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 انمهخـــص

ٔخهك انًعزفت انبٛئٛت يٍ انًٓبو انصعبت ألَٓب ححخبج إنٗ انكثٛز يٍ انًثببزة  انٕعٙ انبٛئٙ حعخبز عًهٛت حطٕٚز

ٔانصبز ٔحكبثف اندٕٓد بسبب اخخالف درخبث انًعزفت ٔانثمبفت ٔانٕعٙ بٍٛ انُبس. فهٕظع بزايح حٕعٛت 

هٗ سبٛم انًثبل, انحبنٙ ٔيعزفت درخت ثمبفت ٔٔعٙ انُبس بًخخهف اندٕاَب انبٛئٛت. فع انٕظع حمٛٛى ٚدب فعبنت بٛئٛت

حعذ انُفبٚبث انصهبت ٔانخٙ يٍ ظًُٓب انُفبٚبث انبالسخٛكٛت يٍ أْى انًشبكم انخٙ ُٚبغٙ االْخًبو بٓب نًب نٓب يٍ حأثٛز 

ً فٙ دٔل انعبنى انثبنث انخٙ  يببشز عهٗ حٛبة انُبس ٔانًدخًع, ٔببنخبنٙ أصبحج يصذر لهك نهحكٕيبث خصٕصب

ْذا كبَج ْذِ انذراست انخٙ حٓذف إنٙ يعزفت يذ٘ ٔعٙ  أخمٔيعبندخٓب. يٍ يبسانج حعبَٙ يٍ ظعف فٙ إدارحٓب 

ٔإنًبو انًٕاطٍُٛ بًخخهف شزائحٓى ٔيسخٕٚبحٓى بأًْٛت انًٕاد ٔانًُخدبث انبالسخٛكٛت ٔاألظزار انخٙ حُخح يٍ سٕء 

نذراست انًًخذة يٍ حصُٛعٓب أٔ انخخهص يُٓب, ببإلظبفت إنٙ انحهٕل انًًكُت نهخمهٛم يٍ أظزارْب. لسًج يُطمت ا

 0111انخٙ ٔسعج ٔصم إنٙ  االسخبٛبَبثيُطمت انمزِ بٕنهٙ حخٗ لصز بٍ غشٛز ألحذ٘ عشز يُطمت. عذد 

فٙ ٔعٙ ٔإنًبو انًٕاطٍُٛ ببعط اندٕاَب انخٙ حخص انًٕاد  اَخفبض. حٕصهج انذراست إنٙ ٔخٕد اسخبٛبٌ

انخبو انخٙ حسخخذو فٙ صُبعخٓب, انخعزف عهٙ األَٕاع  انًٕادٔانًُخدبث انبالسخٛكٛت يثم يعزفت انخسًٛبث انعهًٛت, 

, يعبَٙ انزيٕس ٔاألرلبو لذ حُخح يٍ سٕء حصُٛعٓب أٔ انخخهص يُٓبانًخخهفت يُٓب, انًشبكم ٔاألظزار انخٙ 

انًطبٕعت عهٛٓب, ببإلظبفت إنٙ عذة ايٕر يخعهمت بعًهٛت إعبدة انخذٔٚز انًخهفبث انبالسخٛكٛت. يٍ خٓت أخز٘ أثبخج 

ذراست ٔخٕد ٔعٙ خٛذ نبعط اندٕاَب األخزٖ يثم يعزفت انًصذر انزئٛسٙ نهًٕاد انخبو انخٙ حذخم فٙ ان

انصُبعبث انبالسخٛكٛت, الخُبء انًُخدبث انبالسخٛكٛت ٔفمبً ندٕدحٓب ٔنٛس نزخص ثًُٓب, أْى انطزق انًًكُت نهخخهص 

ٙ أٌ ُْبن إخًبع عهٙ أٌ دٔر اإلعالو بًخخهف أٔ انخمهٛم يٍ انًخهفبث انبالسخٛكٛت. كًب أٔظحج ْذِ انذراست عه

ٔسبئهّ يخٕاظع خذاً, ببإلظبفت إنٙ ظزٔرة حشزٚع لٕاٍَٛ ٔنٕائح صبريت نهحذ يٍ سٕء حصُٛع انًُخدبث 

 انبالسخٛكٛت ٔيٍ انطزق انغٛز سهًٛت نهخخهص يُٓب بعذ االَخٓبء يٍ اسخخذايٓب.
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