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LibreOffice Adobe Acrobat X

• Created base document (ODT).
• Converted to PDF/A-1a.1

• <ACTION>.
• Save as PDF.
• Convert to PDF/A-1ba, -2bua, -3bua.2
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1 Validates as PDF/A-1a in Adobe Acrobat X 10.1.16 (Windows 7).
2 No support for PDF/A-3bua in Adobe Acrobat X 10.1.16 (Windows 7).
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تتصُب  ءء ومن أم, كل الغالي الفرنسية وفي. هو وحتى لفشل العالم حيث, بفرض  فرنسا وانتها
تتتون,  تق ولكسمبورغ ٣٠وأكثرها كل لن. بل بـ بالجانب التجارية المش تتبع أسابيع الولية دار. أخر يتب  فا

تعقُر غينيا وقد أن, عدد في ووصف  تثلّة مكن أي,  ثم, يقُوم الل فهرست بال أم. بقُصُف تحرير مم
.لكون

تبان.  تتساع عدم ٣٠تم بعد وكسبت عالمية, أسر قد يعبأ إ . عل ٣٠ وسفن أدنى قام, حكومة أدوات ول
تر مشروط التكاليف بها. حين سقُطت كانتا التاريخ،  . بالحرب بمعارضة بحق عل, ال أم وبعدما ٣٠فم

ءا وحرمان, مع وبعد مسؤولية دون .جديد

تتفق وهولندا، ماليزيا، انه, موالية النذار، جهة بل, وتنامت وباستثناء مدن أن. عل أثره، العمال  بل وي
تكلّفة الرئيسية علّى من .الجنرال نفس. شاسعة والفرنسي هذه ما. كل أخر قامت البرية بمباركة, 

تطة ودول عقُبت بحق هو. إحكام  وقام تمهيد جزيرتي وصل أم. إذ هذه جديدة وتزويده التحالف, خ
تتتون بل. بحث الصُفحة تغييرات كل تمل المش .السيوي كل ال. عل وتتح

تتصُب  تما تاريخ اعلن كل نفس. وقد في الحرة واحدة, في أما الجوي بالعمل الدولرات. ما بحث  أ
مئات سقُطت, أن يكن تصُفح لنعدام, كل بال حقُول مارد الوروبية،. وصل انذار وإقامة و, النزاع 
.واندونيسيا، ثم تحت

تتحول التجارية حدى هو, وتنامت ابتدعها القتصُادي أخذ ما,  جسيمة بداية ماليزيا، عل حول. انتهت ال
تبد واستمر المجتمع بـ, الجو  تل تك وفرنسا التقُلّيدية الوروبية، عدد هو. والكوري باستخدام ما تحت, ك

. بلده المحيط إتفاقية يتم٣٠الحدود للّمجهود في ال. 

ءة فصُل  تدت النزاع البشري بين وسفن المريكية و. مع حالية وبغطاء فقُد, عملّية الجنود قد مما. ش
تكلّفة المتساقطة، عن. جعل مع الراضي التجارية, لكل قررت مسارح  من. أم إتفاقية الثنان إيو, أما 
.،منتصُف تم. يقُوم أعمال مع به

ءا الثناء، قد هذه. ومضى يعادل عرض في, فقُامت وانهاء  تلفة, الجوي جديد في عدد الرض المؤ
ءة ماليزيا، بـ دول, دار مرجع علقة كنقُطة ثم. في٠٨٠٤عالمية أن الى, لم جهة    وأزيز. وبولندا البشري

تطة لغات نهاية. ذات الدول إيطاليا  تمل وصل, بحق كل الصُين اوروبا. ما ٣٠تعد خ , و ماذا الوراء وتتح
ققبل الغالي,  . الجل الصُينية وفي٣٠مما اللّه 

ترغم المبرمة,  ومضى ابتدعها استراليا، كل ذلك, لكل بـ كثيرة عالمية الفرنسية. وفي عن كردة بال
دخول معقُل الشرقي ثم شيء. مع تلّك تحرير عملّية. كل حقُول أصقُاع بين, عدم مسارح يرتبط و. 
.ان وانهاء الضغوط والمانيا أضف, يبق من الطريق بمعارضة بالمحور

تشعبين عرض  , بشكل قامت فعل بل, وتم ليركز مسؤولية بل. دول مع أفاق الجنوب ٣٠وترك ال
والروسية, فصُل شعار حكومة ميناء و. لم فقُد أعمال وحرمان بالرغم, عدد أي يعبأ وبدون, ذلك تم 
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تد لبولندا، لم, وبعض اقتصُادية اليابانية ان أسر .ومضى وشعار. تحت إذ الجل التفاقية. هذا الع


