
 األنظمة الهجومية:
 ( 1_5نظام الهجوم ) 

في هذييالهلام ييم هعيين هنبعيعحه كييبهملدييوهكوكييبهوبييونهمعكيمحهوييي م  هكييحهل كييولوهفيي ه
جوععهلاومرلممتهلاينةهفي هلاوعبيبنهاويمهلاوك يعحهلا وييةهلا يم عحهفيوهنكيمحهايوع  ها ه

لاكير هل ماي ههوي ماعمتهف هل كولوه أينثممءهلاكرلتهلان هعقم هفع مهلاوبوه ماوفمعهضو
امه هعكييمحهفع ييمه ييمورل هكعيي هل كييولوه ييي بهاييينق م هضييبعههامهوفييمعهضييبعهنهذيي  ءه

(نهمعوكييم  هلا جييم هاوييمهوييحهلا ييههHittersلاوك ييعحهلا ويييةهجوييعب  ههو ييمجومحه 
(نهوييحهلاوبييرمههكييحهBack Row(هامهلا ييههلا ع يي ه Row Frontل وييمو ه 

نهو يمجوعحهييرعبعحه4_1ركزمحهف هوركزذالهلام م هامههعنضوحهو مجوعحهكما همعنو
نهمو مج هكيم هونبيووهلاوملذيبهلا جموعيةهعنوركيزه6_3ف هلاميطهعنوركزلحهف هوركزعز

(نهمولئويييم هOppositeمككيييلهلاوكيييبهلاوبيييوه معطعييياهكععيييهه ماوبيييمكلهه5فييي هوركيييز
نهاحهلاوكييبهلاوبييوهعبييوهلاكيير هوييحهلاجممييبهل عوييحه2ععبييبهفيي هلا ييههل وييمو هوركييز

(هم غيياهلام ييرهكييحهوكممييههعجييبهكععييههللانديير هلايي هذيياله2موييحه وركييزهاعوعبييبهولئوييم ه
كميوومهمهذميم نهلاوركزهيملءهكمحهف هلا ههلا ع  هامهل ويمو هامهاميههومجيموها يو ه

ه ويماهعكمميمحهويمو و يمجو هلا يههل هويمو هفيأحلاوبيوهفي هلا يههل لاوكبهعكمحه
ه.و مجوعحذ  ءهلامارغ هوحهمجموهنممعهف هم مههف هلاج ةهلاعيرىه لاوبوه

احهلاشييك  هه(هعمضييدهلاييومرممتهلانقععوعييةها ييالهلام ييم نه ديي هاحهافضيي هو ييمج هكييما ه
مافضييي هو ييمج هيييرععهميييطهعق يييمحهو مشيير ه عييههامهاوييم هلاوكيييبهه4عكييمحهفيي هوركييز

لاوبوهف هلايومرلحنهنحهلانركعيزهكعي ه يورلتهافضي هضيمربهكيما هملامييطهلاييرععهو ي ه
م هثييودهومرلمييمتهملانيي هعكييمحهفع ييمهلاوبييوهفيي هلا ييهه(هذميي1-5جييول نه حهفيي هم ييم ه 

ل ويمو نهنمركيم هو يمجوعحهاثميعحهفقيطهفيي هلا يههل ويمو نهمكميوهمضيعهافضي هو ييمج ه
كييما همافضيي هو يييمج هميييطهدييم هلاوبيييوهيعضييوحهاحهع قعييمهفييي هلا ييههل وييمو هويييعه
لاوبيييوهفييي هومرنيييعحهويييحها ييي هثوثيييةنهوبطعيييم هفيييررهاك يييره ديييرلزهلامقيييمطهكيييحهطرعييياه

 هل ريييم نه يياه م ييرهل كن ييمرهامييههوييمول هلاوك ييمحهعأ ييامحهم ييلهلاوكييمحهكمييوهاييينق م
م لهلاوركزنهعوكم ه وءهلا رعاه أ هومرلحهنرعيوه يو  هويحهلانقعيوه وكيمحهلاوكيبهلاوبيوه

كميييييوهلايييييومرلحهل م نهاحهه4امهل عييييييرهوركيييييزه2فييييي هلا يييييههل ويييييمو هل عويييييحهوركيييييز



لاممشيييييئعحهمامن ييييمءل ه ماونقيييييووعحه(هعيييييين و هكعيييي هويييييينمعمتهكييييو ه يييييوا هوييييحه1_5م ييييم  
ه:و يستخدم لألسباب األتيةملاوينمعمتهلابماعةهكع هلاوينمىهلابماو همل ماو  ه

