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تتايیافنلاا عيیمجت زكاارم
 .تتايیافنلاا عيیمجت ةيیلمع نيیسحتل ةصصخم ةحاسم نع ةةررابع ةيیجولوكيیإلاا تتاحااولاب ىمسيی ام ووأأ عيیمجتلاا زكرم
تتايیافنلاا ظفح متيی عيیمجت ةقطنم ىه امنإإ .كلذذ دعب هنم ججرخت الوو تتايیافنلاا هيیف عمجت ةمامق بلقم تسيیل ىهوو
ريیوودت متيیس ىتلاا ددااوملاا لك مماادختسإإ ةةدداعإإ متيی ىتح ,تتاكرشلااوو نيینطااوملاا نم ةةززوورفم نندملاب ةصاخلاا ةهباشتملاا 
.ننامأب اهماادختسإإ ةةدداعإإ نكميی ال ىتلااةةرطخلاا تتايیافنلاا نم صلختلاا ووأأ اه
,نندداعم ,ججاجزز ,ةيیوضع ددااوم ,كيیتسالب ,ققرروو( للززانملاا ممامأأ نم عيیمجتلاا ةمدخب ةصاخلاا تتايیافنلاا لك ننإف كلذك
.ةةدح ىلع لك ةلصفنم عيیمجتلاا زكاارمب اهعضوو نكميی )ةيیعااررزز تتافلخم 
www.gardauno.it عقوملاا ةةررايیزب مق كتيیدلبب صصاخلاا عيیمجتلاا زكاارم لمع تتاعاسوو نيیووانع ةعجاارمل

ةيینوورتكيیلإلااوو ةيیئابرهكلاا ةةزهجألاا
 ;)...تتالاسغلاا ,نناارفألاا ,تتااررزيیرفلاا ,تتاجالثلاا ,تتانويیزفيیلتلاا( ةةريیبكلاا ةيیلزنملاا ةيیئابرهكلاا ةةزهجألاا
,ةيیئابرهكلاا سناكملاا ,ويیدداارلاا ,ةيیئابرهكلاا نيیكاكسلاا ,زبخلاا صمحم( ةةريیغصلاا ةيیئابرهكلاا  ةةزهجألاا
,تتانوفيیلتلاا ,رتويیبمكلاا ةةزهجإإ ; )...نيیززااوملاا ,ةةرراارحلاا سسايیقل ةيیئابرهكلاا ةةزهجألااوو ,بقاثملاا 
ىلإإ.ةيینوورتكلإإوو ةيیئابرهك بباعلأأ ,ننويینلاا ,حيیباصموو تتابمل ,ويیديیفلاا تتااريیماك ,ةبتاكلاا تتالألاا ,تتاعباطلاا 
,اهتدداعتسإإ نكميی ىتلاا ددااوملاا ريیوودت ةةدداعإل ةصصختم زكاارم ىف ةةزهجألاا لك كيیكفت متيیااولوحتيی ئش ىىأأ 
.ةةرطخلاا تتانوكملاا نم نمآلاا صلختللوو 

ةيینوورتكيیلإلااوو ةيیئابرهكلاا ةةزهجألاا
 ;)...تتالاسغلاا ,نناارفألاا ,تتااررزيیرفلاا ,تتاجالثلاا ,تتانويیزفيیلتلاا( ةةريیبكلاا ةيیلزنملاا ةيیئابرهكلاا ةةزهجألاا
,ةيیئابرهكلاا سناكملاا ,ويیدداارلاا ,ةيیئابرهكلاا نيیكاكسلاا ,زبخلاا صمحم( ةةريیغصلاا ةيیئابرهكلاا  ةةزهجألاا
,تتانوفيیلتلاا ,رتويیبمكلاا ةةزهجإإ ; )...نيیززااوملاا ,ةةرراارحلاا سسايیقل ةيیئابرهكلاا ةةزهجألااوو ,بقاثملاا 
ىلإإ.ةيینوورتكلإإوو ةيیئابرهك بباعلأأ ,ننويینلاا ,حيیباصموو تتابمل ,ويیديیفلاا تتااريیماك ,ةبتاكلاا تتالألاا ,تتاعباطلاا 
,اهتدداعتسإإ نكميی ىتلاا ددااوملاا ريیوودت ةةدداعإل ةصصختم زكاارم ىف ةةزهجألاا لك كيیكفت متيیااولوحتيی ئش ىىأأ 
.ةةرطخلاا تتانوكملاا نم نمآلاا صلختللوو 

