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«الراشد» تتبرع بمنطقة اللعب بالكرات لـ «عالية للتدخل المبكر»
تبػ٘ت ٰحٱٻ٘ة ا٬ػال��ط ٤-فٯ ٰٳ ٰحٱٻ٘ة ڈٴط ٰاغ -٦بٱٵّ٥ة
ا٬٭ٙب با٩٬ػات ٬ٱطغـ��ة ٘ا٬ځة ٬٭تطش ٫ا٬ٱب٩ػ «ٰطغـة ابتطائځة»
٬ط٘ٯ ٍ٤ځ��ة ٴبځ٭ة تٵٱځتٹا ٰٳ اڄِ١ا ،٪ذځ��ث ڀتٙ٭ٯ ا٠ ٫١ّ٬ٿ
ٰػاذ٭��ٷ اڄٺ٬ٽ ٘ٳ ِػڀ�� ٣ا٬٭ٙب ٰٳ شډ ٪اڈتىا ٪ا٬ٱبال��ػ ٰٗ
اڄل��ځاء ا٬ٱاضڀة ،ٺٰٳ شډ ٪ا٬تحاغب اچڀحابځ��ة ا٬ٱت٩ػغة ،ٺاڄٸٯ
ٰ��ٳ ظ٨ ٧٬٭ٷ ،إٴٹٯ ڀتٙ٭ٱٻٲ ٰٳ ش��ډ ٪ا٬ت١ا٘ ٰٗ ٫ا٬ٵاؾ ا٬عڀٳ
ٸٯ ٰٹٱٻٲ با٬ٵفبة ٬ٹٯ.
ٺجاءت ٰحٱٻ٘ة ا٬ػال��ط ب٩١ػة ٰبت٩ػة ٬ط٘ٯ ٸعٶ ا٬ٱطغـ��ة ٰٳ
ش��ډ ،٪ا٬تبػٖ بٱٵّ��٥ة ا٬٭ٙب با��٩٬ػات ٬رطڀ٥ة ا٬ٱطغـ��ة ،ذځث
ڀٱ٩ٳ ٬څِ��١اٰ ٪ٳ ظٺپ اڈذتځاجات ا٬صاو��ة ا٬٭ٙب ٺا٬ت١اٰ٘ٗ ٫
بٍٙٹٯ ا٬ب.ًٙ
ٺ٠ٿ  17ڀٻٴځ��ٻ ا٬ٱاٌٿ ،تٯ ا٠تتاخ ٰٵّ٥ة ا٬٭ٙب با٩٬ػات برٍٻغ
ا٬م��ځصة ٰػٺة بٵت غال��ط آ ٪ش٭ځ١ة ٰٗ اچضاغة اٙ٬٭ځا ٠ٿ ٰحٱٻ٘ة
ا٬ػالط «٤فٯ ٰٳ ٰحٱٻ٘ة ڈ ٴطٰاغ.»٦
ٺبا٘تباغٸا ٰفؤٺ٬ځة ا٬ٱٻاِٳ اڈجتٱا٘ځة ،تفٙٽ ا٬ٱحٱٻ٘ة ٬ط٘ٯ
ٰباضغات ا٬حٱٙځات بٵماَ ڀع٨ػ ضاش ٫ا٬ٱحتٱٗ
ٺاـت٩م��ا ٞٺـ��ائ ٫جطڀطة باـ��تٱػاغ ٬٭ٱف��اٸٱة ٠ٿ ا٬ٱحتٱٗ،
ٺغبُ ٰحٱٻ٘ة ا٬ػالط ٰٗ لػ٨ات ٰصت٭١ة ٰٳ شډ ٪لب٩ة ٺاـٙة
٬٭بځٗ با٬تحؽئة ،چذطاث تٝځځػ ٠ٿ ا٬ٱحتٱٗ.

