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ثبنؾكى انصبدس يٍ  -انفشَغٛخ انًصشٚخ نؾمٕق االَغبٌ فشاَكٕاٚغٛجغٛبٌ  -سؽجذ يُظًخ" أٔفٛذ "  

يؾكًخ عُؼ يصش انغذٚذح أيٍ انذٔنخ غٕاسب ، انز٘ لعٙ ثجشاءح انؼًٛذ انغبثك ٔانًفكش " أؽًذ ػجذِ 

نهذٔنخ انًذَٛخ انًصشٚخ فٙ  يبْش " يٍ رًٓخ اصدساء األدٚبٌ ٔرؼزجش" أٔفٛذ " اٌ ْزا انؾكى ْٕ اَزصبس

اغبس انغًٕٓسٚخ انغذٚذح انزٙ اعغٓب انشئٛظ ػجذ انفزبػ انغٛغٙ ، ٔاؽزشاو نؾشٚخ انشأ٘ ٔانفكش َٔجز 

 انزطشف ٔانؼُف ٔٚعشة الزصبد انذٔنخ ٔثُٛزٓب 

 

االثذاع ٔفٛذ أٌ ْزا انؾكى ٚؼذ رًٓٛذا فٙ ططٕاد ثُبء انذٔنخ انًذَٛخ انؾذٚضخ انزٙ رغًؼ ثؾشٚخ األ ؼزجشٔر

ٔيٕاصهخ َمذ انزشاس انذُٚٙ انز٘ اعزخذو يٍ عًبػبد انظالو نُشش رفغٛشاد يزطشفخ  رؾشض ػهٙ 

 -أٚعبً  -ٔٚؼذ انؾكى  االَذيبط فٙ يبكُٛخ االسْبة ٔطهك فكش انزؼصت انذاػشٙ ٔانكشاْٛخ نألطشٍٚ

اصدساء األدٚبٌ فٙ  اَزصبسا ربسٚخٛب فٕٓ أٔل ؽكى ثشاءح فٙ ربسٚخ انمعبء انًصش٘ يُز صذٔس لبٌَٕ

 انغجؼُٛبد

ٔرشٖ أٔفٛذ أٌ انؾكى ْٕ سأط ؽشثخ إلعمبغ لبٌَٕ اصدساء االدٚبٌ ، انز٘ ٚؼذ عٛفب يغهطب ػهٗ سؤٔط 

انًفكشٍٚ ٔأْم انضمبفخ ٔانؼهى ْٕٔ ثًضبثخ ؽصبٌ غشٔادح نًٓبعًخ ؽشٚبد انشا٘ ٔانزؼجٛش ٔٚغزغهَّٕ 

نزٍٚ ٚهغإٌٔ نٓزِ انهؼجخ نٛظ ؽفبظب ػهٙ انذٍٚ ثم ثؼط انًؾبيٍٛ نهجؾش ػٍ انشٓشح ٔاٚعب انًزشذدٍٚ ا

إلصجبد فشم انؾكٕيخ فٙ ٔصبٚزٓب ػهٙ انًغزًغ ٔٚإد٘ رنك ئنٗ رأعٛظ انًشبػش ٔاسرفبع ؽذح االؽزمبٌ 

ْٙ غٛش دعزٕسٚخ داطم انًغزًغ انًصش٘ ٔرؼزجش يُظًخ أفٛذ ثجبسٚظ اٌ ْزِ انًبدح يٍ لبٌَٕ انؼمٕثبد 

يٍ انذعزٕس انًصش٘ كًب رزؼبسض يغ انًٕاصٛك انذٔنٛخ انًؼُٛخ ٔيغ  56ؽٛش ال رزٕافك يغ انًبدح 

يٍ اإلػالٌ انؼبنًٙ نؾمٕق اإلَغبٌ انزٙ كبَذ يصش يٍ أائم انذٔل انًٕلؼخ ػهٛٓب 81&   81انًبدرٍٛ   

. 

ًصشٚخ  َبشذد فّٛ ثانغبء انؾكى انصبدس ٔكبَذ يُظًخ أٔفٛذ لذ أسعهذ ططبثبً نهغٛذ سئٛظ انغًٕٓسٚخ ان

ظذ انًفكش يبْش ، انز٘ ٚؼشف انكضٛش ػٍ أعجبة االسْبة ؽٛش اَّ كبٌ ظبثطبً ثشرجخ ػًٛذ ٚؼًم فٙ 

لطبع يكبفؾخ االسْبة  فٙ انمٕاد انًغهؾخ انًصشٚخ يًب ٚؼُٙ ٔاعت انذٔنخ  فٙ يغبَذرّ ٔاعزخذايّ 

  كمٕح فكشٚخ فٙ يُبٔثخ انزطشف ٔاالسْبة

هفذ انًُظًخ انُظش انٙ أٌ ْزِ انمعٛخ كبَذ يؾػ اَظبس كبفخ انًُظًبد انؾمٕلٛخ انذٔنٛخ انزٙ رُزظش ٔر

يٍ يصش اؽزشاو ؽمٕق اإلَغبٌ ٔاٌ ٚكٌٕ يٕلفٓب ْٕ رشغٛغ ؽشكبد انزُٕٚش ٔانصًٕد ظذ انزشذد 

  ٔظاليٛخ انفكش

انزٙ سأعٓب انًغزشبس َغٛت  يبْش ٔاٚعب رشكش ْٛئخ انذفبعػجذِ كًب رزمذو االٔفٛذ ثزُٓئخ انغٛذ اؽًذ  

عجشائٛم يٛخبئٛم كًب رشٛذ ثُضاْخ انمعبء انًصش٘ ٔرزًُٗ أٌ ركٌٕ انخطٕح انزبنٛخ ْٕ ئنغبء ْزا انمبٌَٕ 

 انًإعف انظبنى

 

يُٓذط غٛشاٌ  -عٌٕ يبْش    

ثبسٚظ -سئٛظ يُظًخ االٔفٛذ انفشَغٛخ انًصشٚخ نؾمٕق اإلَغبٌ   


