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وسعاد.:حوريةإسيمليممااطق،طفلتينالحتاالوزانيحسن

ر~ور0ررمم

(مبدالوهييناأللمانى،بعضالمازياجيثرهرفمنواحاللمافرنساهزبمة
لهعةتلعقا.إسبانياببرليناألالنبالقادةيمالنبالنريجواحمديمرالطرالخالق
نفوذها.ست

6944ا7363
التوميةافركةيناير،ااعريضةاالستقاللحزبامدربعدما:يناير(0
حيثبالديمقراطيةهباالستقال(المطالبةعريضةالخامسمحمدلهالمغفورالىترفع

فيالفوبعليهيتوقفالذياالمالححركةبرعايتهيشملانجاللتهمند،التمست
البال>فيالحكمبنظامشبيهشوريسياسينظامإحداثالسديد0لنظراخله،وتكل0
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