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 ��ش س�هر����رد �� ��� ����  


رد ن��  ) ر&�% �$#"� ال! �
ت ال�
ر���(ه�س . ��
��� �� ر

رد +�*ت)�
ن ,*� ���
  أ�*ى ال-�

11  0,
   2007آ
,2ن ال1
  


?A ال!
م ?< خ9
�8 =0 . ل�> و�8 ال*&�% خ9
�8 ل��7 26ل ال!*اق :���ت���نB9,ه2 إ 
�
  ال���� ال-
��E؟


?0 ال!
 :ه�سB9,ال>?2ات ل��*وج �< ال!*اقإّن إ H=*� م
� Iم ه2 أ,8 ش� . ،�L��� 2M=


ب #�2Oن ل8 ?2ا�N آQ",R

�* . رث����UO واU��Q�� ،VE اRدارة �Sّن ال��
م �� 2M= ،Aو�� ذل


دة =0 ?>> الY�Z ��>ة>ة�2Qر ال"�
#�  أ#
س �U!Z ال)<Zال .  

�^ =�8 ال[\2]
ت، 9*�� ال�0 د?و�N"Q ال   L��# _�2� 0= 8"`, �E8 و,a= ،8�

 خ9M� b


 أو M2ات�د <? H�`��� ة<Q�ّ-ت ال
c2ل��2م ال ،U]=d2 اQ, 2ر�dا �#
0 6
ل لb ت\�* هef ال"�=

بQ",R6�^ ا . �B", >� <(
، =0M أ,8 =0 �6< !�B* ,`"8 آ-
 ل2 أ,8 Lه �L�
Oال �أ�
 ال"�*


ت  إ6�-
لc2ن ت�2م الS� تc
-�6Rا N", >� زاد 
ً]
ت ال-ّ�Q>ة =0 ال!*اق، =a,8 أc2ح ال
Z,

ب �< ال!*اقQ",Rل�*ا�� وا
  . ال-ّ�Q>ة �

  

ت ال-ّ�Q>ة �> دخ�j هef الQ*ب آ0  :���ت���نc2ال j,
�< ال-�1* ل�"�*� أ,8 و=0 �6< آ

�"2BBن،  >� bن هk!� ا��ّن الa= ،�!��ر ال*QتUآ

ل!>> �< ال-�� ،
ً�#
�# .  

Rدارة ت*ا�!j ?< خ29ة أ. إ,0 أ0Eء ?�^ ذلA ا�d* �< زاو� ����`� :ه�س= 

#�� ل-#

 e2?<أن ت ALO-"L�*!أي ". �ال UB�ن، و
O= ،8�1� 
أ�
 ل�MZ خ9
ب ال*&�% ال���� ال-
��E و�

]� ،و�
 ,�2م �8 اkن ل�%. ال2MZد" إ?
دة أ�*آ�"ش0ء oخ*، "B�،  bZQدة ال

رة ?< زB?

 pل�� *�qآ�� =0 ال->ى ال�*��dدة ال>ور ال!-�0 ل��2ات ا

رة ?< زB? 
وال-"�2ى =�r، إ,-
r#2�-< =0 ال->ى ال���ت. ,2ع �< ال1\*ة ل�!*ا
O��O�0 ال= 
-U1 تcً2Q ر&�"�ً Aوذل .  

  

  :���ت���نً�

ك إه�-Lن ه

 خ*ج ت�** �Z-2?� درا#
ت ال!*اق، آ�<L? يfل>ور ال
آ�B*ًا �


�2
#�� �� إ*ان و#2ر�Bو�> أخf ال*&�% ال-"�A ال-!
آ% �
&ً  �Sّن . ل!8B ل�MZ ال>?2ة ل�>

، هU هfا خS9 آ�B*؟-M��? دة ال[\2ط

 زL��? ّنSَتْ�<، و�*
 ش*  إ*ان و#2ر




 Ed-< لA أو dي ش�I. �< و�x, �M*ي، ,!b إ,8 آfلA :ه�سLأ#���9 أن أ��% ه c  *خo
Q"< ا2�dر ��UO ��-2س <� 
ل0LO أ?��> �Sّن . �Sّن ال2�Zس =L� 0�>ى إ���-0 �� إ*ان و#2ر


