
  


� 	���� �داً ���  إ

�و�� �����رى  و��زرة ���رض ��� ����� إ��دة�  

  


	ل وھ� ا�ن  ����ون �ن ���ن ھ�� ا���رى �رق وا���رى �رب ���ل 	���ا���رى �د��� ���رة 
�	& $	ل و$ت $ر�ب ��!��� ���ودى( ا���رى ر#�"� �!���� .���و ��راً �ر$�ً  ٥٦�	)د 'ن ���ودى !وا�� ). ���ت 

�1ل (��� �و
د ��ون �ن ا��	�#ل ا�)ر	�� ) $	�#ل �و	��(وط�"/ وا���رى  �١)�	ر ا�"��ن ا�����ن ھم ��و,�
�و
د 	)ض ا�"ر �ن ا����ل  ،و	)ض ا��	�#ل ا�,ر���� )أ�و�� �و	��(و ا��"�)ر	� ) ا��واھ�/ وا�!واز�� ���

  ).أ��	� ,� ا���رى �رب(ا����� وا��� إ��ز
ت 	���	�#ل ا��!��� 

�)ر9ت �
�و'� م  ٢٢/١٠/٢٠١٢ ,� �وم �!�"� &#�9	��	 ً:�!� /�	
'�د  �٢�را��ور $�د��ً �ن أ	و
�	& ا�1ر $�د ,� و'� )أ!دھم �د'� �)	�ن '1��ن �)�وب(راح 9!�� ا�!�دث أر	)� $���  ،٣��ط�� 'رد�	��د 

�ه ا�
	ل ��م ا��)ود �وم ��و�ن $وة ���)ود ،  وا�
�ش ا�!�و�� وھذا �� 
)ل ا�د,�ع ا��)	�إ,

��:ً و	)ض  ١٦( �م وأ!د1ت D"�#ر ,� ��وف ا���'د�ن ٤,��دت ا��وة ا��و
ودة 	��
	لم  ٢٣/١٠/٢٠١٢$
) ا�
�ش ا��ظ��� ا��و
ود 	����رى �رب 
�ء إ�داد �ن('�دت ا�"�ط�ت ���و�ن $وة أ�	ر  	)دھ�. )ا�
ر!�

ا����ر�زة 	��
	ل �ن ا��زول  )ا�!ر�� ا��)	���ظن أ�� �ن (�وة ا�����ت  ذ�ك 	ر�م. !��رت 	� ا�
	ل

�ه ا��د���ن ا�)زل ,)�د ا�د,�ع ا��)	�  . وا�Dروج �ن ا�
	ل� �������Iت ردت ا��)ل ا��ش��
�!رق  و$وة ا�

� أ!��ء ����J	�,و�� �	ز'م أن ھذا ھو ا��)	ر ا�ذى د�Dت وDر
ت ) $)ر ا�
	ل/ !� ��وى و!� ��رو ( "��
 	ز'م أ�م "�'دوا ,� ا�)	ور �ن ا��"�ء وا�ر
�ل )��رر أ'داد �	�رة( ��� إ'���ت �
�و'�ت �	�رة	/ ا��وة ، 

��ت ����� 1����� ، !�ث ر!�وا ����دة ا�
�ش 	���رى �رب وھم ا�ن �!ت ا��)ذ�ب /�J	 ردد ا�!د�ث�	����رى و�
�!دث 'ن ����� "	)� '�رة ��D�ً (�رب �م) و	)ض ا����در ��:  

�/ D�"ون ���D�	ر ز'�م $	�� ���و,/ �وھو أ(ھو �ك ��و,�  –أدم 
و
و  •!��ن .  ٥)ور�ز ���	��� 
ا�د,�ع ا��)	� ��� ، و��د �م �ب �ل د�����/ 	وا"ط� و إ�راف أ1رى أ1ر��ء ا���رى �رق و�رب

��ت ���درة 'ر	��/ و�ر��را�/ و	�و�/ 	وا"ط� ا�
�ش. 

 ر$�ب �رط� �ن أ	��ء ��و,� –!
�ب ا����  •

  :أ�� ا����!��ن ���م


و
و  • K د	ق ا��ك –) ذ�ر('��� 

 ) إ�رأة(!واء ا��ورة  •

 )إ�رأة(�/ �رزوق �ِ  •

 )ا��1( �ورة •

•  :�� )ذ�ر(أدم 

                                                           
  �ن أ�	ر ا��	�#ل ا��و	�� و��1ل أ�1ر�� ,� ا���رى $�ط	� وأ��	�� ,� ا��رى �رق ١
ب ٢��  ا�	9�#& ��� ھ� �م 
 !وا�� 1:1ون ���و��ر ���ل �رق ا���رى �رق ٣
  �ر
M أ�م �ن ا�!ر�� ا��)	�� ٤
٥ ���ون ا���ر1�,� !�ل ��" /�  



و���ط ا�ن �ل ) أ��9ت �م $وة �ن ا�د,�ع ا��)	� ���ودى و���و$�( م �و�ت $وة أ�	ر ٠١/١١/٢٠١٢ا��وم 
  .٦ا��رى 	��
	ل

  

,�ط ��Jدوا 	Jن ھ��ك $�ل وإ'���Nت و!رق . "�)�ل 
�ھد�ن ����� ا�"��ء وا��!�ق أ�1ر ��� �
رى ھ��ك
�ن ، أم N ٧وو!�� ا�ن �")� ������ ھل ��ل ذ�ك ا��ور، و�ب ��������ت و�ل ذ�ك ��Jد ,� �وا
� ��و,/

م �ذ�ك(ا��ورو 	� ���ر��ن ھ��ك !د�ث أن ا��وة ا��)��� �����
�د "	ب ��I أم M�!� درى ھل ھذا� N( ،
�د�وا 	/"� ��  . �& ا�)�م �م �در اى !د�ث 'ن أ"�ر أو $��ل و"ط ��ك ا��وة !

 ً:
����ط�ب ا��!رك '��ت "وف ���رس ,� $رى �و$ف اI'دا��ت وا��)ذ�ب ���)����ن و�� ��و$)/ �ن إ�
م �ن ��و,�(��
 ����" ��
وم '�� ا��را��ور و�ل ا��"#و��� ، أ'�� ا�
	ل وا��ن �� ��ردد ,� ا��د��� 	Jن ا�

�ق ��و,� وN ��و�ون ا�!ر�� ا��)	���' ��' &��داف ھذه ا��و���، �  .��� !دا 	م إ"

  

HUDO  

 م ٠١/١١/٢٠١٢

                                                           
  أ�	رھ� $ر�� أم در��ن �!وى أ'�� ا�
	ل $رى ��1رة ��ط�� $	��� ��و,� ٦
  $	��� �و	�� ھ�
ر 
زء $��ل ��� ����ط�� �ؤDراً ، و"طم 'دد ��در �د�ن 	���"�!�� ٧


