>> الصحج

ٖؾرحر تالُريثى حضعد ٌّيثء تألعفثل ّيً يخروف تهضّتٌج تهضشدٖد ّتهٌفشٖد ّتالضريثؽٖد يً أُى تهعلّق تهرٕ ٖضج أً ٖريرؼ

حِث تألعفثل ّ .ألً تألعفثل ّذهم ّفلًث ألُدتف تألهفٖد هورٌيٖد أديغرِى ررعّر حشرؽد ّعضّيِى ضغٖرخ ٌّشج تشرلالحِى ؽثهٖد

يث ٖضؾوِى ؽرظد لٌلص تهرغذٖد ّتهرؾج تهشرٖؼ  ،نيث أً أضِزرِى تهيٌثؽٖد يث رزتل فٕ عّر تهٌظص  ،هذهم فِى ؽرظد
هأليرتط تهيؾدٖد أنسر يً تهنحثر ّ ،حثهرثهٕ تألذٖثذ تهرٕ كد ٖرؾرظّت هِث ٖينً أً ردّى يدْ تهعٖثخ .
تهعحٕ .
خ
ّيً ٌُث رأرٕ أُيٖد عق تهعفل فٕ أؽوٓ يشرّْ يرثط يً تهضعد ّتهرؽثٖد

ّهلد رٌثّل تهٖثفؾًّ هدْ هلثةٌث يؾِى يّظّػ تهضعد ّتهرؽثٖد تهعحٖد يً ضّتٌج ؽدخ أّظعذ يفِّى تهٖثفؾًٖ ؽً تهخديثذ
ّتهيرتفق تهضعٖد ّتهضعد تهّكثةٖد ّأُيٖد تهركثحد تهضعٖد ّأسر تهحٖةد ؽوٓ ضعد تهعفل .

فعه النرافق والخدنبح الصحيج :

ٖؾرلد تهٖثفؾًّ أً يً تأليّر ت هضٖدخ ّضّد يشرشفٖثذ ّضٖدهٖثذ حأؽدتد ّتفرخ ّتخرضثضثذ يرؾددخ فٕ تهيدٌٖد  .نيث أندّت ؽوٓ

ظرّرخ رّفر تهيزٖد يً تهيشرّضفثذ ّتهؾٖثدتذ تهيضثٌٖد ّرّزؽِث هرشيل نثفد يٌثعق ّأعٖثء يدٌٖد عوج .

أنب عه الصحج الوكبئيج :

أؽرج تهٖثفؾًّ ؽً رلدٖرُى هعيالذ تهرولٖظ ظد تأليرتط تهشثرٖد تهرٕ رلديِث تهعنّيد فٕ تهيرتنز تهضعٖد أّ ؽحر تهيدترس .
ّهويعثفغد ؽوٓ تهضعد رلديّت حثكررتط إهغثء تشرخدتى أنٖثس تهٌثٖوًّ ّرؾّٖظِث حأنٖثس ّركٖد الشٖيث تهحظثةؼ ذتذ تهضود
حثألغذٖد .
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وعه الركبتج الصحيج :
رعدز تهٖثفؾًّ ؽً ظرّرخ رشدٖد تهركثحد ؽوٓ تهحظثاػ تهغذتةٖد تهفثشدخ ّؽً يدد تهضالعٖد هألغذٖد تهيؾوحد .

نذهم تهرشدٖد ؽوٓ ٌغثفد ّضعد تهغذتء تهيلدى فٕ تهيعثؽى ّ .تهرحع يثحًٖ تهٌغثفد ّتهضعد ّتألشؾثر تهيؾردهد .

ولتيئج وليج وصحيج :

أشثر تهٖثفؾًّ إهٓ يخثعر تهروّز تهحٖبٔ ؽوٓ تهضعد ّ.الشٖيث روّز تهِّتء دتخل تهى دٌٖد حشحج دخثً ؽّتدى تهشٖثرتذ
ّتهحثضثذ ّ .دخثً تهيؾثيل ّتهيضثٌؼ دتخل تهيدٌٖد ّ .تألسر تهظثر ؽوٓ تهضعد ّتهحٖةد لهدخثً تهٌثضى ؽً عرق تهٌفثٖثذ .

نيث شددّت ؽوٓ ظرّرخ تهيعثفغد ؽوٓ تهشّترػ ٌغٖفد ّخثهٖد يً تألّشثغ ّتألررحد ّتهٌفثٖثذ تهيررتنيد ّ .ظرّرخ إضرتء

ضٖثٌد دّرٖد هِث .

