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 العشبٓ الملخض
 أَ ، حكننُٔه فننٓ اػننطشا  ب عخبنن سي َاسنن  وطنن   علننّ الننشاط اسخسننء   حعشٔنن  ٔمكننه     

 العظبٓ الجٍ ص فٓ السُائل دجم فٓ صٔ دة إلّ ٔؤدْ الزْ الشُكٓ الس ئل حذفق امخظ ص أَ

 شنٍُس منذِ علنّ َالمضمه،أسن بٕ َ أٔن   منذِ علّ الذ د الشأط ٔذذد اسخسء   َ.المشكضْ

 الذلٕمٕنت األَسا  منه ٔعن وُن النزٔه المشػّ فٓالشاط  اسخسء   فٓ ٔكُن السبب .سىُاث أَ

 لءلت امخظن ص وخٕجت الشأط اسخسء   ٔكُن م  ع دةف، الذ الث بءٕت فٓ ام .المشٕمٕت للؼفٕشة

 . الشُكٓ الس ئل مس لك اوسذاد بسبب سبم  أَ ، الشُكٓ الس ئل

 31 إلنّ 2 منه سنه األؽفن   فنٓ منل 09 منه م  ٔءنش  الشُكٓ الس ئل دجم مخُسؾٔكُن     

 9.13 منه ٔءنش  من  افشاص الس ئل الشنُكّ معذ َ ٔكُن  . الب لغٕه فٓ مللٕمخشا 339 َ ع م 

 األؽفن   فنٓ  ملم 399 دخ39ٓ الشُكٓ الس ئل ػغؾ ٔخشاَح ُٔمٕ  َ مل 399أَ دقٕءت/  مل

 فنٓ ملنم 039 ّإلن َحظنل ، العمنش منه سنىُاث رمن وٓ بعنذ ملنم 099 إلّ 49 مهَ ، الظغ س

من   .     ملنم 49 منه أقنل ػنغؾ مخ علنّ اونًال داخل الذ  ػغؾ ٌبُؽ ٔعشف َ.البذو   المشػّ

الظنٍشٔجّ رنم النّ حجُٔن  من   الظنشف وظن   فنٓ مب شنشة الىخن عٓ الس ئل مه ٪ 89ٔذخل َ

 اال  حذنج حجُٔن  من  فنٓ حنُص ٪  09 َ ،مخّال الُسٔذْ الىظ  رم الّ  العىكبُحٕت حذج اال 

 .الشُكٓ الذبل دُ  بُحٕتالعىك

 : الخءلٕذْ المغى ؽٕسٓ ب لشوٕه الخظُٔش الشاط ب سخخذا  اسخسء   حشخٕضمع ٕٔشمه         

 َالبطنٕه األم مٕنت البطٕىن ث حؼنخم َ ملم 0 مه شزأك الج وبٕت البطٕه الظذغٓ مالدظت احس  

 . المخٕت البطٕى ث دُ  الىخ عٓ لس ئلدذَد اسحش ح ل الز لذ،

 َ كنزلك المخنٕخ أَسا  َ ِ سكٕن منشع حءٕنٕم ىن  منهٔمكى المغى ؽٕسنٓ بن لشوٕه ٔشالخظُان 

 افؼنل منه اسنخخذا  المنخ منه  الخلفٓ الجض  حءٕٕم ى  مهٔمكى َ،  م  دُ  قى ة سلفُٕط أَسا 

 ت.المءطعٕ ب الشعتالخظُٔش

ب سخخذا  الشوٕه المغى ؽٕسٓ لُدع َجنُد فءنذ فنٓ الظنُسة فنٓ بعنغ االجنضا  بن لمخ مزنل 

َ ب سخخذا  ٌزي الخ طٕت وسخطٕ  حشخٕض اسخسنء   المنخ  َكنزلك   .بطٕى ث َ قى ة سلفُٕطال

مخ بعت دذَد اِ حخطُساث فّ المشػنٓ بعنذ اجنشا  عملٕنت الخذُٔلنت لٍنم عنه ؽشٔنق قنُة فءنذ 

 .الظُسة َ ام كه فءذٌ 
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 ان اسخخذا  الشوٕه المغى ؽٕسٓ فّ حظُٔش بطٕى ث المخ َ كزلك طٍ سٔج المخ افؼنل منه 

اسننخخذا  االشننعت المءطعٕننت َرلننك لعننذ  الخعننشع لالشننع   ،كمنن  اوننً ٔمكىىنن  مننه مخ بعننت الذ لننت 

َحءٕنٕم  َجنُد احظن   منه عذمنً  الز لذ بعذ اجنشا الفخخ الجشادنّ بنً، الُظٕفٕت للبطٕه المخّ

اد فننّ دنن الث االسخسننء   سننذوكننزلك حذذٔننذ مكنن ن اال . ث المخٕننتالبطٕىنن بننٕه   الذُٔظننالث َ

مننه الطننش  المُرننُ  بٍنن   بنن لشوٕه المغى ؽٕسننٓ ٔعخبننش الخظننُٔش مخبنن ٔه االؽننُاسَ .االوسننذادِ

لخءٕٕم سالمت الفخذت الجشادٕت ب لبطٕه المخّ الز لذ عه ؽشٔق مخ بعت سشٔ ن الس ئل الىخ عٓ 

بً مم  ٔمكىى  منه االكخشن ف المبكنش لالوسنذاد قبنل ظٍنُس االعنشاع اَ حنذٌُس الذ لنت الظنذٕت 

 للمشػّ . 

لخءٕنٕم  بن لشوٕه المغى ؽٕسنٓ طبخ مه الؼشَسْ اسخخذا   الخظُٔش مخب ٔه االؽنُاسَ قذ ا  

 ب لءىن ة . َحءٕنٕم َجنُد ػنٕقاوسذاد فنٓ مسن سحً َجُد الىخ عٓ َاسخبع د حذفق الس ئل سشعت

دساسنت دٔى مٕكٕنت  الفءنشْ.َ كنزلك بعنذ إجنشا  الجشادن ث بن لمخ َ العمنُد من  حءٕٕم َ الشُكٕت،

 .عٓ فٓ د الث اسخسء   المخ  المخظل َ غٕش المخظلسشٔ ن الس ئل الىخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


