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خالل سٚبررّ ندبيؼخ آل انجٛذ انزفبػ :ٙاندبيؼبد رؼزجز ركٛشح أطبطٛخ يٍ يزركشاد
انزًُٛخ انٕطُٛخ انشبيهخ
األٔجبط-وبظُ اٌجغجٍش
أوذ دٌٚخ سئٍس اٌٛصساء سٍّش اٌشفبػً أٍّ٘خ رٍّٕخ اٌّٛاسد اٌجششٌخ
اٌزً رس ُٙفً جٛٙد اٌزٍّٕخ ِإوذا حشص اٌحىِٛخ ػٍى دػُ اٌمطبع
اٌزؼًٍٍّ ٚإٌٛٙض ثٗٚ ،أضبف خالي صٌبسرٗ ٌجبِؼخ آي اٌجٍذ ٌٚمبئٗ
سئٍس اٌجبِؼخ اٌذوزٛس ٔجًٍ شٛالفخ ثبْ اٌجبِؼبد رؼزجش سوٍضح أسبسٍخ
ِٓ ِشرىضاد اٌزٍّٕخ اٌٛطٍٕخ اٌشبٍِخ ِٓ خالي ِب رم َٛثٗ ِٓ رأًٍ٘
ٚئػذاد ٚرذسٌت ٚرخشٌج لٍبداد شجبثٍخ لبدسح ػٍى رحًّ اٌّسإٌٍٚخ
ٌخذِخ ٚطٕٙب ثّسإٌٍٚخ ٚئخالصٚ ،ثٍٓ دٌٚزٗ ثبْ اٌحىِٛخ سزجحث
خالي األسبثٍغ اٌمٍٍٍخ اٌمبدِخ األٚضبع اٌّبٌٍخ ٌٍجبِؼبد األسدٍٔخ،
ِ ٛضحب أْ صٕذٚق دػُ اٌطبٌت اٌجبِؼً سٍس ُٙخالي اٌسٕٛاد اٌمبدِخ ثزغطٍخ وٍفخ دساسخ ػذد وجٍش ِٓ اٌطٍجخ د ْٚرحًٍّ
اٌجبِؼخ ٌٙزا اٌؼتء.
ٚأشبس اٌذوزٛس اٌشٛالفخ ئٌى اٌجٛٙد اٌزً رجزٌٙب اٌجبِؼخ ِٓ اجً اٌمٍبَ ثشسبٌزٙب اٌزً أٔشئذ ِٓ اجٍٙب ٚوّب أساد ٌٙب اٌّغفٛس ٌٗ
ثارْ هللا جالٌخ اٌٍّه اٌحسٍٓ ثٓ طالي طٍت هللا ثشاٖ ٚأسسى دػبئّٙب ٚدػُ ِسٍشرٙب صبحت اٌجالٌخ اٌٙبشٍّخ اٌٍّه ػجذ هللا
اٌثبًٔ اثٓ اٌحسٍٓ أطبي هللا فً ػّشِٖ ،شٍشا ئٌى حشص اٌجبِؼخ ثىٍٍبرٙب ِٚؼب٘ذ٘ب ِٚشاوض٘ب اٌؼٍٍّخ ٚاٌجحثٍخ ػٍى رحمٍك
اٌشؤٌخ اٌٍّىٍخ اٌسبٍِخ ،ضّٓ أ٘ذافٙب اٌشاٍِخ ئٌى خذِخ اٌّجزّغ األسدًٔ فً لطبػبرٗ اٌّخزٍفخِ ،جٍٕب خطظ اٌجبِؼخ اٌّسزمجٍٍخ
ٚػذد وٍٍبرٙب ِٚؼب٘ذ٘ب ِٚشاوض٘بٚ ،اٌزخصصبد اٌزً رمذِٙب ٚدٚس٘ب اٌزّٕٛي ٚاٌزبًٍٍ٘ ٚاٌزذسٌجً فً ِحبفظخ اٌّفشق،
ٚحضش اٌٍمبء ِحبفع اٌّفشق اٌسٍذ ػًٍ إٌضايٛٔٚ ،اة سئٍس اٌجبِؼخ اٌذنرٛس جٙبد اٌّجبًٌ ٚاٌذوزٛس ٘بشُ اٌّسبػٍذ.
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ٔسٚز االرصبالد خبيؼخ آل انجٛذ
االَجبط
أكذ ٔسٚز االرصبالد ٔركُٕنٕخٛب انًؼهٕيبد يزٔاٌ خًؼخ أًْٛخ إشزان انمطبع انخبص
ٔانؼبو ف ٙانزؼبٌٔ انًشززن ٔاطزًزارٚخ إلبيخ انؼاللبد انًزجبدنخ ٔثًب رؼٕد ثبنفبئذح
ػهٗ يصهحخ انٕطٍ ٔانًٕاطٍ ٔخهك فزص نهخزٚد ٍٛف ٙاالطزفبدح يٍ ْذِ
انًؤطظبد .
