
ايفوسص .م
Òباوطلا ويرانيسس رركتي @

،ي-مو-ي ل-ك--سشب ،ة--ل--يو--ط--لا
تانحاسشلا وأا تfiÓ مامأا

تيز----لا ي-----تدا-----م لاز-----نإ’
ىتحو ““ديم-سسلا““ ق-ي-قد-لاو
ن----م م----غر----لا----ب ،بي----ل◊ا

لÓ-خ ه-جا-ت--نإا ة--ف--عا--سضم
.ناسضمر

Œنم نوكتسشي را
 مهنك“ مدع

 ديمسسلا عايتبا نم
نحاطŸا صضعب نم
قاو-سسأ’ا بل-غأا تد-ه-سش

ة----يرا-----ج-----ت-----لا تÙÓاو
ة-ي’و م-ي--ل--قإا Èع ،ىÈك--لا

يتدام ‘ اسصقن ،ةنيطنسسق
ي--ت--لاو د--ي--م---سسلاو تيز---لا
ةÒخأ’ا هذه ىلع مهلوسصح مدع نم راجتلا ىكتسشا

.نحاطŸا نم
تايمك نإاف ،ةعلطم رداسصم نم تامولعم بسسحو

،ةرواÛا تاي’ولا ضضعبل اهريدسصت متي ديمسسلا نم
مد-ع ن-م ه-ي-ف Êا-ع-ت ة-ي’و--لا لاز--ت ’ يذ--لا تقو--لا ‘

هذهب رفظلل ةيمويلا Òباوطلا ويرانيسس نمو ءافتك’ا
نم اوكتسشا دق ÚنطاوŸا نم اÒثك نأا املع ،ةداŸا
ضسيكل رانيد004 ـب ةمحرلا قاوسسأا ضضعبب ديمسسلا عيب
نم دحاو مارغوليك نوبزلا ىلع ضضرفيو ،مارغوليك01
.يسسكسسكلا

 بيل◊ا نم نومورfi نونطاوم
تاعاسسل Òباوط ‘ هنورظتني نورخآاو

نطاوŸا تاجايتحا Úب نم لازي ’ اسضيأا بيل◊ا
رهسش لÓخ ا-ه-ل ه-كÓ-ه-ت-سسا ف-عا-سضت-ي ي-ت-لا ،ة-ي-مو-ي-لا
Òباوط ‘ تاعاسسلاب نونطاوŸا فقي ثيح ،ناسضمر

ن-م ل-ك ‘ كلذ د-هو-سش د--قو ،تÙÓا ما--مأا ة--ل--يو--ط
يلجنم يلع ‘ تادحولا ضضعبو نايزوب ةماح ةيدلب
عم بيل◊ا نم Úسسيكب رفظلل اذهو ،ىرخأا قطانمو
ام وهو ،رقبلا بيلح نم ضسيكل تÙÓا ضضعب ضضرف
.ةرم لك ‘ نطاوŸا ةظيفح Òثي

ىلع كلذ ضضرف ببسس نع راجتلا دحأا لاؤوسس ىدلو
ثيح ،ءيسشلا ضسفنل ضضرعت هرودبو هنأا لاق ،نطاوŸا

لباقم رقبلا بيلح  نم اسسيك021 ةنبلŸا هيلع تسضرف
ىلع ا-ب-ل-سس ضسك-ع-ن-ي ا-م و-هو ،يدا-ع بي-ل-ح ضسي-ك002
 .نطاوŸا

تنلعأا دق ايديمون ةنبلم نأا نم مغرلاب اذه ثدحي
‘ Îل فلأا053 ¤إا ،ناسضمر لÓخ اهجاتنإا عفر نع
.مويلا

