااااااااااسن
ضةدةك  ةةة ا ااةوىون ااَةةبنكااةن ااةزةجي  ذنضااةن ى ااىدةنخااَينننننننن
دىضيني تاااةوى،نتيىياااااةنذ ةؤاااةنضااااةخي رةيذنتااا ة ىوناااااةةة  ي زنننن

ضي ااس،نجااىةينوةندةيااةنلىك ةتةؤااةننننندى
دىي ةية ي تااةنت  اوتيااَي.انزؤضااةين
جىةيشنخاة َؤذنضةساةةياةندي اسانننن
د يااىنزؤةنضااةةى ندي تااةنضةةنااىوياننن
   اااىبنكاااةنداااة  ونااااتي كندىؤاااى نننن
ضةتىيباااةتذنكاااةنخَااااذ،نكةضةةةاااةوىنن
دة اااااي كنجااااىةن ريااااى ي  ذنزؤةندةين
دى ري ااس.نةااة نخة َؤيااةندىةو ييااةنننن

تةوىنؤاةنكاةنننضةزؤةينةةونذ ى ةندى ري 
ندوةينسي  ي ن نسىك يةوىب.

ئايا هةي  ضارةسةةريَك هةيةة نارةحةريةةكانِ سةور ةكة كةةم        
 ركارةوة؟
 رتنااةوىينؤااة ذنني نىةىسااةةينسااةةىؤذنضريتيااةنكااةنجنن-

 رؤجى ؤب،نكةضةةنةة ندَيةنكةونلىك ةتى ةدة،ن زيش ذنذ اىبنن
ناااة انلاااة ي كندى  سااا نؤاااةنضنةةىتةؤاااةيىبن رؤجىااا ؤ ذننننن

 ردى.نةاة ننىةىساةةىنضاَنداة  ون يشاى ةننننننسرواتذنيىندىساتن
جةسااااتةيذاندىةو يااااةؤىبنسااااةةؤةوت وى،وندىضي تااااةندااااَينننن
 اَةة ي  ذننااىشنتيىياااة،نضاةآل ندة اااي كن يشااى ةين وىؤيشااذننن
كة ةك ااااااةندىضي اااااسنوىشنزياااااىدض و ذنةاااااىةىزووينخااااا ةةدبانننن
زيااااااىدض و ذن ةسااااااتى ذنخاااااا ي  نيااااااىنزيااااااىدض و ذنةي ااااااَىين

نؤَكيى ؤ .
ىتااا ة  نذبنكاااةن يشاااى ةؤى ذنننلة اااةؤى ذندذىنسااا ثر يندن

 ىةىلةتذنس ة ىؤةندووةةة ةوىنيىندايجن اةضي سنسان ةدةةينننن
نض ةب،نن   ةنةة نلة ى ةندي ا ةدة ىبنةةدى رب.

كة ن ىوىين وةزييةدة،نضةدة  ونت ة ىينخاَ نداةو نضااىنننن
كةن ةستى ذندىةوو ذندوض ةويتةوىونزؤةنةى ى نكة نؤىةة ةين

نخ ةةىوىنضي س:
ن ش دةب.زؤةتري ن ىوىنضَن-
دوةؤةوتناااةوىنكاااةنخ ةةد اااةوىينوةيىؤاااةةىوىؤى ذنوىشن-

نقىوىون ىدىنةةؤا  كيةؤىب.
زؤةن ةخ ةةد ةوىين ىدىنااةؤىبنضَنةةوىينةي  ةنكاةن اة ةننن-

نخ ةةد ةوىينةىونكةنجةستةدةنض ريس.
ضاااةؤىةدي نى ذنسيىاااتؤي  ذنخاااَةةؤذندةوساااتذ،ونزؤةننن-

ضةؤىة ااااااةدي نى ذنخاااااا انناااااا   ةندىضي تااااااةندااااااَين ااااااة ةنننن
ن ةوىينةىو.خ ةةد
ندة اي كنوىةزا رد ذنس ش.-
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ئاااارى تةلةفزياااازو ميوةئاااازةةى تةىاااازة ي زةم اااا زلةةة
هزطبزكزلةثِةةيزةضريؤكءةهازةةءءةةزةازاهرفزةةزةمتىازلةةةة
اةىطااارةةاةىاااجنءةةزاَِةةك توااازاءةىتمتاااتةةهزى وااازةيااازةة
ىرَيااازكر روةئرىرةةمااازةةهااازاةيااازةة  ااا زكرى ةةااازةةلةةةةةة

ءةوةةالةى تةىااازكر رى ةاةةاااتةاةةةةةةةطي ااازلةهااايءة
اةزةىدؤفااازةةةةضااازىدةةيزىرةىرىدةمااازةةيزطزَيىرىااادةةةةولةةةة
ي تااااااا ةة تااااااا ةاةىااااااارةثءةيز  ااااااازةزؤاءةكيفااااااارم ةثااااااا ة
ىاازهرفتةةكرى ةةةِانةىاارةثةةئزطاازاةدااراةوةةةثااريةةمااروةةةةة
ةاارثريةةياازة  ت ةىاازةةاارةةكرى ةكتاةةةةاماادةةةزضااريؤكءةةةةةة
ةزاطتا ااااا زكرى روة ااااازةةى ةةةاةةامتااااا لةزةااااا روءةة

 ااااااااازةلةهرةمى اااااااااروةيزطااااااااازءةىزةةكرى رىااااااااادةةةةةىرىطز
ةزةاازاةةةة ت ءةياازة راةكرى واادةة اازَيي ةةاايةةاازمةلةةةةةة
ة ىزىرةةفيث ةث ةاؤموا ،ةةئازةةةةازهرفى ةفزيازو ميوةةةةة
ئاازةة اازةةىزءةئاازةةةةى واا ءةضااتةىزةةةاةةةىااز ةكاازةةةةةة
ئزىاااااادةىرى ة  ت ةىاااااا ةياااااازةكز اااااا تي ةكيىز مزف اااااادةةةةة
لةكااايةةكةةةةةةكيفرم اااروةث تةاااريءةفزيااازو ميوةد تطااازةةةةة

طةفىزةةةةفزىرىزيةئزةةكز زةكيىز مزف رىز ةيزطزَي دةة
ةااازاةةةكرَيبتةىااازةةةضاااتةوءةيااازةئ ت ااا رةةةهزىااادمتي راةةةةةة
يزد رف ةئرى تةلةفزيزو ميوةضازىدةئرى تةمتاهةهزمازةةهازاةةةةة
كاااازنةياااازوةالة يماااازةةةفزىر اااارلةةةكااااري ةئاااارى تةلة

فزياازو ميوةةز زةااَةزفزةكراف تياازاةةوةةدااياةةهزى وااازةةةةة
تةمزك ةفرمباااااااازف ةىىاااااااادة وةفرزةةتةةكاااااااارى ةةز اااااااا ت

اةةةك توااا ت ءةفزىرىااازيةةزةةىااادةةةةىرةةةااا ةةااازمةلةةةة
ثةؤطةةىزةفزا رىيةةةةكروةةاية يماروةةيازوءةفزىر ارلةةةةة
ةزاىرىاااازلةطاااازةاةكرى  ةةةكاااازوةةهاااازاةياااازةةاااازةةلةةةةةة
ة  ااا زةةةةيفااازةئااارى تةمتي ةهرةومااارى ةىاااةؤ ءةيزةةىزمااازةة
ئرةاااارم ةة تاااا ةهااااازاةئاااارى تةمتي ةةميااااازةياااازىرةةىرَيااااادةةةةةة

زكةياازةكراةياازةمت ةةااز ةةكاازةئاازةةيزكراكزةفىاازةةةةةةيىرةةماا
ئاااارى تةلةفزياااازو ميوةةطةمت اااازةةةزؤاةىز رَياااازةضااااتىيزةةةةة
ىركةمتاا ةفزياازو ميوةياازةئاا  ةةياازةمت ةةزفرمباازف ةئزطاازاة
ئزةةىرَيزلةىىدةَي ةف رةةةةتةضاتىيزةئزطازاةطازةاةكرى  ةةةة
ةزهيلةهيمزكرى ةةميزلةاةطزمرىدوةيزةاةةميةةاؤوىرىزةة

ؤى ة اااازاةةتةلةةاااازطتمتطةف ةياااازةةةاةطزمرىاااادى ةئزياااازك ة
طااياةى ءةهزةةَياازكرى ةةةى ااارةياازةةكزىر ىاازةةةةيزىااازةةةةةةة

ةئزةةةىىدة وةىرفتةى ةمزكةاؤوةةزة ةفزيزو ميوةة م  
 منداأل ضؤن هؤطرى ئةم ئاميَرة دةبيَت؟ 

ىىااادةءةيزضاااازىدةىاااارىط ةمزكاااازى ةفزىزى  اااازةةةكاااازةة
فزىر ااااارلةفزياااااازو ميوةةةكااااااريةةةة ى تاااااا ةةمتىاااااازكروةة

ةةىط  اااروةهزمااازةة  ااازةةةكااازوءةةااازاةةةةةةةةةةداااتَي ت ء
ةةطاايِامت ةةفزىر ااركةةى ةئزىرىااز ةث تتم اا  روةةاازه  ةةة
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كي و تهةمروةىرىدةةةتةى تهةى  زةةةة  تةى ت ةةزفازىةرةة
ةااازة ةةةماااهءةةااارةك ءةةااازة ةئااازةةلةهااا  ةهرةِامت ااازك ةة
يزطزَيااادةةة تااا ةفزىر ااارلةةياااريءة ااايلةوماااةءةةااازا رءةة

ضتةىزة تفرخبرىازم ءةةةيريةةهزاةةهرةةيةىىدةءةيزث ت ة
يااااازةةةلةو تةةاااااتةى ةزىاااااروةةزاضااااارةةمزك ةزةى ااااارالةةة
وةةدااياةةاةىااجنءة اا تتةمزةضااتىيزةىىاادةءةياازة يىااار  ةةةةةةة
ئر يةةكةةى ةد ةرى ةةةةاةةزامدةمازةةزىاروةو تةةاتةةةةةةة
فتةىرلة تمتىدىزةةلةى  زةةةيمازةةزئرةارى ةيزىرةةمازك ةةةة
كزىاادةةزؤامتااهةياازةةةرةزفرىاازةةةة ى تاا ءةةةة  اا  ت ةكاازةةةةةة

اةزةةةةةكاااريةة رى ةى تااا  ةةةفاازةةةفتةىةمتااا ةئااارى تةلةةئاارة
فزياازو ميوةةزماازك تهةياازةةتةاةكاارى ةةةاطةفىاا ةزةى اارالةةةة
ةةةىةمتاا ةكاازةةز اا تتةمزك ةاةةاا زة يةكراةةكرفاازةةاازاةةة
طز زلةىىدةءةيززؤةزلةاةةةكرىزةةةةئازةةكرامطزاماز ةةة
ةةة  ت ةالمزى ةثيزةف ظءةى تطزف ظ  ةيز يةةطةمت  

ىاااااازى ةطز اااااازكةةى ةفتةىاااااارةةةىىاااااادةءةياااااازث ت ةفزة
زىرىزةةى  زكرى وااا  زةةةئزطااازاةةةماااهءةةااارةكةيزةااازاةةةة
 ر ااااازلةفزيزو ميىااااادةةةةمرىىااااارةفزىر ااااارلةةةكاااااريءةةة
يزةةىزمزةةيةىرةةمزك ةةر ا  ةةازه تىى ةَ تى ت ازةةةكازةةةةة
زؤاداااراةةةماااهةماااروةةةمزىطااازةةةةزطااارةةةةىاااززاةةةكرى ةةة
ةزاثزا اا  ءةةااز  تتكةةى ةىىاادة وةثاازىرلةةاايةةةةاازوةةة

يزةىىدةَيزكاازةةز اا تتةمزك ةف تب ى يااةةةةومةةةكااريةةةضااتى
ةاازة ةئاازةةلةث تتم اا  ةةاازةةةة تاا ةهاا  ةكاازنةيزطزَي اادةة

ةةةى واا ت ةةةااز ةةئرماارةىىاادةءةياازةةةةة
فزىزىاازةةةياازةفزياازو ميوةف تاادةطري ةة
)زؤاةاااازلةي تييَي ىاااازةةكروةئرىااااروةةة
ةةةةوةياااازةةكرفاااازةةةكاااازةىىاااادة وةةةة
ةاااازو ضة ةضاااا ت ةياااازةة ى ىاااا ةئاااازةةةةة

ةاةةطةوةكازةةزفرمبازف ةةةةزاىرىرىزةة
ةاااااااااايةفزىاااااااااازى تي ةةمااااااااااراميةةةةة
ئرىاارةةكةةةوةيزةةىزماازةياازة رَياازف ةةة
ةاااااااازئرطرم ةفاااااااازةةةةةة ةةةااااااااز ةةةة
ةااااازةراةيةةزف تطزموااااا ةيااااازةةلةةة
يزةاااااازاة ر اااااازةاةةةةةةيةئاااااازةةة

  ةكزةةفااازةىىااادةءةة1ئرةااا  ةف تطزموااا ى روةزؤاةى ىاااز )ةة
ياازث ت ةفزىاازى ةضااتةىزة تفرخبرىاازةةةةفاازةياازةفزىااازى ةةةةةةة

ر ضازةةةزؤاداراةفازىةرةفزىر ارةةةكاريةةاازة ةةةةةةةةمزىطازةةةة
ئزةةلةيزةةةف تبطريةكزةةةمب   ت ةةةز ةةيزطزءةضاتةىزةة
 تفرخبرىاااازةةاااازاةةةةةةئزطاااازاةةااااتةالةةاااايةةِةة  اااا ت ءةةة
ةةمياااا ءةةاااارةك ةمااااروةكزةاااارى ةضااااتةاةةةالةةة ىاااا ة
ةدةىااازةةةثةةااا راةيااازةزؤاةااازلةئااازةة ااا رىزةةةكاااريةكااازةةة

ى تااااااا ءةيااااااازكرف ةةااااااازمةكةةى ةفزيزو ميىااااااادةةةةمرىب 
ةةمرىب  ااا  ت ةةةزَيطاااز ةةااايةئزىااازةيزكرف تيااادةةئزطااازاةةةةةة
ةزفاااازىةرةفزىر اااارلةفزياااازو ميى ةكااااةةءةةزاىرىاااازةمااااروةةة
وة ىزكااااااااااازةيااااااااااازاةةلةاةةةةةكرى  ااااااااااازةةةه تىااااااااااادةةة
ةزاَِةةك توازاةىاازةتةةي توا ةف تىزطزمواا ةئازةةةزةةةياازةةةة
مرةم روةةةكريءةىرفتةى ت ةيزةةةةم دةةةرة روةةيريةماروةة

 اااايلةضااااتىيزة)فتةىاااارلةىىاااادةَي ةة رىة تى ت اااازةةةماااارةلة
فزىااااازى ةةةمزىطااااازةةثااااا ت ةضاااااتةىزة تفرخبرىااااازةةااااايةةةةةةة
مرةكةةىاازةةةزؤاةالةةزةةةفااركتةئرةاا  تهةةةفااتةىثةةَةاا تثةةةةةة

 ةةةةفااازةىىااادةءةئزةااا زىزةيااازةة2ف تطزموااا ةزؤاةالةةزة )
فزىزىزةةةةزفزىةرةيزةةزاىرىزكرى ةفزيازو ميوةفا ةةطاريءةةةة

ة تةى ت ةهيكرالةةة رىة تى ت زةةةةريلءةفزىرىزيةئزة زىز
زؤامتااااهةياااازةةاةةةةةةكااااةةةاءةةدزىرىاااازةي تيبدةفاااازةةةةةةة
ة رىبزةااا  ت ةةزمزكااازةةةضاااتىيزةف تطزموااا ى ةيااايومي ةةة
الةةزةةةيااازةئززىتةىااازةئاااز َة ءةكيىز مزف  زكرى ااادةةزؤاةة
هزوةاةةةيزةةفزىزىزةةةةةفتةى تا ةة
هزىدمتهة  تتةةةاةىجنءةاةطاززلةة
ةتىزةةاةوةيزمزكةد رةيرفزةةةةية

زالةىاااةؤ ةيزةااازالةة تىااازةةاااة
ئااااااااروةءءةيزةاااااااازالةةرَيىاااااااادةةةة
د رةةكرفااااازةةةةةاااااز ةةئرةااااا  ة
ف تطزموااااااا ةيااااااازةط ااااااا ءطيءةةة
ىااااااااارةةِاؤك ةاةةةةةكاااااااااروةزؤاة
كزىاااااااااازةةيزةةىزماااااااااازةفاااااااااازىةرة
زَريةمااازكةدتَيااازةةكاااةةةاةماااروةة
اةىطااارةةاةىطااا ة ااا تتةةةةمتىااازةة
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ةااازازلءةى ىااا ءةئااارةةزلةةةىطااازكروةةااايةفزىر اااركةةى ة
ةةياازِاةةلةف تطزمواا ىزةةةةةزاىرىزماازكةاةمبي تواا ت ةةةااز ة

ف تىرطريةضتىيزةه تو رةزىروةو تةىزةتةةةفركتةطتزةا ا زةة
زىرىزةةى  زكروةف تبطري ةئزىز ةةيةىزةةلةىةؤ ةىرمازلةة
 ي بز    زةضتىيزة)فتمت ةاةةةكروةئر يةةمرىيةةةةةة
ئاازةةةزاكزةفىرىاازلةكاازةةةضاارالةى ااتةلةضاازث ةةةىاار ةةةةة

ةااايةةااازاةةةةااا ةياااز تةاةفزىااازى ةةةةةةااارَي  زةةةزمااارى ة
طز زةزىدى ةفتةىرلةزىرىزةةى ةيزةئرمىدةةةةزمرفةةى  ازةة
ياازةةلةكاازةفتة اا ةى ااتةلةاةةاا  ةةةىاار ةةةة تاا ةةياازةةةةةة
كرف تيدةةئزةةطزةاةىزلةةةضارالةهازىروةةزاكازةف ةةةةا ةةةةة
فتة  ةزمرىث تيزةفى ةزىرىزةةى ةهزى وزم ةةةة  ةئزةة
ىىدة ىااز ةكاازةى ااتةلةضاازث ةةةىر   ااروةيزةاازاةفرلةةةةة

رىزةةى اادةةةةضاارالةزمااروةةةة تاا ةةااز ةةةةةةطز اازكةةى ةزى
فزىاازى  روةيااز تةاةضااتةاةةاارَيزةةمزةةفتة اا ةئزةاا زى ة
زىرىاازةةى ةكاارف ةةةةاا ةةااز ةةياازةزؤاةاازلة رَيزفزكرىاادةةةةةةةة
ةةفاااااتةى ةدااااارامتي ةةميااااازةفتةىااااارةزىرىزةةى  ااااازكرى روةةة

ة  3ةزةةة ب تىىزةة )
ةز ةةهرةةز ا يةةى ةىىادةءةةايةاة ازكةةى ةهزىادمتهةةةةةة

ى ةهزىادمتهةهيكارالةاةةةىا ةاةةةةةماروةةةةةاةةةةءةةرةيةة
ئزَرىاادةى ةكةةةاةكااروةيزالماازوةكزةاارمزف  زكرى ةىاارةةةةةة
واا ةكةكرافيىاازكروةهرةكااريةيزطاازءةطز اازكةةى ةفتةىاارلةةةة
زىرىااازةةى ةمراىزف ااادةاةةةةااا ةةااايةف تطزموااا  ةةر ااا ءةةةة
زماارفةةيزالماازوةىىدةَياازةةةةيزهاازىروةكرف واادةةةةفتةى تاا ةةةة

كاارافيوءةةزاىرىاازكروةاةةةةةىاارةلةكزةاارمزف ةىاارةةوةاا كةة
ةفركتةئرة  تهةة تى ت زةةةمرةل 

 كاريطةرى تةلةفزيؤن بؤ سةر طةشةى مةعريفى منداأل:
ىىاادةءةهاازاةيزةاازاةفرلةفزىزى  اازةةةيزطاازءةومىطاازلة
ضاااتةاةةةةالةكراي تاااهةةةكاااريةة تطتىاااروةيزطااازءةةااازاةةةةةة
ث توضاااااتةى ةفزىااااازوءةطز ااااازكةةى ةفتةىااااارةئاااااز َة ءةةةة

زةةكراي تياازةكااراةفةةةةة تاا ةةدتَياازم ءةزىرىزةةى  اازكروةئاا
ةةكةمت ةفزيزو ميوةةزمزك تهةيزةةورك زاةىازةةةةىةمتا ةكازةةةة
كراةةكرفزةةزاةطز زلةىزعةم  ةىىادةءةضاتىيزةةازث ت ةةةة

 ةةااازهيلةهزى وااازة4زةىااارلةةتم اااةلة)داااروةة رد اااز )

ةاااتةى ةةااا ةىااازمة ةةااازاةك ةيااازةىىدةَيااادةةكااازةىااازمة ةةةة
ءةىااااااااااازمة ة يومرىااااااااااادوةةorganizationِامتيخ ااااااااااا ة

adaptationةةىااااااااااازمة ةةااااااااااازةمة تىرى ةهرةةااااااااااازىط ة
equilibrationىىااادةءةةااازاةةةةةةئااازةةزةى ااارالءةاةطاااززةةة

ىتمت رىزلةيزةومىطزلةضتةاةةةالةةةمرىب ى تا ةيزامتطازلةةة
ةةةةكاااااااةةةالةفزةةةكااااااازالةمزك م ااااااازةةة)ةةاطاااااااةف ة

assimilationءةطتَرىاادوةaccommodationةةةةهاازةءة 
 اايلءةياازةكيطاارلةةةةةيةةةامااروةةطةمتاا ةثر ااروةياازاللة

هااا اءةةريكةةىزةةمااادةةهااازَي رىبطةمت ءةامتي  اااروةخباااريةةةة
يزطاازءةئاازةةاةطااززءة ااراةزةم رىزلةكاازة اايلةهزماازف ءةةة
يزطزءة يمدةةة رىطتَ تى ت ةفركتة رَيازف تهةيازةئاراةى ءةةةة

ةهرةةزىط ةةزةمبة تى ت  
كرف تااااهةىىاااادةءةياااازةفزىاااازى ةةاااارَيزةة   دةةيزةاااازاةة

كرافيى تهةةةكريةيازةةةة ر زلةفزيزو ميوةفزىر رلةوة ك
و ةىاازةةةةااية تىاازةثرم ااي َةةةة ى تاا ءةئاازةةىىدةَياازةةاايةة
مزكاازرراةئاازةةمرام اازةكاازةياازةهاازىروةكرفاادةةهيكاارامتي ةةةةة
هرفتضيكةةى وااازةةةة ى تااا ةةةمتىااازلةئااازةةثرم اااي ةزةةةةة
ةاازكراه تىرى ةةةفاازةةريؤكزماازكةةةاةااراةلةثرم ااي َةياازةةةةةة

زكرى ةى توي دةةةاةة ةةةة ت ءةةةخيرفزةثرءة اراةزةم ة
ةميااازلةكااازةيااازةةةمتىزمااازةةةىااا مي ةةةكةِاةةِاةةةكااازلةةةةة
 اااااايلءةئيفيىب تةزكاااااازلةةاااااارةك ةكاااااازةهاااااازاةةةك روةة
ةةداتَي ت ءةةايةئازةة ي اا ةةز وا ةةاز ةةهاازاةزةةةةاكةةةةةة
ةاااازد رةةزلةى تتةى  ااااروةةةكااااريةةئاااازةةةريؤكزماااازلةكاااازةة
هزىتةكزةةةاةراةلةثرم ي َةيازةى تواي دةةةاةةا ةةاتةةةةةة

ام ااازةث تواااتةةكرى ةكااازةةةهااازىتةاةةةكاااريءةيزطااازءةزةى رةة
ىاا مي ةياازةةةريؤكزماازةةةةةمطتَ تى تاا ةفااركتةئاازةةراةلةةةة
دااياةةهرةةاازىط  زكةيزطزَي رىاادةةةاةةاا ةةةكااريءةةاكةة
ةااازةةةةةكاااريةدطااازةيااازةِاةةِاةةةكااازلءةئيفيىب تةزكااازلةةة

ةةرةك ةهيكرالةةميزلةاؤمو ةهزو 
ةااااازةة ااااا تتةمزةفزيااااازو ميوةيااااازة يىااااار  تي ةزةةلةةةةة

ةف اااااةةيزةااااازاةطز ااااازلةةىىدةَي  ااااازةةةكرامطااااازالةثيز
ىزعةم  ةىىدةءةةزد تادمتَة ت ةةازةةىزادازلةةةماهءةةارةكةةةةةة
اةضرةلةديالةئازةةوا ةكءةثِةؤطةةىرىازةةيازوةكازةىىادةءةةةةةةة
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ياازةةفزىزىاازةةةةةمرىب ى تاا ةضااتىيزةياازةةفزىزىاازةةةىاازكةةةةةةة
فزىةرةيزةِامتطزلةفزيزو ميىزةةةةازَييتةيازةهازىتةةومىطازلةةةةة

متياااااا ةضااااااتةاةةةام زةةةىىاااااادةءةةاااااازاةةةةةةياااااازةكةةةاة
كاااااراي تيةةى ةكاااااراةةةةةةولءةزةى ااااارالءةاةطاااااززةكرى ةة
ضااتةاةةةالةةةاةةطةمتاا ءةةةةااراةةامتي ااروةةة رفاازةةةةةةة
فاااركتةةةطرفاااازةةؤ  تياااا ةهرةةاااازىط ةكاااازةئاااازةةةؤ اااازةة
ةزةمىرماااازيةمااااروةةةةةر اااا ةةةزةمىزماااازيةةاااايةئاااازةةلةةةةةة
كراي تيةةوةهزى وزةةازاةةةةةةة تا  ةيزطازءةةازاكزةفى ةةةةة

كراي تياازةزماارفةةةةة تاا ءةةةةفزىاازوءةو تةةااتةى ةزىااروةئاازةةةة
ىىااادةءةةزفرمبااازف ةيزطااازءةفزيزو ميىااادةةةزاكااازةفى ةزؤاة
ةةة تااااااا ءةةااااااازاةةةةةةةاااااااياللة ااااااايلةاةةةك توااااااا ت ةةة
)ي تييَي ىاازةةكروةدااز  ةياازةةةةةكاازوةفزياازو ميوةثةاازلةةة

 ةةاارءةةةطريةةكااريةة8-3مزكاازةةاللةىىاادة ى ةفزىاازوة)ةة
ضااااتىيزةئاااارةةزلةىىاااادةءةياااازةةفزىزىاااازةةةياااازة يىاااار  ةةةةة

ةفىاا ةزةى اارالءة ااراةزةم دةمزةةئااراةزةةلةطاازِاةوةةةةةةاط
يزاللةةزه ت ةةةزؤادراةفزي  ى ةئزةةةةةة ت ةكزةيزةازاةة
 ر اازلةفزياازو ميوةةةمب ى تاا ءةةمتااِةةلةئاازةةلةىىاادةءةةةة
ياازةةفزىزىاازةةةزؤاةياازةىرَيزةةماازةةهاازىتةة اا  تي ةفاارزةةةةةةةة
ةااااازاَ ةاةةةك توااااا ت ءةئزةةىااااادةلةكااااازةفزيااااازو ميوة

زمااارفةةةيااازةةزةى رام رىااازلةةةةةااازاَ ةاةةةك توااا ت ةزؤاة
يزهاااااااااااازاةهيماااااااااااازك ةةمياااااااااااازلةثزمتةىاااااااااااادميةةوةةة

  ةةزةةفرمزك ةةلةيزةزائازةةلةىىادةءةةة5ةةامرىدةطةمت  )
ياااازةةثةؤةاااازمزةةةةةولةكاااازةومىطاااازةةاااازاةةةةةةكاااارالةةةةةة
ف تدةكريءةئزى  ةزةى رالةي تتةاةةطةمت ةةةةر زةةزث ت ة
فتةىاااااااارةةداااااااازوءةاةطااااااااززءةزةى رام اااااااازةةاةةاااااااا ءةة

ةكءةةزاىرىاااازكرى ةفزيزو ميىاااادةةةةة اااا   زكروةياااازةواااا ة
ةب ى ت ةىزكةةدزىازةىز تةةا ةةةكرى ةيزطازءةفزىزى ادةةةةةة
ىااااارطتَ ت ةماااااروةئرةااااازةةالة اااااةة ةيزةااااازاةاةةفااااا ةةة
طز اازكةةى ةىاازعةم  ءةاؤ ااىبريلةةزد تاادمتَة ءةىىاادةءة
ىرفتةى تااا ةيااازةةفزىزىااازةةةي تيدةىااازةةلةث تتم ااا  روةةااايةةةة

زمااةةكةياازةةة ةياازةةةرةةِاةةةماازةىىاادة ى ة6ةيااري ة) ااةةة )
كاااارف تي ةزةةلةفزىزى  رىاااازةةةةةةاااا ةةزةاااازكراه تىرى ةة
هيمزكرى ةثزمتةىدميةةوةةةكازوةةةازةةث ت ازةئازةةىىدةَيازةةةةةة

زمةةكرىاااازلةياااازةةاااار ى ةةاااازاةفرلةفزىزى  رىاااادةةزؤاةةةةة
فزىر ااااارلةفزيااااازو ميوةةةكااااازوءةكااااارف تي ةةةاةةامتااااا ة
ةزةزمةكةةى  زةةةةزةزاةةةةازوةيازةفزىازى ةةةةفاةةةةفازةةةةةة

َي ة اااارَي ةةةاضاااازا روةاةةةةةةيةة ةةاااار13-10ياااازة)
يزطزءةىىدة ى ةةلةكزةئرة  ةزمةةك  اروةيازةةوةىا ى ةةةةة
اؤَيزكرى  روةةةطيِاىزةةةةئازةةىىدةَيازةكازةةزمةةكرىازةيازةةةةةةة
فزىزىزةةةزمرفةةفزىر رلةفزيزو ميوةةةكزوةةيازةكرف تيادةةةة
ىىدةَيزةزمةةكازكروةةازاةةةةرمز ادةوةةزهيمازكرى ةةميازةةةةةةة

عةم ااازةةو تةةاااتةوةئرِاةةااا زةةةةزاضااارةةكرى ةةميااازلةىزة
ةةطاااااةوءةةةةااااا دةكزوةةز تمتىدىاااااازةةةةفااااازىةرةئاااااازةةةةة
ةزاىرىرىزةيازةفزيزو ميىادةةفزىر ارةةةكازوةكازةكراةةكرفازةةةةةةة

ةةزاةضرالك ةئز َة  روءةةةمتاةومتى ت  
ةاازةة اا تتةمزةةةطزمىاازةئاازةةةةاةَرىاازلةفزياازو ميوةةة
مراىااااازف ةىىااااادةءةةةةةيةةااااايةةةاطةفىااااا ةزةى اااااارالءةةةةة

يى ت  ةهزَيتمت ااااااا ةةةاطاااااااةف ءة اااااااراةزةم زكروءةضااااااا
اةو ااراكةةوةياازكرف ةئااززىتةوءةطةو اازكرى ةاؤوةىاازةةةةةةةة
فزىرىاازية اايةئرىاارةةكةةوةةاايةةةةاؤوءةةِةمااراةةوةيزةاازاةة
ئرمىاادةةةوياىاازةياازةتةى ةضاازىهءةىرىركااروةياازةهاا اةةءةةةةةةة
ةاةةاا بتةى ة تىاازلةةاار ةةهزةَياادةوةةزطزمواا ةث تاا ءةة

ةؤكءةةاازةة تةةاا رىزلةزؤادااراة زةىاازكرى ةىىاادةَي ةكااةةة
ةةىر زكزمث 

ةكرامطزالةفزيزو ميوةةيةةزاةطز زلةكيىز مزف :
يااازةفزىااازى ةةااازاةةةةااارَيزةة   ءةةااازاةةةفزىااازى ةة
ةر ضااازةكرف تاااهةىىااادةءةفتةىااارلةزىرىااازةةى ةطزموااا يفزةةةةة
ئرةااا  تي ةةةةَيزىزىااادةةةفااازة ااايلةيااازةوةااا كةكااارافيوءةةةةة
ةزاىرىزكرى ةفزيزو ميوةف تدةطريةةزةةىزادازلةةزهازىروةةة

 تاا ةمااروةئاازةةزىرىاازةة تاا ةكزياازةةر ضاازةةةةةةزىاارى ةةةمياا ةةة
  اازلةث تدةكاازوةةفزياازو ميوةكرامطزام اازك ةةاازاوةةةةوةةة
يزةاازاةطز اازلةكيىز مااازف ةةزد تاادمتَة ت ة رىبز ااارى ةةةة
ورك اااازاةةكرامطاااازاةكرى ةةمياااازةياااازة  تاااا ةوةةزهاااازىتةةةةة
ة-ورك اااااازاةةيي زكرى  اااااازةةةةةكة)ئرىاااااارةةةتةى ةةةمااااااهة

ةاارالةة-ةةو اا تتةزلةىرىزَياازكة-ثزمتةىاادلةى تااتةوةةاارةةوة
ئااارةتالءةئرةاااا  ةاؤ ااااىبريلءةام ةزىااادلةىىاااادةءةياااازةةة
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  ت ةىااااادة   ةه اااااد ةيزطااااازءةورك ااااازالةفتةىااااارةئاااااز َة ءةة
دزةاااا زم زةةيىاااارةةم ءةةةاطريةةةكااااروةياااازةومىطاااازةةةة
ةةةفااةةومىطااازلةةر ضااازةةئرةااا  ةثااازاةةاةةةةو تةكاااةةوةة
ف رمااااادةءةةةةاااااثةةاااااتةى ةهيكاااااراةةمراىزف ااااادةاةكرى ةةةةة

متي راة ا تتةزلة  ازكةةى ةةةو تةةتةوءةمرالةكةةو ةهزىد
ىااارةةوااا ةكةكرافيىااازكروة ااا تتةزمتي ةثااازاةةاةةم ةىاااثءةةةة
زماارفةةةاايةطاازةاةكروةضاا ت ءةطرَي اازةةز واا ءةىىاادةءةياازةةةة
فزىزىاازةةة اارةةى ةئاازةةئااز ةءةئاارةةزةةى  اازةةاكةةاازةةةةةةةةة
ةياااريةئااازةة ااا تتةزةة  ااازكةةىزةماااروةئااازةةاةو اااراةةةااازةةة

متىىاارم ة اا تتةمزةفاازىةرةةااية ي اا  زةةيزةكرفاازةةةئزطاازاةا
ةرةةوةىزة ت ةئرةرم ةىىادةءةةةكةةةىزمازك ةكيىز مازف ةةةة
يزةه امادةةفيىاراةةةة تا ءةةازةةالةىززةىازةيازةاةو رامادةةةةةةةةة
اةىجنةةدةفزةةةةةية تىزةمزك تهةيزةةزَاريةةكرافيىرىازلةةة
كازةيازةةةار ىزلةث توااتةةةةكاةة ةةازكتاةلة)ىاراكي ةةااتةةةةةةةة

وازاةةكزةةيةىىدة وءةفزىرىزيةطزةاةكرى  ةةازاى ةاةك تة
ةتةوةزؤاةازلةىىادة وةئ تاتةاةوةةزثزاؤ ازةةةفزىر ارمروةةةةةة

 ةةاارءة7-6ةةكااةةةةياازةةزَريةماازةةةكااتِامتي ةفزىاازوة)ةةة
ثرَيزةةى ةوة كةكرافيىزكزةةاتةةيازةةدزى تيادةةةازةفاتِاةم ةةةةةة
ةزط ةةرةك دةةةةض ت ءة  زلةيزطزَيدةةةةكريةةيازةمرةىازةةة
ةةمي تاااهةةرةاااا ةىىدةَيزكاااازلة اااايلةةةكااااةةءةةةمااااتةيةة

ةةىزلةئااازةة ااا تتةزةةثزاةةاةةمااازلةو تةكةةةاااتةةةةةةزث تضاااز
ف تب ى كةةةكةةةىىدةَيزةفزىازوة از ةةارَيزكزةةةزفتىادلةةةةة
ةزاةىباااازاةهاااازاة اااا  تهةةاااازةَي ةىزةتةماااازةفااااتةِاةةةةةااااتةة
ةةمي  ةىااااااادةةزةااااااازاى ءةةرةك ااااااادةةكااااااارف تي  ةكااااااازةةة
ةزازةىوااا كةكاااةةءةثااا تكةةيةضااايوةةةة تااا ةىىااادةءةةااازةةة

ك ةةياااريةيااازة ااا تتةةىر اااةمىزة  ااازةيزطااازءةةةماااهءةةااارة
ةة ىاادةةث تاا ةةة:ةئاازلةةيضاا ةىااراكيةياازةةاارةك ةفااتِاةةةةةةةة

ةةةة ت  
ةةكةمتااا ةةَةااا ت ةئااازةةزَريةمااازةةزؤامتاااهةيااازةزَاااريةةةةة
كرافيى  اازكرى ةةمياازةياازةئرةاا  تي ةزؤاةةزازفةمواادةوءةةة
يزطزءةوىراةمزكةو ةكةكرافيى ةةميزةكزةيازةةةازاةةىزةةةةة

رزةِاةةة ةيزةةCDةؤةالوةكةةةوءةكةةةوةةزكتاةلءةيزةزاة)
ةاازة ةهاا  ةةرى اايامتي ةثاازاةةاةةم ةةةوةؤ ااةمت ةئاازةةة

 مرىااازةةةهااازاةةااازاةةاةةCDزَريةىااازةيزطااازءةئااازةةداااياةة)
ةىركةمت  
 مرىزةزؤةزمروةكزةكاةةةوةةازكتاةلةورك ازالةةةةCDئزةة)

ثاااازاةةاةةم ةف رمرىاااادةةواااازاةىي ةكااااةةةةةةطاااازةاةكروةةة
ةةه تىىاازة ر اارةةث تياازىثءةدياةهاارةةفاازةةةةةاا زةةوةةةةةةةة

ىز اااا رةةياااازاللةىىاااادةءةد تاااادمتَة ءةطز اااازلةةةةاةو اااارال
كيىز مزف  زكااازلةةااازاةةةئر ااارامتي ةىرةاةةااا ةةةةااازو ة
ةزث تضزةةىز زةةةةةكةمتا ةيزامتطازلةئازةةوا ةكةكارافيوءةةةةةة
ثِةؤطةةىرىااازةةةىىااادةءةةز ااا تتةزمتي ةةاةةااا ةئرِاةةااا زةةة
ةيةمتااا ةةيزىبراةماااازةةةىااااركتة ةئرىااااروةةةةةةيةةاااازةةلةة

ةرةةاٍِم اروةةة ا ت ةيزِامتطازلةةةة)ئرِاةة زكرى ةىىادةءءةةريةة
فزيزو ميىاازةةةوياىزياازةةيااةمت ةمااروةطيِاةى  ااروةةزةاازاةةةةة

  ةةةفااااازةفزيااااازو ميوةةةكةمتااااا ةاؤَي تيااااا ةة7ةة تىةمتااااا  )
ى ورىدةاةيزةهزىروةكرف ودةةف تيدةاةةب ى تا ةماروةةب ت ازةةةة
ورك اااااازامتي ةمراىزف اااااادةاةةااااااية اااااا تتةىدى ةاةو اااااارالة

ةكيىز مزف ةىىدةء 
ىيىيييدزةكيىز مزف  زكرى ةى تتةوةةهزاةةهرةة ى ى 

مااااروءةئااااروة وةياااازةفزيزو ميىاااادةءةضاااايى ت  ةث تياااازةةةوةة
كراكةةوةيزطزءةمزكءةةزاطةميةةوةيزمزك لةكراةةكرفازةة
ةاازاةطز اازلةكيىز ماازف ةىىاادةءءةئرةاا  ةطتَرىاادى ةة
كيىز مزف ةيزطزءةومىطزلةضتةاةةةامدةءةةىىدة وةةازةةة
كزةاااارمزف  رىزلةىاااارةةوةاااا كةكرافيىاااازكروةزؤاةكرامطاااازاة
ةةةاا ءةياازةامتطزماازةةةياازةدياةهاارةضاازىي ةكيىز ماازف ةةةةة

ف ءةةَي ااااااايزلءةماااااااراميةةوءةوماااااااروةةةةةكةهرةِامت اااااااز
ةزكيىاازءءةي تبااتاةوءةهرةكاارالءةامت طااةف ةياازةطاازةاةةةةةةة
مراىزف اادةى ةيااز يةةضااتك ةةف تدةطاازو ةي تييَي ىزةةكاازلةة

 ةةاااازورىدةمزف ةئاااازةةة8 )1975)وةةامااااهءةةاااا رم ةة
ىىدة ىاازلةفزىر اارلةئاازةةثِةؤطةةىرىاازلةفزياازو ميى  روةةةة

زكروةةةكزوةكةةةةةةكزةةرنةيزةثزمتةىدم زةكيىز مزف  
زمرفةةئرِاةةا زلةكيىز مازف ةثايزةف ظةةةكةهرةكارالءةةةةة
مراىزف دةوةةزةزاةاةو رام رىزةةةزةءةةتةة ةةزةة ا تتةمزةة
ثِةؤطةةىزةكيىز مزف  زكرى ةفزيزو ميوةةةةىزةهرىدةاةةية
ثااازاةةاةةكةةى ةفااارك ةكيىز مااازف ءةمراىزف ااادةى ةةاااية
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ئر ااىرةةااتةوةةاازةةىرىاارةةة
ضاااااااااااازىيرىزلةفااااااااااااركة

يازةكيىزَيطازةةةةةىرفتةى ت ة
 يمااروة تةةةةاةةثاازامت ةة
ةطةمتاااا ةضااااتىيزةىااااةؤ ةة
ةزةةة اااااااا  ة اااااااايلةة

ةتىاااازةةامتي ةكيىز مزف  اااازةة تطتىااااروةئزىرىاااازةكرف تااااهةةة
ةزةمااااادمت ةئزطااااازاةاةضااااارةلةدااااايالةثةؤطةةىااااازكروءةةةةة
ثزاةةاةةم روءةطتَرةم روةيزطزءة يىر زكرى ةفزىازى ةة

ةىىدةَيدةةكةة 
 ةوانى:كاريطةرى تةلةفزيؤن بؤ سةر طةشةى زمان

ىىدةءةيزةزاةفرلةفزىزى دةة رةةى ةه  ةفتةىرمازك ةة
زىرىاازةةى ةى  اازةةىرفتةى تاا ة  اازةةيااريةةااز ةةف تب ىاا ةةةةةةة
ةةكزم ةث ت ةئزةةلةفتةىرلة  زكةةى ةهزة ت ةدياةهرة
ضاارالك ةةةىتمتى تاا ةكاازةئرىااروةوةةاايةكااراي تيةةوةيزطاازءةةةةةة
ومىطاااازلةضاااااتةاةةةامدةةةةزةةفرماااازك ةةلةىىااااادةءةيااااازةةة

ىزى اادةةةثا ت ةئاازةةلة  ازةةياارية اارةةى ةةةةازاةفرلةفزة
ديامتيزةيزةةريكةةىزةةلةةزةةاةيزةزىروةةاية تىازةثا ت ةةةة
ئااازةةلةو تااااةلة  ااازكةةوةةب تاااا ةفتةىااارلةىرةاااا ىزةةلةةةة
ةةميااا ءةةاااارةك ءةةةةفاااةةئزىاااادةىرى ة  تااا ةوءةكزةاااازةةةة
ى مياازكرى ةهزماازةةيزكزةاارى ةىاارىيةد رمااروةةةكرفاازةةةةةة

 ةيازةةةاطةفىا ةةةىىدةءةفركتةئزةةكرفزلةو تةلةزىروةةةة ت
زةى ااااااااااارالءةةةاةِةمىااااااااااا ةكراةةىااااااااااازةةةةزاةىبااااااااااازاةةة
كرامطزام اازكرى ةومىطاازةىرةةةاا  ت ءةةاازاةةةةةةةةة تاا  ةة
ئاازةةىىدةَياازلةياازةومىطزماازك ةكيىز ماازف ةةةة اا  دةةةةةةة
ةةفزةيزىرةة  ت ةىدةةةةولةطاتمت ةيازة  ازكرى روةةةة تا ءةةةةة

 ةيااازة9  ااازلةيزطزَيااادةةةةكااازوةةةااازث ت ة) اااري ةةةواااي )
 ةمزكزىثةة زةطيةةكريةكزةهرةكرفزة60-47هزو زلة)

يزطاازءةئرىااروةةةوةةزةةةاا  ةةااية اا  تهةةئزطاازاةياازةثاا ت ةة
ئزةةفزىزىزةةةئزةةىىدةَيزةفزىر رلةفزيزو ميى  ةىزكرية
هاازاةو تااةلة  اازكةةوةةةة تاا ةياازةةةمياا ءةةاارةك ةمااروةةةةةةةة
كزةرى ةضتةاةةةالةةز ةةئزةةىىدة ىازلةيازة رىازكرى ةةةة

دةةةةومااا ءةضااارةةمتةلةةااا ةةزاثزا ااا روءةةااا ةىزةةمرىاااة

كيىز ماااااااااااااااااااااااااااازف ةة
ث تتم   روةف رةةةةةةثة
ى  اااازةةىىاااادة وةهاااازاةةة
ف تةةةكاااااةمت ءةةااااازةمراة
فزيزو ميىاااااازةةةكااااااريةة
ةزةااااااازاةةةزوةةااااااازة ة

كراىزىدةى ةئازةةةةئزةةلةط  ءةطيمروةيزالمزوةضرةةمتةءة
ةةزطرءة تمتىرىزةةةيزطزَيادةةةيةمتا ةةئارى تةلةفزيازو ميوةةةةة

 ةوةماااااااااروةىرفتةى تااااااااا ةاؤَيااااااااا ةكيىز مااااااااازف ة  تاااااااااةةة
ئزي زاىرف ظزكرى  روةةب ى ت ءةىىدةءةي ت زةةةو تاةلةزىاروةةة
ةب تااااا ةةةزَيطاااااز ةةااااايةئزىااااازةةزِامتتةةااااازالة)ىرةةىااااادلةة

 ةةيةىىدة ى ةة ةةز ةيزةضرةةمتةلةيزةفزىازى ةة9هرامل )
ثاا ت ة تفرخبرىاازةئرىااروةةةةةةيةةاازةةلةئاازةةىىدة ىاازلةةةةة
ةمتىاازاللةالَياا ءةىاارفتةى ةماازكةاةاا زلةفاازةةةةةزاةةاا  ةةةةةةة
ةب ت وةكزةةزاةىبزاةكازمروةي ت اروةف تبطاريةةهزاضازىدةةيازةةةةةة
ثوااااااايى ى ةث مواااااااي دةةةةاةةكااااااازةمت ةكااااااازةهااااااا  ةةةة
كزىتكتِام زك ةئزىدةى ةمروةىز ي   روةى  زةيازةِاةةلةة
دزةاا زم ءةئز َة  اازةةةةف تب ىاا ةةةكااريةزؤاةاازلةكااريةةةة
ئزةة رَيزفرىزةةةكةاةةةى ةكازةءةكتاٍِم ازكةيازةطايكةةوءةةةةة

ةةكاااااةمت ةكااااازةهيكراةكااااازلة  ااااازكةةىدةةةةة ى واااااروة
ةةطزِامت اازةةةةاايةةاازاةةةةةةطااتمتطةف ةياازةزىاارى تي ةىاارىيةةةةةة

ةيزامتطزلةفزيزو ميىزةة 
ةزةةةاااااا زةةوةمزك ةاةىاااااا ةئاااااارى تةلةفزياااااازو ميوةةة
ىرفتةى تااااااا ةةب ت ااااااازةئزي ااااااازاىرف ظ ةةاااااااتةاةةةة ض  ااااااازةةةة
اة  اااارةةكروةةاااايةو تةةااااتةى ةزىااااروءةطز زةاااازىدى ةةةةة

يااازةى تاااتةوةةفتةىااارلةزىرىااازةةى ءةد رةةزم ااازك ةطااازةاةةةةة
ة-فزيااازو ميو ءة)ىىااادةءةة-كاااراي تيةةى ةى تاااتةوة)ىىااادةءةة

ةتىااااازةةالةةة  ضااااا  ةةةهزمااااازةةةىىااااادةءةضااااازىدةةيااااازةةةة
فزيزو ميىدةةفزىر رلةطةةثازةكيىز مزف  ازكروءة ا تتةزةةةة
ىرىزَيااازةةط  ءطيماااروةةياااريةىرطرفااازةئااازةةلةةااازةة  ض ة
يزطاازءةفاازىةرةكزةاا تيدةةئر اارةف ةةيااريةةة تطتىااروةئزىاازةةة

ةةاااااااتةى ةزىاااااااروءةةةاطةفىااااااا ةفتةىااااااارلةةيااااااازاةةلةو ت
زىرىزةةى  اازةةةةةااز ةةةاازةراةيةةزكرامطاازالةفزياازو ةيوة
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يزةااااازاةةةةَيزىزىااااادكةةى ةزىاااااروةئااااازةةةىزةااااازيزكروةةةة
ةةطاايِامت ةةزةةفرماازك ةةلةهزاضاازىدةةفزياازو ميوةزىااروةةةةة
و تةلةىىادةءةىركاريةةاز ةةةازةتةى ةىىادةءةيازىرةةكز ا ةةةةةةةة

 تا ةوةيازِاةةلةةةكيىز مزف ة  تا ةوةماروةى ماهةةزكز ا ة ةةةة
ةةةاثةةاتةى ةث تدةةم اا   زةىارةلءةىزعىزةم ازكروةئاازةةةةةةة
فزيزو ميوةةةة ت زةمراىزف دةاةةيةثزاةث تادةى ةفتةىركارى ةةة
ئزطاااااااازاةةزئراةةاااااااا زمزك ةةاةةاااااااا ةةزاىرىاااااااازكرى ةةةة
ة    ىرف هةكةةةتةو ةهزاضا ةكرامطزام ز ا  زف ةةايةةةة
ةاازاةةةىاار ةةةكةورك اازامتي ةةةاةكاا ةةااريةِاةلةزةىركااروةة

ةااااتةاةةةكيةةةىاااازةةةةطةةث تي ااااروةث ت ااااروةةةماااازةةةياااازةةةة
فتةىركرى ةةةىار ةثزمتةىادلةاةةا زة يمروةةازةيىرةةةةةةةةة
هزماازةةومىطاازةكاارالةف تىركااريءةياازةةةلةياازةةةميبااتةوةةةةةةة
طاااايِاةى ةةزةاااازاةةةىرماااازيةةيزكرف تياااادةةطةةثاااا ةةةةةةةةة
ةزث تضاااااازةةىزةةةياااااازةةةاااااارةةِاةةةوةةةىاااااار ةةاااااازاةةةةةةةةة

ةاا ءةةةىاار ةطااياةى ةةكراف تياازاةكرى ةومىطاازةكرامطاازاةةةة
ةزةزاةةةةمت ةةزث ت ةةةة   ةكرامطزاةكرو ةيزةزائزةةة
ىركةمتااا ةىيااايَي ةيااازةاؤَيااا ةئااارى تةلةفزيااازو ميوةةيةااازاةةة
هي ا راكةةىزةةةةئرطرةةاكةةىازةةلةىرةضازكرى ةةةىار ةةةةة
يزةىىدةَيادةةةيةمتا ةةةكةضايوةىر ايةمت ةةزفازىةرةورك ازاةةةةةةة

وةةزفزةةةيةو تةةتةى ةزىروةةةةىةمت ةةضتىيزة)هزاضزىدة
زىرىزةةى  ااازكروةةااايةىىااادةءةزمااارفةة ةئزطااازالةطز ااازلةةة
زىرى  ااروةياازاةةلةث تيةرفاازةةومةم اازةةةزماارفةةةةة تاا ءةةةة
يزالماازك ةةمياازةةةهزاضاازىدةةئاازةةوةةاازفرىزةكاازةةةاا ةةةةةةةة
ئزطاازالةىرىاازةةلةىرةضاازةفرمبزف  اازكرى ةزىرىاازةةى ةياازةة

ة روةكزةةئرة  دةةزمرفةةةةة ت   رَيزف ةةةةكزةف ةم
ة تااا ةئااارى تةلةفزيااازو ميوةةةكةمتااا ةةةكةهزاضااايى تهة

ورك زامتي ةمراىزف دةالةةةاةكا ةيازةىاز ءة اركةةى ةةةةة
فتةىااارلةةةىاااار ءةطز زةااازىدى ةاؤَياااا ةهااازة ت ةةااااز ةةةةة
يزاةةلةزىروءةطتزةا  يةةى ةزىرىازةةى ءةاةةةى  ازةةةةة
ةتةاةكزةةةةةئراةة زةيز يةةةطةمت ةمزكزى  روةةة ا ت ةة

 ةىىاادةءةيزة اازةةةفزياازو ميوةمراىاازف ةةةةَيزىزىاادكةةىةة
ىرىركرىاااادةةةاااادةيةةةكةف تب ى يةةىاااا ةئاااازةةىىدة ىاااازلةةةةة
ياازث ت ةفزىاازى ة تفرخبرىاازةةةزؤاةفزىر اارلةفزياازو ميوةة

ةةكاااازوءةطااااتمت ةي تاااادةطةوةكرف تااااهةةةِاؤىاااازة تفرخبرىاااازةة
 اااارةةى ةةاااارىي تي ةطاااازةاةةياااازةة اااازةةىرىركااااروةةةةاااا ةة
ةزةاااازاةةاةةكااااةةوةيزطاااازءةئزةةىاااازلةكاااازى ةفزىر اااارلةةةة

كاازو ةةااز ةةئراةةاا زلةةةةةةةئاازةةىرىرماازةةةفزياازو ميوةةة
ةةةز و ت ةكزةفزيزو ميوةه تىدةةمراىزف ةىىادةءةىارةةيةةة
ةاايةةةاةِةمىاازةزىرىزةةى  اازكرى ءةطتزةا اا يةةوةيااز يلةة
يزِامتطزلةزىرىزةةةهيكرالةةزاةك  ةيزةةىزمزةةايةئازةةةةة
ةطزِامت اااازةةةىىاااادةءةةةفتةى تاااا ةةاااازةمراةفزيزو ميىاااازةةةةةةة

ئاازةةكرفرىاازلةىىاادةءةفزىر اارلةةةةةى واا ت ةمااروةزؤاةاازلة
فزيازو ميوةةةكااريةفزىةرماازةةئزىاز ةوةةاازف ةئر اارةف ةةة
يزطزءةكزةرى ةةلةكزةةةةكرفزةةةةةزَيطز ة)ئزطازاةئازةةةة
هااززةاةهرةةاازعرفزةكاازةىىاادة ى ةفزىاازوةةضااتكةيزةاازاةةةةةة
فزيزو ميىاااادةةةزةاااازامدةةزوةةزاضاااارةةمزكةةتةماااازةةاااايةةةة

اةةتةمزةيازةةضرالكيةةى ةفتةىرلةزىرىزةةى  روءةمراىزف دة
طز زث تدةى ةىرةةىدةكرى ةطايكةةوةيازةةةىر ادةةةئزطازاةةةةة
هااازىتةةئااازةةة ااازةةةةةااا زةةوةةداااتةوءةكرى ىااازلةيااازةةة
ئاااارى تةلةفزيزو ميىاااازةةةةةاةةضاااا ةةز اااا تتةزمتي ةكااااراةةة
ئ وااا روةةيةةةمااازةةةكةط ااا ءطيلةةة  ضااا ءةطاااتمتطةف ةة
ةاةةاا  ةةةكاازوةةئاازةةةةاازةَيى رم ةىزةةماازكةثاازاةةاةةةةةةةة

ِالةئر ااااااايةةم ءةيزةر زفااااااازةةةةةةاااااااتةوةكااااااازةةزةثاااااااز
ة 10طتزةا   روةيزة يمروةةةكةة    )

ةة  ت ةىىدةءةةيةهزامزكةيازةةطز ازكةةىرىزلةةاتةةةةة
ياازةفزياازو ميوةةةاةطةمتاا ةةااز ةةئاازةةةااتةةةةاطةفىرىاازلةة
ةاازاث ت ءةةاا ةثالىاازةضااتىيزةةةكةفيومىاازةةكروةئرىااروةةةةة
ةةةةوة)ةزكراه تىرى ةزؤالةفزيزو ميوةيزالمازوةىىدةَيازةةةةة

ث تىاااارةلة ي اااا ءةكااااريةةزةاااازاةةةوءةمرامدةماااازةةياااازة
ةريؤكااااازلةفزىر اااااركةةى ةفزيااااازو ميوةاللةىىااااادةءةةاااااية
ةةةاا يزةفى ةزةى اارالةاةو اارامتي ةةاارةةى  اازةةىىاادةءةياازة

ة  11فزىزى تي ةطزةاةفةةةةىزة ت ةئزَرى ةىرةةي )
ةااااازةراةيةةااااازوةةديالةئااااازةةكزىر ىااااازلةكااااازةيااااازةة

وةىىااادةءةفزيزو ميىااادةةةااايةىىااادة وةفااازا روةكاااةةةوةمااارةةة
ةزطو  ةةزمةم روةةةكريةئزةةكزىر ىزةضزىدةةكزةءةثِةة
زةى رالءةةةةَيزىزىدةةازثِةؤطةةى ةاؤ اىبريلءةزةى ا  ةةةة



 28زانستى سةردةم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منداألء تةلةفزيؤن 

 73 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةااا ةئزةةىااادةةىىااادةءةزمااارفةةةاااتةةم روةي تتةاةةطةمتااا ةةةةةة
ضتىيزةيزد رف ةئزةةلةةزاةةةةةةثزَزةةزكيى ؤَيزكازةةةة
ءةةى ت ةةيةطيِامى  روةفزىر رلةئزةةضزىدةكزىرَيزةةةكارية

ياااااازةةزاىرىاااااازكرى  روةئرطاااااارةةاةةةة تاااااا ءةةاااااااتةم روةةةةة
ي تتةاةةطةمتاااااا ةةزىاااااازاد تهةئاااااازةةكزىر ىاااااازةياااااازِاةةلة
ثااازاةةاةةم ءةزةى رال ااازةةةيااازةئرةااا  تي ةةااازازةةة ءةةةة
 تةةااااااا زةةث تدةةم ااااااا   زةىزعةم   ااااااازكرى ةىىااااااادةءة

 ةئرىااروةة13ثِةةيزىازةةةةهازاةيزىبراةمز ازةةةه ىةتما )ةةةة
ماااازكةكاااازىرءةياااازةةةةةةةيةةاااازةةةئاااازةةىىدة ىاااازلةفاااازىةرة

ةزاةةى رىدةمااااازةةاااااايةو تةةاااااتةوةوةةاااااازف ةةر ااااا ةياااااازةةةة
ةزاةةى  رىدةمااااااازةةااااااايةئر ااااااايةةكةةى ةةزاىرىااااااازكرى ةةة
و تةكااااةةوءةةزاىرىاااازةاؤ ااااىبريم زكروةةةااااز ةةئزةةىاااازلة
ةتةالةزمرفةم روةةيةهزَيب ةاةوةيزى تتةوةضازىدةكزىرَي تيادةةةة
يااازةةزاةةةااا دةمزةئااازةةوةةااازفزمروةةااايةىرِاة  ااا ت ةزؤاةة

وةىازة ت  ةضاتىيزةهزاضازىدةةةاتةالةهزَيبا ةاةوةةةةةةةزةةطىازة
يااازى تتةوةكزىرَيزكرىااادةةيزةااازاةةى ةىىدةَيااادةةةة فاااةةةاااتةةةةة
ئزةةىااادةةئااازةةئزطااازاةةالةةزةةةة تااا ةىىااادةءةفزىر ااارلةةةةةة
ةزاىرىزمااازك ةاؤ اااىبريلةةياااريةكااازةةاااتةلةهااازة ت ءةةةةة
ةااتةالةزةى رام اازكرى ةةاازاوةةةةوةةيااري ةةااز ةةياازةةراةةةةة

زىرىازلةيزةزاةةةا  ةىىدةَيادةةةاتةوةةةةةئزطزاةئزةةةكزىرَيازةكة
الةةزةةتةوءةيزةئرة  ةث تتم  دةةىزةتةةةيةطز ازث تدةى ةة
فتةى اا زكرى ءةىىدةَيزكاازةدطاازةياازةةكزىرَياازةمااروةضاازىدةةةةةة
كزىرَياااااازةكزىاااااازةهاااااا  ةئزي اااااازاىرف ظ تي ةةمياااااازلةةااااااية
فزىر ااااركةةوءةطااااتمتطةف ةىاااازةتةةئاااازةةةةز اااا تتةمزك ةةةة

ةااااتةةى تطاااازف ظةكراةةكرفاااازةةاااازاةئااااراةزةةةوةةاااازف ةة
ةةاطةفىاااا ةثِةؤطةةىاااازكرى ةفزياااازو ميوةةاااازةة اااا تتةمزةةةة
ه ىةتمااااا ةطزموااااا زةئااااازةةةةائزَرىااااازلةفزيااااازو ميوةةة
ث توااااايزةفى تي ةف تب ى ياااااةةةةيااااازةو تةةاااااتةى ةىىدةَيااااادةة
ةازةمىره تى ت ءةيزهاازىروةكرفاادةةامتطاةم ةى  اازةيزةاازاةةةةةة
و تةةتةى ااادة ةةاااز ةةةااازةراةيةةااازةةىىدة ىااازلةئرةااا  ةةةةة

 ةئرةاارم ةةازازفةةةه ىةتما ةياازةةةةزمةةك  اروةيازةىىادة ىةةة
ةرةةِاةةةمااازةفزيااازو ميوةزمااارفةةامتطاااةةة تااا ةةةكةيااازةةلةةةة
مراىزف دةاةة تا ةضاتىيزةةرمز ادةوءةةزاَِةةك توارى روةةةةة

ةاايةىزةاازيزةاؤ ااىبريلءةئااز َة ءةئزوةةىدىاازكروةكاازى ةةةةةة
 ةيااازةةةرةةِاةةةمااازةكرامطااازالةة14اةةةك توااا ت  ة اااةةةة)

زةاااازاةفرلةفزياااازو ميوةةاااايةةاااازاةئرةاااا  ةو تةةااااتةوةيةةةة
فزىزىدةمزةةمراىازف ةىىادةءةةةةةيةزةةفاةةزةى رام ازكروةةةةة
ةةاةطةمت ةئزطازاةةازاةةةةةةفزىر ارلةفزيازو ميى ةكاةةةةةةةةة
ةاااز ةةئااازةةكرامطزام ااازةيااازةثاااي ة ز ااا ةةااازاةفرم زةةة
كيفااارم ةةمتااا ءةئااازةةىىدة ىااازلةفزىر ااارلةفزيااازو ميوةةة
ةةكااازوءةئزةةىااازلةىرميااازوةيااازِاةةلةىزعةم   ااازةةةيااازةةة

ة رةةزم زك ةئزةفيةيزى تتةى رىدةةةزةمىركةمت  فزىزىزةةةد
ئزطااازاةىىااادةءةةزةااازاةةةةى ةفزىر ااارلةفزيااازو ميى ةة
كاااةةةزؤاةااازلةكاااريةكراةةكرفااازةةااازاةةةةَيزىزىااادكةةى ةة
 ااازمرَي ءة ةؤ ااارىدى ةئزىدمتوااازكرى ءةهرىااادةى ةةااايةةةةة
طزِاةوةةز تمت ةئزةةةرةزفرىزلةةةةىزةد تطزلةثةةا رالءةة

ىاازةةةةةريكةةىاازةةةي ت ااروءةةثاارَي ث تتةةةةى تاا ةةاايةفر  يةةة
كاااراي تيةةوةيزطزَي  رىااادة ةفزىرىااازيةئااازةةىىدة ىااازلةزؤاةة
يزطاازءةفزيزو ميىاادةةئااريتةةةةةةاا ءةفزىر ااركةةى ةوةاا كةةةةة
كااارافيوءةةزاىرىااازكرى ةفزيااازو ميوةةةة ت ااازةةز ااا تهةيااازةةة
ضااارالك ةاؤوةىااازمروةئااازةةلةيااازةفزيزو ميىااادةةةةمب اااى ةةةةة

روةةيزةزائاازةةةيز اازةةةةةز اازةوةةةةااراةةةةة ت اازةةةياازالمة
كرف تااااااهةثِةؤطةةىاااااازكروةةاااااارنةياااااازة اااااازِاةةئااااااروةةةةةةةةة
 اازِاةىط ت لءة اااتمت ةا ااا ءةفز يااازكةةوةةةكااازوةئااازةةةة
ىىااااااادةءة ااااااازةى ةىااااااار ي ةةةة ى تااااااا ةةكااااااارف تي  ةة
ثِةؤطةةىزكروةيزةةى رلةةرةةةةِاةىطرةةِاةىط ة يمرىزةةة
ى مااهةةةة تااا ة ااازةةىزة زةىاازكرى  روةةااارةةةةىىدة ىااازةةة

ةءةةزةداازى ةئروةَياازكروةياازةوةاا كةةةةةةة تاا ةةزؤادااراةىىاادةة
كرافيىزكرىاادةةكاازة  اازةيزطاازءةماازك لةةةكاازوءةىاارءءةةةةةةة
 ااتمتى ةىتةاا ءةكزىلءثااز ةض تواا خرىزةة تفرخبرىاازمروةة
هزماازةكرامطاازاةةةةاا ءةياازة زةمواادةةياازة زةىزكرى رىاادةةةةة
يزطاازءةكزاةمتوااهءةطااتاةءةضااييزكزةةاااياةةةةئرةمت اازةة

فزيازو ميى  ةةايةةةةةةة  ةةز ةةىركةمت ةالمزى ةى تطازف ظ ة
ةزاةةريكةةىزةةةةطز زلةةةاةةى ةىىدةءةيزةةفزىزىازةةةة
يااازمرةةةيااازم ةضاااتىيزةئزطااازاةةزاىرىزمااازكةةااايةة ى ىااا ةةةةة
فزياازو ميوةيزالماازوةىىدةَياازةةةىاازةتةةةةفاازةىىدةَياازةيزطاازءةة
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طزةاةكرىاادةءةةزفاازىةر ةفزىر اارلةهاازىتةةةزاىرىاازكرى ة
وةفازا روةةفزيزو ميى ةكةةةةمتِةةلةةزاىرىزكرى ةةيةىىدة 

كةةةوءةيزطزءةطزةاةكرىادةةفاركتةكارف تي ةةاةىطا ة ازةةةةةةة
فزىر اااارلةهاااازىتةةوةاااا كءةهاااازةةءءةزَااااريةةةاةةةةةءةة
ةزاىرىزمزك ةكةةةئزةةةةمتِةةلةكرامطزام ازكرى ةةايةةازاةةةة
اةو رالةزةةةةةكةطزةاةكروةةزاةةةةةةىزةزيزةةك توازةةة
ةرةزفاااازةييومي  ااااازكروةئر اااااىرةةةة تااااا ةيزكرف تيااااادةةيااااازةة

دةةةاااازه  ةئرىرةةى  اااازةةاااايةةةاطةفى ااااروةمااااروةةةفزىزى تياااا
 يىاار  ةفزىاازى ةيزطاازءةئاازةةةرةزفرىاازةةةةمتااهةىرمزفاازةةةةةة
ياااازد رف ةةااااتةةة ااااىثةياااازةةةاطةفىاااا ةزةى رام اااازكروةةةةة
ئرةااازةةالة اااةة ةيااازةهااا اءةي تيدةىااازةةةئز َة  زكرى ااادةةةة
د تدمتَة ت ةةةكةة ى ى ةهزةةَيزكرى ةد ةاروةةاية تىازةكازةةةةة

رنءة رمواااا ء   ه دةدياةهاااارةةداااازوءةاةةةةةةةةااااةة
ياااااز يةةطةمت ءةةةةىااااازةد تطااااازلةثةةااااا راةيااااازالم ءةةةةة
هزىاادمتي رام ةةةمااهءةةاارةكةىرمرىاازةمت ةياازةةفزىزىاازةةةةةةة
ةة ى ةهزىتةةثةةا راةكرى ةةدةىازةةةماروةف تطزموا ى ةةةةة
يزةةة ى ةهزىتةةثةة رامتهةئزةا زىزةةئزىرىازةةةخيزىازةةةة
ةةى اااااارلةطتىااااااروءةاةىرىاااااازةةةيزةةىزماااااازةةزكيىاااااازَي تهةة

ةةةزا رءةةب ت ةكزةيزةةةى ارلةةارةةلةىىادةَي ةةةةىزةزيزة
ة تبز  ةةيزوءةةةالةخبزىزةةةةمروة ي  ءةة تطازاةلةة

ةئزةة يىر زلة تةي تةةةيزو 
ةزهااااازا رءةكز اااااا ة  تااااا ةوةياااااازةتةى ةئااااااراةى ءةةة
ةَيىزةةم ءة ي زةم   ءةِامت ةيزى تتةوةئزىدةىزكرى ادةءةة
ةئرة  ةاؤ اىبريلءةةرمز ث تدةىازكرى ةةارةةوةكراةةكرفازةةةة
ةزاةهزَيب ةاةى ةةةة   ةئزةةثِةؤطةةةءةو ةىرىازلةكازةةة
ىىادةءةئراةزةةم ااروةةةكاريةةياازةةىر ىازةةةكاازةمازك تهةياازةةةةة
ةرةةوةةةاز زةةىزةمروة تي ارلةفزىر اركةةى ةةةاز ا ةةةة
هزماازةىىاادةءةهاازاةيااززةةةةة تي اارلةفزىر ااركةةى ةئاازةةةة
ةزاىرىزةةمرام زةةةاز  رىزلةةةة ت ةةماروةئازةةىىدةَيازلةةةة

دمتهةياازةىرَي رىدةماازة تي اارلةة ى ىاا ةةزاىرىاازةةةةةهتىزاىزىاا
ةهتىزام زكروةةةة ت  

ئزةةىاااز ةةرةةى  اااروةهزى وااازةيااازةرامتي ةىاااركيك ءةة
ئااروةةةةةةةةوماا ةمااروةةاازِاة  ةيزالماازوة  ت ةىاازةةةىرىزَياازةةة
ةةكةمت ءةفتىدةف  لةةزاةىبازام روةةةىتمتىةمتا ةضا ت ةيازةةةةة
و ةىاااازكرى ة اااازِاةىط ت لءةةزاك تواااا ءةفتىدءف اااا لةةةة

ةةطااةوةةماار تةةىىاادة ى ةةاازاةةى ة اازِاةهزى واازةةةةةةا
ئراةزةةلةئزةةو ةىرىزةةةكازوةكازةضازكءةفز ازةةوِةؤكازةةةةةةة
زامتثي ااا روةف تدةماااز ةهزاضااا ةئااازةةىىدة ىز ااازةكااازةيااازةةة
كز  تي ةئراةى ة  ت ةى ءةئرةتةةةم ةطوا دةةةةوما ءةةة
فااركتةئرةاا  تي ةزؤاةىرىزَياازلةةاارةةوةيزطزَي رىاادةةياازى تتةوةة

ءة ي زةم اااا  دةمزةئااااراةزةةلةةةة اااا  ءةىرزث تاااادةو
ة ى ىاا ةىيىيياايرءةةاةىاارةكيىز ماازف ءةواا ةكةكرافيىاازةةةةةةة
طرَي اااااازةئرى ت ةكااااااروءةةدزىاااااازةةةة اااااا  ءةةر ضاااااازةة
ةةاةاا رى ةثااِةةياازةئااروةءءةةرَيىاادةةةةةاةةةاة  اا ةةاازةزةةة

ةةةكزو 
ة
ة
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لةةةاقيطةكاةةةاوطَذقيةوةىوخةةةاى هقوةةةى ووذق ةةةاىول ذقىوقققق
د بكسةةتكهق ةةاطةىقتكطَةةهقد  ةةاووةخكةهقىقية ةةذق ةةا قققققق
 ةةةة نططَهقد وةةةطاكقنوَطوةةةطهقزكةسةةةتطق ةةةانو   طقيةةةاهقلةةةاققق
تى ةةتذقَةةا بقىقبةةةايطبقبا  اطةةة  كةخدقوةةاقلكةكةةةة وىودققققق

اطوطَاوةةاقوةةاق ةةاَةق ةةطل كة ققققىود نوَةةطقتى ةةتذقزةةاىقططَقق
لا اىنيرودقلةاى  نتطقبةاوكةةوروىهقىقبط ة ودقزطلكنكةطهققققق

قثكةة وى .
 كضقوطيكة قزاى قباواوطل ةودوةهق نؤووةة قلةاق نؤووهقىونققق
لةةةاقوةةةةو دَذقتى ةةةتذقزةةةطو ةةقبكةةةةخطقىقلا ةةةا قتى ةةةتذق
 اىوةدقىقجى  وطَذقدوناهقطكنرؤبقبىود؟قثر كط وةنذق

طى ..قتكةالَاوةةةةةةاكقبةةةةةةا بقنؤ ق ةةةةةةكق
يةوةةةى   ى وطَذقوةةى وو وَذق ةةاَةقق
 طل كة قلاطاىبا ق اَة  طقجط قزةابقق
ثر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةكط  وطهقوةةةةةةةةةةةةةةةةةةردىى .ق
يةوةةةةى   ى وطهقلةةةاق ةةةاطةىقوةةةا قققق
نوةةطيرقزةةاى وطهقد نوَةةذق نؤووةةة قلةةاقققق
 نؤووهقلا ا قن ىهقتى تذق اىوةدق
ى كقوةةةةةى وكقلةةةةةاقجكاطَاواططَةةةةةةوقق
وطط  وطهقنوةطيرقد بكةةهكقلاوطيكةنةةوقققق

هقباوكةرووكةةاوذقزطو ل ةةاقتى ةةتككاوط

وةةةاط قنوةةةطدقد وةةةاهقىقلةةةاقزطوخةةةة دوقوةةةاطةىقوةةةة نهقلةةةاقققق
ثرنؤيكخةةةةةةةةوقبةةةةةةةا كضقيةةةةةةةة كةنذقدونةةةةةةةاهقوةةةةةةةى ووذقق
ثرنَطوروةتةةاى .قزطوةةطق ةةاىوةدقد يةوَكةةةهقوةةاطكة قلةةابقوةةابقىق
وة نوكةةةاقواطتنطيةةةاى ؟قبةةةال ذةكقبكةاةطةةةطهق ةةةةَناق ةةةاىوةدق
 ا ى كقتى تذق رى تذقد ىل اطاَةةيرودق ا  ةطى واققق

كقبرنهقثةرنؤيطقيكةكةةوقَ ونةاهققققBاوطَذقوىطال اهقباقظكتطط
%هقوكةشاقى ناواوايذ.قنؤ قباوكةرووذقنؤ قد بكةةهقق50

ىقتا ةةةةةاد وطاكقزاطةةةةةاؤق نوةاةةةةةاقبةةةةةىقبا  ةةةةةاطاكةخطَذقققق
 – Single)قSCP ةانو   طقيةةاهقلةةاقثرنؤيكخةةذقيةةطكقوطَةةاقق

Cell proteinقلا ةةاَةقوطيةةىطكةروةنذقواطةةةوىقبةةابرنوةنذقققق)
طا.قيكةضةةةةىَذقوةةةابكقوةةةىؤقد وةةةقق

تةوةر واهقثضةكقزاتا قثكةةوستذق
(قطةةةةةطَتقبكةةةةةةهقيةةةةةطوةقققق4-2بةةةةةاق)

بط  ةةةةةةةةةةةةةتطوكاقنوخة وكاوةةةةةةةةةةةةةاهق
نوطدبنطاقىقدىىق كةخةقبتكةهكقزةاىوقق

(ق4-2وطَاوطَذق اىوةدقياَاطقباق)
وطيىطكةرقبط  ةتطوكاقنوخة وكاوةاهققق
دىىق كةخةةةةةةقد بكةةةةةةه.قلاوطيكةنةةةةةةوققق
زةةطو ل كةنذقتى ةةتذقوكةشةةذق ةةانو قققق

ةواكقلةةاق ن يةة ققبكةةةهقىقتةةىىتكطق ةةق
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 نؤووةنةوقياَاطقواكق ن ي ةقثرنؤيطقد دواكقبا بق ةاططهقبةرنققق
لةةةاق ةةةاىوةدقلةةةاق نؤووةنةةةةوق ةةةانو ق  يةةة ةقثةةةرؤيطقبا  ةةةابققققق
د  كةخكةه.ق ا   نوهقزاططَاؤقد يةوَروةهق اىوةدقلا ا ق
طةةةةةطد هقوةةةةةططذق ةةةةةا نوهقوةةةةةاقلةةةةةاقوط ةةةةةطوذقوةةةةةردو  ققق
وشةةةةةةةتةوطل ككاوطهقوةةةةةةةطهقد ى ةةةةةةةتنردَذقوى ووةةةةةةةاى قققق

بضكةخروةه.قباقططَطواوذقدونةاق ةاىوةدقدىىقققد  تناىينبكق
 ةةةةدقثكةشنا ةةةة وطاكقلاةواوةةةاى قبةةةةو وةنذقَةةةةهةقبةةةىقق
ىبا  كةخطَةةةاى هقوط ةةةطكقبةةةاتى نوخكطهقبةةةىقثرنؤيكخةةةاوطهكقق
د  ةةةةتابا قد وةةةةطاكقلةةةةاقةوةةةةاوذقدونةةةةاى قووخاةةةةاقلةةةةاىق
وط ةةةطوطَاق ننتةةةط قد وةةةطاكقبةةةاق ةةةاططهق ةةةكةة قد  ةةةكةهقققق

(قparaffinثةةط و طقلا ةةا قثكةناطيةةاقَاىيككةةاقطىطككةةاوطهق)
بضكةخروةدقىقثرنؤيكخذقوى ووذقبا  ابقباكةخكةهكقلاق ةاططهقق
وطيةةةوقجةةى هقزةةاىقَاىيةةاقلةةاقثطكةةطى هقتا ةةاوردَاواقققق

قد ى هقد بكةهقى كق ةياطاَذقبط  قبنطا.
زط ةةةةةطوذقزةةةةةابق اىوةخطَةةةةةاقلةةةةةاق ةةةةةةوةخذقيطوتةةةةةايذققققق
د  كةخروةدكقنوَطوطهقَطىوطهقَطى قوط تةاقنوخة وكةاوطهقوةاقققق

ةوةخذقوط تاوةةةاوذقثضةةةةكقلةةةاقن ىهقدوتةةة ققق كةخةةةة هق ةةةق
د واهكقلاتاةةقزاى  ةةوق كةخةة قتى ةهقبا  ةابقد  كةةخدقققققق
وةاقواوسةةطهقبكةةةهقبةةاىبرن هق ةانو   طق ةةا قططَاةةطقوةةاقلةةاققق
بط ةةةةةة ودقىق ةةةةةةاىنيرودقلةةةةةةاى  نتطدوقبةةةةةةاوكةةوروبدقىقققق
وى ةةةة ودقزطلكنكةةةةطهقوةو دبكةةةةةهكقبا  ةةةةاطذقد  كةةةةةخدكق

اطقوطيكةة قزةك ققق ا   نوهقزاى هقوط تاوطَذقتى تذقططَ
د وةةةةاهقبةةةةاقيةةةةاىوى يذقبا و ى َةةةةةهقزةةةةاىقوا ةةةةطَاهقققققق
تى ةةتاواقد وةةىهكقلةةاوطدقد وةةاهكقزاطةةاؤق رى ةةتككاكقق
 ةةةَناقنوةةطدقبةةةىَذقوةةكة قيةةاَاطقوردو وةنةةاقلةةاىق ةةاطةىقق
وردو وَةةةةةاهقوةةةةةاقبا ةةةةةا قلا ةةةةةذقططَاطوطَةةةةةةوقدوةةةةةةدقىققق
َاوى ةةةةككاقد طةةةةاوطهقىقثةةةةايطوطَك ق اَةةةةةوةن ط قوةةةةاققق

َاةةةةةةطقيةةةةةةةىؤقد وةةةةةةاهقىقققبال ىد بخةةةةةةاى ق ةةةةةةانو   طقططق
َاوى ةةةةككطهقد وةةةةاهكقزةةةةابقت ىتر تطَةةةةاق ةةةةكضقوطَةةةةاققق
 اىوةخككةةةاوطهقلةةةاقوط تاوطَةةةةوقوةةةابقيةةةطقنؤ قَطتروةةةةةتاى كق
 ةةةةةَناقزةةةةاىق ةةةةةوةخطَاقبةةةةاقيةةةةاىوى يذقثطوةةةةىوروىهقىقققققق
بةةةةط ىدؤوذقوط وردَكةةةةطهقى كقثىةةةةاهقتةةةةا طذقىقثىةةةةاهققق
ير ذقىق ال اا نوَاى هقطكنطَكنذقىق اىوتى نوذةقبةىَذق

 تةةةةقتشةةةتكطهقلةةةاووةرقوىَ ؤل ةةةةوهكقبةةةا بقققققق…وةةةى وكقىق
وطَةةاوطَذق ةةاىوةدقلةةاقوط تاوطَةةةوقلةةاقتا ةةاىقنؤ بةةةىهقققققق
َطى  ةةة قىق ةةةاَة  طقجةةةط قبط  ةةةتطوكاقنوخة وكاوةةةاوطهققق
نوطدقد بكةه.قبابذةق خة قثةرنؤيطقبا  ةابقد  كةةخد.قزاطةاققققق
يةوَسةةةتكةنذقبا  ةةةاطاكةخطَذقتاى  وةةةاق نؤووةةةة قلةةةاق نؤووهقق

قتاكةخروةه.ثكةش قَايةوَروى قبادو
 ثرِؤتني لة هةويَنة نةوتييةكان

زكةسةةتطواقبةةطقتةةةهةقلةةاقنوَطوةةطهقباةةرودقبةة وَطق ةةىهقققققققق
يةوَككطهق اىوةخذقيطكقوطَاقباكةخخةاقبا  ةاب.قلا ةا  يطدوقققق
ي  وةةاوذقتةوةةطىوق ةةاىوةدقوةةاقبةةىقوةةردو هقير ةةطَةهقققققق
بشةةكةهق ال ة بةةىوةرهكق ةةةَناق ةةاطةىقجى  وةةطَذق ةةاىوةدققق

كقلةاقَكةةةةوهق ةاد  طقجةةى دوقققى كقوةى وكقبةةىقطةرؤظقَط ةةكةدقق
 اَةقوطط  واوذقوابق ا واىيخكطهقباد  ةهق كةخةطىقبةىقققق
با  اطاكةخطَذقثرؤيطقبابطؤقدوَروه.ق اَةقجى وة ق اهق
يةوةةةةى   ى وطهقيةوَطوطَكةةةطهقزط ةةةنرووردقوةةةاقد يةوَكةةةةهقق
ثكةناطياقطىطككاوطَذقواقلاقَاىيةووةاقى كق ا  ةطى واكققق

باوط باكةخكةهكقى كقبىقىن هقثكةةوستذقوردو  وطَذقووطهق
 ةةةاىوةخذق)وطَةوةةةةوقيرىبكنةةةطلَ(قىق ةةةاىوةخذق)وطَةوةةةةوققققق
لكتةلكتنةةةط(قيةةة  ق ال تىوةروى وةةةاقلاتةةةاةةقبرنوةةةة قزةةةطىقوةةةاققققق
ثطكطى هق اَةوة قوطَ وهقى كقثىيط كىبكقطاتخسةكىبكقق
وربوةةه..ق تةةةقيكةةووةةاكقد وروةتةةاقَةةطىقد  ةةرهقير ةةطَةهكققق

اوذق ةةا ى  طقوةةى ووذقزطوةةة ؤوط بىَذقى كق ا  ةةطى وقق
ىن قلاتاةةق ا  ةطى واوذقدونةاهقَةطو ؤجطقثكةةوسةهققققق
بةةةىقتا ةةةاقى كق ةةةالؤطيذققزةةةططىَكىبقوةةةطهقوى وةةةطقوةةةطهققققققق
َاى طد كقدود َروةه.قثكةةوستاقبا د ىوبق اىوقبةىقوط تةاققق
بضةكةهقبةةىقنوطخنردَةةذقد  ةةتناىيخذقىن هقثكةةوسةةهقبةةىقق
وةةةردو هق اَط ةةةادوهقىقووةةةطَذقوطَةةةاوطه.ق ةةةا ى  طقنؤ ق

 قطكنطَككاوطهقبىق ةوةخاواقدوبخروةهقباقترَااق ال اكةرن ى
يطوتايذقواقزطوةة ؤقوط بىَةاوطهقثكةناطياوةاوذقن وتككةطهققققق
 اوةةاىقبابط ةةذقلةةاقزةةطىدوقدويةوةخةةاى .قزكةسةةتطواق ةةاطةىققققق
 ةةةةتكة قزطططد وةةةةاكقوطَةةةةاوطَذق ةةةةاىوةدقيةةةةاَاطقزةةةةاى وطهق
لا ةةةةةةا  قتا ةةةةةةاقبنةةةةةةاهقىقنؤ قبةةةةةةنبقبةةةةةةاىقوكةرووكةةةةةةاقققق

ناطياوطَذقووخااقوةاقق طى  نىوَنروية هقبطمسطَنردقىقثكة
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بىقبط  تطوذقوطَاوذقتاى  قباى نه.قزاطاؤقبةاقثةط ىيدققق
ثط ةةطهقبةةاقزططكةر وةةطَذق ةةاةاقد  وةةا ق) ةةاَتا ق ةةةوض(قققققق
جكطد وروةخةةاى قىقبا  ةةاطكةنذقيىثةةاةةقيىثةةال ذقزا ةةتة ققققق
د  ةةهقد وةةاىوةهقد  ةةى وةتاى ىقى ةة قد وروةتةةاى قلةةاقققققق

ق كةة هقثطىد  دوكقزاتا ق ذقبناوخاى ق
%قثرنؤيكخةةا.قثكةشةة قنوَطوةةطهقوةةاقلا ةةا قققق50د بكةةخطق

 ةةةةةةةوةدقوط وطَةةةةةةة وردقيكةتكخكةةةةةةطهقوردبةةةةةةةىقبا  اطةةةةةةاققق
ثرنؤيكخككةةةةاوطهقبةةةةىَذقَطوى ةةةةذقَةةةةاىيككطهقلكةةةةةةوةهقىققققق
يطةكنردَةةةةةةةةاى هقو  ةةةةةةةةروىهقبةىَكشةةةةةةةةذقوةةةةةةةةاقبةةةةةةةةىقققق
زاوططة تاواَروقَكةاايكظقبةىكقزابقبط  قيةطوةقططى وةاكققق
قبةةةةةى قططوةةةةاهقَكاةةةةا وَذقيةوةةةةةى   ى وطهقبةةةةا بقدىويةةةةرق
نوَطوةةطهقيةوَكةةطهقزةةاىقثرنؤيكخةةاقلةةاىقبىَةةاقَطوى ةةاق ننتةةط ق
بناهقلاق نوةااهقيكةثا نوَةَذق اىوهقى  قبةاقوط تاوطَةةوققق
ىقبةابق ةةكةة واقزىوس كخكشةةكطهقبةاق اىوةخاوةةاقباوشةةذ.ققق
 ا ى  طق ةا واىيخكطهقلةاقوطىوةخنردَةاى هقبا  اطاوةاققققق
لاق ىوط  قو  روىوكاوطهقباد  هق كةخطكقوطيكة قيةوَككطهق

 ىهقيةوةخةةةا  ى قىقطةةةطد قبوىوةةةا  ى قتةوطى وةةةطهكقققبةةةا
ثطكةطى هقوط ةةطواقَةةاىيذقىقثكةناطيةاقَةةايةوى وطَذقبةةاققق
با  اطاقثرنؤيكخاواى قَة طىهكقةبا هكقَاكق ةا قزاططَةاققق
بةةةال نةقنوَطوةةةطهقيةوَككةةةطهقيةةة  هقَةةةةهةقبةؤنَةةةاى قى كقققققق

بةاى قجكطد وروةتةاى ققققHansenula polymorpha ةاىوةخذقق
ووخاةاهقطكسةطهقوةطهقطكسةطَىةةقتا ةاقققققققد يةوَكةهقلا ةا ق

بنةةةطاقبةةةابذةقزةةةاى هقزاتةةةا هقو  ةةةروىهقبةةةةىَذقيكةةةةةوققققققق
بادوتنروةه.قبابق كةة واقد بكخطقنوَةطق)زطلؤروة ةططتطه(ققق
واق ط َكةنذقنؤ هقياطاَذقبىقثا  ثكةةةوَذقيةوةىوخةاى ىققق
ياوخكنةةةةةةةاوطَذقبا  ةةةةةةةاطاكةخطَذقثرنؤيكخةةةةةةةذقَةةةةةةةاىيذكققق

%هقبا  ةاطكةخطَذقق3ذقيا وطَنردكقلاىقبطى  ن دوواقتى نوخ
َةاىيذقجكاةةطَذقبةةىقثرنؤيكخةذقوطَةةاوذقنوطخةةذقدىىق كةخةةةققق
بةةةىَذقبا  ةةاطاكةخطَذقجكاةةطَذق ا  ةةطى وطَذقثةةرنؤيطكقق
د وةةةةةةةطا.ق ةةةةةةةططتطهقزططةةةةةةةطوذقلةةةةةةةاقيةوةىوخةةةةةةةاى وطَذق
ثرنوردَةةةاى هقزةةةاىقوالكةخةةةاقبةةةةىقوةةةاقلةةةاقَكةةةةةوهقوكةرووةةةذق
نؤبةةةىَذقزطو ل ةةاقتى ةةتككاوطهقوكةرووةةذقنؤ بةةةىَذقزةةاىقققق

َاهقدوىوهقوى وكقد واهكق اوا.قبةىقزاطةاؤق ةاَةققققد طط

ي  واكقلاق اىوةخذقَةاىيذق ا  ةة ن كةخا قثشةتا وكطهقققق
قورد.

 دةستكةوتنى ثرِؤتني لة خاشاكةوة
لاى د  ةةكةهقبةةاوط  كةخطَذقي  وةةطَذق ةةاىوةدقوةةاقلةةاققققق
وط ةةةةطواقوط بى كة ويككاوطَةةةةاى قوةةةةى وكقى  د تةةةةرهكقققق

 ةةةةاطاكةخطَذقبط ةةةة ودق نوةاةةةةاهق ال تةةةةىوةروىقبةةةةدقبةةةةىقبا ققق
ثرؤيكخةةذقوطَةةاوذ.ق اَةةةوة قلةةاقيةوةةةى   ى وطهقجةةاوهققققق
لاطةةةاقد وةةةاهكق ةةةةَناقثكةكةةةطهقىووةةةاقزةةةابقوط ةةةطوطَاقلةةةاققق
جكاطَاواططَةوقنؤ قلابا د  تةوهقىقَروككةطهقنؤ قواطةاققق
بةةاقبةةا وى دوردهقلاتةةارقزطوة ؤوط بىَككةةاقَاىيككاوطَةةةوققق
وةاق نؤوقبةاق نؤوقلاوةةابقبةىَةاى دوه.قية  هقى كق ةةاىوةخذققققق
َطهق) نط قىقطكسكَق   كسةطه(قىق ةاىوةخذق)وطَةوةةوقققق
وةيكىكَ(ق اهكقواقزاطاهقدىووكطهقلاقوىَةوقباق اىوةخذق
ية وةةةقد َط ةروىقبةاقنوَسةتك قثكةكةطهقد ىاق)ية وىةةةىقققققق
بسةةكَقوةةةيكىكَ(كقوةةاقد يةةةوَدقلا ةةا قزةةاىقوط ةةطوطَاقق
تا ةاقبنةاهقوةاقبا  ةاطاكةخطَذق ةاور ى قثاوةةوقد بةدقىقققققققق

طةةىة قططد وةةاوذقلكخ ةةذقةةةطى وطقلةةاققثكةكةةطهقد ىيروةةةهق
 ةةةاَاةوخذق ن ؤقد  ةةةدقبةةةا بقبةةةاق طوةةةطهقلةةةاىقوةةةاط  كقق
ثكةش قطىة قوط طوكةنذقبذةق ةدقبةةىكق ةكضقَروكةنةذقققق
َابةىقبا بقبا ىهقي  وطَذق اىوةخاى قبةا طىقَروةذقبةىقققق
ثاوةوقبةىكقو طاياةنو وكاوطَذقبا  ىقثكةشاى ق ةىهقىق

كطهقبا ىوةةةةةاى قوط تةةةةةاهقيطوتةةةةةايذقثرنؤيكخةةةةةذقوطَةةةةةاوققق
قد ى تنرد.

تاوشتخاقق1943 طوطَذقبط اكقزال مطَككاوطهق طل ذق
 نوةااهق طوط قبىقبا  اطاكةخطَذقبةرنهقتةاى  قلةاقثةرؤيطكققققق
لةةةةاق نوةاةةةةاهقتا ةةةةاثكةنردَذق ةةةةاىوةخذقية وةةةةةةقلةةةةاَطىقققق
 اَة  طق ةانو قتةطلىهقلةاقتة وى هق ةاورققوةاقبا وطتةا قققققققق

 ىهقبةةةةةرنهقزةةةةةاىقثرنؤيكخاوةةةةةاقلةةةةةاق ةةةةةانو   طق ةةةةةادوهقنققققق
وشةةةةةةةتةوطل ككاى قد  ةةةةةةةتة واىوةهكقزاطةةةةةةةاقواوةةةةةةةاططققق
يطةكنردَةةاى هق ةةا واىيةىهقبا  ةةاطاكةخطَذقثرنؤيكخةةذقققق
 اىوةدقبةىقلاق ةو  كةة هقبطن تطَكةو.ق ا قزاطاؤقبةةىقق
ثةةطل ذقبةةاقزكخاىكةة  ى قَةةطقبرنوةةط وةنذق ةةطبةىوطَاقبةةةواقلةةاققق
وطيذقجةاَاذقجكاةطَذقدىى طةةوقزةاىقزط نو ةتاقثكةاريخةذققققققق



 هةويَن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طؤشتى 28زانستى سةردةم 

 78 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

بةىقبا  ىقزاىبةو  .قيكمكة قلةاقنوَطوطَكةطهققققيةوةىوخاى وطه
باقثكةشاَاذقبطوىلىجكسهق طوسطقتاوشتخاقدو كةخةطَذقق
 نوةااوةةاوذقَةةة قبةةىقتا ةةاقثكةنردَةةذق ةةاىوةخذقية وةةةةقققققق
لا ةةا قووخاةةاقطةةىة كقزةةابق نوةااوةةاقىوثكةةوسةةهقد وةةطاققق

 ن يةة ةقلةةاقوطَةةاوطَذق اىوةخاوةةاقلةةاَطىقتاوكخةةاهقققققق125
تةةةةطل ىهقزةةةةطىهقيكةةةةةةوبكةهكقتةةةةاى  دوقوةةةةاقاةةةةاىاق ةةةةانو قق

دود َروةهق ذةق انو ق ن ي ةقلةاقطةىة قد وروةتةاقَةطىقزةاىقققققق
يكةنال اوةةةةةاى ق)وةةةةةى وكقبةةةةةاق اىوةخاوةةةةةاقد باوشةةةةةكةه(كققق
 ةةةا ى  طقَاى ةةةطد هقيكةةةةة وروةهقوةةةاقَطو ؤجكخاوةةةاهقققق
بةةا ىهقتا ةةاهق اىوةخاوةةاىقنؤ قبةىَككةةاى قبةةىقثةةرنؤيطققق

بةطؤق اوةاققققد تى نوةه.قيكةنال اوةاقثكةةوسةتذقبةاقيكةنةةوَذقققق
يطوةق ا قد ةكقاواكق ةانو قثكةةذق ةةو قتى ةاهقلاتال ةةوقققققق
يكةنةةاةةقبتكةةةهكق ةةةَناقتا ةةاهق اىوةخاوةةاقبةةابذةقبةةةىَذققق
زىوسةة طقد بكةتةةاق ةةىهقتةةى نوخذقطةةطد ق ةةاوروكاوطهقبةةىقق

قوطيىطكةر.ق12ططد هقوحةىل.قلاقدىووقيكةثا نبةىَذق
د بكةةةخطق اىوةخاوةةةاقبةةةاقتا ةةةاواوذقوكةةةةروقىقتةةةاى  ق

ىى كقوطةةةط  هقنؤ قبةةةةى ىق ةةةاَةقجط وةةةة قققتا ةةةاهقوةةةردق
وكةشةةةاواهق ةةةاَةق كةخةةةةقبةةةةى كقبط  ةةةتطوذقلةةةاقتا ةةةاهقق
وطَاوذقثرنؤيكخذقد ى تنردىى قىقباقثةط ىيدقىقثط ةطهققق
باقزةططكةرهق ةاةاقد  وةاىقجكطد وروةخةاى قىقبا  ةاطكةنذقققققق
وى ووذقد  ةهقد وةاىوةهقوةاقد  ةى وةتاى ىقثط ةطهقلةاققققققق

اكقى ةةةةة ق%قثرنؤيكخةةةةة50 ةةةةةكةة هقثةةةةةطىد  دوقوةةةةةاقلةةةةةاقققق
د وروةتةةةاى .قلةةةاق نو ةةةتكةوقيطةكنردَةةةاى وطَذق طوسةةةطققققق
لا ةةةةةا قي  وةةةةةطَذق ةةةةةاىوةدقوةةةةةاقلةةةةةاق ةةةةةا قوط ةةةةةطوذققق
وط بى كة ويذقتا ةاهقثكةنةردهقيةاَاطق ةا  يطوكاكقبةةىقققققق
بةةىقلقكةنةةذقتةةاى  قىق اووةخةةا هقلقةةاوطَذقطةةطونرؤبقزةةابقققق
 ةةا  يطواؤقنؤ قلةةاقد ق ةة وخاىقتةةة نىيكخذقنوَطوةةطَذقققق

اى قلةةةاقلكةنىل كخةةةاى هقي  وةةةطَذقباجى ةةةةوقبةةةىقةةل تةىَةةة
 اىوةدقىقبىوطهقد  واىاقلةاقيةوَطوةووةاقلا ةا قجى   ةطققققق
طةةةطد هقوةةةططذقجكةةةطىونقىقَاَط ةةةروىكق ا  ةةةاَة قنوةةةطيرقق
اانهقلاقووطَاقلا ا قطىة قبا بقووخااهقنؤ ق ا نوهق
ىقبةةةةةةذةقبةةةةةةا طىق ةةةةةةطوط هقدونةةةةةةاؤقى كقثطكةةةةةةطى هققق

ق.با  اطاوطَذق  قوط طوذق نىى وذق ن يخطوطياى 

لكةةةةر دوقثكةةوسةةةتاقزططةةةطو قبةةةاىق نو ةةةتككاقبةةةة ودقوةةةاققق
يةةةاوخكنذقزاَةةةةون وذقيةةةطوةقزط ةةةتكةنذقيكةتكخكنةةةروىقلةةةاقققق
ثا  ثكةةةةةوَذقي  وطَةةةةوقوط رايكةةةة  قبةةةةى ىقبا ىوةةةاى ققق
بةةةةةةةرنهقيكةضةةةةةةةةىهقبا  ةةةةةةةاطاكةخطهقدوبةةةةةةةانوة كقثكةشةةةةةةة قق
 اىوةخذ) ةةنط ىقطكسةةكَق   كسةةكطه(قَاوةةة يةوَذقلةةاقق

 ىل اطاَةقباق اورهقةوتىنقووخااهقبا  اطاوطَذق  قد
بىهقىقَاوة يةوَذقطططال ةاقلاتةاةةق ةاورهقنووىةى قبنةطاقققققق
وةةاقثةةرن قلةةاقثطكةةطى ق نىى وككةةاوطه.ق ىوةةط هقزاطةةاؤققققققق
د تا نوةتاى قبىق اوو وكاقنؤ  واهقلاقوىطال ةاهقزاَ رةاققق
ثكةةوستككاوطَذقطكتطثىلك طذقزابق ةاوروَاقثكةةوسةتكطهققق

بةةةابق ةةةكةة واقَككةةةاقققققثكةكةةةايذ.قبةةةا بقزكةسةةةتطواقبط  وةةةاققققق
زاَةونوط  وطَذقبىططى قيةوَككطهق اطةو هقبنةاهكقجكخةذققق

بةةةىققk.lactisتالوتةنوة وةةةة(قوةةةطهقلةةةاقبةةةاو وطهققق-)بكتةةةط
تةو ةةتاى كقيةةطوةقبتةوَكةةةهقزةةاىقزاَ رطَةةاقد  بةةةواقوةةاقققق

ق اورهقةوتىنقبىقتطةوتىنقد تى نوةه.
لةةةاق ةةةاططهقوطيةةةةوقيةوَككةةةطهقجكخكةنةةةذقيطوتةةةااقبةةةاققققققق

ىةى قزةطو ؤط  و (بىق اىوةخاوةاقباةونَةاى كقققققزةاَ رذق)نووق
يطوةقبتةوَكةهقباىثةا نهقيةوَسةتاى قلةاقووخاةاهقنوىةىندوقققققق

 واق اىوةخذقَةوةذق اطةو وروىططهقتا اقبنطاكقبابق كةة
بكخةةذقوةةاقلةةاقيةوَكةووةةاق ةةةدقلةةاقووخاةةاهقتا ةةاوردَذقققققق
 ةةةةا نوهقىقلابا د  ةةةةتةوقى  باروةةةةةهقىقباطةةةةاؤقبةةةةرنهقققق
يكةضةةةةةةىهقبا  ةةةةةاطاكةخطَذقثرنؤيكخةةةةةذقوطَةةةةةاوذقيةةةةةطوةققققق

قزط تكةنذقنؤ قوابقد وطياى .
 ثرِؤتينى هةويَن لةسةر تةرازوو

َذقبةاقيةاىوى يذقققوطيكة قيةوةى   ى وطَذقبةو هقوى وو و
لةاقثرنؤيكخةاوطَذق ةةاىوةدقد وىل خةاى قبىوطَة  د وةاىوةهقوةةاققققق
بةةا طقنوخة وكاوةةاهقلابةةا طهقنوخةةة وذقثرنؤيكخةةاوطَذق ةةةةققق
 ةةىوطقىق ةةةىلق ةةةدوَذقَ وةة قد بكةتةةاى كقثرنؤيكخةةذق ةةاىوةدقققق
 ةاطةىقير ةةاقزاطكخككةاق ةةا  وككاوطَكطهقيكةةووةاكق ا  ةةذقققق

وقواوسةةةطَدقبةةةاىقق نوةى وطَكشةةةكطَاقزاتةةةا قنوةةةطيرقَةةةابدقزةةةاىققق
 نوةىوَةةاهقلةةاقثرنؤيكخةةذقن  دوةخةةاهق كةىنةةادوق اوةةاكقجاةةاقلةةاققق
ير ةةاقزاطكخككةةاقوربوتككةةاوطهقى كق سةةتطقىقطكسةةى َطكقققق
د بكةةخطق نوةةةى وطهقلةةاق نوةةةى هقثكةةوَةةاوذقثكةةوسةةهقوةةاط هكققق
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يةوةةةى   ى وطهقلةةاق نوةاةةاهق ةةكنط وردَاوطَاى قلةةابق نوةىوَةةاققق
كنردَةةةةةةةاى وطهقبةةةةةةةاقدل خكةةةةةةةطبةىه.ق ةةةةةةةا ى  طقوطيكةةةةةةةة قيطة

زاوططااوطَةةةةق ةةةابط  اقبةةةاق ةةةةوةخنردَاى هقثرنؤيكخةةةةذققققق
 ةةةاىوةدقلةةةاقجكةةةطيذقثرنؤيكخةةةاوطَذق ةةة قوةةةطهقطط ةةةذقىقلةةةاقققق
وةةى ووذقطشةةناوطَذقيطةكاةةاقوط  وةةاقبةةاقزةةاوطبقتاوشةةهققققق
بىوةةطهقد  وةةاىاقتا ةةاهقطشةةناوطهقوةةاط قبىيةةاى قوطيكةةة قق
 ةةةاىوةخذقتى ةةةتكطهقثكةةةةة وكقبةةةاقبةةةا وى دوردهقلاتةةةارقزةةةاىققق

طَاهقثرنؤيكخةةذقطط ةةذقوةةطهق ةة وطهقثكةةةة وى .قبةةا بققققققطشةةن
وطيكة قزاىقوابقىقوة نوكاوطهقباقير ذقوربوتذقبىقثرنؤيكخذق
 اىوةخاوةةةةاكقطشةةةةناوطهقد  ةةةةتكطهقوةةةةردى قبةةةةاقتا ةةةةاقبةةةةاقق
 ةةةةكةة واكقبةةةةةى قططوةةةةاهق ا  ةةةةة نططَذقنوَطوةةةةطه.قبةةةةا بقق
 ةةةابط  اقير ةةةذقزةةةاطكخذق ةةةا  وذقق)لكسةةةط(قثرنؤيكخةةةذقق

ؤيكخةاق نىى وكاوطَةةوقبةاى قد َط ةروةهققققق اىوةدقلةاق ةاطةىقثرنقق
وةةاقبةةرنهقثكةةوسةةتذقلةةابقير ةةاقيكةةووةةاقوةةاقنؤ بةةاهقوةةطاقلةةاق
وى ووذقطرؤظذقزط ةطوكةوقوةابق اوةا.قثرنؤيكخةذق ةاىوةدقلةاققققققق
وكةشطَاهقوى وو وَكةوقثرنؤيكخكةنذقباقبا طىقطةانَذق اوةا.ققق
بةةةةةا بقوةةةةةابقىقوة نوكاوةةةةةاهقلةةةةةاقير ةةةةةاوطَذق كسةةةةةتطقىق

ا كة وردهقىقثطل ثشةةةتذقوةةةردهققطكسةةةىَطقثكةةوسةةةتذقبةةةاقبةةةققق
 اوةةةا.قبةةةاقد وةةةةىووذق ةةةط َذق نوبةةةةى دىىقيةوةةةةى   ى وطَذققق
وةةى وو وَذق ةةاطةىقزةةابقنوَكط وكطَةةاوطهقبةةاق نو ةةهقدود َةةطكققق
با بقزاَةونوط وَذقبىططى قدىوجط قلاى قد  كةهقتاوشةتتخاقق
 ط   ةةا وةنذقدل شى ةةنا ير.ق ةةةَناقيةوَكةةطهقبةةرنهقير ةةاقق

كخةوقبابرنهقوابق ةاه(قنوةطدقبنةاهققققزاطكخككاوطهق)واقلاقثرنؤي
زاىو قلاق نوةااهقةبردَذقزاىقثكةناطيةاق رى ةتكطَاى قوةاقققق
د بخاق نوةارقلابا د بقبا  اطاكةخطَكةةو.قثط ةطهقثا  ثكةةةوَذقققق
 ةةةاىوةدقبةةةىقبا  ةةةاطاكةخطَذقثرنؤيكخكةنةةةذقد ىل اطاَةةةةيرقبةةةابق
ير ةةطَاكقزاطةةاؤقنؤ بةةاهقثكةةوسةةتككاوطَذقبةةىقير ةةاوطَذق

قى .دوناقثرند وطيا
 اليةنة نيَطةتيظةكانى ثرِؤتينى هةويَن

بةةاقنؤ بةةاهقةواَةةاقثىن يك ةةاوطَذقثرنؤيكخةةذق ةةاىوةدققققق
زط خطقبةىودكقجكةااهقوىوايذقةواَاقةىون وطَكشةذقلةاققق
وةةةةطدقَاوةةةةاودكقيةوةةةةةى   ى وطهقبطوةةةةاوكةنذقنؤ وةةةةطهقبةةةةاقق
ت ىتر تةةذقبا نبةىَةةاى هقزط ةةتذقير ةةاَطىوككاوطهقدوقق

لةةةاقثرنؤيكخةةةاقققRNAىنهقىبايطوتةةةايذقير ةةةاَطىوذق نووتةةةقق

وطَاوكاوطَةةةةو.ق ةةةا قوا ةةةكة ق ةةةط  نووذق ةةةابط  اقبةةةاقققق
 رى ةةةةةتذق ةةةةةاىوةدق ةةةةةابكةهقزط ةةةةةطوذقلةةةةةابقدوط د وةةةةةاق
يكةةةة تطاكق ةةةَناقزةةاىقنوخة ى  وَةةاهقوةةاقوكةةةروقتا ةةاققققق
د واهقىقدوباؤقىقد ى هقد بدكقثكةةوستكطهقباقبرنوةنةذقق

 اوةةةةةاقوةةةةةاقبا ثر ةةةةةاقلةةةةةاقوةةةةةردو هققققققRNAبةةةةةطؤقلةةةةةاقق
ق.د ى تنردَذقثرؤيط

%قتروطةاقق8-25 نوةى هقير اقَطىىوككاوطهقلةاقَكةةةوهققق
لاقثرؤيكخةذق اىوةخةةوقلةاقوطيكةنةةوقلةاقتى ةتذق ةة دوقلةاققققققققق

%قىق4%قىقلاقجاا دوقلةاقق2.2%قىقلاقطط ذق طملةهقلاق2
%قيكةثةةا نقَطوةةطا.قت ىتر تةةذققق5.7لةةاقبكةضةةةىهقطط ةةكةوققق

دوط قزاى واقيةوةى   ى وطهقبىوطَة  واىاقوةاقيؤتةاوطَذققق
ير ةةاقَطىىوككةةاوطهقثكةنةةةوةخكةهقلةةاقلا ةةةوققققققبكةةة ودقوةةاق

لاوطيذقوردو هقطكتطبىلك طذقوى ووكةوقبىقير ذقبىلكة قق
د تى نوةةةه.قث وشةةناوطهقثكةمةةطهقد ل ةةكةدقوةةاق نوةةةى هقبىلكةة ق

%قطىىكاروطةةةةاكقوطيكةةةةة قزةةةةابق3-1زط ةةةةطوذقلةةةةاقوةوةخةةةةةوق
%بةةةةةةةةةةا نقد بكةتةةةةةةةةةةاى قزاطةةةةةةةةةةاق6-4وطط  وةةةةةةةةةةاقبةةةةةةةةةةىق

د  د  ةطقلةاةهققققزطتطدو وردَاى واواقبةىق نىدوَةذقَةى  هققق
زةةاىقوا ةةطَاهقية ةةذقد بةةد.قلاىوَاوةةاقبا ةةاوطَذقزةةابقققققق
 ةةكخط وىقواطخطوةةاقى د قى د قيكةتاةةاوه..قوطيكةةة قطةةرؤظققق
برنوةنةةةةةذقبةةةةةطؤقلةةةةةاقثرنؤيكخةةةةةذق ةةةةةاىوةدقد وةةةةةةواقلةةةةةاققققق
وةوةخاواوةوقبرنهقنؤ قلاقير ذقثىلكة قد ى ةهقد بكةةهكقققق
ثط ةةطهقوةوةكةةاوطَذقيةةرؤق)وى وةةط(قلةةاق ةةاَةق ةةةوةخكةنذققق

شةةةةةةكةهقبةةةةةةاقيطوتةةةةةايذقلةةةةةةاقد ى ىثشةةةةةةتذققلا ةةةةةةوقد َكق
جةطااوطَةةةةةوقىقورنورنوتةةةةاوطَذقتةوةضةةةةنادو.قلاىوَا ةةةةاققق
وةوةكةةاوطهقلةةاقطكةة دوقبةةنبقبةةاقوروسةةتطةةكقى د قبةةا دقلةةاققققققق
اةةةاىنهقتة  ةةةكىادوقد ى ةةةهقبنةةةاهكقدىووةةةذقوكةةةةروقلةةةاقق
طكةة دوقد جةةةل كةدقىقزةةطنو هقنؤ قد ى ةةهقد وةةاهكقوةةطهقلةةاقق

ر ككاواقتاى  قطك  ل ةوَةوقوىقد بخاى كقلابق كةة واقطاي
د بكةةةه.قلابا زةةةاى قنوَطوةةطَذقوةةةى وو وَذقلا ةةا قزةةةاى قققق
 نوةنناىيدقوةاقثكةةوسةتاقبةرنهقير ةاقَطىىوككةاوطهقلةاَطىققققققق
وى ووذق نؤووَاهقطرؤظةوقوابقبنروةتةاى قبةىقزط ةتكة قوةاققققق
جكةاةةةاهقطاير ةةةذقَةةةابكةهقزةةةاىو قيةةةاَاطقدىىقتروطةةةا.ققق
وكمكطو وَةةةةةاوطَذقبةةةةةةو هقوةةةةةى وو وَذقد  ةةةةةتكطهقبةةةةةاقققق
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خةةةاى هقتر تاوةةةاقباىثةةةا نهق ةةةة بةىَاى كقوةةةردكققققيةوةىو
تاوشةةةةةتخاقدو كةخةةةةةطَذق نوةاةةةةةاهق ةةةةةا ق ةةةةةة ن كةخا قبةةةةةىققق

.ق نوةااوةاكق اوةاقققRNA ننتط وردَذقثرنؤيكخذقوطَاوذقلةاقق
ثشهقبةاقد   كةخةطَذقوكمكةطوذقد با ةتكةهقىق نوةااوةاوذقققققق

بةةةةا ىهققRNAدونةةةةاق اوةةةةاقثشةةةةهقبةةةةاق ةةةةكنردَاى هقققق
كطهقثشةةةهقبةةةاققزاَ وراوطَةةةاى قد با ةةةتكةهكق كةكاطكشةةةقق

 ةةةةال اريخذقبا  اطاوةةةةاقلةةةةاقثىاوةةةةاوذقتةةةةا طذقبةةةةا ندوققق
د با ةةتكةهكقوةةطهقزةةاى هقثكةةةذقد ىيروةةةهق ةةىوذقتةةا طذقق

Heatshockكقزابق نوةااوطَاقبكةاةططهق نوةااهق ةا واىيةىقق
بةىهقوط طايكة  قبةةىقلةاقد   ةةىهقلةاقوكةشةاواكقوطيكةة ققققققق
طىد وطهقدوقواقيةوَروى قزط تذقير ةاقَطىىونككةاوطهقبةىقققق

وةةةةةةابقبنروةتةةةةةةاى قزةةةةةةابق اَاطىوَةةةةةةاق ةةةةةةطوطَذقق1-1.8
ث ؤنبطوكةةةاقبةةةا بقيةةةطوةقزكةسةةةتطق كةشةةةتطق نوةارطةةةطىهقلةةةاقققققق
بةةةةةا د بق ةةةةةا واىيخذقيةةةةةاىوىدوقوةةةةةاقثكةةوسةةةةةتذقبةةةةةاقققققق

ق طى  نىوَذق اوا.
 ئايا ئيَمة ميكرؤب دةخؤين؟

لاىوَاوةةاقلةةاق ةةا  قزا ةةتاط ودقزةةاىقت ىتر تطَةةاهققققق
ى قزةةاىقبةةط  ق نىىبةةا نىىهقثسةةثى نوَذقوةةى وو وَذقد بكةتةةاق

بكةةةهقوةةةاقَةةةطىَروى قد  ةةةا يذقوةةةىقوةةةطهق كةةةة هقوةةةةىكققق
 ةَناقطرؤظقدوىذقد  تذقوةى وطَككاوطيذقلابا قزةاى قق
 نو طيدقلا ةا قجى وةة ق ةكةةونهقوةةو دهقلاىوَاوةاقطةرؤظققققققق
لةةاقوةةى ووكةنذقدونةةاقدى ق طيةةاى قوةةاقزاطةةاقنؤ قنوةةطيرقققققق
 ةةةدباو قبكةةةهقبةةىه.ق اَةةةوةن ط قد بكخكةةهقوا ةةطَكة قق

ل تكةناا يدقد بدقوابكاكةخخاقثكة ق طىهقوىوةطهققية ذقد
وةةةةو دَكةنذقطكنرؤبةةةطىهقد وةةةىهقلةةةاقجكةةةطيذقزةةةاى هقققققق
تى تذق ة  وروىقباق نؤَةذقوىطةطل ذق ةىه.قزةابقتر تةاقققققق
د  ىىَككةةاقبةةةى قجكةاةةاهقبطوةةاوذقيةوةةةى   ى وطهكقبىوةةاق
ثكةشةةةخكط هقنو وى هقثرنؤيكخةةةذقيةةةطكقوطَةةةاوطهقوةةةردقى كقق

ذقطكنرؤبةةةةذقزاطةةةةاؤقبةةةةىققزالتةةةةا َطيك كة قبةةةةىقثرنؤيكخةةةةق
ثط و تخذقثرنؤيكخاقَة واوةا.قثكةشةخكط وطهقوةردقوةال نذققققق
 ةةةةةابط  اقبةةةةةاق نؤل ةةةةةذقنوخةةةةةة وذقثرنؤيكخةةةةةاقَةوةكاوةةةةةاققققق
 ى كط بناَاى قزاطاؤقبىق ط   ا وردَذقت ىتر تةذقق
واطذقثةرنؤيطقىقلةاقوةال نذقيكةتااوةاَدق ةذقد وةىهقوةاقققققققق

 ةةا قلاباوطَككةةاى قيةةطق ةةاىق ةةىهقيةةاطط قد وطَاروةةةهقبةةىققق
طططد وردَذقبرنهقتاى  قلاقطكنرؤباوطهقىقباقبآقزاى هقز

وىوةةطهقد كقبةةاىقبط  بنةةاهكقلةةاقيطوةةاقتروطكةةة قلةةاقثةةاَ دوقق
نوةةةطيرقلةةةاقوةةةاكقبىكةةةىهقوطَةةةاهقبةةةاوت هق اوةةةاكقبةةةال نةقققق
تى ةةهقوةةىهقلةةاق نو ةةتكةوقلابا  ةةاطذقطكنرؤباوطَةةاقلةةاقققق
َطى نذقوطىوةىوا  وطَةوق ةَناقزطو ةةقلا ا قتىىتكطهق

 ةةىكىكىنقد وهقوةةاقزةةاىقططدوَةةاهقوةةاقبةةىققققققد ىل اطاَةةةقبةةاق
 ةةةدقى  تةةريدقلكةكةةطهقثكةةوسةةتكطهقبةةاقزةةاَ رذقيطوتةةايذق
يكةنشنطهق اواكقبا بق نووةخاوطَذق ا  قلةاقزطو ل ةةوقزةابقققق
زاَ راقد ى هقَطواهكقلابا زةاى قزطو ل ةاقثكةةوسةتذقبةاققققق
باو وطواقواقباقطىكط   طقوطط  قلةاقبا ةكةنذقيطوتةايذقلةاققققق

دقىقثآهقد ىيروةهقلةاق ةطَتكمايروةنذقققتاد دوقَكشتاجكة
ق20-15 ةو تى ادوقلةاقثكةناطيةاوطَذقى تةةوقَ ونةاهققققق

طىكةةط قبةةاو وطق اوةةا.قزاططَةةاقلا ةةا قتةةىىتكطقد ووةةةدقىققققققق
د خيةةةىهقىقبةةةاقنؤ هقىق ةةةرنهقنوةةةطدقد وةةةاهقىكقلا ةةةا ققققق
 نوشةةةطل ذقتةةةىىتكطوطهقد ووةةةدقبىزةةةاى هقزةةةاىقثكةناطيطَةةةاققق

بةةا بقثرنؤيكخةةاقد ى ةةهقبنةةاهقوةةاقلةةاق ةةكطهقثكةنةةةوةخكةهكقق
يةوى وةةةطهقبةةةىقثرنؤيكخةةةذقطكنرؤبةةةذقد تةةةى نوةدكقبكةاةطةةةطهق
 ط  َة ذقزةابقوىطال ةاقباوتك وكةاقنوَةروى كقلةاقتةاد هققققققق
زطو ل ةوقوطط  واوذقبآق ةطط قلاقنوخةة ى  هق ةا  يطوذققق
يةةةطكقوطَةةةاقد ووةةةدقوةةةاقلةةةاقوى وواواوطَةةةةوقثشةةةهقبةةةاققققققققق
 ال ىة ةةةكخذقزةةةاىقباو وطوةةةاقد با ةةة قوةةةاقلةةةاقتةةةاد هقققق

اوادووةةاقىقثط ةةطهقثرنؤيكخةةذقوطَةةاوذقبةةىقثرنؤيكخةةذققققزطو ل 
زةةطو ل ذقلةةاقوطَاوطَكةةةوقد تى نوةةةه.قلةةاقبا ةةكةنذقدونةةاهقققق
وىزاَةةةةةةوطذق ا  ةةةةةةوكقنوخةةةةةة ى   ق ةةةةةا  يطوكاوطهقىقققق
 ا  ةةةذقبةةةةاو وطؤقوةةةةاقططبكةتةةةةاى ق ةةةةا  قد وةةةةروةدقىقق
ثرنؤيكخاوةةةةاوطهقد طةةةةى وةهقيةةةةطوةقزةةةةاىقتى ةةةةتذقزطو ل ةةةةاقق

ةو دهقى كقو طةةاقد ى ةةهقبنةةاهقوةةاقلا ةةا قطكةةة هقَةةط ققق
تى تذقبةايطبقثكةشةناؤقد وةروةد.قلابا زةاى قىوق نو ة  قققققق
بى ةةةكةطقططَاةةةطقبةةةاو وطوى قَةةةاكقتكةةةطوى كق ةةةا ى  طقىوقققققق
 نو ةةت  قبى ةةكةطقزاتةةا قطكنرؤبةةاوطهقَابةىَطوةةاقتى ةةتمطهق

!!!قبةةةةةابق ةةةةةكةة واقد يةوَروةةةةةةهقلةةةةةاق نىىهققققققَةةةةةاد وةو د
دقزططةطد ققد  ىىَككاى قطرؤظقبىقوةو دَذقثرنؤيكخذق ةاىوةق
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بنروةةةهكقبةةاقيطوتةةةايذقزاتةةا قلةةةاقققق
ةىَةةةةطةذقواواطةةةةةوقلةةةةاق ةةةةكةة هقق
وةةو دَذقنوةطدوروى قوةطهقلكةخةةروىقققق
لاتاةةقوى ووذقدونةادوق ة وةةهققق
ىويةةةطقَةةةاكقلةةةاق ةةةكةة هقوةةةى ووذق
يطن دوكقوطهقلةاق ةكةة هقواثىةادوقققق
ثكةشةةةناؤقبنروةةةةهكقبةةةىق ةَةةةاقققق
لاتارقتامنقلاقد ى تنردَذقَطهق
وةةةةةةةطهقبسةةةةةةةنكهقوةةةةةةةطهقوكةنةةةةةةةةوق

ط باكةخروةهقزاىو قباق نوةةى هققباو
%قيةةطوةق ةةكضقتى نوَنط وكةةاوذقيكةتكخكنةةروىقلةةاقيةةطبقىققققق10

 ن َاذقوى وواوطَةوقبادوخةاوروةهكق ةا ى  طقد يةوَروةةهقققق
بنروةتةةاقَةةطىق ةةاىور قوى ووككةةاوطَذقى كقطا نا ؤَةةاىقققققق
 ا روكاقبىقزاى هقبةا طقوى ووككاوةاوطهقبةا نقبنطيةاى ققققق

طَذق ةةةط قىقوةةةطوةدقبةةةىقَةةةطىقتى ةةةتذقةةىيةةةةىقجى  وةةةق
وى ووةةةاقبرووى وةةةطَذقَةةةطى رنه.قبكةاةطةةةطهقزةةةابق ةةةكةة واقققق
نوطدوردَطَةةةاقيطوةةةاق نوةاةةةاهقبا ةةةةو ونردَذقثرنؤيكخةةةةذققققق
 اىوةدقَككاقلاقوى ووذقطرؤظةةوكقبةال نةق طىبا ةكنردَذقققق

قدوناهق ا  ة ن كةخا يرهق اوا.
 ضنني و ئامادةكردنى طؤشتى هةويَن:

بطَاقىهقدرةةاَذقزةةاىقةا ةةطق-بةةابقَ ونطَةةاق-لاىوَاوةاق
بةةنبقوةةاقبةةاق ةةاةىقيكى وطَكطَةةاى ق ةةطبقد واَةةاقدل ةةاى كقققققق
 ا ى  طقدراَذققتى تذقَطىقدىوطَاوطَكطهقواقوةةوةخذقق
ىلةقد ينةةذةقلابا  ةةطىقىهقد بةةدكق ةةةَناقتى ةةتذق ةةاىوةدققق
بوىد بكةتةةةةاى كقبكةاةطةةةةطهقزاطةةةةاقيةةةةاوخكنكةنذق ةةةةاور ..ق
يةةاوخكنذقبا  ةةاطاكةخطَذقتى ةةتذق ةةاىوةدقوةةاقلةةاقيةةطبقىققققق

ىقدراَكةوقلاقتى تذق رى تذقد  كةهقىقبةابقققثكةناطيا
 ةةةةةةكةة واقزطططد د وروةةةةةةةهكقثرنؤيكخةةةةةةذقوطَةةةةةةاوذقلةةةةةةاقققق
ت وى وةةةةةةاوذقيؤتةةةةةةةوقد يةوةخروةتةةةةةةاى قيةةةةةةطوةق ةةةةةةكةة هق
ت وى وةةةةاوذقثرنؤيكخةةةةذق ال ةو ةةةةروىقى  د تروةةةةةهكقبةةةةاقققق
يةَةةةةهقثةةةطةةقبات وى وةةةاقلةةةاق نوةاةةةاهقثا د وةةةاوذقوةةةةهققق

ل ذقثرنؤيكخةذقبةاقققى د ى كقد َروةهكقيةطوةقدوىهقوةطهق نوشةطققق

يةةةةةةةةة  هقبكسةةةةةةةةةهقطةةةةةةةةةطونرؤهق
بتاوشةةةةكةه.قثط ةةةةطهقثكةةوسةةةةتاقق
زةةةةةاىق نوشةةةةةط َاقبنروةخةةةةةاقَةةةةةطىقققق
ت وى وةةةةةةةاوذقوةةةةةةةابقوةةةةةةةة قىقق
ير ةةةةهكاى قيةةةةطوةقد طاوةةةةااقىق
بةةةةةةةةا كة يرقد بكةةةةةةةةةهقىقزكخ ةةةةةةةةطق
 نود وكةشةةةةةةةةةةةةروةهقيةةةةةةةةةةةةطوةقى كق
 نوشةطل اوطَذقتى ةتذق رى ةةتذققق
لكةةةةةوةهكقدىووةةةذقطةةةطد هقيةةةطبقىققققق
دقبةةىهقىق ن َةةتقباوشةةذقبةةىقنوةةطققق

د وروةهقبىقزةاى هقبةاقيةاىوى يذقلةاقتى ةتذقططَاةطقوةطهقققققققق
تى تذقطروش قبضكةهكقلاىوَا اقباوطَ وىقظكتططكخةاوطهقق
بةةةاقثكةةةةذقزةةةط  نىىقدوىووةةةط هقوةةةطهقبةةةاق ةةةاى هقزةةةطو ل ذققققق
د ىل اطاَةقبنروةهكقلابقوطيةادوقىويةاقثةطؤقزةاىقوردو وَةاقققققق
 نو ةتاىوىق نوشةةطل اوطهقلةةاق ةكةة هقتةةة ن هقلكةنضةةةىقبةةاققق

تى ةتذق رى ةتذقوىد وروةتةاى قبةاقطةطد هققققققطط ةلناهق
ثكةنةةةةاى قَة ةةةةكةخا قى كقَكشط ةةةةتاقوةةةةطهقوةةةةاي  قوةةةةطهققققق
دوسةةةة ودقثكةنةةةةاى قد لنكةخةةةةروةدقوةةةةاقبا ةةةةكةة هقزةةةةط دققققق
با ةةةا وطَةوقد ثرى ةةةكةخروةهقوةةةةطهقلةةةاق ةةةكةة هقتةةةة وى ققققق
زططةةطد قد وروةةةهقىق نوشةةطل اوطهقلاَطىوةةةوقَقةةةبقد وروةةةه.ققق

وةهقلاق كةة هقةكمةاهققزاىق نوشطل اقزطططد وروىوَاقد يةوَر
تى ةةتةوقوةةطهقبا ةةاوطَذقلا ةةذقبطل خةةة قىقثالةةاى  قوةةطهقققققق

قثط  اقتى تةوقزطططد قبنروةد.
بةةةةابق ةةةةكةة واقثرنؤيكخةةةةاوطَذق ةةةةاىوةدقلاىوَاوةةةةاقلةةةةاققق
زطوخة واوذقَ ونةةوق ةا طكة هقوةوَةاوطهقبرنونوةخكةتةاى ىققققق
 ةةاطةىقوا ةةكة قبتةوَكةةةهقبا ةةذقثكةةوسةةهقلةةاقوةةى ووذققققق

جكةطىونقىقبةايططذقجكةطىونقد  ةهققققق نؤوَاهقواقبا ةكةة هقق
بنةةاىوةهقبةةاق ةةكةة واكقوةةاقثكةشةة قبةةاقوةةاوطل ذقوا ةةةةوقققققققق

قَا طيةى .
 

 

ق:قياة ق طل حثا   اه
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مَيشددد  ا  ددد ب ئاب  ى  ةددد ي  ةوي ةددد َ  ىاو   َيمندددَى ب   
 ىبضىيَو ي ئىي َ ت  ؤضد  ةو دىي ه  د بو ؤ ضدؤم م مى بدى       
 ىطى بددَى  ي َ ددت ؤ ئاب  ى ددى ةو بددَيد  ددىا منَى بددى ةومدد بط ه       

َيمد ةو د   ىالبم خَيزىي    با  ج يى كى طىابو وام   قَله  
منَى بىكددى ةىةا  َيَىة ددىة   ىةوةدد يىاو ا  ددى قوة   يددى      
م مؤةدددددد  ك م ي   يددددددىاَ ت  ددددددىا جددددددؤبو منَىالبيددددددى   ددددددنى  
ثؤ ىك يي يىاو   ي ي م  ىةوةت ي  ىت  ى ةدزىةىمه  َيدَىي    
يددى َيت   ددىالبم  ددىم  ى بوَ ادد ى  ض بوةددىب  طو دد ا ي يددى  

 َ  ةوبةوك ت.  ط و منَى بىكى ئ  ة   ىِب
كؤمى بددددى يددددورةىب  ةوباايدددد   ىا بيددددَى ثددددؤ َيي   ددددىا      
ةَيي دددواي يى   ى بادددوكىاة  مندددَىالبم  يددد ت   دددى وام  دددى      
كى بددددددىط  ي م ا  ددددددى بددددددىِبىيطَيز   ددددددىبويط ب ه  ىطدددددد ةى     
ضددددوايىاو  م.  ددددىكؤبو ةَيي ددددواي يى  ددددى قوة   يىك يددددَى   

ي  طَيد ا   ىب الباو   ىطوَ  و  كؤمى بطى ىكيش ِبَ د و  مندَىالب  
%(.  ددىب  ددى 7-3 زَ ددو  ددى قؤيدد ة  ةددىبوة  يىك يَى ةوط ةددى   

ااالبةددى  ددىكط ةواوك ي   ددىم  ي ةى رم بو دد م ةوط ةددى ثَيددن     
مليدددؤم    م بوكددد م ةوب   اددد واو منَى بدددى ةاضددد ب واوك م  

%(  دددىكؤ   دددىموا 70-30 ةو دددىي ه  زَ ووكددد م( ِبَ ددد و   
يدددَو َينَيت كدددى ةَيي دددوايى ةوبااييدددىك ي   دددىا منَىالبيدددى ثيَ 

ةىبةىي  كليني  ا يىخؤبدا يىك م ةوكدىم  ث بد م ِبَ  وكدى     
ال  كوِبىم ئ د ة و او   ىك د م   ىبةدَ  كدوِب  ىبىميدىب  دى        

 ح  بىت ال  كض(. 
 

 خةسلَةتة ديارةكانى رِةفتارى مندالَى هاروهاج ..
*ئاب  زَ دددددووا  ىبدددددوَ ده ح  بىةَييدددددَى  ددددد بىمه  دددددؤق و   

 َ ض كى ى .ي ط َ ت  ةىي يىت  ؤضىي
*ةو ىيطدددىا ااب  يييدددى ا ئاا  ىبدددت ةَين طددد ت  ةو بَيددد   

 ثىثوا ى ى خَي ى  ى ب َييىاو ةوضَي ى ةىب ب َيي  ة . 
* ددددى  ى بوى ددددىا ئاا  ى بَوضددددَيت  خددددؤ  ِباا ددددىِباا      
مىة ةيىك م ةوك ةىاو  َ ئىاو      ى   ك مدىك م  ي ةدىاو    

 ا   بَ يَى. ىم َله قوة   يىا  ىك ة    ب ي ةم ا  ى ىمو
* ىا قوة  يى  ةااض ب   ىم ةَيي وايى  َيت  ي ةوىيَيدت  
 َيَوي ه ااب د   دى م مؤةد  كى  ِبى ط َ دت   دى بيو  ىميشدى       
ةىميى بددددىا ةددددىبيىكىةواو   ددددىك ة  خوَ نَيددددَى  ددددىِبو   ب    
بدددَي  يى اىيدددى  دددى م مؤةددد  كى  ةو ِ َ دددته قوة  يدددىك ييش     

يَيددت  َ ط  ددت   ىبدد    ي ددىاو ةددىبق َل ةوكدد ت   دد م ي ةوى   
  ب يى   يد ت   دىبةواىم ةوجو بَيدته  ى بَوضدَيته      –ك بَ   

 ا  ىةوةت ا ق ض  ىم بته  ىاب َى ةوكَيشَيت. 
 

 نيشانةكانى تيَكضوونةكة ..
كؤمى بددددى  يددددورةىب  ةوباايدددد   ددددىم  ي   ددددىم ضددددىيَ     
ييش يى ى  ةوةدت ييشد م كد ةااو   دى مدىبجَي   ىةبَ د ى         
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َى  ددىة   ي َ ددت   ددىاىييش   بددى  مدد ي   ددىِبو   ب  منَى بدد   
 -    ني  ى:

 ى دددىبةواىم  ا  ىةىييشدددس ا اوةددد  يىاو ةوةدددت ا  -1
 ق ضىك ي  ةوجو بَينَيت. 

 ىبددددوَ ن  خؤ ددددَى  ددددؤق و ي ط َ ددددت  ةىي يددددىت ةاى  -2
  ىِبوبىا طوِبوبى .

 ىك ة  ِبااةىيد  بد َييَى  ةد ةو   َيدت(  ى  ةد ي       -3
 ةىب    ىةىب    ىة  ثَيشواة   الةو  ت.

ةوىيدد   ضدد اوِباىي ه  دد ةن  ةددىبوكى   ددى  ب   دد م  -4
  ىيَيو ِب ز  خى بيَى يييى. 

ئابج ب  ى اوالبمَىيىاو  ث ةي بةى ثدَيش  دىا كىةدى    -5
 ةوكىاَ ت كى  َيش   ث ةي بوكى  ةىاىا يىك ةااو ؤ

 ىئومحددىت طددوَ   ددى ِبَ نمدد    ا   مؤرطدد ب  ةوط َ ددت -6
 و ييى(.   ىمى   ى ؤ  كى لى بىق    م طَي  يىا

 دددددىك ة   ددددد ب ي ةم  ددددد م ك بَ يدددددَى ةوىيددددد   اابة    -7
  وايىاوا   ط ةىب  واي  يييى. 

ئابج ب ك ب   ىبةوة   جَيدَو َيلبَيته ةوضَي ىةدىب   -8
 ك بَ ي  ة . 

 ي ةوىيَيت  ى َيمن    ب   ي ت. -9
  ىبةواىم ئاب ةو بَيته قاى ئاب ةوك ت. -10
ي  ة    د م  خؤ   ى بَوقوبةَينَ   ىك با  ب  كىة -11

   ب  منَىالبي  ة  ةَييَوةىت. 
اى ةوبةوكدددىاَ ت كدددى  ددديض   -12

طددددوَ   ددددى قاددددى  كىةدددد ي  ة يددددى    
 ي ط َ ت. 
مشدددىك  ثَيو اددد   خدددؤ   -13

 ىبةواىم  ىجَ  ةو َيلبَيدت  د   دى       
 ةوضَيت  او  قى بىم  ك َيب ..(

 دددددددددددددىئاب  ضددددددددددددد الكييى  -14
جىةدددددددددددد ى يى مىة ةدددددددددددديَىبوك م  
ةويوَ نَيددددددددددت  َ ئددددددددددىاو  طددددددددددوَ  
 ى  ك مددىك ي   ددَىت  او  ِبىكدد ةمه   
ثىِب نددددىاو  ددددى بددددىق مىك يَى  ددددى َ    
 دددىاو  ةىم بددد    دددىمالاال  خدددؤ  

  ي ت. 
 ددددىباو   ضدددددىيَ ييشددددد يى ىك   

ة يىب  ةيد ةى  دىة  ةوك َ دت  او : ِبَ دز يدىط ةن  خدؤ  ا       
 ىبىميددىب    ددى بياددت  َين ييشددَى  دد بىم ي ط َ ددت  ةددواِبو      

م  َين ي  من و  ئاب كىم   واي  ئاب  كىاةن   ىاىيىك م   
كى  ىمى  ط   َيي  طىابو ى  ؤ خَيزىيىكدى  ا يد ئىيد ضدؤم    
ض بوةىب   يىم  ةىي يدىت ئابجد ب   اكد مه ةى يد م ي ضد ب      
ةو د قوة   يىكى   طؤِبم   دىالبم ةدواة  يييدىا   كد مَيي      

   برت  ىة  ي كىم. 
 

 هؤكارةكانى تيَكضوونى رِةفتارةكانى مندالَ ..
 بؤماوةيى .. /هؤكارى1

 دددىثَي   دددىا ثىيدددَو  ةو بَيدددت:    دددىاو   دددى مشددد   َيدددت  
جدددىاىَل ةوةِبَ دددت(( ةوةدددوىيني  لبدددَيني  دددىا   اك يدددى  خؤ ددد م   
ااب دد ينيه ةىببددَيس  خؤ دد م  ددى خوىبةيددىاو كةو يىك يددىاو 
ط ةواو    م كىةدَيي  بدىِبىيطَيزمه ةرو كؤمىالب دىةني   دىاى     

ةددوا ةوبةوضددَيت   ق او ىيددََ    ددى منَى بددىك يي م  زَ ددوا ضددى 
 ىبضدىيَو  ديض ك امؤةدؤمَيي   ددىاةؤ  دى طؤِبَ دَى يييدى  ددىم       
ةَيي ددوايى بدد يي ةىاو   ددىالبم ةو َيددت  ددزىيني كددى ضددىيَ د       

 ك امؤةؤم ته جين ة  ةَيي وا ا بلبىرىا  ى ى. 
 
 / هؤكارةكانى ثيَش لةدايك بوونء ذةهراوى بوون ..2

مندددَى بيوام  ةدددؤروبىم  دددىا  ِ اى دددىةىم ط   دددىك ي  ثدددَيش 
 ك ة  ةديوِ  (  دى ط   دىك ي  خدوة  مندَى بيوام طد يطرتو        
 ؤمنويددددى: كددددىمه ةددددواك  كَيشدددد    
مندددددَى ب  ةددددد اى ثَيشددددديينيىكى  دددددؤ    
 ىطدددىب  ةاضددد ب واي   دددىا منَى بدددى  
 ددى  ب  ا  زَ ددو    دد خوة رو دد ىا  
 دواي   د خوة رو دد ىا   دوي  ةى دد     
 ددددددىك ة  ةدددددديوِ  َى  ئاب جطددددددىبو   

و،  ى بم  ن  كَيش م، مى  خوىبةيىا
مدد ةو  قوِبقوبددئ  ى ددى  م  ثددي     
 واي  ر نطدىاو  د  خدؤبىك  ثدي ه     
خدد ى,(  ةو َي ددى  ددؤ  ةاضدد ب واي   
منددددَىَل  ددددىا ةَيي ددددواي يى. ةاضدددد ب  
 ددوام  ددى رو  ىا دد   ددوام  ددىثَيش ا 
ةاى  مندددددددددددَى بيوام   ىة  يدددددددددددىة  
 دددددددىم ةو  قوِبقوبدددددددئ(  ى دددددددىكَي    
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ي ددددواي يى  ددددى ؤك بو  نىِبوةييددددىك ي  ةاضدددد ب وام  ددددىا ةيَ  
ةىةوي َ ت   ؤمنويى  ى ةوَ   نىاو ىكَى ةوبكدىاةواو مندَى ب    
ةو دددىي ه  ددد ب ِبَ  و دددىك   دددىبئ  قوِبقوبدددئ  دددى خوَ ني يدددَى  
 دددى واو  ىضددد ا مندددَىالبي  ة يدددىةى   دددىا ةوَ  وبواو دددى   دددى  
  ؤةددد اى(  دددى  ى  مدددَبى ةوبةادددت ِبَ ددد و  منَى بدددى ةاضددد ب  

يددددىةى  دددد م ي اضددددى   واوكدددد م  ددددىا طددددىِبو ه ي اضددددى ميلليي  
ثيشىةددد ئ ي يىةى ئابةددد   دددواو   ى ىب دددىاو   دددىا منَىالبيدددى   

 ئ  ة  ةاض ب  رو  ىا   وام  وام. 
 
 /تيَكضوونةكانى ئةركى كؤئةندامى دةماريى باالَ .. 3

%( مندَىالبي   93-90ةدؤروبىم ةَييينيد م كد ةااو  دىيَيو      
  با دددددد ى   ىبدددددد  ال  ِبىةدددددد   ةوم ةيدددددد م ةااضدددددد ب      

 ددد ةواو   ىمدددى م يددد    ىاو دددى  دددىبك  ةومددد      ندددَىب وام 
ةاضدد ب  ةَيي ددوام  ؤةددىاو   َيطومدد م ك بةىيددىاو   ددىاو    

  ىخ ىث   ىةىب ِبو   ب  منَىَل ةوكىاَ  ىاو. 
 ىال دددددىك  ة يدددددىاو ةوبكدددددىاةواو كدددددى كدددددىم  مددددد ةو  
 ةا  مني( ا مد ةو   يدوبى ييني  د(  دى ةوم ةدَى ةو َي دى ؤ       

اةواو ِبا شدد ن  خددوَ د  ددى   ددىا ةَيي ددوايى.  ددىباو   ةوبكددى 
ثش ىةىبا ي اضىك ي  ثش ىاو  ةوم ةَى خَي ىةد  ةو َيدته   
 ىثَي ىاىيىبىاو  ى ثَيشىاو  ةوم ةَى  َيوى  ةو َيت  اىةى 
 دددىا بددد ى  ةو َي دددى ؤ  يزميوايدددىاو    ةددد   ااب ددد   و  

 ر    ا ئاب جوا بى  . 
 /بةدخؤراكى ..4
  ةىمىييدَى   ىةخؤبىك  منَىَل   ىة  يىة   ى ىكىم ة  ب  

ةو َي ى ؤ  ةو ىيط ه   ب    ةوَ   نىاو ى  ةوبةادت كدى   
%(    دددددىا منَىالبيدددددى  ةاضددددد ب   دددددىةخؤبىك   دددددوام  60 

 ىةوةدددت  دددىا ةَيي دددواي يىاو ةويددد  بَيد.  ىال دددىك  ة يدددىاو   
ةوبكددىاةواو كددى ئاب ةوبةىيدد  ِبرَ ندد  ةوبوقدد  ةو َي ددى ؤ      

 ىاو.  زَ و و ةَيي واي  ةوىي   ةىب َىمه اابة واي
 

 ضارةنووسى مندالَى دوضار بوو ..
( ةددد  ب  11-5يدددى واي  ااب ددد   و  زَ دددو   دددى ةىمدددىي     

منَى بيددددددَى  ى  بددددددي ى ةوبةوكددددددىاَ ت   ى ىيددددددََ   ح  بىةددددددَى     
ةَيي وايىكى  ى ةىمىي   ىبئو  و ثَيطى ش نَى كىم ةو َي ىاو ا 
ِبو   بوكدد م   اةددىي  ةدد  ةو ددد   ددىالبم  ىح  بددىة  ة يددىةى  ددىا     

 وايى  ىبةواىم ةو َيت ا  دىا كىةدى ِبو  د ب  ةىببدَي  يىا     ةَيي

ةر  ىي  ته كؤمى ب  ةو َيت   دىجؤبَ   كدى  دىكؤ  ح  بىةىك يدَى     
%(   دددىبئوا الاىيددد  ةااضددد ب وا  دددىا ةَيي دددوايى   70ةوط ةدددى  

ةوةت ةوةويى ك ب  بىق او  و ا كى دىبط   ه  ىطد ةى ضدوامه    
ك يىاو ه جطدددددىبو كَيشددددد مه خدددددواط ةد  دددددىم ةو  َيةؤبددددديىبو 

 ىا بددىك ي  خؤكوبددس. ِبويطددى  ىطددىَل  ددىم ةَيي ددوايىةى ط   دد    
ةوباييش  دى َيت   دىا ك ةدى ثَيو اد ى ةوباايند َ ح  بىةدىك م       
ةوةددت ييشدد م  يدد ته  ى ددىموا ِباا ىكددىاو  َيدد    وَ  َ  ددىاو     
او : ئىيين   د باةاخ  ةى يد   دىك ة  ةديوِ  َى  مد َله  د ب        

  بددؤ ه ةىيطدد وك م  ؤةددىاو    خؤبىكيدد م ضددؤيى ؤ    دد  ةاضدد ب  
بوَ ن  خَيزىيىكى   ىكوَ َى  واو   ر نطى  م  بي م خ اَ ندى  د م   
يدددد     ددددد اك  ضددددؤم كىةددددد  ىةيىك   ى ددددى   ددددد م  دددددى واو(      
ِبو   بوك ي  ضؤيى ؤ  ىب  ىمنَى بييىاو  ةوبةىي  ِبرَ ن  ةوبوقد   

 ة اب ييى   م ي     
 ضارةسةر ضؤن دةبيَت ؟

ض بوةىب  ةبَ  خ  ىم ثَيو ا    ى ضدىيَ د ةدىكني  ا   
  م ىئ  ى ى  اىةى  ىاو  ث َل  ىيََ   كىةدىاو ةويَيدت  د َ    

  ى منويى  ض بوةىبك ةي  جؤبىاجؤب  يىم. او : 
 
 /ضارةسةرى نوذدارى:1

ض بوةىبَ ي   نىِبوة يى  ضوييى ثشت  ى  دىك ب َين ي   
 مينددىك مه ةرو  ىيددََ   ةوبمدد ي  ضدد الكيىبواوا مدد ةو   ي  

خىمؤكييددىك م ةو ىةدد َيت.   مدد رو يورةىب يددىك م   م رو دد م  
%(  منددَىَله  ددىبئو  ةااضدد ب وا  ددىا  75 ددؤ كدد ةااو كددى  

 ةوبم ي يى ة اب    وايىةىاو. 
( ك ة مَي  6-4ثَيَوضَيت ك ب طىب   ي  مينىك م ث    

 ىةددىب خوىبةييددَى ةوب يددىاَ ت  ضددوييى او  ةَيييندد  كدد ىاو  
ى   ةددد   ااب ددد     ىبئةوكىيدددىاو ا  دددى زَ و ش   دددىم م ةىيددد

كىمَوك ةددىاو   ددىالبم  ددىم ض بوةددىبو  ددى  ددىموا ح  بىةَييددَى      
 ىك بي  ىت  ضوييى  ىك ب َين ي  ئاب  م ضىيَ ييش يى ىك  
الاوكدددد  ةوخو بيَينَيددددت او  يددددىم ي   دددد بوئاا  خددددوىبةمه  
كىميوايىاو  كَيش   ى  ا طَي  وام ه مدىئىى ةَيي دوام ا   

ايىاو  ثىة  ي  خوَ د   دىباو   ك ب طدىب  خ ىثد      ىبئ و
 ىةددددىب  ؤبمؤيددددىك ي  طىبددددىك ةم  ى ددددى  منددددَىالبم الاىئا   
  البكوبت ةوك ت   ى ىب دىاو ثَيو اد ى ض بوةدىب  يدورةىب      
 ىضددد اةَ    ثز شدددي  مندددَىالبم ةى ن َ دددت   دددىال   ىيدددََ       
ثز شي  ة يدى   دىبةواىم  دىك ب َين ي   ي  ميندىك م  ديض      
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  يىك  ة ةن ك   ىةىب منَىَل يييى. ك ب طىب
 
 /ضارةسةرى نانوذدارى ..2

ي ك َ ت  ىح  بىة  منَى ب  ةو دىي ه  زَ دوةى ةدىية  ثشدت     
 ددىةوبم م  يىةددرتَ ت   ددى بيو ضددىيَ  دد م ىئَ ي  ض بوةددىب     
يدد يورةىب   ددىم كددى   ب ددَو  ضدد كي ةي  ِبو  دد ب  منددَى ب     

ييدددىك م(و. ةااضددد ب وا ةوةىت   دددىا ش  ِبَ نم  يدددى  ىك ة  
ث بدد م ي  َيددت ِبا بدد  خَيددزىم ا ثددىباوبةوك بىم  ددىم  ددوىبوةى      

 ثشت طوَ    َ ت. 
 رِؤلَى خيَزان ..-أ

با ب  خَيزىم  ىم    ىةىةى ئاب ط يطدى  ةو َيدت  َيد    دىا     
ث وياددددددديو يى  دددددددد كى  ب دددددددَو  ضددددددد كي ةي  ِبو  ددددددد ب     
منَى بددىك يي م ةوةىت   ددىِبَ   ااةواَ دد ك ةم  ىطددىَل ثز شدد     

 ةوبااين ةَى   ىا ث ويايو يى :    م
 *ةى ني ك ي    باةاخَيي   َيمده   بىم  ىي ا م  بَى. 

*ةددىية  ِبَ طددى  ى ددى  منددَىَل  ددَبَ ت كى ددى ي ام  بددَى  دد ب   
 ىطددددددددىَل منددددددددَى ب   
 ةاض ب واةى  ي ت. 

* ددددىثَي  ةوىيدددد   
 ىاَل  َبَ ت ِبويط  
  مَي ا مشىكدىك ي   
ي امدد َل ئو ه  دد  ه 

    ي ا  يى د. 
*يددددددددددددددددددى  ةي  
ى ب  ةااضدددد ب وا  مندددَد
  دددددؤ  ددددد ئىِبا ةدددددؤثىب
م بكَي ددددددددىك م  ةدددددددد   
 ىةددددددددددىب  ىبددددددددددىا 
 ط   ىك م  ىةااب  د.  

*منَى بىكددددى  ىةددددىب   ب يددددى ة  يىةييددددىك مه ضدددد الكييى   
خوة يددىك م ِبى ةَين َ ددت   ىة  يددىة    ب يددى  ى يرتاييددىك م    
ضددوييى  ددىا   ب ي يددى ي ضدد ب  ةوكددىم ةى نيشددَيته  ىاويددَو   

    ىباو   ي ض ب  ةوكىم ةىبي  اة يىت  َىت. يىجو بَيت
*  بىمط ةن   ىيَىم ي  خَيزىم  ضوييى  واي   دىكؤبو  

 منَىالبيى  ىم  بَى ةو نىم  ى  كَيشىا ط  ت. 

*  يددددَىمه اابو  ىبئك ةيددددىاو  منددددَى ب  ةاضدددد ب وا     
ض  دددى    دددىب د ك ةيددد   ددد م ةدددوث َه ةددد   ش       

نَيدت   ى ىب دىاو    ك ةي   ىبىميىب  دىا ضد الكيي يى  ةو نو َ  
 ىا منَىالبيى  ى ىموا كىَ ئ  ة  ثَيو ا ي م  ىا ةوث َه 
   ىب ده   يَىيى  ى ى  ضوييى  ىبةوم اى ىةت ةوكدىم كدى   

  ىض ا  كىة ي  ة يىةى قَيزوامه   با ج ِبةي بم. 
 

 رِؤلَى ثةروةردةكاران ..-ب
با بدد  قوة   يددى  ي دد   ددى ِبا بدد  خَيددزىم كددىمرت يييددى         

  م ةاضدددد ب  كَيشددددى  ةو ددددىيط  ا ةىميددددى ب  ا    م مؤةدددد  
ةوبيىضدددواي   دددىا منَىالبيدددى ةو ندددىاو   ى ىب دددىاو ثَيو اددد ى 
م مؤةدد  ا ةوبااين ةدد م ثَييددىاو   ب يدد ب   يددىم  ددىثَين ا    
ِبَ طددددى ضدددد بو  طو دددد ا    بددددرتاى ى منددددَىالبي  ةاضدددد ب وا   
 ددىثؤ َيي  ة  يىةددَى ةى ندد َ د   ىطددىب رم بو دد م  ددى ةومنددَىَل     

 َيت( ا ض الك  ا   ب  ة  يىةي م ثدَ   ى  ميدَوم  ض   ئ  ة  
اوبئ  كدددددد ةم  دددددد م  يشدددددد  ةوةددددددت   ىطددددددىَل ةىيدددددد ي     
ةىبثىببدددددد ي بَ   
ثَيو اددددددددددددددددددددددددد ى 
م مؤةدددددددددددددددددددددد  ا 
ةىبثىببدددددددددددد ي ب 
  طدد ةىب  ئىييدد ب  
ا بَ نم  يددىك م  ددد 
ا  دددددددىاَل  دددددددَوم  
اابو   ددددددددددددددددددددىا 
منَىالبيدددددددددددددددددددددددددددى  
 ىبئ يىيىاو ا  ىا 
ض بوةددددىبك ةيىةى 
ِبا بَييددددددد   دددددددد    

 م.  طَيِ 
 / ضارةسةرى دةروونى: 3

   دد  ض بوةددىب  ةوباايدد   ددؤ منددَى ب  ةو ددىي ه  زَ ددو       
ثَيو اددد ى   اوالبم:  دددى بَ    ىطىبضددد  ي  َيدددت  ىةدددىية  ثشدددت  
 ىض بوةددىب  ةوباايدد   يىةددرتَ ت   ددى بيو ثَيو ادد ى  ىطددىَل  
ض بوةدددددىب  يورةىب دددددَى  َيدددددت   دددددى  دددددىموا ح  بىةىك يدددددَى  

و  ددددددى ة  يددددددىة   ةىكنييددددددىك ي  ض بوةددددددىب  ةوباايي دددددد 
 ض بوةىب  ِبو   با مىع  ي   ىم  وىبوةى ةواة  ىخشد.
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 لةاليةن ضارةسةرى رِةفتارييةوة ..
 ىة  يدددىة   ىبي مدددى  مىبجدددَىي م  دددؤ  يدددىب  دددىطوَ  و    
ةَيددوئ  ةددينىب  ةىم ك يَيددىاو   ددى َيزك ةم  ِبَ طددى  ثددال (  

  ك مدددددددىك م ضددددددد اوِباىي  
بددد     بدددي م  َيدددَوك َ ت   
او  ئاب كىةددددددددددددددددددددددددددددد   

قيي ةاةددددددىاو   ددددددىا ش ة 
 ىاو دددددددى: ثالكَيددددددد   ددددددد م 
 ي  قى ددى   َبَ  دددى ةوةدددت  
منددَى ب  ةاضدد ب وا ةدد اوكو  
 دددددددىبج بو  ِبو  ددددددد بَ ي  
ضددددد    نوَ نَيدددددت ا ةاىةددددد  
 ى ؤ ددددددددددىاو ةايَبمددددددددددىا 
بددد  ن   ددد م  ددد ب  ة يدددى 
 ي ةدددددددددددددىاو  خَيدددددددددددددزىمه  
م مؤةدد    م ةوةددوىيد   ددىم 

ضد كي ةي   ِبَ طىض بو ى  ىم َله قوة   يدىةى  دىك ب ةَيند  دؤ    
 ِبو   ب  منَىَل. 

 لةاليةن ضارةسةرى مةعريفييةوة ..
( ة  ب  8ثَيو ا ى  ىم ِبَ ط ض بو ى  ؤ منَىالبي  ةىباا  

 دددىك ب َيت  ضدددوييى ةوةوىيَيدددت  دددىا ةىمىيدددىةى قادددى ي ت ه    
 ىبدد ىك م ةَييطدد ت.  ددى ِ اى    ي جيددى( منددَىَل  ددى ةىمددىي       

 دددؤر ي ه  ثدددَيش حدددىات ةددد  بيَى ةوىيددد     ك ةيىاو دددىك   
( ا Meichenbaum - ىة وَيي ىا  يييى.  مييني ام 

(واو ةوةددد ي م كددد ة  دددى 1971  اكددد بىي   دددىب  دددى ةددد  ب   
جَ يددىجَ ي ةي  ض بوةددىب  مددىع  ي   ىةددىب ةَيي ددواي     
ِبو   ب  منَىالبم   ىاىيى  منَى ب  ةو ىي ه  زَ دو  طى شد ى   
ضددددىيَ   كدددد مَيي  ة باؤبدددديىب   ددددىا ش: ضددددىيَ اابددددىا     

 ى   دددى مندددَىَل ةوااة َ دددت  كدددى  دددىبك ةَي  ةوةددد       ِبةددد ى
ةوةىت ةدددددىبي   دددددَىته   ىجوا بدددددىا كددددد بك ة    ب دددددَوب  

اابة َي دددىاو ا جو بىك ييشددد  ِبَ يياددد ت.  دددىم ِبَ طى دددى  دددى      
 ثَيدددواةد  ددد م ِبى َينددد ي  خدددوة( ي ةددد ىاو  كىاىةدددى ةو َيدددت     
منَى بىكى  ىا ضىيَ اابىا ِبة  يى  لبَي ىاو كى ض بوةدىبك ب  

ااةواو ض ثَيش ةوةت ثَيي ةي    م  دىك ة  ك بوكدىةى    ثَي 
   م ث   ةىاىا واي    ؤمنويى: منَىَل   ى  ك ب َى( 

اى َي ةوك َ ت كى ب ىك م  لبَي ىاو: ضىيَ رم بو دىك   دؤ   

ةويواةددددددني ا ةىاى   َيَوكددددددى د كددددددؤ   ي ةددددددىاو  ثدددددد     
 ةىاىا وام ةوث ةَيت:  ىمى ِبىة ى   

ني  ى بى ددىا ثي  ددَى   ددؤبواو     ىطددىب ِبىةددت يددى وا ةو بدديَ  
ي ضدددددددددددددددددددددد بةو َيت 
  ك ةدددددىاوا  دددددىاَل 
 ددددددددَىت  ىِبىةدددددددد   
كؤ دد م  ي ةددىاو  كددى  
ِبىةدددددددد يش  ددددددددوا   
ة باددددؤ  ةو َيددددت ه  
 دددددىاَل ةوةىت  دددددىا  

 جؤبو  َي  َيت. 
ئاب  دددددددددددددددددددددددددددى 
ض بوةدددددددددددددددىبك بىم 
 ةوبااييدد ( ِبَ طددى  
 ِبى َين ي  خوة(   م 
 ؤ  َي  دواي  ئمد مه   

او  ددؤ منَى بددى ي   ةدد  يىك مه    كدد ب ه يواةددني  ددىك ب َين  
  كدد م    بددي م  ددى واو   ددىباو    كدد م  ةوبمدد مه ِبَ طددى  
يورةىب يددىك م   ى ىب ددىاو ثَيو ادد ى ض بوةددىب  يددورةىب ه    
 ةوبااي  ثَييىاو  ىك ب َيد  ىثَين ا طى شس  ى   ك م     . 

 لةاليةن ضارةسةرى خيَزانييةوة ..
 بوةىبو  ى ك ة   ى ِ اى  ةوروبا ض بوةىبك بىم   ىم ض

ةَيي دددواي  ِبو  ددد ب  مندددَىَله  دددىبئوةى ك ب طدددىبا ةدددواة      
 ىخشى  ضوييى خَيزىم   برت  ى ط   دىك م ةَيَوطدىم   ىطدىب    
 ى  بىم  د ا ب بوئى   ىيََ   ث ويايو  ثَيو ات  د   دىاى  
ةوةددددددوىيد  ى  بدددددد  م مى بددددددى  م  ىطددددددىَل  يددددددىمه  ددددددىا ب  

م  ددى كىمي ةيددىاو  ث كي ةيددىاو  م  ددَوم   دد م ِبا بدد  خَيددزى 
ثىبددَيو  ا ث بىةدد ن   دد بىم  مدد َله ِبى َيندد ي  منَى بىكددى  م 
 ىيوىيَي  ِبو   ب  ض  ه جوىيَى ئاب ط يطى  كىاىةى خَيزىم 
خؤ  ةوةوىيَيت  ىكىم  دىيط ا  ضد كي ةيىاو  منَى بىكدى     
 نَيت ا  ىطىب ةوةَ ي   ىاةؤ  يى وا   ىاى ةوةوىيَيت ِباا 

 او ك ب  ؤ ض بوةىبك ةي   يىم. ى ثز ش   ي ته ثَييى

 
 ثىبضظى /   ب    ىمحىة
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ض شتَيك ِرآ لة كؤمةَلطةكةمان دةطرَيت    لتة ؤرةىتة     
داهَينتتتتان د  ر  دةوا؟تتتتة ةة  ايتتتتا كتتتتة    هة ايتتتتة  يتتتتان 
ؤتتتتتتتةر ةردة  هةَلتتتتتتتة  يتتتتتتتاو د  تتتتتتتار دةو  ون َينتتتتتتتةر    

 د اكة ؟  ي ة
نيا ةلف يةكةم كةس     كة رجييف(دا 1927لة ىاَل )

ىةرجن  وةَل    ؤ مةىةلةيةك  طرنط    نتةِرة؟  ِراكَياتا   
ىة ارةت  ة  ا ة؟  داهَينان ال   افرةت  كتَيبَي ت  دةركترد   
 ة نا نياان )ذ  رَيك كة ؟ايبة؟ة  ة ؟ةنها يتةكَيك(   تة ة    
 تتتة يةكتتتةم طةاَلتتتة نامتتتة   افرة؟تتتان دادةنرَيتتت  لتتتة ِرَيتتتِرة     

لة مافةكان   افرةت  ؟يايدا  اماذة   ؤ دا ت     ةرطر  كردن
كردن  ؤَي يست   ِرَيك لة  نةما/ هؤكارة مادييتةكان)ذ  رَيك  
  دةىتتتتت ة ؟َي   متتتتاد (كرد  كتتتتة ياريتتتتدة  مرة )لَيتتتترةدا 
مة ةىت  لتة  افرة؟تة( دةدات ؟ انتا   ةرهتةمهَينان  في تر       

كتان   يان داهَينان  هة َي  ض لة  ار  ِرةشنبرييدا يتان   ارة 
 دي ة.

لةطتتةئ  تتة ة  هَياتتتا  تتار دةو   تتافرةت لتتة   ا؟تت       
 َيمتتتةدا بةر تتتا  نتتتة   ة   تتتة  تتتةرا رد لةطتتتةئ  تتتة  هتتتا ة       

ِرا رد  ة   ة ر ؤادا. ض ن ة  تافرة؟   َيمتة هَياتتا دان  تة     
مافةكانيدا  ةك مرة َيك نتةهَينرا ة.  ةطةرضت  لتة ىتةرة؟ادا     

ييةكان  دة َيتتت   امتتتاذة  تتتة ة    تتتةيش كتتتة مةرجتتتة طاتتتت     
داهَينان كة ؟اك   جؤر  كؤمةايتة؟  ؟َيدةؤتةِرَينَي  ؟تا ةك     
هةم   كؤمةئ  ةك طا   طرَيتة ة   ة شَي ةيةك  طات  لة 
  ا؟ةكةماندا دا   نةكرا ن   افرة؟يش لةطتةئ  تة ة   ةك   
؟اكَيتتتتتك ؤَي يستتتتتت   تتتتتة ذ  ر كار) َيط متتتتتان و َينتتتتتدنيش     

َيك يتتان هةرشتتتَي    ةرلة انة(هةيتتة ؟ا ريةكةيتتةك يتتان ه نتتةر
دي تتتتة  ةرهتتتتةم  هَينَيتتتت    تتتتة ا داهَينتتتتان هةر ةك) ةل رَيتتتتد   
كرةيبةر( اى  دةكات  ة ؟ةنها  ةهرةيةك  ؟اكة كةى  نية: 
)كا؟َيك  اس لة داهَينان دةكةيش  داهَينان  ؟اكة كةى  هيض 
نروَي تت  لَي دانتتة ةي  نا َيتت    تتؤ  ةَلطتتة هَينتتا ة  لةىتتةر    

كتتتة  تتتة   يمتتتة؟  داهَينتتتان  مةىتتتةلةكة    تتتة ة  دةروستتت 
ا بةد دةكرَيتت     ةشتتَي ةيةك  هةِرةمةكييانتتة لتتتةِرَيِرة       نتت 

مَيذ  دا دا ة  نة   ة   ةَل   لة  ر   ة ة لة شَي ة  هةمة 
ضةشتتتتنيةكان كؤدة َيتتتتتة ة   تتتتةم هةمةضةشتتتتنية  ضتتتتاوة    
 اَلت نيةكان دةطرَيتة ة   ة  ضاوانة  كة ضتةنديش  ؤشتاي    
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؟اري تتتةكان  داهَينتتتان  كتتتةلت ر  د  رد درَيتتتذ يتتتان ضتتتاوة 
 ؟يايدا ضةقي ة  دةكة َيتة ة نَي انيانة ة(.