ل�Sآ�>� yQBال pQ�"
ل -�6Rا اfه . 
*ان c ت*> رؤ� ال!*اق �-)�ً
، وc ت*> أن ت*ى ت>=�ًa=

ثc ،U ت*> رؤ� هef ا2�dر �
R. ه
&ً  ل �}�<-� UO�و� ،

 آ-
 أن #2ر
=� ال^ أّن #2رE

 �� 0#

ت ال-ّ�Q>ة وال!2دة ل�>خ2ل =0 26ار #�c2ت �� ال
� ? %�#S0 ت= *Bأآ �Q�q� 
Mل>
U�&إ#*ا .  

�2
#�� إ���-��   �B
]�، أخ��_ �� #�
#� ال*=R H#�*ات���Z د"B� ،0,وإ . c ،و�*ة أخ*ى

ت الc2ال jواص� 

�b هfا ا�d* إذا �`�-O< أن  >�2
#�� إ���-��، أرى أ�B-ّ�Q>ة ال��
م �>

j��= أم ��#
�2�B  . #2اء ,jQZ هef ال>
  


دى  :���ت���ن, 

ش*ة وإ,-B� 
M��
L b2 لM= ؟
ً�L-E %�&*ال 
M]=دك ر
��?a� ذا
ل-
�2
#�� =�2M`-� rم ��
م دول ?*��� أخ*ى �>?b ال!*اق�B
ل>� .  


 :ه�سM!� _��أخ 
�< ال1
�2L# j# �� jات �< #�
#�  .أ,j ت0L� N�9 ت`"�* #�
#� أ,
>���2OQال 

ول ?)ل آ��Qت j,
هfا ��1* ل�"�*�، d,8 أت^ �!O% . اRدارة �Sّن هef اdخ�*ة آ


ت -Zه N�? ش*ة
Bدارة و�Rا U-? �
ت ال-ّ�Q>ة ,
��Q =0 �>اc2ال j,

 آ�<L? >O، ل��ال-�2
�2
#�� �� إ*ان ?�^ أ11/9#�B
�O= H=*� j*ة ال>� ،Aلfل ��
Q� >O, bل 
L,س أ

ر . !#S=

 ،�`�!E و<Bا,�� ت*R��2 اOQال j,
2� =0 �6< آ� j,

ت ال-ّ�Q>ة آc2وال �]`�L� j,
الr`L آ
Aم �!> ذل
xL2ن ��\��* ال��S
س Lن ال
أ�
 اkن، =�B>و أّن اRدارة ا��d*آ�� ت*=H ال!-U . وآ

*ا,��< ,
�2Qن،Rن اd ان*�2
#0 �� إ�B
ت ال-ّ�Q>ة #2ى را=!�  ال>c2ال A�-ت c >�6 0=

ل��(� (�L�-ث ���{E . رات

ك خ�Lن ه
"�a= ،8�Q,0 أ?��> �S,8 آ 
و�"NB أه-�� ال-2E2ع و�

 �� ^�6 ،yQBال pQ�"ن تkرات ا

ك خ�Lن هS� <��?أزال أ c 0,أ c2ات، إL# %-خ UB� U]=أ

د ?�N إ*ان، �� آU اRش
رات ال�0 ت>ل ?�^ ال[!_ ال"Z, 0 ل�*&�% أ6->يB"L0 ال#
�


ً�2-? 

دهq��ا,��، وإ*R��9 ا`Lال �?
Lqال�0 ت2ا�8 ال Uآ

ت اdخ�*ة، وال-��
��,Rا.  
  