Œافوخ تيزلاب دوزتلا نوبنجتي را 
نطاوŸا تفاهتو ةبراسضŸا نوناق نم

مادقتسسا راجتلا نم Òثكلا فوختي ،تيزلل ةبسسنلابو
051 ىوسس اهنم حنÁ ’ يتلاو مهتÙÓ تيزلا ةدام
وهو ،ىÈكلا تÙÓا نم لfi لكل ،عوبسسأا لك ،اند
نم افوخ اهئار-سش ن-ع نو-م-ج-ح-ي ا-ه-با-ح-سصأا ل-ع-ج ا-م
تÙÓا مامأا نوسضبري نيذلا ÚنطاوŸا محازت Òثأات

تا-ه-جاو ى-ل-ع م-ه-ع-فاد--تو ،ا--حا--ب--سص ة--سسماÿا ذ--ن--م
نو-نا-ق ن--م ا--فو--خو ة--ه--ج ن--م ة--ي--جا--جز--لا تÙÓا
عيزوت هيف متي ’ تقو ‘ ،ىرخأا ةهج نم ةبراسضŸا

.ةÒغسصلا تÙÓا ىلع ةداŸا هذه
نور-ق-ت-ف-ي د◊ا داو ة-ق-ط-نÃ ة-ل-م÷ا راŒ نأا ا-م--ك

،مهرمأا نم ةÒح ‘ راجتلا لعج ام ،اسضيأا ةداŸا هذهل
‘ ر--ه---ظ---ت ’ ي---ت---لا تيز---لا ةدا---م ن---يأا““ Úل---ئا---سست---م
غلب دق تاÎل5 ـلا يذ ندلا نمث نأا مغر ،““؟قاوسسأ’ا

.Ìكأاو ارانيد057
بلاطت Úيفر◊او راجتلل ايديمون ةيعمج
قيقدلاو تيزلا عيزوت لوح قيق– حتفب
ةيعمج ضسيئر ،طبيرسش هللا حتف ديسسلا Èتعا دقو

،““ÿÈا““ ـل هحيرسصت ‘ ،راجتلاو Úيفرحلل ايديمون
ما-مأا تا-عا-سسلا-ب ف-ق-ي يذ-لا ن-طاو-م-ل-ل ة-نا-ه-م ر--مأ’ا

كÎي نم ،هبسسح ،كانهف ،قيقدلاو تيزلا تانحاسش
01و ،تيزلا نم تاÎل5 ـب رفظلل Úموي وأا مويل هلمع
.ديمسسلا نم غلك

ن---م ىÈك---لا تÙÓا راŒ نأا ثد---ح----تŸا لا----قو
نمث غلبي يت-لا م-ه-تا-ه-جاو م-ي-ط– ن-م فوÿا م-ه-ق-ح

اميف ،ميتنسس ÚيÓم8 ،ريدقت لقأا ىلع ،اهنم ةدحاولا
ارانيد05 ـلا دحاولا ولدلا ‘ حبرلا ضشماه ىدعتي ’
هتيعمجو ماق هنأا انثدfi دكأاو.ةمارغلا باسستحا نود
تا-ي-م-ك اود-ج-ي ⁄ ثي-ح ،ن-مأ’ا لا--جر ع--م تا--يرود--ب
ح-ت-ف-ب ا-ب-لا-ط-م ،تا-ط-ل-سسلا ا-ه-ن-ع تن-ل-عأا ي-ت-لا تيز--لا

ةنيطنسسقل ةهجوŸا تيزلا تايمك  ضصوسصخب قيق–
›اولا لخد-ت-ب اذ-كو ،قاو-سسأ’ا ى-ل-ع ضسك-ع-ن-ت ’ ي-ت-لاو