كرةيبةر هةم   كاريطةرييتةك   نةضتةي  لتة داهَينتان      
؟ مخ  مرةيت   تة د  روست      ؟ت :  تة  كتة    هتة ا        
ِرةشنبرييية  ؟اك  ؟َيدا دةذ  ؟اكة دياري ارَي   داهَينانة  

را دا لةطتتةئ طةشتتة   داهَينتتان لتتة شارىتتتانية؟َي   ديتتاري    
شتتَي ة  كتتةلت  ردا   تتة ؟َيرة؟ةىتتةليةكة  يتتان ؤ  كانتتة ة  
طةشتتتتة دةكتتتتات  نتتتتةك  تتتتة  ؤَييتتتتة  مةىتتتتةلةيةكة  لةطتتتتةئ    
كارؤَي ردنةكان  ها ىةرَيت       مرةي  طةشةدةكات يان 
دةؤ كَيتتتتة ة. ناكرَيتتت  لَيتتترةدا وؤمتتتان فري  تتتدةيش    َ تتتَي   

ؤيتتت   تتتؤ  ة وتتتاك   تتتة كؤمةَلطاكتتتةمان  تتتة  كؤمةَلطةيةيتتتة كتتت
  جؤرةكتتان ؤَي تتدةهَينَي    َيلطتتة لتتة طرفتتت  اداهَينانتتة جتتؤر

نةو َينتتدة ار     تتار دةو  نادر ىتتت   تتافرةت  دة يتتنش     
ضا دَير   ةىتةر  تة  كةمينةيتة  دةو َيننتة ة  ةشتَي ةيةك      
فتتترا ان دة َيتتت  كتتتة ىتتتةر؟اؤا  ِر  ةكتتتان  ضتتتاالكييةكا ان  

 ة   و َيندنتتة ةكا ان  دةطرَيتتتة ة   تتة ؟ايبتتة؟   ريكردنتتة   
 ةطةر حائ  ةجمؤرة  ِر ات   ة ا ِرَيطة لة ذمتارة  كتَيبتةكان   
دةطرن كة ذمارةيان لة  كتَيبانة بيا؟رة كة ِرَيطةيان ؤَيدرا ة  
هتتتةم    ة انتتتة جتتتؤرة كتتتة  هة ايتتتةك  ك  تتترا   طاتتتت     
در ى  دةكات  ؤ ؟اكتةكان  كتة لتة شتَي ة  وت د ضتا دَير        

 تتتتتتةكافردانان   ك شتتتتتتتنيان    دةردةكتتتتتتة َي  لتتتتتتة ؟رىتتتتتت  
دةرةجنام   ة ة  ؟تةنها ؟ترس   ضةقبةىتت  ي  كتةلت ر      

   داهَينانة.
ئةمة وادةكات  ثرسنا ض     
شااَك ر آ ل مااةم كَمةمانت ت ااة   
دةطس  ااا  ة مةثةآهاااةم ك  ت  ة 

ثة هاةموو شاك وةكت كةوة     داهك  ت
 دووآ ت  دةختتةوة؟

بةر لتتتتتتة ؟ؤذينتتتتتتة ةكان  
ئ  ةَلطة لةىةر كاريطةر  ق  

   تتتتتتتتتتتتتتتةهَي   شتتتتتتتتتتتتتتتَي ة  
كؤمةايتتتة؟  لةىتتتةر شتتتَي ة  
؟اكتتتتتة كةىتتتتت  دةهَيننتتتتتة ة    
طتتؤِران  ِرَي نتستتب    ةرهتتةم  
دا ةشتتتتتتت ردن  ىتتتتتتتامانةكان  
شتتتتتتتَي ة  دةر  نتتتتتتت  ؟تتتتتتتاك   

ة ىتتتةر هتتتةم   ِر  ةكتتتان  نتتتةري     ؟تتتدةطؤِرَيتتت    كاردةكا
ؤةر ةردةييةكتتتتة .  ا؟تتتتة هتتتتةر طؤِرانَيتتتتك لةىتتتتةر  اىتتتتت       

لةىتتتةر  اىتتتت  كؤمةايتتتة؟   دةر  نتتت   لتتتة ؤَياتتتيدا طتتتؤِران
دَي . كؤمةَلطة  ؤ وتؤ  شتَي ة  كةىتَيت  ديتار  دةكتات ض      
 ة ة  ؟ة ا ة يتان  تة ة  نةوؤشتة  هتةر  تة يش  نتةماكان       
ديار  دةكات  ؤةىةند كرا  يان ِرة؟ را ة  ؤَي يستة لَيرةدا 
 اماذة  ة ة   ةيش كة طؤِران  ضةم   كار  ةك  نةمايتةك لتة   

ؤياةىتتتاب     تتتة    تتتة شؤِرشتتت    وؤر تتتا ادا لتتتة متتتا ة    
 تتؤرذ اب  ناىتترا  كا؟َيتتك كتتار  ةشتتتَي   ؤتتريةب دانتترا) ةك       

    ؟ة رات(  كتار  ت  ة  ة شتتة  مانتا   تة ذيتان دة ةوات       
 اذةَلتتة هَيمادارةكانيتتان لتتة شتتَيرة  طتت رط   هتتةَلؤ طتتؤِر   تتؤ   
مَير  لة   هةنط كيسةئ)الف نت (   َي تار   ت  ة ضتا طة     

يةكان )؟ؤنيس( اماذة  تؤ  تة ة دةكتات    دةردةىةر    بةلي ي
كة لة كؤمةَلطة ىةرة؟اييةكاندا ضتَيذ لتة كاركردنتدا دة ينترا      
كة ض  لة    ا؟   َيمةدا هةر لة ؤؤىل يةكةم  ىةرة؟ايية ة 
 ةم  انةية  ة مناان دة  ؟رَيتتة ة: )ج ؟يتار كاردةكتات  تة      
كتارة  ماند  كتةرة   ابرطتتان    نت س كاردةكتةن   تتة ة      

 كتتتتةرة  ق ؟تتتتا   دةو َينَيتتتت   و َينتتتتدنيش كتتتتارَي       ماند
!(  ةم  انةية ؤَي يست   ة  اى ردن نيية  ض ن ة  ماند كةرة

هَياتا كاركردن ال   َيمتة نة ؤ؟تة  نتةما  نة ؤ؟تة ضتا طةيةك      
 ديارة  َي ار  ضَيذ دة ةواَي !.   ؤ ضَيذ   وؤش 

 *رِؤلَى ثةروةردة.
 ةمتتتتتة  ا دةكتتتتتات لتتتتتة   
 وؤمتتتتتان   رىتتتتت :  ةطتتتتتةر  
ك رىتتتتتتتت  و َينتتتتتتتتدن  تتتتتتتتؤ 
هتتتةم  ان دا تتت   تتت     تتتة    
 نةمايانتتة ضتت  كتتة  تتؤ نتتة ة  
ن َييتتتتةكان دةط َي رَيتتتتتة ةة  
 ايتتتا ؤتتتةر ةردة لتتتة   ا؟تتت   
 َيمتتةدا كتتار  تتؤ ؤَي هَينتتان     
 ة  كةىاية؟يانة دةكات كتة  
 ت انش لتة ِرا ترد   ؟َيبطتةن     
 تتتتتتتتتتتتتة لة ةرضتتتتتتتتتتتتتا طر؟ن  
ما ةيتتةك  بةمتتةن  نتتةك  تتة   
ا ؟َي تتتتتتةئ  تتتتتت  ن   ؟يايتتتتتتد  

ذيانتتتتتتتة ة ة يتتتتتتتان ضتتتتتتتؤن   
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ِر   ةِر     َيستا  بينة ةة   ضؤن  ؤ دامةبراندن  داها؟   
   ؤةرةؤَيدان   امادة   ة

 تتتتؤ  تتتتة ة  وتتتتةَل   طةشتتتتة  تتتتة ؟ اناكانيتتتتان  تتتتدةن   
 تتة  كؤمةَلطةيتتة    ضتتاالكانة لتتة كؤمةَلطتتةدا  ةشتتدار    تتةن 

دةىتَينَي   بةر طرنطة كةىتان   تاباد      ةطةشة دةكات ؤةر
؟ انا ؤَي بهَينرَي   نةك  ة ؟ةنها كة ىاية؟ية  ةقَينةر    و َل

ِرةق    آ ج  َلةكان.  ة جؤرَيك كةىاية؟يةكان   تت انش كتة   
وؤيان ؤَي بهَينش   لة هةمان كا؟دا  ةرؤرىتيار  وؤيتان  تش    
 تتتة  دةمتتتة  طتتتؤِرين  دة ر  ةرةكتتتةيان دةوةنتتتة  ةىتتتتؤ      

  طةشتة  تة   وؤيان   ِرَيساكان  هةَلس كة ت دةر اب دةكتةن  
 ؟ انا  كار    ريكردنة ة  ها ِرَيياية؟    كرانة يان  دةن.

هتتة؟ا  تتةم شتتَي ة   نتتةما كؤمةاية؟يتتة   شتتك  تتآ ج َلتتة  
  َي   لة لَيض  اندندا   ار  داهَينان كةمرت دة َيتة ة.

 ةم ؟َيبينيةمان لة  ؟ؤذينة ةيةدا ِر  ن  ؤ ة كة لةىةر 
ق ؟اخبانة  ؤ  تة  كضتة   نا ةندييةك  كضان  ة  ةجناممان دا  

هةربةكارانة هةر  ة ؟ةنها جَيطةيتةك نتة     تؤ ط اىتتنة ة      
بانيارييتتتة   شتتت ةكان    ة انتتتة  ِرآ  تتتؤ داهَينتتتان وتتتؤ    

 نان  بةر ةشتيان   طت آ  تة    اناكةن   طرة دة َيتة هؤكار  ِر
ضارةن  ىتتت   تتتة  كضتتتانة نتتتادات كتتتة نتتتا؟ انش  تتتة  اىتتتان      

نتتتتدن  تتتتؤ ضتتتتةنديش هؤكتتتتار  ؟َيب تتتتةِرَينش   ابهَينتتتتان لتتتتة و يَ 
دةطةِرَيتة ة  طران  ِرَيطة  ان)ها؟ ضتؤ(  مامةَلتة  وترا       
ؤا  ط آ وستن  لةاليةن وَي ان   كةس كتارة ة   شتةرم   

  ؤيتتتا    هتتتةر ةها  كردنتتت  كضتتت  هتتتةذار مامؤىتتتتايان  ذن
نتتة   ن  ؤاَلنتتةرة  نةِرة؟يتتةكان ال  كتتض.  َيلطتتة لتتة طتتؤِرين    

اخبانةكان   نةناىتين  مامؤىتتاكان  يتان هةىت      بةر  ق ؟
كردن  كضان لة ة  مامؤىتاكان  ةك داي يان نييتة   تة ان   
لتتتت ت  تتتتةربن   وتتتتؤ  تتتتة طتتتتة رة دابانتتتتش  يتتتتان ؟ نتتتتدِرة      
 ةِرَي ة تتتةرةكان   ضتتت ادَير  بيتتتاد لتتتة ؤَي يستتتتيان.. ؟تتتاد       
 كة ا؟ة  ة  كضانة دة؟ انش لة   ارَي دا داهَينان  ةرؤا   ةنة

 
 ابةر و منوونة.؟*رِ

 ريةكة  الىتاي  كردنتة   ؤَياتَكَي ار  ها شتَي ةية     
لةطتتتةئ  ريةكتتتة  ِرا ةرايتتتة؟  كتتتردن  ؟ؤذينتتتة ة ن َييتتتةكان      
دةر تتتتارة   تتتتة   ار دةوتتتتة  نا دارةكتتتتان ؟يايتتتتدا ذيتتتتا ن     

% 82دةرخيستتتتت  ة كتتتتة ؤتتتتَيش نا دار   نيتتتتان  ن ي تتتتة      
 يمتةت  كةىيان لة هةربةي    ال يياندا كة ىان  نتا دار     

% لة انتتتة  لةىتتتةر دةىتتتت   تتتة  نا دارانتتتة  68هتتتة   ن   
 و َيند يانة   طةشةيان كرد ة.

 تتتتة  ِراىتتتتتيانة دةريدةوتتتتةن كتتتتة  تتتت  ن  ِرا تتتتةرَي        
  يمتتتتتتةت  ؟َيطةياتتتتتتت   مةىتتتتتتةلةي   جة هةرييتتتتتتة  تتتتتتؤ    
ؤةرةىتتةندن    يمتتة؟  بانستتت    تتةم كاريطةرييتتة  نَيتت ان      

نتد  ِراىتتة وؤ    نة ةكان هةم   كا؟َيك ؤَي يست   ة ؤةي ة
نَيتت ان مامؤىتتتا ؟َيطةياتتت     هتتة ادارة هتتةربة   ال ةكتتان     
نيية   ةام در ى   ت  ن يتان ؤتةر ةردة لتة  متا ة ضتاالك         
طةرمانتتتتة  ِرة ؟تتتت   تتتتةقَ     ه نتتتتةر  ؟َيدايتتتتة  تتتتؤ وتتتتؤ     

ندن  ؟ انتتا  داهَينتتان  امادةنتتة   ن    ةدة َيتتتةهؤ  ؤةرةىتت 
هةيتتتتة لتتتتة    تتتتة  كةشتتتتة ضتتتتاالكة كاريطةرييتتتتةك   تتتتةهَي      

 ا؟ةكةماندا  دة ين  نة ة  ن آ وؤ   ة هيض   نةيتةك   
مةطةر بةر   داهَينةرانة يان ِرا ةرَي   طرنطة ة نا  ةىتَيتة ة

؟تتتتتاك   ؟تتتتتتةرا يتتتتتتان نتتتتتة َي    ةطتتتتتتةر ىتتتتتتةرجةم هؤكتتتتتتارة   
 ايؤلؤذييتتتةكان خبةينتتتة ال ة   تتتة ا  تتتارد و    كاريطتتتةر   

؟ انتتا  كةىتت   نَيتت ان نتتة ةكان  بة طتترنطش  تتؤ ؤةرةؤَيتتدان     
داهَينتتتةر. مة ةىتتتتمان لتتتة  مةرجانتتتة  دة ر  تتتةر نييتتتة كتتتة  
وتتتتتةم  ضتتتتتةرمة ىتتتتتةرييةكان   ذيتتتتتان نتتتتتةمَينَي    طتتتتترة       

 انةكة  ِرةنطتتتتة ِراىتتتت   َيتتتت   ؟ؤذينتتتتةكان ِر  نيتتتتان ةؤَيضتتتت
كردة؟ة ة كة لة دةىتدان  يتةكَيك لتة دايتك يتان  تا ك وتاَل        

كاندا. لين  ها  ة     ة لة نَي ان بةر ة    يمةت   ِرا ةرة
ىتاان   16لة ؟ةمةن  هةربةيدا     كة  تا ك  مترد   تهتؤ ش    

ىاان     كة ؤا   15    كة داي   كؤض  كرد  نا ؤ يؤن 
مردن   ا ك  دة  اية وَي انةكة   ةوَي    ات  ني ؟ش  ةرلة 

 دايك    ن   ا ك  مرد    ..
 

 *جياكارى رِةطةزى دذة بة ئافرةت.
ةكان  كضتت  هتتةربة  ةرامبتتةر  ي اشتت راية كتتة ؤَيدا يستتت 

وؤ    ؟ انا  ِرةونةطر؟ن  لة و  نةريتةكان   ؟َيِر انينت   
 تة  اىتت     ة    هتةم     ةنتد  نلة وتؤ    لتة ؤةي ةندييتةكا   

لةىتةر  اىتت     - َيط مان -في ر    كؤمةاية؟يةكةية ة كة
فَيركارييةكة  ِرةنطدةدا؟ة ة  لة كؤمةَلطة   َيمةشدا هَياتا 

ب  بةق دةرهةق  ة كضان   ذنان دةكرَيت   جياكاريةك  رةطة
   ةامدانتتة ة    ةرؤةرضتتدانة ة   افرة؟تتانيش كة ؟ؤ؟تتة ة   
ىتتةر  اىتتتت  فَير تت  ن   ؤ تتتة  ؟َيطةياتتب   ه شتتتيارييان    

 د ا؟ريش ِرادة  ذيرييان.
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*ثيَويستتتتتتتتتتتتتتتت ى 
 بةكارئةجنامدان.

 1926)كتتتتؤكس( ىتتتتاَل   
ىتتتتتةرجنيدا كتتتتتة ىتتتتتةركة ؟ن  
نتتتا داران  تتتة ؤ تتتة  يةكتتتةم  تتتؤ  

كتتتتتتتتتتتتتتتارَي    نتتتتتتتتتتتتتتتةِرة؟   هؤ
دةطةِرَيتتتتتتتتتتتتتتتة ة   تتتتتتتتتتتتتتة يش 

 ارةب  كردنيان    ة لة ىةركة ؟ش  بةرجار  ةم  تارةب ة   
 ةطتتتتةر  ِر اننتتتتة كضتتتتان     .ِرةَلتتتت  كتتتتةم ذيرييتتتتان  طَيتتتتِرا ة   

كردن دةكتةن  ركؤمةَلطةكةمان  دة ينش بةر ةيان  ارةب    كا
كتتتة  تتت  ن       تتتة   تتت ارة   ة   ةجنامتتتدان  كتتتاريش دةكةنتتت  

دن   نتتتت َيننش دةنتتتتا بةر متتتتةي   و يَ وؤيتتتتان  ؤتتتتآ  ستتتتة   
ؤستت ؤرَيت     نيتتان لتتة  ا ة؟َي تتدا ناكتتةن. هةرضتت  كضتتان       
ضتتينة هةذارةكانتتة  ؟ةنانتتةت  تتة  كاركردنتتة   تتؤت هيتت ا       
وؤبطةيتتتتةكيان  ضتتتت ن ة  تتتتة ان و َينتتتتدنيان  تتتتة ةدة نتتتتة      
و َيند  ةكة  ِر انامةكيان ؤَيبةوارَي     ةهؤية ة دةى  

ةن   طترة هةنتدَي يان ؟تة ا  لتة      ة كار  دةرة ة  وَيت ان   ت  
مانا  كار  ة  ةجنامدان ؟َيناطةن.  ةام كضان  ىةر  ةضتينة  
مام  نا ةنتدةكان  تة شتَي ةيةك  طاتت  لتة وؤيتان   ِرة ؟ت         
ذيتتتان   ضارةن  ىتتتيان دةِر انتتتش    تتتةرة  طتتتؤِران هتتتةنطا      

 دةنَيش.
 *ِرةح  ىةركَيا    كردن  شتَي   طرنط.

ؤمان دةركة ت كتة ِرَيذةيتةك    ؟ؤذينة ةكةماندا   لةهةر 
بةر لة  كضة هةربانة  هةن  ري لةهَينانةد  وت د  وؤيتان   
دةكةنتتة ة   نايانتتة َي  كضتت  متتائ  تتش   ؟تتةنها ِرةَلتت  ذن       

ش   تتتةام بةر؟رياتتتيان هتتتةر لةىتتتةر  ري  تتتا ةِرة   ندايتتتك  بيتتت 
 ا ةكان    ن   ِرةح  ىةركَيا  لتة  ت ار   ريكردنتة ةيان    

كتتتتردن  دة؟تتتت ان   َ تتتتَي  كتتتتة حتتتتةب    د  ر  تتتت  . لة ةر تتتتة ة 
لةىتتتتتتتتتةركَيش يتتتتتتتتتان كردنتتتتتتتتت  ىةركَياتتتتتتتتت  جؤرَي تتتتتتتتتة    

 يتةك لة ةطذداض  نة ة   ؟ةنها  ة  كضتانة  تارةب    دةكتةن    
َِن  ِرةنطتتة   كةدةيانتتة َ  كارَيتتك  ة ةجنامتتدةن  وؤيتتان دةر تت
 تتة ة نياتتايةك  َيتت   تتؤ كةىتتَيت  داهَينتتةر. لة ةامةكانتتدا      

ىتتتاية؟  وؤيتتتان ِرا  وؤيتتتان  ا  كةهةنتتتدَي يان  تتتةؤَي  ؟ نتتت 
دةردة ِر   كةض  هةندَي   دي ةيان وؤيان دةدبية ة   تة   
ؤَيية  ىةركَيا  شتَي ة بةر لة ذيان    ريكردنة ة   ة ان 

 د  رة.

 خويَندنةوة
و َيندنتتتتتتتة ة  تتتتتتتة هَي ؟تتتتتتتريش   
ضاالكيية ال   ةم نة ةية  ؟ةنها يةك 
و َينتتتتتتتتةر  ِراىتتتتتتتتتةقينةم لتتتتتتتتةنَي  

رد  كتتتة هتتتةر ق ؟ا يةكانتتتدا  تتتةد  كتتت 
 تتتتتتتتة ة   اي رد تتتتتتتت   كضتتتتتتتتَي      
 ا ةِرة ةوؤ   ِرةشنبري  َي    ة  لتة  
جيهانتتة ىتتةوتةكةية ة  تتةرة  د نيتتا  فرا انتت  و َيندنتتة ة  

 ِرايدةكرد.
؟َيبينيمتتتان كتتترد و َيندنتتتة ة كتتتارَي   هةَلبتتتذَيررا ة     
ؤَي يست   ة  اىتَي   دياري را    ؟ايبة؟   ا   ر  هةيتة   

نش   وَي انتتتة هتتتةذارةكان دةرةقتتتة؟  ضتتت ن ة كتَيبتتتةكان طتتترا
دنتتتة ة ننايتتتة  يتتتان لتتتةنَي  ضتتتاالكييةكان  ق ؟اخبانتتتةدا  و يَ 

شتَي   طتةمارة درا ة    ة اىتان  داهَينتان   و َيندنتة ة      
كرت جياناكرَينتتتة ة. ؟ؤذينة ةيتتتةك  يتتتةوؤِرةشتتتنبريكردن لتتتة  

كة داهَينةرة ال ةكتان يتان هتةربة داهَينتةرةكان       ةدةرخيست  
( كتَيتتت  50ةكتتتةن لتتتة هتتتةر ىتتتاَلَي دا بيتتتا؟ر لتتتة)     تتتارةب   د

ض ن ة   نيية خب َيننة ة. شارةبا    ن يارييةك  ناؤَي يس 
كةىتتاية؟ية داهَينتتةرةكان  ايةوتتةكانيان فرا انتتة   هتتةردةم     
ؤَي يستتتتتيان  تتتتة   رد   هةمتتتتةجؤر    شتتتتارةباي  هةيتتتتة    
لة ةر تتتتتتتة ة   ةفرانتتتتتتتدن ؤاتتتتتتت   تتتتتتتة ؟ انتتتتتتتا   ينينتتتتتتت   

ان  ة   ريةكة   امرابانة دة ةىتَي  كتة  ؤةي ةندييةكان  نَي 
كةىَيك ؤَيارت ىةرجن  لَينةدا ة    ؤاشان ؟ اندنة ة   ةم 

؟ش لتتة  ها؟تتة  ن َيتتدا  ىتتةركة  ريةكتتة   امرابانتتة لتتة يتتةك ؤَي
و َيندنتتتدا ؤَي ةرَيتتتك نييتتتة  تتتؤ ؟ انتتتا  داهَينتتتان    تتتة ة     
شتتتتَي   ِرَيذةييتتتة   تتتةام كتتتةس ن تتت َل  لتتتة ة ناكتتتات كتتتة        

ة ة   دةىتتتطريكردن  بانيارييتتةكان   شتتارةبا   ن  و َيندنتت
لتتتتتتتة  ةبم  نتتتتتتتةكان   ؟َيِرامتتتتتتتان   لَي دانتتتتتتتة ة  قتتتتتتت  ئ   
بةمينةيةك  لتة  تار  تؤ ؟تاك دةِرةوستَينش  تؤ   رد   نتة ة         

امتتدان  كتتار   لةدة ر  تتةر  ةرطر؟نتت  هةَل َيستت     تتة  ةجن  
 طرنط  يان  ةرهةم  داهَينةرانة.
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زانياااا بري يير ييااااَ  ااااَ بؤيوو راااا ن   ي  اااا  نيوو راااا     
باسااا ييَا رااا   يكي َراااَ ي   ؤااا   رااا      اااَ  يو  ب       

 ااا  ب  ب يروااا  ياااَ   بب   اااَ  يكي اااَة  َيَبدَ ااا رو      
 َسَب  بروككَ ت   .  اَ  َا دا ا ياَ  ب رو  يا   َيَسا       

فيوي ي   ر ن   
فيويي    ر   يا   
  ت يي نَسَبة 
رااااااااا ن   يااااااااا  
يِير ب ا   َ  تَ 
 ي  ي  اااااااا ني 
بيذاناااااااااااااااااااَ ا 
 َداااااااااااااااااااَ    

 ي ابروك ا. 
زانياااااااا بري 
اَر بساااااااااا    
اَر بناااااااااااااااااا ب 
ياااااااااااااَزاني بري 

َا   زاني بريااااَ ي تااااي   ييظ رَتييااااَ بة  اااا نكَ زاني برياااا  
ساا    َاَر بساا   بيااي يَرَ ااَ ب زانظاا   ييظ رااَتي  ب   

  ب َ . 
ي دااَ  ااَ  زانياا ب   َ ااي  ب ساا   بييواا   زانياا بري      
 ااااااا   ب  نااااااا    
 اااااَ   نوااااا  نَ ب  
 بساا  ب َ رو   ااَ  
 َ اااااااااااااااااااااااَؤ  ي  
تااااااااااااااااااااااا   ت  و   
  ببسااااااااَب ي     
بروكخظاااااااااااااااااااا     
 يوك انااَ ب  ب ساا  
 بييوااا ة   اتاااير  
 اااااااااااااَ  كي  ااااااااااااايو 

 ب ب كرو .  ب
 اااااااااااااااااااااَِب    
 ااا بب ب زانيااا بري  
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  ب يرو  يَسيو يَدَ ب: 
زانيااااااا بري  َداااااااَ  ايوواااااااكَ تي: يااااااا     ناااااااَ   -1

ن رون ناااَ ب    يواااو رااا    ت برواااو يااا   بسااا كَ ت   اااَن  
يكي َ  باس ييَ ي تا زبة  َيَسا ي   َ اَ يَبز ي ناَ ب      
   س  بيدنبكري ت  َ  فيا انكي ني ي اب  يك ي نَ ب . 

ي ب  يا   َؤ  ا اني   برواو:  ا   اَ    تاَ ا  اييظ        زان-2
 بت انيو  يَد    َ    بب زاني بريَ ب يط تَ  َ  باسا     
يكي  نَ   اَ يَد راَ ب  ا بروكي ساَب َ ت    اايو  اَؤ         
ي ات. ر ن   يَبدَ ي   ب َرَا   ا يك تة ر ن   يِير ب  

   ؤ    َسَب  ببيك ت. 
بب زاني برياااَؤ نااا   زانيااا بري فيوييااا   :  اااَ   ااا -3

 َ  اب ااااايو ب  ن رونااااا ني    يوطَ  نااااا ا  ب يناااااَ بة  اااااَ 
 َ  اب اايو ب  ن روناا ني  ااَن   انَرااَا  ااَ   ب  ساا   يوكي  
ن رون ناااا ا راااا ن    ااااَن  ساااا   يوك ا  ااااييظ فيوااااي   ااااَن       

 زاني بريَا  بييو   َي ابروك ا ر ن    َن  ي ابروك ا. 
 باشة زانياريي لةناو ضيدا كؤدةبيَتةوة؟ 

زاني بري  َن     اب يو برَ ي     ر ا    بييو اَ ب  اَ   
يَيَ  طَن  َ ن   بييرو   َ َ َؤ  ات    َ انَرَ يير  ييوا   
 ااااااَ  يوو     ظاااااا ب  بيذن  ااااااَ   بساااااا ن   ة   ساااااايو ة 

 د   بب  ني تي  ييظ    يينني. 
 

 زانياريي ضؤن لةكةلوثةل جيادةكريَتةوة؟
رواااَ ب  ااَ  َ  اااَة   زانياا بري يااَ ب  َ َ  اااَة  ي  ب ي  

تَ َنيوكي  ر بركيا   دَرَ    َن   ب يو ة يَآل  زانيا بري  
 َن  ن  يو ة ياَ  ك   َداَ  ب ا ت   ت زب اَبري تاي  بييوا .       
دااَب بد  زانياا بري يَبدَ اا رو   ااَ  َ انَرااَ  ااَزيب  رااَني     
ذر ناا ا يااَ  بييو .  ااَزيب داايو ب   ياا  از ا دَ  اا ب كرو        

   زانظ   ييظ رَتييَ.زاني بري يَب   ين غَ
 ضؤن زانيارميان دةستدةكةويَت؟

 بس كَ ت  زاني بري يَرَ يوو  َ  بروط ر نَ  ن ابب ب 
  بييو : 
 يَد   تيوبني-1
 يَد   د ببزاري ؤ   ب  نَ ب  َدَن  و   ب ا -2
 يَد   ن رون نَ ب  يَب ب ا  -3
يااااَد   تيوكااااَ  ب       ط   اااا   َ ااااَةو نااااَ  ك ني     -4

 د ببزا ا

 يَد   اَررب      دي ب ي نَ ب-5
 يَد   ييظ نَ ب -6

 سن  ب  زاني بري  ي  ب يرو َ ب  
(:   ناا   زانياا ب  quantityساان  ب   ااَن رو   -1

 ؤ  ت  اناااااَ ااااا    بايو بروااااا  زانيااااا بري ياااااَذ  بب   اااااَ   
 بايو بروااا   َزاني بريَ اااَ  تيااا  داااَ  طكا بة  ب ااا    يواااوة 

   ظ بة بيذن  َة   سيو .. د  . 
(:  اتاَ  اَ  زابا اناَ     contentسن  ب    ن ري  -2

 ااااَ  َزاني بريَ ااااَ ا دَرااااَة   بب ااااَ    راااا  سااااَبي زريَة   
 سي سييَة    َآلرَتييَ..  د  . 

(:  اتا  داايو ب   struchureسان  ب  ديوَ كاا بري   -3
بروكخظ    َ  زاني بري نَ  يَديو برَا  َ ييظ يَ  سا ري  

  يوي تيو يط ت. 
(:  اتاااَ  اااَ  ز  ناااَ   اااَ بؤي languageز ااا    -4

 زاني بريَ َ  ايو ن  سيا ب. 
(:  اتاااااااااَ  ااااااااا ب   ااااااااا   ب quality   ااااااااا بر -5

 زاني بريَ َ. 
(:  اتاااَ تَ اااَني  ااا   ب زاني بريَ اااَة   life  تَ اااَ -6

 ااا نكَ  ااا  ب زاني برياااَ  ني  يَتيو اااَِبي  ني  ااا ت  ااا        
  بييو . 

 زانسيت زانيارييةكان ضيية؟
يير يياَ  َ   اَ  يوو  يوك   يناَ ب     زانظ  زاني برياَ     

تياااااا بري   ايا  يكااااااي  ااااااَ ينطيي  ب ات يااااااَزاني بري   
سَب اااااا  ب  ني   داااااايو ب    ي  نااااااَ ب  بروكخظاااااا      

   نيَتي يَ  بديون ني د   بب  ني ت زبي  نَ ب . 
دَب بد   َ  زانظ َ دَ    ب ات ي  ايووخظا   بروطا     

كخظا   زانيا بري   بروكخظ    َ  ينك نَ   َ يَينكاَ  برو 
ن   بييروااااا   با   يوبخ ناااااَ      ينكاااااَ  يَ  طَن  اااااَ   .  
دَ   اااا ب ات ياااا  ااااا   يونكي ني  ااااَ  زاني بري نااااَ  َدااااَ       
ي ابب  ن اة ت  ب   يَ  سا نيري دايو ب  َ راَ  ن روناَبا        

  يوك رونَبب ا  س      يو  ببيطيرو .
دَ  ظاي  ي  َ ب  ينكاَ زاني برياَ    يَ  سا نيري دايو ب     

يَ  بب  ني    َايووخظ   زانظ       اَةو    ا ي  بري     
بيداااانبكري  َ َ  نااااَ   اتااااي يبيو ااااَ داااا   ايووخظاااا      

  ييظ رَتي. 
 اااااَ  ن  سااااايا ب ا ي  ااااا    بب ب اااااَ رو   َزانظااااا     
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زاني برياااَ     اااَ سااان  ببرَ  َ ااا   ييَ  ني   يوبخ ناااَ     
يو برَ ي  َ  بَناا   يَ  طَن  ااَ     راا ب   ب اا تة  اتااَ يَداا

  ساااا ني زانظاااا  زاني بريااااَ   ة   يوبخ نااااَ  يَ  طَن  ااااَ    
 يَ   تيو  ب يرو َ بة  يَ  ا تيكي  يير ياَ  اَ  زانظا َ      

  َ  َيَ  طَن  َ  اَمي نَ  ب   َتييَ     ب    يو َ ب. 
(: يير يااَ Library scienceزانظاا    يوبخ نااَ   

 اَي اب    َ  زانظ َ   ينطي  ب ات يَزاني بري  ييظ رَتي 
يَِبرو ب   ني   يوبخ نَ  سَب   ب  ني   ي ب    ي  بري   
يَبدَ هيون ني   يوو    يوذ  رية د  يب  ني بروكخظا      
ا باساا   نَفااَ ت  ة    اا  ب ي ني يَ  ساا نيري داايو ب  ااَ    
يَد راااَ ب  بسااا  ن روناااَب يكاااَ رو ة ي  اااَ   َيَسااا َؤ      

   ببد  ر س   تَ نَ  ذر  يَ  ب بديونيرو . 
 Documentبروكخظااااااا   يَ  طَن  ااااااااَ      

atation  َيير ياااااَ  َداااااَ     اااااَ   ااااا بب د نَبري نااااا :)
 َ بييو َ دا    بسا َيَب ي     بروكخظا    ياَ  بديون ني     

زانياااااا بري يَدااااااَ    
داااااااااااااااااايو ب  نييَ بة 
ر ن   يَ  ن رَ ي تاي  
بروخظااااااااااااااااااااااااااااااا   
يَ  طَن  َ    يير يياَ  
 َ َِبا         ب ي   
  ااااااااااااااااااا   يونكي      

يكي نَ ب  داااااااااااااااااااااااا
  بتكي نااااااااااااااااااَ ب  
يَ  طَن  اااااااااااااااااااااااَ    
يَداااااااااااااااااااااااايو برَ ي 

 زاني بري. 
ئاياااا ويَتياااات ان  

 بةزانياريي هةية  
 َيَب اااااااااااااااااَ ب  
 ااااااااَزاني بري ي تااااااااَ 
ناااااااااااااااااااااااااااااااا  بِبي ي 
ايووكَ ت     اَةو    
د بسااا  نيَتية ي راااَ  
داااااااَب  َ    ِبراااااااَا  
 َزاني برياااَ ا رااا ن    

  ااَ  د   بانااَ   َ بينااَ داا    ااَ    ِب  زانياا بري  بييو ااَ
دااا     ا اااَ تي    َداااَنَ ي ني  ااا ي  بري    َآلراااَتي     
 َ  ة  يووَ  زاني بر  تَنه   يووَ  بروكخظ   زانظا َ  
 ييظ رَتييَ  نَ  َايو رظ َ داَ       اَ  يوو دَ   با ات يا      
فيويياااااا       يزرنااااااَ ب  بروطااااااَ   اااااا ا ياااااا   اااااا نيَتي 
 بسااااا كَ تي    بسااااا َيَب ي     بروكخظااااا  . ي  اااااَ    

رظ ي ا  َ رَ     اَآلني نَ  كاَ ب سا      ايو      َ  تي ايو 
 ببيطكرواا .  َ َ ااَؤ  َ  اراا ا  بييو ااَ داا   ايووااكَ ت   
   َةو  َدَ    ي ابب  ني  ا ي  بري با يا بري    َآلراَتي    

   بيدنبكري   زانظ . 
 َ  زان   اظ  بانَ   اَي اب   َداَايو ان ا   ب ب اَ ة    

 َ ييو زانيا بري دايك   تيواو    دَ    يِي ا  تَ ا ر   دَرَ  َ يا
 َدااااَايو اني    ااااَةو ن ييواااا ة  َ اتااااَ  ااااَ ب  اااا  ب يَ اااايوني  
 ااَزاني بري  َ بناا ب  ينطااَ  ااَ يَساا   نيوكي نيواا   نيي    
نَتااَ بري  ا بنيرواا   ااَ ينطي  ااَ ينطي  اا  ب   زب  ااَ ي   

 نييَ. 
ياا     نااَ  آلتااي  
ر ياااااااااااااااااا    ااااااااااااااااااَ 
يَايوواااااااااكَ ت  تيري 
 آلتااااااااااااي  يهاااااااااااا    
   ا بنيروااااا   اااااَي اب 

تَ نااااااااااااااااااااااااااَ  ذر   
 َدااااااااااااااااااااااااَايو ان ا 
يَت ربااااااااااااااااَتي   ا  
 ااااااااَنطي    ب ااااااااي 
 يهااا ني داااا    َ ااااَ  

  ييَ  
دااااااااااا    َ اااااااااااَ 
 ب َبِِِرو ااَ ب ي  ااَ ب  
ر ي    اَ  ا   اَنطي   
   ب ااي  يه نييااَ ب   
 ينطااااااااااي زيب   ا ب 
يااااااااااااااااااااااااَزاني بري   
   ب َ ت بتااااااااااااااَ ب 
 َ اااَنطي ساااَبي ز ة  
ياااااااااااَ  ك   اااااااااااَنطي  
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هااااا    ب ااااا تة زانيااااا بري  َ اااااَةو  اااااَ ببتيري ز يوااااا    ي
دَب ااَن ب  بياايو  ااَ بؤ يَ اايوي  ااَر ي   سااَب بتي  اا ن اري   
زيب  َ َة يَآل  يَ  بديون ني زانيا بري يَدايو برَ ي باسا     
ساا      اايو  ببيطيرواا  زانياا بري يط ِبرو ااَ ب يااَ   ب  َ ااَةو  
 َ   آلت ناَ   َسا   ني   ن اريا   زيببة يَ وايو برَ ر يا        

  . يَرَا يَب         َ َ  ب  ذرو
رااَ يوو  َت ربَنَناا ب     ااَي اب   َدااَايو ان ا  ب  يواا  
ساايو د  اا ب  سااَبب ي دَرااَ ياا  ايووااكَ تي   اا  بة ديواا ة       

 زاني بري(. 
داااَ    ايوواااكَ تنيوو  َساااَب زانيااا بري يَنااا ب  َساااَب    
داايو ب  يَبدااَ هيون ني زانياا بري    اا نيَتي  بساا كَ تي   

زانيااا بري ي تاااَ  يَبداااَ هيون     بروكخظااا    ياااَ  بديون ني  
ايو ببروااو  َ آلتااَ ايووااكَت  ب     َ آلتااَ   ا ااَ ت  ب        

  ي  ب  تَ ب. 
 َيَب اااااَ ب يَ بسااااا هيون     يَبداااااَ هيون ني زانيااااا بري 
 ايوَس زريَ  َ بييو َ د   ايووكَ ت    ي  بري  آلت. 

ياااَ  بديون ني زانيااا بري  با د  ااا بروكي ايوواااكَ تي      
  ب   ااَت   سااَايونيا بة ياا    َدااَايو ا   َيااَبزتيري   ساا  

 ا 1975َ  نَتااَ ب رااَ طيت  ب     َساا   ي    نااَ    َ  اا
يِير بروكياااااااا ا يااااااااَ ب   َايو رظاااااااا َ  َسااااااااَب  ب   َتااااااااَ   
ايوواااكَ ت  ب    ر ب اااَتي  ب   َتاااَ   ا اااَ ت  ب    يااا ب  
يااااَ ب   ااااَزاني بري   ايوببَنوااااي  ااااَي ابب  ي  ي   ناااا ا    

 ساا ة ي  ااَ ب  يبيو ااَ يَت ربااَتي ياا اب  فيوي ااي     تَن ب
 د   ايووكَ ت   َ   آلت نَ. 

* بت انني  ا   يي ياَ  بديون ني زانيا بري زرا   يكاَري      
 يَد    َ  دَنط  انَ ب: 

يَس   سي ين ب    نطيب  َساَب   سا   ب   اَت      -1
 ي   يو  ا   َي بب  زاني بريَ ب. 

 ا َزبانااا ني بروكخااايا   زانيااا بري  َساااَب   سااا    -2
 ن   َري    يه  .  ن  ن  
 ا َزبانااااا ني اَمي نطاااااَ   ااااا  يوطي ت رباااااَت يااااا      -3

فيويي  ني زانظ    يوبخ نَ  زاني بري ي  َ ب  يبيو َ دا    
ايوطَر نااااا ني  ااااا  ب  ت رباااااَت  اااااَ  يااااا ابب ا  ياااااَبزتيري   

 يِي ان  َ  تي  ا  بب كرو       با(. 
ساااااا ز ا       اااااا  ب ي ني  يوك   ينااااااَ ب  ااااااَي اب    -4

 زاني بري ا.   يوبخ نَ 

 ا َزبان ني ينكَ  زاني بري     يوبخ نَ  اَ  ببد   -5
د   ب  تَ نَ  ذر   ايووكَ ت    تي  ا ياَ  بيهيونيرو  يا    

 بروكخظ ة  با     ي تَب    نطي  بس كي . 
 ايينكي نااااي   ي  بريااااَ ي  اااا ا ياااا  ايووخظاااا    -6

يَي    ي ب   3.2ي اب  زاني بري ي     نَ ر ي   ن ركَ  
تاااَبن نكي ي   يااا  اييذبراااَا  اااَن    نااا ي       اااَ  يوكي    

 (. 2000زاني بري ت  ب   س   ي 
د   اا بريكي ني  آلتاا    َسااَب   ساا  ن   ااَري      -7

 يه ني ي  بروكخظا      ِبرناَ ب  زانيا بري  َنيو اني نا اة     
يااا     ناااَ  ا َزبانااا ني تااا ِب  زانيااا بري  اااَنيو ا   اااَن      

  آلتيوك ا. 
ي ساااَبب ب ي  ااا   ب  نبااا  ب ب  اااَ ييظ   َن  ساااينَ  ن

 اَن  ايو رظاا  يااَزاني بري دَرااَ ياا  بروكخظاا      ااَةو    
ذرااا     ايوواااكَ ت    ياااَ  بديون ني  َداااَ    ي ابب  نااا ا    

   ي  برية    َآلرَتي.. د  . 
ي راااااَ يَايو رظااااا   بزان  َيَداااااَ  ني تاااااي ا ي ساااااي  

و  ااَ  زانياا بري يكااَ  راا ن    ينطااي زانياا بري  َدااَب رااَ يو   
 ي ابانَ ا: 

 زاني بري  َي اب    ي  بر ا.-1
 زاني بري  َي اب   يوك   ينَ ب ا. -2
 زاني بري  َي اب  فيويي  ن ا. -3
زانيااااا بري  اااااَي اب   َداااااَايو اني    َآلراااااَتي     -4

 بيدنبكري. 
 زاني بري  َي اب   يوك يوطَرو    آلت ن ا. -5

 يةكةم: زانياريي و طةشةويَداني ئابتوريي 
 َدَسااَن     اَببايواا اني  اا ي  بري  ااَد   بب دااَبب     
سااااااَبب ييَ  ني ايووااااااكَ ت   آلتااااااَة  اااااا نكَ يااااااَد    
ايووااكَ ت    ي  بريااَ ب ؤاا زاؤيوكي زيب   اا     بييو ااَ     
 اداا تي  آلتة  َدَسااَن ني  اا ي  بر  ب  ناا  ات  َ ااَب     
ييو    د   آلتي اِي ناَييو  ياَزاني بري   زانظا   َ َ اَؤ     

سَبنظاا   يَبن  ااَ  اااييذب   ي  بريااَ   .     بييو ااَ داا   
 ااا  يويب ب  ب ب  زانيااا بري  بب ب اااَ رو   َيَبز ي ناااَ ب    
  س  زانظا  دا   آلتي  َداَ    ي ابب  نا ا   ارا   اَ        
د رااااَ  بييو ااااَ داااا   ايووااااكَ تي     برطااااَبري زانياااا بري  
 بب ب ااَ رو  يااَ    ااَ  اظاا  بانَ   َسااَب َب ي  اناا ني  

طاا     ؤاا    ياا  ايووخظاا    اا ي  بري   ااا     ر ساا   برو 
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  و    ةو   ايوَس زري   ي زب  ني. 
ساااااا    ( - ااااا  يويب ا  بتااااا انني ايوواااااكَ ت    ااااا       

ب  نبكَرنااااَ ب  اَر بناااا ري نيواااا ا   اااا  ب  ساااا     ب       
يكَرنااااااَ بة يَت ربااااااَتي   تيوااااااو  ااااااَ بي انني  َدااااااَ        
زر  ي  نيواااو  اااَؤ زاؤي     رااا ا  َ اااَؤ  ي بروط  ااا بب       
  ؤ   روي ي   يزرنَ ب   ببديونا ني  ا   ب   زب.  ا  يويب ا    
 ب ب   ينطااااااي زانياااااا بري  َِبروكخظاااااا    اااااا   ب   زب ا   
 بب ب اااااااااَ رو . زانيااااااااا بري د  ااااااااا بروكي دَ يواااااااااَريَ   
 َيَبدااَ هيون ني داايكي نَ ب   اا   ب ياا   َببساا َ   بداا    
ساا    َن   ااَ  َ رااَ  نااَ  ك ني تاايب ب يكِيرونااَ ة يَ ااَؤ     

ي زيب يااا   ااا ي  بري  آلت  ب َِبرواااَ بة   اتاااير      اديونااا ن
  بييو َ د   ايووكَ ت    ي  بري. 

* َ اااَب  اااَ بؤ يااا انني  اااَد   بب  ني ايوواااكَ ت      
  ي  بري    َ  طَ  َايو  د ِبدي ايوَسا زريَ ب يير ياي   
ياا  ب  ااَ زب  ة  اا بة سااَب  رَ(  بييواا   ااَ بؤ ياا انني  ااَ     

ري د   بب ااااا ني  َ   َ  طاااااَ    ا  د ِبداااااي ايوَسااااا ز
ايووكَ ت    ي  بري يير ييَ  َ زاني ب ( دَب بد   ينطاي  
زانياااا بري  َ  ب َ  ناااا ا  بب ب ااااَ رو  يَت ربااااَت  ااااَ  تي  
 بب اايت  يِيراا ب ا. يِيراا بب باساا      ؤ  ب اا   دَ يوااَ    
اوااااا  ياااااَزاني بري باسااااا   بيَسااااا   اااااَ  ت   دااااا رو   

  ب ااَ      ؤاا   ا.  َ ااَؤ  ي ت ؤيكي نااَ ب ا  َزيبيااَ    
 بب َ ت  ب  َزر  ي         ي يَبدَ َ َ  َساَب   سا    
  ا   باس  زاني بري يَن بة    نَ زرا  ي  ني يَبداَ ي   

-1960%(  ااااَ   ي ر   ااااَنيو ا   100 ساااا يو يَِبروااااذب   
(   داااَب بد  زرااا  ي  ني ياااين   اااَفَي ني يَِبرواااذب      1970

َيَبداَ ي  %(  َدَ       ب ا  بب َ ت  َ  زر  ي  ناَ   30 
 اااااااَ       آلتاااااااَ ا اَر بسااااااا َ يَِبروكخظااااااا     ااااااا  ي  

 يَ  بديون ني زاني بري   ؤ    َي اب   و       ا. 
 بتاا انني  ينطاااي زانيااا بري  اااَي اب  ايوَسااا زر ا  اااَ   

 ديوَ ك بريَ  ن ابب ب ا ب  ني يكَرنَ ب
 دووةم: زانياريي و ليَكؤلَينةوةي زانايت 
 يوك   ينَ برَ اَة ياَييو   زاني بري ياَب   ين غاَ  داَ       

زانيااا بري دااايك  يوك   ينَ براااَا  اااَؤ   ن  بروااا     ينطاااي   
زانظاا    تَ نااَ   ي   َدااَ    ايووااكَ تنيوكي  ااا ي  بري     
   َآلرااااَتي   بيداااانبيكري  راااا ب  يَب اااا  ب.  َيَب َ ااااَ  
يَ ب  َ   بب ب اَ رو   اَ آلتيوو داَييو   َ يه نا ا  َداَب      

بز  ر نااااَ  تيواااا ا نااااَييو   نااااَييو  سااااَببت   ني  ااااَ   ا    
 اااااااَ ينطي  ب ات يَزانظااااااا    ن رونااااااا      ااااااا نيَتي    
ايووكَ ت ة دَب بد  ياَ  بديون ني تَ ناَ   ي   َر نا        
  اساااااا نَ ب يَت ربااااااَت  ااااااَي اب  ا روااااااكي اة    نااااااَ   
 َ  ي  ناااَ ب   ب   اااَ تااا زب ايوطَروااا   ب  ن ا  ا ا ااايا ب    

 ينطاااااي  اااااَِبروكخيا   نَتاااااَ ب راااااَ طيت  ب     اااااَزر تي   
يَتَ نَ   ي  ي برو   َِبروط    َ  بروكخايا ب ب  ا ا  َ آلتاَ   
ايوواااااااااكَ ت  ب    يكيروااااااااا  ر ب اااااااااَتي  آلتاااااااااَ تااااااااا زب  
ايوطَرو   ب    ي برو ة   نكَ زانظ    تَ نَ   ي  بي  ي 
ساااَبب ي دَراااَ  َيَبز ي ناااَ ب   ااا ي  برية ايوواااكَ ت    

 ة زانظ    تَ نَ   ي  اوا  ياَي  ني زانيا بري  بيَسا يو    
 يَديو ب  بروكخظ    َ  زاني بري نَ. 

دااَب  ااَذروي  ااَ  باساا يي نَ ا  اا نطيب زانظاا ييَ     ا ا   
 اااااَِبروخيا ب ت ربَنَنااااا ب     ب اااااا ت  اااااَي اب  زانظاااااا     
د   اااا بري رااااَ ي يكااااَ    زانياااا بري يط ِبنااااَ ب ي  ااااَ ب   
ايووااااااكَ تي داااااااَ    يهااااااا   يطيرو ااااااَ ب   آلتاااااااَ تااااااا زب   

ي  َ ب   ا ت     نا   ي       ايوطَرو   ب  ني  يطيرو َ ب
يَفِكينَ ااااااايو   َ اااااااَؤ  ي    ي ببي  ناااااااَ ب  داااااااَ     

  يوك   ينَ ب  َ َن  د رونيوكي  ي  ا. 
 َ  اب ااايو ب   اااَ    ي  نَ اناااَ   اااَ يااا   َيَسااا      
ب  نكي نااااَ ب   ينطااااي زانظاااا   ااااَي اب  تَ نااااَ   ي    

 1972 َ ااَ يرك    1969 َدااَايو ان ا يَساايا   َ  سااي     
 ينطي زاني بري  1976 َ آلت ني عَببب  1974ق   َ َفير

ب  نكيارَ ب  َايوواكَ ت  زانظا    تَ ناَ   ي  داَب  اَ       
  نطيانااااَ ا يِيرااااا ب   ااااايند  با  اااااَي اب   ب سااااا كي ني  
 َ  اااَ ي ايو رظاا  ياا  بروكخظاا    ايووخظاا   زانياا بري   
تَ نااااااَ   ي  دااااااَب بد  يِيراااااا ب با ب  َدااااااَ     آلتيوااااااو    

ري دااَييو   ااَييو  يَيَداايوو  َسي سااَتي  بز  رااَ ي زانياا ب
 اااَ   آلتاااَة يااا     ناااَ ر يااا   با براااَ ي يااا  ياااَ  بديون ني  
تَ نَ   ي   ان  ب  َ اَب ييو ا  داَب  ييظيواو  َ يه نا ا  ا ب       
 َ ااَةو     ي تااَب نااَ  ت   نااَزانيو   اا   زاني بريااَ  ني      
تيوااا ا دَ  ااا ب كرو   ااا    اااَ  تي ايو رظااا  ا سااا      ااايو     

   َ ا  َي  ا      تيواِي انني ر يناَ ب  اَ   َساَ       بب ب كرو
يَ  ا َ ت    ا بنيرو  دَب َن   َِبا ب  زانظا  ياَبزر    

 ييو . 
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 بتاااااا انني  ااااااينطيري ساااااا   ب  ني  َ ااااااَؤ  ب  ني   
زانيااا بري   تَ ناااَ   ي  ايو رظااا   اااَ  ن آلناااَ  نااا ابب ب  

 ب    يكَرنَ ب: 
 اااَؤ      دااان ي    ياااَ   يوك   ينَ اناااَ   َ آلت نااا ا -1

  ب برو 
بروكخظااااااا    ااااااا   ييَ  ني  آلتيواااااااو  اااااااَي اب     -2

  يوك   ينَ ب  ايووكَ تن ا
 ا َزبان ني ينكَرَ ي زانظ   َ بب  اَ يَد راَ ب   -3

  يووَ      بب يكيرو 
 بسااااا كَ ت  ياااااَ رر  َ  ببساااااَب ي ني  يوواااااَ    -4

 د نَبريَ  ن ا 
  برطاااااااَبري  ااااااا   ييَ د نَبرياااااااَ     اااااااَي اب   -5

 ن ن ايَبدَ هيو
  بب ي ني يِير ب    ؤ    َدَ    ي ابب  ن ا -6

داااااا يوكي   دااااااكيارَ  َ ااااااَ  ساااااا   انَ   َسااااااَبب ب 
ي مسااا نكي  ن رَتاااَ   ياااَييو يااا  ني ينكَراااَ ي زانيااا بري     
 َدَ  ظيو  يَدَ  طيت   َ  زاني بري نَ   َِبانَ ب   َ  تي 
 راااا بركيا  ا.  يوك   ينااااَ ب زانظاااا ييَ    سَب اااا  برَ ي    

 اَزاني بري   زانظا   تَ َناَ   ي   اتاَ زانيا بر        ينطي 
زيب  ينطَ ي   َؤ   اني  يوك   ينَ ب  َ َ تاَنه  يا   اَ بن     
 َ يوك   ينااااااَ ب    يااااااا بب نَييو اااااااَ بة ياااااااَ  ك  ي  اااااااَ ب   
 يوك   ينااَ ب  تاا زب  َؤ  باا برو ة ييوط  اا   تاا    زانياا بري   
تااااااا زب  ايوواااااااكَ ت   داااااااَييو   يوك   يناااااااَ ب  تااااااا زبتي   

يووااكَ ت  تي  ااَؤ    ب برواا      اتااير   بييو ااَ داا         ا
ايووكَ ت     َةو.   اتي  ب  يوني  َايوواكَ ت  زانظا      
تَ نااَ   ي   با زؤكبرااَا  ارااَ  َزانظاا   َسااَب زانظاا  
 َ  َ َ  بييو  زان  ت زب    سا     َ يوك   يناَ ب  زان  ا ني    

َآل  ي داَ  ايو  ن ر    بب ب ي  يَ ويو برَ  بس  ِبرو ة يا 
      َ َ يَديو برَ ي بروك ايوو ب   ب ات  

 ااااَ   يوك   ينااااَ ب زاني بري نااااَ يَداااايو برَ ي بروك ايوااااو  
ب   ب ات  َ ر  يَي       ا َزبان ني ينكَ زاني بريَ    
 َدَ   بس يو  يَ يوك   ينَ ب  ا باس    اَ   يوك   ينَ اناَ    

   اتي.يَ  بديون ني  َ رَ  زان       نَ ب  ني 
 سيَهةم: زانياريي و فيَربتون 

اَببايواا ا     َداااَايو ا  اَر بن رياااَ ي باسااا َ ن    
دَرااَ يَفيويي  نااَ بة  اا نكَ يااَييو فيويياا     َدااَايو ا        

اَببايواااا ا  ب  ناااا  ات  بتاااا انني زراااا تي بي  ااااي فيويياااا          
 َ َدااَايو ا    اَببايو اناا ا ب    يكَرنااَ ب  ااَِبروط    ااَ     

(  آلت  اااايا ب  َ يه ناااا ا 75َ  ااااَ  َساااَب    يوك  ضاااينَ بر 
 ااَِبا ب  ايووااكَ تني    ياا  ازب   آلتااَ     اايا   يَ اا اب  
يَداااَ ب ياااَايوي ايوواااكَ ت  با ب  زانيااا بري   فيوييااا       
تي ر نااااا ا. ب ياااااَايوي  ادااااا تي داااااَب  َنااااا ا يوو  بب اااااَ ت  

(  آلت ياا   ة  ااَِب    فيويي  نااَ ب  17 َ   َ  ااَ  رَ ااَ    
 ي بب(. 84داا تي دااَب  َناا ا يوو ن ركااَ      ا ااَ ت   ة  ا

  َ  آلت ايوكهاااا تب   ت ِبا برااااَا   21   َ  ااااَ     ب   ااااَ  اااا
 ااَي اب  ن روناا     فيويياا    ايووااكَ تب   ة  اداا تي دااَب    

  ي بب.  182 َن ا يوو ن ركَ  
 آلت ايوكه تب    اَ يَِبرواذب     21   َ  َ  سيويَ   َ  َ

ي     ادااا تي داااَب   %  اااَي اب  فيويي  نااا ا ايوواااكَ ت    50
 ي ب يااااااا  ة  َ   َ  اااااااَ   ااااااا ابب  ا   380 َنااااااا ا يوكي 

ايووكَ ت  ب  اَِب    فيوييا     بب اَ ت  اَِبا ب   ادا تي      
 ي ب ياا  ة  َ يوك   ينَ برااَ ي تااي ا   1100دااَب  َناا ا يوو  

  بب َ ت  َد   بب  ني دَذاب   َ  نَ  ن ابب برَ: 
 د   بب سَبب ييَ   : -1
  ت  ن رون     فيويي   .   از      ا َ-أ
   ا َ ت    ب يوِي  يَِبرو بيي  . -ب
   ا َ تي  َ بب ي ني زاني بري ي   بز     .-ج
 د   بب ن  بن ريَ   : -2
  َ ي يَب ي   ي سي د . -أ
  َ ي سَب  رَ -ب

   يويب ب  بب ب َ رو   َ َدَايو اني نيو   نيي يَن ب 
زانياااا بري  َ   ااااَةو   يااااَِبا ب  فيويي  نااااَ بة بروكخظاااا    

 بتا انيو يَد ر نااَ ب ساا  ب   َيااَبي   ي سي داا     بزب  
  ببيطيرو . 

  يوبخ نَ  با د   بروو  اَد   بروو  ب بروكاي يَب ا       
دَراااَ  َايووخظااا      َ  ااا ا  اااَِب    فيوييااا      زرااا تي     
يَنواااي  زانيااا بري يَ يوك   اااَبب ب  ن روناااَبا    اتاااير   

َب ياَبز ي ني   سا  د داي بري        برطَبري  بييو  ي  س
بيداااانبكري د   آلتياااا     اتااااير  يَبزي  نااااَ ب  با ب  
يَبداااَ     َدَساااَن ني يااا ب   ااا ي  بري      َآلراااَتية     
فيويياا    يااَد     يوبخ نااَ ب   برطَبريااَ ي زيب   بييواا     
يَت ربااَتي ااا ؤ تااَ ا ي  ني ن روناا      اا ب ي    ااَي اب   
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 ايوَري ا. 
 ت  َياااَب ب ا  ساااَب اني   يوبخ ناااَ   ا  َن روناااَب  ب ااا

يك ت يَ اَؤ    ا  اب  داَ    زاني برياَ ي تا زب  بييوا          
  س   داي بري ياَبز  بييو اَ بة   اتاير   َ اَ  ا ب ا ت       
 َ  ساا  يَبدااَ    يَِبرو ب اا    يَبزييو ااَ ب  ااَ  داا روي      

   ب  نَ   َ   َس نَ   ب  تي  ب َ . 
  بيدنبك ييو  ي  ا  ب   اَن  سا   يوو    دَب  ييظيوو  َن

 َن رون نااااااااَ ب    بيكَ رو ااااااااَ ب  ااااااااَ ا يَ  ا ااااااااَ ت      
 بذ يوي برو ة   نكَ بب ِبب ب  فيويي    دَب يَب ب ا َة ي  
   ناااَ  َراااَ يوو  َ يوك   ينَ ب  نااا ا يااا    اااَ ب  ب يروااا ة 
 َ اااَب  ييظيواااو  اااَي اب  ت ربَنَنااا ري ن رااا ا     ناااَ       

 ييَ رو . في ر   ب  ن  ي(
دااااَ     ااااَ  زاني بري نااااَ   َ يه ناااا ا  ااااَ  ي ببرااااَ ب    

ساااَع ت  24 بب ب ااايو  ييخ رونيو اااَ بة  َ اااَب يَ برواااذاري  
 َِبيذروكاا ا ي رونيو ااَ ب يَنيوياريااَ ي  اا   ن  بناا ري  ااَ ا      

ساا ةو دَرااَ ي  ااَ ب  يَبدااَ ي رااَا ساا ةو   50ايو رظاا  يااَ 
   س ةو دَييو   ي رونيو َ ب.  بييو   يو َ ايو رظ     يَ َن

 زاني بري    َدَايو اني    َآلرَتي   بيدنبكري 
 َي ساَ  ني ايووا   ا زراا تي ي ساي  ينطاي زاني بري اا       
 ااي   َ ااَن   رااَنيوكي  راا ب  ايو رظاا   ااَن     ااَ  يوكي        
 رااااا بركيا   َت ربَنَنااااا ب   ة ي داااااَ يااااا ي انني  ينطاااااي    

َ    زانياا بري ياا     ااَةو يَ واا   ااييَ   َدااَايو اني داا    
   ااَ  يوو  بييو ااَ داا    َدااَايو اني  آلت  ااَ     َآلنااَ       

  َزر تي  ينطي يَزاني بري  ب ب . 
 بب ب ااااااَ رو   َدااااااَ    د   آلتييااااااَا دَ   اااااا ب ات   
 َي  ا      ايوواني بب  ني ناا    َ اَؤ ني ن رون نااَ ب     
 يوك   ينااااَ ب  زيب ا  ببيرِبرواااا  دااااَ   ي يَداااا ابري ناااا    

  يووَ  ني ن      َةو.  ببي ت  َ  بب ي ني 
 َ   َ  طاااَ  ايوواااكَ ت   ا داااَ     َنااا ا يوو  ااا       
 اااَب ي نااا    بزانيوااا ة  ااا  يويب ب  ينطاااي زاني بميااا   يااا     
 بب ب اَ رو   َايوواكَ ت     َ  ا ا   اَ    ِبانك بري نااَ      
 اااَ يَساااَب    َ  ااا ا رو ة د   آلتيااا   ايو رظااا ي   يَ براااَ   

ة ياااا    ببسااااَب ي ني   َِبيذانااااَ يِيراااا ب    ؤاااا   ياااا ب    
 يووااَ  ني  ة  اا بب ي ني ياا ب  ذر نياا    َدَ    رَ ااَ بة  
ي  اااَ   َيَسااا َ ايو رظااا ي   ياااَزاني بري دَراااَ ي    ناااَ     
داا   آلتي ايو رظاا  يااَزاني بري دَرااَ ياا   بب اايت  يِيراا ب    

سَي ببت يَن رون     فيويي   ة  َؤ سا غي    ا بب ي ني   
 ي ب    ي  بري.. د  . 

  ني زانيااا بري   ؤااا    اااَ  تي ايو رظااا  ا  بسااا َيَبي
دااا   آلتي بز  ب ب ااا ت  َسَب يوواااَ  ياااَفِكي اني  ااا ت       
  نااا   ي   ة ييوط  ااا    اااَ  زاني بري ناااَؤ  اااَِبروط   ينكاااَ  
زاني برياااااااَ  ني  با   يوبخ ناااااااَ ب  بسااااااا   ب اااااااَ رو .    
 َيَب ااَ ب  زانياا بري د   بروااو با َر ناا        َآلرَتييااَ    

َبري زيب  دَرَ  اَِب  ب  يَبب ايووارب ني    َيَب  َ َ   برط
  سااا  زانظااا     َآلراااَتي  َ اااَؤ اَر بنااا ري نيوااا ا      
 َن ا  ني    َةو يَديو   ب  تة دَب بد  اَر بنا ري نيوا ا    

 .  ى   َةو      َ  يوكي 
 زانياريي و تيَطةيشتين نيَوان دةولَةتان

 اااييظ نااا ت انيو يَتاااَنه      ببااااَبرو   َد  نيوااا       
نااَ  كي تااي يااذ ة  ااَ   اا ببؤ  ااَنيو ا   ااَ ني  يه نيواا ا    
دَب ارَ  َدَ     ييظ رَتي    َ  طَرَ ي ايوك روني  َايوي 

  ب تيرو     َ  طَ   آلت ني  يه  . 
ياااَايوي  اااَ  ي  ااا  نَؤ  َ اااَب  يوواااَرَا     ااا ب      
 آلتيواااو ييوااا   اااَ ب  اااَِب     ييظ راااَتيي  يوواااَ  داااَ       

ايو رظااا َ  َساااَب داااَ     آلتااا         َ  طاااَ   يه نيياااَ    
د   ااا بري يكاااَ     بسااا  ر ب اااَتي يااا   آلتااا ني نااا  ب     
 يوااَ َ  بروااذ يكااَ     يووااَ َ  ياا    ببسااَب يكااَ ة ياا       
   نَ  َ َب  آلتيواو ت  داي   ببسا تيوكي سي دا  ييوا       
 با  فااا     اااَب ب  ةة ي   َ اااَبزبة  ِي ااا  ة رااا ن   داااَِب  

ة  َ ا  آلتا ني تاي   يها       َيبيو َ د    َن     ني نَ  و
د   اااااا بري  ااااااَ   آلتااااااَ زبببب َناااااا ب  ب ااااااَ ة دااااااَ   ي    
  ببسَب ي ني  يووَ َ   ب اَ  را ن    َ اَب  َ آلتيوكا ا     
نَن دااااااي يكَ رو ااااااَ ب راااااا ن   ن روناااااا     ا ااااااَ رو ة     
 يوك يوطَرواااا   َسااااَب دااااَب   ساااا يوو ييواااا   بييو ااااَ داااا     

   ببسَب ي ني  يووَ   . 
يرواا   اسااَري يكيرواا   َيير ييااَ     َدااَايو اني   بت ان

 َزؤكبرااااَا  اااا ب  بييو ااااَ داااا     ببسااااَب ي ني  يووااااَ   
  ي  بري   زانظ    تَ ناَ   ي      َآلرَتيياَ       اَ     
بروط راااَ ب  بتااا انني   ببساااَب   يوواااَ    َآلرَتييااااَ        
يكاااَرية يَداااايو برَ ي   داااا   ااااَ يري  اااا ت    ااااَ يري  

 َ  َنيو ا   آلت ني عَببيا ا    ن   ي   ة  َ  ي  نَ برَ  ا 
 يا  َي بب  ا ن ان   ي  ن  َتط زابري   يوبخ ناَ  ينكاَ    
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( ا يَساايا ب  نكيارااَ ب 1974يَ  طَن  ااَ     ااَ  َساا   ي   
 اااَ ا دااايك ايوواااكَ تنيوو ب  نااا  ات  َ اااَبييو   د   ااا بري  
نيواااا ا   آلتاااا   نااااَييو   ااااَي اب    ِبرنااااَ ب  زانياااا بري      

 تَ زانظااا ييَ ت زب ااا   يااا  راااَ ي.    داااكيا ي ني  بسااا كَ
 ي دَ   برطَبري زاني بري  َرَ طَرو    آلت ن ا  ييَ  

زانيااااااا بري ن  بن روكاااااااَ  بييو اااااااَ دااااااا    َر نااااااا       
 َ َر ن ني  دَي    َنيو ا   آلت ن ا  َ اتاَ  يوك يوطَروا    
 بييواا ة  ااَ   يوك يوطَرواا ن نَ   ااَ  َ ااَؤ  ي يَ  طَن  ااَ  

ي ي داي  بييوا  اَر بنا ري  يسا  نَ      باس  ا  رواي  اَؤ    
 آلت   ن ؤ  ب  ت   يَ    ببؤ   د  يَبؤاَباب  بييوا    

      ب بيي  َدَِب. 
دااااَب بد   يوك يوطَرواااا   بييو ااااَ داااا   د   اااا بركي     
 اااَنيو ا   آلت نااا ا دَ   ااا ب برو   اااَ   آلت ناااَ  ايو رظااا ي    

ضاي.  يَزاني بري دَرَ ر ب َتيي   ي برو  ياَبب  ايوواكَ تي ي  
دَناا  و  اا بر  يااَد   زانياا بري ن  ب ساا َ ب   ببساا تي    
زيب ناااا ن ؤ  ااااَنيو ا   آلت ناااا ا ب   ب ات   دَناااا  و  اااا ب 
 اااَِبروط    بسااا ط    س  ساااييَ  نَ ب داااَ اةو   زانيااا بري  
 َراَ ي  ب زبرواا   َ َ اَ داايو برَ ي ر ساا ري نيياَة  اا  ياا     
 اااَ  زاني بري ناااَ سي ساااي ياااي  ااا ي  ب  ياااي عَساااكَب  ياااي  

     َي بب  زانظ    تَ نَ   ي  ب ييو . ر ن
 بةرهةمهيَناني زانياريي و طةشةثيَداني 

 ااَ ِيي  َسااَب ب ي زراا  ي  ني زاني براا ا  بذرااي  ااَايوي  
 ب تيرو  سَب ب ي تَؤينَ ب  د ِبدي زاني ب     بتا انني  
 ااَ  باساا يي نَؤ  ااَ     ن نااَ  ناا ابب ب ب    يكَرنااَ ب 

َ راااا   زراااا تي يَ اااايوني دااااَ      ااااَ ا ساااا آلنَة يااااَ  ك  بيذاناااا 
 بؤيقَرااَا  ااَن  زانياا بري  بب ب اايو  ياا     نااَ دااَ        

 500000داَزاب   يواو      750س   يوو  َ يه نا ا ن ركاَ    
فيَ ااااااي يضاااااا   كيا ب   2000000  ظاااااا ب  بيذن  ااااااَ  

 َد   بب  ني ييظ    يينني   ذ  ببرَ ي ييو  2000000
 ا ر    َيَ  طَن  َ     بب ب ي. 

ا بتيوكاا ا  ااَي زاِب   ااَ ب اي د  يااَؤ ايووكَدااي    َِبا
 ي   ب زر  ي  ني يِي  زاني بري  َ   ب  س   يوك ا ن ركَ  

-1985%  ب زراا    يااِي  زانياا بري  ااَنيو ا  ساا   ي    12.5
 ا 1973حااااَ ت يَبا بااااَب ياااا  ب  َ اااا   ساااا   ي      1987

د   بب ااااااااااااا ني داااااااااااااَ  طيت  زانيااااااااااااا بري ن ركاااااااااااااَ   
رااا  ي  ني زانيااا بري   بتااا انني ز 15000000 َروااا    

 اااَ  نوااا َرَ   1966 َ اااَ اركب  ني  َسااايا تااا  سااا   ي  
 ن ابب ب ب    يكَرنَ ب

زراا  ي  ني زانياا بري  َ ااَ اركب  ني  َساايا تاا         -1
 1750س   ي 
 150 اتااَ  1900تاا   1750زراا  ي  ني    ب   ااَ -2
 س ةو 
 س ةو  50 اتَ  1950-1900زر  ي  ني سيويَ   َ -3
 10 اتااااَ  1960-1950 اااَ   زرااا  ي  ني  ااا ابب   -4
 س ةو 
 س ةو  6 اتَ  1966-1960زر  ي  ني ايونطَ   َ -5

 َ اااَ ساااَببِبا   اااَ ب   اااَ بت انني زرااا  ي  ني ياااِي      
زاني بري يَزر  ي  ني ذ  بب    يوبخ نَ  ينكَ زاني بريَ    
  د  اااا بب ايووااااكَ ت  ب     َدااااَ  طيتي    ببديون نااااَ ب  

 زاني بريَ    ي يو ري. 
 ط زاب  زاني بري  ييَ  ن  َت

 َيَس      َن  َتط زابري زاني بري  اَ  ن  َت نَراَ   
 َ  يوبخ نااااَ      ينكااااَ زاني بريااااَ       اااا  ب   ب ااااَ      
يَ َيَساااااا  سااااااَبن  با يوواااااا ني ن رونااااااَبا  ياااااا   ااااااَ    
زاني بري نااَ   ااَ  ااَ  ينك نااَ ا  بساا   ب ااَ رو .  ااَ ر      
   َ    ااااااَِبروط      اااااا  ب ي ني  يظاااااا  يااااااَن   دااااااَ     اااااا

 يوك   ينَ انااَ   ااَي اب   ي  ي   ناا ا  َ يه ناا ا  بب ب ااي  
ر ن    َِبروط     بتكي ناَ ب  بؤاَ    را ن    بب يوِيانيا       
رااااااااا ن        اب ي ناااااااااَ ب  ن روناااااااااَب يَ بب ااااااااا  ني    
 يوك   ينَ برااااَا  ااااَي ابب ت ربَتااااَ           اب ي نااااَ ب    
  اظااا  با   اااَ  يااا ابب ا  ايو رظااا َ ينكاااَ زاني برياااَ     اااَ

     ؤَ يهيوننَ  : 
 بسااااا َيَب ي ني  اااااَ  زاني بري ناااااَ   َن روناااااَب    -1

ايو رظاااااااا يَتية   ا      بااااااااذروي ي    ااااااااَ  ي يَت نااااااااَ   
 َ بب ب ية   نكَ  َبج نيياَ دَب اي  بب ب ايو  ي ياَتي     

   ا ييو . 
     اب ي ناااَ ب   يوك   اااَبب ب  اااَ  ي يَت ناااَ   اااَ     -2

ب ا ايو رظااا  ايواااي  اااَي اب  ت ربَنَن راااَتي    يوك   يناااَ 
 بييوااا ة تااا     يوك   يناااَ ب       يااا بب نَييو اااَ ب   ااا ت     

   ن   ي       ي بب نَييو َ ب. 
يَ  ا ا اااااا  ني ايو ا رظاااااا ييَ  ني ن رونااااااَبا     -3

  بس َيَب ي ني. 
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 ب ياااي   َايووكَداااكي ني زانيااا بري  َيَب اااَ ب   -4
  دااي ايووكَدااكي ني زانياا بري دَ  ااَ ببنطااَ  يوك   ااَبب ب ت 

دَ  اااَ   اااَ بب يكااا تة   نااا   ي       ااا تي زيب  ياااَفِكي    
 يِي ات. 
دَ   اا ا  ياا  زا  باا    يَسااَب  ااَ   يف  نااَ ا  َ رو ااَ   -5

بروطاا   ن رونااَب   يوك   ااَبب ب يااَد   نَداا ببزاري  ااَز  ني   
 بؤَ ااَ يااَد    بب يوِيانااي  بؤَ ااَ ياا  سااَب  ااَ  ز  نااَ         

  َن رونَب ايوي   دن رَ. 
 ةتطوزاريي زانياريي جؤرةكاني خزم

  بب ااااا ني ن  اااااَتط زابري زانيااااا بري  َينكَراااااَ ي    
زاني بري ي  ينكَرَ ي تاي  يَنواي  زانيا بري  ب  ِبروا ة     
يااااَآل   بتاااا انني يَ واااا   ااااَ   ااااَن  ن  َتااااَ ا ب  نااااي   

 يكَرنَ ب: 
  َِبا  يَ  ا    اكيا ب         ي نَ بر ا-1
   بتكي نَ ب   بؤَ    -2
  بب يوِيا  -3
    اب ي نااااااَ ب  ن رونااااااَب  ااااااَ  زاني بري نااااااَ      -4

  َرو  تَ ينكَ َ
  بآل  انَ ب  ايسي ب  ن رونَبا  -5
اَر بن ركي   يَ  نطيب  نَ ب  َ   بب ب   َِبروط   -6

  ين َبنيو      نطَ  بس كي ب  نَ ب(
 فَبدَنطكي     ا   يونكي ني سَب   ب    -7
 ني    ااااااا  اب ي ني  يوك   اااااااَبب ب  َدااااااا رو  يااااااا  -8

 سَب   ب   
  َيَب يتنَ ب -9

 برون  ريكي ني ن رونَب  َيَ  بديون ني   يوبخ نَ-10
 كيَشةكاني زانياريي 

 ااااينطيري  ااااَ   يوواااا نَ   رونااااَِبروط   يااااَ  بديون       
 َر نااا ني زانيااا بري يااا  د   آلتيااا    َ  ناااَ  نااا ابب ب ا     

    بييو َ ب: 
زرااااا  ي  ني يَبداااااَ ي يك ي ناااااَ ب   اااااييظ  اتاااااَ  -1

 زر  ي  ني ن  سني    يوك   ينَ ب. 
ساااا آلنَ  يِيروكااااي زيب  َ يوك   ينااااَ ب  ن  سااااني  اااا     
 ب يرواا    يد  ب يرو ااَ ب  َدااَ    ي ابب اا ني زانظاا  ا ياا    

 800000تاااا  ب    750000   نااااَ ساااا آلنَ ن ركااااَ    
 50000  يوااااو  ن  نيواااا  (  اااا    ب يرواااا    ن ركااااَ     

ي ييظ    يينني  َد   بب  ن 2000000  ظ ب  بيذن  َ  
 َفيَ ااااااااَ يضاااااااا   كيا ب      دااااااااَزاببد   2000000  

 َيَ  طَن  ااَ     َ ااَ  دااَ    ن  سااني   يد  يا انااَ  ااَ       
  يوو نَ  ن ابب ب  ب س   ب  ت: 

  ياني   نيي  كي      بس بَسَب ا يتي -1
  ياني  َ ايينكي ني  يوطَ ي  دَ     َ  يَبدَ  نَ-2
 ي بري ا   ي بب ي  نَ ب  َزان-3
  ياني  َ َر ن ني دَ    د  ي  ن رونَب -4

 ضارةسةري كيَشةكان:  
يااااَ  بديون ني د   بب اااا ني تَ نااااَ   ي   َ بساااا    -1

يَساااَب ا يت   اااَ  يَبدَ  ناااَ  سااا آلنَ  بب ب ااايو   با   
 يَ  بديون ني     ي تَب

      ب ي    يظ  ييَ  يايف -2
  ب س كي ني ت ِب  زاني بري -3
ي  آلتااااااا    اااااااَي اب    ِبرناااااااَ ب   د   ااااااا بركي ن-4

 زاني بري ا
    باااذروي ي ني  يوك   يناااَ ب    اااايو   ااا اكي        -5

يد  ي نااَ ب  يَ ااَؤ    ي بب ي نااَ ب  بساا  يَسااَب ا     
  ب كرو . 

 بساااا  يَسااااَبا يتي   ي  ااااا  ( زانياااا بري:  اتااااَ  -2
 بس  يَسَبا يت  زاني بري  َ رَ   اَن   ب   َتيوكاَ ب    

 بديون ني   دااا ب نَ ب  َ ب   َتاااَ  ني تاااي. نَديووااا   ياااَ 
 َ ااااَب داااا ت  بروطاااا ؤ  با يَيااااَ  بديون ني  َ رااااَ   ااااَن   
 ب   َتيوكاااَ ب  اااَ ب  اااَن   اااَب يوكي  ياناااي  بييوااا   اااَ       
 َزيب  ب ا  َب ي زاني بري  بييو ة  َ  نَنوَرَ  با ب  
دااااااا ب نَ ب  بسااااااا  يَساااااااَب ا يت  زاني بميااااااا   يااااااا     

  بب ب َ رو : 
 
 

 نناوضةكا

ذمارةي كتيَبة 
لةضاثدراوةكان

 

ذمارةيان بؤ هةر مليؤنيَك
 

رادةي بةرهةم
 

 %100 164 726.500 جيهان

 %80.1 500 582.000 وآلتة ثيَشكةوتووةكان

 %19.9 44 144.500 وآلتة دواكةوتووةكان
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با ب  نيواااا ا   آلتااااَ تاااا زب ايوطَرواااا   ب    يَبا بااااَب   
واكَ ت  ب          ييظاَ ايو 1/4%  اتَ 78 آلت ني  يه   

    ييظ  َ آلتَ   ا َ ت  ب   . 3/4با برَ 
 ي  ني  َ   يوو نَ  َ    برطَبانَ  ن ابب ب   بييو : 

    ي ببي  نَ ب  َ َؤ   اني  يوك   ينَ ب  ن ا-1
 يااااا  ازري با ب  ايوواااااكَ تي  اااااَنيو ا   آلتااااا ني     -2

  يه ن ا 
يَدب  ني  يه   يَ    ياَؤ نا  ب  زانيا بري  ايو     -3
  بني نييَ.ن 

 َكَ ي دَن  و  ب   َت ي   َ   ب   َت نَ  ن  بني -4
 زاني برني
  نَ ب   اَ   ب   َت ناَ   َايو رظا ي   ياَزاني بري     -5

 دَرَ  با ن ر   ايوونَ َ تني  . 
*  ببسااَب   ااَ   يووااَرَ يااَ ب  بييواا   َدااَب  آلتيوااو    
او  ياَن   يبَسا يو   َيَبداَ هيون ني زاني برا ا  اَ ر       

نطيااااا ا  يَ   ي ناااااَ ب  ياااااَ  بديون      ايينكي ناااااي  يَ ي
 اظ  با   َ  ي ابانَ ا. 

  َ   يوو نَ  يَد   فيبز  نييَ ب  ب س   بييو : -3
يد  ي ناااااَ ب   يوك   يناااااَ ب    ياااااَز  ني  ي  يااااا  ا    
 َن روناااااَب  ب ااااا ت  َ آلتاااااَ  ي  ي   نااااا ا  َ  دااااان ري    

   َ   ني ناا   يَبا بااَب يااَز  ني  بؤَ ااَ  نييااَ  ااَ  َزاني برياا
 بؤَ َ  نَ َ   َ  تيوك ا  َ َب ي انني  َزاني بري  َي اب  

 ز     بب ب يو .  75زانظ    تَ نَ   ي  ا يَ 
 ئةم كيَشةيةش ئةم كاريطةرييانةي هةية:  

 يانااااي  اااااَ       ِب ي ني زانيااااا بري  اااااَنيو ا   اااااَ   -1
ن رونَبانااااَ   َداااا ببزاري   يَبا بااااَب يااااَ  ز  نااااَ نييااااَ     

 ن  سيا ب  َ بؤَ َ  ايو
زيب  َزاني بريَ     َ  اب يو ب  نا  ن   ن   اَ َ   -2

  ب يوننَ ب
    ي ببي  نَ ب  َ يوك   ينَ ب  ن رون ن ا-3
بروطيب اااا ني ز اااا     ازريااااَا  ب ساااا   ب اااا ت  ااااَ -4

  َرَ  يوطَرو    آلت  
  ببسَب ي ني  َ   يووَرَ يَد    بب يوِياناي  بؤاَ ب   

  بييو .
ياا بري  َن   ااَ  يوااو    ب   َرااَا  يد ي  نااَ ب  زان-4

  ي  ا: 

ياااَ  ن   يااا  ني زانيااا بري  اااَ آلت ني  يواااو    ب   يواااو    
 ي  ا  َن رونَب   يوك   َبب ب نَت انيو   َ   برَ ي   بت ا 
يَييو بروطيتي يي نط تيو يَت ربَتي  َ  تي  اَند        زرا ا   

   برطَبري  َ   يووَرَ: 
ري  َ رااااااااَ   يانااااااااي يَ بس طَرواااااااا   زانياااااااا ب-1

 ن رونَبب ب 
  ياني  َ بب ي     بروكخظ   ييَ  يافي -2
  ياني  َِبا َر ن ني زانظ    زاني بري-3
    ي ببي  نَ ب   يوك   ينَ ب    -4

   بب ي ني  َ   يووَرَ
 ب سااا كي ني تااا ِبب زاني برياااَ     َساااَب   سااا      -1

 ن   َري    يه ن ا
2-  َ دااااااَ  طيتي    د   اااااا بركي    ااااااَنيو ا   آلت ناااااا ا  

 يَ  بديون ني زاني بر ا. 
 ياااا  ازري     با اااا ب  د   بب اااا ني  َر ناااا ني   -5

 زاني بري  َِب     دكر(
د   بب  ني دَ  طيتي    َر ن ني زاني بري زيب   َ اناَ  
  يواااوة   ظااا بة بيذن  اااَة ن  اااَ  زانكااا ة  ينظااا ركَ اي ر ة 

 س ر ة فَ َ يض   كيا ب   ة  رونَة   سيو .. د  
 ااا با    برياااَ  يوواااَ  ب سااا   ب ااا ت  اااَِب       اااَ  

يَ  بديون     داَ  طيتي     اسا نَ ب  زاني برا اة داَب بد      
 ت ان      ب  زيب   ب رو . 
   برطَبري  َ   يووَرَ: 

ايو رظااااا  ياااااَد   ب  بروطااااا     با  ااااا ب داااااَ  يااااا  
 بروكخظ    دَ  طيتي   يَ  بديون ني  َ  سَب   انَ. 

 ية*ضارةسةري ئةم كيَشة
     ب ي      بس َيَب ي ني  َ  ايو ا رظ ييَ  ييري 
      ري ناااااَ   َايو رظااااا   َياااااَب  بديون     داااااَ  طيت  

 زاني بري يَديو ب    با   ب. 
 يَبز  نيني زاني بري-3

يَبز  نيخ  َ ايينكي ني  َببس َ  ن    ايو رظ  ي  
 ن  سني    َؤ   اني  يوك   ينَ بة يَبز  نيني  ا ب ي ني 
اظاا  با   ااَ  ياا ابب ا    ايينكي نااي ذر نياا   يااَبز  نينااي  
 ااِيري    ايينكي ناااي تَ نااَ  ذر   ايو رظااا   َداااَ  طيتي     

 يَ  بديون ني زاني بري يَديو برَ ي ايووكَ ت  انَ. 
 *  برطَبري  َ   يووَرَ: 
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  َ ي   ِبرنَ ب  زاني بري-1
  بس نَ َ ت  زاني بري  َ رَ  دَن  و  آلت نَ ب-2
 ب سااا ب  ني   يوبخ ناااَ  ينكاااَ  زانيااا بري   از     -3
 يض  ا

 *ضارةسةري ئةم كيَشةية:  
 او  يَن يَس   َيَبدَ هيون ني زاني بري -1
  ساااااا نكي      بساااااا َيَب ي ني سَب ااااااا  ب  ني   -2

 زاني بري 
د   اااا بركي    ااااَنيو ا   آلت ناااا ا ياااا    ِبرنااااَ ب      -3

 زاني بري 
ا يااااااااااا  د   ااااااااااا بركي    اااااااااااَنيو ا       آلتااااااااااا   -4

  بس َيَب ي ني زاني بري  َ آلتي سيوهَ 
دَ  ظاا ني بروكخاايا ب  يه نييااَ     با ر نظااك  ياا    -5

 ايينكي نااااااي زانيااااااا بري  اااااااَ   آلت نااااااَ   اااااااَ  َ راااااااَ    
  بس  ب َ رو  ي   آلتَ دَذابب    ييو ا بب. 

  َ   زاني بري
 َي يَتاااَ  ني ايووااا   ا ي مسااا    اااَزاني بري    ينطاااي  

 َدَ    ي ابب ا ني ن رونا     فيوي اي        زاني بري  ي   َ 
 َدَايو اني   ي  بري      َآلرَتي   با ي بري    َدَ    
ي ابب ا ني تاي  ذر نا اة  نا   دا   ايوواكَ ت     ااَةو         
يَبزي  ناااَ ب    سااا  ذرااا ني يَنااا ب ياااَي      ناااَي  ني      
زانياا بري دااَب بد   ناا    ااَ ا  ينطااي زانياا بري  ااَ ينطي   

 َ ي نييَ ي دَ  َ َب زاني بري    ا  يند ييو      ب   زب.
ساا آلنَ  ااَ  دااَ    ا ببرااَ  َسَبانظااَب   يه ناا ا سااَب     
يكيرواااا  ياااا   بساااا كَ تي    بساااا َيَب ي ني زانياااا بري     
 بروكخظ    َ اتَ ا باس     َ   زاني بر  ايو رظ َ. 

 يوااايب ا ن   ناااَ  و زيب ياااَؤ    ي يضاااينَ  اااَ  ي ساااَ بة      
  ياا  ناا    يوك   ينَ برااَ ي  ب رواا ة يااَآل        اا نكَ يَتااَنه 

 ب  ناَ رو   ااَ ب ب   يكَرنااَ ب  َداَ     آلتاايو  َ يه ناا ا   
 بز اا    ااَ بب  ا باساا   زاني بريااَ  ني ناا   دَرااَة      
 ب ااااا  يَ  طَن  اااااَ نهيونيياااااَ    رااااا ن    اااااَ  يَ  طَن  اااااَ     
تَ نَ  ذرنااَ  ن ر نااَ رو  يَ  ساا ني يط تااَ  بساا   آلتاا        

 ييوبَبا بَب.
ياا     نااَ دااَب     آلتااَ ز يو ب ااَ  ااَ يرك   رااَ يو     
سااا ظيَتي  ااا با       بز ااا     ن ياااَباتي   داااَي   يااا      

ا باساااا   زاني برااااَ  ني   يَت ربااااَتي  َدااااَب    ياااا اب     
 با ي بري   تَ نَ   ي    ب س كي ني  َ َ ي  يظ َ   . 
 َ َب اااي زيب ااا ب  يويب  اااَ  و  بايساااني  َ اااَةو  اااَ      

ياااذ      دااا بب ا ياااَآل  زيب ااا ب  اااَِبروط      داااَ    ت ن  ت
  س  سااااااييَ ب دَ ا  ااااااَ     زاني بريااااااَ   (  ب زبروااااااية  
زيب  بر   َ  ب   ا انَ يَ  س ني   دكيا ن  يروي زيب  ب 
دااااااَب  ااااااَ   َساااااا نَ   ااااااَن    بز    ناااااا ا سااااااَب َب ي   
 يوك   يناااااَ ب  ياااااَآل  يَبا باااااَب يِيرواااااو اااااا بب نهيونيياااااَ     

      بفييدنَ ب.  ب ب يوني   زاني بريَ
زيب  ب  آلتَ ز يو ب    ايو اني زاني بري  با   د بروو 
يَ  ب بديوني يا  ساَب ب   َت    َايو رظا ي   ياَ  زاني برياَ      
دَرااااَة يَبا بااااَب يااااَ بؤ  ا ا  دَ   روظاااا  سي ساااايي       
 يو ب َ  ي     نَ   تيوو رَ يوو  َ   آلتَ ز يو انَ ت  داي  

َ نَتَ برااااَ طيت ب    يِيراااا ب   يف يوااااو  بيااااي  ااااَ  َ انَراااا  
 ببيكاا ت  ذراا    اا   ااَ    تااَ ا  ااَ   آلت نااَ دَ   روظاا   ااَ   
 آلت نااَ  َايو رظاا ي   يااَزاني بري دَرااَ يَبا بااَب يَ نااَ       
نَ اني    ذ   اَ  يِيرا بب را ن    بب ايت  دَ   روظا  يايو       
 يَن ناااَ  َ اااَؤ  بييو اااَ دااا    يااا  ازري  َايوواااكَ ت      

 ااا بب  َ براااَ  اااَ   آلت ناااَ اوااا  ياااَن   آلت نااا ا ي دااايري 
 يبَس   َ ايينكي     يَبدَ هيون ني زاني بر ا. 

 
 سةرضاوةكان: 

ا ا  ددملة، ا اار ا ط مل ددفا  2( امحددب رددبرا ارايفددملك ب اوالثددف نيا ط ددمل ل ا     1)
1978 

( امحب ا ثبرا اوبخل اىل علد  اوالثدملك ني اوولاتدملكا ا ،،دملاا اار اود،، ا      2)
 330ا ص 1984

( ا بنيافا ةيملم تملئلا تأةيل ا وملتل  ب اوالثملك نيت،اكز ا لاثيق نياوولاتدملك  3)
كليدف اداا،ا نيةدي   -ربنيل ا لوملنين ا و،ريا ريفدمل ف ت بتدف اىل مملتودف اوصليةد،،ف    

 1990مزء تن تلطلثملك ارمف تملمصلري ب عل  اوالثملك نياوولاتملكا 
،،فا حبددم ت ددبم ان ( ا.زكددي ا ددارارا اراء اددال اعددباا نيتددبر،ب ا  ددا  ا ث دد4)

 31/3/1987-30اولل ى انيل اوولاتملكا ت،كز تاثيق ا ولمي 
( علي امحدب ت،كديا خ،اداا اوالثدملك نيا لاثيدق ب كليدملك ارلمدةا ريفدمل ف         5)

 22ا ص1982ا 2+1ا ع 19اوالثفا تج 
( عددملت، اردد،اةي  ا  يددب،لتيا ا ل ييددملك األب،طددف نيادمبددز  ب اوالثددملك نيت،اكددز 6)

 1982ا 297رغبااا اار ا ،شيبا صاوولاتملكا 
( حممب  لحدي عثدبا  ملارا اعدباا نيتدبر،ب اوالدث  نياخةدملئي اوولاتدملك ب        7)

 175مجبار،ف تة، ا و،ريفا ا  ملة، ا ا.كا ص
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زؤربةةةةةةةةةةةةرا يرنةى رةررووةك ةةةةةةةةةةةةرا وةةةةةةةةةةةةرر نن       
 Growthطرشةةةةةةةةةةةةةةةةةرن germination،لرضةةةةةةةةةةةةةةةةةرورر و    
ة ةةةةةةةة  بةةةةةةةةروكريك     ة ن Metabolismزيند ضةةةةةةةةكاوةروك دو

  سةةةةةةةون   وةةةةةةةرن  بة   ةةةةةةةر لر كيةةةةةةةدرؤ      ةكوةةةةةةةرن لر
)ورلرثة كهكةرا ائررطك ن ر نن ودو  رير( لريك ن ن    سون 
  وةةةةرني   بةةةةرلجكن يرورةةةة ةنى وةةةةكربر  لر ةةةةرنون    سةةةةون   
  ورن ،ضىسواى ضكاون طرشرا ةرنون ن بكشةن برر ةر ن   
ر نن   ثش    برسوة ورسةرربىن ن يةرن ةى رةررووةك ةرا    

دو  ر ،برثة ضةةرنو رن   ةةربىن  يةةك  وةةر  ىن ن  ورلرةكوروريةة
يةةةةةروة كةك  ضر د ةشةةةةةك ريرون  رةرشةةةةةن لرر نن وروةةةةةر و    

ك لرقر كغةروك ن  ة  ر  ورني  ،  بة ور  را  كةةرنونا لريةرو  
طرشةةةةةةةةريدو،بريرثة ن يةةةةةةةةرن ا  ةشةةةةةةةةك را ةة كضةةةةةةةةىن ن    

لرر نن وةةةةدو   روةةةةرني    nutrient disturbanceةةةةةرروون
 يكريك   ن ر ي ةةةةةةة  ا ،ثة ىيرورثشةةةةةةةكنةنن ةكي ةةةةةةةر  بةةةةةةةر  

ةى روك  بريرنر نن وك ربك ي   ضى كر يرطةرر  ةشةك روك ن   
  رورنةى ثكشةك  ضكر سةررو و  بة ور را  وبةرزينن ر ي ة  ا     

ةنن  ةشةك روك   رن%برير ثة ىيرةور ثةة ن   روة   20برر رن بر
ثةةةةر ك بةي وربةةةةرر شةةةةةك   رن ا وةاةةةةةكنا ةرلجىشةةةةك روك ن 

ويرةن يرنةى ك ةرا وةر   ر نن   برزو نةنن ضر دويرةاى  رر
لةةةةةةرةك  يةةةةةةك  شةةةةةةك روك ن يرنر نن وةةةةةةر و  ر ،ثة ىيرةةةةةةور   
يرنمنى ك ةةرا وةةرن ر  ط ي ن لر كن ر وسةةون ن رزا  كنينةةدو    
بة وى لربرشن  كن ر وسون لقروك دو بة وىلرضر د  ر ةوة كةن 
لربرشةةر ةكنوز وك ن بة رةةوك رور ،بةةر ةة شةةة ى ير   منىن ةةر 

وبكشةر  ررمنىن ةرن بةر ةك    لر ر ةون  رةرش ن ر كط ي  ،ن
 ك رلجةةرا لرطرلجةةدو بك ي ةة  ،ثةةكش يرشك ةةدو ن شةةةك   رن ا  
وةاةةةةكنا ،يةةةرشك ن شةةةةك   رن ور بةةةررونر    و ي ةةة  بةةةرن 
ةشةةةةوريرا ةةةةةىور ن  ،لةةةةروكةن ور  ىن ةةةةر  ةةةةرر ةى ة ةةةةك   
لرنب   يةةةرا ورلرةشةةةورور و  يةةةكرا وةةة ون  ،يةةةرنو ثة ىيرةةةور 

ب رر ي نةةةرن  بةةةكرا يرنةى ةةةر بةةةدري   برنر نن وك ةةةر ةةةةكن وى  
 يكسكاةك .
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ناوى توخم
رِيَذةى سةدة  
كيَشى وشك
ناوى توخم 
 

ثةيتى /بةشيَك 
لةمليؤن
 

 150-100 طؤطرد 3,3-2,5 نايرتؤجني

 152-124 يكسن 0,3-0,05 فؤسفؤرِ

 142-120  ر  ر ةز 3-1,25 ثؤتاسيؤم

 30-15 زينك 0,54-0,5 مةطنيسيؤم

 11,9-4  س 2,5-1,1 كاليسيؤم

 1-0,5  رل دينرن  

سرر طرشرن زؤر بةى ن ر ن     رزؤر  روكر  ر  وكر   ور 
ير  لر ط   رتينةك  " ةىور  ن ر نن وةر" ،  ةر ىن ةى ة ةك    
ر ؤلجة كةةةن ط   ةةةن  ريةةةر بةةةر ر نن    ررلةةةر قر ةةةكغن ر نو ةةةد      

،  رر وةرن   ن نضرورر ن  ةكوى قر كغن ثة  ريشنت ن بررط ةن
ةررووةك ر ر نن بدو  لرر ن ودو بر را ن وىرةةر  لرن ةى ر 

 رر  روكري كرن  بة   يرنو   بة وةر  ةرا  كةةرنونا ن سرة      
بةةةى ن زينةةةد  ضةةةكاوةروك ن ر نن   وربر نويةةةدو   روةةةرنةنن  
 ةشةةةك روك ن وةةةر ن ةةةةى ن وةةةرن بةةةىن ا و  لةةةر طرشةةةرا       
س نشةون   روةرنةنن  ةرر  ةشةك ريرون  ةرةرش لرر ن وةةدو      

 رريةةرةن برر ر روةةرا بةةرثة ن  وكر  وكةةةر سةةرر ضةةر ةرةن ن
ةى دا ن  ررا  رةرشةرور لربرر يرن  زؤر ث ىيرور لرسةرر  
يةةةرن ورسةةةك را لةةةرن بةةةىور  و وكر  وةةةر  وةةةر ر ؤلجةةةن ةى ةةةر    
ةررووةروك  ن ط   ةةك  بةر طرشةر ن ر ي ة  ا بةرر  ةرن  ة نةك         

 بزو ن
سةةرربى ةك  ن  ر ةةررن  ك يةةرن  روكرو ةةر وةةر وةةكر   ور ةة     

و ن  رريةةةرةن  ةشةةةك روك  ن ر ي  ةةةرا  وربى ةةةرن يك  لرر ن وةةةد
 ثكروسنت ن ضكر سرر شكر زوبة   :

 نايرتؤجني  -1
يروة كر لرةى ر بنرر  ةةروك ن ةرروون ر نن   ، ضى كر 
لرثة كهكةرا يكني ور ط   روك ن ر نن وةدو برشةدورا   وةك     

ن ث ؤة  ن ير زميروك ن ، ررن  ك  يرنو ةن ة شن ير ةنن
 ”DNA, RNA“نن ة شةر  كنوةةروك      ضةة ورثة كهكةرا   ةرر   

ةةةةةةةرنون   وةةةةةةك    ”chlorophyll“ ز طةةةةةةن ةةةةةةك   ا سةةةةةةرن  
 ورسرر ون ة ين ر ؤل    طة   ي   لر ثة كهكةرا ر نن ودو .

بةةةروىرةن ط   ةةةن  ةةةكيرتؤ   بةةةر ر نن   لةةةرن ةك  ةةةرا    
 ةىور ن  و   ةرينر ر نن :

*  ك دو ن طرشرا برشر سةرنز وك ن "قةر  ط طةر  " ا    
ك  بى ن لق ن طرنر بى ن قةربكر ن ر وزو د ةرن ا   ر ن   ن   زي

بةةةةةةةةةةةرر    ن سةةةةةةةةةةةرنز ن  زيةةةةةةةةةةةك  و   ةةةةةةةةةةةن بكرسةةةةةةةةةةةةور     
 (ا  ر ة  .Biomasزيندن ور)

* زيةةةةك  بةةةةى ن ر ي ةةةة  ا لةةةةق ن طرشةةةةرا ثةةةة  ا  ر ةةةةة    
ور  بة وةةةةر  ةةةةرا زيةةةةك  بةةةةى ن ر ي ةةةة  ا طةةةةىل  ن  رلج ة ضةةةةك       
لر ر ةوروك ةةدو ،  ةةررن  ك زيةةك بى ن ث ؤةةنةةن  ةةرلج  ون لةةر  

 .طرنر بى ن قربكر ا برر ةرنن 
 

* زؤر و   ةةةةةن  ةةةةةكيرتؤ   لةةةةةرن ةكوك ةةةةةرا ورر ي ةةةةة  ا   
 كيرتؤ ةنةةةةةك  ور ةةةةر ،   بة وةةةةرن  ثة  ريك ةةةةد ن  و رني  جةةةةةر     

" ر ؤذ و لربةةرر يةةرن ا  ةةك ن  رنسةة  و   ةةن   15لةةر كن ا "
ث ؤة     و  لر و ر ني  جر و ن   ضر  يكر ةرةن سةىر بةى  ن    

 ثة  ريشونن ةر كةر    و  .
هؤكارانةى وادةكات رِيَذةى نايرتؤجني لةخاكدا كةم بيَتةوة ئةو 

 دا :ديكةلة ضاو تومخةكانى 
شرر  رنا ضةةنروك ن ةةك  بةر را يةكن ي  ا زؤر ن       -

يةةك  برلة ز ةةةر بةةةكرو  بةةةكرين لةةرن ز نيك ةةةر و ، ور  بنةةةر  ةةةرا   
شرر  رن ا ر نا سرر ن ا ةك  ورر ي   يةرون زؤر  ةك   ا   

  كيرتؤ ةنن ةة دوير .
ريرشك ن بروكر ة نك ن  كيرتؤ   لراير  يرن ننر   ل -

زينةةةد  ن رو ةةةرا وةةةر برر ي   يةةةرون زؤر  ةةةك   ا  ةةةكيرتؤ      
   برسنت لرزيند  ضكاوةروك ةك دو.

بةةةةةروكر  ة نةةةةةك ن  ةةةةةكيرتؤ   بةةةةةرب  ي كن زؤر لرايةةةةةر   -
 ر ن وروك رن  .

بر ةةةةرلجن بةةةةى ن  ةةةةكيرتؤ   ، وةةةةر ير ةةةةرش بةةةةرزؤرا       -
كروك دو ر نن   و  بر را بررز بى رن ا لر كنضرطرر ى ننش

ث ةةةرا طةةةرر ن ن  وبةةةرزينن ر و  ا شةةةة وةةةر ثة ىيرةةةور بةةةر       
 ةىو رن ا  كيرتؤ  .

بى رن ا  كيرتؤ   بةر را  ةشةونن    ن ر كر ويك ر د -
يك ر ةك   بة   لر ة ىو  ضةنروك ن وك زووك ن ةرر و ير ةرش  
بةةةةرنوةك اةزيكنيروةةةةرا بةةةةررزو   ن طةةةةرر  وك ن  ةةةةكيرتؤ   
  طريةةةر ة   وةةةر برشةةةة ىوزي كن زؤر  ة ةةةىوش    ىلجة ةةة  بةةةر     

   ينةك  لراير  ر ن وروك رن  .
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ر ي   يةةرون طىشةةكن   يةة برشةةة ى يرون س نشةةون   ةىو  
بةةةةةر ةةةةةك  ب رر ي ن ي وةةةةةرن  برمنى ةةةةر لرر ي  ةةةةةرا     ةةةةكيرتؤ   

 رلجى شك د  ن شة ى رن ا  ك    ير دو ةروك  " ر نن وةن ن  
رين ورر ي  يةةةرون زؤر  ةةةكيرتؤ ةنن يةةةكذ لجن " يةةةك  بةةةكرو  بةةةك

بر ةةرلجن بةةىن   طرر ي نة وةةرن  بةةر ةةةك  يةةك  لرر ي  ةةرا بةةرورتيكا 
وربرشةةةةةة ى ا سةةةةةى     ”Azotobactev“ ةةةةةكيرتؤ   وةةةةة     

 طرر ون  لرةكودو   ذا .
 لرذين ضرس ك د ن  كيرتؤ  ربكي

 ةكك ةز ةةةةةةر ضرسةةةةةة ك د ن  ةةةةةةكيرتؤ   بةةةةةةر را نر      
ةةةةةةةةىور ن  و وةةةةةةةىر    ةةةةةةةرازيند ن ر وك ةةةةةةةرن  لةةةةةةةرن ةك 

 :  و بة ورن 
* ثةةةةكش يةةةةةرن ا ر  طةةةةةن ر ن وروةةةةةر ةىشةةةةةن بةةةةةرورتيكا  

  بة ةةةة  ، يةةةةرن برورتيكيةةةةر   سةةةة   ”Rizobiumر ويزؤبةةةةةرن "
  وةةك  بةةر ضةةى ر ذنر ن ا لرر ي  ةةرا  ىلىلةةروك ن ر  طةةرن  ،    

 ثكشك  لر ةك روك ن يرن  ىن لىا ر و  ة      بة   .
بر  زنيةةةةةةةر  * يةةةةةةرن برورتيكيةةةةةةةر ةةةةةةةةرا   نر     و   

“thread”  طرشر   وك   رةك يرطكةر شك روك ن ةىي ك جن ر  ط
،  نوا ير ةةةةر برورتيكوةةةةر لرر ي  ةةةةرا يةةةةرن   زن  بكريكةةةةرن       

    ىلجة    رةك   طكةر ةك روك ن ةىي ك جن   ر ن ا ر  ط .
* لةةرن ةكلجةةر و   سةة    وةةك  بر رنسةة  و   ةةن طةة         

را وريةةرن ن زؤر بةةى ن يةةرن ةك ك ةة  ”root node“وةةك ن ر  ط 
بر  ي برةكرتيكيريك  لر ةرط ةى  لرن بكر  و برورتيكور   طرر 

" وةةةر قربكر وةةةرا ضةةة   ةةةكر لةةةر     Bacteriod – "برورتيريةةةد
قربكر ا برورتيك بنرر  ةةرور طرنر ة   ،  كنوك  لرطرل  ثة ةك  
 ةةةةكةنن برورتيريةةةةد  و ر ذي اةةةةن يةةةةر زمين  ةةةةكيرتؤ  ةنةةةةريز      

“Nitrogenase”   رو  ورا ن يةةةةةةةةرن ير زميك ةةةةةةةةرا وةةةةةةةةر لةةةةةةةة
 . ضرس ك د ن  كيرتؤ ةندو ثة ىيرنت ،  رنس    بن

 
ور ر ويزؤبةر ن ضكاون ثةة   ” Bacteriod“* برورتيريد  

  نة ي     نر     ري   برثرر  ير  لر كن ةك روك ن ر  طةدو  
نيةةرن ثرر  يةةرش وةةر رتؤلجن  ةةكةى ضةةرا  ةةك    برشةةدور وك   
 لةةةةةرو  ورا ضرسةةةةة ك د ن  كيرتؤ ةنةةةةةدو   وةةةةةك  ، سةةةةةىر ا  

يك ةةةك     و ي ةةة  بةةةرن  ك  و ةةةرا     ”TCA“وةةةكربر ن سةةةةك ن  
وربةةةةر را وةةةة  ورا ر ؤشةةةةنر ثة كهكةنةةةةرن  برر ةةةةرن  ي ةةةةن ،      

 رنسةةةةةة    بة ةةةةةة  ورثة ىيرةةةةةةور بةةةةةةر   ”NADH“لريكوك ةةةةةةدو 
) ثة شةةةىوزيكررن سررضةةةكن ا   ”Ferredoxin“ا ريدؤورةةة  

 Respiratory“يرلكرتؤ ةةةةروك  ( ن زشةةة  ا  ر كسةةةر و   

chain”  ور و .لر كن ثرر  
بةر وب    ”Respiratory chain“* زشة  ا  ر كسةر و     

بةر ر ذي اةروك ن    ”ATP“و   ن يةر ينر سةةنن سةة ارسة كةن     
ن   ”Nitrogenase“يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر زمين  كيرتؤ ةنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةريز 

يةةةةةةةةك  انياةةةةةةةةر  ؤورةةةةةةةة      ”Ferredoxin“ا ريدؤورةةةةةةةة 
 رلجد سةةةةوة   بةةةةر وب  و   ةةةةن يرلكرتؤ ةةةةروك  بةةةةر ر ذي اةةةةر       

 ير زميةروك  
ورلةر نن  Nitrogenase“ان ير زمين  كيرتؤ ةنريز *ر ذي 

يكنيضورا يكلجرز لر ثة  ؤة  ثة ةك  ي ة  وةر يروةر ةك  يكسةن ن       
  ط ي وةةةر ةةةرن  نن  ةةةةك  يةةةر    1بةةر  9 ةةرلةةؤن برر ي ةةة  ا  

طرر ي ةةر يكسةةن بةةر طةةرر ا ث ؤةةنةةرن  ، يكني وةةرا ث ؤةةنةةن    
 Nitrogen“يروةةةةةرن يةةةةةر زمين لة كةةةةةرر ن ا  ةةةةةكيرتؤ    

redactas    ا ةة دويةةةةةةر لةةةةةةرر ذي ان يةةةةةةر زمين  كيرتؤ ةنةةةةةةدو
   سوربرر   بة   .  NH3بر    N2لة ك   رن  

N2+6e+6H                             2NH3                  
*  ررضةةةةن ا  ؤزوةةةةةر  رلجد سةةةةوة   بةةةةر وب  و   ةةةةن    
يرلكرتؤ  بر يرن يكني ور ث ؤةةنةرا ور يكسنن ةة دوير ثكشك  

 ر نن 9يرلكرتؤ  بةر يةرن يكني وريةرا وةر       لرطىوسونراى ا
يكسةةن ن  رلةةيةةرن ا ةة دويةةر لةةر ر ذي اةةر ير زيكةروريةةدو يةةرن    

 ريةةةر،  ”ATP“طىوسةةةونرن ا يرلكرتؤ ك ةةةرش ثة ىيرةةةون بةةةر   
ن ارسة ررا  كير ةدو ن    ”ADP“لرثكش  كن ير    طرر ا  بةى   

ثة ىيرةةةةةور بةةةةةر وةةةةة  ورا  ATP 30ةةةةةةك  15ير ةةةةةرش بةةةةة  ا 
 رر  لر  كيرتؤ   لة ك   رن ا ير  ط

* يرن يك ر ةكيرا ورلر يرشك ن لة ك   رن ا  كيرتؤ   
  سةةةةةةةةةةةةةةةة   ”Nitrogenase“لةةةةةةةةةةةةةةةةرر ذي ان يةةةةةةةةةةةةةةةةر زمين 

ورنةى بةةةةرر لجك  بة   لربرورتير  وةةةةرن  بةةةةر ةك ةةةةرةىي كك ن  
ر نن   لرثكشةةةةةةةةدو  رنسةةةةةةةة  و   ةةةةةةةةن ة شةةةةةةةةرير ةنةروك  
بةةروكر   ة ن ي   بةةر را ضةةر د يةةر زمية كن ةكي رةةةرن  ،يةةرن    

شةةةك رش  ةةةرطرر ي ن برث  ؤةةنةةةروك  لةةةر كن لةةةر كن ةك ةةةرا    ة 
 ر ن وروك دو.

 -سةرضاوةكانى ثةينى نايرتؤجينى:
 (OrganicMaterial مادةى ئةندامى-يةكةم:

ثةةةةةةةةرينن ير ةةةةةةةةدو ن بةةةةةةةةر ةكنوزا سررضةةةةةةةةكن وك ةرن  
بريروا  رسررضةةةةةكن  ط   ةةةةةروك ن  ةةةةةكيرتؤ     ذ ة  ي ةةةةة     

ررووةةةةةروك  لرطرلجئرن شةةةةدو ورذ كر يةةةةرون زؤر لرةى ةةةةر ة 
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لةةةةرةر  ط ي   بةةةةرلجكن بةةةةرب  ا وةةةةر رت لةةةةر كيرتؤ   ثةةةةرينن    
 ير دو ن   و ي   برضر د  رر ن 

(ب يوةةةةةةةةر animal sterilizer)ثةةةةةةةرينن يةةةةةةةكذ لجن-1
 ةةةةةةةةةةك ت ر    بة ةةةةةةةةةة  يةةةةةةةةةةك    لرلرثكشرر ؤا يكذ لجك  

ش ،شة ى ا ب جكن بىن رن ا لرز نيرور و ر ؤذو ر  و ي   يةك   
ز نيروةةر و يةةكةى    ة ي وةةر  بريةةرو كر  ةةر ىنا   و ي ةة  بر 

ذي ةةةةة  ةكوةةةةةرن  بريرشك ةةةةةدو ن شةةةةةة ى رن ا  ةةةةةك  ةةةةةرنوين   
ورو   ةةةةرن ا لرس نشةةةةودو بر ربرسةةةةون   برسةةةةرريدون يةةةةك  

شة ى رن ا ثكشك    و ي ور بن ر ن وروك   ررضن ثكشرر ؤا 
ش ةشر لرطر كن وك دو  و    ي   ةكثكش شة ى رن ا ثكشك  

 بروكر   ة ن ي   
ثكمشةةةكن ا يةةةرن   plant sterilizerر ن وةةةنثةةةرينن -2

ر ن وك ر  ط ي وةةةةرن  ورلرسةةةةرر ز نيةةةةدو بر ا ةةةةد  ة نن ن      
طةةةةرلجكا ن ريةةةةى نرن وةةةةن  ة اةةةةكنن ر  طةةةةن ثكق ر ر ةةةةةروك      
لربكشرتين  ررا يرن ر ن وك ر  وةر بر ربرسةون سررضةكن ا    
 كيرتؤ   سى يك  لة ى ر  ط ي ة  بةر  ةرا زنن ننشةك بةى       

 كر يةر  ذ ن   ةر رن  ةك بةى ن    نيك  بى ن ر ي   يرون ورن لر ل
وةةةةةةن  زؤر لربةةةةةةرورتيك ا ضةةةةةةر سةةةةةةكثند  ةةةةةةن  ةةةةةةكيرتؤ        

ر ينن رنن ون  ضك  ثا  يكرلرر وروك اةد و، لربك شروك ن 
و   ةةةن ةرسةةة جرةا ةزيكنا  ةرلروريةةةرن  برشةةةا ىن رن ا 

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك ررنن وةروك  ن 
  ر ةةةةةةةةةةةةةةى ن يةةةةةةةةةةةةةةر ر ةك   
وررؤلة َِكن بكشن لر كنب   ن 
وررن وك ن  رةرشن رنن   

ة ةةة  برةكي رةاكةةةر رننا   ب
 طر ةنن ر نن  .  

ثكشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرر ؤا -3
 Human ةةةةةةةةةةةةة ؤ )

waste برطشةةةون ثكشةةةرر ؤا)
 ةةةةةةةةةةةةةةةة ؤ    ط ي وةةةةةةةةةةةةةةةةرن   
برشةةةةةةة ى يرون نشةةةةةةكك ون  

،ورر ي   يةةةةةةةةرون زؤر لةةةةةةةةر ك  ا ير ةةةةةةةةدو اى  كير ةةةةةةةةدو ن    
ةة دوير،لرطةةةةرل  زيةةةةك بىن ن ذ ةةةةكر ا  و ةشةةةةوىو دو ر ي ةةةة  ا    

ثةرةكررا   ثكشرر ؤ زيك   وةك  ورسررضةكن يرون ة سةنكون   
ذين رير،بريةةةر لرايةةةر  نلجكةةةةر ثة شةةةكرنةى وك رن  بربكشةةةن     

ن ضةةةةةر د كري ك ث ةةةةةرا طةةةةةرر ن بةةةةةررز     ضكر سةةةةةرر  و ي  

  و ي ورن  بر لر كنب   ن  روةكر   رةرشةررر وك  لر كنيةدو    
،ثكشةةةك  برةةةةرونةكة كن ةة ةةة و شةةةةد و ي ورن ن يكن ورشةةةن     
بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرو  ور  

 ،ثكشةك  بةروكرا   (لة  ةك  و ي ورنEvaporationبر رلجا ىن )
   ة ةةةةةةةةةةةةةةنن لر ورسةةةةةةةةةةةةةةوك روك دو يةةةةةةةةةةةةةةك  لرلةةةةةةةةةةةةةةرن ر طك   
س نشوةروك دو،ةريرطرر بربا ضكر سررو    بةروكربهة ن ي    
يةةةةةرنو   بة وةةةةةر را ورلجروةةةةةربىن ن زؤرلةةةةةر ك   ذ    وةةةةةك     
،لرسةةةةةةررر نا ةةةةةةةك ، ر ا  رطرشةةةةةةرا ر ن     طةةةةةة    ةةةةةةةة   
ر ي  كيةةةةروةن  ةةةةةر برضةةةةكو   ن  ، رطةةةةرر بةةةةرر و كلجةنن ر نا   

  ا ةكورور ربة   .سرر ن
(يروة كةةةةر لرسررضةةةةكن ط   روك ن  Sewageيةةةةكن ر ؤ)-4

 ةةةةةةةةةك   ا  كيرتؤ ةنىزؤرينةةةةةةةةةرا ةى رةررووةةةةةةةةةةروك ن   
،يةةرنين لربةةرربىن ن ر ي   يةةرون زؤر لةةر ك  ا ير ةةدو ن       

شةةا ى ن  نشةةانربى ن  ةةكيةةدو ،يكن ر ؤوةةك  بريةةكن و ن زؤر  
ي ة  ا  لر ز نيروشةوىوكلجةروك  سةى يك  لة ى ر  ط ي ة  ت برر    

يةةةةةةةةرنيكن ا ورةة ادويةةةةةةةةرن يةةةةةةةةك  يرن ك  برسةةةةةةةةىن و را    
ورلرةرا  ةىن ، يرةةةك  بةةةروكر ة نك ن يكن ر ؤوةةةك    بة ةةة  
ثكشةةك  ورا ثكلجةةكنةن بك ي  ،بةةروكر ة نك ن برر ي   يةةرون زؤر  

ةك نبرشةةةة ىوزي كن  ك رنسةةة  ن   لةةةرنلجكةن ية اةةةر و ور ةةةةرلج    
   وةةةك  زيةةةك ن لة د ورني وةةةرن  لرنو ةةةر ورلجروةةةربىن ن  ك  ذ 

لرسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرر ر ننا ز نا 
ور  بة وةةةةةةةةةةةر را ر ي  ةةةةةةةةةةة ا 
لرطرشرا ةرنونا ر نن   يك  
وربىن ةةةةةةةةةرن ا ر ي   يةةةةةةةةةرون 
بررضةةةكنا ةةةةى ن سةةةر يرن   
شةةةةةةةةةةةةةةةىي نرنورا ةةةةةةةةةةةةةةةة و  
بر ة د  ة  جة   ررن  ك يرطرر 
با ضكر سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةررو    
بةةةةةةةةةةةروكربهة ن ي     بة وةةةةةةةةةةةر  
سررضةةةةةةةةةةةةةكن يرون وةةةةةةةةةةةةةكرو  
برب جكنو   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرن ا زؤر 

 ؤ . ور بر   ي رةرشن  رة س
 (Chemical fertilizerثةينى كيمياوى)-دووةم:

ري    ثريناكك زوادرنسةةةة  وةةةة ون  برشةةةةة ى ير    ري   ةةةة  
برسرر ةرلرور و يةك  بةر را برشةر  رنوياكك ةرن     ري ة       
بةةرر ن   برري   يةةرون بةةررز  ةةكيرتؤ ةنن ةة دويةةر ن    ثةةرينن  
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 رنسةةةةةة  وةةةةةة ونا يرريةةةةةةك  ةةةةةةررن  ك ري   يةةةةةةرون  وةةةةةةرن      
 ةرن ن  ةرتوةةةن يةةر ر ةرن ، ري   يةةروةن يةةر ر طىط   ييتلةةر

لرثةةةةةةةةرينن يكني وةةةةةةةةر  ةةةةةةةةررن  ك طةةةةةةةة ون ا  ةةةةةةةةكيرتؤ   )                          
Nitogen solution                 لةةةةةرزؤر ينةةةةةرا ناةةةةةةر   )

ثة شكرنةى وك دو بروكر    ة ن ي   يةك  رشةك د ن  ةكيرتؤ       
( سةن   15ةة 10ك زا بةر را يةك ة  ا ةكي رةةرن  )   طة برشة ى ا 

رن    بة ةة  يةةك  برشةةة ى اكى    كولرسةةرررننا سةةرر ن ار 
ةكرو  يةةةةةةر    و ي ةةةةةة  ورير ةةةةةةرش برري  كيةةةةةةرون يةةةةةةكبىرا  

   ذ ة   ي   
 نيشانة كانى كةمى نايرتؤجني لةرووةكدا 

يروةةر    ةشةةك را وةةر ن  ةةكيرتؤ   لرسةةرر طةةرا وك ن      
ةىور ن ا رنن ودو   ر  ورني   يرنين برز ر   رل  ررو ن 

ك ن   بة ةةةة   بةةةةراجن طةةةةراجوك ن سرر ن ا رسةةةةرنزا    طةةةةرا و
   ة نة وةةةرن  .بر را ىوسةةةونرن ا   ةةةكيرتؤ   لرطةةةراج ثةةة    
بى وك ن ةىور ن   بر طرشرا طراجوك ن سرر ن   ةةر يرطةرر   
ور انكيرتؤ     كر  سةرر  ةرو و  ن  ري ة  ا وةة شةك .يةرنو      

وةر     بة  ور  را وىرةر بك اجياى ز ر  بى ن ةةرنونا  ر ةور 
.ن لةر نن   mv]m’vdQj,يك  ر   ة كةن سةرنزا  ري ةر نز ر     

لرثروك دو زيكة  ةة  ةنن ور ن لق ن ثر  ن وىرةن بكاج ،انوز 
بةةىن ن طةةراج وك    و ي ةة  ن  ةةرر ن ر   ةةن رنن وةةر ورشةةر     

 ز ر    بة    بة   ر لر لة ىورا  طراجوك  
وةةةةر برسةةةةرنزا    ة نة وةةةةرن ا لةةةةر وةةةةكةن ةةةةةرنون وةةةةرن     

ا  ةةى ن  ةكيرتؤ   لررنن وةدو برةةرنونا ر   ةن      بىن رن 
    firingن   سةةةىةة ن  )              ي طةةةراوك   ز ر    جد طةةةرر 

       ) 
( ن ر  طةة    . 7لىةكةةرا طراجور ةةروك  شةةة ى ا ذ ةةكر  )   

وةةةةر ن  ةةةةكيرتؤ   لةةةةرثةك ز و   بة وةةةةر  ةةةةرا  ةةةةرلج زروك ن     
ور ةروك  ،  طراجوك اى  سةس بىن اةى سة ن  رلج ةررو ن طراج   

بر اجن  طر شرا طراجوك ن سرر ن ا وىر   ن قى    ن سنت   
، يةةة وربةةةر شةةةة ى ير   وةةةر   ر ن يةةةك  ننشةةةك   رلجد طةةةر ر    

 ةةررن  ك   بة وةةر  ةةرا  طةة ا   طةة ا  بةةىن ن  بةةرر  برةكي ةةرةن  
ور يرن    بة ور  را ة و  بىن   ن  وبرزو دا  ة  ةةن    يبك 

كيرتؤ    لر سرر  ةر يةك  يكبىرا  براجن وك ري ر را  ور ن  
(   بة وةةةةةر  ةةةةةرا  طةةةةةررينن     cucumberر  )                  

ر   ةةن سةة ن شةةون  بةةر سةةرنزي كن  ةةرلج زروكن ،سةةرر  روا       
يةةةةرن ش  طرشةةةةرا قر  وةةةةرا برشةةةةة ى يرون لىلةةةةرون  ر     

  بة ة  ن بةرر  وةر شةن طة ا  طة ا    بة ة   ، بةر ةكي ةرةن بةر           
 ر ةوةةن   ةةةى    بة وةةر   شةةن اا طىلجةةر وريةةرن   ،ن لرسةةرر    

 را ز ر   رلج ةر رو ةن طةراوك  ،بضةىون قةر بكر يةك  ، سةىر        
 ور ثة  ةةرقك ل  ن    ر رلج ررو ن ةرو جن برر ورا  ، براجن لرسر 

سةةة ى طةةراجوك ةك  سةةىنر  رلجةةد  طةةرري ن ن  ر   اةةد  كر وك ن 
رننا ةةةىور ن ا طةةراجوك ن يررةةةرنو ن   ر   وةةرن  ،يةةك      

 ثة ن ةرنون ثة  ريشونن .  ن رينن برر  وريك 
برطشون  ور ن  كيرتؤ   ،  بة وةر  ةرا  وىرةةر بةكاجين      
 ر ةوةةر وةةر ن  ز ر   رلج ةةررو ن طةةراجوك ن ن سةةةس بةةىن  ن    
وةةر ن لةةق ثةةر   ن بضةةىون  قةةربكر ا طةةراجن طةةررو ن ر   ةةن     

سةةة ن شةةةون  بةةةررن  سةةةرر  روا   رنسةةة  بةةةى ن  ثةةةر لجةةةر )             
spot   ا   و  رني  جر .( لر سرر  طراج 
 Excesses ofكاريطةرى  زيااد باوونى ناايرتؤجني               

Nitrogen                                                        ) 
ةةة وةةكر   وكةةةر سةةرر طرشةةر ا قةةر ن طةةر اج ن   ةةررن  ك      1

بةةررين  ، بةةر شةةة ى ير   وةةروك ةةةن  طةةىل    ر وةة      نو       
ن   ر طى شكن  ن  ر   دو طى لجر وةك       ةك  ، نوةر  وكةة ك

ثشةةةةكىي     ن    وةةةةكةن    سةةةة  ثة ك   ةةةةن طةةةةرر ك ، وةةةةر     
وكر  وكةر سررثةوك د  ، يرنين  بةر  ةرا  شةرور  بةىن ن      
   كةةةةر  راجلجةةةةرن  ة  كةةةةر و  لةةةةر طىلجةةةةدو .  ةةةةررن  ك  زؤرا      
 كيرتؤ    ري      بة    لرثة  ر يشونن  برر  بكن ر نويةر لةر   

بةةىن ن  ري ةة  ا  ةةكيرتؤ   لةةر رنن وةةدو    بة وةةر       وةةكةن زؤر
 ةةرا بةةررز بىن ةةرن ا  رو  ا  رر ةةر ن   ةةة لةة   لةةر شةةك ر  
وةةك ن  رنن وةةدو  وةةر ير ةةرش   بة وةةر  ةةر ا ةة كةةدو ن  ةةك     

ةةةروك   ن  ةةر طةةر يشةةونةك  بةةرن شةةري نك را وةةر    يووكربر ةدر
 ةررن  ك   وبةرش بةىن ن    ل ثة ىيروةك   ثا ن  رير  ن   طةى 

وك    كيكسةةةةةكين   بة ةةةةة   ن ير ةةةةةرش   بة وةةةةةر  ةةةةةرا ةك ةةةةةر
 لربكرب   ن برر ورا .

و برةكي ةةرةن كوةةدةةةزيك  بةةىن ن ري ةة  ا  ةةكيرتؤ    لةةر ة 2
ك  (ةةةة  PHيةةةر ر ةرن   بة وةةةر  ةةةرا طةةةررو ن )     طةةةىط  وةي

برر ن ة شةرةن  ور   بة ور  ةرا ةىو ةرن ا زؤربةرا ةى ةر     
 ة كن زؤربةر  قىرسر ذ    وناةر وك ن  ن   اك اةر    وةر زيةك   

رنن     طريةةر ة    لةةر يكوك ةةدو   بة وةةر  ةةرا  ن سةةوك د ن      
 طرشرن  وبرش بىن ن ةك روك  لررنن ودو ..

ةزيك بىن ن ري ة  ا  كيكسةكين لةر كيرتؤ    لررنن وةدو     3
  بة وةةةر  ةةةرا زيةةةك بىن ن  ري  ا ررو  بةةةر  را  ةك ةةةروك      
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لرور رلجةةرا سةةرنزا  رنن وةةدو  ن زؤر بىن ائةةكنط ن ةةةر ك     
ن ن  يةةىورا ةك ةةر ن ثةةةرر  ا ثةةني ز ةةك ،بر ةةةرش رنن        بةةى 

بةةةةررط ا بةةةةر  ةةةةرةر شةةةةةر وةةةةك ن   ك ة نة ةةةة  وةةةةر بةةةةر  ةةةةرا  
 شرةرر وك رن  ةرشن    بة    ررن  ك يرنةك ك ر بررطرا 
ث رطةةرر ن بةةررز يةةك  سةةرر ك   ةةكط    يك قةةر ا طةةر   ن  ةةر    

ا  رلج  ةنن  طىلجر وك ةك  لر   س        ، لة كر لجةنر  كةىو
وةةك     ريةةك  ةرةةوى   وةةر زيةةك    ةةكيرتؤ   لةةر رنن وةةدو      ن 

  بة ور را ةىش بةىن   قةر ا ز رو   ةر  رةرشةن طةر ةنن      
 (Black rotر  ش)
ةةةةةةزيك    ةةةةةكيرتؤ   وكر  وكةةةةةةر سةةةةةررطرنر  بةةةةةىن ن   4

ضرن  ررا شر و   لرطرل   و برزينن  ري   ياشةر وة ن ث ةرا    
ن  رز لةر  ثكوةرةن يرن شرو   ، ررن  ك زيةك  بةىن ن  ري ة  ي   

 ثرةكةر .
ةزيك  بىن انكيرتؤ      بة ور  را وربى رن انةرتو  5

لةةةر شةةةك روك ن  رنن وةةةدو  ير ةةةرش    بة وةةةر  ةةةرا   رنسةةة  
لرنورسةةك را  وةةر برر وةةرا      وة شةةرا ةر درنسةةيت  و   ةةن

،بةةةر منى ةةةر  يةةةر طةةةرر يةةةكذ ل  يةةةك    ؤاة ةةةك  يةةةرن         ةةةةر   
ةر  ةةةةر ةىور  ك ةةةر تةةةةىو  وةةةةر  ةرتوةةةةةن ةة دويةةةةر ةىنشةةةةن   

 رارسةةن  ن وةةرن بىن ةةرن ا يرورةة    لةةر ةىي نةةدو   بةةي  ن    
 ررن  ك  ةرتو    بة ور را لر بكرب    ن ور ن ري ة  ا شة    

 ذ   ونا ىن ن  نكل  بر ةرتو  .  لريكذ  اج ر و سرر رو
يةةةةةرن  ةةةةةر ةةةةةةر شةةةةةةةك را وةةةةةر ةىنشةةةةةن رنن     بةةةةةن    

 لريرشك ن  ور ن ةى ن  كيرتؤ   . 
 Yello berry of weatطر   ةز ر   رلج ررو ن1

ن ن زؤربةةةةةرا  ىةةةةةةةكرو  بةةةةةرزؤرا لروىر سةةةةةوك دو بةةةةةنيج
 بر  سوةرن     كلجة نن.

 Sall berry in cereated و رني  جرثىوك رن ا -2
ةىشن طر  ن ر   بة ة  وربرر ي   يةرون بةكش ضةر ةرةن     

 برر ر رورا  و  برزي نة  
 Double Bulbs ننسرلكر-3

ةةةةةةةةةةر ة يداةروك  ن ور يروة كةةةةةةةةةر لر رةرشةةةةةةةةةةربر كن
 . ةروك  لرر نن ودورةرلرذيا

 Thick necksيرسوىربى -4
 Vفؤسفؤ

يروة كةةةر لةةةرط   رتين يرنةى رةررووةك ةةةرا وةةةرر نن     
 برر ي   يرون زؤر ثة ىيرون ثا د بة  

 
 

 لةطرنطيةكانى فؤسفؤر
ن ث ؤةةنروك ةةدو  ريةةر  لرثة كهكةةةرا ة شةةرير ةنةروك -1

 رر لرةرن و لربرريرن طرشةرا  ، كيو  ورطرشة نريرون ارسة 
ثشةةة    برسوة ورسةةةرر بةةةىن ن ارسةةة رر   seedlingوررثرلةةةر

سةةةةةةةر ك ديك   1999( لرسةةةةةةةكلجنBoll&Baker،)لرةكوةةةةةةةدو
ورثريون  ارس ك  لرةرن و   بة ور را وربىن رن ا  ةك  ا  

 . برسى ن  ري  بىن ن طرلجكسرر ةكيروك ن طر 
ا   بةنة   ذلر ر ىنيك  ط   رت  ارس رر ر ؤلجة كن بكيرلر

لر وبرش ىن ن ةك رن طىوسونرن ا ةرس جرةربر كن اةروك  
 لرر ن ودو.

ارسةة رر ر ؤلجة كةةن طةة  َ   طة   ي ةة  لرورو   ةةرن ا      -2
ننز ن طىوسةةةونرن ا بروكرلة كةةةر سةةةرر ةكاةروك ن وةةة  ورا  

 (Photosynthesisر ؤشنرثة كهكةن)
ارسةة رر ر ؤلجة ةةن   بة ةة  لةةر ر ي كررةةونن  كةىضةةرا       -3
ك  لرةك رن ةر رضكروك ن  كن ةك ر و  ررن  ك ر ؤلجةن   ك   و

سةةةةةةرر ون   بةنة ةةةةةة  لرطىوسةةةةةةونرن ا  ك  ةررووةةةةةةةروك    
 ن طىوسونرن يك  بر شك روك ن لرشن. ن  برر  طكورلرة

لرزؤربىن ةةةةةدو   بةنة ةةةةة  لرر ي  ةةةةةرا    نري كةةةةةن بةةةةةكا-4
 ن بررزبىن ةةرن ا ر ي ةة  ا  رلج ة ضةةك    زيك بىن اةة  كر ا طةةىل

ؤربةةةةىن ن برر ةةةةرن ،بةةةةر ة زو   ن بةةةةررط ا     طةةةةرنر بىن ى ز
ر نن وةةةةةى بة رةةةةةوك روك   ذا يرن رةرشةةةةةةك را ورةىشةةةةةةك  
  بة ةةة   ةةةررن  ك اب   ةةةن يرنزيك ك ةةةرا وةةةرر نن   ةىشةةةن     

   بة   بر را زيك بىن ن ةى ن  كيرتؤ  .
ارس رر  ك ن طرشرا ر  ط    و  ةك نريرون زؤرن  -5

وا ير ك ةةةةرش ا ونو ك   ةةةةن ةىو ةةةةكا  ةةةة ين لرر طدو،سةةةةرر ر   
  بة وةةةر را زيةةةك و   ن ر ي ةةة  ا ثةةة ؤة  لةةةر  بةةةررن ةةةةرن و.   

ربرر ر هة نك ن ةرةور، يرطرر لرطرل   ررن  ك ر ؤألا   بة   ل
ثةةةةرينن  ةةةةكيرتؤ ةنن ةة كةةةةرلج ك ي   برشةةةةة ى يرون طشةةةةون    

ن  ارسة رر   بة وةةر را ضةةكوك   ن ضةةر ةرةن بةةرر وةةربر  ؤ  
يكلةةك ر ي   يةرون    يكذ لجك  برسى  بة ة  ، ةررن   ضةر  وةرةرن    

زؤريةةةةك  لرارسةةةة رر ةة دويرور  بة وةةةةر را زؤربةةةةىن ن شةةةة    
لريكذ لجك ةةةةةدون نبررطةةةةةرط ةنن زيةةةةةكة ا يكذ لجةةةةةك ن بكربةةةةةررن   

 قرلجرنبىن ن  رر ن كلجك .
 تيَكضونةكانى فؤسفؤر و كاريطةرى لةسةر رووةك  
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ةةةةةكرلجربى ن ارسةةةة رر لةةةةر ةكوةةةةدو  لةةةةر يكوةةةةك ن زيةةةةك    1
ةةةةةةكين  ن  ننبةةةةةكر  بىن ةةةةةرن ا بةةةةةروكر ة نك ن  ثةةةةةرينن وةا

اج را وةةر   بة وةةر  ةةرا ذ  ةة ونا بةةىن ن يةةرن ةكوةةر بةةر      كسةة
ارسةةةة رر ، بةةةةراجن ير ديكر  يةةةةر لةةةةر ةةةةةكون  وىر سةةةةوك دو      

 رنن ك و   ضى كر ةكور ورا و رةنر .
ةةةة رشةةةونن ري   يةةةرون  زيةةةك   ن بةةةرر  نون لةةةر ثةةةرينن      2

يةةةةكذ لجن  وةةةةر  بة    ةةةةرا  وبةةةة  و   ةةةةن ري   يةةةةرون زؤر       
س رر بةر يةر ن ةكوةر ،يةر ةن زيةك  لةر طرشةرا  رنن           لرار

  طةةةةر ينة ةةةة   يةةةةر ةن بةةةةرري   ةن  لر ةةةة ينن  يةةةةرن  ةةةةك     
 ةررووةك ر  ور ثة ى يرنت  بررنن   . 

ة ريون  ورن لةر ةةى ن اةر سة رر    بة وةر  ةرا  زيةك         3
بىن ن ةى ن ز ةك  لر طر اج و  ةكرو  يةرا ذ  ة ونا بةىنا    

شرن  زيك بىن ن ارس رر   بة ور  ةرا  طراجور  ، ثرثة ضرنو ر
   رورنةنن  ةشك را ور ن زينك ل رطرلجك و.

بةةىن ن ر ي   يةةرون زؤر ارسةة رر لرطةةرلجك و   بة وةةر را -4
وكرلة ةةةك و   ةةةن يكني وةةةروك ن  ةةةكن طةةةرلجك برةكي ةةةرةن يكسةةةن       

 بر نويدو ز ر  بىن ن طرلجكور.
  روكر وك ن ورور ادوب  و   ن ارس رر لرر ن ودو

سكلجن  وشوىوكلجك    بر رش زؤربةرا ارسة رر ور    ر ىن
بةةروكر   ة ن ي   لرايةةر  ر نن وروك ةةرن  ، ةةررن  ك وةة  ورا     
ضرس ك د  طكرر ؤلجن ةكي رةن  رير،ورو  وري كن وةاةكنيةرن  
ةةكيةةةةةةدو ارسةةةةةة رر   طرري ةةةةةة  بةةةةةةر ارسةةةةةة كةن وكلةرةةةةةةةرن 

 ورسى ي كن زؤرا  ريربرر نن  
3CA+2PO4                                   CA3(PO4)2                

 phosphorus difficiency syndrنيشانةكانى كةمى فؤسفؤر
سرر ةك  ةشةك روك ن وةر ن ارسة رر  لرسةرر طةراج ور ةر        

وةةةك  لةةةر ةةةةىور ن    ر  وةةةرني   وةةةرر   ةك    طرري ةةة  بةةةر    
ن  لر  سة   و  ةن شةة ى ا س نشةون يةك         سرنزي كن ةرخ ،

بر طراجًَ  ةرا  وةك ن رنن    بةر  ةر ك      ،ثكشك     طىوزري ورن  
شةةةةة ى   يرطةةةةرر ر   ةةةةن رننا ةةةةةىور ن ا طةةةةراجوك   طةةةةررو   
بةةةةرر   ن  يررةةةةةرنو ن  ةةةةةرخ ، يةةةةرنو يةةةةرون  لةةةةر  ةشةةةةك ر     
ط   ةةروك ن  وةةر ن  ارسةة ررا ةةةةك   ر وةةرنةى ن  ، ضةةى كر   
يةةةةةةرن ر   ةةةةةةر بةةةةةةر را وكراكر ا رسةةةةةة رر ن   رنسةةةةةة    

  بة وةةةر  ةةةرا      با  رسةةةرر وةةة  ورا  ر كسةةةر و   .ضةةةى كر  
ورلجروةةر بةةىن ن شةةرو  لةةر شةةك روك دو .  بة وةةر  ةةرا  رنسةة   

( ائةةةرر                          anthocyninبةةةىن ن بةةةر ا  )    

ةرنو ن لر سرر طةر اج بةر ةة ةرةن لةر سةرر رننا ةةىور ن ا       
طراجور  .  ررضر د  لرزؤربرا  بكر وك دو   كةىو    بةر  ةرا   

 ررلررنن ودو يكرا بك ي    ر ةك يرن  ةشك ك رن  ور ن ارس
 شةككرا  وةاةكنا بر  رو ي   . 

ور  ن ارس ررسرر روا ورن بىن رن ا طرشةرن ، وىرةةر   
بك اجين  ن ور ن طىل  ن برر   بة ور  ةرا  طة ا  طة ا  بةىن ن      
طةةةراج وةةةك  ن  سةةةةس بىن ةةةةك  رنن ن  ةةةةىور ن  ،  ةةةررن  ك  

ي ك جةةرن وةةر ن    بة وةةر  ةةرا طةةررو ن  ثة كهكةةةرا بةةرر ن   ةر   
 يكنط ةةكيدو برةكي رةن لر ة شر ير ةنةروك دو  

                 (Aminoacide    انوز بةةةىن ن  ور رلجةةةرا )
ر ط  ورنو    وكةر بريكسك ن ةىنشن  يرن  شر ةررو ر بة    
ور  بة ور  را  رةرشن  رنن ور وك دو .  رورنةنن  ثرلجرا 

وةةر ن  ذ ةةكر ا طةةىل  ن  سةةىنر لرسةةرر طةةراجوك ن  و رني  جةةر ن  
 ر  َ ثة  ريشنت لر ةشك ر ط   روك ن  ارس رر  . ررن  ك 
لةةةىنل بةةةىن ن طةةةراجوك ن  ثرةكةةةةر ن ورةنةةةر ةةةةىور ن ا وةةةر      

 طراجور روك  لربرر ور ن ةرا ارس رر لر ثرةكةر
 

 قةرةبوو كردنةوةى كةمى فؤسفؤر 
قرر بىنو   رن ا رسةةةة رر بةةةةر  ةةةةرا  بةةةةر وكر ة نةةةةك ن     

رةةقك  . ةةرر  ةلرةكوةةر وةةر و ن  ةةكرون ا ي     ثةةرينن  س نشةةون 
ضةةةةةر د  ري   يةةةةةرون  وةةةةةر ن ةة دويةةةةةر بةةةةةراجن ةكوةةةةةر سةةةةةرر      
ضكن ار نشون يربر ارس رر  لرطةرل  ير رشةدو  و ارسة رر    

  وب   كو ي     رةك بر و  ورا بر وك زو و    
                                 (meneralization    وةة  ةةةةرر )

   ةةةن ارسةةة رروكةة كن زؤرا ن  ة ىوشةةةن   ةةةربة   .  وبةةة   و
 ةةك  ا  ير ةةدو ن ، وةةر   ي ك  ني ةة   بةةر ةة كشةةكك  ةةد ن   ر ةةد 

ط   ةروةةر يةةك  لرن  ويةةرن   بةةررطة ك  وكر  وةةر   بةةر  نرا    
ةةةى ن  لة ةةك بكةةك   لرطةةرل   روكلةرةةة ر دو ، وةةر  ك  جة ةة   وك  

ارس رر و بر رش  ةى ن ارسة رر    ة نة وةرن  ،  ةررن  ك    
ير دو ةك ةةر   بنر ك ةد ري ك بةةر ضةةكاو   ن  ننر    يةرن  ةةك    

       ) . (   Aspergillus زيند ن ر ا ن    )                    

 Pseudomonas                    ) . (       Pencillium                          
بر ةىو رن ن  ىل  و   رن ا ارس رر  لر يكني وةر   روكر  ور ( و

  Apetiteةرةةر ن سةةك ن  ن يةر ثةرةكي   )                وك   وكل
( بةةر  ةةرا  وكراةةد ر رون ا بكيرلرذيروك ةك ةةرن  ،  ةةررن  ك  
بةةروكر ة نك ن ارسةة رر ن     ةةكرون  ثةةة ن ضةةك د ، ضةةى كر      
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ثة ىيرون بر وكةة ك  ريةر ةةك بةرر  بةرر    ةىي وةرن  يةك  شةن        
 ب ة ورن  .

 ثؤتاسيؤم
وك  لرةى رطةةةةةةةةةةةةةةةرنر  ةكثرةكسةةةةةةةةةةةةةةةةرن بريةةةةةةةةةةةةةةةرو 

(Macroelement اررروون ر نن     ذ ة  ري   ،ور برث را)
سةةةة ةرن  ي ةةة  لرةى رةررووةةةةروك  ،ثة ىيرةةةون ر نن   بةةةر    
ثرةكسةرن زيةكة   ن   لر ننةى روةرا لرثة شةرن  بك ةك      
و   ،يةةةةةةةرن ةى ةةةةةةةر  كضةةةةةةةة ورثة كهكةرا ر نن وةةةةةةةرن  ن     
ةى ةةةةةةةروك ن  ا بةةةةةةةرلجكى ط   ةةةةةةةةرون طةةةةةةةرنر ا  ريةةةةةةةر   

زيند ضةةةةةةةةةكاوةروك ن ر نن   لرطرشةةةةةةةةةرا   لرر ي كررةةةةةةةةةونن
سةةرر ةكيةرن  ةكبررط ةن،برشةةة ى ير  ن   يةةر زمية كن وةةكرو    
يك  ن   وكرويرون يكريةد   ر برزؤربةرا زيند ضةكاوةروك ن    

 ر نن  
 لةطرنطيةكانى ثؤتاسيؤم

ر ؤلجةةةةةةةةةةن   بة ةةةةةةةةةة  لرر ي كررةةةةةةةةةةونن   لجك د ةةةةةةةةةةر     -1 
 ك (ا ةك روك ن ر نن    ةررن  Osmotic Pressureثرسوك )

وةةةةر رتؤلجن  وةرةةةةونى و   ةةةةرن ا    ة ةةةةروك ن سةةةةرررنا     
 (Transpirationطةةرلجك  وك  ،يةةك  ر ي ةة  ا نن  بةةىن ن يةةكنن) 

 ر ي كد ةك  
 يةةىورا ةك ةةروك  بةةر ة ز   وةةك  ،بر ةةرش  بةةررط ا    -2

ر نن   زيةةةك    وةةةك   ذا وةةةرش ن ةةةرنوا  كلربكر، ةةةررن  ك   
 بر ة زو   ن بررط ا ر نن    ذا  رةرشةروك 

ر را وكري ةةةةررا لرسةةةةرر ثةةةةةكر ؤين ةك ةةةةروك   رربةةةة-3
  بة وةةةةةةةر را بةةةةةةةر ة زو   ى ا ونو  ةةةةةةةىن ن ةىو ةةةةةةةكا ر  ط   
بر  ين،يكسةةةةك  و   ةةةةةن ثةةةةةةكر ؤا يةةةةةكن لةةةةةر كن لىنلةةةةةروك ن  

  و (Xylem vessels ور )
ن ا  ةةةةةةةك   ا رةة  وو   ةةةةةةةن وةةةةةةة  ورا طىوسةةةةةةةون  -4

لرطةةرلجكن  بربةةررن طةرنر بىن ن بةةررن بةةر را    ر يوكربر كيةد 
 ةشكسةةور، ررن  ك طةةرنر بىن ى ثة  ريشةةونن   ةةةرز  و   ةةن

ةةةةةرن لةةةةر كن بةةةةرر و، ثرةكسةةةةةرن   بة وةةةةر را طىوسةةةةونرنا    
 كيرتؤ   لرطرلجكن  بر و رني  جراكك  ،سرر روا ضرس ك د ن 
 ةةةةةكيرتؤ   بةةةةةر را ننر   زيند ن ر وك رن ،ن برشةةةةةدورا   
و  ور وةةك ن يرورةةةك    وةةكةى طةةةرر ينن شةةرو  وك  برر ن  ةةةى    

 رر و، رلج  ةنةك  لرب
 ر ة شةةةةةونن زيك ةةةةةروك ن رب وكر  وةةةةةك ثرةكسةةةةةةرن  -5

 زؤربىن ن  كيرتؤ   لرر نن ودو
ثرةكسةةةةةةةةرن يكر ةةةةةةةرةن طةةةةةةةرنر و   ن قةةةةةةةربكر ا     -6

ضةةةةةةرن  د رن زيةةةةةةكة  شةةةةةة ين ةةةةةةة ا   وةةةةةةك   ةةةةةةةررن  ك      
شةةةةةة ينرتو   ن قك ةشةةةةةةن شةةةةةةرو ،ن   ضةةةةةةر  يةةةةةةكننطن     
ة شةةةةةر ر ةروك  زيةةةةةك    وةةةةةك  يرطةةةةةرر سةةةةةن ر ؤذ ثةةةةةة ن      

 بروكر ة ن و، لة ك   رن ا برر
  و    ةةةك ن ضةةةكاوك   ن زيةةةكة  لرشرسةةة  يةةةر زين -7

 لرةك روك ن ر نن ودو
  نيشانةكانى كةمى ثؤتاسيؤم لةسةر رِووةك

 ةشةةك روك اكر ن ثرةكسةةةرن      ةةررن وى ةى ةةروك ن 
سرر ةك لرطرلجك ور روك رن    ر  ورن ،ثكشك    طىوزري وةرن   

يةةةةةةكر  ا بةةةةةةر طةةةةةةرلجك طرشروك ،يةةةةةةرنين بر  روةةةةةةرن  ن   
ز ر بىن ةةةةى ننشةةةةك بىن ةةةةرن ا لة ةةةةىورا   ر ن ا طةةةةرلجكوك  
،ثكشك  طرر و ن برر    ةر قةكن ين، طكري ةررا لرسةرر ةر كةةر      
  بة وةةةر را ننشةةةك ىن رن ا قر  وةةةرياى بضةةةىنون بةةةررن    
ر ق ىن ةةةةرن ا ةةةةةىي ك جن برر وةةةةرا ، ةةةةررن  ك   بة وةةةةر را   
ثىنوك رن ا بةررا ثكق ر،وةرن بىن ةرن ا  ةك  ا ز يوةن لةرن       
بررو ةةةرا وةةةر ز يةةة  ر ي   يةةةرون يةةةك  ثة ةةةك    ة ةةةنن ،وةةةر ن      
ثرةكسةةةةةةرن   بة وةةةةةر را ور  ىن ةةةةةرن ا ر ي ةةةةة  ا ثةةةةة  ؤة    
لربرر و،ضةةةةةى كر ثرةكسةةةةةةرن وكري ةةةةةررا   بة ةةةةة  لرسةةةةةرر     
زيةةةةك بىن ن ر ي ةةةة  ا  ةةةةكيرتؤ   لرر نن ودو،يرنر نن وك ةةةةرا  

ة ةةةةةد ب  ي   ةىشةةةةةن  وربر كن يةةةةةرون زؤر ثرةكسةةةةةةرن يةةةةةك  ل  
وىرةربكلجكياى بضىن  بىن رن ا طرلجكن انوزبةىن ن بةررط اى   
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سةرةةة ىن ى ثكشةةةك  ننشةةةك   بن،نوضةةةكورت  ةكوةةةر ر ي  ةةةك بةةةر  
 يةةةةةكريك   ن ثرةكسةةةةةةرن ةةةةةةر هك ضةةةةةكن ر ي ن   روةةةةةرنةنن     
 ةشةةةةةك روك ن  ةةةةةربة   بةةةةةرلجكى ثة ىيرةةةةةور ثشو  رسةةةةةرتي ور     

كنةنن سررشةك   رن ا وةاةةكنا بةر ةرلجروةرن ثكشةك  ثشة     
ةكي ر  بةر شةك روك ن ر نن    ةشةك روك ن وةر ن ثرةكسةةرن      
بةةرزؤرا لرسةةرر ر نن وةةن طةةر  ن ةةر   ر  وةةرني      ةةكرا     
 طرلجكوك ن ر    اررنزي كن شةن كن ن ر  ط   طرلجك بكريكةروك 

ن بةةةةةةرر    ن ينى ثكشةةةةةةك    طةةةةةةرر ي ةةةةةةةك  ز ر   رلجد طةةةةةةرر  
ةكرن قكن ياش  بكنن،  ررن  ك   بة ور را ننشك ىن ن لى

 لة ىور وك ن طرلجكن ثكشك  ثىنوك رن ا برر ورا
 مدابني كردنى ثؤتاسيؤ

لرز نيةةةةةر ننشةةةةةك يةةةةةك   ةاضةةةةةر ننشةةةةةكروك دو ر ي ةةةةة  ا  
 كوروةر ثرةكسةرن زؤر يةرنين لربةرر وةر ن بةكرو  بةكرين ورة     

 كشىوةرن  يك  ور ن وشةوىوكلجك    لرن كنضةك ر و  ةررن  ك    
ر لةةةةرةى ن ر ي   يةةةةرون زؤ (Clay soilلةةةةرةكون قىر ينةةةةدو)

ثرةكسةةةرن  ريةةر ،   ةةةىو   قةةرر بىنا ثرةكسةةةرن بكرينةةرن  
لر ةةر ىن  رر وةةك ن ةكودو،يةةرنين بربةةروكر ة نك ن ثةةرينن    
وةاةةةةةكنا لرطرلج   ضةةةةكنو   ن بةةةةىن ن شةةةةة دو برةىو ةةةةرن ا    
ثرةكسةةةةةةةر رور ،ثةةةةةةرينن ير ةةةةةةدو ن ر ي   يةةةةةةرون وةةةةةةرن لةةةةةةر 
ثرةكسةةةةةةر ن ةة دويربريةةةةةر ثة ىيرةةةةةور لرطةةةةةرل  ةرلجر ة شةةةةةى   

ثرةكسةرن لرسر و ثرشك ةة كرلج ك ي   ،برر ي ة  ا   طرط   ييت
ةةر  ثةرينن ير ةدو ن بةر ر ننبةررا يةر        3-2وة ر بر رر 10

 ؤ  ،ير ةةةةةةةةرش ةة كةةةةةةةةرلجة كن  كيكبةةةةةةةةر بةةةةةةةةر وب  و   ةةةةةةةةن 
 ةى رةررووةروك  ، ر ةون برر ورن سرنز ن  ةى ،

 ثؤتاسيؤم زؤريزيانةكانى 

نبر كن يةرون زؤر  بروكر ة نك ن  ثرةكسةرن بربرر  نو ن 
  بة وةةةر را وةةةر ن ةى ةةةروك ن وكلةرةةةةر ى  رطنةرةةةةر ى  
يكسن رر نن ودوثكشةةةةةك    روةةةةةرنةنن  ةشةةةةةك روك ن وةةةةةر ن    
يرنةى ك ةةةر لرسةةةرر ر نن  ،زيةةةك  بةةةروكر ة نك ن  ثرةكسةةةةرن 
  بة وةةةةر  ةةةةرا وةةةةرن و   ةةةةرن ا ةىو ةةةةكا ر  ط بةةةةر  ةةةة ين       
يكننةررو ،بريةةةر طةةةرلجكوك  يرسةةةوىنرن قربكر بضةةةىن    بةةةن    
ر    ة كةةن شةةةنن سةةرنز بةةكنن ن ر  طةة   ثكشةةك  ن رينةةةك       
، ةةررن  ك زيةةك  ر شةةونن ثرةكسةةةرن لةةر زيك ر  طةةدو، لةةروكةن     
ةىو رن يةةةةةةةدو ر ي ةةةةةةة  ا ةةةةةةةةىي ن  ةشةةةةةةةوىن لرن كنضةةةةةةةك ر و    
بررز  بة وةةةرن    بة وةةةر  ةةةرا وشةةةك ن ةك ةةةروك ن وررثرلةةةرا 

 ( نوورنةنن ضرورر ن طرشر.Seedlingر نن  )

 طؤطرد
 ريروربرر ي   يةةةةةةةةةةةةرون زؤر ر نن   لرنةى ك طةةةةةةةةةةةةرط  

ثة ىيرون ثة ن   بة    نوا ثرةكسةةرن،ر ي   يرون بررضةكنا   
لرةكوةةدو  ريةةر، لربرريةةرن  بر  طاةةر  ةةةك  ةىنشةةن وةةر ن       

ر ؤلجة كن سرر ون   بةنة ة  لربرر ةرن    طرط    بة   ،  طرط  
 ررضر د  ةرا لرن (Chlorophyll ة نك ن  ك  ا سرنز طر)

وب  وكر  وةةك  بةةر برشةةدورا  كوةةك  ،بةةرلجكن  يكني وةةر يةةكلجرز  و
و   ةةن يرنة شةةرير ةنةك را   ضةةنرثة كهكةرا و ررؤاة ةةرن   

 ضة ورثة كهكةرا طنييكرسةكيد وك رن ور  طرط      ، ررن  ك 
طةةة   ن بةةةر  رنسةةة  و   ةةةن يرنبر ىبررو ريةةةرا ورلرسةةة ن   

 طةةةرط   لرسةةةرر شةةةة ى ا يةةةكير ن    طةةةرط  ثةةةةكز و  ريةةةر،،  
رايةةةةر  ر نن وةةةةرن  ،ن زؤربةةةةرا يةةةةرن    ننو ةةةةن    ةةةة ري   ل 

وةيوةةةةةةةرا ور   ةةةةةةة ري   ر وسةةةةةةةورنةر   طىوسةةةةةةةرتي ورن بر  
بةةةةةةربا  ررو  لةةةةةةر وةيوةوروةةةةةةر و، وةيةةةةةة      (Budطرثكةةةةةةر)

ي ك ر ؤلجارةةرر ون   بةنة ةة  لر رنسةة  و   ةةن ز يوةةدو  ر ةةد  
ا ةةةك ، وةيةة  لةةرن   PH  كربةةروكر   ة ن ي   بر وبرزو ةةد ن  

شةةةةن  وكر  وةةةةك  بةةةةر ز نيك ةةةةرا ورر ي ةةةة  ا ةىي ةةةةةك  زؤر    
و   رن ا وكلةرةرن لر ةكةن سةر يرن لرسةرر ر ننا ةةكوى    

 زؤرو   ن ر ي   ا سر يرن لرةكودو.
 طؤطرددابينكردنى 

لة ز ربكرو ى بةروكر ة ن و ن لرايةر  ر نن وةرن  وكر  وكةةر     
 لرةرلجدو،برثكروسةونن ر ي ة  ا  ر ةشةرا    سرر ر ي   ا وةية  

دو ن بةةةروكربهة ن ي   وةيةة  لرةكوةةةدو ثة ىيرةةةور ثةةرينن ير ةةة  
برطةةةةةةةةةةةةةةرر ينن وةيوةةةةةةةةةةةةةةن ير ةةةةةةةةةةةةةةدو ن بروةيوةةةةةةةةةةةةةةكةن   
يك ك   برر نن  ،يةةةةةرنين برر  ةرةةةةةك د ن بةةةةةكرا طىشةةةةةكن   
برور رلجا  ةةةةةةةةرننر   زينةةةةةةةةد ن ر وك ن ةةةةةةةةةك  وةةةةةةةةر ك      
ير دو ةةةةةروك  شةةةةةد ور رن ،لر ر ك  وكةةةةةدو بةةةةكرو  بةةةةكرينن  
لرسةةةةرر ةةةةةر بريروا  رسررضةةةةكن  ط   ةةةةةر س نشةةةةةوةروك      

ر وب  و   ةةةةن وةيةةةة  لرةكودو،سةةةةكلجك ر    ي وريةةةةرذ كر   بةةةة 
وة رن ةىي ةةةةك بريةةةةر   ؤ  زيةةةةك    بة ةةةة  , ةةةةررن  ك ر نن    
بةةةةةر را طرلجكوك ةةةةةةرن    ةىو ة ةةةةة  ر ي   يةةةةةرون وةةةةةرن سةةةةةى   
لر نو رورةةةةدا وةيةةة  ن رب  ي ةةة  لةةةرن ورشةةةى  رنويةةةرا      
ورةة ةةةةةدو   ذا  ةةةةررن  ك ر ذو ةةةةد ن وةيو رسةةةةرر ر نن وةةةةدو   

ةيوةةن اةةرنةكن   بة وةةر  ةةرا   سةةرر روا قرر بىنو   ةةرن ا و 
 وىشونن زؤرلر ة  ننورر ن  زيك  برةشروك .
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  طؤطردنيشانةكانى كةمى 
لرر ن وةةةدو بر  طاةةةر   طةةةرط  لرطرلجئرن شةةةدو وةةةر وةةةر ن  

  ر  وةةةةرني   ،بةةةةرلجكن يرطةةةةرر ر نناةةةةدو ،  بة وةةةةر را ز ر      
 رلج ةةةرر و ن طةةةرلجك يةةةرن ين بةةةر را ور  ىن ةةةرن ا  ةةةك  ا    

 ةةةر ك  يرن ةشةةةك ك ر   ر  وةةةرن  سةةرنز طن،ور ن  وةيةةة   
ورلةةريكوك ن وةةر ن  ةةكيرتؤ     ر  ورن ،ير ةةر   رلةةرن ا  
وروةةةر اكةي  لرسةةةررطرلجك ىي ةروك    ر  وةةةرن  لةةةرقر كغن 
طرشةةرا سةةرر ةكين  و،  ةةةىو    ةشةةك روك ن وةةر ن وةيوةةى  
وةةةر ن يكسةةةنى  رطنةشةةةةر ى  ر  ةةةر ةز بةةةرن   ةكبكرينةةةرن  

ىن ن شةةك   كرا طةةرلجكوك  وروةةر ن  وةيود بة وةةر را ز ر بةة 
،بةةةرلجكن وةةةر  ىن ن سةةةا اك  ا  ةةةكنب ون لرر نن ودو،طةةةرلجكوك   
ز ر   بةةن بةةرلجكن    كر سةةرر وةروك نى ان وةةةروك ن ر نن      

  رربرسرنزا    ة ننرن .
 طؤطردزيانةكانى 
لرةكوةةدو برر ي   يةةرون بررضةةكن يةةك  زؤر  طةةرط   ر ذو ةةد ن 

رون بررضةكن  وةيوةةك    بروكر ة نك ن يةرن ثرينك ةرا ورر ي   ية   
ةة دويةةةةةةر   بة وةةةةةةر را وىشةةةةةةونن زؤرلرننر  زينةةةةةةد ن رو    
بر نواةةةةدو بررزو   ةةةةرن ا ر و  ا ة شةةةةة ون  ةكوئر ةةةةرش    
  بة وةةةةةةر را ةىو ةةةةةةرن ا يرلةةةةةةر نةر ن وةةةةةةىذ ر بةةةةةةرر ن      
وةةرزيك ة كن زؤرا لة ةةد  و   ةةررن  ك لةةروكةن ور  ىن ةةرن ا   

رلجروةةر  وك  وةيوروةةر لرةكودور ي   يةةرون زؤرلةةر كيرتؤ   و 
 وبرزو ةةد ن    لرسررشةةة ى ا يةةر ر ةكن  ةةةرتو  ور  بنةةر را   

 بر كا برر ر ن ر نن  .
 

