ةرودلا لا  77ةيعمجل لوبرتنألا ةماعلا

تناس غروبسرتب ) ايسور (،

-7

 10نيرشت لوألا  /ربوتﺁأ

2008

لامعأل ةرودلا ةسداسلا نيعبسلاو ةيعمجلل ةماعلا
ةملﺁ ةسلجلا ةيحاتتفالا
ةمظنملل ةيلودلا ةطرشلل ةيئانجلا  -لوبرتنأ

وروترأ اريريﻩ وغودرف
سيئر ةمظنملا ةباينلاب
دوجو ةعومجم ةيطرش ةدحتم ةقسانتمو يﻩل لضفأ ةليسو ةﻩجاومل ةملوع ةميرجلا .
نإ
نرقأ اذﻩ رارقإلا بيحرتلاب مكب يف ﻩذﻩ ةرودلا لا  77ةيعمجلل ةماعلا لوبرتنألل .
دوأ نأ
عم ًWا لع Wى نب  Wءا ق  Wتارد ش  Wةيطر م  Wدتس ةمي "  -منإ Wا ﻩ Wو باثمب Wة
نإ عوضوملا يذلا ريتخا اذﻩل علا  Wما  " -معنل Wل
يذلا ﻩانزجنأ ةوعدو ىلإ عالطضالا ةمﻩملاب ةبعصلا يتلا عقت ىلع انقتاع .
فارتعا لمعلاب
ةلالد ةصاخ ةبسنلاب انل عيمج ا  .اننإ ىظحن ﻩ  Wاذ علا  Wما ب  Wظحلا لا  Wريفو
يلاتلابو نإف ةرودلا ةيلاحلا يوطنت ىلع
ديرفلا ةنيدمل تناس غروبسرتب  ،لت Wك نيدملا Wة تلا Wي بتﺁ Wت ﻩيف Wا
ذإ يرجن انتالوادم يف اذﻩ راطإلا يئانثتسالا
تاحفص خيراتلا يتلاو تحاتأ مولعلل نونفلاو ءاضف عادبإلل ومنلاو يركفلا .
ىتش
ب  Wرمألا ضرعلا Wي  ،قلف Wد ت ّ Wم نإ  Wاﻩؤاش ع  Wما  1703صاع  Wةم سورل  Wاي
نإو نوﺁ ﻩذﻩ ةنيدملا انفيضتست يلا  Wمو ل  Wسي
تناس غروبسرتب يﻩ يناث ىربﺁ م  Wند حتالا  Wدا سورلا Wي مﺁ Wا ﺗُﻊ Wد م Wن
ةميدقلا نوكتل " ةذفان ىلع ملاعلا " .نإ

Wة

فاقثلاو ي Wة م Wا ﻩلﻩؤي  Wا ﻩزلل Wو ﻩئامتناب Wا يلا  Wمو لإ Wى ت  Wثار
مﻩأ م  Wند بروأ ، Wا ﻩو Wي ت  Wمض م Wن ثلا  Wتاور رامعملا ي
ةيناسنإلا .

