
نونلنلاوزلانلا٠قدلا
لامع~لالودبنمء••دنب1ا

ةيجماناةينا٠ا
~و،.ه٠اةه´

ةراداءهبوبابلاتممتمقنملاتاريدقتلا
ةهعامتجلاوةيدامتقلاةودلانمونلا

نووشلةيراشتسلاةنجللنوثلثلاوعساتلازعيرقتلا
ةينايملاوةرادلا

تاريدقتل)نأشمماهلايه~لاريرقتيفتينايملاوةرادلانوؤشلةيرادشتسلأةنبللأترظن~م
تسمقنملاتاريدقتلاوةيعامتبلاوةمداصتقلاةيلودلانولشلاةرادامويبرباهلاتتةقنملا
ماهلانمم~لاولثممماقو•)و/ى.ى/وو/و((متاداريلابابممووهمنيبابلاتمتكلذمةلصتملا
•دنبلااذه.يفاهرظنأانثأةيف~اتامولمممونجللاديوزتب

~ون~نمفرلاىلعون~ءهريرقتنموةةفلايفءماولانهملاركذ_و~م
دهجى~رفديلمل

،٢تيف~ادراومبلطىلااوبللا،شاحتنكميثيمبةديدجلاةيميظتتلالكايملا~وديشتل
ةئفلانمفثالفوعتنمفلتتىند)دحبةدا_زىلاتجاهةمثنا٩افدافموبيتنىلاصلندقوناف
تمملايفةيروفوىلوآةوطنككلذوء>مموماعيفتمادعلاتامدخلاتثذنمفثاظورشعوةينفلا
ا

•٩اههلاةدنسلاةديدبلارادهملاةرشابنماهئيكشتديع~يتلاةرادلانميكمتلذيفنتللتيلهرمل
يملاردقيو

مصهدهممتارلودممو•م•خلعبموممماع،ذكلذبةلصتملافيلاكتلاما~ا~ ويسبربابلاتدترلوبمممور•نمفلتي_منيفظوملاتابترمنمةيمازللاتاعاطتقلا
•لادممببلاتمتتأرلودومعم•و

يفواهاانميملاهركذامظهلتةيراشتسلاةنبللاو_م
نم٩ل٩.5ل33ا9)ةقهثولانممةرقذلا ملكيهتمظنوتدش»قةديدبلاةراذلان~~

زكه.ىلاتفاضلامءونعجتنىذلارملاه••ا
ىن~_نميتديدمبنيتهميثرنمتيممظتتئمتد-ودبيامتيناسنلانولشلاوتمامتبلاتهمنتلا
س~ريو•جماربلاقيسنتو~ىره~لائهتوويثامنلاتاسايسلالولمتوةيمنتلاثوحبمامهادها



ما~ايمللدعاسمثلثلاةهميسلأتادهولاهذهنمةههول5
ىلاتف~لاب،ةرادلامنى•٩

ا،كنلف
~ ن~ااذديفتاررقمفامتارالنتناميناثااو(ايجولونكتلاوول-ابتكمويثاصهلابتكل

م~و•م~دمتبتربناريدماممعمأرينيذللامايجولونكتلاومل~مداقلاةد.تملامم~لارمت٩يف
مىذيفنتلابتكملاكلنيفامم(تادهولاكلذك

ويلود1انوؤدشللما~انميم~لاليكولةرشابمة-اتلا
هتأف-ولاه~دع~ةهتحلافثاان،ول١́ما~ايملاويرقتقفرميفدرتو•ةيعامت-لافتيدامتقلا

•وهلاتلاةيميلنتتلاتادهوللةديدبفثا_ذوما~انهيلابلل-و~و
م~د~ةفيظومىذيفنتلا~ا

.•تيثامنل.!تاسايسلا..نبليادتوةيمنتلاثوهس
ا

ناتفيظووءه~فتقيظووءم.~دسمتغيأذو
•ررر•

ىنسيفنتلا~ا

ديذء.ةئي%ا>وماذمل́انميمألابلطم-و
´

ة
٠

بتكعلااذعنم~ريسىذلايتيفتتلاف،اذومللم~دمةبتربم
مأنمفلتتنيفظوملانموعومجمم~ىذلا

´
نمرخانيف1:نمة~

٠
دءاووءوب~فدهاومتينفلاةثفلانم

،د٦ا٩:دا33ا::ا؟(ةمأ-اتامدينبلاةثفيف.ا:»منمرمو)م/م_فدهافوءمذنمفد-اوومودمف
ماسملاةفأكبزلمنادقىذيفنتلابتكملانأما~انميملاركذيو•)اثلاثعيوفلا،قفرملاوءوةرقفلا
ةيعامتجلاوتمداصتق٠لانمؤشلاةزادايفةيلاملاوىرادلازا~ابتكلتفنفاسىنهننا2يتلا

