
مدختسملاةبرجتلومستةسايس

ةقيثولاتامولعم

ةسايسلاصخلم

،ةيقوثوملاتابلطتميطغتامكيئاهنلامدختسملاةبرجتوكلهتسملاريثأتو،مدختسملاةهجاوميمصتو،لوصولاةيناكمإيفمكحتتيتلادعاوقلايطغتو،مدختسملاةبرجتلومستةسايسيههذه

ةيكذلاومستتامدخىلعمدختسملاهئشنييذلاىوتحملاةرادإدعاوقورفاوتلاو

رشنلاوعبطلاقوقحراعشإ

نملكشيأباهنمءزجيأوأةقيثولاهذهمادختساوأخسنةداعإزوجيالةظوفحمقوقحلاعيمجرطقةموكح،تالاصتالاوتالصاوملاةرازولبقنمةظوفحمرشنلاوعبطلاقوقح

ةرازولانمحيرصيباتكنذإنودبلاكشألا

ةغللاتابلطتم

فيرعتلانأةملكلاهذهينعتبجييلاتلاوحنلاىلعةقيثولاهذهيفيرايتخاو،دق،هبىصومريغ،هبىصوم،يغبنيال،يغبني،بجيال،بجيةيسيئرلاتاملكلارسفت

فورظيفةهيجوبابسأدجوتدقهنأينعت،هبيصومةفصلاوأةملكلاهذهيغبنيةسايسلليرورضرظحوهفيرعتلانأةرابعلاهذهينعتبجيالةسايسلليرورضبلطموه

فورظيفةهيجوبابسأدجوتدقهنأهبيصومريغةرابعوأةرابعلاهذهينعتيغبنيالفلتخمقايسرايتخالبقةيانعباهتعجارموةلماكلاراثآلامهفبجينكلو،نيعمدنبلهاجتلةنيعم

،يرايتخاةفصلاوأةملكلاهذهدقفينصتلااذهعمهفصومتكولسيأذيفنتلبقةيانعبةلاحلاةساردوةلماكلاراثآلامهفبجينكلو،ًاديفمىتحوأًالوبقمنيعملاكولسلانوكيامدنعةنيعم

اًقحيرايتخادنبلانأينعت

ةيرايعملاعجارملا

ربمتبس،ةيراجتلاتامالعلاوقيوستلاو،تانالعإلانوناق،تالاصتالاميظنتةئيهةيراجتلاتامالعلاوقيوستلاو،تانالعإلانوناق

ةينورتكلإلامئارجلاةحفاكمنوناقنأشبةنسلمقرنوناقةينورتكلإلامئارجلانوناق

ةعانصلاوةراجتلاةرازو،،كلهتسملاةيامحنوناقكلهتسملاةيامحنأشبةنسلمقرنوناقكلهتسملاةيامحنوناق

ربوتكأ،يناثلاءزجلاةيموكحلالاوجلاتامدخلمعراطإةيموكحلالاوجلاتامدخلمعراطإ

ربوتكأ،لوألاءزجلاةيموكحلالاوجلاتامدخلمعراطإةيموكحلالاوجلاتامدخلمعراطإ

ربمفون،رطقيفبيولاةيلانمويمقرلاذافنلاةلوهسةسايسرطقيفبيولاةيلانمويمقرلاذافنلاةلوهسةسايس

ليربأ،رطقيفةينورتكلإلاةراجتللةيهيجوتلائدابملا،تالاصتالاوتالصاوملاةرازورطقيفةينورتكلإلاةراجتللةيهيجوتلائدابملا

ومست،،ومستنمأةسايسومستنمأةسايس
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ةيمالعإلاعجارملا

رياني،كلهتسملاةيامحةسايس،تالاصتالاميظنتةئيهكلهتسملاةيامحةسايس

،ةخسنلا،رطقيفةيموكحلاتاهجللةينورتكلإلاتامدخلاوعقاومللماعلاراطإلا،تالاصتالاوتالصاوملاةرازورطقيفةيموكحلاتاهجللةينورتكلإلاتامدخلاوعقاومللماعلاراطإلا

ليربأ

خيراتلا،ىدميفبيولاةيلانمويمقرلاذافنلاةلوهسليلدىدميفبيولاةيلانمويمقرلاذافنلاةلوهسليلد

خيراتلا،ىرخألاىدمدراومومدختسملاةبرجتعدوتسمو،زومرلاعدوتسملمدختسملاةهجاورصنعىدميفبيولاىلإذافنلاةلوهسةباوب

هيلوي،ةخسنلا،لاوجللبيولاتاسرامملضفأ،ةيملاعلابيولاةكبشداحتالاوجللبيولاتاسرامملضفأ

ةيصخشلاتانايبلاةيامحنأشبةنسلمقرنوناق،رطقيفةيصوصخلاوةيصخشلاتامولعملاةيامحنوناقةيصوصخلاوةيصخشلاتامولعملاةيامحنوناق

سطسغأ،يئاوشعلالاصتالاميظنت،تالاصتالاميظنتةئيهيئاوشعلالاصتالاميظنت

ةيملاعلابيولاةكبشداحتاةيملاعلابيولاةكبشداحتا

هينوي،ةخسنلا،بيولاىوتحمىلإذافنلاتاهيجوت،ةيملاعلابيولاةكبشداحتابيولاىوتحمىلإذافنلاتاهيجوت

تايوتحملا

مدختسملاةبرجتلومستةسايس

ةقيثولاتامولعم

ةسايسلاصخلم

رشنلاوعبطلاقوقحراعشإ

ةغللاتابلطتم

ةيرايعملاعجارملا

ةيمالعإلاعجارملا

تايوتحملا

ةماعلاومستتاسايستافيرعتلاةمئاق

ةمدقم

ومستةيكذلارطق

مدختسملاةبرجتلومستةسايس

قيبطتلاوقاطنلا

لاثتمالا

مدختسملاتالعافتومدختسملاةبرجت

مدختسملاةبرجت

يمقرلاذافنلاةلوهس

تاراعشإلاةرادإ

يبرعلالماكتلا

تاليلحتلاسيياقم

مدختسملاةهجاو

كلهتسملاةيامحوتانالعإلادعاوق

ةمدخللةيدقاعتلاطورشلا

نيكرتشملامعد

مدختسملاهئشنييذلاىوتحملادعاوق

كراشمللةيزكرملاتامدخلا

رفاوتلاوةيقوثوملاطباوض

ةيمهألامييقت

ةيمهألاباسح
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رفاوتلاوةيقوثوملادعاوق

