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أ ا�
	� ������ذ �أ ا�
	� ������ذ �  
�� آ	و�� ��� ����  

� ال�ق ا�د�� ����� وا! �� ل��"#  
   2007، آ��'ن ال%��$

  
، ;:ّن. إّن ال6ب، � 4 أ3/+ي ��1د وال+ا0/��، .+ �-, و�+أت   ���<?� ;$ ال<=>@ A�6-; 

 �/4Bر إ3+ى ال�'ى ال���� .+ �-, ل?� و��--'ا �:�?�#	�Eي، (اGال $���;'�ا�6�Eد ال
����H;ب ا��-A ال6� I�� ،ر ��0 أورو��)�:0<��ده��L>�Mن لNا �?��أّ#� . ، وه� ;$ @

��آ�، ;?$ ال<�ل�  .أ#
�� �'ا;�'ن ��ل>�   OP ��ورج�ل د�� #<�+د $S #�Tه' أّن ال U�� ال-Tوال #V ��0 وج?�ت �4

W� ون�� ��B/'ن �/� �=>��Hك ال� �ة، ول> ?� أآ% G3رًا ;�I ل1?��Tأ3/+ي ��1د ال .  
    �?��<#:� W�[� ,�/0 V<�� ان #"# 'ن ا��'أ 3<�، ;?' أّن ال��دة ال%'ر��� ;$ إ�-Tأّ#� ال

�G أج +ة @/'��3?�= � .�� ل �، ;:ّن هGا ا�# �-+و !�ذًا و\-� إ�ان آ�Tصة و��ل ->B� � �� �ً-
Vال/��آ �# VهG# ل/�+ار �--�# .  

ون أ�=�?� .�دة لـ    ->B� �?; ،���ا��Eل�/<�+د�� ا �-�� ��ل =�>T# ر  1,2أّ#� ا�#'ر ;<-+و���#
��� #� ال/�ّ+ر ل?� أن �6>/'ا ال�Bل�# .  

��#d إ�ان ال 'وي، وإذا #� cBb وab إ�ان    � c.و � B�>وإذا #� إذا إ� ،� Bbز وfBو�
�، .+ �V/>6 0 +ه� أن �<اجa .�دة �� وا;�آ�ن �:#>�ن V3 ال/a/>1 ال+ول$ أن �-ه� L# �0+ا.

�$ . إ�ان ال/<�+دون �0 @�, ال/'اج?� #a ال�Bل���، ;:ّن ال<6'ل الئ�1�ا�>�Eا hGه V�B=>ول
وري ه' ا0E</�د ��>V أ.i�1# ��0 V ا�#�jوال .�k'ات إذ ��0 ال'�Tت ال/<6+ة ز��دة ال�

��وه � . ال/ّ<GTة ;$ ا�#� ال/ّ<6+ة ل<</�!� #a إجاءات #'از�� ل?� #<GTة #� �Oرج ��� ال/"�



 d#��� ا�#� ال/<6+ة �E��ء ���/0 a# �ًB# V/Bذه� ل��Tات ال//>� إ�'�T�0 ال �� أ#%�Bj�
��وة. ��را�?� أآ%O VBان ال 'وي وج  :إ�

  
ة ل1?� ال<V#�B ل�  :ا���� ا������� أن G3رت ال/�Lرف #� الB'ا.A ال>-�+ �-, ل'زارة ال/�ل

 ���@ A��� �b'ن ل?� ل1?B>� $>ال Vن #� ال/��آ'�ا��Eان؛ ��<>$ رج�ل ا�0/�ل ا#a إ�
اده��� ل� �VB1 ال/<�+د�� . ل+;a ث/� ال-�jئa ال<$ ��+ون إ�<�و;$ 3�� أّن ال�B'��ت ال/�ل

Bآ� ���ا��Eا �# $-Bء ال���>�Eا $; 'ن، ;:ّن ال/��آV ا�L>.Eد�� �/>� أن ���ه� ��>V أآ-
��+ه� . ال6>'#� � �:; ،�?�'�. ��ا��'ن الL6'ل ��0 ال�	ح ال 'وي #� ص/�Eا +�� ��و;$ 3

