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مطبوعات  
 

حششح يطبٕػت يصٕسة  ٔاًْيختيطبٕػت ػٍ انخُٕع انبيٕنٕجٗ انضساػٗ  -1

اًْيت انخُٕع انبيٕنٕجٗ فٗ انًُبطك انشيفيت بًصش ٔرنك كأعهٕة جذيذ نشفغ 

انخٕػيت ببًْيت ْزا انخُٕع ٔخبصت فٗ نهشببة فٗ انشيف ٔانؼبيهيٍ فٗ يجبل 

 2010حبنيب يُبيش  (ْبء يُٓبحى االَج) انضساػت فٗ يصش

 انُظبو انبيئٗ انخٗ يمذيٓب ػٍ انُحم ٔانًهمحبث انحششيت ٔخذيبث  يطٕيت -2

ْٕٔ عيكٌٕ دنيم يصٕس يبيٍ اًْيت حهك انحششاث ٔادٔاسْب االلخصبديت 

 2010 يبسط (ححج انخُفيز) ٔانبيئيت فٗ انُظى انضساػيت فٗ يصش

انضساػيت انطبيؼيت انخٗ يًكٍ  دنيم اسشبدٖ ػٍ طشق انضساػت ٔلبئًت ببنًٕاد -3

نيخى حٕصيؼّ بكبفت انًُبطك انضساػيت  اٌ حغخخذو فٗ انخغًيذ ٔانًكبفحت

 2010ابشيم( ِجبسٖ االَخٓبء يٍ) ببنًحًيبث انطبيؼيت ٔالصحبة انًصهحت

ْٗ يطبٕػت راث ( ححج انخُفيز) يطبٕػت اشجبس يٍ اجم انحيبة فٗ يصش  -4

ٔانميًت ٔاالًْيت الْى االشجبس انخشاثيت يغضٖ سائغ نبيبٌ انُظشة انخبسيخيت 

 2010اغغطظ ٔانشيفيت راث االًْيت انبيئيت ٔانغزائيت فٗ يصش ، 

يوم حق لى  
ػٍ 2010  ابشيمخالل شٓش يُطمت انضساػبث  –حُفيز يٕو ػًم حمهٗ بًحًيت ٔادٖ انشيبٌ 

َخبج انغزاء ٔطشق اعخخذاو انًٕاد انطبيؼيت ٔانؼضٕيت فٗ اًْيت انخُٕع انبيٕنٕجٗ فٗ ا

انضساػت نهًحبفظت ػهٗ انخُٕع انبيٕنٕجٗ ٔانًٕاسد انطبيؼيت ببنخؼبٌٔ يغ اداسة انًحًيت ٔ 

يحًذ يصطفٗ  . أ/ احًذ ػبذانحكيى . يغشيت ٔأ.د

 

مق االت صحفية  
 

بيٕنٕجٗ ٔاًْيخت اػذاد ٔحُفيز ػذد يٍ انًمبالث انصحفيت بشكم شٓشٖ ػٍ انخُٕع ال -

نحًبيت انخُٕع انبيٕنٕجٗ انضساػٗ نهغزاء ٔانجٕٓد انٕطُيت ٔاالَشطت انخٗ يخى حُفيزْب 

احًذ ػبذانحكيى  . ٔرنك ببنخؼبٌٔ يغ أ

ايذاد انُششة انذٔسيت ببنمطبع بًمبالث يغخًشة ػٍ يكَٕبث ٔخذيبث انخُٕع انبيٕنٕجٗ  -

 يحًذ عؼيذ .انضساػٗ ببنخُغيك يغ أ

 

تق ارير  
 

ػٍ انخُٕع انبيٕنٕجٗ انضساػٗ  يبذئٗ َخٓبء خالل شٓش يَٕيٕ  انمبدو يٍ اػذاد حمشيش ٔطُٗ اال

َظشة ػبيت ػٍ )ٔاالَشطت انخٗ حًج نالحخفبل بت اَجهيضٖ بًهخص ػشبٗ  فٗ يصش حًبيخت ٔ

حخٗ ( فٗ يصش ٔانمضبيب انخٗ حخطشق انيٓب ٔانجٕٓد انخٗ حًجانضساػيت اًْيت انًٕاسد انٕساثيت 

. 2010خالل شٓش يَٕيٕ لذيًت كٕثيمت يبذائيت خالل ٔسشت انؼًم انًمخشحت ،  يخى ث

 

ػبذانْٕبة ػفيفٗ ػبذانْٕبة / و

 يغئٕل بشَبيج انخُٕع انبيٕنٕجٗ انضساػٗ ببنمطبع


