
إ��� ���ف �ن ��	�� ا���ض ا�وراق ا���د�� �� ا������ ا��د�دة ��رض �����ر ���د�� �ن ا���ن، ا���د�د وا�����ر. 
ون و���طول، و�د��� ���� ����ت أ��ن ���د�� ��م إ������ ����و�و���ت ���و��. ���  


 ا	وراق ��������� و������ ��������� ا�����ة ا���  ا�
  

%� ا���ط�ط ���� ا��داد �- إ%را(�ل ��ك اھ���م �*ط ��ن ا�%����� ا�'(�ت و����� ا�وا%)، ��'�و�& ا���%�ر �و	وع%� 
 �و���� ا��3 ا/ھ��� و�%�ب ◌ً .أ�	� ا��%���ل �3 أو�- أھ��� ذا �و	و�� �و�& و%�وا1ل ا��د�دة، ا���د�� ا/وراق

 �3 ا���د�� ا/وراق ��%�ر ��ز�ز �- إ%را(�ل ��ك ��ل ا��1ر��، ا9���8ت �ذوي ا���%�ر ����1 ا���%�ر، ��و	وع
�%  :	���� و�ن �>�رة و%�(ل ���� د�; و�ذ�ك ا��د�دة، ا�%

 ا�ور�8 ���8 ازدادت ��� �ددھ� �زداد �زدو��، �طوط �ط�و�� ��د�� ور�8 �ل �- – ا��وا�ش �- ا��طوط •
 .ا/��1) �وا%ط� ��� ا9*%�س و���ن وا����ن، ا��%�ر ا�%'3،�ن ا����ش �- �و�ودة ا��زدو�� ا��طوط. ا���د��

� �3 ا���د�� ا/وراق – ��د�� ور�8 ��ل ���ف طول •% وأ�رى ��د�� ور�8 �ل و��ن. �طو��� ���'� ا��د�دة ا�%
م 7 ��رق �و�د�. 

- ���ر �*�ر �ط�و�� ا�ون و@���� ���رة أر�8م – ا��*ددة ا����� أر�8م •� ��' ا�ون ���*� وأر�8م ا�ون، ���*� �
- �ط�و��� ��'� �� .ا�ون @��

 .و����ن %�(د �ون ��د�� ور�8 ��ل – ا���د�� ا�ور�8 �ون •

  
  .ا���د�� ا�وراق ا���دال �ول ���و��ت

� ب �ن ا���Cل ا��د�د) %�وا1ل �و��� ��� ��8و��� (���ن %� ا�*���� (ا�%%ا/وراق ا���د�� �ن ا�%
ا%�������) ��ل �دة %�وات. ��د و1ول ھذه ا/وراق ا���د�� إ�- ��ك إ%را(�ل، %��م ا%��دا��� �در����ً �Dوراق 

� ج �ن ا���Cل ا��د�د).%� ا��د�دة (ا�%%�د�� �ن ا�%� 

���ت �'1� �DCن ا����ء ا��و�د G%��دا�� �'�م ا�����G3 و%�(ل ا�ر ��ك إ%را(�ل C��% ،ق*G 3 و8ت�ل 
ا/وراق ا���د�� ا��و�ودة �*وزة ا����ور، و%�*دد ��رة طو��، أ�دھ� �دة %�وات، ���ن ����� ا%��دال 

  ا/وراق ا���د�� ا��د��� ��/وراق ا���د�� ا��د�دة.

  "!��ت ا���ن ا���رزة �����ور

  

1.  ���'Cا�1ورة ا�– -� ��)�� ���1ورة ا��3 �- ا�ور�8 ا���د�� وإ�- ������ ا����� ا��*ددة.  �� � �Cل 1ورة ���>

 ���8 ا�ور�8 ا���د�� �>�و�� �3 ا��زء ا��وي �ن ا�ور�8 ا���د�� �>�وب �I1رة �داً. –ا����� ا��>�و��  .2

   
ا�ور�8 ا���د��. ��د إ���� ��ط ا/��ن �*�وك دا�ل ا�ور�8 ا���د�� و�ظ�ر �3 >�ث "�وا�ذ" �- ظ�ر  –��ط ���ذة  .3

 ا�ور�8 ا���د�� ��Iر ا���ط �و�&.

  
 

 

ا�1ورة، �و�8) ا��*��ظ، ا�%�� ا���ر�� وا����د��، ا��1وص ����Iت ا�>�ث، و�ذ�ك ا����� ا����1  –ا�*�ر ا���رز  .4
��'و��ن �- ھ��ش ا�ور�8 ا���د��، �ط�و�� �*�ر ��رز�. 