W���=Bً� ج+ًا 3<� �<>-+وا الB �ء ;$ �-# W��  . أن ��روا 3�s �>'ن ث/� هGا ال�	ح ;$ �-
  

� L3'ل ��+م   :ا��
ا����<6, اE.+ام �0�W وذل� OE<-�ر إ#>��� ان أ#�E f;إّن ��+�� ال6'ا
�]ّن وا! �� ��'م �>V  -;$ إ�ان، ال'k��ت ال/ّ<6+ة وال�Bل� -د�-�'#��$ وE. �ع الأي ال�Bم

�ً�� ال fاع د�-�'#���'��+ة ��>V #<-�دل. #1?'د #�B'ل ل<=# � و�A1 أن �>'ن ال6'ا;f ال/ ��-
��وأ3+ ال6'ا;f ال/6</�� ال<$ .+ �>'ن �:#>�ن ال'k��ت . ��-W ال!�وي ال<$ �>�;U ال��'ك ال/�

 �0 w�T� $>ى الOال+ول ا� xB-ل �?>#+. +. wال<$ آ�� �ان ه$ ���E �?/�+�� ال/ّ<6+ة
�?�ج�  ���#1?� ال 'وي، و�6+�+ًا ��+�� الj/���ت �]ن k �?�ج� ال'k��ت ال/ّ<6+ة إ�ان إن ل�

ان ل1?� إ0<اف إدارة . إ�ان ال'k��ت ال/ّ<6+ة?@ Aل��ج+ًا �0 # c�>T# اG?ا#ً� آf>إّن إل
��-B!	وال ��� ا��'.ا@�#	�Eا �� ال1/?'ر��0  .�'ش ��

  
��0 ال'k��ت ال/ّ<6+ة أن �f�+ وج'ده� ا�# $ ;$ ال/ ��� E;?�م إ�ان �]ّن   :ا��دع وا�	��ع

��ر�?����#1?� ال 'وي O دي ال�"�� �/# z��� ل?hG ال/�]ل�، . �"دي ال� �+ء �-�ق ال<-�و��ل 
ى ;$ Oا� ���Bال ��� ال�B'د�� و#� ال6>'#�ت ال/�>��Bال �# �ًBbو�ً� #<'ا�B� ���>� � �:;

d��Tل� . ال�Bال $; ��ا��Eا.�ت ا>OEء ا'b $; �ًص'LO ،$ا��Eن #� ال<?+�+ ا'��. �?;
اBآ�ل $�Bال�/�40 A��<# ��0 ان�E ال�'ى ال/"�+ة w�L3 s�  . ق ول- �ن، 3

ي أآ% ���@ً� #a ال'k��ت ال/ّ<6+ة    <�� �B� ��0ون 0��Bال ��و.+ وا;�w ال6>'#�ت ال/�>
 �=��?� �+ر�-�ت ��0 �=<�} ال; ،w�َوال<$ #'ِر d��Tا�ول ;$ ال ��آ/� VL3 ;$ �+ر�-�ت ��

 �B+. �'و�� ال/�<-W �?� وال�#�6� ل/'اد��V ال/%�ل، �/>� ال���م . ل>� �/>� ال���م ��ل>%-� ��B;
 +b �# V/B� م���, ه#f، الGي �?+د إ�ان �:�</ار �:\	.W إذا #� �� ال�j# ��<+ر�-�ت ل6/��

��#1?� ال 'وي� .  
  

