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يملح تاحرف يحبص ميهاربإ ـ31
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دمحم زيزعلا دبع لامج ميهاربإ ـ38
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 كوربــــم ةــــمbــــس دمــــحم دومــــحم ـ55
قزارلا دبع

مامه دمحم دمحم نيدلا رون ـ56
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 ةدابع دوجوEا دبع حودمم ـ105
لbه دمحم

 ديسلا ميلحلا دبع دمحم دمحأ ـ106
يودب

روجع يلع يقوش لداع دمحم ـ107

 ميـــــهارـــــبا يمهف ميـــــهارـــــبا داؤف ـ108
بيدلا

مينغ زيزعلا دبع ميهاربإ دمحم ـ109

 دوصقEا دبع حابصم دمحم ـ110
يليبلا زيزعلا دبع

 ديسلا دماح ديسلا دمحم ـ111
يسيمخدلا

 دبع نيدلا ءاهب معنEا دبع ـ112
مbسلا

دهاجم دمحم لداع دمحم ـ113

 باــــــــــهولا دـبــــــــــع دـيـســــــــــلا يكذ ـ114
يدامحلا

_سح دعس يجنEا دمحم ـ115  

 زيزعلا دبع ينسح ىفطصم ـ116
فشاكلا

 لولغز قلاخلا دبع دمحم زتعم ـ117

ادن ناعنك دمحأ عيطم ـ118

رماع حوتف ديسلا اضر ـ119
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داج دمحأ ىفطصم دمحأ ـ179  

يكم شيورد يريحب ماسب ـ180

 يلع ميــــــــــحرــــــــــلا دبــــــــــع دمــــــــــحم ـ181
ينويسبلا

ةيابلش يودعلا دمحأ دمحم ـ182

 تاـــحرـــف يحبص دمـــحم دمـــحم ـ183
يملح

يلع دمحم يلع دلاخ ـ184

 ليلخ دومحم دمحا دمحم ـ185

تاحرف يحبص دمحم دمحأ ـ186

 مـيــــــــــهارــــــــــبإ يلـع مـيــــــــــهارــــــــــبإ ـ187
يوابرغلا

 نارمع رباص دمحأ دمحم ـ188
 بوجحم

يزاجح ديسلا ديسلا دمحم ـ189

 دبع ةديمح عيمسلا دبع دمحم ـ190
هبر

 نســـــــح دمـــــــحم دمـــــــحأ ماســـــــح ـ191
ناورم

يلع ليعامسإ ميهاربإ رصان ـ192

 دبع رداقلا دبع يفطصم ـ193
ةحامس رداقلا

مينغ ديسلا قوراف يدمح ـ194

ديعس حلصم ىسوم فسوي ـ195

 دمحم يلع ىفطصم دمحم ـ196
يواهجنسلا

 ميهاربإ لاعلا دبع يحبص ـ197
فصان

رجنس دمحم يحتف فيرشلا ـ198

لفون dا دبع دمحأ نميأ ـ199
راطعلا دمحا يحبص دئار ـ200
فسوي دمحم دمحم ةماسأ ـ201

دمحم ميهاربإ ديع دمحم ـ202
دمحم ميهاربإ ديع دلاخ ـ203

 ةـــيـــطــــــــــع ىفـــطـــصـــم دـــمــــــــــحأ ـ204
ىفطصم

 جارــف رداقــلا دبــع دمــحأ نسحــلا ـ205
يلع

دمحم زيزعلا دبع دمحم دمحأ ـ206
يزازعلا تمصع دمحأ حماس ـ207

قزر ليعامسإ معنEا دبع دمحأ ـ208

 ةماعلا ةباينلا تمهتا :�وأ
:_تئاEا يتح لو�ا نم نومهتEا

 ماع نــم ةرتفلا نوضغ يــف مهـن�
    ويام نم عبارلا ىـتح ةعـستو _فلأ

رشع ةعبراو _فلا

 ةيليــــعامــــس�او ةــــيردنكــــس�او ةيــــبويلقلاو ةزيجــــلاو ةرــــهاقــــلا تاظــــفاحمــــب
 لامـشو انـقو اينEاو فـيوس ينبو مويفلاو خيشلا رفـكو ةيـقرـشلاو ةيلـهقدـلاو

.اهجراخو ةيبرعلا رصم ةيروهمجب ءانيس بونجو

ـ:لو�ا ُمهتEا: ً�وأ

 ِنوناقــلاِ ماكــحأ ِفbــخ ىلع ِةــعامــج َةــماــعز ىلوتو َرادأو َمظــنو َســسأو أشــنأ
 ِتاسـسؤم ِعنمو ِ_ـناوقلاو ِروتـسدـلاِ ماكـحأ ِليطعـت ىلإُ ةوعدـلا اهنـم ُضرغـلا
 ِةـــيرـــحلا ىلع ِءادتـــع�او اهـــلامـــعأ ِةـــسرامـــم نـــم ِةـــماعـــلا ِتاطلـــسلاو ِةـــلودـــلا
 ، يعامتــج�اِ مbــسلاو ِةينــطولا ِةدــحولاــب ِرارــض�او _نــطاوملل ِةيصخشــلا
 يتلا ِسدقEا ِتيـب ِراصـنأ ِةـعامـج َةـماـعز ىلوتَو رادأو َمظـنو َسـسأو أشـنأ نأـب
 ِةوقلاـــبِ مكحـــلاِ ماظـــن ِرييغـــتو هيلـــع ِجورـــخلا ِةيـــعرـــشوِ مـــكاحـــلا ِريفكتـــل وعدـــت
 ِءاـمد ِةـحابتـساو ، امهـتآشنـمو ِةـطرـشلاو ِةحلسEا ِتاوقلا ِدارـفأ ىلع ءادتـع�او
 ِفادهتـــساو ، مهـــتاكلتمـــمو مهـــلاومأ ِلbحتـــساو مهـــتادابـــع رودو _يحيسEا
 فدــهب ، هــب ةراEا ِنفســلاو ِســيوسلا ِةانقــل يحEbا ىرجEاو ِةــماعــلا ِتآشنEا
 ُباـهر�ا ناـكو رطـخلل هنـمأو عمتجEا ِةـمbـس ضـيرعـتو ماعـلا ماظنـلاـب لbـخ�ا
 وحنلا ىلع اهـضارـغأ ذيفنـت يف ةـعامـجلا هذـه اهـمدختـست يتلا ِلـئاـسولا نـم

.تاقيقحتلاب _بEا

ـ: رشاعلا ىتح يناثلا نم نومهتEا : ايناث

 يناثـلا ىلوت نأـب ، نوناقـلا ماكـحأ فbـخ ىلع تـّـــسسأ ِةـعامـجبً ةدايـق اولوت
 ماهــت�ا عوضوم ـ ةــعامــجلا اــيbــخ ةرادإو سيــسأــتو ءاشــنإ ثــلاثــلا ةــنواعمــب
 تافيلكتـــلا رادـــصإو ةانقـــلا ندـــمو ءانيـــس قاطـــن جراـــخ ـ ً�وأ دنبـــلاـــب دراولا
 ةيلــخ ةرادإو سيــسأــتو ءاشــنإ ســماخــلا ةــنواعمــب عبارــلا ىلوتو، اهــئاضــع�
 ىلوتو ، اهـــــئاضـــــع� تافيلكتـــــلا رادـــــصإو اهنـــــع ةقثبنEا ناـــــقرفـــــلا بـــــئاتـــــك
 عباســــلا ىلوتو ،ً ايــــندــــب مــــهدادــــعإو ةــــعامــــجلا ءاضــــعأ بــــيردــــت سداســــلا
 ىلوتو،اهـل يركفـلا بـناجـلا نـماثـلا ىلوتو ، اهمـعد هـجوأ ريـفوتو اهحيلـست
 ىلع اهـضارـغأ ذيفنتـل ،ً اـيركسـع اهـئاضـعأ بـيردـتو دادـعإ رـشاعـلاو عساتـلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا

 ىتح ةـئاEا دعـب يناثـلا نـمو ، ةـئاEا ىتح رـشع يداحـلا نـم نومهتEا :ً اثـلاـث
ـ: ةئاEا دعب _نامثلاو يناثلا

 ةـعامـجلل اومضنا نأـب ، نوناقـلا ماكـحأ فbـخ ىلع تـسسأ ةـعامـجل اومضنا
 نامهتEا ناــكو ، اهــضارــغأــب مهملــع عم ـ ً�وأ دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ
 مهتEاو ةحلسEا تاوقلا دارــفأ نــم نوعبر�او سداســلاو نوعبر�او ســماخــلا



 نامهتEا ناــكو ، اهــضارــغأــب مهملــع عم ـ ً�وأ دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ
 مهتEاو ةحلسEا تاوقلا دارــفأ نــم نوعبر�او سداســلاو نوعبر�او ســماخــلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةطرشلا دارفأ نم نوعبر�او ثلاثلا
 ىتح ةـئاEا دعـب _عستـلاو يداحـلا نـمو ، ةـئاEا دعـب يداحـلا نومهتEا :ً اعـبار

ـ:ريخ�ا
 ةـعامـجلل اومدـق نأـب ، نوناقـلا ماكـحأ فbـخ ىلع تـسسأ ةـعامـج يف اوكراـش
 ٍوآـــــمو ىنكسللو شيعتلـــــل لـــــئاـــــسو ـ ً�وأ دنبـــــلاـــــب دراولا ماهـــــت�ا عوضوم ـ

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ، اهضارغأب مهملع عم عامتجbل نكامأو

 نماثلاو ، رشع يناثلاو ، عباسلا ىتح لو�ا نم نومهتEا :ً اسماخ
 ، نوثbثلاو عباسلاو ، نوثbثلاو ثلاثلاو ، نوثbثلاو يداحلاو ،نورشعلاو

 ، _عبر�او ثلاثلا ىتح _عبر�او يداحلا نمو ، نوثbثلاو نماثلاو
 ثلاثلاو ، نوعبر�او عساتلاو ، نوعبر�او نماثلاو ، نوعبر�او سداسلاو

 نماثلاو ، نوسمخلاو سداسلاو ،نوسمخلاو عبارلاو ، نوسمخلاو
 سداسلاو ،نوتسلاو عباسلاو ، نوسمخلاو عساتلاو ، نوسمخلاو

 دعب رشع عباسلا نمو ، ةئاEا دعب عساتلاو ، نوعستلاو يناثلاو ،نونامثلاو
 ثلاثلاو ، ةئاEا دعب نورشعلاو يناثلاو ،ةئاEا دعب رشع عساتلا ىتح ةئاEا

 يداحلا نمو ، ةئاEا دعب نوعبسلاو نماثلاو ، ةئاEا دعب نورشعلاو
 ةئاEا دعب نوعستلاو عساتلاو ،ةئاEا دعب _عستلا ىتح ةئاEا دعب _نامثلاو

ـ: ريخ�او

 ، ةيــلاــمو ةــيداــم تاــنوعمب نوناقــلا ماكــحأ فbــخ ىلع تــسسأ ةــعامــج اودــمأ
 رــئاــخذو ةحلــسأــب ـ ً�وأ دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ ةــعامــجلا اودــمأ نأــب
 هيــــلإ وعدــــت امــــب مهملــــع عم تاــــمولعمو لاومأو ت�آو تامهــــمو تاعــــقرفــــمو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع كلذ قيقحت يف اهلئاسوبو
 سداســـــلا نـــــمو ، رـــــشع يداحـــــلاو ، ثـــــلاثـــــلاو ، يناثـــــلا نومهتEا :ً اـــــسداـــــس

ـ:ً اضيأ نيرشعلاو عساتلا ىتح نيرشعلاو
 نــم�ا عاطقــب طــباضــلا ـ باطــخ ديســلا كوربــم دمــحم - ايــفوت نارــخآو - اولتق
 مزعــلا اودقــعو ةينــلا اوتيب نأــب ، دــصرتــلاو رارــص�ا قبــس عمً ادمــع ـ ينطولا
 _تــــــلواحــــــم رــــــثإ ىلع يناثــــــلا مهتEا امهــــــب عمتجا نأــــــب، كــــــلذ ىلع ممصEا

 اودــعأــف ،مهنــم لــك رود هــب ددــحً اططــخمً اعــضاو هيلــع ينجEا لتقــل _تقــباــس
 اوقلطنا كــلذــلً اذيفنــتو - ةيــلآ قدانــب - ةــيراــن ةحلــسأو تارايــس ضرغــلا اذــهل
 سداسـلاو رـشع يداحـلا نومهتEا هـماـمأ صـبرـتو هيلـع ينجEا نكسـم ثيـح
 ىتح هــــترايســــبً ارداغــــم هورصــــبأ نأ اــــمو نورــــشعلاو عباســــلاو نورــــشعلاو
 هنكسـم نـم ِةـبرقـم ىلع _نـماكـلا _ـفوتEاو ثـلاثـلاو يناثـلا _مهتEا اوفتاـه
 هـب اورفـظ نأ اـمو هـترايـس اوذاـح ىتح هوعبتتف ؛ثـلاثـلا ُمهتEا اـهداـق ِةرايسـب
 هـب اوثدـحأـف هـحور قاـهزإ نـيدـصاـق ِةـيرانـلا ِةريـع�ا نـم ٍلـباوب نايـفوتEا هرطـمأ



 هـب اورفـظ نأ اـمو هـترايـس اوذاـح ىتح هوعبتتف ؛ثـلاثـلا ُمهتEا اـهداـق ِةرايسـب
 هـب اوثدـحأـف هـحور قاـهزإ نـيدـصاـق ِةـيرانـلا ِةريـع�ا نـم ٍلـباوب نايـفوتEا هرطـمأ
 امنيـب، هـتايحـب تدوأ يتلاو ةيحـيرـشتلا ةفصـلا رـيرقتـب ةـفوصوEا تاـباـص�ا
 حرـسم ىلع ِةرايسـب لـك نورـشعلاو عساتـلاو نورـشعلاو نـماثـلا نامهتEا لـظ
 نـــْمأو ثــلاثــلا مهتEا ةدايــق ِةرايســلا تاــحول امهـــُلوأ لدبتــسا ثيــح ِةمــيرــجلا
 امهيـناـث بحطـصاو ، نايبـلا ةفـلاـس ةـيرانـلا ةحلـس�ا ىفخأو مهـبورـه قيرـط
 ٍضرغــلً اذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا دــقو ،هــبورــهً انــمؤم هــترايســب يناثــلا مهتEا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ

ـ:ً اضيأ نوعبر�او ثلاثلاو ،لو�ا نامهتEا :ً اعباس
ـ  لتقـــلا ةـــيانـــج باكـــترا يف ةدـــعاسEاو قافـــت�او ضـــيرـــحتلا قرطـــب اـــكرتـــشا
 اهــباكــترا ىلع لو�ا مهــضرــح نأــب ـً اــسداــس دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم
 ثـلاثـلا مهتEا مـهدـعاـسو اـهذيفنـت ىلع مهعـم اقفـتاو،كـلذـبً افيلكـت مهـلً اردصـم
 هــترايــس تافــصاومو هــتاــنايــبو هيلــع ينجEا ةروصب مــهدــمأ نأــب نوعبر�او
 تمتـف ،اهـباكـترا ليهستـل تـمدختـسا ةيـندعـم تاـحولو ، هيلـع مهـفرعتـلً انيكمـت
 وحنلا ىلع ةدـعاسEا كلـتو قافـت�ا كـلذو ضـيرـحتلا اذـه ىلع ءانـب ةمـيرـجلا

.تاقيقحتلاب _بEا

ـ:ً اضيأ رشع عبارلاو ، رشع ثلاثلا نامهتEا :ً انماث

 رارــص�ا قبــس عمً ادمــع هحيســم فرــشأ مــيرــم / ةلفطــلا - يفوت رــخأو - bتــق
 ةسينــك يداــترــم لتــق ىلع ممصEا مزعــلا اودقــعو َةينــلا اوتيب نأــب ، دــصرتــلاو
 -ً اـيراـنً اـحbـس ِضرغـلا اذـهل اودـعأو ،قارولا ةقطنمـب ليـئاخيـم كEbاو ءارذعـلا
 رـشع عبارـلا مهتEا لقتـسا كـلذـلً اذيفنـتو ةـيراخـب ةـجاردو ةرايـسو - ةيـلآ ةيـقدنـب
 اونمكو ، ىفوتEا هفلـخو ةـيراخبـلا ةـجاردـلا رـشع ثـلاثـلا مهتEا داـقو ةرايسـلا
 هـجوت ىتح اهنـم _ـجراـخ اهـيداـترـم اورصـبأ نأ اـمو ةسينكـلا نـم ةـبرقـم ىلع
 نـم ٍلـباوب ىفوتEا مـهرطـمأو مهـبوص ناِريـخ�ا قلطناو مهقـيرـط _ـمأتـل مهـلوأ
 اهيلــــع ينجEاــــب اوثدــــحأــــف مهــــحاورأ قاــــهزإ نــــيدــــصاــــق ، ةــــيرانــــلا ِةريــــع�ا
 دـقو ، اهـتايحـب تدوأ يتلاو ةيحـيرـشتلا ةفصـلا رـيرقتـب ةـفوصوEا تاـباـص�ا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا تبكترا

 نامزلا تاذ يـف مهـنأ يـهو ىرـخأ تايانجب ةيانجلا كلت تنرتقا دـقو
نايبلا يفلاس ناكEاو

 يلع ميــــهارــــبإ دمــــحمو يمهف ليبــــن مــــيرــــم / ةلفطــــلا - يفوت رــــخأو - bتــــق ـ أ
 رارــــــص�ا قبــــــس عمً ادمــــــع ةيطــــــع يملــــــح ايليــــــماــــــكو رزاــــــع يمهف ريمــــــسو
 ةسينــك يداــترــم لتــق ىلع ممصEا مزعــلا اودقــعو ةينــلا اوتيب نأــب ، دــصرتــلاو
 ىفوتEا مهـبوص قلطأ كـلذـلً اذافـنو ، قارولا ةقطنمـب ليـئاخيـم كEbاو ءارذعـلا
 اوثدـحأـف مهـحاورأ قاـهزإ نـيدـصاـق رـخ�ا ولتً ادـحاو ةـيرانـلا ةريـع�ا نـم bًـباو



 ىفوتEا مهـبوص قلطأ كـلذـلً اذافـنو ، قارولا ةقطنمـب ليـئاخيـم كEbاو ءارذعـلا
 اوثدـحأـف مهـحاورأ قاـهزإ نـيدـصاـق رـخ�ا ولتً ادـحاو ةـيرانـلا ةريـع�ا نـم bًـباو
 ، مهـتايحـب تدوأ يتلاو ةيحـيرـشتلا ةفصـلا رـيراقتـب ةـفوصوEا تاـباـص�ا مهـب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا تبكترا دقو

 ةسمـخو هحيسـم فرـشأ ريـتاـبولف / لفطـلا لتـق يف - يفوت رـخأو - اـعرـش ـ ب
 رارــــص�ا قبــــس عمً ادمــــع - تاقيقحتــــلاــــب مــــهؤامــــسأ ةنيبــــم - نــــيرــــخآ رــــشع
 كـلذـلً اذيفنـتو ، مهلتـق ىلع ممصEا مزعـلا اودقـعو ةينـلا اوتيب نأـب ، دـصرتـلاو
 اوثدـحأـف مهـحاورأ قاـهزإ نـيدـصاـق ةـيرانـلا ةريـع�ا نـم لـباوب ىفوتEا مـهرطـمأ
 � ببـسل ةمـيرـجلا رـثأ باـخ دـقو ، ةيبطـلا رـيراقتـلاـب ةـفوصوEا تاـباـص�ا مهـب
 دـــقو ، جbعـــلاـــب مهتـــكرادـــمو مهيلـــع ينجEا فاعـــسإ وه هيـــف مهـــتدار� لـــخد

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا تبكترا

 ءانـبأ دنـع ةـمرـح اهـل نـيد رـئاعـش ةـماـق� ةدعـم ٍنابـم - يفوت رـخأو - افلـتأ ـ ج
 ةقطنمــب ليــئاخيــم كEbاو ءارذعــلا ةسينــك ىنبم اوفلتأ نأــب ، سانــلا نــم ةلــم
 ، اهيقنتعــم دنــع ةــمرــح اهــلو ةيحيسEا ةــناــيدــلا رــئاعــش ةــماــق� ةدعEا قارولا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا تبكترا دقو

ـ :ً اضيأ رشع يداحلاو ، يناثلا نامهتEا :ً اعسات

 عورــشلاو لتقــلا تاــيانــج باكــترا يف قافــت�او ضــيرــحتلا يقيرطــب اــكرتــشا
 مهتEا مهـــضرـــح نأـــب ـً انـــماـــث دنبـــلاـــب دراولا ماهـــت�ا عوضوم ـ فbـــت�او هيـــف
 يداحـلا مهتEا مهعـم قفتاو ، كـلذـبً افيلكـت مهـلً اردصـم اهـباكـترا ىلع يناثـلا
 ةمـيرـجلا تمتـف ، مهنـم لـك رود هـب ددـحً اططـخم دـعأ نأـب اـهذيفنـت ىلع رـشع

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع قافت�ا كلذو ضيرحتلا اذه ىلع ءانب
ً اضيأرشع سداسلاو ، رشع سماخلاو ، رشع يناثلا نومهتEا :ً ارشاع

ً ادمــع ـ ةــطرــش درــف ـ يواشنEا دمــحم عيبر ىفطصم - اوفوت نورــخآو - اولتق
 دارـــفأ لتـــق ىلع ممصEا مزعـــلا اودقـــعو ةينـــلا اوتيب نأـــب ، رارـــص�ا قبـــس عم
 ضرغــلا اذــهل اودــعأو ، ةدــيدــجلا ةــهزنــلا ةــطرــش ةطقــن ىلع _مــئاقــلا ةــطرــشلا
 اولقتــسا كــلذــلً اذيفنــتو _ــترايــسو - تاــسدــسمو ةيــلآ قدانــب - ةــيراــن ةحلــسأ
 ةريــع�ا نــم لــباوب اهــماــمأ دــجاوت نــم نــيرطمــم اهــبوص اوقلطناو _ــترايســلا
 تاـــباـــص�ا هيلـــع ينجEاـــب اوثدـــحأـــف ، مهـــحاورأ قاـــهزإ نـــيدـــصاـــق ةـــيرانـــلا
 تبكـــترا دـــقو ، هـــتايحـــب تدوأ يتلاو ةيحـــيرـــشتلا ةفصـــلا رـــيرقتـــب ةـــفوصوEا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا

 نامزلا تاذ يـف مهنأ يـهو ىرـخأ تاياـنجب ةيانجلا كلت تنرتقا دـقو
 نايبلا يفلاس ناكEاو

 قبـــــــس عمً ادمـــــــع يلع دمـــــــحم فـــــــسوي دمـــــــحأ - اوفوت نورـــــــخآو - اولتق ـ أ
 ةـــطرـــشلا دارـــفأ لتـــق ىلع ممصEا مزعـــلا اودقـــعو ةينـــلا اوتيب نأـــب ، رارـــص�ا



 قبـــــــس عمً ادمـــــــع يلع دمـــــــحم فـــــــسوي دمـــــــحأ - اوفوت نورـــــــخآو - اولتق ـ أ
 ةـــطرـــشلا دارـــفأ لتـــق ىلع ممصEا مزعـــلا اودقـــعو ةينـــلا اوتيب نأـــب ، رارـــص�ا
 هــبوص اوقلطأ كــلذــلً اذيفنــتو ، ةدــيدــجلا ةــهزنــلا ةــطرــش ةطقــن ىلع _مــئاقــلا
 هـــب اوثدـــحأـــف هـــحور قاـــهزإ نـــيدـــصاـــق ،اهـــماـــمأ هدـــجاوت لاـــح ةـــيراـــن ةريـــعأ
 دــقو ، هــتايحــب تدوأ يتلاو ةيحــيرــشتلا ةفصــلا رــيرقتــب ةــفوصوEا تاــباــص�ا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا تبكترا
 خيشلا دمحم يطعEا دبع زياف لتق يف - اوفوت نورخآو - اوعرش ـ ب

 ممصEا مزعـلا اودقـعو ةينـلا اوتيب نأـب ، رارـص�ا قبـس عمً ادمـع ـ ةـطرـش درـف ـ
 هــحور قاــهزإ نــيدــصاــق ةــيراــن ةريــعأ هــبوص اوقلطأ كــلذــلً اذيفنــتو ، هلتــق ىلع
 ةمـيرـجلا رـثأ باـخ دـقو ، ةيبطـلا رـيراقتـلاـب ةـفوصوEا تاـباـص�ا هـب اوثدـحأـف
 دـقو ، جbعـلاـب هتـكرادـمو هيلـع ينجEا فاعـسإ وه هيـف مهـتدار� لـخد � ببـسل

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا تبكترا
ةصصخـم ةـماـعً اكbـمأو ناـبمً ادمـع – اوفوت نورخآو -اوـبرـخ ـ ج

Eةرايسـلاو ةدـيدـجلا ةـهزنـلا ةـطرـش ةطقـن ىنبم اوبرـخ نأـب ، ةيـموكح حلاص 
 ةمــيرــجلا تبكــترا دــقو ، ةــطرــشلا ةئيهــل ةــكولمEاو تاقيقحتــلاــبً افــصو ةنيبEا
 ىضوفلا ةـعاـشإو سانـلا _ـب بـعرـلا ثادـحإ دصقـبو يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع
يـنجملل ةدـهع هتريخذو يرانلا حbسلا – اوفوت نورخآو - اوقرس ـ د

 دبــع زــياــف  هيلــع ينجEا ةدــهع يكلــسbــلا زاهــجو دمــحم عيبر ىفطصم هيلــع
 ةــطرــشلا ةئيهــل ةــكولمEاو تاقيقحتــلاــبً افــصو _نيبEا خيشلا دمــحم يطعEا
 _بEا وحنلا ىلعةـيراـن ةحلـسأ مهلمـح لاـح ةـماعـلا قرطـلا ىدـحإـب كـلذ ناـكو

 .تاقيقحتلاب
 نأــب ، اــهوكلتمي � ةــلوقنمو ةتــباــث ً�اومأً ادمــع - اوفوت نورــخآو - اوفلتأ ـ ـه
 ينجملل _ـــكولمEاو تاقيقحتـــلاـــبً افـــصو _نيبEا _ـــترايســـلاو راقعـــلا اوفلتأ
 مهنــمأو سانــلا لعــج كــلذ ىلع بــترــتو تاقيقحتــلاــب مــهؤامــسأ ةنيبEا مهيلــع
 _بEا وحنلا ىلع يباـــهرإ ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، رطـــخ يف

.تاقيقحتلاب
ـ :ً اضيأ يناثلا مهتEا :رشع يداح

 هيـــــف عورـــــشلاو لتقـــــلا تاـــــيانـــــج باكـــــترا يف ضـــــيرـــــحتلا قيرطـــــب كرتـــــشا
 نأــب ـً ارــشاــع دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ فbــت�او ةــقرــسلاو بــيرــختلاو
 ىلع ءانـب ةمـيرـجلا تمتـف ، كـلذـبً افيلكـت مهـلً اردصـم اهـباكـترا ىلع مهـضرـح

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ضيرحتلا اذه
 سداســلاو ، رــشع ثــلاثــلاو ، رــشع يناثــلاو ، ثــلاثــلا نومهتEا : رــشع يناــث
 عساتــلاو ، نورــشعلاو نــماثــلاو ، نورــشعلاو عبارــلاو ، رــشع عباســلاو ، رــشع

ـ:ً اضيأ نورشعلاو
 قبـس عمً ادمـع ـ ةـطرـش درـف ـ dا داـج ميـهارـبإ يناـه - اوفوت نورـخآو - اولتق



ـ:ً اضيأ نورشعلاو
 قبـس عمً ادمـع ـ ةـطرـش درـف ـ dا داـج ميـهارـبإ يناـه - اوفوت نورـخآو - اولتق
 ةـــطرـــشلا دارـــفأ لتـــق ىلع ممصEا مزعـــلا اودقـــعو ةينـــلا اوتيب نأـــب ، رارـــص�ا
 قيرطـــلاـــب رـــشع ســـماخـــلا لـــخدEاـــب ينم�ا زاكـــتر�ا ةـــمدـــخ ىلع _مـــئاقـــلا
 ًاططــخمً اعــضاو ثــلاثــلا مهتEا مهــب عمتجا نأــب ، ةدــيدــجلا ةرــهاقــلاــب يرــئادــلا

 ةيـلآ قدانـب سمـخ - ةـيراـن ةحلـسأ ضرغـلا اذـهل اودـعأو مهنـم لـك رود هـب ددـح
 نورــــشعلاو عبارــــلا نامهتEا لقتــــسا كــــلذــــلً اذيفنــــتو تارايــــسو – _ــــسدــــسمو
 اهــــتدــــع عbطتــــس� اهــــبوص اهــــجوتو ريــــخ�ا ةرايــــس نورــــشعلاو نــــماثــــلاو
 _لقتـسم اهـبوص نوقابـلا قلطنا، امهـفاقيتـسا نود اـهاربـع نأ اـمو اـهداتـعو
 نــم bًــباو نوفوتEاو رــشع سداســلا مهتEا قلطأ اهــل مــهروبع لاــحو _ــترايــس
 اوثدــحأــف ،مهــحاورأ قاــهزإ نــيدــصاــق اهيلــع _مــئاقــلا بوص ةــيرانــلا ةريــع�ا
 تدوأ يتلاو ةيحـيرـشتلا ةفصـلا رـيرقتـب ةـفوصوEا تاـباـص�ا هيلـع ينجEاـب
 ىلع نورـــشعلاو نـــماثـــلاو نورـــشعلاو عبارـــلا نامهتEا لـــظ امنيـــب ، هـــتايحـــب
 ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو مهـبورـه قيرـط _ـمأتـل ةمـيرـجلا حرـسم

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ

 نامزلا تاذ يـف مهـنأ يـهو ىرـخأ تايانجب ةياـنجلا كلـت تنرتقا دـقو
 نايبلا يفلاس ناكEاو

 ليــــعامــــسإ فــــسوي ليــــعامــــسإ دمــــحأ لتــــق يف - اوفوت نورــــخآو - اوعرــــش ـ أ
 طــباــض ـ يوابــب ريمــس مثيــهو كbــم رينــم دــجاــمو نابعــش يناميــلا يضارو
 ممصEا مزعـلا اودقـعو ةينـلا اوتيب نأـب رارـص�ا قبـس عمً ادمـع ـ ةـطرـش دارـفأو
 رــــشع ســــماخــــلا لــــخدEاــــب ينم�ا زاكــــتر�ا ةــــمدــــخ ىلع _مــــئاقــــلا لتــــق ىلع
 ةريــعأ مهــبوص اوقلطأ كــلذــلً اذيفنــتو ،ةدــيدــجلا ةرــهاقــلاــب يرــئادــلا قيرطــلاــب
 رـيراقتـلاـب ةـفوصوEا تاـباـص�ا مهـب اوثدـحأـف مهـحاورأ قاـهزإ نـيدـصاـق ةـيراـن
 فاعـــسإ وه هيـــف مهـــتدار� لـــخد � ببـــسل ةمـــيرـــجلا رـــثأ باـــخ دـــقو ، ةيبطـــلا
 ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا كلـت تبكـترا دـقو ، جbعـلاـب مهتـكرادـمو مهيلـع ينجEا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ
 ، ةيـموكح حلاصE ةصصخـم ةـماـعً اـكbـمأً ادمـع- اوفوت نورـخآو - اوبرـخ ـ ب
 دـقو ، ةـطرـشلا ةئيهـل ةـكولمEاو تاقيقحتـلاـبً افـصو ةنيبEا ةرايسـلا اوبرـخ نأـب
 سانــلا _ــب بــعرــلا ثادــحإ دصقــبو يباــهرإ ضرغــلً اذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو
 اوفلتأ نأــــب ، اــــهوكلتمي � ةــــلوقنم ً�اومأً ادمــــع- اوفوت نورــــخآو - اوفلتأ ـ ج
 ليـعامـسإ دمـحأ هيلـع ينجملل ةـكولمEاو تاقيقحتـلاـبً افـصو ةنيبEا ةرايسـلا
 _بEا وحنلا ىلع يباـــــهرإ ضرغـــــلً اذيفنـــــت ةمـــــيرـــــجلا تبكـــــترا دـــــقو فـــــسوي

.تاقيقحتلاب
ـ :ً اضيأ يناثلا مهتEا : رشع ثلاث



.تاقيقحتلاب
ـ :ً اضيأ يناثلا مهتEا : رشع ثلاث

 هيـــــف عورـــــشلاو لتقـــــلا تاـــــيانـــــج باكـــــترا يف ضـــــيرـــــحتلا قيرطـــــب كرتـــــشا
 مهـضرـح نأـب ـ رـشع يناـث دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا عوضوم ـفbـت�او بـيرـختلاو
 اذـــه ىلع ءانـــب ةمـــيرـــجلا تمتـــف ، كـــلذـــبً افيلكـــت مهـــلً اردصـــم اهـــباكـــترا ىلع

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ضيرحتلا
ـ :ً اضيأ رشع يناثلاو ، رشع يداحلا نامهتEا : رشع عبار

ً ادمــع ـ ةــطرــش درــف ـ دشEا يسرــم حاتفــلا دبــع يحبص - ايــفوت نارــخآو - bتــق
 دارـــفأ لتـــق ىلع ممصEا مزعـــلا اودقـــعو ةينـــلا اوتيب نأـــب ، رارـــص�ا قبـــس عم
 اذـهل اودـعأو ، ةـيريخـلا رـطانقـلاـب سوساـب _مـك ةـمدـخ ىلع _مـئاقـلا ةـطرـشلا
 ةرايسـلا اولقتـسا كـلذـلً اذيفنـتو ةرايـسو – ةيـلآ قدانـب - ةـيراـن ةحلـسأ ضرغـلا
 ةـيرانـلا ةريـع�ا نـم لـباوب هدارـفأ اورطـمأ هـب مـهرورـم لاـحو هـبوص اوقلطناو
 ةـــفوصوEا تاـــباـــص�ا هيلـــع ينجEاـــب اوثدـــحأـــف ،مهـــحاورأ قاـــهزإ نـــيدـــصاـــق
 ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، هـــتايحـــب تدوأ يتلاو ةيحـــيرـــشتلا ةفصـــلا رـــيرقتـــب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت

 نامزلا تاذ يف مهنأ يـهو ىرـخأ تايانجب ةياـنجلا كلـت تنرتقا دــقو
 نايبلا يفلاس ناكEاو

 قبــس عم ـ ةــطرــش درــف ـً ادمــع دومــحم حbــص حbــص -ايــفوت نارــخآو - bتــق ـ أ
 ةـــطرـــشلا دارـــفأ لتـــق ىلع ممصEا مزعـــلا اودقـــعو ةينـــلا اوتيب نأـــب ، رارـــص�ا
 اوقلطأ كـلذـلً اذيفنـتو ، ةـيريخـلا رـطانقـلاـب سوساـب _مـك ةـمدـخ ىلع _مـئاقـلا

 ةـفوصوEا تاـباـص�ا هـب اوثدـحأـف ، هـحور قاـهزإ نـيدـصاـق ةـيراـن ةريـعأ هـبوص
 ةمـيرـجلا كلـت تبكـترا دـقو ، هـتايحـب تدوأ يتلاو ةيحـيرـشتلا ةفصـلا رـيرقتـب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت
 زـــيزعـــلا دبـــع ىفطصم ديســـلا حbـــص لتـــق يف - ايـــفوت نارـــخآو - اـــعرـــش ـ ب
 نأـب رارـص�ا قبـس عمً ادمـع ـ ةـطرـش يدرـف ـ عيفشلا دبـع مـناـغ عيفشلا دبـعو
 اوقلطأ كــــــلذــــــلً اذيفنــــــتو ، امهلتــــــق ىلع ممصEا مزعــــــلا اودقــــــعو ةينــــــلا اوتيب

 تاــباــص�ا امهــب اوثدــحأــف امهيــحور قاــهزإ نــيدــصاــق ةــيراــن ةريــعأ امهــبوص
 مهـتدار� لـخد � ببـسل ةمـيرـجلا رـثأ باـخ دـقو ، ةيبطـلا رـيراقتـلاـب ةـفوصوEا
 ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ، جbعـلاـب امهتـكرادـمو امهيلـع ينجEا فاعـسإ وه هيـف

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت
حـلاـصE ةصصخم ةـماعً اكbـمأً ادـمع – ايفوت نارخآو -اـبرـخ ــ ج

 حbـــص ةدـــهع قارو�اـــبً افـــصو _بEا يرانـــلا حbـــسلا اوبرـــخ نأـــب، ةيـــموـكح
 ًاذيفنــــت ةمــــيرــــجلا تبكــــترا دــــقو ، ةــــطرــــشلا ةئيهــــل كولمEاو ىفطصم ديســــلا
 ىلع ىضوفلا ةــعاــشإو سانــلا _ــب بــعرــلا ثادــحإ دصقــبو يباــهرإ ضرغــل

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا



 ىلع ىضوفلا ةــعاــشإو سانــلا _ــب بــعرــلا ثادــحإ دصقــبو يباــهرإ ضرغــل
.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا

ـ :ً اضيأ يناثلا مهتEا : رشع سماخ

 هيـــــف عورـــــشلاو لتقـــــلا تاـــــيانـــــج باكـــــترا يف ضـــــيرـــــحتلا قيرطـــــب كرتـــــشا
 ىلع مهـــضرـــح نأـــب ـ رـــشع عبار دنبـــلاـــب دراولا ماهـــت�ا عوضوم ـ بـــيرـــختلاو
 ضـيرـحتلا اذـه ىلع ءانـب ةمـيرـجلا تمتـف ، كـلذـبً افيلكـت مهـلً اردصـم اهـباكـترا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع
ـ :ً اضيأ رشع سداسلاو ، رشع يناثلاو ، ثلاثلا نومهتEا : رشع سداس

 نأـــب ،ً ادمـــع ةمينـــغ وبأ ديســـلا دمـــحم ريمـــس دمـــحم -اوفوت نورـــخآو - اولتق
 _لقتـسم ةدـيدـجلا رصـم ةقطنمـب _يحيسEا تارايـس ىدـحإ ةـقرـسل اوهجوت
ـ  شوطرـــخ درـــفو سدـــسمو ةيـــلآ قدانـــب ـ ةـــيراـــن ةحلـــسأ نـــيزرـــحمو تارايـــس
 هيلـع ينجEا اهلقتـسي ةرايسـبً اقلعـمً ابيلـص اورصـبأ ىتح اهـعراوش اوباـجو
 مـــه نأ اـــمو اـــهدـــئاـــق هـــجو يف ةـــيرانـــلا مهتحلـــسأ نـــيرـــهشم اـــهوفقوتـــساـــف
 ، مهــحاورأ قاــهزإ نــيدــصاــق اهيلقتــسم بوص ةــيراــن ةريــعأ اوقلطأ ، برــهلاــب
 ةيحـــيرـــشتلا ةفصـــلا رـــيرقتـــب ةـــفوصوEا تاـــباـــص�ا هيلـــع ينجEاـــب اوثدـــحأـــف
 ىلع يباـــهرإ ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، هـــتايحـــب تدوأ يتلاو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا

 نامزلا تاذ يـف مهنأ يــهو ىرـخأ تايانجب ةيانجلا كلـت تنرتقا دــقو
 نايبلا يفلاس ناكEاو

 �وبو يلاــغ ليلــخ دمــحم نمــحرــلا دبــع لتــق يف - اوفوت نورــخآو - اوعرــش ـ أ
 نأــبً ادمــع يقوش لمــكأ قراــطو يدمــح ماســح مــيرــكو ليــئاخيــم يركــش اــضر
 ادــع -مهــب اوثدــحأــف مهــحاورأ قاــهزإ نــيدــصاــق ةــيراــن ةريــعأ مهــبوص اوقلطأ
 ةمـــيرـــجلا رـــثأ باـــخ دـــقو ةيبطـــلا رـــيراقتـــلاـــب ةـــفوصوEا تاـــباـــص�ا -مـــهريـــخأ
 مهتــكرادــمو برــهلا نــم مهيلــع ينجEا نكمــت وه هيــف مهــتدار� لــخد � ببــسل
 ًاذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ، ريـخ�ا هاجـت بـيوصتلا ماكـحإ مدـعو جbعـلاـب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغل
افـصو ةنيبEا ةرايـسلا ةـقرــس يــف – اوفوت نورخآو - اوـعرـش ـ ب

 كــلذ ناــكو ليــئاخيــم يركــش اــضر �وب هيلــع ينجملل ةــكولمEاو تاقيقحتــلاــبً
 مهتمــيرــج رــثأ باــخ دــقو ، ةــيراــن ةحلــسأ مهلمــح لاــح ةــماعــلا قرطــلا ىدــحإــب
 وحنلا ىلع برـــهلا نـــم هيلـــع ينجEا نكمـــت وه هيـــف مهـــتدار� لـــخد � ببـــسل

.تاقيقحتلاب _بEا
 اوفلتأ نأـــب ، اـــهوكلتمي � ةـــلوقنم ً�اومأً ادمـــع - اوفوت نورـــخآو - اوفلتأ ـ ج
 يف مهنـمأو سانـلا لعـج كـلذ ىلع بـترـتو ةقـباسـلا ةمهتـلا عوضوم ةرايسـلا

 _بEا وحنلا ىلع يباـــــهرإ ضرغـــــلً اذيفنـــــت ةمـــــيرـــــجلا تبكـــــترا دـــــقو ، رطـــــخ
.تاقيقحتلاب



 _بEا وحنلا ىلع يباـــــهرإ ضرغـــــلً اذيفنـــــت ةمـــــيرـــــجلا تبكـــــترا دـــــقو ، رطـــــخ
.تاقيقحتلاب

ـ:ً اضيأ يناثلا مهتEا : رشع عباس

 عورـــشلاو ةـــقرـــسلاو لتقـــلا تاـــيانـــج باكـــترا يف ضـــيرـــحتلا قيرطـــب كرتـــشا
 مهـضرـح نأـب ـ رـشع سداـس دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ فbـت�او امهيـف
 اذـــه ىلع ءانـــب ةمـــيرـــجلا تمتـــف ، كـــلذـــبً افيلكـــت مهـــلً اردصـــم اهـــباكـــترا ىلع

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ضيرحتلا
ـ ً:اضيأ نوثbثلاو ، رشع عبارلا نامهتEا : رشع نماث

 رـــيزول ينفلا بتكEا رـــيدـــم ةـــطرـــش ءاول ـ نـــيدـــلا دعـــس ديعســـلا دمـــحم bتـــق
 مزعــلا ادقــعو ةينــلا اتيــب نأــب ، دــصرتــلاو رارــص�ا قبــس عمً ادمــع ـ ةيلــخادــلا
 ةــــجاردو - سدــــسم -ً اــــيراــــنً اــــحbــــس ضرغــــلا اذــــهل ادــــعأو هلتــــق ىلع ممصEا
 _ــثbثــلا مهتEا هفلــخو ةــجاردــلا رــشع عبارــلا مهتEا داــق كــلذــلً اذيفنــتو ةــيراخــب
 bًقتـــسم هارصـــبأ نأ اـــمو هنـــم هرورـــمً افلـــس انقـــيأ يذـــلا ناكEا يف هـــل انمـــكو
 نــْيدــصاــق ،ً اــيراــنً ارايــعريــخ�ا هــبوص قلطأو اــهاذاــح ىتح هاعبتــت هــترايــس
 ةيحــيرــشتلا ةفصــلا رــيرقتــب ةــفوصوEا تاــباــص�ا هــب اــثدــحأــف هــحور قاــهزإ
 ىلع يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا كلـت تبكـترا دـقو ، هـتايحـب تدوأ يتلاو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا

ـ:ً اضيأ رشع يداحلا مهتEا : رشع عسات

 عوضوم ـ لتقلا ةيانج باكترا يـف ةدعاسEاو قافت�ا يقيرطب كرتشا

 امهـل دـعأو اهـباكـترا ىلع امهعـم قفتا نأـب ـ رـشع نـماـث دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا
 ينجEا ودــغ ديــعاومب امــهدــمأ نأــب امــهدــعاــسو ، امهــيرود هــب ددــحً اططــخم
 تمتـف ، هريـس قرـط نـع امـهدـشرأو هنكسـم ثيـح امهبحطـصاو هـحاورو هيلـع
 _بEا وحنلا ىلع ةدـــــــــعاسEا كلـــــــــتو قافـــــــــت�ا اذـــــــــه ىلع ءانـــــــــب ةمـــــــــيرـــــــــجلا

.تاقيقحتلاب
 ، نورــــشعلاو عباســــلاو ، رــــشع عبارــــلاو ، رــــشع يداحــــلا نومهتEا : نورــــشع

ـ:َ اضيأ نوسمخلاو يناثلاو ، نوثbثلاو سماخلاو ، نوثbثلاو
 يفاشــلا دبــع يدــشر دمــحمو ةيطــع ريمــس دــلاــخ - اوفوت نورــخآو - اولتق ـ أ
 عمً ادمــع دمــحأ دمــحم دمــحم ريمــسو ـ ةــطرــش دارــفأ ـ يركــف يدصــق ساــموتو
 دارـــــفأ لتـــــق ىلع ممصEا مزعـــــلا اودقـــــعو ةينـــــلا اوتيب نأـــــب ، رارـــــص�ا قبـــــس
 هعـضو ططخEً اذيفنـتو ، اـهريجفتـب ةرـهاقـلا نـمأ ةـيرـيدمـب نـيدـجاوتEا ةـطرـشلا
 تلمــُـح تارايـس ثbـث ضرغـلا اذـهل اودـعأ مهنـم لـك رود هيـف ددـح لو�ا مهتEا
 يثbــث ةداــم نــم تاــمارــج وليك ةــئامــنامثــب تئلــُم ةيــندعــم تاــيواحــب اــهادــحإ
 ةيــنورتكــلإ ةرــئادــب تلصــتا راجفــن�ا ةدــيدــش ةعــقرفEا )TNT( نــيولوتورتيــن
 هـجراخـمو هلـخادـم ىلع اوفقوو ةـيرـيدEا ىنبم اودـصرو ، دعـُب نـع اـهريجفتـل
 ىفوتم قلطناـف هيـلإ مهقـيرـط ناـمأ اونقيأ ىتح هنـم ةـبرقـم ىلع اورظتـنا مـث



 هـجراخـمو هلـخادـم ىلع اوفقوو ةـيرـيدEا ىنبم اودـصرو ، دعـُب نـع اـهريجفتـل
 ىفوتم قلطناـف هيـلإ مهقـيرـط ناـمأ اونقيأ ىتح هنـم ةـبرقـم ىلع اورظتـنا مـث
 ســــماخــــلاو رــــشع عبارــــلا نامهتEا هبقــــعأو هــــبوص رــــكذــــلا ةفــــلاــــس ةرايســــلاــــب
 ىفوتEا لـــصو نأ اـــمو ، مهـــلوأ اـــهداـــق ةرايـــس _لقتـــسم ىفوتمو نوثbثـــلاو
 اوثدـحأو ،اـهانبـم نـع نـيدعتبـم ةريـخ�ا لقتـساو ةزهجEا ةرايسـلا نـم لـجرـت
 تاـــباـــص�ا مهـــب اوثدـــحأـــف مهيلـــع ينجEا حاورأ قاـــهزإ نـــيدـــصاـــق راجفـــن�ا
 لـــظ امنيـــب ، مهـــتايحـــب تدوأ يتلاو ةيحـــيرـــشتلا ةفصـــلا رـــيراقتـــب ةـــفوصوEا
 نوسمـخلاو يناثـلاو نوثbثـلاو نورـشعلاو عباسـلاو رـشع يداحـلا نومهتEا
 دـقو ، مهـبورـه قيرـط _ـمأتـل ةمـيرـجلا حرـسم ىلع ةثـلاثـلا ةرايسـلاـب ىفوتمو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا تبكترا
 ةـــطرـــش ءاول ـ نســـح تمصـــع ماشـــه لتـــق يف - اوفوت نورـــخآو - اوعرـــش ـ ب
 ةنيبـم ـ نـيرـخآ _عبـسو ةعـبرأو ـ ةرـهاقـلا نـمأ ةـيرـيدمـب تاقيقحتـلا ةرادإ رـيدـم
 اودقـــعو ةينـــلا اوتيب نأـــب رارـــص�ا قبـــس عمً ادمـــع ـ تاقيقحتـــلاـــب مـــهؤامـــسأ
 ةرـــهاقـــلا نـــمأ ةـــيرـــيدمـــب نـــيدـــجاوتEا ةـــطرـــشلا دارـــفأ لتـــق ىلع ممصEا مزعـــلا
 مهــــحاورأ قاــــهزإ نــــيدــــصاــــق راجفــــن�ا اوثدــــحأ كــــلذــــلً اذيفنــــتو ، اــــهريجفتــــب
 ةمـيرـجلا رـثأ باـخ دـقو ، ةيبطـلا رـيراقتـلاـب ةـفوصوEا تاـباـص�ا مهـب اوثدـحأـف
 ، جbعـلاـب مهتـكرادـمو مهيلـع ينجEا فاعـسإ وه هيـف مهـتدار� لـخد � ببـسل

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا تبكترا دقو
 حلاصE ةصصخـــم ةـــماـــعً اـــكbـــمأو ٍنابـــمً ادمـــع- اوفوت نورـــخآو - اوبرـــخ ـ ج
 أ ةرقـف نـيرـشع دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ ةرايسـلا اورـجف نأـب ، ةيـموكح
 ةرادإو ةرـــهاقـــلا ثـــحابE ةـــماعـــلا ةراد�او فانئتـــس�ا نجـــس نابـــم اوبرـــخف ـ

 كلتــب راــثآو ت�وقنمو ،بتكــلا رادو يمbــس�ا نفــلا فحتــمو ةدــجنلا ةــطرــش
 بــعرــلا ثادــحإ دصقــبو يباــهرإ ضرغــلً اذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا دــقو ينابEا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو سانلا _ب
 تآشنEاو ينابEا بــيرــخت ضرغــب تاعــقرفــم - اوفوت نورــخآو - اولمعتــسا ـ د
 دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ ةرايسـلا اورـجف نأـب ، ةـماعـلا حلاصملـل ةدعEا
 وحنلا ىلع هبــيرــخت ضرغــب ةرــهاقــلا نــمأ ةــيرــيدــم ىنبمب ـ أ ةرقــف نــيرــشع

.تاقيقحتلاب _بEا
 ضـــيرعـــت هـــنأـــش نـــم ً�امعتـــسا تاعـــقرفEا - اوفوت نورـــخآو - اولمعتـــسا ـ ـه
 دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ ةرايســلا اورــجف نأــب ، رطــخلل سانــلا ةايــح
 ينجEا توم راجفـن�ا ثدـحأو ةرـهاقـلا نـمأ ةـيرـيدـم طيحمـب  ـ أ  ةرقـف نـيرـشع

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ماهت�ا دنب تاذب مهؤامسأ ةنيبEا مهيلع
 ضـــيرعـــت هـــنأـــش نـــم ً�امعتـــسا تاعـــقرفEا - اوفوت نورـــخآو - اولمعتـــسا ـ و
 دنبـــلاـــب دراولا ماهـــت�ا عوضوم ـ ةرايســـلا اورـــجف نأـــب ، رطـــخلل ريغـــلا لاومأ
 لاومأـبً اررـض راجفـن�ا ثدـحأو ةرـهاقـلا نـمأ ةـيرـيدـم طيحمـب  ـ أ هرقـف نـيرـشع

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةلوقنمو ةتباث



 لاومأـبً اررـض راجفـن�ا ثدـحأو ةرـهاقـلا نـمأ ةـيرـيدـم طيحمـب  ـ أ هرقـف نـيرـشع
.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةلوقنمو ةتباث

 � ةـــــــــلوقنمو ةتـــــــــباـــــــــث ً�اومأً ادمـــــــــع - اوفوت نورـــــــــخآو - اوفلتأو اوبرـــــــــخ ـ ز
 ةميـــــقوً افـــــصو ةنيبEا ت�وقنEاو تاراقعـــــلا اوفلتأو اوبرـــــخ نأـــــب ،اـــــهوكلتمي
 كـــلذ ىلع بـــترـــتو تاقيقحتـــلاـــب مـــهؤامـــسأ ةنيبEا مهيلـــع ينجملل ةـــكولمEاو
 يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ، رطـخ يف مهنـمأو سانـلا لعـج

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع
 دنــع ةــمرــح اهــل نــيد رــئاعــش ةــماــق� ةدعــم ٍنابــم ـ اوفوت نورــخآو - اوفلتأ ـ ح
 هاـــش ناطلـــسلا و اـــغأ فـــسوي يدـــجسم اوفلتأ نأـــب ، سانـــلا نـــم ةلـــم ءانـــبأ
 تبكـترا دـقو _ملسEا دنـع ةـمرـح اهـلو يمbـس�ا نـيدـلا رـئاعـش ةـماـق� نـيدعEا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا

ـ :ً اضيأ لو�ا مهتEا : نورشع يداح

 لتقـــلا تاـــيانـــج باكـــترا يف ةدـــعاسEاو قافـــت�او ضـــيرـــحتلا قرطـــب كرتـــشا
 ماهــت�ا عوضوم ـ فbــت�او بــيرــختلاو تاعــقرفEا لامعتــساو هيــف عورــشلاو
ً افيلكـــت مهـــلً اردصـــم اهـــباكـــترا ىلع مهـــضرـــح نأـــب ـ نـــيرـــشع دنبـــلاـــب دراولا
 فرـــشأو راود�ا هـــب ددـــح ٍططـــخم عضوب اـــهذيفنـــت ىلع مهعـــم قفتاو، كـــلذـــب
 ةمــيرــجلا تمتــف ،تاعــقرفEاــب ةزهجEا ةرايســلاــب مــهدــمأ نأــب مــهدــعاــسو ، هيلــع
 _بEا وحنلا ىلع ةدـــعاسEا كلـــتو قافـــت�ا كـــلذو ضـــيرـــحتلا اذـــه ىلع ءانـــب

.تاقيقحتلاب
ـ :ً اضيأ رشاعلاو ، عساتلا نامهتEا : نورشعو يناث

 قبــس عمً ادمــع باــهولا دبــع ميظعــلا دبــع ديــس يلع – يفوت رــخأو - bتــق ـ أ
 رـــيزو لتـــق ىلع ممصEا مزعـــلا اودقـــعو ةينـــلا اوتيب نأـــب ، دـــصرتـــلاو رارـــص�ا
 رود هيــف ددــح لو�ا مهتEا هعــضو ططخEً اذيفنــتو ، ميــهارــبإ دمــحم ةيلــخادــلا
 مهتEا مهملـسو ، هـحاورو هودـغ تيـقاومو هريـس طـخ نامهتEا َدـَــــصَر ، مهنـم لـك
 اهنـم لـك يوحت ةفـساـن ةنحـش نـم ةهـجوم تاوبع ثbثـب تلمـُـح ةرايـس لو�ا

 ةدـيدـش ةعـقرفEا )TNT( نـيولوتورتيـن يثbـث ةداـم نـم تاـمارـج وليك ةسمـخ
 ، ةرايســـلا لـــخاد يراحتـــناـــب ةرـــشابـــم لصتيـــل يئاـــبرـــهك رـــجفمو راجفـــن�ا
 ةرايســـب ْ_مهتEا هـــماـــمأو ردـــب دمـــحم دمـــحم ديـــلو / ذيفنتـــلاـــب فلكEا اـــهداقـــف
 رـيزو بـكر رورـمً افلـس اونقيأ يذـلا ناكملـل اولصو ىتح هقـيرـط _ـمأتـل ىرـخأ
 ِحرــــسم ىلع نارــــخ�ا لــــظ امنيــــب هنــــم ٍةعقبــــب رحتنEا نمكــــف هنــــم ةيلــــخادــــلا
 ةرايســـلا ترـــم نأ اـــمو ، هـــثودـــح لاـــح راجفـــن�ا رـــيوصتل هـــِـنابـــُقرـــي ةمـــيرـــجلا
 ،ً ايـئاـبرـهك ةفـسانـلا ةنحشـلا يراحتـن�ا لـصوأ ىتح ةيلـخادـلا رـيزو لbقتـسا
 تاـباـص�ا هـب اوثدـحأـف هيلـع ينجEا حور قاـهزإ نـيدـصاـقراجفـن�ا اوثدـحأـف
 جbعــلاــب ةتــكرادE اــهرــثا باــخ دــقو  ةيحــيرــشتلا ةفصــلا رــيراقتــب ةــفوصوEا
 يباــهرإ ضرغــلً اذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا دــقو ةيــف مهــتدار� لــخد � ببــسلو



 جbعــلاــب ةتــكرادE اــهرــثا باــخ دــقو  ةيحــيرــشتلا ةفصــلا رــيراقتــب ةــفوصوEا
 يباــهرإ ضرغــلً اذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا دــقو ةيــف مهــتدار� لــخد � ببــسلو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع
 ٍدــحاوو ـ ةيلــخادــلا رــيزو ـ ميــهارــبإ دمــحم لتــق يف - يفوت رــخأو - اــعرــش ـ ب
 رارـــص�ا قبـــس عمً ادمـــع ـ تاقيقحتـــلاـــب مـــهؤامـــسأ ةنيبـــم ـ نـــيرـــخآ _ـــثbـــثو
 كـــلذـــلً اذيفنـــتو هلتـــق ىلع ممصEا مزعـــلا اودقـــعو ةينـــلا اوتيب نأـــب ، دـــصرتـــلاو
 مهيلــــع ينجEاــــب اوثدــــحأــــف مهــــحاورأ قاــــهزإ نــــيدــــصاــــق راجفــــن�ا اوثدــــحأ
 لـخد � ببـسل ةمـيرـجلا رـثأ باـخ دـقو ةيبطـلا رـيراقتـلاـب ةـفوصوEا تاـباـص�ا
 ، جbعــلاــب مهتــكرادــمو _ــباصEا فاعــسإو اــهريجفــت لــجعت وه هيــف مهــتدار�

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا تبكترا دقو
 نأـب ةيـموكح حلاصE ةصصخـم ةـماـعً اـكbـمأً ادمـع - يفوت رـخآو - اـبرـخ ـ ج
ـ  أ ةرقــــف نــــيرــــشعو يناــــث دنبــــلاــــب دراولا ماهــــت�ا عوضوم ـ ةرايســــلا اورــــجف
 دـــقو ةيلـــخادـــلا رـــيزو بـــكرـــل ةصصخEاو ةـــلودلـــل ةـــكولمEا تارايســـلا اوبرـــخف
 سانــلا _ــب بــعرــلا ثادــحإ دصقــبو يباــهرإ ضرغــلً اذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو
 ةايـــح ضـــيرعـــت هـــنأـــش نـــم ً�امعتـــسا تاعـــقرفEا - يفوت رـــخآو - bمعتـــسا ـ د
 يناــث دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ ةرايســلا اورــجف نأــب ، رطــخلل سانــلا
 ينجEا توم راجفـن�ا ثدـحأو ةيلـخادـلا رـيزو بـكر طيحمـب  ـ أ ةرقـف نـيرـشعو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ماهت�ا دنب تاذب همسا _بEا هيلع
 لاومأ ضــيرعــت هــنأــش نــم ً�امعتــسا تاعــقرفEا - يفوت رــخآو - bمعتــسا ـ ـه
 يناـــث دنبـــلاـــب دراولا ماهـــت�ا عوضوم ـ ةرايســـلا اورـــجف نأـــب ، رطـــخلل ريغـــلا
 لاومأـبً اررـض راجفـن�ا ثدـحأو ةيلـخادـلا رـيزو بـكر طيحمـب  ـ أ ةرقـف نـيرـشعو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةلوقنمو ةتباث
 نأـب اـهوكلتمي � ةـلوقنمو ةتـباـث ً�اومأً ادمـع - يفوت رـخآو - افلـتأو اـبرـخ ـ و
 ينجملل ةــكولمEاو ةميــقوً افــصو ةنيبEا ت�وقنEاو تاراقعــلا اوفلتأو اوبرــخ
 مهنــمأو سانــلا لعــج كــلذ ىلع بــترــتو تاقيقحتــلاــب مــهؤامــسأ ةنيبEا مهيلــع
 _بEا وحنلا ىلع يباـــهرإ ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، رطـــخ يف

.تاقيقحتلاب
 سداسـلاو ، رـشع يناثـلاو ، ثـلاثـلا ىتح لو�ا نـم نومهتEا : نورـشعو ثـلاـث

ـ :ً اضيأ نوثbثلاو عباسلاو ،  نوثbثلاو
 ةدــعاسEاو قافــت�او ضــيرــحتلا قرطــب - ايــفوت نارــخآو لوهجمو - اوكرتــشا
 بـــيرـــختلاو تاعـــقرفEا لامعتـــساو هيـــف عورـــشلاو لتقـــلا تاـــيانـــج باكـــترا يف
 مهـلوأ ضرـح نأـب ـ نـيرـشعو يناـث دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ فbـت�او
 مهتEا عضو نأــــب اهــــباكــــترا ىلع مهعــــم اوقفتاو ، اــــهذيفنــــت ىلع يراحتــــن�ا
 مــــهدــــمأ نأــــب مــــهودــــعاــــسو ، هيلــــع فرــــشأو مــــهراودأ هــــب ددــــحً اططــــخم لو�ا
 رــــشع يناثــــلا نومهتEاو اــــهازــــهجو ؛ ةرايســــلاــــب ثــــلاثــــلاو يناثــــلا نامهتEا



 مــــهدــــمأ نأــــب مــــهودــــعاــــسو ، هيلــــع فرــــشأو مــــهراودأ هــــب ددــــحً اططــــخم لو�ا
 رــــشع يناثــــلا نومهتEاو اــــهازــــهجو ؛ ةرايســــلاــــب ثــــلاثــــلاو يناثــــلا نامهتEا
 تاعـــقرفEاـــب نايـــفوتEاو لوهجEاو نوثbثـــلاو عباســـلاو نوثbثـــلاو سداســـلاو
 كلـتو قافـت�ا كـلذو ضـيرـحتلا اذـه ىلع ءانـب ةمـيرـجلا تمتـف ، ريـخ�ا ةـعرزمـب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةدعاسEا
ـ:ً اضيأ نونامثلا مهتEا : نورشعو عبار

 _ـمأـت ةرادإ رـيدـم ةـطرـش طـباـض ـ هـط يكذ هـط - يفوت رـخأو ن�وهجمو - لتـق
 اودقــعو ةينــلا اوتيب نأــب دــصرتــلاو رارــص�ا قبــس عمً ادمــع ـ مbــسلا يرــبوك
 - ةيــلآ قدانــب - ةــيراــن ةحلــسأ ضرغــلا اذــهل اودــعأو ، هلتــق ىلع ممصEا مزعــلا
 يذــلا قيرطــلا يف ةملظــم ةعقبــب هــل اونمكو اــهولقتــسا كــلذــلً اذيفنــتو ةرايــسو
 ىتح هوعبتت هـــترايـــس bًقتـــسم هورصـــبأ نأ اـــمو ، هنـــم هرورـــمً افلـــس اونقيأ

 قاــهزإ نــيدــصاــق ةــيرانــلا ةريــع�ا نــم لــباوب اهيلقتــسمو هورطــمأــف اــهوذاــح
 يتلاو ةيحــيرــشتلا ةفصــلا رــيرقتــب ةــفوصوEا تاــباــص�ا هــب اوثدــحأــف هــحور
 وحنلا ىلع يباـــهرإ ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، هـــتايحـــب تدوأ

.تاقيقحتلاب _بEا
 ناـمزلا تاذ يـف مـهنأ يـهو ىرـخأ تايانجب ةياـنجلا كلت تنرتقا دـقو

 نايبلا يفلاس ناكEاو

ـ  ةـــطرـــش درـــف ـ قيفوت دمـــحم دعـــس ةيطـــع - يفوت رـــخأو ن�وهجمو - لتـــق ـ أ
 ىلع ممصEا مزعـلا اودقـعو ةينـلا اوتيب نأـب دـصرتـلاو رارـص�ا قبـس عمً ادمـع
 قاــهزإ نــيدــصاــق ةــيرانــلا ةريــع�ا نــم bًــباو هــبوص اوقلطأ كــلذــلً اذافــنو ، هلتــق
 يتلاو ةيحــيرــشتلا ةفصــلا رــيرقتــب ةــفوصوEا تاــباــص�ا هــب اوثدــحأــف هــحور
 وحنلا ىلع يباـــهرإ ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، هـــتايحـــب تدوأ

.تاقيقحتلاب _بEا

ـ  قداصـلا ميـهارـبإ ليلـخ ديسـلا لتـق يف - يفوت رـخأو ن�وهجمو - عرـش ـ ب
 مزعـلا اودقـعو ةينـلا اوتيب نأـب ، دـصرتـلاو رارـص�ا قبـس عمً ادمـع ـ ةـطرـش درـف
 نـيدـصاـق ةـيرانـلا ةريـع�ا نـم لـباوب هورطـمأ كـلذـلً اذيفنـتو ، هلتـق ىلع ممصEا
 رـثأ باـخ دـقو يبطلا رـيرقتـلاـب ةـفوصوEا تاـباـص�ا هـب اوثدـحأـف هـحور قاـهزإ
 هتـــكرادـــمو هيلـــع ينجEا فاعـــسإ وه هيـــف مهـــتدار� لـــخد � ببـــسل ةمـــيرـــجلا
 _بEا وحنلا ىلع يباـــهرإ ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، جbعـــلاـــب

.تاقيقحتلاب

 حلاصE ةصصخـــم ةـــماـــعً اـــكbـــمأً ادمـــع - يفوت رـــخأو ن�وهجمو - برـــخ ـ ج
 ةئيهــل ةــكولمEاو تاقيقحتــلاــبً افــصو ةنيبEا ةرايســلا اوبرــخ نأــب ، ةيــموكح
 بـعرـلا ثادـحإ دصقـبو يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ، ةـطرـشلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو سانلا _ب
 يداحــلاو _ــنامثــلاو يناثــلا ىتح _ــنامثــلا نــم نومهتEا: نورــشعو ســماــخ



.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو سانلا _ب
 يداحــلاو _ــنامثــلاو يناثــلا ىتح _ــنامثــلا نــم نومهتEا: نورــشعو ســماــخ

ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب
 عمً ادمـع ـ ةـطرـش درـف ـ دمـحم دمـحم رـهاطـلا - يفوت رـخآو ن�وهجمو - اولتق
 دارـــــفأ لتـــــق ىلع ممصEا مزعـــــلا اودقـــــعو ةينـــــلا اوتيب نأـــــب ، رارـــــص�ا قبـــــس
 ةرــهاقــلا ةيليــعامــس�ا قيرــط 105 وليكلا رورــم ةطقــن ىلع _مــئاقــلا ةــطرــشلا
 ةرايـــسو - ةيـــلآ قدانـــب - ةـــيراـــن ةحلـــسأ ضرغـــلا اذـــهل اودـــعأو ، يوارـــحصلا
 يناثــلا ىتح _ــنامثــلا نــم نومهتEا لقتــسا كــلذــلً اذيفنــتو ، ةــيراخــب ةــجاردو
 هــــتدــــع عbطتــــس� _مكــــلا بوص اوهجوتو ةرايســــلا ن�وهجمو _ــــنامثــــلاو
 ةــئاEا دعــب يداحــلا مهتEا داــق ىتح ، مهــفاقيتــسا نود هوربــع نأ اــمو هداتــعو
 ىفوتEا قلطأ هـــل امـــهروبع لاـــحو هـــبوص اقلطـــناو ىفوتEا هفلـــخو ةـــجاردـــلا
 ، مهــحاورأ قاــهزإ نــيدــصاــق هيلــع _مــئاقــلا بوص ةــيرانــلا ةريــع�ا نــم bًــباو
 ةيحـــيرـــشتلا ةفصـــلا رـــيرقتـــب ةـــفوصوEا تاـــباـــص�ا هيلـــع ينجEاـــب اوثدـــحأـــف
 قيرـط _ـمأتـل ةمـيرـجلا حرـسم ىلع نولو�ا لـظ امنيـب ، هـتايحـب تدوأ يتلاو
 _بEا وحنلا ىلع يباــــهرإ ضرغــــلً اذيفنــــت ةمــــيرــــجلا تبكــــترا دــــقو مهــــبورــــه

.تاقيقحتلاب

 ناـمزلا تاذ يـف مهنأ يـهو _ترخأ _تيانجب ةيانجلا كلت تنرتقا دقو
 نايبلا يفلاس ناكEاو

 ًادمــع ـ ةــطرــش درــف ـةيطــع dا دبــع دمــحأ - يفوت رــخآو ن�وهجمو - اولتق ـ أ
 ًاذيفنـتو ، هلتـق ىلع ممصEا مزعـلا اودقـعو ةينـلا اوتيب نأـب رارـص�ا قبـس عم
 هــب اوثدــحأــف هــحور قاــهزإ نــيدــصاــق ةــيراــن ةريــعأ هــبوص ىفوتEا قلطأ كــلذــل
 دــقو ، هــتايحــب تدوأ يتلاو ةيحــيرــشتلا ةفصــلا رــيرقتــب ةــفوصوEا تاــباــص�ا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا تبكترا
 ةصصخـــم ةـــماـــع كbـــمأو نابـــمً ادمـــع - يفوت رـــخآو ن�وهجمو - اوبرـــخ ـ ب
Eقيرـــــــــط 105 وليكلا رورـــــــــم ةطقـــــــــن ىنبم اوبرـــــــــخ نأـــــــــب ، ةيـــــــــموكح حلاص 
 ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ،يوارـــحصلا ةرـــهاقـــلا ةيليـــعامـــس�ا
 وحنلا ىلع ىضوفلا ةـــعاـــشإو سانـــلا _ـــب بـــعرـــلا ثادـــحإ دصقـــبو يباـــهرإ

.تاقيقحتلاب _بEا
ـ :ً اضيأ لو�ا مهتEا : نورشعو سداس

 هيـــــف عورـــــشلاو لتقـــــلا تاـــــيانـــــج باكـــــترا يف ضـــــيرـــــحتلا قيرطـــــب كرتـــــشا
 مهــضرــح نأــب ـ نــيرــشعو ســماــخ دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ بــيرــختلاو
 اذـــه ىلع ءانـــب ةمـــيرـــجلا تمتـــف ، كـــلذـــبً افيلكـــت مهـــلً اردصـــم اهـــباكـــترا ىلع

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ضيرحتلا
 يداحــلاو ، _ــنامثــلاو يناثــلا ىتح _ــنامثــلا نــم نومهتEا : نورــشعو عباــس

ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب



 يداحــلاو ، _ــنامثــلاو يناثــلا ىتح _ــنامثــلا نــم نومهتEا : نورــشعو عباــس
ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب

 ةــــطرــــش طــــباــــض ـ _ــــناســــح نســــح دمــــحم - يفوت رــــخأو ن�وهجمو - اولتق
 اودقـعو ةينـلا اوتيب نأـب رارـص�ا قبـس عمً ادمـع ـ ةيليـعامـس�ا نـمأ ةـيرـيدمـب
 - ةــيراــن ةحلــسأ ضرغــلا اذــهل اودــعأو ، ةــطرــشلا دارــفأ لتــق ىلع ممصEا مزعــلا
 نـــعً اثحـــب اوقلطنا كـــلذـــلً اذيفنـــتو ةـــيراخـــب ةـــجاردو _ـــترايـــسو - ةيـــلآ قدانـــب
 هيلــــع ينجEا لbقتــــسا ةرايســــلااورصــــبأ نأ اــــمو ةــــطرــــشلا تارايــــس ىدــــحإ
 _ــترايســلاــب مهتيقــب هــئارو نــمو ةــجاردــلاــب ةــئاEا دعــب يداحــلا مهتEا اهعبتــت
 اهيلقتـــسم بوص ةـــيرانـــلا ةريـــع�ا نـــم bًـــباو ىفوتEا قلطأـــف اـــهوذاـــح ىتح
 ةفصــلا رــيرقتــب ةــفوصوEا تاــباــص�ا هــب اوثدــحأــف مهــحاورأ قاــهزإ نــيدــصاــق
 ضرغــــلً اذيفنــــت ةمــــيرــــجلا تبكــــترا دــــقو ،هــــتايحــــب تدوأ يتلاو ةيحــــيرــــشتلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ
 نامزلا تاذ يف مهنأ يـهو ىرـخأ تاـياـنجب ةياـنجلا كلت تنرتقا دـقو

 نايبلا يفلاس ناكEاو

ً ادمــع ـ ةــطرــش درــف ـ ناشــهد دمــحم ورمــع - يفوت رــخأو ن�وهجمو -اولتق ـ أ
 ًاذيفنـتو ، هلتـق ىلع ممصEا مزعـلا اودقـعو ةينـلا اوتيب نأـب رارـص�ا قبـس عم
 اوثدـحأـف هـحور قاـهزإ نـيدـصاـق ةـيرانـلا ةريـع�ا نـم bًـباو هـبوص اوقلطأ كـلذـل
 دـقو هـتايحـب تدوأ يتلاو ةيحـيرـشتلا ةفصـلا رـيرقتـب ةـفوصوEا تاـباـص�ا هـب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا تبكترا

 نـســـح _ــــسح دمـــحـم لـتـــق يـف  - يـفوـت رــــخأو ن�وـهجـمو -اوـعرــــش ـ ب
ـ ةـطرـش دارـفأ ـ اطعـلا وبأ ديسـلا فـسوي ديسـلاو _ـسح دمـحأ دمـحمو نابعـش
 ، مهلتـق ىلع ممصEا مزعـلا اودقـعو ةينـلا اوتيب نأـب ، رارـص�ا قبـس عمً ادمـع
 مهـحاورأ قاـهزإ نـيدـصاـق ةـيرانـلا ةريـع�ا نـم لـباوب مـهورطـمأ كـلذـلً اذيفنـتو
 ةمـيرـجلا رـثأ باـخ دـقو ، ةيبطـلا رـيراقتـلاـب ةـفوصوEا تاـباـص�ا مهـب اوثدـحأـف
 ، جbعـلاـب مهتـكرادـمو مهيلـع ينجEا فاعـسإ وه هيـف مهـتدار� لـخد � ببـسل

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا تبكترا دقو

 حلاصE ةصصخــم ةــماــعً اــكbــمأً ادمــع - يفوت رــخأو ن�وهجمو -اوبرــخ ـ ج
 ةئيهــل ةــكولمEاو تاقيقحتــلاــبً افــصو ةنيبEا ةرايســلا اوبرــخ نأــب ، ةيــموكح
 بـعرـلا ثادـحإ دصقـبو يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ، ةـطرـشلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو سانلا _ب
، _نامثلاو يــناثلا ىــتح _نامثلا نــم نومهتEا : نورـشعو نـماث

ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب يداحلاو
 عمً ادمـع ـ ةـطرـش درـف ـ ميـهارـبإ ناضـمر يلع - يفوت رـخأو ن�وهجمو - اولتق
 دارــــــفأ لتــــــق ىلع ممصEا مزعــــــلا اودقــــــعو ةينــــــلا اوتيب نأــــــب رارــــــص�ا قبــــــس
 _ـــترايـــسو - ةيـــلآ قدانـــب - ةـــيراـــن ةحلـــسأ ضرغـــلا اذـــهل اودـــعأو ، ةـــطرـــشلا



 دارــــــفأ لتــــــق ىلع ممصEا مزعــــــلا اودقــــــعو ةينــــــلا اوتيب نأــــــب رارــــــص�ا قبــــــس
 _ـــترايـــسو - ةيـــلآ قدانـــب - ةـــيراـــن ةحلـــسأ ضرغـــلا اذـــهل اودـــعأو ، ةـــطرـــشلا
 اورصـــبأ نأ اـــمو ةـــطرـــشلا تارايـــس ىدـــحإ نـــعً اثحـــب اوقلطنا كـــلذـــلً اذيفنـــتو
 يناثـلاو نونامثـلاو يداحـلا نومهتEا اهعبتـت هيلـع ينجEا لbقتـسا ةرايسـلا
 ةيـناثـلاـب مهتيقـب هـئارو نـمو ىلو�ا ةرايسـلاـب ةـئاEا دعـب يداحـلاو نونامثـلاو
 قلطأــــف اــــهوذاــــح ىتح ْ_ــــلوهجمو _ــــنامثــــلا مهتEا هتقــــفرو ىفوتEا اــــهداــــق
 اوثدـــحأـــف مهـــحاورأ قاـــهزإ نـــيدـــصاـــق ةـــيرانـــلا ةريـــع�ا نـــم bًـــباو نـــْيريـــخ�ا
 تدوأ يتلاو ةيحـيرـشتلا ةفصـلا رـيرقتـب ةـفوصوEا تاـباـص�ا هيلـع ينجEاـب
 _بEا وحنلا ىلع يباـــهرإ ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، هـــتايحـــب

.تاقيقحتلاب
 نامزلا تاذ يف مـهنأ يـهو ىرـخأ تاـياـنجب ةياـنجلا كلت تنرتقا دـقو

 نايبلا يفلاس ناكEاو

 دمـــــحم ميهـــــف نســـــح دمـــــحأ لتـــــق يف - يفوت رـــــخأو ن�وهجمو - اوعرـــــش ـ أ
 اوتيب نأـب رارـص�ا قبـس عمً ادمـع ـ ةـطرـش يدرـف ـ ضوع لامـك ضوع دمـحمو
 bًـباو امهـبوص اوقلطأ كـلذـلً اذافـنو ، امهلتـق ىلع ممصEا مزعـلا اودقـعو ةينـلا
 تاـــباـــص�ا امهـــب اوثدـــحأـــف امهيـــحور قاـــهزإ نـــيدـــصاـــق ةـــيرانـــلا ةريـــع�ا نـــم
 مهــتدار� لــخد � ببــسل ةمــيرــجلا رــثأ باــخ دــقو ةيبطــلا رــيراقتــلاــب ةــفوصوEا
 ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ، جbعـلاـب امهتـكرادـمو امهيلـع ينجEا فاعـسإ وه هيـف

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت

 حلاصE ةصصخــم ةــماــعً اــكbــمأً ادمــع - يفوت رــخأو ن�وهجمو - اوبرــخ ـ ب
 ةئيهــل ةــكولمEاو تاقيقحتــلاــبً افــصو ةنيبEا ةرايســلا اوبرــخ نأــب ، ةيــموكح
 بـعرـلا ثادـحإ دصقـبو يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ، ةـطرـشلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو سانلا _ب

ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب يداحلاو، نونامثلاو يناثلا نامهتEا : نورشعو عسات
 نأــب ،ً ادمــع ـ ةــطرــش درــف ـ دمــحأ يلع قيفش - يفوت رــخأو ن�وهجمو - bتــق
 ةرايـس _لقتـسم ةيليـعامـس�ا دـيرـب بتكـم لاومأ لقـن ةرايـس ةـقرـسل اوهجوت
 لbقتـــسا ةرايســـلا اورصـــبأ نأ اـــمو ـ ةيـــلآ قدانـــب ـ ةـــيراـــن ةحلـــسأ نـــيزرـــحمو
 ، اهــقbــطإ مــهولدابــف ةــيراــن ةريــعأ اهيلقتــسمو اهــبوص اوقلطأ هيلــع ينجEا
 ماطــــتر�او اهــــب فارــــحن�ا ىلع اــــهدــــئاــــق نــــيربجــــم مهيلــــع قانخــــلا اوقيضف
 ، مهــحاورأ قاــهزإ نــيدــصاــق مهــبوص ىرــخأ ةريــعأ اوقلطأو راجــش�ا ىدــحإــب
 ةيحـــيرـــشتلا ةفصـــلا رـــيرقتـــب ةـــفوصوEا تاـــباـــص�ا هيلـــع ينجEاـــب اوثدـــحأـــف
 ىلع يباـــهرإ ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، هـــتايحـــب تدوأ يتلاو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا

 نامزلا تاذ يـف مـهنأ يـهو ىرـخأ تاـياـنجب ةياـنجلا كلت تنرتقا دـقو
نايبلا يفلاس ناكEاو



 نامزلا تاذ يـف مـهنأ يـهو ىرـخأ تاـياـنجب ةياـنجلا كلت تنرتقا دـقو
نايبلا يفلاس ناكEاو

 دـمحأ لbــج دــمحـم لتق يـف – يـفوت رـخأو ن�وهجـمو – اـعرـش ـ أ
 مـعـنEا دـبع مـيهاربإو ظفاـحلا دـبع ميهاربإ دـمحم ىـفطصمو ناـمثع
 قاهزإ نيدصاق ةيران ةريعأ مهبوـص اوقلطأ نأبً ادـمع ةيطع قداـصلا

 ماكحإ مدـع وـه هـيف مهتدار� لخد � ببـسل ةميرجلا رثأ باخ دقو مهحاورأ
 ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا تبكترا دقو ، مههاجت بيوصتلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا

 تاقيقحتـــلاـــبً اردـــق _بEا يدقنـــلا غلبEا – يفوت رـــخأو ن�وهجمو -اـــقرـــس ـ ب
 ةــماعــلا قرطــلا ىدــحإــب كــلذ ناــكو ةيليــعامــس�ا دــيرــب بتكــم ىلإ هــب دوهعEاو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةيران ةحلسأ مهلمح لاح
 حلاصE ةصصخـــم ةـــماـــعً اـــكbـــمأً ادمـــع - يفوت رـــخأو ن�وهجمو - اـــبرـــخ ـ ج
 ةئيهلــل ةــكولمEاو تاقيقحتــلاــبً افــصو ةنيبEا ةرايســلا اوبرــخ نأــب ، ةيــموكح
 ثادـحإ دصقـبو يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ، دـيربلـل ةيـموقلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو سانلا _ب بعرلا
ـ:ً اضيأ نونامثلاو يداحلاو ، نونامثلا نامهتEا: نوثbث

 هيـف عورـشلاو لتقـلا تاـيانـج باكـترا يف ةدـعاسEاو قافـت�ا يقيرطـب اـكرتـشا
 نأــب ـ نــيرــشعو عساــت دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ بــيرــختلاو ةــقرــسلاو
 لاوم�ا لقـن لـحم ةرايسـلا ادـصر نأـب مـهادـعاـسو ، اهـباكـترا ىلع مهعـم اقفـتا
 قافـت�ا اذـه ىلع ءانـب ةمـيرـجلا تمتـف ، اـهريـس قرـطو ديـعاومو اهـتافـصاومو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةدعاسEا كلتو
 دعـــب يداحـــلاو ، نونامثـــلاو يناثـــلاو ، نونامثـــلا نومهتEا : نوثbـــثو يداـــح

ـً:اضيأ ةئاEا
اوـهجوت نأب ،ً ادـمع مـلاس ديـسلا دـمحأ بيرـغ – يــفوت رخأو -اولتق

 تايلمـــع ذيفنـــت يف اهـــمادختـــس� ـ يعاـــبرـــلا عفدـــلا تارايـــس ىدـــحإ ةـــقرــــسل
 اـمو ـ سدـسمو ةيـلآ قدانـب ـ ةـيراـن ةحلـسأ نـيزرـحمو ةرايـس _لقتـسم ـةيـئادـع
 اوقلطأوً ةونع هوفقوتـــسا ىتح هيلـــع ينجEا لbقتـــسا ةرايســـلا اورصـــبأ نأ

 ةـفوصوEا تاـباـص�ا هـب اوثدـحأـف هـحور قاـهزإ نـيدـصاـق، ةـيراـن ةريـعأ هـبوص
 ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، هـــتايحـــب تدوأ يتلاو ةيحـــيرـــشتلا ةفصـــلا رـــيرقتـــب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت
ناكEاو نامزلا تاذ يـف مـهنأ يـهو ىرـخأب ةياـنجلا كلت تنرتقا دــقو

 نايبلا يفلاس

 ةــــــكولمEاو تاقيقحتــــــلاــــــبً افــــــصو ةنيبEا ةرايســــــلا – يفوت رــــــخأو - اوقرــــــس
 لاـح ةـماعـلا قرطـلا ىدـحإـب كـلذ ناـكو مـلاـس ديسـلا دمـحأ بـيرـغ هيلـع ينجملل

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةيران ةحلسأ مهلمح



 لاـح ةـماعـلا قرطـلا ىدـحإـب كـلذ ناـكو مـلاـس ديسـلا دمـحأ بـيرـغ هيلـع ينجملل
.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةيران ةحلسأ مهلمح

 عباســلا ىتح ةــئاEا دعــب _سمــخلاو ســماخــلا نــم نومهتEا : نوثbــثو يناــث
ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب _سمخلاو

 نأـــب ، رارـــص�ا قبـــس عمً ادمـــع ـ ةـــطرـــش درـــف ـ نســـح يدمـــح نســـح اولتق ـ أ
 نـــــيدـــــجاوتEا ةـــــطرـــــشلا دارـــــفأ لتـــــق ىلع ممصEا مزعـــــلا اودقـــــعو ةينـــــلا اوتيب
 ططخEً اذيفنـــتو ، هريجفتـــب ةيليـــعامـــس�ا ةظـــفاحمـــب يزـــكرEا نـــم�ا ركسعمـــب
 _ـــترايـــس ضرغـــلا اذـــهل اودـــعأ ، مهنـــم لـــك رود هيـــف ددـــح لو�ا مهتEا هعـــضو
 )TNT( نـيولوتورتيـن يثbـث ةداـم نـم تاـمارـج وليك يتئامـب اـهادـحإ تئبــُع
 ، دعـــُب نـــع اـــهريجفتـــل ةيـــنورتكـــلإ ةرـــئادـــب ةلصتـــم راجفـــن�ا ةدـــيدـــش ةعـــقرفEا
 ةرايســلا مــهدــحأ لقتــسا مــث هــجراخــمو هلــخادــم ىلع اوفقوو هانبــم اودــصرو
 نـم لـجرـت هوغلب نأ اـمو ، هـبوص اوقلطناو ةيـناثـلا ةرايسـلا نارـخ�او ةزهجEا
 نـيدـصاـق راجفـن�ا اوثدـحأو ، رارفـلاـب اوذ�و ىرـخ�ا لقتـساو ةزهجEا ةرايسـلا
 ةفصــلا رــيرقتــب ةــفوصوEا تاــباــص�ا هــب اوثدــحأــف هيلــع ينجEا حور قاــهزإ
 ضرغــــلً اذيفنــــت ةمــــيرــــجلا تبكــــترا دــــقو ،هــــتايحــــب تدوأ يتلاو ةيحــــيرــــشتلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ
نيرشعو ةثbثو دمحم ريمس ءbع جاتير / ةلفطلا لتق يف اوعرش ـ ب

 اوتيب نأــب رارــص�ا قبــس عمً ادمــع ـ تاقيقحتــلاــب مــهؤامــسأ ةنيبــم ـ نــيرــخآ
 ركسعمـــب نـــيدـــجاوتEا ةـــطرـــشلا دارـــفأ لتـــق ىلع ممصEا مزعـــلا اودقـــعو ةينـــلا
 اوثدــــحأ كــــلذــــلً اذيفنــــتو ، هريجفتــــب ةيليــــعامــــس�ا ةظــــفاحمــــب يزــــكرEا نــــم�ا
 ةـــفوصوEا تاـــباـــص�ا مهـــب اوثدـــحأـــف مهـــحاورأ قاـــهزإ نـــيدـــصاـــق راجفـــن�ا
 وه هيــف مهــتدار� لــخد � ببــسل ةمــيرــجلا رــثأ باــخ دــقو ، ةيبطــلا رــيراقتــلاــب
 ًاذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا دــقو ، جbعــلاــب مهتــكرادــمو مهيلــع ينجEا فاعــسإ

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغل
اورجف نأب، ةيموكح حلاصE ةصصخم ةماعً اكbمأً ادمع اوـبرخ ـ ج

 اوبرـــخف ـ أ  ةرقـــف _ـــثbـــثو يناـــث دنبـــلاـــب دراولا ماهـــت�ا عوضوم ـ ةرايســـلا
 تبكـترا دـقو ، ةيليـعامـس�ا ةظـفاحمـب يزـكرEا نـم�ا ركسعـم ىنبمب ت�وقنم
 ةـعاـشإو سانـلا _ـب بـعرـلا ثادـحإ دصقـبو يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا
 حلاصملـــل ةدعEا تآشنEاو ينابEا بـــيرـــخت ضرغـــب تاعـــقرفـــم اولمعتـــسا ـ د
 _ــثbــثو يناــث دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ ةرايســلا اورــجف نأــب ، ةــماعــلا
 هبـيرـخت ضرغـب ةيليـعامـس�ا ةظـفاحمـب يزـكرEا نـم�ا ركسعـم ىنبمب ـ أ  ةرقـف

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع
سانلا ةاـيح ضـيرعـت هنأـش نـم ً�امعتـسا تاعقرفمــلا اولمعتــسا ـ ـه

 _ــثbــثو يناــث دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ ةرايســلا اورــجف نأــب رطــخلل
 ةيليعاـمس�ا ةظفاحمب يزكرEا نم�ا ركسعم ىـنبم طيحـمب  ــ أ ةرقـف



 _ــثbــثو يناــث دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ ةرايســلا اورــجف نأــب رطــخلل
 ةيليعاـمس�ا ةظفاحمب يزكرEا نم�ا ركسعم ىـنبم طيحـمب  ــ أ ةرقـف

ىـلع ماهت�ا دـنب تاذـب روـكذEا هيلع يــنجEا توـم راجفن�ا ثدحأو
.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا

 نأـب رطـخلل ريغـلا لاومأ ضـيرعـت هـنأـش نـم ً�امعتـسا تاعـقرفEا اولمعتـسا ـ و
ـ  أ ةرقــــف _ــــثbــــثو يناــــث دنبــــلاــــب دراولا ماهــــت�ا عوضوم ـ ةرايســــلا اورــــجف
 ًاررـض راجفـن�ا ثدـحأو ةيليـعامـس�ا ةظـفاحمـب يزـكرEا نـم�ا ركسعـم طيحمـب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةلوقنم لاومأب
 اوفلتأو اوبرــــخ نأــــب ، اــــهوكلتمي � ةــــلوقنم ً�اومأً ادمــــع اوفلتأو اوبرــــخ ـ ز
 امهيمـــــسا _بEا امهيلـــــع ينجملل ةـــــكولمEاو ةميـــــقوً افـــــصو ةنيبEا ت�وقنEا
 تبكــترا دــقو ، رطــخ يف مهنــمأو سانــلا لعــج كــلذ ىلع بــترــتو تاقيقحتــلاــب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا
ـ :ً اضيأ نونامثلاو عبارلاو ، لو�ا نامهتEا : نوثbثو ثلاث

 لتقـــلا تاـــيانـــج باكـــترا يف ةدـــعاسEاو قافـــت�او ضـــيرـــحتلا قرطـــب اـــكرتـــشا
 ماهــت�ا عوضوم ـ فbــت�او بــيرــختلاو تاعــقرفEا لامعتــساو هيــف عورــشلاو
 مهــلً اردصــم اهــباكــترا ىلع لو�ا مهــضرــح نأــب ـ _ــثbــثو يناــث دنبــلاــب دراولا
 راود�ا هـــب ددـــح ٍططـــخم عضوب اـــهذيفنـــت ىلع مهعـــم قفتاو ، كـــلذـــبً افيلكـــت
 ،تاعــقرفEاــب ةزهجEا ةرايســلاــب لو�ا مــهدــمأ نأــب مــهادــعاــسو ، هيلــع فرــشأو
 هنيـمأـت هـجوأو يزـكرEا نـم�ا ركسعـم ىنبم نـع تاـمولعمب نونامثـلاو عبارـلاو
 قافـت�ا كـلذو ضـيرـحتلا اذـه ىلع ءانـب ةمـيرـجلا تمتـف ، هـفادهتـسا ةقـيرـطو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةدعاسEا كلتو
 ةــــئاEا دعــــب عباســــلا ىتح ةــــئاEا دعــــب يناثــــلا نــــم نومهتEا : نوثbــــثو عبار

ـ:ً اضيأ
 قبـس عمً ادمـع ـ ةـطرـش درـف ـ دمـحأ دمـحم توفص دمـحم - يفوت رـخأو - اولتق
 ةـــطرـــشلا دارـــفأ لتـــق ىلع ممصEا مزعـــلا اودقـــعو ةينـــلا اوتيب نأـــب ، رارـــص�ا
 ةنــــيدمــــب ةعــــماجــــلا يرــــبوك لفــــسأ ةينــــم�ا ةطقنــــلا ةــــمدــــخ ىلع _مــــئاقــــلا
 هـب ددـحً اططـخمً اعـضاو ةـئاEا دعـب يناثـلا مهتEا مهـب عمتجا نأـب ، ةروصنEا
 - ةيــــلآ قدانــــب ثbــــث - ةــــيراــــن ةحلــــسأ ضرغــــلا اذــــهل اودــــعأو مهنــــم لــــك رود
 دعــب ثــلاثــلا نامهتEا لقتــسا كــلذــلً اذيفنــتو _تــيراخــب _تــجاردو _ــترايــسو
 اهـتدـع عbطتـس� اهـبوص اهـجوتو ريـخ�ا ةرايـس ةـئاEا دعـب سداسـلاو ةـئاEا
 ةـبرقـم ىلع _ـقابـلاـب اوقتلا ىتح ،امهـفاقيتـسا نود اـهاربـع نأ اـمو اـهداتـعو
 ةــئاEا دعــب يناثــلا نامهتEا لقتــسا ثيــح اهــبوصً اعيمــج اوقلطنا مــث ،اهنــم
 هــجاوEا ةعــماجــلا يرــبوك ايلتــعاو ريــخ�ا ةدايقــب ةرايســلا ةــئاEا دعــب عبارــلاو
 داــقو ، يلآ حbــسل امهــلوأ زارــحإ لاــح هنيــمأــتو مهتمــيرــج حرــسم فشكــل اهــل
 ًايـلآً اـحbـسً ازرـحم ىفوتEا هفلـخو ىلو�ا ةـجاردـلا ةـئاEا دعـب سـماخـلا مهتEا
 ًازرـحم ةـئاEا دعـب ثـلاثـلا مهتEا هـئاروو ةيـناثـلا ةـئاEا دعـب عباسـلا مهتEا داـقو



 ًايـلآً اـحbـسً ازرـحم ىفوتEا هفلـخو ىلو�ا ةـجاردـلا ةـئاEا دعـب سـماخـلا مهتEا
 ًازرـحم ةـئاEا دعـب ثـلاثـلا مهتEا هـئاروو ةيـناثـلا ةـئاEا دعـب عباسـلا مهتEا داـقو
 ةريــع�ا نــم لــباوب اهيلــع _مــئاقــلا اورطــمأ ةطقنــلاروبع لاــحوً ايــلآً اــحbــس
 تاــــباــــص�ا هيلــــع ينجEاــــب اوثدــــحأــــف مهــــحاورأ قاــــهزإ نــــيدــــصاــــق ةــــيرانــــلا
 تبكـــترا دـــقو ، هـــتايحـــب تدوأ يتلاو ةيحـــيرـــشتلا ةفصـــلا رـــيرقتـــب ةـــفوصوEا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا

 نامزلا تاذ يـف مـهنأ يـهو ىرـخأ تاـياـنجب ةيانجلا كلت تنرتقا دـقو
 نايبلا يفلاس ناكEاو

 تاـحرـف دمـحم نسحEا دبـع دمـحأو يلع دعـس فـيرـش - يفوت رـخأو -اولتق ـ أ
 مزعــــلا اودقــــعو ةينــــلا اوتيب نأــــب ، رارــــص�ا قبــــس عمً ادمــــع ـ ةــــطرــــش يدرــــف ـ
 اوقلطأ كــلذــلً اذيفنــتو _مكــلا ىلع _مــئاقــلا ةــطرــشلا دارــفأ لتــق ىلع ممصEا

 تاــباــص�ا امهــب اوثدــحأــف امهيــحور قاــهزإ نــيدــصاــق ةــيراــن ةريــعأ امهــبوص
 تبكــترا دــقو ، امهــتايحــب تدوأ يتلاو ةيحــيرــشتلا ةفصــلا رــيرقتــب ةــفوصوEا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا
 حلاصE ةصصخـــــم ةـــــماـــــعً اـــــكbـــــمأو نابـــــمً ادمـــــع- يفوت رـــــخأو -اوبرـــــخ ـ ب
 كولمEا ةعـماجـلا يرـبوكب ةينـم�ا ةطقنـلا ةـمدـخ ىنبم اوبرـخ نأـب ، ةيـموكح
 ثادـحإ دصقـبو يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ، ةـطرـشلا ةئيهـل

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو سانلا _ب بعرلا
 اوفلتأ نأــــــب ، اــــــهوكلتمي � ةــــــلوقنم ً�اومأً ادمــــــع - يفوت رــــــخأو - اوفلتأ ـ ج
 دمـحأ هيلـع ينجملل ةـكولمEا و تاقيقحتـلاـبً افـصو ةنيبEا ةـيراخبـلا ةـجاردـلا
 وحنلا ىلع يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ، دمـحم نسحEا دبـع

.تاقيقحتلاب _بEا
ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب نماثلا مهتEا : نوثbثو سماخ

 بـــيرـــختلاو لتقـــلا تاـــيانـــج باكـــترا يف ةدـــعاسEاو قافـــت�ا يقيرطـــب كرتـــشا
 ىلع مهعـم قفتا نأـب ـ _ـثbـثو عبار دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ فbـت�او
 اهــتدــعو اهنــع تاــمولعمب مــهدــمأو ةطقنــلا دــصر نأــب مــهدــعاــسو ، اهــباكــترا
 كلـــتو قافـــت�ا اذـــه ىلع ءانـــب ةمـــيرـــجلا تمتـــف ، اهنيـــمأـــت هـــجوأو اـــهداتـــعو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةدعاسEا
ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب يناثلا مهتEا : نوثbثو سداس

اوهـجوت نأب ،ً ادـمع لـماك دوـمحم لاـمأ – نولوهجم نورخآو - لتق
 ةيـلآ قدانـب ـ ةـيراـن ةحلـسأ نـيزرـحم ةرايـس _لقتـسم تارايسـلا ىدـحإ ةـقرـسل
 ىتح اهـــــترايـــــس لقتـــــست اهيلـــــع ينجEا اورصـــــبأ نأ اـــــمو ـ شوطرـــــخ درـــــفو
 ةــــيراــــن ةريــــعأ اهــــبوص اوقلطأو ةــــيرانــــلا مهتحلــــسأ نــــيرــــهشم اــــهوفقوتــــسا
 ةفصــلا رــيرقتــب ةــفوصوEا تاــباــص�ا اهــب اوثدــحأــف اهــحور قاــهزإ نــيدــصاــق
 ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، اهـــتايحـــب تدوأ يتلاو ةيحـــيرـــشتلا



 ةفصــلا رــيرقتــب ةــفوصوEا تاــباــص�ا اهــب اوثدــحأــف اهــحور قاــهزإ نــيدــصاــق
 ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، اهـــتايحـــب تدوأ يتلاو ةيحـــيرـــشتلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ

 نامزلا تاذ يـف مـهنأ يـهو ىرـخأ تاـياـنجب ةياـنجلا كلت تنرتقا دـقو
 نايبلا يفلاس ناكEاو

 ـ  ميــهارــبإ دمــحم بــيرــغ نــيدــلا لامــك لتــق يف -نولوهجم نورــخآو - عرــش ـ أ
 هـحور قاـهزإ نـيدـصاـق ةـيراـن ةريـعأ هـبوص اوقلطأ نأـبً ادمـع ـ ةـطرـش طـباـض
 ةمــيرــجلا رــثأ باــخ دــقو يبطلا رــيرقتــلاــب ةــفوصوEا تاــباــص�ا هــب اوثدــحأــف
 دـقو ، جbعـلاـب هتـكرادـمو هيلـع ينجEا فاعـسإ وه هيـف مهـتدار� لـخد � ببـسل

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا تبكترا
 لامــك هيلــع ينجملل كولمEا يرانــلا حbــسلا -نولوهجم نورــخآو -قرــس ـ ب
 قرطـــلا ىدـــحإـــب كـــلذ ناـــكو تاقيقحتـــلاـــبً افـــصو _بEاو دمـــحم بـــيرـــغ نـــيدـــلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةيران ةحلسأ مهلمح لاح ةماعلا
 تاقيقحتـــــلاـــــب ةنيبEا ةرايســـــلا ةـــــقرـــــس يف - نولوهجم نورـــــخآو - عرـــــش ـ ج
 ةـماعـلا قرطـلا ىدـحإـب كـلذ ناـكو لـماـك دومـحم لاـمأ اهيلـع ينجملل ةـكولمEا

 مهـتدار� لـخد � ببـسل مهتمـيرـج رـثأ فـقوأ دـقو ،ةـيراـن ةحلـسأ مهلمـح لاـح
.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع مهتقحbم لاح مهبوره وه هيف

ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب يناثلاو ، لو�ا نامهتEا : نوثbثو عباس
نيرخآ رشع ةتسو نامثع تيخب موثلك مأ - يفوت رخآو -bتق ـ أ

 ةينــلا اوتيب نأــب ، رارــص�ا قبــس عمً ادمــع ـ تاقيقحتــلاــب مــهؤامــسأ ةنيبــم ـ
 نـــمأ ةـــيرـــيدمـــب نـــيدـــجاوتEا ةـــطرـــشلا دارـــفأ لتـــق ىلع ممصEا مزعـــلا اودقـــعو
 هــب ددــحً اططــخمً اعــضاو لو�ا مهتEا امهــب عمتجا نأــب ، اــهريجفتــب ةيلــهقدــلا
 لو�ا مهتEا ةـــعرزمـــب تئبـــُع لقـــن ةرايـــس ضرغـــلا اذـــهل اودـــعأو مهنـــم لـــك رود
 تاـمارـج وليك ةـئامسمـخوً افـلأ اهتـنز ةفـساـن ةنحشـب ةيليـعامـس�ا ةظـفاحمـب
 رـــجفمو ، راجفـــن�ا ةدـــيدـــش ةعـــقرفEا )TNT( نـــيولوتورتيـــن يثbـــث ةداـــم نـــم
 لو�ا مهتEا اهَمَلــَــسو ، ةرايســلا لــخاد يراحتــناــب ةرــشابــم لصتيــل يئاــبرــهك
 مهتEا هبحطـــصاـــف ، ةروصنEا ةنـــيدمـــب ماـــمإ يعرـــم ماـــمإ / ذيفنتـــلاـــب فلكملـــل
 رحتنEا لمكتـسأوريـخ�ا لـجرـت bـصو نأ اـمو ةـيرـيدEا طيحE ةـئاEا دعـب يناثـلا
 ،راجفـن�ا ثدـحأـفً ايـئاـبرـهك ةفـسانـلا ةنحشـلا bًـِــــصوم اـهانبـمً امـحتقم هقـيرـط
 ةـــفوصوEا تاـــباـــص�ا مهـــب اوثدـــحأـــف مهيلـــع ينجEا حاورأ قاـــهزإ نـــيدـــصاـــق
 لو�ا مهتEا لــظ امنيــب ، مهــتايحــب تدوأ يتلاو ةيحــيرــشتلا ةفصــلا رــيراقتــب
 يباــهرإ ضرغــلً اذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا دــقو ،َهبــُقرــَي ةمــيرــجلا حرــسم ىلع

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع
ءاوـل ــ ليدنق قزارلا دـبع دـمحم لـتق يـف – يفوت رخآو - اعرش ـ ب

ـ  اتـلدـلا قرـش ةقطنمـب ةيـئانجـلا ثـحابملـل ةـماعـلا ةراد�ا رـيدـم دـعاسـم ةــطرـش
 قبـــس عمً ادمـــع ـ تاقيقحتـــلاـــب مـــهؤامـــسأ ةنيبـــم ـ نـــيرـــخآ _ـــنامـــثو ةسمـــخو



ـ  اتـلدـلا قرـش ةقطنمـب ةيـئانجـلا ثـحابملـل ةـماعـلا ةراد�ا رـيدـم دـعاسـم ةــطرـش
 قبـــس عمً ادمـــع ـ تاقيقحتـــلاـــب مـــهؤامـــسأ ةنيبـــم ـ نـــيرـــخآ _ـــنامـــثو ةسمـــخو
 ةــــطرــــشلا دارــــفأ لتــــق ىلع ممصEا مزعــــلا اودقــــعو ةينــــلا اوتيب نأــــب رارــــص�ا
 راجفـن�ا اوثدـحأ كـلذـلً اذيفنـتو ، اـهريجفتـب ةيلـهقدـلا نـمأ ةـيرـيدمـب نـيدـجاوتEا
 رـــيراقتـــلاـــب ةـــفوصوEا تاـــباـــص�ا مهـــب اوثدـــحأـــف مهـــحاورأ قاـــهزإ نـــيدـــصاـــق
 فاعـــسإ وه هيـــف مهـــتدار� لـــخد � ببـــسل ةمـــيرـــجلا رـــثأ باـــخ دـــقو ، ةيبطـــلا
 ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، جbعـــلاـــب مهتـــكرادـــمو مهيلـــع ينجEا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ
 حلاصE ةصصخــــم ةــــماــــعً اــــكbــــمأو ٍنابــــمً ادمــــع - يفوت رــــخآو - اــــبرــــخ ـ ج
ـ  ةرايســــلا اورــــجف نأــــب ، ماــــع عفن تاذً اــــنوناــــق ةربتعــــم تايعمــــجو ةيــــموكح
 ةمكحــم نابــم اوبرــخف ـ أ ةرقــف _ــثbــثو عباــس دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم
 ثـحابـم رقـمو ةروصنEاـب تابـساحملـل يزـكرEا زاهجـلاو ةيـئادتـب�ا ةروصنEا
 زـكرـمو اخلـط زـكرـم ةـساـئر رقـمو ةروصنEا ةنـيدـم سلـجمو يبيرضـلا برـهتلا

 ةـــيرصEا ةئيهـــلاو يموقلا ةروصنEا حرـــسمو دحتEا فرصEاو اخلـــط ةـــطرـــش
 _ملعEُاو _يقيبطتـــلاو ةروصنEا ةاضـــق ةـــيدـــنأو فرصـــلا تاـــعورشE ةـــماعـــلا
 حbــص ةــسردــمو يرــث�ا نامقــل نــبا رادو فــيدــجتلاو _يملعــلاو _ــيراجتــلاو
 تبكــترا دــقو ينابEا كلتــب ت�وقنمو ، رارــح�او عمــجتلا َْيبزــح ْي¢رقــمو مــلاــس
 ةـعاـشإو سانـلا _ـب بـعرـلا ثادـحإ دصقـبو يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا
 تآشنEاو ينابEا بــــيرــــخت ضرغــــب تاعــــقرفــــم - يفوت رــــخآو - bمعتــــسا ـ د
 دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ ةرايسـلا اورـجف نأـب ، ةـماعـلا حلاصملـل ةدعEا

 ىلع هبــيرــخت ضرغــب ةيلــهقدــلا نــمأ ةــيرــيدــم ىنبمب ـ أ ةرقــف _ــثbــثو عباــس
.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا

 ةايــح ضــيرعــت هــنأــش نــم ً�امعتــسا تاعــقرفEا - يفوت رــخآو - bمعتــسا ـ ـه
 عباــس دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ ةرايســلا اورــجف نأــب ، رطــخلل سانــلا
 ينجEا توم راجفـن�ا ثدـحأو ةيلـهقدـلا نـمأ ةـيرـيدـم طيحمـب  ـ أ ةرقـف _ـثbـثو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ماهت�ا دنب تاذب مهؤامسأ ةنيبEا مهيلع
 لاومأ ضــيرعــت هــنأــش نــم ً�امعتــسا تاعــقرفEا - يفوت رــخآو - bمعتــسا ـ و
 عباـــس دنبـــلاـــب دراولا ماهـــت�ا عوضوم ـ ةرايســـلا اورـــجف نأـــب ، رطـــخلل ريغـــلا
 ًاررـــض راجفـــن�ا ثدـــحأو ةيلـــهقدـــلا نـــمأ ةـــيرـــيدـــم طيحمـــب  ـ أ ةرقـــف _ـــثbـــثو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةلوقنمو ةتباث لاومأب
 نأـب ، اـهوكلتمي � ةـلوقنمو ةتـباـث ً�اومأً ادمـع - يفوت رـخآو - افلـتأو اـبرـخ ـ ز
 ينجملل ةــكولمEاو ةميــقوً افــصو ةنيبEا ت�وقنEاو تاراقعــلا اوفلتأو اوبرــخ
 مهنــمأو سانــلا لعــج كــلذ ىلع بــترــتو تاقيقحتــلاــب مــهؤامــسأ ةنيبEا مهيلــع
 _بEا وحنلا ىلع يباـــهرإ ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، رطـــخ يف

.تاقيقحتلاب



 _بEا وحنلا ىلع يباـــهرإ ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، رطـــخ يف
.تاقيقحتلاب

 ءانـبأ دنـع ةـمرـح اهـل نـيد رـئاعـش ةـماـق� ةدعـم ٍنابـم - يفوت رـخآو -افلـتأ ـ ح
 نــــيدــــلا رــــئاعــــش ةــــماــــق� دعEا حلاصــــلا دــــجسم اوفلتأ نأــــب ، سانــــلا نــــم ةلــــم
 ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، _ملسEا دنـــع ةـــمرـــح هـــلو يمbـــس�ا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ

 سداســلاو ، ةــئاEا دعــب عبارــلاو، ةــئاEا دعــب ثــلاثــلا نومهتEا : نوثbــثو نــماــث
ـ :ً اضيأ ةئاEا دعب نماثلاو ، ةئاEا دعب

 تاـــيانـــج باكـــترا يف ةدـــعاسEاو قافـــت�ا يقيرطـــب - يفوت رـــخأو -اوكرتـــشا
 عوضوم ـ فbـــت�او بـــيرـــختلاو تاعـــقرفEا لامعتـــساو هيـــف عورـــشلاو لتقـــلا
 ، اهــــباكــــترا ىلع مهعــــم اوقفتا نأــــب ـ _ــــثbــــثو عباــــس دنبــــلاــــب دراولا ماهــــت�ا
 ىلع فــقوو ةــيرــيدEا ىنبم ةــئاEا دعــب سداســلا مهتEا دــصر نأــب مــهودــعاــسو
 نوقابـــــلا ىوآو ، هـــــفادهتـــــسا ةيفيـــــكو هنيـــــمأـــــت هـــــجوأو هـــــجراخـــــمو هلـــــخادـــــم
 اذـه ىلع ءانـب ةمـيرـجلا تمتـف ، اهـباكـترا موي ىلإ ماـمإ يعرـم ماـمإ يراحتـن�ا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةدعاسEا كلتو قافت�ا
ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب يناثلا مهتEا : نوثbثو عسات

 ، رارـص�ا قبـس عمً ادمـع ـ ةـطرـش درـف ـ ناميلـس دعـس ناميلـس ميـهارـبإ لتـق ـ أ
 نــــيدــــجاوتEا ةــــطرــــشلا دارــــفأ لتــــق ىلع ممصEا مزعــــلا دقــــعو ةينــــلا تيــــب نأــــب
 تئبـــُع ةوبع ضرغــلا اذــهل دــعأو ، اــهريجفتــب ةيلــهقدــلا نــمأ ةــيرــيدــم طيحمــب
 مادختـــساـــب راجفـــن�ا ةدـــيدـــش ةعـــقرفEا )TNT( نـــيولوتورتيـــن يثbـــث ةدامـــب
 تزـهُج كـلذـلً اذيفنـتو ،ةيـنورتكـلإ ةرـئادـب لـصوم ينمز تـقؤمو يئاـبرـهك رـجفم
 اــــهراوجب اهعــــضوو ةــــيرــــيدEا بوص مهتEا اهــــب قلطناو تاعــــقرفEاــــب ةوبعلا
 ينجEاــب ثدــحأــف مهــحاورأ قاــهزإً ادــصاــق ، راجفــن�ا ثدــحف اهطيحــمً ارداغــم
 ، هـتايحـب تدوأ يتلاو ةيحـيرـشتلا ةفصـلا رـيرقتـب ةـفوصوEا تاـباـص�ا هيلـع

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا تبكترا دقو
ـ نيرـخآ رشـع ةعـستو ديمحلا دبع دمحم دـمحم لتق يــف عرــش ـ ب

 دقـعو ةينـلا تيـب نأـب رارـص�ا قبـس عمً ادمـع ـ تاقيقحتـلاـب مـهؤامـسأ ةنيبـم
 نـــمأ ةـــيرـــيدـــم طيحمـــب نـــيدـــجاوتEا ةـــطرـــشلا دارـــفأ لتـــق ىلع ممصEا مزعـــلا
 مهــحاورأ قاــهزإً ادــصاــق راجفــن�ا ثدــحأ كــلذــلً اذيفنــتو ،اــهريجفتــب ةيلــهقدــلا
 ةمـيرـجلا رـثأ باـخ دـقو ، ةيبطـلا رـيراقتـلاـب ةـفوصوEا تاـباـص�ا مهـب ثدـحأـف
 ، جbعــلاــب مهتــكرادــمو مهيلــع ينجEا فاعــسإ وه هيــف هــتدار� لــخد � ببــسل

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا تبكترا دقو
 رــجف نأــب ، ةيــموكح حلاصE ةصصخــم ةــماــعً اــكbــمأو ٍنابــمً ادمــع برــخ ـ ج
 نابــم برــخف ـ أ ةرقــف _ــثbــثو عساــت دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ ةوبعلا
 ةــكرــشلاو ةيلــهقدــلا نــمأ ةــيرــيدــم ثــحابــم تامهــم نزــخمو ةروصنEا لوأ مســق
 ًاذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ينابEا كلتـــب ت�وقنمو ، ةـــيذـــح£ـــل ةـــيرصEا



 ةــكرــشلاو ةيلــهقدــلا نــمأ ةــيرــيدــم ثــحابــم تامهــم نزــخمو ةروصنEا لوأ مســق
 ًاذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ينابEا كلتـــب ت�وقنمو ، ةـــيذـــح£ـــل ةـــيرصEا
 ىلع ىضوفلا ةــعاــشإو سانــلا _ــب بــعرــلا ثادــحإ دصقــبو يباــهرإ ضرغــل

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا
 حلاصملــــل ةدعEا تآشنEاو ينابEا بــــيرــــخت ضرغــــب تاعــــقرفــــم لمعتــــسا ـ د
 ةرقـف _ـثbـثو عساـت دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ ةوبعلا رـجف نأـب ، ةـماعـلا
 _بEا وحنلا ىلع هبــــــيرــــــخت ضرغــــــب ةيلــــــهقدــــــلا نــــــمأ ةــــــيرــــــيدــــــم ىنبمب ـ أ

.تاقيقحتلاب
 ، رطــخلل سانــلا ةايــح ضــيرعــت هــنأــش نــم ً�امعتــسا تاعــقرفEا لمعتــسا ـ ـه
ـ  أ ةرقــــف _ــــثbــــثو عساــــت دنبــــلاــــب دراولا ماهــــت�ا عوضوم ـ ةوبعلا رــــجف نأــــب
 _بEا هيلـــع ينجEا توم راجفـــن�ا ثدـــحأو ةيلـــهقدـــلا نـــمأ ةـــيرـــيدـــم طيحمـــب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ماهت�ا دنب تاذب همسا
 نأـب، رطـخـلل ريغـلا لاوـمأ ضـيرعـت هـنأـش نـم ً�امعتـسا تاعـقرفEا لمعتـسا ـ و
 طيحمـب  ـ أ ةرقـف _ـثbـثو عساـت دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ ةوبعلا رـجف
 ىلع ةــلوقنمو ةتــباــث لاومأــبً اررــض راجفــن�ا ثدــحأو ةيلــهقدــلا نــمأ ةــيرــيدــم

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا
 تاراقعـــــلا فلـــــتأ نأـــــب ، اهكلتمـــــي � ةـــــلوقنمو ةتـــــباـــــث ً�اومأً ادمـــــع فلـــــتأ ـ ز
 مـــهؤامـــسأ ةنيبEا مهيلـــع ينجملل ةـــكولمEاو ةميـــقوً افـــصو ةنيبEا ت�وقنEاو
 تبكــترا دــقو ، رطــخ يف مهنــمأو سانــلا لعــج كــلذ ىلع بــترــتو تاقيقحتــلاــب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا
 ، سانـلا نـم ةلـم ءانـبأ دنـع ةـمرـح اهـل نـيد رـئاعـش ةـماـق� ةدعـم ٍنابـم فلـتأ ـ ح
 هـلو يمbـس�ا نـيدـلا رـئاعـش ةـماـق� دعEا ريغصـلا حلاصـلا دـجسم فلـتأ نأـب
 وحنلا ىلع يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو _ملسEا دنـع ةـمرـح

.تاقيقحتلاب _بEا

ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب عساتلا ، لو�ا نامهتEا : نوعبرأ

 لتقـلا تاـيانـج باكـترا يف ةدـعاسEاو قافـت�ا يقيرطـب - يفوت رـخأو -اـكرتـشا
 ماهــت�ا عوضوم ـ فbــت�او بــيرــختلاو تاعــقرفEا لامعتــساو هيــف عورــشلاو
 نأــب هادــعاــسو ، اهــباكــترا ىلع هعــم اقفــتا نأــب ـ _ــثbــثو عساــت دنبــلاــب دراولا
 ىنبم ةـئاEا دعـب عساتـلا مهتEا هـل دـصرو ، ةعـقرفEا ةوبعلاـب لو�ا مهتEا هدـمأ
 اهطقتــلا روصب هدــمأو هــتزايــح ةينكســلا تادــحولا ىدــحإ ةذــفاــن نــم ةــيرــيدEا
 تمتـف ، هـفادهتـسا ةيفيـكو هنيـمأـت هـجوأ ىلع فـقوو هـجراخـمو هلـخادـم حضوت
 _بEا وحنلا ىلع ةدـــــــــعاسEا كلـــــــــتو قافـــــــــت�ا اذـــــــــه ىلع ءانـــــــــب ةمـــــــــيرـــــــــجلا

.تاقيقحتلاب
ـ:ً اضيأ لو�ا مهتEا : نوعبرأو يداح

 وبأ زــيزعــلا دبــع ديــس دمــحم لتــق يف قافــت�او ضــيرــحتلا يقيرطــب كرتــشا



ـ:ً اضيأ لو�ا مهتEا : نوعبرأو يداح
 وبأ زــيزعــلا دبــع ديــس دمــحم لتــق يف قافــت�او ضــيرــحتلا يقيرطــب كرتــشا

 دــصرتــلاو رارــص�ا قبــس عمً ادمــع ـ ينطولا نــم�ا عاطقــب طــباضــلا ـ ةرقــش
 _ـــلوهجم نـــيرـــخآو يوbخنـــلا ليلـــخ ماصـــع ىفوتEا ضرـــح نأـــب ، هتـــقرـــسو
 قفتاو كــلذــبً افيلكــت مهــلً اردصــم يريــم�ا هــحbــسو هــترايــس ةــقرــسو هلتــق ىلع
 ةينــلا اوتيبف ، مــهراودأ هــب ددــحً اططــخم مهــل عضو نأــب اهــباكــترا ىلع مهعــم
 قدانــب ـ ةــيراــن ةحلــسأ ضرغــلا اذــهل اودــعأو هلتــق ىلع ممصEا مزعــلا اودقــعو
 ًافلـس اونقيأ يذـلا ناكEا يف مهـترايسـب هـل اونمك كـلذـلً اذيفنـتو ةرايـسو ـ ةيـلآ
 دـــحأـــب اهفـــقوت ىتح هوعبتت هـــترايـــس bًقتـــسم هورصـــبأ نأ اـــمو هنـــم هرورـــم
 ،اهنـــم ةريـــعأ هـــبوص اوقلطأو مهتحلـــسأ نـــيرـــهشم هيـــلإ اولـــجرتـــف ، عراوشلا
 اهنــم لــباوب هورطــمأــف ، bًيتــق مــهدــحأ ىدرأو اهــقbــطإ هيلــع ينجEا مهــلدابــف
 يبطلا رــيرقتــلاــب ةــفوصوEا تاــباــص�ا هــب اوثدــحأــف هــحور قاــهزإ نــيدــصاــق
 ةــقرــس يه ىرــخأ ةــيانجــب ةــيانجــلا كلــت تــنرتــقا دــقو ،هــتايحــب تدوأ يتلاو
 ةئيهــــل ةــــكولمEاو هيلــــع ينجEا ةدــــهع هــــتريــــخذو يرانــــلا حbــــسلاو ةرايســــلا
 تمـتو ، ةـيراـن ةحلـس� مهلمـح لاـح ، ةـماعـلا قرطـلا ىدـحإـب كـلذ ناـكو ةـطرـشلا
 ىلع يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت قافـت�ا كـلذو ضـيرـحتلا اذـه ىلع ًءانـب ةمـيرـجلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا
 ، ةـــــئاEا دعـــــب نوسمـــــخلاو عساتـــــلاو ، ســـــماخـــــلا نومهتEا: نوعبرأو يناـــــث

ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب نوتسلاو
 ًادمـع ـ ةـطرـش درـف ـ ميـحرـلا دبـع يمكاحـلا دومـحم دمـحم - يفوت رـخأو - اولتق
 دارـــفأ لتـــق ىلع ممصEا مزعـــلا اودقـــعو ةينـــلا اوتيب نأـــب ، رارـــص�ا قبـــس عم
 اودـعأو ، شـيرعـلا ةنـيدمـب ةـطرـشلا طابـض يداـن _ـمأـت ىلع _مـئاقـلا ةـطرـشلا
 هــل ةهــجاوEا عاقبــلا ىدــحإ اولتعا كــلذــلً اذيفنــتو ةــيراــن ةحلــسأ ضرغــلا اذــهل
 قاــهزإ نــيدــصاــق ةــيرانــلا ةريــع�ا نــم bًــباو هنيــمأتــب _مــئاقــلا بوص اوقلطأو
 يبطلا رـــيرقتـــلاـــب ةـــفوصوEا تاـــباـــص�ا هيلـــع ينجEاـــب اوثدـــحأـــف مهـــحاورأ
 ىلع يباـــهرإ ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، هـــتايحـــب تدوأ يتلاو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا

 ناـمزلا تاذ يــف مـهنأ يـهو ىرـخأ ةياـنجب ةياـنجلا كلت تنرتقا دـقو
 نايبلا يفلاس ناكEاو

 قبــس عمً ادمــع ميــهارــبإ دمــحم بــجر رــصاــن لتــق يف - يفوت رــخأو - اوعرــش
 ةـــطرـــشلا دارـــفأ لتـــق ىلع ممصEا مزعـــلا اودقـــعو ةينـــلا اوتيب نأـــب ، رارـــص�ا
 كــلذــل اذيفنــتو ، شــيرعــلا ةنــيدمــب ةــطرــشلا طابــض يداــن _ــمأــت ىلع _مــئاقــلا
 ةمــيرــجلا رــثأ باــخ دــقو هــحور قاــهزإ نــيدــصاــق ةــيراــن ةريــعأ هــبوص اوقلطأ
 تبكــترا دــقو ، هــهاجــت بــيوصتلا ماكــحإ مدــع وه هيــف مهــتدار� لــخد � ببــسل

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا
ـ:ً اضيأ لو�ا مهتEا : نوعبرأو ثلاث



.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا
ـ:ً اضيأ لو�ا مهتEا : نوعبرأو ثلاث

 حتف رـباـص دمـحم يحتفو بـجر نامثـع ىسوم دمـحم - يفوت رـخآو - لتـق ـ أ
 اتيــب نأــب ، رارــص�ا قبــس عمً ادمــع نمــحرــلا دبــع مــيركــلا دبــع ماصــعو بابــلا
 نـمأ ةـيرـيدمـب نـيدـجاوتEا ةـطرـشلا دارـفأ لتـق ىلع ممصEا مزعـلا ادقـعو ةينـلا

 ًاططـخمً اعـضاو ىفوتEاـب لو�ا مهتEا عمتجا نأـب ، اـهريجفتـب ءانيـس بونج
 ةيـــندعـــم تاوبعب تلمـــُـح لقـــن ةرايـــس ضرغـــلا اذـــهل ادـــعأو امهـــيرود هـــب ددـــح
 ةدـــيدـــش ةعـــقرفEا )TNT( نـــيولوتورتيـــن يثbـــث ةدامـــب تئبــــُع ةيكيتـــسbـــبو
 لــــخاد يراحتــــناــــب رــــشابEا ليــــصوتلا قيرــــط نــــع اــــهريجفــــت متــــي راجفــــن�ا
 نادمـح دمـحم / ذيفنتـلاـب فلكملـل لو�ا مهتEا اهَمَلـَــس كـلذـلً اذيفنـتو ، ةرايسـلا

 ةـــيرـــيدEا بوصً اقلطنـــم اهلقتـــساـــف روطلا ةنـــيدمـــب ةـــكراوسلا ةـــمbـــس مـــلاـــس
 ، راجفـــن�ا ثدـــحأـــفً ايـــئاـــبرـــهك ةعـــقرفEا تاوبعلا bًــــِــــصوم اهتـــباوبً امـــحتقم
 ةـــفوصوEا تاـــباـــص�ا مهـــب اـــثدـــحأـــف مهيلـــع ينجEا حاورأ قاـــهزإ نـــْيدـــصاـــق
 لو�ا مهتEا لــظ امنيــب ، مهــتايحــب تدوأ يتلاو ةيحــيرــشتلا ةفصــلا رــيراقتــب
 ىلع يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو،َهبُـقرـَي ةمـيرـجلا حرـسم ىلع

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا
 ةــثbــثو شادرــمدــلا دمــحم dا دبــع ءامــسأ لتــق يف - يفوت رــخآو - عرــش ـ ب
 نأـب رارـص�ا قبـس عمً ادمـع ـ تاقيقحتـلاـب مـهؤامـسأ ةنيبـم ـ نـيرـخآ _سمـخو
 ةـيرـيدمـب نـيدـجاوتEا ةـطرـشلا دارـفأ لتـق ىلع ممصEا مزعـلا ادقـعو ةينـلا اتيـب
 قاـهزإ نـْيدـصاـق راجفـن�ا اـثدـحأ كـلذـلً اذيفنـتو ، اـهريجفتـب ءانيـس بونج نـمأ
 رـثأ باـخ دـقو ، ةيبطـلا رـيراقتـلاـب ةـفوصوEا تاـباـص�ا مهـب اـثدـحأـف مهـحاورأ
 مهتـكرادـمو مهيلـع ينجEا فاعـسإ وه هيـف امهـتدار� لـخد � ببـسل ةمـيرـجلا
 _بEا وحنلا ىلع يباـــهرإ ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، جbعـــلاـــب

.تاقيقحتلاب
 حلاصE ةصصخـــــم ةـــــماـــــعً اـــــكbـــــمأو ٍنابـــــمً ادمـــــع - يفوت رـــــخآو - برـــــخ ـ ج
ـ  ةرايســــلا ارــــجف نأــــب ، ماــــع عفن تاذً اــــنوناــــق ةربتعــــم تايعمــــجو ةيــــموكح
 ةمكحــم نابــم اــبرــخف ـ أ ةرقــف _عــبرأو ثــلاــث دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم
 ليغشـت بتكـمو ينهEا بـيردتـلا زـكرـمو ءانيـس روط راطـم تاـحارتـساو روطلا
 روطب ةـــطرـــشلا طابـــض يداـــنو ةلـــماعـــلا ةوقلا ةـــيرـــيدE _عـــباتـــلا ءانيـــس روط
 ،ءانيـس روطب حوتفEا ميلعتلـل ةرـهاقـلا ةعـماـج زـكرـمو تازاوجلا مسـقو ءانيـس
 دصقـبو يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ينابEا كلتـب ت�وقنمو
.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو سانلا _ب بعرلا ثادحإ
 ةدعEا تآشنEاو ينابEا بـيرـخت ضرغـب تاعـقرفـم - يفوت رـخآو -لمعتـسا ـ د
 ثــلاــث دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ ةرايســلا ارــجف نأــب ، ةــماعــلا حلاصملــل
 ىلع هبـــيرـــخت ضرغـــب ءانيـــس بونج نـــمأ ةـــيرـــيدـــم ىنبمب ـ أ ةرقـــف _عـــبرأو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا



 ىلع هبـــيرـــخت ضرغـــب ءانيـــس بونج نـــمأ ةـــيرـــيدـــم ىنبمب ـ أ ةرقـــف _عـــبرأو
.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا

ضيرعت هنأش نـم ً�امعتـسا تاعقرفـEا – يـفوت رـخآو -لمعتـسا ـ ـه
 دنبـــلاـــب دراولا ماهـــت�ا عوضوم ـ ةرايســـلا ارـــجف نأـــب ، رطـــخلل سانـــلا ةايـــح
 راجفــن�ا ثدــحأو ءانيــس بونج نــمأ ةــيرــيدــم طيحمــب ـ أ ةرقــف _عــبرأو ثــلاــث
 _بEا وحنلا ىلع ماهــــت�ا دنــــب تاذــــب مــــهؤامــــسأ ةنيبEا مهيلــــع ينجEا توم

.تاقيقحتلاب
 لاومأ ضـــيرعـــت هـــنأـــش نـــم ً�امعتـــسا تاعـــقرفEا - يفوت رـــخآو -لمعتـــسا ـ و
 ثـــلاـــث دنبـــلاـــب دراولا ماهـــت�ا عوضوم ـ ةرايســـلا ارـــجف نأـــب ، رطـــخلل ريغـــلا
ً اررـض راجفـن�ا ثدـحأو ءانيـس بونج نـمأ ةـيرـيدـم طيحمـب  ـ أ ةرقـف _عـبرأو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةلوقنمو ةتباث لاومأب
 نأــب اــهاكلتمــي � ةــلوقنمو ةتــباــث ً�اومأً ادمــع - يفوت رــخآو -فلــتأو برــخ ـ ز
 ينجملل ةــــكولمEاو ةميــــقوً افــــصو ةنيبEا ت�وقنEاو تاراقعــــلا افلــــتأو اــــبرــــخ
 مهنــمأو سانــلا لعــج كــلذ ىلع بــترــتو تاقيقحتــلاــب مــهؤامــسأ ةنيبEا مهيلــع
 _بEا وحنلا ىلع يباـــهرإ ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو، رطـــخ يف

.تاقيقحتلاب
 عبارـــــــلاو ، رـــــــشع عباـســــــلاو، ثــــــلاثــــــلاو ، يـناثــــــلا نومهتEا :نوعـبرأو عـبار

ـ ً:اضيأ نورشعلاو
 دبـــع ىفطصم دمـــحمو يلع نســـح رـــهاـــط لتـــق يف - يفوترـــخآو - اوعرـــش ـ أ
 dا دبـع روشاـع دمـحمو ديمـحلا دبـع هـط هـطو ـ ةـطرـش يدرـف ـ يدنجـلا ظيفحـلا
 لتـــق ىلع ممصEا مزعـــلا اودقـــعو ةينـــلا اوتيب نأـــب ، رارـــص�ا قبـــس عمً ادمـــع
 ، درطــسم يرــبوك ىلعأ ينم�ا زاكــتر�ا ةطقــن ىلع _مــئاقــلا ةــطرــشلا دارــفأ
 اودـعأو ، مهنـم لـك رود هـب ددـحً اططـخمً اعـضاو يناثـلا مهتEا مهـب عمتجا نأـب
 ةعـقرفEا )TNT( نـيولوتورتيـن يثbـث ةداـم توح ةعـقرفـم ةوبع ضرغـلا اذـهل

 اهــبوص اوقلطنا كــلذــلً اذيفنــتو ، ةــيراخــب ةــجاردو _ــترايــسوراجفــن�ا ةدــيدــش
 اـهرـجفف ،اهطيحمـب ةفـسانـلا ةوبعلا ىفوتEاو نورـشعلاو عبارـلا مهتEا عرزو
 مهيلـــع ينجEاـــب اوثدـــحأـــف مهـــحاورأ قاـــهزإ نـــيدـــصاـــق رـــشع عباســـلا مهتEا
 � ببــسل ةمــيرــجلا رــثأ باــخ دــقو ، ةيبطــلا رــيراقتــلاــب ةــفوصوEا تاــباــص�ا
 دـــقو ، جbعـــلاـــب مهتـــكرادـــمو مهيلـــع ينجEا فاعـــسإ وه هيـــف مهـــتدار� لـــخد

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا تبكترا
 حلاصE ةصصخــــم ةــــماــــعً اــــكbــــمأو نابــــمً ادمــــع - يفوت رــــخآو - اوبرــــخ ـ ب
 _عــبرأو عبار دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ ةوبعلا اورــجف نأــب ، ةيــموكح
 دـــــقودرطـــــسم يرـــــبوك ىلعأ ينم�ا زاكـــــتر�ا ةطقـــــن ىنبم اوبرـــــخف ـ أ ةرقـــــف
 سانــلا _ــب بــعرــلا ثادــحإ دصقــبو يباــهرإ ضرغــلً اذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو
 ةايــح ضــيرعــت هــنأــش نــم ً�امعتــسا تاعــقرفEا - يفوت رــخآو -اولمعتــسا ـ ج



