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A OU 

 נוושארל תוריזובב .טכל גוועודי נווריוובה זוואצוה לארשי תנידמב תוריזיב ומייקנוזו עונשה
 לש תיטילופה הפמב שממ לש טייוניש ולח נוטנכל גווריחרב .והיותנ ןיומינב רו הכו ;וקשננמוו
 .זוובורקזו םיושה התומד תא ובצעיט ,לארשי תנידמ

 סתנוחכ סוקמב סינורצימח ,טיימואלה ITU לש חיאלמה םיווולשוה ולכי הר זיושח תעתה וו
 סנולוכי ווחט.נהר ועקשוז םיכר םימאמ ,תיחרוזגוה תתרוח תא למל ,טלועב גווידוזויזו נוועיזקב
 יווצק לכב ,חוליהק תורשעב םוז וילשש "כ לע וומש יגאו ,עיגצוול טיימואלו ןווזטומ;ו יחיכש לש
 a קלוו לוטיל טתווכו גוא !ויטבהל ןנרזטנה היה רושח הוגכ דע ,יפלקה לא עיגזוכ וחיכות ,סלועה
 prod DOM To par יונישל איבוול וניצמזאמב ךישמנ UR עארשי נוגידמ לש וונוומ | בוציעב
 .תואבוו גווריזובב קלוז ללושיל ולכוי שה רט

 חלוגופ לע ןתעפשהלו ,תוריזובהו תואצונול דושקווב גוולואשב יד"ושמ לא וגפ שי ו טיוריעשו ליאווו
 לעש סיאשונב יתדמע תא גיצחלו ,תזו ח"וגזאכ חלולא זוונפל ןוכנל לבוומ ינא ,טיימואלוו נווז טומוו

IVוגמוי . 

 ןוגראוו וזוז .יזוהיה טלועב רנוווב לונגה ירטנולווה ןוגראה נוא םיווהמת םיימואלזו תוד טומה
 ,תוואו םירששעח האמח לש ידוהיח םלועה .תושבי שמחב תוידוחיה תוליחקב תוליעפה תא גֶצייִמו
 לש דסומזו דוטיח .גווצופתה ידוהי ןיבש לארשי ידוחי ןיר תופתוש לע טטובמ ,ןימאמ ינא ךכ
 תלשממ ןיבל ,תוצופתב תודהיה יגציימכ ,םיימואלה תודסומח ןיב תופתוש אוז תאוה תופתושה
 .תופנוושב לארשי יזורוא תו תגציימה לארשי

 ףותישב דובאל ,דיתער סג ןכ חושעל ולירשי יב קפס לכ יל ןיאו ,רבעב וליכשה םייזוואלה תודסומוו
 תודסומה טיקטוע ס:וב סיאשוגה .זונולועפ ימוזות לפב לארשי נולשממ שצ קודחו למ זולועפ
 חרבחזו ןיינב ,תוצופתב ידוהי ךוניוה SNI NNE חיילע .טייתגלפמ סיאיונ טניא סיינגוזאלה
 תודסומה ידיב ודקפוהש טיימואלח טיזאשונה זולא .סעה ןמ קלזו תלחנ טחש טימוכ ווא ,\ראחו
 .טייונואלה
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 ol lo) 4% | לומזו יכ עדוו ,לארשיב ועו לכ לש ווטשממוו שאר ,רחרנה לארשי נוששממ שאר סייוממואלזו תודססו , יאו רטשנל*
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 חיימואלה תודסומה יכ עדוי ,לארשלב סעוו לכ לש ;ולשמומה שזר ,רוובנה לארשי גולשממ שאר
 ' ידון ילו קארשי ידוהיל טיפנוושמה טידעיה תוגשהל ,ותלשממ סאו ותא ריר די 'זובנול סינוכנ
 .תוצופתה

 ,חייתדזו טימרוה לכ לש תלוכיה ווא השעמל הכלזו !ויכוקול וזויעאוה וכיימוזצעה תודסוומוו
 תומא לש זוונוכנ "ןותמו ,תלווזו יגטיהל הכיועה ךותמ ,ידדח דובל ךותמ סיכנוושמ םידעי תגשה ןעמל אנוווצב לונפל ,הל הצווומו לארשיב ,םיירוןויח תודטומהו סינוג'ואה ,תוגלפמה ,תועוננוה
 .עויטל טיקוקוש ימ סע  ,וווילצהש ימ לש טיגשלוור קלחתוזול

 ,תינלבוט ,תיגרדומ לוארשי לש התומד לע קבזאמה תיוחנ תויזול וכישמי ביימוזאעז תוד שומה
JAR TINסלועזו ידוהי לכ לש תוהדוזוה דקומ גוא הווחומהו ,2ועמה ןהו תרומה ןמ ןניילניל וב אוש , 

YARD NNE TR ADS vp DR 
 שארו ,וחינתונ יביבל החלצוו ילוחוא ובכמשבו ימשב

PAVAN AND Douהנינפב ץוגדמועה נוומישמב ונלוכ תורוע נוא ול . 
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