ةماعلاومستتاسايستافيرعتلاةمئاق

رطقةلوديفنيناوقيأعمضراعتتاهنأىلعاهريسفتبجيالو،ةرورضلادنعيقايسحوضوريفوتلةماعلاومستتاسايسيفةمدختسملافيراعتلاةباتكتمت

هبقوثوملاءادألاىلعرثؤيدقامم،بلطلايفةئجافمةدايزيفببستتدقةعقوتمريغةلاحيهةيعيبطلاريغةلاحلا

ةدعاسملاايجولونكتلا

ةدايزوأتاقاعإلايوذوأةصاخلاتاجايتحالايوذدارفأللةيفيظولاتاردقلاىلعظافحللةلصتاذتامدخوتادعمو،ةزهجأو،تاجتنمو،تالاصتالاوتامولعمللايجولونكتيأمادختسايه

اهنيسحتوأتاردقلاكلت

رفاوتلاةرادإ

اهزواجتوألامعأللةيلبقتسملاوةيلاحلاةددحملاتاجايتحالاعمومستلةيكذلاتامدخلارفاوتةقباطمبةقلعتملاتامولعملا

دادترالالدعم

ءارجإيأذاختالبقنورداغيمثينورتكلإلاعقوملاىلعةدحاوةحفصنوروزينيذلانيمدختسمللةيوئملاةبسنلا

ةقفاوملا

مهبةصاخلاةيصخشلاتانايبلاةجلاعميفمكحتلاىلعنيرداقدارفألانييعيبطلاصاخشألانوكينأبجيهتانايبةجلاعملجأنمكرتشملانمةيرحبمدقمو،دكؤمقافتايهةقفاوملا

ةددحمةددحمةجلاعمةيلمعىلع،يباتكلكشبةحارصهديكأتمتييذلا،مهتقفاومىلعلديامم،ةحيرصةقفاومنومدقيةرورضلادنعوومستليئيبلاماظنلالخاد

ءارشةيلمعءارجإلوأةمدخبكارتشاللينورتكلالاعقوملااورازنيذلاصاخشأللةيوئملاةبسنلاليوحتلاتالدعم

ةيناربيسلاةنورملا

ةيبلسلاةيناربيسلاثادحألانممغرلاىلعتانايبلالوصأةيامحو،رارمتسابةفدهتسملاةجيتنلاميدقتىلعةردقلاىلإريشت

ينورتكلإلالاصتالا

ويديفلاوأيتوصلاديربلا،ةيصنلالئاسرلاوأ،ينورتكلإلاديربلالثمتالاصتالئاسوبهؤارجإمتيومستةمدخمدقملبقنمأدبيلاصتايأ

تالاصتالاوتامولعملاايجولونكتىلإلوصولاةيناكمإ

ةقلعتملاتامدخلاوأتاجتنملامادختساولوصولاضارغألةقاعإنودبصخشاهمدختسينأنكمييتلاةيلاعفلاسفنبةقاعإوذصخشلبقنمةمدخلاوأجتنملامادختساةيناكمإىدملسايقوه

تالاصتالاوتامولعملاايجولونكتب

ءايشألاتنرتنإ

ةصنموأوعاطقلاتاصنمىلإةكبشلاربعتانايبلالقنىلعةردقلابديرفلكشبهفيرعتمتيو،ةيمقرلاوةيكيناكيملاتالآلاو،ةطبارتملاةبسوحلاةزهجأنمماظنوهءايشألاتنرتنإ

ةيزكرملاومست

ءايشألاتنرتنإةياهنةطقن

ةيكذلاومستةمدخنمءزجكةمهموأةفيظويدؤييدامةبسوحزاهجيهءايشألاتنرتنإةياهنةطقن

ىدم

رطقيفنسلارابكوةقاعإلايوذصاخشألاتاجايتحايبليايجولونكتلاىلعمئاقعمتجمءانبويمقرلالومشلازيزعتىلإفدهتةيحبرريغةمظنموهةدعاسملاايجولونكتلازكرمىدم

ةيداعلاةلاحلا

داتعملاكلمعلاويرانيسيفماظنلاءادأوه

جورملاطاقنيفاص

ةيراجتلاةمالعللمهئالووةيكذلاومستتامدخنعماعلكشبكرتشملااضرىدمسايقلليكوكهمادختسامتينيرخآللةمدخبةيصوتللنيكرتشملادادعتساسيقيرشؤموه

ةرايزلكتاحفص

ةدحاوةرايزيفينورتكلالاعقوملاىلعنومدختسملااهحفصتييتلاتاحفصلاددعطسوتم
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ةيصخشلاتانايبلا

صخشلاىرخألاتانايبلانمةعومجملالخنموأاهسفنةيصخشلاتانايبلالالخنمامإلوقعملكشباهديدحتنكميوأةقيقدةروصباهديدحتنكمييتلادرفلايعيبطلاصخشلاتانايب

ىلإوأتنرتنإلاربعفرعموأعقوملاتانايبوأ،فيرعتلامقروأ،مسالالثمفرعمىلإعوجرلادنعةصاخ،رشابمريغوأرشابملكشب،هديدحتنكمييذلاصخشلاوهديدحتلللباقلايعيبطلا

يعيبطلاصخشلاكلذلةيعامتجالاوأةيفاقثلاوأ،ةيداصتقالاوأ،ةيلقعلاوأ،ةينيجلا،ةيجولويسفلاوأ،ةيئايزيفلاةيوهللقيقدلكشبددحمرثكأوأدحاولماع

ةجلاعملا

نعحاصفإلاوأ؛مادختسالاوأ؛ةراشتسالاوأ؛عاجرتسالاوأ؛رييغتلاوأفيكتلاوأ؛نيزختلاوأ؛ميظنتلاوأ؛ليجستلاوأ؛عيمجتلالثم،تانايبلاىلعاهؤارجإمتيتايلمعةعومجموأةيلمعيأ