ّؽً يشثنل تهضرف تهضعٕ فٕ تهيٌثعق تهشؾحٖد  ،رعدز تهٖثفؾًّ ؽً أً حؾط تهيضثر ٖر غٖر يغعثخ حشنل ضٖد فٕ حؾط

تألعٖثء .

نيث أندّت ؽوٓ ظرّرخ زٖثدخ رفؾٖل ينثفعد تهعشرتذ ّالشٖيث فٕ تألعٖثء تهشؾحٖد .

ّأحدْ تهٖثفؾًّ تشرٖثةِى يً تشريرتر تٌلعثػ تهنِرحثء ّتهيثء ّيث ٖرررج ؽٌِى يً آسثر .
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>> الخرتيج والخعليم

تهلدّخ فٕ تهررحٖد ُٕ يً أٌضؼ تهّشثةل تهيؤسرخ فٕ إؽدتد تهعفل خولًٖث ّ .رنٌَّٖ ٌفشٖثً ّتضريثؽًٖث  ..ذهم ألً تهيرحٕ ُّ تهيسل

ّٖعثنٕ خولًٖث يً عٖز ٖشؾر أّ ال ٖشؾر  ..حل إً
ٍ
تألؽوٓ فٕ ٌغر تهعفل ّ .تألشّخ تهضثهعد فٕ ؽًٖ تهّهد ٖ .لودٍ شوّنًٖث .
تهّهد يِيث نثً تشرؾدتدٍ هوخٖر ؽغٖيًث ّ .يِيث نثٌذ فعررَ ٌلٖدً شوٖيد  .فئٌَ ال ٖشرضٖج هيحثدا تهخٖر

ّ .أضّل تهررحٖد

تهفثظود يث هى ٖرْ تهيرحٕ فٕ ذرّخ تألخالق ّ .كيد تهلٖى ّ ،تهيسل تهؾوٖث .

ّألً تهٖثفؾًٖ ٖرولًّ رؾوٖيِى ّررحٖرِى يً تألشرخ فثهيدرشد ّتهعٕ ّسى تهيدٌٖد  .فيث ُٕ ٌغرخ تهٖثفؾًٖ إهٓ ؽثهيِى ّيث دّرٍ فٕ

عٖثرِى .
فعه األسرث ودورهب األسبسي في خلتيج الحبجبح الوفسيج في الخرتيج والخهذية :
رعدز تهٖثفؾًّ ؽً تهعثضد إهٓ يٌثغ أشرٔ رشّدٍ تهدٖيلرتعٖد ّتهعّترتذ تهفنرٖد ّتهيعجخ ّتألٌشعد تهٖدّٖد تهيشررند  .نيث
رعدسّت ؽً تهؾٌف ّتإلشثءخ هألعفثل دتخل تألشرخ ّفٕ تهيدرشد ّفٕ تأليثنً تهؾثيد ّتهرٕ شٌأرٕ ؽوٓ ذنرُث العلًث  .أيث دتخل
تألشرخ فلد رشنٓ تألعفثل يً ؽضحٖد تٗحثء رضثٍ تألحٌثء ّؽدى تهعّتر ّأسر ذهم ؽوٓ ضعرِى تهٌفشٖد ّتهؾضحٖد .

نيث رعدز تألعفثل ؽً عثضرِى إهٓ يٌزل ُثدا ٌّغٖف ذّ يشثعد يلحّهد يعثع حعدٖلد ضغٖرخ هوؾج ّٖعرّٔ ؽوٓ ينرحد
خثضد حثهٖثفؾًٖ  .يٌزل ال ٖفرلد تهيثء تهٌغٖف أّ تهنِرحثء .

ّتهعثضد الكرٌثء تهنّيحّٖرر ّتالٌررٌٖذ  .هالعالػ ؽوٓ ؽّتهى ضدٖدخ ّتهعضّل ؽوٓ تألخحثر تهيخروفد فٕ تليّشٖلٓ ّتهرٖثظد .
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أنب عه الندرسج :
ررتّط تٌعحثػ تهٖثفؾًٖ ؽً ححٖةرِى تهيدرشٖد يثحًٖ تشرعشثً كوٖل ّتشرٖثء أؽى  .ففٕ عًٖ رعدز حؾط تهٖثفؾًٖ ؽً إدترخ كّٖد

ٌّثضعد هويدرشد يريسود حيدٖر كدٖر ّ .رّط رؾثًّ ضيثؽٖد حًٖ تهعوحد ّتهيدرشًٖ ّ .حٌثء تهضدتكثذ يؼ تهؼدٖد يً تهعالج

.