 مكاليسيؤ
 

يروة كةةر لةةةرن ةى ك ةةةرا  وةةر رنن   بةةةر ري   يةةةرون زؤر    
 ثة ىيرون  ثا ةرةن  ضى كر 

ةةةةةككلةرةرن  وةةةة  ورا  وبةةةةرش بةةةةىن   لةةةةر ةك روك ةةةةدو  1
نون بةىن ن طرشةر   ري كد ةك  ، ير ر زؤر ثة ىيرور  بةر بةرر    

ا شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك ر  رنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  وةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرر  وةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك  )                                         
Meristimatic tissue       ن  طةةرنر  بةةىن ن قةةربكر ن  بةة ا)

 .ةرن برر ر ن
ةةةوروار و   ةةن رنن   لةةر ري  ةةرا بةةر ة ز وةة    ن يةةر       2

سةوىر و   ةةن   يةةىورا ةك ةةر وةك  بةةر بةةررط ا وةة    لةةر زؤر   
   ب ا ير ن وك لةرر را ور لر  كن ةك ر برا  رةرشن يروك

وك ةةر وةةك ن رنن وةةدو  ةةر يةةر بةةر ةكي ةةرةن ر ط  ك ة  جة ةة  يةةر ز  
( يةةةن بكةةك         polycolactnronaseميةةن  )                

ور لةر ايةر  وةررنا اةىزوريةرن   ر ري ة   وةر    بة وةر  ةرا         
 سةس بىن ن اةىزو يى ن رنن   .

   ن  سرلكن ثةك ز.نؤر و  زةزيك بىن ا ررن3
 ةةك   ا  كير ةةدو ن  يك ةةةكرن و   رن اةة    ا   ر ةةد  4

ن    رطنةرةةةرن ،يةةر لةةر نةرن ،لةةرري  كا   كنسةةر َ و   ةةن 
 ة شةرةن  ةرل  بر  كنةك .

ةةةةةةة ر وةةةةةةكر  ة نةةةةةةك ن وكلةرةةةةةةةرن لرسةةةةةةرر شةةةةةةة ى ا )           5
Caso4        ،  بر ز نير ة ور وةك   بةر ضةكو   ن ثةةكرؤا ةةك )

  وبرزو د ن ةرا ن ةك  . لرب ا سر يرن بر
 ةةةر وةةك   برري   يةةر وةةن زؤر ثة ىيرةةوةك  بةةر   رةةة ثكق ةةر  6

و ةرةةةرن   بة ةة  ،بةةر  رنسةة  و   ةةن ط ا ةةن ر ط  ن وةةكرو    
و   ةةن ضرسةة ك  ةةد ن  ةةكيرتؤ   لرايةةر  بةةرورتيكن  ،بةةراجن       
لربكر اكر ن يك   ر ك ن وكلةرةرن   بة ًَور  را ن سوك دا 

  .وكرا ضرس ك د ن  كيرتؤ  
 روةةةةةكر  وةةةةةك ن وةةةةةر ن ن  وبةةةةة   ةةةةةر و   ةةةةةن     

 :ة وكلةرةرن
وكلةرةةةةةرن لةةةةر  ةةةةر ىن  ةةةةرر  ةكوة ةةةةك  ويةةةةر  ري ةةةة  ا     
ثة ىيرون بر ر نن    وب  و ون   ر طرر لر ةكون     و  ةر  
بة ةةةةة  . يةةةةةرنين بةةةةةر  ةةةةةرا بةةةةةكرو ن زؤرا برر  نو ةةةةةرن       

اجن لر  رر  وك ن ةكون ةة   و زؤر  ةى وةكر    ر  شرري ورن  ، ب
ور  ةر سةرر  وبة  و   ةن وكلةرةةرن لةر ةةكون ة ة   و         وكر  

ورن     ري   يك  لةرن ةكوك ةر ا وةر سةر ير ةك  ةة دويةر لةر       
 ةة ينن   وكر اكةك  بةر  برر يةرن  رنن   لةرب ا  وةك لةرةةرن     

وك ةةك     PHسر يرن  برشة ى ير ون طشون  يرن ةراج ةرا وةر  
 (  ري   يةةةةةرون طىشكنلةةةةةروك لةرةةةةةةر ةك        6زيةةةةةكة   ، )  

ري ةة  ا  وبةة  و   ةةن ن      PHةة دويةةر ، بةةراجن  وبةةرزينن       
   ينن وكلةرةرن  ورن   بة ورن   .
 Calicium difichency:ا نيشا نة كانى  كةمى  كا ليسيؤم

symptom 

لةةررنن    و   يكةةربرثة ضةةرنو را  وةةر  ةةن ةى ةةر وةةك ن   
كك ةرن   ي  ةشك ر وك ن ور ن وك لةرةرن سرر  ةةك لةر طةر اج  ر   

  ر  وةةر ني ةة   ،برشةةة ى ير  يةةرن طراجيك ةةر ةة ةةك   ضةةن وةةر       
لىةكةةر وك ةةةك    رلجةةد  طةةرري   بةةرر ن  نون  ، لة ةةىور  وك ةةةك     
طةة  ط طةة  ط   بةةن ،بةةرر ن ةةةىور يةةك  سةةرر ن   يكروسةةوريك        
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  طةةرري ن ، بةةرزؤرا لة ىورا ةةراجوك ةك  شةةة ى يرون  كريًَ ةةك ن   
ر طةةراجوك  ثرلجةةرا  ةةكر لةةر سةةر يكج ر ون ن ر  طةة   ،يةةك   ر ةةد

قةةكن ا   ر   وةةرن  يةةك  سةةىةك ن  لة ةةىور  وك ةةةك ن طةةراج وةةر   
 ر دا   ضةكر ةةر هك  لرشةىي نن ز ر   رلج ةر رو روةر  و قةر قةز        
  بةةةن   ةةةررن  ك وةةةر  ةةةن وةةةك لةرةةةةرن   بة وةةةر  ةةةرا انوزا  

طرشةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا شك ر رنسةةةةةةةةةةةةةةةةةة  وةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ر وةةةةةةةةةةةةةةةةةةك  )                          
Meristimatic tissue                        ن  نووةةةةةرنةنن )

ثشةةكى ةنةةن طرثكةةر وةةك  ن بضةةى  بىن ةةرن ا ةةةرن لةةر بةةكرا       
 ةرون  زؤرا وك لةرةرن لر رنن ودو   بة ور  ةرا     ةن   ور

نةةن سةةرر  ب  يلىةكةةر ا لقةةر ةةةكز  وةةك  وةةر  ةةرر لةةر وةة   ورا      
 لقروك    ضة   .

 زيانة كانى بة كارهيَنانى  كا ليسيؤم :ا
يةةةك  و   ةةةن ةةةةرا  ير ةةةرش   دو   بة وةةةر  ةةةرا ز كوةةةلةةةر ة

ن را  لر  كودووكر  وكةر سرر زؤر بىن ن   اج د  ثرسوك ن ة
و  ورا   ين   ط ي ة   ةررن  ك ز ر  بةىن ن  طةراجا رنن       
،"  ررن  ك ضرس ك د ن ارس رر  ن ةىنش بىن ن رنن   بر 

    بة ور  ةرا  ر ةشك ر وك ن  ور  ن  ارس رر ، بر شنة ى  ي
ةك ةةةةر وةةةةك  وةةةةر ةك ةةةةر ةىو ةةةةكا    يرسةةةةوىر بةةةةىن ن  يةةةةىورا  

ةن ر ةر  ة شةونن ةةر سة ج       ريزبىن ن  ك ة ة  بةر نوةكيةرون    
   0اسوةكن  لر ةك ر وك دو .

 مةطنيسيؤم 
%   2لر ةى ر ةررووةر ان  وةر وك ن رنن وربر ري را    

 ا و ررؤاة  ثة ك    ة نة  ، ررن  ك  رطنةرةرن 
ؤلجةةةةةةن لرورلجروةةةةةةرو   ن ةر ةةةةةةروك ن ر وي رسةةةةةةر روك  ر    

  بة  ،ير ةةةةةةةةةةةةرش وكرويةةةةةةةةةةةةرون يكريد   ر لةةةةةةةةةةةةرو  ورا   
 ير ك رشدو يكر رةن  رننس    رنسوك   ن ث  ؤةةندو،لرطرل

بةةةةىن ن ور رلجا ئكني وةةةةرا طةةةة  َ    و  ،ن   شةةةةرو  وك      
 ،ضةةةرنريروك ، ررن  ك وكريكسةةةك ن بةةةر  ةةة ينن   ر،ث  ؤةةنرو

ةى رةررووةةةةةةروك ن ر نن     وك ،برةكي ةةةةةرةن ارسةةةةة رر   
 ورا طىوسةةةةةونرن     و ، ةةةةررن   ضةةةةةر   وريكر ةةةةرةن وةةةة   

 ير زميروك ن ةك ر، لري ك  ك د ري كن ضكاور بر ر د
 هؤكارةكانى كةمى مةطنيسيؤم 

دو ر ي ةةة  ا  رطنةرةةةةرن  وةةةر رت  يةةةك    نةةةلةةةرةكون  ة-1
يرنز نيك ةةةرا ورر نبةةةرر ننا يةةةكن ي  ا ةةةةىنر  ن لة ز ةةةربكرو   

   بن،ضى كر   بة ور  را شرر  رن ا ز نيرور
ثرةكسةةةةةةةرن لرةكوةةةةةةةدو زؤربة ةةةةةة    بة وةةةةةةةر    يرطةةةةةةرر -2

 ور  ىن رن ا ةى ن  رطنةرةرن 
  هؤكارةكانى كةمى مةطنيسيؤم

لربةةةةرر يةةةةرن ا  رطنةرةةةةةرن لرثة كهكةةةةةرا و ررؤاة ةةةةدو     
برشدورا   وك  يرطرر ر ي   وةرا وةرن بة ة  وكر  وكةةر سةرر      
ا  ةةةةك ن يكسةةةةكين و ررؤاة ،ن  بة وةةةةر  ةةةةرا سةةةةىنر يةةةةك       

ك ،بةةةةةرلجكن يرطةةةةةرر زؤروةةةةةر  ىن   ز ر بةةةةةىن ن ةك ربرةر ر رو
لرر نن ودو يرنو  ةشك روك ن   طىوزري نةرن  برةك ةر ىا كك ن   
ر نن  ،طرلجك برةر ر روك    ن ر ،   كرا طرلجكوك  برسرنزا 
   ة ننةةةرن  بةةةرلجكن شةةةك روك ن  ة ةةةىو     كر وةةةك  ر    ة كةةةن    

ط  ،  بة وةةةر را  ز ر ا ث ةةةةرقكلجن يةةةك  ةةةةرنون سةةة ن ن ر  
ا سةة ن لرسةةررطرلجكا ثةةةكزن ،لرر نن وةةر   ر رنسةةوك   ن ثرلجةة 

سةةةةةةةةةةةةةنرنبرريروك دو   بة وةةةةةةةةةةةةةر  ةةةةةةةةةةةةةرا ز ر بةةةةةةةةةةةةةىن ن   
ن     ةك ، ةشةك روك ن   طرلجك  زننلريروك ةك ،ثكشك  وةرنةن 

ن ث ةةةرقكل  شةةة ى ا   لرسةةرر  ر ةوا ةةرر ورن   سةةة ىن قةةرخ  
يةرنين   V   كر وك ن طرلجك   طرر ر ي ن بر سرر شة ى ا ثةوةن 

ك  وك ن طرلجكن ،بةةةةرلجكن ةةةةة ا  بةةةةر را شةةةةة ىن رن ا بريةةةةرزي
لة ةةىورا طةةرلجكوك ن برسةةرنزا    ة نة وةةرن ن  كن ر وسةةون ز ر  
 رلجد طرر ي  ،لرز يوىن ةةةةدو لىةكةةةةرن لة ةةةةىورا طةةةةرلجكوك  ز ر    
  بن، ررضر د   و رني  جر قر  ورا ز ر    بة ة  ،لىةكروةرا   
ط ش ةةةةةةةةةةة  ط بةةةةةةةةةةةر ةةةةةةةةةةةةىور ن    ضر ة ورن ،ورضةةةةةةةةةةةن    

ن  كنبر كن  سون طرلجكور ز ر    بة  لرثكق ر ر ةروك دو  كن ر و
لة ىور وك ن برسةرنزا    ة ننةرن  .يرن رةرشةةك را بةر را     

ن ةىنشةةةةن ر نن     بةةةةن ب ؤ زبةةةةىن ن    روةةةةر ن  رطنةرةر
 Bronsing of Citrus leavesطةةةرلجكا ة شةةةةر ر ةروك  
  Sand Brown of tobaccoةرلجر ة شةةةةر لةةةةرةىةن  و، 

 Drying of grapeننشةةك ى رن ا لة ىور وةةك ن    كةةرة ا 

branches   
 

 ئاااااااسن 
وةربضةةىوروك ن  ر نن ور،بةةرلجكن ط   ةةةرون   ولرةى رةرر

طةةةرنر ا  ريةةةربرر نن  ، لرةكوةةةدو برشةةةة ى ا يكسةةةنةك يةةةك    
يكسةةنرز  رير،ن برر ي   يةةرون وةةرن  وبةنةةد و ي   بةةر ر نن       

 لربرر ورن ةىو رن ا لريكنن و،
 طرنطى ئاسن

ن  رنسةةةةةةةةوك   ن   هكةنلروكرلة كةةةةةةةةروك ن ر ؤشةةةةةةةةنرثة ك  
و ررؤاة ةةةةةةدو برشةةةةةةدورا   وك ،بةةةةةةرلجكن  كضةةةةةةة ورثة كهكةرا   
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 يكني ورا و ررؤاة رن 
برر ي   يرون  يكريك ون لرط ي كك ن ر  طةدو  رير،لربةرر   -2

يةةرن ر ؤلجة كن سةةرر ون   بةنة ةة  لرضرسةة ك د ن  ةةكيرتؤ       
 سرر روا ر ؤلجا ة ك   رن ا  ةرتو  بر ير ر ةك،

ن لة ك   رن  و  ن يرورك   ر كسر و لروكرلة كروك ن -3
 برشدورا   وك  

 دابينكردنى ئاسن

لرنز نيك ر و ورر ي   ا بكرو  كرين زؤربة   برر نن و ن -1
وكرلة كةةةةةةةروك ن لة ك   رن لةةةةةةةر ةكةن يرورةةةةةةةك ، يةةةةةةةرنين  

 . برطررو ن يكسنةك بر يكسنرز برر ي   يرون زؤر
 ر ي ةةة  ا يكسةةةن لرثةةةرينن ير دو ةةةةدو زؤرور ةةةر  رطةةةرر-2

برةة كرلجك   ن لرطرل  ضر د ة شة كن ير دو ن ورلرةىو كيك دو 
ن يك ةةك   ا   ةةربة   و  ورا ة ك   رن برسةةرر يكسةةندو بة ةةنن 

 . ور  برر نن  
ةة كةةرلجك   ن يكسةةن لرطةةرأل  ك   س نشةةوةروك  يةةك     -3

 رنسوك ون وك  ثكشك  ر ذو د ةك  برسرر ةرلدو   بة وةر را  
 .  وبةنك   ن يكسن بر ر نن  

زيكة   ةىي ورن ن  وبةند و ي    يكسن وة شد كويلرة-4
لرنز نيك ةر و ورر ي   يةرون زؤر    برر نن  ،ط اواكر ن يكسةن 

  و ، وكلةرةر ةك  ةة دوير زؤرورن ر نن 
 Iنيشانةكانى كةمى ئاسن

بةةةرزؤرا  ورن ر ةورطةةةرنر وك  ةىشةةةن وةةةر ن ةةةةى ن   
 يكسةةةن   بنةةةرن ،ن   لر و رني  جةةةرن سةةةرنز  ر ةروك ،يرنين 
سةةرر ةك بر  روةةرنةنن ثرلجةةرا ز ر   لرسةةرر طةةرولجكوك  يرطةةرر  
ضكر سةةرر  ةةرو و برر بةةرر  ر    ةةر  كيكسةةكيةرور ةرةرت  بة وةةى 
   كر وك ةن   ط ي ورن  ررن  ك ننشةك بةىن ن لقةر وىرةةى     
ةكز وةةةةةك ن لة د ورني وةةةةةرن  .ةى ةةةةةداى سةةةةةىون  ةشةةةةةك روك  

ة ن لرر ن وة ةةةةرن  بةةةةرر نن وة كن  ا   طرر ي ةةةة  يةةةةرنين بةةةةرث
ةىو ةةةةكا ر نن   برطةةةةرر ينن يكسةةةةنةك بةةةةر يكسةةةةنرزبرمنىن ر   
لرة شةةةةةةةةر ر ةروك دو زؤر زنن بةةةةةةةةر ةى ةةةةةةةةدا  ةشةةةةةةةةك روك   
  ر  ورن ،ةةةةرنونا    ةةةكرا طةةةرلجكوك  ر    ة كةةةن سةةةرنزا     

ن طةةرلجكوك ةن شةةة ى  ثةةرر  ن ر  ط  ،ةةةر     ةكريكى ر  ط ي ةة 
يرطةةةرر ضكر سةةةرر  ةةةرو و طرلجكوةةةر برةةةةرنونا سةةةةس   بة ةةة    

ر د  ة  جة كةةةةن سةةةةرنز لر ة  ةةةةرا    كر وةةةةةك     بة   ةةةةر لرضةةةة  
   ة ننرن ،ة لرز يوىن دو طرلجكوك   ر ىنيك  ز ر    بن،ةر هك 
ر    ةةن    كر وةةك ن برسةةرنزا    ة ننرن ،يرطةةرر ضكر سةةرر   

 ةةةرو و   بة وةةةر را ننشةةةك بةةةىن ن لىةكةةةرا طرلجكوك ،بةةةرلجكن    
لرسةةرنز  ر ةروك دو برةكي ةةرةن لربرراور كةةةر و ة وةةرر    ن   

رر ي ةةة  بةةةر سةةةرنزي كن زيةةةىا ، ر ةةةدي ك  ةةةكر ث ةةةةرقكلجن       ط
 سةةة ى..... قةةرخ، لةةروكةن ثة  ريشوندو، ررضةةن برراهةةرر ن ، 

سىري كانكيكسةةةكين ن ر  ط  ،لريةةةرشك ن  رنسةةة    ر    ةةةن
 بىن ن بريرا وكرؤة .

 ثاراستنى رِووةك لةكةمى ئاسن
ر ذو ةةةةةةةةةةةةةةةد ن سةةةةةةةةةةةةةةة ةككةن يكسةةةةةةةةةةةةةةةنرز برسةةةةةةةةةةةةةةةرر   

رور،بةةروكر ة نن ثةةرينن  ا زاىيPH ر ةوروك دو وبرزو ةةد ن 
ارسةةة ررا لةةةروكةن  ةشةةةونن يرن ر ةوك ةةةرا ور رسةةةوةكر   
برور ن  يكسةن ضةى كر ةةى ن ارسة رر  ك ا ىوسةونرن ا      

 يكسن    و  لرر  طرن  بر طرلجك.
  Iron disadvantageزيانةكانى زؤربوونى ئاسن

برزؤربىن ن ر ي  ر  ينن  ر  ر ةز   ط ي   ، ةشةك روك ن  
ر نن وةةةةر و   ر  ورني  ،  بة وةةةةر را  وةةةةر ن  ر  ةةةةر ةز لرن 

ذورونا بىن ن ر نن   برةكي رةن لرةكور ة شروك دو ،ضةى كر  
برر ي   يةةةةرون زؤر     ري  ،يرطةةةةرر لرسررشةةةةة ى ا يكسةةةةنرز 
زيةةك ا وةة     بة وةةر را ذورونا بةةىن  ،بةةرلجكن يرطةةرر لرسةةرر    
شة ى ا يكسنةك زيةك ا وة     بة وةر را زيةك بىن ن ر ي ة  ا      

ةنن  ةشةك روك ن وةر ن ارسة ك     رن   روة    ةشونن ارس ك
 . لرر نن ودو
 زينك 

لرةى رشةةةةةةةةكز وك رن  يكر ةةةةةةةةرةن  رنسةةةةةةةة  بةةةةةةةةى ن    
 ى ر ى  ةةةروك ن ر نن      و  ن   ة شةةةن ير ةةةدن ل ن ة شةةةن  

 سرتيك ورلر ير زميروك ن ن   
 Triosgonosplat.dehydrogenase     برشدورا   وةك

ورةةةةة   ةةةةةررن  ك يكر ةةةةةرةن  رنسةةةةة  بةةةةةى ن  ى ر ةةةةةى  ن يى 
 ك د ر وك ن طرشر   و   ك ن ةىو كا   ين    و  ر ي  ة ا  
وىرةةةربكاجا اا ر نن     وةةك   ةةررن  ك ن   وةةكروا يةةكرا     
    ر وكر  وةةةةةةةك  بى وكرلة كةةةةةةةروك ن يى ورةةةةةةةك  لرةك ةةةةةةةر و 
وةةةةةةةر ى وكري كن بكيى لى  ةةةةةةةةر بى طةةةةةةةى ر ينن  ةةةةةةةك    وةةةةةةةكربى    

  .ن ودو يوروك  ن ر ي كررونن بروكر ة نك ن شرو  لرر   كيدر
   دابني كردنى كةمى زينك

لرنر ن وك ةةرا وةةر لةةر سةةررز  نيةةةر  ةاضةةر ننشةةكروك دو     
  ذين برزن را  ةشك ر وك ن ور ن زينةك   ر  وةرن  يةك لةرن     
ز نيةك را ورر ي   يرون ورن لر ك   ا يى رطك ن ن ر ي   يرون 
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زن ريك  لةرةى ن  ةكيرتن  ةنن ةة دويةر  ةررن   زيةك  و   ةن       
دو ن   بة ور  ةى ا وةر ن  وبة     كوزن ر اى س ى ر لرةر ي   يرون 

و   ةةةن زينةةةك ن انوزا  ةةة ين لرايةةةر  ر نن وةةةرن   ةةةررن  ك  
بةةى ن ر ي   يةةرون زن ر لةةر ك   ا ير ةةدو ن لرز نيةةدو   بة وةةر      
 ى ا ثة كهة نك ن يكني وةرا يةكلجى ز لةرزينك ن  ةك   ا ير ةدو ن      

ن ث ةرا طةرر ن   يك ك    رو ون بى ر نن   بكن ر نوير ور وبةرزين 
وكر  وكةةةر سةةرر  ينن زينةةةك لةةريكوك ن ن سةةوك ن طرشةةةرا     
ر  ط لةةر كن ا سةةكر ا وةةرش ن  ةةرنو و بةةك  بةةر ى ا سرةةون   
بةةةنيجن بى ةةةرن ن  ىلجةةةرا ةى ةةةروك  لرث ةةةرا طةةةرر ن  ز ةةةدو    
سةةةرر ر وا سةةةنىر ورو   ن ضةةةكاون ننر  زينةةةد ن ر وك ن    

ك ور  بنر  ى ا  وبرزو د ن ر ي   ا  رنس  و   ةن زينة   ك ة
 .لر ك   ا ير دو ةةرن  

  نيشانةكانى كةمى زينك
/ لرسررطر  /  ةشك روك ن ورن بةى ن ةةى ن  ةكنب ون    1

لرر ن وةةةدو بر  روةةةرنةنن ز ر   رلج ةةةرر و ن طراجبرةر ر ةةةروك   
بةةةرزن را  ةشةةةك روك ن    ور  ى ةةةرن ا ذ ةةةكر ا لةةةق ن ثةةةى     

لر كنضةةةر ننشةةةك يةةةك   ةاضةةةر ننشةةةكروك    ر  وةةةرني   ن     
 .سررر نن   وكر  ور ر 

/ لرسررز يوى / ز ر بى ن طةراجوك  ن بضةى  بى ةرن ا    2 
كك   ةةررن  ك لةةروكةن ضةةكر  سةةرر رو   ن   ي قةةربكر ا طةةراج ى 

  بة ور  ى ا  رنس  بةى ن بةرري كن بضةى  ن انوزن ةة كضةىن     
 .لرحكلجرةر س نشوةرورا 

 ضارةسةرو ثاراسنت  
بى ةةةةةةكون ة ةةةةة  بر ربرسةةةةةون    طةةةةةىط  زيةةةةةك  و   ةةةةةن  

 طةةةةةةةةةةىط    ن  ررن  كر شةةةةةةةةةةونن طةةةةةةةةةة ون ا   كنةةةةةةةةةةةكو 
 25ط ون بى  00.5برسرربرشرسرنز ورا ر نن ودو برر ي   ا 

 .طكلجى   لريكن لروكةن  يكرورنةنانةشك روك ن 
 مةنطةنيز 

يروة كةةةةةر لرةى رشةةةةةكز وك  بر  طاةةةةةر  لرثة كهكةةةةةةرا    
ر ن وةةةدو برشةةةدورا   وةةةك  بةةةراجن ر ن لجةةةن يكريةةةد   را يةةةك       

 .نن ودو سرر ون   بةنة   لرر 
/ ن   وكرويةةةةرون يكريةةةةد   ربى زيك  و   ةةةةن ضةةةةكاون   1
لرير زميةةةةروك ن ن   ير زميةةةةروك ن  ر كسةةةةر و  ن  ي ك ر ةةةةد

 .ر ن شنر ثة كهكةن ن وكرلة كروك ن  كيرتن    
 ./ برشدورا لرثة كهة نك ن يكني ورا و ى رن اة    وك  2
/ثريى  دا بر رنسو ى ن ة شر ير دو ةروك ةرن   ريةر   3

  . ا    وك ك   ض ي ك ثة كهة نك ن وكربى  كيدر ررن 
/   نرا ط  َ   بةنة ة  لةر كن سةر َ و   ةن ر ي ة  ا      4

 .و كوديكسنةك بى  يكسوى ز لرة
   دابني كردن و كةمى مةنطةنيز 
/ لرز نيةةةةةةر ة شةةةةةروك دوير زن را وةةةةةر ن  ر  ةةةةةر ةز     1

  ر  وةرني   يةةك  لةرن ز نيةك ةةر و وةرزيكة  لرر ي ةة  ا يكسةةكا    
 .رةى  ةك  ةة دوير وكلة

/ لرز نيةر ير دو ةروك دو وروى  رلرج يكني وريرون ةة دوير 2
 .ةىو كا   رو ةك   ةةر لراير  ر نن ورن  

  نيشانةكانى كةمى مةنطةنيز
لربرريرن ا  ر  ر ةز ةى ة كةر  ىلجةرا ور ةر لرةكوةدو      

ن   ةى ن يكسن  رربى ير زن ربرا  ةشك روك ةك  ن   يرون 
 رلج ةةةرر و ن طراج ىي ةةةةروك ن ر نن    ةةةررن  ك ز ر  ن   ز ر  

 رلج رر و ن شك   كرا طراجن ثكشةك   ةر ىن    كر وةك ن  ا    
  ط ي وةةرن  لرر نن وةةر  نلرثروك ةةدو يةةرن ز ر بى ةةر  ة  كةةرين    
  بة ةةة  سةةةرر ر وا  ر و ةةةن طراجور ةةةررن  ك طرشةةةرا ر نن       
ر   ن سةةةوة   يرطرربى  كن يةةةر  لرطةةةرل    روةةةرنةنن  ةشةةةك     

سرر ةكيةروك ن ضكر سرر رو و يك    بة ور  ى ا   رورنةنن 
ثرلجةةةرا قةةةكن ا ر  شةةة كن لرسةةةرر ضةةةر د شةةةىي نة كن  ةةةةكنوز     
لرشةةةك روك ن طةةةراج بةةةراجن لةةةر ر ةون بةةةرر ور بةةةرزن را لةةةرن      

رر ة  ر بررسةةةةة ةةةةةبرشك ر و ةشةةةةةك روك    ر  وةةةةةرن  ور  ورن
ك رير  ررن  ك   بة ور  ى ا ور ن طىل  ن  رلج ة ضةك  يةرن  ةشة   

لرسةةةةررر نن ون اكسةةةةى لةك   بة وةةةةر  ةةةةى ا طةةةةى ر و ن ر    ةةةةن      
طراجوك ن بى ز ر ا يكلجوى ن بةراجن لرسةرر طةر  ن  ةى    بة وةر      
 ةى ا لةةىل بةى ن طةةراجوك ن  لرز يوى ةدو ةىشةةن طةةراجةكز وك ن    

  .  بن لرسرر شة ى ا ثرلجرا سرنزا ةة   
 Treatmentضارةسةر 

ر ةز برسةةةةةةرر ورن  ر  ةةةةةة طةةةةةةىط  ر ذو ةةةةةةد ن طةةةةةة ون ا 
سةةةةن  ةكضةةةةىور  ةةةةكر لةةةةر نن  0/0 4 ر ةوروك ةةةةدو برثةةةةرينن

  mangozeb راوةةر و يةةك  بةةروكر ة نك ن لةةر كن بةةررا وةةرر نن   
لر ر  ةةةةر ةزا ةة دويةةةةر  0/0 16لربرريةةةةرن ا لرثة كهكةةةةةرا 

لوةةةةرر  كةة ة نةةةةك بى بةةةةروكر ة نك ن ثةةةةرينن   يةةةةر ير ةةةةرش ن  
 .وةاةكنا بروكر    ة ن ي   

 بةكارهيَنانى مةنطةنيز زيانةكانى زياد 
  بة ور ى ا ةىو ةرن ا   ph 5-5ا ز نا لر  ph وبرزينن  

 ر  ةةةةر ةز سةةةةرر ر وا يكسةةةةن ن يرلةةةةر نةى ن ور  بنةةةةر  ةةةةى ا   
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ذ  ةةةةةةةةةةة ونا بةةةةةةةةةةةى ن  
ر نن وروةةةةةةةةر ضةةةةةةةةى كر 
وةة  ورا ذ  ةة ونا بةةى  
ثشةةةةةةةة    برسةةةةةةةةوة    
برطىوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةونرن ا 
ةى ةةةةروك  لرر  طةةةةرن   
بى طرشةةةرا طةةةراج بةةةراجن   

 ةكةن  زيك  و   ن وكربى 
ك  وكلرةةةةى ن بى يةةةرن ةةةة 

 ة شةةةةةر   بة وةةةةةر  ةةةةةى ا 
وةةةةةةةةةةر ن ةىو ةةةةةةةةةةرن ا 
ةى روك  ن ةكر و  ير  
 وبةةةةةةةةةةةةةة  و   ةةةةةةةةةةةةةةن  

 . ر  ر ةز
 بوَروَن

لرنةى ك رير ورر نن   برر ي   يرون زن روةرن ثة ىيرةون    
ثة ةةن   بة ةة  بةةى رن   بةةرزن را لربةةررط يةةك  ثة رةةون وى  ةةرلجن     

 ا ير دو ةةةةدو زينةةةد ن رو ن يكنيةةةدو  ريةةةر  ةةةررن  ك لةةةر ك   
برر ي   يرون  يكرا و ون  رير برطشةون لريةرشك ن سةىةك ن    
ثةةرينن يةةكذ لجن يةةك  ثكمشةةكن ا ر نن واةةدو لرسةةرر شةةة ى ا      

دو   ثكري زي ة   كوجة رو   ريةر ر ي ة  ا وكلةرةةى  ن ةةىون  لرة    رب
ر ي ةةةة  ا  ةةةة ينن وكلةرةةةةةى ن ن ثى ةكسةةةةةى ن ر ي ةةةةك   ةةةةةك  ن     

ر  طةةرن  بةةى  طةةراجوك  برشةةدورا لرطىوسةةونرن ا شةةرو  وك  لر
لةةرو  ورا ر ن شةةنر ثة ةةك  ةةكةن  و ر ن لجةةن  ريةةر  ةةررن  ك  ةةك ن  
ضرسةةة ك د ن  ةةةكيرتن    لرر  طةةةدو    و  بةةةر ى ا بةةةرورتيكا  

azotobucter        بةةةةى ر ن   وكري ةةةةررا زن را   بة ةةةة  لرسةةةةرر
بةةررط ا ر نن   بى ذين ةةرا  ةةرطىشكن ن   ننشةةك بى ةةرن ن     

دو ن ث ةرا طةرر ن  ةزن ن    كوة لرةبررز بى ةرن ا ر ي ة  ا ةةىا     
 ةةةةةةةررن  ك  رةى شةةةةةةةةر برورتيكيةةةةةةةروك  ر ذو ةةةةةةةد ن بةةةةةةةى رن    
برسةةةررر نن وروك دو لةةةر كن ا طةةةىل  و   ةةةدو ر ي ةةة  ا طةةةىل  ن   
 رلج ة ضك  زيةك    وةك  برةكي ةرةن لرطىلةرج بةرر ن ذ  و ذ ةكر ا       
ةةةى ن  ثىضةةروك  وةةك  وةةرن   وكةةةرن  لةةروكةن  ةةربى ن بةةى رن    

كرينةةةةرن  بةةةةرزيك  و   ةةةةن بةةةةى رووس    ةىو ةةةةة  قةةةةرر بىا ب
برر ي   يةةةرون وةةةرن بةةةراجن ة شةةةة ون برشةةةة ى يرون يرورةةةك       

  .  ن   5/1ط ون بى   25برسررر نن ورور و بى منى ر 

 وةةةةةةر ن بةةةةةةى رن    
ةكوةةرةىا ن  ور وةةك   
بةةةةةةةةةةرزن را ر ي ةةةةةةةةةة  ا  
 يةةةكراك ون بى رن  ةةةةك  
ةة دوير يرن ر نن وك را 
لرةكوةةةةةر ة شةةةةةروك دو  

ن   ذيةةةةةن  ةشةةةةةك روك  
وةةر ن بى رن  ةةةك  ةة ةةدو   
  ر  وةةةرني   ضةةةى كر  
 كيدرن ورةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا  
يرلةةةةةةر نةى ن ن يكسةةةةةةن  
 رلجد سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوة   
برضرسةةةةةةةةةةةةةةةة ك د ن ن 
ور ن  ك رن ا برشة ى ا سرربرس   ر  ن  ك لرن ةى اج را 
وةةر ك  ا ير ةةدو ن ةةكيك ةةدو وةةرن بة ةة   ةشةةك روك ن وةةر ن       
بى رن     ر  ورني   يةروة ك لةرن  ةشةك ر ط   ك ةرا وروةر ن      
بى رن  ن ثن     كسة ي ورن  لرر نن وةدو ز ر   رلج ةرر و ن  ةر ى     
 .برشن طراجور بة   ر لرلىةكرورا وربرسرنزا    ة نة ورن  

  نيشانةكانى زياد بونى بوَروَن 
زن ربرا  ر ةوةروك ن ر نن   قةى ث ث ةةرقكل  لةاةى   ةرر ن       
قريرن اكسى لةك  ةر ك   ةشةك روك ن لرسةرر ن   ر  ورني      

كةن زيك  بى ن بى رن  ةدو يةرنين ز ر  بةى ن طةراجوك  ن     ورلرو
ر  شةةةةةةة ى رن ا لة ةةةةةةةىورا طةةةةةةةراجوك  برةكي ةةةةةةةرةن لرطةةةةةةةراج     
برةر ر روك ةةةدو سةةةرر ر وا انوزا طرشةةةرا برر ةةةرن ةةكيك ةةةدو  
 ةةةةةررن  ك  ى ربةةةةةةى ن قةةةةةةر ا قريرةةةةةةن ةكوةةةةةةر ضكر سةةةةةةرر   
شى ر  رن ا ز نيةرورير بربكرو ن ير  لر نوا ير   ةررن  ك  

 ك جرثةةرين و   ةةدون وةةرن و   ةةرن ا ة وة وةةن ةةة    كنسةةر  ن ل
 ررن  كزن را بى رن   لرلرن ر طكوك دو   بة وةر ذ  ة ونا بةى ن    
يةةةرن يكذ اج ةةةرا لةةةرن  كنضةةةك ر   لةةةرن ر ي   ن   ة شةةة ى ن      

 .بريكنسك ن طر  ن ر خيى لرج   
  يدنيومموَليب

   micro elementبر ر ك  شة ى ا ةى ر بضىوروك  
  يةرون زن روةةرن ر نن   ثة ىيرةون ثة ةةن   برر ي  د ةىن ى لة ة 

  بة   لرزن ربرا ثكق ر ر ةةروك  سى ا لة ى ر  ط ي ة  ن    
ر ن لجة كةةةةةن سةةةةةرر ون   بةنة ةةةةة   د ةىنلرر ن وةةةةةروك ن  ى لة ةةةةة

لرلة ك   رن ا  ةرتي  ن طى ر و ن بى   ةرتو  ثكشك  بى يك ى  ةةك  
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 د ةىنورسةةةةى ي كن زن را  ريةةةةر بةةةةى ر نن    ةةةةررن  ك  ى لة ةةةة 
د ةىن وكر  وكةر سررزن ربى ن ر ي ة  ا يكسةن بةى ر نن    ى لة ة    

ةىةن ورن   وكةةرن  بةى ر نن     ي ك لرزيك روك ن زن ربى ن  ر د
ن   يكسةةةن بةةةى ر ن   ةكةةة    وى بكلجةةة   ر  ةةةر ةز ز ةةةك  ةةةررن  ك   
ر ن لجة كةةةةةن طةةةةة  َ   بةنة ةةةةة  لر رنسةةةةة  و   ةةةةةن ة شةةةةةن      

 ةةةرنوين  ةك لرر ن وةةةدو لرضرسةةة ك د ن  ةةةكيرتن    بيرسةةةكى ر
يرطةةةرر  (Azobacter)برشةةةدورا   وةةةك  بةةةر ى ا بةةةرورتيكين  

لرطرل  اى س ى ر ةة كرل  بك ي   سى ي كن زن را   بة   لةرزيك   
و   ةةةن برر ةةةر ن وة  ج ةةةروك  برةكي ةةةرةن لةةةرةكون ة شةةةدو      
بةةررط ا ر نن   زيةةك    وةةك   ذا  يةةكر   ذين ر كلةةربكر وك   

 وك  زيكة  بررطةرا  ن   زيك  و   ن بى وة  ج را  ى  نوا لة د
 ننشك بى رن  ب  ي   

  دنيومكةمى موَليب

برر ي   يةةةةةةةرون وةةةةةةةرن  د ةىنلرةكورة شةةةةةةروك دو  ىلة ةةةةةةة 
  ةىي وةةةةةرن  لربرريةةةةةرن  لرطةةةةةرل  يكسةةةةةن يى ورةةةةةةدا يكسةةةةةن 

يةةةر    ط ي وةةةرن  بى ثة كهة نةةةك ن ةةةةى    زيرلةةةر نة ىن  ر  ةةةر ة
يرون وةرن ةةىون   ةرن  ك لةرن ةكوك ةر و ورةرسة جرةن ثةةكرن         

(permebility )   يك  ور ر ةىو كا  ىلجرن  وب  و   ةك  وةرن
 .  بة ورن  

 دنيومنيشانةكانى كةمى موَليب

  بة وةةةةر ى ا   روةةةةرنةنن ثرلجةةةةرا    د ةىنوةةةةر ن  ى لة ةةةة 
سرنزا ةة ة  لةر ة ىو     ةكرا طةراجوك ن ةةىور ن  لةىل بةى ن        
لة ىور وك ةك    بة ور     ن شةك روك ن طةراج يةرون  لر ةشةك ر     

  بة وةةر  ةةى ا  رنسةة     د ةىنوةةرر ن وك ن وةةر ن  ى لة ةة   ةك
 بى ن ذ كر  يرون ورن لرط ي كك ن ر   َ لرثكق ر  ر ةروك دو 

 كلوَر 

لرةى ةةر ةى رووةرشةةكز وك ربر  طار  ر نن   ثة ىيرةةون  
ثة ةةةةن   بة ةةةة  يروة كةةةةر لر ك ةةةةد رو ن وكرلة كةةةةروك ن ةةشةةةةك  

 ةةةن لرر ن شةةةنر ثة كهكةنةةةدو  ةةةررن  ك يكر ةةةرةن  رنسةةة  و      
شرو    و  لرضرن  د را شرو  و سةرر ر وا ر ن لجةن ط   ةن    
لرةر كةر  و ور ن و ى ر لرةر كةر و   بة ور  ى ا سةةس بةى ن   
وى ةةكا طةةراجوك ن ثكشةك  ز ر   رلج ةةرر و ن طراجوةريك  ثكشةةك     
شةةةةن بى ةةةرن ا بنكةةةن طةةةراجوك  ن سةةةةس بةةةى ن ر نن وروةةةر  

 ةةةةةةى ر لةةةةةةروكةن بررط ةنةةةةةةدو بةةةةةةراجن  ةشةةةةةةك روك ن وةةةةةةر ن و 
لرسةةةةررر نن ون ضةةةةرن  د را شةةةةرو    روةةةةرنةنن ثرلجةةةةرا     
سةةرنزا وةةكل  لرسةةررطراجوك ن  ةةررن بى اةةى اةة ونو  بى ةةةك        

لر ر ةةةةةةدي ك بةةةةةةةكر و  ةةةةةةةررن  ك ثضةةةةةةة  و  ن لةةةةةةةر كن ضةةةةةةةى ن  
 .ر  طران وةروك  

  زيانةكانى زياد بونى كلوَر لةرِووةكدا
زيةةةك  بةةةى ن و ةةةى ر لرةكوةةةدو لرطةةةرل  لرطةةةرل  زيةةةك  بةةةى ن    

ن ن وكلرةى ن   بة   لروكةن زيك  بى ةك  برر ي   يةرون  سى  يى 
زن ر   بنر  ى ا لر كن ضى ن ر نن وروةرن سةىةك ن طةراجوك  ن    
انوزا طرشرلروكةن بررز بى رن ا ث را طرر ةدو بى ن و ى ر 
 رة سن  ور  بة   ضى كر برةة  وا   بة   بر رلجن ةك  طكةر 

 .يرن ثرر ا ث را ذ   ونا بى  
   مس 

رنةى ك رير ورر نن   برر ي   يرون ورن ثة ىيرون ثة ةن  ل
  بة ةةةةة  بةةةةةراجن ر ن لجة كةةةةةن سةةةةةرر ون   بةنة ةةةةة  برةكي ةةةةةرةن   

وكرلة كةةةةةةةروك ن لةةةةةةةرو  ور وك ن يى ورةةةةةةةك  ن لة ك   ةةةةةةةرن    
(electron transport ) لر ر كسةةةةةةةةةر و دون  ر ةةةةةةةةةد   

 ةةةةةةةررن  ك   (ascorbate)لرير زميةةةةةةةروك ن يى ورةةةةةةةك  ن    
ا ضةةةةةكا   plostocyaninرا يكني وةةةةةرا   ضةةةةةة ور ثة كهكةةةةةة 

ة كهكةندو   ةشك روك ن ور ن  ةس لةرن ر ن وك ةر و    ثلرر ن شنر 
  ر  ورني   ورثة كهكةرا ةكوروريك  برزن را مل يك  و رةن  
ةة دويةةةةةر يةةةةةك  لرنز نيك ةةةةةرا وربرر ي   يةةةةةرون زن ر  ةةةةةك   ا  
ير ةةةدو ةك  ةة دويةةةر  ةشةةةك روك ن وةةةر ن  ةةةس لرسةةةررر نن     

  ضةةة   ن      ك روك ن وةر ن ةى ةروك ن   لرزن ربةرا  ةشة  
انوزا طةةراجن بضةةىون قةةربكر ا لةةربكرا س نشةةون  ةةررن  ك    
بنيجن بى رن ا ر    ة كن سرنزي كن شة  بةكن برسةررطراجوك دو    
شةةن بى ةةرن ا ةك ةةروك ن طةةراج ضكر سةةررو   ن وةةر ن  ةةس  
 .برزيك  و    يك ر ذو د ن وةيوك ن  س برسررر نن وروك دو 
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طرفتى بارستايى وونبوو لة طةردووندا لة 
ئاَلؤزترينى طرفتةكانة كة ِرووبةِرووى طةردوونزانةكان 
دةبَيتةوة كة ناوى ) ماددةى تاريك (يان لةو بارستة 
وونبووة ناوة ضونكة ئةو ماددة وونبووة تاريكة و 

% ى ماددةى طةردوونيان 90ينرَيت هةرضةندة ناب
 ثَيكهَيناوة !

هةزار  100بة ثَىى مةزةندةى زاناكان نزيكةى 
مليؤن مةجةِرة لة طةردوونى بينراودا هةية كة ئةوةش 

% ى بارستايى ماددةى طةردوونى دانراو 10تةنها 
دةطرَيتةوة بةو ثَييةش ضِرى ماددةى طةردوونى لة 

نيدا زؤر كةمة ، ضِرى شلؤقى ضاو ضِرى شلؤقى طةردوو
طةردوونيش بة ثَىى هةندَيك لة هةذماركردنة 

( طةرديلةى هايدرؤجني بؤ  4تا  3ئاَلؤزةكان دةطاتة ) 
مةتر سَيجا لة فةزاى طةردوونى تا بتوانَيت 1هةر 

كَيشكردنَيكى وا دروست بكات كة ِرَيطا لة كشانى 
 طةردوونى بطرَيت . بةالم ضِرى ماددةى طةردوونى

 1( طةرديلةى هايدرؤجني بؤ هةر  2تا  1ئَيستا لة ) 
مةتر سَيجا لة فةزاى طةردوونى تَيثةِر ناكات ، ئةمةش 

ئةو دةطةيةنَيت كة بارستاييةكى وونبوو لة طةردووندا 
هةية كة زاناكان هيضى دةربارة نازانن كة لةوانةية وةك 

( دا ى نةبيل  ) الكون ذلك اجملهوللة كتَيبى 
حدا هاتووة ئةو بارستة وونبووة بريتى بَيت عةبدولفةتا

لة تةنؤلكة يان تومخى كيميايى وا كة لة بارةيانةوة 
هيض نازانني و ئةوانة مل كةضى ثَيوانة كردنةكانى ئَيمة 
نابن بةهؤى ئةو ئامَيرانةى كة ئَيستا بؤ ئةو مةبةستانة 

 بةكاردةهَينرَين !
كةسيش نازانَيت كة ضؤن ئةو ماددة تاريكة 

ستبووة ، هةندَيك لة زاناكان واى بؤ دةضن كة ئةو درو
ماددة وونبووة ئةوةندة ساردة كة هيض تيشكَيك يان 
ِرووناكيةك نادات كة بتوانرَيت هةستيان ثَيبكرَيت 
هةروةك لة ئةستَيرةو مةجةِرةكانةوة دَين بةهؤى 
كارلَيكة ناووكيةكانيانةوة ، زاراوةى تةنؤلكةى سارد 

رَيتةوة كة ئةو تةنؤلكانة زؤر لة فيزيادا ئةوة دةط
هَيواشن لة جوَلةدا و خؤ ئةطةر واشنب ئةوا لة 
تواناياندا نابَيت كة مليؤنةها ئةستَيرة لة مةجةِرةيةكدا 

طةلَيكدا كؤبكةنةوة .  و هةزاران مةجةِرة لة مةجةِرة
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بةالم ئةطةر ئةو ماددة طةردوونية وونبووة لة تةنؤلكةى 
ناى واية كة ئةو تةنؤلكانة لة طةرم ثَيكهاتبَيت  ئةوة ما

جوَلةياندا زؤر خَيران و بةوةش بةكارى خؤيان 
هةَلدةسنت كة بريتية لةو هَيزى كَيشكردنة طةورةيةى 
كة ئةستَيرةكان لة نَيو مةجةِرةكانياندا كؤ دةكةنةوة و 
طةردوون دةبةن بةرةو بارى هاوسةنطى و جَيطريى ، 

ةوا دةبواية ئينجا ئةطةر ئةو بؤضوونةش ِراستبَيت ئ
ئةو تةنؤلكانة كةشف بكراناية ضونكة ئةو تةنؤلكانة 
طةرمن و تةنؤلكةى طةرميش بَيطومان تيشك و 
ِرووناكى دةنَيرن كة ئةوةش تائَيستا ِرووينةداوة و 
هيض تيشك يان ِرووناكيةكى لةو جؤرانة بة 

 دةستنةهاتوون .
ئَيستتتتا زاناكتتتان وان لتتتة بتتتةردةم قتتتةيرانَيكى طتتتةورةو      

دا بؤيتتتتتتتتتتتتة ضتتتتتتتتتتتتاويان خشتتتتتتتتتتتتاندةوة بتتتتتتتتتتتتةو    ئتتتتتتتتتتتتاَلوز
هةذماركردنانتتتتتتتتتةى ثَيشتتتتتتتتتويان دةربتتتتتتتتتارةى متتتتتتتتتاددةى   
طتتتتتةردوونى بينتتتتتراو ، ئينجتتتتتا ئتتتتتةو بارستتتتتتاييانةيان بتتتتتؤ  
زيتتتتتتاد كتتتتتترد كتتتتتتة لتتتتتتة نَيوكونةِرشتتتتتتةكانطةردوون و ئتتتتتتةو  
ماددةيتتتتتتتتتتتتتةى لتتتتتتتتتتتتتة تةقينتتتتتتتتتتتتتةوةى ئةستتتتتتتتتتتتتتَيرةكان و  
تةنؤلكتتتتتةكانى نيوترينتتتتتؤ كتتتتتة لتتتتتة طةردوونتتتتتدا بتتتتتَ ون و   

، زاناكتتتتتتان ئةوانتتتتتتةيان هتتتتتتةموو  تيشتتتتتتكى طتتتتتتةردوونيش 
خستتتتتتة ستتتتتةر هةذماركردنتتتتتةكانى ثَيشتتتتتويان دةربتتتتتارةى  
متتتتتتاددةى بينتتتتتتراوى طتتتتتتةردوونى و ئينجتتتتتتا بارستتتتتتتايى     

% ى ئتتتتتتتتتتةو  30متتتتتتتتتتاددةى طتتتتتتتتتتةردوونى نةطةيشتتتتتتتتتتتة   
بارستتتتاييةى كتتتة هتتتةموو طتتتةردوونى َة ثَيكهتتتاتووة واتتتتة    

 % ى ماددةى طةردوونى وون و ناديارة! 70هَيشتا 
لةبةردةم ئةو قةيرانة طةورةو ئاَلؤزةدا بةشَيك لة 
زاناكان بؤ لَيكدانةوةى ئةو ماددة وونبووةى طةردوون وا 
ثَيشنيار دةكةن كة جؤرَيك لة تةنؤلكةى نوَى هةبَيت كة 
ئةو ماددة تاريكةيان ثَيكهَينابَيت يان بضنة ثَيكهاتةى ئةو 
ماددة وونبووةى طةردوونةوة ، ئةو تةنؤلكانةش بة 
 تةنؤلكةى قورسى كارلَيك الواز ناوزةد دةكرَين واتة )

WIMP  كة بريتية لة) 

Weakly Interactive Massive 

Particles    بةاَلم هَيشتا ئةو تةنؤلكانة بةهؤى
 ئامَيرةكانى ئَيستاوة نةدؤزراونةتةوة .

بةشَيكى ديكةى زاناكان ثَيشنيارى ئةوة دةكةن كة 
( هةبَيت  cosmic stringsشريتَيكى طةردوونى ) 

دةضَيت  DNAكة زؤر لة شريتى بؤماوةيى ترشة ناوكى 
كة لة خانةكانى لةشى مرؤظدا هةن و سيفةتة 
بؤماوةييةكان دةطوَيزنةوة ، ئينجا ئةو شريتة 
طةردوونيةش ئةستَيرةكانى نَيو مةجةِرةكان ثَيكةوة 

 دةبةستَيت .
لة سةرةتاى هةشتاكانى سةدةى ِرابوردووةوة زانكان 

مةبةستى ِراظةكردنى ئةو ماددة وونبووةى طةردوون بة 
سةرطةرمى هةندَيك بؤضوون و بريدؤزن كة زؤر نامؤ و 
نةناسراون بة طوَيرةى ئاستى زانستى ئَيستامان ، لةو 

 whiteبريدؤزانةش بريدؤزى بوونى كونى سثى ) 

hole  كة بةثَىى ئةو بريدؤزة لة ناو جةرطةى هةر )
ى زؤر ضِر هةية كة كارى مةجةِرةيةكدا كونَيكى سث

ئةوةية ماددة دةبةخشَيت بة مةجةِرةكة بة ثَيضةوانةى 
كارى كونى ِرةشةوة كة هةَللوشينى ماددةكانة و لةو 
كاتةشدا تيشكَيك دةدات ، بةاَلم كونة سثيةكان هةستيان 
ثَيناكرَيت و ضِرى ثَيكهاتةكانيشيان ناكؤتاية و 

ِرةكان لة بارى ِرووناكيشيان َة دةرباز نابَيت و مةجة
هاوسةنطى و جَيطريى و كَيشكردنى طوجناودا 
دةهَيَلَيتةوة ، بةاَلم ئةو بريدؤزة باس لةوة ناكات كة ضؤن 
 ئةو كونة سثيانة دروست بوون و ثَيكهاتةكانيان ضني ؟

لة ِراستيدا ئةو ماددة وونبووةى ) تاريكةى ( 
و طةردوون تائَيستاش ناديارة و هيضى دةربارة نازانرَيت 

لةوةش ناضَيت هةروا بةئاسانى و بةم نزيكانة زاناكان 
بطةنة سةرة داوَيك لةو بارةيةوة ، ئةو كات و هةوَلى زؤر 

 زؤرى دةوَيت .
 

 ثةرضظة: جوان موحةمةد
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لةةةةةةَكدا نرخةةةةةةو كؤرةةةةةةةوكةةةةةةةَ   ك    دةةةةةةاؤوك    كلةةةةةةَكك
بَ  ب  ؤَ  يةةةةةةةةةةةةةةةَدوكبَ ا    و يةةةةةةةةةةةةةةةَك ك ا ةةةةةةةةةةةةةةةا  ككك
 نسةةةةةةخا  داؤناةكةَ ك  ةةةةةةَيَدوكبةةةةةةَ ا     كلةةةةةةَك ةةةةةةةَ ككككك

ذينطَدةةةةةةةةةةةةةةةةةةَ اةك ك
ئالةةةةةةةةةةةَ كدا ةةةةةةةةةةةَا كك
 ؤ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري ك
 نر يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وك
 رؤظايةةةةةةَ وكةَيةةةةةةَك

دوكبةةةة ك َ يةةةةا  يَ
    ىكةةةةةةةا يرنوك  ك
دةةةَكةةةةَ  ننكلةةةَكبةةة ككك
ؤَيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَ ك ك
ةةةةةةَ   ؤنتكبنرةةةةة ك ك
ا  نرخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَك
 سةةةةةةةة   ك داةكلةةةةةةةةَككك
ةةةَ ل وكئةةَ  ا ةكدةةَككك
ئةةةةةةةةةَ ك َ يةةةةةةةةةا  كك

 ةةةنةريَكبوؤ ؤةةةَ  ك كبةةة كئةةةَ  وكة يةةةاةكد  ةةةا  كبةةة كؤنرةةة ككك
ق ال ينةةةةةةةةةةَداؤوك َ يةةةةةةةةةةا  ك نرطر   دةةةةةةةةةةاؤوك    كبةةةةةةةةةةَك
 ايبةةةةَ وكةةةةة  ك كبةةةةاك كبةةةةَال  كلةةةةَ  كا يةةةةنر كدةةةةَكةةةةة  ىكككككك

َدوكايخةةةةَياةك َ يةةةةا  ي
لنرهةةةةةةةةةَكل ها بنرةةةةةةةةة كدةةةةةةةةةةَككك
    دةةةةةةةةةةَىكلةةةةةةةةةةَكبةةةةةةةةةة ككك

كؤَةا    ك!
ىكك24لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَك كؤذىك

ئايةةةةةةةةةةةةةا ىكئَ سةةةةةةةةةةةةةةال و كك
(كحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَ  ك2006)

ا  ل ةةةةةةَ كد ب ؤةةةةةةَ  كلةةةةةةَكك
برؤدسةةةةةمكبةةةةةَك َبَ ةةةةة وككك
 ةةةةةةةةةةةةةةةةا   ىركدراؤةةةةةةةةةةةةةةةةوك
 رؤذ يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَ كبةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ك
ا   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة خراؤوك
دا  نرخةةةةةةةَ يرخوكؤةةةةةةةا  دوك
دةةةةةةةةةةَكبالن ؤةةةةةةةةةةَةاكاؤال ىك
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دا  دةةةَىك نرو يةةةنر ك كيَدةةةَ يكدا  نرخةةةَ  كدةةةَكبن ةةةننَىككك
ؤا  دةةةةةَكيَدب  ؤةةةةةَك كبا ةةةةة  ىك َ ك ؤسا ةةةةةناةكبةةةةة كئةةةةةَ كككك

ك ركؤذ يَكايا يخرا   ك.
ئةةةةةةَ كا  ل َ اؤةةةةةةَىكدةةةةةةَكبَ ةةةةةةو  ةكلةةةةةةَ ك ركؤذ يةةةةةةَا كككك
ئَ ةةةةَ يخاك كيةةةةَدنر وكئةةةةَ    اك ك ك   ةةةةناك كيابةةةةاةك يةةةةيك ك
ةننو ةةةة اةك كد  يةةةةاىكبا ةةةة   ك كئةةةةَ كدا  نرخةةةةَ  كةةةةةَ ب كك

دا  بةةةةةةاكك(ك النةةةةةة ةك   كلةةةةةةَك    ىكك500 اقنخراؤةةةةةةَ  ك)ك
كبَ ةَ كا ةنرننر ك.

د  ةةةةَل نر كلةةةةَك ننيةةةةا  ةك كئَؤةةةةو  يا  كؤنر ا  ل َ نةةةةَداةك
 ك  ةةةةةة َ ة كلةةةةةةَ ك رؤذ يةةةةةةَا كدةةةةةةا كا دةةةةةةَةك  ؤنةةةةةةا ىك ككك

(كا بَةشةةةة ك كلةةةةَككITER ةةةةا    يوكبةةةةَ كدا  نرخةةةةَ  ىك)كك
ؤنرةةةةة ك  ذ     دةةةةةاؤوكئةةةةةَ ك ركؤذ يةةةةةَكدَ ةةةةةاؤوك  ؤخةةةةة ىك)كك

َك  ىك يسخ  ةةةةةيك اايسةةةةة ةك(كىكئَ ةةةةةَ يخوك نرو يةةةةةَكدةةةةةك
 ةةةال وكا ةةةةا  ا ككك20بةةة كا يةةة كئةةةَ ك ركؤذ يةةةَكلةةةَك ةةةا  ىككككك

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَ   بنر ك.ك
يَدب  ؤةةةةةةةةَك    وك
ئةةةةَ ك    يَيةةةةَكدةةةةَكك
لةةةةةةةةةةةةَكئةةةةةةةةةةةةَ ا وكك
يةةةَدب  ؤوك َؤ لخةةةَكك
 ةةةةةةةةةةةةةةَ   اينَداؤوك
ؤةةةا كؤا دةةةَ  ك َيةةةو ك
ا بنرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ك ك
 َؤ لخةةةةَىكق   ةةةة كك

ك.ك ا    و دَة
ئَ كدرا   وك ؤ كبنَ ك  نَكبَك  يرر ىكئَ ك َ ا  ؤَىك

ةَ   كئَ  نرر داةك كة  يتك    ىكة ياةكلَ كئنرمَكدَك
ك َ ك كلَ  كلنرر و كب يَ كا دَة ك َيو  كؤا  دنَ   يَدب  ؤَ
   يَك  ؤاداةكبَكؤنا ةكدَكبَ ك نر    ك    كبَ  كبهنرن ك ك
ك ال  اىك كاؤةو كلَ ك   ا ك َبَ  َ كئَ  كب  ك  ؤاداة بَال  
كبري نَك كدَ ك  ك   ا  رةكدَكاؤةوكي     وك ااا يَ  ااا 

كد ك كلَ كةايو ؤ ي كؤا دو ك    كبا  ا ى ك َؤ لخَى   َل نر 
كئا ك ك  ك ر   و  كلَ كةَ   ؤَ ك  ك ؤ  كةايو ؤ نننت  ا ى
كببنر َك كدَ كةايو ؤ ي كب  ك َ يا  يَ با  ي 

ك َ يا  يَدوكلَكب كؤَةا   كب ك ال  اك.ك
ك الَىك ك  كبنر  ك َ   ك ؤ  ك ؤ  كا بنر  ك ال  ايَو ئَ 

كبنر ك نالننى ك الَى ك الن ؤَةا كئَ  ىك َ  نَدَى ك ب   

كلَك ك  كبو ة كيَدو  كبَ كةنرر يوك َ    كبَ ك ا يَداؤو  َؤ لخَ
ك رك  َ ك ك  ن     ك) كاد    ك  كا   َ كير  ك     ئَ ا و 
( ا    اىك ننياكا ل نر ك:كبَكد   وكئنرمَكلَ َ ك   ىكبَك
َكؤنا ي كة  يرخوك     كا    كبخَي كدَكئَ  وكيَدنرخ

ك  ؤس ك ك ك  بَ ك ى كدَ كدا ير  ك ر ؤ ي  ك  ك َ    ري  لَ
كب   ؤيك كي ة كدَ كئَ  يَ ك ر ؤ  كلَ  و ك  ا بنر َ  
عَ با يرخوك  ك َ   كبَا   كبهنرنيكدَك ركبنر كلَ ك ال  اك
 َ  َكبَبوركئَ  ىكدَكة ىكبس  نر ك كب كيا   َ ىكئَ ك
كب   ىك كدَ كا دَة كئَ   كب  كدا  ك  ؤَداة ك ننيا  ر  َ

كةَل طر نوك  كبَدا بنرن كب  كبَةنرنىكؤَبننر     نا نسوك ؤ 
كب ك كدا ا ة كلَ كبَ ا     كئنرس ا ك ا كئَ  ة كبَال   ك   ال  ادَ

كبَا   هنرناؤوكئَ كب    ك   نا نسنَك.
بةةةة ك  ؤةةةةَك رك  ةةةةَ ك ك نمَدةةةةَىكئنرسةةةة اك ةةةةَ  َ  وكككككك
 ةةةةةةةَ    ري ك اقنخراؤةةةةةةةَ  ىكيةةةةةةةَدب  ؤوكؤةةةةةةةا  ديكلةةةةةةةَك
حةةةةةةةةةةَ  يرخوك  ؤخةةةةةةةةةة يوكك

 كدةةةةةةةةةةةَكبةةةةةةةةةةةَك)ك ايبةةةةةةةةةةةَ
Madison 

Symmmertric 

Torus كا ؤا ةةةرير ك ككك)
(كئا ةةةاذ ىكبةةة ككMSTبةةةَك)ك

ا دريرةةةةةةةةة كدةةةةةةةةةَك الةةةةةةةةةَىك
 ةةةةةةةةةةةةَ  وك ال  ادةةةةةةةةةةةةَىك

(ك النةةةةةةةةةة ةك10ا  ا ةةةةةةةةةَك)ك
 الةةةةةةةَىك ةةةةةةةنالننىكبةةةةةةةَال  ك
لةةةةةةةَ نا وكئةةةةةةةَ  ىكدةةةةةةةَكك
بةةةة   ىك   نا نسةةةةوكبةةةةَكةنرةةةةنكبةةةةَدا بنرن كبةةةة كةةةةةَل طر نوككككك
 ال  ادةةةةةةَك رك  ةةةةةةَ كةةةةةةةَ نركا ا  كبةةةةةة   ىك   نا نسةةةةةةوككك

  ةةةةةركبةةةةةَدا كبنرننرةةةةة كدةةةةةَكلةةةةةَك ك  ىكئاب   يةةةةةَ  كدةةةةةَ ككال  
 َ ةةةر    ك كةةةةَ كئَ   ةةةَكدةةةَك  ىكلةةةَك  ؤادةةةاؤوكايخةةةَىكككك

(ككMST نهةةةةةةاةكدةةةةةةرا   كدةةةةةةَكبةةةةةة كلةةةةةةَكبةةةةةةَدا ةنرناؤوك)ك
ك.  هنرناؤوك ال  اىكيا   ك  ؤخر  بخَؤَ  كب كبَا 

كؤنر  ةك ك َياؤوؤو كئَل قَداؤو كةَ يخي ك: كا ل نر   رك  َ 
ك ك  ك َ ا  ؤو كؤني ك ال  اى كيَد  كلَ ك اقنطَيو  ال  اى

 ا دَينَ  ك كةَؤطا ىكبشماةكؤا  ك.ك

سةرضاوة 
/www.uk.moheet.com ك                              

http://www.uk.moheet.com/
http://www.uk.moheet.com/
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 ثيَناسة:  
 ةةةةة       شةةةةةةيي ني   حاَلةةةةةيَد تةيشن ين ةةةةة   ةةةةةي      

 ي  ست  نيت, ناَي ن نيت ئةا  تد  
تةي ةةةة  ةةةي   سةةةت  لةي  نيةةةت لةةةي    

سيني د شيو  ,  تةيشن ين   ث ؤ
هةةينواو  ةةي هةةينواو  و ثةيين ةة د  
 ي ئا  تو   هيني ليطيلي خي    . 
َة  ليطةةيلي ةن   ةد و وة   خةة     
   هةةةةةةيَلو و  ةةةةةةيو     ةةةةةةينت. 
تةي ةةةةةةظد تةةةةةة ؤ   ةةةةةةيهةي َ ن  و   
طةةةةةةةيو  َ ن   يخ  ةةةةةةةي ئةي ةةةةةةةي 
نةةةاَي نة  ةةةي َةةةيو و  لةةةي هةيةةة      
ذن    ي    و  ثةي ان َةيبوةين  و  
هي سةةةد  ظةةةين , هةةةينظي هةيةةة     

ميةةةةةان    ةةةةةيؤ    ةيةةةةةت  ةةةةة     ذن 
هةةةةةةية   ن  و   نةةةةةةيو   ةةةةةةي  ةةةةةةي 
 ةةةةةةةي   و تد ذن ميةةةةةةةان   طةةةةةةةو   

   ا . ئيتيؤ  وهِ ميان  يم    اَيو , ئا  تو ميان 
 ةةيم    اَةةيو  و هينةةشنية  ةةا  و تةةان لةة ي    ةةا   ةةي       
نةةيَي نة لةةي  ا ةةيَةيظد سةةا   َةيبوةةين  ئيتةةيؤ  ةةيه     

 تانشوو  يوند ه  تان. 
تةةةيَة ان       لةةةي  تةيشن ين ةةة  نا      

ثيني نةةةةش  نةيةةةةي ن ذنةةةة   و يسةةةة يتان 
َةيبوةةةةةين    نةةةةةيؤ نا تةةةةةيَة ان       
 سيالتيَد هي  و ةان طيشي ثةيبش ن . 

لةيظ َلةةةةي  و  ان   َلةةةةةي   ةةةةي سةةةة ة و      
 و  امنةةةةةةان َينش وسةةةةةة ة ان  نةةةةةةا     

    ين. 
 
 جؤرةكانى ميَديتةيشن:  
تةيشن ين ةةةةةةةةة د َ  ن ةةةةةةةةة شني  اَلد  .1

ان تةةةةةةةان   )سةةةةةةةي وو ذنةةةةةةة    نةةةةةةة 
 transcendental or)تةيشن ين ة   

mantra meditation   اَةيةةةةةة  :
ةؤ  ي  خيَلظد وشي  تةيشن ين   
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   ة نت,  ي ةؤ    و لي تةيشن ين  د َ  ن ة شني  اَلد  
نان هاوشةيي   ئيم        ,    ينيو ,  ةي  ةي ا   نيةت    
 ةة   ي  سةة لةي اند ئةةا  تد, لةيةة     َةة   ةةو و هةة    لةةي    

يك  ا ةةي  هةةِ     ين ةةيو   ةةي  ةةي ط ةة د هيسةةت سةةي  نةة
   ني  ي هيناسي  ن  اَةية   هةي ي ناو ليش ان و  ني ي 

 ني )  نوةيظد َانبيَد نان  mantra    و  نان تان   )
 ِ طيني ةةةي  ةةةي  يهةيي شةةةد ليطةةةيلي خةةة       و ةةةا         

 ةةي  ني ةةي ه شةة يو  لةةي     ي   ين ةةيو  . هةةي  شةة ةيظد   
ثي َةةةةةةيو ة  ا   هةةةةةة ؤ   ةةةةةةاَد تةيشن ين ةةةةةة      ةةةةةةي

     ن نيت    ةيت ط نود ث ي ني  نيت.

ئةةيم  ةة        َي نةيةةت  بةي ةةي هةة   حاَلةةيَد ةؤ   ةةيَلد    
ليسةةةةي خ ند و  ةةةةةةيوو  هةةةةِ    نيو   هةةةةة ؤ  ةةةةةي   
ناسةةةةة  ون  ةةةةةي  وهةةةةةِ    نيو  نةةةةةان  ةةةةة     نةةةةةيك      
ئا  س يند[ تةيشن ين   ئيو    ي  ي  ن  ني ان ثةية   

   ةةةةةةةاند سةةةةةةةاتا هد         َلةةةةةةةةي  شةةةةةةةاتاَلا نةةةةةةةان       
(Shamatha or Samadhi practices.  

)لي ثدي و     سي  و  :  ي  -Padhastha –ثا هاس لا  .2
  نةةان تات سةة ا   Hariتةيشن ين ةة  ليسةةي  ثةيةةد هةةا   

  padhastha meditationِ ؤحد   وَ نيت:  

 و  -chakras-)لي ها   س -Pindastha-ثة ش س لا .3
ليسةةةي    سةةةيَلاَش       ةةة  سةةةي  و  :  ةةةي تةيشن ين ةةة   

خي نةةي اند هةةا   س نةةان ليسةةي  شةةةيي   تات سةة ا     
  Pindastha meditationِ ؤحد   وَ نيت: 

)تةيشن ين ةة  ليسةةي  شةةةيي    -Rupastha -ِ وثاسةة لا .4
طي  وند :  يو تةيشن ين  ي   ي     نيت, َةيةش   و لي 
خةة   و تةةانك     ني ةةيو  لةةي هةةاو   و  ةةو لةةي شةةةيي        

ي      ني ةةةةيو  لةةةةي  ة ةةةة  ش    وَ نيةةةةت:  طةةةةي  وند خةةةة
Rupastha meditation   

)تةيشن ين ة  ليسةي  خةي      -Rupatheeth–ِ وثاَلةةت   .5
 :  ي تةيشن ين ة  ليسةي     ATMA – دي شةيي  نان ئامتا 

  Rupatheeth meditationئامتا  َلاو  ان   وَ نيت: 

  
 ضؤن ميَديتةيشن بكةين؟  

تةيشن ين ةةة  ئيتانةةةين: ثةيين ةةةة نةةةي سةةةي   د نةةةي اند      
شيني ةيظد  ةيش نك ئيو نش   لي َي نا  ني,  ا يَةية  ةي  ةو    
ليسي  هِ  ظ ني يو , تةي ظةية  ي خةاَلد  ةيةت لةي  و   نةيو      

 و  شةيي  و س انةيظد طيجناو. 
حاَلةةةةي        و ةةةة   هينةةةةي  ةةةةي    -asanasئاسةةةةاناس)   

  َي نةةةةت  ةيبةةةي ةيد  ظةةةينت,   َي نةةةةت  ةةةي هي  ت ةةة د    
  ليسةةةي  ئانسةةةان  Siddhasan or sukhasan نة ةةةةت ) 
(aasan-  ت لةةي شةةةيي    ةةة ةةيَاند نةةي د خةةي    نةةان   َي ن

    Lotus-)حاَلةةةةيَد ل َةةةةيس -padmasana–ثا تاسةةةةانا 
  نة ةةةةت ئةةةيم  وو ئاساناسةةةي ثةي ةةة ةا      نيةةةت هةةةينظي    
ئاسان ,ِ نيوي  ي  يسي ي     ن لةيم حاَليَةي    ة  تاو نةي د     

 ةةةيو . نةةةان   َي نةةةةت ليسةةةي   ي سةةةد نةةةيك      نيةةة َ  نةي ةي
  نة ةةةت و  اهةةي انت ن نةةة  ظةةينت لةةي ني ةةيو . تي يسةةت    
لةيةةة     َةةةينلا  ةةة  ئيو نةةةي  ةةةي  يشةةةةيظد طيجنةةةاو و لةةةي ا         
و   و نةةت لةةي اَد ئيجناتةةش ند تةيشن ين ةة      ةة  ئةةيو        
ذن نت ثي َيو ة  نةي ةيت  ةيه    يشةةيظد نةيطيجناو و   ةي      

 و و سةةة ان يو    وسةةةت  ةةةيو .   ةةةيه   شةةةةيي ة    نة ةةةنت 
 هيتة ي ليسي   يَان  نيك   نة ي. 

ئيطي  ليسي  ة و    نة  ةت ئيو  ليسةي   ةيَاند نةي د        
خي     نة ي, ليشة ان نا ةيةت  ةي  ة و   ظةيونيت, ئيتةيؤ      
لي ي ئيو ني  ي  اَةية  يسةية   ست    ا   ي تةيشن ين ة   

ي  ثا ني  نيةت  ليؤ وة    وست    ا ,  ة  ئةيو   ئةيم وة نة    
لي ليشش  و وة  ي لي  ست ني  نيت  يه   هيند وة  ةي  ة    
ة و   اَةية ليؤ  ةي  ة و   ةيوَيو ,     ةيوَيو   ةيَاند     
طينيني نيظد خ  ثي )و َي وة  ي ليناو ناهةيت و  يَاند ني ي 

 ِ نيوي لي هيند ئيو    ة و    ط نيت .
 ةةة ت هةةةاو    وةةةي و ليشةةةت خةةةاو  ظةةةي  و ,  ِ  ةةةِ    ث    

ثةيين  ي ِ نية  ةيت و ثةيين  ي ِ نية     ة ةت,  اَةية هاو  
    خينت سي  ها  ةو و   هةين تةي ةظت  ةي   اَلك    ةين,      
َينلا سين   ئيو  و و   هةيناني  ظةي, ةنةاَ  و ةنةاَ   ةو و      
  هين هةي ؤ    يني سي  تةي ظت. ثاشةان   سةت  ظةي  ةي     

ناني, ئةةيو   لةي ةةي   يَاَلظ  نةةيو   تةي ةةظت لةةيو  ةةو و   هةةي   
ثةي ضاو  خ    ي ئيطةي  هةيتيو  ةو و   هةيني انت ط ةة      
    نت    النيك ئيو  ِ وَيخ د تةي ظت ثا ي و هةضد َةيش  
نةةد نةةي نةةان   َي نةةةت  ةةيم شةةةيي ني  ةلةي ة ةةي ثةي ضةةاو   ةةي  
ئيطي  َ  هيتيو هةلظي و      ان   سيَةي ةت  ي ئيتانةش 

 ةي يؤ  ةيه   ) ةا و  ط ةة           ةي خ َلةيتةيش و خ َليتةي  
    نيت ئيو   لةي ي ثةي ضاو  خة    ةي ِ وَةيخ د تةي ةظت     

 خاوني ي. 
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هيناسةةةةةةيني د  ةةةةةةيلي هيَل ةةةةةة   و        
  سةةت  ظةةي  ةةي  وهةةِ    نيو  ليسةةي  
هيناسي  ني ي , هيناسةي هيَل ة ن  و   
هيناسةةةي   نيو  ةةةي . هةةةينش  ةنةةةاَ    
هيولي  ش نت تةي ظت  يَالي  ظين يو  

هةةيني ان,  ةةو و   هةةيند  لةةي  ةةو و   
 ةناَ  تةي ظت  ي   اَلك    ين. 

 ةةي خةة    َلةةدي َةة    َةةيونيت ليونيةةش      
  نة ةةةةةت لةةةةيم حاَليَةةةةي  ,  ةةةة  ئةةةةيو   
تاو نةةي   ةةي خةة    ِ نةةا     و   ةة      
تةيشن ين ةةةةة  و ئةةةةةيو    ةةةةةو  لةةةةة ي    
 ظاَيو      ا    هيتيو ش ي ان  ةي  
  نيونيت, نان َةينلا هةيولي  ةش   ةو      

  ليسةةي  هيناسةةي  ني ي  هةةِ  ظين يو
 و خاو ي  و . 

ثةةاؤ هةةينش ِ و يِ و ينةةيو  و هيوَلةةش نةية تةي ةةظت   سةةت     
   ا   ي طةي ي طة َ  لةيةت,   سةت    ةا   ةي خاو ينةيو  و        
 و   نيو  لي ش ي ئاساند و نيون   و  ان   و س ةي ةيت, 
 ةةي َةة   ناِ  حةةي      ةةيو لةةي  ةةاَد ِ ؤذ  .   سةةت  ظةةي  ةةي   

    ةةةو  ليسةةةي  هيناسةةةي  نت. ئيطةةةي  ثةي ةةة      هةةةِ    نيو
 ينا تيَد تات س اني د ِ ؤحةد   سة ت ثةدي     ةيةت ئةيو       
  َي نةةةةت ليطةةةيلي هيناسةةةي  ني ي   ) ةةة  نةةةاو و  و     و      

  ِ ؤحةةةةةد ني ةةةةةةي   َلةية ةةةةةيو , هةةةةةةي و ها   mantraتةةةةةان   ) 
  َي نةت ليطيلي هيناسي  ني ي   )هيَل  ن  و   نةيو   نةاو    

 َلةية ةةةيو . نةةةان   َي نةةةةت ليطةةةيلي هيناسةةةي      خةةةي   طةةةيو   
هيَل  ن ةةش  نةةاو  خةةي   طةةيو    لةي ةةةت و لةةي  ةةاَد هيناسةةي  
  نيو شش   ة تةي نت,    منيني:  اَةية هيناسي هيَلش ت نت 

  هيناسةةةي ي   ةةة  سةةةاَةية ِ   وةةة   و ثاشةةةان  OM َلةةةدي ئةةة م )
   ةةة تةي  ,  و ةةةا   هيناسةةةي   1هيناسةةةي  ةةةش   و  و ذتةةةا     

  نان )ئةا  تد  و هيناسةي ي    shantiهيَل    و  َلدي شان د )
   ةةة تةي  , هيناسةةةي  2ِ  طةةة  , هيناسةةةي  ةةةش   و  و ذتةةةا      

  نةةةةان ) يخ ةةةةيو      Anandهيَل ةةةة    و  و  َلةةةةدي ئانانةةةةش ) 
  3 وةة   و ثاشةةان هيناسةةي  ةةش   و  و ذتةةا     هيناسةةي ي  

 ةة تةي   و  ةةيم شةةةيي ني  ةةي   و م  ةةي ... ئيتةةي و  لةةي تةي ةةظت  
   ةا   ةي ثِ  ةيةت و لةةي هةيتان  اَة ةش   ةو و   هةةيني انت       
و      نةيةةةت. لةةةي سةةةي  َا   تةيشن ين ةةة  ئاسةةةان نةةةد نةةةي,     

تةيشن ين ةةة    ن ةةةد نةةةي لةةةي   
ثةةةةاك    نةةةةيو   تةي ةةةةظت, 

سةةة ة ني   لةةةي و   ند ئةةةيو
 ةةةي هةيةةة   ه  ن ةةةةان لةةةيناو 
 ةةة  وو ,  ةةةيالم  ةةةي   نيةةة      
 ةةةةا ,   َي نةةةةةت ذتةةةةا      
هيناسةةي انت ةنةةا   ظةةينت,   
ليثاشةةانش  ليو نينةةي هةةي طة  
ثةيين ةة ت  ةةيو  نةةي ةيت  ةةي    
 ةانةةةةةةةةةةة تةي نت. ثاشةةةةةةةةةةةان  
  َي نةةةةةةةت هةةةةةةةينشنية لةةةةةةةي  
ثةةةي َي ةيظد  ةةةي ند ثةةةوؤة  
ويني ة ةةةةيو  و ثاشةةةةان لةةةةي   

   اَةيةة  حاَليَد  ي ئاطاند  
  ني  َي نةت ة لي  ةت  يسي  تةي ظد خ َش ,   َي نةت ئيو 

 شد  ظين يو .
 ةةي ةَ ن  ثلةةي  تةيشن ين ةة  ئيو نةةي  ةةي   ي نةةةت  وةةينت      

 يو حاَليَةي   ةي هةةري  ةو و   هةينةية لةي تةي ةظ ش  نةي ةيت,         
و َةةي تةي ةةظت  ةةيَالي  ةيةةت لةةي  ةةو و   هةةين. لةةيم حاَليَةةي        

و  و هيتيو هةي   ه    ني انت  و ةا    ئيوثيِ   خاو   ة ي
       يونيو . 

ليطةةيلي ئيجناتةةش ند تةيشن ين ةة ي يَش  لةةي هةةي   ا نيظةةش ,      
 ةةاَد تةيشن ين ةة ي ي ةنةةا   ظةةي ليطةةيلي ةنةةا    ند ذتةةا      
هيناسةةةةي هيَل ةةةة ن  و هيناسةةةةي   نةةةةيو   . ئةةةةيم ِ  هةي ةةةةاند      

 اَةيةة   هيناسيني  ظي  اَةية  ي هيس ت  ي  وو َلد     نان
خةة   خاو   ين ةةةيو . ليطةةيلي ِ  هةي اني انةةةش  سةةد نةةةي انت    
 ةةةةيهةي     ةةةة , هيناسةةةةي ي   ةةةةيَل     ةيةةةةت و ةؤ    نيةةةة        
ناخانةةينةيت  ةةي ثةيين ةة ةت  ةةي هةةِ    نيو   هةة ؤ ليسةةي     
هيناسةةةةةةةةةي  ني ي  نا ةيةةةةةةةةةت  ةةةةةةةةةيم شةةةةةةةةةةيي ني لةةةةةةةةةي اَد    
تةيشن ين ةةةة ي يَش    سةةةةت    ةةةةينت  ةةةةي هيسةةةة ظ  ن  ةةةةي     

س وش د. هي هينش  َ  ةناَ  تةيشن ين   خ شحاَلد ني د 
 ي ا   لةي ةت ئيو  ثةيين  ةت  ي ِ  هةي اند  و هِ    نيو   

 خاو ينيو   يت     ةي يو . 
 
ئيتةةةةةي هةةةةةينش ثةي ةةةةة ةا نيظي  ةةةةة    سةةةةةت ثةيظ  نةةةةةت  ةةةةةي     

 تةيشن ين  : 
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 يَد ىلي طيشةةةة يذو   تةيشن ين ةةةة ي ي  لةةةةيو ي نةةةةي  ةةةةي  .1
َةةاة  لةةي خاو ينةةيو  و     سةةت ثةيش  ةةينت  ةة  ئاسةة ةيظد    

 يئاطاهاَ يو . ليو   َل ةا ي  ي َ  لي ذو نيظد هةي  ش نت 
و هةري ش ةيظد َةيش  نةد نةي  ةي  بةي ةي هة   ثي َةيو ة ند       

 ه شت.

هينش  اَةية َي خان  ظي    تةيشن ين  ي ي .   َي نةةت   .2
لي ثةية   خيلي ةيو    سةت ثةيبظةينت و  ةي   و م ةنةا         

      َيونيت. ظينت    ئيو  اَي   ي خ

هيولي  ش  ئيو نش   ثةيت     نيت تةيشن ين   لةي هةيتان    .3
  ا  و شيني     ئيجنام  ش نت. 

ئا  تو  ي, هينظي ئيتي ث ؤسيني د هينواو  ةي هةينواو     .4
   سِ ن يو  و  ئاة     ند خي  ليو هةة ي ثةِ  خةيت  د    
و  و َلةةةةةد نانةةةةةي   ةةةةةي سةةةةةاَليهاني    ينيَةةةةةيو ,   نةةةةةي  

 خ     .  ئا  تو  ي ليطيلي

 
 سودةكانى ميَديتةيشن:

 سودة جةستةيى يةكان: .1

 . لةيش ند  لي  يم    اَيو 

 . ثيس اند خيني   يم    اَيو 

      هيسةةةةة د خاو ينةةةةةيو   ةةةةةي ناسةةةةة  و   ةةةةةي  ا   نةةةةةيو
 خاو ينيو  نان ليناو ي   خيت  د.

 . ني    هيناسي  ن  يم    اَيو ِ 

 سودةكانى بؤ ميَشك: .2

   يسةةةةي  ذنةةةةاند خةةةة ي   ,  يسةةةةي ي ةؤ َةةةة  ة لي    ةيةةةةت
ئةةةيونش  ةةةي  ي  سةةة لةي اند ة لي  ةةةيون  يسةةةي  تةي ةةةة و  

 هيس ي اند   .

       يسي ي ةناَ  لةي  ةيند ِ  سة ي ة ي  خة   و ك  ةينةيظد 
ِ ؤحةةد ئاطةةةا       ةيةةةت نةةيك ناسةةة  و  ئةةةيو و ك لةةةيؤ,   

  ا   ي , ِ  طية  ي ,  ن ي ي , ...ه ش.

       يند  يسةةي ي ئاشةة انيَد ةنةةاَ  ثينةةش     ةةا  ليطةةيلي  ةة
ِ  سةةة ي ة ي  خةةة   و  هةةةي و ها ليطةةةيلي سةةةي وو ِ ؤ ,     
وة   طي  ووند,  ي ةَ ن  ِ  س د, نان ئيو وشيني   ي 

 خ     َيونيت  ي ا    لةي ةت.

 ليناو ي   خيت  د. -ئا  ت د ناو  د 

     هةي ةةةةةانةيظد ِ نيةةةةةة و ثةيظةةةةةد تةةةةةان   تةيشن ين ةةةةة   ةةةةةي  ِ
   ا ,   ي ناتيِ ني  , هيتيو َي نا اند  يسي ي ئاشظ  

ةن   ةةةةد نةةةةاو  د لةةةةيؤ   ذني ةي ةةةةيو  و    ةي ةةةةي هةةةة      
 طيشي   ند  ي ةَ ن  حاَليَد  يئاطاند هيست. 

       ئيم ئةيةتيند خ خ ة  ي حاَلةيَد ذنانةيو   ِ نيظى ة  د
 يئاطانانةي, هةيةة    يَلةي ةةي  و   هةي انظةا   نةةي اند ئةةيو   
 يساني  تةيشن ين      ين     ةي هة   هةاال د ةنةاَ      

 د ةناَ  لي ذناند ِ ؤذ ني  .و سي  يوَ 

 دةرئةجنام: 
ليطيلي  ا  و و فا  ي ثيمياند خ     ن  ة  ئيجناتةش ند        

ِ  هةي انةةةي ان  ةةةي شةةةةيي ني د  ةةةاؤ, )تةيشن ين ةةة د ِ ؤذ نةةةي   
منينةةةةيند نةةةةي , لةةةةي اَد تةيشن ين ةةةة ي يَش  ليو نينةةةةي  لةةةةي 
سةةةةاَي ان    هةةةةةت . هيسةةةة د  ةا ينةةةةيو  هينةةةةي  اَةيةةةةة   

خةةةةةاوني  و  يَاَلةةةةةي. ئةي ةةةةة اؤ   نوةةةةةي اند  تةي ةةةةةظت ِ ون,
هةةي    و      ة ةة ةت,  ةةيَلام نةةاَي ن  تةيشن ين ةة ي ي  ىلي 

 َةية  ش ن.
هينشنية  ا  ليو نيني  و نت ... ليو نينةي ئاطاشةت لةيو         

ني ةيت  ي هد و   ىلي    ونت  و نت, ئيتي   نود سة ة    
و نينةي  خ َي  ي   نود َانبيَد خ   هيني. هينشنية  ا  لي

هيسةةةةت  ةةةةي  ةةةة   و ة    خينينةةةةيك  ظةةةةينت  يسةةةةي    م و   
هةةةاوَيو  ... ئيتةةةي خ شةةةحاَلد نةةةي  ةةةي خةةة        خةةةا .    
هينةشنية  ةا  ليو نينةي خةةيو  لةيبظةيونيت و  اَةيةة خي ةةي        

    ةي يو   يَيو و  هاالك  يونت.
تةيشن ين ةةةة     ةي ةةةةي هةةةة    اشةةةةظ  ند  وهةةةةِ    نيو       
اوند و ئةةةا  تو ند. هةيةةة   نا طةةةي, هةيةةة   ون ةةةت, طيجنةةة و

  هةي ي  نةةي لةةي  يسةةي ي    ةةاؤ    ةةا . ئةةيو  يسةةاني   ةةي    
تةيشن ين ةة     ةةين ةؤ   ةةاؤ ة َلةة   يسةةي  سةة ة  انةانش  و   
  َةةي ن  ئةةيو  ِ نيةةة وةةين  ةةي  ةةي  سةة ة  انةان    وةةين,     
لي ةاَد ئيو    ي س ة  انةان ئيو ن ط ة  ش      النيك. 

ن  و لي نةا   و   َةي ن   ةو لةي     ئيو ن  ي شة ي  ةيم  انيخةي ا   
شةظا    ةي ي ان  ظينةيو   ةي تةي ةظةيظد سةافيو , هةينظي      

 ئيو ن ة َل   يسي  س ة  خ نانش . 
 ةةي هةةةي   ئةةيو   ئةةيم ة نةةةا   نانةةي نا تةةيَةت  ةةش  ,            

  ست  ظي  ي  ِ ن د ِ نيوي ي  لي تةيشن ين       ةا ئةيونش   
 ئا  تد و خ شبيخ ةت     لةي ةيت.  

  
sirwanqaradaghi@yahoo.com 
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كررارى بيننيررريينا لنيررايةررايرىورراكىبي نككوررةك يننيررراىكيةررايييي
سا يتاواكةنيكيطا نىوراكىبينرضيورةكيكير كسرلى كو يك  ررابيييييي
ئراكيتاوررايةاسررا يتررض نىبيورةكيطيئنيرنررةيط ىسررلراكىبيك  رررابييي

شنيكة بيتةيختاواكايةاي ن  طةبي ن شةَةايننيرة نياكةواكىينضيرىمة
ئاكيك  را راينكرة طيكىتراينرةرنيرابيكرارى بيننيرريينا لنيرايةراييييييييي
 نككوةكيكارواكىبيئاكيتاواينراؤضبي نككورةك يررض ي رةنيؤرا يييييي
 نككوةكنيرراك ير كرراكىينني ررييطينض ررايوةت ىوا  ررييةررايتة  كنيرر ىييييييي

يتاواكةنينىنيرا  ني.
  
 ضؤن دةتوانني كردارى بينني باش بكةين لة تاريكيدا ؟ 
ثاسنية ىشيرىنني ييكامني كيتنيشكيخبا راينضيكىالم يئاكيي

سا يشاناوط يكة ؤم طرةتنيس يكايناشرني ك يؤؤ يكرام يالبييي
ئني مرررابيماؤـررررررررريرىننيرا  ررررييطئاكشرررراناوطاشيثني كرررر   ييةررررايي
شرراثضةاكةو ي نىر ررضيكيشررنضةاكةو يررر ى يسرر  يكيشرراناوط ييييي

كييxننيررررراىكيكيشرررراثضةاكةو يسررررا كينراكشررررا  يكتنيشررررك يي
كايةاكيشراثضالوايناور ىيةاسرا ييييتنيشك يطةمةي.يككؤىبيؤا ي ا

ر   ذبيشاثضةاكابيكايتةيؤؤ يتاينني ييةا ىةا بيكامرتىيكىترايي
ككؤىكاش يكرامرتىيئرنيرتيؤرا كىي...يشراناوط يننيرراىك  يكراييييييي
نا لنيررايةررراي نككوررةك يننيرررراىكينا لنيررايةررراي رراك ي نىوطاكرررابييييي
شررراناوط يررررض يكررراينرررا لييةرررايسررر  يطيثاترررا ةَة يطيؤى ريطيييي

نراكشا  يكاير   ذبيشراثض ي نىوطر يييساكؤطيطشييطونيلل يكي
س  يةايؤام ك ةنيؤ ةتاىيكىتايةا ىةا كيككؤىبيةايؤام ك ةني
كرررامرتىينررراالطي نىوطررراكةو يشرررييكيونيللررر يكنراكشرررا  ينرررايييييي
ثني ةرراكىواكى ايطر   ررذبيشرراثضةنيةنيكامررايكيةا ىةررا  ةنيؤؤ ىيييي

يكىتايككؤى ةنيؤؤ ىي.
شررراثضةاكةو يشتنيشرررك  يرررر ى يسررر    يسررر  ي رررض ني ييي

كررراييnear infraredك يوز ررركيرررر ى يسررر  ىيكىييتنيشررر
وز كرت رنيةوايةايشاناوط يننيراىكىكىيكر   ذبيشراثضةاكةونيةنيي

 مة كاؤو ى راي.ئنيرنرةيرر ى يسر  بيييييي1 3ترةييي0 7ةايوني  ىنيشي
كراير   رذبيشراثضةاكةونيةنيةراييييييmid infraredوةكى نىسرييي

 يمة كاؤو ى رايكيئراكي رض ىبيشراثض يرر ى ييييييي3تةيي1وني  ىنيشي
يئةمني اىكةو يكضورتنؤل يةايركك ىكىيناكة يرىؤني را  يي.س  يةاي

 رررض بيسرررني نيامني يةرررايشرررراثضةاكةو يرررر ى يسررر  يكررررايييييي
فرررراىكىورت نيمرررراكرىبيؤا ررررايةررررايشرررراثضةاكةو ير ى سرررر  رىيي

ي  thermal infraredشاثضةاير ى يس  ىكةو يطا منياي
 يمة كاؤو ى ايطيي30تةيي3كاير   ذبيشاثضةاكةو يةايوني  ىنيشي

 بيطا م يئاكيتنيشكا اي رةنيئراكيشراثضةاييييتنيشك ير ى يس 
كة ؤم طرةتنيسررنيا ايكررايةررايتاوررايطا ماكةورراكىيرى رىوررنيكيييييي
رىكاكورررررايسرررررا يتاوررررراكةنيكيرىر   رررررراكىيطيؤضكرررررة بيئررررراكيي
تنيشرررك ىوابيرررر ى يسررر    يرىطا ن  لررراكىينرررضيك كك ىوررر و يي
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طا ر لرراكةو يئرراكيتاورراينرراؤضبيطا منياكرراكىيكررايةررايسررا ككييي
كيطا ر الورررررايةررررراينرررررة بيسرررررةابيثاتنياكى رررررايطيكةتني ررررركيئرررررا

 يكىتايطا ر لاكةو يو كواتاييexcitationك كك ىك  ىنيشي
يexcited levelئةسرلني ك يككؤىينرا ؤىكىيكرايك كك ىكىيشيييي

 ground يكيئنيرنرةيرىطا ن  نرراكىيئةسرل يككؤىبيؤىمنيرر ييييي

stateكررايئةسررلني ك يككؤىيوزمررايكيةررايئررادةم يئاكىشرر ىييييييي
ةكورررابيرررر ى ييشررراثض يكة ؤم طرةتنيسررر يرى رىورررني ييةرررايويي
اشينا لنيرررايةررراينيسررر  رىيطيكرررايئررراكيشررراثضةايكة ؤم طرةتنيسررر

رىورراكىبيئرراكيككؤى ررابيطا ر لرراكةنيكى  ررةوطات كىيةرراكيثلرراي
طا منيةوررابيكررايةررايسررا ككيسررةابيثاتنيرراكىنيطير   ررذبيئرراكييييي

مة كاؤو ى رايكرايئراكىشينراييييي30ترةييي3شاثضالواشيةايوني  ىنيي
كيثلرررايثب ررر يثلرررايطا منيرررايك كك   را ىكا رررايطوررر وكايترررةيئررراي

طا منيرراينررا ؤتاينني ررييئرراكىيتنيشرركايررر ى يسرر  ىيطا منياكررايييييييي
ككؤىبيؤ ةتايرىنني ييكير   ذبيشراثض يكرامرتيرىنني رييترةيئراكيييييي
تاورررايطرررا مكاىكىيرىطةترررايثلرررابيسررر  ن كواكىيكي نككورررةك ييييي
ننيراىكيرىرى ي.يكة بيئةمني ابيننيرييةايشاكرىيثا  ىو بيناكي

ايتنيشررررركايرررررر ى يسررررر  ىكى اكايناشرررررني  ىبيطا منيرررررايكيكرررررييي
يرىمةواك  كيكامني كيتنيشكيخبا رايسا يئاكيئةمني اىي.

 
 كارى ئاميَرى بينني لة شةودا : 

نايثشييناسنتينرايوراو يؤةك  را راك يكىكيؤةك  رراكةو ييييي
كرررةمني اىبيـنيررر  ضيكرررايئررراكيؤةك  رةورررايتنيشرررك يرررر ى يسررر  بيي

ييكرضيرىكاوراكىيطيئنيرنرةييييطا م يكايةرايتاواكةوراكىيرى رىورني ييي
ئاكتنيشرررررركايكضكاىكىوررررررايرىرا  رررررررايسررررررا يكضمرررررراَةني كيةرررررراييي
ؤاسرلاكى بيؤاسررلنية ينرضيتنيشررك يرر ى يسرر  بيطرا م يكرراييييي
ئررررراكىوني يالبيرض ةوررررراكىيك  ررررررابيوارشرررررا اك يطرررررا م يي

 ييthermographرىكني شرررنينرررضيئررراكيتاورررايكررراينرررررررررررررايشيي
وارشرايييرىوةسا  ييطيئنيرنةيئرةمني ابيئراةكرتؤو يتة ىرا يئراكيييي

طا منياينضيثاترابيكة ىنرة  يرىطرض ننيطيةراركىبيئراكىي اكرابييييييي
 signalوة ىسرررررررا بيونيشرررررررةوايكة ىنة نيررررررراكةنيشييي

processing unitيئراكيثاترايكة ىنة نيةورايرىطض ن  رريييييي 
نررضيؤىونيررة بيونيشررةو  ىكيةررايسررا يشةشررا اكيكررايثني كرر   ييةررايييي
وةكوابي نىوطةك نىوطيكاينا لنيايةايثلايطا منياي نيةكىؤىكةو ي

واكايكيؤام كيؤىونية  اك ير كايرى نة ىبيئاكيتاوايكراينرايييتا
يؤام ك ةنيك  را اك يتاواكاير كسل ىكاني.

 جؤرةكانى ئاميَرى بينني لة شةودا بة ثىَى ثلةى طةرمى:    
رككي ض يئرةمني ابيننيررييةرايشراكرىيؤا رايطي راكني كنيةنيةرايييييييي

 ييun cooledثلاكةو يطا م ي كك رىيئرني يرىكرة ينرايشيييي
كيةايت ىوة  ىيؤا ايكايؤاسريينراكي نيةكىؤ رايثلراييييييرىوةسا  ي

ثلابيسرنيلنيزبيكيئراطيييي0 3طا منيةواينكة يكايرىطةتاي نىرىبي
 ض ى ررةنيؤؤ ينرراَلكىي. ررض بيرككىمنيررةنيةررايثلا رراك يطررا م يي

كك ىكىيئررررررني يرىكررررررة يكينررررررايشيي ررررررر ى يثلررررررابيطررررررا م يي
cryogenically cooledيرىوةسررررا  ييكيواررررر يي 

ضمة بي نيرةكىؤبيثلرابيطرا م يترةيييييطاىوايكيةايت ىوة  ى ايكايت
يماتاىكىي.ي300ثلابيسنيلنيزبينكة يةايركك بيي0 1 نىرىبي

 شيَوةكانى ئاميَرى بينني لة شةودا :
ئةمني اىكةو يننيرييةايشاكرىينايس  ي ض يرى رىكراكنيكراييي

يئامةواني 
 يئرراكيئةمني اىوررانيكررايةررايسررا ييscopes/يتاةسركض يشي1

ننيررييةرايشراكرىي رةنيييييواكاكةنيرىرىماؤ   را  نينايماناسرل يي
نايرىسييؤاَة ىطري   نينايماناسل يطض نىنيةايننيرنيرر يشراكىييي

يساكشل ي.ي كينضيننيرنير
ي يسرا ييش يكاينايؤؤ بيةاسا يgoggles/يركك نييشي2

يواسثيرىكا  يينايماناسل ي نؤ شنتيةايشاكرىي.
يىب يئرررامني يؤرررا يكىكيكرررةمني اييييcameraكرررةمني اىيشيي/3

رابيتاوراكةنيةرايشراكرىيرىطا  رييييييـني  ضيكى ايناالطيئامنيةنيك  
نررايؤررضبيتنيشررك يررر ى يسرر  ىكىيطيةررايفانؤكررايسررل ونياكةو ىيييييي

ينكة ر  يينضيوةكر  ا كارو يمةَةاكةني.
 
 بةكارهيَنانةكانى ئاميَرى بينني لة شةودا : 

ئةمني اىكررةو يننيرررييةررايشرراكرىيؤؤ ينرراكة ؤني رةونيةنيؤا رراييييي
ىكيناتة ىررررات يةرررراينرررر ى بيسررررا نةؤ  ىيكيةرررراين ى ىكررررةو يكييييي

رؤؤ ررراكىبيتةكىوىررة ىنيكي نىكيكررارنيةررايشرراكرىيكيطررا نىنينرراييييي
سرنتييى ةركىبيشل يككوى كرىيكؤا كىؤةيةرايسنيسرلاماكةو يثيي

كيوةكر  ا ش ىيناكة يرىؤني را  يي.يةراكين ى ىورايةرايؤرام ك ةنييييي
طاوطاترررراينرررر ى بيسررررا نةؤ ايكرررراينرررراؤضبيئرررراكيئةمني اىورررراكىيي

ت ينرررايورررةكر  ابيشررر   رنب  يرك مرررنيكي  َةرررايكيؤاَةسررر كاك
نةشرررر يرىكا  ررررييطيؤررررا كىؤةيةرررراينرررر ى بيطررررا نىنينررررايركىبييييي

يتةكىوىة ىو ىيكيرؤؤ راكىبيش   نيث  يكي ني طةيكي ن  طة ةني.
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بؤ دروستكردنى ئامادةكراوةكانى جوانكاار  دةووانتا    
ساااااود ااااااءو ئاااااامر اةر كاااااء ر  ء ناااااء وةرب ر ااااا  كاااااء ااااااء  
ضَتشاااااااتدانءكءو ا راااااااءسة رءرضاااااااى ماااااااادة ساااااااءرةوا تء    

نااااءو نااااوَ نءكانى بءكاررَتنراوةكانتشااااو ئااااءوا اااااء دةرما ا
وا باااااءوو بءنر ناااااتنى راااااىورتار باااااءروبوومى سروناااااتى  
دةسااات ةكءوسر ة رجاااار ل راااءر ااااء مااهاااءوة ئاااءو بءررءماااء 

 رووةكتتانء اءبءردةست اس.
 دةفر

بءور ا ى ئءو دةنرانء رءاهبىَ رة كء بؤ ئاماادةكردنى ئاءو   
مادانااء بااءكار اس دةرَتنتاا ر ئارااادار  ئااءو مادة ااء بااء كااء       

روستكراوة وابانء ئءو دةنرانء بءمادة  متنا دةنرةكء  ىَل د
روكءش كرابو كاء باؤ كودنا نى بءربووماءكاس باءكاردَ و. باؤ       
كوواااااسر وَتكااااءاهكردس وابانااااء دةناااار   ااااءةةنى  اااااس دار     
باااااءكاربَت . باااااؤ  اراساااااتنى ئامادةكراوةكاااااانتل دةنااااار     
نونء ى ة ر روجناوة. رءرضى رووةكى ونككراوة شاء ااء   

ى كاروؤنا ا بااارَ  ة كاء دوربَتا  ااء      كتسى كاغءة  ااس  اكاءو  
 روناكىر نآ.

 ئامرِازء كةلءثةىل ضيَشتخانة
 ءكااااااءمتتاس كءوضااااااكى دارةة ئءرااااااءر و ساااااا ا مااااااادة   
ساااءرةوا تء جتاواةةكااااس اءراااء   ءك  ااا ا وَتكاااء  بكاااء        
بَت وماس كءوضكى دار و اء رءموو جؤرَ كى د كء  كءوضا   

َتوةرر  ارضااء باناا ة. رااءروةرا  َتو سااتت  بء ءدوااءو  ااااه    
قومانااى وااءنكى ساااى بابااءوى  ااور   اااس كااءواس رء ااء. بااؤ  
كووااانى رءناا َ   مااادة دةسااكءواس بءكاربَتنااء. ئءرااءر رااءبوو   
ئامَترَ كى كارةبا ى نرة نرمااس باناء ئءراءر ناءبوو  َتو سا       
ناكات بءوا بءوى بؤ ئءم مءبءستء بتكر   ة واءناا ااء ر َ  اء     

ةةوة دةواااوانة ئاااءو  (ر وردكاااءر  ساااءو Mixer ءدواااءوة  
رءن اوانااء جَتبااءجآ بكااء   كااء  َتو ساات تاس بااءو ئااامَترة     

 كارةبا تء رء ء.
 ثاراسنتء هةلَطرتن

كرَ مء دروستكراوةكانى جوانكار  دةووانت  بؤ ماوة  
مان َت  رءاهب ر  . وابانء ئءو نوَ نء  وتا  ا ئءو كرَ مانء 

انى رءاهاا ةرر   ساااردر دور اااء وتشااكى  ااؤر بَتاا . ةة تااءك 
نااَت س بااؤ ماااوة  ضااءن  مان َتاا  دةمَتننااءوةو ساات ءوءكانى   
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 ؤ اس دة ارَ  س. ناى   اوَ نكردناءوةو اوساتونى وااةةش     
 اء بءنرررةدا بؤ ماوة  رءنتء ءك دةمَتننءوة.

رءرضى ماس ر مادةكانى رءاهمتنتشاء باء َترا ى  ارا     
دةبااو اءبءرئااءوة  َتو سااتء راسااتءو ؤ اااء َتل بءكاررَتناناا ا  

 دة بكرَ ور بءرتض نَتوة ءك ماس  رءاهنارىَ  .ئاما
 كريَم، هةتوان، هةتوانة مؤمييةكان

كرَ مااااى جوانكااااار   َتكااوءكااااء  مادة ااااءكى ضااااءور   
وَت ا ء وةك  ةة تى رووةكىة كءرةة...رت (. ئءراءر كاءوىة    
سروناااااتى وَتااااا ابوو نااااااو  دةناااااَتة راااااءووانى كاااااءوىة ى 

 Onguentابوو ناو  دةناَتة  (ة ئءرءر مؤمى رءن و نى وَت 
(. ئااااءو رءووانانااااء  كااااء  ااااؤت    Ceratرااااءووانى مااااؤمى   

دروسااتتتاس دةكااء   بءرشااتى  َتكااوااء  واةة اااس وَت ا ااءو    
اءبءرئاااءوة كاااء بءئاساااانى راااءاهنارىَ و واباناااء باااءبر   كاااءم   
ئامااااادة بكاااارَ و. رءناااا َ كتار وا َتو ساااا  دةكااااات كرَ مااااء    

 *((bain marieئامادةكراوةكء بءر َ  ء  راءرماو  مر اءم    
 

 بتوَ نتتءوةة بؤ منونء وةك مؤم.
 شريى خاويَنكردنةوةى ثيَست

(ر de maquillant َتااى دةوورَ اا   بااءر  ئارا شاا    
راااااءموو  نَتااااا  دةبَتااااا  باااااءكار باَتنَت  وءناناااااءت ئءراااااءر    
ئارا شتتل ناءكاتة ضاونكء ئاءم ناىة  َتساتى رو ساار ااء        

َ و راااااءموو  تساااااتتءكى ااااااء ر  دا  َتاااااوة  دةاكَتااااا   ااااااو
دةكاواااءوة.  َتكااواااء ساااءرةكتتءكء  ااااء وَتكءاهء اااءك ااااءئاور 
ةة اا   َتكاا َ  . بااؤ دروسااتكردنى ئااءو ئامادةكراوانااء  اااء     
مااهءوة دروساتتتاس دةكاء   دةووانتا  ةة تاى رووةكاى  ااس       
قاااااءتاغى وااااااةة  ااااااس راااااءر مادة اااااءكى ضاااااءور  د كاااااء       
باااءكاربَتنَت ر رءنااا َ   ئاماااادةكراو  رووةكاااى ااااء ناااَتوة   

ن ا اءراااء  وَتكاااء  بكاااء    ئاااءو اؤساااتؤنء اءرَ  اااء  اؤسااتؤ 
داناااانى رووةكاااء بؤن ارةكاااء  ااااس    شاااكتتءكء ااااء ئااااوَ كى   
رءرماااا ار  اناااااس  ااااادوونى دةساااات ةكءوَ    اااااس بااااءرؤ   
 كودن سر  ءستكردنءوة ءوة اءسءر ئارر ئامادة دةكرَ  (.

 لؤسيؤن يان تؤنيك
 ااااءدوا   اوَ نكردناااءوة   َتساااتى دةمر ضااااو باااءرؤ    
ناااىةوةو  انااااس  بردناااى ناااىةكءة ئاااءو ناااىة ة ادة اااء    
باااءدةمر ضااااوةوة دةمَتنَتتاااءوة باااءرؤ   ارضاااء قوماناااَتكى     
رءاهكَتشاااراو ااااء وونتااا   ااااس اؤساااتؤس رو ساااارت  ااااوَ و       
بكءرةوة. كءوا  َتو س  دةكات  َتشا  اؤساتؤنءكءت ئاماادة    

كردبَت  اءرَ  ء  دانانى رىورتا  ااس رووةك ااء نااو  ئااو      
ودار  اناااس بااءكاررَتنانى ئاوةكااء   اااس  ءسااتكراوة  كاود 

 ئءو رووةكانء  اس بءرؤ  ئاو  متوةوة.
ئءمانء وادةكاءس  َتسا  باؤ وةررروناى ضارةساءرةكانىر      
ئااءو مادانااء  كااء  ااؤراكى  َتو سااتى  َتاا ةدةسر وااءر وبر        

 دةكءسة ئامادة بَت .
 زةيتى شيَالن )مةساج(

مااهاءوة دوو رَ  اء    بؤ ئامادةكردنى ةة تءكانى ناَت س ااء  
رء اااء.  ءكاااءمتاس وا  َتو سااا  دةكاااات ضاااءن  داهؤ َتااا  ااااء       
ةة تَتكاااى بؤنااا ار  باااءور ا ى رءاهتباااىَ رة( اءراااء  ةة تَتكاااى   
رووةكت ا وَتكء  بكء  . ئءم رَ  ء ء ئاساسر  َترا اء. باءدم   
رَ  ء  دووةم  َتو ستى بءكاوى ة ااورة ضاونكء وا  َتو سا     

ك  اااس ضااءن  دانء ااءك  َتكااءوة    دةكااات رووةكااءكاس  ااءك  ااء   
 خبء نء ناو ةة تءكءوة.

 ماسكى دةمء ضاو
اءرَ  ااااااء  رءناااااا َ   اااااااءو مااااااادة  ؤراكتتانااااااء  اااااااء    
ضَتشتدانءدا رءس  متوةة سءوةةة رَتلكاءة قاءتا ( دةواوانة    
ماسكى سودبء لر ئاسااس باؤ  َتساتى دةموضااوت ئاماادة      
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بكااااء  . بءسرونااااتى يااااا   َتو سااااتء مااااادة سااااءرةكتتء      
رَتنراوةكاس واااةةو ااء جااؤر  باااش باو. ماااوة  دانااانى   باءكار 

ماسااا  باااءجتاواة   َتكااواااءو كار  ءر تءكاااء  دةرؤر َ ااا ر  
ئاسااا ى اااء نَتااواس دة دةقتنااء بااؤ نتااو سااءوات دةبَتاا ر اااءو    

 ماوة ءدا بءيءواوة ىر رَتمنى دابنتشء  اس  ااهبكءوة.
 fumigationهةلَماندن 

ة جَتباءجَتكردنى  بر تتتء اءراءرماو  راءاهب باؤ دةمرضااو    
ئاسانءو وءناا ضءن  داهؤ َتا  ااء ةة تاى بؤنا ار دةكء تاء نااو       
ئاو  كودوةوة  اناس دةمر ضاووى خبءرة باءر ئاءو رءاهماء     
ااءو ئااوة رءرمااءوة باءرة دةبَتتاءوة   رضاا  بء اواتتاءك  اااس      
 ارضاااء قوماناااَت  دا ؤناااء(. ة ر جاااار  اااءنا دةبء ناااء باااءر      

ضااءور دةبَتاا  ئااءو ل  ااَتل رءاهماناا س كاوَتاا  كااء  َتسااتماس 
ئااااءوة  ماساااا  دابنرَ اااا  ضااااونكء كااااردار  رءاهمان نءكااااء     

(  ااس  10كونتلءكانى  َتس  دةكاوءوة. ئءم كردارة ن  كء   
 ( دةقتنء بءردةوام دةبَت .15 

 ضاوديَرى كردنى تايبةتى هةموو جؤرةكانى ثيَست
رَ  ء   اوَ نكردنءوة   َتس  بء َتى جاؤر   َتساتءكء   

ناااكء جتااااواةةو راااءروةرا ئامادةكراوةكاااانى  ضاااءورة  ااااس و
با ااءث  َتاا انتل بءرءر ءكااء اس جتاااواةةو دةرؤر َ اا . كاارَ ب    

 Cerme  ر ناااااااااااى   اوَ نكرناااااااااااءوة)lait  ر وؤنَتااااااااااا)

 tonique       ئااءو رةرااءةة سااءرةكتتانءس كااء بااؤ با ء اا اسر )
 ضاودَ ر  كردنى  َتس  بءكاردةرَتنرَ و.

َتى جاااؤر  راااءروةرا رءنااا َ   ئاماااادةكراو  د كاااء باااء    
سرونااتى  َتساااتءكء دةرؤر َ ااا  اءراااء  ئاااءم ساااآ رةراااءةةدا  

 وَتكء  دةكرَ و:
(ة بء لاااء   ءكاااءم باااؤ   gommagesماااادة  كر َ ناااءر   -

رااءردوو  َتسااتى ضااءورو وَتكااء  بااءكاردَ وة بااءة ر  جارَ اا   
 اااس دووجااار اااء رءنتء ءكاا ا بااءكاردَ و بااؤ ئااءوة   َتساا         

ك ئءم مادانء نابَتا   ووونى  ر ناس نءبَت . بءرتض نَتوة ء
باءر دةورو شاتى ضااو بكاءوس ضاونكء  َتساتى ئاءو ناوضاء ء         
ةوو وَتك ةضاااَت . ئءراااءر  َتسااات  ااااء جاااؤر  وَتكءاهاااء ماااادة   
كر َ نءرةكاااء باااؤ ناوضاااءكانى ناوةراسااا   ااااوتة ناوضاااءواسة   

 ضءنارء( بءكاربَتنء.
(ة ماااااااااااادة masquesماساااااااااااكءكانى دةمر ضااااااااااااو  -

  اءساااءر  َتسااا   َتكاااءكءاهءكاااءبووةكانى  َتساااتى ضاااءورر و  
ساااتى ئاساااا ىر وناااكتل واااءر وبر  دةكااااتر      دةبااااتر  تََ

 ااااؤراكى  َتو ساااااتى  َت ةبء شااااَت . ماسااااا  دةووانرَ ااااا    
 رءنتء  دووجار  اس سآ جار بءكاربَت .

(ة كونتلء  رءورة  ااس راىاو   fumigationرءاهمان س  -
بءرؤ  مادة  ضءور تءوة  اوَ و دةكاوءوةو اء َتل داناانى  

ءسءر ة بءوا بءوى ئءرءر  َتستءكء ضءور  اس وَتكء  ماس  ا
 بوو.
ةة تءكانى نَت ن س  مءساج(ة  َتس  وءر وبر  دةكااتر  -

ساءر     ؤراكى  َتو ستى دةداوآر مادة كءاهءكاءبووةكاس ااء  
 دةبااااات. ئااااءم ةة تانااااء بااااؤ نااااَت ن س  واوااااء دةسااااتاَتناس( 

رءر اء بء َتستى دةمر ضاو بءنَتوة ءكى باةنء ى بءكاردَ   
دةروو شتى اوووءوة بءئاراساتء  روماءترة ااء ناوةراساتى     
ناوضااءوانءوة بءئاراسااتء  رااءردوو ضاااوة  اناااس ضااءنارءو     

 بءرةو  وار بءئاراستء  رءردس.
بءسرونتى يا  دةووانت  ئامادةكراوةكانى جوانكاار   

ئاما ةمااس    ؤت اء مااهءوة بء َتى ئءو  َتكااوانء   َتس  كء
 َتااا اس ئاماااادة بكاااء  ر دةووانتااا ر ئاااءم ئامادةكراواناااء     
 وارةوةش باء َتى جاؤر   َتساتءكءتر ئاارةةوو  وا باءوى      
 اااؤتر وواناااا  داباااة باااوونى  َتكااواااء ساااءرةكتتءكانتتاسة 

 واقتبكء تءوة.
 بايةخدانى ناوماأل بةثيَستى ئاسايى
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با ء  انى ساكار بء َتستى ئاسا ى بءنى ئاءوة دةكاات   
ااااء يااهاااءوَتكى بانااا ا ئاااءو  َتساااتء وةك  اااؤ  ااااءو كاواااءدا   
باَتلهَتتااءوةو ئااءو ل باااءبآ بااءكاررَتنانى سااابونى وا باااءوى     
 اوَ نكردنءوة   َتس  بءنَتوة ءكى ر  انء. وابانء نى  
 اوَ نكردنااااءوة  اناااااس  اككردنااااءوة  بااااءرؤ  وونتكااااءوة  

tonique   بااااءكاربَت  بااااؤ ئااااءة  رَ  ااااء اااااء ونااااكبوونءوة
كء ب ىَ اا . رااءروةرا  َتو سااتء  َتسااتى ئاسااا ى اااء     َتسااتء

ناكتااااءرة دةرةكتتااااء ة انبء شااااءكاس باارَ  رَ اااا  ئااااءو ل    
اءرَ  اااااء  باااااءكاررَتنانى كرَ ماااااى  اراساااااتنءوةو ماساااااكى   

 رءنتانءوة.
 هونةرى بةكارهيَنانى ماسك

ماسااكى دةمر ضاااو ئامااادةكراو  جوانكااار ور  ااؤشر   
ءجنامَتكى بااش  ئاساس دروس  دةكرَ و. باؤ دةساتكءوونى ئا   

  َتو ستء رةضاو  رءن َ   رَ سا بكء  :
اء َتل دانانى ماسكءكء دةمرضااوت باءةة تى ةة تاوس    -

 اااس بااادةمى نااى و بشااَتلءو بء ارضااء اؤكااء  اااس قومانااَتكى 
 نءرم اَتى بكءرةوة.

ضاااااءن  ضاااااتنَتكى ئءساااااتور ااااااء ماساااااكءكء بااااا ة ااااااء   -
 .دةمرضاوتر رءردن  اءبىنءضَت  ئءرءر  َتس  ون  بوو

باااااءرَتمنى راااااءوَ رةوةة  اااااا  بكاااااءوة  ااااااس اءساااااءر     -
 ( دةقتنء(.20كورستتءك دابنتشء  ن  كء   

ماسااكءكء بااءرؤ  وؤنَتاا   اااس ئاااو اَتبكااءرةوة  ئءرااءر      -
ئاوت بءكاررَتنا  َترا بء ارضء قومانَتكى نءرم  اس اؤكء ءك 

 ونكى بكءرةوة(.
 ماسكى خةيار

 َتساتتاس  ئءم ماسكء بؤ ئءو كءسانء بءسودة كاء رةن اى   
ضااوونتءك نتتااءة  ااء ارَ   قاااش قاااش بااء ر   اااءت بكااءو        
بتدءرة سءر  َتستى دةمر ضاوو رءردسة  اناس  ا  بكاءوةو  

( دةقتناااء ضاااوت داخباااءو واة اااء  ء ارةكاااء   20بااؤ ماااوة     
بَتناااء. ااااء دوا تااا ا قاناااء  اااء ارةكاس  باااءرةو رو ساااارت      

َتس  بءوؤنَت   اوَ و بكءرةوة. ماسكى  ء ار كونتلءكانى  
بضوك دةكاوءوةر  اوَ نى دةكاوءوةو  َتس  بءرَت  دةكااتر  

 ضا كى دةكاوءوة.
 ماسكى الوالو

ئااءم ماسااكء بااؤ ئااءو كءسااانء بءسااودة كااء دةمرضاااو اس      
رءاهئاوساوةة ضن َت  رءد   و و خباءرة نااو دةنرَ ا  ئااو      

ضاركء بكواهَتا .  انااس     30كودوةوةو اَتى رءر آ باؤ مااوة    
َتى ب ءر آ واكو سارد دةبَتتءوة  اناس بؤ مااوة   بتاااهَتوةو ا

دة دةقتنااء رااءدكاس بنوسااَتنء بءدةمرضاااووءوة. اااء داو تاا ا     
 اَتتاس بكءرةوةو رو سارت بشؤ.

 ماسكى ثرتةقاأل
دوو كءوضااكى رااءورة اااء رااءن و و  وا بانااء رااءن و نى  
رواهى  روءقا  بَت ( اءرء  دوو كءوضكى رءورة اء نءربءوى 

وااءقا  وَتكااء  بكاء ئااءو وَتكءاهء ااء بااؤ ماااوة  دة   ااس ئاااو   ر 
دةقتنااء بااا بءدةمرضاااور رءردنتااءوة بَتاا .  اناااس بااءئاو        
 وَتكء  بءكءمَت  اتمؤ  ورش دةمر ضاوت  اوَ و بكءرةوة.

 ماسكى ثةنريى سثى
دوو كءوضااكى رااءورة اااء  ااءنى  ساااى  رَ ااىة  ضااءور   

ءن و نى % بَت ( اءرء  دوو كءوضاكى راءورة ااء را    40وَتت ا 
رااواهى جاااورة  اااس رواهبءناا   ناااث   اااس رااءر رااءن و نَتكى     
د كء(و دوو كءوضكى رءورة اء ئااو   ااس ناءربءوى اتماؤ      
ورش وَتكء  بكءة  اناس بءم وَتكءاهء اء با ة ااء دةمرضااوتر     
بءضتنَتكى ئءستور واكو ماوة  بتس  دةقتنء واة  اَتبَتناءة  

 اء دوا ت ا بءئاو دةمرضاوت بشؤ.
 قةمياغى تازةماسكى 

دوو كءوضااكى رااءورة اااء رااءن و و  وا بانااء رااءن و نى  
راااواهى داوجاااءو  بَتااا ( اءراااء   اااءك كءوضاااكى راااءورة ااااء     
قءتاغى واةةو  ءك كءوضكى بضاوك ااء ئااو   ااس ناءربءوى      
اتمااؤ  واارش وَتكااء  بكااء. ئااءم وَتكءاهء ااء باا ة اااء رو سااارر   

اس رااءردن ة باااؤ مااااوة  بتساا  دةقتناااء واة  اَتبَتناااءة  انااا  
 بءئاو  نلءوَتو بتشؤ.

 ماسكى ئارد
 ااءك كءوضاااكى راااءورة اااء راااءن و و  راااءن و نى راااواهى   
دارجاااااءو  بَتااااا  بانااااا ة( ااااااءنتو كاااااو  ناااااى  رءرمااااا ا   
بتوَ نءرةوةة ضوار كءوضكى رءورة اء ئارد  رءمنى وَتبكاءو  
ة ر بءبانااى وَتكااءاهتتاس بكااء واااكو وؤ ااءاهى بضااوكتتاس وَتاا ا     

كى رااءورة اااء ةة تااى ةة تااونى ناءمَتنَت .  اناااس  ااءك كءوضاا 
وَتبكااءو بءبانااى  َتكااءوة وَتكتتاااس باا ة. ئااءم ماسااكء باا ة اااء   
دةمرضاوتر بؤ ماوة   اءك ضاارةكء ساءوات واة  اَتبَتناءو     

  اناس بءئاو  نلءوَتو بتشؤ.
 ماسك بؤ ثيَستى رةنط زةرد هةلَطةرِاو

 ااءك ةةردَ نااء  رَتلكااء اءرااء   ااءك كءوضااكى رااءورة اااء    
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َتكء  بكءو ئاءم  ةة تى ةة توس و
وَتكءاهء ااء باا ة اااء دةمرضاااوتر   
باااااؤ مااااااوة  دة دةقتناااااء اَتاااااى  
ب اااااءر آ  َتاااااوة  ،َتنَتتاااااءوةة   

  اناس بءئاو  سارد بتشؤ.
ضؤنيَتى بةكارهيَنانى شري بؤؤ  

 خاويَنكردنةوة
ة ربااء  كااات وااءناا ضااءن     
داهؤ َت  اءنى   اوَ نكردنءوة 
دة ء نء سءر  ارضء اؤكء ءكر 

اوَ و دةمرضاااااااومانى  ااااااآ  اااااا
دةكء نءوةة بءدم ئءماء رءاهء اءة   
رَ  ااء  دروساا  ئءوة ااء ضااءن    
داهؤ َتااااااااااااا  ااااااااااااااء ناااااااااااااى   
 اوَ نكردناااااااءوة راساااااااتءو ؤ  
خبء تااااااااااء سااااااااااءر  َتسااااااااااتى  

دةمرضاااوتر بااءرؤ  سااءر   ءجنءكانتااءوة بتشااَتلى  واوااء    
مءساجى بؤ بكء  (  اناس بء ارضء اؤكء ءك  اس قوماناَت   

  اوَ نى بكءرةوة.
 لةطةأل بادةمشريى خاويَنكردنةوة 

(راارام اااء ئااارد  بااادةم اءرااء   ااءك اءسااءر ضااوار      25 
ات َ   نىدا وَتكء  بكءة واة  اَتبَتنء بؤ مااوة  دة دةقتناء   

  اناس بءرؤ   ارضء قومانَتكى وءنكءوة بتاااهَتوة.
 شريى خاويَنكردنةوة لةطةأل هةنطويندا

 ااءك كءوضااكى رااءورة اااء رااءن و و  وا بانااء رااءن و نى  
(ملل  اء ئااو  كاان ا ىر   200دارجءو  بَت ( اءرء   رواهى 

( ملل  اء نى  كءم ضءور  وَتكء  بكء.  َتل ئاءوة   200 
ئاااءم وَتكءاهء اااء باااءكارباَتنت  ة ر بءباناااى ااااءناو دةنرَ كااا ا  
وَتكااى باا ةة دةووانتاا  بااؤ ماااوة   ااءك رءنتااء وةك ة رواار و   

   .ماوة  ارَ  رار  اءم وَتكءاهء ء اء بءنرررةدا بكء
 

 شريى خاويَنكردنةوةى لةطةأل ثرتةقاأل
سااآ كءوضااكى رااءورة اااء ناااةاة اءرااء  سااآ كءوضااكى     
رءورة اء ةة تى ضاءكءرة  راءي  ااس ةة تاى ةة تاوس وَتكاء        
بكااء.  اناااس سااآ كءوضااكى رااءورة اااء نااءربءوى  اااس ئاااو    

  روءقا  وَتبكءو وَتكءاهءكء بءبانى  َتكءوة وَتكب ة.

 األلؤسيؤنى طولَى ثرتةق
ضن َت  اءرواهى  رواءقا   
بكاااءرة نااااو نتاااو اااات  ئااااو   
ساااردة ئاوةكااء واااوكو  لااء    
كودن س بكواهَتنءو بؤ مااوة   
دة دةقتنتاااااء واة  اَتبَتناااااء.  
 اناااس بتاااااهَتوةو ئاااو  نتااو  
اتماااااااؤ  ورناااااااى وَتبكاااااااءو 
  َتكءوة بءبانى وَتكتاس ب ة.

 تونيك بةقةيسى
رونااااااءر  متااااااوة  اااااااس 

نااء وردكااءر  سااءوةة بءكاربَت
بااااؤ ئااااءوة  ئاااااو  دةنكَتاااا  
قء ساااااات  دةسااااااتبكءوَ  ة  
دوا ااى نااءربءوى  اااس ئاااو   
نتااااو اتمااااؤر دوو كءوضااااكى 
رءورة  اء ئاو  كان ا ى وَتبكء. ئءو مادانء بءبانى  َتكءوة 
وَتكء  بكاءو باءرؤ   ارضاء اؤكء ءكاءوة ئاءم وَتكءاهاء با ة ااء         
 َتسااااتى دةمرضاااااوتة ئااااءو ل اااااءدوا   اوَ نكردنااااءوة   

بءنى. دةووانتا  ئاءم وونتكاء ااء باءنرررةدا واءناا        َتستءكء 
 دوو ر   رءاه ىَ  .

 لوسيون لةثةرِى طوأل
ضن َت  اءرو  خبءرة ناو ات َ   ئاو  كاودوة باؤ مااوة     
بتس  دةقتنء واة  اَتبَتناءو  انااس بتااااهَتوةة ئاءم اؤساتؤنء      
بءساااااارد  باااااءكاردَ ور ااااااءدوا  راااااءر باااااءكاررَتنانَتكتل   

 تء ناو بءنرررةوة.خبرَ   َتو ستء
بر تتتء اء دةنرَ   ئاو  كودو كء  - *(رءرماو  مر ءم:

اءناو اا ا دةنرَ كااى د كااء رء ااء ئااءو مادة ااء  وَت ةكااء و كااء   
دةمانءوَ   رءرمى بكاء و بءرَتواناىر باءبآ ئاءوة  دةنار       

 مادةكء بءر ئارر بكءوَ  .
 

 سةرضاوة:
-لةوو  اجلمال والعناية  البيعععة  لاله،ةصو  ةهو ت،ه ة و      

 و شر،  دار الفراش  للبياع  والتهزيع.2001لينان 
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لةوكاتةةةةةو مكةةةةةمةةةةةووىملةوةةةةةدمدووو.م  و.م ة ةةةة    و  م
وةدجنىمد و تةةمةةوةَرةو مةانايررةةكابةم ةىةاو.من  ةابمممممم
ةةةةومةةوةةَرةو ية ابمد ةة  م ةةة همةةةةو .مبةةرةمب  ةةة م ةة مةةةةومممم

مهرةنن ةة ةوَة،م ةكاد 
 ودمد ةرةكةةةةةةةةمةةةةةةةةووىموةةةةةةةةدجنىمد و تةةةةةةةةم  ول ةةةةةةةة.مممم
ةةوةةةَرةو كابةمبةوةةةاد كابةمنةةة دةمبةةةة اىةمبةةةةول ىمد و ممم
وةةةةةدجنةكايىمنةةةة .ملةوةةةةةدمنةةةة ل ىم  و.مت ةةةةةادم كةةةةا ممممم

م ة ةكادبرةنايىمد دووموودد م ةدد.مترذ،مت ةادم كا  
دو .مةةو مةووىمت  يىمىةي مةاةرةو ةكىمواكادمددوووتم

ةاناب،م ةكرةكملةومةاةرةو يةمقربلةمنام كا م  موةديجمد يىم
(م ةةة و  مةةةةةومقربلةمنا ةةةةمةاةو   ةكةةةةم ةةة م رةةةة  يىممأسطططب   )

 ا يةةةكايىمنةةوو ةم ةةةد   ىمةةوةةَرةو كاب،م ةةةكادد ةتةمةةةة ممم
ةةةةاةو   م  يايررةةةةكابمدو  ايةةةةو  مبةةةةدو بام ةد  ةةةةكاير مم
ىةي مةاةرةو ةكررابمةاشةكو مكةودو مكة ومةةاةوو  .مىة  د ة ةمممممم

م  د.ةمةاةوو  .مشةشم ة  مةاةوو  .
 ضريؤكى دؤزينةوةى تةليسكؤب:

لةمك تا ىموةد .م ايز بةة  م  وم ةكرةكملةمك ود كايىم
ىةةةةاو لكةمىووشةةةةىمب ل ةيةةةة .م)بةةةةايزملربةدشةةةةى(مد ىةةةةرةَةمممم
تاقرطةكةةة.م اوكررةةةو ،م ةةاد.م ةباو ةنةةةكايىميةةاومتاقرطةكةةةممم
د كةةةا  مكاترةةةةكم ةد ةكةةةةو مدوومباو ةنةةةة.ملةةةةيز كم ةكةةةةو مم

اوموةة و.م  يطةىمكل رةيةةة ةكىمدوود.م رةكةودمكةةملةةة .مممممد يةم

تاقرطةكةةةو م ةة ومترةبرنةةىمكةةودمكةةةم  يطةكةةةميز ةةكم  تةةةو ومممممم
طةود شم  و مد وتم ة همةةومبةوَة.م ة اوكىمطة اي ةم
)بايزملرةبةد  (م  يىمىةررةومب كةشةىمىةررة م ةة مشةرة   ةمممممم

متةليك بمدو د  ةو  
برةنو  مةرنجةاملةةممم ةكة م ادمتةلريك بملةمب ل ةي  م ةةكادم

بةيةةةة  ةكملةةةةةموئتةةةةةكايىمةةةةةةودو اد م  و ةةةة  و ةملةةةةة   د.ممم
ىةيطةمدو وكودي  م ةكادد برةنو ،مبةي  ةكمكةة م ا دطايرةابممم
 رةةة  مد كةةودم ةة م ةةاد م ة ةة  كودبمو  موةةة ومكوديةةىمشةةا ةممم

مدول ةمدوود كابةمةا  دو مدوود كابم ةد ةبةدم وو ةكم اد  م
ل ىم)طةةالرل (م ريةةَىمكةةةمممكاترةةةكم  يةةا.م ةةةياو ايطىمةرَةةاممم

تةليةةةةةك  ىمو د شةةةةةىةمطةةةةةةددوويىمدو د و تةةةةةةو  مدو .ممم
لرةك ل رنةو  ةكىمنةوتةمن ألم ةكة متةلريةك  ىمددووةتممم
كودمطةود مكوديةكةة.موةهمةةو ية  م ة ومدو .مبةول ة  يرةكىمممممم
 ودمو  ةىةةةةي متاقركوديةو  ةةةة مطةةةةود مكوديةكةةةة.م ةةةةد وممم

وةةتمكةةودمكةةةمم ةةرة م ةةودمتةةاملةةةمةةجناةةة  متةليةةك  رةكىمددوممم
م(مةةو ي  م  و 33طةود كوديةكة.م)

ووشة.متةليك بمكةملةم نضرنة.مةرشةكة ةو مبةات و ،مم
( مTeleلةةةةمدووم ادىةةةةم رةةةةكمبةةةات و ىم ةشةةةىم ةكةةةةةىمكةةةةم)م

 ةةةة ةايىمةرَةةةال ىمكةةة بم ةةةةو تا.مدوودمد ةةةةت م ةةةةئ م ةشةةةىممممم
( م ةةةو تا.م)كةشةةؤ(مدو  نةةةو مد ةةةت ممScopeدوو ةةةىمكةةةم)

 ةةةايا.م)دو  نةةو .م ة  دمد ةةتملةةممممممو تةموشة.متةلريةك بمم



 28زانستى سةردةم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تيَرِوانينى طةردوون ـــــــــ

 133 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ـــــــــــــــــــــــــــــ

مدوود و ( 
 عةرةبةكان ناوى )مقراب(يان بؤ تةليسكؤب، دانا.

م  د كايىمتةليك  ىمطةددووب 
م  د كايىمتةليك  ىمطةددوويىمةةةايةبى

متةليك  ىمشكاي يةو -1
لةةةةة متةليةةةةك  ةد مبةةةةاو نمكةةةة م ةةةةةكادد برةنو ةت مةةةةةة ممممم

و نك  ةةةةكىمتةليةةةك  ةملةةةةمل لة ةةةةكىمدد ةةةةذم رةكهةةةات و مباممم
دوود مترشةةك .مدد ةةةذ.مترةةة  م ةةةكادد برةنو ةتةملةةةم ةةةكرةكممممم
لةةةة كايىم  د رةكة ةةة  مىةوةةة مد كو ةةةةتم رةةةةىمد ووتو ةةةةتمممم

نمتةةةةةةب(مةرشةةةةةةكة.مك كوديةةةةةةو .مةةةةةةةومترشةةةةةكةمممممم)بةةةةةاو ةم
دووياكراية ةمكةملةمتةيةكةةو مد دد ىةنةم ةةد ومباو نك كةةممممم
ةمد ةةةةنملةةةةمترشةةةك .مباو ةنةكةةةةد مىةةةوومد  نةةةةو م ةةةة مشةةةرة   م

و ةنة ة م  متةيةكةمددووتمد  رةتمبةدو ك ومةةةومو ةنة ةة.ممم
كةمكاةرةو مددووَىمد كا  مبةةدو بامباو نك  ةةكىمد كةة.مممم
 ض و ملة كة.مد.م  د رةكةد ةملةم شتمو ةنةة.م ةكةةةةو ممم
د د يو ةتم رةىمد ووتو ةتم)بةاو ةنمىةاو( مةرشةىمةةة مبةاو ةنمممممم
.مىةةةةاو مطةةةةةود كوديىمو ةنةةةةة.م ةكةةةةةةةمكةةةةةمةةةةةةو  م ةةةةادممم

مشةشةةىمددووتم  ويىمو ةنة ةملةمباو نك د  م
 ةة  يىمةةةةومو ةنة ةةة.مكةةةمتةليةةك بمددووةةَىمد كةةا ممممممم
 ةي  م ة وو.مكوديةو .م رلبرلة.مباو ةنمتةيةكةة مبةدىةةي  ممم
باو ةنمتةيةكةمطةود توم رةتم وو.مةةومدووياكررة.مكةملةمتةيةم
ةانايرةكةو مد ةتم  اتومد كةو ةَةةموةةدمبةاو ةنمتةيةكةةوملةةمممممم
ةةجناةةة  مةةةةومو ةنة ةةة.مكةةةم ةة متةيةةةمةانايررةكةةةمددووةةتممم
د  رةتم   يرتةمةاشكو متومد  رةتمو  ملةو .مباو ةنمتةيةكةم
 ضةةة و م رةةةةت ملة ةدةةةةةو م ةةة وم  يةةةامطةةةةددووبمياوةةةررةكابممممم
 رةشربوكررابمد كودم  مددووتمكوديىمتةليك  رةكىمطةةو تومم
م ةةة م رنرنةةةىمتةيةةةةمةانايررةةةةم ضةةة وكةكابةمدوود كةةةابملةةةةمممم

مق وئ ىمطةددووي  مكةمدووياكررةكايرابمكز  
ةةةةةةةةةة م ةةةةةةةة د متةليةةةةةةةةك  ةم ةشةةةةةةةةكاي يةو يةمىةةةةةةةةةي ممم
كةة وك دو رةةةةةكرابمترةةةةة  م ةدىةةةةاومد كةةةةةو ةتمكةةةةةمةةةةةةو  مم

مةةةايةبى
باو نك ميات  يرةتمبةةة ومد يطةةكايىمترشةكىموة ىممممم-1

)شةةة ةيطىمدوويةةاكى(ملة ةةة مترشةةك د مك  كاتةةةو مىةة يكةمممممم
شةكىمدوويةاكىموة ىمدد ةذ رةةمممممبةد ةكةملةمشةة ةيطةكايىمترم

شةةة  لرةكىم رةةاو  .مبة ةةةملة ةدةةةةو مد يطةةةكابملةةةمىةةةي مممممم
ترشةةك  ةكىم رةةاو  د مك د  نةةةو  مبةةةدملة ةدةةو شةةةمكةةةممممممم

و ةنةكةةةةم ةةة  بميا رةةةةتةمد يطةةةةكايىمترةكةةةةألمد  رةةةةت مةةةةة ممممممم
دوود و م رةةةةةىمد وتو ةةةةةتم)لةةةةرةجمد يطةةةةى(مكةةةةةم  د ةكةةةةةملةةةةةممم

م ة بةكايىمباو نك  
شةةةمبةةةول رابمد و م ةة مكةةة مكوديةةةو.ملةةرةجممممم  يا ةةابمبةةر

د يطةىمةةةةو  م ةةةط د يكاد.مط جنةةاوملةةةمباو نك كايةة   م ةة مم
بةةةةابمةة ةوةةتم  يةةا.م ةةةياو ايطم)  بةةاي(مبر رلرةة  (ممممم
باو نك  ةةةةكىمطةةةةود .مددووةةةتمكةةةودمدوود مترشةةةك كة.مممم
دوو يةةةز م ةةةهم ةةة و،مبةةةةدو بامبةيةةة  ةكملةةةةم  يةةةامطةةةةددووبمممممممم

 و مباو ةنةة ابمددووةتمممياوررةكابمىةي  بامبةاو نك .م ةمم
كودم رةكهاتب وملةمدوومباو ةنةم ةكرةكرابمباو نك مي وورةنو م
 ةباو ةنم ةدتركةةو  م ةةةةشم ةدو د  ةةكىم ودملةرةجمد يطرةابمممممم

ملةمباو ةنةد ميةبرةشت 
 ةةةةةةئ مكةةةةةةة وك دو.مدوو ةةةةةةىمباو نك كةةةةةابمةةو  ةةةةةةممممم
يات  يو ةةةتمباو نك  ةةةكىمطةةةود م ةة مةةةة مةة ةوةةَةمددووةةتممم

ىةة يكةمتةليةةك  رةكمةةةة م ةة د مباو ةنك  ةةة.مترةةة  ممممم كو ةةةت 
 رةتمدوو ومةانابمةاد وَةم كو ةتمباو ةنك مطةود كةة.م دمم
د  رةَةةةةةةو ،ةمد  رةَةةةةةةمبةةةةة .مةةةةةةةو .مو ةنةةةةةة.مةةةةةةةومتةيةةةةةةممم
ةانايررة.م رة   رنو ةتم   بةم هملرةجمد يطىمية رةت مةةة مم
ك وةة ةشمتةةةيهام  يةةا.م ةةةياو ايطم)ةريةة اوميرةة تن(متةة  يىمم

م وةد.م كا مكةملةد بات ود م اوىمد كة ن ىاد
 هاويَن ضاو 

متةليك  ىمد يةو م ابم)تةليك  ىمد تكةد و (-2
  مىاد وةدكوديىملرةجمد يطىم  ياميرة تنمباو ةنك كةايىممم
تةليك  ىمشكاي يةو .مط دو.م ةةاو ةنة ةكىمدووىةاأل مةةةوممم
ةاو ةنةةةمدووىةةال ةمةةةةومترشةةكةمدووياكررايةةةمد د تةةةو مكةةةملةةةمممم

ةمةانايررةكايةةةو مد ةةةتةمد ةايةةةو ةتم رةةابم رةةن ةملةةةممممتةيةة
ترشةةةةةك .مةاو ةنة ةةةةةةكىمدوومقةةةةة قزد مةةةةةةةومترشةةةةةكايةمكةةةةة مم
د كاتةو  مو تةمةة مةاو ةنة ةمد ود.مباو ةنك  ةة مد  رنرةةت ممم
ةةةة م ةة د متةليةةك  ايةم رةرةةابمد وتو ةةةتمتةليةةك  ىمد يةةةو ممم
 مو  ةةابم)تةلكيةةك  ىميرةة تن(م ةة مدو ةزد يةةابملةةة م  يةةام ةةةد  مممممم

ةاو ةنة.مدووىاألم ةو م راد كو ةَةةو ملةةمبةاو ةنك ،مكةةملةرةجمممممم
د يطةةىملةةةمةاو ةنةةة.مدووىةةال   ميابرةل رةةةتملة ةدةةةةو مو ةنةكةةةممممم
دووبةمةاشةةكو مد  رةةةتم ةةة همددووةةتم ةة ويىملةةرةجمد يطةةى ممممم
بةةةدو بامددوووةةتمكةةود.مةاو ةنةةةم ودمةاوةةايرت ملةةةمددووةةتم

ليةةك  ىمد يةةةو مكوديةةىمباو ةنةةةومبةةةد  يرت  ملة ةةةدمةةةةو متةمم
م ودمبةد  يرت ملةمتةليك  ىمشكاي يةو  
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 ةةة مشةةرة   ةمد ت  يو ةةةتمةاو ةنةةة.م ودمطةةةود مددووةةتمممممم
 كو ةةةتم ةة متةليةةك  ةمد يةةةو كاب مىةة ويكةم ةةةد يايىم ادىةةةم
كايز  ةةة مكةةةملةةةم شةةَىمةاو ةنةكةةةو مد د يو ةةةت،مةاو ةنةكةةةمممممممم

ر   مبةةدممد د طري ةتةميا ةل رةتم د برةَةو ملةكاتىم ةكادبرةناي
لة ةدةةو شةةة متةلريةةك  ةمطةةةود كابمبةةةة و ابملةةةم ةة د.ممممم

م(2تةليك  ىمد يةو ب م ووو يةمو ةنة.م)
لةةة مدوو  رةةةد مىةةةي متةليةةك  رةكىم ودمطةةةود مددووةةتمم
كةةةو مو كةةة ومتةليةةةك  ىمدوو يطةةةة.م) ال ةةةةاد(مكةةةةملةةةةموةةةال ىممم

 مد مد وةةتم ةددووةةتمكوديةةىمكةةو ةملةوةةةدمشةةانىممم1948
مامد يو   ال ةادملةمكالر  دير

(مةرنجم  وم200دد ةذ .متري .مةاو ةنة.مةةومتةليك  ةم)
(مةةةةتوملةةةومكاتةةةد مدوو يطةةة.م ال ةةةادم ةطةةةود تو نمممم5و تةةةم)

مدوو يطةمد د يو ملةم رهاي   
مMagnificationبرةز.مطةود كودبىم-1

برةةةز.مطةةةود كودبم ةكرةكةةةملةةةمبةةةد مةرشةةةمطويطةةةكايىممممم
 ةطةةةود كوديىممتةليةةك ب مىةة يكةمتةليةةك بمبةل   وةةَرةتمم

و ةنة.مةةومتةيةمةانايراية.مكةمترةوو ويرنكةمد  ةو ةتم رةابمم
م رنرةتم ةشرة   ةكىم   بةمدووبةمةاشكو  

طةةةةود كودبملةةةةمتةلريةةةك    م ةدو ةطة ةةةةكىم ودمةاوةةةابممممم
ةةةةجنا مد دد ةةةتم ةةةو .مدوود مترشةةك .مبةةاو ةنمتةةةبم ةةابمممممممم

شةك  ةممةاو ةنةموةد كررةكةمد  رة د ةت مةرنجةامةةة مدوود مترمم
د  ةةةشمد كو ةةةتم ةوةةةدمدوود مترشةةك .مبةةاو ةنمىةةاو كةد ممم

م ة مشرة   ةمدو د .مطةود كوديةكة.مد دد برةنو ةت 
 ةة ممن يةةة،مةةطةةةدمدوود مترشةةك .مبةةاو ةنمتةةةيرةكمو  ةةابمم

(موةةةةةيَر ةتوم رةةةةةت،ةمدوود مترشةةةةك .ممم100ةاو ةنة ةةةةة م)
(موةةيَر ةتوم رةةت مدو د .مطةةود كوديىمممم2باو ةنمىاو كة.م)

( ةةةادمد  رةةةةت مد ت  يو ةةةةتمةةةةةومبرةةةةز.مممم50يةةةك  ةكةم)تةلر
طةود كوديةةةةم ط دود ةةةةتملةةةةمبةةةةةابمتةليةةةك    مكةةةةمىةةةةي ممممممم
باو ةنضةةةةاو ةكىمدود مترشةةةةك م رةةةةاو  .مترةةةةة   رةت مو  ةةةةاو مم
لةوةدمبةدمباو ةنضاو ةكمذةاد  ة مد يو ةةتةملةتةيرشةتمةةةومممم

 ةةابمم10X ةةابمم6X(مد د يو ةةةتمو كةة وممXذةاد  ةةةميرشةةاية.م)م
20Xذةاد يةةةةمدوود مترشةةةك .مباو ةنةكايةةةةم ةةلر ةةةةتومممةةةةة م

مد ي  ةنرةت 
بةيةةةةة  ةكملةةةةةةومك ة ايرايةةةةةة.متةليةةةةةك  ةمطةددوويررةةةةةةم
بةةةةةة  د كابمددووةةةةتمد كةةةةبملةوةةةةةدم ةةةةكرةكملةةةةة كايىمممم
تةليةةك  ةكةمىةةةي مذةاد  ةةة مد د يةةرةنم ةةةكرةكرابم ةة مبرةةةز.مم

طةود كودية،مةةو.مد كة ابم ة مد د .مكوديةةو .م رلبرلةة.مممم
نمتةيةكة ةةةةةمةةةةةومدوومذةاد  ةةةةم ةشةةةرة  .ملرةةةةكمد بمممممبةةةاو ة

(مو  ةابمم20X50لةوةدمتةليةك  ةكةمت ةةاد.مد كةةبمو كة وم)مممم
(7X40مذةةةاد .م ةكةةةةرابمكةةةملةةة .مىةةة ةو  ةم ةة مبرةةةز.ممم )

طةود كوديةةةةةةمو مذةةةةةةاد .مدوو ةرةةةةةابمكةةةةةةمد كةو ةَةةةةةةم .ممم
د وَةو م  مد د .مكوديةو .مل و.مباو ةنةكة ةةم ابمةاو ةنم

مةم ةةلر ةتو تةيةكة 
لرةو د م رة  يَةمد ىاو.منال رةكىمطويطم كو ةتمةةةو  مم
ةةو  ةملةكاتىمكوو نىمتةلريك  رةك  ،مد  رةتمةاطاد د.مةةو م
 رتمكةمبرةز.مطةود مكوديىمبةدمتةليةك  رةكمكةةمد وةَةو يةمممم
د ط دو ةتملةطةألمد د .مكوديةو .م رلبرلة.مباو ةنةكةد م ابم

كةمبةةةةدمباو ةنة ةةةة مت  يةةةا.ممةةةةاو ةنمتةيةكةةةةد مىةةةةي  مىةةة يمم
د ةةةةةاد كو و.متا بةةةةةة م ةةةةةةن .مبة ةةةةةة،ةمد  رةةةةةةتمبرةةةةةةز.ممم

مطةود كوديةكة.ملةمت  يا.مباو ةنةكةميةىرةَةمد د و  
بةدىةي  مترةو .مباو ةنةكةم ابمةاو ةنةكةمطةةود مكو ةةت،ممم
ت  يا.م  اتومد  رةتم  مك كوديةو .مدووياكىةملةمةةجناة  م

رةةةةةةت مو ىةةةةةاكةمبرةةةةةةز.مو ةنةكةةةةةةمدووبمتةةةةةوةمةاشةةةةةكو تومد  
(م ةةةادم  ةةةاتوميةةةة رةتمةةطةةةةدم رلبرلةةةة.مم50طةةةةود كودبملةةةةم)

(م ةةادم  ةةاتومم150(مةرةةنجم رةةةت مبةةةدو باملةةةم)مم2باو ةنةكةةةم)
م(مةرنجم رةت 4ية رةتمةةطةدم رلبرلة.مباو ةنةكةم)

ةةطةةةدمبرةةةز.مطةةةود كودبم  ةةاتوم ةة وملةةةمت  يةةا.مبةةاو ةنمممم
  رةةةةت مو تةةةةممتةيةكةةةة مو ةنةكةةةة.ميةةةاومتةلريةةةك  ةكةملةةةرةجمدممم

م و قةد دةةمةاشكو ميا رةت م
بةةةدو بامطةةةود كودبم ة لة ةةةكىم ةةةد متةةري .مةةةةود .مممممم
 رةةةن ملةةةةمتةليةةةك  ةكةد مكةةةة مد كاتةةةةو ةمةاد وةةةَةكوديىمممم
تةليك  ةكةم ةةاد وَة.متةيةمةانايررةةكابمقة د ةمطةو بمممم

مد كا  
 طةةةةةةملةةةةةةةةمطةةةةةةود كوديىمتةةةةةري .مباو ةنةكةةةةةةمو ملةةةةةةمممم

زتوم برةةةتةمتةيةةةمةانايررةةةمكةةة ممتةليةةك  ةكةمد كةةا م ةةةبرةم
دد وشاو مدوود كةايىم ةهم برةن م .منة  د و منشةَة ةكةمممممم
تةةةةةةري .مباو ةنةةةةةةة.متةليةةةةةةك  ةكةومدو د .م رنرنةةةةةةىمتةيةةةةةةةمم

مةانايررةكابم ةب .متةليك  ةو مد اد.مد كا 
مطةود تو نمدو د .م رن متري .مباو ةنةكةم ةةرنج

م ادممم9,5ةرنجمممممممممممممممممممممممممممممممممممم1
م ادمم10,8ةرنجمممممممممممممممممممممممممممممممممممم2

م ادمم11,3ةرنجممممممممممممممممممممممممممممممممم2,5
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م ادمم11,7ةرنجمممممممممممممممممممممممممممممممممم3م
م ادمم12,3ةرنجممممممممممممممممممممممممممممممممممم4

مدم ام12,6ةرنجمممممممممممممممممممممممممممممممم4,5
م ادمم12,8ةرنجممممممممممممممممممممممممممممممممممم5
م ادمم13,2ةرنجممممممممممممممممممممممممممممممممممم6
م ادمم13,8ةرنجممممممممممممممممممممممممممممممممممم8

م ادمم14,3ةرنجمممممممممممممممممممممممممممممممممم10
م ادم14,8ةرنجممممممممممممممممممممممممممممممم12,5
مز.م راكوديةو مبرة-2

بةيةة  ةكمو مد   يةةنمكةةةمطةةويطمتةةو نموةةر ةتىمتةليةةك بممم
برةةةز.مطةود كوديةةةمةةةةةةشملةةةمبةة و اد ةكةة  مد وةةتميررةةةممممم
 ةةةل ك وموةةر ةترةكىمد كةةة.مطةةويطمبة ةةةمد  رةةةتم ةةة وو و.ممممممم
 كو ةت،مكاترةكمكةم اوىمت  يا.متةليك بمد كة ن،مةةةو  مم

ديةةةو .م)برةةةز.م راكوديةةةو .(متةليةةك  ةكة ةمو تةةةم راكوم
دووتةيىم ة ةكةو مي وواو مو تةم راكوديةو .م ةمكرةكرايةم

ملةمةةو.مد كة ابم 
ةةطةدمدوومتةليةك بمةاةةاد م كةة نم ةةكرةكرابمتري كةة.مممممم

(مةرةنجم رةةتموممم2(مةرنجم رةةتمومةةةو.مد كةة ابمتري كةة.م)مممم6)
باو ةنضةةةاو كة.ممبةد ةكةةةة ابم ط د ةةةةتم ةةةةم  د ةةةةكمبرةةةةز.مممم

كةةة وم ةةةةكىملرةبرةةةةت،مةرنجةةةامممطةةةةود كوديىمبةةةةددووكرابممو م
بةةةةةددووكرابمةاد وةةةةَة.مةةوةةةةَرةو  ةكىمدوو يةةةةىم كةةةةة تممم
تةليةةةةك  ىم ةكةةةةةةرابمبةةةةةددووممةةوةةةةَري كةملة ةةةةة م رةةةةاممم

مد كاتةو م،م ةئ مدوو ةرابمةةوكاد مياكا م م
مد ةة د ي يىمتةليك  ىمطةددوويىى

بةل طوتنىمدوود  م ةمد وتملة  ةبمكةورةكةو مةاوةايةمم
 م ةةةادم20ىةةة ويكةمبرةةةةز.مطةود كوديةكةةةة.مكةةةةةةمو ملةةةةم 

  اتوميررةم ةةئ مةةطةةدمبرةةز.مطةةود كوديىمتةليةك  ةكةملةةممممممم
 م ةةادم  ةةاتوم ةة ومةةةةو ممبةةةل طوتنىم ةةةمد وةةتمةاوةةابمممممم25 

ةميا رةت،موملةد نةو  ةةكىم ودملةةمو ةنةكة ة  م ة ة  مد  رةةتملةمممممم
ةةةةجناةىملةد نةةةو .مد وةةَىمةةةةومكةوةةة.متةليةةك  ةكة.مممممم
بةةةل طوت و  ممةةةة ملةد نةو  ةةةشم ةةة رةىم  ةةادم ةة ويىمبرةةةز.ممم
طةود كوديىمتةليك  ةكةم  ادمد كةا مومد  رةَةةمبة .ملرةل ةىممممم
و ةنةكةومةةومو ةنة ةمدووبمومةاشكو ميا رةتم ةتا بةتىمةةطةدم

ايررةكابمتةليك  ةكةمق ود م رةتم ةمدوو ى ويىمتةيةةان
و ك ومبةود م ةل ةومطةلةكريرةكابمةمبةواد كابمةمةةةو يىمم
د.مو ةنةةةةةةمطوتنرةةةةةابم ةةةةةةب .متةليةةةةةك  ىمطةددوويررةةةةةةو ممم

ةةوةةةَةةةمةةطةةةةدمةةةةةومتةليةةةك  ةم ةةةةمد وةةةتمبةةةةل طري ةتملةةةةمم
ةةةةجناةىمةةةةوملةد نةةةو مطةود  ةةة.مت وشةةىمد وةةَىمبةةةل طوممم

مد  رةتم
 altazi muthدوود ةطةمبة ةم  مد ةة د ي يىمتةليك بىم

mounting مم
مAltazi muth mountingد ةة د يةةة يىمشةةةاول ىىمم-1

ةاوةايرت نمد ةطةة.مد ةة د ية بمةةةة مد ةة د ي يةةم ةةم م وو يةةةمممممم
 متةليك  ةكةمةاةاد مد كو ةتموملةوةدم نكة ةكىم3و ةنة. 