سبالملاا
,ةيیدلجلاا تتاعونصملااوو ,بئاقحلااوو ,تتاعبقلاا ,ةيیلخاادلاا سبالملااوو ,ةكاحملاا سبالملااوو ,ببايیثلاا
,لمعتسملاا ققااوسأأ ىلإإ اهلاسررإإ متيی ةةديیج ةلاحب ىتلاا ءايیشألااللوحتت ئش ىىأأ ىلإإ .ةيیذحألااوو 
دئاعلاا نم ءزج .رتالفلاا ةعانصل ووأأ 
.ةيیناسنإلاا ةةدعاسملاا تتااررددابمل ممدختسيی ففوس 

مماعطلاا تتويیزز
.تتاكنت ووأأ تتاجاجزز ىف اهعيیمجت متيی ةيیئااذغلاا مموحشلااوو تتويیزلاا
للوحتت ئش ىىأأ ىلإإ
.ةيیعانصلاا تتافظنملااوو مموحشلاا ةعانص ىف اهماادختسإإ ةةدداعإإ متيی

 ةيیلزنم تتاماادختسإإ نم ةجتانلااوو ةةرطخلاا تتايیافنل
اهنحش دداعيی تتايیرراطبوو ,ةيیرئاادد تتايیرراطبوو ,ملق تتايیرراطب
.خلآآ ىندعم تيیزز ,ةةررايیسلاا ةيیرراطب ,ةيیحالصلاا ةيیهتنم ةيیووددأأ ,
للوحتت ئش ىىأأ ىلإإ
تتاادحوو ىلإإ اهلاسررإإ متيی اهززرف دعب :ةيیاغلل ةةرطخ تتايیافنلاا ههذه
.ةئيیبلاا ثيیولت ننوودب نمآلاا صلختللووأأ مماادختسإلاا ةةدداعإإ 

ةةريیغص تتايیمكب ةيیلزنم تتاماادختسإإ نم ةجتانلااوو ةلماخلاا ددااوملاا
,تنمسإإ ,ةيیحص ةكابس تتااووددأأ ,ىنيیصلاا ققابطأأ
ةصاخ ةةريیغص ةيیلزنم ممده للامعأأ ةجيیتن ببوطوو ,كيیمااريیسوو ,ططالب 
للوحتت ئش ىىأأ ىلإإ
ءانبلاا للامعأأ ىف ممدختست تتاطلخوو ددااوم ججاتنإإ

نندداعملاا ,بشخلاا ,مجحلاا ةمخض تتايیافنلاا
,بتاارملاا ,كئااررألاا :)ةيیئابرهكلاا ريیغ( مجحلاا ةةريیبك ةيیلزنملاا تتالوقنملاا
تتالوواطلاا ,ثثاثألاا ,تتاجرردلاا ,رئاارسلاا تتاكبش , 
للوحتت ئش ىىأأ ىلإإ
 ةيیبشخلاا ددااوملاا ;كباسملاا ىف اهماادختسإإ متيیس ةيیندعملاا ددااوملاا
 طقف .اهريیوودت ةةدداعإإ متيیس )ححااولألاا ووأأ قئاقرلاا نم ةعنصملاا ىتح (
.تتايیافنلاا بلقم ىلإإ هلاسررإإ متيی ريیوودتلاا ةةدداعإل حلصيی ال نم 
 

للززانملاا نم ةةززوورفملاا تتايیافنلاا عمج
ريیبك ففده قيیقحت لجأأ نم طيیسب مماازتلإإ

ىف ةنئاكلاا تتايیدلبلاا دحأأ ىف ةةريیصق ةةرتفل نكاس تنأأ له ؟حئاس تنأأ له
.كب بحرت دحااوو ااددرراج ةقطنم ؟ةةززاجأأ ءاضقل ووأأ لمعلاا ووأأ ةساارردلاا لجأأ نم ءااوس انميیلقأأ 
 , ةتقؤم ةةرروصب انه ددوجوم هسفن دجيی نم دعاسيیس رصتخملاا بيیتكلاا ااذه
تتايیدلبلاا مموقت ىتلااوو ةيیلزنملاا تتايیافنلل حيیحصلاا عيیمجتلاب لمعلل ووأأ ةةززاجأأ ءاضقل
لصفنموو ززوورفم لكشب تتايیافنلاا عيیمجتب ممايیقلاا ننإلززانملاا ممامأأ نم اهعيیمجتب كلذذ دعب 
تتايیدلبلاا ىف تتايیافنلاا عيیمجت تتاعاسوو ممايیأأ ديیعااوم فلتخت.عيیمجلاا ىلع ىىررابجإإ 
ىتلاا ةةدلبلاب صصاخلاا ةمامقلاا عيیمجت ممايیأأ ديیعااوم ةعجاارمل .ةفلتخملاا 
www.gardauno.it  تنرتنإلاا عقوم ةعجاارم كنكميی اهيیف شيیعت 
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للززانملاا ممامأأ نم عيیمجتلاا

