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خ لتتت ك أك هتتتأ بيتتت فش كك–فتتتجكل تتتأمك أيتتتالشركفتتتجك  أتتت كقطتتت كقطتتت كأليتتتالشركك أةتتت   ك أ   تتت  ككأعلنتتتركةتتت   

 شعيبتتت ك تتتذ ك أ هتتتأ ك تتت ك   مككه أي أ شتتتأ ككه أشختتت رك أخأ تتت ألقتتت    ك أذ يشتتت كأةتتت  يك ي  شتتت ك أيتتتالشرك

لتتركأ تتتمكيقتتت ش كك كأقتتت ك تتللرك تتتذ ك أخ لتتته.ك  أتتت كقطتت فتتتجككيتتتالشرك أقتتت    ك  أشختت رن عتتتهكبل تتأمككلتتر

 شقتتاك أ هتتأ كفتتجكل  تت كختت لأرك أ لهتت  كفتتجك أطتتأب كك.أفضتتمك تت   كلل نتت كلتتركختت لأرك أيتتالشركفتتجكقطتت 

   ضتتجكبلبنتتوك أتت     كفتتجك أخلتتشوك أن بتتجكك شل تتترك اتتيخ  لهكختتسمكأ قتتأرك أتت    ك أ اتتلجكلتترك   تتت ك

كإأوك أخلشس.ك

ةتتت   كقطتتت كأليتتتالشرك أليلولتتت كفتتتجكي  شتتتمكك تتت يم كلتتترك اتتتي  يش ش ك  أ  شتتت ك أخ لتتت ك أذ يشتتت كك شتتتايجككإطتتتس 

ك شتتت كللتتأكشتت ف كألعلتتتسيكي  بتت ك قلشتتت كف شتت  كككأتتتوك أي ن أ  شتتأك أ قلشتتت  لشتتاكعللشتتأرك أيتتتالشركبأأ ألتتمكإ

بللشتتت  ركيينأاتتت كلتتتاك أةتتت مك أع تتت لك  أتتتذلكشتتتيل ركألعلتتتسيك أيعألتتتمكك أخ لتتت ك أذ يشتتت  هتتتأ كيتتت كي هشتتت ك

بل تتتت  ك ركيتتتي كعللشتتتت ككقتتتت    كأ ك أشختتت ركب تتتتمك   تتت ك اتتتته أ ك ذأتتت كلتتتاكةتتت  يكأ كي  شتتتت كيالشنتتتأرك أ

عنتتتت  رك أب شتتتت كك أةتتتت  يكأ ك أي  شتتتت ككاتتتتشي كإ اتتتتأمك وشقتتتت كيتتتتالشرك أقتتتتأ  كأ ك أشختتتتركإأتتتتوك أعلشتتتتمكعلتتتتو

تتتأك اتتتأأ كن تتش كق تتتش  كي يتت لكعلتتتوك  بتتطك وشقتتت ك أيتتتالشركاتتتشيل لتتأكك إلأ ي  نتتجك ألاتتت م قوك أعلتتسيكأشضم

ك أخأ  كبه .

نأ تت ك أتت  شسككك أاتت ش لكل لتت كفهتت ك أاتتش كك تت  ككك أ  شتت  ك أخ لتتهك أذ يشتتهك هتتأ فتتجكاتتشأ ك  شوتتهكعتترك 

 تتتذ ك أخ لتتت ك أذ يشتتت كفتتتجك هأ ك ركنطلتتت كشاتتت نأ"ككقتتتأ سمك  أينفشتتتذلكألعللشتتتأرك أل لشتتتهكأةتتت   كقطتتت كأليتتتالشر

ألةتتت  هك لتتتأك رككلتتترك أ  ضتتت كأركك أل قتتتاك راتتتي  يش جكفتتتجك  أتتت كقطتتت ك  تتت يكلتتترك اتتتي  يش شينأك أي اتتتعش 

علتتتوكعلس نتتتأكأيقتتت ش كنفتتتسك أ تتت   كلتتترك ألني تتتأرككن  تتت كلتتتركخسأتتتهكلنه نتتتأك أتتتذلككيبتتت   أخ لتتت كك تتتذ ك

ك"ك أط  ك أي ن أ  شهبا   كخ لأركبط شق كباشط ك اهل كألنأش ك   أ

ك



بفضتتمك أتت ع ك  أيةتت شاك أتتذلكشق لتتتهكأنتتأكعلس نتتأككاتتن ع كةتتتب ينأكن تترك  وقتتت ركقتتأ سم ك أاتت ش لككك أضتتأ 

  أتتتذلكشتتتايجكللأولتتت كفتتتجك لشتتتاكأن تتتأيك  أتتت كقط كذ يشتتتهكبطتتت  كلبي تتت   أ أأشتتت كلتتتركختتتسمكإطتتتس كختتت لأرك

   تتتتنأك أتتتت    كن تتتت كياتتتتهشمك أفتتتت كيعتتتتألسرك أعلتتتتسيكأيلبشتتتت ك لشتتتتاك  يشأ تتتتأيه كلتتتتركلخيلتتتت ككلتتتتركذأتتتت ك

ك.كينطشأينأك أيالشنش 

ك
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