•<ينقتلانوا~اة-٠سن~ةقلذمثملاما~اىلاوف~لابءاثباه

،ن~دشلااذبثيفةمبقملاتاراسفتسلاىلعادرءتيراسسلاةنتللارا~انيملاولثممغلب)و~ه
~

ءماسببملانمملاى~رنمناكو•مبدمتبتربتناكةيلاملاوىرادالازامذلابتطسيثرةفيذل:ون~
نوزبثلإةرادانمما~نماسلساموةددبمتمتادهولق،د.وب

ةقماسلاةهعتتلاوتيداصتقل٠اا
ةراهلءءليفنتلافدظوملابضنمنوكين~~فبنيونأءتيمنتلاىف.ارغلينقتلانوافتنل)ةرااداىلا
ئثقيو•م-دمةهتربةيعامتج٠لاوةيهاصثقلاةيلواذتلانولشلا

ةقذاوملاولا-يفءوإ-أنيمبلا´
،ولاىلع

´سدمةفي́:.نلاز-زوتةداعاءةديدبلاو~دمةفياا
ق~و٨.بل<>هنتةدءوئلاأ~ه

•-~اربلا

•~~.هلانميم~لابلل.<ىلءة_را.شت-نلاةنج..الا«داىن:ارتالفسم



ويثامنلاتأسايسلاليلتوتيمنتلاث

~ا:تلاصنملااذملةينيئرلارىانملان~هريوقتنمدةرقفلايفمادلانيبلاحنون~م
•يلاتلاو~أىلعنوكتستيقطتجلاوتيداصتقلا٠تيلودلانمؤشلاةرادانمديدبلا

ما-انمملادعاسمبتكم~(

ةما~اتاسايسلاوتليلتلا)ما)ب(
ويروثنملا.تاساردلاوتاطاقدسلا
ةهلاملاوةيبير-االئاسلا

•اكسلا.- مم

تاك_~اتادأصتقا)دم

ةقائنذلا)دم(

)م/و~عتنيادوو،و-فتغيإذومما~انيم~لادمامسبتكملةديد-فئاشوماولانميمألابللنيو
•مم/ء-حةدءاووممسدمةدهاورتيرو1فلاتاساردلاوتاطاقسللو

م~ةمةةنهاوتفيإ:وع-زوتد~هين~نعتقيهن~هريرقتنمم•ةوتفلا_ذماهلايملاركذيو~م
هماسبتلىلالقنتن~وماهلاتامدخلاةئفنمفثاانوثلثوو-فةدهاوةفيظووىم.اهراشنتسمل
•وقفرهنهممومءنميترقفلايفوريرةتلأنمم•ةرقفلايفبتكملااذعماهمكذدريو•ماهلانميملا

)ريتوكسلم/و~حةمعادلاةفيإذولاو(و~فةفي1ذولابلللاسعدتمدقىذلادي-ولاريربتلاو~م•
ماهلانميملادعابهتنواوملتب~~ةغمظزحلاهذكنآما~ائيملارعرقتنممهةرقفلايفلوتلاو.
تائيمللتينقتلاقئاثولادادعاىلعفارشلا،روم~ةلجيف،كلن،ذاممء-اممأاد~ىلع
•~تين~اةلوآدملاتائيهوتيهيرشتلا

ذورثاكتىلاهابتلانمردتتيراشتسلاةنبللاو~مم
دوجو~دنميعادنلانيدعاسلافئا1ا

ى~رنمو•ةم١هلاةنطلا،ذنميف:>وملارابكلة~اتلاةردتمابمتينمملابتاكلابيفيظولاطهنلاتايلووثس
~ىوت،ويلعو•نميف):نملانمةهاتملادراوملللثملامادنتسلاىلاىدؤتلةسرامملاهذنمن~تنجلل٠́

ةسمعادلاتفياا»لاىلاتف~لابو~فةديدبلاةفينولابلل٠ىلعتقفاوملامدهبتيراشتسلاتنعبلل
<ةمادملاتامدذلاةئفنم

