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ةطشنألا تاصيخرت
ةمئادلا
.ماعلا نمألا نيناوقل دحوملا صنلا نم  69ةداملا قفو يئاملا قلزنملا باعلأ ضرع ةطشنأ صيخرت –
لوكتورب ،طاشنلا ءدب نع غالبالل ةمدقملا يئاملا هزنتملاو ،يضايرلا زكرملا طاشنب ةصاخلاو قئارحلا نم ةياقولاب ةقلعتملا ةديدجلا ةداهشلا –
؛ 01/08/2011خيراتب رداصلاو  151مقر يسائرلا موسرملا نم  4ةداملا قفو  04/06/2018يف رداصلا 00386817
طاشنل  496009لوكتورب  17/08/2017خيراتب ةئيبلا ةيامح عاطق نم رداصلا ةئيبلا مارتحاو/يتوصلا جاعزإلا مدعل ةقباطملاب حيرصتلا –
 2001/18،ويستال ةعطاقمل يميلقإلا نوناقلا نم  5ةداملاو  1995/447نوناقلا نم  8و  6داوملا قفو ،يضايرلا زكرملا/يئاملا هزنتملا
ةيمسوملا
ةيميلقإلا ةينفلا ةنجللا نم رداصلا ،ماعلا نمألا نيناوقل دحوملا صنلا نم  80ةداملا قفو ،يئاملا هزنتملا ةطشنأل روهمج لوخدب حامسلا رضحم –
؛)) C.T.P.V.L.P.Sةيريهامجلا ضورعلا نكامأ ىلع فارشإلل
دحوملا صنلا نم  80و  68ةداملل َاقفو يئاملا هزنتملا طاشن ددحم تقول صخريو امور ةمصاعلل ةيفاقثلا ةطشنألا عاطق نم رداصلا يرادإلا نوناقلا –
.ماعلا نمألا نيناوقل
 “Wave Ride, Dual Spin Bowl”،يتبعلب صاخ هايم ضوحو ةفوشكم ةحابس تامامح ةتس ب صاخلا ةفاظنلا طورشو ةيحصلا ةقفاوملا –
سلجملا رارقو ،برشلا هايمو ةينكسلا عيراشملا عاطقو ،ج  /امور ةيدلبب ةيلحلا ةيحصلا ةدحولا نم ةقفاوملا هذه رادصإ متيو ،هزنتملاب نيتدوجوملا
يف ةرداصلا  35مقرو  71/07/16خيراتب ةرداصلا  128مقر ةيرودلا ةحصلا ةرازو تارشن  2006/07/11،يف رداصلا  407مقر يلحملا
ةيلحملا ةيحصلا ةطلسلا نم رداص رمأ – صن – ىرخأ ةحئال يأ كلذك  51/02/15،يف رداصلا  16مقر ةيلخادلا ةرازو روشنمل ةفاضإلاب 72/06/15،
.ةماعلا ةفاظنلاو ةحصلا ةيامحو ةمالسب ةصتخملا
ةيئاملا تاقلزنملا تادحو مادختسإ ةقيرطب ةصاخلا ةيعجرملا حئاوللا
 ENةيراسلا حئاوللا قفو اهءادأ ميظنتو اهلمع ةبرجتو ،اهبيكرتو ،اهميمصت مت ‘‘اينامورديه’’ يئاملا هزنتملا لخاد ةدوجوملا ةيئاملا تاقلزنملا
؛رابتخإلا قرطو ةمالسلا تابلطتم قفوو –  2017ربوتكأ رادصإ 1069 1-2
؛)اهب ةقلعتم ةيكيلورديه ةمظنأو ضاوحأ( ةيئاملا يحاونلاا ةرادإل  2016 – N 15288-1/-2ربمسيد رادصإ – UNI 10637
).نأشلا اذه يف ةيعجرملا ةيبروألا ةحئاللا نع ةذوخأملا( ةمالسلا حئاول –  2017ويام  18يف رداصلا يرازولا رارقلا
ةدراو باعلألا عاونأ  5،و  4داوملا  2007،ويام  18يف رداصلا يرازولا رارقلا تابلطتم بسح ةددحملا داوكألا ربع ةيئاملا تاقلزنملا لمع ميظنت مت دقو
 337/68نوناقلا نم  4ةدام ةيراسلا ضورعلاو يفاقثلا ثارتلا ةرازو ةمئاق يف

