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 صحفيبالغ 

 

 السيدة فاطمت السهراء المىصوري تعطي اوطالقت الدورة الثامىت عشرة 

 للمعرض الدولي للبىاء 

 
  2222 وووبر 22الجديدة، 

 

فٍ اطبر رشدُع االطزثمبر المنزح وكذا رعشَش الزأطُز الزقنٍ لقطبع الجناب،، عططاذ الظاُفح فبطماخ الش ازا، 

نااىنجز  22 الثااب،ثالطاا بس وطُبطااخ المفَنااخ، َااى  المنصااىرٌ، وسَاازح ئطاافاا الزاازاة الااىطنٍ والزعمُااز واإ

، انطالقااخ الاافورح الثبعنااخ طشاازح لدمعاازض الاافولٍ لدجنااب،، الماانال، رسااذ الزطبَااخ الظاابعُخ لصاابزت 2222

ثمزكااش  2222 ناىنجز 22ئلاً  22هللا، وذلادمحم الااالل الفزازح الممزافح عا   نصاز  الداللاخ المدادمحم ا الظاباص

 المعبرض ا الظباص ثبلدفَفح.

 

ز زفــل االفززــبذ الزطمٍ لهذا المعــزض الظُف عولُفُُه عثُال نابنإ ئكاىعٍ، وسَاز اإطا بس والزعمُاز ضز

عاشور، الاىسَزح المنزفثاخ  ثاخالظُفح غُو ، ضُفخ الشزف فٍ  ذ  النظخخ الثبعنخ طشز،ُخدمهىرَخ الغبثىنثبل

الدفَافح وكاذا المنزخجاُ   ئقداُل بعلالظُف طوالزقمٍ وئصالذ اإاارح،  نزقبللفي رئُض الس ىعخ الم دفخ ثبال

 المسدُُ  ورؤطب، الدبععبد والهُئبد المهنُخ. 

 

-وثهذ  المنبطجخ، صززذ الظُفح فبطمخ الش زا، المنصىرٌ : "فٍ ئطبر رعشَش الزعبوس اإفزَقٍ خناىة 

كضاُف  ُخالغبثىنمهىرَخ الدخنىة، رنفُذا لدزعدُمبد المد ُخ الظبعُخ، نس  طعفا،،  ذ  الفورح، ثبطزضبفخ 

 ااذ  فزصااخ لزجاابال  طااز ىسو ،وسَااز اإطاا بس و الزعمُاازالظااُف  طااهعَززشاازف عمثاال ثىفااف رفُااع المظاازىي 

اد بكمااب عفاا ،الخجاازاد والزداابرة فااٍ عداابل ئطاافاا الزاازاة الااىطنٍ والزعمُااز واإطاا بس وطُبطااخ المفَنااخ"

نه  عنبطجخ عهماخ ردماع ثاُ  الفابطدُ  الظُفح الىسَزح عس : "المعزض الفولٍ لدجنب، عثجذ، طدً عز الظنُ ، ع

كمب . المإطظبرُُ  والمهنُُ  فٍ عُفاس الجنب،، ع  عخل االطالع واالنفزبذ طدً السدىل واالثز براد النبخعخ

 2.2َعزجز  ذا المعزض فزصخ لزشادُع االطازثمبر والشازاكبد فاٍ  اذا القطابع االطاززارُدٍ الاذٌ َشاغل 

عجناٍ عفضال وضامبس  ئطبردً المزونخ واالثز بر والدىاح ع  عخل جخ لدزأكُف طعنبطعدُىس شخص، وكذلدمحم 

 لدمىاطنبد لدمىاطنُ ". العُش ال زَل

 

اب طداً طالقابد  ع  خبنجه، عوضر الظُف عولُفُُاه عثُال نابنإ ئكاىعٍُ عس: "الغابثىس والمغازة رسبفاابس اائمع

