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 صالة المغادرة :

املطاا هو اافوال  ألاا وا ماانوإاامونااا فونا نوهاا ورحاا ال  ور اافواملا  اا والاا و
تسااااالوااللطااايف وناياااهولهرااا و اااوسواملا  ااا وإيسااااورحااارفل وراإوسااا ن  و

ونليامو وسوالفا  ت:

توكااا    وناااوا ن اا وذفولاااو طون واملطاا هواااا ونفوااا والا  اا وإفااا -1
نااالوال  اااموذفوالاااا يتوال رليااا وت اااارواأ ااافهون واملطااا هوإ راااا تو ااا   و
نايهاا واوالوااوكا لورحلااتو اااو ااومونتاا شون ااااشاتوال اا اورا اافا اتوإيساااو

 رحرفل  ون ح لوركي وح اكووه واأجزوواوراتواأ فهواملط فب 

تساااو ابوذفوتوااا ماو نحاوكهاااتويااااو اااو طونااااااالون واملطااا هوناااي -2
توو اا)ولالسااناواباا توإ  نو اا وذلهاا شورألاافلتون و طاا والساا الو فوذنو واا

 غ لا لون وتاففوآماون وخياجوناوالسن  ا نو  وال وت  اوذراللو

الوتفكاااا وذناااااوتاااا اوذنو وااااتون وغاااانك ورا اااااتوو اااا)وذفو اااااففو -3
 تس يمر وإه ست 

ااااا هفوإاااامور فوذنو وااااتورالااااف فوا اااا كواملساااامف و م اااا  وناااا حاوكهااااتو -4
 وذكثاوناوالف فواملسمف وهب ورحف وتا  اتوناا لإونفا ني وو ليا وحتم وذنو 
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 رم ن وذن    ن ااوإ ه  توالطنافوا و )لو ت وت طيتور ل لوذكثا

ح اوالف فوالزائ وخيو هوإمومطفروالطنافولولواوجيطوالوهاا ولاولتو -5
 وه وااللوق لوناومطفروطنافون وذماى 

نا اواوألا التواملطا ه وا وهونااوذفو وسااطوذط  لاتوإ  وا جواملسا  -6
نماواملس نا اواملا ضورنهرمواملا اال ونو ف ا وا إها شوو ا)وا اااروا ماا اواو

 ا ن كاوال  ن وذناونرم 

تفناوتااك والطانافوحااه لوذلها شورووغنونا تا   نحاوك لتوه   والطناف -7
نا والوفاهلون  اتوو )وذفوتسو موذرهافوتثاتوحلاتول  ها فونااواملاواطو

رومطاافروالطااناف ونايهاا لونيراا وذفوتاااك والطاانافو اا واملساا رل وواااوالسااي   وذ
 السااوميلو وسوال ا و 

اوأل ل واملط ه وكااونو إ ا لو نو واتورإه ساتوو ا)وال رار ن ا   و -8
 اله فسوهلموتفا  واونث و واواملا ف 

ا  ظوا رهافواب أل وإااموا نو   وروها واحاويروا نو ا وت كا ونااو -9
لااا واولالساااناونطااا إالول اااااموالاااوأوحتم ااا ون اااتوااااا وذفوذفوهاااامواأق ئاااطوا

ذناااوذفوييازو ق ئااتو ت مو  وناولالسناون أق ئطوغ لا لون وتو ا إ  ورنف
اااا والساا اوإ اا شون اامونااولتوذن اا و اااوتااومااوناااوالو ااا وو يراا وناااو

 إ   وإ رفوذفوت طاون وناا   وا ها روامل صق وك ونا  
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اوناااا فوإااا ه وو ااا)وحاااط و -11
هااااموروووهفالاااتروواإلجن يز ااا وا اااترووإففاااف وإااا ل  وموال اإيااا روو ااا  واكواااطا نو

 وهفال ور  ت  واوالا  واملقصف  رووال ه فواحمروو  ت تواوإ  ك 

ا ااااااتوو ااااا)وذفوتااااااففوا  اااااا واملساااااو  ن ول هقااااا ونااااااواملطااااا هون و -11
السااي هاتوالو إ اا ول  اااك توامل ارناا وذرواب ألاا وإ ملطاا هوذرو ال هاا فو اا ونااا

 ال ه ف 

ال رلا والا واا نتونليرا ولووجهاطواأااجوله ساتو  انا لو لمما كااو -12
 رل رلوت ونيوحتم ون وميهلومح   ورالوخت لهوذلمم والط ئا وذرواملط هات 