.ناسضمر رهسش لÓخ ةمزأ’ا هذه ل◊
تاجرخ لÓخ نم دكأا دقف ،طبيرسش ديسسلا بسسحو

نم ند5547 نأا ،دحأ’ا ضسمأا موي ،هتيعم÷ ةيناديم
لكسشب ةنيطنسسق لخدت تاÎل ةسسمخ ةئف نم تيزلا
ف’آا ةتسسب نيÎل ةئف نم تاروراقلا ردقت اميف ،يموي
نأا افيسضم ،دحاو Îل تاذ تاروراقلا ‘ Îل0015و ،Îل
ثÓ-ث ن-م ة-ي’و-لا ا-ي-مو-ي ل-خد-ت ي-ت-لا د-ي-م-سسلا ة-ي--م--ك
نودو ““د-سشار يد-ي-سس ،›ا-ك-ي-سسك-ي-م ،ةز-ن-ك““ ن--حا--ط--م
،اراطنق0531 تغلب دق ة-ع-بار-لا ة-ن-ح-طŸا با-سست-حا

ديمسسلاو تيزلا نم تايمكلا هذه Òسصم نع Óئاسستم
.اهراسسمو

 حسضوي تارداسصلا ةيقرتو ةراجتلا ريدم
تارداسصلا ةيقرتو ةراجتلا ريدم حسضوأا هتهج نم

،““ÿÈا““ ـب لاسصتا ‘ ،لاجح ديسشر ديسسلا ،ةي’ولاب
راجتلا نم كانه نأا ديمسسلاو تيزلا يتداŸ ةبسسنلاب

‘ بذبذت دوجوب ارقم ،ةروتافلاب لماعتلا نودافتي نم
رŸÈا Òغ تفا--ه--ت--لا بب--سسب د--ي--م--سسلا ةدا---م ع---يزو---ت

ى-ل-ع ،ه-ب-سسح ،Úن-طاو-م-ل--ل
.داوŸا ضضعب

نأا لوؤو--سسŸا تاذ د---كأاو
نم اÈت-ع-م ا-نوزfl كا-ن-ه
ىو-ت-سسم ى--ل--ع ةداŸا هذ--ه
،راج-ت-لا بل-غأاو ن-حا-طŸا

لمع-لا نو-ل-سضف-ي ’ ،ه-ب-سسح
بب-----سسب ن-----حا-----طŸا ع------م
،ةرو--تا--ف--لا ن---م بر---ه---ت---لا

تايمك عيزوت ” هنأا ادكؤوم
ةسسسسؤوم ن-------------م ةÒب--------------ك
.““ليدورغأا““

ن--حا---طŸا ضضفر ن---عو
،ةداŸا هذهب راجتلا ديوزت
تسضفر اذإا““ ر-----يدŸا لا-----ق
‘ رظنن ليومتلا ةنحطŸا
Êاديم قيق– دعب ةيسضقلا
عا--جرإاو قو--سسلا م--ي--ظ--ن--ت---ل
.““هل رارقتسس’ا

تا-ئÒ Ÿباو-ط-بو ،تيز-لا ل-ك-سشÃ ثد--ح--تŸا ر--قأاو
ثيح ،تيزلل رسشابŸا عيبلا تانحاسش مامأا ÚنطاوŸا
نطاوŸا ضسفن د‚““ Óئاق ،هسسفن نطاوملل هببسس عجرأا
.““تيزلا ذخأ’ يموي لكسشب رسضحي

قو-سسلا-ب تيز-لا Òفو-ت م-ت-ي-سس ه--نأا ثد--ح--تŸا زر--بأاو
ا-ه-حر-ط-ي ي-ت-لا تا-ي--م--ك--لا ق--فو ن--ك--ل““ ،يرود ل--ك--سشب
،تÙÓا ضضعب ‘ بيل◊ا ضصقن نعو.““نوعزوŸا
ن-م تف-عا-سض د-ق ا-يد-ي-مو--ن ة--ن--ب--ل--م نأا لوؤو--سسŸا د--كأا
لك»و ماظتناب لمعت ىرخأ’ا تانبلŸا نأا امك ،اهجاتنإا

ه-يد-ل عزو-م ل-كو ا-هو-عزو-مو ا-ه-م-ي-ل-قإا ا-ه-يد--ل ة--ن--ب--ل--م
.اهل عزوي يتلا تÙÓا

