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ع ابدالاولنحتي اء البناد علي ابعالاثیة لحفر ثالات الاثر تطور اسة ادر

  صرالمعا

Study the impact of the development of three dimensional carving 
machines on the construction of sculpture and contemporary 

creativity  
  

  

  

  

 :ملخص 

ت تمیزت الدقیق في تخصصالسریع واج انتعة لالالصناجة التكنولوجي حالتطور ایحقق 

لحفر ات اكیناج مانتور متعددة الاوجد محا النحتى، وهو مالتشكیل انیة كانسالاللمسة اب

 للیزراو Router machineنیكي المیكالحفر ات اكینا من ما، بدءCNCلمتعددة ا

laserروخيالصاء الماو water jet3دابعالاثیة بعة ثالالطالمجسم مثل التشكیل ات اكیناموD 

printer  ،ء البناصبح ا، لقد اسمنت وغیرهالاولطین الي ائن اللداء بالبنالتي تطورت من او

 3Dد ابعالاثي لضوئى ثالاسح الماوالي الاسب الحالنحتي عن طریق الرقمي للشكل ا

Scanner   ت ا یحقق متطلبالى وهو مالاء البنارتبط بالذي اولرقمي، اهو مدخل للتشكیل

صل بهذة اصبح علي توالذي ات الیدوى للنحاء البنایختلف عن لدقیقة، واولسریعة اعة الصنا

یهدف ، وسعاو واعیة بشكل محدود ابدالاره افكا في تنفیذ ایستخدمهلمتطورة، وات التقنیا

صر، المعالنحتي اء البنالحفر علي ات اللتقني الالتطور اتج عن الناثر الارسة الي دالبحث ا

  .صرة المعالفنیة ال اعمالاثر علي الا اض هذاستعراو
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Abstract:  

The technological development achieves the need of the industry 
for quick and accurate production and in specializations characterized 
by human touch, such as sculptural expression, which has created 
multiple axes for the production of CNC carving machines, starting 
with mechanical Router machine, laser ,water jet machines and 
construction machines such as 3D printer which developed from 
construction of plastic to clay and Concrete ,,Has become the digital 
construction of the shape of the sculpture computer or the 3D Scanner 
is the entrance to the digital form, which was associated with the 
Automatic construction, which meets the requirements of the industry 
fast and accurate and differs from the human manual construction of 
the sculptor, which has become The research aims to study the effect of 
the technical development of the carving machines on the 
contemporary sculpture construction and reviewed these contemporary 

works of sculpture. 
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  :مقدمة 

لحجوم وذلك اسطح والامل مع ان، فتعانسالاة ادي من حیالمانب الجالنحت بارتبط فن ا

، constructionء البناو modelingلتشكیل ا وcarvingلحفر ات تنوعت بین ال تقنیمن خال

ل ا یخلو مجصرة، فالالمعاة الحیالي امتد القدیمة وات ارالحضاث ا في تراضحا ظهر واوهو م

، التكنولوجیار، واكسسوالابس، ولمالاث، واثالارة، والعما ظهر في ان وهو مالفنات امن لمس

  .   ء اشیالا من اعة، و غیرهالصناو

 ا یمكن حصر م، فالاتنادي من حیالمانب الجا یطول امة وهو مالخالتشكیل مرتبط باف

یتنوع و، artificialعي ا و صنNaturalلي طبیعي ادة ، لكن یمكن تصنیفه ا من مایحیطن

 امعظمه ، وgaseousزي الغا ، liquidئل السا ، وSolidلصلب افي صیغ شكلیة بین 

  .لتشكیل كوسیط تعبیري اتتدخل في 

-Threeد ابعالاثي لتشكیل ثالارتبطت بالذى التشكیلي الفن ات الاحد مجالنحت ا

dimensional ل حیز في لذي یشغالحجم العمق، وهو یعبر عن اع وارتفالاولعرض ا، ویمثله

ة الحیات الالنحت بكثیر من مجا ربط اد، وهو مابعالالنحتي بتلك العمل اس اغ، و یقالفرا

