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األماوت انعامت شهيرة وهبي   / سيادة األستارة  -

ول انعربيت  نجامعت انذ

ة ـــــة انعاوــــاألمانانسيذ برافير برادش  -

و انمتحذة ـــــاألو

نإلستراتيجيت انذونيت 

نهحذ مه انمخاطر 

انبىك انذوني انسيذة آوا بيردي     -

انسادة انحضىر أعضاء انىفىد انعربيت  -

 
يديد فرغوٕ /  ٖشؾدٌٕ أً أخلدى إهٓ دظراخنى ٌٖبتج ؽً اهشٖد اهدنخّر

يٖج اهؾرتٖج هوؾوّى ّاهخنٌّهّجٖب ّاهٌلل اهتدرٔ ّاهذٔ دبهح غرّف يدٖر األنبدٔ
ّكد أتوغٌٕ أً أخلدى . يشؤّهٖبخَ تيدٌٖج اإلشنٌدرٖج دًّ اهخردٖة تدظراخنى 

.  تئذً اهلل  –هنى خبهص اهخيٌٖبح هّرشج ؽيل ٌبجدج ّزٖبرث يّكفج إهٓ اهلبُرث 
  

ّاهٌلل اهتدرٔ تضفخِب  ّكد كبيح األنبدٖيٖج اهؾرتٖج هوؾوّى ّاهخنٌّهّجٖب
إددْ يٌغيبح جبيؾج اهدّل اهؾرتٖج ؽوٓ يدْ ؽشراح اهشًٌٖ تخٌفٖذ اهؾدٖد يً 

ّخدرٖة  -اهيشرّؽبح اهيدوٖج ّاإلكوٖيٖج هيجبتِج األزيبح ّاهنّارد اهتٖئٖج 
اهنّادر يً خالل اهؾدٖد يً اهيشرّػ ّاهدّراح اهخدرٖتٖج ّاهخٕ كبى تِب يدبنٕ 

. يؼ يخخوف ُٖئج اهخدرٖس ّختراء األنبدٖيٖجاألنبدٖيٖج تبهخؾبًّ 
 

ّددٖذًب كبيح األنبدٖيٖج تخّكٖؼ يذنرث خفبُى يؼ يٌغيج األيى اهيخددث 
ٖذ يشرّؽًٖ إلكبيج هودد يً اهيخبعر ّكبيح تيّجتِب تخٌف هإلشخراخٖجٖج اهدّهٖج

كبؽدث تٖبٌبح تبهوغج اهؾرتٖج ّاإلٌجوٖزٖج ؽً اهيخبعر اهخٕ خخؾرط هِب اهدّل 
اهؾرتٖج ّؽً يضعودبح اهيخبعر اهؾرتٖج ، نيب خلّى األنبدٖيٖج دبهًٖب تخٌفٖذ 

يشرّػ يؼ اهتٌم اهدّهٕ تشأً دراشج يدْ خأذٖر اهخغٖراح اهيٌبخٖج ؽوٓ يدٌٖج 
ال كدر )تبرخفبػ شعخ اهتدر ّفٕ دبهج ددّد شٌّبيٕ اإلشنٌدرٖج ّيدث خأذرُب 

ّذهم فٕ إعبر يشرّػ يخنبيل هدراشج ُذا اهخأذٖر ؽوٓ أرتؼ يدً تشيبل ( اهلل
. أفرٖلٖب
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اهخغٖراح اهتدرٖج ّاهجّٖج ؽوٓ اهؾبهى ّفٕ إعبر خّكؾبح زٖبرث شدث ّخردداح 
دد يً اهيخبعر اهؾرتٕ كبيح األنبدٖيٖــج تبهخؾبًّ يؼ اإلشخراخجٖج اهدّهٖج هل

هودد يً يخبعر اهنّارد ّكد  رتٖج تئٌشبء اهيرنــز اإلكوٖيّٕجبيؾج اهدّل اهؼ
تضفخَ رئٖس هيجوس اهّزراء خرنٕ تً ٌبضر تً ؽتد اهؾزٖز / كبى شيّ األيٖر

 –يبرس  4اح اهيرنز فٕ ــتبفخحاهؾرة اهيشؤّهًٖ  ؽً شـؤًّ  اهتٖئـج 
ِّٖدف اهيرنز اإلكوٖيٕ  –ة اهؾبجل ّجبرٔ اإلؽداد الشخنيبل نّادرٍ فٕ اهلرٔ

ْ خشجٖؼ اهخنبيل تًٖ االشخراخٖجٖبح ّاهشٖبشبح اهّعٌٖج ّاإلكوٖيٖج هودد يً إل
يخبعر اهنّارد ّاهؾيل ؽوٓ خعتٖق إعبر ُّٖجّ هوخلوٖل يً يخبعر اهنّارد يً 

  .خالل اهتدد ّاهخدرٖة 
 

. ّفٕ اهٌِبٖج أخيٌٓ هدظراخنى ّرشج ؽيل ٌبجدج ّإكبيج عٖتج 
 


