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يذلا ملعلاف امامت ةقيرطلا سفنب لمعي نوكلا يف ءيش لك نأ ذإ ،ةينوك ةغل ملعلا .
لوح رودت بكاوكلا و عملت موجنلا لعجي يذلا هسفن وه ضرألا حطس قوف هسردن

!ا سمشلا

،بورغلا تقو ءانثأ نايحألا نم ريثك يف ،سمشلا بورغ ةرهاظ لاثملا ليبس ىلع ذخ
نوكت امدنع هنأل كلذ و يلاقتربلا و يدرولا ،رمحألا ليبق نم ةليمج ناولأ انل ضرعت .

تاهاجتا يف رشتني اريثك ارابغ وجلا يف اهءوض قلطي ءامسلا يف ةضفخنم سمشلا
ناولألا هذه نأ الإ ،حزق سوق يف دجوت يتلا ناولألا لك نم ءوضلا نوكتي ةفلتخم .

ينعي اذه رمحألا نم رثكأ قرزألا ءوضلا رابغلا رثعبت . ءوضلا يف فلتخم لكشب ةرشتنم .
بورغلا دنع ءارمح ءامسلا ىقبتل اديعب رشتني قرزألا ءوضلا  نأ



صتمت نأ عيطتست رابغلاب ةئيلملا قطانملا نأ ثيح ،ءاضفلا يف ثدحي هسفن ءيشلا
ةريثكلا نوكلا نم ءازجألا ضعب يف رمحألا ءوضلا نم رثكأ هرثعبت نأ و قرزألا ءوضلا .

امم ادج ايوق ءوضلا ةرثعب و صاصتما ريتأث نوكي ،الثم موجنلا لكشت قطانمك ،رابغلا
مهلعج كلفلا ءاملع ءاكذ نأ الإ ضرألا ىلإ ريخألا اذه ناولأ لوصو عنم ىلإ يدؤي .

وأ صتمي نأ نكمي ال ءوضلا نم فلتخم عون ةيؤر نم نكمت تابوكسلت نولمعتسي
اذه ةيؤر نكمي ال ءارمحلا تحت ةعشألا ءوض ) . ةريبكلا رابغلا تائيزج لبق نم رثعبي :

ليغشتل لزنملا يف ءارمحلا تحت ةعشألا  لامعتسا متي هنأ الإ ،ةدرجملا نيعلاب ريخألا
(ا دعب نع مكحتلا زاهج ةطساوب زافلتلا زاهج

ةروصلا هذه تطقتلا انيراك ميدس ىعدت موجنلا لكشتل ةباحس هالعأ ةروصلا نيبت .
ءاملعل ريخألا اذه رهظأ دقل و ادج ريبكلا بوكسلتلاب ىمسي بوكسلت ةطساوب ةديدجلا .

ةباحسلا هذه يف اقباس اهوفشتكي مل يتلا تانئاكلا نم ديدعلا كلفلا
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يف ملعلا نيناوق نأ ظحال نم  لوأ وه نتوين قاحسإ ملاعلا
نوكلا يف تانئاكلا مظنت يتلا نيناوقلا سفن يه ضرألا

http://www.eso.org/public/news/eso1208/
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