لضفأ راطإ زيزعتل راوح رمثم نيب تائيﻩلا ةيطرشلا يف عيمج ءاحنأ ملاعلا .
الو كش يف نأ اذﻩ وﻩ
 Pتاطلس سورلا  Pةي كل  Wمير ض  Wﻩتفاي ا ﻩجللو  Wدو تلا Wي ب  Wاﻩتلذ ف Wي
كلذل دوأ نأ جوتأ Wﻩ صأب  Wقد يﺁ  Wتا لا  Wركش لإ Wى لا
دوأ نأ ييحأ خ ﺻﻮﺻ ًﺎ يلوؤسم ءاضعأو ةطرش داحتالا سورلا Pي  .ساو  Wاوحم ل Wي
ليبس قيقحت نفادﻩأ ا  .امﺁ
 Wا ذإ ن  Wكرد ﺁ Wم ﺁرّس  Wمت م Wن ﻩج  Wدو خ  Wلال ش  Wروﻩ وط لي Wة عإل  Wداد
نأ برعأ مكل ساب Wم يمج Wع فولا  Wدو ع Wن ننانتما
ةرود ةيعمجلا ةماعلا ﻩذﻩ .
 Wاذ كملا  Wنا ظن  Wرًا لإ Wى حتلا  Wتايد ماﻩلا Wة تلا Wي س  Wﻳﺘﻌﻴّﻦ نيلع Wا
الو ينعسي نأ روصتأ ناكم ا انعمجي فأ  Wلض م Wن ﻩ
اﻩتﻩجاوم يف مايألا ةثالثلا ةلبقملا .
ﻩئاشنإ ا بجوتي نيلع Wا ضالا  Wعالط نتمﻩمب Wا نراظنأو Wا م ﻩجت Wة حن Wو
عمو لافتحا انتمظنم رورمب  85ماع ًا ىلع
اميف صخي نمألا يلودلا  .نإو انفئاظو عبرألا يئرلا  Pةيس تقت  Wيض نم Wا
لبقتسملا  .نحنف لكشن ةسسؤم ةيساسأ
ةيخيراتلا ةلثمتملا يف ةيبلت تاجاح عيمج ةزﻩجألا ةيطرشلا يف ملاعلا :
نأ علطضن ةيلوؤسملاب
الوأ •  :ناكمإ لاصتالا ينﺁلا ؛نومأملاو
ناكمإ جارختسا تامولعملا ةيرسلا ةمزاللا تاقيقحتلل نم دعاوق تانايبلا ؛ةيئانجلا
ايناث • :
اثلاث •  :ناكمإ لدابت فراعملا تاسرامملاو ةديمحلا عم دادنأ يف عيمج ءاجرأ ؛ملاعلا
اريخأو • ناكمإ ةناعتسالا لوبرتنألاب دنع ةجاحلا ىلإ بيردتلا صصختلاو .
Wي ح  Wاﻩتدد مظنملا Wة تقي  Wيض ﻩنم Wا يقحت Wق حالت Pم ق  Pيو تمو  Pني .
مو Wا م Wن ش Wك ف Wي نأ لب  Wغو ﻩ  Wﻩذ ﻩألا  Wفاد تلا
نيمأت اذﻩ محالتلا ةمﻩملا ةيسيئرلا لكل نم ةنامألا ةماعلا بتاكملاو ةيميلقإلا .
لكشيو
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ف Wي ﻩ  Wاذ قلا  Wنر حلا  Wيدا علاو  Wنيرش  .لو  Wنئ نﺁ Wا نققح Wا قت  Wامد
عقاولا نأ برتنألا  Wلو جاوي Wﻩ حت  Wتايد ال فم ّ Wر ﻩنم Wا

