
 

 

 

 

  ١٢٢٢ /٥ /٢١فهٕسَظ َجيضُجيم سثةذر ثنضًشيط.. ػجشقز يصش 

يجيٕ يضضثيًُج يغ ركشٖ ييالد  ٢١يأصٗ ثنيٕو ثنؼجنًٗ نًُٓز ثنضًشيط فٗ 

( سثةذر ثنضًشيط، حيظ ٢١/٢/٢١٢٢ - ٢١/٥/٢٢١٢فهٕسَظ َجيضُجيم )

 فهٕسَظ َجيضُجيم



 صقشس ثالحضفجل دّ كم ػجو فٗ َفظ يٕو ييالدْج كُٕع يٍ ثنضكشيى نٓج ٔإحيجء

 نزكشٖ يؤعغز ثنضًشيط ثنحذيظ

َشأس فهٕسَظ فٗ ػجةهز ييغٕسر ثنحجل، ٔقشسس ثالصججِ نهضًشيط ػجو  .

، ْزث ػهٗ ثنشغى يٍ ثػضشثض ٔثنذيٓج، ٔنى يكٍ ثنضًشيط فٗ َظشْج ٢٢٨٥

يجشد يُٓز دم سعجنز ٔيًٓز إَغجَيز جهيهز، ٔيٍ ُْج صؼضذش فهٕسَظ ْٗ 

ش يذسعز نضؼهيى ثنضًشيط أٔل يٍ ٔظغ قٕثػذ ثنضًشيط ثنحذيظ، ٔأعغ

  .ٔصذسيخ ثنًًشظجس

ثنضٗ ثَذنؼش ديٍ -نى صضشدد فهٕسَظ نهحظز فٗ ثنًشجسكز فٗ حشح ثنقشو 

ٔرنك ػُذيج صٕثنش ثنضقجسيش ثنًخضهفز فٗ دشيطجَيج ػٍ  -إَجهضشث ٔسٔعيج

ثنظشٔف ثنًشٔػز ثنضٗ يؼجَٗ يُٓج ثنجشحٗ ثنذشيطجَيٌٕ فٗ ْزِ ثنحشح. 

جُٕد فٗ ثنجيش، َٔضيجز نًجٕٓدثصٓج فٗ ثنحشح قجيش فهٕسَظ دضًشيط ثن

صذشع نٓج ثنشؼخ ثإلَجهيضٖ دجنُقٕد نضُشب يذسعز نضؼهيى ثنًًشظجس فٗ 

حجيهز »)ثنقذيظ صٕيج( دئَجهضشث.. أطهق ػهيٓج نقخ « عجٌ صٕيجط»يذسعز 

، دغذخ جٕالصٓج ثنهيهيز ْٔٗ صحًم يصذجحًج فٗ ييجديٍ ثنقضجل «ثنًصذجح

  .حٗ ٔثنًصجديٍ إلعؼجفٓى ٔصطذيخ جشٔحٓىدجنقشو دجحغز ػٍ ثنجش

( دصحذز أصذقجء ٢٢٥٢ - ٢٢٨١قجيش دضيجسر نًصش ٔثنيَٕجٌ فٗ ثنفضشر )

