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��ء» ��� �د
دة«ر��ل ا��وات ا����دة 
	��رون ��                      ����  

 

�دا ر��ل ا��وات ا����دة &��ح أ�س ا�����، ا��را�ط
ن أ��م ���� ���ط��ت أ	 � ��داء وھم 

��ء �- و�د �, إ�)   
ر�دون �زا�*م ا��د
دة و
�د�ون ا���
� إ�) ���د ا����ج، وا���ا�دار ا�

�و7ي 
و�ف 4ط�ء ا	ط�23 �ل �وج �1- أ�راده ��/و
ن دام أ�*را و�رع �� ا���ل ��رع 
  .�� ا���رع ا���م ���د �ن ا��ر
�� وا��د1ل ����
� ا��واط	
ن وا�����/�ت

��	&ر �ن ا��وات ا����دة �� ط��ور دا9ري ����رب �ن ���د ا���ن  ���9 ا	�ظم 2را
أ�دھ� �/�ف ���7&�ل وا�ر�ط ا���3/�، وآ1ر 2
ل �	� إ	>  ،»أ�واج«ا�;�	�، /�	وا ����
ن إ�) 


�«ذو 	�� ��
�
�رات ا�	�دة«، و;��ث �/�ف ����د1ل ا�����ر ن طر
ق ا�����ل »ط�«. 

/� و
��	ط�ون �1وذات وھراوات، �� �
وط��ور را�- /�ن أ�راده 
� ون وراء دروع ز���

 .ات وأ��ل ا��Aب�
��دد دورھم �� ا��د1ل ا�����ر �� ر
ق ا��ظ�ھر

 


� ا����� ���وات ا����دة، 
�رح �� ����وظل ا�/و�و	
ل ���د �و1رط�، ر9
س �&��� ا����د 
ا��وات ا����دة ������ آ	 �،  ���و���و�د ا�ر���، ا�ذي أ�رف �) إط�ء ا	ط�23 �ل 

و��
را ءات، �1&ص /ل �ر�2، �ؤ/دا ا���دادھ� ا�دا9م و�Bھ�*� ا�����ر �����3�� �/ل ا�	دا

�رات	�&ر �زو �رةإ�) أن /ل �ر�2 ��/ون �ن ��
/ون ��ت إ�رة 9�2د  .دة �� �*��أ�� 


� أو ��ل ا���ك	�Fس ا�دا9رة ا
  .ا������ ا4دار
� أو ر9

 

 ،�

ري ������F ا�	�ر/
و	د�� �9ل ا�/و�و	
ل ن إ�/�	
� �زو
د 2وات ا��	رال ��
دو ��	
��/ل �2ط-، ��
را إ�) أن اF& �د ھ� ��ط �� و�- رھن إ��رة ا��
ل ھرش رأ�> و	 ) ا�Fر 

 ا��د
د �ن ا��وات ا����دة، إ���� إ�) ھراوات �ن طراز "طو	 �".


ن 2وات ا�Fن ور��ل ا��وات �ون إ�/�	
� �دوث ا&طدام �) ���وى ا�17&�&�ت 

� ا����� ���وات ا������ ����
ن ا����دة، أ��ر ر9
س �&��� ا����د �دة إ�) أن ا���ل 

�Fر أن ا�*دف ھو � ظ �*�ز ا���ن ور��ل ا��وات ا����دة �
/ون ��/��3 و�	����، �) ا
ا�Fن ا���م و���3 ����/�ت ا��واط	
ن، 	��
� و�ود ���
��ت �ر��ل ا�Fن ��دم ا�����ل �- ر��ل 


*م� <�  .ا��وات ا����دة أ;	�ء ��د
م ا���*�
ن، أو 31ل ا��د31ت وإ
��ف ا����

 


مأ�رف واإ�) ذ�ك، ا���� ��� (�
��ء ��رة �� �*� ا�دار ا� -��وز
- ��9 و�
�رة  �
�رة )	&ر 2وات ���دة �و;��	
ن  -���راب  أر �
����� إدار
� و�1س دوا9ر ��ر

��������ت  �*�� ��
���� آ	 �. وأ��رت �&�در	� إ�) أن ا��وات ا����دة 2د ���رت أ
  .رب ��ط�ن وا�ن ��
ك �
دي ;��ن و�و7ي ر�
دا4دار
� ا������ ��راب ���� ا� داء د
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�رات �ن طراز � (�
ر وأر
د �*� أن ��&دى » رو	و«و��و�ر ا� رق ا��د
دة ��ن ا���م ا�/
��ل ا��Aب وا��ر�2 و���ر�� /ل أ	واع ا��ر
�� وا�����ظ� �) ا�Fن ا���و��. و�ن F

�
����2 ا��دن ا��Aر (�  .��2012 أ�ق  ا���و2- أن 
��م ھذا ا���روع 

 

 �
�� ا�����،  أو أن ��ّدمو	 ت �&�در	� أن �/ون �*ذه ا�و�دات ا�& � ا���ط�
ا���*�
ن إ�) ا�	
أن ھذه ا�4/�	
� واردة �� �&�در	� �) ؤ/د ��/	>، �� ا�����ل،  ./�� راج �� و2ت ���ق


رة 7 �� ا����
� ا�/�رى �� ���� �� إذا 2رر 9�2د ا����ط��، اA&ا� L	ل ھذه ا��A��� ذي�
ا�و�دات ��ت ��ط�>، ا��1دام ھذا ا��ق ا�ذي 
1و�> �> ا���	ون، ��
را، �� ھذا ا��
�ق، إ�) 

*� �&��L ا��وات ا����دة �أن ا����
� ا�/�رى ����ج إ�) إ�/�	
�ت وو��9ل �ل 7 ��و�ر 

  .وL��&� (�� 7 ا����ط��

 

�ر  �/; �، و��ق أن �1- ر��ل ا��وات ا����دة ��دار
بأ�واج  أر����	ذ ��	�ر ا��	&رم، 

د ���ط ���
ن �ن ا4دارة  (��ن ��
��ن، ����در�� �/و
ن أطر ا��وات ا����دة ا��و�ودة 


� ا�����ل ا��3ح وا�����ل �- ا�Fداث ا����1  �دّرب ھؤ7ء ا�ر��ل .ا�ر��ط  ا����� �� 
/ (�

ر ا�M ت��ق ا����
���Fن أو أ;	�ء ا��د31ت �� ر�
  .��	و	

 

  

 