ننوتركلااوو ققررولاا
 ةيیوواحلاا
 ممدختست ال .ةيینوتركلاا بلعلاا سبكوو ىنث متيی  ;ةطباارر ىف ةيیقررولاا تتافلخملاا عيیمجتب مق ووأأ ةيیوواحك ةنوترك  ممدختسإإ

.ىىرخأأ تتايیوواح ووأأ قيیددانص
معن
 ,ننانسألاا ننوجعمل ةفلغملاا ( ععااونألاا لك نم ةيیقرروو بلع ,ققرروو سسايیكأأ ,ققااررووأأ ,تتاساارك ,بتك ,تتالجم ,دئاارجلاا
.)اهسبكوو اهلسغ دعب ,ةيیكيیتسالبلاا ةةدداادسلاا ععزن دعب ككاباارتتلاا( تتابوورشملاا تتانوترك ,ةيیقرروو بلع ,)...ةنووركعملاا

ال
.خستملاا ققررولاا ,ننافولسلاا ,ننوبركلاا ققرروو ,تيیزملااوو عمشملاا ققررولاا ,كيیتسالبلاا نم ةقبطب ىطغملاا ققررولاا
للوحتيی فيیك
 ءاملل انكالهتسإإ لقيیوو ,ىىرخأأ رراجشأأ مماادختسإإ نع ىنغتسن ااذبوو ققرروو ىلإإ ىىرخأأ ةةرم للوحتت ةيیقررولاا تتافلخملاا سبك دعب
.ةيیئابرهكلاا ةقاطلااوو

تتابلعملااوو ججاجزلاا
ةيیوواحلاا
 فطشأأوو تتايیوتحملاا غغرف ,اهتفاظن ىلع ظظافحلل .سسايیكأأ ننوودب ءاقررزلاا ةيیوواحلاا ىف تتابلعملااوو ججاجزلاا تتافلخم عضوت
.اهعضوو لبق تتااوبعلاا
معن

 ةيیئااذغ تتابلعم ,ممويینمولألااووأأ ديیدحلاا نم تتانامطرب ,ةيیدداع تتابمل ,ةيیجاجزز ءايیشأأ ,ببااوكأأ ,تتانامطرب ,تتاجاجزز
.تتانامطربلاا ننايیطغوو ,ةيیندعملاا ننايیطغلاا  ,تتابوورشملاا بلع )...ةنوت ,ةصلص تتابلعم (

ال

ةيیدلبلاا
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Poubelle 
Utiliser un carton à jeter ou en vrac conditionnés en balle; écraser 
ou plier les boîtes et les cartons. Ne pas utiliser des bidons ou des 
cagettes.
OUI
Journaux, magazines, livres, cahiers, feuilles, sachets en papier, boî-
tes de tout type (dentifrice, pâtes…), emballages en carton, cartons 
pour boissons (type Tetra pak sans le bouchon en plastique, rincés et 
écrasés). 
NON
Papier plastifié, papier huilé, papier carbone, cellophane, papier gras.
Ce qu’il deviendra  
Dans les papeteries il sera transformé encore en papier sans utiliser 
de nouveaux arbres et avec moins d’eau et d’énergie électrique.