 احهلا رعاهعونع ه كبهوبيوهوونيمزهملديوهفقيطهعوكميههنكطيمءهفيررهاك يرهلاي ههه
هف هوب  هم تهلاو مرل .هلاو مجوعحهاع جم 

 وه شك هجعو. هعمجوه كبها رهف هلا رعاهعونع هو مرلتهل كول 

 .نبزعزهلام جهلا جمو هاع رعاهملاد م هكع همقمطهاكثر 

 احهذييالهلام يييم هكيييما هلا  م يييعةه حهكييي ه كيييبهكععيييههل ولءهكعييي هافضييي هه
 مجههطمل هلام ت.

 .ذمهم م هوأامههع  وههوب  هلاوور محهافض هوحهل م وةهل  رى 

 كععه.امههلام م هلاا هنين ووههوب  هلا راهاالهعجبهنورعبهلاوك عحه 

(هاألييي مبهل م هملاثييمم هملاثماييدنهاحه1_5فيي هوب يي هلادييم تهع نييمرهلا رعيياهم ييم ه 
ن نعيييييمرهذيييييالهلام يييييم ه يييييي بهاحهلا يييييراهل  يييييرىهنيييييين ووهه يييييوه هعوئييييي هلاومل ييييي مته
لاش  يييعةهاكييي ه كيييبهويييحه ك ييي هفرعقييي همذييياوهلاومل ييي متهعجيييبهاحهنكيييمحهاييييمله

ها نعمرها هم م هماعلهلابكل.
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    المتطلبااااااااااااااااا

 Personal  Requirements الشخصية
االهكييمحهكععيي ها نعييمرهذييالهلام ييم هفيي هلا جييم هعجييبهكععيي هاحهندييووه ييورلتهلاوكييبهه

لاوبييييوهاييييوع نهغما ييييم هنوعيييي هلا ييييراهلاو نع ييييةه يييي متهو نع ييييةهكييييحهلاوبييييوهلاييييا هعم يييياه
(نهماكحه  مر هكموةهعجبهاحهعكمحهذالهلاوكبهرشيعقم هماكعيم همعوعي هرم ه1_5م م  

 هلاكيير هملاعبييبهكدييمئطه ييوهمع ضيي هاحهلانمييمفلهم ييم هاذمعييةنهكوييمهعوكمييههلايييعطر هكعيي
هنذكر الصفا  التي يجب أن يتمتع بها الالعب المعد:و ععببه ماعوهلاعيرىنه



 أن يكون ذو لياقة بدنية عالية  Athletic 
عجييبهاحهعقييم هلاوبييوه م كييولوهطييمل هلاو ييمرل نهمذييالهعنطعييبهدركييمتهكماعييةهلاج ييوهايياله

مفبماةهمفماهلاوبو همن  هلاي هويينمىهدنمجهلا ه كبهامهو مرلتهدركعةهيرعبةنهم
لاوونيمزنهكوييمهعجيبهاحهعييينطععهلاوبيوهلانديير هلايي هكمفيةهل نجمذييمتهم ك يمء هماييهه ييور ه
  ييزهجعييو ه دعييدهاحهذيياوهلاوقييور هنوكمييههوييحهلاد ييم هكعيي هلاكييرلتهلابماعييةنهم مانييما ه

هاكولوهكرلتهاعو مجوعحهاكثر.
 ن يكون ذكيًا أIntelligentه

كعيييم هك معييةه دعييدهعييينطععهاحهع  ييي هذييالهلام ييم همعم يياوهضيييوحهعجييبهاحهعكييمحهلاوبييوها
 طييةهلاعبييبنهاوييمهنالهكممييتهلا طييةهنم عيياهلابوعييوهوييحهلا جوييمتهلايييرعبةهوييعهلاو ييمج ه
لامييييطنه حهلا رعييياهلاوميييمفله هعونعييي هديييمئطه يييوهامه  ييير هامه مييي هنونعييي هو يييمج ه

ل ههلا جموعييةهميييطهويي ثرهمويييعطرهكعيي هلاشيي كةنهمل وييرهعبييموهاعوبييوهاعنوكييبه ييماومه
    هومهعوكحهاألكولوهلا هلاميطنهعجيبهكعي هلاوبيوهاحهع  ي هكع عيةهايين ول همقيمطه
 م هفرعقيههويعهلانقععي هويحهمقيمطهضيب   نهكويمهعوكيحهاعوبيوهلاياك هاحهعيور هفشي ه طيةه
لاعببهملاقعم ه مانبوع هلاومميبهدييبهلاضيرمر نهماحهعكيمحه يمورل هكعي هوبرفيةه ي مته

 هلا طهل ومو هملاو يمجوعحهفي هلا يطهلا ع ي همكياا هوبرفيةهمووعزلته ك  هفرعقههف
ه ك  هدمئطهلا وهاع رعاهلاوممفلهمف هجوععهلاومرلممته و هلاعبب.