  هU ت!��> �Sّن ال>-�*ا]��< #�2اص�2ن ال!-f� ^�? Uل ال2MZد ل��9 ال-"
?>ات؟ :���ت���ن
ال-
ل ل����I اRل�)ا�
ت ا��d*آ��  إ,c 0 أت2�� �Sن �2م ال>-�*ا]�2ن �a#��>ام #��9 :ه�س

 Aن ذلd ،bMل �B"Lل

، �>�*ًا �ً�#

e ال!*اق، وإذا �
�2ا �fلa= ،A,0 أ?��> �Sّن ذل2O�# Aن، #�Zت
�Q-�2ن =�8 ال-"$ول�� ال-`�*�E ل"�
#� اRدارة، ال�0 تB>و  _�0 �2= ،�[
"Bو� ،bM!]�#


دة  إذا لb تO<: لO< د?0L أ�E_ أ�*ًا وا6>ًا. =
ش��
دة ال2LZد، إ#�*ات�a= ،��Zّن �!
ر�E ال)ز

ً]  . ل�% إ#�*ات���Z أ


]�، +�* آ
ٍف ل�\��* ال)خb، آ-
 أ,8 ل< "   "Bا ال-"�2ى ه2، و�fM� Y�Zل!>د ال 
� �=
Eإّن إ
�
ML2ر =0 ال�dا U2Qت ^�? *�BOث�* الS�ال A2ن ل8 ذلO ."  

���`2ن �� ال*&�    >fس ال
Lل� �B"Lل
%، #2اء �< ال>-�*ا]��< أو ال2M-Zر�<، =aّن ال�Q>ي و�

ة�Qل� U�
� U<B� ل�*وج
� >-O . 0Oت�

ب ��UO درا�Q",Rال^ أّن ا ،�[
"B� ،وإ,0 أ?*ض

 ���
� �#

 ل�% #�ً]و#*� و�`
��، �� إ#��>ام وص_ �Z-2?� درا#
ت ال!*اق، ه2 أ

ة�Qل� .  
U الfي آjL أت-L^ أن ت2Oن اRدارة �> إآ��`�8، إذا �
 آ
ن ?�0ّ أن أتQ>ث �2E2ح ?<    <Bال

 ^�? Y�
,S# jL0 آ,a= ،آ��*��dا �#

 إ���-�ً
 ل�"�ً�#
�2�B
 �!>ًا دMاث<Q�#ال^ إ �=
ER
�
>ة، ال�0 أدت اkن <Zال ��#

ء ?�^ ال��9 ل��� NLZ�UO أ#
#0 ال>را�
 ال"��B8 الB� 
� Vر�dا


"�* ا�d* آ-
 ال^ ر=� ال[\2ط ور=� ال�2�! bب إن ل
Q",Rت اc
ت وزادت �< ,"N إ6�-
NZ
ء ?�^ ا. �Bال �MZل �-O6 *12ن أآOدارة أن تRن ?�^ ا
� �S,8 آ�6d jLوآ ALO- 
ل��9 ل-

 e2?<أن ت"L�*!ل

 ال�*وج أآS= *1آ1* "��Lل V�� 
� ،
ً�Z، أي ه2Bط �$ش* ال2�2د ا��d*آ0 ت>ر
 p  . ال��
م �>ور ال-"
?> ال-
ل�0< الQ*ب اdه��� ?< ]*



    j,

 آ
,U-!�# j ?�^ تM>&� الZ>ال ال"�
#0 ا��d*آ0 وآM,a= ،Aذل >? �Bة ال-�*ت<&
أ�
 ال`

?> ذلA أو qل!*اق وت
ل�N"O اRدارة �!H ال2�j، و�
 آ
,j ل�\�* ال2ا�� ل�MZ اRل�)ام �

Qآ U-!?�^ ال �����2 ال!*اOQ>رة ال�إ#�!>اد و N"Q� ،8[2Bه��L[��2 وO . 8,S� <��?d jLوآ

ت ال-ّ�Q>ة = 0��N ا2�dر ور=� c2ال �Eو >� cً<� U]=أ UO�� 2ر�dر�� ا
�� >O-

  . ال�2�!
ت، و�
ل�Z��L ر=� ال[\2]
ت
                    ______________________________  