.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو
 ةايــح ضــيرعــت هــنأــش نــم ً�امعتــسا تاعــقرفEا - يفوت رــخآو -اولمعتــسا ـ ج
 عبار دنبــــلاــــب دراولا ماهــــت�ا عوضوم ـ ةوبعلا اورــــجف نأــــب ، رطــــخلل سانــــلا
 ىلع درطـــسم يرـــبوك ىلعأ ينم�ا زاكـــتر�ا ةطقـــن طيحمـــب ـ أ ةرقـــف _عـــبرأو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا
ضيرعت هـنأـش نـم ً�امعتسا تاعقرفEا ـ- يـفوت رخآو - اولمعتسا ـ د

 دنبـــلاـــب دراولا ماهـــت�ا عوضوم ـ ةرايســـلا اورـــجف نأـــب ، رطـــخلل ريغـــلا لاومأ
 درطـــسم يرـــبوك ىلعأ ينم�ا زاكـــتر�ا ةطقـــن طيحمـــب  ـ أ ةرقـــف _عـــبرأو عبار
 _بEا وحنلا ىلع ةـــــــــلوقنمو ةتـــــــــباـــــــــث لاومأـــــــــبً اررـــــــــض راجفـــــــــن�ا ثدـــــــــحأو

.تاقيقحتلاب
 نأـــب ، اـــهوكلتمي � ةـــلوقنم ً�اومأً ادمـــع - يفوت رـــخآو - اوفلتأو اوبرـــخ ـ ـه
 _بEا هيلـــــــع ينجملل كولمEاو ةميـــــــقوً افـــــــصو _بEا لوقنEا اوفلتأو اوبرـــــــخ
 دـــقو ، رطـــخ يف مهنـــمأو سانـــلا لعـــج كـــلذ ىلع بـــترـــتو تاقيقحتـــلاـــب همـــسا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا تبكترا
ـ:ً اضيأرشع يداحلا مهتEا : نوعبرأو سماخ

 لتقــلا يف عورــشلا تاــيانــج باكــترا يف ةدــعاسEاو قافــت�ا يقيرطــب كرتــشا
 دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ فbــت�او بــيرــختلاو تاعــقرفEا لامعتــساو
 ةـمدـخ رقـم دـصرـب مـهدـعاـسو ، اهـباكـترا ىلع مهعـم قفتا نأـب ـ _عـبرأو ثـلاـث
 ىلع ءانـب ةمـيرـجلا تمتـف ، هـفادهتـسا ةيفيـكو هنيـمأـت هـجوأـب مـهدـمأو زاكـتر�ا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةدعاسEا كلتو قافت�ا اذه
:ً اضيأ نورشعلاو عبارلاو ، ثلاثلاو ، يناثلا نومهتEا : نوعبرأو سداس

 يمارو ـ ةـطرـش طـباـض ـ نسـح يهاـب ريـمأ لتـق يف - يفوت رـخآو - اوعرـش ـ أ
 ، رارـص�ا قبـس عمً ادمـع ـ ةـطرـش يدرـف ـ ردنكـسإ يركـف لداـعو يليبلا ديعـس
 ىلع _مـئاقـلا ةـطرـشلا دارـفأ لتـق ىلع ممصEا مزعـلا اودقـعو ةينـلا اوتيب نأـب
 يناثـــلا مهتEا مهـــب عمتجا نأـــب ، ةـــيريخـــلا رـــطانقـــلاـــب ينم�ا سوساـــب _مـــك
 ةعــقرفــم ةوبع ضرغــلا اذــهل اودــعأو ، مهنــم لــك رود هــب ددــحً اططــخمً اعــضاو
 راجفـــــــن�ا ةدـــــــيدـــــــش ةعـــــــقرفEا )TNT( نـــــــيولوتورتيـــــــن يثbـــــــث ةداـــــــم توح
 بوص ىفوتEاو نورـــشعلاو عبارـــلا مهتEا قلطنا كـــلذـــلً اذيفنـــتو ، _ـــترايـــسو
 نـــيدـــصاـــق يناثـــلا مهتEا اـــهرـــجفف هطيحمـــب ةفـــسانـــلا ةوبعلا اـــعرزو _مكـــلا
 وه هيـــف مهـــتدار� لـــخد � ببـــسل ةمـــيرـــجلا رـــثأ باـــخ دـــقو ، مهـــحاورأ قاـــهزإ
ً اذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا دــقو ، ةــيراجفــن�ا ةــجوEا نــم مهيلــع ينجEا ةاجــن

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغل
 حلاصE ةصصخــــم ةــــماــــعً اــــكbــــمأو نابــــمً ادمــــع - يفوت رــــخآو - اوبرــــخ ـ ب
 سداــــــس دنبــــــلاــــــب دراولا ماهــــــت�ا عوضوم ـ ةوبعلا اورــــــجف نأــــــب ، ةيــــــموكح
 ةئيهـــــل ةـــــكولمم ةرايـــــسو سوساـــــب _مـــــك ىنبم اوبرـــــخف ـ أ ةرقـــــف _عـــــبرأو
 بـعرـلا ثادـحإ دصقـبو يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ةـطرـشلا



 ةئيهـــــل ةـــــكولمم ةرايـــــسو سوساـــــب _مـــــك ىنبم اوبرـــــخف ـ أ ةرقـــــف _عـــــبرأو
 بـعرـلا ثادـحإ دصقـبو يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ةـطرـشلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو سانلا _ب
 ةايــح ضــيرعــت هــنأــش نــم ً�امعتــسا تاعــقرفEا - يفوت رــخآو - اولمعتــسا ـ ج
 سداــس دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ ةوبعلا اورــجف نأــب ، رطــخلل سانــلا
 _ـبـEا وحـنـلا ىلـع ينـم�ا سوساــــــــــب _ـمــــــــــك طـيـحـمــــــــــب ـ أ ةرـقــــــــــف _ـعــــــــــبرأو

.تاقيقحتلاب
ـ :ً اضيأرشع يداحلا مهتEا : نوعبرأو عباس

 لتقــلا يف عورــشلا تاــيانــج باكــترا يف ةدــعاسEاو قافــت�ا يقيرطــب كرتــشا
 سداــــس دنبــــلاــــب دراولا ماهــــت�ا عوضوم ـ بــــيرــــختلاو تاعــــقرفEا لامعتــــساو
 _مكــلا ىنبم دــصرــب مــهدــعاــسو ، اهــباكــترا ىلع مهعــم قفتا نأــب ـ _عــبرأو
 اذــه ىلع ءانــب ةمــيرــجلا تمتــف ، هــفادهتــسا ةيفيــكو هنيــمأــت هــجوأــب مــهدــمأو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةدعاسEا كلتو قافت�ا
ـ :ً اضيأ رشع يداحلا مهتEا : نوعبرأو نماث

 قبــس عمً ادمــع ـ ةــطرــش طــباــض ـ دــماــح نــيدــلا ماصــع مــهدأ لتــق يف عرــش ـ أ
 ضرغــلا اذــهل دــعأو هلتــق ىلع ممصEا مزعــلا دقــعو ةينــلا تيــب نأــب ، رارــص�ا
 ةدــــيدــــش ةعــــقرفEا )TNT( نــــيولوتورتيــــن يثbــــث ةداــــم توح ةعــــقرفــــم ةوبع
 ةصصخEا ةــطرــشلا ةرايســب ةفــسانــلا ةوبعلا عضو كــلذــلً اذيفنــتو ، راجفــن�ا
 لــخد � ببــسل ةمــيرــجلا رــثأ باــخ دــقو ، هــحور قاــهزإً ادــصاــق هيلــع ينجملل
 تبكـــترا دـــقو ، ةيـــنورتكـــل�ا اهـــترـــئادـــب للـــخل اـــهريجفـــت مدـــع وه هيـــف هـــتدار�

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا
 نأــب ،ً ادمــع ةيــموكح حلاصE ةصصخــم ةــماــعً اــكbــمأ بــيرــخت يف عرــش ـ ب
 عوضوم ـ ةوبعلا ريجفتـب ةـطرـشلا ةئيهـل ةـكولمEا ةرايسـلا بـيرـخت يف عرـش
 � ببـسل ةمـيرـجلا رـثأ باـخ دـقو ـ أ ةرقـف _عـبرأو نـماـث دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا
 ًاذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا دــقو ، اــهريجفــت ةرــئادــب للــخ وه هيــف هــتدار� لــخد
 ىلع ىضوفلا ةــعاــشإو سانــلا _ــب بــعرــلا ثادــحإ دصقــبو يباــهرإ ضرغــل

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا
 سانـلا ةايـح ضـيرعـت هـنأـش نـم ً�امعتـسا تاعـقرفEا لامعتـسا يف عرـش ـ ج
 نــماــث دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ ةوبعلا ريجفــت يف عرــش نأــب ، رطــخلل
 للــخ وه هيــف هــتدار� لــخد � ببــسل ةمــيرــجلا رــثأ باــخ دــقو ـ أ ةرقــف _عــبرأو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع اهريجفت ةرئادب
ـ :ً اضيأ يناثلا مهتEا : نوعبرأو عسات

 بـيرـختلاو لتقـلا يف عورـشلا تاـيانـج باكـترا يف ضـيرـحتلا قيرطـب كرتـشا
 نأـــب ـ _عـــبرأو نـــماـــث دنبـــلاـــب دراولا ماهـــت�ا عوضوم ـ تاعـــقرفEا لامعتـــساو
 اذـه ىلع ءانـب ةمـيرـجلا تمتـف ، كـلذـبً افيلكـت هـلً اردصـم اهـباكـترا ىلع هـضرـح

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ضيرحتلا



 اذـه ىلع ءانـب ةمـيرـجلا تمتـف ، كـلذـبً افيلكـت هـلً اردصـم اهـباكـترا ىلع هـضرـح
.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ضيرحتلا
ـ:ً اضيأ نورشعلاو نماثلا مهتEا : نوسمخ

دـمحم دوـمحم دـمحأو شـيورد فـسوي نيدلا ىــيحم لتق يف عرش ـ أ
 نـــم ٍلـــباو قbـــطإـــب مـــهرداـــب نأـــبً ادمـــع نـــيرـــخآو ـ ةـــطرـــش درـــفو طـــباـــض ـ يلع
 ثدـــحأـــف مهـــحاورأ قاـــهزإً ادـــصاـــق هنكســـم مهتمـــهادـــم لاـــح ةـــيرانـــلا ةريـــع�ا
 رــــثأ باــــخ دــــقو ، يبطلا رــــيرقتــــلاــــب ةــــفوصوEا تاــــباــــص�ا امهيلــــع ينجEاــــب
 مدـعو جbعـلاـب امهتـكرادـمو امهـفاعـسإ وه هيـف هـتدار� لـخد � ببـسل ةمـيرـجلا
 وحنلا ىلع يباــهرإ ضرغــلً اذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا دــقو ، بــيوصتلا ماكــحإ

.تاقيقحتلاب _بEا
 بابـلا نـم لو�ا مسقـلا ماكـحأ ذيفنـت ىلع _مـئاقـلا فنعـلاو ةوقلاـب مواـق ـ ب
 ةــــيدأــــت ءانــــثأ كــــلذ ناــــكو تاــــبوقعلا نوناــــق نــــم يناثــــلا باتكــــلا نــــم يناثــــلا
 ةريـــع�ا نـــم لـــباوب مـــهرطـــمأ نأـــب ،ً اـــحbـــس هلمـــح لاـــح اهببـــسبو مهتفيـــظو
 وحنلا ىلع هطبضــب مهــل رداصــلا ةــباينــلا نذإ ذيفنــت نود ةــلوليحلل ةــيرانــلا

.تاقيقحتلاب _بEا
ـ:ً اضيأ نونامثلا مهتEا : نوسمخو يداح

 ناـمثــــع ديـمــــحلا دـبــــع قراـــــط لتــــق يـف – يـفوت رـــــخأو ن�وهجمو - عرـــــش
 قبـــس عمً ادمـــع ـ ةيليـــعامـــس�ا نـــمأ ةـــيرـــيدمـــب ةـــطرـــش طـــباـــض ـ يواحطـــلا
 ، ةـــطرـــشلا دارـــفأ لتـــق ىلع ممصEا مزعـــلا اودقـــعو ةينـــلا اوتيب نأـــب رارـــص�ا
 كــلذــلً اذيفنــتو ، ةرايــسو - ةيــلآ قدانــب - ةــيراــن ةحلــسأ ضرغــلا اذــهل اودــعأو
 لbقتـسا ةرايسـلا اورصـبأ نأ اـمو ةـطرـشلا تارايـس ىدـحإ نـعً اثحـب اوقلطنا
 رـثأ باـخ دـقو ، هـحور قاـهزإ نـيدـصاـق ةـيراـن ةريـعأ هـبوص اوقلطأ هيلـع ينجEا

 وـه هـيف مهـتدار� لخد � ببسل ةميرجلا
تبـكترا دــقو ، رارفـلا نـم هيلع ينجEا نكمتو بيوصتلا ماكحإ مدـع

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا
ً اضيأ ةئاEا دعب يداحلاو ، نونامثلاو يناثلا نامهتEا: نوسمخو يناث

 درــف ـ فــسوي ميظعــلا دبــع فــسوي ميــهارــبإ لتــق يف - يفوت رــخأو - اــعرــش ـ أ
 قبـــس عمً ادمـــع ـ تاقيقحتـــلاـــب مـــهؤامـــسأ ةنيبـــم ـ نـــيرـــخآ ةسمـــخو ـ ةـــطرـــش
 ةـــطرـــشلا دارـــفأ لتـــق ىلع ممصEا مزعـــلا اودقـــعو ةينـــلا اوتيب نأـــب ، رارـــص�ا
 ةعـــقرفـــم ةوبع ضرغـــلا اذـــهل اودـــعأو رـــيوصوبأ ةـــطرـــش زـــكرـــم ىلع _مـــئاقـــلا

ً اذيفنـتو ، راجفـن�ا ةدـيدـش ةعـقرفEا )TNT( نـيولوتورتيـن يثbـث ةداـم توح
 اوثدـــحأـــف مهـــحاورأ قاـــهزإ نـــيدـــصاـــق اـــهورـــجفو ، هطيحمـــب اـــهوعرز كـــلذـــل
 رــثأ باــخ دــقو ، يبطلا رــيرقتــلاــب ةــفوصوEا تاــباــص�ا لو�ا هيلــع ينجEاــب
 جbعـلاـب هتـكرادـمو باصEا فاعـسإ وه هيـف مهـتدار� لـخد � ببـسل ةمـيرـجلا
 ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ، ةـيراجفـن�ا ةـجوEا نـم نـيرـخ�ا ةاجـنو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ



 ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ، ةـيراجفـن�ا ةـجوEا نـم نـيرـخ�ا ةاجـنو
.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ

 حلاصE ةصصخــــم ةــــماــــعً اــــكbــــمأو ٍنابــــمً ادمــــع - يفوت رــــخأو - اــــبرــــخ ـ ب
 ةيـندEا ةـيامـحلا ةطقـنو رـيوص وبأ ةـطرـش زـكرـم ىنبم اوبرـخ نأـب ، ةيـموكح
 ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، ةـــطرـــشلا ةئيهـــل ةـــكولمم تارايـــسو
 وحنلا ىلع ىضوفلا ةـــعاـــشإو سانـــلا _ـــب بـــعرـــلا ثادـــحإ دصقـــبو يباـــهرإ

.تاقيقحتلاب _بEا

اوـفلتأ نأب ، اهوكلتمي � ةلوقنم ً�اومأً ادمع - يـفوت رخأو - افلتأ ـ ج

 كـلذ ىلع بـترـتو ناميلـس ينومدـيدـلا دمـحم هيلـع ينجملل ةـكولمEا ةرايسـلا
 يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ، رطـخ يف مهنـمأو سانـلا لعـج

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع

ـ :ً اضيأ ةئاEا دعب يناثلا مهتEا: نوسمخو ثلاث
 dا دبــع دمــحمو ميــحرــلا دبــع _ــسح لداــع لتــق يف - يفوت رــخأو - عرــش ـ أ
 عمً ادمــــع ـ ةــــطرــــش دارــــفأ ـ دمــــحم دمــــحم يحبص لداــــعو ضوع يلع دمــــحم
 ةــطرــشلا دارــفأ لتــق ىلع ممصEا مزعــلا ادقــعو ةينــلا اتيــب نأــب ، رارــص�ا قبــس
 ادــعأو ، خيشلا رفــك ةظــفاحمــب ةدــيارــجلا ةقطنــم شيتفــت ةطقــن ىلع _مــئاقــلا
 كــلذــلً اذيفنــتو ، ةــيراخــب ةــجاردو - ةيــلآ ةيــقدنــب ً-اــيراــنً اــحbــس ضرغــلا اذــهل
 مهتEا لـجرتـف اـهاـبراـق ىتح ةطقنـلا بوص اقلطـناو ىفوتEا ةدايقـب اـهbقتـسا
 مهيلـع ينجEا رصـبأ نأ اـمو اـهانبـمً افـلاد، حbـسلاً ازرـحم ةـئاEا دعـب يناثـلا
 ينجEاـب ثدـحأـف مهـحاورأ قاـهزإ ادـصاـق ، ةـيرانـلا ةريـع�ا نـم لـباوب مهتـغاـب
 ةمــيرــجلا رــثأ باــخ دــقو ، يبطلا رــيرقتــلاــب ةــفوصوEا تاــباــص�ا لو�ا هيلــع
 مدــعو جbعــلاــب هتــكرادــمو باصEا فاعــسإ وه هيــف امهــتدار� لــخد � ببــسل
 ضرغــــلً اذيفنــــت ةمــــيرــــجلا تبكــــترا دــــقو ، نــــْيرــــخ�ا هاجــــت بــــيوصتلا ماكــــحإ

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ

 نأـب، ةيـموكح حـلاصE ةصصخـم ةــماـع ٍنابـمً ادـمـع – يفوت رـخأو -برـخ ـ ب
 رفـك ةظفاحمب ةدـيارـجلا ةقطنم شيتفت ةطقن ىـنبم َبرخ

ثادحإ دصقبو يـباهرإ ضرغـلً اذيفنت ةميرجـلا تبكـترا دـقو ، خيـشلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو سانلا _ب بعرلا

 ً اضيأ ةئاEا دعب يناثلاو ،نونامثلاو عساتلا نامهتEا : نوسمخو عبار

 ةنيبــــم ـ نــــيرــــخآ رــــشع ينثاو دمــــحأ ليــــعامــــسإ دمــــحم لتــــق يف اــــعرــــش ـ أ
 مزعـلا ادقـعو ةينـلا اتيـب نأـب ، رارـص�ا قبـس عمً ادمـع ـ تاقيقحتـلاـب مـهؤامـسأ
 ســـيوسلا نـــمأ تاوق ركسعمـــب نـــيدـــجاوتEا ةـــطرـــشلا دارـــفأ لتـــق ىلع ممصEا
 اذـــهل ادـــعأو ، امهـــيرود هـــب ددـــح لو�ا مهتEا هعـــضو ططخEً اذيفنـــت هريجفتـــب



 ســـيوسلا نـــمأ تاوق ركسعمـــب نـــيدـــجاوتEا ةـــطرـــشلا دارـــفأ لتـــق ىلع ممصEا
 اذـــهل ادـــعأو ، امهـــيرود هـــب ددـــح لو�ا مهتEا هعـــضو ططخEً اذيفنـــت هريجفتـــب
 يثbــــــث ةداــــــم نــــــم تاــــــيواحــــــب تلمــــــُـح ةرايــــــسو ةــــــيراخــــــب ةــــــجارد ضرغــــــلا
 ةيــنورتكــلإ ةرــئادــب تلصــتا راجفــن�ا ةدــيدــش ةعــقرفEا )TNT( نــيولوتورتيــن
 هلــــخادــــم ىلع افــــقوو ركسعEا ادــــصر كــــلذــــلً اذيفنــــتو ، دعــــُب نــــع اــــهريجفتــــل
 مهتEا هبقــعأو ةرايســلا bًقتــسم ةــئاEا دعــب يناثــلا مهتEا هــجوت مــث هــجراخــمو
 ةــجاردــلا bًقتــسم امهــلوأ لــجرــت bــصو نأ اــمو ، ةــجاردــلاــب نونامثــلاو عساتــلا
 مهيلـع ينجEا حاورأ قاـهزإ نـيدـصاـق راجفـن�ا اـثدـحأو ، هانبـم نـع نـْيدعتبـم
 ةمـيرـجلا رـثأ باـخ دـقو ، ةيبطـلا رـيراقتـلاـب ةـفوصوEا تاـباـص�ا مهـب اـثدـحأـف
 جbعـلاـب مهتـكرادـمو مهيلـع ينجEا فاعـسإ وه هيـف امهـتدار� لـخد � ببـسل
 ضرغــلً اذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا دــقو ةــيراجفــن�ا ةــجوEا نــم نــيرــخآ ةاجــنو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ
 ارــجف نأــب ، ةيــموكح حلاصE ةصصخــم ةــماــعً اــكbــمأو نابــمً ادمــع اــبرــخ ـ ب
 نابـم اـبرـخف ـ أ ةرقـف _سمـخو عبار دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ ةرايسـلا

 دــقو ، هــب ت�وقنمو يربــلا لقنلــل لينــلا ةــكرــشو يرابكــلاو قرطلــل لينــلا ةــكرــش
 سانــلا _ــب بــعرــلا ثادــحإ دصقــبو يباــهرإ ضرغــلً اذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو
 ، رطــخلل سانــلا ةايــح ضــيرعــت هــنأــش نــم ً�امعتــسا تاعــقرفEا bمعتــسا ـ ج
ـ  أ ةرقـــف _سمـــخو عبار دنبـــلاـــب دراولا ماهـــت�ا عوضوم ـ ةرايســـلا ارـــجف نأـــب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع سيوسلا نمأ تاوق ركسعم طيحمب
 نأـب ، رطـخلل ريغـلا لاومأ ضـيرعـت هـنأـش نـم ً�امعتـسا تاعـقرفEا bمعتـسا ـ د
 ـ  أ ةرقــــــف _سمــــــخو عبار دنبــــــلاــــــب دراولا ماهــــــت�ا عوضوم ـ ةرايســــــلا ارــــــجف
 ةتــباــث لاومأــبً اررــض راجفــن�ا ثدــحأو ســيوسلا نــمأ تاوق ركسعــم طيحمــب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةلوقنمو
 افلــتأو اــبرــخ نأــب ، اــهاكلتمــي � ةــلوقنمو ةتــباــث ً�اومأً ادمــع افلــتأو اــبرــخ ـ ـه
 ةنيبEا مهيلــــع ينجملل ةــــكولمEاو ةميــــقوً افــــصو ةنيبEا ت�وقنEاو تاراقعــــلا
 دـقو ، رطـخ يف مهنـمأو سانـلا لعـج كـلذ ىلع بـترـتو تاقيقحتـلاـب مـهؤامـسأ

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا كلت تبكترا
ـ:ً اضيأ لو�ا مهتEا : نوسمخو سماخ

 عورــشلا تاــيانــج باكــترا يف ةدــعاسEاو قافــت�او ضــيرــحتلا قرطــب كرتــشا
 دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ فbـت�او بـيرـختلاو تاعـقرفEا لامعتـساو لتقـلا يف
ً افيلكـــت امهـــلً اردصـــم اهـــباكـــترا ىلع امهـــضرـــح نأـــب ـ _سمـــخو عبار دنبـــلاـــب
 فرـــشأو راود�ا هـــب ددـــح ٍططـــخم عضوب اـــهذيفنـــت ىلع امهعـــم قفتاو، كـــلذـــب
 ةمـيرـجلا تمتـف ، تاعـقرفEاـب ةزهجEا ةرايسـلاـب امـهدـمأ نأـب امـهدـعاـسو هيلـع
 _بEا وحنلا ىلع ةدـــعاسEا كلـــتو قافـــت�ا كـــلذو ضـــيرـــحتلا اذـــه ىلع ءانـــب

.تاقيقحتلاب



 _بEا وحنلا ىلع ةدـــعاسEا كلـــتو قافـــت�ا كـــلذو ضـــيرـــحتلا اذـــه ىلع ءانـــب
.تاقيقحتلاب

ـ:ً اضيأ نونامثلا  مهتEا : نوسمخو سداس
 ًادمـع ـةـطرـش درـف ـ نـيدـلا حbـص يريـخ دمـحم لتـق يف - يفوت رـخأو - عرـش ـ أ
ً ادــصاــق ،امهــل هيلــع ينجEا طبــض ةــلواحــم لاــح يراــن رايــع هــبوص قلطأ نأــب
 رـثأ باـخ دـقو ، يبطلا رـيرقتـلاـب ةـفوصوEا تاـباـص�ا هـب ثدـحأـف هـحور قاـهزإ
 هتــــكرادــــمو هيلــــع ينجEا فاعــــسإ وه هيــــف هــــتدار� لــــخد � ببــــسل ةمــــيرــــجلا
 _بEا وحنلا ىلع يباـــهرإ ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، جbعـــلاـــب

.تاقيقحتلاب
 اـمهلمــحل ْ_يــمومع ْ_فــظوم عم فنعــلاو ةوقلا - يفوت رــخأو - لمعتــسا ـ ب
 bمعتــسا نأــب ، امهتفيــظو لامــعأ نــم لمــع ءادأ نــع عانتــم�ا ىلع قح ريغــب
 ةــلوليحلا ىلع امهلمــحل _ــصاصقــلا زــكرــم ةــطرــش يدرــف عم فنعــلاو ةوقلا
 ًاـحرـجوً اـبرـض مهتEا نـم ردـصو ، ةـيراـن ةحلـسأ امهلمـح لاـح ، امهطبـض نود
 ةــــفوصوEا تاــــباــــص�ا نــــيدــــلا حbــــص يريــــخ دمــــحم هيلــــع ينجEاــــب ثدــــحأ

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا يلع امهدصقم اغلبي ملو ، يبطلا ريرقتلاب
 تاقيقحتــــلاــــبً افــــصو ةنيبEا ةرايســــلا ةــــقرــــس يف - يفوت رــــخآو - عرــــش ـ ج
 كـــلذ ناـــكو يبلـــش ىفطصم ديمـــحلا دبـــع ىفطصم هيلـــع ينجملل ةـــكولمEاو
 ، هيلــع عقاولا هارــك�ا قيرطــبو ةحلــسأ امهلمــح لاــح ةــماعــلا قرطــلا ىدــحإــب
 ههـجو يف ةـيرانـلا امهتحلـسأ نـيرـهشم ةرايسلـل هـتدايـق لاـح  هافـقوتـسا نأـب
 ةــقرــس بقــع امهتقــحbــم لاــح ، هتــمواقــم كــلذــب bــشو هسفــن يف بــعرــلا اثبــف
 رـــــثأ فـــــقوأ دـــــقو ـ _عبـــــسو عبار دنبـــــلاـــــب دراولا ماهـــــت�ا عوضوم ـ ةرايســـــلا
 وحنلا ىلع هقـفارـم لتقـمو هطبـض وه هيـف امهـتدار� لـخد � ببـسل ةمـيرـجلا

تاقيقحتلاب _بEا
ـ :ً اضيأ نوثbثلاو سداسلاو ، يناثلا نامهتEا : نوسمخو عباس

 ةميــــقوً افــــصو ةنيبEا ت�وقنEاو ةــــيدقنــــلا غلابEا - اوفوت نورــــخآو -اــــقرــــس ـ أ
 _ـيرصEا بزـحو انـح بـتار تـفأر دـجاـم هيلـع ينجملل ةـكولمEاو تاقيقحتـلاـب
 ةحلــسأ نــيرــهشم بزـــحلا رقE اوفلد نأــب ، هارــك�ا قيرطــب كــلذ ناــكو رارــح�ا
 يف بــعرــلا اوثبف هيلــع ينجEا هــجو يف - اصــعو _ــسدــسم -ءاضيــبو ةــيراــن
 نــم هارــك�ا نــم ةليــسولا كلتــب اونكمتو هتــمواقــم كــلذــب اولــشف هوديــقو هسفــن
 _بEا وحنلا ىلع هيلـع ينجEاـب حورـج رـثأ هارـك�ا كرـت دـقو اهيلـع ءbيتـس�ا

.تاقيقحتلاب
 نودـــب هوزـــجحو انـــح بـــتار تـــفأر دـــجاـــم / ىلع- اوفوت نورـــخآو - اضبـــق ـ ب
 هـيدـي اوقثوأو لتقـلاـب هنـيددـهم هلمـع رقE اوفلد نأـب ، لتقـلاـب هوددـهو قح هـجو

  .تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع
 ، رـــشع سداســـلاو ، رـــشع ســـماخـــلاو ، ثـــلاثـــلا نومهتEا : نوسمـــخو نـــماـــث

ـ:ً اضيأ نوتسلاو يناثلاو ،نوتسلاو يداحلاو



 ، رـــشع سداســـلاو ، رـــشع ســـماخـــلاو ، ثـــلاثـــلا نومهتEا : نوسمـــخو نـــماـــث
ـ:ً اضيأ نوتسلاو يناثلاو ،نوتسلاو يداحلاو

 ةـــــكولمEاو تاقيقحتـــــلاـــــبً افـــــصو ةنيبEا ةرايســـــلا - اوفوت نورـــــخآو - اوقرـــــس
 قرطـــلا ىدـــحإـــب كـــلذ ناـــك و سورـــضواـــت اـــقول يماـــس ةـــماـــسأ هيلـــع ينجملل
 اوعضو نأــــب ، هيلــــع عقاولا هارــــك�ا قيرطــــبو ةحلــــسأ مهلمــــح لاــــح ةــــماعــــلا
 اوهجوتو ةدـيدـجلا رصـم ةقطنمـب _يحيسEا تارايـس ىدـحإ ةـقرـسلً اططـخم
 نــيزرــحم نوفوتم نورــخآو يناثــلا مهتEا امــه�ُوأــب تارايــس ثbــث _لقتــسم
 اورصـبأ ىتح اوثكمو ـ شوطرـخ درـفو _ـسدـسمو ةيـلآ قدانـب ـ ةـيراـن ةحلـسأ

 مهتحلــسأ نــيرــهشمً ةونع اــهوفقوتــساــف هيلــع ينجEا ةرايســبً اقلعــمً ابيلــص
 اونكمتو هتـــمواقـــم كـــلذـــب اولـــشو هسفـــن يف بـــعرـــلا اوثبف ههـــجو يف ةـــيرانـــلا
 نورــخ�ا لــظ امنيــب ،ةرايســلا ىلع ءbيتــس�ا نــم هارــك�ا نــم ةليــسولا كلتــب
 _بEا وحنلا ىلع مهــبورــه قيرــط _ــمأتــل ةمــيرــجلا حرــسم ىلع _ــترايســلاــب

.تاقيقحتلاب
ـ :ً اضيأ يناثلا مهتEا : نوسمخو عسات

 دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ ةـقرـسلا ةـيانـج باكـترا يف ضـيرـحتلا قيرطـب كرتـشا
 ، كـلذـبً افيلكـت مهـلً اردصـم اهـباكـترا ىلع مهـضرـح نأـب ـ _سمـخو نـماـث دنبـلاـب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ضيرحتلا اذه ىلع ءانب ةميرجلا تمتف
ـ :ً اضيأ رشع سماخلاو ، ثلاثلا نامهتEا : نوتس

 ةـــــكولمEاو تاقيقحتـــــلاـــــبً افـــــصو ةنيبEا ةرايســـــلا - اوفوت نورـــــخآو - اوقرـــــس
 ةـماعـلا قرطـلا ىدـحإـب كـلذ ناـكو قزر فـسوي ليـئاخيـم فـسوي هيلـع ينجملل
 ًاططـــخم اوعضو نأـــب ، هيلـــع عقاولا هارـــك�ا قيرطـــبو ةحلـــسأ مهلمـــح لاـــح
 ةرايـس _لقتـسم اوهجوتو ةـهزنـلا ةقطنمـب _يحيسEا تارايـس ىدـحإ ةـقرـسل
ـ  ةـيراـن ةحلـسأ نـيزرـحم نوفوتم نورـخآو نامهتEا امـه�ُوأـب ةـيراخـب ةـجاردو
 ًاقلعـمً ابيلـص اورصـبأ ىتح اهـعراوش اوباـجو ـ _ـسدـسمو _تيـلآ _تيـقدنـب
 ةـيرانـلا مهتحلـسأ نـيرـهشم اولـجرتـف ، هيلـع ينجEا اهلقتـسي ةفـقوتم ةرايسـب
 كلتــــب اونكمتو هتــــمواقــــم كــــلذــــب اولــــشو هسفــــن يف بــــعرــــلا اوثبف ههــــجو يف
 ىفوتم لــــــظ امنيــــــب ، ةرايســــــلا ىلع ءbيتــــــس�ا نــــــم هارــــــك�ا نــــــم ةليــــــسولا
 _بEا وحنلا ىلع مهـــبورـــه قيرـــط _ـــمأتـــل ةمـــيرـــجلا حرـــسم ىلع ةـــجاردـــلاـــب

.تاقيقحتلاب
ـ :ً اضيأ يناثلا مهتEا : نوتسو يداح

 دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ ةـقرـسلا ةـيانـج باكـترا يف ضـيرـحتلا قيرطـب كرتـشا
 تمتــف ، كــلذــبً افيلكــت مهــلً اردصــم اهــباكــترا ىلع مهــضرــح نأــب ـ _تــس دنبــلاــب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ضيرحتلا اذه ىلع ءانب ةميرجلا
ـ ً:اضيأ رشع عباسلاو ، رشع يناثلاو، ثلاثلا نامهتEا : نوتسو يناث

 ةـــــكولمEاو تاقيقحتـــــلاـــــبً افـــــصو ةنيبEا ةرايســـــلا - ايـــــفوت نارـــــخآو - اوقرـــــس



ـ ً:اضيأ رشع عباسلاو ، رشع يناثلاو، ثلاثلا نامهتEا : نوتسو يناث
 ةـــــكولمEاو تاقيقحتـــــلاـــــبً افـــــصو ةنيبEا ةرايســـــلا - ايـــــفوت نارـــــخآو - اوقرـــــس
 لاـح ةـماعـلا قرطـلا ىدـحإـب كـلذ ناـكو يجروج سيـنأ _ـمرـن اهيلـع ينجملل
 نأـب ، ليـئاخيـم صمقـلا دامـعو اهيلـع عقاولا هارـك�ا قيرطـبو ةحلـسأ مهلمـح
 نــــــكاســــــم ةقطنمــــــب _يحيسEا تارايــــــس ىدــــــحإ ةــــــقرــــــسلً اططــــــخم اوعضو
 نامهتEا امـــه�ُوأـــب ةـــيراخـــب ةـــجاردو ةرايـــس _لقتـــسم اوهجوتو نوتاريشـــلا
 هفلـــخو رـــشع عباســـلا مهتEا ةـــجاردـــلا داـــقو ىفوتمو رـــشع يناثـــلاو يناثـــلا
 ىدـحإ ماـمأ اوثكمو ـ _ـسدـسمو ةيـلآ ةيـقدنـب ـ ةـيراـن ةحلـسأ نـيزرـحم ىفوتم
 ةسينكـــــلا ماـــــمأ تفـــــقوت ةرايســـــبً اقلعـــــمً ابيلـــــص اورصـــــبأ ىتح ســـــئانكـــــلا
 ٍةونع اـهوفقوتـسا ىتح اـهوعبت تـكرـحت نأ اـمو ، امهيلـع ينجEا اـهbقتـسي
 امهيسفــن يف بــعرــلا اوثبف اْهيلقتــسم هــجو يف ةــيرانــلا مهتحلــسأ نــيرــهشم
 ءbيتــس�ا نــم هارــك�ا نــم ةليــسولا كلتــب اونكمتو امهتــمواقــم كــلذــب اولــشو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ، ةرايسلا ىلع
ـ :ً اضيأ يناثلا مهتEا : نوتسو ثلاث

 دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ ةـقرـسلا ةـيانـج باكـترا يف ضـيرـحتلا قيرطـب كرتـشا
 ، كـلذـبً افيلكـت مهـلً اردصـم اهـباكـترا ىلع مهـضرـح نأـب ـ _تـسو يناـث دنبـلاـب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ضيرحتلا اذه ىلع ءانب ةميرجلا تمتف
ـ :ً اضيأ رشع يداحلا مهتEا: نوتسو عبار

 هـب دوهعEاو تاقيقحتـلاـبً اردـق _بEا يدقنـلا غلبEا - اوفوت نورـخآو - قرـس ـ أ
 عضو نأــــب ، هارــــك�ا قيرطــــب كــــلذ ناــــكو ةــــيرطEاــــب بزعــــلا دــــيرــــب بتكــــم ىلإ
 هـبوصً اعيمـج اوهجوتو دـيربـلا بتكـم لاومأ ةـقرـسل مـهراودأ هـب ددـحً اططـخم
 امهتحلـــسأ نـــيرـــهشم رـــخأو مهتEا همـــحتقا هوغلب نأ اـــمو ةرايـــس _لقتـــسم
 لـظ امنيـب اهنـم ةريـعأ _قلطـم هـب نـيدـجاوتEا هـجو يف - ةيـلآ قدانـب - ةـيرانـلا
 مهتـمواقـم كـلذـب اولـشو مهـسوفن يف بـعرـلا اوثبف مهنيـمأتـل هـجراـخ نورـخ�ا
 وحنلا ىلع غلبEا ىلع ءbيتــــس�ا نــــم هارــــك�ا نــــم ةليــــسولا كلتــــب اونكمتو

.تاقيقحتلاب _بEا
حلاـصE ةـصصخم ةـماع ٍناــبمً ادـمع – اوفوـت نورـخآو -برـخ ـ ب

 دـقو ، دـيربلـل ةيـموقلا ةئيهلـل ةـكولمEا بزعـلا دـيرـب بتكـم برـخ نأـب ، ةيـموكح
 سانــلا _ــب بــعرــلا ثادــحإ دصقــبو يباــهرإ ضرغــلً اذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو
ـ:ً اضيأ نوسمخلاو يناثلا مهتEا : نوتسو سماخ

ـ  ةقرـسلا ةـياـنج باـكترا يــف ةدـعاسـEاو قافت�ا يـقيرطـب كرتـشا
 ، اهـباكـترا ىلع مهعـم قفتا نأـب ـ _تـسو عبار دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا عوضوم
 هــجوأو هلــخادــم نــع تاــمولعمب مــهدــمأو دــيربــلا بتكــم دــصر نأــب مــهدــعاــسو
 وحنلا ىلع ةدــعاسEا كلــتو قافــت�ا اذــه ىلع ءانــب ةمــيرــجلا تمتــف ، هنيــمأــت

.تاقيقحتلاب _بEا



 وحنلا ىلع ةدــعاسEا كلــتو قافــت�ا اذــه ىلع ءانــب ةمــيرــجلا تمتــف ، هنيــمأــت
.تاقيقحتلاب _بEا

 ثــلاثــلا ىتح ةــئاEا دعــب _سمــخلاو عساتــلا نــم نومهتEا : نوتــسو سداــس
ـ :ً اضيأ ةئاEا دعب _تسلاو

 بتكـــم ىلإ اهـــب دوهعEاو تاقيقحتـــلاـــب ةميـــقوً افـــصو ةنيبEا دورطـــلا اوقرـــس
 لاـح ةـماعـلا قرطـلا ىدـحإـب كـلذ ناـكو ةدـيدـجلا ةرـهاقـلاـب لو�ا عمـجتلا دـيرـب
 نأـب ، dا دبـع معنEا دبـع باهـيإ ىلع عقاولا هارـك�ا قيرطـبو ةحلـسأ مهلمـح
 نامهتEا دـصرـف ،دـيربـلا بتكـم لاومأ ةـقرـسل مـهراودأ هـب ددـُـحً اططـخم اوعضو
 مــث ،دــيربــلا بتكــم ةرايــس ةــئاEا دعــب نوتــسلاو ةــئاEا دعــب نوسمــخلاو عساتــلا
 يداحـــــلا نامهتEا امـــــه�وأـــــب _ـــــترايـــــس _لقتـــــسم هـــــبوصً اعيمـــــج اوهجوت
 داـقو مـهريـس قيرـط _ـمأتـل ةـئاEا دعـب نوتـسلاو يناثـلاو ةـئاEا دعـب نوتـسلاو
 دعـــب _سمـــخلاو عساتـــلا نامهتEا هتقـــفرو ةـــئاEا دعـــب نوتـــسلا مهتEا ةيـــناثـــلا
 لــجرــت اهلقتــسي اــهدــئاــق اورصــبأ نأ اــمو ةــئاEا دعــب _تــسلاو ثــلاثــلاو ةــئاEا
 اولـشو هسفـن يف بـعرـلا اوثبف _تيـلآ _تيـقدنـب ههـجو يف نـيرـهشم ناريـخ�ا
 دورطـلا ىلع ءbيتـس�ا نـم هارـك�ا نـم ةليـسولا كلتـب اونكمتو هتـمواقـم كـلذـب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع
ـ :ً اضيأ عبارلا مهتEا : نوتسو عباس

ـ  ةــقرــسلا ةــيانــج باكــترا يف ةدــعاسEاو قافــت�او ضــيرــحتلا قرطــب كرتــشا
 اهــباكــترا ىلع مهــضرــح نأــب ـ _تــسو سداــس دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم
 نأــب مــهدــعاــسو اــهذيفنــت ةيفيــك ىلع مهعــم قفتاو كــلذــبً افيلكــت امهــلً اردصــم
 اذـه ىلع ءانـب ةمـيرـجلا تمتـف ، ةرايسـلا كرـحت تيـقاوم نـع تاـمولعمب مـهدـمأ

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةدعاسEا كلتو قافت�ا كلذو ضيرحتلا
ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب يداحلا مهتEا : نوتسو نماث

 تاقيقحتــــــلاــــــبً اردــــــق _بEا يدقنــــــلا غلبEا - يفوت رــــــخآو ن�وهجمو - قرــــــس
 كــلذ ناــكو ةيليــعامــس�ا ةظــفاحمــب دــياز خيشلا دــيرــب بتكــم ىلإ هــب دوهعEاو
 اوهجوتو دــيربــلا بتكــم لاومأ ةــقرــسلً اططــخم اوعضو نأــب ، هارــك�ا قيرطــب
 مهتحلـسأ نـيرـهشم هومـحتقا هولصو نأ اـمو ةرايـس _لقتـسم هـبوصً اعيمـج
 تــباــصأ اهنــم ةريــعأ _قلطــم هــب نــيدــجاوتEا هــجو يف - ةيــلآ قدانــب - ةــيرانــلا
 اوثبف ، ىفطصم ميكحـلا دبـع دارـم نمـيأ هيلـع ينجملل نمـي�ا ذـخفلا اـهادـحإ
 نـــم ةليـــسولا كلتـــب اونكمتو مهتـــمواقـــم كـــلذـــب اولـــشو مهـــسوفن يف بـــعرـــلا
 هيلــع ينجEاــب حورــج رــثأ هارــك�ا كرــت دــقو غَلبEَا ىلع ءbيتــس�ا نــم هارــك�ا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع
ـ :ً اضيأ نونامثلا مهتEا : نوتسو عسات

 عوضوم ـ ةـــقرـــسلا ةـــيانـــج باكـــترا يف ةدـــعاسEاو قافـــت�ا يقيرطـــب كرتـــشا
 ، اهـــــباكـــــترا ىلع مهعـــــم قفتا نأـــــب ـ _تـــــسو نـــــماـــــث دنبـــــلاـــــب دراولا ماهـــــت�ا
 هــجوأو هلــخادــم نــع تاــمولعمب مــهدــمأو دــيربــلا بتكــم دــصر نأــب مــهدــعاــسو



 ، اهـــــباكـــــترا ىلع مهعـــــم قفتا نأـــــب ـ _تـــــسو نـــــماـــــث دنبـــــلاـــــب دراولا ماهـــــت�ا
 هــجوأو هلــخادــم نــع تاــمولعمب مــهدــمأو دــيربــلا بتكــم دــصر نأــب مــهدــعاــسو
 وحنلا ىلع ةدــعاسEا كلــتو قافــت�ا اذــه ىلع ءانــب ةمــيرــجلا تمتــف ، هنيــمأــت

.تاقيقحتلاب _بEا
ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب يناثلا مهتEا : نوعبس

 ًافــــصووً اردــــق ةنيبEا يرانــــلا حbــــسلاو ةــــيدقنــــلا غلابEا -نولوهجمو - قرـــــس
 لقنـل ةـيرصEا ةـكرـشلاو لارنـج هيتـسوس يلـه�ا كنبلـل ةـكولمEاو تاقيقحتـلاـب
 ةحلـــسأ مهلمـــح لاـــح ةـــماعـــلا قرطـــلا ىدـــحإـــب كـــلذ ناـــكو "وكناـــمأ" لاوم�ا
 يكز دمـحم دمـحمو ، حلاـص ديسـلا دمـحم دامـع ىلع عقاولا هارـك�ا قيرطـبو
 كنبــــلا لاوم� امهلقــــن ديــــعاوم ىلع اوفقوف امــــهودــــصر نأــــب ، ةــــكرــــب دمــــحم
 ىتح هـنارداغـي امـهورصـبأ نأ اـمو هنـم ةـبرقـم ىلع _ثـكاـم هـبوص اوهجوتو
 رـسي�ا قاسـلا اـهادـحإ تـباـصأ ةـيراـن ةريـعأ امهـبوص _قلطـم امهيـلإ اوعرـه
 اولـشو امْهيَسفـن يف بـعرـلا اوثبف ، حلاـص ديسـلا دمـحم دامـع هيلـع ينجملل
 ىلع ءbيتـــس�ا نـــم هارـــك�ا نـــم ةليـــسولا كلتـــب اونكمتو امهتـــمواقـــم كـــلذـــب
 _بEا وحنلا ىلع ريـــــخ�اـــــب حورـــــج رـــــثأ هارـــــك�ا كرـــــت دـــــقو حbـــــسلاو غلابEا

.تاقيقحتلاب
 نــماثــلا نــمو ، ةــئاEا دعــب نوسمــخلاو ، ســماخــلا نومهتEا : نوعبــسو يداــح

ـ :ً اضيأ ةئاEا دعب _تسلا ىتح ةئاEا دعب _سمخلاو
 ينجملل ةـكولمEاو تاقيقحتـلاـبً افـصو ةنيبEا ةرايسـلا - يفوت رـخآو - اوقرـس
 مهلمـح لاـح ةـماعـلا قرطـلا ىدـحإـب كـلذ ناـكو تيخـب ىنسح تعـفر يمار هيلـع
 ىدـــحإ ةـــقرـــسلً اططـــخم اوعضو نأـــب ، هيلـــع عقاولا هارـــك�ا قيرطـــبو ةحلـــسأ

 دـــــياز خيشلا ةقطنمـــــب يوشيب ابـــــن�ا ةسينـــــك طيحمـــــب _يحيسEا تارايـــــس
 ، ةــــيراخــــب ةــــجاردو _ــــترايــــس _لقتــــسم اوهجوتو ةيليــــعامــــس�ا ةظــــفاحمــــب
 ةيـعرفـلا قرطـلا ىدـحإ اهـب عطقو ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو نـماثـلا مهتEا ىلو�اـب
 نوقابـلا هـب نمـك قيرـط نـم رورEا ىلع ةسينكـلا نـم ةـمداقـلا تارايسـلا ربجيـل
 ثكـــمو ـ سدـــسمو ةيـــلآ ةيـــقدنـــب ـ ةـــيراـــن ةحلـــسأ نـــيزرـــحم ىرـــخ�ا ةرايســـلاـــب
 bًقتــسم هيلــع ينجEا رصــبأ نأ اــمو ةسينكــلا طيحمــب ةــجاردــلا ىلع ّىفوتEا

 ًةونع اـــــهوفقوتـــــسا ىتح قيرطـــــلاـــــب ترـــــم نأ اـــــمو اهيـــــلإ مههبنـــــف هـــــترايـــــس
 هسفــن يف بــعرــلا اوثبف هيلــع ينجEا هــجو يف ةــيرانــلا مهتحلــسأ نــيرــهشم
 ىلع ءbيتـس�ا نـم هارـك�ا نـم ةليـسولا كلتـب اونكمتو هتـمواقـم كـلذـب اولـشو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةرايسلا
ـ :ً اضيأ عبارلا مهتEا : نوعبسو يناث

 دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ ةـقرـسلا ةـيانـج باكـترا يف ضـيرـحتلا قيرطـب كرتـشا
 مهـلً اردـصم اهباكترا ىـلع مهضرح نأب ـ _عبسو يداح دنبلاب

وحـنلا ىـلع ضيرحـتلا اذـه ىـلع ءانب ةمـيرجلا تـمتف ، كلذـبً افيـلكت
.تاقيقحتلاب _بEا



وحـنلا ىـلع ضيرحـتلا اذـه ىـلع ءانب ةمـيرجلا تـمتف ، كلذـبً افيـلكت
.تاقيقحتلاب _بEا

ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب يناثلا مهتEا :نوعبسو ثلاث
 ةـــكولمEاو تاقيقحتـــلاـــبً افـــصو ةنيبEا ةرايســـلا - نولوهجم نورـــخآو - قرـــس
 لاــح ةــماعــلا قرطــلا ىدــحإــب كــلذ ناــكو سرطــب سوناــف لداــع هيلــع ينجملل
 ةــقرــسلً اططــخم اوعضو نأــب ، هيلــع عقاولا هارــك�ا قيرطــبو ةحلــسأ مهلمــح
 ةرايـس _لقتـسم اوقلطناـف ةيليـعامـس�ا ةظـفاحمـب _يحيسEا تارايـس ىدـحإ
ً ابيلـص اورصـبأ ىتح اهـعراوش اوباـجو ـ ةيـلآ قدانـب ـ  ةـيراـن ةحلـسأ نـيزرـحم
 ةــيرانــلا مهتحلــسأ نــيرــهشمً ةونع هوفقوتــساــف ، هيلــع ينجEا ةرايســبً اقلعــم
 هتـمواقـم كـلذـب اولـشو هسفـن يف بـعرـلا اوثبف اهنـم ةريـعأ اوقلطأو ههـجو يف
 لــظ امنيــب ، ةرايســلا ىلع ءbيتــس�ا نــم هارــك�ا نــم ةليــسولا كلتــب اونكمتو
 _بEا وحنلا ىلع مهـبورـه قيرـط _ـمأتـل ةمـيرـجلا حرـسم ىلع ةـجاردـلاـب رـخآ

.تاقيقحتلاب
ـ:ً اضيأ نونامثلا مهتEا :نوعبسو عبار

 تاقيقحتـــــــلاـــــــبً افـــــــصو ةنيبEا ةرايســـــــلا - يفوت رـــــــخآو ن�وهجمو - قرـــــــس
 مهلمـح لاـح ةـماعـلا قرطـلا ىدـحإـب كـلذ ناـكو ةيليـعامـس�ا ةظـفاحE ةـكولمEاو
 نأــب ، ناميلــس مــجن يلع رصــن اــهدــئاــق ىلع عقاولا هارــك�ا قيرطــبو ةحلــسأ
 تاعــقرفEاــب اهتئبعتــلً اديهمــت لقنــلا تارايــس ىدــحإ ةــقرــسلً اططــخم اوعضو
ـ  سدــسمو ةيــلآ قدانــب ـ ةــيراــن ةحلــسأ نــيزرــحم ةرايــس _لقتــسم اوقلطناــف
 ىتح اـهدـئاـق ىلع قانخـلا اوقيضف ةنـحاشـلا اورصـبأ ىتح قيرطـلا اوباـجو
 يف ةـــيرانـــلا امهتحلـــسأ نـــيرـــهشم ن�وهجEاو لـــجرتـــف قيرطـــلا نـــع فرـــحنا
 هتـــمواقـــم كـــلذـــب اولـــشو هسفـــن يف بـــعرـــلا اوثبفً اـــيراـــنً ارايـــع _قلطـــم ههـــجو
 وحنلا ىلع ، ةرايسـلا ىلع ءbيتـس�ا نـم هارـك�ا نـم ةليـسولا كلتـب اونكمتو

.تاقيقحتلاب _بEا
ـً:اضيأ ةئاEا دعب يناثلا مهتEا : نوعبسو سماخ

 تاـقيقحتــــــلاــــــبً اردــــــق _بEا يدقنــــــلا غــلبEا – ن�وـهـجـم نارـــــــخآو – قرــــــــس
 لاــح ةــماعــلا قرطــلا ىدــحإــب كــلذ ناــكو ساقلــب دــيرــب بتكــم ىلإ هــب دوهعEاو
 ينويسب ناطلــس دمــحم دمــحأ ىلع عقاولا هارــك�ا قيرطــبو ةحلــسأ مهلمــح
 مـــهراودأ هـــب ددــــُـحً اططـــخم اوعضو نأـــب ، فـــسوي دمـــحم ينيبرـــشلا دمـــحأو
 امهيلــع ينجEا ريــس قيرــط بوص اوهجوت مــث ،دــيربــلا بتكــم لاومأ ةــقرــسل
 اوقيض ةـــيراخبـــلا ةـــجاردـــلا ْ_لقتـــسم امـــهورصـــبأ نأ اـــمو ةرايـــس _لقتـــسم
 اوثبف اهنـم ةريـعأ اوقلطأو ةيـلآ قدانـب امهيهـجو يف نـيرـهشم اهيلـع قانخـلا
 نـــم ةليـــسولا كلتـــب اونكمتو امهتـــمواقـــم كـــلذـــب اولـــشو امهيسفـــن يف بـــعرـــلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع غَلبEَا ىلع ءbيتس�ا نم هارك�ا
ـ:ً اضيأ لو�ا مهتEا : نوعبسو سداس

 عوضوم ـ ةــقرــسلا ةــيانــج باكــترا يف قافــت�او ضــيرــحتلا يقيرطــب كرتــشا



ـ:ً اضيأ لو�ا مهتEا : نوعبسو سداس
 عوضوم ـ ةــقرــسلا ةــيانــج باكــترا يف قافــت�او ضــيرــحتلا يقيرطــب كرتــشا
ً اردصــم اهــباكــترا ىلع مهــضرــح نأــب ـ _عبــسو ســماــخ دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا
 اذـه ىلع ءانـب ةمـيرـجلا تمتـف ، اـهذيفنـت ىلع مهعـم قفتاو كـلذـبً افيلكـت مهـل

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع قافت�ا كلذو ضيرحتلا
 سـماخـلاو ، ةـئاEا دعـب عبارـلاو ، ةـئاEا دعـب يناثـلا نومهتEا : نوعبـسو عباـس

ـ :ً اضيأ ةئاEا دعب عباسلاو ، ةئاEا دعب
 ةميـقوً افـصو ةنيبEا ةيبـهذـلا تاـغوصEا -يفوت رـخأو ن�وهجمو - اوقرـس ـ أ
 ناــكو يشبح فــصاو ردنكــسإ يدــجم هيلــع ينجملل ةــكولمEاو تاقيقحتــلاــب
 ناـــنوي انيـــمو هيلـــع عقاولا هارـــك�ا قيرطـــبو ةحلـــسأ مهلمـــح لاـــح bًيـــل كـــلذ
 نأـــب ، لاـــيربـــغ ســـجرـــج dا ضوع دـــجاـــمو فـــصاو ردنكـــسإ قراـــطو ردنكـــسإ
 هلمــــع تيــــقاوم ىلع اوفقوو ةيبــــهذــــلا ت�وغشملل ردنكــــسإ توناــــح اودــــصر
 ةـئاEا دعـب يناثـلا نامهتEا همـحتقا هوغلب نأ اـمو _ـترايسـب هـبوص اوهجوتو
 يف - ةيـلآ قدانـب - ةـيرانـلا مهتحلـسأ نـيرـهشم ىفوتEاو ةـئاEا دعـب سـماخـلاو
ً اعيمــج اوقلطأو مهنيــمأتــل هــجراــخ نورــخ�ا لــظ امنيــب هــب نــيدــجاوتEا هــجو
 اونكمتو مهتـــمواقـــم كـــلذـــب اولـــشو مهـــسوفن يف بـــعرـــلا اوثبف ، ةـــيراـــن ةريـــعأ
 _بEا وحنلا ىلع تاـــغوصEا ىلع ءbيتـــس�ا نـــم هارـــك�ا نـــم ةليـــسولا كلتـــب

.تاقيقحتلاب
 � ةــــــــــلوقـنـم ً�اومأً ادـمــــــــــع - يفوت رــــــــــخأو ن�وهـجـمو - اوفـلـتأو اوبرــــــــــخ ـ ب
 ةميـقوً افـصو ةنيبEا ردنكـسإ توناـح تاهـجاو اوفلتأو اوبرـخ نأـب ،اـهوكلتمي
 تبكــترا دــقو ، فــصاو ردنكــسإ يدــجم هيلــع ينجملل ةــكولمEاو تاقيقحتــلاــب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا
ـ: لو�ا مهتEا : نوعبسو نماث

ــ ةقرـسلا ةياـنج باـكترا يـف قاـفت�او ضيرحـتلا يـقيرـطب كرتــشا
 اهــباكــترا ىلع مهــضرــح نأــب ـ _عبــسو عباــس دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم
 ءانــب ةمــيرــجلا تمتــف ، اــهذيفنــت ىلع مهعــم قفتاو كــلذــبً افيلكــت مهــلً اردصــم

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع قافت�ا كلذو ضيرحتلا اذه ىلع
ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب يناثلا مهتEا : نوعبسو عسات

 فرصـــلا زاهجـــب ةـــعدوEا لاوم�ا ةـــقرـــس يف - نولوهجم نورـــخآو - عرـــش ـ أ
 لاـــح bًيـــل كـــلذ ناـــكو برـــغ ةرطنقـــلا عرـــف ةـــيردنكـــس�ا كنبـــل ةـــكولمEا يل�ا

 _لقتــسم اوهجوتو مــهراودأ هــب ددـــُـحً اططــخم اوعضو نأــب ، ةحلــسأ مهلمــح
 ، مهنـــم ةعـــبرأ لـــجرـــت اولصو نأ اـــمو كنبـــلا عرـــف بوص يعاـــبر عفد ةرايـــس
 ، اــهدــئاــق هبحــسو ةرايســلاــب ةــلوصوم لــسbــسب زاهجــلا طــبر امكــحأ _نــثا
 حتفلً اـقرـط هيلـع اولاهـناو ، قيرطـلا _ـمأتـل ةـيرانـلا امهتحلـسأـب نارـخ�ا لـظو
 مهــبورــه وه هيــف مهــتدار� لــخد � ببــسل ةمــيرــجلا رــثأ فــقوأ دــقو ، هتنــيزــخ

Ebا وحنلا ىلع مهتقحEتاقيقحتلاب _ب.



 مهــبورــه وه هيــف مهــتدار� لــخد � ببــسل ةمــيرــجلا رــثأ فــقوأ دــقو ، هتنــيزــخ
Ebا وحنلا ىلع مهتقحEتاقيقحتلاب _ب.

 ، اـــهوكلتمي � ةـــلوقنم ً�اومأً ادمـــع - نولوهجم نورـــخآو - فلـــتأو برـــخ ـ ب
 تاقيقحتـــلاـــب ةميـــقوً افـــصو _بEا يل�ا فرصـــلا زاهـــج اوفلتأو اوبرـــخ نأـــب
 يباــهرإ ضرغــلً اذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا دــقو ، ةــيردنكــس�ا كنبــل ةــكولمEاو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع
 ، ةــئاEا دعــب نوتــسلاو يداحــلاو ، رــشع يناثــلاو ، يناثــلا نومهتEا : نونامــث

ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب نوعبسلاو عبارلاو
 نأـب ، ةيـموكح حلاصE ةصصخـم ةـماـعً اـكbـمأً ادمـع - لوهجم رـخآو - اوبرـخ
 ةقطنمــــب ةيــــعانصــــلا رامــــق�ا ةطــــحمب ةــــصاخــــلا تايــــئاوهلا ىدــــحإ اوبرــــخ
 مهتEا قلطأو ، اهيـلإ قيرطـلا رـشع يناثـلاو يناثـلا  نامهتEا َنـْمأ نأـب،يداعEا
 رأ"دادـتر�ا مـيدـع يخوراـص فذاـق نـم _تفـيذـق ةـئاEا دعـب نوتـسلاو يداحـلا
 لـظ امنيـب هوبرـخف اهـتايـئاوه دـحأ بوص - يناثـلا مهتEا هـب هدـمأ - "يج يب
 هنــــمؤيو ُهبــــُقرــــي ةمــــيرــــجلا حرــــسم ىلع ةــــئاEا دعــــب نوعبــــسلاو عبارــــلا مهتEا
 يباــهرإ ضرغــلً اذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا دــقو ، هــعوقو لاــح ثداحــلا روصيو
 _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةــــعاــــشإو سانــــلا _ــــب بــــعرــــلا ثادــــحإ دصقــــبو

.تاقيقحتلاب
ـ:ً اضيأ عباسلاو ،عبارلاو ،لو�ا نومهتEا : نونامثو يداح

ـ  بـيرـختلا ةـيانـج باكـترا يف ةدـعاسEاو قافـت�او ضـيرـحتلا قرطـب اوكرتـشا
 افيلكـــــت لو�ا مهتEا ردـــــصأ نأـــــب ـ _ـــــنامـــــث دنبـــــلاـــــب دراولا ماهـــــت�ا عوضوم
 فذاقــلا ميلــستب يناثــلا مهتEاً افلكــم اــهذيفنــت ىلع مهعــم قفتاو اهــباكــتراــبً
 دعــــــــــب _عبــــــــــسلاو عبارــــــــــلاو ةــــــــــئاEا دعــــــــــب _تــــــــــسلاو يداحــــــــــلا ْ_مهتملــــــــــل
 ، مهعـم لـصاوتلا نـم يناثـلا مهتEا نكـم نأـب عباسـلا مهتEا مـهدـعاـسو، ةـئاEا
 ىلع ةدـعاسEا كلـتو قافـت�ا كـلذو ضـيرـحتلا اذـه ىلع ءانـب ةمـيرـجلا تمتـف

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا
 ، ةــــــئاEا دعــــــب نوعبر�او عساتــــــلاو ، ســــــماخــــــلا نومهتEا : نونامــــــثو يناــــــث

ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب نوسمخلاو نماثلاو ، ةئاEا دعب نوسمخلاو
لاوـمأ ضيرعت هنأش نم ً�امعتسا تاعقرفEا - يفوت رخأو - اولمعتسا

 ىلع _فــــقاو ســــيوسلا ةانقــــل يحEbا ىرجEا اودــــصر نأــــب ، رطــــخلل ريغــــلا
 دادــتر�ا مــيدــع يخوراــص فذاــق نــيزرــحم هيــلإ اوهجوتو هــفادهتــس� عضوم
 يثbــث ةداــم يوحت ةفــيذــق قbــطإــب ســماخــلا مهتEا هلمعتــسا "يج يب رأ"
 ثدــــــحأو ، هــــــب ةراEا نفســــــلا ىدــــــحإ بوص ةعــــــقرفEا )TNT( نــــــيولوتورتيــــــن

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع اهبً اررض راجفن�ا
ً اضيأ ةئاEا دعب نوتسلاو يداحلاو ، عبارلا نامهتEا : نونامثو ثلاث

 لامعتـسا ةـيانـج باكـترا يف ةدـعاسEاو قافـت�او ضـيرـحتلا يقيرطـب اـكرتـشا
 مهتEا مهـضرـح نأـب ـ _ـنامـثو يناـث دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ تاعـقرفEا



 لامعتـسا ةـيانـج باكـترا يف ةدـعاسEاو قافـت�او ضـيرـحتلا يقيرطـب اـكرتـشا
 مهتEا مهـضرـح نأـب ـ _ـنامـثو يناـث دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ تاعـقرفEا
 اــهذيفنــت ىلع مهعــم قفتاو ، كــلذــبً افيلكــت مهــلً اردصــم اهــباكــترا ىلع عبارــلا
 فذاقـلاـب مـهادـمأ نأـب مـهادـعاـسو ، مهنـم لـك رود هـب ددـحً اططـخم عضو نأـب
 كـــلذو ضـــيرـــحتلا اذـــه ىلع ءانـــب ةمـــيرـــجلا تمتـــف ، اهـــباكـــترا يف مدختسEا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةدعاسEا كلتو قافت�ا
ـ:ً اضيأ نونامثلا مهتEا : نونامثو عبار

 ةرازول ةـكولمEا ةـلوقنEا لاوم�ا ىدـحإً ادمـع - يفوت رـخأو ن�وهجمو - برـخ
 يعيبطلا زاغـلا طـخ اوبرـخ نأـب ، يموقلا داصتـق�اـب رارـض�ا دصقـب لورتبـلا
 وبأ زـــكرـــم فـــيانEا ةقطنمـــب ناطلـــس وبأ زاـــغ 32 مـــقر تاـــمامـــص ةـــفرغـــب راEا

 يثbــــث ةدامــــب تئبـــــُع ةعــــقرفــــم ةوبع هــــتروساــــم لفــــسأ اوعرز نأــــب ،رــــيوص
 ةيــنورتكــلإ ةرــئادــب تلصــتا راجفــن�ا ةدــيدــش ةعــقرفEا )TNT( نــيولوتورتيــن
 ًاذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا دــقو ؛ هوبرــخف ، ينمز تــقؤمب دعــُب نــع اــهريجفتــل
 ىلع ىضوفلا ةــعاــشإو سانــلا _ــب بــعرــلا ثادــحإ دصقــبو يباــهرإ ضرغــل

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا
 ، ةـــئاEا دعـــب نوسمـــخلاو عساتـــلاو ، ســـماخـــلا نومهتEا : نونامـــثو ســـماـــخ

ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب نوتسلاو يداحلاو
 نأـــب ،ً ادمـــع ةيـــموكح حلاصE ةصصخـــم ةـــماـــع كbـــمأ بـــيرـــخت يف اوعرـــش
 _ــترايــس اودــعأو ، ةــلودلــل ةــكولمEا ةينــطو دوقو ةطــحم بــيرــخت يف اوعرــش
 ةيـــئاـــبرـــهك ةرـــئادـــب تلصـــتا زاـــجاـــتوب تاـــناوطـــسا ثbثـــب اـــهادـــحإ تلمــــُـح
 اـهاـيإً اـكراـت ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو عساتـلا مهتEا اـهداـق ، دعـُب نـع اـهريجفتـل
 دــقو ةدــيدــع تارــم اــهريجفــت _ــلواحــم نــْيرــخ�ا ةقــفر ةيــناثــلا bًقتــسم اهــماــمأ

 ةراـــش�ا طاقتـــلا مدـــع وه هيـــف مهـــتدار� لـــخد � ببـــسل ةمـــيرـــجلا رـــثأ باـــخ
 تبكـــترا دـــقو ، اهـــباـــصأ ضراـــع لطعـــل ةدعEا ليـــصوتلا ةرـــئادـــب ةيـــئاـــبرـــهكلا
 ةـعاـشإو سانـلا _ـب بـعرـلا ثادـحإ دصقـبو يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا
ـً:اضيأ عبارلا مهتEا : نونامثو سداس

 يف عورـــــشلا ةـــــيانـــــج باكـــــترا يف قافـــــت�او ضـــــيرـــــحتلا يقيرطـــــب كرتـــــشا
 مهــضرــح نأــب ـ _ــنامــثو ســماــخ دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ بــيرــختلا

 ، اهذيفنت ةيفيك ىلع مهعم قفتاو كلذبً افيلكت مهلً اردصم اهباكترا ىلع
وـحنلا ىـلع قافت�ا كلذو ضيرحتلا اذـه ىـلع ءانب ةـميرجـلا تـمتـف

تاقيقحتلاب _بEا
 دـعــــــــب نوـسمــــــــخلاو عـساتــــــــلاو ، ســـــــــماخــــــــلا نومهتEا : نونامــــــــثو عباــــــــس

ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب نوتسلاو، ةئاـEا
 نأـــب ،ً ادـمـــع ةيـــموكح حـلاـصE ةصصخـــم ةـــماـــع نابـــم بـــيرـــخت يـف اوعرـــش
 تلمـــُـح _ــترايــس اودــعأو ، رصــن ةنــيدــم لوأ مســق ىنبم بــيرــخت يف اوعرــش



 نأـــب ،ً ادـمـــع ةيـــموكح حـلاـصE ةصصخـــم ةـــماـــع نابـــم بـــيرـــخت يـف اوعرـــش
 تلمـــُـح _ــترايــس اودــعأو ، رصــن ةنــيدــم لوأ مســق ىنبم بــيرــخت يف اوعرــش
 نـع اـهريجفتـل ةيـئاـبرـهك ةرـئادـب تلصـتا زاـجاـتوب تاـناوطـسا ثbثـب اـهادـحإ
 ةيــناثــلا bًقتــسم هطيحمــب اــهاــيإً اــكراــت ةــئاEا دعــب نوتــسلا مهتEا اــهداــق ، دعــُب
 لـــخد � ببـــسل ةمـــيرـــجلا رـــثأ باـــخ دـــقو اـــهريجفـــت _ـــلواحـــم نـــْيرـــخ�ا ةقـــفر
 ةدعEا ليـــصوتلا ةرـــئادـــب ةيـــئاـــبرـــهكلا ةراـــش�ا طاقتـــلا مدـــع وه هيـــف مهـــتدار�
 دصقـبو يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ، اهـباـصأ ضراـع لطعـل

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو سانلا _ب بعرلا ثادحإ
ـً:اضيأ عبارلا مهتEا : نونامثو نماث

 يف عورـــــشلا ةـــــيانـــــج باكـــــترا يف قافـــــت�او ضـــــيرـــــحتلا يقيرطـــــب كرتـــــشا
 ىلع مهـضرـح نأـب ـ _ـنامـثو عباـس دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ بـيرـختلا
 تمتــف ، اــهذيفنــت ةيفيــك ىلع مهعــم قفتاو كــلذــبً افيلكــت مهــلً اردصــم اهــباكــترا
 _بEا وحنلا ىلع قافـــــــت�ا كـــــــلذو ضـــــــيرـــــــحتلا اذـــــــه ىلع ءانـــــــب ةمـــــــيرـــــــجلا

.تاقيقحتلاب
 دـعــــــــــب نوعبر�او عـساتــــــــــلاو ، ســـــــــــماخــــــــــلا نومهتEا : نونامــــــــــثو عـساــــــــــت

ـً:اضيأ ةئاEا دعب نوسمخلاو نماثلاو ، ةئاEا دعب نوسمخلاو، ةئاـEا
 ينابEا بـــــيرـــــخت ضرغـــــب تاعـــــقرفEا لامعتـــــسا يف - يفوت رـــــخأو -اوعرـــــش
 ةداـم يوحت ةفـيذـق قbـطإ يف اوعرـش نأـب ، ةـماعـلا حلاصملـل ةدعEا تآشنEاو
 نـــــــــمأ ةـــــــــيرـــــــــيدـــــــــم ىنبم بوص ةعـــــــــقرفEا )TNT( نـــــــــيولوتورتيـــــــــن يثbـــــــــث
 "يج يب رأ" دادــتر�ا مــيدــع يخوراــص فذاــق كــلذــل اودــعأو ، ةيليــعامــس�ا
 نــــــماثــــــلا مهتEا قلطأ اــــــهانبــــــم نــــــم ةــــــبرقــــــم ىلع اولصو نأ اــــــمو هفــــــئاذــــــقو
 لـخد � ببـسل ةمـيرـجلا رـثأ باـخ دـقو ، اهـبوص ًةفـيذـق ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو
 _بEا وحنلا ىلع هداسفــــــــل دعEا فوذقEا قbطــــــــنا مدــــــــع وه هيــــــــف مهــــــــتدار�

.تاقيقحتلاب
 ، رــــشع يناثــــلاو ، ســــماخــــلاو ، ثــــلاثــــلا ىتح لو�ا نــــم نومهتEا : نوعست
 _ـثbثـلاو سداسـلا نـمو، نورـشعلاو ثـلاثـلاو ، رـشع عساتـلاو ، رـشع نـماثـلاو
 ثـلاثـلاو ،نوعبـسلاو يناثـلاو، نوسمـخلاو عبارـلاو ،_ـثbثـلاو عساتـلا ىتح
 ســماخــلاو ، ةــئاEا دعــب نورــشعلاو عبارــلاو ، ةــئاEا دعــب نــماثــلاو ، ةــئاEا دعــب
 سداســـلا ىتح ةـــئاEا دعـــب _ـــثbثـــلاو يناثـــلا نـــمو ، ةـــئاEا دعـــب نورـــشعلاو

ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب _ثbثلاو
 نأـــب ، كـــلذـــب صيـــخرـــت ىلع لوصحلا لبـــق تاعـــقرفEا مكـــح يف داوم اوعنص
 اهــلامعتــسا دصقــب -تاعـقرفEا طيـلاخـمو قبئزـلا تانيملـف -ةعـقرفـم داوم اوعنص
 ةدــــحوــــلاــــبو روتــــسدــــلا ئدابمــــب ساس=ا دصقــــبو ماعــــلا ماظنــــلاو نــــم6اــــب لــــخي طاشــــن يف

.تاقيقحتلاب Qب=ا وحنلا ىلع يعامتجKا مJسلاو ةينطولا
عـساتلا نــمو ، سماخلا ىتح لو�ا نـم نومهتـEا : نوعـستو يداـح

 ،رــشع عساتــلا ىتح رــشع عباســلا نــمو ،رــشع عبارــلاو ،رــشع يناثــلا ىـتح



عـساتلا نــمو ، سماخلا ىتح لو�ا نـم نومهتـEا : نوعـستو يداـح
 ،رــشع عساتــلا ىتح رــشع عباســلا نــمو ،رــشع عبارــلاو ،رــشع يناثــلا ىـتح
 نــماثــلاو ، نورــشعلاو عباســلاو ،نورــشعلاو ســماخــلاو ،نورــشعلاو عبارــلاو
 يناثـلا نـمو ،_عـبر�ا ىتح _ـثbثـلاو سـماخـلا نـمو ، نوثbثـلاو نورـشعلاو
 يناثـلاو،نونامثـلاو،نوتـسلاو ثـلاثـلاو ،نوسمـخلاو عبارـلا ىتح نوسمـخلاو
 دعـــب يداحـــلا نـــمو ،نوعستلاو ســـماخـــلاو،نونامثـــلاو عساتـــلاو ،نونامثـــلاو
 ، ةـئاEا دعـب رـشع عباسـلاو ، ةـئاEا دعـب نـماثـلاو ، ةـئاEا دعـب ثـلاثـلا ىتح ةـئاEا
 نـمو ،ةـئاEا دعـب نـيرـشعلاو سداسـلا ىتح ةـئاEا دعـب نـيرـشعلاو ثـلاثـلا نـمو
 نـماثـلا نـمو ،ةـئاEا دعـب _ـثbثـلاو سداسـلا ىتح ةـئاEا دعـب _ـثbثـلاو يناثـلا
 نــــماثــــلا نــــمو ،ةــــئاEا دعــــب _سمــــخلاو يداحــــلا ىتح ةــــئاEا دعــــب _عــــبر�او
 نوعبـسلاو ثـلاثـلاو ،ةـئاEا دعـب _تـسلاو يداحـلا ىتح ةـئاEا دعـب _سمـخلاو

 ،ةئاEا دعب
، ةـئاـEا دـعـب نوعـستلاو عباـسلاو ، ةـئاـEا دـعـب نوعبـسلاو عبارلاو

ـً:اضيأ ةئاEا دعب نوعستلاو نماثلاو
 صيـــخرـــت ىلع لوصحلا لبـــق اهمكـــح يف داومو تاعـــقرفـــم اوزرـــحأو اوزاـــح
 فـــئاذـــقو تارـــجفمو ةيـــموجهو ةيـــعاـــفد لـــبانـــق اوزرـــحأو اوزاـــح نأـــب ،كـــلذـــب

 كـيركبـلا ضمـحو نـيولوتورتيـن يثbـثو قبئزـلا تانيملـف - داومو ،ةيـخوراـص
 طاشـــن يف اهـــلامعتـــسا دصقـــب - ةــيرانــلا باعــل�ا طيــلاخــمو تارولكلا تاعــقرفــمو
 مJـسلاو ةينـطوـلا ةدـحوـلاـبو روتـسدـلا ئدابمـب ساس=ا دصقـبو ماعـلا ماظنـلاو نـم6اـب لـخي

.تاقيقحتلاب Qب=ا وحنلا ىلع يعامتجKا
 يداحـلا نـمو ، عباسـلاو ،سـماخـلا ىتح لو�ا نـم نومهتEا : نوعستو يناـث
 ىتح نـيرـشعلاو عبارـلا نـمو ، نورـشعلاو يداحـلاو، رـشع عباسـلا ىتح رـشع
 يناثــــلاو ،نوعبر�او ثــــلاثــــلاو ،نوعبر�او،نوثbثــــلاو عباســــلاو ، _ــــثbثــــلا
 يداحـــــــلاو،نوسمـــــــخلاو سداســـــــلاو ،نوسمـــــــخلاو ثـــــــلاثـــــــلاو ،نوسمـــــــخلاو
 ثــــلاثــــلاو ،نوعبــــسلاو ،نوتــــسلاو سداســــلاو ،نوتــــسلاو يناثــــلاو،نوتــــسلاو
 ،نونامثـــلاو عساتـــلاو ،_ـــنامثـــلاو يناثـــلا ىتح _ـــنامثـــلا نـــمو،نوعبـــسلاو
 ســــــــــماخــــــــــلاو ،نوعستلاو نــــــــــماثــــــــــلاو ،نوعستلاو سداســــــــــلاو ،نوعستلاو
 ثـــــلاثـــــلاو ،ةـــــئاEا دعـــــب نـــــماثـــــلا ىتح ةـــــئاEا دعـــــب يداحـــــلا نـــــمو،نوعستلاو
 نوعبر�او نــماثــلاو ،ةــئاEا دعــب نورــشعلاو سداســلاو ،ةــئاEا دعــب نورــشعلاو
 نـــمو ةـــئاEا دعـــب نوسمـــخلاو يداحـــلاو ،ةـــئاEا دعـــب نوسمـــخلاو ،ةـــئاEا دعـــب
 ثـــلاثـــلاو ،ةـــئاEا دعـــب _تـــسلاو عبارـــلا ىتح ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو ســـماخـــلا
 نونامثــلاو ثــلاثــلاو ،ةــئاEا دعــب نونامثــلاو يداحــلاو ،ةــئاEا دعــب نوعبــسلاو
 ةــئاEا دعــب _ــنامثــلاو عساتــلا نــمو ،ةــئاEا دعــب نونامثــلاو عبارــلاو ،ةــئاEا دعــب

ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب نوعستلاو عباسلاو ،ةئاEا دعب _عستلاو يداحلا ىتح
 K امـمو صيـخرـت ريغـب - ةيـلآ قدانـبو تاـسدـسم -ةنخششـم ةـيراـن ةحلـسأ اوزرـحأو اوزاـح
 ماظنـلاو نـم6اـب لـخي طاشـن يف اهـلامعتـسا دصقـب اـهزارـحإ وأ اهـتزايحـب صيـخرتـلا زوجـي



 K امـمو صيـخرـت ريغـب - ةيـلآ قدانـبو تاـسدـسم -ةنخششـم ةـيراـن ةحلـسأ اوزرـحأو اوزاـح
 ماظنـلاو نـم6اـب لـخي طاشـن يف اهـلامعتـسا دصقـب اـهزارـحإ وأ اهـتزايحـب صيـخرتـلا زوجـي
 ىلع يعامتـــجKا مJـــسلاو ةينـــطوـــلا ةدـــحوـــلاـــبو روتـــسدـــلا ئدابمـــب ساس=ا دصقـــبو ماعـــلا

.تاقيقحتلاب Qب=ا وحنلا
 يداحـلا نـمو ، عباسـلاو ، سـماخـلا ىتح لو�ا نـم نومهتEا : نوعستو ثـلاـث
 نـــيرـــشعلاو عبارـــلا نـــمو ، نورـــشعلاو يداحـــلاو ، رـــشع عباســـلا ىتح رـــشع
 ، نوعبر�او ثــــــلاثــــــلاو ، نوعبر�او، نوثbثــــــلاو عباســــــلاو ، _ــــــثbثــــــلا ىتح
 ، نوسمــــــخلاو سداســــــلاو ، نوسمــــــخلاو ثــــــلاثــــــلاو ، نوسمــــــخلاو يناثــــــلاو
 نــــماثــــلاو ،نوتــــسلاو سداســــلاو ، نوتــــسلاو يناثــــلاو ،نوتــــسلاو يداحــــلاو
 يناثـــلا ىتح _ـــنامثـــلا نـــمو، نوعبـــسلاو ثـــلاثـــلاو ، نوعبـــسلاو ،نوتـــسلاو
 ، نوعستلاو ســــــماخــــــلاو ، نوعستلاو ، نونامثــــــلاو عساتــــــلاو ، _ــــــنامثــــــلاو
 ، ةــــئاEا دعــــب نــــماثــــلا ىتح ةــــئاEا دعــــب يداحــــلا نــــمو نوعستلاو سداســــلاو
 سداســــلاو ، ةــــئاEا دعــــب نورــــشعلاو ثــــلاثــــلاو ، ةــــئاEا دعــــب رــــشع عباســــلاو
 ،ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو ،ةـئاEا دعـب نوعبر�او نـماثـلاو ، ةـئاEا دعـب نورـشعلاو
 ىتح ةــئاEا دعــب _سمــخلاو ســماخــلا نــمو ،ةــئاEا دعــب نوسمــخلاو يداحــلاو
 يداحــــلاو ، ةــــئاEا دعــــب نوعبــــسلاو ثــــلاثــــلاو ، ةــــئاEا دعــــب _تــــسلاو عبارــــلا
 دعـب نونامثـلاو عبارـلاو ، ةـئاEا دعـب نونامثـلاو ثـلاثـلاو ، ةـئاEا دعـب نونامثـلاو
 ، ةـئاEا دعـب _عستـلاو يداحـلا ىتح ةـئاEا دعـب _ـنامثـلاو عساتـلا نـمو ، ةـئاEا

ـً:اضيأ ةئاEا دعب نوعستلاو عباسلاو
 دنبـلاـب دراوـلا ماهـتKا عوـضوـم ـ ةـيرانـلا ةحلـس6ا ىلع لمعتـست امـم رـئاـخذ اوزرـحأو اوزاـح
 يف اهــلامعتــسا دصقــب اــهزارــحإو اهــتزايحــب مهــلً اصــخرــم نوكــي نأ نود ـ Qعســتو يناــث
 ةينــطوــلا ةدــحوــلاــبو روتــسدــلا ئدابمــب ساس=ا دصقــبو ماعــلا ماظنــلاو نــم6اــب لــخي طاشــن

.تاقيقحتلاب Qب=ا وحنلا ىلع يعامتجKا مJسلاو
 ، رــــــشع ســــــماخــــــلاو ، رــــــشع يناثــــــلاو ، ثــــــلاثــــــلا نومهتEا : نوعستو عبار
 سداســلاو ، _تــسلاو ثــلاثــلا ىتح _تــسلاو يداحــلا نــمو ، رــشع سداســلاو
 نــماثــلاو ، ةــئاEا دعــب نورــشعلاو سداســلاو، نوعبــسلاو ثــلاثــلاو ، نوتــسلاو

ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب نوعستلاو
 دصقـــب صيـــخرـــت ريغـــب - شوـــطرـــخ درـــفأ -ةنخششـــمريـــغ ةـــيراـــن ةحلـــسأ اوزرـــحأو اوزاـــح ـ أ
 روتــــسدــــلا ئدابمــــب ساس=ا دصقــــبو ماعــــلا ماظنــــلاو نــــم6اــــب لــــخي طاشــــن يف اهــــلامعتــــسا

.تاقيقحتلاب Qب=ا وحنلا ىلع يعامتجKا مJسلاو ةينطولا ةدحولابو
 دراوــلا ماهــتKا عوــضوــم ـ ةــيرانــلا ةحلــس6ا ىلع لمعتــست امــم رــئاــخذ اوزرــحأو اوزاــح ـ ب
 دصقـــب اـــهزارـــحإ وأ اهـــتزايحـــب مهـــلً اصـــخرـــم نوكـــي نأ نود ـ أ ةرقـــف Qعســـتو عبار دنبـــلاـــب
 روتــــسدــــلا ئدابمــــب ساس=ا دصقــــبو ماعــــلا ماظنــــلاو نــــم6اــــب لــــخي طاشــــن يف اهــــلامعتــــسا

.تاقيقحتلاب Qب=ا وحنلا ىلع يعامتجKا مJسلاو ةينطولا ةدحولابو
نوعـبر�او نماثلاو ، سماخلاو ، عبارلا نومهتEا : نوعستو سـماخ

 دعـــب _تـــسلاو يناثـــلا ىتح ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو عساتـــلا نـــمو ،ةـــئاEا دعـــب



نوعـبر�او نماثلاو ، سماخلاو ، عبارلا نومهتEا : نوعستو سـماخ
 دعـــب _تـــسلاو يناثـــلا ىتح ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو عساتـــلا نـــمو ،ةـــئاEا دعـــب

ـً:اضيأ ةئاEا دعب نوتسلاو عبارلاو ، ةئاEا
 نـم ذـختت دbبـلا جراـخ اـهرقـم ةيـباـهرإ ةمظنمـب اوقحتلا _ـيرصـم مهتفصـب ـ أ
 اوقحتلا نأــــب ، اهــــضارــــغأ قيقحتل لــــئاــــسو يركسعــــلا بــــيردتــــلاو باــــهر�ا
 يركسعـــلا حانجـــلا ماسقـــلا نـــيدـــلا زـــع بـــئاتكـــل ةعـــباـــت ةيبـــيردـــت تاركسعمـــب
 ناوخ�ا ةــعامــجل يلودــلا ميظنتــلا عرــف"سامــح" ةيــمbــس�ا ةــمواقEا ةــكرــحل

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا يلع اهب ةيركسع تابيردت اوقلتو ةزغ عاطقب
رـيغ قـيرـطب اـهل ةـيقرـشلا دودـحلا رـبع دbبلا لـخاد يلإ اوللست ـ ب

 _بEا وحنلا ىلع كــــــــلذــــــــل ةزهجEا قافــــــــن�ا ربــــــــع اوللــــــــست نأــــــــب ،عورــــــــشم
.تاقيقحتلاب

ـ:ً اضيأ سماخلاو ، عبارلا نامهتEا : نوعستو سداس
 ةــمواقEا ةــكرــح - دbبــلا جراــخ اــهرقــم ةمظنــم ةحلصE نbمعــي نــم عم ارــباخــت
 لامــعأــب مايقلــل -ناوخ�ا ةــعامــجل يركسعــلا حانجــلا "سامــح" ةيــمbــس�ا
 اهـــتاســـسؤمو اهـــتاكلتمـــم دـــضو ةيـــبرعـــلا رصـــم ةـــيروهمـــج لـــخاد ةيـــباـــهرإ
 - ريــخ�او ، ةــئاEا دعــب _عستــلاو عساتــلا ْ_مهتEا عم اقفــتا نأــب ، اهيفــظومو
 سدقEا تيــب راصــنأ ةــعامــجل ةــكرــحلا دادــمإ ىلع - سامــح ةــكرــحب ْ_¢يدايقــلا
 ، ةحلـس�اـبو ، لاوم�اـبو ، ةعـقرفEا داوEا عينصتو دادـعإ قرـط نـع تاـمولعمب
 سدقEا تيـب راصـنأ ةـعامـج تبكـترا نأـب رـباختـلا عوضوم مـئارـجلا تعـقو دـقو
 امهــــتآشنــــمو ةــــطرــــشلاو ةحلسEا تاوقلا دارــــفأ تــــفدهتــــسا ةيــــئادــــع تايلمــــع
 ناــكو ةــيرصEا زاغــلا طوطــخو ســيوسلا ةانقــل يحEbا ىرجEاو _يحيسEاو
 مهنيــب بــعرــلا ءاقــلإو _نــطاوEا عيورــتو دbبــلا نــمأــب رارــض�ا كــلذ نأــش نــم

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع رطخلل مهنمأو مهتايح ضيرعتو
ريخ�او ، ةئاـEا دعـب نوعـستلاو عـساتلا نامهتEا : نوعـستو عباـس

ـ:ً اضيأ
 عوضوم ـ رـباختـلا ةـيانـج باكـترا يف ةدـعاسEاو قافـت�ا يقيرطـب اـكرتـشا ـ أ
  اهـــباكـــترا ىلع امهعـــم اقفـــتا نأـــب ـ _عســـتو سداـــس دنبـــلاـــب دراولا ماهـــت�ا
 عاطقـب ـ ماسقـلا نـيدـلا زـع بـئاتكـل ةعـباـت تاركسعـم امهـل ارـبد نأـب امـهادـعاـسو
 امـــهادـــمأو ،ً اـــيركســـعوً ايـــندـــب ةـــعامـــجلا رـــصانـــع بـــيردـــت اهيـــف ايـــلوت ـ ةزـــغ
 كلــتو قافــت�ا اذــه ىلع ًءانــب ةمــيرــجلا تمتــف تاعــقرفEاو ةحلــس�او لاوم�اــب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةدعاسEا
 ةمظنمـب قاحتـل�ا ةـيانـج باكـترا يف ةدـعاسEاو قافـت�ا يقيرطـب اـكرتـشا ـ ب
 اقفــتا نأــب ـ أ ةرقــف _عســتو ســماــخ دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ ةيــباــهرإ
 ةــــعامــــجلارــــصانــــعو امهــــل ادــــعأ نأــــب امــــهادــــعاــــسو ،اهــــباكــــترا ىلع امهعــــم
 ٍوأـمو ٍشيعتلـل لـئاـسو مهـل ارـفووً اـيركسـع مـهوبردو اهـب مـهوقحلأ ٍتاركسعـم
 _بEا وحنلا ىلع ةدــــعاسEا كلــــتو قافــــت�ا اذــــه ىلع ًءانــــب ةمــــيرــــجلا تمتــــف



 ٍوأـمو ٍشيعتلـل لـئاـسو مهـل ارـفووً اـيركسـع مـهوبردو اهـب مـهوقحلأ ٍتاركسعـم
 _بEا وحنلا ىلع ةدــــعاسEا كلــــتو قافــــت�ا اذــــه ىلع ًءانــــب ةمــــيرــــجلا تمتــــف

.تاقيقحتلاب
 ثــــــــــلاـثــــــــــلاو ، رــــــــــشـع عبارــــــــــلاو ، عساـتــــــــــلا نومـهـتـEا : نوعـسـتو نـــــــــــماــــــــــث
 ، نوعبر�او نــماثــلاو ، نوثbثــلاو يناثــلاو ،نورــشعلاو عباســلاو، نورــشعلاو
 ةـئاEا دعـب نونامثـلاو ، نوعستلاو عبارـلاو ، نونامثـلاو ، نوعبـسلاو يداحـلاو

:ً اضيأ
 نــم ذــختت دbبــلا جراــخ اــهرقــم ةيــباــهرإ ةــعامــجب اوقحتلا _ــيرصــم مهتفصــب
 اوقحتلا نأــــب ، اهــــضارــــغأ قيقحتل لــــئاــــسو يركسعــــلا بــــيردتــــلاو باــــهر�ا
 تابــيردــت اوقلتو اــيروس ةــلودــب يباــهر�ا ةدــعاقــلا ميظنتــل ةعــباــت تاــعامــجب
 وحنلا يلع رصـــم ىلإ ةهـــجوEا ريـــغ اهـــتايلمـــع يف اوكراـــشو اهـــب ةـــيركســـع

.تاقيقحتلاب _بEا
 نوعبر�او ســماخـلاو ، نوعـبر�او عـبارــلاو ، ثــلاثـلا نوـمهتEا ـ نوعستو عساـت

ـ ً:اضيأ
 نأــب  دbبــلا نــع عاــفدــلا رارــسأ نــم رــس ىلع ةــعورــشم ريــغ ةليــسوب اولصح
 ىلع هتـمدـخ ةـيركسعـلا ةدـحولا رـتاـفد نـم نوعبر�او سـماخـلا مهتEا لصـح
 دــمأو هفــتاهــب اــهَروَصو ،ءانيســل ةــيوجلا تاوقلا تاــكرــحتب ةقلعتــم تاــمولعم

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع _عبر�او عبارلاو ، ثلاثلا ْ_مهتEا اهب
 ، نورــشعلاونـماـثــلاو ، رــشـع يداـحــلاو ، عـساـتــلاو ، يـناـثــلا نوـمهتمـلا :ةــئاEا
 ، ةـــئاEا دعـــب يناثـــلاو، نوتـــسلاو ثـــلاثـــلاو ، نوسمـــخلاو ، نوثbثـــلاو سداســـلاو

ـ :ً اضيأ ةئاEا دعب سماخلاو ، ةئاEا دعب ثلاثلاو
 روطاـــسو رـــجنخو فيـــس -ءاضيـــب ًةحلـــسأ صيـــخرـــت ريغـــب اوزرـــحأو اوزاـــح
 نـــم يقاو يرـــيدـــصو ةـــيدـــيدـــح ةمكلـــمو تاكـــنودو ةيصخـــش عداورو ةلـــجنمو
 غوسم نود صاخـــــش�ا ىلع ءادتـــــع�ا يف مدختـــــست تاودأو ؛ - صاـــــصرـــــلا
 تارـكو ةروساـمو ةـقراـح تاـجاـجز فذاـقو طوس - اـهزارـحإو اهـتزايحـل ينوناـق

.تاقيقحتلاب Qب=ا وحنلا ىلع -ةيديدح
نومهتـEا يـناثلا ةلاـح�ا رـمأ يـف ةـماعلا ةـباينلا تـمهتا : آـيناـث

نوثbثو ةتـسو ةئاEاو رـشع يـناـثلاورـشــع ىداــحلاو عــساتلا
0ةينامثو _تئاEا يتح دحاوو _تئاEا ـ نـمو نوتسو دحاوو ةئاEاو

 _فـلاربمـفون نـم نـماثـلا يتح ةعسـتو _فـلا ماـع نـم ةرتفـلا نوضغ يف مهـن�
0رشع ةعبرأو

ةيبرعلارصم ةيروهمجب ءانيـس لامـشو ةيبويلقلاو ةرهاقلا تاظفاحـمب

 دـــــحاو  ةـــــئاEاو نوثbـــــثو ةتـــــسو ةـــــئاEاو رـــــشع يناثـــــلاو  عساتـــــلا نومهتEا ـ
ـ:  نوتسو



 دـــــحاو  ةـــــئاEاو نوثbـــــثو ةتـــــسو ةـــــئاEاو رـــــشع يناثـــــلاو  عساتـــــلا نومهتEا ـ
ـ:  نوتسو

 طــباــض ـ زازقــلا دمــحم يلع رــيدــب فرــشأ - يفوت رــخآو نولوهجمو - اولتق ـ
 ىلع ممصEا مزعـلا اودقـعو ةينـلا اوتيب نأـب ، رارـص�ا قبـس عمً ادمـع ـ ةـطرـش
 ضرغـــلا اذـــهل اودـــعأو ، ةـــطرـــشلا لاـــجر نـــم مـــهريـــس قيرـــط ضرتعـــي نـــم لتـــق
 دـــحأ نـــم اوهجوت كـــلذـــلً اذيفنـــتو ، ـ تاـــسدـــسمو ةيـــلآ قدانـــب ـ ةـــيراـــن ةحلـــسأ
 _لقتــسم يوارــحصلا ســيوسلا ةرــهاقــلا قيرــط ءاقلــت ةــيوارــحصلا بوردــلا

 ةرايسـب مهيلـع قانخـلا قيض ىتح هيلـع ينجEا مـهرصـبأ نأ اـمو ، _ـترايـس
 قلطأ مــهرــمأ هــئbجتــسا لاــحو ، فــقوتلا ىلع مــهربجـــُم هــلbقتــسا ةــطرــشلا

 هـــحور قاـــهزإ نـــيدـــصاـــق ، ةـــيرانـــلا ةريـــع�ا نـــم bًـــباو عساتـــلا مهتEا هـــبوص
 تدوأ يتلاو ةيحــيرــشتلا ةفصــلا رــيرقتــب ةــفوصوEا تاــباــص�ا هــب اوثدــحأــف
 _بEا وحنلا ىلع يباـــهرإ ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، هـــتايحـــب

.تاقيقحتلاب
 نامزلا تاذ يـف مـهنأ يـهو ىرـخأ تاـياـنجب ةياـنجلا كلت تنرتقا دـقو

 نايبلا يفلاس ناكEاو
روبصلا دبع تافرع دمحأ ءbع - يفوت رخآو نولوهجمو - اولتق ـ أ

 ممصEا مزعـلا اودقـعو ةينـلا اوتيب نأـب ، رارـص�ا قبـس عمً ادمـع ـ ةـطرـش درـف ـ 
 اوقلطأ كـلذـلً اذيفنـتو ، ةـطرـشلا لاـجر نـم مـهريـس قيرـط ضرتعـي نـم لتـق ىلع

 هـــحور قاـــهزإ نـــيدـــصاـــق ، ةـــيراـــن ةريـــعأ ةـــطرـــشلا تارايـــس يلقتـــسمو هـــبوص
 تدوأ يتلاو ةيحــيرـــشتلا ةفصــلا رــيرقتــب ةــفوصوEا تاــباــص�ا هـــب اوثدــحأــف
 _بEاوحنلا ىلع يباــــهرإ ضرغــــلً اذيفنــــت ةمــــيرــــجلا تبكــــترا دــــقو ،هــــتايحــــب

.تاقيقحتلاب
 فرــش كلEا دبــع جرــف ىيحي لتــق يف - يفوت رــخآو نولوهجمو - اوعرــش ـ ب
 قبـــس عمً ادمـــع - تاقيقحتـــلاـــب مـــهؤامـــسأ ةنيبـــم - نـــيرـــخآ ةسمـــخو نـــيدـــلا
 قاـــهزإ نـــيدـــصاـــق ةـــيرانـــلا ةريـــع�ا نـــم bًـــباو مهـــبوص اوقلطأ نأـــب ، رارـــص�ا
 ، يعرــشلا بطــلا رــيرقتــلاــب ةــفوصوEا تاــباــص�ا مهــلوأــب اوثدــحأــف مهــحاورأ
 مدـعو جbعـلاـب هتـكرادـم وه هيـف مهـتدار� لـخد � ببـسل ةمـيرـجلا رـثأ باـخ دـقو
 ضرغــــلً اذيفنــــت ةمــــيرــــجلا تبكــــترا دــــقو ، نــــيرــــخ�ا هاجــــت بــــيوصتلا ماكــــحإ

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ
 حلاصE ةصصخــم ةــماــعً اــكbــمأً ادمــع - يفوت رــخآو نولوهجمو - اوبرــخ ـ ج
 _تــكولمEاو تاقيقحتــلاــب اًـفــصو _تنيبEا _ــترايســلا اوبرــخ نأــب ، ةيــموكح
 وحنلا ىلع يباـــهرإ ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، ةـــطرـــشلا ةئيهـــل

.تاقيقحتلاب _بEا

ـ: دحاوو _تئاEاو رشع يداحلاو عساتلا نومهتEا ـ

 هـــب ةـــعدوEا لاوم�او يل�ا فارصـــلا زاهـــج - نولوهجم نورـــخآو - اوقرـــس ـ أ



 هـــب ةـــعدوEا لاوم�او يل�ا فارصـــلا زاهـــج - نولوهجم نورـــخآو - اوقرـــس ـ أ
 عرـــف يلودـــلا يراجتـــلا كنبلـــل ْ_ـــكولمEاو تاقيقحتـــلاـــبً اردـــقو ةميـــق ْ_نيبEاو
 / ىلع عقاولا هارــك�ا قيرطــبو ةحلــسأ مهلمــح لاــح bًيــل كــلذ ناــكو درطــسم
 اوعضو نأـب ، لاعــلا دبــع mا دبــع دمــحمو يتاجــن دمــحم ديســلاو دمـحأ ةعمـج يلع
 نـيزرـحم _ـترايـس _لقتـسم كنبـلا بوص اوهجوتو مـهراودأ هـب ددـُـح اًـططـخم
 ، هطيحمــــب امــــهادــــحإ تفــــقوت هوغلب نأ اــــمو ـ ةيــــلآ قدانــــب ـ ةــــيراــــن ةحلــــسأ
 ةيــندعــم كbــسأــب زاهجــلا طــبر اومكحأــف اهنــم ةــثbــث لــجرــت هــماــمأ ىرــخ�او
 _ـــمأتـــل مهتحلـــسأـــب نورـــخ�ا لـــظو ، اـــهدـــئاـــق هبحـــسو ةرايســـلاـــب ةـــلوصوم
 كـــــلذـــــب اولـــــشو مهـــــسوفن يف بـــــعرـــــلا اوثبف اهنـــــم ةريـــــعأ اوقلطأو قيرطـــــلا
 نـم هـب اـمو هيلـع ءbيتـس�ا نـم هارـك�ا نـم ةليـسولا كلتـب اونكمتو مهتـمواقـم

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع لاومأ
 ،اـــهوكلتمي � ةــلوقنم ً�اومأً ادمــع - نولوهجم نورــخآو - اوفلتأو اوبرــخ ـ ب
 تاقيقحتــلاــب ةميــقو اًـفــصو ةنيبEا ةيــجاــجزــلا تاهــجاولا اوفلتأو اوبرــخ نأــب
 ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، يلودـــلا يراجتـــلا كنبلـــل ةـــكولمEاو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ

ـ: اًضيأ دحاوو _تئاEاو رـشع يداـحلاو  عـساـتلا نومهـتEا ــ

 تاقيقحتــــــلاــــــبً اردــــــق _بEا يدقنــــــلا غلبEا - نولوهجم نورــــــخآو - اوقرــــــس ـ أ
 هارـك�ا قيرطـب كـلذ ناـكو يداعEاـب شـيرـق رقـص دـيرـب بتكـم ىلإ هـب دوهعEاو
 دمـــحم دمـــحم نامـــيإو رـــباجـــلا دبـــع يضرEا دبـــع رـــباجـــلا دبـــع / ىلع عقاولا
 هـــــب ددـــــحً اططـــــخم عساتـــــلا مهتEا عضو نأـــــب قلاخـــــلا دبـــــع ةدوج توفصو
 ةرايـس _لقتـسم هـبوصً اعيمـج اوهجوتو دـيربـلا بتكـم لاومأ ةـقرـسل مـهراودأ
 هــجو يف - ةيــلآ قدانــب - ةــيرانــلا مهتحلــسأ نــيرــهشم هومــحتقا هوغلب نأ اــمو
 اوثبف مهنيـمأتـل هـجراـخ مـهدـحأ لـظ امنيـب اهنـم ةريـعأ _قلطـم هـب نـيدـجاوتEا
 نـــم ةليـــسولا كلتـــب اونكمتو مهتـــمواقـــم كـــلذـــب اولـــشو مهـــسوفن يف بـــعرـــلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع غلبEا ىلع ءbيتس�ا نم هارك�ا
 حلاصE ةصصخـــــم ةـــــماـــــع ٍنابـــــمً ادمـــــع - نولوهجم نورـــــخآو - اوبرـــــخ ـ ب
 ةيـــموقلا ةئيهلـــل كولمEا شـــيرـــق رقـــص دـــيرـــب بتكـــم اوبرـــخ نأـــب ، ةيـــموكح
 بـعرـلا ثادـحإ دصقـبو يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ، دـيربلـل

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو سانلا _ب

ـ :ةعبسو _تئاEا ىتح دحاوو _تئاEا نم نومهتEا ـ

ُ ةوعدـلا اهنـم ُضرغـلا ، نوناقـلا ماكـحأ فbـخ ىلع تـسسأ ةـعامـجل اومضنا
 ِتاطلــسلاو ِةــلودــلا ِتاســسؤم ِعنمو ِ_ــناوقلاو ِروتــسدــلاِ ماكــحأ ِليطعــت ىلإ
 _نــطاوملل ِةيصخشــلا ِةــيرــحلا ىلع ِءادتــع�او اهــلامــعأ ِةــسرامــم نــم ِةــماعــلا



 ِتاطلــسلاو ِةــلودــلا ِتاســسؤم ِعنمو ِ_ــناوقلاو ِروتــسدــلاِ ماكــحأ ِليطعــت ىلإ
 _نــطاوملل ِةيصخشــلا ِةــيرــحلا ىلع ِءادتــع�او اهــلامــعأ ِةــسرامــم نــم ِةــماعــلا
 ِةـــعامـــجل اومضنا نأـــب ، يعامتـــج�اِ مbـــسلاو ِةينـــطولا ِةدـــحولاـــب ِرارـــض�او
 ِرييغـتو هيلـع ِجورـخلا ِةيـعرـشوِ مـكاحـلا ِريفكتـل وعدـت يتلا ِسدقEا ِتيـب ِراصـنأ
 ِةـــــــطرـــــــشلاو ِةحلسEا ِتاوقلا ِدارـــــــفأ ىلع ءادتـــــــع�او ِةوقلاـــــــبِ مكحـــــــلاِ ماظـــــــن
 مهـلاومأ ِلbحتـساو مهـتادابـع رودو _يحيسEا ِءاـمد ِةـحابتـساو ، امهـتآشنـمو
 ماعــلا ماظنــلاــب لbــخ�ا فدــهب ، ِةــماعــلا ِتآشنEا ِفادهتــساو ، مهــتاكلتمــمو
 يتلا ِلــئاــسولا نــم ُباــهر�ا ناــكو رطــخلل هنــمأو عمتجEا ِةــمbــس ضــيرعــتو
 ةعبـسو _تـئاEا ُمهتEا ناـكو ، اهـضارـغأ ذيفنـت يف ةـعامـجلا هذـه اهـمدختـست

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةطرشلا دارفأ نم

ـ: ةينامثو _تئاEا مهتEا ـ

 ةعامجلل مدق نأب ، نوناقلا ماكحأ فbخ ىلع تسسأ ةعامج يف كراش

 عم ٍوآـمو ىنكسللو شيعتلـل لـئاـسو ـ اًـعـبار دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ
.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ، اهضارغأب هملع

 ةعبــــسو _تــــئاEاو دــــحاوو _تــــئاEاو رــــشع يداحــــلاو عساتــــلا نومهتEا ـ
ـ: اًـضيأ

 ، ةيــلاــمو ةــيداــم تاــنوعمب نوناقــلا ماكــحأ فbــخ ىلع تــسسأ ةــعامــج اودــمأ
 رـئاـخذو ةحلـسأـب ـ اًـعـبار دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ ةـعامـجلا اودـمأ نأـب
 هيــــلإ وعدــــت امــــب مهملــــع عم تاــــمولعمو لاومأو ت�آو تامهــــمو تاعــــقرفــــمو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع كلذ قيقحت يف اهلئاسوبو

 نوتــسو دــحاو ةــئاEاو رــشع يناثــلاو رــشع يداحــلاو عساتــلا  نومهتEا ـ
ـ: اًـضيأ  دحاوو ينتئاEاو نوثbثو ةتس ةئاEاو

صيخرت ىلع لوصحلا لبق اهمكح يف داومو تاعقرفم اوزرحأو اوزاح

 ، ةيــخوراــص فــئاذــقو تارــجفمو ةيــعاــفد لــبانــق اوزرــحأو اوزاــح نأــب ، كــلذــب
 اتنـبورتينـلاو نـيولوتورتيـن يثbـثو صاـصرـلا دـيزأو قبئزـلا تانيملـف - داومو
 طيــلاخــمو ةــيرانــلا باعــل�ا طيــلاخــمو دوس�ا دورابــلاو تارولكلا تاعــقرفــمو
 ساس=ا دصقــبو ماعــلا ماظنــلاو نــم6اــب لــخي طاشــن يف اهــلامعتــسا دصقــب - تاعــقرفEا

.تاقيقحتلاب Qب=ا وحنلا ىلع يعامتجKا مJسلاو ةينطولا ةدحولابو روتسدلا ئدابمب
 نوـثbـثو ةتــسو ةــئاـEاورـشـع يـناثـلاو رـشـع يداحـلاو  عـساتـلا  نوـمهتEا ـ
  ةيـنامـثو _تـئاEاو ةعبـسو _تـئاEاو دــحاوو _تــئاـEا نوتــسو دــحاوو ةـئاـEاو

ـ: اًـضيأ



  ةيـنامـثو _تـئاEاو ةعبـسو _تـئاEاو دــحاوو _تــئاـEا نوتــسو دــحاوو ةـئاـEاو
ـ: اًـضيأ

  - ةيلآ قدانبو تاـسدـسم – ةنخششم ةيران ةحلسأ اوزرحأو اوزاح ـ أ

 يف اهــــلامعتــــسا دصقــــب اــــهزارــــحإ وأ اهــــتزايحــــب صيــــخرتــــلا زوجــــي K امــــمو صيــــخرــــت ريغــــب
 ةينــطوــلا ةدــحوــلاــبو روتــسدــلا ئدابمــب ساس=ا دصقــبو ماعــلا ماظنــلاو نــم6اــب لــخي طاشــن

.تاقيقحتلاب Qب=ا وحنلا ىلع يعامتجKا مJسلاو
 دراوــلا ماهــتKا عوــضوــم ـ ةــيرانــلا ةحلــس6ا ىلع لمعتــست امــم رــئاــخذ اوزرــحأو اوزاــح ـ ب
 يف اهــلامعتــسا دصقــب اــهزارــحإو اهــتزايحــب اًصــخرــم نوكــي نأ نود ـ أ ةرقــف اًـنــماــث دنبــلاــب
 ةينــطوــلا ةدــحوــلاــبو روتــسدــلا ئدابمــب ساس=ا دصقــبو ماعــلا ماظنــلاو نــم6اــب لــخي طاشــن

.تاقيقحتلاب Qب=ا وحنلا ىلع يعامتجKا مJسلاو

 نوثbـــثو ةتـــسو ةـــئاEاو رـــشع يناثـــلاو رـــشع يداحـــلا و عساتـــلا  نومهتEا ـ
ـ: اًـضيأ

 تاقلـــــط ـ ةنخشش=ا ريـــــغ ةـــــيرانـــــلا ةحلـــــس6ا ىلع لمعتـــــست امـــــم رـــــئاـــــخذ اوزرـــــحأو اوزاـــــح
 طاشـن يف اهـلامعتـسا دصقـب اـهزارـحإو اهـتزايحـب مهـلً اصـخرـم نوكـي نأ نود ـ شوـطرـخ
 مJـسلاو ةينـطوـلا ةدـحوـلاـبو روتـسدـلا ئدابمـب ساس=ا دصقـبو ماعـلا ماظنـلاو نـم6اـب لـخي

.تاقيقحتلاب Qب=ا وحنلا ىلع يعامتجKا

ـ: اًـضيأ _نثاو _تئاEا مهتEا ـ

 نــم ذــختت دbبــلا جراــخ اــهرقــم ةيــباــهرإ ٍةمظنمــب قحتلا اــًـيرصــم هتفصــب ـ أ
 قحتلا نأـــــب ، اهـــــضارـــــغأ قيقحتل لـــــئاـــــسو يركسعـــــلا بـــــيردتـــــلاو باـــــهر�ا
 يركسعـــلا حانجـــلا ماسقـــلا نـــيدـــلا زـــع بـــئاتكـــل ةعـــباـــت ةيبـــيردـــت تاركسعمـــب
 ةــيركســع تابــيردــت ىقلتو ةزــغ عاطقــب "سامــح" ةيــمbــس�ا ةــمواقEا ةــكرــحل

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع اهب
  عورــشم ريــغ قيرطــب اهــل ةيــقرــشلا دودــحلا ربــع دbبــلا لــخاد ىلإ للــست ـ ب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع كلذل ةزهجEا قافن�ا ربع للست نأب

 ،نوثbـثو ةتـسو ةـئاEاو رـشع يناثـلاو رـشع يداحـلاو  عساتـلا  نومهتEا ـ
ـ: اًـضيأ  دحاوو _تئاEاو

 نرـــق ةاوطـمو رـــجنخ – ْ_ضيــبأ _ــحbـــس صـيــخرــت ريـغــب اوزرــحأو اوزاــح
 ينوناــق غوسم نود صاخــش�ا ىلع ءادتــع�ا يف مدختــست تاودأو ؛ - لازــغ

 0تاقيقحتلاب Qب=ا وحنلا ىلع - ةيديدح تاركو ةنجأ - اهزارحإو اهتزايحل

:نونامثو ثلاثلا مهت=ا ةماعلا ةباينلا تمهتا : أثلاث



 ةيليعامس6ا ناث مسق ةرئادب            2016/ 10 / 9 موي يف ةن6

 صيــــخرتــــلا زوجــــي K امــــمو صيــــخرــــت ريغــــب ـةيــــلآ ةيــــقدنــــب ـ أنخششــــم أــــيراــــن أــــحJــــس زاــــح ـ
 دصقــبو ماعــلا ماظنــلاو نــم6اــب لــخي طاشــن يف اهــلامعتــسا دصقــب اــهزارــحا وأ اهــتزايحــب
 Qب=ا وحنـــــلا يلع يعامتـــــجKا مJـــــسلاو ةينـــــطوـــــلا ةدـــــحوـــــلاـــــبو روتـــــسدـــــلا ئدابمـــــب ساس=ا

    تاقيقحتلاب

داوEاب ةمثؤEا حنجلاو تايانجلا اوبكترا دق نومهتEا نوكي

 ًارركــــم 2،86 ، 1ً/ارركــــم 86، 86، 1/ )أ( 80 ،46 ،45/1 ، 41، 40 ، أً/ايــــناــــث/2 

 ، )ج(ً ارركــم 88 ،2 ،1/)أ(ً ارركــم 88 ،)د(ً ارركــم 86 ، )ج(ً ارركــم 86 ،2 ، 1/)أ(

 ) ـه ( 102، )د(102 ،)ج(102 ، )ب(102 ،)أ(102 ، 90 ، 3 ، 1/ ًاررـكــــــــــم 89

 ،3 ، 2/ 234 ، 232 ، 231 ، 230 ، 2 ،ً ايــــناــــث /160/1 ،3 ، 2 ، 1/)أً(ارركــــم137

 تاــــــبوقعلا نوناــــــق نــــــم 361 ،316 ،ً ايــــــناــــــث ، ً�وأ/ 315 ،314 ، 282 ، 235

، 2 ، 1/ 26 ، 1ً/ارركم 25، 6 ، 2 ، 1/1 داوEاو

 لدـعـEا 1954 ةـنـســــــــــل 394 مــــــــــقر نوناـقــــــــــلا نــــــــــم 30/1 ،28/1 ،7، 6 ، 4 ، 3 
 97و 1981 ةنسـل 165و 1980 ةنسـل 101و 1978 ةنسـل 26 ماـقرأ _ـناوقلاـب
 نــــم )10 ، 8 ، 7 ، 6 ، 3 ، 1( ماـــــــــقرأ دونبلاو 2012 ةنســــل 6و 1992 ةنســــل
 مــقر ةيلــخادــلا رــيزو رارقــب لدعEاو لو�ا نوناقــلاــب قحلEا )1( مــقر لودــجلا

 )أ( نـيدنبـلاو ، لو�ا نوناقـلاـب قحلEا )2( مـقر لودـجلاو ، 2008 ةنسـل 213
 قحلEا )3( مــــقر لودــــجلا نــــم يناثــــلا مسقــــلا نــــم )ب(و لو�ا مسقــــلا نــــم
 رـيزو رارـق نـم )79 ، 78 ، 77 ،69 ، 22 ، 20 ، 1( ماـقرأ دونبـلاو ، لو�ا نوناقـلاـب
 مكـح يف ربتعـت يتلاو ةعـقرف=ا داو=ا رصـح ةداـعإـب 2007 ةنسـل 2225 مـقر ةيلـخادـلا

 1995 ةنســـل 298 مـــقر ةـــيروهمـــجلا سيـــئر رارـــق نـــم 2/ 2 ةداEاو ، تاعــــقرف=ا
 116 ةداEاو ، ةيـــبرعـــلا رصـــم ةـــيروهمـــجل ةيـــقرـــشلا دودـــحلا _ـــمأـــت نأشـــب
 ةنســل 126 مــقر نوناقــلاــب لدعEاو 1996 ةنســل 12 مــقر نوناقــلا نــمً ارركــم

0 لفطلا نأشب 2008

ةمكحEا
 يلع ععالططإلااوو ةيیوفشلاا ةعفاارملااوو ةماعلاا ةبايینلاا تتابلطط ععامـسوو ةلاحإلاا رمأأ ةةووالت دــعب

آنوناق ةلوواادملااوو ققااررووألاا
 عباارلااوو رشاعلااوو عساتلااوو٬،نماثلااوو٬،عباسلااوو٬،سسدداسلاا٬،عباارلااوو٬،للووالاا : نيیمهھتملاا ننااثيیــحوو



آنوناق ةلوواادملااوو ققااررووألاا
 عباارلااوو رشاعلااوو عساتلااوو٬،نماثلااوو٬،عباسلااوو٬،سسدداسلاا٬،عباارلااوو٬،للووالاا : نيیمهھتملاا ننااثيیــحوو
 ننوثالثلااوو يناثلااوو ننوثالثلااوو دحااولااوو ننوورشعلااوو عباسلااوو ننوورشعلااوو سسدداسلااوو رشع
 دحااولااوو ننوسمخلااوو دحااولااوو ننوعبررالااوو يناثلااوو ننوثالثلااوو عباارلااوو ننوثالثلااوو ثلاثلااوو
 عباسلااوو ننونامثلااوو سسدداسلااوو ننوعبسلااوو نماثلااوو  ننوعبسلااوو سماخلااوو ننوعبسلااوو
 ننوعستلااوو نماثلااوو ننوعستلااوو عباسلااوو ننوعستلااوو عباارلااوو ننونامثلااوو نماثلااوو ننونامثلااوو
 ةئاملااوو ننوورشعوو دحااوووو ةئاملااوو ننوورشعوو ةئاملااوو رشع ةتسوو ةئاملااوو  دحااوووو ةئاملااوو
 ننوثالثوو ةتسوو ةئاملااوو ننوثالثوو ةسمخوو ةئاملااوو ننوثالثوو ةعبررااوو ةئاملااوو ننوثالثوو نيینثااوو
 ةئاملااوو ننوسمخوو ةعبررااوو ةئاملااوو ننوعبررااوو ةيینامثوو ةئاملااوو ننوثالثوو ةيینامثوو ةئاملااوو
 ننونامثوو ةئاملااوو ننوعبسوو ةعبررااوو ةئاملااوو ننوعبسوو ةثالثوو ةئاملااوو  ننوسمخوو ةعستوو
 نيیتئاملااوو  ننوعستوو ةعستوو ةئاملااوو ننونامثوو ةسمخوو ةئاملااوو ننونامثوو دحااوووو ةئاملااوو
 آنوناق مهھنالعاا مغرر ررذع ريیغب رروضحلاا نع ااوفلخت دق   ةتسوو نيیتئاملااوو ثثالثوو نيیتئاملااوو
 نم 384 مقرر ةةدداملاا نم يلووألاا ةةرقفلاا صنب المع مهھتبيیغ يف  مكحلاا مهھعم ززوجيی امم

 0ةيیئانجلاا تتااءاارجإلاا ننوناق
ييوودب يفيیفع يلع دمحم :نيیمهھتملاا نـم الك ةةافوو تبث دق هھنأأ ثيیحوو

 رماع نيیمأأ يفطصم يناهھھھ ٬، زيیزعلاا دبع ننوورراهھھھ دمحم ييركب دـمحم٬،  فصان
 دبع ٬،  دمحم سنويی دمحم عيیبرر دمحم٬، يلباارغلاا نيیناسح يلع يلع ففرشأأ٬،  ددومحم
 ٬، دعس يحليیصملاا ديیعسلاا دمحم٬، ةيیطع يلع دمحأأ دمحم ممامهھھھ٬، تتاحرف يحبص يلع نمحرلاا
 ٬، يلع دمحم دمحم ججرف دلاخ ٬، عيیرس وبأأ ققززرر ديیس نمحرلاا دبع ٬، ميیهھھھربإإ دمحأأ ديیس ممالساا
 نيیدمح لصيیف ٬، ملاس عيیرس دمحم دمحأأ دمحم ٬، يقل ملاس ددومحم ددومحم ييدمح دمحأأ
 دمحأأ ٬، نناميیلس ميیلس نيیسح لصيیف ٬، ددومحم ينغلاا دبع دمحم دمحأأ ٬، نيیسح دعس نناملاس
 ٬، دمحم هللا دبع ديیعس ليیعامسإإ ٬، حبص يحيیبص رروصنم ريیمس ٬، زيیزعلاا دبع ديیسلاا دمحم
 عيیمسلاا دبع دمحم ٬،  ننااوورم نسح دـمحـم دـمحأأ مماـسح ٬، ههدبع دمحم نسح يمزع دمحأأ

0  هھبرر دبع ةةديیمح
 ننوناق نـم 14 ةةدداملاا صن ءوض ىلع ةلقتسم آبابسأأ ةمكحملاا مهھل ددرفت ففوسوو

. ةيیئانجلاا تتااءاارجإلاا
 اهھل ننأمططإإوو ةمكحملاا ننيیقيی يف تتررقتسإإوو تتررقوو امبسح ييووعددلاا تتاعقااوو ننأأ ثثيیحوو
 ننم اهھيیف ممت اموو ىىووعددلاا ققااررووأأ ننم ةصلختسم اهھھھرريیمض اهھيیلإإ تتحاتررإإوو اهھنااددجوو
 لــــــــهأ فرــــــــش ةــــــــنا يف اهھعئاقوو للصحتت ةمكاحملاا تتاسلجب اهھنأشب رراادد اموو تتاقيیقحت
 مهــمودــقو  _طــسلف ضرأ نــم ةــسدقEا ةلــئاعــلاو حيسEا ديســلا جورــخب رصــم
 يلاوح ةرمــع ناــك اــمدنــع آبــيرقــت تاونس عبرا اهــب اوثكمو  رصــم ضرأ يلا
 فوس مbــسلا هيلــع حيسEا نا دقتــعا يذــلا سودوريــه كلEا نــم اــبرــه _ــماــع
 _تنـس نـس نـم مـحل تيـب لافـطأ عيمـج حبذـب هنـم صلـختلا دارأـف هكلـم هـعزانـي
 ثادــح�ا مــهأ نــم رصــم يلا حيسEا ديســلا ءىجم نا ةسينكــلا ربتعــتو لــقأــف
 ةـسدقEا ةلـئاعـلا تـشاـع ذأ لـيوطلا اهخـيراـت يف رصـم ضرأ يلع ترـج يتلا

0آضرعو �وط ةنانكلا ضرا كرابتو لينلا هايم برشت تاونس عبرا
 ترـمو ءانيـس مـث شـيرعـلا مـث حفر ةنـيدـم نـم رصـم يف ةـسدقEا ةلـئاعـلا ترـمو
 مـث قيزاـقزـلا ةنـيدـمراوجب ةهـل�ا ةنـيدـم مـث  ناـيد�ا عمـجمب ةـجرـس وبا ةسينكـب
 يلا اـــقرـــش مـــث  يداعEاـــب ءارذعـــلا ةسينكـــب آرورـــم مـــث سيبلـــب مـــث درطـــسم يلا

 اولصو يتح لينلــل يبرغــلا عرفلــل تربــع مــث  ســلوربــلا يلا اــبرــغ مــث دونمس
 ترــم يتلا ندEا مظعــم يفو 0ةرــيدأ عبرا مضــي ن�ا وهو  نورطنــلا يداو يلا



 اولصو يتح لينلــل يبرغــلا عرفلــل تربــع مــث  ســلوربــلا يلا اــبرــغ مــث دونمس
 ترــم يتلا ندEا مظعــم يفو 0ةرــيدأ عبرا مضــي ن�ا وهو  نورطنــلا يداو يلا
 يف ةــسدقEا ةلــئاعــلا تــسكمو ةدابعلــل ةرــيدأ اهيــف ينب هــسدقEا هلــئاعــلا اهيــف
 ةسينكـلاـب ديمعتـلا عقوم دـجوي ثيـح هدوعلا و باـهذـلا يتلـحر يف اهعـقوم
 راـيد�ا عمـجم يلا ةلـحرـلا تـهجتا و ةـسدقEا ةلـئاعـلا هنـم تـبرـش يذـلا رئبـلاو
 يداعEا ةسينــك يلا كــلذ دعــب هجتتــل هقلعEا ةسينكــلا لمشــي يذــلا هرــهاقــلاــب
 و ةـــسدقEا هراغEا اهـــب دـــجوي يتلا هـــيرـــث�ا ريطـــلا لبـــج ةسينـــك يلا �وصو
 يف ةــسدقEا ةلــئاعــلا هــب تــماــقأ ثيــح هكــنرد لبــج رــيد يلا كــلذ دعــب تــهجتا
 ةدوعلا هيــناكــماو سودوريــه كلEا ةاــفوب هــلاــسر تقلــت نا دعــب ةدوعلا قيرــط

0 )يك يتم ليجنإ ةياور بسح( _نسلا ف�ا ذنم
 دـهع يف صاعـلا نـب ورمـع يباحصـلا  حتافـلا دـي يلع رصـم مbـس�ا لوخدـبو
 ةــــيروطاربــــم�ا نادقــــفو م 640يرــــجه 19 ةنــــس باطــــخلا نــــب رمــــع ةفيلــــخلا
 حتفلا ذنــــمو ةيــــمورــــلا  ةــــلودــــلا يف مورــــلا دــــي نــــم  رصــــم شرــــع ةيطــــنزيبــــلا
 � ةدـــحاو ةينـــطو ةدـــحو _ملسEاو طابـــق�ا اهيـــف شـــياعتـــي رصE  يمbـــس�ا

 0 دحاو جيسن مهف يطبقو ملسم _ب قرف
 طبقــلاــب اوصوتــسأــف رصــم تحتــف اذا ( ملــسو ةيلــع dا لــص dا لوسر لاقــف
 رصـــم طابـــقا نـــع مbـــسلا و ةbصـــلا لضـــفا ةيلـــع dا لوسر لاـــق اذكـــه )آريـــخ
 اهعضـيو ملـسم لـك لقـع اهيعـي ةزيمتـم ةـلزنـمو صاـخ نأـش مهـيدـل مهـف كـلذـل
 مأ  _نـمؤEا مأ نأ ثـيدـحلا بتـك يف دـجنف رصـم طابـق� اـنرظـن ولو 0ةبلـق يف
 دنــع يصوأ ملــسو هيلــع dا يلص dا لوسر نا تــلاــق اهنــع dا يضر ةملــس
 ةدــع مكــل نونوكيو مهيلــع نورهظتــس مكــناــف رصــم طبــق يف dا ( لاقــف هــتاــفو

 0يناربطلا هاور )dا ليبس يف آناوعأو
 اهنـــمو ةريثـــك ملـــسو هيلـــع dا يلص لوسرـــلا اهيـــف يصوأ يتلا ثـــيداـــح�او
 آريــخ اهلــهاــب اوصوتــساــف  طاريقــلا اهيــف رــكذــي آــضرأ نوحتفتــس مكــنا( آضــيا
 يذأ دقــف يناذأ نــمو يناذأ دقــف ايــمذ يذأ نــم ( اذــك ، )  آمــحرو ةــمذ مهــل ناــف
 هللا حتف ااذذإإ( للووقيی مملسوو هھيیلع هللا ىلص - هللا للووسرر عمس هھنأأ صصاعلاا ننب ررمع ننعوو0)dا
 :رركب ووبأأ للاق )ضضررألاا ددانجأأ رريیخ ددنجلاا ككلذذف ٬ً،افيیثكً ااددنج اهھيیف ااووذذختإف ييددعب ررصم ممكيیلع
 ننأأوو . )ةمايیقلاا مموويی ىلإإ ططابرر يف ممهھنإإ( :للاق ؟ مملسوو هھيیلع هللا ىلص -هللا للووسرر ايی ككااذذ مملوو

. ممالسلااوو ةةددووملااوو ةبحملااوو حماستلاا ننيیدد ووهھھھ ممالسإلاا
_ملسEا عفاد دقف مbس�ا لوخد دعب رصم خيرات رادم يلع كلذ تبثو

 اوعفر يتح رصــــم يف _عــــماطــــلا نــــم دــــيدعــــلا دــــض رصــــم نــــع _يحيسEاو
 نويرصEا فـــقوو اـــبوروا نـــم تءاـــج يتلا ةيبيلصـــلا تbمـــحلا يف بيلصـــلا

 يتلا ةيــــنويهصلا دــــض مــــث 1919 ةروث يف يبنج�ا لbتــــح�ا دــــض اعيمــــج
0 1973 ربوتكا يف اعيمج نويرصEا اهررحو ءانيس تلتحا

 ناســنأ لــك اهــب فصتــي تافــص عورأ يه ةــضر� ءامتــن�او نــطولل ء�ولا نأــف
 ةــضرأ يلع دــلو يذــلا ةنــطوب ناســن�ا طــبرــي قيمع يرطــف روعش وهو بحــم
 ةلـــهأ _ـــب عرـــعرـــتو بـــشو ةليـــن نـــم برـــشو هتبـــن نـــم يذغـــتو هءاوه مسنـــتو



 ةــضرأ يلع دــلو يذــلا ةنــطوب ناســن�ا طــبرــي قيمع يرطــف روعش وهو بحــم
 ةلـــهأ _ـــب عرـــعرـــتو بـــشو ةليـــن نـــم برـــشو هتبـــن نـــم يذغـــتو هءاوه مسنـــتو

 0 ةبارحم يف ملعلا يقلتو ةتريشعو
 يلاو ةـنادـجو يف خسرـي دقتعـم يلا روعشلا اذـه نـطاوEا مدقـي نأ مظـعا اـمو 

 ةــنايــصو ةنــمأ يلع ظافحــلاو ةــضرأ نــع عاــفدــلا ةــب فدهتــسي ةلمــعو ةــكولــس
 ةــماعــلا ةــتاكلتمــمو مهــضارــعاو ةــتريشــعو ةلــهأ حاوراو ةــتاــسدقــمو ةــتاــمرــح
 ةعــفرو ةرصــنو ءاقــتر�ا يلع بؤدــلا لمعــلا يلع آمــئاد ةــصرــح عم ةــصاخــلاو
 نود تاـــم نـــم"ملـــسو هيلـــع dا يلص dا لوسر لاقـــف اهنـــع عاـــفدـــلاو ةدbـــب
 وهف ةـلاـم نود تاـم نـمو ديهـش وهف ةـضرـع نود تاـم نـمو ديهـش وهف ةـضرأ

   "ديهش
 نأو خيراتلا قمع يف ةقيحسلا نورقلا لJط Qلغوتم انسفنأب يقلن نأ انيلع ناكف

 ةوهلا و ةعساولا ةوجفلا كلت زاتجن يتح مدقلا يف ةبراض ةنمزأ تاملظ ريجايد قرتخن
 هئف نم رداغلا باهر}او فنعلاو فرطتلا روذجو باهر}ا دئاكم يهو  Kأ ةقيحسلا

 0  هايندو نيدلاب طلتختو ةسايسلا هيف مكحتت آئرتهم انعمتجم اهمدق ةيغاب

 يهھف ةيیررصملاا ةلووددلاا ةقااررع ااووأأررقيی مملوو   خيیرراتلاا ممهھل  ييوورريی ممل ةيیباهھھھررإلاا تتاعامجلاا ننإف
 اهھتددهھش ةلوودد ممددقأأ يهھف  ررووصعلاا ررم يلع ددتمم خيیررات اهھل ةلوودد يهھف ٬، ممددقلاا يف  ةبرراض
 اهھيیف عمططيی ةيینووعررفلاا ةلووددلاا ذذنمف ةنس ففالأأ هھعبس ننم ررثكأل ددتميی اهھخيیررات  ننأأوو ضضررألاا

. عماطط اهھھھززهھيی ال اهھتااززاجنإب  ةخماش اهھھھززوومررب امئاادد ةيیووق يهھف ٬، ننيیعماططلاا

اـهھضررأأ وو اهھبعــش ضضررعـت ننيینــسلاا ففالأأ ننـم اهھيیف عمططلااوو ررددغلاا أأددبف

 ررجف ذذنمف يلخااددلاا وو يجرراخلاا ننيیدديیعصلاا يلع تتاعااررصلاا وو ننيیعماططلاا ننم رريیثكلاا  يلاا
 اهھنمأبوو اهھب صصبررتلاا ااووددمعتيی ٬، ةنميیهھلااوو ددقحلااوو ةيیهھھھاارركلل ضضررعتت خيیرراتلاا
 0اهھل آظظفاح هللا ننكلوو ءامددلاا ننم ةكررب يف ررصم ققااررغإل  ااووططططخيیوو٬، اهھبعشوو

 ممـهھنمــف رريیثـكلااوو رريیثـكلاا ممهھبقـعأأوو سسووسـكهھلاا ننايیغـططوو  عـمططب تتررـم