وأا ،�قŸا Òغ عيبلا دوجو مدع ىلع رهسسن نحنو
نح-ن““ لو-ق-لا-ب ادد-سشم ،““ىر-خأا ة-ه-ج ¤إا ة-ي-م-ك-لا ذ-خأا
لخدتنسسو ،ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا ذختنو نياعن
.““اهباسصن ¤إا رومأ’ا ةداعإ’ عسضولا نم دكأاتلل

دا–ل يئلولا Úمألا لاقو ...
Úيفر◊او راجتلا

،ليسضفلا رهسشلا لÓخ ،ةي’ولاب قوسسلا عسضو نعو
Úمأ’ا لاق ةيلوأ’ا ةيكÓهتسس’ا داوŸا ةمزأا تايعادتو
د-ي-سسلا ة-ي’و-لا-ب Úي-فر◊او را--ج--ت--لا دا–’ ي--ئ’و--لا

fiا““ ـب لاسصتا ‘ ،لقنهوب ديعلا دمÿÈ““ ا نأاŸلكسش
نو-نا-ق ن-م فا-خ-ي ح-ب-سصأا يذ-لا ر-جا-ت-لاو ع--يزو--ت--لا ‘

.نطاوŸا بسضغ نم فاخيو ةبراسضŸا
‘ ا-بذ-بذ-ت ق-ل--خ ““د--ي--فو--ك--لا““ نأا ثد--ح--تŸا لا--قو

ىلع ترثأا يتلا ايناركوأا ‘ بر◊ا نع كيهان ،قوسسلا
ا-ن-ي-ل-ع““ اد-كؤو-م ،كا-ن-ه ن-م ق-ي--قد--لا ةدا--م ماد--ق--ت--سسا
ضضعب ةيبلتل ايلfi هكاوفلاو رسضÿا Òفوتل داهتج’اب

 .““نطاوŸا تايجاح
صص .م

 ىرخأا ةقيرطب هراعسسأا ‘ ةينوناق Òغ ةدايز قيبطت
زبÿا نزو ‘ صصقن نع نوفسشكي تايعمجو نونطاوم

ةيمÓسسإلا ةيلاŸا لوح ينطو ىقتلم
رداقلا دبع Òمألا ةعماجب

دبع Òمألا ةعماج نسضت– نأا رظتنŸا نم @
ليرفأا7١و6١ ـلا يموي ةيمÓسسإلا مولعلل رداقلا
ةادأا ةيمÓسسإلا ةيلاŸا لوح اينطو ىقتلم ،يرا÷ا
‘ ةيداسصتقلا ةيمنتلاو ›اŸا رارقتسسلا قيقحتل
يمÓسسإلا صسلÛا عم ةكارسشلاب اذهو ،رئاز÷ا
موهفم نأا ىقتلŸا ةجابيد ‘ ءاجو .ىلعألا
اهيف نوكي يتلا ةلا◊ا ¤إا Òسشي ›اŸا رارقتسسلا
فلتfl دسض طوحتلا ىلع ارداق ›اŸا عاطقلا
ءادأا ‘ اهعوقو ةلاح ‘ رارمتسسلا عم ،تامزألا

دراوŸا صصيسصختو ةئبعت ‘ ةلثمتŸا هتفيظو
ةيمنتلا جمارب فلتfl قيقحتل ةيلاŸا
ةديطولا ةقÓعلا حسضوي ام اذهو ،ةيداسصتقلا

ةيمنتلاو ›اŸا رارقتسسلا Úب ةمزÓتŸاو
بسسح ،ىقتلŸا اذه فدهيو .ةيداسصتقلا

فلتfl ىلع ءوسضلا طيلسست ¤إا ،هيمظنم
ةمهاسسŸا ةيمÓسسإلا ةيلاملل نكÁ يتلا تلاÛا

ةيلاŸا جامدإا ةيمهأا نايبت اسضيأاو ،اهتيمنت ‘
ءوسضلا ءاقلإا ،يرئاز÷ا داسصتقلا ‘ ةيمÓسسإلا