تاسايسلاوتليلتلاةدهون~ء»ء/..للوو/و1دريرقتنمممةرقفلارف،راهلأنميملاركلي~مم
،~~الامع~يفنمبسيئرلانيردمنهلانلكشت~ةيرولاذملاتاساردلاوتائ«قسلاةدهووت١هل
يعامتهبلاوىداصتقلانميع1(ةلايفةرادلاامبعال،تدسيتلاليلتل١•

يلا~اكلملارمدلا_و•~
و~اىلموءو•و/وىموومويءمةقيثولاقفرمزممممافلأورب.اماازيلودجلايفنيتد-ولانميتام
•يلاتل



ةيروظنملاتاساردلاوتالداقسلاةدءو ~~~_

~ذنمممومممء_فممم_ضممو_فومو_فمءو~دمم
)ةيداهلاةينازيملانمةلوممفئالن<و(ةماهلاتامذنلا

~اهلاتامفلاةئفنمموءم/م_ف>ءم~فم،ء~فمءهسفم

مةينايملايماخنمةلومءفئا٤ذو(
ما-ايم~لا~و

ن~~و»~ةمةهترمرعدمامدهنملكس~رين~٩نميتد-ولاةيمعللارلننن٩
ة~اهنمتلقنوفينويعو،م-دمةبتربريدملهفارس~ريةماهلاتاسايسلاوتليلتتلاةدءو
تالاقسلاةدهولو_دمتهترمةديدجتفيثوكنلذلا~بللنما~انيم~لانافءىرف~
همممةرقفلأ،رمحوموومودم(ةيراتركسلالامعلوغي1:<وبادهمعدحمةيرولذنملاتادنمإردلاو

دوينثاهلاهدتوتون~راهتعابو~مم
دتفءةراهلا.ذم~همتهترمتيد١هلاةينايملانمفئ١إا

تالاقسلاةدهوىلافئا٨>ولاهذهود-الق.نكميناكاناامعتيراشتسلاونجللاترسفتسا
بفو•ةيروئنسلاتاساردلاو

نمتقيو١.هلانميملان~ةنسلل١تا<ه8،دد~ااذند´
وةر~ايف،

~~ماولانميلالي2وبئانلةدمصذمتناكيتلام-دهةفي«ولالقنمءا5.٩ا33ل)(٨تقيثولانم
~امادنتسلابدتيو•م١-انميم~لاليكوبتكىلاةيعامتجلاوةيدامتقلانووئمثلاةرادا
تمقوسلاتاداصتقلانيبةمئاقلاتاق٨هلاوايانقلا~وماهمئنتتى.اذراشت~املفشين~ةفيا:ولل
تاي~وتلالادعاكلذكوءتيمانلانادلهلاوهذنهنيبو،ايزكرمتل.ط~اتاءاصتقلاوومنلاةمدقتملا
•~اتهباتمويعامتجلاوىدادتقلانيناديملايفةددتملاوملاتارمتوتر.دل

ةسنبللاريشت،رانلاراثتسللةءوئقملاتايلولصلأنمريخ~لابنابلااذربل~اصيفو~مو
.~امتهلاوىداصتقلانميناديملايفةهسيئرلاةدمتملاوم~لاتارمتلمحصبحةمدهنآىلاةيرادشتسلا
ةسبتربىت-و~ماعنمي~دعاسمةبترمنوفظوماهسأرية~اهتانام~ةريهلاتاونسلا.ذاممنمؤتتناك
نيبتاقلدملالئاسمنشام٦ءتيرنتلالامع~لاحيمجنعةلوؤسهذحتناكو،راعنميمأليكو
تنعبللاريشتفمقيمانلانادلبلاوومنلاةمدقتملاةيفوسلاتادامتقلاوايزكرمةصهذملاتاداتقلا
ةهباتلاوةيكارتشلانادلبلاعمةراجتلاتبهش_ذةرفوتمتلاعبملاهذهيفةرمبفلان~ىلاةمراشتسملا
وةراثتللةن~)ء~لارمتومل

•قرو~لويداصتقلاةنجللايفو)و~دعتهترمادهسئرو(تممتتلا

لاكيلرمأرفرظدنلاىرهدقناك١فاامعةمر~لاةنجللاتصفتمإءز~ول١افههاجتو~مو
نمىلاىاذلاراشتسمللة-رةملاتطملا

تا-~وؤسىلاةفاضلابادهبربللسم~ذمةهتسفاا
ويتنىلالءوما_هلانميملان)اورلسء-ؤممناكمإ.ء<ااافهدن~واهلانميملاولثسدردقو.وتفي)ذو
•نميتعمدلاني.حمبلانكميلون~اث>دافم