 يلعوو 0ييززيیلجنإلاا للالتحإلااوو ةيیسنررفلااوو ةيیبيیلصلاا تتالمحلااوو رراتتلااوو ممووررلااوو سسررفلاا
 اهھنمف ذذووفنلاا وو ممكحلاا يلع تتاعااررصلاا بببسب تتااووبكلاا ننم دديیددعلاب تتررم يلخااددلاا دديیعصلاا
 ةعامج ااووناك وو ةيیبوويیألاا ةلووددلاا ططووقس ددعب ررصم ممكح اهھيیف  ااوولووت ننيیذذلاا ككيیلامملاا ممكح ةةررتف

 ٬،  ةسكااررشلااوو  ككااررتألاا ننم ططيیلخ ااوونووك ككلذذب وو ٬، ةفلتخم ننااددلب ننم ااووبلج ققيیقررلاا ننم
 يلع تتاعااررصلااوو سسفانتلاا يلاا ككلذذ ييددأأ ددق وو ةيیبررووألاا ننااددلبلاا ففلتخم ننم ةيیلقأأ ننع الضف

 ةلاح ررووهھھھددت ككلذذ ننع جتنوو ددالبلاا ةلاح ءووس يلاا سسفانتلاا ااذذهھھھ ييددأأ وو ممكحلاا وو ةططلسلاا
 ددق وو دداسفلاا ععااوونأأ ددشأأ يف ننيیسمغنم ٬،ةيیفاقثلاا وو ةيیعامتجإلااوو  ةيیحصلااوو ةيیدداصتقإلاا ددالبلاا

 ننم يقابررثأأ ننم هھتكررت اموو ةيینمززلاا ةبقحلاا ههذذهھھھ ططووقس يف ككش ننوودد ممهھقالخأأ دداسف ممهھھھاس
0ففلختوو للهھج وو ررقف

 عقووم ززيیمتل  اهھتااووررث ففااززنتسأل ووهھھھ ررووصعلاا ررم يلع عماططملاا ببابسأأ ننأأ هھيیف ككش ال امموو
 ررحبلاا للامشلاا ننم وو ررمحألاا ررحبلاا ققررشلاا ننم اهھھھددحيی ثثيیح دديیررفلاا  ىفااررغجلاا ررصم

 ققررشلاا ننيیب ةيیملاعلاا ةةرراجتلل ةبسنلاب ةةايیحلاا ننايیررش يهھف سسيیووسلاا ههانق امهھلصيی وو ططسووتملاا
 يقتلم وو عططاس ءووض عشت ةةررانم يهھف ةةرريیثكلاا اهھتووااررث وو ةبصخلاا اهھضررأأ وو ببررغلاا وو
 ةلووددلاا ععاضخإل ددئاكملااوو ررامعتسإلاا ييووق ننم ةلااددنلاا وو ةسخلاا تتررمأتف ننيیعماططلاا رراظظنأأ

.  ممهھتنميیهھل ةيیررصملاا



 ةلووددلاا ععاضخإل ددئاكملااوو ررامعتسإلاا ييووق ننم ةلااددنلاا وو ةسخلاا تتررمأتف ننيیعماططلاا رراظظنأأ
.  ممهھتنميیهھل ةيیررصملاا

 ٬، اهھخيیررات أأررق ننم الإإ اهھفررعيی ال تتبااووث  تتااذذ يهھف ٬،n الإإ عكررت ننلوو آآددبأأ للذذخت ننل ررصم ننإإ
 ااووعفاادديی ـ ةقززتررملاا ننم ااووسيیل ـ ببعشلاا ااذذهھھھ ءانبأأ ننم ررووسج ششيیج اهھل وو ةةدديیررف اضررأأ اهھلف
 ررصم ممتحتف ننإإ " مملس وو هھيیلع هللا يلص للووسررلاا ممهھنع للاق ننيیذذلاا وو ببعشلااوو  ننططوولاا ننع
 وو ببعشلاا يمحت ةيیووق ةططررش ممهھل وو .  " ضضررألاا ددانجأأ رريیخ ممهھنإف آفيیثك آآددنج اهھنم ااووذذخف
 ببعشلاا ااذذهھھھ جيیسن ننم ةططررشلااوو ششيیجلاا ننأأوو ٬، ةلجاا ننم ننووحضيیوو للخااددلاا ىف هھنع عفااددت
 الف ممهھنااووخإإ ططسوو ننووشيیعيی وو ةضررأأ ننم ننوولكأيی وو ةليین ننم ننووبررشيی ننططوولاا ااذذهھھھ ءانبأأ ننموو
 ننم ددحااوولاا ببعشلاا ءانبأأ ننم ممهھف ممهھفووفص ةقررفت ووأأ ممهھنيیب اميیف للووخددلاا ووأأ ممهھتعززعزز ننكميی

 ووأأ تتامووصخلاا وو ققاقشنإلاب ممهھنم لليینلاا ووأأ ممهھتقررفت ننكميیال ننيیحيیسملاا وو ننيیملسملاا
 اهھنلعأأ ـ ننيیمحتلم ددحااوو جيیسن ممهھنأل مماسقنإلااوو ةقررفلاا ثثبب  ككلذذوو ةيیفئاططلاا تتاعااررصلاا

 ةعيیفرر هھضايیف سسيیساحأأ هھل وو ةمااررصلاا ننووكت ام ددشأأ ةمرراص دديیلاقت هھل ـ ينااددلاا وو   يصاقلل
0 ةةددحااوو ةيینططوو ةةددحوو ننيیددحتم

 ننيیككشملاا للكل اهھلووقأأ ةيیررصملاا ةيینططوولاا ةةددحوولاا ببررضوو ففصلاا ققش آمئاادد ننوولوواحيی ممهھناف
 ففنأأ ممغرر ةيیقاب ةنانكلاا ضضررأأ ننأأ ففررشملاا اهھخيیرراتوو ةقيیررعلاا تتاسسؤؤملاا ككلت ةيینططوو يف

. ننيیضررغملااوو ننيیيیددقاحلاا
 ٬، تتااررمااؤؤملاا ننم ممكسفنأأ ححاتررت يتح ةثيیبخلااوو ةةرراضلاا تتاعئاشلاا وو ببيیذذاكألاا ررشن ننعااووفك
  اهھنم لليینلاا ووأأ اهھتعززعزز ننكميی الف اهھبعشوو  ةيیررصملاا ةلووددلاا ممامأأ ةفئااززلاا ةعنقألاا تتططقسف

0 ننووررمأتملاا اهھيیأأ ممتئسخ 0تتااررمااؤؤملاا ننع ااووفكوو       اهھنع ممكيیدديیأأ ااووعفررإف
 عضاو=ا نم ديدعلا يف ميركلا هباتك يف  ركذلاب اهصخأو رصم مرك لجو زع mا نإف
 اينمض ةرم رشع ةعستو  حيرصلا ظفللاب مهنم ةسمخ ةرم نورشعو ةعبرأ اهددع لصي

 " يلاعت لاقف
ُ¢dا َءاَش ِْنإ َرصم اوُلُخْدا َلاَقَو ِْهيَوََبأ ِْهيَِلإ ٰىَوآ َفُسوُي ٰىَلَع اوُلَخَد ا¢مََلف

6ْا ِدََلبْلا اَذَهَو Qَِنيِس ِرُوطَو  ِنُوْتي�زلاَو �Qِتلاَو" . فسوي هروس نم 99 هي6ا  "َ_ِنِمآ  "Qِِمَ
. ) اهل أظفاحمو رصم اهب  mا صخأ نام6او نم6ا نإف (. Qتلا ةروس

 تفلتخإو اهلاكشأ تددعتو رشع عساتلا نرقلاب  اضيأ باهر}ا ةرهاظ تفرُعو
 دعاصت دادزإ دقو ، بابس6او ثعاوبلا فJتخإب تعونتو ناك=او نامزلا فJتخإب
 لوحتلا باصأف ة=وعلا ترشتنإ ثيح نيرشعلا نرقلا فصتنم ذنم باهر}ا ةروطخ

 لاقتنإ ةلوهس تققحتو  ، ايجولونكتلا مدقتو تامولع=ا ةروث اهتزغو تاعمتج=ا نمً اريثك
 تاريغت=ا هذه نماز دقو ،لودلا Qب تافاس=ا ىلع ىضق امم  ، لاوـم6او صاخش6ا
 قرشلاو ناقلبلا ىف ةصاخو ملاعلا نم ةريثك عاقب ىف ةيسايسلا تامز6ا نم ريثك عوقو

. طسو6ا
 ءاج ، ديدج ىلود ىداصتقإ ماظن لJخ نم رارقتس}او ءاخرلا دشني ملاعلا ناك امنيبو

 ىف لب بسحف ىنطولا عمتج=ا ىف K رطخلل رارقتس}او نم6ا ضرعي ىكل باهر}ا
 ةبحاص فيخ=ا مارج}ا نم اديدج Jكش هتابنج ىف لمحو ، ةرثأب ىلودلا عمتج=ا

. لاوح6ا ضعب ىف ديقعتلا ةغلاب وأ ةثيدح ةيجولونكت لئاسو مادختسإ
 ةرهاظ تبعل نرقلا اذه ةيادبو نيرشعلا نرقلا ةياهن ذنمو هنأ ريشن ءدب ىذ ئدابو
 هبقاوعب باهر}ا ىقلأ امك ، ىلودلا ىوتس=ا ىلع ةيسايسلا ةايحلا ىف ارود باهر}ا
 هذهب يلودلا مازتل}ا ءوض يف ةصاخو  ، ةيداصتقإو ةينمأو ةيسايس تايدحت ةميخولا
 ريبعتلا ةيرحو ةيطارقميدلا ميقلا ةيامحبو اهنمأو دJبلا رارقتسإب قلعتي امم ، ةهجاو=ا



 هذهب يلودلا مازتل}ا ءوض يف ةصاخو  ، ةيداصتقإو ةينمأو ةيسايس تايدحت ةميخولا
 ريبعتلا ةيرحو ةيطارقميدلا ميقلا ةيامحبو اهنمأو دJبلا رارقتسإب قلعتي امم ، ةهجاو=ا

.ةوقلاو فنعلا مادختسإ نع اديعب
 أمززلـم آآررااررــق ننــمألاا سســلجم ررددـــصأأ هھتايیددـــحتوو بباـــهھھھررإلاا ثثااددــــحأأ رريیثأــت تتــحـتوو
 ممقرر ررااررقلاا ووهھھھ بباهھھھررإلاا ةـحـفاكم ننأـشب ةةددـحتملاا ممـمألاا ققاثيیمل عباـسلاا للصفلاا تتـحت للووددلل

 تتايیقافتإلاا ىلإإ ممامضنإلاا ىلإإ ءاضعألاا للووددلاا هھيیف اعدد 2001 ةنس رربمتبس 28 يف 1373
.بباهھھھررإلاب ةقلعتملاا ةيیلووددلاا تتالووكووتوورربلااوو

ةةرراثإل هھب دديیددهھتلاا ووأأ ففنعلاا ممااددختسإإ ووـهھھھ بباهھھھررإلاا ننأأ رركذذنوو انهھھھ رريیـشن
 رريیجفتب ننوومووقيی امك ٬، ممهھفاططتخإإ ووأأ سسانلاا للتق ىلع ننوويیباهھھھررإلاا للمعيی ثثيیح ٬،ررعذذلااوو ففووخلاا

 رريیغ بباكتررإإوو نناارريینلاا للاعشإإوو  ننيینمألاا عيیووررتوو ددااررفألاا ففاططتخإإوو ءامددلاا ككفسوو  للبانقلاا
 ففااددهھھھأأ ممعددل ممهھمئااررج ننووبكترريی ننيیيیباهھھھررإلاا ممظظعم ننأأ امك ٬، ةةرريیططخلاا ممئااررجلاا ننم ككلذذ
 ءاارروو ننيیررتتسم ةيیجرراخ ووأأ ةيیلخاادد ةةددنجأأ تتااذذ تتناك ءااووس ةصاخ ففااددهھھھأأوو ةنيیعم ةيیسايیس

 .ءااررب ممهھنم ننيیددلااوو 0ننيیددلاا
 ابهھھھذذم  ننيیيیباهھھھررإلاا ضضعب ممعدديی ددقف ٬، ةفلتخم ببابسأل ةيیباهھھھررإلاا ممهھلامعأأ ننوويیباهھھھررإلاا ببكترريیوو
 ةنيیعم اارراكفأأ للثمت تتامظظنملاا ضضعب ننأأ ننيیح ىلع )ررصعلاا ججررااووخ ببهھھھذذمك ( ااددددحم ايیسايیس
 ذذإإ ) ةيیباهھھھررإلاا تتامظظنملاا( ةةررئاادد يف للخددت ههذذهھھھوو ٬، تتاططلس ووأأ ٬، ةمئاق تتامووكح ننم هھيیجووتب

 للتقتوو ححااووررألاا ققهھھھززت للب  ةميیرركلاا ةةايیحلاا يف ععووررشملاا اهھقح للجأأ ننم للضانت  ال اهھنأأ
 للووددلل ةيیتحتلاا ةيینبلاا رريیمددتوو ءاسنلاا ببلسوو ققح رريیغب ةمووصعملاا سسفنألاا ققهھھھززتوو ءايیرربألاا

 ككلذذ ننع الضف انيیدد الوو انططوو ففررعيی ال ففررططتلاف ننيیددلاب ععررززتلاا تتحت ببووعشلاا  تتيیتشتوو
 ننيیيیفررططتملل أحررسم تتسيیل ررصمف 0دداهھجلاا رراعش تتحت ددالبلاا ننووبررخيیوو ءامددلاا ننووكفسيی

 .ةةااززغلل ةةرربقم يهھھھ للب بباهھھھررالااوو
ننــم لليینلااوو اهھتمااررــك ررــسكوو ببووعــشلاا بباــهھھھررإل ننوويیباـهھھھررإلاا للــمعيی ككلذذـك
للامعتسإإ جهھتنتوو ننهھھھوولاب اهھتباصإل ةسئايیوو ةسئاب ممهھنم ةلوواحموو اهھئايیرربك

 ممكيیلع ءايیرربألاا ءامدد يكفاسايی" ممهھيیلع ءاضقلل ووأأ ممهھيیئووانم ففيیووختل ففنعلاا اهھنموو ههددع ببيیلاسأأ
 ."ننيیيیعمجأأ ررشبلااوو هللا هھنعل

 ببسكل ةقيیررطط للضفأأ ووهھھھ ررعذذلاا ةةرراثإل هھب دديیددهھتلاا ووأأ ففنعلاا للامعتسإإ ننأأ ننوويیباهھھھررإلاا ددقتعيیوو
  ةيیباهھھھررإلاا تتاعامجلاا  ممعددب – ااررس –  ةيیباهھھھررإلاا تتامظظنملاا ضضعب ففووقوو للظظ يف ٬، ةماعلاا ةيیاعددلاا

 ممهھتاططططخموو ممهھتامجهھھھ ذذيیفنتل ممززاللاا للاملاب ممهھھھددموو ممهھبيیررددتلااوو ححالسلاب اهھھھدديیووززت ققيیررطط ننع
.ةةرريیخالاا ةنووألاا يف تتدداازز يتلاا هھئططاخلاا ييوواتفلاا ةةررثك بببسب اهھب ننوومووقيی يتلاا ةيیباهھھھررإلاا

0ييوواتفلااوو ءاتفألاا دديیحووت ةعررسب ةيیسايیسلاا ةةددايیقلاا ددشانتوو ةمكحملاا ززهھتنتوو
 ييذذــلاا ننااووددـعلاا ووـهھھھ بباـهھھھررإلاا ننأأ يـمالـسإلاا يـهھقفلاا عمجملاا ننع ررددص ددقوو

 )ةضررع ٬، ةلقع ٬، ةلام ٬، ةمدد ٬، ةنيیدد(  نناسنإلاا ىلع ايیغب للوودد ووأأ تتاعامج ووأأ ددااررفأأ هھسرراميی
 ةبااررحلاا( ةةررووصب للصتيی اموو ٬، ققح رريیغب للتقلااوو دديیددهھتلااوو ىىذذألااوو ففيیووختلاا ففوونص للمشيیوو
 ععووررشمل ااذذيیفنت عقيی دديیددهھتلاا ووأأ ففنعلاا للاعفأأ ننم للعف للكوو ٬،) ققيیررططلاا عططقوو٬، لليیبسلاا ةفاخإإوو
 ووأأ ممهھئااذذيیإب ممهھعيیووررتوو  ٬، سسانلاا ننيیب ببعررلاا ءاقلإإ ىلاا ففددهھيیوو ٬، )يعامج ووأأ ييددررف( يمااررجإإ
 هللا للاق ضضررألاا يف دداسفلاا ففوونص ننم ااذذهھھھ للكف ٬، ررططخلل ممهھلااوومأأ ووأأ ممهھتيیررح ووأأ ممهھتايیح ضضيیررعت

 َُّهللا نَنَسَْحأأ اَمَك ننِسَْحأأوَو ايَیْنُّددلاا نَنِم كَكَبيیِصَن سَسنَتَ الوَو ةَةرَرِخْآلاا رَرااَّددلااُ َّهللا كَكاَتآآ اَميِیف ِغَتْبااَوو" ىلاعت
 .  )77( صصصقلاا  "نَنيیدِدـِسْفُمْلاا ُّببـِحيُیَ ال ََّهللا َّنِنإإ ضِضرَْرْألاا ِيف دَداَسَفْلاا ِغـْبَتَ الوَو كَكْـيیَِلإإ

ْللـــــُق " ىلاــعت هللا للاـــق ققــــح ررــــــيیغب يـــــــغب ووــــــــهھھھ بباــــــــهھھھررإلااوو
 َـيْغَبْلااوَو  مَمـْثِْإلااوَو نَنطَطـَب اــَموَو اهَھْنـِم رَرــهَھظَظ اــَم شَشــِحااوَوـَفْلاا َيـِـّبرَر مَمَّررــَح اــَمَِّنإإ

}  " نَنووُمَلْعَتَ ال اَمِ َّهللا ىَلَع ااوُولوُوقَت نَْنأأوَو اًناطَطْلُس هِھِبْ للِّززَنيُی مْمَل اَمِ nَّاِب ااووُكرِرْشُت نَْنأأوَو ِّققَحْلاا رِريْیَغِب 
.{33 ففااررعألاا

 تتااددنجألاا بباحصأأ ننم يغبلاا للهھھھأأ هھمعدديی للططابلااوو ققحلاا ننيیب ببررح سسووقان بباهھھھررإلاا ةملك تتلظظ ددقل
 ككلذذكوو  تتاعامجلاا ضضعب ننم ممددقملاا ممعددلااوو ٬، ددااررفألااوو تتامظظنملااوو تتامووكحلاا ضضعبل ةصاخلاا
 ههاجتإب هھيیمهھھھوو تتاكااررتشإإوو بباهھھھررإلاا تتاعامج رربع ممتت يتلاا ةعووررشملاا رريیغلاا لليیوومتلاا رردداصم



 ككلذذكوو  تتاعامجلاا ضضعب ننم ممددقملاا ممعددلااوو ٬، ددااررفألااوو تتامظظنملااوو تتامووكحلاا ضضعبل ةصاخلاا
 ههاجتإب هھيیمهھھھوو تتاكااررتشإإوو بباهھھھررإلاا تتاعامج رربع ممتت يتلاا ةعووررشملاا رريیغلاا لليیوومتلاا رردداصم

. ةيیلاكيیدداارر ررصانعب ةططبتررملاا تتاعامجلاا
 )ةحمسلاا ةيیمالسإلاا ةعيیررشلاا( ننم ةةددمتسملااوو ةمرراصلاا ننيینااووقلاا  ييررصملاا ععررشملاا عضوو ددقلوو
 للاملااوو سسفنلااوو ننيیددلاا ( سسمخلاا تتايیلكلاا ىلع اظظافح ممسحلاا للكب يغبلااوو للالضلاا ااذذهھھھ ةهھجااوومل
 ةيیامحوو  ننووناقلاا ننع ننيیقرراملااوو ننيیجرراخلاا ةةاغبلل اعفددوو ددااررفألاا ققووقحل انووصوو )للقعلااوو ضضررعلااوو
 ررشنب ممهھتيیامحوو ممهھئاارروو تتامظظنملاا ءاارربخ ففقيیوو ةيیوواهھلاا يلاا ننططوولاا ددووقيی بباهھھھررالاف ةنمأأوو ننططوولل
 ققووقحب ةةررجاتملل تتامظظنملاا ككلت ننيیملسملاا ننااووخالاا ققااررتخاا ددعب بباهھھھررالل ززاحنت هھهھھھووبشم رريیرراقت

.ةيیقااددصملاا ددقف يلاا ييدداا امم ددايیحلل ههاجتالاا ننوودد ننيیباهھھھررالااوو ننااووخالاا بباسحل نناسنالاا
  نـــيدـــفارـــلا ةـــلود طوقس دعـــب رصعـــلا اذـــه نـــم ريـــخ�ا ةـــنو�ا يف رـــهظ ةـــنأ �ا
 اهيلــع قلطا ةــعامــج 0اهــتاورــث يف _عــماطــلا اهيلــع زــهجا نا دعــب )قارعــلا(
 يف ةنــطوم يباــهرا ميظنــت وهو )شــعاد ميظنــت ( ةيــمbــس�ا ةــلودــلا ميظنــت
 قرشEا ءارو اـــم يلا بـــعر ماظـــن رـــشن يلا يعسيو ايبيـــلو اـــيروسو قارعـــلا

 0)يرخ�ا نادلبلا نم اهريغورصم ( ـ يبرعلا
 حلــسم ميظنــت ةلصــب مbــس�ا يلا تمــت � يهو ةيــمbــسا اهــنا يعدــت ةــكرــح
 ةداـعا يلا مـهداقتـعأ بـسح ةـئاضـعأ فدـهيو ةـيداهجـلا ةيفلـسلاراكـف�ا عبتي

 0ةيمbس�ا ةعيرشلا قيبطتو ةيمbس�ا ةفbخلا
 _ملسEا ءاــمد اولحتــساو مهسفــن� اوحابتــسا ســبايــلاو رضــخ�ا يلع يتأ 
 بلــس اوحابتــساو dا لوسر  مهيلــع يصوا نــيذــلا )ةــمذــلا لــهأ ( _حيسEاو
 ةددشتEا ةينـيدـلا ةـعزنـلا اوعدأو اـنزـلا اوللـحو قيقرو اـيابـس مهعيـبو ءاسنـلا

 ةحلسEا تاوقلاـب _لـماعـلا ريفكـتو ةـيريفكتـلاو ةـيداهجـلا راكـف�ا اونبت ثيـح
 _حيسEا _نـطاوEا مهـفادهتـساو ةيـئادعـلا تايلمعـلاـب مهـفادهتـساو ةـطرـشلاو
 ةــماهــلا تأشنEا فادهتــساو مهــتدابــع رودو مهــئاــمدو مهــتاكلتمــم لbحتــساو
 لــخادــلا يف داهجــلا ةيــضرــفو ةينــم�ا ةزــهجbــل ةعــباتــلا ةــصاــخو ةــيويحلاو
 بوص لــك نــم رــصانــع اوبطقتــسا كــلذ ليبــس يفو ماكحــلا ريفكــتو جراخــلاو
 باــهر�ا يعرــت يتلا و تادــعاسEا مهــل مدقــت يتلا لودــلا لــك نــم بابــشلا نــم
 لودـلا دـض ةيـئادـع تايلمـع ذيفنتـل حbـسلاو لاوم�ا نـم يتـسجوللا  مـعدـلاو
 يحضأو يعامتــج�ا لــصاوتلا تاكبــش نــم _نكمتــم  مــلاعــلا لودو ةيــبرعــلا
 قوقح تاـكاهتـناو راـثbـل اـهريـمدـتو سوؤرـلا عطق تاـهويديفـب ةـفورعـم شـعاد
 يف ةدــعاقــلا ميظنــت نــم شــعاد ميظنــت قسبنا دــقو برــحلا مــئارــجو ناســن�ا
 باقــعا يف 2004 ماــع يف يناــقرزــلا بعصــم وبأ ةانــبو ةســسا يذــلا قارعــلا
 يدادغبـــلا ركـــب وبا هـــتدايـــق يلوت 2004 ماـــع نـــم ءادتـــباو 2003 قارعـــلا وزـــغ
 ةذاشـلا هـتاريسفـتو ةـئارأ فـلاخـي نـم لـك ميظنتـلا براحـيو ريبـك لكشـب رـشتنا
 قاحتــــلbــــل رفســــلا وا ةعيبــــلا قيرــــط نــــع ةيــــبرعــــلا نادلبــــلا لــــك يف ترــــشتنا
 ةـفرعEا ةـفرطتEا ةيـمbـس�ا ةـعامـجلا نـم عرـف وهو ايبيـل يف رـشتنأو ةـفوفصب
 ةلغتــسم ايبيــل يف قطانEا نــم  دــيدعــلا يف طــشنتو ةيــمbــس�ا ةــلودــلا مــساــب
 2014 ماـع ربمـفون 13 يف عرـف ليكشـت مـت دbبـلا يف ينم�ا غارفـلاو يضوفلا
 هــنراد هنــيدمــب _حلسEا نــم هــعومــجم _بــت تــنرتــن�ا يلع تاــهويديــف ترــهظ



 2014 ماـع ربمـفون 13 يف عرـف ليكشـت مـت دbبـلا يف ينم�ا غارفـلاو يضوفلا
 هــنراد هنــيدمــب _حلسEا نــم هــعومــجم _بــت تــنرتــن�ا يلع تاــهويديــف ترــهظ
 أشــــنا كــــلذ رــــثا يلع و يدادغبــــلا ركــــب وبا شــــعاد ميــــعزــــل ء�ولاــــب _عــــيابEا
 ءارــحصلا يف نازــف و قرــشلا يف هــقرــب يف ايبيــل يف عورــف هــثbــث يدادغبــلا
 لودو رصــــم نــــم بابــــش اهيــــلا مضنــــي أدــــب و برغــــلا يف قربــــط و هيــــبونجلا
 ريفكـــت اهـــماوق راكـــفا مهـــقانتـــعاو يدادغبـــلا نوعيابـــي اوذـــخا نـــيذـــلا مـــلاعـــلا
 يف ةيـئادـع لامـعاـب اوموقي ةيـمbـس�ا ةعـيرـشلا قيبطت مدـع ةوعدـب مـكاحـلا
 دارــفا دــض اهيــجوتو لامــع�ا هذــه _ــب نــمو ةــيروسو ايبيــل و رصــمو قارعــلا
 ءاــمد ةــحابتــساو  ةــماعــلا تآشنEا يلع ءادتــع�او ةــطرــشلاو ةحلسEا تاوقلا

  0 مهتاكلتممو مهلاومأ لbحتساو رصمو ايبيلب _يحيسEا
 ةسايیسلاا ةعنقأأ للك ططقسيیوو ءامددلاا ةلاسإإوو بباهھھھررإإ ببيیرر الب ددلوويیس  امتح ينيیددلاا ففررططتلاا ننإف
 ننيیذذلاا ممالظظلاا ششيیفافخ  ـررصعلاا ااذذهھھھ ججررااووخ ـ سسووفنلاا ففاعض ننيیفررططتملاا هھجوو ننع ةحيیبقلاا

 للايیتغإإ ممهھفااددهھتسإب  ننططوولاا ااذذهھھھ ننمأب ببعالتلاب ككااررددإإ ننوودد ةجهھنمم تتالمحب  ننوومووقيی
 ةةرراضحلاا ممددهھھھوو ةلووددلاا ططووقس ةنم ففددهھلاا ةماعلاا تتأشنملاا ممهھھھرريیجفتوو ةيیررصملاا ةلووددلاا ززوومرر

 ننااووخالل ييرركسعلاا ححانجلاا ممهھف ددددشتملاا رركفلااوو ةيیباهھھھررإلاا تتاميیظظنتلاا للبق ننم ةيیناسنإلاا
 0  ةيیبررعلاا ببووعشلاا يلع ممهھب ننووقتسيی ننيیملسملاا

ااررااررـصإإوو اكـسامت  ييررـصملاا ببعـشلاا دديیززت  ةسـيیسخلاا تتايیلمعلاا ننأأ الإإ
 0ةتلووددب ككسمتلااوو ةئاضقوو ةتططررش وو ةشيیجل ةمعددوو ةئالوووو ةيیسايیسلاا ةتددايیقب ةميیززعب
 ةيیكززلاا ححااووررألااوو ققااررت يتلاا ةئيیرربلاا  ءامددلاا ككافس ننيیفررططتملاا ددض ييرركف ببررح يف ننحن
  ننووططبيی ام ففالخ ننووررهھظظيی ننيیذذلاا ننيیفررططتملاا ننيیقفانملاا ءالؤؤهھھھ للبق ننم ققهھھھززت يتلاا ةموولظظملاا

0 ةيیقيیقحلاا ممهھتيیاغ ننع اارريیثك ئبنيیوو 0 ةيیررصملاا ةلووددلاا ننم لليینلاا  ممهھنم انظظ
 ممهھلهھجوو ممهھھھررقف ننيیلغتسم  ببابشلاا سسامح للغتست ةيیعجررلاا ةةووقلااوو ةفررططتملاا تتاعامجلاا ننأأ 
 ففلختلااوو ززجعلاا ممهھنم ننظظلاا نناكف  للالططألاا يلع ءاكبلاب ااووفقووتيی ننأأ ممهھب ىىررحألاا نناكف ممهھنيیددب

 0ضضررملااوو ننهھھھوولاا ممهھباصأأ ام ددعب ننااووهھلااوو ةيیعبتلااوو
 bمـع اهيـلا مامضـن�او ) سدقEا تيـب راصـنا ( ةـعامـجلا نـيوكت نكـي مـلو اذـه
 لامـعأـب مايقـلا فدـهب ناـك ةـعامـجلا ءاشـنا نأ لـب ةـيداـم لاعـفا يأ نـم آدرـجم
 لــــخاد اهــــترادأ يلع نمــــئاقــــلاو ةــــيرصEا ةــــلودــــلا تاســــسأــــم دــــض ةيــــباــــهرا

  0  ةحلسم ةيداهج لامعأ اهنأو اهجراخو ةيبرعلا رصم ةيروهمج
 َْوأ ٍْسفــَن ِْريَغـــِب اًْسفــَن ََلتـــَق ْنـــَم "يلاعـــت لاقـــف مارـــحلاِ مدـــلا ِكفـــسو ِلتقـــلا نـــعو
ْ�ا يِف ٍداَسـَف  سا¢نلا اَيـَْــحأ اَم¢َنأَكـَف اـَـهاَيـَْــحأ ْنـَمَو آًعيِمـَــج َسا¢نلا ََلتـَق اَم¢َنأَكـَف ِضْرَ
 ُثوعبEا _ــــم�ا هــــِلوسر ىلع ُملــــسنو يلصنو "190 ةرقبــــلا " ةروس اًعيِمـــــَـج
 يف ِسانــلا ِهارــكإ نــعُ هاهنــف قbــخ�اِ مراكــمِ مامــتإ ُهــُبر ُهَصــخ _Eاعلــل ًةمــحر

0نيدلا يف ٍهاركإ يأ نع ُهاهن لب _نمؤم اونوكي ىتح نيدلا
 "ةيمbس�ا ةلودلا" ء�ؤهو "ةدـعاقلا مـيظنت" مهسفنأ نومسي ء�ؤه

 تاميظنـت  مهعيمـج "ةرصنـلا ةهبـج" ء�ؤهو "سدقEا تيـب راـصـنأ"ء�ؤـهو
 ناوخbــــــل يلودــــــلا ميظنتلــــــل نوعبتي تايمسEا ةذــــــه مــــــغر ةدــــــحاو ةحلــــــسم
 لـــكو .. نــيدــلا يف َةـمصعــلا ِهِســفنــل يــعدــي ٌ©ــك بوعشلا يلع مهــب رطيسلــل
 ًةــعـيرذ ِددـــشتلا ِئداـبـم نـــم ذــختا مهنــم ُلـــك.. _بEا قحلا ىـلع هــنأ ُمــُعزـي
ً ةراـــتو .. _مـــكاحـــلاـــب نورتتـــــسيً ةراتـــف..ناــــطو�ا  ِفــســـنو  ءاــــمدـــلا كفــســـل



 ًةــعـيرذ ِددـــشتلا ِئداـبـم نـــم ذــختا مهنــم ُلـــك.. _بEا قحلا ىـلع هــنأ ُمــُعزـي
ً ةراـــتو .. _مـــكاحـــلاـــب نورتتـــــسيً ةراتـــف..ناــــطو�ا  ِفــســـنو  ءاــــمدـــلا كفــســـل
 ٍمـعزـبو..ةـفbخـلا ِةـماـقإَ ةءابـع نودـترـيً ةراـتو.. ءاربـلاو ِء�ولا َفـلـخ نورتتــسي
 _ملسEا ءاـــــــمد نولحتـــــــسي اوذـــــــخأ ..ةـــــــبbـــــــخ ٍةـــــــقارـــــــب  تاراعشـــــــبو..مهنـــــــم
  ِنـســــــــــلا يف ٌخيـش �و .. ةأرــــــــــما �و ٌلــــــــــجر مـُـهـنــــــــــم َمـلــــــــــس اــــــــــم.. _ـيـحـيـسـEاو
 نُوبُلــــسيو َقرطــــلا نوعطقي.. دــــجاسEاو َســــئانكــــلا نورــــجفي اوذــــخأ.. _عــــط
 مـهـتـنـســــــــــلأ نوولـيو.._ـنــــــــــم�ا نوعورــــــــــيو َضارــــــــــع�ا نوُهـكـِتـنـُيو.. لاوم�ا
 dا اـمو"ربـكأ dا .. ربـكأ dا"... _حـلاصـلا ءايـلو�ا نـم مـهوبـسحتل.. ٍتاملكـب
 رــــخ�ا مهنـــم ُلـــك َقشر .. مهنـــم آعـمـــج ىـقتلا اذإو.. نـــيدـسفEا لمـــع حلصمب

.. رفـكلاب
 مــسأـب ليلضتـلا سرامـت باـهر�ا تادايقـف 0ضعبـلا مهضعـب داسـجأ اوقزـمو

..بوعشلا مكح دصقب دابعلاو دbبلا بيرختل نيدلا
0 "يـناذآ دقفً ايمذ ىذآ نم" لاق ذإ .. dا لوـسر ميلاعت نـم متنأ نـيأ
جراوخ .. مهنع dا يـضر ةباحصلا ِرصع ذنم اهنم ةّم�ا تناع ٌةيضق
عابتأ لبق _ملسEا ءامد كفس كلذ ىلع نونبيو .. ريفكتلا يـف نولاغي

.. ىرخ�ا تانايدلاو نيدلا
ً اثــــيدــــح اومستو..جراوخلاــــبً افلــــس اومس ةراــــت رــــشبلا نــــم ةــــلاــــض ةبصــــع
 مـث(داهجـلاو ديـحوتلا مـث .. مbـس�ا ةـلودـب مهسفـنأ اومسً اريـخأو.. ةدـعاقـلاـب
 داسـف�او داسفـلا ةـعامـج مـه امـنإ.. مbـس�ا نـم مـه اـمو ) سدقEا تيـب ةـعامـج
 ةلبــــقو لbضــــلا ُةمــــئأ ىوس متــــسلف .. متئــــش اــــم مكسفــــنأ اومس.. لbضــــلاو
 ناوخbـــــل ةيـــــلودـــــلا ةـــــعامـــــجلل يركسعـــــلا حانجـــــلا آعيمـــــج مـــــهو 0لاهجـــــلا

  0بوعشلا يلع ةرطيسلل مهب ءاوقتس£ل 0_ملسEا
 ٍدــهع ىلإ دbبــلا ْتعلطــتو .. رــيانــي نــم نــيرــشعلاو ســماخــلاُ ةروث تــناــك مــث
 ذإ .. تاهيـــه تاهيـــه ¢نكـــلو .. _ـــيرصEِا ِلكـــلً انـــطو رصـــم هيـــف ُنوكت .. ٍدـــيدـــج
 ىلإ اـهَرـصانـع ِدافـيإو .. اهِتـكوش ِةـيوقت يف ِلbضـلاوِ مbظـلا ُتاـعامـج ْتذـخأ

 اــم ُرــصانعــلا كلــت تقلــت اذإ ىتح .. ايبيــلو اــيروس يف ِرــئادــلا ِلاتقــلا ِتاهبــج
 ِةهبجــــلا ِلاعــــش� تداــــع .. تاــــباصعــــلا بورــــح ىلع ِتابــــيردتــــلا نــــم يفكي
 دــح ىلع _يــندEاو _يــطرــشلاو _ــيركسعــلا ِءاــمد ِكفــسو .. دbبلــل ةيلــخادــلا

 اــــمو .. ةــــفbخــــلا ِةــــماــــقإو ِةيــــمbــــس�ا ِةعــــيرــــشلا ِقيبطتِ مـــــُْعز تحــــت .. ءاوس
 كــلذ يف مهــنواــعو .. ةطلــسلا ءاروً ايعــسو ءاــمدلــلً اــباذعتــسا �إ كلــت مهــُلاعــفأ

 يف دbبــلا مكحــت تــناــك يتلا .. لbضــلاو كــف�ا تاــعامــج نــم ىرــخأ ةــعامــج
 ِتاهبـــج ىلإ ِرفســـلا ىلع ةـــفرطتEا َرـــصانعـــلا ْتــــَــــضرـــح يتلاو .. تـــقولا كـــلذ
 اهــِلbــخ نــم ُعيطتــست ةــبردــم ُرــصانــع اهــل َنوكي ىتح .. جراخــلا يف ِلاتقــلا
 ناوخbــــل (مهــــل يركسعــــلا حانجــــلا مهــــف ةــــلودــــلا ِتاســــسؤم ىلع ِءاوقتــــس�ا
 نوقيفي مـهذإـف .. _ـيرصEا ِءاـكذ ىلع ِلطنـي مـل َططخEا َكـلذ نأ �إ .. )_ملسEا
 ةءابعـــــب ترـــــثدـــــت يتلا .. ةملـــــسأتEا تاـــــعامـــــجلا كلـــــت نوظفليو .. نوروثيو



 نوقيفي مـهذإـف .. _ـيرصEا ِءاـكذ ىلع ِلطنـي مـل َططخEا َكـلذ نأ �إ .. )_ملسEا
 ةءابعـــــب ترـــــثدـــــت يتلا .. ةملـــــسأتEا تاـــــعامـــــجلا كلـــــت نوظفليو .. نوروثيو
 _ــــب _ــــيرصEا اوعضو نــــيذــــلا .. _نــــئاخــــلا نــــمً ةرــــمز �إ مــــه اــــمو .. نــــيدــــلا

 اــــمو نويرصEا َبــــهر امــــف .. مــــهوقزمــــي نأ وأ مــــهومكحي نأ اــــمإ .. نــــْيرايــــخ
 اهنـع علـخت تاـعامـجلا كلتـب اذإـف .. دـحاو ٍلـجر َةـموق مهيلـع اوماـق لـب .. اوفاـخ
 اهنــم ٌلــك رــهظتو .. _بEا اهِحبــق نــع ُفشكــتو .. _ــصرــلا ِنــيدــلا ِلــجرَ ةءابــع
 ء�ؤهف . نـيدـلاِ ميـلاعـت نـع دعبـلا لـك اـهدُعـبو .. اهِعبـط َثبـخو اهِتئيبـخ َءوس
 . صاـــصرـــلاـــب ِءانيـــس يف َلزعـــلا َدونجلا اورطـــمأ ء�ؤهو . نـــيرـــهاظتEا اولتق
 تارايسـلا ةـقرــسو ةـطرـشلا َةنمـكأ اوفدهتـساو ِنـم�ا ِتاـيرـيدـم اورـجف كئـلوأو
 . تآشنEا بــيرــختو  ســيوسلا ةانــق يف نفســلاو ةــحايســلا برــضو ةارــك�اــب
 َنونـِسُحي مهـنأ َنوبــَــسَحي . ىفُلز dِا ىلإ ُبرقتـي ِهلمعـب هـنأ يعدـي مهنـم ٌلـكو

 ً�امعأ َنيرسخ�ا نم ِةقيقحلا يف مُهو .ً اعنص
 ةنمســــي اوناــــك ةلبــــقو سدقEا تيــــب راصــــنأــــب يمس رــــخآ ميظنــــت رــــهظ امــــك
 تحبـصا يتلا ءانيـس ةرـيزـج ةبـش يف آرقـم ةسفنـل ذـختأو داهجـلاو ديـحوتلا
 ةــيداهجــلا ةــعامــجلا يه ةــيرصEا ءانيــس يف ةيــمbــس�ا ةــلودــلا ميظنــت عارذ
 رــيانــي ةروث دعــب  اــم ذنــم اــكرــحتو اروهظ رثــك�ا تــناــكو ترــهظ يتلا ةــيرصEا

 ةعـيابمـب تـماـقو مـئاقـلا ماظنـلا طوقس عم ةـعامـجلا هذـه روهظ نـمازـتو 2011
 تحبـصأ يتلا سدقEا تيـب راصـنا ةـعامـج ربتعـتو ةيـمbـس�ا ةـلودـلا ميظنـت
 يركسعـلا حانجـلا (ءانيـس يف مهـل عرـف يه ةيـمbـس�ا ةـلودـلا ميظنتـل ةعـباـت
 كـــلذ دوعيو ةـــيرصEا ةـــحاســـلا يلع مويلا اروهظ  رثـــك�ا )_ملسEا ناوخbـــل
 ةــــنو�ا يف ةــــعامــــجلا يلإ تبــــسن يتلا ةيــــعونلا تايلمعــــلا نــــم دــــيدعــــلا يلا
 يف ميظنتـلا لكـش دقـف ءانيـس يلع تأرـط لـب ةثـيدـح ةـعامـجلا نا �ا ةريـخ�ا
 هذـــه ناـــف )_ملسEا ناوخ�ا( قباســـلا ماظنـــلاـــب ةـــحاـــط�ا تلـــت يتلا ةرتفـــلا
 نـــمو ةزـــغ نـــم اودـــفو نـــيذـــلا _ينيطـــسلفلا نـــم طيلـــخ نـــم ةـــنوكم ةـــعامـــجلا
 ديـــــحوتلا ةـــــعامـــــجب فرعـــــي ناـــــك اـــــم ءاول تحـــــت _مضنـــــم اوناـــــك _ـــــيرصEا
 بـناـج�ا حايــسـلا تـــفدهتــسا ةـيـباـهرا تاـمـجه ةدـــع تنبـت يتلا داهجـلاو

 يــف ءانيــس يــف
ناكو شيرعـلا يـف 2001 ماـع تـسـسا ناـكو 2006 ـ 2004 ماـع

  0أعينم ادص طئاح داصرEاب مهل _فقاو ةطرشلاو شيجلا
 ربتعـــت تـــناـــكو يداهجـــلا يفلـــسلا ركفـــلا يلع سدقEا تيـــب راصـــنا دمتعـــتو
 ميظنتـل اهتعـيابـم راهـشا ةـعامـجلا تلضـف دقـف ةدـعاقـلا ميظنـت ركـف نـم برـق�ا
 تنلــــعا دــــقو يدادغبــــلا ركــــبوبا ةعيبــــلا هذــــه قفاو دــــقو ةيــــمbــــس�ا ةــــلودــــلا
 امــك زاغــلا بوبما ريجفــت اهينبــت ربــع 2011 ماــع علطم اهسفــن نــع ةــعامــجلا
 لbحـلا لبجـب فرعـي اـم فوهك نـم نوذـختي مـهو خيراوص ةدـع قbـطا تنبـت
 ةـنوكEا ةـيركسعـلاو ةينـم�ا تايـقافـت�ا نـم نـيديفتـسم مهـل أجلـم ءانيـس طـسو
 يف ادــــج دودــــحم يركســــع دــــجاوتب رصــــم مزلــــت يتلا ديفــــيد بــــماــــك قافــــت�



 ةـنوكEا ةـيركسعـلاو ةينـم�ا تايـقافـت�ا نـم نـيديفتـسم مهـل أجلـم ءانيـس طـسو
 يف ادــــج دودــــحم يركســــع دــــجاوتب رصــــم مزلــــت يتلا ديفــــيد بــــماــــك قافــــت�

  0ءانيس
 مهتـــكرـــح تداز ةيـــمbـــس�ا ةـــلودـــلا ميظنتـــل سدقEا تيـــب راصـــنا ةعـــيابـــم عمو
 نـم ريثكـلا يف طروتلاو موجهلاـب ةيـعونلا تايلمعـلا لbـخ نـم ظوحلم لكشـب
 ةاضقـلاو _يحيسEا فادهتـساو ةـطرـشلاو شيجـلا يلع ةـيركسعـلا تايلمعـلا
 يرصEا يموقلا نــم�ا يلع بلــسلاــب رــثا امــم ةــحايســلا برــضو تاريجفتــلاو
 يف لـجس مهـلو افنـع اـهرثـكاو ةددشتEا تاـعامـجلا زرـبا ةـلودـلا ميظنـت ربتعـيو
 ريغتـب آرـخأـم تـماـقو يرصEا قمعلا اهيـف امـب ةقطنEا يف _يـندEا فادهتـسا
 نــم�ا تاوق يلع زيــكرتــلاــب تأدــبو اهــطاشــن تعــسو ءانيــس ةــي�و يلا اهمــسا
 ةمـــصاعـــلا لمشتـــل اهـــتايلمـــع يف تعـــسوت مـــث ءانيـــس يف يرصEا شيجـــلاو
 ةــعامــجلا ةذــه تلــصاو امــك تاظــفاحEا ءاحــناو ةزيجــلا ةظــفاحــمو ةرــهاقــلا
 يتلاو فارــــط�ا ةيــــمارتEا ةيــــبرغــــلا ءارــــحصلا يلا تلــــصو يتح اهــــتايلمــــع
 يلاثـم ناكـم ةيلبجـلا ةقطنEا سـيراضـت تـحاـتاو حايسلـل بذـج ةطقـن ربتعـت
 اهتـــبرـــض يتلا ايبيـــل عم دودـــحلا نـــم اهـــبرـــق بـــناـــج يلا _حلسEا ءابتـــخ�

      0يضوفلا
 ِضضرَْرْألااوَو ِءاَمَّسلاا نَنِّم تٍتاَكرَرَب ممهِھيْیَلَع اَنْحَتَفَل ااوْوَقَّتااوَو ااووُنَمآآ ىٰىرَُرقْلاا لَلهھھَْھأأ َّنَنأأ وْوَلَوو"  ىلاعت هللا للاق
 ننيیذذلاا اهھيیاا ايی" للاقوو ـ ففااررعألاا ةةررووس ننم )96( "نَنووُبِسْكيَی ااووُناَك اَمِب ممهھھُھاَنذْذََخأَف ااووُبَّذذَك ننِكَٰلوَو
  0 ٬2، 1 ففصلاا ةةررووس ننوولعفيی ال ام ااوولووقت نناا هللا ددنع آتقم رربك ننوولعفت أل ام ننوولووقت ممل ااوونمأأ

 ذذيیفنتل ككلذذوو ممهھتددع ااووددعأأوو ) ششعاادد مميیظظنت ( ةعامجلل ةمكاحملاا  للحم ننيیمهھتملاا ممضنإف
 عئاقوو تتناك ثثيیح ننايیبلاا ففلاس ىباهھھھررإلاا مميیظظنتلاا ككلذذ تتاميیلعت ىلع ااءانب ىباهھھھررإلاا ممهھططططخم

 ييددحإإ اهھنأأ – ععووضووملاا ةمكحم اهھنابسحب ةمكحملاا اهھھھرربتعت ىتلااوو – ةلثاملاا ةيیضقلاا ههذذهھھھ
 ننيینططااووملاا سسووفن ىف ببعررلاا ثثب ىف ةيیباهھھھررإلاا ممهھتاططططخمل ززيیهھجتلااوو ددااددعتسإلاا ررووص
 تتباثلل اقفوو ةيیباهھھھررإلاا ممئااررجلاا ءااررج ننم ءااووس ددح ىلع )ططابقألااوو ننيیملسملاا( ننيیيیررصملاا
 ممددع وو ننامألااوو ننمألاا ددووجوو ممددعب يجرراخلاا مملاعلاا يلاا ةلاسرر ننووهھجوويی ممهھنأأوو ٬، ةلاحإلاا ررمأب

 . ةهھجااووملاا ححالس ععددررلاا نناكف )ررصم( ددالبلاا يف ررااررقتسإلاا
 ةــــــــــعاـمــــــــــجـلا يف  مهھتم لك رروودل تتايیرحتلااوو تتاقيیقحتلاا عقااوو نم ققااررووألاا تحصفاا دقوو
 ميظنتـب ةطبـترـم يهف - نوناقـلا ماكـحأ فbـخ ىلع تـسسأـت يتلا – ةيـباـهر�إ
 قنتعت يتلاو ِسدقEا تيـــب ِراصـــنأ ُةـــعامـــج اهيلـــع َِقلُطأ يباـــهر�ا ةدـــعاقـــلا
 هيلـع جورـخلا ةيـعرـشو مـكاحـلا ريفكـت ىلع ةمـئاقـلا ةـفرطتEا ةـيريفكتـلا راكـف�ا
 دــض ةيــئادــع لامــعأ ذيفنــت ىلوتتو ةيــمbــس�ا ةعــيرــشلا هقيبطــت مدــع ةوعدــب
 رودو _يحيسEا ءاــمد ةــحابتــساو ةــطرــشلاو ةحلسEا تاوقلا تآشنــمو دارــفأ
 ةــــماعــــلا تآشنEا فادهتــــساو ، مهــــتاكلتمــــمو مهــــلاومأ لbحتــــساو مهــــتدابــــع
 ةـــلودـــلا طاقـــسإ ضرغـــب ؛هـــب ةراEا ِنفســـلاو ِســـيوسلا ِةانقـــل يحEbا ىرجEاو
 ةدــــحولاــــب رارــــض�او ةيــــعامتــــج�او ةــــيداصتــــق�ا اهــــتاــــموقم ىلع ريــــثأتــــلاو
 مهتEا اهتــــماــــعز ىلوت ةــــعامــــجلا كلــــت نأو ، يعامتــــج�ا مbــــسلاو ةينــــطولا
 عم ِلـــصاوتلاـــب اهسيـــسأـــت نا¢بإ علطضاو ةداـــيز جيرـــف دمـــحم قيفوت / لو�ا
 عم ِلـــصاوتلاو ، يرـــهاوظلا نمـــيأ هميـــعز ِةعـــيابE جراخـــلاـــب ةدـــعاقـــلا ميظنـــت



 عم ِلـــصاوتلاـــب اهسيـــسأـــت نا¢بإ علطضاو ةداـــيز جيرـــف دمـــحم قيفوت / لو�ا
 عم ِلـــصاوتلاو ، يرـــهاوظلا نمـــيأ هميـــعز ِةعـــيابE جراخـــلاـــب ةدـــعاقـــلا ميظنـــت
ٍ مــعدــب ةــعامــجلا دE – ةزــغ عاطقــب - ةينيطــسلفلا نــيدــلا حbــص ِرــصانــلا ةــيولأ
 bًغتــــسم -دbبــــلاــــب ةيــــئادــــع تايلمعــــب مايقلــــل يتــــسيجولو يركســــعو يلاــــم
 ًامـئاـق اهـلً ايميظنـت bًكيـه سـسأـف - 2011 رـيانـي باقـعأ يف ةينـم�ا عاـضو�ا
ً ايـــفbـــت - ىرـــخ�ا نـــع لزعمـــب اهنـــم لـــك لمعـــت ةـــيدوقنع اـــيbـــخ ءاشـــنإ ىلع
 نـم راكـف�ا تاذ يقنتعم نـم ةـعامـجلل رـصانـع مـض ىلوتو  - ينم�ا دـصرلـل
 ىلع ةـيركسـع تابـيردـت اوقلت نمـمو 2011 رـيانـي نا¢بإ نوجسلا نـم _ـبراهـلا
 اهـئاضـع� دـعأو ، مهـباطقتـسا مـت نـيرـخآو جراخـلاـب ةدـعاقـلا ميظنـت رـصانـع دـي
 تاءاقـــل ةدـــع دقـــع ىلع موقي يركـــف  اهـــلوأ رواحـــم ةـــثbثـــل نكـــتراً اجـــماـــنرـــب
 ةــيريفكتــلا تاهــجوتلاو راكــف�ا سرادــت اهــلbــخ متــي ةــيرود ةفصــب ةيميظنــت
 تابيتــك ةــساردو ةيــلودــلا تاــمولعEا ةكبــش ىلع ةــيداهجــلا عقاوEا ةعــلاطــمو
 تآشنEا عفر بيــلاــسأ ةــسارد يف لثمــت يكرــح روحم يناثــلاو ، داهجــلا هقــف
 ةيـــكرـــح ءامـــس� ةـــعامـــجلا ءاضـــعأ ذاخـــتاـــب يفختلا ةيفيـــكو ةبـــقارEا فشـــكو
 ةيصخــش تاــقاطــب جارختــساو مــهاحــل طاقــسإو مهنيــب اميــف اهــب يمستلاو
 مادختـساو ةـلاقنـلا مهفـتاوه ماـقرأ رييغـتو مهيطيحمـب مهتلـص عطقو ةدـيدـج
 ثيــح يركـســع ثــلاثــلاو ، اهنيعــب دــجاســم يف ةbصــلا مدــعو ةدــيدــج ىرــخأ
 ًاـيندـب ةـعاـمجلا رصاـنع دادـعإل ةيليـــعاـمــــس�او ءانيـســـب تاركـسعـــم أـشـــنا
 ةيلاتقلا مهتاردق عفرو ًايندب مهليهأتل ةيركـسع تارود اهـيف دقعت ًايركــسعو
 دادعإو عراوشلاو ندملا برحو ةيرانلا ةحلسألا مادختسا ةيفيك ىلع مهبيردتب
 ةيباهرإ تايلمع ذيفنتل ًاديهمت ، اهمادختسا ةيفيكو ةعقرفملا تاوبعلا عينصتو

.دالبلاب
 / يناثلا مهتملا ةعامجلا كلت ييدايقب ناعتسا كلذ قيقحت ليبس يف هنأو
 ايالخ سيسأت ةيلوئسم يلوتب فلُك يذلا فصان يودب يفيفع يلع دمحم
 ةنواعمـب ، اهيلع فارشإلاو اهترادإو ةانقلا ندمو ءانيس قاطن جراخ ةعامجلا
 روصنم ديسلا دمحم ىفوتملاو نوراه دمحم يركب دمحم /ثلاثلا مـهتملا

 دمــحأ دمــحم / عبارــلا مهتملــل تافيلكــت ردــصأ امــك ، يخوطلا ميهاربإ نـسح
 بـئاتـك اهيلـع قلُطأ ةـعامـجلا نـع ةقثبنـم ىرـخأ ةيلـخ سيـسأتـب  دمـحم رصـن
 امك ، دومـحم رـماـع _ـمأ ىفطصم يناـه / سـماخـلا ُمهتEا ةـنواعمـب ، ناـقرفـلا
 ةيلوئسم يلوتب ةيماش هللا دبع مالسلا دبع دمحم لئاو / سداسلا مهتملا فلُك
 ةمالس يملس / عباسلاِ مهتملل دنُسأو ، ًايندب مهليهأتو ةعامجلا ءاضعأ بيردت

 ِمهتملل دُِهعو ، اهل يتسيجوللا معدلاو حيلستلا ةيلوئسم رماع ناميلس ميلس
 بناجلا ةيلوئسم يلوتب يوالخنلا يداهلا دبع ينغلا دبع ليلخ دمحم / نماثلا
 ميهاربإ دعسم يوامشع يلع ماشه / عساتلا نامهتملا ىلوتو ، اهل يرــكفلا
 يركسعلا بيردتلا ةيلوئسم ديمحلا دبع دومحم دمحأ نيدلا دامع / رشاعلاو
 تاعقرفملا عينصتو زيهجت ةيلوئسم "رساي" يكرحلا  ىلوت امك ، اهئاضعأل
 "دامع وبأ" ىنكملا فلُكو ، ةعامجلل ةيئادعلا تايلمعلا يف اهمادختسال ًاديهمت



 تاعقرفملا عينصتو زيهجت ةيلوئسم "رساي" يكرحلا  ىلوت امك ، اهئاضعأل
 "دامع وبأ" ىنكملا فلُكو ، ةعامجلل ةيئادعلا تايلمعلا يف اهمادختسال ًاديهمت
 نــــــــــع bًـضــــــــــف ، ةدعاقلا ميظنت عم يجراخلا لصاوتلاو مالعإلا ةيلوئسم يلوتب
 ةـيراحتـنا تايلمـع ذيفنتـل ةـعامـجلا رـصانـع نـم ددـع دادـعإـب لو�ا مهتEا مايـق
 مهليـهأـت بقـع ةـلودـلاـب ةـيدايـق عقاومب تايصخـشو ةـيويح تآشنـم فدهتـست
 ًاديهمـتً اـيركسـعوً ايـندـب مهبـيردـتو اهتيـعرـشب مهـعانـقإـب ، كـلذـلً اـيركـفوً ايسفـن

 .اهذيفنتل
 ددعب ايالخ سيسأتب يناثلا مهتملل تافيلكت نم لوألا مهتملا هردصأ اEً اذافـــــن و
 روصنم ديسلا دمحم ىفوتملاو ثلاثلا مهتملاب ريخألا ناعتسا ، تاظفاحملا نم
 - ىربكـــلا ةرـــهاقـــلاـــب ةيلـــخ اهُلوأ ةيدوقنع ايالخ ةدع ءاشنإ نم اونكمتو نسح
 تمــضو ةيــبويلقلاو ةزيجــلاو ةرــهاقــلا تاظــفاحــم تعمــجو - ةــيزــكرEا ةقطنEا

._عبسلاو عساتلا ىتح رشع يداحلا نم _مهتEا
_ناـمثلا نــم _مهتEا تـمضو ةيليعامـس�ا ةظفاحـمب ةيناثلا ةيلخلاو

 دبـــع دومـــحم / ةـــئاEا دعـــب يداحـــلا مهتEا ةـــكراشـــم ىلع ةوbـــع ، ةـــئاEا ىتح
 تارقـم ةيلـخلا كلـت رـصانعـل هريـفوتب ةـعامـجلا يف جرـع�ا دمـحأ ديسـلا زـيزعـلا
 اهـتايلمـع نـم دـيدعـلا ذيفنـت يف مهتـكراشـمو ، اهشيعـت لـئاـسوو اهـتاـعامتـج�

.ةيئادعلا
 دعــب يـناثـلا مهتEا اهتيـلوئسم ىـلوتو ةيلـهقدـلا ةظـفاحـمـب ةثـلاثـلا ةيلــخلاو
 ثـلاثـلا نـم _مهتEا تمـضو ينيجسلا زـيزعـلا دبـع ديسـلا دمـحم دمـحأ ةـئاEا

.ةئاEا دعب رشع سماخلا ىتح ةئاEا دعب
 دـعــب رــشـع سداـســلا مهتEا ىـلوتو خيشلا رفــك ةظــفاحـمــب ةعـــبارــلا ةيلــخلاو
 _مهتEا تمــضو اهتيــلوئسم فــشاكــلا زــيزعــلا دبــع ينسح ىفطصم / ةــئاEا

.ةئاEا دعب نيرشعلاو يناثلا ىتح ةئاEا دعب رشع عباسلا نم
 دعــب نورـشعلاو ثـلاثـلا مهتEا ىلوتو ةيـقرــشلا ةظـفاحمـب ةـسـماخـلا ةيلـخلاو
 نـم _مهتEا تّمـَـــــضو اهتيـلوئسم ضوع ديـسـلا نمـحرـلا دبـع ميـهارـبإ / ةـئاـEا

 .ةئاEا دعب _ثbثلاو نماثلا ىتح ةئاEا دعب نيرشعلاو عبارلا
 عــساتــلا نــم _ـمهتEا تــمــضو فــيوــس يـنب ةظــفاـحمــب اــيbـخــلا سداـــسو

.ةئاEا دعب _عبر�او ثلاثلا ىتح ةئاEا دعب _ثbثلاو

 _عـبر�او عبارلا ْ_مهتEا تـمضو مويـفلا ةظفاحمب ايbخلا كلت عباــسو
 مت ةريخأ ةيلخ نع bًضف ، ةئاEا دعب _عبر�او سماخلاو ةئاEا دعب

.انق ةظفاحمب اهسيسأت

 - ةيعون تاعومجم نيوكتب يناثلا مهتملل تافيلكت لو�ا مهتEا رادصإ و
ٍ ماهمب علطضت - اهريغ نم نيرخآو هتاظفاحم ايbخب ةعامجلا رصانع نم

 نم بناج ليومتو اهفادهأو ةعامجلا ضارغأ قيقحتل ةددحم ٍةصاخ
 ىفوتEاو ثلاثلا مهتEاو ريخ�ا فارشإ تحت لمعتو ، ةيئادعلا اهتايلمع



 نم بناج ليومتو اهفادهأو ةعامجلا ضارغأ قيقحتل ةددحم ٍةصاخ
 ىفوتEاو ثلاثلا مهتEاو ريخ�ا فارشإ تحت لمعتو ، ةيئادعلا اهتايلمع

 نم ةيعون تاعومجم ةدع اولكش كلذلً اذافنو ، روصنم ديسلا دمحم
 يداحلا مهتEا اهتيلوئسم ىلوتو ذيفنتلا ةعومجم اهلوأ ،ةعامجلا رصانع

 ءاضعأ نمً اددع تمضو يلبارغلا _ناسح يلع يلع فرشأ / رشع
 مادختسا يف ةربخلا يوذ نمو ةيركسعو ةيندب تارود اوقلت نمم ةعامجلا

 نم _مهتEا تمضو ، عراوشلاو ندEا برحو تاعقرفEاو ةيرانلا ةحلس�ا
 كلت تعلطضاو ، نيرخآو _عبسلاو سداسلاو ، _ثbثلا ىتح رشع يناثلا

 تادايق نم اهب تفلُك يتلا ةيئادعلا تايلمعلا نم ديدعلا ذيفنتب ةعومجEا
 امهتآشنمو ةطرشلاو ةحلسEا تاوقلا دارفأ فدهتست يتلاو ةعامجلا

 رشن ضرغب مهتاكلتممو مهلاومأو _يحيسEاو ، ةيويحلاو ةماعلا تآشنEاو
.ىرخأ ةيعون ماهم نم اهئاضعأ هب فلكُي ام نع bًضف ، دbبلاب ىضوفلا

 ثلاثلا مهتEا ىلوتو تامولعEا عمجو عبتتلاو دصرلا ةعومجم يه ةيناثلاو
 اولصحت ام عمجو مهل تافيلكتلا رادصإو اهرصانع ءاقتناو اهتيلوئسم

 سداسلاو ، نيرشعلاو عبارلا _مهتEا تمضو ، تامولعم نم هيلع
 _عبر�ا  نمو  ، نيرشعلاو عساتلاو ، نيرشعلاو عباسلاو ، نيرشعلاو

 ، _نامثلاو عساتلاو ، _عبسلاو نماثلاو ، _سمخلاو سماخلا ىتح
 دصرب ةعومجEا كلت تعلطضاو - نيرخآو - ةئاEا دعب نيرشعلاو عساتلاو
 _يمbع�او _يسايسلا نم ددعو ةاضقلاو ةطرشلاو ةحلسEا تاوقلا ِدارفأ
 تآشنEا دصر ىلع ةوbع مهل روص ريفوتو مهتانايبو مهريس قرط ديدحتو

 مهتايلمع ذيفنتلً اديهمت اهل روصو طئارخ ريفوتو ةيويحلاو ةماهلا
.ةيئادعلا

 نم تلكُش يتلاو - ةيسدنهلا ةنجللا - زيهجتلاو دادع�ا ةعومجم ةثلاثلاو
 عينصتل ةديدع تارود اهؤاضعأ ىقلتً اينف ةبردموً ايركسع ةلهؤم رصانع

 نمحرلا دبع / نوثbثلاو سداسلا مهتEا اهتيلوئسم ىلوتو ، تاعقرفEا
 رشع عساتلاو رشع نماثلا _مهتEا تمضو _نيعلا وبأ دمحم ديس دمحم
 ةئاEا دعب نماثلاو ةئاEا دعب ثلاثلاو ، _عبر�ا ىتح _ثbثلاو عباسلا نمو

 اهرئاودو ةعقرفEا تاوبعلا زيهجتو دادعإب ةعومجEا كلت تعلطضاو
.تارايسلا خيخفتو ةينورتكل�او ةيئابرهكلا

 ىـلوتو ةحلس�ا لقنو بورهلاو ةماق�او ءاوي�ا ريبدت ةعومجم ةعبارلاو
 ْ_مـهتEا تمضو ميهاربإ نسح روصنم ديسلا دمحم ىفوتEا اهتيلوئسم

 روصنم دمحم / _نامثلاو عساتلا ، سنوي دمحم عيبر دمحم / رشع يناثلا
 يلع ميحرلا دبع دمحم / ةئاEا دعب _نامثلاو يداحلاو ، مضbش يكذ

 رصانع ءاوي� تارقم ريفوتب ةعومجEا كلت تعلطضاو ، ينويسبلا
 تاقحEbا نم _براهلا اذكو ةيباهر�ا مهتايلمع ذيفنت بقع ةعامجلا



 رصانع ءاوي� تارقم ريفوتب ةعومجEا كلت تعلطضاو ، ينويسبلا
 تاقحEbا نم _براهلا اذكو ةيباهر�ا مهتايلمع ذيفنت بقع ةعامجلا

 يف ةمدختسEا لقنلا لئاسوو تاعقرفEاو ةحلس£ل نزاخم ريفوتو ، ةينم�ا
 0ينم�ا دصرلا نعً اديعب مهتاكرحت _مأتو ، ةعامجلا ءاضعأ تاكرحت

 _مهتEا تمضو ةنواعEاو يتسيجوللا معدلا ريفوت ةعومجم ةسماخلاو
 ،_عستلاو ، _عبر�او ثلاثلاو ، _ثbثلاو عباسلاو ،نيرشعلاو نماثلا

 كلت تعلطضاو نيرخآو ةئاEا دعب رشع نماثلاو ، ةئاEا دعب يناثلاو
 ءاضعأ هب فلكي ام ذيفنتل ةمزbلا ةزهج�او تاود�ا ريفوتب ةعومجEا
 تارايسلل ةيندعم تاحول ريفوتك ـ ريوصتو عبتتو دصر نم ةعامجلا
 ةئاEا دعب _نامثلاو نماثلا مهتEاب مهتناعتساو ، ةيراخبلا تاجاردلاو

 يتلا تارايسلا تافصاوم رييغت يف مهتدعاسE نارمع رباص دمحأ دمحم
.ةعامجلا رصانع اهمدختسي

 يدايق اهتيلوئسم ىلوتو -ةيمbع�ا ةنجللا - مbع�ا ةعومجم ةسداسلاو
 عباسلاو ، _ثbثلاو سماخلا _مهتEا تمضو "دامع وبأ" ىنكEا ةعامجلا

 ، ةئاEا دعب رشع عباسلاو ، ةئاEا دعب رشع سداسلاو ، _عبسلاو
 _عبسلاو عساتلاو  ، ةئاEا دعب _عبسلاو نماثلاو ، ةئاEا دعب نيرشعلاو
 ةعامجلا نع ردصي ام ثبو ةغايصب ةعومجEا كلت تعلطضاو ، ةئاEا دعب

 ريوصتب قلعتي ام اذكو ، ةيئادع تايلمع نم هتذفن ام نأشب تانايب نم
 دض ةيضيرحتلا اهتانايبو ، اهئاضع� ةيركسعلا تابيردتلاو اهتاعامتجا

 ةصاخ ةينورتكلإ عقاوم ءاشنإ ىلع ةوbع ، ةطرشلاو ةحلسEا تاوقلا
 لصاوتلاو اهيلع داوEا كلت ثبو ةيلودلا تامولعEا ةكبش ىلع ةعامجلاب

.ةدعاقلا ميظنت اهسأر ىلعو دbبلا جراخ ةيباهر�ا تاعامجلا عمً اينورتكلإ

 ءاشنإ ةيادبب يناثلا مهتEا اهسسأ يتلا باطقتس�ا ةعومجم نع bًضف
 سماخلا ىتح _ثbثلاو يداحلا نم _مهتEا تمضو ةعامجلا ايbخ

 ةعومجEا كلت تعلطضاو عانق�ا ىلع ةردق يوذوً ايركف _لهؤEا _ثbثلاو
 مهتاربخ نم ةدافتسbل ةعامجلا رصانع نم ددع باطقتساب ةيادب

ً ايركف مهلقص بقع ددج نيرخآ مض ىلع ةوbع ، ةيميظنتلاو ةيركسعلا
.اهفادهأو ةعامجلا ضارغأب مهعانقإو

 ذيفنتب تاعومجEا كلت ءاضع� تافيلكت ثلاثلاو يناثلا ْ_مهتEا رادصإبو
.ةيعونلا مهتاعومجمب مهيلإ ةدنسEا نع bًضف ىرخأٍ ماهم

 ةيلـخ سيـسأتـب عبارـلا مـهتملـل تافيلكـت نـم لو�ا مهتEا هردـصأ اEً اذافـن هـنأو 
 نم ددع ءاشنإ نم انكمتو ســماخــلا مهتEاــب ريــخ�ا ناعتــسا ناــقرفــلا بــئاتــك
 يكرحلاو يركفلا جمانربلا تاذ اهرصانعل ادعأو ، اهل ةيدوقنعلا ايالخلا
 بئاتك تاركسعمب قاحتلالل ةزغ عاطقل مهنم ددع دافيإ نع ًالضف يركسعلاو



 يكرحلاو يركفلا جمانربلا تاذ اهرصانعل ادعأو ، اهل ةيدوقنعلا ايالخلا
 بئاتك تاركسعمب قاحتلالل ةزغ عاطقل مهنم ددع دافيإ نع ًالضف يركسعلاو
 "سامح" ةيمالسإلا ةمواقملا ةكرحل   يركسعلا حانجلا ماسقلا نيدلا زع
 ةنـــــــيدمـــــــب ةـــــــيركـــــــف تارود مهيقلـــــــت ىلع ةوbـــــــع اهب ةيركسع تابيردت مهيقلتو
 _مهتEا مـضو عبارـلا مهتEا ةـماـعزـب ةيلـخلا ىروشلً اسلـجم bكـشو ، شـيرعـلا
 هــنأو ، ةــئاEا دعــب _عــبر�او نــماثــلا ىتح ةــئاEا دعــب _عــبر�او سداســلا نــم

.عبرأ ىلع تسسأ يتلا ايbخلا نم فقو

سماخلا مهتEا اهتيلوئسم ىلوتو ةيليعامس�ا ةظفاحمب ىلو�ا ةيلخلا

 _سمــخلاو نــماثــلا ىتح ةــئاEا دعــب _عــبر�او عساتــلا نــم _مهتEا تمــضو
.ةئاEا دعب

 ةيـــلوئسم ىلوت _تـــعومـــجم تمـــضو شـــيرعـــلا ةنـــيدمـــب ةيـــناثـــلا ةيلـــخلاو 
 نســــح لامــــج دمــــحأ / ةــــئاEا دعــــب نوسمــــخلاو عساتــــلا مهتEا امهنــــم ىلو�ا

 / ةــــئاEا دعــــب نوتــــسلاو يداحــــلا مهتEا اهتيــــلوئسم ىلوت ةيــــناثــــلاو يملــــس
 ، ةــئاEا دعــب _تــسلا _مهتEا اتمــضو يباطــخ دمــحأ دمــحم يرمــس دومــحم
 دـــقو ، ةـــئاEا دعـــب _عبـــسلاو ثـــلاثـــلا ىتح ةـــئاEا دعـــب _تـــسلاو يناثـــلا نـــمو
 ماســح / ةــئاEا دعــب _عستــلاو يداحــلا مهتEاــب ةيلــخلا كلــت رــصانــع ناعتــسا
 مهــئاوي� رقــم ريــبدتــب ةــعامــجلا يف كراــش يذــلا ناورــم نســح دمــحم دمــحأ

.ةرهاقلا ةظفاحمب قورشلا ةقطنمب

 / ةـئاEا دعـب نوعبـسلاو عبارـلا مهتEا ىلوتو يداعEا ةقطنمـب ةثـلاثـلا ةيلـخلاو
.اهتيلوئسم ميهاربإ ميحرلا دبع رونأ نميأ

 دـعـب نوعبــسلاو ســماخـلا مـهتEا ىلوتو ةزيجـلا ةظـفاحمـب ةعـبارـلا ةيلـخلاو
 ْ_مهتEا تمـــــضو اهتيـــــلوئسم مـــــساـــــق ميظعـــــلا دبـــــع يربـــــص دمـــــحم / ةـــــئاEا

.ةئاEا دعب _عبسلاو عباسلاو ، ةئاEا دعب _عبسلاو سداسلا

 نم نومهتEا هب اهدمأ ام ىلع اهضارغأ قيقحت يف تدمتعا ةعامجلا كلت نأو
 ، يملح تاحرف يحبص ميهاربإ / نوثbثلاو يداحلاو ، عباسلا ىتح لو�ا

 ورمع / نوعبسلاو عباسلاو ، ةعمج رورس يعافر رمع / نوثbثلاو ثلاثلاو
 ديسلا نمحرلا دبع ميهاربإ / ةئاEا دعب نورشعلاو ثلاثلاو ، ديس يسرم دمحم

.تاودأو تامهمو لاومأو رئاخذو ةحلسأ نم ضوع

 ديمح دياع ةمbس ضيوع / نونامثلاو سداسلا مهتEا هرفو ام نع bًضف
 امو ، مهتشاع� لئاسوو اهئاضعأ ءاوي� تارقمو نكامأ نم ةعامجلل ةضيوع

 دعب عساتلاو ، ديمح دياع ةمbس dا دبع / نوعستلاو يناثلا نامهتEا هب اهدمأ
 مهتEا اهل هرفو امو ، ةيلام غلابم نم مينغ زيزعلا دبع ميهاربإ دمحم / ةئاEا
 ىلع ةروزم ةيوه تاقاطب نم ادن ناعنك دمحأ عيطم / ةئاEا دعب رشع نماثلا
 اضر / ةئاEا دعب رشع عساتلا مهتEا اهل هربد امو ، _سدنهEاو _ملعEا يتباقن



 ىلع ةروزم ةيوه تاقاطب نم ادن ناعنك دمحأ عيطم / ةئاEا دعب رشع نماثلا
 اضر / ةئاEا دعب رشع عساتلا مهتEا اهل هربد امو ، _سدنهEاو _ملعEا يتباقن

 هب اهدمأ امو ، تاعقرفEا عينصت يف ةمدختسم ٍداوم نم رماع حوتف ديسلا
 لاومأب يملح تاحرف يحبص دمحم دمحم / ةئاEا دعب نونامثلاو ثلاثلا مهتEا

.ةجنبطو ةيلآ ةحلسأ ةثbثو

 هنواـعو يناثلا مهتEا اهسأرو لو�ا مهتEا نم فيلكتب تلكُش ٍةنجل ىلع ةوbع
تعلطضاو روصنم ديسلا دمحم / ىفوتمـلاو ثلاثلا مـهتEا اـهيف

 ةـمدختسEا ةـعقرفEا داوEاو ةحلس�ا ريبدتل مزbلا يداEا معدلا ريفوتب

 نومهتEا اهدمأ ثيح ، اهل ططخEا ةيئادعلا تايلمعلا نم ديدعلا باكترا يف
 نماثلاو ، دماح دمحم حاتفلا دبع فرشأ / ةئاEا دعب نورشعلاو يناثلا

 دعب نونامثلاو يناثلاو ، يكم شيورد يريحب دمحم / ةئاEا دعب نوعبسلاو
 دمحم / ةئاEا دعب نونامثلاو سماخلاو ،ةيابلش يودعلا دمحأ دمحم / ةئاEا

 يحبص دمحم دمحأ / ةئاEا دعب نونامثلاو سداسلاو ليلخ دومحم دمحأ
 عساتلاو يوابرغلا ميهاربإ يلع ميهاربإ / ةئاEا دعب نونامثلاو عباسلاو تاحرف

 قيقحتل ةمزbلا لاوم�اب يزاجح ديسلا ديسلا دمحم  / ةئاEا دعب نونامثلاو
 / ةئاEا دعب نوعستلاو يداحلا نامهتEاو ريخ�ا علطضا امك ، ضارغ�ا كلت

 دبع ةديمح عيمسلا دبع دـمـحم

اـهدادـمإب يــلع دمحأ يــلع دـلاـخ / ةئاـEا دعب نونامثلاو عبارلاو ، هبر

.ايبيل ةلود نم اهبيرهت مت ةعقرفم ٍداومو رئاخذو ةحلسأب

 ةحلسEا تاوقلا دارفأ دض ةيئادعلا اهتايلمع ذيفنت يف ةعامجلا تدمتعا امك
 رمات / نوعبر�او يداحلا نومهتEا اهب اهدمي ام ىلع امهتآشنمو ةطرشلاو
 ، يريزعلا تمصع دمحأ رمات / نوعبر�او يناثلاو ، دمحم بجر ىفطصم

 عساتلاو ،دمحم ديمحلا دبع دومحم قزارلا دبع / نوعبر�او نماثلاو
 دمحم / نوسمخلاو عبارلاو ، نامثع نمحرلا دبع دمحأ نمحرلا دبع / نوعبر�او

 ةطرشلا طابض ضعب نع تانايبو تامولعم نم يواطنط دمحم ناضمر
 هب اهدمأ ام اذكو ، مهريس قرط ديدحتو ينطولا نم�ا عاطق  طابض ةصاخو

 ماقرأ نم - ةطرش طباض - سيوع دمحم دمحم / نوعبر�او ثلاثلا مهتEا
 يناثلا مهتEا هب ناعتساو ، مهل ةيصخش روصو ةطرشلا طابض ضعب تارايس

 فسوي / نوعبر�او سداسلا مهتEا هب اهدمأ امو ، ةيران ةحلسأ ءافخإ يف
 تاوقلا نع تامولعم نم - ةحلسEا تاوقلاب لوأ مزbم - dا دبع دمحم ناميلس
 ةدحولا _مأت هجوأو ءانيس وحن ةيوجلا تاوقلا تاكرحت يف تلثمت ةحلسEا

 وبأ دمحأ / نوسمخلاو ثلاثلا مهتEا هب اهدمأ امو ، هتمدخ لحم ةيركسعلا
 نعو - اهنيح - عافدلا ريزو ريس طخ نع تامولعم نم _نسح دمحم عيرس

 دعب نوسمخلاو يناثلا مهتEا هب اهدمأ امو ، دينجتلا قطانمو ةطرشلا ماسقأ
 ىلع شيوشتو تصنت ةزهجأ نم دومحم حاتفلا دبع يحتف دمحم / ةئاEا



 دعب نوسمخلاو يناثلا مهتEا هب اهدمأ امو ، دينجتلا قطانمو ةطرشلا ماسقأ
 ىلع شيوشتو تصنت ةزهجأ نم دومحم حاتفلا دبع يحتف دمحم / ةئاEا

.ةيكلسbلا تاراش�ا

 دعب _عستلاو نماثلا ىـتح ةئاEا دعب _عستلاو يناثلا نم نومهتEا كراش امك
عامتج� لئاسوو يوآم اورفو ثيح ةعامجلا كلت يف ةئاEا

.اهئاضعأ شيعتو

 ، ةيميظنتلا تارقEا ضعب زيهجتو دادعإب ةعامجلا كلت تادايق عbطضاب و
 اهدادع� ٍراقمو ، ةعقرفEا داوEاو رئاخذلاو ةيرانلا ةحلس�ا ءافخ� نزاخEاو

 ةيليعامس�ا ةرهاقلا قيرطب ةنئاك لو�ا مهتEاب ةصاخ ةعرزم اهنم اهزيهجتو
 هتماق�ً ارقم اهذختاو ةيليعامس�ا ةنيدم لخدم نم ةبرقم ىلع يوارحصلا

 مهنم _براهلا ءاويإو ةعامجلا ءاضعأ راكفأ خيسرتو ةيميظنتلا هتاءاقل دقعو
 ةيئادعلا مهتايلمع يف اهنومدختسي يتلا تاعقرفEا دادعإو ةحلس�ا نيزختو
 مهتملل ةرجؤم ةينكس ةدحو اذكو ،ً ايناديمً ابيردت تايلمعلا كلت ىلع مهبيردتو

 bيفو ، ةيبويلقلا ةظفاحم اهق ةنيدم يرمعلا دجسم عراش 39 ةنئاك يناثلا
 ةنيدمب ةنئاك نابعش دمحم تزع دمحأ / نيرشعلاو نماثلا مهتEاب ةصاخ

 دمحم / _ثbثلاو عباسلا مهتملل ةرجؤم ةعرزمو ، ةرهاقلا ةظفاحم باحرلا
 ةرشاعلا ةيعانصلا ةقطنEاب ةنئاك يلذاشلا ديجEا دبع زيزعلا دبع يحتف

 نزخمو _عنصم اذكو ، ةيقرشلا ةظفاحم سيبلب زكرم ةرئاد ةيلدعلا ةيعمجب
 ةنيدمب دمحم زيزعلا دبع لامج ميهاربإ / _ثbثلاو نماثلا مهتملل _كولمم
 / ةئاEا دعب رشع عباسلا مهتملل ةينكس ةدحوو ، ةيقرشلا ةظفاحم ةيحلاصلا

 ةظفاحم لوأ ةيرماعلا تابرش ةقطنمب ةنئاك لولغز قلاخلا دبع دمحم زتعم
 دبع ميهاربإ / ةئاEا دعب نيرشعلاو ثلاثلا مهتEاب ةصاخ ىرخأو ، ةيردنكس�ا

 ةعرزم اذكو ، ةيقرشلا ةظفاحمب _برتغEا ةيرقب ةنئاك ضوع ديسلا نمحرلا
 ةظفاحمب برعلا جرب ةضهنلا ةقطنمب تومرك ـ ويام 15 حbصإ ةيعمجب ةنئاك

 ضرأ نكاسم 9 راقعلاب 65 كولب هنئاك ةينكس ةدحو اذكو ، ةيردنكس�ا
 مقر راقعلاب ىرخأو ةيليعامس�ا ةظفاحم ةيليعامس�ا ثلاث مسق تايعمجلا

 نامهتEا اهل رفو امك ، ةرهاقلا ةظفاحمب قورشلا ةنيدمب زيمتEا نكاسم 130
.اهرصانع ءاوي� نكاسمو تارقم ةئاEا دعب نونامثلاو يداحلاو ، رشع يناثلا

 اهردصأ تافيلكت رثإ ىلعو ،ً ايركسع ةعامجلا رصانع دادعإ راطإ يف هنأ و
 دافيإب روصنم ديسلا دمحم ىفوتEاو ثلاثلاو يناثلا ْ_مهتملل لو�ا مهتEا

 _مهتEاب اوعفد ، ايروس ةلودب رئادلا لاتقلا لقحل ةعامجلا رصانع ضعب
 ةئاEا دعب _نامثلاو ، _ثbثلاو يناثلاو ، نيرشعلاو ثلاثلاو ، رشع عبارلا

 اهب ةيركسعلا تايشيليEاو ةيباهر�ا تاعامجلل مامضن�او كانه رفسلل
 ىلع ةصصختم ةيبيردت تارود يقلتو ةيركسعو ةيناديم تاربخ باستك�

 قرطو اهعاونأ فلتخمب ةحلس�ا مادختساو ةيامرلاو عراوشلاو ندEا لاتق نونف
 بقع ةعامجلا تاططخم ذيفنت يلوتل مهليهأت ضرغب ؛ ةرجفتEا تاوبعلا دادعإ



 قرطو اهعاونأ فلتخمب ةحلس�ا مادختساو ةيامرلاو عراوشلاو ندEا لاتق نونف
 بقع ةعامجلا تاططخم ذيفنت يلوتل مهليهأت ضرغب ؛ ةرجفتEا تاوبعلا دادعإ

 يقلتل ناقرفلا بئاتك ةيلخ رصانع ضعبب عفدلا مت امك ،دbبلل مهتدوع
 ماسقلا نيدلا زع بئاتك نم رصانع ةفرعمب ةزغ عاطقب ةيركسع تابيردت

 ددع يقلت ىلع ةوbع ، "سامح" ةيمbس�ا ةمواقEا ةكرحل يركسعلا حانجلا
 مهبيردتوً ايندب مهليهأت مت ثيح ءانيسب ةيركسع تارود ةعامجلا ءاضعأ نم

 تاوبعلا زيهجتو ةفلتخEا ةيرانلا ةحلس�ا مادختسا ةيفيك ىلعً ايركسع
 لامعأ نم هب نوفلكي ام ذيفنتلً اديهمت بقعتلاو دصرلا لامعأب مايقلاو ةرجفتEا

 ثلاثلاو ، ةئاEا دعب يناثلاو ، _ثbثلاو يداحلا _مهتEا مهنم فرعو ةيئادع
 نيرشعلاو يداحلاو ، ةئاEا دعب رشع سداسلاو ، ةئاEا دعب نماثلاو ، ةئاEا دعب

.ةئاEا دعب

ذيفنتل ةـعاـمجلا رـصانع نـمً اددع لو�ا مـهتEا ىـقتنا راط�ا تاذ يـفو

ً ايسفن مهليهأت بقع - دbبلاب ةيويح تآشنم فدهتست - ةيراحتنا تايلمع
 ، فيطللا دبع ينسح ماسح / نيرشعلاو سماخلا ْ_مهتEا مهنموً ايركفو
 / ةئاEا دعب _عبر�او ، يمويبلا دمحم دمحأ دومحم / _عبسلاو سداسلاو
 نادمح دمحمو ، ردب دمحم دمحم ديلو / _يفوتEاو ، باهولا دبع ديرف دمحأ
 نم رصانعب ناعتسا امك ، ظوفحم مامإ يعرم مامإو ، ةكراوسلا ةمbس ملاس

.اهايbخ _بو هنيب ةلصاو ةقلح نوكتلو هنم ةرداصلا تافيلكتلا لقنل ةعامجلا

 ةـــمواقEا ةـــكرـــحب ناـــقرفـــلا بـــئاتـــك اهتيلـــخو سدقEا تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــج طابـــتراو
 يعسو - ةزـغ عاطقـب ناوخ�ا ةـعامـجل يركسعـلا حانجـلا – "سامـح" ةيـمbـس�ا
 دمـحأ نمـيأ / ةـئاEا دعـب _عستـلاو عساتـلا ْ_مهتEا ىدـل سـماخـلاو عبارـلا ْ_َمهتEا
 ، ـ ةـــكرـــحلل يركسعـــلا حانجـــلا ماسقـــلا نـــيدـــلا زـــع بـــئاتـــك دـــئاـــق ـ لـــفون dا دبـــع
 امـــهربـــع لـــصاوتلل  ـ ةـــكرـــحلاـــب يدايقـــلا ـ راطعـــلا دمـــحأ يحبص دـــئار / ريـــخ�او
  ًايـندـبوً اـيركسـع مهليـهأتـب ةـعامـجلا رـصانعـل ةـكرـحلا دادـعإ ىلع اوقفتاو ، اهعـم
 راــطإ يفو ، مهنيــب كرتشEا يركسعــلا لمعلــل ةــحاســم داجــيإو ، مهعــم قيسنتلاو
 يناثــــلاو ، ةــــئاEا دعــــب نوسمــــخلاو نــــماثــــلا نومهتEاو عبارــــلا مهتEا للــــست كــــلذ
 ةرتــــف نا¢بإ - ةزــــغ عاطقــــل ةــــئاEا دعــــب نوعبــــسلاو عبارــــلاو ، ةــــئاEا دعــــب نوتــــسلاو
 بــيردتــل ةــكرــحلا كلــت تادايــق عم اوقسن ثيــح - ةقــباســلا ةيــساــئرــلا تاــباختــن�ا
 عاطقـــلا ىلإ للـــست قافـــت�ا كـــلذـــلً اذافـــنو ،ً اـــيركســـع ةـــعامـــجلا رـــصانـــع ضعـــب
 نــــماثــــلاو ، ســــماخــــلا نومهتEا هقــــفارو عبارــــلا مهتEا ةدايقــــب ىلو�ا ناتــــعومــــجم
 دعـــب نوسمـــخلاو عساتـــلاو ، دـــشار دمـــحم نمـــحرـــلا دبـــع / ةـــئاEا دعـــب نوعبر�او
 دومــحم دمــحأ دمــحم / ةــئاEا دعــب نوتــسلاو عبارــلاو ، ةــئاEا دعــب نوتــسلاو ، ةــئاEا
 - نمـــحرـــلا دبـــع فرـــشا دمـــحأ / ةـــئاEا دعـــب نوعبـــسلاو ثـــلاثـــلاو ، يواشيـــق ديـــع
 ثيــح ، عاــبر dا دبــع / ى¢فوتEا ةدايقــب ةيــناثــلا ةــعومجEاو - ةيسنجــلا ينيطــسلف
 ةـكرـحل يركسعـلا حانجـلا - ماسقـلا نـيدـلا زـع بـئاتكـل ةعـباـت تاركسعمـب اوقحتلا
 دادـــعإ ةيفيـــك ىلع تابـــيردـــت عاطقـــلاـــب اوقلتو - "سامـــح" ةيـــمbـــس�ا ةـــمواقEا



 ةـكرـحل يركسعـلا حانجـلا - ماسقـلا نـيدـلا زـع بـئاتكـل ةعـباـت تاركسعمـب اوقحتلا
 دادـــعإ ةيفيـــك ىلع تابـــيردـــت عاطقـــلاـــب اوقلتو - "سامـــح" ةيـــمbـــس�ا ةـــمواقEا
 منجEاو ةيـل�ا قدانبـلا - ةفلتخEا ةـيرانـلا ةحلـس�ا مادختـساو تاعـقرفEا عينصتو

.نواهلا فذاقو

 نـــيزـــخت تادـــحوو طـــئاـــسوب مـــهودـــمأ ماسقـــلا نـــيدـــلا زـــع بـــئاتـــك يلوئسم نأو
 ً�امكتـساو كـلذ باقـعأ يفو ، اهعينصـت قرـطو تاعـقرفEا عاون�ً اـحورـش تنمضـت
 ، ســماخــلاو ، عبارــلا نومهتEا بأد سامــح ةــكرــحو ناــقرفــلا بــئاتــك _ــب قيسنتلل
 ةـــكرـــحلاْ ييدايـــق ءاقـــلو ةزـــغ عاطقـــل للـــستلا ىلع ةـــئاEا دعـــب نوتـــسلاو يداحـــلاو
 تاربــــخ مهعــــم اولدابــــت ثيــــح ريــــخ�او ، ةــــئاEا دعــــب _عستــــلاو عساتــــلا ْ_مهتEا
 ، ســماخــلا نامهتEا هــب عتمتي اE ةــعامــجلاو ةــكرــحلل ةــيركسعــلا تاينقتــلا رــيوطت
 يل�ا بــــساحــــلا رــــيوطت يف ةــــصاــــخ تاردــــق نــــم ةــــئاEا دعــــب نوعبــــسلاو عبارــــلاو

.تايجمربلاو

عــلطضا ةــلودلا طاقس� فداـهلا ةـعاـمجلا ططخم ذيـفنت راطإ يــف هنأو

 امو 30/6/2013 ليبُق –ةيباـهر�ا تايلمعلا نــم ديدعـلا باــكتراب اهرـصانع
 :ىلع اهنم فقو - هبقعأ

 ربمـفون رـهش ةـياهنـب ةرـهاقـلا ةظـفاحمـب رصـن ةنـيدـم لوأ مسـق فادهتـسا ةـلواحـم ـ
 ، هـــفادهتـــسا ىلع مهعـــم قفتاو اـــهذيفنتـــبً افيلكـــت عبارـــلا مهتEا ردـــصأ نأـــب 2011

 دعــــب نوتــــسلاو ، ةــــئاEا دعــــب نوسمــــخلاو عساتــــلاو ، ســــماخــــلا نومهتEا هــــجوتف
 ةرـــئادـــب ةلصتـــم - زاـــجاـــتوب بيـــباـــنأ - زاـــغ تاـــيواحـــب اـــهوزـــهج ةرايســـب ، ةـــئاEا
 هلـــخادـــب اـــهوكرـــت مسقـــلا بآرE اولصو نأ اـــمو ، دعـــُب نـــع اـــهريجفتـــل ةيـــنورتكـــلإ

.ريجفتلا نود اهترئادب ضراع بيع لاحو ، اهريجفت نيدصاق

ةيردنكـس�ا كنبل كولمEا يل�ا فرصلا زاهج ةقرس يف عورشلا ةعقاوو ـ

 مهتEا اهبكتراو 15/4/2013 ةليلب ةيليعامس�ا ةظفاحمب برغ ةرطنقلا عرف
 ةحلـسأ نيزرحم يعابر عفد ةرايس اولقتسا ثيح نولوهجمو ةئاEا دعب يناثلا

 ، هتنيزخ حتف اولواحو فرصلا زاهج اوطبر كنبلا عرفل اولصو نأ امو ، ةيران
.يلاه�ا نم مهتقحbم لاومأ نم هب ام ةقرسو مهنيب ليحو

ةقرـسو ةيليعامـس�ا ةظفاحـمب دياز خيـشلا دـيرب بتكم ماـحتقا ةعقاوو ـ

 مهتEا هجوت مث ، نونامثلا مهتEا هدصر نأب 28/5/2013 خيراتب هنم لاومأ
 _لقتسم ن�وهجمو يضاقلا ةمbس نسح متاح ىفوتEاو ةئاEا دعب يداحلا

 نيددهم ديربلا بتكم اومحتقاو - ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ نيزرحم ةرايس
 اولشف ميكحلا دبع دارم نميأ اهادحإ تباصأ ةيران ةريعأ _قلطم هب نيدجاوتEا

 ةتسو ةئام غلبم ىلع ءbيتـس�ا نم كلذب اونكمتو بتكEاب _لماعلاو هتمواقم
.بتكملل هب دوهعEا هينج _عستو ةئامعبرأو فلأ نيرشعو



.بتكملل هب دوهعEا هينج _عستو ةئامعبرأو فلأ نيرشعو

خيراتب ةرـمغ ةقطنمب رارح�ا _يرصEا بزح رقم ىلع يدعتلا ةعقاوو ـ

 - بزحلاب _لماعلا دحأ - انح بتار تفأر دجام هيلع ينجEا دييقتو 2/6/2013
 دبع ريمس نايفوتEاو يناثلا مهتEا اهبكتراو ، بزحلاو اهكلتمي ت�وقنم ةقرسو

.نيرــخآو دمحم يلع نسحم دمحمو ، ميهاربإ ميكحلا

 خيراتب - ينطولا نم�ا عاطقب طباضلا - ةرقش وبأ دمحم لتق ةعقاوو ـ
 عم قفتاو اهباكتراب تافيلكت لو�ا مهتEا ردصأ نأب شيرعلا ةنيدمب 9/6/2013

 هتيلخ رصانع نم نيرخآو يوbخنلا دمحم ينغلا دبع ليلخ ماصع ىفوتEا
 ىفوتEا رظتنا كلذلً اذافنو ، هحbسو هترايس ةقرسو هيلع ينجEا لتق ىلع

 هبوص اولجرت مث هترايس اوعبتت هودهاش نأ امو هيلع ينجEا ، نورخآو
 هحbس نم ةيران ةريعأ مهبوص هيلع ينجEا قلطأف ةيرانلا مهتحلسأ نيرهشم
 bًيتق هودرأف اهنم لباوب هورطمأف ، ينغلا دبع ليلخ ماصع مهنم لتقف يريEا

.حbسلاو ةرايسلا اوقرسو

خـيراـتب ةـيليعاـمـس�ا ديرـب بتـكم لاوـمأ لقن ةرايـس فادهتـسا ةعقاوو ـ

 لقن ةرايس دصرب نونامثلاو يداحلاو نونامثلا نامهتEا ماق ثيح 15/6/2013
 هيلع افقو امب ادمأ مث ، اهريس قرطو ديعاومو اهتافصاوم ىلع افقوو لاوم�ا
 نسح ةمbس متاح ىفوتEاو ، ةئاEا دعب يداحلاو ، نونامثلاو يناثلا ْ_مهتEا

 قدانب - ةيران ةحلسأ نيزرحم مهترايس اولقتساف ، ْ_لوهجمو يضاقلا ميلس
 اوقيضو ةيران ةريعأ اهيلقتسمو اهبوص اوقلطأ ةرايسلا اودهاش نأ امو - ةيلآ
 مهيلع ينجEا ةلدابم لاحو ، اهب فارحن�ا ىلع اهدئاق نيربجم اهيلع قانخلا
 ةقرس نم اونكمتو bًيتق مهدحأ اودرأف ىرخأ ةريعأب مهورطمأ ، نارينلا قbطإ

.رارفلاب اوذ�و هينج فلأ _عبـسو ةئامنامث غلبم

 ةجاردب اهلقن لاح ساقلب ديرب بتكE اهب دوهعم ةيلام غلابم ةقرس ةعقاوو ـ
 ، اهتقرسب لو�ا مهتEا مهفلك ثيح 15/7/2013 خيراتب بتكملل ةعبات ةيراخب
 ديعاومو ةيراخبلا ةجاردلا يطعEا دبع دمحم لاعلا دبع نسح ىفوتEا دصرف
 ن�وهجمو لقتساف تامولعEا كلتب ةئاEا دعب يناثلا مهتEا دمأو ، لاوم£ل اهلقن

 امو - ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ نيزرحم - نوللا يدامر �وروك اتويوت - ةرايس
 ، دمحم ينيبرشلا دمحأو ، ناطلس دمحم دمحأ اهلقتسي ةجاردلا اورصبأ نأ
 يف ةيران ةريعأ اوقلطأوً اضرأ اْهيلقتسم اوعقوأو اهيلع قانخلا اوقيض ىتح
 فلأ ةئامسمخ  غلبم ىلع ءbيتس�ا نم اونكمتو امهتمواقم اولشف ، ءاوهلا
 لو�ا مهتملل ةئاEا دعب يناثلا مهتEا هملس - ديربلا بتكE اهب دوهعEا - هينج

.ةيئادعلا ةعامجلا تايلمع نم بناج ليومت يف همادختـس�

 هيتسوس يله�ا كنبلل _كولمEا يرانلا حbسلاو يدقنلا غلبEا ةقرس ةعقاوو ـ
 اهبكتراو 22/7/2013 خيراتب "وكنامأ" لاوم�ا لقنل ةيرصEا ةكرشلاو لارنج



 هيتسوس يله�ا كنبلل _كولمEا يرانلا حbسلاو يدقنلا غلبEا ةقرس ةعقاوو ـ
 اهبكتراو 22/7/2013 خيراتب "وكنامأ" لاوم�ا لقنل ةيرصEا ةكرشلاو لارنج

 ةكرشلا ةرايس كرحت ديعاوم اودصر ثيح نولوهجمو ةئاEا دعب يناثلا مهتEا
 ، كنبلا نم لاوم�ا لقن تيقاومو اهريس قرط ىلعاوفقوو لاوم�ا لقنل ةيرصEا

 نأ امو لاوم�ا لقنب امهيلإ دوهعEا جورخ نيرظتنم كنبلا بوص اوهجوتو
 هيلع ينجEا اهادحإ تباصأ ةيران ةريعأ امهبوص اوقلطأ ىتح امهورصبأ
 اولشو يكز دمحم دمحمو ، هسفن يف بعرلا اوثبف ، حلاص ديسلا دمحم دامع
 يرصم هينج فلأ يتئامو نويلم غلبم ىلع ءbيتس�ا نم اونكمتو امهتمواقم

.ديسلا دمحم دامعب صاخلا حbسلاو يكيرمأ ر�ود فلأ نيرـشعو ةسمخو

 زتيج يادنويه - يجروج سينأ _مرن اهيلع ينجEا ةرايس ةقرس ةعقاوو ـ
 نومهتEا اهبكتراو 23/7/2013 خيراتب نوتاريشلا نكاسم ةقطنمب - نوللا ءارمح

 روصنم ديسلا دمحم نايفوتEاو ، رشع عباسلاو ، رشع يناثلاو ، ثلاثلا
 نكاسم ةقطنمب ليئاخيم كEbا ةسينكل اوهجوت ثيح يلع نسحم دمحمو

 ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ نيزرحم ةيراخب ةجاردو ةرايس _لقتسم نوتاريشلا
 ةرايسلا اورصبأ نأ امو _يحيسEا تارايس ىدحإ اورظتناو - تاسدسمو

 ةونع اهدئاق اوفقوتساو اهوعبتت يجروج سينأ _مرن اهيلع ينجملل ةكولمEا
 ىلع ءbيتس�ا نم اونكمتو هتمواقم اولـشف ،ةيرانلا مهتحلسأ نيرهشم

.رارفلاب اوذ�و ةرايسلا

 23/7/2013 خيراتب ةيلهقدلا نمأ ةيريدم ىنبمب ةعقرفم ةوبع ريجفت ةعقاوو ـ
 دبع ميهاربإ دمحم / ةئاEا دعب عساتلاو ، ةئاEا دعب يناثلا نامهتEا هدصر ثيح
 نم هل روص طاقتلاب يطعEا دبع دمحم لاعلا دبع نسح ىفوتEاو مينغ زيزعلا

 مهنقيت لاحو ، ةئاEا دعب عساتلا مهتEا اهزاح هيلع ةلطم ةينكس ةدحو ةذفان
 مهتملل اهملسو ةعقرفEا ةوبعلا "رساي" يكرحلا زهج هفادهتسا ةيناكمإ نم
 هءاروً افلخم اهرجفو ةيريدEا ىنبم راوجب اهعضو ىلوتف ةئاEا دعب يناثلا

.ةصاخلاو ةماعلا تاكلتمEاب تايفلتلا نم ديدـعلاوً اباصم نيرشعو bًيتق

26/7/2013 خيراتب ةمينغ وبأ ديـسلا دمحم ريمس دـمحم لـتق ةعـقاوو ـ

 ةماسأ نوفوتEاو رشع سداسلاو ، رشع يناثلاو ، ثلاثلا نومهتEا اهبكتراو
 ةرايس اولقتسا ثيح دمحم يلع نسحم دمحمو ، فولخم زيزعلا دبع ديعس
 ةقطنE اوهجوتو - شوطرخ درفو سدسمو ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ نيزرحم
 �وب ةدايق ةرايسلل مهتيؤر لاحو _يحيسEا دحأ ةرايس ةقرسل ةديدجلا رصم
 ةيرانلا مهتحلسأ نيرهشم اولجرت بيلص اهلخادب قلعم ليئاخيم يركش اضر

 بوص اوقلطأ رارفلا لواح نأ امف ، هترايس ةقرسل ةونع هفاقيتسا اولواحو
 ًةثbث اوباصأو bًيتق هيلع ينجEا اودرأف مهتحلسأ نم ةيران ةريعأ اهيلقتسم

.اهب برهلا نم اهدئاق نكـمت ةرايسلا ةقرسو مهنود لاحو



.اهب برهلا نم اهدئاق نكـمت ةرايسلا ةقرسو مهنود لاحو

ةـظفاـحـمب تايعـمجلا ضرأ ةقطنـمب لـماـك دوـمـحم لاـمأ لتق ةعقاوو ـ

 ، نولوهجمو ةئاEا دعب يناثلا مهتEا اهبكتراو 28/7/2013 خيراتب ةيليعامس�ا
 ىدحإ نع اوثحبو - ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ نيزرحم مهترايس اولقتسا ثيح
 اورهشأ ىتح اهترايس لقتست اهيلع ينجEا اودهاش نأ امو اهتقرسل تارايسلا
 دمحم بيرغ نيدلا لامك اهجوزب تثاغتسا نأ امو ، ةيل�ا مهتحلسأ اههجو يف

 نـم اونكمتو هوباصأو اهولتقف ةيران ةريعأ امهبوص اوقلطأ - ةطرش طباض -
.برهلاب اوذ�و هحbس ةقرس

مbـسلا يربوك _مأت ةرادإ ريدم ةطرش ديمع - هط ىكذ هط لتق ةعقاوو ـ

 ، ناEاس دمحم دومحم / نونامثلا مهتEا اهبكتراو 15/8/2013 خيراتب رخآو -
 ةرايس اولقتسا ثيح ن�وهجمو يضاقلا ميلس نسح ةمbس متاح ىفوتEاو

 تارايس ىدحإ رورم نيرظتنم يوارحصلا ةيليعامس�ا قيرطل اوهجوتو
 اورصبأ نأ امو - ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ نيزرحم اهيلقتسم لتقل ةطرشلا

 اهيلقتسم بوص ةيران ةريعأ اوقلطأ ىتح هيلع ينجEا لbقتسا ةطرشلا ةرايس
.رارـفلاب اوذ�و ،ً اثلاث اوباصأو  _ليتق ةطرش درفو هودرأف

 15/8/2013 خيراتب يرئادلا قيرطلاب سوساب _مكب ةطرش يدرف لتق ةعقاوو ـ
 ميكحلا دبع ريمس نايفوتEاو ، رشع يناثلاو ، رشع يداحلا نامهتEا اهبكتراو

 اوهجوتو ةرايس اولقتسا نأب يمهف دمحم فوؤرلا دبع يمهفو ، ميهاربإ
 بوص اوقلطأ مهروبع لاحو - ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ نيزرحم _مكلا بوص
.رارـفلاب اوذ�و نيرخآ اوباصأو مهنم نيدرف اولتقف ةيران ةريعأ هيلع _مئاقلا

شـيرعلا ةنيدمب ديعاسEا ةقطنمب ةطرشلا طابض يدان فادهتسا ةعقاوو ـ

 دعب نوسمخلاو عساتلاو ، سماخلا نومهتEا اهبكتراو 15/8/2013 خيراتب
 ، متسر دمحم ميرك / ةئاEا دعب نوتسلاو ، يملس نسح لامج دمحأ / ةئاEا
 مـهدحأ اودرأف ةيران ةريعأ هتمدخ دارفأ بوصٍ ولُع نم اوقلطأ نأب لوهجمو

.bًيتق

 ةديدجلا ةرهاقلا ةقطنمب يتيس جاريم _مكب ةطرشلا دارفأ فادهتسا ةعقاوو ـ
 ، رشع ثلاثلاو ، رشع يناثلاو ، ثلاثلا نومهتEا اهبكتراو 16/8/2013 خيراتب
 عبارلاو ، تاحرف يحبص يلع نمحرلا دبع / رشع عباسلاو ، رشع سداسلاو
 عساتلاو ، نورشعلاو نماثلاو ، ميهاربا نسح قداص نسح ميرك  / نورشعلاو
 ، دمحم فوؤرلا دبع يمهف نوفوتEاو تاحرف يحبص ميهاربا سنأ / نورشعلاو
 ريمسو ، فولخم زيزعلا دبع ديعس ةماسأو ،ميهاربإ دمحأ دومحم ديس دمحمو

 - ةيران ةحلسأ نيزرحمو تارايس ثbث _لقتسم ، دمحم ميهاربإ ميكحلا دبع
 بوص اوقلطأ هروبع لاحو _مكلا بوص اوهجوتو – تاسدسمو ةيلآ قدانب

.ةعبرأ اوباصأو هتوق نـمً ادرف اولتقف ةيران ةريعأ هب نيدجاوتEا



 بوص اوقلطأ هروبع لاحو _مكلا بوص اوهجوتو – تاسدسمو ةيلآ قدانب
.ةعبرأ اوباصأو هتوق نـمً ادرف اولتقف ةيران ةريعأ هب نيدجاوتEا

 ةطرش طباض - يواحطلا نامثع ديمحلا دبع قراط / لتق يف عورشلا ةعقاوو ـ
 تايرومأEا ىدحإ ذيفنت نا¢بإ 17/8/2013 خيراتب - ةيليعامس�ا نمأ ةيريدمب
 نونامثلا مهتEا اهبكتراو ةيليعامس�ا ةظفاحمب دعس يماس ةقطنمب ةينم�ا
 ةحلسأ نيزرحم ةرايس اولقتسا ثيح نسح ةمbس متاح ىفوتEاو ن�وهجمو
 نكمت هنأ �إ ، ةيران ةريعأ هبوص ةرايسلا اودهاش نأ امو -ةيلآ قدانب - ةيران

.برهلا نـم

ةـظـفاحمب 3944 11 ب مــقر ةـطرــشلا ةرايـــس فادهتــسا ةعـقاوو ــ

 يداحلاو ، نونامثلا نومهتEا اهبكتراو 18/8/2013 خيراتب ةيليعامس�ا
 نيدمح لصيف / نونامثلاو يناثلاو ، عيرس دمحم دمحأ دمحم / نونامثلاو
 متاح ىفوتEاو ، ديسلا زيزعلا دبع دومحم / ةئاEا دعب يداحلاو ، دعس ناEاس
 ةئاEا دعب يداحلا مهتEا لقتسا ثيح ن�وهجمو يضاقلا ميلس نسح ةمbس

 ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ نيزرحم _ترايسب مهتيقب هفلخ نمو ، ةيراخب ةجارد
 ىدحإ نعً اثحب ةيليعامس�ا قيرطب سيواودلا _مك نم ةبرقم ىلع اوهجوتو -

 مهيلع ينجEا لbقتسا ةرايسلا اورصبأ نأ امو اهيلقتسم لتقل ةطرشلا تارايس
 لاجر نمً اثbث اوباصأو _نثا اولتقف مهبوص ةيران ةريعأ اوقلطأ ىتح

.رارـفلاب اوذ�و ، ةطرشلا

ماـصع مـهد� ةصصخEا ةـطرـشلا ةرايـسب ةعقرفم ةوـبع عرز ةعقاوو ـ

 اهعضو ىلوتو 23/8/2013 خيراتب – ةبابمإ ةطرش مسقب طباضلا - دماح نيدلا
 .اهريجفت ةرئادب للخ اهراجفنا نود لاحو رشع يداحلا مهتEا ةرايـسلاب

 خيراتب خيشلا رفك ةظفاحمب ةديارجلا ةقطنم شيتفت ةطقن فادهتسا ةعقاوو ـ
 دمحم لاعلا دبع نسح ىفوتEاو ةئاEا دعب يناثلا مهتEا اهبكتراو 27/8/2013

 دعب يناثلا مهتEا هفلخو ىفوتEا اهداق ةيراخب ةجارد bقتسا ثيح يطعEا دبع
 - ةيلآ ةيقدنب -ً ايرانً احbسً ازرحم ريخ�ا لجرت ةطقنلا رقb Eصو نأ امو ةئاEا

 .مهدحأ باصأف ، اهيلع _مئاقلا ةطرـشلا دارفأ بوص اهنم ةريعأ قلطأو

30/8/2013 خـيراتب ةديدـجلا ةـهزنلا ةطرـش ةطقن فادهتـسا ةعقاوو ـ

 هتقفرو دمحم ليعامسإ دمحأ ورمع / رشع سداسلا مهتEا لقتسا ثيح
 ،ً ةرايس ميهاربإ ميكحلا دبع ريمسو فولخم زيزعلا دبع ديعس ةماسأ ْ_يفوتEا

 / رشع سماخلاو سنوي دمحم عيبر دمحم  / رشع يناثلا نامهتEا مهعبتو
 يـمهف دـمحم فوؤرلا دبع يمهف / نوفوتEاو كوربم هط رصانلا دبع عيبر

نـسحم دـمحمو ميهاربإ دمحأ دومحم ديـس دـمحمو



نـسحم دـمحمو ميهاربإ دمحأ دومحم ديـس دـمحمو

مهعيمج نيزرحم ، ةيناث ٍةرايسب dا دبع دمحم تاحش ديعسو ، دمحم يلع

 اوقلطأ ةطقنلا هب ةنئاكلا عراشلل مهروبع لاحو - ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ
 اوقرسو ،ً ادحاو اوباصأو _ليتق اودرأف اهمامأ نيدجاوتEا بوص ةيران ةريعأ

.رارـفلاب اوذ� مث هرئاخذوً ايرانً احbسوً ايكلس�ً ازاهج مهنم

رـهـش نوـضغ يــف ةيليعامـس�ا نـمأ ةيريدـم ىـنبم فادهتـسا ةلواحم ـ

 ، ةـــئاEا دعـــب نوعبر�او عساتـــلاو ، ســـماخـــلا نومهتEا اهبكـــتراو 2013 سطـــسغأ
 يداهــلا دبــع ىفوتEاو ، ةــئاEا دعــب نوسمــخلاو نــماثــلاو ، ةــئاEا دعــب نوسمــخلاو
 ، يج يب رأ فذاـق مـهـتزوحو اهنـم ةـبرقـم ىلع اوهجوت ثيـح يداهـلا دبـع دمـحأ

 .اهداسف مهل _بت هنم ةفيذق مهقbطإ لاحو

 خيراتب سيوسلا ةانقل يحEbا ىرجEاب ةراEا جراوبلا ىدحإ فادهتسا ةعقاوو ـ
 ، ةئاEا دعب نوعبر�او عساتلاو ، سماخلا نومهتEا اهبكتراو 31/8/2013

 ثيح ، نورخآو يداهلا دبع دمحأ يداهلا دبع ىفوتEاو ةئاEا دعب نوسمخلاو
 ةانق ةئيهب صاخ ديدح بابب ةوجف - هفادهتس� ناكم ىلع اوفقوو هدصر مت
 ةفيذق مهدحأ قلطأو يج يب رأ فذاق نيزرحم اوهجوت مث - 6 عراش سيوسلا

.يحbـEا ىرجEاب ةراEا نفسلا ىدحإ اهب باصأ هنم

خيراتب – ةيلخادلا ريزو - ميهاربإ دمحأ دـمحم لتق يـف عورشلا ةعقاوو ـ

 ىلوتو اهططخم دعأو ةعقاولا ذيفنتب تافيلكت لو�ا مهتEا ردصأ نأب 5/9/2013
 ةيلخادلا ريزو بكر ريس طخ رشاعلاو عساتلا نامهتEا دصرف ، اهيلع فارش�ا
 يكرحلاو لو�ا مهتEا هجوت مث ، هترايس تافصاومو هنكسم نم هكرحت تيقاومو
 _ثbثلاو عباسلا مهتEا ةعرزE - ةعامجلاب تايلمعلاو زيهجتلا لوئسم -"رساي"

 اهب هدمأ نوللا يوامس زتيج يادنويه - ةرايس ْ_لقتسم ةيقرشلا ةظفاحمب
 كلت زيهجت متو ، اهدادع� ةعقرفEا داوEا امهتزوحو - ثلاثلاو يناثلا نامهتEا

 "رساي" يكرحلا ةفرعمب لو�ا مهتEا فارشإ تحت تاعقرفEاب ةرايسلا
 دبع / _ثbثلاو سداسلاو ، رشع يناثلاو ، ثلاثلاو ، يناثلا _مهتEا ةكراشمبو

 ، روصنم ديسلا دمحم ْ_يفوتEاو _نيعلا وبأ دمحم ديس دمحم نمحرلا
 عساتلا / ْ_مهتEاب اوقتلا ةرايسلا زيهجت بقعو ، دمحم يلع نسحم دمحمو
 لو�ا مهتEا هأيه يذلا يراحتن�ا - ردب دمحم دمحم ديلو ىفوتEاو ،رشاعلاو
 عساتلا نامهتEا همدقتو ةزهجEا ةرايسلا ذيفنتلاب فلكEا لقتسا ثيح - كلذل

 ريزو بكر رورم ناكE اولصو ىتح هريس قيرط _مأتل ةرايس _لقتسم رشاعلاو
 ساحنلا ىفطصم عراش نم ةنميم ىلع ردب ديلو / ىفوتEا هل صبرتو ةيلخادلا

 ىدل ةعقاولا ريوصتل نارخ�ا دعتسا _ح يف هنم هرورم داتعEا - ايقيرفإ -
 ىتح هيلع ينجEا لbقتسا ةرايسلا رحتنEا رصبأ نأ امو ، هيلع ينجEا رورم

.تايفلتلاو _باصEا نم ٌديدعو ٌليتق كلذ نع مجـنف هلbقتسا ةرايسلا رجف



 ىتح هيلع ينجEا لbقتسا ةرايسلا رحتنEا رصبأ نأ امو ، هيلع ينجEا رورم
.تايفلتلاو _باصEا نم ٌديدعو ٌليتق كلذ نع مجـنف هلbقتسا ةرايسلا رجف

 ةظفاحمب – سون� وياد - سرطب سوناف لداع ةرايس ةقرس ةعقاوو ـ
 ، نولوهجمو ةئاEا دعب يناثلا مهتEا اهبكتراو 22/9/2013 خيراتب ةيليعامس�ا

 ةقرسل - ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ نيزرحمو ةرايس _لقتسم اوهجوت ثيح
 هيلع ينجEا اهلقتسا ةرايسبً ابيلص اورصبأ نأ امو _يحيسEا دحأ ةرايس

 هتمواقم اولشف ، ههجو يف ةيرانلا مهتحلسأ نيرهشم ةونع هوفقوتسا ىتح
.رارـفلاب اوذ�و ةرايسلا ىلع ءbيتس�ا نم اونكمتو

ناطلـس وـبأ زاغ 32 تاماـمص ةفرغب يعيبطلا زاغلا طخ ريجفت ةعقاوو ـ

 15/9/2013 خيراتب ةيليعامس�ا ةظفاحم ريوص وبأ زكرمب فيانEا ةقطنمب
 نولوهجمو يضاقلا ةمbس نسح متاح ىفوتEاو نونامثلا مهتEا اهبكتراو

 اوثدحأف ، دعب نـع اهورـجفو زاغلا طخ ةروسام لفسأ ةعقرفم ةوبع اوعرز ثيح
.هبً ابيرخت

 ةيليعامس�ا ةظفاحمب 3833 11 ب مقر ةطرشلا ةرايس فادهتسا ةعقاوو ـ
 ، _نامثلاو يناثلا ىتح _نامثلا نم نومهتEا اهبكتراو 24/9/2013 خيراتب

 ثيح ن�وهجمو يضاقلا ميلس نسح ةمbس متاح ىفوتEاو ةئاEا دعب يداحلاو
 - اهيلقتسم لتقل - ةطرشلا تارايس ىدحإ نعً اثحب اوهجوتو _ترايس اولقتسا
 امو - ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ نيزرحم يوارحصلا ةيليعامس�ا رصم قيرطب

 مهبوص ةيران ةريعأ اوقلطأ ىتح مهيلع ينجEا لbقتسا ةرايسلا اورصبأ نأ
 درطسم ينيمكب _تعقرفم _توبع ريجفت ةعقاوو ـ    .ْ_باصمو bًيتق اودرأف
 ، يناثلا نومهتEا اهبكتراو 27/9/2013 خيراتب نمازتم تيقوت يف سوسابو

 يلع نسحم دمحم ىفوتEاو ، نورشعلاو عبارلاو، رشع عباسلاو ،ثلاثلاو
 _توبعلا اوعرزو درطسمب ةيادبً اعابت _نيمكلا بوص اوهجوت نأب دمحم

.لوـمحEا فتاهلا مادختساب دُعب نع دحاو تقو يف امهورجف مث ، _تفسانلا

 نومهتEا اهبكتراو 29/9/2013 خيراتب ملاس ديسلا دمحأ بيرغ لتق ةعقاو ـ
 ةمbس متاح ىفوتEاو ، ةئاEا دعب يداحلاو ، نونامثلاو يناثلاو ، نونامثلا

 اهمادختس� يعابرلا عفدلا تارايس ىدحإ نع ثحبلل اوقلطنا نأب ميلس نسح
 bًقتسم هيلع ينجEا اورصبأ نأ امو ةيئادعلا ةعامجلا تايلمع ذيفنت يف
 ةقرس نـم اونكمتو ، هولتقف ةيران ةريعأ هبوص اوقلطأو هوفقوتسا هترايس

.8765 ر ص ط  مقر هترايـس

 ةرايسب 7/10/2013 خيراتب ءانيس بونج نمأ ةيريدم ىنبم ريجفت ةعقاوو ـ
 اهملس ةعقرفم داومب تل¬مُح ةرايسو كلذلً اططخم لو�ا مهتEا دعأ نأب ةخخفم

 -ِهلبِق نم أيهEا يراحتن�ا - ةكراوسلا ةمbس ملاس نادمح دمحم ىفوتملل
 لظ امنيب ، ةرايـسلا رجفو ةيريدEا ىنبم محتقا ىتح اهداقف روطلا ةنيدمب

 ديدعلاو ، ىلتق ةثbث امهءارو افلخف ، اهعوقو بقري روطلا ةنيدمب لو�ا مهتEا



 لظ امنيب ، ةرايـسلا رجفو ةيريدEا ىنبم محتقا ىتح اهداقف روطلا ةنيدمب
 ديدعلاو ، ىلتق ةثbث امهءارو افلخف ، اهعوقو بقري روطلا ةنيدمب لو�ا مهتEا

.ةفلتEا ت�وقنEاو ةبرخEا ينابEاو _باصEا نم

 خيراتب يداعEا ةقطنمب ةيعانصلا رامق�ا ةطحم فادهتسا ةعقاوو ـ
 نوعبسلاو عبارلاو ، ةئاEا دعب نوتسلاو يداحلا نامهتEا اهبكتراو 17/10/2013

 اهبوص اوقلطأو رامق�ا ةطحم بوص اوهجوت ثيح ، نولوهجمو ةئاEا دعب
.اهرامقأ دحأ تباصأف يج يب رأ فذاق نـم فئاذق

 دعأ يتلاو قارولا ةقطنمب ليئاخيم كEbاو ءارذعلا ةسينك يداترم لتق ةعقاوو ـ
 نامهتEا قلطناف ، اهتنياعمو ةسينكلل هدصر دعب رشع يداحلا مهتEا اهططخم

 دمحم ىفوتEاو ، رشع عبارلاو رداقلا دبع ينغلا دبع دمحم / رشع ثلاثلا
 رشع يداحلا مهتEا مهل عضو نأ بقع - 20/10/2013 خيراتب يلع نسحم
 مهقيرط فشكل ةرايس رشع ثلاثلا مهتEا لقتسا ثيح - اهذيفنتلً اططخم
 نم ةبرقم ىلع ةيراخب ةجاردب ىفوتEاو رشع عبارلا مهتEا رظتناو هنيمأتو
 داقف ةسينكلا يداترم جورخب هتراشإ رشع ثلاثلا مهل ردصأ ىتح ةسينكلا

 ةيران ةريعأ قلطأوً ايلآً احbسً ازرحم ىفوتEا هفلخو ةجاردلا رشع عبارلا مهتEا
ً.اباصم رشع ةتسو ىلتق ةسمخ اودرأف ةسينكلا مامأ نيدجاوتEا بوص

 ةظفاحمب ةعماجلا يربوك لفسأ ةروصنEا _مكب ةطرشلا دارفأ لتق ةعقاوو ـ
 ثلاثلاو ، ةئاEا دعب يناثلا نومهتEا هدصر ثيح 28/10/2013  خيراتب ةيلهقدلا

 ، ىودب ديسلا ميلحلا دبع دمحم دمحأ  / ةئاEا دعب سداسلاو ، ةئاEا دعب
 ةيناكمإ نم اونقيت نأ امو بيدلا يمهف ميهاربإ داؤف / ةئاEا دعب نماثلاو

 ًازرحم هذيفنتل هجوتو كلذلً اططخم ةئاEا دعب يناثلا مهتEا عضو ، هفادهتسا
 / ةئاEا دعب عبارلا مهتEا اهداق ةرايس bًقتسمو - ةيلآ ةيقدنب -ً ايرانً احbس

 _ح يف ، ذيفنتلا _مأتل ةعماجلا يربوك ايلتعاو ملاس يليبلا دومحم لداع
 ةجارد لbه دمحم ةدابع دوجوEا دبع حودمم / ةئاEا دعب سماخلا مهتEا داق

 ،ً ايلآً احbسً ازرحم يطعEا دبع دمحم لاعلا دبع نسح / ىفوتEا هفلخو ةيراخب
 ىرخأ ةجارد روجع يلع يقوش لداع دمحم / ةئاEا دعب عباسلا مهتEا داقو

 _مكلا اوربع نأ امو ،ً ايلآً احbسً ازرحم ةئاEا دعب عبارلا مهتEا هفلخو
.ىلتق ةثbث اودرأف ةيران ةريعأ هيلع _مئاقلا بوص اوقلطأ ىـتح _تجاردلاب

 ةرهاقلاب لو�ا عمجتلا بتكم ديرب بتكE اهب دوهعم دورط ةقرس ةعقاوو ـ
 ، ةئاEا دعب نوسمخلاو عساتلا نومهتEا اهبكتراو 29/10/2013 خيراتب ةديدجلا

 دعب نوتسلاو يداحلاو ، متسر دمحم _مأ دمحم ميرك / ةئاEا دعب نوتسلاو
 قرطو تيقاوم ىلع اوفقوو ديربلا بتكم ةرايس اودصر ثيح نيرخآو ةئاEا

 بوص - ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ نيزرحم _ترايسب اوهجوت مث ، اهريس
 لقتسي dا دبع معنEا دبع باهيإ هيلع ينجEا اودهاش نأ امو ديربلا بتكم
 اولشف ههجو يف ةيل�ا مهتحلسأ نيرهشم ةونع هوفقوتسا ىتح ةرايسلا

.ديربلا بتكEً ادورط يوحي لاوج ىلع ءbيتس�ا نم اونكمتو ، هتمواقم



 اولشف ههجو يف ةيل�ا مهتحلسأ نيرهشم ةونع هوفقوتسا ىتح ةرايسلا
.ديربلا بتكEً ادورط يوحي لاوج ىلع ءbيتس�ا نم اونكمتو ، هتمواقم

 – يدامر ينص ناسين - تيخب ينسح تعفر يمار ةرايس ةقرس ةعقاوو ـ
 ، سماخلا نومهتEا اهبكتراو 16/11/2013 خيراتب ةيليعامس�ا ةظفاحمب

 ، ةئاEا دعب نوتسلاو ، ةئاEا دعب نوسمخلاو عساتلاو ،  ةئاEا دعب نوسمخلاو
 اوهجوت ثيح ، نولوهجمو مbسلا دبع يداهلا دبع دمحأ يداهلا دبع ىفوتEاو

 _لقتسم ةيليعامس�ا ةظفاحمب دياز خيشلا ةقطنمب يوشيب ابن�ا ةسينكل
 - تاسدسمو ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ نيزرحم ةيراخب ةجاردو _ترايس

 ينجملل ةكولمEا ةرايسلا اورصبأ نأ امو _يحيسEا تارايس ىدحإ اورظتناو
 هتمواقم اولشف ، ههجو يف ةيرانلا مهتحلسأ نيرهشم ةونع هوفقوتسا هيلع

.رارفلاب اوذ�و ةرايـسلا ىلع ءbيتس�ا نم اونكمتو

 نأب ؛ -ينطولا نم�ا عاطقب طباضلا - باطخ ديسلا كوربم دـمحم لتق ةعقاو ـ
 ةماقإ لحم ديدحتب ثلاثلاو ، يناثلا ْ_مهتمللً افيلكت لو�ا مهتEا ردصأ

 ددعو قباسلا سيئرلا هيف مهتEا تايرحتلا رضحم ريرحت نع لوئسEا طباضلا
 مهتEا نم ثلاثلا مهتEا لصحت كلذلً اذافنو ، هلتقو ناوخ�ا ةعامج تادايق نم

 تافصاومو هل ةيصخش ةروصو هيلع ينجEا تانايب ىلع _عبر�او ثلاثلا
 تافيلكت ردصأو ، ةعقاولا ذيفنت يف اهمادختس� ةيندعم تاحولو هترايس

Eا ةماقإ لحم ديدحتب ةعامجلا رصانع نم ةعومجEهتاكرحت دصرو هيلع ينج 
 يناثلا مهتEا عمتجا كلذ رثإ ىلعو ، هريس قرط ديدحتل مايأ ةدع رادم ىلع

 ةعقاولا ذيفنتب ةفلكEا رصانعلاو روصنم ديسلا دمحم ىفوتEاو ثلاثلا مهتEاب
 مهنم لك رودو اهذيفنت تقو هب ددحً اططخم عضوو رصن ةنيدمب يهاقEا دحأب

 ، هتماقإ لحE ىرخأ ةنياعم ءارجإو هيلع ينجEا ريس طوطخ ةعجارمب مهفلكو
 سداسلاو ، رشع يداحلاو ثلاثلاو ، يناثلا نومهتEا قلطنا 17/11/2013 ةليلبو

 / نورشعلاو عباسلاو ، دومحم ديمحلا دبع ىفطصم دمحم ورمع / نورشعلاو
 دبع يمهفو ، دمحم يلع نسحم دمحم نوفوتEاو ، _سح ديس ىفطصم ماسو

 ، رشع يداحلا نومهتEا هبقرتو ، هيلع ينجEا نكسE يمهف دمحم فوؤرلا
 لحم رداغ ىتح ةرايس _لقتسم نورشعلاو عباسلاو ، نورشعلاو سداسلاو

 مهنم ةبرقم ىلع ىرخأ ةرايسب _عباقلا _قابلل ةراش�ا اوطعأف ، هتماقإ
 لbقتسا ةرايسلا اوعبتتف ـ تاسدسمو ةيلآ قدانب ـ ةيران ةحلسأ نيزرحم
 اورف مث bًيتق هودرأف ةيل�ا مهتحلسأ نم ةريعأ هبوص اوقلطأو هيلع ينجEا
 تزع دمحأ / نيرشعلاو نماثلا مهتEاب اوقتلاو ، هتافو نم مهنقيت دعب _براه

 مهقيرط ةبقارE ثداحلا نم ةبرقم ىلع هترايسب مهراظتناب فلكEا نابعش دمحم
 ةرايسلا ىلع اهبيكرت مت ةيندعم تاحول مهملس ثيح مهبوره _مأتو

 عساتلا مهتEاب اوقتلا امك ، هيلع ينجEا ىلع نارينلا قbطإ يف ةمدختسEا
 عراوشلا دحأب ٍةرايسب رظتنEا تاحرف يحبص ميهاربإ سنأ / نيرشعلاو

 ، ةعامجلا تارقم دحأ ىلإ هبوره ليهستو يناثلا مهتEا باحطص� ةبيرقلا
 دــبع دعـس دـمحم / رشـع عبارلا مهتEاو رصانعلا تاذ عbطضا ةقباسب فاضأو



 ، ةعامجلا تارقم دحأ ىلإ هبوره ليهستو يناثلا مهتEا باحطص� ةبيرقلا
 دــبع دعـس دـمحم / رشـع عبارلا مهتEاو رصانعلا تاذ عbطضا ةقباسب فاضأو

 لتـق ةـلواـحمب باوتلا

طـخ هرييغت هنيبو مـهنيب ليحو مايأ ةدعب ذيفنتلا ةعـقاو لبق هيلع ينجEا

 .هريـس

سـيوـسلا ةرـهاقلا قيرـطب ةينطو دوــقو ةــطحم فادهتـسا ةـلواـحمو ـ

 هـجوت ثيـح عبارـلا مهتEا فيلكـت ىلع ًءانـب 2/12/2013 خيراتـب ةرـهاقـلا ةظـفاحمـب
 دعـــب نوتـــسلاو يداحـــلاو ، ةـــئاEا دعـــب نوسمـــخلاو عساتـــلاو ، ســـماخـــلا نومهتEا
 – رصـن ةنـيدـم لوأ مسـق ريجفتـل اـهزيهجـت قباسـلا - ةرايسـلا تاذ _لقتـسم ةـئاEا
 كbــسأــب ئراــط بيــع لاــحو دعــُب نـــع اــهريجفتــل دوقولا ةطــحم طيحمــب اــهوكرــتو

.اهريجفت نود اهليصوت

 12/12/2013 خيراتــب ةيليــعامــس�اــب يزــكرEا نــم�ا عاطــق ىنبم ريجفــت ةعــقاوو ـ
 راود�ا هـــــب عزوً اططـــــخم عضوو اـــــهذيفنتـــــب تافيلكـــــت لو�ا مهتEا ردـــــصأ ثيـــــح
 مهتEا دـــصرـــف ، ةعـــقرفEا داوEا نـــم مارـــج وليك يتئامـــب ةلمـــحم ةرايســـب مـــهدـــمأو
 عمـجو يزـكرEا نـم�ا عاطـق ىنبم _بـغأ دمـحأ ميـهارـبإ يناـه / نونامثـلاو عبارـلا
 ناملـس دمـحم / ةـئاEا دعـب _سمـخلاو سـماخـلا _مهتEا  اهـب دـمأو هنـع تاـمولعم
 ، _ــسح دعــس ناEاــس ليــعامــسإ /ةــئاEا دعــب _سمــخلاو سداســلاو ، دمــح دامــح
 مـهدـحأ لقتـساـف ، ىفطصم دمـحم ةـتاحـش دمـحم / ةـئاEا دعـب _سمـخلاو عباسـلاو
 اهـكرـت عاطقـلا ىنبE اولصو نأ اـمو ةيـناـث ةرايسـب نارـخ�ا هعبـتو ةزهجEا ةرايسـلا
 اوفلـــخو ، راجفـــن�ا _ـــثدـــحم رارفـــلاـــب اوذ�و ةيـــناثـــلا ةرايســـلا امهتقـــفر لقتـــساو