| شډ ٪اڈذت١ا٪
بت٥طڀٯ ٰٵّ٥ة
اڄٙ٬اب ٬ٱطغـة
٘ا٬ځة ٬٭تطش٫

«اتصاات» تطلق «فلوس» للتجارة عبر النقال في الغابون
أ٘٭ٵت «ٰحٱٻ٘ة اتىاڈت» ،ل��ػ٨ة اڈتىاڈت
ا٬ػائطة ٠ٿ أ٠ػڀ٥ځا ٺآـځا ٺا٬مػ ٢اڄٺـُ٘ ،ٳ
إِډٰ ٢ٵى��ة «٠٭ٻؾ» ٬٭تح��اغة ٘بػ ا٬ٹٻاتٟ
ا٬ٱترػ٨ة ٠ٿ اٝ٬اب��ٻٲ ،ٺا٬راو٭ة ٘٭ٽ اٙ٬طڀط
ٰٳ ا٬حٻائؽ.
ٺ٤ا ٪ا٬ػئځؿ ا٬تٵ١ځعپ ٬ٻذطة ا٬صطٰات ا٬ػ٤ٱځة
��٠ٿ «ٰحٱٻ٘ة اتى��اڈت» ،ش٭ځ١ة ا٬ماٰف��ٿ:
«ڀٱث ٫ٸ��عا اچِ��ډ ٢أذ��طث ابت٩اغاتٵا٠ ،ٱٳ
شډ ٪ٸ��عٶ ا٬صطٰ��ة ا٬تٿ ٺـ��ٙت ٰ��ٳ ضائػة
ٺٰٹاٮ ا٬ٹٻات ٟا٬ٱترػ٨ة ،ٴحرت ا٬م��ػ٨ة ٠ٿ
تٻ٠ځػ شطٰ��ات بٵ٩ځة ٬حٹات ٺأِػا٬ ٞځؿ ٬ٹا
ذف��ابات بٵ٩ځة ،ٺظ٠ ٧٬ٿ اٙ٬طڀط ٰٳ أـٻا٤ٹا
اٙ٬ا٬ٱځة» .ٺأٌا« :ٞڀٙتبػ ا٬طٰج بځٳ ا٬صطٰات
ا٬تٿ ٴ٥طٰٹا ٠ٿ أپ ـٻ٠ ٢ٿ اٙ٬ا٬ٯ أٰػاً ٰتٱځؽاً،
ٺ٩٬ٳ ٘ٵطٰا ڀر��طث ظ٠ ٧٬ٿ أ٠ػڀ٥ځا ٠إٲ ٴتائج
ٺأثاغ ظ ٧٬ا٬طٰج ـت٩ٻٲ با٬تأ٨ځط ٨بځػة».
ٺ��١٬ت إ��٬ٽ أٲ إِ��ډ ٢شطٰ��ة «٠٭��ٻؾ» ٠ٿ
اٝ٬ابٻٲ ڀم�� ٫٩آشػ جٹٻضٴا ا٬ػاٰځة إ٬ٽ تٻ٠ځػ
ا٬صطٰات ا٬ٱا٬ځ��ة ٘بػ ا٬ٹٻات�� ٟا٬ٱترػ٨ة ٠ٿ
ٰصت٭ ٟاڄـٻا ٢اٙ٬ا٬ٱځة ا٬تٿ ٴٙٱ ٫بٹا.
ٺتٙتب��ػ شطٰ��ة «٠٭ٻؾ» ذ�� ً
ډ ٰبت��٩ػاً ڀٱ٩ٳ
اٙ٬ٱ��ډء ٰ��ٳ اـ��تصطاٮ ٸٻات١ٹ��ٯ ا٬ٱترػ٨ة
٨ٱرا ٓ��٠غ٤ٱځ��ة ،ذځ��ث ڀٱ٩ٳ ٬٭ٙٱ��ډء ٰٳ

