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كانه نأ نيح يف رمعلا نم نيعستلا هغولب مغر ةديج ةلاح يف ودبي سانلا ضعب
،رثؤي امف يلاتلاب رمعلا نم نيسمخلا يف نولازي ال مه و ءافعض نودبي نيرخآ صاخشأ .



يتلا نينسلا ددع سيل و هشيع ةيفيك وه هرهظم و درفلا ةلاح ىلع ،ريبك لكشب
رثؤت ةئيسلا ةيئاذغلا تاداعلا و رمخلا برش و ،لاثملا ليبس ىلع ،نيخدتلاف اهشاع .

تاونس شيعي يلاتلاب و نسلا يف امدقتم ودبي هلعجت ثيح ناسنإلا ةحص ىلع اريثك
!ا كلذك ةيموجنلا تاعومجملا ىلع قبطني هسفن ءيشلا نأ ودبي لقأ .

ةرابع يه ،هالعأ ةيئاضفلا ةروصلا يف ةلثمملا كلت لثم ،ةيوركلا ةيموجنلا تاعومجملا
ةعرسب ةريخألا هذه لكشتت ةيبذاجلا ةوق لعفب ماكحإب ةعمجتم موجنلا نم لتك نع .

يف ةلثمملا موجنلا تقولا سفن يف ابيرقت اهلك موجنلا ءاشنإ متي هنأ ثيحب ادج ةريبك .
يلاوح لبق  اهلكشت مت هرسأب نوكلا يف ةدجاوتملا موجنلا مدقأ نيب نم هالعأ ةروصلا .
كلفلا ءاملع رثع ارخؤم ةنس نويلب  ! 13.7 13 زواجتي ال نوكلا رمع نأ ملعلا عم ةنس نويلب 

ءايشألا هذه ،ةقالمعلا ةيموجنلا تاعومجملا هذه لخادب ةيفتخم ادج ةبيرغ ءايشأ ىلع
!ا ةباش موجن نع ةرابع يه ةبارغلا ةديدشلا

يف ام لك اضيأ ةميدق موجن عقاولا يف يه ةضماغلا ةباشلا موجنلا كلت نأ نيبت هنأ الإ .
اهبابش رهظم عجرتست يكل ةيافكلا هيف امب ةظوظحم تناك موجنلا هذه نأ وه رمألا

نيمجنلا دحأ لعجي امم ةداملل لاقتنا نيميدق نيمجن مادطصا نع جتني ديدج نم .
بستكملا مجنلا لعج ىلإ اذه يدؤي دوقولا نم ربكأ ةيمك رخآلا مجنلا نم بستكي .

دوقولا لمعي امك ةيموجنلا ةلتكلا زكرم وحن لاقتنالا ىلإ هب يدؤي امم لقثأ دوقولل .
هلعجي يذلا ءيشلا اناعمل رثكأ ودبي ريخألا اذه لعج ىلع مجنلا فرط نم بستكملا

!ا زغللا لح مت اريخأ اباش ودبي .
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يف مكحتت لكشلا ةيوركلا ةيموجنلا لتكلا تناك ،قباسلا يف
لتكلا فالآ كانه ناك ثيح ،ادج امهم اهددع ناك امك انترجم

ةعومجم  150 نوكلا ءاحنأ عيمج يف . يلاوح ىوس ىقبتي مل ايلاح
ةصرف موجنلا هذه ضعب ءاطعإ مت هنأ ظحلا نمف ةيموجن !
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