
 
 

 

 

 

 

 

 ناغيش0م ،زديبار دنارغ ةنيدم

  ةنيدملا ةدمُع بتكم

 س0لب ن?لازور

  ةنيدملا ةدمُع

 

 رابخألا يXأت .VWطولاو TUOKا نيديعصلا OPع انخMرات JK ةقلقُمو ةعقوتم 56غو ةبCصع تاقوأب اًعيمج رُمن .اننا56جو انئاقدصأ عيم() ةبيط ةيحت

X ،يدحتلا اذp ھجاون امنnCو .ىرخأب وأ ةقMرطب اkg انم دحاو لj رثأتMو ،اfgبكاوم اننكمي امم عرسأ ل`ش^ ثادحألاو
ُ

 OPع زديبار دنارغ لِّوع

 .انحاورأ ذاقن�و انتمالس OPع ظافU)او ضعبلا انضع^ معدل انرودب مايقلل تقولا ناح دقف .اًعم لمعلا وpو ،انتوق ردصم

 

 دنع ةصاخ( نا`مإلا ردق ل��ملا JK ءاقبلاو �Kامتجالا دعابتلا نأش^ تايصوتلا عابتا نم دبال ھنأ الإ ،اًبعص رمألا نأ فرعأ VWنأ نم مغرلا OPعو 

 .ةMرورض ا�gكلو ةبعص تاءارجإ ةمث ا�gإ ،ةMرورضلا 56غ تالحرلاو رفسلا ليجأتو ةيعامتجالا تاءاقللا بنجتو )ضرملاب روعشلا

 

 هذ�ف .عمت(Tا JK )19-ديفوj( انوروj سو56ف ب�س� يذلا سو56فلا راش�نا عنمو ليلقت JK ةدعاسملا �Kو :ةطيس̂ نآلا انتم�م نإف ،متعمس امك 

 مدع يدؤي دقو .©¨§رملا ةياعر OPع ةيU¦لا انتمظنأ ةردق OPع ظافU)او نامأ JK اًفعض 6¤كألا تائفلا ءاقب JK ةدعاسُملل ةMرورض تاءارجإلا

   .انب صا¯)ا يوقلا ةيU¦لا ةياعرلا ماظن راي�gا P®إ تاءارجإلا كلتب ما�¬لالا

 

ث دقلف .انتاءارجإل ةباجتسا ن5يلارديفلا ن5لوؤسملاو ةيالولاو ةلودلا عم قيس²تلا ةنيدملا JK انوفظوم لصاوي
َ

 ةعاس نم 56غتي عضولا اذp نأ تُ�

ن نحنو ،ىرخأل
ُ

 تامولعمو ةم�م تامدخ ميدقتب ةم�¬لم ةنيدملا هذp نأ وp ھب مك¹6خأ نأ VWنكمي ام .اpانمدق W¸لا تاداشرإلا عم فيكتلا لصاو

 .ةباجتسالا هذp ا�قرغتسX دق W¸لا ةدملا نع رظنلا ضغ^ ةتباث ةدايقو ةقوثوم

 

 انلامعأو اننا`ُس قتاع OPع ثدU)ا اذp هاقلأ يذلا 56بكلا يداصتقالا ءبعلا فرع¼ نحنف .مويلا نم اًءدب لبقتسُملل طيطختلا كلذ لمشºو 

 رود ديدحت OPع لمع¼ نحنو ،ةثاغإلا ميدقتل ةيباجيإ ةيلوأ تاوطخ ةيالولا ةمو`حو ةيلارديفلا ةمو`U)ا تذختا دقو .دحاو عوبسأ JK ةMراجتلا

ملا ميدقت نامضل ان�نيدم
ُ

  .انعمت(T ةدعاس

 

 نحنف .اًضيأ كلذ دع^ نكلو ةمزألا لالخ طقف سCل اننا`س ةدعاسمل ا�مادختسا اننكمي فيك ةفرعمل انتاردابمو انجمارب JK اًضيأ رظنن نحن 

Tا دون
ُ

Uع ةظفاOP لا ةيداصتقالا ةوقلا¸W نبCانpع اOP املا دقعلا رادم§¨W او(Uع ظافOP رارقتساو دارفألا ةمالسpم JK م�فئاظوو م�لزانم. 

 

 



 
 نحنو انب قلعتي ام ةفرعم وأ ةيطغتلا كلت ةبكاوم بعصلا نم نو`ي دق ،�Kامتجالا لصاوتلا عقاوم ¹6عو زافلتلا JK ة56بكلا ةيطغتلا دوجو عمو 

JK و .ل��ملاJK لا ئراوطلا تالاح لثم¦Uوتت ،كلت ةي®P لا ةرازو¦Uة JK ملا مامز ت²يك ةعطاقُم
ُ

 عالطالل لي(�Àلل مكوعدأ اذل ،قيس²تلل ةرداب

-1-3 مقر OPع تقو يأ JK لاصتالا مكنكمُيف ،ةنيدملا تامدخ نأش^ تاراسفتسا ةيأ مكيدل تناj اذ�و ،انp نم ا�gورش²ي W¸لا تاثيدحتلا OPع

 .ا�gع ةباجإلل 1

 

 نع اوnرعأو .مكنا56جو مكترسأب اونتعا ،مكسفنأب اونتعا .يدحتلا ة�جاوم اننا`مإب نأ كلذك ُملعأ VWنكل ،كش الب اًبعص رمألا نأ ملعأ 

 OPع تدعتسا ةنيدم ةمث نأ دقتعأ الف ،تقولا اذJK p ة�جاوملا طخ JK ن5لماعلا نم م56pغو تامد¯)او ةU¦لا عاطق JK ن5لماعلل مكنانتما

 .تايدحتلا هذp ة�جاومل انم لضفأ وحن

 

 ،ريدقتلاو ما6¬حالا رفاو لوبقب اولضفتو 

 

 

 

 

 //عيقوت دجوي//

 سCلب ن5لازور