ةماعلا طورشلاو ةحئاللا
تنرتنإلا عقوم ىلع كلذ ةيؤر نكميو ةلمتحم تاحيحصت يأ َاضيأو ةحئاللا ىلع تاثيدحت وأ/و تاليدعت ءارجإ ةيناكمإب ةيرادإلا ةهجلا ظفتحت
 www.hydromania.it .هزنتملابصاخلا

 print@home)،وأ رواسألا ،ركاذتلا( لوخدلا حيراصت ذاوحتسإ عم
عون يأ نم ةكرشلا َايفعُم . 2003/196،يعيرشتلا نوناقلا قفو تانايبلا ةلماعمب  A.R.IM. SRLةكرشل حرصيو ةيلاتلا ةحئاللاب ليمعلا لبقي
؛ةيلوؤسملا نم

هزنتمل ةيميظنتلا ةحئاللا’’ لهاجت وأ لامهإ نع ةمجانلاو ءايشألا وأ صاخشألاب قحلت يتلا رارضألا وأ ثداوحلا نع ةيلوؤسم ةيأ هزنتملا لمحتي ال
؛‘‘يئاملا Hydromania

نود هزنتملا قالغإ يف قحلاب ةرادإلا ظفتحت ،ةرهاقلا ةوقلا تالاح نم ىرخأ ةلاح يأل وأ/و يئابرهكلا رايتلا عاطقنا وأ ةيوجلا لاوحألا ءوس ةلاح يف
؛رخآ خيرات يف مادختسإلا ةداعإل همتخ وأ لوخدلا حيرصت مادختسإ ةداعإ متي نلو ،رئاز لك اهلمحت يتلا ىرخألا فيراصملا وأ ةركذتلا ةميق درب مازتلإلا

نوكت نأ نكمملا نمو( ‘‘اينامورديه’’ لخاد ةدوجوملا باعلألا نم اهريغو ةيئاملا باعلألا عيمج ىلع ،ىرخأ موسر يأ نود ،مادختسالا قح لوخدلا ةركذت يطعت
؛نخاسلا مامحتسالا شدو ظفحلا بيلاود ريجأتو ،ويديفلا باعلأ ءانثتساب )،ةبعل لكب ةصاخلا ةحئاللا قفو ةددحم دويق كانه

؛هزنتملا ىلإ لوخدلا نم عنمي ينوناق ببس دوجو دنع كلذو ،نيرئازلا نم لخدي نم رايتخإ قحب هزنتملا ةرادإ ظفتحت

مل وأ نيرخآلا جعزي وأ/و ررض ثودح يف ببستي صخش يأل ،ضيوعتلا نودب هزنتملا نع داعبإلا وأ لوخدلا ضفر قحب اينامورديه هزنتم ةرادإ ظفتحت
؛ماعلا نمألا ةطرش لخدت بلطو ةلوؤسملا تاطلسلا ىلإ كلذب غالبإلا قح اهلو ،ةحئاللاب مزتلي مل وأ يراس لوخد حيرصت هعم نكي

حوارتت نيذلا لافطألا تاعومجمو تالحر نأ ىلإ ةفاضإلاب ،غلاب صخش ةقفرب الإ هزتنملا ىلإ لوخدلا اًماع  14نع مهرامعأ لقت نيذلا لافطألل نكمي ال
؛لقألا ىلع غلاب صخشب نيبوحصم اونوكي مل اذإ هزنتملا ىلإ اهلاخدإ نكمي ال اًماع  17و  14نيب مهرامعأ

مت اذإ اينامورديه تارايس فقاوم يف ةفقوتملا ةيراخبلا تاجاردلا وأ تارايسلا لخاد وأ سفنل تثدح ءاوس ،رارضأ وأ تاقرس يأ ةيلوؤسم ةرادإلا لمحتت ال
؛ةبقارم نود اهكرت

؛نيرخآلا جعزي ال ىتح ةقايللا دودح ةاعارم يئاملا هزنتملا لخاد رئاز لك ىلع بجي
؛يمازلإ ريغ سأرلا ءاطغ مادختسا
؛فورظلا نم فرظ يأ تحت دادرتسالل ةلباق ريغ لوخدلا ةركذت

؛هزنتملا ةفاظن ىلع ظافحلاو ةعيبطلا مارتحإل مكوعدن اذل ،ءارضخ ةحاو نع ةرابع اينامورديه

؛بلطلا دنع اينامورديه يفظومل اهراهظأو هزنتملا لخاد ءاقبلا ةرتف لاوط لوخدلا ةركذتب ظافتحالا يغبني