| «اتىاڈت»
ٰاٌځة ٠ٿ
ت٥طڀٯ شطٰات
ٰتٱځؽة

شډ ٪ٸعٶ ا٬صطٰة ض٤ ٗ٠ځٱة ٠ٻاتځػٸٯ ،ٺل��ػاء
ا٬بٍائٗ ٺا٬صطٰات ،ٺإغـ��ا ٪اڄٰٻا ٪إ٬ٽ اڄٸ٫
ٺاڄوط٤اء ٺاـ��ت٥با٬ٹا ،ٺـرب ٺإڀطاٖ اڄٰٻا٪
«ا٩٬اق» ،ٺإضاغة ذفاباتٹٯ ا٬بٵ٩ځة أڀٍاً.
ٺت٥طٮ ا٬صطٰة با٬م��ػا٨ة ٰ��ٗ «أٺغا بٵ٠ »٧ٿ
اٝ٬اب��ٻٲ .ٺتتٻ« ٗ٤اتى��اڈت» ٺ«أٺغا بٵ »٧أٲ
ڀت��ٯ تٙؽڀ��ؽ تحػب��ة اٙ٬ٱډء بم�� ٫٩أٰٗ ٫ٍ٠
تّٻڀػ ا٬صطٰة.
ٰٳ جاٴبٷ أ٨ط ا٬ٱطڀ��ػ ا٬تٵ١ځعپ « ��٬أٺغا بٵ»٧

��٠ٿ اٝ٬ابٻٲٰ ،اٰاضٺ ٨ځٳ« :ـ��تٻ٠ػ ا٬م��ػا٨ة
ٰٗ اتىاڈت ٬ف٩اٲ اٝ٬ابٻٲ شطٰات ٰا٬ځة ٘بػ
ا٬ٹٻات ٟا٬ٱترػ٨ة ظات ٰفتٻټ ٘ا٬ٱٿ».
ٺ٘ٵط ا٬تفحځ ،٫ـت٥ٻٮ «اتىاڈت» ٺ«أٺغا بٵ»٧
بتؽٺڀط اٙ٬ٱډء برفابات بٵ٩ځة ا٠تػاٌځة .ٺٰٳ
ش��ډ ٪ٸ��عٶ ا٬رف��ابات اڈ٠تػاٌځة ـ��ځتٱ٩ٳ
اٙ٬ٱ��ډء ٰ��ٳ اـ��تصطاٮ ٸٻات١ٹ��ٯ ا٬ٱترػ٨ة
٨بّا٤ات ـ��رب آ٬ٿ ،ٺإضاغة أٰٻا٬ٹٯ بم��٫٩
ٰبالػ.