  
  "!�ش  � ���ب ��ش


نز���b أ,0,29 آ2رد�  
10  0,
  2006آ
,2ن ال1
  
� ،Vر�d8، ?�^ ا,d ،��#

ت �6
ت8 ال*&xQل >� �xQل bأه U!`ل
2Oن خ9
ب ال*&�% ال���� � <


ل الqL* ا��d*آ0 =0 ال!*اقOأش >� UOش b
&0 =0 ت�>ML86 ال
Z, N"Q� 8��? bOQال b��# . 
أ�
x=
Q-ال bM-أ,8 �< ال y�6 ،2ل� 
� ^�? bOQال >O-� ال�"
ؤل الfي 9*86 ال��**، =2M آ�_ 

�2ل8 هfا ال�9
ب c 
�2ل8 و� 
  .?�^ ال�9
ب E-< ال"�
ق �� �*ا�!� f6رة ل-
  


=�x ?�^ ال�9
ب E-< ال"�
قQ-ال :�Q�Qqال ��#

 ال"�
  .ال�*آ�) ?�^ ال�[
 bZ6 %�
M� ،
ًB
، ت�*ً,2O"� م ?Rو ا<B
دة"
��� و?>د " ال)Oال �*�B0 ال�2ة الL! 
-�


�U، ال��
ل��، وذلA �ال62>ات Oال Uه
Z�ال �
ًBل
+،  bدة وآ
ل�"
ؤcت �< ,2ع ل-
ذا هef ال)
 �*O"!ال�2ات ال ^�? 
M!�وو �-M-ال efMف ل

ءات وال�>رات ال�0 #�[`Oه0 ال 
#�>وم، و�


دة
ش*ة �-2E2ع ال)B-ال ��qذات ال 

6��
]��، وذلA �� 6�> �< ال�[Rوا ���
  .ال!
  
6
ل،  Uآ ^�? r�= دة

 ه�0 إّن ال)  ^�6 ،
M��? ب
BO,Rال�0 ?�^ ال*&�% ا 

إc إ6>ى ال�[


ل�B"L ال^ ال�2ات ا��d*آ��� ��]� bأه j"ل� 
M,أ.  

هU اZ�
دة 
دف �!)م ?�^  ال)Mوإ�*أة =0  132,000ل�!��>ات ال-�!��� �ـ إّن ال�*آ�) ال Uر�

� زا&> 26ال0 *O"!100,000ال�2ات ال  j�ك ال^ و
L2ن ه�B�# >fال ><M!�-ال->,��< وال >�

ك و�
 هQ� *�+ . 2>دLء هc$ء ه

�U ,`"8 ل�MZ إ��Oال Uه
Z�ال %O!وهfا، �*ة أخ*ى، 


ز الfي #�8,2��Q، وآ-
 #�29ل =�*ات ت!bM�{B وZ,Rا ����
إ,��
رهb و�
 الfي #��\�* =0 �
 �=
ER
� ،��[
��6Rوا ���

,��8 ال-M-� ?�^ ال-!
ل�Z وال�29ر، وو�� ذلA ?�^ ال�2ات ال!Oوإ�


ش* �
ل-2E2عB-ال ��qذات ال 

  .ال^ 6�> �< ال�[
  


cت، NZ أن 2Oن ال�*آ�) ال0���Q ل��9
ب ه2 ?�^ ت�>b إ#�*ات���Z آ
��� وخ�9Qال U0 آ= 

 ل��Q*ك �>�ً
 =0 ال!*اقM� 2ث2ق� ���-?.  

b�2م ���> c %�&*خ�9 إّن ال  f�`Lوت *
دة، إ,8 "��>م =*ص�8 اdخ�*ة ال-!�2ل� ل�29ز

ر، وال�0 #�2=* ?�^ اd�U ا�d< واR#��*ار ودر�� �
 �< ال�!>د� ل�!*اقq�,إ ��Zإ#�*ات�.  