وةةةرايىمد د يو ةةةةت،م ةةةة  د ةكم َ  يو ةةةةتمتةليةةةك  ةكةم ةةة مممم
ل ةةةم رةكوديةةىم ةة ممبةةةة وم  ةةة مةاد وةةَةم كو ةةةتمو كةة وم  ومم

وةد و م  منة  د و م ة م .مد وةتمو بةةدو بام ة  .مىةة ممممممم
بةدمو ك وم نكة.مورايىمد ةة د ي يىمكةاةرةو .مو ةنةةطوتن ممم
د ةة د يةةة يىمشةةةاول ىمتةةةةيهام ةكةةةةل كمد ةةةةتم ةةة متةليةةةك  ةممممممم
طةددوويررةةةةةم ضةةةة وكةكاب مد  رةةةةةةتمةةةةةةو   م ةةةةز ي م ةةةةةةممممم

 ةةةة د مدوو ىةةةة ويىمتةيةةةةةمةانايررةةةةةكايىم  شةةةةا ىم ةةةةة ممم
متةليك  ايةمةاوابميررة 

مم Eguatorial mountد ةة د ي يىمةاو  ىم-2
ةةةةة مد ةة د ي يةةةةملةةةةمةانةةةابمياوةةةرنىمتةةةا  د م ةةةةكادممممممم
د برةنو ةةةتم متةليةةةك  ةكةملةوةةةةدم نكة ةةةة مد د يو ةةةةتم ةةةةممم
  د ةةةةةةكمتةو د كةةةةةة.مةاد وةةةةةَة.مةةوةةةةةَري .م ةةةةة    لنج م

د ود.مم مد كو ةتمةملةمبةةةابمكاتة  م د.م  و ةىم ةةممممالقبيب
 مملةةةةم4تةو د كة ةةة  مىةةةةد ة شمد كو ةةةةتمم وو يةةةةمو ةنةةةة. مم

وةةر ةتةم اشةةةكايىمةةةة م ةة د مد ةة د ي يةةةمةةو  ةةةمكةةةم ةةةممممممم
دوو د مىةة ويىمتةيةةةمةانايررةةةكابمةاوةةايرتمد  رةةةت مةةطةةةدمم
تةيةةةةةةمةانايررةكةةةةةةمىةةةةة و مد د و ملةةةةةةم ةةةةة  د.م رنرنةةةةةىمممم
متةليةةك  ةكةد م،مةةةةو مم ةةةد وم .مد وةةتم) ةةةد ومةاد وةةَة.مم
ن دةةةاو (متةلكيةة  ةكةمد  ةة ول رةنو ةنةمتةيةةةمةانايررةكةةةممممم
 ةةاوةايىمد طةدو ةَةةةو م ةة ميةةاوم ةة  د.م رنرنةةىمتةليةةك  ةكة مم
لةوةةةةةدمتةليةةةةك  ةم اشةةةةةكابملةةةةةمد ةة د يةةةة يىمةاوةةةة  ر  ممم

(مبة ةةةةةملةوةةةةةدم نكةةةةة.ممMotordriveة تةةةة د ةكىم ضةةةة و م)م
تةليةةةةةك  ةكةمد د يو ةةةةةةت،مةرشةةةةةىمةةو  ةةةةةةمتةليةةةةةك  ةكةمممم

رةتم ةبةةابمنرةو  ىمن و يةو .م  و.م ةةد ود.ممد   ول رةن
تةو د كة ةةةة  ملةةةةةةمن دبةئتةةةةةةو م ةةةة من دةةةةةةاو ،مبةةةةةةدو باممم
تةليك  ةكةم  مىةي مكاذ ةو ةكىمدوودومدد ةذمةاد وَة.متةيةم
ةانايررةةةكابمد كةةا م ةةة همد وةةَكاد.مكةةودب مةةةةةةشم ةة مم

مو ةنةطوتنىمةانايىمطويطررةكىم ود.مبة ة 
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 ويَنةطرتنى طةردوونى
اشةةرت نمب كةةادم ةة من  ةنةة يىم  ييةةَىمطةةةددوويى،مةةةةومم 

و ةنةمطةددوويرراية ةةمكةةم ةةب .متةليةك  ىمطةددوويررةةو مممممم
مد طري ن 

كاترةكمةووىم ةب .متةليك  رةكىمطةددوويررةو موة و.م
ةانةةةةابمد كةةةةا ،متةيةةةةةمةانايررةةةةةميز كةةةةةكابم ةةاوةةةةايىمم
د  رنرةةةةةتمو كةةةة ومبةةةةة اىةمبةوةةةةاد ميز كةةةةةكايىمو كةةةة ومممم

ةاد  م ةئ متةيةمةانايررةمدوود كايىممةكة   ببةواد .م
و كةةةةةة ومطةلةكيةةةةةةررةكاب،م ةل ةةةةةةةةمبةةةةةةةود كاب،مبرةشةةةةةةة و مممم
ةةوةةةةةةةةَرةو  رةكابم ةشةةةةةةةةرة   ةكىمدووبةمةاشةةةةةةةةكو م ةةةةةةةةة مم

متةليك  ايةميا رنو ةن 
  ممن ويةميز كمتو نمطةلةكيىمكةمياو.مطةلةكيةىمذيةةممم
 جنريكو و كة ةةةةموميز كةةةةةملةةةةةمطةلةكيةةةةررةكةةايةم)د ةطةةةةة.مم

رةشاب(ةم ة   يىم ةة متةليةك  ايةميا رنو ةةت ملة ةدةةةو مممممكاك
  يةةةةامطةةةةةددووبمياوةةةةررةكابم ود ةةةةادم ةةةةةيامد  ةيةةةةةم ةةةةةدمممممممم
و ةنةةةةطوتنىمى تةةة طو ىىمطةةةةددوويىمةةةةةومتةيةةةةمةانايرايةةةةمم
ةةةةةو  م ة ةةةةكادبرةنايىمىرل ةةةةم ودمبةوةةةَراد كابم ةةة مةةةةةوممم
دووياكرراية.مكةملةمتةيةمةانايررةم ودمدوود كايةو مد ةنةم

كةويةةةةةموةةةةةدمدووو.مةةةةةةوم ةةةة د مىرل ةةةةةمبةوةةةةَراد يةم ةةةة مد 
ةاو  ةةةةةةةةكىمدوودومدد ةةةةةةةةذ م ةةةةةةةة مشةةةةةةةرة   ةمتةليةةةةةةةةك  ةممممم
طةددوويررةكةم وو ةكىمةرةجطادم ودمدوويةاكىمك د كاتةةو مكةةمممم
لةةةةومتةيةةةةمةانايررايةةةةو،مطةلةكيةةةررايةو مد دد ىةةةن م ةةةة ممم
شةةةةةةةةةةةرة   ةمو ةنةةةةةةةةةةةةكايرابمدووبةمةاشةةةةةةةةةةةكو مد  رةةةةةةةةةةةةتةمم

م كةو ةت وودد كاد رةكايرابمد دد
لةةةمد وةةَر  مو ةنةةةطوتنىمطةةةددوويىم ةكرةكةةةملةةةمب كةةاد مممم
طويطةكايىم ةد وم رة مىة ويىم  ييةَىمطةةددوويى مكَرةبةةممممم
طةددوويررةكابةمب كاد كايىمىرةوكوديىمطةةددوويىم ةووبملةةمممم
و ةنة.مدووبةمةاشكو .متةيةمةانايررةكابملةموودد كاد   م

ىمطةددووير  ،مكةم ادةةتررةكىم ود.من  ةن يىمد ملةم  ييَ
بةةةةدو بامو ةنةةةةطوتنىمطةةةةددوويىم ةةة و مبةةة .مدو  نةةةةو .مممم
بةيةة  ةكملةةةمتةيةةةمةانايررةةةكابم ةتا بةةةتىملةةةموريةةَةةىممممممم
ن د ةةةة  ،مو كةةةة ومدو  نةةةةةو .مبةيةةةة  ةكمبةةةةة اىمبةوةةةةاد مممم
طةدوكةةةةةكابم ةتا بةةةةةتىم) ل تةةةة (،مدوو .مطوتنةةةةىمو ةنةةةةة.ممممم
ش  ةنةكة.م ةتةليك ب م طةملةمىةي  نمدو  نةو .مد.ملةم

م  د.مطةددووبمياور    
 Radio تةليةةةةةك  ةمدو      ةةةةةةمطةددوويررةةةةةةكابىم

Telescopesم
  يامةانايررةكابمبةدملةموةدد ةىمطةالرل و متةامةرةيةَامممم
ةةومتةليةك  ةمطةددوويررايةة ابم ةةكادبرةناو مكةةم ةترشةكىمممممم

مدووياكىم رنو ومكاد ابمد كود 
لةمدوو .مك تا ىمباتنىم ةيطىمدوو ةىم رهةايى،م  يةاممم

ددووبمياوةةةةةةررةكابم ةةةةةة د ةكىمد كةةةةةةة.متةليةةةةةةك  ىمممطةةةةةةة
طةددوويرابم ةةكادبرةنام ة ملرةك ل رنةةو .مطةةددوويى،مدوو .ممممم
و دطوتنةةةةةىمك ةةل ةةةةةةمةةةةةةاةرةو ةكىمطةةةةةةددوويىملةةةةةةموةةةةة و امممم
 ةةةةةةيطاو د كاب م ةةةةةة مك ةةل ةةةةةةمةاةرةو يةةةةةةمتةةةةة  يو م ةةةةة د ممممم
تةليك  رةكىمد.مددووتم كةبم رةةىمد ووتو ةةتمتةليةك  ىمممم

مدو د  و. 
د د  و ةكابمدووياكىم رنو وم ةكاديابرةننم ة مممتةليك  ة

لرةك ل رنةةةةو .مةانةةةايىم ةةةةل ك ةمةةةةةومشةةةة  لةمدو د  و ايةةةةممم
 ةةةةةكادد برةننمكةةةةةملةةةةةمتةيةةةةةمةانايررةكايةةةةةو مد دد ىةةةةن،مم
بةةةدو باملةةةمقةة ئ ىمةانايةةةو  مةةةةةةشملقرةكةةىمتا   ةةةملةةةمممم
لقةةةكايىم  ييةةَىمطةةةددوويىمكةةةم رةةةىمد ووتو ةةةتم)  ييةةَىممم

 ةكةة مكةة مكةةمممممRadio Astronomyدو د ة و((مممطةةددوويىم
تةليةةك  رةكىمطةةةددوويىموةةاكاد.مدو د ةة و.م ةةةكادبرةنام ةة ممممم
 ةدو د ى ويىمتةيةمةانايرةكاب،مطةددووبمياوىمدو د  و.م
 ةةةةةةياو ايطم) ةةةةةوو مد ةةةةةبري(م ةةةةة و،مكةةةةةةمتةةةةة  يىم نكةةةةةة.ممممم
تةلريةةةك  رةكىمدو د ةةةة و.موةةةةةد تا ىموةةةاكادملةةةةةم ا ضةةةةة.ممم

لةةمشةاد.م)ةةةلرن .( مدو .مةةةو ممممممةال ةكة   مددوووتم كةا م
ىةةةي  نم نكةةة.م رنطةةة.مطةةةددوويىمد د ةة و.م ودمطةةةود .مم

 رنطة.م) ايكمطو ن(.مدو د  و.مم- راو  مد ةة د ةنو مو ك و
لةمةرنطلَةد ةم رنطة.م)ةةد يرب (.مدو د  و.ملةةمدوودطةة.ممم
  دت د كةةةةة ملةةةةةةموئتةةةةةةم ةةةةةةكطوت و كايىمةةةةةةةةةد كا،مكةةةةةةممم

م د  و ةملةم رهاي   طةود تو نم نكة.م رنطة.مدو
دوو .مةةةةةو م  يةةةامطةةةةددووبمياوةةةررةكابمكةةةةملةةةةم ةةة  د.مم
طةةةةةددوويىمدو د  و ةةةة  مكاد ةةةةابمد كةةةةودم رنطةةةةةمدو د  و ةةةةةممممم
طةةةةود كايرابمةاد وةةةَة.مةانةةةابمد كةةةودةةمةةةةةومشةةة  ةنةمممممم
طويطاية ابمد وتميرشابمد كودمكةمترشكىمدو د  و ابملرة  م

ةةةةومترشةةكةمممد دد ىةة وم ةةةط  ةو .م رةةاو  .مبرةز كايرةةاب ممم
دو د  و اية.مكةملةةمنة دةمةةوةَرةو كابةمطةلةكيةررةكايةو ممممم
د دد ى وملةمق وئ ىمةانايةو  ملةمدوو  رة  مةةة م رنطايةةمممم
ىةي مكةتةل كرةكىمىةلةكىمدو د  و ةابمىةا مكةودووم  و ةابممممم
كةةةةةود و مكةةةةةةمىةةةةةةي  بامشةةةةة  ةنىموةدىةةةةةاو مشةةةةةة  لررةممممم
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 رةة  م نكةةة.ممدو د  و ةةةكايرابمترا ةة  مد ةةادمكود ةة وملةةةمدوو مممم
د ول ةةةةةةتايىم ةةةةةةكطوت و.مطةةةةةةددوويى،م شةةةةةَرابم ةوةةةةةتمممممم
 ةكةتةل كرةكةةةةو مكةةةةم  يكةةة .مكةةةاةربرملةةةة اد .موةدىةةةاو مممم
دو د  و رةكايةةةةةو م  و ةةةةةابمكةةةةةود و  مكةةةةةةم رةةةةةةىمد ووتةةةةةو مم
كةتةةةةل كىمطشةةةةَىمتةةةا  .م  يكةةةة .مكةةةاةربرمومك دتةكةةةةة.مممم

( ةةةةة،م   ةةةةةمبةةةةةدم ةةةةةت كرةكىمطةةةةةددوويىمN.G.C ةةةةة ترنىم)
(.ملةوةةةةةةةةدمN.G.C مد  رةةةةةةةن مبرة اكةةةةةةايىم)مد ن  ةنرَةةةةةةةوم

مت ةادكو و ،ملةطةألمذةاد  ة م  مبةدمتةيرةكىمةانايى 
ىةي  بام  يا.م ةياو ايطم ةب .مطةددوويىمدو د  و ةو م
ت  يرابمىةي  نمتةيىمةانايىم  و يةةو ةم رةطةكةة.مد ةادمممم
 كةةةةبمو كةةة ومير ضةةةةمةةوةةةَرةو كاب،ةمةةوةةةَرةو م وتةةةةكابةممم

باملرةك ل رنةةةةةةو ملةةةةةة اد .مكةويةةةةةةو ممطةةةةةةلرةكىمد. مبةةةةةةدو م
م رةكهاتةكة.مد كو  

 ضؤنيَتى ئيش كردنى تةلسكؤبى رِاديووى
 ةكرةكملةمور ةتةم اشةكايىمتةلريةك  ىمدو د ة و.م ةةو مممم
 راد كو ةَةو ملةمتةليك  ىم رنا ى،مةةو (مدد ةذ.مشة  لةم
دو د  و ةةةةكابم  ةةةاتو ملةةةةمدد ةةةةذ.مشةةةة  لةمدووياكررةةةةكابة،م

رةكاب،مو تةةةةةةةمشةةةةةةة  لةمدو د  و ةةةةةةةكابممكةةةةةةةبوومة طناتيةةةةةة
ت  يا ةكىمطةود  ابمبة ةم  مىة ويةميةاومق وئ رةةكىم ود.مممم
 ةد ةوَةكايةو مكةملةمكةوي  مبة ةمو ك وم ةل ةةمبةةود كابةممم
ن ل ةةةةكابةمطةةةةلرةكىمد. مبةةةةدو بامترشةةةكىمنةةة دةم ةةةةدطىمم
طةةا .م  و ةة مكةةاد.مترةناكةةا ،مبةةةدملة ةدةةو شةةةمكةةةم نكةةةممم

كةاذ ةوممم24ررةةمدو د  و رةةكابم ةدد ةةذ  ىممممترةووو يرنةمطةددووي
كادد كةةةب متةليةةك  ىمدو د ةة و.م رةةةكمبةةات و ملةةةموةةا رةكىممم

(م ةشةةةةرة  .م ووطةةةةةمباوتةةةةاملةةةةةمياو دو وةةةةَىممDishكةةةةايز  ىم)
بةو  رةك  مىةو رةنو و ةمد  طا ةكىميةاو كىمبةل   وةَرةتممم
 ةةةةةةةةةت ةادكوديىمشةةةةةةةةة  لةمدو د  و رةةةةةةةةةمو دطري و كةةةةةةةةابةم

شةةةةة  لةمدو د  و ةةةةةكابم ةةةةةدموةةةةا ةمممطةةةةةود كوديى مكاترةةةةةك
د كةةةوبمدوو .مد يةةةو  ابملةةةمدوو مىةةال ةكة.موةةا ةكةوملةةةممم
ترشةةةك .مدوو مىةةةال ةكة.موةةةا ةكةد مك د  نةةةةو  مةرنجةةةةاممممم
بةو  رةةةمىةوةة او كةمكةةةملةةةمياو د وةةَىموةةا ةكةد  ةمةةةةوممممم
شةةةة  لةمدو د  و ايةةةةمك د كاتةةةةو مد  ايري ةةةةتم ةةة ميةةةاو و .ممم

شةةةَ وبمىةةةاو دوو بمد كةةةةب مذود.م نكةكةةةةمكةةةةم  ياكةةةابمد ير
دو د   ة ملةياومذوود كةمد  ةم ةبةو  ىموا ةكةمطة ةيو و ،م
لةد ةطةةة.مةةةة مدو د   ةةةو م  ياكةةابمةةةةومشةةة   يةمد  ريةة ممممممم

 ةشرة  .م) رب   م رب   م رب(مةةطةدمةةوموةدىاو ية.مةة م
شةةةةةة   يةمد يرةةةةةةةوبمبة اررةةةةةةكىمد وةةةةةةَكودم رةةةةةةتم ةةةةةةابمممم

 رةةةةت م ةةةةئ مةةطةةةةدمةةةةةوموةدىةةةاو  ةكىمد وةةةَكود.مةةةةووىم
شة   يةملةمكةويةو م ةابملةةمتةةيرةكىمةانايررةةو مباتبرةةتمممممم

مةةو مدو د  كةمد يطرةكىمياوا وومو ز و زمد دد كا  
 ئةو تةلسكؤبة طةردوونييانةى كة لة دةرةوةى بةرطى زةويدان
كاترةةةةةكم  يةةةةامطةددوويررةةةةةكابمتةليةةةةك  ةمطةددوويررةةةةةمم

اد وةةَة.مةانةةابمد كةةودممطةةةود كايرابملةةةدوو.م  و رةةةو مةم
ت وشةةىمطريووطوىَرةةةكمد  ةة وبمةةةةو  مةةةةو   ومةةةةوم ةدطةةةمم
طا  رة.مكةملةةمد ود.م  و    ةة،م وو ةكةىمةرةجطةادم ود.ملةةومممممم
ترشةةكايةمبةل   ةةةذ.مكةةةملةةةمةةوةةَرةو كابة،مبةوةةاد كابة،مممممم
طةلةكيةةةةةةررةكايةو مد دد ىةةةةةة وبةمدوو وم  و.مد بةةةةةةاتنممم

بةةة  د يةةةةملةةةرةجمملة ةدةةةةةو مو ةنةةةة.مةةةةةومتةيةةةةمةانايررةةةة
د  ةةة وبةم ةةة  بةمةاشةةةكو ميةةةة  وب متةيايةةةة مبةيةةة  ةكملةةةةمممم
ةةوةةَرةو مكز كةةابةموودد كةةاد.مبةوةةاد كابم ةةةبرةم  د ةةةكمم
لةوةدمدووو.م  و رةةو م ةةومتةليةك  ايةميةةد  رنو ب،مةةطةةدمممممم
طةةةةةود تو نةم ةةةةةةبرةزتو نمتةليك  رشةةةةرابم ةكاد هرةنا ةةةةةة،ممم

شةةابميةةةد كو ممبةةةدو بامشةة  ةنىمد وَةقرنةشةةرابمد وةةتميرمم
لة ةةةدمشةةكايةو .مدوويةةاكىملةةةياومىةةرنةكايىمطةةا .م ةةةدطىمممم

م  و    
لة ةدةةةةو مطةةةددووبمياوةةةكابمد وةةَرابمكةةودم ةةةيادديىمممم
ىةةةةةي  بام ةةةةال  يىمطةةةةةود  مكةةةةةمترا ةةةة  مىةةةةةي  نمد  طةةةةا.ممم
ترةووو يرنىم راو  ملةةمةةر مكودية  ملةة م ال  يايةةد مد د يةو وممممممم

.م ةة همةةووىملة ةةدممممد يرةودد م ة مد د و .م ةةدطىمطةا .م  وممم
يةةة  ويىمة كيةةج ملةةةومشةة  ةنايةد ،م ةة مةةةةجنا مد يةةىمةةةةومممممم

مكاد ية.مكةملةموةد و م انابمكود 
لةمةةجناةىمةة مكاد يةد  مت  يو مو ةنةة.م ة  بةمطةةود ومممم
دووبةمةاشكو ملةموودد كاد   م  متةيةمةانايررةةكابم طةوبممم

 مدوو.م ة مشرة   ةمو ةنة.مدووبةمةاشكو ملةموودد كاد   م 
نةة دمو دطةةري مبةةةدو باملةوةةةدمدوو.مةةةاد م)ةةةةد  (مبةةةل ىمم

(د م  يا ةةابمت  يرةةابمم1964ياو ةةابمدو  رةةةو ،مةملةةةموةةال ىم)م
د ةةةةذ .مشةةةرةىمبةوةةةاد .مةةةةاد مةةةةةذةرةوم كةةةةب،م طةةةةملةةةةمممممم
دو  نةةةةةو .موودد موةةةةةب ألملةةةةةم ةةةةةدطىمطةةةةا .موةةةةةد و .م
بةوةةاد .مكة   يةة   ملةةةمدوو  ةة  م   ةةابمد دكةةةو مكةةةمةةةةومممممم

مبةدمبةة و.ملةموودد موةب ألم رةكمبات و م ةدطة
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 تَيكضونة بؤماوةييةكان:

 بةريشاَلبونى تورةكةيى
 Cystic fibrosis 

 
 

 نووسينى: ئةكرةم قةرةداخى
 

 

 

 

 

يةكَيك لة تَيكضوونة ديارةكانى بؤماوةييةو جينة تَيكضووةكة  
ء Autosomal genلةسوووووووةر كة مؤسوووووووؤمة  وييةكانوووووووة   

 recessive genدةركةوتنيشوووى بوووةنؤ  جينوووى بة يوةوةيوووة   
كار  جينةكوووةدر دروسوووَ دةبَيوووَء بوووارَيكى   تَيكضوووونَيك لوووة 

نائاسووووووايى لووووووة جةسوووووو ةدر   
دروسوووووووووَ دةكوووووووووا ء لوووووووووة 
منووووووووووووووو رل َيكى سووووووووووووووواوردر   
دةردةكوووةوَيَء توووا ن يكوووة    

سوووووال ى تةموووووة  ر    30-40
بووووةر    يوووواتة دةبَيووووَء لووووة    
ئةجناميشووووووووووو ر كةسوووووووووووةكة 

 دةكو َيَ.
تَيكضوووووووووونةكة ىال وووووووووةتَيكى  
نة ؤشووووى وةردةتةَيووووَ كووووة  
دةبَي وووووة نوووووؤ   يوووووادبوونى   

(ء تا بَيَ mucinة مادة )لينج
ئووووووةة لينجووووووة مادةيووووووة لووووووة    
جةس ةدر ئةس ورتة دةبَيَء 

وشوووووكء ليووووون  دةبَيوووووَ ء شوووووَيوة  سوووووةَي  يوووووا كوووووةت ة    
وةردةتةَيَ  بةتايبوةتى لوةناو سوييةكا ء كةنكةياسو ر  ئوةو      
كةسانة تووشى ئةة ىال ةتوة دةبو   نةناسوةدرنيا    ر توةر      

نا بةشوَيكيا   دةبَيَء نة ؤشيةكانى نةناسة دةتة   نةروة
تووشووووووووووى نارةىةتيووووووووووةكانى 
نةرسء مذي  دةب ء تةشةيا  
كووووةة دةبَي ووووةوةو ر   لووووةدور   
ر  يوو  تووا بَيووَ ىال ةتةكووةيا    
 ووةركد دةبَيووَ  تووا وريووا  لووَ      
دَيَ   ر كةكيا  دةكةوَيَء لة 

 30تةمووةنَيكى  وودر )بووة  ر   
سووال ى كووةمد( دةمووة ء ئَي وو ا   
بةنؤ  نةول وة ك يشوكيةكانةوة   

سوووووووال ى ء لوووووووة   35  تَيطوووووووة ر
نةنووو َيك ىال ةتيشووو رء بوووةنؤ  
ضاودَية    ر  ك يشكيةوة لة 

سووال ى بووةرةو ورتة  يوواو .   40
بؤ ئةوة  من رل َيك تووشى ئوةة  
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ىال ةتوة ببَيوَ  دةبَيوَ دوو جينوى تَيكضووو  نة ؤشوويةكة       
لةباورنووووةوة بووووؤ تور رربَي ووووةوة  ورتووووة جينَيووووك لووووة باوكووووةوة  

و جينةكوووةة بوووة يو . جينةكوووة  د  لوووة دريكوووةوة  نوووةردو 
درَيذة  توشبوو  بةة نة ؤشية لة ووآلتَيكى وةك ئةمةريكا 

لووووة سووووةى كَي وووو ةكان ر بووووةآلة لووووة رةة     1/2000دةتاتووووة 
 دةبَيَ. 1/17000كَي  ةكان ر رَيذةكة 

%  توشووووبوةكا  لووووة ئةمووووةريكا ئةورنووووة  كووووة تةمووووةنيا  20
تةيشووو وةتة بوووال ء بووووو ء  يووواتة دوو جينوووى جيووواور  ورتوووة   

ة  يوةكَيك  رءء ئوةو  د  بوة يو كوة كوو  دةوتةَيوَ       بةشَيو
نابنوووووة نوووووؤ  دروسوووووَ كةدنوووووى     Hetrozygotesناضوووووونيةك 

( بوووةل كو وةك و وووا  دةبَيوووَ   Ddيوووا  Aaنة ؤشووويةكة وةك  )
 aa( وةك )Homozygotesنةردوكيا  بة يوب ء ضو  يوةك بو  )  

 (.ddيا 
 فسيؤلؤذى تيَكضونةكة:

اوردر ىال ةتةكووووة لووووة تةمووووةنَيكى   ر  وودر لووووة منوووو رءء سوووو 
دةردةكةوَيَ  ئةتةرضى لة يةكَيكةوة بؤ ئوةو  د  جيواور ة   

 بةآلة بة  ر  نيشانة ناوبةشةكا  بةة شَيوةية  
ت رنووى رلؤل ووة باريكووة نووةر لووة دريووك بوونووةوةء ئةمووةة   -1

دةبَي ووة نووؤ  ئووةوة  من رل ةكووة نووةتورنَيَ كي ووايى بنَيةَي ووة    
  وررةوة 

و ء كةبوووووونى كَي ووووَ  ئووووارةد كةدنووووةوة    ر  وَييووووا  -2
 بة ويَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

سووووووك ضووووووووو ء  -3
 رةورنى

تةشوووووووةنةكةدنى -4
توووووووةورو وةك نووووووواو  

 تةمةنةكانى
نةناسووووووووووووةدرنى -5

بووووووةتةر  دةبَيووووووَء  
تووشووووووووووووووووووووووووووووووووى  
نة ؤشوويةكانى سووى 

 دةبَيَ.
كؤكةيوووووووووووووووووةكى -6

بوةردورة كووة نووةرتي   
لَ وووووووى نابَي وووووووةوةو 
 يوووووو ة  يووووووو  لوووووووة  

 سنط  ر.
 لة نةن َيك من رل ى ديكةدر ئةة نيشانانةة دةردةكةو  

 كا  بوو ء سور   ورردنى كةجنةكا -1
 rectalناتنووة  وووررةوة  بةشووَيك لووة رَيكووة لووة كؤمووةوة )    -2

prolapse) 
شووووووَ لووووووةناو لوتوووووو رء   رجووووووار    تةشووووووة   يووووووادة تؤ -3

 دةركةرينيشيا  بؤ دةرةوة..
ث/كيَشةى رذيَنةكانى لةش لةم تيَكضوونة ؤوؤ واييييوة      

 ضؤنة؟
لةة ىال ةتةدر  ئةة تَيكضوونة توةن ا ئوةو ر َينانوة دةتةَي وةوة      -

(ن  Exocrineكة دةردرروةكانيا  دةكةنة دةرةوة ورتة جؤر  )
 كةو  جؤر لةة نة ؤشيةدر دةردة 3و ئةمانة بة 

ئةو ر َينانة  كوة بةمادةيوةكى لينجوى رةد دةت يو  وةك     -1
)كوووةنكةياس  ر َينوووةكانى نوووةرس  جؤتوووةكانى  ررو لوووةناو      

 جطةردر   ررو  ر َينةكانى  َية كاكيلة(.
ئوووةو ر َينانوووة  لوووة ىال وووةتى سةوشووو ى  يووواتة دةردرروة    -2

دةرَيووذ   وةك  )ر َينووةكانى بووؤر ء بؤريضووكة نةورييووةكانى    
 كانى بةونة(.سى  ر َينة

ئةو ر َينانة  شانةكانيا  سةوش ية بةآلة بة َيكى   ر لوة  -3
سوؤديؤةء كلووؤر دةر َيوذ  وةك  )ئارةذووة ر َينوةكا   ئال وةكووا      
ليكوووة ر َينوووةكا ( كوووة بةشوووَيكى   ر  دةردرروةكوووا  موووادة   

 لينجة شةكة  ناسةوش يانة بة  ر  تَي ر دةبَيَ.
ث/ ئةة تَيكضوونة 
ض كاريطةرييووووووةك  

اتة سوةر بوال ء   دةك
بووووووووو ء وةضوووووووة 

 وة؟    نة
ئوووةو من رآلنوووة  -

دةتةنووووة تةمووووةنى 
بووال ء بوووو   بووال ء  
دةبووووو  بوووووةآلة لوووووة 
بةشوووووَيكى نوووووةرة  
  ر  كورةكانوووو ر 
تووووووووووؤو نابَيووووووووووَ 

Aspermia  ء لووووووووووة
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%  ئةورنووة  تةمووةنيا  تووةورةتة دةبَيووَ تووشووى   98 -95%
نووة  كى دةبوو ء وةضووةيا  نابَيووَ. ر َيذةيووةكى   ر  كضووي   

تةورو نيةو بة َيكى   ر  ئةورنوةة كةشوو دةكوة       نَيلكةيا 
منووو رء نا ةنوووةوةو نوووة  ك  لةتوووةء ئةوةشووو ر تيايانووو ر بووووة  
بةسةوشوو ىء تووا دور سوواتةكانى سووك كووة منوو رل يا  دروسووَ   

 كةدوة.
 ث/ ئةي ريي  نانةى لة سييةكانياند   يؤينريَت ضني؟

لووة   رَيووك لووةو من رآلنووةدر  لووة سووةرةتا  لووة دريووك بونيانوو ر  -
سووووووييةكا  سةوشوووووو و  لووووووة كاشوووووو ر وردة وردة دةردرروة    
لينجةكا   ياد دةب ء رَيةةوةكانى نوةور دةتوةن   وردة وردة   

نوووووةوكةد  لوووووة بوريضووووووكةكان ر   
روودةدر ء تابَيوووووَ ىال ةتةكوووووة  
كةرة دةسَينَيَء لينجة مادةكا  
 يووووواتة دةبووووو ء شوووووَيوة  كوووووَي    
وةردةتووووووة ء لييَووووووة تةَيكووووووا   
تووووووووووةورة دةبوووووووووو ء ديووووووووووورر   

ا  ئةسوووو ور دةبوووو ء  بؤريضووووكةك
كةسووووووووووةكة تووشووووووووووى كووووووووووةة   

(  درَيوووووذ Anoxiaئؤك وووووجينى )
 ايووووووة  دةبَيووووووَ. ماسووووووولكة  
 وَينبووووووةرةكانى سووووووى تووووووةورة 
دةبوووو   ا  ررسوووو ى دء تووووةورة   
دةبَيووووووَ  مووووووةدني  بوووووووة  ر    
بووووووةنؤ  نووووووةتورنينى تووووووةورو   
نةناسوووةدر ء نوووةتورنايى دل وووةوة  

 روودةدر .
تويشوى  ث/ ئايا كؤئةند وى هةناسة لة ئةجناوى ئةووة    

 هيض حالَةتيَكى ويكرؤؤى  يؤيَت؟
بوووووةل و لوووووة   ربوووووة  ىال ةتةكانووووو ر  و لةبوووووةر كة بووووووونى       -

بؤريضكةكا  بةلينجة مادة  نةن َيك جؤر  بةكديا نَيشويية 
ئال  ونيةكا  لةو ناوةدر تةشوةنة دةكوة  بةتايبوةتى بوةكديا      

Pseudomonas aeruginosa. 
 ث/ ضؤن  يتو نني حالَةتةكة ؤناسينةيي؟

لة   رَيك لة وايةتةكانى ئةمةريكا  من رء نوةر كوة لوةدريك    -
دةبَيووَ لَينووؤرينَيكى تووةورو  بووؤ دةكووة  بووؤ  رنينووى ئووةوة      

 ب رنةَيَ ئةة تَيكضونة بؤ ماوةيية  نةية يا  نا؟
ئةتوةر ئوةو    Screening testsولَينؤر ينَيك نةية كو  دةوتةَيوَ  

وركة لَينؤر ينوووووووة ئيجوووووووابى بووووووووو ئوووووووةوة من رل ةكوووووووة ياسوووووووا
نة ؤشوويةكة  نةيووة ئةتووةر نووا  نيووةتى ك يشووك بةشووَيك لووة       
ئارةذى لةشى من رل ةكة وةردةتةَيوَ بوؤ ئوةوة  ب رنَيوَ بوة        
 وووَيى لووة ئارةذةكووةدر ضووةن ة؟ نووةموو كةسووَيك كووة تووشووى     
بةريشال بونى تورةكةيى دةب   بة   ووَي لوة ئارةذيانو ر   ر    

يشووك بة يوووار  بةر دةبَي ووةوة لووة ئووةجنامى ئوووةو لَينؤر ينووةدر ك     
 دةدر  ئايا من رل ةكة نة ؤشيةكة  نةية يا  نا؟

 ث/ جؤرى ؤؤواييى حالَةتةكة ضؤنة؟
وةك لةسةرةوة ئاما ةما  -

كَيوووو ر  ىال ةتةكووووة بووووةنؤ   
دوو جينوووووووووووووووووووووووووووووووووووووةوة 
دةتوَي رَي ووةوة كووة دةبَيووَ   
يوووووةكَيكيا  لوووووة باوكوووووةوة   
بَيوووَء ئوووةو  ديشووويا  لوووة  
دريكوووووووةوة  بوووووووؤ ئوووووووةوة   
 نة ؤشيةكة لة من رل ةكوةدر 
دةركوووةوَيَ  بوووةآلة ئةتوووةر   
تووووووةن ا يووووووةك جووووووو بووووووؤ    
من رل ةكوووووووة تورسووووووودريةوة 
ورتوووة توووةن ا لوووة بووواوك يوووا   
توووةن ا لوووة دريكوووةوة  ئوووةوة   
من رل ةكووووووووووووووة توشووووووووووووووى  
نة ؤشوويةكة نابَيووَ بووةل كو  

دردةنةَيَ  بةآلة ئوةو من رل وة كوة توةورة بووو       Carrierبةنةل طة 
 دةتورنَيَ جينةكة بؤ من رل ى  ؤ  بطوَي َي ةوة.

 ضؤنء لة ض حالَةتيَكد  وند أل ثيشانى ثزيشك ؤديم؟ث/ 
 لةنةر ىال ةتَيك ر ئةتةر ديَ -
نةناسة  كور  كور  بوو  يا بة ةمحة  نةناسوة دةدر   -1

يوووا  وو  وو تووشوووى نة ؤشووويةكانى كؤئةنووو رمى نةناسوووة     
 دةبوو.

  ر دةكوووؤكىء كؤكةكوووة  بوووةردةورة بووووو نةنووو َيك جوووار   -2
 بةل غةةء  وَينى كَيوة بوو.

 تةشة  تةورو نةبوو  كَيشى كةة بوو.-3
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كي اييةكة  كة  لة ضةور ء بوؤنى نوا ؤة بووو  يوا   ر     -4
 سكضونى نةبوو.

 كَي  ى يا ئارةذى لةشى كة  لة  وَي بوو.-5
 لةكاتى ضااك  ر   ر  وو نيالك دةبوو.-6
 كةجنةكان  كا ء  واوة بوو .-7

  ئوةوة  وئةة نيشانانة ر   لة دور  ر   بوةرةو  وةركد ضووو    
مانوووا  وريوووة   ر كَيوي ووو ة بوووة َيةريى كيشوووانى ك يشوووكى     

 ب ةيَ.
ث/ ئةي تاقيكر نوةييي ليَنؤريينانوة ضوني كوة ؤوؤ كةسوة       

 نةخؤشةكة  يكريَت؟
لَينووووؤر ي ء تاذيكةدنووووةوة نووووةموو كاتَيووووك كَيوي وووو ة وةك    -

لةكَي  سكةة بوون ر  لةكاتى سكةة بون ر  لة ساوري  ر يا لة 
 ء تاذيكةدنةوة  تاذيطة   ر كَيوي  ة تةورةبوون ر. لَينؤرَي

بووؤ ئووةو   ء مَيووةدة  دةيانووةوَيَ منوو رء ةةنووةوة ئووةوةة      
 لةر َيطا  لَينؤر ينى كة مؤسؤةء جينةكانةوة دةكةَيَ.

 لَينؤر ينة ف يؤلؤ ييةكاني  ئةمانة دةتةَي ةوة 
ت رنى رلؤل ةكا ء باة كارنوةكةدنيا  لوةكاتى لوة دريوك     -1

 .meconiumَيَ بوون ر كة كو  دةوتة
 بوونى  وَي ى   ر لة ئارةذ ر.-2
ىوووة  لوووة  وووؤررك نوووةكةد ء دء نوووةبةدنى  وووؤرركء كوووةة    -3

 كَيشىء تةشة نةكةد .
نوووووووووووووووووووووووةوكةدنى -4

 كةنكةياس.
جول وووة  نائاسوووايى  -5

رلؤل ووووووووووة  بوووووووووووونى  
سكضووووونى بووووةردةورةء 
بوووووووووووؤنى نا ؤشوووووووووووى 
كي وووووووايىء كوووووووة  لوووووووة 

 ضةور .
تةف ووووووى )ذووووووةب  ( -6

بووةردةورةء درنةنيشوو   
  ت رنوووووووووووى  بوووووووووووةنؤ
 رلؤل ةوة.

كَيشووووووووووووووة لووووووووووووووة  -7
نةناسوووووووووةدرن ر وة  ر 

توشووووووبونى نة ؤشوووووويةكانى نةناسووووووة بةتايبووووووةتى دةرد    
بؤريضووكةكانى سووىء نووةو  ت فانووةكانى لوووو ء  كؤكووة       

 بةردةورة.
تاذيكةدنةوة لةسةر  وَينى من رل ى ساور بؤ  رنينى بوة    -8

 immunoreactiveئوةن ىى نةرسوكةد  كوة كوو  دةوتةَيوَ       

trypsinogen ( يوووواIRT    ئووووةو من رل ووووة  كووووة نة ؤشوووويةكة .)
 نةبَيَ بة   ئةة ئةن ىة    ر لة ئاسايى  ياتةة.

بؤ  رنينى جؤر  جينةكا  دةتورنةَيَ نوةر كوة منو رء لوة     -9
سووووكى دريكوووو ر بوووووو بووووةنؤ  وةرتةتنووووى كارضووووة شووووانة       

يوووا ئةمنَيؤنوووةوة   Chorionic villusمةميلوووةكانى كؤر يؤنوووةوة  
amniocentesis        يووا لووة دورييوو ر بووةنؤ   وووَينى من رل ةكووةوة

 تَيكضونى جينةكا  ديار  بكةَيَ.
بؤ دةر   نى بة    وَي لة ئارةذو ر بوة َيةريى بوةنؤ     -10

ئامَيةَيكووةوة دةكةَيووَ كووة دوو جةم ووةر  كارةبووايى )تووةرةء  
سارد( دة اتة سةر ناوكؤشوى لوووتى كةسوةكةء بوة    وؤي      

 .لةو ئارةذة  دَي ة دةرةوة دةكَيوَيَ
 لَينؤر ينى ليك بؤ  رنينى بة   لينجة مادة تياي ر.-11
لَينووؤر ينى تيشووكى بووؤ تةتنووى سووىء دءء لولووةكا  كووة    -12

 لةنةر شوَينَيك ر لينجة مادة كؤبوبَي ةوة دةر  دة ا .
شووووويكار  ئوووووةو تا رنوووووة  لوووووة سووووويةكانةوة لوووووةكاتى      -13

نةناسوووةدرنةوةدر دةردةضووو  وةردةت َيوووَ بوووؤ  رنينوووى بووواة  
نى سووووووووووويةكا  كووووووووووواركةد

بوة رنينى بووة   ئؤك ووجوء  
دورنؤك ووووووووي   كوووووووواربؤ  

 تيايان ر.
لَينوووؤر ينى  ووووَي  بوووؤ  -14

 رنينووووووى بووووووة   شووووووةكة   
تل ؤكووووووؤ  تيايوووووو ر  بوووووواة  

 كاركةدنى جطةر.
لَينوووووووووؤر ينى ديكوووووووووة -15

بوووووووووووووووة ؤررك كَيووووووووووووووو ر   
بةمن رل ةكووةء سووةيةكةدنى   
بوواة يووا  ووةرث كوواركةدنى  

 كؤئةن رمى نةرس.
لَينوووووووؤر ينى د  بوووووووؤ  -16

ى ضوسووووو ى كوووووار   رنينووووو
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 نةريةك لة سيةكا ء كار  كةنكةياس.
ث/ ئةطةر ؤايكء   يك هةلَطرى جينة تيَكضوييكة ؤن توا  

 ضةند ئةطةرى توشبونى وند أل هةية ؤةنةخؤشيةكة؟
%يووا  50%  من رل ووةكا  سوواب دةبوو ء بووو كَيشووة دةبوو    25-

 نةل طة  نة ؤشيةكة دةب  بةآلة لة  ؤيان ر دةرناكةوَيَ.
 ضاريسةر:

سوَين ةر    100آلتة يةكطةتووةكانى ئةموةريكا ن يكوة    لة و
تايبة  بة ضارةسةر  ئةة نة ؤشية نةية  لةو سَين ةررنةدر 
منوو رء  يووا كةسووة توشووبوةكة  دة ةَي ووة  َيووة ضوواودَيةييةكى   
وردةوة لووة بارةكووانى ك يشووكى  ف وويؤلؤ     ووؤرركء بووارة     
 دةرونىء سوؤ ييةكانةوةء نوةموو ئوةو ايةنانوةيا  بوؤ دربوو      

 دةكة .
بووووووووار  ضارةسووووووووةرة ك يشووووووووكيةكا  بةنوووووووو   بووووووووةجؤر     
توشووووبونةكةوة  ضووووونكة وةك و ووووا  بووووارة نائاسوووواييةكانى 
جةسووووو ة  توشوووووبوو  ؤيوووووا  لوووووة كؤئةنووووو رمى نةناسوووووةء   
كؤئةن رمى نةرس ر دةبيننةوة  لة نةن َيكى ديكةدر نةنو َيك  
كؤئةن رمى د  وةك مي ء  رو آء كَي َء نةنو َيك شووَينى   

بةرئووةوة ضارةسووةرةكا  بووةكو  شوووَينى   ديوو  دةتةنووةوة لة 
توشووووبونى لووووةة. لَينووووؤر ينى ررسوووو ةو ؤ  تاذيطووووةيى بووووؤ  
كي وووايى منووو رء  ب  كةيوووةكى بووواة بةك يشوووك دةدر  بوووؤ     
 رنينى توشبونى كؤئةن رمى نةرس يا لَينوؤر ينى تاذيطوةيى   
بةل غوووووةة ب  كةيوووووةكى بووووواة بةك يشوووووك دةدر  دةربوووووارة    

 توشبونى كؤئةن رمى نةناسة ن  ..
 ضاريسةرى كؤئةند وى هةناسة

بةشوووى سوووةرةكى ضارةسوووةر لوووةة ىال ةتوووةدر بوووؤ ئةوةيوووة كوووة    
نة ؤشيةكة  يا بارة نائاسواييةكة نةبَي وة نوؤ  درر رنو   يوا      
لوووةناوبةدنى سوووييةكا   لةبةرئوووةوة ئامووواجنى سوووةرةكى ئوووةو  
جؤرة ضارةسوةرة بوؤ ئوةوة توشوبونى ميكة بوى لوة سوييةكا         

ئةو بة ة   رة  لينجة مادة دوور ةاتةوةء كارَيكى ور بكا  
بوووووةر  بؤريضوووووكةكانى نةناسوووووة نوووووةتةَيَء بَي وووووة دةرةوة    
لةبةرئةوة تةلَيك دةرمانى تايبةتى بؤ ئةة ىال ةتوة بوةكاردَيَ   
كووة رةنطووة لَيوو ورنيا  بةدرَيووذ  شوووَينى ئَيووةة نووةب   لةورنووة      

 كؤمةل ةكانى 
1-Bronchodilators   بوووووووووؤ ئاسوووووووووانكةدنى نةناسوووووووووةدر ء /

 ؤكةو لينجة مادة.كةمكةدنةوة  ك

2-Dnase.بؤ كةمكةدنةوةء تةنكةدنى لينجة مادة / 
3-Mucolytics.بؤ كةمكةدنةوة  لينجة كةردة / 

بةآلة ئةمة  دوريى   ر بوةكارنَينانى بوؤ مواوة    ر بوةباة     
 نا رنةَيَ ضونكة سييةكا  تووشى نةس  رريةتى دةكة .

ة لةتووةء ئةمانووةدر وةر شووى سوووكء ذوووء نةل يووذينى نووةور كوو    
 ك يشك جؤرةكةيا  ديار  دةكا    ر سودمةن  .

بةكارنَينانى نةن َيك دةمامكى تايبةتى بؤ نةل يذينى لينجوة  
مووادة لووة سووييةكانةوةو دةرناويشوو نيا  ئَي وو ا لووة نةنوو َيك     

 وات ر بةكاردَي .
بووووةكارنَينانى نةنوووو َيك ئووووةنر بايوتيووووك بووووةردةورة بووووؤ    -3

نوووةوةكا  كوووة  كوشووو ء لوووةناوبةدنى بوووةكدياء نةنَيشووو نى   
 ك يشك دةسَ نيشانيا  دةكا .
 ؤؤ ضاريسةرى كؤئةند وى هةرس

لَينوووووؤر ينى بوووووةردةورة بوووووؤ سوووووةيةكةدنى شووووووَينى ت رنوووووى  
رلؤل ةكا ء كَي رنى ئةو دةرمانانة  ئوةو ت رويانوة نوانَيل       
و نةن َيك جار كةنا بةدنة بةر نةش ةرتةر  بؤ ضاكةدنةوة  

نانى بوؤر  تايبوةتى كوة لوة     ىال ةتة تةسناكةكا   يوا بوةكارنيَ  
كؤموووةوة دة ةَي وووة  ورةوة بوووؤ موووذينى موووادة كؤكةروةكوووا ء   

 بةردرنى رلؤل ةكا  ن  ...
نةن َيك ىال ة  كَيوي َ بة وَي  تو كةد  دةكا ء ئةوةة 
ك يشوووك بة يوووار  لةسوووةر دةدر  بةتايبوووةتى لوووةو من رآلنوووة    

 لةتةء كؤكة يا لةتةء كي اي  ر  وَينيا  ىَل دةرور .
  كخؤر

ئووةو كةسووانة  تووشووى بةريشووال بوونى تورةكووةيى دةبوو    ر 
كَيوي وو يا  بة ؤرركَيكووة كووة كة تينووى   ربَيووَ لةبةرئووةوة   
بة َيكووى   ر لووة ئةن ىووةكانى كووةنكةياس و  دةكووة  كووة   ر   
كَيوي   بؤ نةرسى  ؤررك  نةروةنا  ؤرركى باة بةرتة  
 لووةة  يوواد دةكووا   و ئووةو كةسووانةة كووة ئووةة نة ؤشوويةيا  
نةيوووة بووووةرتة  لةشوووويا  بوووؤ توشووووبونى ميكة بووووةكا  كووووةة   
دةبَي ةوة لةبةرئةوة كَيو رنى  وؤرركى بواة بوةرتة  لةشويا       
بةر دةكاتووووةوةء  يوووواتة بةرتووووة  نة ؤشووووىء ميكة بووووةكا   

 دةكة .
ث/ ئايا ئةي ؤريي زيا يية ضةندي كة ثيَويستة ؤةم نةخؤشانة 

 ؤدريَت؟
وةنا بوةجؤر   ئةو بة ة بةن ة بةبار  كةسوةكة  ؤيوةوة نوةر   -
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توشبونةكةشيةوة  بةآلة بةشَيوةيةكى سةوش ى  يادكةدنى 
% لةضووواو كةسوووَيكى ئاسووواي  ر كَيوي ووو ةء ر ةنطوووة   20بوووة   

نةن َيكيشوووويا  كَيوي وووو ى بووووةوة بَيووووَ كووووة بووووة    يووووادة     
% بوووؤ ئةموووةة ورباشوووة كةسوووةكة  50 ؤرركيوووا  بطةيةنةَي وووة 

  ةموووى 3 ةة لوووة ر  َيكووو ر    5 ةموووةكانى  وووؤرركى بكةَي وووة   
  ةمى ناسةرةكى سوك. 2سةرةكىء 

ئةي خؤر كانة كاوانةن كة يزيى زؤرء ثري لة ثرؤتينوى ثو    
  يؤةخشن؟

بةشَيوةيةكى تش ى  وررد ء  ورردنوةوة  شو  نيوو لويد     -
ر      ر كَيوي و ة  نووةروةنا ئووةو كاررنووة  شوو يا  تَي ريووة  
وةك كاس ةرو حمةلةبى ن  .. دةتورنةَيوَ كوةرة ةةَي وة نواو     

وة بةتايبةتى تَيكوةء بةشولة يوا  ةآلتةكوة  بكةَيوَ        ؤرركية
نوووةروةنا  وووورردنى كوووةن   ضوووةور دةتورنةَيوووَ ئوووةو جوووؤرة  
كوووةن ة تَيكوووةء بوووة ورردنى كووووآلو  وةك كةتاتوووةء ماسوووىء  
شوووولةو  ةآلتووووة بةنووووةموو جؤرةكانيووووةوة بكةَيووووَ  نووووةروةنا  
دةتورنةَيووَ نَيلكووة بووةكاربَيَء بكةَي ووة  ؤرركيووةوة يووا كووار  

دنى حمةلووةبىء ئووؤملَي ى كووو بكةَيووَ  يووا ةةَي ووة   دروسوو كة
ئيشى نةويةةوة  تؤشَ بؤ ئةة كةسانة   رباشة  كَيوي وَ  
ناكووا  ضووةورييةكةيا  ىَل بكةَي ووةوة  و بةنووةموو شووَيوةيةك     
كوآلو   بة رو   كارةكانى د  تؤشوَ سوود  بؤيوا    رة     
ماسى بةنةموو جؤرةكانيةوة  ورردنَيكى   رباشة  تؤش ى 

ة  بةتايبوووةتى مةيشوووك كوووة  لوووة كوووة تو   ر بةسوووودة     بال نووو 
 ووووورردنى درنةوَيل ووووة  وةك نووووؤكء ني ووووكء موووواة ن وووو ..    
  رباشوووووووة كوووووووة بكوووووووةَي  بةشوووووووؤربا   وووووووورردنى مووووووووادة      
نيشاس ةكاني  وةك كةتاتةو مةعكوةر نىء بوةن ء نوا    ر    
كَيوي وو . ئيشووى نووةوية بةتايبووةتى كَيووكء ب ووكيَ سووود    

جؤرةكانيةوة  لةتوةء ئوةوة     تةورويا  نةية. مةةبا بةنةموو
كوة سوةو ةو ميووة و ةيووةكى   ر بةجةسو ة نابة شو   بووةآلة      
 ورردنيوووا    ر بةسوووودة لةبةرئوووةوة  سةرضووواوةيةكى   ر    

 باشى ظي امينةكان .
 خؤثار سنت:

لةبةرئووووةوة  بةريشووووال بوونى تورةكووووةيى نة ؤشوووويةكة لووووة   
ئووةجنامى تَيكضووونى جينووةوة كةيوو ر دةبَيووَ بؤيووة نووي  جووؤرة 

كاررسوو نَيكى ديووار  نيووة بووةآلة بووةة رَيطايانووة   وووررةوة    ؤ
 مة ظ دةتورنَيَ بةرتة  جةس ة  بةررمبةر  بةر  بكاتةوة 

كوتانوو    منوو رء بووؤ ئووةوة  لووة نة ؤشووية ميكة بيووةكا    -1
دوركةوَي ةوة كَيوي  ة بةنةموو ئوةو كوتانانوة بكوتةَيوَ كوة     

ونى بووؤ منوو رء بووةكاردَي  ئووةوةة دور  دة اتووةوة لووة توشووب 
ميكة بووىء بووةرتة  بةررمبووةر بةىال ةتووة نة ؤشوويةكة بووةر       

 دةكاتةوة.
جطووووةرة نةكَيشووووا  بةنووووةردو ىال ةتةكةيووووةوة يةكووووةمىء  -2

دوةمى  يةكةمى مةبةسوَ لةوةيوة لوةناو جطوةرة كَيشوةكان ر      
 درنةنيشَيَ ضونكة بة   نيكؤتو لة  وَيني ر   ر دةبَيَ.

 دةبة ش .  ورردنى ئةو  ؤرركانة  كالؤر    ر بةلةة-3
لَينووؤر ينى  وووَي ء كي ووايى  لووةكاتى نةسوو كةد  بةنووةر   -4

 نارةىةتيةك لة نةناسةدر  يا لة نةرسكةدنى  ؤررك ر.
  ورردنةوة  ئاوء شلة    ر. -5
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هةةوو مروظيَك ةة رآةةوراةة رةم دوةةورةةةوهرةملكد ةةوممرهةةو ر ةةوررر
ونةةةةيَ ىك رِرطظألمطةةةةد رآةةةةو مممروةةةةدآ روظيَك رةةةةِر ووووةةةةولِررررر
اوآروموةةةور وَةةة   برةةةةومر د وودلةةةوةَرةمطةةةو أل   رآةةةور  َةةةِرر

ِروظيَوروولدلوتر و شبءر و تومم ىرةمآونرةووورسظمَت
 ةةومرآوسدلوَةةيَرآةةور ةةو ممىرسةةد ر   ة كوممر ولةةو   ءررررر
الةم رةَةملةةظ  بءر ماتةةد ىرلوَةةكدمءرهولةةي  رةد ر  د ولةةيررررر
 وض َ رةمم  كةدنر ةدنر   ةدنرةملة   نبراد ىنةو مآدلككدنرهةو ررررررر
طو ألَنءرضك ذرمم طظونور ورسةدووآدلِر و تةومم ىبر ةو ةممَهرررر

 َ  بةةة منر ةةةورة ةةةدنءرررطةةةو ألَنر وَةةة   برةةةةومر و تومم  كةةةومرر
ولماللةةةةةة ر ةةةةةةولك  َنر ةةةةةةوة نك ندلِرةد م مممآةةةةةةدلِروةةةةةةظيَءرر
لو و َلةةةةةةيلِرسةةةةةةةن  مآدلِرلةةةةةةد ِر ةةةةةةة ىءرسدل ةةةةةةة  ىررر
آ ووآل ووِر ة ىرةَلةدممروةظيَرةمضةد ىرولماللك كةوآِرةةمَ رررررر
ةمآةةةونةرهةةةوو مروةةةظيَك رككر ةةةدمملِرآ وةةةو ىك  ر  َسةةة ءر

بءروةةو  ءرةةةد م مممرآةةورةمَةةك  رهولةةي  ركدنر   بةةوراك ةةي َم رر
 ةةةوة ندونكدنرسةةةدلد ك  ءرهولةةةي  رِرة روَةةةكدنروةةةدر ةةة ر ةةةبءر
هوم ىيَنر  رةمسترومونكدنروظيَرهةكال ر رةونبراة ورَ َةد ررررر
ةم ىك ةة )رة ةةومرمَاكئةةيَرةةةد م ممىر ةةد ءرةةةد م ممىر ةةظَ ررررررر

لككةةومر ةةومرهك نةةيمىرآةةور   بةةوىر ةةد ءر   بةةوىر ةةظَ ر ةة ررررررررر
 ر ةةوآلهرهةةوآلمَ ةلِر   بةةوىر ةةد ر ةةوررر1ةةةد م ممآظةنرهو ةةو ة

و   بةةةوىر ةةةظَ رةدسةةةدنرلككةةةومرةم ممنرَةةةوآوتءرودلةةةيممرر 
ةمآةةونءرهدمسةةولبِرسةةد ر   ةىراك رندوةةورةم مملككوآةةوىررررر
ةمَةةةةك    نبءر ومَلو ةةةةوروةةةةظيَرةمضةةةةد ىراوَةةةةك  ىر ك ةةةة ءررررر
 ك ةةظممم روك روةة ملورةوسةةتو كوآدنر ةةواظمرةةة  ءرلكشةةدلومرر
ةد َ مممرةم ةمآومنبرةوهراوَك   كدلور ي ةةد ر ولو  َةككوررر

تو كوآدنر ةةةةةدنرسد ر سةةةةة ودوككوآدنرلةةةةةدمررةوسةةةةةر-ةم ممن
ةم ةةةةظ  ببرةةةةةوهر َ َمم ةةةةور ةةةة رممسةةةة رآظةلةةةةِرلو  َةةةةككوررررر

ةوسةةةةةتو وآدنرهو ضةةةةةوليمر ةةةةةو  َ ىرا  شةةةةةركيَرر-ةم ممن
 وآد هك ندلِرل   كةور ةوآلهر ةو ممىرودلةدممر ة رسةو ةمودلك رِررررررر
ة  ةةةةظ برةمطو أل  تةةةةوممءر َلةةةةدمرروآكمةةةةوآدنرهةةةةو ر ةةةةور ممممررر

ومرةم مملككةةةةةدنراةةةةةوىراو  ملةةةةةيىراتةةةةةومىرلك ةةةةة َنرةوسةةةةةت
اك ةةوةممممر وآد  بةةو ىر ةةد ىرةم مملةةِر وسةةو رةوسةةتوىرررررر
وةةةظيَرةدَةةةندر ةةة منةرلو  َةةةككورسد ر سةةة ودوككوآدنر ةةةومررر
رد ىوودلةةةةةةورةمموظ  ةةةةةة رآةةةةةةورلةةةةةةو   ر وةمسةةةةةة ر ةةةةةةد   رِر
لو  َةةةككوممرةملد ىك نك ةةة ر ةةةو  رةةةةوممىرهةةةك ر و ىبو ةةةوآِرررررر
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را  شةةرِرهةةو ك  رةدوةةدةمر ةةو  ملِرلدوةةومَمىر ةةدنروك روةة منرر
 ةةومرةوليَوةةورلو  َةةوةَر ةةيَتبر ةة ر  لةةور ةةوهرسةةو ةمووىررررررر
ةك  ةةةةةةةةتدودليَرسو  وَةةةةةةةةور وآك رةةةةةةةةور ةةةةةةةةومرلو  َةةةةةةةةككورررر
سد ر سةةةةةةةةة ودوككدلوىرةود م ةةةةةةةةةوآِر ي ر وةمسةةةةةةةةةتككوممرر
ةملةةةةد ىك نبةرهةةةةو ممهدرلو  َةةةةككورسد ر سةةةة ودوككوآدنر ةةةة رر
ممسة رآظةلةةِرةةومر ةةد مروولي مسةتككدلو ر ةةوآد ةمهك نظ  برررر

ِرآدوِر م يمنءرهةك رآد  بو  كةو رررآور ومَلو ور وَك  م وآ
 وسةةةةةو رةوليَوةةةةةورو مَةةةةةب ممآور وةك نةةةةةوهك لىبرمَوةةةةةورمم رررر
رد ىووك رِرسو اك ِر ك  رآوره آد مآوىر ك ب ودنر ة ر ظَاةِررر
 ةةةةد ىرةم مملةةةةِرآوسةةةةوآورةمطو أل  تةةةةوممرمم رةم آةةةةومونِررررر
لكشةةةةدلورةوسةةةةتو كوآدلِرهدمآةةةةدوبر وطةةةةو روةةةة م ر ةةةة منررر

 ملةةيمىرهولةةي   رآةةو ررر و ةةوو آِبر ي ةةةد رط   مةةدنر ةةورطدرر
ةم ك ةةة رآةةةورةم ىةةةك ب)رة ةةةو دلككدنرهك شةةةتدر ةةةولدمرةك بدآووةةةيَهر
هوسةةة ر وَةةةوآووِءر ك  َ  كةةةوآِر ي رةمآةةةوهءرةةةةد م ممىرررر
ةوجندوةةةةيَلِرهةةةةك رَةةةةتك  رلدآةةةةوهبرهوسةةةةتيمآوهرةوسةةةةتوهررر
 وةمَوةةيَرلد ةةوترهةةك رآد   ةة ر رةةدت بر ةةد  ةرةةةومرآوسةةدلوىرر

ملوممىرلةةةدمرة ىةةةو ألَمآك كدنرهو ةةةور ي ةةةةد رهوسةةة ر ومَةةةرب 
ةمهءر ةةةةو   نِرةمسةةةةتككدنرةمآةةةةونةر ةةةةورةكن ةةةةرل اكي دىررررر
 و  تدلكةةيَراك ندسةةوىرلو  َةةككورسد ر سةة ودوككوآدنر ةةوهررررر
َك  م ورهدو ممرةممآلويَلوممىرةوستو نير و َوبو ر واشد مر
هو ىوةةةةةةةة ملككوآدنءر وَةةةةةةةةك  مىراوَةةةةةةةةك  ىرةوسةةةةةةةةتو كيَر

 برهةةةةةو ممهدر َ َممىرسد ر سةةةةة ودوِر ةةةةة رر2ةم ةمآةةةةةومن ة
آظةلةةةِرةةةةومرلو  َةةةككدلو ر ةةةوآد ةمهك نظ  برآةةةورررررممسةةة ر

 و ألَسةةةتِرلو  َةةةوآورةمضةةةد ىروك روةةة ملك  ر ةةةدنر ةةةد   رِرررر
لدوومَمر و ةوآك  ر ةورةوليَووآدلكةيَر ة مممرهدمآةدتر وطو ىكةيَررررررر
 ةةةةةد ىرةم ملكشةةةةةِروك روةةةةة ممرمم رةم هدم شةةةةةتوىر ةةةةةد مرررر
ةوستو كوآوىرآورةدسد ِروظيَرآدوك  را  شة راك ةِرةم ىك ة رررر

ترهو ةورةمضةد ىروةظ ءرة ىةو ألَمآ رةم ك ة ءررررررةومرلو  َككو
 ةةةةةد ىرلو  َةةةةةككورةوسةةةةةتو كوآوىر ةةةةةظَا رةم ك ةةةةة رآةةةةةورر
وك روةةة ملورةوليَوككوآةةةور وطةةةو روك روةةة لورةم مملككوآةةةوةَررررر
 وآةةةةيمطظنبر ةةةةدنرلةةةةو   ر   ةةةةو  ر ةةةةوه ىرةم آةةةةومونِرر
هولي   رلكشةدلوممر وسةو رةوسةتوىرو مَةِروةظ ءرط وةدنررررررر

مَةةةِر  م ك ةةة ءرةم ك ةةة ر ةةةوممىرلو  َةةةككوآِرآ َةةةنيمرو 
ةووةةةو ر ةةةد ىرلو  َةةةككورةوسةةةتو كوآور ي ةةةةد ر ةةةظَا رررر

رةمآدتة

 ر ةةةةةةةةةدمملِر3ةHolisticاو  ةةةةةةةةةواوىره  ك ةةةةةةةةةتك ر
 مَلبو ةةةوآِرسةةةو ودادطانر و َوبةةةو ر وةوسةةةتومرةم مملةةةِر
وةةظيَءر ةةومر ةةدمم ألمةَنر وَةةك  رلككةةور ةةوةكدرلةةدمىرةوسةةتورررررررر
 ك ةة ءرهةةو مم رضةة نر وَةةك رككرلككةةورلةةدمىرةم ممنبروةةد ررررر

 ةةةور  لةةةومم   رِرة نةةةدوكرِرةةةةد ى  ءرهووكشةةةور ةةةورررررر ظ تككةةةو
رد ىةةةووك رِرهدمسةةةولبِرلةةةدةك بار ةةةدنرلدةد َويَ ةةةومر وطةةةو ررر
ط  ألَلةةةوآدلِرةمم م ةةةو ىءرلةةةدمرآكةةةدلِر   شةةةكيَرآد  ك ةةة ررررر

رةمآدتة
 وررد ىووِرهو راوَك   كوآكشيَرمَوور وآدوِروك ور ملِر
رةةةومرهدمسةةولبككوةَر ي رال ةةولِرةةةوهرآكدلةةورآد  بةةو رةم ك ةة رر
 و و ةووةةةورآدوك ةةة ر ةةةةد ر ةةةوراوَةةةةك   كورسةةةد ر   ةىر ةةةةدنررررر
ا ك   ةىرةوالىِر دنرةوستو كوآدنرةمآو برةومَرةك مورا ةورر
 وسو ر   بوىرةكةدمَ ر ة ر ألمَلةنير ةورة د ةم ةو ر ةولدمروةولندرررررررر
آكةةةةةدلك رِروك ةةةةةظمروةةةةةومَمةَرةمآةةةةةو بةر ةةةةةوآلهر ووبد م ةةةةةوممرررر

وةةظيَررا  شةةروآدنر َىرةكدمَ  كةةدنرهو ةةورةوكمك ركةةدنرةم ىةةك بر
 و رآكدلةور وةوسةتومرةوالىةومممرهو  وآةو دنرآةد ر ةومىرةىررررررر
ةمآةةدتءرةكةةدرلدآظ  تةةةوممبروكمةةِرةمممهرةم ىةةك برلو  َةةةككوررررر
سد ر س ودوككوآدنرهوو مر  َ مآدلِرا  شةرِرةمطظ  تةوممررر
ضةة لرور ةةومر ةةدمم ألمةَنرة ةةدلِرةم مملةةِروةةد ر وَةةك  م وآِررررر

كور َسةةةتوم  ر ةةةدنرلد َسةةةتوم  رآد ةمآدوةةةورسةةةو راوَةةةك   رر
ا ةةةةك   ةىر ةةةةدنرةوليَوككةةةةوآدنر و وَةةةةيَةرهو ضةةةةِروكمةةةةِر
سك كووكشور وهرا  شردلورةم ىك برةةوهر َ َمم ةور ةوآد ة   ر ة ررررر
ةدودةمةَنروولندر ومراوَك   كورلو  َككورةوسةتو كدلورمم رر
 و    ملوممىراوسةتدلِر ة   بءر ظ نةِرطةوةممر و هةولبِءرررررر

آِر ةةور ظألمَ ةةورمَ ةةورادآتةةو مرسةةد ر   ة كوآدنر ي ىةةِرسةةو مررررر
ر 4 مةَلكدليَر بك ظألن ة

 نةخؤشيية سايكؤسؤماتييةكان
لو  َةةةةةةككورسد ر سةةةةةة ودوككوآدنر ةةةةةةو ممىرَةةةةةة   نِرر
ةم آومونكدنءرآد  بو  كدنر وسو روةظيَءرو لةيىءرَةك  مىرررر
ةم آةةومونكدنراظمةةة  نبرهولةةي  رككدنرهك  ََةةبروةةظيَرهك نةةيمرر
لد ألمرةةةوترلدآةةةونءرهولةةةي  رِرة كةةةدنر واك وةةةومَلوممر مموةةةِر

ةدسةد ِروةظيَرةمطة  ألنءرآوسةك تِرلةو   ءروووةونءرررررررة دلِر
ه آةةةةد ىرلو  َةةةةككوآو ر ةةةةور نو ألموةةةةيَرآد ةمآولةةةةورسةةةةو رر
ةم آةةةومونِرةةةة  ىرلو  َةةةككوآدنءرلكشةةةدلوآدلكدنةر ةةةدنررررر
هولي  رةد رلو   رهو رةد مىرهدمَ ر ةورةةد َ ىرةك بو ةو رررر
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 ةةةةدنرةولةةةةيَوك رِرةمآةةةةدتءرهولةةةةي   رلو  َةةةةِرة رةةةةةو رررررر
رَوك ريَرو  ىبورةم وستك  ةةد َ مآدلكدنر وروولندرةولي

 ك ب وةةةةةةدنر ألممةَمرمرآك شةةةةةةورمرهو ى    ةةةةةة رمرآةةةةةةظةَ مرررر
ةدسد كوآدلِر أليةَلوروةظيَرةممضةد ىرهو ىوة منرمرة ىةو ألمَآ ررررر
مرو م ألم ةةةةةة منرةمآةةةةةةونرمر ي ةةةةةةةد ر أل  بةةةةةةوىر   ةةةةةةدنر ةةةةةة ر
ط  َ َترظةنر وره ىر ودلوممرلدةي لةوممر ةدنر و  وسة ر ةوررررر

  تةةةةور ةةةةو ةمهر   ةةةةور ةةةةورةم  ظأل نكةةةةدنر ةةةةور أل  بةةةةوىر ودلةةةةوممرة
آ ةوليَوةةةوآدلِرةوسةةةتوةَر   ةةةدنر ةةةوود رةمآولةةةوممرمر ةةةوررررر
َك  مىرلو  َككورسد ر س ودوككوآدليَرةم ةمآومنةر ةوآلهرر
وو جرلككورهو آو ر ورة دليَرةممضد ىرآك شةو و ر ة مر ةدنرررر
 ورهو ى    تك ريَرو م ألمر  مرةممضد ىرهو ىو منرمرة ىو ألَمآ ر

آ ةوليَوِرهو  ر دنرة ر دنرر  مرةكيىرو مَِرطظاتوآدلِ
هو ةولةةيَوك رِرة رةةوىرةوسةةتور بك ةة رضةة لروروظيَةةوآدنر ةةورر
  لكةةةةدةىرةوسةةةةتو ِرمر  وةةةةدمم ِرمرآوسةةةةك تِرمرو َلةةةةدىرررر
 و طةةةةةةةوطظوبر و َوبةةةةةةةو راشةةةةةةةد مآدلِرة ةةةةةةةدنرمرضةةةةةةة لك تِر

ر ألماتد آظةنرمرهو ى     رمم طظونيَرةكدمَ نة
 ي ررلو  َككورسد ر س ودوككوآدنرمم رةدودةمودنراك يَ

اوَك  ىرةوستو ِرةوليَوةوآدنرةمطظ  تةوممرمر ك ةظمةَر دسةِررررر
ر )5هولي  ركدنرةمآو بة

 يةكةم/ ثةشيَوييةكانى كؤئةندامى هةرس-
طوةم)ر ورآدوِر د ىرهو ىو منرمراشةد ىرةم مملةِرمررر-1

ةةةةومررد ىووةةةورسةةةد ر   ة كدلوىر ةةةورَةةةك  م وآِرلك بةةةةووك رررررر
 َممآةدلِررآد ةمآولورسو روولي مستِرةم مملةِروةظيَبرةم ةرر

طةةةةوةمر ةةةةورَةةةةك  م وآِرسظمَةةةةتِرةم لةةةةدة   برمر ومَلو ةةةةورررر
وظَةةو ى آِرطةةوةمر وَةةك  م وآِر  ةةدوظرةم  ةةي    رمرةووةةو ررر
 ومَلو ةةةورآد  ردوةةةورسةةةو رطةةةوةمرمروةةةظيَرةممضةةةد ىرةةةةد َ رمرر
لد ألمرةةةووِر رةةةدترمرطةةةوةم ر ةةة ىر  ةةةدلِراك برةةةوم   بر ةةةورر
هةةوودنرَةةك  مر ومَلو ةةورةمَل مطةةظ  كرةممضةةد ىرةةةومر  ةةدنرررررر

رك روموندلور بك  ةا
لو  َككوآدلِرآ  ى ن)رمم رهةومىرآ  ىة نرمر ةظ برمرررر-2

آ  ىةة لِرةموةةد ىبرلةةو   رةممضةةد ىر وةهو سةةِرمرطظاتةةِرر
طظة ةةةة ملِرآ  ىةةةة نرمرلد ألمرةةةةووِرةم ك ةةةة بر ةةةةور ي ىرةةةةةومرررررر
آوسدلوىرآك شو وآِر و ةممَهرمر اآظةلوممرمرة ىةو ألَمآك كدنرر

رهو ورةممضد ىرةم بة
مىر ةةةةة َ ةنر ةةةةةدنراو ىةةةةةومى)ر وةمسةةةةةتيَلِرةةةةةةد م م-3

هولةةةي  رةد روةةةظيَرهكوةةةِر ةةة رلد     ةةة رمرالمَ رمر ةةة رهك ةةة رر

ةم ك  ر دنر ةوراك وةومَلوممرلةو   رةممضةد ىر ي  ة  ىرمرررررر
آك كر ي ىرمراو ىةومىرةم ك ة رآةور ةورآةدوِرآك شةورمررد ىووةورررررررر

رةم مملككورلد  َوآدليَرةممضد ىرهولي   رآو رةم ك  ة
 ولةكانى خويَندووةم/ نةخؤشييةكانى دأل و لو

ةومرلو  َدلوىر ي  وىرةد رهدمَ ىرةةد َ ىرسو سةن ررر
مرة ىةةةوآ و رمرسةةةو رطك ةةةذ  َ ةنرمراةةة   ر ةةة ملِرسةةةو رمررررر
 و  ىراوستدلِر    برةمآةونبرةوطةو رلةو   ر ةو ةممَهر ةورررررر
 ةةد   رِرلدةدسةةد ِر ةةور ةة ملِرآك شةةورمرة ىةةو ألَمآ رمروةةظ رمرررر

 ةةة ممررلدةد َوكةةةيَرة ةةةدرمر ةةةو ةممَهراوسةةةتدلِر ةةة   نِر ةةةو  ررر
ر ومَلو ور بك توره ىر  دنراك رومونِرة رمر  م وآدلِر    بة

 سييَةم/ ثةشيَويةكانى كؤئةندامى هةناسةدان
لو   رهوس رةمآدترهولدسوىرو ليمرمَوور ورةدسةدلِرر
هولدسوىر ة رلدة   ة رمر ومَلو ةورو مَةِر و هةولبِر بك ة بررررررر
ةةةةةةوم كر ةةةةةوه ىرةوسةةةةةتوهرهدو ضةةةةة آظةلِرهةةةةةومَممر ةةةةةورررررر

 رسةةككوآدنرمر ي ةةةد رةووةور ةةورآةةدوِراو ظَلةةوررسةككوآدلوممر ةةر
ةم مملككوآدلةةةيَر ةةةدنر ألممةَلةةةِرآد مسةةةدوِرلد  َةةةيَروةةةظيَر

رآت اظألرةممضد ىرةم ك  ة
ةومراوَك   كدلوىر ور ألة  نوآدلةيَر ألممةمةمنرمم رررضوارةم/

ةم ةَلةةةِر ألة  نةةةِرةم ماةةةِرآةةةوراو  ملي كةةةوآِر ةةةووكنِر ةةةورررررر
م مملككةةةةةوآدنرهو ىوةةةةة منرمرة ىةةةةةو ألَمآك  مرهو ةةةةةورمرآك شةةةةةورة

آد ةمآولةةورسةةو رهو ىادمسةةدلِرمر ي رةم ةَلةةِرسد ظمآ ةةنيةرر
هةةةةو ممهدرلو  َةةةةِرَةةةةوآظم رةمَةةةةك  ر ةةةةوه ىرَةةةة آوررررر
ةم مملككةةةوآدنر ةةةدنررد ىووةةةورة   ذ د ولةةةوآدلِرة ىةةةو ألَمآ رمرر
 اآظةلوممىرلك بووكظدلةوممةرةممضةد ىروةظيَر بك ة رةةوم كرررررر
 ةةةةورةةةةةوجندوِر و    ملةةةةوممىر أل  ةةةةذمىرَةةةةوآظر ةةةةورةدسةةةةتِررررر

ظمَةةةةتِرمر ةةةةورلكشدلوآدلكشةةةةِرةمهرمَةةةة ر ةةةة منرمر ممررررس
روك آظةلوة

اوَةك   كوآدلِرآ ةولةيَوِرودسة  رورمرةك  ة )ررررررثيَنجةم/
مم رةةةةةد َ ىرة وبةةةةوآدنرمر أليودوك وةةةةورمرةةةةةد َ ىراشةةةة رمر

رطظة  ملِرودس  روآدلِرَدنرمرو ة
اوَةك   كوآدلِرآ ةولةيَوِرةموةد )رمم روة م ررررررشةشةم/

رمرسو رطك ذ  َ ةنةر  منر ورسو  وَورمر ومر  ألَن
راوَك   كوآدلِرآ ةوليَوِراك   رحةوتةم/

مم رةم آةةةةةومونِرة  مهةةةةةدر  ثرةةةةةور وسةةةةةو راك  ةةةةة ءرررر
رس    ملومممراذر مودلوممة

 ك ب ودنرضوليمررد ىةوتءرلو  َةِرة رةورهةونرآةور ةد ىررررررر
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سةةد ر   ةىر ظَاةةِروةةد رةم ك تةةوره آةةد ر ةةدنر د وووكةةيم ر ةةورر
ر مةَلككدنة

ر ر س ودوككوآدنرةم ب)ةومَلوىرو َِرلو  َككورسد
 ةةو ةممَهرط   مةةدنر ةةورطد ملةةيممرطلةةو ِرآ وةةو ىك  رآةةو ررررر
ةم ك ةةة رآةةةورهةةةو رةةةةد ممر وةمسةةة رةةةةد َ ىرَةةة   نك ركدلوممرررر
ةملد ىك نببرآدوك  رسآلمىر ك يمآو  ءرهومَ ىِر يودوك ووآوىر
 ك يماظسةةةك برممآلوةةة رةمةَوةةةوممرآةةةور يودوك ووآةةةوىر ةةةد رر

وآدلِرهو َسةةةدلككدنر ةةة مممر ةةةوآلهرةك  ةةةتدرةةةةد َ ىرط  ضةةةكلرررر
آةةظةممممرطةةو ر   رةةومتءرةةةد   رِرةىرهةةوودنرةةةومرآوسةةوتررر
 كنككومممرهومَ ىِرط  ضكلو ك رىل راظسِرةم ىك ة رط  ضةكلوهررر
هكوةةِرلةةو  مرةةةوممرةةةد َ ىراشةةتور ةة مرةمَ  م كةةورةةةوم ةةةررررر
هتةةيبر ةةوهرَةةك  م ورةةةومرآوسةةدلور  َةةككدنرلةةد َلبرآ   كةةدنرررررر

 ءرةةةةومرا  شةةة رة  شةةةك  ءر ةةةو ةممَهرسةةةو ةَلِرةةةةوهرا  شةةةر
ةمآةةونةرةةةومرآوسةةدلوىرو َةةِرةةةوهررد ىوودلةةورةم ةةبر ي نءررررررر
 ةةةةةةةدمملِرآوسةةةةةةةك تِءروةةةةةةة  آِرةم مملةةةةةةةِرةكةةةةةةةدمَ نءرررر
ةدودجنوآدلكشةةةكدنر ةةةورطظونو ةةةو ىرةةةةومرَةةةك  مروكردلك وةةةورررررر
ةكةةةةةةدمَ مبرهولةةةةةةي   رمم ر َآظةلك ةةةةةة ر ةةةةةةورمَاكةةةةةة راشةةةةةةتِر
اك يم وسةةةةؤبر ةةةة ر  لةةةةور َآةةةةظةنر و و اظسةةةةكد   تِرآةةةةد ءررر

ةَلور دنرآةد مراظوةدلك رِرود بةووِبر َآةظةنر ةوررررررةو آوآدلِر ي
وداكرظةلةةوممر ةةدنرمونةةوممىرمَلو ةةو ر ةةدنراك شروَةةرظةلِرررررر
سكمكند ر دنرمود   رِرود بةووِر ةدنرآ   ملومم ةوآِرطةظل ررررر
آةورآوسةةوآور ة ىرةدوةةدةمرلةةوآظة ك  ر ةدنروتمدلةةوىروةةومَمىرررر
 ةةةةوو َلدىر ةةةة ىرلةةةةو ك  بر ةةةةدنرةةةةةومرآوسةةةةدلور ووو وسةةةةتِرر

سةةةةةةة  ءر د و ةةةةةةةةيَلِرآوسةةةةةةةةدلِررر َآك شةةةةةةةدلِرسةةةةةةةةو ل ءر
ضةةة َ ةمم  كدنءرهدمة دلةةةوآدلككدنرةةةةومرآةةةد مرةمآةةةونبر ةةةدنررر
 وَةةةةةةةك  م وآِر  لوم  ةةةةةةةتدلورآد  بةةةةةةةو ىرةةةةةةةةومر ةةةةةةةد مرررر
سةةةةةةد ر   ة كور وسةةةةةةو رةوسةةةةةةتو دنر ملبيمةَوةةةةةةوممر ةةةةةةدنر
 واك وومَلوممةرةمَك  رآوسدلِرةدسد ِرو مَِرلو  َككور

  ةة ر ةةورسد ر سةة ودوككوآدنر ةةالر وال ةةولِرآووةةوممروةةولندرةد 
ة دليَبرهةو ممهدرآوسةدلِرةَهك نةو  كرة وود بةووِر ةو  َ ىرررررر
ل سةةةةةةكنيَ ر ي ةةةةةةةد رو مَةةةةةةِرةم ةةةةةةبرآدوك ةةةةةة رلةةةةةةدو َلبرررررر
ةد م مممآدلكةةدنرآةةور ةةوره   كدلةةيَرطكةةنب رةمةَتر ةةورمَاكئةةيَرر
 و ةوستور رونءر و د ىوآدلككدنر و ةوستور رونبر ةوآلهر ةوررر

ومر ةةوةَ  ر ةة ملِرهةةو ر و هةةووك رِرلةة  ر  َةةِءرضةةك ذىرةةةررر
آد م دنرةد َ مآدلككدنر ور ارةم دوةومممرةمآوملةوررد ىةووك رِرررر
وك رو ر ورلوَاومراولتد  دىرهوسةترظةنر ةوو َلدىرهووةوآِرررر

   دنروولدلوترةوطو رةوهرهوستور  رضوليرسدوك رككر ك ة ةرر
 وَةةةك  م وآِرطشةةةتِرةةةةومرآوسةةةدلوىرآةةةور  ةةةدوظرو مَةةةِررررررر

د ِر ورلو  َككورسد ر س ودوككوآدنرةم برةومَلونرآور  َ
ة دلكدليَرهو ومر دمملِراالنءرةدودجنِر   ةدنرلةنيرهةوم ىِرررر
  ر ةيمنر ةدنر ةد ىرسةد ر   ة كدنر ةوه ىرهةو ره آد   رةوممرررررررر
 ك ةةة رة    ةةة ر ةةةوراوَةةةك   كدنرهو ةةةورآةةةور ومَلو ةةةوره آةةةد مررررر
 نو ألموككةةةةوآدلِر ةةةة رسةةةةو ةموِرونةةةةيَ ىِر ةةةةدنرهةةةةو  مآد ىررر

َلةةةوممر بو أل  تةةةومممراو  ملةةةيىر واةةةو مم ةممرة نبةةةوىر ك  ررر
هةةةو ك  بر ةةة ر  لةةةور ومَلو ةةةور ي رآةةةو روظسةةةدليلِرونةةةيَ رر
 ةةولدمهك ندلِرةةةدةمآلنر ةةدروةةد  رِر ةةوآد   رِرسةةدةمرةَ نك ةة رررررر
 وآلهرةومروظسورةمَك  ر ة را  كةدر ةدنروظسةك رِرلدسظمَةتِرررررر
 ب  أل  ةة ءر   بو  َةةرو ر ك ةة ر ةة رو مَةةب منر ولو  َةةككوررر
رسد ر سةةةة ودوككوآدنبرضةةةة لرورةةةةةومروظسةةةةورلدسظمَةةةةتكدلورر
 ي ةد ر وطو روظيَيَرطوم مرةم بءرةموك ننوممرمم روظ ر ور
ود  رِر دنراو ىو د ىغِر ةدنرةةدةم ر ةدنر ةو  َ ِةةةرهتةيةر ةدنررررررر
وظ ءرة ىو ألَمآ ر ورطوم م كيَرهو ضوليمرهولي  رةد رةم نةورر
هدلةةةيم    ر ةةة رسةةةو آوموبر ةةةومرآةةةد مر ةةةدنر ةةةورةةةةو و ملك رِررر

و َمآك كدلةةةور ةةة ررود بووكةةةيَبر ةةةوآلهرهولةةةي   ر ةةةومروةةةظ ءرة ىررر
ةدوةةدل ءر ةةة ر نةةةوودنءرودلةةومم دنر ومَلو ةةةور ةةة رلو  َةةةككوررر
سد ر س ودوككوآدنر ب     رمم رةة ىو ألَمآ ر و َوبو رآةد ءرر
اظوةةدنر ةةدنرالوماد ةةوىر د  طةةدلِءرةةةومرآد  بو  كةةوىرةةةومررررررر
آوسدلورالىرهدم وَةوآدلككدنر ةوةك كدنرهك شةت ممبرةةوالىككدنررررر

  رةورلةو   رةمآةومنءرررراك كدنرةم ىك ة رآةورلو  َةبر ةدنر ورررر
هدم أل  ركدلككدنرَد  توىروتمدلوىرةومَنرلنيرودآ راشتككدنر
اك ببوسةةةؤءرونيَ ىةةةوآدلككدنر وسةةةو موو طيَنةرةةةةومرآوسةةةدلورر
هةةو َ مهدرَةةتِرلةةد   ر ووك شةةركدليَرة  ةة رآةةور ووك شةةرِرررر

 ةرةةةومر6وظيَك رةةيَرلد ةةونر ةةدمملِرةةةوالىك رِرة مسةة ر ك ةة  ةر
َ ىككوممراو مم ةمآظَمنر دنرآوسدلو رآور وَك  م و ر وروني

ة نبوآةةةةو دنر   بةةةةور  َةةةةرو ر ةةةة ممر ةةةة رلةةةةو ء دآظةلِرر
م ذةَلك رِر  دةر ورسظمَتِر ك ثظسو مممر ورآد ءرآةظةممممرر
 ماتةةةد ءر اآظةلةةةوممىروةةةةظيَر ةةةورطوم م كةةةيَمرآةةةةد َ  ملِررررر
 وَك  م وآِر  دةم ألي كدلومرو ليموكذرمَوورةةوطةو رم ةذةَلِررر

ظألمادلةةةوىرسةةة َةم ر وسةةة رةةةةومروةةظيَراشةةةتِر ةةةوو  َ ىك رِرة ىر
آوسةةةةةةةور وَةةةةةةةك  م وآِر  ةةةةةةةدةر ةةةةةةةوراك    ةةةةةةة رهوسةةةةةةة ررررر
 و ك ثظسظَم  تِرةمآدتءرةووو رمَ لك يمآدتروولدلوترمَ ر ور
ضك ذمرووَظمعوآدلِر   شِر ك نك  ةر وهرَك  م و رهوو مر
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ة  مآةةةدلِرضةةةك ذرمم طةةةظوبر ةةةو  ىررةةةو َهرةمآةةةدتءر ةةة ىرر
دلِر ةةو ك  ر ةةو ي رَةة ر ك بةةو رةمآةةدتر ةة رةةةوممىرونيَ ىةةوآرررر

 رةةدتبرهوسةةترظةلِروةةظيَككر واك    ةةتِرسةةو آ ورظةلِرررر
و م ألمر ة منءر مورظةلةومممرووسةلكور ة منر وضةك ذبر ومَلو ةوررررررر
طظة ةةة ملك رِرو لةةةير وسةةةو روظيَةةةيَر  ةةةواك نك  ءرم مىر ةةةوررر
ةمسةةة ر ةةةةيَتءر ةةةةو طظىر و َوبةةةةو ر ولو  َةةةةككوآدنرآةةةةوهرر

ةوطةو رر ك توممةر و ىر رم ةذةَنر ومَلو ةور دمملوآةوىر ر ة  ة ررررر
سن  ةَ ءرة ىظألمقءرلدوظيَدلور  مرةوهرةة  مرم ذةَلةور يةةد رررر
الىرةةةومرآوسةةدلورهةةونرآةةورو مَةةِرة  هةةدرلو  َةةِرةم ةةبررررر
 ةةةةةةوه ىرطظة  ملةةةةةةوممرمم ر ةةةةةةو  ىراوسةةةةةةتدلِر ةةةةةة   بءررررر

 ةرهةةةو ممهدر ةةةورة ةةةدلِر7لو  َةةةككوآدلِرة ءرَةةةك ظاوجنو ة
س  ةَ  شةةةةةةيَر ي ةةةةةةةد رهدم وَةةةةةةوآدنرمم رضةةةةةةوآك  ر ةةةةةة رر

دلةةوممىرالوماد ةةوىر  َوم  ةةتككدنر ةةوالىر ةو طظ رظةنر وور
 رA. M ةةوآ ىءرسو جنظألَآك شةةدلِراشةةتِراك يم وسةةؤبرةررر

ةلك رةةةةةةِرطةةةةةةول ر ةةةةةة مرهدمسةةةةةةو مآوىر ي ر  َيمم  ةةةةةة ر
  ةةدةم ألي ِر ةةورةم  ظأل نةةِر  َوم  ةةتككوآو يَرةمآةةظةبر ةةورررررر

ةةةةةومر ي رآةةةةوهرط  َ َةةةةتِر ةةةةورهوسةةةةتِر ةةةة ىر و َوبةةةةو ةَر
 و َوبةو ىرةم ةم ةةظألىبرةةوهرةلةةور وطةو رةوممَةةيَروووةولِر ةةوررررر

 رسد روك نوةماو ألىر ي  وىرةةومرَةكرد مروداكبو كدلةوىرررر23ة
 ةةةةوآدوِرط وةةةةدلِرلو  َةةةةككوآدليَرا  شةةةة ر ةةةة رلو  َةةةةِرر
ةمل مسةةةةك  رةةةةةوجندوِرةَ ةةةة منرمم رَةةةةكرد ىر ةةةة   بر ةةةة رررر

وك  ىةيَنءرط  ضةكلوبر يودوك وةوبرررررطظَلوودبرودىرود ىتدبرهةومىر
   ةةذمىرآ  ك ةة ي ر ةةور    نةةيَبر   ةةذمىرَةةوآظمبرلةةدم كنِرررررررر
طةةوةممرةمَلةة مرطةةظ برهك لىرةةد ىرة برسةة لو ر ةة رةي  نةةوممىرررر
طظ  ِرووو برةومرةلورودممرودممرهوستِر ةوةد َ ءرلد ألمرةووِررر
 ةةةةورَةةةة   نك رِرةوسةةةةتو يَرةمآةةةةظةر وَةةةةك  م و روولدلةةةةوترررر

ط ودلككةةدنر ةةور ةة ملِر ي  ةةوىرةةةومرا  شةةرورا ةةث  مآدلككر
رد ىوودلورلوةمآظةبر ور َستكيَره آد مآوَِروولندرةوممر ة مرر
ةم    ة ر د و ةةيَنءرسةةو جنِرهدمسةةو مآوىر ةة الىر ةة ىرر

  ةكررP. N َ رك شك  ءرهوس ر ردترآةور  َةِرةمم  ة ةرةررر
آوةةةور    نةةةيآد   رِر َلرةةة ر ةةة مرضةةةوليمهدرةةةةد رةمضةةةد ىرررر

ىرا وآظةنرةم  مر وطو ىكةيَرررد ىووك رِرَر تنك ندنر ورو َلد
ةمس ءراوجنةوىرطظو  ىةورةمآةظةءرةةَلةوآدلِر وَةك  م وآِرررررر
سةةةةةو ظرةم ردلةةةةةير و وآةةةةةوممبرةةةةةةومرآوةةةةةور ةةةةةورةةةةةةو و لك رِرر
سةة  ةَ ىيَرةمة ةةدرآةةور ةةو رال ولةةور ةة مرمَوةةوروةةولندر وال ةةونررررر
   وممر وآك  ر ورودو ستدآدلِر  ىر  َيمم  ة بر ةوآلهررر

لِرةةومررد ىووةوىرلةوودمررررةمَىروومَمآظةلِر َلر ءرآدو ر  م
 دَةةب مرضةة لرور ةة ىرة آةةِر ةةوممآظةرآةةورودو سةةتدآوىر ةةوررر
سو سةةدوككوآِر ي مممر ةةو  ظمآِءرو َلةةدىر ةة  رةمم  ةة رررر
لةةو ر ةةورهوسةة ءرةوَكنيَ  كةةوآِرة ظَلةةوممةرهةةو ممهدرةةةومرررررررر
آوسدلو رآومَراك ظ  منر   دنر ور و اظسكد   تِر ي لومممر

 ر وآوسةدلِرة رةوررر ور َاو ألَليلِرآد مآدلكدليَرهووكشةوراشةرر
 بوسةةةؤر وَةةةك  م وآِرلوسةةةتِءرهولةةةي  رةد ر ووو وسةةة ءررر
 ةةةةو د ىرهوستكشةةةةيَراةةةةولدر ةةةة رو مَةةةةب منر ولو  َةةةةككوررررر
ةوسةتو كوآدنرةم ةونبرةةومرآوسةدلورآدوك ة ر مم ةو ممىرةةةومررررررر
هو ى    تدلورةم نوممرآوراك    تكدنر و ماتد رل َلةينءرآةد ءررر

لةةةةو   رآةةةةظةَ ءر ةةةةو أل   م ظةلِرةةةةةومَنرهو ةةةةور َسةةةةتوم  ر
ةمآةةةومنر ةةةدنر   ةةةدنرلةةةو   رةم ةةةونبرضةةةوليمرآوسةةةدلِررررر
ضةة َ ةمم  كدنر وضةةدمىر ةةو م ِءر  َوم  ةةتككوممر ك كةةدنرررر
 ةةظألمَلبءر ظألمَ ةةدنراك برةةونرةومملةةيمر  ةةدوظرةةةد َهرةم ةةبر ةةوآلهرررر
ةوطةو ر وضةةدمىرط وةةدنءر  وةةوممرووودَةةد رظ  بروك يمطةةونرآةةورر
سةةةةو آومونككدنر ةةةةور ي ر كةةةةننيرمم رلو  َةةةةك  ءراك رةةةةدلِرر
ةدودجنوآةةةةةةةةةو دنر وةمسةةةةةةةةةتنوهك ندمممرَةةةةةةةةةثظ ءرلدةةةةةةةةةةد َهر
ةم ةمآةةةةومنءر ةةةةد مرةم مملةةةةِءرةوسةةةةتو كوآو دنر ةةةةظَا ررر

رةم ك  ة
رةدس ةم ِرةمةونِرلو  َككورسد ر س ودوككوآدلو)

ةوطةةو روةة رآوسةةك رِرهوسةة ر ةةو د   رِرةوسةةتو ِر ةةدنررررررر
لو  َةةككو ر ةةورةوسةةتتوةَرةمآةةو  ر وَةةك  مىرةةةد َ ر ةةدنررررررر

  شركشةةة رآةةةظةممممرة ىنكةةةدىرررلد مرووككةةةو ءرسةةةو ةَلِرار
آظةمم  ر ورلو  ملِرهك رطامطظاتك ة ر ةومرةوليَوووةيَر ةدنررررر
ةوليَووآدلِرة روىرةوستوترةومَراك     رلدآدتراةولدر ة ررر
 ةةةوآد هك ندلِرةةةةد َ رَةةةرك بءروةةةدةمرهك   آةةةو مممآدنءر ةةةومرر
 ك خةةو مآدنر ةةو   ر ةةو ىر راك    ةةتورسةةو مودر ظأل د   ةة ر وطةةو رر

َسةةةةتِرةموةةةةوم   روةةةة ر ةةةةومر ةةةةد مررررر  وةةةةيَر ةةةةيم  رآةةةةور و ألرر
ةوسةتو كو دنرلكشةدلوىرلو  َةككور  طةد تر ك ة برةومآدوةوررررررر
 وم ةىءرا  ىِر و د ىرسد ر   ةىر  تر ر  ىةو ممممر ةولدمررر
ةم مملِر  ويَر وَ   برلو  َككوآدليَر بو أل ءرط  م   ة رر
 ةةةةوة دلِر ةةةة تءرآةةةةد ءرضةةةةدالآِر يةَلةةةةوتءراو  ملي كةةةةورررر

 َسة ءرهك َآدلتةيَر رةوبررررآ ووآل ووِءرسة  ةَ  كوآدل ءر ر
 وَ   برةومرسو مرةَممةَر بو أل رآورةد َ ترةمةَتر ومَلو ةورر
 د ةةووك رِر ةةدنر ةةد ىك رِرةومملةةيم رطةةظل رلةةو ك  ءراةةد كلِرررر
ضد مسو آظةنءرا وآظةنر ك  ر وسو ىةرةمَك  ر ي رآو ر



 28زانستى سةردةم ــ تةندروستى جةستة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 149 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةووةةةور ةةةوآد   رِرسةةةدلدمرسةةةدةمرةَلةةةولك بءر لىةةةك برا  شةةةرِرررررر
لةِرةمو َلك ة رةةومرطلى  ىو ةورررررةم مملِر دنرَةكرد آد ىرةم ممر

َِر ردووممبر ي ر َستورةووور ومر د َلوةَرآورلو   روةدآ رر
ةدسةةةتك رِر ي رال ولةةةورسةةةد ر   ة كوآوىر  د ولةةةير ةةة مممرررر
آةةة ل ي ىرظةلِر وال ةةةونر   ةةةوممرالمَ ر ةةة ممر ك ب وةةةدنر ةةةوهرررر
 ةةد مةَراك    ةةتِر وآوسةةِرا ةةث  رة ةةور ةة َ ىرةوسةةتو ِءررررر

 ك  َلوآةةةوىرهو ةةةوروةةةدآ ر ةةةومرررسد ر   ة شةةةيَ ءرة ىنةةةومَ ِ
ةي ةورة  تةةورةم مممرآةةور  َةِرلد َلك ةة ر و َسةةتِرلو  َةةوررر
 ةةةدنر ةةةد مرةم مملككوآةةةوىرلو  َةةةِر  ةةةت ممر ةةةدنر ةةةد مررررررر
ةم مملككوآةةةةةةةةةوىرةم هدم شةةةةةةةةةتوىر ةةةةةةةةةد ىرلو  َةةةةةةةةةككورر
ةوستوآو ووِةر وآلهر ومر د َلوةَرآوروظيَرلوطو شت وورةةومرر

د ىرةدسةةةتورةمو َلك ةةة ر ةةة ىر د وةةةووِر ةةة ىر ةةةيَتءر ةةةو رررررر
سظمَةةتكيَرهةةوو مرآوسةةك  رةمو َلك ةة ر ةة ىر ةةومررد ىوودلةةوررررر

ر ثد       رآورةمَك  ر مم و ألممىر ي  وودنر بنوممة
 و  وس ءر   بظىءرةوستووِءرضد ىِءرضة  ىِر و ةو ةمهررر
 وة نك ندلِر  َس ءرةدمَووآد دليَروولي مسةتِرةم ملةِءررر
 وم  شةةوممرةوسةةتو كمدنروك ريمَةةرك نك  بر ةةوآلهرطةةو روةةظيَرررررر
 وضدم  رِرسو ودادطاءر و اظَمَنر ورةملكدر ظألمَلك  رةم ك ة رر
  َلنيرهوو مرودلدمرضوو ءرآد ءرضدالآِءرهوسة ءةةةرهتةيررر
 ةورة دلةةيَرةةمآدلكةةدنرهو ةةوبرضة نر ولد ةةوممراداةةدراك يمآةةولنيررر
ةم ك ةةةة رسةةةةدوك رككر ةةةة رطظ ةةةةدنءراظوك  ةةةة ر َةةةةؤرهةةةةو ك  ر

 وطشةةةتِرضةةة نرة ةةةدنر  َةةةِءرة ىنةةةومَ ك راك يم و شةةةك  ررر
 وهةةةةةةةةةةوودنرَةةةةةةةةةةك  مر ةةةةةةةةةةوه ىرةدسةةةةةةةةةةتول ءرآك شةةةةةةةةةةومرررر
طامطظاتوآدلكشككوممر ومَلو ورةد َ تر يَتبرآوسةِر ة   ظءررر
سو آومو مرةومرآوسو ور وسو رآ سثوآدليَر َ ر ك  رةوطو ر
لدرهوس ر وضك ذىرسةو آوموبرلدآةدتبرةم ك ة رضةوليرةد   ة رررررر
ادضةةةةةِر ةةةةةورَةةةةةد ورسةةةةةو توآور  َ   ةةةةة ءرهولدسةةةةةو ظألآك ِرر

دوةةةور و ةةةوهدىرطو شةةةؤر ةةةووظيا رةدَةةةندرررراك برةةةوم   رةةةةومرآر
ةم ك ةة برهةةك رآد   ةة رلد ووةةور و هةةوهءرهةةك رةدودجنك ةة ر ةةو  رررر
هوم ىيَنءرةد ماو َؤر وةدسدلِر وة ند ةوتءرطةظل رةومم ةورررر
 وطةةو ر  وةةيَر ةةوآال ك رآظة ك تةةومممروتمدلةةوتر وو َل ةةتِررر
  ترهو ك  رض لروروظ ر وه ىر كرظةلوممر ورلةوو َلنير ةوررر

    ر وراك كرةمستثك رظةلكيَرهدمآةدترةم ك ة رررةوجندويَلِرآد
 وطو رة ىو ألَمآ ر  رةومرآوسومرةم نوره ىر مةَلةِرهولةي   ررر
طةة  ألَلِرا ةةك   ةىر ةةورةوسةةتو يَبر ةةدنرهولةةي  رةد ر ةةوه ىرر
هوس رآظةنر و  ملِر   بظىءر و  وسة روةد رهو ىيمضةك  ءرررر
و  ألمرةم ك  ءرةدستِرهوسةترظةلِر وةدسة ةم ِرةَةم ةو    رررر

كيَرو َل توآدلِرآد  بو رةم بءرمم راك     رةةوممىرر وطو ى
ةم ةوم   رةةةوجندوِر ةةيَتر ةة ىرلد ووةةوةىءرةووةةو رو مَةةِرر
هوسةةترظةنر ةةورل َ سةةتِءراوَةةكمدلِءرسو  ملشةةترظةلِرر
 ةةة ةىرةمآةةةدترآةةةورةوودلةةةورطةةة     رِر ةةةو م ظر ةةةوراك رندوةةةورررر
سةةةةد ر   ة كوآوىرةمةمنءرةوستوَةةةةِرآد  بةةةةو رةم ك ةةةة ةر

مرم ممرو َل تِر  تر  رسةو آوموبررضوليمرةمو َلك رهوو 
 وهةةو رآةةد مر و لدوةةور ةةدنروولدلةةوترضةةدالآككورةدسةةد كوآدلِرررررر
 يةَلةةوررةةو مرطةةو ألبرهووكشةةورةدو ةطد  كةةوآِر ةةدمآمور ةةو دةرر
لدضةةةك  رآةةةور    نةةةيآد ر ةةة م براك ةةةِرةممموةةةنيرضةةةوليمر ةةةوررررررر
و َلدةَ ةةةةةةورةو آةةةةةةوآدلِر ةةةةةة ترةك بةةةةةةوة ر رةةةةةةورةمَ ةةةةةةِررر

ِر و اظسكد رلك رضة لروررةوجندووآوترهو ض لك  ر  مرو ر ك 
  ترةم َلكة رضةوليمر ة ترودلةيممرآةظةمممةر ة ر ألَهك نةدنرررررررر
 وسو رةوهر مموورةم ممل رطو ك  رةدس مةمرةمآدتءر ووو ر

رةوستوتر وهو راوَك  ىءروك رو لك  ر وةم رةم ك  ة
 ي ةةةةد رآوسةةةدلِرضةةةدال ءرةومَلةةةوىر ةةةدمملِر يرةةةِرررررر
رطةةةةةو ألَنءرسو آك شةةةةةِرا  موكظدلةةةةةونءرةومَلةةةةةو رآةةةةةور ةةةةةورررر
ةو و ملةةةةوآدلِرة دلةةةةيَراةةةةد ىب منءرمَلةةةةوىر ي ر ةةةةورآك شةةةةومرر
سةةو آوموبءرَر ةةتكوآدلِرة ةةدنراك ظ ةة منءرةومَلةةو رآةةورررررر
 وآوسةةدلِر  ةةظم ءرم  ةةدءر  لةة رةملدسةةظ  برآةةوو رو مَةةِرر
لو  َةةةةككورسد ر سةةةة ودوككوآدنرةم ةةةةبرضةةةة لرورةموةةةة َلبررر
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 ي وةةةةظ برم مىر   ةةةةدنررولةةةةورآةةةةد ءر دَةةةة  بر و هةةةةةوهرررررر
 برةمستروموِرووعنةومىر ةوة بك نبررراك شرو ر رونءر ي وظ

آور َ ىر  ملور ور  ةءرآد مرآظةممممر وة نك ندلِر  ةمر ور
ة دلةةيَمرهو ضةةوليمرةوطةةو رةةةوهر ةةور   َ  ب ملةةور ةةورةدسةةتك  ررر
وك ثو ألىر و  دنر وسو رآوسك تِءرآد ءر و هووِرةمَرك توممر
 ةةوآلهر ةةو ممىروتمدلةةوممر ةةو  ىرةةةومرآوسةةور ةةورةممرة ىةةِءرررررر

ةم ك ةة ءر ووةةو رةم ممنءرةوسةةتوىرو َةةِرررط وةةدنر ةةوةم رر
  ةةةةدنرلةةةةد برآةةةةوراك وةةةةومَلوىرةةةةةومرهوسةةةةتدلورةم نةةةةورهةةةة ىررر
ة مسةةةترظةلِبرةةةةومرةدسةةة ةم كور يرككةةةورةم ك تةةةور دَةةة  برر
اد ىثك  ملةةةو ر ةةة ر  ةةةتور ةةةو اظودلِرهةةةوو مرم ممرو َل ةةة ءرر

ر وهظممرَد م َ كو ر وآد ءرة دليَر وطشتِة
دوةةةيَرهووكشةةةور ةةة تر وآوسةةةك رِروةةةو نءر ةةةورهةةةوودنرآرررر

 ةةدآِءرسةةدةمر  َلةةوبر ةة تر وَةةد َةممر  وةةوورد رةَ نةة بررررر
 وةمم ىووولةةيءرهةةوةَ بر و و شةةو مرمم طةةظةةرهتةةير وةم ةةوهدرررر
ضةةةةةةةوورِرةة و ةةةةةةةوآِرةىرآةةةةةةةورمَودآدلككةةةةةةةدنرةدَةةةةةةةرظَنبر
و َل ةةةةةةتوآدلِر ةةةةةة تر ةةةةةةيي م ممممرَةةةةةةدلد ىر و ةةةةةةوهظممر
َد م َ كوآدلتوممر روبر دآككدلورةَنر وآةوهءرآة  ألىءر د ىةورررر

َر و ةةو ةمهرلةد ِر  وةةيَر نة ءرهوم ىبةةيمراظأل كةةدنرررالمَ مآدلتةير
 رةةو مممر ةةةدنر ةةةوآد ءرضةةدالآِءر  َسةةةتِرةىراةةةو م  م دنررر
 رو مممرآور وطةو رو َل ةتوآدلِر  وةيَروةو درةم ةببرضة لروررررررر
ةةةةومرآوسةةةدلوىر ةةةورآد مآو دلةةةيَر وسةةةو آومو مرةَةملةةةةظ  برررررر
 ومَلو وره آد مآوىر  رة مس ر  ملِرة  مرط جندلةيلك رِرر

و رآد مآو دلةةيَر بو أل  تةةومممرآد مآةةوىر   ةةدنررررةدسةةد ِر وطةةر
   ر     ءر   دنروكدةَرةي  بك توممرةووو رةدس ةم كدنر
اك يم و شةةةةك  ءر ةةةةور اآظةلةةةةوممىرلك بووكظدلةةةةومرمم ألمسةةةةِر
 ةةةةةةةةوةم  كدنرةم ةةةةةةةةدتبرلوطو شةةةةةةةةؤر ةةةةةةةةومرط جندلةةةةةةةةينءرر
هد و لككووو روو جرلككور  رآوهرو َلةد ِءرآةوهر ةوهظم ِءرررر

  تةةةوممر ةةةو ىر ر ومَلو ةةةور ةةة ر مةَلةةةِررررررلدَةةةد م َ ِروةةة ر بو ألرر
هو ىو ةةو ر ةةورضةة لك تِر مَلةةنير ةة رةةةومرآةةد ممرةوجندوةةيَلِءررررررر
ةومهو ىرةدودجنِرود ر ورة دليَر بو أل  تةوممرضة لرورةووةوىرررر
ةمَ كةةةةدنرسةةةةو ودادىر اآظةلةةةةومممر ماتةةةةد ءرهو ى    ةةةة ءررررر
هةةولبدممآدلِروةةد ر ةةورة دلةةيَرة ةةد ىرةمآةةدتةر و و ةةةوممرةةةومر

تيَرهو ر ورونيَ ىككوممر ومل راك  مر كنكة مررةدودجنوىر ورة دل
 وطةةةو ر  وةةةيَرةَلكشةةةومرا ةةةوىر وسةةةو  رور  َلةةةورضةةةوليمرررررر
ةوطةةةةو ىر ةةةةوة نك ندلِرهو ةةةةوبر  َلةةةةورةدودجنوآةةةةوترضةةةةوليمرررر
مَاكئككةةومرهةةو ر  َةة رمَاكئككدلةةور ك ةةِر ظألمَلةةوبرةوطةةو روةةبررر

آوسةةك  رئرةةةدمَ ىرضةة َ رطةة  َلكور ةة ر و ةةو رةكدلوآظ  تةةوممرررر
مر رووةةوممر بمةةورةةةدمَ رةَلةةو   رِر لكمةةوتءررررةمَةةك  ر ا ةةومر

 ومنر وممممر بكنورَدآد ىرو   رِرلدمَ مرةَ نك وءرآودنءر
آةةةة  ألَنرةَمَىروةةةةولندرمَةمم كةةةةوآور ك برةةةةونر ةةةة ر دةطةةةةد ىررررررر
هو ىكببظن؟ةر وآلهرضوليمرةمو َلك ر و ةممَهر دممنرةدودل ءر
 و لدوو ةةةةور ةةةة ر ةةةةوة نك ندلِروولدلةةةةوترةوطةةةةو ر و لدوةةةةوآدل ر

ولككر ةةبءر ةةورسةةوعدووآدلِر يةءرهواتةةوروك نواةةو ألنرآ  ختد ةة
ضة لرورةووةةور يرك رةةِرااللظأل  ةةذىءر   ة ءراك رةةِءر ةةورهةةوودنررر
آدويَر واظسكد   تكش ر ورالة مسة رةمآةونرآةور ةور  وةووِرررررر
ةدودجنةةورسةةو مآككوويَرةم ك ةة ةرةةةومم ر  َلةةومر ك ب وةةدنر ةةوررر
 ةةةوممىرة ةةةدنرمم رضةةة نروةةةداِرهةةةوو مر  لومم   رةةةور وَةةةِررر

 لومم   ركشةةةةةةةةةةِروكدةَ ةةةةةةةةةةوبر وَةةةةةةةةةةك  م وآِرررهةةةةةةةةةةوو مر 
 وآال كرةةةةو مممرةةةةةوهرةمسةةةةتومَةَلور ةةةةوراو هةةةةولبِرة دلةةةةيَررر
 واو ىةةةووك رِر ملةةة روةةة رر م ر رةةةو مممرةوةةةبر ومموةةةوىر ةةةوررر
ةَ رب مهرهةو مَر ة مهبرهةو رلوطبةوتر ة مهبرهةو ر ة رَةدل ررررررررر
 ةةة مهبرلدمضةةةومَئرهةةةةو رةومملةةةيمىر ك ن سةةةظَممبةةةرهتةةةةي بررررر

 ةةورطوم م كشةةيَرهةةو مم رررضةة لروروةةظيَر وسظمَةةتِر ةة ىرررر
ونيَ رمَ ورض نرةكئةد ىراك بةيم  رمَر ماتةد رةمآةدتبروة  رررررر
ضةةوليمر ةة تر ةةو دممنرو َلةةدمر ك نةةدو مرةَ نك كةة رهك نةةيمىررررررر

راو د مىرةومرهدليَلور و هوو رةم ك  ة
طةةظلب  برمَلةةوروةةظيَر ةةورة دلةةيَراك ةةظىر ك ةة رةومم ةةور ةةوررررررر

 ىرك شةدنررةك  تدةَر ذىر و  رسةلىرظةلوممر ةورسةبو ِءرةةدررهورررر
  رةم  ن برض لرور و ةممَهر  ملِروظ ءرة ىو ألَمآ ءرةي ر
ةَودنر وةمَ دليَراوَكمدلِءرهوس رآظةنر وآةوهرو َلةد ِءررر
وتمدلةةةةور و  لةةةةو  منر ةةةةورةَ ةةةة رةم ةةةةبءروةةةةد رةةةةةومرآدوةةةةورررررر
 و مَبكنِر وهو ر د ووك  رةم ألمَلك  رآور و ممر ممىرهولبدمر

 ةةةورة دلةةةيَمرةملك ةة ةرمَوةةةور ةةة ملِر مَلبو ةةوآِرطوَةةةبكندلوررر
  ةةةةةدة  ملِرهوسةةةةة رآةةةةةظةنر ووتمدلةةةةةومر  َةةةةةِر ةةةةةوآدوِر
هةةولبدملدنر ةةو ممر د ةةووك رِر ةةدنرآةةد   رِر ةةدنرضةةدالآككوآِررر
لةة  ر وة دلةةيَراك وةةومَلورةمط جنك ةة ر وطةةو ر  ةةدة  لِروةة  رر

ر  منر ولو  َككورسد ر س ودوككوآدنة
ادآتةةةةةو   رِرة رةةةةةوىرهوسةةةةة رآةةةةةظةنر وةدسةةةةة ةم ِءرررر

سد ر سةةة ودوكوآدنر   بوةَلةةةوررةم آومونةةةوممر ةةةوراوَةةةك   كو
 واظَآتب مآظةلِرةد م ممرةم  ظأل نِرهوس ءرهو ىو ملوآدنبر
ض لروراول ر  َ ةلومم دنر ولدمرلد ِروظيَةيَءر و  وسة ررر
ةَلةةةةدنر ةةةةورط  َ َةةةة رآةةةةظةنر ك كةةةةدنرةم ك تةةةةورهةةةة ىر ةةةةوود ررر
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آظةلةةةومم دنر ةةةولدمرةولةةةيَوك رِررر
 ةةةةةةدنرَةةةةةة   نك رِرةوسةةةةةةتوةَمررر

 ءر وَك  مىرهوس رآظةنر وةد َ
لد ألمرووِرةم ةمآومنةرهةو ممهدرر
ضةةةةةةوليمرةمو َلكةةةةةة روك شةةةةةةر ررر
 ةةةةةوطامرطظاتوآدلتةةةةةوممرهةةةةةكال ر
ووآةةةومرمَاكئككدلةةةور مم ةةةو ممىر
آك شةةةةوآدلِرة ةةةةدنر ةةةةو مممبر ةةةةورر
ةكةةةةةدوِرضةةةةة آيَةَنر و ةةةةةو ةمهرر
 وآةةةةةةةوهرطامطظاتةةةةةةةيَرةةةةةةةةوا ءرر
ةَلد كة ررةةو مرآةةد ءرضةةوليمر ةةورر

يمرو َلدود ةةورآةةد ر ةة رضد مسةةو آظةلككدنر رةةوبرضةة لرورضةةولرررررر
ضد مسو آظةلِر  ة رِرطامطظاتوآدل رةمَرو  ءر ةار ةوررر
ضد مسةةو ىر ةةو د ىِر رو تةةوممرةومملةةيمروك شةة ءرةم مملةة رررر
هةةةكالآ رةم ةةةبةرهووكشةةةورآةةةور ةةةار ةةةورةةةةد َ مرطامطظاةةة ءررررررر
آك شوآدلِر  ترةمآو توممرآوسدلِرة ش ر و دةرلوضةك  ءرر

ورةد َ مآدل ر وطو رةومَليَر و َم ةر رةوبرةم كنكة رآةور ةار ةررررر
 ةةةةوهءرةةةةةد َ ىرآوسةةةةدلِرةىءرآك شةةةةوآدلككدنرةمآو تةةةةوممرررر

رةومَلوىر  تر والر و آ رةم نوممة
 وال ةةةةوآِرة رةةةةوممروك بكنةةةةِرةمآظ  ةةةة رةةةةةومرآوسةةةةدلوىررر
 وآ ووآل ووِرممس رةمآظ  برةومَلةوىرةم َلةبر وطةو رضة َ ررررر
ةمم م كدلةةةةةةةيَر   ةةةةةةةدنر بةةةةةةة جنك نبر وَةةةةةةةيَ ىرآك شةةةةةةةومرر

مم  كةدنرةمآةةونءررلد  َةككوآدلِرهةةدم أل ءرآوسةدلِرضةة َ رةرر
 ور  َككوآدلكشكدليَر وَيَ نر وهرآد م دنرةدس ةمرةم ةبءرر
 ورهوودنرآدوكشيَر م ام وآِرآ ووآل ووِر وونير  ر   دنر
آ طةةةةدرةمآةةةةونرضةةةة لرورةةةةةومرآوسةةةةدلورهةةةةوودنرهو ى    ةةةة ررررررر
 و َوبةةةةةةو  كدنرةمل   ننةةةةةةومممر ةةةةةةوآظةَ ىرةةةةةةةد ى ط  ألآظةلِرر

 ةمم  يَراظوك  ةةة ءراك رةةةولنير ةةةولك  َنروةةةظيَر ةةة ىءرضةةة َررررر
ضةةةةوورِرةدسةةةة ةم كوآِرسةةةةد ر   ةىر ةةةةوةَ  رةم ك ةةةة رآةةةةور
او  مسةتور واو َهةةوهرآظةلةةِر و تةومم ى ر ةةورهةةوودنرآدوةةيَررر
هوسة رآةةظةنر ةةوممىرآةور ةةوهرةكندلةةوةَر ووةولندرلكةة رآدوك ةة رررر
ةمطظ  ر دنراك يمآولك رهدم وَةك ر رهو ةورةةومرهوسةتدلوتررررر

ءرآةدترر وطو ىيَر و رةمآدتةراك ظ ور وطو رآوسدلِرة يَر ذى
 وسةةةةو  و مر ةةةةوآلهرلد ك ةةةة ر ةةةة تر و دة رةةةةو  برهةةةةوو مودنر
اك    ةةةتمدنر وآدوك رةةةور وطةةةو ر  ودلةةةيَرةد ةةةدموبر رةةةو بءررر

ةولي  شةةور ةةورسةةو ودادىرة ةةدنءر
ة ةةةةةةةدلِر  يةةةةةةةدنر بةةةةةةةظ بةرر
 ةةةةو ةممَهرضةةةةةوليمرةمو َلكةةةةة رر
  تر ومرهك رآوسِرةىروو ور
 و ةةةةو  دوظىرهةةةةك رآوسةةةةك  ءررر
هةةةةك روو وسةةةةتك  ر ةةةةورة دلةةةةيَررررر

وآةةةةةةوبرهو ضةةةةةةوليمررل َلةةةةةةينرو
هةةةةةةوو مرآوسةةةةةةك  ر وةدسةةةةةةتك  ر
ةكةةةةةةدمَ ىر ةةةةةةولك  َنر ةةةةةة ةىرر
 َستواكنومرةومر  ةم يَرهو ور
آور ور و ةمهر و ىرةيَر ماتةد ىررر
اك ةةةةيمآدتر ةةةةوآلهرآوسةةةةِرةدسةةةة ةمرةةةةةومرآوسةةةةو ورآةةةةوو  برر
ةكةةدمَ ىر ةةولك  َنرةةةومرةممر  ةم ةةيَرهةةو ك  بر ا رةةو ممممرررر

آد ةةوممبر ةةو  تر لىةة رةةةةوممروةةنور وهةةوو مر ةةد ءر ظَاككور
ضوليمر دممنرو َلدئرةم ك  رآةوهءرآة  أل كورهةو ك  ءرهةوو مررررر
آوسةةك رككرهو مَ ةةومرهةةك راك    ةةتور ةةوممرلككةةورة ير وطةةو ر
لد ِر ة هءرةةومر ندوةومر ةوهدمراظمل ةكمءرضةووردلور رةوهرررررررر
آور ور وَك  ر ورآوسك تِرونيَرا  وةور ةو  منءرمم روةدآك رِرررر

آةةومهر ةةوآلهرةوودلةةورآ ووآل ةةووِر وة دلةةيَر ةةومرَةةك  م ورةم ةم
لوطولةةورةدسةةتِرةمطمةةد ِءرضةةوانير ةةولدمروةةولندرةي ىك رةةيَرآةةوررر
ةمَك  ر ورةم مممىرةومرةي ىورةمَ ءرل َ   رِرة ىظألاك بءر ةورر
 و  َ كشةةةيَرَةةةدرءرةدىةةةدلك رِرَةةةنيرهةةةو ببر   ةةةورةم ك ةةة ر
 وطةةةةةو رسةةةةةو ةمويَرلةةةةة  ر كنةةةةةومممر ةةةةةورض َ ةمم  شةةةةةمدنر

رةَلو ظأل  نية
 ثةراويَزةكان:

شار، بول، قوة الرغبة وحكمتها، ترمجة/ حممد أمحد ابررايم،،  د. شو-1
 .33، ص2001دمشق/ 

 1988د. السامرائي، ياش، جاسر،، ادرد يف ع م ر، الر بغ، ب/رداد/      -2
 181ص
 1983د. كمال، م ى، ال بغ انبعاالتها وامراضها ومالجهرا، ب/رداد/   -3

 372ص
ر181 رو2هوودنرسو ضدممىرة-4
ر ر روة3 مرة2هو ةممرسو ضدممىرةر  ر َلكد ىر  دوظرووود -5
 1984د. اجلبوري، حممد حممود، ادرد يف ع م ر، الر بغ، مو ريف/     -6

 153ص
جرروارد، سررمدما. ت. وتمدل رردلمخ، الشلسررمة السرر ممة، ترمجررة/ د.     -7

 227ص 1988محد دلي الكربوىل و موفق احلمداني، ب/داد/ 

 



 طةردوون ريَبازىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  28زانستى سةردةم 

 152 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ِرَيبازى طةردون لةتةقينةوة مةزنةكةوة 
 تاوةكو جةنطى ئةستَيرةكان

 

 ثةرضظةى: تارا عبداهلل
 

 

ئايااااا وااااوست ك تس ؟ااااا ةااااوي نة  و ي ويااااو   ي  ااااوس ئااااو        
ثو؟ااراسنب الااوث ن ثو؟ااو َ  ااوالر ا  والااوس ت   لااةر يوةااو   والااوس   
ئو نب ئر مو لاوي    الا ي ر ةو ي او  اةك ئاو  ثو؟اراسن تنةوي اا        

وست ك تس ؟ا ةوي نر ت  ن  الة ى ثو؟راسب ئاا ي الاو    ةوئايا و
يو تنةوي ااااااة  نري ر الةةوت اااااو نب ؤوىياااااى  و اااااةىةى   شااااار 

؟اااودا َ ى تس ؟ااا طوت ى ووست  اااَي  اااة و ذااا رييى     ي ااا     
وف  وةةوتك تنسالاسنب ئاياا ةوواوست ك لاوس  وئوةن او ن لاوال  ن      

 ياك  وة
 ب ئااو   و؟ااوتنب ية ا رااو ةة وةا ااو ن  ااا نة  ةااا ر طى ة    

؟ااوتنيوب ئر ااا ا  رمِااو ستي طااو   ر ا  ااو ر  يك اويوو؟اا اوةاك     
ةىسالااوب ثاااةةستنةا ى   ي  ي ااو نب ووست   ااَي تنسالاااسنب ئااو ن   
لويااو ةااو وااوست ك لااوس  وئوةن ااو ن لااوال نو    ااو  ا ئااو  ةو؟ااا و  
 اااةةة  ةااوالوت يياك الوئاي ااوةا ى ئاياااك لويااو اويوو؟اا اوةا ى  

 ك ةاااو  وال اااوستن ى واااوست ك    ية اااا ى ةاااةك يوةاااوؤ  ةاااو  الااا   
 548؟و ش وةوياك ةةَ ر ن و نر  و ي وش ) ا رس(او ةو ؟ااَ ى  

ث.ة ةة ااااى ت ييااااى ةااااوت ن  ال ااااوستن ى وااااوست  ى الااااة لااااو ي      
 ووستي َى و ن.

لو ااَي ا  وارو و؟اا اوةا ى تيطااوش الااة )ئاااوو   ااة ( ياااك      
ث.ة ةة اى ت يياى    428ووستي َى و ن ئو طااغ سي  ةاو ؟ااَ ى   

ياااو ى ةوال اااوستن ى واااوست ك  ؤاسنياااوةى  اةة اياااو    ةاااوت ن     
 و   م    ة نةاك ةوئاوذَور طى  يوي او تنل  ر  ر اا   ةاة ىىَ ى     

 تنةات.
 ااوستيالوت  تي ؤو؟ااو وب الاا  ى وااوست ك  ااوال يسب او اااوارو ن  

ر اااَنةوي الاااوري   و؟اااوتنب الراااا وؤوتي شااار  يةي طى      و ةيسشااا ى 
 اي  ةي ااااا ى  اااا  ب  نوااااوت ثاااااش  رااااةسب ستي اااا نيى ئو  اااا    

ةو؟ودا َ ى ووست ك  والاسي طى وةستي َييو  ي و لوس  و؟وسن اب 

ال  ااو ن َاار ةة  ااوال نو ةي ااا و   ي طااو  ااا  وي ةي ااا ى وااوست ك      
(Cosmology    ئااااااااو يَ ةي ااااااااا ر طو ةااااااااو  اي و و ااااااااَن )

الو  ي  ي ااو نب وااوست ك  نك يااوك يوةااو  ااوال يسب  ااوتييا الاا ك      
وةااوبر  والااوس ئااو ن  ثر ط ا ااوةا ى   ووشو؟ااو َ وةا ى   ةة اير 

ئااو  ةي ااا و َرااا يةن  ااو ةي ااا ى وااوست ك  ا؟ااى الااوري  ؟ااا ت         
 ى   ارزيايى   الةةاسب  نستنووي ا.؟ وةي ا وةا ى ووست ك  ا

 تيَروانينة جياوازةكان بؤ طةردون:
ةىس  اااااو ستيثةس اااااوةاك الا؟اااااى  ر وت ي ر اااااو َرا يةنةا راااااااك     

ؤااوى   الوتسي اا ييى ؤر اا  ب ؤوىيااى الااة وااوست ك ةااوت نو  ااا نة        
 وستي ةوب ةي ا و ن ووي ا و ئاو  ستيتنياوب ةوواوست ك ؟اوسن اب      
لويااو ئوؤااوش ؤا اااب  ييااو ةااو وااوست ك لااوس  وئوةن ااو ن  ااوال ن    

 ن   لاوؤ    اوتييا ي ياوةرَ    الا ؟اودر  وي ن ةوواوست ك  اوتييا    
وو سن تنالر ا   ثر َنوات! ئايا ووست ك وو سن ال ن  ثر ةوي   نة 

ةااوب  اابروة    وؤااو ى  ااو َنة  والااوس    نري  الااوَ  ر ئااوب ستي  اةن 
ؤااو ى لويااو ؤا ااب  ييااو ةااو وااوست ك الو ااو َ  وئاو نب ةااوةن ب   

 ذة اغر طَي  ر ةوستي نو ئو  ذة اغا و ةاؤا وكة
الاااا ال  ئاااو نال  ةاااو  1916ئاااو   ر وت ي ر اااوب ةاااوثر َ ؟ااااَ ى 

ووست ك  ن؟ ا ن  َار ةةنو الاوري   راةسب ستي ا نيى ئو  ا اي  الاو       
ا َ ى ةااو وااوست ك  ااوالاسي طى وةستي َييااو َااا لا ةر  ااا و ن ؟ااود

 الو    و ن يوك الر ا ياك الوة ا َك.
ئااو نب ةي ااوي ن ةااو لااوؤ   ؟وس ااا نيوةى ست  اااةى ئووااوس       
جب َ ر ااااااا ئااااااو ي  وئوهاؤااااااَي لااااااوؤ   لر َوااااااوةا ى شااااااوالو      
 وشااااا ي  وةوب  ةيااااااك ثتن ااااا   اااااو  ثتي وشاااااو ن تن  ي راااااا 

 اا نيو تيااسب الطاوي     ت سةو   و ن ياك  زيا ال  و نب ئو  ؟وس
الو ا تي وب ةوت ى  ؤاسنياوةى ةىس  او  واثةاارا وب واوس يياك     

 تيال ر   ةو؟وس ا نةا ى ست  اة .
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واااوست ك  اااا  لاالاااِ  ااا ي ى ست تي ب ثتيك شاااوالو ةى ئاااو      
ست  اةراااوب  وواثةااااروةا و ن تنستن ااا  الاااوسن  ؟ااا س الاااوال  ى     

طا اااو ن َ َ اااوب ت سةو   اااو نب واثةااااروةاك  ر ما اااو ن ست ك ال 
ةاااااااو ا نة  واثةااااااااروةو  ر ما اااااااو ن ت س والر اااااااا  ر ويياااااااى     
ت سةو   اااو نب  ر ما اااو ن ةياااا و تنالر ااااو  اااو    ي  ي و نياااو ن    
؟اودر  وي ةاو واثةااروةاك  وياوةىب ت  س تنةو  او ن ئوؤااوش      

 ؤا اب  ييو ةو ووست ك  والاسب ة ا َييو.
 كشانى طةردون بةخةيالَى خؤتدا بهيَنة:

الةىةاااوب ة اااا ى واااوست كر الو اااوياَ ى     الاااة ست  طوت اااو نب 
 ؟اااا ةاااوي ن   ي  اااوب س ة اااَي ال ر  اااو ؤرزنَ اااَي ر ا  وث؟ااا را ت

واثةااااى ةىس  الوثاااوسش   الااا  ب  و؟اااوس ست نةاااوب ةر  اااوي ن  
 وةا ر طاااَي ةاااوا ب  ر َنةاااوي  ئاااو   ي  ا اااوب ةاااو واثةااااروةاك  
تن اا ي     وياااوةىب ت ستنةو ااو نو ئوواااوس  يب تيال اار   ةاااو  اااة    

ياااااوةر ا  اااااو  واثةاااااارا و تي ر ااااا  يا    اااااا تي وب    و؟اااااوس
واثةااااااااروةاك تيطاااااااو تنةاااااااويا ؟اااااااويو تنةاااااااويا ةاااااااو ر ا 
ت ستنةو  ااااو ن ةولااااوؤاك شااااا الااااة لااااوس واثةاااااروةى تيطااااو  
ست تنتيت ةااو ةت تن؟ااا  ر ااا ى تنةااويار ئااو  واثةااارا وب   
 و؟اااوس ؤر زنَ َي وةاااو تس ؟اااا ةاااوي ك واثةااااروةا ى واااوست ك    

واااو    براااو  اااوة  اَ ر طاااو ن  اااا تي وب   تن ااا ي     والاااوس ئاااو ن
واثةاروةاك تنةويا  وووست  َي    طو لاوؤ  ب ياوك الااسن الاة     
ئر مو ئوووس  وةن يو ن ياك  ولوس واثةاروةى تيطو ن  ا تي وب 
ووست ك الطوي  يوك ئاةاؤى لويو ئو يَ ئو نيو ةوواثةاروةاك 

  ر ماك ت ستنةو  و ن.
 :بنضينةى تيؤرى تةقينةوة مةزنةكة

ثاااش ئااو نب ؟ااودر  وي ةووااوست ك  ااوالاسب ة ااا َييو  ااى      
تنالر ا ئوووس  يؤاك الو وياَ اَي ةاوةات الةوستي ر ر او ن الاة ستيالاوت       
تنسئااوها  ئو نيااو ةااو وااوست ك الِاا ك تنالر  ااو نو وااوست ك ثاار َ  

 ن واوست ك    ن الا  ؤورة ر ا ؟ا   وؤو الوس  وةا ى ئر اا ا الِا ةى  
الااو  شاار  يو.   الِااط  و الاا  ن ثاار َ لااوةيس ؤورااةك ؟ااا  الِاا ةى     

ئو   ويا  الوت و نيو الة ة ي مااك تنالااتة الاة    ئايا ثو؟راس  ر ونتي 
؟اااوسن اب واااوست ك ةا ر اااا ةاااوةىس الِااا ك الااا  نو  و ي وشاااو  اااو  
الِ ةرو ن  وذر و نةو ست ب تيالر ا   ئاو  ووست  اوب  ر ا ن ثوياَي     

ة ال الر ا ةوئر ا ا تني ر  ر   ئو   ويا  الوت و نيو ؟وسن ايو الا 
الةةوت ااو ن  و رةسنةااور الااوري   رااةسب  وذر ااو ن ؤوة وةااو ث ااا    
الوةي اااا وةا ى واااوست ك ةي اااى   ارزياااا  الةةااااسب تنالو؟ااا ر ا     
لااوس نلا الو اااا تي وب ةوت اااى الااوستن يؤى واااوست ك   لاااوس نلا   

طةشااا ى ةةؤاوَ ر ا  اوةي اةاك  وثاااةةسن   الةةوت او ن  لاو      ر   
يوب ئر اا اب ئو ي اوش   َرا يةنةا َي  ا ووي ا ة و و ئاو  شار  ن   

 ةوستىَ راك  وتيؤوةسي َ ى ئو   رةسنتي لوال نر
 زاناى بريكارى روسى فريدمان: -1

تي ئااو  ةي ايااو ؟ااودا َ ى ةوشاارطاسةوت ى     1922 و؟اااَ ى 
لا ةر  وةا ى ئو   اي  ستي ةاو الاوال  ى ووست  رِاطى  ن؟ا ا        
َر ةو ااااتيت   واااوست ك  اااوالاسي طى ة اااا َييو   ئاااو  ووست  اااو      

 وذر و نب وو سن  الولر زن ن ثوياَيال ن  او اَ ر طى ؤاتتنياوةى     و

ةىس الِ ةو ن ةوالاس؟ ايوةى ةىسب لوال ن    ا ئر ا اش ووست ك 
  و وذر و ن تييوو   ووست ك  ا ئر ا ا لوس  وة ا َييو.

 قةشةو ثسثؤرِى فيزياى بةجليكى جورج ليمان: -2
 ك   ئو  ذوشو ارزيايبرو الايو ر طى ةىسب الوةي اا ى واوست  
 1927شاااارطاسةوت ى لا ةر  ااااوةا ى ئو  اااا اي  تيو   ؟اااااَ ى    
 اسيةب رستييةويا اااَ ةااااو وااااوست ك َر ةاااو  برااااو  و نشااااو ن ؟اااا  

تس ؟اااا الااا  ى واااوست  ى تي اااا  والاااوس ئاااو ن ثااا ب تن  وي اااا         
) ا ن ى  رةسب  وذر و ن ؤوة وةو(و ةو    اى واوست ك تن؟ا ى    

وستي طى ي طاو ن ةاو ا ب  اا وا    تةوت ن الو وذر و ن  وال ِر وب ووس
؟ااوسن ايى    وذر و نةااو  وستى ي طااَي ست  ب تي ةااوت ي     ااوال  ر  
ئوؤاااوش تنسالوتي ر طاااى   ستب  رةسنةوياااو  ااا  طو ةاااات الااا   ى  
 االر ااا الااوال  الاا  ى وااوست كر   الااوث ب  رااةسب ستي اا نيى ةااات        
شاا ي    ووااو   وذر ااو ن ؤوة وةااوتي تس ؟ااا الاا  كر  والااوس ئااو ن    

  وذر و ن ؤوة وةو.لرض ش ر ا  برو الرَور   ثر َ 
 زاناى طةردون ناس هابل: -3

ئاااو    ي  نسن نياااو لاااو َ ر طى ةىسباااَي  و اااا تي وب ةوت اااى   
ووست  َي   ةوتيسب ة ا َ ى واوست  ى تىةياو ن   ؟اودا َ ى    
ةااو وااوست ك  و ااو َنلا واثةاااى ثر ط ااا   ن  ر ااون ن ةاسالاشااى   

 ةي ايو. ستيزةوتك    ا؟ا َ ى واثةاروةا ى تنووستي  و ن الة ئو 
 جورج جامو: -4

تسي اا ن    ستنةاااسب  رةسنةااوب  ااا و ست  و  1948 و؟ااَ ى  
ييا ااوب ةااو ئااو  ةي ااا ارزيااا ئوؤوسيطرااو )ةااو الوستنوااوة         ااو  الة ست

ب لايااَسىَ   ¾ست ؟اارو( و ةيسشاا ى  ر طااوتو وااوست ك تنالر ااا    
الر اااا   الوشاااوةوب  اااوب ) ااااسنةوةوب  اااوب( لروراااة ر  اااو َ        

 ال  و او ن ةوثر  ياا و  اوال يسب ؤاايطوى     شوثةَ ر ا الوالةشايَي ال 
 نيظَي ال ر ئاو  شاوثةري وش ثاوا نةاا ى  وذر او ن ؤوة وةاوك      
ثاش ئو نب  وذر و نةاو ؟ااست الة او ن   اوةا ى ئر اا اتي ثواوب       

ئاو  لاوؤ      ° 286ثووب ووظ   ي او   5ووسؤى ووست ك تنوا و 
  َ.ئوهاؤا وب الوالوةاسلر  ا ى لا ةر  و الةةاسيوةا و ن ستيوويا

 ئارنؤ بينزياو روبةرت ويلسؤن: -5
تي الوستةاااو ت ئاااو   ر اااطا و تىةسي اااو ن ةاااو   1964 و؟ااااَ ى 

 ولوؤ   ثيوةو ن تنستن   ئاو  تىةي و نياوش  و؟اوس تن؟ا ى     
ت   ةي اااااال   ةااااو  ااااوثوى نب ثوي ن ااااَب   وويا ااااَك الااااولةب      
الااوةاسلر  ا ى شااوثةَ وةا و ن ةاسياااك تنةااوتو ئااو  ت   ةي ايااوش  

ك الاااااا ك  ر  ر راااااااك ةااااااوت ةا   س الااااااوست  يوااااااائاااااااس   الر زياااااا
ةو ر اااطوةا ى ؤاااايطوى نيمس  اااوئاياك    ولاااوؤ   ثيوةاااو ن    
تنستن ااا  ةاااا ر طرَ ةاااو تنةواةاااو الاااوسن  لوسثياااوك ئاسي؟ااا و     
تنةوي ار   الةياك تنسةو ت ئو  شاوثةري و الوشاو  الاوستى  لاوك       

ستي؟ااو    ئااو  شااوثةري و يااوةى   ست تنسةااو ت و ن ر طة رثاااش 
 وثيااااوك ثاااااةةستنةا و ن   ي  ي ااااو نب ئااااو  شااااوثةث و  ثاااااش   

ووستي َيا اااو ن الاااة ئاااو  شاااوثةري وب ةاااوارزيايى َااااؤ   و؟ااااَ ى   
 ثر   ر ى  ر طوتك. 1948
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 ئاالن جث: -6
تي ثر   راسي طى ثر  طوش ةوت الة  اةطوت ى 1980 و؟اَ ى 

 رااةسب  وذر ااو ن ؤوة وةااوو ة س ااوب ئااو  الةىةويااوب ةوالا؟ااى      
 و؟اااااا و يوةوؤر اااااوةا ى تن؟اااااا ثر طوت اااااى    ر طاااااوت تنَ ر اااااار

 وذر و نةاااو ة اااا ر طى ةااااي ثاااوت ست ياااَي ةاااو ا  وي لوَ  ا ؟ااااك  
)واااو سنال ك(   الو ر ويياااوةى ةىس ئاااو   اَ اااو ةىس ةىس الِااا ةوب     
ةو وذر ااااو ن ؤوة وةااااوب  ر َنس اااا ال   الووااااوست  ر طى وااااو سن   
اااوي يك  ااو ةااا ر طى ئرةةاااس ةوؤااَير ثاااش ئااو  ة ااا و ةاااي ثااوتن  

واوست ك  وشار  يةي طى ئا؟اايَي ة اا  ئاو  ة اا وش  اا         ياو  ر وي
ستى ب ئوؤوتى الوستن ي  ال ر ئو   اةطوت وب ةو ئو  ارزيايبرو الة 
 رااااةسب  وذر ااااو ن ؤوة وةااااو ثر  اااا راسب ةااااوت لو ااااَي ا  ااااو        
وة ووا ا ااااو  اسن؟ااااوس تنةااااات ةوثوي ن؟ااااو الو رةسنةااااو نر    

يروةا رو ن  و ي وش  وذر و ن ؤوة وةو الولوؤ   من   و ثر  ر و
ووست  ى ىل  ثوتي  وتنال   الاو  ذاوالاسن وو سنياو الاوَ ط  تيااسيطوي       
تنالاااا  الوذوالاسنيااااوةى ةىس الِاااا  كر ةاااااسي طى ةىس ووي ااااو وااااوس      

  وش ي  ر طَي ة ا ر ا الو  ذوالاسن  ر وييرو الو وياَ َي الر ا.
ئوؤا ااو لااوؤ   ئااو  ةو؟ااا و   ةوالوشااَيسياك  ااو   رااةسنتي       

ا ى تيطو ةاو  ر اونتي الاا   اوةويك الاوري       ةوت ن الوَ ط  ةىس  وةي اي
ئااو نب شااايو ى الا؟ااو ةو رةسنةااو  ووااو  ئو  اا اي َي  و؟اااَ ى      

تن؟اااا ى ثر طااااوت ةااااو  و اَ ااااو ر طى  1980 اااااة  ؟اااااَ ى  1916
ثوسن؟و َي رو   ا ئر ا اش الوستن يؤو    وواو  ستى وااستي ةياا و    
تن و؟ااةر ا   ث اا ةةيوةى َر ااا ى  وثيااوك ةىسالااوب ةي ايااا ى 

 وست  و ن  ر َنةوي ا.و
 تةقينةوةيةك لةجؤريَكى دياريكراو:

ئاااو   وذر و نياااو  و وذر اااو نب الةؤ ر اااا  ا ااار ا لةةوشاااى    
ئو نيااااو ةو وذر ااااو نب الةؤااااك  وشاااا ي     ةااااا ى تياااااسيطوي تي  

    ةاا ى ثوياَيةوتر  اوةا ى    تنالر ار الوري  ئو   وذر و نياو شا ي   
 وذر اااو نب الةؤ ر طاااَي تن  ي راااا  اااوذى  وذر و نةاااو تيااااسب       
الطويا الاوري  ئاو   وذر و نياوب ةوواوست  ى ثوياَيةوت  ولاوؤ         
ش ي     ةا ر طَي ست  يَير  والوس ئو ن ؤو اَ و ةوال  ي   ئو   اَ و 
تياااسب الطااوي  ةو وذر و نةااوب  ر اا ن تن؟اا ةر طوت ن  اا  طو ئااو  

 و نيااو  ااوذى  برااو  وؤوشااو ن تن اا ي    ااوذى وااوست ك        وذر
 الولوس  اَ ر ا تيال ر   ةو ا تي وب  ر  ن الطوي .

تنةي   ةاو ئاو  ؤو؟او ويو  اة و ذااَ  ى  اويا  الوت او ن ن         
الوئا؟اااا ى  نس اوةي اااا    ب اااى  ر  اواااوي   والاااوس ئاااو ن تنالر اااا   

يااك   لو؟ ماك ةو  و؟وسب ستيلا  ي  الوو ي ونب ةي رمااك الاة ةاات   
 ش ي   ياك ؤاتتن ت  س خبوي و ن.

تيَبينيةكى طرنط لةشالز تاونزوة كة ثاداشتىى نتؤبلَى لتةفيزيا    
 دا وةرطرتووة دةلَيَت:1968لةسالَى 

ةي اااا  و؟ااوس ال ِاار وب لااة  شاا ي   ةاااس  شاا ي     ةااات        
تيؤااوةسي نر ثو؟ااراسر  ااةك تن اا ي   ال ااوستن ى وااوست ك  و؟ااوس      

ة  ااااةك تن اااا ي    ااااوؤطى ال ِااار وب ةي اااااا ست  ك الطوي ااااو ن 
ةي اااا الو؟ااوس ال ااوستن ى ووست  ااَي َر  ااوَ  الطااوي ة تنةو ي ااو  
ور اااا ي ن ن ذاااااوةوتك تنسالاااااسنب ال ااااوستن ى وااااوست ك لوؤر ااااو   

وة وواااااا تس ؟ااااا تنةااااات   لااااوس الااااوووا رَ تنؤر  ر  ااااو ن  
لةةوشااى ئو نيااو ةااو وااوست ك تس ؟ااا الاا    ةااات   شاا ي  رَ     

 و ااوؤطى ةي ااا رَي شااا   وووَ رااَي تس ؟ااا الاا  ر  وةا ر طر ااَي
 وشااا ي     ةا اااَي ست   تنتيتر  ي اااو واااوست ك  وشااا ي     ةا اااَي  
تس ؟اااا  اااوال نة ئاياااا ئوواااوس ةي ااااا  اااوئاي  َراااا الطوي  اااو ن       
تن  ي ر اااا الو اااو را ال اااوستن ى لاااوؤ   شااا وةاك ست  ك الطا اااو نر     
ستي؟ و ةوارزيايروةاك لر يياك  ييو  ر وت ي   الاة ت يب  وذر او ن   

ك   ال   ي   ال اوستن ى ئاو  ووست  او ست  ك الطو او ن     ؤوة وةو الطو
ةو رايااَي تن ياا ر الااوري   ااةك ال ااوستن ى وااوست ك  وال  ااَي تن؟اا ى  
ثر طوت نر الوالوت يب ؤ  ثو؟راسةوتك  وال وستن ى ال  ك الاوال   نري   
تنؤر  ر  ااو ن وااوس الر  اا  الو ااو را ث ااا الوةي اااا ال و؟اا  ر الااوري   

نب ئااو  َااةسن الاالو ا ااوتي  ئوؤااو ستي ةااو  برااو  والااوستن    ي  ي ااو    
   طو ثر  يا و ؤوى  ئا؟ ى ستىشا  ةب الاوسة الر  او ن   ئر ماوب     
ؤااوى رَ الوو اا ى  ر  ةااوي  ةااوَر ا ى الاا  ئاوااايى ةي ااا ر طى   
ستي؟اا و  ثر  يااا و تي ااى ثراااتي ال اار   ت  س  ااوَر ا ى   سياااو    
تي؟اا ا وةاكر   الاا  ئاوااايى ذااةَ ىن  الااوسة ون  ااو نب ةوتن؟اا ى    

ا اا  الااوري  الوتي ااو ن ئوؤا ااو لااوؤ    ر طااو  ةااوي ك     سياااوب الة
 والاااوس ئاااو ن  وةىسالاااوب ةا اااَي )الااا  ئاواااايى( ستنت تنةوي  اااو ن       
الاااوالرا  ب ئاااو نب ةو  سياوياااو ةوئوؤاااوش واااو سن وي  لوَ اااوب   

 ؤوى و.
 مةرجةكانى تةقينةوة مةزنةكة:

 ااو    ي  ي ااو ن ةىسي ااو ن تنسةااو   ن ئااو   وذر و نيااوب ةااو   
ك ست ك تنةا و ن ثر  ياا و  و  يس ار  نب   ؟وسن اب تس ؟ا ال  

ؤوسَاو تياسيطوي نةا اَي الر ااا  ااة  ال  ي ر اا الاا  ى واوست ك الااو       
شاار  نب ةو ااوةا ى ئر ااا اتي تني راا   ست ك الطوي ااو ن تنسةااو ت   
ةوتنالر ا ئاو  ؤوسَا او ةىس  اي اوت     ست الا   ا  طو ةاوتيسب       

  تس ؟ااا الاا  ى وااوست ك  ااو  ا ةااوتيسب  وذر ااو ن  برااو الااوَ ط      
  وذر و نيوةو الو و َ ؤوسَر طى ةىس ةىس  اي وت.

ماناى ضىية كةدةبيَت تةقينةوة مةزنةكة مةرجتة تايبةتتةكانى   
 هةبيَت؟

الة  نري  تي و نب ئو  ثو؟راسن تن  ي   ؟ ت  او  من   وياو   
 نسالةوي   و  ا ستي ةو الة  ااست ى ؤاا ةى تن؟ا طوت ةاو الاوتن سب      

ى الو ثا   ا ر ا لويو ئوووس لو؟اسنب ةن يَي خب َ ر  و ن ثر  يا 
ئو  ثاَ  ا و ةىس الولر ز الر ا ئو ي ؤا ةو تن؟ طوتنةو تنستن ار ا  
   والةشايى اوي ي َي تن  َ ر  و نر   ئوووس ثاَ  ا وةاو ث ية الر اا   
ئاو ي ؤا ةااو تن؟ا طوتنةو تنةو ي  ااو ن ؟اوس ةن ب ثاااش ئااو نب    

 نب ؤا ةو ؤا نيوةى تياسيطوي   وئايا َي الوسة تنالر  و ن الة ئو
تن؟ااا طوتنةو خبوي  اااو   َ ةوياااوةى و هاااا ن ن ثر  ياااا و ئاااو  
ثاَ  ا ااو و هااا  الر ااا    ااااالى الااة ةااوي الر ااا   تن  ي وي ااا  ااا    
الربي ا الو )ثاَ  ا ى شَوةق( ةو  والولر زن ال  ي ر ا ثا  الو و وةاو ن  
ال ر ااا الااوسن  الةشااايى تنسن ن   وئو ن ااَنش ث يةنةااو ال  ي ر ااا   

 ااو ن الااة ؟ااوس ةن ب  ااو  ا  ااو   اَ و ااوتي ؤااا ةى       و وةااو الةر وتي
تن؟ طو تن  ي ر اا الاوتن سب ةن ياَي خب  ر  او ن  نك )لاويمس(ب      

 ؟و ش ى ةوالوتن سب ةن يَي تن   ر  و ن.
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ثاش ئو  من   و ست  ك ةوي نيو تنووستي ر و ن الة واوست ك الاة   
؟ااوسن اةوب ةوالو وذر ااو ن تن؟اا ى ثر طااوتر لااوس  وذر و نيااوك     

ى  وذر و ن ةياا و الر اا ئاو ي واوست  ر طى اوي ي اى       ولر زب شو ذ
ةوي نب  ر  ن ثويَيتنالر ا ةوالوسن   اةة ا تسي ا  تنالر  او نر الاوال     
ئو نب ال ر  و لةب ال  ى لرض ؤاتتنيوك الوؤوش ئو   يا و  االر اا  
ةوئر اااا ا تني ا؟ااا ر الاااوري  ئوواااوس  وذر و نةاااو ث ية اااو الر اااا      

 ر طى تي اوي ب ىل  ثوياَي    ولر زب شو ذى  وذر و نةو ئو ي ووست 
تنالر ا  ي و ووست ك الو؟وس  ةيَي تيتن وي ا ثااش  وذر و نةاو   
  ال يس  اتيت الوال  ى لرض شا ر ا  ا  طو واوست ك الو؟اوس  ةياَي      
الاااا  تنةر  ااار ار ؤا ااااب  يياااو ةو وذر اااو ن ؤوة وةاااو ست ياااَي ةىس 
الو  ستب  ااالى الة ةوي  ال ر لر ازب  وذر و نةاوب  او ثر  يااا     

وؤى  برو  ي تيااسن ةاو  او ن ثر َ ث  اى الاة تي اوي نر       ةيا و   ة
 ااااة  الةىةوياااوك  اااو  ستب ثر  يااااا الاااة  وذر اااو ن ؤوة وةاااو       
 نسالةاااوي  ياااوةر ا  اااوةي اةاك ئاااو  لا ؟اااو ةرو الو وذر و نةااااو      
 وشاااا رك تنةااااات تنسئااااوهاؤرَ  نك ئااااو ن  ييااااو ةويااااوةر ا       

ى لااااوستنؤر طى وااااو سن الولوَ ةااااوستي نيى  و؟ااااوس ث ةىس الاسيااااوةا  
 تيال ر ا.

 
 ضى رِوويدا ثاش تةقينةوة مةزنةكة:

ارزيا ا؟ااااوةاك ثاااااش  وذر ااااو ن ؤوة وةااااو تيالااااوش تنةااااوك 
الو اااو َ ذة اغر طاااو ن ةوالوالِااا ةىي  الاااوش  اااو ويورةك  و اااوةو 
تن؟ا ثر َنةات   الوالورة ولا ؟ا  ةة ايى تي ا ئو  ذة اغا اوب  
س ةوووست  ى  راتي تس ؟ا ال ن لوؤاك ؤا نب  و ايا َ ن الة لاو 

ذة اغر ااااار    وذة اغااااو يوةوؤر وةا رااااَي  والوشااااوةا ى  ااااوةوتي 
َراا يةب لااوال ن الاة الورة ااولا ؟ااا   وذة اغاو ةة ايروةا رااَير الااة    
من   اااو ت   ذة ااااغى يوةاااو    ت  ن   اااو َ الوشااار ا  و اااوةو     
تن ايو ر ار   تس ؟ا ال  ى   مخاو ؟ا ةوةاك تن ار  و ؤااتنب     

 ؟ا ال  ى ئو؟ا ر ون   ر الوري  ؤا نب تسي   وةوةا و ن ةيا و  و
واثةاااروةاك تن اا و ؤااا نب الورة ااولا ؟ااا . ةا اا ؤر وب ؟اافو       
؟ااا ى تن؟اا ةر طوت ى تس ؟ااا الاا   ى وااوست ك تن؟اا ةر طوت ن     
ةوئو يَ  وذة اغو ؟و  وةا و الة  ر ةوي   ى  وثيوك ؤوى و ن 
ةااوةي اةاك لااو   تنتنك  ب ااى  ر  ةااوك الااوري  وواااا  ااو ن تييااو       

؟وس ئو  ذة اغوتي َر  وَ   االر ار الاوري   ةويا؟ا ارزيايروةاك الو
ثاش ئو ن الو؟ا و ةىس ةوؤوةاك ةوتيسب لو  ا ؟اك  وووست  اَي  

 تن؟ ةر َنةات  ي و ة ا ى وو سنب ةاي ثوت.
 

 ضركة يةكةمينةكان:
ثاش لوَ  ا ؟ا وةو ووست ك الوستي ةويوةى ئا؟ايى ة اا  ةاو   

ة طاااو  اااو   اااوةا وتي  اَ اااو ى واااوست ك ةىس واااوس  تنالر اااا    و  
 ؟وسن ايروةاك    ر طوةاك  و ة تنووي ا.

 
 خولةكة يةكةمينةكان:

وااااوست ك الوتي طااااى ةىس  ااااو ووسؤروةااااوب   ك ةااااوت  ثوااااوب      
ؤورةك ثوو  ز  ال ن ن   ئوؤوش ستي ةاوب تي   1000ووسؤروةوب الة 

الااوست  تي ى ةاااس ر طى  ااا ةى   تن؟اا ةر طوت ى ت س؟ااا الاا   ى     
    تي  سياااة      مخاااو ؟ااا ةوةا ى  نك لاياااَسىَ    لروراااة  

   وك ةوتيسب تس ؟اا الا  ى    30 رارة    الويورة  الوري  ثاش 
  مخاااااوةاك  ن؟ااااا ا الاااااولةب  اااااز  ال  اااااو نب ثواااااوب واااااوسؤى    
الوشاااار  نيوةى ستي اااا نيىر الااااوو ي ونب   مخااااو ذ س؟ااااوةا ى  نك   
ةاسالةك   ئةةاة    ئو ي ى تيطو ن ثر  يا و  ا نست  الطوي اا  

  طو تس ؟اا الا   ى   الاة ذة ااغى تس ؟اا الا  ى ئو؟ا ر ونةاك  ا      
  مخااو ذ س؟ااوةاك  ااو ا  ئو؟اا ر ونةا َي ست   تنتيت   ئو؟اا ر ون   
ئاااو  اوت وياااو ةاااو   مخاااو ذ س؟اااوةا ى  رااااتي تس ؟اااا تنالر اااا       

( ؟اااااَ َي وااااوست ك  ااااو   500000-300000 ااااوؤا نب  ر اااا يك ) 
شاار  نب الاس؟اا ايروةى واااةب وااو سنب ووسؤااَي الاا     و اَ ااو ى      

طاااوب الورة ر اااا ؟اااا  الااا    ة ا ر اااَي الااا  ةا ر اااا ةو وؤاااو ى  زي  
واثةاااروةاك تس ؟ااا الاا ك   وااوست ك شاار  نب  ااةب  نسوااوتر  
ئو نب ةوالوثؤا و ن وو ةو ئاؤااتنةوت ى شا ي  ى  ر ا وَر ما و    
ئر مااوب ؤااوى  ر ذة اغااو يوةوؤر ااوةا ى تس ؟ااا الاا  ى  ااةس  ااو       
لو سن واةيوةا َي   ويوةر ا  وذة وةا ى لو؟اسنةوؤا َي تن؟ ى 

اةنةااااااااا ى  ااااااااةس   و ااااااااوث    ااااااااةةن  ثر طوت ااااااااوثاوا نب و
ووست  روةا اااو ن ةن ب تس ؟اااا الااا  ئوؤاااوش الو زيطاااوب ثااااش   

الوراةك ؟اا   و وؤاو ى ووست  او ن ست ياَي       8 ر ةوستال   ى ةياات  او   
  ي و ئو  ةا و ةن ب  وال  الوتسي  ييى ئو  ؤا نيو.

( الورةك ؟ا  ئو  ووست  و ثويَي ال ن ةوئر ا ا 14-13ثاش )
و؟اااا و ةة ايراااوةا ى تس ؟اااا الااا  ى    ئر ماااوب ؤاااوى  تني ااا      

ووست  َير  ووو  ئاو نب ئر ماوب ؤاوى  تسن ا  لاا   الاوري  ئر ماو        
ثو؟ااراس تنةااوي   ااةك ئوؤا ااو لااوؤ   ست يااَي   الة ااى ست يااَي        

 ئاؤاهى ئوؤا و لوؤ    ى ال  كة
 

 ضؤن طةردون دةسىى ثيَكرد؟
ؤوى  لاو     ةةش ار طى ةىسب تي الاة ئاو نب الةا او  راةسب       

ن ؤوة وةو    و ي وشو الةا و ةي ر ى ئاو  الاالو او   ةياا و     وذر و 
 وستي؟ ى  زيا ال ر  و ن ةاو  و  ي  ي او نتي الوستن يؤاو   ةااسي طى     
 ااوةوي   رااو ووي ااو الااو ستي؟اا ى تس ؟ااا الاا  ى وااوست كر الااوري      
ئااااو نب ةوشااااايو ى الا؟ااااو الةةوت ااااو ن  ااااو  الاااا يسنتي  ااااوةا ى    

ي ااا نب و ااا ى(  تيؤوةسي اااَ ى  رةسنةاااوب ئو ر ااا اي  ) راااةسب ست  
تي تن؟ااا ى ثر طاااوت   لاااوس نلاب الاااوةاسلر  ا ى    1916 و؟ااااَ ى 

 اا ي ىي    ستالاا  الوتسي اا ييى ئااو   ااو َ ؟اااري و   اااة  ئر ااا ا    
ةةال  اااو نب  اااو َنلا ةي اااا  ست  ااااة ةب ثااااةةست  اااو  الااا يسنتي     
 ااااوةة ةون  ةةال  ااااو ن  ر  تن َ و روةا ااااَي الر ةةااااو  ااااوةي ايا ى     

ةاوستىَ ر طى الوس اا ياك لاوال ر لاوس نلا      الةةاسب   ةرمراا  ارزياا  
الاااااااوةاسلر  ا ى  ااااااا ي ىي  َةسنةاااااااا ى ةةؤةر  اااااااوس  ؤا ةاااااااو   
تن؟اا طوتنةاك   َر ةةنةوت ااى   ستالاا      ست ااوي  ئاااؤر وب    
لو؟ راس  رايا َير ئاو  لاوؤ    وة او ةَرا الاوسةن  لاو َ ى ةياات       

؟اَ ى ؤوى  الاة ووي او الاو نب ةوواوست ك  اةك تس ؟اا        80 و 
 ال نة
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باااابوون رِةوطةيِكى ااااىرىوة ل بطن ااااىووااااىو    وو ااااىِيوباااا و
طيسَ رنووىوتى اىىىوىَ ار ةوويِووِ ىاسيوسابوو ىِيوويسا و ا ووووووو
ويراابء دوو اابطت   ىوَىساااوىتىربىىوب    ااىووااىوويطرااىِت ىوو

ىوب وىس كىنو َ ا  وسابدووطَ ا وووورىِت ىوسىطوَرَ ن.وةىمو بِي 
ويبَ  ىِي وبابوو وبارةوبىتاىِ ِوو ويى َ ا وربتَ ااوى اابىىربىىووووووو
 َ طى ااااااااا  ىو ىساااااااا ى ىدوويطِىااااااااىووااااااااىور ااااااااىرىو  وو

وويطويرىَِ  .
وه ط  ىىو ىرى  ىربة:

ببوو وبرِةووىوويط ىط  ىوربطنو
ه ط  ىاااااىربىىوبىااااااىوَااااار طِنوو
وي بَااىِيوويساا و اا وويراابءورااىووو

و-ىكااااااااى اااااااا وويووااااااااَ نو  َ اااااااا و و
و-هب ث ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااىوى ى 

hypothalamusوراااااااااااااااااىو )
وويطة َ  .وLH- RHه ط  ىىو

وىكااااااااىدوويط ااااااااىط  ىوةااااااااىموو
ه ط  ىااااىو  و َ اااا و َ اااااكىوط َ اااانووو

Hypophyseويسااا وويرااابءووو
بىط  ى ىىووِِوه ط  ىىوو كاىوراىووو
باااا    ووااااىوه ط اااا ىىوهبىاااا يطنوووو

(.وLH(دوه ط  ىىوهبىا يطنوتىىاىوريطويو)ووFSHض اوك  ىىو)
  ى بىااااااىو)رااااااىووااااااىوسااااااىطيتبو و ِ رة(ووةااااااىموويطوط ِيوه ط

هَ اكىو ىىربةوِط بوويرىىىِيِو بط ىتىوويطَس  ىوس فىتىو
كىااىو ا ر وىىو ى كاىربة ووووو-وِي  ىربىىو  وويويةو)ِيك

دوويطَسااا  ىو ااارنو رساااىوو  ةدوبااانوبااابددوهاااىوون(وواااىووووووو
ساااىطيتبربىىوا ىااابَىوبااابوو وبرِىااا   وهَ اكىو ىاااىربةوتاااىى بووووو

يةوبىتب  اااىتىوة ساااد و   وووه ط ااا ىىو ةَ سااادة   وويطووو
Estradiolرااىو بط ااىتىوكىاااىنوووو

وةىى   ىربىىور ِرآوويو ء.
وَىساوىتىوسَ كس ىووِي  ىربة:

 ىراااىموى اااابىىوويطراااىِتريربىىوو
باااابوو وباااارِة وكىاااااىنو ى كااااىربةدوو
ويطراااااىِت ىو اااااري وةاااااىموى اااااابىبىىو
باااااىه نوربط طاااااىطنوةساااااد و  وىِيوو
ويطويرااااااىِة ورااااااىوهَ اكىو ىااااااىربةوووو

ووي  ةَ  ة.
 ةشةى مةمكةكان*ط

ويطو ىااىوةَ ساادة  و ااَ  ووِِوو
ساااابدووااااىوسااااىطيتبنوبىطهااااى  َ  بىىو
وهَ اكىنوةب بويوب و   بى    وويبَ  .
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ةااىموه ط  ىااىوويبَ  ااىوهاا نوطيىطك وىااىوةااىِوىبِضااى ىنووو
ويِطنوكا نو ااى كىوو ِيو)َىط بىااى( ووى بااا  وويطَساا  ىوو
ك رااابة.وواااى ب وةى اااىو  كاااىوااااة  ىربةووطِسااا وويباااندووو

وىكىدوىىبرِىىواةيوط َ  ىربى  ووىموا ىبَاىو .وواىموووورةطويبن
ربتااىوكىاااىنوااابىىوبىساا ىطِوضااىِط  ىربةوََ اا  وويباان ورااىوو
وويب ىوه نو َ   ىىواىببطيِواَ ري ىرىوهىووئبِسبِوبى ى ا.
 ى كىربةوبىهى بةوََ    ىو اىردوكىااىىبرىة.وباىرةطنوووو

وكىاىنو ى كىوضىثوََ   ت يووىوكىاىنو ى كىوط س .
 موو: طةشةى

وىكااااىدوكىاااااىنو ى كىربىاااا  و ااااروِطويوِطويوويسااااا ووووو
سابوون  وويبَ ا .وووو13-12بىكىاىوويربء وةى ىوواىوتى اىىىووو

 رِوواى َ  وربط طاىطنوه ط  ىاىربىىوىَ ا و وراىوبىااَ ري ىرىووووووو
تب  اااىتىووى  اااىةوط َ  اااىربىىوسىطكرطضااا اىربىىِيوويبَ ااا  وو
ىوهاااىطِيهبوهَ اكىو ىىربى ااااىوباااىب ةَ كىوراااىمووي  ةَ ااا ة.وواااوووو

سىطيتبو و ارنو رساىوو  ةوكىااىوويرابء.ِو ىراىمو ابطوبا ِوووووووو
ب ِةدووىو با  وهى رِو رسىوو  ةدوهىطوِِوو اىوكاىِطيربةووو
و وي  اااااانو ااااارنوبااااانوهاااااىىطتوراااااى َ اووِ وويراااااىَِ  دووووو

 ااااابىيوويبَ ااااا ووِ نوو18 ااااابو12ويطراااااىِت ىوواااااىو اااااب وو
وويطرىِت ىو رنو رسىوو  ة.

ر ىوب اركوووةىِوكىى ي ر ىىنورىووىو َ ا  ووىسىطووىاى
ب ِبربرىىِي ووىسىطوببووىربةو)ا ددوط ىىربة(وويك طةَ ندورةطو

ووطَ  ت دوةىس رطت وويبن.
 *نيشانةكانى ديكةى بالَق بوون

ويطرىِت ىو ى كىربةدو رِووىوى ابىىوهاىطيوو بطيرابىىووو
ببوو وبرِىنوواىوبابطينوطَِسابطيِي.وباىةموكاىوَ اوك ط ىكابطنووووووو

ِيكوةىِينورىوويىيورةطت وو كىوهىةورىورى دوويطويرىِة.و
ت اا وويبَ  ااىِي.وهااىطِيهبوةبطياااىوط َ  ااىربةو)وااىبنوهااىىطتدووووووو
ك رااابىىو اااى ادوىااابِك ِووِِوو اااىوب اااررىرىِور  ااا  (ورةطوو
ضب كوويبن وةى اى وويبَ  اىوها نوكا ط ىَ كىوو ابطوواىوبا ىىوووووووو

و ىس ىو .
 طؤرِانةكانى كيَشء باآل

راا وىس كااىنو ااَ  وساابووَ اووااىطِو ىىورىِت ااىوسااىطَرَ نو
بىاَ ري ىرىوو بطوكىاىوويربء.وةىموكىاىوََ    اىوواىىَ ر ةووو

نوتى ىىاااا  وطِِوويو ءووااااىو بااااادو دوو13ِو12ساااابووىربىىو
 اااااب ورىِت اااااىوساااااىطَرَ  ىربىىوساااااىطيتب ورةطوهَ ااااار  ووووو
ويبَ  ىِيوةاىِوةَ سادة   ىنوراىوهَ اكىو ىاىربةووي  ةَ ا ةوِ وووووو

َ ن.ووىور ر  كىنو ر طىربةوويرىةورةطور بت وبى ىراىِيوباكاوو
ةاااىموه ط  ىاااىوهاااىطوَااا نو بط اااىتىوز  ِ ى ااارِىىو اااىِرِوووووو
رىِ ىىبرِىىوىبِاىو وويو ءدوببطس ىوضاىِط  ىربىىوبىساىطووو
مس دو ىِردوط ىىربةوو بى وويربء.وبىِ ىى ورا وااَ ريووو

و َ  ىرىنوِيطويك َ  .
 ثيَطةيشتنى كؤئةندامى زاوزآ:

ةىى   ااااااااىربىىور ِرآوكىاااااااااىوويرااااااااىةدوَىساااااااااوىتىوو
اَ ري ىرىوباىطيوباىطينوىبو ابطوِيطويكا ة.ووووور تب  ىربى بةوبى

ةى بىااىوهااى ر بةووااى َ  وربط طااىطنوه ط اا ىىوةَ ساادة     وووو
وويبنورىوهَ اكىو ىىربةووي  ةَ  ة.