ف،اهنؤلودبن~ىلاءم́افلانميملابلل»فان>رنىدلءاضيأةيرائنتسلأونجللاتراشاو~مه
ئنتي،نم~اةيئكلاتأسايسلاوتاائمآقملاواديل>ذتلازكرملوسمنلابءودمم-م٠مممةرتفلا
ةبترباسبمةيدا~اةدنازيملانملومتتينغلاةفلانمةغي_ا٠ءورونعلووسممسدممريدمتفي1ذو

»ا()م~دم٠وبتربوغي1ذواهنممةينايملانعتجرافرد~.لومتةينفلاةثفلانمةفيا:دوومومم~~
تاه~او٠٠تلهلمتلاةدهوى~،نميت-رتقملانميتد-ولابوعاذلافئاا:>وللنادهوملانلمهبلاننتيو
~فلانهةفينووموم_دنموبتربفئااوثلثءتيرولننملاتاساردلاوتال.<اقسلاةدهووتا~ا
ل~ت~اتثفلائمفثااوهو،ويدا~اةينايملاقالنيفءىندلابترلاوو~فوتموبتينغلا
ط~~سلإولسل>لتلازكءرذفئاإذولاعومجمنملق~عومجملااذهو•تينأزعملانعةجرانرل~نه
~يف~ذي~رظنلانكيهن~ةمراسنتهملاةنبللادقتت،كلذلا~و•قماسلاتيئامنلاتاهطسلاو
•امههتلكنميت-تقملانهتدعولابم~دهةهترمدهاوفانم

،م-بةهترمطهو،نميتبلامملانميتفيظولأىدهالقنبههارتقادنعواملانميملا٩ناذاو~مم
~~ةدراولااساظفمتمغرتامنارتعاى~رميثتنلتيراسثتسلاةنجللاناف،ى<اهراشتساهلفشل
اميف«مأ~انميملاصتتين~~-وتسةلا~اكلت~ذةنجللانالبءه~~مهووونحت~ا
•هلع~م.؟ةرقفلا.،ذ.ىتقملال~ا،تيرو<اذنلاتاهاردلاوتاطاقهملاةدهوبقلتم

ناا~،داغمةبيتنىلاةيراشتسلاةنجللاتصل-،تقباسلاتارقفلايفتنيبلابابسللوسمم
~ااذوينتيعامتجلاوةيد~لاويلودلانملشلاةرادلاهلاهةدمت~اينامثلام-دم~ااولا
ةفناذووم-دموبتربتيف~اةفياومىاذيلابلطلاىلعةقفاولأمه~ةنجللاي~وتكلللو•تفاك
•املتعادئلاةما~اتامدذلا

ةنبللابلاابمدقيتلاتيفاضلات1ولدسلارذوهريرقتنممءةرقفلايفءم١-١نميملاريشيسم>ر
تسيلودلانولنئلاةرادا،ذديدجلايياستلارصنملااذدلةيسيئيلاتانوكلان~ىلأ،.ةيراشتسلا
زيلاتلاومنلاىلعنوكتسةيعامتبملاوةيدا~لا

؟ما-انيملادعاسمبتك)~م

نميبنواسكا~ماىلاهددممسقيىذلا(كتشملاليسكذتلاوتام1:دنملانيبنواهتلا)ب(
•)كتستملالتيطننتلااواوتام-اثضل́أ

ماىلاهرودبممعقيوذل.ا(ةدتملاممللاهمهيقتوجماربلا_سلدنت)زبم
،جماربلا٨_إ»ت)

أمأى
•مةرادللدراوملابيل،ذت)ماوءزبهاربلامييقت

م.دقرق~هلملاءم<قثلثلاوةمئاثلاةترودلأءتتاهلاهمهم~ويمسرلاقثاثولا)م(
•رم-فل~~لود~ا،لولادنلمملااد/3ه/٨(



.5ا7ال(٠هريرقتنفرمنمممىلاممتارقفلاين،ما~انيلا~. تاأ~~اتامم٠)).٩.33
هئينلولانماعدراوموهلعأةدراولاويميظستلا

ريثي.~م
~ارلا~أفاا

ا
طهده~لوانتينمذللانيرصنملانأىاموريتتنمءوةقزلافم

نما~ا
´
لالواتتيو،:رتشلاطيلهنتلا.تام_إا~انيب

~
م،~لال.فادزب،!ربلامبقتو٨دي١>هنترن

نطر~ذملام~دمناتنيدلننلانمشتسو•~م~دمةتمربريدمهس~رين~امرنملكبللتيس~مةدومتملا
ارسفنةرقفلايفورعزولاةبداعاقيرك<نع