يٍ أعشصٓج، ٔأعُجء صيجسصٓج نًصش قجيش دضيجسر دؼط ثنشثْذجس ثنهٕثصٗ 

يؼًهٍ فٗ ثنًغضشفيجس نًغجػذر ثنفقشثء ٔثنًشظٗ يٍ أدُجء ثنشؼخ.. ففٗ 

كًج يغجهٓج نُج د.سشجد - ٢١/٢٢/٢٢٨١جسيخ سعجنز نٓج يٍ ثإلعكُذسيز دض

يُيش شكشٖ أعضجر ثنشيجظيجس ٔػهٕو ثنحجعخ دجنكهيز ثنؼغكشيز ثنًهكيز 

ركشس فيٓج: )ْزث ثنًكجٌ يضدحى دشثْذجس ثنكُيغز ثنكجعٕنيكيز،  -دكُذث



ٔسثْذجس ثنهيؼجصسييٍ، ٔثنكُيغز ثنيَٕجَيز، ٔثنكُيغز ثألسيُيز، ٔثنًغهًيٍ 

  ..ٔثنذشٔصغضجَش

يًشظز.. يقًٍ دضعًيذ  ١٢يًشظز ٔنكٍ يقًٍ دؼًم  ٢١كجٌ ػُذٍْ 

ثنجشٔح ٔإعؼجف ثنجشحٗ، ٔيحعش نٍٓ ثنؼشح دجنًتجس يٍ أجم 

ثنضٗ قجيش شقيقضٓج دجسعٗ -ثإلعؼجفجس(.. ٔفٗ إحذٖ سعجةهٓج يٍ يصش 

يًكٍ نهقجسا  -دؼذ ٔفجصٓج« سعجةم يٍ يصش»دُششْج فٗ كضجح يحًم ثعى 

يؼهٕيجصٓج ػٍ صجسيخ يصش ثنقذيًز ٔشغفٓج دٓج،  أٌ يكضشف دغٕٓنز غضثسر

، ثنزٖ «صحٕصٗ»فكجَش فٗ كغيش يٍ كضجدجصٓج صغضؼيٍ دضؼجنيى ثنحكيى ثنًصشٖ 

   ..«ْشيظ»يطهق ػهيّ ثنيَٕجَيٌٕ 

كضذش صقٕل: )إَّ  ١١/٢١/٢٢٨١ففٗ سعجنز نٓج أسعهضٓج يٍ يذيُز قُج فٗ 

ضقذٔث فٗ ثإلنّ دال شك أٌ ثنًصشييٍ ثنًضؼهًيٍ فٗ يصش ثنقذيًز ثػ

أسعهضٓج يٍ يؼذذ  ١١/٢/٢٢٥٢ثنٕثحذ..(، عى فٗ سعجنز أخشٖ دضجسيخ 

قجنش فيٓج: )إَّ نى يغذق نٗ أٌ أحذذش يكجًَج دًغم ْزث ثنًكجٌ ثنزٖ « فيهز»

ّٗ ْزِ ثنًشجػش  صشؼش فيّ دجنذفء ثألعشٖ، أشكش ثهلل ثنزٖ ٔظغ ف

ذذ فيهز.. فذؼذ ٔثألفكجس.. إَُٗ ال أعضطيغ ٔصف يشجػشٖ ٔأَج دذثخم يؼ

ثنصهٕثس ثنصذجحيز فٗ يٕو ثألحذ رْذش ٔجهغش فٗ ثنًؼذذ، فأحغغش دشْذز 

 .ثنًكجٌ ٔقذعيضّ

سحهش فهٕسَظ َجيضُجيم ْٔٗ فٗ ثنضغؼيٍ يٍ ػًشْج،  ٢١/٢/٢١٢٢فٗ ٔ 

سحهش فٗ عالو أعُجء َٕيٓج دؼذ حيجر حجفهز قعضٓج فٗ سػجيز ثنًشظٗ دؼذ 

ع يٍ ثنضقذيش نٓزِ ثنشثةذر ثنُذيهز أٌ صهقُش أعظ ثنضًشيط فٗ يصش، ٔكُٕ

فٗ ثنضًشيط شيذ نٓج صًغجل دقصش ٔٔصشنٕ فٗ نُذٌ، فضحيز نٓج فٗ ركشٖ 

 . ييالدْج، ٔفٗ يتٕيز ركشٖ سحيهٓج
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نهصهيخ ثألحًش ججةضر َجيضيُجيم، ْٔٗ أػهٗ صكشيى في  أعغش ثنهجُز ثنذٔنيز

 ٍ. ٔصقذو ثنججةضر كم ػجيي1112ثنضًشيط ثنذٔني، ػجو 