ةيئاقلتلالئاسولاىلعرصتقتالوتانايبلافالتإوأوحموأ،رظحوأ،تانايبلاجمدوأقيفوتوأ؛تانايبلاةحاتإوأرشنوأ،لاسرإقيرط

ةيقوثوملا

كرتشملالبقنمعقوتموهامكحيحصلكشبةيكذلاومستتامدخميدقتبماظنلامايقةيلامتحا

نودئاعلانورئازلا

ىلوألامهترايزدعبعقوملاىلإنودوعينيذلانيمدختسمللةيوئملاةبسنلااذهسيقي

ةمدخلارفوت

ةبسنكةداعرفوتلاباستحامتينامألاوءادألاو،ةمدخلاةردقو،ةنايصلاةيلباقو،ةيقوثوملالالخنمرفوتلاىدمديدحتمتيموزللادنعاهيلعقفتملااهتفيظوءادأىلعةيكذلاومستتامدخةردق

فقوتلاتقووهيلعقفتملاةمدخلاميدقتتقوىلعباسحلااذهدمتعيامًابلاغةيوئم

يئاوشعلالاصتالا

هيفبوغرمريغينورتكلإلاصتا

كرتشملا

نيكلهتسمةرابعبمهيلإراشيدقنايحألاضعبيفومستليئيبلاماظنلالبقنممهقيثوتمتيثيحكارتشالاةيلمعلالخنمةيكذلاومستتامدخنومدختسيدارفأوأتامظنم

ومستلةيراجتلاةمالعلا

نمنوكتتيتلا،نيكرتشملابراجتليلكلاعومجملايهومستلةيراجتلاةمالعلادعتومستلةيراجتلاةمالعلاصئاصخيفددحموهامكةيكذلاومستتامدخيفنامدختسملابولسألاوطمنلا

يلعافتلاميمصتلالالخنماهنمريثكلالكشتييتلاو،ةيكولسلاوةيتوصلاو،ةيئرملاةيراجتلاةمالعلاتانوكم

ومستليئيبلاماظنلا

ومستليميهافملاططخملايفىلإعوجرلاومستعمةقفاوتمةيراجتةمالعلمحتوأةيزكرملاومستةصنمهذهبةلصتمامإةيكذلاومستتامدخيأوةيكذلارطقومستةصنمهذه

ومستلةيكذلاةمأللةيميظنتلاةئيهلا

اهقيبطتوةسايسلاهذهعملاثتمالاوةبقارمو،ثيدحتو،ةرادإو،جيورتو،ةغايصنعةلوؤسميهوومستليئيبلاماظنلامظنتورطقةلوديفةدجاوتمةهجيه

ةيكذلاومستتامدخ

،يعامجلكشبومستليئيبلاماظنلايفلمعتيتلاوةوجرملاةجيتنلانيكمتوأةددحمةلكشملحل،ةددعتمتايجولونكتوأةدحاوايجولونكتنمديفتست،ةينطوتامدخيهةيكذلاومستتامدخ

رطقةلودبةلصلاتاذتامدخلاقيسنتوليصفتىلعزكرت

ومستتامدخمدقم

لثتمملاونمآلاهليغشتنعةلماكلاةيلوؤسملالمحتييذلاو،ومستماظنمدقموكلاموه

ومستماظن

ومستليميهافملاططخملانمةيلاتلارصانعلانميأىلإريشيوةمدخلامدقمىلإكولممماظنوه

ةيكذلاومستتامدخنميأ

وتاصنملانيبتاكبشيأ

عاطقلاتانايبتاليلحتتاصنم

ةيزكرملاتانايبلاتاليلحتتاصنم

ةزهجألاوتاصنملانيبتاكبشيأ

ةيكذةزهجأيأ

ومستمكحتزكرم

ومستليئيبلاماظنلانمأةرادإ

ومستليئيبلاماظنلاتايلمعةرادإ
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عقوملايفتقولا

ةسلجلاةدمباًضبأةفورعملالاوجلافتاهلاقيبطتوأينورتكلالاعقوملاىلعكرتشملااهيضقييتلاةينمزلاةرتفلا

ةمدخلاطورش

،صيخارتلاو،موسرلافيلاكتلاو،مادختسالاطورشلثمدونبنمضتتوكرتشملاوومستتامدخمدقمنيبةينوناقلاةيقافتالاةباثمبلمعتوةيكذلاومستتامدخنأشبةيدقاعتلاطورشلاددحت

كلذىلإامو،ةيصوصخلاماكحأونمألاو،ءاهنإلاو

عبتتلاطابترافيرعتفلم

نمرثكأوأنيعقومنيبهبةصاخلاحفصتلاةطشنأليصافتكراشييذلاكرتشملازاهجوأرتويبمكىلعبيوعقومةطساوبهظفحمتيريغصتانايبفلمطابترالافيرعتتافلمنمعون

ةلصلاتاذريغتامدخلاوأعقاوملا

ماعلاميمصتلا

تامولعملاعمتجميفعيمجلاةكراشمنامضىلإفدهتيتلاميمصتلاريياعموهماعلاميمصتلا

مادختسالاةيلباقئدابم

،ءافعإلاو،ملعتلاةيناكمإو،حوضولاو،ةءافكلاو،ةهادبلاو،ثحبلاةيلباقيهو؛اهبفرتعملامادختسالاةيلباقتابلطتملاهلاثتماميقتوةهجاولاصحفتيتلالالدتسالائدابملانمةعومجم

ةميقلاوةمءالملاو،لوصولاةيناكمإو

ةيضارتفالاتانوكملا

ةيضارتفالاةرادإلاةمظنأومداخنودبفئاظولاوةيضارتفالاةكبشلافئاظوةزهجأوتايواحلاو،ةيضارتفالاةزهجألالثمتانوكميه

ةمدقم

ومستةيكذلارطق

عونتلازيزعتوةشيعملاىوتسمنيسحتلراكتبالاوايجولونكتلاريخستىلإةيكذلارطقةمادتسملاةيمنتلاقيقحتىلعرداقمدقتمعمتجمىلإرطقليوحتىلإةينطولارطقةيؤرفدهت

