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،نوكلا يف ةدجاوتملا تاكرحملا ىوقأ مهف لجأ نم ةديدج ةوطخب كلفلا ءاملع ماق
لك ناك اذإ تاكرحم ةريخألا هذه ربتعت نأ نكمي فيك نكلو ءادوسلا بوقثلا يه و الأ .

ةميق ءاضعأ عقاولا يف يه ءادوسلا بوقثلا ،انسح ؟طقف ةداملا عالتبا وه هب موقت ام
ا نوكلا ىلإ ةقاطلا نم ريثكلا يطعت اهنوكل كلذ و ،ينوكلا انعمتجمل !

ىلع عقومتي مجن نم ةداملا عالتباب موقي دوسأ بقث نأ نيبتي ،هالعأ ةينفلا ةحوللا يف
لوح مجنلا ةدام كرحت ةعرس ديازتت ،ايلك يفتخت نأ لبق هفلخ طبضلاب و هنم ةبرقم .

ىلع ءاضفلا يف ةقاط رادصإ نم مجنلا نكمت ادج ةيلاع تاعرس ىلإ دوسألا بقثلا



ةينيسلا ةعشألا لكش . لالخ نم ةقاط كلذك دوسألا بقثلا قلطي ،تقولا سفن يف
هتحت نم و هقوف نم اهفذق متي داوملا نم ةيوق تاثفن

رمألا اذه ريح املاطل و ،ةقيرطلا سفنب ةقاطلا رادصإب ءادوسلا بوقثلا لك موقت ال
ةعشألا لكش ىلع ةرداصلا ةقاطلا ةيمك نيب ةقالعلا يف نمكت ةلكشملاف كلفلا ءاملع .

ءاملع ناك ،رمألا لوأ يف داوملا نم تاثفن لكش ىلع ةرداصلا ةقاطلا ةيمك و ةينيسلا .
عم هنأ الإ ءادوسلا بوقثلا لكل ةبسنلاب اهسفن يه ةقالعلا هذه نأ نودقتعي كلفلا .

راوطألا ةبيرغ ءايشأ فاشتكا مت تقولا رورم

بوقثلا تاكرحم نم ناعون كلانه هنأ نيبت ،راوطألا ةبيرغلا ءايشألا ددع ديازت عم
مدختسي نيكرحملا دحأ ناك ول امك ام ائيش ةفلتخم ةقيرطب امهنم لك لمعت و ءادوسلا .

!ا توزاملاب لغتشي  رخآلا نأ نيح يف نيزنبلا

ىلع يوتحت اهنأك و فرصتلا نم لوحتت اهنأ ودبي ءادوس ابوقث كلفلا ءاملع ظحال ،نآلا
بوقثلا تاكرحم نم ةفلتخم عاونأ كانه سيل  هنأب يحوي اذه رخآلا ىلإ دحاو كرحم .

نيتقيرطب لغتشي نأ نكمي كرحم لك نوك وه رمألا يف ام لك نكل و ،ءادوسلا
نيتفلتخم
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و ضيبألا بقثلا مسا دوسألا بقثلا ضيقن ىلع قلطي . ءيش ال )
ءايشأل نكمي هنأ ريغ ،ضيبأ بقث قرتخي نأ نكمي ءوضلا ىتح ال (
اهل دوجو ال امبر ءاضيبلا بوقثلا نإف ،كلذ عمو هنم برهت نأ !

ادج ةبعص ةلكشمل لح طقف اهنإ ،يقيقحلا نوكلا يف
! ا  تايضايرلل  
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