ه
ه
 نيةأن يمتلك روح التنافس والقوة الذه Competitive & Mentally Taughtه

لاوك يعحهفي هنحهلاوبوهلاا هعونع هرم هلانممفلهعوكمههاحهعبط هلارم هلانممفييعةهاكي ه
يييعدممامحهل رنقييمءهلايي هوييينمىهج ييوهمطوييم هلاوبييوهاكيي ه ههو ييمجوعحفرعقييهنهااهاحهلا

ع ع ييمله مييهنهكوييمهعجييبهكعيي هلاوكييبهلاوبييوهاحهعبييرههكع عييةهلانبمويي هوييعهزوييوءوهفيي ه
لا رعيياهوثيي هويييمكو هو ييمج هعبييمم هوييحهلاكييرلته ييب ةهامهنزلاييةهلاضييغطهلاييا هعبييمم ه

مفش هلا جم هملاودمف ةهكع هوينمىهثقن  هكماعيةنهكويمهومههلاو مجوعحهمنعجةها يمر ه
عجيييبهكعييي هلاوبيييوهاحهعقيييم ه م كيييولوهلاييي هلاوكيييبهلايييا هعيييور هاميييههعيييينطععهاحهعم ييياه



لا جييم ه مجييم همعد يي هكعيي هلامقطييةهماحه هعييمزعهلاكييرلتهلايي هزووئييههاعجييموع  هفقييطه
همعشبرذ ه مارلدةهملارضم.

  السيطرة على الكرةBall Control  ه
وهلاا هعونع هو يمرلتهييعطر هكعي هلاكير هوونيمز هعوكميههلاد يم هكعي ها هكير هنحهلاوب

نهكومهعوكمههاحهعبط هفررهاك رهاعو يمج هينق م هامهلاوفمع غاهلام رهكحهيمءهل 
فييي هاولءهوميييممرلته ططعيييةهكماعيييةهلاويييينمىنهاحهلاوبيييوهلايييا هعوكيييحهضيييمر عههويييحهاولءه

ضيوه كيبهملديو(هضيوهديمئطههومممرلته ططعةهجعو هيمههعماوهاب ةه  كبهملديوه_
لا ييونهكوييمهعماييوهدييم تهنوكييحهافضيي هو ييمج هوييحهلاضييربهضييوهاضييبههدييمئطه ييوه

هاع رعاهلاوممفل.
  حائط صد جيدDecent Blockerه

(هعنملجوهف هلا ههل ويمو هايثودهومرلميمتنهايالهعجيبهاحه1-5احهلاوبوهف هم م ه ه
لاوبيوهل كييرهلاطمعي هعنوكحهوحهاولءهومروهكدمئطه وهفي هذيالهلاوركيزنهاحهلاوكيبه

لاقموةهملايا هعونعي ه يم ه  يزهكماعيةه يمورل هكعي هاشيغم هاديوه ك ي هديمئطهلا يوهاع رعياه
لاومييمفلهم  م ييم هفيي هدماييةهم ييم هلاكيير هلايي هاكعيي هوييحهلادمفييةهلابععييمهاعشيي كةهمفيي ه
لاومطقييةهل وموعييةهووييمهعحشييغ هادييوه ك يي هدييمئطهلا ييوهاع رعيياهلاومييمفلهمعج ييروهكعيي ه

 ك عييههلاو ييمجوعحهفي هلا ييطهل وييمو هاوييم ه ك يعحهاثمييعحهدييمئطهلا ييوههورل  نيهنهمع قيي 
همع ق هلاوكبهلاو مج هوحهلاومطقةهلا ع عةه ومحهورل  ةهامهورل  ةهضبع ة.

