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اهب دجاوتي ةريخألا هذه نأ كش ال كتفرغ لخاد كلوح نم دجاوتي ام لك ىلإ رظنا .
دق اهلك ءايشألا هذهف كلذ مغر ةفلتخملا داوملا و لاكشألا تاذ ءايشألا نم ديدعلا .

ةيئايميك رصانع وه و الأ ،ءيشلا سفن نم تعنص :



بهذلا ،نيجسكألا ليبق نم ةيئايميكلا رصانعلا ضعب ءامسأ فرعت كنأ كش ال
يف ءيش لك نأ ينعي اذهو طقف يئايميك رصنع . 118 ساحنلاو .  كانه ،عومجملا يف

هذه فلتخم نم ةفلتخم تايمك ىلع يوتحي ،ضرألا ىلع هارن ام لكو ،كتفرغ
!ا ضرألا حطس قوف ءيش لك عنصل يئايميك رصنع  118 رصانعلا . طقف

اذه يف ىرخأ ةيئايميك رصانع كانه نوكت دق ءاضفلا تانئاك ىلع قبطني هسفن ءيشلا .
يئايميك رصنع  118  ىلع ىوس كلفلا ءاملع رثعي مل نآلا ىتح نكل و ،ريخألا

قالطإ متي ةريخألا هذه راجفنا دنع و موجنلا لخاد اهلكشت متي ةيئايميكلا رصانعلا بلغأ .
رصانعلا نم ديزملا عنص لجأ نم ىرخأ موجن اهلمعتست يكل ءاضفلا يف رصانعلا كلت

متي ،ةديدج موجن لكشت عم يأ ،موجنلا نم ديدج ليج لك عم ،ساسألا يف ةيئايميكلا .
ربكأ ددعب و ةديدج ةيئايميك رصانع عنص

ةروصلا يف ةنيبملا ةلتكلا لخاد دجوت يتلا كلت لثم ،ادج ةميدقلا موجنلا نأ ينعي اذه
يوتحت بلاغلا يف اهنإ لب ةفلتخملا ةيئايميكلا رصانعلا نم ديدعلا ىلع يوتحت ال ،هالعأ .

ةلتكلا كلت لخاد اوفشتكا كلفلا ءاملع نأ الإ مويلهلاو نيجورديهلا يرصنع ىلع طقف .
ءاملع مويثيللاب ىمسي يئايميك رصنع نم ةيلاع ةيمك ىلع يوتحت ةبيرغ ةمجن دجاوت .

! ا كانه رصنعلا اذه لصو فيك امامت نولهجي كلفلا
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رخآ نأ ثيح ارمتسم ةديدج ةيئايميك رصانع فاشتكا لازي ال .
اورثع مهنأ كلفلا ءاملع نلعأ نيح  ، 2010  ماع يف مت فاشتكا

قطنت فيك فرعت ال تنك اذإ قلقت ال مويتبيس نونأ ." "  رصنع ىلع
!ا فرعن ال كلذك نحنف ،حيحص لكشب ةملكلا هذه
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