و*ةىى   ىور ِرَ   ىربىىوىبِيِي:
واااى َ  وربط طاااىطنوه ط  ىاااىربىىو َ ااا و َ ااااكىوط َ  ااا   وووو

تبو واىببطيِورَ اىوهَ اكىو ىىربةور بووويرىة وبىةمووىوسىطي
بىاَ ري ىرىوتىِ ِوبىه نوتىِ ِوىاىبرِىىوكىااىنوهىىا َ اوووو

و وربطىبرىة.Folliclesوىوض كاو  ىىربىىِيو
ةااااااىِوةَ ساااااادة   ىنورااااااىوِطويوِطويوهَ اكىو ىااااااىربةووو
وي  ةَ  ةوطَ طبوبى َ طى ا  ىوةىى   ىربىىوىبِيِيِوويطيِينو
ر ِرآوويوية.وةىمو َ طى ا  ىوبىطيوبىطيِوهَ ر اىِوتبوضىى و

وووَ اوويَب ىىَ  .وسب
وىوسىطيتبو  بوو  ةورةطوب ررى ووى با  ووطَ  ندو ابىىوو-

ر اابووويراابء وةااىِو ىطوي ااىنووااىوىاابِيِيوىبِ  اااىوراا وِيوووووو
رةطتااا وةىسااا رطوويبَ ااا وباااىةموك ط ىكااابطنوبىساااىطو وىب اااىءوو
ضاارىكىوهَ ااا بوساارطةنو بىطبىااىوويساا ىو اا وىااىر وِيو اااىووووو

ورىمووىوو  لىو بوي.  بوو  ةوويس وويربءوبىط  ى ىىوب ةَ كىو
باااىه نوضاااىِطندوةبطيااااىوط َ  اااىوضاااب رىربىىِيوواااىموووووو-

ربتىو ورآوتاىطةدوَا سااوويبَ ا وهاىطوواىموربتىاا  وو ار طنوووووووو
رآوويس وويربءوبىسرطةنوىرَ  رىىِينوضب رىدوبىاا  طنوو
ويراابءووااىوبىطهااى  َ  بىىوةااىِوااااى ىنورااىوىاابِيطةرىورآووووووو

ىورةطبرىىوبىرد بو َ ك يهَ  َ  .وةىموىبِيطةرىورَ   ىو بط ىت
تب  ىتااااىربةوويويةورااااىوويب ااااىوهاااا نوط ك ت ااااىو اى ااااىرىووووو

وت اَ  ىو َ ر س وب و بط س  ىورآووىو  ك ةب.
وىموربتىو وو  لىو ىطوينورآوبىطيىطَ كىوكرووىوطيىطا  طوو

وويبَ  دورةطت   وةىس رطوويبَ  .
 *ئةندامة زاوزيَيةكانى دةرةوة

باارِووااىوووةىىاا   ىو اا ورااىووااىور ااَ كىوب اارر  وب َ  ااىوووووو-
وطرَ كىوس رىىوويس وويرابءوباىِيطك ت ىوبابطَ كىوى   اىووووو
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ةبسااا  ىوباااى  نو طبرِىاااىِينو اااىِر.وهاااىطِيهبوهىىااا َ اووووو
ك ط ىكبطنوواىوةىى   ىرىاا  وطِِويو ء:ووِِوو اىوكىِطيراىووووو
رةطوةىساا رطت وويبااندورةطتاا   ووير َ  ااىِيووىربتَ كاا  ورااىووو
 ااااااابط ةوتاااااااىىادورةطوبى ىراااااااىِيوىرساااااااببرِة.ووِِوو اااااااىو

ىرى وكااىِطيوويبااندوطيىطاا  طوويباانووىربتَ كاا  ورااىووااىوووب اارر
 َ ااا  وبىةبساابىىو  بىىوير  ىااىِي.و   كااىوهىوو يةبِسااَ  دوو

وب وبىطرىِتنوهىس   طوويبَ  .
 ااىطوينور اااَ  ىوتاااىىاورااىوتبط وي اااىكورآوو ويَااابء ووو-

رةطتاا وةىساا رطوويبَ اا .وويطضااىرىنورااىووااىور ااَ كىوب اارر  ووو
 اااااَدوو20-18 اااااَوةَ ساااا بوويكبتااااىوووو12-10ويكى ااااا ىو

 بط ىتىو  بتَ ثىطةبرِىىو ىجنىوويو ء.وةىموويطضى ىوبى  نو
ىىط ىو ىطويراىوتىساادوزا  ِ ةوويبَ ا .وةىسا رطنو اىطوينووووووو
ور َ  ىدوىىط   ىرىنووى ىَ كىِيوب و ىرَ كىوونو  بِ ري.

 
 سةرةتاى كةوتنة سةرخويَن:

رىِت ىوسىطَرَ نوو ابطت  نوى اابىىنوبابوو وبرِىاى.وةاىِوووووو
طر وىىور ةىى   ىوه ط  ى اىِووي وىتاىوبا وووواب ىتىوبب ورب

وةىِينورىوكىاىوسَ كس ىرىووىطَ طبنوتىِ ِوبرى    ى.
 َ  وربتَ كىورىمووىورىِت ىوسىطَرَ  ىو ىراىم وطَ ا ينووو
ه ط  ىااىربىىو َ اا و َ اااكىوط َ اانووااىوَرَ  اا   ور اابووويراابء.ووو
بىطةىجنب ىوط س ىَِ نوةى ى وضب كور وىىو  بطي ىكووىو

ىوهَ اكاااىو ةوراااىوويسااا وويراااىةوباااىويطو ىىوووووضااا كاو  ىىربى
ه ط اا ىىوةسااد وَ   وباا وىاابِوَاارَ ن.وتاابو ااَ  وةااىِينوةااىمووووو
ضااا كاو  ىبىىوبطىىاااىوا ىااابَىو َ طى اااا   بة.وةاااىموه ط  ىاااىوووو
ةىى   اااىربىىور ِرآدو ى كاااىربةوضاااب كوويرااابء وهاااىطِيهبوو

وهى رِورجنةيوه ط  ى ىرى وضب كوويربء.
 اابطوباا وهَ اكااىة وووبااىرةطنوساارطةيو بىطبىااىربىىو ىرااىموووو

ضارىكىوضاا كاو  ىىربىىوهَ اكااىو ةوبىتاىِ ِنوةىِيىاا يوضااب كووو
ىاا دوَبىااىو َ   ااىربةو)ِ تااىوهَ اكااى(وويطىب ااىطَ  ن.ووىكااىدوووووووو
ةىِيااااا  وبىطهااااى  َ  بىىوةساااادة  وةىِيىاااا يوهى ااااىورااااىوووو
ب ر ىَ اا وك ط ىكاابطنووااىو ااىطوينو  بوو  ىاا  ووطِساا وبكاابءدوو

ىوةىِ ىاى وويب اىوها نووووربط  ووىو َ  و َ اكىوط َ نوبكبءوراو
وطِِو ىىورىِت ىوسىطَرَ ن.

ربتَ اوطَ  ينوةسدة   ىوويط ىط رووىوَرَ  ا  وةىِيىا يووو
ويبَ  ورىوب ر ىَ  وب َ  ىوه نوويط ىطة ى ىىوب ةَ كىوتىِ ِوواىوو

(نو َ   َ اااااااكىوط َ اااااان وةااااااىِ و ىرااااااى  ووLHه ط اااااا ىىو)

هَ اكااااىو ىبةوطِِويو ء وةااااىموهَ اكىو ىبىااااىوويبَ  ااااىوهاااا نووووو
  برِىىوسرطةنو بىطبىى.وةىِوضا كاو  ىى ىنوراىو ىراى  وووو ى 

هَ اكاااىنوويط ىط ىااا ِيوويك طةَ ااا وبااا وتاااىىَ كىوريطووراااىوواااىووو
 بااااا  و  ِ ساااادةةوويطةَ اااا َ  .ووااااىوسااااىطيتبوباااا ةنوط  ِنووو
  ة ساادةةورى ااى ووااىو بااادو دووااىوِ نوساابووَ او اابةووِِووووو
سااابدووِ نو ىراااىمورىِت اااىوساااىطَرَ ن وةبساااب ىدوضاااب كوووووو

 وبىه نوىىبرىىوهَ اكىِي ورىِت ىوسىطَرَ نوتبوضىى وويبَ  
 بىطَ اوىبطَ اوويبَ   وهاىطِيهبو بِيراىِوبا ةنوَرَ  ىرىااىووووو

ووىو بطَ كىِيوب و ىرَ كىوونووىموربتىو  و  بِ روويبَ  .
  نوةب ب ي ىورىوهَ اكىو ىبىىوطَ كر َ اوواىوىبِيط سا ىووو

بةراابةوساارطةنو بىطبىااىو وطِِىاابو ءوتاابوسااىى ىطيووي بط  ااىوبوو
وبىتىِ ِنوِية ىوهرطِ  ى ىىوه ط  ى ىربة وىىويىىِي.

وىكاااىدورىِت اااىوساااىطَرَ    وكىااااىنوواااى ورةطوَااابِوووووو
ويبَ  ااىِي وبااىةمو ى كااىربةوبىاااَ ري ىرىوضااب كوبااىطويِ موووووو

وويبنووىوكىاى بى  .
 ث/ لةض تةمةنيَكدا يةكةم كةوتنة سةرخويَن روودةدات؟

وااىوِةتااىو  اىساابر  ىربى  وتَ كاا ة نوتى ااىىىورىِت ااىووووو-
سااابوون   ى.ِوواااىوِةتاااىربىىوووو14ِو12ساااىطَرَ نوواااىىَ ر ةوو

ساااابوون   ى.وو11ِو10ويط اااابنوسااااثىوىبِيط ساااا ووااااىىَ ر ةو
و(1)سابوون  وطِِبا  ءووو9وىِ ىى ىو َ  وبكىَِ  دوواىوتى اىىىووو

وسبووى.و17 بووِ بكىَِ  وب وتى ىىىو
 كار لة تةمةنى بالَق بوون دةكةن؟ ث/ ئةو هؤكارانة ضني كة

 هؤكارةكانى خيَزانى:-
رةطبىنو بطوه ربطنوب  ابِي   وباىه نوةى اىِيورا وواىوووووو
هى بةوةىِوتى ىىىو وويرىَِ  ىوسىطَرَ ن وراىوو  كاىوت ب ا  وووو
رىِت تاىوساىطَرَ ن.وهاىطِيهبوتَ    اىوةاىِي ووير َ ا وراىوووووووو

ِىاىووةىِور ابىىنو ىسا ى بةو  اىِيورِتا وواىو ِ ريرابةوويرىوووووو
وسىطَرَ ن.

 هؤكارة كؤمةآليةتىء ئابورييةكان:-
هىطضىى وَر طوةوببادبَ  وةىِيى يورىِت اىوساىطَرَ نووو
 َ  وويرىَِ  .وِوةب بطيربةوةىِيو  ابةوويويةورىوتَ ك ة نو

 بىيوبا ووو4تى ىىىورىِت ىوسىطَرَ نووىِور بىىو وبىطةَ  ينو

                                                 
(1)

سبوون  وو9وىوِةتىوكىط ىربى  ورىِت ىوسىطَرَ نورِِووىوتى ىىىو 
 سبووىووِ وويرىَِ  .و17طِِيو ء.وبىةمووىوِةتىوسبطويربى  وب و
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زىطيىسبوو ووىو1860هىطوويوسبووَ اورىموويبَ  ىِي.ووىوسبووىو
وسبدوبرِي.و17-16تَ ك  نوتى ىىىورىِت ىوسىطَرَ نو

 ث/ ض كاتيَك بالَق بوون بةزوو دادةنريَت؟
ةىِوربتى ىورىووىوتى ىىىوهىاا وسابوون  وبابوو وبارِىىووووو-

رِِوطِِويو ء.وويطراااىِت ىوةاااىموى اااابىبىىوواااىوتى اااىىَ كىووووو
رِِو و َ ر ساا ىوبااىِيوهى ااىورااىوط َِ اا وبى س اااكىوتب  ااىءووووو

رىكىووىِ ىى ىووىوةىجنب ىو بووىتَ كىوىىَ ا ىِيوبك َ  .وض
%نو بووىتااىربةووااىوةااىجنب ىوضااب ر ىرىووو80طِ اا  بَ  .ووااىوو

وويبَ  .و2)رِِنوررَ  يوط َ  ىربىىِي
 ث/ كةى بالَق بوون بةدرةنط دادةنريَت؟

ساابووىدوكىاااىنو ى كااىربىىووو15ةىكااىطوراا وكى ااا ىوو-
وطِِنوويطىىرىِت رِ.

ساااابووىوو17تى ااااىىىووةىكااااىطورىِت ااااىوسااااىطَرَ نوتاااابوو-
ووِ رىِء.

ث/ ئايا ثيَويستة لة نةبوونى كةوتنة سةرخويَن تووشى دلَةرِاوكآ 
 بني؟
كاااىوَ اوهااا وهاااىةوبااا وىاااىبرِىىورىِت اااىوساااىطَرَ نوواااىوو-

ر   دوتىى بووَ   طة  اىو س ااك ىربةوويتار ةوةاىِيوويط اىةوووووو
ةب بوه  وتَ ك رىَ كىوةىىا   ىوهى اىو ابوتاىى بووِ رىِت َ كاىوووووو

وررَ  يوط َ  ىربى  .وىوكىاىنو
ووىمو بووىتىو و ىىبوب وةى بىىوويبى ن:

وَ  ا طة نوباا ور ى  ااىوطةَ ا ينوه ط  ىااىربىىوىاابِوَاارَ ندووو-

                                                 
(2)

 ى بةوط س ىَِ وويرىىىوَرَ  ىِي.ةىِوط َ  بىىةورىوويطوط ِيرب 

وويطَس  ىو اىنو َ طى ا  ىور ةىى   ىوررَ  يوط َ  ىربة.
بااااااا ووEchographieك ت اااااااىوَِ  اااااااىنوويىطاااااااىو-

وووو  ببرِةووىوبرِىىوهَ اكىو ىىربةدوزبوو  ةووىو ىس ىو .
طووااااىمووَ   طة  ااااىوسااااىطيتب  بىىِيوويطرااااىِءورااااىووووةىكااااى

 بووىتىرااااىوس ِااااا  ىوةاااااىِ و َ ر ساااا ىووَ  اااا طة  ىور ااااابت ووووو
بك َ  .ِووىوهى رِو بووىتَ ك ا  و َ ر سا ىور اىرىو  اابىىوووو

سابووىدووو17 س اكىو سث طوبا طَ  وةىكاىطوتى اىىىوبارِوباىوووووو
وىىرىِتىوسىطَرَ ن.

بةةهيَ    ث/ بؤضى هةنديَك جار كةوتنةة سةةرخويَن لةة ك ةدا    
 دةبيَت؟
ةىكىطوةَ سدة  ورةطور بت وبرِووىو  ة سادةةوةاىِيووو-

ويبَ  ىوه نور بووكىاىر وىىو اىطوينو  بووا  ة وربتَ ااوةاىمووووو
 ىطوي ااىووىكااىدورىِت ااىوسااىطَرَ    وزاا آوويوطَ اا وويبَ  ااىوووو

وه نوَرَ نوبىطبرىَ كىووىوةبسب ىوبىهَ ست .
وبك َ  .وىمو بووىتىو وِ بباىوسىطو ىىو س اكىو ىبةو

يةكةم جار بةآ  وث/ بؤضى هةنديَك جار كةوتنة سةرخويَنةكانى
 ئازارة؟
ه راااىنوىاااىبرىىوهَ اك راااى وهاااىطوةىِيااااىوراااىِ نوَ وووووو-

راا وِيوىبطَ ااادو َ اااوبَ اا  ووىِ ىى ااىو اابِينوىَ اار ةورىِت ااىوووووو
سااىطَرَ نو اابطَ كىوونوبطبتااىوضااىى و بىطَ ااا وساارطةيربىىوووووو

دووااىوهىىاا َ اور اا  وو بىطبىااىوطَ اااوىبب ااىِيوتاابوضااىى و بىطَ اااوو
ويكبتىوسبووَ ك  .وربتَ اوسرطةنو بىطبىىوطَ كر َ ااوويبَ ا دووو
هَ اكىو ىبى  ووىوىبِيط س ىرى   وطَ اوويبَ   وةىِربتىوة دو

ورىِت ىوسىطَرَ نوبىةبر طوويبَ  .
ث/ بؤضى بةشيَوةيةكى طشتى كةوتنة سةةرخويَن لةة ك ةاندا    

 بةئازارة؟
ِووااى ب وويطضاارىىووووااىوساارطةَ كىو بىطبىااىنوتااىِ ِو  وو-

هَ اك راااىوواااىوضااا كاو  ىىِي وضااا كاو  ىىوويك طةَ ااا وبااا وتىىاااىووووو
نوسرطةيرىِيوويس وويرابءوباىويطو ىىووو28ريطوي ووىوطة نو

  ة سااادةةوواااىوَرَ  ااا   وِوةىِربتاااىو اااىطوينوىبِ  ااااىوووووو
  بوواا  ةوويَ كَ اا دووااىوو ر طيرااىوويبَ  ااىِيِوويبَ  ااىوهاا نوووو

وَرَ نوبىطبرِة.
وىور    وِوىبوهبِسىىطىووىكىدورى ىوب ةنو  ة سدةةو

ةَ سدة      ووىِ ىى ىوب َ  ىوه نوةبر ط.ووىكىدوةىموه رابطيوو
ه ط  ى ىو  وويتر ى َ ا وه رابطَ كىوو كاىوو ب  َ ا وةاىِ  وووووو
ر بوبرِىىوهىى َ او ابووينور   ب  اىوِيكو ابوينو)  ةسا بووووو
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(ورااااااىوبىط  سااااااىوووProsta glandinو-كالىاااااا  ن
 ة.ورةطباااىنو ااابطوةبر طيراااىووور  برِىاااىربىىوو ااار طنو  بووااا وو

تَ ك اااارىَ كىوويطِى اااااىووىكىوو   ااااىورااااىووااااىوطيز اااابطَ كىوووووو
وهىوو رى   وويطويرىَِ  .

ةىِوةابر طيورةطينوراىووىكاىدورىِت اىوساىطَرَ  ىوسارطةيووووووو
 ىرى ىربىىو بىطبىىو ووَ   وب ةنوَارَ نوت ب ا  وراىموبارِو ابوووووو
رةطوباارِ وةااىموةاابر طيووىِ ىى ااىوى ااابىى ىكوبَ اا وباا وباارِىىوووووو

وتَ ك رىَ كىو َ ك بتى ى.
هىطِيكوةىِينو  بوو  ةوب ركوبَ   و بورةطوبا و َ ااىِيووو-

و طوبربَ  ىِيو بوب ووِ ِي.
هىطِيكوةىِينورىو ىطوينور َ  ىوىىوط بَ  دوبىطك نو-

وىوهبت ىوويطيِينوَرَ نوبكبءوبرِىىوةاىمو ا طيوتَ ك ارىبىىوووو
وِيكو بووىتىوويك ىةوويطويرىِة.

 سةرخويَن البةرين؟ ث/ ضؤن ئازارى كةوتنة
 اااب وَااار طوىىو اااى ىوهَ رطر وىاااىِي وراااىو س ااااكىوو-

وضبطيسبروب ءوويىرسَ   وط بكا و
(ورااااىورةطوArmoiseاااااىط بىوطِيرااااىوةااااىط    و)و-

ىبساا  ِي و اا طيِي وضاارىكىوةااىِيوويبَ  ااىوهاا نورِِوهاابت ىووو
وو(1)َرَ ن

رةطبىنو بطو اب و ى ريى  اىوسَ كسا ىو ىرى  اىربى  ووووو
ىطَرَ ن ورااىموويبَ  ااىِيدووىِ ىىاااىوووةبر طيراابىىورىِت ااىوسااوو

بىتىِ ِيتىو ب و    دوبرِىىو ىرىموهاىطوىاى َ  َ  و ابوِيكوووو
وىى ببَ  وِ  ى.

ث/ ض شةةيَوازيَكى خؤثاراسةةك لةةةكاتى كةوتنةةة سةةةرخويَندا  
 بطرين؟
ةب   كاابطنوةااىِور ااىوويرااى نورااىوسااىطيتبنورىِت ااىوووووووو-

 ردوسىطَرَ   ىتى وسبى ىوبىربطب َ  َ  ورىوبىاىببطينو  بِ
وبى  نوترى نورىِت ىوسىطَرَ  ىرىوهى ى.

ربتَ ااااااوبااااا ةنوَرَ  ىراااااىوواااااىوساااااىطيتبو ورى اااااى وةاااااىِ وو
 و(1)(Temponبااااىربطهَ  بىىوو رااااىو ااااابواباااااىوكااااا ي و)ووو

وىِ ىى ىوب َ  ىوه نوىبطي ىتىوب و ىطوينور َ  ى وِ بباديو
ساابووَ او اابووِِوساابدوضاابِيطةآوبك َ اا وتاابوساارطةيرىو ااَ طةوووووووو

                                                 
(1)

و بوهىطواىط بَ كىوونورىوهى بةوربط طىطنوهىبَ  . 
(1)

بى َ  ىِ ىىنوسبى  ىِيورىوهىطووىوويطيِيوو ويى َ   وةىمو  طيوو رىو 
 اباىوويتر ى َ  وويَ َ  ىوىبِي.

ى َ ااااا وابااااااىوكااااا يطوواااااىىبِورآو ووويبَ ااااا وةىِسااااابوويتر 
بااااىربطبَ   ووااااىوهااااى رِو بووىتَ كاااا  وبااااىربطهَ  بىىوساااابى ىووو
ويطيراااىوواااىربتىوىرسااا    وباااىربطب َ   َ  وبباااادي وضااارىكىو

وَرَ نوبىةبسبىىوويضَ  ىوويطيِي.
اااااَ ر رنوَ  بط ساااا  ىوبااااىربطهبتروهىطضاااا ىَ اوبَ اااا وووو
 َ ر ساااا ىووااااىربتىورىِت ااااىوسااااىطَرَ    وطيضاااابِنوطَ ساااابوووو

وِس  ىوترى يربةوبك َ  :تىى ط
 َ ر ساا ىوبااىطويِ موساابى  ىرىوبط طةَ اا وباا واىويَااىنوووووو-

ب ىىوىبَ اىربة ِووىكاىدوكا ط  ىوسبى  ىرىاا  و َ ر سا ىووووو
و بر وىىِينوىبِضىوويطير ىرىنوبك َ  .

سىعبءو بطَ ااووو5 بوو3ك طة  ىوسبى  ىرىو َ ر س ىوهىطو
ويب اىوووبَ  وب وةىِينوَ ءووىِوبىرد ب بىىوباىوِطبط   وراىوو

وه نوهىِر وة.
بىربطهَ  بىىو)و رىو بواب وب وىبِورآ(ووىربتىوبرِىىو-

ووَ  رىىوااى ىرىوسثىووىرآِي واىويَى ى.
وىمو بووىتىو وسابى  ىرىو ابطَ سيطوبىربطب َ  اىِوساىطو ىىووووو

 Pertes س ااااااوبكااااى.وضاااارىكىوباااارىىوااااااىنوسااااثىو

Blanchesباااااااىب ةَ كىورةطو بوواااااااىتَ كىوىبس ِاااااااا  ىِوو
و و بطَ س  ىرىوتب  ىتى. َ ر س وبىَ

ث/ ئايةةا كةةَ ثةةيَد شةةوكردن دةتوانيةةت شاشةةى نةةاوةوة   
Tempon بةكاربهيَنيت؟ 

باااىوو  وواااىببطينوت رط  اااىِي وضااارىكىو اااىطويور اااَ  ىووووو-
بىاَ ري ىرىوس ِا ىووىىبِيط س ىرى   وررىاى وباىةموةى اىوووو
 ى ريى نوبى  طنو ىطويرىِيوهى ى.وضرىكىواباىوىبِيرىو

رِىىور ىىرااااىوباااا وةااااىِينو ااااىطويوووويبَ  ااااىوهاااا نوز  ِ ى ااااو
ر اااَ   ىرىوبكااااَ  .وواااىوهىِوواااىوساااىطيتب  ىربى  و َ ر سااا ىووو

ووي ط نوب ركوبىربطبَ  .
ث/ ئايا لةكاتى كةوتنة سةرخويَندا دةتوانريَت ذيةانى ئاسةايى   

 بذين؟
بااىوو وويتر ى َ اا دورةطوبىساابىب   وِطويوِطويوهااى رِو-

ىطَرَ نوةااىِوبةةرااىوِيوه  بىااىنوراا وويطباابطينورىِت ااىوسااوووو
وهى ىتىوهىوو يِيطةدوويتر ى  :

وب و ىت سىوسىطنوبار ء-
وِيطر وبكبء-
وَ نوبار ءو بو ىوىوبكبء.-
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طواستتتوة لة متتت  يةوامبؤتتت لة ىتتتب طتتت ل ة   لاى   ستتتت         
  ىَؤتتء ط طب ا ر   ؤتت  ة ستتو  ؤ     ةن تتت ض ن تَؤر تتو       

 دة ل   د    ررال  ن م ط مبوا دةىَؤء:
 تيَكضوونة دةرونيةكان:

متت  ستتت  ةت ت ض لتةتتت  ستتت   وَ ةوا  ضتتت  ى ة ستتتو   ط  
ؤ ض ت   ى  ت دةىَؤو لة    لة ضبتت    يةوامبؤت لةل   ى يَؤؤ ت

ثَؤو ستتو  لا دةضتت   ضتت  ض ستتَؤوؤ ض   تتوَ د لستتء ىَؤتتء       
هتتت  لةه  ه ستتتو  سَؤرسؤ ض  ؤاتتت  ى   ط  تتت  ل ى   ط  تتت ل   
ث شتتتَؤوةل دمبتتت   الضةت ه  تتت  ئتتتو ر  تتتت   َؤستتتو    تواَ تتتء      

 دة ى  ةت  بت ىولَ ء 
 ةت زؤ ىت ت    ل قب  غت    لة توةت  َؤتوان يةتوامب ط طت ل     

ة   طرا    ئتو ر  ثتر ة م  للىت  لل ىول ت لة م طت ى ض شت        
 تتت ل يتتت ىط  وَ ةو  تتت دا ل ض تتت ض  لا ه ستتتء دةضتتت   ضتتت       
دةل لى  ةض ت تتةت   طت ن  ل ه ستو   تبت ىت  ةنىضرد        

 دةسو الت لة دة دةىر َ ء 
ه  تتوَ ج ةتت   ثتت    ىتتب شتتَؤوازَ ر     
دةستتتتتتوو َ د     دةىتتتتتت   ط زؤ ىتتتتتت ت   

ن ضبتتتت    دَ تتتءط ىتتتب ةتتت   ة ىتتت طر  
 ه  وَ ج س تؤة ىة دة    

م ى   تتتت لةت دة ل تتتت  زلل ثتتتت ض   
دةضتتتتتت لَ ء ىب تتتتتت  طبشتتتتتت ط ت ثتتتتتتة   

  بشرتة  
م ط ى ض سوض   وا شو ض ن مت دمب   
 ب تتتوا دةهؤََبَؤوتتت لةل ى   ط دا  ؤتتت لة   
ه مبستتتتتتوض لتؤ ن م طتتتتتتت ى دةضتتتتتتت   ط  
ه ستتتتتء ى ثَؤو ستتتتتو  ىتتتتتول   ض تتتتت     

 يول ه ل  َ ؤتت ض  دمبستتبز دةضتت   ضتت  هتت

 هَؤةؤتتت ض     تتتبت ىتتتب ه مب  َ تتتدَ ء  زؤ تتتتر يتتت  َ  ىتتت الت       
  لىؤةؤةتتوا دةئتتَؤء  هتت لى دةدا  لة ستت   تتبت م ض شتت  
طاتتتو  دة ى  َ تتتء تىتتت    تَؤ   اتتتوو  ت ىتتت هبت شتتتؤ ر  تتت   
 وستتتتتؤة  د رتتتتت لةل هتتتتت لى دةدا  ضتتتتت   ىتتتتت ل  وستتتتت ط  
شتتتؤ را  ت  تتت زا ؤء زؤ ىتتت ت ةتتت   متتت   لئتتت   دا ض تتت ض        

  ت   ؤت   م طت ى   لةشتوا دةىؤةؤتء هت لى       ى شَؤوةي  تبت ق 
دةدا  ستت      تت مبر   اىرَؤاتتَؤءط ىشَؤوتت  شتتوَ ة  ى  تت    
ثَؤتتتوا ؤ ن  ه لمبتتت  ستتت  ةت  ؤ ض    دةدا  ىتتتب ىتتت ض  هَؤة     
  ي دةضرالةضتت    ةوا رتت  تط نتت ز متت  ضبضرد تت لةت ةتت ط    

 ى  ط يَوا ر  
متت   قب  غتت دا ل دةدا  ضتت  ضتت  ى طواستتوة لةت ة ستتو ل   

 ل ؤوا ى  ةل ط ل ةت دة لا   تَؤ   اتوة  ض ستوض   ىتب    دة
ىتت  ت ض تت ض   ن ضتت  َ ر  ىة   ةتؤتت   ط دةتوا رَ تتء ىوترَ تتء    
ستتتت  ض لتة  ضتتتت  لةل يؤؤتتتت ل متتتت  ث شتتتت  ؤ دا  ى  تتتتوة ىتتتت  

 س  ض تة  م  للى  لىو  لةت ضَؤا ض    م   قب  غ دا 
 كيَشةكانى كيَش

ىتتتت مبو ىتتتتولنط  تتتت ل طب ا ر   تتتت    
     ت م   ةنوت  ت  دة ل  ط نسؤبمب

 ب اضؤوا م ط مبؤوا دةىن دةىةت  هتبت   
 طب ا ر  ت م ضَؤا  ة سو دا 

 زؤرخؤرى:
ط شتتتت ت ئتتتت الض  ة ستتتتو  ضتتتت    
ثتتتتَؤة قب تتتت غ  ض لتةتتتت  ستتتت   وَ ن 
دةضتتتتت لَ ء ىتتتتت زؤ ت  تتتتت  ةزلت زؤ    
 تتتتتتوا د   م طتتتتتت ىدا دةىَؤتتتتتتء  زؤ   
 تتتتتتتتتتتوا د ؤة دةىَؤوتتتتتتتتتتت  هتتتتتتتتتتتبت   
ض م ضتتت ىول   ئتتت ل ت متتت  ه  تتتوَ ج    
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 ا ى ت  ش ت  م  مسءط  انط   لق ددا  لئ ت م شو
م دلا وا زةمح ت  ىووا رَ تء مت   ئت ل    ز  دة ت   تب      -

  زط   ىررَ ء 
ثَؤستتء ىتت  َؤرا   دةضاتتَؤءط   اتت مب  الستتوؤرؤ ض       -

 زلل دةشرَؤنط    َ ر  زؤ   ن ثَؤوة د    دةىَؤء 
زؤ  ى دةطمتتت ن متتت   ت ي  تتت دا زؤ  تتتب ت متتت   تتت   ي      

  لة دةىَؤتء  ه ستورردن ى    ةنت ت     تَؤر و َؤر  نسؤبمب 
متت   تت   ي  ضَؤاتت  دة ل ؤتت ض ن ثتت ى ى ض تت ض لة دة تتَؤن ىتتب   
 تت لةت ةب َ تتج متت ةة طرتتت لة  تت  دمبوا تت لةت  تتبت ىرتت         

 ى زؤ   وا دن  ى ت  ش ت   ب اض  ش ضرةي  ؤ ض ن 
 دأل نةبردنى خؤراك:

هتتتت ي ن ضَؤاتتتت ت زؤ   وا د تتتت  ىتتتت    ى    استتتتو   ض    
و ر  م  ىر َ و  زؤ   وا دن ض  ض  لات ىَل دَ ء ثَؤ  لا    ئ

 تتتب ال زؤ  ضتتت   دة تتتوا ط قَؤتتتىت ىَل دَ وتتت لةل دمبتتت  هتتتؤ     
 ب اضَؤتتتج   ىتتت     تتت ل ىتتت ل ةتتتب ة  ةنوتتت  ة  ةنتتتىت  تتتبت     
ىبيَؤؤ تؤ ض ت دة دةىر َ ء ه  لةه  ه مبوَ ستو  ض ت ض  لات   
مَؤوَ ء  ب ال زؤ  ض   دة وا ط قَؤىت ىَل دَ و لةل دمب  هؤ  
 ب اضَؤتتج   ىتت     تت ل ىتت ل ةتتب ة  ةنوتت  ة  ةنتتىت  تتبت ىتتب     
يَؤؤ تؤ ض ت دة دةىر َ ء ه  لةه  ه مبوَ سو  دل يةر  ا  ت 
ى  ايشتت   ى ض ستتوض  ت ه  تتوَ ج متت  دا ؤاتتوة  دة ل ؤتت ض ن     
م لا        ي ت  ض  ض  ىوةن ضَؤا ض    ئ  ةست   ىرت  ط   

 ه مبوَ سوَؤر  ى ش م   ب ال لة ى رَ ء 
 عازةبة

ه  وَ ج تَؤر و   س ض   ه    ى زؤ ت م طت ى ست  ةت ت   
ض  ت ضوَ رة   َ ة ض  وا دَ ن  م  هت يو  ن ز ت تر دة ضت لتة     

 ع زةى    
ع زةى  م      ي  هو ل ا تو    ت ل ئت ل      َ ة  ت لة     
ث  وا دةىَؤء ضت  دةض ل ت  ىةرت  ست مر  هت يول يو  ضت لة        

 ت ى تتتول ضتتت  ز تت د   ا تتتو   ئتتت ل ت دةىَؤوتتت  هتتبت ىر ةتتتوا  
  لة وةت ثة   ئَؤء ه ل دةض  ط ىبط ن دةىَؤء  م ى    لة 
ع زةىتت  م شتتَؤوةت ز  رتت ت ستتو دا ث  تتوا دةىتتن ضتت  م لا   تت   
ضَؤمؤتت ن تَؤتتوا ىَؤتتء  ىتت زؤ ت ع زةىتت  م ستت   دةيوئتت ل ث  تتوا  
 دةىَؤء  م لا  ش  م س   ش   ض نط ثاءط سةط ث  وا ىنب 

 ث/ عازةبة لة ضيةوة ثةيدا دةبيَت؟
م  ه سووا  ؤ ض  زؤ ت ئ ل      َ ة ض   لة ى  ايش   -

ىتت  هب يب تت ض    يتتة ضتت  هَؤَر دا تت ض نط ستت  ة طو ئتتؤَ        

   َ ة ض ن دة ت دةدةن 
متتتتتتتتت   ةئتتتتتتتتت ل  ضرد    َ ستتتتتتتتت ض    ت  و لستتتتتتتتتو    -

ث ضو تت لَ ة   الىرد تت  ط الةضتت    ةتتوا رردن ى  َ    تت ض   
 تتتراؤ ىتتتبت ه  تتت  ضتتت  تةبئتتتر ض    متتت ش ىتتت   مب   ةش     
ى رَ ءط   هؤََبَؤء ئت ةل    ي دةضت ن ىَؤةت  دة ةلةط  ت لةش     

 ه لضردن د لسء دةض   
م لا  شتتت  ع زةىتتت  متتت   تتت   ي   تتتوا د   نتتت ث  د ة -

 سر ر   لة ث  وا ىشَؤء 
 ث/ ئايا دةتوانريَت عازةبة ضارةسةربكريَتء لىَى رزطاربني؟

ىتت مبة  ى يتت  ةة   طتت دا ت هتت   متت  ستت  ةت لة  ئتتو ر  -
  ةَؤر  دا رال  ؤ  م ط ى ت ي    ى مبو ىول وا هت    ع زةى  ي

ىشَؤء  ىب   لةت ز  ر ض ن شوَ ة لا  ى ةَؤة هؤََبن ض  دلا   
 ال  ئَؤء  لاى ش  ه   م  س  ةت لة  ةئ لت   ي    ىررَ ء:

ستتت  دا   ثى اتتتر    تتت ن   طتتت   دة ضتتت لتة  ع زةىتتت  -
 م ط ى  وا د   ن ث  د ة سر ر توا ث  واىول 

مب تتت دا  ثى اتتج ةتتب َ ر  د رتت   متت  نتت ؤ ىتتب       متت   ن 
( ضتت  ى  ةضتت  ثتت ش ئتت  و ستتو  َ ج  Diane 35دة وستتَؤء  

 ئ ل دةض ت لة 
 ث/ ئةو كارانة ضني كة ثيَويستة لةم حالَةتةدا بكريَن؟

دةيوئتت ل  ى ستت ىو َؤر  ثى اتتر  ت  شتت   ى ثَؤستتء     -
ثتتتت ل ضتتتت  ةلة  تتتت  ىتتتت هبت الىتتتت  َ ر   تتتت  ي  ط الةضتتتت       

ست ىو   شتت  ى ض   ت هَؤةؤء ئتو ر  دةىَؤوتت     ةوا ر  تؤت لة  
هبت لشج ه  تة  ثَؤسء ض  ى   ةتب ة ست ىو   ضت  تَؤررال    

 دةىَؤءط زؤ تر شَ ت ئ ل ت دة دةدا  
 تتت ل ى  ه يتتت  ةوا ر     تتت  ى  ض ىهَؤةتتت  ضتتت  ت  شتتت تن    -

 ى ثَؤسو  ئ ل ط م  دة ي خن   ض ن دةنرؤشرَ ن 
 ت لا  ت   ب  م   ب دا ت  ىت   ب  دل رت  ةلة  ى ثؤَ   -

ى ؤضتت  ىةلةضتت لة  ئتتو ر   تتب  ع زةىتت  ئتت ل   ض تتت لة متت      
س  ةت دا تؤار   تب     يت ت  ئت ل ىول ت لةت ه لضرد ت       
دة ةضؤ ض ن دةدا   ىت    ضَؤات ض  مت   ت لةلة دةيَؤةَؤوت لةل      
س  م  وَ ز  ر ض ن ى شتَؤوة  ض  ىت هَؤىتر دة دةض ل ت لة     

دةت   َ ىَ تتتء  م ى   تتت لة ى شتتترتة  تتت ل ضرَ م  تتت ت متتت   تتتب       
 ى ض  ىهَؤةؤء 

 تتتتب اض  د لستتتتو  ه ي ئ شتتتتن رتتتتب  م طتتتت ى زؤ       -
 وا د   س لزةل يؤوة ل  ب  م   وا د   طبشو  ى  ازط 

( دل رتتتتتتت  ةلة Charcuterieطبشتتتتتتتو  ئتتتتتتت ل ةض ن  
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سةةطيَذ خواةةةء يورِوسةةةءيل روكةيو طزطكةةطة و ةةة ز  وكةةةطووو
تازبطت وبطةو طاؤشطىوئطموجؤي وس اآلزا طزاروهطزةطوة  وو
َذ ةةةةةخاء يوراوبءي  ةةةةةطة او ةةةةةطزا طوهاةسةةةةةط  طاوكي ةةةةة وووو

و وبءة طوسطي.و  طة ىو اةوَءآاوسء
ئطموجؤي وس اآلزا طوبؤوئطةوهطستا طوبطكايوز توكاتذ ة وو
 طاؤشةةطكطوة  وئةةطة ىوجطسةةتطىو ةةطوشةةءز ِطواةةؤىوسةةءيلو
خبء توزاروضء يوو ةيىوبةطو ةيىوجطسةتطز  وبرةءيلز تطة وووو

و طَطَ ذشذا   وهطستوبط طزا طوهاةسط  طوب ات.
كاتذ ةةة و ةةةطاؤووسطيسةةةءيل  طوهةةةطبذ توئةةةطة وهطسةةةتوووووو

ط  طوو كاتو طَطألو طزا طوئاي زطو ةاة ة ووبط طزا طوهاةس
زةةارو ةةطزا طوةي ىو ةةاة ة وكةةطوكةيوسةة اآلزطكطوت سةةِاكطةوو

وثذ ءزرتطوبطَ   طوثذ   روهطزط.
وهؤكا طوسطيَذ خواء يور

 ةةةةةةةةطموبةةةةةةةةاي و طاؤشةةةةةةةةذا طىووو
اةةةةةةةء ي ة و وسةةةةةةةطيَذ خىوبةةةةةةةطوىوو

وو ك ز ت:
 بارى دلَةرِاوكآ-1

 طاؤشةةةةةةطكطويل   ةةةةةةطو طَةةةةةةطألووو
يكزِطوسةةطيَذ خواةةء يوروو سةةتو ةةطو

هةةةةةةةطبذ تاوثط طثةةةةةةةط ووألاوئةةةةةةةاي  وو
ك و طة اوهطستوبط طبء طوهطة و طو

ضةةء يوو ةيىِواذ   بةةء طوهط اسةةطو  طاوكةيبةةطىو ةةطاؤوو
كطووَ طيل ةكآزاروهطبذ تواطةزاروتذ  وو ضذ تاوكةيو ذ ة   طوو
وألِوئةةاك يىوثطزةة  وو بذ ةةتو ذ ذةةارو طَةةطألوبةةآوهذ ةة ىوَشةةتووو

وزاسء  طكا طوجطستط.
  بةكةلةة ةةربارى زةبر طةيشنت-2

كاتذ ةة وك بةة وو َةةاتوبطكط  ةةطوسةةطيويل   ةةطو طاؤشةةطكطوووووو
هطستوبةطوسةطيَذ خىوب ةاتاوهةطية هاوسةطيوئذ شةطةوَةؤيل روووووووو
 ةةطوكطسةةذ تطويل   ةةطوسةةطيوهطَ بةة  توثةةاووضةةط  وزا  ذ ةة ووووووووو

و طضا وبءة طة ىو طاؤشطكط.
 بارى خويَن بةربونى ذيَر ثةردةى ميَشك-3

سةتوثةآوو كةاتاووووئطموباي وبطسطيوئذ شةطزطكطوبةطهذ  وو وو
ثاشاروبؤوتذ  وضءة طوهؤووزاروبؤوبةآوهؤشةطوتةطة ة.و ةطووووو
وة زةةة  و طاؤشةةةطكطوهطسةةةتوبطسةةةطيَذ خواةةةء يورِوسةةةطيوووووو
سةةةةءيل   روو كةةةةاتاوهةةةةطية هاووو
َطشةةة طاووةبذةةةِهاوبةةةآوهذ ةةة ىو

وزط والىوجطستط.
بااارى نةخى ااى ةااي  ى -4

(Meniere) 
 ةةةةطمو طاؤشةةةةةذطو وبذرةةةةة وو
 ازذ ِذ ةةةةةتاوثاشةةةةةارو اةبةةةةةط اةووو

روو سةةةةةةتوثةةةةةةآووسطيسةةةةةةءيل   
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و كات.و طاؤشطكطوهطستوبطقءيسطوزاروثطسةتاروو كةاتووو
 ةطوَءآكا ذةة  وكةطوهةةطتاوبذ ةةتوب  تة وو بذ ةةتِوئط ازطكةةطىوووو
 ةةةةةطزا طوبذرةةةةة وو بذ ةةةةةتاوهةةةةةطية هاو طاؤشةةةةةطكطوَةةةةةءآوو
كي     ةةطة ىوو بذ ةةتوبةةطيو ة موزةةاروجةةايوجةةايوزةةارو طَةةطألووو

وسطيسءيل    طكطو وو ستوثآوو كات.
 Intracranialيَشاك ) بارةكاانى لوةكاانى نااو م   -5

Neoplasms)و
 طاؤشةةطكطوسةةطيوئذ شةةطىوو بذ ةةتاوئاةسةةا طو ةةاةوضةةاةاو
َؤيل رو طوكطسذ تطاوب  بء طوثطستا طوش طوزذ ش ِوثطت طو
و زاي.وهةطية هاو طاؤشةطكطويل   ةطوتذ  ةةء طكا طوبذِذِةطوووووو
  وو يكةةةةةةةةةةةةةةةةطةز تاوهاتِطبةةةةةةةةةةةةةةةةطيوضةةةةةةةةةةةةةةةةاةِوَةةةةةةةةةةةةةةةةءآو

(Hallucinationsاوتذ  ةةةةةةةةةةةةء طكا طوئااةةةةةةةةةةةاةت اوو)
جةةطوزةةط وثةةطلاوئذف ذجةةطوزةةط والىوجطسةةتطاوسةة لبء طووئذف ذ

زةةةط والىوجطسةةةتطاوو سةةةتو ةةةطيكز اوسطيسةةةءيل   راوَةةةءآوو
وكيَا   طة اوتذ  ةءة طوبذر .

 ةةةطةوباي  ةةةطىوكةةةطوبشةةةايىو ةةةاةوزذ شةةة وب  تةةة وو بذ ةةةتوووو
سةةة اآلكارويل   ةةةطوسطيئذ شةةةةطوبذ ةةةتاويلشةةةا طة اوسةةةةطيَذ خووووو
اةةةةةةء يوراواةةةةةةطة َ ءبءةراوَةةةةةةؤيل رو ةةةةةةطوهطَ  ِكةةةةةةطةتِووو

ذ تذ  اوتذ  ةةةةةء طوهؤشةةةةطو طاؤشةةةةطكطاوَ  بةةةةءة طووكطسةةةة
هط ةةة ز  وزاسةةةء  طوزةةةاروهةةةطزءةوزاسةةةء  طكا طوجطسةةةتطاوووو
ئذف ذجةةطوو زةةاي وسةةطي كذطكا طوزذ شةة اوكةةطموبءة ةةطة ىوووووو

و ذ    طووألاوبءي  طة اوثاشاروز و طوكطسطكط.
 Multiple)ونةخى ااى ةرةرةونااونى خويَةنااةرةكا -6

Sclerosis) 
ثذ ةةة  كاتو طَةةةطألوووئةةةطمو طاؤشةةةذطوبطشةةةذ ِطزطوو سةةةتوو

سةةطيهطَ   رِواةةازؤووبةةءةرِوسةة اآلىوكةيوجةةؤي ِوجةةؤيوووو
ة  وبةةآوهذ ةة ىو طزةةط وثةةطلوزةةاروب  تةة و ةةطوثةةط ذ  اوهطسةةتوووو
بطسةة لبءةرِوئةةاك يو ةةطوجطسةةتطو اوسطيسةةءيل   راوهط ةة ز  ووووو

وتذ  ةءة طوو ية طِوحؤلوبءر.
و سةةتو ذشةةاروك و ةةطوبةةايىو طاؤشةةذطكطوسةةطيجآزذطو

ء طوهطزةطوبةؤوئةطةوسة اآلةوووووبطة ىوباي كطوباووبةءرِوتذ  ةةوو
و ذشا ا طىوسرتمطوضطقطوو زاي.

ونةخى اااااااى بةبة اااااااخةو نوونى دةماااااااا  -7
(Syringomyelia)و

(واةؤىووSyringobulbiaكاتآو طاؤشةذطكطوة  و)و
ثذشاروو و تِوس اآلِو ذشا طكا طوبطموشةذ ء زطوو بذ ةت:ووو
 ةةةةطزا طوهطسةةةةتو ةةةةطوو مِوضةةةةاةو اوثءكا ةةةةطة ىوكزةةةةارِووووو

ئةةاك يوكةةاتطوَفةة اوَةة  ىوووو ةةطيكزِطاوئةةاك يىوجءز ةةطكاراووو
(ِوCTهط اسةةطو راواذ ةةووبةةءةراوسطيسةةءيل   روتذشةة طو)ووو

يل   ةةاةيل   طوويلكطثةةطت ويل   ةةطو اتطة ةزطكةةطو ةةطوويةسةةتوووو
وبء   وثذشاروب  ت.

 بارى زةبرى )بردنى( طةرما-8
 طاؤشةةةةطكطوسةةةةطيوئذ شةةةةطىوو بذ ةةةةتاوسطيسةةةةءيل   راووووو
شةةةةطكطتوبةةةةء طوجطسةةةةتطاوثاشةةةةاروَطشةةةة طةو ةةةةطوهةةةةؤووووووو

وِطِوبءي  طة .اؤضءراِوةيلز 
 (Aortic Regurgitationنةخى ى )-9

 ةةطوسةةطي تاو ويل   ةةطو طاؤشةةطكطوسةة اآلىو ةةطبذ توزةةارووووو
 طاؤشةةةطكطوهطسةةةتوبط ذ ةةة   طو ااؤشةةةطووألوو كةةةاتوزةةةارووو
هط اسةةطوتء ةة ى.وهةةطية هاو طاؤشةةطكطوهطسةةتوبطشةةطكطتطو
جطسةتطوو كةاتاوبةآوهذ ة ىاوئةاك يىوسةِ اوسةِ طوكةةء آاوووووووو

وسطيسءيل   رِوبءي  طة .
 Respiratoryارى   تيَتاااى اةناةاااة )بااا-10

Alkalosis)و
 طموباي و ويل   طوَ  ىوثط طوَطةي ىوو ستوهةطبذ تاوو
هةةةطية هاوسةةة لبء طو ذ ء كةةةاراوسطيسةةةءيل   رِوبءي  ةةةطة اووووو

ووَ طيل ةكآِوس اآلكا طوهط اسطو ر.
 بةرزة ثةةتانى خويَن-11

كةيكةةةاتو طاؤشةةةطكطوسةةة اآلىو ذةةةطاوسةةة اآلىوبةةةطيكىوووو
ذ شةةةطزطاوسةةةطيَذ خواةةةء يوراوَةةةطيمووثطسةةةتا طواةةةءز  وسطيئ

وبءة طوو مِوضاةاوبآوهذ  ىوزاسء  طكا طوجطستط.
 Ventricularبااارى ةااخىلة كو ااآى د  )  -12

Tachycardia)و
 طاؤشةةةطكطوهطسةةةتوبط ذ ةةة   طووألِوثط طثةةةط وو كةةةاتاو

وسطيَذ خواء يوراوهط اسطسء يىاو طوهؤوواؤضءر.
 Aorticباااارى  ةةاااخنوونةوةى  ااااخويَةنةر )-13

Stenosis) 
 طسةةةةةةطي تاو و طاؤشةةةةةةطكطوهةةةةةةذ وسةةةةةة اآلزطكطو ذةةةةةةطاو
سةةة اآلكا طوئةةةطموبةةةاي وشةةةطكطتطوجطسةةةتطزطاويل  ةةة وك يوووووو
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هطَ  طيل  ةةةةةةةةةة راوهط اسةةةةةةةةةةطوو
سةةء يىاوسةةطيَذ خواةةء يوراووو
بءي  ةةةةةةةةةطة ةو ةةةةةةةةةطوهةةةةةةةةةؤوو

واؤضءر.
نةخى ااااى ةاااارة -14

 Multipleوةرةمى مىخى )

Myeloma) 
 ةةةطمو طاؤشةةةذطو واةةةءز  و
اطسةةةةةةةتوو بذ تةةةةةةةةطة وكةةةةةةةةطوو

بطسطيئذ شةةةةطزطاوسةةةةطيوسةةةةءيل   راووووئط ازطكةةةةطىوهطسةةةةتو
وسطيَذ خواء يوراواطة َ ءبءةراوحؤ اوثاشاروبءي  طة .

 (Strokeبارى ةةكتةى دةماخى )-15
باي كةةةطوبطسةةةطيوئذ شةةةطوو سةةةتوثةةةآوو كةةةاتاوسةةةطيَذ خوووو
اةةةةةء يوراواةةةةةطة َ ءبءةراوةيلبةةةةةءةراوتذ  ةةةةةةء طو)َفةةةةةتاووووو

وبريك و طة اوجءآل  راوبذِه(.
زء ستطوبةطةوشةءز ِطىوووس اآلِو ذشا طكا طوئطموباي وثط

وزذ ش وكطوةز     ايىويلةو و توتذاز  .
سةةة اآلِو ذشةةةا طىووىوكةةةطويل   ةةةطويلةبةةة  توئطزا ةةةطر:ووو
هطسةةةتوبطسةةة لبءراوَةةةءآوكي ةةة وو  ةةةطة اوتذ  ةةةةء طكا طوووووو
زذ كةةةةة وراوهطسةةةةةتوبةةةةةطئاك يوكةةةةةاتطواةةةةةؤي موقةةةةةءتوو راوووو

جءز ةةطكاراوتذ  ةةء طويلةزشة وبةطثآاوشةطلوبةءراوئةاك يىووووووو
 طزا طوبذر اوسطيسءيل   راووةبذِهوىاواذ ةووبةءةراو ةطوووو
هةةةؤوواؤضةةةءةراوبةةةؤوهةةةاتِطوبةةةآاوبةةةآوهذ ةةة ىوزةةةط والىوووووو

وجطستطاوبآوهذ  ىوزط وثطلاوئذف ذجطوزط والىوجطستط.
نةخى اااااى ةرةباااااوونى خر كاااااةى ةاااااور  -16

(Polycythaemia Vera) 
 ةةطمو طاؤشةةذطو ويل   ةةطو طاؤشةةطكطوهةةذ وسةة اآلزطكطوووو

رويل   ةةطوسةةطيىوئذ شةةطىوهةةطبذ تاواةةطة َ ءبءةراووو ةةطبذ توزةةاو
سطيَذ خواء يوراوسطيسءيل   راو طزاوضءراوكطموبء ةطة ىوو
ةيوبذِةةةطِوكةةةةايويل ثةةةةطيلز .و ةةةطموبةةةةاي و و زةةةةاي ىوا ةكةةةةطووو
سءي كا طو اةواءز  وب  ت  و طوئاسازطو)اطستوبء طة ىو

واءز  (.
 (Addisonنةخى ى بةديس )-17

 ةةطموبةةايىو طاؤشةةذطو ووو
  ة وبةةةةة لآو طيز  ةةةةةطىوزذةةةةةو

و  طواءآىوسةؤوزؤموبة  ووو
و بذ ةةةةةةةةةةتوبةةةةةةةةةةؤوو ي ة ىوو
جطسةةةةةتطةوبطثذ ةةةةةةطة  طة وو
ب لآو  ةةةةةةةةةةةةةطواةةةةةةةةةةةةةءآىوو
ثؤتاسةةةةةةذؤموبةةةةةةؤوو ي ة ىو
جطسةةةةةةتطوكةةةةةةطموو كةةةةةةاتاووو
ئةةط ازطوئطزةةطووئةةاةز  طوو
كةيىوجطسةةةةتطوو ضةةةةذ تطوو ي ة او ةةةةطووةشةةةة وو كةةةةاتِوووو
ثطسةةتا طواةةءز  وو و بةةطكز ت.و طاؤشةةطكطوكةةطوسةةطيىوَذ ةةخوووو

 ةةةة ز  ذاروسطيسءيل    ذشةةةةطوو اةةةةء تِوو بءيز تةةةةطة اوهط
وو بذ ت.
 بارى ثيَش ةةرة اى ةورِى مانطانة )بآ نويَذى(-18

كطسةةطكطوسةة لبء طوو سةةتِوقاضةةطوو بذ ةةتاوسةةطيوسةةءيلوو
واء يوراوبءي  طة .

 كىنيشانةى  ةمةنى بآ بوميَدى-19
كاتذ ةةة وئاب  تطكةةةطوسةةةءيلىوزا  ا ةةةطىو ازذ ِذ ةةةتاوسةةةطيوو

ذ خواةء يوراووئذ شطوو ستوثآوو كاتو ى طاوهطية هاوسطيَ
وَءآوكي  وو  طة اوثاشاروبءي  طة .

 بارى خويَن بةربونى طةدةو رِخيىلَةكا -20
 طاؤشةةةةةةةطكطوبةةةةةةةآوهذ ةةةةةةة وو بذ ةةةةةةةتِوشةةةةةةةطكطتاوك يووو

وهطَ   َطيلز تاوئاي  وك و طة اوثاشاروبءي  طة ى.
 دابةزيةى  ةكرى خويَن-21

 ةةةطةو طاؤشةةةا طو ويلةو و توكةةةطو طاؤشةةةطوشةةةطك  زاروو
)ئذِرؤ ه(وب  وة يو َ روزةاروبةؤووووهطزطِوكاتذ  وهؤيزؤ ط

زاة زطكةةةةطواؤي كذةةةةاروة ي ةةةةطَ تءة وزةةةةاروهطَ رةةةةءيل  ذ  طو
كةيىو ةةةط اةكاةوئةةةط اموو و ر.و طاؤشةةةطكطوسطيئذ شةةةطىووو
و بذ ةةةتاوبةةةآوهذ ةةة ىاووألوتذ  ةةةطألوهةةةات اويلشةةةا طة اوئةةةاي  وو
ك و ةةةطة اوو سةةةتو ةةةطيكز اواذ ةةة  و ذ ةةة   طووألاوسةةةطيَذ خووووووو

واء يوراوحؤلوبءةراوبءي  طة .
 كةم كارى طالندى مةة وىر ة:-22

ئةةةطمو طاؤشةةةذطوبطشةةةذ ِطزطوو سةةةتوثةةةآوو كةةةاتوبةةةطبآو
هذ ةةة ىاو ةةةطووقءيسةةةطاو ةةةطزا طوئةةةاي  وك و ةةةطة اوةشةةة وووو
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بءة طوثذ رتاوب  بء طوقءيسةطوجطسةتطاوَ بتةطوَ لبةء طووووو
وو   اوسطيَذ خوبءراوهط اسطسء يىاواءي    طوجطستط.

 لةكاركةو ةى طورضيةةكانى دريَذخايا -23
تاو ويل   ةةةةةطو طاؤشةةةةةطكطوهةةةةةذ وسةةةةة اآلزطكطو طسةةةةةطي 

 ةةطبذ تاوثاشةةاروشةةطةوزذ ك و ةةطوكةيوو سةةتوثةةآوو كةةاتوووووو
وبطهؤىوكةيىوزءيزاىواءز  اوسطيئذ شطاوسطيسءيل   ر.

 بي ةيجى مةداآل -24
 ةةطوجةةؤي ىو طاؤشةةطكطوئذف ذجةةطو ةةطبذ توسةة اآلكا طووووووو
ة  و طاؤشطوئط ف ؤ   وو بذ ةتوة  وسةطيوئذ شةطىوبةطهذ  اووووو

كىاوسطيسةةةءيل   رو طَةةةطألوَ  بةةةء طوو ةةةطووقءيسةةةطاوَةةة لةو
وزاسء  طكا طوزو.

 Idiopathicنةخى ى كةمى ثةرةكانى خاويَن ) -25

Thrombocytopenia Purpura) 
 طاؤشةةذطكطوبةةطيبء طواءز ِةةطاو ةةطاؤووسةةطيوئذ شةةطىو
و بذ ةةةتاوسةةةطيَذ خواةةةء يوراوحةةةؤلوبةةةءروبةةةطهؤىوبةةةطيبء طووو

واءز  و ط اةوزذ ش   .
 (Perniciousكةم خويَةى جىرى خراث )-26

يل   ةةةةطو طاؤشةةةةطكطوئةةةةاك يىووَ ةةةةطوهةةةةطبذ تاوسةةةةطيَذ خووو
اء يوراوتذ  ةءة طوبذةِهاو ةطيكزِطوجطسةتطاوتذ  ةةءة طووووو
و يةراوشةةةتوبريضةةةء طة او ةةةطزا طوهطسةةةتوبةةةؤو ةةةطيكزِطوووووو

وو ةيةبطي.
 (Sideroblasticكةم خويَةى جىرى )-27

 ةةطموجةةؤي و و طاؤشةةطكطوهطسةةتوبط ذ ةة   طووألوو كةةاتاو
ء طوبذةِهاوهطسةتوبطسة لبءةرو ةطوووووسطيَذ خواةء يوراوتذ  ةةوو

وثط طكا طوو ستِوقاض  .
 كةم خويَةى جىرى كةم باةن-28

 طاؤشةةةطكطوهط اسةةةطوسةةةء يىو  وو يو كةةةطةز توكةةةاتطوووو
وهطَ رءيل رو طَطألوهطستوبط ذ    طووأل.

نةخى اااااااااااااى ثةكخاااااااااااااةو ةى د  -29
(Cardiomyopathy) 

 ةةطاؤووسةةطيَذ خواةةء يو طوو بذ ةةتاوهطسةةتوبط ذ ةة   طو
وسطوسء يىاوبءي  طة .وألاوهط ا
 (Kala- azarنةخى ى كاال بازار )-30

 طاؤشةةطكطوهطسةةتوبطشةةطكطتوبةةءةروو كةةاتاوهطسةةتووووو

وبطسطيزااوسطيئذ شطاوسطيَذ خواء يوراوئاي  وك و طة .
 (Trenchنةخى ى  اى )-31

 ةةطوسةةطي تاو و طاؤشةةطكطوهطسةةتوبطزا ةة ةز تطوو كةةاتاو
سةطيَذ خووسطيئذ شطاوئةاك يىوبةطهذ  و ةطوثشةتِو ءالقة  اوتةااووووووو

واء يور.
ونةخى ااااى وةرةمااااة ريشااااالة دةمارييااااةكا   -32

(Neurofibromatosis)و
 ةةطمو طاؤشةةذطو وثذ رةةتوضةةط   هاو ةةءىوتذةةاوويةسةةتووووووو
و بذ ةةةةةتاوهةةةةةطية هاو ةةةةةطوو زةةةةةاي وسةةةةةِءيزطكا   ِويل َةةةةةطووو
و زاي كا ةةة  ِوو زةةةاي وَةةةطةي كا طوزذ شةةة   .و طاؤشةةةطكطو
سةةةطيَذ خىو  وثطزةةة  وو بذ ةةةتاو ةةةطيكزِطوجطسةةةتطاو ةةةطزا طوووو

وبذر ِوكءز  وبءةر.
 نةخى ى كةم كارى وة ة لة نيَردا-33

 طاؤشةةةةةةطكطوثةةةةةةاووتطزةةةةةةط طوهةةةةةةطيك كايىوهطسةةةةةةتوو
بطشطكطتوبءةروو كاتاوهطسةتوبطَةطيزازطِوسةءيبء طة اوووو

واء يور.وئاي  وك و طة اوسطيَذ خو
نةخى ااااااااى كرمااااااااى بةنخة ااااااااتوما  -34

(Ankylostomiasis) 
 او ذ ةة  و و طاؤشةةطكطوئةةط  ؤكا طِوقاضةةطكا طوئطثةةط ذ 

هطسةةةتوبط ذ ةةة   طووألِوثط طثةةةط و  وثطزةةة  وو بذ ةةةتو طَةةةطألووو
وسطيَذ خواء يور.

 (Giardiasisنةخى ى مشةخىرى جارديا )-35
 ةةةطاؤووهطسةةةتوبطزا ةةة ةبءروو كةةةاتاوسةةةطيوئذ شةةةطاووووو
سطيَذ خواء يوراوثآو طكةطةتِطو طاؤشةطكطوبةؤواةء يو طووووو

وشريِوشري زط ط.
 (Dracuncliasisنةخى ى )-36

طسةةطيو ءالقةةطكارِوقاضةةطكاروثطزةة  وووو ةةطموبةةاي و وبةة ز و وو
و بذ ةةتاوهط ةةة ز  وجةةايو طاؤشةةةطكطواءي  ةة  طوثذ رةةةتطو  وووو
ثطز  وو بذ تاووألوتذ  طألوهات اويلشةا طة اوهط اسطسةء يىاووو

وس وضءراوسطيَذ خواء يور.
 (Lassaنةخى ى  اى الةا )-37

 طاؤشةةطكطو ةةطويكةتازةةطكطوكةيىوو بذ ةةتاويل   ةةطوَةةءآوو
َووو ذ خواةةء يوراو ذشةةا طكا طووكي ةة وو  ةةطة ىوهةةطبذ تاوسةةطي

واءز  وبطيبءر.
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 ثيَشةكى
رؤنىىىؤمالَىىىان ؤمنىىىاَمرؤنىىىؤمطرنطىىى  رن اَم ىىى ن  ن ممم
بةرهةَؤمشىةمَةنرةاانة مبةاانةىةاؤمنىةم ىةرَراَوم ىة مممممم
ةمنا طىىىىىىانةةماىىىىىىةماةشىىىىىىوهة لناَم ةرَىىىىىىة م   رَمنىىىىىى

شىىىىارماانة مممنىىىىةنمشىىىىونن انةمىنىىىىاا مبةرهىىىىةَؤمشىىىىةةمم
رؤذلنىةناَم ماىةَمبىةرؤنؤمالَىان ؤ مطىونتةم ماولن ننىى مممممم
 ىىة مبةرهةَىىةمهىىةن  ةنن مبىىلمَا منىىةاؤمىؤرمبىى م ىىة مةمممم
 لِرلنتارنرىىةاؤم ىىة الةماىى لرمبةنىىةرمرؤنةاىىة لمبرنىى ممم
بةآلنمشةم ة ةرمنةا نن مبةاةرم ماةرماىة مبىةرؤَ م مممم

ة مم ة ةرةما لرمبىو نؤمنىةمَا منىةاؤممممبةشةةممبرن رن 
اةَىى لمطىىا مِر لَم ما ننىى ممطىىونتةم ميم اشىىت لنةمشىىةم
 ة ىىةرمنةا نن ىىةمبةر اىىةرم ممنىىامشىىونن ؤمنىىار م ممنىىةممممممم
َا منةاؤماةَ لما شررةاةةمبةرى مبرن ة م ماىانومبىلةممم

مارنت مطرن ومنة لنةشةمبةزِرارن م
اىىىىامنىىىىةرمااةم ىىىىة ااانؤمنىىىىة مةمرلبىىىى    منىىىىةمممممم

ةمالَانىى لماىىةنةامنةرطىىا مةمرؤنىىؤمالَىىان ؤماىىور م لر
 ىىة مرؤنىىةبو ماىىةمنىىةم ننةااىىةاانؤماور نىى ان لمبةرهىىةنممممممم
 مهرن  ل م ما لنةمنا مهرزم مماةمب ن ؤمبو منىةم رنتى ؤممم
َىةِرمنىامبىزَ م لاىةمَةشىتةاةمبىلمبةرهىةَةرن انؤماىىةرم مممممممم

بةاار نن ممنة منةر مَة لمهةرمرؤنؤمهرزممبو ماِ نىارلَمم
شىىةااَمبة ةِرماةاانىى لم منىىوِرلنة مممم منىىانتِ ةممرؤنؤ ؤ

مبلمر ؤش  ؤمرؤنةاانراَم
 رطةنىىاىةمرؤنىىؤمطرنطىى  رن اَمنىىة م آلاانىىةةماىىةمنىىةم
َرنىىىىىىرممنانىىىىىى ل َمبة ر نىىىىىى ت  نؤم ميمهر  نىىىىىى اَوم
َرتىى ومالرهىىةآلاؤمنزنتىىة ممطىىومبىىلم آلاىىانؤم انىىراومممم
 ىىىىىةر نةاوم ىىىىىىة ر  اومبىىىىىىو مبةنىىىىىىةارن منىىىىىىةمبةرهةَىىىىىىةمم

منةرمارةاانؤمشةم
  مَىىىىؤمنرةانةىىىى لومنىىىىةمنىىىىةرمااةممممنىىىىةمشىىىىةِرةم م

طىى ةاانؤمنىىة مةمرلبىىور   لم ة ر ىىةاانؤماىىلرليم ىىِ مممم
بىىىو َمنىىىةماىىىةرممبىىىةبِ ننتؤم رنت ىىىارمىؤر مبةاانةىىىةاؤمنىىىةمممم
 ةَىىىةرنتاوم ونىىى لنراومنروىنةنىىى م منةبىىىةرمارنت ىىىو َومم
قةن ىىىىةبان يؤمرنن ىىىىة باَمبىىىىةهلةمبىىىىار  ؤاؤمنىىىىاَ ااؤمممم

 مرماانة لمشةِرم مم ةنمبار  ؤاةمهانؤمىؤرمنةماوننرن ة
نىىىةمبىىىولرةمىلنتىىى ةمشىىىةمَةنرةاان لمبىىىلمنرنتلن ر ىىىة م مممممم
 ؤىن ىىىة مةمباشىىى ن مرنن ىىىةمبىىىلمبةرهىىىةَةرن انؤمرؤنىىىؤممممم
طرنطىىىىى  رن اَمبىىىىىةبِ ننتؤمىؤرمنىىىىىةماىىىىىةرممبةرنن ةنىىىىىةاؤممممم
 رطةناىة ماةم ماولن نن م ة مرؤنةم ميمنةرطىا منةيمم
بىىىةااربرن  نن م ميمطىىىة رةمشىىىةمنىىىةمنرىىىااؤماىىىةرمماىىىةممم

رن اةمىؤرومرىى ل لَمهةنىىةمبىىلمهىىةن   ا ؤ مم رنونتىى ؤمبىىةن
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ن ىةمنىة مةمَةنى مرؤم ولن  ة مشىؤمىؤراى م مبرنت ىةممممممم
نة مةماةمنااولن نن مهةن   ا ؤماةرممبىلمَا منىةاؤمىؤرممم
َتىىل ةرمبت ننىى مبىى ماىى لرمبىىو نؤم ة ىىةرمنىىةم ة ر ىىةمممم
نىىىار ا ل ماان لماىىىةم  ىىىةةم ىىىةرَاةمنىىىةذنن منىىىؤ م منةمم

م لنةن نن م
%منىةمبةرهىةَؤممم60ان لمنىةممنةم آلاؤمَرتى ومهر  نى مم

ناآلنةناَمنةمشةم ما ننى مبةاىةرم ماةرماىة مىؤربىةةممممم
 ما نن مبةرؤنؤمالَان ؤممبةآلنمنةم آلاىةم ة ر  رةاانى لممم
 ر نىى ت  نؤمرؤنىىؤمالَىىان ؤمبةِرننرمنىىةاؤمىؤرماةَىىة ممممم
طىىىونتةماولنانىىىاَمهةنىىىةماىىىةمبِ ننتىىىؤمىؤرمنىىىةمبةرهىىىةَؤممممم

ا ل ماان لماةرمةمناآلنةناَمهىةن   َمنىةم ة ر ىةمنىار مممم
بىىلمَا منىىةاؤمىؤرمبىى م ىىة مةم لِرلنتارنىىةاؤم ىىة الةمممممم
بةنةر لمبرن  من ةمنة مةماىةممَىار  ن بمبىةاار نن  نن مممم
نىىىىىىىةمنرىىىىىىىااؤمرؤنىىىىىىىؤمالَىىىىىىىان ؤمبىىىىىىىلمطرنطىىىىىىى  رن اَومم

منورا  نة مةمهرن  نن مالرليم
مب ةَاةم رطةناىةمرؤنؤمالَان ؤ

نةاىىةنالمرب  نىىؤمىؤراىى ن مبةشىىؤم ىىة مَا  لنىىةةماىىةممم
بة ا نطة ممنة مبةرهةَىةةماىةمرؤنةاىةةم نمممممطة رةمنني

 ر نىىىى  ما نن المقىىىىة اامبرنىىىى منىىىىاماىىىىةرممبىىىىلم ىىىىة مةممم
ب ولن ننىىى م ىىىة مرؤنىىىةةماىىىةمبةرهىىىةنم نن  ننىىى مرؤنرنتىىىؤممممم
اىىانبمبرنىى مبةرل منىىةيماىىةمرننىىرمةمطىىة رةمنىىة م ونىىةمممم

%م99رؤنةمباشانةةماةمنةماار ةاان لم ر ن  ما نن منىةمم
%ماىىةَ م وم1ااَمنىىةمىنىىاا م ومرننىىرمةمَىىا ممناطىىة رنرة

%مبلنىةمرؤنىؤمالَىان ؤمممم0,5ىؤرنارم ىة مرننرمنىةم م ااىةمممم
مطايمبة اا ن مَا  منةاؤمارمرا ةم مذَرن رنن م

   منالماوشىىى  ؤمهىىىةَو م ىىىة مَرت ؤبانىىىةةماىىىةمنىىىةمم
قىىىة اامنىىىاَماةرماىىىة لَماىىىةم ماىىى نن مبىىىةرؤَ منة ىىىة مممممم
منةهرنط  ؤمطاراؤمهةَو م ة م ةنز انةةمارنران لَممم

اَىىىىىى لنؤم ىىىىىىةنم   مهىىىىىىةن ا ممنىىىىىىةرماررانةممبة ة 
طىىا مِر لَمناا ننىى ماىىةمرؤنىىؤمبةرهىىةَةرن  ل منا منىى ننتؤمم
 و ىىا مبرنىى مبىىلمنةشىىو اومىنىىا بو نؤم ىىة مذَىىارممىؤرممم
اةَىىىةمنىىىة مَرت ؤبانىىىةةماىىىةمَا نةاىىىة ممارنرىىى لمبىىىةهلةممم
اولنانىىىىاَمبىىىىلمبةرهةن تىىىى ؤم  ىىىىةةم ىىىىةرَاةمبىىىىةرى منىىىىامممم

متةو نة مم ةنط و نةاةمنا مرؤنةاة ممبةهلةم ر
 ةنمذَارمماةَةمنىة مَرت ؤبانىةةمَا نةاىة مماولنىاةممممم
 ة مناَمنررىةماىةمب ىولن م لِرلنتارنرىةاؤما ل ىؤم ىة الممممممم

مبتةَمنةمرؤنةاة لماةمهةن ؤم  مبت نن م
اىىىلم ة ىىىةرم رنىىىابنيومنةنىىىةن نيماىىىارنرنتؤمارمرىىىا ةممم
اانةةتمبةرؤَمر ب لت ماولناةمَانىة مةمرؤنىؤمالَىان ؤمممم

ا م مبرنىى  مب ىى ممنىىةماىىةرممنىىامنىىةمبىى ماىى لرمبىىو َمىؤرمىنىى
مقة اغةاةشؤماةمنرنؤم ر ن ت ل مم

 
 ريَطةكانى ثيشةسازى رؤنى خؤمالَى

م ةَرشم   منلرمم-بةرنن ةةماوآلن َ-1
مبةرنن ةةم ةن  ؤماةماوآلن نؤماةرمنة-أ
بةرنن ةةماوآلن نؤمقة ااالمقة اغرن ماةمرننرمةم-ب

مممطة رةمارنر لمبةرىا ل ماة مومقة اغؤمشلرل 
مرنن ةاانؤم ذممطةق-2
رنن ةةم اَا ما  نؤمرؤنىؤمالَىان ؤمبةاوآلنى نؤمممم-1
ماةرم

 ىىةنمرنن ةنىىةماىىلن ن مرنن ةنىىةماىىةمبىىةاارهرن  ل ممنىىةمممممم
م ننةاتومَان ةاان لمبةنمنلرمال

مشة
م

مَانة مةمااماِ ؤاةمرؤنةااَمنةر ماة َمممممممممممممما شت  َ
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مممم
مشةماةمرننرمةما شؤمبةرىممارنر لمممممممممممممقة اا

م
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مهةن   ا ؤمرؤنؤمالَان ؤ-8

 ثشكنينى كةرةو كيَشانى
رمم من ارن  ننىىى منةنىىىةرم   مب  ىىىر ة مارنطىىىؤومماىىىة

  ىىىةةمطىىىااؤوم ىىىااوماىىىةَرزة منةاىىىةَراَم ةنومنىىى ةمممممم
بةهةَو مالرلارنتة منةمم   مَرىاَمهلاىةةم ة منىةماىةممممم
رؤنىىىىؤمالَىىىىان ؤمبىىىىا مبةرهىىىىةَؤماىىىىةرمةمباشىىىىةممبىىىىلممممم
ااقرت  نىىة مةم  ىىةةمباشىىؤماىىةرمم ىىةنمااقرت  نة لنىىىةمممممم

م ما نن ال
مشرنومةم ط ؤماةرم مرمن ؤ-1

 مبرنىىى مَىىىا  ممنرطىىى و ممبر  ل ماىىىانؤمارنىىى لممممماىىىةرم
نىىىىةبرن مرمن رطىىىىؤمن  شىىىى ؤمبرنىىىى  مبىىىىو نؤمَىىىىىا  ممممممم
نرطىىى و مااَمنىىىىةماىىىىةرم لمبةن  ةنةاىىىةم ىىىىةنِ م ةم ىىىىااوممم
اىىىىىىىىةَرزةمنىىىىىىىىةا ل ممنةبةرهةَةرن انرىىىىىىىى لوم منىىىىىىىى ا ممم
 من ت  نؤممنة لنةشةم ىة مَىا  ممنرطى ولنةمنةرطىا مممممم
مبىى مبىىلم رتىىةو نؤماةرماىىةممرمن ىىؤمنان  شىى ؤماىىةرممممممم

نىىىىىىة مم مطىىىىىىرن ماىىىىىىةمهلاىىىىىىةةمممم
نةشىىىىىىىىىىو اةمهرن ىىىىىىىىىى نن منىىىىىىىىىىةمم
َرت ؤبىىىةااَمبرنىىى  مبىىىو نؤم ىىىةنمممم
َرت ؤبانىىةم مب ىىةمهىىلةم ىىلِرن ؤمممم
اىىىىىاَؤوم ىىىىىلِرن ؤمرمن ىىىىىؤم ىىىىىة م
رؤنىىةةماىىةمنىىة ماةرمنىىةم ر نىى ممم
 ما ننىىىىى مم ىىىىىة ماةرمنىىىىىةةماىىىىىةمم
رمن ىىؤماان ىىةمنىىامبىى مرمن ىىةم ىىة ممممم
 م ةنىىىىىةنرن ماىىىىىةم ىىىىىة ماةرمنىىىىىةمم
َا منىىىةيمارطىىىتؤمرؤذمنرنرىىى ل م مم

اتاَمبو ممبةرل منةيماىةاارةمم ل
ا  ؤاىىىىىىىىىىىىةمنىىىىىىىىىىىىةرمَىىىىىىىىىىىىا  مممم
رمن ىىى لرماانؤ منااىىىارةما  ؤاىىىةم

نىىىىىةرمهرن ىىىىى نن منىىىىىةم رنتةااو ماىىىىىانؤمم ىىىىىةنم نار منىىىىىةم
بةاانةةاؤمنىةماىةرمةمَان ىا لم مر ماىة نن  ماىةم مبرنى ممممممم

مC مAبىىةهلةمشىىرةو نة مةمرمن ىىؤماىىارؤانيوم ر ىىاَنيمممم
ررىىومنة ىىة م ىىلِرلنؤماىىاَؤماةرماىىةماىىةمبىىلَومبةرلَىىةةم ممم

 م  ننىى مهىىةر مهام ىىةنم لِرلنتارنرانىىةم مطىىرن مبىىلم ىىة ممممم
رؤنىىةةمنىىة ماةرمنىىةم ر نىى م ما ننىى م ىىةنم لِرلنتارنرىىةمم
ا ل انةم مب ةمهلةم ة مةماةمَىا مةمَانىة مةمرؤنةاىةمممم

ماورتمبةرن ة مممKeeping qualityب مارنت و َم
ماانومبلةماةرم-2

 ىىىىىة ماةرمنىىىىىةةممىىىىىةنةمنىىىىىةمااَرىىىىى لمهةنىىىىىةمرؤنىىىىىؤم
ؤم ىىة ممةنةىىةةمارنىى لم مبرنىى ممبةاوآلنىى نؤمممالَان رةاةشىى

اةرماةماامرل منةيمرى ارَىاَم مبرنى منىة م ا نن انىةةماىةمممممم
نة ىىة مهىىةن مؤم ىىا  لم مطىى ةم مرم مممرل مةماارن ىىةرةممم
اوآلن َومبو َمبةهةن ممنةنةرمرى اربو  ىاَمنىة مَىا  ممممم
نرط و لنةةماىةمبةر  نى منىةماىاَؤمنىاال منىةماىةرم لمممممممم

مبةن ل ممبةال
م ة م ا نن انةةماةماانومبلمناال م ماةَمنلرةم-أ
مرل مةماةن رؤم ة م ا نن انةمنةماةرماة ل-ب
مرل مةما شرؤماةرماة-3

بةرىبو نىىىىىىىىة مةما شىىىىىىىىرؤمنةاىىىىىىىىةرم لمنارَىىىىىىىىةاؤمم
شىىىىىىرةو نة مةم ىىىىىىا ةمطىىىىىىة رةمم
 م لتوم ر نىىىىى مبىىىىىو نؤم ىىىىىىة ممم
بةرهةَانىىىىةةماىىىىةم انىىىىان َمبىىىىلمممم

نىىىىىىىىىىىىىةممOxidationم- لاتىىىىىىىىىىىىىاَ
 ةل منىىىىىىىةاؤم ا نىىىىىىى لم ميمنىىىىىىىةمم

ة رنةاةماوننىىىىى ل ماىىىىىةم ةَىىىىىةممطىىىىى
 مبرنىىى مبىىىةهلةماىىىةنمبو نىىىىة مةمممم
اىىىىىىىىىىىىىلِرل  ةمبةرهةَةاىىىىىىىىىىىىىةم ذم

مبةارنت و َم
اةَآلن نؤمرننىرمةمنىة ةممم-4

هرن ىى نن منىىةم رنتةااو ماىىانؤماىىةرمم
بةاانةىىىىىىةاؤمطىىىىىىة رةمبىىىىىىةىلنر ؤم
رننىرمةمطىة رةماىارا  َم انىىان مممم
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 مبرنىى مبىىلمبىىِ ةم ىىة مرؤنىىةةماىىةمطىىا مِر لَم ما ننىى ماىىةمم
ماةرماةممبان لا م

مش ت  نة مةماةرم-2
بىىىلمبةرهىىىةَةرن انؤمبِ ننتىىىؤماىىىةنمنىىىةمرؤَماىىىةمبةشىىىؤممم

بتىىىات م ىىىةنماىىىارممنىىىةماىىىور م لرةممممنىىىاآلنةةمارنزلنرنىىى مم
الَان لماامَا منةيمنةَة بةرمنىةمَاآلنى لم ماى لممبىلم ىةنمممممم
َةبةنىى ةمَة ىىةن ؤمَىىبمبىىةاار مهرن  لماىىةم ل لشىى لبو مم

قةن ن  م ماولن نن مَة ىةن ؤم ةنىةَ رلَرشممم-بةاةنةاة
بىىىىةااربرن  نن ممبىىىىىو نؤم ا نن ىىىىىةاانؤمَىىىىىبم ىىىىى ن  ن مم

رؤَوم ىىلِرلنؤممراا ىىةرَمبىىلمنارَةارىى لنؤماىى لرمبىىو نؤممم
رمن ىىىىؤمبىىىىةهلةمارنتىىىىةن ةو نؤم ا نن ىىىىةاانؤمَىىىىبماىىىىةمممم
رمن  لرَمبةرؤنةاة ممم  لةم ىة مةمَة ةن ةاىةماىةرمةمممم
ارن ما نن م ما نن ىةمنىةرم ىِ ةم ىا  ةمرلنى ة الممنىةنممممممم
بىىىولرم لم لرومنىىىة توماارمبىىىامبىىىةاار نن  مباشىىى ن راَممممم
 ة منىىةماىىةماىىارمنةاااىىةمنىىةرماىىانومبىىلةمرؤنةاىىةمم لرومممممم

بىىىا منررىىىةمطىىىونتةمهرن ىىى نن منىىىةم ة اَىىىةاانؤمممماىىىةن وى
نىىىىىىواان َم منتىىىىىىرن مبةرؤنةاىىىىىىة مم ة ىىىىىىةرمنىىىىىىة  اَمممم
بةاارهرن ا مم مبرن مىؤرم ا ا لربنيماةمبةرهةَةاىةم ىربممم

منةبرن مبةبلنؤمنة تم
نىىةبولرةمر ل لنىىؤمباىر انرىى لمباشىى ن مَة ىىة ماىىةمممممم
بةاار نن  نن م ة لنةنةماىةمنىةم لآلنىةيم ر نى ت ل َماىةمممممم

ةن  اهرن   منامنىةم ةنىةَ رلَؤم ةنى ورمبةشىرنومةمممممذمنطمه
   مَة ىىة منىىةنا منةاىى لممَة ىىةن ؤمنىىا م مماةرماىىةةمممم
ارنىى ما نن وم ىىةرنم ما ننىى منىىامبةهىىةن مؤم ىىا ةم ىىةرنمنىىامم
بىىىةاارمبا م ىىىاَرن ةماانةىىىةاؤمارن لنىىىةمبىىىلمهةن  رنِ لنىىىة م ممم
ارنتىى لنؤماةرماىىةمنىىةمَىىا مةم ىىةرنما  نرىى لمبىىلم ىىة مةمممممم

اتىىانؤم لبىىة مبرنىى مبةنىىةرماةرماىىة لوممممم ةرَااىىةمبةنة
 ة مةمنةمذنن م منىةمنةنىوارن  م   مبةنومةشىؤم رنومنىةممممم
بةنىىىىىى ل َمبةَة ىىىىىىةن ؤمنىىىىىىام ىىىىىىة ىةمنىىىىىىا م ممبىىىىىىلممممم
نراا  نىىة مةمرؤنةاىىةمنىىةمبىىاقؤمَىىا  ممناطىىة رنرةااَمممم
 ة م ة ىمةماةرماةةمارن ما نن منابرن ماةرمةمارنتى ل مم

نىاا مبرنى ممممقىة لرمةمنىةمنى منىةاؤمقىة لرمةم ة ىماىةمىمممممم
طونتةمنةاااؤماوآلن لماىة م ر نى م مبرنى وم مِرذننى ممممم

 ة ةرمقة لرمةماةرماةمنة ممىناا مبرن ممنابرن مقىة لرمةمم
ماةرماةمىؤرماةنمبرن ماةم مبرن ةمهلةمنواان نؤم

بةهرنولشىىىؤماةرماىىىةم ىىىةرنم ما ننىىى ومارنتىىى م رنن ممممم
نة ىىة م ر ا  نىىؤماىىامشىى  مبرن ة مم ر تىىامبِ ننىى ماىىوننؤممممم

 نن ممرننىىىرمةماىىىوننؤمارنتىىى ل م ةنومنىىى ةمهةنىىىةمممممارنىىى ما
بةرننىىرمةماىىوننؤمنىىا ماةرماىىة م منة لنةشىىةماىىوننؤمهىىةرمممم
ارن ىىةا نن م ة ىىةرماةرماىىةمنىىةم ةنىىآلماىىوننؤمارنت لبرنىى مممممم

%م3بة رنؤم رنونت ممنة لنةشةماوننؤمارنت نن مبةرننرمةم
نةمارنطؤماةرماةمماةن تؤماوننؤمنةنمبولرم لم ة منىةماىةممم

نرطىىىى  ؤم  ؤار ىىىىااؤمنىىىىا ماةرماىىىىة ممم مبرنىىىى مبىىىىةهلةمم
نرابونىىىة مةمنىىىةمرؤنةاىىىةمنىىىةاااؤماوآلن نرىىى لمبىىىةهلةممممم
نرىىىا لىةمنرنىىىولَمطىىىِ ةماىىىوننؤومطىىىِ ةمرؤنةاىىىة من ىىىةممم
نىىىىة مةماىىىىةمنرن  ىىىىؤمناَرن رنىىىى منىىىىةمرمن ىىىىؤمرؤنةاىىىىة ل ممممممم
ر  ن مبرن ىىىىىىة مممهىىىىىىةر مهاماىىىىىىوننؤم مبرنىىىىىى مبىىىىىىةهلةمم
ىنىىىىا بو نؤمبىىىىِ ةم ىىىىة مَلراةنىىىىةة ماىىىىةمبةرهىىىىةَرنتؤمممممم

نةم رطةناىةمرؤنؤمالَان ر ل مطىونتةماىوننؤممممر ماررة
نىىةمنىىا م ىىا ةمَلراةاىىة لم مَرن رن ىىة م م مبرنىى مبىىةهلةمممممم
 رننرم لَمبةَا مةمَانىة مةمَلراةاىةمبى ماى لرمبىو َممممممم
نىىىةمىنانىىىةاانؤماىىىوننؤمبةرىبو نىىىة مةم  ىىىةةم ىىىةرَاةمممممم
اوآلنىىىى نؤم ىىىىا ةمنىىىىا ماةرماةنىىىىةماىىىىةم مبرن ىىىىةمهىىىىلةممممممم

ممم رننربو نة مةمَا مةماوآلن نؤماةر
م اآل ا ؤماةرم-3

  لةم ة مةماةرماىةمشىدم مبرن ىة م م  ىةةم ىةرَاةمممممم
نم م ان رنورننىىىىىىىىى مبةبىىىىىىىىىةاارهرن انؤم60-55 م ااىىىىىىىىىةم

قوَاشىىرن ماىىةماونىىةاانؤمرىى ل لَمبىى  مبىىلمرب  نىىؤم ىىة مممممممم
ا   انةةمنىةماةرماىة لَم ىةنمهىةن ا م م رنونتى منررىةممممممم

م ة ةرماةرماةمىؤرم ااوماةَرزمبرن م
ماوآلن نؤماةرم-4

ش ةم ان رنورل ماةم ما نن ة ممَة ة منام ة ىممماةرم
اانةةاةاة م م ةرنم ما نن ة ممنة ة مارنت لنؤمبىةر م لنمم
اىىامىؤرن ىىةةم ىىا ةمنىىا ماةرماىىةم نن ىىةم مرم م م ان ىىةاؤمممم
غىىىورم ةمنرنىىىولَمطىىىة رةومَىىىا  ممرمقىىىةمناطىىىة رنرةااَم
ناَرن رن  م  لم  ةةم ة م ةرَانةةماىةمرؤنةاىةم من ااى مممم
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نم لنىىةممبة طىى ؤمبىىلم ة اَىى لنؤمم125-115نىىةنرنولَم
 ىىةنمهىىةن ا ممبةشىىرنومنةاؤمرلنىى م مبرنىى م ىىةرنماىى  َمممم
نةنىىةراا ممىؤرمبىىةهرنزمبرنىى  ماىىام ىىة مرل منىىةةماىىةماىىةرمممم
شىىىدما ل ماىىىةمهةن  ةطىىىرن ومبرن ىىىةم مرم م مبىىىلم ىىىة مةممممم
ب ىىىىىىولننيم ا ىىىىىىا لرةم ىىىىىىة م لِرلنتارنرانىىىىىىةمبىىىىىىنيمنىىىىىىةممممم

منر لماةن  ةاةاانؤمرؤنةاةمنةمَا مةماوآلن 
بةبةر م لَؤم ةرنما  َومبةرىبو نة ةم  ةةم ةرَام

منم ةنم نار لنةم مر ماة َال125-115اام م ااةم
 لرلنؤمرمن ىؤم ارطىون تةمَىا  ممناطىة رنرةااَوممممم-أ

م مراة ا ؤمبةرمن رنتؤمالا منةمرمن ؤمرؤنةاةم
 ر ن ةو نؤمبلنرن ماةماانةةاةمبىةرؤَماىةمبىلَومممم-ب

مبةرلَةةماوآلن نةم
و نؤمذَارمنىىىىىىىىةاؤمىؤرمنىىىىىىىىةمب  ةىىىىىىىىةممم ر نىىىىىىىى ة-ج

ب ىىواةااَومبةرىبو نىىة مناَمنىىةم ىى ألمبةالَىىة مبةشىىرنومةم
ماة م

 ىىةنمنىى م نار منىىةممأ مب مجبم ىى ن  ن مبةن  ىىةَماىىةممم
رؤنةاىىةم ةنطىى لاةم  ىىةةم رن ةنطىىب ماىىةم مبرنىى م ىىةرنمممم

ما  َمبومن رن  نن م
منرط  ؤمَا  ممناطة رنرةااَ-5

 ىىىىىىاَرن ةمم  لةماىىىىىة ل بو نؤم رن ىىىىىةنر ؤمرؤنةاىىىىىةممم
ارنتىى لَومهةن  رن لنىىىة ممر مب ننىىى  مبىىىلم ىىىة مةمر نىىىةتمم
بىى رنن مبىىةَا  ممناطىىة رنرةااَمب رطىى مم مبرنىى ماىىااؤمممممم
اىىىىة ل مبىىىى رنن مبىىىىةنم  ؤنىىىىةنةمبىىىىلماىىىىة ل بو نؤم ميمممممم
 رنونت وم مراة ا ؤمرؤنةاةماةمبىةرمن رنتؤمر  َمبى ممم

مَا  ممنرط ومااَم
منراا  نة مةمرؤَوم اآل ا ؤ-6

 ىىة ممبة ولنىى  ة مةمبىىلمقىىا رنتؤمممرؤنةاىىةمنرا ما نن
 ةمم ىىة مةمنىىةذنن مرؤنةاىىة مم مَرن رن ىىةماىىةمَلراةاةنىىةمممم
 ىىىىىىىة نشم م ان رنورننىىىىىىىى مبة ىىىىىىىىةرَؤمبةبىىىىىىىىةاارهرن انؤمم
قوَاشىىرنتؤم ىىايماىىةمَلراةاىىةةم رىىا لم مِر لت ما   ىىة ممممم
َىىىا  ممناطىىىة رنرةاانؤمبةنىىىةرم مم مَرن رن ىىىة ممم ىىىة ممممم

مرؤنة م ما نن ةمنةرمرؤنةاةةم ةم
منا ماةنةاة مقا ؤمشوشة مما  نة-7

نم لم60-45رؤنةاىىةمبة ىىىةرَؤمنىىةم  ىىىةةم ىىىةرَاةممم
 ما نن ىىىىىةمنىىىىىا ماةنةاىىىىىة مماىىىىىةمنىىىىىا م مةم ل لشىىىىى ل مم
بةقةن ن  مباش مماةماةنةاةااَمااىممبى مم مشى ولن نن ممم
بت نن ةمنا مقا ؤمشوشىةةم ااىة م مبةَىةرنرن ماةنةاىة ممممم

ة ممبلمقا ةااَم ِ ا نن منةمرؤَومبلشانرةاؤماةنممبرن رن 
 ىة مةماىىةَ ن مهىىة لةمارنى لبرن  منة ىىة م لاتىى  ؤمبىىلممم

ماةنما  نة مةم لاتاَمبو نؤمرؤنةاةم
مهةن   ا ؤمرؤنؤمالَان ؤ-8

 اشىىىىت لنةماىىىىةماىىىىام  ىىىىةةم ىىىىةرَامبةرىبرن ىىىىة ممنىىىىة مم
 ة ر انىىىىةةمرؤنىىىىؤمارنىىىى لمهةن ىىىى م ةنن مارن لاىىىى م ىىىىة ممم
 لِرلنتارنرانىىىةةمارنىىى لمر   م لتماىىىةم مب ىىىةمهىىىلةمبىىىلممممم

رؤنةاىىىىةمبلنىىىىةم مبرنىىىى مرؤنىىىىؤمممRamcidityم-و نؤ ِرنةىىىى
الَان ؤمهةن  ةنن منىةماىةَ ن م  ىةةم ىةرَا ل م ةَىة مممممم
 ةنومن ممبةم ة مَا منةةماةم مَانة نن مرؤنةاةةمارنى لمم
هىىةن   ن ممهىىرَم رنونتىى منااىىاتمبىىلمهىىةن   ا ؤمرؤنىىؤممممممم
با م ر ن ت ل مبلمطةن مَان رن منىةذنن م  ىةةم ىةرَاةمممم

نتةم ىة م لِرلنتارنرانىةةمر  م لتمممنؤ م مم لن رنني مطو
نمنىىةمَىىا مةمشىىة ممم4نىىةمرؤنةاىىة لمنىىةم  ىىةةم ىىةرَاةمممم

َان  لمهةن ؤم ى مناا ننى مبلنىةمهىرَم رنونتى رن منررىةممممممم
بلمَةن م ما  نؤمهةن   ا ؤمرؤنةاةمنةم  ةةم ىةرَاةمم

ماولرمنؤ م م
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ثييش ئةويي مرؤة ييَتةةسش  يي ةءيي ثةَرمؤرةسيي ثش ئة ثمءيي ةةةة
سيينم زةَدةييررمرثرةرييشك ثرمرةرةةاءيي ثروردزةكةثممرةيي ةرةةة
س ء ثةَرمؤة ثمء ةسنمةكةس ةةروش كير ةثممر ةستوي ةريتث  ةةةة

آةسنم زةثممر ةذدرةةس ء ثةَرمؤةستةطش ةَدةررم ث ةرةس س
ثش ييييية رديييي مكةسيييي ةديييي  رةةةرويييير ة رث ر ششيييي ةستدييييرةةويييي مةةةة
رن ث   ؤة َتةةثتذ   ة ردرخنن مة روين   ةسنةي ةررثرءي ثةةةة
سييتة  رترؤش ةر ششييزةس طيي شةو مرريير ةدتد ةيي ةسييتةويينم ةة
سنمةةس ة  رترز.ةو ط ثةء ث جةسي ةمموي ةر زةاوي سنةتيَ مةةةةةة

ث.َةذدييرمركةسيي ةممو ديي ةزةةءييرشةة400سييرردكةةيي ة ىدكيي ؤةا
س  َرشيير ة رَسش يي ةخسييرةرتث ةيي ة رث ر يي ةسش يي رة رث ر يي ةةةةةةة
رتث ة ةسش  خةد ثمردرةَ  رةوت رسةو  دستةةة ة  دش ة ثؤة
ةرثرسييرةسيينمةسيي ةممو د ةشيير ة رَسش يي ةخثىدشييكزةءيي ثة مونمةةةةة
 رث يييرةة ييير  مكةس  ييي رت كةسييي َسكنةررثرءييي ثؤة  رتريييزةة

ةةس ءَمرييييي زة رةيييييرمةسييييي ور تذطرثؤةةيييييَ ةرةطَ  يييييزة  
ةة ء ة مةذر  ةر زةرتث  رةدتةرثؤة  رترزخ

ذ رثرد ةزةَتثةس ةر َسيةس ةو جنر زةة مةوش   دش ةششرةة
ةدش ش رةسَِم درةةس مةتسر  ة  دش ةرمر.

دييي ثمردرةوييي مةذ رث  ييي ؤةةييي ةثشيييرم  زةور يييرثة رءييي شرةةةة

ةيي مونمرةءيي سرثرمةسيي ةرييتث  ةونمرييزةء ثءيير زرةوَءيي ةة
دتةييييرثةسيييي مة رةدتةييييرثرة رةييييرمكةةيييي ةسَد ؤشيييي ةسيييي ةريييين ثة

ء ثرةشش ؤة رسش   ةدتؤة َ ةةس ةمدالد و ةدي ة َونمرةر زةة
ويي  َدكرةث دنر ييردرةةسيي نتثرةر زةرتث ةيي مرةد ديي كةريين ثةةةةة
دتةرثرةييي  ةو  ر ييي ةشة  رتريييشش ةر زة شرةريييش َث جن رةةة

ةن َس  ؤة ر رخرةر ةَر.
سش ييَر  ةورث ءيي  ؤة دكيي ةد ديي ةةيي ةريين ث ةةدتد ةيي ةدييرةةةة

نمرةس ةثمم   زة  رترؤش ةر زة در ةة ةس ةةرثد ك ةس رر ثس
َدثك مرة رء ةثآة رةرمةد ورةد مةَ  زةنن  ي ةرةرةسي ةةة
 رءييي ة   يييزةد ءييي زةسشسيييىرةثممور ييي مرؤةتييي رةريييند كةةةةة
سييي ثسنمةرةء ثوش شييي مةيءييي ثةوش شييي .ةة م وييي ةريييرثرَ درةرةة

ةَ  ردرةةطرَس  درةةس دشضةحرَس وش يةدرةةر ش ية رد م.
د ةش كيييي ةسييي ةثسييييثتثرةر زةةةسييي ةةروش كييير ة .ة ردكيييي ةةييي ةةة

ثىدشيكزةريتث  ةسيي ةسن نيرة يند شئةسيي ةمدالدي وزة  تثديير ؤةةةةةة
و   ثدكررةس ِثد نرس ثؤةث مير  رمةسش كتَسشة مرؤةرتث ةي ةةي ةةة

ةرسشفتث شرديي كةة-ويي مةثد كاييَ مرةسةك ةيي ؤةسيي ة ةشييروكةسشيي ئةة
و مةثد كاَ مرةَ  شرثؤة ر  مةس ثىدشك ةرةةس ء ثةرتث  رة

ترييشش مركة .ة ييردكلة رَسش يي ةخسيي ةةةث دنر ييرؤةرييتث  ةسيي ة  رة
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ث ءييي شر ةوش هييي ةد َسييي ةسييينمدكةسييي مةةرث  ييي ؤةةييي ةسييي ةةتسشييي ؤةة
ثىدشيكزةري ثديةسينمدكةثش ينرؤةسيتةوي مرؤة ش يَس ةةي ةريتةةةةةةةةةةة
 رءيي ش كزةرييكرمةريير ةسك دةيي مركرةرييتةة ةيير َسش يةسيي ة  ديييةة
 رسش يي رةديي  نمةويي مةةرث  يي ةسكيي دكةةيي ةثىدشييية ردكييرمةوييرةةةة

ث  ردييي ؤةسَم  يييرةةم سييينمةةييي ةةةو مةروييي ةط دشييي ننمدة ةوييي مة
رن ث ةةر ش ك ةسش ى ث رةة رةرمةثش ندس ة رةرمةطَ  زةثآة

ةسرردك.
سيي  مةسيي ة م ؤةَدييروَةريينم  ة ييرمةةييرثةَ ةرة  دش ةيير زةةةةةة
ثىدشكشش مرةم  رةةسش شرمةَتثس ؤةثتذرةرةةررثرءي ثؤةوي مةةة
ة ءيييير  ةسكييييي دكةةييييي ةدتةييييرثؤةسة يييييشة ؤةوييييينم ةسييييينمةةةة

  مردي ةةيي ةسي ةث سييَ مم  ةةةس   رتريؤش ةر شرةةسيي دتؤةرن ث ة
ةطَ  شهرةةس دتةرثؤةرن ث ةة   ر  .

ثىدشيييييك ةرةةسييييي ة
ديييييييييي  نمةيديييييييييي ةزةة
مم ويييييييييييييييييييييييييييييييييي مرة
ث دنر رد ةزةَتث يرةةة
ثش يينرة رةيي ةرةثش هييرةةة
 رَسيييييييييييييييييش كةةييييييييييييييييي ة
  رتريييييييييييييييييي ةر شرةة
ثَءييشرثدرةة  ة رةيي ةةة
ءييييييييييييي سرثرمةسييييييييييييي ة
رييين ث ةرةةرثد ييي ثؤة
رييييييييين ث ةةس ءييييييييي ثةة
نييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتثؤة

ة شرةةسرر  مرخ.  رترؤش ةر زةة ةو م ةة رَ  كةرتةةمر 
وش س ررةس ة م ؤة ردرةةءرشةس ةثش ةس ءيىةسي  رث رةرةةة
  رييي  ثط ثؤةطييي مثرمةوييي ث رة ر يييرممسنمةرةوش ك ييين ش كزةةة
َتثكةذ رثرؤةو مةو   ثدكشر  ةَدير ؤةةيَ ةةي ةسي ةمموي ةر زةةةةةة
ويي سنةتييَ مرةو  دسييتةكةوش   دشييىرةويي مةث ءيي ؤش ةوررييكَ ةة

 ث ةة رث ير ش كزةةسنمةة ةسي  د َةَر ر ي مرةَ  يَ ةسينمةةي ةخرينةةةةةة
ةس دش ىرةةرثد  ثرخ

س ةث ء شر ةو مةطتث  كرثدر  ةس ةسترنمةرةوش َِم  ش ةر ير ةة
س ريي مةثتذد كيير ة يي درونمة.ةسيي َسكنةسيي ةويي جنر زةةييرثةَ ةرةةةةة
رييييَِسنم  مرد ةزةمث ةسييييتة ىدكيييي ؤةءيييي   ةةءييييرشرةديييي ورةةةة
ء ثرورةر زةءي  رؤةسشسي  مةس ريش نرد ةزة يَ م ةةرين ث ةةةةةةة

ررثرءيييييي ثةَ  زة  رتريييييي ةرةرةسيييييينمةسيييييي  رث ر ش يةسييييييتةة

ثرثد ىطيرثؤةةَ  يزةوي مةة ءيير   ةةي ةو  رثمءي شرةةسرريي .ةةةةةة
ديي ثمردرةويي مةثر ييرمرة د َدةر يي ؤةةيي ةسيي ةم وييزة ش َ تيير ةةةةةةةة

ءييرشةةثييش ئةوش سيي رة رط ِثد  يي مرةةةةة5000 تَث مرويي مرةسييتةاة
س َس يي ةةسييتةويي مرؤةءييت  ثؤرةورريينثؤرةو ةيي  ؤرةسرس ششيي ةةة

ررةسيييي درث وشرةةمر ةةت يييي ةرةةديييي  نمدرةةرييييتث  رةطيييي مطشة
 رث ييييييرةةسيييييي ةرثدش ةرمركةديييييي ثمردرة شسييييييَدش ةةت يييييي ةرةةةةة
ررثرءييييي ثؤةحرَس وييييي ةر زةو   ييييي ة    ءيييييؤشرةةةيييييَ ممرةةة
س دييي جنترةوييييَنرةءييييتدرةةسيييي ةرثدش ةرمرةسييييتةررثرءيييي ثؤةة

ةو  شة مرؤة  رترزةءرثؤش ةرةرةط سش ية  رترزة ؤ.
و مرؤةو  َتة رء زةثآة رة دككةس ةرثدش ةر زةة ثرمَرة

ءرَسزةَ دةر ةة ةر َسكر زةورءشرمؤةس ةثىدشكر ةسيتةةة200س ة
ثرثد ىطييرثؤةةَ  ييزةث ءيي ر زةرييند ككةديي ثمردرةسيي  رمة يي مرةةةةةة
ورَرةر ر ة رثة مونمرة
و مرؤةة ري شن   ةرةةة
 ردرةةمممةسَم دي ةزةة
ث ءييي  ةةييي ةرييي ثس وزة
سشهييييييييييييتةو طيييييييييييي ثؤةة
ررثرءييي ثةَ  زةوييي مةة
ة ءيييير  ؤةد ديييي ةةيييي ة
وييييييييييييينم ةسييييييييييييينمةة
س   رترييييييييييييييييييييييييييييزة

ةو ءك ثثتو .
ث  زةوش سيييية  رييين

سييييييييييييييي ةءييييييييييييييي   ثرةة
ة ثد  رةر ر ش

ديييييي ورةءيييييي ثرورؤةءيييييي  رؤةسشسيييييي  مةسيييييي ةمدالد ويييييي ةةةة
د ة َونمرةر ير ةررثرءيي ثةسيي رن ث ةةَدييروَةثيي دَِرمة رةييَ كةة
ثيييييش ئةوييييي مةةروييييي  ةسة يييييشة ؤةررثرءييييي ثةَ ةةسييييي ةي نة
س يينة ةر ر ةسيي مةرييش نرد ةسيينمكة .ةةالدييَة رَسش يي ةخريين ث  زةةة

 رةمر ة شييينرمةءييي ثرةزةرييي َسكزةوييي مرةسييينمةةييي ة رديييرةةريييرة
ءيي مَرمة    مد َ يي .ةويي مةرن ث  ر يي ةويي م مة رمَس    ييرةسيينمةةةةة
س ونمخ ةرتث ةؤش ةرةرةثدشرَسزةثممرةيزرةةي  زةري مثؤةةةة
و طييييي ثةءييييي ث جةسيييييرردككةوييييي مة رث ر ر ييييي ؤةةييييي ةوييييي  َتةةةةةة

ةرةAntibioticسييي ةرث ردش ةَد كةمر ة ييير  رؤة ذرةذديييرةةاة
زةرشش .ةنتثرةر زة ؤة رث رةكةو م ةةس مةةرو   ة  در ررَ  
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ستد ةو م ةةسرر ةر شرةة
مر ةط جنشةييييييييييييي ةر زة
 رث يييييييييييييييييييييييييييييييييييييرةرة
رش شييي ار  ةر شرةةمر ة
 رث رخنر يييي ةثتَسؤشييييرةة

ة رسشةز.
ديييييي ثمردرةس طيييييي شة
دييييييييييروةزةرتثرييييييييييزةة
ثشش ءييييييييييييييييييييييييييييييرَؤة
ءيييييي ث ر ش كزةوييييييرَرمةة
ثد  رديي ةزةوييرَرةسيي ثرمةةة

ثممؤةرييتث  ةسيينمرمر.ة .ةةالدييَة رَسش يي ةخسيي ةةروش كيير ةدةييَؤة
زةوير ش َؤةةشي نةرَسزةةيَ كةسي ةةةةة تث ة رء زةس س ثد مةدش ةر 

َ  ةسينمكةسي مةةة1905د ة مةدش َ زةس ثد مةدش ةر ؤر ةس ةءيرَسزةة
ءرَس   ةريتث ةزةوي  َدكزةطيتث  زةس ءي ث  ةديرمكةدي ثمردرةةةةةةة
و  رثمءيي زةو  َدكؤشيي ةر شئةطييتِث كةويي مةثش شييك موة ةسيي ةةةةة
سيين ثؤةس ثديي مةدش ةييير زةرتث ةيير ةسيينمرةديييتؤةسيي ثرمةثيييش ئةةةةةة

َةةة رث  زةننوشرثرةييرةكةويي مرؤةسيي ةةةسَ  ييزةسييرثؤةوييرسنمؤرةطيين
ث سَ مم  ةس ةثتذد كر ةءآة ممنةَرمؤة رةيش  ةسي دتؤةدش يىؤةةةة
ريي  رةمم رش كيي مركةويي م ةويي  َتةسيي دتؤةويي  شرةوَ ة ييتثد كزةة
ةشييي نةرَسؤش مرةثييي جنرة تمنةَرمؤةسييي ةثتذد كييير ة رةش َ ش ييي ةةةةة
ديييييي ثمردرةةشيييييي نةرَس ة د هؤشيييييي ةر زةمر ة يييييين ةءييييييتدررةة
ط من رر زرةرن رة.ةاطشرد ةزةةش ينؤةَسيَرةمر ةنيتةم دي ةةةةةة
ءيييييير   ةس ثديييييي  ش كزةَتثدييييييرةة ر  .ةةيييييي ةو  يييييي  ةسيييييينمة
س ء ثررمرؤةرن ث  زة  شن  درةس ة ر  رمة َدشيكةس    ة
طترييي ةسييينمةسيييي رتث ةزةَتثسييي ؤةريييي َسكزةةييي ةسيييي مرثش ئةةةةة

يةريييييي َسكزةسيييييينمةسيييييي ةست يييييي ةةةةريييييين ث  زةويييييي  شرةةت يييييي َسش ةة
ةوردن وؤش ةر ر .

دييييي ثمردرةسييييي ةوييييي جنر زةوييييي مةسييييي ثرمةثيييييش ئةرييييينم  ةةةة
ثشش ءيييييرَدش   ةثش كشروييييي ؤةريييييتث ةزةوييييي  َدكزةطيييييتِث  زة
س ءيي ث  ةدييرمكةسيي ةرتث ةش كيي مرةةيي ةء ثرييرمرة ؤةثممرةييزةة
سيينمةةيي مةريي مثؤرةَدييروَةثدشييرَسزةسيينمةسييتةء ثرييرمرد ةزةةةةةة

ةة مةسنم.ورذرَسزةطتِث ةة ةر مثؤةَتثرةثدشرَسزة
د ثمردرة .ةةالدَةس ةس رش كزة دك ؤةتس ةر شر ة رَسش ي ةة
خو مةطتث  كرثدر  ةس ةنتثؤةرن ث   ةر ر ةَديروَةسينمرةديتؤةةةة
 ثمءي ةسينم زةَتثةسي مة  رتريشر  ؤةةي ةوي  َتةَتثةسي مرةةةةةةةة

مر ة  رترييييييييييييؤش ةر زة
 شرةرييييييييش َث جن كةةيييييييي ةة
  رترييييييييزةرييييييييش َث جن ة
نتثد ييييييييييةسييييييييينمةسييييييييي مةةةة
  رتريييشر  ؤةةييي ةثش شييي ة

 َسكزةَتثةس  رطهيييييي ةةرييييية
ونمرييييزة رسيييينمةكةسيييي  مةة
  رترييؤش ةر زة شةديي ثةة
سيييييي ةءيييييي  رؤةسشسيييييي  مرة
سييي مةرةسيييتةد ةييي مةنييييرثةةةة
  رترييزةن َس يي ؤة شةسيي ةة

َة1908طتةرثد كزةةت  َس ؤةثىدشيكزةو  َدكشير ةسي ةءيرَسزةةةةة
ةس و م مؤةسرءزةسش كَ مر.

سييي  مةسييي ةث ءييي شر ةسييي  رمرؤةر ءييي ةءيييرَسزةءييي  رؤةةةةةةة
ث ِثرد ةزةة ش نزةثىدشكزةء دَةةي دكةة تَ ر  ةو ط ثةد ثةي

ديييشضةرييي ش يةس ءييي ثة  رتريييزةثرنةسييينم زةرند ةنييي ثرةرةةةةةة
 رسشس  كةد ورةو مةرو ةس و م مؤةحرَس و ةر زةونم ةسينمةةة
سييي مةنيييتثرة  رتريييؤش ة ييي  رَ  َ كةسييي  مةوش سييي رةَديييروَةسييي ةة

ةحرَس وش كزةونم ةسنمةس مة  رترؤش ةد د .
طييي مةثيييَتذرؤةسيي ةتوردزةنييي   زة ممر يييزةنششيير زةةرثةة

ثشش ءرَؤة ننة رء زةثش كَ رةنش   ؤةري َسكزةمرثَد يَؤةةة
طَوي مركرة يرمرؤة م ؤةنيي  مةسي  رمرؤةثشينمة   ر َد يي رةةةةة
س مة رمرد   ةثد   ؤةورَرةستةررثرء ثةَ ةة رءي زةثش كيَ كةةة
 .ةوت ة ةر كةة ة رث ر سرَرة ر تءي ردزةَ  سي زةريتث  ةةةة

رة   ي ثؤةةسنمةس ةَ  كتؤةسرءشفشيرةء ةةسي ةسينسة جن ينسةةة
رةEarl Mindell, Sfood as Medicineة ش نيزةة

ررمر زةر  رةة ش نش كيزة ؤةسينمةس ءي ثةريتث  ة رَسش ي ةخسي ةةةةةةة
ةروش كيييير ةريييي َسكزة رءيييي زةةييييَ ةس سيييي ةرثدش ةر زة رث ييييرةةةةة
س ريييييييش نرد ةزةء ثءييييييينِثدش ة ثةمر ة رث يييييييرةة ذرةذديييييييرةة

ةةر َسكزةة   ةطَ  ششرةة  ةسي رن ث ةةمر ةةAntibioticا
دييييييي ثمردرةس طييييييي شةَدييييييير سنم زةءييييييي دَة ثؤةة رث ر ش ييييييية

و سييي  ىدتةرةس مسنم ييي مرؤةس دييي  نمة رَسش كييير ةسييينمرةديييتؤةةة
طتِثدةزةرت ش وزرةنتثؤةرتث  ةة ةس مرثش ئةرين ث  ش كزةة
و م مةثيَِةسي ةونمخي ةرتث ةؤشي ةثش ندسي ؤش ةرةةسينمةس طي شةةةةةةةة
ريينم  ة ييرمةءييرَسزةث جنرةر يي مركةريين ث ةةديي ثمر ةةييرثد كزةةة

وردن مت  رؤةرتؤةس ة رء ةدرةةي كةوي  شرةةةد ء شرثرةطتث مة
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مر ةممَرديي  ةسييتةسيي  ة   ييَ مةس ءيي ثةممويي ؤة .ة ةيير ةةيي ةةةة
س  م   رييينم زةدييي سنمةس ءييي ثةوييي مةممويييَ مرةةييي ة رَسش ييي شةةةةةة
خس ث ء زةثَتذرةر زةس ثد مةدش ةر زةرن ث  ي ةرش َ ةيرةةسي ةةةة
ديييييي  نمةرييييييند ة ةرةة رثةيييييي ممةسييييييتةوش َةَ  ييييييزةريييييي َسيةةة

  زةسييي ثَؤةور ييير رةَ مرةَتثةةس ريييش نرد ةزةرش يييَ ةسييي رن ثةة
ري مثخرة  رتريي ةرةةثَءييشرثةمةس ةروش كير ة  رتريي ةرةةسيي ةةة
ثىدشك ةر شرةة رثسرثرؤةريتث  ةديرةةةش ر شةي ةرةة رثَءيكةةةةة
د  ششييي ةثىدشيييك ةرةةدييي  ةمر  شيييرةة ر  دييي مرمة ييي  رطتِث ة
و مدئةو مرسنمةس س ثو مرؤةوتةرتث ةش كزةدرمء   زةسر ة

 ررتديي كةويي م ة
دييييييشضةريييييي ش يةة

ةييييييييي ةة ؤشييييييييي ةة
 َسييي ِث مةش  ةسيييتة
ة ثمء ةسكرم.

زةيتىىىىىى  
زةيتىىىىى.ء      
خ.يَنبىىىكاةى    

 دأل  دةم خ
ءييين رةر زة
َرد ييزةَرد يينةةة
سييييييييييييييييييييييييييييييييييتة
رند ةنيي ثرةر زةة

ةة- شرة ر رخةس ةنثوزةسَد ؤش ةس ش
  سيييي َدةزةِثد يييي رؤةةنسشسيييي ت ةءيييينمةزةَرثرث   ييييرةة-

س ء ثةس  كةة ةةنسشس ت ة رسش   ةدتؤةس ثَسنم  مررةثرنة
 ثرةرةةس وردن وزةسي ةدي ةآةسي ةيةير زة دين ثؤةةةةةةسنم زةرند ةن

رند ةنيي ثرةرةرةةتسنم يي مرؤةوتثيي َسش يةسيي ةةنسشسيي ت ةسيي  رمة
 ديين ثؤةرند ةنيي ثرةرةرةنش  تسيينم زةويي مةِثد  رديي ةسيي ِثنؤةةةةةة

ةوتةسر  مر.
س ثَسنم  مرؤةثد  رؤةةنسشس ت ةتنثءزةءن    رةستة-
ةس  .
 ةةيي مةةَ  يي مرؤةةييرثؤةديي مةَ ةةةيي ةةرثد يي ثؤةد دييةةة-

س ء ثةنش  تسنمةرةةتسنم  مرؤةةتسشس ت ةسي  رمة دين ثؤةةة
رند ةنييي ثرةرةكرةدييي ثةس سييي ثةو   رييي ةثىدشيييك ةرةةثد شيييرةةةةةةة
س سييي ةرثدش ةر زةوييي مةح سييي ةديييرمرةةييي ة يييرمؤةو ءيييثَدة ةسيييتةةةةة

ة  رترؤش ةر زةرند ةن ثرةرة.

  سييي َدةزةسيييتؤةث ءييي ر زةريييند كةس ريييش نرد ةزة يييرمةةةة-
ةثرةزة   ر َد  . رمر ركةة ةو   ةس طَ  ؤش ةزة رء 

س رر ثؤةورمد   ةر زة شةت ة رةيرمةسيتة يَ م ةةسينم زةةةةة-
و مةرند ةن ث   ؤةونمريزةو ءييةسنم ي مرةديرونمة.ةسي دتؤةةةةةة
َدييير سنم زةريييريةزةورمد  ييي ةر زة رد دييييرةوتةسيييردرةمر ةةةة
سش كتَسشة مرةيي ؤةوييرَرةسيي ةوشسييثر شرةسيي ة تة  نيي ثؤةث سييَ ممةةةةة

  يي ثدكزةةيي ةة رثؤةرسيي كةديي ثمردرةسيي ةطتةييرثؤةةنسشيي ؤةوةة
ةوردن و ةس  شةو مةسرس و ةس مةَ د مر.

  دش شييي ةزةوتةسييير زةةتسشسييي ت رةنش  ت ييي سنمةرةةةة-
ةت  سنم ي مرؤةسي  رمةةة
 دييييييييييييييييييييييييييييييييييين ثؤة
رند ةن ثرةرةةس ِثنؤة
ة ثرءيييييييييييييييييييييييييي  ؤة
ءَمريييييييييييييييييييييي زة ذة
ةس وردن وزة س وتةسرة
ةورمد   ةر زة شةت .

ثد  يييييييَوكةسييييييي ةة-
 ششيي ةزةورمد  يي ةر زة
 شةت ةة ةدتد ةي ةسيتةةة
ةةتسنم يييييييييييييييييييييي مرؤ
ثييييي ثرةر زةريييييند كرةة
طييييت ةةسيييي ةِثد ييييَِرمؤةةة

ةرند ةن ثرةر ر .
و  ر يي ةطييَ   دكةويي مةرر   ديي ةديي ورةويي  َتكةةت  َسيي ؤةةةة
و  ييي ثدكزةسيييتة شرةةتسشييي ؤةوييي  َدكزةسيييتة شكة   ييي َث مرةةةة
  و مردؤش ةرةةستة شرةرند كرةءزركةس ث ر ي ؤة  وي مردزةةة
و  يي ثدكزةسيييتةةتسشسيي ت ةور تذطيييرثؤة رةيي ةةسييي رن ث  زةةةة

زةَرد يييينةةس رييييش نرد ةزةوردنيييي وزةسيييي ث مث ةس ِثت يييي ةةةَرد يييي
ةثممرةؤش ةرة...ةدرةةثت  ةورذرَسؤش ةرة.

و  شئةم ؤةةيَ ممرةس ِثد نرس ث دي وزةرين ث ةرة رث يرةةةةةة
سيي ةويي  َدكرةسيي ةرييش نرد ةزةوردنيي وزةِثد  يي ةسيير مةس س ثديي مةةةةةة
ةدش ةر زةَرد زةَرد نةةسي    ر زة نءيَ مد كزةر ءيةةةي ةسي ةةةةة

ءيينم رةسييتة شة.ةو  يي  ةسَِدرثد كيي ةةةةءيي ثؤة نءييَ ةسش يي ةاس ةة
سرد رزةثىدشكزةط مثردزةستةو م  ي ؤةةي ةسي ةرثؤة ردش يةكةةةةة

ةد د .
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 ذنء ميَرد هةفتةى ضةند جار جوتبونى سيَكسى بكةن؟ 
ئةةة دةكدوة تة ةةةةئةةةزةئةةةزدو يةنةةةزك وىة  ة    ةةةةيةةةةةة-

ئىةكسةةىة ضةنةة  كةةسةز ئةة ىو ةةىة   ةتةةةورةكتةةةزتك   ةسةةة ةةةة
التة ة دة ىةةةةت د ةويةةةةةةز كء  ة    سةرةئىةكسةىة ة دةةةةة

ةةئةزد ةيةنة ئةزيو ةمة ء ةنةةم  ةزءَتةةاةيةزتةةاةةةةةنةتة.ةس
تةةةةنةةة وةيةزتةةةاةسةوةةةةةنة ئةةةزدوةتو ةي   ةة   ةئةةة ة ةةةةةةة

يةةةزضةة4-3كدك تضةسةةةةةةدةةكك ةوةةة ةكدةىة ةةة دةةةة ةنة  ةةةيةةةة
يةةةةز ةسةةةةةك   ةةة ك ةكدوة ةةةةةنة  ةةةةيةةة2ك   ةةة ةةةةة ةنة  ةةةةية

يةزتةةةا..ةسةنةةةم  ةئةةة ةن  ة ة ةةةك ةتةةةوكية تسةة  ةئةةةزدو ةة
زدةكدةىنىةة..ةةة ة    ةةهضةنةةزةوة ىةةاةمة ء ةك  يةةةةةةةزءَسرةوةة ة

وةةةزدةئىةكسةةةىةوةةةةنةةةة وةئةةةةؤة ىةاةتةةةةةةةةة ةزءَتةةةةاةك   ةةة ةة
نةئ رةو كةسةدرةنىالوة ةدةوة ر ةمة و ترةةىة دةكتةزدضة

ة  ةةدةةيةزدوة رةي      ةوة ةةكة ة د.
ئةطةر يةكيَك لة دوو هاوسةرةكة ئارةزوى سيَكسى جياواز  

 نن كاتةكانى جوتبون ريَك خبةن؟بوو لةوى دى ضؤن بتوا
 ةةةو  ة رةئةةةزدو يةئىةكسةةرةَ  ةمىةةة كةتةوىةكةةةةسةةةةةةة-

وىةشةةةةئىةكسةةىةوة رةَتةةة رةنة ئةةةزيضةةىةكةةة دةَتةةة ةةةة ةةةةةةة
نةةةةة وةئةةةةةَسىةاةةة ةةةةة   د رةَ  ةمىةةةةة كةسةتةةةةةوكية  تةةةةاةةةةةة
كدوة ةةة د ةنةزتةوةةةتة ةسةةةةئةةةزدو يةئةةة يةكية ىةةةودوةت ةةةةة

 ةةةةكيضةسةةةةة ى ةةةةوة رةةنةةةة ةةكدك تةئةزدو دوةةةةيةةةةة ةة ىةنىةة
ئىةمةةةةةةةةةك ضة سةةةةةةةةةةةزةوةةةةةةةة ت ةةىة د ةةةةةةةةويةو مةىتةةةةةةةةة ر ةةةة

ئةةةةزةة ك ك ة ديةئةزدو دوةةةة رةوةةةمةنةةةةزةسةةةةةمنو َسىةةةة دضةةةةةة
ي زتةاةسةةوث    ةئةزكي ةكدز ةخس نرةئةزدو  ةسةةةودةو ةةة
كز ئةة.ةكدةىةةة.ضةوةةةةوءزيةةةزةةةةةهةدةة و ك ى ةنةةةزةةةةة ةةةةةةة

رةخة يةةدىة دتةةكدمىةنىة ة د ةنةةزوى ة ة    ىةة.ةئةزدو دوةة ةةة
كدزخبةةةةتضةةةةةةَسك ةسةةةةةوءزتةةةةاةسةةةة ةبةَسة ة ةةةةك ضةوث   ةةةة ديةة
كدوة ةةةةةةةةىةتةةةةةةورة  ةوةةةةةةةةة ةةةةةة   يةئةةةةةةزدو يةمىةىةةةةةة رةةة
كدئةةة تتة ة دضة ةَ ةنةئةةة.ةةةةةةنىمةئةزدو تةةةةورةكتةةةةزتك   ةة
سة ةةزدتةةة دة ةوةةةتضةة تةةةةوءزةةةةيةكدئةة.ةةةة و ك ةسةالتةةة ة

 ةةرةةىةةة د دةكدةىةةة. ةسةوءزةةةةيةيةةةزك ةَ ة ةةة  ةةةةة ةز وتك ك
مىة كدوةيةوةزدوةةكدوةتضةةةى ةسةوءزةةيةئة ةوة ة ةك ةةىة ة
ئةزدو ية ة   يةنةتة ةو  طرةةةئةزدو يةالوةيةةةز م ةزية
 ةك تةة تةةزتةكخس نرةيةزدوة رةي     ةةة ودةةةةئةزدو  ةة
    ةةةةةيةئىةكسةةةةرةةىةةةةة د دةوءزةوتةةةةة  ةسةةةةة ديةةةت د ةةةةوية

ةىة تسةة ةةةةةالتةةة رةك دمةةة دةنةةةةىة.ضةسةوةةةةةئة ددةةو ةوءزةةة
ةىةةة   ةنةمىشةةةةسةةةوةزدةئىةكسةةىةوةتة و ضةوةةةزتةكرة  ةةكةةة ة
وةةاليةةةز م ةزةة   َتةننض ة ة  ةةسةةخةمرةك م وة و ة دية

ةئةزدو دوةيةخ تة و ة ةةن.
 ئايا ئارةزوى سيَكسى ذن بةهيض سورِيَكدا دةرِوات؟ 

ةةَس ضةوءزةةية  َتنة دوة ةئةمةَدةةة ةئةة دةكدوةة ةوةةةةةةة-
رةَ ةسةةةمة ديةمة طىةكةةو ةوءزةسةةةةنةَسدةة   ةئةةةزدو يةئىةكسةة

ك ن  و تة ة دكةتةكة ىةضةةةةى ةةة ةة   يةئةة دةكدزوةة   دةةةةة
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وةةئة ةزءَدةوةمة ةيةكدوة  ةةةىة ةوة  نةةئةةزةخ تةنةة دةةة
ئةةةةزدو يةئىةكسةةةرةَ ةكدوة ةةةةةئة ةةةةةزي ةزد طةةةةةئةةةة ديةةةةة
ك  تىةةة ةةةت د ةةةويةةةةة د دةةىةةةة.ةوةةةةَ ةسةةةةمة ديةوة  نةةةةةةةة

سةةةةئةةىةكرةك زةةة دضةنة ةةوتةاةسةةةة ةة َدز  رةةةئةةةزخ تةنةوةتو 
كيةزءَ  ةةةةةرةنىةىكةةةةةةك  ة ى ة   ةةةةةةة ة دز ئةةةةة رةئةةةةة زتيةةةةة
مة طة ةهةةةةةزوة   ة ديةئةةزدو يةئىةكسةرةَ ةكد ةئةنضةةةة
نةزنةة  ىةاةةىةةة.ةئةةة ةبةَسة ة ةةةةسةَ ىةكةةة دةةةة ةتةةةوىةكرةكيةةةةةة

ةيىة  ود.
ئايا لة ثياويشدا هةست بةو طؤرانانة دةكريَت لة ئاارةزوى   
 دا؟سيَكسى
سةز ئ ىو ةسةة ىة يةم ء ةو ةنةىمةوة ز  ىةكرة سةى س َيةةةةةة-

 ىةةةةوةةةةة ىة ةةةةنةة يةنةَسدةة   ةك نةة  رةئةةةزدو يةئىةكسةةرضةةة
نةزنىةوىشرةسة ةةةزدتة دةسةةةىةة ك ةنةئة رةةة ةكدو تةة.ةةةةة
كدوةزتة ةةةة دةةةةة ةو مةةةةَسىةاةن وةةةةزية دكة   ةةةويةنةئةةة رةةةةةةة
خ دة تس رةسة ةوة ة ةةك ةتةةةةةةزيةئة وك زي ةَتنطةةتر ةةةةةة

تر ةسةةةةةةزيةوةةةةت ةدةةة تةن ةن  َ  ةةةو ةسةزتةطةةةةيةةةةيةئةةة ة
وةزتطةةةزيةكدزدوىةةة دةئةةةزدز يةوةزتطةزتىةةةة ة دوىىةةةوة رة

ة دكةخ دة تس ر ةبةويةوءزةة ةوةئىةكرةكتةزتك   .
   ةةةةةىةةة ةةةكزتةةةة ترةنةةةم  ةزءَدوةةة رةئةةةةةن زم  ةةةةةة
ئىةكسةةةةىةوة رةكدنةةةةىة ةةخ تةنىةةةةة د ةةةةةةةزكد  مى ة ةةةة  ةةةةة

مةةة ةدةةةوة ر ةمة و تةةة ر ةةةكز ئةة.ةكدوةةةتةةةةةى ةةةة ةو ةةة
نة ةةوتةاةوىةشةةةيةزءَ  ةةةةسةةةةنةةةم  ةة  زدوة ةةو ةوءزيةةةزةئةةة ةة

ةئةزدو دةة ةئة ة دخ.ةتةةنة وةزءَتةاةك كدةةوتةنن.
سةوءزتةاةئةَدَسةة  مةوة ةو ضةة
نة ةةوتةاة نةةة ةنةتةةةةسةةةةئةةةَسو ة
نةزنةةةةرةن زمةةةة  رةئىةكسةةةةرةة
ةىةةةةةةة.ة ىةتة ةةةةةةو ة ةزتةةةةةةةةزتة. ةة
سة ئةةة ة ةك ةنةةىمةئةزدو تةةةورة

كسةةةةةةةةرةسةةةةةةةةةة ىة دوة ةةةةةةةةو ةةةئىة
 ةمىةنىة.ضةةةةىةدة   ةيةو مةَسةة
ئةت ةوة ىةكرةكتىة دةوةةة تية
ن زتمةةةة  رةئىةكسةةةةرةةةةةة ة ةةةةة ةةة
خةةةةةة تةنةوءزةوتةةةةةةةكةكدوةةةةةةةت ةةة
َمةزدتةةةورةوءزة ةة  ةكز ئةةة.ةةة
كدوةةةة  ةئةةةةزدو يةئىةكسةةةىة ةة

ةكدوة ةةئة ةةزتي.

ئايا ثيَويستة هاةموو سااتيَك ثيااو ضااوةرِا بكاات كاة        
 ةرزبيَتةوة ئةوسا لةطةلَيدا جووت بيَت؟ئارةزوى سيَكسى ذن ب

و مةةة ةسة دك  ىةةةةئةوةةةزةنة و  ة ةةو ةةىةةة.ةسةةة ىة   ةةةةةة-
ئةةةزدو يةئىةكسةةرةَ  ةئةةةزدو يةئىةكسةةرةةىةةة ك ةوةة ك زدةةةةة
ئىةكسىةوةةوءزةةةهةكدةىة.ةةةى ةئةمةةئةة دة ةوةتةة ىة.ةوةةةةةة
نةةةم  ةوة ىةةةاةةىةةة ةئةةة ةنةةة دزتىةةةكةةةتضةنةة  كةةنةةة وتةاةةة

التةوىة ةال  وتة ةةىةة.ةةةةى ةةة   رةئةة ةةةةةةئةزدو يةئىةكسرة
نةئةةة ةة ىةتةةةو ةسةالوةةةةيةكيةةةةةةخ ىةزةكدوةةةةتةي زتةةةةاةسةةةةةةةةة
خ دةةةر ةنةةةةتىرةةةةة ةكدةةخشةةةىة. ةنة ةةةوتةاةيةةةةزةةةةةة دهةةة

ةئةزدو يةئىةكسرة ىةتو ةكدن  َتة..
 ئةو تيَكضونانة كامانةن كة لة ضووكى نيَردا رِوودةدةن؟ 

 ء ةنةة كة دكةنةةةم  ةئة ةةو مىةكرةكتكةةةيةيةئةة ةيةمةةة-
ةةةةةةن ية ىةكدةةةة  رةو ءم ئةةةة مةوة ةتةةةةةةةةةةةةن يةن وةةةةةزدةةةةة
 ةةة دور ةكدزدوىةةةوة رةوومةوىةةة دةوةةةسىةاة ىةكدةة  رة ىةةةك ةةة

ةز  كدك تةسة   ة:
وءزةةدةة ورةنةة وةوة ةةةة   رةوةة  رةمىةة  ةو  و ةسةةةةةة-أ

ز  يةخةة  زد ديةنةة كضةئةةة ةيةة زدة ىةكدةة  ةةكدةىة ةةةةنةة يةةةة
ةزكديةئةةة ديةوةئةةةوةةوةةةةمىةة ةكدوةةةتضةمى دوةةةةسةةة ىة   ةةةةةةة

نةةة وو ةة َتةةةة. ةنةةةةم ةسةدةةةر ةيىةةةةوة رة ةةةة د ديةةةةةىرةة
ةكةةةةت ةوءزةةةةةيةيةةةةزت ةئةمة ةةةةة ةةةة    نةوةةةةزيةئىةكسةةةرةة
ئةةة ة ةةةةود ةسةةةزئةةة ديةزدة ةة   ة ىةتة ةةو ة ةةة   ة ةةىةةة.ةةةةةة
ةةةةةةن يةةةةةة   رةةةئ ةزددةةةةة ةيةزتشةةةةةَسرةسةةةةةةمةئةةةة سكةية
ن وةوةك ةوةة ةنىةَىنةي  تةةة   ةةةةةدةرةئةة ة ةةةوزتة. ةةةةة

ةةةدرةة َتة..     ةةة
سةةنة وتةاةبةَسةة رةةة-ك  د 

كتكةةةةةةك ةةىنةةةةة   دةوةةةةةةةوةةةةة  رةةة
مىةة  و  و ةسةةةةئةةةزد دتةة   ةةةةة
سةةةةةةةز  يةةشةةةةةة ة ديةنةةةةةة كضةةة
ةىةدةةةةةة   ةيةبةَسةةةةةة رةةىةشةةةةة ضة
ئةمة ةةةةهةنةةةةز دكةئةةةة   رةكية
نةةةة وىة ةوءزةةدةةةة وة ة    ةةةةةية

ةئىةكسىة ةوءزةال  ود.
ة   رةو  ةةوة ةسةةةةةة-ئىةىة 

سةةةةةكدزد ديةو  ةةةةزكد دة   ةةة
 ة د دضةسة ةوةئة ةك ةن كةوءزة
ةد كةكدةىة. ةو  ةةوة ةةةةن يةةة
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وةةةةزمرةيةئةةة ة دة ةةةة    نة ةةة  يةوتنةةةو ةكز ئةةة.ةةكةةةة ةةةةة
سةةةزئةةة دةوةة ك زيةيةة  تةةةة  ةةةةةدةةرةز  ةةةك تضةنةةةز دنةة

ةكدز ة رةخس نة دية دنةةوءزةوة ةكدةىة..
سةةنة وتةاةوةئو ضةئة و مرةو  و ية ىة ة ة   ةة-ن  زد 

  و يةمةةةة ةكدنةةةةىة.ضةنةةةة كةوءزةةدةةةة وة ةةةةسةةةةةةئة ةةةةو مرةوة
كدوة تة ةةةةةةئةةةةةزةنَىىشةةةةىةكة دضةوةةةةةةكدزنةةةةةيةمىةةةة  ةو  و ة
كدةىةةةةة. ةو  ةةةةةوة ةسةةةةة ة د دةكدةةةةةن ةوةةةة ك زيةو  و ةوءزةةة

ةكدومة ةكدةىة..
سةةةةةنة ةةةوتةاةوةئةةةو ةكدزنةةةةيةمىةةة  ةو  و ةةةةةة-ةىةنجةةةة 

كدوة تة ةةةنكرةن وة د ةمى ةز ئة ة خ ةكتة ةةةئةةزةوة   ةةةةة
ءزيةن وىشةرةوءزةةدة وة ةتةةةمةة ةةةةةخ يةةىرةكدوةت ةةةو

ة ة د وتة ةو ك زيةو  وتة ةو   ة.
ةنةمة و ة ديةوءزيةن كةة ةخ  زد د:ة-دةدة 

سةنة ةةوتةاةوةئةةو ةنةة كةةة ةةة   يةسةةةوة رةزدة   ةةو ةةةة ةةة
خةة  زد دةنةةةمة د ة د ةز ئةة ك ك ة ديةسةةةوة رةي     ةةو ةةةة
ئةئة ة ىة ةزد طةةو ك زيةو  وتة ةوءزةو   ةةىة.ضةئةمة ةة ةة

ىةاةي زيةكيةسةة ىةاةنة  ةنةة ضةوةةةسىةة دك ةةة د ةودة  وةةةةةةةوةس
كدنىةننيضةةةى ةةىة تس ةةئة دةةَىىةنيةوةةوءزةةةيةبةَسة ةةوة رةةة
 ىةكدةةةةة  ةئىةسةةةةة ةةةةةةةةةن ية ةدةةةةة ةزوةزتىة دةنةزدئةةةةةةزيةة
 ةةة   تة ةةةة ةكدو تةةة.ةةةدةةىة دتةكةوةةةةنةةىمةنةئةة ىة ةةةة ةةةةةةة
 ةو تةةةةةةة. ةوءزةةةةدةةةةةةرةو ك زدوةةةةةةة رةمى وةةةةةة ك  ةو  و ةة

ةكدوة .ةي ةةي 
ئايااا دةتوانريَاات بااةكارهيَاانى ئاااو بااؤ دذة سااك رِى    
 بةكاربيَت؟

َ ةز ئة ة خ ةك  يةوةةةزدةئىةكسةةىةوةةئةوةةةزةنةة  ةةةة ةة-
وةزمة ةتة ة ة  سىة. ةئة يةو كدة ةة ةو  دضةئة دوةةةنةةم  ةةةة
ئة ة     ةةكدك  ةة  ت ةكدزد دضةئةزدز يةئة ديةئة ةكدةىة ةة

 ةةةةو رة   دوةةةةة ةةةنةةةة يةنةَساة ئةةةةة  ةسةوءزيةزتشةةةةو ة ةنةةةة
ةة دهة   دوةة ةسة ة كدنةن ة ةةمىةننضةنةةزةئة دوةةةخ دةرةةةةةةة
ز تة ةكدمةَسىة ةةكدزد دضةوءزيةزةكدد     تة.ةئة دوةةةسةوةةةةةة
وةةةمىةاةئةةةة  ةتةةةةنة ةةوتةاةمةةةكديةوىمىةةةترةز  ةةةةةوةزةىة.ضة
نةزنةةةةةةة  ىةاةةىةةةةةةةة.ةدةةةةةةة ةةةةةةةةةةئة ةةةتةةةةةةةةوىةاةسةةةةةةةةةزتةطةةةةةةةةة

ةزيىةا:ئةزوة   دوة رةكَدةئكث تيةك كد  تة.ةةةمة
ز ئةةةة ة خ ةك  يةي      ةوةةةةةةَ ةوةةةةةةو يةةةةةةةئة ةةةة-أ

ةةش  ت ةك  ية ةخةت.
ةنىمة   تةاة ةن ةىة ةة ة ةمنةَسو  ة دة-ب

ة تيةئة دوةةوءزةىة.ة ةةةة ة   يةنىمة ة   تةكرة ىةةو ةةة-ج
ة ةنىةَىىة..

ةةةة ةئةمةةةةةي زتةةةةاةسةةةةةك دةةةرةدةةةىة دةكزتةةةةةةنةتةةةةةوةةةةَ ةةة
رةو يةة ىةنىة ةة دةةكد    ىة.ةةىخة ةة ة ةو  د ةمةئ سكةوة 

تةكة ةةةئة دوةةةنةةم  ة   دوةة ةز كدمةَسىةة. ةئة ئةةةزتةطةةيةةةةةةةة
و ك ةةكدزد دتة ةةة ةة   يةكدك ت ةةةة دةنةىمةئةوةةزتةاةةة ةةةةةة

ةئكث تية ةمىةنىة ة د.
سةوةةةةةةئة ددةةةو ةز يةةةو  دةنة ةةةوتةاةيةةةةزة ةةة  ةسةةةةوة رةة
ي      ةوةك ةن  ةةمىةرةمنةَسو  ةة د ةئةة ةئةوةةزةوءز ةةة  ةةةةةة

ز يةمبةَسىةةةةة.ةسةةةزئةةةةة ديةئةوةةةةةزيةئةةةةاةةةةةة   ةة ة    ىةةةةة.ة
ةكدةىة..

باشرتين ماوة ضةندة كة بةسةر هاوسةرىدا تيَ ةرِبيَت باؤ   
 ئةوةى ذنء ميَرد ماداأل خبةنةوة؟

ئةة دةةةت د ةويةةةةَ  ةمىة كدوةةةخ تةة دةنةتةةضةنةتةةةةةةةةةة-
بةةةوةكدوةةةتةز ئةة ة خ ةمنةةو ةةكز ئةة.ةة ىةةة.ضةنةتةةةةبةةةوةةةة

نة ديةمنةو ةةةةت د ةويةةةكدوةتةك  يةخبةةتةةىةط مةة ةخسة ةةة
ةةوةةةسىةاةن وةةةزد دةنةتةةةة دكةئةةة ةة ءَ  ةةةيةَ  ةمىة كدوةةةةة
ةةةةىليةدةةكدوة ةةةة دضةةةةةةزيةئةة زتةةةة ضةةةةةةزيةو مةىتةةةة ىة ضةةةة

ةخ تةنو ضةك ز   تكىة ةسةتةوة دةن و..
ةةةةةةال ة دكةزتةسةةةةةتةكضةئةةةةةَسىةاةةةئةةةةةزةنة ئةةةةةزتةوةك ةة

سةتةةةوكيةة ىةثةةةزتة ىة.ةةةدةةةضةةةة ةئةةة ديةَ  ةمىةةة ةةة ةةة   ية
ةطةةةة ةسةةةةةنةةةةم  ةة  زدوة ةةةة دض ةخ دة تسةةة ر ةئةةة وتة ةةة
ة تةةةةةكةة ةةةةة   ةةىةةةةة. ةوتةةةةة  ةسةةةةةةةزيةئةةةةةة زي ةئةةةة وي ة
يىةطةتىةةة دةخ تةةة ةةةة ةنةةة نرةئةةة  تةةئةمةكدةكةةة ضةئةمةةةةةةةةةةة
ئةةةةزدز يةئةةةة ديةَ ةسةةةةوة رةئةةةكث تيو ةنةئةةة.ةةةوةةةةسىةاةةة
وةة زت  رة سةةى س َي ةكز ئةة رةكدوةةةتة دكةنةئةة و زتة رةةةةة

نجةةو  ضةزدةةة ة دضةوةة َيةةةةةزيةكدز  ةةرضةئةمة ةةةهةةوءزضةنىةَى
ئةوةزةسةئةزد ةيةنة ئةةزتةوةك ةةىةة.ةوةزتطةةزية ىةطةة ى ةةةةة
سةئةةةةزةةةت د ةةةويةَ  ةمىةةةة كةكز ئةةة.ةكدوةةةة ضة  ةةدةةةكدةةةةة
خب تة ةةةةوةةة ىةكرةكيةوةةةةةة ةةة   يةسةنةةةم  ةةةزدوةتةةة دةسةةةةةة

ةتةوكية ىةودوة  ةئةمةكدةةدرة ة   يةة ةكدوة .
 داأل ضةندة كة ذنء ميَرد بيخةنةوة؟باشرتين ذمارةى ما 

ئةةة دةةةت د وتىةةةورةز ئةة ة خ يةةةةةَ  ةمىة كدوةةة دةةة-
نةتةةةةضةنةةة  كةةئةةةةزدو يةم ء ىةةةةاةسةوةةةةةةتةةةةوىةكرةكيةةةو ةةةةةةة
يىةةةةةةة  ودضةئةةةةةةةزدز يةن وةةةةةةةزدةئةةةةةةةة زي ةو مةىتةةةةةةة ر ة
 ة وز ئ ىةوة ضةةة ةت ة رة ة وز ئ ر ة    ةةيةك تةاةسةة ةةةة
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ةةةزدتة د.
منةةةو ةةوءزةسةةةةةةزةىة.ةةةةة ةةةة3 ةةةةةة2زد طةةةةةخسةةة نة ديةة

ةة ك ةك تاةةة ةئةة ديةة ة   نةةةةةدةرةئةزةةزدة رةَتةة  ةةةةةةة
وةز ةةزدوة ىةة ةةكةةة  ةةىةو  تسة ىةوة ىة ةةةة ةئةمةكدةكةةة  ةةة
ةةةةةز دزكدتة ةةكةةةة .ة  ةةةدكتشةةةةة ىةةةة   ةمنةةةو َسرةتةوةةةة  ةة
ك  د ةوءزة ةةةةىة.ةةةة ةئةةة ديةنة زتتةىةةة رة  تكةةرة ةمةةة ةسةةةةةةة

وةةةسىةاةن زئةةةترةسةئةةةزةةةةة ك ةةةة ىة   ىة ةةو ةكز ئةة.ةةىةةة. ة
ةك تاةوة ةةكة ة د.

ئاارةزوى سيَكساى   ةئايا ذن لة تةمةنى نائوميَدى دواتردا 
 دةميَايَت؟
ةةَس ة ةمة رةئ زتيةمة طة ةةةوةةزتةكرةوءزة ةوة ةةةئةةزةةةةة-

ةن  كةةوءزةةية  َتنة دوة ةكدزتة ة-ئةزدو يةئىةكسرةَ 
خسةةة  دةوةةةةةَ ةسةةةةك  يةسةةةةةئةةةاة دئةةة ة و ة د ةوةتشةةة ةةةةة

ئةةةةةةَسى  ةوءزيةةةةةةزةةة15-10ةة ةمةةةةةة رة ةئ مىةةةةةةويةةةةةةةةةةة
وتة  ت ةئة ةئةزدو  ديةكدمىةنىة.ضةةةَسك ةةةةىةدة   ة دضةسةة

نة ةةةةةةوتةاةَ ةةةةةةو ةسةةةةةةة ة ةمة ةةةةةةةك ةةة
ئةزدو دوةةةةةةةةةةيةوتةةةةةةةةةةكةكدوةةةةةةةةةةتةةة
ةة ةت ةةة رةوةةةةكدو  ىةةة.ةوةةةة  ئةةرة
ةمنو ةةخس نة د ةئكث تية ةمة د.

مةبةست لة زوو رذانادن لاة    
 ثياودا ضىية؟

مةةةئ.ةسةةو  ةزَ  و ضةو  ة-
زَ  و رة     دةسةةةىة د دةةة ة ةة ةةة
و يةَ ةةةةهةمة دتةةورةوءزةوةةة ةةة
سةةوةزدةئىةكسىةوةضةة ةئة ديةَ ة
ةطة ةةةةس  كةةةيةنةةىةةةتةةةةئ زوةةةو .ةةةةة
ةةدىةاةسةة ةبةَسة ة ةةضةئ  دة ىة ةةةة
زد طةةةةةةو  ةنةةةةةكةة نةةةةة دضةةةةةةةى ةةة

ةةةةةةةةةةزية ةخ دةةةةةةرةنة ةةةةةةوتةكىة ة
ك كد ةةةةةةة تةن ةةىة تسةةةةةةة ةةئةوةةةةةةةةزةةة
ةةةةةزكد   ةك  ةةةةةزدة د دةوةئةةةةوةةة

خةة يةةىشةةة رةة تشةةكرةةسةةث زةةةةو تضةنة ةةوتةاةيةةةزةئةةة ةةةةةة
بةَسة ةةةةةسةةةةةئةةةة ةمرةال  ويةئىةكسةةةىة دةةةتةةةو كدةىة.ةوةةةةةةةة
زدة ةة  رة ةةة   ةز  ية ةةةك  د ةةىة دوةةةة ةةة  ةةنةة ورةةةةةزةةةةة
و يةَ ةوةةةةةةةةةةكةةةةةةةةة تة.ة ةةةةةةة    يةكدزَتةةةةةةةةة.ضةئةمةةةةةةةةةهةةة

ةةةنةزدئةزو ك رةئة ةالك  ةتةةنةزدئةزةكدو تة..

ةىة تسةةة ةةةىةةةة ةئةةةة دةة   ىةةةة.ةوةةةةةَ ةم ء ىةكةةةرةةةةة ةسةةةةةة
نةئةة ة ةئةةةزدو دةئىةكسةةىةوة رةوءزةيةةةزةسةةةةةىةةة ةوتةةة  دضةةة
ةةسةةةةةةةوةسةةةةة ةوةةةةةزدك ةكدةىة ةةةةةةنةةةة ية ةوةتة ةةةةو رةَ ةةةةةةةةةةة
ئ زوةةةةو  ة ىة  ةةةةة    ةئةةةة دهةوةزك  ة دتةةةةورةكدز  ةةةرةةةةة

م ةزةئىةكسةرةالةكز ئة.ةكدوةةتضةة تةةةوءزةةةةةةىةدة   ةيةةةز 
ةىة تسةةة ةةز ئةةة ة خ ةوةةةةزدةئىةكسةةةىةوةةةةةةة دةكدئةةة.ةةةةة ةة
 ةةةو تة.ةوةةةةةىةةة ةنةة ورةخبة ةةةةو يةَ ةوةةة دضةةةةةَسك ةسةةةةةةةةةة
ةىةشةةة دةن  َ  ةةو رةئىةكسةةرةسةةةةَ ةوةةةك ةكز ئةة.ةةكةةةتةةةةةةةة
سةزتةطةيةئة ةد تةنة ةيةئ  دة.ةةة يةكز ئة.ةوة ك دة دكةةةةة

ةتضةالمةة ضةكدئةة ىة دزك  رةمةنةةك ك رةسىةةة ضةمةنةةك ك رةز مةة
مى كةةةضةومة ةةو  ةسةةةةوةة يةمةةةماةن ةةو...ةَ ةوةةةةن  َ  ةةو رةةةةة
ئىةكسرة ىةو ةكز ئ.ةة  ةنةةم  ةنةئة. ة    ةة ةةةىليةةة ةةةةةة
يةةةةةةة  تةة  ةوةةةةةةةةةكدز  ت ةةةنةةةةةةةةم  ةنىةةةةةةةة يةةةةةةةةةة دهةةة
ةةمىة كدوةتةةةو ةكدوةةةةت ةوءزيةةةةزةكدوة تة ةةةةةي َسةةةة ةمةةةة  ةةةة

نىةةية ة   ةةةةوةزنىةنة رةنةم  ةئة و مةوة رةة ة دزو  نر
ئة ئةةمىة كةكد    ىةة.ةةةنة ورةةة
تةةةزيةةةةةو يةةكةةةتةسةةةةةةدةةكك ةة
ةىخة ةةةةةة ةةةةة د د ةو  هةئةةةةة دةةة
 ةخة ةةةةةمىةشةةةكىة دةوةةةةةة َتةةةة.ةة
ةةةةةةةةةَسك ةةةةةةةةةةزكد   ةةىةةةةةةةة.ةسةةةةةةةةةة
كدئةةةةةةةةةة  ةوي ةتةزتةوة ىةةةةةةةةةةو .ة
ةةةةةةةوةزنىةنة رةنة ةةةةةوتةاةبةةةةةةةرة
 ةت ةةة رةتةةةةكدزويةتةةةةوةة تة ضةوةةةة
سةةة ةةةز  ةةة دةنةةة ةسةةةة    ةتة ةةو ةة

  ةزَ  و ةوة ةةكة ة دةنة  كةةةو
كدةنةةةةةةةةةةةةنةةةةةةةةةة يةئةةةةةةةةةة تو ك رة
كدمةزدوةةةةة رةنةةةة كةةةةةة ةئةةةةة ديةة
ةةةةزوةةةةةة  ن ةسىةخشةةةةةةة و ةو  ةة
 ةةةن  َ  ةوءزتةة ةسةةة ةمةك  ةةةةةة
وةزكدوة ةةةةةةةئةةةةةةزةكدمةةةةةة ةوةةةةةةةةة
 ةةةةةةةةةةةةةةةنىةَىنةزَ  و ةوةةةةةةةةةةةةةةةةو  ة

ةز  ةو تض ةنة نةةخ  زد دية     ت ةك  ةكدخة .
ةيةةة يةئةمةَدتةةةةةوةةة ك زيةئىةكسةةةرةسةةةةةةىةةةة ك ةةةنةةة  زة

ةن  ة و ة ىةثةزتكدةىة.:
ةئةزدو  -1
ةزدة    -2



 ثرسيارو وةآلم لةسةر سيَكس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 28زانستى سةردةم 

 180 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ـــــــــــــــــــــــــــــ

ةس  كةية ىة ة   -3
ةزَ  و -4

ة تةةةةةةةةةدةةةةةىةكرةوءزية ةةةةة َدز  ةسةةةةةة ةةةةةةةة دزدك  ةوةةةةةةةة
كزتةةو ك ة ديةمة ديةنةزتةكةسةة ةن  ة ة ةةةوةزتطةزتىةةورةةةة

ةوءزةةةدرةنةتةةسةئةزةك  خس نرةزَ  و ة
سةةةةةةن  ةةةةة رةتةوةمةةةةو ةوةةةةةةةىةةةةة ةئةةةةةزدو يةئىةكسةةةةرةةةةةة

ةىة تسةةةةةة ةة ةوة تة ةةةةةةةةبةَسةةةةةةة رةدةةةةةةَىةَ   ةةةكدن  َتةةةةةةة.ضة
ةةسةةةسةةة د ةز ئةة ة خ ةكدئةة.ةةكةةةتةةةةةوةزدةئىةكسةةىةوةضةة
ةةةةَسك ةنةةة ةةةةةو تةئةةةزدو يةمىةىةوةةةهةةةةةاليةخةة ي ةوةةةزدةة

ئىةكسةةةةىةوةك ةز ةكىةشةةةةىة. ةسةةةةةزتةطةية
  ةةةةةيةخةةةة ه ةدةةةةىلتن ةكدئةةةة  ةويةة
 ةةةز  ةتةزتك ك ةةة دةن  َ  ةةو رة ىةةةك ةةةة

ةكز ئ.ةةكةت.
 ضةوةةةةزدة   ةةةضةةةسةةةةن  ةةة رةك دمةةوةةة

خةةةة تةنةةةةةةةن  َ ةكدنةةةةىة ةة ةةةةة ةدةةةةة ةةة
ئىسفة ىةوة رةن وة دةزدةرةكدوة ضة
ئةمةةةةةةهةسةةةةةةَتة ةوةزتطةةةةةةزية ةةةةةة   يةة
ن زم  ةةةةئىةكسةةىةوة و ةكدةىةةة.ةسةوةةةةةة
  مخةةةةةةةنةةةةةةالوةوة رة ةةةةةة ةمىةشةةةةةا ةةةة
كزتوةةةةةةةةةةةةةة ا ةو ئة ةةةةةةةةةةةو مرةو  و ضةة
ةىة تسةة ةةنةزتةةةكةسة   ةةةةئةةة ةةةةنةةةة ةةةةة

ز ةةةو ت ةئةةة ديةزدبةة  ةوةةةةةةةةدةةرةة
ك   ةوة تة.ضةنة  كةةسةة ةوة ةةك ةدةة ةةةةةة
ئىسةةةةةةةفة ىةوة رة ةةةةةةةة ةو يةمةةةةةةة  ةةة
مى كةةةةةةيةة تةةةةةةة   ةسةةةةةةةخ تةن ةئةةةةةة زةة

نةَسطةةةةزت   ةنةةةةة دزت يةنةةةة نرةنةةةة ورةزد  ةزدبةكدوةةةةة ةةة
ةةةمةزيىةاةزدة   رةةةزكد   ةةىة. ةو  ةك  ةةةوتة ة د.

ةةزكد  مرةزدة   ةوةزتطةزية ة   ةكدوة ةةئةزةن  ة رة
س  كةةةةةةةةية ىة ة   ةةةةةةةةضةسة وة ةةةةةةةةك ةس سةةةةةةةةةةةةئةةةةةةةىةىة ةوةةةةةةةةةة

و تة دزد دوة  ة     دةنىكَىو  ةةو َةكدةن ةنة تةةةدةي وةةةةة
ةةئة ةةةةزية    ةتةةة دة ةة    ةنةَسودك  ةةةة ةةة ةمىةة دزء د ةسةةةةةةة
نةةة وة دةةةدةةةىة ديةكدزةةةةةزت يةتةةةةكةسةةةةك  يةتةةةةكةسةوةةةةةةة

ةي َسةتةورةةةزكد  مو ةكتة ةةكدزد د...ةة ة ة ةو .
نةم  ةدة ةةئىسفة ىةوة رة ة ةو يةسة ةوة ةك ةوةةَ ة

وشةةة   ةة تةةة   ةسةةةةخةة تةنضةةةنةةةم  ة    ةةةيةنةةة ةةكدك تةة
و ك زدوةةةةئةزوة   ترةةةزد ةو  ةترةة ةت ةوءزةةيةيةزة

كدوة تة ةةي َسة ةة    نىةكةرةكتةةزد د ةة تةة   رةئىسةفة ةةةةةة
دة ةوة ر ةة  رةنة كةسة ة تةو ةة  ةةةنة يةزَ  ةو رةسىنجةةةةةةةةة

سة ة تةو  ةةةة دةزتةطةةيةسىةةاةخشةة و ةسةوةةةةةةةةةةمةكدتةورةوءزة
ن وةوةك ةئةئة ةكدوةةت ةخ دةرةكدوة ةةةن  ةة رةس  كةةيةةةةةة
نةةىةة ةئ زوةةةو ة ةةةة   رةئةةة ةنةة وةةزدةةةةةسةةة ةوة ةةةك  ةو  ةة
زَ  ةةةو رةمىةةةة ك ة ةةة  ةة   ةةةة دةنةةة كضةةةةةىة ةوةتشةةة نرةَ ةة
ةةن  ة رةئ زوةو ةوءزةةيةيةزةكدةىة ةةن يةكز ئ.ةو ك ةرةة

وةة يةتةة ىةكد  رةكدز  رةةةنىة  ةوتةة ةةد ورةكدمةزية   
وةتة ةةةةو ةةةو ئة ةةةةو مرةو  و ةوءزتةةةةةاةسةةةةةَ ة ةةةةةةةسىة   ر ةة
    ةيةئىةكسرة ةة   يةخ تةة ةةة

و  ةزَ  ةةو ةسةةةةةىةةة ك ةةةكد ةة   نة
وةةةةةةةةةة ةةكة ةةةةةةةةةة د ة ةةةةةةةةةةت ىةَىنةةة
ةةن  َ  ةةةةةةةةو ر ةكءوتنةةةةةةةةة ديةة
ئةةةةةةةزدو يةئىةكسةةةةةةرة ىةتةةةةةةو  ةة
تةزمة يةةةةةةةو  رةةةةةةةةة ةز  ك  ةةةةةةةرة

نىةةةةة يةةزدة ةةةة   ةةةةةةةزكد  مر ة
ةةمةةةةةةةزيىةاةةىة دوةةةةةةةةئةةةةةةة  ةةة
ئ  دةةةةةةة رةةىةةةةةةةةة. ة   دةةةةةةةةرةة
 ةخ دةةةةةةةةةةةىةوة رةكدز  ةةةةةةةةةةةر ة

ةكدمةزية ةة ةىة..
زؤرجااار دةبيساات  كااة   

كضيَك "سك رِبوونى درؤ"ى هةية كة 
هةنديَك جار ثيَى دةوتريَت "طةنادة  
 سك رِى" تكاية مةبةست لةوة ضىية؟

وة ودةئةكث تيةتةةةئةكث تيةةةة-
 ةوةة دكةئكرةة تةةىة.ة  تة ةكزءةئة ةبةَسة ةتةةةوةة ىةتو ةَ

وءزةةية ىشة ةوة رةئكث تية ىةو تةةةةى ةسةةز ئ يو ةئكرة
ةة تة ىةضةسة ة ىشة ة ةه

ة ةمة رةوة  نةةئةزخ تةن-1
ةةىة  و ك -2
ةوة زدة  رةئا ةمةمكةوة -3
ةنةئ ك ك ةةةي َسةةسة ة ةنة ة تو -4

سةوةةةةةةةنةةةةةم  ةئةةةةة ة ىشةةةةة ة ةك ةةةةةةةى ةئكىشةةةةرة ىةةةةةةة
ئةةكرةَ ضةوةةةسةةةة ة تةو ةكَسةةرةو زةةسةةةدةةةةةو تةةةةةوة تةط  نةسةةةة

ةةةدكتنةةةَسطةيةة   رةئكة.
ن وةزيةئةةزدورةطوة ةودةئةكث تيطةة ت ىةةةسةةةن وةةزيةةةةةةة
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كدز  ةةةر ةئةةةة ةي َسةتةةةةهةوةةةةةنةئةةة رةةىةةةةودوةتةي َسةةةةيةةةة
وةودوة ةةسة ة ةئكىو ةئة ديةئةز جةكز  دةئة دتةةوةةوة ودة

وةةة زد  ةوءزةئةةكث تيةةةةةوءزيةسةةة ةَ ة ةةةك ةز  كدك تةوةةةةةةة
ةبةوةةةمنو ةةكدوة  ة ةتة  ىة..

 مةبةست لة سك رِبوونى دةرةوة ضىية؟ 
ئةةةةكث تة   رةكدزد دة   ةةةةةةئةةةةكث تة   ةسةةةةةةكدزد ديةةة-

منةَسةةو  .ةئةدةةك  تةةتةةةكةو  نةةرة ةة  ةنىةىكةةةةسةةة ة ةي وةةةيةةةة
 ةس ةةةةو ةز  كدك تضةنة ةةةوتةاةيةةةةزة  زتةكودوةةةة تة.ةوةةةةةئةةةة ةة

تكةةيةنة  زةزءَك ةك ة ةوتة ةةةةةةنىةىكةةةىك  دةوةةكدةىةة.ةسةةة  ةة
 ةةةةة ةمنةَسو  ةةةةةة دضةك  ةةةةةةةةوتة. ةسةةةةةة ة ةي وةوةةةةةةك ةخةةةةة يةة
كد  ئىةنىة.ةةةةةةزكديةي وةوةة د ةوةدةةةكدوةةت ةكدةىة ةةةةةةةة
و زةةسةةةةضة ةةةةةمبىةنىة ةةةة دةوةةةة زد  ةكدةىةةةة. ةوءزةةةةةيةيةةةةزةةةة
كدةىة ةةةةنةة يةةةتةةو و ك رةئةةةو زتةكرةوءزةسةةة اليةئةةكةيةوةةةة

نةةةزةوةةةةنةئةة.ةةةةةة   رةوةة  ةةةة ىةو تةةةضةة تةةةةوءزةةةةةخىة  ترة
كدةىةةةة.ةةة ةدةةة ةزوةزيةالةوتةةةة.ةنةةة  كةةئةوةةةةزة   ةةةةو تة.ةة

ةسة   ةتةةَتة رةَ ةوةةةكة تة ةةمة  ئىة د.
 ضؤن دوانة دروست دةبيَت؟ 

ك    ةةك  ةي ز ضةتةوةةمىة ةئةة ةك   ة ةة ةوةةةسةتةةكةةةةةة-
كدنن ةةىة ةكدَسىةنةك   ةيةسىةكد  ضةئةمة ةةةسةتةةكةنىةىكةةيةةةة

ةةتةةو ةكدةةةنة   ةةةةةةةةهةئةةة دية ةة  ةنىةىكةتةةةكةةةةةةةةةةىك  د دة
كدوةة  ةنىةىكةةةيةةةةىك  ةكز ئةة.ةكدوةةة ضةسةةةةةهةمة دتةةةورةة
وة ةنىةىكةةةىك  دوةةكدةىةة.ةةةةك  ةوةز ةة د ةنةةزةوةز ةةيةةةةةة
كدةىةةةةةة.ةةةمنةةةةةو َسىةا ةنةةةةةةزك  ةمنو َسةوةةةةةةةسةتةةةةةةكةكدنةةةةةنةةة
سةةةزئةةةة ديةسةنةةةةمة ةنىةىكةةةة ة ةةة  دةةةتةةةو ة    ةنةةةةمة ةةةةةة

   ةةةةةةةنةةةةةةزك وىة ةوةةةةة زةكدةةةةةةنةتةةةةةةةة  مخىشةةةةةىة ةكدةىةةةةةة.
ةنةزك وىة ةومةكدةن.