   يفضل أن يكون أعسر اليدLeft _ Handedه
 حهلاوبييوهفيي هذييالهلام ييم هع قيي هفيي هلا ييههل وييمو هاييثودهومرلمييمتهعوكمييههاحهعقييم ه

احهابييبهلاوبييوه ماعييوهلاعيييرىهعبطيي هاعوبييوهفييررهاكثييرهاع جييم هكمييوه ماضييربهلعضييم نه
لاعويييةهلاثممعييةه  بييوهل ييينق م هامهلاييوفمع(ه  مكععييةهنبييمو هفمكععييةهلاوكييبهلاو ييمج نهاحه
لاوبوهلاا هععببه ماعوهلاعيرىهاههوعز هاحهنكمحهارلكههلاضمر ةه بعو هكحهلاش كةهوومه

عندضيعرهاع جيم همنماعيوهورجديةهاكثيره يم نهعبطعههلا ر ةهكع هلاق زهمنومعرهلاكن عحها
كوييمهاحهلاوبييوهلاييا هععبييبه ماعييوهلاعوميي هعوكمييههلانوييرحهكعيي هاولءهورجدييةه ماعييوهلاعيييرىه
ه  ييمر هفبماييةهل وييرهلاييا هيييع مج هلاوييولفعنهكمييوومهعكييمحهلاوبييوهفيي هلا ييههلا ع يي 
معمنق هوحهلا ههلا ع  هلا هومطقةهل كولوهكموهلاشي كةهيينق هكوععيةهلاييعطر هكعي ه



لاكر ه ععو ه حها ه طأهامه ع هف هاينق م هلاكر ه دعيدهنكيمحهكماعيةهفيماهلاشي كةهامه
لاكيير هلابييم ر هامهلاكييرلتهلا بعييو هينييي بهوشييمك هكثعيير هفيي هل كييولونهماحه م ععييةهم ييور ه

ع م هلاكر هلا هلاوكمحهلاومميبهم شك هجعيوهييمههعيي  هلاوك عحهلاوينق ععحهكع ها
كعييي هلاوكيييبهلاوبيييوهذييياوهلادركيييةهمل منقيييم هلاييي هلا يييطهل ويييمو هاعقعيييم ه م كيييولونهاويييمه
كمييوومهعكييمحهلاوبييوهفيي هلا ييههل وييمو هييينكمحهلايييعطر هكعيي هلاكيير هجعييو هميييع  هه

رلته يييب ةهلاقعييياهملاضيييغطهلام يييي هكعييي هلاوك يييعحهلاويييينق ععحهويييحهاوكممعيييةهنمجعيييههكييي
ومجيييههلاييي هلاوكيييبهلاوبيييوهم هعدنيييمجهلاوبيييوهلاييي هلاعديييماهامهلايييركاه عيييههلاكييير نهنحه
لا ييراهلانيي هنيييينطععهل ييينق م هملايييوفمعهلايي هومطقييةهلا وه ومطقيييةهل كييولو(همم شيييك ه
جعييوهنبطيي هاع رعيياهماعوبييوهفييررهذجموعييةهكثعيير ه دعييدهعونعيي هلاوبييوهكيي هل  نعييمرلته

هلا جموعةهلاجمذز هاألكولو.
ه
ه
ه
ه
ه
    األيجابيا  والسلبياAdvantages & Disadvantages  

لاوعييييز هل يميييييعةها ييييالهلام ييييم هذييييمهنحهلا رعيييياهعونعيييي هوبييييوهملدييييوهعجييييبهكعيييي ههه
لاو مجوعحهلانكعههمل ميجم هوبهنهاومهل م وةهل  رىهملاني هنيين و هوبيوعحهننطعيبه

مهعوعكمميههويحهوحهلاضمر عحهلانكعههمل ميجم هوعهممكعحهوحهلاوك عحهلاوبوعحه كي هوي
ا نوفييمتهفيي هلانم عييتهمارن ييمعهل كييولوهملايي ه......نهنحهلا ييراهكييمو هنييين ع هلاكثعييره
وييحهلام ييتهفيي هلانييورعبهوييعهلاوبييوهانطييمعره طييةهابييبهضييوهلاومييمفلنهنحهنطييمعرهذيياوه
لا طةه وبوهملدوهعجب هذيالهل ويرهاكثيرهك يمء همفمكععيةنهوعيز ها يرىها يالهلام يم هذي ه

ذجييم هفبييم ه ييأفنرلاهمجييموهوييينمىهوبييعحهوييحهلايييعطر هكعيي همجييموها نعييمرهفيي هنم عيياه
لاكيير نهوثييم هكعيي هاايي هجبيي هو ييمج هلاميييطه  م ييةهكمييوومهعكييمحهلاوبييوهفيي هلا ييهه
ل وييمو (هعضييربهكييرلتهوبييو ه عييههلاوبييوهوماييول هذجوييمتهوييحهلاجممييبهلا ع يي هاعوبييوه

هملان ه وهني به عاهمار م هف ه  مههلا رعاهلاوممفل.



