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رب ��� 

�� ��ردن ��وان إ��ان �������,و �!
%+* ا(�) ا����� ا'���آ� %�رج ��ش و"�!  ر��� ا��زراء ا�- . 
د��4ــ*  �030 (��ة ر��
 . �0 �7-�� �0 ا���6 ا'��5

                            ،-�آ�G ا����� ا'���آ� و"�!  عFD إ��ان %
ء �0 أع�
ب ا�D>=* ا��>
د�* � �Cـ7و�� أ�ـ��آ��، وآـ�A@ �ــ ا���?ــ< ا�=�>ـ�ري �:�ــ
                                  
ر ا�CM:�ي، �:Q>� �� ���ددوا �0 ا��Jآ�, عDــF أن ��Gــ,ا �ـ ا�OPـ�ط وا����Mـ
ت سـ�J-� إذا �ـ� -��4ـH إ�ـ�ان عــ�Rه�.ء ا� 
<�0 ,M�واس�

 . -Rص�U ا���را���م


ع* ا�Oـ
ز ا����Mــ� 0ـ� إ�ــ�ان                              Qصـ FــDدة ع,X� ت

�� ه� �0ض ع��������ـ�ردن   . ا�=,�, ا�Aي أ0ص< عQ  ا����� ا'���آ� ور��� ا��زراء ا�

ز ا�����M ا��Zا��Oع* ا�
Qص *M[
�� FDا�,ول ا'ورو��* ع ]�=X- ي�Q�  اون أآ, أ���. 


��Pورة ع,م ا�M�^ �0 �=ـ
ل اســ��Rا% ، وآــ�A@ عــ,م ?ــ���  0ــ� أ�ــ* ا-!
�4ــ*                     � �QM- ا����Zا �M��
ز ا��Oع* ا�
Qص *M[
�� ا�ح,�_ ع

4ـ*، ����ــ* -صــ^                     �D� *��C��Cع* ا���=�إ��ان وا� �� 6M4�4* ا��� و
!-.

ون �� إ��ان وا�,ول ا'ورو��*، و��,و أن هAا ا���%  ��-�ط �M-22


�Q* �ــ
 اذا آ
�ـ6                             M�� *�4
 ا.-!� *RCQ� ا�C6 س����
[ �Q?ح,ة �,ر%* أن وا��ت ا�

رت �UP ا��.�cوا��� أ ،�"

ر ��رو ا�X>� ا���D�

رض �[ �4ارات ا���
]M* ا'���* ا��� ص,رت �حd إ��انM�- .. 

         �M��
ز ا��Oا� � �[

�� اآ�� اح��c @D��- إ��ان، ا���)  � �g23اآ              

ص* �0 أورو�R� 
���
-����Dن ��� �:UM، -�اه عFD ا��UD ا���Gا�, ع
                       ا��
"ـ���

ز ا��وسـ� 0ـ� ا�MـO�4[ ا� 
<�0 U�C- ا'ز�* ا��� ,M� ]� 

ز، . س��Oا� FDا�ـ, ســ���<             . عG��ا� UـDا ا��Aوهــ� -ـ�ى أن هــ

                                
���ة -�MQ>ـ
 �ــ -�0ــ�� �ـ 
�� �ــ �حــ,ود�
ت آM- وان إ��ان 

ز ا�����M ا��Zا��*، . س��Oر �0 ح��ل ا�
�gس�i� *ت ا'ورو��
ا��=
ل ��XDآ
                       
�ـU ا����Mـ
ت ا.�4ص
د�ــ* ع�D>ـC� *��GQ�اض ا���Zع* وا
Qاض ا�ص��' ^�M�C�ز ا�
Oا� �  ا��Cق ا��Zا�� �D��� .   FــDــ^ ع�M- 
إ�ــ�ان أ�Pــ


ن�Cآ
� d��[ 
ز إ�F ا�>Q, عOا� ^�Q� وع�X� A�!Q-. 


دل    M� 
� 

وز          540و-l�Q إ��ان ����=�� �Dح�ك ا�i<ح=� ا.س� 
ز، �:Oا� � UM:� ��� ن��D�700      G=و%�د ع �QM� اAوه ،UM:� ��� ن��D�

وز =�� *�Dح�ت ا�
%
 . ���Dن ��� �:��O- �0160 UM* ا.ح��


ع�*    ��D�17ن ع
�D* إ��ا��* و     13و-��X ا'ر4
م ا����ا�0ة إ�F أن ح�ا��      Qوح,ة ص)]Qـ�،             47و) �صM��
ز ا��Oا� FDع ,��M- *4
�D� ,���- *ح��

رات "ـR�* و��:���Q%�ـ
 ع
��ـ*، �ــ هQــ
 -ــJ-� أه��ــ*                               �gاس� UD��� يAا��، وه� ا'�� ا���Zا �D)ك ا�,اi<ا.س� *�
R" �<t- م
هuA ا'ر4


رات ا'ورو��*�gر%�* وا.س�
Rرات ا�
�gا.س� . 

                               FــDع �c7ــ�*، إذ سـ�"
�� اZ%�اء ا'�4ى � ا�,ول ا'ورو��* (ــiل ا�QCـ�ات ا��D�Dـ* ا���M� �0 إ��ان �M��
ز ا��Oع* ا�
Qص FDت ع
�0ض ع���
؟�GQ�
 ��Q) ح
د �0 ا�ً��

س ا�����* وه� ���cJة حQة ا�
 ح�


 ����O* ا�G=M ا���%�د iًP0 ،iM0 عــ اح��ـ
ل                                <%

ء ا��
دم، إذا �� -M�^ عFD ز�
دة إ���X�4 ا� *��
إذن؛ � ا����4[ أن -�ا%  إ��ان أز�* (
*�M��
��* ا��:Cدة ا�
�Gت أو ا�

عQ5 ا�صM� �0 ]ا���س U�C� UDا�, ا��G-. 


سـ�* ا�ح
آ�ــ* 0ــ� إ�ـ�ان، وهـ� ا'�ــ� ا�ــAي                        �Cـ* ا��RQا� FــDــ�ط عOPا� Hع
Pس� 
�,و وا"ح
 أن ا�>,ف � ا��R* ا�=,�,ة إذا �
 �!Aت أ�>�
          *Dح��ا� uAإ��  ا'ورو���ن وا'���آ��ن �0 ه FMC� .               

م ���Rة س��M* . سـ����D� @وذ� 
ع ا'ورو���Q4�0 إ 
<��
% 
ع, �Cس� �Q?وا


ت  90�[ ا��4اب ا��>
ء �,ة ���M6 �4ار ا�D- ا��� 
���1803 . 


ق ا�  � ا����4[ أن . -R�C,م روس�
 حd ا�5�Q ا�!��� �0 أي -ص��6 ر��
 سـ�=�ي 0ــ� �=Dــ� ا'�ــ �!ــ�ض                         �Cا ا�Aح{ �0 هi� 
و�
                              
� 
ز ا��وس� �0 ا'س�اق ا'ورو��* إذا OD� 
C0
Q� ^:X� ا����Zا �M��
ز ا��Oر أن ا�
�
ز ا�����M ا��Zا��، وذ�@ �
ع�Oع ا�
�4 FDت ع
ع���

 .وص^


ز ا��وس�، وه� �
 -��,u ��س:�Oا� FDد ا'ورو�� ع

رة أ(�ى؛ 0~ن ا���%  ا'ورو�� ا�=,�, س�GMز � ا.ع���M�. 

#"!�ب ا�و��ي
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