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صشغبٌ ػُك انشحى انز٘ ٚصٛت انكثٛش يٍ انُضبء ف ٙانؼبنىٚ ،جذأ ثًجشد رغٛشاد ف ٙانخالٚب ًٚكٍ ػالجٓب ثكم
صٕٓنخ ،ثذالً يٍ ػالج صشغبٌ انز٘ ٓٚذد حٛبح انًشأح إر رأخش اكزشبفّ.
انذكزٕس ػجذ انشحٛى لبس٘ ػعٕ ْٛئخ رذسٚش ثجبيؼخ أو انمشٖ ٔ ،اصزشبس٘ األٔساو انُضبئٛخ ،أكذ
نًٕلغ نٓب أٌٔ ال ٍٚأٌ انثًٍ انز٘ رذفؼّ انًشأح خالل سحهخ ػالج يشض انضشغبٌ غٕٚهخ ٔثبْظخ ،يجُٛبً انًشاحم
انز ٙرًش ثٓب انًشأح حبل اإلصبثخ.
ٚمٕل انذكزٕس ػجذ انشحٛى لبس٘ :إٌ ػالج انضشغبٌ ثشكم ػبو كهًب كبٌ يجكشاً كهًب كبٌ أفعم ،خبصخ
صشغبٌ ػُك انشحى ألَّ ًٚش ثًشاحم ػذٚذح ،يُٓب :يشحهخ رضًٗ يشحهخ يب لجم انضشغبٌٔ ،انز ٙلذ رًزذ إنٗ
ػشش ٍٚصُخ ًٚكٍ اكزشبف انزغٛشاد ف ٙانخالٚب ٔػالجٓب يغ انحفبظ ػهٗ انشحى ٔإيكبَٛخ انحًم ٔانٕالدح.
يشاحم يب لجم انضشغبٌ
 ْٕ Cin1أٔل يشحهخ يٍ يشاحم انزغٛشاد ف ٙخالٚب ػُك انشحى فْ ٙزِ انحبنخٚ ،مٕل انذكزٕس لبس٘:
إَّ يٍ انًًكٍ أٌ رظم انزغٛشاد ػهٗ حبنٓب نضُٕاد ػذٚذح دٌٔ اكزشبفٓبٔ ،لذ رزحٕل إنٗ انًشحهخ انثبَٛخ ٔ انزٙ
رضًٗ  cin2ثضجت َمص انًُبػخ ٔ رُبٔل األدٔٚخ انز ٙرُمص انًُبػخ أٔ اصزخذاو انكٕسرٛزٌٔ أٔ انحًم ػُذ
انُضبء.
ٔٚعٛف "ف ٙجًٛغ انحبالد ٚجت االَزجبِ يٍ رحٕل انخالٚب يٍ انًشحهخ األٔنٗ إنٗ انًشحهخ انثبَٛخ ألٌ
انزحٕل نهًشحهخ انثبَٛخ ٚؼُ ٙأَُب َحزبج نزذخم جشاح ٙأٔ انؼالج ثبنهٛزس أٔ انزجشٚذ ثحضت انحبنخ ٔ ،األفعم
اصزئصبل جزء لًؼ ٙانشكم ي ٍ ػُك انشحى؛ ألَُب َمٕو ثزحهٛم انؼُٛخ َٔزأكذ يٍ ػذو ٔجٕد أ٘ خالٚب غشٚجخ يغ
يزبثؼخ ثبنًُظبس نؼذح أشٓش حزٗ َزأكذ يٍ صاليخ ثبق ػُك انشحى".
أًْٛخ انًضحخ:
لذ ال رشك انًشأح ف ٙأ٘ رحٕالد نذٓٚب خالل اإلصبثخ ثضشغبٌ ػُك انشحى ،ألَّ ال ٕٚجذ ػاليبد أٔ
أػشاض رذل ػهٗ ٔجٕد ْزا انضشغبٌ ػُذ يؼظى انُضبء ،صٕٖ ف ٙحبالد لهٛهخ ثُضجخ  02إنٗ ٔ .% 02خالل
ْزِ انُضجخ رالحع انُضبء انًصبثبد خشٔج دو ثؼذ انؼًهٛخ انجُضٛخ ،نزا فئٌ انفحص انذٔس٘ ٔ أخز يضحخ يٍ ػُك
انشحى ٚؼذ أيشا يًٓب جذاً.

ٔٚعٛف انذكزٕس لبس٘ ثبنمٕل :إٌ انزحٕل يٍ انًشحهخ يب لجم انضشغبٌ إنٗ انًشحهخ انضشغبَٛخ ٚؼُٙ
أَُب َحزبج الصزئصبل انشحى يغ ػُك انشحى ٔجزء يٍ انًٓجم ،كزنك اصزئصبل انغذد انهًفبٔٚخ ،إال إر كبَذ انًشأح
صغٛشح ٔرشغت ف ٙاإلَجبة ،فئَُب َضزأصم ػُك انشحى فمػ َٔمٕو ثشثطّٔ ،ثزنك رهذ انًشأح ٔالدح لٛصشٚخ يغ
انًزبثؼخ انًضزًشح ٔ انزأكذ يٍ صاليخ انغذد ٔػذو انحبجخ إنٗ انؼالج انكًٛبٔ٘ ٔ اإلشؼبػ.ٙ
انٕلبٚخ خٛش يٍ انؼالج:
ف ٙاالكزشبف انًزأخش جذاً ف ٙانًشحهخ انثبَٛخ األكثش رٕغالً نهضشغبٌ ،فئَُب َحزبج نهؼالج اإلشؼبػ،ٙ
ٔػهٗ انًشأح أٌ رؼشف أَٓب فْ ٙزِ انًشحهخ ال رضزطٛغ انحًم أثذاً ،ألٌ اإلشؼبع ٚحشق ثطبَخ انشحى ٔ ،كم يب
َضزطٛغ فؼهّ ْٕ انًحبفظخ ػهٗ انًجٛط لذس اإليكبٌ ثشفؼّ نألػهٗ حزٗ ال ٚزؼشض نإلشؼبعٔ ،رنك ف ٙيحبٔنخ
نهًحبفظخ ػهٗ ثؼط انٓشيَٕبد انٓبيخ نهًشأح يغ غٛبة انذٔسح انشٓشٚخ.
َِٕٔ انذكزٕس ػجذ انشحٛى لبس٘ ألًْٛخ انزطؼٛى ظذ فصبئم انفٛشٔس األكثش شٕٛػبًٔ ،انًضججخ نضشغبٌ
ػُك انشحى ٔ انفحص ػٍ غشٚك يضحخ نؼُك انشحى ثؼذ انزٔاج ثثالس صُٕاد ،يؤكذاً أٌ انٕلبٚخ خٛش يٍ انؼالج.