  

 ل�bOQ ?�^ خ9M�!ا�*� Nء ال2ا�

ب ال*&�%�
&-� اdش�.  


 اdو

ك ل�� ل�bOQ ?�^ خ9
ب ال*&�% +�* وهfا !0L أّن ال�[Lه 

دة، وإ,-��!��� �-"Sل� ال)
6
�� ل��
ل0:  

#�� أو ?�^  •�# �Qل
qو� �ت�>b خL�� �9!� ل�!-U ال"�
#0، ل��Q*ك ,2Q ت"2

Y
 E-< 6>ود 6*� ال�q*ف وإت�
ذ - NZ ت`2� bMّ���2O6 _ ال-
ل0O. اd�U ال�!

M�x6 � %�&*ال�0 ?�^ ال p�]س  -ال�*ار ال

�* �Q>دة ل��!� �?2-Z� �Eوو




ه�� ال2Qا=) وال[\2]
ت ال-Q�-�� ل�!-U، �*ة . ?-��� ال��>م� <<Qت NZ 
آ-
 .ال*&
#0 *ى، E-< 6>ود 6*� ال�q*ف وإت�
ذ ال�*ارأخ

•  ��2OQوال ��#
NZ ?�^ خ�9 آefM أن تxL* ال^ �
 وراء ال��
دة ال"��. ال-*آ)
 A0 ذل= 

ص*، �-L!ت وال

 ?�^ أآB* ?>د �-O< �< ال`}Mل

ل�"2� ت!0L إش�-=

cًص* إ?�>ا
L!ت وأآ1* ال
وت�N�9 . ال)?-
ء واd=*اد =0 6*آ
ت ال�-*د وال-�����
0�Q-0 وال-���Rا >�ْ
ء �>رة ال��2OQ ال-*آ)� ?�^ الbOQ ?�^ ال-"�2َL� �9ال� .


ً  آ-
 ت�N�9 إ�*اء إ,��<� A2ن ذلOل� ���ا<qو� ��B!دة أآ1* ش
� pت ?-��� ل��
�
� .?< ال`}2

NZ أن تQ>د ال-2�_ ا��d*آ0 ل�MZ ال�!
�U �� ��*ان ال!*اق • efMخ�9 آ . <�

 أو ��
ر�� �>>ة ل�" م 
ر�
ت �>>ة ,2Q إ*ان و#2ر�� U-�ت c أو �ت�-U ال�"2


 اR#*ا&��0، إcّ أن خ�9 أ��*آ�� -ال!*�0

هU هef ال�[Zت 
MLO- c ��22ث� 
� .
 ،*q� ،

ورة أ#
#�� آ�*آ�Z� دول �� U�

ك خ�9 ل��!L2ن هONZ أن  ،
و?-�2ً


 =0 اR&� فL&
`�6 �� U�
 .اdردن، وال!*��� ال"!2د� و�� خ�9 ل��!
• ��
� ال!*ا��� �ت�>b خ�9 آ*O"!آ�� وال�2ات ال*��dام ال�2ات ا<��#R .  

NZ ت�>��

=�Q ال�-*د E> ال-�-*د<  �b خ�9 آO-ول �*O"!ت ال
ل�!-��

دة أو دور الY�Z ا��d*آ0. وال-�����
ت ال-��>دة ول�% ال��
م =�r �2ص_ ال)

