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#لعد': 7041   1434/03/08   #لمو#فق: 20-01-2013

6!ل إن أر6!م ا&234ة ا&0/ا.#( ا&,+*#( )'!&% $#"!

وز<+ )!&#( ا&C>2D: ا&=>( اA6B@!د<( ا&,+*#( «&=>(
«G#H

خالد #لغربي من #لريا*

(عتب& مص?فى (لشمالي :>1& (لمال1ة (لك:1تي# (لقمة (القتصا15ة (لع&ب1ة بمثابة "لقمة (لع01" ألبناء (لشع* (لع&بي# م!
خالJ تأم1! عمJ :تحقI1 (ألم! (لغG(ئي :(لخ5ماD (لمتكاملة لح1اA ك&1مة.

"M1Nج51 :ن J1:ج5 "عم Pما ل Qخ1&(# ألنR اS:لق?R !1Gعلى تسم1ة (لمختص1! (القتصا115! (ل I1تف QنU :لشمالي) Jقا:
I:5صن Jم! خال I1تحق VلG !R لم?ال*. مض1فا) XGS لىU J:ش1ئا 5:! (ل:ص Iل! 1حق VلG !ألبناء (لشع* (لع&بي# فإ

.A&1نشاء (لمشا&1ع (لصغU لتشج1ع (لشبا* على

!R لع&ب1ة# مب1نا) J:5ئ1ة في (ل)Gلغ) A:لفلك1ة في (لفج) Pأل&قا) J:1ئة (الستثما& (لع&بي حS حصائ1ةU عا&\ (لشمالي:
R XGS&قاP غ1& صح1حة :مبالغ ف1^ا# خاصة ف1ما 1تعلI بأ! (لفج:A ستصU Jلى نح: 75 مل1ا& 5:ال& خالJ عق5 م! (آل!.

:&bR (لشمالي XGS !R (لفج:A 1ست?1ع تقل1ص^ا بس&عة Rكب&# في ح1! (لنس* (لمحA55 غ1& 5ق1قة# حa1 ال 1مك!
(لسA&?1 على مثXGS J (لفج:A خالJ سنة كاملة.

:قاJ (لشمالي: U! مباA&5 حمJe 5 خل1فة ملV (لبح&1! ح:J تأسd1 مش&:c (لب:&صة (لع&ب1ة (لمشت&كة كأ:J ب:&صة
س:dR& I ماJ ع&ب1ة مشت&كة على 1Sئة ش&كة ع&ب1ة مساSمة خ&جD م! (لغ&M (لتجا&1ة# :(خت1ا& (لبح&1! مكانا
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ل^ا# (خت1ا& ج51.

:ش55 (لشمالي على ض&:&R A! تك:! XGS (لمباA&5 :(ضحة م! خالJ عمل^ا :تم:1ل^ا.

J:5بع\ (ل P)<لت) P5ع Jعل QنR الU #عل1^ا Iب5فع حصة فلس?1! (لمتف P<تلت Pلع&ب1ة ل) J:5بع\ (ل !U :لشمالي) Jقا:
نت1جة لN&:ف^ا# مشU )&1لى R! (لJ:5 (لملت>مة ستستم& في 5عP فلس?1!.

Dاللت>(ما) V5فع تل Jم! (لجانب1!# فال:ضع (لع&بي ق5 ال 1ك:! :ضعا سل1ما م! خال Jعم VناS !:1ك !R 5ال ب :MضاR:
:1نت^ي عنGS 5( (لح5# ال بR 5! 1ك:! SناV عمJ :(ضح م! (ل?&ف1!.

6 تعل$قا!

1.  #لم=ند; #بر#:9م مصطفى #لعالم (1) 20-01-2013 13:52:00

ST من O:م #لموضوعاQ #لتى يجب Oخذ:ا في #إلعتبا? ل=ذL #لقمة #لتوجه إليجا' حلوF عمل9ة Aعلم9ة جديد< Aمتطو?<
Aفريد< للمشاكل #لملحة A#لقريبة A:ي مشكلة #لعجز #لمائي A#ألمن #لمائي بصو?< Xساس9ة Aبالتالي #ألمن #لغذ#ئي .