؛ىرخأ ةرم لوخدلل حيرصت بلط مزلي هنإف يئاملا هزنتملا نم تقؤملا جورخلا ةلاح يف

؛هزنتملا ةرادإ ىلإ اهيلع روثعلا متي يتلا ةسورحملا ريغ ءايشألا ميلست بجي

ةميق درب مازلإلا نود تقو يأ يف هزتنملا قالغإ يف قحلاب ةرادإلا ظفتحت ،ةليوط ةرتفل ءابرهكلا عاطقنإ وأ ةئيسلا ةيوجلا فورظلا ةلاح يف
؛راوزلل ركاذتلا
.تاراوسسكإلا وأ/و ءايشألا نادقف نع ةلوؤسم اينامورديه ربتعت ال .باعلألا ىلإ لوخدلا لبق ظفحلا ناكم يف تاراوسسكإلاو رظنلا تاراظن عاديإ بجي
ةرادإلا نإف ،تاميلعتلا هذه مارتحا مدع ةلاح يفو ،نيرئازلا وا ءالمعلا مهل اهب دهعي يتلا ةيصخشلا ءايشألاب ظافتحالاب نيلماعلا نيفظوملل حمسُي ال
؛ةيصخشلا كتعتمأ ظفحل تانامألا نئازخ مدختسإ .ءايشألا هذهل نادقف يأ نع ةيلوؤسملا لمحتت ال

ةينورتكلإلا ةزهجألا ،قئاثولاو ،ةيولخلا فتاوهلاو ،تاعاسلاو ،تارهوجملاو دوقنلا :نئازخلا لخاد ةعدوملا ةنيمثلا ءايشألا نع ةلوئسم تسيل ةرادإلا
:هلفسأب انه ةدراولاو اهتاذ نئازخلا ىلع ةقلعملا ةددحملا دعاوقلا ةاعارم يغبنيو،ةميقلا تاذ بئاقحلا وأ ،سبالملا ،اهعاونأ عيمجب
؛ةيموي نوكت ظفحلا ةنيزخ راجئتسإ ةدم
؛مادختسالا تاميلعت ةءارق لامكإ نود ةنازخلا لخاد ءايشأ عضوب مقت ال
؛يرسلا دوكلا لاخدإ ءانثأ كعباتي ال َادحأ نأ نم دكأتو كرذح ذخ
؛مويلا يف ةرم  30ىتح تانامألا قودنص قلغو حتف نكمي
؛َايكيتاموتوأ هقلغ متيس تانامألا قودنص نإف يرسلا مقرلا لاخدإل ةئطاخ تالواحم  10دعب
؛ةقلغم ةرئاد تاريماك ربع ويديفلاب ةبقارم ةقطنملا
؛اًمامت ةنازخلا غارفإب مق ،راجيإلا ةرتف ةياهن يف
؛ 123456لثم ،ةلهس ةيرس داوكأ رايتخإب مقت ال
؛اهنم لقألا ىلع رتم  2دعب ىلع نوكت نأ ىلع ظفاح رخآ ليمع لبق نم ةلوغشم مكحتلا ةحول نوكت امدنع
تاطلسلا ىلإ كلذب موقي نم دض تاغالب ميدقت متيس ؛ةوقلاب لافقألا حتف وأ ةيرسلا داوكألا ةقرس وأ مكحتلا تادحوب ثبعلا ًاتاب ًاعنم عونمم
؛ةصتخملا
؛ةرادإلا ىلإ أجلإ ةلكشم يأ ثودح دنع
؛لخادلاب ةكورتملا ضارغألا نع ةلوؤسم ريغ ةرادإلا