سو  Wةعر سالا  Wةباجت نإف Wﻩ غبني Wي نل Wا يلا  Wمو يطوت Pد نتايلمع Pا
خ  Wلال لا  Wتاونس يخألا  Wةر م Wن يح Wث فكلا  Wةءا
ع Wن فنإ  Wذا قلا  Wنونا لا  Wنيذ لمعي  Wنو موي Wا عب Wد ي  Wمو ف Wي
سالا  Pةيجيتارت م Wن جأ Wل م  Wةدعاس ملا  Wنيفظو ملا  Wنيلوؤس
ناديملا .
خ ﻃّﻦ Wا لا  Wيعافد لوألا ض Wد ميرجلا Wة ضو Wد ﻩرإلا  Wبا ؛ ﻩلو  Wاذ ف  Wمﻩنإ
نإ ﻩ  Wءالؤ جرلا  Wلا نلاو  Wءاس ي  Wنولكش
نوقحتسي نأ مﻩيلون ىصقأ ردق نم مامتﻩالا .
ةيعامجلا تحاتأ انل قيقحت تاحاجن تناﺁ ةليحتسم ،اﻩالول لاثملاو ىلع كلذ :
ﻲ نأ دوﻩجلا
نمو اﻟﺠﻠ ّ
ﺐ  Wةرا ف Wي نيم  Wءا
ىلع فرعتلا ىلع ثثج ) رثﺁأ نم  (800اياحض قرغ ﻋ ّ
ةدعاسم • تاطلسلا فلا ةينيبلي
 Cebuيف رﻩش ناريزح  /وينوي ؛يضاملا
 Wىوتس علا  Wيملا بتل  Wﻳّﻦ ش  Wصخ كترم Wب لسل  Wةلس م Wن تعالا  Wتاءاد
يجوت • Wﻩ ن  Wءاد لإ Wى ﻩمجلا  Wرو لع Wى ملا
ةيسنجلا ىلع لافطأ فيقوتو صخشلا ينعملا يف لقأ نم  48؛ةعاس
ةلومحم ﺗ ّﻢ ءاليتسالا اﻩيلع ف Wي عم  Wركس ﻩرإ  Wيبا قلل  Wتاو ملا  Wةحلس
صحفلا • يئانجلا ةدعل تارتويبمﺁ
ةيروثلا ةيبمولوكلا ) كرافلا (؛
رادصإ • رثﺁأ نم  5 000ةرشن يف ةنس ؛ةدحاو
مﺁاحمل ةمظنم ممألا ةدحتملا يتلا ىلوتت رظنلا يف مئارج برحلا نم لجأ بتت Wع
ريسيت • دانسإ يناديم
يف ريﻩطتلا يقرعلا يف ناور Wد ا فو Wي حلا  Wبر ف Wي غوي  Wايفالس
فيقوتو صاخشأ ﻩبتشي يف مﻩتﺁراشم
ةقباسلا .
عنتقم  Wني ب  Wنأ معلا Wل ملا  Wكرتش ب  Wني تاكملا Pب يزﺁرملا Pة ينطولا Pة
قو Wد ت  Wىنس نل Wا ﺁ Wل لذ Wك ننأل Wا نمق Wا نب  Wانطاش
ةيذيفنتلا ةنامألاو ةماعلا طرش يرورض زارحإل جئاتن ةزاتمم  .نأل يف داحتالا ةوق .
ةنجللاو
اذ حتالا  Wدا  .ثملا  Wلا لع Wى لذ Wك صو Wل لا  186 Wلب  Wاد ع  Wاوض ف Wي
ةمثو ريثكلا نم طتلا  Wتارو تلا Wي ت  Wدﻩش لع Wى ﻩ W
ةمظنملا يتلا بجوتي ﻩيلع ا نﺁلا ةﻩجاوم يدحتلا لثمتملا يف سوت  Wعي طن  Wقا
ةمظنملا ةموظنمب  ، I-24/7كلت
لوصولا ىلإ اﻩتامدخ امب زواجتي بتاكملا ةيزﺁرملا ةينطولا .
رشن ايجولونكت ةموظنم  MIND/FINDتلا Wي تت  Wحي مل  Wيفظو لا  Wةطرش
نمو نيب تاروطتلا ىرخألا ةزرابلا
 Wتا ش  Wىت ثم Wل سألا  Wءام وأ قرأ  Wما ج  Wتازاو لا  Wرفس وأ خ  Wصئاص
روثعلا عيرسلا يف دعاوق انتانايب لع Wى مولعم