«بوليتكنك البحرين» تضم «إدارة الفعاليات»
إلى برامجها التعليمية
تطل��ٳ ٨٭ځ��ة إضاغة اڄ٘ٱا ٪ب٩٭ځ��ة ا٬برػڀٳ
ا٬ت٥ٵځة «بٻ٬ځت٩ٵ ٧ا٬برػڀٳ» ٤ػڀباً ،تصىىاً
جطڀ��طاً ٬ٵځ ٫ضغج��ة ا٬ب٩ا٬ٻغڀٻؾ ��٠ٿ إضاغة
اڄ٘ٱا ،٪ٺٸٻ تصىه «إضاغة اٙ١٬ا٬ځات».
ٺ٤اٰ��ت «ا٬بٻ٬ځت٩ٵ�� »٧بط٘ٻة ٬حٵ��ة ا٘تٱاض
شاغجځ��ة ٬ت٥ځځٯ ٰطټ ٰډءٰة ا٬بػٴاٰج ا٬حطڀط
ٰ��ٳ ذځ��ث ا٬ٱرت��ٻټ ٺا٬ح��ٻضة ٬ٱتّ٭ب��ات
ٸ��عٶ ا٬ىٵا٘��ة ،ٺٰ��طټ تّبځ��٥ٷ ٬٭ٱٙاڀځ��ػ
ا٬طٺ٬ځ��ةٍ٬ ،ٱ��اٲ ت٭بځ��ة ا٬ٱٵٹ��ج ا٬تٙ٭ځٱٿ
ڈذتځاج��ات ـ��ٻ ٢اٙ٬ٱ�� .٫ٺتٍ��ٯ ا٬٭حٵ��ة
شب��ػاء ٰٳ جاٰٙات أٺغٺبځ��ة ٰتٱځؽة اجتٱٙٻا
ٰ��ٗ ٠ػڀ ٣تّٻڀ��ػ تصى��ه إضاغة اٙ١٬ا٬ځات
��٠ٿ بٻ٬ځت٩ٵ ٧ا٬برػڀٳ ٺا٬٭حٵة اڈـتم��اغڀة
٬٭ٱٵاٸج ا٬تٙ٭ځٱځة ،ا٬تٿ ٙ٬بت ضٺغاً ٨بځػاً ٠ٿ
٘ٱ٭ځ��ة ا٬تّٻڀ��ػ ٍ٬ٱاٲ ٰډءٰ��ة ا٬تصىه
ا٬حطڀ��ط ڈذتځاجات ا٬ف��ٻ ٢ا٬ٱر٭ځة ٺات١ا٤ٷ
ٰٗ ا٬ٱٙاڀځػ ا٬طٺ٬ځة ٬ٹعٶ ا٬ىٵا٘ة ا٬ٱتٵاٰځة،
ٺا٬ت��ٿ بات��ت تم��ٰ ٫٩ى��طغاً ٰٹٱ��اً ٰ��ٳ

إنفينيتي تستحدث منصب
مدير تنفيذي برئاسة شميتز

| ٰرٱط
اٙ٬فځػپ

