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دق ةريخألا هذه ةايح نأ كلفلا ءاملع ربتعي ،ام ةمجنب دجاوتي يذلا دوقولا دفني امدنع
ةياهن ىلإ تلصو دق ةمجنلا نأ وه كلفلا ءاملع هينعي ام رمألا ةقيقح يف هنأ الإ تهتنا .

دوقو قارتحا يف لثمتت يتلا و ةريخألا هذه ىلع نويكلفلا قلطي و ةيعيبطلا ." "  اهتايح



دعب ثدحي اذامف مجنلا ةياهن هذه نكت مل اذإ نكلو يسيئرلا لسلستلا ." "  ةلحرمب ةمجنلا
ا؟كلذ

ةيلاتلا ةايحلا لكشت ،ةليقثلا موجنلل ةبسنلاب اهنزوب قلعتي ةمجنلا ريصم ،ةقيقحلا يف .
اذه ىلع كلفلا ءاملع قلطي و راجفنالل ضرعتت موجنلا هذه نأ ثيح ،ايكيتامارد اثدح !

رظنملا ةليمج تانئاك لكشت ىلإ يدؤت ام ابلاغ ةريخألا هذه افونربوسلا .' '  مسا راجفنالا
افونربوسلا اياقبب كلفلا ءاملع اهيمسي

ةروصلا يف ةلثمملا افونربوسلا اياقبل ةليمجلا لاكشألا و ناولألا كلت ىلإ رظنا
: هالعأ ةيئاضفلا . بسحف ةلهذم ودبت ال اهنإ ،برق نع تانئاكلا هذه ىلإ رظني امدنع

ةرجملا اهردصت يتلا كلت يواست ءوضلا نم ةيمك ردصي دق دحاو مجن راجفنا نأ ثيح
!ا موجنلا تارايلم ىلع يوتحت يتلا

لبق مجن ةسارد اليلق لازي ال افونربوسلا ثودح ةيفيك نع فرعي امف ، هلك اذه مغر .
كلفلا ءاملعل يطعيس نوكلا يف ةرهشلا ىلإ هب يدؤي يذلا ءيشلا (! (  راجفنالل هضرعت

تاراجفنالا هذه ثودح ةيفيك لوح ةمهم تاراشإ

مت اذإ و هب اوماق ام طبظلاب اذه لعفلاب هنأ نودقتعي كلفلا ءاملع نم قيرف كانه ،نآلا .
!ا افونربوسلا لبق مجنل فاشتكا لوأ وه اذه نوكيسف فاشتكالا اذه نم دكأتلا
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فرط نم جراخلا ىلإ داوم فذق متي ،افونربوس راجفنا لالخ
ةيناثلا يف رتموليك  30000  ىلإ لصت دق ادج ةقئاف ةعرسب مجنلا

ةعرس نم أطبأ تارم  10 ةدحاولا ! يلاوح طقف يه ةعرسلا هذه
! ا ءوضلا
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