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! قفألا يف مألا مجنلا دوجو مدع عم ءاضفلا يف هدحو لوجتي قرام بكوك دصر مت دقل
بكاوكلا يقاب اهب لكشتت يتلا ةقيرطلا سفنب هلكشت مت ميتيلا بكوكلا اذه نأ عقوتي

بكوكلا اذه درط مت ام ببسل هنأ الإ ،باش مجنب ةطيحملا داوملا اياقب نم يأ ةيداعلا :
هنطوم نم

يرتشملا وأ خيرملا ،ةرهزلا تيأر نأ و كل قبس نإ صاخلا اهئوضب عملت ال بكاوكلا .
برقأ (  سمشلا نم ثعبملا ءوضلا ساكعنا ىرت عقاولا يف كنإف ،ليللا ءامس يف

نم ةبرقمب دجوت ال ةقراملا بكاوكلا نأ امب و بكاوكلا هذه ىلع . ضرألا ىلإ موجنلا (
ءاملع دقتعي اهيلع روثعلا ادج بعصلا نم لعجي امم ءوض يأ سكعت ال اهنإف ،مجن يأ .

هنأ الإ ،انترجم يف موجنلا نم اعويش رثكأ نوكت دق ةلوجتملا بكاوكلا هذه نأ كلفلا
!ا اهفاشتكا ادج بعصلا نم

رظنت نأ برج ءاضفلا يف ادج ةديعبلا ماسجألا مجح باسح بعصلا نم امئاد نوكي .
رثكأ رمألا نوكي هدعب ىدم و همجح ىلع فرعتت نأ لواح مث قفألا يف براق ىلإ !

ءاضفلا يف ادوقفم و ادج املظم نئاكلا نوكي امدنع ةبوعص



ال دق لب قراملا بكوكلا مجح ريدقت يف اوؤطخأ اونوكي دق مهنأ كلفلا ءاملع فرتعي .
امك موجنلا ريبك دح ىلإ هبشت تانئاكلا هذه اينب امزق امنإ و قالطإلا ىلع ابكوك نوكي !

الإ ،يرتشملا بكوك نم ربكأ ةرم  80  يلاوح ،بكاوكلا مجح نم ريثكب ربكأ اهمجح نأ
دوقولا قرحت ال موجنلا سكع ىلع و اهنأ امك موجنلا نم رغصأ تقولا سفن يف اهنأ .

عملت ال يلاتلاب و ةدراب اهلعجي امم ،اهزكارم يف

ديعب ناكملاف هيف شيعلا يف بغرت نل كنإف ،ال وأ ابكوك قراملا ملاعلا اذه ناك ءاوس .
!ا ادج ملظم و
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يلاوهح وه ةقراملا بكاوكلا ددع نأ كلفلا ءاملع ضعب دقتعي
نم رخآ قيرف نأ نيح يف ؛انبكوك يف موجنلا ددع فعض

! ا رثكأ ةرم  100،000  وه ددعلا نأ دقتعي ءاملعلا
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