رئاز÷ا ‘ ةيمÓسسإلا ةيلاŸا ةبرŒ ةÒسسم ىلع
ةيلمع تاحÎقم Ëدقت بناج ¤إا ،اهÁوقتو
ةيلاŸا رود ليعفتو ريوطت تاءارجإاو تايلآا نأاسشب
اهفادهأا ققحي اÃ ،رئاز÷ا ‘ ةيمÓسسإلا
رواÙا ديدع ةسشقانم لÓخ نم اذهو .ةيومنتلا

ةيلاملل ةينوناقلاو ةيعرسشلا بناو÷ا رارغ ىلع
قيق– ‘ ةيمÓسسإلا ةيلاŸا رود ،ةيمÓسسإلا
ليو“ ‘ ةيمÓسسإلا ةيلاŸا رود ،›اŸا رارقتسسلا
ةيلاŸا تاسسسسؤوم ةنرسصع ،ةيداسصتقلا ةيمنتلا
،ةيلاŸا ايجولونكتلاو ةنمقرلا لظ ‘ ةيمÓسسإلا

رئاز÷ا ‘ ةيمÓسسإلا ةيلاŸا قيبطت قافآاو عقاو
تاماهسسإا لوح ةيلود براŒ حرط بناج ¤إاو
.›اŸا رارقتسسلا قيق– ‘ ةيمÓسسإلا ةيلاŸا

ناديمح ينب ةيدلب
عسضولا Úسسحتب ةبلاطŸا
 يتاسشŸاو ىرقلا Èع يحسصلا

‘ اسصقن ناديمح ينب ةيدلب ونطاق Êاعي @
قفارŸا اهسسأار ىلع ،قفارŸاو تآاسشنŸا ديدع

ةدايعلا ةيعسضو لكسشم اوراثأا ثيح ،ةيحسصلا
رودلا مدقت ل تحبسصأا يتلا تامدÿا ةددعتŸا
‘ارغوÁدلا ديازتلا لباقم ،اهمدقل اهب طونŸا
تاطلسسلا نودسشاني مهلعج ام ،ةيدلبلا ةنكاسسل
قفرŸا اذه ةيعسضو ةسساردب عاطقلا ىلع ةمئاقلا
حلاسصل تامدÿا Úسس– ةلواfiو يحسصلا
ةيدلبب ،ةمسسن٠٠٠4١ نم ديزأا بلاطت  .ناكسسلا
لجاعلا كرحتلا تاطلسسلا ،ناديمح ينب
ىسضرŸا ةدئافل ةيراوج ةيحسص زكارم صصيسصختل

،ةنمزم صضارمأاب ÚباسصŸاو لماو◊ا ءاسسنلاك
¤إا وأا ةروا‹ تايدلب ¤إا لقنتلا مهبينجتل
دح ىلع ،جÓع طسسبأا لجأا نم مألا ةيدلبلا

رقتفت ىرقلا ديدع نأا نوكتسشŸا لاقو .مهÒبعت
ةيعسضو نم ةدوجوŸا كلت Êاعت امنيب ،تادايع ¤إا

،تايناكمإلا ىندأل اهراقتفا ءارج ةيرزم
زكرÃ تامدÿا ةددعتŸا ةدايعلا نأا نيدكؤوم
ةبيبطو ةدلولا ةحلسصم بايغ Êاعت ةيدلبلا
ةبعسص ةلاح ‘ لماو◊ا عسضي ا‡ ،تÓباق وأا ءاسسن
تاديسسلا ةايح تسضرعت ام اÒثكو ،عسضولا ءانثأا
.رمألا اذه ببسسب رطخلل

