
صخش نيسمخلا زواجتت تاعمجت عنمب رارق
ةلاطبلا قودنصل مامضنالل لمعلا ىلع ثحت لمعلا ةريزوو

نمو تاعمجتلا نم دحلل ةديدج تاءارجا نع نلعي ديوسلا ءارزو سيئر  
يف اططخ عضت ةيمسرلا رئاودلاو .نجسلا وا ةمارغلل ضرعتس فلاخي  
.قالغالل سرادملا ترطضا لاح   

يتلا تالاحلا ددع اما صخش 92 ىلا ديوسلا يف تايفولا ددع لصو  
ددع زواجتو .ةلاح 200 ىلا لصو دقف ةزكرملا ةيانعلا ىلا تلخدا  
رخآ تلجس ذا صخش نويلم فصنلا ملاعلا يف انوروك سوريفب نيباصملا  
اميف 24368 مهددع غلب دقف تايفولا اما ةلاح 542378  تايئاصحالا  
ةلاح 135490 ىلا لصوو نيفاعتملا دادعا عافترا رمتسا . 

ءارجا بولسأ ديوسلا قطانم نم ديدعلا يف تايفشتسملا تريغو  
.سوريفلا ضارعأ نم يناعي نم لك نم تانيع ذخا متي ال ذا تاصوحفلا  
هنا امك ىودعلاب نيباصملل يقيقحلا مقرلا ىلع رشابم لكشب رثا اذهو  
اهنع رمتسم لكشب نالعالا رخا . 

ديوسلاب ةصاخ تاءارجا
  
نم اقالطنا هنا يفحص ءاقل يف ،نيفول نافيتس ،ديوسلا ءارزو سيئر لاق  
.صخش 50 اهددع زواجتي يتلا تاعمجتلا رظحتس لبقملا دحالا راهن  
لاقو .نجسلا وا ةمارغلل اضرعم نوكيس عنملا رارق فلاخي صخش لكو  
:نيفول



” هقتاع ىلع عقت يتلا ةيلوؤسملا زواجتي نا دحأل نكمي ال ”

لاح يف عمتجملا يف ةيويحلا نهملاب حئاول ةيمسرلا تارادالا تزهج  
صخش لك لصحي نا دكؤملا نم سيل نكلو .قالغالل سرادملا ترطضا  
نا ايعامتجإ ةمهم ةنهم هيدل نم لك حصنيو .لافطالل ةياعر ةمدخ ىلع  
:عبرالا تاوطخلا هذه عبتي

لافطالا ةياعر ةمدخل ةجاحب لعفلاب تنك لاح يف كعضو سردا  
هيدل يذلا( فظوملا ءاقبل ةجاح كانه ناك اذا ام مييقتب لمعلا بر موقي  
لمعلا يف لوبقم ىوتسم ىلع ظافحلا لجا نم )لافطأ . 
ىلع فظوملا لصحي نا ةجاح كانه ناك اذا ام لمعلا بر وا ةيدلبلا ررقت  
لافطالا ةياعر ةمدخ  
 

ةصاخ لمعلا قوس يف ريبك فوخب انوروك سوريف راشتنا ةمزأ تببست  
ضيفخت وا مهنع ءانغتسالاب نيفظوم راذناب تاكرشلا نم ددع ماق نا دعب  
كرامدرون افيا لمعلا ةريزو اهيلا تراشأ يتلا رومالا نمو .لامعلا ددع  
نكلو ديج لكشب ةمزالا عم لماعت معاطملاو قدانفلا قوس نا ،ةعمجلا مويلا  
.خيراتلا هلجسيس لامعل حيرستلاب رهشلا اذه لالخ ريذحت كانه نوكيس  
اهلمع تايولوأ سأر يلع نوكيس ةلاطبلا قودنص عوضوم نا تدكأو . 
تمتخو : 
تقو عرسأب ةلاطبلا قودنص ىلا ماضنالا ىلع نيفظوملا عيمج ثحا”  
”نكمم
 