 .ةصاخلاو ةماعلا ينابEاب تايفلتو _باصEا نم ديدعلاو bًيتق مـهءارو

 رفــك ةظــفاحمــب bيــب زــكرمــب ةيبــهذــلا ت�وغشملل ردنكــسا توناــح ةــقرــس ةعــقاوو ـ
 ثيـــــح 20/12/2013 موي ءاســـــم يشبح فـــــصاو ردنكـــــسإ يدجE كولمEاو خيشلا
 دعـب سـماخـلاو ، ةـئاEا دعـب عبارـلاو ، ةـئاEا دعـب يناثـلا _مهتEا لو�ا ُمهتEا فلـك
 ةــقرــسب نــْيَرــخآو ، دمــحم لاعــلا دبــع نســح ىفوتEاو ، ةــئاEا دعــب عباســلاو ، ةــئاEا
 نـــــيزرـــــحم _ـــــترايـــــس اولقتـــــساـــــف ، ذيفنتـــــلا ةيفيـــــك ىلع مهعـــــم قفتاو توناحـــــلا

 دعـب يناثـلا نومهتEا هـجوت اولصو نأ اـمو - ةيـلآ قدانـب - ةـيراـن ةحلـسأ مهعيمـج
 ةريــعأ _قلطــم هومــحتقاو توناحــلا بوص ىفوتEاو ةــئاEا دعــب ســماخــلاو ةــئاEا
 قراـــطو ردنكـــسا ناـــنوي انيـــمو ، فـــصاو ردنكـــسا يدـــجم ةـــمواقـــم اولـــشف اهنـــم
 وليك ثbــــث ةــــقرــــس نــــم اونكمتو ســــجرــــج dا ضوع دــــجاــــمو ، فــــصاو ردنكــــسا

 ةـقرـسلا _ـمأتـل توناحـلا طيحمـب نوقابـلا لـظو ةيبـهذـلا ت�وغشEا نـم تاـمارـج
 لـيومت ضرغـب تـناـك ةعـقاولا كلـت نأ فاـضأو مهـبورـه _ـمأتـل ةـيراـن ةريـعأ _قلطـم

.ةئاEا دعب يناثلا مهتEا ةفرعمب لو�ا مهتملل تاقورسEا تم¬لـُس ثيح ةعامجلا



.ةئاEا دعب يناثلا مهتEا ةفرعمب لو�ا مهتملل تاقورسEا تم¬لـُس ثيح ةعامجلا

 مهتEا ىلوت ثيـح 24/1/2014 خيراتـب ةرـهاقـلا نـمأ ةـيرـيدـم ىنبم ريجفـت ةعـقاو ـ
 ةرايسـب مـهدـمأو اهيبكـترـم راودأ هيـف ددـحو ىنبEا فادهتـسا ططـخم عضو لو�ا
 ةيــئاــبرــهك ةرــئادــب ةلصتــم ةعــقرفEا داوEا نــم مارــجوليك ةــئامــنامثــب ةلمــحم لقــن
 عباســـــلاو ، رـــــشع عبارـــــلاو ، رـــــشع يداحـــــلا نومهتEا ماـــــقو ، دعـــــب نـــــع ريجفتلـــــل
 نوفوتEاو ، نوسمـخلاو يناثـلاو ، نوثbثـلاو سـماخـلاو ، نوثbثـلاو ، نورـشعلاو
 دمـحمو، يمهف دمـحم فوؤرـلا دبـع يمهفو ،ميـهارـبإ نسـح روصنم ديسـلا دمـحم
 قرـــط دـــيدـــحتل بوانتـــلاـــب ماـــيأ ةدعـــل ةـــيرـــيدEا ىنبم دـــصرـــب دمـــحم ىلع نسحـــم
 يمهف ىفوتEا لقتــسا ذيفنتــلا مويبو ، اهيلــع ةينــم�ا تاــمدــخلا ةــفاثــكو بورــهلا
 ، رـشع عبارـلا نامهتEا لقتـساو ، تاعـقرفEاـب ةزهجEا ةرايسـلا يمهف فوؤرـلا دبـع
 ةــــــــكراــــــــم ـ ةرايــــــــس روصنم ديســــــــلا دمــــــــحم ىفوتEاو، نوثbثــــــــلاو ســــــــماخــــــــلاو
 عباســـلاو ، رـــشع يداحـــلا نامهتEا لقتـــساو ـ نوللا ءادوس رـــسن� يشيبوستيم
 يلع نسحـــــم دمـــــحم ىفوتEاو نوسمـــــخلاو يناثـــــلاو ، نوثbثـــــلاو ، نورـــــشعلاو
 ينم�ا _مكــلا عفر ىتح ةــيرــيدEاــب ةطيحEا ةقطنEاــب _عــباــق اولظو ةثــلاــث ةرايــس
 ةزهجEا ةرايســلاــب يمهف فوؤرــلا دبــع يمهف ىفوتEا هــجوتف اهطيحمــب دــجاوتEا
 رارفـلاـب اوذ�و ةيـناثـلا ةرايسـلا لقتـساو ةـيرـيدEا ىنبم ماـمأ اهـكراـت اهنـم لـجرـتو
 ةعــبرأ مــهءارو _فلــخم راجفــن�ا اوثدــحأو ، مهــبورــه قيرــط مهتيقــب َن¢َمأ نأ دعــب

.ةصاخلاو ةماعلا ت�وقنEاو تآشنEاب تايفلتلاو تاباص�ا نـم ديدعلاو ىلتق

 خيراتب سيوسلاب نم�ا تاوق ركسعم طيحمب ةخخفم ةرايس ريجفت ةعقاوو ـ
 ، مضbش يكز روصنم دمحم / نونامثلاو عساتلا نامهتEا اهبكتراو 25/1/2014

 امهل دعأو ركسعEا ريجفت ىلع لو�ا مهتEا امهضرح نأب ةئاEا دعب يناثلاو
 هعبتو اهلقتساف ، ةئاEا دعب يناثلا مهتملل اهملسو تاعقرفEاب َتزِهُج ةرايس
 كرت ركسعEا طيحE امهلوصو دنعو ةيراخب ةجاردب نونامثلاو عساتلا مهتEا
 رارفلاب اذ� مث ، رخ�ا ةقفر ةجاردلا لقتساو ةرايسلا ةئاEا دعب يناثلا مهتEا

 تاكلتمEاب تايفلتو _باصEا نـم ديدعلا امهءارو افلخو راجفن�ا _ثدحم
.ةصاخلاو ةماعلا

 رـيزول ينفلا بتكEا رـيدـمو ةـطرـش ءاول - نـيدـلا دعـس ديعسـلا دمـحم لتـق ةعـقاوو ـ
 ططــخم دادــعإ رــشع يداحــلا مهتEا ىلوت ثيــح ، 28/1/2014 خيراتــب - ةيلــخادــلا
 هـــحاور ديـــعاومب _ـــثbثـــلاو ، رـــشع عبارـــلا ْ_مهتEا دـــمأو ، هنكســـم دـــصرو هلتقـــل
 ْ_لقتـــسم اهـــجوتف ، هريـــس طـــخ نـــع امـــهدـــشرأو هـــل امهبحطـــصاو هنكسE هودـــغو
 ينجملل انِمـكو - سدـسم -ً اـيراـنً اـحbـس _ـثbثـلا مهتEا ةزوحبو ةـيراخـب ةـجارد
 نــــم اـــهاذاـــح ىتح هـــترايـــس لقتـــسي هورصـــبأ نأ اـــمو هنكســـم نـــم برقـــلاـــب هيلـــع

.bًيتق هايدرأفً ايرانً ارايع نوثbثلا مهتEا هبوص قلطأو نمي�ا اهبناج

 ةيرطEا ةقطنمب بزعلا ديرب بتكE اهب دوهعم ةيلام غلابم ةقرس ةعقاوو ـ 
 دصرب نوسمخلاو يناثلا مهتEا ماق ثيح 9/3/2014 خيراتب ةرهاقلا ةظفاحمب

 دمحم _فوتEاو _سمخلاو يناثلاو ، رشع يداحلا _مهتEا دمأو ، بتكEا



 دصرب نوسمخلاو يناثلا مهتEا ماق ثيح 9/3/2014 خيراتب ةرهاقلا ةظفاحمب
 دمحم _فوتEاو _سمخلاو يناثلاو ، رشع يداحلا _مهتEا دمأو ، بتكEا

 دمحمو ، يمهف فوؤرلادبع يمهفو ، ميهاربإ ميكحلا دبع ريمسو ، يلع نسحم
 ةرايس _لقتسم اوهجوتف ، هنيمأت هجوأو هلخادم نع تامولعمب دومحم ديس
 ةيمام�ا هباوبأ مامأ اوفقوت اولصو نأ امو - ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ نيزرحم

 لاح هلخادب ةيران ةريعأ _قلطم ى¢فوتم رخآو رشع يداحلا مهتEا لجرتو
 ةمواقم اولشف ، ةيرانلا ةريع�ا ناقلطي بتكEا باوبأ ىلع ْنيرخآ دجاوت

 ، هينج فلأ رشع ةسمخو ةئامثbث غلبم ةقرس نـم كلذب اونكمتو هب نيدجاوتEا
.رارفلاب اوذ� مث

 ِراصـنأ ةـعامـج ءاضـعأو تادايـق نـم ددـع طبـضو ةينـم�ا تاقـحEbا رـثإ ىلع هـنأ ـ
 مـكاحـلا ريفكـت ىلع ةمـئاقـلا ةـفرطتEا ةـيريفكتـلا راكـف�ا قنتعت يتلا ـ ِسدقEا تيـب
 ذيفنـت ىلوتتو ةيـمbـس�ا ةعـيرـشلا هقيبطـت مدـع ىوعدـب هيلـع جورـخلا ةيـعرـشو
 ءاـــمد ةـــحابتـــساو ةـــطرـــشلاو ةحلسEا تاوقلا تآشنـــمو دارـــفأ دـــض ةيـــئادـــع لامـــعأ
 تآشنEا فادهتـساو ، مهـتاكلتمـمو مهـلاومأ لbحتـساو مهـتدابـع رودو _يحيسEا
 ةيـعامتـج�او ةـيداصتـق�ا اهـتاـموقم ىلع ريـثأتـلاو ةـلودـلا طاقـسإ ضرغـب ؛ ةـماعـلا
 عساتــلا نــم نومهتEا ىلوت ـ يعامتــج�ا مbــسلاو ةينــطولا ةدــحولاــب رارــض�او
 نوتـسو دـحاوو ةـئاEاو نوثbـثو ةتـسو ةـئاEاو رـشع يناثـلاو رـشع يداحـلا ىتحو
 مهـعانـقإوً اـيركـف مهلقـص بقـع نـيرـخآ باطقتـساو _ـبراهـلا اـهرـصانـع نـم ددعـبو
 ءاشـنإو سيـسأتـب ةـعامـجلا ةلكيـه ةداـع�ً اديهمـت ، اهـفادـهأو ةـعامـجلا ضارـغأـب
 _مهتEا مهنـم فرــُع دـقو ةفلتخEا تاظـفاحEاـب اهتقـباـس رارـغ ىلع ةدـيدـج اـيbـخ
 423 ةيضقــلاــب ةيــئانثــلا مهــئامــسأ رــكذ قباَســلا ـ رــشع يداحــلا ىتح عباســلا نــم
 ناـــقرفـــلا بـــئاتـــك ةيلـــخ ءاضـــعأ _ـــب نـــم ـ ايلعـــلا ةـــلودـــلا نــــمأ رصـــح 2013 ةنســـل
 فــسوي دمــحم دمــحم ةــماــسأ / دــحاوو _تــئاEا ْ_مهتEا اذــكو ، شــيرعــلا ةنــيدمــب
 / رـشع يداحـلاو دعسـم يوامشـع يلع ماشـه / عساتـلا _مهتEا نـم ـ فلـُـك يذـلاو
 ةـــعامـــجلا رـــصانـــع نـــم ددعـــب لاصـــت�اـــب ـ يلبارغـــلا _ـــناســـح يلع يلع فرـــشأ
 /ةعبـــسو _تـــئاEاو ، مهضعـــب جbـــع يلوتو مهشيعـــت لـــئاـــسو ريـــفوتو مهـــئاويإو

.يريزعلا تمصع دمحأ حماس

 نامهتEا هب اهدمأ ام ىلع اهضارغأ قيقحت يف تدمتعا ةعامجلا كلت نأو
 امك ، تامهمو لاومأو تاعقرفمو رئاخذو ةحلسأ نم رشع يداحلاو عساتلا

 يناثلا مهتملا هب اهدمأ ام ىلع ةيئادعلا اهتايلمع ذيفنتل طيطختلا يف تدمتعا
 ةظفاحم ةرئادب ةينم�ا ةنمك�ا نم ددع عقاوم نع تانايبو تامولعم نم رشع
 نع تامولعمو ، اهتمدخ تيقاومو اهداتعو اهتدعو اهتاوق دادعأو ةيبويلقلا
 نع تامولعم نم دحاوو نيتئاملا مهتملا هب اهدمأ امو ، ةطرشلا طابض ضعب

 نع ىرخأو ، ةخخفم ةرايسب هفادهتسال ًاديهمت  ةيداحتالا رصقب ةطيحملا عراوشلا
 امك ، ةعامجلل مزاللا يلاملا معدلا ريفوتل مهتقرسل ًاديهمت ديربلا بتاكم دحأو كونب

 ةعامجلا كلت يف قزر ليعامسإ معنملا دبع دمحأ / ةينامثو نيتئاملا مهتملا كراش
.اهتحلسأ ءافخإو اهتاعامتجاو اهرصانع ءاوي� وآم اهل رفو نأب



 ةعامجلا كلت يف قزر ليعامسإ معنملا دبع دمحأ / ةينامثو نيتئاملا مهتملا كراش
.اهتحلسأ ءافخإو اهتاعامتجاو اهرصانع ءاوي� وآم اهل رفو نأب

 ، ةيميظنتلا تارقEا ضعب زيهجتو دادعإب ةعامجلا كلت تادايق عbطضاب و
 اهنم اهعينصتو ةعقرفEا داوEاو ، رئاخذلاو ةيرانلا ةحلس�ا ءافخ� نزاخEاو

 ةيقرشلا ةظفاحم ـ سيبلب زكرم 3 ةباوب ـ برعلا _سدنهEا ةيعمجب ةنئاك ةعرزم
 سنوي دمحم عيبر دمحم / رشع يناثلا ىتح لو�ا نم نومهتEا اهذختاو
 _براهلا ءاوي�و مهلً ارقم دمحأ يلع _ناسح ديسلا / نوثbثو ةتسو ةئاEاو

 مهتايلمع يف اهنومدختسي يتلا تاعقرفEا دادعإو ةحلس�ا نيزختو مهنم
 ضرأ ةعطق اذكو ،ً ايناديمً ابيردت تايلمعلا كلت ىلع بيردتللو ةيئادعلا

.ةنخسلا _علا ةرهاقلا قيرطب ةيلبجلا ةقطنEاب

 اـهرـصانـع علطضا ةـلودـلا طاقـس� فداهـلا ةـعامـجلا ططـخم ذيفنـت راـطإ يف هـنأو
 رـيدـب فرـشأ لتـق ةعـقاو ىلع اهنـم فـقو ةيـباـهر�ا تايلمعـلا نـم دـيدعـلا باكـتراـب
 20/4/2014 خيراتـب ـ ذـفانEاو قرطـلا _ـمأـت ةرادإـب ةـطرـش دـئار ـ زازقـلا دمـحم يلع
 يرمـس دومـحم /  نوتـسو دـحاوو ةـئاEاو رـشع يناثـلاو عساتـلا نومهتEا اهبكـتراو
 دبـع ديسـلا دمـحم دمـحأ ىفوتEاو  ، نوثbـثو ةتـس ةـئاEاو ، يباطـخ دمـحأ دمـحم
ـ  لقــــن عبرو ودارــــب ـ _ــــترايــــس مهــــلbقتــــسا لاــــح نولوهجمو ينيجسلا زــــيزعــــلا
 ســـيوسلا قيرطـــل اوهجوتو ـ تاـــسدـــسمو ةيـــلآ قدانـــب ـ ةـــيراـــن ةحلـــسأ نـــيزرـــحم
 / هيلـع ينجEا مـهرصـبأ نأ اـمو ةـيوارـحصلا بوردـلا دـحأ ربـع يوارـحصلا ةرـهاقـلا
 مهفــقوتــسا ىتح ةــطرــشلا ةرايــس هــلbقتــسا لاــح زازقــلا دمــحم يلع رــيدــب فرــشأ
 ةـــيرانـــلا ةريـــع�ا نـــم bًـــباو عساتـــلا مهتEا قلطأـــف ىلو�ا ةرايســـلا وحن لـــجرـــتو

 / دنجEا اولتقف ىرــخأ ةريــعأــب ةقــفارEا ةوقلا دارــفأ اورطــمأو ، bًيتــق هادرأو هــبوص
 بيـصأ نارينـلا قbـطإ ةـلدابEو ،ً اثـلاـث اوباـصأو ، روبصلا دبـع تاـفرـع دمـحأ ءbـع

.رارفلاب اوذ�و ، ذخفلاب يران رايعب نوتسو دحاو ةئاEا مهتEا

 عرفب يلودلا يراجتلا كنبلل كولمEا يل�ا فارصلا زاهج ةقرس ةعقاوو ـ
 _تئاEاو ، رشع يداحلاو ، عساتلا نومهتEا اهبكتراو 13/5/2014 رجفب درطسم

ـ  ةيران ةحلسأ نيزرحم لقن عبر _ترايس اولقتسا ثيح نولوهجمو دحاوو
 ، قيرطلا _مأتل امهادحإ تفقوت ىتح هطيحE اولصو نأ امو ، ـ ةيلآ قدانب
 يل�ا فارصلا زاهج اوطبرو اهولقتسم لجرت ثيح هبوص ىرخ�ا تهجوتو
 طيحمب نيدجاوتEا عيورت بقع هوعزتناو ةرايسلاب ةلوصوم ةيندعم كbسأب
.لاومأ نم هب امو هيلع ءbيتس�ا نم كلذب اونكمتو ةيران ةريعأ _قلطم كنبلا

 هنم لاومأ ةقرسو _تاسبلا ةقطنمب شيرق رقص ديرب بتكم ماحتقا ةعقاوو ـ
 دحاوو _يئاEاو رشع يداحلاو عساتلا نومهتEا اهبكتراو 18/6/2014 خيراتب
 ةيلآ قدانب  - ةيران ةحلسأ نيزرحم ةرايس _لقتسم اوهجوت ثيح نولوهجمو
 ةيران ةريعأ _قلطم هب نيدجاوتEا نيددهم ديربلا بتكم اومحتقاو - سدسمو



 ةيلآ قدانب  - ةيران ةحلسأ نيزرحم ةرايس _لقتسم اوهجوت ثيح نولوهجمو
 ةيران ةريعأ _قلطم هب نيدجاوتEا نيددهم ديربلا بتكم اومحتقاو - سدسمو
 _فلأ غلبم ىلع ءbيتس�ا نم كلذب اونكمتو بتكEاب _لماعلا ةمواقم اولشف

.هتايوتحم بيرختو بتكملل هب دوهعEاً اهينج رشع ةعستو ةئامعبرأو

 ةحلسEا تاوقلا دارفأ دض ةعامجلا اهتبكترا ةيئادع تايلمع نع bًضف
 نم ددع فادهتس� ةعامجلا ءاضعأ طيطخت ىلع ةوbع ، اهتادعمو اهتآشنمو

 جاتن�ا ةنيدم فصقل طيطختلا اهنمو دbبلاب ةيويحلاو ةماعلا تآشنEا
 عم قيسنتلاب ربوتكأ نم سداسلا ةنيدمب ينطولا نم�ا عاطق رقمو ، يمbع�ا

 خيراوصب امهفادهتسا عمزم ناكو ةسادرك ةقطنمب ةفرطتم ةيريفكت رصانع
 ةظفاحمب ةيلداعلا ةقطنمب _ثbثلاو عباسلا مهتEا ةعرزمب اهئافخإ مت اشويتاك
 ضعب دصر اذكو ، اهب ام طبضو ةعرزEا قارتحا اهذيفنتو مهنيب ليحو ةيقرشلا

.ةيليعامس�ا ةظفاحمب ةيويحلاو ةماهلا تآشنEا

دينجتلا ناديمب ةحلسEا تاريسEا نـم ددعب ةيلخلا كلت ءاضعأ كراش امك

 اهللـختو ـ اهعـم قيسنتلاـبو ناوخ�ا ةـعامـج اهتمظـن ـ سيسـمرو نكسـم فـل�او
 ةحلــسأ نــم ةــيراــن ةريــعأ اهــلbــخ اوقلطأ نأــب ةيكــبز�ا ةــطرــش مســق ىلع ءادتــع�ا
 امـــك ، ليـــعامـــسإ دمـــحم يحتف هـــط ى¢فوتEا اـــهادـــحإـــب َلِتـــُق شوطرـــخ درـــفأو ةيـــلآ

 ثـــلاثـــلا مهتEا ز¢هج راـــط�ا تاذ يفو ، _تـــسلاو سداســـلا مهتEا ةـــباـــصإ تـــثدـــح
 ةــــقراحــــلا تاوبعلا نــــمً ادادــــعأ ليــــعامــــسإ دمــــحم يحتف هــــط ى¢فوتEاو نوتــــسلاو
 ةــيويحلاو ةيــطرــشلا تآشنEا قرــحو نــم�ا تاوق ىلع ءادتــع�ا يف اهــمادختــس�

.مهتاريسم لbـخ

نـم يطاعEا وبا رضخ دمحا / مدقEا لقتنا ةماعلا ةباينلا نذ�ً اذافن هنأو ـ

 لداــع / ةــئاEا دعــب عبارــلا مهتEا نكسE 26/12/2013 خيراتــب  ينطولا نــم�ا عاطــق
 تاناوطسا عبرأ ىلع هب رثع هشيتفتبو ملاس يليبلا دومحم

خــيراـتبو ةـيزـكرــم ةجـلاـعـم ةدــحوو قاروأو تاـعوبطــمو ةجـمدــم

.هطبض نم نكمت 30/12/2013

 ديسـلا دمـحم دمـحأ / ةـئاEا دعـب يناثـلا مهتEا نكسE 26/12/2013 خيراتـب لقتـناو
.ةركفمو ةيزكرم ةجلاعم ةدحو ىلع هب رثع هشيتفتبو ينيجسلا زيزعلادبع

/ ةئاـEا دعـب سداـسلا مـهتEا نكـسE 27/12/2013 خيراتب لقتنا اـمك

 لومـحم يلآ بـساـح ىلع رثـع هشيتفتـبو يودـب ديسـلا ميلـحلا دبـع دمـحم دمـحأ
 نزـخ لـماحـب ْ_ـترتـسو اهيلـع ةـباتكلـل ةدعـم تاـحول ثbـثو ةيـندعـم تاـحول ثbـثو
 كbـس�ا نـم ةـعومـجمو ةفلتخـم ةيلمعـم تاودأو ةيكيتـسbـب ةعنـقأ ةعـبرأو ةحلـسأ
 يندعـــــم مســـــجو ناـــــهدـــــلا شرـــــل َْ_تـــــجاـــــجزو فوتولوم ليتـــــفو تازافـــــق ةعـــــبرأو
 ةيفــــتاــــه طوطــــخ حئارــــشل بلــــع عبــــسو ةيسيــــطانغــــم عطق عستو زاــــغ َْيتمامــــكو



 يندعـــــم مســـــجو ناـــــهدـــــلا شرـــــل َْ_تـــــجاـــــجزو فوتولوم ليتـــــفو تازافـــــق ةعـــــبرأو
 ةيفــــتاــــه طوطــــخ حئارــــشل بلــــع عبــــسو ةيسيــــطانغــــم عطق عستو زاــــغ َْيتمامــــكو

.هطبض نم نكمت 30/12/2013 خيراتبو ،ةلومحم فتاوه ةثbثو "نوفادوف"

 دبـع حودمـم / ةـئاEا دعـب سـماخـلا مهتEا نكسـم ىلإ لقتـنا 29/12/2013 خيراتـبو
 مـم 39×7.62 رايـع يلآ حbـس ىلع هـب رثـع هشيتفتـبو لbـه دمـحم ةدابـع دوجوEا

.ةيزكرم ةجلاعم ةدحوو رايعلا تاذ نم َْ_تنزخو ةقلط _عبرأو ىدحإو

 يجنEا ىيحي / ةـــئاEا دعـــب ثـــلاثـــلا مهتEا طبـــض نـــم نكمـــت 31/12/2013 خيراتـــبو
 خيراتــــب نكمــــتو ، لومــــحم فــــتاــــه ىلع هــــتزوحب رثــــع هشيتفتــــبو _ــــسح دعــــس

 ميــــهارــــبإ يمهف ميــــهارــــبإ داؤف / ةــــئاEا دعــــب نــــماثــــلا مهتEا طبــــض نــــم 2/1/2014
 / ةـــئاEا دعـــب رـــشع ثـــلاثـــلا مهتEا طبـــض نـــم نكمـــت 17/1/2014 خيراتـــبو ، بـــيدـــلا
 َْ_فــــتاــــه ىلع هــــتزوحب رثــــع هنكســــمو هشيتفتــــبو دــــهاجــــم دمــــحم لداــــع دمــــحم
 / ةــئاEا دعــب رــشع يناثــلا مهتEا طبــض نــم نكمــت 17/2/2014 خيراتــبو ، ْ_ـَـلومــحم
 ىلع رثــع هنكســمو هشيتفتــبو ةعمــج دمــحم مbــسلا دبــع نــيدــلا ءاهــب معنEا دبــع
 مكحـت َْيزاهـجو نـيزـخت طـئاـسو ينامـثو يحول زاهـجو ْ_ـَلومـحم ْ_يـلآ _بـساـح
 ةيفــتاــه طوطــخ حئارــشل ةبلــع ةرــشع يتنثاو ةــلومــحم فــتاوه ةسمــخو دعــب نــع

.ريوصت ةلآو ةحيرش اهادحإب

 لـصوتب  ينطولا نـم�ا عاطـق نـم ظـفاـح قوراـف مـيرـك /دـئارـلا تاـيرـحت تدـكا امـك
 ، رـــشع يداحـــلاو ، ســـماخـــلاو ، ثـــلاثـــلاو ، يناثـــلا _مهتEا عامتـــج� هـــتاـــيرـــحت
 باكــتر� مهطيطــختو يخوطلا ميــهارــبإ نســح روصنم ديســلا دمــحم / ىفوتEاو
 امهـــتآشنـــمو ةـــطرـــشلاو ةحلسEا تاوقلا دارـــفأ دـــض ةيـــئادعـــلا تايلمعـــلا نـــم ددـــع
 ســماخــلا _مهتEا مــهو اــهذيفنتــب ةــعامــجلا ءاضــعأ نــم ددعــل تافيلكــت اوردــصأو
 ماــــسو / نــــيرــــشعلاو عباســــلاو ، يلع فيطلــــلا دبــــع ىنسح ماســــح / نــــيرــــشعلاو
 دبــع / _عــبر�او ، ميــهارــبإ دمــحأ ديــس مbــسإ / _ــثbثــلاو _ــسح ديــس ىفطصم
 دمـــحم دمـــحم جرـــف دـــلاـــخ / _سمـــخلاو يناثـــلاو ، عيرـــس وبأ قزر ديـــس نمـــحرـــلا
 دبـع ريمـس / _ـفوتEاو _نسـح دمـحم عيرـس وبأ دمـحأ / _سمـخلاو ثـلاثـلا ، يلع
 زــيزعــلادبــع ديعــس ةــماــسأو ، دمــحم فوؤرــلا دبــع يمهفو دمــحم ميــهارــبإ ميكحــلا

.ميهاربإ دمحأ دومحم ديس دمحمو دمحم يلع نسحم دمحمو ، فولخم

برـع ةقطنمب أ 11 كوـلب ةنئاـكلا ةينكسلا ةدحولل رـصانعلا كلت ذاـختابو

 حاـــشرـــلا ةقطنمـــب نـــئاكـــلا نزخEاو ، ةيـــبويلقلا ةظـــفاحمـــب ةطحEا بويلق يقارـــع
 امهـب ءابتـخbـل _يميظنـت نـْيرقـم ةيـبويلقلا ةظـفاحمـب بويلق مسقـب سـكرـش ةـبزعـب
 تاـــجاردـــلاو ةخخفEا تارايســـلاو ةعـــقرفEا داوEاو رـــئاـــخذـــلاو ةحلـــس�ا نـــيزـــختو

.ةيئادعلا ةعامجلا تايلمع ذيفنت يف اهمادختس�ً اديهمت ةيراخبلا

 نـم رافغـلا دبـع دوجوEا دبـع مـيرـك /بيقنـلا لقتـنا ةـماعـلا ةـباينـلا نذ�ً اذافـن هـنأو ـ
 هشيتفتـبو عساتـلا مهتEا نـكاسـم دـحأ ىلإ 6/9/2013 خيراتـب ينطولا نـم�ا عاطـق
 سايــــكأو يكلــــس� ْيزاهــــجو َْ_تــــيركســــع َْ_تبــــترو هومم يركســــع يز ىلع رثــــع



 هشيتفتـبو عساتـلا مهتEا نـكاسـم دـحأ ىلإ 6/9/2013 خيراتـب ينطولا نـم�ا عاطـق
 سايــــكأو يكلــــس� ْيزاهــــجو َْ_تــــيركســــع َْ_تبــــترو هومم يركســــع يز ىلع رثــــع
 ثbــثو رتيــموفأ زاهــجو توص ثدــحمو ءاضيــبو ءارفــص داوم يوحت ةيكيتــسbــب
ً اــفرــظ رــشع ينثاو رايعــلا تاذ نــمً اــغراــفً اــفرــظ _ــثbــثو مــم39×7.62 رايــع تاقلــط
 ةقلـــط ةرـــشع ىدـــحإ يوحي تاقلـــط طـــيرـــش اهـــب ةبلـــعو مـــم9 رايـــع تاقلطـــلً اـــغراـــف
 تاودأو ءارــغ ةبلــعو تاقلــطو ةــنزــخو سدسE بارــجو - روطاــس - ضيــبأ حbــسو
 ةعســــتو فاــــج دوقو بلــــعو زافــــقو - رابتــــخا بيــــباــــنأو يجاــــجز سأــــك - ةيلمعــــم
 بـساـحو ةبلـص صارـقأ ةعـبرأو ةيفـتاـه طوطـخل حئارـش ينامـثو ةـلومـحم فـتاوه
 ريـــــماسEا نـــــم ةيمـــــك اهـــــب ىوقEا قرولا نـــــم ةبلـــــعو يحول زاهـــــجو لومـــــحم يلآ

.ةيريفكتً اراكفأ نمضتتً اقاروأو

 نمــحرــلا دبــع / _عــبر�او عساتــلا مهتEا طبــض نــم 21/12/2013 خيراتــب نكمــتو ـ
 لومـــحم يلآ بـــساـــح ىلع هـــتزوحب رثـــع هشيتفتـــبو نامثـــع نمـــحرـــلا دبـــع دمـــحأ
 ْ_مهتEا طبـض نـم 10/1/2014 خيراتـب نكمـت امـك ، ويديـف طـيرـشو لومـحم فـتاـهو
 _عــبر�او يداحــلاو ، هــط ىفطصم روشاــع دمــحم / ةــئاEا دعــب _ــثbثــلاو عساتــلا
 دبـــع دعـــس / ةـــئاEا دعـــب _عـــبر�او عبارـــلاو ، يلع دمـــحأ لامـــج دمـــحأ / ةـــئاEا دعـــب
 مهـلوأ ةزوحب رثـع مهشيتفتـبو ،ً ةرايـس مهـلbقتـسا لاـح بلـط ديجEا دبـع زـيزعـلا
 َْ_فـتاـه ىلع مهيـناـث ةزوحبو ، يلاـم غلبمو ةرـكاذْ َيتقاطـبو ةمظعـم ةراظـن ىلع
 نـــم 21/1/2014 خيراتـــب نكمـــتو ، لومـــحم فـــتاـــه هـــتزوحب ريـــخ�او ، ْ_ـــَلومـــحم

 يواشيــــق ديــــع دومــــحم دمــــحأ دمــــحم / ةــــئاEا دعــــب _تــــسلاو عبارــــلا مهتEا طبــــض
.ْ_َلومحم َْ_فتاه ىلع هتزوحب رثع هشيتفتبو

 نـم�ا نـم داؤف دمـحم رداقـلا دبـع /بيقنـلا نكمـت ةـماعـلا ةـباينـلا نذ�ً اذافـن هـنأو ـ
 مصتعــم مــيرــك / _عــبر�او عبارــلا مهتEا طبــض نــم 17/12/2013 خيراتــب ينطولا
 _يــــــلآ َْ_بــــــساــــــح ىلع هــــــتزوحب رثــــــع هنكســــــمو هشيتفتــــــبو ديجEا دبــــــع دمــــــحم
 ةـناوطـسا ةرـشع عستو ةـلومـحم فـتاوه ةـثbـثو ةبلـص صارـقأ ةـثbـثو ْ_ـَـلومـحم
 ، ةيميظنتــلا قارو�ا نــم ةــعومــجمو رــيوصت َْيتلآو ةرــكاذ تاــقاطــب عبرأو ةجــمدــم
 دمــــحم / نــــيرــــشعلاو يداحــــلا مهتEا طبــــض نــــم 22/12/2013 خيراتــــب نكمــــت امــــك
 رايـــع سدـــسم ىلع هـــتزوحب رثـــع هنكســـمو هشيتفتـــبو دعـــس يحليصEا ديعســـلا
 ةــيزــكرــم ةجــلاعــم ةدــحوو رايعــلا تاذ نــم تاقلــط عستو هــب ةــصاــخ ةنــيزــخو مــم9

.ةجمدم ةناوطسا ةرشع تسو ةئامو

 نـم�ا نـم يفطصم لامـج دمـحا / بيقنـلا نكمـت ةـماعـلا ةـباينـلا نذ�ً اذافـن هـنأو ـ
 دبـــــع ىفوتEا ةـــــعامـــــجلا وضع نكســـــم ىلإ 17/12/2013 خيراتـــــب لقتـــــنا ينطولا
 قلطأ ىتح هــل ةقــفارEا ةوقلاو ريــخ�ا هرصــبأ نأ اــمو يداهــلا دبــع دمــحأ يداهــلا

 طــباضــلا ـ ميــحرــلا دبــع ديــحو دمــحأ هيلــع ينجEا تــباــصأ ةــيراــن ةريــعأ مهــبوص
 شيتفتــبو ، bًيتــق هودرأــف اهــقbــطإ هولدابــف ـ ةيليــعامــس�اــب يزــكرEا نــم�ا عاطقــب
 يج يب رأ ةفـــيذـــقو _تقلـــط امهـــب _تـــنزـــخو ةيـــلآ ةيـــقدنـــب ىلع هـــب رثـــع هنكســـم
 ةــئاــم اهــب ةيــندعــم نزــخ عبرأو يلآ حbــسو فــئاذقــلا كلــت لثE _تعــفاد َْ_تبلــعو



 يج يب رأ ةفـــيذـــقو _تقلـــط امهـــب _تـــنزـــخو ةيـــلآ ةيـــقدنـــب ىلع هـــب رثـــع هنكســـم
 ةــئاــم اهــب ةيــندعــم نزــخ عبرأو يلآ حbــسو فــئاذقــلا كلــت لثE _تعــفاد َْ_تبلــعو
 ةـــثbـــثو ةقلـــط نونامـــثو عبـــس هـــب سيـــكو مـــم39×7.62 رايـــع ةقلـــط ةرـــشع عبـــسو
 ، يندعEا يلبلا نــم ةــعومــجمو م9 ةــنزــخو ةقلــط نورــشعو عستو ةــغراــف فــيراظــم
 ةداــــــــم يوحت ةيــــــــعوأ ثbــــــــثو تارتنــــــــلاو ــــــــلا داوم يوحت ةــــــــلوجأو سايــــــــكأو
 تاود�او تاــــيراطبــــلا نــــم ةــــعومــــجمو ، حَشرــــمو "مويساــــتوبلا ديســــكورديــــه"
 تاـــحولو هايـــم ريـــساوم نـــم ءازـــجأو ةـــيراـــن باعـــلأو ةيـــئاـــبرـــهكلا تbيـــصوتلاو
 ثbــــثو ةيفــــتاــــه طوطــــخل حئارــــش رــــشعو ً�ومــــحمً افــــتاــــه نــــيرــــشعو ، نوكيلــــس
 بلـص صرـقو ةرـكاذ تاـقاطـب عستو نـيزـخت طـئاـسو ةعـبرأو ةـلومـحم ةيـلآ بـساوح

.يلام غلبمو قاروأو ريوصت ت�آو

دـعب _عبر�او عساتلا مهتEا طبض نــم 23/2/2014 خيراتب نكـمت امـك

 ىلع هـــتزوحب رثـــع هنكســـمو هشيتفتـــبو لقـــع حاتفـــلا دبـــع يدهEا ماشـــه / ةـــئاEا
 ديـلا طـخب ةـنودـم ةيميظنـت قاروأو تاـقاطـب ئراـقو ْ_َـلومـحم َْ_فـتاـهو بلـص صرـق
 ، تابيتكـلاو بتكـلا نـم ددـعو ينورتكـلإ دـيربـل رورـم تاملـك امهـب نودـم َْ_تـقروو
 لامـج نسـح / ةـئاEا دعـب _سمـخلاو ثـلاثـلا مهتEا طبـض نـم خيراتـلا تاذـب نكمـتو
 عساتـــــلا مهتEا طبـــــض نـــــم 20/4/2014 خيراتـــــب نكمـــــتو ، فbـــــخ ةـــــتاحـــــش دمـــــحأ

._نامثلاو

 خيراتــــب ميــــهارــــبا زــــياــــف دمــــحا / مدقEا لقتــــنا ةــــماعــــلا ةــــباينــــلا نذ�ً اذافــــن هــــنأو ـ
 قرولا نــم ةبلــع ىلع هــب رثــع هشيتفتــبو عساتــلا مهتEا نــكاســم دــح� 14/9/2013

 فــتاــهو ةيــنورتكــل�ا رــئاودــلا عينصت يف مدختــست تاودأ ةــعومــجم اهــب ىوقEا
 نــم ةــعومــجمو ةيــنورتكــل�ا رــئاودــلا مــسر" ناونعب باتــكو بلــص صرــقو لومــحم
 يداحــلا مهتEا َْينكسم ىلإ 21/11/2013 خيراتــب لقتــنا امــك ، ةيميظنتــلا قارو�ا
 ةدــحوو ةرــكاذ ةــقاطــبو لومــحم فــتاــه ىلع امــهدــحأــب رثــع امهشيتفتــبو رــشع
 ضيــبأ حbــسو سدــسمو ةيــقدنــب يبارــج ىلع يناثــلاــب رثــعو  ، ةــيزــكرــم ةجــلاعــم
 مهتEا طبـض نـم 11/4/2014 خيراتـب نكمـتو ، طوسو يبـشخ ْ_َكـنودو "روطاـس"

.ةديمح مامإ حاتفلا دبع مامإ نمحرلا دبع / _ثbثلاو سماخلا

 نـم�ا نـم فيطلـلا دبـع دمـحم رـماـت /بيقنـلا لقتـنا ةـماعـلا ةـباينـلا نذ�ً اذافـن هـنأو ـ
 هـــب رثـــع هشيتفتـــبو عساتـــلا مهتEا نـــكاســـم دـــحأ ىلإ 6/9/2013 خيراتـــب ينطولا
 نوللا جيبو ءاضيــبو ةبلــص داوم اهــب سايــكأو نوللا ةــيداــمر ةداــم هــب ءاــعو ىلع
 � يزاهــجو يبرــح 2 عنصم جاتــنإ نــم ناــخد ةلبنــقو ةيسمــش اــيbــخ اهــب ةرتــسو
 لومــــحم يلآ بــــساــــحو عانــــقو لومــــحم فــــتاوه ةــــثbــــثو بلــــص صرــــقو يكلــــس
 نــْيَزافــقو ةيسمشــلا ةــقاطــلاــب نــحاــش زاهــجو ةيميظنتــلا قارو�ا نــم ةــعومــجمو
 ضيـــبأ حbـــسو ةيسمـــش ةراظـــنو ةيـــلودـــلا تاـــمولعEا ةكبـــشب لاصـــتbـــل زاهـــجو

."رجنخ"



."رجنخ"

خيراتب ديس يلوتم دمحم لئاو /دئارلا نكمت ةماعلا ةباينلا نذ�ً اذافن هنأو ـ

 بـلاـقو نداعـم عطق خوراـص نـع دـشرأو رـشع سـماخـلا مهتEا طبـض نـم 1/11/2013
0يزكرم ةجلاعم ةدحوو ْ_¢يندعم ْ_َلكيهو بلص

 خيراتــــب دمــــحم نســــح دمــــحم /دــــئارــــلا نكمــــت ةــــماعــــلا ةــــباينــــلا نذ�ً اذافــــن هــــنأو ـ
 نســـــح dا دبـــــع معنEا دبـــــع دامـــــع  نـــــيرـــــشعلا ْ_َمهتEا طبـــــض نـــــم 30/12/2013

 امهــلوأ عم رثــع امهشيتفتــبو ديســلا دمــحم دــهاجــم دومــحم نــيرــشعلاو يناثــلاو
 ، رــشع  سداســلا مهتEا مــساــب رفــس زاوجو َْ_تحــيرــشو ْ_ـــَلومــحم َْ_فــتاــه ىلع
 عم رثــع امنيــب ،ديــلا طــخب ةــنودــم ةــقروو ةركفــمو ةيميظنــت تاــعوبطمو تابيتــكو

.ْ_َلومحم َْ_فتاه ىلع امهيناث

يـحـلصم يـفطصم لئاو / دئارـلا لقتنا ةـماعلا ةباـينلا نذ� اذافن هـنأو ـ

 اهـق - ةـيرـماعـلا دـجسم عراـش 39 نـئاكـلا يميظنتلا رقEا ىلإ 21/11/2013 خيراتـب
 _ـثbثـلاو عباسـلاو ، نـيرـشعلاو ثـلاثـلا نامهتEا رعـش نأ اـمو ةيـبويلقلا ةظـفاحـم -
 مهـــنأ �إ ، ةـــيرانـــلا ةريـــع�ا نـــم لـــباوب مـــهارطـــمأ ىتح ةقـــفارEا ةوقلاو هـــبارتـــقاـــب
 رقEا شيتفتـبو تاقلـط سمـخ اهـب ةيـلآ ةيـقدنـب امهـتزوحبو امهطبـض نـم اونكمت
 نـيوانـعو ءامـسأـب فشـكو هينـج فـلأ نونامـثو نانـثاو ةـئاـم هردـق غلبم ىلع هـب رثـع

 ةـــقروو اهــب _لــماعــلاو اهنــكاــمأو ســئانكــلاــب رــخآو ، ينطولا نــم�ا عاطــق طابــض
 تارـجفتEا عينصت اـهعوضوم

فتاوهو ةزيجلا نـمأ ةيريدـم اهـنم تآشـنEا ضعـبل يـحـيضوـت مـسرو

 .يلآ بساح ةزهجأو ةلومحم

 نــم�ا نــم مــشاــه يضترــم دمــحم /مدقEا لقتــنا ةــماعــلا ةــباينــلا نذ�ً اذافــن هــنأو ـ
 دوهشلا ةقــفر نــيرــشعلاو نــماثــلا مهتEا نكســم ىلإ 29/11/2013 خيراتــب ينطولا
 يلع دمــحم دومــحم دمــحأ / نــْيدنجEاو شــيورد فــسوي نــيدــلا يحم / لوأ مزEbا
 نــم ٍلــباو قbــطإــب مهتEا مــهردابــف ، هطبضــل ميــهارــبإ دمــحم طــسابــلا دبــع دمــحمو
 هــنأ �إ ، هــل ةقــفارEا ةوقلا دارــفأ ضعــب تــباــصأ هطبــض نــم مهعنE ةــيرانــلا ةريــع�ا
 ددـع ىلع هـتزوحب رثـع هنكسـمو هشيتفتـبو مهتEا طبـض نـم كـلذ باقـعأ يف نكمـت
 لــبانقــلاــب ةــصاــخ ناــمأ ةليــتوً اــعارذ نــيرــشعو ةيــنامــث ددــعوً ارــجفم رــشع ةعــبرأ
 ةيلــحم لــبانــق عست ددــعو اهــب صاخــلا رجفEاــب ىرــخأو رجفEا ةــعوزنــم ةــيوديــلا
 سمـــخ ددـــعو ، دعـــب نـــع اهـــب مكحـــت ةزـــهجأ ةعـــبرأو ْ_ـــَترـــجفتم ْ_ـــَتوبعو عنصلا
 مـم 8 رايـع ْ_ــَــسدـسمو مـم9 رايـع تاـسدـسم ةـثbـثو مـم39×7.62 رايـع ةيـلآ قدانـب
 ددــعو لــيوط مــم9 رايــع ةقلــط _سمــخو سمــخ ددــعو مــم9 رايــع توص سدــسمو
 8رايـع توص ةـشوطرـخ _تـسو ىدـحإو مـم39×7.62 رايـع ةقلـط رـشعو ةـئامعـبرأ
 _ـثbـثو سمـخو ةـلوحم مـم 8رايـع توص ةـشوطرـخ نـيرـشعو ىدـحإو ةـئاـمو مـم
 مــــم39×7.62 رايــــع تاقلطــــل غراوف ةرــــشعو ةــــلوحم مــــم9 رايــــع توص ةــــشوطرــــخ



 _ـثbـثو سمـخو ةـلوحم مـم 8رايـع توص ةـشوطرـخ نـيرـشعو ىدـحإو ةـئاـمو مـم
 مــــم39×7.62 رايــــع تاقلطــــل غراوف ةرــــشعو ةــــلوحم مــــم9 رايــــع توص ةــــشوطرــــخ
 سمـخ اهنـم لكـب تـسو ةـغراـف اهنـم ثbـث مـم39×7.62 رايـع ةـنزـخ ةرـشع يتنثاو
 يوحي قلغم ىوقEا قرولا نـم ْ_َـقودنـصو ، تاقلـط رـشع اهنـم لكـب ثbـثو تاقلـط
 اهنــم لــك لــخادــب ةبلــع نــيرــشعو عبــس يوحي ىوقEا قرولا نــم قودنــصو تاقلــط
 ىلع مدختــست امــم قbــطإ سوؤك ةعــبرأو حbــس فيظنــت تاودأو ةقلــط نورــشع
 ثbــــثو ةــــيدــــيدــــح ٍةمكلــــمو ٍةلــــجنمو ٍفيــــس ىلع رثــــع امــــك ، توصلا تاــــسدــــسم
 ْ_ـَـلاوجو زافـقو _ـسوريـك اهـب ةـيواـحو ةيـندعـم تارـك اهـب سايـكأ ةتـسو ريـساوم
 ناـمدختـسي ْ_َملـقو ةيـندعـم ةعطـق نـيرـشعو تـس ددـعو ءارفـص ةداـم مهـب سيـكو
 ج و س ، 418 أ و أ ماــقر�ا لمــحت ْ_ـَترايســل ةيــندعــم تاــحول عبرأو رــيوصتلا يف

 ةيفــتاــه طوطــخل حئارــش عبــسو ، حbــس شــياــقو ةــطرــش ِطابضــل ٍبــتر تــسو 285
 نورـشع اـهردـق ةيـلاـم غلابـم ، ةرـكاذ ةـقاطـبو ً�ومـحمً افـتاـه رـشع دـحأو ةـلومـحم
 ةرايــس طبــض امــك ، يكيرــمأ ر�ود ةــئامعــبرأوً اهينــج نوسمــخو ةــئامعبــسوً افــلأ
 ةرايـس ناكE هدـشرأ مهتEا نأ فاـضأو ، 297 ط ف ر ماـقرأ ةيـندعEا تاـحوللا لمـحت
 297 ف ق ر ماـــــــــقرأ ةيـــــــــندعEا تاـــــــــحوللا لمـــــــــحت نوللا ءارمـــــــــح تييـــــــــلوج وياد
 تاوبع ثbـــثو هـــب ةـــصاـــخ فـــئاذـــق ثbـــثو BG عفدـــم ىلع اهـــب رثـــع اهشيتفتـــبو

.زافقو عانقو مم 39×7.62 رياع ةيلآ ةيقدنبو فئاذقلا كلتل ةعفاد

دـمحم دـمحم / _عبر�او ثلاثلا مهتEا طبض نم خيراتلا تاذب نكمت هنأو

 / _عــبر�او نــماثــلا مهتEا طبــض نــم نكمــت 27/12/2013 خيراتــبو ، دمــحم ســيوع
ْ َيطيسو ىلع هـــتزوحب رثـــع هشيتفتـــبو دمـــحم ديمـــحلا دبـــع دومـــحم قزارـــلا دبـــع
 ةينكســـلا ةدـــحولا ىلإ 17/12/2013 خيراتـــب لقتـــنا امـــك ، بلـــص صرـــقو نـــيزـــخت
 ثbـث ىلع اهـب رثـع اهشيتفتـبو ةـئاEا دعـب _عستـلاو يداحـلا مهتEا نـم ةرـجأتسEا
 ةــنزــخو ةقلــط نورــشعو سمــخو اهــنزــخب تاــسدــسم ةــثbــثو ةيــلآ ةيــقدنــب ةرــشع
 _عبــسو عبــسو ةــئامعــبرأو _فــلأو ةيــلآ ةيــقدنــب ةــنزــخ نورــشعو سمــخو سدــسم
 عطقو مــم 9 رايــع ةقلــط _ــنامــثو عبــسو ةيــل�ا قدانبــلا ىلع مدختــست امــم ةقلــط
 نــم ةــعومــجمو يكلــس� زاهــجو ةلــصوب ، ساســح زاهــجو ةيكيتــسbــبو ةيــندعــم
 ةـفاـج ةـيراطـب _ـثbـثو نامـثو ةيـئاـبرـهك كbـسأو تbيـصوتو ةيـئاـبرـهكلا تاـمواقEا
 فـــتاهـــب _تلـــصوم _تيـــئاـــبرـــهك _ـــترـــئادو ةـــلومـــحم فـــتاوهل تاـــيراطـــب عبـــسو
 ماحــلو صقــل ت�آو تاودأو ةربكــم ةــسدــعو ً�ومــحمً افــتاــه رــشع ةــثbــثو لومــحم
 طوطـخل حئارـش عبرأو ْ_ــَعانـقو راذـنإ زاهـجو دوقو شاـشرو ةيـئاـبرـهكلا كbـس�ا
 ميــنارــت لودــج اهــب عوبطم ةــمزلــم اهنــم قارو�ا نــم ةــعومــجمو تازافــقو ةيفــتاــه
 ددـعو ةجـمدـم ةـناوطـسا ةرـشع يتنثاو ةسينكـلا تاـمداـخو مدـخ لامـعأو ةسينكـلا
 نـــم نكمـــتو ، ديـــلا طـــخب ةـــنودـــم تارايســـلا تاـــحول يكاحـــت ةيـــندعـــم تاـــحول نـــم

 مهتEا طبـــض نـــم 16/1/2014 خيراتـــب نكمـــت امـــك ، _عـــبر�او نـــماثـــلا مهتEا طبـــض
 هشيتفتــبو يليبلا زــيزعــلا دبــع دوصقEا دبــع حابصــم دمــحم / ةــئاEا دعــب رــشاعــلا
 رــشع ةعــبرأو ةــئاــمو فــلأ هردــق يلاــم غلبمو ْ_ــَلومــحم َْ_فــتاــه ىلع هــتزوحب رثــع

ً.اهينج



 رــشع ةعــبرأو ةــئاــمو فــلأ هردــق يلاــم غلبمو ْ_ــَلومــحم َْ_فــتاــه ىلع هــتزوحب رثــع
ً.اهينج

روصنم ديسلا دمحم ىـفوتEا طبضلً انيمك دعأ 11/3/2014 خيراتب هنأو

نـم ةيران ةريعأ قbطإب مهرداب ىتح تاوقلا رصبأ نأ ام يذلاو يخوطلا

 هـــــنامثـــــج ىلع ظفحتـــــف ، bًيتـــــق هودرأو رانـــــلا قbـــــطإ هولدابـــــف هزوحي سدـــــسم
.حbسلاو

 نكســم هتقــفار ةوقو شــيورد فــسوي نــيدــلا يحم لوا مزEbا همــهادــم لاــح هــنأ و
 ريــــخ�ا هرداــــب - هنكســــم شيتفــــتو هطبضــــب نوذأEا - نــــيرــــشعلاو نــــماثــــلا مهتEا
 هتــباــصإ اــهرــثإ ىلع تــثدــح ـ ةيــلآ ةيــقدنــب ـ يراــن حbــس نــم ةــيراــن ةريــعأ قbــطإــب
 دمـحم دومـحم دمـحأ امهيلـع ينجEا ةـباـصإو ، رـسي�ا عارذـلاو ىرـسيلا قاسـلاـب
 فوؤرـلا دبـع ةـمbـس عاطقـب نـيدنجEا ـ ميـهارـبإ دمـحم طـسابـلا دبـع دمـحمو يلع

.كلذلً ادصق لتقلا ىزعأو ، ـ ةصاخلا تايلمعلل
 خيراتـــب يفل�ا يلع رمـــع دمـــحم دـــئارـــلا نكمـــت ةـــماعـــلا ةـــباينـــلا نذ�ً اذافـــن هـــنأو ـ

 تاـحرـف يحبص ميـهارـبإ سـنأ / نـيرـشعلاو عساتـلا _مهتEا طبـض نـم 11/4/2014
 ةدايــق لاــح _نيعــلا وبأ دمــحم ديــس دمــحم نمــحرــلا دبــع / _ــثbثــلاو سداســلاو
 مهتEا طبـــضو ، يناثـــلا هتقـــفرـــبو اـــهرييســـت صيـــخرـــت هلمـــح نود ةرايـــس امهـــلوأ
 ةـيراخـب ةـجارد هـلbقتـسا لاـح دمـحم زـيزعـلا دبـع لامـج ميـهارـبإ / _ـثbثـلاو نـماثـلا

.ةيندعم تاحول نود

 خيراتـب  دمـحا دمـحم نـيدـلا ءbـع / دـئارـلا لقتـنا ةـماعـلا ةـباينـلا نذ�ً اذافـن هـنأو ـ
 ديـــس دمـــحم نمـــحرـــلا دبـــع / _ـــثbثـــلاو سداســـلا مهتEا نكســـم ىلإ 21/11/2013

 ةيــئاــبرــهكلا رــئاودــلا نــم ةريبــك ةيمــك ىلع هــب رثــع هشيتفتــبو _نيعــلا وبأ دمــحم
 سـبbـمو ةـيرارـح تازافـقو ةـفاجـلا تاـيراطبـلا نـم ةريبـك تايمـكو رتيـموفأ ةزـهجأو
 رــــئاودــــلا عينصتل تاــــمزلتــــسمو لورتــــب ةــــكرــــشو قافــــن�ا ورتــــم لامعــــب ةــــصاــــخ
 دعـب _عبـسلاو سـماخـلا مهتEا طبـض نـم 9/2/2014 خيراتـب نكمـتو ، ةيـئاـبرـهكلا
 ةيـــندعـــم تاـــحول نود اـــهداـــقً ةرايـــسو مـــساـــق ميظعـــلا دبـــع يربـــص دمـــحم / ةـــئاEا

.لومحم فتاهو لومحم يلآ بساح ىلع هتزوحب رثع هشيتفتبو

 ميـــهارـــبا رمـــع دومـــحم دمـــحا/ بيقنـــلا لقتـــنا ةـــماعـــلا ةـــباينـــلا نذ�ً اذافـــن هـــنأو ـ
 زـيزعـلا دبـع لامـج ميـهارـبإ / _ـثbثـلاو نـماثـلا مهتEاْ يَعنصE 22/11/2013 خيراتـب
 ةيـقرـشلا ةظـفاحمـب ةدـيدـجلا ةيحـلاصـلا ةنـيدمـب _نـئاكـلا هـنزـخمو ةفيلـخ دمـحم
 قرولا نـم قيدانـصو ةلـئاسـلا ةيـئايميكـلا داوEا نـم تايمـك ىلع رثـع مهشيتفتـبو
 ةـثbـثو نـيزـخت طـئاـسو ةـثbـثو يفتاـه طـخ ةحـيرـشو لومـحم يلآ بـساـحو ىوقEا
 اهـب رـئاكـش سمـخو ماخـلا ةيـئايميكـلا داوEا نـم تايمـكو ةيـئاـبرـهك ةرـئادو ، ةزـهجأ
 ةـــــلومـــــحم فـــــتاوه نـــــم ءازـــــجأو تاعـــــقرفـــــمو ةرـــــجفتم داوE راـــــثآو ، ةبلـــــص داوم

.رابتخا تاجاجزو



.رابتخا تاجاجزو

 / ةــــئاEا دعــــب نــــيرــــشعلاو ثــــلاثــــلا مهتEا ةــــعرزــــم ىلإ 4/12/2013 خيراتــــب لقتــــناو
 ةيـقرـشلا ةظـفاحمـب رمـع وبأ ةأشنمـب ةنـئاكـلا ضوع ديسـلا نمـحرـلا دبـع ميـهارـبإ
 تاــــحول لمــــحت - نوللا ةيضــــف زتيــــج يادــــنويه - ةرايــــس ىلع رثــــع اهشيتفتــــبو
 ٌغَلبُم هـــــنأ _بـــــت مbعتـــــس�اـــــبو - ةيليـــــعامـــــس�ا يكbـــــم 111263 ماـــــقرأ ةيـــــندعـــــم
 اهـــتاـــحول نأو اهـــنول ريغـــت هـــنأو يجروج ســـنأ _ـــمرـــن اهتكـــلاـــم نـــم اهتـــقرـــسب
 ةقلغــــم ليــــمارــــب ةــــثbــــث ىلع اهــــب رثــــعو -197 ق أ م اهــــماــــقرأ ةيلــــص�ا ةيــــندعEا
 َْ_تبيقــح ىلع ةــعرزEاــب رثــع امــك ، ْ_¢يدــيدــح ْ_ــَــــصرــقو زاــغ ْيتلعشو كيتــسbبــلاــب
 تاوبعو يئاــبرــهك نازيــمو ةيــئاــبرــهك ةرــئادــب ةدوزــم F1 لــبانــق ةــثbثــب ْ_ــَتزــهجم

 ةــئاــمو اهــب ةــصاــخ نزــخ عبرأو ةيــلآ ةيــقدنــبو ةيــئايميــك داوم اهنــم لكــب ةريغــص
 ةجـلاعـم ةدـحو ، تارتـن "ةراكـش" نـيرـشعو رايعـلا تاذ نـم ةقلـط _عبـسو ةتـسو
 ةكبـــشب لاصـــتا زاهـــجو ةـــلومـــحم فـــتاوه ةعبـــسو ةجـــمدـــم ةـــناوطـــساو ةـــيزـــكرـــم
 نــــم ةــــعومــــجمو "نوفادوف" ْ_يفــــتاــــه ْ_¢طــــخل َْ_تحــــيرــــشو ةيــــلودــــلا تاــــمولعEا

.ةيميظنتلا قارو�ا

 ، ةــئاEا دعــب نــيرــشعلاو ثــلاثــلا مهتEا طبــض نــم 27/12/2013 خيراتــب نكمــت هــنأ و
 هشيتفتـبو يلع ديسـلا ميـهارـبإ رـباـص / ةـئاEا دعـب نـيرـشعلاو عبارـلا مهتEا طبـضو
 خيراتـلا تاذـبو ، تاـعوبطEا نـم ددـعو لومـحم فـتاـه ىلع هـتزوحب رثـع هنكسـمو
 هنكســمو هشيتفتــبو _ــناســح ديســلا dا دبــع معنEا دبــع مهتEا طبــض نــم نكمــت
 نـــم ددـــعو لومـــحم فـــتاـــهو راظنـــمو ةـــيزـــكرـــم ةجـــلاعـــم ةدـــحو ىلع هـــتزوحب رثـــع

.ةيميظنتلا تاعوبطEا

 ميـهارـبإ / ةـئاEا دعـب _ـنامثـلاو عباسـلا مهتEا طبـض نـم 17/1/2014 خيراتـب نكمـتو
 لومــحم فــتاــه ىلع هــتزوحب رثــع هنكســمو هشيتفتــبو يواــبرغــلا ميــهارــبإ يلع

.ةيزكرم ةجلاعم ةدحوو

خيراتب يلع دمحم دمحم مثيه/ مدقEا نكمت ةماعلا ةباينلا نذ�ً اذافن هنأو ـ

 دبـع زـيزعـلا دبـع دومـحم / ةـئاEا دعـب _تـسلاو سـماخـلا مهتEا طبـض نـم 4/2/2014
 امـك ، نـيزـخت طيـسوو ْ_َـلومـحم َْ_فـتاـه ىلع هـتزوحب رثـع هشيتفتـبو جارـف رداقـلا
 دبـع دمـحم ميـهارـبإ / _عـبر�او سـماخـلا مهتEا طبـض نـم 2/3/2014 خيراتـب نكمـت
 _تـــــــسو عست ىلع هـــــــتزوحب رثـــــــع هنكســـــــمو هشيتفتـــــــبو نسحEا دبـــــــع ميلـــــــحلا
 فـــتاـــهو ةرـــكاذ ةـــقاطـــبو رـــيوصت ةـــلآو ةبلـــص صارـــقأ ةـــثbـــثو ةجـــمدـــم ةـــناوطـــسا

.لومحم

 خيراتــب تاــكرــب دمــحم نــيدــلا ءbــع/ مدقEا نكمــت ةــماعــلا ةــباينــلا نذ�ً اذافــن هــنأو ـ
 نــــيدــــلا رون ديســــلا فــــيرــــش / _عــــبر�او  عباســــلا مهتEا طبــــض نــــم 21/12/2013

 فـــتاوه ةـــثbـــثو ْ_ـــَلومـــحم ْ_ـــَبوساـــح ىلع هـــتزوحب رثـــع هشيتفتـــبو بيطـــخلا
 .ةفلتخم تbمعل ةيلام غلابمو ريوصت ةلآوً ابلصً اصرقو ةلومحم



 .ةفلتخم تbمعل ةيلام غلابمو ريوصت ةلآوً ابلصً اصرقو ةلومحم

 قيفوت دمــحم فــيرــش مصتعــم /بيقنــلا نكمــت ةــماعــلا ةــباينــلا نذ�ً اذافــن هــنأو ـ
 ناـــــــيز ىيحي دمـــــــحأ دمـــــــحم / _سمـــــــخلا مهتEا طبـــــــض نـــــــم 1/1/2014 خيراتـــــــب
 زاهـجو حئارـش ةسمـخو ْ_ـَلومـحم َْ_فـتاـه ىلع هـتزوحب رثـع هنكسـمو هشيتفتـبو
 ةـــلآو ةرـــكاذ تاـــقاطـــب ثbـــثو نـــيزـــخت طـــئاـــسو ةـــثbـــثو لومـــحم بوساـــحو يحول
 يئاــبرــهك كــنودو ويديــف طــيرــشو اهــب ةــصاــخ ةجــمدــم تاــناوطــسا ثbــثو رــيوصت
 نكمــــت امــــك ، زرــــخلا نــــم ةيمــــك اهــــب ةيكيتــــسbــــب ةبلــــعو ةيصخــــش عداور ةعــــبرأو
 باـهولا دبـع دـيرـف دمـحأ / ةـئاEا  دعـب _عـبر�ا مهتEا طبـض نـم 10/1/2014 خيراتـب
 دعــب _ــنامثــلاو عبارــلا مهتEا طبــض نــم 16/1/2014 خيراتــب نكمــتو ، قزارــلا دبــع
.لومحم فتاه ىلع هعم رثع هشيتفتبو ناورم نسح دمحم دمحأ ماسح / ةئاEا

 خيراتـــب  دمـــحا قراـــط دمـــحا / بيقنـــلا نكمـــت ةـــماعـــلا ةـــباينـــلا نذ�ً اذافـــن هـــنأو ـ
 مامـه دمـحم دمـحم نـيدـلا رون / _سمـخلاو سداسـلا مهتEا طبـض نـم 7/12/2013

 0بلص صرق اهب ةيزكرم ةجلاعم ةدحو ىلع هتزوحب رثع هنكسمو هشيتفتبو

 خيراتـــب دومـــحم ىيحي دمـــحا / بيقنـــلا نكمـــت ةـــماعـــلا ةـــباينـــلا نذ�ً اذافـــن هـــنأو ـ
 يليسعلا دمـــحم دمـــحأ دمـــحم / _سمـــخلاو نـــماثـــلا مهتEا طبـــض نـــم 1/11/2013

 ًافـــلأ نورـــشعو ةعبـــس هردـــق غلبمو ةـــيزـــكرـــم ةجـــلاعـــم ةدـــحو ىلع رثـــع هشيتفتـــبو
 عبارـلا مهتEا طبـض نـم 13/12/2013 خيراتـب نكمـتو ،ً اهينـج نوسمـخو ةـئامعسـتو

 0مناغ dا دبع حاتفلا دبع دعس / _عبسلاو

فوؤرــلا دـبع دـمحا لامج /ديـقعلا نـكمت ةـماعلا ةباينلا نذ�ً اذافن هنأو ـ
 دمـــــحم يحتف دمـــــحم / _تـــــسلاو ثـــــلاثـــــلا مهتEا طبـــــض نـــــم 1/11/2013 خيراتـــــب
 ةعـــبرأو ةـــهومم ةيـــقاو ةرتـــس ىلع هـــتزوحب رثـــع هنكســـمو هشيتفتـــبو ليـــعامـــسإ
 عوبطم تارايسلـــل ةيـــندعEا تاـــحوللا نايـــكاحـــي ْ_َقصلـــمو عنصلا ةيلـــحم عورد

 0 317د م ج امهنم لك ىلع

 يوافلـــحلا دعـــس نسحEا دبـــع /ديقعـــلا نكمـــت ةـــماعـــلا ةـــباينـــلا نذ�ً اذافـــن هـــنأو ـ
 نســـــح رونأ نســـــح / _تـــــسلاو سداســـــلا مهتEا طبـــــض نـــــم 1/11/2013 خيراتـــــب
 مهتEا نكسمـــب توناحـــب ةـــيراـــن ةحلـــسأ ءافـــخإ ناكـــم ىلإ هدـــشرأ يذـــلاو ميـــهارـــبإ
 ىلع رثــع توناحــلا شيتفتــبو رواجــم ميــهارــبإ حودمــم دمــحأ / _تــسلاو نــماثــلا

 اهيلـــع مدختـــست امـــم نزـــخ ثbـــثو مـــم39×7.62 رايـــع ناتيـــلآ ناتيـــقدنـــب هـــب لاوج
 مهتEا طبـــض نـــم خيراتـــلا تاذـــب نكمـــتو ، رايعـــلا تاذ نـــم ةقلـــط _عـــبرأو ةـــئاـــمو

.ناوشر dا اشوأ دمحم ليعامسإ / _عبسلا

 خيراتـــــب يلع ديســـــلا يلع / بيقنـــــلا نكمـــــت ةـــــماعـــــلا ةـــــباينـــــلا نذ�ً اذافـــــن هـــــنأو ـ
 يفداوشلا دمـــحم / ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو يداحـــلا مهتEا طبـــض نـــم 26/1/2014

 فــتاوه ةــثbــثو يحول زاهــج ىلع هــتزوحب رثــع هشيتفتــبو يلع يسbــب دمــحم
 دمـحم / _عستـلاو سداسـلا مهتEا طبـض نـم 11/4/2014 خيراتـب نكمـتو ، ةـلومـحم

 .نسح هيبن دمحم



 دمـحم / _عستـلاو سداسـلا مهتEا طبـض نـم 11/4/2014 خيراتـب نكمـتو ، ةـلومـحم
 .نسح هيبن دمحم

 خيراتــب دمــحا حاتفــلا دبــع دمــحا /دــئارــلا لقتــنا ةــماعــلا ةــباينــلا نذ�ً اذافــن هــنأو ـ
 _ـــسح دعـــس يجنEا ىيحي / ةـــئاEا دعـــب ثـــلاثـــلا مهتEا نكســـم ىلإ 26/12/2013

 _تعـــباـــطو يئوض حساـــمو _ـــتروساـــم نـــم ةـــنوكم ةادأ ىلع هـــب رثـــع هشيتفتـــبو
 تاـمولعEا ةكبـشب لاصـتا زاهـجو لومـحم يلآ بـساـحو ةـلومـحم فـتاوه ةيـنامـثو
 تاــناوطــسا اهــب ةبيقــحو طــئارــخلاو قارو�او تاــعوبطEا نــم ةــعومــجمو ةيــلودــلا
 تاودأو ةيــــئاــــبرــــهكلا رــــئاودــــلا نــــم ةــــعومــــجمو ةبلــــص صارــــقأ ثbــــثو ةجــــمدــــم
 تاذــب لقتــنا امــك ، لــئاــس امهنــم لكــب َْ_تــجاــجزو رــيوصت ةــلآ لــماــحو اهعينصتــل
 بـيدـلا ميـهارـبإ يمهف ميـهارـبإ داؤف / ةـئاEا دعـب نـماثـلا مهتEا نكسـم ىلإ خيراتـلا
 نوعستو ةــــئامسمــــخوً افــــلأ نورــــشع هردــــق يلاــــم غلبم ىلع هــــب رثــــع هشيتفتــــبو
 لومــحم يلآ بــساــحو نــيزــخت طــئاــسو ةــثbــثو ةــلومــحم فــتاوه ةيــنامــثوً اهينــج
 ةـعومـجمو ةجـمدـم ةـناوطـسا ةرـشع ىدـحإو ةـيزـكرـم ةجـلاعـم ةدـحو يحول زاهـجو
 دعـب عباسـلا مهتEا نكسـم ىلإ 29/12/2013 خيراتـب لقتـنا هـنأ فاـضأو ، بتكـلا نـم
 ةجــــلاعــــم ةدــــحو ىلع رثــــع هشيتفتــــبو روجع يلع يقوش لداــــع دمــــحم / ةــــئاEا
 عساتـلا مهتEا نكسـم ىلإ خيراتـلا تاذـب لقتـنا امـك ، لومـحم يلآ بـساـحو ةـيزـكرـم
ْ َيتدــحو ىلع هــب رثــع هشيتفتــبو مينــغ زــيزعــلا دبــع ميــهارــبإ دمــحم / ةــئاEا دعــب
 خيراتــــب نكمــــت امــــك ، هطبــــض نــــم 2/1/2014 خيراتــــب نكمــــتو ةــــيزــــكرــــم ةجــــلاعــــم

 تاـحول نود اـهداـق ةـيراخـب ًةـجاردو ةـئاEا دعـب عباسـلا مهتEا طبـض نـم 16/1/2014
 حودمـم / ةـئاEا دعـب سـماخـلا مهتEا طبـض نـم نكمـت 17/1/2014 خيراتـبو ، ةيـندعـم
 ، ةيــندعــم تاــحول نود اــهداــق ةــيراخــب ةــجاردو لbــه دمــحم ةدابــع دوجوEا دبــع
 دمــــحم / ةــــئاEا دعــــب رــــشع يداحــــلا مهتEا طبــــض نــــم نكمــــت 21/1/2014 خيراتــــبو
 ىلع هــتزوحب رثــع هنكســمو هشيتفتــبو يسيمــخدــلا دمــحم ديســلا دــماــح ديســلا

 فتاهو لومحم بوساح

غـلبمو ةيلودلا تامولعEا ةكبشب لاصتbل زاهجو نيزخت طيسوو لومحم

.هينج ةئامعستوً افلأ رشع ةعست هردق يلام

 مـيهاربا دـمحا ديعـس دمحم / دئارلا نكمت ةماعلا ةباينلا نذ�ً اذافن هنأو ـ

 دبــع دمــحم زتعــم / ةــئاEا دعــب رــشع عباســلا مهتEا طبــض نــم 27/12/2013 خيراتــب
 ةداــم اهــب تاــيواــح ثbــث ىلع هــتزوحب رثــع هنكســمو هشيتفتــبو لولغز قلاخــلا

TNT زاهـجو مـم 39×7.62 رايـع ةـيراـن ةقلـط _عـبرأو ةـئامعسـتو ف�آ عبرأ ددـعو 
 ةسمـخو ةـئامتـسو يكيرـمأ ر�ود افـلأ اـهردـق ةيـلاـم غلابـمو لومـحم فـتاـهو يحول

 0ايرصمً اهينج نوتسو

 خيراتـب فـيرـشلا دمـحا مـتاـح دمـحا /دـئارـلا نكمـت ةـماعـلا ةـباينـلا نذ�ً اذافـن هـنأو ـ
 ادـــن ناعنـــك دمـــحأ عيطم / ةـــئاEا دعـــب رـــشع نـــماثـــلا مهتEا طبـــض نـــم 16/2/2014

 نكمــت امــك ، نــيزــخت طيــسوو لومــحم يلآ بــساــح ىلع هــتزوحب رثــع هشيتفتــبو



 ادـــن ناعنـــك دمـــحأ عيطم / ةـــئاEا دعـــب رـــشع نـــماثـــلا مهتEا طبـــض نـــم 16/2/2014
 نكمــت امــك ، نــيزــخت طيــسوو لومــحم يلآ بــساــح ىلع هــتزوحب رثــع هشيتفتــبو
 حوتف ديســلا اــضر / ةــئاEا دعــب رــشع عساتــلا مهتEا طبــض نــم 2/3/2014  خيراتــب

 .ةيزكرم ةجلاعم ةدحو ىلع هتزوحب رثع هنكسمو هشيتفتبو رماع

 خيراتـب دمـحم ةيطـع يدـجم يؤل /بيقنـلا نكمـت ةـماعـلا ةـباينـلا نذ�ً اذافـن هـنأو ـ
 روصنم يمهف _عــم / ةــئاEا دعــب _عــبر�او عباســلا ْ_مَهتEا طبــض نــم 1/2/2014

 امــك ، يباطــخ دمــحأ دمــحم يرمــس دمــحم / ةــئاEا دعــب _تــسلاو يناثــلاو دمــحم
 دمـــحم / ةـــئاEا دعـــب _تـــسلاو نـــماثـــلا مهتEا طبـــض نـــم 4/2/2014 خيراتـــب نكمـــت
 ثـــلاثـــلا مهتEا طبـــض نـــم  16/2/2014 خيراتـــب نكمـــتو ، دومـــحم ناميلـــس ناEاـــس
 هــتزوحب رثــع هشيتفتــبو نامثــع دمــحم مbــسإ دمــحم مbــسإ / ةــئاEا دعــب _تــسلاو
 ةكبــــشب لاصــــتbــــل زاهــــجو ةــــلومــــحم فــــتاوه ةتــــسو لومــــحم يلآ بــــساــــح ىلع

 0ةجمدم ةناوطساو ةيلودلا تامولعEا

 دـمحا حاتفلا دبع دمحم يناه /بيقنلا نكمت ةماعلا ةباينلا نذ�ً اذافن هنأو ـ

 يحتف دمـحم / ةـئاEا دعـب _سمـخلاو يناثـلا مهتEا طبـض نـم 26/1/2014 خيراتـب
 قرولا نــم ْ_ــَقودنــص ىلع هــتزوحب رثــع هنكســمو هشيتفتــبو دومــحم حاتفــلا دبــع
 قودنــصو ةيــلودــلا تاــمولعEا ةكبــشب لاصــتbــل ةزــهجأ ةرــشع امهنــم لكــب ىوقEا
 ةــثbــثو ةيــلودــلا تاــمولعEا ةكبــشب لاصــتbــل ةزــهجأ ةــثbــث هــب ىوقEا قرولا نــم

 ت�اصـــت�ا ىلع شـــيوشت ةزـــهجأ ةعـــبرأ اهنـــم لكـــب ىوقEا قرولا نـــم قيدانـــص
 فــــتاــــهو مــــجحلا ْيَريغــــص نــــْيَزاهــــجو تصنــــت يزاهــــجو ةرــــكاذ تاــــقاطــــب عبــــسو

 0لومحم

خيراتب دمحا زيزعلا دبع دمحم / مدقEا نكمت ةماعلا ةباينلا نذ�ً اذافن هنأ ـ

 دمـحم ناميلـس دمـحأ / ةـئاEا دعـب _سمـخلاو نـماثـلا مهتEا طبـض نـم 26/1/2014
 .لومحم فتاه ىلع هتزوحب رثع هشيتفتبو ناميلس

 نـم 31/1/2014 خيراتـب ماصـع رـماـت /دـئارـلا نكمـت ةـماعـلا ةـباينـلا نذ�ً اذافـن هـنأ ـ
 رثــع هشيتفتــبو متــسر دمــحم _ــمأ دمــحم مــيرــك  / ةــئاEا دعــب _تــسلا مهتEا طبــض
 ةــصاــخ حئارــش عبرأو ةــلومــحم فــتاوه ةعبــسو لومــحم بوساــح ىلع هــتزوحب
 يداحــلا مهتEاــب ةــصاــخ ةيصخــش روصو قاروأو ةرــكاذ ةــقاطــبو ةيفــتاــه طوطــخب

 0يباطخ دمحأ دمحم يرمس دومحم / ةئاEا دعب _تسلاو

 خيراتب داؤف دمحم حماس /دئارلا نكـمت ةـماـعـلا ةباـينلا نذ�ً اذاـفن هـنأو ـ

 قيفوت دمـــــحأ رمـــــع / ةـــــئاEا دعـــــب _تـــــسلاو عباســـــلا مهتEا طبـــــض نـــــم 9/2/2014 
0َْيتحيرشو لومحم فتاه ىلع هتزوحب رثع هشيتفتبو يواجحلا

قداـص دـمحم فوؤرلا دبع /بيقنلا نكمت ةماعلا ةباينلا نذ�ً اذافن هنأو ـ



قداـص دـمحم فوؤرلا دبع /بيقنلا نكمت ةماعلا ةباينلا نذ�ً اذافن هنأو ـ

/ ةـئاEا دعـب _عبسلاو سداسلا مهتEا طبض نم 23/2/2014 خيراتب

 فـــتاـــه ىلع هـــتزوحب رثـــع هشيتفتـــبو يلع دمـــحم لامـــك يبرعـــلا ديســـلا دمـــحم
 0ةركاذ ةقاطبو بلص صرقو لومحم

 خيراتــب معنEا دبــع حلاــص مزاــح /بيقنــلا نكمــت ةــماعــلا ةــباينــلا نذ�ً اذافــن هــنأو ـ
 شـيورد يريحـب دمـحم / ةـئاEا دعـب _عبـسلاو نـماثـلا مهتEا طبـض نـم 17/1/2014

 0لومحم فتاوه ةثbث ىلع هتزوحب رثع هشيتفتبو يكم

  خيراتب ةدـبع دـمحا _ـسح /دئارـلا نكـمت ةماعلا ةباينلا نذ�ً اذافن هنأو ـ

 دمــحأ ىفطصم دمــحأ / ةــئاEا دعــب _عبــسلاو عساتــلا مهتEا طبــض نــم 1/1/2014
 .رفس َْيزاوجو ْ_َلومحم َْ_فتاه ىلع هتزوحب رثع هشيتفتبو داج

 خيراتــــب تــــفأر دمــــحا دمــــحم /بيقنــــلا نكمــــت ةــــماعــــلا ةــــباينــــلا نذ�ً اذافــــن هــــنأو ـ
 ىسوم دمــحم دمــحأ يناــه / _ــنامثــلاو   ســماخــلا مهتEا طبــض نــم 21/1/2014

 0ْ_َلومحم ّْ_فتاه ىلع هتزوحب رثع هشيتفتبو

 خيراتـــب رـــطاـــخ دمـــحم باهـــيا /بيقنـــلا لقتـــنا ةـــماعـــلا ةـــباينـــلا نذ�ً اذافـــن هـــنأو ـ
8/9/2013 Eا نكسEا دعــــــب _عستــــــلاو نــــــماثــــــلاو، _تــــــسلاو ثــــــلاثــــــلا ْ_مهتEةــــــئا 

 لــــكايــــه ةعســــت تــــيوح ةبيقــــح ىلع رثــــع امهــــلو� ةينكســــلا ةدــــحولا هشيتفتــــبو
 شيتفتـــبو - شوطرـــخ درـــف - يراـــن حbـــسو لاعـــش¯ـــل زـــهاـــج ليتـــف اهـــب ةـــيدـــيدـــح
 ةدــحولاــب  طبــض اــم نأ ررــقو يلآ بــساــح ىلع رثــع امهيــناثــل ةينكســلا ةدــحولا
 خيراتـــب نكمـــت امـــك ، تاريسEا يف اهـــمادختـــسا متـــي هقيقشـــب ةـــصاخـــلا ةينكســـلا

 دمــــــحم دومــــــحم فــــــيرــــــش / _سمــــــخلاو عساتــــــلا مهتEا طبــــــض نــــــم 21/11/2013
 دارــم / _تــسلاو ســماخــلا مهتEا طبــض نــم 25/12/2013 خيراتــب نكمــتو ، روشاــع

._ناسح ديدش يمويبلا

 شيتفتـــل دمـــحم يزوف دمـــحم / بيقنـــلا لقتـــنا ةـــماعـــلا ةـــباينـــلا نذ� اذافـــن هـــنأو ـ
 ديـلا طـخب ةـنودـم قاروأ ىلع رثـعو يقارـع برـع نـكاسمـب ةنـئاكـلا ةينكسـلا ةدـحولا

 ماـقر� ةيـندعـم تاـحول اذـكو ةيـطرـشلا تآشنEا ضعـب ءامـسأو ةـعامـجلاـب ةـصاـخ
._ترايس

 ةـعرزEا شيتفتـل دمـحا ةـتاحـش دمـحا /دـئارـلا لقتـنا ةـماعـلا ةـباينـلا نذ� اذافـن هـنأو ـ
 ةظــــفاحــــم برعــــلا جربــــب ةضهنــــلا تومرــــك ةقطنمــــب وياــــم 15 ةيعمــــجب ةنــــئاكــــلا
 ةــــعرزEا نــــم اوبرتــــقا نأ اــــمو - ةــــطرــــشلا دارــــفأ نــــم ةوق سأر ىلع - ةــــيردنكــــس�ا
 ةريــع�ا نــم لــباوب يطعEا دبــع دمــحم لاعــلا دبــع نســح هطبضــب نوذأEا مهتــغاــب
 أبتـــخا مـــث ، bًيتـــق يهيدبـــلا دعـــس دمـــحأ لوأ مزEbا هيلـــع ينجEا ىدرأـــف  ةـــيرانـــلا
 ةـــيراـــن ةريـــعأ قلطأو ةلبنـــق مهـــبوص ىقلأو ، ةـــعرزEاـــب ينكسلا ىنبEاـــب ةرـــجحب
 / _عستـلاو سـماخـلا ْ_مهتEا طبـض نـم اونكمتو ، bًيتـق هودرأـف اهـقbـطأ هولدابـف
 لاعـلا دبـع يحبص / ةـئاEا دعـب _عستـلاو عباسـلاو ، ميـهارـبإ يردـب ينسح رـماـت



 / _عستـلاو سـماخـلا ْ_مهتEا طبـض نـم اونكمتو ، bًيتـق هودرأـف اهـقbـطأ هولدابـف
 لاعـلا دبـع يحبص / ةـئاEا دعـب _عستـلاو عباسـلاو ، ميـهارـبإ يردـب ينسح رـماـت
 مازــحو _تــيودــي _تلبنــقو _تيــلآ _تيــقدنــب ىلع ةــعرزEاــب رثــع فــصاــن ميــهارــبإ

 .فسان

يــلع ناوضر يدمح دـمحم /دئارلا لقتنا ةماعلا ةباينلا نذ�ً اذافن هـنأو ـ

 dا دبـــع دمـــحم تاحـــش ديعـــس هطبضـــب نوذأEا نكســـم ىلإ 19/12/2013 خيراتـــب
 هنكســـم حطـــس ىلتعا ىتح ريـــخ�ا هرصـــبأ نأ اـــمو ، هنكســـم شيتفـــتو هطبضـــل
 - يراــــن حbــــس نــــم ةــــيراــــن ةريــــعأ ةقــــفارEا ةوقلاو هــــبوص قلطأو برــــهلا ً�واحــــم
 مـشاـه هـط دمـحم هـجوب تاـباـصإ تـثدـحف ، فـساـن مازـحب هسفـن رـجف مـث ، - سدـسم
 _بــت حbــسلا طبضــبو ،راجفــن�ا ءارــج - ةــصاخــلا تايلمعــلا ةرادإــب لوأ مزbــم -

 هـــنأ فاـــضأو ، ةدـــيدـــجلا ةـــهزنـــلا ةـــطرـــش ةطقـــن ىلع ءادتـــع�ا ثداـــح يف هتـــقرـــس
 اــــهادــــحإ تــــنونع _تيــــصو رفــــس زاوج ىلع هــــب رثــــع ىفوتEا نكســــم شيتفتــــب
 فـــــتاوه ةتـــــسو "ىلاعـــــت d ةيـــــصو" تـــــنونع ىرـــــخ�او "ةيـــــعرـــــشلا يتيصو"

.هنكسE همساب راجيإ دقعو ةركاذ ةقاطبو ةلومحم

 خيراتـب  دمـحم ناميلـس حابصـم ماسـح دـئرـلا لقتـنا ةـماعـلا ةـباينـلا نذ�ً اذافـن هـنأ
ـ  سيبلــب ـ برعــلا _ــسدنهEا ةيعمــج 3 ةــباوب نــئاكــلا يميظنتلا رقملــل 25/6/2014

 تاقلــط سمــخو عنصلا يرــجم سدــسم ىلع رثــع هشيتفتــبو ةيــقرــشلا ةظــفاحــم
 ءاضيـب يتربيـل يكوريـش بيـج زارـط ةرايـسو ، شوطرـخ تاـيرـخ�او ةيـلآ اـهادـحإ
 يئاــبرــهك روتومب لــصوم ريغــص امــهدــحأ ْ_ــسرــت اهــتدايــق ةلــجع ناكمــب تبثــم
 ً�اوج نـيرـشعو ةعسـتو ، يراجفـنا ليتـف ةـفافـلو  ، دعـب نـع اهـتدايقـل هـمادختـس�
 مهـب ةعـبرأو ، طولـخم دامـس مهـب نـيرـخآ رـشع ةسمـخو رداشنـلا تارتـن ةداـم اهـب
 ، ةيـندعـم تاوبع ثbـثو ، مويدوصلا دـيزأ ةداـم نـم تاوبع عبرأو ، يعارز تـيربـك
 اهــب ىرــخأو ، كيتــيربكــلا ضمــح ةداــم اهــب تاــجاــجزو ، ةيــندعــم لــكايــه ةعــبرأو
 ، دـــيدـــحلا ةدارـــبو موينوم�ا تارتـــن ةداـــم نـــم تايمـــكو ، يليثي�ا لوحكلا ةداـــم
 تاـجاـجز نـم ةـعومـجمو ، ةيـئايميـك داوم طbـخو ، نوللا ةيضـف ةداـم اهـب ةوبعو
 ةـثbـثو ، ةيـئاـبرـهكلا تاود�او حيتافEا نـم ددـعو ، تاـيراطبـلا نـم ددـعو ، ةيلمعـم

.يفتاه طخ ةحيرشو ، ةلومحم فتاوهو ، ةعنقأ
 ددررااوولاا ووحنلاا يلع ةةرركذذ يقابلاا يلاا لليیحتوو ننووذذالاا ددررس ننم ررددقلاا ااذذهھب ةمكحملاا يفتكتوو

0تتاقيیقحتلاب
 ددرروو هھسفن يف هھلغشأف ررش انب ددااررأأ ننم ممهھللاا ءاخرر ءاخس آنئمططم انمأأ ااددلب ااذذهھھھ للعجأأ ممهھللاا (

) ههانمتيیام ففاعضأأ هھقززررإإوو ببررايی هھل اارريیمددت ههرريیبددت للعجإإوو ههررحن يف ههدديیك
 ققح يف اهھتووبثوو اهھتحص يلع لليیلددلاا مماق ننايیبلاا ففلاس ووحنلاا يلع ةعقااوولاا نناا ثثيیح

:ننـم للك ةةدداهھش ننم ننيیمهھتملاا
ـ :لو�ا دهاشلا

ديز وبأ ديز دمحم قراط .ينطولا نم�ا عاطقب ةطرش مِدقُم 
دهـشي



ديز وبأ ديز دمحم قراط .ينطولا نم�ا عاطقب ةطرش مِدقُم 
دهـشي

 ىلع - ةيباهرإ ةعامج سيسأت اهدافم هتايرحت اهتدكأ تامولعم هيلإ تدرو هنأ
 ُةعامج اهيلعَ ِقلُطأ يباهر�ا ةدعاقلا ميظنتب ةطبترم - نوناقلا ماكحأ فbخ

 ريفكت ىلع ةمئاقلا ةفرطتEا ةيريفكتلا راكف�ا قنتعت يتلاو ِسدقEا تيب ِراصنأ
 ىلوتتو ةيمbس�ا ةعيرشلا هقيبطت مدع ىوعدب هيلع جورخلا ةيعرشو مكاحلا

 ةحابتساو ةطرشلاو ةحلسEا تاوقلا تآشنمو دارفأ دض ةيئادع لامعأ ذيفنت
 فادهتساو ، مهتاكلتممو مهلاومأ لbحتساو مهتدابع رودو _يحيسEا ءامد

 ضرغب ؛هب ةراEا ِنفسلاو ِسيوسلا ِةانقل يحEbا ىرجEاو ةماعلا تآشنEا
 رارض�او ةيعامتج�او ةيداصتق�ا اهتاموقم ىلع ريثأتلاو ةلودلا طاقسإ

 مهتEا اهتماعز ىلوت ةعامجلا كلت نأو ، يعامتج�ا مbسلاو ةينطولا ةدحولاب
 ميظنت عم ِلصاوتلاب اهسيسأت نا¢بإ علطضاو ةدايز جيرف دمحم قيفوت / لو�ا
 ِرصانلا ةيولأ عم ِلصاوتلاو ، يرهاوظلا نميأ هميعز ِةعيابE جراخلاب ةدعاقلا

 يركسعو يلامٍ معدب ةعامجلا دE – ةزغ عاطقب - ةينيطسلفلا نيدلا حbص
 يف ةينم�ا عاضو�ا bًغتسم -دbبلاب ةيئادع تايلمعب مايقلل يتسيجولو

 ايbخ ءاشنإ ىلعً امئاق اهلً ايميظنت bًكيه سسأف - 2011 رياني باقعأ
 مض ىلوتو  - ينم�ا دصرللً ايفbت - ىرخ�ا نع لزعمب اهنم لك لمعت ةيدوقنع

 رياني نا¢بإ نوجسلا نم _براهلا نم راكف�ا تاذ يقنتعم نم ةعامجلل رصانع
 جراخلاب ةدعاقلا ميظنت رصانع دي ىلع ةيركسع تابيردت اوقلت نممو 2011

  اهلوأ رواحم ةثbثل نكتراً اجمانرب اهئاضع� دعأو ، مهباطقتسا مت نيرخآو
 سرادت اهلbخ متي ةيرود ةفصب ةيميظنت تاءاقل ةدع دقع ىلع موقي يركف

 تامولعEا ةكبش ىلع ةيداهجلا عقاوEا ةعلاطمو ةيريفكتلا تاهجوتلاو راكف�ا
 ةسارد يف لثمت يكرح روحم يناثلاو ، داهجلا هقف تابيتك ةساردو ةيلودلا
 ةعامجلا ءاضعأ ذاختاب يفختلا ةيفيكو ةبقارEا فشكو تآشنEا عفر بيلاسأ
 تاقاطب جارختساو مهاحل طاقسإو مهنيب اميف اهب يمستلاو ةيكرح ءامس�

 ةلاقنلا مهفتاوه ماقرأ رييغتو مهيطيحمب مهتلص عطقو ةديدج ةيصخش
 يركسع ثلاثلاو ، اهنيعب دجاسم يف ةbصلا مدعو ةديدج ىرخأ مادختساو

 ًايندب ةعامجلا رصانع دادعإل ةيليعامس�او ءانيسب تاركسعم أشنا ثيح
 ةيلاتقلا مــهتاردق عـفرو ًاـيندب مهليهأتل ةيركـسع تارود اهيف دقعت ًايركسعو

 ةـيفيك ىــلع مــهبيردتب

تاوبعلا عينصتو دادعإو عراوشلاو ندملا برحو ةيرانلا ةحلسألا مادختسا

.دالبلاب ةيباهرإ تايلمع ذيفنتل ًاديهمت ، اهمادختسا ةيفيكو ةعقرفملا

/ يـناثلا مهتملا ةعامجلا كلت ييدايقب ناعتسا كلذ قيقحت ليبس يف هنأو

 ةعامجلا ايالخ سيسأت ةيلوئسم يلوتب فلُك يذلا فصان يودب يفيفع يلع دمحم
 /ثلاثلا مـهتملا ةنواعمـب ، اهيلع فارشإلاو اهترادإو ةانقلا ندمو ءانيس قاطن جراخ



 ةعامجلا ايالخ سيسأت ةيلوئسم يلوتب فلُك يذلا فصان يودب يفيفع يلع دمحم
 /ثلاثلا مـهتملا ةنواعمـب ، اهيلع فارشإلاو اهترادإو ةانقلا ندمو ءانيس قاطن جراخ

 ميهاربإ نسح روصنم ديسلا دمحم ىفوتملاو نوراه دمحم يركب دمحم
  دمحم رصن دمحأ دمحم / عبارلا مهتملل تافيلكت ردصأ امك ، يخوطلا

 ةنواعمب ، ناقرفلا بئاتك اهيلع قلُطأ ةعامجلا نع ةقثبنم ىرخأ ةيلخ سيسأتب
 / سداسلا مهتملا فلُك امك ، دومحم رماع _مأ ىفطصم يناه / سماخلا ُمهتEا

 ةعامجلا ءاضعأ بيردت ةيلوئسم يلوتب ةيماش هللا دبع مالسلا دبع دمحم لئاو
 ةيلوئسم رماع ناميلس ميلس ةمالس يملس / عباسلاِ مهتملل دنُسأو ، ًايندب مهليهأتو
 دبع ينغلا دبع ليلخ دمحم / نماثلا ِمهتملل دِهُعو ، اهل يتسيجوللا معدلاو حيلستلا

 / عساتلا نامهتملا ىلوتو ، اهل يرــكفلا بناجلا ةيلوئسم يلوتب يوالخنلا يداهلا
 دبع دومحم دمحأ نيدلا دامع / رشاعلاو ميهاربإ دعسم يوامشع يلع ماشه

 ةيلوئسم "رساي" يكرحلا  ىلوت امك ، اهئاضعأل يركسعلا بيردتلا ةيلوئسم ديمحلا
 ، ةعامجلل ةيئادعلا تايلمعلا يف اهمادختسال ًاديهمت تاعقرفملا عينصتو زيهجت
 ميظنت عم يجراخلا لصاوتلاو مالعإلا ةيلوئسم يلوتب "دامع وبأ" ىنكملا فلُكو
 ذيفنتل ةعامجلا رصانع نم ددع دادعإب لو�ا مهتEا مايق نع bًضف ، ةدعاقلا
 ةلودلاب ةيدايق عقاومب تايصخشو ةيويح تآشنم فدهتست ةيراحتنا تايلمع

ً ايندب مهبيردتو اهتيعرشب مهعانقإب ، كلذلً ايركفوً ايسفن مهليهأت بقع
.اهذيفنتلً اديهمتً ايركسعو

مـهتملل تافيلكت نـم لوألا مـهتملا هردصأ اـEً اذافن هنأ هتايرحت تفاضأو

 ثلاثلا مهتملاب ريخألا ناعتسا ، تاظفاحملا نم ددعب ايالخ سيسأتب يناثلا
 اهُلوأ ةيدوقنع ايالخ ةدع ءاشنإ نم اونكمتو نسح روصنم ديسلا دمحم ىفوتملاو

 ةزيجلاو ةرهاقلا تاظفاحم تعمجو - ةيزكرEا ةقطنEا - ىربكلا ةرهاقلاب ةيلخ
._عبسلاو عساتلا ىتح رشع يداحلا نم _مهتEا تمضو ةيبويلقلاو

 ىتح _نامثلا نم _مهتEا تمضو ةيليعامس�ا ةظفاحمب ةيناثلا ةيلخلاو
 ديسلا زيزعلا دبع دومحم / ةئاEا دعب يداحلا مهتEا ةكراشم ىلع ةوbع ، ةئاEا

 اهتاعامتج� تارقم ةيلخلا كلت رصانعل هريفوتب ةعامجلا يف جرع�ا دمحأ
.ةيئادعلا اهتايلمع نم ديدعلا ذيفنت يف مهتكراشمو ، اهشيعت لئاسوو

 ةئاEا دعب يناثلا مهتEا اهتيلوئسم ىلوتو ةيلهقدلا ةظفاحمب ةثلاثلا ةيلخلاو
 ةئاEا دعب ثلاثلا نم _مهتEا تمضو ينيجسلا زيزعلا دبع ديسلا دمحم دمحأ

.ةئاEا دعب رشع سماخلا ىتح

دـعب رشـع سداـسلا مهتEا ىـلوتو خيشلا رفك ةظفاحمب ةعبارلا ةيلخلاو

 نم _مهتEا تمضو اهتيلوئسم فشاكلا زيزعلا دبع ينسح ىفطصم / ةئاEا
.ةئاEا دعب نيرشعلاو يناثلا ىتح ةئاEا دعب رشع عباسلا

دعـب نورشـعلاو ثلاثلا مهتEا ىلوتو ةيقرشلا ةظفاحمب ةسماخلا ةيلخلاو



دعـب نورشـعلاو ثلاثلا مهتEا ىلوتو ةيقرشلا ةظفاحمب ةسماخلا ةيلخلاو

 عبارلا نم _مهتEا تّمَضو اهتيلوئسم ضوع ديسلا نمحرلا دبع ميهاربإ / ةئاEا
.ةئاEا دعب _ثbثلاو نماثلا ىتح ةئاEا دعب نيرشعلاو

عـساتلا نـم _مهتEا تـمضو فيوـس يـنب ةظفاحـمب ايbـخلا سداـسو

.ةئاEا دعب _عبر�او ثلاثلا ىتح ةئاEا دعب _ثbثلاو

_عـبر�او عبارلا ْ_مهتEا تـمضو مويـفلا ةظفاحمب ايbخلا كلت عباـسو

 اهسيسأت مت ةريخأ ةيلخ نع bًضف ، ةئاEا دعب _عبر�او سماخلاو ةئاEا دعب
.انق ةظفاحمب

 نيوكتب يناثلا مهتملل تافيلكت لو�ا مهتEا رادصإ تدكأ هتايرحت نأ فاضأو
 - اهريغ نم نيرخآو هتاظفاحم ايbخب ةعامجلا رصانع نم - ةيعون تاعومجم

 ليومتو اهفادهأو ةعامجلا ضارغأ قيقحتل ةددحم ٍةصاخٍ ماهمب علطضت
 ثلاثلا مهتEاو ريخ�ا فارشإ تحت لمعتو ، ةيئادعلا اهتايلمع نم بناج

 نم ةيعون تاعومجم ةدع اولكش كلذلً اذافنو ، روصنم ديسلا دمحم ىفوتEاو
 يداحلا مهتEا اهتيلوئسم ىلوتو ذيفنتلا ةعومجم اهلوأ ،ةعامجلا رصانع
 ةعامجلا ءاضعأ نمً اددع تمضو يلبارغلا _ناسح يلع يلع فرشأ / رشع

 ةحلس�ا مادختسا يف ةربخلا يوذ نمو ةيركسعو ةيندب تارود اوقلت نمم
 رشع يناثلا نم _مهتEا تمضو ، عراوشلاو ندEا برحو تاعقرفEاو ةيرانلا

 ذيفنتب ةعومجEا كلت تعلطضاو ، نيرخآو _عبسلاو سداسلاو ، _ثbثلا ىتح
 يتلاو ةعامجلا تادايق نم اهب تفلُك يتلا ةيئادعلا تايلمعلا نم ديدعلا

 ةماعلا تآشنEاو امهتآشنمو ةطرشلاو ةحلسEا تاوقلا دارفأ فدهتست
 ، دbبلاب ىضوفلا رشن ضرغب مهتاكلتممو مهلاومأو _يحيسEاو ، ةيويحلاو

.ىرخأ ةيعون ماهم نم اهئاضعأ هب فلكُي ام نع bًضف

مـهتEا ىـلوتو تاـمولعEا عـمجو عبتتلاو دـصرلا ةعومجم يه ةيناثلاو

 اولصحت ام عمجو مهل تافيلكتلا رادصإو اهرصانع ءاقتناو اهتيلوئسم ثلاثلا
 ، نيرشعلاو سداسلاو ، نيرشعلاو عبارلا _مهتEا تمضو ، تامولعم نم هيلع

 سماخلا ىتح _عبر�ا  نمو  ، نيرشعلاو عساتلاو ، نيرشعلاو عباسلاو
 دعب نيرشعلاو عساتلاو ، _نامثلاو عساتلاو ، _عبسلاو نماثلاو ، _سمخلاو
 ةطرشلاو ةحلسEا تاوقلا ِدارفأ دصرب ةعومجEا كلت تعلطضاو - نيرخآو - ةئاEا

 مهتانايبو مهريس قرط ديدحتو _يمbع�او _يسايسلا نم ددعو ةاضقلاو
 طئارخ ريفوتو ةيويحلاو ةماهلا تآشنEا دصر ىلع ةوbع مهل روص ريفوتو

.ةيئادعلا مهتايلمع ذيفنتلً اديهمت اهل روصو

 نم تلكُش يتلاو - ةيسدنهلا ةنجللا - زيهجتلاو دادع�ا ةعومجم ةثلاثلاو
 عينصتل ةديدع تارود اهؤاضعأ ىقلتً اينف ةبردموً ايركسع ةلهؤم رصانع

 دمحم نمحرلا دبع / نوثbثلاو سداسلا مهتEا اهتيلوئسم ىلوتو ، تاعقرفEا



 عينصتل ةديدع تارود اهؤاضعأ ىقلتً اينف ةبردموً ايركسع ةلهؤم رصانع
 دمحم نمحرلا دبع / نوثbثلاو سداسلا مهتEا اهتيلوئسم ىلوتو ، تاعقرفEا

 نمو رشع عساتلاو رشع نماثلا _مهتEا تمضو _نيعلا وبأ دمحم ديس
 دـعـب نـماثلاو ةئاـEا دعـب ثلاثلاو ، _عبر�ا ىتح _ثbثلاو عباسلا

ةعقرفـEا تاوبعـلا زيهـجتو دادـعإب ةـعوـمجEا كلت تعـلطضاو ةـئاـEا

.تارايسلا خيخفتو ةينورتكل�او ةيئابرهكلا اهرئاودو

 ىلوتو ةحلس�ا لقنو بورهلاو ةماق�او ءاوي�ا ريبدت ةعومجم ةعبارلاو
 ْ_مهتEا تمضو ميهاربإ نسح روصنم ديسلا دمحم ىفوتEا اهتيلوئسم

 روصنم دمحم / _نامثلاو عساتلا ، سنوي دمحم عيبر دمحم / رشع يناثلا
 يلع ميحرلا دبع دمحم / ةئاEا دعب _نامثلاو يداحلاو ، مضbش يكذ

 ةعامجلا رصانع ءاوي� تارقم ريفوتب ةعومجEا كلت تعلطضاو ، ينويسبلا
 ريفوتو ، ةينم�ا تاقحEbا نم _براهلا اذكو ةيباهر�ا مهتايلمع ذيفنت بقع

 ءاضعأ تاكرحت يف ةمدختسEا لقنلا لئاسوو تاعقرفEاو ةحلس£ل نزاخم
 0ينم�ا دصرلا نعً اديعب مهتاكرحت _مأتو ، ةعامجلا

 نماثلا _مهتEا تمضو ةنواعEاو يتسيجوللا معدلا ريفوت ةعومجم ةسماخلاو
 دعب يناثلاو ،_عستلاو ، _عبر�او ثلاثلاو ، _ثbثلاو عباسلاو ،نيرشعلاو

 ريفوتب ةعومجEا كلت تعلطضاو نيرخآو ةئاEا دعب رشع نماثلاو ، ةئاEا
 عبتتو دصر نم ةعامجلا ءاضعأ هب فلكي ام ذيفنتل ةمزbلا ةزهج�او تاود�ا
 مهتناعتساو ، ةيراخبلا تاجاردلاو تارايسلل ةيندعم تاحول ريفوتك ـ ريوصتو

 يف مهتدعاسE نارمع رباص دمحأ دمحم ةئاEا دعب _نامثلاو نماثلا مهتEاب
.ةعامجلا رصانع اهمدختسي يتلا تارايسلا تافصاوم رييغت

 يدايق اهتيلوئسم ىلوتو -ةيمbع�ا ةنجللا - مbع�ا ةعومجم ةسداسلاو
 عباسلاو ، _ثbثلاو سماخلا _مهتEا تمضو "دامع وبأ" ىنكEا ةعامجلا
 نيرشعلاو ، ةئاEا دعب رشع عباسلاو ، ةئاEا دعب رشع سداسلاو ، _عبسلاو

 ، ةئاEا دعب _عبسلاو عساتلاو  ، ةئاEا دعب _عبسلاو نماثلاو ، ةئاEا دعب
 نأشب تانايب نم ةعامجلا نع ردصي ام ثبو ةغايصب ةعومجEا كلت تعلطضاو

 تابيردتلاو اهتاعامتجا ريوصتب قلعتي ام اذكو ، ةيئادع تايلمع نم هتذفن ام
 ، ةطرشلاو ةحلسEا تاوقلا دض ةيضيرحتلا اهتانايبو ، اهئاضع� ةيركسعلا

 تامولعEا ةكبش ىلع ةعامجلاب ةصاخ ةينورتكلإ عقاوم ءاشنإ ىلع ةوbع
 ةيباهر�ا تاعامجلا عمً اينورتكلإ لصاوتلاو اهيلع داوEا كلت ثبو ةيلودلا

.ةدعاقلا ميظنت اهسأر ىلعو دbبلا جراخ

 ايbخ ءاشنإ ةيادبب يناثلا مهتEا اهسسأ يتلا باطقتس�ا ةعومجم نع bًضف
 _ثbثلاو سماخلا ىتح _ثbثلاو يداحلا نم _مهتEا تمضو ةعامجلا

 ةيادب ةعومجEا كلت تعلطضاو عانق�ا ىلع ةردق يوذوً ايركف _لهؤEا
 ةيركسعلا مهتاربخ نم ةدافتسbل ةعامجلا رصانع نم ددع باطقتساب



 ةيادب ةعومجEا كلت تعلطضاو عانق�ا ىلع ةردق يوذوً ايركف _لهؤEا
 ةيركسعلا مهتاربخ نم ةدافتسbل ةعامجلا رصانع نم ددع باطقتساب
 مهعانقإوً ايركف مهلقص بقع ددج نيرخآ مض ىلع ةوbع ، ةيميظنتلاو

.اهفادهأو ةعامجلا ضارغأب

 كـلـت ءاــضع� تافيـلكت ثـلاـثلاو يــناثلا ْ_مهتــEا رادــصإب فاــضأو

مـهيلإ تاعومجEا يـلا ةدنسEا نع bًضف ىرخأٍ ماهم ذيفنتب تاعومجEا

.ةيعونلا مهتاعومجمب

مـهتملل تافيلكت نم لو�ا مهتEا هردصأ اEً اذافن هنأ هتايرحت تدـكأ اـمك

 نم انكمتو سـماخـلا مهتEاـب ريـخ�ا ناعتـسا ناـقرفـلا بـئاتـك ةيلـخ سيـسأتـب عبارـلا
 يركفلا جمانربلا تاذ اهرصانعل ادعأو ، اهل ةيدوقنعلا ايالخلا نم ددع ءاشنإ
 تاركسعمب قاحتلالل ةزغ عاطقل مهنم ددع دافيإ نعً الضف يركسعلاو يكرحلاو
 "سامح" ةيمالسإلا ةمواقملا ةكرحل   يركسعلا حانجلا ماسقلا نيدلا زع بئاتك
 ، شــيرعــلا ةنــيدمــب ةــيركــف تارود مهيقلــت ىلع ةوbــع اهب ةيركسع تابيردت مهيقلتو
 سداسـلا نـم _مهتEا مـضو عبارـلا مهتEا ةـماـعزـب ةيلـخلا ىروشلً اسلـجم bكـشو
 نــم فــقو هــنأ فاــضأو ، ةــئاEا دعــب _عــبر�او نــماثــلا ىتح ةــئاEا دعــب _عــبر�او

.عبرأ ىلع تسسأ يتلا ايbخلا

سـماخلا مـهتEا اهتيلوئسم ىـلوتو ةيليعامس�ا ةظفاحمب ىلو�ا ةيلخلا

 دعــب _سمــخلاو نــماثــلا ىتح ةــئاEا دعــب _عــبر�او عساتــلا نــم _مهتEا تمــضو
.ةئاEا

 ىلو�ا ةيــلوئسم ىلوت _تــعومــجم تمــضو شــيرعــلا ةنــيدمــب ةيــناثــلا ةيلــخلاو 
 ةيـناثـلاو يملـس نسـح لامـج دمـحأ / ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو عساتـلا مهتEا امهنـم
 دمـــحم يرمـــس دومـــحم / ةـــئاEا دعـــب نوتـــسلاو يداحـــلا مهتEا اهتيـــلوئسم ىلوت
 دعــب _تــسلاو يناثــلا نــمو ، ةــئاEا دعــب _تــسلا _مهتEا اتمــضو يباطــخ دمــحأ
 مهتEاـب ةيلـخلا كلـت رـصانـع ناعتـسا دـقو ، ةـئاEا دعـب _عبـسلاو ثـلاثـلا ىتح ةـئاEا
 يف كراـش يذـلا ناورـم نسـح دمـحم دمـحأ ماسـح / ةـئاEا دعـب _عستـلاو يداحـلا

.ةرهاقلا ةظفاحمب قورشلا ةقطنمب مهئاوي� رقم ريبدتب ةعامجلا

ةئاـEا دعب نوعبسلاو عبارلا مهتEا ىلوتو يداعEا ةقطنمب ةثلاثلا ةيلخلاو

.اهتيلوئسم ميهاربإ ميحرلا دبع رونأ نميأ /

دعـب نوعبـسلاو سـماخلا مهتEا ىلوتو ةزيجلا ةظفاحمب ةعـبارلا ةيلخلاو

 سداســلا ْ_مهتEا تمــضو اهتيــلوئسم مــساــق ميظعــلا دبــع يربــص دمــحم / ةــئاEا
.ةئاEا دعب _عبسلاو عباسلاو ، ةئاEا دعب _عبسلاو



.ةئاEا دعب _عبسلاو عباسلاو ، ةئاEا دعب _عبسلاو

 اهدمأ ام ىلع اهضارغأ قيقحت يف تدمتعا ةعامجلا كلت نأ هتايرحت تفاضأو
 يحبص ميهاربإ / نوثbثلاو يداحلاو ، عباسلا ىتح لو�ا نم نومهتEا هب

 عباسلاو ، ةعمج رورس يعافر رمع / نوثbثلاو ثلاثلاو ، يملح تاحرف
 ميهاربإ / ةئاEا دعب نورشعلاو ثلاثلاو ، ديس يسرم دمحم ورمع / نوعبسلاو

.تاودأو تامهمو لاومأو رئاخذو ةحلسأ نم ضوع ديسلا نمحرلا دبع

 ديمح دياع ةمbس ضيوع / نونامثلاو سداسلا مهتEا هرفو ام نع bًضف
 امو ، مهتشاع� لئاسوو اهئاضعأ ءاوي� تارقمو نكامأ نم ةعامجلل ةضيوع

 دعب عساتلاو ، ديمح دياع ةمbس dا دبع / نوعستلاو يناثلا نامهتEا هب اهدمأ
 مهتEا اهل هرفو امو ، ةيلام غلابم نم مينغ زيزعلا دبع ميهاربإ دمحم / ةئاEا
 ىلع ةروزم ةيوه تاقاطب نم ادن ناعنك دمحأ عيطم / ةئاEا دعب رشع نماثلا
 اضر / ةئاEا دعب رشع عساتلا مهتEا اهل هربد امو ، _سدنهEاو _ملعEا يتباقن

 هب اهدمأ امو ، تاعقرفEا عينصت يف ةمدختسم ٍداوم نم رماع حوتف ديسلا
 لاومأب يملح تاحرف يحبص دمحم دمحم / ةئاEا دعب نونامثلاو ثلاثلا مهتEا

.ةجنبطو ةيلآ ةحلسأ ةثbثو

يـناثلا مـهتEا اهـسأرو لو�ا مهتEا نم فيلكتب تلكُش ٍةنجل ىلع ةوbع

تعلطضاو روصنم ديسلا دمحم / ىفوتمـلاو ثلاثلا مـهتEا اـهيف هنواـعو

 ةـمدختسEا ةـعقرفEا داوEاو ةحلس�ا ريبدتل مزbلا يداEا معدلا ريفوتب

 نومهتEا اهدمأ ثيح ، اهل ططخEا ةيئادعلا تايلمعلا نم ديدعلا باكترا يف
 نماثلاو ، دماح دمحم حاتفلا دبع فرشأ / ةئاEا دعب نورشعلاو يناثلا

 دعب نونامثلاو يناثلاو ، يكم شيورد يريحب دمحم / ةئاEا دعب نوعبسلاو
 دمحم / ةئاEا دعب نونامثلاو سماخلاو ،ةيابلش يودعلا دمحأ دمحم / ةئاEا

 يحبص دمحم دمحأ / ةئاEا دعب نونامثلاو سداسلاو ليلخ دومحم دمحأ
 عساتلاو يوابرغلا ميهاربإ يلع ميهاربإ / ةئاEا دعب نونامثلاو عباسلاو تاحرف

 قيقحتل ةمزbلا لاوم�اب يزاجح ديسلا ديسلا دمحم  / ةئاEا دعب نونامثلاو
 / ةئاEا دعب نوعستلاو يداحلا نامهتEاو ريخ�ا علطضا امك ، ضارغ�ا كلت
 يلع دلاخ / ةئاEا دعب نونامثلاو عبارلاو ، هبر دبع ةديمح عيمسلا دبع دمحم
.ايبيل ةلود نم اهبيرهت مت ةعقرفم ٍداومو رئاخذو ةحلسأب اهدادمإب يلع دمحأ

 ةحلسEا تاوقلا دارفأ دض ةيئادعلا اهتايلمع ذيفنت يف ةعامجلا تدمتعا امك
 رمات / نوعبر�او يداحلا نومهتEا اهب اهدمي ام ىلع امهتآشنمو ةطرشلاو
 ، يريزعلا تمصع دمحأ رمات / نوعبر�او يناثلاو ، دمحم بجر ىفطصم

 عساتلاو ،دمحم ديمحلا دبع دومحم قزارلا دبع / نوعبر�او نماثلاو
 دمحم / نوسمخلاو عبارلاو ، نامثع نمحرلا دبع دمحأ نمحرلا دبع / نوعبر�او

 ةطرشلا طابض ضعب نع تانايبو تامولعم نم يواطنط دمحم ناضمر



 دمحم / نوسمخلاو عبارلاو ، نامثع نمحرلا دبع دمحأ نمحرلا دبع / نوعبر�او
 ةطرشلا طابض ضعب نع تانايبو تامولعم نم يواطنط دمحم ناضمر

 هب اهدمأ ام اذكو ، مهريس قرط ديدحتو ينطولا نم�ا عاطق طابض ةصاخو
 ماقرأ نم - ةطرش طباض - سيوع دمحم دمحم / نوعبر�او ثلاثلا مهتEا

 يناثلا مهتEا هب ناعتساو ، مهل ةيصخش روصو ةطرشلا طابض ضعب تارايس
 فسوي / نوعبر�او سداسلا مهتEا هب اهدمأ امو ، ةيران ةحلسأ ءافخإ يف

 تاوقلا نع تامولعم نم - ةحلسEا تاوقلاب لوأ مزbم - dا دبع دمحم ناميلس
 ةدحولا _مأت هجوأو ءانيس وحن ةيوجلا تاوقلا تاكرحت يف تلثمت ةحلسEا

 وبأ دمحأ / نوسمخلاو ثلاثلا مهتEا هب اهدمأ امو ، هتمدخ لحم ةيركسعلا
 نعو - اهنيح - عافدلا ريزو ريس طخ نع تامولعم نم _نسح دمحم عيرس

 دعب نوسمخلاو يناثلا مهتEا هب اهدمأ امو ، دينجتلا قطانمو ةطرشلا ماسقأ
 ىلع شيوشتو تصنت ةزهجأ نم دومحم حاتفلا دبع يحتف دمحم / ةئاEا

.ةيكلسbلا تاراش�ا

_عستلاو نماثلا ىتح ةئاEا دعب _عستلاو يناثلا نم نومهتEا كراش امك

.اهئاضعأ شيعتو عامتج� لئاسوو وآم اورفو ثيح ةعامجلا كلت يف ةئاEا دعب

 تارقEا ضعب زيهجتو دادعإب ةعامجلا كلت تادايق عbطضاب فاضأو
 ٍراقمو ، ةعقرفEا داوEاو رئاخذلاو ةيرانلا ةحلس�ا ءافخ� نزاخEاو ، ةيميظنتلا

 ةرهاقلا قيرطب ةنئاك لو�ا مهتEاب ةصاخ ةعرزم اهنم اهزيهجتو اهدادع�
ً ارقم اهذختاو ةيليعامس�ا ةنيدم لخدم نم ةبرقم ىلع يوارحصلا ةيليعامس�ا
 _براهلا ءاويإو ةعامجلا ءاضعأ راكفأ خيسرتو ةيميظنتلا هتاءاقل دقعو هتماق�

 مهتايلمع يف اهنومدختسي يتلا تاعقرفEا دادعإو ةحلس�ا نيزختو مهنم
 ةينكس ةدحو اذكو ،ً ايناديمً ابيردت تايلمعلا كلت ىلع مهبيردتو ةيئادعلا
 ةظفاحم اهق ةنيدم يرمعلا دجسم عراش 39 ةنئاك يناثلا مهتملل ةرجؤم

 نابعش دمحم تزع دمحأ / نيرشعلاو نماثلا مهتEاب ةصاخ bيفو ، ةيبويلقلا
 عباسلا مهتملل ةرجؤم ةعرزمو ، ةرهاقلا ةظفاحم باحرلا ةنيدمب ةنئاك
 ةقطنEاب ةنئاك يلذاشلا ديجEا دبع زيزعلا دبع يحتف دمحم / _ثbثلاو

 اذكو ، ةيقرشلا ةظفاحم سيبلب زكرم ةرئاد ةيلدعلا ةيعمجب ةرشاعلا ةيعانصلا
 زيزعلا دبع لامج ميهاربإ / _ثbثلاو نماثلا مهتملل _كولمم نزخمو _عنصم
 رشع عباسلا مهتملل ةينكس ةدحوو ، ةيقرشلا ةظفاحم ةيحلاصلا ةنيدمب دمحم
 لوأ ةيرماعلا تابرش ةقطنمب ةنئاك لولغز قلاخلا دبع دمحم زتعم / ةئاEا دعب

 / ةئاEا دعب نيرشعلاو ثلاثلا مهتEاب ةصاخ ىرخأو ، ةيردنكس�ا ةظفاحم
 ، ةيقرشلا ةظفاحمب _برتغEا ةيرقب ةنئاك ضوع ديسلا نمحرلا دبع ميهاربإ

 برعلا جرب ةضهنلا ةقطنمب تومرك ـ ويام 15 حbصإ ةيعمجب ةنئاك ةعرزم اذكو
 نكاسم 9 راقعلاب 65 كولب هنئاك ةينكس ةدحو اذكو ، ةيردنكس�ا ةظفاحمب

 راقعلاب ىرخأو ةيليعامس�ا ةظفاحم ةيليعامس�ا ثلاث مسق تايعمجلا ضرأ
 نامهتEا اهل رفو امك ، ةرهاقلا ةظفاحمب قورشلا ةنيدمب زيمتEا نكاسم 130 مقر



 راقعلاب ىرخأو ةيليعامس�ا ةظفاحم ةيليعامس�ا ثلاث مسق تايعمجلا ضرأ
 نامهتEا اهل رفو امك ، ةرهاقلا ةظفاحمب قورشلا ةنيدمب زيمتEا نكاسم 130 مقر

.اهرصانع ءاوي� نكاسمو تارقم ةئاEا دعب نونامثلاو يداحلاو ، رشع يناثلا

رثإ ىلعو ،ً ايركسع ةعامجلا رصانع دادعإ راطإ يف هنأ هتايرحت تفاضأو

 ديسلا دمحم ىفوتEاو ثلاثلاو يناثلا ْ_مهتملل لو�ا مهتEا اهردصأ تافيلكت
 اوعفد ، ايروس ةلودب رئادلا لاتقلا لقحل ةعامجلا رصانع ضعب دافيإب روصنم
 دعب _نامثلاو ، _ثbثلاو يناثلاو ، نيرشعلاو ثلاثلاو ، رشع عبارلا _مهتEاب
 اهب ةيركسعلا تايشيليEاو ةيباهر�ا تاعامجلل مامضن�او كانه رفسلل ةئاEا

 ىلع ةصصختم ةيبيردت تارود يقلتو ةيركسعو ةيناديم تاربخ باستك�
 قرطو اهعاونأ فلتخمب ةحلس�ا مادختساو ةيامرلاو عراوشلاو ندEا لاتق نونف
 بقع ةعامجلا تاططخم ذيفنت يلوتل مهليهأت ضرغب ؛ ةرجفتEا تاوبعلا دادعإ

 يقلتل ناقرفلا بئاتك ةيلخ رصانع ضعبب عفدلا مت امك ،دbبلل مهتدوع
 ماسقلا نيدلا زع بئاتك نم رصانع ةفرعمب ةزغ عاطقب ةيركسع تابيردت

 ددع يقلت ىلع ةوbع ، "سامح" ةيمbس�ا ةمواقEا ةكرحل يركسعلا حانجلا
 مهبيردتوً ايندب مهليهأت مت ثيح ءانيسب ةيركسع تارود ةعامجلا ءاضعأ نم

 تاوبعلا زيهجتو ةفلتخEا ةيرانلا ةحلس�ا مادختسا ةيفيك ىلعً ايركسع
 لامعأ نم هب نوفلكي ام ذيفنتلً اديهمت بقعتلاو دصرلا لامعأب مايقلاو ةرجفتEا

 ثلاثلاو ، ةئاEا دعب يناثلاو ، _ثbثلاو يداحلا _مهتEا مهنم فرعو ةيئادع
 نيرشعلاو يداحلاو ، ةئاEا دعب رشع سداسلاو ، ةئاEا دعب نماثلاو ، ةئاEا دعب

.ةئاEا دعب

 تايلمع ذيفنتل ةعامجلا رصانع نمً اددع لو�ا مهتEا ىقتنا راط�ا تاذ يفو
ً ايركفوً ايسفن مهليهأت بقع - دbبلاب ةيويح تآشنم فدهتست - ةيراحتنا
 سداسلاو ، فيطللا دبع ينسح ماسح / نيرشعلاو سماخلا ْ_مهتEا مهنمو
 ديرف دمحأ / ةئاEا دعب _عبر�او ، يمويبلا دمحم دمحأ دومحم / _عبسلاو
 ةمbس ملاس نادمح دمحمو ، ردب دمحم دمحم ديلو / _يفوتEاو ، باهولا دبع
 لقنل ةعامجلا نم رصانعب ناعتسا امك ، ظوفحم مامإ يعرم مامإو ، ةكراوسلا

 هنأ فاضأو.اهايbخ _بو هنيب ةلصاو ةقلح نوكتلو هنم ةرداصلا تافيلكتلا
 فداـهلا ةـعاـمجلا ططخم ذيـفنت راطإ يـف

– ةيباهر�ا تايلمعلا نم ديدعلا باكتراب اهرصانع علطضا ةلودلا طاقس�

كوربم دـمحم لتق ةعقاو ىلع اهنم فقو - هبقعأ امو 30/6/2013 ليبُق

 ًافيلكت لو�ا مهتEا ردصأ نأب ؛ -ينطولا نم�ا عاطقب طباضلا - باطخ ديسلا 
 ريرحت نع لوئسEا طباضلا ةماقإ لحم ديدحتب ثلاثلاو ، يناثلا ْ_مهتملل

 ناوخ�ا ةعامج تادايق نم ددعو قباسلا سيئرلا هيف مهتEا تايرحتلا رضحم
 ىلع _عبر�او ثلاثلا مهتEا نم ثلاثلا مهتEا لصحت كلذلً اذافنو ، هلتقو

 ةيندعم تاحولو هترايس تافصاومو هل ةيصخش ةروصو هيلع ينجEا تانايب



 ىلع _عبر�او ثلاثلا مهتEا نم ثلاثلا مهتEا لصحت كلذلً اذافنو ، هلتقو
 ةيندعم تاحولو هترايس تافصاومو هل ةيصخش ةروصو هيلع ينجEا تانايب
 ةعامجلا رصانع نم ةعومجE تافيلكت ردصأو ، ةعقاولا ذيفنت يف اهمادختس�

 ديدحتل مايأ ةدع رادم ىلع هتاكرحت دصرو هيلع ينجEا ةماقإ لحم ديدحتب
 دمحم ىفوتEاو ثلاثلا مهتEاب يناثلا مهتEا عمتجا كلذ رثإ ىلعو ، هريس قرط

 رصن ةنيدمب يهاقEا دحأب ةعقاولا ذيفنتب ةفلكEا رصانعلاو روصنم ديسلا
 طوطخ ةعجارمب مهفلكو مهنم لك رودو اهذيفنت تقو هب ددحً اططخم عضوو

 قلطنا 17/11/2013 ةليلبو ، هتماقإ لحE ىرخأ ةنياعم ءارجإو هيلع ينجEا ريس
 دمحم ورمع / نورشعلاو سداسلاو ، رشع يداحلاو ثلاثلاو ، يناثلا نومهتEا

 ديس ىفطصم ماسو / نورشعلاو عباسلاو ، دومحم ديمحلا دبع ىفطصم
 دمحم فوؤرلا دبع يمهفو ، دمحم يلع نسحم دمحم نوفوتEاو ، _سح

 سداسلاو ، رشع يداحلا نومهتEا هبقرتو ، هيلع ينجEا نكسE يمهف
 ، هتماقإ لحم رداغ ىتح ةرايس _لقتسم نورشعلاو عباسلاو ، نورشعلاو
 نيزرحم مهنم ةبرقم ىلع ىرخأ ةرايسب _عباقلا _قابلل ةراش�ا اوطعأف

 هيلع ينجEا لbقتسا ةرايسلا اوعبتتف ـ تاسدسمو ةيلآ قدانب ـ ةيران ةحلسأ
 دعب _براه اورف مث bًيتق هودرأف ةيل�ا مهتحلسأ نم ةريعأ هبوص اوقلطأو

 نابعش دمحم تزع دمحأ / نيرشعلاو نماثلا مهتEاب اوقتلاو ، هتافو نم مهنقيت
 _مأتو مهقيرط ةبقارE ثداحلا نم ةبرقم ىلع هترايسب مهراظتناب فلكEا

 يف ةمدختسEا ةرايسلا ىلع اهبيكرت مت ةيندعم تاحول مهملس ثيح مهبوره
 سنأ / نيرشعلاو عساتلا مهتEاب اوقتلا امك ، هيلع ينجEا ىلع نارينلا قbطإ

 باحطص� ةبيرقلا عراوشلا دحأب ٍةرايسب رظتنEا تاحرف يحبص ميهاربإ
 ةقباسب فاضأو ، ةعامجلا تارقم دحأ ىلإ هبوره ليهستو يناثلا مهتEا
 باوتلا دبـع دعـس دمحم / رشـع عبارـلا مهتـEاو رصاـنعلا تاذ عbطضا

 لتـق ةلواحـمب

طـخ هرييغت هنيبو مهنيب ليحو مايأ ةدعـب ذيفنتلا ةعقاو لبق هيلع يـنجEا

 .هريس

 دعأ يتلاو قارولا ةقطنمب ليئاخيم كEbاو ءارذعلا ةسينك يداترم لتق ةعقاوو
 نامهتEا قلطناف ، اهتنياعمو ةسينكلل هدصر دعب رشع يداحلا مهتEا اهططخم

 دمحم ىفوتEاو ، رشع عبارلاو رداقلا دبع ينغلا دبع دمحم / رشع ثلاثلا
 رشع يداحلا مهتEا مهل عضو نأ بقع - 20/10/2013 خيراتب يلع نسحم
 مهقيرط فشكل ةرايس رشع ثلاثلا مهتEا لقتسا ثيح - اهذيفنتلً اططخم
 نم ةبرقم ىلع ةيراخب ةجاردب ىفوتEاو رشع عبارلا مهتEا رظتناو هنيمأتو
 داقف ةسينكلا يداترم جورخب هتراشإ رشع ثلاثلا مهل ردصأ ىتح ةسينكلا

 ةيران ةريعأ قلطأوً ايلآً احbسً ازرحم ىفوتEا هفلخو ةجاردلا رشع عبارلا مهتEا
ً.اباصم رشع ةتسو ىلتق ةسمخ اودرأف ةسينكلا مامأ نيدجاوتEا بوص



ً.اباصم رشع ةتسو ىلتق ةسمخ اودرأف ةسينكلا مامأ نيدجاوتEا بوص

 لقتسا ثيح 30/8/2013 خيراتب ةديدجلا ةهزنلا ةطرش ةطقن فادهتسا ةعقاوو
 ةماسأ ْ_يفوتEا هتقفرو دمحم ليعامسإ دمحأ ورمع / رشع سداسلا مهتEا

 نامهتEا مهعبتو ،ً ةرايس ميهاربإ ميكحلا دبع ريمسو فولخم زيزعلا دبع ديعس
 هط رصانلا دبع عيبر / رشع سماخلاو سنوي دمحم عيبر دمحم  / رشع يناثلا

 دومحم ديـس دـمحمو يـمهف دـمحم فوؤرلا دبع يمهف / نوفوتEاو كوربم
نـسحم دـمحمو ميهاربإ دمحأ

 مهعيمج نيزرحم ، ةيناث ٍةرايسب dا دبع دمحم تاحش ديعسو ، دمحم يلع
 اوقلطأ ةطقنلا هب ةنئاكلا عراشلل مهروبع لاحو - ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ
 اوقرسو ،ً ادحاو اوباصأو _ليتق اودرأف اهمامأ نيدجاوتEا بوص ةيران ةريعأ

.رارفلاب اوذ� مث هرئاخذوً ايرانً احbسوً ايكلس�ً ازاهج مهنم

 ةديدجلا ةرهاقلا ةقطنمب يتيس جاريم _مكب ةطرشلا دارفأ فادهتسا ةعقاوو
 ، رشع ثلاثلاو ، رشع يناثلاو ، ثلاثلا نومهتEا اهبكتراو 16/8/2013 خيراتب
 عبارلاو ، تاحرف يحبص يلع نمحرلا دبع / رشع عباسلاو ، رشع سداسلاو
 عساتلاو ، نورشعلاو نماثلاو ، ميهاربا نسح قداص نسح ميرك  / نورشعلاو
 ، دمحم فوؤرلا دبع يمهف نوفوتEاو تاحرف يحبص ميهاربا سنأ / نورشعلاو
 ريمسو ، فولخم زيزعلا دبع ديعس ةماسأو ،ميهاربإ دمحأ دومحم ديس دمحمو

 - ةيران ةحلسأ نيزرحمو تارايس ثbث _لقتسم ، دمحم ميهاربإ ميكحلا دبع
 بوص اوقلطأ هروبع لاحو _مكلا بوص اوهجوتو – تاسدسمو ةيلآ قدانب

.ةعبرأ اوباصأو هتوق نمً ادرف اولتقف ةيران ةريعأ هب نيدجاوتEا

 15/8/2013 خيراتب يرئادلا قيرطلاب سوساب _مكب ةطرش يدرف لتق ةعقاوو
 ميكحلا دبع ريمس نايفوتEاو ، رشع يناثلاو ، رشع يداحلا نامهتEا اهبكتراو

 اوهجوتو ةرايس اولقتسا نأب يمهف دمحم فوؤرلا دبع يمهفو ، ميهاربإ
 بوص اوقلطأ مهروبع لاحو - ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ نيزرحم _مكلا بوص
.رارفلاب اوذ�و نيرخآ اوباصأو مهنم نيدرف اولتقف ةيران ةريعأ هيلع _مئاقلا

