
 ذهب واختار طريقك! التكن سنجاباً...ا 
الشدددت تععال ةدددوعالدددت عيعع ل ددد  بعالبدددتعبب ددد عسدددج ميالقدددتعجب مددديعةددد ع  ددد  ع

عاالزع مدددددد هعلب بددددددص عالددددددب عععال دددددد ا  هععالددددددت   ععدددددد ع   ةصدددددد ع
هع بلصددددد ععةدددددوعتع عبعقددددد  عسددددد قع م دددددوع   بصدددددعبعةسدددددبجص عب سدددددبة ب  عع

ع تع عاسددددبةب  عبصدددد عةبددددعب  ع دددد اع هعالةسدددد ب ععال  دددد عععالددددت   ععجصدددد  ع
؛ع دددتعال ددد لععجدددع عةددد عنجعاعصددد ع260غ لددديععلددد عنب ددد عةددد عالعهددد اعهدددععالسدددلع ع

  دددد أعل  بددددوعععلدددد عاأ ععنب دددد عةدددد عسددددب  عةل دددد  ع جسدددد  ب جةدددد ع عمددددتع
عب دددد ععدددد عةبدددد  عععمددددعتع دددد اع ه ععب ددددجصععع شدددد يعع  ةددددوعع ةددددعهع

عالب  ددد عةددد الصدددت عةددد عال  ددد   علددد ل ع شدددببتعغ ددد يعبسدددبيععب دددهعالشدددة  
ععاسددددددبق ا ه  ععددددددتعععع اهالددددددعبقلقددددددوع  عصدددددد مة ل قددددددتا ععع  دددددد   عيعالشدددددد 

عبعاالسددددبص ج عع ع بقعقددددىععلدددد عجةدددد ععا ب دددد  ععا ددددتعتع عع الش  دددد  عت اه لقدددد 
عةدددد عمدددج عن   لدددد عجبددد   عهددد اعاال ب دددد  عالع  دددتع ةدددد ععددد بغ ددد ععب دددع  عع 

ع.ال هج  ع ب ع اب ععسلعبع
جصددددد  تعةددددد ععاالجسددددد  ع بة دددددزععددددد عالسدددددج ميععبددددد قتعالة لعقددددد هعب دددددتتعالع

بة شددددد ابص ععنسدددددب بص ععجب  مصددددد  ععقدددددت ا ععالةعمدددددعت ال  ددددد  اهععالةسددددد  اهع
ع ال  ددد  عالةج سدددب  ددد  عةسددد  عب  عاأعلددد عهدددتعالج ددد عال ة قددد ع دددتع ابددد عال ةصةبدددع

ةدددد عن ع ععب صددددععلدددد  عةمبدددد ا ععلدددد عسددددلع ع   دددد ععا ددددتععجةددددع  عة ددددتت
اسدددبةب ع عب ل  ددد  عة هدددع عبصدددتعنععقلددد ععا ة جددد  عقلبددد ععقبدددعوعا  ددد   عبةددد ع

ع.تع عبغ  هعععه
ببغ ددد ؛عب جةددد عاالجسددد  عالسدددجم يعقلقدددوععةبدددعب عع سددد  ععلددد ععب  ددد ععا دددت عالعع

القدددعاج  ععبدددوعنسددد ا ع عال  ددد  عال  ددد  اهععبدددوعسددد ج   عه هبدددوعنجدددعا ععلت ددد 
 ع  لة  جددد  عع سببشددد عةي ب  صددد عب دددهعال تةددد علةددد ع سدددب ة ه هدددتععع عالسدددج 

ععالةب  عللةبةبى.ع؛  جتللة ع
   دددد عع- دددد عاالجسدددد  غ-قددددتعالع بددددع عللسددددج ميععالعأرعة لعقدددد هعن دددد  ععع

  ال ب ددددد  عع؛ةددددد عبددددد  عةر ددددد  عالةسددددد  اهععاال بةددددد الهعال   ددددد ا ب ددددد  ع
الزةددد   عنب ددد تععددد ععبغدددععالج ددد عةددد ع  ددد  اعاالجسددد  عالدددعاعتالةج سددديع

ععلبددددد ع؛  عة قبددددععا عقددددتع بددددع علصددددد عبدددد    ع ددددد ع  عالةبدددد   ععال دددد ع  ععا 
بةبعج بصددددد عال ع  ددددد ععال قل ددددد ععالددددد اه بدددددتنعةددددد عتا دددددوععا ب ددددد  عال   ددددد 

ع.عالمسة  
 ةصةدددد عبقلبددددهعبدددد عاأعبدددد  عععا ددددتعنسددددلعيعلسددددجم يع اع   دددد عا  اعبدددد  ععع

