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 (السادات جمهورية في الناصر عبد أصبح أين

 النمو الهائل للخبراء والُمستشاتان ا الكستير اا الستو فا  صر خالتر نتي  تنشاا وال ستا تفو الشر ؤوء دا د اء يانل الرف  المالتر  
عتقو نظرة المالتتتر   لأل ابءنبر صر خوضتتتوس الش ستتت  خا   ● الرنراا  كان ؤكثر ح ة خا ضتتتا  رتتتضان ال تتت ا لماذا ضتتتا   ●

ضتاطاا  رر  و لواء طك  اءشماس عد و  صر    115قالتو خككرة حوي الوءوي الستو فا ر صر الرف  نصكها   ● الخبراء والُمستشاتان ا الستو فا  
ن تتتتتالو خا الداية   ● لضز ز انة خفاءئو  لأل خو تتتتتيو قا  رها ال كشون عز ز رتتتتت قر  ●  خيشب نئف  ابنكان الفر    تتتتتك  ال شا الاتتتتتاذلر 

الكز ز طالرئف  الستتتتايا  وقران  نهاء خهمو   عب  ؤوءه الكتقو راا لداء ابخار  تتتتلاان را  ●  الستتتتو فا  لت جستتتتشكرل الستتتتايا   ستتتتل مها
 تتتتتر  رادل النرخلاا   ● ج مل الستتتتتفار صانوفرايوب  ءاطا  عنهاالندا  الستتتتت ا الستتتتتايا فو الشر لت   ●  المستتتتتشاتتتتتان ا والخبراء الستتتتتو فا  

ؤن  ووضتا المنات   الستو فا فو صر خالتر صر   تراب ال فاية المالتر و خ ون  ل ا   -ورتوان   ؤن   23المفغ   ● لماالب الستايا  
ف   نوعت "خاناتتتتتتتتاشا "  ك ● خد خا  ا خاذ الدران الخاار طإنهاء خهمو الخبراء والمستتتتتتتتشاتتتتتتتتان ا الستتتتتتتتو فا   ● الستتتتتتتتايا  خا رر رنف 

"ؤخر خا" صإنه  تتاري الالتتاس   الستتايا  جدوي  نه صر حاي ؤن خو تتيو قرن  الري علأل الدران ر ●  الالتت ا المالتتر و حوي الدران الخاار
لهرو الستتايا  طك   ري الخبراء والُمستتشاتتان ا   ● كت  للستتايا  عا يون "ابواي المناتتداا" صر  اتتو ه رتتون ه ؤخا  الستتو فا   ● طكاتترة

  لال خا الستتتتتايا  للز انة الشر قا  رها وز ر ال صاس الستتتتتو فا ر فر اتتتتتيو  لأل   ● ... وحدائ  حوي اب تتتتت اي الشر ءكلشه ششخك الدران●
... ونؤ  للدكاصر حوي دك  الز انة ُنترتتتتشه ؤنها  ظادرة  عتخفو ضتتتتخمول وحوي المكاد ة راا اا  اي  ●قاع ة ءو و خشد خو خالتتتتر و  

خد خا  ال ري   ● لماذا   تاش  الستايا  بن اا  اي الستو فا ر ؤرر  خكاد ة خا الكرا  خثل المكاد ة خا خالتر  ● الستو فا ر والكرا 
...  ●راا الستتتتايا  والنرخلاا الشر  تتتت دت قران الستتتتايا  طإنهاء خهمو الُمستتتتشاتتتتان ا والخبراء الستتتتو فا  الكاخلاا صر الرف  المالتتتتر   

ة ●ا خكدا الستايا  و  اعفا  دك  ال ري طك  الخاوة الشر   كف  ان  ك الفستان ون صر خالتر صر خرحلو  التاع  ال ملو النفستفو الم تاي 
 حستان عب  الد و  جخو  خكركو الستايا  ضت  الستو فا  وءر  ة ال يوخو الستو فا فو "از فستشفا"  سترل عتخا  ا تشفها  صر  ت ن   ●

الستو فا فو نا تما   -ه طااصشراء  لأل ءانب خدالو له حوي الالت اقو المالتر و... و ناتر صر "ؤن ان الاو " خدالو "ازصستشفا" الشر  شهم●خوقفه  
 الشكاج  المفدوي وعملفا  فستتتل ال خال الكدائ جو للمالتتتر اا صر اا  اي الستتتو فا ر  ● عتخا  ا تتتشفها  كبرو صو  الموقا الستتتو فا ر 

