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اقتصاد
تاريخ انعدد  19/10/2013انعدد 12607

انقصّار :تأخير انتشكيم يقتم االقتصاد
ذد سئٛس «انٓٛئبد االلزصبدٚخ» انٕصٚش انسبثك ػذَبٌ انمصّبس خالل نمبئّ سئٛس انجًٕٓسٚخ
ج ّ
يٛشبل سهًٛبٌ أيس ،دػٕح انٓٛئبد إنٗ ضشٔسح انخشٔط يٍ يشكهخ انزأنٛف انحكٕي ،ٙثؼذ أكضش
يٍ سزخ أشٓش يٍ انًشأحخ ،يطبنجبً «انمٕٖ انسٛبسٛخ ػهٗ اخزالفٓب ،ثبنزخه ّ ٙػٍ ششٔطٓب،
ٔرسٓٛم يًٓخ انشئٛس انًكهف رًبو سالو ،ثًب ٚسشّع ف ٙػًهٛخ رأنٛف انحكٕيخ انز ٙثبرذ
ذد االلزصبد
يطهجبً ٔطُٛبً يهحبً ،يٍ أجم إَمبر انجالد يٍ انًأصق انز٘ ٔصهذ إنٔ ،ّٛانز٘ ثبد ٚزٓ ّ
انهجُبَ».ٙ
ٔسأٖ أٌ «ٔالدح انحكٕيخ فْ ٙزا انٕلذ ثبنزاد يٍ شأَٓب أٌ رؼٛذ انشٔح إنٗ االلزصبد انٕطُ،ٙ
ٔرؼٛذ انضمخ انذٔنٛخ ثهجُبٌ ٔيؤسسبرّٔ ،رسبػذ ف ٙيؼبنجخ انًهفبد انؼبنمخ ٔالسًٛب يهف
انُبصح ٍٛانز٘ ثبد ٚفٕق لذسح نجُبٌ َزٛجخ اسزًشاس رذفك األشمبء انسٕسٔ ٍٛٚغٛبة انزًٕٚم
ٔانًسبػذاد انذٔنٛخ انكبفٛخ نهجُبٌ» ،يؼزجشاً أٌ « اسزًشاس انمٕٖ انسٛبسٛخ ثزأخٛش رشكٛهٓب،
ثًضبثخ اَزحبس ٔلزم نهٕطٍ ٔانًٕاطٍٔ ،االلزصبد انهجُبَ ٙانز٘ ثبد ٚحزبط أكضش يٍ أ٘ ٔلذ يضٗ
إنٗ االسزمشاس نزحٛٛذِ ػٍ انزجبرثبد ٔانزذاػٛبد األيُٛخ ».
ٔإر أثشص «أًْٛخ يهف انُفظ انز٘ ٚشكم سكٛضح أسبسٛخ إلخشاط نجُبٌ يٍ دائشح انًذَٕٛٚخ،
ذ يٍ ْجشح األديغخ انشبثخ» ،أكذ أٌ
ٔإحذاس طفشح يبنٛخ رسزفٛذ يُٓب األجٛبل انًسزمجهٛخٔ ،رح ّ
«انحٕاس كبٌ ٔال ٚضال ٔسٕف ٚجمٗ انحم األَجغ نًؼبنجخ انمضبٚب انؼبنمخ ،أيب اسزًشاس انمٕٖ
انسٛبسٛخ ػهٗ يٕالفٓب فهٍ ٚؤدّ٘ إال إنٗ انًضٚذ يٍ انزششرو» ،داػٛبً إنٗ «ضشٔسح انزفبف
جًٛغ انمٕٖ انسٛبسٛخ حٕل انذٔنخٔ ،انؼًم ػهٗ رمٕٚخ أجٓضرٓب انششػٛخ ».
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زار رئيس الييئات االقتصادية عدنان القصار القصر الجميوري أمس ،والتقى الرئيس ميشال سميمان وبحث معو األوضاع
عمى الساحة الداخمية" ،ال سيما ما يتصل بالممف االقتصادي وما تعاني منو القطاعات االقتصادية من ركود غير مسبوق
في ظل استمرار األزمة السياسية وعدم تشكيل حكومة لغاية اليوم".
وجدد القصار التأكيد عمى "أىمية الدور الذي يمعبو سميمان في ىذه الظروف الصعبة التي تمر فييا البالد" ،مشدداً عمى
ّ

