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َخشزف فً ْذا انًُبز بكخببت كهًت انؼذد انخبيس يٍ يجهت انمبٌَٕ انذٔنً ٔانخًٍُتًْٔ ،
انًجهت انخً ٌخٕنى إطذارْب يخبز انمبٌَٕ انذٔنً نهخًٍُت انًسخذايت بكهٍت انحمٕق ٔانؼهٕو
انسٍبسٍت نجبيؼت ػبذ انحًٍذ ابٍ ببدٌس بًسخغبَى.
نمذ ايخبس ْذا انؼذد ببنكثٍز يٍ انًٕاضٍغ انًخُٕػت ٔانًمبالث انٓبيت انخً حزطُب أٌ َخخبر
يُٓب يب ْٕ يٕاكب نهًسخجذاث انخً حؼزفٓب انسبحت انذٔنٍت يٍ حطٕراث فً يخخهف انًٍبدٌٍ
كبنمٕاٍٍَ انًمبرَت ٔيجبالث انبٍئت ٔانظحت ٔغٍزْب يٍ انًجبالث ٔكم ػًم ٌجؼم يٍ
انخًٍُت اإلَسبٍَت ْذفّ االسًى.
إ ٌ يببدئُب حشداد لٕة حًٍُب ٌشبركُب كخببُب يٍ يخخهف انًسخٌٕبث سٕاء كبَٕا أسبحذة أٔ ببحثً
انذكخٕراِ ٔيٍ كم ربٕع انٕطٍ فً إيذادَب بًؼبرفٓى يٍ خالل يمبالحٓى انًفٍذة.
َخمذو بشكزَب نكم يٍ سبْى فً إثزاء ْذا انؼذد سٕاء بئبذاػّ انؼهًً أٔ دٔرِ انخمًُ فً
لزاءحٓب ٔححزٌ زْبَٔ ،سبل هللا أٌ ٌخفضم كم لبرا نٓب فً لضبء ٔلج يفٍذ ػُذ حظفح ْذا
انؼذد.
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