��ي�رادة وال�+رة �-+و أّن .�دة إ�ان �B<�+ون �]ّن ال'k��ت ال/ّ<6+ة �=<� ال� اE  :ا�#"! � ا��
ي و.�ئ$<�0 V/B� م���, " الT�'ط ال6/"و��0 وا! �� درا�� �6+�+ . ��0 ال�B� $>ال

ة�Oا� �� ال�46�ف . الV/B ال'.�ئ$ V�=� �#+ 0 د�-�'#��L� �# ذا:; ،+B� ل� �]ِت �و��� ال�46
Eل�، 0+ا �0 ا�B�4 دول الB# ن، ;:ّنNا �ً�<�0 V�ه/� ال'k��ت ال/ّ<6+ة أو إ�ائ->B�� ،���ا��

��ن ل�6وب�  . وا0�<�ن و#%
    ���آ���، ا�#�� ��>V آ�ٍف، ;:ّن ا�ورو��1��Tال ���Bال+ول ال �;�O:� انو;�I 0 +#� ��'م إ�

 AjHدون إ�<%�رة ال �# V/Bا .�در�� ��0 ال'�'<�� ،�ًj�وس أ��، و��0 أ#V ال���ائ�Eأو ا
�� رؤ�� الB. واEه���=���0 3�s أّن آ �"ث� W�� �?# � #� ��0 إ�ان أ#�<�0 ��jل� ل�

��jال +B� �# I�6# .  
                    ______________________________  

  
  
  



  ا��,
��ت ا��
وی* وا�ول ا��)�ورة �ی�انا��,
��ت ا��
وی* وا�ول ا��)�ورة �ی�ان
 أ�O +/3ن �ًا ل-�آ�<�ن ;$ إ�ان(���� ���=�� ���, و�=�  )وز� �Oرج

�'ز � c�\ ص�O  
  

� ال 'و�� .+ ��'h ال ��ش 3'ل دور إ�ان ال-�رز ;$ ال/ ���إّن    �jّ'ل 3'ل ال��اع ال/f ال .
 ��0 wان �]�?� آ��ًا ل�0f إ�->B# kً'-. �ً#ن ه �ك دو�<; ،�� ل���.� الGر��أّ#� ;$ ال'آ�ل� ال+ول

� �B# ��0ه+ة ال6+ #� ا�E<��ر ال 'وي B.'# �?>=L� �?��#اf>ة �:ل+�، و�]ّ�?� )NPT(الB/'م #<�
 ��� ل�'آ�ل� ال+ول��<B+ة ل�V� $; V/B اEجاءات ال'.�ئ# wآ��)IAEA .(  

    $��وز إ�ان آ	A0 إ.��/$ رئ� a /ل �� ال 'و��، و��>V واzb، جfءًا #� 3/��jإّن ال�
بHل� +�"# OP ال �4م و#1$ء ��4م ��H� ���/Bل kً0?� أو'jO ل . #� دون�#Nا wءل�j� +.و

$1# �ا.$ل1?Bال a� >�ق ال'k��ت ال/ّ<6+ة أآ% ;]آ% ;$ ال/H� يGال w.'ا ال �4م ;$ الGء ه .  
� 3'ل إ�ان وال<$ k �]س #� إ�0دة �>اره�   ���أوkً، و�:�<% �ء . وه �ك �xB ال'.�ئa ال-

ي ه' <�Bال �?Bbة و�]ّن و�?� دول� #�6ص=� ->B� الf� k انا�$، ;:ّن إ��Eب ا��Tال
abا�?�  و'. ��3�s أّن �  ،�� ه' #-+أ الدع b+ ال<?+�+ات ال�Tرج���د;�0$ و�]ّن #-+أه� ال/

�� و  -ال/fدوج�� ال #�4�<�Bت ال	��  120,000ال<�>�#	�Eس ال%'رة اج +ي #� رج�ل 3
� ل�/�6;4� ��0 .+را�?� ;$ O'ض 3ب  -ا�!+اء//L# $آ/� ه �ً��Oال �4م دا �� ل6/��//L#
،��� د;�0.'=># ��+ي، b+ .'ة \�ز���� k ONوا ��+�  . جfء # ?� 3ب ���

آ'ا ;$ #"ا#ة #�وع    >�� k ا�?� �]ن�� ال� ج�'. �آ/� أّن إ�ان ��G� Vل� ر��ل
ان�E ٍد�B# ي<�وهGا ه' ال�-A الGي �ج�W �3زت إ�ان ��0 اEه</�م، ;?$ .�درة 0 . ��0

 a�د ال/��ر�Bوإ� �b'=� A-�  . ال<�1ر�� ال�Bد�� ل�/ ���ال<
    �ا��1$ ;$ ال/ ��>�Eا �3��و��0 آV �3ل، ل�+ أ�� #>�A إ�ان ال�6��$ #� �6'ل ال

� #+ر�'ن ج�+ًا ل�M<=�دة #� هGا ال<6'ل. ال/�1ورة ل?��#	�Eس ال%'رة ا3س . ;6 ABو.+ ل
 Pبال%'رة دورًا ��رزًا وه�#ً� ;$ ال�<�ل ال	;w وال��1ع لf6ب ا� ?! $; V�آ/� أّن . b+ إ�ائ

اق أو Bاق آ�ن ال?+ف # ?� �6'ل الBال $; ���ت ال�'�����0	.�ت 3س ال%'رة #xB� a ال/
� إ�انj-. $; �ًا # W ال� # ��� ص+���  . جfءًا آ-

   �ا�$ ال/0f'م ل�/ ���Eى 3'ل ال<?+�+ اOة أ# W�. و;$ هhG ا�ث �ء، �+أ الs�+6 ال/-�ل� ;
 s��� إ�ان 3� W� إ����#ً� ��0ئ+�ً� k �/>� ال- �ء �0��� $�'@ ������� ��رأى وز� �Oرج

�� ل�/ ���ب O	ل ز��ر�W ال'دا0Bت ال/ّ<6+ة . وال��k'ل�6ح ��0 الE�� V� إ�ائ/>�و�
� ل�?'اجi ال�B'د�� 3'ل صB'د . ل�/�6;4� IO ��0 #<�+د #a إ�ان��آ/� أّن الوا��ت ال6

Eال�'ة ا$�Hم ال	0Eا $; ����� �V>6 الB �و�� الئ�ا�� .  
   A1�  +�ا�$ ا��-,، �0Eدة ال<]آ�Eا i���0 إ�ان �f�fB #-�درات ��O +/6#/$، الئ

�ا�?� �]�?� ���B ال� ال<�Bون ول�i ال� ال/'اج?�ا�?� أ�jً� . والj/�ن ل1/�a ج�و�A1 ��0 ج
�'ا جfءًا #� ال�L6ر الGي �T�I لW ال'k��ت ال/ّ<6+ة�  . أن �<B?+وا �:. �ع إ�ان �]�?� ل

� ل�Lلz ال=�Sت ال/<�+دةإّن 0   ��Oال+ا ��ا��Eت ا�����. fل إ�ان .+ �"دي ال� ال<6�f ;$ ال
 I�; +0'/ا الG��0 ه ��� و�:#>��?� ال/4;�6�Bن ال'ا3+ وال;�ل/ ��� �>�#�?� ��0 #'0+ ��ل�

�وA1� k أن �z-L ال<'ج��ت #� �'و�� . #� O	ل �O, ج' أآ% � �\/ً� #� الB	.�ت ال/<-�دل
اع k � <?$إ�Lان �--ً� ل .  

                    ______________________________  
  
  
  
  



  ��1* ا��, ,* �� ا��0ق ا.وس���1* ا��, ,* �� ا��0ق ا.وس�
�  ���� ��داف ��#

  �'��� \�'ب
   2006آ��'ن ا�ول  28

  
   $�Bل� ال�Bوال V�اع ��� إ�ائL6+دًا ��ل# ،�ً�T�اع، ��رLل/� آ�ن ال��ز . لأ#� ال�'م، ;�+ �
��ص-LB>/ال ��;�� و��� ال/<��اع، �1+ . اع ج+�+ ��� ال/B<+ل�� ال-ا\/��Lا الGو;$ ه

