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 نم نوكي دقو ءانمصخ ةطخ ىدافتنو ءاهعياتنو ءةطخ مسرنو ءانتقاط

 اًبلقت تاكرحلا رثكأب بعلن نأو «تارطاخملاب موقن نأ اًنايحأ لضفألا

 E .«اهب ؤبنتلل ةيناكمإ اهبعصأو
thigh «فوسليقو بتاك F 

 .«ضرألا حطس ىلع ناسنإلا ٌةايح يه ٌبرح»

 :كلأسأ نأ يل حمسا «نآلاو

 ةجنرطشلا َبِعَن ued له هلأ 1
 ةايحلا تبعت ديجت نأ اذه نم مهألاف ءال تلق نإ كيلع ال

 اًريطخ اًقالتخا امهنيب نأ الإ ءجنرطشلاو ةايحلا نيب ريبكلا هباشتلا مغرو هنأل

 دشختتو ءاتعطق tolls بّلطتت ةبيتكةداج جت رطش ةبعل ةايح ا َّنإ»

 ةكرعم يف كتميزه Có ءاهضيوعت نكمت جنرطشلا ةكرعم يف كتميزه نأ كلذ

 ةيساق نوكت ةريثك تاقوأ يف ةايح لا فسألل ءرهظلا ةمصاق يه نوكت اهبر ةايحلا

deحمست الو  GÌضيوعتلل ةصرفب . 

 س فرست تسال لا



 ةبعل يف ةعطق فعضأ وه «يركسعلا وأ «قديبلا

 .اًددع اهرثكأو جنرطشلا

 ١ اذإ هب يحّحضت نم لوأ وه ءعطق يناث >> كلمت

 هنن thal OV (255 ade نر Vy dead تر راما

 .ليلق ريغ اًددع

 يف عبرُم رخآ ىلإ لصي نأ عاطتسا ام اذإ اًضيأ هنكل

 eb عورأو ىلغأ ءاّريزو حبصُيِل هتيقرت كنكمي ةبعللا

 نأ «دحاو طرش كانه :تلق اكو «جنرطشلا ةبعل يف ةعطق

 AY لصي ىتح هيلع ىضقُي نأ نود «ةوطخ «ةوطخ ريسي

 !جنرطشلا ةعقر يف عبرُم



 a GLH يف انتارايخ K امدنع انسفنأ لتقن اننإ»

 ىلع اليدنام نوسلين يقيرفألا لضانملا اهدّدر يتلا ةرابعلا يه هذه تناك

 حّلسملا بالقتالا ةمهتب نجسلا يف هئاقب ةدم يه le نيرشعو ةيناأ ةدمل هسفن

 .ايقيرفأ بونج يف ىقرعلا زيبمتلا ىوق دض

E i 
 .«راشتنالاو دّدمتلا يف سيلو ءةفاثكلاو xế 2l يف لقعلا وف



 hang“ امھياب 8
 BÉ عيمج رهظُي ala رحبلا نوكي امدنع» :يزيلجنإلا Jill لوقي

le 
 عيمجلا ثدحتي ةرقتسم عاضوألا نوكت امدنعف ءانتايح يف دّهاشُم رمأ اذهو

 اهسفن نع نلعت ال صاخشألل ةيقيقحلا تاردقلا Ey «ةرهبملا مهتاردق نع

 رامدلا ةحلسأ 3 نيب نم
 حلا لماشلا

Caنأ نود رمدت 5 ةملكلا  adاًرثأ  
 !اهرطخ 2252 انهو 1228



 اهب بعلت يتلا عطقلا نول وه هرايتخا كنكمي ام ىصقأ جنرطشلا ةبعل يف

 .نينثالا |متنأ اكيلع ةيضامو ةتباث كمصخب كتقالع مكحت يتلا نيناوقلا نكل

 و

 كيقالث يذلا داهطضالاو ,روجلاو «ملظلا نم اًرمذتم كتوص عفتري امدنع

 دجوي الف «ةيلبقتسملا كتميزه بابسأ زهجت (ya فسألل تنأف «ةايحلا هب

 مظعم هيجوتو ةبعللا نيناوق نم رمذتلا همه لكو حجنيو رصتني نأ ديري بعال

 فسألل ةيحضلا رود بعلو ىوكشلا نامدإ هب ةايحلا صبرت راهظإل هدهج
ol geةموهوم ةحارو ةذل هيف نودجيو «رشبلا نم ريثك . 



 تدمحيو مهللا ڪتاحبس

 تنأ الإ هلإ ال نأ دهشن

 Cn بوتنو تكرمغتسن

 ديدج باتكل صخلم عم ءاقل ىلإ
 باتك تو دح تاباسح

 ديور دنالل
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