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كًب اَّ اَزخت السثغ  2002اػٛذ اَزخبة اٚهٙ صخٕس سئىغبً نغشفخ انًالحخ انذٔنٛخ، ْٕٔ ٚشغم ْزا انًُصت يُز انؼبو 

 يشاد يززبنٛخ َبئجبً نشئٛظ االرحبد انؼشثٙ نغشف انًالحخ انؼشثٛخ انزبثغ نهجبيؼخ انؼشثٛخ ٔيقشِ انقبْشح.
ؼذ رقصش َشبطٓب ػهٗ نجُبٌ، ثم ْٙ رزٕاصم يغ انغشف انؼشثٛخ قبل صخٕس اٌ انغشفخ نى ر« انذٚبس»ٔسداً ػهٗ عؤال نـ

 ٔاالٔسٔثٛخ ثصٕسح خبصخ. ٔرؼزجش انغشفخ انًشجغ االػاليٙ نكم يٍ ٚٓزى ثشؤٌٔ انُقم.
نى رؼذ انجٕاثخ انغٕسٚخ يغهقخ، ثم فزحذ ايبو »ٔفٙ شأٌ يب ارا كبٌ انُقم انجحش٘ َجح كجذٚم نهُقم انجش٘ قبل: 

ٍ يغ انؼهى اٌ انًصذس أ انًضاسع ٚفضم انُقم انجش٘ ػهٗ اعبط اٌ انشحُخ رُطهق يٍ انحذٔد انًصذسٍٚ ٔانًغزٕسدٚ

انٗ انًغزٕسد يجبششح فٙ انذٔل انخهٛجٛخ ٔانؼشثٛخ االخشٖ، ثؼكظ انُقم انجحش٘ انز٘ ٚخضغ نؼذح يحطبد يٍ رُضٚم 
خ نهزصذٚش ثحشٚبً كبنخضبس ٔرحًٛم يغ يب ٚغزذػٙ رنك يٍ ٔقذ اطٕل، ْٔزا يب ٚجؼم ثؼض انغهغ غٛش يُبعج

 «.ٔانفٕاكّ
يغ رنك فبٌ كهفخ انشحٍ انجحش٘ يب صانذ يقجٕنخ َظشاً نهًُبفغخ انشذٚذح نهحصٕل ػهٗ حصخ يٍ »اضبف صخٕس: 

 «.يهٛبس دٔالس 22يهٛبساد دٔالس فٙ يقبثم يغزٕسداد ثقًٛخ  4انصبدساد انهجُبَٛخ انقهٛهخ َغجٛبً ٔانجبنغخ قًٛزٓب 

حبٔٚبد فٙ يشفأ ثٛشٔد عٓهذ انشحٍ انجحش٘ ثؼذ انزٕعؼخ انزٙ خضؼذ نٓب ٔاعزقطجذ اكجش اٌ يحطخ ان»ٔسأٖ 
 00انغفٍ انؼبنًٛخ ٔانؼشثٛخ، ثبػزجبس اٌ انحبٔٚبد ٔعٛهخ نهشحٍ انجحش٘ افضم يٍ انؼجّبساد انزٙ رحزبج انٕاحذح يُٓب نـ

 «.شبحُخ كٙ ركٌٕ راد يشدٔد يؼقٕل
شًبل فٙ انًشفأ عبػذد فٙ انحذ يٍ االصدحبو انشذٚذ فٙ انًشفأ، ٔنكٍ انجبخشح اٌ انزٕعؼخ انجذٚذح ثبرجبِ ان»ٔاكذ 

اٚبو كٙ رفشؽ شحُزٓب، ألٌ انجبحخ انزٙ رٕضغ فٛٓب انجضبئغ رظم يهٛئخ ثبنكبيم، خصٕصبً ٔاَُب كُب  4يب صانذ رُزظش 
حبٔٚخ  7000ٓش كُب َصذس ش 3انف حبٔٚخ. ٔقجم  73انف حبٔٚخ يُز عزخ اشٓش، فبصجحُب انٕٛو َغزقجم  24َغزقجم 

 «.حبٔٚخ ػٍ طشٚق انجحش 3000اصجحُب اٌٜ َصذس 

 000اعزًشاس انزفكٛش فٙ رطٕٚش انًشفأ نزغٓٛم اَغٛبة انغهغ. ٔيٍ انًشبسٚغ انقبئًخ اطبنخ انشصٛف يٍ »ٔنفذ انٗ 
سافؼخ،  22ٔل انٗ يزش فٙ رششٍٚ االٔل انًقجم، ْٕٔ يجٓض حبنٛبً ثغذ سافؼبد نززحٕل فٙ رششٍٚ اال 2200يزش انٗ 

يزشاً انٗ  20.0انف حبٔٚخ، ٔعٛشرفغ انؼًق يٍ  400ٔٚغزٕػت حبنٛبً يهٌٕٛ حبٔٚخ نٛصجح قبدساً ػهٗ اعزٛؼبة يهٌٕٛ ٔ
 «.يزشاً ثحٛث ٚصجح انشصٛف قبثالً العزقجبل اكجش انجٕاخش 20.0

بٔٚبد انصغٛشح انزٙ ٚطهق ٔاشبس انٗ رٕعؼخ جذٚذح يٍ جٓخ انجُٕة حٛث رُشأ يحطخ حبٔٚبد ًَٕرجٛخ رخصص نهح

 ػهٛٓب اعى عفٍ انزغزٚخ.

 

 


