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ةيوقأر فراعملا~طيبثننل ديسو~نرك ننا~نع~الضف «هنال
ماللاو سالل ئدئاوف ترم دقو ةي به~نادملا
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رهس .

ممع~. .~. دع ب . .
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ةن٠طرلارساساس يجرام ةدضاعمراهاه١
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«اباصاسمرهلامظ
ناج هادبا س~ةقيرحلاا هني~ريلا انيدي يمكيا يف للط دادمتسهاله يرم عار دةنبرام
ى٠نكو اهيلا~اننطو عاديإو انمتلرارا٠مضازدش (طاخ يف لاجاملاطمل ا~هذمعذطسإو ط لوصحملا لا~بناجاو
ن١اميو .~كلذ نع~انرندطدل رطقو~طملا طيني ةيسوماق ع.يطر فيلات يف ةميكني،س ةدم ال~طتشا

لرأعنرن اكتارضان رعشلا ا رخت يفطهبطىل عت
ا

اشناهقار يسيسو يضاملا ىونين

ا دق طذيا ات

ةغالا~يف عوسءاشنا٠ لشا لا
ى

ىتلا نم روكذملا ستلا~زارا له~لامل هتيانع لع
ى

ل~ممالاب انوع دق

عاوة س؛ري نإو~املق~نم ةرركتملا~دولا للع~يوتحي ةيبرعلا

. اهركذ~ناملا بانيالهيلةورتمر ياسا نم~ةسيفن

ىلا~يف هإنجال١ ددع~نكن ثجباتقوي قر
هت

نكقشملاىط اهبزوتريصي قرجانانجملاعم نركر
لنيزو .~ذقرث ىلع~انوي رمع ةسخ~لكت~وج باب عزجنا~اذه فرحو س~.نينج ىرهعىلةهبرا

سورت (~اةمهنزه٠س لكر~ريخميه عزجن١ر٠نك» جندئسو .~ةرجالهةصااخ نيكتشملا~ىلا~نار نتنجاله
ةحاو اأ تكن٠سيارختنني مآنجالهلنق )ليانإو نايلا نم ةنميه اب

يف

وهتفأر نيهنأ مل
ا

ها
م

فورح
كعدت ةيزيلكنا اريل يركربرالر ةيدرك ين

ار

نابار توريبل ءزضاحنا ة٠ساا نع ك إرتشام١ رقم
ةجيرف ةطعالجال ىكار ا ٨~ألم . «رس

حاتتفا يفايلا نونك،،ش نايا ةنانكوةنر أايتزرةيس ان بل
د

سانا~مربلادىب نوأتري ني~ذلانارجرو ه
اذ

نرك كم «هنوبلطي دينج لكرنررر، ةنهملا كارتشالل ةرركملا ةتسلا سيفالا

انا مهكارتشا~لوصولء عزنو
دق

رسلا لا
ى

كلذ ىط داز مو
ا

كنرقرطسا «عي ىلارطسسرا نانجلا يف تانالعالهةرجا ند مث

نركام~دسو ذننلر رطس~لكىنرتبيرو ىثرةق رهشا ىلع~داز~ايو رطسلا~كء~كيم
ةرجاله~ةصلاخ اساب نوكت نانجلا~ميهب تاهجلا س ةدراولا قاررالط رتقاججو .سجملا

يباو يمرلا~مدق لعيتسيسنانهيا إو
ن

سسننينيا~لكنا نركخيلل نلعن~نا~مرليابلو اذه

دناينلا . مهدنع مب
ا

انينغي
نامالا

باحصا~لسنت فا
ي

ةجام~امو .

تقولا م هثحابم هراد عبسإلر
سرطي

يفايلا
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