 اهبكتراو 26/7/2013 خيراتب ةمينغ وبأ ديسلا دمحم ريمس دمحم لتق ةعقاوو
 دبع ديعس ةماسأ نوفوتEاو رشع سداسلاو ، رشع يناثلاو ، ثلاثلا نومهتEا

 نيزرحم ةرايس اولقتسا ثيح دمحم يلع نسحم دمحمو ، فولخم زيزعلا
 رصم ةقطنE اوهجوتو - شوطرخ درفو سدسمو ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ
 اضر �وب ةدايق ةرايسلل مهتيؤر لاحو _يحيسEا دحأ ةرايس ةقرسل ةديدجلا

 ةيرانلا مهتحلسأ نيرهشم اولجرت بيلص اهلخادب قلعم ليئاخيم يركش
 بوص اوقلطأ رارفلا لواح نأ امف ، هترايس ةقرسل ةونع هفاقيتسا اولواحو
 ًةثbث اوباصأو bًيتق هيلع ينجEا اودرأف مهتحلسأ نم ةيران ةريعأ اهيلقتسم

.اهب برهلا نم اهدئاق نكمت ةرايسلا ةقرسو مهنود لاحو



.اهب برهلا نم اهدئاق نكمت ةرايسلا ةقرسو مهنود لاحو

خيراتب – ةيلخادلا ريزو - ميهاربإ دـمحأ دمـحم لتق يف عورـشلا ةعـقاوو

 ىلوتو اهططخم دعأو ةعقاولا ذيفنتب تافيلكت لو�ا مهتEا ردصأ نأب 5/9/2013
 ةيلخادلا ريزو بكر ريس طخ رشاعلاو عساتلا نامهتEا دصرف ، اهيلع فارش�ا
 يكرحلاو لو�ا مهتEا هجوت مث ، هترايس تافصاومو هنكسم نم هكرحت تيقاومو
 _ثbثلاو عباسلا مهتEا ةعرزE - ةعامجلاب تايلمعلاو زيهجتلا لوئسم -"رساي"

 اهب هدمأ نوللا يوامس زتيج يادنويه - ةرايس ْ_لقتسم ةيقرشلا ةظفاحمب
 كلت زيهجت متو ، اهدادع� ةعقرفEا داوEا امهتزوحو - ثلاثلاو يناثلا نامهتEا

 "رساي" يكرحلا ةفرعمب لو�ا مهتEا فارشإ تحت تاعقرفEاب ةرايسلا
 دبع / _ثbثلاو سداسلاو ، رشع يناثلاو ، ثلاثلاو ، يناثلا _مهتEا ةكراشمبو

 ، روصنم ديسلا دمحم ْ_يفوتEاو _نيعلا وبأ دمحم ديس دمحم نمحرلا
 عساتلا / ْ_مهتEاب اوقتلا ةرايسلا زيهجت بقعو ، دمحم يلع نسحم دمحمو
 لو�ا مهتEا هأيه يذلا يراحتن�ا - ردب دمحم دمحم ديلو ىفوتEاو ،رشاعلاو
 عساتلا نامهتEا همدقتو ةزهجEا ةرايسلا ذيفنتلاب فلكEا لقتسا ثيح - كلذل

 ريزو بكر رورم ناكE اولصو ىتح هريس قيرط _مأتل ةرايس _لقتسم رشاعلاو
 ساحنلا ىفطصم عراش نم ةنميم ىلع ردب ديلو / ىفوتEا هل صبرتو ةيلخادلا

 ىدل ةعقاولا ريوصتل نارخ�ا دعتسا _ح يف هنم هرورم داتعEا - ايقيرفإ -
 ىتح هيلع ينجEا لbقتسا ةرايسلا رحتنEا رصبأ نأ امو ، هيلع ينجEا رورم

.تايفلتلاو _باصEا نم ٌديدعو ٌليتق كلذ نع مجنف هلbقتسا ةرايسلا رجف

 رخآو - مbسلا يربوك _مأت ةرادإ ريدم ةطرش ديمع - هط ىكذ هط لتق ةعقاوو
 ىفوتEاو ، ناEاس دمحم دومحم / نونامثلا مهتEا اهبكتراو 15/8/2013 خيراتب

 اوهجوتو ةرايس اولقتسا ثيح ن�وهجمو يضاقلا ميلس نسح ةمbس متاح
 لتقل ةطرشلا تارايس ىدحإ رورم نيرظتنم يوارحصلا ةيليعامس�ا قيرطل
 ةطرشلا ةرايس اورصبأ نأ امو - ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ نيزرحم اهيلقتسم
 درفو هودرأف اهيلقتسم بوص ةيران ةريعأ اوقلطأ ىتح هيلع ينجEا لbقتسا

.رارفلاب اوذ�و ،ً اثلاث اوباصأو  _ليتق ةطرش

 خيراتب ةيليعامس�ا ةظفاحمب 3944 11 ب مقر ةطرشلا ةرايس فادهتسا ةعقاوو
 دمحأ دمحم / نونامثلاو يداحلاو ، نونامثلا نومهتEا اهبكتراو 18/8/2013

 دعب يداحلاو ، دعس ناEاس نيدمح لصيف / نونامثلاو يناثلاو ، عيرس دمحم
 يضاقلا ميلس نسح ةمbس متاح ىفوتEاو ، ديسلا زيزعلا دبع دومحم / ةئاEا

 هفلخ نمو ، ةيراخب ةجارد ةئاEا دعب يداحلا مهتEا لقتسا ثيح ن�وهجمو
 نم ةبرقم ىلع اوهجوتو - ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ نيزرحم _ترايسب مهتيقب

 لتقل ةطرشلا تارايس ىدحإ نعً اثحب ةيليعامس�ا قيرطب سيواودلا _مك
 ةريعأ اوقلطأ ىتح مهيلع ينجEا لbقتسا ةرايسلا اورصبأ نأ امو اهيلقتسم
.رارفلاب اوذ�و ، ةطرشلا لاجر نمً اثbث اوباصأو _نثا اولتقف مهبوص ةيران



.رارفلاب اوذ�و ، ةطرشلا لاجر نمً اثbث اوباصأو _نثا اولتقف مهبوص ةيران

 خيراتب ةيليعامس�ا ةظفاحمب 3833 11 ب مقر ةطرشلا ةرايس فادهتسا ةعقاوو
 يداحلاو ، _نامثلاو يناثلا ىتح _نامثلا نم نومهتEا اهبكتراو 24/9/2013

 اولقتسا ثيح ن�وهجمو يضاقلا ميلس نسح ةمbس متاح ىفوتEاو ةئاEا دعب
 قيرطب - اهيلقتسم لتقل - ةطرشلا تارايس ىدحإ نعً اثحب اوهجوتو _ترايس

 نأ امو - ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ نيزرحم يوارحصلا ةيليعامس�ا رصم
 مهبوص ةيران ةريعأ اوقلطأ ىتح مهيلع ينجEا لbقتسا ةرايسلا اورصبأ

 ديرب بتكم لاومأ لقن ةرايس فادهتسا ةعقاوو .ْ_باصمو bًيتق اودرأف
 يداحلاو نونامثلا نامهتEا ماق ثيح 15/6/2013 خيراتب ةيليعامس�ا

 قرطو ديعاومو اهتافصاوم ىلع افقوو لاوم�ا لقن ةرايس دصرب نونامثلاو
 ، ةئاEا دعب يداحلاو ، نونامثلاو يناثلا ْ_مهتEا هيلع افقو امب ادمأ مث ، اهريس

 مهترايس اولقتساف ، ْ_لوهجمو يضاقلا ميلس نسح ةمbس متاح ىفوتEاو
 اهبوص اوقلطأ ةرايسلا اودهاش نأ امو - ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ نيزرحم

 فارحن�ا ىلع اهدئاق نيربجم اهيلع قانخلا اوقيضو ةيران ةريعأ اهيلقتسمو
 اودرأف ىرخأ ةريعأب مهورطمأ ، نارينلا قbطإ مهيلع ينجEا ةلدابم لاحو ، اهب

 اوذ�و هينج فلأ _عبسو ةئامنامث غلبم ةقرس نم اونكمتو bًيتق مهدحأ
.رارفلاب

 نومهتEا اهبكتراو 29/9/2013 خيراتب ملاس ديسلا دمحأ بيرغ لتق ةعقاوو
 ةمbس متاح ىفوتEاو ، ةئاEا دعب يداحلاو ، نونامثلاو يناثلاو ، نونامثلا

 اهمادختس� يعابرلا عفدلا تارايس ىدحإ نع ثحبلل اوقلطنا نأب ميلس نسح
 bًقتسم هيلع ينجEا اورصبأ نأ امو ةيئادعلا ةعامجلا تايلمع ذيفنت يف
 ةقرس نم اونكمتو ، هولتقف ةيران ةريعأ هبوص اوقلطأو هوفقوتسا هترايس

.8765 ر ص ط  مقر هترايس

 ةظفاحمب ةعماجلا يربوك لفسأ ةروصنEا _مكب ةطرشلا دارفأ لتق ةعقاوو
 ثلاثلاو ، ةئاEا دعب يناثلا نومهتEا هدصر ثيح 28/10/2013  خيراتب ةيلهقدلا

 ، ىودب ديسلا ميلحلا دبع دمحم دمحأ  / ةئاEا دعب سداسلاو ، ةئاEا دعب
 ةيناكمإ نم اونقيت نأ امو بيدلا يمهف ميهاربإ داؤف / ةئاEا دعب نماثلاو

 ًازرحم هذيفنتل هجوتو كلذلً اططخم ةئاEا دعب يناثلا مهتEا عضو ، هفادهتسا
 / ةئاEا دعب عبارلا مهتEا اهداق ةرايس bًقتسمو - ةيلآ ةيقدنب -ً ايرانً احbس

 _ح يف ، ذيفنتلا _مأتل ةعماجلا يربوك ايلتعاو ملاس يليبلا دومحم لداع
 ةجارد لbه دمحم ةدابع دوجوEا دبع حودمم / ةئاEا دعب سماخلا مهتEا داق

 ،ً ايلآً احbسً ازرحم يطعEا دبع دمحم لاعلا دبع نسح / ىفوتEا هفلخو ةيراخب
 ىرخأ ةجارد روجع يلع يقوش لداع دمحم / ةئاEا دعب عباسلا مهتEا داقو

 _مكلا اوربع نأ امو ،ً ايلآً احbسً ازرحم ةئاEا دعب عبارلا مهتEا هفلخو
.ىلتق ةثbث اودرأف ةيران ةريعأ هيلع _مئاقلا بوص اوقلطأ ىتح _تجاردلاب



.ىلتق ةثbث اودرأف ةيران ةريعأ هيلع _مئاقلا بوص اوقلطأ ىتح _تجاردلاب

 ةيليعامس�ا ةظفاحمب تايعمجلا ضرأ ةقطنمب لماك دومحم لامأ لتق ةعقاوو
 اولقتسا ثيح ، نولوهجمو ةئاEا دعب يناثلا مهتEا اهبكتراو 28/7/2013 خيراتب

 تارايسلا ىدحإ نع اوثحبو - ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ نيزرحم مهترايس
 يف اورهشأ ىتح اهترايس لقتست اهيلع ينجEا اودهاش نأ امو اهتقرسل

 - دمحم بيرغ نيدلا لامك اهجوزب تثاغتسا نأ امو ، ةيل�ا مهتحلسأ اههجو
 نم اونكمتو هوباصأو اهولتقف ةيران ةريعأ امهبوص اوقلطأ - ةطرش طباض

.برهلاب اوذ�و هحbس ةقرس

 23/7/2013 خيراتب ةيلهقدلا نمأ ةيريدم ىنبمب ةعقرفم ةوبع ريجفت ةعقاوو
 دبع ميهاربإ دمحم / ةئاEا دعب عساتلاو ، ةئاEا دعب يناثلا نامهتEا هدصر ثيح
 نم هل روص طاقتلاب يطعEا دبع دمحم لاعلا دبع نسح ىفوتEاو مينغ زيزعلا

 مهنقيت لاحو ، ةئاEا دعب عساتلا مهتEا اهزاح هيلع ةلطم ةينكس ةدحو ةذفان
 مهتملل اهملسو ةعقرفEا ةوبعلا "رساي" يكرحلا زهج هفادهتسا ةيناكمإ نم
 هءاروً افلخم اهرجفو ةيريدEا ىنبم راوجب اهعضو ىلوتف ةئاEا دعب يناثلا

.ةصاخلاو ةماعلا تاكلتمEاب تايفلتلا نم ديدعلاوً اباصم نيرشعو bًيتق

 9/6/2013 خيراتب - ينطولا نم�ا عاطقب طباضلا - ةرقش وبأ دمحم لتق ةعقاوو
 ىفوتEا عم قفتاو اهباكتراب تافيلكت لو�ا مهتEا ردصأ نأب شيرعلا ةنيدمب
 لتق ىلع هتيلخ رصانع نم نيرخآو يوbخنلا دمحم ينغلا دبع ليلخ ماصع

 ، نورخآو ىفوتEا رظتنا كلذلً اذافنو ، هحbسو هترايس ةقرسو هيلع ينجEا
 نيرهشم هبوص اولجرت مث هترايس اوعبتت هودهاش نأ امو هيلع ينجEا

 يريEا هحbس نم ةيران ةريعأ مهبوص هيلع ينجEا قلطأف ةيرانلا مهتحلسأ
 اوقرسو bًيتق هودرأف اهنم لباوب هورطمأف ، ينغلا دبع ليلخ ماصع مهنم لتقف

.حbسلاو ةرايسلا

شـيرعلا ةنيدمب ديعاسEا ةقطنمب ةطرشلا طابض يدان فادهتسا ةعقاوو

 دعب نوسمخلاو عساتلاو ، سماخلا نومهتEا اهبكتراو 15/8/2013 خيراتب
 ، متسر دمحم ميرك / ةئاEا دعب نوتسلاو ، يملس نسح لامج دمحأ / ةئاEا
 مهدحأ اودرأف ةيران ةريعأ هتمدخ دارفأ بوص ٍولُع نم اوقلطأ نأب لوهجمو

.bًيتق

 ةرايسب 7/10/2013 خيراتب ءانيس بونج نمأ ةيريدم ىنبم ريجفت ةعقاوو
 اهملس ةعقرفم داومب تل¬مُح ةرايسو كلذلً اططخم لو�ا مهتEا دعأ نأب ةخخفم

 -ِهلبِق نم أيهEا يراحتن�ا - ةكراوسلا ةمbس ملاس نادمح دمحم ىفوتملل
 لظ امنيب ، ةرايسلا رجفو ةيريدEا ىنبم محتقا ىتح اهداقف روطلا ةنيدمب

 ديدعلاو ، ىلتق ةثbث امهءارو افلخف ، اهعوقو بقري روطلا ةنيدمب لو�ا مهتEا
.ةفلتEا ت�وقنEاو ةبرخEا ينابEاو _باصEا نم



.ةفلتEا ت�وقنEاو ةبرخEا ينابEاو _باصEا نم

تيقوت يـف سوسابو درطـسم يـنيمكب _تعقرـفم _توبع ريجفت ةعقاوو ـ

 عباسلاو ،ثلاثلاو ، يناثلا نومهتEا اهبكتراو 27/9/2013 خيراتب نمازتم
 اوهجوت نأب دمحم يلع نسحم دمحم ىفوتEاو ، نورشعلاو عبارلاو، رشع

 امهورجف مث ، _تفسانلا _توبعلا اوعرزو درطسمب ةيادبً اعابت _نيمكلا بوص
.لومحEا فتاهلا مادختساب دُعب نع دحاو تقو يف

 دماح نيدلا ماـصع مهد� ةصصخEا ةطرشلا ةرايسب ةعقرفم ةوبع عرز ةعقاوو ـ
 ةرايسلاب اهعضو ىلوتو 23/8/2013 خيراتب – ةبابمإ ةطرش مسقب طباضلا -

 .اهريجفت ةرئادب للخ اهراجفنا نود لاحو رشع يداحلا مهتEا

 ةطرش طباض - يواحطلا نامثع ديمحلا دبع قراط / لتق يف عورشلا ةعقاوو ـ
 تايرومأEا ىدحإ ذيفنت نا¢بإ 17/8/2013 خيراتب - ةيليعامس�ا نمأ ةيريدمب
 نونامثلا مهتEا اهبكتراو ةيليعامس�ا ةظفاحمب دعس يماس ةقطنمب ةينم�ا
 ةحلسأ نيزرحم ةرايس اولقتسا ثيح نسح ةمbس متاح ىفوتEاو ن�وهجمو
 ىدحإ هفلخو هيلع ينجEا لbقتسا ةرايسلا اودهاش نأ امو -ةيلآ قدانب - ةيران

.برهلا نم نكمت هنأ �إ ، ةيران ةريعأ هبوص اوقلطأ ةحلسEا تاوقلا تاعردم

خيـشلا رفـك ةـظفاحمب ةديارجـلا ةـقطنم شـيتفت ةـطقن فادهتـسا ةعقاوو ـ

 لاعلا دبع نسح ىفوتEاو ةئاEا دعب يناثلا مهتEا اهبكتراو 27/8/2013 خيراتب
 مهتEا هفلخو ىفوتEا اهداق ةيراخب ةجارد bقتسا ثيح يطعEا دبع دمحم

 -ً ايرانً احbسً ازرحم ريخ�ا لجرت ةطقنلا رقb Eصو نأ امو ةئاEا دعب يناثلا
 باصأف ، اهيلع _مئاقلا ةطرشلا دارفأ بوص اهنم ةريعأ قلطأو - ةيلآ ةيقدنب

 .مهدحأ

 خيراتب سيوسلاب نم�ا تاوق ركسعم طيحمب ةخخفم ةرايس ريجفت ةعقاوو ـ
 ، مضbش يكز روصنم دمحم / نونامثلاو عساتلا نامهتEا اهبكتراو 25/1/2014

 امهل دعأو ركسعEا ريجفت ىلع لو�ا مهتEا امهضرح نأب ةئاEا دعب يناثلاو
 هعبتو اهلقتساف ، ةئاEا دعب يناثلا مهتملل اهملسو تاعقرفEاب َتزِهُج ةرايس
 كرت ركسعEا طيحE امهلوصو دنعو ةيراخب ةجاردب نونامثلاو عساتلا مهتEا
 رارفلاب اذ� مث ، رخ�ا ةقفر ةجاردلا لقتساو ةرايسلا ةئاEا دعب يناثلا مهتEا

 تاكلتمEاب تايفلتو _باصEا نم ديدعلا امهءارو افلخو راجفن�ا _ثدحم
 .ةصاخلاو ةماعلا

 خيراتب ةرمغ ةقطنمب رارح�ا _يرصEا بزح رقم ىلع يدعتلا ةعقاوو ـ
 - بزحلاب _لماعلا دحأ - انح بتار تفأر دجام هيلع ينجEا دييقتو 2/6/2013

 دبع ريمس نايفوتEاو يناثلا مهتEا اهبكتراو ، بزحلاو اهكلتمي ت�وقنم ةقرسو
.نيرخآو دمحم يلع نسحم دمحمو ، ميهاربإ ميكحلا



.نيرخآو دمحم يلع نسحم دمحمو ، ميهاربإ ميكحلا

 زتيج يادنويه - يجروج سينأ _مرن / اهيلع ينجEا ةرايس ةقرس ةعقاوو ـ
 نومهتEا اهبكتراو 23/7/2013 خيراتب نوتاريشلا نكاسم ةقطنمب - نوللا ءارمح

 روصنم ديسلا دمحم نايفوتEاو ، رشع عباسلاو ، رشع يناثلاو ، ثلاثلا
 نكاسم ةقطنمب ليئاخيم كEbا ةسينكل اوهجوت ثيح يلع نسحم دمحمو

 ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ نيزرحم ةيراخب ةجاردو ةرايس _لقتسم نوتاريشلا
 ةرايسلا اورصبأ نأ امو _يحيسEا تارايس ىدحإ اورظتناو - تاسدسمو

 ةونع اهدئاق اوفقوتساو اهوعبتت يجروج سينأ _مرن اهيلع ينجملل ةكولمEا
 ةرايسلا ىلع ءbيتس�ا نم اونكمتو هتمواقم اولشف ،ةيرانلا مهتحلسأ نيرهشم

.رارفلاب اوذ�و

 ةرهاقلاب لو�ا عمجتلا بتكم ديرب بتكE اهب دوهعم دورط ةقرس ةعقاوو ـ
 ، ةئاEا دعب نوسمخلاو عساتلا نومهتEا اهبكتراو 29/10/2013 خيراتب ةديدجلا

 دعب نوتسلاو يداحلاو ، متسر دمحم _مأ دمحم ميرك / ةئاEا دعب نوتسلاو
 قرطو تيقاوم ىلع اوفقوو ديربلا بتكم ةرايس اودصر ثيح نيرخآو ةئاEا

 بوص - ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ نيزرحم _ترايسب اوهجوت مث ، اهريس
 لقتسي dا دبع معنEا دبع باهيإ هيلع ينجEا اودهاش نأ امو ديربلا بتكم
 اولشف ههجو يف ةيل�ا مهتحلسأ نيرهشم ةونع هوفقوتسا ىتح ةرايسلا

.ديربلا بتكEً ادورط يوحي لاوج ىلع ءbيتس�ا نم اونكمتو ، هتمواقم

 لاومأ ةقرسو ةيليعامس�ا ةظفاحمب دياز خيشلا ديرب بتكم ماحتقا ةعقاوو ـ
 دعب يداحلا مهتEا هجوت مث ، نونامثلا مهتEا هدصر نأب 28/5/2013 خيراتب هنم
 نيزرحم ةرايس _لقتسم ن�وهجمو يضاقلا ةمbس نسح متاح ىفوتEاو ةئاEا

 هب نيدجاوتEا نيددهم ديربلا بتكم اومحتقاو - ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ
 هتمواقم اولشف ميكحلا دبع دارم نميأ اهادحإ تباصأ ةيران ةريعأ _قلطم

 نيرشعو ةتسو ةئام غلبم ىلع ءbيتس�ا نم كلذب اونكمتو بتكEاب _لماعلاو
.بتكملل هب دوهعEا هينج _عستو ةئامعبرأو فلأ

يـله�ا كنبلل _كولـمEا يرانلا حbـسلاو يدقنلا غلبEا ةقرـس ةعـقاوو ـ

 22/7/2013 خيراتب "وكنامأ" لاوم�ا لقنل ةيرصEا ةكرشلاو لارنج هيتسوس
 ةرايس كرحت ديعاوم اودصر ثيح نولوهجمو ةئاEا دعب يناثلا مهتEا اهبكتراو
 نم لاوم�ا لقن تيقاومو اهريس قرط ىلعاوفقوو لاوم�ا لقنل ةيرصEا ةكرشلا
 امو لاوم�ا لقنب امهيلإ دوهعEا جورخ نيرظتنم كنبلا بوص اوهجوتو ، كنبلا

 هيلع ينجEا اهادحإ تباصأ ةيران ةريعأ امهبوص اوقلطأ ىتح امهورصبأ نأ
 اولشو يكز دمحم دمحمو ، هسفن يف بعرلا اوثبف ، حلاص ديسلا دمحم دامع
 يرصم هينج فلأ يتئامو نويلم غلبم ىلع ءbيتس�ا نم اونكمتو امهتمواقم

.ديسلا دمحم دامعب صاخلا حbسلاو يكيرمأ ر�ود فلأ نيرشعو ةسمخو



.ديسلا دمحم دامعب صاخلا حbسلاو يكيرمأ ر�ود فلأ نيرشعو ةسمخو

– يدامر ينص ناسين - تيخب ينسح تعفر يمار ةرايس ةقرس ةعقاوو ـ

 ، سماخلا نومهتEا اهبكتراو 16/11/2013 خيراتب ةيليعامس�ا ةظفاحمب
 ، ةئاEا دعب نوتسلاو ، ةئاEا دعب نوسمخلاو عساتلاو ،  ةئاEا دعب نوسمخلاو
 اوهجوت ثيح ، نولوهجمو مbسلا دبع يداهلا دبع دمحأ يداهلا دبع ىفوتEاو

 _لقتسم ةيليعامس�ا ةظفاحمب دياز خيشلا ةقطنمب يوشيب ابن�ا ةسينكل
 - تاسدسمو ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ نيزرحم ةيراخب ةجاردو _ترايس

 ينجملل ةكولمEا ةرايسلا اورصبأ نأ امو _يحيسEا تارايس ىدحإ اورظتناو
 هتمواقم اولشف ، ههجو يف ةيرانلا مهتحلسأ نيرهشم ةونع هوفقوتسا هيلع

.رارفلاب اوذ�و ةرايسلا ىلع ءbيتس�ا نم اونكمتو

 ةظفاحمب – سون� وياد - سرطب سوناف لداع ةرايس ةقرس ةعقاوو ـ
 ، نولوهجمو ةئاEا دعب يناثلا مهتEا اهبكتراو 22/9/2013 خيراتب ةيليعامس�ا

 ةقرسل - ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ نيزرحمو ةرايس _لقتسم اوهجوت ثيح
 هيلع ينجEا اهلقتسا ةرايسبً ابيلص اورصبأ نأ امو _يحيسEا دحأ ةرايس

 هتمواقم اولشف ، ههجو يف ةيرانلا مهتحلسأ نيرهشم ةونع هوفقوتسا ىتح
.رارفلاب اوذ�و ةرايسلا ىلع ءbيتس�ا نم اونكمتو

 ةجاردب اهلقن لاح ساقلب ديرب بتكE اهب دوهعم ةيلام غلابم ةقرس ةعقاوو ـ
 ، اهتقرسب لو�ا مهتEا مهفلك ثيح 15/7/2013 خيراتب بتكملل ةعبات ةيراخب
 ديعاومو ةيراخبلا ةجاردلا يطعEا دبع دمحم لاعلا دبع نسح ىفوتEا دصرف
 ن�وهجمو لقتساف تامولعEا كلتب ةئاEا دعب يناثلا مهتEا دمأو ، لاوم£ل اهلقن

 امو - ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ نيزرحم - نوللا يدامر �وروك اتويوت - ةرايس
 ، دمحم ينيبرشلا دمحأو ، ناطلس دمحم دمحأ اهلقتسي ةجاردلا اورصبأ نأ
 يف ةيران ةريعأ اوقلطأوً اضرأ اْهيلقتسم اوعقوأو اهيلع قانخلا اوقيض ىتح
 فلأ ةئامسمخ  غلبم ىلع ءbيتس�ا نم اونكمتو امهتمواقم اولشف ، ءاوهلا
 لو�ا مهتملل ةئاEا دعب يناثلا مهتEا هملس - ديربلا بتكE اهب دوهعEا - هينج

.ةيئادعلا ةعامجلا تايلمع نم بناج ليومت يف همادختس�

ةيردنكـس�ا كنبل كولمEا يل�ا فرصلا زاهج ةقرس يف عورشلا ةعقاوو ـ

 مهتEا اهبكتراو 15/4/2013 ةليلب ةيليعامس�ا ةظفاحمب برغ ةرطنقلا عرف
 ةحلسأ نيزرحم يعابر عفد ةرايس اولقتسا ثيح نولوهجمو ةئاEا دعب يناثلا
 ، هتنيزخ حتف اولواحو فرصلا زاهج اوطبر كنبلا عرفل اولصو نأ امو ، ةيران

.يلاه�ا نم مهتقحbم لاومأ نم هب ام ةقرسو مهنيب ليحو

 خيراتب يداعEا ةقطنمب ةيعانصلا رامق�ا ةطحم فادهتسا ةعقاوو ـ
 نوعبسلاو عبارلاو ، ةئاEا دعب نوتسلاو يداحلا نامهتEا اهبكتراو 17/10/2013

 اهبوص اوقلطأو رامق�ا ةطحم بوص اوهجوت ثيح ، نولوهجمو ةئاEا دعب



 نوعبسلاو عبارلاو ، ةئاEا دعب نوتسلاو يداحلا نامهتEا اهبكتراو 17/10/2013
 اهبوص اوقلطأو رامق�ا ةطحم بوص اوهجوت ثيح ، نولوهجمو ةئاEا دعب

.اهرامقأ دحأ تباصأف يج يب رأ فذاق نم فئاذق

 خيراتب سيوسلا ةانقل يحEbا ىرجEاب ةراEا جراوبلا ىدحإ فادهتسا ةعقاوو ـ
 ، ةئاEا دعب نوعبر�او عساتلاو ، سماخلا نومهتEا اهبكتراو 31/8/2013

 ثيح ، نورخآو يداهلا دبع دمحأ يداهلا دبع ىفوتEاو ةئاEا دعب نوسمخلاو
 ةانق ةئيهب صاخ ديدح بابب ةوجف - هفادهتس� ناكم ىلع اوفقوو هدصر مت

 يـب رأ فذاق نيزرحـم اوهجوت مـث – 6 عراش سيوسلا

ىرجـEاب ةراـEا نفـسلا ىدـحإ اـهب باصأ هنم ةفيذق مهدحأ قلطأو يج

.يحEbا

 ةقطنمب ناطلس وبأ زاغ 32 تامامص ةفرغب يعيبطلا زاغلا طخ ريجفت ةعقاوو
 اهبكتراو 15/9/2013 خيراتب ةيليعامس�ا ةظفاحم ريوص وبأ زكرمب فيانEا
 اوعرز ثيح نولوهجمو يضاقلا ةمbس نسح متاح ىفوتEاو نونامثلا مهتEا
.هبً ابيرخت اوثدحأف ، دعب نع اهورجفو زاغلا طخ ةروسام لفسأ ةعقرفم ةوبع

 ةحلسEا تاوقلا دارفأ دض ةعامجلا اهتبكترا ةيئادع تايلمع نع bًضف
 نم ددع فادهتس� ةعامجلا ءاضعأ طيطخت ىلع ةوbع ، اهتادعمو اهتآشنمو

 جاتن�ا ةنيدم فصقل طيطختلا اهنمو دbبلاب ةيويحلاو ةماعلا تآشنEا
 عم قيسنتلاب ربوتكأ نم سداسلا ةنيدمب ينطولا نم�ا عاطق رقمو ، يمbع�ا

 خيراوصب امهفادهتسا عمزم ناكو ةسادرك ةقطنمب ةفرطتم ةيريفكت رصانع
 ةظفاحمب ةيلداعلا ةقطنمب _ثbثلاو عباسلا مهتEا ةعرزمب اهئافخإ مت اشويتاك
 ضعب دصر اذكو ، اهب ام طبضو ةعرزEا قارتحا اهذيفنتو مهنيب ليحو ةيقرشلا

.ةيليعامس�ا ةظفاحمب ةيويحلاو ةماهلا تآشنEا

ـ : يناثلا دهاشلا
.ينطولا نم�ا عاطقب ةطرش مِدقُم    دمحم يطاعEا وبأ رضخ دمحأ

دهـشي
ةعامج طابترا ىلإ هتايرحت لصوتب فاضأو ، هقباس هب دهش ام نومضمب

 ْ_َمهتEا يعسو - ةزــغ عاطقــب ناوخ�ا ةــعامــجل يركسعــلا حانجــلا – "سامــح"
 dا دبـع دمـحأ نمـيأ / ةـئاEا دعـب _عستـلاو عساتـلا ْ_مهتEا ىدـل سـماخـلاو عبارـلا
 دـئار / ريـخ�او ، ـ ةـكرـحلل يركسعـلا حانجـلا ماسقـلا نـيدـلا زـع بـئاتـك دـئاـق ـ لـفون

 اوقفتاو ، اهعـــم امـــهربـــع لـــصاوتلل  ـ ةـــكرـــحلاـــب يدايقـــلا ـ راطعـــلا دمـــحأ يحبص
 قيسنتلاو ً ايـــندـــبوً اـــيركســـع مهليـــهأتـــب ةـــعامـــجلا رـــصانعـــل ةـــكرـــحلا دادـــعإ ىلع
 للــست كــلذ راــطإ يفو ، مهنيــب كرتشEا يركسعــلا لمعلــل ةــحاســم داجــيإو ، مهعــم
 دعــب نوتــسلاو يناثــلاو ، ةــئاEا دعــب نوسمــخلاو نــماثــلا نومهتEاو عبارــلا مهتEا
 ةيـساـئرـلا تاـباختـن�ا ةرتـف نا¢بإ - ةزـغ عاطقـل ةـئاEا دعـب نوعبـسلاو عبارـلاو ، ةـئاEا



 دعــب نوتــسلاو يناثــلاو ، ةــئاEا دعــب نوسمــخلاو نــماثــلا نومهتEاو عبارــلا مهتEا
 ةيـساـئرـلا تاـباختـن�ا ةرتـف نا¢بإ - ةزـغ عاطقـل ةـئاEا دعـب نوعبـسلاو عبارـلاو ، ةـئاEا
 ةـعامـجلا رـصانـع ضعـب بـيردتـل ةـكرـحلا كلـت تادايـق عم اوقسن ثيـح - ةقـباسـلا
 ةدايقـــب ىلو�ا ناتـــعومـــجم عاطقـــلا ىلإ للـــست قافـــت�ا كـــلذـــلً اذافـــنو ،ً اـــيركســـع
 دبـــع / ةـــئاEا دعـــب نوعبر�او نـــماثـــلاو ، ســـماخـــلا نومهتEا هقـــفارو عبارـــلا مهتEا
 ، ةـــئاEا دعـــب نوتـــسلاو ، ةـــئاEا دعـــب نوسمـــخلاو عساتـــلاو ، دـــشار دمـــحم نمـــحرـــلا
 ثــــلاثــــلاو ، يواشيــــق ديــــع دومــــحم دمــــحأ دمــــحم / ةــــئاEا دعــــب نوتــــسلاو عبارــــلاو
 - ةيسنجــــلا ينيطــــسلف - نمــــحرــــلا دبــــع فرــــشا دمــــحأ / ةــــئاEا دعــــب نوعبــــسلاو
 تاركسعمـــب اوقحتلا ثيـــح ، عاـــبر dا دبـــع / ى¢فوتEا ةدايقـــب ةيـــناثـــلا ةـــعومجEاو
 ةيــمbــس�ا ةــمواقEا ةــكرــحل يركسعــلا حانجــلا - ماسقــلا نــيدــلا زــع بــئاتكــل ةعــباــت
 تاعــــقرفEا عينصتو دادــــعإ ةيفيــــك ىلع تابــــيردــــت عاطقــــلاــــب اوقلتو - "سامــــح"

.نواهلا فذاقو منجEاو ةيل�ا قدانبلا - ةفلتخEا ةيرانلا ةحلس�ا مادختساو

 نـيزـخت تادـحوو طـئاـسوب مـهودـمأ ماسقـلا نـيدـلا زـع بـئاتـك يلوئسم نأ فاـضأو
 ً�امكتـساو كـلذ باقـعأ يفو ، اهعينصـت قرـطو تاعـقرفEا عاون�ً اـحورـش تنمضـت
 ، ســماخــلاو ، عبارــلا نومهتEا بأد سامــح ةــكرــحو ناــقرفــلا بــئاتــك _ــب قيسنتلل
 ةـــكرـــحلاْ ييدايـــق ءاقـــلو ةزـــغ عاطقـــل للـــستلا ىلع ةـــئاEا دعـــب نوتـــسلاو يداحـــلاو
 تاربــــخ مهعــــم اولدابــــت ثيــــح ريــــخ�او ، ةــــئاEا دعــــب _عستــــلاو عساتــــلا ْ_مهتEا
 ، ســماخــلا نامهتEا هــب عتمتي اE ةــعامــجلاو ةــكرــحلل ةــيركسعــلا تاينقتــلا رــيوطت
 يل�ا بــــساحــــلا رــــيوطت يف ةــــصاــــخ تاردــــق نــــم ةــــئاEا دعــــب نوعبــــسلاو عبارــــلاو

.تايجمربلاو

 نامهتEا لـــصاوت يسرـــم دمـــحم قباســـلا سيـــئرـــلا لزـــع باقـــعأ يف هـــنأ فاـــضأو
 دادــمإ ىلع اوقفتاو ســماخــلاو ، عبارــلا ْ_َمهتEا عم ريــخ�او ، نوعستلاو عساتــلا

 لـخاد ةيـئادـع لامـعأ باكـتر� ةـمزbـلا ةحلـس�او لاوم�اـب ةـعامـجلل سامـح ةـكرـح
 زـكرمـب رارـض¯ـل اهيفـظومو ةـلودـلا تاسـسؤمو ةـطرـشلاو شيجـلا تاوق دـض دbبـلا
 ماعـلا يأرلـل ءاحـي¯ـل ، اـهرارقتـساو اهنـمأ ةـعزـعزو يداصتـق�او يسايسـلا رصـم
 طاقـــس�ً ايعـــس ، دbبـــلا نوئش ةرادإ ىلع ةـــلودـــلا تاســـسؤم ةردـــق مدعـــب يEاعـــلا
 ىلع اهـب فرتعـي ناوخ�ا ةـعامـج نـم ةـيزاوم ةـموكح ةيمسـتو ةـلودـلا تاسـسؤم

.ةطلسلا ىلع ءbيتس�ا ىلإ ً�وصو يلودلا ديعصلا

 "سامــح" ةيــمbــس�ا ةــمواقEا ةــكرــح مايــق ىلإ هــتاــيرــحت تلــصوت كــلذ راــطإ يفو
 نوتـسلاو يداحـلا مهتEا للـست ثيـح لاومأو ةحلـسأـب ناـقرفـلا بـئاتـك ةيلـخ دادـمإـب
 ، نواهـلا عفدـم مادختـسا ىلع ةـيركسـع تابـيردـت ىقلتو ةزـغ عاطـق ىلإ ةـئاEا دعـب
 ربــع ةحلــس�اــب ةــعامــجلا دادــم� ةــكرــحلا يلوئسم عم قيسنتلاــب ماــق كــلذ ءانــثأو
 ، نادوسلا ةــلودــب ةــكرــحلاــب ةطبــترــم رــصانــع لbــخ نــم دbبلــل ةيــبونجلا دودــحلا
ـ  يج يبر أ ـ تاــفذاــقو نواــهو اــشويتاــك خيراوص - ةفلتخــم ةحلــسأــب مــهودــمأــف
 رـثإ ىلعو ، _ـثbثـلاو عباسـلا مهتEا ةـعرزمـب اهضعـب وفخأ ةيـلآ ةحلـساو اهفـئاذـقو
 فلتـُي مـلاـم لقـن نـم نكمـت لو�ا مهتEا نأ ريـغ ، اهـتاـيوتحم فلـتأ اهـب بـش قيرـح



 رـثإ ىلعو ، _ـثbثـلاو عباسـلا مهتEا ةـعرزمـب اهضعـب وفخأ ةيـلآ ةحلـساو اهفـئاذـقو
 فلتـُي مـلاـم لقـن نـم نكمـت لو�ا مهتEا نأ ريـغ ، اهـتاـيوتحم فلـتأ اهـب بـش قيرـح

.رخآ ناكم ىلإ نواهلا فئاذقو اشويتاكلا خيراوص نم

 فـلأ رـشع ةعبـس تغلـب لاومأـب عبارـلا مهتملـل ةـكرـحلا دادـمإ ىلع هـتاـيرـحت تفـقوو
 حاتفــلا دبــع يحتف دمــحم / ةــئاEا دعــب _سمــخلاو يناثــلا مهتملــل اهملــس ، ر�ود
 ةرــكاذ تاــقاطــب تنمضــت _صــلا ةــلود نــم ةيــنورتكــلإ ةزــهجأ ءارــشب هفلــكو دومــحم
 ةيـئادعـلا ةـعامـجلا لامـعأ رـيوصت يف تـمدختـسا مـجحلا ةريغـص رـيوصت ت�آو
 تاــنايــب نــم ةــعامــجلا هردصــت اــم نمــض ةيــلودــلا تاــمولعEا ةكبــش ىلع اــهرــشنل
 ةيــــئاــــبرــــهك رــــئاود عينصت تاودأو ت�اصــــت�ا ىلع شــــيوشتلل لومــــحم زاهــــجو

.ةرجفتEا تاوبعلا دادعإ يف تمدختسا

 ةـــكرـــح _ـــب دادـــم�او قيسنتلاو قافـــتbـــلً اذافـــن هـــنأ هـــتاـــيرـــحت لـــصوتب فاـــضأو
 رــــصانــــع تــــماــــق سدقEا تيــــب راصــــنأ ةــــعامــــجو "سامــــح" ةيــــمbــــس�ا ةــــمواقEا
 تاوقلا دارــفأو _يحيسEا دــض ةيــئادعــلا تايلمعــلا نــم دــيدعــلا باكــتراــب ةــعامــجلا
 ةعـقاو ىلع اهنـم فـقوو ، دbبـلاـب ةـماعـلا تآشنEاو امهـتآشنـمو ةـطرـشلاو ةحلسEا
 لو�ا مهتEا دــــعأ ثيــــح 24/12/2013 ةليــــل ةيلــــهقدــــلا نــــمأ ةــــيرــــيدــــم ىنبم ريجفــــت
 دعــب يناثــلا نومهتEا دــصر كــلذــلً اذافــنو ، هيلــع فرــشأو ةعــقاولا ذيفنتــلً اططــخم
 يطعEا دبــــع دمــــحم لاعــــلا دبــــع نســــح ىفوتEاو ، ةــــئاEا دعــــب سداســــلاو ، ةــــئاEا
 عبارــلاو ، ةــئاEا دعــب ثــلاثــلاو ،ةــئاEا دعــب يناثــلا نومهتEا ماــق _ــح يف ، اــهانبــم
 ءاويإــــب دمــــحم لاعــــلا دبــــع نســــح ىفوتEاو ، ةــــئاEا دعــــب نــــماثــــلاو ، ةــــئاEا دعــــب
 ذيفنتـــلا موي ءاسمـــبو ، ظوفحم ماـــمإ يعرـــم ماـــمإ / ذيفنتـــلاـــب ِفلَكEُا يراحتـــن�ا

 ةظـفاحمـب هتـعرزمـب ةزـهجم لقـن ةرايسـلً ادـئاـق ةروصنEا ةنـيدE لو�ا مهتEا رضـح
 ، ريجفــت ةرــئادــب ةلصتــم ةعــقرفEا داوEا نــم فصــنو نطــب ةلمــحمو ةيليــعامــس�ا
 ذيفنتــلاــب فلكEا باحطــصاــب ةــئاEا دعــب يناثــلا مهتEا ماــقو يراحتــنbــل اهملــسو
 ثدــــحأو اــــهانبــــمً امــــحتقم رحتنEا قلطنا مــــث ، ةــــيرــــيدEا ىنبم نــــم ةــــبرقــــم ىلع
 تايفلـــتو _ـــباصEا نـــم دـــيدعـــلاو bًيتـــق رـــشع ةعبـــس مـــهءارو اوفلـــخو ، راجفـــن�ا

.ةصاخلاو ةماعلا تاكلتمEاب

 رفــك ةظــفاحمــب bيــب زــكرمــب ةيبــهذــلا ت�وغشملل ردنكــسا توناــح ةــقرــس ةعــقاوو
 ثيـــــح 20/12/2013 موي ءاســـــم يشبح فـــــصاو ردنكـــــسإ يدجE كولمEاو خيشلا
 دعـب سـماخـلاو ، ةـئاEا دعـب عبارـلاو ، ةـئاEا دعـب يناثـلا _مهتEا لو�ا ُمهتEا فلـك
 ةــقرــسب نــْيَرــخآو ، دمــحم لاعــلا دبــع نســح ىفوتEاو ، ةــئاEا دعــب عباســلاو ، ةــئاEا
 نـــــيزرـــــحم _ـــــترايـــــس اولقتـــــساـــــف ، ذيفنتـــــلا ةيفيـــــك ىلع مهعـــــم قفتاو توناحـــــلا

 دعـب يناثـلا نومهتEا هـجوت اولصو نأ اـمو - ةيـلآ قدانـب - ةـيراـن ةحلـسأ مهعيمـج
 ةريــعأ _قلطــم هومــحتقاو توناحــلا بوص ىفوتEاو ةــئاEا دعــب ســماخــلاو ةــئاEا
 قراـــطو ردنكـــسا ناـــنوي انيـــمو ، فـــصاو ردنكـــسا يدـــجم ةـــمواقـــم اولـــشف اهنـــم
 وليك ثbــــث ةــــقرــــس نــــم اونكمتو ســــجرــــج dا ضوع دــــجاــــمو ، فــــصاو ردنكــــسا

 ةـقرـسلا _ـمأتـل توناحـلا طيحمـب نوقابـلا لـظو ةيبـهذـلا ت�وغشEا نـم تاـمارـج



 وليك ثbــــث ةــــقرــــس نــــم اونكمتو ســــجرــــج dا ضوع دــــجاــــمو ، فــــصاو ردنكــــسا
 ةـقرـسلا _ـمأتـل توناحـلا طيحمـب نوقابـلا لـظو ةيبـهذـلا ت�وغشEا نـم تاـمارـج
 لـيومت ضرغـب تـناـك ةعـقاولا كلـت نأ فاـضأو مهـبورـه _ـمأتـل ةـيراـن ةريـعأ _قلطـم

.ةئاEا دعب يناثلا مهتEا ةفرعمب لو�ا مهتملل تاقورسEا تم¬لُس ثيح ةعامجلا

خـيراـتب ةـيلـيعاـمـس�اب يزـكرـمـلا نــم�ا عاـطـق ىــنبم ريجـفت ةعقاوو ـ

ًاططخم عضوو اهذيفنتب تافيلكت لو�ا مهتEا ردصأ ثيح 12/12/2013

 ، ةعــقرفEا داوEا نــم مارــج وليك يتئامــب ةلمــحم ةرايســب مــهدــمأو راود�ا هــب عزو
 نــم�ا عاطــق ىنبم _بــغأ دمــحأ ميــهارــبإ يناــه / نونامثــلاو عبارــلا مهتEا دــصرــف
 / ةـئاEا دعـب _سمـخلاو سـماخـلا _مهتEا  اهـب دـمأو هنـع تاـمولعم عمـجو يزـكرEا
 ناEاــس ليــعامــسإ /ةــئاEا دعــب _سمــخلاو سداســلاو ، دمــح دامــح ناملــس دمــحم
 ، ىفطصم دمـحم ةـتاحـش دمـحم / ةـئاEا دعـب _سمـخلاو عباسـلاو ، _ـسح دعـس
 اولصو نأ اــمو ةيــناــث ةرايســب نارــخ�ا هعبــتو ةزهجEا ةرايســلا مــهدــحأ لقتــساــف
Eــثدــحم رارفــلاــب اوذ�و ةيــناثــلا ةرايســلا امهتقــفر لقتــساو اهــكرــت عاطقــلا ىنب_ 
 ةـماعـلا ينابEاـب تايفلـتو _ـباصEا نـم دـيدعـلاو bًيتـق مـهءارو اوفلـخو ، راجفـن�ا

 .ةصاخلاو

 سطـسغأ رـهش نوضغ يف ةيليـعامـس�ا نـمأ ةـيرـيدـم ىنبم فادهتـسا ةـلواحـمو
 نوسمــخلاو ، ةــئاEا دعــب نوعبر�او عساتــلاو ، ســماخــلا نومهتEا اهبكــتراو 2013

 دبـــع دمـــحأ يداهـــلا دبـــع ىفوتEاو ، ةـــئاEا دعـــب نوسمـــخلاو نـــماثـــلاو ، ةـــئاEا دعـــب
 لاــــحو ، يج يب رأ فذاــــق مهــــتزوحو اهنــــم ةــــبرقــــم ىلع اوهجوت ثيــــح يداهــــلا

 .اهداسف مهل _بت هنم ةفيذق مهقbطإ

 ربمـفون رـهش ةـياهنـب ةرـهاقـلا ةظـفاحمـب رصـن ةنـيدـم لوأ مسـق فادهتـسا ةـلواحـمو
 ، هـــفادهتـــسا ىلع مهعـــم قفتاو اـــهذيفنتـــبً افيلكـــت عبارـــلا مهتEا ردـــصأ نأـــب 2011

 دعــــب نوتــــسلاو ، ةــــئاEا دعــــب نوسمــــخلاو عساتــــلاو ، ســــماخــــلا نومهتEا هــــجوتف
 ةرـــئادـــب ةلصتـــم - زاـــجاـــتوب بيـــباـــنأ - زاـــغ تاـــيواحـــب اـــهوزـــهج ةرايســـب ، ةـــئاEا
 هلـــخادـــب اـــهوكرـــت مسقـــلا بآرE اولصو نأ اـــمو ، دعـــُب نـــع اـــهريجفتـــل ةيـــنورتكـــلإ

.ريجفتلا نود اهترئادب ضراع بيع لاحو ، اهريجفت نيدصاق

 ةظـــفاحمـــب ســـيوسلا ةرـــهاقـــلا قيرطـــب ةينـــطو دوقو ةطـــحم فادهتـــسا ةـــلواحـــمو
 نومهتEا هــجوت ثيــح عبارــلا مهتEا فيلكــت ىلع ًءانــب 2/12/2013 خيراتــب ةرــهاقــلا
 ةــــئاEا دعــــب نوتــــسلاو يداحــــلاو ، ةــــئاEا دعــــب نوسمــــخلاو عساتــــلاو ، ســــماخــــلا
 – رصـــن ةنـــيدـــم لوأ مســـق ريجفتـــل اـــهزيهجـــت قباســـلا - ةرايســـلا تاذ _لقتـــسم
 كbــسأــب ئراــط بيــع لاــحو دعــُب نــع اــهريجفتــل دوقولا ةطــحم طيحمــب اــهوكرــتو

.اهريجفت نود اهليصوت

ةـحلـسEا تاوقـلا دارـفأ دض ةعامجلا اهتبكترا ةيئادع تايلمع نع bًضف



ةـحلـسEا تاوقـلا دارـفأ دض ةعامجلا اهتبكترا ةيئادع تايلمع نع bًضف

 نـم ددـع فادهتـس� ةـعامـجلا ءاضـعأ طيطـخت ىلع ةوbـع ، اهـتادعـمو اهـتآشنـمو
 كـلذ ذيفنـت ليبـس يف ةـيريضحـت ٍلامـعأ ذاخـتاو دbبـلاـب ةـيويحلاو ةـماعـلا تآشنEا

 ةرــجفتم تاوبع عينصتب ةــعامــجلا رــصانعــل تافيلكــت عبارــلا مهتEا ردــصأ ثيــح
 مهــمازتــعا نــع bًضــف ، روتــسدــلا ىلع ءاتفتــس�ا ناجــل ضعــب طيحمــب اــهريجفتــل
 مهعـم قفتا ثيـح رـبوتكأ نـم سداسـلا ةنـيدمـب يمbـع�ا جاتـن�ا ةنـيدـم فادهتـسا
 اهيــلإ فــلدــف ،اــهدــصرــب مهفلــكو اــشويتاــك خيراوصب اهــفادهتــسا ىلع لو�ا مهتEا
 سـماخـلاو عبارـلا نامهتEا دـصرو ، اهـتآشنـم ىلعً افـقاو ةـئاEا دعـب نوتـسلا مهتEا
 نامهتEا دــصر اذــكو ، اــهدــصر عساتــلا مهتEا داــعأ مــث ،اهنيــمأــت ةيفيــكو اهلــخادــم
 تارادارـلا ىدـحإ فادهتـسا امهـعاـمزإو ، يلودـلا ةرـهاقـلا راطـم سـماخـلاو عبارـلا
 ةيـسابعـلاـب ةيصـقرEا ةيـئاردـتاكـلا رقـم عبارـلا مهتEا دـصرو ، _يـفرـحلا يرـبوك برـق
 ةـعامـجلا ءاضـعأ دـصر ىلإ ةـفاـض�اـب ، اهـفادهتـس�ً اديهمـت سـكذوثر�ا طابـق£ـل
 _يحيسEاو ةـــماعـــلا تايصخشـــلاو _يـــمbـــع�ا ضعـــب نـــع تاـــمولعم مهعمـــجو

 _تسلاو ، سماخلا مهتEا ةلواحم اذكو ، مهفادهتس�ً اديهمت

ةـطرـش _تعردـم فادهتــسا ةئاEا دعـب _تـسلاو ثلاثلاو ، ةئاـEا دعـب

.ْ_تخخفم _ترايس مادختساب رصن ةنيدم ةقطنمب

 مهتEا نكسE 26/12/2013 خيراتـــب لقتـــنا ةـــماعـــلا ةـــباينـــلا نذ�ً اذافـــن هـــنأ ىهنأو
 عبرأ ىلع هــــب رثــــع هشيتفتــــبو مــــلاــــس يليبلا دومــــحم لداــــع / ةــــئاEا دعــــب عبارــــلا
 خيراتــــبو ةــــيزــــكرــــم ةجــــلاعــــم ةدــــحوو قاروأو تاــــعوبطمو ةجــــمدــــم تاــــناوطــــسا

.هطبض نم نكمت 30/12/2013

دـمحأ / ةـئاـEا دعـب يناثلا مهتEا نكسE 26/12/2013 خيراتب لقتناو

 ةجــــلاعــــم ةدــــحو ىلع هــــب رثــــع هشيتفتــــبو ينيجسلا زــــيزعــــلادبــــع ديســــلا دمــــحم
.ةركفمو ةيزكرم

 دمـــحم دمـــحأ / ةـــئاEا دعـــب سداســـلا مهتEا نكسE 27/12/2013 خيراتـــب لقتـــنا امـــك
 ثbــــثو لومــــحم يلآ بــــساــــح ىلع رثــــع هشيتفتــــبو يودــــب ديســــلا ميلــــحلا دبــــع
 نزـــخ لـــماحـــب ْ_ـــترتـــسو اهيلـــع ةـــباتكلـــل ةدعـــم تاـــحول ثbـــثو ةيـــندعـــم تاـــحول
 كbـس�ا نـم ةـعومـجمو ةفلتخـم ةيلمعـم تاودأو ةيكيتـسbـب ةعنـقأ ةعـبرأو ةحلـسأ
 يندعـــــم مســـــجو ناـــــهدـــــلا شرـــــل َْ_تـــــجاـــــجزو فوتولوم ليتـــــفو تازافـــــق ةعـــــبرأو
 ةيفــــتاــــه طوطــــخ حئارــــشل بلــــع عبــــسو ةيسيــــطانغــــم عطق عستو زاــــغ َْيتمامــــكو

.هطبض نم نكمت 30/12/2013 خيراتبو ،ةلومحم فتاوه ةثbثو "نوفادوف"

 دبـع حودمـم / ةـئاEا دعـب سـماخـلا مهتEا نكسـم ىلإ لقتـنا 29/12/2013 خيراتـبو
 مـم 39×7.62 رايـع يلآ حbـس ىلع هـب رثـع هشيتفتـبو لbـه دمـحم ةدابـع دوجوEا

.ةيزكرم ةجلاعم ةدحوو رايعلا تاذ نم َْ_تنزخو ةقلط _عبرأو ىدحإو



.ةيزكرم ةجلاعم ةدحوو رايعلا تاذ نم َْ_تنزخو ةقلط _عبرأو ىدحإو

 يجنEا ىيحي / ةـــئاEا دعـــب ثـــلاثـــلا مهتEا طبـــض نـــم نكمـــت 31/12/2013 خيراتـــبو
 خيراتــــب نكمــــتو ، لومــــحم فــــتاــــه ىلع هــــتزوحب رثــــع هشيتفتــــبو _ــــسح دعــــس

 ميــــهارــــبإ يمهف ميــــهارــــبإ داؤف / ةــــئاEا دعــــب نــــماثــــلا مهتEا طبــــض نــــم 2/1/2014
 / ةـــئاEا دعـــب رـــشع ثـــلاثـــلا مهتEا طبـــض نـــم نكمـــت 17/1/2014 خيراتـــبو ، بـــيدـــلا
 َْ_فــــتاــــه ىلع هــــتزوحب رثــــع هنكســــمو هشيتفتــــبو دــــهاجــــم دمــــحم لداــــع دمــــحم
 / ةــئاEا دعــب رــشع يناثــلا مهتEا طبــض نــم نكمــت 17/2/2014 خيراتــبو ، ْ_ـَـلومــحم
 ىلع رثــع هنكســمو هشيتفتــبو ةعمــج دمــحم مbــسلا دبــع نــيدــلا ءاهــب معنEا دبــع
 مكحـت َْيزاهـجو نـيزـخت طـئاـسو ينامـثو يحول زاهـجو ْ_ـَلومـحم ْ_يـلآ _بـساـح
 ةيفــتاــه طوطــخ حئارــشل ةبلــع ةرــشع يتنثاو ةــلومــحم فــتاوه ةسمــخو دعــب نــع

.ريوصت ةلآو ةحيرش اهادحإب

ـ:ثلاثلا دهاشلا
.ينطولا نم�ا عاطقب ةطرش دئار  ظفاح قوراف ميرك

دهـشي

 لـــصوتب فاـــضأو ، اهـــضارـــغأو ةـــعامـــجلا نأشـــب هاقـــباـــس هـــب دـــهش اـــم نومضمب
 ، رـــشع يداحـــلاو ، ســـماخـــلاو ، ثـــلاثـــلاو ، يناثـــلا _مهتEا عامتـــج� هـــتاـــيرـــحت
 باكــتر� مهطيطــختو يخوطلا ميــهارــبإ نســح روصنم ديســلا دمــحم / ىفوتEاو
 امهـــتآشنـــمو ةـــطرـــشلاو ةحلسEا تاوقلا دارـــفأ دـــض ةيـــئادعـــلا تايلمعـــلا نـــم ددـــع
 ســماخــلا _مهتEا مــهو اــهذيفنتــب ةــعامــجلا ءاضــعأ نــم ددعــل تافيلكــت اوردــصأو
 ماــــسو / نــــيرــــشعلاو عباســــلاو ، يلع فيطلــــلا دبــــع ىنسح ماســــح / نــــيرــــشعلاو
 دبــع / _عــبر�او ، ميــهارــبإ دمــحأ ديــس مbــسإ / _ــثbثــلاو _ــسح ديــس ىفطصم
 دمـــحم دمـــحم جرـــف دـــلاـــخ / _سمـــخلاو يناثـــلاو ، عيرـــس وبأ قزر ديـــس نمـــحرـــلا
 دبـع ريمـس / _ـفوتEاو _نسـح دمـحم عيرـس وبأ دمـحأ / _سمـخلاو ثـلاثـلا ، يلع
 زــيزعــلادبــع ديعــس ةــماــسأو ، دمــحم فوؤرــلا دبــع يمهفو دمــحم ميــهارــبإ ميكحــلا

.ميهاربإ دمحأ دومحم ديس دمحمو دمحم يلع نسحم دمحمو ، فولخم

ةقطنمب أ 11 كوـلب ةنئاكلا ةينكـسلا ةدحولل رصانعلا كلت ذاختاب فاضأو

 حاـشرـلا ةقطنمـب نـئاكـلا نزخEاو ، ةيـبويلقلا ةظـفاحمـب ةطحEا بويلق يقارـع برـع
 امهـب ءابتـخbـل _يميظنـت نـْيرقـم ةيـبويلقلا ةظـفاحمـب بويلق مسقـب سـكرـش ةـبزعـب
 تاـــجاردـــلاو ةخخفEا تارايســـلاو ةعـــقرفEا داوEاو رـــئاـــخذـــلاو ةحلـــس�ا نـــيزـــختو

.ةيئادعلا ةعامجلا تايلمع ذيفنت يف اهمادختس�ً اديهمت ةيراخبلا

دـض ةيئادعلا تايلمعلا نم ددعل ةعامجلا رصانع باكترا هتايرحت تدكأو

 ةرـهاقـلا نـمأ ةـيرـيدـم ىنبم ريجفـت ةعـقاو ىلع اهنـم فـقو اهـتآشنـمو ةـطرـشلا دارـفأ
 ددـحو ىنبEا فادهتـسا ططـخم عضو لو�ا مهتEا ىلوت ثيـح 24/1/2014 خيراتـب
 داوEا نــم مارــجوليك ةــئامــنامثــب ةلمــحم لقــن ةرايســب مــهدــمأو اهيبكــترــم راودأ هيــف



 ددـحو ىنبEا فادهتـسا ططـخم عضو لو�ا مهتEا ىلوت ثيـح 24/1/2014 خيراتـب
 داوEا نــم مارــجوليك ةــئامــنامثــب ةلمــحم لقــن ةرايســب مــهدــمأو اهيبكــترــم راودأ هيــف
 يداحـــلا نومهتEا ماـــقو ، دعـــب نـــع ريجفتلـــل ةيـــئاـــبرـــهك ةرـــئادـــب ةلصتـــم ةعـــقرفEا
 ، نوثbثــلاو ســماخــلاو ، نوثbثــلاو ، نورــشعلاو عباســلاو ، رــشع عبارــلاو ، رــشع
 يمهفو ،ميــهارــبإ نســح روصنم ديســلا دمــحم نوفوتEاو ، نوسمــخلاو يناثــلاو
 ةـــيرـــيدEا ىنبم دـــصرـــب دمـــحم ىلع نسحـــم دمـــحمو، يمهف دمـــحم فوؤرـــلا دبـــع
 ، اهيلـــع ةينـــم�ا تاـــمدـــخلا ةـــفاثـــكو بورـــهلا قرـــط دـــيدـــحتل بوانتـــلاـــب ماـــيأ ةدعـــل
 ةزهجEا ةرايســـــــلا يمهف فوؤرـــــــلا دبـــــــع يمهف ىفوتEا لقتـــــــسا ذيفنتـــــــلا مويبو
 ىفوتEاو، نوثbثــــلاو ســــماخــــلاو ، رــــشع عبارــــلا نامهتEا لقتــــساو ، تاعــــقرفEاــــب
 لقتـساو ـ نوللا ءادوس رـسن� يشيبوستيم ةـكراـم ـ ةرايـس روصنم ديسـلا دمـحم
 نوسمــخلاو يناثــلاو ، نوثbثــلاو ، نورــشعلاو عباســلاو ، رــشع يداحــلا نامهتEا
 ةطيحEا ةقطنEاـــــب _عـــــباـــــق اولظو ةثـــــلاـــــث ةرايـــــس يلع نسحـــــم دمـــــحم ىفوتEاو
 دبـع يمهف ىفوتEا هـجوتف اهطيحمـب دـجاوتEا ينم�ا _مكـلا عفر ىتح ةـيرـيدEاـب
 لقتـساو ةـيرـيدEا ىنبم ماـمأ اهـكراـت اهنـم لـجرـتو ةزهجEا ةرايسـلاـب يمهف فوؤرـلا
 اوثدـــحأو ، مهـــبورـــه قيرـــط مهتيقـــب َن¢َمأ نأ دعـــب رارفـــلاـــب اوذ�و ةيـــناثـــلا ةرايســـلا
 تآشنEاـب تايفلتـلاو تاـباـص�ا نـم دـيدعـلاو ىلتق ةعـبرأ مـهءارو _فلـخم راجفـن�ا

.ةصاخلاو ةماعلا ت�وقنEاو

 رـيزول ينفلا بتكEا رـيدـمو ةـطرـش ءاول - نـيدـلا دعـس ديعسـلا دمـحم لتـق ةعـقاوو
 ططــخم دادــعإ رــشع يداحــلا مهتEا ىلوت ثيــح ، 28/1/2014 خيراتــب - ةيلــخادــلا
 هـــحاور ديـــعاومب _ـــثbثـــلاو ، رـــشع عبارـــلا ْ_مهتEا دـــمأو ، هنكســـم دـــصرو هلتقـــل
 ْ_لقتـــسم اهـــجوتف ، هريـــس طـــخ نـــع امـــهدـــشرأو هـــل امهبحطـــصاو هنكسE هودـــغو
 ينجملل انِمـكو - سدـسم -ً اـيراـنً اـحbـس _ـثbثـلا مهتEا ةزوحبو ةـيراخـب ةـجارد
 نـــم اـــهاذاـــح ىتح هـــترايـــس لقتـــسي هورصـــبأ نأ اـــمو هنكســـم نـــم برقـــلاـــب هيلـــع

.bًيتق هايدرأفً ايرانً ارايع نوثbثلا مهتEا هبوص قلطأو نمي�ا اهبناج

 ةــــيرطEا ةقطنمــــب بزعــــلا دــــيرــــب بتكE اهــــب دوهعم ةيــــلاــــم غلابــــم ةــــقرــــس ةعــــقاوو
 دــصرــب نوسمــخلاو يناثــلا مهتEا ماــق ثيــح 9/3/2014 خيراتــب ةرــهاقــلا ةظــفاحمــب
 دمـــــحم _ـــــفوتEاو _سمـــــخلاو يناثـــــلاو ، رـــــشع يداحـــــلا _مهتEا دـــــمأو ، بتكEا
 دمـحمو ، يمهف فوؤرـلادبـع يمهفو ، ميـهارـبإ ميكحـلا دبـع ريمـسو ، يلع نسحـم
 ةرايـس _لقتـسم اوهجوتف ، هنيـمأـت هـجوأو هلـخادـم نـع تاـمولعمب دومـحم ديـس
 ةيـماـم�ا هـباوبأ ماـمأ اوفقوت اولصو نأ اـمو - ةيـلآ قدانـب - ةـيراـن ةحلـسأ نـيزرـحم
 لاـــح هلـــخادـــب ةـــيراـــن ةريـــعأ _قلطـــم ى¢فوتم رـــخآو رـــشع يداحـــلا مهتEا لـــجرـــتو
 ةــــمواقــــم اولــــشف ، ةــــيرانــــلا ةريــــع�ا ناقلطــــي بتكEا باوبأ ىلع نــــْيرــــخآ دــــجاوت
 ، هينـج فـلأ رـشع ةسمـخو ةـئامـثbـث غلبم ةـقرـس نـم كـلذـب اونكمتو هـب نـيدـجاوتEا

.رارفلاب اوذ� مث

ـ: عبارلا دهاشلا
رافغلا دبع دوجوEا دبع ميرك .ينطولا نم�ا عاطقب ةطرش بيقن     



ـ: عبارلا دهاشلا
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دهـشي
راكف�ا قنتعت ةيلخ سيسأت اهدافم هتايرحت اهتدكأ تامولعم هيلإ تدرو هنأ

 مدـع ةوعدـب هيلـع جورـخلا ةيـعرـشو مـكاحـلا ريفكـت ىلع ةمـئاقـلا ةـفرطتEا ةـيريفكتـلا
 _يحيسEاو ةـطرـشلاو ةحلسEا تاوقلا دارـفأ ريفكـتو ةيـمbـس�ا ةعـيرـشلا قيبطت
 لتــق فدهتــست ةيــئادــع لامــعأ ذيفنــت ىلوتت ةــعومجEا كلــت نأو ، مهــلاتــق بوجوو
 طاقــسإ فدــهب ؛ دbبــلاــب ةيــسايســلا زومرــلاو _ينــم�او _ــيركسعــلا ةداقــلا ضعــب
 رارـض�او ةيـعامتـج�او ةـيداصتـق�ا هـتاـموقمو مـئاقـلا ماظنـلا ىلع ريـثأتـلاو ةـلودـلا
 ةيلـــخلا كلـــت رـــصانـــع نـــم فرـــع هـــنأو ، يعامتـــج�ا مbـــسلاو ةينـــطولا ةدـــحولاـــب
 نوزوحي مهـــنأو ، ردـــب دمـــحم دمـــحم ديـــلو ىفوتEاو رـــشاعـــلاو ، عساتـــلا ْ_مهتEا

.ةرجفتEا تاوبعلا دادع� تاودأو ةعقرفم ¢داوم مهتماقإ لاحمب

نـكاـسم دحأ ىلإ 6/9/2013 خيراتب لقتنا ةماعلا ةباينلا نذ�ً اذافن هنأو

 َْ_تـــــيركســـــع َْ_تبـــــترو هومم يركســـــع يز ىلع رثـــــع هشيتفتـــــبو عساتـــــلا مهتEا
 ثدـــحمو ءاضيـــبو ءارفـــص داوم يوحت ةيكيتـــسbـــب سايـــكأو يكلـــس� ْيزاهـــجو

 نــمً اــغراــفً اــفرــظ _ــثbــثو مــم39×7.62 رايــع تاقلــط ثbــثو رتيــموفأ زاهــجو توص
 تاقلـط طـيرـش اهـب ةبلـعو مـم9 رايـع تاقلطـلً اـغراـفً اـفرـظ رـشع ينثاو رايعـلا تاذ
 ةــــنزــــخو سدسE بارــــجو - روطاــــس - ضيــــبأ حbــــسو ةقلــــط ةرــــشع ىدــــحإ يوحي
 زافـــقو - رابتـــخا بيـــباـــنأو يجاـــجز سأـــك - ةيلمعـــم تاودأو ءارـــغ ةبلـــعو تاقلـــطو
 ةيفـــتاـــه طوطـــخل حئارـــش ينامـــثو ةـــلومـــحم فـــتاوه ةعســـتو فاـــج دوقو بلـــعو
 قرولا نــــم ةبلــــعو يحول زاهــــجو لومــــحم يلآ بــــساــــحو ةبلــــص صارــــقأ ةعــــبرأو

.ةيريفكتً اراكفأ نمضتتً اقاروأو ريماسEا نم ةيمك اهب ىوقEا

دـبع / _عبر�او عساتلا مهتEا طبض نم 21/12/2013 خيراتب نكمتو

 يلآ بـــساـــح ىلع هـــتزوحب رثـــع هشيتفتـــبو نامثـــع نمـــحرـــلا دبـــع دمـــحأ نمـــحرـــلا
 طبـض نـم 10/1/2014 خيراتـب نكمـت امـك ، ويديـف طـيرـشو لومـحم فـتاـهو لومـحم
 يداحـــلاو ، هـــط ىفطصم روشاـــع دمـــحم / ةـــئاEا دعـــب _ـــثbثـــلاو عساتـــلا ْ_مهتEا
 / ةـــئاEا دعـــب _عـــبر�او عبارـــلاو ، يلع دمـــحأ لامـــج دمـــحأ / ةـــئاEا دعـــب _عـــبر�او
 رثـــع مهشيتفتـــبو ،ً ةرايـــس مهـــلbقتـــسا لاـــح بلـــط ديجEا دبـــع زـــيزعـــلا دبـــع دعـــس
 مهيـناـث ةزوحبو ، يلاـم غلبمو ةرـكاذ َْيتقاطـبو ةمظعـم ةراظـن ىلع مهـلوأ ةزوحب
 خيراتــــب نكمــــتو ، لومــــحم فــــتاــــه هــــتزوحب ريــــخ�او ، ْ_ــــَلومــــحم َْ_فــــتاــــه ىلع

 ديـع دومـحم دمـحأ دمـحم / ةـئاEا دعـب _تـسلاو عبارـلا مهتEا طبـض نـم 21/1/2014
.ْ_َلومحم َْ_فتاه ىلع هتزوحب رثع هشيتفتبو يواشيق

ـ : سماخلا دهاشلا
نمحرلا دبع ماشه دمحم .ينطولا نم�ا عاطقب ةطرش مِدقُم    

دهـشي



نمحرلا دبع ماشه دمحم .ينطولا نم�ا عاطقب ةطرش مِدقُم    
دهـشي

 مهتEا قاحتـلا ةقـباسـل هـتاـيرـحت لـصوتب فاـضأو ، هقـباـس هـب دـهش اـم نومضمب
 تابـيردتـب كراـشو ، ةيـكرتـلا دودـحلا ربـع bًلـست اـيروس ةـلودـب لاتقـلا لقحـب عساتـلا
 رـصانـعو ذـختاو ، ةعـقرفEا تاوبعلا عينصت لاجـم يف تارود ىقلتو اهـب ةـيركسـع
 ، رصـــن ةنـــيدمـــب ةرـــشاعـــلا ةقطنEاـــب ةنـــئاـــك هـــل ةـــكولمم ةينكـــس ةدـــحو نـــم ةيلـــخلا
 ةحلــس£ــلً اــنزــخم رصــن ةنــيدمــب ةــسداســلا ةقطنEا قرــش سلــطأ نــكاسمــب ىرــخأو
 هـل _تـكولمم ْ_ـَترـخأ _ـتدـحو نـمو ،ةرجفتEا تاوبعلا عينصتلً اـناكـمو رـئاـخذـلاو
ً ايميظنـتً ارقـم رـبوتكأ نـم سداسـلا ةنـيدمـب ةحلسEا تاوقلا طابـض نـكاسمـبً اضـيأ
 تايلمعــل دادــع�ا ىلع تاــعامتــج�ا كلــت لbــخ اوقفتا ثيــح ، مهــتاــعامتــجا دقعــل
 نـم ةـلودـلا زومر ضعـب لتقـل ةـيراحتـنا ىرـخأو ةـطرـشلا طابـضو دارـفأ دـض ةيـئادـع
 قرـش سلـطأ نـكاسمـب نـئاكـلا نكسEا مـهذاخـتاـب فاـضأو ، ةيلـخادـلا رـيزو مهنيـب
 تاوبعلا عينصتو رــئاــخذــلاو ةحلــس£ــلً اــنزــخم رصــن ةنــيدمــب ةــسداســلا ةقطنEا

 .ةعقرفEا

 تارايس ةقرسب ةيلخلا رصانع ضعب فيلكت مت كلذ راطإ يف هنأ فاضأو
 اهزيهجتب نورخآ علطضا ثيح - ةيئادعلا تايلمعلا ذيفنت يف اهمادختس�

 ذيفنتلً اديهمت اهتآشنمو ةطرشلا دارفأ دصرب ىرخأ رصانع تفلكو - تارجفتEاب
 ةيئادع تايلمع ذيفنتب ةيلخلا كلت رصانع علطضاو ، مهلبق ةيئادع تايلمع
 _مك ىلع ءادتع�او ، ةهزنلا ةطرش ةطقن ىلع ءادتع�ا ةعقاو ىلع اهنم فقو

 ةطرش _مك ىلع ءادتع�او ، ةيبويلقلا ةظفاحمب سوساب ةقطنمب ةطرش
 دهاشلا هب دهش ام تاذب مهنأشب دهشو ةديدجلا ةرهاقلاب عمجتلا ةقطنمب

.لو�ا

تلـصوت ثيح هـبكر ريجـفتب ةـيلخادلا ريزو لتق يـف عورـشلا ةعقاو اذكو

دـمحم دمحم ديلو ىفوتEاو رشاعلاو عساتلا _مهتEا زيهجت ىلإ هتايرحت

 د ق  مقر - اهتقرسب اوماق يتلا تارايسلا ىدحإ ةيلخلا رصانع نم نيرخآو ردب
 ةيلخادلا ريزو ريس طخ دصرب عساتلا مهتEا مايقو ، ةعقرفم تاوبعب - 9132 ب
 تاوبعلا دادعإ نيرخآو رشاعلا مهتEا ىلوت امنيب ، هلمع ىلإ هتاكرحت ديعاومو

 ةرايسلا لbقتسا ردب دمحم دمحم ديلو ىفوتEا ىلوتي نأ ىلع ، ةرجفتEا
 ضعببً ايركف هلقص دعب - ةيراحتن�ا ةيلمعلا ذيفنتو ، اهزيهجت قباسلا

 رقEا نم ركذلا يفلاس ذاختاو ـ ةيراحتن�ا تايلمعلا ةيعرشب ةقلعتEا ىواتفلا
 اهنم اوكرحت زاكترا ةطقن رصن ةنيدمب ةرشاعلا ةقطنEاب نئاكلا يميظنتلا

.ةيلمعلا كلت ذيفنتل
ـ :سداسلا دهاشلا
داؤف دمحم رداقلا دبع .ينطولا نم�ا عاطقب ةطرش بيقن   

دهـشي
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لصوتب فاضأو ، اـهضارغأو ةعامجلا نأشب ْهيَقباس هب دهش ام نومضمب

 تـلوت ةـيرطEا ةقطنمـب ةيلـخل سدقEا تيـب راصـنأ ةـعامـج سيـسأـت ىلإ هـتاـيرـحت
 ى¢فوتEا اهتيــلوئسم ىلوتو ةــعامــجلا كلــت ضارــغ�ً اقيقحــت ةيــئادــع لامــعأ ذيفنــت
 ، رــشع ســماخــلا _مهتEا تمــض يداــش وبأ دمــحم ميــهارــبإ ميكحــلا دبــع ريمــس
 سـماخـلا ىتح _سمـخلاو سداسـلا نـمو ، _ـثbثـلاو ثـلاثـلاو ، رـشع سداسـلاو
 دمـــحم تاحـــش ديعـــسو يمهف دمـــحم فوؤرـــلا دبـــع يمهف _ـــفوتEاو ، _عبـــسلاو

.ليعامسإ دمحم يحتف هطو ميهاربإ دمحأ دومحم ديس دمحمو dا دبع

، ةعاـمجلا هب اهدمت ام ىلع اهليومت يـف تدمتعا ةيلخلا كلت نأ فاـضأو

 مامــه دمــحم دمــحم نــيدــلا رون / نوسمــخلاو سداســلا مهتEا هــب اــهدــمأ اــم ىلعو
 نمـيأ / نوتـسلاو عبارـلا مهتEا هـب اـهدـمأ اـمو ، ةعـقرفـم تاوبعو رـئاـخذو ةحلـسأ نـم
 دبــــع ريمــــس ى¢فوتEا  لكــــش دــــقو ، يلآ حbــــس نــــم يمويب ديمــــحلا دبــــع يمويب
 نـماثـلا نومهتEا اهتيـلوئسمب علطضاو ةيـلاـم ةنجـل ضرغـلا كـلذـل ميـهارـبإ ميكحـلا
 فــــيرــــش / نوسمــــخلاو عساتــــلاو ، يليسعلا دمــــحم دمــــحأ دمــــحم / نوسمــــخلاو
 ينغلا دبــع dا باــج دومــحم ديــس / نوتــسلاو عباســلاو ، روشاــع دمــحم دومــحم

.لاوم�ا كلت فرص هجوأ ديدحت ةنجللا كلت تلوتو

 ضرأ ةعطــــق يوسيع دمــــحأ يوسيع رــــساــــي / نوتــــسلاو عساتــــلا مهتEا رــــفو امــــك
ً اديهمـــــت اهEاعـــــم رييغتـــــل اهـــــب ةـــــقورسEا تارايســـــلا ءافـــــخ� هـــــل ةـــــكولمم ءاضـــــف
 / نوتـسلاو ثـلاثـلا نامهتEا اهـل رـفوو ، ةيـئادعـلا ةـعامـجلا لامـعأ يف اهـمادختـس�
 دمـــحم يحتف فـــيرـــشلا / ةـــئاEا دعـــب نوعستلاو نـــماثـــلاو ، دمـــحم يحتف دمـــحم
 29 راقعـــلاـــب ةنـــئاـــك ةينكـــس ةدـــحو ليـــعامـــسإ دمـــحم يحتف هـــط ىفوتEاو رـــجنس
ً اـنزـخموً ايميظنـتً ارقـم تذـختا ةـيرطEاـب رونلا ةنـيدمـب ظـفاـح نـيدـلا حbـص عراـش
 ىوأــم ذــختاً انكســم نوتــسلا مهتEا اهــل رــفو امــك ،تاعــقرفEاو ةــيرانــلا ةحلــس£ــل
 ، ْ_يـلآ ْ_ـحbـس ءافـخ�ً اـناكـمو  _تـسلاو سداسـلاو ، _تـسلاو ثـلاثـلا ْ_مهتملـل
 ، مــــناــــغ dا دبــــع حاتفــــلا دبــــع دعــــس / نوعبــــسلاو عبارــــلا نامهتEا اهــــل رــــفو امــــك
 ءاويإو ءافـخ�ً انكسـم ةدوج ليـعامـسإ رداقـلا دبـع دمـحم / نوعبـسلاو سـماخـلاو

.مهطبض نود ةلوليحلل مهل معدلا ريفوتو ةبراهلا ةعامجلا رصانع

مـلاس دوـمحم دوـمحم يدـمح دـمحأ / نوعبـسلاو يناثلا مهتEا علطضاو

 تاـحول رـشع سـماخـلا مهتEا دـعأو ، ةرجفتEا تاوبعلا دادـعإو تاعـقرفEا عينصتب
 لامـــع�ا ذيفنـــت يف ةـــمدختسEا تارايســـلا ىلع اهتيبثتـــل ةعنطصـــم ةيكيتـــسbـــب
 ليـعامـسإ دمـحم يحتف هـط ىفوتEاو ، نوتـسلاو ثـلاثـلا مهتEا ىلوتو ، ةيـئادعـلا
.ناوخ�ا ةعامج اهتمظن يتلا تارهاظتلا يف اهمادختس� ةقراح تاوبع دادعإ



.ناوخ�ا ةعامج اهتمظن يتلا تارهاظتلا يف اهمادختس� ةقراح تاوبع دادعإ

ةـيئادعلا تايلمعلا نم ديدعلا باكتراب ةيلخلا كلت رصانع عbطضاب فاضأو

 ةرايـس ةـقرـس ةعـقاو ىلع اهنـم فـقو _يحيسEا دـضو ةـطرـشلا تآشنـمو دارـفأ دـض
 ةظــفاحمــب ةــهزنــلا ةقطنمــب - ستيــج يادــنويه - قزر فــسوي ليــئاخيــم فــسوي
 دمـــحم نوفوتEاو ، رـــشع ســـماخـــلا مهتEا اهبكـــتراو 29/7/2013 خيراتـــب ةرـــهاقـــلا

 دبـــع يمهفو دمـــحم ميـــهارـــبإ ميكحـــلا دبـــع ريمـــسو ميـــهارـــبإ دمـــحأ دومـــحم ديـــس
 ةيـلآ قدانـب - ةـيراـن ةحلـسأ ههـجو يف اورـهشأ نأـب ، نـيرـخآو يمهف دمـحم فوؤرـلا
 اهــباكــترا بقــعو ، ةرايســلا ىلع ءbيتــس�ا نــم كــلذــب اونكمتو هتــمواقــم اولــشف -

 رـــصانعـــل فوؤرـــلا دبـــع يمهفو ميـــهارـــبإ ميكحـــلا دبـــع ريمـــس نايـــفوتEا اهم¢لـــس
 يتلا ةـيراحتـن�ا ةيلمعـلا يف اهـلامعتـس�ً اديهمـت تارجفتEاـب اـهدادـع� ةـعامـجلا

.ةيلخادلا ريزو تفدهتسا

 يماـس ةـماـسأ هيلـع ينجملل ةـكولمEا - ارتنـلإ يادـنويه - ةرايسـلا ةـقرـس ةعـقاوو
 نومهتEا اهبكـــــتراو ةدـــــيدـــــجلا رصـــــم ةقطنمـــــب 1/7/2014 خيراتـــــب سرداـــــت اـــــقول
 دبــع رصــن رــباــص دمــحأ / نوتــسلاو يداحــلاو رــشع سداســلاو ، رــشع ســماخــلا
 حاتفــــلا دبــــع dا دبــــع طــــياــــظ بــــجر / نوتــــسلاو يناثــــلاو ، ىنغلا دبــــع ديمــــحلا
 يمهفو ميـهارـبإ دمـحأ دومـحم ديـس دمـحمو ميـهارـبإ ميكحـلا دبـع ريمـس نوفوتEاو
 اولقتــسا نأــب نــيرــخآو dا دبــع دمــحم تاحــش ديعــسو يمهف دمــحم فوؤرــلا دبــع
 نأ اــمو _يحيسEا دــحأ ةرايــس ةــقرــسل ةــيراــن ةحلــسأ نــيزرــحم اوهجوتو تارايــس
 ًةونع هوفقوتــسا ، قلعم ٌبيلــص اهلــخادــب ةرايــس bًقتــسم هيلــع ينجEا اورصــبأ
.ةرايسلا ىلع ءbيتس�ا نم اونكمتو هتمواقم اولشف ةيرانلا مهتحلسأ نيرهشم

 دمحم ريمس دمحم لتق ةعقاو نأشب لو�ا دهاشلا هب دهش ام تاذب دهشو
 دبع ريمس _يفوتEا كارتشا ىلإ هتايرحت لصوتب فاضأو ةمينغ وبأ ديسلا
 فوؤرلا دبع يمهفو ميهاربإ دمحأ دومحم ديس دمحمو دمحم ميهاربإ ميكحلا

.اهباكترا يف dا دبع دمحم تاحش ديعسو يمهف دمحم

 ةطرش ةطقن ىلع ءادتع�ا ةعقاو نأشب لو�ا دهاشلا هب دهش ام تاذب دهشو
 دهشو ،_ترايسو اهانبمب تايفلت اهيبكترم ثادحإب فاضأو ةديدجلا ةهزنلا

 جاريم _مكب ةطرشلا دارفأ ىلع ءادتع�ا ةعقاو نأشب لو�ا هب دهش ام تاذب
 ةرايسلاب تايفلت اهيبكترم ثادحإب فاضأو ةديدجلا ةرهاقلا ةقطنمب يتيس

 فسوي ليعامسإ دمحأ هيلع ينجملل ةكولمEا ةرايسلاو _مكلاب ةصاخلا
.ليعامسإ

مهتاكلتممو _يحيسEا دض ةيئادعلا تايلمعلا ذيفنت راطإ يف هنأ فاضأو

 نـــع تاـــمولعم عمـــجب نوتـــسلاو عباســـلاو ، نوثbثـــلاو ثـــلاثـــلا نامهتEا علطضا
 لامــعأــب مهــفادهتــس�ً اديهمــت مهــتاكلتمــمو مهــتدابــع رودو مــهدــصرو _يحيسEا
 ىلع ةيـــلودـــلا تاـــمولعEا ةكبـــش ربـــع نوتـــسلاو عباســـلا مهتEا ض¢رـــحو ، ةيـــئادـــع



 لامــعأــب مهــفادهتــس�ً اديهمــت مهــتاكلتمــمو مهــتدابــع رودو مــهدــصرو _يحيسEا
 ىلع ةيـــلودـــلا تاـــمولعEا ةكبـــش ربـــع نوتـــسلاو عباســـلا مهتEا ض¢رـــحو ، ةيـــئادـــع
 ةوبع رــــشع ســــماخــــلاو رــــشع يناثــــلا نامهتEا ¢دــــعأو ، _يحيسEا ىلع ءادتــــع�ا

.سئانكلا ىدحإ فادهتسا يف اهمادختس� ةفسان

 دينجتــــلا ناديمــــب ةحلسEا تاريسEا نــــم ددعــــب ةيلــــخلا كلــــت ءاضــــعأ كراــــش امــــك
 اهللـختو ـ اهعـم قيسنتلاـبو ناوخ�ا ةـعامـج اهتمظـن ـ سيسـمرو نكسـم فـل�او
 ةحلــسأ نــم ةــيراــن ةريــعأ اهــلbــخ اوقلطأ نأــب ةيكــبز�ا ةــطرــش مســق ىلع ءادتــع�ا
 امـــك ، ليـــعامـــسإ دمـــحم يحتف هـــط ى¢فوتEا اـــهادـــحإـــب َلِتـــُق شوطرـــخ درـــفأو ةيـــلآ

 ثـــلاثـــلا مهتEا ز¢هج راـــط�ا تاذ يفو ، _تـــسلاو سداســـلا مهتEا ةـــباـــصإ تـــثدـــح
 ةــــقراحــــلا تاوبعلا نــــمً ادادــــعأ ليــــعامــــسإ دمــــحم يحتف هــــط ى¢فوتEاو نوتــــسلاو
 ةــيويحلاو ةيــطرــشلا تآشنEا قرــحو نــم�ا تاوق ىلع ءادتــع�ا يف اهــمادختــس�

.مهتاريسم لbخ

 ناـندـع يدمـح رـساـي / نوعبـسلاو يداحـلا مهتEا قاحتـلا ةقـباسـب هـتاـيرـحت ىهنأو
 لاتقـلا لقحـب ةرصنـلا ةهبـج ميظنتـب ميـهارـبإ ميكحـلا دبـع ريمـس ىفوتEاو تيخـب

.ةيكرتلا دودحلا ربع bلست ثيح ايروس ةلودب

 مهتEا طبـض نـم 17/12/2013 خيراتـب نكمـت ةـماعـلا ةـباينـلا نذ�ً اذافـن هـنأ فاـضأو
 رثـــع هنكســـمو هشيتفتـــبو ديجEا دبـــع دمـــحم مصتعـــم مـــيرـــك / _عـــبر�او عبارـــلا
 فـــتاوه ةـــثbـــثو ةبلـــص صارـــقأ ةـــثbـــثو ْ_ـــَلومـــحم _يـــلآ َْ_بـــساـــح ىلع هـــتزوحب
 رـــيوصت َْيتلآو ةرـــكاذ تاـــقاطـــب عبرأو ةجـــمدـــم ةـــناوطـــسا ةرـــشع عستو ةـــلومـــحم
 طبـــض نـــم 22/12/2013 خيراتـــب نكمـــت امـــك ، ةيميظنتـــلا قارو�ا نـــم ةـــعومـــجمو
 هنكســمو هشيتفتــبو دعــس يحليصEا ديعســلا دمــحم / نــيرــشعلاو يداحــلا مهتEا

 مم9 رايع سدـسم ىلع هتزوحـب رثع

ةيزكرـم ةجلاعم ةدحوو رايعلا تاذ نـم تاقلط عستو هب ةصاخ ةنيزخو

.ةجمدم ةناوطسا ةرشع تسو ةئامو

ـ : عباسلا دهاشلا
ىفطصم لامج دمحأ .ينطولا نم�ا عاطقب ةطرش بيقن   

دهـشي

 عبارـلاو لو�ا ْ_َمهتEا رادـصإ اـهدافـم هـتاـيرـحت اهـتدـكأ تاـمولعم هيـلإ تدرو هـنأ
 ةقثبنEا ناــقرفــلا بــئاتــك ةيلــخو سدقEا تيــب راصــنأ ةــعامــجل _مضنملــل تافيلكــت
 ، ةــطرــشلاو ةحلسEا تاوقلا تآشنــمو دارــفأ دــض ةيــئادــع لامــعأ باكــتراــب ؛ اهنــع
 قيرـط 105 وليكلا رورـم ةطقنـب ينم�ا زاكـتر�ا فادهتـسا ةعـقاو ىلع اهنـم فـقو
 تافيلكــــت لو�ا مهتEا ردــــصأ ثيــــح 3/11/2013 خيراتــــب ةيليــــعامــــس�ا ةرــــهاقــــلا
 يداحـلاو ، _ـنامثـلاو يناثـلا ىتح _ـنامثـلا نـم نومهتEا اهبكـتراو اهـفادهتـساـب
 لقتـسا ثيـح ن�وهجمو يضاقـلا ميلـس نسـح ةـمbـس مـتاـح ىفوتEاو ، ةـئاEا دعـب



 يداحـلاو ، _ـنامثـلاو يناثـلا ىتح _ـنامثـلا نـم نومهتEا اهبكـتراو اهـفادهتـساـب
 لقتـسا ثيـح ن�وهجمو يضاقـلا ميلـس نسـح ةـمbـس مـتاـح ىفوتEاو ، ةـئاEا دعـب
 اوهجوتو ةرايـــــس ن�وهجEاو _ـــــنامثـــــلاو يناثـــــلا ىتح _ـــــنامثـــــلا نـــــم نومهتEا

 دعــب يداحــلا مهتEا مهقحــلو ، اهحيلــستو اــهدارــفأ ددــع عbطتــس� ةطقنــلا بوص
 امـهروبع لاـحوً ايـلآً اـحbـسً ازرـحم ىفوتEا هفلـخو ةـيراخـب ةـجارد bًقتـسم ةـئاEا
 _نــثا اولتقف اهيلــع _مــئاقــلا بوص ةــيرانــلا ةريــع�ا نــم bًــباو ريــخ�ا قلطأ اهــل

.مهنم

 خيراتــب ةيليــعامــس�ا ةظــفاحمــب رــيوص وبأ ةــطرــش زــكرــم طيحــم ريجفــت ةعــقاوو
 ى¢فوتEاو ، ةـئاEا دعـب يداحـلاو ، نونامثـلاو يناثـلا نومهتEا اهبكـتراو 20/7/2013

 اـهورـجفو هطيحمـب ةعـقرفـم ةوبع اوعرز ثيـح يضاقـلا ميلـس نسـح ةـمbـس مـتاـح
 ةــــماعــــلا تاكلتمEاــــب تايفلــــتو ةــــطرــــش درــــف ةــــباــــصإ اــــهراجفــــنا ثدــــحأو دعــــب نــــع

.ةصاخلاو

 نكســـم ىلإ 17/12/2013 خيراتـــب لقتـــنا ةـــماعـــلا ةـــباينـــلا نذ�ً اذافـــن هـــنأ فاـــضأو
 ريـــخ�ا هرصـــبأ نأ اـــمو يداهـــلا دبـــع دمـــحأ يداهـــلا دبـــع ىفوتEا ةـــعامـــجلا وضع
 دمــحأ هيلــع ينجEا تــباــصأ ةــيراــن ةريــعأ مهــبوص قلطأ ىتح هــل ةقــفارEا ةوقلاو
 هولدابـــف ـ ةيليـــعامـــس�اـــب يزـــكرEا نـــم�ا عاطقـــب طـــباضـــلا ـ ميـــحرـــلا دبـــع ديـــحو
 امهـب _تـنزـخو ةيـلآ ةيـقدنـب ىلع هـب رثـع هنكسـم شيتفتـبو ، bًيتـق هودرأـف اهـقbـطإ
 عبرأو يلآ حbـسو فـئاذقـلا كلـت لثE _تعـفاد َْ_تبلـعو يج يب رأ ةفـيذـقو _تقلـط
 عبـــس هـــب سيـــكو مـــم39×7.62 رايـــع ةقلـــط ةرـــشع عبـــسو ةـــئاـــم اهـــب ةيـــندعـــم نزـــخ
 ةـعومـجمو م9 ةـنزـخو ةقلـط نورـشعو عستو ةـغراـف فـيراظـم ةـثbـثو ةقلـط نونامـثو
 ةيـــعوأ ثbـــثو تارتنـــلاو ـــلا داوم يوحت ةـــلوجأو سايـــكأو ، يندعEا يلبلا نـــم
 تاـــيراطبـــلا نـــم ةـــعومـــجمو ، حَشرـــمو "مويساـــتوبلا ديســـكورديـــه" ةداـــم يوحت
 هايـــم ريـــساوم نـــم ءازـــجأو ةـــيراـــن باعـــلأو ةيـــئاـــبرـــهكلا تbيـــصوتلاو تاود�او
 ةيفـــتاـــه طوطـــخل حئارـــش رـــشعو ً�ومـــحمً افـــتاـــه نـــيرـــشعو ، نوكيلـــس تاـــحولو
 صرـقو ةرـكاذ تاـقاطـب عستو نـيزـخت طـئاـسو ةعـبرأو ةـلومـحم ةيـلآ بـساوح ثbـثو

.يلام غلبمو قاروأو ريوصت ت�آو بلص

 / ةـــئاEا دعـــب _عـــبر�او عساتـــلا مهتEا طبـــض نـــم 23/2/2014 خيراتـــب نكمـــت امـــك
 بلـص صرـق ىلع هـتزوحب رثـع هنكسـمو هشيتفتـبو لقـع حاتفـلا دبـع يدهEا ماشـه
 َْ_تــقروو ديــلا طــخب ةــنودــم ةيميظنــت قاروأو تاــقاطــب ئراــقو ْ_ــَلومــحم َْ_فــتاــهو
 نكمــتو ، تابيتكــلاو بتكــلا نــم ددــعو ينورتكــلإ دــيربــل رورــم تاملــك امهــب نودــم
 دمـحأ لامـج نسـح / ةـئاEا دعـب _سمـخلاو ثـلاثـلا مهتEا طبـض نـم خيراتـلا تاذـب

._نامثلاو عساتلا مهتEا طبض نم 20/4/2014 خيراتب نكمتو ، فbخ ةتاحش

ـ: نماثلا دهاشلا

 ميهاربإ حاتفلا دبع دمحأ
 زـــكرـــم ثـــحابـــم نواعـــم ةـــطرـــش بيقـــن 

.ريوص وبأ ةطرش
دهـشي



 ميهاربإ حاتفلا دبع دمحأ
 زـــكرـــم ثـــحابـــم نواعـــم ةـــطرـــش بيقـــن 

.ريوص وبأ ةطرش
دهـشي

، _نامثلاو يناثلا ىتح _نامثلا نم _مهتEا قانتع� تلصوت هتايرحت نأ

 ةـيريفكـتً اراكـفأ نـْيرـخآو ميلـس نسـح ةـمbـس مـتاـح ىفوتEاو ، ةـئاEا دعـب يداحـلاو
 تاظـفاحEاو ةيليـعامـس�ا ةظـفاحمـب ةـيركسعـلاو ةيـطرـشلا تآشنملـل مهـفادهتـساو
 ددـع ىلع فـقو هـنأو ، ةيـئادعـلا مهتطـشنأ لـيومتل ىرـخأ عئاـقو باكـتراو ةرواجEا
 ثيـح ةيليـعامـس�ا دـيرـب بتكـم ةرايـس ةـقرـس ةعـقاو اهنـم ةيـئادعـلا تايلمعـلا نـم
 اوضرتــعاو - ةيــلآ قدانــب - ةــيراــن ةحلــسأ نــيزرــحم لقــن ةرايــس مهعيمــج اولقتــسا

 امــم ةــيرانــلا ةريــع�ا نــم bًــباو اهــبوص اوقلطأو ةيليــعامــس�ا دــيرــب بتكــم ةرايــس
 مادطـــصاو ، ةرايســـلا _ـــمأـــت هـــب طونEا يطرـــشلا ةاـــفوو اهيلقتـــسم ةـــباـــص� ىدأ
 غلبم ىلع ءbيتـس�ا نـم اونكمتف قيرطـلا بـناـج ىلع راجـش�ا ىدـحإـب ةرايسـلا

.ةرايسلا نم هينج فلأ _عبسو ةئامنامث

 ثيــح 18/8/2013 خيراتــب 3944 / 11 ب مــقر ةــطرــشلا ةرايســل مهــفادهتــسا ةعــقاوو
 نأ اــــمو اهيلقتــــسم لتقــــل ةــــطرــــشلا تارايــــس ىدــــحإ نــــعً اثحــــب مهعيمــــج اوقلطنا
 نــم مهــبوص ةــيراــن ةريــعأ اوقلطأ ىتح مهيلــع ينجEا لbقتــسا ةرايســلا اورصــبأ

.نيرخآ اوباصأو مهنم _نثا اولتقف ةيل�ا مهتحلسأ

خيراــتب  3833 / 11 ب مـقر ةـطرــشلا ةراـيـس مـهـفادـهتــسا ةـعـقاوو

ةرـهاقلا قيرطب اهريس لاح ةطرشلا ةرايس اودـصر ثيح 24/9/2013

 مهــــبوص ةــــيرانــــلا ةريــــع�ا اوقلطأو اهيلقتــــسم لتقــــل يوارــــحصلا ةيليــــعامــــس�ا
 ةعــــقاولا رــــيوصتب ماــــق _ــــنامثــــلا مهتEا نأو ، نــــْيَرــــخآ اوباــــصأو مــــهدــــحأ اولتقف

.لومحEا هفتاهب

 دــجاوتي نــم لتقــل ةيليــعامــس�ا قيرــط 105 وليكلا رورــم ةطقــن فادهتــسا ةعــقاوو
 - ةيــلآ قدانــب - ةــيراــن ةحلــسأ اودــعأــف 3/11/2013 خيراتــب ةــطرــشلا دارــفأ نــم اهــب
 ةــيرانــلا ةريــع�ا نــم bًــباو اوقلطأو اهــبوصً اعيمــج اوهجوت مــث ةطقنــلا اودــصرو

.اهانبمب تايفلت اوثدحأو اهيلع _مئاقلا نم _نثا اولتقف

 لامــعأ يف اهــمادختــسا ضرغــب اهتــقرــسو يعاــبر عفد ةرايــس كــلاــم لتــق ةعــقاوو
 يناثـــلاو ، نونامثـــلا نومهتEا اهبكـــتراو 29/9/2013 خيراتـــب ةيـــئادعـــلا ةـــعامـــجلا
 اوعبتت ثيـح ميلـس نسـح ةـمbـس مـتاـح ىفوتEاو ةـئاEا دعـب يداحـلاو ، نونامثـلاو
 اـهدـئاـق ىلع قانخـلا اوقيضو قرطـلا دـحأـب اهـتدايـق لاـح 8765 ر ص ط ةرايسـلا
 ةـــيرانـــلا ةريـــع�ا هـــبوص اوقلطأو هـــفاقيتـــس� ةـــيراـــن ةحلـــسأ ههـــجو يف اورـــهشأو

.هترايس اوقرسو bيتق هودرأف

 20/7/2013 خيراتـــب ةعـــقرفـــم ةوبعب رـــيوص وبأ ةـــطرـــش زـــكرـــم فادهتـــسا ةعـــقاوو
 ةـمbـس مـتاـح ىفوتEاو ةـئاEا دعـب يداحـلاو ، نونامثـلاو يناثـلا نامهتEا اهبكـتراو
 ىنبمو زـــكرEا _ـــب لـــصافـــلا روسلاـــب اهـــعرزـــب اوماـــق ثيـــح نورـــخآو ميلـــس نســـح



 ةـمbـس مـتاـح ىفوتEاو ةـئاEا دعـب يداحـلاو ، نونامثـلاو يناثـلا نامهتEا اهبكـتراو
 ىنبمو زـــكرEا _ـــب لـــصافـــلا روسلاـــب اهـــعرزـــب اوماـــق ثيـــح نورـــخآو ميلـــس نســـح
 اوثدــحأو ةــطرــشلا دارــفأ دــحأ اوباــصأو ترــجفناــف رــيوص يبأــب ةيــندEا ةــيامــحلا

.ةماع تاكلتممب تايفلت

ـ : عساتلا دهاشلا
ميهاربإ زياف دمحأ .ينطولا نم�ا عاطقب ةطرش مِدقُم    

دهشي

 مهتEا نـــكاســـم دـــح� 14/9/2013 خيراتـــب لقتـــنا ةـــماعـــلا ةـــباينـــلا نذ�ً اذافـــن هـــنأ
 تاودأ ةــــعومــــجم اهــــب ىوقEا قرولا نــــم ةبلــــع ىلع هــــب رثــــع هشيتفتــــبو عساتــــلا
 باتــكو بلــص صرــقو لومــحم فــتاــهو ةيــنورتكــل�ا رــئاودــلا عينصت يف مدختــست
 لقتـنا امـك ، ةيميظنتـلا قارو�ا نـم ةـعومـجمو ةيـنورتكـل�ا رـئاودـلا مـسر" ناونعب
 رثـــــــــع امهشيتفتـــــــــبو رـــــــــشع يداحـــــــــلا مهتEاْ َينكسم ىلإ 21/11/2013 خيراتـــــــــب
 رثــعو  ، ةــيزــكرــم ةجــلاعــم ةدــحوو ةرــكاذ ةــقاطــبو لومــحم فــتاــه ىلع امــهدــحأــب
 ْ_َكــــنودو "روطاــــس" ضيــــبأ حbــــسو سدــــسمو ةيــــقدنــــب يبارــــج ىلع يناثــــلاــــب
 / _ـثbثـلاو سـماخـلا مهتEا طبـض نـم 11/4/2014 خيراتـب نكمـتو ، طوسو يبـشخ

.ةديمح مامإ حاتفلا دبع مامإ نمحرلا دبع

ـ: رشاعلا دهاشلا
فيطللا دبع دمحم رمات .ينطولا نم�ا عاطقب ةطرش بيقن     

دهـشي

 اهــب سايــكأو نوللا ةــيداــمر ةداــم هــب ءاــعو ىلع هــب رثــع هشيتفتــبو عساتــلا مهتEا
 نــم ناــخد ةلبنــقو ةيسمــش اــيbــخ اهــب ةرتــسو نوللا جيبو ءاضيــبو ةبلــص داوم
 لومــحم فــتاوه ةــثbــثو بلــص صرــقو يكلــس � يزاهــجو يبرــح 2 عنصم جاتــنإ
 نــحاــش زاهــجو ةيميظنتــلا قارو�ا نــم ةــعومــجمو لومــحم يلآ بــساــحو عانــقو
 ةراظـنو ةيـلودـلا تاـمولعEا ةكبـشب لاصـتbـل زاهـجو نـْيَزافـقو ةيسمشـلا ةـقاطـلاـب

."رجنخ" ضيبأ حbسو ةيسمش

ـ : رشع يداحلا دهاشلا

ديس يلوتم دمحم لئاو
 ةـطرـش مسـق ثـحابـم سيـئر ةـطرـش دـئار 

.ةيرطEا
دهـشي

 سـماخـلا مهتEا طبـض نـم 1/11/2013 خيراتـب نكمـت ةـماعـلا ةـباينـلا نذ�ً اذافـن هـنأ
 ةدــحوو ْ_¢يندعــم ْ_َلكيــهو بلــص بــلاــقو نداعــم عطق خوراــص نــع دــشرأو رــشع

.ةيزكرم ةجلاعم

ـ: رشع يناثلا دهاشلا
دمحم نسح دمحم .ينطولا نم�ا عاطقب ةطرش دئار



ـ: رشع يناثلا دهاشلا
دمحم نسح دمحم .ينطولا نم�ا عاطقب ةطرش دئار

دهـشي

 ْ_َمهتEا طبـــض نـــم 30/12/2013 خيراتـــب نكمـــت ةـــماعـــلا ةـــباينـــلا نذ�ً اذافـــن هـــنأ
 دــهاجــم دومــحم نــيرــشعلاو يناثــلاو نســح dا دبــع معنEا دبــع دامــع  نــيرــشعلا
 َْ_تحــيرــشو ْ_ــَلومــحم َْ_فــتاــه ىلع امهــلوأ عم رثــع امهشيتفتــبو ديســلا دمــحم
 ةركفـمو ةيميظنـت تاـعوبطمو تابيتـكو ، رـشع  سداسـلا مهتEا مـساـب رفـس زاوجو

.ْ_َلومحم َْ_فتاه ىلع امهيناث عم رثع امنيب ،ديلا طخب ةنودم ةقروو

ـ: رشع ثلاثلا دهاشلا
يحليصم ىفطصم لئاو .ينطولا نم�ا عاطقب ةطرش دئار     

دهـشي

 يميظنتلا رقEا ىلإ 21/11/2013 خيراتـــب لقتـــنا ةـــماعـــلا ةـــباينـــلا نذ� اذافـــن هـــنأ
 رعـــش نأ اـــمو ةيـــبويلقلا ةظـــفاحـــم - اهـــق - ةـــيرـــماعـــلا دـــجسم عراـــش 39 نـــئاكـــلا
 ىتح ةقــفارEا ةوقلاو هــبارتــقاــب _ــثbثــلاو عباســلاو ، نــيرــشعلاو ثــلاثــلا نامهتEا
 امهــتزوحبو امهطبــض نــم اونكمت مهــنأ �إ ، ةــيرانــلا ةريــع�ا نــم لــباوب مــهارطــمأ
 نانـثاو ةـئاـم هردـق غلبم ىلع هـب رثـع رقEا شيتفتـبو تاقلـط سمـخ اهـب ةيـلآ ةيـقدنـب
 رـخآو ، ينطولا نـم�ا عاطـق طابـض نـيوانـعو ءامـسأـب فشـكو هينـج فـلأ نونامـثو
 مــسرو تارجفتEا عينصت اهــعوضوم ةــقروو اهــب _لــماعــلاو اهنــكاــمأو ســئانكــلاــب
 ةزـهجأو ةـلومـحم فـتاوهو ةزيجـلا نـمأ ةـيرـيدـم اهنـم تآشنEا ضعبـل يحيضوت

.يلآ بساح

ـ : رشع عبارلا دهاشلا
مشاه ىضترم دمحم باهش .ينطولا نم�ا عاطقب ةطرش مِدقُم    

دهـشي

 نـماثـلا مهتEا نكسـم ىلإ 29/11/2013 خيراتـب لقتـنا ةـماعـلا ةـباينـلا نذ�ً اذافـن هـنأ
 / نـــْيدنجEاو شـــيورد فـــسوي نـــيدـــلا يحم / لوأ مزEbا دوهشلا ةقـــفر نـــيرـــشعلاو
 مـهردابـف ، هطبضـل ميـهارـبإ دمـحم طـسابـلا دبـع دمـحمو يلع دمـحم دومـحم دمـحأ
 دارــفأ ضعــب تــباــصأ هطبــض نــم مهعنE ةــيرانــلا ةريــع�ا نــم ٍلــباو قbــطإــب مهتEا
 هشيتفتـــــبو مهتEا طبـــــض نـــــم كـــــلذ باقـــــعأ يف نكمـــــت هـــــنأ �إ ، هـــــل ةقـــــفارEا ةوقلا
ً اـعارذ نـيرـشعو ةيـنامـث ددـعوً ارـجفم رـشع ةعـبرأددـع ىلع هـتزوحب رثـع هنكسـمو
 اهـب صاخـلا رجفEاـب ىرـخأو رجفEا ةـعوزنـم ةـيوديـلا لـبانقـلاـب ةـصاـخ ناـمأ ةليـتو
 نـع اهـب مكحـت ةزـهجأ ةعـبرأو َْ_ترـجفتم َْ_توبعو عنصلا ةيلـحم لـبانـق عست ددـعو
 مـــم9 رايـــع تاـــسدـــسم ةـــثbـــثو مـــم39×7.62 رايـــع ةيـــلآ قدانـــب سمـــخددـــعو ، دعـــب
 ةقلــط _سمــخو سمــخ ددــعو مــم9 رايــع توص سدــسمو مــم 8 رايــع ْ_ـــَــسدــسمو
 _تــسو ىدــحإو مــم39×7.62 رايــع ةقلــط رــشعو ةــئامعــبرأ ددــعو لــيوط مــم9 رايــع



 ةقلــط _سمــخو سمــخ ددــعو مــم9 رايــع توص سدــسمو مــم 8 رايــع ْ_ـــَــسدــسمو
 _تــسو ىدــحإو مــم39×7.62 رايــع ةقلــط رــشعو ةــئامعــبرأ ددــعو لــيوط مــم9 رايــع
 مــم8 رايــع توص ةــشوطرــخ نــيرــشعو ىدــحإو ةــئاــمو مــم8 رايــع توص ةــشوطرــخ
 غراوف ةرــــشعو ةــــلوحم مــــم9 رايــــع توص ةــــشوطرــــخ _ــــثbــــثو سمــــخو ةــــلوحم
 ةـغراـف اهنـم ثbـث مـم39×7.62 رايـع ةـنزـخ ةرـشع يتنثاو مـم39×7.62 رايـع تاقلطـل
 نــم ْ_ــَقودنــصو ، تاقلــط رــشع اهنــم لكــب ثbــثو تاقلــط سمــخ اهنــم لكــب تــسو
 عبــــــــس يوحي ىوقEا قرولا نــــــــم قودنــــــــصو تاقلــــــــط يوحي قلغم ىوقEا قرولا
 ةعـــبرأو حbـــس فيظنـــت تاودأو ةقلـــط نورـــشع اهنـــم لـــك لـــخادـــب ةبلـــع نـــيرـــشعو
 ٍفيــــس ىلع رثــــع امــــك ، توصلا تاــــسدــــسم ىلع مدختــــست امــــم قbــــطإ سوؤك
 ةـيواـحو ةيـندعـم تارـك اهـب سايـكأ ةتـسو ريـساوم ثbـثو ةـيدـيدـح ٍةمكلـمو ٍةلـجنمو
 ةعطـق نـيرـشعو تـس ددـعو ءارفـص ةداـم مهـب سيـكو ْ_َـلاوجو زافـقو _ـسوريـك اهـب
 لمـحت َْ_ترايسـل ةيـندعـم تاـحول عبرأو رـيوصتلا يف ناـمدختـسي ْ_َملـقو ةيـندعـم
 عبـسو ، حbـس شـياـقو ةـطرـش ِطابضـل ٍبـتر تـسو 285 ج و س ، 418 أ و أ ماـقر�ا

 غلابـم ، ةرـكاذ ةـقاطـبو ً�ومـحمً افـتاـه رـشع دـحأو ةـلومـحم ةيفـتاـه طوطـخل حئارـش
 ، يكيرـمأ ر�ود ةـئامعـبرأوً اهينـج نوسمـخو ةـئامعبـسوً افـلأ نورـشع اـهردـق ةيـلاـم
 مهتEا نأ فاــضأو ، 297 ط ف ر ماــقرأ ةيــندعEا تاــحوللا لمــحت ةرايــس طبــض امــك
 ر ماــقرأ ةيــندعEا تاــحوللا لمــحت نوللا ءارمــح تييــلوج وياد ةرايــس ناكE هدــشرأ
 ثbــثو هــب ةــصاــخ فــئاذــق ثbــثو BG عفدــم ىلع اهــب رثــع اهشيتفتــبو 297 ف ق

.زافقو عانقو مم 39×7.62 رياع ةيلآ ةيقدنبو فئاذقلا كلتل ةعفاد تاوبع

 دمـحم دمـحم / _عـبر�او ثـلاثـلا مهتEا طبـض نـم خيراتـلا تاذـب نكمـت هـنأ فاـضأو
 / _عــبر�او نــماثــلا مهتEا طبــض نــم نكمــت 27/12/2013 خيراتــبو ، دمــحم ســيوع
ْ َيطيسو ىلع هـــتزوحب رثـــع هشيتفتـــبو دمـــحم ديمـــحلا دبـــع دومـــحم قزارـــلا دبـــع
 ةينكســـلا ةدـــحولا ىلإ 17/12/2013 خيراتـــب لقتـــنا امـــك ، بلـــص صرـــقو نـــيزـــخت
 ثbـث ىلع اهـب رثـع اهشيتفتـبو ةـئاEا دعـب _عستـلاو يداحـلا مهتEا نـم ةرـجأتسEا
 ةــنزــخو ةقلــط نورــشعو سمــخو اهــنزــخب تاــسدــسم ةــثbــثو ةيــلآ ةيــقدنــب ةرــشع
 _عبــسو عبــسو ةــئامعــبرأو _فــلأو ةيــلآ ةيــقدنــب ةــنزــخ نورــشعو سمــخو سدــسم
 عطقو مــم 9 رايــع ةقلــط _ــنامــثو عبــسو ةيــل�ا قدانبــلا ىلع مدختــست امــم ةقلــط
 نــم ةــعومــجمو يكلــس� زاهــجو ةلــصوب ، ساســح زاهــجو ةيكيتــسbــبو ةيــندعــم
 ةـفاـج ةـيراطـب _ـثbـثو نامـثو ةيـئاـبرـهك كbـسأو تbيـصوتو ةيـئاـبرـهكلا تاـمواقEا
 فـــتاهـــب _تلـــصوم _تيـــئاـــبرـــهك _ـــترـــئادو ةـــلومـــحم فـــتاوهل تاـــيراطـــب عبـــسو
 ماحــلو صقــل ت�آو تاودأو ةربكــم ةــسدــعو ً�ومــحمً افــتاــه رــشع ةــثbــثو لومــحم
 طوطـخل حئارـش عبرأو ْ_ــَعانـقو راذـنإ زاهـجو دوقو شاـشرو ةيـئاـبرـهكلا كbـس�ا
 ميــنارــت لودــج اهــب عوبطم ةــمزلــم اهنــم قارو�ا نــم ةــعومــجمو تازافــقو ةيفــتاــه
 ددـعو ةجـمدـم ةـناوطـسا ةرـشع يتنثاو ةسينكـلا تاـمداـخو مدـخ لامـعأو ةسينكـلا
 نـــم نكمـــتو ، ديـــلا طـــخب ةـــنودـــم تارايســـلا تاـــحول يكاحـــت ةيـــندعـــم تاـــحول نـــم

 مهتEا طبـــض نـــم 16/1/2014 خيراتـــب نكمـــت امـــك ، _عـــبر�او نـــماثـــلا مهتEا طبـــض
 هشيتفتــبو يليبلا زــيزعــلا دبــع دوصقEا دبــع حابصــم دمــحم / ةــئاEا دعــب رــشاعــلا



 مهتEا طبـــض نـــم 16/1/2014 خيراتـــب نكمـــت امـــك ، _عـــبر�او نـــماثـــلا مهتEا طبـــض
 هشيتفتــبو يليبلا زــيزعــلا دبــع دوصقEا دبــع حابصــم دمــحم / ةــئاEا دعــب رــشاعــلا
 رــشع ةعــبرأو ةــئاــمو فــلأ هردــق يلاــم غلبمو ْ_ــَلومــحم َْ_فــتاــه ىلع هــتزوحب رثــع

ً.اهينج

 روصنم ديسـلا دمـحم ىفوتEا طبضـلً انيمـك دـعأ 11/3/2014 خيراتـب هـنأ فاـضأو
 نـــم ةـــيراـــن ةريـــعأ قbـــطإـــب مـــهرداـــب ىتح تاوقلا رصـــبأ نأ اـــم يذـــلاو يخوطلا
 هـــــنامثـــــج ىلع ظفحتـــــف ، bًيتـــــق هودرأو رانـــــلا قbـــــطإ هولدابـــــف هزوحي سدـــــسم

.حbسلاو

ـ: رشع سماخلا دهاشلا

  شيورد فسوي نيدلا يحم
    فوؤرـلا دبـع ةـمbـس عاطقـب لوأ مزbـم 

.ةصاخلا تايلمعلل
دهـشي

 هطبضـب نوذأEا - نـيرـشعلاو نـماثـلا مهتEا نكسـم هتقـفار ةوقو هتمـهادـم لاـح هـنأ
 ةيـلآ ةيـقدنـب ـ يراـن حbـس نـم ةـيراـن ةريـعأ قbـطإـب ريـخ�ا هرداـب - هنكسـم شيتفـتو
 ينجEا ةـباـصإو ، رـسي�ا عارذـلاو ىرـسيلا قاسـلاـب هتـباـصإ اـهرـثإ ىلع تـثدـح ـ
 نـيدنجEا ـ ميـهارـبإ دمـحم طـسابـلا دبـع دمـحمو يلع دمـحم دومـحم دمـحأ امهيلـع

.كلذلً ادصق لتقلا ىزعأو ، ـ ةصاخلا تايلمعلل فوؤرلا دبع ةمbس عاطقب

ـ: رشع سداسلا دهاشلا

يلع دمحم دومحم دمحأ
 فوؤرــــلا دبــــع ةــــمbــــس عاطقــــب دنجــــم 

.ةصاخلا تايلمعلل
دهـشي

 مدقـلا قاسـب تاقلطـلا اـياظـشب هتـباـصإ ثودـحب فاـضأو هقـباـس لاوقأ نومضمب
.ىرسيلا

ـ : رشع عباسلا دهاشلا
يفل�ا يلع رمع دمحم .ينطولا نم�ا عاطقب ةطرش دئار     

دهـشي
 عساتـلا _مهتEا طبـض نـم 11/4/2014 خيراتـب نكمـت ةـماعـلا ةـباينـلا نذ�ً اذافـن هـنأ
 نمــحرــلا دبــع / _ــثbثــلاو سداســلاو تاــحرــف يحبص ميــهارــبإ ســنأ / نــيرــشعلاو
 صيــخرــت هلمــح نود ةرايــس امهــلوأ ةدايــق لاــح _نيعــلا وبأ دمــحم ديــس دمــحم
 دبـع لامـج ميـهارـبإ / _ـثbثـلاو نـماثـلا مهتEا طبـضو ، يناثـلا هتقـفرـبو اـهرييسـت

.ةيندعم تاحول نود ةيراخب ةجارد هلbقتسا لاح دمحم زيزعلا

 ـ : رشع نماثلا دهاشلا
دمحأ دمحم نيدلا ءbع .ينطولا نم�ا عاطقب ةطرش دئار    



 ـ : رشع نماثلا دهاشلا
دمحأ دمحم نيدلا ءbع .ينطولا نم�ا عاطقب ةطرش دئار    

دهـشي

 مهتEا نكســــم ىلإ 21/11/2013 خيراتــــب لقتــــنا ةــــماعــــلا ةــــباينــــلا نذ�ً اذافــــن هــــنأ
 رثـع هشيتفتـبو _نيعـلا وبأ دمـحم ديـس دمـحم نمـحرـلا دبـع / _ـثbثـلاو سداسـلا
 نـم ةريبـك تايمـكو رتيـموفأ ةزـهجأو ةيـئاـبرـهكلا رـئاودـلا نـم ةريبـك ةيمـك ىلع هـب
 ةـكرـشو قافـن�ا ورتـم لامعـب ةـصاـخ سـبbـمو ةـيرارـح تازافـقو ةـفاجـلا تاـيراطبـلا
 نــم 9/2/2014 خيراتــب نكمــتو ، ةيــئاــبرــهكلا رــئاودــلا عينصتل تاــمزلتــسمو لورتــب

 مــساــق ميظعــلا دبــع يربــص دمــحم / ةــئاEا دعــب _عبــسلاو ســماخــلا مهتEا طبــض
 يلآ بــساــح ىلع هــتزوحب رثــع هشيتفتــبو ةيــندعــم تاــحول نود اــهداــقً ةرايــسو

.لومحم فتاهو لومحم

ـ : رشع عساتلا دهاشلا
ميهاربإ رمع دومحم دمحأ .ينطولا نم�ا عاطقب ةطرش بيقن    

دهـشي

 نــماثــلا مهتEا ْيَعنصE 22/11/2013 خيراتــب لقتــنا ةــماعــلا ةــباينــلا نذ�ً اذافــن هــنأ
 ةنــيدمــب _نــئاكــلا هــنزــخمو ةفيلــخ دمــحم زــيزعــلا دبــع لامــج ميــهارــبإ / _ــثbثــلاو
 داوEا نــم تايمــك ىلع رثــع مهشيتفتــبو ةيــقرــشلا ةظــفاحمــب ةدــيدــجلا ةيحــلاصــلا
 ةحـيرـشو لومـحم يلآ بـساـحو ىوقEا قرولا نـم قيدانـصو ةلـئاسـلا ةيـئايميكـلا

 نـم تايمـكو ةيـئاـبرـهك ةرـئادو ، ةزـهجأ ةـثbـثو نـيزـخت طـئاـسو ةـثbـثو يفتاـه طـخ
 داوـم اـهب رئاكـش سـمخو ماـخلا ةيئايميكلا داوـEا

ةلوـمحـم فتاوـه نـم ءازجأو تاعقرفـمو ةرجفتـم داوـE راثآو ، ةبلـص

.رابتخا تاجاجزو

 / ةــــئاEا دعــــب نــــيرــــشعلاو ثــــلاثــــلا مهتEا ةــــعرزــــم ىلإ 4/12/2013 خيراتــــب لقتــــناو
 ةيـقرـشلا ةظـفاحمـب رمـع وبأ ةأشنمـب ةنـئاكـلا ضوع ديسـلا نمـحرـلا دبـع ميـهارـبإ
 تاــــحول لمــــحت - نوللا ةيضــــف زتيــــج يادــــنويه - ةرايــــس ىلع رثــــع اهشيتفتــــبو
 ٌغَلبُم هـــــنأ _بـــــت مbعتـــــس�اـــــبو - ةيليـــــعامـــــس�ا يكbـــــم 111263 ماـــــقرأ ةيـــــندعـــــم
 اهـــتاـــحول نأو اهـــنول ريغـــت هـــنأو يجروج ســـنأ _ـــمرـــن اهتكـــلاـــم نـــم اهتـــقرـــسب
 ةقلغــــم ليــــمارــــب ةــــثbــــث ىلع اهــــب رثــــعو -197 ق أ م اهــــماــــقرأ ةيلــــص�ا ةيــــندعEا
 َْ_تبيقــح ىلع ةــعرزEاــب رثــع امــك ، ْ_¢يدــيدــح ْ_ــَــــصرــقو زاــغ ْيتلعشو كيتــسbبــلاــب
 تاوبعو يئاــبرــهك نازيــمو ةيــئاــبرــهك ةرــئادــب ةدوزــم F1 لــبانــق ةــثbثــب ْ_ــَتزــهجم

 ةــئاــمو اهــب ةــصاــخ نزــخ عبرأو ةيــلآ ةيــقدنــبو ةيــئايميــك داوم اهنــم لكــب ةريغــص
 ةجـلاعـم ةدـحو ، تارتـن "ةراكـش" نـيرـشعو رايعـلا تاذ نـم ةقلـط _عبـسو ةتـسو
 ةكبـــشب لاصـــتا زاهـــجو ةـــلومـــحم فـــتاوه ةعبـــسو ةجـــمدـــم ةـــناوطـــساو ةـــيزـــكرـــم
 نــــم ةــــعومــــجمو "نوفادوف" ْ_يفــــتاــــه ْ_¢طــــخل َْ_تحــــيرــــشو ةيــــلودــــلا تاــــمولعEا

.ةيميظنتلا قارو�ا



 نــــم ةــــعومــــجمو "نوفادوف" ْ_يفــــتاــــه ْ_¢طــــخل َْ_تحــــيرــــشو ةيــــلودــــلا تاــــمولعEا
.ةيميظنتلا قارو�ا

 دعــب نــيرــشعلاو ثــلاثــلا مهتEا طبــض نــم 27/12/2013 خيراتــب نكمــت هــنأ فاــضأو
 يلع ديســلا ميــهارــبإ رــباــص / ةــئاEا دعــب نــيرــشعلاو عبارــلا مهتEا طبــضو ، ةــئاEا
 ، تاـــعوبطEا نـــم ددـــعو لومـــحم فـــتاـــه ىلع هـــتزوحب رثـــع هنكســـمو هشيتفتـــبو
 _ــــناســــح ديســــلا dا دبــــع معنEا دبــــع مهتEا طبــــض نــــم نكمــــت خيراتــــلا تاذــــبو
 فــتاــهو راظنــمو ةــيزــكرــم ةجــلاعــم ةدــحو ىلع هــتزوحب رثــع هنكســمو هشيتفتــبو

.ةيميظنتلا تاعوبطEا نم ددعو لومحم

ةئاEا دعب _نامثلاو عباسلا مهتEا طبض نم 17/1/2014 خيراتب نكمتو

 فــتاــه ىلع هــتزوحب رثــع هنكســمو هشيتفتــبو يواــبرغــلا ميــهارــبإ يلع ميــهارــبإ /
.ةيزكرم ةجلاعم ةدحوو لومحم

ـ : نورشعلا دهاشلا
يلع دمحم دمحم مثيه .ينطولا نم�ا عاطقب ةطرش مِدقُم    

دهـشي

 سـماخـلا مهتEا طبـض نـم 4/2/2014 خيراتـب نكمـت ةـماعـلا ةـباينـلا نذ�ً اذافـن هـنأ
 هـتزوحب رثـع هشيتفتـبو جارـف رداقـلا دبـع زـيزعـلا دبـع دومـحم / ةـئاEا دعـب _تـسلاو
 طبـض نـم 2/3/2014 خيراتـب نكمـت امـك ، نـيزـخت طيـسوو ْ_ـَـلومـحم َْ_فـتاـه ىلع
 هشيتفتــبو نسحEا دبــع ميلــحلا دبــع دمــحم ميــهارــبإ / _عــبر�او ســماخــلا مهتEا
 ةبلـص صارـقأ ةـثbـثو ةجـمدـم ةـناوطـسا _تـسو عست ىلع هـتزوحب رثـع هنكسـمو

.لومحم فتاهو ةركاذ ةقاطبو ريوصت ةلآو

ـ : نورشعلاو يداحلا دهاشلا
تاكرب دمحم نيدلا ءbع .ينطولا نم�ا عاطقب ةطرش مِدقُم     

دهـشي

  عباسـلا مهتEا طبـض نـم 21/12/2013 خيراتـب نكمـت ةـماعـلا ةـباينـلا نذ�ً اذافـن هـنأ
 ىلع هـــتزوحب رثـــع هشيتفتـــبو بيطـــخلا نـــيدـــلا رون ديســـلا فـــيرـــش / _عـــبر�او
 غلابـمو رـيوصت ةـلآوً ابلـصً اـصرـقو ةـلومـحم فـتاوه ةـثbـثو ْ_ـَلومـحم ْ_ـَبوساـح

.ةفلتخم تbمعل ةيلام

ـ : نورشعلاو يناثلا دهاشلا
قيفوت دمحم فيرش مصتعم .ينطولا نم�ا عاطقب ةطرش بيقن    

دهـشي

 / _سمـخلا مهتEا طبـض نـم 1/1/2014 خيراتـب نكمـت ةـماعـلا ةـباينـلا نذ�ً اذافـن هـنأ
 ْ_َـلومـحم َْ_فـتاـه ىلع هـتزوحب رثـع هنكسـمو هشيتفتـبو ناـيز ىيحي دمـحأ دمـحم
 ثbـثو نـيزـخت طـئاـسو ةـثbـثو لومـحم بوساـحو يحول زاهـجو حئارـش ةسمـخو



 ْ_َـلومـحم َْ_فـتاـه ىلع هـتزوحب رثـع هنكسـمو هشيتفتـبو ناـيز ىيحي دمـحأ دمـحم
 ثbـثو نـيزـخت طـئاـسو ةـثbـثو لومـحم بوساـحو يحول زاهـجو حئارـش ةسمـخو
 ويديـف طـيرـشو اهـب ةـصاـخ ةجـمدـم تاـناوطـسا ثbـثو رـيوصت ةـلآو ةرـكاذ تاـقاطـب
 ، زرـخلا نـم ةيمـك اهـب ةيكيتـسbـب ةبلـعو ةيصخـش عداور ةعـبرأو يئاـبرـهك كـنودو
 دــيرــف دمــحأ / ةــئاEا  دعــب _عــبر�ا مهتEا طبــض نــم 10/1/2014 خيراتــب نكمــت امــك
 عبارــــلا مهتEا طبــــض نــــم 16/1/2014 خيراتــــب نكمــــتو ، قزارــــلا دبــــع باــــهولا دبــــع
 ىلع هعـم رثـع هشيتفتـبو ناورـم نسـح دمـحم دمـحأ ماسـح / ةـئاEا دعـب _ـنامثـلاو

.لومحم فتاه

ـ : نورشعلاو ثلاثلا دهاشلا

دمحأ قراط دمحأ
 مســــق ثــــحابــــم نواعــــم ةــــطرــــش بيقــــن 

.جرEا ةطرش
دهشي

 سداسـلا مهتEا طبـض نـم 7/12/2013 خيراتـب نكمـت ةـماعـلا ةـباينـلا نذ�ً اذافـن هـنأ
 ىلع هـتزوحب رثـع هنكسـمو هشيتفتـبو مامـه دمـحم دمـحم نـيدـلا رون / _سمـخلاو

.بلص صرق اهب ةيزكرم ةجلاعم ةدحو

ـ : نورشعلاو عبارلا دهاشلا

دومحم ىيحي دمحأ
 مســــق ثــــحابــــم نواعــــم ةــــطرــــش بيقــــن 

.ةيرطEا ةطرش
دهـشي

مـهتEا طبض نم 1/11/2013 خيراتب نكمت ةماعلا ةباينلا نذ�ً اذافن هنأ

 ةدـــحو ىلع رثـــع هشيتفتـــبو يليسعلا دمـــحم دمـــحأ دمـــحم / _سمـــخلاو نـــماثـــلا
 ،ً اهينـج نوسمـخو ةـئامعسـتوً افـلأ نورـشعو ةعبـس هردـق غلبمو ةـيزـكرـم ةجـلاعـم
 حاتفـلا دبـع دعـس / _عبـسلاو عبارـلا مهتEا طبـض نـم 13/12/2013 خيراتـب نكمـتو

.مناغ dا دبع

ـ : نورشعلاو سماخلا دهاشلا

فوؤرلا دبع دمحأ لامج
 عاطقـــب ثـــحابـــم شتفـــم ةـــطرـــش ديقـــع 

.ةرهاقلا قرش
دهـشي

 ثــلاثــلا مهتEا طبــض نــم 1/11/2013 خيراتــب نكمــت ةــماعــلا ةــباينــلا نذ�ً اذافــن هــنأ
 ىلع هــتزوحب رثــع هنكســمو هشيتفتــبو ليــعامــسإ دمــحم يحتف دمــحم / _تــسلاو
 تاــحوللا نايــكاحــي ْ_َقصلــمو عنصلا ةيلــحم عورد ةعــبرأو ةــهومم ةيــقاو ةرتــس
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ـ : نورشعلاو سداسلا دهاشلا

يوافلحلا دعس نسحEا دبع
 ثــحابE ةــماعــلا ةراد�اــب ةــطرــش ديقــع   

.ةرهاقلا
دهـشي

 سداسـلا مهتEا طبـض نـم 1/11/2013 خيراتـب نكمـت ةـماعـلا ةـباينـلا نذ�ً اذافـن هـنأ
 ةـيراـن ةحلـسأ ءافـخإ ناكـم ىلإ هدـشرأ يذـلاو ميـهارـبإ نسـح رونأ نسـح / _تـسلاو
 رواجـــــم ميـــــهارـــــبإ حودمـــــم دمـــــحأ / _تـــــسلاو نـــــماثـــــلا مهتEا نكسمـــــب توناحـــــب
 ثbـثو مـم39×7.62 رايـع ناتيـلآ ناتيـقدنـب هـب لاوج ىلع رثـع توناحـلا شيتفتـبو
 تاذــب نكمــتو ، رايعــلا تاذ نــم ةقلــط _عــبرأو ةــئاــمو اهيلــع مدختــست امــم نزــخ