؛هزنتملا لخاد ةسارح نود ةكورتملا ضارغألا نع ةلوؤسم ريغ ةرادإ
فقاوم يف نيدجاوتملاو يئاملا هزنتملا لوخدل مصخلا تانوبوك وأ ةيناجم ركاذت عيزوت وأ عيب يف نولمعي نيذلا صاخشألا عيمج ةرادإلا رذحت
هزتنملا لخادو تارايسلا فقومو ركاذتلا عيب قطانم مامأ دارفأ يأ موقي نأ نع يهنت ًاضيأو ‘‘اينامورديه’’ ركاذت عيب زكرم مامأ وأ ةصاخلا تارايسلا
؛ةصتخملا تاهجلا ىدل نيفلاخملا نع غالبإلا متيس .ةيجيورتلا ضورعلا نم ةدافتسالا لجأ نم عادخلا وأ لياحتلاب
؛َاناجم لوخدلا قح مهل قفارم مهعم يذلاو )،بشبشلا وأ ءاذحلا نيدترم( رتم  1.00لوط ىتح لافطأل
؛ةضفخم ركاذت ىلع لوصحلا قح مهل رتم  1,50نم لقأ لوطبو )كلذ تبث اذإ( ةنس  12نع مهرامعأ لقت يتلا لافطألا
؛ركاذتلا عطق بتكم ىدل كلذ نع رسفتسيو ،ةركذتلا رعس نم مصخ ىلع لوصحلا قح مهل ةنس  75نع مهرامعأ ديزت يتلا صاخشألا
؛ركاذتلا عطق بتكم ىدل كلذ نع رسفتسيو ةركذتلا رعس ىلع مصخ ىلع لوصحلا نيقاعملا صاخشألل قحي
ريباوطلا لوخدب حامسلل كلذو )،يئاهنلا قالغإلا ببسب وأ ءادغلا ةحارتسا ببسب ءاوس( قالغإلا تقو لبق باعلألا ىلإ لوخدلا فاقيإ متي دق
؛يجيردتو لماك لكشب ةرظتنملا
؛هزتنملا قالغإ لبق لقألا ىلع ةقيقد  30ةدمب باعلألاو ةحابسلا تامامحو ،تاقلزنملا لك قلغ متي
نمأ دارفأ لبق نم اًيرصح روصلا ضارعتسإ متيس .صاخشألا ةيامحو ةمالس ةبقارم وه ديحو ضرغل هزتنملا يف ويديفلاب ةبقارملا ةمظنأ مدختست
؛ةطرشلا وأ ةيئاضقلا تاطلسلا وأ هزتنملا
مادختسإ قح لباقم يأ نودب  A.R.IM. S.r.l. ،حنمي نأ لبقي ،اينامورديه لوخد حيرصت ىلع زوحي نم نإف . 2003/196،يعيرشتلا نوناقلل َاقفو
؛ةيلوؤسملا نم عون يأ نم  A.R.IM. SRLيفعيو ،ةكرشلل ةيجراخلا وأ ةيلخادلا ةياعدلا ضارغأل هتروص
هزنتملا ىلإ لوخدلاب حمسي .بابسألا نم ببس يأل لّدعت نأ نكمي الو ،ةددحملا ةرتفلا وأ خيراتلا يف طقف ةحلاص حيراصت يه لوخدلا حيراصت
لزانتلا قح نإف  1999،ويام  22خيراتب رداصلا  185مقر يعيرشتلا موسرملا نم  7ةداملا قفو .ةركذتلا ىلع ةددحملا ةرتفلا وأ خيراتلا يف طقف
هذه لثم ميدقتب دروملا دهعتي دقعلا ماربإ دنعو ،غارفلا تقوو ،ماعطلا ميدقتو ،لقنلاو ،ةفاضتسإلاب ةقلعتملا تامدخلا ديروت دوقع ىلع قبطي ال
؛ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ىلع لمتشت اضيأو َايبئارض اهب فرتعمو لوخدلا دنتسم يه ةركذتلا .اًقبسم ةددحم ةرتف يف وأ ددحم خيرات يف تامدخلا
ىلإ لوخدلا لبق لخدملا دنع شيتفت تايلمعو ةينمأ تاصوحفل رخآ ءايشأ يأو مهطنشو مهسايكأو مهبئاقحو مهسبالمو نيرئازلا عضخي نأ نكم
.هزنتملا لخادو ،هزنتملا
ةمالسب رارضإلا يف ببستت نأ لمتحي ءايشأ دوجو مدع نم دكأتلا لجأ نم ،رئازلا صخش ىلع ةدودحم ةباقر ينعت ينمألا شيتفتلاو صحفلا ةيلمع نإ
ةيصخشلا ءايشألا نم اهريغو ظفاحملاو ،سايكألاو ،رهظلا بئاقحو بئاقحلا شيتفت كلذ لمشيو ،تاكلتمملاو ءايشألا فالتإ يف ببستت وأ نيرخآلا
؛هسفن رئازلا اهزوحي يتلا ىرخألا
بئاقح وأ هسبالم ىلع وأ هصخش ىلع ةينمألا تاصوحفلا ءارجإ متت نأ ظفحت نود رئازلا لبقي ،لوخدلا ةركذت ءارش وأ/و هزنتملا ىلإ لوخدلا بلط عم
دارفألا لوخد عنم قحب ةرادإلا ظفتحتو .ةحئاللا هذه صوصنلل اًقفوو نوناقلل اًقفو ،اهب ظفتحي يتلا ىرخألا ءايشألا وأ طنشلا وأ تايواحلا وأ رهظلا
;ةصتخملا تاطلسلل عئاقولا هذه غالبإ يف قحلا اهل نوكيو ،هيلاع يف ةروكذملا ةينمألا تاشيتفتلاو صوحفلا عنم نوتني نيذلا