  .ضح اعة بشكل والصنادت منه استفاو

خرى اوولیة، الات امالخا یقوم علي تجهیز ا ماور متعددة، منهامحعة علي الصناتقوم 

 اهو مالداخلیة، ووارجیة اخلالحلول امنتج له صفة شكلیة من حیث لى ا اتقوم علي تحویله

  .لكمياخ استنسالالنحتى في الب القا یستخدم النحت، كمایتطلب تشكیل یرتبط ب

د، حیث ابعالاثیة لحفر ثالات اعة مكینالسرعة تم صنالدقة والي اعة الصناجة ا ولح

د استفا اج، كمانتالات اسب مع متطلبالبشریة، ووقت یتنایدي الادق من امكن توفیر مصدر ا

ل للدیكور اشكاخ استنسالتى  تقوم علي اولمحدودة،  الحرفیة ات اعالصنات الالان تلك م

   .او غیرهارة العماوا

م ا من مردود ها لهاد، لمابعالاثیة لتشكیل ثالات الاستعرض تطور الى البحث ایهدف 

ت الاعة من الصنات ادوان یمتلك الفناصبح اصر، حیث المعالنحت اعلي تطور حركة 

لدقة ا لفنیة، مستغالاته ان یتوسع في تطبیقالة، تسمح له ات فعانامكات الحجم و ذا محدودة

 في الیهاج التي یحتالمعقدة والتشكیل ات انامكالي افة اضالاله، بالا ان تحققهماللتالسرعة او

 ا، بمابعة تطورهامتعة والصنا اصله مع تكنولوجیا بسبب تواسهل تحقیقهلضخمة، وال اعمالا

حة من قبل ات لم تكن متا تقدمه من تقنیالفكریة في ظل مالتشكیلیة واته  انامكان یضیف م

  .د ابعالاثیة بعة ثالالطال  من خالامكن تحقیقهالتي اخلى، والدالتشكیل امثل 
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ت لخشبي، ومكمالاث اثالاعة ا في صناعیة عدیدة للنحت كمات صنالاج مجاتحت

 احلهالیدویة في مرات التقنیاعتمدت علي اعة ادن، وهي صنالمعاكة الحجریة، وسبائق الحدا

  .لحفرات الاولى، وتطورت مع تطور الا

ت امالي جهد ووقت كبیر، وهي نفس خاج التي تحتاولصعبة، ات امالخالنحت بارتبط ا

و نسختین وبین احدة الذي ینحصر في نسخة والتشكیل اضح بین اف وختالاعة، مع الصنا

لي اج الیدوي قد تحتالتشكیل اعتمدت علي ا اذالذى اومي، لكاج انتالالي اعة الصناجة اح

ثیة لتشكیل ثالات الالى تطویر ادت التى اسیة اسالات لمشكالاتین، و هي من النحات  امئ

  .لشكل اتوحید ة الصناعة ولضمان جودة االنتاج وجاد لتلبي حابعالا

ول ا في متنصبحتاوصغر، الى حجم الثقیلة اولضخمة الحفر ات اكینالقد تطورت م

ولي یتم ا یعتمد علي نموذج ا مالتشكیل، فمنهالیب اسالحرفین،  و تنوعت في اونین الفنا

لة وینقل  الالنموذج في طرف النقر، حیث یثبت الة ال  ثم یتم نسخة من خالاده یدویاعدا

  .ري خالالرؤوس المثبتة علي اولیة الات امالخالي الشكل التحسس علي اصر ال عنصیل من خالالتفا

ل لكمبیوتر، من خالاكینة بالمال اتصال ولیة من خالالات امالخالحفر في اخري تقوم باو

تجة عن النامر اوالالة بتنفیذ الاسوب، وتقوم الحاد على ابعالاثي لرقمي ثالالتصمیم ا

  .لمطلوبةاد اعدالار ذلك حسب النموذج وتكرالحفر وتجسید ازرع ال لكمبیوتر من خالا

كبة من ا مترlayers تائن عن طریق طبقادلالالنموذج باء اتقوم ببن ات مالالاومن 

ء اتستخدم في بني تتصل بالحاسوب وتنفذ االوامر ولشكل، وهاعلي حتى یكتمل الي اسفل ا

  .وسعات الالطبیة وقد تستخدم في مجالفنیة واوریة المعماعیة والصناذج النما

قطع لات ات ومعدادوا، فتنوعت امنهلتقلیدیة اف لتشكیل بخالات في استحدث تقنیاوقد 

روخي الصاء الما ،Laser Cuttingللیزر اقطع بمیكانیكیة وت یدویة، وادوالتفریغ بین او

water jetازم ، قطع بال Plasma Cuttingماللحاولتجمیع اولثني ات ا تطورت معدا، كما وغیره.   