ةادأ ةيئانثتسا نإف ﻩتردق ا نل غلبت ىصقأ اﻩادم ف Wي نم Wع ميرجلا Wة
تابﺁرملا  .نئلو تناﺁ ﻩذﻩ ةموظنملا ربتعت
الإ امدنع اﻩبصنت اﻩيدل اﻩمدختستو عيمج نادلبلا ءاضعألا .
 Wةد يغ Wر م  Wةقوبس ميف Wا لعتي Wق تب  Wريفو لا  Wمعد قيقحتلل  Wتا
نمو ةﻩج ىرخأ حيتي ليلحت تامس اندلا تاناكمإ يدج
ةماقإ طباور نيب مئارج تبكترا يف نﺁامأ ةفلتخم الو دجوت اﻩنيب ةقالع ةرﻩاظ .
نع قيرط نيكمتلا نم
ذإ تحاتأ ﺗﺒﻴّﻦ ديدعلا نم ياحض ا ثراوكلا  .تلابو  Wيلا مف Wن لا  Wيرورض نأ
دقو تتبثأ ﻩذﻩ ةينقتلا اضيأ اﻩتدئاف
ةادأ ةعئاش لامعتسالا نإو تناﺁ ريغ ةرسيتم ايلاح الإ ددعل ليئض نم نادلبلا .
حبصت
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يناديملا تايلمعو قن Wل يجولونكتلا Wا منيأ Wا تقا  Wىض مألا Wر لذ Wك
اذﻩلو ضرغلا انيلع نأ لصاون ديطوت دانسإلا
تايلمع ةﺁرتشم لدابتو فراعملا تاسرامملاو ةديجلا يف لاجم نوؤشلا ةيطرشلا .
ذيفنتو
 ،رخفن قب  Wانترد لع Wى ﺁذ Wر لثمأ Wة حنت Wو ﻩ  Wاذ ا حنمل Wى  .قو Wد
نحنو ءاضعأ ةنجللا ةيذيفنتلا  ،انعمو ةنامألا ةماعلا
) ةدعاسملل ةيناديملا تامدخلاو دانسإو ىنبلا ةيتحتلا ( يذلا ذفني يلاح ًا يزعت Wز
حاتأ عورشم  - OASISايقيرفإ
ةيتحتلا بيردتلاو  ،كلذو لضفب ةحنم س  Wةيخ م Wن يناملأ Wا جت  Wزوا ت
نواعتلا يف لاجم دانسإلا يناديملا و ىنبلا
نيرشعلا نويلم وروي ىلع ىدم ةعبرأ ماوعأ .
ق  Pتاو لا  Pةطرش يقيرفإلا Pة ع Wن يرط Wق حت  Wنيس ق  Wمﻩتارد يناديملا Wة
تو  Wدعاس ﻩ  Wﻩذ بملا  Wةردا يثﺁ  Wار نءالمز Wا ف Wي
ةيامح مﻩينطاوم لب نم ةيامح يغ  Wمﻩر م Wن م  Wينطاو لب  Wناد خأ  Wىر  .ﻩو  Wاذ
ةيليلحتلاو امب مي آّﻨﻬﻢ سيل طقف نم
وﻩ ببس انميمصت ىلع معد اذﻩ عورشملا .
 Wبيرد طتو  Wريو نبلا Wى يتحتلا Wة سإلاو  Wدان يملا  Wيناد منإ Wا بلي Wي
نإو Wي ىرأ نأ نرب  Wجما  OASISذإ مجي Wع ب  Wني تلا
ش  Wةيطر مرت Wي لإ Wى حتلا  Wنيس ملا  Wمادتس يلاعفل Wة خلا  Wتامد
طورشلا ةيلوألا يتلا ضرتفي نأ ﻩيبلت Wا سا  Wةيجيتارت
يتلا اﻩمدقت اﻩتدوجو .
غ  Wاد ف Wي قتعا  Wيدا نأ ق  Wتارد ق  Wةو ش  Wةيطر م Wا لع Wى تلا  Wيدص
نمو Wذ يلوت Wت سائر Wة لا  Wةطرش يئانجلا Wة لا  Wةيليش

Wي حتلا  Wنس  .قحتتو Wق ﻩ  Wﻩذ جيتنلا Wة ع Wن يرط Wق سالا  Wرامثت ف Wي
حتل  Wتايد ميرجلا Wة منإ Wا قوتت Wف لع Wى ﻩتبغر Wا ف
يرط Wق طت  Pريو نبلا Pى يتحتلا Pة نود نأ يغي Wب ع Wن لا  Wنﻩذ نأ ﻩ  Wنيذ
تلا  Pبيرد ملاو  Pدراو بلا  Pيرش Wة يأو  Wاض ع Wن
يلا  Wمو ف Wي ب  Wلذ ﺁ Wل ملا  Wيعاس نكمملا Wة ثعلل  Wرو لع Wى مألا  Wلاو
نيرصنعلا ال نالصفني  .ثمتيو Wل حتلا  Wيد نمامأ Wا
ةمزاللا ليومتل ةنوعم ةلثامم نم لجأ قطانم ىرخأ .
تاردا يثﺁ  Wةر خأ  Wىر  .ساو  Wاوحم ل Wي نأ قأ  Wمد كل Wم ضرع Wا تقم  Wابض
لالخو مايألا ةثالثلا ةمداقلا س  Wمدقت كل Wم بم W
ضعبل اﻩنم .
يلون Wﻩ

يانع Wة صاخ Wة مﺁ Wا ﻩنأ Wا ضوت Wح جب  Wءال س  Wتام نورملا Wة
لكشت ةميرجلا ةيرتويبمكلا ارطخ يضتقي نأ
ددعتو عفانملا يتلا مستت اﻩب ةليسو لثم ةكبش . I-24/7