  PLASTIC PACKAGING MATERIALS

للززانملاا ممامأأ نم عيیمجتلاا
ننوتركلااوو ققررولاا
 ةيیوواحلاا
نث متيی  ;ةطباارر ىف ةيیقررولاا تتافلخملاا عيیمجتب مق ووأأ ةيیوواحك ةنوترك  ممدختسإإ
.ىىرخأأ تتايیوواح ووأأ قيیددانص ممدختست ال .ةيینوتركلاا بلعلاا سبكوو 
معن
لك نم ةيیقرروو بلع ,ققرروو سسايیكأأ ,ققااررووأأ ,تتاساارك ,بتك ,تتالجم ,دئاارجلاا
رك ,ةيیقرروو بلع ,)...ةنووركعملاا ,ننانسألاا ننوجعمل ةفلغملاا ( ععااونألاا 
.)اهسبكوو اهلسغ دعب ,ةيیكيیتسالبلاا ةةدداادسلاا ععزن دعب ككاباارتتلاا( تتابوورشملاا تتانوت
ال
,ننوبركلاا ققرروو ,تيیزملااوو عمشملاا ققررولاا ,كيیتسالبلاا نم ةقبطب ىطغملاا ققررولاا
.خستملاا ققررولاا ,ننافولسلاا 
للوحتيی فيیك
مماادختسإإ نع ىنغتسن ااذبوو ققرروو ىلإإ ىىرخأأ ةةرم للوحتت ةيیقررولاا تتافلخملاا سبك دعب
.ةيیئابرهكلاا ةقاطلااوو ءاملل انكالهتسإإ لقيیوو ,ىىرخأأ رراجشأأ 

تتابلعملااوو ججاجزلانوتركلااوو ققررولاا
ةيیوواحلاا
ىلع ظظافحلل .سسايیكأأ ننوودب ءاقررزلاا ةيیوواحلاا ىف تتابلعملااوو ججاجزلاا تتافلخم عضوت
.اهعضوو لبق تتااوبعلاا فطشأأوو تتايیوتحملاا غغرف ,اهتفاظن 
معن
ديیدحلاا نم تتانامطرب ,ةيیدداع تتابمل ,ةيیجاجزز ءايیشأأ ,ببااوكأأ ,تتانامطرب ,تتاجاجزز
,تتابوورشملاا بلع )...ةنوت ,ةصلص تتابلعم ( ةيیئااذغ تتابلعم ,ممويینمولألااووأأ 
.تتانامطربلاا ننايیطغوو ,ةيیندعملاا ننايیطغلاا  
ال
.ايیاارملاا ,ننويینلاا تتابمل ,نيیلسرروبلاا ووأأ كيیمااريیسلاا نم ءايیشأأ
للوحتت ئش ىىأأ ىلإإ
,مماخلاا ددااوملاا رفون ااذبوو ,ججاجزلاا عيینصت عناصم ىف ةيیلاع ةةددوج ووذذ ججاجزز ىلإإ للوحتت
.ةةدددجتم ريیغ ةيیعيیبط رردداصم رردهن ال ااذهبوو ةيیاغلل لهس ددااوملاا ههذه ريیوودت .ةقاطلااوو ههايیملااوو 

تتابلعملااوو ججاجزلانوتركلااوو ققررولاا
)ةيیوضعلاا( ةبطرلاا تتافلخملاا
ةيیوواحلاا
�س�����أ �� ���ط���ا �ت�������ا ���� ���� �ة�اّ���ُ���ا ��������ا �ّ�� م%$#"! خبطملاا ىف
������ا ���� ء�����ا ����و ;)������ ����� �د�ا�� �� �����( ������ ����� ����� 
.�������� �ع�ر����ا ���� ��� �ك��� ����ا�و �ن����ا �������ا ����و����ا ���إ ���� ������إ �م����إ ��� 
!'(
,������ا ��� ,����� �����ا�� �د�ا�� ,�م�����ا ������ ,������ ����� ����ا ������ا �ت�����
,������ا �����ا ,�ة�������ا �ى����ا �س�����أ�و ,�ة������ا �����  ,��������ا�و �ت�ا�و�����ا �ت����� 
.����ا���ا �ر����ھ���ا �ر����ھ���ا ,�ة������ا �ق�ر�و ����� 
)
.�ى�����ا ������ ����� ���� ������� �س�����أ ���� � ,������ ������ ����ا �د�ا����ا
للوحتت ئش ىىأأ ىلإإ
.ةعااررزلاا ضضاارغأل ززاتمم بصخم ,ددامس ىلإإ ةجلاعملاا تتاادحوو ىف اهليیوحت متيی

