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وباو خةةةةاو كيةةةة ككرعايةةةةدكتوةةةةتز الكيخ ةةةة كتوسةةةةعةكفةةةةاواكل ةةةةع ك ايخةةةةدك ع  و عةةةةاب
لتبطةةةةةدكتوا ةةةةةا كتمل ةعةةةةةع كو دخعةةةةةدكتون ةةةةةا كتمل ةعةةةةةع كوعةةةةةت كيةةةةة كتو ايخةةةةةا ك

،كأقةةةةةا كقلةةةةةاكتوة ةةةةةدكتوخربعةةةةةدكو  تب ةةةةةاكيايةةةةة كتوخةدةةةةة كوتودةةةةةتتلدكتمل ةعةةةةةد
توخربعةةةةدك)تالح  ةةةةاوكبعةةةةا كتوة ةةةةدكتوخربعةةةةدكتوخةةةةاود ك  ةةةة كعنةةةةات كبةةةةاو  تي كيةةةة ك

ك(.  دخنا

ك ك ةلو   كتال   اح كوتو نا ككأّزتد كتآل ت  كزةعد كعدعت كتوخاوق كعبت كغلا  توتز ال
كوتوخدلكبسالكعةد كوياضاع ككضرولة كتوخربعد كباوة د كتالح  او  خدعقكيضدا 

ك.دودات  دكتوخ با كتو  ك خ رضكتف خا ةكحعايدكتوة دكتوخربع

ككوةّاه كتوا ا كتمل ةعع  كبل ع كلتبطد كتوضدال كوااة اكي دا  كتوخربعد كتوة د أهدعد
كوااة اك كوه كو دكياريد كتو عر، كتو اتصلكي  ي كأهاكو ا كتوخاواكوه كوفعةد
كوتىك كو رفعخ ا كب ا كي بكتوخنايد كوذت كب  ظ ، كتوارياكوه كي  اظد كتو ر   و د

ك.تو علكتوصاعت

ي كطاوبك دخعدكتون ا كتمل ةعع كوكضاكتو عئدكتإل تليدعتوتز الكعبتكتورحعاكيرتشتةك
كتوة دبك     ك دثلكك  خعل كو د كإة ا كوقاو كزا د، كبدرتحة  كتو خةعا ك   توخربعد



كزا دك كوعةاي ا كتو عاة كي اال  كع  كتو خبعر كعةى كتو تلة كو د ةك كوتو ايد توا ا 
ك.وه كأحل كتوة ا كبعاًةاكوأوفخ اكولاًةا

كتوسعةكفاواككوزا  كيخ   إوىكأ ككيسعًرتباوضعافكقتكلّحبكل ع كتو ايخدكتوتز ال
توة دكتوخربعدكو اك أثعركزبعرك  كتوة ا كتمخرى،كوه كو دكتو تلي كوتو خةعاك  ك
زثعركي كبةتت كتوخاوا،كزداكأة اكي كأغ لكتوة ا كي كحعثكتودا ةكتوة ايد،كويا ع اك

كوه كعا كتواريا، كتو ر   كو د كأة ا كقّت كيلكي اليك  ك ساعلكهاي نا خًرت كزدا ،
كتوا ا كتمل ةعع كويدثلك دخعدك كل ع كلتبطد كوالكي  كتو اريدعع   لع كتو ايخد

ك.تون ا كتمل ةعع 

ك ك دثعةعد كويساهت كي ناعد ك  رت  كتو ايخد كطةبد كي  كي داعد كقت  كوقرتءت وقت
كوياي اك،شخريد كتوخربعد كباوة د كوتكتح  اء كلبابخد كيافف كتوتز ال وتز الةكبإشرتف

ويسالكإوىكأة كزا كوخري  كقلاكتوة دكتوخربعدكو  تب اك  كتو ايخدكك.ةتتءكيسخل
كأشال ك ع اك كباةدد كعا ة كهبد كتودخةدد كيثة  ا كوقت كتو  ل، يسالزا ك  كهذت
إوىكأهدعدكتود ا ظدكعةىكتوة دكتوخربعدكوحداي  اكي كيخاووكتو ت كتو  ك   كك

 .رةك دثعةعدكحاوكقاتعتكتوة دكتوخربعدب نبا  ا،كوقتكقت كي داعدكي كطةب  اك  