يداصتقالاعيونتلاعفديفةدعاسملاوةايحلاةيعوننيسحتلراكتبالاوايجولونكتلاريخستبقلعتيوهوةينطولارطقةيؤرفادهأققحيامبيداصتقالا

عمجىلعةردقلاىلعلماشلادهجلااذهتايساسأدمتعتةيولوألاتاذتاعاطقلاريعنينطاومللةيكذتامدخميدقتلتايجولونكتللةركتبملاتاقيبطتلانمةدافتسالاىلإةيكذلارطقجمانربفدهي

تامدخءانبلةفلتخمةلعافتاهجلبقنمهليلحتوكلذةجلاعممتيمثةددحملاحئاوللاودعاوقلانمةعومجمنمضلامعألاةدايروراكتبالازيفحتلاهحتفواهتكراشمو،ةمخضلاتانايبلاةرادإو

ىلعيسيئرلكشبزيكرتلاعمةيكذلارطقجمانربريوطتعفدوةلعافلاتاهجلافلتخمربعدوهجلاقيسنتلينطولاىوتسملاىلعومستةمكوحميمصتمت،وحنلااذهىلعةركتبمتاقيبطتو

ةيقفاوتلانامضوةنورملاءانبوةءافكلانامض

راكتبالاوايجولونكتلانمةدافتسالاو،ةموكحلاوأتاكرشلاوأ،صاخشألاةفدهتسملاومستتايصخشهجاوتيتلاةروطتملاتايدحتلاىلعبلغتللةممصمتامدخيهةيكذلاومستتامدخ

ةمالسلاتاجايتحاةيبلتو،هيفرتلاوأةحارلاريفوتىلعزكرتنأنكميامكةيئيبلاوةيداصتقالاوةيعامتجالاوةيرشبلاةيمنتلاىلعزكرتوةيولوألاتاذتاعاطقلالمشتةيكذلاومستتامدخ

ةماعلاتامولعملانماهيلعءانبلامتييتلاتامولعملاعونحوارتينأنكمي،يلاتلابيموقلانمألاو

ةسايسلاهذهقايسيفومستليئيبلاماظنلاهاندأططخملاحضوياهعمتالعافتلاوومستليئيبلاماظنلاةسايسلايطغت
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ةسايسلاهذهقاطننمضطقفةيلاتلارصانعلاعقت

ماعلايئيبلاماظنلا

يئاهنلامدختسملليئيبلاماظنلا

تامدخلليئيبلاماظنلاوةيكذلاومستتامدخ

ةصاخلاوةماعلاتاكبشلاو،تاسسؤملاتاكبشربع،ةيسيئرلاةصنملانمةكبشلاتالاصتا

تاعاطقلاتاصنمعاطقلاتانايبتاليلحتتاصنم

ةيزكرملاومستةصنمومستتانايبتاليلحتلةيزكرملاةصنملا

ةيكلسالوأةتباثتاكبشربعامإ،ةكبشلاربعءايشألاتنرتنإ

ءايشألاتنرتنإةزهجأليئيبلاماظنلا

ومستمكحتزكرم

هالعأوةيزكرملاومستةصنمعملصتتيتلاةينطولاةصنملاتامدخلليئيبلاماظنلا

ومستنمأةرادإليئيبلاماظنلا

ومستتايلمعليئيبلاماظنلا

مدختسملاةبرجتلومستةسايس

بناوج،كلذيفامب،هجمدوجتنملاىلعلوصحللةلماكلاةيلمعلاميمصتاذهنمضتيةيكذلاومستتامدخنمكرتشملاىلإةلصتاذوةنمآو،ىنعمتاذتاسراممومستمدقتنأًادجمهملانم

ةيكذلاومستتامدخةفيظوومادختسالاةيناكمإو،لوصولاةلوهسو،ةيراجتلاةمالعلا

ومستليئيبلاماظنلاربعمهلةقستمةبرجتريفوتونيكرتشملاعاونأعيمجتاجايتحاةيبلتنامضوهةسايسلاهذهنمفدهلا

ىلإمدختسملاةزهجأوتاونقلاىلإلوصولاةلوهسلطباوضةسايسلاهذهددحتكرتشملاىلإةيعونةبرجتريفوتنامضلاهدامتعاومستتامدخمدقمىلعبجييتلادعاوقلاةسايسلاهذهددحت

ومستةسايسعضختةمدخلاةيقوثومورفوتتابلطتميطغتاهنإ،اًريخأومدختسملاهئشنييذلاىوتحملاةرادإ،كلذيفامب،كلهتسملاةيامحومدختسملاةهجاوميمصتىلإةفاضإلاب،كرتشملا

ومستلةيكذلاةمأللةيميظنتلاةئيهلاىلإمدختسملاةبرجتل

قيبطتلاوقاطنلا

تاقاعإلايوذصاخشألادضزيمتيأنمولختةيكذلاومستتامدخنأنامضلةسايسلاهذهقيبطتومستتامدخيمدقمعيمجىلعبجي

مهتامدخىلعقبطنتطباوضلانميأديدحتلةيمهألامييقتءارجإومستتامدخيمدقمىلعبجي،رفوتلاوةيقوثوملاطباوضىلإةبسنلاب
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لاثتمالا

ومستتامدخيمدقمعيمجىلعبجي

ةيكذلاةمأللةيميظنتلاةئيهلاتاهيجوتلًاقفومظتنملكشبوومستليئيبلاماظنلايفلمعلالبق،كرتشملاىلإةيكذلاومستتامدخميدقتوأومستماظنليغشتدنعةسايسلاهذهبلاثتمالا

ومستل

ومستليئيبلاماظنلايفلمعلالبق،ثلاثفرطلبقنمهليغشتوأهتنايصمتييذلاءاوسومستماظنبناوجعيمجىلعةسايسلاهذهقيبطتنمدكأتلا

ومستتامدختابلطتميطغتسيتلاو،عاطقلامظنموأومستلةيكذلاةمأللةيميظنتلاةئيهلانمةرداصلاددحملاعاطقللةيكذلاومستتامدخةسايسعمةنرتقمةسايسلاهذهنأنمدكأتلا