ض ت>ر0Z ل�Y�Z ا��d*آ0 `�,R 2راتq�ال H!� bNZ ?�^ اd�U ت�> ،
ً*xL=


=� ?�^ �2ا?Q�# ة<Q�ّ-ت ال
c2ال j,

 إذا آ� V�E2وت Uإن ت�2ص 
� 
Mدا&-� ل <

 .ال�2ات ال!*ا��� ال^ oخ* �*��6 �< �*اU6 ت29*ه

•  ��`&

ت ال-ّ�Q>ة �-!
ل�Z ال� =
ت ال9c2م ال
�� ��`�Oل VEم �2ص_ وا
ال��

 إذا إذ NZ ال�V�E2. وال!*����  ^�? U-!ال Uت)ال ت2اص c ة<Q�ّ-ت ال
c2ال j,
آ

 c j,

ل ال`�>رال��، وإذا �
 ال62>ة ال��L[2، وإذا �
 آOأش >� UOت)ال ت���9 ال^ ش

ص* ال-M>�دة �Q*ب أه���، وإذا L!ال Uأو ?�^ آ �L"ال >آ
,j #�*آ) ?�^ ال-�-*د
 �� U�

 ا��d*آ�� �
ل�!b رؤ� وا#!� 26ل ال2Lا<��� ،U�d2م، ?�^ ا��# j,

 آ�

� .الq>ر وال�[�� الO*د
>ة ل�29* ال�2ات ال!*ا���ال��
م �2ص_ ال-�
ر�� ا��d*آ��  •<Zال.  

 �� Uآ

م ال����� ال-
��E، وال-�d0 ?�^ �>ى ا�ال!*ا Y�Zال-"�-* ل� U�`إّن ال
 �-xL� �[*ء ش

 Rص ح وإ,�M� 2ث2ق� ���Oر ال^ ه�
��=Rوا ��L[2*]� ال�ال

�� Uآ

 FPS  و=!
ل�، وال-�Mآ� ،���
? ���Q� ��Lت أ�
�,
Oال^ ت2=�* إ� ��
Qوال ،

 ش>>ة اdه-��
2Oن ال^ أ�2ال أآ1* و�>ر��< أآ1*  -�[ 

�� آSآ1* �Q� 0وه

�*O"!0 ال�2ات ال= bM?زر b� *�1O� . أن ت`2ز أو ��Zإ#�*ات� �d >O- cو
"rB]ل" ت
Z-ا الfال>ا&-�، �< دون ت�>م ر&�"0 =0 ه ��Zات�*�#R2م اM`-� �E2ال. 


دي وإ?9
ء ال��2OQ ال!*ا��� ال��
م �2ص_ ��
ر�� أ��*آ�� �>>ة ل�� •q��R29ر ا

ت ال-���Q و�2دًا  . ذا �q>ا��� ?�^ ال-"�2

��=
Eرات إcدو b?�^ ال-"�2ى ال-0�Q ل��`�H  ،ال^ �
,N ال*ص
ص ،NZ ت�>

س وإ,[-
�bM ال^ ال-�-*د< وال-�����
ت وت2=�* أ�< Lل>ى ال (=
Q2ى ال�"�

*�qدي ?�^ ال->ى ال�
q��أن . إ >O- c ك
L2ن هO"rBE " دون >� �E2ل�

cتZ-ال ef0 ه= U
دة =0 ال�-2و�> تb ذآ* ت2qرات 26ل . ت\��*ات ر&�"�� وز

�*اوح ��<  ��B�1,8  5و  ��B-ت ل
�Q�-ر آcرات دو
���34-38  bر تcر دو
���

 6�^ اkنM�
 .إّن ال�`
ص�U لfلA ت!�B* ش>>ة اdه-��. إ,`


 ل�[�� •� UQ*اح ل��إ b  .الr`L ت�>
 ��#

#�� ت!�S� bّن �2ارد ال1*وات الL`��9 ه0 أ##dا ���ت ال!*ا
آU =}� �< ال`}




ديq��R0 وا#
إّن ال��
م ��"2� وا�!�� �
 ت!�B* . وش>>ة اdه-�� �
ل�B"L ل�L`2ذ ال"�
و�< دون اRت`
ق ?�^ إ?
دة  ،�"����Q �< دون ال!21ر ?�^ U6 ل��
#b ال!
&>ات

 ��9`L2ل ال�Qةال<<Z2ل ال�Qال *
ج وت29�,Rوت2#�� ا p�

 ال"M!Eال^ و. 

ب ?�^ أخ9
ء ال-
0E وال-�
]* ال- •BO,Rا���B��" .  