مل مع ان یتعالفنافل، ا كل مجالیهاج ایحتاثیر ولتاسعة الوات التخصصالنحت من اف

، ان وغیرهالوالالمخلقة، وائن العجالطین، ام، العظالجلود، ار، احجالادن، المعاب، اخشالا

  .ت ارالمهاولیب اسالا  تتعدد ال، كمالمجاط محدد حسب امة تتطلب نشافكل خ
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  لعددي اخ استنست رؤوس متعددة لالاد ذابعالاثیة وتر ثالاكینة نقرحفر رام

  

  
 

 
 سوبالحاوتر متصلة باحفر ركینة ام
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  تامالخالعدید من اد للحفر علي ابعالاثیة  نیكى ثالاكینة حفر میكام

كینة نقل ام (Pantographف انتوجرالباكینة العملة علي مالیة والمیداعة اتعتمد صن

لشكل الب ات ویثبت قالنحاسي من قبل اسالالنموذج احیث یتم عمل )  تالمجسمالرسوم وا

لنسب ابلصلب وامة اصیل في خالتفالة بحفر نفس الالمطلوب وتقوم اس المقالة ویحدد الا في

  .لمطلوبة للتصغیر ا

د اعداله لنسخ من خالالصلب، یمكن الب من ا قالة یصبح عندنالاء عمل انتهاوبعد 

  .لعملة ا عةالقدیمة في صنات التقنیالذي نریده، و هي من الحجم العملة باوالیة المیداكبیرة لشكل 

  
  لیة المیدانحت نموذج 
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   Pantographف انتوجرالباكینة الصلب تم حفره بمالب من اق

 
 

  
  لصلباصل علي الاكي النحتي وحفر نموذج یحالتصغیر للشكل اوالتكبیر اف تقوم بانتوجرالباكینة ام
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  :د ابعالاثیة عة ثالالطبا

سعة ات وانامكاحتي، حیث تعطي لنالتشكیل اد ثورة في ابعالاثیة عة ثالالطباتعتبر 

لطبقي، اء ا للبناوقد تم تصمیمه، ا حصر لهت الالاعة ومجالصناریین والمعماللتشكیل، وتفید 

  .حد ان وارجي في الخاوخلي الدالتشكیل الذي یسمح با

"   ٣Systems D" ت مثل الشركامت بعض ا قاد عندمابعالاثیة عة ثالالطبات ثورة ابد

عة، اد جدیدة للطباد علي مواعتمالالمنخفضة، والجودة ات القدیمة ذاد المواء عن استغنالاب

 ا فعلیامهاستخدا، یمكن اد قویة جداد علي مواعتمالاء باجزالاعة اهم في تطور طبا سامم

  .ولیةاذج ا من مجرد نمجهزة، بدالالاء في اجزاك

مثل قطع ت المجسمالعدید من اج انتاد تستخدم في ابعالاثیة عة ثالالطباصبحت ا

عیة الصناف اطرالاصل والمفاج انتا في ایل، وطبیالموباجهزة اریة والمعماذج النماوت المجوهرا

  .ناسنالاطقم او

 ٣Dعة الطبا، و١٩٨٦م ا عChuck Hullل اك ها رجل یدعى تش٣Dبعة الطاخترع ا

ل لعرض فكرته علي افي حین ذهب ه. ىدائن مالى كالرقمي الملف اهي عملیة تحویل 

  . دابعالاثیة عة ثالالطبات العدید من تقنیالوقت، تم تطویر الم، ومنذ ذلك العاعین في لمصنا

  :دابعالاثیة ت ثالابعالطاع رئیسیة من انواثة ك ثالاهن

 ستیكیة د بالا موار ویستخدم فیهانصهالاعة عبر الطباستیك وهى لثیرموبالات ابعاط.  

 س للضوءالحسایمر لبولاوالریزین ادة الضوئیة وتستخدم مات ابعالطا.  

