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داكا ل احاملددل لللمددت الاح للن لا أهددف الد اي الا مهدل    -المدد م اكا ل لتكاردداإل داعكد اش ال  ددددددددددددددك    

 ان الركب م دقادإل على الارهف اع تغهك الم اخ دعادل اجاماعها.المسا اال دب اء عالم خال  

   “ترههف المد م ان اجدت الادتقلم اع تغهك الم داخ”دلدتتن ا ودددددددددددددد ش اله   اللدالمن للمد م ل دفا اللدا     
 دقت يجب ام تر م فهه الم م اق إل على الارهف ان ا  دقت اضدددددددددددددى. فل  شا ت كحإلا لاأ دددددددددددددن جا حل   فن

 ط ط األاااهل ألزال الم اخ.دلن على الخ 19-  فه 

فن الما ل ا  م  70دعلى صددددله  اللالم  يلهث ا نك ان كله م فددددخو فن اسددددا ، ا  ع دددد ا هل    
اله م    800الكودددددد م ل دددددد ي للاتنك كاغهك الم اخ. دلمرن ام يلكو اإلتأاش اسددددددا ن  ددددددط  ال حك ا نك ان  

فن الما ل فلط ان الام لت  9م  . داع ذلك  فإ2050فددددخو فن الم م السددددارلهل لخطك ا افددددك لحل ل عا   
الم اخن المخصدددددددددو للم م ت جه  لى تم لت ا  دددددددددطل الارهف دالل إلي على الارهف  دتاللى الم م فن ال ل ام  

 ذ ت  غن ام يخصدددددددددددو  صدددددددددددف    -ال ااهل اقت لرنهك اما تاللاه ال ل ام المال ال ال م . دلفا يجب ام تاغهك 
 الام لت الم اخن للارهف.

  ج فددددددداات للجمهع تكشل على ال اط لاخطهط الم م دب ا  ا د.داإلت ا. دتل  ال  هل  د حن لحاجل  لى  
الاحاهل اللادإلي على الصدددددددددددددم د د بم اع فاإل الم رك داألددا  المالهل للاخأهف ان المخا،ك اددا  را دددددددددددددمل  

  ،اإل  لن الم م  لى الارهف درمايل رهاي  را  ا د  ت عه  م. فن

 ح  الالدافن ل ددددددددددددددردت افضددددددددددددددت ان الجدا حدل  دالحد  ان ا   لداندا     دلمرن للمد م ام ت هك الطكل  
 لال طاق دالسكعل اللفتن يحااج ما اللالم  دتتاهن اسال ت قادإل على الصم د ل تتهن ال اط.

دفن لددفا اله   اللددالمن للمدد م  دع  ددا  جدد د علا ددا على ا اج ددل الاحدد يددا  الحضددددددددددددددكلددل  دتخأهف  
 يمر  ا تح لت ا   ا  دبالاالن تح لت عالم ا.  المخا،ك  د.يجاد رل ل دا مل. دالا 

 


