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 مكحتلا ةروصقم دراوم ةرادإ
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يرشبلا رصنعلا ةعيبط
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 لاعفلا مادختسالاو يعامجلا لمعلا لالخ نمو .ءاطخأ مهتعيبطب صاخشألا بكتري
.ثراوك نوكت نأ نم اًلدب ةدافتسم اًسورد حبصت نأ ءاطخألا هذهل نكمي ،دراوملل

؟فعض مأ ةوق طاقن
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 أطخ“ نم ةيامحلل ةيرورض عافد ةيلآ (BRM) مكحتلا ةروصقم دراوم ةرادإ ربتعت
.اهفعض ةطقن وأ – ةنيفسلل ةوقلا طاقن ربكأ نوكت نأ اهنكميو .”دحاولا درفلا

نيهاجتالا الك يف لمعلا
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 ربكأ اًرود اًضيأ هل نأ الإ ،مكحتلا ةروصقم قيرف نم أزجتي ال ءزج وه ناطبقلا نإ
 ةيفيكو تايدحتلا يفو ةلاعف BRM ةيلمعب مايقلا ليهست يف هبعليل

.اهل ةباجتسالا

”قيرفلا“ يف ”انأ“ دجوي ال
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 تابيردتلا نم ٍلك يف قيرفلا ءاضعأ عيمج كارشإ متي نأ يرورضلا نم
 نكلو ،ركذتأ دقو ينِرأ ،ىسنأسو ينربخأ“ لثملا لوقي .ةيليغشتلا تايلمعلاو

.”مهفأسف ينكرشأ

ةرمثملا تاثداحملا

 ريراقت دعُتو .اهلقصو BRM ةيلمع ملعتل ةيرورض قيرفلا تاشقانم ربتعت5
  ءدبل ةزاتمم ةدام ،رارضأ عوقو يف ببستت مل يتلا ثادحألاو ثداوحلا

.تاشقانملا ىدحإ

يديهمتلا ططخملا

 نأ نمضت ىتح اًيرورض اًرمأ ةلحرلا راسمل ديجلا طيطختلا ةيلمع ربتعت6
 اًدحاو اًمهف نوكراشتيو اًديج نوزكري ،نابرلا مهيف نمب ،مكحتلا ةروصقم قيرف

.اًعم ةلحرلا ةبقارم مهنكميو

ةديجلا تارارقلا

 ظافحلا نامض بناج ىلإ ،لاعف ٍلكشب تامولعملا ايجولونكت مادختسال نكمي7
 ذاختا يف دعاسي نأ ،تادعملا عم لماعتلا يف ديجلا يعامجلا لمعلا ةريتو ىلع

.ءاطخألا بنجتو ةديج تارارق

ةشاشلا ةدهاشم تقو

 ةقيرطلا مادختساو ةلصلا تاذ تامولعملا ديدحت ىلع اًرداق حالملا نوكي نأ بجي8
 نتم ىلع ةشاش مهأ نأ ركذتي نأو ميلسلا سحلا عابتإ يف ةديجلا ةيديلقتلا

!ةذفانلا – يه ةنيفسلا

اًقراف ثدحت تاقيقدتلا

 يرورض رمأ ةلحرلا ريس ءانثأ ةينيتورلاو ةلاعفلا ةيحالملا قيقدتلا تايلمع نإ9
.ةنيفسلا نتم ىلع قبطُي ربلا ىلع هملعت مت ام نأ نامضل

ةياهن دجوي ال

 نسحت ةيلمع نم اًءزج نوكت نأ دبال يهف .اًدبأ ”يهتنت“ ال BRM ةيلمع نإ10
 تامولعملا صالختساو ةحوتفملا تاشقانملا ءارجإو هيجوتلا اهمعدي ةرمتسم

.ةلحر لك ةياهن يف
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