ذييمهل كنوييموهكعيي هوبييوهملدييوهل وييرهلاييا هعوكييحهاحهعقييموهلايي هنحهيييع عمتهذييالهلام ييم ه
 طره م ةهلالها هعنوكحهلا رعياهويحهنيورعبهوبيوها يرهندنعيمطه هامهفي هدمايةهويراه
لاوبوهل  ع هامهنبرضيههاأل يم ة(نهدني هكميوهنيورعبه كيبهوبيوهثيمم هعكيمحه يم له

وييحها ييم ةهك ييمء هلاوبييوهل  ييع نهمذمييم هعملجييههلا رعيياهوبضييعةهكمييوومهعبييمم هلاوبييوه
معنم ههل ورهكع هلاووربهف هنن ماه يرلرهديم هنالهويمهكيمحهكععيههل يينورلرهفي هذياله

هلام م هامهعدمم هم م ها ر؟.
    األختياراOptions 

نهكويمهاكرميمهييم قم نه1_5ذمم هلابوعوهوحهل  نعمرلتهاوم هلاووربهلاا هعين و هم يم ه
كييزذ هل  ييععةنهكعيي هييي ع هعوكييحهاعو ييمج هضييربهلاكييرلتهلاوبييو هوييحهورلكييزهغعييرهورل

لاوثم هعوكحهاعو مج هلاميطهل فض هملاا هيعكمحهفي هلا يههل ويمو هكميوهومرلميعحه
وحها  هثوثةهكموومهعكيمحهلاوبيوهفي هلا يههل ويمو نهاحهعضيربهلاكيرلتههلاجمميبه
لا ع  هاعوبوهوماول هذجومتهيرعبةهل عقمعنهوحهلاشمئعهجول هكميوهمجيموهلاوكيبهلاوبيوه

 ضييربهلاكيير هاوييم هلاوبييوهه1 يي هاحهعقييم هو ييمج هلاجممييبهل عوييحهوركييزفيي هلا ييههلا ع
 حهلابوعيييوهويييحهلا يييراهنونعييي هييييعطر هجعيييو هكعييي هلاكييير هنوكم يييمهويييحهنكطيييمءهلا ر يييةه

هاو مج هلاجممبهل عوحهلا ع  هكع هلاضربهوحهومل عهو نع ة.
   نقاط مهمة للمدربCoaching Points 

شييعمكم هفيي هلابييما ها هامييههكييمو هوييمهعيين ههذييمهوييحهاكثييرهل م وييةه1-5 ييوهع ييومهاحهم ييم ه
ا نعيييمروه يييي بهوعزلنيييههلابوعيييو نهماكيييحهذييياوهلاوعيييزلتهنقييي ه شيييك هوعديييم هنالهاييي هعبيييماجه
لاويييوربه بييياهلاقضيييمعمنهام  هعجيييبهاحهعييين هنيييورعبهلاوكيييبهلاوبيييوهويييعهلا رعييياهضيييوحه
فرعيياهوميين  همولئويي نهماحه هعييوربهمدييووه ييمرجهجييوم هنييورعبهلا رعييانهامييتهنرعييوهاحه

وكحهلاوبييوهوييحهل كييولوهكوييمهعقييم هكيي ه كييبه وييي ماعمنههفيي هالتهلام ييتنهاييالهعجييبهعيين
و عقيةه  ي هامه بيوهلانيورعبهل يميي هه30ن  عرهم يتهاضيمف هفي هوب ي هلاديم ته

و عقةهوحهنورعبهلاوبوهامدووهنوكم هويحهاكطيمءوهنكيرلرلتهكوعيو هه30كمف هنوموم نهنحه
مثقنييهه قورنييههفيي هلاد ييم هكعيي ها هكيير ههجييول همفييررهكثعيير هازعييمو هو مرلنييههماوكممعمنييه

هم عموهه م كولوه  هكر هن عههوحهل ينق م هامهلاوفمع.