عونافَمجب ، وخاللاخ المدادمحم ا صفاقخ وعالىح عمزبسح، َافطمهب الُاى  فخبعاخ رئاُض الدمهىرَاخ، طداٍ ثىنغاى 

طدُنااب عس نىاصاال  ااذ  الفَنبعُ ُااخ طدااً عظاازىي الزعاابوس الزقنااٍ فااٍ عداابالد اإطاا بس  ،الظااباص. ولهااذا

ضبف الظُف وسَز اإط بس والزعمُز لددمهىرَخ الغبثىنُاخ، قابئال: عوالزعمُز والعقبر وطُبطخ المفَنخ". كمب 

ب، اولناب، والزاٍ ناهز اب  ناب ثازوذ امالاىح عا  عخال الزسافَ  نهب رغجخ فٍ الجنب، عععب، طجاز طنهاب رؤطائ"

 المظزمز لهُبكدنب، وضمبس خبذثُخ ثدفاننب وقفررهب الزنبفظُخ، فٍ عىاخهخ العفَف ع  القضبَب السبلُخ".

 

س الفورح الثبعنخ طشازح لدمعازض الافولٍ لدجناب،  رنامهاب وسارح ئطافاا الزازاة الاىطنٍ علً ئردفر االشبرح 

واإط بس وطُبطخ المفَنخ ثشزاكخ عع الىكبلخ المغزثُخ لزنمُخ االطزثمبراد والصباراد، ثعف عرثع  والزعمُز

". االبتكاار والمرووات ماه  إاا إطاار عاي   ف ااطنىاد ع  الغُبة ثظجت خبئسخ كىرونب، رساذ شاعبر "

الجناب، وكاذلدمحم  ورمثل  ذ  الزاب زح قبطفح عهمخ لزجبال الزدبرة والخجزاد البصخ فاٍ عدابل رقنُابد وعاىاا
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 وسارح ئطفاا الززاة الىطنٍ والزعمُز

 واإط بس وطُبطخ المفَنخ
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عنبطجخ اللزقب، عخزداف ع ىنابد عناىعاخ الجناب، عا  عخال ئطاباح الزف ُاز فاٍ عطابلُت العاُش والجناب، السبلُاخ 

 ثهفف عىاخهخ الزسفَبد الزا نخ والمظزقجدُخ.

طزعزف  ذ  الفورح رناُل عدمىطخ عا  الفعبلُابد والىرشابد الزقنُاخ المىخهاخ ل بفاخ المزافالدُ  فاٍ قطابع 

طُزل رأطُز ب ورنشُطهب ع  طزف ثدخ ع  الخجزا، والفبطدُ  المإطظبرُُ  والمهنُاُ  العابعدُ  الجنب، والزٍ 

 ثبلقطبع ع  ااالل والبرج الىط ، وطززنبول المسبور الزبلُخ:

 

 لنجنٍ ععب الغبثىسالمغزة و : 

 عَخ عقبرثخ عجز زح ع  عخل رفثُز عفضل لدىاح الجنب،؟ 

 العمبرح المجز زح والمظزفاعخ 

 ئسالخ ال زثىس فٍ الجنب، وفٍ صنبطخ عىاا الجنب،  رسفَبد 

 )رثمُ  و رفثُز نفبَبد الهف  والجنب، : ال مُبد والدىانت الزناُمُخ ) نمىذج ئَطبلُب 

 ؟كُف َم   ئندبذ ر نىلىخُب نمذخخ ععدىعبد الجنب، ثبلمغزة 

 عب ٍ ع بنخ الزقمنخ فٍ طدظدخ القُمخ الدفَفح لمناىعخ الجنب،؟ 

 

 22.222رنب ش عب َقبرة   ل الفورح الثبعنخ طشزح لدمعزض الفولٍ لدجنب، طدً عظبزخ ئخمبلُخ، رنالإلشبرح

 اولخ. 22طبرض َمثدىس  222طبرض ثمب فُهل  022عزثع وقف ثدإ طفا العبرضُ  عب َفىق عزز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