ةيیعااررزلاا تتافلخملاا
.ككاارتشإلاا ةقيیرطوو ىنفلاا بتكملاا عجاارر :تتايیدلبلاا ضعب ىف ةمدخلاا ههذه رفااوتت
ةمدخلاا ههذه ىف نيیلجسملاا نيیمدختسملاا لكل رتل 240 مجحب ةكرحتم ةيیوواح ديیووزت متيی
ةمدخلاا ههذه ىف ككرتشيی مل نمل .ةيیوواحلاا ىف ةعمجملاا تتافلخملل ايیرصح ةصصخم ةمدخلاا
.ةصصخملاا عيیمجتلاا عجاارم ىف تتايیافنلاا نم ععونلاا ااذه عضوووو بباهذلاا هنكميی 
معن
ةةرراشن ,ةسبايیلاا رروهزلاا ,ةتيیملاا تتاتابنلاا ,رراجشألاا ميیلقت دنع ةعطقملاا نناصغألاا ,بشعلاا
.ةفيیظنلاا بشخلاا 
ال
ىصح ,تتايیرهزم ,خبطملاا تتافلخم
للوحتت ئش ىىأأ ىلإإ
.ةعااررزلاا ضضاارغأل ززاتمم بصخم ,ددامس ىلإإ ةجلاعملاا تتاادحوو ىف اهليیوحت متيی

ةيیكيیتسالبلاا فيیلغتلاا ددااوم
ةيیوواحلاا
.ةحاسملاا ريیفوتل ديیج ةيیكيیتسالبلاا تتافلغملاا سبكإإ ;رفصأأ ففافش سيیك
معن
 ةيیئااذغ ددااومل ةيیوواحلااوو تتابوورشملاا تتانيینق •:ةفيیظن ةيیكتسالبلاا فيیلغتلاا ددااوم لك
 )...ننوباصلاا ,تتافظنملاا( ةيیصخشلاا ةفاظنلااوو للزنملاا فيیظنت تتااوبعوو تتاارروورراق •
,ىىددابزلاا تتااوبع • ةيیئااذغلاا ددااوملل ةفلغملاا نيیرتسيیلوبلاا ووأأ ففافشلاا كيیتسالبلاا تتااوبعوو بلع •
 .خلآآ ...تيیلااوتلاا ققرروووو ,تتاجاجزلاا فلغت ىتلاا ةيیكيیتسالبلاا ةفلغألاا •       ىىولحلااوو ,نبجلااوو 
,ززررألاا ,ةنووركعملاا تتااوبع ةفلغأأ :الثم( ةيیئااذغلاا ددااوملل ةيیوواحلاا سسايیكألااوو ,ققوستلاا سسايیكأأ •
ةيیكيیتسالب ةيیطغأأ • رراضخلااوو هكااوفلل ىىوواحلاا كيیتسالبلاا كبشلاا • )تتاادمجملاا ,سطاطبلاا 
ةغررافلاا ةيیووددألاا ةطرشأأ ,)ىىرخأأ ددااوم نم نناك ااذذإإ ىساسألاا فيیلغتلاا نع لصفت ىتلاا( 
ددااوملااوو ,للافطألاا بباعلأأ تتافيیلغت ( ةفلتخم للاكشأب ووأأ ةبلصلاا ةيیكيیتسالبلاا تتااوبعلااوو 
ةيیئااوهلاا عيیقاقفلاا تتااذذ ةيیكيیتسالبلاا ةفلغألااوو فيیلغتلاا ننافولس •  )...تتااووددرخلاا ,ةيیبتكملاا 
  )...,رسكلل ةضرعملاا ءايیشألااوو ,ةيیلزنملاا ةيیئابرهكلاا ةةزهجألاا فيیلغت ددااوم لثم( 
 .سبالملاا تتاعامش • ةفيیظنلاا كيیتسالبلاا ققابطألااوو ببااوكألاا •
ال
تتااووددأأ ,ةجمدملاا صصاارقألاا تتاظفاح ,للافطألاا بباعلاا ,فيیلغتلل صصخملاا ريیغ كيیتسالبلل
.تتاارراطإلاا ,ةيیكيیتسالبلاا ةةدئاملاا 
للوحتت ئش ىىأأ ىلإإ
.ةيیطفن ددررااوم مماادختسإإ ننوودب ىىرخأأ ةيیكيیتسالب ضضاارغأأ ةعانصل ةيیلووأأ ةةددام ىلإإ ززرفلاا دعب للوحتيی