ٔأضبف خالل سٚبررّ ندبيؼخ آل ا نجٛذ ٔنمبئّ ثزئٛظٓب انذكزٕر َجٛم شٕالفخ أيض أٌ
يثم ْذِ انهمبءاد يب ث ٍٛانٕسارح ٔاندبيؼخ يٍ شأَٓب أٌ رظبْى ف ٙرمٕٚخ ٔرؼشٚش
أٔاصز انزؼبٌٔ ثٓذف رٕحٛذ اندٕٓد ٔفزح انًشٚذ يٍ لُٕاد انزٕاصم ث ٍٛانؼبيه ٍٛفٙ
انًؤطظبد األكبدًٛٚخ ٔشزكبد انمطبع انخبص نهُٕٓض ثًؤْالد اللٕٖ انؼبيهخ .
ٔثًٍ خًؼخ خٕٓد خبيؼخ آل انجٛذ ف ٙيدبل رأْٛم ٔرذرٚت طهجخ ركُٕنٕخٛب انًؼهٕيبد
ٔطهجخ كهٛخ إدارح انًبل ٔاألػًبل ٔاطالػٓى ػهٗ احذس انجزيدٛبد ٔاالْزًبو ثبندبَت
انُظز٘ ٔانزذرٚت يؼب ٔرطٕٚز انخطظ انذراطٛخ ثًب ٚزٕاءو يغ يزطهجبد طٕق انؼًم
ٔانز ٙرؼزجز رائذح ث ٍٛاندبيؼبد االردَٛخ ف ٙيدبل ركُٕنٕخٛب انًؼهٕيبد ٔانًؼزفخ .
ٔأشبر خًؼخ إنٗ أًْٛخ رطجٛك ثزايح يشززكخ ٔػهٗ ارض انٕالغ يغ شزكبد رذرٚت يٛذاَ ٙيغ انشزكبد انًزخصصخ إلكظبة انطهجخ أْى انًؼبرف
انؼًهٛخ ف ٙيدبل ػًهٓى يشٛزا ثبٌ انٕسارح رظؼٗ إنٗ رُشئخ خٛم يٍ انطهجخ ٔانشجبة انًزًٛش ٍٚف ٙيدبل ركُٕنٕخٛب انًؼهٕيبد ٔطٛزى رٕفٛز انذػى
انًبنٔ ٙانفُ ٙانالسو نٓى .
رئٛض خبيؼخ آل انجٛذ انذكزٕر َجٛم شٕالفخ أٔضح يٍ خبَجّ أٌ اندبيؼخ رظؼٗ إنٗ رفذ انٕطٍ ٔيؤطظبرّ ثطهجخ يزًٛشٔ ٍٚيؤْهٔ ٍٛإكظبثٓى نافخ
انًٓبراد األطبطٛخ ٔانًؼبرف انالسيخ لنًُبفظخ ف ٙطٕق انؼًم ػهٗ انًظزٕٖ انٕطُٔ ٙاإللهًٙٛ
ٔث ٍٛانذكزٕر شٕالفخ أٌ اندبيؼخ لطؼذ أشٕاطب يزمذيّ ف ٙيدبل ركُٕنٕخٛب انًؼهٕيبد ٔانجزيدٛبد ٔإَشبء يزاكش رؼُٗ ثبنزًٛش ٔاإلثذاع ل رحفٛش
انطبلبد اإلثذاػٛخ نذٖ انطهجخ ٔاالْزًبو ثًشبرٚغ انزخزج ٔدػًٓب نزكٌٕ ػهٗ انًضرٕٖ انًؤْم ٔاألخذ ثبنزٕصٛبد انالسيخ ثٓب .
ٔأشبر انذكزٕر انشٕالفخ إنٗ طؼ ٙاندبيؼخ إلَشبء أكبدًٛٚخ نهزذرٚت ػهٗ انجزيدٛبد يفزٕحخ انًصذر ٔأًْٓب ثزيدٛبد اَدزص يغ شزكخ درٔة
نزمُٛخ انًؼهٕيبد نًٕاكجخ يزطهجبد انًزحهخ  ،يٕضحب ثبٌ اندبيؼخ رٕخذ فٓٛب ثزايح يزمذيخ ف ٙيدب ل انمجٕل ٔانزظدٛم ٔانًبنٛخ ٔشؤٌٔ انًٕظفٍٛ
ٔرؼزجز رائذح فْ ٙذِ انجزايح يؤكذا حزص اندبيؼخ ػهٗ أًْٛخ رجبدل انخجزاد ٔػمذ انذٔراد انزذرٚجٛخ ٔانجزايح انًشززكخ .
ٔحضز انهمبء َٕاة رئٛض اندبيؼخ انذكزٕر خٓبد انًدبنٔ ٙانذكزٕر ْبشى انًظبػٛذ ٔػًٛذ ركُٕنٕخٛب انًؼهٕيبد ال دكزٕر ػذَبٌ انصًبد٘ ٔػًٛذ كهٛخ
إدارح انًبل ٔاألػًبل انذكزٕر خًبل انشزاٚز٘ ٔيذٚز يزكش انحبطٕة انًُٓذص يحًذ انًؼبَٔ ، ٙيذٚز انًجبدراد االنكززَٔٛخ طٕطٍ انذنكٔ ،يظؤٔنخ
انؼًهٛبد ػٕٓد انًدبن. ٙ