ك  عوي هت طستتتتتبب  زاُش   تتتتتبها  المخاررا  المالتتتتتر و  ضتتتتت ا  و فانون خالتتتتتر ون   نحوا صر اا  اي الستتتتتو فا ر يصكوا الثما فالفا  ط ●
الشكلفما  الُمكااة للمستتتتشاتتتتان ا والخبراء الستتتتو فا  الكشا ششوءهون  لأل خالتتتتر   ون حوي خراعاة حستتتتا تتتتفو المالتتتتر   را    ●  حولهت

ضاا  ن المهت دو  ا   عن خا قاي كو تف ● شو  اخشص عب  النارتر دك  ال ستا تفو صر لداء خو  تا خا افايا  الرف  المالتر   ● ابءنبر 
ج  ر  لأل ال يت طك  عب  النارتتر  تتخص جمانر جد تتر علأل الُمنرزا  اا تتشراكفو صإنه كان جدالتت  زكر ا خ ار ال شا ؤو عب  اللاف   

شو  قاي الستتتتايا  للستتتتفار صانوفرايوب  ● الستتتتو فا ر ابوي طك  وصاة عب  النارتتتتر وخا  تتتتان   فه-ظروب اللداء المالتتتتر   ● ال ض اي 
ه  "ؤؤك   لك طإ تت  تكبر ؤننا لا ننستأل وقفو اا  اي الستو فا ر النبالو  لأل ءانبنا وءهوي  خكنا صر ؤوقا نا الكالتا و وضتضو  ابع اء  وء 

كت  للستتتتتتتفار صانوفرايوب ضتتتتتتتاش    ● ظادرة انفشاح صانوفرايوب علأل النا  و ريي  صر ا تتتتتتتشمران علأل ابحفاء الاتتتتتتتكبفو ● ضتتتتتتت نا..."
خ نك  تتو فا فو علأل نظا  الستتايا  كاتتا عنها وص   عتخر ؤكايجمر نتي   ●  التتفا  خالتتر و زان ه صر خنزلهالستتايا  ؤ لده ؤخا   تتخ

خا راا الم نك ؤن خستتتتتتتتتتتتشوو ابخفو ُخر فا صر خالتتتتتتتتتتتتر وؤن اا تتتتتتتتتتتتشراكفو ا ُ  ن   صر الراخكا    ●  1972ن وة عد  ها "ابدرا " خالا  
 بر را   تتو فا فو صر  تت ن  اتترفا اا  اي الستتو فا ر لهررة   ●    دو و الربهووالم ان  وؤن خا  تت ن  ث ف  الرنوي المالتتر اا  تتفا تتفا  

قرانا  اصشو   ●    ش  خنهرر للموقا الستتتتو فا ر خا المستتتتاع ا  والوح ة وحري اا تتتتشنزاب والستتتتتح وال ري  ● الاهوي  لأل   تتتترائال
اندستتتت المالتتتر ون صر  تتت ن الكتقو  عن خا  ●  اإلعتخفو ضتتت  الستتتو فا  الثالث لال و ءاخكو عاا  تتتم   كشر  علأل اللهرو  للم  مر  

 الستتتو فا فو-خستتتلستتتل الهزا  صر الكتقا  المالتتتر و ● خا اا  اي الستتتو فا ر راا نائا وخكدوي وخستتترون  لأل ينءو  وز ا "الاتتترحا "
 رؤ  الستتايا  الك  ؤزعا النرخلاا    شوخا  خا   77نااي  ناا طك   ●  ال ستتا تتفو الشر ناعادا عب  النارتتر و ضاضتتأل عنها الستتايا   ●



ظروب  وافا المكاد ة راا خالتر واا  اي  ●  صالب خنه  ترعو الشراءا عما قاله صر  ت ن خدشل  تشو نبراء رتوان   نو  صر يداتون
  - المالتر و  يون ؤح اث الستويان وضتري الاتاوعااا صر   ز  الكتقا   ● الز انة الشر ؤزالت النثار خا الفشون راا البل شا  ● الستو فا ر 
شو  قاي الستتايا  صر ؤعداي  نراا المستتشاتتان ا والخبراء الستتو فا  " ننا ن اني علأل ءبهشاا... ءبهو اا  اي الستتو فا ر  ● الستتو فا فو

-طكض وثائ  الكتقا  المالتتر و ● الوءه الستتفا تتر الر ش  للستتايا  صر ؤعداي  ري الخبراء والمستتشاتتان ا  ● وءبهو الواجا  المش  ة"
 السو فا فو صر خرحلو اازيدان وصر ؤعداي ضرحو السايا  الُموءكو للوءوي السو فا ر صر المنادو

 


