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قبم وفذ هي كلُخ اهلٌذعخ َشأعه الغُذ األعزبر الذكزىس /مجبل أثى صَذ عجذ الشحُن -القبئن ثأعوابل عوُاذ اليلُاخ والازٌ
كبى يف اعزقجبله الغُذ املهٌذط /عالء املرغشي.
وثعذ أى سحت عُبدره ثبلضائشَي ورأكُذ الغُذ األعزبر الذكزىس /مجابل أثاى صَاذ عجاذا لاشحُن والغاُذ األعازبر الاذكزىس/
حموذ أثى القبعن حموذ علً شيش املهٌذط /عالء املرغشي علً دعوه املغزوش لليلُخ وطالهبب وهى هب لُظ ثرغشَت علُه حُا أًاه دوهاب
هشبسكب لليلُخ ثبلصفخ الشخصُخ والصفخ الشمسُاخ ششابسكخ عاُبدره ششابسكخ عاُبدره يف اجزوبعابد للاظ إداسح الاىسػ اهلٌذعاُخ
ثبليلُخ ،حُ له العذَذ هي األفيبس الرغري رقلُذَه لضَبدح إًزبجُخ الىسػ ورطىَشهب.
ششع اجملزوعىى يف هٌبقشخ جذول أعوبل الضَبسح هي اقزشاح عوا ثشورىكاىل رعابوى هزجابدل ثال اليلُاخ واملصاٌ يف مجُا
اجملبالد والزٌ سحت ثه علً الفىس الغُذ املهٌذط /عالء املرغشىب وطبلت هي الشئىى القبًىًُخ ششاجعزه علاً الفاىس يهُاذا ملىافقاخ
املغئىلل ثبلششكخ علُه.
يذ أَضب هٌبقشخ املىضىعبد الجحثُخ املطشوحخ ثل الششكخ واليلُخ واليت أطشافهب هي اليلُخ الغبدح:
الغُذ الذكزىس /مجعخ أمحذ الغُذ والغُذ الذكزىس /حمواذ فافىد أثىسَاه والاذكزىس /عابطي الغاُذ حمواىد ،وكازلت هشاشوعبد
الزصٌُ هي الششكخ والىسػ حُ أكذ األعازبر الاذكزىس /إثاشاهُن حغات ال -سئاُظ للاظ قغان اهلٌذعاخ املُيبًُيُاخ ثأًاه علاً
اعزعذاد لزصٌُ العذَذ هي القط للوصٌ واليت َزن اًزهبء عوشهب االفزشاضٍ ًزُجخ عىاه الربي وخالفه .رذسَت الطالة كبى له
ًصُت حُ طبلت ثزلت طالة االرصبل اخلبسجٍ ثىحذح اجلىدح (ًغوه وعجذ الشمحي) دعوب لطالة اليلُخ ثأقغبههب املخزلفخ.
كزلت يذ هٌبقشخ عقذ دوساد خبفخ ثبملهٌذعل ثبملصٌ هث الذوساد اخلبفخ محوبَخ الجُئخ والغالهخ املهٌُخ واليت َشاش
علً قطبعهب ثبجلبهعخ الغُذ األعزبر الذكزىس /حموذ أثى القبعن حموذ لزيىى شقش الششكخ أو ثبليلُخ وششبسكخ هاي أعابرزح اجلبهعاخ
وقذاهً املهٌذعل ثبلششكخ.
وثعذ العذَذ هي املٌبقشبد ،قذم الغُذ املهٌذط /عالء املرغشي واجت الرغذاء عالوح علً الضُبفخ اخلبيُخ اليت ملغزبهب أثٌبء الضَبسح
وىف هنبَخ الضَبسح وجه الغُذ األعزبر الذكزىس /مجبل أثى صَذ عجاذ الاشحُن وهشافقُاه الشايش لغاُبدره ها رىجُاه الاذعىح لضَابسح
اليلُخ علً سأط وفذ هي املهٌذعل هي املصٌ قشَجب.
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