.ناوشر dا اشوأ دمحم ليعامسإ / _عبسلا مهتEا طبض نم خيراتلا

ـ : نورشعلاو عباسلا دهاشلا
يلع ديسلا يلع .ينطولا نم�ا عاطقب ةطرش بيقن  

دهـشي

 يداحـلا مهتEا طبـض نـم 26/1/2014 خيراتـب نكمـت ةـماعـلا ةـباينـلا نذ�ً اذافـن هـنأ
 رثـــع هشيتفتـــبو يلع يسbـــب دمـــحم يفداوشلا دمـــحم / ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو
 11/4/2014 خيراتــب نكمــتو ، ةــلومــحم فــتاوه ةــثbــثو يحول زاهــج ىلع هــتزوحب

.نسح هيبن دمحم دمحم / _عستلاو سداسلا مهتEا طبض نم

ـ : نورشعلاو نماثلا دهاشلا
دمحأ حاتفلا دبع دمحأ .ينطولا نم�ا عاطقب ةطرش دئار   

دهـشي

 ثـلاثـلا مهتEا نكسـم ىلإ 26/12/2013 خيراتـب لقتـنا ةـماعـلا ةـباينـلا نذ�ً اذافـن هـنأ
 نــم ةــنوكم ةادأ ىلع هــب رثــع هشيتفتــبو _ــسح دعــس يجنEا ىيحي / ةــئاEا دعــب
 يلآ بــساــحو ةــلومــحم فــتاوه ةيــنامــثو _تعــباــطو يئوض حساــمو _ــتروساــم
 تاـــعوبطEا نـــم ةـــعومـــجمو ةيـــلودـــلا تاـــمولعEا ةكبـــشب لاصـــتا زاهـــجو لومـــحم
 ةبلــــص صارــــقأ ثbــــثو ةجــــمدــــم تاــــناوطــــسا اهــــب ةبيقــــحو طــــئارــــخلاو قارو�او
 رــــيوصت ةــــلآ لــــماــــحو اهعينصتــــل تاودأو ةيــــئاــــبرــــهكلا رــــئاودــــلا نــــم ةــــعومــــجمو
 نـماثـلا مهتEا نكسـم ىلإ خيراتـلا تاذـب لقتـنا امـك ، لـئاـس امهنـم لكـب َْ_تـجاـجزو
 غلبم ىلع هـــب رثـــع هشيتفتـــبو بـــيدـــلا ميـــهارـــبإ يمهف ميـــهارـــبإ داؤف / ةـــئاEا دعـــب
 ةــلومــحم فــتاوه ةيــنامــثوً اهينــج نوعستو ةــئامسمــخوً افــلأ نورــشع هردــق يلاــم
 ةجـــلاعـــم ةدـــحو يحول زاهـــجو لومـــحم يلآ بـــساـــحو نـــيزـــخت طـــئاـــسو ةـــثbـــثو
 هــنأ فاــضأو ، بتكــلا نــم ةــعومــجمو ةجــمدــم ةــناوطــسا ةرــشع ىدــحإو ةــيزــكرــم
 لداـــع دمـــحم / ةـــئاEا دعـــب عباســـلا مهتEا نكســـم ىلإ 29/12/2013 خيراتـــب لقتـــنا

 يلآ بـــساـــحو ةـــيزـــكرـــم ةجـــلاعـــم ةدـــحو ىلع رثـــع هشيتفتـــبو روجع يلع يقوش



 لداـــع دمـــحم / ةـــئاEا دعـــب عباســـلا مهتEا نكســـم ىلإ 29/12/2013 خيراتـــب لقتـــنا
 يلآ بـــساـــحو ةـــيزـــكرـــم ةجـــلاعـــم ةدـــحو ىلع رثـــع هشيتفتـــبو روجع يلع يقوش
 دمــحم / ةــئاEا دعــب عساتــلا مهتEا نكســم ىلإ خيراتــلا تاذــب لقتــنا امــك ، لومــحم
 نكمـتو ةـيزـكرـم ةجـلاعـم َْيتدـحو ىلع هـب رثـع هشيتفتـبو مينـغ زـيزعـلا دبـع ميـهارـبإ
 مهتEا طبـــض نـــم 16/1/2014 خيراتـــب نكمـــت امـــك ، هطبـــض نـــم 2/1/2014 خيراتـــب
 خيراتــــبو ، ةيــــندعــــم تاــــحول نود اــــهداــــق ةــــيراخــــب ًةــــجاردو ةــــئاEا دعــــب عباســــلا

 دوجوEا دبـــع حودمـــم / ةـــئاEا دعـــب ســـماخـــلا مهتEا طبـــض نـــم نكمـــت 17/1/2014
 خيراتــــبو ، ةيــــندعــــم تاــــحول نود اــــهداــــق ةــــيراخــــب ةــــجاردو لbــــه دمــــحم ةدابــــع

 دــماــح ديســلا دمــحم / ةــئاEا دعــب رــشع يداحــلا مهتEا طبــض نــم نكمــت 21/1/2014
 بوساــــح ىلع هــــتزوحب رثــــع هنكســــمو هشيتفتــــبو يسيمــــخدــــلا دمــــحم ديســــلا
 تاـــمولعEا ةكبـــشب لاصـــتbـــل زاهـــجو نـــيزـــخت طيـــسوو لومـــحم فـــتاـــهو لومـــحم

.هينج ةئامعستوً افلأ رشع ةعست هردق يلام غلبمو ةيلودلا

ـ : نورشعلاو عساتلا دهاشلا
ميهاربإ دمحأ ديعس دمحم .ينطولا نم�ا عاطقب ةطرش دئار    

دهـشي

 عباسـلا مهتEا طبـض نـم 27/12/2013 خيراتـب نكمـت ةـماعـلا ةـباينـلا نذ�ً اذافـن هـنأ
 رثــــع هنكســــمو هشيتفتــــبو لولغز قلاخــــلا دبــــع دمــــحم زتعــــم / ةــــئاEا دعــــب رــــشع
 _عـبرأو ةـئامعسـتو ف�آ عبرأ ددـعو TNT ةداـم اهـب تاـيواـح ثbـث ىلع هـتزوحب
 اـهردـق ةيـلاـم غلابـمو لومـحم فـتاـهو يحول زاهـجو مـم 39×7.62 رايـع ةـيراـن ةقلـط

ً.ايرصمً اهينج نوتسو ةسمخو ةئامتسو يكيرمأ ر�ود افلأ

ـ : نوثbثلا دهاشلا
فيرشلادمحأ متاح دمحأ .ينطولا نم�ا عاطقب ةطرش دئار    

دهـشي

 نــماثــلا مهتEا طبــض نــم 16/2/2014 خيراتــب نكمــت ةــماعــلا ةــباينــلا نذ�ً اذافــن هــنأ
 بــساــح ىلع هــتزوحب رثــع هشيتفتــبو ادــن ناعنــك دمــحأ عيطم / ةــئاEا دعــب رــشع
 مهتEا طبـــض نـــم 2/3/2014  خيراتـــب نكمـــت امـــك ، نـــيزـــخت طيـــسوو لومـــحم يلآ
 رثــــع هنكســــمو هشيتفتــــبو رــــماــــع حوتف ديســــلا اــــضر / ةــــئاEا دعــــب رــــشع عساتــــلا

.ةيزكرم ةجلاعم ةدحو ىلع هتزوحب

ـ : نوثbثلاو يداحلا دهاشلا
دمحم ةيطع يدجم يؤل .ينطولا نم�ا عاطقب ةطرش بيقن   

دهـشي

 عباسـلا ْ_مَهتEا طبـض نـم 1/2/2014 خيراتـب نكمـت ةـماعـلا ةـباينـلا نذ�ً اذافـن هـنأ
 / ةــئاEا دعــب _تــسلاو يناثــلاو دمــحم روصنم يمهف _عــم / ةــئاEا دعــب _عــبر�او
 مهتEا طبـض نـم 4/2/2014 خيراتـب نكمـت امـك ، يباطـخ دمـحأ دمـحم يرمـس دمـحم



 / ةــئاEا دعــب _تــسلاو يناثــلاو دمــحم روصنم يمهف _عــم / ةــئاEا دعــب _عــبر�او
 مهتEا طبـض نـم 4/2/2014 خيراتـب نكمـت امـك ، يباطـخ دمـحأ دمـحم يرمـس دمـحم
 خيراتـــب نكمـــتو ، دومـــحم ناميلـــس ناEاـــس دمـــحم / ةـــئاEا دعـــب _تـــسلاو نـــماثـــلا

 مbـــسإ دمـــحم مbـــسإ / ةـــئاEا دعـــب _تـــسلاو ثـــلاثـــلا مهتEا طبـــض نـــم  16/2/2014
 فــتاوه ةتــسو لومــحم يلآ بــساــح ىلع هــتزوحب رثــع هشيتفتــبو نامثــع دمــحم

.ةجمدم ةناوطساو ةيلودلا تامولعEا ةكبشب لاصتbل زاهجو ةلومحم

ـ : نوثbثلاو يناثلا دهاشلا
دمحأ حاتفلا دبع دمحم يناه .ينطولا نم�ا عاطقب ةطرش بيقن    

دهـشي

 يناثــلا مهتEا طبــض نــم 26/1/2014 خيراتــب نكمــت ةــماعــلا ةــباينــلا نذ�ً اذافــن هــنأ
 رثـع هنكسـمو هشيتفتـبو دومـحم حاتفـلا دبـع يحتف دمـحم / ةـئاEا دعـب _سمـخلاو
 لاصـــتbـــل ةزـــهجأ ةرـــشع امهنـــم لكـــب ىوقEا قرولا نـــم ْ_ـــَقودنـــص ىلع هـــتزوحب
 لاصـتbـل ةزـهجأ ةـثbـث هـب ىوقEا قرولا نـم قودنـصو ةيـلودـلا تاـمولعEا ةكبـشب
 ةعـــبرأ اهنـــم لكـــب ىوقEا قرولا نـــم قيدانـــص ةـــثbـــثو ةيـــلودـــلا تاـــمولعEا ةكبـــشب
 نـْيَزاهـجو تصنـت يزاهـجو ةرـكاذ تاـقاطـب عبـسو ت�اصـت�ا ىلع شـيوشت ةزـهجأ

.لومحم فتاهو مجحلا ْيَريغص

ـ : نوثbثلاو ثلاثلا دهاشلا
يدمحأ زيزعلا دبع دمحم .ينطولا نم�ا عاطقب ةطرش مدقم     

دهشي

 نــماثــلا مهتEا طبــض نــم 26/1/2014 خيراتــب نكمــت ةــماعــلا ةــباينــلا نذ�ً اذافــن هــنأ
 هــتزوحب رثــع هشيتفتــبو ناميلــس دمــحم ناميلــس دمــحأ / ةــئاEا دعــب _سمــخلاو

.لومحم فتاه ىلع

ـ : نوثbثلاو عبارلا دهاشلا
دومحم ماصع رمات .ينطولا نم�ا عاطقب ةطرش دئار   

دهشي

 _تــسلا مهتEا طبــض نــم 31/1/2014 خيراتــب نكمــت ةــماعــلا ةــباينــلا نذ�ً اذافــن هــنأ
 بوساـح ىلع هـتزوحب رثـع هشيتفتـبو متـسر دمـحم _ـمأ دمـحم مـيرـك  / ةـئاEا دعـب
 ةـقاطـبو ةيفـتاـه طوطـخب ةـصاـخ حئارـش عبرأو ةـلومـحم فـتاوه ةعبـسو لومـحم
 / ةــــئاEا دعــــب _تــــسلاو يداحــــلا مهتEاــــب ةــــصاــــخ ةيصخــــش روصو قاروأو ةرــــكاذ

.يباطخ دمحأ دمحم يرمس دومحم

ـ : نوثbثلاو سماخلا دهاشلا
داؤف دمحم حماس .ينطولا نم�ا عاطقب ةطرش دئار   

دهـشي



داؤف دمحم حماس .ينطولا نم�ا عاطقب ةطرش دئار   
دهـشي

مهتEا طبض نم 9/2/2014 خيراتب نكـمت ةماعلا ةباينلا نذ�ً اذافن هنأ
رثع هشيتفتبو يواجحلا قيفوت دمحأ رـمع / ةئاEا دعب _تسلاو عباسلا

.َْ_تحيرشو لومحم فتاه ىلع هتزوحب  

ـ : نوثbثلاو سداسلا دهاشلا
قداص دمحم فوؤرلا دبع .ينطولا نم�ا عاطقب ةطرش بيقن  

دهـشي
مهتEا طبض نم 23/2/2014 خيراتب نكمت ةماعلا ةباينلا نذ�ً اذافن هنأ

 يلع دمــــــحم لامــــــك يبرعــــــلا ديســــــلا دمــــــحم / ةــــــئاEا دعــــــب _عبــــــسلاو سداســــــلا
.ةركاذ ةقاطبو بلص صرقو لومحم فتاه ىلع هتزوحب رثع هشيتفتبو

ـ : نوثbثلاو عباسلا دهاشلا
معنEا دبع حلاص مزاح .ينطولا نم�ا عاطقب ةطرش بيقن 

دهـشي
مهتEا طبض نم 17/1/2014 خيراتب نكمت ةماعلا ةباينلا نذ�ً اذافن هنأ

 رثــــع هشيتفتــــبو يكم شــــيورد يريحــــب دمــــحم / ةــــئاEا دعــــب _عبــــسلاو نــــماثــــلا
.ةلومحم فتاوه ةثbث ىلع هتزوحب

ـ : نوثbثلاو نماثلا دهاشلا
هدبع دمحأ _سح .ينطولا نم�ا عاطقب ةطرش دئار  

دهـشي
مهتEا طبض نم 1/1/2014  خيراتب نكمت ةماعلا ةباينلا نذ�ً اذافن هنأ

 هـتزوحب رثـع هشيتفتـبو داـج دمـحأ ىفطصم دمـحأ / ةـئاEا دعـب _عبـسلاو عساتـلا
.رفس َْيزاوجو ْ_َلومحم َْ_فتاه ىلع

ـ : نوثbثلاو عساتلا دهاشلا
تفأر دمحأ دمحم .ينطولا نم�ا عاطقب ةطرش بيقن   

دهـشي

   سـماخـلا مهتEا طبـض نـم 21/1/2014 خيراتـب نكمـت ةـماعـلا ةـباينـلا نذ�ً اذافـن هـنأ
 ّْ_فـــتاـــه ىلع هـــتزوحب رثـــع هشيتفتـــبو ىسوم دمـــحم دمـــحأ يناـــه / _ـــنامثـــلاو

.ْ_َلومحم

ـ : نوعبر�ا دهاشلا

رطاخ دمحم باهيإ
 مســــق ثــــحابــــم نواعــــم ةــــطرــــش بيقــــن 

.ةيرطEا ةطرش



رطاخ دمحم باهيإ
 مســــق ثــــحابــــم نواعــــم ةــــطرــــش بيقــــن 

.ةيرطEا ةطرش
دهـشي

 ثـــلاثـــلا ْ_مهتEا نكسE 8/9/2013 خيراتـــب لقتـــنا ةـــماعـــلا ةـــباينـــلا نذ�ً اذافـــن هـــنأ
 رثـع امهـلو� ةينكسـلا ةدـحولا هشيتفتـبو ةـئاEا دعـب _عستـلاو نـماثـلاو، _تـسلاو
 يراـن حbـسو لاعـش¯ـل زـهاـج ليتـف اهـب ةـيدـيدـح لـكايـه ةعسـت تـيوح ةبيقـح ىلع
 ررـقو يلآ بـساـح ىلع رثـع امهيـناثـل ةينكسـلا ةدـحولا شيتفتـبو - شوطرـخ درـف -
 ، تاريسEا يف اهـمادختـسا متـي هقيقشـب ةـصاخـلا ةينكسـلا ةدـحولاـب  طبـض اـم نأ
 فــــيرــــش / _سمــــخلاو عساتــــلا مهتEا طبــــض نــــم 21/11/2013 خيراتــــب نكمــــت امــــك
 ســماخــلا مهتEا طبــض نــم 25/12/2013 خيراتــب نكمــتو ، روشاــع دمــحم دومــحم

._ناسح ديدش يمويبلا دارم / _تسلاو

ـ: نوعبر�او يداحلا دهاشلا
دمحم يزوف دمحم .ينطولا نم�ا عاطقب ةطرش بيقن   

دهـشي

 نـكاسمـب ةنـئاكـلا ةينكسـلا ةدـحولا شيتفتـل لقتـنا ةـماعـلا ةـباينـلا نذ� اذافـن هـنأ
 ضعـب ءامـسأو ةـعامـجلاـب ةـصاـخ ديـلا طـخب ةـنودـم قاروأ ىلع رثـعو يقارـع برـع

._ترايس ماقر� ةيندعم تاحول اذكو ةيطرشلا تآشنEا

ـ: نوعبر�او يناثلا دهاشلا
دمحأ ةتاحش دمحأ .ينطولا نم�ا عاطقب ةطرش دئار  

دهـشي

15 ةيعمجب ةنئاكلا ةعرزـEا شيتفتل لقتنا ةماعلا ةباينلا نذ� اذاـفن هـنأ

 ةوق سأر ىلع - ةـيردنكـس�ا ةظـفاحـم برعـلا جربـب ةضهنـلا تومرـك ةقطنمـب وياـم
 دبـع نسـح هطبضـب نوذأEا مهتـغاـب ةـعرزEا نـم اوبرتـقا نأ اـمو - ةـطرـشلا دارـفأ نـم
 مزEbا هيلــع ينجEا ىدرأــف  ةــيرانــلا ةريــع�ا نــم لــباوب يطعEا دبــع دمــحم لاعــلا
 ، ةــعرزEاــب ينكسلا ىنبEاــب ةرــجحب أبتــخا مــث ، bًيتــق يهيدبــلا دعــس دمــحأ لوأ
 ، bًيتــــق هودرأــــف اهــــقbــــطأ هولدابــــف ةــــيراــــن ةريــــعأ قلطأو ةلبنــــق مهــــبوص ىقلأو
 ، ميــهارــبإ يردــب ينسح رــماــت / _عستــلاو ســماخــلا ْ_مهتEا طبــض نــم اونكمتو
 ةـعرزEاـب رثـع فـصاـن ميـهارـبإ لاعـلا دبـع يحبص / ةـئاEا دعـب _عستـلاو عباسـلاو

.فسان مازحو _تيودي _تلبنقو _تيلآ _تيقدنب ىلع

ـ : نوعبر�او ثلاثلا دهاشلا
كوربم _سحلا دمحم .يزكرEا نم�ا عاطقب ةطرش بيقن 



كوربم _سحلا دمحم .يزكرEا نم�ا عاطقب ةطرش بيقن 

ـ: نوعبر�او عبارلا دهاشلا
ديسلا دمحم حاتفلا دبع دمحا .يزكرEا نم�ا عاطقب ةطرش لوأ مزbم 

ـ : نوعبر�او سماخلا دهاشلا
دومحم دمحم ماصع .يزكرEا نم�ا عاطقب ةطرش لوأ مزbم 

ـ : نوعبر�او سداسلا دهاشلا

بهدلا وبأ يلع لداع يلع
 تاعـــقرفEا مســـق سيـــئر ، ةـــطرـــش مدقـــم 
 نــمأ ةــيرــيدمــب ةيــندEا ةــيامــحلا ةرادإــب

.ةيردنكس�ا

ـ: نوعبر�او عباسلا دهاشلا

ديجEا دبع دمحم رساي
 ةرادإـــب تاعـــقرفـــم شتفـــم  ةـــطرـــش دـــئار 
 نـــــــمأ ةـــــــيرـــــــيدمـــــــب ةيـــــــندEا ةـــــــيامـــــــحلا

.ةيردنكس�ا

ـ: نوعبر�او نماثلا دهاشلا

ساطغ يروخف فرشأ
 ةـيامـحلا ةرادإـب تاعـقرفEا مسقـب  مزbـم 

.ةيردنكس�ا نمأ ةيريدمب ةيندEا

ـ: نوعبر�او عساتلا دهاشلا
ليعامسإ ليعامسإ دمحم .يزكرEا نم�ا عاطقب دنجم        

ـ : نوسمخلا دهاشلا
قزر دمحم دمحأ .يزكرEا نم�ا عاطقب دنجم    

.مهقباس هب دهش ام نومضمب

ـ : نوسمخلاو يداحلا دهاشلا

يلع ناوضر يدمح  دمحم
 مســــق ثــــحابــــم سيــــئرو ةــــطرــــش دــــئار 

.جرEا ةطرش
دهـشي

 نوذأEا نكســـم ىلإ 19/12/2013 خيراتـــب لقتـــنا ةـــماعـــلا ةـــباينـــلا نذ�ً اذافـــن هـــنأ
 هرصـبأ نأ اـمو ، هنكسـم شيتفـتو هطبضـل dا دبـع دمـحم تاحـش ديعـس هطبضـب
 ةقـــفارEا ةوقلاو هـــبوص قلطأو برـــهلا ً�واحـــم هنكســـم حطـــس ىلتعا ىتح ريـــخ�ا
 تـثدـحف ، فـساـن مازـحب هسفـن رـجف مـث ، - سدـسم - يراـن حbـس نـم ةـيراـن ةريـعأ
 ءارــج - ةــصاخــلا تايلمعــلا ةرادإــب لوأ مزbــم - مــشاــه هــط دمــحم هــجوب تاــباــصإ
 ةــطرــش ةطقــن ىلع ءادتــع�ا ثداــح يف هتــقرــس _بــت حbــسلا طبضــبو ،راجفــن�ا
 رفــس زاوج ىلع هــب رثــع ىفوتEا نكســم شيتفتــب هــنأ فاــضأو ، ةدــيدــجلا ةــهزنــلا



 ةــطرــش ةطقــن ىلع ءادتــع�ا ثداــح يف هتــقرــس _بــت حbــسلا طبضــبو ،راجفــن�ا
 رفــس زاوج ىلع هــب رثــع ىفوتEا نكســم شيتفتــب هــنأ فاــضأو ، ةدــيدــجلا ةــهزنــلا
 d ةيــــصو" تــــنونع ىرــــخ�او "ةيــــعرــــشلا يتيصو" اــــهادــــحإ تــــنونع _تيــــصو

.هنكسE همساب راجيإ دقعو ةركاذ ةقاطبو ةلومحم فتاوه ةتسو "ىلاعت

ـ : نوسمخلاو ةيناثلا ةدهاشلا
ةيده يضارلا دبع لولغز ةينمأ  

دهـشت

 هـــقانتـــعاو dا دبـــع دمـــحم تاحـــش ديعـــس ى¢فوتEا ةـــعامـــجلا وضع نـــم اهـــجاوزـــب
 رـبوتكأ لbـخ اـيروس ةـلودـب لاتقلـل هرفـسو ، 2011 رـيانـي باقـعأ يف ةـيريفكـتً اراكـفأ
 ءbتــعاــب تــفاــضأو ، - سدــسم - يراــن حbــس زارــحإ ىلع هــبأدو ، 2012 ربمســيدو
 تاوق مودـــــق هراعشتـــــس� امهنكســـــم حطـــــس ـ 19/12/2013 موي حابـــــص ـ ى¢فوتEا
 ىلع تملــع راجفــنا مــث ةــيراــن ةريــعأ قbــطإ يود اهــعامــس كــلذ بقــعأو ، ةــطرــشلا

 .فسان مازح مادختساب هسفن هريجفتب هرثإ

ـ: نوسمخلاو ثلاثلا دهاشلا
ردب ينيسحلا دمحم دمحم  

دهـشي

 هلــــجن نأو ردــــب ينيسحلا دمــــحم دمــــحم ديــــلو ىفوتEا ميظنتــــلا وضع دــــلاو هــــنأ
 نــــم درــــُط ىتح دوقولا حbــــسب قحتلاو 1997 ماــــع ةيــــبرــــحلا ةيلكــــلا نــــم جرــــخت
 فاـضأو , تارـم ثbثـلً اـيركسـع هتمـكاحـم رـثإ ىلع 2005 ماـع ةـيركسعـلا ةـمدـخلا
 هلمــعو دbبلــل هــتدوع ىتح رطــق ةــلودو ةــيدوعسلا ةيــبرعــلا ةكلمملــل هلــجن رفســب

.ينيد فرطت نم هيلع هظح� اE هب هتلص عاطقناب فاضأو ،ً اقئاس

ـ: نوسمخلاو ةعبارلا ةدهاشلا
يلع ديس نسح نيرسن  

دهـشت

 ماـع نوضغ يف يوامشـع ميـهارـبإ دعـس يلع ماشـه / عساتـلا مهتEا نـم اهـجاوزـب
 هـترـسأ نكسـم نـم اذـختاو ةقـعاصـلا حbـسب ةحلسEا تاوقلاـبً اطـباـض ناـكو 2003

 ةيــجوزلــل انكســم رصــن ةنــيدــم لوأ ةــطرــش مســق ةرــئاد ةرــشاعــلا ةقطنEاــب   نــئاكــلا
 قانتـــعاـــب تـــفاـــضأو , 2012 ماـــع هتـــمدـــخ تيهـــنأ نأ ىلإ هلمـــع يف مهتEا رمتـــساو
 ةـفاضتـسا داتـعا 2013 سطـسغأ رـهش نـم ةـيادـب هـنأو ةـفرطتـم ةينـيدً اراكـفأ اهـجوز

 4/9/2013 موي ءاســمو ، امهتــماــقإ نكسEاــب ةينكســلا تادــحولا ىدــحإــب هــل قيدــص
 هــمازتــعا اهــل ررــق 5/9/2013 موي ةحيبــص يفو ةقشــلا تاذــب _صخــش فاضتــسا
 تملـع راجفـنا يود اهعمسـل ىهانـت هـفارصـنا بقـعو ةـيردنكـس�ا ةظـفاحE رفسـلا

.ةيلخادلا ريزو لايتغا ةلواحم رمأب اهنيح



 تملـع راجفـنا يود اهعمسـل ىهانـت هـفارصـنا بقـعو ةـيردنكـس�ا ةظـفاحE رفسـلا
.ةيلخادلا ريزو لايتغا ةلواحم رمأب اهنيح

ـ : نوسمخلاو سماخلا دهاشلا
   يناميلا نابعش دمحم تزع

دهـشي

 ةحلسEا تاوقلا دـــض ةيـــئادـــعً اراكـــفأ نـــيرـــشعلاو نـــماثـــلا مهتEا هلـــجن قانتـــعاـــب
 مهتEاـــب هـــطابـــتراو ، ةيـــمbـــس�ا ةعـــيرـــشلا ماكـــحأ قيبطت مدـــع ىوعدـــب ةـــطرـــشلاو
 هـنأـب فاـضأو ، اهـقانتـعا رـثإ ىلع لقتـعا ةـفرطتـم ةـيريفكـتً اراكـفأ قنتعEا ثـلاثـلا
 لدابــت نأشــب _سمــخلاو عباســلا دــهاشــلا نــم هيــلإ درو يفتاــه لاصــتا رــثإ ىلع
 هـبً ائبتخـم هرصـبأو هيـلإ رضحـف ريـخ�ا نكسمـب ةـطرـشلاو مهتEا _ـب رانـلا قbـطإ
 تارــجفتمو ةحلــسأ ىلع هــتزوحب اورثــع هنكســم شيتفتــبو ، ةيــلآ ةيــقدنــبً ازرــحم

.ريوصت ت�آب ةدوزم مbقأو ةيطرش بترو ةيندعم تاحولو

ـ : نوسمخلاو ةسداسلا ةدهاشلا
   نابعش دمحم _سح ةلهن

دهـشت

 ددرــتو ةــيريفكــتً اراكــفأ ثــلاثــلا مهتEاو نــيرــشعلاو نــماثــلا مهتEا اهــجوز قانتــعاــب
 رـثإ ىلعو 29/11/2013 موي رـجفو ، تارـم باـحرـلا ةنـيدمـب امهنكسـم ىلع ريـخ�ا

 تاوقً اردابـــم ةيـــلآ ةيـــقدنـــبً اكسمـــم مهتEا اهـــجوز ترصـــبأ ةـــطرـــشلا تاوق روضح
 هــتزوحبو َطِبـــُــــضو ، تاــعاــس سمــخلا تــبراــق ةدE ةــيراــن ةريــعأ قbــطإــب ةــطرــشلا

.امهنكسمب اهافخأ نأو قبس ةبيقحب اهافخأ تارجفتمو رئاخذو ةحلسأ

ـ : نوسمخلاو عباسلا دهاشلا
  نامثع نابعش دمحم _سح

دهـشي

 نـــــماثـــــلا مهتEا نكســـــم شيتفـــــت هروضحب فاـــــضأو ، ْهيقـــــباـــــس لاوقأ نومضمب
 ةداـم ناـيوحي _ـلاوجو تارـجفتمو ةـيراـن ةحلـسأ ىلع هـب َرثــُع يذـلاو نـيرـشعلاو
 تbمعـل ةـيدقـن غلابـمو ةيـطرـش بـترو ةيـندعـم تاـحولو ةـلومـحم فـتاوهو ةعـقرفـم

.ةيبنجأو ةيرصم

ـ : نوسمخلاو نماثلا دهاشلا
دمحم ديس دمحم نسح   

دـهشي

 _نيعــلا وبأ ديــس دمــحم نمــحرــلا دبــع / _ــثbثــلاو سداســلا مهتEا هقيقــش بأدــب
 ةــلودــب رــئادــلا لاتقــلاــب قاحتــل�ا يف هتبــغرــب هــل َرـــَــسأو هنكســم نــع بيغتــلا ىلع



 _نيعــلا وبأ ديــس دمــحم نمــحرــلا دبــع / _ــثbثــلاو سداســلا مهتEا هقيقــش بأدــب
 ةــلودــب رــئادــلا لاتقــلاــب قاحتــل�ا يف هتبــغرــب هــل َرـــَــسأو هنكســم نــع بيغتــلا ىلع
 شيتفـت ىتح اهتـلاحـب تلـظ امهنكسE بـئاقـح رضـحأ هطبـض لَيبـُق هـنأو ، اـيروس

.هب اهطبضو نكسملل ةماعلا ةباينلا

ـ : نوسمخلاو عساتلا دهاشلا
                 نادمح ملاس دعسم دياع

دهـشي

 ةـــــعرزEاـــــب راجفـــــنا يود هعمســـــل ىهانـــــت 24/10/2013 خيراتـــــب هلمـــــع لاـــــح هـــــنأ
 اهـــب ىنبم عدصـــت رصـــبأو اهيـــلإ هـــجوتف ، _ـــثbثـــلاو عباســـلا مهتملـــل ةرـــجأتسEا
 فــقوت حضوأو ، ةــقرتحــم ةيــلآ ةيــقدنــبو خيراوصلاو لــبانقــلا نــم ددــع هيــف رــهظ
._لوهجم نيرخآو اهيلع هددرتو ، ىنبEا اهبً اديشم اهتعارز نع ماع ذنم مهتEا

ـ : نوتسلا دهاشلا
حامرلا دمحم ضاير يمهف  

دهـشي

.هقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: نوتسلاو يداحلا دهاشلا
يداهلا دبع دمحم رباص ءbع .ةيقرشلا نمأ ةيريدمب لوأ مزbم   

دهـشي

 ةيــحانــب ةــعرزمــب راجفــنا يود عامســب 25/10/2013 خيراتــب هراطــخإ رــثإ ىلع هــنأ
 تطِبـــُــــض رانـــلا دامـــخإ لاـــحو ، لعتـــشم ىنبم اهـــب _بـــتو اهيـــلإ لقتـــنا ، ةيـــلداعـــلا
 ةــلاز�ا ةــيرــسو تاعــقرفEا ءاربــخ ةــفرعمــب تاعــقرفEاو ةــيرانــلا ةحلــس�ا نــم ةيمــك

.ةحلسEا تاوقلل ةعباتلا

ـ : نوتسلاو يناثلا دهاشلا

دشار ديعس يدمحEا ليبن
 ةــيرــيدمــب سيبلــب ةــطرــش زــكرمــب مزbــم 

.ةيقرشلا نمأ
دهـشي

 ماســجأ ىلع روثعلاــب تاراطــخإ هيقلتــب فاــضأو ، هقــباــس هــب دــهش اــم نومضمب
 ةـلاز�ا ةـيرـس ةـفرعمـب اهطيحـم طيشمـت مـت كـلذ رـثإ ىلعو ، ةـعرزEا طيحمـب ةبـيرـغ
 _ــخوراــصو ةــيودــي لــبانــق ةرــشع ىلع تظفحــت يتلاو ةحلسEا تاوقلل ةعــباتــلا
 ثbـثو نواـهْ َيتحتفو عنصلا ةيلـحم ةـيودـي لـبانـق عبرأو خوراـص يتـشوطرـخو
 ةــثbــثو قرتحــم فــساــن مازــحل ءازــجأ ةــثbــثو خوراــص هبــطو ةيــلآ قدانبــل نــئازــخ
 قارتــحا راــثآ مهــب دعــب نــع ريجفــت رــئاودــك اهــمادختــس� ةــلدعــم ةــلومــحم فــتاوه

.َْ_يقاو ْ_َعانقو قرتحم لومحم يلآ بساح زاهجو



 قارتــحا راــثآ مهــب دعــب نــع ريجفــت رــئاودــك اهــمادختــس� ةــلدعــم ةــلومــحم فــتاوه
.َْ_يقاو ْ_َعانقو قرتحم لومحم يلآ بساح زاهجو

ـ: نوتسلاو ثلاثلا دهاشلا
ديمح ةمbس ديحو دهف  

دهـشي
ًايدبم ريخ�ا هب لصتا ةئاEا دعب _تسلا مهتEاب هتعمج ةقbع رثإ ىلع هنأ

 جاتــن�ا ةنــيدمــب اــهانبE هــترايســب هبحصــف ، روحEا ةانقــب ةفيــظول مدقتــلاــب هتبــغر
.ىنبEاً ارداغم مهتEا للست هلمعل هترشابم لاحو يمbع�ا

ـ: نوتسلاو عبارلا دهاشلا
يلع جاجح ريمس نمحرلا دبع  

دهـشي

 ىهانــت ناوخ�ا ةــعامــج تاريســم ىدــحإ رورــم رــثإ ىلع 17/11/2013 خيراتــب هــنأ
 َرصبُيـــل هلمـــع لـــحم رداغـــف ٍتاراـــطإ رـــيرـــصو ةـــيراـــن ةريـــعأ قbـــطإ يود هعمســـل
 ، َْ_تــعرــسم نارداغــت ىرــخأو نــيرــشعلاو نــماثــلا مهتEا ةزوح ةــطوبضEاَ ةرايســلا
 باطـــخ ديســـلا كوربـــم دمـــحمَ ى¢فوتEا هيلـــع ينجEا رصـــبأـــف اتـــناـــك ثيـــح هـــجوتف

.بوقث راثآ اهبو هترايسب هئامدبً اجرضم رضتحي

ـ: نوتسلاو سماخلا دهاشلا
  ديس ظيفحلا دبع دمحم نميأ

دـهشي

 يتاجـن عراشـب فقـت نـيرـشعلاو نـماثـلا مهتEا ةزوح ةـطوبضEا ةرايسـلا هراصـبإـب
 اتثكـمو ، اهـتذاـح ىرـخأ اهيـلإ تـمدـق صاخـشأ ةـثbـث اهلقتـسي رصـن ةنـيدمـب جارـس
 ىهانـت كـلذ رـثإ ىلعو ،ً اعـم اقلطنيـل ناوخ�ا ةـعامـج تاريسـم ىدـحإ رورـم ىتح
 عبارــــلا دــــهاشــــلا ُةــــثاغتــــسا هتبقــــعأ ةــــيراــــن ةريــــع� فيثــــك قbــــطإ يود هعمســــل
 راــثآ اهــبو هــترايســب هــئاــمدــبً اــجرضــم هيلــع ينجEا رصــبأو هيــلإ عرــهف ؛ _تــسلاو

.ةدجنلا غلبأف ؛ بوقث

ـ: نوتسلاو سداسلا دهاشلا
   نوخيش نامثع قداص ىفطصم

دهـشي

.هقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: نوتسلاو عباسلا دهاشلا
دامح روصنم دومحم دمحم  

دهـشي



دامح روصنم دومحم دمحم  
دهـشي

 رـــثانـــت _بـــت ةرايـــس لوحً اعمـــج رصـــبأ جارـــس يتاجـــن عراشـــب هرورـــم لاـــح هـــنأ
.هيلع ينجEا نامثج اهدئاق دعقم ىلعو ، اهب بوقث راثآ دوجوو اهجاجز

ـ: نوتسلاو نماثلا دهاشلا
يراكم دياز ليبن تأشن  

دهـشي

 كEbاو ءارذعـلا ةسينكـل ِةرواجEا يهاقEا ِدـحأـب هدـجاوت لاـح 20/10/2013 ةليـل هـنأ
 ِفـقوت اهبقـعأو ِقيرطـلا ِفصتنمـب تفـقوتً ةرايـس َرصـبأ قارولا ةقطنمـب ليـئاخيـم
 ناـــيدـــترـــي ناصخـــش اهلقتـــسي ةسينكـــلا باـــب ماـــمأ نوللا ةيضـــف ةـــيراخـــب ةـــجارد
 قلطأ - ةيـلآ ةيـقدنـب -ً اـيراـنً اـحbـس ْلتـسا هـجولا مثلـم امـهدـحأ ءادوسلا سـبEbا
 لتقــلا ىزــعأو ، ةسينكــلا ماــمأ نــيدــجاوتEا بوص ةــيرانــلا ِةريــع�ا نــم bًــباو هنــم

.كلذلً ادصق

ـ : نوتسلاو عساتلا دهاشلا
سلوب ميهف يحتف ميهف  

دهـشي

 ليـــئاخيـــم كEbاو ءارذعـــلا ةسينكـــب هـــلَ يعُد فاـــفز لفـــح هـــترداغـــم رـــثإ ىلع هـــنأ
 ًةــــجارد _لقتــــسم ءادوسلا ســــبEbا ناــــيدــــترــــي ْ_صخــــش رصــــبأ قارولا ةقطنمــــب
 ىلع ًةبيقـح اـهُدـئاـق ُلمـحي ِةسينكلـل يدؤEا رـهزـلا كبـسم ِعراشـب _فـقوتم ًةـيراخـب
 ، اهـماـمأ نـيدـجاوتEا بوص ةـيرانـلا ةريـع�ا ناقلطـي امـهرصـبأ داـع نأ اـمو ، هرـهظ

.كلذلً ادصق لتقلا ىزعأو

ـ: نوعبسلا دهاشلا
هبر دبع لماك لامج

ـ: نوعبسلاو يداحلا دهاشلا
ةلخن سيرج تيخب ةربج

ـ : نوعبسلاو ةيناثلا ةدهاشلا
رزاع يمهف تفريم

نودهـشي

.ةعقاولا نأشب مهاقباس هب دهش ام نومضمب

ـ : نوعبسلاو ثلاثلا دهاشلا
  ءارذعلا ةسينكب يراد�ا لوئسEا  دواد ناملس ةلخ

دهـشي



  ءارذعلا ةسينكب يراد�ا لوئسEا  دواد ناملس ةلخ
دهـشي

 حbـــس نـــم ةـــيراـــن ةريـــعأ يود هعمســـل ىهانـــت ِةسينكـــلا لـــخاد هدـــجاوت لاـــح هـــنأ
.ةسينكلا مامأ _باصEا نم ديدعلا رصبأ هجورخ رثإ ىلعو ، يلآ

ـ: نوعبسلاو ةعبارلا ةدهاشلا
يدنج dا اطع يدجم _مرن

دهـشت                                     

 هحيسـم فرـشأ ريـتاـبولفو هحيسـم فرـشأ مـيرـم اْهيلفـطو اـهروضح رـثإ ىلع هـنأ
 ةريــعأ مهــبوص تِقلــُطأ ءارذعــلا ةسينكــب فاــفز لفــح رزاــع يمهف ةــحرــف اهــتدــلاوو
 رقتــسا ٍرايعــب اهتــباــصإ اوثدــحأــف ةــيراخــب ةــجارد _لقتــسم _ــلوهجم نــم ةــيراــن

.كلذلً ادصق لتقلا تزعأو ، اهيلجنب ىرخأ ةريعأو ىنميلا اهمدقب

ـ : نوعبسلاو سماخلا دهاشلا
  هحيسم ليلخ هحيسم فرشأ

دهـشي

 فرــشأ مــيرــم / ةلفطــلا هتمــيرــك ةــباــصإــب فاــضأو هتقــباــس هــب تدــهش اــم نومضمب
 ريــتاــبولف  لفطــلا هلــجن ةــباــصإو ، اهــتايحــب ىدوأ بلقــلاــب يراــن رايعــب هحيســم
 ضرغــب لتقــلا ىزــعأو ، نمــي�ا هبــناجــب ارقتــسا _ــيراــن نــيرايعــب هحيســم فرــشأ

.كلذلً ادصق يباهرإ

ـ : نوعبسلاو سداسلا دهاشلا
يدنج dا اطع يدجم سلوب

دهـشي                                         

.كلذلً ادصق لتقلا ىزعأو ، هاقباس هب دهش ام نومضمب

ـ : نوعبسلاو عباسلا دهاشلا
ةيطع دايع فرشأ

دهـشي

 ةــجارد نbقتــسي _صخــش رصــبأ ةسينكــلاــب فاــفزــلا لفــح هروضح رــثإ ىلع هــنأ
 بوص ةـيراـن ةريـعأ اهنـم قلطأو ةيـلآ ةيـقدنـب اـهدـئاـق فلـخ بـكارـلا لتـسأ ةـيراخـب
 ،  اهــماــمأ نــيدــجاوتEا باــصأو هتبــقرــب رقتــسا رايعــب هــباــصأــف ةسينكــلا يداــترــم

.كلذلً ادصق لتقلا ىزعأو

ـ : نوعبسلاو نماثلا دهاشلا
ميهاربإ سجرج ديع يداش

دهـشي



ميهاربإ سجرج ديع يداش
دهـشي

 ٍةرايسـب هعطقـل ةسينكـلا ماـمأ قيرطـلا ولـخب فاـضأو هقـباـس هـب دـهش اـم نومضمب
 لتقـلا ىزـعأو ،رـسي�ا ذـخفلاـب يراـن رايعـب هتـباـصإ ثودـحو ، نارينـلا قbـطإ لاـح

.كلذلً ادصق

ـ : نوعبسلاو عساتلا دهاشلا
  ليئافور ليلخ سرطب ضوع

دهـشي

 ارقتـسا _ـيراـن نـيرايعـب هتـباـصإ ثودـحب فاـضأو هاقـباـس هـب دـهش اـم نومضمب
.كلذلً ادصق لتقلا ىزعأو ، ىنميلا مدقلاب

ـ : نونامثلا ةدهاشلا
 دوبع رزاع يمهف ةليبن

دهـشت    

 اـــــــهوقباـــــــس هـــــــب دـــــــهش اـــــــم نومضمب
 يراـــــن رايعـــــب اهتـــــباـــــصإـــــب تـــــفاـــــضأو
 ًادصــق لتقــلا تزــعأو ، ىنميلا اهــقاســب

.كلذل

ـ : نونامثلاو يداحلا دهاشلا
 رزاــع يمهف ليبــن

دوبع
دهـشي

 فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
 قاســــــلاــــــب يراــــــن رايعــــــب هتــــــباــــــصإــــــب

.كلذلً ادصق لتقلا ىزعأو ، ىرسيلا

ـ : نونامثلاو يناثلا دهاشلا
 رـــــيـــــمــــــــــس يمار

رزاع يمهف
دهـشي

 فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
 قاســــــلاــــــب يراــــــن رايعــــــب هتــــــباــــــصإــــــب

.كلذلً ادصق لتقلا ىزعأو ، ىنميلا

ـ : نونامثلاو ةثلاثلا ةدهاشلا
رزاع يمهف ىده  

دهـشت

 اـــــــهوقباـــــــس هـــــــب دـــــــهش اـــــــم نومضمب
 يراـــــن رايعـــــب اهتـــــباـــــصإـــــب تـــــفاـــــضأو
 ًادصــق لتقــلا تزــعأو ، ىنميلا قاســلاــب

.كلذل

ـ : نونامثلاو ةعبارلا ةدهاشلا
 رزاـع يمهف ةـحرـف

دوبع
دهـشت

 اـــــــهوقباـــــــس هـــــــب دـــــــهش اـــــــم نومضمب
 ةـــيراـــن ةريـــعأـــب اهتـــباـــصإـــب تـــفاـــضأو
 رـــــــــسي�ا عارذـــــــــلاو نمـــــــــي�ا ذـــــــــخفلاـــــــــب
 ًادصـق لتقـلا تزـعأو ، رـسي�ا بـناجـلاو

.كلذل

ـ : نونامثلاو سماخلا دهاشلا
 اــنــــــــــح يضار  

ميهاربإ ريدابأ
دهـشي

 فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
 نطبـــــلاـــــب ةـــــيراـــــن ةريـــــعأـــــب هتـــــباـــــصإـــــب

.كلذلً ادصق لتقلا ىزعأو ، قاسلاو

ـ : نونامثلاو ةسداسلا ةدهاشلا
 تــعــــــــــفر ادــــــــــيوه

يدنج بتار
دهـشت

 اـــــــهوقباـــــــس هـــــــب دـــــــهش اـــــــم نومضمب
 ةـــيراـــن ةريـــعأـــب اهتـــباـــصإـــب تـــفاـــضأو

.كلذلً ادصق لتقلا تزعأو ، قاسلاب

ـ : نونامثلاو عباسلا دهاشلا
 دبـــــع ديـــــس دامـــــع

حاتفلا
دهـشي

 فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
 نطبـــــلاـــــب ةـــــيراـــــن ةريـــــعأـــــب هتـــــباـــــصإـــــب

.كلذلً ادصق لتقلا ىزعأو ، عارذلاو

ـ : نونامثلاو نماثلا دهاشلا
 رــــــــصاــــــــن دمــــــــحم
 دــــبــــــــــع ىســــيــــع

 ميحرلا



 دوبع رزاع يمهف ةليبن
دهـشت    

 اـــــــهوقباـــــــس هـــــــب دـــــــهش اـــــــم نومضمب
 يراـــــن رايعـــــب اهتـــــباـــــصإـــــب تـــــفاـــــضأو
 ًادصــق لتقــلا تزــعأو ، ىنميلا اهــقاســب

.كلذل

ـ : نونامثلاو يداحلا دهاشلا
 رزاــع يمهف ليبــن

دوبع
دهـشي

 فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
 قاســــــلاــــــب يراــــــن رايعــــــب هتــــــباــــــصإــــــب

.كلذلً ادصق لتقلا ىزعأو ، ىرسيلا

ـ : نونامثلاو يناثلا دهاشلا
 رـــــيـــــمــــــــــس يمار

رزاع يمهف
دهـشي

 فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
 قاســــــلاــــــب يراــــــن رايعــــــب هتــــــباــــــصإــــــب

.كلذلً ادصق لتقلا ىزعأو ، ىنميلا

ـ : نونامثلاو ةثلاثلا ةدهاشلا
رزاع يمهف ىده  

دهـشت

 اـــــــهوقباـــــــس هـــــــب دـــــــهش اـــــــم نومضمب
 يراـــــن رايعـــــب اهتـــــباـــــصإـــــب تـــــفاـــــضأو
 ًادصــق لتقــلا تزــعأو ، ىنميلا قاســلاــب

.كلذل

ـ : نونامثلاو ةعبارلا ةدهاشلا
 رزاـع يمهف ةـحرـف

دوبع
دهـشت

 اـــــــهوقباـــــــس هـــــــب دـــــــهش اـــــــم نومضمب
 ةـــيراـــن ةريـــعأـــب اهتـــباـــصإـــب تـــفاـــضأو
 رـــــــــسي�ا عارذـــــــــلاو نمـــــــــي�ا ذـــــــــخفلاـــــــــب
 ًادصـق لتقـلا تزـعأو ، رـسي�ا بـناجـلاو

.كلذل

ـ : نونامثلاو سماخلا دهاشلا
 اــنــــــــــح يضار  

ميهاربإ ريدابأ
دهـشي

 فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
 نطبـــــلاـــــب ةـــــيراـــــن ةريـــــعأـــــب هتـــــباـــــصإـــــب

.كلذلً ادصق لتقلا ىزعأو ، قاسلاو

ـ : نونامثلاو ةسداسلا ةدهاشلا
 تــعــــــــــفر ادــــــــــيوه

يدنج بتار
دهـشت

 اـــــــهوقباـــــــس هـــــــب دـــــــهش اـــــــم نومضمب
 ةـــيراـــن ةريـــعأـــب اهتـــباـــصإـــب تـــفاـــضأو

.كلذلً ادصق لتقلا تزعأو ، قاسلاب

ـ : نونامثلاو عباسلا دهاشلا
 دبـــــع ديـــــس دامـــــع

حاتفلا
دهـشي

 فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
 نطبـــــلاـــــب ةـــــيراـــــن ةريـــــعأـــــب هتـــــباـــــصإـــــب

.كلذلً ادصق لتقلا ىزعأو ، عارذلاو

ـ : نونامثلاو نماثلا دهاشلا
 رــــــــصاــــــــن دمــــــــحم
 دــــبــــــــــع ىســــيــــع

 ميحرلا



 دوبع رزاع يمهف ةليبن
دهـشت    

 اـــــــهوقباـــــــس هـــــــب دـــــــهش اـــــــم نومضمب
 يراـــــن رايعـــــب اهتـــــباـــــصإـــــب تـــــفاـــــضأو
 ًادصــق لتقــلا تزــعأو ، ىنميلا اهــقاســب

.كلذل

ـ : نونامثلاو يداحلا دهاشلا
 رزاــع يمهف ليبــن

دوبع
دهـشي

 فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
 قاســــــلاــــــب يراــــــن رايعــــــب هتــــــباــــــصإــــــب

.كلذلً ادصق لتقلا ىزعأو ، ىرسيلا

ـ : نونامثلاو يناثلا دهاشلا
 رـــــيـــــمــــــــــس يمار

رزاع يمهف
دهـشي

 فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
 قاســــــلاــــــب يراــــــن رايعــــــب هتــــــباــــــصإــــــب

.كلذلً ادصق لتقلا ىزعأو ، ىنميلا

ـ : نونامثلاو ةثلاثلا ةدهاشلا
رزاع يمهف ىده  

دهـشت

 اـــــــهوقباـــــــس هـــــــب دـــــــهش اـــــــم نومضمب
 يراـــــن رايعـــــب اهتـــــباـــــصإـــــب تـــــفاـــــضأو
 ًادصــق لتقــلا تزــعأو ، ىنميلا قاســلاــب

.كلذل

ـ : نونامثلاو ةعبارلا ةدهاشلا
 رزاـع يمهف ةـحرـف

دوبع
دهـشت

 اـــــــهوقباـــــــس هـــــــب دـــــــهش اـــــــم نومضمب
 ةـــيراـــن ةريـــعأـــب اهتـــباـــصإـــب تـــفاـــضأو
 رـــــــــسي�ا عارذـــــــــلاو نمـــــــــي�ا ذـــــــــخفلاـــــــــب
 ًادصـق لتقـلا تزـعأو ، رـسي�ا بـناجـلاو

.كلذل

ـ : نونامثلاو سماخلا دهاشلا
 اــنــــــــــح يضار  

ميهاربإ ريدابأ
دهـشي

 فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
 نطبـــــلاـــــب ةـــــيراـــــن ةريـــــعأـــــب هتـــــباـــــصإـــــب

.كلذلً ادصق لتقلا ىزعأو ، قاسلاو

ـ : نونامثلاو ةسداسلا ةدهاشلا
 تــعــــــــــفر ادــــــــــيوه

يدنج بتار
دهـشت

 اـــــــهوقباـــــــس هـــــــب دـــــــهش اـــــــم نومضمب
 ةـــيراـــن ةريـــعأـــب اهتـــباـــصإـــب تـــفاـــضأو

.كلذلً ادصق لتقلا تزعأو ، قاسلاب

ـ : نونامثلاو عباسلا دهاشلا
 دبـــــع ديـــــس دامـــــع

حاتفلا
دهـشي

 فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
 نطبـــــلاـــــب ةـــــيراـــــن ةريـــــعأـــــب هتـــــباـــــصإـــــب

.كلذلً ادصق لتقلا ىزعأو ، عارذلاو

ـ : نونامثلاو نماثلا دهاشلا
 رــــــــصاــــــــن دمــــــــحم
 دــــبــــــــــع ىســــيــــع

 ميحرلا

دهـشي

 ، ىرــسيلا هــقاســب يراــن رايعــب هتــباــصإــب فاــضأو هوقباــس هــب دــهش اــم نومضمب
.كلذلً ادصق لتقلا ىزعأو

ـ: نونامثلاو عساتلا دهاشلا

خيشلا دمحم يطعEا دبع زياف
 ةــــهزنــــلا ةــــطرــــش ةطقنــــب ةــــطرــــش _ــــمأ 

.ةديدجلا
دهـشي

 ةــطرــش ةطقــن ماــَمأ دمــحم عيبر ىفطصم ى¢فوتEا هيلــع ينجEاو هتــمدــخ لاــح هــنأ
 نـم ًةـيراـنً ةريـعأ اـهولقتـسم قلطأ اهطيحمـب تفـقوت ةرايـس رصـبأ ةدـيدـجلا ةـهزنـلا
 ةايحــــب تدوأو يعولا هــــتدقــــفأ امهــــب تاــــباــــصإ _ــــثدــــحم امهــــبوص ٍةيــــلآ ٍةحلــــسأ

.يكلس� زاهجو رئاخذو سدسم ىلع اولوتساو ، هفارم

ـ: نوعستلا دهاشلا
ةويلع زيزعلا دبع نسح ةويلع .مbسلا ةدجنب يناث _مأ        

دهـشي

 هـــلاقتـــنا لاـــحو ، ْ_ـــَترايـــس مداصتـــب غbـــب صحفـــب فلـــُـك 30/8/2013 حابـــص هـــنأ
 عمس ةدـيدـجلا ةـهزنـلا ةـطرـش ةطقـن هيـف ةنـئاكـلا عراشـلاـب هرورـم ءانـثأو هصحفـل
 ةطقنـلا ناويد نـم برتـقاـف ؛ هردصـم دـيدـحت نـم نكمتـي مـل ةـيراـن ةريـعأ قbـطإ يود
 ًارـــتاـــس ذـــختاـــف ،هـــئاـــمدـــبً اـــجرضـــم دمـــحم عيبر ىفطصم / هيلـــع ينجEا رصـــبأو
 دمـحم زـياـف / هيلـع ينجEا اـهدعـب رصـبأو ، هـحbـس نـم ةـيراـن ةريـعأً اقلطـم هسفنـل

.هلهجي ثلاث نامثجو ،ً اباصم خيشلا



 دمـحم زـياـف / هيلـع ينجEا اـهدعـب رصـبأو ، هـحbـس نـم ةـيراـن ةريـعأً اقلطـم هسفنـل
.هلهجي ثلاث نامثجو ،ً اباصم خيشلا

ـ: نوعستلاو يداحلا دهاشلا

ديعس دمحأ دمحم
 ةــــطرــــش مسقــــب طــــباــــض ةــــطرــــش دــــئار 

.ةهزنلا
دهـشي

 30/8/2013 خيراتـــب ةدـــيدـــجلا ةـــهزنـــلا ةـــطرـــش ةطقـــن ناويد ىلإ ههـــجوت لاـــح هـــنأ
 ينجEا تـباـصأ ةـيراـن ةريـعأ قbـط� اهـضرعتـب ةـهزنـلا ةـطرـش مسـق رومأـم هرطـخأ
 خيشلا دمـــحم زـــياـــف ، يلع دمـــحم فـــسوي دمـــحأ ، دمـــحم عيبر ىفطصم مهيلـــع
 مهـئاـمدـب _ـجرضـم مهيلـع ينجEا رصـبأو كانـه ىلإ لقتـناـف ، ْ_َـل¢و�ا ةايحـب تدوأ
 مايقــب ملــع صحفــلاــبو ، ةطقنــلا ىنبمب ةــيراــن ةريــعأ قbــطإ راــثآ دوجو هــل _بــتو
 ةطقنـلا ىنبم بوص ةيـلآ ةحلـسأ نـم ةريـعأ قbـطإـب _ـترايـس نولقتـسي _ـلوهجم
 ْ_ـــَترايســـلاـــب تايفلـــتو ، مهيلـــع ينجEا تاـــباـــصإ ثدـــحأ امـــم اهيـــف نـــيدـــجاوتEاو
 فاـضأو ، ةطقنـلا ىنبمب تايفلـتو ، ةرـهاقـلا يكbـم 678095 ، 821 س ج م ْيَمقر
 يكلـــس� زاهـــجو ، دمـــحم عيبر ىفطصم ةدـــهع ةريـــخذو سدـــسم دقـــف هـــفاشتـــكاـــب

.خيشلا دمحم زياف ةدهع

ـ: نوعستلاو يناثلا دهاشلا

هردص ىوابب ريمس مثيه
 ةـــيرـــيدمـــب نـــم�ا تاوقب ةـــطرـــش دنجـــم 

.ةرهاقلا نمأ
دهـشي

 رـشع سـماخـلا لـخدEا _ـمأتـل زاكـتر�ا ةطقنـب هتـمدـخ لاـح 16/8/2013 خيراتـب هـنأ
 _عستـلاو سـماخـلا ىتح _عستـلاو ثـلاثـلا نـم دوهشلا ةقـفر يرـئادـلا قيرطـلاـب
 نوللا ءادوس بيـج ةرايسـب ئـجوف dا داـج ميـهارـبإ يناـه ىفوتEا هيلـع ينجEاو
 اهيلقتــسم نــم _نــثا رطــمأ هــل اــهروبع لاــحو _مكــلا نــم برتقــت جاــجزــلا ةمتعــم
 ةريــع�ا نــم لــباوب _مكــلا ىلع _مــئاقــلا - ةيــلآ قدانــب - ةــيراــن ةحلــسأ نbمــحي
 ، bًيتـــق dا داـــج ميـــهارـــبإ يناـــه هيلـــع ينجEا  اودرأـــف مهلتـــق نـــيدـــصاـــق ةـــيرانـــلا

.ىرسيلا ديلاب يران رايعب هتباصإ اوثدحأو

ـ: نوعستلاو ثلاثلادهاشلا
ليـعامـسإ فـسوي ليـعامـسإ دمـحأ .ةطرشلا ةيميداكأب لوأ مزbم      

دهـشي

 رـــسي�ا ذـــخفلاـــب يراـــن رايعـــب هتـــباـــصإـــب فاـــضأو هقـــباـــس هـــب دـــهش اـــم نومضمب
.1259 ح ق س مقر هترايس فbتأو



 رـــسي�ا ذـــخفلاـــب يراـــن رايعـــب هتـــباـــصإـــب فاـــضأو هقـــباـــس هـــب دـــهش اـــم نومضمب
.1259 ح ق س مقر هترايس فbتأو

ـ: نوعستلاو عبارلادهاشلا

ريعز نابعش يناميلا ىضار
 ناــــــث مسقــــــب ةــــــطرــــــش فــــــيرــــــع      

.ةديدجلا     ةرهاقلا
دهـشي

.رهظلاب هتباصإب فاضأو هاقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: نوعستلاو سماخلا دهاشلا

سوناف كbم رينم دجام
 ةـــيرـــيدمـــب نـــم�ا تاوقب ةـــطرـــش دنجـــم 

.ةرهاقلا نمأ
دهـشي

 عارذـلاو رـهظلاـب _ـيراـن نـيرايعـب هتـباـصإـب فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
.نمي�ا

ـ: نوعستلاو سداسلا دهاشلا

رساي ديسلا دمحأ
 ةرـهاقـلا ناـث ةـطرـش مسقـب ةـطرـش بيقـن 

.ةديدجلا
دهـشي

 ِقbــط� هتــمدــخ زاكــتر�ا ةطقــن ِضرعتــب _عستــلاو ثــلاثــلا دــهاشــلا نــم رِطــُخأ هــنأ
 سـماخـلاو _عستـلاو عبارـلا نـْيدـهاشـلاو هتـباـصإ _بـتو اهيـلإ لقتـناـف ،ةـيراـن ٍةريـعأ
 عبرأ ددـع هعمـجب فاـضأو ، dا داـج ميـهارـبإ يناـه هيلـع ينجEا لتقـمو _عستـلاو

.تاقلط غراف _سمخو

ـ: نوعستلاو عباسلا دهاشلا

زيزعلا دبع ىفطصم ديسلا حbص 
 نم�ا تاوق ركسعمب دنجم 

.ةميخلا اربشب
 دهـشي                                        

جرخمب يرئادلا قيرطـلا ىـلعأ يـنـم�ا ةزـيجـلا ذـفنـمب هتمدـخ لاـح هـنأ

 رمهني ةيرانلا ةريع�ا نم لباوب ئجوف - 15/8/2013 خيراتب – سوساب

 نيدرف لتقو ، _عستلاو نماثلا دهاشلاو هتباصإ ثدـحأ اـمـم ذـفنمـلا ىـلع
.ذفنEا ةمدخ دارفأ نم ْنيَرخآ

ـ: نوعستلاو نماثلا دهاشلا



  عيفشلا دبع مناغ عيفشلا دبع
 اربشب نم�ا تاوق ركسعمب دنجم 

.ةميخلا

ـ: نوعستلاو عساتلا دهاشلا

   دمحأ دوصقEا دبع ديسلا دمحم
 ذفانEاو قرطلا ةرادإب ةطرش _مأ   

.ةيبويلقلا نمأ ةيريدمب
ـ: ةئاEا دهاشلا

. اربشب نم�ا تاوق ركسعمب دنجم   نامثع قزارلا دبع ديس دمحم
نودهشي

.مهقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب يداحلا دهاشلا
ليعامسإ يزاجح ميهاربإ ماصع

دهـشي

 صاخـــشأ ةعـــبرأ اهلقتـــسي ةرايـــس رصـــبأ ةـــيراخبـــلا هتـــجارد هـــتدايـــق لاـــح هـــنأ
 ةريـــعأ _قلطـــم ةيـــلآ ةحلـــسأ مهنـــم نانـــثا رـــهشيل ، ينم�ا ذفنEا ماـــمأ تفـــقوت
 رصـــبأو ذفنEا ىلإ عرـــه ةرايســـلاـــب قاحلـــلا نـــع هزـــجعلو ، ذفنEا بوص ةـــيراـــن

.مهئامدب _جرضم مهيلع ينجEا

ـ: ةئاEا دعب يناثلا دهاشلا

   رداقلا دبع رونأ ىفطصم دمحم
 ةطرش مسقب لوأ ةطرش مزbم 

.بويلق
دهـشي

 عباسـلا نـْيَدـهاشـلا رصـبأ هـب هتـمدـخ فانئتـس� ينم�ا ذفنملـل هـلوصو لاـح هـنأ
  حاتفــلا دبــع يحبص ْ_ي¢فوتEا امهيلــع ينجEاو _عستــلاو نــماثــلاو _عستــلاو

.مهئامدب _جرضم دومحم حbص حbصو يسرم

ـ: ةئاEا دعب ثلاثلا دهاشلا
يقوش لمكأ قراط  

دهـشي

 ةدايــــق  - نوللا يلــــحك فــــلوج  - ةرايــــس هــــلbقتــــسا لاــــح 26/7/2013 ءاســــم هــــنأ
 دبـــع مهيلـــع ينجEا امهتقـــفرو ليـــئاخيـــم يركـــش اـــضر �وب هيلـــع ينجEا اهكـــلاـــم
 ةمينـغ وبأ ديسـلا دمـحم ريمـس دمـحمو يدمـح ماسـح مـيرـكو يلاـغ دمـحم نمـحرـلا
 نــم اهيلقتــسم رــهشي مهقــيرــط ضرتعــت ةرايســب ئــجوف ةدــيدــجلا رصــم ةقطنمــب



 ةمينـغ وبأ ديسـلا دمـحم ريمـس دمـحمو يدمـح ماسـح مـيرـكو يلاـغ دمـحم نمـحرـلا
 نــم اهيلقتــسم رــهشي مهقــيرــط ضرتعــت ةرايســب ئــجوف ةدــيدــجلا رصــم ةقطنمــب
 مهقـيرـط اوعطقو مـهوزواـج مـث ، مهـفاقيتـس� _ـيراـن _ـحbـس ةيبـناجـلا اـهذـفاون
 تاجنبـطو ةيـلآ قدانـب - ةـيراـن ةحلـسأ نـيرـهشم هوجولا يمثلم مهـبوص اولـجرـتو
 ةريــعأ مهــبوص اوقلطأ ، برــهلا اــهدــئاــق هيلــع ينجEا ةــلواحــم لاــحو - شوطرــخو
 اوباـصأو ، bًيتـق ةمينـغ وبأ ديسـلا دمـحم ريمـس دمـحم هيلـع ينجEا اودرأـف ةـيراـن
 يركـش اـضر �وبو يدمـح ماسـح مـيرـكو يلاـغ دمـحم نمـحرـلا دبـع مهيلـع ينجEا

.مهفاعسإب ةراEا ماقو برهلا نم ريخ�ا نكمتو ، ليئاخيم

ـ: ةئاEا دعب عبارلا دهاشلا
 نسح يدمح ماسح ميرك

دهـشي

 قفرــمو هرــهظب شوطرــخ رايعــب هتــباــصإــب فاــضأو هقــباــس هــب دــهش اــم نومضمب
.رسي�ا هعارذ

ـ: ةئاEا دعب سماخلا دهاشلا
يلاغ ليلخ دمحم نمحرلا دبع

دهـشي

 هبـناـجو هـسأرـب شوطرـخ ةريـعأـب هتـباـصإـب فاـضأو هاقـباـس هـب دـهش اـم نومضمب
.ىنميلا هدي دعاسو رسي�ا

ـ: ةئاEا دعب سداسلا دهاشلا
ليئاخيم يركش اضر �وب   

دهـشي

 هبـناـجو هـسأرـب شوطرـخ ةريـعأـب هتـباـصإـب فاـضأو هاقـباـس هـب دـهش اـم نومضمب
.ىنميلا هدي دعاسو رسي�ا

ـ: ةئاEا دعب سداسلا دهاشلا
ليئاخيم يركش اضر �وب   

دهـشي

 رـــخأو ردصـــلاـــب يراـــن رايعـــب هتـــباـــصإـــب فاـــضأو هوقباـــس هـــب دـــهش اـــم نومضمب
.هيعارذو هتبقرب شوطرخ

ـ: ةئاEا دعب عباسلا دهاشلا
ةميعط يرابلا دبع dا حتف دمحم .ةهزنلا ةطرش مسقب ةطرش بيقن    

دهـشي



دهـشي

 ةمشهــــم هيلــــع ينجEا ةرايــــس _بتــــف ةعــــقاولا لحE لقتــــنا هراطــــخإ رــــثإ ىلع هــــنأ
 ةـيراـن تاـفوذقE ةيـساحـن فـيراظـم غراوف ةـثbـث ددـع يلع اهطيحمـب رثـعو جاـجزـلا
 يشامــق ماثــل نــع bًضــف مــم 9 رايــع درفــم يراــن فوذقــمو مــم39 × 7.62 رايــع نــم

.نوللا دوسأ

ـ: ةئاEا دعب نماثلا دهاشلا

يرابغلا ناميلس ديسلا دلاخ
 بتكEاــب ةيلــخادــلا ةرازوب ةــطرــش بيــقر 

.ةيلخادلا ريزول ينفلا
دهـشي

 هتقـــفرو 936 ـه ى و مـــقر هـــتدايـــق ةرايســـلاـــب هـــكرـــحت لاـــح 28/1/2014 خيراتـــب هـــنأ
 يراـــن رايعـــب ئـــجوف  ـ ةـــطرـــش ءاول ـ نـــيدـــلا دعـــس ديعســـلا دمـــحم / هيلـــع ينجEا
 ، bًيتـــق هاـــيدرأـــف هتبـــقر _ميـــب هـــباـــصأو هيلـــع ينجملل رواجEا جاـــجزـــلا قرتخـــي
 - ةجنبـط -ً اـيراـنً اـحbـس امـهدـحأ زرـحي ةـيراخـب ةـجارد نbقتـسي ْ_صخـش رصـبأو

.رارفلاب اذ�و

ـ: ةئاEا دعب عساتلا دهاشلا
dا ريخ نسح يدهم دمحأ

دهـشي

 نكســم طيحمــب ةــيراــن ةريــعأ يود هعمســل ىهانــت هلمــع ةهجــب هدــجاوت لاــح هــنأ
 امـــهدـــحأ زرـــحي ناصخـــش اهلقتـــسي ةـــيراخـــب ةـــجارد روهظ اهبقـــعأ هيلـــع ينجEا

 يراــن رايــع غراــف ىلع هروثعب فاــضأو ، رارفــلاــب اذ�و - سدــسم -ً اــيراــنً اــحbــس
.ةطرشلل هملس ةعقاولا ناكمب

ـ: ةئاEا دعب رشاعلا دهاشلا
تيخب سلوب تيخب ميسن

ـ: ةئاEا دعب رشع يداحلا دهاشلا
سيوع نسح دمحم ةماسأ

ـ: ةئاEا دعب رشع يناثلا دهاشلا
فسوي يوانق دمحم دمحم  

ـ: ةئاEا دعب رشع ثلاثلا دهاشلا
يمخ لماك لامك ىفطصم

ـ: ةئاEا دعب رشع عبارلا دهاشلا
ظفاح ميهاربإ حاتفلا دبع دعسم

نودهـشي



ظفاح ميهاربإ حاتفلا دبع دعسم
نودهـشي

.مهقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب رشع سماخلا دهاشلا

يداش وبأ رافغلا دبع دمحأ دلاخ
 تاوق تbيكشـــت ةرادإـــب ةـــطرـــش بيقـــن 

.ةرهاقلا نمأ
 دهـشي

 تاريـماـك ةـشاشـب رصـبأ ةرـهاقـلا نـمأ ةـيرـيدمـب هتـمدـخ لاـح 24/1/2014 خيراتـب هـنأ
 لاــحو ، نوللا ءاضيــب لقــن ةرايــس فــقوت ةرــهاقــلا نــمأ ةــيرــيدمــب ةــصاخــلا ةبــقارEا

 نـم هتـباـصإـب فاـضأو ، راجفـن�ا يود هعمسـل ىهانـت  اـهرـمأ عbطتـس� هـجورـخ
 .هجولاو سأرلاب هئارج

ـ: ةئاEا دعب رشع سداسلا دهاشلا
.ةرهاقلا نمأ ةيريدمب ةطرش فيرع  انهم ميهاربإ يحتف دمحأ

دهـشي

 ةرايـس فـقوتب طابضـلا دـحأ هربـخأ ةرـهاقـلا نـمأ ةـيرـيدـم ناويدـب هتـمدـخ لاـح هـنأ
 ثدـــحف اـــهرـــمأ عbطتـــس� هتقـــفر جرـــخف ةـــيرـــيدEا باـــب ماـــمأ ءاضيـــب لقـــن فصـــن
 ديــــلاو رــــسي�ا عارذــــلاو سأرــــلاــــب راجفــــن�ا ءارــــج هتــــباــــصإــــب فاــــضأو ، راجفــــن�ا

 .ىنميلا

ـ: ةئاEا دعب رشع عباسلا دهاشلا

 باهولا دبع دمحم فطاع
 ةــيرــيدمــب ةدــجنلا ةرادإــب ةــطرــش بيــقر 

.ةرهاقلا نمأ
دهـشي                                      

 اهــماــمأ فــقوتت لقــن فصــن ةرايــس رصــبأ ةرــهاقــلا نــمأ ةــيرــيدE هــفولد لاــح هــنأ
 راجفـــنا ثدـــحف رـــم�ا عbطتـــس� هبحطـــصا يذـــلاو طابضـــلا دـــحأ كـــلذـــب ربـــخأـــف

.هجولاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو

ـ: ةئاEا دعب رشع نماثلا دهاشلا

 تاحشلا دمحم دمحأ دمحم 
 نـمأ ةـيرـيدمـب نـم�ا مسقـب ةـطرـش بيقـن 

.ةرهاقلا
دهـشي

ةبقارEا تاريماكل هتعباتم لاح هنأب فاضاو هوقباس هب دهش ام نومضمب

 اهيـلإ هـجوتف اـهانبـم ماـمأ تفـقوت ءاضيـب لقـن ةرايـس رصـبأ ةرـهاقـلا نـمأ ةـيرـيدمـب
.راجفنا ثدح كلذ ءانثأو



 اهيـلإ هـجوتف اـهانبـم ماـمأ تفـقوت ءاضيـب لقـن ةرايـس رصـبأ ةرـهاقـلا نـمأ ةـيرـيدمـب
.راجفنا ثدح كلذ ءانثأو

ـ: ةئاEا دعب رشع عساتلا دهاشلا

  يدنجلا ىفطصم ىفطصم دمحأ
 لامشــــلا ةدــــجن ةرادإــــب ةــــطرــــش ديقــــع 
.ةدجنلا ةطرشل ةماعلا ةراد¯ل ةعباتلا

دهـشي
 تاريــماــك ضرــع تاــشاشــب رصــبأ هــنأــب فاــضاو ، هوقباــس هــب دــهش اــم نومضمب
 اهبقــعأو ،اــهانبــم ماــمأ تفــقوت نوللا ءاضيــب لقــن ةرايــس نــم�ا ةــيرــيدــم ةبــقارــم
 تايفلـت ثودـحو ،رـهظلاو سأرـلاـب هـئارـج نـم هتـباـصإـب فاـضأو ، راجفـن�ا ثودـح

 .يمbس�ا نفلا فحتمو ةيريدEا ىنبمب

ـ: ةئاEا دعب نورشعلا دهاشلا
. ةرهاقلا نمأ تاوقب دنجم            دمحم لامج ديسلا دمحأ

دهـشي

 تفـقوت نوللا ءاضيـب ةرايـس رصـبأ ةرـهاقـلا نـمأ ةـيرـيدـم ناويدـب هتـمدـخ لاـح هـنأ
 راجفـــن�ا ءارـــج هتـــباـــصإـــب فاـــضأو ، ترـــجفنا مـــث صاخـــش�ا دـــحأ اهنـــم لـــجرـــتو

.هجولاو سأرلاب

ـ: ةئاEا دعب نورشعلاو يداحلا دهاشلا

 دمحم ميلحلا دبع دومحم ىفطصم
 ةيــئانجــلا ةــباــقرــلا ةرادإــب ةــطرــش بيقــن 

.ةرهاقلا نمأ ةيريدمب
دهـشي

 عارذـلاو سأرـلاـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
.رسي�ا فتكلاو رسي�ا

ـ: ةئاEا دعب نورشعلاو يناثلا دهاشلا
يرابلا دبع ةدامح ماصع   

دهـشي

 يود هعمسـل ىهانـت بتكـلا رادـب هلمـع ةهجـب هدـجاوت لاـح 24/1/2014 خيراتـب هـنأ
 ءاضيـــب ةرايســـل فـــقوت تلـــجس رادـــلاـــب ةـــصاخـــلا ةبـــقارEا تاريـــماـــك نأو ، راجفـــنا
 فرصــناو ىرــخأ لقتــسيل اــهدــئاــق لــجرــت ةرــهاقــلا نــمأ ةــيرــيدــم ناويد ماــمأ نوللا

.رادلاب تايفلت ثودحو ، هئارج نم هتباصإب فاضأو ، راجفنا كلذ بقعأو

ـ: ةئاEا دعب نورشعلاو ثلاثلا دهاشلا
يفطل دمحم دمحأ



يفطل دمحم دمحأ

ـ: ةئاEا دعب نورشعلاو عبارلا دهاشلا
يسرم روصنم ديس نسح

ـ: ةئاEا دعب نورشعلاو سماخلا دهاشلا
دوصقEا دبع ديعس هدبع

نودهـشي

. مهقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نورشعلاو سداسلا دهاشلا
ةفيلخ قيفوت دومحم دمحم .ةرهاقلا نمأ ةيريدمب ةطرش دنجم      

دهـشي

 هعمسـل ىهانـت ةرـهاقـلا نـمأ ةـيرـيدـم ناويدـب هتـمدـخ لاـح 24/1/2014 خيراتـب هـنأ
._عارذلاو سأرلاب هئارج نم هتباصإو راجفنا يود

ـ: ةئاEا دعب نورشعلاو عباسلا دهاشلا

 ديع نسح تمصع ماشه
 تاقيقحتــــلا ةرادإ رــــيدــــم ةــــطرــــش ءاول 

.ةرهاقلا نمأ ةيريدمب
دهـشي

.راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نورشعلاو نماثلا دهاشلا
باطخ ناوضر رونلا وبأ .ةرهاقلا نمأ ةيريدمب ةطرش دنجم   

دهـشي

 قاسـلاو سأرـلاـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب فاـضأو هاقـباـس هـب دـهش اـم نومضمب
.ىرسيلا

ـ: ةئاEا دعب نورشعلاو عساتلا دهاشلا
دمحأ ناديز يحتف دمحأ .ةرهاقلا نمأ ةيريدمب ةطرش دنجم 

دهـشي

 ديــلاو سأرــلاــب راجفــن�ا ءارــج هتــباــصإــب فاــضأو هوقباــس هــب دــهش اــم نومضمب
.ينميلا قاسلاو

ـ: ةئاEا دعب نوثbثلا دهاشلا

 dا قزر ةيطع فرشأ
 ةــطرــشل ةــماعــلا ةراد�اــب ةــطرــش _ــمأ 

.ةدجنلا
دهـشي



دهـشي

.هجولاو سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوثbثلاو يداحلا دهاشلا
نسحEا دبع دعسم نسحEا دبع .ةرهاقلا نمأ ةيريدمب ةطرش بيقن   

دهـشي

.رهظلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوثbثلاو يناثلا دهاشلا
.ةرهاقلا نمأ ةيريدمب ةطرش بيقن     فيطللا دبع نيدلا ءbع دمحأ

دهشي

.تامدكب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوثbثلاو ثلاثلا دهاشلا
زيزعلا دبع ميركلا دبع دمحأ .ةرهاقلا نمأ ةيريدمب ةطرش دنجم   

دهـشي

.ىنميلا قاسلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوثbثلاو عبارلا دهاشلا
يسرم دمحم يسرم ىفطصم .ةرهاقلا نمأ ةيريدمب ةطرش دنجم    

دهـشي

 نمــي�ا عارذــلاــب راجفــن�ا ءارــج هتــباــصإــب فاــضأو هوقباــس هــب دــهش اــم نومضمب
._قاسلاو

ـ: ةئاEا دعب نوثbثلاو سماخلا دهاشلا
ناميلس دوواد كاردس ديعس .ةرهاقلا نمأ ةيريدمب ةطرش فيرع    

دهـشي

.ىرسيلا هقاسب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوثbثلاو سداسلا دهاشلا
.ةرهاقلا نمأ ةيريدمب ةطرش دنجم  يقوسد ديس يلع

دهـشي

 .ديلاو سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب



 .ديلاو سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوثbثلاو عباسلا دهاشلا
.ةرهاقلا نمأ ةيريدمب ةطرش دنجم    دمحأ ميظعلا دبع ديس دمحأ

دهـشي

 يف روسكب راجفـــن�ا ءارـــج هتـــباـــصإـــب فاـــضأو هوقباـــس هـــب دـــهش اـــم نومضمب
 .يرقفلا دومعلاو نمي�ا لحاكلاو ضوحلا

ـ: ةئاEا دعب نوثbثلاو نماثلا دهاشلا
.ةرهاقلا نمأ ةيريدمب ةطرش دنجم    يمويبلا ميهاربإ يحتف

دهـشي

 ءاحـنأـب حورـجب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
.هدسج

ـ: ةئاEا دعب نوثbثلاو عساتلا دهاشلا

  دمحم حاتفلا دبع ديرف لئاو
 ثادـــح�ا ةـــياـــعر ةرادإـــب ةـــطرـــش مدقـــم 

.ةرهاقلا نمأ ةيريدمب
دهـشي

.هجولاو سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوعبر�ا دهاشلا

يفاشلا دبع ضوع دمحم قيدص
 مbــــــــــع�ا مـسـقــــــــــب دـنـجــــــــــم    
 نــمأ ةــيرــيدمــب ةــماعــلا تاــقbعــلاو

. ةرهاقلا
دهشي

.هجولا راسيب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوعبر�او يداحلا دهاشلا

يسرم دمحم لامج كرابم
 ةـــــــماعـــــــلا تاـــــــقbعـــــــلا ةرادإـــــــب دنجـــــــم 

.ةرهاقلا نمأ ةيريدمب
دهشي

.راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوعبر�او يناثلا دهاشلا

 دمحأ دجام دمحم
 عاطــــــق  ةرــــــهاقــــــلا نــــــمأ تاوقب دنجــــــم 

.رصن ةنيدم
دهشي



دهشي

    . ردصلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوعبر�او ثلاثلا دهاشلا

 حاتفلا دبع ديس دمحم
 ةنـيدـم عاطـق  ةرـهاقـلا نـمأ تاوق دنجـم 

.رصن
دهشي

.قاسلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوعبر�او عبارلا دهاشلا
  .ةساردلا عاطقب دنجم            ليعامسإ مولE دمحم dا دبع

دهشي

.راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوعبر�او سماخلا دهاشلا

 رطم يطعEا دبع ىفطصم لداع
 نـــم�ا مســـق سيـــئر ةـــطرـــش دـــئار  
 ةــيرــيدمــب يئانجــلا ثحبــلا ةرادإــب

.ةرهاقلا نمأ
دهشي

 .راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوعبر�او سداسلا دهاشلا
رصن هط دمحم مثيه  تايلمــــــــع فرــــــــشمو ةــــــــطرــــــــش بيقــــــــن  

 .ةرهاقلا ثحابمب
دهشي

 مدقــلاو عارذــلاــب راجفــن�ا ءارــج هتــباــصإــب فاــضأو هوقباــس هــب دــهش اــم نومضمب
.ىرسيلا

ـ: ةئاEا دعب نوعبر�او عباسلا دهاشلا

 نسحم لاعلا دبع لماك دمحم
 ةــطرــشل ةــماعــلا ةراد�اــب ةــطرــش بيــقر 

.ةرهاقلا نمأ ةيريدمب ةدجنلا
دهشي

 سأرـلاو هـجولاـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
 ._عارذلاو نطبلاب



 ._عارذلاو نطبلاب

ـ: ةئاEا دعب نوعبر�او نماثلا دهاشلا
.ةساردلا نمأ تاوقب دنجم           مامإ زيزعلا دبع دومحم ىفطصم 

دهشي

.سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوعبر�او عساتلا دهاشلا
.ةرهاقلا نمأ ةيريدمب دنجم         ديسلا ىسوم يدمح دمحأ

دهشي

 رـسي�ا فتكـلاـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
 .ىنميلا ةبكرلاو _مدقلاو سأرلاو

ـ: ةئاEا دعب نوسمخلا دهاشلا

 ديسلا لbج دمحم يلع
 ةنـيدـم عاطـق تbيكشتـلا ةرادإـب دنجـم 

.رصن

ـ: ةئاEا دعب نوعبر�او يداحلا دهاشلا

يسرم دمحم لامج كرابم
 ةـــــــماعـــــــلا تاـــــــقbعـــــــلا ةرادإـــــــب دنجـــــــم 

.ةرهاقلا نمأ ةيريدمب
دهشي

.راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوعبر�او يناثلا دهاشلا

 دمحأ دجام دمحم
 عاطــــــق  ةرــــــهاقــــــلا نــــــمأ تاوقب دنجــــــم 

.رصن ةنيدم
دهشي

    . ردصلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوعبر�او ثلاثلا دهاشلا

 حاتفلا دبع ديس دمحم
 ةنـيدـم عاطـق  ةرـهاقـلا نـمأ تاوق دنجـم 

.رصن
دهشي

.قاسلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوعبر�او عبارلا دهاشلا
  .ةساردلا عاطقب دنجم           ليعامسإ مولE دمحم dا دبع

دهشي



  .ةساردلا عاطقب دنجم           ليعامسإ مولE دمحم dا دبع
دهشي

.راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوعبر�او سماخلا دهاشلا

 رطم يطعEا دبع ىفطصم لداع
 ةرادإـب نـم�ا مسـق سيـئر ةـطرـش دـئار     
.ةرهاقلا نمأ ةيريدمب يئانجلا ثحبلا

دهشي

 .راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوعبر�او سداسلا دهاشلا
رصن هط دمحم مثيه  تايلمــــــــع فرــــــــشمو ةــــــــطرــــــــش بيقــــــــن 

 .ةرهاقلا ثحابمب
دهشي

 مدقــلاو عارذــلاــب راجفــن�ا ءارــج هتــباــصإــب فاــضأو هوقباــس هــب دــهش اــم نومضمب
.ىرسيلا

ـ: ةئاEا دعب نوعبر�او عباسلا دهاشلا

 نسحم لاعلا دبع لماك دمحم
 ةــطرــشل ةــماعــلا ةراد�اــب ةــطرــش بيــقر 

.ةرهاقلا نمأ ةيريدمب ةدجنلا
دهشي

 سأرـلاو هـجولاـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
 ._عارذلاو نطبلاب

ـ: ةئاEا دعب نوعبر�او نماثلا دهاشلا
مامإ زيزعلا دبع دومحم ىفطصم  .ةساردلا نمأ تاوقب دنجم         

دهشي

.سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوعبر�او عساتلا دهاشلا
.ةرهاقلا نمأ ةيريدمب دنجم         ديسلا ىسوم يدمح دمحأ

دهشي

 رـسي�ا فتكـلاـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
 .ىنميلا ةبكرلاو _مدقلاو سأرلاو



 .ىنميلا ةبكرلاو _مدقلاو سأرلاو

ـ: ةئاEا دعب نوسمخلا دهاشلا

 ديسلا لbج دمحم يلع
 عاطــــق تbيكشتــــلا ةرادإــــب دنجــــم 

.رصن ةنيدم
دهشي

.راجفن�ا ءارج هتباصإب   فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوسمخلاو يداحلا دهاشلا
  .يزكرEا نم�ا عاطقب دنجم      دمحم فطاع ماسح

دهشي

 هــقاــس ةبــكرــب راجفــن�ا ءارــج هتــباــصإــب   فاــضأو هوقباــس هــب دــهش اــم نومضمب
.ىنميلا

ـ : ةئاEا دعب نوسمخلاو يناثلا دهاشلا
.يزكرEا نم�ا عاطقب دنجم        دمحم باوتلا دبع دمحأ

دهشي

.رهظلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب   فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوسمخلاو ثلاثلا دهاشلا
.يزكرEا نم�ا عاطقب دنجم       يقوش نسحEا دبع ميرك

دهشي

 .مدقلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب   فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوسمخلاو عبارلا دهاشلا
 .ةرهاقلا نمأ ةيريدمب دنجم         اقسلا دمحأ يودب يدينج حودمم

دهشي

 .مدقلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب   فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوسمخلاو سماخلا دهاشلا
 .ةرهاقلا نمأ ةيريدمب ةطرش بيقر      دمحأ ديس دمحأ ديس

دهشي

 .نمي�ا هعارذب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوسمخلاو سداسلا دهاشلا
.ةرهاقلا نمأ ةيريدمب ةطرش فيرع    فرشم ضاير راتسلا دبع دومحم

 دهشي



.ةرهاقلا نمأ ةيريدمب ةطرش فيرع    فرشم ضاير راتسلا دبع دومحم
 دهشي

 سأرــــلاــــب راجفــــن�ا ءارــــج هتــــباــــصإــــب   فاــــضأو هوقباــــس هــــب دــــهش اــــم نومضمب
 .رهظلاو

ـ: ةئاEا دعب نوسمخلاو عباسلا دهاشلا
.ةرهاقلا نمأ ةيريدمب ةطرش فيرع    دياز دمحم دمحأ يريخ

 دهشي

.قاسلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوسمخلاو نماثلا دهاشلا
.ةرهاقلا نمأ ةيريدمب ةطرش _مأ      نسح ليعامسإ نسح دمحم

دهشي

 .رسي�ا عارذلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب   فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوسمخلاو عساتلا دهاشلا
.ةرهاقلا نمأ ةيريدمب ةطرش فيرع       سيوع دمحم دمحأ _سح

 دهشي

 رـهظلاو سأرـلاـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب   فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
.رسي�ا عارذلاو

ـ : ةئاEا دعب نوتسلا دهاشلا

    دومحم ديس رماع ىفطصم
 ، ةـساردـلا ركسعـم نـمأ تاوقب دنجـم    
 ةيــــناســــن�ا تاــــقbعــــلا مسقــــب بدتنــــم

 .ةرهاقلا نمأ ةيريدمب
 دهشي

 نمـي�ا عارذـلاـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب   فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
 .ىرسيلا مدقلاو

ـ: ةئاEا دعب نوتسلاو يداحلا دهاشلا
.ةرهاقلا نمأ ةيريدمب ةطرش دنجم  _سح دمحم دمحم ميرك

دهشي
 ردصـــلاـــب راجفـــن�ا ءارـــج هتـــباـــصإـــب   فاـــضأو هوقباـــس هـــب دـــهش اـــم نومضمب

.رهظلاو هجولاو

ـ: ةئاEا دعب نوتسلاو يناثلا دهاشلا
.ةرهاقلا نمأ ةيريدمب ةطرش دنجم        ميهاربإ dا دبع ناضمر دمحم



ـ: ةئاEا دعب نوتسلاو يناثلا دهاشلا
.ةرهاقلا نمأ ةيريدمب ةطرش دنجم        ميهاربإ dا دبع ناضمر دمحم

دهشي

.شودخب راجفن�ا ءارج هتباصإب   فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوتسلاو ثلاثلا دهاشلا
.ةرهاقلا نمأ ةيريدمب ةطرش فيرع   يزاجح يحليصEا يلع يلع

دهشي

 ىنميلا نذ�اـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب   فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
.ىرسيلا مدقلاو عارذلاو _فتكلاو

ـ: ةئاEا دعب نوتسلاو عبارلا دهاشلا

 ملاس يمويب يلع يحبص يلع
  يماشلا

 نـــــمأ ةـــــيرـــــيدمـــــب ةـــــطرـــــش _ـــــمأ   
 ةدــحول ةــماعــلا ةراد�اــب  ةرــهاقــلا

.طابضلا نوئش
 دهشي

 هـجولاو سأرـلاـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب   فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
.نمي�ا عارذلاو

ـ: ةئاEا دعب نوتسلاو سماخلا دهاشلا
.ةرهاقلا نمأ ةيريدمب دنجم          دمحأ يلع روباص دمحم

 دهشي

 نمـي�ا دـعاسـلاـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب   فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
.ىنميلا مدقلاو

ـ: ةئاEا دعب نوتسلاو سداسلا دهاشلا
.ةرهاقلا نمأ ةيريدمب دنجم            دمحم دمحم ريمس ماصع

دهشي

 نمـي�ا دـعاسـلاـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب   فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
.ىنميلا مدقلاو نمي�ا فتكلاو

ـ: ةئاEا دعب نوتسلاو عباسلا دهاشلا
.ةرهاقلا نمأ ةيريدمب دنجم           يلع دمحأ رامع دمحأ

 دهشي



 دهشي

 . _مدقلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب   فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوتسلاو نماثلا دهاشلا
.ةساردلا نمأ تاوقب دنجم           ديسلا دمحم ناوشر دومحم

دهشي

.ىرسيلا مدقلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب   فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوتسلاو عساتلا دهاشلا
.ةساردلا نمأ تاوقب دنجم               لضاف ىسوم دمحم لضاف

دهشي
 .ىنميلا ديلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب   فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوعبسلا دهاشلا
.ةرهاقلا نمأ ةيريدمب دنجم            ةيطع يمويب بجر تورث

 دهشي

. ىنميلا ديلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب   فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوعبسلاو يداحلا دهاشلا
.ةساردلا نمأ تاوقب دنجم               سرطب زيزع ينطو جروج

دهشي

.ىنميلا ديلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب   فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوعبسلاو يناثلا دهاشلا
.ةساردلا نمأ تاوق عاطقب دنجم          ميهاربإ سابع رودنغ

 دهشي

.ىرسيلا ديلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب   فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوعبسلاو ثلاثلا دهاشلا
.ةساردلا نمأ تاوق عاطقب دنجم       نسح دمحأ رصانلا دبع ميهاربإ

 دهشي

 نذ�اــــب راجفــــن�ا ءارــــج هتــــباــــصإــــب   فاــــضأو هوقباــــس هــــب دــــهش اــــم نومضمب
. ىرسيلا

ـ: ةئاEا دعب نوعبسلاو عبارلا دهاشلا
.ةساردلا نمأ تاوق ةرادإب دنجم           يواطنط ميهاربا يحتف دومحم



ـ: ةئاEا دعب نوعبسلاو عبارلا دهاشلا
.ةساردلا نمأ تاوق ةرادإب دنجم           يواطنط ميهاربا يحتف دومحم

دهشي

.نمي�ا عارذلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب   فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوعبسلاو سماخلا دهاشلا
رمع دمحم رمع يلع دعس .ةساردلا نمأ تاوق ةرادإب دنجم 

دهشي
.ىنميلا ةبكرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب   فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوعبسلاو سداسلا دهاشلا
.ةساردلا نمأ تاوقب دنجم        دمحم كلEا دبع نسح دمحم

دهشي
.مدقلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب   فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوعبسلاو عباسلا دهاشلا
.نم�ا تاوقب دنجم          ركب ميهاربإ يربص دعس

دهشي

 بـــناجـــلاـــب راجفـــن�ا ءارـــج هتـــباـــصإـــب   فاـــضأو هوقباـــس هـــب دـــهش اـــم نومضمب
.رهظلاو هجولاو رسي�ا

ـ: ةئاEا دعب نوعبسلاو نماثلا دهاشلا
 .ةساردلا نمأ تاوقب دنجم         يدايز ديعس دمحم فلخ

ـ: ةئاEا دعب نوعبسلاو عساتلا دهاشلا

 _سح ضاير دمحم رمات
 تbيكشـــت عاطقـــل عباـــت ةـــطرـــش دنجـــم 

.رصن ةنيدم

ـ: ةئاEا دعب نونامثلا دهاشلا
.ةرهاقلا نمأ ةيريدمب دنجم         ىلوEا داج دمحم ريمس ميرك

ـ: ةئاEا دعب نونامثلاو يداحلا دهاشلا
 .نم�ا تاوق عاطقب فرشم         يكذ ميهاربإ ديسلا ميهاربإ دمحم

ـ: ةئاEا دعب نونامثلاو يناثلا دهاشلا
  .ةرهاقلا نمأ ةيريدمب دنجم         ديسلا دعس دمحم ةيطع دمحأ

ـ: ةئاEا دعب نونامثلاو ثلاثلا دهاشلا
. ةرهاقلا نمأ ةيريدمب هطرش _مأ      تباث _سح لbه دمحم دمحأ



. ةرهاقلا نمأ ةيريدمب هطرش _مأ      تباث _سح لbه دمحم دمحأ

ـ: ةئاEا دعب نونامثلاو عبارلا دهاشلا
.رمح�ا بردلا ةطرش مسقب دنجم        ميهاربإ زيزعلا دبع ةفرع

ـ: ةئاEا دعب نونامثلاو سماخلا دهاشلا
 .ةيلخادلا ةرازوب ةطرش بيقر      ىفطصم ينغلا دبع دشار

ـ: ةئاEا دعب نونامثلاو سداسلا دهاشلا
.رمح�ا بردلا مسقب ةطرش _مأ    ةمbس لbج ناضمر دومحم

ـ: ةئاEا دعب نونامثلاو عباسلا دهاشلا
 .ةرهاقلا نمأ ةيريدمب ةطرش دعاسم  سيردإ ينرق هط ديع

ـ: ةئاEا دعب نونامثلاو نماثلا دهاشلا
.رمح�ا بردلا مسقب ةطرش فيرع    دمحم _سح ليبن دمحم

نودهشي
.مهوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نونامثلاو عساتلا دهاشلا

ديمحلا دبع ةدوج دمحم
 ةـطرـشل ةـماعـلا ةراد�اـب ةـطرـش _ـمأ    

.ةحايسلا
دهشي

 فاـضأو ، راجفـنا يود هعمسـل ىهانـت يمbـس�ا نفـلا فحتمـب هتـمدـخ لاـح هـنأ
 .فحتEاب تايفلت تودحو ، هئارج نم هتباصإب

ـ: ةئاEا دعب نوعستلا دهاشلا

  ديز وبأ ناهبن يجنم هيزن
 ةــــطرــــشل ةــــماعــــلا ةراد�اــــب دنجــــم 

.راث�او ةحايسلا
دهشي

 ، ىرــسيلا هديــب راجفــن�ا ءارــج هتــباــصإــب فاــضأو هقــباــس هــب دــهش اــم نومضمب
 .يمbس�ا نفلا فحتم ىنبمب تايفلت ثودحو

ـ: ةئاEا دعب نوعستلاو يداحلا دهاشلا

 دومحم دمحم ينرق دمحم
 ةـــــماعـــــلا ةراد�اـــــب ةـــــطرـــــش فـــــيرـــــع 

.راث�او ةحايسلا ةطرشل

دهشي

.ىرسيلا نذ�اب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هاقباس هب دهش ام نومضمب



.ىرسيلا نذ�اب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هاقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوعستلاو يناثلا دهاشلا
.يمbس�ا فحتEاب ةطرش _مأ       نوع زيزعلا دبع ديعس ديلو

دهشي

.ىنميلا مدقلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوعستلاو ثلاثلا دهاشلا
       دياز دومحم دمحأ ليبن

دهشي
 تفقوت ءاضيب لقن ةرايس رصبأ 5749 د ط مقر ةرايـسلل هتداـيق لاـح هنأ

 هتـباـصإ تـثدـح هرـثأ ىلع راجفـنا كـلذ بقـعأ مـث ، ةرـهاقـلا نـمأ ةـيرـيدـم ىنبم ماـمأ 
.هينج  فلأ نوعبرأ اهتميق ةرايسلاب تايفلتو ، هجولاب

ـ: ةئاEا دعب نوعستلاو عبارلا دهاشلا
 _سح يلع نسح دمحم

دهشي

.راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئاEا دعب نوعستلاو سماخلا دهاشلا
  نامثع دادح ديعس دادح

دهشي

 يموقلا زـكرEا نـم ةيـعابـس ةنجـل ليكشتـب رداصـلا ةـماعـلا ةـباينـلا رارقـلً اذافـن هـنأ
 راــث©ــل ةــماعــلا ةئيهــلاو ثوحبلل يموقلا زــكرEاو ةــفاقثــلا ةرازوو ناكــس�ا ثوحبل
 راد ينبEو اهـل ةـمزbـلا ةنـياعEا ءارـج� ةرـهاقـلا نـمأ ةـيرـيدـم ناويد طيحE لاقتـنbـل
 نــم مهــب اــم نايبــل اهــل نــيرواجEا فانئتــس�ا نجــسو يمbــس�ا فحتEاو بتكــلا
 تآشنEاو ينابEا تنـياـعو هتـساـئرـب ةنجلـلا تلكشـت دقـف ، اهتميـق رـيدقـت و تايفلـت
 تــثدــح ةرــهاقــلا نــمأ ةــيرــيدــم طيحمــب راجفــنا رــثإ ىلع هــنأ ىلإ تــهتناو ةررضتEا
 ىنبمب و هينــج نويلم  نوعبــسو دــحاو اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ اــهانبمــب تايفلــت
 فحتـــم ىنبمبو هينـــج فـــلأ ةـــئامسمـــخو نويلم رـــشع ةعســـت اهتميـــق بتكـــلا راد
 فانئتـــسا نجـــس ىنبمبو هينـــج نويلم نوتـــسو سمـــخ اهتميـــق يمbـــس�ا نفـــلا

.هينج فلأ نوعبرأ غلبمب ةرهاقلا

ـ: ةئاEا دعب نوعستلاو سداسلا دهاشلا
دمحأ تحدم دمحأ دمحأ

ـ: ةئاEا دعب نوعستلاو عباسلا دهاشلا
ناديوس رداقلا دبع رداقلا دبع دمحم



ناديوس رداقلا دبع رداقلا دبع دمحم

ـ: ةئاEا دعب نوعستلاو نماثلا دهاشلا
 ينابلتلا دمحم دمحأ ةماسأ

ـ: ةئاEا دعب نوعستلاو عساتلا دهاشلا
 يدمح ديمحلا دبع يحي دمحم باهيإ

ـ: ناتئاEا ةدهاشلا
ظفاحلا دبع نيدلا لامج دمحم ةلاه

ـ: _تئاEا دعب يداحلا دهاشلا
يودعلا ميهاربا دلاخ ىفطصم  

نودهشي

 تاذـب اودـهشو ةـئاEا دعـب _عستـلاو سـماخـلا دـهاشـلا ةـساـئر ةنجلـلاـب مهتـيوضعب
.مهقباس هب دهش ام

ـ: _تئاEا دعب يناثلا دهاشلا
   زيزع سينأ سيروم

دهشي

 دادــم�ا ةرادإ نــم ةيــثbــث ةنجــل ليكشتــب رداصــلا ةــماعــلا ةــباينــلا رارقــل اذافــن هــنا
 دقــف اهــتاــيوتحمب تقحــل يتلا رارــض�ا نايبــل ةرــهاقــلا نــمأ ةــيرــيدمــب نــيومتلاو
 ةرـهاقـلا نـما ةـيرـيدـم طيحمـب راجفـنا رـثا ىلع هـنأ ىلإ تـهتناو ةنجلـلا كلـت سأرـت
 ةعســـتو ناتـــئاـــمو ناـــنويلم اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ اهـــتاـــيوتحمب تايفلـــت تـــثدـــح

 .هينج نوعبسو ةئامعبسو فلأ نوعبرأو

ـ: _تئاEا دعب ثلاثلا دهاشلا

  ليلخ سوناف سراف فيزوج
 نــيومتلاو دادــم�ا ةرادإــب ةــطرــش مدقــم 

.ةرهاقلا نمأ ةيريدمب

ـ: _تئاEا دعب عبارلا دهاشلا

  حلاص دمصلا دبع حلاص ديلو
 دادــــــم�ا ةرادإــــــب ةــــــطرــــــش مدقــــــم 

.ةرهاقلا نمأ ةيريدمب نيومتلاو
نادهشي

 دـهش اـم تاذـب ادـهشو _تـئاEا دعـب يناثـلا دـهاشـلا ةـساـئر ةنجلـلاـب امهتـيوضعب
.امهقباس هب



.امهقباس هب

ـ: _تئاEا دعب سماخلا دهاشلا
       ناوضر دمحم نسح دمحم

 دهشي

 ةنـياعE ةرـهاقـلا ةظـفاحـم نـم ةنجـل ليكشتـب رداصـلا ةـماعـلا ةـباينـلا رارقـلً اذافـن هـنأ
 ىنبم  طيحمــــب ةنــــئاكــــلا تيــــناوحلاو تاراقعــــلاو ةرــــهاقــــلا بونج ةمكحــــم ىنبم
 راجفــنا رــثإ ىلع هــنأ ىلإ تــهتناو ةنجلــلا كلــت سأرــت دقــف ةرــهاقــلا نــمأ ةــيرــيدــم
 ةرـــهاقـــلا بونج ةمكحـــم ىنبمب تايفلـــت تـــثدـــح ةرـــهاقـــلا نـــمأ ةـــيرـــيدـــم طيحمـــب
 3و رـــهاـــم دمـــحأ عراـــش 20و 17و 15و 10و 8 و 1 ماـــقرأ تاراقعـــلاـــبو ةيـــئادتـــب�ا
 ةعـــقاولا تيـــناوحلا ةـــفاـــكو ، فانئتـــس�ا عراـــش 9و ديعـــسروب عراـــش 391و 385و
 ىحضأ رــهاــم دمــحأ عراشــب 356 مــقر راقعــلا نأو ، ةرــهاقــلا نــمأ ةــيرــيدــم طيحمــب
 دبــــع ديعــــس باهــــيإ هيلــــع ينجملل كولمEا توناحــــلا اذــــكو ىنكسلل حلاــــص ريــــغ
 تايفلتـــلا ةـــفاـــك نأو ، قوراـــف dا دبـــع هيلـــع ينجملل كولمEا توناحـــلاو ، ميلـــحلا

.هينج نورشعو ةئامعستوً افلأ نورشعو ةئامثbث اهتميق ارارضأ تفلخ

ـ: _تئاEا دعب سداسلا دهاشلا
 دمحم دمحم ناطلس يدجم

ـ: _تئاEا دعب عباسلا دهاشلا
 دمحم _سح يدافنلا dا دبع دمحأ

نادهشي

 دـهش اـم تاذـب ادـهشو _تـئاEا دعـب سـماخـلا دـهاشـلا ةـساـئر ةنجلـلاـب امهتـيوضعب
.امهقباس هب

ـ: _تئاEا دعب نماثلا دهاشلا
   متاح دمحم مساق فرشأ

دهشي

 ةـيرـيدمـب تابـكرEا ةرادإ نـم ةنجـل ليكشتـب رداصـلا ةـماعـلا ةـباينـلا رارقـلً اذافـن هـنأ
 ةيلـــخادـــلا ةرازول ةعـــباتـــلا تارايســـلاـــب تقحـــل يتلا رارـــض�ا نايبـــل ةرـــهاقـــلا نـــمأ
 ةنجلـلا كلـت سأرـت ، ةرـهاقـلا نـمأ ةـيرـيدـمو ةرـهاقـلا ثـحابE ةـماعـلا ةراد�ا بآرمـب
 تايفلــت تــثدــح ةرــهاقــلا نــمأ ةــيرــيدــم طيحمــب راجفــنا رــثإ ىلع هــنا ىلإ تــهتناو
 ةـــئامسمـــخوً افـــلأ نونامـــثو ةـــئاـــم اهتميـــقُ ارارـــضأ تفلـــخ ةرايـــس _ـــنامـــث ددعـــب

.هينج نوسمخو

ـ: _تئاEا دعب عساتلا دهاشلا
  ليعامسإ دمحأ فطاع ديس



  ليعامسإ دمحأ فطاع ديس

ـ: _تئاEا دعب رشاعلا دهاشلا

  دمحم يبنلا دبع نابعش دمحم
 تابـــــكرـــــم ةرادإـــــب ةـــــطرـــــش _ـــــمأ     

.ةرهاقلا ةطرش
نادهشي

 هـب دـهش اـم تاذـب ادـهشو _تـئاEا دعـب نـماثـلا دـهاشـلا ةـساـئر ةنجلـلاـب امهتـيوضعب
.امهقباس

ـ: _تئاEا دعب رشع يداحلا دهاشلا

  اقسلا يجان لبش dا دبع
 ةــطرــشل ةــماعــلا ةراد�اــب ةــطرــش بيــقر 

.راث�او ةحايسلا
 دهشي

 ةـحايسـلا ةـطرـشل ةـماعـلا ةراد�ا تاكلتممـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثأ ىلع هـنأ
.راث�او

ـ: _تئاEا دعب رشع يناثلا دهاشلا
.ةرهاقلا نمأ ةيريدمب ةطرش مزbم       نوزام دماح يفطل رمع

 دهشي

.يرصEا يزكرEا كنبلا تاكلتممب تايفلت تثدح راجفن�ا رثأ ىلع هنأ

ـ: _تئاEا دعب رشع ثلاثلا دهاشلا
 حاتفلا دبع قوراف دمحم دلاخ

  يفطصم

دهشي

 ةـئامسمـخ اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هلمـع ةهجـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: _تئاEا دعب رشع عبارلا دهاشلا
 ضوع ديع دمحم ديسلا

دهشي

 .هلمع ةهجب تايفلت تثدح راجفن�أ رثإ ىلع هنأ

ـ: _تئاEا دعب رشع سماخلا دهاشلا
  يبلش نمحرلا دبع يبرعلا ديسلا

دهشي



دهشي

 ةعســت اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هلمــع ةهجــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج ف�آ

ـ: _تئاEا دعب رشع سداسلا دهاشلا
يواقرشلا حوتفلا وبأ ديعسلا رمات

 دهشي

 ةئيهــل ةــكولمEا 15/7918ب مــقر ةرايســلاــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
 .هينج فلأ رشع ةسمخ اهتميقً ارارضأ تفلخ ةطرشلا

ـ: _تئاEا دعب رشع ةعباسلا ةدهاشلا
دمحم ريمس ةورم

دهشت
 ،راجفـنا يود اهعمسـل ىهانـت اهنكسمـب اـهدـجاوت لاـح 24/1/2014 خيراتـب اهـنأ

ةثbث اـهتميقً ارارـضأ تفلـخ اهتوناـحب تاـيفلت هـئارـج نـم ثدحأ

.هينج ف�آ   

ـ: _تئاEا دعب رشع نماثلا دهاشلا
ىفطصم دمحأ دمحم يناه

دهشي

 تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ فاــضأو هتقــباــس هــب تدــهش اــم نومضمب
.هينج ف�آ ةثbث  اهتميقً ارارضأ تفلخ هنكسمب

ـ: _تئاEا دعب رشع عساتلا دهاشلا
دمحم رهاط ليعامسإ دمحم

دهشي

 تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ فاـــضأو هاقـــباـــس هـــب دـــهش اـــم نومضمب
.هينج ف�آ ةتس اهتميقً ارارضأ تفلخ هنكسمب

ـ: _تئاEا دعب نورشعلا دهاشلا
_سح يلع دمحم

دهشي

 تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثا ىلع هـــنأ فاـــضأو هوقباـــس هـــب دـــهش اـــم نومضمب
.هينج نافلأ اهتميقً ارارضأ تفلخ هنكسمب

ـ: _تئاEا دعب نورشعلاو يداحلا دهاشلا
 دمحم ليعامسإ ماصع



ـ: _تئاEا دعب نورشعلاو يداحلا دهاشلا
 دمحم ليعامسإ ماصع

دهشي

 تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ فاـــضأو هوقباـــس هـــب دـــهش اـــم نومضمب
.هينج ف�آ ةسمخ اهتميقً ارارضأ تفلخ هنكسمب

ـ: _تئاEا دعب نورشعلاو يناثلا دهاشلا
 ديسلا نابعش ورمع

 دهشي

 تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ فاـــضأو هوقباـــس هـــب دـــهش اـــم نومضمب
  .هينج فلأ نوثbثو ةسمخ اهتميقً ارارضأ تفلخ هنكسمب

ـ: _تئاEا دعب نورشعلاو ثلاثلا دهاشلا
يثيللا ميهاربإ دبع حلاص

 دهشي

 تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ فاـــضأو هوقباـــس هـــب دـــهش اـــم نومضمب
.هينج فلأ رشع ةعبس اهتميقً ارارضأ تفلخ هتكرشب

ـ: _تئاEا دعب نورشعلاو عبارلا دهاشلا
ميهاربإ دمحم ديس دلاخ

دهشي
 تايفلت تثدح راجفن�ا رثإ ىلع هنأ فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

.هينج ف�آ ةسمخ اهتميقً ارارضأ تفلخ هتوناحب

ـ: _تئاEا دعب نورشعلاو سماخلا دهاشلا
 يلع يلع دومحم نسح

دهشي

 هــتوناحــب تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ فاــضأو هوقباــس هــب دــهش اــم نومضمب
.هينج ف�آ ةينامث اهتميقً ارارضأ تفلخ

ـ: _تئاEا دعب نورشعلاو سداسلا دهاشلا
 عفان ميلحلا دبع ديعس باهيإ

دهشي

 تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ فاـــضأو هوقباـــس هـــب دـــهش اـــم نومضمب
.هينج ف�آ ةرشع اهتميقً ارارضأ تفلخ هتوناحب



.هينج ف�آ ةرشع اهتميقً ارارضأ تفلخ هتوناحب

ـ: _تئاEا دعب نورشعلاو عباسلا دهاشلا
 ميلحلا دبع دمحأ ديس ىفطصم

دهشي

 تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ فاـــضأو هوقباـــس هـــب دـــهش اـــم نومضمب
 .هينج ةئامسمخ اهتميقً ارارضأ تفلخ هتوناحب

ـ: _تئاEا دعب نورشعلاو نماثلا دهاشلا
 dا دبع دمحم دمحم يدجم

دهشي

 تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ فاـــضأو هوقباـــس هـــب دـــهش اـــم نومضمب
.هينج ةئامثbث اهتميقً ارارضأ تفلخ هتوناحب

ـ: _تئاEا دعب نورشعلاو عساتلا دهاشلا
 نسح دمحم دمحأ باهيإ

 دهشي

 تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ فاـــضأو هوقباـــس هـــب دـــهش اـــم نومضمب
.هينج ةئامسمخو ف�آ ةثbث اهتميقً ارارضأ تفلخ هتوناحب

ـ: _تئاEا دعب نوثbثلا دهاشلا
 dا دبع يلع يزوف فطاع

دهشي

 تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ فاـــضأو هوقباـــس هـــب دـــهش اـــم نومضمب
.هينج فلأ نورشعو نامث اهتميقً ارارضأ تفلخ هتوناحب

ـ: _تئاEا دعب نوثbثلاو يداحلا دهاشلا
 ىسرم دمحم دمحم ىفطصم

دهشي
تايفلت تثدح راجفن�ا رثإ ىلع هنأ فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

.هينج ةئامنامثو نافلأ اهتميقً ارارضأ تفلخ هتوناحب

ـ: _تئاEا دعب نوثbثلاو يناثلا دهاشلا
 شفعلا دمحم دمحم دمحأ

دهشي

 تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ فاـــضأو هوقباـــس هـــب دـــهش اـــم نومضمب
.هينج فلأ نوسمخو ناتئام اهتميقً ارارضأ تفلخ هتوناحب



 تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ فاـــضأو هوقباـــس هـــب دـــهش اـــم نومضمب
.هينج فلأ نوسمخو ناتئام اهتميقً ارارضأ تفلخ هتوناحب

ـ: _تئاEا دعب نوثbثلاو ثلاثلا دهاشلا
 دوبعEا دبع حاتفلا دبع زيزعلا دبع

دهشي

 تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ فاـــضأو هوقباـــس هـــب دـــهش اـــم نومضمب
.هينج فلأ نوسمخ اهتميقً ارارضأ تفلخ هنكسمب

ـ: _تئاEا دعب نوثbثلاو عبارلا دهاشلا
 نسح ىلع ديسلا ديلو

دهشي

 تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثا ىلع هـــنأ فاـــضأو هوقباـــس هـــب دـــهش اـــم نومضمب
.هينج فلأ ةرشع اتنثا اهتميقً ارارضأ تفلخ هتوناحب

ـ: _تئاEا دعب نوثbثلاو سماخلا دهاشلا
دمحم دمحم ديس دمحم

دهشي

 تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ فاـــضأو هوقباـــس هـــب دـــهش اـــم نومضمب
.هينج فلأ نوعبسو ةسمخ اهتميقً ارارضأ تفلخ هتوناحب

ـ: _تئاEا دعب نوثbثلاو سداسلا دهاشلا
هدعس وبأ دمحم _نسح دمحأ

 دهشي

 تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثا ىلع هـــنأ فاـــضأو هوقباـــس هـــب دـــهش اـــم نومضمب
.هينج فلأ نوثbث اهتميقً ارارضأ تفلخ هتوناحب

ـ: _تئاEا دعب نوثbثلاو عباسلا دهاشلا
dا دبع يلع قوراف dا دبع  

دهشي

 تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ فاـــضأو هوقباـــس هـــب دـــهش اـــم نومضمب
 .هينج فلأ نوتس اهتميقً ارارضأ تفلخ هتوناحب

ـ: _تئاEا دعب نوثbثلاو ةنماثلا ةدهاشلا
يبرغEا دمحم حلصم لامأ

دهشت
تايفلت تثدح راجفن�ا رثإ ىلع هنأ تفاضأو اهوقباس هب دهش ام نومضمب



دهشت
تايفلت تثدح راجفن�ا رثإ ىلع هنأ تفاضأو اهوقباس هب دهش ام نومضمب

.هينج ةئامسمخو نافلأ اهتميقً ارارضأ تفلخ اهجوز توناحب

ـ: _تئاEا دعب نوثbثلاو ةعساتلا دهاشلا
ةيطع ميلح ةايح

دهشت

 تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ تــفاــضأو اــهوقباــس هــب دــهش اــم نومضمب
.هينج فلأ نوتسو ةئام اهتميقً ارارضأ تفلخ اهجوز توناحب

ـ: _تئاEا دعب نوعبر�ا دهاشلا
يفطصم دمحا دمحم يناه

دهشي

 تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ فاـــضأو هوقباـــس هـــب دـــهش اـــم نومضمب
.هينج ف�آ ةثbث اهتميقً ارارضأ تفلخ دمحأ ديعس دمحأ هلكوم توناحب

ـ: _تئاEا دعب نوعبر�او يداحلا دهاشلا
     هط دومحم يرسي يمار

 دهشي

 نــم تــثدــح راجفــنا يود هعمســل ىهانــت 213 ر ل ي مــقر هــترايســب هفــقوت لاــح هــنأ
.هترايسب  تايفلت هئارج

ـ: _تئاEا دعب نوعبر�او يناثلا دهاشلا
نسح ديمحلا دبع فراع دمحم ماصع

دهشي

 ةحلصE كولمEا رـــــهز�ا ةـــــلاـــــكو لومب تايفلـــــت تـــــثدـــــح راجفـــــن�ا رـــــثإ ىلع هـــــنأ
 .بئارضلا

ـ: _تئاEا دعب نوعبر�او ثلاثلا دهاشلا
يماهتلا دمحأ دمحم ريمأ

دهشي

 تفلــخ 953 ـه ق ع مــقر هتــصاــخ ةرايســلاــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج ف�آ ةثbث اهتميقً ارارضأ

ـ: _تئاEا دعب نوعبر�او عبارلا دهاشلا
   دومحم دمحأ يحتف مثيه

دهشي



   دومحم دمحأ يحتف مثيه
دهشي

 ًارارـــضأ تفلـــخ 248 ر م د مـــقر هـــترايســـب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
 .هينج نوسمخو ةئامعبرأ اهتميق

ـ: _تئاEا دعب نوعبر�او سماخلا دهاشلا
   ديع ديس دمحم مراك

دهشي

 ًارارــضأ تفلــخ 168  ـه ف و مــقر هــترايســب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج فلأ اهتميق

ـ: _تئاEا دعب نوعبر�او سداسلا دهاشلا
   ديع ديس ةزمح دمحأ

دهشي
ةسمخ اهتميق آرارضأ تفلخ هنكسمب تايفلت تثدح راجفن�ا رثإ ىلع هنأ

.هينج فلأ نورشعو 

ـ: _تئاEا دعب نوعبر�او عباسلا دهاشلا
يعاسلا ميهاربإ دمحم دمحم يدجم

دهشي

 ةسمــخ اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ  هــتوناحــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
  .هينج ف�آ

ـ: _تئاEا دعب نوعبر�او ةنماثلا دهاشلا
ةزمح دمحم دمحم ناميإ

دهشت

 نوسمــخ اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ  اهــتدايعــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج فلأ

ـ: _تئاEا دعب نوعبر�او عساتلا دهاشلا
مزعلا وبأ دمحأ نسح ىده

دهشت

 فـلأ نوثbـث اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ  اهتـكرـشب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: _تئاEا دعب نوسمخلا دهاشلا
  لبش دمحم ىفطصم تحدم



  لبش دمحم ىفطصم تحدم
دهشي

 ًارارـــضأ تفلـــخ 5749 د ط مـــقر هـــترايســـب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نوعبرأ اهتميق

ـ: _تئاEا دعب نوسمخلاو يداحلا دهاشلا
    ديس معنEا دبع نيدلا ماصع رهاب

دهشي

ً ارارــضأ تفلــخ 935 ف ف ع مــقر هــترايســب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
 .هينج فلأ رشع انثا اهتميق

ـ: _تئاEا دعب نوسمخلاو يناثلا دهاشلا
  يلع فسوي رميخم لامج

دهشي
 ةسمخ اهتميقً ارارضأ تفلخ هنكسمب تايفلت تثدح راجفن�ا رثإ ىلع هنأ

.هينج ف�آ

ـ: _تئاEا دعب نوسمخلاو ةثلاثلا ةدهاشلا
  فونغش ديمحلا دبع ديس ةيردق

 دهشت

 ةسمـــخ اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ اهنكسمـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ رشع

ـ: _تئاEا دعب نوسمخلاو عبارلا دهاشلا
    dا دبع يلع يزوف فطاع

 دهشي

 ةيـــنامـــث اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج  فلأ نورشعو

ـ: _تئاEا دعب نوسمخلاو سماخلا دهاشلا
  فسوي حتفلا وبأ يدجم دمحم

 دهشي

 نوسمــخ اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هــتوناحــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
 .هينج فلأ



 .هينج فلأ

ـ: _تئاEا دعب نوسمخلاو سداسلا دهاشلا
ةعمج ىفطصم معنEا دبع ىفطصم

 دهشي                                      

.هنكسمب تايفلت تثدح راجفن�ا رثإ ىلع هنأ

ـ: _تئاEا دعب نوسمخلاو ةعباسلا دهاشلا
   يلع تجهب دعس ةيداش

 دهشت

 .اهنكسمب تايفلت تثدح راجفن�ا رثإ ىلع هنأ

ـ: _تئاEا دعب نوسمخلاو نماثلا دهاشلا
   دياف دومحم زيزعلا دبع دومحم ءافو

 دهشت

 .اهنكسمب تايفلت تثدح راجفن�ا رثإ ىلع هنأ

ـ: _تئاEا دعب نوسمخلاو عساتلا دهاشلا
    dا دبع يدهم ديس دمحم

 دهشي

.هينج افلأ اهتميقً ارارضأ تفلخ هبتكمب تايفلت تثدح راجفن�ا رثإ ىلع هنأ
ـ: _تئاEا دعب نوتسلا دهاشلا
  بيرغ وبأ دامح نمحرلا دبع لداع

دهشي

.هينج فلأ اهتميقً ارارضأ تفلخ هتوناحب تايفلت تثدح راجفن�ا رثإ ىلع هنأ

ـ: _تئاEا دعب نوتسلاو يداحلا دهاشلا
  يدينج دمحأ دمحم دلاخ

دهشي

 زــيزعــلا دبــع ينسح دمــحم هلــكوم بتكمــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج فلأ  نورشع اهتميقً ارارضأ تفلخ

ـ: _تئاEا دعب نوتسلاو يناثلا دهاشلا
     يملح دومحم يفنح دومحم

دهشي



     يملح دومحم يفنح دومحم
دهشي

 حلاــص نســح هدبــع ديــس هلــكوم توناحــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
. هينج فلأ نوسمخ اهتميقً ارارضأ تفلخ

ـ: _تئاEا دعب نوتسلاو ثلاثلا دهاشلا
   dا دبع يلع قوراف يلع

دهشي

 ةيـــنامـــث اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نوثbثو

ـ: _تئاEا دعب نوتسلاو عبارلا دهاشلا
  ميلس يلع نامثع ميرك

دهشي

 فـلأ ةسمـخ اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هنكسمـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: _تئاEا دعب نوتسلاو سماخلا دهاشلا
     نسح يلع دمحأ دومحم

دهشي

 ف�آ ةسمـخ اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هنكسمـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: _تئاEا دعب نوتسلاو سداسلا دهاشلا
   يسرم dا باج يحتف دمحم

دهشي
نورشع اهتميقً ارارضأ تفلخ هنكسمب تايفلت تثدح راجفن�ا رثإ ىلع هنأ

.هينج فلأ

ـ: _تئاEا دعب نوتسلاو عباسلا دهاشلا
      رصنلا وبأ دمحم بيرغ ناضمر

دهشي

 نسحEا دبــع دمــحأ لــساــب هلــكوم بتكمــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
. هينج فلأ نوسمخ اهتميقً ارارضأ تفلخ

ـ: _تئاEا دعب نوتسلاو نماثلا دهاشلا
دمحم ميهاربإ دمحأ دمحم .ةيلخادلا ريزو         



ـ: _تئاEا دعب نوتسلاو نماثلا دهاشلا
دمحم ميهاربإ دمحأ دمحم .ةيلخادلا ريزو         

دهشي

 ةرازو ناويدـــــب هلمـــــع ةرـــــشابE هنكســـــم نـــــم ههـــــجوت لاـــــح 5/9/2013 حابـــــص هـــــنأ
 كرــحت نأ اــمو ، تاــيرــخأ عبرأــب هتــسارــح مــقاــط هتقــفرو هــترايــس bًقتــسم ةيلــخادــلا
 هعـطاقـتو ايقـيرـفإ عراشـل ً�وصو تـباثـلا هريـس قيرطـبو داتعEا هدـعوم يف بـكرـلا
 ِملــَعو ، تارايسـلا هرـثإ ىلع تفـقوت دـيدـش راجفـنا يودـب ئـجوف ، ةـحاولا عراشـب
ً ادصـــق لتقـــلا ىزـــعأو سدقEا تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــجب رـــصانـــع ةعـــقاولا بكـــترـــم نأ
 ةضهنـلاو ةـيودعـلا ةعـبارـب ناوخ�ا ةـعامـج يماصتـعا ضـف نـمً اـماقتـنا اهـباكـتر�

.تايفلتلاو تاباص�ا نم ديدعلاو bًيتق َفَلخ راجفن�ا نأ فاضأو

ـ: _تئاEا دعب نوتسلاو عساتلا دهاشلا
راتخم دمحأ فيرش

دهشي

 طابـض ةسمـخ نـم ةـنوكEا ةيلـخادـلا رـيزوب ةـصاخـلا ةـسارـحلا مـقاـط دارـفأ دـحأ هـنأ
 ةرايسـلا مهتـسماـخو تارايـس ةعـبرأ مهعيمـج نولقتـسيً انيـمأ رـشع دـحأو ةـطرـش
 ةيلــخادــلا رــيزو ةرايــس اهبقعــي ةــمدقEا ةرايــس بــكرــلا مدقتــيو ، رــيزولا لbقتــسا
 ةرايــــس مــــث _تــــئاEا دعــــب نوعبــــسلا دــــهاشــــلاو اهلقتــــسي يتلا ةعــــباتEا ةرايســــف
 بـكرـلا كرـحت لاـحو ، رورملـل ةـماعـلا ةراد¯ـل ةعـباـت ةرايـس ةرـخؤEا يفو كابتـش�ا
 ةرازو ىلإ _ـــــهجوتم ةـــــئاEا دعـــــب _تـــــسلاو نـــــماثـــــلا دـــــهاشـــــلا باحطـــــصا بقـــــع
 ئـــجوف ساحنـــلا ىفطصم عراـــش عم يعرـــف عراـــش عطاقـــت روبع دنـــعو ةيلـــخادـــلا
 دـهاشـلا ةـمbـس ىلع نانئمـطbـل لـجرتـف تارايسـلا هرـثإ ىلع تفـقوت راجفـنا يودـب
 نـــم دـــيدعـــلاو هـــترايـــس ذـــفاون جاـــجز مشهـــت _بـــتو _تـــئاEا دعـــب _تـــسلاو نـــماثـــلا
 هديـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإ ثودـحب ررـقو ، ٍنـمأE هوبحطصاـف ىرـخ�ا تارايسـلا
 ِبـكَرـلا كرـحت لاــح هـغbــبإـب فاــضأو ، هدــسجب ةـقرـفتـم ءاحـنأـب تاـمدـكو ينميلا

 يداحلا دهاشلا نم

 طابضــل يركسعــلا يزــلا يدــترــي صاخــش�ا دــحأ فوقوب _تــئاEا دعــب _عبــسلاو
 نــم نكمتــي مــل  هــنا �إ بــكرــلا اهــب رمــي يتلا عطاقتــلا ةقطنــم يف ةحلسEا تاوقلا

.هلوصو لاح راجفن�ا ثودحل هتيؤر

ـ: _تئاEا دعب نوعبسلا دهاشلا
 وبأ معنEا دبع فيطللا دبع دمحم

ساور
دهشي

.ههجوب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هقباس هب دهش ام نومضمب



.ههجوب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: _تئاEا دعب نوعبسلاو يداحلا دهاشلا
روصنم ناسحإ دمحأ

دهشي

 عراشـل بـكرـلا لوصو لبـق -ً اراطـخإ هيقلتـب فاـضأو هاقـباـس هـب دـهش اـم نومضمب
 _مـي يلع ساحنـلا يفطصم عراشـب ةفـقوتم ةرايـس دوجوب - ساحنـلا يفطصم
 اهيـلإ هـجوتف ةحلسEا تاوقلا سـبbـم يدـترـي صخـش اهلقتـسي بـكرـلا رورـم ةطقـن
 ةيحلـلا قيلـح صخـش اهلقتـسي - نوللا يوامـس ستيـج يادـنويه - ةرايـس رصـبأ
 تاوقلاــب صاــخ مــيدــق يركســع يز نــم ءزــجل ةرتــس يدــترــي ريصــق دوسا رعــش وذ
 ، راجفــن�ا ثودــح عمً انــمازــت بــكرــلا غلبأو هرــمأ يف باــتراــف ، دــئار ةبــترــب ةحلسEا

.ينميلا هديو ههجوب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو

ـ: _تئاEا دعب نوعبسلاو يناثلا دهاشلا
يفيفع فسوي يدمح غيلب

دهشي

 فتكـلاو هـجولاـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
 .نمي�ا

ـ: _تئاEا دعب نوعبسلاو ثلاثلا دهاشلا
ىفطصم دامح ديسلا نيدلا دامع  ةطرش مدقم              

دهشي

 دـــعاســـلاـــب راجفـــن�ا ءارـــج هتـــباـــصإـــب فاـــضأو هوقباـــس هـــب دـــهش اـــم نومضمب
.ينميلا

ـ: _تئاEا دعب نوعبسلاو عبارلا دهاشلا
يلع ديجEا دبع ديعسلا فيرش

دهشي
.هجولاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: _تئاEا دعب نوعبسلاو سماخلا دهاشلا
فسوي يعافرلا روصنم

دهشي

.هيدعاسو هنذأب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: _تئاEا دعب نوعبسلاو سداسلا دهاشلا
 قزارلا دبع ىفطصم ينسح

ىفطصم



 قزارلا دبع ىفطصم ينسح
ىفطصم

دهشي

 بـــكرلـــل ةعـــباتـــلا رورEا ةرايســـل هـــتدايقـــب فاـــضأو هوقباـــس هـــب دـــهش اـــم نومضمب
.رسي�ا هبجاحو ةفتكو هعارذب راجفن�ا ءارج هتباصإو

ـ: _تئاEا دعب نوعبسلاو عباسلا دهاشلا
خيشلا لbج تعفر دمحأ

ـ: _تئاEا دعب نوعبسلاو نماثلا دهاشلا
ميلح لماك معنEا دبع نيدلا ءbع

نادهشي

.امهوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: _تئاEا دعب نوعبسلاو عساتلا دهاشلا
نسح دومحم نيدلا حbص

دهشي

 _تـــئاEا دعـــب _ـــنامثـــلاو يداحـــلاو _تـــئاEا دعـــب _ـــنامثـــلا نـــيدـــهاشـــلاو هفيلكتـــب
 _تــئاEا دعــب _تــسلاو نــماثــلا دــهاشــلا لزنــم طيحمــب ثحبــلاو ةــسارــحلا ةــمدــخب
 ىفطصم عراـــــش عم هـــــلزنE يدؤEا يعرفـــــلا عراشـــــلا عطاقتـــــب هبـــــكر رورـــــم لاـــــحو

.ىرسيلا قاسلل رتبب هَءارج بيصأ راجفناب ئجوف ساحنلا

ـ: _تئاEا دعب نونامثلا دهاشلا
يلوتم زيزعلا دبع دمحم

ـ: _تئاEا دعب نونامثلاو يداحلا دهاشلا
ةتاحش دمحأ ادن  حاتفلا دبع

نادهشي

.امهقباس هب ادهش ام نومضمب

ـ: _تئاEا دعب نونامثلاو يناثلا دهاشلا
ديز وبأ حوتف ديمحلا دبع ديلو

دهشي

 يفطصم عراشــــب ةيلــــخادــــلا رــــيزو لزنــــم طيحمــــب رورEا ميظنتــــب هتــــمدــــخ لاــــح
 نـــم هتـــباـــصإـــب فاـــضأو ، راجفـــنا ثودـــحب ئـــجوف رـــيزولا بـــكوم رورEو ساحنـــلا

.حورجب هئارج



.حورجب هئارج

ـ: _تئاEا دعب نونامثلاو ثلاثلا دهاشلا
مامإ روشاع روهشم دلاخ

دهشي

.حورجب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هقباس هررق ام نومضمب

ـ: _تئاEا دعب نونامثلاو عبارلا دهاشلا
يوافلحلا ىيحي  _مأ فرشأ  

دهشي

 ةـيدؤEا ةيبـناجـلا عراوشلا ذـفانـمو ةيلـخادـلا رـيزو نكسـم _ـمأـت ةوق ىلع هـفارـشإـب
 هيــلإ ةوقلاو عرــهف راجفــن�ا يود هعمســل ىهانــت بــكرــلا ةرداغــم رــثإ ىلع هــنأو هــل