ٰىاضغ ا٬طش .٫ٺتٍ��ٯ ا٬٭حٵة ٘طضاً ٰٳ ٨باغ
ا٬ٱف��ؤٺ٬ځٳ ڀٱث٭��ٻٲ ٰؤـف��ات ٺل��ػ٨ات
ٰصت٭��١ةٰ ،ث�� :٫ٺؼاغة ا٬ث٥ا٠ة٠ ،ٵ��ط ٢ا٬ػڀتؽ
٨اغ٬ت��ٻٲ ،ل��ػ٨ة بځ٩ا (ل��ػ٨ة اـتم��اغات
شطٰ��ات ٰٹٵځة ��٠ٿ ٰٵّ٥ة آـ��ځا ٺا٬ٱرځُ

ا٬ٹاضپ) ،ـ��بٻغتځ( 88 ٧ل��ػ٨ة ڈـتماغات
ا٬ػڀاٌ��ة ٺاڄ٘ٱ��اٰ ٪تصىى��ة ��٠ٿ تٵٕځٯ
اڄذطاث ا٬ػڀاٌځ��ة ٺإضاغة اٙ١٬ا٬ځات ٺتّٻڀػ
اڄ٘ٱا ٪ٺٰ٥ػٸا ا٬برػڀٳ) ،ٺٰحٱٻ٘ة أٺغجځٳ.
ٺ��٤ا ٪ا٥٬ائ��ٯ بأ٘ٱ��ا ٪ا٬ػئځ��ؿ ا٬تٵ١ځ��عپ
»�٬بٻ٬ځت٩ٵ�� ٧ا٬برػڀٳ» ضٰ .رٱط اٙ٬ف��ځػپ:
إٲ ا٬بٻ٬ځت٩ٵ ٧تفٙٽ جاٸطة ٺبمٰ ٫٩فتٱػ
٬ٱٵ��د ٰؤٸډت جطڀ��طة إ٬ٽ ِ٭بتٹ��ا ،بٹطٞ
تر٥ځ ٣غؤڀة ا٬برػڀٳ .2030
ٺأٺٌد أٲ ٰح��ا ٪إضاغة اٙ١٬ا٬ځات ڀ٭٥ٽ إ٤باڈً
٨بځ��ػاً ٠ٿ ا٬برػڀ��ٳ ،ذځث ٴٹ��طٰ ٞٳ شډ٪
اـتصطاٮ ا٬تٙ٭ځٯ ا٥٬ائٯ ٘٭ٽ ذ ٫ا٬ٱم٩ډت،
إ��٬ٽ تأـ��ځؿ بػٴاٰ��ج ٠ػڀ��ط ڀٱٵ��د اّ٬٭بة
ا٬صب��ػة اٙ٬ٱ٭ځة ،ٺڀحٙ٭ٹ��ٯ جاٸؽڀٳ ٬صٻي
٘ا٬ٯ ا٬ٱؤـف��ات» .ٺتابٗ« :تتأ٬ ٟ٬حٵتٵا ٰٳ
أـاتعة ظٺپ شبػة أ٨اضڀٱځة ٨بځػة ٰٳ جاٰٙة
٬ځ��طؼ ٰتػٺبٻ٬ځت��اٲ ��٠ٿ ا٬ٱٱ٭��٩ة ا٬ٱترطة
ٺجاٰٙة ٸاجا  -ٸځ٭ځا ٠ٿ ٠ٵ٭ٵطا».