ّكٖثى تهراليٖذ حرٌغٖف تهيدرشد حؾد تٌرِثء تهدّتى  .إهٓ إهغثء تشرخدتى تهؾٌف فٕ تهيدرشد .

ٌضد أً تهلشى تألؽغى يً تهٖثفؾًٖ هى ٖضد فٕ تهيدرشد حٖةد ضدٖلد هَ يً ٌّتعٕ ؽدخ .

تهيحثٌٕ تهيدرشٖد ّتً رّتفرذ فِٖث تهشرّع تهضعٖد ّتهررحّٖد فِٕ يً تهٌثعٖد تهضيثهٖد ال روحٕ عثضثذ تهٖثفؾًٖ إهٓ تهوًّ
ف
غثهحثً يثرنًّ
ّتهرشنٖل تهيرٖظ هرنًّ حٖةد يعححد هوعفل ّٖ .ؾّد ذهم إهٓ ؽدى تالُريثى تهنثفٕ حثهيعثفغد ؽوِٖث ّؽوٓ ٌغثفرِث ف

تهعيثيثذ غٖر ٌغٖفد ّرعرثش إهٓ تهضٖثٌد ّ .تهيلثؽد غٖر يرٖعد أّ آيٌد  .إظثفد إهٓ تألؽدتد تهنحٖرخ هوعوحد فٕ تهضف

تهّتعد ّتهذٔ كد ٔضل فٕ حؾط تهيدترس عرٓ  50عثهحًث ّ .الزتهذ تهؾدٖد يً تهيدترس ردرس حٌغثى تهدّتى تهيزدّش ضحثعًث
ّيشث ًء .

أيث فٕ يث ٖخص تهينرحد تهيدرشٖد ّيخثحر تهؾوّى ّتهنّيحّٖرر فِٕ إيث غٖر يرّفرخ أّ حعثضد إهٓ تلضٖثٌد ّتلرضدٖد أّ فٕ حؾط
تألعّتل ٖرى رضثُل تشرخدتيِث تالشرخدتى تهيسل فٕ تهعضص تهؾويٖد .

نيث رعدز تهٖثفؾًّ ؽً ظرّرخ رّفر يخثحر عثشّج فٕ ضيٖؼ تهيدترس ّ .أً ٖرّفر تهنثدر تهيخرص هرؾوٖيِى تشرخدتيِث

حعرٖلد ؽويٖد يفٖدخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ذؽثٌٕ تهيدترس تهعنّيٖد يً يعدّدٖد تهيّترد تهيثهٖد ّهٖس هدِٖث إينثٌثذ يثدٖد هورّشؼ فٕ أٌشعرِث ّرعّٖر حرتيضِث .
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نيث أشثرّت إهٓ أً تهؾدٖد يً تهيدترس حعثضد إهٓ يدرشًٖ تخرضثضًٖٖ فٕ تهوغد تهفرٌشٖد  ،تهوغد تهسثٌٖد تهيلرخ فٕ تهيٌثُص

تهدرتشٖد عدٖسًث ّ .إهٓ يدرشًٖ يؤُوًٖ هيّتد تهيّشٖلٓ ّتهرشى ّ .أً ال رشرسير ُذٍ تهعضص تهدر تشٖد هضثهظ تهيّتد تهؾويٖد
تألخرْ .

ّؽً تهرٖثظد أند تهٖثفؾًّ عثضرِى إهٓ يالؽج رٖثظٖد يضِزخ حثهيؾدتذ تهضٖدخ تهيٌثشحد ّتكررعّت إظثفد تهؾثج رٖثظٖد ضدٖدخ

إهٓ تألٌشعد تهيدرشٖد ّ .أً رظى تهيدرشد حثعثذ يغوقخ الشرخدتيِث هألٌشعد فٕ فضل تهشرثء ُ .ذت ّيثزتهذ تهيدترس رؾثٌٕ
يً تهردفةد تهشٖةد شرث ًء ّتهرنٖٖف ضٖفًث .

