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يحبضشح ثؼُىاٌ" :فهغطيٍ  ..ثيٍ انىػذ انًشئىو وانُصش انًُشىد"
َظى قغى انزبسٌخ واَثبس ثكهٍخ اَداة ثابنادابياؼاخ
اإلعاليٍخ يحبضشح ربسٌخٍخ ثؼُواٌ" :فاهاغا اٍاٍ
ثٍٍ انوػذ انًشئوو وانُصش انًُشود" فً ركاش
وػذ ثهفوس انزي ٌصبدف َ 2وفًجش/رششٌٍ انثبًَ
 9191و" ،واَااؼاااااذد انااًااحاابضااشح فااً قاابػااخ
انًؤرًشاد انكجش ثًشكض انًؤرًشاد ثبندابياؼاخ
ثحضوس انذكزوس يحًود انضهبس  -اناااٍابدي فاً
حشكخ حًبط ،وانذكزوس ونٍذ ػبيش– ػًٍذ كاهاٍاخ
اَداة ،وانذكزوس غغبٌ وشبذ -سئٍظ قغى انزبسٌخ واَثبس ،وػذد يٍ انًاتازاًاٍاٍ واناًاؼاُاٍاٍاٍ،
 ....المزيد
وخًغ يٍ أػضبء هٍئخ انزذسٌظ وان هجخ ثاغى انزبسٌخ واَثبس.

قغى انصحبفخ واإلػالو يخززى ثشَبيدبً
رذسيجيًب نهطهجخ في اإلػذاد وانزقذيى

أكبديًيىٌ ويخزصىٌ يطبنجىٌ ثزشكيم طىاقى ػًم يخزصخ نؼالج ضؼف
انهغخ انؼشثيخ نًخزهف انًشاحم انؼًشيخ
طبنت أكبدًٌٍوٌ ويخزصوٌ شبسكوا فً ٌوو
دساعً حول انهغخ انؼشثٍخ واإلػالو ثزشكٍم
طواقى ػًم يخزصخ نؼالج انضؼف فً انهغخ
انؼشثٍخ فً خًٍغ انًشاحم انؼًشٌخ ،ونفزوا إنى
أهًٍخ روحٍذ ختود انًؤعغبد انزؼهًٍٍخ
وانزشثوٌخ ،ووعبئم االرصبل واإلػالو،
واالهزًبو ثبنهغخ انؼشثٍخ ،وإػذاد انجشايح انتبدفخ
إنى صسع يحجخ انهغخ فً َفوط األفشاد ،وَشش
خبء رنك خالل انٍوو انذساعً انزي َظًه االرحبد انؼبنًً يفبهٍى انذساعبد انهغوٌخ انًؼبصشح.
نؼهًبء انًغهًٍٍ –فشع فهغ ٍٍ ثبنزؼبوٌ يغ قغًً انهغخ انؼشثٍخ وانصحبفخ واإلػالو ثبندبيؼخ
اإلعاليٍخ وانًكزت اإلػاليً انحكويً ،واَؼاذ انٍوو انذساعً رحذ ػُواٌ" :انهغخ انؼشثٍخ
 ....المزيد واإلػالو" فً قبػخ انًؤرًشاد انؼبيخ ثًجُى طٍجخ نهابػبد انذساعٍخ ثبندبيؼخ،

خبئضح أفضم صىسح صحفيخ في
يغبثقخ ”انىفبء نهصحفي انفهغطيُي“

غضح رقبوو ثبنكزبثخ يدًىػخ قصصيخ
نطهجخ يٍ قغى انهغخ اإلَدهيضيخ

اندبيؼخ رغزضيف انحفم انخزبيي نًهشخبٌ فهغطيٍ انذوني نغيًُب األطفبل
خش فً اندبيؼخ اإلعاليٍخ االحزفبل ثبخززبو فؼبنٍبد يتشخبٌ فهغ ٍٍ انذونً نغٍُاًاب األطافابل
انزي َظًزه اإلداسح انؼبيخ نهفُاوٌ واإلثاذاع فاً
وصاسح انااثااااابفااخ ثابناازااؼاابوٌ يااغ قغااى انصااحاابفااخ
واإلػالو ثكهٍاخ اَداة ثابنادابياؼاخ اإلعاالياٍاخ،
وأقٍى انحفام اناخازابياً فاً قابػاخ اناًاؤراًاشاد
انكجش ثًشكاض اناًاؤراًاشاد ثابنادابياؼاخ راحاذ
سػبٌخ وثحضوس يؼبنً انذكزوس يحًذ انًذهاوٌ
–وصٌش انثابفخ ،وحضش االحزفبل عؼبدح انذكزاوس
يحًود انضهبس – ضٍف االحزفبل ،وانذكزوس كًبنٍٍ كبيام شاؼا – سئاٍاظ انادابياؼاخ ،واألعازابر
انذكزوس ونٍذ ػبيش –ػًٍذ كهٍخ اَداة ،وانذكزوس أيٍٍ وافً – سئٍظ قغى انصاحابفاخ واإلػاالو،
وانًتُذط ٌحٍى األع م –سئٍظ ثهذٌخ خبٍَوَظ ،وانًخشج اإلٌ بنً فٍُشبَضو فونهوفً ،المزيد

