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التوحيد الوط  :م املة اممساء يف اةكاتب

االنتق ؤؤان م ؤؤل ال مؤ ؤ يف اةي ؤؤداىل اال االا ؤؤت انة كموع ؤؤة ملصؤ ؤ ي م ؤؤل اةص ؤؤاد
اخلا جية يف اعداد اخلاائط وبياانت أمساء اةواقع اجلغاافية يف هولندا
موجز**
يف هولندا ،على الـغغم مـن ليلـيو ةورة ثـديا تيـااء أملـاق املواقـف ا مغا يـ مـن  12سـن ىل
سن واحدة على مدى العيوة املاضي  ،واجهت عملياء مجف األملاق ا مغا يـ يف امليـداض ضـموما متدايـدة
أةء ىل لوقفهــا عــا  .2009غــن أض ــور الا ـوارة املســتامل ســنو تداوي ـ  ٣٦0ةرج ـ واملســت دم
تعد ذلك ألغغاض ثديا أملاق املواقف ا مغا ي مل لان حـ حييييـا ،ولـ لك ل الز يـد تيـدر أ ـ علـى
اســت دا مدــاةر يارجي ـ للبيــااء ءــدع ىل ـغاق قاعــدة البيــااء  TOP10NLتتدويــدها مسألملــاق .و يمــا
يتعلــب تســماء ااــال الــوديفا ،يــد ســاعد اســت دا البيــااء ايارجيـ مسمقـزاض مــف الدــور ا ويـ علــى
ني ــل اليياس ــاء ا ندس ــي م ــن ال ــني ىل امل ــلعاء وعل ــى ىلض ــا األمل ــاق .و يم ــا ك ــو أمل ــاق األم ــا ن
األ ثغ ا تظادا مسلسااض وأملـاق الاـوارة ،يـد اسـت د السـرل الغليسـا للعنـاوين واملبـات الـ لتعهـد
البلــد ء مدــدر ــا .تيــد أض العديــد مــن األملــاق ا مغا يـ  ،مثــل أملــاق املبــات وااليــول ،م هاــن ثديثـ
مسلبيااء ايارجي املتاح .
ويف الغتف الثالا من عـا  ،201٦أملـب ماـغوة يـغي ل يف ىلمـار املدـال مس معيـاء الليـ
املهتمـ مسلتــاريب ملبــا لتعاولــا يف التحيــب مــن األملــاق املســت دم يف مناميهــا .وقــدمت لتلــك ا معيــاء
يغال ملنامب عملها ،وقوالم أملاق مـن قاعـدة البيـااء  ،TOP10NLومعـامل تتـارة غـن مسـماة يف قاعـدة
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البي ــااء امل ـ ورة ،ول لدوي ــدها ت ــدليل ل ــوجيها م ــوجد ومل ـ ىلليه ــا أض لفح ــو األمل ــاق املوج ــوةة ،وأض
ل ــيأل األملــاق املمفل ـ  ،وأض لبــق حــدوة املنــامب ال ـ لطلــب عليهــا للــك األملــاق .ويف ضــوق هــا ه ـ ا
املاغوة الترغي  ،يتم اآلض لعميم ىلجغاقال على الدعيد الومين.
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