 للیزر كوسیلة ا تستخدم انها الالضوئیة اعة الطباد وهي تشبه ابعالاثیة للیزر ثالات ابعاط

 .لاشكالالتكوین 

 اسالة نارسلت و كاد، فقد ابعالاثیة عة ثالالمتطورة للطبات اماستخدالالعدید من اك اوهن

د، بحجم میكروویف ابعالاة ثیبعة ثالالدولیة محملة بطاء الفضالى محطة ا اریخهاحد صوا

معة احثین في جالبا تمكن فریق من المحطة، كمالفة من التاء اجزالال استبداوعة اصغیر لصن

خر من ا نجح فریق اكم. تهالمریض ذا ایذن بشریة مصنوعة من خالاج هیكل انتاكورنیل من 

وردة الال استبدا ولقلباحة ات جرا في عملیامهاستخدوعیة دمویة بدیلة الاج انتاحثین في البا

م استخداب منتجة بارة ركاول سیاب عن النقالصین ام كشفت العا ایین، وفي مطلع هذالشراوا

حثون اق متصل طور بافي سی. لصینان بجنوب ایناد في هابعالاثیة عة ثالالطبا اتكنولوجی

تف الهوا امیرا لكافتهاضاُلحجم یمكن ا، شریحة صغیرة Caltech لتقني،ا الیفورنیامن معهد ك

 كشفت شركة صینیة اكم. صراد للعنابعالاثي ُلتصویر ثالاوالمسح ا میزة الیهالذكیة لتضیف ا
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ثیة ثالعة الطبا بتقنیة اول مبنى سكني منشانه الت ا قار عمالستاWinSun ”وین سون“ُتدعى 

  .لتقنیةا نفس ائهانشاستخدم في ا متر مربع ١,١٠٠ احتها مسلى فیالافة اضالاد، بابعالا

ت التجهیزاج قطع تبدیل انتد الابعالاثیة ت ثالابعامیركي عدة طالالجیش ایستخدم 

  .ئقةاجة وبسرعة فالحان عند المیدالعسكریة في ا

  :صر المعالتشكیل اد فى ابعالاثیة بعة ثالالطادور 

ن یكون ان التعقید، فقد سمحت للفنایة في اد تشكیلیة غابعا  3Dبعةالطاوجدت القد 

ر لم تكن افكالطبقى سمحت بتحقیق اء البنانیة امكالشكل، فاخل الوصول داي كثر قدرة علا

ن ا البعد، كما التشكیل لم تحقق هذالتقلیدیة في الطرق ان ا، حیث ابقان سالفنات ابافي حس

  لة  الا التي توفرهالقدرة الیدوي لیس بالتحكم ا

خلیة اصیل داعن  تفلبحث اصبح اون، الفنام اهتمائرة العمل في داصبح عمق ا  لقد 

 اءالطبقي بناء البنالقد حقق  د،ابعالاثیة بعة ثالالطام استخدان بالفنالتي تقود اور المحامن 

 تم الدقة، حسب مایة في التشطیب غاصبح مستوي ا العمل، كماخلي یؤكد فكرة اود ائراغ

  .غ الفران یتخلله ان كا، حتي ابقاسوب سالحاتصمیمه علي 

 ت تمالا تحقیق تكوینالهم ضخمة، یمكن من خالاحجات باعباعة طامكن صنالقد 

صبحت القد Anish Kapoor بورانیش كان الفنال اعماضح في ان وا كاحجرة، وهو م

ت التكویناد، وبشكل یحقق ابعالاثیة بعة ثالاسع للطالوام استخدالات متنوعة في ظل امالخا

  .لمعقدة الصعبة وا

ضح في ا دور والتي سیكون لهالمتطورة، والمیة لعات ازانجالامن  3Dعة الطباتعتبر 

عیة الصنات الالمجان تطول كل المتوقع الم، حیث من العالمتعدد علي مستوي التشكیل ا

  .لشخصیة الفنیة واو

كب اد لتغیر تفكیره لیواستعداعیة وعلي الصنار افكالان مطلع علي هذه الفناصبح القد 

لتعقید، ایة في ال غاشكالمركبة اله اعماتخدم في ن یسالتكنولوجي، حیث یمكن التقدم ا اهذ

 .لب القا باعتهار صنا یصلح  تكروقد ال

ستیكیة لبالالطینیة واسمنتیة والات امالخالعدید من ابعة فى تشكیل الطاستخدم امكن القد 

لمتنوعة ات الالجدیدة بتحقیق تشكیل متنوع للمجالتقنیة ا، لقد سمحت البریمریة وغیرهاو