مادختسا مهنكمي ال نيذلا نيرئازلل تحنم تاموصخ وأ غلابم يأ دادرتسا متي نل ؛َاعابت ةدراولا سبالملا ريياعم رابتعإلا يف اوذخأت نأ مكنم وجرن
.ةقئاللا ريغ ةحابسلا سبالم ببسب تاقلزنملاو ةحابسلا تامامح
وأ ةقيقدلا فايلألا نم َايرصح نوكت نأ ىلع تاتريشيتلاو تروشلا ليطانبلاو ،تاهوياملا ءادترإ عم ةحابسلا تامامح قطانم ىلإ لوخدلاب حمسي

.رتسيلوبلا
،تاراظنلاو ،تاعاسلاو ،دئالقلا ءادترا اضيأ رظحيو ؛ىرخأ سبالم يأ ءادترإ رظحيو ،طقف مامحتسإلا تاهويام ءادترإ عم تاقلزنملا مادختسإب َايرصح حمسي
؛ةحابسلا ةيذحأو تاراظنو ،صوغلا ةعنقأو ،طارقألاو ،جنسريبلاو ،رعشلا كوتو ،رواسألاو
نم دحت دق يتلا ةينقتلا لكاشملا وأ ةيخانملا فورظلاو ،ءاملا قفدتب قلعتت ةلمتحم لكاشم يأ نع ملعتسي نأ ،ةركذتلا ءارش لبق ليمعلا ىلع بج
؛كلذب ةلصلا تاذ تامدخلا وأ/و هزنتملل ماعلا ليغشتلاو باعلألا نم رثكأ وأ دحاو ليغشت
باعلألا ضعب فاقيإ متي دق ،راطمألا لوطه وأ ةيوجلا لاوحألا ءوس ةلاح يف هنإف كلذكو باعلألا ضعب مادختسا متي ال دق ،ةنايصلا ضارغأ لجأ نم
؛ةركذتلا ةميق دادرتسا متي ال نيتلاحلا اتلك يفو .ةمالسلا بابسأل
يف نييلخاد نيفظومو نيمحتسملا يدعاسم دجاوتي نيرئازلا عيمج ةمالس لجأ نم .نيلوئسملا رابكلا نم دحاو فارشإ تحت لافطألا نوكي نأ بجي
؛كتيلوؤسم تحت نيعقاولا صاخشألا نم مهريغو كلافطأ ىلع رمتسملا كفارشإ نع ًاليدب ربتعي ال كلذ ناك نإو ،يئاملا هزنتملا
.اهلاغشإ مامت ىتح )ةيبهذلا قطانملا يف( ةيفاضإ ةفلكتل عضختو َاناجم ةحاتم يهو تالظمو ةرسأ رفاوتت
؛ةيبهذلا ركاذتلا يزئاحل طقف ةصصخم ،ةمقرم نكامأب قطانم يه ةيبهذلا قطانملا
؛هزنتملا ىلإ لوخدلاب حمست يتلا ةركذتلا ءارش نمث ديدست تقو ةنيزخلا دنع ةركذتلا هذه بلط بجي
؛ةركذتلا عم ءارشلا تقو يف عفدلا ةنيزخ دنع هميلست متي يذلا راوسلا راهظإ بجي ،ةقطنملا هذه لخاد
؛ةركذتلا نم ققحتلا اهيف عضخي يتلا ةقطنملا يف نيعجارملا دارفألا ىلإ ةركذتلا راهظإ متي
;ةيبهذلا ةقطنملا ةركذتب اهلادبتسإ وأ اهجمد اهدعب َانكمم نوكي نل ،ةيداع ةركذت ءارش درجمب
كانه نوكت نلو  www.hydromania.itتنرتنإلا عقوم ىلع نم ءارشلا دنع تقولا سفن يفو ،عفدلا ةنيزخ نم ةرشابم ةمقرملا نكامألا رايتخإ نكمي
؛ءارشلا دعب اهرييغتل ةيناكمإ
؛رخأتملا حاتتفإلل باعلألا/قطانملا ضعب عضخت نأ نكمي
.رئازلا ةفاظن نامضل مامحتسإلا شد تحت رورملاو لجرألا لسغ اهيف متي ةصاخ تارمم ربع ةيئاملا باعلألاو ةحابسلا تامامح ىلإ لوخدلا نوكي َايمازلإ
يف حرج يأ فيظنتو زربتلا ،لوبتلا ؛عون يأ نم لئاوسلا رشن وأ ضاوحألا هايم يف قصبلا رظحي ،هزنتملا لخاد ةفاظنلا نم بسانم ىوتسم نامضل
؛عون يأ نم ةلثامملا داوملاو تاميركلاو تويزلاب شوشرم مسجلا نم رثكأ وأ ءزج ناك اذإ ضوحلا يف سطغلا .ضوحلا
؛هايم ىلع يوتحت يتلا صخألا ىلعو باعلألا نكامأ يفو ةحابسلا تامامح لخاد لافطألا تاضافح مادختسإب حمسي ال
َارطخ لثمي كولسب وأ حيحص ريغ كولسب همايق ةلاح يف ىرخأ باعلا يأ وأ تاقلزنملل تقو يأ يف ام رئاز مادختسإ دييقت قحب ةرادإلا ظفتحت اضيأو
؛نيرخآ نيرئاز ىلع وأ/و هيلع
؛ةيلاحلا ةحئاللا مارتحإ بلطو ةظحل يأ يف لخدتلاب ةمدخلا دارفأل حرصي
؛روباطلا يطختل ةصرفلا ‘‘اينامورديه’’ اهمظنت يتلا تالفحلا يف وأ يفيصلا ميخملا يف نوكراشي نيذلا لافطألل نوكيس
؛هزنتملا لخاد ةضورعملا تاتفاللا تاميلعت عابتإو نيمحتسملا يدعاسم تاميلعتب ةقدب مازتلالا يرابجإلا نم