" ضرورة التفاف جميع القوى السياسية حول الدولة ،والعمل عمى تقوية أجيزتيا الشرعية بما يؤدي الى استعادة ىيبتيا وثقة
المبنانيين والمستثمرين العرب واألجانب بمبنان الذي آن لو أن يتنفس الصعداء".
وكرر دعوة الييئات االقتصادية الى "ضرورة الخروج من مشكمة التأليف الحكومي بعد أكثر من ستة اشير من المراوحة"،
يسرع في
مطالباً "القوى السياسية عمى اختالفيا ،بالتخمي عن شروطيا وتسييل ميمة الرئيس المكمف تمام سالم ،بما ّ
يتيدد
عممية تأليف الحكومة التي باتت مطمباً وطنياً ممحاً ،من اجل إنقاذ البالد من المأزق الذي وصمت اليو والذي بات ّ
االقتصاد المبناني".

واعتبر القصار أن "استمرار القوى السياسية في تأخير تشكيل الحكومة ،بمثابة انتحار وقتل لموطن والمواطن واالقتصاد
المبناني الذي بات يحتاج أكثر من اي وقت مضى ،الى االستقرار لتحييده عن التجاذبات والتداعيات األمنية" ،الفتاً الى ان
" والدة الحكومة في ىذا الوقت بالذات ،من شأنيا ان تعيد الروح الى االقتصاد الوطني والثقة الدولية بمبنان ومؤسساتو،
وتساعد في معالجة الممفات العالقة وال سيما ممف النازحين الذي بات يفوق قدرة لبنان نتيجة استمرار تدفق األشقاء

السوريين وغياب التمويل والمساعدات الدولية الكافية لمبنان ،إضافة الى ممف النفط الذي يش ّكل ركيزة أساسية إلخراج لبنان
وتحد من ىجرة األدمغة الشابة".
من دائرة المديونية ،واحداث طفرة مالية تستفيد منيا األجيال المستقبمية،
ّ
واكد ان " الحوار كان وال يزال وسيبقى الحل األنجع لمعالجة القضايا العالقة ،أما استمرار القوى السياسية عمى مواقفيا فمن
يؤدي إال إلى المزيد من التشرذم ،وىو ما ال يحتممو الوطن والمواطن في ظل الغميان الحاصل في المنطقة العربية".
ّ
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انسبت 19,تشرين األول  2013انمىافق  14ذو انحجت  1434هـ