نین و الفناولمجربین ا یتطور بشكل یومي مع اغي، وهو مالفرالتشكیل اولخزف النحت واك

  . عة الصنال ارج
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 ، ١٩٥٤رس ا م١٢ى اني ولد في بومبات بریطالفنیة و هو نحابور انیش كاتجربة 

لفن في كلیة اسة الى درانتقل ا ات، عندمالسبعینائل اوابور وعمل في لندن منذ اش كاع

  .لتصمیماذلك في كلیة تشیلسي للفنون وهورنزي للفنون، وبعد 

  
  لطین امة ام خاستخداد بابعالاثیة عة ثالاطب

  
  لملكیة للفنون في لندنادیمیة اكالا Anish Kapoor بورانیش كان اعمل للفن

لملكیة ادیمیة اكالالممیزة في ا لاعمالا من ا عددAnish Kapoorبور انیش كاعرض 

ئن الكا"سم ا اطق علیهالمهنیة، واته امختلفة من حیحل ا مر فيانجزهالتي اوللفنون في لندن، 

قعى شدید الوادي المالوجود التي تعتمد على قوة اله اعماحد من اهو و"  لموضوعياغیر 
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نیة في انسالامسة للاغیة على انت طالتي كاد وابعالاثیة بعة ثالالطا استخدم فیهالتي الدقة، وا

  .ئیة اصیل عشوابتفحد وا بلون وئلا له بتشكیل حجم هسمحتلتشكیل، وا

لقرف اوین مثل انت بعنالملكیة كادیمیة اكالابور في ا كالتي عرضهات المنحوتامجموعة 

ل ئع من خالاظهرت بشكل ر واعتهالتي تم طبال اعمالاهذه . لكترونیةالال طالالاوارة العماو

لیة ات متتا بوضع طبقلشكلاد بتكوین ابعالاثیة بعة ثالالطالیة محسوبة، حیث تقوم اعملیة 

  .سوب الحالمرسوم علي التخطیط ام حسب الخانة الخرسامن 

ت اعالصنا في الذي یحضر یدویالخفق اولنسیج انت تظهر كان كاحیالاوفي بعض 

و تتم بسكب .لتكنولوجیةال لمنتج من خالالصنع، واتي ائن ذالحرفیة، حیث یظهر فكرة كا

 العلبة، ممان من الوالا مثل سكب بولوك امام، تمالخا التهاز في حالجهاعیة من الصناد الموا

  . لحدثالى تسجیل ایؤدى 

ن الفناجة ابور حالتعبیر، حیث یؤكد كارج الفن خالغیر یدوى هدف یضع الفن الجعل 

 یجد مبرر اوهو م. لزمناب تتغیر مع اسبالان الرغم من الحس على ا لعقل الالعمل من الى ا

  .الكترونیاثیل الي تولید تما

لفنیة ال اعمالاج انتحقة اللالاعیة الصنالعلمیة وات العملیاید على المتزاد اعتمالان ا

ل، الخیال من ان كمخترع خالفناصل دعم فكرة ان، وتوانسالاتصنع من قبل   لو لماتبدو كم

 مجموعة روبرت ا صورتها كمارهابتكادة اعاء، واشیالادة تدویر اعارنیدو في كیفیة ال فامث

، تقود اعیالمصنوعة صنال اعملالاصبحت ا، لقد ١٩٦٥م المعكوسة لعات المكعبامن موریس 

  .  لفنيالعمل المحیطة بهم كجزء من احة المساهدین للتعرف على المشا

رج الخا من ا قدرة علي تمویه نفسهاء لهالحربامثل " لمتحولة ات ائنالكا"ن ا: بورایقول ك

  .كثر حیرة ا اء و تجعلناشی لالاهیمنالتي تخلط مفامعقدة  لات ائنالكالمحیطه وهي من البیئة امع 

ت ائنالكابور بتركیب سلسلة من ام كالملكیة للفنون، قادیمیة اكالاحدى غرف ا في 

ل لتجریدي من خالالفن ا اصفا، وتائناء غیر كاشیا" سما اق علیهلتي یطلابقة، المتطا

ه انتبالات لي لفالطبیعة، و یسعي ایة لمرجعالعمل عن التي تؤكد بعد السلبیة، ات المصطلحا

لي  المربك الغریب وا یعرض من ال مهد، من خالالمشاثیر ذلك علي  اتدیة، والمالقوة الى ا

