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فاص تٕه تشٚج، أعشع اٌثٕٛن اٌّرٛافمح ِغ اٌششٌؼح ًّٔٛا فً لطش تجائضذٍٓ ِٓ جٛائض إٔجاصاخ  – 2012 سبتمبر 24
". اٌّغؤٌٍٚح االجرّاػٍح ٌٍششواخ"ٚجائضج " أعشع اٌششواخ ًّٔٛا فً لطش" ًٚ٘ جائضج 2012أساتٍاْ تٍضٔظ لطش 

ٚذخظض جٛائض إٔجاصاخ أساتٍاْ تٍضٔظ وً ػاَ ٌرىشٌُ أفضً اٌششواخ ٚاٌّؤعغاخ فً اٌششق األٚعط فً وافح 
. اٌّجاالخ، ًٚ٘ إضافح جذٌذج ٌّجّٛػح اٌجٛائض اٌرً حاص ػٍٍٙا تٕه تشٚج ِٕز تذاٌح ٘زا اٌؼاَ

 

ٔحٓ ٔحرفً اٌٍَٛ تئٔجاصٔا اٌّرٍّض فثؼذ حظٌٕٛا “: ٚلذ ػٍك اٌغٍذ عرٍف ذشٚب، اٌشئٍظ اٌرٕفٍزي ٌّجّٛػح تٕه تشٚج لائاًل
ػٍى جائضج أعشع اٌثٕٛن ًّٔٛا فً لطش ِٓ ِجٍح تأىش ٍِذي إٌغد ٘زا اٌؼاَ، ذأذً ٘زٖ اٌجائضج ِٓ أساتٍاْ تٍضٔظ ذأوٍذًا 

 ٚٔحٓ فخٛسْٚ تاإلٔجاصاخ 2008ٌمذ حممٕا ًّٔٛا ٍِحٛظًا ػٍى وافح األطؼذج ِٕز تذاٌرٕا فً ػاَ . ٌّىأرٕا ٚذىشًٌّا ٌّٕٛٔا
". اٌّرؼذدج اٌرً حممٕا٘ا ٘زا اٌؼاَ ٚػاصِْٛ ػٍى ِٛاطٍح اٌرمذَ ٚإٌّٛ ِغرمثاًل

 

تاإلضافح إٌى جائضج أعشع اٌششواخ ًّٔٛا فً لطش، فمذ حظً تٕه تشٚج أٌضًا ػٍى ذمذٌش خاص ٌٕشاطٗ فً ِجاي 
اٌّغؤٌٍٚح االجرّاػٍح ٌٍششواخ ٚاٌزي اسذىض ػٍى ِحٛس دػُ اٌرؼٍٍُ، إر لاَ تٕه تشٚج ٘زا اٌؼاَ تئطالق حٍّح تاٌرؼاْٚ ِغ 

ِؤعغح لطش اٌخٍشٌح ٌرًٌّٛ ذؼٍٍُ ػذد ِٓ اٌطالب ٌّذج ػاَ واًِ فً إٌٍجش، ًٚ٘ اعرّشاس ٌحٍّح اٌؼاَ اٌغاتك اٌرً ٘ذفد 
ٚذأذً ٘زٖ اٌّغاػً أطاللًا ِٓ إٌّاْ تٕه تشٚج تأٍّ٘ح ذّىٍٓ إٌاط ٚذضٌٚذُ٘ . إٌى ذؼٍٍُ ػذد ِٓ اٌطالب فً اٌظِٛاي

تاٌّٙاساخ ٌثٕاء اٌثشٚج اٌثششٌح ٚفً ٘زا اإلطاس ٌمَٛ اٌثٕه تاٌرؼاْٚ ِغ جاِؼح لطش ترٕظٍُ تشٔاِج ذذسٌة ٚظٍفً عٕٛي 
. ٌؼذد ِٓ اٌطالب اٌمطشٌٍٓ تٙذف ذحضٍشُ٘ ٌٍىٛٔٛا لادج اٌّغرمثً فً اٌمطاع اٌّظشفً

 

إْ ػٍّٕا ٚفٍغفرٕا ذرّحٛساْ حٛي إٌاط ٚتٕاء اٌؼاللاخ ِؼُٙ ِٓ خالي االٌرضاَ تمٍّٕا “: ٚاخررُ اٌغٍذ عرٍف ذشٚب تاٌمٛي
ٔحٓ ٔرطٍغ لذًِا إٌى اٌّضٌذ ِٓ إٌّٛ . ٚاٌؼًّ ػٍى أْ ٔىْٛ فاػٍٍٓ ِٚؤثشٌٓ تشىً إٌجاتً فً اٌّجرّؼاخ اٌرً ٔؼًّ تٙا

ٚاٌّغاّ٘ح فً ذطٌٛش االلرظاد اٌمطشي ػًِّٛا ٚلطاع اٌّظشفٍح اٌّرٛافمح ِغ اٌششٌؼح خظٛطًا، تاإلضافح إٌى ذمذٌُ 
". اٌمٍّح ٌؼّالئٕا ِٚغإٍّ٘ا ػٍى اٌذٚاَ

 

 

 

 


