
ةكلمملاب ةراقصلل يدان ءانب دقع ةيسرت
ريوب يد رغربسول ىلع ةيدوعسلا ةيبرعلا
DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, January 23, 2019 /EINPresswire.com/ -- يفحص نايب
ريوب يد رغربسول ىلع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةراقصلل يدان ءانب دقع ةيسرت
دقع ىلع ،ةتقؤملا ينابملا ءاشنإ يف ةصصختملا ةيملاعلا ةكرشلا ،ريوب يد رغربسول تلصح
ةنيدم نم برقلاب هؤانب متيس يذلا ةراقصلا يدان نم مداقلا ليجلل تقؤملا لكيهلا ءاشنإ
.ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ضايرلا

ينابملا جذومن مادختساب هؤاشنإ متيسو ،عبرم رتم 1800 عمجملل ةيلخادلا ةحاسملا غلبتو
ةيلخاد ةروصقم دوجوب جذومنلا اذه زيمتيو ،ريوب يد رغربسول ةكرشب صاخلا نيقباطلا تاذ
.دعاصمو نينازيم يقباط بناج ىلإ تايصخشلا رابكل ةدوجلا ةيلاع

.دقعلا ةميق نع نَلعُي مل امنيب ،ًاموي 17 يف عمجملا َزِجنُأو رهشلا اذه يف لمعلا أدب
لكيهلا لماك ءانب دقعل ريوب يد رغربسول ماربإ نم طقف رهشأ ةتس دعب ةيسرتلا هذه يتأتو
ةنيدم نم برقلاب فئاطلا ءارحص يف ماقُي يذلاو ملاعلا يف لبإلل ناجرهم ربكأل تقؤملا
يذلاو ًارتم 25 × 30 هتحاسم غلبت يذلا تقؤملا ىنبملا وه عورشملا اذه زيمي امو .ضايرلا
ميلستب ريوب يد رغربسول تماق لعفلابو .طقف مايأ ةينامث لالخ هؤانب ضرتفملا نم ناك
ةيسايقلا ماقرألل سينيغ ةعوسوم ًاقحال ثدحلا اذه لخدو ،ددحملا دعوملا يف عورشملا
.ملاعلا ىوتسم ىلع هعون نم يضاير ثدح ربكأك

انحبصأ دقل :ًالئاق ،تسيإ لديم ريوب يد رغربسول يف بدتنملا وضعلا ،نودلم ميج حرصو
ءانب عاونأبو ةيسايق تاقوأ يف ءانبلا ماهم زجنن اننأب ءالمعلا نم ريثكلا ىدل نيفورعم
ىلع انتردق يف مهاس امم ،ةمئادلا ينابملا رهظمو لكشب زيمتت ًاعون 70 غلبت ةيرامعم
تافصاوم تاذ ٍنابم ريفوت ىلإ ةفاضإلاب ةمخضلا تايلاعفلا لاجم يف ةيوق ٍقوس داجيإ
تاداهشو (وزيألا) ريياعملل ةيلودلا ةمظنملا دامتعا بلطتت يتلا تاعورشملل ةيلاع
.ةيلاع ةدوج دامتعا

ىنبملا راوزل اهل ليثم ال ةبرجت ميدقت يف ةيساسألا انتمهم لثمتت" نودلم فاضأو
تقو يفو نامأب ةدوجلا ةيلاع لكايهلا هذه ءاشنإ نامضل دِجِب انقرف لمعتو ،هيمدختسمو
.ةليوط ةرتفل نيطيحملا ناكسلل ةيمويلا ةايحلا وأ ةيراجتلا لامعألا ليطعت مدع عم يسايق
طسوألا قرشلا تاكرشل لضفملا كيرشلا اهفصوب ةريخألا تاونسلا يف ريوب يد رغربسول ترهظو
نيبَلاطُملا تايلاعفلا يمظنم وأ ةديدجلا ةيراجتلا لامعألا حاتتفا عيرست يف ةبغارلا
كلذ ةجيتن اندهش دقو" :ًالئاق نودلم متتخاو ".ريصق تقو يف ىربكلا ثادحألا ميظنتب
2020 يلودلا يبد وبسكإ ضرعم ميظنت برق عم نمازتلاب انءالمع ةدعاق يف ًاظوحلم ًاعاستا
."2030 ةيدوعسلا ةيؤر تايلاعفو

نم يتأي ملاعلا ىوتسم ىلع ًايونس عورشم 700 نم برقي ام ريوب يد رغربسول ةكرش ذفنتو
ةيداصتقالا هللا دبع كلملا ةنيدم يف تارمتؤملاو ضراعملل ناسليبلا زكرم دييشت اهنيب
ىنبم 15و طسوألا قرشلا يف ةتقؤم ضراعم ةعاق ربكأ وهو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف
ةيدوعسلا ةموكحلا ةردابم نم ًاماه ًاءزج لكشي يذلا يهيفرتلا ةيدقلا عجتنمل ًاتقؤم
.2030 ةيؤر راطإ يف يداصتقالا لوحتلاب ةصاخلا

