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ه   ه هم ذذذذ    هطذذذذهه   ذذذذ »مذذذذ تفا وجذذذذ م ذذذذ ه«
هالص    «هوو  ن»

وقعتتكلية تتطل جاتتةلبتتا عتتطل التتالوية تتطل جاتتةلبتتا عتتطل
ووهانل جصتتتتتتتتتتتتتت ا طل ايل للطاه لجيئا  ل جا  لوه  طل

ل. جيدريسلجةيدريةل الكة ا كيلباجمسيشط اتل ججا ع طلولئا  ل جساعاتل جدر س ط

عم دلية طلل- صتتتتتتتتاط ل ج ا تتتتتتتتيلل/با عطل الال جدييورقامل يوق عل ايل ل جيطاه لعنل
ونائةلرئ سلل«ج لف ه» جاةلونائةلرئ سلبا عطلووهانلجةع قاتل جدوج طل جئلوفس لل

وعم دلية طل جعةومل جائ طلبجا عطلل«لشتتتتتت غوللان » ججا عطلجةعةومل جائ طل جئلوفستتتتتت ورل
ل-حازملعة و لل/وقدلحضتتتتتتتلللوق عل اللطاق طل جدييورل«يوشتتتتتتت ويه»لووهانل جئلوف ستتتتتتتور

ل.عضول كيةل جع قاتل جدوج ط

 جمشتتتتتتتتتلاللعة ل جع قاتل جدوج طلبجا عطل الال نهلل-لناصتتتتتتتتتلل جج غ و لل/وقا ل جدييور
ع ةللوق عل اللطاق طلفيل جص ن،لقامل ج ا يل غيار ل جمسيشط اتل ججا ع طلفيلووهانل

فيل  يلو جيدريةلعة ل و بلطل جكو رثلو جحلو لوية طل جيمليضلو عا لل جيدريةل ال
 جك م ائ طلوباكلزر عطل ألعضتتتتتتتتاالووحد ل جاو ريلو ستتتتتتتتيشتتتتتتتتطيل  ا عطلهوبا لو جييل

ل.لصافلباجيلل ةل جل بعلفيل جا لزر عطل ج ةة

وأو تتتتتتتال جج غ و لأنل جدييورل صتتتتتتتاط ل ج ا تتتتتتتيلوبهل جدعو ل   لزيارلهلججا عطل
ل.ظ  ل جمؤلملل جدوجيلبكة طل جاةلفيلنوفمئلل ج ا م"ووهان"ل جص ا طلج شيل كلفيللا

 نلبانئهلأكدل جدييورلبما ل جستتتتتتتتتتتع دلرئ سل ججا عطلأنلهاتل اللطاق طلل ليلفيل  ارل
رؤيطلو ستتتتيل ل ج طلبا عطل الالج نطياىلعة ل جعاج لولكوينلشتتتتل كاتلولعاونل وجيل عل
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جئتتاحن نلوه  تتطلأفضتتتتتتتتتتتتتتتلل ججتتا عتتاتلحو ل جعتتاج ،ل لتتدالل ع ل اتتاالقتتدر تل جا  لو 
ل. جيدريسلباججا عطلبماليحسنلبو  ل جمخلباتل ألكا يم طلو جئحن ط

ويانل جستتتتع د،لقدللة  ل اابالرستتتتم ال نلرئ سلبا عطلووهانل جصتتتت ا طلجدعولهلجغيار ل
 ججا عطل جصتتتتتتتتتتتتتت ا ط،لجئح للوق علعد ل نل لطاق اتل جيعاونلولئا  لأعضتتتتتتتتتتتتتتااله  طل

دستتتتتتتتط،لوياجكلبح ل نشتتتتتتتتاال رباتلعةم طل جيدريسلو جا  لف ل جاالتل جاةلو جلا
ل شيليطل  نل ججانئ ن

با عاتلعة ل ستتتتتيو ل جصتتتتت نلل5يايللأنلبا عطل"ووهان"ل جصتتتتت ا طللعدل نلأفضتتتتتلل
لبا عطلعة ل سيو ل جعاج .ل200و نلأفضلل


