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  ةصاخلا تاجايتحالا يوذ ميلعت

  لافطألا باعلأ ضعب .عقوتم وه امك روطتي ال لفطلا نأ ىلع لئالدلا نم ديدعلا كانه
 ًارخأتم لفطلا ودبي ، نسلا ەسفن يف هنارقأ عم ةنراقملاب ،هرمعل ةبسانم  نوکت نل
 .بيرغلا كولسب فرصتی ، سانلاو ءايشألا عم هلماعت يف . مالکلاو قطنلا ةیحان نم

 .ةرثانتملا وا هومن يف رخات

 ميدقت ،معدی نأ نكمي صاخلا ميلعتلا وه .ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم يف ميلعتلا
 لفطلل ةيمويلا ةايحلا يف ًاناكم ذخأي ثیح .نسلا اذه يف ةدعاسملاو تاداشرالا

.ةیبرتلل ةیلئاعلا ةدحولا تارايخو هطيحمب هتلصو

.ةيبطلا ةرورضلاو تالالد اهل ، ركبم تقو يف ةصاخلا ةيبرتلا ميلعت ضورع عيمج

  حيضوت 

 زكارم يف ريخأت نولماعلا  ةلاح اًضیأو لافطألا ءابطأ وأ ءابآلا ظحالي ام اًبلاغ
 حيضوتلا اذه و .حیضوتلا ةیلمع يف اودناسی نأ نكمي ثیح ةيراهنلا ةياعرلا

 مييقت  مهل مدقن اضیا نحنو ،ءابطألا لبق نم يبطلا صيخشتلل ًاديفم نوكیس
.لفطلا ومنلا

:لمشي حيضوتلا اذه

•  یضاملاو يلاحلا عضولا لوح ةشقانم . 
•  لفطلا كولس ةبقارم.

•  ةدحوم تارابتخا.
•  ةيمنتلا لوادج قيبطت.

•  نيدلاولا لبق نم عیضوت.

 اهدراوم عم هتيصخش نع ةماع ةروص يطعيو لفطلا ومن دح ،مييقتلا اذه لمشيو
 میلعتلل للفطلا جاتحی ناك اذإ ام ررقت ، ساسألا اذه ىلع .ةدوجوملا تابوعصلاو

.ال مأ يجالعلا



:لفطلل زیزعتلا فادهأ

 بعللاو يعامتجالا كولسلاو ةكرحلاو ةغللاو كاردإلا تالاجم يف لفطلا روطت معدن نحن
.ملعتلاو

 لخدتلل ةبعل مادختسا متي ، كلذل .بعللا نم ملاع يف شيعي ريغصلا لفطلا
 ةيوبرتلا جئاتنلا ىلع ةمئاقلا بيلاسألا عم لمعن نحن .يساسأ لكشب و ركبملا

.ةيعامتجالاو ةيبطلاو ةيسفنلاو

 لاعفلا نواعتلا ، كلذل .ةربخلاو ملعتلا تايلمعل رارمتساب (HFE) فيكتلا متي
 دصرل اهمّيقنو ريوطتلا طخ عضن ثیح ، ًاعم .يرورضلاو بولطملا وه نيملعملل

 انفرغ يف وأ ةفولأم ةئيب يف لزنملا يف يجالعلا ميلعتلا متيو ،زرحملا مدقتلا
 بعللا تاعومجم يف اًضيأو ةيدرف سورد يف لمعن ، فقوملا ىلع اًدامتعا .ةصاخلا

 تاجايتحا عم ةصاخلا تاجايتحالا يوذ ميلعت ةدش بسانتت .ةيجالعلا ةيميلعتلا
.هترسأو لفطلا

:نيدلاولا هيجوتو معد

 .ةبعصلا ةيميلعتلا فقاوملا يف معدلاو تاداشرإلا مدقن نحن ، ةياعرلا يمدقمو ءابألل
 اهيلع فرعتلا لواحن .هب قلعتي ام لكو فعض يف رظنن نحنو مهعم بنج ىلإ اًبنج

 ةقث زيزعت ديرن  ةقيرطلا هذهبو .يباجيإ لكشب اهرييغتو اهحرشو اهريسفتو
.لفطلا ميلعتب قلعتي اميف مهتاءافك عيسوتو مهصرف يف ةياعرلا يمدقمو ءابآلا

 تالخدتلا .ليجستلاب ةصاخلا تايصوتلاو ةدعاسملا اًضيأ ةراشتسالا لمشي
 ضرعلا نم اًءزج تسيل ةكارشلاو جاوزلا اياضق عم لماعتلا وأ ةيلئاعلا ةيجالعلا

 :جامدنالا لامتکال ةقیرط لضفأ :فدهلا

 يفو تیبلا يف ومنلا ةلکشم مهیدل نیذلا لافطألل جامدنال لضفأ وه فدهلا
 ةركبم ةلحرم يف اهيف بوغرملا ريغ تاروطتلا عنم وه كلذ نم فدهلا  .مهتئيب

.نيدلاولا عم يلثملا ةيميلعتلا ريبادتلا ذاختا لجأ نم يعسلاو
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