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له ؟ كرظنل اتفل رثكألا ءيشلا وه ام موجنلاب ةئيلملا ةعئارلا ةروصلا هذه ىلإ رظنا .
راسي ىلع ةعضومتملا ءاقرزلا و ءاضيبلا موجنلا نم ةقرشملا ةعومجملا كلت يه
ىلع يوتحت اهنأ ثيح ةباشلا موجنلا نم ةعومجم ةريخألا هذه لكشت ؟ةروصلا طسو
ةرارحلا ةديدشلا موجنلا نم ريبك ددع



ال ةئلألتملا موجنلا ةعومجم نأ ظحال ةلماك كل رهظت يك ةروصلا ىلع طغضا نآلا و .
،ةروصلا تحتف دق و نآلا نكل و ةروصلا نم رسيألا يولعلا ءزجلا يف (  ةرهاظ لازت )
ةنوكملا ءارمحلا ةباحسلا كلت ةصاخ كهابتنا ريثت يتلا ىرخألا ءايشألا نم ديدعلا كلانه .

اناعمل رثكأ ودبت يتلا و ةروصلل يلفسلا ءزجلا يف ةعضومتملا زاغلا نم

نم ةباحس نم ةبرقم ىلع ىرخألا يه موجنلا نم ةعومجم دجوت ،ةيليللا ءامسلا يف
هذه يف رهظت ال اهنأ الإ ،الوبين ينوكلا ميدسلاب ةريخألا هذه ىمست و ،ريثكب ربكأ زاغلا

موجنلا ةعومجم نوكت الوبين ينوكلا ميدسلا رهظت يتلا روصلا يف و ةداع ةروصلا .
!ا ةرهشلا نع عجارتلا اذه عورم وه مك ةمدعنم هبش ةئلألتملا .

كلذ و ةيليللا ءامسلا نم ةريغص قطانم ريوصتب كلفلا ءاملع موقي  ،نايحألا ةيبلاغ يف
نم ةعومجملا هذه ليبق نم ،اهلهاجت متي ام ةداع يتلا تانئاكلا كلت راهظإ فدهب

: كسفنب كلذب مايقلا لواحت نأ كنكمي ةءاضإ رثكألا ىرخألا تانئاكلا ةرئاد يف ،موجنلا .
له امامت ةفلتخم ةروص نيوكتل ةروصلا هذه نم ةنيعم ءازجأ ءافخإل كيدي لمعتسا .

 ؟لبق نم اهدوجو ظحالت مل ءايشأ فاشتكا ىلع اذه كدعاس

 

عئار عقاو : نورفوتي مهنأ الإ ،يبونجلا يبوروألا دصرملا اهرشن ةروص ثدحأ هذه 
يلاتلا طبارلا يف ةروص  100 روصلا نم فالآلا ىلع ! لضفأ ىلع روثعلا كنكمي و

www.eso.org/public/images/archive/top100
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