
 »ساسكت« عم نواعتلاب

 ةمدقتملا داوملا لوحً ارمتؤم فیضتست رطق ةعماج

 ,رطق ةعماج تفاضتسا
 ملع يفً ایملاعً ارمتؤم
 تحت ،ةمدقتملا داوملا
 داوملاو تازافحلا( ناونع
 لوحتلا يف
 دقع ،)ينوبركوردیهلا
 ةسردملا ةلظم تحت
 ،ایلعلا تاساردلل ةیملاعلا
 مولعلا ةسسؤم عبتت يتلاو
 ةدحتملا تایالولاب ةینطولا
 كرتشم میظنتب ،ةیكریمألا
.مأ دنأ هیأ ساسكت ةعماجو ،رطق ةعماج يف ةمدقتملا داوملا زكرم نیب
 ةفاضإلاب ،رطق يف مأ دنأ هیأ ساسكت ةعماجل يذیفنتلا سیئرلاو دیمعلا دلوهكیو كرام.دو ،رطق ةعماج سیئر دنسملا هللادبع تنب ةخیش.د رمتؤملا حاتتفا رضح
.ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ،ایلعلا تاساردلا ةبلطو ،داوملا ملع لاجم يف ءاملعلاو نیثحابلل
 تارمتؤملا تناك ثیح ،طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةمدقتملا داوملا مولعب قلعتیً ارمتؤم ،ایلعلا تاساردلا ةسردم اهلالخ مظنت يتلا ىلوألا ةرملا يھ هذھ دعتو
.ایلارتسأو ،اسنرفو ،ناویات يف تدقع دق ةقباسلا
 ،ماهلاو يویحلا لاجملا اذھ يف ایلعلا تاساردلا ةبلط نیبو ،داوملا مولع لاجم يف ءاملعلا نیب طبرلا ىلع لمعی هنأ يف يملعلا رمتؤملا اذھ ةركف صخلتتو
 مایأ يف يملعلا راوحلاو شاقنلا ىلع ءانب كلذو ،ةكرتشم ةیثحب قافآ حتف يف ةمدقتم ةیملع ةئیب رمتؤملا لكشی امك ةیملعلا تاروطتلا رخآ ضارعتسا متی ثیح
.مهثاحبأ عیراشم ضرع لالخ نم كلذو ،ءاربخلا نم ةیملعلا ةروشملاو معدلا ىلع لوصحلا نم ایلعلا تاساردلا ةبلط نكمتی امك ،رمتؤملا
 رمتؤملا لالخ ضرع امك .تارمیلوبلاو ،ونانلا ةینقتو ،دوقولا ایالخ لثم ،ةقیقدلا ةیملعلا عیضاوملا نم دیدعلا ،نیموی رادم ىلع دقع يذلا رمتؤملا شقانو
 كلذ ىلإ ةفاضإ ,اهنینقتو ،دوقولا ایالخ نع ةدلوتملا ةقاطلا مادختسا تلوانت ةیثحب ةقرو رطق ةعماج يف ةمدقتملا داوملا زكرمب ثحابلا ىفطصم ركبوبأ.د
.ةعماجلا يف ریتسجاملا تابلاط نم ثالث رمتؤملا يف كراش امك ،رصمو ،برغملا نم ةمدقتملا داوملا مولع لاجم يف ةیبرع ثاحبأ زكارم رمتؤملا يف تكراش
 داوملا يف ةیملعلا تاروطتلا ثدحأ ىلع عالطالل ةلاعف ةلیسو هتربتعاو ،رمتؤملا ةیمھأ ىلع ،رطق ةعماج يف ةمدقتملا داوملا زكرم ریدم يلعلا میرم.د تدكأو
.يملاع ىوتسم ىلع ةمدقتملا
 ,ةلزعنم رزج يف ةعانصلاو ملعلا نم لك دجاوتی ال يك كلذو ،ةعانصلاو يمیداكألا عاطقلا نیب لصاوتو ءاقتلا ةطقن نم رمتؤملا هلثمی ام ىلإ يلعلا.د تراشأو
.رخآلا نع اهنم لك
 رمتؤملا ةدئاف ىلع لیلد ریخ ،ةیدوعسلا كباس دجاوتو ،لاتوتو ،زاغ رطق ةكرش لبق نم رمتؤملا اذھ معد نإ« :يلعلا میرم.د تلاق ،كلذ ىلع ادیكأتو
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