الااااااو  بوناااااااااالون واملطاااااا هوجيهاااااااتواإل ااااااااجوم ألاااااا واواملطاااااا هاتو -13
 الاان  ونوا و والص التوراال    روا و اففوفا او ونفاتوالا    

اواملطاا هاتوالاااان وتواافناوحااي ه وألاا ن و اماا وألاا التواملطاا هولهقاا و -14
ال ااا ئيتوراجوااا  مونليرااا  ون حااا لووهرااا ولوااافناوالفااااتور ااااوالوت اااالوو ااا)و

 املس نا اون ت 

اوالا يتوغنواملا تا وا و وط اطونهاتوا نااوذفوتهوقا ونااونطا هو -15
و مااا لوذفون ونطاا هوآمااااواونفااالوآمااااولووااا إلوه يتاات ونو كااا وناااوحلااات و

 إ ضواملط هاتوتفناورح ئ ولق وم أل وهلواوا نا 
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الوهايااا وو ااا)وحااا ئالوا  اااا وإ لاااو  بون واملطااا هواجااا   ورحلاااتو فو -16
 إ ضوامل فوال  ملي و ف  ونير وو  ونط هات 

اوإ اااضواملااا فو ف ااا وذكثااااونااااونطااا ه ورلاااا ونطااا هولااا وهنااازو اااااو -17
لوناوميلا وو ا)واملطا هون مونف ف واوالووكا  ور واوالانزوميااواالحو ال

املقصاااااف  ونو كااااا ونااااااوذأواملطااااا هاتوحاااااف وتق ااااالوه  وااااات و وتف ااااا ونليااااا و
نا تاااا  ورتاااوكاوذفوالوااا منورالوهقااا ونااااونطااا هون ونطااا هواااا و  ااافتوو ياااتو

 الا    

الاه  واوألا التو اماوإ ضوالاوطوالص ن وراب ي ا ول اار  وواا -18
 نايعوالا    االلوم هواواملط هات وذروالط ئا وذله شوالوم هو

ا وجت وناواملس نا اواوأل ل وامل   ه وناو ا  ونهتوذفوحتما وإ اضو -19
ذفولا  توذلاتولا لواورووحلاتو جا وذفول  ا ور فو ائا رو وذنو و ونلوذنو وات

ناايوتقاا روو اا)و ااوسوابطااف وابطااا و وال اا اوناايمااونفاا نور وناالوذنو واات
يهفو  و اولافوو لتوا وتو م وتا  هت ونحاوك لتوت توا نو  وحتم وذتي ش

ط طونهتواواملط هوتفألي وذرهافون ونط هو افطتونيوتفانالو ااوتو كا و
وذت والوحتم واوطي هت ون وخي )ومح   رووتقاذ  رووناوت توا رهاف

الوت  ااااا ووااااااورو وكااااااواا اااااا لولافاإااااا واباااااارجواب ألااااا وإاكااااافبوالطااااا ئا  -21
توجت ا وذناا روت كا وذلارو وكااهوالهمااون وحا ووتوكاا وناا رو والها اشاتوامل  ها 
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كاااوذرلواملااا  ه اورو والافاإاا واملقصااف  
الوتااااه وذفوحتاااا نظوماااايلو اااوسواملاااا  وو اااا)وكاااااتوألاااا ف ورو وإاكااافبوالطاااا ئا 

 الط ئا و 

ا اااو ظوإاقيااا والواااوكا ورالااا وحتوااافأوو ااا)ومااا والا  ااا  ورحلاااتووهااا و -21
 احو ااجوإط ا وأل ف والط ئا واوه   والو  ب 

م ألا ولاكا بو ه ا توواوالاثنوناواملط هاتوتف  وأل التوالوما ه -22
ا نال ون حاوكهتوناوهك بوت توال ه  ت ور ااوتساو ي ورووا ر رووا وم ل

ناوال ارضواملق ن وجي هوإتوذفوتق روهلمون  ثاتوهلموذلتوناوهكا بوت اتو
 ال ه   

ناألااا والااا مفلول صااا التواب ألااا وواالئوم ليااا تواااي وإ اااضوالاط اااا تو -23
 اواالحو    ونهر  إ ل ه  تواب أل ونن وإ ا ول كوذروخم ضونيما

ه ا لوا وما لوذروو ه ا فوال مفلون وأل ل وفواوإ ضواملط هاتو ا -24
  ل نواأ  ز اوو ير الص التوامل  هب ووربوحفرون يه و

نااااوإااا بوم نااا وهكااا بوالااا ه  توروو-وتااافناوإ اااضومطااافروالطاااناف -25
 الط ئا  ون رووم ن والهق وإ لسي ه وناو-اب أل و

 


