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رظنم ءامسلا يف كل رهظي ،راطمألا طقاست دعب ةرشابم عملت سمشلا أدبت امدنع
دعب ءاوهلا يف لظت ءاملا نم ةريغص تارطق نوكل كلذ عجري و حزق سوقل ليمج .



مت دق حزق سوق ناولأ لكش ىلع رشتنت سمشلا ةعشأ لعجت و راطمألا لوطه .
ناولألا نم ةعساولا ةعومجملا هذه ءارو رسلا فشك

ءوضلا نأ ملعت تنك له ،لاثملا ليبس ىلعف رارسألا نم ريثكلا يفخي ءوضلا نأ الإ .
نأ لمتحملا نم ؟ءوضلا نم ةريثك عاونأ نم نيعم عون الإ وه ام اننيعأب هارن يذلا
اهنأ ملع ىلع نكت مل دق كنأ الإ ،ىرخألا ءوضلا عاونأ نم ديدعلاب ةيارد ىلع نوكت

ثدحتت امدنع سانلا نوكل عجار كلذ و فيووركيملا ةعشأ و ويدارلا تاجوم لثم ،ءوض .
عقاولا يف اهنأ نيح يف ءوضلا " "  مسا هيلع قلطت ام ابلاغ ،اننيعأب هارن يذلا ءوضلا نع

" يئرملا ءوضلا                                    " ا مسا هيلع قلطت نأ بجي

ةصاخ تارماك دجوت ،يئرملا ءوضلا ىوس ىرت نأ اننيعأل نكمي ال يذلا تقولا يف
متي امدنع ةياغلل ةفلتخم ءايشألا ودبت ءوضلا نم ىرخأ عاونأ نع فشكلا اهناكمإب .

ةديدجلا ةروصلا هذه ربتعا ،لاثملا ليبس ىلع ءوضلا نم فلتخم عون يف اهريوصت .
ةفلتخم روص نيب عمجلا لالخ نم اهؤاشنإ مت دقل أ سروطنق ىمست ةرجمل  هالعأ .

تحت ةعشألا و ويدارلا نع فشكلا ىلع ةرداق تابوكسلت ةطساوب اهطاقتلا مت ةرجملل
ةروص يهف ةرجم دودح مسو " ءارمحلا . ةيئاضفلا بوكسلا ةروص ىلإ رظنا ،نآلا و "

يئرملا ءوضلا يف تطقتلا اهنأ الإ ةرجملا سفنل

يذلا تقولا يفف ظوحلم امهنيب قرفلا نأ الإ ،ةرجملا سفن نالثمت ناتروصلا اتلك .
ءاملع يطعت ناتروصلا اتلك ،لمجأ يئرملا ءوضلا يف ةطقتلملا ةروصلا هيف رهظت

مهف نم نويكلفلا نكمتي ءوضلا عاونأ فلتخم ةظحالم لالخ نم ةميق تامولعم كلفلا .
نوكلا يف يرجي ام اديج و ايلك
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نم عون يأ اهنم قثبني ال نوكلا يف ءايشألا نم % 4  يلاوح طقف
اقالطإ ءوضلا                                                              !   ا
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