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انًصذر :األهزاو انًسائى
أكذ يسًذ عطٍح رئٍس انثٍد انًصزي تهاَىفز أٌ يدهس ادارج انثٍد فىخئ ترشكٍم يدهس ادارج خذٌذ غٍز
شزعً تقٍادج يخرار إتزاهٍى وهاًَ انُقزاشً ،يشٍزا إنً أٌ انًدهس انسانً نى ذُره يذذه زرً اٌَ يُذ ذى
اَرخاته فً .3112
وأشار إنً قٍايهى تانهدىء إنً انقعاء تخًسح ذظهًاخ إال أَها قاتهد انزفط يٍ انقعاء األنًاًَ نعذو
ازرزايهى انقىاٍٍَ ودسرىر انثٍد انًصزي ،يىظسا أٌ انثٍد انًصزي ٌعذ خًعٍح يسدهح فً انًاٍَا وذخعع
نهقىاٍٍَ واٌ انفاصم فً يُاسعرها انًساكى األنًاٍَح.
وأوظر أٌ انًدهس سعً نشٌادج عذد األععاء انًقرصزج عهً ععىٌح انزواتػ دوٌ األشخاص يٍ خالل
عقذ خًعٍح عًىيٍح نهرشاور زىل يُر انسق نألفزاد انطثٍعٍٍٍ تانسصىل عهً انععىٌح يًا ٌعًم عهً سٌادج
انرزاتػ تٍٍ األععاء زرً ٌقىو انًدهس تىاخثاذه يٍ خالل ذسذٌثه وانًشج تٍٍ روذ انشثاب وأصساب
انخثزج.
وقال عطٍح اَه وثزوخ َائة انثٍد انًصزي يٍ ذسًهىا ذكانٍف اقايح انًقز انذي ٌهذف إنً ذعًٍق انرىاصم
وانسىار ويىاصهح االذصال تانىغٍ عثز قُىاذهى انفعائٍح ،يشٍزا إنً أٌ أععاء راتطح هاَىفز هى يٍ
ٌرسًهىٌ انُفقاخ انشهزٌح.
وأكذ أٌ يخرار أزًذ وهاًَ انُقزاشً نى ٌذفعىا يهًٍا وازذا فً ذأسٍس انًقز أو فً انُفقاخ انشهزٌح وكذنك
اشرزاكاذهى انسُىٌح يًا ٌدعم نٍس نهى انسق فً انرصىٌد تانثٍد انًصزي ،يىظسا أَه كاٌ يٍ ٌقىو
تًساعذج انثٍد عُذيا ٌرعزض إنً أسياخ يانٍح فً عهذ زسٍ سىٌهى انزئٍس انساتق ونٍس كًا ٌذعً
يخرار أزًذ.
وغانة عطٍح تازرزاو اندًٍع نهرارٌخ زرً الَسئ نهشزفاء انذٌٍ ٌخذيىٌ وغُهى تذوٌ يقاتم دوٌ انقٍاو
تازذاز ظدٍح وشىشزج زىنهى ذدُثا يٍ ذشىٌه انصىرج انًصزٌح فً انذول انًخرهفح وانرً َساول تاَفسُا
ذًثٍم يصز تصىرج يشزفح.
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