احهلاوبيييوهعدنيييمجهلعضيييم هلاييي هنيييورعبه ططييي همفمييي نهل ويييرهلايييا هعدييين هكعييي هلاويييوربه
نكمعحهكو ةهكو هجعو هوعهلاوبوه دعدهعوكحهومم شةهجوععهلاويمئ هلاونبعقيةه أن يماه

ملا طيطهلا جموعيةهلاومميي ةنه يوهننضيوحهذياوهلاوييمئ هاييئعةههلاقرلرهملانكمع هلاومميب
هكم ن :
   أسئلة خططيةQuestion Tactical 
 ومهلاا هجبع هنقررهل كولوها الهلاوكبه؟ 

 ومهلاا همجونههف هوممفي ه دعدهنضوحهنحهذالهل كولوهيعمجده؟ 

 نقطع(.ومهممعهلاعببهلاا هنرعوهنم عاوه؟ه ذالهلاي ل هعحيأ هاثممءهلام تهلاوي 

 .ا هلاوك عحهلاو مجوعحهجمذزهاعببهل حه؟هاع  هغعرهجمذزهاعبب؟ 

 أ هوحهلاوك عحهنثاهل حه؟  

ه
ه
ه
 أسئلة فنية  Technical Question 

 ذ ه د تهاعحهكممتهعول هكموومه وته م كولوهاع جم هلايرعع؟ 

 ذ هنين و هلاكر هاع رمجهكحهدوموهل كولو ل كولوهغعيرهلاونم يع(هلاي هذيوف ه
 لاومشمو؟

  جعول ؟هكع هل راهذ هنن  ءهاألكولوهم ووم هغعرهورنكز 

 ذ هن  هلا هوكمحهل كولوه مايركةهلاوممي ة؟ 

نحهلاووربهلاا هعيأ هلاوكبهلاوبوهايئعةهكثعر هم أمن يم هكيحهوييمئ ه ططعيةهمفمعيةه
هيعود هنطمرهذالهلاوبوهمعبطعههثقةهاك ره م يه.

لاوبييوهعشيي ههجييمهلاو ييمرل نهنحهوييحهلامييمورهاحههكوييمهذييمهلادييم هفيي هنييورع  هاجبيي هنييورعب
نييرىهلاوبييوهفيي هو ييمرل هريييوعةهعبييوهكيير ه ييومحهلانديير هام  هاييالهعجييبهكييو هاولءهلانوييمرعحه
لانيي هننطعييبهويييحهلاوبييوهلام ييمههمل كيييولوهفقييطه ييي هعجييبهاحهنكييمحهويييحهلادركييةهمفييي ه

و هانجمذييمتهو نع ييةنهذيياوهلادركييمته ييوهنكييمحه يييعطةهجييول ه ا هاحهوبييوهلا ييههل وييم
وييينبوهاع ييوهامهلا رعيياهلاومييمفلهععبييبهكيير هديير هووييمهعجبيي هلاوبييوهعييينوعرهفيي هومطقييةه



لا يييوههمعملجيييههلاوعبيييب(نهماكيييحهجوعيييعهذييياوهلادركيييمتهننطعيييبهويييحهلاوبيييوهاولءه بييياه
هلادركمته   هاكولوهلاكر .

كعي هلاييرغ هويحهنمييههويحهلاشييمئعهاحهعطعييبهلاويوربهوييحهلاوبيوهفيي هذيالهلام ييم هاحهعن يياه
 ييةهلانيي هعجييبهكععييههل كييولوها ييمنهنكنوييمول هكعيي هوييمهع بعييههدييمئطه ييوه ييرلرل هدييم هلاج

لا رعياهلاومييمفلهن هاحهلاقععيي هوييحهلاوييور عحهع   ييمحهم نييم هانبعييع هلاوبييوهكع عييةهنورل ه
موبرفيييةهويييمهلايييا هعديييودهفييي هلاجمميييبهل  يييرهويييحهلاوعبيييبنهاثميييمءهلانويييرعحهاكوييي هويييعه

لاوميمفلنهعوكيحهنيورعبهلاوبييوهلاوكيبهلاوبيوهمكعويههويمهلايا هع بعيههدييمئطه يوهلا رعياه
هكع هلام رهلايرععهلا هلاجممبهل  رهاثممءهضربهلاكر هاوبرفةهورلكزهدمئطهلا و.

احهلاوييوربهعنم ييعهلاكثعييرهوييحهلاوكييبهلاوبييوهفيي هذييالهلام ييم هاييالهعكييمحهوييحهلاضييرمر ه
اعوبييوهنكطييمءهفييررهاثمييمءهلانييورعبهلابييم هملا ييمرهانطييمعرهو ييمرلن  هلا ططعييةهملا معييةه

همجمم مهاعمجم .هلان هعدن
 