كت  Wنو ع Wن ضارتفالا  Wةي  .غبنيو Wي نأ قت  Wمو ﻩجألا  Wةز صختملا  Wةص
اﻩنإ لكش نم لاكشأ مارجالا ﻩتاعبت دعبأ ام
لدابتل تامولعملا ةلجاعلا سامتلاو ةدعاسملا ضارغأل عيمجت ةلدألا ةيتوبثلا .
مادختساب انتكبش
Wي يلحت Wل لدألا Wة يئانجلا Wة يرتويبمكلا Wة يغب Wة قت  Wميد ملا  Wةدعاس
قل Wد ح  Wنا قولا Wت إذًا نإل  Wءاش حو  Wةد صختم  Wةص ف
بيردتلا يف لاجم ةلماعم ةلدألا ةينورتكلإلا  .ينإو ىرأ ف Wي ﻩ  Wاذ ملا  Wعورش
نادلبلل ءاضعألا و ريسيت لاكشأ
ةزاتمم عضول ديصر فراعملا رفوتملا يف ةمدخ عيمج بتاكملا ةيزﺁرملا ةينطولا .
ةصرف
انماظن صاخلا تارشنلاب  .مكلعلو متظحال حاجنلا لا  Wيذ تققح Wﻩ تيلمع Wا VICO

ردجيو اضيأ ةلصاوم نيسحت
Wا لإ Wى م  Wةدعاس ﻩمجلا  Wرو بتل  Wﻳّﻦ بتتو Wع شأ  Wصاخ طخ  Wنير م Wن
و  IDENTتللا  Wنا جل Wأ برتنألا  Wلو ف Wي مﻩراطإ
يبكترم تاءادتعالا ةيسنجلا .
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نم نأ بلطت نم نامألا Wة ماعلا Wة ملﺁ Wا كمأ Wن جاردإ ن  Pتارش مح  Pءار وأ
نإ نيكمت بتاكملا ةيزﺁرملا ةينطولا
عقوم ةمظنملا ىلع بيولا رمأ ال دب نأ ي  Wدعاس ف Wي يقحت Wق يزم Wد م Wن
ءارفص يف ءزجلا حاتملا روﻩمجلل نم
اميف قلعتي فيقوتب صاخشأ نيراف نيرطخ روثعلاو ىلع صاخشأ نيدوقفم .
حاجنلا

اذ ﻩجلا Wد مجلا  Wيعا  .نثأو  Wءا لا  Wةرود يلاحلا Wة س  Wبلطي م  Wمكن بق  Wلو
نيلع Wا إذًا نأ ن  Wرمتس ف Wي منلا Wو صاومل  Wةل ﻩ W
وضعلا لا  187 Wف Wي نتمظنم  Wا  .ﻩو  Wﻩذ لودلا Wة جاوت Wﻩ ملا  Wلﺁاش ينمألا Wة
مامضنا ةلود ةنيدم ناكيتافلا اﻩرابتعاب
يف ةعومجم لوبرتنألا فوس بسكن افيلح يدج Wد ا ف Wي لا  Wعارص ض Wد
اﻩتاذ يتلا اﻩﻩجاون عيمج ا  .ذإو اﻩلبقتسن
مارجإلا باﻩرإلاو  .دقو رضح انﻩ اذﻩل ضرغلا دفو نم ناكيتافلا ةسائرب ...............