يةة زيةك دمىشةةىة ةئةةة ةك   ةتةتةةةةوةةةةةىةةة ةكد   تةةة.ةةةةة
ك   ةيةسىةكنةن  ضةتةةك   ةيةة  ترةووةةسةةةنةزتد و ةسةةك  ة
نىةىكة ةك  ة   ةةىةةاةنةة   ة   ةةةك  ةنىةىكةةيةةةىك  ةنةةزةةةةةةة

وةمةةةنضةةةةنىةىكةتةوىة ةكدةىة ةةمنو َسىةاضةسة   ةتةةةنةةزك وىة ةة
تةةنةزك وىة ةو زةةنةتةةتةوىةكىة ةوم ةئة يةكيةو زتةةىة.ضة

ةةةى ةسةتةكة ةنن.
 ئةى مةبةست لة دوانةى سيامى ضىية؟ 

ئة دةةة ة يةئةة ةك    ةتةةة ةة     ةوةةةتةوةة ةيةةزةسةةةةةةةةةة-
ك زوةةةيةئةةىة ةسةةةةك تةةاةةةة    ةةىةكةةة دة  ئةةةة   ضةئىةسةة ةةةة

تةةة.ةك   ةةةيةةةةنةةةم  ةك   ةتةةةكةوةةةةةىةكةةة دة  ئةةةةنةكد   ةة
ةئىةمرةةة ة يةئة ةك   ة د.

ةةتةةو ة  رةئةةةمة ى ةسةتةةةكةنىةىكةةةيةةةةىك  د دةكدةىةةة.ةةة
نةةةزةة تةةةةنةةةمة ة  مخىشةةىة ةنةتةةة ةسةتةةةكةكدنةةنضةةةةةى ةةةةةة
سةةةةوة رةدةةةة ةةةةة  رةنىةىكةةةةةةىك  دوةةةةك ةةة ةةةة   يةدةةةة ةةةة
ة   ةوةةز   ةةك تةةةةَسك ةسةةةنة ةوتةاة ة نةةك ةك  ةسة ةةةوةةةةةةةةةة

د.ةسةةةزئة دةك  ةمنةو ةةكز ئة.ةكدوةة ةةةةةةتةوة دةكدمىةننة 
وةةسةة ة نةتةكةتةةنة وة ة نةتةورةسةدو ةةةتةوة دةكدةنضة
 دكةئةةةةةةزضةئةةةةةن.ضةئةةةةةاةن ةةةةةو..ةئىةسةةةةة ةةوءزتةةةةةةاةسة   ةةةةةةةة

ةةة ةد ةزوةزيةئةزوة   ةسةتةوكيةيىةكدو تةنة د.
زؤرجار طويَمان لة زاراوةى "هونةرى سيَكساى" دةبيَات    

 مةبةست لةو زاراوةية ضىية؟
مةةةئةةةة.ةسةةةةةةن  ةةةةةزيةئىةكسةةةةرضةو  ىنةةةةرةوةةةة ك زيةةةة-

ئىةكسةىةةةةئة ةةةةزيةةةدةةر ةئةةزوة  نةةةة ة ة ةةة   يضةةةة ةةة
ئةمةهةم ء ةةىة تس رةةةة دةنةتةةةوةةةسةةةةىةشةو ةدةةزدو ترةةةةةةة
سةةةةةةةزية سةةةةى س َيةيةئةةةة ة ة  تةكةةةةةزيةنةةةةةةىة. ةدةةةة ىةاةة

ةكدزةةزديةةىةك ة ةيةو ئة و مرةو  و ةة   ىة..
 ةةةر ةئةةة ويةة   ىةةةة.ضةةةنةةةةز دنةةكدزةةةةةزديةةةةةةزيةكدز ةة

ةىة تس ةةم ء ةد ىةاةكدزةةزديةئ  د رةنةئة رةئىةكسةرةةة
ة   ىةةةةة. ةئةةةةة ةوةزتطةزتة ةةةةةةدةةةةةزدو ةىة.ةوةةةةةةن  َ  ةةةةو رةةة
ئىةكسةةةرةكز ئةةة.ةكدوةةةة ضةنةةةةز دنةةيىةةةة  ويةئىةكسةةةرةةةةة
سةةةة ىة   ةةىةةةة  ةَ ةةةو  ةةةتةةةةخرةئةةةةزد ةوة رةكدئةةة  ةوي ةة

ةىةىةة ةةتةزيةةىة ةوةزدةئىةكسىةوة.ةنةم  ةئةمة ةةةةتةوة دة
ةكد   تة.ة)ن  ةزيةئىةكسر(.

ئايااا هاايض طااؤرانيَكى جةسااتةيى لااةكاتى هروذاناادنى  
 سيَكسىدا روودةدات؟

سةوة رةن  َ  و رةئىةكسر ةوةزيةئىةكسيو ةنةم  ة-
ةةدةةوة رةسةدةرةنةةالورة ة ةكدوةة تة. ةوة ز  رةةةئةةةزك ةةةةةةة
كتةةة.ضةسة   ةةةةنةةةالورةسةةةةزَتةنةةةوة  ةو ئة ةةو مرةمةئةة سكة ةة

ةت ةةةة رةةةةة   ةةىةةةننيضةئةةةةزدز يةسىةةةةو  رةكةةنةئةةة ةوة ةةة 
ةةةةةةةخىة  تر ةةةزوة  ةةةةةة ديةةةئةةةةة ة رةخةةةةة تةن ةن  َمةةةةةرةة
خىة  ترةخ تةنةة ةئة و مةوة رةو  و  ةةةتو ة  رةدةَىةَ  رةة
كدمةةةةةةةزيةسةةةةةةةةنةةةةةةةم  ةيةئةةةةةة ةك  ةكدزك  ةةةةةةرةئةةةةةةةةزد  ةةةةةة
ئةة زة   ة ديةةىةسةة. ةنة ةئةةةك  ةةةةةخىة  تر ةو   ةةة ديةة

ةةس  كةةةيةنةةىةة ةزَ  ةةو ةةةىى ىىةةةيةنةةة ة ةةةةوةئةةةوةةكدوة ةةةة
ةسة ىة ك  ةئ زوةو ةسةةم ك .
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لة نيوةى   
دووىموووووووووووووو   
سوووووووووووووووةدى  

رابووووووةوردووى   
ئاماجنوووةىان   
ثووووووووةروىردىو 
فَيربووووووووووووووةو   
بؤتوووة  وووَ    
بايوووووووووووووووة  و 
طرنطوووووو   ور 
لووووة زووووارى او 
ثسووووووووو ؤر ان   
بوووووووووووووووووووةار   

ىووؤنطرى ثةروىردىييةىانوو ا       ثووةروىردىي   و لووة ىووؤر و 
لووة مووةمةو ىايةيووةى     ثووةروىردىي  ثووة  تةَي ي ووةوى و  

لَيكؤَلي ووووووووووووووووووةوى 
دىربوووووووووووووووووووووووارى   
ئاماجنوووووووووووووووووووووووووووة  
ثةروىردىييووووووةىا   
ىووراوى ...ل لووة بووةر 
ئوووةوى  ثرىسوووة   
ثووووووووووووووووووةروىر دىو  
فَيربوووووووةو    بوووووووَ  
ئاموووواجنَيك  روو   
و ديووووووووووووووووووووووووووووووار   
موووووووووووووةنطاوىىان   
ىةَيرانووووووووةو بووووووووَ  
مةبةسوو   دىبَيوو     

-ضةنكة  ئاماجنةىان   ثوةروىردى  بوة بوةرد  ب ا وة       
ثوووو  و رىنطر َيووو    ثوووةروىردىي  و زوووَيةا و رَيطاىوووان  
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وانوووووة وت وووووةوى دادىنرَيووووو   ل موووووةروىما   ثسووووو ؤر ان     
تةى وووةلؤ يا   فَيربوووةو  و  وفَيربوووةون  بوووة بةرناموووة       
فَيربوووةون  ىوووؤي   طرنطووو    ىر  بوووة روونووو  وديوووار        

زوووارى او ثسووو ؤر ان        دىدى  .... ىردنووو   ئاماجنوووةىا
و ثَيةانووةو مةَلسووةنطان       ىر بايووة  بووة  تةَي ي ووةوى    

ضووووووةنكة  بووووووَ  ديوووووواريكردن      -ئاماجنووووووةىا  دىدى    
ىووووار  ثَيةانووووةو مةَلسووووةنطان   ناطاتووووة     -ئاماجنووووةىا 

مةبةسووووووووو   ....... بايوووووووووة    و طرنطووووووووو  ئاماجنوووووووووة   
ة  ىووان   توور    ثةروىردىييووةىا   لووة  زووَيةا و  ضووا ىيي   

ثووةروىردىي   ىووةمة  نوو  يووة       بؤيووة   ىر ثَيةيسوو ة       
ئاماجنووووةىا  و   زووووَيةا ى ثةروىردىييووووةىا  ثةيةىنوووو    
تةنوو و تؤَليووا   مووةبَي  و  يووةىة  تووةواو بكووة  و مووة       
ئاموووةنب  بووو. .........لوووة بوووةر ئوووةوى  موووةمةو  ئاماجنوووة 
ثةروىردىييوووةىا   بوووة بوووَ  زوووَيةا و ضوووا ى   طةجنووواو   
ثوووةروىردىي   دىبَي وووة درورَيكووو  رووج و َي وووة  وووَ     
نابَيوو     مووةروىن ضووؤ    مةمةوزووَيةا و ضووا ىييةىان    
ثوووووةروىردى بوووووةبَ  ئاماجنةثةروىردىييوووووةىا    دىبَي وووووة    
ىووووارَيك    رىتي وووو  وىسوووو او  طووووؤر ا   و ثَي ووووكةوت.       

 ........ نايةتةد 
ئووووةوى   ىر سووووام ان و مووووةتر سووووي ارى  بووووؤ سووووةر     

ةروىردىو  فَيربوةو   ئةوىيةىوة ئاماجنوةىان      ثرىسة  ثو 
ثرىسوووة  ثوووةروىردىو فَيربوووةو     يووواوا و نووواىؤن  بووو.     
لةطووةَ  ئووامر ا و  زوووَيةا ى  ثةروىردىييكانوو ا  ل  لووة بوووةر     
ئووووةوى   ئاماجنووووةىا   ئووووةرى   رَيكةسوووو  و ئاراسوووو ة  
ىردن  بةرنامةىانة لة سةر ب ا ةيةى    انس   روو  و 

ثوووةروىردى  نوووةَس    سوووةردى   بوووة     ديوووار ...... بؤيوووة  
بووةردىوام   تةيَي ي ووةوى    انسوو يانة   ئاماجنووةىان      
ثووةروىردىو فَيربووةو   لووة مووةمةو نؤنا ووةىان    ىةَي وو   
دىىووواج ..........توووا  وىَمووو  ثَي اويسووو َيكان   توووان  و 

 .... ىؤمةَلطة ب اتةوى
ديووارى ئاماجنووة ثةروىردىييووةىا   ئامووانة و زووَيةى   

ىة دىر دىبووووووووووور    و موووووووووووةمةو تة وووووووووووة  سسووووووووووو ةمة
ىاريطةريووةىان    ثرىسووة  ىةَي وو     ئاراسوو ة دىىووة       

ل ئوووةو تة انوووةت  بوووري ة  لوووة بةزوووة ثَيك َي وووةرىىان    
سسووووو ةمةىة بوووووة ط ووووو    ىوووووة تة وووووة مادييوووووةىا  و 

 ..........مرَوييةىانة
ضوا ىييةىان  نواو      -ثرىطورا  -تة ة  مادييةىا  

  -ةو مةَلسوووووووووووووةنطان    ثَيةانوووووووووووو  -ثووووووووووووؤ  و دىرىوى 
ثَي اويسووو ييةىا  و بي وووا       دىطرَي وووةوى   ...تة وووة   
مرىييةىا  ىة بري ية  لة    ووو نةتاب   و ىةَي كوار  ىوة   

 تةوىر  سةرىى   ثرىسةىة دىبَي  مةروىما
مامؤسووووووو او ثسووووووو ؤر ان  ثوووووووةروىردىي  و  داموووووووة  
دى طاىووووووان   ثووووووةروىردى          بووووووؤ روونكردنووووووةوى  

سسووووو ة   ضوووووةمكَيكة   -  ثوووووةروىردىضوووووةمك  سسووووو  
بةواتا  بةنيادَيك   ىة توةواو  تة وةىان  ثوةروىردىو    
فَيربةو    تيا   بةر  ةس ة دىبَي ل   ئة  بةنيوادى   ىر  
 يووة  دىطرَي ووةوى لووة ط وو َي   ىؤيوو ا  سسوو  َيك ثَيووك     
دَي َيوووووووو .... سةرضوووووووواوى  بةنيادىىووووووووة فةلسووووووووةفة    

لسوووووةفة  ثوووووةروىردىي  يوووووة ىةلةسوووووةر  ب وووووة موووووا   فة
ىؤمةَ يووووووةت   وفةلسووووووةفة   دىوَلووووووةج دادىر َيوووووو رَي      
............  بووة واتايووةى  توور  لووة مووةمةو ىؤمةَلطايةىوو ا  

دىوَلوةج لوة روانطوة  ىؤيوةوى   بوة ثوَ    تاي ة ةنو            
ئوووةو ىؤمةَلطايوووة   توووة ر  ثوووةروىردى دروسووو   دىىووواج  
.....بوة زوَيةىيةن   ئوةو فةلسوةفة ىؤمةَ يوةت  يوة   ىووة       
ث وووو   ثووووَ   دىبةسوووو َي    دىىرَي ووووة ضووووةار ضووووَيةى      

ىوترَيوو  وئاماجنووة   ىؤمووةَلَيك  ئاماجنووةو ى ىووة ثووَ  يووا  د   
 ..ثةروىردىييةىا

ئة  ئاماجنانة  لة ضةن  ثلةيةىو ا ريو    دىىورَي.  ىوة     
ط ووووو طيتري يا    ئاماجنوووووة ط ووووو يةىان   سسووووو       

 ) بةونةEducation _ purposes (ثةروىردىو فَير
انووووة وردتوووور دىىرَي ووووةوى بووووؤ ئاموووواجن     ئووووة  ئاماجن

ثوووةروىردىي   ديوووار  ىوووراو   ىةبوووة ثَيووو   نؤنا وووةىان     
ىةَي ووو   ل ووو   َي دىبَي وووةوىل    بةزوووَيةىيةن  بوووؤ موووةر     
نؤنا َيك....موةر لوة با ىوة  سواوايانةوى   توا ىةَي و ن        
بوووووواَ   ئاماجنوووووووةىا  ديوووووووار  دىىووووووورَي.    .سسووووووو      

ةت    لةسووةر دىموو    ثووةروىردىي   لووة اَيرانوو ا بووة تاي وو    



 ئاماجنة ثةروةردةييةكان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 28زانستى سةردةم 

 184 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ـــــــــــــــــــــــــــــ

بةاس ا دىناودىق  ث و   بوة فةلسوةفةيةى   نةتوةوىي      
توووةمااكار دىبةسووو   و ئاراسووو ةيةى    نةتوووةوىي  بوووةر  
ضوواو تووةنب  وزووؤهَي   مووةبةو   لووة طووةَ   ئةوىزوو ا ىووة    

اَيراق  وَ تَيك  فورى ئواية و فورى نةتوةوى  بوةو       
......تةنانوووووةج لةديووووو   ئوووووةو فةلسوووووةفة  نةتةوىييوووووة    

وى وَ تَيووك ل ىاىَيووك  بووة نوواو  ىةردسوو انةوى      زووؤهَي ية
ن يووة و نةوىيووةن بووة نوواو  ىووةرد  بةون ية....مووةرَي      
ىةردس ان  بة بةزَيك  دانوةبر او  لوة ىواى  ني و  ان      
اوووووةرىد    دادىنوووووا  ...بوووووؤ سوووووة ان ن   ئةوبؤضوووووةنة    
ئووووةوىبةو لووووة مةزوووو اىان  سووووةدى  رابووووةوردوودا  ىر    

ةردسووو ا  دا  بكوووة  بوووة  موووةوَليا  دا ىوووة ىةَي ووو   لوووة ى 
 موووووان   اةرىب ووووووةوىبةو  لوووووة موووووةمةو نؤنا وووووةىان     
ىةَي  نوو ا و لووة  وربووة   ناوضووةىان ا   َ  ووة  ووَ  يووا    

 ..ىرد
سس    ثةروىردىو فَيربةو  لة اَيراق دا لوة مواوى    
نية سةدىدا نةي ةانيةى ئوةو ئاماجنانوة   ىةلوة ضوةن ي.     

 َي َي ل  بوؤ  ىؤنطرى  ثةرورىردىييو ا  دار َيو رابةو بوةدي    
منةونووة  وثَيطةيانوو ن   نةتابيووا  و ىةَي كووارا  ىووة بووة      
زَيةا     انس يانة بي بكةنةوى رىَليا  لوة ثَي وكةوت     
 انسوووووب  مةبَي   بوووووة توووووةواو   سوووووةرنةىةوتةوبة.... 

بةَلطووووووووووووووووووووةما   
بؤدروسووو   ئوووةو 
بؤضوووووووووووووووووووووةونة 
ئةوىيةىووة اَيووراق 
بوووةوى يوووةىَيك لوووة 
وَ توووووووووووووووووووووووووووووووة 
دواىةوتةوىىان   

ةن  ي وووووا   . نووووو
ئوووووووة  ئاماجنوووووووة    
بووووووةلمكة مووووووةمةو 
ئاماجنووووووووووووووووووووووووة 
بري ووووووووووةدارىىا   
ىوووووووووووووة لوووووووووووووة و 

ىؤنطرىيوووووةدا دار يووووو درابةو موووووةما  ئوووووةجنام  موووووةبةو    
ضوووةنكة  ئاماجنوووة ثةروىردىييوووةىا  بوووةرط  سياسوووةت    
حي بوووو   فووووةرمانر وايا  بووووة بووووةر دا ىرابووووةول مووووةمةو       
ئاماجنووةىا   ئاوَي ووة   مةَلةَيسوو   سياسوو  ىرابووةو   . 

اسووةج ىردنوو    بةرنامووةىان   ىةَي وو   و   ديووارى بووة سي 
فووةرامؤت ىردنوو   بووةما   انسوو   يووةىا  تاي ة ةنوو     
سس    ثةروىردى  اَيوراق  بوةوى لوة ماوىيوةى  دوورو     
درَي دا.....ىووة تووا ئَيسوو ات ئووة  سياسووةتة لووة اَيووراق دا  
ىاريطوووووةر  مةية...تةنانوووووةج لووووووة ىةردسووووو ا  دا بووووووة    

تَيكووووةَ و    زووووَيةىيةى   د  مةوَلوووو ىدرَي  سياسووووةج   
ثرىسووووة  ثووووةروىردى بكرَيوووو  ىووووة ئووووةوىت نايووووةَلَي       
ثرىسةىة  سةر سكة  ىوؤ   بكوةوَي  ل ضوةنكة ىاتَيوك     
سياسوووةج و حي بايوووةت   ىوووؤ  لوووة موووةمةو ىايوووةىان     
ثوووةروىردى مةَلوووو ىنةرتَي َي   دىبَي ووووة مووووؤ  تاسووووان ن    
ثرىسووووةىةو نايووووةَلَي   طةزووووة  بكوووواج بؤيووووة ثَيةيسوووو ة    

سيس     ثةروىردىي   بة سياسةج و تَيكةَ وىردن    
حي بايووووةت    وا   َي ب َي رَيوووو  ل  مةَلة  ووووةروىردى    
اَيرانةو  بلؤى  رىذموةَ ج  لوة  سوةدى  بيسو ة يةىوةدا       
دووبوووارى ئةبَي وووةوى....... توووا ئاماجنةثةروىردىييوووةىان    
ثةروىردى  لة ىةردسو ا  و اَيوراد دا بوة موةما   ثوةتا       
ىةزوووووووووووووووووووووووووو  ى  

بار رابوووووةوردوو  لوووووة 
نوووووةبرَي  ....لةبوووووةر  
ئوووةوى  طةزوووةىرد   
وثَي ووكةوت    وَ ج 
ثابةنووووووووووووو ى  بوووووووووووووة 
طةزوووووووووووووووووووةىرد  و 
طؤر انكار  ثرىسة  
ثوووووووووووووووووووووووووةروىردىو 
فَيربةونوووةوى...ديارى 
بووووووووة ثَيىووووووووةوانةوى  
دواىووووووووووووووووووووووووةوت   
ثرىسة  ثةروىردىو 
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فَيربةو   دىبَي ة مؤ   ثةروىردىىردن  تاىَيك   ئاَلؤ و 
ت ترسووووووووو ؤن و بوووووووووَ  مةَلةَيسووووووووو  ل  ىوووووووووة ئوووووووووةوى   

رذَي وووة فازسووو   و   تاي ة ةن  سسووو    ثوووةروىردى  
ديك اتؤريةىانوووة....وىن ئوووةوى  لوووة اَيوووراق دا مووواوى      

  .حةف ا ساَ   بةسةر ثرىسة   ثةروىردى دا ماج
 ئاماجنة ثةرورةردةييةكان    ضيية؟

 ىر     اراوى   مةمووووووة ؤر لووووووة  يووووووة   زووووووارى او  
ثسوووو ؤر ان  بووووةار  ثووووةروىردىوى دىربووووارى   ضووووةمك       

ثةروىردىييةىان ووةىاردىمَي رَي ل طرىيووةن  لوووة    ئاماجنووة 
بوةىار   ثةروىردىىارا  ضةمك  ئاماجنوة ثةروىردىييوةىا   

 دىمَي . وى ىؤمةَلَيك  تر  ئاماجنةط  يةىان  ثةروىردى

 موةروىما   وى  اراوى  ئاماجنوة تاي ةتيوةىان  ثوةروىردى   
 .بةىار دىمَي .

مةيوة   مةريةن لة  اراوانة  سةرىوى واتوا   يواوا    
ىوووة  يووواس دىىاتوووةوى لةوانوووة  تووور . واتوووا  ئاماجنووووة       

لةموووةمةو  اراوىىوووا  فوووراوانةى ىوووة      ثةروىردىييوووةىا  
 Education ئةويش بري ية لة ط   ئوةو ئاماجنانوة   

 _  purposes  

ىة سةر ة  ثرىسة  فَيربةو  لة مةمة نؤنا ةىانو ا  
  -: ىار  بؤ دىىة   بؤ منةونة

 ان  ضوان و دَلسوؤ  و   ثوةروىردىىردن  ماوني و    -1
 . بات

  دابة ىردن  مَي    و ئاسايش لة  ي ان ا -2
بوة     Education _ Aimsىة ئةميش بةرفراوا    

دوايوو ا ضووةمك  ئاماجنووة ثووا  و ط وو يةىان   ثووةروىردى 
  دَي 

ىوووووات   ىر  دىوَيووووو  بوووووؤ ئوووووةوى   َي وووووة َي  َي    
 -: ....منةونة لةسةر ئةوى

ىؤمةَيوووةت  و مةسووو  ىووورد  بوووة بةرثرسووويار    -
 . مةدىن 

دَي  ىة ئةميش بري ية لة ئاماجنةىا   لوة زوَيةى      
بةدوايانو ا ضوةمك و     Education_ Goals ر سو ةو 
     اراوى 

دىسوو ةواذى  ط وو ي ا دار َيوو راوى و دىىةوَي ووة نَيووةا  
ئاماجنووة ط وو يةىان  ةروىردىو فَيربةونووةوى ىووة بري يووة   

ةيوةن   بوؤ منةونوة    ئاماجنةط  يةىان  ىةَي و ن   وان  لة
ئاماجنةىان  ىةَي  ن  وانة  ىؤمةَيوةت  يوا  انسو  و    

  بيىار  ... م   ل وىن
نةتاب  ب ةانَي  بة زَيةا    انس   بوي بكاتوةوىو    -

بووور وا  بوووة  انسووو  موووةبَي  ... لوووة ضارىسوووةر  موووةمةو   
 .ىَي ةو بةارَيك ا

نةتووواب  بوووة موووةمةو ئوووةرن و مافوووةىان  لوووة نووواو     -
 . ةَلطة ئاز ابَي نةتاخبانةو ىؤم

نةتوواب  ب ةانَيوو  نةى ووة بووةىارب َي َي  و نةى ووة  -
 . بكَي َي 

لووووةدوا  مووووةمة ئووووةو ئاماجنووووة ط وووو يانة ئاموووواجن   
تاي ةتيوووة ىوووة بوووةرد  ب ا وووة  دىسووو  ثَيكووورد  و  وووَ    

 . بة َ  ىردن  ط   ئاماجنةىانة
 زاراوةى ئاماجنة تايبةتيةكان

Educational_Objectives 
ةىان  ثووةروىردى ل  ىر ووار  اراوى  ئاماجنووة تاي ةتيوو

ئاماجنوووة ر ىف اريوووةىان  ثوووَ  دىوترَيووو  . لةبوووةر ئوووةوى    
دىبَي  لة ر وانطة  ثةروىردى  سوةردىمةوى لوة رىتف وار     
نةتابيان ا  ر ىنب ب اتةوى و بة ر وونو  ديوار بَيو  ل بؤيوة     
ئَيسووووو ا  ىرتووووور  اراوى  ئاماجنوووووة ر ىف اريوووووةىان  ثوووووَ  

ىوووووة مةبةسووووو   سوووووةرىى   دىوترَيووووو  . ئوووووة  ئاماجنوووووة
بابةتةىةيووة ..طرنطوو  و بايووةى   ىر  مةيووة .. ضووةنكة    
ب ىووووي ة   َي ووووة َيكردن  ط وووو  ئاماجنووووةىان  توووور   

 . ثرىسة  ثةروىردىية لة مةمةو نؤنا ةىان  ىةَي  ن ا
   طرنطى ئاماجنة رِةفتارييةكان ضيية ؟ 

مةبةسوو  لووة  ئاماجنووة ر ىف ارييووةىا  ئةوىيووة ىووة بووة    
ر ىف ارى يا ئوةو ىارامةييوة بكوةي  ىوة      ورد  وىسف  ئةو

نةتوواب  لووة ىؤتووا  وانةىووة ئووةتةانَي  ئووةجنام  بوو اج  .. 
ديارى طرنط  ئة  ئاماجنة لةوىداية ىة بة مؤيةوى  مةمة 
ئاماجنووةىان  توور   ثرىسووة  ثووةروىردىو فَيرىوورد  لووة      
مةمةو نؤنا ةىانو ا  َي ة َيو ىبَي  . موةر ىوة  وىوةرت       
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اماجنةر ىف اريةىانو ا طاريطوةر    يةن لة  َي ة َيكردن  ئ
 ىر  لةسووووةر سووووةر ة  ثرىسووووةىة دىبَيوووو  و مووووةمةو    
ئاسوو ةنطةىا  .. لووة  دىسوو َيكةوى دىسوو  ثووَ  دىىووة  ..  

  : ىة بة ىةرت  طرنط  ئةمانةية
مامؤسووووو ا ئاماجنةر ىف اريوووووةىا  دىىاتوووووة   -يةىوووووة 

ر ابةرَيك بؤ ىؤ  تا ب ةانَي  ثو  بؤ وت وةوى  وانةىوة    
ةطووووةر مامؤسوووو ا دىس ةوسوووو ا  بووووةو لووووة     داب َيوووو  .. ئ

دار زو    ئاماجنةر ىف اريووةىا  ئووةوا وانةىووة ئووةجنامَيك   
 . وىما  نابَي 
ئاماجنةر ىف اريةىا  ثرىسة  فَيربةو  بوؤ    -دووى  

نةتابيووا  ئاسووا  دىىووة  لةبووةر ئووةوى  نةتوواب  دى انَيوو    
  ض  بَلَي  يا ض ىارامةييةن بكاج بؤ منةونة

َ  طؤزووةيةى  طؤزةيةىسووا  نةتوواب  ب ةانَيوو  سوو -
 . دروس  بكاج

  نةتاب  ب ةانَي   ؤرىىان  طؤزة بَلَي  -
نةتووواب  ب ةانَيووو  نةى وووة  موووةرَية بكَي وووَي  و   -

  . ر ووبارىىان  لةسةر ديار  بكاج
بة  زَيةىية نةتاب  دى انَي  دىبَي  ضو  بَلَيو  يوا ض    
ىارامةييوووةن بكووواج .. بوووة ئازوووكرا ديوووارى ..مةبةسووو        

ىووة    نةتابيووا  بووة تووةواو  ر وونووة.. بؤيووة بووة   فَيربةونة
ئاسووان  ىووار دىىوواج بووؤ ئووةوى  ئووةو  انياريووة يووا ئووةو         

  ىارامةيية فَير ب َي 
ئاماجنووة ر ىف ارييووةىا  يارمووةت  مامؤسوو ا  -سووَي ة  

دىدى  توووا بوووة ئاسوووان  ب ةانَيووو  بةنووو ىىان  ثرسووويار    
تانيكردنووةوى داب َيوو  تووا بووةو زووَيةىية  ىووة دروسوو ةو      

اوان  تَي ايووة .. ىاتَيووك مامؤسوو ا تووةان   ئاماجنووة   بووةرفر
ر ىف ارييوووةىان  وانةىوووة  بوووة توووةواو  لةسوووةر زوووَيةى    

وَي ة بكَي وَي    -فرمان  ر انةبردوو دار ز  وىن و بيَلَ  
بةراورد  بكواج   دىتةانَيو     -لَيك  اتةوىو زي كاتةوى 

فرمانةىا  بكاج بة فرمان  داىوةا   ... موةمةو دىبَي وة    
  ار  بؤ منةونةثرسي

نةتوواب  ب ةانَيوو   ؤرىىووان  طؤزووة بَلووَ    دىبَيوو   -
  فرمانةىة بكةي ة فرمان  داىةا    دىبَي ة ثرسيار وىن

 جؤرةكانى طؤشة بلَىَ ؟
نةتووواب  ب ةانَيووو  نةى وووة  موووةرَية بكَي وووَي       -

نةى ة  مةرَية بكَي ة ... ىة وابةو مامؤس ا ئةطوةر لوة   
ةىا  ر يوو  نووةىاو بيكاتووة  ثرسوويار دانانوو ا مووةمةو ئاماجنوو 

 . ثرسيار ل ثرسيارىىان  بةر فراوا  نابَي 
ئاماجنوووة ر ىف ارييوووةىا  ثَيوووةىرَيك  وردو  -ضوووةارى  

لووةبارى بووؤ مةَل وو اردن  زووَيةا و ر َيطووا  وانووة وت ووةوى بووؤ  
طةي وووو  بووووة وئاماجنانووووةو   َي ووووة َيكردنيا  . ئةطووووةر 

 َي  مامؤسووو ا ئاماجنوووة ر ىف ارييةىوووة بوووة ورد  دانةر َيووو   
دوا  ئووةوى بووي لووةو ضووا ىية يووا زووَيةا ى بكاتووةوى ىووة بووة 

  . سةرىةوتةو نابَ ئاسان  دىتةانَي   َي ة َ  بكاج ل 
يارمووةت  مامؤسوو ايا  و ثووةروىردىىارا     -ثَي جووة  

دىداج بوووووة بازووووو  ثرىسوووووة  ثوووووةروىردىو فَيرىوووووورد      
مةَل سووووةنطَي . . مووووةر بووووة مؤيووووةوى دىتةانرَيوووو  ر ادى   

ئاماجنة ط  يةىان  وانةىوةو بةرنامةىوة    َي ة َيكردن  
ب انرَي  و ثَيةانةبكرَي  بة زَيةىيةى  نةطؤر  و دروس  
ل ئةطوووةر ئاماجنوووةىا  ..  بوووة ورد  ديوووار نوووةبَي  بةضووو   

دى انرَيووووو  ر ادى   َي وووووة َ  ىردنيوووووا  ضوووووؤنة       و          
 ..... ضةن ى  

يارمووووووةت   -زةزووووووة    ئاماجنووووووة ر ىف ارييووووووةىا    
ىداج ىوووووة بوووووي و مؤزووووويا  يةى ةوووووة  و  فَيرىوووووةا ا  د

ئاراسوو ةيا  بكوواج بووؤ طةي وو  بووةو ئاماجنووة .. ضووةنكة     
ئاماجنوووووةىا     نةتابيوووووا  روو  و ديوووووار  . بوووووةمؤ    
ئووةوىوى  نةتابيووا  بووة ئاسووان  دىتووةان. ئووةو ضووا ىيانة      
بكووووووة  ىووووووة يارمووووووةتييا  دىداج  بووووووؤ طةي وووووو  بووووووة     

  .. مةبةس ةىةيا 
 

  ادةرِيَذيَت ؟ضؤن ئاماجنة رِةفتارييةكان د
بووؤ دار زوو    ئاماجنووة ر ىف ارييووةىان  مووةر وانةيووةن   

 : ثَيةيس ة  ىر بة ىةرت  ر ىضاو  ئةمانة بكةي.
بة ورد  و ر ون  دىس  ي وان  ئوةو  انياررييوة يوا      -

ئووةو ىارامةييانوووة   بكوووةي. ىووة  مةبةسووو  انة نةتابيوووا    
بيَلَي. يا ثَي  مةَلسو. و ئوةجنام  بو ى  لوة دوا  ىؤتوا       
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بةتةىوة يوا وانةىووة . ئةطوةر مامؤسوو ايةن ثوَيش ضووةونة      با
ذوور  ثووؤ  .. موويم ئاموواجنَيك  دانةر زوو َا و نووة انَي  
بؤضووو  دىضوووَي ة ذوورىوى   ... ىةَيرانوووة ضووو   َي وووة َ  

 ... دىبَي   
بووة ورد  ئووةو  ر ىف ووارى  ىووة مةبةسوو  انة فَيرىووةا     
 ثَي  مةَلسَي  ديار  بكرَيو  ...بوؤ منةونوة مةبةسو  انة    

مؤيةىان   ىربةون  داني و ةان    -ىة نةتاب  ب ةانَي  
زوار  سوولَي ان  دىس  ي ووا  بكواج ... يووا مةبةسوو  انة   

 نةتاب  ذمارىيةى 
دوو ر ىنةسوو  ىووةر ىت  ذمارىيوووةى  سووَ  رىنةوسووو     
بكوواج ل يووا نةتوواب  ب ةانَيوو  نةى ووة  بوويى نةوتووةىان    
اَيراق دروس  بكاج ...م   ئة  مةنطاوى  ىر طرنطة ىة 

ة ورد  زَيةىو تاي ة ةن   و  ؤر  ئوةو ر ىف وارى ىوة    ب
مةبةسووو  انة ديوووار  بكرَيووو  .توووا بوووة ىووواتيََك  ىوووة  و       

  ... ر َيطايةى  ىةرج بطةي ة ئةوى  طةرىى انة
دىبَيوووو  ئاماجنووووة ر ىف ارييووووةىا  بووووة زووووَيةىن      -

دابر َيوو رَي  بووة دروسوو   ب ووةانة ثَيةانووة  بكووةي. و بووة     
توواب  ب ةانَيوو  بةزووةىان   ضوواو بي يوو ةل بووؤ منةونووة نة  

طووةَ    موورىه بَليََوو  .. ئووة  ئاماجنووة نووابيل  ثَيةانةيووةو     
      َي ة َيكرد  لة ض ئاس َيك ايةدىتةانة ب انة ر ادى

دىبَيووووو  ئامووووواجن  ر ىف وووووار  وا دابر َيووووو رَي      -
ر ىنط انووووةوى  ئووووةجنام  فَيربووووةو  بَيوووو  نووووةن باسوووو     

ربةو  نةبَي ة ثرىسة  فَيربةونةىة بكاج .. تا بابةت  فَي
ئاموووووووانة . بوووووووةَلكة ئوووووووةو بابةتوووووووة وىسووووووويلةيةىة بوووووووؤ 

بووؤ منةونووة لووة  - َي ووة َيكردن  ئاماجنووةىان  فَيربووةو   
وانة  ئاي  ا ...مةَلةية بَلَية ثَي اسة  دىس  نةَي  بكة 

بوووووةَلكة دىبَيووووو  ئاماجنةىوووووة وا دابر َيووووو ي. فَيرىوووووةا   -
 . جب ةانَي  مةر ةىان  دىس  نةَي طرت.  َي ة َ  بكا

نابَيوو  لووة دار زوو    ئاماجنووة ر ىف ارييةىانوو ا دوو   -
  : ئةجنام  فَيربةو  مةبَي  لة يةن ىات ا وىن

نةتوواب   ب ةانَيوو  منةونووة لةسووةر فرمووان  تَي ووةر      -
 . ب َي َي ةوى ل بةراورد  فرمان  تَي ةر و تَي ةثةر  بكاج

  نةتوواب   بةزووةىان  ضوواو  مرىهوووووو  بَلووَ    2منةنووة و
  . نطاو ر ىنط  ضاو  مرىه  لَيك  اتةوىومؤ  ر ى

 
دىبَيو  موةمةو ئوةجنامَيك  ر ىف وار  ئةمانوة  تيوا        -
  . مةبَي 

ئةو ر ىف ارى  ىة دىبَي  نةتاب  بيكاج وىن وبيَلوَ  ل  
لَيكوو  ب اتووةوى ل بووةراورد  بكوواج ل ئووةجنام  بوو اج ...     
م وووو  مةر ووووةىان  بارودىىةىووووة ر وو  بكرَي ووووةوى وىن   

 -طةر انووةوى بووؤ ى َي وو  ىةَي وو     -اسوو ة بووةىارمَي ان  ر 
 بةىارمَي ان  بؤية

 -ضوووؤنيةت   -% 80وىن بوووَ  مةَلوووة بوووة ورد      (
مووةروىما ثَيووةىر   Degree - مةر ووةىا  -ور ىف ووار 

 ) باز  ئةو ر ف ارى
ثَيووووةىر   بووووة ر وونوووو  ديووووار  دىىرَيوووو  .  ىر  ووووار   
ا مةن َيك مةَلة  باو لة دار ز    ئاماجنوة ر ىف ارييةىانو   

 :دىبي رَي  وىن
ىاتَيووك باسوو  ر ىف ووار  مامؤسوو ا بكرَيوو  لووة بوور        -

 : نةتاب  بؤ منةونة
 . ثةرىسةن ن  تةانا  بي ىردنةوى  نةتاب -
باسووووكردن  ثرىسووووة  فَيربووووةو   نووووةن ئووووةجنام     -

 .... فَيربةو   بؤ منةونة
نةتووواب    انيوووار  لةسوووةر زوووَيةا   دروسووو كردن   -

س ةية وا دابر َي رَي  بوة  نةى ة مةبَي   ىة دىبَي  ئة  ر 
دروس   ثَيةانة بكرَيو  . و نةتواب   ب ةانَيو  نةى وة      
مةرَي   ىةردس ا  بكَي َي  و زارى طةورىىان  لةسوةر  

 )  ديار  بكاج

بووةون  ثووة لووة يووةن ئامووانة لووة ىووات  دار زوو        -
ئاماجنةىانووو  ا وىن  نةتووواب   نووواو  سوووةرىن ىؤموووار      

  . ن  ىؤمارىىة ب مَيرَي ىةردس ا  بَلَ  و مؤ  ر ووىان
ثَي ووو يار  ثونَيوووك بوووؤ ضارىسوووةر  ثيسووو ةون    -

  . ذي طة بكاج و ىاريطةر  ثيس ةون  ذي طةباس بكاج
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نةتوواب   بووةمؤ  ثر طالووةوى طؤزووة  سَيطؤزووةىة     -
ثَيةانووووة بكوووواج و بىووووةىةي. طؤزووووة ديووووار  بكوووواج و      

  . بيةةَي َي ةوى
وانوة   دار ز    ئاماجنَيك  ط    ىة توةن ا لوة يوةن   -

  يا لة يةن بابةت ا ناتةانرَي   َي ة َي كرَي  بؤ منةونة
 . نةتاب   ب ةانَي   ياوا   تاىةىا  تَي طاج

بةىارمَي ان  مةن َ  ر ىف وار  ئواَلؤ    ناديوار  وىن     -
نةتاب   لة باية  و ىاريطةر  ئاوومةوا لةسةر ر ووىىو   

 . سروز   تَي طاج
ن  ئاماجنووووة سةرضوووواوىىان  وىرطوووورت. و مووووةَل َي جا

  ثةروىدىييةىا 
ئاماجنووة ثةروىردىييووةىا  لووة ضووةن ي. سةرضوواوىوى     

 : وىردىطيَي  طرنطةي يا 
  : فيَرخواز -خويَندكار  -قوتابى   -

طةمووووووووا  لووووووووةوىدا نيووووووووة ىووووووووة ط وووووووو  ئاماجنووووووووة 
ثةروىردىييةىا  بؤ نةتاب   دادىنرَيو  ..توا مةوَل و رَي     
لوووووووة ذَيووووووور سةرثةرزووووووو   و ئاراسووووووو ة  مامؤسووووووو ادا 

َي ووووة َي  َي  . لةبووووةر ئووووةوى ثَيةيسوووو ة تاي ة ةنوووو     
طةزوووةىرد  و ثَي اويسووو   و تةانوووا و حوووة  و ئوووارى و   
نةتوواب   بووة بازوو  ر ىضوواوبكرَي  .. لووة ىووات  دار زوو       
ئاماجنة ثةروىردىييةىان ا .. موةروىما  يواوا   ىةسو     
لووة نَيووةا  نةتابيانوو ا لةبةرضوواو بطيَيوو  . لة يووةى  د     

 -طرنطوووووةىان  فَيربوووووةو  وىن ثَيطوووووةي. دىبَيووووو  مةر ة
مانووووووو ا  و بةزووووووو ار  
ىاريطووةر  نةتوواب   لوووة   
ثرىسوووة  فَيربوووةو  ...  
لووووووووووووةىات  دانووووووووووووان   
ئاماجنةىانوووو ا بايووووةى  

 . تةواو  ثَي  رَي 
ىؤمةَلطة لوة ر وو    -

سروزوووووو   و ىَي ووووووةو 
ئاماجنوووووةىان  و ىوووووةو  
نوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووةري  و 

ثَي اويس يةىان  ... بة سةرضواوىيةى  ب وةر ىت  طورنب    
لة دار ز    ئاماجنة ثةروىردىييةىا  دادىنرَي  لةبوةر  ل 

ئوووووةوى  ىؤمةَلطوووووة لوووووة ىؤموووووةَلَيك ر ذَي ووووو  و سياسووووو    
  وئابةور 

فَيربةو  و ياسوا و ئواي.   ثَيكو َي       -ىؤمةَيةت   -
ىة مةريةن لةو ر ذَي انة لة ىؤمةَلطةدا ر ىَلو  ىوؤ  مةيوة    

  بؤيووة دىبَيوو  ئاماجنووة ثةروىردىييووةىا  تاي ة ةنوو   -
مةريةن لةو ر ذَي انة  ناو ىؤمةَلطة لةبةر ضاو بطرَيو  و  

 . سةرضاوىيةى  مةَل َي جان  ئاماجنةىا  بَي 
 

 بابةتةكانى خويَندن -
ب ةما  دانوا  و مةَل و ارد  و ديوارىردن  نواوىرىى      
وانووووووووةىان  ىةَي وووووووو   بةسةرضوووووووواوىيةى  طرنطوووووووو     

  مةَل َي جان 
  ئاماجنةىان  ثةروىردى دادىنرَي 

ر طرنطووووو  ئاماجنوووووةىا  ...ميللوووووةتا  موووووةمةو لةبوووووة
تةانائوووووابةور  و ىؤمةَيوووووةت  و ر ىزووووو  ي  ىؤيوووووا     
دىىةنووووووووووة ى مووووووووووةج  َي ووووووووووة َيكردن  ئاماجنووووووووووة    
ثةروىردىييةىا  لةبةر ئوةوى  ئوة  ئاماجنانوة ىاريطوةر      
تةواو  لةسةر ذيان  تان و ىؤمةَلطة مةية و ضوؤنايةت   

ئاي ووو ى تةانوووا ولَي ووواتةوي  و  وووؤر  بيىردنوووةوىىان     
دىبةى وووووَي  لةبوووووةر ر ىزووووو اي  ئوووووةو تةَي ي ةوىيوووووة    
سةرىوىل ئة  ثرسيارى دَي ة ثَي ةوى ..ىوة ثَيةيسو   بوة    
وىَم انةوىية ...بوةبَ   
دواىوووةوت. ...ئوووةويش  
... ئايووووووووووا ئاماجنووووووووووة 
ثةروىردىييوووووةىا  لوووووة   
بازوووةر  ىةردسووو ان ا  
بووة ر وونووو   دار َيووو راوى  
 ض  بوؤ ئوةوى ىوراوى      
 لووووة وىَموووو ا دىتووووةانة
بَلوووووَية وىن ثَيةيسووووو  
ىار  بؤ نةىراوى ...توا  
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ئَيسووووووووووووووووووووووووووو ات 
ئاماجنووووووووووووووووووةىان  
ثووووووووووةروىردى بووووووووووة 
ر وونووووووووووووووووووووووووووووووووو  

 ...دانةر َي راوى
ئووووووووووووووووووووووةوىت 
ىؤس َيكة لةبوةردى    
طةزووووووووووووووووةىرد  و 
طوووؤر ان  ثوووةروىردى  
لوووة  مةرَي وووة بؤيوووة   

 : ثَيةيس ة
ىؤنطرىيووةى  ثووةروىردىي  تاي ووةج بووة دار زوو       -

... بوووة زوووَيةىى   ئاماجنوووة ثةروىردىييوووةىا  ب ةسوووةَي 
 انسوووووو   ... ئاماجنووووووة ثةروىردىييووووووةىان  مووووووةرَي      
ىةردسوو ا  بووة ر وونوو   لووةو  ىؤنطرىيووةدا دىس  ي ووا       

  . بكرَي 
ئاماجنوووة ط ووو يةىان  ثوووةروىردى لوووة مةرَي ووو ا      - 

دابر َيووو رَي  ب َي وووة  َيطووور و ئةل وووةرناتي   ثوووةروىردى    
 .. سةردىم  لة ناوضةو

  نؤنا وووةىان  ديووواريكردن  ئاماجنوووةىان  ط ووو  -
ىةَي و   ل ىوة تَييو ا طةزوةىردن  نةتواب   و ىةَي وو ىار      

مةَيةت   و وي دان    لة ر وو   ةس ةي  و ذير  و ىؤ
 . بة ثَي  نؤنا ةىة  باية  ثَي  رَي  و ر ىضاوبكرَي 

ئاماجنووووةىان  ىةَي وووو ن  وانووووةىا  لووووة ط وووو     -
 :نؤنا ةىان ا دىس  ي ا  بكرَي  بة  زَيةىية

  ىةَي ووو ن   مانوووةىا  ... ئامووواجن   ئامووواجن -    
ىةَي ووو ن   موووان  ئي طليووو   يوووا اوووةرىب  لوووة نؤنوووا       

 .. سةرىتاي  و ناوىن   و ئامادىي 
 ... ئاماجن  ىةَي  ن  ىؤمةَيةت  -    

ئاماجنووةىان  طروثوو   انسوو ةىا  ...م وو  بووة     -    
زَيةىية لةطةأل دياريكردن  ئاماجنةىان  ىةَي  ن  موةر  

  .   ثؤ  و نؤنا َيك اوانةيةن لة ط 

 ىر ثَيةيسووووووووووووووووووو ة 
ئاماجنوووووووووووووةىا  ر وو  و 
ئازوووووووكراب. و تةانوووووووا  
 َي ة َيكردنيا  مةبَي  
. نابَيوووووو  ئاموووووواجن  وا  
داب رَيوو  ىووة نووةتةانرَي  
 َي ووووووووووة َي َي  . بووووووووووة 
 ؤرَيوووووووووووووك موووووووووووووةمةو 
ئاماجنوووةىا  تةانوووا  بوووة 
ر ىف وووووووووار  ىردنيوووووووووا   

  . تَي ابَي 
وىردىييوةىا   بة  زوَيةىية دار زو  ةوى  ئاماجنوة ثةر   

بة زَيةىيةن لةطةأل طؤر انكارية سياس  و ئابةوريةىان  
ىةردس ا  بطةجنَيو  . ىاريطوةر  بازو  دىبَيو  لةسوةر      
ط ووووووووووو  ىايوووووووووووة ثةروىردىييوووووووووووةىا  . موووووووووووةروىما    
ثَيةيس ةمامؤسووووو ايا  بوووووة زوووووَيةىيةن ئاموووووادىبكرَي. و  
ر اب َي رَي. ىة بة ئاطاب. لوة ط و  ئاماجنوةىا  ..لَي واتةو     

ز    ئاماجنوة ر ىف اريةىانو ا ... ىوة بةر اسو       ب. لة دار 
يووووةىَيك لووووة ىارامووووةي  مامؤسوووو ا   ىر بووووات ئةوىيووووة    
زوووووارى ا و بوووووة تةانوووووا بَيووووو  لوووووة دار زووووو    ئاماجنوووووة     
تاي ةتيةىان  وت ةوى  وانةدا تا ب ةانَي َيو  بوارودىى    
طةجنوووووواو و ثونوووووو  بووووووات بووووووؤ  َي ووووووة َيكرد  و بووووووة  

  . و  مةبَي ر ىف ارىردن   ئاماجنةىا  داب َي  
 سوودم لةم سةرضاوانة وةرطرتووة         

جدوت   ، بةكارهيَنانى ئاماجنةكانى فيَربوون لة هةموو بابةتةكاندا   -
  1991 ةأمحا سعات

 ،بنجدامن بودو   ، رِذيَمى ثؤليَن كرتنى ئاماجندة ثةروررترييدةكان   -
  985لدة وررطيَرِ نى /حمما  خلو 

 ، ان و ئاماجنددةكانى فيَربددوونت رِشددىنى ئاماجنددة ثةروررترييددةك  -
 2001ت. جوت  أمحا   

 ، طؤرِ نكددددارر ثددددةروررتريى و ثةررثيَددددا نى بةرنامددددةكانى -
 فؤ ت قةررت غى

ترقى ئاماجنة ثةروررترييةكانى كؤنطرر ثةروررترييةكانى عيَدر      -
 ز1981-1970سالَى  
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 بةرهةمةكانى شانةى هةنط
 هةنطوين

لةةةةةةو وةةةةةةو بة ةاوازةةةةةةةمة اةةةةةةو  اةم    ةةةةةةو    و از    
 ماةةةةةبة  ةة وةةةةةوزَبها لةةةةةو ة راواوةةةةةو   ا ا    مة  ةةةةةاز     

 بمزاا هةةةمب اةةو ا و رة مة    
  لةةث ةةةاو   اومةةي    ر ةةو  

ذ و راةةوب اووةةوزَبها طبهرة هرةة
خةةةةةث  مبمةةةةة بة   ةةةةةةثة   

Popee     ذزةةةةة    ؤر موةةةةةث
 ؤ ةةةاز  زةةةيؤسب  ةخ ةةةا   
خةةةةةث  اووةةةةةوزَبهاة مةةةةةي  
ضةوة     ةة   وةا ب وو   ةةو   
ةا هرزطا   لوطوجن ر   خث  
ااةةةاه  وةةةوزَبهرا  ث ةةةول  ر    
خو ل و و   و  بِ و رةو   
لةةةةةةةةو ةا م ةةةةةةةة ة  لةةةةةةةةو ة 
خاةهرةا  زوة هةةةةةةةم ووهةةةةةةوب 

و اةةاال ة  امةةب  ة ةا  ةةو  هر هةةةو اسة   اومةة رب هوو ةم  لةة 
 مز  ةةة بمز    هةةةةة  ةةة  ةة   و ةةةة و  ةا مةةةا از اس لةةةةو    
واابو  ةِ  لو ووزَبهةةم ارا هرزس لو   او   وة   ةما  اس 

ةذزةة   Margotمةةاذزو  ةةا طث  ااوزةةوة  ةوةةوية   اس ااةةوس    
هو ةةةةةةو   ةامةةةةةةا وةةةةةةة     
ضبم  م  و او و    ر ة  و  
 ث  م ه و از  زا  مابة  

زةةةةةةةةةةو   مة ضةةةةةةةةةةاة    ؤذم
اووةةةوزَبها ضةةةوة     ةةة    
اةةةةةةةث ةا م ةةةةةةة ة    زَةةةةةةةو  
ةو وه و ةةةو  ة ر ةةة    لةةةو  
خبة  ةةةةةةةةاز  خةةةةةةةةاوب ة ة  
اا     ة  ؤازو ة را مة  
ةامةةةا لبه ةةة  ةازز وةةةوم     
   ةةةةةا ا  لةةةةةو وةةةةةوزَبها   
  ة ةةةة    ةةة  ة ةامةةةاس   
  مة ضةةةةةةةةةاة  اةةةةةةةةةو اة    
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 ةةةةةا طا    مةةةةةة  وةةةةةوزَبها اةةةةةو مةةةةةو  ة    ا  ةةةةةةو اس     
   و رةمهةةةةو  خو ةةةةل ووو  inhibine  ةل و وزةةةةة ة  ذ وةةةةوز  ة 

ةا ذ و  ة  از ة  ا ازا  ز   ةا هرذ   زوة   اة هاة  مم   
ةمهاةةةة  ةة  لةةةةوة را ضةةةةوزة وا  ةةةةو  ة  اةةةةث و ؤةةةةا    ز   
ا هةةةةم  ة  ةةبواة  اةةو ا  ا رة  وةةو ة وا اةةو ؤ  مةة رب       
  ةةاةم  اةةث ااهةةوا ة رةةةمز  وو   ةةوه  اوة ر ةةة اةةو ا  هرةة 

 وةق را  ة رة اوخ  رة خاةهرة     اووة ة   ةزوقة م
اامرتها   طو   لو ة راواوو   ا ةاو واهةوو  ةو از  اةث    
 بمزاةةا   اةةو ا   و رة هراة اةةث وةةو بة  ث   ةةاز  ة ر ةةة     
  مةة رةة ة ر ةةة وةةوِ ة اةةِ     ةةاهة   هرا هرزهرةةةة خةةث م    

 ة ربه    ة رة اوخ  رة 
وةةوزَبهة  طةةبل    ةةاو  ة وة ز ةةوة طبل ةوزةةة  مةةاخ       

و  ةا ذ ةو  ة  هةةاس لوطةوب ة ر ة   و راةةوبة    اةووث  خو ةل و  
 ة ر    ضوة  م   طبجن را 

وةةةوزَبهة  طةةةبل    مة ةةةوة  ة و ا ةةة ا ة طةةةبل   طبل ةةةو    
اةةةةوِ ؤذ  اةةةةث وةةةةو بة  ث   ةةةةاز  ة ر ةةةةة   ا رةةةةة  وو ضةةةة  
وةةوزَبهة  طةةبل   مةةااوِ ةة  ة و ةة ازو  لةةو يال ةةوو  وةةبة    

 Couperoseاةةةةةةبةس اوةول ةةةةةةو  ة ر ةةةةةةةة  هراةةةةةةو  ةةةةةةب     
  و رة هرة  اةةةةةث ضا   ةةةةةو    ز  مةةةةةبهرةوةم   از    اةةةةةو ا 

ةياةةبةس لو ةةو  ة ر ةةة وةةوزَبهة  طةةبل   ة وةةوقابة طةةبل        
 ل ؤث  ؤ  ااما 

 مؤمى شانةى هةنط
 ث   مازو  ووزط او ا  هو   منبزةوه   م  ز هرةة لةو    
 ا ةةةا     ز   ةةةوة وووبمزازةةةو  اةةةث ضةةةاة هر ها  سة ااهةةةوا  

  ضةةةبزاو  ا  هةةةو    ة رةةةةمس اةةةو  مة ضةةةاة اةةةو ا   و رة هرا   
خةةةةةاةهراة   ةمةةةةة  وة زو    ةةةةةو   منبزةةةةةوه  اوة ر ةةةةةة     
  اوخ  رةة ووِ ةاِ      اهة ةم  ل رة  اه  ةا   مةلو اس   
وول ةو ةةذهرة   ةةث   مةةازو  وةةوزط او ا  هةةو    ؤ  وةةوذم    
او  طةةةةةو   خث م   ةةةةةو اسب اةةةةةوام او  طةةةةةو هرا   ةةةةةو      

     هرةة  ةو    م  ز هرةة  وة  ا ا    مةمزو  لوطول ةم و راةوب 
اةةةةو ا    هةةةةةةةة  اس   ةل و وزةةةةةس     ةةةة ه و  هر هةةةةةو اس  
او ا  هةةةو    ؤ  اةةةوز خ  اس  مزةةةاة ة لةةةو   ة ةةةة    زةةة    
 ا   از   بمزاا ة ةمةاا  زوة      ةة  ازةةم اةو ا هاس    

 و رةاة  
 Pollenدةنكة هةآللَةى طوأل 

 او رةةة  وةةةوزط  ةةةو      ةةةاه اةةةوزاة طبل ةةةةم اةةةث  ةةةذهة    
ووال و  ةث ط  طبل و و ة وزةةم   ز ر هةةو     م لو و    زاو

طةةةةبب    ضةةةة رة لو ةةةةو ه وة ب لةةةةو  او راةةةةةم اةةةةث مةةةةازو و   
  طوِ هر ةةةةوة   ةة ةل بةةةةو  ابةةةةب   قاضةةةةو از   ةمة   اةةةةث  
ل را  زةةةةةوة    ةةةةةوة   زاةةةةةو وواازةةةةةو اةةةةةو ا   و رة رة  ةةةةةو  
او ةةةو ه وة  زب ةةةاةس  ةةةوم   زاةةةو وواازةةةو  ث   اوةةةوة ة     

بب وةةةوِ ه اس    ةةةاه ةةةة را  ةةةوة    او ةةةو  ر  لةةةو مةةة لو  طةةة 
مازو و ابة رة    زَو ووال و ا ه   و لو ةِ ؤو ة  خو ةةة  
 وززهمة    ا نيةب  ؤ هر  لةو  ةاززم ة ربه ةةة  ذ  ووزةو اس     

   و رةمهو  او  طؤةوس زةوا رة   زاةو ووال ةو     Antibiotiquesة
اةةةث     ة  او ا زاهةةةوهب اةةةول اب   ضةةة ر و ة راواوةةةو   ةةةا        

 ب هاس  موامو   ازوة   ِ هرةو 
 هةنطوينى شاهانة:

ةال و  ووزَو اس    هة   سة اث خث م   ماذس واهةةوه  
  مة ب وو  لواو   وة   اوخث م   ماوازو زاة   ا هرة  لو 
ووزَبها هاس   زاو ووال و  و رت     ة  وةهرةة لواو  وة  
لةةو وةةو  ةة   اس طةة مزرت    ةةوة خث م ةةو ا ه   ةةو لةةو  ةةا       

 ة  خو    ضةاو او   ةو ة و ضا   ةو هرا  زةاة        ةِ ؤو
اةةةةث او وول  ةةةة      زةةةة  مةةةةو وو ة ة ةةةةا      ةةزةةةة ة    
 هةةةا    ز  اةةةو ط   لةةةو ة    و ةةةة اةةةو ا  هرة  وةةةو ة وا   
خةةث م   مةةاوازو   ضةة ر و ة راواوةةو   ةةوة  ا ا    مةمزةةو       

  بمزاا ه وة   و  ذ  ةيابةز  ة ر ة  ا     وس 
 . يان هةموو طولَيَك؟هةنطوينى تاكة يةك طوأل.

ووزَبهرة  وو بة طبل  ر   وة و راول وهوهو لو ووزَبها  ةو  
ووزط لو   زاو ووال وة  ذهة  م لو   ةوة طبازةو   ة ة      
   اه  و طبل    ث مة ث سة  و  اوهوو خ رزمس هاس ضةوزة  
خ رزمز راةةة   ةة  ةةةني  لةةةوذهر   ةةةوم زةةةاة  م ةموةةةو ةوةةةوزَبهة   

و ة ؤمةةة ا   ةةةث    ةةةاخ وه ةةةة   وةةةو بة طبل  رةةة   لوةمزوهةةة 
اف ؤمةةةةة رةة   وبمز رةةةةةة و راول ةةةةةو  ضةةةةةوزة وةةةةةوزَبهة را      
واة   ه اوة زاة ة  ةة  اةةمهب وةو ة وا  ةا هرا   و ة و و      
 ةةةثزرتؤل    ةةةث    ةةةوة طبازةةةو اا هرةةةة  ةةةو وةةةوزط   ضةةة ر و  
 و ه اسب اث منبزو لو ووزَبهة   ب   ا ةم ووزط مة لو   

و لةةو خ رزمزةة     ةةةوق    طبل و ةةوواسة طبل ةةو اةة ةق ة ةة   راةة 
وول ة  ةةةذهرةة  ةةةوة ووزَبهةةةةو   ة ةةةة    ةةةاه  ةةةو اةةةوة         
  ا    هر ةةةوة    زَةةة   ؤ   ال ةةةوة اةةةثز را   ةةةو   ل رةةةةهرةب  

 ؤ   بوة زو  وب  و لةو   Attikiوو ض  ووزَبهة  هثزاز  و 
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 وجنا    ذهة  م لو  طبل و  او  ة  م    م   اسة طبل ةو  
   ربهلو ازوة    ة ة     هرة 

اوام مازةوماز   وم  ث   ووزَبهةو اامازو لةو اةا مِ  م   
 ث    هاو   ةوه    ا ةةني  ةو ضةاة هر ه اس لو ةو  ز  ةوب       
وو ة وا  ث هر  لو  ها  ِ ؤه  لو زاةل رةاز  ووزةهرا  ة ازةم  
  ا ةةةةني      ةةةوجنامب  وطةةةو  لو و ضةةةاة   ووزَبهةو ةةةوة    

سب  ةوةم  وبة  زوابةز  اوة  ةبةز     ب ال    ل ة ازةوابة 
ووزَبهة  واو طبب وول ةذهر س  وةوزَبهة   ةاو  ة وة ز ةوة    
طبل ةوزةة  مةةااة  م   اةةو  م   اس اةث ة ر ةةة لةةو وةةوزَبهة    
طبل ةةةةو از   هاةةةةو اامةةةةرتس ضةةةةبزاو وةةةةول َ    ةةةة فووو از   

ووزَبهةو ةةةةةةةةةةةوة 
طبل و ومةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
ة راةةةةةةةةةةةةةوة    ةم 

  ا ثذطا  :
ةماامةةةةةةةةةةةةةرت  
وةةوزَبهة    زةةط 
وثا اث ااهوخةمس 
اوة ر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

و ا ا رةا ضبزاو  ا
او  هةةةةةووا  ةةةةةا   
اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوخب  
 اززمه ةةةةةةةةةةةةةةو اس 
ة ال   ثمب  ز ب 
  ل  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةبمب 
ةثوا ةةةةةةةةةةةةةةةةة ثمب 

  سب       ةل و وزةو   لو ووزَبهة    زط  اب 
وةةةوزَبهة  مةةةاوازو لواو  ةةةوة    ؤ  ط مزةةةو ة ربه ةةة و     
 اطا م    وة اني  و ووزةهر  لو ة  ةوة  مز    ة ة ا  ز    

 ؤ   ةةةوم لةةةوة ووزَبهةةةةو    ةةةوة  ا مزةةةو لةةةو وةةةوزَبها اِ هراةةة  
   وزةةةو زةةةاة  ا ا    مة  ةةةاز   بمزاا ه ةةةوة  اةةةث  ةةةوة        
ا بمزا لو و  قبةوبة  ةاز  اةب ةا لةو نوةوزَبهة  مةاوازو      
  ة ةةة ا مة ن     وةةةبمزني وةةةوزَبهة  مةةةاوازو  وا   ةةةاس     
   ة ااوةهرةة لو اوة ط   م وول  ةَ هاة  و و  اامرتها 

و و     وةةةةبمزني لةةةةو  هرَوهةةةةو اةةةةث  ل ة ةةةةاابةس لةةةةو ضةةةةثز ر    
  ة  ا  ز   ا ا    مةضاة هاس   هرؤو از   بمزاا هةم 

  ا ر ةةةو  هرَةةة    اةةةو ا   او رةةةةنيب اةةةوام ط زَةةة  ز خو ةةةو     

لواةةو   م اةةو   ةمم اةةبةس لو ةةو   ةةوم  ةة  م    لواو  ةةوة  ةم    
اامةةةرت  وةةةوزَبهرة   ا ةةةاه  و راةةةوب اووةةةوزَبهة  مةةةاوازو    

وازو و ر ةةم او م ةةو  هةوو    او ا او رةني ة هرذ   ووزَبهة  ما
لةو  ةةو     وةو ة وا وةةول َ وة  وةةوزَبها اةث  ةةوة    ؤذمزةةو    
لوم رب   ضوزة  ل ثة راةةم اةوهاز  اس ا يوهةةو ذهرة    امنةاسب      

  هةةةهر  ة ضاو   ووةمة اس ة رة اوخ  رة 
 Propolisميَوى هةنطوين 

 ا  هو    ووي ه وب ووزط لو طثةاوة وةبهرال   ووزةةهر    
  خةةةةة  ةةةةث     اوةةةةوة  اةةةةث ط وةةةةة   ةةةةبسة            م ة  

مةةةةةةازو و ة اةةةةةةوو رز   ز  خوةلةةةةةةو از  ووزَبهةو ةةةةةةو    
او او ةةةةةةةةةةةة  را  
 م ةةةةةةةةةةةة وق ةوهو 
 ذ    اةةةةةةة ؤ ب 
وةةةةةةةةةةةةةةةةةوزط ة و 
ةا ذ و  ة هو   
قةةةةةةار لواةةةةةةو   م  
مةةةةةةةةةةةةةةةةةازو وهةم 
او ا هة و رة رةة 
ل رةةةةةةةة  ة  زةةةةةةةةاة  
وو ة  و ةةةةةةةةةةةةو   
ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةثل س  

  Propolisة
وةةاوبة   ازا ةةو  
 ةموو نلواو     
مةةةةةةةةةةا  من   ذ  
  ا ؤاةةةوة اوقِ  ةةةو    ةةةوِ ةة  اس  م  ز هرةةةةة  ذ  ووزةةةوة     
ها  ةةةةةوو   ةةةةةا هرذ   ز   ممة اةةةةة ها    مه  لواةةةةةو   ةةةةةوم     
خو ةةةةل ووازو    رةةةةب  وةةةةوزَبها   ضةةةة ر و ة راواوةةةةو   ةةةةوة   
وووبمزازةةوة   ةةو لةةو ضا   ةةو    ز   ةةبواة ة  ةةو ز ا م      

لةةةةةوة اا مزومةةةةةةم  ةةةةةو ة ر ةةةةةة وبةمةةةةة   اةةةةةو ا   و رة هراة 
ةمةةاةبةزوة    ا رةةة  اومةة رب     ةةاةم  ووهةةو ة وا ةةب ب      
ةو ثب اومة رب   مة ب وةوةه     مسب هةاس اة ر ةة   و ة ب      
اومةةةةةةةةة رب   زةةةةةةةةةاة    اةةةةةةةةةو ا   و رة هرة لواو  ةةةةةةةةةوة      
 ا هَو ه ةةو   ةةةث  و ؤ  اةةث  ةةو   ث وزةةةم   ووزا ةةو مس    

 ووهو 
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 شريء بةرهةمةكانى:
وبهرذ  وه ة ةوزي   ةر ة  ةو    وةا       مية  ا ةة

  وو بةه اس لواو وو و از  ميسة لوطوب Creme fraicheة
مةةةي خثهةةةةم لةةةو ة راواوةةةو   ا ةةةا    مة    ةمةةة   و از      
 بمزاا هةةةةةةم  ؤ  او ةةةةةب س  اةةةةةو اةة  ةةةةةا   ضةةةةةوة ه و اس   
  ةل و وزةسة    ا نية  اززم از  اس و رةمهو  ة راواوةو   ةوم   

  ز  ةةةاس لةةةو  ا ةةةا     ز   ا ةةةاو از   ا مزةةةوة   ة ةةةة  
 بمزاةةةةةةةا  ة مةةةةةةةلو از  خةةةةةةةاةهرا    زةةةةةةةوة   ة ر ةةةةةةةة   

 ها  وو ة  س 
ة ر ةةةةةةةةةة     مة ضةةةةةةةةةةاة اوو ربممةةةةةةةةةة ة لو ةةةةةةةةةةو خث    
اواو وو ةةةةو از  مةةةةي خةةةةاةهرا     هر ةةةةوة   ةةةةو   ةزةةةةوقة     
ابذمزوة  اوة ر  و و   اوخ ةا   ةا    طبجنةاة ةمةيب هةاس      

هةاس ةةوزي   ةر       و   هاس قو اغ هاس  و وبهرذ   ا ةب 
وول ة اذهر هرة اوة ر   ث    وة  ا ا    مة   اةث  واو ة     
 بمزاةةةا     ةه ةةةرتهرة  ا ا  اا هرةةةةب ضةةةبزاو   ةةةاةم      
لوز ربمس  وم او وو ازو  مي لو او ا و رةاز ازةم   طوِ هر وة  
اث وهوز  ة راواوو ةو  ةةموةو خو ةل ووو ة زهاه ةو از   زةوو      

  و وو بةه اس لوهوو   ضا وهوز   ا هَو ه و و  
 هيَلكة
ني هرةةةةةةةو  و رلاةةةةةةو اوضةةةةةةوة  ة  ةةةةةةا    ل   ةةةةةة        

Leccihine  ةل و وزةةة ة اةةوخث م  را  منبزةةوه  اةةث ة ر ةةة  
 م  ز هرةةةب  ا ةةاه  لةةو  ا ةةا     ز   ا ةةا     بضةةاة اةةث    
 واو ةةة   خث م ر رةةةةمسة ضةةةاو ا  زوة   ة ر ةةة   ةمةةة ة 

و   هرَةةو    مه  ا ةةاه  اةةو ا  هرة  وو ضةة   ر رةو ومةة  و
او م  ر ةةةةةةةاز  ة ر ةةةةةةةةة وو ةةةةةةةاا  زوة    بز لةةةةةةةو اسة  
خاةهرا  زوة   ة ر ةب اةاغوهو   اامو اث  ا ا  ة ر    

 ضوة  هاس و راوب 
 طأل= ضارةسةريَكى ديَرين

وةةةو  لةةةو  ثزةةةوة   مزةةةاة ةزه ةةةاو از  هثزةةةاسة  ؤ ةةةاس      
ة ال ةةاسب  هب ةةاب هةلب الةةنيب      ا اذ هةةاس اوخو ةةل ووو    

ة ة ضةةةةاو او  ة  از  طةةةةة  مة   ةةةةو ها  ةةةةوو     ةا ذ ةةةةو  
 اِ هرذ   ز  ا هاة ضا   و    ز  ذ و مة  ابةس    مهب 
اةةوام هو ةةوم ل راثل  ةةةوة    مز ةة    ةةو خو ةةل ووو از  طةةة     
 ةةونازة ا رةةة لو ةةو  وا   ةةو    ا  ةة و ةم اةةبة   ةموةة       
ةزه ةةاو اس  ا ثذطا ه ةةاس  ةة  ها اواةةو ا و رةاز  زةةاة   ة 

ة و هةةةوو ة و اةةةو ا و رةاز  لةةةو: وةةةوة   ز          ةةة  طةةةة 

قةةبِ  ب وةةوة   ز   ب َةةو اسب  ةةو    اززم ةةاس لولومةةةمب      
و راببةزو از  وو لة  َةو     وو ضة  او ا و رةاز  ةوو     
لو ابم    بمزاا هةم  وةم وةو بة  ث   ةاز  طةة  ةوة  هةاس      
 ةةةةب  هةةةةاس  ةةةةر  ضةةةةاو   و   و رة ة ا مةه ةةةةاس اةةةةوخثة    

لةةةو ضا   ةةةو    ز  ة ر ةةة   ضةةةوة ة    ا ة ةةةبة  اوواهةةةةوو   
  و ب بِ ه و از  ة ر ة 

لو وو بة اا   ازةمة اووو   هرَوهوو او ا ا رة ة ربه  و 
   ضاة   وم  هر اهازو  خبم  ة  اا هرة:

  وبمز هرةة طةة اوو ربممة  طةةو م اا هرةةب اةوام اةةوو        -
 م رب هوو زاا رة اابل  رة هرة 

ةاس ةةةِ   اةةة هرةب  ة ربه ةة و  م ةة وةخث  ةم  اةةو ا و ر -
 زاا رة  و  ا    طة  ةة ا  او ا ا رة 

ة ربه  و  وة   ه و اثزةم مزو    هاوهةو زاة طل و ةوة   -
ة ر ةةةةةةرت اةةةةةةووث   ةةةةةةةولاوب  هةةةةةةاس   ه ةةةةةة    ه بةزةةةةةةةوة      

  ةةزةا هرةوة  
 وو رل ةةو طل و ةةو اوة ر ةة و وووة  ةمةة  ا ر ةةوة ة مةةوق      -

 موق اة رة 
 ر ةةةوة  اةةةووث  وةةةو   ةةةو خةةةو ه  اةةةبة  ةة  ةةةو  ةمةةة  ا

 ل ؤث  و  ة  ةةزا مة  او اة   اززمه  خاةهرة  ااو  ة  
لو  ةم  وو  او ا و رةاز را  ةاوم رب    ا   هةاس  ةو   -

 ةةةةةةةةا         مة ضةةةةةةةةاةه اومةةةةةةةةيهرا  مةةةةةةةة لوو را هةةةةةةةةاس  
 زو  او  ة هوو هاس لب  ثس خاةهرا ااو  ة  

 
ووزةهر   ةا  طةة لوِ هرَةو     ةوة    خب هرةة       تيَبينى:-
و  وةضا  طوة   لوزاة  بة ر   اة مة  ؤذمزو او ا  هرة  ةهو

اةةةث ضا   ةةةو    ز   ةةةوة ة ر ةةة ازو  ةول ةةةوهاس ة رب هةةةو هةةةاس  
 وبةم  ووزةهر  زوخثم  ابةس 

اوام زاا رة  وة  و ةازو ةةوهِ  ة   ةوم ضا   ةو   ااةوس      
 ةةةو ط ة ةةة  هةةةاس طيةط ة ةةة   يثل ةةةوه  وبزةةةةه اس ووهةةةوةب   

 او م خبب هرة زامة رة لوطوب     از   ه
 سةوز، سثى، يان سوور؟

لةةو اةةا مِ  طةةة اةةو  زَ    ةةاةم  ووهةةوة اوط ةة   وةةو اس     
خو ةةةل وو  اس ووهةةةو  اةةةوام طةةةة  ةةةوة   هةةةاو  زا ةةة مة  اةةةث    
اةةو ا و رةاز  لةةو ااهوخةةةمس اوة ر ةةةب وو ضةة   ةةر  و وهو      
اوط ةةة   اةةةث ضا   ةةةو    ز  طيةط ة ةةةو از   ث وزةةةةم    
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وو ل او ا  هرةب 
ث    اومةةة رب   اةةة 

لةةةةو اةةةةا مِ  ا اةةةةِ    
ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبزاو 
اةةةو ا و رةاز  اةةةوم 
 م رب هو  ا ازرت  

 ئاو:
لو ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو م 
ا  ةةةةةةة    ةةةةةةةاة   
لةةةةةةةةةةةةةةو  لةةةةةةةةةةةةةةو  
ة ر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةمهوة 
ة ر ةةةةةةةة  ا لةةةةةةةةو  
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 ةةث   ة ر ةةة وةةا ب  ا ةة  را   ؤ  اوزةةة  اوِ هرةةذ   ةةةوه       
 اة ة    وطو  اِ    اة لولومةم  ةو    ة    ا    اوةو  ةو      

به ةةةة    ةةةاه  ؤذمزةةةو  ةةةوة اةةةِ      ة ر ةةةة  لواو  ةةةوة  ةم ة ر 
 ها ها مة  ةل رتةز بهر   خبثهةوة   و ةزه  ة ما   مهاز  
ووزة ة ةةة    ا ثذطا  ةةةاس    ةةةوس  ضةةةبزاو  ةةةاة اةةةث لةةةو   

 ة ربه  وة وةم و ه زا اه اول اب  بمزرته    اه 
 ر  ث    اةهر  اث   مة ضاة اس او ا ا رةني؟

ؤةةةةةة    وبمز هرةةةةةةة  ةةةةةةاة  اولب ةةةةةةو اةةةةةةث وا  زةةةةةة    هر   
خاةهرةا  زةةوة    ا مه ةةةة هةةةاس ةةةا ب خةةةاةهرة    مة ضةةةاة   
او ا ا رة  اةوام  اطةا م اا  ةاة  اولب ةو  ل ة  وة لوةمزوهةو       

 ة ر ة وبةم  ة ةذمس اااه 
 

هةةاس  ةةاة   ةةاززمه     tonique وةموةةو ةم اامةةرت  وبز ةة    
minerale   هةةةاس طو  ةةةةو  ةةةةاةthermale  اةةةةو ا ا رةاب طةةةة زط

مةةن زوهةةول  ة  اة  ةةو اةةو  مة    وة هةةو لةةو  ةم    مة ضةةاة   
ضةةةةةاةووة  ةمةةةةة  ا ر ةةةةةوة ب اةةةةةول اب اةةةةةوخاة  هةةةةةاس ةا ضةةةةةو  
قب امةةة را  خةةةاةهرا ةمةةةا  ااةةةو  ة   ضةةةبزاو خازةةةو از      
ض ة   يموني لو او  او  ةوةوة  لوطةوب  ةاة م    اة ة راة     
لوةمزوهةةةو ا ةةةوقا  او ازاهةةةو    هاةةةو  وطةةةو   اة  ةةةو ةمةةة      

ازةةوة    اة  ةةوة  زو وه ةوة  ة ر ةة     مة ضةةاةه اةةووث    
 ةم    ا ر وة  لو   او  ووِ ةاِ    ز  

لوةمزوهةةةةةةةةةةةةةو 
ووزةةةةةةهر   ةةةةةاة   
 ةةةةةةةاززمه  هةةةةةةةاس 
طو  ةةةةةةةةةو  ةةةةةةةةةةاة  
ةاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوة ر  
 و ضةةةةةةاة  و   
وو ةةةةة  ا   اةةةةةث 
ة ر ةةةة   ة ةةةة 
ااةةةةةةةةوس  اةةةةةةةةوام 

ب Aix ةةةةةةةةةةةةةةةةةاة  
Rocuous ب

Mont بEvian ب
Oree du bois ب

Plancoet     ة ةةوة  ةةاة   ازاه ازةةو  لةةو ةوِ  ز ةةا وةةوس ب  ةةاة
ة ةةةوزَاة اةةةِ    اززم ةةةاس و اهازةةةةم واة ةةةوزَوة لوطةةةوب    وا

وةةو بة  ث   ةةاز  ة ر ةة ةم   طةةبجن را   ةةواا  ه اوة ر ةة   
و الو هاس وبة  ابة او ووزةهر  زوخثم  ة ر ةة  و ز ا 
واق ا  زوة  اس  ونازةةهازو  وم طو  و  اةمزةو  خةبم  ة    

 اثهاس   طبجن رة:
Avene- les Bains بIabourbou le بMolitg- Ies 

Bains بNegrac بIa Roche Posay بRochefort –ser- 

Mer بSaint- chitau بUriage- Ies Bains بRozana ب
Saint- Alban     ة از  اس  و ضاة    اةس لةو ةوِ  ز ةا ب اةث

او اوخ    وم طو  و  اة  او اززمة ا اا اثزو اسة  ةث هثم  
بهرة ر   ؤ    ةل و وزةةةس  لواو  ةةةوة خامنو ةةةوم  وطةةةو  اةةةث مةةة 

 ؤه    طو  و  ةاة  لةوم مة رب هو   ر اةبة  ةاة  ة ربه ةة       
 اث  ا ا    مة   بمزاا ه و ازة لوطوب خثه او   

لةةةةةةةو وةةةةةةةو بة اا   ازةةةةةةةةم  وطةةةةةةةو  ةه ةةةةةةة ة خةةةةةةةثه      
 ا ا    مة  از   بمزاا     ة ةة ااةوهة  ةاة   ةاززمه      

   ةة    ةاس   او ا او رةو لو  او   اة  اولب و ضبزاو  وة
 هو  ل   و رةم
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حكومةتى بةريتانى لةم دوايةدا راثؤرتَيكى زانستتى  
طتتتتتةورنا بةناوني)تتتتتانى ىلتتتتتة طتتتتتؤر انى مةت  تتتتتي ارا   
ئاووهتتتةوا دوربكتتتةونرنونر بوو،تتت دنونة ةتتتة تى لتتتةون 

طازن،تتتانى ثتتتةند  تتتواردنى ،تتت دنون زيتتتادبوونى  تتت  ا 
طتتتةرمى لةوانةيتتتة بى تتتة هتتتؤا رودانتتتى ،اري تتتةرا ز ر     

 مةت  ي ارت  لةونا ثَي)رت  اونر وان دن، ا.
راثؤرتة،تتتة دنلتَيتتتف هتتتيك ل  تتتةتَين لتتتة بةردن انتتت ا 
نتتةماون تتتةنرا ل  تتةتَيكى ز ر ببتتو  نتتةبَيف بتتؤ ئتتةونا    
ئا تتتى دنرثتتةر ي ى طازن،تتانى ثتتةند  تتواردنى طتتةرمى    

 تى مةت  تي اردا بريََتَي تةون. هتةرونها تتاوَي ن     لةذَي  ئا
 تتةهؤلتيية،ان لتتة ط ي دنتتت  دنتوَيتتتةونو لةوانيتتة بى تتتة     
هتتتتتتتتؤا بةرز، دنتتتتتتتتةونا ئا تتتتتتتتتى ئتتتتتتتتاوا دنريتتتتتتتتا    
ئؤقيانوو ة،ان بةر َيذنا حةوت مةت  لة ماونا  تاننى  

 هةزارنا داهاتوودا.
راثؤرتة،تتتة ئاماذنيتتت ا ،تتتة ونتتتتة هتتتةذارن،ان زيتتتات      

اري ةرييانتتةون زيانةنتت  دنبتتو. هتتةرونها   بتتةهؤا ئتتةم ، 

راثؤرتة،تتة ،ؤمتتةلتَين بةلت تتةا زانستتتى ،ؤ، د تتتةون ،تتة   
زانايتتانى بةاتت اربوو لتتة ،تتؤن  نا ونزارنتتتى رنوطتتةا      
ئاووهتتتتةواا بتتتتةريتانى ثَي)كةاتتتتييان ، دبتتتتوو. ئتتتتةو     

يةكةةةان: ئاي:يةة:اا،ؤن  نيتتة دوو ث  تتيارا  ستتتة روو   
طةةراىاكةةااااي:ستىادةرضوونىاط:زةكة:نىاةةةنخااةونردنىااا

ابةي:ستىازؤرادنبنريَتاضةندة؟
دووةمئايةواهةلَبذنردن:نةىالةبةردةمم:ندنيةابؤادروكةوتنةوةا

الةماي:ستةاك:ا:نة ؟
ونزي ا ذي  ة مارطيف بيكني راي ةيان  ،ة ئةجنامتة  
،ؤتاييتتتة،انى راثؤرتة،تتتة بتتتؤ ز ر ،تتتةى ون  اتتتؤ،َيكى 

ئتةو مة تةلةيةا راا    -طةورن وا دنبَيف. هةرونها وتى:
)تى ثَيى ئالودن نابَيتف.. ئتةو تَي ةي)تت ةية ،تة ئَي تة      ط

 ةريكة لة  التى طؤر ان نزيتن دنبي تةون ،تة لتةو  التتةدا      
نتتاتوانني ،ارن،تتان ون  ثَي)تترت بتتؤ دواون ب ةر َي ي تتةون..   
بَي ومتتتان ئَي تتتة نتتتالتَيني ئةمتتتة لتتتةماونا ثَيتتت    ولة،تتت ا   
روودنداتة بتتتتةلتكو بةدرَيتتتتذايى هتتتتةزار  تتتتا  لةوانةيتتتتة   
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وبتت اتة بتتةنم ئتتةونا دنمتتةوَيف  تتةلتن بيزانَيتتف ئةطتتةر  ر
 روب ات لة  ا،ك دنةوني ا اكسف دنهَي ني.

تتتؤنى بََيتت   تتةر   ونزي انتتى بتتةريتانيا بةدن تتتى      
 تتؤا ثَي)تتة،ى راثؤرتة،تتةا نوو تتيونو تَييتت ا دنلتَيتتف:   
ئااتتتك اية لتتتة ئَيستتتتادا دنر تتتوونى طازن،تتتانى ثتتتةند      

ى طتتتةردوون  تتتواردنى طتتتةرمى بؤتتتتة هتتتؤا طتتتةرم ، دنتتت
بةر َيذنيتتتتة،ى وا ناتوان َيتتتتف بةرطتتتتةا دنرئةجنامتتتتة،انى 

 ب ريَيف.
هتتتةرونها لتتتة ثَي)تتتة،ية،ةدا تتتتؤنى بََيتتت  وتويتتتةتى:   
مةت  يية،انى طتؤر انى ئاووهتةوا ز ر طتةورنت ن لتةونا     
ثَي)رت ثَي)ىي ى دن، ا.. هةرونها ئااك اية دنر توونى  
ئتتتةو طازانتتتةا دنب تتتة هتتتؤا ثتتتةند  تتتواردنى طتتتتةرمى       

اتو لةطتتة  طةاتتةا ئتتابورا  ثي)ة تتازا ،تتة لتتة     هاو،تت
متتتاونا ئتتتةم دوو  تتتةد  تتتالتةا رابتتتووردوودا بةر َيتتتذنا   
اةش هَي   زيادييتان ،ت دوونة هتةرونها ثتةن دواردنى     

 طةرمى بةر َيذنا ةياواز زياد دن،ات.
تتتتؤنى بََيتتت  بةلتَي يتتت ا طؤر انتتتة،انى ئاووهتتتةوا  اتتتتة  

ماونيتتةا   تتةرووا ليستتتى ،ارنامتتةا نَيودنولتتتةتى لتتةو 
،تتة بتتةريتانيا  تتةر ،ايةتى ،ؤمةلتتتةا هةاتتف ونتة،تتة      
دن،تتات. نة )تتة،انى بََيتت  دو تتارا اتتؤ  بتتوون ،اتَيتتن  
لةاليتتةن ئيتت ارنا ئةمةريكييتتةون ئتتةون رنتك ايتتةون ،تتة      
ث  تؤ،تتتتؤو ،يوتتتتتؤ متتتتؤر بكتتتتات  ئتتتتةوي  بةبةهانتتتتةا 
،اري تتتةرا   اثتتتى ئتتتةو رَيكةوت تتتة بتتتؤ  تتتةر ئتتتابورا       

انى دان ثيادانتتتتتتتتانى ئةمتتتتتتتتةريكىة ئةمتتتتتتتتةو اانىةاتتتتتتتت
حكومةتة،تتتةا بةاكستتتترَي ان لتتتة ثابةنتتت بوون بتتتة ،تتتةم  
، دنةونا رَيذنا دنر توونى ئتةو طازانتةا دنب تة هتؤا      

%ر بتتةهات ى 20ثتتةند  تتواردنى طتتةرمى لتتة ر َيتتذنا لتتة ى 
 ر.2010 التى ى

 سيستمى ئيكؤلؤذى فشةأل
راثؤرتة،تتتة ئاماذنيتتت ا بة،اري تتتةرا بةرزبوونتتتةونا    

ةيتتتاواز  يتتتة،َيتى ئتتتةوروثى  ثَتتةا طتتتةرمى بتتتة ئا تتتتى 
ئامتتتتاجنَيكى بتتتتؤ  تتتتؤا ديتتتتاريك د بتتتتؤ رَي تتتتةط تو لتتتتة    
بةرزبوونةونا ثَتةا طتةرمى طتةردوونى بةر َيتذنا زيتات       

 لة دوو ثَةا  ةدا.
بتتةنم راثؤرتة،تتة دنلتَيتتف بةرزبوونتتةونا دوو ثَتتةش    
ز ر ز رنة  ونكة دوو ثَةا  ةدا بةاتى ئتةون دن،تةن    

  بتوَي  تتتتتةون. ئتتتتتةم تتتتتتاوَي ن  تتتتتةهؤلتيية،انى طونيدنتتتتت
توانةونيةش ،اري ةريية،ى تؤقَي تةرا بتؤ  تةر ئا تتى     
ئتتتتاوا طتتتتةردوونى دنريتتتتا  ئؤقيانوو تتتتة،ان دنبَيتتتتفة     
هةر تتةن ن ئتتةم طؤر انتتة ثَيويستتتى بةهتتةزار  تتالتة تتتا،و      

 ئا تى ئةو ئاوانة حةوت مةت  بةرزبى ةون.
راثؤرتة،تتة لتتةو باونر ندايتتة مةت  تتى بةرزبوونتتةونا   

  ا دوو ثَتتتةا  تتتةدا ز ر طةورنيتتتة ثَتتتةا طتتتةرمى بتتتةب
لةطة  ئةطةرا ق  بوونى ذمارنيتة،ى ز ر لتة زي ت نونران    
وَيتت  اا زيتتادبوونَيكى طتتةورن لتتة ذمتتارنا ب  تتيية،ان       
،ةمىوونةونا ئاوا  واردنةون بةتايىةتى لة ونتة تتازن  

 طةاة، دوون،ان.
ايةوااةسةلةيةىاهنضاك:تنَكابةدين:يةتئ

ن ،تت د ئا تتتى هةرية،تتة  راثؤرتة،تتة داواا لتتة زانايتتا 
لتتةو طازانتتةا دنب تتة هتتؤا ن دتتواردنىب طتتةرمى دنبَيتتف   
 تتتتتةن يو تتتتتتا،و بى تتتتتة هتتتتتؤا درو تتتتتتك دنى ئا تتتتتتى   

 مةت  ي ار لة ثَةا طةرمي ا.
را لتتتتتتة دوا 380PPMبتتتتتتةرطى هتتتتتتةوا ئَيستتتتتتتا ،تتتتتتة ى

ئؤ،ستتي ا ،تتاربؤن ،تتة طتتازا  تتةرن،ى ثتتةند  تتواردنى  
ر لتتة 275PPMطةرمييتتة تَي ايتتة بةبتتةراور، دن بةر َيتتذنا ى  

 ثَي   ةردنمى اؤراى ثي)ة ازي ا.
هتتةرونها راثؤرتة،تتة ئةوناتتى راطةيانتت  لتتة ثَي تتاوا    
بتتتتةديرَي انى ئامتتتتاجنى يتتتتة،َيتى ئتتتتةوروثى ،تتتتة  تتتتؤا    
دننوَي َيف لة هَي)ت ةونا بةرز، دنتةونا ثَتةا طتةرمى    
زنوا لةذَي  ئا تى دوو ثَتةا  تةدا ثَيويستتة ئا تتى     

لتتتتة  تتتتوار  دوا ئؤ،ستتتي ا ،تتتتاربؤن لتتتتة بتتتتةرطى هتتتتةوادا 
 رنون بَيف.450PPMى

بتتتتةنم ديكيتتتت  ،تتتت   طتتتتةورن راوَيتتتتذ،ارا زانستتتتتى      
حكومتتتةتى بتتتةريتانى ثَيتتتى وايتتتة ئتتتةم توانايتتتة ئةطتتتةرا  
روودانتتتى ،ةمتتتة بتتتةثَيى ئاماذن،تتتانى د  تتتى ئَيستتتتا،ةو  
ئةوناتتى راطةيانتت : لتتةو بتتاونر ندام تتتةنرا لتتة متتاونا دن    
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رة بتتتتةنم 400PPM تتتتالتى داهتتتتاتوود ب ةي تتتتة ئا تتتتتى ى   
ويستتتتة ئتتتةون بتتتزانني هتتتيك ونتَيتتتن نييتتتة وَيستتتت ةا    ثَي

درو تتتتتتك دنى وزن ،تتتتتة  تتتتتةلتن ثَيويستتتتتتيان ثَييتتتتتةتى  
دا ات لة ثَي اوا زالتىوون بة ةر ئةم ،َي)ةيةداو.. لةو 
باونر ندام ،ةم ، دنةونا ر َيذنا دوا ئؤ،ستي ا ،تاربؤن   

 ر مة ةلةية،ة هيك بةدي ايةت.450PPMبؤ ذَي  ئا تى ى
 

ن دنلتتتَيو ثَيويستتتة ئتتةم ثَي)تتىي يانة  زانتتا رناتتىي ة،ا
هةمووييان بةنةزنرا ئيعتىار ونرب  َيوة لة ،اتَيكت ا ،تة   
ئاذانستتتتتتتتتتتتتتى وزنا نَيودنولتتتتتتتتتتتتتتتةتى  رَيكدتتتتتتتتتتتتتت اون   
نَيودنولتةتيتتتة،انى ديكتتتة ثَي)تتتىي ى دن،تتتةن داوا، دنتتتى 

% زيتتتتاد 40و 30ردا بةر َيتتتتذنا 2050وزن لتتتتة  تتتتالتى ى
لتتة  تتاننى  دن،تتات بةبتتةراورد، دن لةطتتة  ئا تتتة،اني ا 

 نةوندن،ان ا.
ميَتتتيا ئتتتاالنة مامؤ تتتتاا ليزيتتتاا ئاووهتتتةوا لتتتة      
زانكتؤا ئؤ،ستتكؤرد دنلتَيتف: ديتتاريك دنى ئا تتَيكى بتت     
زيتتان لتتة دوا ئؤ،ستتي ا ،تتاربؤن لتتة بتتةرطى هتتةوادا ون     
ئتتةون وايتتة لتتة ثزي)تتن ث  تتى: ذمتتارنا ئتتةو ة ةرانتتة        
 تةن ن ،تة ر ذانتتة ئا تايية بيكَي)تتا  بةذمارنيتة،ى بتت      

بتتتت  زيتتتتان بتتتتؤ دوا   زيتتتتان دادنن َيتتتتف. هتتتتيك ئا تتتتتَيكى 
ئؤ،سي ا ،تاربؤن نييتة هتةرون   تؤن هتيك ذمارنيتة،ى       

 ب  زيان بؤ ة ةرن،َي)ان نيية.
هةرونها لة وننمى ث  يارَيك ا  ةبارنت بتةو رَي تة   
هةلتىذَي اوانةا دنطريَي ة بةر بؤ دور،ةوت ةون لة ئا تتى  
مةت  ي ارا طازا داو ئؤ،سي ا ،اربؤن ،ة ية،َيكة لة 

واردنى طتتةرمى لتتة بتتةرطى هتتةواداة    طازن،تتانى ثتتةند  تت  
راثؤرتة،ة ةة تى لةون ، دنون ،تة رَي تةا تتة، ؤلؤذا    
بؤ ،ةم ، دنةونا رَيذنا ئةو طازانة هةن. بتةنم رَي ت ا   
طتتتتتةورن لةبتتتتتةردنم ثتتتتتةي  نو، دنى ئتتتتتةو تة، ؤلؤذيايتتتتتة 
نوَييانتتتة بتتتؤ نونتتتة  ةر تتتاون،انى وزنا تتتتازن، اونو     

ةونة زيتتتان  تتتةلتوزا  تتتاوَيوة لتتتة  تتت   التتتت ا ،ؤدنب تتت     
ثَيكتتتةوت ى بةرذنونن ييتتتة،انة رنتك دنتتتةونا طتتتؤر ان     

 نةبوونى هؤايارا.

ر الثتةر ن ثَيكت َيف ةتة تى لتةون     406راثؤرتة،ة لة ى
، د تتتةون مةت  تتى طتتةورن ،تتة بتتةهؤا بةرزبوونتتةونا      

 ئا تى ئاوا دنريا  ئؤقيانوو ة،ان.
ون  زانتتت اون ئا تتتتى ئتتتاوا دنريتتتا  ئؤقيانو تتتة،ان 

 1,8ونا ثَتتتةا طةرمييتتتةون بتتتةب  ا  بتتتةهؤا بةرزبوونتتتة
 انتي ةت  هتةر دن تا  ةارَيتن زيتاد دن،تات. بتةنم ئتةم        
بةرزبوونةونيتتتتتة مةت  تتتتتي ار دنبَيتتتتتف ئةطتتتتتةر تتتتتتاوَي ن   
 تتتتةهؤلتيية،ان لتتتتة ط ي دنتتتت   ،ي)تتتتونرا ةةمستتتتةرا 
بااتتتتتتتورة توانتتتتتتتةون. هتتتتتتتةرونها راثؤرتة،تتتتتتتة دنلتَيتتتتتتتف  

ر 2.7بةرزبوونةونا ثَتةا طتةرمى لتة ط ي دنت  بتةب  ا ى     
 ثَةا  ةدا دنبَيتة هؤا توانةونا  ةهؤلتة،ان.

بةنم د  ة،ة لة ،ي)تونرا ةةمستةرا بااتور لةمتة     
مةت  تتتتي ارت  دنبَيتتتتفة  تتتتونكة بةرزبوونتتتتةونا ثَتتتتةا 
طتتتةرمى لتتتة ،ي)تتتونرا بة تتتتوو بةر َيتتتذنا طتتتةورنت  لتتتة  
ناوننتتت ا بةرزبوونتتتةون ثَتتتةا طتتتةرمى هة تتتارن،ة زيتتتاد 

 دن،ات.
طتةرمى هة تارن،ة لتة    ر ثَتة لتة   1.5زيادبوونى هةر ى

ر ثَتتةا  تتةدا لتتة طتتةرمى ،ي)تتونرا    2.7بةرامىتتةردا ى
ةةمسةرا بااور زياد دن،تاتة ئةمتةش ئتةو زيادنيةيتة     
،تتة زانا،تتان  تتاونر وانى يتتان ئةطتتةرا رودانتتى لَي ن،تتةن    
بة اوثؤاتتني لتتةو رَيواتتوَي انةا ،تتة بتتؤ رَي تتة طتت تو لتتة   

 ثةند  واردنى طةرمى دنطريَي ة بةر.
ي)تتتتونرا ةةمستتتتةرا بااتتتتور ز ربتتتتةا  تتتتةهؤلتى ،

دن،ةوَيتتتة الا بةاتتى  ؤرهتتةنتى لتتةون دن تتَيف ت  تتى  
نةبَيف  ثَيكةون بة رتاو  تون  تؤ  بو. بتةنم ،َي)تة،ة   
لة تاوَي ا  ةهؤلتى بةاتى  ؤرئتاواا ،ي)تونرن،ةدايةة    
،ة زانا،ان ناوييان لَي اون دَيونزمة نو توون،ة.  ونكة 

اون بتتةتاوَي ن،انى ز ربتةا تتاوَي ن  تةهؤلتيية،انى ثالتيت     
ذَيتتتتت  ئا تتتتتتى رووا دنريتتتتتا. لَيكؤلتي تتتتتةون زانستتتتتتيية    
نوَييتتتة،اني  ئامتتتاذن بةمةت  تتتى بةرزبوونتتتةونا ثَتتتةا 
طتتةرمى ئتتاوا ئؤقيانوو تتة،ان دندنن ،تتةوا دن،تتات ئتتةم   
تتتاوَي ن  تتةهؤلتييانة دن تتف بةتوانتتةون بكتتةن  دَيونزمتتة  

 نو توون،ة بةئاطابَي و.
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اوشتئك:ريطةرينك:نىالةسةراارؤظءاسر
راثؤرتة،ة ئاطادارمان دن،اتتةون لتة ،اري ةرييتة،انى    
طتتتتؤر انى ئاووهتتتتةوا لة تتتتةر متتتت       واتتتتف ،تتتتة ز ر  
مةت  تتتتتتتي ار دنبتتتتتتتو  بةتايىتتتتتتتةت بتتتتتتتؤ هتتتتتتتةذارن،ان.    
بةرزبوونتتتةونا ثَتتتةا طتتتةرمى طتتتةردوونى بتتتةزيات  لتتتة     
ثَةيتتة  دنرئتتةجنامى مةت  تتي ارا بتتؤ  تتةر هة تتارن،ة   

لتتتتتةرووا  دنبَيتتتتتف  بةتايىتتتتتةتى بتتتتتؤ ئتتتتتةو ناو تتتتتانةا  
ئيكؤلؤذييةون ل)ةلتو ون  دنولتةتتة دورطةييتة،ان. بتةنم    
ئتتتةم دنرئةجنامانتتتة دَيونزمتتتةيى دنبتتتو ئةطتتتةر ثَتتتة،انى   
طةرمى بؤ زيات  لتة دوو ثَتة بةرزبوونتةونة لتة طت ن رتيو      

 ئةو دنرئةجنامانةش:
،ةمىوونتتتةونا رَيتتتذنا بتتتةروبووم لتتتةونتانى تتتتازن  -

 ثَي ةي)توو ثَي)كةوتوودا ون  ية .
ةمىوونتتةونا رَيتتذنا دندتت   دان بتتؤ  تت  بتتةش     ،-

 بةتايىةتى لة ئةوروثا  رو يا.
ئتتاوارن بتتوونى بتتةرل اوانى داني)تتتوان لتتة بتتا،ورا    -

 ئةلةريقا بةهؤ بيابانى بوونةون.
ر بَيتتؤن متت    بتتةهؤا ،تتةمى ئتتاوا    2.8نزيكتتةا ى-

  واردنةون دننالتَي و.
%ا مؤلت تتتتتتتتتتتتة 97ونىتتتتتتتتتتتتوون  لةناو تتتتتتتتتتتتوونى  -

 مةرةانية،ان.
وونى تتتةواوا  تتةهؤلتى بة تتتووا بتتا،ور لتتتة     ونىتت -

ونرزا هاوي  اة ئةمةش لةوانةية بىَيتتة  تؤا ق  بتوونى    
تةواوا ذمارنيتة،ى ز ر لتة ةؤرن،تانى زي ت نونران ون      

 ور ى ةةمسةرا   ةطى دنريا  ليَى دنريا.
بووبونتتتتةونا مةالريالتتتتة ئةلتتتتةريقا  ئةمتتتتةريكاا    -
 با،ور.
يك اتتَين نييتة   لة واقع ا لة زانستتى ئاووهتةوادا هت   -

نتتتتتاوا يتتتتتةقني بَيتتتتتفة هتتتتتةموو مة تتتتتةلة،ة ثةيون تتتتتتة  
بةنونتتتةا ،ؤمتيوتتتتةرا  ثَي)تتتىي يية،انة هةر تتتةن ن   

را تتتتة ئةوانتتتة ثَي)تتتىي ى زانستتتتني بتتتةنم هتتتةر تتتتةنرا       
 ثَي)ىي ني.

يتتتتة،َين لتتتتة طتتتت ن رتيو ،َي)تتتتىةن يية،انى زانستتتتتى  
ئاووهتتتةوا ثَتتتةا طتتتةرمى هة تتتارنا زنوايتتتة ئايتتتا لتتتة     

نى ب  َيكتتى ديتتاريك او لتتة طازن،تتانى    ئتتةجنامى دنر تتوو 
 ثةند  واردنى طةرمىة  ةن  بةرز دنبَيتةون؟

هتتتةرون  ثَي)تتترت بادتتتان ،تتت دة يتتتة،َيتى ئتتتةوروثى    
ئامتتاجنَيكى بتتؤ  تتؤا ديتتاريك دوون ،تتة ثَتتةا طتتةرمى        
هة ارن،ة لة دوو ثَة زيات  بةرزنةبَيتةون. بتةنم هَي)تتا   

مى ئتتتتةو ث  تتتتيارن دنمَي َيتتتتتةون ،تتتتة ثَيويستتتتتى بتتتتةونن
ية،دييكةرنون ئةوي  ئايا ثَيويستة  ةن  لة بت  ا ئتةو   
طازانتتتتة ،ةمىك َيتتتتتةون تتتتتا،و ئتتتتةو ئاماجنتتتتة بتتتتةديىَيف.  
،َي)ة،ة ئااك ا نيية: ثَيويستة  ى بك َيف لتة ثَي تاوا   

 بةديرَي انى ئةم ئاماجنةدا؟
ث  تؤ،تتتتتؤو ،يوتتتتتتتؤا يتتتتتة،َيتى ئتتتتتتةوروثى ئتتتتتتةون   

َي َيف ،تتتة بةثَيويستتتف دنزانَيتتتف يتتتان ئتتتةو  التتتتة دن تتتةث 
دنبَيتتف ،تتؤا بتت  ا ئتتةو اتتةش طتتازن ،تتةم بك َي تتةون ،تتة     
زانا،تتتان لتتتةو بتتتاونر ندان ،َي)تتتةا طتتتؤر انى ئاووهتتتةواا    

   واتى هة ارن،ة زياد دن،ةن.
رَيككةوت امتتتتةا ،ي)تتتتونرا ئتتتتةوروثى هتتتتانى ،تتتتةم  
، دنةونا دنر وونى طازن،انى ثةند  واردنى طةرمى 

ةوروثى %. هةرونها  تتالى ئت  30%نون بؤ 15دندات لة 
بؤ ذي  ة لتةو بتاونر ندان ئتةو  يا تةت  رَيواتوَي انةا      
ونتانى ،ي)ونرن،ة دني  نةبتةرة ،تؤا دنر توونى ئتةو     

%ر ،تةمرت  0.5ردا تةنرا بتةب  ا ى 2010طازانة لة  التى ى
،تتتتةم دنبَيتتتتتةون واتتتتتة بتتتتةةياوازا    1990لتتتتة  تتتتالتى  

%ر لتتتة بتتتةديرَي انى ئاماجنة،تتتةا ،يوتتتتو اكستتتف   7.5ى
 دنهَي َيف.

 

 
 ةر ظةا: ايدنث

  

 



 28زانستى سةردةم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  شيَوازى فيَركردنى مامتاتيك

 199 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 طؤِرينى شَيوازى 
 فَيركردنى مامتاتيك

 

 

 

 روخؤش عةىلثةرضظةى: 
 

 

 

 

ضىىىىىىَشكدا   ىىىىىى   شش
طوزةردةكىىىىىتيشكت   ىىىىى ش
ووشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد ش
"يتر "دةك سسىىىت    ش
ك  طواىىترشرب كىىو ردر ش ىىدش
رب ست   شئدادشئتاتجنَش
يتري ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدش
اتمتت    ىىىىىىىىىىىىىىىىىدكت َش
ان  َ ىىىىىىدكشد   ك د ىىىىىىَشش
اتمتت  ىى شكىىدششىى  و ز شش
يتري  در ش دو  ديدش ىدشش

كوو َشاتمتت   ش ىدشا ت ىد شيتري ىدوةشكىدطوات تك   شششششد   
كدآلمشانشدَ ن تيشدةكدمشكدشدةش   شكدشثدي بةوك د َشئدمش
ئتاوذطتريىىىدشسىىىتد  دشد   كىىىوو َشك  ىىىي رشكىىىدروش     نىىىدر ش

شاتمتت   َشخ ششك  ي   
 يةكةم  -

كت   ىى شو  ديىىدكَشاتمتت  ىى شد  ىى  شانىى   شدةكىىدي شششششش
و  دشه   ىتتشزي ةكىَشششاتمتت   َشكى د ر شكدكتركي  نىدشضىششش

انىى  َ َشكوىىوو شش
كىىىىىىىدش ىىىىىىىىدو و شش
طدشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد ش
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدك دوةش
ث  ويستدشان   ش
كتكد ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدش
كدرجدسىىىىىتدكترش
كب ن  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ش
 تكي    ىىىىىىىىىىىىىىىىىى ش
ادكدسىىىىىى ش ىىىىىىدشش
ذاىىىىترةشضىىىى  د ش
كىى شووو ىىدشذاىىترةشدووشزسرشئدكسىىؤ شكتىىدشكىى شانىى  َ    َششششش
كوىىوو شكىىدش    بطىىتيشكىىدآلمشكت   ىى شدووشسىى  وشيىىترشدووشششششششش

دووشئدكسىىؤ ك ش تك  ىى  شثدجنىىدشدةك ن  ىى شضىى   شذاىىترةشش
كدو  ىىىىىدشاتمتىىىىىت   َشكىىىىى د ر شضىىىىىدا َشئدكسىىىىىؤ ك ششش
كدرب ستَشدةط ربي   شكدش  وةيدكَشط تَشدة و    شهىدرشش
كىىىدثةشثىىىد    َش تواىىىت شيىىىترشهىىىدرشكتكىىىد    َشد شخىىى  شش
ث   ىىىىىىىىىن تر شك ىىىىىىىىىدي شوة شاتمتىىىىىىىىىت   َشكىىىىىىىىى د ر شش
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كىىىىدكتركي  ن    شهىىىىدروةهتشدة و    ىىىى شئىىىىدوشكتكد ت ىىىىدش ىىىىدشش
دروست  د َشث    وس ت دكت َشخوي ن  طدشك اثت  تيت ش

( ىىىىىىد يتشCuisenaire Rodsك  بي ىىىىىى  شاتمتىىىىىىت   َش ش
اتمتىىىت   َشكىىى د ر شكدسىىىوودةشط  طىىىدشكىىىدش دسىىىدرجدمش

ضىى رشث  و  ىىد شدري ىى  ةش ىىدششش10ث  و  ىىدكت َشيك   ىىدش ىىدشش
ربة طىىَشج ىىتو زشث  ىى شدي ىى شكىىدشهىىدرشربة ط  ىى ش دطىىد ششششش10

  شخوي نىىىى كترشجىىىى رةشث  و  ديىىىىدكَشدري  يىىىى  شدةطوجن  ىىىى
دة و    ىىىى شهىىىىداووشذاىىىىترةةشكىىىىدريةشث  و  ىىىىدةشربي ىىىى ةةششش
ربووكىىىىدروشضىىىى  وةةشهتو ىىىىتكووةةشجوو بىىىىوو َشهدرسىىىى شش
دوور شئد   زةيَشوي نىدكترةشك د رةكىترشك سزي تىدوةشكىدششششش
رب سىىتَش   وبو   نىىَشو  اىىَشاتمتت  ىى شدةسىىد   ننةش ىىدششششش

شهدرشدووشج ر ش دختدةشثالست  شدةستدكدرك  وةشش
 دووةم -

يك دشاتمتت    ىىدكترش ىىدشذيىىت َشربسذد  ىىدد شربة ىى ششضىىت
دةدة ىىدوةشدةشىى   شث    ويسىىت دكت َشهددتت ىىدشدةكىى بربي نشش
وة شكنداتيىىىد شكىىى شاتمتت  ىىى شكىىىدكتركي  ن ي   شدةردىىىديشششش
كدان   شك ةشك ب شكتغدز شث  ويسى شكى ش  ذة   د ىدوة شششش
ديىىىو ر شذووري ىىى شيىىىترشكىىى ب ش وواتشىىىَشث  ويسىىى شكىىى ششششششش

كَش وآشدةستن  ىترشك ىتيكشكىدمششششدروست  د َشثدردةيد
جىىىى رةةشكىىىىدخ    يَشانىىىى   شسىىىىوود شاتمتىىىىت   َشكىىىى شششش

دةردةكىىىىىىىىىىىىىدوي   شئىىىىىىىىىىىىىدوشش
ثدرب ووكىىىىىىىىىىىد ش   ىىىىىىىىىىىتغَش
شدشىىىىىىىىىىىىداَشكتخوىىىىىىىىىىىىد ش
سىىىىىىىتو يترشكىىىىىىىدشضىىىىىىىدا َشش
ضىىىىتيك دشاتمتت    ىىىىدكت َشش
ذيت َشربسذ  دش دشخ دةط ي  ش

 Familyثىىىى  شدةو ىىىى آش 

Math شكد ووسىىىدرش)Jean 

Stanmarkئتاىىتدةي  دووة ش)
دة و   ىىىى شئىىىىدوشششجطد ىىىىدوة

ثدرب ووكدشضريس شئتا  ي  د ش
كدك   ىىىىدشاتمتت    ىىىىدكت َشش
ذيىىىت َشو  اىىىَش ىىىدخ دةط رشش

شوة شك ادَ دشثدر ووكدكت َش ووسدر رشش
 Sur cumfevenceوةشاتمتت  ىىى ش ىىىدش  سسىىىت     ششش)

 Math on the Menuش( ووسدر رش
 Jaine kopp and Denise Davilaش(كدشان   شك ةرش
 سآهةم-

كىىىىدرد  و رشيتري ىىىىدشاتمتت    ىىىىدكت َشكدشىىىى  وةيدكَش
ان   شكدكتركي  ندشسدي  شئدمشثدرب ووكت ىدشك ىدوشيىتر ةشششش
ضىىىتيك  دشاتمتت    ىىىدكترشكىىى شان  َ دكىىىدرشدةسن  ىىىترششش

شك د 
(ئىدمششPeggy kaye*يتري دشاتمتت    دكت َش ووسدرش 

ثدرب ووكىىدشث   ىىن تر شئدجنتاىى   َشئىىدوشيتري ىىدشسىىتد  دشششش
ت   يشانىىىىى  َ َشث   ىىىىى دششدةكىىىىىتيشكدضىىىىىدا َشاتمتىىىىى

كتخوىىىد شسىىىتو يترةشخوي نىىى كتر  َش   ىىىتغَشسىىىدرة ت شش
شكده  يشدةكتي 

*يىىىىىتريَةشضىىىىىتيك  دشاتمتت    ىىىىىدكت َشج يىىىىىت َششش
ش(Claudia zaslavskyدةوروكدر ش ووسدرش 

*دسسىىىىى د شيتري ىىىىىدشاتمتت    ىىىىىدشهد ووكديىىىىىدكترشششش
Instant file folderششش

Games for math ش ووسىىىىدرش Linda ward 

Beachكترشك ثَشك دوشكدشدسسى  دكدوةشضدسىثَششش(يتري د
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شك دش تكدشزوو شك شيتري  درشئتاتدةشكن 
َششش25*  boardيىىتر شهىىدرة تيتكَشكىى رد شاتمتىىت   

games  25 super cool mathش ووسدرش
ش

 Lorraine Hopping Eganدة و   ي ىى ش ىىدك  شئىىدوشش)
ثدر ووكت ىىىىدشكىىىىدك بينَشش
يىىىىىىىىىتر شاتمتىىىىىىىىىت   َشش
ئتاىىىتدةشكىىى  و شانىىى   شش

يت ىىىىىىد شيىىىىىىترشئىىىىىىدوشيتر
ضىىىىىىىىدا َشاتمتت  ىىىىىىىى ش
كده  يدةكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدركش
د   كىىىىىوو َشاتمتت  ىىىىى شش
خ شةست تك  ي   شكى شش
ووو ىىىىىديتر شاد ىىىىىدَ َش
 ىىىىت ط  مشكد ىىىىدشضىىىىد  ششش
ثترضىىديدكَشئد ىى  زةيَش
شىىىىى  وةشج ىىىىىتو زشث  ىىىىى شش
هىىىىىىىىىىىىىىىىت ووةكشكىىىىىىىىىىىىىىىى شش
كىىىىده  يك د َشضىىىىدا َش

ئد   زةشكدكتركي  ن ي   شهىدروةهتش تك ي ى شرسَ ىَشهد ى ي  ششششش
دك  ي  شكىدشكد تيبىد َشكى شششش ديتريدكت َشك ردوكىتريش ىديتشش

شئتست   د َشد   كوو َشاتمتت   شثدرةيت ث   ر وة 
( ش ووسىدرششMoney wise kids*در و شان  َ َشذيى ش ش

(ئدمشيتري دشوة شكد توةكديى  ششAristo playئدرست شثلد ش 
دةردةكىىىدوي  شانىىى   شد  ىىى  شذا   يىىىتر شد ر يىىىَشدةكىىىتيش
 دكدرئىىىىىىىىدوةشزسركىىىىىىىىد شك ردةكالسىىىىىىىى    دكترشكىىىىىىىىتر شش
كىىىىىىىىىىىدكتردةه  ننكشهدا  ىىىىىىىىىىىدشدة و   ىىىىىىىىىىى ش    ىىىىىىىىىىىترششش
سىىىىووداد  ك   ئدات د شك اىىىىد   َل   َشكىىىىتشش ىىىىديتر شششش

ش-اتمتت   َشان   شث   شدةه  ننشوة :
- HiHo Cherry-o…يتري ىىدكَشكىى رد شكالسىى   دشش)

شان  َ َشكووو شد    شذا   يتر شدةكتي 
- Monopoligamesدةشىىىى   شيىىىىتر شا   ثىىىى  شكىىىى شش)

شكده  يك د َشضدا َشاتمتت   شكدكتركي  ن ي   

 ضوارةم  -
يتري ىىىدشاتمتت    ىىىدشئد دكؤس  ىىىدكترشكىىى شادكدسىىىتَششش
د   كىىىوو َشاتمتت  ىىى شكدكتركي  نىىىد شيتري ىىىدشاتمتت    ىىىدشششش
ك اث و دري ىىىىىدكترشزسرشخىىىىى شةشكتريطىىىىىدر ةشانىىىىى   ش
دة و    ىىى شكىىىدش ىىىد يتششش
يىىىىىىىىىىىىىىىترش دطىىىىىىىىىىىىىىىد شش

ئىىدجنتاَششهتوربي  ديى  ش
ك  ي شدووشهدَ بى  ردةشش
هديدشك شد كنيشك د ىَشش
ئىىىىىىىىىىىىىىىدمشيتري ىىىىىىىىىىىىىىىدش
اتمتت    ت ىىىىىىىىىىىىىىىىىد شش
انىىىىىىى    شيىىىىىىىترش ىىىىىىىدششش
ا ت ىىىىىىىىىد شك بينىىىىىىىىىَشش
ث سط  اىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَش
ئد ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدكؤس َش
ثىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدروةردةيَش
كتريطىىىىىىىىىىىىىىىىىىدر شوة ش
ك ادَ ىىىىىدشيتريىىىىىدكت َشش

 Jump startش(يترش
 knowlege Adventureدةردىىىىديشكىىىدشانىىىى   شكىىىى ةشش)

َشك اث و ىدرشئىدجنتمشششيتري دشاتمتت    ىدكترش دسىدرشه  َلىششش
كىى ةر شه  َلىىَشيتري ىىدشاتمتت    ىىدكترش ىىدشهد ىى ي  ششىىوي نششش
ك  بدر ابدرةشكدآلمش دهد  ي  ششوي نَشدي دشكىدشهتوكدشىَششش
ك درشث  ششكدششدةك ي ن شجطد دوةششدة و    شيىتر شش

-Vكىىىىدشي  سي ىىىىىدشثدروةردةي  ىىىىدش ىىىىىوآشيىىىىىدكت َشوة ش شش

smilesشكىىىدشكىىى شد   كىىىوو    َشست توخ شىىىَشاتمتت  ىىى ششش)
شثدرةيترشث   ر وةكشكدهد  وةركط ي  شش

يترش دشا ت د شكدكتره  نت َشدةدتدر شئد دكؤس َشكدش
انىىىى   شد  ىىىى  شاتمتت  ىىىى شدةكىىىىتي شانىىىى   شدة و    ىىىى ششششش
كدثدجنديترشكد دَ دا   َش تيبىد َشكىدشئتسىت َشدةسى ش ىدشششششش
ختَ دشديتري   وةكترشك  يشثتشىترشدةدتدرةكىدشكىددة ط   شششش

ش دوة يترشروو تك د شوةآلاَشدةد 
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ك  طواىىىىترشئىىىىدمشش
ثدر ووكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدش
ك اىىىىىىدَ    شيىىىىىىتر شش
اتمتىىت   َشخىى شش
 ىىىىدشخىىىى شدةط ي ىىىى شش
 دكدرئىىىىىدوة شئىىىىىدمش
دةدتىىىىىىىىىىىدرةش ىىىىىىىىىىىدش
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدكترة ش
ثدر ووك     يىىىىىىىىدكش
انىىىى   شدة و    ىىىى ش
هدركت    ةشك شهدرش
شىىىىىىىىىىىىىىىوي ن   شوة ش
هىىىىىتوةَ    َشكىىىىىتشش

 ىىىدكت َشطدشىىىت  د   ش دطىىىد شخىىى  شد شك طوي يي تىىىدوة ششششش
دششكىىى يةش ىىىدشزجنىىىريةششووو ىىىد شئىىىدمشجىىى رةشدةدتدر  ىىىشش

( شLeap pad phonicsثدر ووكىىىدشكد توكت طىىىدكت َش ش
 Touch phonies ووسىىدرش  ىىؤشدىى ستةشثىىدر ووكَش ششش

systemش ووسدرشد  ىدرشثى  يلش ىدشخى دةط ر شئ   ىدشششششش )
 Power touch learning ىدشك بو يىدد ينشكىدشثىدر ووكَش شششش

systemشد  درشث  يلشكدشج ري  شئتاتدةشك  ك  ى شكىدششش )
ش  ش دثدر ووكَشزسرشست ت

 Leap pad phonicsش  ىىىؤشثىىىتدشانىىى  ث شد  ىىى  ششش )
اتمتت  ىىى شك ىىىتيشضىىىو  دشدةك  ىىى شانىىى  ث شثدجنىىىد شكىىىدرششش
ثدر ووكدشئد دكؤو    دكدشك دوي  ش تشوةآلاَشك   دوةش دش
كت    ىى  ش  ىىؤشثىىتدش دَ ىىدا   َش تيبىىد َشكىى شئىىدمشادكدسىىتدش
كىىىدكتره  ن   شكىىىدآلمش دكىىىدرشئىىىدوة شثىىىدر وكَش  ىىىؤشثىىىتدشششش

َ دا   َش تيبد َشك شئدمشادكدستدشكدكتردةه  ن   شكدآلمش د
 دكدرشئدوة شثىدر وكَش  ىؤشثىتدش دَ ىدا   َش تيبىد َشكى ششششششش
ئىىىىدمشادكدسىىىىتدشكىىىىدكتردةه  ن   شكىىىىدآلمش دكىىىىدرشئىىىىدوة شششششش

( ىوآششLeap pad(ش دشثدر ووكَش power touchثدر وكَ 
ش  ةشه   تتشزسرشكد توكت  ش  د 

 ثيَنج هةم  -
ا    ش ىىىىىىىوآش ىىىىىىىدك  شهىىىىىىىدرط يش ىىىىىىىدشك بينىىىىىىىَشئىىىىىىىتش

ثدربةدي    ىىىدكت َشرب ه  نىىىت َشخ ىىىتد ش   ىىى شد رشسسىىىتَشش
اد وي ند شدةش   شئىدمشئىتا   ش ىوآشيت ىدشئد ىدكؤس َشيىترششششششش
 تئد ىىىدكؤس َشكىىىنشرب ه  نىىىت َشز   تريىىىدشاتمتت    ىىىدكترششششش

شكدا   شخ شؤك درشش
 شةشهةم-

طىىىىدرشكدرب سىىىىتَشانىىىى   ش ىىىىدشث سط  اىىىىَشخ ي نىىىى  َششششش
ات ىى ووشك  ىىي رشكىىووكش ىىدششششهد ووكىىد شكريكىىتر ش ىىدخ شةشش

طىىى ربينَشث سط  اىىىَشخوي نىىى رشكىىى شث سط  ا   ىىىَشدي ىىىدششششش
  طدر رشادكدشكد تيبد َشطدرشان   ش دشخوي ن  طدش دك   ش
 ات شك   (شكتري  َشئتست دشكدآلمشطىدرش ىدشخوي ن  طىدشكىووششششش
وةش ىىديتو  َش دسىىدرشث سط  اىىَشثىىدر ووكَشخوي ن  طىىدششششش

 ىىَشاتمتىىت   َششكىىدرشدةو مشك  ىى  شدةشىى   شكىىدشث سط  ا  ششش
دي ىىىدشيتراىىىد َشكىىى ةينشكىىىدش دطىىىدث شان  َ ىىى  شكطوجن  ىىى شششش
ث بسط  اىىدشهداىىدج رةكت َشخوي نىى رش ت  ب ىىدوةةشكي  ىىدشششش
كتا ترشزسر  ينشيتراد َشث  ششكدششكدشانى   شدةكىتي ششش
ث  ويسىىتدشكي   ىى شكىىدشهىىدرشانىى  َ    ششىى  و ز شد   كىىوو َششش
خىىى  شهديىىىدكشهىىىدروةهتشهىىىدرشث سط  ا   ىىىَشاتمتىىىت   َششش

ش  و ز شج تو زشدةوو  ي تدوة كدش
ش

http://www.best.childoys.com/child - Math - 

gamese.htmI ش

http://www.best.child.com/child%20-%20Math%20-%20gamese.htmI.
http://www.best.child.com/child%20-%20Math%20-%20gamese.htmI.
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 بةكارهيَنانى دةرمان لةكاتى سكثرِيدا:
زؤربةى  ناةةكة لةةى  ىؤةةىر دةرماة  ادرَةةكة رياماةة      ةة     
تىاكوضةةةى ةىَىمىل كة  ةةةى  بكردمةةةى د اكب اةةةا   ةةةى  ى كَةةة ي      

 ىطىر بى ى ةى ادرَكا كة َن ي ة اكى رماكوث اك كة ادب اا  بىآلم 
 درطةت،  مةك  ةى اةمكاةى د بةىلكرمكة   انةك  ةى ي زؤر  ىطةةىر         

 ةةةى د  ىمةةةى لةةةى َن ي ةىلةةةىمكة    
لةةةةةةىَولوري   ةةةةةةىب اا   يتةةةةةةى  
َىتتؤةةةةةةة ىلكاى ت اك ةةةةةةةو اى  
لةرثى ةةةةةةى بىاةةةةةة ة بةةةةةةىدةر    
ادرَكاىلةةى  بتيدلىمةةى د  مةةك تةةك 
ضىا  َكاطى ؤكىلى  بىلكر  

   انك ة.
ئايااااداااوةكا ةلياك، ااال اا
دؤرفني اكؤوايني ابنزين اد تاوؤنا
ضاااني ا اااااسكاكِادااا    ك اا

ابسكاره َنان اناضاكاريَكاوةكات 
 ىطةةةةةةةةةىر  ةةةةةةةةةى  َكاياةةةةةةةةةى  

بىبةةةىراد يَى بةةةىلكربت ان اا   ةةةى ي اةَةةةات َن ي ةىلىَةةةا   
تو َةةى اةةو طت  بةةى  َكاياةةى د ادبةة .  ىَكاةةى اكبنةةى  ةةة      
ت اك واى َن ي ةىلى  بىآلم تو َى اكلكَىت ضت ؤكا اى د  
ادلةةةىة  اةةةة  ىطةةةىر  ةةةىثتي بةةةىلكر  انكا كاا  دؤةةة كة  ةةةى ي      
اةَةات َن ي ةىلةى  ؤك  ةا  ىؤةا بىاكردةىت ةىلى زؤر      
ادلىة. ا  ةكاى ؤةىردتكم ىلكة   
 ى َن ي ةىلةىاي ادرادلةى ة  د    
ثةةةةةةةةةةةةكَ   طتمةةةةةةةةةةةةكا اكى زؤر  
اةةةةةةةةكاةن  ؤك ةةةةةةةةو ة  مةةةةةةةةك 
َن ي ةىلةةةةى اكتويا اةةةةا بىبكَةةةةى  
َري خبةوي،   ىاة ما  دةكر زؤر    

ى طىَةةةةكىن بىلةةةةىَى تو َةةةة 
-6ادب اةةا  زؤر  ةةىم ا  ةةكاكاى 

رؤنمةةةكة اد ماةةةا بةةةة  ةةةى د    7
ادرلةةةةةةةةةى ة  بةمةةةةةةةةةى  ىطةةةةةةةةةىر 
َن ي ةىلةةةةى، بةةةةب تك ةةةةى، بةةةةو    
 تككمى ز   ب بى بةال  ثزم  .
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 جطةرة:
دطىردل ا ةةةةةةكة  ةةةةةةىلكتى ؤةةةةةةك تي  ي ادب ا ةةةةةةى  ةةةةةةة      
ضت ؤةةةكا اى د  َن ي ةىلةةةى  ةةةى ؤةةةكى ايمك ةةة يت بىتةةةى ي     

ياكلكة بةمكة ادرلى تو د لةى  ب و  ادرادض اا   ىا ما   ى ز
 ى  َن يآلاى بىبب  ةمىلى امكر رداطى  ىثتي مبتة. ؤىردري  
 ةةى د دطةةىرد َةةتؤى تو َةةى اةةو طت  ادلةةك،. بةمةةى  ةةىر  ةةى  

 ؤىردتك د ا  رلى تنى د   اى بكَرتم  لكرد.
 Benzodiazepimsبنزودايازيثام 

 ىاةةةة ما  ادرَةةةةكة  د  ىةةةةك  ةم  َةطةةةةكاؤة لةةةةى رداطةةةةى     
 30ة، بنوؤةةةة اا   ةةةةىم ادرَكاكاةةةةى اد ر  ثزم ةةةةكىلى، بةةةة

رؤنمكة اد ماا بةة  ةى د  لةى بىتةى ي    ةى دىؤة ىت ي ب انةى        
 ادرد د.

 ىف ةةى  درمةةكة  4-3 ةةىر د ك  ىطةةىر َتؤى اةة  زمةةكتت  ةةى   
بطتماةةا توَةةى اةةو طري  ادب اةةا ث كاةةى د.  ةةىم ادرَكاكاةةى       
 ىطىر بىاومانت انىر ) رم (  دربطريما  َىتتؤ  كة بةة َتؤىةى   

رد  ضةةةواكى  ى ياىمةةةى اةةةوما   ةةةى  و ىلكاةةة ي مبىمةةةىا    لةةةى زؤ
 ةةةىر د ك  ىطةةةىر بةةةىاؤز  زؤر  ىطةةةىو  ى كتو ةةة ي  درطةةةريية    
رداطى َتؤىىلى مبتماا.  ىم ادرَكاكاةى اةة،ت َن ي ةىلىَةا    
ط اةةةةك ادلةةةةىة   ىَةةةةىن َكاةةةةك   ى دمةةةةى لةةةةى  ىاكؤةةةةىاياى     

 َن ي ةىلى،   ىر د ك   از  َكؤو كىلكاى لىم ادب ا ى د 
ىلكتى ؤةك ي  ةىم ادرَكاكاةى، بةىلكر  انك  تككمةى       ىطىر  ة 

مىلسةةةىر ب ةةةكة  دَةةة انى   ةةةىر لةةةى  ةةةىم بتيمكردَةةة  ي  ثةةةت   
بىثزم ةةكىلى، بكةةى  ضةةواكى  ىطةةىر بىمةةى  دةةكرت مىلسةةىر      
ب ودؤةة  ان اا  ةةى ي رداطةةى تو َةةى طىَةةكى بب ةةا.ت  ىطةةىر      
بةةةةةىراد يَ   ب ةةةةةا  ىؤةةةةةىرمكة ا ي  َن ي ةىلةةةةةى تو َةةةةةى 

 د.او طت  ادب اا ث ا كاى 
 هةنديَك لة هةوكردنةكانى سكثرِى:

 ىا ما   ةى لتاة  ىمةى لةى رداطةى نة  ةىلكتى ؤةك تيم ي       
اةم ةةةةى ث اةةةةى اةةةةىزيا اا   ى ياىَةةةةى ب كاطومازما ةةةةى د بةةةةة      
َن ي ةىلةةى  بىتكمبةةىتى لةةى بةةى ة  َ كتؤبةةى د ثىمةة يبو ب     
 ى لكتى ادب  بى ة  اىاةَى بةة َن ي ةىلةى  ةىاك  َن يآلاة ي     

ىثكن  ةةى ايمةة  بةةو ة ضكردؤةةىر ادلةةتما     مةةكة  ىاةة ماك كة  ةة  
 ىطىر ضكردؤىرم  اىلتية  ى ي بىالمىاى لىَةى د تواة م كة   

 لىم ادلتمانى د.
 ى ياىمةةةةى  ةةةةىم  ى ياةةةةى زؤر زؤر اةةةةىب  بةةةةىآلم ث اومسةةةة ى  
ايمكىلةةةةى   انةةةةةريمنى بةةةةة بكتماةةةةات  ىطةةةةىر َةةةة  اكى ت ةةةةكاي    

 اؤزريمى د ضكردؤىربكتماا.
منى اوما  ادرادلةى ماا   ىا ما   ىم  ى ياى بىمى    انةري

  ىلكتى ضو اى ايمكىلىاي بةال  ثزم  .
 ةىاويرد د  ةى  ىاةة ما   ةى   ى لتااكاةةى ادا ماة   ىطةةىو     

 بكؤى ضكردؤىرلتاا   كة:
اHepatitis Bهس ك ونِاجطسركاظاي ؤدِا-1

 ىَى  ى ماكى ىكمتؤؤ  ى تو َى دطةىر ادب اةات  ىطةىر    
َ ا   ى دطىر مةكة  زؤر َكمى د ادب اا بى ة   ىاك ضو اى بى

 ىَو  دطىر  دطىر  ىا يَ اكى زؤر طتاطةى بةة رزطةكرلتااى    
( Toxinsدىؤةة ى  ةةىزؤر َةةكاد  زمكابةةىا ت ند ةةتي   )   

 ىر د ك  ىن  ى َكاد اكمرتؤد ن ةىلكاى ثكاةك د  ثةتؤت     
رزطكر ادلك،. زؤر َتؤى  ىم ىكمتؤؤى  ى  ىَ كا ي  ى ة دطتة 

ر بىب اةة داطى ادؤةةا  ب ائةةى د  ث اةةى بةةزيا    ى لتااىلةةى زؤ  
ث اةةة دلك،ت ىكمتؤؤةةةىلى  ةةةىنةت َ اةةةتااي ادطومازرما ةةةى د بةةةة   
مةةىلرت  بةةى ة  اةةوما  مةةكة  ك دلةةكاى امكةةى   ةةىن.  ىطةةىر   
َن ي ةىلى توَى  ى لتااى دطىر  ىكمتؤؤى بةو   ةى ي زؤر   
ز   دطىر  اىاةن اداك،   ىطىر ادرلةى ، لةى ي ايمكةى    

   َ ن ي ةىلةى  ةى َكلةى    َن ي ةىلى تون بةو د ادتوياتماةا بىبكَةى 
ا اتيلةةكاى ىكمتؤؤةةىلى ب كرمازرماةةا  ةةى م  بةةى ة  ث اةة ياى    
 ىا ما  ىكلس  بىَن ي ةى ريؤة ى اة ثةكن  ةى ايمة  بةو اى.      
بةمى زؤر ث اومس ى  ى  ايمككاى  لى تو َةى  ةىم  ى لتااةى    
بةةةو ة ؤةةةىراياى ثزم ةةة  مةةةكة اىاةَةةة كاىلكة بكةةةىة بةةةة        

ثةةكن َنةة يو بةةو ة بةةة  ةةى د    ضكردؤةةىر  درطةةتت  مةةكة مةةكة  
 ىكلس  ب رماا بىَن ي ةىلى.

 (Hepatitisc) 2هس ك ونِاجطسركاظاي ؤدِاجؤركا-2
 ىَةةةةىن امسةةةةكة ىكمتؤؤةةةة اكى توَةةةةى دطةةةةىر ادب اةةةةا     
ثكاك دمىلى زؤر دطىر  ى  ىا ما  َتؤىة ي اياد دَة ان اا    

(  يمةى  زؤر  Bطويؤ نى دلىَى  ىر دلو ىكمتؤؤى دةةر  ) 
   ةةةةى ةطتتو د بةةةةىبب  ةةةةى د  ث اةةةةى   َةةةةتؤى   ىكمتؤؤةةةةىلى 

( بةةة Bبزيا اةةا  امسةةكاى د  ةةىم ىكمتؤؤةةىن  د  ىكمتؤؤةةى )
َنةةة يو ادطومازرما ةةةى د  ىطةةةىر  ىَةةةى ر مةةة ي  ةةةى ي دطةةةىر        
َن ي ةىلةةى ز   اةةىاةن ادلةةى ماا  اتيث  ىلةةى  ى دايمةةى لةةى  
تكلو   اس ك ىكلسة ن ا  ا  ةى  ىبىر ةى د اةكتويا  َن ي ةىلةى       

ادتويا  ايم ت َن يو بن اتم  بة   انةريم ت  ب كرمازم  تىاتك  ا
 ضكردؤىر.

ا
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ا-فاااااسرةنطِا دااااا ، -3
Syphilis)ا

 ىَةةىن اىاةَةة  ىلى بةةى ة  
دو تبو اةةةةةةةةى د ادطومازرما ةةةةةةةةى د 
زؤردةةةةةةةكر َ اةةةةةةةتا  ةمىلةةةةةةةى بةةةةةةةة  
طويؤةة نى د   ةةىم اىاةَةة  ى بةةة   
نة  ر  ن اداي، لةةةى نة توَةةةى  
بب اةةا بةةىبب  ةةى د  ث اةةى بزيا اةةا   

اىاةَةة  ى    ىطةةىر َ كتؤبةةى  ةةىم  
 ةةةىاك  َنكآلاةةة ي توَةةةى َن ي ةىلةةةى   
بةةو   ةةى ي ادب ا ةةى  ةةة  ت اكةة ياى     

 اكاىلكاى َ ا  ت   اسكىلكاى.
ضكردؤةةةىر  تةةةى ي   ؤةةة     
بةةةةةى ة  ادرز  )ثىاسةةةةة  (د دمى 
 ىطىر بة ايمكىلى بىلكر  انتي ضك  
ادب ا ى د   ىطىر َن ي ةىلى بةو   ةى   
ايمةةةة   ةةةةى ي ث اومسةةةة ى َك دمةةةةى    

ي ب اةةا بةةة  ةةى د   ةةىنمات ضةةك اماتم 
بىتةةةةى ي دتى ا ةن ةةةةكب  لةةةةى ضةةةةك   

 بةتى د مكة اك.
ا(German Measlesدوريَذةكائساَمانِا -4

 ىَةةةةىن امسةةةةكاى د ضةةةةىا   ةةةةى ماكى ىكمتؤؤةةةة  ى لةةةةى    
بىَ اودمىلى زم كةى  تةك ادرادلةى ماا  تةكلو ريادمةىلى زؤر      
  اسةةة ك  ةةةى َن ي ةةةة ي لةةةىم بةتةةةى د  بةةةىآلم  ىطةةةىر ايمك اةةة  بةةةة  

كتى ؤةةك تيم ي  ةةىم ىكمتؤؤةةى   درطةةت،ت بةةة    مىلةةىركر  ةةىل 
َن ي ةىلةةةى طويؤةةةرتيمى د  ةةةى ي َن ي ةىلةةةى  تو َةةةى  ىاةةة ما   

 ت اك و ة ادب اا بىتكمبىتى  ى َ ا    ااية  طوما كى.
  انةريمنى اةوما  بةة ايمكىلةى ادلتماةا  كَةكتي  ادلةك،       
لى  كمك بىرطت  بة  ى  اىاةَ  ى ت ا يمى مكة اك  ىبىر ى د  

 ي ة  ي ىكلس نىلى  بة لتي د  اة  ىطىر ايمكىلى اة   ى َن
ىكلس نىلى   دراةىطتتب اا  ةى ي ادب اةا  ةىلكتى ؤةكىلىم ي      
 ىنمات ضك اماتم ىلى زؤرايب اات ادب اا ثكن َن يو بو اىلى 
مىلسىر ىكلس نىلى  بة بكتماةا بةة  ةى د  بةىرطت   ةىب اا      

 بة ؤكى اي كتو  .
   َة اودمى   ةىم دةةرد    د اطى   كَكندمى  ى د ب ة ا  بى 

ىكلسةة نى اكارماةةا بةةىايمك ا  لةةى ؤةةكى  ةةىب اا  ىبىر ةةى د     

ىكمتؤؤى زمن     ت كمةى لةى   
َىتتؤى  ىمى بةة َن ي ةىلةى    

 ؤكى.
ا(HIVظاي ؤدِائسي زا -5

 ةةةةىم ىكمتؤؤةةةةى تو َةةةةى   
لة ىاةة يَى بةةىرطت  ادب اةةا    
 ةىم لة ىا يَةةىن زؤر طتاطةةى  
بة ثكريؤ نى  ةىَو  َتؤى اة    

 د َ كتؤب ا . ى  ىَو  دةر
َ كتؤبى  ىمة ز  ى ياىمةى   
 ىريماطةةةةى  دو تبةةةةو اى نةت  
َ اةةةتاد د بطومازرما ةةةى د مةةةكة   
بىبىرلةةةةةى تنى اةةةةةوما  مةةةةةكة   
َةة ىلكاى امكةةى   ةةىن  د    
تة   ث ك ت  ك   اك   ىَةى  

 نة.
رداطى َتؤىى تو ن بةو   
بةةةةة ضةةةةةىا  ؤةةةةةك ة ا   ىؤةةةةةا  
بةةةى    اةةةىلك، بىتكمبةةةى   ةةةى  

سةةةة ى د بةةةةة ث ك ماةةةة   ناةةةة ي  ىبىر ةةةةى د بةةةةى ة  لةةةةكر  ؤ اك 
ادطومازرما ى د  بى  َ اودمى  بة منواى  ىَكر   ىا دا ي زؤر 
نة ىكمتؤؤىلىمكة  ةى ةطتتو د  بةى  َة اودمى بةة اةى ةكى ا       

   ا كاى د ادطومازرما ى د.
( َن ي ةةة ي لةةى  3 ةةى  1 كَكردلةةكة ادرمةةكة اسةة و د لةةى )   

( بو ب اةةا ىكمتؤؤةةىلى  درادطةةتة   HIVايمك  ةةكة تو َةةى ) 
( اياداتماةا  20 ىؤةىر   1رماكد تو َبو   َن يو بى )   اس ك

 بة  ى  ةك ةىتكاى.
 

