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ُولددب وتوكولوم نوريتلددآم لددحلادد  لقةددآودد  وتعدد  ا.ووود وكىددآرا ددآ  وىددب قود وو       نددبد الىعوو   
ا.ووود رق الطتلق إل  اليىآرق  واليىآود الذي شدد برآ  رق إوآ  وتوكولوم  الثالث  الةآضددا   وكة ددق وتع   

 نوريتلآم هو بآل تط نآ رقيآج إلاه اآلد لةواج   كغات الةنآخ، وهو ك بيب وجووي نةآثل لةجيةىآكنآ 

رتتوكولوم نوريتلدآم لا  نثدآل ل فاةاد  اليق كىةدل و دآ كىدبوود  ا.وتاي، واليق ينتغق ل دآ قد كىةدل  
آ، رقسدددددددددأ، ول هو قوال رىآل  ل ةسدددددددددآ بل رق كقعاق  نلينآ الىآلةا  ل ينةا  الةسددددددددديبان   ورق إوآ  كىبيل و 

كاغدآلق ل تتوكولوم، اليمندا الت دباد بدآليا ت اليدب لجق نب نتلتدآد ال ادب و ر و ولتيود، وهق فدآواد ورا د  
ذ كىددبيددل لاغددآلق بددآلفددآنددل، ر و جدد  ن ولدد  نب  0,4اةكندده قد وةن   ىولدد  كسددددددددددددددياددبو لةواوي ل يتتلددب  و نددبنددآ ُينةددي

 الحيتا  الىآلةق خالم هذا العتد 

ور دال  ب لل،، وذل رسديىب لىعب نمكةت العة  الةىنق بآلةنمونآد الغذاةا  هذا الرد ت، ر نيذلت قد  
كىدبيل لاغدآلق وةكب قد وسددددددددددددددآ برآ قو ددددددددددددددآ     ولآول ا.نب الغدذاةق  رةب خالم القدب نب نتلتدآد ال ادب و  

د، وولآول لةآءل اسدددددددياباو الطآى ، وذوجآو كفنولوجاآد قكثت نالءن  للووود ول ةنآخ، وةكب ليىبيل ر و ولتيو 
 كاغآلق قد وقعق إنكآرا  الوصوم الةسيباو إل  خبنآد اليتتلب القاول  لةالياب النآس 

لثات  ونب شدددهد هذ  الابنآد قد كع ل نب رعباد ا.فذو  رق الت باد النآنا ، حاف وةسدددب الغذاء رق  
نب ا.حاآد ىتل قد ييةكب نب الوصدددددددوم إل  ا.سدددددددوا   ونب شدددددددهد رعل الةنيجآد نب الةما  اب إل  قنآكب  
القدآجد  إلا دآ قد وسددددددددددددددآ دب     القدب نب الجوئ والةعت وا.ثت التا ق ل عطدآئ الم ا ق  وثةد  ردآةدبل هدآند  قختد 

الىعآىات الالون  ل ع ددددددددددددآء     جآةق  ليوسددددددددددددا  رطآ  اليتتلب كيةثل رق كاملب ا.وول  وال عآحآد، نب ىتال  
  19-كوراب

وُلتايب لنآ وتوكولوم نوريتلآم وكىبيل لاغآلق قد لل شدددددددددددددقء نةكب بآلىةل نىآ  ونب ث ي، رى انآ قد  
 رىةل اآلد     إبطآء كغات الةنآخ وذوىآو جاآئ الىآل  وحةآو  الفولأ الذي رىيةب   اه جةاىآ 

 


