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 ىلع بلطلا هیفحبصی يذلا مویلا يتأی فوس هنأ لبإلا ةاعر دلخب رودی نكی مل ـ يبد
.هسفن بیلحلا نم رثكأ ”بیلحلا ةوغر“

 دفاوت مایألا هذھ دهشت ةرونملا ةنیدملا يف لبإلا ةیبرتو يعر ةقطنم نأ لیصافتلا يفو
 میعنتل ةفصوك اهمادختسال ”قونلا“ بیلح ةوغر ءارشل تارئازلا نم ةریبك دادعأ
 عابت بیلحلا ةوغر تحبصأ لب ،بسحف دحلا اذھ دنع رمألا فقوتی ملو ،ةرشبلا ریشقتو
 نهمادختساو تارئازلا ددع دیازت ةاعرلا ظحال نأ دعب كلذو ،لایر100 زواجتت راعسأب
.ةیلیمجت ضارغأل ةوغرلل

 ةنیدملا يلامشلبإلا بیلح عیب عقاوم دحأ ىلإ تهجوت يتلا ”ظاكع“ ةفیحص بسحبو
 نع نثحبی تارئاز لقت تالفاحل فثكم دجاوت عقاوملا كلت دحأ دنع ظحول ثیح ،ةرونملا
.ءارش لبإلا بیلح ةوغر

 ةوغر ءارشب ةرونملا ةنیدملاب تارئاز مایق ”ظاكع“ ةسدع تدصر قایسلا اذھ يفو
 هدئاوف كلذ يف نأب نهنم اداقتعا كلذو ،ةبقرلاو هجولا ىلع اهعضو مث نمو ،لبإلا بیلح
.ةرشبلا لیمجتل ةریبكلا

 يف مھاست لبإلا بیلح ةوغر نأ تحضوأ يتلاو ،ایسینودنإ نم ةرئاز تقتلا ”ظاكع“
يتاللا اهتابیرق نم ددعل ةیعقاو براجتب اهلوق تدكأو ،ةرشبلا تالكشم نم ریثكلا جالع
بیلح عیب عقاوم ندصقی تارئازلا ضعب نأ تفاضأو ،بیلحلا ةوغر ةبرجت نهل قبس
.بیلحلا برشل لاجرلا هیف غرفتی يذلا تقولا يف ءاسنلل ةبسنلاب ةوغرلا ءارشل لبإلا

 يذلا عقوملا اذھ يف ةیویسآلا لودلا فلتخم نم تارئازلا نم ریثكلا تدھاش اهنأ تركذو
 لایر100 لباقم ةوغرلا ةوبع ءارشب موقت اهنأ ةحضوم ،هیلإ روضحلا ىلع تداتعا
 اھراركت قحتست ةلیمج ةبرجت اهنأ تفاضأو ،ةریغص هایم ةوبع لخاد اهعضو دعب كلذو
اهمدع نم اهتحص تبثت ىتح
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