انشئٛس سهًٛبٌ خالل انهمبء يغ انٕصٚش انمصبس

انًهف االلزصبد٘ ٔرشكٛم انحكٕيخ شكال يحٕس انهمبء انز٘ جًغ سئٛس انٓٛئبد االلزصبدٚخ
انٕصٚش انسبثك ػذَبٌ انمصبس يغ سئٛس انجًٕٓسٚخ يٛشبل سهًٛبٌ ف ٙانمصش انجًٕٓس٘ حٛش
رذأل يؼّ ف ٙاألٔضبع ػهٗ انسبحخ انذاخهٛخٔ ،ال سًٛب يب ٚزصم ثبنًهف االلزصبد٘ ٔيب
رؼبَ ٙيُّ انمطبػبد االلزصبدٚخ يٍ سكٕد غٛش يسجٕق ف ٙظم اسزًشاس األصيخ انسٛبسٛخ
ٔػذو رشكٛم حكٕيخ نغبٚخ انٕٛو» ،ثحست انجٛبٌ انصبدس ػٍ يكزت انمصبس ثؼذ انضٚبسح.
ذد انمصبس انزأكٛذ ػهٗ أًْٛخ انذٔس انز٘ ٚهؼجّ انشئٛس سهًٛبٌ فْ ٙزِ انظشٔف انصؼجخ
ٔج ّ
انز ٙرًش فٓٛب انجالد ،يشذداً ػهٗ ضشٔسح انزفبف جًٛغ انمٕٖ انسٛبسٛخ حٕل انذٔنخٔ ،انؼًم
ػهٗ رمٕٚخ أجٓضرٓب انششػٛخ ثًب ٚؤد٘ انٗ اسزؼبدح ْٛجزٓب ٔصمخ انهجُبَٔ ٍٛٛانًسزضًشٍٚ
انؼشة ٔاألجبَت ثهجُبٌ انز٘ آٌ نّ أٌ ٚزُفس انصؼذاء.
ٔكشس دػٕح انٓٛئبد االلزصبدٚخ انٗ ضشٔسح انخشٔط يٍ يشكهخ انزأنٛف انحكٕي ٙثؼذ أكضش يٍ
سزخ اشٓش يٍ انًشأحخ ،يطبنجبً انمٕٖ انسٛبسٛخ ػهٗ اخزالفٓب ،ثبنزخه ٙػٍ ششٔطٓب
ٔرسٓٛم يًٓخ انشئٛس انًكهف رًبو سالو ،ثًب ٚسشّع ف ٙػًهٛخ رأنٛف انحكٕيخ انز ٙثبرذ
ذد االلزصبد
يطهجبً ٔطُٛبً يهحبً ،يٍ اجم إَمبر انجالد يٍ انًأصق انز٘ ٔصهذ انٔ ّٛانز٘ ثبد ٚزٓ ّ
انهجُبَٔ .ٙاػزجش أٌ اسزًشاس انمٕٖ انسٛبسٛخ ف ٙرأخٛش رشكٛم انحكٕيخ ،ثًضبثخ اَزحبس ٔلزم
نهٕطٍ ٔانًٕاطٍ ٔااللزصبد انهجُبَ ٙانز٘ ثبد ٚحزبط أكضش يٍ ا٘ ٔلذ يضٗ ،انٗ االسزمشاس
نزحٛٛذِ ػٍ انزجبرثبد ٔانزذاػٛبد األيُٛخ ،الفزبً انٗ اٌ ٔالدح انحكٕيخ فْ ٙزا انٕلذ ثبنزاد،