ةددحملاةيكذلا

ومستلةيكذلاةمأللةيميظنتلاةئيهلاتاهيجوتبسحوأ،ةرورضلادنع،لاثتمالانمققحتلابلقتسمققدملحامسلا

مدختسملاتالعافتومدختسملاةبرجت

مدختسملاةبرجت

ةيكذلاومستتامدخعمكرتشملاتالعافتلرمتسملانيسحتلاوميمصتلرطقيفةينورتكلإلاةراجتللةيهيجوتلائدابملانممدختسملاةبرجتتاهيجوتمادختساومستتامدخمدقمـليغبني

كرتشملاىلإةنسحمةبرجتميدقتنامضلاهدامتعايغبنيمدختسملالوحروحمتتميمصتتاودأةعومجموتايجهنممدختسملاةبرجتتاهيجوترفوت

ةبرجتلضفأىلعلوصحللةيكذلاومستتامدخميمصتلجأنمةيموكحلالاوجلاتامدخلمعراطإةقيثونمهيجوتلايفةدراولاتاهيجوتلادامتعاأومستتامدخمدقمـليغبني

ةزهجأىلعديجلكشبلمعتيتلابيولاعقاومريوطتلةلماشتاهيجوتنمضتتيتلاوةيملاعلابيولاةكبشداحتااهعضويتلالاوجللبيولاتاسرامملضفأىلإعوجرلابمدختسملل

لاوجلا

اهبقوثوموفرتعمجماربلالخنم،ةلوهسبةيكذلاومستتامدخبقلعتتتاقيبطتيأمادختساوليزنتنيكرتشمللنكميفيكونيأديدحتومستتامدخمدقمىلعيغبني

ةيفاضإجماربوأتانوكمليزنتىلإةجاحلانودزاهجلاهمعديقيسنتبىوتحملاميدقتمتينأوهيلعلمعتيذلازاهجلابةموعدمةيكذلاومستتامدخنوكتنأبجي

نيكرتشملاةزهجألبقنمماعلكشبةموعدمريغايجولونكتىلعةيكذلاومستتامدخدمتعتنأيغبنيال

تيبثتلاوليزنتللةريصقةنمزأنامضللوقعممجحهلجماربلاقيبطتنأنامضومستتامدخمدقمىلعيغبني

يمقرلاذافنلاةلوهس

ومستتامدخمدقمىلعبجي

بيولاىوتحمىلإذافنلاتاهيجوتيفةددحملاةيلودلاتاسرامملالضفأعمبسانتتةيكذلاومستتامدخنأنمدكأتلاورطقيفبيولاةيلانمويمقرلاذافنلاةلوهسةسايسمادختسا

عونلااذهىلعةيكذلاومستتامدخاهيفدمتعتيتلاتالاحلايفوةجاحلابسحاهراجئتسااهءارشلذافنلاةلهسفتاوهلالثمقوسلايفةدعاسملاايجولونكتلارفوتنامض

ايجولونكتلا

نمنيفوفكملاتاهجاولاهذهمعدتنأبجيرصبلافاعِضوأنيفوفكملانيكرتشمللمادختسالاةلوهسةدايزلةيكذلاومستتامدخنمءزجكذافنلاةلهسمدختسمتاهجاوريفوت

ةبولطمىرخأةدعاسمايجولونكتيأوأةلومحملاتوصلاتاربكموألاوجلافتاهلاربعثدحتلالالخ

ذافنلاةلوهسلىرخأتامدخوتازيمومدختسملاتاهجاوو،ةيكذلاومستتامدخبةلصلاتاذةزهجألاوذافنلاةلهسفتاوهلاو،ةدعاسملاايجولونكتلارفوتبقلعتتتامولعمريفوت

راسفتسالادنعوءالمعلاةمدخزكارميف،مهبةصاخلابيولاعقاومىلع

ةدايزليلودلاوينطولانييوتسملاىلعمهريغوةيموكحلاتامظنملاو،نيعنصملاو،تامدخلايمدقمو،تاقاعإلايوذصاخشألاعمنواعتللىدمعمومستتامدخمدقمقسنينأيغبني

رطقلوديفةحاتملاايجولونكتلاىلإلوصولاميمعتكلذكو،ةدعاسملاايجولونكتلاتامدخوةزهجأمادختساورفاوت

تاراعشإلاةرادإ

نودةيكذلاةمدخلاببسبكرتشملاةحصىلعلمتحمريثأتيأوأةيكذلاومستتامدخنمأوةمالسىلعتاريثأتلابةقلعتملاتاراعشإلالاسرإنمومستتامدخمدقمدكأتينأبجي

ةجرحتاراعشإاهنإىلعاهفينصتمتيو،ريخأت

ىلعيوتحتنأبجيال،نكلو،ةينورتكلإتالاصتالاسرإبومستتامدخمدقمموقيدق

عداخوأيلايتحاعوضومىوتحموأنيوانع

رطقةلوديفهبلومعمرخآعيرشتيأوأةينورتكلإلامئارجلانوناقعمضراعتيوأروظحمىوتحم

يئاوشعلاصتا

ةعابطلللباقلاصيإويعجرممقرةلاسرلالمشتنأبجيةينورتكلإتالاصتالالخنمةيكذلاومستتامدخنأشبةلماعملاديكأتليروفراعشإومستتامدخمدقمرفوينأبجي

ةينورتكلإلاتالاصتالالمشتنأبجي،ةيكذلاومستتامدخلةبولطممعدلابتكمةقفاومتناكاذإةلاحيف
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يعجرممقر

لاصتالاةهجفتاهمقر

بلطلاتقووخيرات

يبرعلالماكتلا

ومستتامدخمدقمىلعبجي

لاوجلاتاقيبطتىلعكلذكوةينورتكلإلاعقاوملاربعتامدخلاميدقتلمشياذهةيزيلجنإلاوةيبرعلانيتغللابلقألاىلعةيكذلاومستتامدخميدقت

ىرخأةغلبةصاخلاطيطختلاريياعموىوتحملاثيحنمناهباشتميزيلجنإلاويبرعلانيرادصإلانأنمدكأتلا