| ڀٻغٜٳ لٱځتؽ

اتص��عت «إٴ١ځٵځت��ٿ» شّٻة جطڀطة ٠ٿ ـ��ځا ٢تٵ١ځ��ع شّة ا٬ترٻ٪
اٙ٬ا٬ٱځ��ة ا٬تٿ اٴّ٭��٥ت ٘اٮ  ،2012ذځث أ٘٭ٵت اـ��ترطاث ٰٵىب
ا٬ٱطڀػ ا٬تٵ١ځعپ ڄ٘ٱا٬ٹا ٠ٿ ا٬مػ ٢اڄٺـُ بػئاـة ڀٻغٜٳ لٱځتؽ.
ٺـتٱٵد ا٬صّٻة ا٬حطڀطة تػ٨ځؽاً ٸځ٩٭ځاً أ٨ثػ ً
ض٤ة ٘٭ٽ ٠ئة ا٬فځاغات
ً
إٌا٠ة إ٬ٽ تٙؽڀؽ ا٬ٹٻڀة ا٬ٱٱځؽة ٬٭ٙډٰة ا٬تحاغڀة.
ا١٬صٱة،
ٺڀٱث�� ٫ٺج��ٻض ٰطڀػ تٵ١ځعپ ڀطڀ��ػ أ٘ٱا« ٪إٴ١ځٵځتٿ» ٠ٿ اڄـ��ٻا٢
ا٬ػئځفة اـ��تػاتځحځة أـاـ��ځة ٠ٿ شّة ا٬ترٻ ٪اٙ٬ا٬ٱځة .ٺـځ٩ٻٲ
ڀٻغٜٳ ل��ٱځتؽ أٺٰ ٪طڀػ تٵ١ځعپ ٬م��ػ٨ة إٴ١ځٵځتٿ ا٬مػ ٢اڄٺـُ،
بٙط تأضڀة ضٺغٶ ٨ٱطڀػ ٘اٮ شډ ٪ا٬ثډث ـٵٻات ا٬ٱاٌځة.
ٺڀفت٭ٯ لٱځتؽ ٰفؤٺ٬ځاتٷ ا٬حطڀطة ٰبالػة ترت إضاغة ٴائب غئځؿ
«إٴ١ځٵځتٿ ،أٺغٺبا» ،ا٬م��ػ ٢اڄٺـ��ُ ٺإ٠ػڀ٥ځا٠ ،ػاٴفٻا ٜٻبځ ٫ضپ
بٻڀ٭ځ��ٷ .ٺ٤ا ٪بٻڀ٭ځٷ« :تٙٵٿ شُّ إٴ١ځٵځتٿ ا٬تٿ تٹط ٞإ٬ٽ جٙ٭ٹا
ڈ٘باً ٘ا٬ٱځاً ٠ٿ ّ٤اٖ ا٬ف��ځاغات ا١٬اش��ػة أٴٵا ٴرتاج إ٬ٽ ت٥طڀٯ ٺ٘ط
٘ډٰتٵا ا٬تحاغڀة ا٩٬اٰ٠ ٫ٿ جٱځٗ اڄـٻا ٢ا٬تٿ ٴتٻاجط ٠ځٹا».
ٺأٌا« :ٞتٙتبػ ٰٵّ٥ة ا٬م��ػ ٢اڄٺـ��ُ ٺاذطة ٰ��ٳ أ٨ثػ ا٬ٱٵاِ٣
ً
أٸٱځة ٠ٿ اٙ٬ا٬ٯ با٬ٵف��بة ٬ٵا ذځث ٴفٙٽ إ٬ٽ تٙؽڀؽ تٻاجط ٰٵتحاتٵا
ٸٵا ٰٵع تطلځٳ اٙ٬ډٰة ا٬تحاغڀة ٘اٮ .«2005
ٺٺاو��« :٫ڀٱث ٫اچ٘��ډٲ ٘ٳ اـ��ترطاث ٰٵىب ا٬ٱطڀ��ػ ا٬تٵ١ځعپ
ٙ٬ډٰتٵ��ا ا٬تحاغڀ��ة ٠ٿ ا٬ٱٵّ��٥ة ،ذف��ب ٰتّ٭بات اڈـ��تػاتځحځة
اٙ٬ا٬ٱځة ،ا٬صّٻة ا٬تا٬ځة ٠ٿ شّة ٴٱٻ إٴ١ځٵځتٿ ٠ٿ ا٬مػ ٢اڄٺـُ».
ٰ��ٳ ٴاذځتٷ٤ ،ا ٪ل��ٱځتؽ« :ذىتٵا ا٬ف��ٻ٤ځة ٠ٿ ا٬م��ػ ٢اڄٺـ��ُ
ٸٿ ثا٬ث أ٨بػ ذىة ـ��ٻ٤ځة ٬٭ٙډٰة ا٬تحاغڀ��ة ٘ا٬ٱځاً..ٴصُّ ٴرٳ
ٺا٬مػ٨اء ٬ؽڀاضة ٸعٶ ا٬رىة ٘٭ٽ ٴرٻ ڈ٠ت ٠ٿ ا٬فٵٻات ا٥٬اضٰة».
ٺ��٠ٿ إِ��اغ ا٬صّ��ة ا٬ٹاض��٠ة إ��٬ٽ تر٥ځِ ٣ٱٻذ��ات ٴٱٻٸ��ا ،تبطأ
«إٴ١ځٵځت��ٿ» تٵ١ځ��ع ذٱ٭ة تٻٔځ�� ٟچٌا٠ة ا٬ٱؽڀط ٰ��ٳ ا٩٬ٻاضغ إ٬ٽ
٠ػڀ٥ٹا اچ٤٭ځٱٿ.
ٺـځٙؽؼ ظ ،٧٬إ٬ٽ جاٴب اـ��ترطاث ٰٵىب ا٬ٱطڀػ ا٬تٵ١ځعپ ،أٸٱځة
أـٻا ٢ا٬مػ ٢اڄٺـُ با٬ٵف��بة چٴ١ځٵځتٿ ٺا٬تؽاٮ اٙ٬ډٰة ا٬تحاغڀة
٬٭فځاغات ا١٬اشػة باٙ٬ٱډء ٺا٬مػ٨اء ٠ٿ ٸعٶ ا٬ٱٵّ٥ة.

