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	 وا����ة  - 4


	  و��������      ������ظ ��� ا 	���أ���� ا
��� ا��اه��،      �
ا,�!+آ!� )� ا()'ر ا%$�# ب!�  � و
 	
�� 1 �%�0 )/�در -�����ان ا 	�$�3/'�� ب�
��; وا:�ز ا������8�، (ن�6 ی�4�%           �>���ی	 آ���# وا
                  ��!����8��و�'ده� ذا�6 وی?<� ب�>�'ة  �� ا,���%��ار ان�
        ��$� 0��/�دي  ور �ه�	 �8'ب!� و
� ��8!�� ذ
ا1
�� �$���ه� ا>'ان�� و�$���ث ا(�!Dة وا',�BC ا
����H أو��6 ا,�����Gام           G( �  #I����� ا$���ة وا

	
�� . ا
 

���	 ذا��� I%��H ا��ل آ��Lا  � ا�ول اGو1 ی
          	�
�����>���ی	،  ����ظ ����� ا
	 ا��)� )/�در ا
!� أ)�ا  �� �M�ی�	       	�$�و����� ا,�!+آ!� یBIN ب�
���ح�	                 �%�ا(ه%�	 إذ أن6 ی��B  �� ��%�� ا�%�/��در ا

�  �!�' ی��8�دل اآ����N�ف اح������-����ت                     .  �ی!���وب�
 �!� .��ی�ة )

 
����ول ذات ا����T�C  �� إن����ج                          	���$���أ)� ب��
��; وأ:�ز ا�����8�  �Uن      �
	 آ��ول ا%/�رة ��ا

	 و�������� ا,���!�+آ�!�� 
�� ی����و                    ��ا���ظ ��� ا
�'ه�	 ا(و� وآXن6 
�W	 <�ن'ی	 �V�� 1 ب�ه��%��م   
                       Y��آ��� ، ����M أن )��V�8# ه�ZY ا��ول أدرآ�� و)�
ز)���، أه��%�����	 ه��Yا ا��%��'ض��'ع ��3����	 وأن ������0               
ا%/�در �BIN )/�ر د�3!� ا���C$��، ب��[ض�� �	        

	
����)� اح������!� )� ا�  �وض�ورة ض%��ن  .  إ
��8��',; وا% .ا' �ء ب!�  � ا%�ى ا

 
                	�����-'���	 ا�`���و��� )$�'ى ����،  أو�� ا
  	�
��
	 اه�%�)� 3��ً� ب%'ض'ع ا���ظ ��� ا���
           B�>��%�( م��%��و����� ا,�!+آ!� ، و
� آ�ن ه��ك اه�
8%��	، ح�B�IN� #� c ��ة `��ن  
�B ا()�ن�ت ا �(
��ارس هYا ا%'ض�'ع وآ��ن�� ه����ك ا���8ی�� )��                  

���� ���# ر ���8!��� إ���  ا�`��!��ت ذات                       ���'������ت ا�ا
���وات                        �ا31�/�ص ، آ�%�� ��# ��>�� ا���8ی�� )�� ا
   	�
����G//	 آ�ن أو!� ن�وة ����� ا,�!+ك ا%ا

��	                  �1985�م �`�����!�� ا�%�Vون� 	���`���!� ا%Vف ون

��	، وأ���3ه��� ن��وة إدارة ا(ح��%���ل               ��������� 	��������-'�ا
         ��!���%�Vن� ���
	 وا��ودوره�  � ����� ا,�!+ك ا

�I!�ب�ء 3+ل ا8�م ا%�ض�  	(�8 .ا�Nآ	 ا
 


	 وا���ة"  و
� دأب� )`�	 ����Y ���ور     "  ا(
                     ���Nدس ����� ن��$���ده�� ا(ول وح���� ����ده�� ا

�	 ب��������ظ �����                   +�8�ا(ب��ث وا�را,��ت ذات ا
        ����� ��!��
	 و����� ا,�!+آ!� وذ0 ح��� )���ا
��k  H�ت G( م ب���!�8%�# ا'�� ب!Yا ا%'ض'ع ا

l%�`%������# ه�Yا       .  ا 	�`%وی�X� ا�8د ا$�بl )� ا
        B���
 ��( �!`�'�6 و�?آ� ��� أه%�	 ا,�%�ار اا
��������ظ �����                     	�
����ت و)�?,�$��ت ا��و l�%�

	 و����� ا,�!+آ!�، ح�c ی�W%� هYا ا���8د     ��ا

�	  �� ا�>����ع               ����أب��<� ��m�8 ب����� ا,�!�+ك ا
 n�/���� ب/�	 ��)	 و � ����	 ا��ی� وا/ا
             ����� 	���C�ب���!�I�ب/�	 3��	 ، وبUدارة ا(ح%�ل ا

�I!�ب�ء  	(�8 .اI�N	 ا

 

و1 ی�'����  �� ه�Yا ا$����ق أن ن���'Z ب��ور 
����ع                         
             	���'��%��$��%��ا[���+م ب����I� ��	 و,���6���C ا��%��>���وءة وا
وا%��C	  � �'��	 و ��$�4 ا%�'ا-������ ب�Xه�%���	           

	 وا���ظ ���!� 3/'��  � ������� ا,�!+ك ا

 B<ـ�
��ع ا  )       	�
������ 0�!�ب�����رZ أآ�� 
��ع )$
   ���� �  	�C�!���، وب�>���	                  )  اD���%�و �� ا�>����ع ا

�/�دی	 ا(�3ى 
  .ا>����ت ا1

�	 ا����ی�                         � أم�� �

 آـ#ـ�ـ	 ا�ـ�ـد

    حول احلفاظ على الطاقة  وترشيد استهالكها حول احلفاظ على الطاقة  وترشيد استهالكها حول احلفاظ على الطاقة  وترشيد استهالكها حول احلفاظ على الطاقة  وترشيد استهالكها 