راسيلاىلعةيزيلجنإلاةخسنلاونيميلاىلعةيبرعلاةخسنلاةاذاحمنمدكأتلا

ىرخألاتاغللاوةيبرعلاو،ةيزيلجنإلاةفلتخملاتاغللانيبليدبتلاةلوهسنمدكأتلا

تاليلحتلاسيياقم

تامدخعمكرتشملاتالعافتعبتتلجأنم،ومستليميهافملاططخملاىلإمدختسملاةبرجتتاليلحتسيياقمغالبإوعبتتومستتامدخمدقمىلعبجي

ةيكذلاومست

ةيلاتلاسيياقملاىلعلوصحلابجي

نودئاعلانورئازلا

عقوملايفتقولا

ةرايزلكتاحفص

دادترالالدعم

ليوحتلاتالدعم

عبتتلاطابترافيرعتفلم

جورملاطاقنيفاص

مدختسملاةهجاو

يفةصصخملامدختسملاتاهجاوءانبيفتاهيجوتلاوتاسرامملالضفأىلإةراشإلليناثلاءزجلاةيموكحلالاوجلاتامدخلمعراطإمادختساومستتامدخمدقمىلعيغبني

ةيكذلاومستتامدخ

ةموهفممدختسملاتاهجاوليغشتوتامولعمنوكتنأنامضلةيلاتلاتابلطتملابمازتلالاومستتامدخمدقمىلعبجي

ةيكذلاومستتامدخةهجاوميمصترصانععيمجربعرارمتسابةدمتعملاومستلةيئرملاةيوهلامادختسا

يمرهلالسلستلارفوتلديجلكشبوةمظنمو،ةقستمةقيرطبةحفصلاتاططخمميمصت

ةلصلاتاذةماهلارصانعلاوفئاظولاوتازيملاعيمجةيسيئرلاةحفصلانمضتت

ةشاشلاهاجتارييغتىلعةردقلامعد

حيحصلكشبةموسوموةقستمنوكتنأو،مادختسالاةيلباقئدابمىلإزومرلاورارزألالثتمت

ةقستموةحضاوو،ةءورقمةعابطلا

ىنعموةيلامجةميقريفوتلناولألامادختسا

ةهجاولانيسحتوىنعملالقنلاًجهنةكرحتملاموسرلامدختست

ةيكذلاومستتامدخنأشباهلنيعباتلاوأةلصلاتاذةيموكحلاتاعاطقلابقلعتتةحضاوروصوأصوصننمضتتلاوجللةيلصألاتاقيبطتلانأنمدكأتلاومستتامدخمدقمىلعبجي

ةمدخلاتامادختسالالختاشاشلاعيمجربعرارمتسابضرعتو

نيكرتشملاعيمجاهمهفيلةلهسوةيفصوو،ةيهيدبةمدخلاءامسأنأنمدكأتللتاءارجإومستتامدخمدقمذختينأيغبنيةزيمموةديرفءامسأةيكذلاومستتامدخىدلنوكينأبجي

ةيكذلاومستتامدخمسالتاراصتخاومستتامدخمدقممدختسينأيغبنيال

ةيكذلاومستتامدخنأشبةصاخلامهتاهجاوءانبلرطقيفةينورتكلإلاةراجتللةيهيجوتلائدابملانممدختسملاةهجاوتاهيجوتومستتامدخمدقممدختسينأيغبني

قيرطنعةيكذلاومستتامدخعمةطبترملالاوجلاتاقيبطتوبيولاعقاومنيسحتىلعومستتامدخمدقملمعينأبجي

ةحولقيرطنعلاخدإلاوسمللابلاخدإلالثم،ةفلتخملالاخدإلابيلاسألو،ةريبكلاوةطسوتملاو،ةريغصلاتاشاشلاماجحأللاوجلاتاقيبطتوبيولاعقاومميمصتوطيطختفييكت

سواملاوحيتافملا

ةحولقيرطنعلاخدإلاوسمللابلاخدإلالثم،ةفلتخملالاخدإلابيلاسألوةريبكلاوةطسوتملاوةريغصلاتاشاشلاماجحأللاوجلاتاقيبطتوبيولاعقاومةهجاووىوتحمميمصت

سواملاوحيتافملا
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ومستتامدخمدقممدختسمةهجاوميمصترفوينأبجي

ومستلةيراجتلاةمالعلاةيوهلقن

ةيراجتلاةمالعلاةيقادصملقنويئرملاطمنلاةلدأقاستانامض

ةحفصلاسأرىلعومستةيراجتلاةمالعلاراعشعضو

كلهتسملاةيامحوتانالعإلادعاوق

وأراعشإبدرلاقيرطنعلبقتسملايفلئاسرلاهذهلثمىقلتىلعهتقفاومبحسبةرشابمةيقيوستضارغألينورتكلإلاصتاىقلتيذلاةيكذلاومستتامدخيفكرتشملاموقيدق

لسرملانمةينورتكلإلاتالاصتالاهذهلثميقلتيفبغريدعيملهنأبديفيهلاسرإ

يهيتلا،ةقفاوملابحسلذافنلاةلهسوةحضاوةيلآومستتامدخمدقمرفوينأبجي

و؛ةلاعفولمعت

و؛ةقفاوملابحسييذلاكرتشملاىلإًاناجمةمدقملا

هلاطبإوأكارتشالاءاغلإديكأتلكرتشملاىلإديكأتةلاسرلسرت

رشابمقيوستىلعيوتحتةينورتكلإتالاصتالاسرإومستتامدخمدقمىلعبجيال

كرتشملانمةقبسمةقفاومنودب

صومةعاسلانيب

ومستتامدخمدقمىلعبجي

ريغوأرشابملكشب،كرتشملاديوزتمدعنمدكأتلاو،رطقيفةيراجتلاتامالعلاوقيوستلاو،تانالعإلانوناقيفةيميظنتلاوةينوناقلاتامازتلالابنينلعملامازتلانمدكأتلا

ةيكذلاومستتامدخوأنلعملابقلعتياميفهليلضتوأةللضموأةبذاكتامولعميأب،رشابم

ةقثزيزعتونينلعملانيبةلداعلاةسفانملاو،،كرتشملاةيامحنامضلرطقيفةيراجتلاتامالعلاوقيوستلاو،تانالعإلانوناقيفهيلعصوصنملاكلهتسملاةيامحنوناقعابتا

