
 

 

 

  
  
    

     

ت ايقالخألاوك ولسلاة نودم
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ع يمجلاع مر ذحبل صاوتلاة سايس

ن عة باينلابن وفرصتين يذلان يرخآلاص اخشألاون يفظوملاة دعاسمى لإة سايسلاه ذهف دهت
ة يمهأم هفى لع، ءالكولاون يراشتسملاون يريدملاون يلوؤسملاك لذي فا مب، Magnaة كرش
ى لعة دعاسملاى لإك لذع ابتاي دؤيس .لصاوتلات الاجمع يمجي فة ينهملام ازتلاور ذحلاي خوت

 .لصاوتلاء وسلة لمتحملاة يبلسلار اثآلان م Magnaة كرشوك تيامح

Internationalة كرشي فظومع يمجى لعة سايسلاه ذهق بطنت Inc. Magna ت اعومجملاع يمجو
ا هلة عباتلاوم لاعلاى وتسمى لعة لماعلاى رخألات ايلمعلاوة كرتشملاع يراشملاوم اسقألاو
 ").Magna"م سابا ًعيمجا هيلإر اشُي(

ة مدقم

ب لطتتسو .كلذبم ايقللة قيرطل ضفأة يانعبا وعارين أو، لصاوتلات ايلمعع يمجي فح وضولاوة ينهملابي لحتلاى لع Magnaة كرشي فا نيفظومع جشن
و أة يفتاهلات الاصتالاك لذكو، ةيصخشلات اعامتجالال ثم، لصاوتللة فلتخما ًقرطا هبة يساسحلاوة حلملاة رورضلاود يقعتلاة جدب سحة فلتخملار ومألا
ر يكفتللا ًيفاكا ًتقوص صختن أب جيو .ةنيعمض ارغألا ًبسانمت الاصتالاع اونأن مع ونل كن وكيد قو .ةفلتخمت اصنمى لعة يضارتفالاو أة ينورتكلإلا
 .هددصبت نأي ذلاف قوملاع مب سانتيي ذلاع ونلاي ف

ع وضوملاي فر ّكف، قيسنتي أبة بوتكمة لاسرة غايصد نع .فدهتسملار وهمجلاور مأللب سانمل صاوتلاك لذن أن مد كأت، ةيباتكة غيصبل صاوتلاد نع
ر يغت انهكتلاو أة غلابملاب نجتوة ينهملاب ّلحتور ذحلاخ وت ).كلذف الخو أي نوناقق ايسي فو أة عمسلاة يحانن م(ت املكلار يسفتن كميف يكل مأتو
ة بسانملا

ل صاوتلار يياعم

 :كنأن مد كأت، ةبوتكمة لاسرل سرتا مدنع

ي عارتن أوة يانعبي نورتكلإلاد يربلان يوانعة عجارمبم هيلإل سرملال اصتالات اهجن مد كأتلاك يلعف .هنمق قحتتوا ًديجف دهتسملاك روهمجف رعت•
 )تاقفرملاك لذي فا مب(ى رخأت امولعمي أل سرتال و .ةلاسرللم لتسمل كلي فيظولار ودلاد اعبأم هفتن أك يلعو ".لكلاى لعد رلا"ة يصاخم ادختسا
 .Magnaة كرشر اطإي فة يلخادلال ئاسرلابظ افتحالاى لعص رحاو .مزاللان مر ثكأ

ق ايسلالكمدقو.فدهتسملاروهمجللنّيبسانماهتربنوةلاسرلاىوتحمنأنمدكأتلاكيلعف.اهمدختستيتلالصاوتلالئاسوعيمجيفةينهملابمزتلاو•
 .تنرتنإلاى لعو أف حصلاى دحإي فك لئاسرت رُِشنا ذإل عفلاد ري فر ّكفوي رورضلا

ة حفاكمن أشب Magnaة سايسى لإع وجرلاى جُري، عوضوملاا ذهن عت امولعملان مد يزملو .نيسفانملاع مل صاوتلاد نعد يدشلار ذحلاخ وت•
 .ةسفانملاور اكتحالا

ي جراخوأيلخادٍماحمنيبوكنيبلصاوتوهاًينوناقزايتمابعتمتييذلالصاوتلاو ).ءاضتقالادنع(ينوناقلازايتمالاوةيرسلاوةيصوصخلامارتحا•
 .ةينوناقلاة روشملاو أي ضاقتلابق لعتيا ميف
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ة ديفمت احيملت

...نمر ذحا َ 

ت الاصتالال ثم، ةسفانملان مل لقتة قيرطبن يسفانملاع مؤ طاوتللة لواحمه نأى لعه ريسفتم تيد قو أة ساّسحة يسفانتت امولعمن مضتيل صاوتي أ•
ة حفاكمبة صاخلا Magnaة كرشة سايسك هتنتد قي تلاى رخألات اعوضوملاو أء المعلاو أق اوسألاص يصختو أت اءاطعلاو أر اعسألال وح
 .ةسفانملاور اكتحالا

ك رشأو .اهبة رشابمة فرعمك يدلي تلات امولعملاح وضوبد دحو !تاضارتفالاو أن هكتللل اجمال ف؛ كتربخو أك صصختق اطنج راخء ارآء ادبإ•
 .كتربخو أك صصختق اطنج راخة عقاولات الاجملاي فم هنمة دافتساللن يرخآلا

و أ/وة عومجمللي نوناقلاك راشتسمك ارشإبم ق، ةينوناقل كاشمر يثيه عمل صاوتتي ذلاع وضوملان اكا ذإا مما ًدكأتمن كتم لا ذإ-ة ينوناقلال ئاسملا•
 ".ةيرسوة صاخ"ا هنأى لعم هعمك تالاصتاز ييمتبم قو، ةكرشلاو أ/وة قطنملا

