
   

 
 "7102  جىائش السفز العبلوٍت"تفىس بأربع فئبث هن دبً 

 

فٙ حفم حٕصٚع "جٕائض انسفش فبصث دبٙ بأسبع جٕائض  :7102نىفوبز  7دبً، 
عهٗ ٛإكذ نفٕص بٓزِ انجٕائض انٔٚأحٙ دبٙ.  فٙيإخشاً ، انز٘ جشٖ "7102انعبنًٛت

ححخفٙ "جٕائض انسفش حٛث  ،يكبَت اإليبسة انشائذة عهٗ انًسخٕٖ اإللهًٛٙ ٔانعبنًٙ
، ٔحعخبش ًخًٛضٍٚ يٍ سٔاد انمطبع انسٛبحٙ ببن 0991انعبنًٛت" يُز ئطاللٓب فٙ عبو 

 مطبع. ْزا انعبنًٛبً سيضاً ألعهٗ يسخٕٚبث انجٕدة فٙ 
 

نفٍذي لوؤسست دبً للتسىٌك التالودٌز عصبم كبظن،  ٔبٓزِ انًُبسبت، لبل
ٌّ فٕص دبٙ بٓزِ انجٕائض، ٚعخبش دنٛالً عهٗ سٚبدحٓب اإللهًٛٛت : "السٍبحً والتجبري ئ
ٚعخبش انمطبع انسٛبحٙ يٍ انشكبئض األسبسٛت نخُٕع فًٛب ًٛضة، خٔيكبَخٓب انعبنًٛت انً

ًَٕٔ ئلخصبد اإليبسة، ْٕٔ يب حمٕو بّ دبٙ يٍ جٕٓد يٍ أجم حشسٛخ يكبَخٓب كٕجٓت 
يفضهت نسٛبحت انخشفّٛ ٔاألعًبل، ٔحشجٛع اٜخشٍٚ عهٗ صٚبسحٓب عّذة يشّاث. ٔنمذ 

أفكبس ئبذاعٛت يبخكشة، حًكُّج كزنك يٍ حعضٚض لذساحٓب انخُبفسٛت انعبنًٛت، عبش حبُّٙ 
لطبع انسٛبحت. ٔرنك ْٕ أسبط اسخشاحٛجٛت دبٙ، ٔيٕاكبت كم يب ْٕ جذٚذ فٙ 

ٔطًٕحٓب، ٔحشصٓب عهٗ حشسٛخ يكبَخٓب انعبنًٛت، ٔرنك بًب ٚخًبشٗ يع "انشؤٚت 
". ٔنٓزا فُحٍ َخعبٌٔ بشكم ٔثٛك يع ششكبئُب فٙ ْزا انمطبع  7171انسٛبحٛت 

يٍ انًمّٕيبث ٔانًمبصذ انسٛبحٛت ٔانفعبنٛبث، ٔحطٕٚش نخًكُُٛب يٍ حمذٚى انًضٚذ 
 انبُٛت انخحخٛت ٔانخذيبث".

 



   

 



   

 
ٔبشٍْ انمطبع انسٛبحٙ فٙ دبٙ عهٗ حًٛضِ عبش حصذِ ألسبع جٕائض ضًٍ فئبث 

"، ْٔٙ انًشة زائدة فً الشزق األوسطالىجهت اليخخهفت، يٍ بُٛٓب جبئضة "
جٕائض انسفش انعبنًٛت. كًب الق طئْزِ انجبئضة يُز انخٙ حشبح بٓب دبٙ انعششٍٚ 

الىجهت الزائدة لالجتوبعبث والوؤتوزاث فً جبئضة " انًذُٚت كزنك حصذث
يشكض دبٙ انخجبس٘ جبءث فٙ ئطبس انجٕٓد انًشخشكت بٍٛ "، ٔانخٙ الشزق األوسط

فٙ حشسٛخ يكبَت دبٙ انخٙ حسبْى انعبنًٙ، ٔيكخب "فعبنٛبث دبٙ نألعًبل"،  
ْزِ االجخًبعبث ٔانحٕافض ٔانًإحًشاث ٔانًعبسض انذٔنٛت، ٔكٕجٓت سائذة فٙ لطبع 

 . "جبئضةْزِ انفئت يٍ اندبٙ  بٓب ة انخبيست انخٙ ححصذ ْٙ انًشّ 
 

سٍبحٍت الزائدة فً الشزق الالوؤسست كًب حصذث "دبٙ نهسٛبحت" جبئضة "
فٙ حعضٚض انًكبَت انسٛبحٛت  ٔرنك حمذٚشاً نجٕٓد "دبٙ نهسٛبحت" انشائذة ،"األوسط

انعبنًٛت نذبٙ، ْٔٙ انًشة انسبدست انخٙ ححصذ فٛٓب انذائشة ْزِ انجبئضة يُز عبو 
هببدرة جبئضة "عهٗ يببدسة "دبٙ نهسٛبحت انًسخذايت" هج . كًب حص7112

 . 7102" نعبو السٍبحت الوستداهت الزائدة فً الشزق األوسط
 -انتهى-