:ذL #لمشاكل #لتى ستو#جه #ألمة A#لعرc بصفة Oساس9ة OAعتقد SO تصن9ع #لبول9مر فائق #إلمتصا` للسو#ئل

@ UP 0 DOWN
2.  #لم=ند; #بر#:9م مصطفى #لعالم (2) 20-01-2013 13:53:00

A:و #إلختر#h #لسعو'g :و Oحد #لحلوA Fكذلك عمل9اQ #لتأي9ن #لسالب لتجم9ع #لرdوبة من #لسو#حل A'فع=ا لمناdق
#لحاجة A:ي تقن9ة عمل9ة Aمن #لممكن #ستخد#م=ا بدSA #ستخد#l #لك9ماAياA QبدSA #ستخد#l #ألمالj #لمضر<.

تح9اتي A'عو#تي Aتمن9اتي ل=م جم9عا بالتوف9ق ف=ي قمة نا'?< من Oجل مستقبل بلد#ن=م A شعوب=م OAبنائ=م OAحفا':م
q #A'#?O STلك. 

TAننى كمخترh عربي مسلم سعو'g حاصل على Oعلى #لجو#ئز A#لد?hA #لعالم9ة 

@ UP 0 DOWN
3.  #لم=ند; #بر#:9م مصطفى #لعالم (3) 20-01-2013 13:57:00

sلذ#A S#tبلو gلتقن9ة #لسويسر#A lعلى مر#كز #لبحث #لعلمي في #لمركز #لفد?#لي للعلوO بتطوير #لبول9مر #لز?#عي في lقا
#ستغرv سنو#d Qويلة A#لذg من #لله عل9نا بفتحه #لفريد على #لمستوs #لعالمي لطريقة #لتصن9ع #لجديد< A#لترك9بة

#لك9م9ائ9ة #لنق9ة A#لفريد< Oتمنى ل=م #لتوف9ق في حل=م Aترحال=م Aتخط9ط=م لمستقبل :ذL #ألمة.

@ UP 0 DOWN
4.  #لم=ند; #بر#:9م مصطفى #لعالم (4) 20-01-2013 14:02:00

Qلواليا#A س9اA?A في #ل=ند hAس=ا مشرO? علىA في #لمستقبل #لقريب FAريقنا لتصن9ع :ذ# #لمنتج في بعض #لدd ننا فيT
#لمتحد< #ألمريك9ة A#لبر#tيل Aبال'نا في Oمس #لحاجة للماء #لمتناقص A:و عجز حق9قي ال تستط9ع حلوO Fخرs عمله

A#لحلوF محدA >'Aض9قة جد#.

@ UP 0 DOWN
5.  #لم=ند; #بر#:9م مصطفى #لعالم (5) 20-01-2013 14:02:00

Oضف تعل9قك

@ UP 0 DOWN
6.  #لم=ند; #بر#:9م مصطفى #لعالم (6) 20-01-2013 14:04:00

'A'مر Q#qA على مو#' نق9ة بريئة Fللحصو QياAك9ماAجل #لبشرية لتصن9ع فائق #لتقن9ة من #لبترO ختر#عنا :و منT STA
Tقتصا's مرتفع Oعلى من #لبترFA نفسه A#لبترAك9ماAياQ بأسر:ا نتمنى SO توجد لمسه في :ذ# #إلتجاL للمستقبل.

:ذ# ند#ء ألdAاننا Aبال'نا OAمتنا Aلديننا Aلبشريتنا
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@ UP 0 DOWN

جم9ع #لحقوv محفوÄة لـصح9فة #القتصا'ية #إللكترAن9ة 2013
تصم9م Aتطوير Aتنف9ذ T'#?< #لبو#بة #إللكترAن9ة في صح9فة #القتصا'ية 

http://www.aleqt.com/2013/01/20/article_726059.print#comment_form
http://www.aleqt.com/articles/rate/comment/925972/-1
http://www.aleqt.com/articles/rate/comment/925972/1