؛حيحص لكشب اهمادختسا لجأ نم ،ةيئاملا تاقلزنملا لك ةيادب دنع ةضورعملا حئاوللا مارتحاو ةاعارم يمازلإلا نم
؛ةيدعر ةفصاع بارتقإ دنع ةحابسلا تامامح نم روفلا ىلع جورخلا يرورضلا نم
نومدقيس نيذلاو ،عمجملا لخاد ضيرمتلا ةفرغ يف نيدجاوتملا نيلهؤملا دارفألا ىلإ يئاملا هزنتملا لخاد ثدحت تاباصإ يأ نع ًاروف غالبإلا بجي
صخشلا تانايب عم ريرقت ريرحت متيس ،ضيرمتلا ةفرغ يف .ةباصإلا ةروطخ نم نوققحتيس نيذلاو ،نيباصملل يناجملا يلوألا جالعلاو ةدعاسملا
؛ةبذاكلا تارارقإلا ةاضاقم متتس .اهيلع عيقوتلا باصملا صخشلا ىلع بجيو ،اهب ىلدي تاداهش يأو باصملا
.مكتمالس ىلع ظافحلل كلذو حايرلا اهيف بهت يتلا مايألا يف تالظملا قلغ متيس
؛ةأشنملا لخاد نيلماعلا نيفظوملا تاميلعت عابتا بجي

