
 

 

 شًبنٍٛٛ ٔصذبفٍٛٛ إعاليٍٛٛ األعٛبد، نًُبصجخ انزٕانٙ عهٗ انثبنثخ ٔنهضُخ انضجع، رزاثخ ـ انٕطُٛخ انززاثخ شزكخ إدارح كزيذ

 يٍ ٔعذد دذاد رٔجّٛ نهشزكخ االدار٘ انًذٚز دضٕر فٙ "عبنجذز يزشبق" يطعى فٙ شزفٓى عهٗ  غذاء رخههّ نمبء خالل

 .اإلدارٍٚٛ انًٕظفٍٛ

 دذاد

 انزٙ انصعجخ انظزٔف كم يٍ ثبنزغى صُٕٚب  يٕعذا أردَبِ انذ٘ األخٕ٘ انهمبء ْذا فٙ" ثبإلعاليٍٛٛ دذاد ردت انجذاٚخ فٙ

 انفززح فٙ خصٕصب ٔرضذٛبركى جٕٓدكى َمذر َٔذٍ انزاثعخ انضهطخ أَزى" :ثبنمٕل انٛٓى ٔرٕجّ ".نجُبٌ ٔطُُب ثٓب ًٔٚز َعٛشٓب

 يعُب رعبَٔكى َشكز كشزكخ َذٍ .صبعخ    عهٗ    األدذاس نكم انزغطٛخ رأيٍٛ صجٛم فٙ بنٓ رعزضزى انزٙ ٔانضغٕط األخٛزح

 شزكخ ثٍٛ انعاللخ رخطذ عاللخ أثًز انذ٘ انزعبٌٔ ْذا االنكززَٔٛخ، ٔانصذف انًٕالع أٔ انزهفزَٕٚٛخ انًذطبد فٙ إعاليٍٛٛ

 ".ٔأخٕح صذالخ عاللخ انٗ ٔاعاليٍٛٛ

 ْٔذا ربيخ ٔثذزٚخ دمٕلّ كبيم عٍ ٚضأل ثبد انذ٘ انهجُبَٙ انًٕاطٍ نذٖ كجٛزا ٔعٛب فٛٓب َشٓذ يزدهخ فٙ َذٍ":ٔاضبف

 ثُضت انًزعهمخ انًهفبد كم الصزٛضبح انًٕاطٍُٛ أصئهخ َزهمٗ أٌ صُٕاد يذٖ عهٗ ثّ طبنجُب ٔيب انشزكخ فٙ صٛبصزُب يع ٚزُبصت

 أجم يٍ االجزًبعٙ انزٕاصم يٕالع عهٗ َبشطٍٛ أصجذُب أشٓز   دٕانٗ ٔيُذ .انزصُٛع عًهٛبد عٍ ُٚزج لذ انذ٘ انزهٕس

 ".عًهُب طزٚمخ عٍ انٕاضذخ االثجبربد رمذٚى خالل يٍ انُظز ٔجٓبد رمزٚت

 انزٙ  انذلٛك انٕضع يٍ ثبنزغى عًهُب فٙ يضزًزٌٔ رزاثخ كشزكخ َٔذٍ خضبئز ثألم يذُزّ نجُبٌ ٚزخطٗ اٌ " آيال ٔخزى

 انٗ ٚصبر اٌ َزًُٗ .ٔانًبنٛخ االلزصبدٚخ انظزٔف ثضجت رزٓبٖٔ ثذأد انزٙ ٔانشزكبد انًؤصضبد يٍ كجٛز عذد عهٗ ُٚعكش

 ".ٔالزصبد٘ أيُٙ اصزمزار يٍ عهّٛ كُب يب انٗ فُعٕد ٔانًصبرف ٔااللزصبدٚخ االَزبجٛخ انمطبعبد يع انجهذ ثٓذا انثمخ اعبدح

 رٚفٙ

 عهٗ انٕطُٛخ انززاثخ شزكخ" فٛٓب شكز االعاليٍٛٛ صىثب كهًخ رٚفٙ غضبٌ انزيٛم االنكززَٔٛخ "انشًبل صفٛز" جزٚذح يذٚز ٔانمٗ

 اَطهمذ انزٙ انزذزكبد يذبٔر كبفخ عهٗ انًضُٙ ٔانعًم االَشغبالد يٍ طٕٚهخ فززح ثعذ َهزمٙ أٌ نُب صًخ انذ٘ انهمبء ْذا إلبيخ

 ".انصذٛذخ انصٕرح الٚصبل األٔل رشزٍٚ    فٙ

 ٔثُٛكى ثُُٛب انزصبنخ ٔعاللخ ٔانًذجخ انصذق عاللخ رجًعُب، انزٙ انعاللخ ثٓذِ َفزخز َٔذٍ صُٕ٘ نمبء ْٕ انهمبء ْذا":ٔاضبف

 ".ثٓب َمٕو انزٙ ثبنزصبنخ َجُٙ َٔذٍ ٔاالعًبر ثبنجُبء انٕطٍ رجٌُٕ اَزى انًجزًع، َجُٙ يعب أَُب َؤكذ جذٚذح يزح.

 انٗ داعٛب انشزكخ عًم عٍ مٛمٛخانذ انصٕرح إظٓبر فٙ االعالو دٔر ٔأًْٛخ االجزًبعٙ انزٕاصم يٕالع دٔر" رٚفٙ ٔرُبٔل

 ٔلذ يزركجٌٕ أَكى انًجزًع ثُظز كشزكخ رجمٌٕ ال كٙ خطأ ْٕ ٔيب صٕاة ْٕ يب عهٗ انضٕء نزضهٛظ األٚذ٘ ٔشجك انزعبٌٔ

 نًب ٔانشزكخ انشًبل فٙ االعاليٙ انجضى ثٍٛ انزٕاصم يٍ ٔانًزٚذ ٔانذعى انزعبٌٔ" يؤكذا "انًجبل ْذا فٙ يظهٕيٍٛ ركٌَٕٕ

 ْذا فٙ يعُٛخ يصذالٛخ ركزضت االعاليٛخ انٕصبئم اٌ ثبعزجبر االعالو عجز االيٕر كم نزٕضٛخ  ٔانًجزًع شزكخان ٚخذو

 ".انًجبل

 ثُبح ٔأَزى ٔاالعًبر انجُبء ٔرشخ فٙ االصبس ألَكى عُكى َذالع اٌ ٔدٔرَب ثُُٛب يب فٙ انصذالخ رعزٚز ضزٔرح عهٗ" يؤكذا ٔخزى

 فٙ ٔادذح ٚذا فُجمٗ ثُُٛب انهمبء رزكثف أٌ أيم عهٗ ثبنجبطم ٔنٛش انذك ٔفٙ صخ ْٕ يب فٙ ىثجبَجك َمف اٌ ٔدٔرَب انٕطٍ ْذا

 ".ٔانٕطٍ انًجزًع خذيخ

 .األعٛبد ثًُبصجخ ريزٚخ ْذاٚب االعاليٌٕٛ رضهى انخزبو ٔفٙ


