
 : ةماه تاهيبنت
 كل لسرن نلو ؛عقوملا ىلع نارفوتم هردصمو ماظنلاف بلاقم يأ دجوت ال * 
 كلصت ةينمالا تاثيدحتلا عيمجو ةيمازلإ تاكرتشإ دجوي الو ةجعزم تانالعإ
.رحلا سكنيل ماظنب فيرعتلاو ةدئافلا ميمعت ىوس فده انل سيلو ،ءانع نود
 احيرصت الو انمض ال تانامض ةيأ نودو وه امك سكنيل ةبوجعأ ماظن رفوتي ** 
 ال اننإف كلذبو .بيع يأ نم هولخ وأ نيعم ضرغ يأ قيقحت ىلع هتردقب
 نمضو ،ماظنلا اذه مادختسا ةءاسإ وأ نسح نع ةينوناق ةيلوؤسم ةيأ لمحتن
 عقت ةلماكلا ةيلؤسملاف .نوناقلا اهنمضي يتلا ةيلؤسملا لمحت مدع تاجرد ىصقأ
.همدختسي نم قتاع ىلع

 : ةظحالم
 ماظن يأ وأ زودنيو ماظن لظ يف لمعي الو لقتسم ليغشت ماظن سكنيل ةبوجعأ
 ؛زودنيو ليغشتلا ماظن تايجمرب ذيفنت سكنيل ةبوجعأ ماظن معدي ال اذل .رخآ
 ىلإ ينغت ةيمسرلا تاعدوتسملا يف ةرفاوتملا ةليصألا ةبوجعأ تايجمرب نأب املع
.اهنع ريبك دح

؟����� �����أ اذ���

 ��� ������� ���ز��� ��و ����� �����أ م����ا !م���ا ��� ����� ��� ،��ّ�ُ�
 ����� �����أ ��ز��و ���و ما����ا ����� �� ذإ .����� ������ ����و ء���
 �� ،ر����ا ح����و �� م��� ��� ���ا�� م��ر ��أ ��د وأ نذإ ��� ل����ا
.م����ا ��ز��و ������ا ة�����و ����ا ��� ��� ����� ����� �����أ �� ���إ

 �� ����� ���� م����ا ا��� !����� �����أ �� ت��و����ا عّد��� ،ن��أ
 ����� م����ا �����و ء��� �� ���� ،ت��و��� د���� ���� ��و .ت��و����ا
.ن����او ����ا ت��رد

 رو�� �� م����ا ������ ���� �� ����� �����أ �� !ن����� ةد��و ت��� ،ةد�َ�
 تا���� ���� ����� ������ .ة��� �� م����ا ����� ةد��إ ��ا ج���� ��و ����ا

.���� ���� �� ةد��و ت����و ��� نود �����

 �����ا ������ )������ا( �������ا ��� ����� �����أ ����� م��� ���� اوروز
linux.ojuba.org

 يطغيو رصاعُمو ركتبُم ،بوساحلل ليغشت ماظن وه سكنيل ةبوجعأ
.ةيبرعلا ةغللا معديو بوساحلا يمدختسم تاجايتحا مهأ

 انعقوم نم سكنيل ةبوجعأ ماظنل جمدملا صرقلا ةدام ليزنت كنكمي
 ساسملا نود هتبرجت نكمي هنأب ماظنلا زاتميو linux.ojuba.org اذه
 جمدملا صرقلا نم رشابملا عالقإلا لالخ نم كلذو بلصلا صرقلاب
 ىتح وأ بلصلا صرقلا ىلع هبيصنت نكمي كلذ دعبو .LiveCD يحلا

 رغصو ةباتكلا ةزيم نم اديفتسم USB يب سأ وي ةركاذ عبصإ ىلع
 ناك نإ( تبهذ امنيأ كتافلمو لضفملا كماظن لمحتف مجحلا
.)اهنم عالقإلا معدي بوساحلا

 عم بنج ىلإ ابنج سكنيل ةبوجعأ تيبثت لهسلا نم نإف ةبسانملابو
 ةظحل نينثالا نم يأ ليغشت نيب رايتخالا متي ثيح ،زودنيو ماظن
.عالقإلا

 ديزي ام )ةكباشلا( تنرتنإلا ىلع ماظنلل ةيمسرلا نزاخملا يف رفاوتت
 نم اعساو افيط كلذب يطغتل ةرح ةيجمرب فالآ ةرشع ىلع
 نكمي سكنيل ةبوجعأ ليغشتلا ماظن بيصنت دعبف ،ةيبوساحلا تاقيبطتلا
 يف "جماربلا ةلازإو ةفاضإ" لالخ نم تايجمربلا كلت نم يأ تيبثت
.ماظنلا ةرادإ ةمئاق

.سكنيل ةبوجعأ ىلع بيكس كنإ ةيجمرب مادختساب نالعإلا اذه ميمصت مت

ـلا