ءالمزلا ،ءازعألا
ﻩتردق ىلع ظافحلا ىلع ﻩعافدنا وحن مدقتلا بتعاو  Wرا كتبالا  Wرا نع  Wارص
نإ ةوق لوبرتنألا ةيسيئرلا نمكت يف
اماﻩ يف نواعتلا يطرشلا يلودلا .
نونا ثلا  __________Wينا  /ني  Wريا  2008ﺁ  Wنا ل Wي ش  Wفر ش  Wلغ نم  Wبص
يف قعأ  Wبا سا  Wةلاقت لا  Wديس ج  Wيﺁا س  Wيبيلي ف Wي ش  Wرﻩ ﺁ W
 Wيذ ي  Wلغش ﻩ  Wﻩذ فيظولا Wة  .لو Wم كي Wن حيل  Wينفلا يفوتلا Wق ف Wي
ئر  Wسي نتمظنم Wا بتعاب  Wيرا ئان Wب لا  Wسيئر قألا  Wمد لا
ئالمز Wي ف Wي نجللا Wة يذيفنتلا Wة الو س  Wامي مألا  Wني علا  Wما  .قل Pد
عالطضالا ﻩب  Wاذ لا  Wرود ل  Wالو كمعد Wم عيمج Wا عدو Wم
انلمع ايوس فدﻩب ريوطت لوبرتنألا .
ﻩ  Wﻩذ  -فو Wي طإ  Wرا يلمع Wة ييغت Wر يعيبط Wة  -نأ قن  Wمو ختناب  Pبا
اذل نيعتيس انيلع يف ةياﻩن ةرود ةيعمجلا ماعلا Wة
م  Wلبقتس برتنألا  Wلو  .نإ يزعت Wز يق  Wةدا مظنملا Wة يطوتو Wد ﻩومن  Wا
سيئرلا مداقلا  .اذﻩو رارق ساح Wم نلاب  Wةبس لإ Wى
ريبادت ةمزال عبطتس اﻩعباطب ةلحرملا ةمداقلا  .دوعيو مكيلإ تبلا يف اذﻩ رمألا .
يجيتارتسالا امنإ يﻩ
جو Wﻩ خلا  Wصوص عبرأ Wة شأ  Wصاخ ق  Wاومد ل Wي م  Wةدعاس نيمث Wة  .نإو Wي
دوأو نأ منتغأ ﻩذﻩ ةصرفلا ركشأل لع Wى
ةنجللا ةيذيفنتلا نيذلا يﻩتني مﻩضيوفت عم ةياﻩن ﻩذﻩ ةرودلا  .ﻩو Wم لا  Wةداس
رعشأ ةرسحلاب ذإ عدوأ يئالمز يف
و  Zulmar Pimentel Dos Santosم Wن يزاربلا Wل و يرف Wد ب Wن ش  Wخي م Wن
 Francisco Arandaم Wن سأ  Wايناب
نم اكيجلب  .ينإو برعأل مﻩل نع اننانتما امل اوماق ﻩب نم مع Wل ي Wش رّف
رئازجلا و Fernand Koekelberg
نادلبلا يتلا نومتني اﻩيلإ .
ديسلل ني ٍ Khooو  Stockنيذللا امﻩسأ ردقب ظع ، Wمي صوب  Wامﻩف يئر  Wيس ﺁ Wل
وأﺧﻴﺮًا دوأ نأ برعأ نع ينانتما

و ةنجللا ةيعرفلا نوؤشلل ةيلاملا  ،ف Wي ختا  Wذا قلا  Wتارار يح Wث سرادت Wا
نم ةنجللا ةيعرفلا ةيمنتلل ةيجيتارتسالا
ةقدب مﻩأ تاردابملا يتلا ترج اﻩتشقانم ءانثأ تارود ةنجللا ةيذيفنتلا .
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تاديسلا ةداسلاو يلثمم تاطلسلا نيبودنملاو فويضلاو ،نيقومرملا
Wل ﻩأ Wم متجا  Wعا عومجملل Pة لا  Pةيطرش يلودلا Pة ف Pي نموي Pا ﻩ ، Pاذ ﻩنإ Wا
نإ ﻩذﻩ ةرودلا لا  77ةيعمجلل ماعلا Wة ثمت
عمتجن اﻩيف ةلصاومل ديدحت لبس لمعلل كرتشملا  .انيلعو نأ يضمن امدق حن Wو
" ةحاسلا ةماعلا " ةديدجلا يتلا
حتلل  Wتايد تلا Wي نﻩجاوت Wا ف Wي بقح Wة فرعملا Wة ملوعلاو Wة يمنتلاو Wة
ع  Pملا ثﺁأ Pر نإ  Pةيناس ثﺁأو Pر نمأ Pا نأو تن  Wىدص
ةيرشبلا .
لمعلا ىلع ديطوت قسن تاقالعلل ةيلودلا موقي ىلع نمألا ملسلاو ةيمنتلاو .
ينإو مﺁوعدأ ىلإ ةلصاوم
تسيل يعبب  Wةد ف  Wينإ س  Wخأ متت تملﺁ Wي نراقملاب Wة اتلا يل Wة :
ارظنو ىلإ نأ باعلألا ةيبملوألا يتلا ترج يف نيصلا
يف قابس نمألا يملاعلا انيلع نأ وبصن دوﻣًﺎ ىلإ ةيلاديملا ةيبﻩذلا .
ركشأ مكل نسح مكئاغصإ .

____________
__* ﺗُﺮﺟﻢ اذﻩ صنلا نع ةيسنرفلا