أنب حول النوبهج الخعلينيج  .أحدْ تهٖثفؾًّ تشرٖثءً ّتظظ يً نسثفد ّشؾد تهيٌثُص تهرؾوٖيٖد  .تهيررتفق نيث أشرٌث شثحلًث يؼ غٖثج
تهّشثةل تهؾويٖد تهعدٖسد تليشثؽدخ ؽوٓ رولٕ ُذٍ تهؾوّى ُ .ذت إظثفد أً تهيٌثُص تهرؾوٖيٖد ال رشثؽد ؽوٓ رٌيٖد تهلدرتذ تهذٌُٖد
ّتهيعثنيد تهيٌعلٖد هدْ تهٖثفؼ  .حل رعظَ ؽوٓ تشرذنثر تهيؾوّيد ّعفغِث دًّ يؾثهضد أّ ردحر ضٖد .

نيث ٖرْ تهٖثفؾًّ أً تهِدف تألشثشٕ لهرؾوٖى يث كحل تهضثيؾٕ ُّ تلرأُٖل ّتإلؽدتد هودرتشد تهضثيؾٖد أّ تهؾيل تهيٌِٕ تهيشرلحوٕ
العلثً .
ؽوٓ تهرغى يً إضدتر ّزترخ تهررحٖد رؾوٖيثذ حيٌؼ تهؾلّحثذ تهلثشٖد نثهظرج ّتهعرد يً تهدرس
وعه العوف الندرسي  .ف

أّ تهيدرشد  .يثزتل تهؾٌف تهيدرشٕ ّالشٖيث تهوفغٕ يٌَ تهيّظّػ تهذٔ عغٕ جكدر يوعّغ يً تال شرٖثء هدْ تهٖثفؾًٖ

.

ّيثزتهذ تهعثضد إهٓ تهعّتر ّتهرّتضل يؼ تإلدترخ ّرّفر تهيرحًٖ تهيؤُوًٖ ٌفشًٖث ّررحًّٖث هولٖثى حّغٖفد تإلرشثد

ّتعرٖثضثذ .
ٍ
يشنالذ
ٍ
تهٌفشٕ ّتهررحّٔ كثةيد  .هرنًّ تهيدرشد ّفٕ تهيشرلحل تهلرٖج حٖةد يعححد هوعفل كثدرخ ؽوٓ تهرؾثيل يؼ
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األوصطج وأوكبح الفراغ
إً تهعحٖؾد تهٌفشٖد ّتإلٌشثٌٖد هوٖثفؾًٖ ّتألعفثل ررعوج فِى عثضثرِى لكظثء أّكثذ تهفرتؿ ّييثرشد يخروف تألٌشعد ّتهوؾج

ّتهيرط .

ّحٌثء ؽوٓ ذهم أؽرج تهٖثفؾًّ ؽً تررٖثعِى لرّفر تهٌّتدٔ تهرٖثظٖد تهيضِزخ حيخروف تألهؾثج ّتهيدرحًٖ ّأندّت ؽوٓ ظرّر خ
يً

تهيعثفغد ؽوِٖث ٌغٖفد ّالشٖيث يٖثٍ تهيشثحظ  .نيث تكررعّت رشٖٖد شثعثذ هوؾج فٕ تألعٖثء تهشؾحٖد هرينًٖ نل تهٖثفؾًٖ
يخروف تهشرتةظ تالضريثؽٖد ييثرشد تهرٖثظد .

نيث أحدْ تهٖثفؾًّ تالُريثى حثهيرتنز تهسلثفٖد ّتهينرحثذ ّتأليثنً تألسرٖد ّيلثُٕ تالٌررٌٖذ ّ

ّتهيعثؽى  .نأيثنً يعححد هلظثء أّكثذ تهفرتؿ .

يدً تهيالُٕ ّت

هيٌردٖثذ

ّٖرْ تهٖثفؾًّ يرتنز تألٌشعد ّتهيرط أيثنً هولثء أررتحِى ّرنًّٖ تهضدتكثذ ّتالضريثػ ّرحثدل تألفنثر ّرٌيٖد تهيّتُج .

نيث أسٌّت ؽوٓ رضرحد تهؾيل تهرعّؽٕ ّرّط تهرؾثًّ تهضيثؽٕ يً خالل يشثرنرِى فٕ عيود رشضٖر ّ رٌغٖف عدٖلد تهيرنز

تهسلثفٕ فٕ أعد تألعٖثء تهشؾحٖد .

