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 ؟ب'سلا ام

67لا ة4طمنلا ةروصلا دعت
 E8فنلا ضرملا نع عمتجملا اهل:ش 8

 ،اهل ب'سمو ةمصولل OE8ئر كرحم ،ماع ل:شH ة4سفنلا ةحصلاو

 ،صاخشألا نم ةنيعم ةئف نع ةذوخأملا ة4نSذلا روصلا Q8و

fادوسلا بعشلا وأ ،مرجم E8فنلا ضbcملا نأ لوقلا[
g
 ،لوسك 8

 تالاحلا ضعn نأ ،m8جارلا اهم ة4سفنلا ة4ئاصخألا تركذ ث4ح

s ةqrعص هجاوت
g
 ،ةدا4علا ةعجارمو باSذلا درجم وأ اهضرم لtقت 8

 نم وأ E8فنلا ضbcملل ة4طمنلا ةروصلا كلت تاtسرت ب'سH كلذو

yذS67لاو ،ة4سفنلا ةدا4علل ب
 طrر Q8و ،ةمصولا زc}عت اهنأش نم 8

 :تلم~أو ،هضرم نم لجخلاn روعشلل ضbcملا عفدو راعلاn ضرملا

 .ةلئاعلا نم ة4سفنلا ةمزألا ةع4بط مهف مدع وأ ةمصولا ثدحت دق

ن نحن ،اذل
ُ

كذ
â

sاعتلاو جالعلا حاجن نم ءزج نأ اًمئاد ر
g
 ةلئاعلا معد 8

دج مهم رمأ وهف ،اهف4قثتو
ً

 لضفأل ةاناعملا بحاصn لصنل ا

ìملا ة4سفنلا ةا4حلا نم نكمم ىوتسم
7gةن.  

 

  لاح ïإ لاح نم

 تأدE8 nفنلا ضرملل ة4نSذلا ةروصلا نأ ïإ m8جارلا اهم تقرطت

s ام[ ةوقلا كلتب دعت مل اهنأ دقتعت اهنأو ،ñكنت
g
 اذSو ،قباسلا 8

nلا دوهجلا لضفôبìö67لا ة
 رودو ،مالعإلاو تاسسؤملا اهب موقت 8

ûög sصتخملاو دارفألل ìöبك
g
 ضbcملا مويلا حبصأ .E8فنلا لاجملا 8

ì†أ E8فنلا
°

ì†أو 8¢و 
°

£ìجم دعy مل وهف ،هتاذل مهفت 
 §ع اً

 ةدعاسملا بلطy راص ث4ح ،ة4سفنلا هتاناعم نع توكسلا

 ìöثكn لقأ ةمصولا فوخ حبص4ل ،ة4صخشلا هrراجت نع مل:تcو

 هقnاس نع

s مئادلا ف4قثتلاو ،ة4سفنلا تادا4علا §ع لاtقإلا ل4لدلاو
g
8 

 همهفو هتع4بط ث4ح نم ،E8فنلا ضرملا نع ثyدحلل مالعإلا

  .هلßمو

s ظوحلمو تفلم مدقت كانS نأ تnاجأ ث4ح
g
 ûögعجارملا لtقت 8

fاعy نأ لtقy دعy مل ìöثôلا نأو ،مهسفنأل
g
 حبصأو ،ەدحو ملأتcو 8

عاجشو ا4ًعاو
ً

 نم ة4سفنلا تامدخلاو ةدعاسملا بلطل ةyافك ا

ìلا ىرت اهنأو ،ءا£ìخلاو ûögصتخملا
7gعجارملا ماûög nد4عاومSم، 

 8̈متجملا ìöيغتلا دكؤي مهلعافتو جالعلل مهتباجتساو مهتيدج

  .8¢ولاو ìöبôلا

 