  . لمؤلمالمشوش وا

 ابقة ووضعهالمتطات ائنالكار ابتكاته في انامكابور ا، وسع ك٢٠٠٩ و٢٠٠٤مي ابین ع

،  في حدیقة میلنیوم٢٠٠٤ب، السحا بةاسع مثل عمل بواق واكن مختلفة على نطامافي 

و في ا ٢٠٠٦ في مركز روكفلر، نیویورك سیتي، ٢٠٠٦ء السماة اوعمل مر ٢٠٠٤ غو،اشیك

م النرویج،وفي عا متحف كیستیفوس، ٢٠٠٦كیرف -Sعملة ظر طبیعیة، وات منائق ذاحد

ء افضلاثر  بالتات ال ذاعمالاعل مع تلك التفالجمهور في اكبر من اك عدد اشرا، و٢٠٠٨

  . لجدیدالفن انیة لجعل المكامرة المغال نوع جدید من اعمالان هذه ابور المحیط ، ویقول كا
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 Anish Kapoor بورانیش كان اعمل للفن

 ا هذام عقلیا اریخ  هل هو یدویالتالفني عبر العمل الجدلي حول عملیة خلق اش النقال ازافم

  . ا هذاننین حتى یومالفناولحرفیین ائم بین اف قختالالا

لعشرین من القرن ات من اثینیلتجرید في ثالالفرنسیون مصطلح التجریدیون انون الفناغ القد ص

 ان، ممالفنالنقیة لخلق ال اشكالالبصریة والتجربة المستمدة من ال اشكالالتمییز بین اجل ا

ریدیون منذ لتجانون الفناصر اوقد . لعقلا یتصوره العین وماه ا ترام جدید بین مانقسالى ادى ا

ئن جدید، یضیفونه ا، بل هو كا مسبقا هو لیس معروفاهد مالمشالى ا ان یقدموات الخمسینیا

    منحظة، وخلق بداللمالا من لنقي بدالاع اخترالال، وهو یصنف من اشكالالم الى عا

  .هاكالمحا والتمثیل ا

لغیر ا" في فنهم ایهلتعرف علالتي یمكن اء اشیبه لالاي تشاء على انین للقضالفنال ا نضا بد

ل الصدفة، لقد قاوعي ولالالى ائهم ان ندانیة، وكالثالمیة العالحرب ا قبل اوروبافي " موضوعي

، ففي التعرف علیهاي صورة یمكن اد عن ابتعالاول انه حاته اءاحدى لقاكسون بولوك في اج

  .ف من قبللى شيء غیر معروالشكل اسم والانه یمنح ان یختلق شكل جدید، فالفناكل مرة 

ء وتغییر في اثرا، وهو شكل »لمفردة للتجریدات الصفاحد او هاهذ«: رنیدوایقول كیرك ف

بجدیة جدیدة انون تصبح الفنا التي یخترعهاذج النماف. لمعروفةاء اشیالالتجربة ینكر كل ا

لم بطرق العا لتمثیل امهاستخدالمخرجین وغیرهم المصممین وانین والفنایمكن للعدید من 

 .ابدا تتوقف لي عملیة تخصیب جذریة الاصة بهم تقود ال فریدة خاشكاء انشاي افة، مختل
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  لشكل الطین  لتجسیم امة ات من خال تكوین طبقد من خالابعالاثیة عة ثالاطب

لملمس ا، من حیث اضح فیهاثر وا للتقنیة ارافكا ان یقدموانین الفناع كثیر من استطالقد 

  .رجیة الخاواخلیة الدالحلول ان حیث و مار، التكراواء انشالاوا

ء امكن بناد، حیث ابعالاثیة عة ثالالطبات الالتشكیل مع تطور امة ا تنوعت خاكم

  .بورانیش كال اعماه في ا نرالمیكنة وهو ماع حجم اتساسب مع ال ضخمة تتناشكا

ح في ظل اصبح متالحجم، فكل شيء اوالتعشیق اوالتشكیل اكل في اك مشالم یعد هن

 ا مع مابیایجاعل التفادر علي اثة یكون قالحدالمطلع علي ان الفنافد، ابعالاثیة عة ثالابلطا

ت انامكالاره، في ظل افكان یبدل ات للتشكیل، حیث یستطیع اثة من معدالحدان تقدمه ایمكن 

  .بق السالوضع ا في ظل اد جدیدة لم یمكنه تحقیقهابعالتي تعطي له ا
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