تاعونمم
.طقف ةيلخادلا سبالملا ءادترإب وأ مامحتسإلا هويام ءادترإ نودب اهب ةلصتملا نكامألا يف وأ ةحابسلا تامامح يف فوقولا وأ لوجتلا عنمي
.ةماعلا ةفاظنلا ماكحأل لثتمت نأو ماعلا ءايحلاو ،ةيحصلا ةفاظنلا طورش عم بسانتت نأ بجي ةحابسلا تامامحل لوخدلل اهئادترإ بجي يتلاتاهوياملا
ماعلا ءايحلا يعاري سبلم ءادترإ بولطم هنأ امك .هوياملا لحم لحتل وأ تحت رتسيلوبلاو ةقيقدلا فايلألا ريغ ةدام يأ نم ةيلخاد سبالم ءادترا بجي ال
؛نيرصاقلا مامأ اميس الو
ليبس ىلع  ،ةحارص كلذ اهيف رظحي يتلا نكامألا كلذكو اهتاذ باعلألا نكامأ يفو ،باعلألا نكامأ مامأ راظتنال/لوخدلا قطانم يف نيخدتلا رظحي
؛ضيرمتلا ةفرغو  ،معاطملا يفو ،تامامحلا يفو ،لخدملا ةقطنمو ركاذتلا عطق بتكم :لاثملا
يساركلاو تالواطلاو ءاقلتسإلا ةرسأو تالظملاو ،عون يأ نم ةيجاجزلا تايواحلا وأ يئاملا هزنتملا لخاد ةراض وأ ةعورشم ريغ داوم يأ لاخدإ رظحي
ريغ هزنتملا ةرادإ هربتعت ئش يأو )همادختسا ةعيبطو هتئف نع رظنلا ضغب  ،ةيعافد وأ ةيموجه ةعيبط يذ حالس يأ ةصاخو( ةرطخلا ءايشألاودقاوملاو
؛جعزم وأ بسانم
؛‘‘اينامورديه’’ يفظومريوصت رظحي كلذكو يعامجلا صقرلاو ،ةيهيفرتلا ضورعلا ءانثأ ،روصلا طاقتلاو ويديفلا ريوصت رظحي
ءانثتساب ،اًيرصب نيقاعملا داشرإ بالكب طقف يئانثتسا لكشب حمسُي ،يئاملا هزنتملا لخاد تاناويحلا لوخد رظحُي ،ةماعلا ةحصلا تاعيرشت قفوو
؛اهب ةطيحملا قطانملاو ةحابسلا ضاوحأ
قطانملا مادختسإ بجي لب ،تالظملا تحت وأ ءاقلتسالا يسارك ىلع وأ ةيئاملا تاقلزنملل ةصصخملا قطانملا يف هزنت تاقلح لمعو فقوتلا رظح
؛كلذل ةبسانملا
؛ةحابسلا تامامح لوح قطانملا يف ةيذحألاب لوخدلا رظحي
؛كلذب اهيلإراشملا ةيبشعلا قطانملا ىلع يشملا رظحي
؛ةيئاملا تاقلزنملاب ةزهجملا قطانملاب دجاوتملا شدلا كلذكو ،ةحابسلا مامح بناجب دجاوتملا مامحتسإلا شد يف وبماشلا وأ نوباصلا مادختسا رظح
؛ةيبشعلا قطانملا يف ثاثألا نم اهريغ وأ يساركلاو ءاقلتسالا ةرسأ لاخدإ رظحي
َاضيأو ،ةقلغملا نكامألا نم فوخلا وأ عرصلا نم نوناعي نيذلا وأ لماوحلا ءاسنلا وأ بلقلا ىضرم لبق نم هزنتملا يف ةيئاملا تاقلزنملا مادختسا رظحي
ام ادع َ،ايتاذ نيلقتسملا ريغ نيقاعملا دارفألا ىلع كلذ رظحي امك  ،باعلألا نم عونلا اذه ببسب مقافتت نأ نكمي تابارطضا هيدل صخش يأ لبق نم
؛ةرادإلا لبق نم هميقت متي