ً 
Magna ة ناهإن عMagna ر ابتعاي غبنيال و .يعامتجالال صاوتلال ئاسوى لإم ازتلالاا ذهد تميو –ا هلة يرست امولعمي أن عف شكلاو أ

ى جري، ةيليصفتلات امولعملان مد يزملو .مدختسملات ادادعإن عر ظنلاض غب، ةيصوصخلابا ًعتمتمي عامتجالال صاوتلال ئاسور بعل صاوتلا
 .يعامتجالال صاوتلال ئاسووت نرتنإلاوي نورتكلإلاد يربللة ماعلا Magnaة كرشة سايسى لإع وجرلا

ةكرشن عة باينن وفرصتين يذلان ورخآلاص اخشألاون وفظوملاع نتمين أع قوتملان م-ي عامتجالال صاوتلال ئاسور بعم تيي ذلال صاوتلا•

 ...يليا مب ًاقلطمم قتال 

 .اًيعقاون ك –د وعولاي فة غلابملا ×

ي أرن مة دافتسالاى لعص رحاو .لاسرإلال بقا هعجارم ث، تقولان مة رتفلة لاسرلاة دوسمك لذن م ًالدبظ فحال ب، كجاعزنال احل ئاسرل اسرإ ×
 .رخآ

 .ةينهملابي لحتلاك يلع –ة يبلسة قيرطبن يرخآلاة حلصملاب احصأة شقانم ×

ة رادإوأريدملاوأفرشملانمةدعاسملابلطاف،ليبقلااذهنمًالاصتاتيقلتاذإو.اهيجوتةداعإوأاهتعيبطبةجعزموأةيزييمتلئاسريألاسرإ ×
 .تايقالخألاوي نوناقلال اثتمالام سقو ضعو أة يلخادلاة عجارملال وؤسمو أ،ةكرشلاو أة قطنملاو أة عومجمللي نوناقلار اشتسملاو أة يرشبلاد راوملا
 .تامولعملان مد يزملز ييمتلاوش رحتلل Magnaت اسايسى لإع وجرلاى جري

ة كرشلابة صاخلات امولعملا

ء اوسهتغيصنعرظنلاضغب(ةكرشلابةصاختامولعمهرابتعانكميكلمعوأ Magnaة كرشبةقلعتملالصاوتلالاكشأنملكشيأاًبيرقتنأرَّكذت
ة عجارمللعضختدقو– Magnaة كرشلامعألةيساسحلاغلاباًرمأةكرشلاتامولعمدعتو ).رخآقيسنتيأبوأاًيتوصوأاًينورتكلإوأاًيقروناك
ى واعدلاي فةلدألان وعجارينيذلان يماحملاون يققحملاو أةيموكحلات ائيهلاو أنييجراخلاونييلخادلانيعجارملاق يرطن عك لذي فامب(ا ًيجراخوا ًيلخاد
 ).ةينوناقلات اءارجإلان ما هريغوة يئاضقلا

 .هفذحم تء يشي أد ادرتسان كميه نأو، "ةيمسرر يغ"ت الاصتاو أت اثداحمد جوتال ه نأض رتفتن أك يلع

 .اًضيأك تعمسل ب، بسحف Magnaة كرشة عمسة يامحى لعد عاستال ت نأف، لصاوتلاء انثأر ذحلاي خوتب
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ة كرشلات امولعمن عح اصفإلا

ع م "ةينلعر يغة يدامت امولعم"ل كشتي تلاة كرشلال ئاسمة شقانمم دع Magnaة كرشي فظومى لعب جي، مهتابجاوء ادأي فب ولطمو ها مء انثتساب
ح ومسمريغ،كلذىلإةفاضإلاب ).تامولعملاةفرعمنوجاتحيالنيذلا Magnaة كرشيفظومنممهريغوبراقألاوءاقدصألاكلذيفامب(صخشيأ
ن يثدحتم"ا وناكا ذإال إ Magnaة كرشي مهاسمو أل اجملاا ذهي فن يصتخملاو أم العإلال ئاسوع مة كرشلار ومأة شقانم Magnaة كرشي فظومل

ة سايسو Magnaة كرشبةصاخلاتامولعملانعحاصفإلاةسايسىلإعوجرلاىجُري،ةيليصفتلاتامولعملانمديزمىلعلوصحلل ".نيدمتعمنييمسر
 Magna.ة كرشبة صاخلام العإلا

ا هتيامحوت انايبلاة يصوصخ

ر دقلابالإةيصخشلاتامولعملانعف شكتال Magna.ة كرشا هيمحتنأب جييتلاةيصخشلاتامولعملانمضتياما ًبلاغل صاوتلانأكرابتعايفعض
ن مد يزمل .تانايبلان مألث داوحي أث ودحر طاخمل يلقتل Magnaة كرشن امأت الوكوتوربلل ثتما .طقفم هلح رصملاد ارفأللوض رغلاا ذهلم زاللا
ة كرشلت انايبلاة يصوصخة سايسى لإع وجرلاى جُري، تاداشرإلا

 :تامولعملان مد يزمل

Magna ةلصلات اذت اءارجإلاو. 

ر يدموس يئرلاب ئانو أي ميلقإلال اثتمالال وؤسمو أك تقطنمو أك تعومجملي نوناقلار اشتسملاع مل صاوتلاى جُري، حئاصنلاو أت امولعملان مد يزمل
 Magna.ة كرشي فة يمالعإلات اقالعلاوة يسسؤملات الاصتاللس يئرلاي ئانو أت ايقالخألاول اثتمالا
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