د اطةةى   كَكندمةةى  ىطةةىر زيا وةةكة لةةى ي ايمك اةة   ةةىلكتى   
(  ىمى ادتويا  ادرَكاى ث ابة دم  بةة لةىم    HIVؤكىلىم ي )

لتااةةى د  نَةةكرد  ىكمتؤؤةةىلى لةةى ايمكىلةةى  ةةى ة طتتو ة     
مازم    ةةةىر د ك بىَةةةىن َن ي ةىلةةةى  ةةةى  ى لتااىلةةةى ادثةةةكر   

ادر  انةةةةكاى َنةةةة يو  ىؤةةةةكى ايمك  ةةةةى د بىاىَةةةة ىرطىر      
 ىمسىر  بىَىرد ا  ا يمى ايمكىلةى َةري  اةىايتب  َنة يو     

 ادثكرمازرماا  ى تو َبو ة بى  ىكمتؤؤى.
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 ضى بكةم بةرامبةر ثرسيارة سيَكسيةكانى مندالَةكةم؟ 
وةآلمدانةةةىوةرسيارةةةنى ةنىنآلسمدةةةداآلىس ة  ةةةى ةرسسسس-

هةةىم وسيةة نة سنةةىسرةةىس ةو و ةةى وسةى  ونةةداس ة  ةةد  سسسسسسس
هىرةةة آلسيةةةءس ةنةةةى ىسرىنىو وةةةنىنداسةةةةىوسيارةةةنى انىرس

نةةةةد ىىس ةةةةىَ ىنآلسرنةةيةةةةنىوةسهى ةةةةىس ىننةةةةةةىسرةةةةىسيى  ة
ةةةةةةةةةةةان    سةةةةةةةةةةةىوس
 ى يارنى  ىتىرسنةىسس
 ةنىو ة ىسرى يةىنآلسس
 ةةةةىواى سَك  ةةةةة سرةةةةىسس
 ىواىسرة س ةنىنةىوةسسس
 ةةةةةةىس ةتارةةةةةة سرةةةةةةةىسسس
وةآلمدانةةةةةةةةةةةةةةةةةةىوةرس
يارةةنى ةنىىس ةةةىس ةةةءسس
 ةنةةةةةة،س ة ةةةةةة  س ةةةةةةىس
 ىرةةةةةةةىنىس ةةةةةةةةة  ىس
 ىتى  ةةةةةةةةةىتآلسةةةةةةةةةةىوس
نىتىنةةةةةةةةةةةةىرسنةةةةةةةةةةةةىسس
يارةةةنى ةنىىس ىنةةةدىسس
 ى ىرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةىنىنآلس

ة س ةةةةةةىآل سرنةةيةةةةةةىو

 ارةة نىنىسرىوة ا ةةىسنةةىس ىهةةى سيةةنة ة ىبس نةةة  سرةةى ى ةسسسس
َانيةةة نىنىسدنةةةى اىسوةآلمةةةآلسيارةةةنى ةنىىس د  ة ةةةىوةوسسس
 ىوةشس ةت ان س ى ار آلس  دىسفىن ى  ةةآلس ى  دة ة سرىس
  ور ةا نآلسهىر ىس ار ىقندىس  ورة نىنىنآلسمدىردةدا سسس
 ىينةضةةةةةىوانىوة سفةةةةةنة سؤةسنةةةةةا ى س ةةةةة س َ دةةةةةىوةسرةةةةةىسسسسس

نىى سوةآل سيارةةةةةةةةةةةنى ة
نةةةةى اوة ىىسنى   ةةةةى رسس
ينةضةةةةةىوانىرس ة نةةةةةة  سسس
مدةةةةةةةةةةةةةةدا سهةةةةةةةةةةةةةةىوردآلس
رى ضةةةةةةةةةىوةرس  ةةةةةةةةةةىس
 ة اىس ةةةةة سوة ةاتدةةةةةآلسس
وةآلمىنىى سَك جى  شس
ةىمىس ىهىردىسرىسهىو آ س
نىرةةةةةةةةةةةةىنآلس  ةةةةةةةةةةةةىوةس
وة  ةةا ةةةةةةة  س ةن ةةةةةةىس
 وضةةةةةةةةةةةى رسهىردةةةةةةةةةةةىرس
ةىو ةيةةةةةةةةةةآلس ةةةةةةةةةةةىى س
  ةت انا ةةةةةةة سهىنةةةةةةد ة سس

يارةةةةةةةةنى س ىيةةةةةةةةنة ةرسس
نى ارةةةةةةةةةةةةةةة ىو   سوةبس
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دىنةةةىوةسرةةةىسيى  ةنةةةدرسننةةةةاوسمةةةءرسةةةةىَة  سسسسسسمن نةةةىسهنة
 ىرددةةةدةوسهنةدةةةةى انىى سوةضةةةىس يةةة دىوةس  نةدا ة ةةةىوة سسسسس
 ا ةةةةة  س ةةةةةىوبس ةتةةةةة ان س ةةةةةىيءرستىمةةةةةىنآلسمدداردىنةةةةةىسس
وةآلمىنىىس   جننةد س ىوسيةنة ة ىس ةىآل س ى و نىوتدةىوةسسسس
رةةىسفةةنة  سنى ارةة آل سضةة نةىسرةةىسيىيةةداسمدةةدا سنةةىسفنةةةارسسس

ضةةىوةرس  ةةةىوة س ة نةةة  سسوةآلمةةىنىىس ىتةةىواورسرةةىسرى س
 ةَاننةةة سضةة ىسضىوايةةىنااوةوسةةةىوةشسنى   ى  نةةىنآلسس
 ة ونآلس اايآلس ة نة س ة سةةىوسهىرة ىنىرسرىيىيةداسدرسسسسس

س  ور س ة   
 كةى منداآلن وايان ىلَ ديَت ئارةزوى زانينى سيَكس بكةن؟ 

مدةةةةةةدا سوةبسهةةةةةةىم وسماكىنةةةةةةةةآلسَ دةةةةةةدوورس رسس-
 ةةةىواىس اىس  ونةةةىوة  ةةآلسرنةةيةةةنى س   ةةةىسَك سةان ةةةىسسس

 ىمةةى اس دةةنة  سهىرةة س ةةى  نآلسةةةىوس  رنى ىنةةىس ةةةىىسنةةىسس
 ة  ى ةرسرنةةسسرىسمدداردداس  ور س ة نةة  سمدةدا سرةىسسسس
تىمىنىسهى ةسَوةنىننىوة سهىند ة سيارنى رسرنةةيةآلسدسس
  ورةةةة س ة نةةةةة س ىتى  ةةةةىتآلسنةةةةىسجنةةةةىواَرسرةةةةىننة اىسسسسس
ةىنةةةدامآلسَاوَآرس ةةةىوب س ا ةةة س ةةةىس  يةةة  س اانةةةىنآلسسس

ىسنةةةةسرةةةىستىمةةةىننةةآلسَوو ا سيةةةىشس ووسس ةنةةةىى س ةن ةةة
رةةةىردآلس ةةةىسنةةةىمنة سَ ةةةىتاسةةةةىوسيارةةةنى ةس ةةةةىىسنةةةىس ةةة سسسس
ةىندامآلس اانىرسننى؟ سن  س ىينةضىوانىوةسيارةنى س ةةىىسسس

سن اسةىندامآلس  يةىنىر؟
مندالَى لة سةرةتادا ض جؤررة رةتاؤاريَكى سيَكسؤى تيؤادا      

 دةردةكةويَت؟
ا سنىتنةةة سمدةةدا س ووىس ة ةة سرةةىسرةةىوَرسةةةى مىو سسسس-

 ةرةةةة س ىجىرةةةة ىرس   ىنةةةةداس ةهنةةةةةد  س ةةةةىس ةرةةةة سسسسسس
 ىجىرةةة ىرس ةةةااوس  يةةةةىنىننىنداس ةهنةةةةد  س ةف ةةةى رسسس
 ةةةةةىوب س ا ةةةةة س ى ام ةةةةةى  ىىسرىونىتةةةةةى ا س   ةةةةةىىس ووىس
 ةنىتةةةىوةسةةةةىوسنةةةا ا ةسيىرةةةىندةس ةةةىىسنةةةى؟س ةت انا ةةةة سس
 ىينة ة ىنآلسَك سرى ةسةىوة ىىستءس  ى ىنا ة سنىسهةى سس

ىنةةةةةداس ارةةةةة نىنىنآلسسهةةةةةىم مىىسرةةةةةىنىتآلس ووىس  نىوةمس
جىرةةة ىمىىس ة  ةنةةةةىو ة  سةنةىةةةةىس ةةةةىه رسي يةةةةىنىوةسس
جىر ىمىىس ا ةي ي   سهةنةسينة  ية سنىنةىىس  مةىىسسسسس
 ةىوةوةس ةى   س ةةةى  سضة نةىسماكىةةىنىىسهةىم وسرى ةةىبسسسسس

 ةضةةةة  س ةةةةىآل سنى نةةةةة سةةةةةى سيى ضةةةةىسنةةةةا ا ةس ىت نةةةةدرسس
 ى جىرةة ىس ةا ةةة  س ة نةةة س ةةىهنةىدآل س  يةةآلسرةةى  رسسس

هىسَك سينة  يةةة ىسرىتىمةةةىنآلس واتةةةا سسس رب ة ةةةىوة سهةةةى وةس
هى َةنى  ةةةةداس ا ةةةة  س ةةةةىوبسةىةةةةةى ا رسةةةةةىوةس ةةةة سنةةةةىسسسس
مدداردةةىنىننىىست يةةةآلس ةرةةة ىيى ةسنةةا ىسنةةةى   سةةةةىوةشسسس
 ةةةةىوةس ة نةةةةة سنةةةةىس ةةةةى و ك نةةآلسنةةةةااوةسرةةةةىسمىردىنةةةةى اسس
 اةة يةةةةنةد  سمدةةةةدا سرةةةةىنىتآلس ةةةةءسةنوةةةةرداس ةةةةىنى رسسسس
 ىرةةةة   سجء ةةةةىجءسنا نةةةةآلسةةةةةى ةَوس ة وننىنىننةةةةىوةس

ى س ةا ةةة  سوةبس   ةددنةةىوة ستىمىيةةىرسياكةاامةةآلسسسسياةنةة
 ىر  رستىرةىفي  ى سةة آسةةات سرةىسةة  انآل سم رةن ى سسسسسسس
 ةةةىسم رةةةن ىسرنةةةةداىس ةةةىةىمى ةنا نآلسضةةةىندسةةةةىمنةا ةةآلسسسسسسس
م رن آل س ىسياةنى نا نآلس ى اَاندنىوةرسمةى  س ى ضةىوسسس
  ةةخيةةة دآلسن نة خىنةةةىرسمةةةى  سةىيةةة سنةةةا ى سه ةةةد  س

 ىنى اىس ىض نآلسمددا س  س ىينة ة ىنآلسنى ار ىو  س  ة
سَو رستىن ى س ة ةىس ا ينتسه د  

ئايا ثيَويساة بر ئاماذةدان بة ئةندامة سيَكسؤيةكان ووةؤةى    
 "دروساكراو" بةكاربهيَنريَت لةطةأل مندالَدا؟

رةةةى سس3رةةةى وارسةةةةىوةرستىمةةةىنآلسمدةةةدا س ةةىتةةةىسسس-
ينة  يةةةةةة سنىنةةةةةةىىس ا ةةةةةة  س ةةةةةةىوبسهةةةةةةنةسويةةةةةةى ىنآلسس

رنةةيةةنىنىىس ةةىنى  نةد س ةةىردة س  ورةة ةااوس ةة سةىندامةةىس
وويىس ارة ىقندىنىىسضة ن سةىوةهةى سضة نةىسدرسمدةدا سسسسسس
 ىينة ةس ار ىقندىنىس ةضىرةينة  سدرسنى نة ةىسية نةةآلسسسس
يىن ىنةةةى سةةةةىو ة سيهةةةى سوسهةةةى سةىمىيةةةنىىس ارةةة ىس ةةة سسس
ةىوةرسمددا ست ويآلسهنةسيى   ستى   ننىبسنةى نة سرةىسسس

  ةةىرسجىرة ىوسسسنىو ا ننىنداسوةبسهىم وسةىندامةىنىنآلسس
س ىةىرى آلسوة  ىىس  ا ة  

 ضى بكةين ئةطةر منداأل ثرسى ئيَمة لة كويَوة ثةيدابوين؟ 
وةآلمةةةةةآلسةىمةةةةةىس ىنةةةةةدةس ىتىمةةةةةىنآلسمدداردىنةةةةةىوة سسس-

 ةت انا ةةة س  تا ةةة سهةةىم وسمدةةداردنة سرةةىسهنةدةى ىنةةىوةسسسسسس
  ورةةة س ة نةةةة  سهنةدةىنةةةىشسرةةةىسرةةةةآلس ا ةدا ةةةى سسسسسس

ى  ة  سرىيىيةداسسرىونىتى اس ا  س ةر س  سرةآلس  رس ةس
يةةةءرس  تا ةةةة سنةةةىسمدداردىنةةةىسرةةةىسرةةةةىنى اس ىتةةةىواورسسسس
  ورةة س ةة و سةةةن سرةةىسيةة  ةدةىوةوةس  ة ةةىس ة آسيةةءرسسسسس
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 ةردةةةةنة سَآ سوسرنةةةةةاة اسهةةةةنةسينة  يةةةة سنىنةةةةىىس ىرةةةةآلسسسس
ن رةةة دآلس ا ةةة  س ةةةىونآلسينةةةةةىوةس ةةة س ةا ةةةة  ستةةةىسةةةةىوس
رد  ةس ىرىس  سةىوةندةرسمددا س  كنى ىنآلس ارة آلسدسس

رةةةةةىستىمىنةةةةةىسةةةةةةىو ةتاةنىنآلسمدداردةةةةةداسس  ورةةةةة س نةةةةةة 
 ةت اننةةةة سنةةةىمنة سيةةةى ةس ىوةآلمىنةةةىىس ةةةدة  س ددنةنةةة  سس
 ا ةةةة  س ةةةةىوبسنىتنةةةةة سيةةةة س ى ةةةةىبس ةنةةةةىى س ةةةةىن  ىىسسس
  يةةةدةو ة  سنةةةىسرى ةةةىبسني ةةة س ة دةةةىوة سرةةةىس ىونةةةىوةسسس
"تةة و"س ةضةةنة س ةة درس"هنةدةةةىر"س ا ةىنةةى  س ى  ةةىبسسسسسس

نةةةىسنةةةىوتدآلس"تةةة وسهنةدةةةةى"سن  يىرةةةىس  ورةةة س ةنةةةىىسس
س ة نة ىسه رس  ور س  نآلسمددا  

رةةىردنشسس6مدةدا س ةءسةةاآ سةة  ستةىستىمةىنآلسيةنةشسسسسسسسس
سةى سوةآلمىس ى ىيآلسوة  ةةا ة  

رىستىمىنىس ى ةوَو تاةنىنداس ةت انن س ىيةنة ة ىنآلسس
رةةةةى ةسيةةةةى ةس ىوةآلمىنةةةةىىس ةةةةدة   سَ ةةةةىتاسني ةنةةةةىىسسس

س ةى  ىوةسرىس ار نىنى 
"ثزيشؤء  نؤةشر    سضى بكةين ئةطةر بينيمان منداأل يارى 

دةكات"؟ بةمانايةكى دى جةساةى شرى ثيشانى مندالَيى دى 
 دةدات يا رِيَطا دةدات مندالَةكة دةساى ثيَدابهيَنيَت؟

رةةةىردآلسةةةةى سس6-3َك  ةةةة سرةةةىسمدةةةداآلىسرةةةىستىمةةةىنآلس-
ج  ةس ى  ىنةىس ةنةىى سَك  ةةةنشسرةىسسسسس
 ةةةىواىسنةةةىسةةةةى س نىنةةةىس ة نةةةد س ةةةىسسسس
 ة نيةةةةنتسهىرددةضةةةة  سرى َةنوةةةة آلس

 سةةااىس  ة ى ةىنآلس ةىشسننةىسرةىسسسسسست ند
مىمىردةةةةىرسةةةةةى سجةةةة  ةس نىنىنةةةةى ا سسس
نى نةةة س ىيةةنة ة ىنآلس ةةااينشسرنةةة سسسس
 د  ة ةةةىوة سهى ضةةة ننة س نةةةة سضةةة نآلسس
 ىوبس ا ة  سيةىن نىمىنىس ةة   ةة  سسسس

سنى ةنىسرىو ةداس ةوةر نة  
 ةت اننةةةة سرةةةةىسيىيةةةة  اسرىةةةةةى سسس
مدداردىنةةىىس ا دنوةةن  س ةةىسينةوةةىوةس
َك س ىرةةةةةةى ة آلس ىرةةةةةةآلسجىرةةةةةة ىوس
ينةة ىتةةىنىنآلس ةة س ةةةىر سةةةىوةرستةةءسسس
  ى ىنن سنىسهى سهىم مىىسوةبس ىبس

هةةةةىم وسيةةةة نةةىىىسهى ةةةةى س ةةةةىآل سيةةةة نةةآلسجةةةة اىسننةةةةىسس
جىرةة ىمىىسينوةةىنآلس ةةىردةآلس رس ةةدة   سضةة نةىسةةةىوةسسسس

تةةىس ةةى  مىىسرةةىستىمىنةةىنىنآلسجىرةة ىرس  مىنةةى سوستى  ى
 واتاةوةس ةت انن س ىرآلسج  رس ى رس  ةىرس  س ةىرس
 ةةةءسةةةةةىوةرسيى  ةنةةةةدرس ىجىرةةة ىوةسهةةةةى نة  س ىرةةةةآلسسس
 ةرةة سرنةةةدانآلس ةة س ةةةى   سجنةةىواَرس ةرةة سرنةةةدانآلسسسسسسس
 ىمى ىرةة  س ةةءسمى ىرةة آلستةةءس  ى ةةىنن  سةةةىوةرسيةةءس
 ددنةنةة سنةةىسةىةةةى س ةة رسنى ةةىو ة سنى نةةة س  ة ةةىرسهةةنةسسسسسسس

داىس ةر س ىجىر ى داس  نةدنة  سض نةىسةةىوةسسنىرنة س 
جىر ىرس   ةىتآل سةةىوةرسيةءس ددةءسنةىسةىةةى سهىرة آلسسسسسسسس
نةةةا س ةةةىننة س ةرةةة س ىهةةةى سيةةة  ةدنةةرداس ةهنةدنةةةة  سسسسسس
هىرةة آلسنةةا سمى ىرةة نةةآلسهى ةةى س نةةةااس ن ةرةة نةدنة  سسسس
  ة ةةىرسنةةى اى سررةةةآلست  ةة نةةة  سهةةى سيةة نةةآلسوارسرةةىسسسس

ا ة ةىوةسةةىوةرستةءسسسسنىرنةةىوةس رس  س ا ة  س ةىونآلس  نةسس
  ى ىنةةةةىسنةةةةىستةةةة سَك سمى ىرةةةة ىسهةةةةى سيةةةة نة سرىهةةةةى سسسسسس
د ىننةةىوةسنىسهىرة س ةنةىىس اايةىس ةىسنى ةرىتةىس ة ىسسسسسسس

س  نةا ة ىوة وسرىوة اس ووس  سنى نة  
لةض تةمةنيَكدا دةربارةى جوتبوونى "بالَندة" يا "ميَرو" يان  

 بر بكةين؟
رىهى ستىمىننةةداسمددا س-

ىس ةنةةا سيارةةنى رسرةةىوس ى انةة
 ةت انن س ةىوسجة  ةس ىرةىنىسسسس
وةآل س دة  ةةةةىوةس ىتى  ةةةةىتآلسسس

(س5مدةةدا سرةةىس وارستىمةةىنآلس 
رةةةةةةىردنىوةس ةت اننةةةةةةة سرةةةةةةىوس
جةةة  ةسمن نىنةةةىستةةةءس  ةةةىى سسسس
ةةةةةةىوةشس يانةةةةةى سينة  يةةةةة سس
نىنةىىسمةةاكىس ى ةةىبس اننوةةنتسس
هىم وسي نة س ىسس ةىى س ةىسس
هةةةةةى سهةةةةةنةس ةةةةةىسسنةةةةةىنىى سس
 ةت انا ةةةةةةةةةةة سوةآلمةةةةةةةةةةىنىىس

 ةس ةةى ةس ةةىيءرسيارةةنى رس ةةى
 ةةةى ةوسينةوةةةىوةس ةةةاةواى سرةةةىس
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ةىجنىمةةةداسمدةةةدا سرةةةىس ىيةةةنةةآلسَك رس ارةةة نىنىىستةةةءسسسسسس
  ى ةةىننة  سوةبس ىنةةىىسنةةا سينة  يةة سنىنةةىىس ةةىهنةسسسسس
يةةنة ة ىبسيارةةنى رسمدةةدا سفةةى ام شس ةا ةةة  س ة نةةة سسسس
وةآل س د  ةدىوة سمةى  سننةىستةىواورسوةآلمىنةىسوةبسهى ةىسسسسسس

 ةرسرةةى ةوسسن  مةة سيةةءرس  تا ةةة  س ةت انا ةةة س ىيةةنةسسسس
رىرةةى    س ةةءسةةةاآسوةآلمةةآلس د  ة ةةىوةسرةةىسيىيةةدا سرةةىسسسس
رةةةىآلنآلس واتةةةا اسيةةةى ةس ىوةآلمةةةىنىىس ةةةد  ة  سَك  ةةةىرسسسس
 ىونةةةةىىسرةةةةىوسرىردىتىنةةةةى اسويةةةةىرستةةةةىواو ىىس ةةةة سنى ةةةةىسسس
رى ى ةةةةةىوةرسواسضةةةةىنىسرةةةةىس واتةةةةا اسنةةةةىسمدةةةةدا سفنةةةةةارس
   ةددنىوةس  و سةىوسن نة ىنى ىىس ةدةنءس نخ  ةددةىوةسنةىسسسس

ىنآلس ارة  س  ورة س ة  ةى ةرسرنةةيةآلسوةبسسسسس ىينة ة 
سد ىنآلسيى وة  ة آلس ة و ة  

 لةض تةمةنيَكدا رووتى منداأل كةم دةكريَاةوة؟ 
هى س نةيانىس  س  رسج  ةسنى   نةةآلسرىوسد ىنةىوةسس-

هى ةةىسنةةىسجنةةىواَةسرةةىس نةياننةةةةآلس ر سواتةةىس ووت ةة ونآلسس
مدةةدا س ةةىيءرس نةيانةةىنىىس ةة  ة ةةة  سهى ضةة ننة س نةةة سسسس

 نةةة سو  ةسو  ةسمدةةدا سفنةةةارسةةةىوةس ةا ةةة سنةةىس ةة رسس ة
 ووىسنىنىتةةةةةةىوةوس ةةةةةة رس ا ي يةةةةةةنة  سرى ى ةةةةةةةىوةرسسس
جىرةةة ىرس ةةة رسوةبسرةةةىوةينةشسررةةةةآلس وا ةةة ستى  ةةةىىسس
 ى   ةةىتآل سينة  يةة ىسفنةةةارس  ةيةةةات سرةةىوسجىرةة ى ىسسسسسس
 ةا ة س ىآل سدرسنىنا ة ىسنى  ةةآلسقى ىوسيةاةسرةىسة نةىة  سسسس

ىرةة س ةةىتىواىسنةةىنا ة  سسسمدةةدا سفنةةةارستةة ق  ستةةاسسهسسس
 ةةىردة سو  ةسو  ةستةةءرس  ى ةةىنا ة سنةةىسجةةنسرى ةةى نا ىسس
هى ستىن ىس  سيى ار دآلس  سننةىسرىرةى مىوسةةى مىس ةىردة سسسسس
  س اي ية  س ة نى ية دآلسجىر ىيةىس ىتى  ةىتآلسةةىوسسسسسس
نىوضىنىرسرىشسنىسنى نة سنىسس نىىس ندنة سضة نةىسَك سس
تى  ةةةةةةةىت س ةةةةةةةى  وة س ةةةةةةةىوب س ا ةةةةةةة س ىيةةةةةةةنة ة ىنآلسسس

ارةة ىو  سةةةىوةسفنةةةارسمدةةدا س ةنةةىىسنةةىسةةةىواىسهةةى سسسسنى 
ضىند ة س ووىس  س ىآل س ة ند سةىوسنىوضىنى ىىسهةى ةنيسس
 ة نى ةةةةىىسهى ضةةةة ننة س نةةةةة سمدةةةةدا سرةةةةىسمىردةةةةداسفنةةةةةارسس

س  يىنىىس ة نة  سو  ةسو  ةستء ىىس ةةىى 
تا ض رادةيةك باوان دةتوانن ثشت بة قوتاخبانة  شويَندنطؤة   

 ثةروةردةى سيَكسى؟ ببةسنت بر تيَركردنى

ينة  ي ىس ىواىسينةشسةىوةرسمدداردةىنىننىىس ضة س ة سسسس-
   ةددن ةةةةةةةةةىس ىمىوة ةةةةةةةةةىنآلسَك س   ةةةةةةةةةىىسو  ةسو  ةسس
يى وة  ةرسرنةةينىىس ىرى ة آلسفنةا ةىى سوةبسومتةىىسس
وةآلمآلسيارةنى ةنىننىىس دةنةىوة سرةىسوآلتةىندآلسةةىو ويىسسسسسس
رةةةىسي رةةةىسرةةةى ةتى نىنىنىوةسو ةسو  ةس ىرةةةآلسرةةةةنةةسسسسسس

 س ةةىة  ةآلسمدداردةةدا سهىنةةد ة سق تىةىنةةىسرةةىوآسرةةىس ة   ةةة
يةة ؤسينةةةد س ةةىسيىيةةآلسرةةى ةتى نىوةس ىرةةآلس ى ىتةةىنىنآلسسس
رنةةيةةآلسرةةىسياكةاامةةآلس   ةددنةةداس انةةىوة س ىتى  ةةىتآلسسسسسس
 ى ةةةةةةةةةىتآلست  ةةةةةةةةةةةى رسجىرةةةةةةةةة ى سرةةةةةةةةةةياة  وى س َةسسسس
رةةةياة نىنىى سةةةىوسنى  يةةنىنىرسرةةى ة ة ىرسرنةةيةةىوةسسسسس

اسرةةةةىسق نىنةةةةىنىنآلس ةة  ةي  ةدةةةةىوة سرةةةةىسوآلتةةةةآلس  مىنةةةةد
نىوةند ةةةةةةةىوةسو  ةسو  ةسةةةةةةةةىوسجةةةةةةة  ةس ىرةةةةةةةىنىسرةةةةةةةىسسسس
ياكةاامىنىنةةةداس ة   ةدةةةد  ة س ةةةىآل س ىرةةةى ةتا سرىةةةةى سس
هةةةىم وسةىمىنىيةةةداسينة  يةةة ىس ةةةىواىس ةةةى  ةوا س ةةة سرةةةىسسسسس
  ةدىى آل س ونةا نىوةوسوةآلمدانىوةرسهى سيارةنى  ةةداسس
نةةةىسمدةةةدا س ة ىنةةةةىى س ةةةىيءرسرةةةى نىوتدآلستىمةةةىنآلسسسس

وةآلمىنىىسةىيةااتاس ةىىسض نةىس ةىوةسمدةدا سسسمدداردىنىس
سرىستنة ى و دآلسهىردىس  و ة ىنىوةوست يآلسد اىسنى   

لةض تةمةنيَكدا ثيَويساة دايء دةربارةى كةوتنة سؤةرشويَن    
 سورِى مانطانة بر كضةكةى بدويَت؟

رىردنىوةس ىيةى سينة  ية ىس ا ة سو  ةسسسسس8رىستىمىنآلس-
  رسرىود ىنىوةس  سسو  ةسرىوستىمىنىوةس ىرآلسةىَم نآل

نضةةىنىرس  نةا ة ةةىوةوسهةةى سرةةىوسرةةىتىوةسيدى ىيدةةىستةةءرسس
  ى ىننة سنىوتدىسرى    ة سضرنى؟ سضة ىس وو ة اى سس
رةةةةىوس ى انىيةةةةىوةس ا ةةةة س ةت اننةةةةة سرةةةةى  ة ىرسن نة ةةةةآلسسسس
َاني نىوة سَاننى  نىنآلس ىشسن  ةىتةىوةوسرةىسةىجنىمةداسسسس

  ة س ىضىندسرىردنة سينةشسةىوةرسنضىنىس ةىو ة ةىسرةى  سس
َاننةةةى رستةةةىواورس ةةةداتءس ةةة سةةةةىوةرسدرسرةةةى انى نة  س
ررةآلسنىتارنة  س ىنى  ةةآلسراوي آلسفيةن ر َرسمةءرسسس

س ا دنة  
Pam Bushnell, LCSW, 
"Questions about Sex" 
New York: 2004 
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بةةةةةةةرضاوة رزيةةةةةةةن  ةض   ةةةةةةة و ر ن ة
د زبةةةةةةنز وةض ةةةةةة    يةضر ةةةةةة ن ية ةةةةةة    ةة
زاضةةةة زةيةةر ةةةةةرىيةة ت ةةةةروةضر ةةةة ن يةةة

 ةةة    يةةةةةرة  كةةةةرة ةةةر   ة    ن ةةة
  ىةةةةةةةةةرةضر ةةةةةةةةة ن ية ةةةةةةةةة    ةة
بةةةربنز   يةان ةةةن يةداد  ةةة   ة

 رةارطةةةةةةةةةةةةةةةرزةضر ةةةةةةةةةةةةةةة ن ر
ىلةةةجيةة ةةة  ةب  ةةة ةة80\120

 ةةةةن ة ةةةةرىئةةبةةةةرك ةارطةةةةرزةةة
ىلةةةجيةة ةةة  ةبةةة  ةة90\140

 ةةةةةن ة  ةةةةةنة ةاةةةةةر اةبةةةةةنزوةةة
ة ر  شو ري

     د ةةةةةةةةةةةةةةةةر   ن ية
ضر ةةةةةةةةةةةة ن ية ةةةةةةةةةةةة    ةة
ةر ن  ن ةةةةةةةداةار ا ةةةةةةةروةة
اةةةةةةةةةرى رية ةةةةةةةةةن د ب    ة
برق  نغية رز ةن ية

برز وةضر ة ن يةة

 ةةة    ةبرب ةةةة  ر ر يةض   ةةة يةداد  ةةة    ةةة
 ةة    يةىةة ي ةةبرز يةةن   د يةبةة روةضر ةة ن ية

ةةرهرزد  ةة مخر رداي
بةةةرك ة ر ةةةن   دةهةةةر ةد  ةةةنة     ةة
ةرد  ةةةةةة ة  ىةةةةةةيةضر ةةةةةة ن يةة
      ن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةرةة

(ىلةةةجةة ةةة  ة ةةةن ةة60\100)
 ةةةةةةرىئ ةةةةةةةةةر ةضر ةةةةةةة ن ريةة
هر ةةد    ن ةهر ةة ةبةةره  ةةة
   ةةةن ر راة ن ةةةر ةةبةةةرك ةة
هر د   يةد  ةن ةبرد  ة ةةة
ب زا ةةةةر   ةط  تب   ةةةةر  ةة

ةد  نة     ي
 *طرنطرتين ثرسيار  
لةسة  خويَندنةوةكرنى 
نزمى ثةسترنى خويَن 
ئةوةيييية ى  يييى  
ثةسييترنى خييويَن 
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 هةية لة ىنة ِةتدا؟
ئرير ى  ى ثزيشكةكرن ىرسى ئرستء ىرِى ثةسترنى ئرسريى 

 دةكةن؟
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة

  كىةةةيةاةةةر ةض  ةةة نزا رةار   ةةةرة ةةةرةةرشةةةيةىةةة ي ةةةةة
ض    س يةبةر  ةهر ةرة ةرةةةر ن ة     كرز  ن  ةداةب ر   ةيةةةةةةة

 ا ةضر  ن ةهرب   ةب ةار  وةضنألةبر ة     ر  ةد نزوة 
ب    ة رةب ر اتءةب نةرةهرى  ةار ةار داىن ةروةةةركة ةرةةةة

ةض    س  ن ةض   رةيي
ةربرزاةةةةةر  ة نة  ةةةةةدةضر ةةةةة ن ية ةةةةة    ةبةةةةةرز د ب   ة
بره      ية يزة ة     ةد طنةةرةبرشةرةط   ةر ن يةةةركةةةةة

ة  اة)دألءةد ىنخءةط زي لر ن (ي
 يز وة ةنزد ية     ر ةرة  ةن يةةةةةةربرزار  ةار ةه    

ةضاةد طر ر    ي
بةةةةةرك ة نة  ةةةةةدة  ىك   ةةةةةر  ةزر  د داتةةةةةةةر ةبةةةةة ر ةةةةة
ضر  ن روة     ةد ب   رةه وةار ة رة     ة رطنةةرةاةر ةةة
ار داىن ةةةروةةةةةركةبةةةرب روةض    سةةة ءةةربرزاةةةر  ةةةةةر ةةةةةة

ةبنز شداة  ن يةضاةد طنتي
 *نزمبونى ثةسترنى خويَن

 ا ةةةةةةرةةةةةةةةر نةيةةةاةةةةةةرى ريةض   ةةةةةة ر ن ةب ر ا ةةةةةةن ة-
     د ةةر  وةضر ةة ن ية     ةةداةارطةةرزةضر ةة ن ر رة ةة  ة
ب  ءةةر ة ر رداةه  ة   ن ر ر ية ر  شيةة نةبةردوةة

 ر  اةار اةض    س ةبرد  ةدة ةية ن ةنتةبةرة   ةض    سة رةةةةة
ةهر  ةبردة   ن يءةانزاىيةب نتي

ة  ةة  داة  ىةةةرة   دة   ةةن رةهر ةةةرة ةةرةبرضلةةةروة ر ةةةر ةةةة
برشرةط   ر ن ةزر   ةد  نةةر  ةةة رىية نزد ية     ةب 

  ةبرضلةةةروةد   ىةةة رةه  ةةةنزوة ر  شةةة ةبةةة ة  ىةةةيةةةةة
ة-ضر  ن ية     ية رةارىن رةد ط    ر  ي

ةهر  ة  د ةبرط  توي-
ةب زا ر  ي-
ة رى  يءةهر  ة  د ةبرىن د  رةيي-
ةة  ألةب   يةب   ءةزر ش ر ةض    روةين ي-
ةزرشن ر   ةهر  ة  د ةبرةة      يي-
  وةضرةةةةر ن ءةزر  ةةةربةهةةةرة ا  ن ة اةةةةنةةة ةةةنزدب  ر-

طةةةة زرا يةةةةةةرةزر   ةةةةيةضرىةةةةر يةان ةةةةن و ر  ة)  اةةةةةةرةةةة
ةد   دا(
  ندب   يةهر ن رب ر اءة ر ةب  ر  وةهر ن ةروةة-
ةق ألي

 ةةنز   ية اةان ةةن ة و ةةرة ةةرةض   ةة ر ن ةبةة روةاةةر ةةةة
ضر ةة ن رةد ةةنزوةب ةةر ة اةةةنة  ىةةيةضر ةة ن ية ةة    ة ةةرةةةة

ب ر ا ةةةةن ة ا ةةةةرة ةةةةرةةةةو ةةةةيةد د   ةةةة يةبةةةةرك ة يزبةةةةر ن ةة
     د ةةةةةةةةةر  وةضر ةةةةةةةةة ن ية ةةةةةةةةة    ة ةةةةةةةةةرىئةةةةةةةةةةةرةةةة

ة(ىلجية   ةب   يةةر  ىيةضر  ن ي60\90)
ىربر ةة  ن ةةةةرة     د ةةر  وة  ىةةيةضر ةة ن     ةبةة ةة
ض   ا ةةروةهةةرزد  ةة ز  ةةروةضر ةة ن ةار   ةةرة ةةرة ىةةنز ةة
برز   رة اةنةضر ة ن ية ة    ةةةر نةية   ب  ةداة ةرىئ ةةةةةة

 ةضر ة ن ية ة    ةةةر نةيةةةة(ةءة ىةنز ة رىر ةرة ةنةةة90ةرة)
(يةهةةرةنةارطةةرزة ةةر     ن ةةة60 ن ب  ةةر  داة ةةرىئ ةةةةرة)ةة

ةان ن يةب    ةار وةد  ر ن ة   ةب  ي
هةةةةةرز  هنة  ىك   ةةةةةر  وةضر ةةةةة ن ية ةةةةة    ة نز   ةةةةةرةةة
ض    سةةةةةة يةبريةةةةةةن د   وةهر ةةةةةةرةةةةةةةةرة نة   ةةةةةةداةبةةةةةةرب روةةةةة

ىلج(ة   ة   ةد ب   ةةرة     د ةر  وةان ةن يةبةرىن نوةةةة20)
(ة110بة ةةة130زةضر  ن ية     ة  ىك    ةةةرة)ةار  وةارطر

ار اة يز نتةد ب   ةرةهة وةد ز ةر ة ية   ةن رةةر ةرزةىة ي ةةةةةةة
ةرةارجننىية رىية نزد ية     ةب ةد ىةنءءة  اة)ب زا ةر   ةةة
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ط  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتب   (ية ة
 يزةنزةه  نز  ةن يةة
ط    ءةض    سة  ن ةة
ةبرينز  رزةهر ري

*ه كر ةكييييرنى 
نزم ىوونى ثةسيترنى  

 خويَن.
 يزبةةةةروة ةةةةرة دةة
ةةةةةةربنزوةان ةةةةةن وداة
ار ا ةةةةةةةةةةةروة ةةةةةةةةةةةرةةة

ةر دز  ةةة  ن ةبنشةةةر ةان ةةةن  ةضر ةةة ن ية      ةةةن ة  ىةةةريةة
شةةنز  ا ن ية نز  ةةرة  ز شةةو ر ن ءةار ا ةةروة ةةرةزاه   ن ةةرةةةة
  ز شو ر ن ةبرزر  دءةض   ةيةبراةرجنن ةد طر ةر  ةةار ا ةروةةةةة
ين د   وة  ازد  ن ةد  ر ةبربنشةية  ةيةن د   وة    ة ن ةةةة

ة ةةةرز ة ن    ةةة ةة ةةةرز زاوةاةةةن   ةية ةةةدةضةةة رةةةةد  ةةةر ة  ة
ىةن  ية ر ةرىية ةدةضة رويةارىن ةرةةةةةة3برةن كرةيةةرة رز ةنوة

هةةةةرى   ن ةةر ا ر ةةةةرةبرشةةةة     ر ية   شةةةة يةضر ةةةة ن يةةة
ة      ن ة   ةب   ءةارىركةه  ة  ن     ن ةض   نطر ر    ي

ةةةرةهر ةةد  دةبةةنزوةد  ةةرداةضر ةة ن ية ةة    ةداد بةةر    ةةةةةة
دة ةةةة ازد يةد زىةةةةن ةبةةةة ةيةةةةر دةةاةةةةر  رةةةةةةر نةيةهر ةةةةد  ة

ىربر ةةةةة   دةبةةةةةرك ةاةةةةةر ةد زىن ن ةةةةةروةضر ةةةةة ن ية ةةةةة    ةةةةة
داد بةةةةر     ةةةةةةرةب ةةةةة  رداة)د زىةةةةن يةى  ض   ةةةةرز  ن ة ةةةةن ةة
د زىةةن يةدة ةةر  ةا( ية ةةن ةهر ةةد  دةد زىةةن ية ةةرى  ية ةةن ةةة
 ر  شو رةد ز   و ر ن ة رةةةرة نز  رز  ةرةة     ةر ن  ةةةة

ة  ىيةضر  ن ية     ي
دوةهر ةةرة  اة ر  شةةيةدألة ةةن ة ةة     ةةةةةهر ةةد  دةبةةنزوة

زر    ر ن ة رةد ب ةرةهة وة  ىك  ةر  وةضر ة ن ية ة    ة  اةةةةةة
)ه  ةةةةة اكةة  ةةةةةدا يةدألة ةةةةةن ةاةةةةةر ة ر  شةةةةة ن روةة شةةةةةيةةةة
 ىن ةةر ن يةدألةد بةة ءة  ةةندب  ة ةةن ة ةةرىك  يةه زى  ةةر ن ية
ةزر    يةد ز قية ن ة ر ةب  ةد زدا ية رز ةط زي لرزر    ي

 ر  شةةةيةشةةةر    ن ةهر ةةةرةاةةةر اةةةةةبةةةرك ةار ا ةةةروة ةةةرةة
ه  ةةةةةنزوة  ىةةةةةيةضر ةةةةة ن ية      ةةةةةن ة يز  ةض    سةةةةة يةةةة
برين د   وة  نة ةةرة ر ةض    ر  ةةهر رة  ةنة   ةبةنزةةةر ةةةة

بنزا ةةرةب   و ةةرةةةةرةةة
  شةةةةةةدةب   ةةةةةةر  ة
برهةةرزةه  ةةراة ةةةن ةةة
     ةبةرزب   ة ةن ةةة
هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر   د ية
ى   يبةةةةةةةيةة ةةةةةةةن ة
انة  شةةةةية ةةةةرزر  يةة
 رةارىن ةرةهةرى  وةةة
ن ةض    سةةةةةةةةةةةةةةةة و 

بريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن د   وة
ةض   دةهر رةب ةينز  رز  د يي

 *ضارةسةرو ثشكنني
طةةةة زا ية  ةةةةة ض روة  ىكةةةة  يةضر ةةةة ن ية ةةةة    ة ةةةةن ةةةة
د ز ةةةةةر ة ية   ةةةةةن ر ن يةض    سةةةةة يةبرد  ةةةةة     زدا يةةةة
ض    ريةض ة    ر ن ةهةر ألةد د  ة ةرةه  نز  ةن ةبةره وةةةةةة
ش  نزوة     ةد      ن ةب ر ةار  رةبة ة ا   ةية ةرىيةةةة

 ر  شيةشةر   ة ةن ةة   ةة  ةةةرة ة    ءة ةنزوةةةةةةة     ة ن ة
زر    ةةرةط   ةةر ن ةه  ل  ةةنزوةدألءة    ةةرط ة يةدألةبرة  ةة يةةةةة
 ةةرز ةد  ةةربةة ةةرز زراوةض ةة   ةبةة ةدة   ةةنب   ةةةةرةزر  ةةدءةةةةةةة

ةان ن يةة  دا يةدألي
ينز  ةةةرز  د يةبرضلةةةروة ر ةةةر ةبةةةرز  ة ةةةر ة  د ةةةر  ةةةة
ة   ةةةةن ر ن ءةطرزرا ةةةةر  وةضر ةةةة ن ية ةةةة    ةبةةةة ةزر  ةةةةت وةةةةة
   ش يةانزرا  رةد     ة ةاةر  رةض   ة يةينز  ةرز نزةةةةة

ةب ر نزوةةر رزةد داتي
بةةرك ةبةة ة ةة ةضنزا ةةبةةةةرة  ىك  ةةر  وةضر ةة ن ية ةة    ةة
ار   ةةرة ةةرةط   ةةيةبةةد   ةبةةرة  ازد ةةر  وةشةةلرىر و ر ن ةةة
  اةاةةن ةهةةرز  هنةهةةرزةشةةلر ر يةدوةةةةر نةيةبرز ب  ةةر  وةةة

ن   د يةضلةةروةطةةرزىية ةةن ةىن ةةد ب  يةةر ةة ر ية  زر يةةةةةةة
 ةة ازد يةدز  ةة ة  اةى ةة   ة ةةر   ة ةةرةب ر   ةةية يزةاةةن ةةةةة
 ةةة ظءة   ةةةنى ءةة مخةةةرة ن  ا و ةةةر ن   ن ةة  دا ةةةرةة ةةةرةةةة
ارىن ةةةةرةهةةةةرى  وةضنز   طةةةةنزوةةرةةةةةركءةضر ةةةة ن ية ةةةة    ة

ةد  ر ي
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 قةبزى الى منداألء نيشانةكانى
 

 حمةمةد ئةمحةدثةرضظةى: 
 

 

%(ى ئااااا و 5وةك ئامارةكااااااا ئاما ةؤااااااا )ااااا  كااااا  ووة  
ه كاراناا ى وا ةكاااد م اا اى )اا   ى ني،ؤقااز )اا     اا )،ى       

( ساَلى 4-2 رَؤذخاؤ ن   ئ م حاَل ت ش ) زؤرى ل  ت م نى  
اروو %(ؤا  م ا اىنى خا    4م  اى  ةر ةكا وَؤء  ) ريَؤاذةى    

%( ل  نيااش ت ما نى   2ت م نى ش ش ساَلى  وضارى  ة)ن   
 ش ش ساَلى.

م اا اَلى ئاساااؤى هاا ر لاا  رؤ ى لاا   اؤااز ) ون اا وة هاا تا   
( ني ساااؤى  ةكاااد  واتاا  ساام  ااار لاا      40و 5ساام مااان ى   

رؤ َؤك ا  ئ وةش ئ ط ر شريى  اؤاز وا اد  )ا ىم ئ وانا ى     
( 3-1(  اااار  لااا  ت مااا نى   28و 5شاااريى   تااا و  ةخااا ا   

-3(  اار  نياااش ئا و ت م ناا ش    21-4سااَل    ه تااناا    
( واتااا  رؤ ى  ارَؤاااز ني سااااؤى  ةكااااد. ك م  ونااا وةى     14

 مارةكاا  )اا   رة تاا نةا ني رةساا ن نَ كى س وشاااى ت اناااى   
رخي َلااا ى م  اَلااا  )ااا  )اشاااب زاى )ااا ونى ) سااا ر ني ؤسااا ى    

  ةرهاوؤقا   ا.
 *نيشانةكانى قةبزى

ى م ااا اى ) ؤا  ااا  لااا و  ) نيَ  اساااى نااا   ارى   ااا )،ى   
حاَل ت ى كا  م ا اى  ماارةى ني سااؤى ك  ناى كا م  ة)َ اا وة        
ؤاا م  اى ) زةمح د ني ساؤى  ةكاد. ئ ط ر ئ م حاَل تا ش  
)  ماوةى زؤات  ل   وو ه تا  )ا ر ةوام )َ اء  ئا وا )  ا )،ى     
 رَؤذخاؤ ا  ا ةن َؤء. ه رض ن ة كا مى  ماارةو ) زةمحا د    

ن قان كانى  ا )،ى  ى م ا اى ن ا       ك  نى ني ساؤى ) ت نةا
)ااا َلك  )ااا رياى ه نااا َؤز ني،ؤقاااز  )َ ا انااااؤى م ااا اى لااا كارى 
)اا تاى ك  ناا وةى   َلاا نى لاا  ني ساااؤى  ؤ كَ كاا  لاا  ئامااا ةو    
ن قان كانى  ا )،ى  ئ ما ش ئا و كارةؤا  كا  م ا اى ت انااى        
 ةر) يؤ ى ن     )َ ج   ل وةش شا َؤ  وارةكانى ئا و حاَل تا     

 ل كانى ناوةوةى م  اى  ةر ةك وَؤء  ت نان د ئا و  ) س ر 

م  اىن ش ك  رؤ انا  ني سااؤى  ةكا ا  ) شاَ كى زؤرى ئا و      
ني سااااؤ  ؤاا لااا  رَؤكااا  ا  ةمَ  َ اااا وة  طااا ورةكاا تَ    اااى   
نيااا و )ااا ونى  لااا كانى  ةكااا ا. ئ مااا ش ) ن قاااان ؤ كى      
هااا ) ونى  ااا )،ى  ى م ااا اى  ا ةن َؤاااء  ئ طااا ر م ااا اى )ااا   

 ء ) ئازار  )َ ،ارى ن كاد.خ شى ه س
ن قاااان   ؤكااا ش ه ؤااا   وةك  ةرهاوؤقاااا ى ني سااااؤى     
ريةق    )ارة ط ورة ل ضاو ئاسااؤ  ك ى  ؤااا تَ كا ىو) ونى    
خ َؤن  ؤاخ   ئاازارى ساز  ئاارةزوو نا ك  نى )ا  خا ار ا        
ؤااا رية   وناا وةى لاا وةى ) اَ ا  ساا رئاو  ؤاااا هاااوارك  نى   

 مانا  ن قاان ى  ا )،ؤن     ل كاتى ني سااؤى ك  نا ا  ها م و ئ   
نيَ  ؤساااااا   اؤاااااز م  اَل كااااا ى ن قاااااانى ني،ؤقاااااز )ااااا اد    

 ضارةس رى )   ؤارى )كاد.
 *ثيس بوونى جلى ناوةوةى منداأل

نيَ  ؤسا   اؤز ل وة ئاطاا ار )َ اء كا  نيا و )ا ونى  لاى       
نااااااااوةوةى م  اَل كااااااا ى  ني ؤ ةنااااااا ى )ااااااا ) ونى  ااااااا )،ى  

اَل كااا ى  رَؤذخاؤااا نى م  اَل ك ؤااا وة ه ؤااا   لااا وةى كااا  م   
نات انَ ء  ريَؤكا (ى لا  ني سااؤى )ا تاى )كاتا وة  ئا م حاَل تا         

 incontinence–  اوازة لا  حاَلا تى ريانا ط ت ى ني سااؤى     
ك  ) ه ى ك م ك ريى ئ رك ؤاا ئ ن ام  وة ل  كا نى ريَؤكا  ا   
 روسء  ة)َ ء  ؤاا لا  ئا مامى ماسا ولك  مذةرةكان ا وة      

 ى ني سااااؤى لَ ااا ة ؤااااخ   نيااااش ن شاااا رط رى ئااا و  َ   ؤااا
 ةر ةضااَ ء. نياا و ك  نااى  لاا كاا )اا ) يى كاا م  تاريا ةؤاا ك  
)اا ما ةى شااب  ة)َ ااء  كاا  لاا  رؤ َؤكاا ا  ارَؤااز ؤاااا ضاا ن          

  ارَؤز ريوو ة اد  ؤاخ   )   وو سم رؤ   ارَؤز.
%(ى م ا اىا  2ئ م حاَل ت   ل ) ر ها ر ه ؤا ك ) و)َ اء(     
 م نى ش ش  وضارى  ة)ن  كض  ك ري وةك ؤ ك ل  خ اروو ت

ساَلى  ) ىم نياش ئ و ت م ن   مارةى ك رياا سام ئ وةنا ةى   
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%(ى ك رياا 1.6 مارةى ك ان   وةك تَ    ى ك اوة ) ريَؤذةى  
نياااش ت ماا نى  ة ساااَلى )  ةسااء ئاا م حاَل تاا وة  ةناااَلَ  ن.    

%( لااا  ك ااااا   35) طقااااى لااا كاتى  ااا )،ى  رَؤذخاؤ نااا ا    
زةك  نى ني ساااؤى  %( كاا رياا  لاا كانى ناوةوةؤاااا )اا و   55 

 ني و  ة)َ ء.
ئ م ط تا  )َ ج ا  لا وةى )َ ،ارؤ ا ك  ى م ا اى  روساء      
 ةكاااد  )اا ىم ) ناا مانى  اا )،ؤ    زةك  نااى ني ساااؤى )اا       
 لااا كانى نااااوةوةى ناوةسااااَ ء  )ااا َلك  نيَ  ؤسااااى )ااا كاتى  
ط ماااااوة كاااا  )اااا ه ى راهَ  ااااانى )اشاااا وة ل ساااا ر )اااا تاى     

ك ى )  ئاسااى س وشااى   ك  ن وةى رَؤك  ور ة ور ة   )ارة
 )  ريَؤا وة.

 *هؤكارةكانى قةبزى
ه كااارى  اا )،ى  ى م اا اى ؤاااا ئ ن ام  اا  ؤاااا ئاا ركى     

ت اناى س وشااى  ةرهاوؤقاا ى   ئ ن ام كان   كاتَ ز   )،ى 
م  اى  ةط ريَؤء  ئ وا ه كارةكانى ئا ركى ئ ن ام كان ا تى    
ط ن بؤ  اا ئ وةؤ  م ا اى لا كاتى ني سااؤى ك  نا ا ه ساء      
) ئازار  ةكاد  ) وةش خ ى ل و كارة  ة زَؤا وة  )ا رط ى  
ئاااارةزوى ني سااااؤى ك  ناااى  ةكااااد  وةك ئااا وةى ني ساااااا      

كاا نى رَؤكاا  ؤاااا زؤر )اا ريَؤكى  ةخاتاا  ساا ر ماساا ولك كانى 
 ا ةن قَ ء  ئ وةش )َ ،ارى  ةكاد  ئ و كاارة نيقاء طا      
 ةخاد  ) م كارة وا ةكاد ني ساؤى ل  ) ش كانى خا ارووى  
  َل ناا ا )اا زؤرى ك ) َ ااا وة  ) تَ واا ري) ونى كااات   ووشااز  
 ة)َ ااا وة  ماساا ولك    ةكارةكااانى   َلاا ا خاااو  ة) اا وةو   

ئاا مامى ئ م شاا ا ت نياا َلَ كى ريةق لاا    )اا م كااارة ريا َؤاان  لاا    
ني ساااؤى شاالب لاا  رَؤ  ؤاا وة  زة )كاااد  )اام ئاا وةى م اا اى    
ه ساااى نيَ  كاااد  لاا كانى ناااوةوةى نياا و  ة)اان  )َ   ماااا 

 م  اى )  خ ى ه ض تاوانَ كى ئ م كارةى ل  ئ سا  ن   .
لااااا  ه كارةكاااااانى  ؤكااااا ى ئ نااااا امى  ئ وةؤااااا  م ااااا اى  

 كاا و اتاا وة  ؤاااا خاا ار نى   ) ريَؤذةؤاا كى كاا م شاال م ن    
س وزةو م ا ةى ريؤقااَل ارى كا م )َ اء  ) رو) ما كانى شاري       
زؤر وااا اد  ؤااااا كااا مى   َلااا و وةرزش ك  ناااى  ؤااااخ        
كارؤ اااااااا رى  وةكااااااااى ه ناااااااا َؤز  او ةرماااااااااا. ه كااااااااارة 
ئ ن ام  كان   ريؤى  ةطَ  يا  )ا ىم ئ طا ر م ا اى س وشااى     

لَ ا ة ا ريؤَلاى ه ؤاا      )َ اء وةك ه كاار  انان َؤاء  ني،ؤقاك      
 ل وةى ه كارةكانى  ةسا  قاا )كاد  ضاو َؤ ى )كاد.

 

 *ئامؤذطارىء ضارةسةر
ط ظااارَؤكى ناا   ارى خَ ،انااى ئ ماا رؤكى لاا  ؤاا كَ ز لاا        
 مارةكاااانى ئااا م  واؤ  ؤااا ا  ت  ؤ  وةؤااا كى ل سااا ر ط تااااى 
 اااااا )،ى  رَؤذخاؤاااااا ا  ى م اااااا اى ) وكاااااا  ةوةو ضاااااا ن      

ا خسا  ريوو سا )ارةد ) ضا ن  تى   ئام  طارؤ  كى )   اؤكا
مام َلاااا  ك  ن اااااا ل طاااا ى م  اَل كان اناااا ا  كاااا  )اااا ك رتى       

 -ئ مان ا:
*نيَ  ؤسا   اؤز ) هَ   ى  ل س رخ  مام َل  ل طا ى ئا م   
ط تااااااا ى م  اَل كاااااا ى )كاااااااد  ضاااااا نك  تاااااا رية )اااااا وا       
ه ريةش ك  نى لا  م  اَل كا ى  كااتى هااوارك  نى م  اَل كا       

ا )ا  نيا و )ا ونى  لا كانى نااوةوةى       ) ني ساؤى ك  ناى ؤاا  
 ط تا ك  ئاَل زت   ةكاد.

*نيَ  ؤساااا   اؤاااز ئاطاااا ارى كاااارى ئ ن امااا كانى لااا ش   
)َ اااء   )،انَ اااء كااا  ريخي َلااا كاا نيااااش نااااا خااا ار ا زؤاااات   
 ة اااا وَلَ ن  نياااااى )اااا و خ راكاااا وة  ةنااااَ ن )اااا رةو ) شااااى    
خ ارووى ك ئ ن امى ه رس ) يؤا    َل ى ئ و نياَل ان ش وا 

م  اى  ةكاد )  وَؤء ني ساؤى )كاد  ئا ل و كاتا  ا  اؤاز    ل 
 ة)َ ااااء زؤر هاااا وى )اااا اد ئاااا و كااااارى  ةرهاوؤقااااا    ى     
م  اَل كاااا ى ئاساااااا  ط ماااااو )كاااااد  وةك هاناااا انى ؤاااااا   
ريةخسااان نى شااَ  ةى  ان قااا  ك ى كاا   اضاا كانى ماناا وو   
ن )ن  ه وى ) اد ل و كات ش ا  س ى ل ط ى )كااد  ضا نك    

(  ة  قا  )َ اء )ا  )ا تاى ك  نا وةى      10نيَ  ؤسااى )ا      ريةن  
ريَؤكااا و   َلااا نى  )ااا م كاااارةش  اؤاااز هاوكارؤ ااا كى )اشاااى     

 م  اَل ك ى  ةكاد.
* اؤز ضاو َؤ ى كاد  )ارى  ان قاا  كانى م  اَل كا ى   

 )كاد  ل  خاوَؤ ى ) رط كانى ناوةوةى ) يوانَ ء.
* اؤاااااااز م ااااااا ة  سااااااا وزةو  ان وَؤَلااااااا ى ريؤقااااااااَل ار    

( ط امَ ااز لاا  )اا يى ريؤقاااَل كاا   5  اَل كاا ى )اا اد  واتاا    ) م
( طا ام ريؤقااَل  لا     15( سااىن   نيَ  ؤسااى )ا      10م  اَلى  
 رؤ َؤك ا.

*هان نى م  اى ) خ ار ن وةى ئاو  ش ر) د  طرياوةى 
م  ةكاااااا شاااا ر)ا...  تَ    ااااى كاااا اوة كاااا  ك مك  ناااا وةى    

ى م اا اى خاا ار نى شااري  ) رو) وماا كانى  ط تاااى  اا )،ى  
ك م ةكاتاا وة  ل ) رئاا وة نا)َ ااء لاا  رؤ َؤكاا ا زؤااات  لاا  ساام    

 ك ث شري و ات وة.
*م  اى هان  رَؤء رؤ ان  وةرزشى   سا ؤى )كاد  

 ل ط ى ئ و وةرزش ك  ن ش  ا شل م ن  كاا زؤر و ات وة.
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ئايا نيكؤتني مادةيةكى زيانبةخشة 
 لة تووتندا؟

 

 تةهاثةرضظةى: 
 

 

لةةةةبوونةوةيبةى ةةةةبو وةةةةةنيىةىوةبة رديووةةةةبود و ةةةةبة ةةووو
يبخنشةةةةةةةدديبنو   َةةةةةةةن دواوى بةةةةةةة   نو د شةةةةةةةد  وةةةةةةةةنوو
يبخنشةةةووبودي و،ةةة لةووةةةبولةةةبوىةةةديم ووةةةديوةي و ةةىىةةة وو
،ةةدل  و ةةدة  و،ةةدت ة ةوةةةنيىة  وادوةةدى ولوى نل و بةى ةةةبوود وووووو

ةةووةةبوونىةبل وىةولةةبو  ن  ة دي وخوىةةن  دوونىةةب  نوووخبةربوة و
ةةةبة ردي وتةةةةبةىو،ةةبةدةىىوةةةبةىنووةةبو وىوةةد وة ةةةوةو ةةبي ووو
ىد ى بو وةىوة وى تدولبتتبو ىة بوجوىمةةىةىنويو ةنةبوةةنوووو
ة ت وى د ولبوجمبةىوووى ةد ةوةني  بةىوةبئواد،ةتو ل  وةد  ووووو

ولبوةبودة وى ديودي  وة ةةي ة ىةى.
ةة ة  ةةب  ةوة واةةبةوىد  يةةبةوةةةة نووو% نوةةةنيىة  ولةةبةوو22 

يو ةةنةو  ويوىو ةةد و بوبةةديبوةب ةةبىد وت ةةدي وجمبةىووى ةةد ةوو
ابىةةبئوةبجودة ت وةةبدو   ىية ىةةتولةةبةىوةةةدواةةبىة ويةةبت ية ةىوو
 ىةةدةىنوةةة دوجةنةنوت ةدي وخةونويو ةنةبوةىدوىد ى ةبو ووووووو
وومود  وةنولبئةو وي بو ةبىوةوةني  ةبةىود وادىةديىوةةبةىووووو

ب دةوجمبةىووى ةدي  وت ةدي وت ةىةوةمةةىوووويد ى ووبويو نةبول
وودة مبة وبوةبي ةة،روبودي وت ةو، وةة  ةى.

 ورةةنةو  نيةة ب نوةةةنيىةنو،ةةبةىو واةةبةولوى نل و بةى ةةبووووو
% و ن  ةة بود وادىديى ةةد وةةةنواةةبةىووو40ة  مب ديةة ووةةبت دةةو و

وة ةىووبويو نةو  واةبةوىةد ىوةبودة دةوة يةبةوةىدو ةبةل وىةووووو
ةةةةةةب  دوخو ى  ةةةةةبةىود وووةةةةةةنوةةةةةةبةو ة ي وجمةةةةةبةىةوت ةةةةةد وو

%  ةد و وىوةد وة  ةبووةبو نوةدة ى  وووووو40 ىتب بيوىتةو ةبةةى دو و
%   ود وةب نودة ى  وشوىىة بجنبنو25جبل ربودي و ىىدغبةو 

،ووبودي و   ىيوىن!وابموادودىبو،ةب ة يبولةبةدةىنوةن ةوةي وووو
 ن  ةةة دي وخوىةةةن  دوونىبل ةةةبىو ىةيبةةةتووةةةبوة  ى  ةةةبةة  وو

  وجوىمةةةىةىةولةةبةوة ةةىنووةةبوواةةبة  وةةةنوةد،ةة ة ي ويو ةةنةوو
توجنةةدةىةوت ةووةةبى ىولةةبةىنو ةةدةىة ة  و ىوةةة ةو،ةةبةىة نووووو
اةةةةةةةةةةبةىنوةني  ةةةةةةةةةةبةىود وة  ل ةةةةةةةةةة وودة مةةةةةةةةةةبةنوىةةةةةةةةةةد ىوو
ةةةةةبودة دةوةىوديود و،ةةةةبةدي ةىولةةةةبو ةةةةبةل  وةةةةةبةو ة ي ووووو
جمبةى  ةو ةةوابةىي ىنواةدة تدوة ىمةبودي و   ةب.وةبة  ىة ىنووووو

نوةبة  ىمب ةةبو و% نواةبةو ن  ة ديبنوة ،ةةروبوبنو ىت يةووو61 
ةدشةةة و   ىيةةةوىنوةةةةنوةةةةبةو ة ي وجمةةةبةىةولبودةوى ةةة  وةةةةبيودوو

و%  د و وىود وة  بوت دي بخ ب.47 
لبو ة ى ىنوقببوديو  وةةة ةو ن   دي وخوىن  دوونىب و
 بوبمو وىني نولبو دة  ى  ي وجمبةىووى بود وةةنوةةبةو ة ي ةووو
تةيمةةةةبو ةةةةبةل  و ديةةةة  ي وجمبةىووى ةةةةبود وةةةةة ى وىةةةةد ىةووووو

وةىبوةدشبود وةبودةةهوى ندوةدسولبو ل  ود وةد وة ةب ةوووةبةةةة
تبة ةة وابىةةبو وىنةةبة يبنوة ،ةةر وادودىةةبودي وةني  بةىوةةبوووو
لةةةةةبيوىوو ن  ةةةةة بودي  و ةة،ةةةةةتو ىوةةةةةدىةووةةةةةبة و ىوةةةةةدىووووو
 ن  ةة بود وةبة ى ةةبةوجوىمةة ةةبةىنويو ةةنةبوةبشةةوىوى بو وو
وةدش وادتد  ةدو نشودةوةنةو بةةىدواوىبردوةبودة ى وى ة ىت.

ةبةةةوىةةةبودي ويو ةةةنةبولبىةةةبوتةةةبةةىةةىةولةةةبةووووة ،ةةةر 
 ولةةبوةةةبة رديودوو2005وةةنيمةىويبةبةى وةةبنولةةبو اةةوتى ة ي ووو

ةب،  وةنوةبةو ة ي وجمبةىةوادىدةنوةني  ةبةىود وةد،ةود ووو
لةةةةةبةىوة ووةةةةةبوخةةةةةو نوجمبةىووى ةةةةةد وت يوةةةةةدةنوشةةةةةوىو ةدوو
يد  دة د و بةوةىو ىةةدةىنو ل  ود  وةةبودة وى دي وةبةةةوىةبووو

% و وىوةد وة ةةوةووو70د و وبوجوىمةىةى  ةو ةوي بو ويو نةو وبو
وةةةبويو ةةةنةو  ويوىةةةوواةةةبةوىد  يةةةبو ةةةبةةىدواةةةبةويو نةو ةةةبوووووووو
ت دي بخ ةةةةبووةةةةبولةةةةبوجمبةىوديةةةة  و ب ةةةةبةو بةةن ةةةةبوةةةةةبيودووو
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%  ةةد وةةةبيودتةوة ووةةبوةةةبودة د وةهوىةة نوةةةنوةةةبةو ة ي وووو14 
جمبةىةوابة يبئووبولبةوةة ة  ب  وةوة وت ديبوبنووبى ىولبو

% وادىديى د وةنووة ووةبولةبو   ةدةوة  وووو38ة  ى ىنو جمبةىةوةب
وةبودةنو ى وى ن.

،بةجن و  ورنةوادلو سوةوةدد ووبو بووى بولةبو ن  ة بووو
 بةؤنةىودي وة ت وى ةد ولةبوجمبةىووى ةد ةولةبةوة ةةىةىوةةةوةةوووووو
وةةبولبتةةب وةب ىةوةةبةة  وادىة تىوةةدي وجمةةبةىوةبةو ة يةة  ةووو

خةةةةوةىوويىةةةةدةىنواةةةةبةووب،ةةةةديبنو ى ديةةةةبة ىتو ى،ةةةةتولةةةةبةو
 ةةبل  مة ةولةةبوت د ةوةيةة   ةو ةةبةةى دوةةةةة وابتةةبةواةةدىة تىوووو
ةىفردة وةةةةةبوديوَوةة ىرةةةةةةبو ةةةةةد واةةةةةةبموادىة ت يةةةةةبةواةةةةةةبة وووو
،بةوبةة بوبو ىوابةىي ىو ىةوىةتوابتةبةوجمةبةىووىَو ةبة ووووو

وة  ىوةبةآو دة  ىةوادىة توجمبةىوةبةدوة دى.
 ولبال ةةب و1828يو ةةنةبوىد ى ةةبو وابي  ىووةةبدو،ةةدل  و 

بل مديووبوديةةةةةةبةىولةةةةةةبوةوة ةةةةةة  و  تة  ةةةةةةبةىةوةةةةةةةب موووت يةةةةةةدوا
يدةلوى ديبوةبنو ىتبة ىرةبةىوةةنوت يةدو جةبويو ةنى ووةبو،ةةدل  وووووووو

 وةنةىوةةةدي وةةةةوةنووةةةبواةةةبىة وةةةةبيدةىوت يبةةةروبوبنوو1550 
 و ىيد،ةة ىتةووNicotiana tabacumو- يو وةوديةدوةدةةدوو وو

لةةةةبو وةةوتدلةةةةبةىوة ىة يةةةةبنو دة بةةةة ووةةةةة ةواةةةةبةويةةةةدةىئوووو
وة وى دي ويني  ةنوةبودة دى.ةبىبةب،ر وةبود

ىةةةةد ىنويو ةةةةنةبولةةةةبوونىةةةةبل وىةوة ةةىوةةةة  و ب ةةةةبةوةىدووووو
تةةب ودي وةةةوةندوتةةب ودي وة ةةىوةة وونوةةددوةةةنةنوةبىدةةةبةووو
 بةدةةةةةةبةوةد  رةةةةةدي وة ىئدوةو ةةةةةبةنو،ةةةةةبةتدو ةةةةةبي    وووو

و   بئ.
ودة مبةنوة  ى ى بو ووبى ويو نةبولبلبش  وةة رووةبولةبووو

د ىةىةنةو ةةةةبةةى دو ةةةةدالو ة ي وجوةل ةةةةبةو نشةةةةودةندو ةةةةو
ت ةةةةد ةوي وة  ىةةةة ىنوةة ةةةةبنو  دوةةةةةة نو ب،ةةةةردي وخةةةةو ىندوووو
تةيةةةةوةي وخو ى  ةةةبةىود دووبى وةيةةةبةىنواو ةةةروهدنويةةةد ووو
خةو ة  .و،ةةبةىة نوجوةدة تنوةن ةةوةي وةةنيىة  ةو ةةبةوةي وووو
لبلبش  وة  ىوةدىوابي  ىةبود وخةوةنو وىةوىوةمةة وةىدوىةد ىووووووو

ديبىوشةبوةدوووومود وبودي و ري  بو د وونود بو دخو وةبي
و بةةن.

يو ةةةةةديبودي وةبو ة يو ةةةةة ولةةةةةبوشةةةةةوىوىنوشةةةةةني بي  دوووو
،بة بشبدويومةبة ي دوةوى نةوةي وةو يةدنوتى ةندوخبةة ة  وووووو
 ىة ىة ىةةتةووةةبولةةبوىةةدةىنو،ةةآوة ي  و ىتدةةةبوابة ةةبة ندولةةبو
 وىوةةوةيبةىشةةةو  و ةةةبةدوشةةةبئو بفرةةةبوةةةةبة ىة مو ىةوىةةةتدوو

و ة ةةويدىوى وىت.

دي ولةةبئوةةةبتو ىةىنووتب  ةةر  واةةبموىد ى ةةبوةبابي  ىةةبووو
ة ىمةةبنوةىةتر وةةةبةىو ىتنة  ىةةةتةو ةةوي بوجةةةو   وتةةةب ودي ووو
ةوةنوةة    وت ةةةنو ى وىربولبشبةىولب دةوووى ةديو  ةواةبةووو

% نويو نةو ةةبولبتةةب نوو10ةةةة ىنو ىتدةةةبوخةةو ىنةوين  ةةبنو وو
ةوة ةةةة  و ةةةةدئو،ةةةةوةةدي دو بل مةةةة    و ةوبل بوةةةةبنةواةةةةبمووووو

يةبةوةي وفونيرةبةدووووة  ى ى بئوةةب وى وجةنةنوتةب دوةةوة و ةد ووووو
ةةةبودة وى د و ةةد وةبودةيةةب وى دي و،ةةبةويو ىتنة  ىةةتةو ةةبةووةةبوو
 وةىويوىووخو ى بةىةولبة  ى و ىمو د و،ووبوديبةىةوةةبخوىة   وو
لبلبشةة  وةدة ىةوىرةةةبةىدولةةبىدةىنواةةةبةىو ةةةوب  و ىتدةةةةبوووو

  ى و ىىةةدة  .وةةةب موابتةةبةوةة  ى ةة ووةةبى وخديةةبودي وونابيةة
ةنةةوىربولبشةةبةىةو ةةبةةىدولةةبوجمبةىووى ةةدي   بةواةةبة ولةةبئووووو
 ىةةةي ى وىةةتوةةةنو ىة  يةة وىةةد ىنواةةب ة  دلبةووةةبواةةبةىئوووووو
ةة ةةةبودي و  وخوىة ةةةةةو ىوةةةدىدو ب،ةةةردي وخةةةو ىندوة  ىةةة ىنوو
شةةبوةولةةبوخو ى ةة  وةةةبةتو ىودةةةبةىةوىةةد ىنويو ةةنةو وَوةةةنووووو

 و48 ىتنة  ىةتووةبوةةنوىةدةىنو وووووCotinineو-ىد ىنوونةو ب
وودة ىوىةولبلبش  و ىىوى وىربةى.

 ب وىيةةةة نويو ةةةةنةبوةبشةةةةوىة بجنبةىو ةةةةبةدواةةةةبىة ئوووو
ةبةةةبة ةنويب،ةةبةوى ة ةىةولبتةةب واةةبةو ةةبىوةوةني  بةى ةةبنوو
لةةبموة ةةىةىوةبابجندىةة ة ةىةو ةةوي بوووى ةةدي وتةةب نوةةةوةنووووو
شةةةةةةةةةروى بةويو ةةةةةةةةةنةو وَوشةةةةةةةةةروى  و ن.وةىدوت ةةةةةةةةةةةبنو
ةني  بةىود و ىة دخنبروةىويو نةبولبوخن   ويدةوىرةبو ةننووو
 ىةوبةة  وخد وشوىة بجنب وبود ولبوشديبو،دغبودي  ةو وضو
لبةوخد،وبةبوت دي بخ ديبش ويووبولبو  ةبش ة ي ويةدةو وو

وخديبنوت   ةة  ةو
ةةةبجنة ىةوة وىرةةبو ةةننوةوى ةة  ي .وةدوةةبوشةةروىةووةةبوةد،ةة ووو

وىرةةةبو ةةةننو ة خبةةةر  ولوىةةةوىوة ةىوابةى ةةةبووةةةبويو ةةةنةبو ىة
 ىةةةةةةدتةوةي ولةةةةبئولةةةةبوخديةةةةبو ريىوةةةةد ولةةةةبيوىوو ة ،ةةةةبنوووو
ةبةيدىبنوىة ية وخديةبودي ولةبئ.و بة ة وجمبةىووى ةديبةوووووو
اةبة و ةبي  نوىةةد ىنو نوةدةنوشةةوىة بجنب  و ىتة ىرةبةىووةةبووووو

ويو نةبو بووىةويووبولبة يب.
  ة  ووةبووو71ونلو  ى  ويني  ةنوابىبة   ولبووةنيمةىنو و

ةب،  ةولبوادودى وةني  بةىوب   وو2005-ة ة   و بوبى و
ةد،ةةةةةةود ولةةةةةةبةىووةةةةةةة ووةةةةةةبوجمبةىووى ةةةةةةد وة ،ةةةةةةروبودي ووو
جمبةىووى ةةةةد ويةةةةدت يندوودة مةةةةبةنوىد ىوةةةةدي وةةةةةوةنوةىدووو
يو نةبدوابة ي و   بويدت ينةوابةويبت يو بنوةد، و ىوب نو
ةةةةةةةنواةةةةةةبةىنوة   ىىى وىةةةةةةتواةةةةةةبةويبت يو ةةةةةةبوةوى بل ب ةةةةةةبووةةةةةةبوو
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 ىوةةةةب ةوةىدواوىبةةةةردوووفب نيب،ةةةةوفبود وجنةىوةةةةدي و  ةةةةةبئوو
و ىة ىوبة ىت.

ت ةووبسو وىود وة  ةبووةبوةةب ننويو نةو ةبةىوة و ىت يةنوووووو
ابةوجمبة يبنوة  ى ىنويو نةو ود ووبىبوةدش ىوةةنوووى ةد دووو
 ةةوبةة بةىولةبو ةة،ةتوةةوةي وشةوىة بجنبةواةبموةة ة  ةبئووووووو

وت دةةوالنوادفةىةديب.
ييةد ووو فوالجو ودوة ر دةى نو ورنةىولبةوةة ة  ب   بووةبو

لب ةةةةدةو وةةةةدة  وت ةةةةدةةوةةةةةريولةةةةبوت ديةةةةبودي وجمبةىووى ةةةةد وووو
 ىوبيبةىةو بةوابىديوَويومةبة يود وت ةدةةىةو،ةب ةوابةى ةبووووو

% نو وةةةةةةةدة ي و59% وييةةةةةةةبوجمبةىووى ةةةةةةةبود دو 72وةةةةةةةبو 
جمبةىووىَوة  ىت ينويو نةبوابةوىد ى ب بووبو ىةوىربو ننو
وشوىة بجنبةولبةبةابةىشبوجمبةى بدو ىووى نووةبويو ةنةو  وو
وةةبموةوىةةتةوةةةب موابىةةبوة  ىوةةدىويىدةى ةةبو وت ةةدةةنوجمةةبةىوو
ة وى نو بةدوة ى ى بو و وىو بةر ويو ةنةبوةىة ىتةة ةوة ةةبووووو
لبوابجندى  وىد ىووومود وةبويى ة ة وةبودي و نوةبة   ى ةبو وووو
ت ةةةدةةو ى ةةةوىربولبشةةةوديبةى.وةةةةب مو وةةةدة  و بةل ةةة ى ى ولةةةبووووو

وجمبةى  وىد ىنويو نةو  وةبة ةوةىةةمة .
ة نوابةوةني  بة يبنوةد،ود ولبوابتبةنواةبةوة  ل ةبووو،بةى

وةةة ةةىووةةبويو ةةنةبولةةبو دةى،ةةبةوة ي و بيةة  ىةوادل ةةبة ووووو
 ىةةةي دو ىىدة  و ى موىة  ىتةوةىدو بية  ىةولةبوجنةىوةدي وووو
فآ/ بةوةةبمو ةةد وشةةون فة  وددو بيةة  ى  و   ةةبةوةةةب مواةةبةووووو
ةدوةةةبوادل بةةةةبنووةةةبواةةةبىة  وجةةةوىمريىوابةى ةةةبووةةةبولةةةبوة ةةنوووووو

ي  ة وةةةةةةبةىولةةةةةةبوةبةةةوىةةةةةةبودي ويو ةةةةةةنةو  وجوىمةةةةةةةىةىويو
ةةةةةةبودة ى وى ة ىتوةةةةةةنوة ت وى ةةةةةد ولةةةةةبوجمبةىووى ةةةةةد ةوةىدووو
ة وى تدولبتتبود ةوابموادل بوةىدوابةى بووبوشدعريو ىل وىةت وو

و" ىةىموةبةىو ىةىدي ب ووبوخننو ىة وةوةى"!
ة وى تو د ولبتتةبوديوَولةبي ىةو،بة بةشةر ويوي  ة ة  ووووو

وةةبوةبيةة ىوةةةبةة نوجمبةىووى ةةدي وة ي يةةبنووةةةبودة ى وى ة ىتة
وب،ةةةةةةبوبةىةو ةةةةةةبةةى دوةةةةةةةبتو ىةىنوةةةةةةةدةنوةبي ةة،ةةةةةةر ووو

وجمبةىووى بوب.
وةدةنوة ةةبة ىىولةةبةى  وابةى ةةبوة ي  ولةةبة  ى واةةبةوة وى ةةتوو
 د ولبتتب بةىوابةوةةة ىويو نةو ةبوةبلبشة واةبةووب،ةبوةمةدىووووووو
وةةةةةبولةةةةةبودة وجمبةىووى ةةةةةدي  وةىة مةةةةةةةوةىةوة  ى دبةةةةةر  و

بودة وى ديبوبشةةةةةة وشةةةةةةروى  و وىو بةةةةةةربوةةةةةةةنووو ةةةةةةنيوبة وة
 ةةوبةة ةةبةىولةةبوودة مبة وةةبوالةىووةةبودي ويو ةةنةبولب،ةةبةووو
  دوخو ى  بةىود دوابي  ىبودي و   بنولبئةو وي بوةىدو

 وى  وةدمسد ووة وة  ى ىنوةة بنو  دو ب،ردي وخو ىنوت د و
 ىوةةةدىدوخو ى  ةةةبةىود وتةةةةيو ىةةةةنولةةةبواةةةبجندى و ىة  يةةة وووو

 دلو ةةةةبةىةو ةةةةوي بوة ىيمةةةةبوةبي ةة،ةةةةر واةةةةبةوة ي ى ةةةة واب ة 
وب،ديبوخةة   وة ةدىووةبويبخنشة وخو ى  ةبةىودي و  و ةد ووووووو

و ىىدغود و ب ب.
 ب وىيةة نواةةبمويو نةو ةةبوةةةبي دي وونة بلةةبنويوىةةوو،ةة  و
   ةةةو وى ةةردوادشةة ة ويووةةبةوةمةةةىوت ةةةةبنو ن  ةة بود ولةةبةووو
ةة ة ةةب   ووةةبوت ةةدي وةةةنو،ةةبةوةبي ةة،ةةر وونة بلةةبووةةبى ىوووو

دة وجمبةىووى ةةةدي  ةوةةةةب مولةةةبودة وةةةةبودة وى دي واةةةبةووولةةةبو
جوىمةىة يب  و ن   بود ولبتب وابةىنو وى ةردوت ديةبوديود ووو
لب،بةوونة بلبوةنوة ةة ويبةنةبةىةوةب موة   ىتب ةبينوةدشة ووو

وة  بوةبودةيب وىة ىن.
لةةةةةةةةةةةةةةبو دشةةةةةةةةةةةةةة ننوةبي ةة،ةةةةةةةةةةةةةةر وة ييدىةةةةةةةةةةةةةةبنوووو
 ابل بةقنيئبة،ةةةةةةةةةةةبى   ةو ةةةةةةةةةةةدئوةدةوة يةةةةةةةةةةةبةىنو ة وو

 ي ةةةةةدةندو بةى،ةةةةةةبي يبود ولةةةةةةبةو ةنو ىةتنولوىةةةةةة  ي ووتنة 
ةبةو ة ي وجمبةىووبوةنيىة ي وت ي ننو ىو وو،وةد/ةة ةبو
 ةةةبومةةوةىود  ولبابجندىوديةةة  وةةةةوةةولةةةبةىنووةةةبوةةةةبىد ىنووو
يو نةو ةةبةىو ىيوة،ةةةوىتولةةبودة وجمبةىووى ةةةدي  ةواةةةبةىئووو
ة  ىمبويةد  ىوةمدةةبو ىىةدتةوةةدةىووو ىىةدتوةة ىوةة ىولب،ةبةووووووو

ة  ةوىتويو نةبوةىةيبتة ىتدو ة ةةووب، وجمبةىووىَوابةىو
ةرو يوىةةتوةةةبةآوةوىةةن ةندوةةةبةآوتةفةةتوة تولةةبوجمبةىووى ةةد ووووو

وةهوى وىت.
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مررظ لةدررر زةظةنةمة ررروةةلرلزمردرررانةاةبةوة رركةةلررزوةةوة ةة
وررروة ونمكرررةوزةررظابةاراا رررزةاررراآلزةنةوزةيررة  رة ررر  ز ةة
جررةاةاوووةلررراوووزةبة ةلوةوررروةوةن الر رروةبةيررراةيريررووةبةةةةةة

ةشةدرلررررراةلرررركةيوةةزرارزة رررررةزررررةبةدرلررررراةةةثوةكةاظزةرررروةوررررروة
اوو ا وة رررررررةدر ةو رررررررة ررررررآلد روا وراة  ا ةمررررررظ لةيريرررررروةة
لرلزمردررررانةوة ةارررةكةيررررتةازة راةتررررة رررزااةث ررررةدريررررازةةة
ثوةررررزةازةجو ررررة رةازةروررررراةوةتظيرررركةازورارزةوررررروةاةترررررةة

ة ةا ةاروزةوةارةدرحروكةث رةنزةتظةلوةو.
روةزةدريررررروتةوةتوةنآل ررررة رةلرررركةوو ررررة  اةلررررآلةدوةن ا رررر

 اةلري  نزةكةيةتررةورةااوةةاريررمزوةةةة1968لزمردرانةةدريةد رة
دوةن ا رررروةةجآلااوجآلاةارررة رةاظتؤرررزوةةىرررآلوة ةزنررررزة ورررزةةة
ير ةزةىةزة  ةلزوةورمةلري  نةةدراررتةيررمزوةلري  نةارة رةةةة
ثوةشررز اةازةنرررظاةلرتةزؤرررترةلررري  نزةاوامررةد وكرةاوشررزةاز ةةة

 نةةاررة ةوزرةبةةةلرد طرشةيرزرةلآلةاوايورةوة اويورةورمةلرري ة
دوةكةةث وةوةزةبةدروحررةتراوآل ورراةبةوررمةلرري  نةةورروةةاوووبةةةةةة
 ةاةتروةةاررتززةن  رةنةوزةزرر ةثةا ررزةثوةنرروةةدنرةوة ورر ةةةةةةة
لررررد نزةلررررشةلررررشةارررظاوةةلررررتآلاوزةنرة ررروةزةة انتوةؤرررزوةلرررآلةة
نمةاةزر ةدر نيةوةث وةوةارلرا ةوامة ةجرزد وة  ةيرراةث وةووةركةةةة

يرررالرىآلةوةثوةنررروةةلر رر ةلررزو ةةةةلرجوةزرررةوةاررزةزرارزرررارةةة

لريررراة رروكرةلرررا زةنرة واورررةتررزاوةزة رروكرارزة زنرررزةةةةةة
ةتززةن  رةنةوز اة ةجزد وةو.

يكزازة وةزابةورمةثوة وةوة رةيرموشرةاوولرراووزةششرةاوةةة
اوااوةشةبة ةلكروةةار ةلوةورةيآلزةدزلةىزاا ةلرريآلزةششرةازةةة

 وةلرا ةوامروةةتزآةزةبةدآل راةبةوةلريآلزةششةازةن اةتز رة
ةاوزةثظوزش ة انةاةبة اويوة ةل .ة

ة
 ثشتويَنة ماندووةكان:

لر ررررةو زةظزةاظ  ررررررة رررررززةكرةلزمردررررررانةاةبةدريرررررراةة
وو نة ر ةمظ لةلآلزة ةااروتزوةةلريراةمرارةلآلو ةلكروة ة
لرد نزةن الرزةبةدرثشوززةكرةيراةاووراة  اة ظولزو رتروةةارة

اة  اة ازةذةلر ازةذازرةمةوةة وواةاة رة وةزة ةازةةوةاوشزةاة
 ةلكررررروة ةلررررر ةولة طهز ةوةلررررريوةةتظزكوةبةوروةزة رررررةارلرررررة
اررررر ةازةىآلايررررر ترةوآلئوة زيرررررةوةاامرررر اة ازةذلزوتررررروةةةةةة
 رررظزووةنرة ازةرررذةلررررازةىآلاورررةوازةيررررا ووةوررررمظزنةاةبةوة
ناثرررررررآلبةوةش ورررررررؤنيةثوةنررررررر زةكوةوةوة ةاةتررررررررةوزيرررررررهادوةةوةة

ة%(زةلزمردررررررانةاة ر68 وزنز ر ررررر ةش ةورمررررررة ةزنررررررزة ة
جو ررةبة اويرروة ةاررةكةوةاررزةوررروةزةاردروةايررنةةدريررةد رةةة

ة1985وةدر رررو رةة1970 ةاوزررر اةوةدررررثري ةيرررةد رةةةة1964



 كارةساتة سروشتييةكان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 28زانستى سةردةم 

 220 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اوزة  اةورةمةثشروززةكرةةة1995وةة1923درناثآلبةدريةد راة رة
لرة ورد قررزةورةاظ(ة ةو ةلظزةرو ة رز نرةلزمردررانةاةبةتوةزر اةةةةةةة

روةلزوةدرارررتةيرررد قز  رةاظاة راة  ازررر ةارررةتز رر تظزكوةبةورر
اووزة ا.ةة1992زةتآللرمؤرررررازةيررررةد رة14دررررراآلدآلمؤوةةدرررررة

درررا نزة ووةمرررةلزمردرانةاررر اةل  وةارررةاظاة وررراةبةدريررراة
 رروةاة رةور رر زةةةيرررد قز .ةمررظ لةلررآلزة ةااررروكةار ررززةكرةةةة
ثشوززةكرة ووةمة ةاروزةوررةيرراة ازةرذزةارر ةازةىآلااورةوزةةةةةة

ناثررآلبةةوآلئوة زيرررةوررةاام ةيررراةتةةدرررلةازواةوةة وواارررزةةةةةة
 ةيررروةثررركة ةارررةكةيررررتةة ةاةتررررةور  ة زيررروةةدرلة رررزا ةةةةةة

ةلراروا رزة واارزةتةززا  اةتوةثرا ةلوةو.
ثشرروززةكرةيرركزرمة ازةذ ةلوةوررروةةلروةيرروةوةورررواوثةةوةةةةة
ورررشظزقة اةدر رروةاة رةورت ررركةدرررلةازازةورررشظزقةةوةلررر ةوةةةةةة
 ةازةازةيثرة ةوةاوايروةوةوووةدورةةوةزآل رةبةوةتزااورةةيررتةةةةةةة

%زة21ثشرررروززةكرة رررروةاة رةوردررررر ة ةيررررظاوةوة ررررني ةارلر
ةلزمردرناةاة رةجو ةبةتوةو اةاووو ة اك.

(ة ةالظوزكوةنرةناثآل وورةوةTsunamiوو رزة تاز ةمرة
واترررررة  رررررثآلدراة رةلر رررر ةا(ةدريررررراةترررررنووةة ةازةززورررررة
لزمردرانةززوررةتز ر ةاةبةورروزشةلرآلةجوةاظ  رروةزةدرارررتةةةةةة

اةبةلظووازررةبةواةاشررة رة ةازررةزرةيظو ررورة ررز نرةناثآل ورررةة
لررزوةارتررر  ةةلزمردرررانةاةبةزرارررمةيآلاررةاة ررنيةلررآلةاووو ا رررةةةة
تاز ةمرةلر مةن ازكرزة  ةورمرةيراةاوازة رر  ةيآلارةازةنرةةة
 زنرزةوة ة آلاو ررةاظاة ورراةبكةاروتكررةىرزااةوةزةتر ررةةةةةة

ةارواةةشرنازورةارواةاةب:
ة

 تؤماريَكى ثرِ لةكشان:
تارز ةمرة ةىةتررةةةدراةتوةن اةموةذووةير ر زةكةدرر زةا ةزةةة

ثرروةشة ررةو ة ةا ةاررروزةوةاآل هزكوررةبةدروا رزرررةوررروةةلوةرروةةةةةة
ىررآلزةثرروةشةنازرر ةلرررازةلررةازازة ةازررةازةةةة479اردريررةد رة

 ووررررر اةاوةشررررة ةيررررراوةيةةدريرررررا ووةيررررر ةزةاوالررررزوا ووة
نمةاةزرارةن اةدرة تاز ةمر(ةاوز اوةةار زةا ةزةة

لررررجكةن ازةدررررمةتةوزةظا ررررةوةوزةظا نرررةازةلرررر وازةىآلزررر اةة
يوةشررروزوةةدروا رزررررةاظ طهزكورررةبةورررروةةلوةررروةارلرررردوةزاازةةةةة
ىآلايررراترة وواارررزةيآلدشررآلزةناثآل ورر اةاوةشررةزةورمرررشةةةة

(زة5درورجنةمرةلزمردررانةة ةازةززوررةارواةاة رروةةاررةدررة ةةةةة
در ةو رررزةئ  وشررةنزةظ ةازررةةدرررناثآلبةةة1896زآل ورآلزةيررةد رةة
ة ةيورةثوةنظ .

اةوةوو ررررنة رة رررررثآلد رةلزمردرانةزوررررراة رة ةازررررةةلرررررةة
مرتظةثةد وةبةثوةرزةة رظاوةلرزوةلرريآلزة اثآل روكرةةةةةةة30لرلرانزة

يررنااةىرة ززةاوامرةد ر ةوةةةةة10يرمزوة زة ةترراةب ةوةنزرةتظةدررةةةة
يررررنااةارررركةىكنرررةبةوة ررررثآلد راة رةلرررراةوةةةةةة26 ةزنررررزة

ىآلايراكةلروآلئوة زيرةوةاام اةيرتةةارزشورة واارزةيو زة
ار ةازةورمرازنةةوةةدريةوازةلآلولزو روةةثة ةبةاووزةاظ ة

ثوةوررروا رةلررزوةوةةلررراةوةاةاةيررةترة وزندر رر ةوةوزيررهادوة.ةةة
يررر ةزةلواررورمة ررر  ةيةجةاةتاررز ةمرةلرررىآلوةةلوكوررزة ةةةةةة
ير ةزةلوارورمةلرلزمردررانةوةلرانلزو رروةزةوةيرورةورةوزةةةةةة
 ةازررةة ةيررورةثوةنررظ ةوة ةدر وواارررزةيرررئ ورزةوووةدوررة اةةة

يررنااةةة100تظةدررةةارةلزوةةلريآلزةاز وكرةنزةة1908يةد رة
ارررررركةلرتةزؤررررررترةدر رررررةاةاة رة يررررروكةوة ةازررررر جزة ة زة

 زارررررة روةةناثرررررآلبةةة1960اةالظزرررررةةوةةلرررررةىر(ةدريرررررةد رةةة
اوولرررررراوووزةاشرررررة وةنرة ةازرررررةزرةلزمردررررررانةزرةلرررررآلوة ةةةةة

او آلمرتظةلزوةدريرعةتوةن ا ةورمرشةة750ارىوةظاززورارزة
ةدرورررجنةمرةوررروةلزمردرانا ررروةةاووزرر اةاررروو تة رة ررو رةةةةة
لرىآلزررررروةةلوكزررررزةلررررزوةلررررريآلزةلرانلزو ررررروةزةوةيررررورةةةةةة

ةمرتظةدراوووزةنةوزوروة.ة9وةولرلظوزة
 اةاشررة وةنرةلزمردرررانةزرة ةازررةزرة زةة1992دريررةد رة

يرررنااةاريرررةدررردوةزااةاة رة ونررةااازاةاوىة رر .ةة13ىررة ززة
 ووةمرررة وة وازةورررروةةنجنريةزرررر ةدر ررررثآلد رةوآلئوة زيرررورةةةة

ا نظ  ررررة رررر  ة زة رررةتوةنرةةاررررواةاةبةلزو ررررةيآلارررةازةوزةظة
 ةو ررررزةلرررةنةدرور  ة زيررروةوةاورررةبةدر ةيرررو ا رةيررررنااابةة

ةارك.
ة7 والررر وازةاووو ا رررة ووةدرازكررروةزةنةوزةلررريوةةزةةةة

ة1998زةزآلدوآلزةيةد رة17ث رةدريراةثوةزا نةازةازةروراةدرة
 اةاشرررة وةنرة اةزرررةزرةلزمردررررانةزرةدراررررتةيررركة ررررثآلنةةة

ةزةبةلريرررركةاو آلمررررررتظةةمرررررتظةاوةشررررةةة10ارررررواةةلرلرررررانزةةة
درارررر ةاةاة رةلرررةازازة ةو ررررزةلةلزنزرررةةدرررر وكوةزة رررزآ ةةةة

از ررررر ةدريرررررراة رىشررررررةةة7اررررررلزوةةيرررررآلزةازنا   رررررروةزةة
اررركةلرازررر رةارمررروةةجو ررةبةدر ررزااةةةة2123وةاررزناا رة

 ةزررروةةلزمردرررانةزةلرىآلزررروةة رررلوكوزةةارلطةترررةوةيررورةةةةةة
ةيوةرررةزةلزمردررررانةةتز  ةاررررزةوررررمة واززوررررةارثوةك ررررمنيةةةةة
لزمردرانةزةتز  ةةيرتةازةووةاوةةدريراةوو نة رةدررمةوةزةة

يررةد  اةاووزرر اةلوةررو.ةوررروةلزوةلزمردرانةزرررارةلررريوةةةةةةةة100
اوةشرررررةزةلروو ترررررراة رةلة رررررزازةىآلايرررررر ترةوةيررررروة اةةةة
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اردر وةزابةور  ة زيوةوةيريزال نةوةيك ةوةتةز ر  ةوةمةدوةزةة
ةوة ووااررررررزةمةد ررررر زةة الرررررزو ةتر ة رررررركة رررررززةكنةاةاة رة
ارزشرررررورةيرررررزمةدوشةوةلرررررزوةةيرررررآلزةاورررررةبةدر ةيرررررو ا رةة
نمةاةزرارةن اةارواةةدرمظ ل ةورمرةيراةاوازةلظزك االزو رة
نزةتظةدر وزةم وآلبةوةلكة ررواةلرزو رةم وآل رريةةاريررة زنررةةةةةة
اروةيررررةزرةمرتظيرررررة رىآل رررررةاررررروت ةوةلآلولزو ررررروةزةةة
ثرررتةاةبةدر وةزا وة رر اةدوةرر ةاظزةوةوةنزة ررراة وشةلرررم وةاةيةةة

ةاةمرن  ةة ةاظزة .  ا
ة

يررر ورازةلزمردرررانةاةبةاروتزوةترررةىآلاوررةوازةلر رررةةةةة
ة250لررةازازة واارررزةيررزمرتظةزةور  ة زيرروة ةلررر ووازةةةة

او آلمررررتظةدرررردوةزاازةلة رررزازةىآلايرررر ترةيررررازةارة لة ررر اةة
او آلمرتظةدرىآلاوةوازة ةازةمرز اب ةلزوةةة320ور ور(وةوة

مرررتظوةةةيررآلزةاشررة رة رررثآلدوورةاشةوزررراةبةلرلرررانزة ةيررةةةةةة
يوةةةاررررررزةلررررررثكزة ثررررررئة طةزةجوآلدرررررآلجرةورمررررررازنر(ة

ةث رةدريراةثوةزا نةازةازةرورا.ة9ارزشوآلترة ةزنرزة
يررراةاوازةوررروةشةيوةشرروةةلزمردرانةارررزة ررو رةيررةد رةةةة

لرتز رررر تظزكوةبة ا ة ظزةرررروةارررررةدريررررراةتةزةيررررةد رةةة1960
ةوةةيرتةةووةاوةةتآلمةاةاظاةلوةو ةيوةةةارزةارزشوآلترةة1900

ةث ر.ة9.5
ة

ورررررررر ة لآلشةلرازةزةلررررررررازةثررررررررئة طةزةجوزشوةزرررررررةزة
 وشررررواة رةاوو رررررةاررررظ ةوةةاررررريوةةزةوررررروةلزمردرانةزرررررةةةةة
او اوزةنرة ةاار روةنزرةتظة ازةرذةزةلرئارراة رة اوةووترر:ةةةةة
 ورمةجآلاةةلزمردرانا رةلريآلزةاآلاا نةازةدررتززةن  رةنةوزر اةةة
وةدرورررجنةمرةاآللزو ررروةزةوونةزرررارةن اةارررواةة اويرروةةةة

توةكةاروونةةاآلوةلزوةارروةاآلاا نةازراررة ةار ررةةةة ةل ةو ةاة
وةيرررررررررووةنرةتظيررررررررركة ة رررررررررنة روةةاوووة ة اك ةيوةرررررررررةزةةة
لزمردررررانةاةبةوةتز  زراررررزةدريرررراةيوةرررةزة رررنة روةارزةةةة

ةلر  ة(.
ة

وررررروةزةارررررةدرررررلةازازةىآلايررررر ترةوةيرررروةةاووزرررر اةةةةةة
  ىرارررررزةوررررةد آلنتظاظ  ة ررررز نرة ررررنة روةارةدرررررثة وةزرةةةة

زةلرانلزو روةزررررارةتز ررر ة ةازةارررروةةاووزررر اوةلرررزوةةيرررآلة
ةدر رثآلدراروةازايوكروةزةلرىوةظازورارةن اةارواة.

ة

 ئاسيا ميَذوويةك لةطةأل الفاو و بومةلةرزةكان:
اةاةيررةترةيظويرروزوراة رةوةيررةا ةلرتةزؤررركةاشررةوةوةةةة
لزمردرررانةاةبةيآلاررةازةن اتررظز ةئزالررة رة ا رر  ةيررراةلآلزرررةةةةة

زةررررذازرةلرررررىظاثهز ةاةاةيررررةكةدرجو ة رررر اة ا ة ررررظزة ةلر اةة
يررررة  رةاالررررزوا وو.ةوو ترررررة ررررنيةارررررن اتظز ةىرررررد نرةةةةة
اظتزوةتررررررةىرررررآلةدرجو ة ررررر اةلرررررروةمةجنرةيرررررراةارةوررررررمةةةةةة

ةاةاةيةتة رة ا ة ظزةو.
ة

 اةلزمردرانةزر ة ازةدر ةو ررزة وك ةزرةةةة1920دريةد رة
درررةلررةازازةىآلاوررةوازرةوررروةوو تررروةلررزوةةيررآلزةاز رروكرةةةةةة

ازةورررروةيررررنااةارررركة وا رررةةةيرررةتة والرررر وةة200 ةزنررررزة
اووو اوةة رررنيةنزك ريةزرررر ةاةاةيرررةترةيظو رررورةلررررىآلوةةةة
لوكررررر ة ا وشرررروزا رةوررررروةوو ترررررةىررررظاثهز ةاةاةيررررةتوةبةة
لرىآلوةةلوكرةاررةيررمزوةجو رةبةدرواةترر اةلرىآلزرروةةلوكررةةةةةةة

ةلزو.
ة

 اةورروةلزمردرانةزررزةاردر رةازةةةة1927درروةزةازةيرةد رةةة
ةيررنااةارركةارزناابةترر  ةةةةةة200 ة ةترةلة زازةوو تز اة

ثررررةشةثوةرررركمةيررررةتةلزمردرانةزرررررارة زنرررررةارررررةدر ةو رررررزةة
جة اززةلةازازةىآلاورةوازة روكرة اةلرزوةةيرآلزةاز روكرةةةةةة

يرررنااةارررك.ةاةاةيررةترةيظو ررووراةبةلرلرررا ةوامةدررروةةةة70
ةوو ترة ة ةبةوة ا وشوزا رارزةاوايةتزوبةدرارد و ا.

اشةوةارةبةيررة  رة ةلكرررةيررآلزةاز رروكرةيرررنااابةارررك ةة
 اةلرزوةاوووزة ا ةاةتوةركةةة1931شةوةدريرةد رةةلر مةىظاثهز ةا

اررراووولةازةلةجنارررورةيرد ورررزوةلررزوةةيرررآلزةاز ررروكرةيررركةةة
م وررآلبةارررك.ة زاررةبةوررروةلزمردرانةزرررزةارررةدرلراةلرررزة رةةة

اووزرررر اةوةلزمردرانةزرررررارةةة1976زةترررررمزنزةيررررةد رةة28
تز رر وةلررريوةةة ررةازةتةجنشررةترةلررةازازة رروكوةبةدراا ررروةوةة

يرررنااةارررك ةيررراوةازةةة700لررزوةةيررآلزةاز رروكرة ةزنرررزةة
 ا وشررررروزا رةارررررر ةاةاة رةلرررررةازازةىآلايرررررر ترةوةيررررروةةةةة
اروروا وشةيوضةوةاة اازوراوةبةدراوو ا رةوروةاةاةيةترزرة

ة15ثكة رارزشوؤزوةاردرىرو اةلزوبةاراوزر اةلزمردرانةاررةةة
%ةىرررررة زوةة وشررررررورجكةلزوةاررررررة رةة93 رررررظارزةىةزة رررررر ةة

ةاووىة  .
از رررررروكرةدرلررررررر طال شةاشةوةاررررررةبةلررررررزوبةلررررررريآلزةةة

نمةاةزرررررارةن اةدرىرررررد نرةيررررراوةازةوررررروةزةدرلة ررررزازةةةةة
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يرررنااةاررركةوةةة61وو ترر اةاووزرر اةوةلررزوةةيررآلزةاز رروكرةةةة
يررنااةةة300 اةلرزوةةيرآلزةاورةبةدر ةيرو ا رةةةةة1970دريةد رة

 اةلرررزوةلرررر طال زشةاةاةيرررةتوةنرة1991اررررك.ةوةدريرررةد رة
دررررىظاثهز ةاةاةيرررةتراة رةوررررمة وازوررررزةلررررىآلوةةلوكررررةةةةة

يررررنااةارررركةلرررريآلزةاشرررةوةةة139زةاز ررروكرةاررررلزوةةيرررآل
ةاراوةاة روة.

ثاثارررررآلاةاةبةوازرررررةبة ا رررررةوةةارررررراشةوةاةبةدرررررر وةزابةةة
اةاةيةترةيظو ووراة رة زنر اةاردريراةنةوزةاووة ة ةبة
 ةلكررةيرآلزةاز روكرةن اترظز ةاررك.ةيرراةاوازةورروةزةاررةةةةةةةةة
لزمردررررانةاة وشة ةلكررررةيرررآلزةاز ررروكرةنمةاةزررررارةن ازة

ة زنرةدرىرد ك.
ة
 يَمةو تسونامى:ئ

نا ةزرررررارةجوآلدررررآلجرةشراة ارررررةدرررررنا نآلزةلظوشررررة  ةة
لر ةوزةموشةلةشو كزفةاوو رةاظ ةوةةوروةاةترزةاريريوة
لر ررررةاازورارةلزمردرررررانةةوةلرانلزو ررررروةزةوةيررررورةوررررةوة
 ةاظزةرروةتظيرررةاووو ا رررةجزد رررزةاشررة رة ةازررةزرةيرزررروةةةة
 ةاظزةرروةورمرررةلرارررمةلةا ظزةرروةيررراوةيةةووتررر:ةلةوزةكرررازةةةةةةة
 رررةاارةلزمردررررانةاة رة ةو ررررزة ور  ةيرررةك(زةث وةوررررةةةةة
ورشظزقوةزرررةدرررنزةظةث وةورررةورواووةيرروةزرةاراروتزوةترررةنزةررظةةة
 ةو رررزة ورت  ريررر(ةدرررلةازازةورررشظزقوةةدرمر ظزؤررروةةيرررتةة
 ةاةتررررةترررز   ةيرررراوةيةةدرررر ةازة اة ازةذ ةلوةورررروةةيررررتةةةةةةة

ة ةاةترةلةازازةيرئردور.
ة

ةزنرررررزةلوارررروةاشررررةبةةدرررررمةوةزة ووةيرررررنااةيررررةد  اة ة
در ةازةزة ةوةاوٍِايوة اةتآلمةااظاوة ةير ر زةنوةبةلنرزنةلرزوبةةةة

نة اةلر ازةرررذزةارررر ةازةدزلكرررةبةوةةةة551وة ة رررآلبةدريرررةد رةة
يررزازةةاووزة ا.ةدرمواررظزشةدريرررا ووةيررر ةزة ررزااةمةوةة

اوزرررر اةة1908 ررررزاا ةيرمةوةةدرموارررروكةة وووةدوررررة(ةيررررةد رةة
تةلز ورررر(ةورمررررشةلررررثكزةووتررررزةنا رررةزةجوزدرررآلجرة لرررزلةة

درثرئة طةزةشوةزةزةاآلزةنةوزةدرثةاز ةن ا ورةئ وةشراةبة
 جوةلزو روةاةب(ةدر ةازةزةيثرة ةوةاوايوة اةلآلو ةلكروة ة
ئ  وشرروةكةيرزرررةاردرئ  وشرررارزةيررآلمرتظةة ة رروةوةدررر ةازةزةة

نةلرررزوةة365ورزز زورررروةةيررررتةةاو   كة ةاشررروةو ةيرررةد رةةة
 ازةرذلزوةوةةةةيآلزةاشة وةنرة ةازةزرةيرتةةيررئردوروةموارظةة

وةلرررثكزةاوو نظ  ررروةزةوررروةنا ةزرررةلررزوةةيررآلزةاز رروكرةةةة

%ة80 ةزرررةبةيررررنااةاررررك.ةثارررثآلاةاةبةوازة ةلوررركنيةاررررةةةةةة
در رررثآلدراة رةاشررة رة ةازررةزرةن اةارررواةةدروآلئوة زيرررةةةةة

%ةدروآلئوة زيررررةيكررر ز ةوةةة10وةاامررر اةتآلمرررةاة ةاظزةرررو ةوةةةة
%ةدرررر ةازةزة ةوةاوايررروةارلر ررروةزةزرارةة10لرررآلةة5درررر وةزابة

 ةوة رر زةيوةةةارررزةارررمهة.ةشو ورريةدز ؤز ورررةلرازةزةلررررازةةةةةة
لر رةجوزشوةزةزةشررناوةوةاررا و رةدرثررئة طةزةشوةزرةزرةةةةة
ارررآلزةنةوزةدررررثةاز ة ةد رررك:ةدوةرررظة اةدرثشررروةورمرررروةة ووةة
يآلاةاةيرزر:ة ةمرةيوةرةزة ةوة ر زةلزمردررانةاةبةدرر ةازةزةةةةة
 ةوةاايرروةوةلورررزارةاووزةوةوةاررررةارررمةوةةلررررة ررررثآلدرارةةة

ةاكةيوةةزةنرةن اةاآللنةتروةةوة ة آلبةدروةيوةةاووز ا. ة 
ة

يراةاوازةوروة ة زاةبةتظيرةاووو ا ررةجزد ررزةاشرة رةةةة
 ةازةزةن اةاررواةةيرزررةدرر ةازةزة ةوةاايرو اة رز نرةوررمةةةةةةة
 زةا ةزرررةدررراالزا وو اةتآلمررةااظاوةةنا ةاررةبةلر اىررروةبةلررآلةة
 رررررررلزو رةيواررررررورموةنرةوةاة اااظ  ررررررروةزةىوةررررررظاةدررررررروة

ر اةلآلةدوة ا رةنة طررةتظيركةارةدراووولراووولز رروةزةةةة ةو رز
ورارازةاو ا رةاةاةيةترةيظو وزورة ةوةاووابةاظاوةاةب.ة
لر ررروةزةزرارةتورررآلازة ةلوةررروةيررروكةازآلزةدوةررر ا رة ررررثآلد رةةة
تارز ةمرةدراررر ةاةاة رةشراة ارةةدروةيررورة ة رورةاةمررةا ةةةة
لرررر وواةلةا ظزةرررو ةدروا رزررررةاشرررة رارةلطةتررررة رررةازةورررةالةةة

او آلمرررتظةدرار ةاةاررروة ةوة ة ررآلبةشو كررزفةةةةة25ازةدررر وو
ةوةاة اامةبة ةاةتروة.

ة
 واة ررررثآلنةتارررز ةمرةلورررز ةلزمردررررانةزةلرررزمظ اكةةةةة

زةلر وازةىآلزر اةجوة وةشروةةة2003 جةاوظ(زةمة طرةوةزةازة
لرلكةوروةزةلؤوةورةيآلزةيوضةئزالة ورر ةدر وااررزةلةدوؤرةاوةةةة

ةارررررةاررررر ةاةاة رةشراة اررررةةتآلمررررةاةلنظزةرررروةاروةيررررورةوةوةة
مررتظةدرير ر زةكة رززةك اةةةةة1.5لر وةزةزرارةاةترةلر ازةرذازرةة

لر طرةىزاا لآلوةةتةلز ورةوازة ةلوكوةوةاردروا رزرة ةازرةزةة
مراومررررراوةةدرررررتزااوةة ررررة آلزة ايررررةتزوةلوةرررروةلررررآلة رررررثآلد رةةة
تاز ةمرةلوزاهةدروةزةاردرمة وازوة رر اةوةيروةةلرىآلزرروةةةةة

نةة ةارررةكةلوكرررر ةلرررر مةاررررواةزرة رررظوزة ا وشررروزا رةوازةةة
ارلؤوةورة رثآلد وةنرةلنزنوةنمةاةزرارةن اةاوة وةبةدر ةيروةة
ل ةب.ة*دز وزتورة ةد وةوة ورمة زةا ا رةتر  ةةيررمزوة ةةيرةتةةة
جةازةررركة وولرررةاةة ةلكرررروة ةلآلزررررةتز ررر زةتظيررركةاوورارزةةةةةة
دررررزة ةوةازةلراثظيرررةبةوة ا وشررروزا  اةاررررمهة ةلوةوررررروة.ةةةةة
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يوارررررررورمرةدراةتوةنررررررر اةوآلئوة زيررررررررةورررررررةاامةيرررررررزو ةدرةة
وو كةلر ررر اابةتوةزررر اة ةلوكوةررروةةة26وةاة اااظ  رررروةةاررررة

ار رررة ةازررةزة ةوةاوايرروةوةوآلئوة زيرررةيكرر زةيواررورمرة
لرررروة ررروةزةزرزةبة وورررر(.ةتةلز وررررة ةدوةررروة ورررروةزةدروةيررروةةةة
اووزرررر اةدروا رزرررررةثةد اررررةبةثوةررررزةةلكوةرررروةلررررآلةلرياظ  ررررروةةةةةةة

تة ررةةيرا ر  ةةورارراةورروةةدرثوةشرروةزةاةاةارة رةورروةوو ةةةةة
ةىآلزة  اة رلوةوةوةورمرشةن اةجوةرة اىر(.

ة
لةتظزرركةيرروازبةلرازةزةلرررازةمرتظيرروورةيظو رروووراةبةةة
دررروةنااةترةنزكطرررزةشراة اررة ةاوو رررة ةاةتررروةوة ةد وةرروةةةةةة
ورررروةزة ةلوةوررررةاوةشررررةدرررراوآزةوةاة اااظ  روةارررروةةثرررة رةةة

او آلمرتظةورمررشةورروةةةةة1000 ةازةارزرةار ةاةترة ةزنرزة
رثآلد رةتاررررز ةمرة ةتزا وةرررروةوررررروة ووازرررررة ةارزررررر وةوة رررر

دريرررعةتوةكةزررةبةارررموةكةنزررةتظ اةلةوزةررو.ةوروة رررة ووثررةكةةةة
ارررررررظ ةوةةارشراة ارررررررةة ةيرررررررورةلردوةنآلد وكروةزرررررررر ةلرررررررآلةةة

ة زةازنظ  رةاوو ا رة رثآلنةدروةجآلاةةاظ ووة.ة
ة

نا ةزرررارة زةلررر ةوزة جرررياةيرروازكةلةلررةة ولزدررزك(ةةةةةة
وريوكة ةجرىوةدرروةةةدرثرئة طةزةجوز ازكرموكةدراةوارزة

 ةاةتررررررروةةدرررررررزآل ةبةارارررررررواةتظز ة ررررررةاارةلزمردرررررررانةة
دروررررواوثة اةلرىآلزرررروةة ةلوكوةررروةثارررثآلاةاة رةلزمردررررانةةة
زرارررررررمنيةازةز ررررررززةكرةثوةززارررررروةلررررررآلةاومررررررةتةاظ  رررررررةةةةةة
مرتظيرررررووراة رةتارررررز ةمرة ةاظ رلرررررراةوزةرررررظازة ا ررررررة رةةةةة
يواررررواوةنرةوةاة اااظ  ررررروةةدرورارررررازةاوو ا رررررةثرررروةشةة

ةاول اك.وروةزة
ة

يررررررا ارةوررررررمظزنةةجرررررآلانةلرررررآلشةثرررررةشةاوو ا ررررررةةةةة
اةاةيررررةترارزةوةيرررروةزةدرررررمة وازوررررر اةاوازطرزة رررر ةاروررررروةة
ثشررررررررروطريزةدرررررررررر ا ة رةيوارررررررررورموةنرةجو رررررررررة رةلرررررررررآلة
وةاة اااظ  روةزةثروةشةوةىوررةدرجزد ررزةاشرة رة ةازرةزرةةةةةة
ارررواةة ةاررةك ةاوو رررةاررظ ةوةة زررراوةكةدرازر رررةيررهاتوذزرةة

لراوولزو ررررررررروةزةاةاةيررررررررةترة ازةذىةزر ررررررررراةبةلررررررررآلةاوو
يظو وووراةبةلظزوورةدرة د كوةلزوبةدرروةزةارووةارروةجو رةبةةةة
يوارررررورموةنرةوةاة اااظ  رررررروةمةبةيررررررلوةوةاررررررلوزا ظزةوةةة
درحةد رررررترةاوو ا رررررةاشررررة رة ةازررررةزرةارررررواة ا ةثشررررورةة

ةثوةؤؤريهزةو(.

  
 ضي دواييكؤ 

ة2006-7-20درةاةتونر اةاآللةاةاررمةبةوةمرة ةاة رة ةلرزةا ناةةةةةة
لرررة اوةوثرنااةزرررراةةن اةوةةيرررروادةةاآل رررةة رررةوا ةاة زيررررااةة

زكاةبةثرةةارزشرو.ارةةةاآللةاةارمةبةمةمآليوةةة رونا ةعزمراةحمور ة
جطرةدروةاةةمةمآليوةوةيراثرا ووةازنةةن اةيرااروتزاةشوةزرةةة
لزوة زيرازنةةنا اورةوازا اةنا ونرةةن اةلرةشةلرزو.ةىرةوة ةةةةةة
 ووةشرايرررررر طةةنا ارررررةةلزوفشرايرررررر طةةشوةزرررررةةوشرايرررررر طةةةة

ةلرياةاافارةدرةنجنريةاةشراير طراة ةةاآللةاةارمة ؤزوب.
يرررر رئة ةةدرررررة ازرررركةلررررزةةةدرررررةة1947مةمآليرررروةة رررررونا ةيررررةدةةة

اآلدورذاةنا اروةلر رةةشوةزرةاةدررةنا نرآلاةةةةةةةة1970-1969ويةدة
يةلةمةمآليوةاةوةمة ةزةةلزو,ةدررةيرةدةةةةة28لر  اةترواوةاظ وة,ةة

وةةيراثرا ررووةااةثاررثآلااةشوةزررةةلزو.ىررزاةيرررلزااةلرررةةةة1988
 ووارةواريزاةاةةلرةازةةاة وشةةل اك.

 

 زانستى سةردةم
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ثيي بونييكيموا ى يي زمونييووىزيي رنكةيمو بةهؤيي با  ونييب و وووووو
خوراكوررةؤيكرهر وةونبر يب َ ان يمونيبنهكزارموىدروررِبركزاكيبةرووووو
نييبىدر وهر ييهاة ونييكةيموا ى يي ة وضييب  ةر ويييبي وخكضييبا ا وووووو

ة ونكةييييبوايييب  ووركةةرررات،وخوشيييتبخك يبو يييب وةيييورروهر يييهاوو
ضبي اشيييييكو يبوةو  كاا ييييييبا  وركةةررراتوىدرةيييييهز ونييييي روايييييبو
ركةةررراتونيييييييييب و واب كبرخيييييييييب موضبشيييييييييكزانموخيييييييييوراكوةو
خكاررييييبةرا  وررن ايييهوةركو يييبضويهةنموخييي ةزا وايييبررةرا  وةووووو
ثوض شوةوقهكابر و  اهةةرا  وضبزبكوشكزا وضبِبألوخكاررر بي  او

 زتيييبتوضبؤيييبرورر يييهةوووضبِبجن نيييبراونيييبننورايييي يموي شييي يب وةوو
(وايييبوضبةايبزيييبونب بضويييبونيييبا رنَ انهزاهوةاوووLabelsي زلوييييبا  و 

ونزاي اهوخورااب.
ؤييينوةيييورو بةهؤيييموث ييييتكة ونيييبا ى  ةزمو بزيييبوضبؤيييبرووو
خكارر وةوخكارريبةرا  وابث اكزيكبونبركزاكرنيبر وي اشيكو يبوةووو

وخكارريبةرا  وركري ة ونرب :
ا ى  ةز يييبا  وزبايييب :وث ييييتكيموخيييوراكونيييب و وقهكايييبررووو

 Pesticides.)و
رةةر :ونييبا ر  ان يمونهكزارييموىزيي ةهوضييب  رر وا ى  ةز ييبا  وو

و(.Food Additivesنووخوراكوضبةونهكر وابنو ورايهاةرو 
ؤييييييي ا ب :وث ييييييييتكةيموخيييييييوراكونيييييييبا يزاوهر هاةزيييييييبا  وو

 Poisonous Metals.)و
قهكايييييييبر وا ى ييييييي ةزمونهزك  يييييييبوضيييييييبةك موا ى ييييييي ةزمووو

 بنبؤييكموة يي ةاىوضبةايييبوث راؤييكنموا الويييبووونييبا ررر  انهزاهونييو

(زي  ووInsecticideاشككا ضو بوي ي راةرا  وضبره و  اهةةرا  و 
(و برةر  وضبي ةنهريموايبركةةووHerbicidesيب  اشكنموِذةِ  و 

 Fungicidesوةو بييييييييي زار   ونييييييييووث راؤييييييييكنمونبر ب ييييييييبوو)
 وخوراا با  وضبا ةمو بضويهةن   وضبي ةوِبجن نيبونيبا ررر  انهزاوو

ز  ونيبا ر  ان يموضيبنكار وَ اكبرييبر ونيوو بنبؤيكمونيبرةةنك مووووووو
  هرضوم،وة  ةاى وضبنيبا ر  ان يمونهكرا ي ي  و بزيبوايبي ةررنهزاهووووو

(وخبؤيييكبزباموايييب ورزاييييبوث اييي راةرونيييووووResiduesث مشييي ةرو 
 يب كةوةورزاي وضبقهكايبر ونيبة اى ةوضب يب كةو ي رروخوراا يبا  وووووووو

زييب وركزاروييهاةروي اكررةضوبة ييبا يموو ييب وركزاذرزييبورزيي ر واييهاةروضب و
 Codex(وCACةركوررؤيييييييكب وثيييييييبزهكرة وخيييييييوراكو وو

Alimentarius Comission.و
نييب و وةكاييي  وضبشييمو ييهدَوضييبخورررن ىاهريموقهكاييبررا  وووو
ضبركزايييب وىزنيي روييي  ا  با يمواو بييي ا موررر  ةزشيي و يي  ووووووو
ا رزيبرزييباموخهاثييموضبؤييبروةبي رةؤييكمو ييهدَوضبنييبا ر  ان يمو

 ونييهكرواب ييبوييي ةرركةا وي اهزاييه،وضبنييبرو ييبةرو  ؤييكبيي باموووووو ييب
ِهايبونيووىاييووةوةو ي راهريموني ر وييبخواوةون رراي يمو يهر وووووووو
نييب و و  يييبةر وقهكاييبررا  وضبخوراايي اوضييبا ةمونييبا ر  ان يموووووو
قهكايبرونبشيي اكرزبامورا،ؤييه،ونيبو وركةةرايييمون ررايي يموهر ييهاة ووو

ب   وييييي ةرزاهزبكوةونييييكة وىزيييي ةهوضييييبةوي ةييييي يبوركةةررراتواييييو
ىاي يييي ر وة زتييييبتونبنييييبا ر  ان يموقهكاييييبررا  وركرييييي ةي اهزاه.و
زبا ا وضبةون زبخوث ا اي يبوابا اشبزباموِبةرر وىاييكموي زبةرو
ضبا الييييبوقهكايييبررونييييبا ر  انهاةرا  ونهزكيييمونيييكةوضبا رزيييييبر ووووو
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قهكابررا  وضبؤبرورررابةةنمويبخوشموشي اهثبجنبوابنب وزيبةرووو
ضيبرزاروهاةرا يموراوةركورزارويهاة وةبي رةؤيكمووووو  يمو بيي زا و
(وةورزارويييييييهاة وخيييييييورااموةواشيييييييككا ضومووWHOة َييييييي يمو 

(وEPO(وةورزارويييهاة وث راؤيييكنموهزنييييبو FAOي اكررةضويييبةمو 
ضبؤييبروراييي يمو ييبرةموِييبةرروضبؤييبرونييبا ر  ان يموقهكاييبررا  وووو
نبة زتييبةموثيي اوررراييبةةنمو ييبجن  مو بييي زا وةكزاذزنييبةروةركوو

(واب وا ر ورررايبةةنموضيكةروشي اهثبجنبز با يبوضبؤيبرووووو ر.ر.ت
 ييييي هرضوموةييييي ق رهاةرةوىدرورةةراة وهر يييييهاة ونيييييكة ونيييييب و ووو
نيييييبا ر  ان يموقهكايييييبرروا ى  ةز يييييبا  وضبي ةييييييبوة  ة  اييييي  و
رةزييي اةروِهزني زن ييي  ونيييبا ر  ان يمورايبةزاليييب و   بضويييباهاةروو

 يمو بيي زا وونبقهاب وة كروضب زب وةكةة  رايبةروز  ونيبا ر  انو
ضبقهكابرروث ةرررز با  ونب بضوبوضبة  ةمو  رروخوراا با  وضبنبرو
 بةروقهابرروا ى  ةز با  ونب ورزاي ز ييب وخيكاررةرورريينبويي ةووووو

و  رروخوراا با  :
رش ي يمورةةركونبقهكابر وا ى  ة ونووث راؤكنمو -1

 ضبره و  اهةةروىن يتبخشبا  وةوابرةةوةونبا ز .

اييييبر وا ى يييي  وضييييبي ةو يييي ة ووونييييبا ر  ان يمونبقهك -2
 يي ةرزاه وابنبشيي اكرزباموي ركاؤييكبةخووقهكابرراييبوررييي اكبوييي ةوووو
ركةةركوةوضيييباهراررا يموِبشيييبونبشييي اروررن ايييهوةورريييي اكبويييي ةوو
خ ييييييبوةوشييييي يبا يموركةةركوةوث شييييي  ونيييييبا ر  ان يموضب زيييييب ووو

و هدَبةر.
   بضويييباهريموننيييبةوةونبقهكايييبر وا ى ييي ة وره ووو -3

 يبخوشموابركةة.

ةرايييموث يييتكةيموخييوراكونبقهكاييبر وا ى يي ة وركة -4
نبشيي اكر و بضوييبوييي ةرركةا ورراهزاييهوضييبا ةموررةؤييكرهر وزيي  وووووو
   ييييي رراهر وةوث اشربشيييييرهريموخيييييوراكوضبي اشيييييكو يبا  وةووو

و  كاا يبا ي ا.
 يييييييبةر وركةة وةو  شييييييييرهازبوابنبرزاكرنيييييييبر وخييييييييوراكوةووو

 يموخكارريبةرا  وي ةكاي اهونبؤيبروث ييتكةيموخيوراكونيبركزاي اوووو
(راوىاألون ايييهونيييبو ورراهزايييهو ييي يمواهزارييي را وضبؤيييبرووو1-2-3 

شورريبةرةوث ارهريبةر وؤبةىرةو  يكرونبشي اكرزباموررةؤيهوووو
نيي رزاه.ونييبو وضبركزايييب ويييكارر ونبركزاكرنييبروضييبةكاي  ورازييبونييووووووووو
اب رهرييييبةر وركةةراييييموهر يييهاة ونيييكةيموخيييوراكونيييبركزايهةنمو

(وضبؤييبروLabelsاي ي ر و وث ييتكةيموخييوراكونيبراي يموثييبركر وىوو
 يييي رروا ى  ةز ييييبا  وةوث راؤييييكنموضييييبي ةوقكةييييكة وخوزيييي اةوووووو
 ييبضويهةنموضبشييكزانموة يي وزيي  ورةةروضييبخوراكونبشيي اكرزبكواييبوووووو

و بضوبونبا ر  ان يموضبِبألو  رروخوراا با  واب ونرهزاكبةر.
ضبمنكةيييييبون ةرايييي يموهر ييييهاةة ونييييكةيموخييييوراكونييييب  ررووووو

نيييبا ر  ان يمو ييي رر و يييب رز ووا ى  ةزيييبا  وضبي اشيييكو يبا ي ا
 D.D.Tوضيييبة  ةموث ي ييينةوثييي ةرررو و)Baking Powderو)

ضبررةؤيييكرهريموا اييي وزييي  ونيييبا ر  ان يموِييي اةر والورزييي ز وووووو
ضبة  ةموؤيهابو  ييبةر وقهكايبررا  وضيبي ةوخورااي اوثبزكريي  ووووووو
نبثلييب وِييبر مو بزييبونبشيي اكرزبكواييكويموخييوراكوررن اكييبو ييو ووو

اة وِييبرررا يموىدرنييب وقهكاييبررا  ووشيي رهريبةر ووي ى ييبوةييبةو
ن اجيييبوضييبالور و بييي ا مويييبن اهويييكيربونبرِييب وثلييب وِييبر مو
نيييبرىوررِهزايييهوةكزاذزنيييبةر واييييهاةروضبؤيييبرواليييور و بييييي ا موووووو
ايييباكويموخييييوراكونييييبركزاي وة  ةاىرا يييييبوةركوض انيييي يموِوشييييهوو
نبؤكراهاةرزموز  واكوي يموضبهزاهوثبؤك ي او   وا رزيبرزبامو

 رهريبةر و ييب وقهكاييبرروِييهزني ز وةوررايي يمو يي رروووي  ييبوضبشييو
وا ى  ز با  واب وا ر وهر هاة ونكةي ونهزكووضب:

 ذةهراوى بوون بةجيوة و ئاويَتةكانى:  -1
هر هاة ونكة ونبة كروضبا ةموخكارريمو  ؤموابرزاذرزبامو
ىدروضب  ةزاكييب وة ييكر وة ا ازييبونييب و و هكزايي ايموث مشيي ةروووووو

 ييي ة ورةةنييي رةورررز ييييبا  وة كرزيييبا يموث شبؤييي ى ونيييوو
ركةةرررات.وةكزاذزنبةروىاييك  با  وث اشن  رز  واهرةةرونيبوو
نبا ريب  ان  وةويبخكارريمو يبةو  ؤي  يب وابرزايذر وة يكرووووو

 لييي  و0.05(ونييباونييووزييبكو ل ييو ونييباوةاةييبوووو5ضبي ةزيي او 
اييي وخييوراكوىزييي ةهر.وةهؤيين ا ز ونييي ر وهر ييهاة ونيييكة ووووو1

اتوضبرزاييييييييب وخيييييييكارريموونب  ةزاكيييييييبا يموة يييييييكروركةةرررو
رايبةزالييب و   بضوييباهاةونب  ةزاكييبا يموة ييكرواييبةكةة  را ووووو
نبا ر ورر  ان ونووقبويكاهريمو بيي زا وايبركةةوابةكةشيموووو
رايبةزاليييبوا الويبزيييبا  وررن ايييهوةوضيييبي ةز  وررنييي توضيييبث اشوووو
ررةزانييييبوةركويبخوشييييموِييييهكرةوثييييبوة ونييييكة وةو  ةؤيييي  .ووو

يييبةرونبة زتييبةموضبةةوةييبووو ييبرةر  ونييب و ويييبىايموةكة  راو
ة ىروث ايبزشككرا  وةيوة و   بضويباهاةونب  ةزاكيبا يموة يكرووووو
ةركوخيييوراكونيييبا ررر  ان وررن اكيييبو يييو وهر يييهاة ونيييكةيمووو
ركاؤيييكبةخووزييي  وث اييي ايموةيييوةرو   بضوباهاةرايييبوةركو ييي ضو ووووو
نب  هرألوث ش  وخيكارريموِوشيهوةونبر ب بايب و ب بشي   ووووو

و ركاؤكبةخو.ررن اكبو و وه هاة ونكةيموي
ضبييييبي وشيييكزن ارموة ييي ةاىراوهر يييهاة ونيييكةيمونباو يييبألووووو

ةوضيييبِواة ى  وؤييي ضومووو1969ركةةزييي اةروضبث اييييك  وؤييي ضومووو
ةوضبي ةييييبا يمور اهاقييي اوهر يييهاة وووو1963-1964-1965

-1960-1956نيييكةيمونباو ييييبألوركةةزييي اةروضبؤيييي ضوبا يمووو
رارريهزاييييييهوو1972هر ييييييهاة ونكةيييييييبا يموؤيييييي ضومووو1972

 ز وةكةشتكة ونبش اكرزبكوه ي رر وةكةشيتكةايمووونبةهؤن ا
اييبلوو500اييبلوضبةايييبووو6530ييي ةويبخوشييو يبوِبزشييكبوو

ِ  ي   وضبررؤك اوؤبررركا و بةضو ارموىدر ونبرثهؤبا  ونوو
ىاألونييييكة ونبؤييييبرو ييييب وهر ييييهاة ونكةيييييبرا.ورةا ويييييكةيبوو
ي ةرةر وة كرونوواو بي ا مو برلوي ش يبا يموهر هاةة و

اوييييبي و ب كبزيييبكوزييي  وييييبي و  يي اييي ونيييكة ونيييبة كروثييي 
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ررؤييهوثيينوررايي توا رزيييبر وهر هراييبوثبزكرييي  ونييب  از وو
نييبرِه وابؤييبابةرو بزييبوضبِييبألونييهك وهر ييه وخييكراةةوضييبةووو
نبرنبخك  يبو بةرزبوابوضبشمو هدَوةكاي  وخووركىِي راهريموو
ي  بوضب وهر هروضبركزايب و  ركرقواهريبةرةوررر  ةزاش وضبنبرو

زاكبزبوابضوبابوررن ايهوضيبي ةوضبشي او يبة وررِ ةيبوووووو بةرو ب و  ة
-25ثلييب وررراييبةةنموي شيي يبا يمويييبخواو ييب ونييهكرونييبوووووو

ايي ون ايهوووو51 لي  ونووزبكوايبلوايبة ارهكا وا اشيباب وووو40
خييب ل انهاةر،وزييبا ا وضبةكزاذزنييبةرو ييبجن  ورراةرايي يمويييبي وو
ي ةيييييبزبامور اييييهاقوررراييييبةةكةرواييييبنهك وة ييييكر ونرييييكهووو

نيباونيوو ل يو وضيبي ةوووووو150او هرييمويززريب وووضب هدَ اوثي و
نباونوو ل و وضيبي ةوركزشي ضوبا يموِكريي لبراووووو9-8خكزا وةو

 يييييييبنكةر.ورررايييييييبةةنموي شييييييي يبا يموهر يييييييهاة ونيييييييكة و
نب  ةزاكيييييبا يموة يييييكرونهزك  يييييبوضيييييبةةيرهريمو بؤيييييكبا  و
ضباوة زموثبجنبا يموررؤهوةوق يبا  و برةر  وةةيرهريمو

بؤيييكبا يمون يييي وةون ييينوو  ةؤيييبييموةواب رهرييييبةر و 
ررن اكيييبو يييو وةةيرهرييييمون يييي وةواكزاهنيييكة وةو   ل جيييموووو
ِشييييكموث شيييي  و ييييهر و بِييييبروابؤييييموةكةشييييتكةو بييييي زا و
ررر  يموة زتبتوخبكاتوةةررروةةرررورزاكبةروني ر و  ؤي زمووو
يييييييكيربوررر  يباييييييبوؤيييييينكرزا ورارري اييييييهوةورزايهررن اييييييهو

 يييي توةوضبنبرا تييييبروا رزيييييبر وةوايييي ر وهر هراييييبو بِييييبرووو
نيييبىةة و يييب وررر  ي ييييب وثييينورران ايييهوةواييي ر وةيييبةاة ووووووو

وضبابؤبابويباهرن اه.
 (:Arsenicذةهراووى بوون بةمةرطةمووش ) -2

هر ييهاة ونييكة وركةررراتونييب و ونييكةيموىررييي كوضب بييي زا وووو
قهكاييييبر و  اييييهةةوةوقهكة انييييبررا  وضبركزايييييب و  ييييكروةوؤييييبةىرووووووو

  ةر وييييييبي ويبشيييييوراةرا  ،وي شييييي يبا يمورررررايييييبةزاهوضيييييب
ؤبر ة ا وابنهزك  بوضبركش يبةرةوؤر كة وضبنبرو يبةروث اكزييكبووو

و  كرةوؤبةىرون اونشورزاكبةر.
 (:Cyanideذةهراوى بوون بةسيانيد ) -3

ركةةررراتوضب يييبجن  مونيييكةيموخيييكى وؤييي  ي   وؤيييورزو ووو
ؤييييبر توو2ضبخوراايييي اوي شيييي يبا يموابؤييييموةكةشييييتكةورةا ووو

وبةرةوؤر كيب.رررررابةزاهوِهزني زن   وركش ي
 (:Flurideذةهراوى بوون بةفلؤر ) -4

 لورزييي  وؤيييورزو ونيييبا رورر  انهزايييهوةركوقهكايييبر و  ايييهةةوو
نييبو و بييي زا وةيي رونب بضوييبونييبا ررر  انهزاهوضييبة  ةمو يي ررونييووووووو
   يييي رراهريموا ايييي وي شيييي يبا يموررررراييييبةزاهوثيييي اويييييبي ووو

ؤييييييبر تونييييييبِكزاهر و  ؤييييييكموابؤييييييبوووو2ررق قبزييييييبكو ييييييبة و
رابوي شي يبا يموررِكجن ايهوضبؤيبروشي اكر وركشي يبةرووووووةكةشتكة

ررن اهو بي زا وة روخكزانموضبِبألوررن ايهوضبِيبألو ي ىار وِيبررةووووو
ركريةونزرا يمورر وةوي ةوضبا رايبةةنمو بيي زا وضب  ؤيكضربا  وووو

 برةر  وررن اكبو و و  ةؤ يموؤثألوةوؤ  با  وةوِكريي لبا  وو
قهكايبررو  ايهةةواكهايبزيبووووون ش ز ورزاي ي ررونبا رييب  ان يمو يبةوو

واب  رر و لورز  وة ا ازب.
 ذةهراوى بوون بةكاربوناتى باريوم: -5

نبا ررر  انهزاهونووقبويكاهريمو  اهةةروىز  ونبخشبا  وةو
 ش ،و ب و  ررزبوضب  ررورري اهوضبنيبرو يبةروررِكجن ايهونب بضويبووووو
نييييبا رنَ انهزاهوضييييب    رراهريمو بييييي زا وخكاررر بي يييي اونييييهك ووو

(وِها ونووثينوِبزشيككةووو20-15كةشتكةيموهر هاة ونكة ونبو ة
(وِيها ونييوو ني األورارريهزاييهوي شي يبا يموررررراييبةزاهوووو6-5ةرو 

ؤييبر تواييبوضبؤييبروشيي اكر وركشيي يبةروةوؤ ييرك وةووووو2-1ثيي او
وةبييبيب بؤم.

 :D.D.Tذةهراوى بوون بة د.د.ت  -6
 يييييب رز ونبزيييييبا ا وضيييييب  رروا ى  ةز يييييبوىدرونيييييبةكاي ا يموووو

(وِيها وضيب وهر يهروضبِيبألووووو5هاة ونكة ورارريهزاه،وخكارريمو هر 
(و5  رروررن اكبو وا ر وررةرابةةنمويبخوشمو بي زا وة رونوو 

 ب كييبوررزاذخ زييب وررن اييهونبشيي اكرزبكوا رزيييبر و بزييبوضبؤييبرووو
او بيييي ا موؤيييبررامورر ييي رواب وا رزاريييبونيييووىةةو بضو يييكةيموووو

ضيبرىزن   وةو بيي زا وووورر  ررا  وةوننو  ازنكةيمو  ؤكضربا  وة
ةييي روررن اكيييبو يييو وضبي ةييييكةيموةييييبر،وي ررؤيييبرورراهزايييهووووووو
نب بي ؤييييبرايموررؤيييييكرهروةوِكاؤييييكنبةر ونيييييوويبخوشيييييو يبووو

ونبىةةةهز وا ت.
 Mathylذةهررراووى برروون بررةكسول مةسرريلى   -7

alohol: 
 بِبرو  تو يبضرَك و بؤي لموايبةاونزايهزايهو يبةرو يبضرَك ووووووو

 اوخبكرزاكييبةروررن اكييبو ييو وهر ييهاة وو بؤيي ل  بوةونهكزارييموىدر 
ؤييييييبر توو48-18نييييييكة ونبشيييييي اكرزبكوي شيييييي يبا يموثيييييي اووو

ررررراييبةزاهوضب بييي زا ونيي ر وةكييي اوي شيي يبا يموررررراييبةزاهوو
ث اوةبيَ وي كوؤبر توي ش يبا  وررؤيهوثينوررايب ونيب  ىار ووووو
ِيبرروةورألوة اريبهو ي ة وةوركشيي يبةرةوؤبر  اشيبةو بِيبرونهكزارييموووووو

كييبةروررن اكييبو ييو وييي رزوااموضييبن نووةوةييكةاونييكة وووىدرونكخهزا
ونباكزاه .

 :Naphthalenذةهراووى بوون بةنفتالني  -8
ي كيي ضوونهزك ييبوضباهكزيييك ضوموركرقييموركريييةوؤييثمواييب وةييكاةرووووو

 Mothضييييب  ةراونييييبا ررر  انهزاهونييييووررراهريييييمو ورايييييبو وو

Repellentو ييييبرةر  ونييييو وخوشييييرهريمو  ةة ييييبةاوي كيييي ضوووو)
هر يييهرونيييب و وخكارري يييبةروضبركزاييييب ورر يييبةروزييي  وو  ررزيييبام

نييويرهريموضبركزايييب وضكةةييبةروزيي  و ييذزنموضبركزايييب وث اييييكبةرووووووو
ةكةشييييموهر ييييهاةة ونكةمنيييي  وررايييي ت.وةرنييييهك وةكةشييييتكةيمووو

و6ِها يب،ونيوو ني اضوموخيكاروووووو2هر هاة ونكة ونيبي ك ضوويززريب ووو
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ةروؤييي ألوةهؤييين ابوييييكيربونيييبخ اهازمورر يييذرزاهوةوررِكاىرزاكيييبوو
ي ش يبا يموهر هاةة ونكة وضبا ةموخكارريموي ك ضووضبركزاييب وو
رر يييبةرونهزك يييبوضيييبرألوة اربضوَيييبوة وةوركشييي يبةروةوؤر يييكة وةوووو
ؤبر  اشييبوضبِييبألوةبييبيب يييموةو يي ىاروضييبا ةمو  زاهرييي اوةروووووو
 بييييي زا وةيييي رونيييينو ييييواونييييكةيموضبِييييبألوراررن اييييهوضييييبا ةمووووو

ب مو ييييبيز موةكةشييييتكةيموةكييييي ا.ونييييبو و ييييبةوابؤيييي يب واييييوو
 G6PDوضبخكزان  ييي او بزييبو  وايي ر ونييوو  ةرز ييب(وهر ييهاةة و)

نكةي ييي  وررن اكيييبو يييو وة ارشييير ي يموخهكدابؤيييكررا يموخيييكزا و
ضبث شييي  وةكةشيييتكة ونبايييب وخيييكزانموةويييي ركزارموضب  زاهريييي اةوو
ييي ركزارموضب بر  يييبا يموةيييبرراونييبو و بِييبروابؤييبابوي كيي ضووووووو

شييبةوييي رزارموةوخهدشيي  وةورألوووو بضوييذ  اهو ييبةاوةكةشييموؤبر  اووو
ة اربضوَبوة وةوركش يبةروضبِبألوايب وخيكزانموررزاذخ زيب وررن ايه،ووووو
ةو بِبروهر هاة ونكةيبابوضبركزايب ونبرابةةنموث ايهون اهو بةاو
شكزانبونبرابةةكةرايبوررؤيككةة اكبةرو بِيبروهر يهاة ونكةيبايبوووووو

ةروةوةهؤيين كون اييهو ييبةاوي شيي يبا يموررن اكييبوخييكرةوةوؤييكرنكيبووو
ةييكزارألو بضويي ا ونييووي ررؤييباهر وةوخوركىِيي راهر وضييبهر هاةة ووو
ونكة ونبي ك ضووث اكزيكبورري ة و ب وخ ويب وخكاررةرونرهزاه:

شورزنبةر وِبررونب و وِي اةر وِيوِهراةموؤيورزو وووو (1
وز  وِهِهراةمو بِني و .

يييبخواوؤييث انب و  الرييب وثيينونيي رزاهوزيي  وةيي  ةو،وووو (2
نييي رزاهوييييكيربو ب يييبووووي ن ايييهوخيييكارريموييييبةر وثييينوو
 ز ر بةمو ذزنموي ك ضوورررات.

 بِييبروث يييتكةيبابوضبرزايييب وييي ةوزيي  وث ايييكبةرون اييهوو (3
ث اكزيييكبونييب  ة وِييبر ونشييورزاهوث شيي  ونييبا ر  ان يمووو

  بي زا واهزاىمويبةرونووي ةوةوث ايه.

ي ررؤبر واب وخكزانمورراهزايهونيب و وِكاؤيكنبةر وووو (4
 خكزانموابؤ ارموةهونوويبخوشباب.

ذةهررررراووى برررروون بةمرَكررررةرى ميَرووةكرررران  -9
(Insecticides:) 

ث ا ورزاهوضب  ةزاكب وا ى  ة وث ارَ ةبوة  ةاىوةوا رزيبرونوو
(و يبرةر  ووLindane Bulan, Prolon, Toxapheneمنكيبو 

 DDTوابث اشييي و    هر ييي  وث اريييهر،وِيييهيي ز وي شييي يبا يمووو)
 رزارموضيبا ر وونهزك  بوضبركش يبةرةوؤر ك وةوننو وشتكة وةوييو

ةيبروةوضبي ةيكةيم،و برةر  وضبررؤهورايموِكري لبوابىز ةهو
ثشهونبةور وقهكابررابوررنبؤك اهونووي ررؤباهريموهر هاة و
نكة ونبقهكابر و  اهةةواكهرا  وث اكزيكبوركري ة و ب وخ وييب وو

وخكاررةرونرهزاه:
ِيها  وو30شورزنموِبررونبِوِهراةموؤورزو ونبرزاذر و (1 

و لو  ة.و250
 ابؤبابو بي ؤبرايموررؤكرهر ونوونرهزاه. (2 

 شورزنموث ايهونب  ةوةوؤ نكة . (3 

 ِكاؤكنبةر ويبخواونوويبخوشو يبونبىةةةهز وا ت. (4 

رةةرابةةنييييييبةروضبنييييييبا ر  ان يموىرزييييييهوةو بييييييي زا وو (5 
وضبررر  يبونب وشربررةرا يموةركو برري ضو.

ذةهرررراووى بررروون بةمرَكرررةرى مرَتيَ رررةرةكان  -10
(Rodenticites:) 

وبي وةورزارمو بزبوِهزني زن   :ي
:ونهزك  يبوضييب  رر وا ى ي زنوضييبي ةوخييورااموووWarfarineأ(و

   ييييييي رراهاةونيييييييبا ررر  انهزاهونيييييييووضيييييييبي ةونهرييييييييمو شييييييي .و
نهزك يبوضيبخكزا ووووWarfarineضبي ش يبا يموهر هاةة ونكة ونبو

نييبرنكةيموةك يييبا  وةوخييكزا ونييبرنكةيمو بي ا ييبا  و ييبرةر  ووو
ر وررر  ةزش و   زاهر وةوث ي زمواهر (وخكزا وراي  وضباهرا

ضبِبألوىررر بضويبركايموضباوث ش  وةبق نمو كةضكةضبا يموخكزا و
وابررن اكبو و و هر .

 :Warfarineضارةسةرى ذةهراووى بوون بة 
وشورزنبةر وِبرروةبيَ ونب  ة. -1
(وVitamin Kنيييييييبا ر  ان يموَ كييييييي  ووايييييييب و  -2

كر ورررى وابز ر بة يي رررونييوو بز ييي يموخييكزا ونبشيي اووو
ضييييبخكزا و  انييييبر وةييييكةاونكةراييييبوررررزاييييهوضييييبن ر وو

  بةهؤموىدررا.

ِكاؤييكنبةر وخييكزانموابؤيي ارموةييهونييووابؤييبوةييكةاووووو -3
 نكةراب.

ثييي اوي ررؤيييبراهريموهر يييهاةة ونكةيبايييبوث اكزييييكبو -4
وي ررؤبر واب وخكزانمونوونرهزاه.

:ونهزك  ييييبوضييييب  رر وا ى يييي ةزمووZinc phosphideب(و
رراهاةراو بزييبوابنييبا ررر  انهزاهونيييووووضب بييي زا وخييوراامو   ييي وو

ضبي ةنهريمو ش وابنوي ارموة ذ وة  ابررةر و بزيبوِيهيي ز ووو
ي شيي يبا يموهر ييهاةة ونييكة ونب وؤيي    وىزنيي ونهزك ييبوضييبرألووووو
ة اربهلبوة وةو  ىار وركخيوضوبةو  ةؤي يموةييبرو بِيبر و هرييمووووو

و اورراهزاهوث او ب كبزبكوضبؤبررة  وهر هاةة ونكةيباب.
نهزك  بووZinc phosphideررؤبر وهر هاةة ونكة ونبوي 

وضب:
شييورريبةر وِييبررونبنييبا ر  ان يموثبر بييييبي ةموووو -1

زييي  ونيييبا ر  ان يمووو1 500ثوة ؤييي و ونبخبؤيييكموو
%وزيي  ونييبا ر  ان يمو0.2ِييوِهراةمو ييبونبرزاييذر وو

و%.5-3ن ر رنوي ةموؤورزو ونبركزاذر و
ثي اوووLiquid Parfarinث ا ايموشلب وث رَي رز وو -2

 رزنموِبرر.شو

 رةةرابةةنبةر وضبخكارريمورد وةوىرزه. -3
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نييييييييييييوووMorphineنييييييييييييبا ر  ان يمو ييييييييييييكر ووو -4
   اكراهريبةر و  ىار.

و(:Food Additivesرةةر :و  رر وىز راهاةونووخوراكو 
  رر وىز راهاةونووخوراكونهزك  بوضب  رر وا ى  ةزموابنوو

ريموخوراكونوو بنبؤكموث راؤ وز  وِوركايموركرييموز  وي اره
ة  وز  ون شرهريمونب   وخوراام،وىز رراهزاه.ونب برة ا و يبةوو
ىز راهريبويبن اكبو و وخيها ونيكةيموخوراابايب.وث اكزييكبو يبةوووووو
 يي رروىز راهاةايييبوضبؤييبرورزاذرزييبامورزيي رزرهاةون اييهونييبِكزاهر وو
ركزاييييي ةوث اكايييييبا  وابثشييييكموثيييينونبؤيييي اةرويييييكيربوىاييييييهوو

 ييي ةزموايييبونيييووخيييوراكووووؤيييبد ي ةةزبةمو بيييي زا و ييي رر وا ىوو
    رراه وىز رورراهزاهوررن اكيبو يو و بيي زا ويبخوشيموا ة اي وووووو
نيييبنهكزارموىزييي ةهوضب  ؤيييكمورزييي رزرهاةونيييووخيييوراكو   ييي رراهر وووو
نييييييبا ررر  انهزاه.و يييييي رروىز راهاةرايييييي يموخييييييوراكوضييييييبا ةمووووو
    رراهري ييي اورر  ان اكيييبةروزييي  وي   ان اكيييبةروزييي  وِوركايرييي ر وووو

زيي اوىز راهريباييبونبركزاذرزييبامورزيي رزرهاةووونبؤييبرراورزاييهوضباوة و
ررن اييييهوزيييي  واييييب موة ا ازييييبوىزيييي رورراهزاييييهونييييووىدرنييييكةيموووووووو

وخبؤك باب .
ض ييييييكمو ييييي رروىز راهاةراييييي يموخيييييوراكوضيييييبىز رنكةي ارموووو
نبرررةا موركدهايبرازبوةوِهيي ز و وا ر ونبا ر  ان يمو ي رر وو

ر وا ى  ةزمونووخوراكوةركونبشموىز راهاةونهزك  بوضبؤبري ة
نبر يييب َ ان ي   وضبشيييكزانبورةةرراييي  وابنيييب  ةر وىدروررِ ةيييبوووو
ررؤكموخبضو و برةر  ونب و وىدر وةكايي  وخيبضورموضيباهكزن   وووو
ضبنييبرو ييبةروةكزاذزنييبةر ونييبرررةا ونييووركا  انيي  وضبؤييبروشيي اكاى ووو
ث رزازِ ر ونبرىةهز وخبؤلوبتونيووخيوراكوةركوث رزازِي رزرهريموووو

ن   و بزيب.وضيبا رروث اكزييك با  ووووؤبةىرةو  يكروضيبا ةمو يبضويهةووو
راي يمواوتوةو برةبونوورضون ي زموةوؤيب  بةمو ي رروا ى  ةز يبووووو
نييبا ر  انهاةرا  وضبنييبرو بِييبر ونييكةيمو يي رروىز راهاةرايي  ونييووو

وخوراكونبش اكر وهر ه.
مادةى كيميايى بؤ خؤراك زياد دةكريَت برؤ زرر مةبةسرت   

 لةوانة:
هريمونيييييب   وىزيييي راهريموَ ك   نيييييبا  ونيييييوونيييييب  ازاو -1

وخورااموخكاررر بي باب.
ث رزازِيي رزرهريموخييوراكوضييبخهاثتكة ونبنييبا ر  ان يموووو -2

 رهرو واي نبا  وةورهرو  رهدن با  .. ك .

ؤبريجوركاا اش يموىز ةه ونبر ب بوخوراا  با  ونو  و -3
اهكز را ونبىز راهريمو  رروركريةونبخشبا يموةركونو و

 ةوؤثموابررةرا  وةو  رر ورزرب.

 ر ونيييوو   ييي رراهريمو ييي رروخوراا يييبا  وةركوو  ؤييي ير -4
ونبا ر  ان يمو بي زا وضبةهشبا  .

ورزاي ا يموثشرن نموؤب  بةمو  رروىز راهاةرا  :

رزاي ا يموثشرنوونووؤب  بةمو ي رروا ى  ةز يبوىزي راهاةروووو
نبا ر  انهاةرا  ونهزك  بوضبيبي وركزايبزباموة اي  وثشيهوثينووو

 و  ررا ييييبوضبؤيييبرو ييي هرضومووونبؤييي اةواب يييبةزشوة ق رهرييييبةروو
ة ق ييييب،و بجن  ييي ايمو يييب وايييهراررونيييبخوراكوث اييي ايمو ييي رر ووووووو

وخوراامونب  هرضوم.
ة ق يبوررن اهوابو بةو  ررزب وة ا ازبوثشرن نمونبرررةا مو
نيييوورراهزايييهونيييبنهكةوخبؤيييكموىزييي راهاةوةونيييبراةرراهريمو يييبةووووو

 ارمور وِوركاير رز يب وضبؤبرو  هرضوبابورةةز ي اةروضبِبألو ي هرضوو
ابضب ب   ون رةردخ اورره وضب ب   وةوروضبؤبرو ب   وخيوراكوو
ننوةيبوضب  رروا ى  ةز با  وابثشرن نمونيووايهاةرويي ةرزاه وووو
  هرضوييييبا  ورراهزاييييهونبشيييي اكرزبامونييييبرررةا وثشييييرن ن   ونييييووو
رراهزاهونبنبرررةا موضبِيبألوة اي نيكةيمونيهكةوخبؤيكمو ي رر وووووو

موي ش يبا يموا رزيبر وا ى  زمونبا ر  انهاةوضبِبألورررابةةن
 بجنك يييبيموةكزاذزنيييبةر وخيييورااموة َييي يموة ييي ةاى ورايييي ةرووو
ضيييبي اكا و ييي رروا ى ييي زموهر يييهةو ييي رر وا ى ييي زموايييبو بِيييبر وو
ركةةرايييموىزيي يمو اورراييبةزاهوضب ييبجن  مونييبا ر  ان ي   ويييكيربو
 يييي رروهر هاةزييييبا  وىزيييي يمونييييبرررةا    وررن اييييهو بريييييوي ا ووو

هونييبو و ييبةو  رايييب و بِييبر وركةةرايييموىز ي يي  و اوونييبا رنَ انهزا
رراهزاهوا رزيبر وخهاث   وررن ايهو بِيبرونبخبؤيك باموىزي ةهووووو
ضيييبةوخبؤيييك ب ونهكزييي ر ونيييوورراةرونيييبا رنَ انهزاهوضبنيييبرو يييبةروووو
ورزيييييييي رزرهريموؤييييييييب  بةموةوييييييييي ا اكمو يييييييي رروا ى  ةز ييييييييب
نبا ر  انهاةرا  وث اكزيكبوىدرونبةةرر ورزي ر ونرهزايهوييكيربوووو
 بي زا و  ررو بِبرونبخبؤكمواب ونبا رنَ انهزاهو بةاوؤب  بةبو
ضييبركةة وةبي رةؤييك بةروِكجنيي ةرونييبو وررن اكييبو يي رر وةهؤيين كوو
 بِبرونبخبؤكموىدرونبا رنَ انهزاهوةبي يبتوخيكى وي اشيك شووو

امونيينوةهؤيين اموي ةررنهزاييهو الورزيي  وؤييورزو (واييبونب  ررزييب
نييبو وررن اكييبو ييو وىزيي  وضييبا ةمونييبا ر  ان يمونييهكةوخبؤييك باموو
ىدرونييييوو ييييبةو بنبؤييييكبوخبؤييييكموةونييييهك و يييي رروا ى  ز ييييبا  وووو
ابنييبا ررر  انهزاهورزايييبوث ايي راةرو ييبة و  ؤييكموخييو .و بِييبر ووو
ة  ةاى و ب   و  ررو بزيبوضيبي اكا وابؤي ا وةوزيبا ارمور وزي  وووووو

موة ق ييييبوابثشيييرن نموا رزييييبر و  ررايييب ونيييوو يييهدَوةو ييي هرضو
ايييييهاةرو يييييبرةر  و بِيييييبر وابضوبايييييبنكةيمو ييييي رروا ى  ةزيييييبووووووو
نبا ر  انهاةراييبو بزييبوضبضبشييمو هدَيي اوضبِييبألو بِييبر و ييب   ووووو

و  رروضبخوراا ارمورزربرا.
ضييبخكاررةروِييهيي ز و يي رروىز راهاةرايي  ونييووخييوراكونيي لووووو

وررابز :
 (:Preservativesيةكةم: مادة ثاريَزةرةكان )

نهزك  يييييييييييبوضيييييييييييب وا ر ورهروىزنييييييييييي رةرررون يييييييييييكابا  و
 Antimicrobial agentونييووخييوراكونب بنبؤييكموث راؤييكنمو)

وىز رورراهزاهوِهيي زن   :
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و(:SO2أ(ورةةايوو واي   وِوِهرو 
ضبىدرنيب وخكاررر بي ييبا  وةركوردشيي ةوةوشييبرنبةمو  ييكرةوو
  ييييييكر وةةشيييييي واييييييهاةرونييييييبا ررر  انهزاهوةروضبث شبؤيييييي ى و
شييي ر بيمو ررةؤيييكرهريموثيييبي ةونبر ب يييبا يم(ونبخبؤيييكموووووو

(ونباونوو ل يو وىز ررراهزايهونيووشيبرنبةمو  يكرونيوووووووو50-100 
ركزايييه وضبِبشييب وىزنيي رةررروضييبث ألوزباييبا يموةركو بةزانييبا  وو
ِهزني زن يييييي  وضبةهشيييييي يموشييييييبرنبتوةونبر ييييييب مواَييييييك وةووو

هاب ونباونوو ل و وىز رنرهزاهونووؤو50ررةكايهزاهونبخبؤكمو
 بضوي اةونوورزايه وضبخها ونيكةيموةوررةكايهزايهونبخبؤيك باموووو
رز رزرهاةونوو بةو  ةر وابونيووشيورزنبةرونيبا ررر  انهزاهوره وووو
ىزنيييي رةرر ون ييييككواب بزييييبوضييييبي ةوةيييي يرموةونييييبر  لوةو ييييبةوووو

وابررؤك يب و  ةز  وة ا او بضو رِ زاه.
و:CL2ب(والورز و

خكارريييبةروةونييوووو ييبةو يي ةر واييبوالييور وة ا ازييبونييوو يي ة وووووو
ث اهريييييبةرةوث اذاهريييييبةر وابضكثييييب وخييييكارر وةوشييييورز وةوووو
ث اهرييييييييبةر و  يييييييكرةوؤيييييييبةىرونيييييييبا ررر  انهزاه.وةهشيييييييموووو

(وايييييييبوِ اةرزيييييييبونهزك  يييييييبوHypochlorous يييييي زثوالكرةىو و
ضيييب وا ر و وايييي نبر ونيييب  ازةونريييكه واييي راونيييووىزنييي رةرررووووو

ِكجنيييي ةون ييييكابا  وةوي ةررنهزاييييهوالييييورز ونبنبا ر  انييييبرزارمو
رارريهزايهو برييبي روةهؤين امو بزييبوررن اكيبو يو ويييكىايبةر وووووو
يييي ةوةوِهاييييمو بي ؤيييبرا وةواوايييبوةوؤيييبرو  اشيييبةورألوة اريييبألوو
 يييبوة وةوركشييي يبةروضبنيييبرو يييبةروث اكزييييكبويييي ةونيييب  ة وثييي كوووووو
نشيييورزاهوةو واييييج نموخييي ةزا و بضوىيييذزاهوةوؤيييبررايموراكيييوروو

ونر  .
 Potassiumج(وثبر بييييييييييييبي ةموثوة ؤيييييييييي و و وو

Permanganate:)و
ةركو  رر وث اذايبررةرونيووؤيبةىرةو  يكرونيبا ررر  انهزاه،وووووو

 للييموضيي  و يي ةووو500ِيي ونييوو ييبروو1ي ن اييهوخبؤييكموِ اةراييبوضييبوو
ىز ةهن ايييييهوييييييكيربونيييييبا ر  ان يموثبر بيييييييبي ةموثوة ؤييييي و وو
نبش اكر و بضوبوررن اكبو و وةهؤن اموةبي رةؤيكموةركواوايبوةووو

ثبؤك يموخكزا وةويز تكةيبةر وه  رر وضبرىز وةويز تكةيبةر و
ض ا اييييبا يمورألوضبِيييبألو بِيييبر و هرييييموثييي اوة اثيييبركنكةي موووووو

و  يي ا وضبهر هاةة ونكةيباب.
و:Nitrates and Nitrites No3 , No2ر(وي  اتوةوي زهو

نبا ر  ان يموي  اتوةوي زيهوؤيكةر و بزيبونيووث شبؤي ى وووووو
وضبقكةةكةي يموِوشهواب:

ثب ييييييبزموثبؤييييييبي ونبِوشييييييكبابووورريي ارييييييموايييييي ضوموو -1
 ررنبخش اه.

 ي ا اهريموة  وةوي اذ وِوشكباب. -2

 ركزايبِهةنموضب واي  وةونوِب ونكةيموركد . -3

ركزايبِهة وضبِبشب و  رهدبونبش اكرزباموِشكموزي  وو -4
 Clostriiumةرؤيييييك ي يموِبشيييييب ونيييييبا ز  و و

Botulinumوابو وا ر وهر هاةة ونكةيمونكةكض نمو)
 Botulismر وي  زهورارريهزاهونبركزايه و(زبوا رزيب

ضبنييبررر وركةةرايييمو ييب وةييورروهر ييهاةة ونكةيييبوضبنييبروووو
 بةروِهييموِبةرر و بزبوضبث شبؤي ىزبوة  ة  اي يمووو
ِوشهوي  زهو  ررزباموا رازبوررةكاي اهوزبكونيهزايهوو
ضبِييبألو بييي زا و  ةزاكييب وييي ز دة نموضبِوشييك اوةركووووو

 Aminesوابنبر ب بايييييييييييييييييييييييب و  ةزاكيييييييييييييييييييييييب وو)
 Nitrosaminesوررن اييهوة ات نييمواييهاةرواييبونبر ييب ووو)

  انبر ويبخوش بوشي اهثبجنبزبا يبوضب شير اوركا وىدرووو
ضبةكزاذرررةرا  و بةرزبوابىز راهريموي زهونووِوشيهوو
ررشييينو بيييي زا و ييي ررونبر يييب ونَ ان ايييهوابا رزييييبر وووو
يبخوشييييموشيييي اهثبجنب و ييييبن اهو ييييبرونوزييييبون نييييبةموووو

ر ورةةرضوييييموةونييييبا ر  ان يموي زييييهونييييكةروؤبرييييي ةووو
ةةرةهايييييييييييي يموىدروثهؤييييييييييي  رو بِيييييييييييبرون ايييييييييييهوةوووو

 Nitrosoaminesو وا ر وةررر بوشي اهثبجنبزبا  وو)
ن اييييهوضييييب  هرضوموة ق يييييبو ييييبةاو بِييييبر وةكةشييييتكةيمووو
  ةؤ يبوش اهثبجنبز با يمونوو يهدَو اورراهزايهو بِيبروووو

ونبثبزك باموىدرونبا رنَ انهزاه.
و:(Sodium Benzoateه(ونبيزرةاةموؤورزو و 

(ونيييووJellyىز ررراهزايييهونيييووشيييبرنبةمو  يييكرةونيييووةيييب و ووووو
رزايهة وضبِبشب وةهش انبررا  و  بةزا (وثبزكمورزايبث اي راةونيوووو

%(وضبا اشييموخييوراكواييبونييبىرةهز وو0.1نييبا ر  ان يمونهزك  ييبوضييب 
  ؤييكبوةرو بِييبروخبؤييك باموىدرونييبا رنَ انهزاهوررن اكييبو ييو ووووو

وي ركزارموضباو بي ا مو برؤ ا.
و(:Sorbic acidموؤورن  و ة(وةهش

 ب وةهشبوةوخيكى وؤيورزو وةوخيكى وثوة ؤي و وةكاي زي  وووووو
 بزيييبوضبؤيييبرورزاييييه وِبشيييب وايييبركةةوةو يييبةزا وىز ررراهزايييهوووو

%ونييووشييبرنبةموةييهىونييووررزاذاهريييبةر و يي ةر ووو0.02نبركزاييذر و
%ونيييييوو يييييبةزه و   ييييي رراهاةونيييييوووو0.1ث راؤيييييكن كونبركزايييييذر وو

ةرا  وي   ال ايييهوةو بِيييبروررةؤيييكرهريموا اييي وابِبشيييب وايييبركة
نبخبؤييييك باب وىزيييي ةهونييييبا رنَ انهزاهوررن اكييييبو ييييو وييييي ركزارموو

وضباو بي ا مو برؤ ا.
دووةم: مرررادة دذة ئؤكنررريَ ةرةكان يررران مرررادة 

 (:Antioxidantرَيَطرةكانى ئؤكنان )
نهزك  ييبوضييبةو  ررايييب واييبةكاي ز  ونييوورزايييهة وضب واييي يموووو

  رروركدي با  وضبا ةموخيها ووركد وةوىرزهو بزب،و بةر وىايهاةرو
نكةي ييييييي  و  ةزاكيييييييب وىدروررةؤيييييييهوررن ايييييييهوضبث اشيييييييبةرز  وووو
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ث داي  اةبوضبِبألو  ةوزبكوررِهزاهونووث ارَ اني يمو بضو زَ زي ةووو
ا كويبا  وةوةهشبوركدي با  وابىجن ر وا رنوييبا ي   واكرةيب،ووو
نيوي ارموي ثبؤييبي وررةؤيهوررايي تونييووةبي رةؤيكمونيي اوي  ييب،وووو

ىزيييي راهريمورهرو واييييي انبررا  ونييييووركد وركزايييييهروووضبنييييبرو ييييبةر
ضبنويرهريموركد وضبمنكةييبا يمو ي ررورهرو وايي انبرا  ونهزك يبووووو

 , Propyi Gallate(وةو X-Tocopheral وEضييبَ ك  وو

BHA , BHT , EDTAوةو بييي زا وضييبرهرو واييي انبا يمو)
(وا رزيييبروييي ن وضييبهزاهونيي ر وِييبر مو هكيييموBHT, BHAةركو 

يبةرراونبو وةوررا يمور وضبي ةورري وضب ب   وني ر ووؤكةراهر
وِبر   ا.

 Emulisifyingسريَيةم: مرادة يرةييةكان )   

agenta:) 
 بييي زا و يي رر وشيي  ونبشيي اكرزباموؤهةشييكموضبخوراايي اوووو
 بزبوةركوال ي كووةواوضوي دألوةوىز رورراهزا و بي زا و  رر و

ز يوزيبامووش  وررةؤكرهاةونووخوراكوةركوىز راهريموِل ي 
ةورةةزموضبررةؤيكرهريموايبررةو ي ِهز ،وخي ةزا وايبررةرا  وةوووووو
ؤيي نكة وةو يي رروشيي زبا  ونييب  رر وةهؤيين كورارريييهزا و بِييبرووووو
نب بضوبونبا رنَ انهزا وضبة  ةمو  رروخوراا  با  وز  و  يبةرز  و
ضبؤبروابضكثب وخكارر ونبشي اكرزبكو برؤيرهريموررن اكيبو يو ووووو

وركش يبةر.ؤر كة وةوخهاثمو برلوةو
 (:Stabilzersضوارةم: مادة ضةسث كةرةكان )

ضبمنكةيييبا يمو ييب و  رايييبونهزك  ييبوضباييبة ر ورييبررنموةوةو
ي ش ؤكبةوراي ز وةوثركووةو بي زا وضبررر  انهاةروثيهكدةووةوو
ةب ة نييييبا  ،و ييييب و  رايييييبوة  رراهزانييييبةرونييييبىدر وا اشييييمووووو

اييب وا ر ووِبررزلييبزموةوزييبكوررِييه وضبِييبألو يي ة وييي ةوخييوراكوو
ةيي ك وةونييب  از ونبزباييبةرويكةؤيي ي بةم،ونبا ر  انييبوىدررايي يمو

(وةونيوونكري ي وووJelly ب و  رايبونهزك  بوضبىز راهريمونووةب و 
و(.Pastries(وةو بةزهر بيمو Pudding ةور ويرل اك ارب(و 

 Bleachingثيَ جةم: مادة رَةنط البرةرةكان ) 

Agents:) 
 رروركريةو نيبررا  ونهزك  يبووو    جنموزباب وضبىز راهريمو 

ضييب نهريموركرييييمو يي رروةون شيي اهريموةكاييي  و اوررةؤييكرهر ووووو
ضبركاؤك  او بةوة كوابركرييب وابو رري اهوضيبا ةموىزي رراهريمووو
  رروركريةو نبررا  ونهزك  بوضبركرييموا رةةوونب و و  ؤي يموو
ررو واي ي بةروضبمنكةيبو  رروا ى  ةز يبوىز رايبررا يموةركو ي ووو

ركرييييةو نيييبررا  ونهزك  يييبوضيييبوزيييبا يوو وايييي زمويييي ز دةووةو
اليييورز وةوؤييي  يووالورزييي  ويييي ز دةو،ونيييبا ر  ان يموؤييي  يووووو

ةرؤك انهاونب و وو1949الورز  وي ز دةووضب ب هزر وضبؤ ضومو

رررايييبةةنموا رزييييبر وىزييي يموضب بيييي زا و  هرضوييي اونيييبو و يييب ووووووو
 وة ايموِهةوةيبةرورةاييوووووا رزيبرروررريبابةةكةروضب هدَ او بةر

و واي   وِوِهرر.
 Coloringيةيةم: مادة رَةنرط بةخةرةكان )  

Agents:) 
 ييييي رروركرييييييةونبخشيييييبا  ونيييييووخيييييوراكوىزييييي ررراهزا ونيييييووووو
ةيييييييييييكايرهريمور يييييييييييبيموخيييييييييييوراكوةييييييييييي اكوخوراابايييييييييييبووو
ؤبرجنهكاا اشبرةهن اهوضب زب واهكز راييبةروةونيبا ر  ان يموىزي ةهوووو

َيي ةكةروىزيي راهريمونييوو بييي زا وون اييهوضييب وؤيي ويب ورةازيي اوةازل او
خييوراكونييوو بنبؤييكمو   يي رراهريموث اكزيييهون اييه.وضبنييبرو ييبةرووو
ررن اهو ب و برة يب وخكاررةروضب  رروركريةونبخشيبا  و يبن اهووو

ونوو بةر ورزاي ز  وضبنبا ر  ان ي   وثنون رزاه:
يبن اكييبو وا رزايي ونييووشيي رريبةر وزييبا ا وضبخبةشييبا  وو -1

و وخوراك.ز  وىز يبا  وةوي ةبةاة
يبن اكبو وا رزا ونووِك  يرهر وضب زب واهكز رايبةروةاةبو -2

 يبن اكبو و وش رريبةر ويوي زبة  بوراؤكبق نباب .

يبن اكيييييبو يييييو وِوركايرييييي ر وضبثليييييب وخيييييورااموةاةيييييبوو -3
 رررابةةنمونبثلب ونبىرةهوضبثلب وخو .

ضبؤبر وننكؤهزاهوةركو  اىي وث اي اي ا وايب  رر وركرييةووووو -4
ور.نبخشمونووىز راهاة

  رروركريةونبخشبا  و    ررورراهزا وضبؤبري ةروؤهةشكمو
ةوؤبرييي ةروررؤييكرهررا  ،وضبمنكةيييبورز ررايي يمو يي رروركريييةووووو
نبخشييييبو بي ا  ييييبوؤهةشييييك با  ونهزك  ييييبوضييييبركرييمو ننيييي ةووو

 Annatoونبىدر ونبا ررر  انهزاهوضيبركرييرهريموثيبي ةوايبرروووو)
اه واييكض انهاةو(واييها  األو ةييورروشيي زن بابوضبشييبوCarameةرو 

ررةؤهورراهزاه(ونبا ررر  انهزاهونووركريةواهريموش زنموةركو
(وةوىررررييبةروىز ررراهزايهوووCream Carmelركدييموايها  األو وو

نوو بي زا وةور وؤهابونووث ا ايموركرييموىرررو برةر  وا هزلبو
و ىررة (وضب    رراهريمو بي زا وخكارري اونبا ررر  انهزاه.

 ثةرتةكانى برةهاى خرؤراكى    حةوتةم: مادة ثاأل
(Nutrients Supplement:) 

ىدرنيييييب و ييييي رروث شيييييروا يمونيييييب   وخيييييوراامونيييييهزكووووووو
ضبَ ك   نييييبا  وةوايييي يزاةوةهشييييبو ب  ن  ييييبا  وةاةييييبوةك ييييبووووو
خوراا يييبا  واب بةهؤيييموةبي رةؤيييك   وضيييبىز راهري   وي يييب،ووووو
نبشيييي اكرزباموؤييييبررامونييييووخييييوراكونييييوون شيييي اهريمونييييب   و

زا ،وخوراابوؤهةشيك با  وة ي ةاى وضيبةورةووووخورااموىز رورراه
نييهك وَ كيي  وو بييي زار   وؤبرييي ةر وىدرون شيي ونييووزييبا ا وزيي  و
يبي وةورزا وضبَ ك   نبا  وضب ب   وا ة او بي زا وخوراكو ي  وو

وَ ك   نموة ا اوي  ب.
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ىدرنيييب وَ ك   نيييبا  وضيييبي ةورريييي وضيييبا ةموررةؤيييكرهريمو
هريمونيوواهكزي را ونيب   ووووخوراا اوةوضبا ةمو يبضويهة وةو   ي رراوو

خيييورااموخيييوراكوِورايرييي ر ونبؤيييبررارزاهونيييكةيموَ كييي  ووةوووو
ةك ييبوخوراا  ييبا  وضييبخوراامو هدَيي اوايي رزارموث اكزيييكبونييوووو
رزايييييييهة وضييييييبركةةرايمويبخوشييييييمونييييييبرخورااموضبنييييييبرو ييييييبةرو
َ ك   نييبا  وةو بييي زا وضبةك ييبوخوراا ييبا  وىزيي ررراهزا ونييووووو

وB- Complexنووش وةوَ ك  وووDخوراكونوومنكةيبوَ ك  وو
ةو  ؤ وةوا ضي و ونوونبر ب بورايبةزاليبا  وةوزيورةونيووخيكىوةووووو

نيييوو ييي ِهز و ةورزاريييبوضيييبركديموي اشيييهوض انييي  (وةوووووووAَ كييي  وو
منكيب وةهشبو بي ا  با  وابىز رورراهزاهونيووخيوراكونهزك  يبوووو

وضب زيووةو  ي زكيووةوؤ يكو.
كان هةيررتةم: مررادة بررؤن و بررةرام بةخةررة    

(Flavoring Agents:) 
 ييي ررونيييو وةونيييبرا ونبخشيييبا  ونيييووخيييوراكونيييوو بنبؤيييكموووووو
ثبزيي ااهر وزيي  ورررخيييكنموةيي   ارمورزيي رزرهاةوىزيي رورراييهزا ،ووو
ىدرنييييب و ييييبةو  رايييييبواييييبىز رورراييييهزا ونييييووث ايييي ايموةيييي   ارمووو
ة  اهاةرزبونووخوراكوابييمونبشي ارمور وضيب  ررونيو وةونيبرا وووووو

 اوي بوضبخبؤكمونبا ر  انهاةون اجييبوونبخشبا  و   وة   ارموة ا
ضييبوايي راهر وضبؤييبرونييب  ازاهريموةيي  موؤهةشييكموابضبخوراايي او
 بزبوضبنبرو بةروي ةوررنهزا ونب  ررو  ي رررا  ونوونو وةونبرا وةو

(روMSGضبمنكةيبا يمو ب وةيوررو  راييبوِلكةي   نموؤيورزو و وووو
ىز ررراهزايييهونييييووىدرنييييب وخكاررر بي ييييبا يموةرةكوِوشييييهوةوو

ةىر وايييكوةو ةب  ةيييبوةون   يييبةو.. كييي  وايييكوة(وةوشيييورن ووووؤيييب
 MSGو وا ر وؤيكةرنكةيبةر ورر وةويي ةوةوؤبر  اشيبةورألوووو)

ة اريييبألو بوةنيييبو بِيييبرونيييبنهزارموىدرونيييبا رنَ انهزاهو ييي رروةييي  وو
نبخشيييييييييبا  و   ييييييييي رررراهزا وضبؤبريييييييييي ةروؤهةشيييييييييكموةوووو
يييبوررؤييكرهررا  وةونييبىدر وضبركةةراييبةرو   يي رررراهزا وضبمنكةو

ؤييييبررا  با يمو يييي رروةيييي  ونبخشييييبا  ونهزك  ييييبوضبنييييب  راتوووووو
ابِهيي باموىدر و بزبوضبخوراا اوةرو ي رر وةي  ونبخشيمور وووو
 بزييييييبواييييييبي ةررنهزاهونبثكخكييييييب ونييييييو وةونييييييبرا ونييييييبخشوووووو

 Flavoring Extractsونهزك  بوضبِ اةرزيبكوييبي ونبشي ارموووو)
ركةةراييييموة ا ازييييبونييييو وةوييييي اذزارمون شييييمو بزييييبوررةكزاكييييبةرووووو

بخبؤك بامورز رزرهاةوضباَك و بؤ لمو  رر وركرييةونبخشيمووون
نووىز رورراهزاهوي ة وركةةرابابو بضو رِهزاهوابض اموررر  انهاةرو

و(.Vanilla Extractةركوثكخكب وَ ي  و 
و(:Poisonous Metalsؤ ا ب :وا يزاوهر هاةزبا  و 

 بي زا وا يزاوةركو  ؤ و بريبي روا يزازيباموث اكزييكبونيووووو
ضبخورااييي اونبخبؤيييك باموايييب ونيييبو ونيييبهر هورارريهزايييهووو يييهدَ

ضبا ةمونبا ر  ان يمونبخبؤكنموىدروضبنبرو يبةروخيوراكوضيبا ةموووو

نبراييييبةةنمونب بييييي زا وايييي يزاوثيييي بوررن اييييهوةوررن اكييييبو ييييو وو
هر ييييهاة ونييييكة وضييييبا ةموخييييكارريموخورااييييبوثيييي بونكةراييييب،وو
  وررِكجن اييهوهر ييهاةة ونييكة وركةةنيي اتوضييبا ةمو   يي رراهر وزيي

 يييبضويهةنموخوراايييبوةهشيييبا يموةركو ييي ة وةب  ةيييبوةوردشييي ة و
ةب  ةبوةوؤهابةو  ة وض ىووضبابضكثب و يموز  وةكةة ي زموزي  ووو

(وزييييي  و يييييبيك ىويمووCadmiumقكرقيييييكمشموزييييي  واييييي ر  و و و
 Antimonyوضبنييبرو ييبةرونييووركزايييهة وضييبركةةرايموهر ييهاةة وووووو)

نييييييييكة وضبي اشييييييييكو يبا  وث اكزيييييييييكبوابضكثييييييييب وة زتييييييييبتوووو
وبا رنَ انهزاه.ن

 جؤرةكانى كانزا ذةهراوييةكان:
و(:Leadأ(وهر هاةة ونكة ونبقكركقكش و 

ركةةررراتونب و وث يتكةيمو بةوضكةضبا يب وابقكركقكمشمو
ة ا ازييبو ييبرةر  وضبركزايييب و  ييكرةوؤييبةىر ويبشييوراةر،و يي ةر ووووو
رررابةةنموي ش يبا يموهر هاةة ونكة ونهزك  بوضبي كوؤبر تو

ك  ييييبوضييييب  ىار وِييييبرروضبِييييبألوركشيييي يبةروةرووووي شيييي يبا يمونهز
ىدرةيييهز وا رزييييبرروةهؤييين ابا يموقكركقكشييي وضبؤيييبرو  اشييي وةووو
او بييي ا مورر يي رةو ييبرةر  وضبي ةيييكيموةيييبروةوِكرييي لبونييوووو
ي ررؤييبراهر وث اكزيييكبوابؤييموةييكةاونييكةونيكزازرزاكييبةرونييووووووو
يبخوشيو يبوةوقكركقيكمشموييي ةوِيبرر ويب  الي رزاهونبشييكنبةر ووووو

ِ اةر وركةة وضيبِوِهراةمو بِن يي و وزي  وِيوِهراةموووووِبررونيبو
ؤييييورزو وةوث شيييي  وي ررؤييييبراهريموهر ييييهاةة ونكةيباييييبونييييووو
خوث راؤ وث اكزيكبوؤبةىروةو  يكروني اونشيورزاكبةرو يبرةر  ووووو
نبا رييييييييييييييب  ان يمو ييييييييييييي  وابضكثيييييييييييييبض ارموقكركقيييييييييييييكمشمووو

وضبي اشكو يبا من ي ا.
و(:Cupperب(وهر هاةة ونكة ونبو بو 

ضب بجن  مواكويموخكارر وضبي ةوابضكثب و ي  اوركةةررراتو
(وؤيييييبر ة اوضيييييبرةا وخيييييكارريمو8-6ي شييييي يبا يموضيييييب  ةر و 

رررررابةزاه،وي شي يبا يموضبركشي يبةروةوؤر يك وةوضبي ةييكيمووووو
ةيبرواوررننبةرونووي ررؤبراهر وث اكزيكبوابؤموةكةاونيكةوو
ةونبىةةةهز وا تونيبزبيهزاكبويبخوشو يبوضبِبألوشكنبةر وِبرر

ي ررؤييبر وهر ييهاةة ونكةيباييبونييووخوث راؤيي وث اكزيييكبو يي  ووو
وابضكثبض ارمو يموضبي اشكو يبا من ي اونبا رويب  انو.