كلهتسملا

ةمدخللةيدقاعتلاطورشلا

ومستتامدخمدقمىلعبجي

هيلإلوصولالهسيتنرتنإلاربعينورتكلإطباراهلريفوتو،ةحضاوةيزيلجنإوةيبرعةغلبةيدقاعتلاةمدخلاطورشثدحأحوضوبركذ

تابلاطميأىلعيئاضقصاصتخاةطلساهلنوكينأبجييتلارطقةلودنيناوقلعضختهتصاخةمدخلاطورشنأنمدكأتلا

كرتشمللةحضومةيكذلاومستتامدخبقلعتتفيلاكتيأنأنمدكأتلا

ةمدخلاطورشيفةيلوؤسملاورطاخمللضرعتلاو،لداعريغوأيفسعتكولسىلإيدؤتدقدونبيأدوجومدعنمدكأتلا

ةمدخلاطورشىلعقفاودق،ةرملوألةيكذلاومستتامدخمادختسانمكرتشملامايقلبقهنأنمدكأتلا

ومستتامدخمدقمفيلاكتوأةمدخلاطورشىلعتارييغتيأذيفنتلبقكرتشملاراطخإ

رطقةلودنوناقبجومبةروظحملاعلسلاوأتامدخلاجيورتوأعيبعنمنمدكأتلا

يرطقلاكلهتسملاةيامحنوناقىلإلاثتمالاوةيكذلاومستتامدخنأشبقحللدادرتسالئاسووأتانامضيأىلعحوضوبصنلا

ددحملاتقولايفوةلداعةقيرطباهلحونيكرتشملانمةمدقملاىواكشلايفقيقحتلانامض

بجومببولطموهامك،ىرخألاتازيملاوةيقفاوتلانامضوقفاوتلاو،فئاظولاكلتمتو،ةدوجلاوةيمكلاو،فصولابيفتو،نكمأامثيحضرغللةبسانمةيكذلاومستتامدخنأنمدكأتلا

ومستتامدخمدقمنمماعنايبيأيفةمدقملاوأةمدخلاطورش

كلذقبطنيامثيح،دقعلاةرتفلاوط،ةيكذلاومستتامدخلحيحصلاليغشتللةيرورضلاةينمألاتاثيدحتلاكلذيفامب،تاثيدحتلاريفوتنمدكأتلا

دنبلاطورشيفوتستالةيكذلاومستتامدخنأوأةيكذلاومستتامدخريفوتيفومستتامدخمدقملشفةلاحيف،هدقعءاهنإيفقحلاهيدلكرتشملانأنمدكأتلا

يهةيكذلاومستتامدخبقلعتتكرتشمللتاضيوعتيأنأنمدكأتلا

رهشأةثالثاهاصقأةرتفنوضغيف،هلرربمالريخأتنودمتت

ةيكذلاومستتامدخلباقمعفدللكرتشملااهمدختسييتلاعفدلالئاسوسفنمادختسابمدقت

كرتشملاىلعةفلكتنودبمدقت

ةيصخشلاتانايبلاةيامحلةرورضلابسححاصفإلامدعوةيرسلادونبقيبطتنمدكأتلا

نيكرتشملامعد
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يليامريفوتومستتامدخمدقمىلعبجي

ينورتكلإلاديربلاويزكرملامعدلافتاهمقركلذيفامب،نيكرتشمللمعدلاتارايخ

عقوملاءاحنأعيمجيفحضاولكشبمعدلاولاصتالاتامولعم

ةيكذلاومستتامدخنميألةدعاسملاايجولونكتلابةقلعتملالئاسمللاًصيصختاظحالمميدقتليهستلةيلآ

مدختسملاهئشنييذلاىوتحملادعاوق

ومستتامدخمدقمىلعبجي،اهلىوتحمءاشنإب،نيكرتشملاموقيةيكذلاومستتامدخنميألةبسنلاب

مدختسملاهئشنييذلاىوتحملاىلعفارشإلانعلوؤسمويقابتسانوكينأ

المدختسملاهئشنييذلاىوتحملانأنمدكأتلا

ةيلايتحاتسيلوةيراسةيلحمنيناوقيأكهتني

سانلانمةعومجموأدرفدضفنعلابديدهتلاوأفنعلاىلععجشي

فينعلافرطتلاوأباهرإلاعجشيوأددهي

كلذبمايقلاىلعنيرخآلاضيرحتوأ،امصخشلةفدهتسملاةقياضملايفطرخني

ريطخلاضرملاوأ،ةقاعإلاوأ،رمعلاوأ،سنجلاوأ،ةديقعلاوأ،يموقلالصألاوأ،قرعلاساسأىلعمهتقياضموأمهديدهتوأنيرخآلاصاخشألادضفنعللجوري

سفنلاءاذيإوأراحتنالاىلععجشيوأجوري

نيغلابلاىوتحمويموسرلافنعلانمضتي

ةينوناقلاريغتامدخلاوأعلسلالهسيوأيرتشيوأ،عيبي،جوري

ةحيرصلامهتقفاومنود،اهرشنبديدهتلاوأنيرخآصاخشألةيصخشلاتانايبلارشني

مهعادخوأمهكابرإوأ،نيرخآلاليلضتىلإفدهتةقيرطبتامظنموأتاعومجموأدارفأةفصلاحتناىلإيدؤي

اًررضببستنألمتحملانميتلااهببعالتملاوأةيمالعإلاطئاسولايفعداخلكشبكراشي

ةيراجتلاتامالعلاورشنلاقوقحكلذيفامب،نيرخآللةيركفلاةيكلملاقوقحكهتنت

كراشمللةيزكرملاتامدخلا

نمدكأتلاومستتامدخمدقمىلعبجي

نيكرتشمللةقثلابةريدجوةيباجيإمدختسمةبرجتنامضلةينطولاتامدخلانمءزجكراطخإلاتامدخلهبةصاخلاومستةمظنأمادختسا

ةصاخةانقبلطتتةيصخشتانايبىلعيوتحيراعشإلانكيملامتامدخلاهذهلالخنمنيكرتشملاىلإةلسرملاتاراعشإلاهجوت

