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r c e l  S E M B A T  
 [...]االخزًبػٙ فٙ انًسبكٍ َزٚذ انزُٕٚغ انزدبر٘  فٙ َفس انٕلذ انذ٘ َؼًم فّٛ ػهٗ رسمٛك انًشج . ْذفُب ْٕ اسززخبع انًسالد انزدبرٚخ"

."  فزَك10 ْٕارف ػًٕيٛخ ٔيصففٙ انشؼز ةد رشغهٓب٪ يٍ انًسال70-60َسٍ ال َزٚذ شٕارػب ٔ أزٛبء أٍٚ 
 

 َٕفًجز ػٍ انًزبخز انًسهٛخ 21فٙ زذٚثّ ٕٚو انخًٛس « ثالٌ كٕيٍٛ أثزب » كبٌ ْذا خطبة سزبفبٌ ثٕ انُبئت األٔل ػٍ انسكٍ ٔ رئٛس     

 .انًدبٔرح نًسطخ سبٌ دَٔٙ
 (...انجهذٚخ ٔ انٕالٚخ ٔ انذٔنخ ) ْذف انسهطبد 2010 يغ رؼبلت خطط انزدذٚذ انؼًزاَٙ ٔ يُذ اَطالق ثزَبيح ردذٚذ يزكش انًذُٚخ سُخ 

 : ٔاضر

ثزؼْهخ يكبفسخ اَؼذاو انشزٔط انصسٛخ ٔ ردذٚذ انًسبكٍ ٔ ٔسبئم انُمم ٔ انًسالد انزدبرٚخ رمٕو انسهطبد ثزغٛٛز ػًٛك ػهٗ يسزٕٖ انفئبد 

:  االخزًبػٛخ انزٙ رسكٍ انسٙ ٔ رزٕارد ػهّٛ

       

تتكاثز ػًهٛاث انطزد يٍ انًساكٍ حٛث ٚجذ أشخاص كثز أَفسٓى فٙ انشٕارع دٌٔ حهٕل إلػادة تسكُٛٓى - 

ٚزافق خطط انتجذٚذ انؼًزاَٙ اَخفاض ْاو فٙ ػذد انًساكٍ االجتًاػٛت انتٙ فٙ ’ ػهٗ ػكس يا تزٔج نّ إػالَاث رجال ٔ َساء انسٛاست- 

.  يتُأل ظؼفاء انذخم

.  فٙ انبالٌ تى تؼٕٚط انًصاَغ بًقزاث انشزكاث انكبزٖ ٔ ػًال انًصاَغ انًطزٔدٌٔ باألطز اإلدارٚت انقاديت يٍ بارٚس- 

ْذا انقزار بًثابت حظز تجٕل .  يتجز فٙ حٙ انًحطت أٌ ٚفتحٕا بؼذ انساػت انثايُت نٛال70ٚحجز قزار بهذ٘ تى تذأنّ نسُت أخزٖ ػهٗ - 

.   ٚخُق انتجار

 

 .  تغٛٛز ٔجّ ساٌ دَٔٙ بطزد انفقزاء ٔ انًًٓشٍٛ: فٙ جًٛغ األحٛاء تطبق انسهطاث َفس انًُطق

يُذ شٓز أكزٕثز رى فزر يجُٗ كبٌ فبرغب يُذ . رُظى انًزسبكٌُٕ, ردبِ االززمبر انطجمٙ انذ٘ رجزسِ ثهذٚخ سبٌ دَٔٙ ٔ ردبِ انسٛزح ٔانزسبؤالد

  .    سُزٍٛ رسٕل إنٗ يكبٌ نهسكٍ ٔ نهزُظى ٔ انكفبذ

 

 

 فٙ ساٌ دَٔٙ ٔ فٙ غٛزْا يٍ األحٛاء

 يٍ انًستفٛذ األٔل يٍ انتجذٚذ انؼًزاَٙ؟ 

 "بال٘ كٕيٌٕ"إجتًاع ٔ حٕار يغ يجًٕػت 

  فٛفز٘ إبتذاء يٍ انساػت انثاَٛت ٔ انُصف بؼذ انزٔال2ٕٚو األحذ 

  بٕنفار يارسال سٕيبا31" التٛاك"فٙ انًزكز اإلجتًاػٙ انًستقم 

 

, تجاِ يشاكم انسكٍ ٔ سٛاساث انتجذٚذ انؼًزاَٙ

يهتقٗ نتبادل انًؼهٕياث ٔ انتفكٛز فٙ ٔسائم نهكفاح " بال٘ كٕيٌٕ" تُظى يجًٕػت 

 بٕنفار يارسال سايبا 31 فٛفز٘ فٙ انًبُٗ 2ٕٚو األحذ 

 َحٍ فٙ اَتظاركى
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