«فولكس واجن البحرين» تطلق
عروض رمضان بأسعار خيالية
أِ٭��٥ت ل��ػ٨ة بٹبٹاٴ��ٿ إش��ٻاٲ ،ا٬ٻ٨ځ��٫
ا٬رى��ػپ ٙ٬ډٰة ٠ٻ٩٬ؿ ٺاج��ٳ ٠ٿ ا٬برػڀٳ،
٘ػٺي ل��ٹػ غٍٰاٲ ا٬ٱباغ ،٦تم��ٱ ٫أـٙاغاً
ڈ تىط٘ ٢٭ٽ ٰحٱٻ٘ة ٰتٵٻ٘ة ٰٳ ا٬ف��ځاغات،
إٌا٠ة إ٬ٽ ٘ػي «ا٬با٤ة ا٬م��اٰ٭ة» ا٬تٿ تأتٿ
ٰٗ  ٫٨ـځاغة جطڀطة.
ٺڀتٍٱ��ٳ ٘��ػي «ا٬با��٤ة ا٬م��اٰ٭ة» وځاٴة
ٰحاٴځة ٬ٱطة  3ـٵٻات أٺ ذتٽ  45أ٨ ٟ٬ځ٭ٻٰتػ،
ٺ 3ـٵٻات شطٰة ا٬ٱف��ا٘طة ٘٭ٽ اّ٬ػڀ ،٣ٺ5
ـٵٻات ٌٱاٴاً ٜځػ ٰرطٺضة ا٩٬ځ٭ٻٰتػات ،ٺ12
ـ��ٵة ٌٱاٴاً ٌ��ط ا٬ىطأ٨ .ٱا ڀٱ��٩ٳ ٬٭ؽبائٳ
اڈـت١اضة ٰٳ ٰٙط٠ ٪ائطة ٰٵص ً١جطاً ڀى٫
إ٬ٽ  .2.25%ٺتٹط ٞٸعٶ ا٬با٤ة ا٬م��اٰ٭ة ،إ٬ٽ

ٰٵد ا٬ؽبٻٲ غاذة ا٬با٬ ٪ف��ٵٻات ٺـ��ٵٻات ٘ٵط
لػائٷ ـځاغة ٠ٻ٩٬ؿ ٺاجٳ.
ٺ��٤اٰ ٪طڀػ اٙ٬ډٰ��ة ا٬تحاغڀ��ة٠ ،ٻ٩٬ؿ ٺاجٳ
ا٬برػڀٳ٠ ،ځ٭٩ؿ ٰځػاٴطاٰ« :ٳ ا٬ٱٹٯ با٬ٵفبة
٬ٵ��ا أٲ ڀرى��٘ ٫ٱډؤٴا ٘٭��ٽ غاذ��ة ا٬با٠ ٪ٿ
٘٭ٱٹٯ».
ٺأٌ��اٰ« :ٞبتٝاٴ��ا ٸ��ٻ ت٥طڀٯ أ ٫��ٍ٠تحػبة
٤ځاضة ٰٱ٩ٵة ٙ٬ٱډئٵا ،تم��ٱ ٫٨ ٫لٿء ابتطاء
ٰٳ أضاء ا٬ف��ځاغات إ٬ٽ ا٬صطٰات ا٬تٿ ٴ٥طٰٹا..
ٴر��ٳ ٘٭ٽ ث٥ة أٲ ٘ػٺٌٵا شډ ٪ل��ٹػ غٍٰاٲ
ـ��تٵا ٪إ٘حاب ؼبائٵٵ��ا ٠ٿ ا٬ٱٱ٭��٩ة» .ٺتتٻ٠ػ
٘ػٺي ٠ٻ٩٬ؿ ٺاجٳ ا٬ػٍٰاٴځة اڂٲ بٱٙػي
«٠ٻ٩٬ؿ ٺاجٳ» ٠ٿ ـتػة.

| ٰ٥ػ لػ٨ة
بٹبٹاٴٿ
إشٻاٲ