قغى انخذيخ االخزًبػيخ يُظى يحبضشح
حىل اإلديبٌ ويذي رأثيشِ ػهً انشجبة

اقشأ أيضبً
قغى انزبسيخ واآلثبس يخززى ثشَبيدبً رذسيجيبً حىل أعظ انزُقيت ػٍ اآلثبس في غضح
وسشخ ػًم ثقغى انصحبفخ واإلػالو نًُبقشخ ربسيخ وواقغ إػالو االحزالل

يىيبً دساعيبً ثًُبعجخ انيىو انؼبنًي
نُظى انًؼهىيبد اندغشافيخ

قغى انخذيخ االخزًبػيخ يُظى يحبضشح حىل اآلثبس االخزًبػيخ نهضواج انًجكش
طبنجبد يُظًٍ َذوح حىل طشق وأعبنيت ثُبء انصىسح انزهُيخ في انًؤعغبد
َذوح ثقغى انصحبفخ واإلػالو حىل واقغ إخشاج انصحف انفهغطيُيخ
َذوح ػهًيخ ثقغى انصحبفخ واإلػالو حىل انًغؤونيخ االخزًبػيخ نهًؤعغبد
اعزضبفخ ػشوض نًدًىػخ يٍ األفالو انًشبسكخ في يهشخبٌ فهغطيٍ انذوني
كهيخ اآلداة رُظى نقبءً نطبنجبرهب ثفشع اندُىة
َذوح حىل دوس األعشح في رؼهيى أطفبنهب وأثشِ ػهً رحصيههى انؼهًي

وسشخ ػًم انخطط انذساعيخ
ويالئًزهب نًزطهجبد يهُخ انزذسيظ

يحبضشح ثؼُىاٌ "دوس انخذيخ االخزًبػيخ في سػبيخ اندشحً انًؼبقيٍ حشكيب"
يحبضشح ثقغى انخذيخ االخزًبػيخ حىل وقذ انفشاؽ واعزثًبسِ
دساعخ نغىيخ رحهيهيخ نخطبة األيى انًزحذح حىل انقضيخ انفهغطيُيخ وػًهيخ انغالو
قغى انهغخ اإلَدهيضيخ يؼقذ نقبء يشزشك يغ طالة خبيؼخ َىرُغهبو ثًبنيضيب
اخززبو فؼبنيبد انجشَبيح انزذسيجي حىل حشيخ انزؼجيش واعزخذاو انشجكبد االخزًبػيخ
َذوح ثقغى انزبسيخ واآلثبس حىل واقغ ويغزقجم األعشي في ركشي وفبء األحشاس
انزخطيط االعزشاريدي نجشايح انشػبيخ االخزًبػيخ في انًؤعغبد األههيخ

سئيظ اندبيؼخ يغزقجم وفذاً يٍ
يشاعهىٌ ثال حذود نحشيخ اإلػالو

َذوح حىل دوس انؼالقبد انؼبيخ في إداسح األصيبد في انًؤعغبد انخذيبريخ
يخزصىٌ يطبنجىٌ ثبنزىحذ ػهً يششوع رحشيش فهغطيٍ وثيذ انًقذط
قغى انهغخ اإلَدهيضيخ يهزقي ثبنطهجخ اندذد
قغى انهغخ اإلَدهيضيخ يشبسك في يحبضشح حىل عيبعخ هذو انًُبصل اإلعشائيهيخ
نقبء انخشيديٍ ضًٍ أَشطخ انًجبدسح انطالثيخ "انًزحف انطالثي  ..رشاثُب ثأيذيُب"
قغى انهغخ اإلَدهيضيخ يُظى سحهخ رشفيهيخ ألػضبء انقغى
كهيخ اآلداة رُظى نقبءً رشحيجيب نطهجخ انكهيخ

ربثؼىَب أيضبً ػهً
صفحبد انزىاصم االخزًبػي:
اَضى إنيُب ػهً انفيظ ثىك

f

ربثؼُب ػهً رىيزش

t

رصفح يؼشض انصىس ػهً فهكش

كهيخ اآلداة رؼقذ اخزًبػبً ألػضبء انهيئخ انزذسيغيخ
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