ّهدْ عدٖسِى ؽً تهعدٖلد أند تهٖثفؾًّ ؽوٓ ظرّرخ رشٖٖد تهعدتةق فٕ نل أٌعثء تهيدٌٖد ّالشٖيث تألعٖثء تهشؾحٖد ّ .أً رزّد
تهعدتةق حثألهؾثج تٗيٌد ّضٖثٌرِث حشنل دّرٔ ّرّفٖر دّرتذ تهيٖثٍ تهٌغٖفد ّ .تهؾٌثٖد حٌغثفد ّخظرخ تهعدٖلد

تإلشرتف ؽوٓ تهعدٖلد يً كحل يشرفًٖ يخرضًٖ .

ّ.أً ٖرى

نيث تكررط تهٖثفؾًّ إكثيد عدتةق هوعّٖتٌثذ ّ .تهؾٌثٖد حثهعّٖتٌثذ تهعثهٖد .
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ّؽوَٖ رحًٖ أً تأليثنً تهيفظود فٕ تهيدٌٖد هدْ تهٖثفؾًٖ هلظثء أّكثذ تهفرتؿ ُٕ .

المدينة في المفضلة األماكن
استاد حلب الدولي
%3
قلعة حلب
%26

ساعة باب الفرج
القصر البلدي
%2
%7
المطاعم والفنادق
%10
مديرية الثقافة
%3
الجامعات
%5

الحدائق
%32

المدينة القديمة
%12

7

>> الحي والنديوج

أم ا عه الحي والنديوج

فلد شضج تهٖثفؾًّ ّحشدخ يغثُر ررتنى تهليثيد ّتألّشثغ فٕ تهيدٌٖد ّ .عثهحّت حضٖثٌد تهشّترػ ّتألرضفد

ّ .تهعد يً

ؽيوٖثذ تهعفرٖثذ تهنسٖرخ ّتهيررثحؾد ( روفًّ  ،يٖثٍ  ،نِرحثء ) ّ .رلديّت حثهؾدٖد يً تهيلررعثذ هرعشًٖ تهيدٌٖد يٌِث .

رثيًٖ يّتكف شٖثرتذ خثضد هذّٔ تإلؽثكثذ .

رخضٖص يشثرج خثضد هودرتضثذ ّ .تهرشضٖؼ ؽوٓ تشرخدتى ُث هخفط ٌشج تهروّز فٕ تهيدٌٖد .
رّشٖؼ تهشّترػ هرأيًٖ تهعثضثذ تهيرّرٖد تهيرزتٖدخ ّتهعد يً غثُرخ تالزدعثى .

تالشرؾثظد ححثضثذ تهٌلل تهدتخوٕ ؽّظًث ؽً تهيٖنرّحثضثذ .

ميث أسٌٓ تهٖثفؾًّ ؽوٓ حٌثء تهضشّر فٕ تهيدٌٖد هيث هِث يً أسر تٖضثحٕ فٕ عل يشثنل تالزدعثى تهيرّرٖد .
وعه الوظبم العنراوي في النديوج
أحدْ تهٖثفؾًّ إؽضثحِى حثهعرتز تهؾيرتٌٕ تهلدٖى فٕ تهحٌثء هيدٌٖد عوج ّتهيريسل حث هيدٌٖد تهلدٖيد
ّعيثيثرِث  .يدرنًٖ ضيثل ررتسِث تهلدٖى ّتهؾرٖق .

حلوؾرِث ّ أشّتكِث ّحّٖرِث

نيث تشرعشٌّت عثحؼ تهيدٌٖد تهلدٖيد تهييرد أفلًٖث  .حيشثعثذ ّتشؾد هوحّٖذ تهشنٌٖد تهيرضثّرخ ّتهغٖر ينرغد ّ .تهيرظيٌد حثعثذ

دتخوٖد رضوظ أيثنً هرضيؼ تهؾثةود ّتهوؾج  .يلثرٌد يؼ تألحٌٖد تهعثحلٖد تهعدٖسد تهرٕ رعضج تإلٌثرخ ّتهِّتء حثيردت دُث تهؾيّدٔ

تلخعر فٕ عثل عدّز تهنّترز ّتهزالزل .

ّرلدى تهٖثفؾًّ ححؾط تهيلررعثذ هوعفثغ ؽوٓ تهيدٌٖد تهلدٖيد يٌِث.
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إؽثدخ رريٖى ّرٌغٖف تهيحثٌٕ تهلدٖيد ّأشّتكِث .