يٍ شأَٓب اٌ رؼٛذ انشٔح انٗ االلزصبد انٕطُٔ ٙانضمخ انذٔنٛخ ثهجُبٌ ٔيؤسسبرّٔ ،رسبػذ فٙ
يؼبنجخ انًهفبد انؼبنمخ ٔال سًٛب يهف انُبصح ٍٛانز٘ ثبد ٚفٕق لذسح نجُبٌ َزٛجخ اسزًشاس
رذفك األشمبء انسٕسٔ ٍٛٚغٛبة انزًٕٚم ٔانًسبػذاد انذٔنٛخ انكبفٛخ نهجُبٌ ،إضبفخ انٗ يهف
انُفظ انز٘ ٚشكّم سكٛضح أسبسٛخ إلخشاط نجُبٌ يٍ دائشح انًذَٕٛٚخٔ ،إحذاس طفشح يبنٛخ
ذ يٍ ْجشح األديغخ انشبثخ.
رسزفٛذ يُٓب األجٛبل انًسزمجهٛخٔ ،رح ّ
ٔخزى انمصبس :انحٕاس كبٌ ٔال ٚضال ٔسٛجمٗ انحم األَجغ نًؼبنجخ انمضبٚب انؼبنمخ ،أيب اسزًشاس
انمٕٖ انسٛبسٛخ ػهٗ يٕالفٓب فهٍ ٚؤدّ٘ إال إنٗ انًضٚذ يٍ انزششرو ْٕٔ ،يب ال ٚحزًهّ
انٕطٍ ٔانًٕاطٍ ف ٙظم انغهٛبٌ انحبصم ف ٙانًُطمخ انؼشثٛخ.
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صاس سئٛس انٓٛئبد االلزصبدٚخ انٕصٚش انسبثك ػذَبٌ انمصبس انمصش انجًٕٓس٘ أيس
حٛش انزمٗ انشئٛس يٛشبل سهًٛبٌ ٔثحش يؼّ ف ٙاألٔضبع ػهٗ انسبحخ
انذاخهٛخٔ« ،ال سًٛب يب ٚزصم ثبنًهف االلزصبد٘ ٔيب رؼبَ ٙيُّ انمطبػبد
االلزصبدٚخ يٍ سكٕد غٛش يسجٕق ف ٙظم اسزًشاس األصيخ انسٛبسٛخ ٔػذو
رشكٛم حكٕيخ نغبٚخ انٕٛو» ،ثحست انصبدس ػٍ يكزت انمصبس ثؼذ انضٚبسح.
ذد انمصبس انزأكٛذ ػهٗ أًْٛخ انذٔس انز٘ ٚهؼجّ انشئٛس سهًٛبٌ فْ ٙزِ
ٔج ّ
انظشٔف انصؼجخ انز ٙرًش فٓٛب انجالد ،يشذداً ػهٗ «ضشٔسح انزفبف جًٛغ انمٕٖ
انسٛبسٛخ حٕل انذٔنخٔ ،انؼًم ػهٗ رمٕٚخ أجٓضرٓب انششػٛخ ثًب ٚؤد٘ انٗ
اسزؼبدح ْٛجزٓب ٔصمخ انهجُبَٔ ٍٛٛانًسزضًش ٍٚانؼشة ٔاألجبَت ثهجُبٌ انز٘ آٌ نّ
