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OOC & LLIB
ةيقيرغإلا حورلاب معفم كيتوب -قدنف

ةهزن دعب ىلعو ،سومآ يلاكيم جيلخ ىلع ديرف عقوم يف
- قدنفلا اذه لتحي ،ةدلبلا سونوكيم نم مادقالا ىلع
ن-ي-ن-ثا ة-طساو-ب ة-ما-خ-ف-لاو ة-ي-ها-فر-لا ن-م ة-حاسم كي-تو-ب
.يميركلاو يدامرلاو ضيبالا ناولأ تاحسمب ًاحانج نيثالثو
.ةيصوصخلا ريياعم ىلعأ كحنمتو راظنالا نع ىراوتت ةحنجا

ةجرد نم ةحنجأ ةعئارلا تاسمللاو ةبحرلا ةحاسملا هذه يف
كئبخم يف كنأك ،قحبو ،رعشت كلعجتس موجن ةسمخ
ةحارلا رسيو ةقيرعلا ةربخلا نيب عمجي حانج لك .صاخلا
طمنلا اذه يف سمغنا .ةيلصالا ةماخفلا تاسملب ةيرصعلا

OOC & LLIB كيتوب – قدنفلا عدو يقيرغالا بولسالا نم
لالخ نم ،سونوكيم ةريزجل ةيقيرغالا ديلاقتلا ىلاكدوقي
قينالا ثاثالاو ايجولونكتلا لئاسو ثدحاب ةزهجملا ةحنجالا

ةحاولا هذه ،تاراتكه ةرشع ىدم ىلع.ةليمجلا ميماصتلاو
،سونوكيم نع تارتموليك ةثالث طقف دعبت يتلا ةيرحبلا
ءاوجأ يف ،رحبلا ىلع ةلطمةحنجاOOC & LLIB كل رفوي
تالاصلا لخاد ةينانويلا ةراضحلل رباغلا نمزلا ىلا كديعت
.طقف تاونس رشع هحاتتفا ىلع ىضم يذلا قدنفلا وهبو
،يرحسلا بورغلا سمش بقارت تناو ىسنت ال ةزاجاب عتمت
.ةبالخلا انحوي رام ةسينكو ةسدقملا سوليد ةريزج
OOC & LLIBةيسنامورلاب ةمعفم ةزاجإل ينانويلا كناونع
.ىستنُت نل يتلا تايركذلاو

SUTSUGUA RASEAC
يلاطيالا بونجلا ةؤلؤل

اذه باوبا حتف ينيروينيس ولوابsutsuguA raseaC قدنف كلام ررق امدنع
ةزيمملا ةيوهلا ىلع ًاظفاحم راقعلا ىقبي نا ىلع صرح ،يرباك ةريزج يف حرصلا
.يلاطيالا بونجلل

ةفرغ نيسمخو ًاسمخ مضي،xuaetahC & sialeR ةزئاج زئاحلا يرحبلا عمجملا اذه
.قدنفلا قئادح نم ةيوضعلا تاجتنملاب زيمتي ًاخبطمو ًايماروناب ًاحبسمو ًاحانجو
.عئارلا يلوبان جيلخ ىلع لطت مخفلا قدنفلا اذه يف ةفرشو ةذفان لك
ةسدنهsuivuseV لبج ىلع ةلطملا رظانملاب عاتمتسألا فويضلا عيطتسي ثيح
ثيح طسوتملا ضيبألا رحبلا عباط نم ةاحوتسم ةسمخلا هموجنب قدنفلا اذه
اهنم ريثكلا يف ماخرلا نم ًاضاوحأ مضت تامامحلا ثيحو ،راخفلا نم تايضرالا

.يديلقتلا مامحلاو يكرتلا مامحلا يف ةروهشملا يئاملا جاسملا ةيصاخ
زارطلا ىلع ةمخض ساوقأ نم هيوتحي امب ًازيمم ًاعابطنإ ًامتح كرتيسف معطملا امأ
.ةقرشملا ذفاونلاو ينامورلا

ضعب ىلا تالوج ميظنت يف ريبخلا قدنفلا قيرف عم لصاوتلا ىسنت ال ةياهنلا يفو
.ريهشلا «قرزألا فهكلا» كلذ يف امب ةريزجلا يف ةيسيئرلا ةيحايسلا نكامألا
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