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15:61َشش أيـــس انسبػت   

  

ٔيشكض جُٛف نهشلببت انذًٚمشاطٛت ػهٗ انمٕاث " شًس"َظى يشكض دمٕق االَسبٌ ٔانذًٚمشاطٛت  -يؼب -جٍُٛ

انًسهذت ٔسشت ػًم دٕل حؼضٚض يبذأ سٛبدة انمبٌَٕ ٔانذكى انصبنخ فٙ لبػت جًٛؼت بٛج انًسٍُٛ انخٛشٚت 

  .فٙ يذُٚت جٍُٛ

 

انذكخٕس ػًش سدبل يٍ يشكض شًس َٔٛكٕال يبسٌٕ َبئب يذٚش يشكض جُٛف َٔبئب لبئذ شبسن فٙ انٕسشت 

انًُطمت انؼمٛذ جًؼت يٕسٗ َٔبئب يذٚش انششطت انًمذو يُٓذ صٕاٌ ٔيذٚش انخٕجّٛ انسذاسٙ ٔانٕطُٙ 

م دكًج أبٕ ساليت ٔيبْش ساليت يٍ جٓبص انًخببشاث ٔيسبػذ يذٚش جٓبص األيٍ انٕلبئٙ يذًذ صكبسَت ٔيًث

يذبفظ جٍُٛ أدًذ انمسبو ٔ يذًٕد رٚب انًسخشبس انمبََٕٙ نجٓبص انًخببشاث ٔبالل صكبسَت يذٚش انؼاللبث 

 .انؼبيت ٔاإلػالو فٙ انٕلبئٙ

 

ٔاسخؼشض انًشبسكٌٕ انًؼٛمبث ٔانخذذٚبث ٔانٛبث حؼضٚض سٛبدة انمبٌَٕ ٔانسهى االْهٙ فٙ يذبفظت جٍُٛ 

خًغ انًذَٙ ٔلطبع االئٍاٚجبد انٛبث حشبٔسٚت بٍٛ يؤسسبث انًج . 

 

ٔأكذ انًشبسكٌٕ فٙ انٕسشت ػهٗ ظشٔسة انخضاو سجم االيٍ ببنمبٌَٕ ٔحؼُّٛٛ ٔفك كفبءاث ظًٍ ْٛكهٛت 

  االجٓضة االيُٛت

 

ٔشذدٔا ػهٗ ظشٔسة ػمذ ٔسشبث ػًم ٔنمبءاث يغ انًؤسست األيُٛت يٍ أجم كسش انفجٕة يب بٍٛ 

ٔػمذ ٔسشبث ٔنمبءاث حٕػٕٚت ٔحثمٛفٛت فٙ األدٛبء انشؼبٛتانًؤسست األيُٛت ٔيؤسسبث انًجخًغ انًذَٙ  . 

 

ٔدػٕا انٗ انؼًم ػهٗ حٕطٛذ انؼاللبث يب بٍٛ انًؤسست األيُٛت ٔانًجخًغ انًذَٙ يٍ أجم انًكبشفت 

 . ٔانًخببؼت فٙ حذًم يسؤٔنٛت األيٍ ٔاأليبٌ نكٙ حكٌٕ يشخشكت

 

جٓضة األيُٛت انفهسطُٛٛت ٔأٌ حخذز ٔسبئم ٔشذدٔا ػهٗ ظشٔسة انؼًم ػهٗ حمٕٚت انجبَب اإلػاليٙ نأل

اإلػالو دٔسْب فٙ َشش ٔحؼضٚض ثمبفت سٛبدة انمبٌَٕ ٔانؼًم ػهٗ حخصٛص يكخب اسخؼاليبث ٔسفغ يسخٕٖ 

 .حؼبيهّ ٔحخبطبّ يغ فئبث انًجخًغ انًخخهفت ٔحخصٛم يبذأ انًسبٔاة ٔانؼذانت بٍٛ انجًٛغ

 

سًبح نشجبل األيٍ بئشٓبس سالدٓى فٙ كبفت انًُبسببث ٔطبنب انًشبسكٌٕ يٍ انًؤسست األيُٛت بؼذو ان

 .ٔانخٙ يٍ شخَٓب أٌ حسخفض انًٕاطٍ ٔيشبػشِ ، ٔانسًبح نٓى فمط أثُبء ػًهٓى

 

ٔأجًغ انًشبسكٌٕ ػهٗ أٌ االدخالل اإلسشائٛهٙ ٔيًبسسبحّ ْٕ انًؼٛك األكبش نخطبٛك سٛبدة انمبٌَٕ إظبفت 



انٕطٍ ٔػذو فٓى انًٕاطٍ ببنمبٌَٕ ٔحذٛٛشِ دسب يصبنذّ انٗ االَمسبو األسٕد انز٘ دذد بٍٛ شطش٘ 

 .إظبفت انٗ ػذو حٕفش انثمبفت ٔانٕػٙ انًجخًؼٙ

 

كًب أٔظخ انًشبسكٌٕ أٌ انظشٔف االلخصبدٚت ٔاالجخًبػٛت انصؼبت ٔاَخشبس انفمش ٔانبطبنت فٙ بؼط انًُبطك 

ببت انخٙ حؼبَٙ يٍ اإللصبء ٔلهت شكّهج يجخًؼت بٛئت يُبسبت الَخشبس انسخط ٔاالدخجبج بٍٛ انفئبث انش

  .االسخفبدة يٍ انثًبس انًبدٚت نهسٛبسبث انخًُٕٚت

 

ٔاظبفٕا كًب أٌ ٔجٕد يُظٕيت يٍ انمٕاٍَٛ انًخٕاسثت ٔػذو ٔجٕد حُسٛك بٍٛ األجٓضة األيُٛت فٙ كثٛش يٍ 

  .األدٛبٌ ،ٔانؼشبئشٚت ٔانؼبئهٛت ٔانفصبئٛهٛت

 