�?� ;$ ذات الa# A��1 ال/a/>1 ال+ول$ ال/B<+ل=� V�;>	ه/� �+�0 � =�V3 G ال+ول<�� لV6 . إ�ائ
$ ���اع ال=�Lل�� ����$ -ال��j�� ال��ئ/� وال/6Bب �+0'ن أ�. الBال ��jً� آ/� أّن ال/B<+ل

�  . ل -G اEره�ب ول�<�+م �6' ال< 'ر وال6+اث
، ��c ��6لc #� ال�'ى ال4B/� ال1-�رة   ONا A��1و��0 ال . ;�+ أث-<w إ�ان .��د�?� ;$ ��

Iق ا�و� ال<�ف ا�E	#$ ��0 إ#<+اد ال��+L� $;ره�ب وEوا �b'=آ/� أّن �'ر�� . ال
� ل<V�'6 اf�fB� ��0 V/B�  h�->�E و��'� ��6لA�� # c و#	ئ��ل?� #a إ�ان ;$ #�6ول� ��ئ

� ;$ ل- �ن�و� �ًء ��0 هGا، ��'م إ�ان و�'ر�� �+f3 �0ب ا�، 3/�س، . �0 #"ا#ا�?� ال'�3
�� ���ى آ'آ	ء 0 ?� ;$ ل- �ن وا�راb$ ال=�Oأ �� ����; ��  . و# 4/�ت إره��

                    ______________________________  
  


ش� 
ش��ین ض�   ��ین ض
  �';�ك . رو�ت د

��  ص'ت ال/4;�6
   2006آ��'ن ا�ول  30

  
    ،��� ��'ر ج'ز�c ���+ن، الئ�i ال+�/�ا@$ ال1+�+ ل�1 � الB	.�ت ال�Tرج��A ال�إّن �

 Wر��jو� W�Oاق، .+ �?+د �<+اBع 3'ل ال�/>�Eت ا��ل1+ول #'ا0�+ �/<+ ل%	ث� أ����a #� ج�
�� ;$ آ��'ن ال%��$#O a��َ�$ �'ش الئ��� .  

�، آ�ن .+ أ��0 ;$ ا��-'ع ال/�b$ �]ّن ج���ت    ��� �'ش ال6����� ��'ر ���+ن، ال/ <�+ ل�وال
اق ال/+رج . آ��'ن ال%��$ 9ا�E</�ع .+ �-+أ ;$ B3'ل ال i�وه' #� �<�jرب #O a��ب الئ

 #"آ+ ;$ �\ V<��10 $��%. آ��'ن ال	ض أن � <?$ ال%ث� أ����a #� ج���ت و#� ال/=<
��آ�ى ل<'ج�O W���W ل�ّ#� ا�#Oة أ# i��W الئ; $j/� يGال w.'ال $; �ً-�  . ا�E</�ع ��

                    ______________________________ 
 

  إی�ان 6 � م��4)* إی�ان 6 � م��4)* 
 w�#'�'<�Eا  

   2006آ��'ن ا�ول  28
  

  م� مى و	> 	�ار ا.م; ا��#�ة 9:4 إی�ان؟
    i�1# ار ص �0<?� ال 'و�� ر\� .�'�� $; �?��@ �B��>/� ��ا��Eا �ار ال6>'#. a#

، إkّ أّن إصاره� ��0 ذل� ل� �>'ن �]ي �3ل #� ا�3'ال ذا آ�=� 1737ا�#� ال+ول$ ر.� 
����1# . ��, أ����B� wj;ان ;$ �3ل ر;? �ك #�1ل Eص+ار �0'��ت أ.�L و;b?� ��0 إ�

�A ال 'وLT>ان . يالي b+ #'ا.a إ�<�Bال V/Bال//>� إ�<% �ء ال �\ �# W�:; ،�أّ#� ;$ ال ?��
�ض ال<6=� ال 'وي �;ً� !+�+ًا و#>�=ً� ��0 . ال 'و�=� ،hG?آ �bو3<� #� دون إجاءات #=<

0/���ت ا�E<%/�رات ;$ #��ر�a 0+�+ة، �/� ;�?� ال>?��ء U�-� �/# ،دي�L>.Eان ا  . ��'ر إ�



 ال/جz أن ��� هGا ا�# إ�انو#�    �\ . ��0 w�L3ان .+ �-, و;>/� �-+و، ;:ّن إ�
�6��L� A'رة ص6LT>م ��ل��ة ل��-Tوال �;B/ال� ال �;�bE�� �?-��>� $>�4 ال/'اد الB# . �/آ

ور�� E;<<�ح 6#�� ال��.� ال 'و�� ��'ة jادات ال+#Eات واf���+م ال�ار أ�jً� إ�<% �ء ل�<1?
1000 ?!'� $; �� ال�'را��'م . #��Hواط، ال<$ �� إ���ؤه� #� ِ.َ-V ال�آ�ت الو��;'� �>�و�

G= >�  . ل�/6�� #� ِ.َ-V رو��� ال<$ �<<'ل� أ�jً� ال<>=V ��ل'.'د ال 'وي ال/
  

  أهاف خ�<*؟
ي ��0 #'ا.B?� ال 'و��، ;:�f� k Wال �0�?� إ3<��ب    <�إذا #� �w61 إ�ان �<A 1 ه1'م 0
ار #a ال�Bل� ال�Tرج$ال/>�:� �ات ا�L>.Eد�� لB	.��?� ال/<]ز#�;�+ �+أ ا�E<%/�ر ;$ . <]ث

 ،��b�/ة ال�Oات ا�' �� �<-�@] و�<اجa ;$ ال�ا��Eت ا����ئ/�.���0ت ال =I وال�Hز وال-<وآ
�� أص-w6 أآ% إ3<ازًا و��4��Hآ�ت ال�]ثت وآ��w إدارة هhG ال����0ت .+ . �/� أّن ال�

�=� Bوال �Sال/=�ج ���Oال+ا ������ا��ت ال�bE�� .  
� ال>-ى، ;	 �fال �:�<�4ر �1�+ه� ��0 أرض    �'��Nرات ا�/%>�Eا ,;+>� �أّ#� P#�ل ال6>'#

a.0+ات . ال'ا��ات ال/�� ال� �]ث;�bE�� I= ال �آ/� أّن الf1B ال>�#� ��ل�+رة ��0 �>
+. ،�� ال/"ذ��� ال/�ل��40آw إ�ان ��+ًا #B</+ًا ��0 ال'اردات ل<]#�� أآ% #�  ال6>'# % �#

��  . ال��A ��0 ال/ <'ج�ت ال-<ول
� ال<$    �=�� ر;a ال<��ؤkت 3'ل ال>�ا��Eز ا�Hّ'ر �3'ل ال��1ل �# $; Vإّن ال<-�@" ال�6ص

���-�>��>'ن ال��.�  و;$ ال'ا.a، .+. �<"#� �?� إ�ان #�Lدره� #� ال'.'د ل/��ر�a ال��.� ال/
�ً-�� # 	ً3 �  . ال 'و�

    �ر، ;:ّن ال/��ر�<># V<�� w43k +. �� ل���.� الGر��و��0 آV، وآ/� آ��w ال'آ�ل� ال+ول
�� �'ا��� ال-+ء �/��ر�a #6��ت ال��.� ال 'و���/Bان .+ �>'ن ال-+ء ��ل�E ���  -ال/ ��;�bE��

�?� V/Bال V?>ال<$ آ�ن .+ إ� ?!'� �� �ت ال� 6#�B-�  . �+kً #� إ�<�ج ال'.'د -;$ ال
                    ______________________________ 

 
 B  Cی�,�ا  ا���اق، إی�ان وا�ی�,�اB  C ا���اق، إی�ان وا�

'-/�  ���� دا�=�+ ل
�;�6Lد ;$ ال'?�  ال

29|12|2006  
 

    ��، �'.�Bت و.ارات، ;:ّ�?� .+ �>'ن ;ص�Bرج V�� دائ/ً� #=�0 �� ال��?� A-�� ��3 $;
اق ل<>'ن دل�� � ل/� .+ �6+ث #a إ�ان، ج+�Bال a# � ول+رس ��1ر� ،��ة ��Eه</�م ل�</