هاندأ ةدراولا طباورلاو ةقفرملا ةقدلا ةيلاعلا روصلا ىلع عالطالا ىجرُي (ىهتنا)
زمايلو اردنسكلا :عم لصاوتلا ىجرُي ، ةلباقم ءارجإ وأ ةيمالعإلا تامولعملا نم ديزمل
alexandra@ih-c.com :ينورتكلإلا ديربلا وأ ،+971 52 869 7846 :فتاهلا ربع يس شتإ يآ نم
:ةدوجلا ةيلاعلا روصلا

https://drive.google.com/drive/folders/11vJipGkk8yvg0wacjcbKoh5MsnMwKvxX
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ركيد لباد سالاب جذومن مادختساب ريوب يد رغربسول هتديش يذلا يطمنلا ىنبملا :قيلعتلا
ةراقصلا يدانل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف هدييشت يراجلا ىنبملا هبشي وهو
:ررحملل تاحاضيإ

لكايه مّدقُت يهو ،2000 ماع ذنم طسوألا قرشلا يف اهلامعأ روب يد رغريبسول ةكرش لوازُت
.ناكم يأ يف يراجتلا مادختسالاو تايلاعفلل ًاصيصخ ةّدعم حاتفملا ميلست ماظنب ةتقؤم
يف ،ًايملاع ةدئارلا ةزيمتملا تاكرشلا ىدحإ اهتفصب ،روب يد رغريبسول ةكرش دعاسُت
بيرقلا ىدملا ىلع اهلامعأ تابلطتم ةيبلتل تايسنجلا ةددعتملا تاسسؤملل معدلا ميدقت
حوارتتو .ةتقؤملا ينابملا ميهافم نم ةعومجم ميدقت لالخ نم ةيراجتلا اهفادهأ قيقحتو
ةلماكتملا تايلاعفلا ميظنت وأ ةيفاضإلا نيزختلا ةحاسم لولح نيب ام ةمدقملا لولحلا
.يسايق تقو يف ةيميلعتلا قفارملا ثدحأ ريفوت ىتحو ةيهيفرتلا لكايهلا دييشتو

لمعتو اهتايلمع بقارُت اهنأ امك ،ISO 9001:2008 ةداهش ىلع روب يد رغريبسول ةكرش تلصح
روب يد رغريبسول حومط عم ًايشامتو .ةمظتنم شيتفتلا تايلمع ءارجإ لالخ نم اهنيسحت ىلع
ISO 14001 ةداهش ىلع 2011 رياني رهش يف تلصح ،ًايئيب ةدئارلا تاكرشلا ىدحإ حبصت نأ يف
يئيبلا ءادألا نيسحتل ةممصملا ةيئيبلا ةرادإلا ةمظنأل ًادحوم ًارايعم دعت يتلا
.رارمتساب تاكرشلل
ةحودلاو يبظوبأو يبد يف طسوألا قرشلا ءاحنأ عيمج يف بتاكم روب يد رغريبسول ةكرش كلتمت
،ةمئادلا هبشو ةتقؤملا ةيتحتلا ةينبلاب ةطبترملا قفارملا نم ديدعلا اهلالخ نم مدقُت
ةيراجتلا عيراشملا نم ةعومجم ىلع لمعي ةيبرعلا ةغللاب ثدحتلا ديجي ًاقيرف مضت امك
.ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف تايلاعفلاو

روب يد ةكرش ىلع ذاوحتسالا طورش ىلع زغنيدلوه رغريبسول ةكرش تقفتا ،2017 ويام يف
ةظفحم اهيدل روب يد رغريبسول ةعومجم مسا تحت لمعت ةكرش جمدلا نع جتن دقلو .زرشتكارتس
تاجتنملا ةظفحمو ةيليمكتلا تاراهملا تاعومجمو ديازتملا قاطنلا نم ديفتست ةيوق
يطغُت ،روب يد ةكرشو رغريبسول ةكرشل ةيساسألا تاردقلا نيب ام عمجلا لضفبو .ةعساولا
تاعيبملا ىتحو جاتنإلاو تايرتشملاو ةسدنهلا نم ةيادب ةميقلا ةلسلس ةجمدملا ةكرشلا
رغريبسول يتكرش يفظوم نم نوكم يرادإ قيرف ةكرشلا هذه ةدايق ىلع موقيو عيراشملا ةرادإو
.روب يدو
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