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 جبيعخ انًهك سعٕد رُظى يهزقٗ نهزعشٚف ثُظبو اإلسشبد األكبدًٚٙ

 

سحش انششٚذ٘- انشٚبض   

د عجذاهلل ثٍ سهًبٌ انسهًبٌ . دشٍ ٔكٛم جبيعخ انًهك سعٕد نهشؤٌٔ انزعهًٛٛخ ٔاألكبدًٚٛخ أ    
  .انهقبء انزعشٚفٙ نُظبو اإلسشبد األكبدًٚٙ ثحضٕس عًذاء ٔٔكالء انكهٛبد ثبنجبيعخ

أٌ انجبيعخ رجُذ اإلسشبد األكبدًٚٙ انطالثٙ ثكبفخ ٔحذارّ نٛكٍ ثٕاثخ نهزًٛز نذٖ " ٔأكذ انسهًبٌ
انطالة فٙ كبفخ أيٕسْى سٕاء انزعهًٛٛخ أٔ انًُٓٛخ أٔ انثقبفٛخ ٔانُفسٛخ يشٛشًا انٗ اٌ ْزا انجشَبيج 

  .سٛكٌٕ نّ يسبًْخ فعبنخ نًعبنجخ ٔٔقبٚخ انطالة يٍ انزعثش األكبدًٚٙ

ٔأشبس انٗ أٌ انٓذف يٍ رقذٚى ْزِ انزقُٛخ انجذٚذح ْٕ يشبسكخ انطبنت فٙ انزعشف عهٗ أثعبد 
يشكهزّ، ٔكٛفٛخ يٕاجٓزٓب، ٔاكزسبة يٓبسح يٕاجٓخ انضغٕط انحٛبرٛخ فٙ انجبيعخ ٔخبسجٓب، 

ٔٚزحقق رنك يٍ خالل أسبرزح ُأٔنٙ كفبءاد عهًٛخ يُٓٛخ يزخصصخ عهٗ يسزٕٖ انكهٛبد، ثبنزعبٌٔ 
  .يع يشكز انزٕجّٛ ٔاإلسشبد انطالثٙ ثعًبدح شؤٌٔ انطالة

انٗ جبَجّ أنقٗ انًششف انعبو عهٗ يشكز انزٕجّٛ ٔاإلسشبد ٔسئٛس انهجُخ انًُظًخ نهًهزقٗ انذكزٕس 
عجذاهلل انزْشاَٙ كهًخ أٔضح فٛٓب انخذيبد انزٙ رؤثش إٚجبًثب فٙ ًَٕ انطبنت يعشفًٛب، ٔأكبدًًٚٛب، 

َٔفسًٛب، ٔيًُٓٛب، يشٛشًا انٗ انخذيبد انزٙ رقذو نهطبنت فٙ ظم يزغٛشاد انجٛئخ انجبيعٛخ إنٗ رٕفش 
ًُِذِ ثبنًعهٕيبد ٔانًٓبساد انزٙ رًكُّ يٍ  خذيبد انزٕجّٛ ٔاإلسشبد ٔانزٙ رسبعذِ عهٗ انزكٛف، ُٔر

  .رحسٍٛ رحصٛهّ انعهًٙ، ٔرًُحّ انقذسح عهٗ انزقُذو

سٛسٓى نهطالة عهٗ ثهٕسح أْذافٓى، " اإلسشبد األكبدًٚٙ"ٔأضبف انذكزٕس انزْشاَٙ أٌ ْزا انجشَبيج 
ٔارخبر انقشاساد انًُبسجخ انًزعهقخ ثًسزقجهٓى األكبدًٚٙ ٔانًُٓٙ عٍ طشٚق االسزفبدح انقصٕٖ يٍ 

جًٛع اإليكبَبد، ٔانجذائم انًزبحخ، يٕضحًب أَّ سٛزحقق ْزا انٓذف عٍ طشٚق رزٔٚذ انطالة 
ثبنًٓبساد األكبدًٚٛخ انًزُٕعخ انزٙ رشفع يٍ رحصٛهٓى انذساسٙ ٔيُبقشخ طًٕحبرٓى انعهًٛخ، 

د فٓذ ثٍ حًذ .ٔيٍ جبَجٓى، أكذ عًٛذ شؤٌٔ انطالة أ. ٔرٕعٛخ انطالة ثهٕائح انجبيعخ ٔقٕاَُٛٓب
انقشُٚٙ أٌ َظبو اإلسشبد األكبدًٚٙ انجذٚذ ٚسٓم نهطبنت نهحصٕل عهٗ كبفخ انجٓبد راد انعالقخ 
ثبنعًهٛخ اإلسشبدٚخ عهٗ كبفخ انجٛبَبد ٔانًعهٕيبد انضشٔسٚخ نزقذٚى اإلسشبد األكبدًٚٙ، ٔرنك يٍ 



حٛث عًهٛخ انزٕاصم ثٍٛ كبفخ أطشاف انعًهٛخ اإلسشبدٚخ، الفزًب أٌ نهًششذ األكبدًٚٙ دٔس يٓى فٙ ْزا 
  .انجبَت

ٔرنك " األَزشَذ"ٔخالل انهقبء أطهق يشكز انزٕجّٛ ٔاإلسشبد ثشَبيجب رقًُٛب عجش انشجكخ انعُكجٕرٛخ 
نًزبثعخ انطالة إنكزشًَٔٛب ٔانز٘ ٚعذ يٍ ثشايج انزقُٛخ انحذٚثخ انزٙ رسعٗ إنٛٓب إداسح يزبثعخ انطالة 

يٍ جًٛع انُٕاحٙ انزعهًٛٛخ ٔانسهٕكٛخ داخم انجبيعخ، كزنك ٚسبعذ عهٗ جًع أكجش قذس يًكٍ يٍ 
انًعهٕيبد انزٙ رخص انطبنت ثطشٚقخ يًٛزح ٔسهسخ، ٔكزنك فٙ انزٕاصم يع انًششذٍٚ األكبدًٍٚٛٛ 

داخم انكهٛبد انكزشَٔٛب، ٔيزبثعخ انطالة يٍ حٛث انًالحظبد انزٙ رذٌٔ عُٓى فٙ انجٕاَت األكبدًٚٛخ 
 .أٔ انُفسٛخ أانسهٕكٛخ ثسشٚخ ربيخ يًب ٚسٓى يٍ يسبعذح انطبنت ٔانٕقٕف يعّ فٙ كبفخ ظشٔفّ
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