دوجوونيكرتشمللةقثلابةريدجوةيباجيإمدختسمةبرجتنامضلةينطولاتامدخلانمءزجكعفدلاتامدخمدختستهبةصاخلاومستةمظنأنمدكأتلاومستتامدخمدقمىلعيغبني

اهتيوستواهتجلاعمو،تاعوفدملاليصحتوريتاوفلادادعإلثم،ةيكذلاومستتامدخنعةجتانلاتالماعملاةطشنأمعدتيتلاعفدلاةيوستللولح

ةريدجوةيباجيإمدختسمةبرجتنامضلةينطولاتامدخلانمءزجكةينطولاةيناكملاةيفارغجلاتامدخلامدختستهبةصاخلاومستةمظنأنأنمدكأتلاومستتامدخمدقمىلعيغبني

ةيكذلاومستتامدخلبقنمكالهتساللةيعانصلارامقألاروصوملاعملاونيوانعلالمشتطئارخرفوتةينطوةيناكمةيفارغجتامولعميهتامدخلاهذهنيكرتشمللةقثلاب

رفاوتلاوةيقوثوملاطباوض

ةيمهألامييقت

ةيلاتلالماوعلامييقتبجي،ةلصلاتاذطباوضلايلاتلابوةيكذلاومستتامدخةيمهأىدمديدحتل

يمويساسأىلعةمدخلامادختسارتاوتةورذلالخنمهسايقمتيةيكذلاومستتامدخةيمهأىدممهفلضيوفتاذهةمدخلارتاوت

ةيرطقلاتالايرلانييالمبةيكذلاومستتامدخنمةعقوتملاةجتانلاةيونسلاتاداريإلاداصتقالا

ةحاتملالئادبلاددعلالخنمكلذسايقمتياهلشفةلاحيف،ةيكذلاومستتامدخعمةنراقمللةلباقوأةلثامماهنأكرتشملاىريةليدبةمدخرفوتىلإريشتةليدبلاةمدخلا

ريثأتوأينطوريثأتوأيلودريثأتهنأىلعاذهسايقمتيةيكذلاومستتامدخعمةيقوثوملاتالكشمببسبومستليئيبلاماظنلاةعمساهبرثأتتنأنكمييتلاةجردلاةعمسلا

ةمدخلايفنيكرتشملاىلعطقفيلحملاريثأتلاىلإريشييذلاو،صاخ

ضفخنمطسوتميلاعنزولاريثأتلالماع

ةمدخلا
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ضفخنمطسوتميلاعنزولاريثأتلالماع

داصتقالا

لئادبلا

ةعمسلا

ةيمهألاباسح

يليامقيبطتوةيكذلاومستتامدخفينصتديدحتمتي،ةيمهألاتانايبقرومادختساب

بةيساسألاطباوضلاعيمجقيبطتبجي،ةيمهأةميقاهلةيكذلاومستتامدخيألةبسنلاب

هةنسحملاطباوضلاوبةيساسألاطباوضلاعيمجقيبطتبجي،وأةيمهأةميقاهلةيكذلاومستتامدخيألةبسنلاب

هالعأمدختسملاتالعافتومدختسملاةبرجتيفةجردملاتابلطتملاعيمجىلإةفاضإلابرفاوتلاوةيقوثوملادعوقيفةدراولاةنسحملاطباوضلاوةيساسألاطباوضلاقيبطتمتي،كشلابنجتل

رفاوتلاوةيقوثوملادعاوق

ينطولاداصتقالاىلعريثأتاهلوةيمهأتاذةمدخلانوكتامدنعةصاخ،ومستلةيراجتلاةمالعلاةعمسونيكرتشملاةبرجتىلعريبكريثأتاهلةيكذلاومستتامدخـلةمدخلارفاوتوةيقوثوملا

ومستةمظنأليغشتوذيفنتو،ميمصتلةيلاتلاتاسرامملالضفأدامتعاومستتامدخمدقمىلعبجي،ةيكذلاومستتامدخـلةمدخلارفاوتوةيقوثوملانامضلجأنمةيلودلاةعمسلاوأو

ةيكذلاومستتامدخةيمهأةجردعمىشامتيامبةمدخلاىوتسمتايقافتاوةمدخلاةمدخلارفاوتوةيقوثوملانأشبةيسيئرلاءادألاتارشؤمديدحت

ةددحملاةمدخلارفاوتوةيقوثوملانأشبةمدخلاىوتسمتايقافتاوةيسيئرلاءادألاتارشؤمبمزتلتاهنأنمدكأتلاو،ومستماظناهنمنوكتييتلاةمزاللاةمظنألاديدحت

ةيداعلافورظلالظيفهبقوثومءادألةقسنمةقيرطبومستماظناهنمنوكتييتلاةمظنألاليغشتوذيفنتو،ميمصت

مهبةصاخلاةمدخلارفاوتوةيقوثوملاىلعريثأتلاليلقتلومستماظنىلعتارييغتوتايقرتيأةرادإوةبقارم

ومستماظنةمدخرفاوتوةيقوثومةبقارملقفارمةنايصوريفوت

ةمدخلارفاوتوةيقوثوملاىلعومستماظنليغشتنعنيلوؤسملادارفأللبيردتلاريفوتوتاردقلانمققحتلا

ةيكذلاومستتامدخنأشبرمتسملانيسحتللتايلمعديدحتو،نيكرتشمللةمظتنمةعجارمءارجإ

ةركاملاةيناربيسلاوأةيداملاتامجهلانمومستماظنةزهجأوجماربةيامحوومستنمأةسايسعملاثتمالا

ومستةمظنأنأشبثراوكلانميفاعتلاوئراوطلاتايلمعلططخىلعظافحلاوذيفنتو،عضوبجيةيمهألاتاذةيكذلاومستتامدخىلإةبسنلاب

ةيعيبطلاريغتالاحلالظيفنيكرتشملاةبرجتىلعتاريثأتلاليلقتلتايلمعلاوةيجيتارتسالاو،لولحلالحلاديدحتو،ريثأتلاليلحتءارجإوةيعيبطلاريغتالاحلاويرانيسرابتخا
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