و(:Zincج(وهر هاةة ونكة ونبخكى وةكةة  و 
ثيييييي بونييييييكة وركةةوررراتوضبركزايييييييب ونييييييبا ر  ان يمو ييييييبةووو
ابضكثب يب وابوخكى وةكةة ي ورريي اكبوث ارَ ةيبا ي   وضيبا ةمووووو

يييبة وييي نموييي ةرةر وابضكثبضييبوة  ةاىرايي  وةوقكةةييكةروووو اونكة
ا يزازيييبا  و ييي ةر ورررايييبةةنموةكةشيييتكة وثييي اوا ةيييذ  اهزا وو
ضييييبخكارريموخكزا باييييبوررررراييييبةزاهوِييييهيي ز وي شيييي يبا يمووو
نهزك  ييييييبوضبركشيييييي يبةروةوؤر ييييييكة وةوضبي ةيييييييكةيموةيييييييبرووو
ي ررؤييييبراهر ونبِكاؤييييكنبةر وابؤييييموهر ييييهاةة ونييييكةونييييووووو
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ةةةهز وا توررن اهوضبِبألوشكنبةر وِبرروضبنبرويبخوشو يبونبى
 يييبةروث اكزييييكبو يييبةوايييبهوةوثب ييييبونبا رييييب  انهزاهوابيييي نموووو
ي ةثوشييبابز  ويييب  ةرو ييبرةر  وث اكزيييكبواهزاريي را وركانَ انييهزا وو
ضبي اشييكو يبا  وىاي يي ر وةو  ِ رارزيي  وثيينونيي رزاهوضبؤييبرو ييب ووو

وةهؤن ا ب.
و(:Cadmiumر(وهر هاةة ونكة ونبا ر  ك و 

ايييي ر  و ونييييبا ررر  انهزاهونييييووركةةابشييييرهريمو بجنييييبألوةو
ابضكثب وي اشيهوض اني  وةركوابةيي وةوييبيي ألوةو..وررةكزاكيبةروووووو
نب و وخوراابوةهش با يموةركوؤهابةونبر ب يبا يموةب  ةيبوةووو
 زرر بي  با  وضوضبا ةموض ان  وز  ونبةنو  اشيكنموخيوراكوزي  وووو

نييكة ونييب و وخييكارريمووخييكارريموخييوراكونب وزييبةروهر ييهاةة و
 بةوخوراا يب وابوا ر  ك    وة ا ازبوا ة ارمواب وررخ زيبي اهوو
ةكةييي  وهر ييهاةة ونكةيباييبوة يي ةاىرونييبة  ةاى ونييهك وهر ييه وو
خكارةوةو  ايز ونيبرِه وابؤيبابوي شي يبا يموهر يهاةة ونيكة ووووووو
نييييبا ر  و وررررراييييبةزاهوضبؤييييبروشيييي اكاى وِ اييييذنكةيموؤيييي رروو

مواب ي اونيبو و ي ىار وِيبررةوركزوخلويبوةووووووضبا ةموهر هاةة ونيكةيو
ؤر ييكةيموضبِييبألوررن اييهوضييبا ةموهر ييهاةة ونييكةيموىدرراو ييب وو

(وررق قيييبوضيييبخكارريموخيييوراكوايييبا ر  و مو5ي شييي ي يبوثييي او 
ة ا ازيييبورررررايييبةزاهوي ررؤيييبرونبشيييكنبةر وِيييبرروررن ايييهونيييوو
خوث راؤييييي وث اكزييييييكبوِوشيييييهوةوخيييييوراامور وراؤيييييكبةخووووو

ركر ييب ونييب هِهويييكيربوررِكجن اييهوهر ييهاةة ووورايييبيهزا وضبؤييبر
نييكة وركةةنيي اتوضييبا ةمونبراييبةةنمونبركر ييب ونب هِهراييبو بِييبرووو
ضبث ارَ ةبابزيي اوايي ر  و و ييبن اهوضبنييبرو ييبةروث اكزيييكبوِوشييهوووو
راننهزاهوضبي ةوق  وز  وي زلويي او بةؤي وراننهزايهوضبؤيبروركر يب وووووو

نييييب هِهونييييب هِهوزيييي  وهةةر وؤيييي ررابررةرو ييييبرةر  و بييييي زا و
ا ر  و ورريي اكبوث ارَ ةبزيبةروضبنيبرو يبةروث اكزييكبو  ِي رارنوووووووو

وضبنبا ريب  ان ي ي   .
و(:Antimonyه(وهر هاةة ونكة ونب بيك ىكيمو 

نييييبا ررر  انهزاهونييييووركةةثوشييييرهريمو بجنييييبضوموايييييكو وةووووو
ابضكثييب وي اشييهوض انيي  ،وررةكزاكييبةرونييب و وخورااييبوةهشييبا  وووو

 ونب ييييبيك ىكيموضبؤيييبروشيييي اكاى وويشييي يبا يموهر ييييهاةة ونيييكةوو
(وررق قييييبونييييووا ةييييذ  اهزا وو10ركشيييي يبةروررررراييييبةزاهوثيييي او و

ضبخكارريموخورااموث بونيكةونب يبيك ىكيموي ررؤيبرورراهزايهووووو
ونبشكنبةر وِبرر وابؤموةكةشتكة.
وخها ونكيموا ى  زموخوراابا  :

خهاثتييييكيموا ى يييي زمونييييووخييييوراكورةةوررراتونييييبركةةرايموووو
ا ى ييي زموضبزيييبا ا وضب  ةزاكيييبا  وايييب  رروووو بيييي زا وِورايرييي ر و

خوراا باب وض اموث ارَ ةكةرونوومنكةييبوزيبايهةنمو واييج نموووو

 بةاوضبِبألو بيي زا و ي رروييبةرز با يمويي ةو ي رروخوراا يبا  ووووووو
ي ةوررنهزاهونب واي  ،وضباهرار و واي  وِوراير ر وضبخكارر و

ةركو بةوونبر ب ورزاهونوي ا وضب  رروخوراا با  وررةؤهوررن اه
 Oxidativeنوييييييب وضيييييبن ر ورررايييييبةةنمونويرهرييييييي او ووو

Rancidityوررةؤيييهوررن ايييهوضبِوشييييكمو يييبضوي اةوةواييييبررةوووو)
ِوشهو  ؤموةو هزش وةو ي رروخوراا  يبا يمور وايبو بيي زا ووووو
ضب  رروركدي با يموةركوىرزيهوةوييبةر وة ا ازيب.ومنكةييبوضبؤيبروووووو

اييييبووضبخوراوCخييييها ونييييكةيموا ى يييي زموةةيرهريييييموَ كيييي  وووووو
ة  ةاىرا ي او ب وَ ك   نبوي   ان ايهوضيبا ةمونبرريي رنكةييبةر وووو
نب وايج نمو بةا،وضيبا ةموررةؤيكرهريموىروةيبةوةةرراهرييمووووو
ؤبةىرةو  يكروررن اكيبو يو واب رهرييبةر ونيب   وخيورااموضيبةوووووووو
ا ةبراورر واي هونوو  ةزاكبا يمور وابوننوؤيكةر ونبة زتيبةمووو

ركٍِةةررراتوضييبا ةمونبؤييكنمووضبثلييبوِبر ييبونبرىرا ييي او ييبرةر  وووو
شييبرنبةمو  ييكرراوثيي اشويييب  يمو ييبةا وةييكاةر وييي ة ونييوو ييب ووووو
ةيييورروخييييها ونكةييييبو  ةزاكييييب ورهرو وايييي  ونييييبا ررر  انهزاهوووو

(و يييييب ووAntioxidantsي ةررنهزايييييهونيييييبرهرو وايييييي انبررا  و وو
  ةزاك ييبونييوو ي رروخوراا ييبوييبةرزبا  ونييوورزاييهة وضب واييي يمووووو

زيييييييباموررزايييييييذةهوىزييييييي روررايييييييهزا .وووث ارَ ةيييييييبا يمونيييييييوو  ةرو
ة زتبمتبي زبةمو  رروىز راهاةرا  ونهزك  بوضبخ اهاوزيبايهةنموو
ضبِبألو وايجوويكيربو ب و  رايبوزباب وة روضبِيبألو واييجوووو
زبكوررِهزايهوضيبة  ةموث ارَ ةيب و ي رروخوراا  يبا  وةوررن اكيبووووووو
 و وث رزازِ ر واهريمونب  وخوراا  يبا يموخيوراكورزايي  ور وووو

زهكرةورراهزاهونوورزايهة وضب واي يموا ى  زمو بةزشورايي يمووثب
  رروخوراا  با يبوضبقكةةكة وا يزاز كونبة ضورهريبةر وضب بةاو
ث ش  وثهكاهريبةر وقكةةكةرابونيبِ ىزارموي يي  اموةركوِي ى وووو
رةايوو واي   وا رنو وز  وِي ى ويي ز دةووةوؤبرراثوشي نموووو

ةرا يمو يب ورزاي زيبونهزك  يبووووقكةةكةرابوضب  رروخوراابو يبضي او
ضبق ةر و  ركرراةوةو يكبقموؤكرايمونههاةوةييبوضيبخوراامور ووو
ابرزاذرزيييباموايييب وضيييب  رروييييبةرز با يموة ا ازيييبو بضوييي رِ زاهووو
ضيييييبقكةةكةراوةوِييييي ى ويييييي ز دة نموة اييييي راهزاهونيييييوورزاييييييهة وو

وضبركةةرايمواهرار و واي  .
و
و

وؤبري ةر:
مح ححتالد ححتالغ ى  ححت اللالالغ ححتور  الال–صحح االغذية ححااللالفحح    الال

ال–هالال1410قسمالغ س  حاالوغدغ ةالغ فن دقالغجل مىحاالغسسرنرحة االالال
ال160-145صال–مالال1989
و
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لةطةةةةتيَثةيِةةةةى رؤذطاَى، طةةةةىَزَرةةةؤ ىيَجياكةةة ةةةَ ةة ةة ةةةة َََََ
لةطةشةسةةةةطاطا  َزَثةطاىذسةةةواَشيىذطةةةةشَذي ةةةؤَرةشةةةةي اَََََ
ثةابةةةثاَوةةةذَرةةؤ ىيَََرةئةةةسة َوةى سةةوةَلةةةَرةىيذجةيك ةةؤطا اةَََََ
رةسةرةسةةةةةواَى ذذرةىذرؤطةةةةةةذيَذَنةىيسةةةةةةى  شطاََثةط ةةةةة يَذََ

  طةةةةَرةةةرَ ةس  شطةةةةذييَ ةىا ةةةةىاةة َََقةا  طةةةة ةطاَ اةةةةطاَى َ،
 لةسةىَثؤ طة ة ةطاَس ،ظ.َ

 ةهةةةطاَوةةةةس  ،َلةيؤ ط ةيةةؤيََلةةةةَثةط ةة يَذَةكةةةةىَلةةةَرؤ ىي ةةةةطاَََََ
شيىذطةةةةةةاَزَ رسة ،اةةةةةةةثاَزَوةةةةةةةرؤىيَزَسةةسةةةةةةاَزَ..ئوةةةةةةاَذيََ
 ةىا ةةةىاةة َئةاةةةَلةسةةةىَثةطاىذسةةواَ ةسةةوةا َذَشيىذطةةاَََََ

 ةةةةةَلةةةةةَى ذذيَسةةةة ،ظ.ََئةةةةةىذيئةَطرى  ط ةىاةةةةةة ةطاَطةيةةةةؤَ رسةل،
 ةةةةلوؤىيَذَسةةةوةا اَ اةةةة َزَ ةىا ةىاةةةةة اَرةىنةةةةذ َئةاةةةةََََ
لةسةةةىَطةةرى اةاَئةل،وةةؤ ةذثاَ رسة ،اةةةثاََذََ اةةةطاَشيىذطةةاََ
ثة ة ة َزَوةسةطةشَئر ةىيَشىذسو  شطاَنةةطاا َ ةيكةة َلةةََََ
ثةطاىذسواَشيىذذطاَس ،ظة ةطا .َثةطاىذسةواَشيىذطةاَسةطةةيََََ

طةيتَ يَسة ،ظَزَرةةل، ؤَذ ثةةََََطةرؤذطاَثةط ة يَذَس النطة يَطةطةاةةَََ
رةشةةةةيؤياة اَوةشةةة   ََذَلر ا ةةطةةةةَر ر ةاوةةةةذيَرةةةرَوةةةةذييَََََ
روؤ طةتَى ذذرةى ذيَطرى  ط ةىا َذَثةط  ي ة َربةوةذيَذَز ل،بةتَ

 رةسةىاةطا .َ

 ثيَناسةى تةندروستى دةرونى :  
َ

ر اوةةةةةةةَلةةةةةَثةطاىذسةةةةوبؤذ َذَئةذسةةةةةط اََطةيةةةةؤ  َئةةةةةسؤذَََََ
 رسة ،اةةثاَز ةسةوةااَزََََذيَشيىذطةاََزس ،ظَلةةىَذ اةطة ةطاََ

ىذحةاَذَزسةرزش ىي.َذيَئةةىذيئةَرةشةةي اَط ط ةةَذيوَئةةسؤذَََََََ
رةشةةةة ةطاَثةةة يَثةطاىذسةةةوةالة َذَ ةىشي ةثةةةةَسةةةةىَنةةةرطةواَََ

سةسةل،ةةةة  شطاَسةةة ،ظَلةطةةةةتيَشيذىذرةةةةىَذَر  اةةةةىش  َلةةةةَ اةةةةطاَََََ
َى ،  طةاا .

 ثيَوةرى رِوونكردنةوةى  تةندروستى دةرونى  

َ
شيىذطاَجةي ةذ طةيَطةخرشاَشيىذطةاَطةةةةَزَََثةطاىذسواَ

رةةةةةل، ؤَئةةةةةىشذذ ةةة َلةسةةةةةىَئةةةةةسة َجةيةةةةؤيى َرةنةةةةةطاََََ
وةسةةةةوةي اَ ةةةةةةذ ز.َسةةةةةىيثةيَجةيؤيىي ةةةةةَوةسة ياةةةةةََرةةةةةََ
ثةطاىذسةةةةةوةةة اَشيىذطةةةةةاَز،ىرةةةةةةشََذَ رثةاةة ةشةةةةةاََ
وةسة ياةَرةَطةخرشةةةة اَشيىذطةاَثؤطةا.َشىذسةتَرةؤذطاََََََ

وةةةةةةةة ةساَ ةيكةةةةةةةةَلةةةةةةةةَثةطاىذسةةةةةةةواَشيىذذطةةةةةةةةا َشيىَََ
َ ةىلةي   شطةي اَرةارلر اََذَ اة ةاةة.

َثؤطاذثة ََََََََطة ةى  ََََََوةسةا َََََز،ىرةش
 

 ثيَوةرى تةندروستى دةروونى
َ

نةةةةةطاَخةةةةةل،ةي اَطةةةة طيَشيىرةةةةةىييَجةيةةةةؤيىيَى ذذط  شطةةةةةذييََََ
َثةطاىذسواَشيىذطاََ ةَجةيؤاووةَوةطةش ىيَرنيَ:
ةَ اةطةةا َخةؤي َََ*َئةسؤذَ ةسةيكَلةنةطاَ ةثةي اَ ةةذ زَل

شيرةةةيوةةذيَلةسةةىَنةةطاَشةؤايةةي اَجةيةؤيىيَثةطاىذسةواَََََََ
َشيىذطا.

*َس ،ظة ة َرةجةياَشؤايةةَ ةةذ زي ةطةةة َلةسةةىَجةيةؤيىيََََ
ثةطاىذسةةةةواَشيىذطةةةةاَزَسةسةل،ةةةةةَذَنةىيسةةةةةىيَ ةةةةةةذ زََََ

 جةيؤاووةَررَحةل،ةثة ةطةة .
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*َثةةةة ؤَحةل،ةثة ةةةةَلةسةةةةىَجةيةةةؤيىيَثةطاىذسةةةواَشيىذطةةةاَ
 ث رةيتَزَشيرةيوةةةةَئةةةريَرةيوؤ طةةةةا َزاةةةةث َرةةةرََََثؤطةةةاَذَثةةةَة

 طةخرشة ةَذَقؤىساَنةىيسةى  شطاَ.

ثةطاىذسواَشيىذطةاَذَخرشة ؤزيى طاَر اوةةةةَلةةََى زيَرةؤذ ََََََ
َلةمَ اةطةطةيَ اة ََ:َ

*َخةيي  َ)َجةاؤيطااةةة ة َزَجةل،ِكةتَلةةَطةيةؤ  َوةطةا سةطاََََََ
 خةيي طا َزَ...َئوا(ََ

  ةةة ة َزَخؤلةةةةةةةةةَذَ*َ ؤيسة ،اةةةةةةةةثاَ)َئةةةةةةةةذى  يَزَنةةةةةةةة
َئةؤ اةثة ة َزَ...َئوا.(

*َ ةى  ش َ)َطةى   َرةشذ  َ ةىش َزَرةىشيذ مَرةؤذ َلةسةةىَََ
 ةةةةىَزَشيسةةةو ةذثةاَش ئةةةةرَرةةةةَطةةةؤاي ي َجةيا ذاوةةةوةةةََََََ

 سةىي ةةة ة َزَ...َ(َ

*َثةطاىذسواَ ةسوةا َ)َطةةرؤذطاَ ةيكةة َثةطاىذسةواََََ
جةةىيَرةؤيَََزَشيسو ةاكنتَرةَخيسةث ؤز ىاةة ة َزَئةةرؤذطاََ

  نةىيسةىي ة َزَ...َ(

*َسةةةةةةؤيزش ىيَ)َثةطاىذسةةةةةةوبؤذ َلةةةةةةةى ذذيَسةةةةةةؤيزش ىيَزََ
ئةسةةو  ش َرةةةَخؤيشةة َزَئةسةةو  ش َرةةةَرةةؤذطاَ ةةؤيط ذيتيََََ

َرةسةىَئةستَذَسؤيزي ةطا َزَ...َ(
*َرةاةخَرةَخةؤيش  َ)َطؤذسةنتَزَجكةؤذش  َزَطةة َخةؤ ىش َزََََََ

َجة ؤخةذايةازَ...َ(
رةذيى  َى ذيح َزَش رؤطةىاتَزَ*َوةا َذَ اةطاَى ذيح َ)َر ذ

ئةةةرؤذطاَجةاؤيطةةا َرةةةَ ؤيسةل، ةةةيَخةةةذي َرةة ذَرةةةذيى َذَََََ
 وةالةطا ىيذيَزَ...َ(

 تايبةمتةنييةكانى كةسيَكى دةرون تةندروست :
 
ى ايةةةيَلةةةةخريَشيط ايةةةتَزَى زاةةةةةََلةةةةَخةةةؤشيَخةةةريَزَثؤ طةةةةااَََ

َر  اةىش طاَئةاةَزَئةستَرةَلةيِ س  ذًاواَشي ةر.
طةةتيَ اةطةا َى  سةو راةطةَسةسةل،ةةَر ةةرَزََََََشيثؤ طةايتَلة -1

َلةطةذَخةاةتيَذَر يَرةثةل،ا َطة ي.َ
شيثؤ طةايتَجةاؤيطايَ رسة ،اةثاَرةشَذَسةى ةذثؤذَ -2

َشىذستَر ةر.
شيثؤ طةيةةةةتَ ةىر ةةةةةرَرةةةةرَ ةةةةرط ،ل،  شطاَئةسةةةةتَذََََ -3

َسرزي ةطاَذَ ةي    شطةة .
َئةستَرةى ز َرؤذ َذَشل،ةةةااَذَطةشبةةاَشي ةر. -4
تَخةريََر ؤ ةيةةيةتَلةطةةتيَجةيةؤيىَذَرةةئةَذََََََشيثؤ طةيَة -5

َررنؤطةَرن،ذي ةطاَطةذَ رسةل ة.

شيثؤ طةيةةةةتَخةةةةريََر ؤ ةيةةيةةةةتَلةطةةةةةتيَئةل،ؤايوةةةةوةََََ -6
 ةة ةة ةطاَ اة َرةةَشةةيؤ زاي اَجرزيثةنةطةةَذََسةؤشَََََ

َذيىط ث َلةوةزسؤطة ةطا.
ثةةةةمَذَنةةةةي َلةةةةَخرشةةةةةة ةطاَ اةةةة َذيىشيط ايةةةتَذَََََ -7

 اشَخرشب ةر.شيثؤ طةيتَشل،اَ ةسةطاَث 

شيثؤ طةيتَلةةَ ةىي ةطةةا َسةةى ةذثؤَرةيةتَذَرةىئةةساََََََ -8
 ئةرةيت.

ضؤن دةتوانني يارمةتى خؤمان بدةين بؤؤ ةؤةوةى بايؤ ين    
 تةندروستى دةرونيمان هةبيَت ؟ 

 
 َشاةىا  شطاَ ةثاَثةابةرَررَوة ةسا طاَوةذشوةطةي

َخرشةبةخك .
 َ.َرةاةش  شطةذييَاةشيذيىاةةَخرشة ةطاََ اةطت
 ََََََطةةؤاي  ث َذطةكةةةطا طاَىاييرةةرَ ةسةةةطاَشا ةةةَوةطةةةى

  ةةذ زاشَرةتَلةطةتيَررنؤطة ةطةة .

 .ط ط ةا  َرةَجةاؤيطااةة ة َذَش طةر    َلةَشيذىذرةى 

 ََََذ زئةيةةةةة َلةةةةَرةةةة ةىئةيةةطاَ  ةةةةىيزَ  ةةةؤتَذَسةةةةشي
 رةيهرش ةىي ة .

 .َوة ةسا طاَذيىزشَرةَشةيؤياة اَطؤ ةذ
 َََوتَرةةةَشل،وةةةط اَذََش ذ يَاةىسةةةثاَر ةةةَوةطةةةىَئةسةة

َرةيي ىيَ  ش.
 . ط ط اَرايَرةَ اةطاَىذحة َاةخؤشَشاةة 

 ثةرةثيَدان بة تةندروستى دةرونى ضيية؟  
 

جةىيجةيةةا  َرةةةَثةطاىذسةةواَشيىذطةةاَر اوةةةةةَلةةةَئةةةىَ  ش ىايةةكََََ
وةسواَرةش  شطاَثةطاىذسواَشيىذطاَثةوَزَخةيي  َزَ رسةل، ةَ

ةاةةةذيَئةةةثؤيَ ةةةَئةةةسؤذَرةىيذجةيكةةبةىايت.َوةةةمَرةرةثةةةَلةةةذَرةة 
 ةسةةةةيكَجةيؤاوةةةواَرةةةةَز طةةةةةىيَذَجةيا ذاوةةةواََثةطاىذسةةةواَََََ
شيىذطةةةةاَئةاةةةةةَطةةةةةوَثةةةةةطهةَوةذ طةةةةةيَط ةوةةةةةىيَطةخرشةةةةة ََََََ

َشيىذطةني.َ
رةشةيؤياة اَطكواَجةىيجةيةا  َرةةَثةطاىذسةواَشيىذطةاَرةاةةخََََََ

َرةمَسايَخةل،ةيَخؤ ىيذيَشيش رَ:
 َزَنةةرطةيواَر   شطةةةذيَذَئةسةةو  شطاَثةةةوَزَخةيةةي َََ .1

َ رسةل، ة.َ
وةةةذَةة وةى طةةةيَ ةىا ةةةىاةة َئةاةةةَلةسةةةىَنةةرطةيواَََ .2

ر   شطةةةةةةذيَذَئةسةةةةةو  شكة َذيوَثةةةةةةوَاةةةةةة َذيوَََ
َ رسةتيَ.
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 هةستكردن

تةندروستى جةستةيى و هةستكردن بة 
 ؤشطوزةرانىخ

 بريكردنةوة

 ةىا ةىيَوةةمَسةسةةلةاةَلةسةةىَثةطاىذسةواَطكةواََََََ .3
َس ،ظَذَئةسو  ش َرةَخرش ؤزيى طا.ََ

شيثةؤ طنيَلةةةى اياَطةكةةطا طاَخكةةوةاةوَوةةذَسةةايَخةل،ةةيَسةةةىيذيَََََ
يَ ةَوةسة يَشيش رَرةةَئةةرؤذطاَجةاؤيطااةةة اَرةةئةييَََََى ذطب ةاةةذ

لةةةَطةيةةؤ  َر   شطةةةذيَزَئةسةةو  ش َزَثةطاىذسةةواَ ةسةةوةااَذَََََََ
خرشةةة ؤزيى طا.َئةىاةةةةوَلةةةةمَ اةطةطةةةةَ ةىا ةةةةىااَخةةةريَئةاةةةةَََ

َلةسةىَوةذا َ.
 

 :سودةكانى ثةرةثيَدانى تةندروستى دةرونى 
 .َرةش   شطاَثةطاىذسواَ ةسوةااَذَخرش ؤزيى طا
 ََش رةة  شطةةةةاَثؤ طةةةةةَرةةةةرَخرطؤ ةطةةةةا َلةطةةةةةتيَثةط ةةةة ي

َشيىذطةة ةطاَ اةطاَى ،  طة.
 ََََََى اي ةةة ث َاةةةة َ ةس  شطةةةةذييَسةث سةةةاَثؤشةةةبؤذ َرةةةة

 ةيكةةةةةة ةطاَثةطاىذسةةةةةواَشيىذطةةةةةاَذيوَخةةةةةةسر اَذََََ
َشل،ةى  ذ اي.َ

 َََاةىسةثاَش  َررَنةوَرؤطةذيَلةَ ةكةة ةطاَثةطاىذسةوا
َشيىذطا.

 ابةةةةةةةةةرَرةةةةةةةةةََش رةة  شطةةةةةةةةاَخيسةث ؤز ىاةةةةةةةةةة ةطاَثَة
َثةطاىذسواَشيىذطاَرةشةيؤياة اَرةش .

 َََشةةةىمَطةةة  ش َلةثؤشةةبؤذ َرةةةَ ةيكةةة ةطاَثةطاىذسةةوا
َشيىذذطاَذَطةى   َرةشذ يَنةىيسةىش .

 َََرةةةئةيي  شطاَثؤ طة ةةةطاَ رسةل، ةةةَرةةرَجكةةو  يَ  شطةةا
َرؤ ىيَ رسة ،اةثةة ة َذَوةسواَرةشا ىا  ش .َ

 َََرةىز  شطةةةةةةةذييَوةسةةةةةةواَى ،شةةةةةةةب ااَثةطاىذسةةةةةةوا
َشيىذذطاَثة ة ةسَزَىاي خ  ذزَ رسةل، ة.َئوا......

خؤايةةىيَخرشةذاوتََ)َىاي خ  ذيَئةىثنطاََررَجةيؤاوواََذَ
لةةةةَذاناةثةةةةَاةةةة   ثؤي ةطا1888َََسةةةةةاَسةةة ،ظَ(َلةةةةَسةةةةل،اَََ

يذي2004َََشة ةطرَش سةزى ذيَزََلةَ رثةااَسةةل،اََََ-وةسةىا ةَ
ةيَسةة ةيالةطةة.َئةثرثةةَ ؤىشسةةوة َذََرة ةةةيَسةةةىي اَلةةةجةىاييَط

رةىطةسةةةَذَنةةة  ةةة ةطاَوةةةمَى اي خةة  ذيَز،ىرةةةيَجةىاييطة ةةةطاَََ
عةي  قاَط ثرثةذي.َلةجةيةةذ"َجةىيجةيا طاَثةطاىذسواَشيىذطاَ"َ
لةةةةةةَشةةةةةةىذَشةى،نةةةةة ة ةطا َ ةىشي ةةةةةةرََرةةةةةرَشىذسةةةةةو  ش َذََ
طةشةةةةةةةجةيا طاَثؤ طةةةةةةةَطةذخراةةةةةةةة ة َرةةةةةةرَجةيك ةشةةةةةة  شطاَََََ

ىا خة  ذيَئةىثنطةاَرةةََََخيسةث ؤز ى َشيىذطةاَذَ رسةياةةثا.َََ
ئةذ ةىيَذيز ىيثةاَثةطاىذسةواَنةةطاا َجياكةكَذَ ةىسةطةايََََََ
ثةطاىذسةةةةواَى ئةةةةةةةذيََرةسةرةسةةةةواَ ةى  شطةةةةةة َلةةةةةَرةةةةؤ ىيَ
ثةطاىذسةةةةةواَشيىذطةةةةةاَ رسةل، ةةةةةةَلةةةةةةَطةخرشةةةةةخةطةَذَرة ةةةةةةََََ

 ثةطاىذسوةةة ةطا .

َ
َ
َ

 رِيَكخراوى هارتالند بؤ ثيَويستى و مافى مرؤظ
 طةبةيى رِؤينبيكردنى كؤمةلَ

َ
َ
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دواِرَوذى كَومةَل ثةيوةندى بة ثةةروةردةى يََةناو و مادانةنةةوة    
ت و هةية .هةريََنانََك ثةروةردةيةكى رَيكوثََك وبةهََنى هةبََ

لةسةرباةمايةكى زانستَانة راهاتبََت دواِرَوذ َيكى ثِرشاطدار و 
 ِروونى دةبََت و كَومةلةطةيةكى ئاسودةوسةرفراز ثََك دَيت

كةهةر يََنانََك ذياطةى تايبةتى يَوى هةيةو تاِرادةيةة    ديارة
هةموو يََنانةكاو ذياطةيةكى ديارى كراويةاو هةيةة ثةيوةنةدى    

يوَ يةةةاو ثََكةةةةوة هةيةةةة ة .شةةةََوازةكاو   ِراسةةةتةويَوو ناِراسةةةتةو 
جَاجَةةةاو لةةةة ثةةةةروةردةو راهََاةةةاو دا.ئةةةةوة  دروسةةةت بََةةةت        

ياو نادروست .يََنانةكة ثةيرةوى دةكات .تةنانةت لةيََنانََك 
دا لةوانةيةةة لةمادالةََكةةةوة بةةَو ماةةدالةََكى دي بطَوِرَيةةت .ئةةةوةى      

دوَيم ثََويسةةةةتةولةل هةلومةرجةةةةةى ئََسةةةةتادا دةمةةةةةويت لََىبةةةة  
.ئةةةةة امى زَور لةتَوذياةةةةةوةكاو وئةزمونطةلََكةةةةة كةبةدةسةةةةةت    
هاتووة.لََةةةةةك  جَاكردنةةةةةةوةى ئةةةةةةةو دروسةةةةةتى ونادروسةةةةةةتى    
يةكةلةثةةةروةردةى يََنانةةدا ِرةدةةاو دةكرَيةةت ة.ثويتةةةى دةةةند    
رَيامايى يةكةة كةلةنيةةو  لى ةى ِرةزا ئةةينثورة ةوةئامةادةكراوة      

لةى سةةَََةمى داب َةةةا   ة داسةةا 54و53لةةةََورارى لثمامةةووة ذمةةارةل   
وكراوةتةوة .لةبةر َرنطى     ِرَيامايى يةةكاو بةثََويسةتم زانةى    
 وةرياو بطََِرل وبَاو يةمة بةرداوى دايكاو و باوكانى بةِرَين..

* بةةةئاَا نةةةبوونى دايةةك وبةةاو  لةشةةََوةى َدةةتى ثةةةروةردةو      

راهََاةةةةةةةانى ِراسةةةةةةةت و دروسةةةةةةةتى مادالةةةةةةةةةكانَاو ثرَوسةةةةةةةةى   
 ثةروةردةكردو

 َيطاى ِراستى يَوى ندةدات .لةِر

* ئاَةةةادارى كردنةةةى دايةةةك وبةةةاو  لةةةة شةةةََوازى َةةةةورةبووو و    
تواناكانى مادا لةةةكانَاو لةة ََونا ةة جَاجَاكانةدا دةبََتةة هةَوى       
ئةةةةوةى     توانةةةا جةسةةةتةيى و فَكةةةرى مادالةةةةةكانَاو لةسةةةالةة     
جَاجَاكةانى تةمةنَانةدا بةئاسةةانى تََبطةةو وبتةوانب ثََدةةبَاى     

َاو لةبةرامبةةةةر مادالةةةةةكانَاو دا بطو ََةةةت و بةئاسةةةانى  يةةةةكان
 هةلةي بسة نطََاب

* ثََويستة دايك وباو  لةبةجَى هََاانى ياساو كَونرِتَول كردنى 
ََونا ةةةةةكا نةةةةى ثََطةيدةةةة  دا توانةةةةايى جةسةةةةتةيى ودةرونةةةةى     

 مادالةةكانَاو لة بةرداو بطرو .
ةكانَاو ِرابََةاب  *  نابَت دايك و باب لةسةر باةماى ترس مادالة

دةةةةونكة ئةةةةةو جَورةثةروةردةيةةةةة نةةةةا دروسةةةةت تةةةةريب شةةةةََوازى  
 ثةروةردةية .

*  دايةةةةك وبةةةةاو  بَوَةشةةةةةكردنى بةةةةارى كَومةنةيةةةةةتى ماةةةةداَل     
ثََويستة مادانةو بَو بَاَاى ئةندامانى يََنانةكةى بةيةكةوة لة 
مالةةةةدا كَوبباةةةةوة .لةَةةةةلَ يةةةنل و كةسةةةو كةةةار دا لةبَونةكانةةةدا        

رى يةةةكرت بكةةةو و ثةيوةنةةدي يةةةكانى نََوانَةةاو بةةة هََةةن  مَوانةةدا
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بكةو دايك و باو  بؤيةاو نةي يةة    
مادالةة كانَاو خبة نة ذَيةر كةاري   
َورسةةةةوة كةةةةزياو بةةةة َةشةةةة ي 
جةسةةةةةةةةةتة يةةةةةةةةةى ودةرونَةةةةةةةةةاو  

 بطةيةنََت.
* ثََويسةةةتة دايةةةك وبةةةاو  ئةةةةوة  
بةةةةنانب كةماةةةةدانةو نةةةةة  تةةةةةن ا    
لةةةةةةةةِرووى شةةةةةةةََوةو ِرووكةةةةةةةاري 

ا لََةةةةك جَةةةةاوازو   دةرةوةيةةةةاو د
بةلةكةةة لةةة هؤىةنةةدى و توانةةاى  

 فكريدَاندا لََك جَاو .
* ثََوستة دايك وباو  بةةبَى هةؤ   

مادالةةةةةةة كانَةةةةةاو سةرزةندةةةةةت نةكةةةةةةو ودرةنةةةةة  فََربوونَةةةةةاو 
بةراوردنةكةةو لةَةةَل ماةدانةني دي ولةة  بةةردةل ماةدانةني ديةدا        

 نةياندكََاب .
وة مةترسةةةةَدارةكاو * هةةةةةرََن مادالةةةةةة كةةةةاو بةئةَةةةةةري ِروودا

مةترسََاب:بؤمنونة للةكاتى سةفةركردو دا بةئوتومبََل  مةلةَي: 
ئاَةةادارى جطةرةبةةة ئوتومبَ ةكةةةت َِردةَرَيةةتة ياولشةةةَامةكة 

 ي َسكة ئاَاداري ئوتومبَ ةكةت بةة....
بةةةةةةةةل جؤرةكةةةةةةةةتادواية سةةةةةةةاتةكاني سةةةةةةةةفةرة كةةةةةةةةى لةةةةةةةةو  

بةدايةوة فكرانةةةةةةةدادةبََت ودلةةةةةةةىَ هةرلةمةترسةةةةةةَدادةبََت كة  
 ئةمةبؤ  هةركوَيَة  بِروات لةفكريدادةمََاََتةوة .

* ثََويستة دايةك وبةاو  كاتََةك دةسةت يَوشةى لةمادالةةةكانَاو       
دةكةو بةَسةة بََةت يةاو بةة شةََوةى دي  ئاَةاداربب زيةادةِرةوى        
نةكةو ئةوةى دةي ةََب ياو دةى كةو با لة بةهاى دةسةت يَوشةى   

 ية كة زياتر نةبََت .

و سةةةَوزو يَوشةويسةةةتى يةكسةةةانَاو لةةةة دايةةةك وبةةةاو   * ماةةةدانة
ناوَيت .بةلةكو دةيانةوَيت جَا جَاو هةةر كةةس بَويةَوى مايةةى     

 يَوشةويستى وسَوزياو بب .

* ثََويسةةتة دايةةك وبةةاو  ثةةََم ئةةةوةى مادالةةةةكانَاو درَويةةاو       
لةَةةةَل دا بكةةةو و فََةةرى درَوبةةب   يَويةةاو ثةةةى بةةة هَوكارةكةةانى   

 ةركى ثَى بكةو و ئاَاداربب .درَوكانَاو بةرو ود

*  دةبَت دايك وبا و  ئاَادارى كََدةو ِرةفتارى مادالةةةكانَاو  
بةةب وة  : نةيَوشةةى  درَو كةةردو   ثة ةةة مةةكيب  نَاةةَو  جةةويب    
لكرتانةةدنى نَاةةَو  بةةةدداوة  لةيةةةودا مَةةن بةةةيَوداكردو  دزى     
  شةِرةنطََنى  .... لة هةر كاتََك دا ئةل بارانةةى هةسةت ثََكةرد   
ثةيوةنةةةةةةةةدى بةكةسةةةةةةةةانى ثسةةةةةةةة َورةوة بكةةةةةةةةات لةةةةةةةةةوبوارةدا  

 بَودارةسةركردو .

* مادانةو مافى ئةوةياو نى ية لةبارةى شتََكةوة كة ثةيوةندى 
بة ذيانَانَانةوة هةية  بةِرةوانى بموِراى يَويةاو ئاشةكرا بكةةو    

. 
* دايةةةةةك وبةةةةةاو  ثََويسةةةةةتة ئةةةةةةل شةةةةةة  يالةةةةةة بةةةةةة هةنةةةةةد       

ب لةةة يةةةلةكانى دي  بةئةةة ال   وةربطرو:زةردةيةنةةة   ِرَيةةن َةةرت  
َةيانةةةدنى  ئةودةةةانكَانةى  ثةةةَي يةةةاو دةسةةة ََررَيت  ووريةةةايى   
يةكاو  لة َفتوََو و َسة كردو دا  هاوبةشةى كردنةى يةةلةكانى    
دي وتوانايى كردنى َسةى يَو   َةرل كردنى كَوروكَومةَل لة 

 ِرَيطايى كَومةلةةوة فََرى مادالةةكانَاو بكةو .
دميوكراسَةتة  مااَل ثََم ئةوةى بضةاة نةاو    *ماَل َوتاخبانةى

كَومةلةةةةةةوة لةةةةةماَل بةةةةةهَوى دايةةةةك وباوكةةةةةوة دميوكراسةةةةةةةةةةةةى     
 فََردةبََت .

* ثََويسةةةةتة دايةةةةك وبةةةةاو  بةةةةوارى تةةةةةواو بةةةةَو مادالةةةةةةكانَاو      
بِرةيسةةةََاب ومَولةةةةةتَاو بةةةدةو تةةةا بَوئةةةةو كارانةةةةى ثةيوةنةةةدى     

بكةنةوة وثناو دانةََب وبِريةار   بةةةةةةةةةةيَويانةوة هةية بة ئازادى بم
 بدةو .

* مادانةو نَازو هةستى واََة  بَاانةةياو هةيةة  ئةَةةر َوتةارو      
كردارماو لة َةلةَاندا لََك جَابََت هاوسةنطى ِروحةى ودةرونةى   

 مادالةةكامناو تََك دةدََت ودودارى ثدََوى دةبب .
ََك بةتايبةتى َة ةكاو وكةل ئةزمونةةكاو  * هةموو دايك وباوك

بةرامبةةةةةر مادالةةةةةةكانَاو هةسةةةةتَار نةةةةة .ثََويسةةةةتة ئةوانةةةةةةةةة     
لةََونا ةةةة جَاجَاكةةةانى َةشةةةةكردنَاندا ئاَةةةاداربب و وةنةمةةةى    

 هةرية  لةو ََونا انةياو بدةنةوة .
* يارمةةةتى ماةةداَل بةةدة ة لةوسةةاوورة فراوانةةة دا جََةةى بكةةةرةوة 

ََدةةةاَارة باشةةةةكانت ِرَيامةةةايى بكةةةة بابةرنامةةةة     بةةةةِرَيامايى وث
 باشةكاو هةلةبكَيرَيت .

* يارى يةكََكة لةشتة َرنطةكانى ماداَل  يارى كةردو بَوماةداَل   
 وة  كاركردنة بَوَةورةكاو .
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* ثََويستة دايك وباو  ئةوة بنانب كةة ئََسةتا ماةدانةنى جَ ةاو     
نة نةى يةةةة   لةهةل ومةرجََكدا َةورةدةبب كةةوة  ثََدةة دَوسةتا   

دنَايةكةةةة ثةةةِر لةةةةزبرى وكَََبةةةةركَى   ماةةةدانةو بَوئةةةةوةى بتةةةوانب  
تَايةةةةدا بةةةةكيب ثََويسةةةةتَاو بةكةسةةةةايةتى يةةةةةكى بةرزوبةهَةةةةةةَةن 

 وباوةِربةيَوبووو هةية .
* ثََويسةةةتة دايةةةك وبةةةاو  مادالةةةةةكانَاو وافََربكةةةةو كةةةةبتوانب   

ئةب ةََب لةبةرامبةر ثََداَار و ثََد اتة نادروستةكانى ديدا لنةة 
. 

* ئاموذَةةارى مادالةةةةكانَاو بكةةةو تةةا هةةاو جَورةكةةانى يَويةةاو       
يَو  بووَيت   تةنانةت لةَةَل ََان ةبةرانى دي و سروشتَم 

 دا يَوياو ِرابََاب ويَوشَاو بووَيب .
* ماةةدانةو  يَوشةويسةةتى  ِراسةةت َةةَويى   بةةةزةيى وسةةَوزدارى  

 دةبَت لة دايك وباوكى يَويانةوةفََربب .
َةةةةر دايةةةك وبةةةاو  مادالةةةةةكانَاو لةةةة تةةةةَبم وِراكانَانةةةدا      * ئة

بةشةدارى ثةةَى بكةةو ئةةةوا مادالةةةكانَاو فََةةرى ثةناو وئةةالةوَورَِ ى     
 ِرادةبب .

* ئةوةىكةةةةةةةة يَويةةةةةةةاو باوةِريةةةةةةةاو ثَََةةةةةةةى نَةةةةةةةة ئامَوذَةةةةةةةارى  
 مادالةةكانَانى ثَى نةكةو .

* دايةةةةك وبةةةةاو  بةثََةةةةدانى بةرثرسةةةةَارَيتى بةةةةة مادالةةةةةةكانَاو   
ةِريةةةاو بةةةةيَوياو زيةةةةاتر دةبََةةةت وزيةةةةاتر ثدةةةت بةةةةةيَوياو      باو

 دةبةس  .
* ثةشََوى و هةلةضوو وتووِرةبووو ِرَى لة لبمكردنةةوةىةماانةو  

 دةَرَيتة.
* كاتََك ماداَل دةلةََت : لدةردة دلةمةة دايك وباو  با  بنانََت 
ئةةةةوة مةةةةرة نةةةى يةةةة  لةراسةةةتَدا دلةةةةى ئةةةازارى هةةةةبََت ة بةةةةنةل   

يى يةةةةوة ئةةةازارَيكى هةيةةةة كةلةوانةيةةةة زَورلةةةةدةردةدَل    بةةةةدلةاَا
 توندوَرنطرت بََت .

 
* دةبََت دايك وباو  ئةوة بةنانب كةةِرووداوةكاو ومةترسةَةكاو    

ةسةةاَل 5زيةةاتر هةِرةشةةة لةةةو مادانةنةةة دةكةةةو كةتةمةةةنَاو لةةة ل      
كةةةةمرتة وة ماةةةدانةو لةةةة جَ انةةةدا زيةةةاتر لةةةةو تةمةنةةةةدا دةمةةةرو   

 َ ةكاو دةبةةةةةب  بَويةةةةةة دةبَةةةةةت لةةةةةةو    وتووشةةةةةى دةردونةيَوشةةةةة
 تةمةنةدازَورئاَاياو ىَل ياو بََت .

 
* دايةةةةةك وبةةةةةاب ثََويسةةةةةتة ئةةةةةةوةبنانب كةةةةةة لوَياةةةةةة كََدةةةةةاو ة  
دةربِرياََكةةى مادانةنةةةى بةةَى دةنطةةة  بَويةةة دةبََةةت ماةةداَل لةةةو      
بةةوارةدا هةلةةةى بَوبِرةيسةةَََت بةةَو ئةةةوةى ئةةةو مادالةةةة هةردةةى لةةة  

 ا ية بى ياتة سةر ِرووى ثةِرةية .دةروونَداا ياو لة مََدكَد

*  دايك وباو  دةبَت ئةوة بنانب كة :ِراسةت َةَويى  لةةيَوبايى    
 نةبووو  سادةيى  يةكَةتى  ئارال َرتب  هاوبةشةةةةى كردو

ِرَين لة بةر ثرسَارَيتى َرتب  يَوشى وبار هةةلةطرى و هاوكةارى   
و... نريةةةى ديةةةةاريكراوى يَويةةةةاو هةيةةةة ودةبىَةةةةت لةناوةنةةةةد   

نانةةةدا راهََاةةةةاو وبةةةةار ثََةةةةةةوة َرتاةةةى بكةةةةةةرَيت تةةةةا لةنيةةةةةاو   يََ
 مبََاََتةوة .

* دةبَت دايك وباو  مادالةةةكانَاو وا فََركةةو كةة هةركةةس لةة      
يةةةلةكى جَاجَةةا بةَةةةدةر يةةَوى ِرَيةةنى لََبطرو.مةةةرة نةةى يةكةةة   
هةمووكةسةةةكاو وة  يةةةكي  ديةةارة لةشةةََوةو هةةنرو بموهةةَو    

 ةكانَاندا جَةاوازو .وبمكردنةوةو بةرامبةر
* نةابَت ئةةوةى ماةدانو يؤيةاو دةتوانةةب بةى كةةو دايةك وبةاب         

 بَوياو بكةةو .
* لةةةةََطةِرَيب بةةا ماةةدنةو ج وبةةةرَى يَويةةاو بةتةن ةةةا يَويةةاو بةةى    

 ثَوشةةب .
* دةكةةةةةريت دايةةةك وبةةةاو  مادالةةكانَةةةةاو بَويةةةةوى نَوةِرَويةةةةاو  

 يةوَياب . فََركةو ورابََاةةب  نة  بةزَور  بَاو
* دةبَةةت ماةةدانةو فََةةرى ئةةادابى ذيةةاو وِرةوشةةتى نةةاو يََةةناو        
وكَومةلةةكةةةةةياو بكةةةةةو  ئةةةةةويم بة:سةةةةناةوكردو  ِرَيندةربةةةةِريب   

  ثةَوز  هَةََاةانةوة  سةةوثةاس كردو ولََبةوردو ِرابََاةب.
* بادايةةك وبةةاب ماالةةةةكانَاو  بةةة يَوشةويسةةت وَسةةةى جةةواو     

يةةلةكانى ترولةة نةاو يةكةةدا بةةةو      بةان  بكةةو تائةةوانَم لةَةةلَ    
 شََوةية َفتو ََو و رةفتار بكةو .

 
* دةبَةةت دايةةك وبةةاب دةةا  بةةنانب كةةة ووتةيةةة  يةةاو بةنوانةةدنى   
ِرةفتارَيكى وة  :دلةدانةةوة  لةةئامََن َةرتب  دةسةةت بةسةةرياندا      

 هََااو و ماض كردنَاو َرنطى يةكى زَورى هةية .
 

يةكةة لةمادالةةةكانَاو لةةناو    * ثََويستة دايك وبةاب شةوَياى هةر  
 يََنانةكةى دا بنانََت وديارى بكات  َةورةتريب ماداَل 

دووةمةةى  نةةاوة ى  بضةةوكرتياَاو  يةةاو تةةةن ا هةرمادالةةشةةوَيب   
وِرَيةةِرةوى َةشةةةكردو وبةةةموِراى تايبةةةت و شةةََوازى تايبةةةةتى     
يَوى هةية  هةولةبدة بارى دةرونى هةريةكةياو بنانَت ودةركى 

 ت .ثَى بكةي
 

*  ئةَةةةر دايةةك وبةةاو   بَةةةوَيت مادالةةةةكانى مرَورََكةةى بةةةرزو      
بةةةةةنرَ بََتةةةةة بةردةةةةاوياو   دةبَةةةةت ئةوانةياولمادالةةةةةةكانَاوة    
بةهةةةةةموو كةمووكوِريةكانَانةةةةةوة َبةةةةوَل بََةةةةت وبَوثََدةةةةكةوتب   

 وبةرزى نابَت هةمَدة كةمووكوِريةكاو ب ةََاةوة .
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طؤشةةةىطبةجؤةةةى ؤةتيَجضىونيلةةةةةكرجضىطىشةةةى     ج  ةةة   ججج
   ة  تيةةةةةيَجشةةةةةةتي ىك ةة ه  جضىالةةةةةىةج ةةةةةى ةكج تى ةةةةةةى ه  ججججج
طىشى     ج     جؤى ني ة نيَلنيي،جؤىطىشىجتهرجثىةةالى   نيل ج

هغى ه  جزككةجطىشى      ج هال كشت ج نه ة  تيتىكةج ىضىقؤ 
ةكك ة  تَج نشةةةةةةه ى ه  جزتةةةةةةهو جضىوى ةةةةةةى  جالةةةةةة جالةةةةةةهَضن  جج

ج ةة ة ىكر.
طىةضةةة جةىطةةةىةةجوةكشةةةشةكرجؤىطؤشةةةىطبةجؤىشةةةنيةةتى  جج
ةتيةةيةت ج ةطنى ةةى،جؤةةىيةجضى تةةىرجز  ه ه ةةىكةجؤهتةةى نيل جز ةةجججججج
ثنيةةة ة كة،جةةةةىكجؤهتى ةةةىذجضةةةىز ةةجو ةةةهةةةجةةةةىكجوةتييت ةةةىكةكجججج

ؤجز ةت ةةةةةةىةج تى ةةةةةةىج نهك زة ةةةةةةه  جج ةتي   ىك  ى  تةةةةةةىج ةةةةةةىؤج
ةىجنه ةةة ة كة،ج ةةةؤةج ة ةتي نيةةةي.جؤةةةىيةجضىطةةةى ج ةةةى ةكج ةةةىك جججج
 ؤششةةى ه  جز  هتةةه  جالةةهتلؤضؤوةجطىشةةىكج نننةةهةج ة ةةهةةةجج
ثزتشلىجضهةةالىةج هةكجثىةكةة ة هة    جةةىجنه نيل جةةىكوؤتهرججج
 ةالةةت ى ىكت.جضةةة لىجضى ؤششةةى ه نه   جالةةىة ىكوةكج ةةىؤةكرجج

ننى  جتى ال ةةىةةكةةجك ج ىضى ةةى ةكجةةةىكججججؤةةؤجطىتشةةرجؤىة الةةتجج
 ىالى  ى  ج ى ةالتنهرج ىكوةكةج هةتهرجضىالىةج   ككةج ؤ نب،ج
ضىةىجنه  جوةتييت ىكة ه  جز  ه ه نشىكةج ةة ىكتج ى نهك زةج
ضى نية رجةتيية ه  جؤآلكؤةك ىكةةجطؤشىطبت  ج ىتى،جةىةجةتييةتةىجج

  َض ج(جحهَضىوةةةةى  جؤةةةةةكجؤةةةةؤج ةةةةىةج ة ةةةةىز ةج  ةةةةج21-2ضةةةةى نية رج 
ضةةةى  تلشةك،ج ؤ هةة ةةةه  جةةةةىكجثىشةةةنيةتنه ىذج ةتيةةةيةةج نيشةةةهجج
 ىك تل  ج    ةةج  زت ىكةةج ةة هرجؤؤجضهةةالىةةجحهَضىوى ىج
ز ةجط  رجؤنيي،ةجؤؤتىجؤى هضةهةةج ةة ةه  جضهةةالةىةةج ةةكك ة ججججج
ضى تةةىرجثزتشةةلى ه ىكةجؤةةؤجطؤشةةىطبةجؤةةى هة ني   ،جؤةةىيةجةةةىةجججج

 جالةةةةةةةةةىة ىكو نهرج ةة ه ه ةةةةةةةةةىجضىضهةةالةةةةةةةةةىةةجحهَضىوى ةةةةةةةةةى ج
ؤى ةالةةةةةت ى ني هجةىطىةضةةةةة ج ى  تيلنشةةةةةنهرجضىضهةةالةةةةةىةة ى  ج
الةةةةةةىة ىكو نيل ج هوننةةةةةةهرجضى ى ل   ةةةةةةىكةةج نشةةةةةةه ى ه ن  جججج
ؤى ةالةةةتنني ه،جؤةةةىيةج نيشةةةتهج ننةةةهرجضةةةهكةةكك   جضهةةالةةةىةتيلىجج
 ىضىوة  هتةةة  ج ةةةىؤنييجؤىوةةةىك كةجضىوةكشةةةشةك  ج    َضةةةى ه هرجج

ةةتجؤةةةةى ةَض ه  جؤىطؤشةةةةىطبةجةتيبةةةة ةجؤلةةةةهت،جؤةةةةىيةجالةةةةىؤهجججج
طؤشىطبةجؤؤضةك نيل جزتهو جؤآلكج ىتىج ةى ةَضنيي،جطؤشةىطبةججج
ضىوى ى  جال جتهرجال جاله كج نةةج    َض  ج ةة ة ىكتيي،جؤىيةج
ضةةىكةج ةضةةنييجضىةك الةةةتن  جضىوى ةةى نيل جز ةجزككوةةة   جتةةهرج ةةةىةججججج
ضىضى  تلشةك ةةةةةىكةج ةةةةةىؤنيي،جؤةةةةةىيةج نشةةةةةه ى ه  ج ةج  ةةةةة  َض ج

ةةكجةهالةةةتىةجثنيةةةةةةةجثزتشةةةلننى ه  جوةشةةةشةكجثنيةةة جؤةةةىكجشةةةنيج
 ةالت نشةةةةةةه ل    ج ى ؤشةةةةةةننى ىجثنيةتتةةةةةةتننهرجثنينةةةةةةىو ،جججج
 ةة ى ةةىكتييَجةهشةةل  ج ةةىؤنيي.جوةةى نهجضىوى ةةى  جالةة جالةةهَضن  ججججججج
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 ةةةىؤنييج ىك وةةةىج ىالةةةىضى ىجوةةةى نهجؤىةىالةةةتى  ج ىَضتةةةى به    جج
 ى ؤشةةننى ىكةجضةةىثنيمجوى ةةى  جالةة جالةةهَضننىكةجثىتةة ةة   ةة،جج

جؤ هة  ى:ةىكتمجضىؤىةجةىةج 
ةةةةةج ةةةةهةككك  جشةةةةنية زةج    ةتنةةةةى هرجؤىثلىتةةةةى ج ىةكتيبةةةةىجججججج1

ؤىةىجنه ةةة    ج ةالت نشةةةه ل    ج ى ؤشةةةننى ىجضةةةىقؤ هغنيل ججج
جزكك  جؤ  ت.

ةجثنيل ى هونَج ه َل ىؤةك  جز هرجضىقؤ هغنيل جثنيشةة ت ج2
جوى ى   ،ج هونيَجز هرجؤى تى نيل جط  ب ج نيشى ىج   ة  تيي.

ةجوةكشةةة جطؤشةةةىطبةجؤةةةةكر،ججججةةةةج ى ةةة تيَجضةةةىكج ىالةةةه ىججج3
طىشى    نهرجؤؤج هكةتى  ج هو ج تهةتل  كجال كشت ج ةؤنيةي،جج

جؤىيةج ك و ج ةاليجؤىشنية   رج ة هت.
ةةةةةةج  تةةةةةََجؤةةةةةهك جؤىوهتشةةةةةىتج  تةةةةةَج هوة  نيةةةةةيجونيشن ةةةةة جج4

طىشةةى     ج    َضى ةةىةجؤلةةهتجضةةىكجقؤ هغةةى  ،جضىطةةى جةىكةشةة  جج
ضةةةةةةةى  ج ى ى ةةةةةة تيَجوةتييت ةةةةةةىكةةج ةةةةةةةةجةه هوةتةةةةةةهرج  كةجؤىجججج

 نشةةةةه ىتى  جثنيشةةةةةة يجؤةةةةؤج ى ؤشةةةةننى ىج ىثىتةة ةةةة تنهرججج
ؤىطؤشةةةةىطبتنىكةج ىتةةةةىكجضةةةةىوة  هةج  تةةةةََجؤهك نشةةةة  ج ىتةةةةىجج
ونيشن ةةةةة جةةةةةةىكج نشةةةةةه ه ىجؤلةةةةةىر،جةى ةةةةةىذج هك ةةةةةهةج ةؤنيةةةةةيجججج
جضى  زت ىكةةجثنيشةة يجؤؤجؤةك  جثىشنيةتنى ىجضى ةج     .

ؤى ىؤىالةةةةت ج ؤشةةةةنهة    ىكةةج ةةةةىَضلنمجضنيةةةة ةكةجةةةةةىةججججج
ىجثنيشةة ته ىج ة ىت ىةككك،ج ىضىك  ىتىجؤشنيتىجةه هوةتةى جج نشه 

ؤةةؤجةىطةةىةةجثنيشةةشن نل    جوةكشةةشةك ى ى،ج ةةى ج َض نةةهجؤةةةكرجججججج
ضىوةشةةةشةك  ج    َضى ةةةىجؤىطؤشةةةىطبةجضىطةةةى جةةضةةةهكج    ةةة جججج
ةىكةةج ىةجج ننىج ىةج    َضنيَجةةىكج نشةه ه ىجتةهرج ى ة تيلنه  ججججج

ةكجؤنيةيجؤىطؤشةىطبة،جججوني  ج ةةؤلىكتيي،جةةىكةج  ة  َضنيل جوةشةشججج
ج نشه ى ه نش جةى ه ىر:

جةجط ته  ج ىةَجوةكةكةؤةكرَج ىَضةةك  جؤىوني.1
جةج هالةضلىةجشلَجط  جط  .2
ةةةةجضىشةةةىذج ةةةه ب جتى ةةةى  جوى ى نةةة  جضةةةهكج هطني كتيةةةيَجججججج3

جؤىؤن نيجونيشن  ج  تل ج ه هت.
جةج  ك  هةةجز ةج ى ى.4
جةجز ةجؤى ى  جزةة ة ى ىجضىالىةجةككةج ةة ة ىكتيي.5
جةجضى ةةؤ كت ى ه  ج ةةَجضهكت  جز ةجؤنيننيزة.6
جةجكةي    ىكة ه  جثنيششن نل  كج ةؤنيي.7
جةجضىالىةجن  رَجؤىةهطهت جالىة ىكوةكج ننى.8
جةجضى الهتنل   ىكةةج ةَضى ه   ج ك زة.9

جةجضى ةَضى ه  جوهتشىتجؤى ةةؤ كت   جالىة ى ىكوةكة.10
ؤج ةةةيت  جةةةةجضةةةىكةةط و  جشةةةبةج  تلةةة  جز ةجوى ىَضةةةىكجؤةةةج11

جشبةج  تل جثىة ذج ننىكجةهةةزككةجؤؤجشبجكةةط ونج ننى.

ةةةةجؤهتةةةىمجؤةةةىةه ه ةؤةك  ج  تلةةة جتةةةهرج ككة ىكو ةةةىكةةججج12
ج ه  ت.
ةجةىطىةج  تَجتةهرجؤةهك  جكتتةتنهرجضىؤهكةشة جؤبة رج ةؤججججججج13

ةه ةةه ة     جثنيةةةةج تةةهةج هؤنيةةيَج ةةن ج ىالةةيجؤةةىكج ىالةةىضىتىججججج
ج ه هت.
 هونيَج  تل جتهرج ىةجةج ىاليجؤى ؤشةةجةهة   ج ه هتج14

ج ىالنيل ج ةجضىؤهكةش ج ةط تيي.
ةىةج نشه ه ىةجالىةةكةذجتى ال ىةةكةج ةنيَجؤةىزة بنيَجؤةؤجججج
ةهطه  ة    ةةةةىكةج   ة  تيةةةةي،ج ةةةةىوهج ةةةةىنَ هةةج    َضةةةةى هرججججج
ةتيةشةةةةةةةةةةةتي  جثنيةتتةةةةةةةةةةيجؤب  ىؤةةةةةةةةةةىةجؤةةةةةةةةةةؤجثنيشةةةةةةةةةةةة يجججج
ةككؤىةكككؤةك ةةةةةةىكةة،جةىطىةضةةةةةة جةةةةةةةىكج    ة  ةةةةةةىجةه ةةةةةةهوةةجج

وةكششةك  ج    َضى ىجتهرجوةكش ىؤةك  جتهرججة التىقن ىشنبجؤؤ
ضى ةةةةةىة ككجؤهةة ةةةةةى  ج ىالةةةةةىضى ىجثنيةتتةةةةةت جؤى ةالةةةةةتل  رججججج

جؤىضهةةالىةتيل جطةجنهكج ىتى.
ةىكةذج ىثنيةتتتىجةه هوةةجؤؤجؤل تيي،ج ؤج ة بننةى ج ننةىججج
ضىالةةةةةةةةىةج نشةةةةةةةةه ى ه  جطؤشةةةةةةةةىطبةجطىةضةةةةةةةة جضى ى ةةةةةةةة تيَجج

ةج ةؤ نب.جج ةتي   ىكةش  جز  ه هرجضىالىةج نشه ى ه  جطؤشىطب
ةةةةةةىكةذج ىؤهؤىوى ةةةةةىةجةةةةةةهَضؤزو ج ةةةةة  ككةجةةةةةةىكج نشةةةةةه ه ىةججج
 ى ةتي   ةةةةةىكة هرجةه هوةتةةةةةهرجثنيةةةةة  كةجوةةةةةى نهجوهتشةةةةةىتج ةةةةةنيجججج
ؤىونيلةةةةةةك  جطؤشةةةةىطبتنىكةجؤةةةةىَضلةج ةةةةى هرجةةةةةىكج نشةةةةه ه ىججج
ضى ى ةةةة تيَج ى ؤشةةةة جةةةةةىقَلةةج ةةكك ةةةة ج ىالةةةةتىت ج تلةةةةى  جج

ج ةة ة ىكر.
ل ج ةج بةةةىجضىك  ةةةىذج نشةةةه ى هرجضى ىالةةةنيَجؤةةةؤج ىالةةةنيججججج

 نهك زة،ج ى  تيلنهرجضى    َضنيل  ج ةة ة ىكتييجؤىيةج ى هرجةىكج
 نشةةه ه ىجضى  ةة  َضنيل ج تلةةى  ج ةة ه ةةىكتيي،جضىطةةى جةىكةشةة  جججججج
 ى ةةىة ككج    َضى ةةىجوةشةةشةكةجطؤشةةىطبتني،ج ةةىةكة هجةتيةةيةةج
جوة  ةجثىشنيةتنى ىذجضى ىالنيَجؤؤج ىالنيل ج ةج ةطؤةك ةتيي.

ىكجك قعةىجةةهَضؤزة  جضى تةى ج ة   ةةججججج ىك وىجضىضة ةضنيةةةجةةج
 ةالت نشه ل    جحهَضىوى ىجز ةجط   ىجضى تةى  جو تشةىكةجز ةججج
ؤهتى ةةةةة  ةة،جؤةةةةةىيةجةةةةةةهَضؤزةةجط   ةةةةة جحهَضىوى ةةةةةىجؤةةةةةؤجز ةةَجج
 ؤة ك ةةةةةةةةؤةةجشةةةةةةةةنية زة ه  ج ةالت نشةةةةةةةةه ل  رَج ةةةةةةةةى  ججج
ةه   زة ه  ج ةطىةكتيتىكة،ج بىجضى ىؤةك  جة ش شبةجز  تتةةج

ةجثىشةةةةةنيةةجطؤشةةةةةىطبةج ةجثزتشةةةةةلىججث   تنلةةةةة ج ةةؤةةةةةهةةج
 هثتةةةةةكؤةكة هرَج ةج ىالةةةةةةىج ة ىةتنةةةةةةى هرج ىضةةةةةةىكجؤةةةةةةة ةة  جج
 هة ة ةةةىر،جز ة ةةةهةتمج ةؤنةةة نيجتةةةى نيَجضةةةىكج ىالةةةه ىجةةةةىكةجججججج
ضى ىتهَضنةةةةةة  ج ننةةةةةةىج ىةةةةةةةىكج ةالت نشةةةةةةه ل   ىج زتل تن ةةةةةةىججج
ضىةك الةةةتننىكةكج ىالةةةىضىتى  جط   ةةةىجضىقؤ هغةةةى ه  جتى ى ةةة  كجججج

ل جكة ج ىتةةةةىجضى تةةةةىرج ؤ ةةةةىَضنيَجثنيةتتةةةةت جؤى ىَضتةةةةى به   ني
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 ةةةةةىَضل جثتةةةةةكؤةككج ةةةةةهكةرجشةةةةةهةةز تنىكةجضةةةةةىكجؤةةةةةة ةة  جكة جج
 ثزتشةةةل ج  ةةة  ير،جثزتشةةةل ج ةةكك ةةة ،جثزتشةةةل جطىشةةةىةجججج
    يرجةىطىةج ىؤةك،جثزتشل ج نيشةَ،جثتةكؤةكةجالةهتلؤضؤوة،جججج

جثتكؤةكجضىؤة ةةجقتى      ،جثتكؤةكةجثىةكةة ةت جوهتشىت(.
    جكة جضىكة  تىج ى    ةتيل جؤىيةجؤهتى  ج ةالت نشه ل

ؤ ىةكةوننةةةىَجضىؤةةةىةجة شةةة هتنى ىةجةتيةشةةةةتينجؤةةةؤجضهةةالةةةىةةججججج
ثنيشةةةةةةة يجؤى ةةةةةى ةكج ةةةةةؤةكجشةةةةةنيةة ه ةةجةتيةةةةةةلى ه ننىكةجج

ج ةط تيتىؤىة.
ؤةةةةةىةجشةةةةةنيةةتىجؤهتةةةةةى  جكة ةةةةةةةجؤةةةةةىةهطهت جضةةةةةى    ةةجججججج
 ةالت نشةةةةةةه ل    ج ى ؤشةةةةةةننى ى  جوهةىكثةةةةةةىةكةجثلةةةةةةى ه  ججج

ىكةةج    َضى ةةىكج ىنَ هةة ةةىةجج ةة ة ةةىكتيي،جةةةىكةذجؤةةؤجةةةجج
 ى ىك ةةىج ةالت نشةةه ل   نيل ج نيةة  كج ىز  ه ةةىكةكجؤشنيتةةىج ةةؤةجج
جةىكةةج    ةةجضهةةالىة     جؤىةهةك التىتى  ج ىَضى  جؤ كك ت.
ضني ةشةةةة  جثنيةتتةةةةتىجضةةةةىكةجؤةةةةىةهطهؤنيجةىطةةةةىةج نشةةةةه ى ه  ج
طؤشىطبةجضىطى ج نشةه ى ه  ج ى ؤشةننى  ج تة  جونيلةىَضشةكرججججج

ةكرجضى نية  نه ةةةة  جةككتةةةة  جؤةةةةى ؤةج هكشةةةةةنيةةت ججججتةةةةهرجونيلةةةةةجج
 ى  تيلنه ةةةةةةةىكة،جضةةةةةةةىكؤهةة  جضةةةةةةةىوة  هةج ىالةةةةةةةىجشةةةةةةةةهةةز كججججج
ؤىةهطه ه   تةةةى،جوهةك  ةتةةةى  جز ةجةةةةىكةجؤةةةز  نج ىةةةةىكج نشةةةه ه ىج
ثىتةة ةةةةةة   ةرجؤىطؤشةةةةةةىطبتنىكةجتةةةةةةهرج ةةةةةةه،جؤةةةةةةىكج ه هتةةةةةةىةججج
 ى نله نز  ج نشه ى هرَجثنيلنهوى ه  جضىز ةتن ةىةجؤهةة ةه  ججج

هك زتنةةةى  جكة كجؤىةضةةةهكتهرج ةؤنيةةةيجضةةةىكةةج هونيةةةَجججج تةةة  ج ن
 نشةةةةه ى هرجثىتةة ةةةة   ةج ةؤةةةةنجؤىطؤشةةةةىطبتنىكة،جؤىؤةةةةىة كة جج
     جةىكج نشةه ه ىج هونيةَجثىتةة ة   ةج ةؤةنجؤىونيلةةةكرجتةهرججججججج
 ةةىةج ى ؤشةةننى  ج تنةةىكة،جؤؤتةةىجضةةىكجؤةةهكةةكة  تنجال كشةةت ججججججج
 ةةة   ةةج ةالت نشةةةه ل  رَجكة ة هةتى ةةةىةجثنيةتتةةةت جؤةةةىكةجججج

تةىجةةىكج ةة   ةةجوةى نهجضى تةةىرجججج ى
 ىالةةةةه  جثتةةةةكؤةكةجث   تنلةةةة ج
طةجنهكتةةةةةةهرجضةةةةةةىكجحهَضىوه ةةةةةةى  ج

ج ىتى.
ضىةك التنشةةةةةةةة  جةتييةتةةةةةةةةى  ج
وهةك  ةتةةةةةةى جؤةةةةةةهذجضةةةةةةىةككك  كةج
ك قعننى هرج ؤ ةهةةجثهَضكنيةة ةىةججج
ؤةةةكرجؤةةؤج ةكالةةنيجضةةىةجؤهؤىوةةى  ،ج
ؤىوهتشةةىتج ةةىك تلنينهوةكةج ةةهكةججج
ةةةىكج ةةؤةةجثىشةةنيةتنه ىجضىالةةىةجججج

ه نيلنَجوةةةةةةة نَج ةةةةةةةى ةكجز ةةةةةةةج
 َضةةةةىةك ك  كجؤبةةةة ةجوؤقه ةةةة  نمج
ؤةةةى ك ةج ةةةى ةكج نيز  نيلىكةتةةةىجج
 ى ىالةةيجؤةةىكةجؤلةةهتج    َضى ةةىةجةةكشةةتنيل ج ةةهك زةكج ةةه ؤةججججج
 ىتةى،جةةةىكج ىالته ىشة جضةةى ةج نيز  ةى هرجزتةةهو جقةة ج ةؤ ةةىكةججججج
ضىةىجنه  ج ك زةجةهالت جشهةةز ت ج ى  تيَجضىكج ىاله ىةجضةىكجج

تج ةىز ة هةج ةتةه شن ننيج    ةتيلة ججججؤة ةة  ج هة ة ىرجؤىوهتشةىج
 ةةةةه ؤج ةطىةكتي  ةةةةىكةجؤةةةةؤجثىشةةةةنيةةجطؤشةةةةىطبة،جةةةةةىكج ةةةةهةةةججج
ك  ة ةةةةهتجةةةةةىز ةك  جةتييةتةةةةى  جطةةةةىكةةجضةةةةى نيز   ج    َضةةةةىجججججج
وةكشةةةةةةةةشةكة هرجؤىطؤشةةةةةةةةىطبةجتةةةةةةةةهرجةىك  ةةةةةةةةىةجطة ةةةةةةةةه  جج
وةكشةةةةةشةك نهرجضنيةةةةة ة  تييجةه ةةةةةهوةجؤةةةةةىكةجؤةةةةة ةرج ىطىتشةةةةةرجج

ةجطىشةةتنيل جط     تةةىكجؤىضهةةالةةىةةجةةةىكج ى ؤشةةننىجضىشةةنيةةج
 ؤةتيةةةَجضةةةىك شةكرجؤةةةؤج ةةةىنَ هةكج ىالةةة جوةكشةةةشةكج ةةةؤةجججججج
 ةكالت ة هتَجكة جةىكج ىالىتهرجضني تييج ىؤى ك ةج    ةىكةةجج

جةةج ةتي ةتى   جؤبىةكتين. الىةةجط
ةى ه ةةةىذج ةةوةةةىجؤهالةةةنيلنجضىالةةةىةجالةةةنهرجضةةةىكجحهَضىوه ةةةىكجججج
ونهته ةةةةة  جةةةةةةىكةجةكك ل  كةوةةةةةىكةجؤؤضةةةةة ج ككةجضىوةكشةةةةةشةكرجج

جبةج     كر:ؤىطؤشىط
*حهَضىو جتى ىةج    َضنيل جوى ىرجضةة ةجالةهي ىج ىالةنينى نيجججج
  ةةة  َض ج نيز  ى ةةةىةجؤةةةةك،جةةةةىةج نشةةةه ىجةةاتهةتنه ةةةىةجونيةةة  ججججججج

ج ةؤن   :
جةج ةَضىةجز ة.

ةةةةةج ككؤهةة    ةةةةىكةجتةةةةهرجكو ةةةةىكةةجةةةةةىكجقتةةةةه ىةجطةةةةةتي جج
جضنينه شةكةجؤىوىك كةجكة ج ؤة.

 ه ن  جؤةى ةةؤ كتنججةةج ك زتنةى  جؤىةضةهكجضىطىته ة   ج ىالةتىججججج
ضىطةةى جوة  هتةةى  جؤةةهذجضةةى ةةؤ كت  جةةةىكج ىالةةته ىجؤةةى    ةةجججججج

ج ةَضىجةهاله.
جةج ك زج ةة ىكو  جضىثىتةة  تنىج ؤ ىيتىوننى ه   .
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ةج ك زةجز ةةجضىشهةةز جؤةكرجضىز ه   ،جؤى ؤةتيَجةىكجضى  ج
كشةةةةةةىج ى ةةةةةةىةج ىضىؤةةةةةةىةتل  ككرَج ةوة  نيةةةةةةيجؤنه َلنيتةةةةةةىكةججج

جؤى ةةؤ كت نيل جشنية كج ةته َلنيتىكة.
ةةةةةىكج نشةةةةه ه ىةجثنيشةةةةةكج ةجةةةةةىكج    ي ةةةةىةجوةكشةةةة جججججج
طؤشةةةىطبةجؤةةةةكرَج ةجةىك  ةةةىذج ىوةكشةةة ج ؤةة ةةةه  ج ةججج

 ةجؤةةةةكرج ةة ة ةةةىكتييجؤؤتةةةىجؤةةةؤججثىشةةةنيةةَج ى ؤشةةةننى ه  ج
 ىؤىالةةةةةةةت ج ةالت نشةةةةةةةه ل    جحهَضىوةةةةةةةى ه نهرجثنيةتتةةةةةةةتىجججج
 ةتي   ةةةةةىكةةجشةةةةةنلهةتنه ىكج هكالةةةةةى به ىجةةةةةةىجنهةجؤةةةةة ةتييججج
ؤى ىؤىالةةةت جكةالةةةتهرجضىالةةةىةجال كشةةةيَجضةةةؤ نيت جةكك   ةةة جججججج
حهَضىوى ةةةةةىجوهؤ كتةةةةةهةجؤةةةةة ةتييجضىالةةةةةىةج ةةةةةىك  ةجثىتةة ةةةةة تنهرججج

نشةةةةةه ى هرجكة جؤىطؤشةةةةةىطبتنىكةجضىطةةةةةى ج ةةةةةىك  ةج   ةةةةةهرج جج
جةه هوةتى  ج ةالت نشه ل  رجؤؤة.

ؤةةىطةتي ةةج ةَضةةىةجز ةتشةةىكة،جةةةىكج ةَضىتةةىجثىتةة  تةة  ةةججج
ؤىطؤشةةةةةةىطبتنىكةكجؤى ى ةةةةةة تيَج ىالةةةةةةَلىتَج نةةةةةةهك زةةجكة ج
 ة هالةةةةةة تيتىكةج ةةةةةةى نهةج ة هوةةةةةةىكةجضةةةةةةىكج ةَضةةةةةةىجز ة  ةةةةةةىةجج
ثىتةة ةة   ةرجؤىونيلةةةةكرَج ى ؤشةةننى ه  ج تنةةىكة،ج ةؤنةة نيججججج

 ةةةىةجوةكشةةة جطؤشةةةىطبةجؤةةةةكرج ةَضى ةةةىجضةةةىكجججج ةجةةةةىكج    ي
شةةةةةةةتي ى  جةكك ة  تج ى    َضى ةةةةةةىةجوني  تةةةةةةى،جضى هونيلنشةةةةةة  ج
 ى    َضى ةةةىجشةةةةتي ى ىةج ةةةؤةج ةطؤةكتيةةةيج ةؤنةةة نيجؤىثةةةى هةججججججج
 تة ةة ى  ج ةةكك ت،جؤىةى  ىالتنمج ىالتىةج ؤةجضى تة ةة ىج
 ة شةةني نيي،جضىطةةى جة تشت ى ىشةةن  ج ى ةة تيَج ةَضةةىةج تلةةىجججججج

ؤىةك تشةت ى ىةج ة ةهتجكة ج ة  ةىكةجؤةى ةكةةج ؤتة  جججججججونيلى 
تهرجؤى ةكةةجشتنيل  جضىطى جضىةز  ة رَج ني ةهرَجؤ   ة جالةىةةججججج
تةةه ة ج   ى ةة   ج ةةلَجؤىةطةةى ه  ،ج ى ةة تيل هةتمجؤةةىؤ ج ةةؤججج
 ةالةةةيجؤىثنيلةةةى ن نيل جز ةج ة ةةةهتَج ةةةهونيلنمج ةَضةةةىجزتةةةهو ججج

ىجؤةةىكجضىثنيةتتةةتىج ةةىكة جةةةىكةةجونيشن ةة ج ةة  جضىالةةىةج    َضى ةةجججج
شةةةنية زكج ىالةةةَلىوه ىةجثنيشةةةةكج ةة ىضةةةةك،جؤؤتةةةىجكة جتةةةى نيَججج

جضى نشه ى ه  جطؤشىطبةجضني ج ىةكك    .
*ؤةةىطةتي ةةج ككؤةةهةةجكو ةةىكةةجقتىشةةىكةجضةةىكج نشةةه ه ىتىججج
 ةةى ن جؤهةتيةةَجضةةىؤهةة ه  جوةشةةشةكرجؤىطؤشةةىطبةجضنيةة جؤةةى ةةجججج
يج ننىجضىطى جةىكةش  جةةىكةج نشةه ىتى ج ننةىجوةى نهجوهتشةىتجؤنيةجججججج

ؤىطؤشىطبتنىكةج ىةكة هج ككؤهةة    ىكةةجقتةىج نشةه ىتى ىججج
ضى نشةةةةةةه ى ه  جثىشةةةةةةنيةةجضةةةةةةىز ه  جكةةطةةةةةةب ك  .جضةةةةةةىةكككةجج
 ةة ةةةةةةةىكو  ج نشةةةةةةةه ى ه  ج ككؤهةة    ةةةةةةةىكةةجقتىشةةةةةةةىكةج
ضنيلةةةةةةك نيَج ىتةةةةىجضةةةةى نية رجوةكشةةةةشةك رجؤىثىشةةةةنيةةجز ةةةةه  جج

ىطب  جكةةطب كجضىطى جةىكجثىشنيةتنه ىةجز هرج ىضى    َض جطؤش
 ةكالت ةؤن،جةىكةذجضىةكككةج ةة ىكو  ج نشه ى ه  ج ككؤةهةةجج
    ةةىكةةجقتةةىكةجضى ةةىة ككج ؤ ىَضى ةةى  ،جؤةةىيةج نهك زتنةةى ججججج

 ىتةةةةةىجضةةةةةى نية رجال كشةةةةةت ج ةة ةةةةةىكو  جةةةةةةىكج نشةةةةةه ه ىج ةجج
حهَضىوةةةةى ه  جطؤشةةةةىطبةج ةةةةى نهتهرج ة هوةةةةىكةجضىال كشةةةةت جججج

 ج ةج ةة ةةةةىكو  جةةةةةىكجحهَضىوةةةةىج ةجوةكشةةةةشةك رجؤةةةةى ؤةة ه ج
ونيلةةكر،ج  ة  َض جطؤشةىطبجز ةت ةىةج ؤوهتنةى ه  جككشةى هرجججججج
تهرج ةةوىجةالتىج ةَضني ةىكة،جؤةىطةتي ةةجةةىكج    َضةىذج ةن ج ةهةججججججج
ضىةكالةةةةةتى ه  جتةةةةةهرجكشةةةةةى ه  ج ةةةةةةةتج ةةةةةى ة   ةكةجضةةةةةى هو ج
كةةط و  ج نشه ى ه ن  ،جؤؤتةىجةةىكتمج ككة   تةىكةكج   ةى   ججججج

بةجؤةةةةةةىكةةج نشةةةةةةه ىةج ى ؤشةةةةةة جوةكشةةةةةةشةكرجؤىطؤشةةةةةةةىطجججج
جضني ةة ىكوشنيي.

* ةةةةةىةجضةةةةةى هكةةجونيشن نلةةةةة  رَجكةةط و ةةةةة ج نشةةةةةه ى هرجج
ضى    َضى ةةةى  ج ةجةةةةىكج    َضةةةىج ك زةج ةة ةةةىكتجضىطىته ةةة   ججججج
 ةةؤ كت ةةةة  جضىطةةةةىةجوة  هتةةةةى  جوهةك  ةتةةةةى جؤةةةةهذجضىطىته ةةةة   جج
 ىالةةةةتى ه  جؤةةةةىؤ جؤةةةةى هة ني ه  جكشةةةةى،جضىةك التنشةةةة  جةةةةةىكجججججج

بةجؤةةةكر،ج ز ةةه ببةج    ي ةىةجوةكشةة ج ةةىة كك ؤةجضةةىز ه بج
ضى ةةؤ كت ةةةة  (جضىطةةةةةى ج ز ةةةةةه ببةجضةةةةةىكةةط و  جقتةةةةةى  (ج ةجج
 ةةةةىة ككج ؤ ىَضةةةةةىج    َضى ةةةةةىج نشةةةةه ىةجز ةةةةةه ببةج ةةؤةةةةة كتنججج
ؤى ت ة  تيي،جؤىيةج نهك زةجضى نية  نه   ج ىتىجضىطىته  رجؤةىؤ جج
 ةةؤةةة كتن،جةىك  ةةةىةجوةكشةةة جز ةةةه ببةج ةةةهوشةكرج ككضةةةهةةجججججج

 هرج ةةىؤةكر،ج ةةىؤةك،جكة جةةةىكةةججةىالةةتى  ج ة ل   ةة ج ىالةةتىج
زتةةةةه ةةكةكةجتةةةةهرج ةةةةى ننهرجونيةةةة  جؤةةةةى تشل تييجضىكةكو  ةةةة   ججججج
 ىالت  ،جؤؤتةىج ةؤنة نيجةةىك رجوة  ةهةجةةىكةتهرج ىتةىجةهالةتنيل جججججججج
طةجنةةةةةهكجؤى ةالةةةةةتشنني نجضىطىته ةةةةة   ج ىالةةةةةتى ه نه   جؤةةةةةىؤ جج
 ةةؤةةةةة كتنجضةةةةةىةكتيبهةج ةي ةةةةة   ج ةةَجضةةةةةهكجتةةةةةهرجؤىشةةةةةى ه  ج

ذجضةةةىط  ب تنجةةطةةةىزة ه  جطىته ةةة  نج ىالةةةتىته ىكة.جةىك  ةةةى
ضةةةةةةى ك ةجز ه ةةةةةةىكة،جةى ةةةةةةىذجةىكةتةةةةةةىج ةةةةةةى ةجوةكشةةةةةةشةك رج
ؤىطؤشةةةىطبةجؤةةةى ةج ه ةةةىتنجضةةةة لىجضى ةةةىة ككجشةةةنية زة ه  جججج
 ةةؤةةة كتنجؤىكشةةةىكجؤى ةَضةةةىةجؤىشةةةى ه  ج ىالتىشةةة جالتةةةت ججج
 ة ةةةةةةتي ن،ج تةةةةةهةةجالتةةةةةت ج ة  ةةةةة  نمجضةةةةةىكةةج ككة نه ةةةةة  جج

ىؤةىةجةةىكةذج ى    َضى ةىججججضى ؤ ىَضى ىةج ةج نهتهرج ة هوىكة،جض
ضةةةةةةى نه  جضةةةةةةهك تي تل    ج نشةةةةةةه ى ه  جوةكشةةةةةةشةك ى ىت  ججج
 ةة ةةىكتجؤةةىؤ جقتةةى    نمجوة  ةةهةجؤةةى نينني ه  جةهالةةتنيل ججججج
ثىالةةةةى     كةجضىطىته ةةةة رج ىتةةةةى،جؤؤتةةةةىجةةةةةىةج نشةةةةه ه ىجؤةةةةىكجج
شةةةنية زةةج ةة ةةةةىكتجةةةةىكةةجالةةةةىكه  ج ى    َضى ةةةىجوةكشةةةة جججج

 جطؤشةةةةىطبةجز ةةةةه ببةجضىطىشةةةةى     جقتةةةةى   رَجوةكشةةةةجج
ج ىؤةكة.

*ةىةج    َضىج ك زةجضىاني ؤةك  جقتى      ،ج هونيةَج ةؤنة نيججج
 ىكَض ة  تجضى  جقتىتى ج ةةؤربكتييجؤىيةج هوة  نييجةىكةجؤلةهتجج
ؤؤتةةةةةىج ةةؤ كت ى ةةةةةىةج ةشةةةةةنيةتييجؤةةةةةى ؤةجةىكةشةةةةةىكةج ك زةجج
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ضىثىتةة  تنةةةةةةىج ؤ ىيتىونى ه نةةةةةة  ج ةكالةةةةةةيج ةؤنيةةةةةةي،جةةةةةةةىةجج
ؤ ىَض جوةكشةشةك رجؤىطؤشةىطبةَجطةبجججج نشه ه ىذجضى ىة ككج 

ؤةةةةك   جقتةةةىجانيةةة جؤةك نشةةة  جؤى تةةة ة  تيي،جضةةةى ةجوه ةةةى ه  ججج
 ةةىة ككج ؤ ىَضى ةةىذجكةي    ةةىكةةج هةهالةةهت ج ىتةةىجؤةةؤجةةةىكججججججج
 ة به ةةةةةةىةج ةتشنتةةةةةةرجضةةةةةةىكةةط و  جكشةةةةةةىكجونيبىتشةةةةةةرَجججج

جؤى هة ني ه نه   .
ج

ةى ةةىذجةةةىكج ؤ هةةتةةىج ةةىك تهرجضنيةة ة هتجؤةةىط    جضىشةةيجججج
ىرجةةةىكجؤةةهةةذجضةةى تهرجطىشةةىج ة ةةهتجوةةهج ةطهوةةىجة  ةةججججججونيشبةة

ونيلةةةةكرجضىطةةى ج ةةىَضله  ج تلةةى  ،جؤةةىيةجةةةىةج    َضةةىجوة  ةةهةججججج
ةةةىكةةج ىتةةىج بةةىجضىقتةةى   رجضةةىةكتيبه  ج تنةةىكةجثىتةة ةة ةججججججج
ضىطةةى ج ىالةةه  ج تلةةىذجؤشىالةةتنيي،جؤةةىيةج  ةة  َض جوةكشةةشةكججججججج

شةه ه ىذججؤىطؤشىطبةجضةىكة  جالةىة ىكوةكج هؤنيةي،جؤؤتةىجةةةج نججججج
 تتةةةهرجثىتةة ةةة   ةج ةؤنيةةةيجؤى  ةةة  ي  جوةشةةةشةكجؤةةةىز ه ببةج
قتةةةةةةةةةى   ر،جؤؤتةةةةةةةةةىج هشةةةةةةةةةنييجؤىتةةةةةةةةةى نيَجضةةةةةةةةةىةه هوة ه  جججج
 ةالت نشةةه ل    جوةكشةةشةكرجؤىطؤشةةىطبةج  ؤ  تيةةي،جؤةةىَضلةجججج
 ةةزتل تنج ةالت نشةةه ل  رجؤةةؤجةةةىةج ى ؤشةةننىجةىكةتةةىج ةةىثني جج

جؤةكة.ؤَلنينيجوةكش ج ز ه ببةجضىطىشى     جقتى      (ج
ةةةةج ككةةجحهَضةةةىونمج  ةةة  َضنيل جوى ةةةىرجضةةةة ةجالةةةه َج نةةةةجج2

 ةةةةةى ككة نيج  ةةةةة  َض ج نيز  ى ىتةةةةةىو ،جحهَضىوى ىشةةةةة جؤةةةةةىكةجججج
 ةالت نشةةةه ل  ج ىؤىوة ةةة ةجوةكشةةة جطؤشةةةىطبةجؤةةةةكة،جؤؤتةةةىجج
 تةةةى  جضهةةالةةةىةج ةةةهةجضىالةةةىةجةةةةىكجؤ ى هتةةةىجضهةةالةةةىةةجؤةةةؤجججججج

 ؤكةج    َضى ةةىج   ةةهجؤةةىيةج    َضى ةةىج ةةن جضةةه شةك ىكةتى  جؤةةىج
 ةةةى ةجضىطةةةى جةىكةشةةة  ج ى هكةتةةةى  ج ككةكج ةتيةةةيجؤىة ه ةةةىكجججججج
ة  ني ه  جوهتشىو جضى تى  جضهةةالىة هةةكةجضىالةىةجةىجنه ة ة .ججج
ضةةةةةى ك ةج هكةتةةةةةى نمجضةةةةةىونيشن نل  رَجكةةط و ةةةةة ج نشةةةةةه ىجج
    ةتنى ه  جةىكج    َضىكج ؤ    ىكةةجز  نهةةجضىالىةةجةةىكةجج

 ةةَضل  رجؤةةكة،جؤةىيةجججج ةة ىكتج ى    َضى ىجوةكش جز ةج ةَضىج
ةةةىكج ةَضةةىج    ةةىذجةةةىكج ىالةةَلىوه ىةج ننةةىج ىضى ةَضةةى     ججججج
وةششةكرجؤىطؤشىطبة  جؤى تة ة  تيي،جؤؤتةىجةةىةج نشةه ىتىذججججج

جؤىكةج   ى   ج ى    َضى ىجوةكش جطؤشىطبةجؤةكؤنيي.
*تةةةى جكشةةةىج ةة هؤ كتيةةةي،جؤةةةىيةج ى ةةة تيَج ة بةةة جضنيةة تيةةةيجج

نةةةةى،جؤةةةؤجةكك ل   ةةةةىكةةجةةةةةىةجج ةةةى ن ج ه ةةةةهكج ة ضةةةىونيلنهرج نجج
 نشةةةةه ه ىذجكة جضى    َضى ةةةةىكةجكةةطةةةةب كة،جثنيةتتةةةةتىجؤةةةةهنجج
ضى    ةةج  ة طج ةةضةةكر(َجثنيلنهوةىكج نلةه نز  جة تشةت  ججججج
ضىالىةضةةةةةهكة ه ننىكةجؤل تيةةةةةي،جؤةةةةةؤجةةةةةةىكةةج ىالةةةةةىضى ىج ةججججج

ج ةتي ىة رجةهشل  جؤنيي.

    ةةج  ة طج ةةضةكر(ج ةج ى ةكج   ظنيَجال جةةطىزةج
جوىك ك ىةجؤىش  ةت ة ىرجةىك  نم:تى  ج

أةةةةةج ىالةةةةتىجضةةةةىؤهةةجضىةةضىةتيلةةةة  ج ةؤنيةةةةيَجةةةةةىكةةجضنيةةةةةةججج
 ةة ةضنييج ةى هك   كةج  ة ةط(َجؤةىكجشةتي ىشة ج ى ة بى ةىةجججججج
ضنيةةج ةة ةضةنييج ةكو تيةيج ىَضشى ة ةجضىةةضةىةجتةهرجالىةضةهكةةججججججج

ج ة طجتهرج ؤ هةةجثى م.
ج

كةجةةىكةذججبجةجؤةك  جةىكج ؤ هةةةجضىةةضىةة هرج ةطة زتيتةىجج
ضىك  ىتىجةةهكجتةهرجوى تةىجتةهرج ةىك جتةهرجةهالةنجؤنيةي..ج تة ،جةةىةججججججججججج

جةةطىزةذجثني ج ةكو تييجاه تىةةجكةةط جتهرجثنيشة زتلىة.
ججةجةه ني تيَجتهرجةةطةىزتيل ج ةه  ةج ىثنيلنهوى ةىةجةتيشة  تجججججج
ؤةةةةىكةةط و نيل جؤىةهطهته ةةةةىجتةةةةهرج هةهطهته ةةةةى،جةةةةةىكجةةطةةةةىزةذجج

ج هك ةؤ تيي.جؤى ؤ هةةجكةةط جتهرج هتل  اؤر
 نيشةةةةةةةةةى ىذج ةجةةةةةةةةةةىكج    َضةةةةةةةةةىجثىتةة ةةةةةةةةة   ةج ننةةةةةةةةةىج
ؤىطؤشىطبتنىكةجؤىةك  ةةجةىكةةجثىتةة    ةةجؤى نيشىجضىتى نيَج
ضى ىالةةَلىوى ه  جةةطةةىزةجثى شةة  ،جؤةةؤجزتةةهو جةكك ل   ةةىكةذجج

ج ةَضنينيجةةطىزةجثى مجةىةج ىالَلىوه ىةج ىتى:
ةكج ىالَلىو ج ة ب  ر،جةىةج ىالَلىوىذجؤىشنيةةتى  جالةه هج

 ىكتتةة  كجةكك ة  تج هونيةةَجؤ كتيةةَج ةةىك ةج ى هالةةىجكةةطةة ونججججججج
ضةةىةكتي جقةةكطةةىكةج ةضةةنيتىجوككةةكةكجؤةةىةج ةةىة ككجوتيةة ج ة بةة جججججج
 ة ىكتييَجؤى ؤتىكةج ةضىةتي ىكةجضةىكجضىة  ىكةتىشةىكةج ة بنيةَجججج

ج ةة ةضنيي.
 ىالةةةةَلىو جطةةةةةؤ   ر:جةى ةةةةىذج    ةتيلةةةةةىجضى ؤشةةةةةنهةت  ججج

ؤىالتى،ج ؤةجضى تت ىطىةكةجةكك ة  تَجةه هجن ةةكج هكةرج ى
وة  هتةى  جوهتشىوة  ج ةؤن نيتةةىكةجضىالةىةجةةةىكج ة بةىةجؤىقةةكطةة  ججججج
ونيكىةكج ةؤنيةيَجؤىؤؤشةهت ج ةةَجالةىةةكةت  جؤآلك ةؤنيتةىكة،جةةىةجججججج
وة  هتةةةةةىذج ىالةةةةة جقتةةةةةى هةج ةبهوةةةةةىجطةةةةةىةككجؤى ىؤىالةةةةةت ججججج
ةىجنه ةة    جثةةىةوشةك نيَجضى ة بى ةةى  جةةةىكةج ة ةةهتجؤةةؤجةةةىكةةجج

هك زجضةةى  تَجؤشنيةةي،جؤةةىيةجةى ه ةةىجوىك ك ةةىةججةةطةةىزةج ة بةة ج نةة
 ةؤنجؤؤج ة بى ىكجةىجنه ى ىشنهرجوه جزجنبةتى  ج ة ب جطةؤجج
 ة ةةةهتج  ةتَلنيةةةي(،جةةةةىةج ةةة   ةةذجثنيةتتةةةت جؤى ه ىَضةةةى   رججججج
ضىطى جال جةةطىز  ج ىتىجؤىشنيةةتى ج ه ىَضىتى  ج ى ةك ىتةةج

جكة كج ىةةجؤنيي:
ؤىةكتيبىتى  ج ؤشنهةةةججأةجكةةط و  جؤ كتيَجضى ىك كجطؤةكت  

جؤى ىؤىاليجؤؤجثىالته نيَ.
بجةجؤهتةىمَجالةىةجن  رجضةىكج هالةةضلىتىجتةهرجةةىكجةى    ةىةججججججججج

ج ى ىؤىالتىكجك ةجضنيشل تييجخب تيتىجحهَضىونيل جط وؤةك ىكة.
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  Udder  يةةةة    Mammary glandثَيشةةةة طوا  ةةةة     
هةةةة و كط  ط و  يةةةة ؤ   يةةةة  نةةةة، كو  ةةةة  ط ك ةةةةو  ةةةة   طةةةة     

ظ ن  ةَي كي طو  ن خ،و طَيكو    طء  ة وكطو ك كك  َية   ؤة     
 و  ت  خ،ء   و  ت  خ،    كى ىَل  كوكك  َي .

ث طكةة  ء ء ك ط وخنةةتةو كةة ة ط و  ي يةة  نةةب   ؤةة   ككنَيتةة     
ه،ى ط ة ن     كى ن وه ؤو     ي طَيك ك     خ، ةىي   ى  
طةة  ككنَيتةة  هةة،ى ث طكةة  ء ء ك ط وخنةةتةو  ةة      خ، ةةو       
ء   ةةةة    ي  ةةةة  ي  طةةةة  ن يةةةة طَيك كةةةة  ك  ؤةةةةة  ء  ةةةةة ط ط   

ن وكك  ؤةةةةة ط  و طَيانىةةةةة ط  و نةةةةة خَي ط ك و ؤ  ىةةةةة ى  ةةةةة      
ك كك  َي . ك ِو  ى ك ن وي  ك   خ، و      ي    كة  ك  ككنة     
ن ي طَيك ك     خ، ىي    ك كك  َي  ط  ن ن وكك  ؤو زكوكو   
زيةةةة  و  ةةةة  وك نةةةة خ  ك  كةةةة  كَء   ةو كك  يةةةة  َي   كةةةة       

  ك ازي     ى ط       ي    ككى   ي  َي  ن يتني
 ط ة ن     كى ِو ككى ن وه ة هَية  و   .-
فِ آ ك  ء ك    ن ك و كة    ة كى طة  كة  ؤ  ىة ى   خ، ة         -

 ه ي ا
 ك ِو  ى ك و يي   ك ثَي ينتو ن  ؤ   كفَيكو ز و ه ي .-
 ةة    ي  ةة  ثَي ينةةتو نةة  ن ك  ك وةة   ء وةة  كَي ى زيةة ء       -

 ه ي .

ط، رت َ ط ك ء  خزؤ و   ز وى ظَيتَي   وى ز وى كك َي  ن،-
و وك  وط ك   ط  ك ؤ ش نب   ؤ   ثَي ينتو نة ط ءو زية ء    

 ه ي .
  نِ كطة ى  Antimicrobial residueث مشة  كى ككوؤة      -

 زي ء  ككنَي  ك    ى     َيكو و وك  و ط   ك.
نةةة ثَيو   ووةةة  كط  و ثزيشةةةكيو ظَيتَي  ةةة ويو ِوَيةةة كى نةةة      

 %.50ى   ك  كك  ء  ن    كى ه  ط ك و      ك  َي  ؤ  ى 
  Mastitis=     ي     

 ةة    ي  ةة  ز و  كي طةة  زيةة ء  كةة  َي  كةة   ط  ةة   ك  نةة  ك طةة    
نةة ك  كَ ن خَي ط ك ةة  ك خةة ويك   كطةة  نةة خَي ط ك و ؤ  ىةة      
ؤةةةة ِو  نةةةةز   نةةةة ةة كةةةة ِو  ى ز  نةةةةتى ك  ةةةة    ي  ةةةة    ءةةةة     
هةة  ط ك و  ةة   ط  و  ةة    طةة  ك   ووةة  كط  و ثزيشةةكيو      

 ء عة وك  ثَيةةو كككنةةَي   Mastitis ة وى ثَيةةو كك ء َيةة    ظَيتَي 
  إكته    كف ع .

هةة  ط ك و  ةة    ن يتيةة  كةة  هةة  ط ك و  ةة   ط  و  ةة    طةة        
ك ؤةةةة ش ككنَيتةةةة  هةةةة،ى  ةةةة،ِو  و ثَيكه ءةةةة ى  ةةةة  كةةةة ِو  ى       
طيمي يوء فيزي يى ك ) كط   ،ِو  و ِوك ىةو  ة كط   خ  ة     

كى خِ  طةةة   ن   ةةة  ك  ؤةةة ييةوء هةةة و كه  زيةةة كن   و  ؤةةة و     
 ثىي ط   ك    ك (  ككنَيت  ه،ى ءَيك  ةك    ء ءَيكوة   و   
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خ         ط  و      )ن  كى      طة  ككك   ةَي ء بة ن وكى    
   وك ككنَي ء   وة ككنَي ء ن ك ز وك ك ط ءو كك   كَي   ة  ء  
ه  ةة َيك رةة و  ةة   ط  و  ةة    ِوكدء ء  ةة  ككنةة  كةة  كةة   ؤو     

 Fibrosis.)  
ك و  ةةة    كةةة  ك  ككنةةة   ن  ةةةَي كي طو  شةةةتو   ه،طةةة وى هةةة  ط 

ز و ء ه ؤةةةةة ر،و  كةةةةة  نةةةةة طرتي ء ظةةةةة ي ك ء طةةةةة ِو  كط  ء  
 ؤ يك،ثالزؤ .

 ه  ط ك و      ك   ر،وى   وكطو كك  َيت  كا
نة   ر،وكية   كك  ء َية  طة       Contagion Mastitisي ط ة/ 

ء   ةةةو  ةةة   و ؤ  ى يةةة ؤ ككنَيةةة ء   خ، ةةةىي ط  كةةة  ك ك       
ؤ  ى يةة طو كيكةة  ك ؤةة ش كةة  ِوَيىةة ى كةة        كك  َيزوَيتةة  ك نةة،  

ط  ةة   ى طةة  خةة ويكو ؤ  ىةة  ك  ةةية  نةة ه،ى كك ةةتي    ك      
ه،طةة وى   خ، ةةد و كك  َيز ةة  ك  يةة خ ك نةة ه،ى كةة   طةة  ء    

 ث ال  ى ط  ن ط وككهَية َي  ك ط ءو ؤ  ى  ك  ية  .
 ك   ؤيك  ن   ى ط  زي ء  ككنة  ه،ى ك ة ر،وك ه  ط ك  ا

1-Strepto co ccus agalactia 

2-Staphyloco ccus aureus 

3-Mycoplasma bovis 

-7ِوَيةة كى ن  ن   ةة  كى كةة ة رةة،وك كةة  َي  ؤ  ىةة ك  كك  ءةة    -
40.% 

   ك  كة/

-Environmental Mastitis 
ن   ر،وكي   كك  ء َي  ط    وو  كى ن  ن  ة  كى ه،طة وى   
ه  ط ك و  ة    كة   يةىة ى ك  ككن ط  ة  ك ككنَية   ك ؤة ش كة         

 ؤو ط ؤت وخةة ؤو خةة  ك  ك  ككنةة  ك نةة  كى طةة   يةىةة ى    كةة  
ن خَي ط ك و ك  ككنة ط   ؤ ورة ط  و ء   و  ةتو ءَية    ىية        
ث ؤء خ  َي   ىي   ن  كى ط  ز ور و  ة َيةو نة خَي ط ك ي     
ِو ككى  ب ءي ي     ن وزك  ك  ى  ك ت  ى ءَي  ي   ث  ة ِو ى  

 ء كةةة  ك   ؤةةة   ك  ككنةةة ط   ن،ؤ  كيةةة طو كوَيةةة  ط كن طةةة  ككنَيةةة
ؤةةةَيمء ؤ  ةةة ز ط،ككنَيتةةة  ك طةةة  ك ؤةةة ش نةةةب   ؤةةة   وَيىةةة         
خ، ةةةةةك وك ك نةةةةة وككة ن  ن   ةةةةة  ى   خ، ةةةةةو ه ؤةةةةة ر،و     

 ن  شتوء ه  ط ك و      ن ء يب ءو.
كةةة   ؤيك  ن  ةةة ى طةةة  زيةةة ء  ككنةةةة  هةةة،ى كةةة ة ر،وكيةةة  ء كةةة   

 Co liform ba cteria= يةى ى ك  كَ ك  ن  كا 

  كط ا 
*-Escherchia Coli. 

*-Klebsiella. 

*-Enterobacter. 

 Sterpto co ccus species=ك  ر،وى 

 .Streptoco ccus dys agalactiae-* كط ا 

*-Streptoco ccus uberis. 

ك ة ر،وك ه  ط ك   طة    ووة  كط ى  يةى ية  نة،ى ه ية  كة        
ز و ط ءةة   ء  ةة    نكةة و  كطةة  طةة ءو ؤ  ىةة  ك  ةةنيء طةة ءو       

 ك كةةة ط ءو  ةةة ن   و  ةةة  )طةةة  كةةة   َيةةة    ؤ  ىةةة  ك  ةةةني يةةة خ
 ط وكك  وي   كك ء َي  ؤ  ى ط     كو ط ك  ك(.

 %.2-1ِوَي كى ن  ن     كى ك ة ر،وك ه  ط ك   كك  ء  -
نةة ثبى   ووةة  كط   ه  ةة َيك ه،طةة و هةة   طةة  ثَييةة   كككنةةَي       

ك ِوَيى  خ، ك و  ن، زي ء  ء   ةب  و    ه،ط وك ء  ة ط ط   ؤ
 وك ك   َ ه   َيكو كيك  ك     شاه   َيك ؤ  ى  ن ن و  

ء ؤةة  / ء   ةةب    ن   خ، ةةو هةة  ط ك و  ةة    زيةة ء  كةة      -
 ؤ  ى  ن ء ؤ   ط     ككوككط  َي   كؤ ك  ء ؤ   نو ط ط  .

 Dairyر،وى ؤ  ى / ن ثبى كَيك،كنية  كط   ؤ  ىة ى  ة     -

Cattle      زيةة ء  ء   ةةو هةة  ط ك و  ةة    ككنَيةة  ن نةة و  وك  
  .Beef Cattle،    ك   َ ؤ  ى ى  

خِ  طةة   ةةثىي ط  / زيةة ء  هةة  ط ك و  ةة    نةة   ككنَيتةة  ك   -
ط ءَيةةةك  ؤةةة وكى خِ  طةةة   ةةةثىي ط   طةةة ة ككطةةة و كةةة   ةةة ك     

 Localك ؤةة ش نةة ه،ى ط ؤب   ةة  كى نةة و  ى رَيىةة يو     

immunity     كةةة      ةةة   كةةة  ك ى ؤيك  نةةة  ر،ونةةة ر،وكط  
 -Neutrophil- Macrophageخِ  طة   ةثىي ط    كطة  )   

Lymphocyte   ك ثَيشةي   كك ء َيةة ا  )Somatic Cell 

Count  
ؤ  ىةةةة ى خةةةة  ك  ن وهةةةة ؤو  ةةةة ى ز و طةةةة  ككنَيتةةةة  هةةةة،ى   -

ف     ب  و ء كى طة  و وةانو  ة   و زية ء  نة،ى ه ية   ة   و        
 ه   نك و.

ك ط ءو ز يني ك  ن ء يب ءو ثَيم و    و  َيك ك  ز يني ط ءَيك -
(ى ثَيةةة ك Udder edema)ؤ  ىةة ى كةةة     ةةة   و ك  ن  ةةة   

 كي وك زي ء  ن،ى ه ي  ء   و ه  ط ك  نَي .
 A  Eنةة ثبى كَيك،كنيةةة  كط   ككوطةة  ء  ك طةة ؤو ظيتةة ؤني     -

Selenium .   ِوَيى  خ، ك و  ن، ء   ب 



 طوان يةشة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 28زانستى سةردةم 

 246 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــــــ

ك   ك  كة ة ى طة      ية    ة،ِون،ء  ك نة وك  زك ى ك  ة وى       -
ك  ط  ء   ب   ي   ن ه  ط ك و      زي ء ك ه و كؤ ك  ؤ  ى 

 ةةةَي كى ء َيكةةة وى  ةةة      يةةة  طةةة   ةةة،ِون،ء  ك نةةة وك  خةةة  و    
ن نةةة و  وك ك  ةةة َ  ةةة   و ؤةةة يني طةةة  طةةة ؤرت  ةةة،ِون،ء  ك  كةةة     

 ك   ؤ   ط ؤرت ء   و ه  ط ك و      ككنَي .
نةةةة ثَيو   ووةةةة  كط   ِو    ن،ءةةةة  ك كةةةة   ؤ  ى ي  ةةةة ى طةةةة   -

ن وهةةة ؤو  ةةة ي   ز وك زيةةة ء  ه  ةةةتي وء   نةةة، ء   ةةةب        
   ي     كؤ ك   ؤ  ى ي   ى ط  ن وه ؤو   ي   طة ؤرتك  ن   

وةةةةةةةة  ك  و ككى نةةةةةةةة و  ى زيةةةةةةةة ء ك كةةةةةةةة  ك ى ؤيك  نةةةةةةةةو     
   خ، ىي ط  .

هةة  ط ك و  ةة    كةة   ؤ  ى ي  ةة ك  ككوككطةة  َي  طةة  ء   ةةو  -
  ن    ك ك  ى ز يني Retained Placenta  ن   و ثزك    

 َي .ي خ ك وانو     ي   ن ية  و ن  ك ن ه و ه،ي ؤ ن
كةةةة    يةى  ةةةة ى طةةةة  ؤةةةة ورو ء   و  ةةةةتي   ءَيةةةة    ىيةةةة       -

ن   ووةة  كي طو نةة وكك  ة ك كك ةة َي  نةة، كةة   ؤيك  ن  ةة ى طةة   
 ككنة  ه،ى ء   ب    ن ه  ط ك و     .
 =    تة  ى   خ، و ه  ط ك و     ا

  خ، ةو هةة  ط ك و  ة    نةة ه،ى طة  و وةةانو      ط  ةة  ك    -
 teat canal ككنَيت  ك    و   وو  كى   كك  َيزوَيت  ك  ن 

 ةة   و هةة  ط ك   ؤ  ى يةة طو كيكةة نَي  يةة خ ك   ووةة  كى      
 ه،ط وى   خ، د و  يةى ى ك  ككن ط   نَي .

ك ؤ ش زية ء  كة  ؤ  ىة ى  ة ك  ِو  ككك و  وة  ك  ث   ة ى       
ؤ  ىةة  ك  ةةني نةة ه،ى كك ةةت  ك نَيةة  يةة خ ك نةة ه،ى كةة ؤَي ى    

طةةة  نةةة ط ونَي   ء يب ءةةة  ك نَيةةة  يةةة   هةةة و ط ك ثةةة كَيكو كيكةةة   
  َيزكوك كي طو ن    ن،     تة  كى ه،ط وى   خ، د و كة   

 ؤ  ى ي طو      ه  ط ك   ن، ؤ  ى ي طو        غ.
   Pathogenesis=و، ي ءو كو    ن   و   خ، ىي ط   

ب،  غةةةة ط  و كو  ةةةة  نةةةة   و   خ، ةةةةو هةةةة  ط ك و  ةةةة       
Mastitis ن يتيني ك ا 

1-Invasion   هَي ش ن ك  
كة ة ب،  غةة ك  ه،طةة وى   خ، ةةد و كك ةة  ككطةة و ن ث   ةة ى  
هَي ش نة ك  كة  ككوك كى     ة  ك نة،  ة    ة   ط  و  ة    كة          
ِوَيىةةة ى طةةة  و وةةةانو     ةةة  ك    يشةةةا ن خ  ةةة    ةةة   ط  و  

.     
2-Infection     ء   ب  

ك ة ب،  غ ك  ط ءَيك ط  ه،ط وى   خ، د و ك      ط  و      
ن ك ن  ب  ء كة  ك   ؤة   ز و نة خَي  يو    ك ي   كك   ككط   

 ؤ وكيةةة   زيةةة ك ككطةةة وء و  ووةةةَي كى هَيةةة ش ن ك ةةة   ةةة و       
خ  ةةة ط  و  ةةة    فةةة     رت ككنَيةةة ء وةةة الطي   زيةةة ك ككطةةة وء  

ن خَي  يو ن  ككنة  ك  ه  ة َيكي   كك ة  ككطة   نة ككوك  و     
( ط  ط وى   خ، د و   ي   زي كء نة هَيز  Endotoxin كه  )
 ككط و.

3-Inflammation   ه  ط ك  
كةة ة ب،  غةة ك  كةة  كةة   ؤو ن  ن  ةة  كى ه،طةة وى   خ، ةةد و   
ن  ةة   ط  و  ةة    ك    يشةة    طايةيكىيةة ط   ك  ةة و  ةة   و     
ه  ط ك   ككوككط  َي ء ك   و ك  و ك  ككن ط  ن  ةَي كي طو  
 شتو ك     ش  كطة ا ك   ة  ء  ة وة نة   و  ة    هة و كه        

ثاةةة ى  ةةة وؤو كةةة ش  هةةة و كه    ه  ةةة َيك رةةة و ن وزن   ةةة  كى
ككنَيتةةة  هةةة،ى  ةةة،ِو  و ثَيكه ءةةة ى  ةةة  كةةة  ِو  ى طيميةةة يوء     

 فيزي يى ك.
  Clinical findings= يش    طايةيكىي ط    

 يش    طايةيكىي ط   ن  َي كي طو  شةتو ن  ة ك ك  ة و كة       
 َي ك طايةيكىي  ط  ثَي   ءَي كث ِوَي   نة ثبى   ووة  كط  و   

وى  ةةةةةَي ك طايةيكىيةةةةة ط  و   خ، ةةةةةو ثزيشةةةةكيو ظَيتَي  ةةةةة  
هةةةةةةة  ط ك و  ةةةةةةة    نةةةةةةة ثبى ء    ءيةةةةةةة ى ه  ط ك  طةةةةةةة      

 Severityث،كَي  ككط َي  ن، ك ة  َي    ا   
  Peracute formي ط ة/  َي كى   و   ءي   

كةةة ة  ةةةَي كي ك   ةةة    ء   ةةةو هةةة  ط ك َيكو ز و ء  ةةة ء ءيةةة   
ء ككنَي ء بة ن وكى  ة  وك ككنَية ء  ة وة ككنَية ء ككك   ةَي       

ز و ن ك ز وك كة ط ءو كك ة  كَي   ة  .  ك يشة   ط  يم هة ؤ        
كةة ش كك  َيتةة  كء ز ورةة و   خ، ةةىي ط  ط  ةةة ك ككنَيةة ء     
ك  ككنو ء   ةب   ؤة ك و ككنَيتة  ك. كة    يشة     ى طة  ك  ة و        
ك  ةةةو كةةة  ككنو ء   ةةةب   ن هةةة  ط ك و  ةةة    ككوككطةةة  َي       

 ةةة   كةةة ط ءو ن  ن  ةةة  كى ه،طةةة وى   خ، ةةةد و ن هةةة ؤ   ك  
 Systemic response//ك     ش   
-Toxaemia.  ا ن  ن     كى  كه ى ن طرتي ط  ن خ َية 
-Fever. ا ن وزن     كى ثا ى   وؤو ك  و ك  ككن ط 
-Tachycardia.َا خَي   كَي   و ك 
-Ruminal stasis.َا  ك ت  و ط وى ط و و ك  ك 
-Recumbency.  ا ط  ءةو ك  ككن ط  ن الي ط 

  Acuto Form/  َي كى ءي ا  ك  كة
كةةة ة  ةةةَي كي ك   ةةةة    ء   ةةةو هةةةة  ط ك َيكو ءيةةة  ككنَيةةةة ء     
ب ن وكى    وك ككنَي ء ككك   َي ء   وة ككنَية ء ثَيكه ءة ى   
   كك ،ِوَي   ن ةة   خ، ىي ط  ط  ة ك   نَي ء و وك  و 

 ككط َي .
  Subacute form بي ة/  َي كى  َي  ءي   
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كةةةةةة ة  ةةةةةةَي كي ك   ةةةةةة      
  ةةةةةةو هةةةةةة  ط ك َيكو  ء 

ط ؤرتء هَي  ش ء  ككنَية   
ن نةةةةةةةةةةةةة و  وك ك  ةةةةةةةةةةةةة َ 
 ةةةَي كط  و ثَيشةةة  ء ك ء  
 ةةةةة ى ن وهةةةةة ة هَيةةةةةة    

       تي    ككنَي .
وةةةةة  وكة/  ةةةةةَي كى  َيةةةةة   

 Subclinicalطايةيكو  

form  
كةةةةةةة ة  ةةةةةةةَي كي ك  هةةةةةةةي   

 يشةةةةة   ي طو طايةيكةةةةةو ك  ةةةةة و  ةةةةة    ن ء يبةةةةة ءوء كةةةةة ش  
 ةة ى ن وهةة ة هَيةةةة    ز و    ن  ةةَي كي طو  شةةتو   نية َيةة ء   

    ةةةةةتي    ككنَيةةةةة   نةةةةة ةة كةةةةة ة  ةةةةةَي ك طايةيكىي يةةةةة  ك   
كك   ةة َيت  ك طةة   ؤةة وكى خِ  طةة   ةةثىي ط  و  ةة  ز و زيةة ك  

  Somatic Cell Count   SCCككط و ط  ثبى كككنَي ا  
ن، كي وى ط ك ةو كة ة  ةَي كي  ثة    ككن َيتة  نة و ثشةكةيةَيكو        

  California Mastitis test  ء بيىةة يو طةة  ثَيةةو كككنةةَي ا
 CMT  

كةة ة طةة وكش زيةة ء  كةة  طَيانىةة ط  و نةة خَي ط ك و ؤ  ىةة ى  ةة     
 ك الي   ثزيشكو   وث و تي وك ك ك   ة كككوَي   

  Chronic formثَيةج ة/  َي كى كوَي خ ي    
كةةة ة  ةةةَي ك طايةيكىيةةة ى هةةة  ط ك و  ةةة     كةةة ط ءو كك ةةة    

نَي ء ِوك ىو كك ،ِوَي ء هةي   كَي           و ء   ب   ِوكد كك
 يشةةةةةةة   ي طو كيكةةةةةةة ى ك  ةةةةةةة و ككو  طةةةةةةة  َي ء ؤةةةةةةة  كى     
و وك ةةةةة وط ك  كوَي ككنَيتةةةةة  ك نةةةةة  كى طةةةةة  طةةةةة ءَيكو ز وى  
ثَي ينةت   ه  ة َيك رة و      طة  ء   ةو  ة  ى ي  ككنَية  طةة         

 ثَيو كككنَي ا
 Gangrenous Mastitis  

ن وكنةة وك كةة ة رةة،وكك  ن  ةةَيكو      طةة  ِوكش ه كن ك ةة ِوَي ء   
 الي  ء   ب  كط  ك       ط  ككنَيت  ك  ككط  َيت    و زك ى.

 =و وك  وط ك ء ط، رت كنو   خ، ىي ط ا
و وك  وط ك و   خ، و ه  ط ك و       ن  ة ك ك  ة و كة      
 ةةَي ك طايةيكىيةة ى طةة  ثَييةة   ءَيثةة ِوككنَي ء هةة و كه  رةة،وى  

   ك ؤةةة ش نةةةب Causative agentه،طةةة وى   خ، ةةةد و  
ؤةةةةةة   ككنَيةةةةةة  ك  ى كيةةةةةة وى ط ك ةةةةةةو  ةةةةةةَي ك طايةيكةةةةةةو     

  خ، ىي ط  ك الي   ثزيشكَيكو   وكز  كء ه و كه  كية وى  
ط ك ةةةو ه،طةةة وى   خ، ةةةد و نةةة ه،ى ء بيىةةة  ك نةةة، كةةة  كى       
و وك ةة وط ك  ط  كةة   ؤَيكو نةة ش نةة  و ن كك ةةت  ك  نةة ةة    

ه ؤيشةةةة  ثَي ينةةةةت  كو مشةةةةو   
 خ،ث و  ةةةةةةةةا ن  ةةةةةةةةرتك كةةةةةةةة    
و وك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة و طةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ك   

ك َيتةةةةةةة  كء طةةةةةةة وى ثةةةةةةةب ن وزن
نك َي  ن ء يب ءو كة  ث و  ةتةو   
 ةة    ن  ةةَي كي طو كو  ةة  كةة   
طَيانىةةةةةةةةةة ط  و نةةةةةةةةةة خَي ط ك و  

  Dairy Cowؤ  ىةة ى  ةة   
ط  ثَي  ت  ك الية   ثزيشةكَيكو   
ظَيتَي  ةةةةةةةةة وى ن ك زؤ   ةةةةةةةةة  ك  

   وث و تو نك َي .
كةة  طَيانىةة ط  و نةة خَي ط ك و ؤ  ىةة ى  ةة  ثَي ينةةت  ِوكوةة  ى   

   نك َي  ن ؤ ن  تو ط، رت َط ك و   خ، ىي ط اك ة خ ة 
 ة َيةو نة خَي ط ك و ؤ  ى طةة   ثَي ينةت   يةى ية طو ثةة ؤء     -

خةة  َيةو هةة نَي ء ؤ ورةة   ةة وكطىي ط  و ء   و  ةةتو ءَيةة      
نَيةةة   نةةة، ك ؤةةة ش ثَي ينةةةت  و    ةةة  ثةةة ؤ نك َيتةةة  ك نةةة ك  ء    

 ؤ كككى ث ط ط وك ك ن ن وكك  ؤو.
ن نةةةة وكك  ؤو ثةةةة ؤء خةةةة  َي     ةةةة   و ؤ  ى طةةةة   ثَي ينةةةةت  -

 و نى َي  ن  كى ثَيم ط ءو ؤ  ى  ك  نيء
ك  ى ط ءو ؤ  ى  ك  ني ث ط نك َيت  ك ن ؤ كككى ث ط ط وك ك 
طةة  زيةة  و  ةة نَي  نةة،  ةة   و ؤ  ى طةة   هةة و كه  كةة   ط  ةة ى     
ه كن ك ةةتَي  نةة ط وى ؤ  ىةة  ك  ةةني ثَي ينةةت  ثةة ؤء خةة  َيةو    

نة ط ونهَيةَي ء كك ةت ط  و   خ،ى و نى َي ء ط ك ث ىل ء يب ءو 
 ز و ث ط  و نى َي .

ب ةو،ط ك و ؤَيمء ؤ   زء ؤش خ،وكط  و  كط  ك  ةثبء  -
      ن ء يب ءو ك   كوزى ه  ية  .

ك ط ءو ز ييةو ؤ  ى ط     ثَي ينت  ز و ن   وكى وة  كَي ى  -
 ء Lactation ةةة    نك َيةةة ء هةةة و كه  كةةة ط ءو  ةةة ك        

كةةة     خ، ةةةىي   ى طةةة  ك  ةةة َ  و وك ةة وط ك َيكو ن ث كةةة ى 
ث   ةةةةةة ى ز يةةةةةةني ك  ِو  ككك و  كطةةةةةة    نةةةةةة   و ثةةةةةةزك  ء 

  .Endometritisه  ط ك و   َي كط ك    
ن ن وكك  ؤو ك الية   ثزيشةكو   وث و ةتي وك ك ثشةكةيةو     -

  كة   ة نة وَي  نة،    California Mastitis testكة  رة،وكا    
 Subclinicalكية وى ط ك ةو هةة  ط ك و  ة    كة   ةةَي كى      

Mastitis.َي  طايةيكو    
 

 ك     وو     ى   كي   ىَل  كو    كا-
1-Radostitis, O.M, Gay, C.C, Blood, D.C, and Hinchcliff, 2000. 

Veterinary Medicine (A text book of the Diseases of Cattle, sheep, 

Pigs, Goats and Horses) 9th edition. 
2-The Merck Veternary Manual 8th edition 1998. 

E-mail: fsmas 969@ yahoo.com 
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 ى زايينى1000ى ثيَش زايينةوة تا 200لة 
 لةرؤماةوة بؤ بةغداد

ى )ث.ز(ةوة تا 200هزرو نةريتة باوةكانى طريك لةماوةى 
بةدرَيذايى ئةم  ى ز. لةرؤماوة بآلوبووةوة بؤ بةغدادو1000

رَيطةية ثاشةكةوتى كردةيى زانياريى كيميايى زؤر بوو، 
بريدؤز طؤِردرا، بةآلم لةدواييدا بةشَيوةيةكى ئاشنا طةييشتة 

 دةرطاكانى ئةوروثا.
 ى زايينى600ى )ث.ز(ةوة تا 200رِؤما لة 

شوَينى رةسةنى رؤما، لةحةوت طرد ثَيك دَيت، زةوييةكى 
ووة بؤ بةرطرى لةهَيرشى نةيارو بةرز بووة، كةمنوونةيى ب

دذى مَيشوولةى مةالرياو ئةو مَيشوولةيةى كارَيكى كاريطةرى 
كردؤتة طةشةى زانستى دواترى ئةوروثا، ئةو طرؤثةرت و 
بآلوةى سةر طردةكان يةكيان طرتةوة، ثادشايان تا ساَلى 

ث.ز فةرمانِرةواييان كردوون تاكو سيستمى كؤمارى  500
ث.ز دا،  400تةوة، لةدةوروبةرى ساَلآ شوَينى ثاشايةتى طر

رؤمةكان خؤيان سازكرد بؤ هَيرشكردنة سةر ئيتالياو، 
بةهاتنى سةدةى سَييةم، هةموو نيمضة دوورطةكةيان 

 داطريكردو تَييدا فةرمانِرةواو باآلدةست بوون.
رؤمةكان، قرتاجنةيان بةكارهَينا بؤ دابينكردنى دةريارى 

نيباأل توانى بةفيل و سةربازى ناوةِراست و لةم شةِرةدا، ها

ثيادة و سوارةو كةرةسةى شةِرةوة لةماوةى ثازدة رؤذدا 
لةئةلث بثةِرَيتةوة بؤ ئيتاليا، وا دةطَيرنةوة كة لةم 
ثةرينةوةيةدا سركةيان بةكارهَيناوة بؤ تَيكشاندنى 
كةَلةطابةردى طةورة طةورة، كةدةبوونة كؤسث لةرَيى 

ردانةى لةوزةى فيلدا نةبوون( ثةِرينةوةياندا، )واتة ئةو بة
بَيطومان ئةو سركةية نابآ ئةو سركةيةى ئةمِرؤى ئَيمة بَيت 

% ترشى سركة(، ضونكة ئةم سركةية هةزار ساَلى 5)طرياوةى 
ثآ دةضَيت بؤ ئةوةى كاربكاتة ئةو طابةردانةو، ئؤقيانووسةها 
سركةى ثَيويستة، ئةشآ هانيباأل جؤرة تةقةمةنييةكيشى 

ت، يان ئاوةطرياوةيةكى خوَييةكى بةهَيزى بةكارهَينابَي
بةكارهَينا بَيت كةلةو رؤذطارةدا ثَييان وتووة سركةو ئةو 
ئاوةطرياوةية، لةثلةى بةستنى ئاوى ئاساييدا نايبةستَيت، 
بؤية خوآ دةكةين بةرَيطة بةفرينةكانةوة، بؤ ئةوةى 
خوَيئاوكَيك دروست ببَيت، كةلةثلةى زؤر نزمدا دةيبةستَيت، 

رةنطة ئةو خوَيئاوكة رؤكرابَيتة نَيوان تَليشى بةردةكان  يان
يان ضاأل و ضؤَلى بةردةكانةوة، لةرؤذى لةضاوخؤدا طةرمى 
ئةلثدا، كةلةشةودا ثلةى طةرمى تا نزمرتين راددةى 
دادةبةزَيت، خوَيئاوكةكة دةيبةستَيت و دةكشَين و بةردةكان 

دنى تَيك دةشكَينَيت، جا ئةطةر ئةمة رةوتى تَيكشكان
بةردةكان بووبَيت ئةوا سةركةوتنى بةبةخت و كات بووة و 
طومان لةوة دةكرَيت كةهانيباأل بةشَيوةيةكى رؤتينى لةماوةى 
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ئةو ثازدة رؤذةى هَيرةشةكةيدا بةكارى هَينابَيت بةآلم ئةطةر 
بةسةركةوتوويى يةكجار بةكارهَينرابَيت، ئةوة شايستةى ئةوة 

نةمرى بيهَيَلَيتةوةو بنووسرَيت بووة لةكتَيبةكانى مَيذوودا بة
)هةروةك وتراويشة، كةهانيباأل بةمةجنةنيق دةفرى واى 
هاوشيتوة كةمارى ذةهردارى تَيدا بووة، تاكو بكةوَيتة سةر 
ثاثؤِرو كةشتييةكانى دوذمن، كةكارَيكى دارمايى و ستةمةو 
ئةطةر سركةيةكى وا بةهَيزى هةبووة، بؤ ئةوى بةمةجنةنيق 

 ةر ثاثؤرو كةشتييةكانى دوذمن؟!(.نةهاويشتؤتة س
هةروةك روودىدا هانيباأل توانى بؤ ماوةيةك رؤما داطري 
بكات، تاكو رؤما هةمان رآ و شوَينى بةكارهَيناو هَيرشى 
كردة سةرى لةئةفةريقاى وآلتةكةى خؤيداو هانيباَلى 
ناضاركرد بةبةزيوى بطةِرَيتةوة ئةفةريقاو دةرياى ناوةِراستى 

تى رؤمةكاندا بؤ بةجآ هَيشنت، بةآلم ئةو شارة لةذَير دةسةآل
طريكييانةى اليةنى هانيباَليان طرت، بوونة داطريكراوى 
رؤمةكان، وةك ميسرييةكان، رؤمةكانيش كةلتورى 
طريكةكانيان وةرطرت، تةنانةت رؤما نةخوَيندةوارةكان بوونة 
خاوةنى دووزمان، التينى و طريكى و وا ديار بوو وةستاندنى 

ن نةشياو بوو، دةستيان كرد بةداطريكردنى ناوضةكانى رؤمةكا
باشوورى ئةوروثا )مةكدؤنيا و يؤنان و فةِرةنطستان و 

 بريتانياو ميسر و ئاسياى بضووك و فارس(.
 ئيمثراتؤرييةتى رؤما

بةرَيوةبردنى ناوضةى بةو ثان و بةرينيية، كة 
 كؤمةَلةكانيان )دانيشتوانيان( لةكؤيلةو هاووآلتى و خةَلكى
رةمةكى و طوندنشينةكان ثَيك هاتبوون و سوثايةكى بةهَيزو 
تةيار، بارَيكى طران بوون لةسةر شانى سيستمى كؤمارى و 
ئةو رةجنةى بؤ ئارامى و ناوةندَيتى دةدرا، بوو 

ى ث.ز(دا، 40بةديكتاتؤرييةتى يؤليؤس قةيسةر لةساَلى )
ى لةو ساتةوة بةرودواهاتنى ضةتةوَلة رؤمانةكان، مَيذوويةك

سةرجنِراكَيشى ثاَلةوانَيتى و داوَينثيسى و بليمةتى و 
كةدرةنى بوو، لةطةأل هةموو ئةندازةيةكى درةوشانةوةو 
ثووكانةوةى رةوشتى مرؤظ بةآلم لةطةأل هةموو ئةمانةيشدا 
شتَيكى هاوبةشيان هةبوو، ئةويش ئةوة بوو كارى 

 سةرةكييان بةرَيوةبردن بوو..!

كؤمةأل كؤمةأل نووسراو  هةموو ئيمثراتؤرَيك، رؤذانة
دةهَينراية بةر دةستى و هةموو هاووآلتييةك دةيتوانى بؤ هةر 
كَيشةو داخوازييةكى سكاآل نامةيةك ثَيشكةش بكات، وةك 
كارَيكى ئاسايى خؤيان، بؤية دةبوو ياساو فرماننامةو 
روانطةو رَينماييةكانيان خبوَيندايةتةوةو هةر دةبوو سوثا 

ةآلو سةنطةرطايان بؤ دروست بكراية و دابةش و سازبكرايةو ق
ثَيويستةمةنييان بؤ دةستةبةر بكرداية، هةموو ئةم دَيوةزمة 
كارطَيرييانة )كةبةبآ تةلةفؤن و فاكس جَيبةجآ دةكران( 
سووديان بةرؤمانةكان دةطةياند لةتؤماركردنداو هةروةك 
دةبوونة هؤى ثاراستنى طةلَيك تؤمارطةى رؤشنطةرى 

 لةتؤماركردندا.
ةك خةَلكانَيكى كردةيى، رؤمانةكان هةموو ووزةى و

خؤيان لةسيستمى سياسى و سةربازيدا بةكارهَيناوة و 
كاتَيكى كةميان بؤ رامان و وردبونةوة لةنهَينييةكانى سروشت 
تةرخان كردووةو زانياريية كيمياييةكانيان لةيؤنان و ئةو 
ناوضانةوة هَيناوة كةداطرييان كردوون و خؤيان هيض 

كارى و داهَينانَيكيان نةخستوونةتةسةر، بةآلم لةطةأل جوان
ئةوةيشدا كارَيكى باشيان كردووة، كةئةو زانيارييانةيان 
ثؤالندوةو ئةو زانيارينامةو ثوختةكارييانةى كؤيان 
كردؤتةوة، تا سةدةى حةظةدةيةميش لةئةوروثا 

 باوةرثَيكراوبوون.
ديان دانةرى ئةو كتَيبانة، بةوة جيادةكرَينةوة كةسوو

لةزؤر ناوضةى ثان و بةرين و دانيشتوانى هةمةجؤر 
 وةرطرتووة بؤ ىَل فَيربوونيان، بؤ منونة:

ديؤسكؤريدس )كةلةراستيدا هاووآلتييةكى يؤنانيية( وةك 
نةشتةركارَيك لةطةأل سوثاكانى نَيرووندا بووة، ليستَيكى 
دةرمانى نووسيوة، كةهةزار دةرمانَيكى سادة دةبَيت، وةك 

تلياك كة وةك سِركةرَيك لةنةشتةركاريدا بةكارى بةنط و 
هَيناون و ماددةى نائةنداميى وةك جيوةو سركاتى قؤِرقوشم 
و هايدرؤكسيدى كالسيؤم و ئؤكسيدى مس، ئةم جؤرة 
نووسينانة )مَيذووى سروشت( كةسى و حةوت بةرطةو 
)بلينى( دانةرى دةَلَيت بيست هةزار راستيى طرنطى تَيداية، 

كتَيبى سةر دانةر دةرهَينراون و تةنانةت بنةماى  2000كة لة 
وشةى )ئنسايكلؤثَيديا( دةدرَيتة ثاأل )بلينى( بةهؤى ئةوةوة 
كةئةو هةوَلى كؤكردنةوةى ئةو ماددانةى داوة كةبةطشتى هى 
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دانيشتوانن )واتة ئينكيليؤس ثَيديا( و هةوَلةكانى )بلينى( 
ييةكان، تا كردوونيةتة سةرضاوةى راستةقينةى بابةتة زانست

 سةرهةَلدانى سةدةكانى ناوةِراست لةئةوروثا..!
 بلينى:

لةسةدةى يةكةمى زايينيدا ذياوة، لة دةوروبةرى خودى 
نَيروندا، لة فةِرةنطستان لة دايك بووة، لةطةأل ئةو هةَلمةتة 
سةربازييةى كراوةتة سةر ئةَلمانيا، هاتووة بؤ قوبرس، ئينجا 

ى تةرخانكردووة بؤ ياساى خويندووةو دواى ئةوةى خؤ
 توَيذينةوةى زانستى و نووسني.

بلينى، بةرةزامةنديى فيسباسيانى ئيمثراتؤر ضووة بؤ 
رؤما و لةطةأل ئةودا لةئةَلةمانيا خزمةتى كردوةو جؤرةها ثلةو 
ثايةى فةرميى دراوةتآ. لةطةأل ئةوةيشدا كةبلينى زؤر كتَيبى 

ى نووسيوة، بةآلم تةنيا كتَيبى )مَيذووى سروشتى(
ثاراستوةو بلينى لةم كارةيدا هةموو ئةو زانيارييانةى 
نووسيوة كةدةستى كةوتووةو لةبةر ئةوةى نةيتوانيوة 
لةراستيى هةموو شتَيك بكؤَلَيتةوةو دَلنيابَيت، هةموويانى 
بةبآ لَيكؤَلينةوة نووسيوة، يةكَيك لةو منوونة باش زانراوانة، 

ةمان ورديى باسى كةركةدةن و سيمرخ )فؤنَيكس(ة، كةبةه
 باسى شَيرو هةَلؤ نووسيوَيتى.

هةندَيك ئةم رووداوةيان بةهةَلةى خؤى داناوة 
)كةلةتةمةَلى دةضَيت(، بةآلم ئَيمة لةو باوةِرداين كةباردؤخى 
مردنى لةطةأل ئةوبؤضوونةى ثَيشوودا يةك ناطرنةوة: كةخؤى 
داية بةر ئةو هةَلمانةى لةتةقينةوةى طِركانى ظيزؤف بةرز 

ةوةو شارى بؤمباى لةناوبرد، ضونكة ضووبووة كةنارى دةبوون
 طِركانةكة، بؤ ئةوةى راستةوخؤ بيبينَيت..!

رةنطة طوناهى بلينى ساويلكةييةكةى بَيت كةلَيى 
دةبوورين، ضونكة لةذيانيدا ئةوةندةى شت ديبوو، كةواى ىَل 
بكات باوةِر بةروودانى هةموو شتَيك بكات، سةربارى كارى 

ةِرسكةر، وامان ىَل دةكات لةوةى ببورين زانيارينامةى و
كةراظةى زةق و سةرجنِراكَيشى ثةسند دةكرد، دواى هةموو 

 ئةمانة، بلينى كوِرى سةردةمةكةى بوو.
سينيكا )ئةو فةيلةسووفةى بةفةرمانى نَيرون خؤى 
كوشت(، زانيارينامةيةكى دانا، لةوةى بلينى طرنطرت نةبوو، 

دَيتةوة بةر طوَيمان(، سيليسيؤس )ناويكة جارَيكى تريش 

نامةيةكى طشتطرى لةثزيشكيدا نووسى، بةبيسنت كؤى 
كردبووةوة، ئةطةر لةيؤنانييةوة وةرى نةطرِيابَيت كةلةمَيذووى 
نوَيدا ئةخوَينينةوة، ضؤن هانيباأل سركةى بةكارهَيناوة بؤ 

 تَيكشاندنى بةرد، رةخنةمان دةربارةى بلينى كةم دةكاتةوة.
انى بلينى ئاوَينةى طةشتةكانني، هةندآ جار راثؤرتةك

باسى ئةو هةَلمةترسناكانةى كانةزيوَيكى ئيسثانياى كردوة 
كةبةتايبةتى بؤ سةط ترسناكة، )رةنطة دوانؤكسيدى كاربؤن 
طوناهبار بَيت، لةطةأل ئةوةيشدا ئَيمة لةو باوةِرةدا نني كةذةهر 

ك بَيت، بةآلم ضِرى و لةهةوا قورسرتييةكةى واى ىَل دةكات نزي
زةوى كؤبَيتةوة كةبوارى هةناسةدانى سةطةو دةشَيت 
بيخنكَينَيت(، بلينى بِريار دةدات كةطالييةكان )دانيشتوانى 
رةسةنى باكوورى ئةوروثا( رةنطى قذيان بةسابوون سوور 
دةكرد كةئةشَيت هةموو كارةكةى سابوون، ثيسى و ضَلك ىَل 

هةوَلى  كردنةوةى ئةوانة بووبَيت كةخؤِرسك قذسوورن، بلينى
داوة طشتطري بَيت و هةندَيك كردوى نووسيوة كةكانزاو خوآ 
و طؤطردو شووشةو دةسكةوان و تةنى و خؤَلةمَيش و 
دةستةيةكى هةمةجؤرى تةباشريو خؤألء بةرد دةطرَيتةوةو 
باسى بةرهةمهَينانى خةَلوزو قسألء خؤَلةمَيش و ثةيني و مةى 
و سركةو جؤرةها كاناو رووةكة بؤ ثزيشكى و 
كيميابايةخدارةكان و جؤرةها مةِرمةِر و طةوهةر و بةردى 
طرانبةهاى كردوة و طفتوطؤو راظةى لةسةر هةندَيك كارلَيكى 
كيميايى نووسيوة، وةك ئامادةكردنى قوِرقوشم و طؤطرداتى 
مس و بةكارهَينانى خوآ بؤ ئامادةكردنى كلؤريدى زيو، 

يتَيكى زةىل كاغةزَيكى رابةرى سةرةتايى دةخاتة ِروو، كةلةشر
تَيرة ثوختةى مازو ثَيك دَيت، هةر كةلةطرياوةى شينةزاخ 
)طؤطرداتى مس(ى  ئاسندار هةَلبكَيشرَيت، رةنطةكةى 

 ئةطؤِردرَيت.
نووسراوةكانى بلينى، دةرى دةخةن كةدةشَيت نزيكةى 
هةموو تومخةكانى سيميا لةتةكنؤسازيى رؤمادا هةبن، جيوة 

َيِر دةرهَينان لةخؤَلةمَيشى جل و ئةمةلطةى جيوةو زَيِر )كةلة ز
و بةرطى بةوادى زَير نةخشَينراو ئامادة دةكرَيت(، زيِرى 
ساختةيان دةناسى و بةبةكارهَينانى برؤنزى بةزةر دواى طا 
بؤيةكراو ئامادةيان دةكردو لةدروستكردنى تاجةكانى شانؤدا 
بةكاريان دةهَينا، بةآلم بلينى، لةوتاقيكردنةوانة دواوة 

راستةقينةو دةستكرد لَيك جيادةكةنةوة و رَيطاى كةزَيرى 
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ويرد خوَيندنى بةكار نةدةهَينا )رَيطة سوفيطةريية 
ناوةكييةكان( يان بانطةشةى بةرهةمهَينانى زَيِرى راستةقينة، 
هةروةك راثؤرتةكانى بلينى روونيان كردؤتةوة، رؤمانةكان 

ة لةو زؤر رةنطى ئةندامى و نائةندامييان هةبووةو بةكارهَيناو
كاتةدا كةسكةندةرييةكان بوونى بؤ يةيان بةنيشانةى 
طؤِردران داناوة، بلينى وةك راستةقينةيةك باسى كردوون و 
لةوةوة هيض بؤدةركةوتنَيك دةست ناكةوَيت و ئاماذةى بؤ 
بةكارهَينانى رةنطةكانى نيلى و ئةرخةوانى و سثى و 

وةو، ثرتةقاَلى و سةوزو سوورو رةش بةجؤرةها ثلةيةوة كرد
بِريارى داوة ئةو رةنطانة، لةوَينة ديوار ثؤشةكان و ثةيكةرو 
كةشتى و تةرمسووتطةى زؤرانبازةكاندا بةكارهَينراون. ئةو 
ساتةى بلينى كاروبارة ثزيشكييةكانى نووسيوةتةوة، 
ثَيويستى بةزانياريى زانني و باش جياكاريى هةبووة 

ةى هةموو كةئةبوونة كؤسث لةرَيطةيداو، تةنيا بةنووسينةو
هؤيةكانى تيماركردن وازى نةئةهَينا، )سةر ئَيشة بةوة ضاك 
دةبَيت سةرت بَينيت بةملؤزى فيلدا، ضارةسةرةكة كاراتر 
دةبَيت ئةطةر لةكاتى ثذمةى فيلكةدا بَيت ..!( بةآلم 
ئامؤذطاريى ئةوةى خةَلكيشى دةكرد كةهةموو رَيطايةكى 

شيية، هةر ضارةسةرى ديكةش بطرن بؤ ضارةسةرى ئةو نةخؤ
ضارةسةرةيش وا دةردةكةوت كةهَيزَيكى بووذَينةوةى 
طشتطريى هةية، بؤ منونة دةوترا كةقري )قريى خاوى 
سروشتى( خوَينثذان دةوةستَينَيتةوةو، برين سارَيذ دةكات و 
مار ِراو دةنَيت و لَيآليى و تانةى ضاو الدةبات و ثةَلةى 

ناهَيلَيت و ثوولةكةيى طةِرى و خرؤش و جومطة ئَيشةو تا 
برذانطةكانى ضاو لَيك جيا دةكاتةوة كةتةنط بةضاو هةَلئةضنن 
و ئةطةر بيتيؤمني لةسؤداخشَينرا دان ئَيشة ناهَيَلَيت ئةطةر 
لةطةأل شةراب خبورَيتةوة كؤكةِرةشةو تةنطةنةفسى و رةوانى 
دةوةستَينَيت و دةَلَين بيتيومن و سركة ثرطةى خوَين 

بةندةو بادارى )رؤماتيزم( دةتوَينَيتةوةو ئازارى سَي
دةشكَينَيت، شةَلتةى قريو ئاردى جؤ، بؤ ضارةسةرى 
ماسولكةدِرآ بةكاردَيت، قريى سووتاو، نؤرةفآ دةِرةوَينَيتةوة 
بةقريقانطدان ثَيضخواردنى شينةدةمار )دواىل( ناهَيلَيت، رةنطة 
هةندَيك لةم واتانة، بنضينةيةكيان هةبآ، وةك بةكارهَينانى قري 

ةستاندنةوةى خوَينثذان، يان برين داخسنت، بةآلم بؤ و
خواردنةوةى قري لةطةل شةراب، دةشَيت خودى شةرابةكة، 

ضارةسةرى كارا بَيتء كةدةوترَيت قريةكرذيى مناَلدان 
ناهَيلَيت و خوَينى دةشتان )بَينوَيذى( خَيرا دةكات، كة 
ئاماذةيةكة بؤ بةكارهَينانى وةك هؤيةكى لةباربردن و 

يةكةى هى ئةو ذاراويبوونة طشتييةية كةدةخيوَلقَينَيت، ضاالكي
بةآلم لةزؤربةى كاروبارة ثزيشكييةكاندا بلينى لةو ئاستةدا 
نةبووة، كةمَيك دواى ئةو دانراوَيكى فراوان و طشتطر 
دةربارةى هونةرة ثزيشكييةكان لةاليةن )طالينؤس(ى 

 يؤنانييةوة كؤكرايةوة. 
 طالينؤس:

ى زاينى 150طالينؤسى بةرطامؤسى كةدةوروبةرى ساَلى 
ذياوة، كوِرى ئةندازيارَيكى تةالرسازى بوو، بةآلم واديارة 
ناضار بووة ثيشةى ثزيشكى هةَلبذَيرَيت، ئةو شارةى تَييدا 
لةدايك بووة، ديدارطةيةكى ثريؤزى خواوةندى ضاكبوونةوةى 

رانبازةكانى ىَل بوو، طةورةكاهينى ئةو ديدارطةية، الشةى زؤ
ثاراستبوو، كةبووة هؤى ئةوةى بوارَيكى فراوانى ئةوتؤ بؤ 
طالينؤس ساز بكات، كةبرينةكان تاقى بكاتةوةو بِريارى 
ضارةسةرى ثزيشكييان بدات لةو برينانةداو باوكى، بةثارةى 
خؤى ناردى بؤ ئاسياى بضووك و كؤرنَيسةو ئةسكةندةريية، 

زؤرانبازان و ئةوةيش كةطةِرايةوة كرا بةطةورة ثزيشكانى 
زانياريى كردةيى زؤرتركرد، ثاش ماوةيةكى كةم، وةك طريكة 
رةهةندةكانى دى، طالينؤس ضوو بؤ رؤماو ئةوةندةى ثآ 
نةضوو، ناوبانطَيكى طةورةى ثةيداكرد لةضارةكردنى 
داهَينراودا كةثزيشكةكانى دى نةياندةزانى و طالينؤسيش 

وو، كةرشانةوةى رؤما بةرانبةر بةو سةركةوتنانةى خاكى نةب
ثةيدابوو، بةبيانووى ئريةيى ثآ بردنى ناحةزانيةوة رؤماى 
بةجآ هَيشت، دواى نةمانى ثةتاكة، طالينؤس طةِرايةوة بؤ 
رؤما و بوو بةثزيشكى كؤمؤدؤسى جَينيشني و ئةو كارة 

 خؤشة كاتى نووسينى بؤ سازكردو هةرواى كرد.
نووسييةوة طالينؤس تؤذينةوةكانى دةربارةى توَيكارى 

 –كة لةسةر بنةماى سةرةكييةكان )ثلةيةكى مةمكدارةكانة 
كةمرؤظ و مةميوونيش دةطرَيتةوة( ضونكة  -شريةدةرةكان

تؤَيكاريى لةشى مرؤظ لةو كاتةدا ياسا بةزاندن و سةرثَيضى 
بوو، هةروةها طالينؤس دةربارةى فةلسةفةى ثزيشكى خؤى 

ثَيويستى  نوسى، و لةو باوةرةدا بوو، كةدروستيى باش
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بةهاوسةنطيى نَيوان ضوارتَيكةَلةكة )بةَلغةم و زراوة ِرةشة و 
زراوة زةردة و خوَين(، لةفرمانى خوَينبةرو خوَينهَينةكانى 
كؤَلييةوة و زؤر لةوة نزيك بووةوة كةبطاتة بريدؤزَيك دةربارةى 
سووِرى خوَين و طالينؤس كاريطةرييةكى بةهَيزى هةبوو، تا 

 وآ.ساَلى دواى خ 1400
طالينؤس لةو باوةِرةدا بوو كةثزيشك دةبَيت 
فةيلةسووفيش بَيت و لةنووسينةكانيدا لةكاريطةريى 
يةهوودييةت و مةسيحييةت دوابوو لةذيانى رؤمانييةكاندا و 
رةخنةى ىَل طرتبوو، خةَلك هةستى بةِراِراييةكةى دةكرد، 

 ضونكة ئةو كاريطةريية لةو سةردةمةدا هةستى ثآ كرا.
هةر مناَلييةوة زانستخواز بوو، ثزيشكى  طالينؤس،

خوَيندو بليمةت بوو تَييدا زؤر وةستابوو لةتوَيكاريداو بينى 
كة ئةو زانستة بؤ هةموو لقةكانى ثزيشكى ثَيويستة 
لةتوَيكاريى مَيشك و دأل دواوة و هةموو بارَيكى نةخؤشى 
بةجيا ضارةسةر دةكرد و هةوَلى دا ثزيشكيزانى بكاتة 

 اقيطةرى كة لةسةر بنضينةى هؤشى دامةزرابآ.زانستَيكى ت
زؤر ماددةى ثزيشكى داهَينا كة لةرووةك دورى دةهَينان 
و تائَيستاش لةزانستة دةرمانسازييةكاندا ناوى طالينؤس 
دةهَينرَيت، بةدوورودرَيذى باسى ئةو رَيطايانةى كردبو كة 
لةطزيكاريى دةرماندا بةكار دَين و ئامؤذطاريى ثزيشكةكانى 

د كة لَيى بكؤَلنةوةو بيزانن طالينؤس بةناوبانطرتين كر
ثزيشكى يؤنانيية الى عةرةبةكان و ثزيشكة عةرةب و 
موسَلمانةكان رةطوريشةكانى زانياريى ثزيشكى لةوةوة 
فَيربوون و لةويان وةرطرتووة بةمامؤستاى خؤيانى دةزاننء 
رَيزى دةطرن و زؤربةى كتَيبةكانى طالينؤسيان كردووة 

بى و راظةيان كردووةو، دواتريش ئةو كتَيبانة ضةند بةعةرة
جارَيك لةعةربييةوة كراونةتةوة بةالتينى و بوونةتة 
سةرضاوةيةك بؤ خوَيندنى ثزيشكى و دةرمان لةفَيرطة و 

 زانستطا ئةوروثاييةكاندا ناوةرٍِاستى سةدةى حةظدةيةم.
 ثةيدابوونى مةسيحييةت:

دةستةيةكى لةسةرةتادا، شوَينكة وتووانى مةسيح، 
بضووكى طرؤ جوولةكةكان بوو، لةرَيى هةوَلةكانى )ثؤَلس(ةوة 
كةجوولةكةيةكى هيليينيى ثةِرةوازة بوو، ئةو طرؤهة، بوو 
بةمةسيحَيتى بةهةموو بريدؤزيية الهووتيية فراوانةكةيةوةو، 

هةر )ثؤَلس(يش مةسيحَيتى بردة ناو ئيمثراتؤرَيتى 
 رؤمانييةوة.

زايينى، كةنيسةى مةسيحى  بةداهاتنى سةدةى دووةمى
سيستمَيكى كةهةنوتى فةرمانبةريى هةبوو )ثَيوةر و ثريو 
راذةوان( و بةطشتى ئةم بةرَيوةبردنة زووةى كَلَيسة، بةتةواوى 
دذى زانستى بتثةرستى و فةلسةفة بوو، بةشَيكى ئةم 
دذايةتيية دةطةِرايةوة بؤ هةَلوَيستى رؤمانةكان كةدذى 

هةستيشيان بةثَيويستى ثاراستنى ئةقالنييةت بوو، بةآلم 
ئايينة ثةيدابووةكة دةكرد، لةدذى بةرنامةى ثرسكردن 
كةهاودةمى رَينماييةكانى ئةفالتوون و ئةرةستؤ بوو، يةكَيك 
لةمةسيحيية سةرةتاييةكان كةئةرينيؤس بوو )دةورةبةرى 

ى زاينى( وتى: بَيباوةرةكان هةراتيقةكان  180ساَلى 
منوونةى مشت و مِرى ثيس،  )طومراكان( هةوَل دةدةن

كةلةراستيدا وَينةيةكى ئةرةستؤية بطوَيزنةوة بؤ دؤزةكانى 
باوةِر، يةكَيكى تريشيان كةناوى تريتؤليليان بوو، 
)لةكؤتاييةكانى سةدةى دووةم و سةرةتاكانى سةدةى 
سَييةمى زاييينيدا( وتى )فةيلةسووفةكان نقومى 

يةكاندا( و ثرسة خوتَيهةلقوتانى طةوجانةن لةبابةتة سروشت
بةناوبانطة رازَينراوةكة دةكةن )ئاخؤ ضى هةبَيت لةنَيوان 
ئةسيناو قودس دا؟؟!( و جارَيكى ديكة كارى ئةم هةَلوَيستانة 
لةئةوروثاى سةدةكانى ناوةِراست دةبينينةوة كةهةوَلى دا 
بةرنامةى زانستى خاو بكاتةوة بَيئةوةى بآ وةستَينآ و 

َيية زؤر بةزةبرو زةنطة، هَيزيًََكى لةئةجنامدا ئةم ئايينة نو
ثةيداكرد لةئيمثراتؤرييةتى رؤمانيدا و تؤكمةيى 
دروستبوونى ئاراميى خستة ئةو كةلتوورةوة كةهةوَلى دةدا 

 كؤمةكى ثةيكةرة شةكةتةكةى بكات.
 ثووكانةوةى رؤما:

لةسةدةى سَييةمةوة، رؤما دةستى كرد بة لَيكهةَلوةشان 
ةى رؤما ناوى دةبةن، لةو كاتةوة كةمَيذوونووسان بةثووكانةو

تائَيستا مَيذوونووسان هةوأل دةدةن هؤى ئةو ثووكانةوةية 
بزانن، هةندَيك دةيطَيرنةوة بؤ طةندةَلَيتى ئاكارى طشتى، 
لةطةأل ئةوةيشدا كةالدانى دامةزراوةيى ئارةزووى دايك و 
خوشك كوشنت و ئةو طةمة خوَيناوييانةى بؤ رابواردنى 

ئةو كارة رةطةزبازييانةى كةهةر هيض نةبآ  خةَلكى ئةكران،
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ئةوثةِرى داهَينان بَيوَينةيى بوون، بةآلم زؤربةى كؤمةَلةكانى 
ئةو سةردةمةيش شكؤمةند نةبوون، مَيذوونووسى ديكةش 
هةن هؤيةكةى ئةطَيِرنةوة بؤ ئيمثرياليزم و ملمالنَيى 
ضينايةتى و ثشتبةسنت بةدةسةآلتى سةربازى وةك 

ئيمثراتؤر  12ةيش، بةرودواكوشتنى بةَلطةيةكى ئةو
لةرووداوى توندوتيذيدا بةدةستى ئةو سةربازانةى كةهةر 
خؤيان لةسةر تةخت دايان ناون، بةمنوونة دةهَينينةوة 
لةطؤشة نيطاى كيمياييةوة بريدؤزَيكى دى هةية، كةشوَين 
بايةخَيكى تايبةتيية، كةدةَلَيت: )ضةتةوَلةكانى سةردةمى 

قوِرقومشة ذاراويبونةو دةتوانني راستى  ثووكانةوة، بةدةست
جؤرو ذمارةى سزا طةورةكان بكةين بةنيشانةى زوو 
تووِرةبوونى ئةو ضةتةوآلنة، راستييةكى ديكةش ئةوةية 
كةرؤمانةكان لةكؤنا قوِرقومشيان لةدروستكردنى بؤريى ئاو 
راكَيشان و دةفرى خواردنةوةدا بةكارهَيناوة و قوِرقورمشيان 

ةوة بؤ ئةوةى خراث نةبَيت )كةَلةكةبوونى دةكردة شةراب
سركةو ترشى سركة، دةبَيتة هؤى خراثبوونى شةراب ضونكة 
ئايؤنةكانى قوِرقوشم لةطةأل ئايؤنةكانى سركات خوَيى 

 سركاتى قورقوشم ثَيك دَينن(.
دةبآ ثَيش ئةوةى بريار لةسةر بريدؤزى ثووكانةوةى 
ة ئيمثراتؤريةتى رؤمانى بدةين، بةهؤى قوِرقومش

ذةهراويبونةوة زؤر وريا بني ضونكة هةندَيك لةرؤمانةكان 
مةترسيى قورقومشيان دةزانى و رةنطة ضى ديكة نةيان 
خواردبَيت بؤ منونة فيرتؤظيؤسى تةالرساز هةستى بةخراثيى 
بارى دروستى و رةنط زةرد هةَلطةرانى ئةو كرَيكارانة كرد 

كردن  كةلةبوارى قورقومشدا كاريان ئةكرد و ئامؤذطارى
كةبؤريى كاشى بؤ ئاو طواستنةوة بةكاربهَينن لةبةر ئةوة 
رةنطة هؤيةكة ئةطةر زاراوةى راستبينانة بةكاربهَينني 
نةطوجنان و ناشاييستةيى سةركردةكان بووبى بؤ طوشارى 
دةرةكى و ناوةكى بةرانبةر بةرةنطارييةكانى طؤٍردران، هؤ 

نى سةدةى هةرضييةك بَيت ئيمثراتؤرييةتةكة لةكؤتاييةكا
ضواردةمدا بوو بةدوو كةرتةوة نيوةى خؤرهةالت 
ئيمثراتؤريةتى بيزةنتى كةتوانى بةهةر شَيوةيةك بَيت 
رابطرَيت تا هةزار ساَلَيك دواتر بةآلم نيوةكةى خؤرئاوا 
لةطَيذاوى هاوثةميانَيتى رؤذطارى جةنطدا نقوم بوو خؤى ثآ 

ؤنييةوة تةفرو رانةطريا لةسةدةى ثَينجةمدا لةاليةن ئةتيللؤى ه

توونا بوو خودى رؤمايش لةاليةن قووتيية  درةندةكانةوة 
 تاآلن كرا.

جوستنيانى ئيمثراتؤر لةخؤرهةآلت و لةسةدةى شةشةمدا 
لةثَيناوى ئةوةى مابوو لة ئيمثراتؤرييةتى دَيرينى رؤما 
خةباتى كرد شوورةى لةسةر هزر دامةرزاند و ئةو مةَلبةندة 

بوونةوة داى خسنت و هةموو زانستييانةى لةئةسينا ما
بتخانةكانى تَيك و ثَيك دا و لةرَيزى جوودةكانى كةم كردةوة 
لةئاستى كؤمةاليةتىيداو ئازادييةكانى ثةرستنى كةم 
كردةوةوخوى لةو نةستووريانة رزطار كرد كة بانطةشةى 
يةكسروشتيى مةسيحيان دةكرد )ئةو طومرايانةى ثةويةنديى 

ةت دةكردةوة كةكلَيسة ثَيى دةوت خواوةندى باوك و كوِريان ر
جوستيانطةرى( لة ئيمثراتؤرييةتةكةى دةرى كردن و 
لةراستيدا بةم ئيشةى دوايى هةندَيك كةلتوورى هيليينى 
ثاراست كة ئةو طومرايانة رايان كردو ثةنايةكيان لةفارس 
دؤزييةوة رَينمايية طرنطةكانيان لةطةأل خؤيان برد وةك 

 لةمةودا باسى دةكةين.
 ى زايينى:1000تا  600رةب لة عة

تةةةةةةورات لةضةةةةةريؤكى ئيلاهيمةةةةةدا دةَلَيةةةةةت كةةةةةةنيزةكَيكى   
ميسةةةريى هاجةةةةر نةةةاو سةةةكى لَيةةةى ثةةةِر بةةةوو سةةةارةى ذنيشةةةى     
كةةةةورَيكى هةةةةةبوو داواى لةةةةةئيلاهيم كةةةةرد هاجةةةةةرى ىَل دوور      
خباتةةةةوة هاجةةةةر و مناَلةكةةةةى لةبيابانةةةدا سةةةةرطةردان بةةةوون      

تى ئيسةةةةةةةةالم، بةةةةةةةةةآلم رزطاريةةةةةةةةان بةةةةةةةةوو بةةةةةةةةةثَيى شةةةةةةةةةري ة
ئيسةةةةماعيلى كةةةةوِرى لقَيكةةةةى تايبةةةةةتى عةةةةةرةبى دامةرزانةةةةدو     

ى زايينةةةةةى ىةمةةةةةةدى كةةةةةوِرى  570لةةةةةةم لقةيشةةةةةةوة سةةةةةاَلى  
عةبةةةةةةةةةةدوَلآلى ثةيامبةةةةةةةةةةةرى ئيسةةةةةةةةةةالم )د.خ( هاتةةةةةةةةةةةدنياو    
سةةةةةركةوت و تةةةةوانى هةةةةؤزة عةربةةةةةكانى ئةةةةةو ناوضةةةةةية يةةةةةك  
خبةةةات و هةةةةموو بتخانةةةةكانى طةةةؤِرى بةةةؤ ثةرسةةةتطةى ئيسةةةالم  

فةةةةةةةةاتى كةةةةةةةةرد خةليفةةةةةةةةةكانى دواى خةةةةةةةةؤى   كةىةمةةةةةةةةةد وة
درَيةةةةةذةيان بةرَيبازةكةةةةةةى دا وآلتطةةةةةريى بةةةةةؤ بآلوكردنةةةةةةوةى    
ئيسةةةةالم ببةةةةوة بةرنامةةةةةى ذيةةةةانى شةةةةوَينكةتووانى ئيسةةةةالم و  

ى زاينيةةةةةةةدا 720و  640موسةةةةةةةوملانان تةنانةةةةةةةةت لةةةةةةةةنَيوان  
عةرةبةةةةةكانى ميسةةةةرو فةةةةارس و سةةةةوريا و بةةةةاكورى ئةفةةةةةريقا  

ى سةةةةةد سةةةةاَلَيكى دواى  و ئيسةةةةثانيايان داطريكةةةةرد و لةةةةةماوة 
وةفةةةةةةةةةةةاتى ثةيامبةةةةةةةةةةةةردا )د.خ( ئيمثراتؤريةةةةةةةةةةةةتى ئيسةةةةةةةةةةةالم    
لةةةةهيماالياوة تةةةا بِرانسةةةى طرتةةةةوة زؤر داسةةةتان هةيةةةة لةةةةبارةى      
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بنياتنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانى 
ئيمثراتؤرييةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتى 
ئيسةةةةالمةوة يةةةةةكَيكيان  
دةَلَيةةةةةةةت كةبةتةةةةةةةةواوى 
دوذمنانةةةةةة بةةةةةوو بةةةةةةآلم  
لةطةةةةةةةةةةةةةأل ئةوةشةةةةةةةةةةةةدا 
ئةسةةةةةكةندةريية بةةةةةةبآ  
كوشةةةةةةةةةةةةتار خؤيةةةةةةةةةةةةدا  

ةوةو رةنطةةةةةةةة بةدةسةةةةةةةت
موسةةةةةةةةةةةةةةةةةوَلمانةكانيان 
لةةةةةةةةةةةةةكار بةدةسةةةةةةةةةةةةةتة  
بيزنتييةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكانيان 

 ثةسةندتر زانيبَيت.
بةةةةةةةةةةةةةةةةاوةِرَيكى دى 

هةةةةةةةةبوو كةبةةةةةةةةزؤرى ضةةةةةةةةمكى هةَلةةةةةةةةى بةةةةةةةاوبوو كةعةةةةةةةةرةب      
نةخشةةةةى خؤيةةةان هةةةةبوو بةةةؤ ئةةةةووروثا بةةةةآلم هةةةيض بةَلطةيةةةةك        
بةدةسةةةةةتةوة نييةةةةةة بةةةةةؤ ئةةةةةةوةى ويسةةةةةتبَيتيان ئةةةةةةوروثا داطةةةةةري   

 بكةن.
تؤرييةتى ئيسالمى كؤن لةهةموو كاريطةريى ئيمثرا

كووضةيةكى ئةم جيهاندا دةبينرآ ضراى فَيربوون كةلةسةر 
قةَلغانى كؤليجى ئؤطؤستا لةئؤطؤستا جؤرجياى واليةتة 
يةكطرتووةكانى ئةمريكا دةبينرآ بنةماكةى لةشارستانَيتى 

 عةرةبيةوة هاتووة.
تةنيا سةركَيشيكردنى سوثاى عةرةب بةبانطهَيشتكردنى 

نِرةوايةكى ئةوروثايى بووة كةدةيوست دةستكةوتَيكى فةرما
تايبةتى و كةسى دةست بكةوَيت عةرةب حةزيان لةئاووهةواى 
باكورى ئةوروثا نةدةكرد كةزؤر لةهى دةرياى ناوةراست ساردتر 
و تةِرو تووشرت بوو هيض تةماعَيكى ثارةو سةرمايةيش لةئارادا 

انَيكى دةروَيشيةوة بؤ نةبوو لةميللةتَيكةوة كةلةثَيناوى ثاروة ن
ذيان خةباتيان دةكرد بريوبؤضوونيان لةالى ئةوروثاييةكانةوة 
وابوو كةعةرةب دواكةوتوونء ديارة عةرةبيش حةزيان لةوان 
نةدةكرد بةثَيى كارتَيكردنى دروستيى طشتييانةوة يان نةبوونى 
بؤية ئيسثانيا ئةو وَيتسطةية بوو كةداطريكاريى عةرةبى تيا 

شوَين ثَيية دواتر بايةخَيكى زؤرى هةبوو بؤ  وةستاو ئةم
مَيذووى كيميا ضونكة بةثَيى رَينمايى عةرةب و طريكةكان و 

 خؤرهةآلت ئةوروثاى داطريكرد.

 ريَرةوى هزريى ئيسالمى:
موسوَلمانةكان بةذيان ثاراو و لَيوانلَيوو بَيطةردبوون و 

ك مرؤظى ثةرؤش و زانستخوازبوون ئايينى ئيسالم داوا لةخةَل
دةكات، كةلةقورئان بطةن لةثَيناوى خؤياندا بؤية نووسني و 
خوَيندنةوة بآلوبووةوة، بةثَيضةوانةوةى كلَيسةى مةسيحى 
رؤمانييةوة كةثشتى بةتَيطةيشتنى ئينجيل بةستبوو بةهؤى 
رابةراتى كَليسةوة واتة تةنيا ثياوانى ئايينى ثَيويستة 

وةو نووسني بةدولَيك خوَيندةواربن( ئةم بايةخثَيدانةى خوَيندنة
درايةوة كةبايةخدانة بةهةموو ثيشة هزرييةكان بةسيماو 
هونةرى كيميايشةوة، زانيارى لةزاناو قوتاخبانةو كتَيبخانةكان 
وةرطرياون لةوآلتة كراوةكاندا بةآلم هةندآ زانيارى بةرَيطةى 
 كةمرتخؤش دةست كةوتووة.

 ئاطرى طريكى:
ناسى، كةثَيى دةَلَين عةرةب بؤ يةكةجمار ضةكى سووتَينى 

)ئاطرى طريكى(و ، بيزةنتييةكان دذيان بةكاريان هَيناو، رةنطة 
ئةوة ئةو هؤكارة بةهَيزة بَيت كةنةيهَيشت قوستةنتينيية بكةوَيت 
و ئيمثراتؤرييةتى رؤمانيى خؤرهةآلتى ثاراست، ئاطرى طريكى 
 شلَيكى لينج بوو بةئامَيرى وةك ترومثا ئةِرَيذرا بةسةر كةشتيية
هَيرش بةرةكاندا، ئةم شلة كةئاوى بةرئةكةوت زؤر توند 
ئةسووتا، ثَيكهاتةكانى ئةم ئاطرة لةنهَينيييةكانى دةوَلةت بوو 
 هةر ئيمثراتؤرى بيزةنتى و بنةماَلةكةى كاللينيكؤس ئةيانزانى.

 تائَيستاش، ثَيكهاتةكةى بةوردى نةزانراوة.
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