ايفوسص .م :اهتعمج

ةبكرم/““م.ح““ :صص

داوŸا عيزوت راسسمو ةردنلا رسس فسشكل قيق– ناجلب ةبلاطŸا

ةدايز قيبطت ةنيطنسسق ‘ نيزابÿا نم ديدعلا ررق @
Òناند01 ـب عابي يذلا زبÿا راعسسأا ‘ ةينوناق Òغ
01 نم هتÒعسست عفر لسشف دعب ةسصاخ ،ىرخأا ةقيرطب
باي-غو ن-ئا-بز-لا ة-ل-ف-غ ط-سسو ،ارا-ن-يد51 ¤إا Òنا-----ند
د--يد--عو Úن--طاوŸا ضضع--ب بسسح ،ة--با--قر--لا ح--لا---سصم
.ÊدŸا عمتÛا ‘ ةلعافلا تايعم÷ا

ضشغلا ىلع اسضيأا نيزابÿا كولسسلا اذه عجسش دقو
نايحأ’ا نم Òثكلا ‘ زواجتي ’ يذلا ،ةزبÿا نزو ‘

،امارغ052ـب اهنزو نوناقلا ددحي Úح ‘ ،امارغ091
قيق– ةنجلب ةبلاطملل تايعم÷ا ضضعبب عفد ام اذهو
.زباıا حبر ضشماه ‘ ةينطو

ارا-ه-ن ارا-ه-ج نو-نا-ق-ل-ل ن-يزا-بÿا ن-م د-يد-ع-لا قر-خ
انفقو ام اذه ،بيقر ’و بيسسح نود نطاوملل مهسشغب

،يسضاŸا عوبسسأ’ا انتداق ،ةيعÓطتسسا ةلوج ‘ هيلع
ىكتسشا ىرخأا قطانمو مأ’ا ةيدلبلا Èع زباıا ضضعبل

ام انيÎسشا ثيح ،ةرهاظلا ضسفن نم نونطاوŸا اهيف
نازيم ‘ زبÿا نزوب انمق ،تازبخ ثÓثو ةزبخ Úب

اÃ زبÿا نزو ‘ اسصقن د‚ انلعج ام قيقد ÊوÎكلإا
052 ـب ددÙا Êوناقلا نزولا نم لقأا امارغ08 هلدعم
ىلع دمتعت يتلا زباıا نم ةلق اندجو امنيب ،امارغ
.ليلقب هنم برقأا وأا Êوناقلا نزولا

اذه ‘ مهانلأاسس ن‡ ÚنطاوŸا نم ديدعلا ىدانو
ةسصاخ ،نيزابÿا حبر ضشماه ‘ قيق– ةنجلب نأاسشلا
¤إا دقتفي ،م-ه-ب-ل-غأا بسسح ،ه-نو-لوا-ن-ت-ي يذ-لا ز-بÿا نأا
.Êوناقلا نزولاو ةدو÷ا

راعسسأا قي-ب-ط-ت ¤إا ن-يزا-بÿا ن-م Òث-ك-لا د-م-ع-ي ا-م-ك
ةسصاخ داوم اوفاسضأا مهنأا ةجحب ،ةرÈم Òغ ةعفترم
‘ بيل◊ا ةدام فيسضت زباfl كانهف ،زبÿا Úسسحتل

كانهو فاعسضأا ةثÓث ¤إا هرعسس عفرتو ،زبÿا ةعانسص
¤إا هرعسس عفÒف ،زبÿا ‘ نوتيزلا ضضعب فيسضي نم
نأا ء’ؤوه نم Òثكلا مزجأا ثيح ،اذكهو فاعسضأا ةعبرأا
بلاطم عم تاطلسسلا بواŒ مدعو زبÿا ةدام ميعدت
ةعانسص ‘ ضشغلا ةرهاظ راسشتنا ‘ مهاسس نيزابÿا
.زبÿا