أٌ ٚزُفس انصؼذاء».
ٔكشس دػٕح انٓٛئبد االلزصبدٚخ انٗ «ضشٔسح انخشٔط يٍ يشكهخ انزأنٛف انحكٕيٙ
ثؼذ أكضش يٍ سزخ اشٓش يٍ انًشأحخ» ،يطبنجبً «انمٕٖ انسٛبسٛخ ػهٗ اخزالفٓب،
ثبنزخه ٙػٍ ششٔطٓب ٔرسٓٛم يًٓخ انشئٛس انًكهف رًبو سالو ،ثًب ٚسشّع فٙ
ػًهٛخ رأنٛف انحكٕيخ انز ٙثبرذ يطهجبً ٔطُٛبً يهحبً ،يٍ اجم إَمبر انجالد يٍ
ذد االلزصبد انهجُبَٔ .»ٙاػزجش أٌ «اسزًشاس
انًأصق انز٘ ٔصهذ انٔ ّٛانز٘ ثبد ٚزٓ ّ
انمٕٖ انسٛبسٛخ ف ٙرأخٛش رشكٛم انحكٕيخ ،ثًضبثخ اَزحبس ٔلزم نهٕطٍ ٔانًٕاطٍ
ٔااللزصبد انهجُبَ ٙانز٘ ثبد ٚحزبط أكضش يٍ ا٘ ٔلذ يضٗ ،انٗ االسزمشاس
نزحٛٛذِ ػٍ انزجبرثبد ٔانزذاػٛبد األيُٛخ» ،الفزبً انٗ اٌ «ٔالدح انحكٕيخ فْ ٙزا
انٕلذ ثبنزاد ،يٍ شأَٓب اٌ رؼٛذ انشٔح انٗ االلزصبد انٕطُٔ ٙانضمخ انذٔنٛخ ثهجُبٌ
ٔيؤسسبرّٔ ،رسبػذ ف ٙيؼبنجخ انًهفبد انؼبنمخ ٔال سًٛب يهف انُبصح ٍٛانز٘
ثبد ٚفٕق لذسح نجُبٌ َزٛجخ اسزًشاس رذفك األشمبء انسٕسٔ ٍٛٚغٛبة انزًٕٚم
ٔانًسبػذاد انذٔنٛخ انكبفٛخ نهجُبٌ ،إضبفخ انٗ يهف انُفظ انز٘ ٚشكّم سكٛضح
أسبسٛخ إلخشاط نجُبٌ يٍ دائشح انًذَٕٛٚخٔ ،إحذاس طفشح يبنٛخ رسزفٛذ يُٓب
ذ يٍ ْجشح األديغخ انشبثخ».
األجٛبل انًسزمجهٛخٔ ،رح ّ
ٔخزى« :اٌ انحٕاس كبٌ ٔال ٚضال ٔسٛجمٗ انحم األَجغ نًؼبنجخ انمضبٚب انؼبنمخ ،أيب
اسزًشاس انمٕٖ انسٛبسٛخ ػهٗ يٕالفٓب فهٍ ٚؤدّ٘ إال إنٗ انًضٚذ يٍ انزششرو،
ْٕٔ يب ال ٚحزًهّ انٕطٍ ٔانًٕاطٍ ف ٙظم انغهٛبٌ انحبصم ف ٙانًُطمخ انؼشثٛخ».
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الزصبد