.هنكسE هوداعأو ىرخأب هولقأف ريزولا ةرايس مطحت رصبأف

ـ: _تئاEا دعب نونامثلاو سماخلا دهاشلا
نمحرلا دبع نسح رادرهم يفطصم

ـ: _تئاEا دعب نونامثلاو سداسلا دهاشلا
يمهف دمحأ دمحم دمحأ

نادهشي

.امهقباس هب ادهش ام نومضمب

ـ: _تئاEا دعب نونامثلاو عباسلا دهاشلا
يمهف دومحم نسح دمحم

دهشي

 رــيزو بــكر رورــم لاــحو ساحنــلا ىفطصم عراــش نــم برقــلاــب هدــجاوت لاــح هــنأ
.قاسلاو ردصلاب هَءارج بيصأ راجفن�ا يود هعمسل ىهانت ةيلخادلا

ـ: _تئاEا دعب نونامثلاو نماثلا دهاشلا
يقوسدلا داؤف لداع دمحأ

دهشي

 ةــقرفتــم  ءاحــنأــب راجفــن�ا ءارــج هتــباــصإــب فاــضأو هقــباــس هــب دــهش اــم نومضمب
 .هدسجب

ـ: _تئاEا دعب نونامثلاو عساتلا دهاشلا
يكز يقوش يزاجح

دهشي



يكز يقوش يزاجح
دهشي

ساحنلا يفطصم عراشب هتـسارح راقعلا نـم ةبرقم ىـلع هدجاوت لاح هنأ

 يزاجـح سراـف هلـجن بيـصأ ةيلـخادـلا رـيزو بـكر رورـم لاـح راجفـنا يودـب ئـجوف 
.همدق عباصأ رتبب هَءارج يقوش

ـ: _تئاEا دعب نوعستلا: ةدهاشلا
نسح اكيد

دهشت

 دعـب _عستـلاو ةـيداحـلا ةدـهاشـلاو ساحنـلا ىفطصم عراشـب اـهرورـم لاـح اهـنأ
.اهقاسب اهتباصإ هءارج تثدح راجفنا يود اهعمسل ىهانت _تئاEا

ـ: _تئاEا دعب نوعستلاو ةيداحلا ةدهاشلا
يلع دمحم ةنمأ

دهشت
دعاسلاب راجفن�ا ءارج اهتباصإب تفاضأو اهتقباس هب تدهش ام نومضمب

.نمي�ا

ـ: _تئاEا دعب نوعستلاو يناثلا دهاشلا
ديس لاعلا دبع نيدلا ءاهب

دهشي

 قاسـلاو ةبـقرـلاـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب فاـضأو هاتقـباـس هـب دـهش اـم نومضمب
.ىرسيلا

ـ: _تئاEا دعب نوعستلاو ثلاثلا دهاشلا
باهولا دبع ميظعلا دبع ديسلا ماشه

دهشي                                  
 ديســلا ىلع ىفوتEا هيلــع ينجEا هقيقــشو ةــيراخبــلا ةــجاردــلا هــلbقتــسا لاــح هــنأ
 رورـم دنـعو ، ساحنـلا يفطصم عراـش نـم ةـبرقـم ىلع باـهولا دبـع ميظعـلا دبـع
 نـم طقـسو هقيقـش نزاوت لتـخاـف راجفـنا يود هعمسـل ىهانـت ةيلـخادـلا رـيزو بـكر

.هتهبج نمً افزان يعولل ادقاف ةجاردلا

ـ: _تئاEا دعب نوعستلاو عبارلا دهاشلا
ةتاحش ينغلا دبع يفطصم حbص

دهشي

 قيرطـلا ربعـي ةيلـخادـلا رـيزو بـكر دـهش هلمـع ةـكرـشلا ةـفرـش نـم هـلbـطإ لاـح هـنأ
.ةكرشلا ذفاون هرثإ ىلع تمشهت راجفنا يود عمس نأ ثبل امو



 قيرطـلا ربعـي ةيلـخادـلا رـيزو بـكر دـهش هلمـع ةـكرـشلا ةـفرـش نـم هـلbـطإ لاـح هـنأ
.ةكرشلا ذفاون هرثإ ىلع تمشهت راجفنا يود عمس نأ ثبل امو

ـ: _تئاEا دعب نوعستلاو سماخلا دهاشلا
  ىقوسدلا بيرغ ديع حbص حماس

دهشي

 ءارـج _ـباصEا فاعـس� ساحنـلا يفطصم عراشـل هـجوتلاـب هفيلكـت رـثإ ىلع هـنأ
.ةبقرلاو سأرلاب هتباصإ فلخ يديدح بلص مسج هب مطترا راجفن�ا

ـ: _تئاEا دعب نوعستلاو سداسلا دهاشلا
دومحم يزوف ءbع

دهشي

 راجفـنا يودـب ئـجوف ساحنـلا ىفطصم عراشـبً اراـم هـترايـس هـلbقتـسا لاـح هـنأ
.هتباصإ ثدحأ

ـ: _تئاEا دعب نوعستلاو عباسلا دهاشلا
يدهEا دبع يدهEا دمحم يدمح

دهشي

 ىلع دقـف راجفـنا يودـب ئـجوف هتـسارـح راقعـلا نـم ةـبرقـم ىلع هدـجاوت لاـح هـنأ
 .هتباصإ ثدحأو يعولا هرثإ

ـ: _تئاEا دعب نوعستلاو ةنماثلا ةدهاشلا
فيرصلا دمحأ دمحم ةليبن

دهشت

.هءارج اهتباصإب تفاضأو راجفنا يود اهعمسل ىهانت هنأ

ـ: _تئاEا دعب نوعستلاو عساتلا دهاشلا
يفل�ا دمحم ميهاربإ ماصع دمحأ

دهشي

.هتبقرو هنطبب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هتقباس هب تدهش ام نومضمب
ـ: ةئامثbثلا دهاشلا
ليلخ ىلع اضر دمحأ

دهشي

.راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هقباس هب دهش ام نومضمب



.راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامثbثلا دعب يداحلا دهاشلا
ميهاربإ ينغلا دبع دمحم دمحأ

دهشي
نونامث اهتميقً ارارضأ تفلخ هنكسمب تايفلت تثدح راجفن�ا رثإ ىلع هنأ

 ديــــلا غسرــــب يعطق حرــــجب ىملــــس / ةلفطــــلا هتمــــيركــــب تاــــباــــصإو ، هينــــج فــــلأ
.ىنميلا

ـ: ةئامثbثلا دعب يناثلا دهاشلا
ربسك يمهف يحتف يرسي

دهشي

 ف�آ ةرـشع اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـترايسـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامثbثلا دعب ةثلاثلا ةدهاشلا
دمحم ملاس ءافو

دهشت

 دمـــحم نســـح ميـــهارـــب� كولمEا راقعـــلاـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
 نويلم اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ امهـــئانـــبأو سابـــع لامـــج ةيـــماـــس هتـــجوزو ديســـلا

.هينج فلأ نورشعو ةئامو

ـ: ةئامثbثلا دعب عبارلا دهاشلا
نمحرلا دبع دمحم دمحم صbخإ

دهشت

 ف�آ ةتــس اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هنكسمــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.يرصم هينج ةئامسمخو

ـ: ةئامثbثلا دعب سماخلا دهاشلا
ناضمر دمحم ىفطصم يناه

دهشي

 نويلم اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ اتئامو

ـ: ةئامثbثلا دعب سداسلا دهاشلا
جرف بلطEا دبع دومحم لئاو

دهشي



جرف بلطEا دبع دومحم لئاو
دهشي

 فـلأ نونامـث اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامثbثلا دعب عباسلا دهاشلا
_نسح بلط ديسلا وبأ دمحم

دهشي

 ةسمـــخ اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نورشعو

ـ: ةئامثbثلا دعب نماثلا دهاشلا
مbسلا دبع دمحم نمحرلا دبع ةدوج

دهشي

 نانـــثا اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتدايعـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نورشعو

ـ: ةئامثbثلا دعب عساتلا دهاشلا
dا داج ميهاربا سابع نيدلا ماصع

دهشي

 ف�آ ةرـشع اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هنكسمـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامثbثلا دعب ةرشاعلا ةدهاشلا
dا دبع قلاخلا دبع داؤف اشر

دهشت

 نوسمــخ اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ اهــترايســب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج فلأ

ـ: ةئامثbثلا دعب رشع يداحلا دهاشلا
±ش دمحأ _سح دمحأ

دهشي

 فـلأ نوتـس اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هنكسمـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامثbثلا دعب رشع يناثلا دهاشلا
يويدبلا يلع دمحم ذاعم



يويدبلا يلع دمحم ذاعم
دهشي

 اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هــترايــسو هنكسمــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج فلأ نوتس

ـ: ةئامثbثلا دعب رشع ثلاثلا دهاشلا
ديسلا ردان دمحم دمحأ

دهشي

 اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هــترايــسو هنكسمــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج ف�آ ةتس

ـ: ةئامثbثلا دعب رشع ةعبارلا ةدهاشلا
ميهاربإ ليلخ قوراف ناهيرش

دهشت

 نونامــث اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ اهــترايســب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج فلأ

ـ: ةئامثbثلا دعب رشع سماخلا دهاشلا
قداصلا ميهاربإ ليلخ ديسلا

دهشي                                        

 ةقــــفر 4188 / 13 ب مــــقر ةــــطرــــشلا ةرايــــس هــــلbقتــــسا لاــــح 15/8/2013 ءاســــم هــــنأ
 درــف ـ دمــحم دعــس ةيطــعو ـ ةــطرــش ديمــع ـ هــط يكذ هــط نايــفوتEا امهيلــع ينجEا

 ةنـيدمـب مهـلوأ نكسE مهقـيرـط يف ةـئامـثbثـلا دعـب رـشع سداسـلا دـهاشـلاو ـ ةـطرـش
 اهبقــعأ ةــيرانــلا ةريــع�ا نــم bًــباو مهــبوص تقلــطأ ةرايســب ئــجوف ، ةيليــعامــس�ا
 ءارـج قيفوت دمـحم دعـس ةيطـعو هـط يكذ هـط لتقـمو ، مهـلbقتـسا ةرايسـلا بbقـنا
 ، ىرـسيلا هدـيو رـسي�ا هبـناجـب يلآ حbـس نـم ةريـعأـب هتـباـصإو ةـيرانـلا ةريـع�ا

.كلذلً ادصق لتقلا ىزعأو

ـ: ةئامثbثلا دعب رشع سداسلا دهاشلا
ميهاربإ يفطصم يحتف دمحم
دهشي                                   

هقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامثbثلا دعب رشع عباسلا دهاشلا
دمحم زيزعلا دبع يركف دمحأ

دهشي



دمحم زيزعلا دبع يركف دمحأ
دهشي

قيرـط 105 وـليكلا رورـم ةـطقن بوـص ةيران ةريـعأ قbـطإب هغbـبإب

 رـهاطـلا دمـحم رـهاطـلا رصـبأو اهيـلإ لقتـناـف ، يوارـحصلا ةرـهاقـلا ةيليـعامـس�ا
 ضعــــب امهــــفاعــــسإ لواحــــي ْ_ــــَباصــــم - ةــــطرــــش يدرــــف - ةيطــــع dا دبــــع دمــــحأو
 اـهروسبً اـبوقثو ، ةطقنـلا ةـلاـصو تايلمعـلا ةـفرغـب ٍءاـمد راـثآ _بـت امـك ، يلاـه�ا
 اـــهذـــفاون ضعـــبو اهطـــئاوحو اهتـــهجاو نـــم ةـــقرفتـــم نـــكاـــمأـــبو هـــباـــبو يجراخـــلا
 ةريـع� غراوف ةتـس ىلع اهلـخدـم طيحـم يف رثـعو ، ةـيراـن ةريـعأ قbـطإ نـع تجتـن

.ةيران

ـ: ةئامثbثلا دعب رشع نماثلا دهاشلا
نابعش نسح _سح دمحم

دهشي

 ةيليـعامـس�ا رصـم قيرـط _ـمأـت ةـيرومأمـب هـكارتـشا لاـح 18/8/2013 خيراتـب هـنأ
 دمــحم ورمــعو _نســح نســح دمــحم  نايــفوتEا امهيلــع ينجEا ةقــفر يوارــحصلا
 ةــئامــثbثــلا دعــب نــيرــشعلاو ، ةــئامــثbثــلا دعــب رــشع عساتــلا نــْيدــهاشــلاو ناشــهد
 قلطأ ةرايــــس رــــسي�ا بــــناجــــلا نــــم مــــهراوجب ترــــم ، ةــــطرــــش ةرايــــس _لقتــــسم
 مهلتــق نــيدــصاــق مهــبوص ةيــلآ ةحلــسأ نــم ةــيرانــلا ةريــع�ا نــم bًــباو اــهولقتــسم

._عارذلا و هجولاب  هوباصأو ، ىلتق امهيلع ينجEا اودرأف

ـ: ةئامثbثلا دعب رشع عساتلا دهاشلا
دمحأ _سح دمحأ دمحم

دهشي

.ةيرانلا ةريع�ا قbطإ ءارج نم  هتباصإب فاضأ و هقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامثbثلا دعب نورشعلا دهاشلا
اطعلا وبأ ديسلا فسوي ديسلا

دهشي

 ةـيرانـلا ةريـع�ا قbـطإ ءارـج نـم  هتـباـصإـب  فاـضأو هاقـباـس هـب دـهش اـم نومضمب
.سأرلاب

ـ: ةئامثbثلا دعب نورشعلاو يداحلا دهاشلا
ملاس ديسلا دمحم  ةطرش ديقع      

دهشي



ملاس ديسلا دمحم  ةطرش ديقع      
دهشي

 ةـيراـن ةريـعأ قbـط� اهـضرعـت _بـت ةـطرـش 3944 / 11 ب  مـقر ةرايسـلا ةنـياعمـب هـنأ
.ةرايسلا نم رسي�ا بناجلاو يمام�ا جاجزلاب ةذفان ةيرئاد بوقث نع رفسأ

ـ: ةئامثbثلا دعب نورشعلاو يناثلا دهاشلا
 ديمحلا دبع لامج دمحم رهام

دهشي

 _ــمأــت هــب طونEا يزــكرEا نــم�ا عاطــق تاــيرــحت بتكمــب هلمــع هــترــشابــم لاــح هــنأ
 هـــجوت نأ اـــمو ، اهـــماـــمأ تفـــقوت - ءاضيـــب سون� - ةرايســـب باـــترا عاطقـــلا ةـــباوب
 يود عمس ىتح اــــهرــــمأ عbطتــــس� نســــح يدمــــح نســــح ى¢فوتEا هيلــــع ينجEا

.هتباصإ يف ببست راجفنا
ـ: ةئامثJثلا دعب نورشعلاو ثلاثلا دهاشلا

 هبر دبع دمحم فيرظ نيدلا ماسح
دهشي

 رــمأ ىلع فوقولاــب نســح يدمــح نســح ى¢فوتEا هيلــع ينجملل هقــباــس فيلكتــب
 .هتباصإ يف ببست راجفنا ¢يود هعامس كلذ بقعأو ، اهب باترا ةرايس

ـ: ةئامثJثلا دعب نورشعلاو عبارلا دهاشلا

بيرغ دمحأ ديسلا ماشه
دهشي

 هطيحمـــب فقـــت ةرايـــس يزـــكرEا نـــم�ا عاطـــق ركسعـــم ىلإ هـــتدوع لاـــح هراصـــبإـــب
 راجفــنا ¢يود هــعامــس كــلذ بقــعأو ، ةــعرــسم ترداــغ ىرــخأ لقتــسيل اــهدــئاــق لــجرــت

.هتباصإ يف ببستو ركسعEا ينابم ع¢دص

ـ: ةئامثbثلا دعب نورشعلاو سماخلا دهاشلا
رماع ىفطصم دمحم دومحم دمحم  ةطرش مدقم                  

دهشي

 عباسـلاو ، ةـئامـثbثـلا دعـب نورـشعلاو سداسـلا نادـهاشـلا هقـفارـي هـترايـس هـتدايقـب
 يزــــــكرEا نــــــم�ا عاطقــــــب هلمــــــع ىلإ لو�ا لقيــــــل ةــــــئامــــــثbثــــــلا دعــــــب نورــــــشعلاو
 ملـع كـلذ باقـعأ يفو ، هطيحمـب ةـكورتـم ةرايـس هـهابتـنا ىعرتـساو ، ةيليـعامـس�اـب

.هتباوب مامأ راجفنا عوقوب



 ملـع كـلذ باقـعأ يفو ، هطيحمـب ةـكورتـم ةرايـس هـهابتـنا ىعرتـساو ، ةيليـعامـس�اـب
.هتباوب مامأ راجفنا عوقوب

ـ: ةئامثJثلا دعب نورشعلاو سداسلا دهاشلا

 dا دـبــــــــــع دـمــــــــــحـم حودـمــــــــــم يداــــــــــش
ليعامسإ

ـ: ةئامثbثلا دعب نورشعلاو عباسلا دهاشلا
 ةطرش ديقع                 ديز وبأ سابع دمحم ورمع

نادهشي

.امهاقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامثJثلا دعب نورشعلاو نماثلا دهاشلا

يوسيعلا دمحم ركب وبأ يرخف دمحأ
دهشي

 ةرايـس رامـع dا دبـع دومـحم ، يعفاشـلا داؤف دمـحم امهيلـع ينجEاو هـلbقتـساـب
 مهـــلوصوبو ، ةيليـــعامـــس�اـــب يزـــكرEا نـــم�ا عاطقـــب هلمـــع ىلإ _ـــهجتم ريـــخ�ا
 كـــلذ بقـــعأو ، اـــهرـــمأ عbطتـــس� ْ_ـــَيدنـــج اهيـــلإ مدـــق ةرايـــس فلـــخ ةـــهرـــب اوفقوت

 .هتباصإ يف ببستو هرثإ ىلع هيعو دقف راجفنا ¢يود هعامس
ـ: ةئامثJثلا دعب نورشعلاو عساتلا دهاشلا

ناضمر دمحم ميهاربإ
دهشي

 تفـقوت ةرايـس رـمأ عbطتـس� نسـح يدمـح نسـح ى¢فوتEا هيلـع ينجEاو ههـجوتب
.هيعو دقفف ترجفنا ىتح اهنم ابرتقا نأ امو عاطقلا ةباوب مامأ

ـ: ةئامثJثلا دعب نوثJثلا دهاشلا

 dا دبـــــع دمـــــحم نـــــيدـــــلا ءbـــــع دمـــــحم
باطخ

 ةطرش بيقن              

دهشي

 ىهانـت يزـكرEا نـم�ا عاطـق ركسعـم تايلمـع ةـفرـغ لـخاد هلمـع هـترـشابـم لاـح هـنأ
.ركسعEا ةباوب مامأ هراثآ _بت راجفنا ¢يود هعمسل



ـ : ةئامثbثلا دعب نوثbثلاو يداحلا دهاشلا
يقابلا دبع dا دبع رصان دلاخ

دهشي

 _عEا ةـــسارـــحلا جرـــب ىلعأ نـــمً اـــضرأ هـــب ىوه راجفـــنا ¢يود هعمســـل ىهانـــت هـــنأ
.هتباصإ ثدحأف هيلع

ـ: ةئامثbثلا دعب نوثbثلاو يناثلا دهاشلا
ةدوج فسوي بيرغ ورمع

دهشي

 ، ةيليــعامــس�اــب يزــكرEا نــم�ا عاطــق ةــباوب دنــع راجفــنا ¢يود هعمســل ىهانــت هــنأ
.هلخاد تاعردEا ىدحإب هزكرمت لاح

 دعــــب نوثbثــــلاو ثــــلاثــــلا دــــهاشــــلا
ـ:ةئامثbثلا

 دبــــــــع ينغلا دبــــــــع ديــــــــس ينغلا دبــــــــع
 ديجEا
دهشي

 ةيليـعامـس�اـب يزـكرEا نـم�ا عاطقـب هدـجاوت لاـح راجفـنا ¢يود هعمسـل ىهانـت هـنأ
.هئارج نم بيصأ

ـ: ةئامثbثلا دعب نوثbثلاو عبارلا دهاشلا
يلع دمحم يلع دمحأ

ـ: ةئامثJثلا دعب نوثJثلاو سماخلا دهاشلا

 دمح ناميلس دمحأ

ـ: ةئامثbثلا دعب نوثbثلاو سداسلا دهاشلا
يلع ةمbس رباص يناه

ـ: ةئامثJثلا دعب نوثJثلاو عباسلا دهاشلا

ـ: ةئامثbثلا دعب نوثbثلاو نماثلا دهاشلا
ةويلع نسح ميلس _سح



ةويلع نسح ميلس _سح

ـ: ةئامثbثلا دعب نوثbثلاو عساتلا دهاشلا
 دمحم هدبع رهاس

ـ: ةئامثbثلا دعب نوعبر�ا دهاشلا
 مينغ ديس دعس يناه

ـ : ةئامثbثلا دعب نوعبر�او يداحلا دهاشلا

نسح يلع نابعش ورمع

ـ: ةئامثbثلا دعب نوعبر�او يناثلا دهاشلا
ىفطصم ةتاحش نسح

ـ: ةئامثbثلا دعب نوعبر�او ثلاثلا دهاشلا
داوع ميهاربإ ديلو

ـ: ةئامثbثلا دعب نوعبر�او عبارلا دهاشلا
يمزع يكز ناوضر ةدامح

ـ: ةئامثbثلا دعب نوعبر�او سماخلا دهاشلا
 دمحم ناميلس دعس ديلو

ـ: ةئامثbثلا دعب نوعبر�او سداسلا دهاشلا
حاتفلا دبع دعس حاتفلا دبع

نودهشي

.مهوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامثbثلا دعب نوعبر�او عباسلا دهاشلا
ديسلا مbسلا دبع يفطل دمحم

دهشي

اهيـلع زـكرمتي ةعردـم ىــلعأ نـم هب حاطأ راجفنا ¢يود هعمسل ىهانت هنأ

.هتباصإ تثدحف

ـ: ةئامثbثلا دعب نوعبر�او نماثلا دهاشلا
ميهاربإ دمحم ديرف ىفطصم

دهشي

 ههـجو يف اهيلـع زـكرمتـي ةبـكرـم جاـجز رـثانتـل ىدأ راجفـنا ¢يود هعمسـل ىهانـت هـنأ
.هتباصإً اثدحم



 ههـجو يف اهيلـع زـكرمتـي ةبـكرـم جاـجز رـثانتـل ىدأ راجفـنا ¢يود هعمسـل ىهانـت هـنأ
.هتباصإً اثدحم

ـ: ةئامثbثلا دعب نوعبر�او عساتلا دهاشلا
 دمحم ةفيلخ دمحأ ماصع

دهشي

 ْ_ــــتدــــهاشــــلا هــــيوذ ةقــــفر ةيليــــعامــــس�ا يكbــــم 103674 مــــقر ةرايســــلا هــــتدايقــــب
 دمـحأ ناـهرونو ةـئامـثbثـلا دعـب _سمـخلاو ةـيداحـلاو ، ةـئامـثbثـلا دعـب _سمـخلا

 راوج مــــهرورــــم لاــــحو ، ريمــــس ءbــــع جاتــــير ةلفطــــلاو دمــــحأ يكز ءاــــعدو ةفيلــــخ
 ًاـثدـحم ةرايسلـل لاطتـسا راجفـنا ثدـح ةيليـعامـس�اـب يزـكرEا نـم�ا عاطـق ركسعـم

 .مهب ٍتاباصإً افلخمو اهب ٍتايفلت

ـ: ةئامثbثلا دعب نوسمخلا ةدهاشلا
  dا دبع ديسلا ىكز ىده

ـ: ةئامثbثلا دعب نوسمخلاو ةيداحلا ةدهاشلا
 ديسلا يكز نيرباص

نادهشت

.امهاقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامثbثلا دعب نوسمخلاو يناثلا دهاشلا
دمحم ميهف _سح دمحأ

دهشي

 ةقــفر يوارــحصلا ةيليــعامــس�ا ةرــهاقــلا قيرطــب هتــمدــخ لاــح 24/9/2013 خيراتــب هــنأ
 ، ةــئامــثbثــلا دعــب _سمــخلاو ثــلاثــلا نــْيدــهاشــلاو ميــهارــبإ ناضــمر ىلع هيلــع ينجEا
 ،ريـخ�ا ةدايـق ةـطرـش 11 ب 3833 مـقر ةرايسـلاـب ، ةـئامـثbثـلا دعـب _سمـخلاو عبارـلاو
 نـــيدـــصاـــق مهـــبوص ةـــيرانـــلا ةريـــع�ا اهيلقتـــسم نـــم نانـــثا قلطي ةرايســـب ئـــجوف
.هيلجرب ةيران ةريعأ ةعبرأب هتباصإب فاضأو ،  bيتق هيلع ينجEا ايدرأف مهلتق

ـ: ةئامثbثلا دعب نوسمخلاو ثلاثلا دهاشلا
ضوع لامك ضوع دمحم

 دهشي                                        
 نـم ةـقرفتـم نـكاـمأـب ةـيراـن ةريـعأـب هتـباـصإـب فاـضأو هقـباـس هـب دـهش اـم نومضمب

.هدسج

ـ: ةئامثbثلا دعب نوسمخلاو عبارلا دهاشلا
ميلس لاعلادبع دمحأ دمحم



ميلس لاعلادبع دمحأ دمحم
دهشي

. هاقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامثbثلا دعب نوسمخلاو سماخلا دهاشلا
 ميهاربإ دمحم ىفطصم

دهشي

 دوهعم هينــج فــلأ _ــثbــثو _نــثاو ةــئامعســت غلبم لقنــب هلمــع ةهــج نــم هفيلكتــب
 اــهداــق هلمــع ةهجــب ةــصاــخ ةرايــس لقتــساــف ، ةيليــعامــس�ا دــيرــب بتكــم ىلإ اهــب
 دــهاشــلا امهنيــمأتــل امهقــفارو ، ةــئامــثbثــلا دعــب نوسمــخلاو سداســلا دــهاشــلا
 دمــحأ ىلع قيفش ى¢فوتEا هيلــع ينجEاو ، ةــئامــثbثــلا دعــب نوسمــخلاو عباســلا
 عمس يعارزـلا قيزاـقزـلا ةيليـعامـس�ا قيرطـب بيعـش ةـبزـع ةقطنمـب مـهرورـم لاـحو
 قاــفأ نأ اــمو ، هيــعو دقــف ىتح هــتدــهعب ثبــشتف ةــيراــن ةريــعأ ةــثbــث قbــطإ يود
ً افـــــلأ نوتـــــسو نانـــــثا هردـــــقً اغلبـــــم �إ هـــــتدـــــهع ةـــــقرـــــسو هتـــــباـــــصإ فشتـــــكا ىتح

 .هينج ةئامسمخو

ـ: ةئامثbثلا دعب نوسمخلاو سداسلا دهاشلا
 نامثع دمحأ لbج دمحم

دهشي

 سـماخـلا نـْيَدـهاشـلا تلـقأ ةرايـس هـتدايقـب فاـضأو ، هقـباـس هـب دـهش اـم نومضمب
 قيفش ى¢فوتEاو ةــئامــثbثــلا دعــب _سمــخلاو عباســلا ةــئامــثbثــلا دعــب _سمــخلاو
 قييضتلً امــَغرــم ةرايســلاــب هــفارــحنا دعــب راجــش�ا ىدــحإــب هــماطــتراو دمــحأ ىلع

 .كلذ رثإ ىلع هيعو هدقفو هيلع ةرايس

ـ: ةئامثbثلا دعب نوسمخلاو عباسلا دهاشلا
ةيطع قداصلا معنEا دبع ميهاربإ            

دهشي

.هقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامثbثلا دعب نوسمخلاو نماثلا دهاشلا
دمحأ عياط يندم لامك

دهشي

 ةـــئامعســـت غلبم لقنـــب ةـــئامـــثbثـــلا دعـــب نوسمـــخلاو ســـماخـــلا دـــهاشـــلا هفيلكتـــب
 ةرايســلا ضرعتــب هرطــخأ غلبEا هملــست باقــعأ يفو ، هينــج فــلأ _ــثbــثو _نــثاو



 ةـــئامعســـت غلبم لقنـــب ةـــئامـــثbثـــلا دعـــب نوسمـــخلاو ســـماخـــلا دـــهاشـــلا هفيلكتـــب
 ةرايســلا ضرعتــب هرطــخأ غلبEا هملــست باقــعأ يفو ، هينــج فــلأ _ــثbــثو _نــثاو
 ، هـتدـهع لــُـج ىلع ءbيتـس�ا نـم اـهوقلطم نكمـتو ةـيراـن ةريـعأ قbـط� هـلbقتـسا

.غَلبEَا ةقرس _بتو ، ةمشهم ةرايسلاوً اباصم هرصبأو هيلإ لقتناف

ـ: ةئامثbثلا دعب نوسمخلاو عساتلا دهاشلا
دمحم ديجEا دبع ديس رساي

ـ: ةئامثbثلا دعب نوتسلا دهاشلا

دمحأ مينغ دومحم بجر
نادهشي

.هتداهش نومضمب اررقو امْهيَقباس امهتقفارمب

ـ: ةئامثbثلا دعب نوتسلاو يداحلا دهاشلا
 ةطرش ديمع          ملاس دمحم _سح دمحأ

دهشي

 ع ص ط مـقر ةرايسـلا رصـبأ بيعـش ةـبزـع ةقطنمـب ةينـم�ا ةـلاحـلا هدقفـت لاـح هـنأ
 ، هـــــئاـــــمدـــــبً اـــــجرضـــــم دمـــــحأ ىلع قيفش هيلـــــع ينجEا اـــــهراوجو ةمشهـــــم 8134

 دعـب _سمـخلاو عباسـلا ىتح ةـئامـثbثـلا دعـب _سمـخلاو سـماخـلا نـم دوهشلاو
.تاباصإ مهبو  ةئامثbثلا

ـ: ةئامثbثلا دعب نوتسلاو يناثلا دهاشلا
مزمز رصن ديسلا يفطل ديسلا

دهشي

 لاومأ ةــقرــسو دــيرــب ةرايــس يلقتــسم بوص ةــيراــن ةريــعأ قbــطإــبً اــغbــب هيقلتــب
 دعـب نوسمـخلاو نـماثـلا دـهاشـلا قفارو ، ةمشهـم اـهرصـبأو اهيـلإ لقتـناـف ، اهنـم

.ةدهعلا غلبم نم ىقبت امو هنيمأتل ديربلا بتكم ىلإ ةئامثbثلا

ـ: ةئامثbثلا دعب نوتسلاو ثلاثلا دهاشلا
دواد دومحم دمحأ يدمح

دهشي

 bًقتــسم مــلاــس ديســلا بــيرــغ هيلــع ينجEا رصــبأ هــتوناــح ماــمأ هدــجاوت لاــح هــنأ
 ةـــيراـــن ةريـــعأ قbـــطإ يود هعمســـل ىهانـــت مـــث ، ىرـــخأ ةرايـــس هعبتتـــتو هـــترايـــس
 ىلإ لقتـناـف ، ةيليـعامـس�ا رصـم قيرـط هاجـتاـب ةـعرـسم ةريـخ�ا ةرايسـلا دـهاـشو
 فرـــظ ىلع رثـــعو هـــئاـــمدـــبً اـــجرضـــم هيلـــع ينجEا رصـــبأـــف ةريـــع�ا قbـــطإ ردصـــم

.يران رايعل



 فرـــظ ىلع رثـــعو هـــئاـــمدـــبً اـــجرضـــم هيلـــع ينجEا رصـــبأـــف ةريـــع�ا قbـــطإ ردصـــم
.يران رايعل

ـ: ةئامثbثلا دعب نوتسلاو عبارلا دهاشلا
يلع ىسوم دمحأ داشر

دهشي

 رصــبأو اهــقbــطإ ردصــم ىلإ عرــهف ةــيراــن ةريــعأ قbــطإ ¢يود هعمســل ىهانــت هــنأ
.ْ_تعرسم ىرخأو دعتبت ريخ�ا ةرايس دهاشو ، هئامدبً اجرضم هيلع ينجEا

ـ: ةئامثbثلا دعب نوتسلاو سماخلا دهاشلا
ةويلع يدانلا دمحم حbص

دهشي

 راوج رثــعو هيــلإ لقتــناــف مــلاــس ديســلا دمــحأ بــيرــغ هيلــع ينجEا لتقــب هــغbــبإــب
 رــــخآو ْهيَقــــباــــس عم لــــباقــــت امــــك ، للــــم 9 رايــــع يراــــن قلط يغراــــف ىلع هــــنامثــــج
 8765 ر ص ط مــــــقر يعاــــــبر عفد ةرايــــــس ىلع _ــــــلوهجم ءbيتــــــساــــــب هوربــــــخأو

.هيلع ينجملل ةكولمEاو

ـ: ةئامثbثلا دعب نوتسلاو سداسلا دهاشلا
نيدلا سمش دمحم لامج ىلع دمحأ

دهشي
 علطمب ةينــم�ا ةطقنــلا فلــخ هلمــع ةهجــب هدــجاوت لاــح 28/10/2013 خيراتــب هــنأ
 صاخـــشأ ةعـــبرأ امهلقتـــسي _تـــيراخـــب _تـــجاردـــب ئـــجوف يولعلا اخلـــط يرـــبوك
 _ــهجتم اوجرــع - _تيــلآ _تيــقدنــب - _ــيراــن _ــحbــس نــيزرــحم هوجولا يمثلم

 ىود هعمـــس ىلإ ىهانتـــف ، هـــئbـــمزـــب  ةـــثاغتـــسbـــل بـــهذـــف ةينـــم�ا ةطقنـــلا بوص
 نـماثـلاو ، ةـئامـثbثـلا دعـب نوتـسلاو عباسـلا نادـهاشـلاو عرـهف ةفيثـك ةـيراـن ةريـعأ
 ينجEا عرصـــم _بتـــف رـــم�ا عbطتـــس� ةطقنـــلا ىلإ ةـــئامـــثbثـــلا دعـــب نوتـــسلاو
 نــم دمــحم نسحEا دبــع دمــحأو ىلع دعــس فــيرــشو دمــحم توفص دمــحم  مهيلــع

. ةعقاولا يبكترم رارفو ةيلهقدلا رورم ةوق

ـ: ةئامثbثلا دعب نوتسلاو عباسلا دهاشلا
اجنلا وبأ قزارلا دبع نابعش يحتف        

ـ: ةئامثbثلا دعب نوتسلاو نماثلا دهاشلا
 زـــــيزعـــــلا دبـــــع يبارعـــــلا زـــــيزعـــــلا دبـــــع

دادحلا            

نادهشي



نادهشي

.امهقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامثbثلا دعب نوتسلاو عساتلا دهاشلا
نسح dا دبع حbص دمحم

دهشي

 نــــمأ ةــــيرــــيدــــم ناويدــــل رواجEا هــــتوناحــــب هدــــجاوت لاــــح 24/12/2013 ةليلــــب هــــنأ
 ةـــيرـــيدEا ناويد _ـــب لـــصافـــلا عراشـــلا نـــم رمـــت ةـــطرـــش ةرايـــس رصـــبأ ةيلـــهقدـــلا
 اهـــقودنـــص ىطغم نوللا ءاضيـــب لقـــن ةرايـــس اهبقـــعأ يموقلا ةروصنEا حرـــسمو
 ةـيرـيدـم ىنبمب راـمدـلا نـم ةيـتاـع ةـجوم تفلـخو اـهدـئاـق اهـبو ترـجفنا مـث يفلـخلا

.نطبلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو ، نابم نم هلوح امو نم�ا

ـ: ةئامثbثلا دعب نوعبسلا دهاشلا
ةرامع يملح دمحأ دلاخ

دهشي

 رصـبأ ةيلـهقدـلا نـمأ ةـيرـيدـم ناويدـل ةرواجEا يهاقEا دـحأـب هدـجاوت لاـح ةليـل هـنأ
 يود هــــعامــــسو هتــــيؤر كــــلذ بقــــعأ , هــــماــــمأ ةــــعرــــسم نوللا ءاضيــــب لقــــن ةرايــــس

.مسجلاو هجولاب تامدكو حورجب هئارج نم هتباصإو ،راجفن�ا

ـ: ةئامثbثلا دعب نوعبسلاو يداحلا دهاشلا
يعفاشلا يلوتEا ميهاربا ماصع

دهشي

 فتكــلاو سأرــلاــب راجفــن�ا ءارــج هتــباــصإــب فاــضأو هقــباــس هــب دــهش اــم نومضمب
.ىنميلا _علاو

ـ: ةئامثbثلا دعب نوعبسلاو يناثلا دهاشلا
فيرش دمحم ناميلس يفطل

دهشي

 رــهظلاو هــجولاــب راجفــن�ا ءارــج هتــباــصإــب فاــضأو هقــباــس هــب دــهش اــم نومضمب
.نمي�ا بناجلاو

ـ: ةئامثbثلا دعب نوعبسلاو ثلاثلا دهاشلا
يلع فسوي دومحم لداع

دهشي

 يود هعمســل ىهانــت ةيلــهقدــلا نــمأ ةــيرــيدــم ناويد ماــمأ هــترايســب هرورــم لاــح هــنأ
 ءارـج هتـباـصإ ثودـحو ، هـل ةرواجEا ينابEاو ةـيرـيدEا ىنبم عدصتـل ىدأ راجفـنا



 يود هعمســل ىهانــت ةيلــهقدــلا نــمأ ةــيرــيدــم ناويد ماــمأ هــترايســب هرورــم لاــح هــنأ
 ءارـج هتـباـصإ ثودـحو ، هـل ةرواجEا ينابEاو ةـيرـيدEا ىنبم عدصتـل ىدأ راجفـنا

.هترايسب تايفلتو ، هدسجب ةقرفتم قطانمب راجفن�ا

ـ: ةئامثbثلا دعب نوعبسلاو عبارلا دهاشلا
ىلع ديع ديسلا بيطخلا

دهشي

 راجفــن�ا ءارــج هتــباــصإــب فاــضأو ةعــقاولا نأشــب هقــباــس هــب دــهش اــم نومضمب
.هنيعب

ـ: ةئامثbثلا دعب نوعبسلاو سماخلا دهاشلا
ىفطصم شادرمدلا يلع ىيحي

دهشي

.هتبقرب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هاقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامثbثلا دعب نوعبسلاو سداسلا دهاشلا
يكبسلا ناميلس ناميلس ىلع

دهشي

 ديــلاو هــجولاــب راجفــن�ا ءارــج هتــباــصإــب فاــضأو هوقباــس هــب دــهش اــم نومضمب
.ىنميلا

ـ: ةئامثbثلا دعب نوعبسلاو ةعباسلا ةدهاشلا
ليعامسإ dا اضر ةزع

دهشت

.اهسأرب راجفن�ا ءارج اهتباصإب تفاضأو اهوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامثbثلا دعب نوعبسلاو نماثلا دهاشلا
رون�ا دمحأ ديسلا ريمس

دهشي

 ثودـحو ، هـجولاـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
.هنكسمب تايفلت

ـ: ةئامثbثلا دعب نوعبسلاو عساتلا دهاشلا
دمحم دمحأ ديمحلا دبع ىسوم

دهشي

.سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب



.سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامثbثلا دعب نونامثلا دهاشلا
هبر دبع دمحم فسوي دمحم

دهشي

.همدقب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامثbثلا دعب نونامثلاو يداحلا دهاشلا
ميود ميلعلا دبع ىيحي تورث

دهشي

.سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامثbثلا دعب نونامثلاو يناثلا دهاشلا
ىسوم ةيبارط ىيحي دمحأ

دهشي

.ردصلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامثbثلا دعب نونامثلاو ثلاثلا دهاشلا
دومحم ىلع دومحم يرمس

دهشي

.سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامثbثلا دعب نونامثلاو عبارلا دهاشلا
دمحم يلع لداع دمحأ

دهشي

 ةقـفارEا ةوقلا نـم نـيدنجـم ةسمـخ ةاـفوب فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
.دسجلاو هجولاب ةقرفتم حورجب هتباصإ نع bًضف ، راجفن�ا ءارج نم هل

ـ: ةئامثbثلا دعب نونامثلاو سماخلا دهاشلا
ةتاحش دمحأ دمحم دمحم

دهشي

.ردصلاو هجولاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامثbثلا دعب نونامثلاو سداسلا دهاشلا
ديعسلا دمحم قراط

دهشي



دهشي

 دقــف راجفــنا يود هعمســل ىهانــت ةيلــهقدــلا نــمأ ةــيرــيدــم ناويدــب هتــمدــخ لاــح هــنأ
 ذخفلاو سأرلاب هئارج نم هتباصإب فاضأو يعولا هرثإ ىلع

ـ: ةئامثbثلا دعب نونامثلاو عباسلا دهاشلا
ليدنق قزارلا دبع دمحم  ةطرش ءاول            

دهشي

 هــجولاو سأرــلاــب راجفــن�ا ءارــج هتــباــصإــب فاــضأو هقــباــس هــب دــهش اــم نومضمب
.ةيباعللا ةدغلاب عطقو رسي�ا ذخفلاو عارذلاو ةبقرلاو رهظلاو

ـ: ةئامثbثلا دعب نونامثلاو نماثلا دهاشلا
حامر نسح ميهاربإ دمحأ

دهشي

 ةــقرفتــم ءاحــنأــب راجفــن�ا ءارــج هتــباــصإــب فاــضأو هاقــباــس هــب دــهش اــم نومضمب
.هدسجب

ـ: ةئامثbثلا دعب نونامثلاو عساتلا دهاشلا
يلوبتEا دمحم فسوي دعسأ

ـ: ةئامثbثلا دعب نوعستلا دهاشلا
يعربلا ديسلا يماس دمحم

دهشي

.سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامثbثلا دعب نوعستلاو يداحلا دهاشلا
دمحم نسح ظفاح دمحم  ةطرش مدقم            

دهشي

 ، سأرـلاو هـجولاـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
.يدوعسلا حماس هيلع ينجEا ةافوو

ـ: ةئامثbثلا دعب نوعستلاو يناثلا دهاشلا

روكدم رداقلا دبع لداع دمحأ
 نـــــمأ ةـــــيرـــــيدمـــــب ثـــــحابـــــم طـــــباـــــض    

.ةيلهقدلا
دهشي

.دسجلاو هجولاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب



.دسجلاو هجولاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامثbثلا دعب نوعستلاو ثلاثلا دهاشلا
يعاسلا دمحأ دمحأ دومحم

دهشي

.دسجلاو هجولاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامثbثلا دعب نوعستلاو عبارلا دهاشلا
لمجلا يلع dا دبع اضر

دهشي
هجولاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

.ىنميلا قاسلاو 

ـ: ةئامثbثلا دعب نوعستلاو سماخلا دهاشلا
يواطنطلا ديسلا نيدباعلا نيز رماع

دهشي

.سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامثbثلا دعب نوعستلاو سداسلا دهاشلا
dا حتف زيزعلا دبع ميهاربإ

دهشي

 ديــلاو هــجولاــب راجفــن�ا ءارــج هتــباــصإــب فاــضأو هوقباــس هــب دــهش اــم نومضمب
.ىنميلا

ـ: ةئامثbثلا دعب نوعستلاو عباسلا دهاشلا
نسح نمحرلا دبع نسح هدبع

دهشي

.هدسج ءاحنأب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامثbثلا دعب نوعستلاو نماثلا دهاشلا
ةيطع يبنلا دبع نابعش لداع

دهشي

.سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامثbثلا دعب نوعستلاو عساتلا دهاشلا
دمحم دومحم دمحأ دومحم

دهشي



دمحم دومحم دمحأ دومحم
دهشي

._مدقلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبر�ا دهاشلا
فصنEا دبع _سح ميلس

دهشي

.ىرسيلا ديلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبر�ا دعب يداحلا دهاشلا
يلع زيزعلا دبع _مأ دمحم

دهشي

.سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبر�ا دعب يناثلا دهاشلا
ةديوج دمحم ديسلا دمحم

دهشي

 عارذـلاو هـجولاـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
.ىرسيلا قاسلاو

ـ: ةئامعبر�ا دعب ثلاثلا دهاشلا
ديمحلا دبع دمحم بجر رساي

دهشي

 ديــلاو سأرــلاــب راجفــن�ا ءارــج هتــباــصإــب فاــضأو هوقباــس هــب دــهش اــم نومضمب
.ىنميلا

ـ: ةئامعبر�ا دعب عبارلا دهاشلا
دمحأ دمحم رماع

دهشي

 ديــلاو سأرــلاــب راجفــن�ا ءارــج هتــباــصإــب فاــضأو هوقباــس هــب دــهش اــم نومضمب
.ىنميلا

ـ: ةئامعبر�ا دعب سماخلا دهاشلا
ةيطع يطاعلا دبع تاحشلا قوراف

دهشي



دهشي

.رهظلاو سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبر�ا دعب سداسلا دهاشلا
دمحم دمحأ ناميلس نميأ

دهشي

.نيديلاو هجولاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبر�ا دعب عباسلا دهاشلا
حاتفلا دبع فيطللا دبع يحصن ليبن

دهشي

.رهظلاو سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبر�ا دعب نماثلا دهاشلا
نمحرلا دبع دارم نابعش ءbع

دهشي

.رهظلاب روسكب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبر�ا دعب عساتلا دهاشلا
يلوتم ديس _سح ديس دلاخ

دهشي

 قاسـلاو هـجولاـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
.ىرسيلا

ـ: ةئامعبر�ا دعب رشاعلا دهاشلا
ىسوم رصن حلاص لئاو

دهشي

.هدسج ءاحنأب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبر�ا دعب رشع يداحلا دهاشلا
جرف رداقلا دبع dا دبع اضر دمحم

دهشي

.سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبر�ا دعب رشع يناثلا دهاشلا
دمحأ يزاغEا تاكرب ديسلا

دهشي



دمحأ يزاغEا تاكرب ديسلا
دهشي

.سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبر�ا دعب رشع ثلاثلا دهاشلا
ينانعلا ديسلا يداهلا ىفطصم

دهشي

.سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبر�ا دعب رشع عبارلا دهاشلا
ديجEا دبع ديمحلا دبع اضر

دهشي

.رهظلاو هجولاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبر�ا دعب رشع سماخلا دهاشلا
ىسيع حاتفلا دبع حودمم مرك

دهشي

.ردصلاو هجولاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبر�ا دعب رشع سداسلا دهاشلا
دومحم ىرواغEا ميهاربا لداع

دهشي

.راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبر�ا دعب رشع عباسلا دهاشلا
لbج دمحم دمحأ

دهشي

.هجولاو سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبر�ا دعب رشع نماثلا دهاشلا
ضوع دمحم ىلع ةدرو وبأ

دهشي

 دضعـلاو سأرـلاـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
.نمي�ا



.نمي�ا

ـ: ةئامعبر�ا دعب رشع عساتلا دهاشلا
جرف دمحم مثيهلا وبأ ةدابع

دهشي

 عارذـلاو ردصـلاـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
.نمي�ا

ـ: ةئامعبر�ا دعب نورشعلا دهاشلا
يلع يسونسلا يملح دمحم

دهشي

.ممصلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبر�ا دعب نورشعلاو يداحلا دهاشلا
عيمسلا دبع دمحم عيمسلا دبع دمحم

دهشي

 هـجولاو سأرـلاـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
 .ىرسيلا ديلاو

ـ: ةئامعبر�ا دعب نورشعلاو يناثلا دهاشلا
فيطللا دبع dا حتف dا ضوع

دهشي

.رهظلاو سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبر�ا دعب نورشعلاو ثلاثلا دهاشلا
 يلوتEا حاتفلا دبع يلوتEا دومحم

دهشي

.سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبر�ا دعب نورشعلاو عبارلا دهاشلا
 نسح ديسلا دمحا داؤف

دهشي

.هدسج ءاحنأب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبر�ا دعب نورشعلاو سماخلا دهاشلا
 جرف نسح دمحم ورمع

دهشي



 جرف نسح دمحم ورمع
دهشي

.هيديب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبر�ا دعب نورشعلاو سداسلا دهاشلا
 بشخلا رباص يربص دمحم

دهشي

.نيديلاو _نذ�اب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبر�ا دعب نورشعلاو عباسلا دهاشلا
يلوتEا يلع يدمح�ا رهام  ةطرش ديقع               

دهشي

 هـجولاو سأرـلاـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
.نمي�ا فتكلاو عارذلاو

ـ: ةئامعبر�ا دعب نورشعلاو نماثلا دهاشلا
ديسلا ةيطع ديمحلا دبع اضر

دهشي

 عارذـلاو هـجولاـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
.نمي�ا

ـ: ةئامعبر�ا دعب نورشعلاو عساتلا دهاشلا
 حاتفــــــلا دبــــــع ميــــــهارــــــبإ حاتفــــــلا دبــــــع

ناضمر                  

دهشي

 مدقـلاو سأرـلاـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
ىنميلا

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوثbثلا دهاشلا
ديسلا هدبع يماس يماس

دهشي

 عارذـلاو سأرـلاـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
.نمي�ا

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوثbثلاو يداحلا دهاشلا
ديسلا دمحأ دمحأ ميهاربإ

دهشي



ديسلا دمحأ دمحأ ميهاربإ
دهشي

 هـجولاو سأرـلاـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
.نيذخفلاو ىرسيلا ديلاو ردصلاو ةبقرلاو

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوثbثلاو يناثلا دهاشلا
ةرامع ةرامع دومحم لداع

دهشي

 مدقـلاو سأرـلاـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
.ىنميلا

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوثbثلاو ثلاثلا دهاشلا
_سح ناوضر ةمbس رمات

دهشي
سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

.هدسج ءاحنأو 

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوثbثلاو عبارلا دهاشلا
ةيطع يطاعلا دبع تاحشلا قوراف

دهشي

 ءاحـنأو سأرـلاـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
.هدسج

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوثbثلاو سماخلا دهاشلا
زابلا يلع دمحأ يلع

دهشي

.سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوثbثلاو سداسلا دهاشلا
يلع دمحم ناميلس ىفطصم

دهشي

.سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوثbثلاو عباسلا دهاشلا
ميهاربإ يلع يلع دمحأ

دهشي



ميهاربإ يلع يلع دمحأ
دهشي

.ىنميلا همدقب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوثbثلاو نماثلا دهاشلا
ليدنق دومحم دمحأ مbسلا دبع

دهشي

 ةراد�ا نــــم ةيــــعابــــس ةنجــــل ليكشتــــب رداصــــلا ةــــماعــــلا ةــــباينــــلا رارقــــلً اذافــــن هــــنأ
 ةيلـــهقدـــلا نـــمأ ةـــيرـــيدـــم ناويد طيحE لاقتـــنbـــل ةيلـــهقدـــلا ةظـــفاحمـــب ةيـــسدنهـــلا
 تيــناوحلاو تاراقعــلاو ةــصاخــلاو ةــماعــلا تآشنEاو اهــل ةــمزbــلا ةنــياعEا ءارــجإو
 تلكشــت دقــف ، اهيكــلاــم نايــبو اهتميــق رــيدقــتو تايفلــت نــم اهــب اــم نايبــل ةرواجEا
 ىتح ةــئامعــبر�ا دعــب _ــثbثــلاو عساتــلا نــم دوهشلا ةــيوضعو هتــساــئرــب ةنجلــلا
 تــهتناو ةررضتEا تآشنEاو ينابEا تنــياــعو ، ةــئامعــبر�ا دعــب _عــبر�او عبارــلا
 تفلـخ اـهانبمـب تايفلـت تـثدـح ةيلـهقدـلا نـمأ ةـيرـيدـم طيحمـب راجفـنا رـثإ ىلع هـنأ
 ةروصنEا ةنــــيدــــم سلــــجم ينبمبو ، هينــــج نويلم رــــشع ةعبــــس اهتميــــقً ارارــــضأ
 ةـــيرـــث�ا ةميقلـــلً اـــفbـــخ هينـــج فـــلأ ةـــئامسمـــخوً اـــنويلم رـــشع ةيـــنامـــث اهتميـــق
 ًاـــفbـــخ هينـــج فـــلأ ةـــئامسمـــخ اهتميـــق بويأ حلاصـــلا دـــجسم ينبمبو ، ىنبملل
 ةــــئامعبــــس اهتميــــق ةروصنEا ةاضــــق يداــــن ىنبمبو ، دــــجسملل ةــــيرــــث�ا ةميقلــــل
 ، هينــــــج ف�آ ةرــــــشع اهتميــــــق _ملعEا يداــــــن ىنبمبو ، هينــــــج فــــــلأ نوسمــــــخو
 ةـــيرصEا ةئيهـــلا ىنبمبو , هينـــج ف�آ ةرـــشع اهتميـــق فـــيدـــجتلا يداـــن ىنبمبو
 نأو ، هينــج نورــشعو ةــئامتــسو ف�آ ةعبــس اهتميــق فرصــلا تاــعورشE ةــماعــلا
 ةكســـلا عراوشب ةنـــئاكـــلا تاراقعـــلاو لاحEاو تيـــناوحلاـــب تـــثدـــح يتلا تايفلتـــلا
 دومـحمو ةمـيدقـلا ةكسـلاو يسابعـلاو ةـغاصـلاو ةـيروهمـجلاو ديعـسروبو ةدـيدـجلا

.هينج _يbم ةعبرأ اهتميقً ارارضأ تفلخ ميظعلا دبع

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوثbثلاو عساتلا دهاشلا
لاح ديسلا ديسلا ديسلا

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوعبر�ا دهاشلا
ةعمج فسوي ديع دمحم

نادهشي

 ادـهشو ةـئامعـبر�ا دعـب نوثbثـلاو نـماثـلا دـهاشـلا ةـساـئر ةنجلـلاـب امهتـيوضعب
.هب دهش ام تاذب

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوعبر�او ةيداحلاةدهاشلا
دومحم دمحأ دومحم دومحم _مرن

دهشت



دومحم دمحأ دومحم دومحم _مرن
دهشت

 ةــطرــش زــكرــم ىنبمب تايفلــت ثودــحب تــفاــضأو اــهوقباــس هــب دــهش اــم نومضمب
 زـكرـم ةـساـئر ىنبمبو ، هينـج فـلأ نورـشعو ةسمـخ اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ اخلـط
 مـــلاـــس حbـــص ةـــسردـــم ىنبمبو ، هينـــج ةـــئامسمـــخو ف�آ ةعـــبرأ اهتميـــق اخلـــط
 ف�آ ةتـــــس اهتميـــــق _ـــــيراجتـــــلا يداـــــن ىنبمبو ، هينـــــج فـــــلأ نورـــــشع اهتميـــــق
 يداـن ىنبمبو  هينـج نافـلأ اهتميـق _يقيبطتـلا يداـن ىنبمبو هينـج ةـئامسمـخو
 اهتميــق يبيرضــلا برــهتلا ثــحابــم ىنبمبو هينــج ةــئامسمــخ اهتميــق _يملعــلا

 ىنبمبو ، هينـــج ف�آ ةعـــبرأ اهتميـــق رارـــح�ا بزـــح ىنبمبو ، هينـــج ف�آ ةعبـــس
 ةسمـخ اهتميـق نامقـل نـبا راد ىنبمبو ، هينـج ف�آ ةسمـخ اهتميـق عمـجتلا بزـح
 تابـــساحملـــل يزـــكرEا زاهجـــلا ىنبمبو ، هـــل ةـــيرـــث�ا ةميقلـــلً اـــفbـــخ هينـــج ف�آ
 ةيــــئادتــــب�ا ةروصنEا ةمكحــــم ىنبمبو ، هينــــج ف�آ ةــــثbــــث اهتميــــق ةروصنEاــــب
 ريجفـــت نـــع ةفلخEا رارـــض�ا يلامـــجإ نأ تـــفاـــضأو , هينـــج ف�آ ةسمـــخ اهتميـــق
 ةسمـــخ ىلع اهتميـــق دـــيزـــت ةـــصاخـــلاو ةـــماعـــلا كbـــم�اـــب ةيلـــهقدـــلا نـــمأ ةـــيرـــيدـــم

.هينج نويلم نوعبرأو

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوعبر�او يناثلا دهاشلا
يسلبارط يحبص سنوي مbسلا دبع

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوعبر�او ثلاثلا دهاشلا
دمحم نيدلا رون رباج ىولس

 دعــــــب نوعبر�او عبارــــــلا دــــــهاشــــــلا
ـ: ةئامعبر�ا

يفريصلا يلع ميهاربإ حابص
نودهشي

 اودـهشو ةـئامعـبر�ا دعـب نوثbثـلاو نـماثـلا دـهاشـلا ةـساـئر ةنجلـلاـب مهتـيوضعب
.مهوقباس هب دهش ام تاذب

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوعبر�او سماخلا دهاشلا
ردب يداهلا دبع ميهاربإ دمحم

دهشي

.هلمع كنبلاب تايفلت تثدح راجفن�ا رثإ ىلع هنأ

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوعبر�او سداسلا دهاشلا
نسح ضوع رباج يجان

دهشي



دهشي

 نــماضتــلا ةــيرــيدE ةعــباتــلا ءbجــلا ةدــحوب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج ف�آ ةرشع اهتميقً ارارضأ تفلخ هلمع لحم يعامتج�ا

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوعبر�او عباسلا دهاشلا
يواقرشلا دومحم يلع ديسلا دمحم

دهشي

 يباختـنا قودنـص رـشع يتنثاو ةـئاـم ددعـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
 ناويدــب ةــظوفحEاو ةيــباختــن�ا تايلمعــلا يف اهــمادختــس� ةدعEا قيدانصــلا نــم

.ةروصنEا لوأ مسق

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوعبر�او نماثلا دهاشلا
دمحأ تافرع ديسلا قزر

دهشي

 ةتـس اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هلمـع ةـكرـشلاـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج فلأ نوعبرأو

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوعبر�او عساتلا دهاشلا
_ضوع يحبص ةدامح

دهشي

 اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هلمـع ةدـيرـجلا رقمـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج فلأ ةئام

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوسمخلا دهاشلا
ظفاحلا دبع دمحا ميهاربإ

دهشي

 ةسمـخ اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هلمـع ةـكرـشلاـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج فلأ رشع

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوسمخلاو يداحلا دهاشلا
مينغ بطقلا لدعلا دومحم

دهشي

 فــلأ ةــئاــم اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هــتوناحــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوسمخلاو يناثلا دهاشلا
نسح بطق ىسوم نسح



ـ: ةئامعبر�ا دعب نوسمخلاو يناثلا دهاشلا
نسح بطق ىسوم نسح

دهشي

 فـلأ نوثbـث اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوسمخلاو ثلاثلا دهاشلا
ميهاربإ يدمحEا ميهاربإ ليبن

دهشي

.هينج افلأ اهتميقً ارارضأ تفلخ هتوناحب تايفلت تثدح راجفن�ا رثإ ىلع هنأ

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوسمخلاو عبارلا دهاشلا
يدانلا ىفطصم يدجم دمحم

دهشي

 ف�آ ةرــشع اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هبتكمــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوسمخلاو سماخلا دهاشلا
 ةمامح دمحم يبنلا دبع رصانلا دبع

دهشي

.هتوناحب تايفلت تثدح راجفن�ا رثإ ىلع هنأ

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوسمخلاو سداسلا دهاشلا
جرف فيرش dا دبع دمحأ

دهشي

 اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هتـصاـخ ةيـلديصـلاـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج فلأ نوسمخ

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوسمخلاو عباسلا دهاشلا
نسح ميلعلا دبع دمحم

دهشي

 ف�آ ةسمـخ اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوسمخلاو نماثلا دهاشلا
 قزارلا دبع يحتف قزارلا دبع دمحم

دهشي



 قزارلا دبع يحتف قزارلا دبع دمحم
دهشي

 اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هتـصاـخ ةيـلديصـلاـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج فلأ نورشع

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوسمخلاو عساتلا دهاشلا
  ديسلا دمحا ىفطصم ديسلا

دهشي

 اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هــترايــسو هــتوناحــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج فلأ نوسمخو ةئامثbث

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوتسلا دهاشلا
دمحم يقوسدلا ميهاربإ ىفطصم

دهشي

 ةسمـــخ اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــترايســـب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نوسمخو

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوتسلاو يداحلا دهاشلا
دوعس دومحم رباص دومحم ديلو

دهشي

 ةسمـــخ اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نونامثو

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوتسلاو يناثلا دهاشلا
دمحم نسح ةزمح فطاع

دهشي

 ةـــئاـــم اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نونامثو

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوتسلاو ثلاثلا دهاشلا
يبارش نسح نسح لداع

دهشي

.هتوناحب تايفلت تثدح راجفن�ا رثإ ىلع هنأ

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوتسلاو عبارلا دهاشلا
ميهاربا يطاعEا وبأ دمحم دمحأ

دهشي



ميهاربا يطاعEا وبأ دمحم دمحأ
دهشي

 نوسمــخ اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هــتوناحــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج فلأ

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوتسلاو سماخلا دهاشلا
يواشنEا دمحم تعلط دمحم

دهشي

 فــلأ ةــئاــم اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هــتوناحــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوتسلاو سداسلا دهاشلا
 ميهاربا ديسلا قلاخلا دبع ديلو

جاجح
دهشي

.هتوناحب تايفلت تثدح راجفن�ا رثإ ىلع هنأ

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوتسلاو عباسلا دهاشلا
ناضمر دومحم ةيطع لداع دامع

دهشي

 اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هــتوناــحو هنكسمــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج فلأ ةئام

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوتسلاو نماثلا دهاشلا
يرشعلا يقوسدلا دمحم ديع ماصع

دهشي

 ةسمـــخ اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نوسمخو

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوتسلاو عساتلا دهاشلا
هدبع دومحم دمحم دمحأ نميأ

دهشي

 ف�آ ةيـنامـث اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوعبسلا دهاشلا
نامثع ليعامسإ دمحم ديمحلا دبع



ـ: ةئامعبر�ا دعب نوعبسلا دهاشلا
نامثع ليعامسإ دمحم ديمحلا دبع

دهشي

 فـلأ ةيـنامـث اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوعبسلاو يداحلا دهاشلا
 ناضمر ميحرلا دبع ميهاربإ

دهشي

 فـلأ نوعبرأ اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوعبسلاو يناثلا دهاشلا
 بايد نسح يرابقلا دمحأ

دهشي

 ف�آ ةرـشع اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوعبسلاو ثلاثلا دهاشلا
dا بسح ناضمر ميحرلا دبع دمحأ

دهشي

 فـلأ نوثbـث اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوعبسلاو عبارلا دهاشلا
ديعس يلع دمحم دمحأ

دهشي

 فـلأ نوعست اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوعبسلاو سماخلا دهاشلا
يلاحلا ناميلس ناميلس نسحم

دهشي

.هلمع ةكرشلاب تايفلت تثدح راجفن�ا رثإ ىلع هنأ

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوعبسلاو سداسلا دهاشلا
 ديعس يلع دمحم دمحم



ـ: ةئامعبر�ا دعب نوعبسلاو سداسلا دهاشلا
 ديعس يلع دمحم دمحم

دهشي

 فــلأ ةــئاــم اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هــتوناحــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوعبسلاو عباسلا دهاشلا
 يسرم دمحم ديمحلا دبع دلاخ

دهشي

 ةــئامعبــس اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هــتوناحــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج فلأ نوسمخو

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوعبسلاو نماثلا دهاشلا
يفيفعلا يلع يلع لامج  

دهشي

 ةسمـــخ اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نورشعو

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوعبسلاو عساتلا دهاشلا
دمحم ديعسلا دمحم يرسي

دهشي

.هترادإ توناحلاب تايفلت تثدح راجفن�ا رثإ ىلع هنأ

ـ: ةئامعبر�ا دعب نونامثلا دهاشلا
 يداهلا دمحم نسح يداهلا

دهشي

 ةـئاـم اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـترادإ توناحـلاـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج نوسمخو ةئامعستو فلأ رشع ةعبرأو

ـ: ةئامعبر�ا دعب نونامثلاو يداحلا دهاشلا
 ىسيع ديسلا _مأ رساي

دهشي

 فـلأ نورـشع اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج



.هينج

ـ: ةئامعبر�ا دعب نونامثلاو يناثلا دهاشلا
 ةميلح ميهاربإ ميهاربإ دمحم

دهشي

 فـلأ نونامـث اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامعبر�ا دعب نونامثلاو ثلاثلا دهاشلا
ينيسحلا قزارلا دبع هدوف هدوف

دهشي                                        

 فـلأ نوثbـث اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامعبر�ا دعب نونامثلاو عبارلا دهاشلا
_سح ميهاربا تحدم دمحم

دهشي                                       

 فـلأ نوثbـث اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامعبر�ا دعب نونامثلاو سماخلا دهاشلا
 فسوي ديسلا لكوت ديسلا

دهشي

 ناتــئاــم اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هــتوناحــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج فلأ نوسمخو

ـ: ةئامعبر�ا دعب نونامثلاو سداسلا دهاشلا
 ىفطصم دمحأ سورحم شيورد

دهشي

 فــلأ ةــئاــم اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هــتوناحــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج

ـ: ةئامعبر�ا دعب نونامثلاو عباسلا دهاشلا
يديعصلا ىفطصم يكذلا روصنم

دهشي                                      

 ةـــئاـــم اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هيـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نورشعو



 ةـــئاـــم اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هيـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نورشعو

ـ: ةئامعبر�ا دعب نونامثلاو نماثلا دهاشلا
رودنغلا دمحأ يلع لامك

دهشي

 فـلأ نورـشع اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامعبر�ا دعب نونامثلاو عساتلا دهاشلا
دامع نسح يلع يوبنلا يلع

دهشي                                          

 فـلأ ةـئامتـس اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوعستلا دهاشلا
 دمحم بيرغ رباص ديلو

دهشي

 فـلأ نورـشع اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوعستلاو يداحلا دهاشلا
قزر ريدب دمحأ حماس

دهشي                                    

 ف�آ ةرـشع اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوعستلاو يناثلا دهاشلا
ريدب دمحأ حbص دمحم

دهشي

 ف�آ ةرـشع اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوعستلاو ثلاثلا دهاشلا
 دمحأ فسوي دمحأ بيهص

دهشي



دهشي

 فـلأ نوثbـث اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوعستلاو عبارلا دهاشلا
 يطيرمعلا دمحم دمحأ فرشأ

دهشي

 رـشع ةسمـخ اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج فلأ

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوعستلاو سماخلا دهاشلا
 ديسلا زيزعلا دبع دومحم مثيه

ةلابرد
دهشي

 ةسمـــخ اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نوعبرأو

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوعستلاو سداسلا دهاشلا
 رطاخ قزارلا دبع قوراف ماشه

دهشي
ةئام اهتميقً ارارضأ تفلخ هتوناحب تايفلت تثدح راجفن�ا رثإ ىلع هنأ

.هينج فلأ 

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوعستلاو عباسلا دهاشلا
يزاجح ديعسلا يحتف فرشأ

دهشي

 اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هــترادإ توناحــلاــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج فلأ اتئام

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوعستلاو نماثلا دهاشلا
ناضمر دومحم ةيطع رصان دمحم

دهشي

 ةـــئاـــم اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نونامثو

ـ: ةئامعبر�ا دعب نوعستلاو عساتلا دهاشلا
 ميهاربإ ميهاربإ قوراف دومحم



 ميهاربإ ميهاربإ قوراف دومحم
دهشي

 اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هــترادإ _ــتوناحــلاــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج فلأ نوعبسو ةئام

ـ: ةئامسمخلا دهاشلا
شق ىسوم نسح ىسوم دمحم نميأ

دهشي

 ةتـــس اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هتيـــناوحب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نوثbثو

ـ: ةئامسمخلا دعب يداحلا دهاشلا
ليعامسإ ميهاربا فسوي ريشب

دهشي

 ةسمـــخ اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج ةئامثbثو فلأ نوعبرأو

ـ: ةئامسمخلا دعب يناثلا دهاشلا
يلع رداقلا دبع ديسلا ماصع دمحم

دهشي

 ةسمـــخ اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نورشعو

ـ: ةئامسمخلا دعب ثلاثلا دهاشلا
 قزارلا دبع يحتف قزارلا دبع دامع

نيدلا رون
دهشي

 ةـــئاـــم اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نوتسو

ـ: ةئامسمخلا دعب عبارلا دهاشلا
 يمويبلا ىلع يدمح دمحم

دهشي

 ةـــئاـــم اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نوسمخو



 ةـــئاـــم اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نوسمخو

ـ: ةئامسمخلا دعب سماخلا دهاشلا
 ةدومح يفاشلا دبع ةدومح رمات

دهشي

 نوعبرأ اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هلمـع ةـكرـشلاـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج فلأ

ـ: ةئامسمخلا دعب سداسلا دهاشلا
 يلع نسح بطق ىسوم دلاخ

دهشي

 ف�آ ةرـشع اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامسمخلا دعب عباسلا دهاشلا
ديسلا هدبع دمحم

دهشي

 اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هــترادإ توناحــلاــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج فلأ نورشعو ةعبس

ـ: ةئامسمخلا دعب نماثلا دهاشلا
dا دبع يمجعلا نامثع ماصع

دهشي

.هتوناحب تايفلت تثدح راجفن�ا رثإ ىلع هنأ

ـ: ةئامسمخلا دعب عساتلا دهاشلا
يسيمخلا _ناسح ءbع دمحم

دهشي

 فـلأ نورـشع اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامسمخلا دعب رشاعلا دهاشلا
 ىفطصم دمحم دمحم دمحم

يواشنEا
دهشي



دهشي

 فـلأ نوعبـس اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامسمخلا دعب رشع يداحلا دهاشلا
يوامشعلا دمحم ىفطصم ةماسأ

دهشي

 ةسمـــخ اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نوسمخو

ـ: ةئامسمخلا دعب رشع يناثلا دهاشلا
لbه ىلع dا ضوع ىلع

دهشي

 ًارارـــضأ تفلـــخ هـــترادإ ةـــكرـــشلاو هبتكمـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ ةئامثbث اهتميق

ـ: ةئامسمخلا دعب رشع ثلاثلا دهاشلا
 دبع سابع يمزع دمحم فطاع

باهولا
دهشي

 ةسمـــخ اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نوعبرأو

ـ: ةئامسمخلا دعب رشع عبارلا دهاشلا
يواشنEا دمحم دمحم تعلط

دهشي

 ةـــئاـــم اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نورشعو

ـ: ةئامسمخلا دعب رشع سماخلا دهاشلا
زيزعلا دبع لامك دمحم ريمأ

دهشي

 اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هــترادإ توناحــلاــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج فلأ اتئام

ـ: ةئامسمخلا دعب رشع سداسلا دهاشلا
يضاقلا ميهاربا دمحم ديسلا



يضاقلا ميهاربا دمحم ديسلا
دهشي

 فـلأ نورـشع اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامسمخلا دعب رشع عباسلا دهاشلا
يفل�ا ضوع دمحم ضوع دمحم

دهشي

 ةرـشعو ةـئاـم اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج ف�آ

ـ: ةئامسمخلا دعب رشع نماثلا دهاشلا
نمحرلا دبع ديسلا ىلع ئناه ديسلا

دهشي

 فـلأ نورـشع اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامسمخلا دعب رشع عساتلا دهاشلا
_سح نامثع _سح قراط

دهشي

 فـلأ نورـشع اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامسمخلا دعب نورشعلا دهاشلا
ناضمر طسابلا دبع دمحأ

دهشي

 نوسمــخ اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هــتوناحــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج فلأ

ـ: ةئامسمخلا دعب نورشعلاو يداحلا دهاشلا
ديسلا ديمحلا دبع دومحم دومحم

دهشي

 ناتــئاــم اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هــتوناحــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج فلأ نوسمخو

ـ: ةئامسمخلا دعب نورشعلاو يناثلا دهاشلا



.هينج فلأ نوسمخو
ـ: ةئامسمخلا دعب نورشعلاو يناثلا دهاشلا

يودبلا ةيطع دمحم دمحم حاجن
دهشي

 انــــثا اهتميــــقً ارارــــضأ تفلــــخ هــــتوناحــــب تايفلــــت تــــثدــــح راجفــــن�ا رــــثإ ىلع هــــنأ
.هينج فلأ نورشعو

ـ: ةئامسمخلا دعب نورشعلاو ثلاثلا دهاشلا
ديسلا دمحم نسح حbص

دهشي
ةئامثbث اهتميقً ارارضأ تفلخ هتوناحب تايفلت تثدح راجفن�ا رثإ ىلع هنأ

.هينج فلأ نوعبسو

ـ: ةئامسمخلا دعب نورشعلاو عبارلا دهاشلا
ىسيع ىلع ميعنلا دبع ميهاربإ

دهشي

 ةـئامسمـخ اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامسمخلا دعب نورشعلاو سماخلا دهاشلا
ةحيرش وبأ زيزعلا دبع دمحأ ماشه

دهشي

 ةسمـــخ اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نوثbثو

ـ: ةئامسمخلا دعب نورشعلاو سداسلا دهاشلا
يراكم بيعش يحم دمحم يحم

دهشي

 ةسمـــخ اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نوعبسو

ـ: ةئامسمخلا دعب نورشعلاو عباسلا دهاشلا
ينانعلا دومحم دعسأ ورمع

دهشي

 ةسمـــخ اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نورشعو



 ةسمـــخ اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نورشعو

ـ: ةئامسمخلا دعب نورشعلاو نماثلا دهاشلا
 ليلجلا دبع ينيسحلا دمحم

ينيسحلا
دهشي

 ةسمـــخ اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نوثbثو

ةئامسمخلا دعب نورشعلاو عساتلا دهاشلا

ةط دمحا ةط لامك

 ةــــئاــــم اهتميــــق ارارــــضا تفلــــخ ةــــتوناحــــب تايفلــــت تــــثدــــح راجفــــنا رــــثا يلع ةــــنا
ةينج فلا نورشعو

ةئامسمخلا دعب نوثbثلا دهاشلا

ضوع ديسلا دمحم دامع

 ةــئاــم اهتميــق رارــضا تفلــخ ةــترادا ةــكرــشلاــب تايفلــت ثدــحا راجفــنا رــثا يلع ةــنا
 ةينج فلا نوسمخو

ةئامسمخلا دعب نوثbثو دحاولا دهاشلا

فيطللا دبع دوصقEا دبع فيطللا دبع

 فـلا نوثbـث اهتميـق ارارـضا تفلـخ ةـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـنا رـثا يلع ةـنا
ةينج

ةئامسمخلا دعب نوثbثو يناثلا دهاشلا

نيدلا رون قزارلا دبع يحتف

 فــلا نوتــس اهتميــق ارارــضا تفلــخ ةــتوناحــب تايفلــت تــثدــح راجفــنا رــثا يلع ةــنا
ةينج

ةئامسمخلا دعب نوثbثو ثلاثلا دهاشلا

داوجلا دبع دمحم دمحم ليعامسا دلاخ

 فـلا نوتـس اهتميـق ارارـضا تفلـخ ةكلـم قدنفـب تايفلـت تـثدـح راجفـنا رـثا يلع ةـنا
ةينج



ةينج

ـ: ةئامسمخلا دعب نوثbثلاو عبارلا دهاشلا
يبلش _سح ىلع نيدلا ءbع

دهشي

 نوسمــخ اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هــتوناحــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج فلأ

ـ: ةئامسمخلا دعب نوثbثلاو سماخلا دهاشلا
ىلع دمحأ برلا داج دمحم

دهشي

 ةسمـــخ اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نورشعو

ـ: ةئامسمخلا دعب نوثbثلاو سداسلا دهاشلا
شيشح ديسلا dا دبع ديسلا

دهشي

 رـشع ةسمـخ اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج فلأ

ـ: ةئامسمخلا دعب نوثbثلاو عباسلا دهاشلا
شيشح ديسلا dا دبع لامج

دهشي

 فـلأ نورـشع اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامسمخلا دعب نوثbثلاو نماثلا دهاشلا
نسح دومحم ديسلا ىفطصم

دهشي

 نانـــثا اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نورشعو

ـ: ةئامسمخلا دعب نوثbثلاو عساتلا دهاشلا
يلاغ ديسلا دمحأ ىفطصم دمحأ

دهشي

 ةـئامتـس اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هكلـم قدنفـلاـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج فلأ نوسمخو



 ةـئامتـس اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هكلـم قدنفـلاـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج فلأ نوسمخو

ـ: ةئامسمخلا دعب نوعبر�ا دهاشلا
يلع يقوسدلا دماح دمحم

دهشي

ً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناـــح هـــترادإ قدنفـــلاـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ ةئامسمخ اهتميق

ـ: ةئامسمخلا دعب نوعبر�او يداحلا دهاشلا
ديعس ىلع دمحم تورث

دهشي

 فـلأ نوتـس اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامسمخلا دعب نوعبر�او يناثلا دهاشلا
حاتفلا دبع زيزعلا دبع دمحم

دهشي

 رـشع ةسمـخ اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج فلأ

ـ: ةئامسمخلا دعب نوعبر�او ثلاثلا دهاشلا
ملاس ىنومودلا دعس دمحأ

دهشي

.هتوناحب تايفلت تثدح راجفن�ا رثإ ىلع هنأ

ـ: ةئامسمخلا دعب نوعبر�او عبارلا دهاشلا
زيزعلا دبع فصان مارهب دارم دمحم

ـ: ةئامسمخلا دعب نوعبر�او سماخلا دهاشلا
يواشنEا دمحم دمحم تعلط ديلو

ـ: ةئامسمخلا دعب نوعبر�او سداسلا دهاشلا
 شيورد يطعEا دبع دمحم جرف

ـ: ةئامسمخلا دعب نوعبر�او عباسلا دهاشلا
 يطيرمعلا دمحم دمحأ فرشأ

نودهشي



 يطيرمعلا دمحم دمحأ فرشأ
نودهشي

.مهُقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامسمخلا دعب نوعبر�او نماثلا دهاشلا
ىفطصم قيفوت ىفطصم قيفوت

دهشي

 اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هــتوناــحو هنكسمــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.يناثلل هينج فلأ ةئامسمخو لو£ل هينج فلأ اتئام

ـ: ةئامسمخلا دعب نوعبر�او عساتلا دهاشلا
ليلجلا دبع ميهاربإ دلاخ

دهشي

 ةسمـــخ اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نورشعو

ـ: ةئامسمخلا دعب نوسمخلا دهاشلا
قدنح يلع نميهEا دبع دمحأ

دهشي

 رـشع ةسمـخ اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج فلأ

ـ: ةئامسمخلا دعب نوسمخلاو يداحلا دهاشلا
 يلوتم فسوي رمات فسوي

دهشي

 فـلأ نوتـس اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامسمخلا دعب نوسمخلاو يناثلا دهاشلا
ةيطع ريخلا وبأ يمزع يفطصم

دهشي                                     

 فـلأ اتـئاـم اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامسمخلا دعب نوسمخلاو ثلاثلا دهاشلا
يباهشلا دمحأ رداقلا دبع يفطصم

دهشي



يباهشلا دمحأ رداقلا دبع يفطصم
دهشي

 ناتــئاــم اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هــتوناحــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج فلأ نوسمخو

ـ: ةئامسمخلا دعب نوسمخلاو عبارلا دهاشلا
دادحلا فسوي يفطل لامج

دهشي

 ةسمـــخ اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نوسمخو

ـ: ةئامسمخلا دعب نوسمخلاو سماخلا دهاشلا
ميرك دمحم ديسلا عيمسلا دبع دمحم

دهشي

 اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هــتوناــحو هنكسمــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هتوناحب هينج فلأ نونامثو ةئامو هنكسمب هينج فلأ نوسمخو ةئام

ـ: ةئامسمخلا دعب نوسمخلاو سداسلا دهاشلا
يفل�ا ضوع دمحم ضوع

دهشي

 ةـــئاـــم اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نونامثو

ـ: ةئامسمخلا دعب نوسمخلاو عباسلا دهاشلا
يقوسدلا قوراف نيدلا ءbع

دهشي

 نوسمــخ اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هــتوناحــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج فلأ

ـ: ةئامسمخلا دعب نوسمخلاو نماثلا دهاشلا
فيطللا دبع دمحم حلاص دمحم

دهشي

 ةرـشعو ةـئاـم اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج ف�آ

ـ: ةئامسمخلا دعب نوسمخلاو عساتلا دهاشلا
هبر دبع ليلخ هبر دبع يلع



ـ: ةئامسمخلا دعب نوسمخلاو عساتلا دهاشلا
هبر دبع ليلخ هبر دبع يلع

دهشي

 ةسمـــخ اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نوعبرأو

ـ: ةئامسمخلا دعب نوتسلا دهاشلا
يبنلا دبع دومحم ناوضر دمحم

دهشي

 ةسمـــخ اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نورشعو

ـ: ةئامسمخلا دعب نوتسلاو يداحلا دهاشلا
ةرقش يلع فيطللا دبع دمحم باهوم  

دهشي

 ةـــئاـــم اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نوسمخو

ـ: ةئامسمخلا دعب نوتسلاو يناثلا دهاشلا
دباع دمحم حاتفلا دبع نسح دمحم

دهشي

 نوثbــث اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هتيــلديصــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج فلأ

ـ: ةئامسمخلا دعب نوتسلاو ثلاثلا دهاشلا
مينغ يدهEا فيطللا دبع ديمحلا دبع

دهشي

 ف�آ ةرـشع اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامسمخلا دعب نوتسلاو عبارلا دهاشلا
 نسح ليبن باهيإ

دهشي

 ًارارــضأ تفلــخ 1687 ج م د  مــقر هــترايســب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج فلأ رشع ةسمخ اهتميق



.هينج فلأ رشع ةسمخ اهتميق

ـ: ةئامسمخلا دعب نوتسلاو سماخلا دهاشلا
 يوانح ديس دمحم نميأ

دهشي

 ًارارــضأ تفلــخ 7461  أ س د  مــقر هــترايســب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج افلأ اهتميق

ـ: ةئامسمخلا دعب نوتسلاو سداسلا دهاشلا
 وبأ نميهEا دبع ريمس دومحم رمات

حوتفلا
دهشي

.387 ن ـه ن  مقر هترايسب تايفلت تثدح راجفن�ا رثإ ىلع هنأ

ـ: ةئامسمخلا دعب نوتسلاو عباسلا دهاشلا
مينغ زيزعلا دبع يحبص دمحم

دهشي

 تفلـــخ ةيـــفونEا 155393  مـــقر هـــترايســـب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نورشع اهتميقً ارارضأ

ـ: ةئامسمخلا دعب نوتسلاو نماثلا دهاشلا
يلاشم زيزعلا دبع ديسلا دمحم

دهشي

 تفلــخ هــتوناــح 1832 أ ل د  مــقر هــترايســب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج فلأ نورشعو ةسمخ اهتميقً ارارضأ

ـ: ةئامسمخلا دعب نوتسلاو عساتلا دهاشلا
ةمbس يلع قزر ميهاربا

دهشي

 رـشع ةسمـخ اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج فلأ

ـ: ةئامسمخلا دعب نوعبسلا دهاشلا
ديسلا دمحأ ينغلا دبع دومحم رساي

دهشي

 ةسمـــخ اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نورشعو



 ةسمـــخ اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نورشعو

ـ: ةئامسمخلا دعب نوعبسلاو يداحلا دهاشلا
مbع رهاط ديسلا رهاط

دهشي

 ةـــئاـــم اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ رشع ةسمخو

ـ: ةئامسمخلا دعب نوعبسلاو يناثلا دهاشلا
يسلربلا ىلع حbص دمحم دمحأ

دهشي

 فـلأ نوعست اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامسمخلا دعب نوعبسلاو ثلاثلا دهاشلا
يسيوطسب دمحم جرف تزع دمحأ  

دهشي

 ةـــئاـــم اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نورشع ةسمخو

ـ: ةئامسمخلا دعب نوعبسلاو عبارلا دهاشلا
يواشنEا دمحم وديمح دمحم

دهشي

 فـلأ اتـئاـم اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامسمخلا دعب نوعبسلاو سماخلا دهاشلا
حاوسلا ميهاربإ دومحم دمحأ لئاو

دهشي

 ةسمـــخ اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نورشعو

ـ: ةئامسمخلا دعب نوعبسلاو سداسلا دهاشلا
يناجرسلا دمحم ميهاربإ دمحأ

دهشي



دهشي

 فـلأ نوعبرأ اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامسمخلا دعب نوعبسلاو عباسلا دهاشلا
يبلش دعس يداهلا دبع دمحم

دهشي
ةئام اهتميقً ارارضأ تفلخ هتوناحب تايفلت تثدح راـجفن�ا رثإ ىـلع هـنأ

.هينج فلأ نوسمخو 

ـ: ةئامسمخلا دعب نوعبسلاو نماثلا دهاشلا
يوابرغلا دعسم دومحم ريسيت

دهشي

 رـشع ةـثbـث اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج فلأ

ـ: ةئامسمخلا دعب نوعبسلاو عساتلا دهاشلا
ىفطصم شادرمدلا ىلع يحي

دهشي

 ةــئامــثbــث اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هــتوناحــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج فلأ نوسمخو

ـ: ةئامسمخلا دعب نونامثلا دهاشلا
بيعش يحم تزع قراط

دهشي

 ةـــئاـــم اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نورشعو

ـ: ةئامسمخلا دعب نونامثلاو يداحلا دهاشلا
يزاجح يسرEا دمحأ دمحأ

دهشي

 ًارارــضأ تفلــخ 5194  أ ب د مــقر هــترايســب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
 .هينج فلأ نورشعو ةسمخ اهتميق

ـ: ةئامسمخلا دعب نونامثلاو يناثلا دهاشلا
ديجEا دبع لامك دمحم ىفطصم  ةطرش بيقن                    

دهشي



ديجEا دبع لامك دمحم ىفطصم  ةطرش بيقن                    
دهشي

ً ارارـــضأ تفلـــخ 4972 ر ج د مـــقر هـــترايســـب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نورشع اهتميق

ـ: ةئامسمخلا دعب نونامثلاو ثلاثلا دهاشلا
  دواد ميهاربإ dا اطع رمات 

دهشي

 تفلــخ ةــطرــش 5616 مــقر ةــطرــشلا ةرايســب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج فلأ نوسمخو ةسمخ اهتميقً ارارضأ

ـ: ةئامسمخلا دعب نونامثلاو عبارلا دهاشلا
ميهف دمحم دمحم ماشه

دهشي

ً ارارــضأ تفلــخ ـه ج و  4962  مــقر هــترايســب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج ةئامسمخو فلأ نوثbثو ةثbث اهتميق

ـ: ةئامسمخلا دعب نونامثلاو سماخلا دهاشلا
ىسرEا ةعمج فيطللا دبع مهنيز

دهشي

 تفلـــخ 16/ب 7968 مـــقر ةـــطرـــشلا ةرايســـب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ رشع ةسمخ اهتميقً ارارضأ

ـ: ةئامسمخلا دعب نونامثلاو سداسلا دهاشلا
ىصحلا داج دومحم لbج

دهشي

ً ارارــضأ تفلــخ 3856 ط ف د مــقر هــترايســب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج ف�آ ةثbث اهتميق

ـ: ةئامسمخلا دعب نونامثلاو عباسلا دهاشلا
يريخ دمحأ ديسلا قيفوت

دهشي

 ةـــئاـــم اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نوسمخو

ـ: ةئامسمخلا دعب نونامثلاو ةنماثلاةدهاشلا
زيزعلا دبع يوامشع ريبع



زيزعلا دبع يوامشع ريبع
دهشت

 اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ اهـتوناـحو اهنكسمـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.يناثلاب فلأ نوسمخو ةئامو لو�اب هينج فلأ نوعبرأ

ـ: ةئامسمخلا دعب نونامثلاو عساتلا دهاشلا
  كشك حلاص دمحم ىفطصم

دهشي

 فـلأ نوثbـث اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامسمخلا دعب نوعستلا دهاشلا
   ةنوسح ةيطع اضر

دهشي

ً ارارــضأ تفلــخ 3754 ر ص د مــقر هــترايســب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج افلأ اهتميق

ـ: ةئامسمخلا دعب نوعستلاو يداحلا دهاشلا
فيرش دمحم رمع دمحم  ةطرش دئار                   

دهشي

 ًارارــضأ تفلــخ 9651 م ج س مــقر هــترايســب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج فلأ نونامثو ةسمخ اهتميق

ـ: ةئامسمخلا دعب نوعستلاو يناثلا دهاشلا
يلديرجلا نسح ديحو ورمع

 دهشي

 نوتـسو نامـث اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هتـكرـشب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
ً.اهينج فلأ

ـ: ةئامسمخلا دعب نوعستلاو ثلاثلا دهاشلا
ديسلا ديع يلع يلع

 دهشي

 ًارارــضأ تفلــخ 7921 ف ج ط مــقر  هــترايســب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج ف�آ ةرشع اهتميق



.هينج ف�آ ةرشع اهتميق

ـ: ةئامسمخلا دعب نوعستلاو عبارلا دهاشلا
دمحم يقوسدلا ميهاربإ ىفطصم

دهشي
تفلخ 3479 ج ب د مقر هترايسب تايفلت تثدـح راـجفن�ا رـثإ ىــلع هـنأ

.هينج فلأ نوسمخو ةسمخ اهتميقً ارارضأ 

ـ: ةئامسمخلا دعب نوعستلاو سماخلا دهاشلا
ديسلا دمحأ ىفطصم ديسلا

 دهشي

 ًارارـــضأ تفلـــخ 1875 أ ط د مـــقر هـــترايســـب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ _عبرأ اهتميق

ـ: ةئامسمخلا دعب نوعستلاو سداسلا دهاشلا
دمحأ ىفطصم فيطللادبع دمحم

 دهشي

 ةـئامتـس اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هكلـم قدنفـلاـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج فلأ نوسمخو

ـ: ةئامسمخلا دعب نوعستلاو عباسلا دهاشلا
يلع دمحم ليلجلادبع دمحم

دهشي

 ًارارــضأ تفلــخ 6912 ط ب د مــقر هــترايســب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج فلأ رشع ةسمخ اهتميق

ـ: ةئامسمخلا دعب نوعستلاو نماثلا دهاشلا
ىفطصم دمحأ ىفطصم فيطللادبع

 دهشي

 فـلأ اتـئاـم اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامسمخلا دعب نوعستلاو عساتلا دهاشلا
يمويب ديسلا باهولا دبع دمحم

 دهشي



 دهشي

 ةسمـــخ اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نوعبسو

ـ: ةئامتسلا دهاشلا
نسح يزوف نمحرلا دبع دمحأ

دهشي

 ةسمـــخ اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتدايعـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نوعبسو

ـ: ةئامتسلا دعب يداحلا دهاشلا
شbقم دمحم _سح يدمح  ةكرش كلام           

 دهشي

 سمـــخ اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هتـــكرـــشب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نورشعو

ـ: ةئامتسلا دعب يناثلا دهاشلا
لاشلا يسرEا ىسرEا ميهاربإ

دهشي

 و  ةسمــخ اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هــتوناحــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج فلأ نوثbث

ـ: ةئامتسلا دعب ثلاثلا دهاشلا
نسح نامثع رمع نامثع

 دهشي

 ةــــئاــــم اهتميــــقً ارارــــضأ تفلــــخ هنكسمــــب تايفلــــت تــــثدــــح راجفــــن�ا رــــثإ ىلع هــــنأ
.هينج فلأ نوثbثو

ـ: ةئامتسلا دعب عبارلا دهاشلا
دمحأ ليلجلادبع ليلجلادبع دمحم

 دهشي

 نامـــث اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نوعبرأو

ـ: ةئامتسلا دعب سماخلا دهاشلا
دمحم رداقلادبع عيمسلادبع ميهاربإ

دهشي



دمحم رداقلادبع عيمسلادبع ميهاربإ
دهشي

 ف�آ ةرـشع اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامتسلا دعب سداسلا دهاشلا
ناضمر طسابلا دبع ناضمر نميأ

دهشي

 فـلأ نورـشع اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامتسلا دعب عباسلا دهاشلا
يليوج ميهاربإ روصنم روصنم

 دهشي

 رـشع ةعسـت اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج فلأ

ـ: ةئامتسلا دعب نماثلا دهاشلا
ديسلا حوتفلاوبأ ديسلا حوتفلاوبأ

دهشي

 فـلأ نوثbـث اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامتسلا دعب عساتلا دهاشلا
ىخوطلا دمحم ىلع دمحأ ىلع

دهشي

 نوسمــخ اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هــتوناحــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج فلأ

ـ: ةئامتسلا دعب رشاعلا دهاشلا
هكوش دمحم ينسح دمحم

 دهشي

 فـلأ نوثbـث اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج



.هينج

ـ: ةئامتسلا دعب رشع يداحلا دهاشلا
_ش� نسح ضوع نسحم

دهشي
 نوثbث اهتميقً ارارضأ تفلخ هتوناحب تايفلت تثدح راجفن�ا رثإ ىلع هنأ

هينج فلأ 

ـ: ةئامتسلا دعب رشع يناثلا دهاشلا
 دمـــحم ليـــعامـــسإ فيطلـــلادبـــع رورـــس

رون  

دهشي

 فـلأ ةـئاـم اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هيـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامتسلا دعب رشع ثلاثلا دهاشلا
فيطللادبع دمحم حلاص دمحأ  

 دهشي

 دـــحاو اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
هينج فلأ نورشعو

ـ: ةئامتسلا دعب رشع عبارلا دهاشلا
فيطللا دبع دمحم حلاص لامج

دهشي

 فــلأ ةــئاــم اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هــتوناحــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج

ـ: ةئامتسلا دعب رشع سماخلا دهاشلا
ديعس ىلع دمحم ناضمر

دهشي

 فـلأ نوعبـس اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامتسلا دعب رشع سداسلا دهاشلا
سابع ميهاربإ دمحم ديسلا  

 دهشي



 دهشي

 رـشع ةعبـس اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج فلأ

ـ: ةئامتسلا دعب  رشع عباسلا دهاشلا
 ميــــــهارــــــبإ يطاعEا وبأ دــــــجاــــــم رامــــــع

يواردبلا
دهشي

 ف�آ ةرـشع اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامتسلا دعب رشع نماثلا دهاشلا
يباهشلا دمحم ميهاربإ لbه دمحأ

 دهشي

 ف�آ ةسمـخ اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامتسلا دعب رشع عساتلا دهاشلا
ميهاربإ اطش دمحأ دماح

دهشي

 فـلأ نوثbـث اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هنكسمـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامتسلا دعب نورشعلا دهاشلا
جرف فيرش dادبع دمحأ

دهشي

 نوسمــخ اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هــتوناحــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج فلأ

ـ: ةئامتسلا دعب نورشعلاو يداحلا دهاشلا
قزارلادبع يحتف قزارلادبع دمحم

 دهشي

 ةـــئاـــم اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
هينج فلأ نوثbثو

ـ: ةئامتسلا دعب نورشعلاو يناثلا دهاشلا
نيدلا رونيحتف نسح لامك



ـ: ةئامتسلا دعب نورشعلاو يناثلا دهاشلا
نيدلا رونيحتف نسح لامك

دهشي

 تفلــخ 4895 ط ل د مــقر هــترايــسو هنكسمــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج فلأ نورشعو ةثbث اهتميقً ارارضأ

ـ: ةئامتسلا دعب نورشعلاو ةثلاثلا ةدهاشلا
دمحم يلع بزعلا ةمطاف

دهشت

 نانـــثا  اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ اهنكسمـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نوعبرأو

ـ: ةئامتسلا دعب نورشعلاو عبارلا دهاشلا
ةمامح دمحم يبنلا دبع يدجم

 دهشي

 ةــــئاــــم اهتميــــقً ارارــــضأ تفلــــخ هتــــكرــــشب تايفلــــت تــــثدــــح راجفــــن�ا رــــثإ ىلع هــــنأ
.هينج فلأ نوسمخو

ـ: ةئامتسلا دعب نورشعلاو ةسماخلا ةدهاشلا
يبوشرط سابع ىفطصم لمأ

 دهشت

 ف�آ ةعـبرأ اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ اهـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامتسلا دعب نورشعلاو سداسلا دهاشلا
 دمـــــــحم يبنلا دبـــــــع دمـــــــحم فـــــــيرـــــــش

ةمامح
 دهشي

 نوسمــخ اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هــتوناحــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج فلأ

ـ: ةئامتسلا دعب نورشعلاو عباسلا دهاشلا
دمحم يبنلا دبع يدجم دمحم

دهشي

 نوسمــخ اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هــتوناحــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج فلأ



 نوسمــخ اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هــتوناحــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج فلأ

ـ: ةئامتسلا دعب نورشعلاو نماثلا دهاشلا
يواشنEا دمحم دمحم تعلط ديلو

دهشي
ناتئام اهتميقً ارارضأ تفلخ هتوناحب تايفلت تثدح راجفن�ا رثإ ىلع هنأ

.هينج فلأ نوسمخو 

ـ: ةئامتسلا دعب نورشعلاو عساتلا دهاشلا
يبابم�ا دمحم فيطللا دبع يناه

 دهشي

 فـلأ نوثbـث اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامتسلا دعب نوثbثلا دهاشلا
رماع دومحم ديسلا ىفصو

 دهشي

.هتوناحب تايفلت تثدح راجفن�ا رثإ ىلع هنأ

ـ: ةئامتسلا دعب نوثbثلاو يداحلا دهاشلا
نيدلارون قزارلادبع يحتف دمحم

دهشي

 فـلأ نوعبـس اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامتسلا دعب نوثbثلاو يناثلا دهاشلا
ىلع _سح ميلعلادبع دمحم

 دهشي

 رـشع ةسمـخ اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج فلأ

ـ: ةئامتسلا دعب نوثbثلاو ثلاثلا دهاشلا
يواشنEا دمحم يطاعلا دبع جرف

دهشي

 فـلأ اتـئاـم اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج



 فـلأ اتـئاـم اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامتسلا دعب نوثbثلاو ةعبارلا ةدهاشلا
ديسلا لكوت يدمح ةلاه

 دهشت

 فـلأ نوثbـث اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامتسلا دعب نوثbثلاو سماخلا دهاشلا
ديعسلا نمحرلادبع ديسلا

دهشي

 فـلأ اتـئاـم اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامتسلا دعب نوثbثلاو سداسلا دهاشلا
ىسيع ديسلا دومحم حودمم

دهشي

 فــــلأ اهتميــــقً ارارــــضأ تفلــــخ هــــتوناحــــب تايفلــــت تــــثدــــح راجفــــن�ا رــــثإ ىلع هــــنأ
.هينج ةئامعبسو

ـ: ةئامتسلا دعب نوثbثلاو عباسلا دهاشلا
رصنلاوبأ ىلع دمحم رتنع

دهشي

 رـشع ةسمـخ اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هتـكرـشب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج فلأ

ـ: ةئامتسلا دعب نوثbثلاو ةنماثلا ةدهاشلا
قلاخلادبع دحاولادبع ءbجن

 دهشت

 فـلأ نونامـث اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامتسلا دعب نوثbثلاو عساتلا دهاشلا
ةديوج دمحم دمحأ دمحأ

دهشي



دهشي

 ف�آ ةتــس اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هــتوناحــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج

ـ: ةئامتسلا دعب نوعبر�ا دهاشلا
تعلط دمحم داشر دمحم

دهشي

 اتـئاـم اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هلـكوم توناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج فلأ

ـ: ةئامتسلا دعب نوعبر�او يداحلا دهاشلا
ةروشلا ىطسايدلا دمحأ دمحم

 دهشي

 ةسمـــخ اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
.هينج فلأ نوعبرأو

ـ: ةئامتسلا دعب نوعبر�او يناثلا دهاشلا
ديعس ىلع دمحم ىلع

 دهشي

 ف�آ ةسمـخ اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامتسلا دعب نوعبر�او ثلاثلا دهاشلا
ديمحلا دبع دمحم _سح رونأ

دهشي

 ف�آ ةرـشع اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامتسلا دعب نوعبر�او عبارلا دهاشلا
ديعس نسح دمحم دمحم دومحم

 دهشي

 فـلأ نوثbـث اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامتسلا دعب نوعبر�او سماخلا دهاشلا
نابلغلا _ناسح فيطللا دبع لئاو

دهشي



نابلغلا _ناسح فيطللا دبع لئاو
دهشي

ةئام اهتميقً ارارضأ تفلخ هتوناحب تايفلت تثدح راجفن�ا رثإ ىلــع هـنأ

.هينج فلأ نوسمخو 

ـ: ةئامتسلا دعب نوعبر�او سداسلا دهاشلا
ضوع زابلا رونأ تورث

 دهشي

 ف�آ ةرـشع اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامتسلا دعب نوعبر�او عباسلا دهاشلا
يرشعلا نسح دمحم فطاع

دهشي

 فــلأ ةــئاــم اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هــتوناحــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج

ـ: ةئامتسلا دعب نوعبر�او نماثلا دهاشلا
دادـحلا فـسوي دـماـح يقوش ىفطصم

دهشي

 و  ةسمــخ اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هــتوناحــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج فلأ نوثbث

ـ: ةئامتسلا دعب نوعبر�او عساتلا دهاشلا
_عEا دبع ىلع لامج

دهشي

 ةبــقرــلاو سأرــلاــب ةيطــع دعســم مامــت دمــحأ ةــباــصإ تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.مفلاو ىرسيلا عارذلاو

ـ: ةئامتسلا دعب نوسمخلا دهاشلا
ةطرش لوأ مزbم                  دمحم ديسلا طسابلا دبع دمحأ

دهشي

 مســق نــم ةــبرقــم ىلع ةيلــهقدــلا نــمأ ةــيرــيدمــب هتــمدــخ لاــح 24/7/2013 ةليــل هــنأ
 ةـيرـيدـم _ـب ةلـصافـلا ةقطنEاـب راجفـنا يود هعمسـل ىهانـت ةروصنEا لوأ ةـطرـش
 دعــس ناميلــس ميــهارــبإ هيلــع ينجEا لتــق هنــع جتن ةــطرــشلا مســقو ةيلــهقدــلا نــمأ



 ةـيرـيدـم _ـب ةلـصافـلا ةقطنEاـب راجفـنا يود هعمسـل ىهانـت ةروصنEا لوأ ةـطرـش
 دعــس ناميلــس ميــهارــبإ هيلــع ينجEا لتــق هنــع جتن ةــطرــشلا مســقو ةيلــهقدــلا نــمأ

 نــع bًضــف ةــيرــيدEا _ــمأتــل ةــمدــخ _نيعEا نــيدنجEا نــم ددــع ةــباــصإو ناميلــس
 فاـــــضأو ، يزـــــكرEا نـــــم�ا تارايســـــبو ةروصنEا لوأ مســـــقو ةـــــيرـــــيدEاـــــب تايفلـــــت
 لتــق كــلذ نــم دصقــلا ىزــعأو ، رــسي�ا فتكــلاو رــهظلاــب راجفــن�ا ءارــج هتــباــصإــب

.اهتآشنم فادهتساو ةطرشلا دارفأو طابض

ـ : ةئامتسلا دعب نوسمخلاو يداحلا دهاشلا
اقسلا دمحم نابعش مbسإ

دهشي

.هجولاو سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو ، هقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامتسلا دعب نوسمخلاو يناثلا دهاشلا
دمحم ضوعم دمحم نسح

دهشي

 ضوحلاـــب راجفـــن�ا ءارـــج هتـــباـــصإـــب فاـــضأو ، هاقـــباـــس هـــب دـــهش اـــم نومضمب
.نمي�ا عارذلاو بناجلاو

ـ: ةئامتسلا دعب نوسمخلاو ثلاثلا دهاشلا
فوؤرلا دبع دعس دمحم

دهشي

 قاسـلاو سأرـلاـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب فاـضأو ، هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
 .ىرسيلا ديلاو فتكلاو

ـ: ةئامتسلا دعب نوسمخلاو عبارلا دهاشلا
ىفطصم ةزمح ديسلا ىفطصم

دهشي

 رــــهظلاــــب راجفــــن�ا ءارــــج هتــــباــــصإــــب فاــــضأو ، هوقباــــس هــــب دــــهش اــــم نومضمب
.نمي�ا بناجلاو

ـ: ةئامتسلا دعب نوسمخلاو سماخلا دهاشلا
ديسلا دمحم ميكحلا دبع دمحأ

دهشي

.ردصلا _ميب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو ، هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامتسلا دعب نوسمخلاو سداسلا دهاشلا
دمحم لداع دومحم



دمحم لداع دومحم
دهشي

 لفـسأو هـجولاـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب فاـضأو ، هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
.رهظلاو ىنميلا _علا

ـ: ةئامتسلا دعب نوسمخلاو عباسلا دهاشلا
رمع يلع ميهاربا لداع دمحأ

دهشي

 هـجولاـب قرـحب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب فاـضأو ، هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
.مدقلاب حورجو _عارذلاو

ـ: ةئامتسلا دعب نوسمخلاو نماثلا دهاشلا
يفيصلا دمحم ديسلا دمحأ

دهشي
هـجولاب راجفن�ا ءارـج هتباصإب فاضأو ، هوقباـس هب دهـش ام نوـمضمب

 .ةبقرلاو 

ـ: ةئامتسلا دعب نوسمخلاو عساتلا دهاشلا
   يلع نمحرلا دبع لداع

دهشي

 .ردصلا _ميب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامتسلا دعب نوتسلا دهاشلا
يلوتEا دمحم ديسلا دمحم

دهشي

.هرهظب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ : ةئامتسلا دعب نوتسلاو يداحلا دهاشلا
  دمحأ رونأ يماس ناسح

دهشي

 ىنميلا هنيعــب راجفــن�ا ءارــج هتــباــصإــب فاــضأو هوقباــس هــب دــهش اــم نومضمب
 .ىرسيلا هقاسو ىرسيلا هنذأو

ـ: ةئامتسلا دعب نوتسلاو يناثلا دهاشلا
يلوتEا ةرمس يلوتEا دمحأ

دهشي



يلوتEا ةرمس يلوتEا دمحأ
دهشي

.هيمدقب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامتسلا دعب نوتسلاو ثلاثلا دهاشلا
دوصقEا دبع اضر دمحم

دهشي

 .ةبقرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامتسلا دعب نوتسلاو عبارلا دهاشلا
_سحلا ميهاربا يحتف ءbع

دهشي

.هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامتسلا دعب نوتسلاو سماخلا دهاشلا
 ناميلس ناميلس ناميلس نسحم

              يلاجلا

دهشي

 ةـيرصEا ةـكرـشلل كولمEاو هـترادإ توناحـلاـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
 تفلـخ ، ماعـلا لامـع�ا عاطـق تاـكرـش ىدـحإ ةضـباقـلا ةـكرـشلل ةعـباتـلا اـتاـب ةـيذـح£ـل

 .هينج ةئامنامث اهتميقً ارارضأ

ـ: ةئامتسلا دعب نوتسلاو سداسلا دهاشلا
دمحم هدبع ميهاربإ نميأ

دهشي                                         

 ةقطنمـــب نـــيدـــهاجEا دـــجسم راوجب هـــتوناـــح نـــم ةـــبرقـــم ىلع هدـــجاوت لاـــح هـــنأ
 ديـس دمـحم هيلـع ينجEا رصـبأ 9/6/2013 رـُهظ شـيرعـلا ةنـيدمـب ةيبعشـلا ةـحاسـلا
 لقـــن ةرايســـبً افـــقوتم ـ ينطولا نـــم�ا عاطقـــب طـــباضـــلا ـ ةرقـــش وبأ زـــيزعـــلا دبـــع
 تاذــــب ىرــــخأ ةرايــــس هــــتذاــــح مــــث دجسEا ماــــمأ ةــــجودزــــم ةنيــــباكــــب نوللا ءاضيــــب
 لــجرــت - اهيلقتــسم ددــع ىلع فوقولا نــم هنكمــي مــل - متعــم جاــجزــبو تافــصاوEا
 باــصأ يراــن ٍرايــع قbــطإــب رداــبو هيلــع ينجEا بوص هجــتا مثلــم صخــش اهنــم
 يود هعمســل ىهانــتو ، هتــباــصإ ةيشــخ هــتوناــح لــخادــب أبتــخاــف دجسEا طــئاــح
 رصــــبأ ىتح ىضقنا نأ اــــمو ةفلتخــــم ةحلــــسأ نــــم ةــــيراــــن ةريــــعأ قbــــطإ لدابــــت

.هئامدبً اجرضم bًيتقً اضرأ ىجسم هيلع ينجEاو نارداغت _ترايسلا

ـ: ةئامتسلا دعب نوتسلاو عباسلا دهاشلا
dا دبع ديع دمحم دومحم



dا دبع ديع دمحم دومحم
دهشي

 رصـــبأ هنكـــس طيحمـــب هدـــجاوت لاـــح هـــنأ فاـــضأو هقـــباـــس هـــب دـــهش اـــم نومضمب
 ةيــماــم�ا ةدايقــلا ةآرمــب هفلــخً ائيــش بــقرــيً افــقوتم هــترايــس bقتــسم هيلــع ينجEا

 مهــتزوحب هوجولا ومثلم ةــثbــث يفلــخلا اــهدعقــم نــم لــجرــت ةرايــس هــتذاــح ىتح
 اهـحاتفـم همـيدقـت لاـحو هيلـع ينجEا ةرايـس باـب حتفب مـهدـحأ رداـب ةيـلآ ةحلـسأ
 حتفب مـئاقـلا مهنـم باـصأ اـهاـيإ مهتـلدابEو ةـيراـن ةريـعأ ةرايسـلاو هـبوص اوقلطأ
 مهــباصــم اولقنو هــئاــمد يفً اــجرضــم اهــجراــخ هوقلأو bًيتــق هودرأــف ةرايســلا باــب

._ترايسلاب رارفلاب اوذ�و اهب

ـ: ةئامتسلا دعب نوتسلاو نماثلا دهاشلا
ةديمح ميهاربا معنEا دبع يماركإ   ةطرش دئار                 

دهشي
ةدهــع يريـم�ا حbـسلا ةقرـسب فاضأو هاقباـس هب دهـش اـم نومضـمب

.هيلع ينجEا

ـ:ةئامتسلا دعب نوتسلاو عساتلا دهاشلا
ةعمج دعس نيدلا ماصع

دهشي
 ءاـنيـس بوـنج نـمأ ةيرـيدـم ناويدب هتمدخ لاح7/10/2013 خيراتب هنأ

 .هئارج نم هتباصإب فاضأو اهراجفنا كلذ بقعأ هانبم تمحتقا ةرايس رصبأ

ـ:ةئامتسلا دعب نوعبسلا ةدهاشلا
دمحأ زيزعلا دبع دعس ىنم  

دهشت

 تـــــفاـــــضأو راجفـــــنا يود اهعمســـــل ىهانـــــت اهلمـــــع رقمـــــب اـــــهدـــــجاوت لاـــــح اهـــــنأ
.سأرلاب هءارج اهتباصإب

ـ:ةئامتسلا دعب نوعبسلاو ةيداحلا ةدهاشلا
شادرمدلا دمحم dا دبع ءامسأ

دهشت

.هجولاب راجفن�ا ءارج اهتباصإب تفاضأو اهتقباس هب تدهش ام نومضمب

ـ:ةئامتسلا دعب نوعبسلاو ةيناثلا ةدهاشلا
  ديسلا يلع رباص اشر

دهشت



  ديسلا يلع رباص اشر
دهشت

 رـهظلاـب راجفـن�ا ءارـج اهتـباـصإـب تـفاـضأو اـهاتقـباـس اهـب تدـهش اـم نومضمب
._قاسلاو

ـ: ةئامتسلا دعب نوعبسلاو ثلاثلا دهاشلا
نمحرلا دبع يطعEا دبع دمحم

دهشي

 رــــهظلاــــب راجفــــن�ا ءارــــج هتــــباــــصإــــب فاــــضأو هــــتاقــــباــــس هــــب دــــهش اــــم نومضمب
._قاسلاو

ـ: ةئامتسلا دعب نوعبسلاو عبارلا دهاشلا
نbعش جارف يناولع دعس

دهشي

.سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامتسلا دعب نوعبسلاو سماخلا دهاشلا
ضوعم ليلخ ميهاربإ  

دهشي

 عارذـلاو سأرـلاـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
.رسي�ا

ـ: ةئامتسلا دعب نوعبسلاو سداسلا دهاشلا
ناطلس ديدحلا وبأ دمحم رصن

دهشي

.سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامتسلا دعب نوعبسلاو عباسلا دهاشلا
ليكولا يلع نسح نسح

دهشي

 ةـقرفتـم ءاحـنأـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
.هدسج نم

ـ: ةئامتسلا دعب نوعبسلاو نماثلا دهاشلا
ناميلس دمحم dا حتف رباج

دهشي



ناميلس دمحم dا حتف رباج
دهشي

 نذ�او ةبــقرــلاــب راجفــن�ا ءارــج هتــباــصإــب فاــضأو هوقباــس هــب دــهش اــم نومضمب
.ىرسيلا

ـ: ةئامتسلا دعب نوعبسلاو عساتلا دهاشلا
  ةمbس دمحم ةمbس دامع

دهشي

 رـسي�ا عارذـلاـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
.ىرسيلا نذ�او

ـ: ةئامتسلا دعب نونامثلا دهاشلا
   فيلخ ميهف دمحم ءbع

دهشي

.ديلاو سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامتسلا دعب نونامثلاو يداحلا دهاشلا
  رماع دمحا ميلحلا دبع نميأ

دهشي

.مدقلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامتسلا دعب نونامثلاو يناثلا دهاشلا
  بيدلا يطاعEا وبأ مرحم ميهاربإ

دهشي

 ديــلاو سأرــلاــب راجفــن�ا ءارــج هتــباــصإــب فاــضأو هوقباــس هــب دــهش اــم نومضمب
.قاسلاو

ـ: ةئامتسلا دعب نونامثلاو ثلاثلا دهاشلا
ميهاربا دمحم ديسلا دمحم

دهشي

.قاسلاو سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامتسلا دعب نونامثلاو عبارلا دهاشلا
لمجلا حbص فيرش

دهشي



دهشي

 ديــلاو سأرــلاــب راجفــن�ا ءارــج هتــباــصإــب فاــضأو هوقباــس هــب دــهش اــم نومضمب
.ىنميلا

ـ: ةئامتسلا دعب نونامثلاو سماخلا دهاشلا
كوربم ديعس يدمح

دهشي

. ديلاو سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامتسلا دعب نونامثلاو سداسلا دهاشلا
دعس دومحم دمحم دعس

دهشي

.رهظلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامتسلا دعب نونامثلاو عباسلا دهاشلا
ديع دمحم نابعش دمحم

دهشي

.فتكلاو سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامتسلا دعب نونامثلاو نماثلا دهاشلا
باهولا دبع دعاسم دمحم دمحأ

دهشي

 سأرــــلاــــب راجفــــن�ا ءارــــج هتــــباــــصإــــب فاــــضأو هوقباــــس هــــب دــــهش اــــم نومضمب
._مدقلاو

ـ: ةئامتسلا دعب نونامثلاو عساتلا دهاشلا
دمحم دمحأ ديسلا

دهشي

.هجولاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامتسلا دعب نوعستلا دهاشلا
دمحم _مأ متاح  ةطرش ءاول             

دهشي

 سأرــــلاــــب راجفــــن�ا ءارــــج هتــــباــــصإــــب فاــــضأو هوقباــــس هــــب دــــهش اــــم نومضمب
._عارذلاو



._عارذلاو

ـ: ةئامتسلا دعب نوعستلاو يداحلا دهاشلا
زيزعلا دبع لضاف يناه

دهشي

.ديلاو سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامتسلا دعب نوعستلاو يناثلا دهاشلا
ىسوم جرف نمؤم

دهشي

  ديــلاو سأرــلاــب راجفــن�ا ءارــج هتــباــصإــب فاــضأو هوقباــس هــب دــهش اــم نومضمب
.ىنميلا

ـ: ةئامتسلا دعب نوعستلاو ثلاثلا دهاشلا
جرف يقارع دمحأ اضر

دهشي

.سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامتسلا دعب نوعستلاو عبارلا دهاشلا
يفطصم دومحم حbص يلع

دهشي

 .سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامتسلا دعب نوعستلاو ةسماخلا ةدهاشلا
نسح دمحم دمحأ ةزع

دهشت

 .سأرلاب راجفن�ا ءارج اهتباصإب تفاضأو اهوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامتسلا دعب نوعستلاو سداسلا دهاشلا
ركش ديجEا دبع دمحأ دمحم

دهشي

 .قاسلاو ردصلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامتسلا دعب نوعستلاو عباسلا دهاشلا
ديسلا دمحم لامج دومحم

دهشي



دهشي

.نطبلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامتسلا دعب نوعستلاو نماثلا دهاشلا
  ملاس دمحم دمحأ دمحم

دهشي

.قاسلاو هجولاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامتسلا دعب نوعستلاو عساتلا دهاشلا
يلع يكز دمحم ديسلا

دهشي                                      

 نطبـلاو هـجولاـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
.ىرسيلا قاسلاو ديلاو

ـ: ةئامعبسلا دهاشلا
دمحم ديجEا دبع يحتف دمحم

دهشي

. سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبسلا دعب يداحلا دهاشلا
دماح ظفاحلا دبع ياورعشلا

دهشي

. رهظلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبسلا دعب يناثلا دهاشلا
يسيسلا دمحم يحتف ةماسأ

دهشي

.رسي�ا عارذلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبسلا دعب ثلاثلا دهاشلا
دمحم دمحأ ىفطصم نيدلا رون  

دهشي

.ىرسيلا ديلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبسلا دعب عبارلا دهاشلا
دوواد عيمج ةوطع عيمج

دهشي



دوواد عيمج ةوطع عيمج
دهشي

.ىنميلا قاسلاو رهظلاب هءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبسلا دعب سماخلا دهاشلا
دعس دمحم دعس دمحم   

دهشي

 عارذـلاو سأرـلاـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
.ىنميلا

ـ: ةئامعبسلا دعب سداسلا دهاشلا
يدمح�ا دومحم نسحم   

 دهشي

.رهظلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبسلا دعب عباسلا دهاشلا
ملاس دمحم ميلس ديسلا

 دهشي

.هجولاو سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبسلا دعب نماثلا دهاشلا
يرهوجلا دعس دومحم يلع   

 دهشي

.رسي�ا عارذلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبسلا دعب عساتلا دهاشلا
  لاعلا دبع دمحم ناسحإ

دهشي

.هجولاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبسلا دعب رشاعلا دهاشلا
دمحأ زاب ميهاربإ دامع  ةطرش ديمع                 

دهشي

 نـم هتـباـصإـب فاـضأو راجفـنا يود هعمسـل ىهانـت هلمـع لـحمب هدـجاوت ءانـثأ هـنأ
.رهظلاو نمي�ا عارذلاب هئارج



.رهظلاو نمي�ا عارذلاب هئارج

ـ: ةئامعبسلا دعب رشع يداحلا ةدهاشلا
ةدوع ديمح ةدوع ةليمج

دهشت

 سأرـــلاـــب راجفـــن�ا ءارـــج اهتـــباـــصإـــب تـــفاـــضأو اـــهوقباـــس هـــب دـــهش اـــم نومضمب
.رسي�ا عارذلاب

ـ: ةئامعبسلا دعب رشع يناثلا دهاشلا
ةويلع ديسلا زيزعلادبع يحتف

دهشي

.نطبلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبسلا دعب رشع ثلاثلا دهاشلا
يلع دمحأ دعس ماشه

دهشي

 عارذـلاو هـجولاـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
.رسي�ا

ـ: ةئامعبسلا دعب رشع عبارلا دهاشلا
فسوي ملاس فسوي ةماسأ

دهشي
ةبقرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاـضأو هوـقباـس هب دهـش اـم نوـمضـمـب

.رسي�ا عارذلاو

ـ: ةئامعبسلا دعب رشع سماخلا دهاشلا
باهولادبع دعاسم دمحم دمحأ

دهشي

.سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبسلا دعب رشع سداسلا دهاشلا
ةفيلخ دوعسلاوبأ تأشن ورمع  ةطرش مدقم                      

دهشي                                      

.رهظلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبسلا دعب رشع عباسلا دهاشلا
بلطEادبع زيزعلا دبع ورمع



بلطEادبع زيزعلا دبع ورمع

ـ: ةئامعبسلا دعب رشع نماثلا دهاشلا
دعس نسح دمحم

نادهشي

.امهوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبسلا دعب رشع عساتلا دهاشلا
بيدلا _سح ينغلا دبع دمحم دمحأ

دهشي

 ًارارــضأ تفلــخ 7921 ف ج ط مــقر  هــترايســب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج ةئامسمخو فلأ اهتميق

ـ: ةئامعبسلا دعب نورشعلا دهاشلا
ميحرلا دبع يكذ دمحأ دمحم

دهشي
 رارـــضأ تفلـــخ1469 د ج ط مـــقر  هـــترايســـب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ

.هينج ف�آ ةثbث  اهتميق

ـ: ةئامعبسلا دعب نورشعلاو يداحلا دهاشلا
ركب ضوعم ميهاربإ ليلخ ميهاربإ

دهشي

 ًارارــضأ تفلــخ9164 ف ج ط مــقر  هــترايســب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج ةئامسمخو نافلأ اهتميق

ـ: ةئامعبسلا دعب نورشعلاو يناثلا دهاشلا
ميحرلا دبع يلوتم دمحأ نيدلا ءbع

دهشي

 ًارارــضأ تفلــخ 4279 ص م ع مــقر  هــترايســب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج فلأ اهتميق

ـ: ةئامعبسلا دعب نورشعلاو ثلاثلا دهاشلا
كوبمسلا يودب يلع ميهف يلع

دهشي

ً ارارــضأ تفلــخ1482 ي ج ط مــقر  هــترايســب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج ف�آ ةعست اهتميق



ً ارارــضأ تفلــخ1482 ي ج ط مــقر  هــترايســب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج ف�آ ةعست اهتميق

ـ: ةئامعبسلا دعب نورشعلاو عبارلا دهاشلا 
يلع ةوطع ديمح حلاص

دهشي

 ًارارــضأ تفلــخ5319 م ج ط مــقر  هــترايســب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج ف�آ ةتس اهتميق

ـ: ةئامعبسلا دعب نورشعلاو سماخلا دهاشلا
نسح يلع نسح رهاط

دهشي

 رــياطــتً اراجفــنا رصــبأ درطــسم يرــبوك ىلعأ ينم�ا زاكــتر�اــب هتــمدــخ لاــح هــنأ
.هتباصإ ثدحأ يندعم مسج هرثإ ىلع

ـ: ةئامعبسلا دعب نورشعلاو سداسلا دهاشلا
يدنجلا ظيفحلا دبع ىفطصم دمحم

دهشي

 راجفــــنا يود عمس درطــــسم يرــــبوك ىلعأ ينم�ا زاكــــتر�اــــب هتــــمدــــخ لاــــح هــــنأ
.هب تاباصإ ةثدحم هسأر ىلع اهادحإ توهف ىنبEا ذفاون هرثإ ىلع تعدصت

ـ: ةئامعبسلا دعب نورشعلاو عباسلا دهاشلا
ةطرش طباض                       يزاغم دمحأ ميهاربإ يداش

دهشي

 4268 ع ر س مقر هترايسب تايفلت ثودحب فاضأو هقباس هب دهش ام نومضمب
.راجفن�ا رثإ ىلع

ـ: ةئامعبسلا دعب نورشعلاو نماثلا دهاشلا
ينادركلا نسح يهاب ريمأ  ةطرش دئار                    

دهشي

 دعـــب نورـــشعلاو عساتـــلا نـــْيَدـــهاشـــلاو ينم�ا سوساـــب ذفنمـــب هتـــمدـــخ لاـــح هـــنأ
 تاـــعدصـــت ثدـــحأ راجفـــنا ¢يود عمس ةـــئامعبـــسلا دعـــب نوثbثـــلاو ،ةـــئامعبـــسلا
 ةئيهـــــل ةـــــكولمEا ب 2495/120 مـــــقر ةرايســـــلاـــــب تايفلـــــتو ، ينم�ا ذفنEا ناردـــــجب

.ةطرشلا



 ةئيهـــــل ةـــــكولمEا ب 2495/120 مـــــقر ةرايســـــلاـــــب تايفلـــــتو ، ينم�ا ذفنEا ناردـــــجب
.ةطرشلا

ـ: ةئامعبسلا دعب نورشعلاو عساتلا دهاشلا
ةطرش لوأ مزbم                  يليبلا ديعس يمار

ـ: ةئامعبسلا دعب نوثbثلا دهاشلا
ةطرش ديقع                     ردنكسإ يركف لداع

نادهشي

.امهقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبسلا دعب نوثbثلاو يداحلا دهاشلا
ةطرش ةطرش ديقع                 ةويلع ديس دمحأ ديس

دهشي

 ، هانبمـبً ابـيرـخت رصـبأو لقتـناـف ينم�ا سوساـب ذفنمـب راجفـنا عوقوب غلُبأ هـنأ
.16ب3768 ، ب 2495/120 يمقر _ترايسلاب تايفلتو

ـ: ةئامعبسلا دعب نوثbثلاو يناثلا دهاشلا
سورحم ضوعم يحبص مbسإ

دهشي                                             

 رصـــبأ ةـــبابـــمإ ةـــطرـــش مســـق ناويد طيحمـــب هرورـــم لاـــحو 23/8/2013 خيراتـــب هـــنأ
 دعــب _ــثbثــلاو عبارــلا دــهاشلــل ةصصخEا ةــطرــشلا ةرايســل يفلــخلا قودنصــلاــب
 لصتـم ةيسيـطانغـم ةدـعاـق نـع ةرابـع هـنأ _بـت هصحفـبوً ابـيرـغً امسـج ةـئامعبـسلا
 رومأــم غلبأــف راجفــنbــل ةدعــم ةعــقرفــم ةوبع اهــنوكب هبتــشا كbــس�ا ضعــب اهــب

.ةعقاولاب مسقلا

ـ: ةئامعبسلا دعب نوثbثلاو ثلاثلا دهاشلا
يلع دمحم ىفطصم رمات   ةطرش ديقع                          

دهشي

 ةعــقاولاــب ةيــندEا ةــيامــحلا تاوق هراطــخإــب فاــضأو هقــباــس هــب دــهش اــم نومضمب
.عنصلا ةيلحم ةلبنقل طوبضEا مسجلا نأو ، اهب هراطخإ بقع

ـ: ةئامعبسلا دعب نوثbثلاو عبارلا دهاشلا
دماح نيدلا ماصع مهدأ ةطرش طباض                       

دهشي



دماح نيدلا ماصع مهدأ ةطرش طباض                       
دهشي

 ناويدـل هـل ةصصخEا ةرايسـلاـب هروضحب فاـضأو هاقـباـس هـب دـهش اـم نومضمب
.ةعقرفEا ةوبعلا طبض موي ةحيبص مسقلا

ـ: ةئامعبسلا دعب نوثbثلاو سماخلا دهاشلا
يواحطلا نامثع ديمحلا دبع قراط ةطرش ديقع                     

 دهشي

 نـــم دارـــفأ ةقـــفر ةيليـــعامـــس�ا ةظـــفاحـــم نـــم هـــتدوع لاـــح17/8/2013 خيراتـــب هـــنأ
 ةرايــس رصــبأ ناضــمر نــم رــشاعــلا قيرطــب رــم نأ اــمو ةــطرــشلاو ةحلسEا تاوقلا
 نأ اــــم يعرــــف قيرطــــب اــــهولقتــــسم نمكــــي ةــــجودزــــم ةنيــــباكــــب نوللا ءاضيــــب لقــــن
 - ْ_ـــيراـــن ْ_ـــحbـــس نـــْيزرـــحم نامثلـــم ناصخـــش اهنـــم لـــجرـــت ىتح مـــهورصـــبأ
 اقلـــطأـــف ، مهـــفادهتـــسا ةيشـــخ هـــل ةبـــحاصEا ةوقلاو فـــقوتف - _تيـــلآ _تيـــقدنـــب

 لتقـلا ىزـعأو ، تاـعردEا ىدـحإـب تايفلـت ثدـحأ ةـيرانـلا ةريـع�ا نـم bًـباو مهـبوص
.كلذلً ادصق

ـ: ةئامعبسلا دعب نوثbثلاو سداسلا دهاشلا
فسوي ميظعلادبع فسوي ميهاربإ

دهشي                                         

 راجفــنا عقو دونجلا ىلع تاــمدــخلا عيزوتب هــمايــق لاــح 20/7/2013 خيراتــب هــنأ
 ديـلاـب هتـباـصإً اـثدـحم ةقـصEbا ءافـط�ا ةدـحوو زـكرEا ناويد _ـب لـصافـلا روسلاـب

.رهظلاو ىنميلا

ـ: ةئامعبسلا دعب نوثbثلاو عباسلا دهاشلا
يعفاشلا ناميلس ينومديدلا دمحم

دهشي
 تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثا ىلع هــنأــب فاــضأ و هقــباــس هــب دــهش اــم نومضمب

.ةرهاقلا يكbم 87764 مقر هترايس لماكب

ـ: ةئامعبسلا دعب نوثbثلاو نماثلا دهاشلا
 هbــــلا دبــــع ميظعــــلا دبــــع ميــــحرــــلا دبــــع

ةيطع

ـ: ةئامعبسلا دعب نوثbثلاو عساتلا دهاشلا
ةتاحشزيزعلا دبع دماح يلوتم

ـ: ةئامعبسلا دعب نوعبر�ا دهاشلا
ةويلع دومــحم يطاعــلا دبــع اــضر



ـ: ةئامعبسلا دعب نوعبر�ا دهاشلا
ةويلع دومــحم يطاعــلا دبــع اــضر

نودهشي

.مهقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبسلا دعب نوعبر�او يداحلا دهاشلا
ميحرلا دبع _سح لداع

دهشي

 شيتفــــت ةطقــــن ىلع لطEا ىنبEا ةــــفرــــشب هدــــجاوت لاــــح 27/8/2013 خيراتــــب هــــنأ
 نوعبر�او يناثــلا دــهاشــلا هتقــفرو اــهدارــف� َىنكُس صصخEاو ةدــيارــجلا ةقطنــم
 جردــل ـ ةيــلآ ةيــقدنــب ـ يراــن حbــس هديــبو مثلــم دوعصب ئــجوف ةــئامعبــسلا دعــب
 نـيرايـع هـباـصأ ةـيرانـلا ةريـع�ا نـم bًـباو امهـبوص قلطأو امـهوحنً اهجتـم ةـفرـشلا
 ةريـعأ قلطأو امهعبتـف اهـباـب ادـصوأو هايEا ةرودـب ائبتـخاـف نمـي�ا هدـعاسـب اهنـم
 ةـئامعبـسلا دعـب نوعبر�او ثـلاثـلا دـهاشـلا ¢مهـَف ، برـهلاـب ذ� مـث بابـلا وحن ىرـخأ

.كلذلً ادصق لتقلا ىزعأو ، جbعلاب هتكرادمب

ـ: ةئامعبسلا دعب نوعبر�او يناثلا دهاشلا
ضوع يلع دمحم dا دبع دمحم

ـ: ةئامعبسلا دعب نوعبر�او ثلاثلا دهاشلا
دمحم دمحم يحبص لداع

نادهشي

.امهقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبسلا دعب نوعبر�او عبارلا دهاشلا
دمحم يلع دمحم اضر

دهشي

 ةـيراخـب ةـجارد رصـبأ ةدـيارـجلا شيتفـت ةطقـن ىلع لطEا هراقـع هـئbتـعا لاـح هـنأ
ً ازرـحم اـهدـئاـق فلـخ سـلاجـلا لـجرـت ةطقنـلا رقb Eـصو نأ اـمو _صخـش اهلقتـسي
 ةيشــخً ارتتــسم ةطقنــلا ىنبم جرد بوص هجــتاو - ةيــلآ ةيــقدنــب -ً اــيراــنً اــحbــس