؛هاندأ حبسملا يف طوبهلا ةقطنم يفو ةيئاملا ةقيلحزلا راسم يف فوقولاا رظحي
؛ةبعل /قلزنم لك دنع ةيادبلا يف ةضورعمو مهب ةصاخ ةحئال مهل ةيئاملا باعلألاو تاقلزنملا تادحو
؛حباسملا يف صوغلا اًتاب اًعنم عونمم
ءارجإ يف قحلاب ةرادإلا ظفتحت ةصاخ تالاح يفو( ةحابسلا ضاوحأ لخاد رظنلا وأ سمشلا تاراظن وأ كيتسالبلا وأ جاجزلا نم ةحابس ةعنقأ ءادترا رظحي
؛)كيتسالبلا نم ةعنصملا كلت ىلع تاءانثتسا
؛ةحابسلا تامامح ةفاح ىلع ةصاخ ،ضكرلا رظحي
؛حبسملا لخاد نيرخآلا صاخشألا عفد رظحي
؛ةيعانصلا روخصلا قلست رظحي
؛نيمحتسملا قوقحل امارتحإ كلذو ،تيكارلاب وأ ةركلاب ءاوس اهب ةطيحملا ةقطنملا يفو ةحابسلا تامامح لخاد بعللا رظحي
;تاجايسلا قلست رظحي
؛يسفنتلا زاهجلا جيهت لكاشم بنجتل ةوغرلا ةنيكام بص ءانثأ مفلا حتف رظحي
؛ةبقارم نود لافطألا كرت رظح
؛ ةمظنملا ثادحألاو تالفحلل وأ هزنتملا يفظومل اًيرصح ةصصخملا وأ/و روهمجلا ىلع اهلوخد روظحملا هزنتملا تاعاطق وأ/و قطانم ىلإ لوخدلا َايعطق رظ
كشي يتلا ةيدلجلا تاريغتلا وأ تاباصإلا وأ تاخلستلا وأ حورجلا نم نوناعي نيذلا صاخشألا لبق نم باعلألا يف ةكراشملاو ةحابسلا تامامح لوخد رظ
مدختسملل نكمي ال .نمألا دارفأ لبق نم ةحابسلا تامامح ىلإ لوخدلا عنم متيس ).خلإ ،ةيرطفلا تاباهتلالا ،دلجلا باهتلا ،ليلآثلا( ةيدعم اهنوك يف
؛ماع ناكم يف مامحتسالا طورش عم قفاوتت ةدوجوملا تاباصإلا نأب ديفت ةيبط ةداهش ميدقت لالخ نم الإ ةحابسلا تامامح ىلإ لوخدلا باصملا
؛ )خلإ ،تاردخملا يطاعت ةجيتن تاريغتب نيباصم،ركسلا( ةيعيبط ريغ ةينامسجو ةيسفن ةلاح يف صاخشأ لبق نم ةحابسلا تامامح لوخد رظح
نوكهتني نيذلا نيرئازلا داعبإ متي دقو .ريباوطلا يف رخآ صخشل ناكمب ظافتحالا وأ ريباوطلا يطخت اتاب اعنم عنمي ،فويضلا عيمج عتمت لجأ نم
؛بابسألا نم ببس يأل ناكملا سفن ىلإ ةدوعلاو روباطلا كرتب نيرئازلل حمسُي الو ،هزنتملا نع ةدعاقلا هذه
؛اهتازايح خيراتب ةموتخملا لوخدلا ركاذت نع اهدادعأ يف ديزت )تالظم وأ رئارس( ناكم نم رثكأ زجحَ اتاب َاعنم عنمي
؛ءادغلا ةحارتساب نيفظوملل حامسلل رهظلا دعب  2:00ىلإ ًارهظ  1:00ةعاسلا نم تاقلزنملا قفارم قالغإ متيس
وأ ةلاقنلا فتاوهلا وأ تاريماكلا لمحل ةمدختسملا ةلثامملا ةزهجألا نم اهريغ وأ يتاذلا ريوصتلا يصع مادختساب حمسُي ال ،ةمالسلاب قلعتت بابسأل
؛ةبعل يأ ةقطنم يف ةيجولونكتلا ةزهجألا نم اهريغ
ةرادإلا

. A.R.IM. srlةكرش
ياّساراك ونافيتس .ضوفملا ريدملا
اضيأ رظحيو ؛ةحابسلل سبالمك ةصصخم نوكت ال ىرخأ سبالم يأ وأ ةيلخاد تالالغ وأ تاتريش يت ءادترإ عم ةيئاملا تاقلزنملا ربع قلحزتلاا رظحي
؛ةحابسلا ةيذحأو تاراظنو ،صوغلا ةعنقأو ،طارقألاو ،جنيسريبلاو ،رعشلا كوتو ،رواسألاو ،تاراظنلاو ،تاعاسلاو ،دئالقلا ءادترا
حضوملا عضولا مارتحا مدع وأ نيمحتسملا يدعاسم تاميلعتل لاثتمالا مدع رظحيو،رخآ صخش عم تقولا سفن يف ةيئاملا تاقلزنملا ربع لوزنلا رظحي
؛تاتفاللا يف بوتكم وه ام عم قفاوتت ال ةلاح يأ يف وأ ةيئاملا تاقلزنملا ربع قلحزتلا ةيادب يف ةعفد ءاطعإ رظحيو ،تاتفاللا يف

نيذلا ،نيمدختسملا ةمالس نامض لجأ نم ةددحملا دويقلا ضعبل عضخت اهنوك ،ةيئاملا تاقلزنملا ضعب ربع لوزنلا مظنت يتلا ةمالسلا حئاولل َاقفو
؛ةبعل ةيادب لك يف ةضورعملا لوزنلا ةحئالب مراصلا مازتلالا مهيلع بجي

.عرذألا تاماوع مادختسإب حمسي ال  Treccia e Kamikazeتاقلزنم يف
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