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اٌزجبسٌخ ِحذٚدح اٌّغؤٌٍٚخ فً "آسوٛ رشٍش"أٔشئذ ششوخ

ٚاسرجطذ ثصٕبػخ اٌٍَبد ألوثش ِٓ ,ربي رشبٔغ ٚعط ربٌٛاْ
 صٕؼذ اٌششوخ صفب شبِال ِٓ,ِٕٚز ٔشأرٙب.ثالثٍٓ ػبِب

 .ِبوٕبد اٌمص اٌذلٍمخ
  

ٚثبٌّٛاصاح ِغ اٌطٍجبد اٌّزضاٌذح ػٍى ِبوٕبد لبدسح ػٍى 
لذِذ عٍغٍخ "آسوٛ رشٍش"فئْ,لص لطغ ػًّ طٌٍٛخ ٚوجٍشح

ٌزٛفٍش " رً عً إَ"ِٓ ِحبٚس ِىٕٕخ ػبِٛد ِزحشن عٍّذ
 حٍٛي رّىٓ 

اٌفٓ رمذَ -ِٓ حبٌخ"رً عً إَ"فئْ عٍغٍخ ,اوٕبدِؼزّذح ػٍى ّٔٛرج اٌُ.اٌّغزخذٍِٓ ِٓ إٔجبص رثٍٍُ لٛي ٚرصٍٕغ لطغ ػًّ وجٍشح
فئْ ,ػذا ػٓ ِجّٛػخ ِشٔخ ِٓ أطٛاي طبٚالد اٌؼًّ.أِزبس رحذ رصشف اٌّغزخذ8ٍِٓٚ,6ٚ,5ٚ,4ٚ,3ٚ,2أطٛاي طبٚالد ػًّ

ٔزبج لطغ جبػٍخ إٌب٘ب ِثبٌٍخ إل,اٌّبوٕبد ِّىٓ اْ رىْٛ ِجٙضح أٌضب ثطبٚالد ػًّ ِزؼذدح ٚسثبػٍخ اٌّحٛس ٌزؼضٌض فؼبٌٍخ اإلٔزبج
 .ِٚىٛٔبد اٌصٕبػخ اٌفضبئٍخ ٚٔحٛ٘ب,ِٚؼذاد اإلٔشبء,ٚاألعٍجخ,ػًّ طٌٍٛخ ٚلطغ وجٍشح ِثً لضجبْ األٌٍَّٕٛ

  
رغزخذَ صٕذٚق ٔبلً حشوخ "866-رً عً إَ","666-رً عً إَ"ٚ,"466-رً عً إَ"فئْ ّٔبرج,ٚثذال ػٓ إعزخذاَ اٌجشاغً اٌىشٌٚخ

ٌٚزحمٍك دلخ .اٌّغزحثخ-ٚرؼذًٌ اٌحشاسح,حزى ٌزخٍص ِٓ اٌحشوخ اإلسرجبػٍخ ٌٍجشغً اٌىشٚي,"إوظ"ِضدٚج ِشوت أفمٍب ٌٍمٛد ِحبٚس
ٚاألوثش .فئْ ّٔٛرج اٌمٛط اٌذائشي ٌغطبء ِحٛس اٌذٚساْ اٌشئٍغً ٌٍّبوٕخ ِغزخذَ,دِب رؼًِّىٕٕخ ٚرجٕت إ٘زضاصاد اٌّبوٕخ ػٓ

ثبٌزٛافك ِغ اٌؼّٛد اٌّزحشن اٌمٛي اٌّصٕٛع ِٓ اٌحذٌذ اٌّصجٛة ومطؼخ ٚاحذح ال ٌضّٓ فمط اٌزؼٍّش " إٌٗ رً عً"فئْ لبػذح,أٍّ٘خ
 .ِّٙبد اٌّىٕٕخٚاإلعزمشاسٌخ ٌٚىٕٗ أٌضب ٌٛفش جٛدح ِّزبصح ٚأداءا إلرّبَ 

  
ٚطشق ,اٌؼذٌذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد اٌشاجؼخ اإلٌجبثٍخ ِٓ ِصٕؼً األعٍجخ"آسوٛ رشٍش"رغٍّذ,"رً عً إَ"ٚثؼذ إطالق عٍغٍخ

آسوٛ "فئْ,إٌى جبٔت رٌه.اٌغشػخ ٚلذسح ضجط-ػبٌٍخ"رً عً إَ"ِٕٚزجبد األٌٍَّٕٛ اٌّمٍذ داخً ٚخبسج ربٌٛاْ ٌٛظٍفٍخ ِىٕٕخ,اٌزٛجٍٗ
ِٚغ وً ٘زٖ .األِذ ِغ اٌششوخ-طٌٍٛخ"أٚ إي إَ"اللخ طٍجخ ِغ ِضٚدٌٓ اٚسٚثٍٍٓ ٚأِشٌىٍٍٓ ٌغؼْٛ ٌزأعٍظ ششاوخأٌضب رجمً ع" رشٍش

عزغزّش ثبٌجمبء وٛاحذح ِٓ أفضً ِصٕؼً اٌٍَبد ػٓ طشٌك "آسوٛ رشٍش"فئْ,اإلٔجبصاد اٌٍّّضح ٚاإلعٙبِبد فً صٕبػخ اٌٍَبد
 .ػبي ٍِّٚض ٚػظٍُٚأداء ,اٌٙذف ثأجٛد ٔٛػٍخ-رٛفٍش ِبوٕبد لٍبدٌخ
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