 ةلوذtملا دوهجلا

yلا مدقôثìö طألا نمtيسفنلا ءاûög لوح ف4قثتلل ةظوحلم دوهج 

s مهتاnاسح £ìع ة4سفنلا ةحصلا
g
 امم ،8¢امتجالا لصاوتلا عقاوم 8

nمهسأ ەرود s
g
8 ÆñØ ب 8¢ولاûög حبصأ ام[ ،سانلا Sةدع كان 

 بلطل عقاومو ،طوطخو ،ماقرأو ،ة4سفنلا ةحصلل تاق4بطت

6gطولا زكرملا نم "نوبbcق" قيبطتك ،ة4فتاهلا تاراش≥سالا
 زc}عتل 8

 ةc¥ألاو ة4سفنلا تاراش≥سالل "ه4بل" قيبطتو ،ة4سفنلا ةحصلا

n6طولا زكرملا عم نواعتلاg
 كانS ام[ .ة4سفنلا ةحصلا زc}عتل 8

ناجم صصختم ب4بطn ضbcملا طbrي يذلاو "ةحص" قيبطت
ً

 £ìع ا

ôìلإ عقاوم دوجو عم .ةشدرد وأ ويد4ف عطقم
7

 فلتخم مدقت ة4نو

 اyانث عقومو ،E8فنلا كراش≥سم عقوم[ ،ة4سفنلا تامدخلا

 ةحصلا زc}عت لاصتا زكرم كانS ام[ ،نوع عقومو ،ةفرعملا

 ،اهعاونأ ةفا:n ة4سفنلا تاراش≥سالا لtقتس∏ يذلاو ،ة4سفنلا

 قطانم عيمج نم ة4فتاهلا تاراش≥سالا بلط نا:مإلاn ث4ح

 .عمتجملا تائف عيمجل ةôلمملا



 ة4سفنلا تادا4علا

nدج قيض قاطن §ع ة4سفنلا تادا4علا تأد
ً

 اSداتري مل ث4ح ،ا

 دنع ة4ق4قحلا مهئامسأ اهيداترم مدختس∏ ملو ،سانلا نم ìöثك

 تأدn ،تقولا رورم عمو ،تاراصتخالا ïإ نوؤجلy اونا[ لn ،ةراc}لا

 ï8احلا ل4جلا نأ ث4ح ،E8فنلا ضرم نع ةمتعملا ةروصلا حضتت

ì†أ
°

 ةقلح ñك امم ،ةقnاسلا لا4جألا نم ةعاجشو ا4ًعوو اًمهف 

ìك ï8اتلاn ،ة4ضاملا تاونسلا رادم §ع اSرcودت داعملا ةمصولا
°

 ت

 ،قباسلا نم عسوأ ل:شH سانلا اSداتري حبصأو ،ة4سفنلا تادا4علا

ì†أ نأ ركذلاn ريدجلا نمو
°

 ةئف Q8 تادا4علا داترت ةbcمع ةئف 

s ،٪٧٠وحن مهتªسÆ غلtتو ،ûögعفا4لاو باtشلا
g
 ةtسÆ غلtت ûögح 8

s نولماعلا ىرcو ،٪٣٠ وحن لافطألاو نسلا راtك
g
 ةحصلا 8

 ،ماع دعn اًماع دادزت ة4سفن تامزأûög nباصملا دادعأ نأ ة4سفنلا

 لمعلا أدn هنأ ،رماع ب4هم ة4سفنلا ةحصلا صتخم لوقy ث4ح

67لا تالاحلا نأ ظحالو ،٢٠١٥ ماع ذنم لاجملا اذهب
 داترت 8

 تركذ ام[ .ةìöخألا تاونسلا لالخ تفعاضت ة4سفنلا تادا4علا

67لا ةدا4علا نأ m8جارلا اهم
 ،مسالا راصتخا لtقت ال اهب لمعت 8

فلم عجارملا لجس∏ ث4ح
ً

4ƒ7قحلا همساn ا
 ءافت†الا را4خ عم ،8

nامم ،طقف بألا مسا nعجارملا عجش∏ ەرودûög روهظلا §ع 

nو ،ةق4قحلا مهئامسأcكñ ز لوح ةمصولا كلتcةدا4علا ةرا 

 .ة4سفنلا

 

 

 

 

 

  ة4لحملا بس∆لا

ì†ألا ة4سفنلا ضارمألا نم
°

s اًراش≥نا 
g
 ،بائت†الاو قلقلا ،ةôلمملا 8

ûög sيسفنلا ءاtطألا لاوقأ بسح
g
 نم ٪٢٠ نأ ةyدوعسلا 8

 ٪٦و ûögغلاtلا ةئف نم مهنم ٪١٤ ،بائت†الاn نوباصم نويدوعسلا

 روتكدلا ة4سفنلا ضارمألا يراش≥سا راشأ ام[ ،ûögغلاtلا ìöغ نم

ì†أ ءاس∆لا نأ ناtصلا دمحأ
°

 ة4لامتحا عفترتو ،لاجرلا نم ةnاصإ 

s بائت†الا ضرمn ةnاصإلا
g
 يركسلا[ ،نمزم ضرم دوجو لاح 8

ن بم ،طغضلاو
ً

ì†ألا ñØعلا لودلا نمض نم ةyدوعسلا نأ ا
°

 ةnاصإ 

nامم ،ا4ًملاع يركسلا yفñ سأ دحأtاصإلا باnة nبائت†الا. 

 ث4ح ،ةyدوعسلاn ةnاصإلا تالاح نم ٪٣٥ ل:شOف قلقلا امأ

s وSو ،بائت†الا تالاح نم §عأ حبصأ
g
 لوق بسح دyازت 8

 نأ نم مغرلا §ع هنأ ،فدرأ ەرودn يذلا ،ب4بحلا قراط روتكدلا

s ة4سفنلا ضارمألا
g
ضyأ اهلnاقy هنإف ،دyازت 8

ً
 قلع ام[ ،8¢ولا دyازت ا

 ضعn حاصفإ مدع ب'سH ةق4قد جئاتن §ع لوصحلا نكمy ال هنأ

  .مهضرم نع عمتجملا نم ةìöبك ةtسÆ نول:ش∏ نمم ûögباصملا

 ،يرجqcتلا ûögمساy ةروتكدلا ةئrوألا ثوحn مسق ةسOئر لمأت ام[و

67لا جئاتنلا حتفت نأ 6gمتن
 لوح راوح داجyإ ïإ حسملا اهل لصوت 8

دروم نوكت نأو ،8¢ولا ةداcزو ،ة4سفنلا ةحصلا
ً

 نم دc}ي ا4ًم4لعت ا

 مSاسÕ نأو ،ûögيدوعسلا ûögب ةدئاسلا ة4سفنلا ةحصلا فورظ مهف

s
g
s طقف سOل ،عمتجملا نم لجخلا روعشو ةمصولا يدحت 8

g
8 

ضyأ نôلو ،ةôلمملا
ً

s ا
g
 .اهل[ ةقطنملا 8

 
 
  


