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كل نيبت مث مونلا ةفرغ يف ام ءيش نع ثحبت تنأ و تاونس تيضق نأ كل قبس له
ثدح ام طبظلاب اذه ،انسح ؟ةيادبلا ذنم الصأ كتفرغ يف نكي مل ءيشلا كلذ نأ

،اماع  50 كلفل ءاملعل . ةدمل ءاضفلا يف ةبيرغلا داوملا ضعب نع نوثحبي ءالؤه لظ دقف
نوثحبي يتلا نكامألا يف نوكت ال دق ءايشألا كلت نأ ةثيدح تاظحالم يف اوفشتكيل

!ا اهنع اهيف

" ب ةبيرغلا ةداملا هذه ىعدت ءادوسلا ةداملا اهنوكل ادج بعص اهيلع روثعلا دعي و ، "
اهدجاوت نكامأ ىلع فرعتلا نوعيطتسي كلفلا ءاملع نإف ،كلذ مغر نكل و ةيئرم ريغ !

اهب ةطيحملا ءايشألا ىلعاهتيبذاج ريثأت لالخ نم ءاضفلا يف

ةداملا ةيمك فاعضأ ةعبرأ يه نوكلا يف ءادوسلا ةداملا ةيمك نأ كلفلا ءاملع دقتعي
امب ،تارجملل ةيجراخلا ءازجألا نوك يف نمكي كلذ ءارو ببسلا و اهارن يتلا ةيداعلا .

امل ءادوسلا ةداملل ةيفاضإلا ةلتكلا الولف ةريبك ةعرسب رودت ،ةنابتلا برد انترجم اهيف .
دق يذلا تارجملا جراخ فدقلل ضرعتلا نم موجنلا عنمل ةيفاك ةيبذاج كانه تناك
ةقئافلا اهنارود ةعرس هببست



نيبت هالعأ ةروصلا يف قرزألاب ةنولملا نكامألا ؟ءادوسلا ةداملا هذه دجوت نيأ نكل و
و لخاد اهيف ءادوسلا ةداملا دجاوت نوعقوتي كلفلا ءاملع ناك يتلا عقاوملا فلتخم

ةقطنملا يف  ءادوسلا ةداملا نم ةمهم ةيمك دجاوت ىلع لدي عيزوتلا اذه انترجم لوح .
انسمشب ةطيحملا

يلاوح هلوح كرحتي سمشلا نم ةبرقم يف اراسم ارخؤم اوظحال كلفلا ءاملع نأ ريغ
ةداملا دجاوت ىلع ليلد يأ كلفلا ءاملع دجي مل تاكرحتلا هذه لالخ نم و مجن  . 400

!ا كلفلا ءاملع فوفص يف ةمدص ريثت دق ةجيتنلا هذه ةقطنملا هذه يف ءادوسلا .
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الإ ،ةدرجملا نيعلاب اهارن نأ اننكمي ال ءاضفلا يف تانئاكلا ضعب
بوكسلت "  لثم تابوكسلتلا نم ةصاخ عاونأ انلمعتسا اذإ اننأ
نم نكمتنسف ءارمحلا تحت ةعشألا بوكسلت " " سكإ ةعشألا " وأ

ثعبنت ال اهنأ امك امامت ةيئرم ريغ ءادوسلا ةداملا نكل و اهتيؤر .
! قالطإلا ىلع تاعاعشا يأ اهنم  ا
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