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تحل تتن  رتتا   "أقامتتع ادتتالت وير تتلجو ةوييتتللت  تتال لاماتتد   بليو تتا  تت ةت  ا تتلو  
يلادتتت ور ةاء تتتار وفق تتتاة  تتتال لاماتتتد  "وييتتتللت ةبرا تتتد تلوجتتتو ويرل تتت   ويتتت وتال

وتتلوام م تتاا  ا تت      تتد   بليو تتاق قتت ملا بتتن متت  ود تتراخ ويتت برلا  ايتت  وي
يشتتسة  وييتتللتق ةويتت برلا سدتتمت م تتال متت جو  واردتتال مس  تتات ويرالتت   وياتتايال

  .م جوجد ضدا  وييللت ةوي برلا أسد  م صلا ا    ق   ويرصد   ةود راج
 

ةو راوضتتع أ تت و   ة تتووم  ويياماتتات  ةت اةيتتع ويدحاضتتوت محتتاةا وداردتتال وي تتا 
ار ويل  تتتتد وير اج تتتت د ةويورتتتت  ةويتتتت ةاجاتق ويبو تتتتام  ةوي  تتتتد وي او تتتت د ةأا تتتت
ةو راوضتتتع ماتتتاج و ضتتتدا   .وإللوات ةوي لبتتتد /ةويريل تتتموت ةويدر لبتتتات ةوياامتتتد 

ويوءجتد ةويو تايد ةوف ت و  ةويلت  ق  :وير   ط ود ترووت يال  :وييللت ويرال ت د ع
ةويل الت ةوإللوات ةوي مو تد ويرشوجاات  :ةوي  د ود رووت ي د يلدس  دق ةويحلبدد

  ا تتات ويرالتت   ةويتترال  ةوي  تتط وي او تت د  :ةويبتتووم  وفبالجد تتدويدس  تت دق 
ةويبشتوجدق ةوي ت مات وي ب  تدق ة  متد  ةتل ج  م ولات ويرال  ق ةويدصالا ويدالجتد

  .ويديردع ةويابقات وي اال دق ةإلوات ضدا  وييللت
 

ت ضتتدا  وييتتللت يلدس  تتد ويرال د تتد بدتتا تدتتع وإل تتاات إيتتم مووستتن متت    تتلال
ةويلثا ق ويد للب إا اقلا متع للت  ويرلت ة يشتلالت ضتدا  وييتللت يلدس  تاتق 
ةم تتتسةي ات ويدس  تتتد ةويرموملتتتا  تتتبح إلتتتووروت ويحصتتتلح التتتم  تتتلالت ضتتتدا  

 تتلجو س تو وي تت ةت ويرتتال  عدلتا اد تت  وير .وييتللتق ة دتتاخج لاو تد ويرل تت   ويتت وتال
ا تت   ويياماتتد وف تتراخ ويتت برلا مارتتم ويشتت    :تلتتتل يال ةوييتتللت ويتت برلا لتتاا  

 اي  ةم رشاا ويتو    وف تراخ ويت برلا محدت  اتلولق ةويادت ور ةاء تار وفق تاة 
      .ةا ل م  وفبالجد    ةوإللواج  