نوك نم نوكتسشي ضصاسصتخ’ا لهأا نم Òثكلا نأا امك
رعسس نم Ìكأاً انايحأا لداعت تحبسصأا ةدحاولا ةزبÿا
راعسسأا عافترا نع كيهان ،نوناقلا هددحي يذلا عيبلا
ضضيبأ’ا قي-قد-لا ر-ع-سس عا-ف-ترا اذ-كو ،زا-غ-لاو ءا-بر-ه-ك-لا
¤إا ةفاسضإ’اب ،جاتنإ’ا تامزلتسسم نم هÒغو ،““ةنيرفلا““

يحسصلا Úمأاتلاو بئارسضلا فيراسصمو لامعلا بتاور
.““لامعلل

نأا ““ÿÈا““ ـل ةراجتلا ريدم دكأا بنا÷ا اذه ‘و
،ةدحاولا ةزبخلل امارغ052 ـب نيزابÿا مزلت ÒياعŸا

ضضعب طبسض ” ،ثيح ضشغلا ت’اح ضضعب دوجوب ارقم
دوجول اÒسشم ،زبÿا نازيم ضضفخ ” نيأا ت’ا◊ا
.ةبقارŸا تايرود

¤إا ،““ÿÈا““ لÓخ نمو ،ÚنطاوŸا لوؤوسسŸا اعدو
لاسصت’ا لÓخ نم نوناقلل يراŒ قرخ يأا نع غيلبتلا

ة-سصنŸا وأا ،يوا-ك--سشلا ل--ج--سس ،ر--سضخأ’ا م--قر--لا ى--ل--ع
.““يكسشا““ ةينوÎكلإ’ا

ايفوسص .م

ةدئاŸا ةدعاق طيسسبلا نطاوŸا اهاري يتلاو ،ةيسساسسألا داوŸا قيوسستو عيب ‘ ابذبذت ،ليسضفلا رهسشلا لولح ذنمو ،قرسشلا ةمسصاع دهسشت
للÿا زكرم فسشكل ناديŸا ‘ قيق– ناجلب بلاطت ةلعافلا تايعم÷ا نم ديدعلا لعج ام ،بيل◊او تيزلا ،قيقدلا اهسسأار ىلع ،ةيرئاز÷ا

.داوŸا هذه ةرفو دكؤوت تاطلسسلا نأاو ةسصاخ ،رمألا ‘

 ةركل فسسوي دوغيز يدان
زاتمŸا مسسقلل دعسصي ديلا

ةعوم‹ لوألا مسسقلا ،لاجر ديلا ةركل فسسوي دوغيز يدان قيرف نك“ @
،هتعمج يتلا ةارابŸا ءاهتنا دعب اذهو ،زاتمŸا مسسقلا ¤إا دوعسصلا نم ،قرسشلا
ةارابŸا .ينيطنسسقلا يسضايرلا لمألا قيرف هÒظن عم ،يسضقنŸا عوبسسألا ةياهن
ـلل ةبسسنلاب ةبعسص تناك ،Úطوسش ‘ ةقيقد٠6 رادم ىلع Úقيرفلا تعمج يتلا

دوغيز يدان قيرف فيلح زوفلا نوك-ي-ل ،ناد-يŸا ‘ ا-هو-سضا-خ ن-يذ-لا ا-ب-عل4١
ي-سضا-ير-لا ل-مألا ق-ير-ف ى-مر-م ‘ ا-فد--ه5٢ هو-ب-عل ى-سسرأا نأا د--ع--ب ف--سسو--ي
.مسسا◊ا ءاقللا اذه ‘ افده8١ ليجسست نم نك“ يذلا ،ينيطنسسقلا

ايفوسص .م

bù°æ£«æá GCNÑÉQ
9 م٢٢٠٢ ليرفأا١١ Úنثإلا

Ÿــه344١  ناسضمر٠١ ـل قفاو

قرسشلا ةمسصاع ‘ ةيسساسسألا داوŸاب رفظلل Òباوطلا ويرانيسس راركت


