
� ا���� ال��ح ی���ون ال��� ال
	ب �������  أ%$�#ة !  ال���ن دا

� وج�1 !  ال��ح �0ش��ر ال-��,� أول��� و+�ی� أ%$�#ة +�ی� !  ال$��دی* أح# !�ج'� و ال���� دا
 ول2 ، ا>ن ح- !��� م�-$�ا ال-8;�� زال وم� م�8�9 ال���� زال6 م� و ال$��دی* أح# إ3��� 2%

  . ال���� !  مA Bن8�ذ أح# ی-
�ك

  

 �,# !�$� %��ی#ه� ل�-2 ل��� آ� !  ور+� 150 ن�+�F ال�E%� ور+� %�زیD %2 أج� ل��ن !  و
  . ال���  ال
	ب ��اس��

  

 ال�����M س��� ا�م#ی# %$  م�آ	 ال$��  +�ی� و!�N ن�ال�� ����O-نPم�ا ا�ی# و+��-� 
  . ال�����M ��اس�� ال�M�+�ت

  

 وم�ش
� ��3Tا%�2 لSدPء ال���ن إل ال��3ل مB ال���D�$% B�M آ��Mة أمB +�ات %�M�ن� و! 
  لF�ل
�2 اAدPء ���+�ت ی��دون ال��� 

 ---------------------------  

  

�M8ال �N V�Wرة 47 ر+2 ل��� ر�F�$ل��  

2% �M8ال  �N V�W47 ر+2 ل��� ر �ه�اء م#رس� وم�8ه	ال ��Wا#-�Pرة ا�F�$ل�� �!�,$� Zح�M$ال 
B2 ال#ول� وأمN	� 1ل] أن�� م�ش[ ال,�ا+  ا��اه�2 م�#وب ��M8ل1 ل�ن-O���ت ال$�\$� ال-,��$�ت 

��انAا B�$��$ة ال�Wرة ��#ر �#ا�F�$ج* ال�$� � ال���� و+�م6 ال,8�ري ال��� مB 3�در %�آ�
�� ال�ه�ب MN# ر��D �-�ح��N�$اس V�Wال$�ش[ م�#وب و��د ال���� ر Bدون +# أن1 ر_2 ال���� م 

  . ا!--�ح�� �N# آ$�#وب ال���� أN$�ل م
`� !  اس1$

� ا�م� هcا أن" PیB أون إ��ان" لـ ال,�ا+  م
�م  و�3حEج�ی$� ی� �M+  �N V�Wل��� ر 
����O-ي ه� أن1 ی;-�ض انcر ال#Fت ی�ظ ال$-�اج#ة ا�م��� ل��8ات ال-,��$�;
 ال���� أم�N B  ل�

 ج��ز �$,�ون� ال
�آ2 ال�\�م ی$�رس�� و����� 3�رخ ان-��ك ی,# وهcا ال#��ل N#م أو ��ل#��ل
Bم�� وال���� ا�م�ر دون وال��ی� ال�\�M-Nن�ن �ي إ�وأن + hي ه� ال�8ة م��c2 الE
 !  ا�م� ی

  ال���ی�

Bوم *W��N ت���O-ء 2010 ان�ن رؤس�ام�ن ل��Mم�ا ال�ت �-��ی# +�+��Mال � 2l ال$
�ض� و8%;�
�cوا ح-  اPن-O���ت أن�  مB أول ل��Eن�ا ال�F�دیh ح$��اT2 ی�-m!�Eا م�!�Fده2 وی�Pو� Pأن إ 

Bوج�2 ر!� ال���� ��ا�� أم��  . أ��ي %,��$�ت %T%  ح-  ��Pن-\�ر وأم�ه2 

 ---------------------------  



hدی��3 �%�E!� _�� ال�ال#+���� !  ش;  !�����M2 ی�ا��3ن وال�Wا#-Nا �N ان��Aا  

 اP+-�اع �3�دیT� hن ون�Mوp ��8�س �#ا�W%  ل$�ا���نا !�ج'�N #,8م �%�E!� _�� ال�ش; �م$ 
�� ال�F�دیh ل�pc �3را آ�م��ا%�� ر3#ت,  %	وی�ه� N$��� ی��� ش;�!� �3�دیh ���ن* ال���ن دا

  . ال�E%� ل��9

�� ج�ن* و!s  :'م ال$�ا���ن !�ج�ن إح#ى أم�ال�� ����O-نPل$��ی� ا�� �\!�
� ال#+���� �$$
 ی
  . ال$�ا���B ل#ى ذM�%  ! �N* م$� ال���� ح�ل وی-��ل س�ح�

 ل�`�ب ال$�ا���B أح# %,�ض آ$��N �� م
�!\� �8�M�س ال$,�Fة ��8ی� 173 ر+2 ال���� م#
� !  ل�-�Fی6 د��ل1 م
�ول� أ�l�ء ال#+����w م ال���� إ_�ق�أم Bال$�ا��� �م$ *M�%  ! D�+ 

  . م���1

 ---------------------------  

� �Nف أ�� إ��اه�2 ال$��#س م�#وب ض�ب� ال�����M واN-#اء,  ال���� دا�N ر�Fأن  �Nا+
  " !�#ی�"  ��ل$��Fرة

  

 �Nف أ�� إ��اه�2 ال$��#س م�#وب مO-�ر ال�,�# �`�ب ال���  ال
	ب ������ مN B#د +�م
� ال��F �$��� ال�	ل ��8ی��  .ا�NA�ء ش#ة مB اA_$�ء ح# إل و3� ح- م��� و��دp ال���� دا

 �-���O 241 ر+2 ل��� رV�W ی�8م ا�م#ی# %$  دا�Wة و! 2010 ان-O���ت !  ج#ی#ة س���8 و! 
B�M� !  ذلz و ��ل�E%� الO��3 ال�M�+�ت %��ی# مB ی-$BE ح- ، N#م1 مB ال�E%� ان-O�ب !  ال��

  . ا�م#ی# %$  م�آ	 ال�م	ی� +�ی�

 ال���ن !  ال�M�+�ت �-��ی# ا�مB +�ات +�م6 ح�Z م�-$� ال-8;�� زال !$� _$� م�6 ل��ن !  أم�
 و,  83,  82, 81 ، 81  ل��ن:  ال,	 م�6:  ال-�ل�� ال�Mد !  �E}�!� ال���  ال
	ب م�ش
  لF�ل[

,  17 ، 16:  ل��ن:  ال�,�2 آ;� و ال,��B أ�� آ;� و,  79,  78,  77,  76:  ل��ن:  ال,	 م�6 آ;�
,  24:  ل��ن:  ال#��ن��,   23,  22:  ل��ن ال��ه�ي آ;� و,  20:  ل���:  ال$
$#ی� آ;� و,  18

25  ,27 .  

 ��NP-#اء ال�����M مB م�$��N +�م6 ��ل#+���� ال���3ی� ل��� و!�N ر�Fأن 
��ان م�شAا 
  . ال���� ح$�ی� وس�,  وال��م ��ل���ف

  وال�Fرة ��ل�Fت ش�ه#

http://www.facebook.com/video/video.php?v=115404931859068 

 ---------------------------  

  ال-8;�� !  ا�-�;�ا م�ش
�B�� B اش-M�ك



 م�ش[ أنF�ر ��B اش-M�آ�ت ال#+���� م
�!\� �#آ�نV ا�P-#ا��W مM�رك �N  م#رس� ل��� ش�#ت
 ال$�ش
�B.  ش�N �EMء ال$�-8� وال$�ش[ ج�M ال��دي MN# ال���  ال
	ب�N #,8ل م�ال,$ 

1FO�� Bح ح��3 �NT� 1%�3 �W�+ �م� أن h!م�ا �N �� ال-8;�M+ أن �� ل;� ا�مB ی-#
  . ال$,�آ�

 وال$�ش[ ال���  ال
	ب م�ش
  ش�EM م
$# و ج�M ال��دي MN# ه2 ال$�ش
�B م�l�l B أن یcآ�
� ا%;�8ا +# آ�ن�ا ش�N �EMء ال$�-8�N � �Nء د!D م$� ا�-�;�ا أن�2 ویM#و ، م
#دp ���* ال-8;�

�EMش �N اض�-NPال,��  ا �N zذل  

 ---------------------------  

V�Wل��� ر ���$� �Fال���� !-[ ی�!� ال� �;��,% Dم Bال$�#و��  

  

�;��,% Dم�#و�  م B�
 ال��F م��� �#ا�Wة ال
$�#ی� ل��� رV�W ر!� ا�مB ��ده2 الcیB ال$�ش
�\!�
 اح-��ج1 ل�,�B ال���B�M أم�م ال���� !-[ ال#+���� م�N Dم�#و�  م� B�
 ال#��ل مB ال$�ش

  . ل����

B1 مMن�ول ج�ح *W�ف أ�� إ��اه�2 ال��N 2ه�ال-; Dم V�Wم� ال���� ر�ح ال,�ل ل��$��#� Bال$�#و�� 
 !  !�8 ال��F م��� ��#ر �$�#و�  إP ی�$[ ل2 ال���� رV�W أن إP ل�2 ال$���ة ل�-�آ��ت و!8�

Bح� �\%  +�� �Wون ال#وا#� Bم�#و��   . ح��1 إل

 ---------------------------  

  

 


