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olduru ursaN رأصيش انزسح وَشب انكغبفب يؼذنخ يغ االَضيًبد ػهً يغزىيبد انغكش في . 3122. ، أحًذ

 rarPi . األشؼخ رحذ انحًشاء: انًششف (. lNcPurrvrdانغشر ) eraarallldPانذو انفئشاٌ ويغزبس 

elurllrP  وانذكزىس ،M.e suP .hloorllara MrvPaluNylP و عي ، 

 

 .وغهىكىص انذو eraarallldPَشب ، : نجحش كهًبد ا

 

هزا يزغجت في اسرفبع َغجخ انغكش في انذو . َشب انىاسدح في انجشيخ وػبدح يب يكىٌ يحزىي أييهىص يُخفضخ

نضيبدح يغزىيبد أييهىص  eraarallldPونزنك ، يطهىة عهذ انزؼذيالد يغ اَضيى . اعزغبثخ ػُذيب رغزههك

اَضيى يٍ انفئشاٌ  eraarallldPرحذيذ أصش انُشب انزسح وانكغبفب يغ رؼذيم  رهذف هزِ انذساعخ إنً. انُشب

 (.انغشر lNcPurrvrd)انغكش في انذو ويغزبس انًغزىيبد 

 

يغ عزخ يٍ انؼالعبد ( سأط انخيًخ)وكبَذ هزِ انذساعخ انزغشيجيخ انزي يغزخذو رصًيى ػشىائيخ رًبيب 

في يخزجش ػهى وظبئف انحيىاٌ  3122حزً يُبيش  3121وقذ أعشيذ ثحىس في َىفًجش . وأسثؼخ يكشساد

. قغى انجيىنىعيب ، كهيخ انؼهىو وانزكُىنىعيب ، وانغبيؼخ اإلعالييخ في انذونخ يبالَغ اثشاهيى يبنك يىالَب

ذاو انطشيقخ انضبَيخ أَىفب ورأصيش كجيش ػُذ ارجبع انؼالط اخزجبس ػقبقيش انههىعخ يغ يغزىي انزحهيم ثبعزخ

عبػخ يغ  35وانحضبَخ نًذح  23رؼذيم انُشب يغ انؼالط انًزجغ هى رىفيش انزسح وانكغبفب . ٪ 6األهًيخ يٍ 

دقيقخ ثؼذ إقبيخ  231، و  01،  71،  41اخزجبس يغزىيبد انغكش في انذو ثؼذ . انغيطشح ػهً كم انُشب

 .انُشب

عبػخ نضيبدح يغزىيبد  23وأظهشد انُزبئظ أٌ َشب انكغبفب يٍ انًىاد رى رؼذيههب يٍ قجم انحضبَخ يٍ 

في حيٍ أٌ انغيطشح ػهً انزسح . 41انغكش في انذو أقم يٍ يؼظى انًىاد رى اخزجبس انُشب أخشي في انذقيقخ 

، ويغًىػخ يٍ  71في انذقيقخ . ذو أػهً يٍ يؼظى انُشىيبد األخشيانُشب صيبدح يغزىيبد انغكش في ان

انفئشاٌ انزي اػطيذ عيطشح دائًخ ػهً َشب انزسح وأظهشد صيبدح يغزىيبد انغكش في انذو أػهً يٍ 

وثبنؼكظ ، ويغًىػبد يٍ انفئشاٌ انزي أػطيذ َشب انكغبفب يغ رؼذيم . يؼظى انغًبػبد انؼالط األخشي

و  01في انذقيقخ . دقيقخ 71رضال رؼبَي يٍ صيبدح يغزىي انغكش في انذو أقم في عبػخ ال  23حضبَخ 

 .، ثذأد كم انفئشاٌ انغكش في انذو إنً يغزىيبد االَخفبض رذسيغيب وػبدد إنً يغزىيبرهب األونيخ 231

 