 ����

,�� وال�O�Rإّن ا  
ًQ
 أن 2Oن ص*ً]ال-���Q وال>ول�� ت�N�9 �< ال*&�% أ

ح Z, وث أو ?>م 6>وث<Qت لc

ك إ6�-Lّن هS� اف*�?R0 واE
26ل أخ9
ء ال-

B��"ذا . �0 =0 ال!*اق�

 ل-ً]`"* أ 8LOل ،*[

ل-�� r�= اف*�?R0 اL! c اfوه

ء�Bآ�`� ال >� U�ب أ
Q",Rآ�`� ا *B�!ت. 


ح •ZL6�^ ال ��Q]�إ#��>ام ال-2ارد، وال ،<�dا U
�� Rل�)ام ]2Qل
� V*q�ال .  

 و��6*ًاً!-O< ل�`�U أن 2Oن #* .� ،

ل!-U ?�^ هfو?-��ً� ��-Zال�[��2م ال e ،


ح !2M� 0Lدًا ]2�� ا�O� <�d`� ت��*ب �< ZLّن الS� رك< UOل

ر دوcر  100=���

، وذلA ?�^ �>ى ً2L#3-5 ��B�-2ات الL# . *�? ^ت-�> ال <�= ،U�d2د اMZال 
أ�

U�d2ات ?�^ اL# . U-!ت8�ّ2 ل� 

ل ال-q>ا���، =�r، إذا �L
ن ال*&�% أن O�aو�
 efه ^�? V .ال�[����UO ص*

  .=0 الQ> اdد,^"  Cال��9 "اRش
رة ال^  •

ت c22ن ?�^ الO�# 0�وف ال*xال ���
L� NLZ�> =!ً  أن *2Oن ال*&�%  <�

 اR���-��< وال>ول��< �Sّن L&

، لO< ?��8 إ?9
ء إش
رة ال^ �6`M�� 0= U�6*ة ال<Q�ّ-ال

�!�2MZ� pد 

ت ال-ّ�Q>ة ل< ت���^ ?< ال!*اق �-c26> ال �E2ول� لfB-ال 
ه
 N�[ أو U�6*ة ?�^ ال*BZ� j,

?>ت8 ل���>م 6�^ ل2 آ"� �MZه�0، ولdاع ا*qل�
 
M,Sو� �
 =0 ال���Mو�2د ر&�"0 ل ^�? �=
Q�# ة<Q�ّ-ت ال
c2ّن الSو� ،Aذل 
ML�

>��-���Rا 
M&

� وت!)) �2ة �6`-6 ^�? U-!�#. 
  

  ت!*_ رد_ ل��9
ب

 ا

ك 6�> �< ال�[Lه ^�? y�6 ،<6ب وا
-O< ال2ث2ق �8 =0 خ9 UO�� 
M��9\ت >O- c 0�ل

ً]�
6
ل، ل�"j خ�
رات ول�"j خ99ً
. ال*&�% أن 2Oن + Uرات، ?�^ آ

ل�2qرات وال�!=.  

B�خRب إّن أ6> ا
�2ل8 ال*&�% ه2 �
 إذا آ
ن ه2 أو إدارت8 #��2ل2ن �Sّن ال�9 

#�� ل-#dرات ا

�q`� ���-? r98 خ!B��# %ر ل�
O=d
� ت�Q>ث ?< أ,��9 و?< ال�2��j و?< �2ارد �!��L؟ =

bM اkن 

 �q>ا��� ?-���، =�r ال�r9 ال!-��� ال-`��q ه0 �Mل.  

ر اkخ* ل�-q>ا���، =�O-< �2?> ال*&�% ���>b ت�** 26ل ال��>م =0 ال!*اق، و�Sن B�خRا 
أ�

p-!م و�
x�,a� Aلf� 2م� .O�� UO��� آB*ى 6�^ اkن، �"NB ال��
ر* ال�fM= 0ا ا�d* آ
ن 
�2,

زات ال1Z,Rر+� �< ا
= �-&

ر و?< ��M,ث ?< إ<Q�ت 
M-x!-� j,
  .آ
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