إكثيد تهيلثُٕ ّتهيعثؽى ّتشرسيثرُث شٖثعٖثً ّإغِثر ضيثهِث ّؽرتكرِث .

يدًٖ عوج فلد نثً هوٖثفؾًٖ يلررعثذ أخرْ ُٕ .
خ
أيث ؽً تهشنً تهعدٖز فٕ
يرتكحد شاليد تهحٌثء ّيؾثكحد تهيخثهفًٖ فٕ عثل شلّع أّ رضدػ تهحٌٖد .

يٌؼ تشرخدتى تألكحٖد تهشنٌٖد نيشرّدؽثذ كد رشحج خعّرخ ؽوٓ تهشثنًٌٖ .

زٖثدخ تهيشثعثذ تهخظرتء فٕ تهيدٌٖد ّإعثعد تألحٌٖد تهشنٌٖد حثألشضثر تهخظرتء .
نيث أؽرج تهٖثفؾًّ ؽً تشرٖثةِى يً تهيوضلثذ تهضدترٖد ّ .تشرحدتهِث حثهوّعثذ تإلؽالٌٖد .
ّتكررعّت تشرحدتل تهنحالذ تهنِرحثةٖد تهِّتةٖد فٕ تهيدٌٖد حنثحالذ أرظٖد .

ؽوٓ أً رعحق ضيٖؼ تهيلررعثذ تهشثحلد ؽوٓ يٌثعق تهشنً تهؾشّتةٕ أٖظًث .
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حق األطفبل العيش في تيئج آنوج  .أحدْ تهٖثفؾًّ حؾط تهيخثّف يً ضِثز تأليً ّتهشرعد  .حشحج تهيغِر تهخثرضٕ هرضل
تهشرعد  .تهؾضث ّتهشالط  .دًّ أً ٖغٖج ؽٌِى دّرٍ فٕ رأيًٖ تهعيثٖد ّتأليً ّ .تكررعّت أً ٖررتفق ضيثل تهوحثس تهرشيٕ
هوشرعد يؼ إخفثء تهشالط ّأال ٖنًّ غثُرًت هوؾٖثً .

أيث ؽً ًغثى تهيرّر ّشرعٕ تهيرّر فلد أحدْ تهٖثفؾًّ حؾط تهيالعغثذ ُّٕ .
ّضّج تعررتى تهٌغثى تهيرّرٔ يً كحل تهيّتعًٌٖ عٖز ّٖضد ٌغثى ّهنً ال ٖعررى .
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أً ال ٖنًّ تهشرعٕ فغ تهيؾثيود يؼ تهيّتعًٌٖ .

نيث شضج تهٖثفؾًّ غثُرخ تهرشّخ تهيوعّغد هدْ تهؾثيوًٖ فٕ شوم تهيرّر .

>> عنبلج األطفبل

يً أُى تألشحثج تهرٕ ردفؼ تألعفثل إهٓ ررم يلثؽد تهدرتشد ّ .تلرّضَ إهٓ تهؾيل حثنرًت  ُّ .تهعثضد هزٖثدخ تهدخل  ،إيث يً أضل

تهؾثةود أّ هدفؼ ٌفلثذ تهدرتشد  .أّ ألٌِى ٖفظوًّ تهؾيل ؽوٓ تهدرتشد .

ّغثهحًث يث ٖرؾرط تألعفثل فٕ يسل ُذٍ تألعّتل إهٓ شّء تهى ؽثيود ّ ،تالشرغالل حثهؾيل هشثؽثذ عّٖود ّحأضّر زُٖدخ  .إظثفد

إهٓ خشثررِى فرضرِى فٕ تهرؾوى .

ّّفلًث هيث رلدى  ،نثً هألعفثل ّتهٖثفؾًٖ آرتء ّرّضِثذ ّتظعد عّل ؽيل تألعفثل  .عٖز أند تهٖثفؾًّ ؽوٓ ظرّرخ يٌؼ ؽيل

تألعفثل دًّ تهشً تهلثٌٌّٖد .

ّأندّت ؽوٓ أُيٖد ؽٌثٖد تألشرخ ّتألُل حثألعفثل ّ .تهؾيل ؽوٓ تهعد يً فلر تألعفثل  .ؽّدخ تألعفثل إهٓ يلثؽد تهدرتشد

.

ّعيثٖد تألعفثل يً تهرشرد ّ .رأيًٖ دّرتذ يعّ أيٖد ّيدترس هٖوٖد .
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