تطهذلاةثذنمنميتديد--نميتفيئووا~ايم~لابلطيءا
~ىناتعاتيرامثتسلاةنجللسيلو•ئمريدمللةيراتركسلاةدعاسلاريفوتلملع_عةبتربةما.دلا

•بللهلااذء

ن~اربلاوهمقتوديكذتلابم~ذما~إنميم̀لااربلطييتلاىرفلاتيفاغلاشا٨ولاام~سمم
ءيلاتلاو~اىلعءريرقتنمرىةرقفلا~ذدوتف

م/و_عموءو_فموءمسدمم_ومييقتبلاةدهو.يف«،(

)ب(
م/و~غموءو~فمو،م~دمه~.وتشلاءديطنتلاةددبو_ذ٠

٠لو~عموءع~فوو،وسف>~زبءاربلاطيطذتةدهويف)ر(

يفةرادلاتايلوؤسنفليكشتلاةداعلةيلم~ةبيتن~ون~ومةرقفبلايفوا~انميمألاررقيو~مم
اقيسنتوطملدتيلب

بل
ربهاارربممسةرقفلايفودقيوعو•٩ةديد-تاهلولساهم.ظ-جما

~اىلعتصتنملاةيموك~اوهلودلاتاثيدهلاادهقلمتيتلاةديازتملاتممه́لاىلاريشيامدذعهتاهلطل
•كتئنملاطيلذتلاو

ةيداصتقلاةيلودلانورشلاةرادلن~نموا~انيملاهركذيامىلعويراشتسلاةنجللاقفاوتو~مم
ةيلب~ةجيتنجماربلاقيسنتودلديل.-فتل_بميفةديازتمةديدجتاهلووسبنلاوجاوتةيعتهيلاو
رردبتيأانبةلصلاتافتاربقلا٩انب~~ه،~تيراشمت-لاةنجللاى~رنبن~ىلع•لنيكشتلااةهاعا
حم

ل.-ارملايفرذ.~.ودقتينأما~انيم~لاىلب_فبنيه،~وءلم.هلابةهل~اةرمبذللةناملابأستكا
ةيراشتسلاةنجللا)هلتءدددملاال؟يذو•ةيفاضلافثا1ذولأبلطبقل~اميفامعوصفءىلولا
تامدفلاةثفنماف1:نمممووينفبلاةثغلانماف):نممموبومدجمونميفإ:نملانمبولطملادد~١ن~
طيل>فتلاوتامظنملانيبنما.هتلانعولورثسملاتادءولاىلإلقنباؤيول:»عهريفوتسيتا~ا
وسنجل.ن~،قبسامىلغةولع،تيراشتسلاةنجللا-́:-لتو•وهاربلاوييقتولبديل:دنتو<كتشملا
دلهيلدفتلاةهم~ةهنيفسةساردبم٠•م•ما-اتمرودل٨-موقتن~ىلعتتفاوهققينتلاوربهانربلا
~إتنينأما~أنميلاىلعيفبنيوناةيراشتسلاةننبللاى~رنمو٠•~،(ةدتملامملاتوكنم~ف
يفةلماكتادءو~اشنايفعورسلالءقيسنتلاو.هأنربلاةنعبلوبموقتىذلاىن:ار~هلاا~ةبيتن

،ه.،،ذ،.-رملا)م(
>مهرقذلا،لولا

٨ا رل~ار)7ط33ل3،́أ(-رمةرمؤهاما:ءزقثل.ااو<ذ.اا:ااةره١
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~لانأا~أتيراشتملاونبللاظ-٧•ددسلااذهيفو•ممييقتلاوةجعزبلاوططفتلاتلابم
نمؤشلأةرادااهمدؤتستنلاماءه1ااهيفنوكتيتلاتيفيكلاه/ء.و/وو/واتقيثولايفنهوملماهلا
~هؤتتملاماهملابتلصتممهقتلاوتبمبلاودطيكضتلاتلابميفةمعامتجلاوةيداتقلاتملودلا

ءيلودلاىداصتقلانواوتلاوتيننتللماولاريدنملاتايلوؤم_ؤهةماطانورثشلاةرالابتينايملاتبش
•)ممةرقفلا،ه/وو/إءهه/هءء.ه(ما-انميملاريرقتيفةنيملا

