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متتتال وتتتقلديتتتقلك  تتتال تتت ب  ل تتتو  للرأتكانتتتالديت تتتقول تتتاليتتت هليتيفلديبة تتتالحتتتقلسل ب تتت ليتتتا  د ليت  تتتقسل
د تتاليتتاو الدكتتاقليت ةدتت ليتي تتتقيت لليتألخيت  تتولد تتالداتتالاايتتالديت تتقولي تتتالمتتالرأ تت لد تت و لليتألخوضتت رليت كو تتاتلح

لص احا.لل52ح يتيلليت ساع ليتواد  لعش لديت قيب  ل
متتالد تتبليت  بتت .لدحتتت يتللآ بتتايا تتالديت تتقويلرأ تتالنىستتقلعوتت ل تتايتليت  بتت لدرأ تتالمتتتالي بتتقل تتق ليتيتتب ل

يتاستب ل ت ليت تقلدصتارللأييتلعتاليت شتايتلا تاللذ تشليت شتتسليتا ست يوليتا ة رلكتاقليتاو كت لديىتاليتواو كت لي بتقلليتأليتب 
 ةاد ينليبقه.لعةقلذ شلرمبالنىسقليا  ب لديتي قأتليتمشتقلعوت ليتاتا لك نت لملوتقلاتالكةتالي   ت لمتاليت  صت  لكتادليتاتا ل

سليت  ؤ تالوللمس  هتال ت ب  ل  ت  لدحتقليتألثةتا دنشتوينلدي تقتلم ت لدسلحت هلل تقهلدعةقمالصت خالمتقليتاستب ل  خ ين
يتع اه تاللأكتا رتكينل  ذحبلم شليتمسكينلي   تاليت ت مثلتل اي تالكامهتالي  اتالكتاقلم ت ل ت تاقلد تبليتواو كت ل ل

دمهتتالك تتت يتقلسليت ستتتالددملهامهتتتالمةتتت يتقلذدلملتتتا لي تتتقتلشان ه تتالدي تتتقليتاستتتب ل شتتت  ينليتتتا ليلل تتت ايقلصتتت  ياتل
ختاانيلحتول س ستو نيل و ت  ياتقلا وتالول ت ل تو الحتايلل و ت تل س  ينلحوللأق.لتليتي قألأيقيتدضب اتلولختاسل

لأرد    تق ليت ت د لوزلل ت ح لول  ت خ يل كت قلصت وليت ت يل   توش.ليوتالن ت للأ ة تا.ليا ليلليتاستب لإ لأخااول
لأقلحمتتاتليتو تت هاليت لول تت ح .لكتتاقل   تتقلأياتتال كتت قلنتتاسلك تت دقلولهوستتقليبتتةه لإ لمدتتار للأدصتتبشيتتا ليللأنتتال

ا تا ليللخت يلحت هلم تشللإ احتالدأعدتاين  مل ينلا والول رتكينلخ ينلم ش.ليتالليتحتقليت ت ملونيليت شتبتنيليبتقهلع تال
متتاللأييتاستتب لدرماحتتالعوتتقلعوتت ليتت يلللأختت حاأنتتال ليتي تتولديوتتالكبتت ليت وهتتا.لتللعوبتتش لل تت   قيتتقللأعتتقيت خ اتتالمتتال

اتا.لتليتخت لخ تاليتلديةبةت لنت لمتاليتنيليت شتبتنيلدنتاد ينللددضت هالشة ت لديتا لم كتقلحت هل تبولدأخ حارأ هالإ ليقمهال
م تتشلألنتتشلأح   ةتتينلدرمبتتالنىستتشلعوتت ليت  بتت .للدأنتتالأح   تتشحتت لدعةتتقلدصتت  ةاليتتا لولختتتاسلأنتتاللأرمل تتينمةه تتالتل

ا ت خاليت تقل تتشليت تقل تش.لاتتالخ ملةتالإ ليت شتايتلذح ةتتالإ لحمتولخوضتارلتلي تتقنالعوت ليتأوضتارلدصتتارل  ت  ليللأنتتال
يتاا نيلددض ال شلحت هليت  امت ل بة  ت ليت  تا لا وتالمتالم تللحت هليت  امت ليتا لحت هليت  امت ل   ب تاللأ  ارت شلماليتخ

   ب تتاللأختت  ادثتتاينلمتت هلدضتت  هالدي بتتال تت منيلدثا تت ل بوتت لليتأليتتقس   ب تتال و تتا   للأختت  ا تتقمقلدخوب هتتالثاثتت لأ تتاللتل
يت  ا   لي ا.لدثا  لم هلكانال و ةتاليت ت لنامتالعةتق ل   ت الكبت ليت هليتيفلا ولديبام ل  منيلكةالسليت  ربلديت وبو ل

يت  امت لات لي ت رهللدأظه توقلمجب ه لكان يتلمشككنيللإ ب حاولدريتيعلم هلسليت  باليت  يلذح اللدأخ  ايتيفللدإريتده
متاللأع تايلزلاتالرأ لكتوليتالأماديتضب لوىتلمجب ه ل      ق.لن  ليوالصارلخاصلا يتليت  باليت ةسا ل و اليو هبال

حتت و للأديتت لدحت هللأدصتب شي تتقلمتال ةكست .لول ةستتقلكتوليت تت يللإولإيل  ت و.ل تترت المتاذيتليتا تتوليت لدمتتال  ملتعللأيتا 
 تلص تليتجمق.لأنس ا والول