أخجبس الزصبدٚخ

انمصبس :انحٕاس انح ّم األَجغ نًؼبنجخ انمضبٚب انؼبنمخ

القصار :الحىار الح ّل األنجع لمعالجت القضايا العالقت








رؼهٛك

0
انسجذ  19رشش ٍٚاألٔل 21:05 2013

اػزجش سئٛس انٓٛئبد االلزصبدٚخ انٕصٚش انسبثك ػذَبٌ انمصبس "أٌ انحٕاس كبٌ ٔال ٚضال ٔسٛجمٗ انحم األَجغ
نًؼبنجخ انمضبٚب انؼبنمخ ،أيب اسزًشاس انمٕٖ انسٛبسٛخ ػهٗ يٕالفٓب فهٍ ٚؤ ّد٘ إال إنٗ انًضٚذ يٍ انزششرؤْٕ ،
يب ال ٚحزًهّ انٕطٍ ٔانًٕاطٍ ف ٙظم انغهٛبٌ انحبصم ف ٙانًُطمخ انؼشثٛخ".
ثحش انمصبس ف ٙانمصش انجًٕٓس٘ يغ انشئٛس يٛشبل سهًٛبٌ ف ٙاألٔضبع ػهٗ انسبحخ انذاخهٛخٔ" ،ال سًٛب
يب ٚزصم ثبنًهف االلزصبد٘ ٔيب رؼبَ ٙيُّ انمطبػبد االلزصبدٚخ يٍ سكٕد غٛش يسجٕق ف ٙظم اسزًشاس
األصيخ انسٛبسٛخ ٔػذو رشكٛم حكٕيخ نغبٚخ انٕٛو".
ٔج ّذد انمصبس انزأكٛذ ػهٗ "أًْٛخ انذٔس انز٘ ٚهؼجّ انشئٛس سهًٛبٌ فْ ٙزِ انظشٔف انصؼجخ انز ٙرًش فٓٛب
انجالد" ،يشذداً ػهٗ "ضشٔسح انزفبف جًٛغ انمٕٖ انسٛبسٛخ حٕل انذٔنخٔ ،انؼًم ػهٗ رمٕٚخ أجٓضرٓب انششػٛخ
ثًب ٚؤد٘ انٗ اسزؼبدح ْٛجزٓب ٔصمخ انهجُبَٔ ٍٛٛانًسزضًش ٍٚانؼشة ٔاألجبَت ثهجُبٌ انز٘ آٌ نّ أٌ ٚزُفس
انصؼذاء".
ٔكشس دػٕح انٓٛئبد االلزصبدٚخ انٗ "ضشٔسح انخشٔط يٍ يشكهخ انزأنٛف انحكٕي ٙثؼذ أكضش يٍ سزخ اشٓش
يٍ انًشأحخ" ،يطبنجب ً "انمٕٖ انسٛبسٛخ ػهٗ اخزالفٓب ،ثبنزخه ٙػٍ ششٔطٓب ٔرسٓٛم يًٓخ انشئٛس انًكهف
رًبو سالو ،ثًب ٚسشّع ف ٙػًهٛخ رأنٛف انحكٕيخ انز ٙثبرذ يطهجب ً ٔطُٛب ً يهحبً ،يٍ اجم إَمبر انجالد يٍ انًأصق
انز٘ ٔصهذ انٔ ّٛانز٘ ثبد ٚزٓ ّذد االلزصبد انهجُبَٔ ."ٙاػزجش انمصبس أٌ "اسزًشاس انمٕٖ انسٛبسٛخ ف ٙرأخٛش
رشكٛم انحكٕيخ ،ثًضبثخ اَزحبس ٔلزم نهٕطٍ ٔانًٕاطٍ ٔااللزصبد انهجُبَ ٙانز٘ ثبد ٚحزبط أكضش يٍ ا٘ ٔلذ
يضٗ ،انٗ االسزمشاس نزحٛٛذِ ػٍ انزجبرثبد ٔانزذاػٛبد األيُٛخ" ،الفزب ً انٗ اٌ "ٔالدح انحكٕيخ فْ ٙزا انٕلذ
ثبنزاد ،يٍ شأَٓب اٌ رؼٛذ انشٔح انٗ االلزصبد انٕطُٔ ٙانضمخ انذٔنٛخ ثهجُبٌ ٔيؤسسبرّٔ ،رسبػذ ف ٙيؼبنجخ
انًهفبد انؼبنمخ ٔال سًٛب يهف انُبصح ٍٛانز٘ ثبد ٚفٕق لذسح نجُبٌ َزٛجخ اسزًشاس رذفك األشمبء انسٕسٍٛٚ
ٔغٛبة انزًٕٚم ٔانًسبػذاد انذٔنٛخ انكبفٛخ نهجُبٌ ،إضبفخ انٗ يهف انُفظ انز٘ ٚش ّكم سكٛضح أسبسٛخ إلخشاط
نجُبٌ يٍ دائشح انًذَٕٛٚخٔ ،إحذاس طفشح يبنٛخ رسزفٛذ يُٓب األجٛبل انًسزمجهٛخٔ ،رح ّذ يٍ ْجشح األديغخ انشبثخ".
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القصار بعد لقائه سليمان :آن األوان لىالدة الحكىمت-استمرار القىي السياسيت في تأخير التشكيل انتحار
صاس سئٛس انٓٛئبد االلزصبدٚخ انٕصٚش انسبثك ػذَبٌ انمصبس انمصش انجًٕٓس٘ ايس حٛش انزمٗ انشئٛس
يٛشبل سهًٛبٌ ٔثحش يؼّ ف ٙاألٔضبع ػهٗ انسبحخ انذاخهٛخ« ،السًٛب يب ٚزصم ثبنًهف االلزصبد٘ ٔيب
رؼبَ ٙيُّ انمطبػبد االلزصبدٚخ يٍ سكٕد غٛش يسجٕق ف ٙظم اسزًشاس األصيخ انسٛبسٛخ ٔػذو رشكٛم
حكٕيخ نغبٚخ انٕٛو» ،ثحست انصبدس ػٍ يكزت انمصبس ثؼذ انضٚبسح.