ةفاج تتافلخم
ةيیوواحلاا
قلغلاا مكحم سيیك
معن
تتافلخم ىصح ,تتاظفاحلاا ,)ةيیئابرهكلاا ةسنكملاا سسايیكأأ ,ررابغ( للززانملاا فيیظنت تتافلخمل
,كيیتسالبلاا نم ةعنصملاا ةةدئاملاا تتااووددأأ .ويیديیفلااوو تيیساكلاا ةطرشأأ ,تتاارراطإلاا ,ططقلاا 
تتاارضحتسم ,كيیتسالبب ةفلغم ققااررووأأ ,ةيیئابرهك ريیغ للافطأأ بعل ,تتوشط ,للدداارج 
.خلآآ , رتسامولف ممالقأأوو ,ممالقأأ ,ليیمجت 
ال
تتايیافنلاا ههذه عم ريیوودتلل ةلباقلاا ريیغ ءايیشألاا عضوو متيی ال
للوحتت ئش ىىأأ ىلإإ
.ةيیئابرهكلاا ةقاطلاا ججاتنإل تتاقوورحمك اهماادختسإإ متيی
عيیمجت دنع عضوت ننأب ننوناقلاا متحيی ثيیح 
نكميی ال ىتلاا تتافلخملاا طقف تتايیافنلاا نم ععونلاا ااذه 
 نع ديیزت ال ىهوو .ىىرخأأ ةقيیرطب اهريیوودت 

 .انتايیافن نم 30%

��� 

ننوتركلااوو ققررولاا
 ةيیوواحلاا
نث متيی  ;ةطباارر ىف ةيیقررولاا تتافلخملاا عيیمجتب مق ووأأ ةيیوواحك ةنوترك  ممدختسإإ
.ىىرخأأ تتايیوواح ووأأ قيیددانص ممدختست ال .ةيینوتركلاا بلعلاا سبكوو 
معن
لك نم ةيیقرروو بلع ,ققرروو سسايیكأأ ,ققااررووأأ ,تتاساارك ,بتك ,تتالجم ,دئاارجلاا
رك ,ةيیقرروو بلع ,)...ةنووركعملاا ,ننانسألاا ننوجعمل ةفلغملاا ( ععااونألاا 
.)اهسبكوو اهلسغ دعب ,ةيیكيیتسالبلاا ةةدداادسلاا ععزن دعب ككاباارتتلاا( تتابوورشملاا تتانوت
ال
,ننوبركلاا ققرروو ,تيیزملااوو عمشملاا ققررولاا ,كيیتسالبلاا نم ةقبطب ىطغملاا ققررولاا
.خستملاا ققررولاا ,ننافولسلاا 
للوحتيی فيیك
مماادختسإإ نع ىنغتسن ااذبوو ققرروو ىلإإ ىىرخأأ ةةرم للوحتت ةيیقررولاا تتافلخملاا سبك دعب
.ةيیئابرهكلاا ةقاطلااوو ءاملل انكالهتسإإ لقيیوو ,ىىرخأأ رراجشأأ 

ننوتركلااوو ققررولاا
 ةيیوواحلاا
نث متيی  ;ةطباارر ىف ةيیقررولاا تتافلخملاا عيیمجتب مق ووأأ ةيیوواحك ةنوترك  ممدختسإإ
.ىىرخأأ تتايیوواح ووأأ قيیددانص ممدختست ال .ةيینوتركلاا بلعلاا سبكوو 
معن
لك نم ةيیقرروو بلع ,ققرروو سسايیكأأ ,ققااررووأأ ,تتاساارك ,بتك ,تتالجم ,دئاارجلاا
رك ,ةيیقرروو بلع ,)...ةنووركعملاا ,ننانسألاا ننوجعمل ةفلغملاا ( ععااونألاا 
.)اهسبكوو اهلسغ دعب ,ةيیكيیتسالبلاا ةةدداادسلاا ععزن دعب ككاباارتتلاا( تتابوورشملاا تتانوت
ال
,ننوبركلاا ققرروو ,تيیزملااوو عمشملاا ققررولاا ,كيیتسالبلاا نم ةقبطب ىطغملاا ققررولاا
.خستملاا ققررولاا ,ننافولسلاا 
للوحتيی فيیك
مماادختسإإ نع ىنغتسن ااذبوو ققرروو ىلإإ ىىرخأأ ةةرم للوحتت ةيیقررولاا تتافلخملاا سبك دعب
.ةيیئابرهكلاا ةقاطلااوو ءاملل انكالهتسإإ لقيیوو ,ىىرخأأ رراجشأأ 
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