
 بنذلاب رارق-ا لاح يف تاريذحت

 ماع ريذحتك يلاتلا عطق>ا مادختسا نكمي

 قوقحلا ضعبب كملعأ نأ بجي بنذلاب رارق@اب كل حمسأ نأ لبق .بنذلاب رقي نأ ديري نم كانه نأ يملع ىلإ ءاج
 لصحت نأ قحلا كل كلذبو , بنذم ريغ كنأب رارق@ا يف قحلا كيدل .بنذلاب كرارقإ لاح يف اهنع ىلختتس يتلا

 هذه يف .dفلحم ةنجل مامأ فوقولا عيطتست لضفت تنك نإ وأ يضاق مامأ درفنم لكشب امإ - ةمكاحم ىلع
 نع مهبوجتست نأ عيطتست امك , كدض نودهشي نيذلا دوهشلا هجاوتو عمستو دهاشت نأ يف قحلا كيدل ةمكاحfا
 .ةداهشلل ءاعدتسا رمأ لnخ نم روضحلاب مهمزلت نأو كرايتخا نمً ادوهش مدقت نأ يف قحلا كيدل .كيماحم قيرط
 كلذب مايقلا ىلع كربجي نأ صخش يr نكمي q كسفن نع دهشت نأ درت مل نإف كسفن نع دهشت نأ يف قحلا كيدل
 يأ ةمكاحم كانه نوكي نلف بنذلاب تررقأ اذإ هنأ مهفت نأ مهfا نم .كتداهش مدع ىلع قّلعي نأ صخش يr سيلو
 كدض ةلدأ حرطي وأ كيلع فرعتي نأو هذه ةمكحfا ةعاق ىلإ دحأ يتأي نأ عاد يأ كانه نوكي نل , ىرخأ ةرابعب

  .اهب مهتfا ةميرجلا تفرتقا كنأ تبثت

)ماع ريذحتك يلاتلا عطق>ا مادختسا نكمي( هب رارق-ا مت بنذ فانئتسا لاح يف تاريذحت

 ٣٠ لnخ بوتكم بلط ميدقت كيلع بجي فانئتسqاب بلاطت نأ لبق .فانئتسqاب قحلا كيدل بنذلاب تررقأ كنأ عم
 تحت تنك امدنع تمت ةبوقعلا تناك اذإ qّإ( مكحلا يغلتو بنذلاب كرارقإ بحست نأ ةمكحfا هذه نم هيف بلطت موي

 اذإو , ةمكاحfا ىلإ رمrا ديعأس ،فانئتسqاب كبلط لوبق مت اذإ .)مكح كانه سيل ةلاحلا كلت يف هنr ةبقارfا
 موسر عفد عطتست مل اذإ .فانئتسqا اذه نم ءزج اهلعجأو اهداعبتسا مت ىرخأ رومأ يأ ديعأس رمrا بلطت
 كنأ ربتُعتس .بلطلا ةباتك يف كتدعاسملل ايماحم صصخأو كل تاءارجإ رضحم ريضحتب رمآ فوسف يماحfا

 كقح رسختس كنأ مهفت نأ مهfا نم .بلطلا يف اهركذت مل اذإ أطخلاب ءاعدا يإ وأ عوضوم يأ نع تلزانت
 .موي ٣٠ لnخ بلطلا بتكت مل اذإ دبrا ىلإ فانئتسqاب
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