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يإسسح "كزيد يإسسح داَرٙ أنٛغٛز٘ اإلٚؽانٛح فٙ ؼزاتهس ٔ 02/6/2102 -ٔؼُٛح 
، تًشاركح فُٛح "2102ظائشج ئُٚٛزغٛا نثُاٌ األدتٛح "انكراب األٔائم فٙ يساتقح " انصفذ٘

تقٛادج انًاٚسرزٔ تاركٛف ذاسهكٛاٌ، فٙ قاػح انشًال فٙ يزكش " كٕرال انفٛحاء"الفرح يٍ 
رٚاض ػهى انذٍٚ، يذٚزج " يإسسح انصفذ٘"عٕر انًذٚز انؼاو لانصفذ٘ انصقافٙ، فٙ ح

داَرٙ أنٛغٛز٘ كزٚسرُٛا فٕذٙ، َائة يذٚزج داَرٙ أنٛغٛز٘ انذكرٕر ػشاو ػٕٚعح ٔحشذ يٍ 
 . انًٓرًٍٛ

 
ْذف انشزكاء يٍ ْذا انُشاغ انسُٕ٘ ْٕ "افررحد فٕذٙ االحرفال تكهًح اػرثزخ فٛٓا أٌ 

ذُظٛى "ٔرأخ اٌ ". اخ انًخرهفح، يغ ذثادل انًؼارف ٔاألفكارانًساًْح فٙ انحٕار تٍٛ انصقاف
ْذا انُشاغ فٙ نثُاٌ فٙ يعال انزسى ٔانكراتح ًٚكٍ اٌ ٚكٌٕ يفٛذا فٙ احالل انسالو 

اإلَراض األدتٙ ٔرسى انكارٚكاذٕر، كًا انًٕسٛقٗ، ْٙ أساسٛح : "، ٔقاند"فٙ نثُاٌ
يٍ ْذِ انُظزج، ظاءخ يساتقح ظائشج  ٔاَؽالقا. نهرؼثٛز ػٍ األفكار ٔانًشاػز ٔاألحالو

ئُٚٛزغٛا نثُاٌ، نركٌٕ ظُثا ئنٗ ظُة يغ يساتقح انعائشج انكثزٖ فٙ ئٚؽانٛا، ٔئسثاَٛا، 
تحٛس ذراغ انفزصح نهشثاب فٙ كم أَحاء يُؽقح انثحز األتٛط انًرٕسػ نُقم انرعارب 

 ". انًخرهفح، يٍ أظم ٔظغ رؤٖ يشرزكح ٔذٕقؼاخ ػٍ انًسرقثم
 

 اتٕ تكز
 

رحثد تانحعٕر، يؼرثزج اٌ " يإسسح انصفذ٘"شى أنقد رًٚا أتٕ تكز كهًح تاسى 
أرادخ يٍ ْذِ انشزاكح ٔانشزكاخ انكصٛزج يغ انًزاكش انصقافٛح األظُثٛح، اٌ " انًإسسح"

يُثزا إلؼالق انحٕار انصقافٙ ٔانفكز٘ ٔاالظرًاػٙ فٙ " يزكش انصفذ٘ انصقافٙ"ذعؼم يٍ 
َا أٌ َٕصم رسانح حعارٚح ذؼثز ػٍ ؼزاتهس، تصٕرذٓا انحقٛقٛح، أرد: "، ٔقاند"شًال نثُاٌ

ؼزاتهس انصقافح ٔانؼٛش انٕاحذ، ؼزاتهس االَفراغ ػهٗ شقافاخ اٜخزٍٚ، فٙ ئؼار يٍ 
َسثح انًشاركح فٙ انًساتقح ٔانُرائط "ٔنفرد ئنٗ أٌ ". انرثادل انصقافٙ انٓادف ٔانثُاء

ٛى ْذا انُٕع يٍ انُشاؼاخ انصقافٛح انرٙ يذٖ انسُٕاخ انصالز، أكذخ انحاظح انٗ ذُظ
ذُذرض ظًٍ أْذاف يإسسح انصفذ٘ نرًُٛح انقذراخ انفزدٚح ٔذؼشٚش دٔر انًعرًغ انًذَٙ 

 ". فٙ انرًُٛح انصقافٛح
 

 
 



، ذهرّ قزاءاخ نهفائشذٍٛ فٙ يساتقح انؼاو 2100ٔ 2101ٔكاٌ ػزض نُرائط انًساتقح نهؼاو 
" انقهة انًسرُٛز"األٔنٗ دُٚا يكٕك ػٍ قصح  انًاظٙ تحٛس رٔخ انفائشذاٌ تانًزذثح
تانفزَسٛح، ٔانهراٌ فاسذا تزحهح " األحالو انًسزٔقح"تاإلَكهٛشٚح، ٔرٔال َاتهسٙ ػٍ قصرٓا 

ئنٗ اٚؽانٛا نهًشاركح تاسى نثُاٌ فٙ احرفال ذكزٚى انفائشٍٚ تانًساتقح، ذعزترًٓا انغُٛح، 
 .2100نؼاو ٔذؼأٌ يؼًٓا فٙ انقزاءج انفائشٌٔ فٙ يساتقح ا

 
ذعذر االشارج انٗ اٌ انًساتقح انرٙ ذُظًٓا يإسسح انًؼزفح ٔداَرٙ أنٛغٛز٘ اإلٚؽانٛراٌ 

ػهٗ يسرٕٖ دٔل انًُؽقح، ذُظى نهسُح انصانصح ػهٗ انرٕانٙ فٙ نثُاٌ تانرؼأٌ يغ 
ٔقذ . يإسسح انصفذ٘ ٔانًعهس انصقافٙ انثزٚؽاَٙ ٔانًؼٓذ انفزَسٙ فٙ ؼزاتهس

كراتح انقصص انقصٛزج األدتٛح ٔانكٕيٛذٚح غٛز انًُشٕرج ساتقا، تانهغاخ شارك انفائشٌٔ فٙ 
اإلٚؽانٛح ٔاإلَكهٛشٚح ٔانفزَسٛح، فٙ يٕاظٛغ ٚخرارَٔٓا تأَفسٓى، تحٛس قايد نعُح يؼُٛح 

قصص ٚرى اقرزاحٓا نهعُح  5يٍ يُظًٙ انًساتقح، تقزاءج انقصص ٔذقًٕٚٓا تٓذف اخرٛار 
 .زار انُٓائٙ فٙ شأَٓاانرحكٛى اإلٚؽانٛح إلصذار انق
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