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صنننننق القننننشاس هننننى وي ال َمكنننن  جفىَحهننننا منننن   انننني الصمُننننق فننننٍ حُاجهننننا. كننننال ال ننننشطُ   ننننائعة فننننٍ           

كنننني َننننىذ، واجخننننار القننننشاسات الحننننٍ جححننننىٌ وحُانننننا علننننً مخنننناطش كاُننننش . مرنننني جلننننك الحننننٍ َعننننانٍ              

وهنننننزا  مخنننناطش  كاُننننش  فنننننٍ حُاجهننننا   منهننننا اال ننننخاا النننننزَ  المطلىبننننة الجخننننار  نننننشاس ب نننن ي  نننننٍ       

طالننننننة عملُننننننة  . هنننننناعملُننننننة  شهنننننناض لُسننننننث سننننننهلة بالنسنننننناة ل    هننننننى اإلشهنننننناض.  ننننننشاس  شننننننشا   

الحفكُننننش طىَنننني مننننق و ننننث   ننننُش وي جكننننىي ركُننننة فننننٍ ايحُنننناس الخُنننناس األف نننني وفقننننا للصنننننُ  فننننٍ            

 الشحم.

سننننحخذذ هننننزة الذساسننننة المنننننهس النننننىعٍ لسنننناة هننننزة الطشَقننننة َمكنننن  وي نفهننننم هننننزا المى ننننى  فننننٍ             

مننننن  هنننننزا  للصهنننننة نجنننننش الصنننننانٍ.   العمنننننذ مننننن  رلنننننك َمكننننن  للاننننناحرُ  فهنننننم هنننننزا المى نننننى  وفقنننننا       

وَهننننننذا هننننننزا النننننننى  منننننن  الاحننننننىخ فننننننٍ جصشبننننننة      المى ننننننى  حننننننى  طاُعننننننة  ننننننشاس اإلشهنننننناض  

 نننننننً علنننننننً النننننننش م مننننننن  ايحننننننناس الاننننننناحرىي وي مى نننننننى  اإلشهننننننناض مننننننن  وٌ و نننننننث مالجىاهش

الف نننننني. جقنُننننننة شمننننننق الاُانننننننات المسننننننحخذمة هننننننٍ طشَقننننننة المقابلننننننة والمالحجننننننة والىذننننننائذ منننننن           

جفعننننني فنننننٍ هنننننزا المى نننننى  فقننننن ، ولكننننن  وَ نننننا ل ينننننشَ  النننننزَ           السنننننصالت. المقابلنننننة هنننننٍ لنننننم   

َعشفنننننىي حالنننننة مننننن  هنننننزا المى نننننى . َنننننحم رلنننننك إلذنننننشا  الاُاننننننات والححقنننننذ مننننن  د نننننة الاُاننننننات            

 المقذمة م  هزا المى ى .

وج ننننننُش هننننننزة النحننننننائس  لننننننً وي اجخننننننار  ننننننشاس ب نننننن ي اإلشهنننننناض، وهننننننٍ المننننننش  األولننننننً سننننننىا        

ويننننننشي هننننننزا المى ننننننى  سننننننىا نفكننننننش فننننننٍ   مى ننننننى  نسنننننن   سوٌ  ننننننشَك حُاجننننننك. منننننن  ناحُننننننة 

االححمنننناالت الحننننٍ سننننىا َحنننننذخ فننننٍ المسننننحقاي. ي هننننننا هننننزا المى ننننى  هنننننى وكرننننش جشكُنننن ا علنننننً          

المخنننننناوا منننننن  يطننننننش وي جكننننننىي مقاىلننننننة  را اسننننننحمش الحمنننننني، بحُنننننند ونننننننه سننننننُحم  مننننننق مح اَننننننذ      

عىاطفننننننه لصعنننننني ويُننننننشا  ننننننشاسا للشهنننننناض. ا جحى نننننن  عنننننننذ هننننننزا الحننننننذ، وعنننننننذما ف نننننني هننننننزا          

شننننننشا  عملُننننننات اإلشهنننننناض، وج ننننننذي لهننننننم وَ ننننننا يُنننننناس فننننننٍ النننننن واز وسعاَننننننة      المى ننننننى  إل

عىامننننننني الحنننننننٍ جنننننننرذش علنننننننً مى نننننننى  صننننننننق القنننننننشاس      وطفنننننننالهم وو جمنننننننش علنننننننً اإلشهننننننناض.    

مى نننننننىعات اإلشهننننننناض ج نننننننمي  ُمنننننننة مرلفنننننننه، والمعشفنننننننة، والحننننننن ذُش االشحمننننننناعٍ، ومخننننننناطش.     
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