ا�$ أ3/+ي ��1د ال<?+�+ي ال/V1�1 ال� ���� ال<?'ر �Eا i�LO'صً� #a وص'ل O��ب الئ
  .وا�B=�Eل ال-�ل�

   � � ��Gد، ال�j# V<�� ��+و� ،زل'ا لW ��0 ;$ ال�Bدة، آ � �اجa رد ال=VB ال�Bل/$ b+ ه<�
ى Oة أ# �ً���# Vور �]� � ل� �<�1هH� � �k��، ول "آ+ ��=-#��� V�=�3��ب ال/-�دئ ;$ �

w��s وال//-Tاء ال+Bال �# hG?آ �6bإ!�رات وا . Vه��ى"و�]� � ل� ��'م ��ل<Oة أ# �ً���# "
w�'ي أدى ال� ال?'ل'آGال ��#��  . �h�1 هGا ال 'ع ال1? /$ #� ال/�Bداة ل�

�، آّس �=���E Wدة ال�?'د   �#��ا�$ #� ه' إ�B# kٍّد 6#<ف ل��Eا i�إ�W ص'رة . إkّ أّن الئ
 وال+;�ع 3'ل ��، آ/� أ�W واzb �/�#ً� و��>V-�� k V ال<-�ب وال6Hاوة ل�+B�0 ال �ص�د.

آ�، ��ل\� أ�W \�ل-ً� #� �<�4ه أ�W �'ا�ائ�V وأ#�:� ���B>/ال �صV الV/B ��0 أه+ا;W ال/�"و#
�  . ال<> 'ل'ج�� ال 'و�� ��-�ب #�و0

ى   Oوأ#�آ� أ ��آ�ال�'ن ;$ اEدارة ا�#-� -\�ل-ً� ;$ الf6ب ال+�/�ا@$ - وال� اNن، ;:ّن ال�
 أ3/+ي ��1د #� ال�B'��ت، و���B �<6ٍ+ أ�f� k Wال . k �-+و أ�?� �=?/'نT�� �#+ 0 �>6;



;j'ن �'اصV الi=� ��0 V/B ال/��ر، #� Wل ��0� .L'ى ال� ا�#�م، ;:ّن ال/< �زل�� �ً��� 
��و�� Pذا�ً� ص�\�B� أن . Vال��� �� ��ل'ا.a الGي ��'ل أّن ال����ن \@�3Eا �?��<#:� i�إذ ل

  . ل�< �زل #'ج'د ;$ هGا ال�Bل�
   �اق �L=<?� #��ر�B6' ال� ���ة ل1?�  إذا آ � أذآ��ء، ;:� � � <a# V#�B #��ر�� ال+�/�ا@��

ى #� ال6ب ��0 اEره�ب، و#� ث� ل/�ذا k �/>� ال'ث'ق Oأ Aان ول1'ا��E �?>ر���# ��=�آ
  . �?� ���j�� ا�#� ال�'#$

    �اق وال6ب ��0 اEره�ب ��B� ،�ً#'/0 أ�?� \Bل� ���و#� O	ل #��ر�� ال+�/�ا@
?1# ��6�� ل�%��، وk �/>� ا0E</�د �0�?�، و�]�?� \>�# �� ال+ول �f�� ل�V/B ��0 إر!�د �=

 . ;$ ال/��h ال/<	@/� #� ال6ب�\ ،�@���� #�Tد0��، ;:ّ�?�، و�-�;6<� ل' ل� �>� ال+�/�ا@
ة لB+و���� ال�B�  . .�در�� ��0 ;?� ال�-

اق، �A1 أن �>'ن هGا ال+رس ��0 رأس    Bه� ;$ ال� /�B� $>ة ال+�+Bال+روس ال ��و#� �
�  . ال��ئ/

                                ______________________________                                    
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