 

 

  
5.  (���ط C'�ف و�G) �د�; �3 ا�ور�8 ا���د��، إ�- ���ب ا�1ورة. ��د إ���� ا�ور�8 ا���د��، �ظ�ر و���'3  –ا��ط ا�

- ظ�ر ا��ط �- ا��وا���C ،3ر ا���Cدان وا����� ا��*ددة.� 
  

& �ن ذھ�3 إ�- ���1م �- �Cل "���ب �'�وح ذھ�3". ��د إ���� ا�ور�8 ا���د��، ��Iر ا����ب �و� –ا����ب ا�ذھ�3  .6
- وأ%'ل �- و�& ا����ب.�/ 3� أ�	ر و�3 �3 ذات ا�و8ت، ��*رك �ط أ�

  

  



  $�#ل �د�د 200
  

  .أ��ر��ن ���ن: ا�%ورة

  .أزرق: ا���&د ��ونا

م 71×  150: ا������س� .  

- ا��C�ر 1ورة: ا���د�� ا�ور*� و�( �%��م� ��'  .ا��ر�ف أوراق �

  ".ا���1ح أ@���" أ��ر��ن ���ن �18دة �ن أ���ت و�ذ�ك ���رة ��� �3 �����ت: ا���د�� ا�ور*� ظ�ر �%��م

  .وا����ن ا��%�ر �ن ا���د��، �ور�8 ا�%'3 ا����ش �- �و�ودة �طوط أزواج أر���: ���#,و��ن "!��

  . 2015 د�%��ر،/ا/ول ���ون: ا-%دار �و"د

  .إ�Cل أو%��ت: �%��م

  

   $�#ل �د�د 100ور*� ��د�� �د�دة �ن �&� 

  

  ��(� @و�د��رغ.: ا�%ورة

  .�ر����3: ا���&د ا��ون

م x 71 143: ا����د�.  

'�� أزھ�ر �Cرة ا�وز: �%��م و�( ا�ور*� ا���د��� -  .1ورة ا��C�رة �

��1دة -���و�� ا�IزGن: �%��م ظ�ر ا�ور*� ا���د��ا/ول �3 ��ب ا/ط'�ل ", ��ذا ���ل ا�IزGن؟" �1در ا�9*�ء �

  .   "ا/��م ا���ض"و�ذ�ك أ���ت �ن �18دة ��(� @و�د��رغ  ا�ذي �*�ل �'س اG%م

�>� �طوط �زدو�� �و�ودة �- ا����ش ا�%'3 �ن ا�ور�8 ا���د��، �ن ا��%�ر وا����ن: "!�� ���#,و��ن<.  

  .2017: �و"د ا-%دار

  .أو%��ت إ�Cل: ا��%���

  

  
  $�#ل �د�د 50

  
  ا�%ورة: $�ؤول �$ر���و��#�.

  ا��ون ا���&د: ا�01ر.

  ��م. 71×  136ا������س: 

'�� �Cرة �ر���ل و>��رھ�.ا���د�� و�( ا�ور*�� -  : 1ورة ا��C�ر �

وب �ور�>3 و�ذ�ك أ���ت �ن �18دة �Cؤول �Cر��*و�%�3 "أ�� أؤ�ن".ظ�ر ا�ور*� ا���د��%D� ود��� :  

3 �ور�8 ا���د��، �ن ا��%�ر وا����ن.: زو��ن �ن ا��طوط �و�ودان �- ا����ش ا�%"!�� ���#,و��ن'  

  .2014: �3 أ�ول/%����ر، �و"د ا-%دار

  : أو%��ت إ�Cل.�%��م

  

   



  
  $�#ل �د�د 20 ور*� ��د�� �د�دة �ن �&�

  

  .را*�ل ا��C�رة: ا���رة

  .أ���: ا��ون ا���&د

م x 71 129: 	 ��دا�.  

'�� : ا���د�� ا�ور*� و�( �%��م� -  .�روع �Cرة ا����ل1ورة ا��C�رة �

و�ذ�ك أ���ت " ����رت" ��T*�ء �ن ا���1دة. ��ظر ط���3 ��وذ�C� 3واط-ء �*�رة ط�ر��: �%��م ظ�ر ا�ور*� ا���د��

  .."ور��� �م ��ن ھ��ك أ��Cء"  �ن �18دة را*�ل ا��C�رة

  .�طوط �زدو�� �و�ودة �- ا����ش ا�%'3 �ن ا�ور�8 ا���د��، �ن ا��%�ر وا����ن: "!�� ���#,و��ن

  .2017: �و"د ا-%دار

  .أو%��ت إ�Cل: ا��%���

 


