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 تامولعملاو دراوملل دئارلا ردصملا

 يف دحوتلاب ةلصلا تاذ

.اينافلسنب

 جماربلا بتكم لبق نم بيردتلاو دراوملاو ميلعتلاو دحوتلا تامدخ ةينواعت ليومت متي

.اينافلسنب يف ةيناسنإلا تامدخلا ةرئاد ،ةيئامنلا

(اًميلسو) S.O.U.N.Dو (اًنمآ) S.A.F.E نك
19-ديفوك (انوروك سوريف) ةحئاج ةمزأ لالخ طغضلاو رتوتلا نم نوناعي نيذلا ءابآلل دروم

1/2 ةحفص

!ةمالسلا صحف

 دعابتلاو ةديازتملا تالاعفنالاو رعاشملا ببسب داتعملا نم رثكأ طغضو رتوت نم يناعت كتلئاع نأ دجت له

 ال ،ركذت ؟فقاوملا هذه عم لماعتلاو ةباجتسالا ىلع كتدعاسمل ليلد ىلإ جاتحت له ؟19-ديفوك ةمزأ لالخ يعامتجالا

 مادختسا .طغضلاو رتوتلا ةلاح عافترا ءانثأ لفطلا رتوت نم ففخي نأ هرتوتو هتلاح تدعاصت يذلا دلاولل نكمي

!(اًميلس) S.O.U.N.Dو (اًنمآ) S.A.F.E ءاقبلا ةسراممل ةادأك دروملا اذه

 نأ اهنأش نم تاوطخ ذاختاو ةنمآ ةئيب قلخ ىلإ نيدلاولا دحأ ،(اًنمآ ءاقبلا) S.A.F.E ،هذه لمعلا ةطخ نم لوألا ءزجلا هجوي

 يف ريكفتلل نيدلاولا دحأ ،(اًميلس ءاقبلا) S.O.U.N.D ،لمعلا ةطخ نم يناثلا ءزجلا هجوي .فقوملا ةئدهت ىلع دعاست

.ةحجانلاو ةيدجملا تايجيتارتسالا عضو يف رظنلاو اهنم ةدافتسالاو ةيتاذلا ةياعرلا

 يف ؟رطخ يف حبصأ وأ ام صخش بيصأ له ؟نآلا ةقلقملا لغاوشلا دحأ دعُت ةمالسلا له :كسفن لأسا

 كيلعف ،ةنمآ ريغ ةئيب ىلإ يدؤت نأ نكمي اهنأ رعشت تازفحم وأ رتوتلل ةببسم لماوع دوجو ةلاح

.ناكملا اذه نع اهداعبإ وأ اهنم صلختلاب

!يتاجايتحا عم لماعتلا

 سأب ال ؟يسفن ىلع رطيسأ انأ له ؟يدل رتوتلا ىوتسم ببسب نآلا يتاجايتحا يه ام :كسفن لأسا

 لجأ نم هنأ ركذت .ةقيمعو ةريبك سافنأ ةسمخ ذخ .كشأج ةطابر ةداعتسال تقولا ضعب ءاضق نم

.فقوملا اذه يف كرعاشم ىلع ةرطيسلا ىلإ جاتحت ،يباجيإ رييغت ثادحإ

!ةيباجيإ ةجيتن قيقحت ىلع زكر

 يف عض ؟اًيدجم ناكو حجن يذلا ءيشلا ام ؟فقوملا اذه نم هملعت يننكمي يذلا ءيشلا ام :كسفن لأسا

 لك يف هنأ ركذت .كسفن لخادو كتلئاع لخاد يباجيإ رييغت قيقحت لجأ نم لمعت كنأ كرابتعا

.ومنلا ثدحي ،فقوم

!يب ةصاخلا لمعلا ةطخ يف ةكراشملا

 هعم لصاوتلا يننكمي يذلا نم ؟يتاجايتحا ةيبلتل نآلا هذختأس يذلا ءارجإلا ام :كسفن لأسا

 ناك اذإ ام ىلع فرعت ؟تقولا اذه يف يدل ةحاتملا ةيتاذلا ةياعرلا تاجايتحا ام ؟معدلا ىلع لوصحلل

 ةيبلت ىلع درفلا كلذ ةدعاسم ةيفيك لوح ةطخ عضو يفاضإ معد ىلإ ةجاحب ةرسألا دارفأ دحأ

؟قانع ىلإ دحأ جاتحي له :لاثملا ليبس ىلع .بسانم لكشب هتاجايتحا
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 ةدافتسالاو ةيتاذلا ةياعرلا يف ريكفتلل نيدلاولا دحأ ،(اًميلس ءاقبلا) S.O.U.N.D ،لمعلا ةطخ نم يناثلا ءزجلا هجوي

.ةحجانلاو ةيدجملا تايجيتارتسالا عضو يف رظنلاو اهنم

ةيتاذلا ةياعرلا عم فيكتلا ةراهم

 وأ ،اًمامح ذخ :هذه فيكتلا تاراهم ىدحإ برج .كسفنل رتوتلا ةدح فيفختل فيكتلا ةراهم مدختسا

 وأ ،اًينويزفلت اًجمانرب دهاش وأ ،اًباتك أرقا وأ ،ةقيمع اًسافنأ ذخ وأ ،ًاليلق ُفغتل وأ ،ةهزن يف بهذا

.اًيذغم اًئيش لوانت وأ ،ءاملا برشا وأ ،ًاليلق ةرايسلا دق وأ ،لمأتلا وأ اجويلا ةسراممب مق

ةريصق ةحارتسا يف ةكراشملا

 دهجملا فقوملا نم يفاعتلا قرغتسي دق ،نايحألا ضعب يفو .ءاخرتسالاو ءودهلل تقولا ضعب منتغا

 يف ريكفتلل تقوك كموي يف ةيلاتلا كغارف تاقوأ لغتسا .تقولا ضعب رتوتلل ببسملا

.كتاجايتحاو كسفن

كدسج تاراشإ مهف

 ةداعإل اًئيش اهيف تبرش وأ تلكأ ةرم رخآ تناك ىتم ؟ةحارلل تقو ىلإ جاتحأو ةياغلل بعتم انأ له

؟بيبطلا ةرايز جاتحأ له ؟ةيندب ةحصب رعشأ له ؟ةقاطلاب يمسج ديوزت

كلقع ةيذغت

 امك ءايشألا لبقاو ،ةظحللا شع :كلقع شاعنإو ةينهذلا كتقاط ذحشل هابتنالاو ةظقيلا بولسأ سرام

 نودب كموي أدباو ،ةريغص تاوطخ ذختاو ،يعاولا لكألاو ،مسجلا تاصوحفو ،روصتلا ةوق لغتساو ،يه

 لبقتو ،ةيباجيإ ةظحالمب كموي ءاهنإب مقو ،هابتنالل ةتتشملا راكفألا نم كسفن ررحو ،تاودأ يأ

.كفعض طاقن

ةمداقلا ةرملل رارقلا ذاختاو طيطختلا

 فقوملا اذهل كتباجتسا مّيقت نأ كيلع

 لعفتس له .كسفن عم كلماعت ةيفيكو

 تناك له ؟ةمداقلا ةرملا يف اًفلتخم اًئيش

 ةرملا نم رثكأ ةديفم كتباجتسا ةقيرط

؟ةقباسلا