~اظوبنامثىلعةلهرملاهذمهيفةقفاوملابتيراشتهلاتنجللا،-وتمدقتامأوضيفوسممو
.تلاةديدبلاسئاانولاع~~مةمء-1دنمءر_فم<ر_سم،م_د>م
ةفيإذومءينوزبهاربلااديلدفتةدهووكرتثملاطيطختلاتدهوومهقتلاةد-ولماهلانميملاامهللم
ة~ورملاماهلانميملاىخوتين~.ىوتو)ةاعتامدفم،و~فمءو-فم،م-دمم(
هةنكمةقيوطءدجىثلثلاتانهولاهذحىلعفئاإ«لاهذححيزوتيف

~
تملمهلتبيتنء~ىروض1انمن~أ)/ى.و/وومورةقيثولانمم.ةرقفلايفماولانيم́لاررقي~مو
•أةدمتملامم~لاةولذنلفادةيمذشلاتلاصتلانمريثكمربك~ردقنيم~~،ليكثتلاةداعم
ةقو•رلوههم•••هردقخلهممم<مممماعيفةرادلايفرفسلاتاممنمةدايزب.-وياذملوه>و
ويعامتجلاوويداصتقلاوهلودلانولشلاةرادلوتقفن~امنأةيراشتسلاتنجللاماهلانميم~لاولئممخلبأ
ن٦وءرلودموو••خلبدقءممرربمسمدملولانمناكىلاوملوم/زومترمةرتفلايفرفسلاىلع
دسيششتيراشتسلاتنبللا.ىوتو•رلودممو•••غلبموهم،؟وممماعيفرفسللاهلاهىمدمذملا
يف~لدامتعاىلعةقفاولامةنبللا_دموتكلذىلع٩انبو•تاروفولاىنسقيق-فددهبرفسلازبهانرب
تدادتقلاتهلودلانمؤشلاةرادلةهاتملارفسلاتاصصنمعفريغلبملااذعو•رلودمو•••هردق
•رلودمد••••ىلا>وم•ماولةيعامتهلاو

ةكتشملاتامدذلاتابللدتم ~
تامدذللومباهل)يفتارلودوسءم•دعرهريرقتنمومةرقفلا،ذما~انميملابلط_~مم
ممو.•و،ثاثللارلودمء<.موو،نكام~ارلودو•مو•لمشينلبملااذمدوءةكتثملا
يفذه~ذا،تيراشتسلاةنجللاو•بتاكلاتادهموم.زاوللارلودموموو،تلاستللرلود
دودسسحيفب١هيتسلاتيناكملىفئا́،<ولايفتاضيفختنمةقباسلاتارقفلايفوبت-و~اماع>راهتعا
•رلودو••••رولهمىلعةقفاوملابر_وت،ممباهللاثداتعاقبسيتلادراوملا

~تعلخ1ا
تانميفلتأاربابهلعأم.روم•ومروممو>ء<تارقفلا،ذةيراشتسلاونجللاتدموآسمم

وسلودلانمؤشلاةراد)•ويعوباهلايفرلودمرمم••اهنمتارلودم.ومء•امعومب



•ةاملاتامدنلاومميلتتلاوةرادلا،ممبابلايفتارلودءسعم.•و،ةيتامتهلاوةيدادتقلا
،متالاويلابايو،نميف):وملاتابتزفنمةسازللاتاعالنتقلا<موبايلايفةرعيهكلاتافسنذتلالسو
نميف«وملاتاهترمنمةيمازللاتاعاطتقلانمةيتلاتاداريلا

•رل<دممم••ىنلا.،ا

ىلعو-مم
ءءمم.•اهعهمجمةيف~٠اتالاعتغاىلعةقفاوملامةيراستسلاةننبللا_هوت•كلن

ةرتسسفلةيبايبلاةينازهملانموستاداريلابابيفومووممو؟ميههباوبلايف.لول
ف..يليامكتانامتعظاهذحن>امبو.،موم؟سمومممنميتنسلا

ةيعامتجلاوتيداصتقلاةيلودلانوشلاةرادا~ممجوباب
•..•••ةماولاتامدنلاووميظنتلاوةرادلاسممباملا
.•نميفنوملاتابترمنمتيمازللاتاعاطتقلا_مربابلا
تيمازللاتاعاطتقلانمتيتلاتاداريلا~متاداريلابام

•..••...•.....•••••نيف!نوملاتابترمنم
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