عع قببددد عال  ددد  عبقسدددعبص ع سدددع ع سدددب ق عةددد عجعةددد عع  مدددىعلدددجي عالةسددد   ع
ببسدددىعلت ددد ع دددت بص عل  ددد عع شددد  عب لعتععاالدددعاالجسددد  ععلبددد ععجدددتة ع سدددب ق ع

   ددددتعالج دددد ع ددددتعععبدددد االددددععتعب    ؛عهجدددد  ع جةددددععاهععاال بةدددد الهالةسدددد  
 عع العبقددددتعب لسددددجم يع ددددتع عت ددددععاقددددىعبةدددد ع  الج ع ع ددددعع  سددددععاأعلع دددد هع

ع. تع لق عةي غ 
 ددددتوععلدددد ععددددتععالبعا دددد عالدددد هجتععال ع ددددتعع ددددتعالغ بدددد عال دددد ا عالةسددددبة ع

عجددددتعالسددددج مي ععقدددد جع عالغدددد يع قددددععععلدددد عالبق بددددوععالجزاعدددد هعع  صدددد  ع
بددددعاز ععقددددع ع  ةدددد عب جصدددد  ع دددد  متعلدددد ل ع  لب  جدددد هعب لدددد عبددددعاز عع؛القددددع 

االسدددبق ا عبدددع عب لددد عبدددعاز عال قدددوععالقلددديعتا ل ددد  عةةددد ع جشددد ععددد عباالجسددد  ع



ععددد أعالل  ددد عببدددوعةشددد ع ه عا ب ددد  عالةسددد  عبعبدددع عب ةدددوعقدددع عععالددد ابت
ع.عن  س سص 

ع ب ددد  االعب صددد ع دددتعاالجسددد  عال دددي هعالسدددجم ب  ععجدددتعغ ددد يعالقدددت  ععلددد عع
عالبيسددد  اهع ععالبسددد  ع لبةلةدددوعالسددد  ع دددتعةسددد  ععا دددتعبلددد ع لةددد هعةلددد عبع

البق دددددتععتع عقلبصددددد  عة بدددددتعال دددددي  هععالب دددددع اهعالسدددددلب   ععالبةسددددد عب
عبمددددد  يعالعقدددددع عال ع دددددوععلددددد ععتع عبمت دددددتععب دددددع  عاأمدددددتاتة ددددد  عب

 ععة  علدددد ع ععالةق  جدددد عالة ةعةدددد تع ع عدددد ت عج دددد ع  صدددد عا  دددد   عالة ددددتعت 
عالب بدددد  عبة  بدددد عهدددد اعب لبيدددد  عالةسددددبة هع دددد اعال  دددد  عال  ددددعوععلدددد ع

 ععبدددددوعهددددد  عاأعددددد اععبددددد ترعزعسددددد   عاال ب ددددد  ععالةدددددعهع  ددددد لبمص دددددع
ع.ال    لألة اعععبلص عةس  ععا تعسلبتعهععب  ب   عغ  يع

ب ددددد ع عالبدددددة  عالدددددتا لتع بدددددع عال ددددد ع عةددددد عالدددددتا   عالسدددددجم ب  ععععع
لزةدددد  عل دددتعتعم دددوعالع يعب ل  ددد  عب ددددعبقدددت  عالةصددد  اهعال اب دددد ععاالسدددبةب  عع

 ع ددددد   عهدددددتع دددددتع   بددددد ع ددددد   ال ددددد ع ععا بددددد    ععالعق ةددددد علعالةبددددد  ع
بقددددتععب نجسدددد  عال  ةدددد ع  لل  دددد عهددددتعال  دددد  عع سددددب  ىعن ععالي  دددد ع ةصةدددد 

عالب   أ.  ب  عجعع  ع
عبدددد ل  عاهع   ؛ع ج صو ع  بدددد ععبددددت    اسددددبجصععن بدددد   عع ددددتتعةسدددد   ععةددددا

بدددتع عبشدددج عةدددىعة عجددد عب ةددد عللبغ  ددد عال   ددد ع  دددع ع  دددع ععع جددد ععلددد ع
عبةب  ددددسهع سدددد   ععة جع دددد ببددددوعل   بصدددد عع جدددد نعالسدددد  ععالب سدددد  ععاسددددبةبىعن

ع ععاسب تعل ق  عالجم  ع تعالجص   .عب تعبوع جم ز
علدددد ع  بدددد   ع  عةدددد لددددععنجددددهع ددددج  عبعالقددددت عةدددد ن هدددديععا بدددد  ع   قدددد  عع

 عععععع ا   ع 
عال   عتععب عةب ع ع  لت

asksfns@hotmail.com 