ٔج ّذد انمصبس انزأكٛذ ػهٗ «أًْٛخ انذٔس انز٘ ٚهؼجّ انشئٛس سهًٛبٌ فْ ٙزِ انظشٔف انصؼجخ انز ٙرًش
فٓٛب انجالد» ،يشذداً ػهٗ «ضشٔسح انزفبف جًٛغ انمٕٖ انسٛبسٛخ حٕل انذٔنخٔ ،انؼًم ػهٗ رمٕٚخ أجٓضرٓب
انششػٛخ ثًب ٚؤد٘ انٗ اسزؼبدح ْٛجزٓب ٔصمخ انهجُبَٔ ٍٛٛانًسزضًش ٍٚانؼشة ٔاألجبَت ثهجُبٌ انز٘ آٌ نّ أٌ
ٚزُفس انصؼذاء».

ٔكشس دػٕح انٓٛئبد االلزصبدٚخ انٗ «ضشٔسح انخشٔط يٍ يشكهخ انزأنٛف انحكٕي ٙثؼذ أكضش يٍ سزخ
اشٓش يٍ انًشأحخ» ،يطبنجب ً «انمٕٖ انسٛبسٛخ ػهٗ اخزالفٓب ،ثبنزخه ٙػٍ ششٔطٓب ٔرسٓٛم يًٓخ انشئٛس
انًكهف رًبو سالو ،ثًب ٚسشّع ف ٙػًهٛخ رأنٛف انحكٕيخ انز ٙثبرذ يطهجب ً ٔطُٛب ً يهحبً ،يٍ اجم إَمبر انجالد
يٍ انًأصق انز٘ ٔصهذ انٔ ّٛانز٘ ثبد ٚزٓ ّذد االلزصبد انهجُبَٔ .»ٙاػزجش أٌ «اسزًشاس انمٕٖ انسٛبسٛخ
ف ٙرأخٛش رشكٛم انحكٕيخ ،ثًضبثخ اَزحبس ٔلزم نهٕطٍ ٔانًٕاطٍ ٔااللزصبد انهجُبَ ٙانز٘ ثبد ٚحزبط أكضش
يٍ ا٘ ٔلذ يضٗ ،انٗ االسزمشاس نزحٛٛذِ ػٍ انزجبرثبد ٔانزذاػٛبد األيُٛخ» ،الفزب ً انٗ اٌ «ٔالدح
انحكٕيخ فْ ٙزا انٕلذ ثبنزاد ،يٍ شأَٓب اٌ رؼٛذ انشٔح انٗ االلزصبد انٕطُٔ ٙانضمخ انذٔنٛخ ثهجُبٌ
ٔيؤسسبرّٔ ،رسبػذ ف ٙيؼبنجخ انًهفبد انؼبنمخ ال سًٛب يهف انُبصح ٍٛانز٘ ثبد ٚفٕق لذسح نجُبٌ َزٛجخ
اسزًشاس رذفك األشمبء انسٕسٔ ٍٛٚغٛبة انزًٕٚم ٔانًسبػذاد انذٔنٛخ انكبفٛخ نهجُبٌ ،إضبفخ انٗ يهف انُفظ
انز٘ ٚش ّكم سكٛضح أسبسٛخ إلخشاط نجُبٌ يٍ دائشح انًذَٕٛٚخٔ ،إحذاس طفشح يبنٛخ رسزفٛذ يُٓب األجٛبل
انًسزمجهٛخٔ ،رح ّذ يٍ ْجشح األديغخ انشبثخ».

ٔخزى انمصبس :انحٕاس كبٌ ٔال ٚضال ٔسٛجمٗ انحم األَجغ نًؼبنجخ انمضبٚب انؼبنمخ ،أيب اسزًشاس انمٕٖ
انسٛبسٛخ ػهٗ يٕالفٓب فهٍ ٚؤ ّد٘ إال إنٗ انًضٚذ يٍ انزششرو ْٕٔ ،يب ال ٚحزًهّ انٕطٍ ٔانًٕاطٍ ف ٙظم
انغهٛبٌ انحبصم ف ٙانًُطمخ انؼشثٛخ».
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