.هوقباس هررق ام نومضمب فاضأو ، هرمأ حاضتفا

ـ: ةئامعبسلا دعب نوعبر�او سماخلا دهاشلا
فيطللادبع يدمح رمع

دهشي



دهشي

 نــــــم�ا تاوق ركسعE رواجEا هرــــــجتمب هدــــــجاوت لاــــــح 25/1/2014 خيراتــــــب هــــــنأ 
 ةـجارد لقتـسا صخـش اهنـم لـجرـت ركسعEا طيحمـب فقـت ةرايـس رصـبأ سـيوسلاـب
 هتــباــصإً اــثدــحم ةرايســلا راجفــنا كــلذ بقــعأ رارفــلاــب اذ� مــث رــخآ فلــخ ةــيراخــب

.هجولا و سأرلا و _عارذلاب

ـ: ةئامعبسلا دعب نوعبر�او سداسلا دهاشلا
فيطللادبع يدمح دمحم

دهشي                                    

 و سأرــلاــب راجفــن�ا ءارــج هتــباــصإــب فاــضأو هقــباــس ةداهشــب ءاــج اــم نومضمب
.نمي�ا ذخفلا

ـ: ةئامعبسلا دعب نوعبر�او عباسلا دهاشلا
جرف ركب وبأ جرف

 دهشي

 اــهدــئاــق ماــق ةرايــس رصــبأ ســيوسلاــب يزــكرEا نــم�ا ركسعمــب هتــمدــخ لاــح هــنأ
 غbـب¯ـل هـجوتف رـخآ فلـخ ةـيراخـب ةـجارد لقتـسا مـث ركسعEا روس راوجب اهـكرتـب
 ءارــج هتــباــصإــب فاــضأو اــهراجفــناــب ئــجوف كــلذ ءانــثأو ةرايســلا كلــت دوجو نــع

.سأرلاو ردصلابو هيقاسب راجفن�ا

ـ: ةئامعبسلا دعب نوعبر�او نماثلا دهاشلا
دمحأ رصن دمحم دمحأ

دهشي

 كرتــي صاخــش�ا دــحأ رصــبأ ســيوسلاــب يزــكرEا نــم�ا ركسعمــب هتــمدــخ لاــح هــنأ
 هـعارذـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب فاـضأو ، اـهراجفـنا كـلذ بقـعأ اهطيحمـب ةرايـس

.نمي�ا

ـ: ةئامعبسلا دعب نوعبر�او عساتلا دهاشلا
ديسلا ديعس اضر دمحم

 دهشي

.ىنميلا ديلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هاقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبسلا دعب نوسمخلا دهاشلا
دمحأ شيبح دمحم ناضمر

 دهشي



 دهشي

 ةـقرفتـم تاـباـصإـب راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب فاـضأو هوقباـس هـب دـهش اـم نومضمب
.رهظلاب

ـ: ةئامعبسلا دعب نوسمخلاو يداحلا دهاشلا
يعافرلا اضر دمحأ

 دهشي

.سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبسلا دعب نوسمخلاو يناثلا دهاشلا
داج _نسح لامج يربص

 دهشي

.نمي�ا لحاكلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبسلا دعب نوسمخلاو ثلاثلا دهاشلا
ضوعلا ديسلا يضوعلا دمحم

دهشي

.سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبسلا دعب نوسمخلاو عبارلا دهاشلا
ديسلا دمحأ ميحرلادبع ىفطصم

دهشي

.ىرسيلا قاسلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبسلا دعب نوسمخلاو سماخلا دهاشلا
يلع دمحم بيعش نمحرلادبع

دهشي

.سأرلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبسلا دعب نوسمخلاو سداسلا دهاشلا
يلع _سح يلع يلع

دهشي

 ، ةرايــس ترــجفنا يزــكرEا نــم�ا ركسعــم ماــمأ هرورــم لاــح 25/1/2014 خيراتــب هــنأ
 مـقر هـترايـس قارتـحاو نمـي�ا عارذـلاو غدصـلا يف راجفـن�ا ءارـج هتـباـصإـب فاـضأو

.3872 أ س ط



.3872 أ س ط

ـ: ةئامعبسلا دعب نوسمخلاو عباسلا دهاشلا
زاوف سابع _مأ دمحأ دلاخ

دهشي

.رهظلاو نذ�او ةبقرلاب هتباصإ تثدح راجفن�ا رثإ ىلع هنأ

ـ: ةئامعبسلا دعب نوسمخلاو نماثلا دهاشلا
ضوعم ميهاربإ رمات

دهشي

 ف�آ ةرـشع اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هنكسمـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج

ـ: ةئامعبسلا دعب نوسمخلاو ةعساتلا ةدهاشلا
رمع يفنح رمع رحس

دهشت

 نوعبرأ  اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ اهــتوناحــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج فلأ

ـ: ةئامعبسلا دعب نوتسلا ةدهاشلا
فسوي ديسلا نوراه _مساي

دهشت

 ةسمــخ اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ اهــتوناحــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ
.هينج ف�آ

ـ: ةئامعبسلا دعب نوتسلاو يداحلا دهاشلا
ملاس فسوي يبنلا دبع يفنح

دهشي
نوثbث  اهتميقً ارارضأ تفلخ هتوناحب تايفلت تثدح راجفن�ا رثإ ىلع هنأ

.هينج فلأ 

ـ: ةئامعبسلا دعب نوتسلاو يناثلا دهاشلا
دمحم نسح دومحم يماركإ

دهشي

 نافـلأ اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هلمـع ةـكرـشلاـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ
.هينج ةئامسمخو



.هينج ةئامسمخو

ـ: ةئامعبسلا دعب نوتسلاو ثلاثلا دهاشلا
ىسوم دمحم دمحأ معنEادبع

دهشي

 تــــــثدــــــح راجفــــــن�ا رــــــثإ ىلع هــــــنأ      
  اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هنكسمـب تايفلـت

.هينج فلأ   نوثbث

 دعب نوتسلاو عبارلا دهاشلا
ـ: ةئامعبسلا

 رـــــــطاشـــــــلا ءbـــــــع
دمحم نسح

دهشي

 تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
 ةسمـخ  اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هنكسمـب

.هينج ف�آ

 دعب نوتسلاو سماخلا دهاشلا
ـ: ةئامعبسلا

 دـمــــــــــحـم حماــــــــــس
_ناسح ميهاربإ

دهشي

 تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
 1605/17 ،647/17 يمقر _ــــترايســــلاــــب
 ةــــكرــــشلاــــب تايفلــــتو ، ماــــع عاطــــق لقــــن
 ف�آ ةعـبرأ اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هلمـع

ً.اهينج

 دعب نوتسلاو سداسلا دهاشلا
ـ: ةئامعبسلا

 معنEا دبــع باهــيإ
dا دبع

دهشي     

 لاــــــــــح 29/10/2013 خيراـتــــــــــب هــــــــــنأ
 دـيرـب بتكـم ماـمأ هـترايـس هـلbقتـسا
 ةدـــيدـــجلا ةرـــهاقـــلاـــب لو�ا عمـــجتلا
 يوحي قلغم لاوجل هـمbتـسا بقـع
 ئــــــــــجوف ةيــــــــــجراــــــــــخ تbــــــــــسارــــــــــم
 bــــجرــــت هوجولا يمثلم _صخشــــب
 ْ_ـــــحbـــــس نـــــْيرـــــهشم ةرايـــــس نـــــم
 يف ـ ْ_تيــــــلآ ْ_تيــــــقدنــــــب ـ ْ_ــــــيراــــــن
 نـــع يلـــختلا ىلع هاـــهرـــكأو ههـــجو
 اوذ�و هتـــقرـــس نـــم اونكمتو لاوجلا

.رارفلاب

 دعب نوتسلاو عباسلا دهاشلا
ـ: ةئامعبسلا

 رافغـلا دبـع دمـحم
 هدبع حيبص



ىسوم دمحم دمحأ معنEادبع
دهشي

 تــــــثدــــــح راجفــــــن�ا رــــــثإ ىلع هــــــنأ      
  اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هنكسمـب تايفلـت

.هينج فلأ   نوثbث

 دعب نوتسلاو عبارلا دهاشلا
ـ: ةئامعبسلا

 رـــــــطاشـــــــلا ءbـــــــع
دمحم نسح

دهشي

 تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
 ةسمـخ  اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هنكسمـب

.هينج ف�آ

 دعب نوتسلاو سماخلا دهاشلا
ـ: ةئامعبسلا

 دـمــــــــــحـم حماــــــــــس
_ناسح ميهاربإ

دهشي

 تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ
 1605/17 ،647/17 يمقر _ــــترايســــلاــــب
 ةــــكرــــشلاــــب تايفلــــتو ، ماــــع عاطــــق لقــــن
 ف�آ ةعـبرأ اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هلمـع

ً.اهينج

 دعب نوتسلاو سداسلا دهاشلا
ـ: ةئامعبسلا

 معنEا دبــع باهــيإ
dا دبع

دهشي     

 لاــــــــــح 29/10/2013 خيراـتــــــــــب هــــــــــنأ
 دـيرـب بتكـم ماـمأ هـترايـس هـلbقتـسا
 ةدـــيدـــجلا ةرـــهاقـــلاـــب لو�ا عمـــجتلا
 يوحي قلغم لاوجل هـمbتـسا بقـع
 ئــــــــــجوف ةيــــــــــجراــــــــــخ تbــــــــــسارــــــــــم
 bــــجرــــت هوجولا يمثلم _صخشــــب
 ْ_ـــــحbـــــس نـــــْيرـــــهشم ةرايـــــس نـــــم
 يف ـ ْ_تيــــــلآ ْ_تيــــــقدنــــــب ـ ْ_ــــــيراــــــن
 نـــع يلـــختلا ىلع هاـــهرـــكأو ههـــجو
 اوذ�و هتـــقرـــس نـــم اونكمتو لاوجلا

.رارفلاب

 دعب نوتسلاو عباسلا دهاشلا
ـ: ةئامعبسلا

 رافغـلا دبـع دمـحم
 هدبع حيبص

دهشي

 ، ةـئامعبـسلا دعـب _تـسلاو ةنـماثـلا  نـْيَدـهاشـلا ةقـفر هلمـع ةهجـب هدـجاوت ءانـثأ هـنأ
 _صخشــــب اوئجوف بزعــــلا دــــيرــــب بتكمــــب ةــــئامعبــــسلا دعــــب _تــــسلاو عساتــــلاو
 بتكEا نامــحتقي ـ ْ_تيــلآ ْ_تيــقدنــب ـ ْ_ــيراــن ْ_ــحbــس نــيزرــحم هوجولا ْيمثلم
 مدـعأ امـم ، هـجراخـبرـخأ ةريـعأ نـيرـخآ قbـطإ عم نـمازتـلاـب ةـيراـن ةريـعأ ناقلطـيو
 رــشع ةعــبرأو _تــئاــم غلبم يلع ءbيتــس�ا نــم اونكمتو مهتــمواقــم لــشو مهــتدارإ
 هـنأو ،رارفـلاـب اوذ�و بتكEا تاـيوتحم فbـتإ دعـبً اهينـج _ـثbـثو ةتـسو ةـئاـموً افـلأ

.ةعقاولا بقع ةيلآ تاقلط يغراف ىلع رثع

ـ: ةئامعبسلا دعب نوتسلاو ةنماثلا ةدهاشلا
دومحم دمحأ لداع ةمطاف

ـ: ةئامعبسلا دعب نوتسلاو عساتلا دهاشلا
نسح ميهاربإ نسح رساي

نادهشي

.امهقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبسلا دعب نوعبسلا دهاشلا
بتار تفأر دجام

دهشي



 عيقوتلا يف امهتبــغر ناــَيدبــم ناصخــش هيــلإ مِدــًق بزــحلا رقمــب هدــجاوت لاــح هــنأ
 يف -ً اـسدـسم -ً اـيراـنً اـحbـس امـهراهـشإـب ئـجوفو ، "درمـت" ةلمـح تارامتـسا ىلع
 رـــثإ ىلع نورـــخآ ةـــثbـــث امهعبـــتو َْ_يكيتـــسbـــب نـــْيَديقـــب هـــفارـــطأ اقـــثوأو ، ههـــجو
 اونكمتو ، هـب ًةـباـصإً اـثدـحم ههـجو مـهُدـحأ َعفص هتـمواقEو ، مهـب ْ_ـَـلو�ا لاصـتا
 غلبمو دوقن ةظـفاـحو لومـحم بوساـحو _ـلومـحم _فـتاـه ىلع ءbيتـس�ا نـم كـلذـب

.ريوصت ةلآو هينج ةئامثbث هردق يدقن

ـ: ةئامعبسلا دعب نوعبسلاو يداحلا دهاشلا
سورضاوت اقول يماس ةماسأ

دهشي

 رصـــــق  طيحمـــــب 815 و و ع مـــــقر هـــــترايســـــل هـــــتدايـــــق لاـــــح 1/7/2013 خيراتـــــب هـــــنأ
 ةعـــبرأ اهلقتـــسي هفـــقوتـــست ةرايســـب ئـــجوف ةدـــيدـــجلا رصـــم ةقطنمـــب ةـــيداحـــت�ا
 ْ_ــحbــس ههــجو يف ارــهشأو هــجولا مثلــم امــهدــحأ مهنــم نانــثا لــجرــت صاخــشأ
 ءbيتـس�ا نـم اونكمتف هتـمواقـم لـشو هـتدارإ مدـعأ امـم ـ ْ_تيـلآ ْ_تيـقدنـب ـ ْ_ـيراـن
 ةقطنمـــب اهيلـــع روثعلا نـــم نكمـــت هـــنأ فاـــضأو ، ً�ومـــحمً افـــتاـــهو هـــترايـــس ىلع

.هب ةدوزEا عبتتلا زاهج ةطساوب رصن ةنيدم

ـ: ةئامعبسلا دعب نوعبسلاو يناثلا دهاشلا
   قزر فسوي ليئاخيم فسوي

دهشي

 اهنــم لــجرــت ةرايــس رصــبأ 9132 ب د ق مــقر ةرايســلا ىرــخأو هــلbقتــسا لاــح هــنأ
 اوهجوت ـ ةيــلآ قدانــب ـ ةــيراــن ةحلــسأ نــيزرــحم هوجولا يمثلم صاخــشأ ةعــبرأ

 اهنــم لــجرتــلا ىلع ةونع امهنيــهركــم امهيهــجو يف مهتحلــسأ نــيرــهشم هــبوص
 ءbيتـس�ا نـم ةليـسولا كلتـب اونكمتف ، هتـمواقـم لـشو امْهيسفـن يف بـعرـلا اوثبف
 زاهــجو ةيــلودــلا تاــمولعEا ةكبــشب لاصــتا ةحــيرــش نــم هــتوح اــمو ةرايســلا ىلع

.يدقن غلبمو لومحم فتاهو لومحم يلآ بساح

ـ: ةئامعبسلا دعب نوعبسلاو ثلاثلا دهاشلا
نسحلا وبأ دمحأ dا دبع دومحم  ةطرش بيقن                     

دهشي

 يناثـــــلا دـــــهاشـــــلا ت�وقنمو ةرايـــــس ةـــــقرـــــس ةعـــــقاو ةحـــــص تدـــــكأ هـــــتاـــــيرـــــحت نأ
 ةرايـــس _لقتـــسم _مثلـــم صاخـــشأ ةعـــبرأ مايـــقو ، ةـــئامعبـــسلا دعـــب نوعبـــسلاو
 كلتـب اونكمتو اهـب هاـيإ نـيددـهم ـ تاـسدـسمو ةيـلآ قدانـب ـ ةـيراـن ةحلـسأ راهـشإـب

.ت�وقنم نم هتوح امو هترايس ةقرس نم ةليسولا



.ت�وقنم نم هتوح امو هترايس ةقرس نم ةليسولا

ـ: ةئامعبسلا دعب نوعبسلاو عبارلا دهاشلا
   جرف ليئاخيم سلوب صمقلا دامع

دهشي

 يجروج سيــنأ _ــمريــن هتــجوز ةقــفر 197  ق أ م مــقر ةرايســلا هــلbقتــسا لاــح هــنأ
ـ  ةجنبـط ـً اـيراـنً اـحbـس امـهدـحأ زرـحي ناصخـش اهنـم لـجرـت ةـيراخـب ةـجارد رصـبأ
 هاـهرـكأوً اـيراـنً ارايـع هـبوص قلطأو ههـجو يف يرانـلا هـحbـسً ارـهشم هوحن هـجوت
 امهتـــمواقـــم bـــشو امْهيسفـــن يف بـــعرـــلا اثبـــف اهنـــم لـــجرتـــلا ىلع ةونع هتـــجوزو
 نـم هـتوح اـمو هتـجوزـل ةـكولمEا ةرايسـلا ىلع ءbيتـس�ا نـم ةليـسولا كلتـب انكمـتو

 .هل _كولمم _لومحم _فتاه

ـ: ةئامعبسلا دعب نوعبسلاو سماخلا دهاشلا
دمحم نسح قوراف دمحم

دهشي

 دعــــب _عبــــسلاو سداســــلا نــــم دوهشلاو هدــــجاوت لاــــح 28/5/2013 خيراتــــب هــــنأ
 دــياز خيشلا دــيرــب بتكمــب ،ةــئامعبــسلا دعــب _عبــسلاو نــماثــلا ىتح ةــئامعبــسلا
 ، ـ سدــسمو ْ_تيــلآ _تيــقدنــب ـةــيراــن ةحلــسأ مهــتزوحب صاخــشأ ةــثbثــب ئــجوف
 مــهدــحأ قلطأو مهنيــمأتــل جراخــلاــب مهثــلاــث لــظ امنيــب بتكEا امهنــم نانــثا مــحتقا
 نأ دعـب ةـئامعبـسلا دعـب _عبـسلاو عباسـلا دـهاشـلا اـهادـحإ تـباـصأ ةـيراـن ةريـعأ
 مهتــمواقــم لــشو مهــتدارإ مدــعأ امــم هــسأر ىلع حbــسلا تاذ ةرــخؤمب هيلــع ىدعــت

.بتكEا ىلإ  اهب دوهعEا ةيلاEا غلابEا ةقرس نم اونكمتف

ـ: ةئامعبسلا دعب نوعبسلاو سداسلا دهاشلا
ناوضر نسـح دمـحم حاتفـلا دبـع مـتاـح

ـ: ةئامعبسلا دعب نوعبسلاو عباسلا دهاشلا
ىفطصم ميكحلا دبع دارم نميأ

ـ: ةئامعبسلا دعب نوعبسلاو نماثلا دهاشلا
ىلع نسح نسح لداع دمحم

نودهشي

.مهقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبسلا دعب نوعبسلاو عساتلا دهاشلا
تيخب ىنسح تعفر يمار

دهشي



تيخب ىنسح تعفر يمار
دهشي

 ةيليــعامــس�ا يكbــم 101625 مــقر هــترايــس هــتدايــق لاــح 16/11/2013 خيراتــب هــنأ
 اهنــم لــجرــت هفــقوتــست ةرايســب ئــجوف ، دــياز خيشلاــب يوشيب ابــن�ا ةسينــك ماــمأ
 امـم ـ سدـسمو ةيـلآ ةيـقدنـب ـ ْ_ـيراـن ْ_ـحbـس ههـجو يف اورـهشأ صاخـشأ ةـثbـث
 هــنأ فاــضأو ، هــترايــس ىلع  ءbيتــس�ا نــم اونمكتف ، هتــمواقــم لــشو هــتدارإ مدــعأ
 قيرطــــب ةنــــئاكــــلا ةينــــطو دوقو ةطــــحم ماــــمأ هــــترايــــس دوجوب هــــغbــــبإ رــــثإ ىلع

.ةروكذEا ةطحمللً افادهتسا اهخيخفت _بتو اهيلإ هجوت سيوسلا

ـ: ةئامعبسلا دعب نونامثلا دهاشلا
ناميلس مجن يلع رصن

دهشي

 ةيليـــعامـــس�ا ةظـــفاحـــم 889 مـــقر ةرايســـلا هـــتدايـــق لاـــح 17/11/2013 خيراتـــب هـــنأ
 رــشع ينثا اهيلــع bًمــحمو ةدــيدــجلا _ــصاصقــلا ـ ةمــيدقــلا _ــصاصقــلا قيرطــب
 قلطأ قانخـلا هيلـع قيضت صاخـشأ ةعـبرأ اهلقتـسي ةرايسـب ئـجوف ،ر�وس ءاـعو
 فـقوتلا ىلإ هرطـضا امـم اـهذـفاون ىدـحإ نـم ءاوهلا يفً اـيراـنً ارايـع اهـباـكر دـحأ
 امهنـــم لـــك ةزوحبو اهنـــم _مثلـــم صاخـــشأ ةـــثbـــث لـــجرتـــف قيرطـــلا بـــناـــج ىلع
 مـث هيـمدـق _ـبً اـيراـنً ارايـع مهـلوأ قلطأو اهـب هوددـه ـ ةيـلآ ةيـقدنـب ـً اـيراـنً اـحbـس
 ىلع هbمــحيل ةيــل�ا ةيــقدنبــلا كشــبدــب رــسي�ا هذــخف ةرــخؤم ىلع مهيــناــث ىوه
 برــهلاــب اذ�و ةرايســلا مهنــم نانــثا لقتــساــف ،ً اــهركــم هــكرتــف ةرايســلا حاتفــم كرــت
 قاحلـلاو ىرـخ�ا ةرايسلـل ةدوعلاـب ثـلاثـلا ماـقو ةمـيدقـلا _ـصاصقـلا ةـيرـق هاجـت
 هـــجوتو قيرطـــلاـــب ةراEا تارايســـلا ىدـــحإ لقتـــسا _مهتEا ةقـــحEbً ايعـــسو ،امهـــب
ً اقـح� ملـع مـث ،مهـترايـسو مهنـم _نـثا طبضـب يلاـه�ا نـم ملـعو _ـصاصقـلا ةـيرقـل
 هـجوتف ،ريبكـلا لتـلا ةـطرـش زـكرمـب اهيلـع ظفحتـلاو هـتدايـق ةرايسـلا طبـض مـت هـنأ

.ةيران ةريعأ قbطإ نع ةجتان يمام�ا اهجاجزبً ابوقث رصبأ ثيح كانه ىلإ

ـ: ةئامعبسلا دعب نونامثلاو يداحلا دهاشلا
دمحم رافغلادبع ميادلا دبع دمحأ

دهشي

 ربعـــت نوللا ءاضيـــب ةنـــحاـــش رصـــبأ _ـــصاصقـــلا يرـــبوك ىلعأ هرورـــم لاـــح هـــنأ
 وياد ـ ىرـــخأ ةرايـــس اهفلـــخو ســـكاعEا هاجـــت�ا يف قيرطلـــل ىطـــسولا ةرـــيزـــجلا
 _ــحbــس نــم ءاوهلا  يف ةــيرانــلا ةريــع�ا اقلــطأ ناصخــش اهنــم لــجرــت ـ سون�
 ةبيقــح ىلع رثــع ةرايســلا دقفتــبو رارفــلاــب اذ�و  ، سدــسمو ةيــلآ ةيــقدنــب ـ _ــيراــن
 طوطــــخلا حئارــــش نــــمً اددــــعو ةــــلومــــحم فــــتاوه ةسمــــخو ةــــيودــــي ةلبنــــق يوحت

.ةئامعبسلا دعب نونامثلاو سماخلا دهاشلل اهملسف ، ةيفتاهلا



.ةئامعبسلا دعب نونامثلاو سماخلا دهاشلل اهملسف ، ةيفتاهلا

ـ: ةئامعبسلا دعب نونامثلاو يناثلا دهاشلا
ىفطصم ديمحلادبع ىفطصم

دهشي

 ههــجو يف نــْيَرــهشم هــنافــقوتــسي _صخشــب ئــجوف هــترايــس نــم هلــجرــت لاــح هــنأ
 انكمــتو هتــمواقــم اــمدــعأو هــتدارإ bــشف ،ـ سدــسمو ةيــلآ ةيــقدنــب ـ ْ_ــيراــن ْ_ــحbــس
 دــهاشــلا لبــق نــم امهتقــحEb اهــكرتــل ارطــضا امهــنأ �إ هــترايــس ةــقرــس نــم كــلذــب

.يلاه�او ةئامعبسلا دعب _نامثلاو ثلاثلا

ـ: ةئامعبسلا دعب نونامثلاو ثلاثلا دهاشلا
مbسلادبع ميظعلادبع dادبع

دهشي
_حلسم _صخش طبض امهتلواحم لاحو نونامثلاو عبارلا دهاشلاو هنأ

 ةـــكولمEا ةرايســـلا ةـــقرـــس امهتـــلواحE يعارزـــلا قيزاـــقزـــلا ـ ةيليـــعامـــس�ا قيرطـــب
 ةـيرانـلا ةريـع�ا قbـطإ امهعـم �دابـت ةـئامعبـسلا دعـب _ـنامثـلاو يناثـلا دـهاشلـل
 يضاقـــلا ةـــمbـــس مـــتاـــح ىفوتEا زارـــحإـــب فاـــضأو ، امهطبـــض نـــم انكمـــت ىتح

.ةيلآ ةيقدنب ـً ايرانً احbس _نامثلا مهتEا زارحإو ،ـ سدسم ـً ايرانً احbس

ـ: ةئامعبسلا دعب نونامثلاو عبارلا دهاشلا
نيدلا حbص يريخ دمحم

دهشي

 نــم bًــباو هــبوص قلطأ _ــنامثــلا مهتEا نأ فاــضأو هقــباــس هــب دــهش اــم نومضمب
 هــباــصأــف هلتــقً ادــصاــق ـ ةيــلآ ةيــقدنــب ـ هــتزوحب يراــن حbــس نــم ةــيرانــلا ةريــع�ا

.نمي�ا طب�ا لفسأ يران رايعب

ـ: ةئامعبسلا دعب نونامثلاو سماخلا دهاشلا
ليحر دمحم دومحم ثحابم سيئر         

دهشي
ةعقاولاب ةئامعبـسلا دعب _نامثلاو ثلاثلا دهاـشلا نم هراطخإ رثإ ىلع هنأ

 امـم امهعـم ةـيرانـلا ةريـع�ا قbـطإ اولدابـتو ، امهتقـحbـم يف هـكراـشو هيـلإ لقتـنا 
 دمــحم ىفطصمو ةــئامعبــسلا دعــب _ــنامثــلاو عبارــلا دــهاشــلا ةــباــصإ نــع رفــسأ
 يلاــه�ا ةــنواعمــب امهطبــض نــم امهنكمتــب فاــضأو ، ةــيراــن ةريــعأــب زــيزعــلادبــع
 ىدأ يراــن رايعــب بيــصأ يذــلا يضاقــلا ةــمbــس مــتاــح ىفوتEا امهــلوأ نأ _بــتو
 نbقتـــسي اـــناـــك ْ_َمهتEا نأ فاـــضأو ، نونامثـــلا مهتEا وه يناثـــلاو ، هـــتاـــفو ىلإ

 ثـــلاـــث حنج 2013 ةنســـل 5270 مـــقر ةيضقـــلا يف اهتـــقرـــسب غلبم ـ سون� ـ ةرايـــس
 ةــقرــس امهتــلواحــم ءانــثأ امهــل يلاــه�ا ةرــصاحE اهــكرتــل ارطــضا دــق ةيليــعامــس�ا



 ثـــلاـــث حنج 2013 ةنســـل 5270 مـــقر ةيضقـــلا يف اهتـــقرـــسب غلبم ـ سون� ـ ةرايـــس
 ةــقرــس امهتــلواحــم ءانــثأ امهــل يلاــه�ا ةرــصاحE اهــكرتــل ارطــضا دــق ةيليــعامــس�ا
 ددـعو يلآ ةقلـط غراـف نـيرـشعو ةعـبرأوً ايـشامـقً اـعانـق طبـض اهشيتفتـبو ،ىرـخأ
 يف اهتـقرـسب غلبم ْ_َلمـحت _تيـندعـم _تـحولو ةقلـطو يبرـغ حbـس غراوف ةعـبرأ
 ةــيدــيدــح ةلبنــق يوحت ةبيقــحو رــيوصوبأ يرادإ 2013 ةنســل 3183 مــقر ةيضقــلا
 نونامثـلاو دـحاولا دـهاشـلا هـل مدـقو ، فـتاـه ةحـيرـشو ةـلومـحم فـتاوه ةسمـخو
 نــم ددــعو ةــلومــحم فــتاوه ةسمــخو ةــيودــي ةلبنــق يوحت ةبيقــح ةــئامعبــسلا دعــب
 ةـــئامعبـــسلا دعـــب نونامثـــلاو سدـــسلا دـــهاشـــلا هملـــسو ، ةيفـــتاـــه ٍطوطـــخ حئارـــش
 ثــــلاــــث مســــق حنج 2013 ةنســــل 4455 مــــقر ةيضقــــلا يف هتــــقرــــسبً اغلبــــمً اــــسدــــسم

.َْ_تنزخو– ةيلآ ةيقدنب ً-ايرانً احbس يلاه�ا هملس امك ، ةيليعامس�ا

ـ: ةئامعبسلا دعب نونامثلاو سداسلا دهاشلا
 ميهاربإ زيزعلادبع داؤف دمحم

دهشي
يذلا سدسEا ىلع روثعلا مت هنأ فاضأو هوقباس هب دهش ام نومضمب
ريخ�ا اهذختا يتلا ةقيدحلاب يضاقلا ةمbس متاح ىفوتEا مهتEا هزاح

.ةئامعبسلا دعب نونامثلاو سماخلا دهاشلل اهملسف بورهللً ًاذbم  

ـ: ةئامعبسلا دعب نونامثلاو عباسلا دهاشلا
يلازغلا دمحم دمحم مهدأ  لوأ مزbم                     

دهشي

 ةيليـعامـس�ا رصـم قيرطـب ةثـلاثـلا ةقطنEا هطيشمـت لاـح 18/11/2013 خيراتـب هـنأ
 اهتــــقرــــسب غلبEا ةيليــــعامــــس�ا ةظــــفاحــــم 889 مــــقر ةرايســــلا رصــــبأ يوارــــحصلا
 حbــس نــم ةقــفارEا ةوقلاو هــبوص ةــيراــن ةريــعأ امــهدــحأ قلطأ ناصخــش اهلقتــسي
 برـهلاو اهـكرـت ىلع ةرايسـلا يلقتـسم ربـجأ ىتح اهـقbـطإ هـلدابـف ، هـتزوحب يلآ
 تاقلــط يفورظــم ىلع رثــع ةرايســلا شيتفتــبو ،قيرطلــل ةمــخاتEا تاــعارزــلا ىلإ

.ةرايسلا قاروأو ر�وس ةيعوأو ةيلآ

ـ: ةئامعبسلا دعب نونامثلاو نماثلا دهاشلا
ينويسب ناطلس دمحم دمحأ

دهشي

 ةــئامعبــسلا دعــب نونامثــلاو عساتــلا دــهاشــلا ةقــفر هــجوت 15/7/2013 خيراتــب هــنأ
 ةــجارد _لقتــسم هينــج فــلأ ةــئامسمــخ غلبم دــيروتل ـ ساقلــب عرــف ـ رصــم كنبــل
 نوزرـــحي نومثلم ةـــثbـــث اهنـــم لـــجرـــت ةرايـــس فلـــخلا نـــم امهتـــمدصـــف ،ةـــيراخـــب
 ىلع ءbيتــس�ا نــم اونكمتف ، هتــمواقــم لــش  امــم   ـ ةيــلآ قدانــب ـ ةــيراــن ةحلــسأ

.رارفلاب اوذ�و غلبEا



.رارفلاب اوذ�و غلبEا

ـ: ةئامعبسلا دعب نونامثلاو عساتلا دهاشلا
 فـــــــــسوي دمـــــــــحم ينيبرـــــــــشلا دمـــــــــحأ

ساوح
دهشي

.هقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبسلا دعب نوعستلا دهاشلا
دمحم يلع ديعسلا دمحم

دهشي

 فـلأ ةـئامسمـخ غلبم دـيروتب ةـئامعبـسلا دعـب _ـنامثـلاو نـماثـلا دـهاشلـل دـهع هـنأ
.ساقلب عرف ـ رصم كنب ىلإ هينج

ـ: ةئامعبسلا دعب نوعستلاو يداحلا دهاشلا
يشبح فصاو ردنكسإ يدجم

دهشي

 يناثـــــلا نـــــم دوهشلا ةقـــــفر هـــــتوناحـــــب هدـــــجاوت لاـــــح 20/12/2013 خيراتـــــب هـــــنأ
 ةـثbثـب ئـجوف ةـئامعبـسلا دعـب _عستـلاو عبارـلا ىتح ةـئامعبـسلا دعـب _عستـلاو
 ةروساـــمو ةيـــلآ قدانـــب ـ ءاضيـــبو ةـــيراـــن ةحلـــسأ نـــيرـــهشم هـــنومـــحتقي صاخـــشأ

 ةريــعأ قbــطإ عم نــمازتــلاــب توناحــلا لــخادــب ْ_ــيراــن نــْيرايــع _قلطــم ـ ةــيدــيدــح
 ىلع ءbيتـــس�ا نـــم اونكمتف مهتـــمواقـــم لـــشو مهـــتدارإ مدـــعأ امـــم هـــجراـــخ ةـــيراـــن
 _ـمدختـسم رارفـلاـب اوذ� مـث ،توناحـلا ىوتحم اوبرـخ نأ دعـب ةيبـهذ ت�وغشم

._ترايس

ـ: ةئامعبسلا دعب نوعستلاو يناثلا دهاشلا
يشبح فصاو ردنكسإ قراط

دهشي
لحـEا تايوتحE درج ءارجإب هنأ فاضأو هقباس هب دهش ام نومضمب
ةئامعست ةميقب بهذلا نم تامارجوليك ةثbث تغلب تاقورسEا نأ _بت

.ةيبهذ تاعاس رشعو هينج فلأ

ـ: ةئامعبسلا دعب نوعستلاو ثلاثلا دهاشلا
فصاو ردنكسإ نانوي انيم

دهشي
.هاقباس هب دهش ام نومضمب



.هاقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامعبسلا دعب نوعستلاو عبارلا دهاشلا
لايربغ سجرج dا ضوع دجام

دهشي

 نــم نكمــت توناحــلا ماحتــقا رــثإ ىلع هــنأ فاــضأو هوقباــس هــب دــهش اــم نومضمب
 ناقلطـــيو ةرايـــس نايلتعـــي _مثلـــم _حلـــسم ْ_صخـــش رصـــبأـــف هـــجراـــخ للـــستلا

.ءاوهلا يف ةيران ةريعأ

ـ: ةئامعبسلا دعب نوعستلاو سماخلا دهاشلا
دمحأ دمحم ريمس دمحأ  ثحابم سيئر                  

دهشي

 يلاـه�ا هـل مدـق ةنـياعEا ءارـجإـب هـنأ فاـضأو ةعـقاولا ةحصـل تلـصوت هـتاـيرـحت نأ
 تاـغوصEا توناـح لـخاد ةـيراـن ةريـعأ قbـطإ نـع تفلـخت ةيـلآ تاقلـط غراوف ةتـس

.هجراخو

ـ: ةئامعبسلا دعب نوعستلاو سداسلا دهاشلا
ديسلا ةوطع هبر دبع دمحم

دهشي

 هعمســل ىهانــت برــغ ةرطنقــلا عرــف ةــيردنكــس�ا كنــب ىنبم طيحــم هنيــمأتــلو هــنأ
 ةرايـس نـم اولـجرـت هوجولا يمثلم ةعـبرأ رصـبأ اـهردصـم _بتـبو ، قرـط تاوصأ
 ةريــعأ قلطأــف كنبــلاــب قحلEا يل�ا فرصــلا زاهــج مهــعازتــنا رــثإ ىلع يعاــبر عفد

.يلاه�ا رهمجتل زاهجلا نود _براه اورفو اهقbطإ هولدابف ةيران

ـ: ةئامعبسلا دعب نوعستلاو عباسلا دهاشلا
 وبأ عيمسلا دبـــــــع دـــــــماـــــــح وبأ ديعـــــــس

bعلا
دهشي

 رصــبأ ، برــغ ةرطنقــلا عرــف ةــيردنكــس�ا كنــب ىلع لطEا هــتوناحــب هتيبــم لاــح هــنأ
 يلآ حbــس مهنــم لــك ةزوحب هوجولا يمثلم صاخــشأ ةعــبرأ اهنــم لــجرــت ةرايــس
 فرصــلا زاهــج نوقابــلا طــبر امنيــب ، كنبــلا ةــسارــح كشــك بوص مــهدــحأ هــجوتو
 هورصـبأ نأ اـمو ، زاهجـلا اوعزتـناـف ةـيدـيدـح ةلسلـس _ـمدختـسم ةرايسـلاـب يل�ا
 هــعامــس اهبقــعأ ، هعــيورتــل ءاوهلا يف ةــيراــن ةريــعأ _قلطــم بارتــق�ا مدعــب هورــمأ
 اورفــــف يلاــــه�ا هرــــثإ ىلع رهمــــجت رواجــــم ناكــــم نــــم ةــــيراــــن ةريــــعأ قbــــطإ يود

._براه



._براه

ـ: ةئامعبسلا دعب نوعستلاو نماثلا دهاشلا
 سينو ديس شاكرف فيرش

دهشي

 ىهانــت ، برــغ ةرطنقــلا عرــف ةــيردنكــس�ا كنبــل رواجEا هــتوناحــب هتيبــم لاــح هــنأ
 ةيــلآ ةحلــسأ مهــتزوحب _مثلــم ةــثbــث ثبــع هردصــم نأ _بــت قرــط توص هعمســل
 ةريــــعأ قbــــطإــــب هوع¢ور هورصــــبأ نأ اــــمو ، ضر�ا ىلع ىقلم يلآ فرــــص زاهجــــب
 هرـــثإ ىلع رهمـــجت رواجـــم ناكـــم نـــم ىرـــخأ قbـــطإ يود هـــعامـــس اهبقـــعأ ةـــيراـــن

 ._براه اورفف يلاه�ا

ـ: ةئامعبسلا دعب نوعستلاو عساتلا دهاشلا
 نامثع يلع دومحم ينيسح

دهشي

 ىهانـت ، لـخادـلا نـم برـغ ةرطنقـلا عرـف ةـيردنكـس�ا كنـب ىنبم _ـمأتـب هفيلكتـلو
 جراـخ ةـيراـن ةريـعأ قbـطإ يود هبقـعأ ضر�اـب ليقـث مسـج ماطـترا توص هعمسـل

.ةئامنامثلا دهاشلا رطخأف ىنبEا

ـ: ةئامنامثلا دهاشلا
يزاجح ميهاربإ دمحم قراط

دهشي

 عرـهف كنبـلاـب صاخـلا يل�ا فرصـلا زاهـج ةـقرـس يف _حلـسم عورـشب هراطـخإـب
 تاريـــماـــك تbيجســـت نـــم _بـــتو ، ضر�ا ىلع ىقلم زاهجـــلا رصـــبأو كانـــه ىلإ
 يلاـه�ا عمـجت لاـحو ، هوعزتـناو مهـترايسـب زاهجـلا _حلـسم _مثلـم طـبر ةبـقارEا

.هتقرس نود

ـ: ةئامنامثلا دعب يداحلا دهاشلا
يوانشلا ديسلا يمزع دمحأ

دهشي

 فــلأ نوعبرأو نانــثاو ةــئاــم اهتميــق رارــضأ هيلــع بــترــت فرصــلا زاهــج بــيرــخت نأ
 .هينج

ـ: ةئامنامثلا دعب يناثلا دهاشلا
  ليئاخيم ميسن فطاع ياشب

دهشي



  ليئاخيم ميسن فطاع ياشب
دهشي

 رمقـــلا ةطـــحمب 9 مـــقر ةبـــقارـــم جربـــب هتـــمدـــخ ةرـــشابـــم لاـــح 7/10/2013 رـــجف هـــنأ
 نــــْيَراجفــــنا يودو هتــــسارــــح جربلــــل ةهــــجاوEا ةقطنEاــــبً ابــــهل رصــــبأ يعانصــــلا

.ةيعانصلا رامق�ا قابطأ دحأب ماطترا امهبقعأ

ـ: ةئامنامثلا دعب ثلاثلا دهاشلا
 ةطرش بيقن                      يعافر دمحم لماك همbس

دهشي  
 بوص ءاضـف ٍضرأ نـم اتـهجتا _تفـيذقـب ملـعو نـْيَراجفـنا يود هعمسـل ىهانـت هـنأ

 قبطلاـب تايفلـت ثودـح _بـت هصحفـبو ، يبونجلا يعانصـلا رمقـلا ةطـحم روس
 نــــم ةعطــــق اذــــكو مطــــحتم يج يب رأ فوذقــــم ىلع رثــــع امــــك ، يدنهــــلا يئاوهلا

.يدنهلا رمقلا يئاوه

ـ: ةئامنامثلا دعب عبارلا دهاشلا
يمويب يبلش عيمسلا دبع ينسح

دهشي

 ، تاطحEاــب ةــصاخــلا ةزــهج�ا ليغشــتو ةعــباتمــب هتفيــظو ماهــم ةــيدأــت لاــح هــنأ
 نـع لوئسEا يدنهـلا رمقـلاـب تايفلـت ثودـح _بـتو نـْيَراجفـنا يود هعمسـل ىهانـت
 _صــلا ةــلودــل ةيــعانصــلا رامــق£ــل ةيــئرEاو ةيــتوصلا تاــمدــخلا لابقتــساو لاــسرإ

 .تيوكلاو

ـ: ةئامنامثلا دعب سماخلا دهاشلا
ليئاخيم دايع ةيطع دايع

دهشي
 يدنـــه ـ ةيـــئاوه قابـــطأ ةـــثbـــث دوجوب فاـــضأو ، هقـــباـــس هـــب دـــهش اـــم نومضمب
 ةدمــع�ا يف فلــت يف تلثمــت ريــخ�اــب تايفلــت ثودــحو ـ يطنلط�او تاــس برــعو

.يئاوهلل ةيندعEا تاحطسEا نم ءزج لاصفناو هل ةلماحلا

ـ: ةئامنامثلا دعب سداسلا دهاشلا
مركم ناوشر قيدص دمحأ

ـ: ةئامنامثلا دعب عباسلا دهاشلا
فيطللا دبع يلع دمحم فيرش

نادهشي

.امهيقباس هب دهش ام نومضمب



.امهيقباس هب دهش ام نومضمب

ـ: ةئامنامثلا دعب نماثلا دهاشلا
دعس دمحم _مأ دمحم

دهشي
 ةيمنـــب ـ ايـــسآ وكسوك ةامسEا ةنيفســـلاـــب راحـــب�ا لاـــح 31/8/2013 خيراتـــب هـــنأ
 ديعــسروب نــم 28.5 وليكلاــب هراحــبإ ناــبإو ، _صــلا ةــلودــل ةــكولمEاو ـ ةيسنجــلا

 ِةــمدقمــب ِةفــيذــق ماطــتراــب ِةنيفســلا ناطبــق نــم ملــعو ، دــيدــش راجفــنا توص َعِمَس
 لــصافــلا يدــيدــحلا مــئاقــلاــب فلــت ثودــحب فاــضأو ، ىرــسيلا ةهجــلا نــم ةنيفســلا
 فادهتـــسا ةقـــباســـب َِملـــَع هـــنأو ، ةنيفســـلا حطـــس ىلع ةـــعوضوEا تاـــيواحـــلا _ـــب
 ةنـــــــيدـــــــم لـــــــخاد نـــــــم ســـــــيوسلا ةانقـــــــل يحEbا ىرجEاـــــــب ةراEا نفســـــــلا ىدـــــــحإ

.اهتباصإ نود ، ةيليعامس�ا

ـ: ةئامنامثلا دعب عساتلا دهاشلا
ىفطصم حاتفلا دبع ىفطصم

دهشي

 ناطلـــس وبأ زاـــغ 32 مـــقر تاـــمامـــص ةـــفرغـــب راEا يعيبطلا زاغـــلا طـــخ ريجفـــت نأ
 ةـيرصEا ةـكرـشلا لاومأـب تايفلـت قحلأ رـيوص وبأ زـكرـم فـيانEا ةقطنمـب ةنـئاكـلاو

 .هينج فلأ نوعبرأو ةئام اهتميق ً ارارضأ تفلخ ةيعيبطلا تازاغلل

ـ: ةئامنامثلا دعب رشاعلا دهاشلا
 ةطرش طباض                     ينbقسعلا دمحم دمحأ فيرش

دهشي

 ةرايــس رصــبأ ســيوسلا ةرــهاقــلا قيرطــب ةــيرورEا ةــلاحــلا دقفتــل هرورــم لاــح هــنأ
 ةعــــباــــت تادــــحوب ةــــطاحEاو - 5 وليكلاــــب ةينــــطو - دوقو ةطــــحم طيحمــــب ةــــكورتــــم
 _عبــسلاو عساتــلا دــهاشــلا ةرايســلا كــلاــم غbــبإ قبــس _بــتو ، ـ ةحلسEا تاوقلل
 ىلع اهـب رثـع اهكـلاE اهميلـست لبـق ةرايسـلا صحفـبو ، اهتـقرـسب ةـئامعبـسلا دعـب
 تاــــيراطــــبو ةيــــلورتــــب داومو زاهــــجو كbــــسأــــب ةلــــصوم زاــــغ تاــــناوطــــسا ثbــــث

.تاعقرفEا ةرادإ رطخأف ةيئابرهك

ـ: ةئامنامثلا دعب رشع يداحلا دهاشلا
 ةطرش مدقم                          مbسلا دبع دومحم لامك دلاخ

دهشي

 رصــم قيرطــب ةنــئاكــلا ةينــطو دوقو ةطــحم طيحمــب ةــكورتEا ةرايســلا صحفــب هــنأ
 ، ريجفــت ةرــئادــب ةلــصوم زاــغ تاــناوطــسا ثbــث ىلع اهتبيقحــب رثــع ، ســيوسلا
 هـنأـش نـم اـهراجفـنا نأو ، لومـحم فـتاـه مادختـساـب دعـب نـع تاـناوطـس�ا ريجفتـل
 اـهريجفـت ةـلواحـم _بـتو ، ةرايسـلا لوحً ارتـم _سمـخ طيحـم يف نـيدـجاوتEا لتـق



 هـنأـش نـم اـهراجفـنا نأو ، لومـحم فـتاـه مادختـساـب دعـب نـع تاـناوطـس�ا ريجفتـل
 اـهريجفـت ةـلواحـم _بـتو ، ةرايسـلا لوحً ارتـم _سمـخ طيحـم يف نـيدـجاوتEا لتـق

.ليصوتلا كbسأب بيع كلذ نود لاحو ةرم ريغ
 دعـــــــــب رـــــــــشع يناثـــــــــلا دـــــــــهاشـــــــــلا

ةئامنامثلا
دمحم ناميلس حابصم ماسح

                    
 ةطرش دِئار              

دهشي

 ةينــم�ا تاقــحEbا رــثإ ىلع هــنأ اــهدافــم هــتاــيرــحت اهــتدــكأ هيــلإ تاــمولعم دوروب
 قنتعت يتلا ـ ِسدقEا تيــــب ِراصــــنأ ةــــعامــــج ءاضــــعأو تادايــــق نــــم ددــــع طبــــضو
 هيلــع جورــخلا ةيــعرــشو مــكاحــلا ريفكــت ىلع ةمــئاقــلا ةــفرطتEا ةــيريفكتــلا راكــف�ا
 دارـفأ دـض ةيـئادـع لامـعأ ذيفنـت ىلوتتو ةيـمbـس�ا ةعـيرـشلا هقيبطـت مدـع ىوعدـب
 مهــتدابــع رودو _يحيسEا ءاــمد ةــحابتــساو ةــطرــشلاو ةحلسEا تاوقلا تآشنــمو
 طاقــسإ ضرغــب ؛ ةــماعــلا تآشنEا فادهتــساو ، مهــتاكلتمــمو مهــلاومأ لbحتــساو
 ةدــحولاــب رارــض�او ةيــعامتــج�او ةــيداصتــق�ا اهــتاــموقم ىلع ريــثأتــلاو ةــلودــلا
 رــما يف ســماخــلا ىتح لو�ا نــم نومهتEا ىلوت ـ يعامتــج�ا مbــسلاو ةينــطولا
 مهلقـص بقـع نـيرـخآ باطقتـساو _ـبراهـلا اـهرـصانـع نـم ددعـب يليمكتلا ةـلاـح�ا
 ةــعامــجلا ةلكيــه ةداــع�ً اديهمــت ، اهــفادــهأو ةــعامــجلا ضارــغأــب مهــعانــقإوً اــيركــف
 دــقو ةفلتخEا تاظــفاحEاــب اهتقــباــس رارــغ ىلع ةدــيدــج اــيbــخ ءاشــنإو سيــسأتــب
 مهـــئامـــسأ رـــكذ قباَســـلا ـ رـــشع يداحـــلا ىتح عباســـلا نـــم _مهتEا مهنـــم فرــــُع
 ءاضــعأ _ــب نــم ـ ايلعــلا ةــلودــلا نـــمأ رصــح 2013 ةنســل 423 ةيضقــلاــب ةيــئانثــلا

 دمــحم ةــماــسأ / سداســلا ْ_مهتEا اذــكو ، شــيرعــلا ةنــيدمــب ناــقرفــلا بــئاتــك ةيلــخ
 دعســـم يوامشـــع يلع ماشـــه / لو�ا _مهتEا نـــم ـ فلـــُـك يذـــلاو فـــسوي دمـــحم
 رـــصانـــع نـــم ددعـــب لاصـــت�اـــب ـ يلبارغـــلا _ـــناســـح يلع يلع فرـــشأ / يناثـــلاو
 يناثـــلاو ، مهضعـــب جbـــع يلوتو مهشيعـــت لـــئاـــسو ريـــفوتو مهـــئاويإو ةـــعامـــجلا

.يريزعلا تمصع دمحأ حماس /رشع

 لو�ا نامهتEا هب اهدمأ ام ىلع اهضارغأ قيقحت يف تدمتعا ةعامجلا كلت نأو
 يف تدمتعا امك ، تامهمو لاومأو تاعقرفمو رئاخذو ةحلسأ نم يناثلاو

 نم رشع يناثلا مهتملا هب اهدمأ ام ىلع ةيئادعلا اهتايلمع ذيفنتل طيطختلا
 ةيبويلقلا ةظفاحم ةرئادب ةينم�ا ةنمك�ا نم ددع عقاوم نع تانايبو تامولعم
 طابض ضعب نع تامولعمو ، اهتمدخ تيقاومو اهداتعو اهتدعو اهتاوق دادعأو

 ةطيحملا عراوشلا نع تامولعم نم سداسلا مهتملا هب اهدمأ امو ، ةطرشلا
 بتاكم دحأو كونب نع ىرخأو ، ةخخفم ةرايسب هفادهتسال ًاديهمت ةيداحتالا رصقب

 مهتملا كراش امك ، ةعامجلل مزاللا يلاملا معدلا ريفوتل مهتقرسل ًاديهمت ديربلا
 وآم اهل رفو نأب ةعامجلا كلت يف قزر ليعامسإ معنملا دبع دمحأ / رشع ثلاثلا

.اهتحلسأ ءافخإو اهتاعامتجاو اهرصانع ءاوي�



 تارقEا ضعب زيهجتو دادعإب ةعامجلا كلت تادايق عbطضاب فاضأو
 ةعقرفEا داوEاو ، رئاخذلاو ةيرانلا ةحلس�ا ءافخ� نزاخEاو ، ةيميظنتلا

ـ  سيبلب زكرم 3 ةباوب ـ برعلا _سدنهEا ةيعمجب ةنئاك ةعرزم اهنم اهعينصتو
 دمحم عيبر دمحم / ثلاثلا ىتح لو�ا نم نومهتEا اهذختاو ةيقرشلا ةظفاحم
 مهنم _براهلا ءاوي�و مهلً ارقم دمحأ يلع _ناسح ديسلا / سماخلاو سنوي
 ةيئادعلا مهتايلمع يف اهنومدختسي يتلا تاعقرفEا دادعإو ةحلس�ا نيزختو
 ةيلبجلا ةقطنEاب ضرأ ةعطق اذكو ،ً ايناديمً ابيردت تايلمعلا كلت ىلع بيردتللو

.ةنخسلا _علا ةرهاقلا قيرطب

 اـهرـصانـع علطضا ةـلودـلا طاقـس� فداهـلا ةـعامـجلا ططـخم ذيفنـت راـطإ يف هـنأو
 رـيدـب فرـشأ لتـق ةعـقاو ىلع اهنـم فـقو ةيـباـهر�ا تايلمعـلا نـم دـيدعـلا باكـتراـب
 20/4/2014 خيراتـب ـ ذـفانEاو قرطـلا _ـمأـت ةرادإـب ةـطرـش دـئار ـ زازقـلا دمـحم يلع
 ، يباطـخ دمـحأ دمـحم يرمـس دومـحم / عبارـلاو ثـلاثـلاو لو�ا نومهتEا اهبكـتراو
 نولوهجمو ينيجسلا زـــيزعـــلا دبـــع ديســـلا دمـــحم دمـــحأ ىفوتEاو  ، ســـماخـــلاو
 ةيـلآ قدانـب ـ ةـيراـن ةحلـسأ نـيزرـحم ـ لقـن عبرو ودارـب ـ _ـترايـس مهـلbقتـسا لاـح
 بوردــلا دــحأ ربــع يوارــحصلا ةرــهاقــلا ســيوسلا قيرطــل اوهجوتو ـ تاــسدــسمو
 لاـح زازقـلا دمـحم يلع رـيدـب فرـشأ / هيلـع ينجEا مـهرصـبأ نأ اـمو ةـيوارـحصلا
 قلطأــف ىلو�ا ةرايســلا وحن لــجرــتو مهفــقوتــسا ىتح ةــطرــشلا ةرايــس هــلbقتــسا
 ةوقلا دارــفأ اورطــمأو ، bًيتــق هادرأو هــبوص ةــيرانــلا ةريــع�ا نــم bًــباو لو�ا مهتEا
 اوباـصأو ، روبصلا دبـع تاـفرـع دمـحأ ءbـع / دنجEا اولتقف ىرـخأ ةريـعأـب ةقـفارEا
 اوذ�و ، ذــخفلاــب يراــن رايعــب عبارــلا مهتEا بيــصأ نارينــلا قbــطإ ةــلدابEو ،ً اثــلاــث

.رارفلاب

 درطسم عرفب يلودلا يراجتلا كنبلل كولمEا يل�ا فارصلا زاهج ةقرس ةعقاوو
 نولوهجمو سداسلاو ،يناثلاو ، لو�ا نومهتEا اهبكتراو 13/5/2014 رجفب
 نأ امو ، ـ ةيلآ قدانب ـ ةيران ةحلسأ نيزرحم لقن عبر _ترايس اولقتسا ثيح

 هبوص ىرخ�ا تهجوتو ، قيرطلا _مأتل امهادحإ تفقوت ىتح هطيحE اولصو
 ةلوصوم ةيندعم كbسأب يل�ا فارصلا زاهج اوطبرو اهولقتسم لجرت ثيح
 ةيران ةريعأ _قلطم كنبلا طيحمب نيدجاوتEا عيورت بقع هوعزتناو ةرايسلاب

.لاومأ نم هب امو هيلع ءbيتس�ا نم كلذب اونكمتو

 هنم لاومأ ةقرسو _تاسبلا ةقطنمب شيرق رقص ديرب بتكم ماحتقا ةعقاوو
 نولوهجمو سداسلاو يناثلاو لو�ا نومهتEا اهبكتراو 18/6/2014 خيراتب
 - سدسمو ةيلآ قدانب  - ةيران ةحلسأ نيزرحم ةرايس _لقتسم اوهجوت ثيح

 اولشف ةيران ةريعأ _قلطم هب نيدجاوتEا نيددهم ديربلا بتكم اومحتقاو
 ةئامعبرأو _فلأ غلبم ىلع ءbيتس�ا نم كلذب اونكمتو بتكEاب _لماعلا ةمواقم



 اولشف ةيران ةريعأ _قلطم هب نيدجاوتEا نيددهم ديربلا بتكم اومحتقاو
 ةئامعبرأو _فلأ غلبم ىلع ءbيتس�ا نم كلذب اونكمتو بتكEاب _لماعلا ةمواقم

.هتايوتحم بيرختو بتكملل هب دوهعEاً اهينج رشع ةعستو

 يميظنتلا رقملل 25/6/2014 خيراتب لقتنا ةماعلا ةباينلا نذ�ً اذافن هنأ ىهنأو
 هشيتفتبو ةيقرشلا ةظفاحم ـ سيبلب ـ برعلا _سدنهEا ةيعمج 3 ةباوب نئاكلا

 تايرخ�او ةيلآ اهادحإ تاقلط سمخو عنصلا يرجم سدسم ىلع رثع
 ةلجع ناكمب تبثم ءاضيب يتربيل يكوريش بيج زارط ةرايسو ، شوطرخ

 اهتدايقل همادختس� يئابرهك روتومب لصوم ريغص امهدحأ ْ_سرت اهتدايق
 تارتن ةدام اهب ً�اوج نيرشعو ةعستو ، يراجفنا ليتف ةفافلو  ، دعب نع

 ، يعارز تيربك مهب ةعبرأو ، طولخم دامس مهب نيرخآ رشع ةسمخو رداشنلا
 لكايه ةعبرأو ، ةيندعم تاوبع ثbثو ، مويدوصلا ديزأ ةدام نم تاوبع عبرأو

 لوحكلا ةدام اهب ىرخأو ، كيتيربكلا ضمح ةدام اهب تاجاجزو ، ةيندعم
 ةدام اهب ةوبعو ، ديدحلا ةداربو موينوم�ا تارتن ةدام نم تايمكو ، يليثي�ا

 ددعو ، ةيلمعم تاجاجز نم ةعومجمو ، ةيئايميك داوم طbخو ، نوللا ةيضف
 فتاوهو ، ةعنقأ ةثbثو ، ةيئابرهكلا تاود�او حيتافEا نم ددعو ، تايراطبلا نم

.يفتاه طخ ةحيرشو ، ةلومحم

ـ:ةئامنامثلا دعب رشع ثلاثلا دهاشلا
تاكرب دمحم نيدلا ءbع  ةطرش مِدقُم                 

دهشي

تمصع دمحأ رـمات / عbطضا اهدافم هتايرحت اهتدكأ هيلإ تامولعم دوروب

 رــصانــع باطقتــساــب ـ يلص�ا ةــلاــح�ا رــمأــب _عــبر�او يناثــلا مهتEا ـ يرــيزعــلا
 رــشع ثــلاثــلاو ، رــشع يناثــلا نامهتEا مهنــم فرــع سدقEا تيــب راصــنأ ةــعامــجل
 رشع يناثلا مهتملل تافيلكـت ردـصأ امـك ، ةـعامـجلاـب تادايقـب رـصانعـلا كلـت طـبرو
 عمـج تافيلكتـلا كلتـلً اذافـنو ، ةيـبويلقلا ةظـفاحمـب ةيـطرـشلا ةنمـك�ا ضعـب دصرب
 قرطــلا _ــمأتــل ةــماعــلا ةراد�اــبً اطــباــض هلمــع bًغتــسم ـ اهنــع تاــمولعم ريــخ�ا
 دبـع نوراـه دمـحم يركـب دمـحم / مهتEا اهـب دـمأو ـ ةيـبويلقلا نـمأ ةـيرـيدمـب ذـفانEاو
 لبــق نــم اهــفادهتــسا عاــمزإــبً اEاــع ـ يلص�ا ةــلاــح�ا رــمأــب يناثــلا مهتEا ـ زــيزعــلا
 نـم�ا عاطقـب طابـض نـع تاـمولعمب هدادـمإـب ريـخ�ا هفلـك امـك ، ةـعامـجلا رـصانـع
 مهتEا مادختـساـب فاـضأو ،مهـفادهتـسا عاـمزإـبً اEاـع مـهروص ىلع هعلـطأ ينطولا
 هقيقـش ةقـفر ـ تاـسدـسمو ةيـلآ قدانـب ـ ةـعامـجلا ةحلـسأ لقنـل هـترايـس رـشع يناثـلا

.ينم�ا دصرللً ايفbت

ءافخ� اًـنزخم هنكـسم رشع ثلاثلا مهتEا ذاختا ىلإ تلصوت هتايرحت نأو

ـ  _عــبر�او يناثــلاو _عــبر�او يداحــلا ْ_مهتEا ءاوي�ً ارقــمو ةــعامــجلا ةحلــسأ
. يلص�ا ةلاح�ا رمأب



ـ  _عــبر�او يناثــلاو _عــبر�او يداحــلا ْ_مهتEا ءاوي�ً ارقــمو ةــعامــجلا ةحلــسأ
. يلص�ا ةلاح�ا رمأب

ـ:ةئامنامثلا دعب رشع عبارلا دهاشلا
ىضترم دمحم باهش  ةطرش مدقم                

دهشي

 عبارـلا ْ_مهتEا طبـض نـم 8/11/2014 خيراتـب نكمـت ةـماعـلا ةـباينـلا نذ�ً اذافـن هـنأ
 زاهــــج ىلع اهــــب رثــــعو 5896 ط ل ر مــــقر ةرايســــلا امهــــلbقتــــسا لاــــح سداســــلاو

 .ةعباطو يلآ بساحو تاقاطب رادصإ

ـ:ةئامنامثلا دعب رشع سماخلا دهاشلا 
فيطللا دبع دمحم رمات ةطرش دئار                

دهشي

 يناثلا مهتEا طبض نم 31/5/2014 خيراتب نكمت ةماعلا ةباينلا نذ�ً اذافن هنأ
.693 ف ج ن مقر هترايس هتدايق لاح رشع

ـ : ةئامنامثلا دعب رشع سداسلا دهاشلا
يوانق كرابم لامج دمحأ . ةطرش بيقن 

دهشي

 ثلاثلا مهتEا طبض نم 31/5/2014 خيراتب نكمت ةماعلا ةباينلا نذ�ً اذافن هنأ
ـ  يريزعلا تمصع دمحأ رمات هتقفرو 764 ط أ ف مقر ةرايسلا هتدايق لاح رشع

.هطبض نود هرارف لاح يذلا ـ يلص�ا ةلاح�ا رمأب _عبر�او يناثلا مهتEا

ـ :ةئامنامثلا دعب رشع عباسلا دهاشلا
يريحب دمحم نيدلا حJص ميرك . ةطرش بيقن                      

دهشي

 رـــئاـــخذو ةـــيراـــن ةحلـــسأ سداســـلا مهت=ا ةزايـــح اـــهدافـــم هـــتاـــيرـــحت اهـــتدـــكأ هيـــلإ تاـــمولعـــم دوروـــب
 لقتـناو ، هنكسـم شيتفـتو هطبضـب ةـماعـلا ةـباينـلا نـمً اـنذإ ردصتـساـف ، هنكسمـب ةعـقرفـم داوـمو
 9 رايـــع ناولـــح سدـــسم ـ يراـــن حJـــس ىلع رثـــع هشيتفتـــبو مهت=ا نكس= 26/6/2014 خيراتـــب
 ةرــجفتم ةوبــعو ، )F1( ةيــعاــفد ةــيودــي ةلبنــقو ، رايعــلا تاذ نــم تاقلــط تــس اهــب هتنــيزــخو ، ـ مــم
 ، حيلــست حاتفــمو ناــمأ حاتفمــب ةدوزــم يلب نا=رو )TNT( هبــشت ةداــمو يئاــبرــهك رــجفم توــح
 Jًقتـسم هرصـبأ مهت=ا نكسـم هـترداغـم لاـح هـنأ فاـضأو ، ـ لازـغ نرـق ةاوطـم ـ ضيـبأ حJـسو
 ىلع اهلـخادـب رثـع اهشيتفتـبو ،ً اـبراـه اهنـم �رـف مهت=ا هدـهاـش نأ اـمو ، 8713 فر مـقر ةرايسـلا
 داو=ا عينصت يف لـــخدـــت يتلا داو=ا هبـــشت ةحـــئار اهنـــم ثعبنـــي ســـبJـــم اهـــب ةيكيتـــسJـــب ةبيقـــح

.قارو6ا نم ددعو ، سأر ءاطغو ، ةرجفت=ا

ـ :ةئامنامثلا دعب رشع نماثلا دهاشلا



ـ :ةئامنامثلا دعب رشع نماثلا دهاشلا
ملاس ديجلا دبع ميهاربإ ديجلا دبع

دهشي

 ىتح نـــــماثـــــلا نـــــم دوهشـــــلا ةقـــــفر ينم6ا 160 لوقـــــلاـــــب هتـــــمدـــــخ لاـــــح 19/4/2014 خيراتـــــب هـــــنأ
 تارايـس ثJـث نـم نوك=او يوارـحصلا سـيوسـلا ةرـهاقـلا قـيرـط Qـمأـت هـب طون=ا رـشع يداحـلا
 ىدــحإ جورــخ اورصــبأ زازقــلا دمــحم يلع رــيدــب فرــشأ / هيلــع ينج=ا ةــساــئرــب ةــعردــمو ةــطرــش
 ، لقـــن ىرـــخأ اهفلـــخو قـــيرطلـــل ةـــيدؤ=ا ةـــيوارـــحصلا بوردـــلا دـــحأ نـــم يعاـــبرـــلا عفدـــلا تارايـــس
 راوجــب ســلاجــلا هتــغابــف اــهدــئاــق نــم اهصيــخارــت ًابــلاــط ىلو6ا ةرايســلا هيلــع ينج=ا فــقوتــساــف
ـ  اهنـــم رـــخآ لـــجرـــتو ، Jًيتـــق هادرأـــف هـــتزوـــح يلآ حJـــس نـــم ةـــيرانـــلا ةريـــع6ا نـــم لـــباوـــب ريـــخ6ا
 ةرايسـلا ولقتـسمو ارطـمأو ـ ةيـلآ ةيـقدنـب ـ اـًيراـن اـًـــحJـسً ازرـحم ـ ًانيمـي يفلـخلا دعق=اـب سـلاجـلا
 اوــباــصأو روبصــلا دبــع تاــفرــع دمــحأ ءJــع / هيلــع ينج=ا اولتقــف ىرــخأ ةريــعأــب تاوقــلا ةيــناثــلا
 ةــــيرانــــلا ةريــــع6ا قJــــطإ نــــماثــــلا دــــهاشــــلاو هتــــلدابــــم رــــثإ ىلع هــــنأ فاــــضأو ، عساتــــلا دــــهاشــــلا

.ةيوارحصلا بوردلا ربع Qبراه نومهت=ا رفو ، يفلخلا ةرايسلا دعقم نم لجرت=ا اوباصأ

ـ : :ةئامنامثلا دعب رشع عساتلا دهاشلا
ديج=ا دبع مهنيز دمحم رساي

دهشي

 يرانـلا هـحJـس نـم Qمهت=ا بوـص ةـيراـن ةريـعأ هـقJـطإـب فاـضأو ، هقـباـس هـب دـهش اـم نومضمـب
.مم 9 رايع

ـ : ةئامنامثلا دعب نورشعلا دهاشلا
نيدلا فرش كل=ا دبع جرف ىيحي

دهشي

.نمي6ا ذخفلاب يران رايعب هتباصإب فاضأو ، هاقباس هب دهش ام نومضمب

ـ :ةئامنامثلا دعب نورشعلا دحاولا دهاشلا
نJسر نسح=ا دبع يملح دمحأ دمحم  ةطرش لوأ مزJم             

دهشي

 بوـــص ةـــيرانـــلا ةريـــع6ا ةقلطـــم ىلو6ا ةرايســـلا نأـــب فاـــضأو ، هوقـــباـــس هـــب دـــهش اـــم نومضمـــب
 ةريـعأ Qمهت=ا قJـطإـبو ، نولـلا ةيضـف ودارـب زارـط نـم دمـحم يلع رـيدـب فرـشأ / هيلـع ينج=ا
 ىلع ةعــقاوــلا بقــع روثعــلاــبو ، يفلــخلا اهــقودنــصو نمــي6ا هــترايــس بابــب ترقتــسا هــبوــص ةــيراــن

.مم 39×7.62 رايع تاقلط اتوح Qتنيزخ هب تبثم ـ ةيلآ ةيقدنب ـ يران حJس

ـ :ةئامنامثلا دعب نورشعلاو يناثلا دهاشلا 
دمحم يلوتم دمحم ليعامسإ                        

دهشي



دمحم يلوتم دمحم ليعامسإ                        
دهشي

.هوقباس هب دهش ام نومضمب
ـ :ةئامنامثلا دعب نورشعلاو ثلاثلا دهاشلا 

دمحم ملاس يتاجن دمحم ديسلا
دهشي

 درطـسمب يلودـلا يراجتـلا كنبـلا عرفـب رـشع ثـلاثـلا دـهاشـلا ةقـفر هلمـع ةهجـب هدـجاوـت لاـح هـنأ
 رصــــبأ رــــم6ا ءJجتــــساــــبو ىنب=ا جراــــخ قرــــط توــــص هعمســــل ىهانــــت ةميخــــلا اربــــش ناــــث مســــق

 زاهـــج  طـــبر نومِكحـــي ـ ةيـــلآ ةيـــقدنـــب ـ اـــًيراـــن اـــًـــحJـــس زرـــحم مـــهدـــحأ هوـــجوـــلا يمثلم اـــًــــــــصاخـــشأ
 لاــحو ، هوــعزتــناــف نولــلا ءاضيــب لقــن ةرايســب ةــلوــصوــم ٍكJــسأــب كنبــلاــب صاخــلا يل�ا فارصــلا
 ، هتـــمواقـــم لـــشو هـــتدارإ مدـــعأ امـــم ، ىراوتـــف هعـــيورتـــل اـــًيراـــنً ارايـــع مـــهدـــحأ قلـــطأ هيـــلإ مههبنـــت

.زاهجلا ىلع ءJيتسKا نم اونكمتو
ـ ::ةئامنامثلا دعب نورشعلاو عبارلا دهاشلا 

ميهاربإ لاعلا دبع mا دبع دمحم
دهشي

.هقباس هب دهش ام نومضمب

ـ :ةئامنامثلا دعب نورشعلاو سماخلا دهاشلا
فيطللا دبع دمحم ىيحي قراط ةطرش دئار                       

دهشي

 كنبـــلا عرـــف ىلع ةلط=ا درطـــسم هايـــم ةطـــحمب هلمـــع ةهجـــب هدـــجاوـــت لاـــح 13/5/2014 رـــجف هـــنأ
 برقـلاـب ةـيراـن ةريـعأ قJـطإ يود هعمسـل ىهانـت رـشع سـماخـلا دـهاشـلا ةقـفر يلودـلا يراجتـلا
 ، Qلـــجرتـــم Qمثلـــم Qصخـــش رصـــبأو هJتـــعاـــف ، اهنيـــمأـــت ىلوتـــي يتلا ةبـــقار=ا جارـــبأ دـــحأ نـــم
 ةيـلآ قدانـب ـ ةـيراـن ةحلـسأ مهعيمـج نـيِزرـحم نولـلا ءارمـح لقـن ةرايـس قودنـص نايلتعـي نـْيرـخآو
 Qـبراـه اًعيمـج اورـفو ، اهـقJـطإ هKدابـف ةيـل�ا هتيـقدنـب نـم ةـيراـن ةريـعأ نـْيريـخ6ا بوـص قلـطأـف ـ
 ِملــــعو ةيــــجاــــجزــــلا كنبــــلا ةهــــجاو مشهــــت رصــــبأو مهعبتتــــف ،كنبــــلا عرــــف بوــــص ةرايســــلا Qلقتــــسم
 ةيـلآ قدانـب ـ ةـيراـن ةحلـسأ نـيزرـحم Qمثل=ا نـم ةـعومـجم لبـِـق نـم يل�ا فارصـلا زاهـج ةـقرـسب
 ذيفنـــــت Qـــــمأتـــــل تـــــناـــــك ةـــــيرانـــــلا ةريـــــع6ا قJـــــطإ اهيلقتـــــسم لداـــــب يتلا ةرايســـــلا نأ فاـــــضأو ، ـ

.ةعقاولا

ـ :ةئامنامثلا دعب نورشعلاو سداسلا دهاشلا
 دلاخ دمحم mا اطع دلاخ

دهشي

.هقباس هب دهش ام نومضمب

ـ :ةئامنامثلا دعب نورشعلاو عباسلا دهاشلا



ـ :ةئامنامثلا دعب نورشعلاو عباسلا دهاشلا
ريضخ دمحأ ةعمج ىلع

دهشي

ددعب ئجوف يـلودلا يراجتلا كنبلا عرفل هجاو=ا بآر=اب هلمع لاـح هـنأ

ماــق ــ ةيلآ قدانب ـ ةيران ةحلـسأ نيزرـحم هوجولا يمثلم صاخش6ا نم

 مـث ةيـل�ا مهتحلـسأ نـم ةـيراـن ةريـعأ هيقـفارـم قلـطأو ، هـمدقـب هتـكرـح Kًاـشً اـضرأ هحطبـب مـهدـحأ
Kرارفلاب اوذ.

ـ :ةئامنامثلا دعب نورشعلاو نماثلا دهاشلا
 داؤف نيدلا زع ضاير يجار

دهشي

 هردـق غلبم هـب عدوـمو ، هينـج فـلأ ةـئامسمـخ هتميـق يلآ فارـص زاهـج نـع ةرابـع تاـقورس=ا نأ
 ًارارـضأ هيلـع بـترـت جاـجزـلا مشهـت نأو ، اًهينـج نوعسـتو ةـئامـثJـثو فـلأ نوعسـتو ةعبـسو ناتـئاـم

ً.اهينج نوسمخو ةئامنامثو فKآ ةثJث اهتميق

ـ :ةئامنامثلا دعب نورشعلاو عساتلا دهاشلا
 ةطرش مدقُم                           عيبر دمحم يناه

دهشي

 يل�ا فارصــلا زاهــج ىلع ءJيتــسKا رــشع ثــلاثــلاو رــشع يناثــلا نــْيدــهاشــلا نــم هيــلإ غلبت هــنأ
 يراـــن ٍرايعـــل اًرـــثأو ، زاهجـــلا ةـــقرـــس Qبـــت ةنـــياع=اـــبو ، ةـــيراـــن ةحلـــسأ نـــيزرـــحم Qمثلـــم لبــــِق نـــم

.همشهتل ىدأ يجراخلا كنبلا بابل يولعلا جاجزلاب

ـ :ةئامنامثلا دعب نوثJثلا دهاشلا
ملاس دمحم دمحأ ورمع ةطرش بيقن                        

دهشي

 قJــــطإ يودو جيجض هعمســــل ىهانــــت ةينــــم6ا تاــــمدــــخلا هدقفــــت لاــــح 18/6/2014 خيراتــــب هــــنأ
 يمثلم صاخــشأ ةعــبرأ رصــبأ رــم6ا ءJجتــساــبو ، شــيرــق رقــص دــيرــب بتكــم ماــمأ ةــيراــن ةريــعأ
 نارينـلا قJـطإ هـلدابـت رـثإ ىلع Qـبراـه اورـفو ؛بتك=ا ةـقرـس ةيغـب ةـيرانـلا ةريـع6ا نوقلطـي هوـجوـلا

.تاقلطلا غراوف نم ددع ىلع هروثعب فاضأو ، مهعم

ـ :ةئامنامثلا دعب نوثJثلاو دحاولا دهاشلا
دومحم رباجلا دبع يضر=ا دبع رباجلا دبع

دهشي

 شـــيرـــق رقـــص دـــيرـــب بتكمـــب نـــيرـــشعلاو ةـــيداحـــلا  ةدـــهاشـــلا ةقـــفر هلمـــع ةهجـــب هدـــجاوـــت ءانـــثأ هـــنأ



 شـــيرـــق رقـــص دـــيرـــب بتكمـــب نـــيرـــشعلاو ةـــيداحـــلا  ةدـــهاشـــلا ةقـــفر هلمـــع ةهجـــب هدـــجاوـــت ءانـــثأ هـــنأ
ـ  سدـــسمو Qتيـــلآ Qتيـــقدنـــب ـ ةـــيراـــن ةحلـــسأ نـــيزرـــحم هوـــجوـــلا يمثلم صاخـــشأ ةعـــبرأـــب ئـــجوـــف
 ، ةـــــيراـــــن ةريـــــعأ Qقلطـــــم بتك=ا اومـــــحتقاو نولـــــلا ءادوـــــس ارتنـــــلإ يادـــــنويـــــه ةرايـــــس نـــــم اولـــــجرـــــت
 ةادأ مادختـــساـــب Qنـــطاو=ا Qـــبو Qلـــماعـــلا بـــتاكـــم Qـــب لـــصافـــلا يجاـــجزـــلا زـــجاحـــلا اومشـــهو
 Qفــــلأ غلبم ىلع ءJيتــــسKا نــــم اونكمــــتو هتــــمواقــــم لــــشو هــــتدارإ مدــــعأ امــــم ، ـ ةنــــجأ ـ ةــــيدــــيدــــح

.رارفلاب اوذKو بتك=ا تايوتحم فJتإ دعب اًهينج رشع ةعستو ةئامعبرأو

ـ :ةئامنامثلا دعب نوثJثلاو ةيناثلا ةدهاشلا
يمينغ دمحم دمحم ناميإ

دهشت

.اهقباس هب دهش ام نومضمب

ـ :ةئامنامثلا دعب نوثJثلاو ثلاثلا دهاشلا
ميهاربإ قلاخلا دبع ةدوج توفص

دهشي

 Qعـلا لفـسأ يجاـجزـلا زـجاحـلا مشهـت ءارـج هتـباـصإـب فاـضأو ، هاقـباـس هـب دـهش اـم نومضمـب
.ىنميلا مدقلاو رسي6ا عارذلاو ىنميلا

ـ :ةئامنامثلا دعب نوثJثلاو عبارلا دهاشلا
لوهلا وبأ ةتاحش ايركز دمحم

دهشي

.6318  ي س مقر ةرايس اولقتسا Qمهت=ا نأ فاضأو ، هوقباس هب دهش ام نومضمب

ـ:ةئامنامثلا دعب نوثJثلاو سماخلا دهاشلا

يملح حJص دمحم يملح

ددهھشيی                                 
ثثايیغ ددعس / ممهھتملاا ممايیق اهھھھددافم ةتايیررحت اهھتددكاا تتاموولعم ةيیلاا تتددرروو ةنأب
ررـصح 2013 ةنـسل 423 ممقرر ةيیضقلاا يـف ممهھتملاا نناملاس ددمحم ةةووططع

 يلآآ ححالس ءافخإب ـرراضحااوو ةططبضب ررااررق ةل رردداصلااوو ننوونامثوو ةثالث ممقرر ممهھتملاا ةلووددلاا ننمأأ
 ككلذذ ممااددختساا هھمااززتعااوو ةيیليیعامسإلاا نناث ـ 11ووليیكلاب هھنكس ططيیحمب ةلووهھھھأم رريیغلاا ععررااززملاا ييددحإب

 0سسددقملاا تتيیب رراصنأأ مميیظظنت تتاططططخم ذذيیفنت يف ححالسلاا
 تتااررااررقأأ  ننم ققااررووألاا هھنع تتفشك امب تتباث ووهھھھ للب لليیلددلاا ننع ىىأنمب ررمألاا ااذذهھھھ ننكيی مملف

 تتاقيیقحتب  تتباثلل اقفوو  ثثااددحألاا ححررسمل تتانيیاعملااوو ننيیمهھتملاا ننم ضضعب تتافااررتعإإوو
 ةماعلاا ينابملااوو ننيیمهھتملاا للززانموو مميیظظنتلل ةيیميیظظنتلاا تتااررقملاا تتانيیاعموو ةماعلاا ةبايینلاا

 ببططلاا ةحلصمب ةيیحيیررشتلاا ةفصلاا رريیرراقت وو ةيیبططلاا رريیرراقتلاب تتبث ام وو ةصاخلااوو
 ووحنلاا يلع ةيیضقلاا تتاعقااوو ةحص تتددكأأ يتلااوو  ىنططوولاا ننمألاا تتايیررحت وو يعررشلاا



 ببططلاا ةحلصمب ةيیحيیررشتلاا ةفصلاا رريیرراقت وو ةيیبططلاا رريیرراقتلاب تتبث ام وو ةصاخلااوو
 ووحنلاا يلع ةيیضقلاا تتاعقااوو ةحص تتددكأأ يتلااوو  ىنططوولاا ننمألاا تتايیررحت وو يعررشلاا
 للماعمب تتاعقررفملاا  ةةرراادداا رريیررقت وو ةيیئانجلاا هھلددألاا  ممسقرريیرراقت  ااذذكوو ققااررووألاب تتباثلاا

. ةيیضقلاا ةلددأأ ةفاك ااذذكوو ةيیئانجلاا ةماعلاا ةةررااددالاا

 ةماعلاا ةبايینلاا تتاقيیقحتب ننيیمهھتملاا ضضعب ررقأأ ددقوو
: _مهتEا تارارقإ : ً�وأ

 فصان يودب يفيفع يلع دمحم / يناثلا مهتEا رقأ ـ 1 
 تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــجب ةدايـــق هيـــلوتب تاقيقحتـــلاـــب ـ"ةـــماـــسأ ، نسحـــم" يكرـــح ـ
 جورــخلا ةيــعرــشو مــكاحــلا ريفكــت ىلع موقت ةــيريفكــتً اراكــفأ قنتعت يتلاو سدقEا
 دـض ةيـئادـع لامـعأ ذيفنـت ىلوتتو ةيـمbـس�ا ةعـيرـشلا هقيبطـت مدـع ىوعدـب هيلـع
 ةــــماعــــلا تآشنEاو امهــــتآشنــــم ىلع ءادتــــع�او ةــــطرــــشلاو ةحلسEا تاوقلا دارــــفأ
 ىلوت نأــــــب ، مهــــــتاكلتمــــــمو مهــــــلاومأ لbحتــــــساو _يحيسEا ءاــــــمد ةــــــحابتــــــساو
 ةـعامـجلا نـم ةـعرفتEا ةـيدوقنعلا اـيbخـلا عيمـج ةرادإو ءاشـنإو سيـسأـت ةيـلوئسم
 نـم ددـع يف كراـشو ، ةانقـلا ندـمو ءانيـس قاطـن جراـخ ةـيروهمـجلا ءاحـنأ ةـفاكـب
 ةحلسEا تاوقلاو ةــطرــشلا دارــفأ لبــق ةــعامــجلا اهــتذفــن يتلا ةيــئادعــلا تايلمعــلا
 هملــــعو ، ىرــــخأ تايلمــــع ذيفنتــــب اهــــئاضــــع� تافيلكــــت ردــــصأ امــــك ، _يحيسEاو

.ةعامجلا ءاضعأ ةفرعمب اهباكترا مت ىرخأ عئاقوب

2011 ليربإ رهـش نوضغ يف هنأ ةعامجلا كلت يف هرودل bًيصفت نابأو

 دبــع نوراــه دمــحم يركــب دمــحم / ثــلاثــلا مهتEا ىقتلا هــلاقتــعا ءاهــنإ رــثإ ىلعو
 ميــهارــبإ نســح روصنم ديســلا دمــحم ىفوتEاو ـ"داــيز ، قراــط" يكرــح ـ زــيزعــلا
 ،مهـــلاقتـــعا ةرتـــف ناـــبإ امهيلـــع هـــفرعـــت قباســـلاو ـ"ةديبـــع وبأ" ىنكم ـ يخوطلا
 قباســـــلا ـ ءانيســـــب راكـــــف�ا تاذ يقنتعم نـــــم ددـــــع عم لـــــصاوتلا ىلع اوقفتاـــــف
 ًاذافـنو سدقEا تيـب راصـنأ ةـعامـج يلوئسم عم مهـل ٍءاقـل ريـبدتـل ـ مهيلـع مهـفرعـت
 دبــعوبأ" ىنكم ـ ةداــيز جيرــف دمــحم قيفوت / لو�ا مهتEا ءاقــل نــم اونكمت كــلذــل
 لـصاوتلا لوئسم ـ "دامـع وبأ" ىنكEاو ، ـ سدقEا تيـب راصـنأ ةـعامـج ميـعز "dا
 مهتيعبـــت ىلع ءاقلـــلا لbـــخ اوقفتاو ـ ةـــعامـــجلاـــب مbـــع�ا ةعـــباتـــمو تاـــقbعـــلاو
 تاظـــفاحEا ـ يداولا ةقطنمـــب اهـــل عارذ سيـــسأـــتو سدقEا تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــجل
 ةـيدوقنعلا اـيbخـلا نـم ددـع نـيوكت قيرـط نـع ـ ةانقـلا ندـمو ءانيـس ادـع اهعيمـج
 ةــعامــجلا نــعءبعــلا فيفخــت اهتمهــم نوكت ىرــخ�ا نــع لزعمــب اهنــم لــك لمعــت
 ةــــطرــــشلاو ةحلسEا تاوقلا دارــــفأ دــــض ةيــــئادــــع تايلمــــع ذيفنتــــب كــــلذو ءانيســــب
 ىرـــخأ تايلمـــع ذيفنتـــل مهـــب عفدـــلا متـــي ةـــيراحتـــنا رـــصانـــع دادـــعإو امهـــتآشنـــمو
 رـصانـع ءاوي� نـكاـمأ يف bًثمتـم ءانيـس يف ةـعامـجلل يتـسيجوللا مـعدـلا مـيدقـتو
 لاجــم يف ةــعامــجلل رــصانــع ريــفوتو اهــجراــخ مــهدــجاوت لاــح ءانيســب ةــعامــجلا
 لـــصاوتلا لوئسمو هميـــعزـــلً اـــفbـــخ ـ اهـــتادايـــق نـــم ملـــع هـــنأ فاـــضأو ، مbـــع�ا
 ناــيركسعــلا ن�وئسEا ـ "رــساــي" ىنكEاو ، "يلع وبأ" ىنكEا  نــم لــك ـ مbــع�او



 لـــصاوتلا لوئسمو هميـــعزـــلً اـــفbـــخ ـ اهـــتادايـــق نـــم ملـــع هـــنأ فاـــضأو ، مbـــع�ا
 ناــيركسعــلا ن�وئسEا ـ "رــساــي" ىنكEاو ، "يلع وبأ" ىنكEا  نــم لــك ـ مbــع�او
 ىنكم ـ ةيـــماـــش dا دبـــع مbـــسلا دبـــع دمـــحم لـــئاو / سداســـلا مهتEاو ـ ةـــعامـــجلل
 ميلـس ةـمbـس يملـس / عباسـلا مهتEاو ـ ةـعامـجلاـب بـيردتـلا لوئسم ـ "رـجاـه وبأ"
 ةـعامـجلاـب حيلـستلا لوئسم ـ"يرـسي يكرـحو ، ءارـسإ وبأ" ىنكم ـ رـماـع ناميلـس
 وبأ" ىنكم ـ يوbخنـــــلا دمـــــحم ينغلا دبـــــع ليلـــــخ دمـــــحم / نـــــماثـــــلا مهتEاو ، ـ
 ةراــمإ ىلوت ءاقلــلا كــلذ بقــع هــنأ فاــضأو ، ـ ةــعامــجلل يركفــلا لوئسEا ـ "ءامــسأ
 ديسـلا دمـحم ىفوتEاو ثـلاثـلا مهتEا هعـياـبو ةانقـلا ندـمو ءانيـس جراـخ ةـعامـجلا
 ءاضـعأ بأد دـق و ، ـ هاروش سلجE ًءاضـعأ مهنيعـف ةـعاطـلاو عمسلا ىلع روصنم
 ، نسحـــم" ْ_¢يكرـــح ْ_َمـــسا هسفنـــل ذـــختا ةيـــكرـــح ًءامـــسأ ذاخـــتا ىلع ةـــعامـــجلا
 تاذ يقنتعم نــم ةــعامــجلل رــصانــع باطقتــساو دينجــت يف اوقلطنا مــث ،"ةــماــسأ
 ةرتــف ءارــجإ دعــب رــصانعــلا كلــت نــم اــيbــخ نــيوكت يف ءدبــلاو ةــيريفكتــلا راكــف�ا
 هعمـس ىدـمو كـلذـل دعEا جماـنربـلاـب مهنـم لـك مازتـلا ىدـم ىلع فوقولل مهـل رابتـخا
 _ـب نـم رـشابEا هـلوئسم نـم هـل ردصـت يتلا تافيلكتـلاو رـماو�ا ذيفنـت يف هتـعاـطو
 ةدـــع يف ةيـــفارغجـــلا اـــيbخـــلا نـــم دـــيدعـــلا نـــيوكت نـــم اونكمت مهـــنأو ، مهتـــثbـــث
 ةطـشنأو ت�اجـم يف ةصصختـم ىرـخأو اهـئاضـعأ ةـماـقإ لاحـم قفو تاظـفاحـم

.ةيئادعلا ةعامجلا تايلمع ذيفنتلً اديهمت ةنيعم

قيرـط نـع تاظفاحEاب ايbخلا ىـلع فارـش�او ةعباتEاب صتخا هـنأو

 ًاقــــفو اهــــئاضــــعأ ةــــفاكــــب هملــــع نود ـ مهنــــم ةــــعومــــجم لــــك لوئسم عم لــــصاوتلا
 متــي يتلا ةيــئادعــلا تايلمعــلاــب ةــماعــلا تافيلكتــلا رادــصإو ـ ةــعامــجلا تاينــم�
 ىلع فارـش�او ةعـباتEا اذـكو _يحيسEاو ةـطرـشلاو ةحلسEا تاوقلا دـض اـهذيفنـت
 اـــــيbخـــــلا ءاضـــــع�ً اينـــــمأً اروحم دـــــعأ هـــــنأو ، ةـــــعامـــــجلاـــــب ةصصختEا اـــــيbخـــــلا
 عم ىتح مهـــل يقيقحلا مـــس�اـــب لـــماعتـــلا مدـــع يف لثمـــت مهتقـــحbـــم ةـــلاحتـــس�
 مهـتاـقbـع ةـفاـك عطقو مهنيـب اميـف ةيـكرـحلا ءامـس�ا لامعتـسا ىلع بأدـلاو مهـتداـق
 مهـل دـعأ امـك ةنيعـم دـجاسـم يف ةbصـلا مدـعو ةـلومحEا مهفـتاوه رييغـتو ةقـباسـلا
 ميظنتــــلا ضارــــغأ ذيفنتــــلً اديهمــــت داهجــــلا هقــــف ةــــسارد يف لثمــــتُ اــــيركــــفً اروحم

.ءانيسب ةيركسع تابيردت يف لثمتً ايركسعً اروحمو

 ةروصنEا ةنـيدمـب ىلو�ا ةيـفارغجـلا اـيbخـلا نـم ددـع نـيوكت نـم نكمـت هـنأ فاـضأو
 ديسـلا دمـحم دمـحأ / ةـئاEا دعـب يناثـلا مهتEا اهتيـلوئسم ىلوت ةيلـهقدـلا ةظـفاحـم
 _مهتEا اهــئاضــعأ نــم رــكذو ـ"يضار ، بعصــم" يكرــح ـ ينيجسلا زــيزعــلا دبــع
 دعــب عبارــلاو ، ـ"رــصاــن" يكرــح ـ _ــسح دعــس يجنEا ىيحي / ةــئاEا دعــب ثــلاثــلا
 دمـحم / ةـئاEا دعـب عباسـلاو ، ـ"دامـع" يكرـح ـ مـلاـس يليبلا دومـحم لداـع / ةـئاEا
 ميــهارــبإ داؤف / ةــئاEا دعــب نــماثــلاو ، ـ"ريمــس" يكرــح ـ روجع يلع يقوش لداــع
 ديسـلا دمـحم / ةـئاEا دعـب رـشع يداحـلاو ـ"ةزمـح" يكرـح ـ بـيدـلا ميـهارـبإ يمهف
 دبـع دمـحم لاعـلا دبـع نسـح ىفوتEاو ، ـ"يلاعEا وبأ" يكرـح ـ يسيمـخدـلا دـماـح
 اهـــــئاضـــــعأ نـــــم ددـــــع دينجـــــت مـــــت ةيلـــــخلا كلـــــت نأو ، ـ"ديعـــــس" يكرـــــح ـ يطعEا



 دبـع دمـحم لاعـلا دبـع نسـح ىفوتEاو ، ـ"يلاعEا وبأ" يكرـح ـ يسيمـخدـلا دـماـح
 اهـــــئاضـــــعأ نـــــم ددـــــع دينجـــــت مـــــت ةيلـــــخلا كلـــــت نأو ، ـ"ديعـــــس" يكرـــــح ـ يطعEا
ـ  نارمــع حلاــص رونأ حلاــص رونأ / _ــثbثــلاو عبارــلا مهتEا ةــفرعمــب مهــباطقتــساو

.2011 ماع نوضغ يف ـ"رون" يكرح

 دعــــب رــــشع سداســــلا مهتEا اهتيــــلوئسم ىلوت خيشلا رفــــك ةظــــفاحمــــب ةيــــناثــــلاو
 نــــم رــــكذو ـ"دــــلاــــخ" يكرــــح ـ فــــشاكــــلا زــــيزعــــلا دبــــع ينسح ىفطصم / ةــــئاEا
ـ لولغز قلاخـــلا دبـــع دمـــحم زتعـــم / ةـــئاEا دعـــب رـــشع عباســـلا _مهتEا اهـــئاضـــعأ

 نأو  ،ليمـج زـيزعـلا دبـع dا ةمعـن دمـحم / ةـئاEا دعـب نـيرـشعلاو ـ"يقوش" يكرـح
.2012 ماع نوضغ يف مهباطقتساو اهئاضعأ دينجت مت ةيلخلا كلت

دعـب نورشعلاو ثلاثلا مهتEا اهتيلوئسم ىلوت ةيقرشلا ةظفاحمب ةثلاثلاو

 ىلوتو ـ"نادمـــح جاحـــلا" يكرـــح ـ ضوع ديســـلا نمـــحرـــلا دبـــع ميـــهارـــبإ / ةـــئاEا
 ثـلاثـلا مهتEا فلـك هـنأو اهيلـع فارـش�ا ةيـلوئسم روصنم ديسـلا دمـحم ىفوتEا

.2012 ماع اهئاضعأ يقاب باطقتساب ةئاEا دعب نيرشعلاو

2012 ماـع فصتنم يف اهسيسأت مت ربوتكأ نم سداسلا ةنيدمب ةعبارلاو

 ـ  اـيروس ةـلودـب لاتقلـل اورـفاـس مـث ءانيسـب ةـيركسـع تابـيردـت اـهؤاضـعأ ىقلت دـقو
 ةيــل�ا ةحلــس�ا مادختــسا ىلع اهــئاضــعأ نــم ةتــس بــيردتــب تافيلكــت ردــصأ هــنأو

.ةئاEا دعب نورشعلاو ثلاثلا مهتEا نم بلط ىلع ًءانب ةيقرشلا ةظفاحمب

 يلع يلع فرــشأ /رــشع يداحــلا مهتEا اهتيــلوئسم ىلوتو ةزيجــلاــب ةســماخــلاو
 / رــشع ثــلاثــلا _مهتEا اهــئاضــعأ نــم رــكذو ـ"مــهدأ" يكرــح ـ يلبارغــلا _ــناســح
 دعـس دمـحم / رـشع عبارـلاو ، ـ"يزـمر" يكرـح ـ رداقـلا دبـع يلع ينغلا دبـع دمـحم
 قداــص نســح مــيرــك / نــيرــشعلاو عبارــلاو ،ـ"ديــس" يكرــح ـ ناميلــس باوتلا دبــع
 نـم لو�ا فصنـلا يف تـسُسأ ةيلـخلا كلـت نأو ، ـ"مزاـح" يكرـح ـ ميـهارـبإ نسـح

.2013 ماع

 ةيــــلوئسم روصنم ديســــلا دمــــحم ىفوتEا ىلوتو مويفلا ةظــــفاحمــــب ةــــسداســــلاو
 حbـص / ةـئاEا دعـب _عـبر�او سـماخـلا مهتEا اهـئاضـعأ نـم رـكذو اهيلـع فارـش�ا

.نمحرلا دبع ىفطصم يداهلا دبع نيدلا

 ، اهيلـع فارـش�ا روصنم ديسـلا دمـحم ىفوتEا ىلوتو انـق ةظـفاحمـب ةعـباسـلاو
.2013 ماع ةيادبب اهسيسأت متو

/ نوثbثلاو ثلاثلا مهـتEا اهءاضعأ بطقتسا ةيرطEا ةقطنمب ةنماثلاو

ـ  يمهف دمـــحم فوؤرـــلا دبـــع يمهف نايـــفوتEاو نســـح ةعمـــج رورـــس يعاـــفر رمـــع
 نـم رـكذو ـ"يداـش" يكرـح ـدمـحم ميـهارـبإ ميكحـلا دبـع ريمـسو ،ـ"يناـه" يكرـح
 يكرــــح ـ كوربــــم هــــط رــــصانــــلا دبــــع عيبر / رــــشع ســــماخــــلا _مهتEا اهــــئاضــــعأ

 يكرـــــح ـ دمـــــحأ دمـــــحم ليـــــعامـــــسإ دمـــــحأ ورمـــــع / رـــــشع سداســـــلاو ،ـ"وكيش"



 يكرــــح ـ كوربــــم هــــط رــــصانــــلا دبــــع عيبر / رــــشع ســــماخــــلا _مهتEا اهــــئاضــــعأ
 يكرـــــح ـ دمـــــحأ دمـــــحم ليـــــعامـــــسإ دمـــــحأ ورمـــــع / رـــــشع سداســـــلاو ،ـ"وكيش"
ـ "ءbــع" يكرــح ـ تاــحرــف يحبص يلع نمــحرــلا دبــع / رــشع عباســلاو ، "رامــع"
 ، ـ"كــلاــم وأ مــجن" يكرــح ـ تاــحرــف يحبص ميــهارــبإ ســنأ / نــيرــشعلاو عساتــلاو
 زـيزعـلا دبـع ديعـس ةـماـسأ ، ـ"وميك" يكرـح ـ دمـحم يلع نسحـم دمـحم _ـفوتEاو
 وأ مثيـــه" يكرـــح ـ dا دبـــع دمـــحم تاحـــش ديعـــسو ـ"حماـــس"يكرـــح ـ فولـــخم

."هشكومح" يكرح ـ ميهاربإ دمحأ دومحم ديس دمحمو ـ"يمار

 ديسـلا دمـحم ىفوتEا اهتيـلوئسم ىلوت ىلو�ا ْ_ـترـخأ _تيلـخ نـيوكتب فاـضأو
ـ  ســنوي دمــحم عيبر دمــحم / رــشع يناثــلا _مهتEا اهــئاضــعأ نــم رــكذو روصنم
 / _ــثbثــلاو نــماثــلاو ، ميــهارــبإ دمــحأ ديــس مbــسإ / _ــثbثــلاو ، ـ"مرــكأ" يكرــح

."ماسب" يكرح ـ دمحم زيزعلا دبع لامج ميهاربإ

 سداســلا _مهتEا اهــئاضــعأ نــم رــكذو ثــلاثــلا مهتEا اهيــلوئسم ىلوت ةيــناثــلاو
 ورمــع ، مــيرــك" يكرــح ـ دومــحم ديمــحلا دبــع ىفطصم دمــحم ورمــع / نــيرــشعلاو
 وبأ" يكرـــــح ـ نابعـــــش دمـــــحم تزـــــع دمـــــحأ / نـــــيرـــــشعلاو نـــــماثـــــلاو ، ـ"ناطلـــــس

."فسوي

 نـمً اددـع تمـض يتلا ةصصختEا اـيbخـلا نـم ددـع نـيوكت نـم نكمـت هـنأ فاـضأو
 ةيـــمbـــع�ا ةيلـــخلا ىلو�ا اهـــجراـــخ نـــم نـــيرـــخآو تاظـــفاحEاـــب اـــيbخـــلا ءاضـــعأ
 مهنـم رـكذو ةيـلودـلا تاـمولعEا ةكبـش ىلع ةـعامـجلا تاـنايـب ثـب اهـئاضـعأ ىلوتيو
 وبأ" يكرــح ـ ماــمإ حاتفــلا دبــع ماــمإ نمــحرــلا دبــع / _ــثbثــلاو ســماخــلا _مهتEا

.ةئاEا دعب رشع عباسلاو ، ةئاEا دعب رشع سداسلاو  ـ"كلEا دبع

 ةيـسدنهـلا ةربخـلا يوذ ىلع اهنـيوكت يف دمتـعاو _ـسدنهEا ةيلـخ يه ةيـناثـلاو
 رــكذو ريجفتلــل ةيــنورتكــل�ا رــئاودــلا عينصت نولوتي نــيذلــلا ةــعامــجلا ءاضــعأ نــم
 يكرـح ـ _نيعـلا وبأ ديـس دمـحم نمـحرـلا دبـع / _ـثbثـلاو سداسـلا _مهتEا مهنـم
 دعـــب ثـــلاثـــلاو ،يواطنـــط دمـــحم ناضـــمر دمـــحم / _سمـــخلاو عبارـــلاو ، ـ"دامـــع"
ـ "ىملــس وبأ" يكرــح ـادــن ناعنــك دمــحأ عيطم / ةــئاEا دعــب رــشع نــماثــلاو ، ةــئاEا
 ،_سمـخلاو عبارـلا مهتEاـب ةـصاـخ ةينكـس ةدـحوب متـت مهـتاـعامتـجاو مهـتاءاقـل نأو
 اـم اهنـم ريجفتلـل ةيـنورتكـل�ا رـئاودـلا عينصت يف ةـصاـخ تاينقتـل اولصوت مهـنأو
 لومحEا فــتاهــلا مادختــساــب دعــب نــع ريجفتــلا اهــب متــيو ـ كابــشلا ةرــئاد ـ ىمسي
 لاـخدإ مـثً ايـئاقلـت درـلا متـيو ةرجفEا ةوبعلاـب لـصوEا فـتاهـلاـب لاصـت�ا قيرـط نـع
 يف ريجفتلـــل ةرـــئادـــلا طبـــض يه ىرـــخأ ةينقـــتو ، ريجفتـــلا ثادـــح� كابـــشلا زـــمر

.قح� رهش ةدE لصي دقً افلس ددحم تيقوت

 لضـفأ عينصتل براجتـلا ءارـجإـب اـهؤاضـعأ صتـخاو ةيـئايميكـلا ةيلـخلا ةثـلاثـلاو
 ميـهارـبإ لbـب / رـشع نـماثـلا _مهتEا اهـئاضـعأ نـم رـكذو ، ريجفتلـل ةـئدابـلا داوEا

 ، ـ"دمــحأ" يكرــح ـ ةيطــع دمــحأ دمــحم مامــه / رــشع عساتــلاو ،تاــحرــف يحبص
 ةدـحوب متـت مهـتاـعامتـجاو مهـتاءاقـل نأو ، ةـئاEا دعـب نـماثـلاو ، _سمـخلاو عبارـلاو



 ، ـ"دمــحأ" يكرــح ـ ةيطــع دمــحأ دمــحم مامــه / رــشع عساتــلاو ،تاــحرــف يحبص
 ةدـحوب متـت مهـتاـعامتـجاو مهـتاءاقـل نأو ، ةـئاEا دعـب نـماثـلاو ، _سمـخلاو عبارـلاو
 ةنـيدمـب _ـسح ديـس ىفطصم ماـسو / نـيرـشعلاو عباسـلا مهتEاـب ةـصاـخ ةينكـس

.ناضمر نم رشاعلا

 مهتيعبــت تــناــكو اــيbــخ ةــي� ةمضنــم ريــغ ةــعامــجلاــب رــصانــع كانــه نأــب فاــضأو
 عباســـلا مهتEا مهنـــم رـــكذو روصنم ديســـلا دمـــحم ىفوتEاو ، ثـــلاثـــلا مهتEاو ، هـــل
 مهتEاو فرـشي يذـلاو يلذاشـلا ديجEا دبـع زـيزعـلا دبـع يحتف دمـحم / _ـثbثـلاو
 ةيـقرـشلا ةظـفاحـم سيبلبـب ةيـلداعـلا ةقطنمـب ـ اهكلتمـي ـ ةـعرزـم ىلع رـشع يناثـلا
 زيهجـــتو تاعـــقرفEاو ةحلـــس£ـــلً اـــنزـــخمو ةـــعامـــجلا رـــصانـــع ءاوي�ً ارقـــم تذـــختا
 ددــعو ، يج يب رأ فذاــق ةــعرزEا كلتــب نزـــُخ اــم _ــب نــم نأو ، ةخخفEا تارايســلا
 رـبوتكأ رـهش نوضغ يف لو�ا مهتEا اـهرضـحأ اـشويتاـك خوراـص _ـثbـثو ةـثbـث

.هيوحت امب تقرتحا اهنأو 2013

 يناثــلا مهتEا اهــب اــهدــمأ لاومأ ىلع اهلــيومت يف تدمتــعا ةــعامــجلا نأ فاــضأو
 يف تلثمـت ـ"لداـع" يكرـح ـ ةـيابلـش يودعـلا دمـحأ دمـحم / ةـئاEا دعـب _ـنامثـلاو
 ةـئامعبـسو نويلم غلبم يلامـجإـب ةـيدوعسلا ةيـبرعـلا ةكلمEا نـم ةيـلاـم تbـيوحت
 اــهريــغو ةحلــسأو تاــجايتــحا نــم ةــعامــجلا طاشــن هــجوأ ىلع تقفــنأ هينــج فــلأ
 اهـب هدـمأ هينـج فـلأ _سمـخ غلبم ىلع ةوbـع ، ةـبراهـلا ةـعامـجلا رـصانـع ىلعو

.لو�ا مهتEا

 امهنيـب اميـف ةـعامـجلا رومأ قيسنتل ءانيسـب لو�ا مهتEا ىلع ددرتـلا داتـعا هـنأو
 ةيلــــخب ملــــعو هيلــــع ددرــــت ةيليــــعامــــس�ا ةظــــفاحE لو�ا مهتEا لاقتــــنا رــــثإ ىلعو
ـ  دعســـم يوامشـــع يلع ماشـــه / عساتـــلا _مهتEا اهـــئاضـــعأ نـــم رـــكذ هـــب ةـــصاـــخ
 يكرـــح ـ ديمـــحلا دبـــع دومـــحم دمـــحأ نـــيدـــلا دامـــع / رـــشاعـــلاو ـ"فـــيرـــش" يكرـــح
 ليلـــخ ماصـــع نايـــفوتEاو ، ةحلسEا تاوقلاـــب _قـــباســـلا _طـــباضـــلا ـ"ىفطصم"
 ميلــــس نســــح ةــــمbــــس مــــتاــــحو ، ـ"دمــــحم وبأ" يكرــــح ـ يوbخنــــلا ينغلا دبــــع

."قوراف" يكرح ـ يضاقلا

 تابـــــيردـــــت روصنم ديســـــلا دمـــــحم ىفوتEاو ، ثـــــلاثـــــلا مهتEاو هيقلتـــــب فاـــــضأو
 هـترادإ اـيbخـلا ءاضـع� يركسعـلا بـيردتـلا لوئسم ريـخ�ا نأو ، ءانيسـب ةـيركسـع
 ســـماخـــلاو رـــشع يناثـــلا _مهتEا نأو ءانيســـب ميظنتـــلا يلوئسم عم قيسنتلاـــب
 ،نــــــــيرــــــــشعلاو عساتــــــــلاو ، نــــــــيرــــــــشعلاو سداســــــــلاو ،رــــــــشع عساتــــــــلاو ، رــــــــشع
 عبارــــــــــلاو ، _ــــــــــثbـثــــــــــلاو عباـســــــــــلاو ، _ــــــــــثbـثــــــــــلاو سداـســــــــــلاو، _ــــــــــثbـثــــــــــلاو
 ، ةــــئاEا دعــــب نــــماثــــلاو ، ةــــئاEا دعــــب ثــــلاثــــلاو ، ةــــئاEا دعــــب يناثــــلاو، _سمــــخلاو
 دبــع يمهفو ميــهارــبإ ميكحــلا دبــع ريمــس _ــفوتEاو ، ةــئاEا دعــب رــشع سداســلاو
 ةـــيركســـع بـــيردـــت تارود اوقلت نـــيرـــخآو يلع نسحـــم دمـــحمو ، دمـــحم فوؤرـــلا
 ةــساردو ةيــندــب تابــيردتــب أدبــتً اــموي رــشع ةعــبرأ براقــت اهنــم لــك ةدــم ءانيســب
 يف لاقتـــن�ا مـــث ةـــيرانـــلا ةحلـــس�ا بيـــكرـــتو كـــفو ةـــيركسعـــلا تاكيتكتـــلاو مولعلا
 ةـــياـــمرـــلا ىلع يلعفلا بـــيردتـــلاو ةيلبجـــلا قطانملـــل ةرودلـــل نـــيريـــخ�ا _ـــمويلا



 يف لاقتـــن�ا مـــث ةـــيرانـــلا ةحلـــس�ا بيـــكرـــتو كـــفو ةـــيركسعـــلا تاكيتكتـــلاو مولعلا
 ةـــياـــمرـــلا ىلع يلعفلا بـــيردتـــلاو ةيلبجـــلا قطانملـــل ةرودلـــل نـــيريـــخ�ا _ـــمويلا
 ةددعتEا ةيــل�ا ةحلــس�او تاــسدسEاو فوكنشbكــلا لثــم ةددعتــم ةــيراــن ةحلــسأــب
 نأ ررـقو ةيـئادـع تايلمـع ذيفنتـلً اديهمـتُ اـيركسـعوً ايـندـب مـهدادـعإ فدـهب اكيبـلاو
 هــبردــت ةقــباســل ةــيرانــلا ةحلــس�ا مادختــسا ةيفيــك ىلع ةقــباــس ةــيركســع ةربــخ هــل

.ةدعاقلا ميظنت دي ىلع نميلا ةلودب

 دارـــفأ فدهتـــست يتلاو ةـــعامـــجلا اهتبكـــترا يتلا ةيـــئادعـــلا تايلمعـــلا راـــطإ يفو
 مهــــلاومأو _يحيسEا ءاــــمد ةــــحابتــــساو امهــــتآشنــــمو ةــــطرــــشلاو ةحلسEا تاوقلا

 يف تــناــك اهــلوأو ةــعامــجلا ءاضــعأ نــم نــيرــخآ عم اهنــم ددــع باكــترا يف كراــش
 _ــفوتEاو ، _ــثbثــلاو سداســلا مهتEاو هــماحتــقا يهو 2013 وياــم رــهش نوضغ
 بزـح رقـم يلع نسحـم دمـحمو ميـهارـبإ ميكحـلا دبـع ريمـسو دمـحم تاحـش ديعـس
 اوماـــقو ـ سدـــسم ـ يراـــن حbـــسل ريـــخ�ا زارـــحإ لاـــح ةرمغـــب رارـــح�ا _ـــيرصEا
 اهـتارامتـسا رـيرـحتو درمـت ةلمـح مـعد نـع فـقوتلل هدـيدـهتو بزـحلا ريـتركـس دييقتـب

.ةيسايس ضارغ� تناك ةعقاولا نأو

 يف ميـــهارـــبإ دمـــحم ةيلـــخادـــلا رـــيزو لتـــق يف عورـــشلا ةعـــقاو يف هتـــكراشـــم اذـــكو
 عساتــــلا ْ_مهتEا نأ ةعــــقاولا كلتــــل bًيصفــــت ناــــبأو 2013 ربمتبــــس رــــهش نوضغ
 طــخو ةيلــخادــلا رــيزو بــكر ةعــقاولا باكــترا نــم ماــيأ ةرــشع لبــق ادــصر رــشاعــلاو
ـ  _ـيراحتـن�ا دـحأ ةطـساوب هذيفنـت نمضـت هلتقـلً اـحرتقـم ادـعأ مـث هـتاـكرـحتو هريـس
 لـــسرأـــف لو�ا مهتEا ىلع مهـــحرتقـــم اـــضرـــعو ـ ردـــب دمـــحم دمـــحم ديـــلو / ىفوتEا
 مادختـساـب ةعـقاولا ذيفنـت هـمازتـعاـب هربـخأو ةيليـعامـس�ا ةظـفاحمـب هـئاقلـل مهتملـل

 اـهدادـعإو _ـثbثـلاو عباسـلا مهتEا ةـعرزـم زيهجـت ىلع هعـم قفتاو ةخخفـم ةرايـس
 رضـح امهـقافـت�ً اذافـنو ، كانـه ةرجفEا داوEاـب اـهزيهجـت متيـل ةرايسـلاو هـلابقتـس�
ـ  تارجفتEاـــــب تارايســـــلا زيهجـــــت لوئسم هتقـــــفرو لو�ا ُمهتEا ـ ةـــــعرزEاـــــب ـ هيـــــلإ
ـ  ةزـغ عاطقـب نـيدـلا حbـص رـصانـلا ةـيولأـب تاعـقرفEا زيهجـت ىلع هـبردـت قباسـلا
 دمـــحم نايـــفوتEاو نوثbثـــلاو سداســـلاو رـــشع يناثـــلا نومهتEا مهتقـــفر دـــجاوتو
 يادــــنويه ةــــكراــــم ـ ةرايــــس زيهجــــت مــــتو ،يلع نسحــــم دمــــحمو ، روصنم ديســــلا

 ، رــــشع ســــماخــــلاو ، ثــــلاثــــلا نامهتEا اهــــقرــــس دــــق ناــــك نوللا يوامــــس ستيــــج
 نــيرــشعو ةــئامــب ـ ميــهارــبإ ميكحــلا دبــع ريمــسو دومــحم ديــس دمــحم نايــفوتEاو
 يوحت اهنـــم لـــك ةهـــجوم تاوبع تـــسً اـــمدختـــسم ةعـــقرفEا داوEا نـــم مارـــج وليك
 وليك _تـس يوحي مـجحلا ريبـك ليـمرـبو ، يت نإ يت ةداـم نـم تاـمارـج وليك رـشع
 ءاقلـــل لو�ا مهتEا هـــجوت مـــث ،ً ايبعـــش ةعنصEا ةعـــقرفEا داوEا نـــم ىرـــخأً اـــمارـــج
 مهتEا هــجوت ةعــقاولا موي ةحيبــصو ، مهعــم رــم�ا بيــترتــل ذيفنتــلا ةليــل نــيذفنEا
 ةزهجEا ةرايســلاــب روصنم ديســلا دمــحم ىفوتEاو رــشع يناثــلاو لو�ا نامهتEاو
 ردـب دمـحم دمـحم ديـلو ىفوتEاو ، رـشاعـلاو عساتـلا ْ_َمهتEا اوقتلاو ، تاعـقرفEاـب
 ىلع لو�ا مهتEا هدـــــشرأو ، ةخخفEا ةرايســـــلا ريـــــخ�ا اوملـــــسو روبعلا ةنـــــيدمـــــب
 عساتـلا ْ_مهتEا لو�ا ُمهتEا ف¢لكو ةرايسـلا ريجفـت تيـقوتو ةـصاخـلا تاميلعتـلا
 ردــب دمــحم ديــلو ىفوتEا قلطنا مــث ، اهــباكــترا لاــح ةعــقاولا رــيوصتب رــشاعــلاو



 عساتـلا ْ_مهتEا لو�ا ُمهتEا ف¢لكو ةرايسـلا ريجفـت تيـقوتو ةـصاخـلا تاميلعتـلا
 ردــب دمــحم ديــلو ىفوتEا قلطنا مــث ، اهــباكــترا لاــح ةعــقاولا رــيوصتب رــشاعــلاو
 بوص _ــــهجوتم رــــشاعــــلاو عساتــــلا نامهتEا هقبــــسي ةزهجEا ةرايســــلا bًقتــــسم
 نأ اــمو ، ةيلــخادــلا رــيزو بــكر راظتــنا يف رصــن ةنــيدمــب ساحنــلا ىفطصم عراــش
 ثدـــحأ ىتح ةيلـــخادـــلا رـــيزو لbقتـــسا ةرايســـلا ردـــب دمـــحم ديـــلو ىفوتEا دـــهاـــش
 _تيـناـث زواجـت � ةدـمريجفتـلا يف هلـجعت ةيلـخادـلا رـيزو لتـق نود لاـحو راجفـن�ا

 رــشاعــلاو عساتــلا ْ_َمهتEا راضــحإ كــلذ بقــعأو ، اهيلــع قفتEا تاميلعتلــلً اــفbــخ
 دارـفأ لتـق ةعـقاولا كلـت باكـترا نـم ضرغـلا نأـب فاـضأو ، ةعـقاوللً اروصمً ادـهشم
 ثدـح اـم ىلعً ادرو ، مهـلاتـق بجـي ةعنتمـم ةفـئاـط مهـنوكل ةيلـخادـلا رـيزوو ةـطرـشلا
 ةـيودعـلا ةعـبار يماصتـعا ضـف ثادـحأ نـم هبقـعأ اـمو 2013 هيـنوي نـم _ـثbثـلاـب

.ةضهنلاو

 عرزـــب درطـــسمو سوسابـــب ةـــطرـــشلا ينيمك ريجفـــت ةعـــقاو هـــباكـــتراـــب فاـــضأ امـــك
 مهتملــل هــتافيلكــت ردــصأ هــنأ كــلذــل bًيصفــت حضوأو امهنــم لــك يف ةفــساــن ةوبع
 مهتEا عم ريـــخ�ا لـــباقـــت كـــلذـــلً اذافـــنو ،اهـــترادإو اهـــل طيطـــختلاـــب رـــشع يداحـــلا
 _تعـقرفـم _ـتوبع مهـتزوحبو ـ يلع نسحـم دمـحم ىفوتEاو ، نـيرـشعلاو عبارـلا
 لاصـــت�ا قيرطـــب اـــهريجفـــت متـــي امـــمً ابـــيرقـــت تاـــمارـــج وليك رـــشع اهنـــم لـــك ةـــنز
 دمـــحم ىفوتEاو نوثbثـــلاو سداســـلا مهتEا امهعينصتـــب ماـــق لومحEا فـــتاهـــلاـــب
 مهتEا عرز اولصو نأ اـمو درطـسم _مـك بوصً اعيمـج اوهجتا مـث ، ـ يلع نسحـم
 _مــك ثيــح اوهجوت مــث ، هطيحمــب ْ_تعــقرفEا _ــتوبعلا ىدــحإ نورــشعلاو عبارــلا
 ُمهتEا ثكـم امنيـب ، هلفـسأ ةيـناثـلا ةوبعلا اوعرزو يرـئادـلا قيرطـلا ىلعأ سوساـب
 عباسـلا َمهتEا ََفتاـهو سوساـب _مـك نـم ةـبرقـم ىلع يهاقEا دـحأـب ثـلاثـلا ُمهتEاو
 كـــلذـــلً اذيفنـــتو ، لومـــحم ٍفـــتاـــه مادختـــساـــب ىلو�ا ةوبعلا ريجفتـــب هفلـــكو رـــشع
 ُمهتEا قلطنيل كـــــلذـــــب َمهتEا ملـــــعأو ، ةوبعلا ر¢جفو _مكـــــلا بوص ريـــــخ�ا هـــــجوت

.ةيناثلا ةوبعلا نيرجفم سوساب _مك نيرباع ثلاثلا ُمهتEاو

 اهـتآشنـمو ةـطرـشلا دارـفأ فادهتـسا ْ_يـئادعـلا _تْيَلمعـلا نـم ضرغـلا نأ فاـضأو
 ضــــف ءانــــثأ ثدــــح اــــمو ،- هريبعتــــك - يمbــــس�ا رايتــــلا ةــــبراحــــم نــــمً اــــماقتــــنا

.ةضهنلاو ةيودعلا ةعبار يماصتعا

 ، نـــيرـــشعلاو عباســـلاو ، نـــيرـــشعلاو سداســـلاو ، ثـــلاثـــلا _مهتEاو هـــمايـــق اذـــكو
 يلع نسحـم دمـحمو دمـحم فوؤرـلا دبـع يمهف _يـفوتEاو ، نـيرـشعلاو نـماثـلاو
 ةعـقاولا كلتـل bًيصفـت ناـبأو ـ ينطولا نـم�ا عاطقـب طـباضـلا ـ كوربـم دمـحم لتقـب
 فرطتــلا مســق طابــض نــع تاــمولعم عمــجب ثــلاثــلا مهتملــل هــتافيلكــت ردــصأ هــنأ
 ريــخ�ا عمــج كــلذــلً اذافــنو ، مــهدــحأ لتقــلً اديهمــت ينطولا نــم�ا عاطقــب ينيدــلا
 ىلع هـفوقوو هيلـع ينجEا تاـكرـحت هدـصرـبَ  مهتEا ربـخأو مهضعـب نـع ٍتاـمولعم
 لواـح كـلذـلً اذيفنـتو ،هلتقـب ُمهتEا هفلكـف هـحاورو هودـغ تاـقوأو هـترايـسو هصخـش
 عمتجا كـلذ رـثإ ىلعو ، لـشفلاـب اـتَءاـب َْ_تـلواحـم هيلـع ينجEا لتـق ثـلاثـلا مهتEا
 عباســـــلاو ، رـــــشع يداحـــــلاو ، ثـــــلاثـــــلا _مهتEاـــــب ـ 15/11/2013 خيراتـــــب ـ ُمهتEا



 عمتجا كـلذ رـثإ ىلعو ، لـشفلاـب اـتَءاـب َْ_تـلواحـم هيلـع ينجEا لتـق ثـلاثـلا مهتEا
 عباســـــلاو ، رـــــشع يداحـــــلاو ، ثـــــلاثـــــلا _مهتEاـــــب ـ 15/11/2013 خيراتـــــب ـ ُمهتEا
 ينجEا لتقــلً اططــخمً اعــضاو رصــن ةنــيدمــب ةــعاســلا ناديمــب ىهقمب نــيرــشعلاو
 سداســــلا َمهتEاو _ِمهتEا ذيفنتلــــلً ان¬يعم ةيــــلآ ةحلــــسأ ةــــثbــــث مادختــــساــــب هيلــــع
 ىقتلاو ، يلع نسحـم دمـحمو ، دمـحم فوؤرـلا دبـع يمهف َْ_يـفوتEاو نـيرـشعلاو
 ُمهتEا ءاقلـــلا رضـــحو ـ ىهقEا تاذـــب 17/11/2013 خيراتـــب ـ ذيفنتلـــل _ن¢يعEا ُمهتEا
 كـلذـلً اذيفنـتو ، ـ برـهلا يف مهـتدـعاسE ثـلاثـلا مهتEا فيلكتـك ـ نورـشعلاو نـماثـلا
ٌ ²لـــــك يلع نسحـــــم دمـــــحمو ، دمـــــحم فوؤرـــــلا دبـــــع يمهف ناَ¢يفوتEاو ُمهتEا زرـــــحأ

 ، ثــلاثــلا مهتEا اــهداــق ـ ءادوس ـ ةرايــس اولقتــساو ـ ةيــلآ ةيــقدنــب ـً اــيراــنً اــحbــس
 سداســــــلا مهتEا اــــــهداــــــق ـ ةيضــــــف ـ ةرايــــــس نورــــــشعلاو عباســــــلا مهتEا لقتــــــساو
 نـماثـلا مهتEا مـهرظتـنا امنيـب ـ هيلـع ينجEا نكسـم بوص اوهجوتو ، نورـشعلاو
 ىلع ةرايسـلاـب هوقفارـمو ُمهتEا نمكـف ، ـ هيلـع قفتا ناكـم يف هـترايسـب نورـشعلاو
  نورـــــشعلاو سداســـــلا نامهتEا نمـــــك امنيـــــب ، هيلـــــع ينجEا نكســـــم نـــــم ةـــــبرقـــــم
 هورصـبأ نأ اـمو ، هيلـع ينجEا ةرداغـم نابـقرـي نكسEا ماـمأ ، نورـشعلاو عباسـلاو
 ةرايــسً اعبتتــم ةرايســلا ريــخ�ا داقــف ، ثــلاثــلا مهتEاــب _لصتــم ناكEا ارداــغ ىتح
 دبــع يمهف نايــفوتEا قلطأــف ، رــسي�ا اهبــناــج ىذاــحو اهقحــل ىتح هيلــع ينجEا
 ةـيرانـلا ةريـع�ا نـم bًـباو هيلـع ينجEا بوص يلع نسحـم دمـحمو دمـحم فوؤرـلا
 لدبتـسا يذـلاو نورـشعلاو نـماثـلا مهتEا مـهرظتنـي ثيـح ىلإ اوذ�و ، bًيتـق هودرأـف
 عباســلاو نــيرــشعلاو سداســلا ْ_مهتEا نأ فاــضأو ، ةرايسلــل ةيــندعEا تاــحوللا
 كرـت كـلذ رـثإ ىلعو ، هـتاـفو نـم انقيـتو هيلـع ينجEا ثيـح ىلإ اهـجوت نـيرـشعلاو
 نــيرــشعلاو عساتــلا مهتEا ىلإً اهــجوتم ةدــيدــجلا ةرــهاقــلا ةقطنمــب _مهتEا ُمهتEا
 لوصولا نـــم نكمـــت اهنـــمو اربـــش ةقطنE ريـــخ�ا هبحطـــصا ثيـــح رصـــن ةنـــيدمـــب
 يف نـيرـشعلاو عساتـلا مهتEا عم لـباقـتو ، اهـق ةنـيدمـب هـب ةـصاـخ ةينكـس ةدـحول
 مهتEا ادــــع ـ لتقــــلا ةعــــقاو وبكترــــم _مهتEاو ســــماخــــلا عمــــجتلاــــب يلاتــــلا مويلا
 مـــل مهـــنأ �إ ينطولا نـــم�ا عاطـــق طابـــض دـــحأ لتـــق _ـــمزاـــع ـ نـــيرـــشعلاو عباســـلا
 ثيــــح ةيليــــعامــــس�ا ةظــــفاحE نورــــشعلاو عساتــــلا مهتEاو قلطناــــف ، هــــب اورفظــــي
 ةعـقاو نـع ةـعامـجلا ةيـلوئسم هيـف انلـعأً ايـمbـعإً اـنايـب اردـصأو لو�ا مهتEا ىقتلا
 ماقتـن�ا ةعـقاولا باكـترا نـم ضرغـلا نأحصـفأو ، كوربـم دمـحم هيلـع ينجEا لتـق

.اهدارفأو ةطرشلا ةئيه نم

 لبـِـق ةيـئادـع تايلمـع باكـتراـب هاـيbـخ رـصانعـل تافيلكـت هرادـصإـب ُمهتEا رـقأ امـك
 كلتـــلً اذافـــنو اهـــباكـــترا لبـــق اهـــب هملـــعو امهـــتآشنـــمو ةـــطرـــشلاو ةحلسEا تاوقلا
 _مـــك بوص ةيـــلآ ةحلـــسأ نـــم ةـــيراـــن ةريـــعأ قbـــطإ ةعـــقاو باكـــترا مـــت تافيلكتـــلا

._مكلا ةمدخ ىلع _مئاقلا ةطرشلا دارفأ نم ددع ةافو اهنع مجنو سوساب

 نـم نـيرـخآو - فولـخم زـيزعـلا دبـع ديعـس ةـماـسأ ىفوتEاو ، ثـلاثـلا مهتEا مايـقو
 ةــطرــشلا دارــفأ بوص ةيــلآ ةحلــسأ نــم ةــيراــن ةريــعأ قbــطإــب - ةــعامــجلا ءاضــعأ
 موي ةدــــيدــــجلا ةرــــهاقــــلاــــب عمــــجتلا ةقطنمــــب يتيس جاريــــم _مــــك ىلع _مــــئاقــــلا

.ةضهنلاو ةيودعلا ةعبار يماصتعا ضفل يلاتلا ةعمجلا



 موي ةدــــيدــــجلا ةرــــهاقــــلاــــب عمــــجتلا ةقطنمــــب يتيس جاريــــم _مــــك ىلع _مــــئاقــــلا
.ةضهنلاو ةيودعلا ةعبار يماصتعا ضفل يلاتلا ةعمجلا

 َريجفــت ـ ةزيجــلا ةــعومــجم ءاضــعأ نــم نــيرــخآو ـ رــشع يداحــلا مهتEا ةــلواحــمو
 نود لاــــحو ، ةرايســــلاــــب تعــــضو ةرــــجفتم ةوبعب ةــــبابــــمإ مسقــــب ةــــطرــــش ةرايــــس

.اهريجفت ةرئاد يف ينف بيع اهراجفنا

 دبــــع ديعــــس ةــــماــــسأ ىفوتEاو ، رــــشع سداســــلاو ، رــــشع يناثــــلا _مهتEا مايــــقو
 نوضغ يف ـ ةـهزنـلا ةـطرـش ةطقـن بوص ةـيراـن ةريـعأ قbـطإـب -نـيرـخآو - زـيزعـلا

 ةـــطرـــشلا نـــم bًيتـــق _فلـــخم اـــهوزاـــح ةيـــلآ ةحلـــسأ نـــم ـ 2013 سطـــسغأ رـــهش
._باصم نيرخآو

 تاـــعردـــم ىدـــحإ ريجفـــت نورـــشعلاو عبارـــلاو ، رـــشع عباســـلا ْ_َمهتEا ةـــلواحـــمو
 نود لاــــحو ، اهلفــــسأ ةعــــقرفــــم ةوبع عضوب _ــــسدنهEا ةقطنمــــب ةحلسEا تاوقلا

  .اهريجفت ةرئاد يف ينف بيع اهراجفنا

 تايلمــع باكــتراــب هاــيbــخ رــصانعــل تافيلكــت ردــصأ راــط�ا تاذ يف هــنأ فاــضأو
 نكمـــت تافيلكتـــلا كلتـــلً اذافـــنو ،مهـــتاكلتمـــمو مهـــلاومأو _يحيسEا دـــض ةيـــئادـــع
 ، ميـــهارـــبإ ميكحـــلا دبـــع ريمـــس نايـــفوتEاو ، رـــشع ســـماخـــلاو ، ثـــلاثـــلا نامهتEا
 ةرايـــــس ةـــــقرـــــس نـــــم يضاEا ناضـــــمر رـــــهش نوضغ يف دومـــــحم ديـــــس دمـــــحمو
 هــــقانتــــعا نــــم مهنقيــــت بقــــع اهكــــلاــــم نــــعً اــــهرــــك نوللا يوامــــس زتيــــج يادــــنويه
 ةـيراـن ةحلـسأ نـيرـهشم هوفقوتـساـف ـ هـترايسـبً اقلعـمً ابيلـص مهتـيؤرـب ـ ةيحيسEا
 ةــــعامــــجلا ءاضــــعأ ةــــقرــــسو ، ةرايســــلا ىلع ءbيتــــس�ا نــــم اونكمتو ، ههــــجو يف

.عونلا تاذ نم ىرخأ ةرايس

 -يلع نسحـــــم دمـــــحم ىفوتEاو ، رـــــشع يناثـــــلاو ، ثـــــلاثـــــلا ْ_مهتEا ةـــــلواحـــــمو
 مهتــيؤر لاــح ـ ةدــيدــجلا رصــم ةقطنمــب _يحيسEا دــحأ ةرايــس ةــقرــس - نــيرــخآو

 ، اـهوزاـح ةيـلآ ةحلـسأ _ـمدختـسم اهـفاقيتـسا اولواحـف ـ اهلـخادـبً اقلعـمً ابيلـص
 ةــيراــن ةريــعأ ـ هيــلإ مهتEا فيلكــتً افــلاخــم ـ ىفوتEا قلطأ برــهلا اــهدــئاــق ةــلواحEو
 نأ هملعــــلو ،ً ارــــخآ باــــصأو مــــهدــــحأ لتقــــف اهيلقتــــسم بوص يل�ا هــــحbــــس نــــم

 .ةيئادعلا تايلمعلا ضعب ذيفنت نع ىفوتEا ىصقأ ملسم لوتقEا

 فادهتـساـب نسحـم دمـحم ىفوتEاو ، رـشع عبارـلاو ، رـشع ثـلاثـلا ْ_مهتEا مايـقو
 ةرايــــس مهــــلوأ لقتــــسا نأــــب ةزيجــــلا ةظــــفاحمــــب قارولا ةقطنمــــب ءارذعــــلا ةسينــــك
 عبارــــلا مهتEا ريــــس طــــخ ماــــمأ قيرطــــلا _ــــمأتــــل نوللا يضف رــــسن� يشيبوستم
 ىفوتEا هفلـــخو امهـــلوأ ةدايـــق ةـــيراخـــب ةـــجارد امهـــلbقتـــسا لاـــح ىفوتEاو رـــشع
 نــم ةــيراــن ةريــعأ ىفوتEا قلطأ ةسينكــلا ماــمأ اورــم نأ اــمو ،ً ايــلآً اــحbــسً ازرــحم
 اوفلــــخو رارفــــلاــــب اوذ�و اهــــماــــمأ نــــيدــــجاوتEا صاخــــش�ا بوص يل�ا هــــحbــــس

.ىحرجو ىلتق مهءارو



.ىحرجو ىلتق مهءارو

رـصانع اـهبكترا يــتلا ةـيئادعلا تايلـمعلا نـم ددعـب هملعبً اضيأ فاضأو

ـ  ةرقـش وبأ ديسـلا دمـحم لتـق ةعـقاو اهنـم ةيليـعامـس�او ءانيـس طيحمـب ةـعامـجلا
 _ــكراشEا _ــب نــم نأ لو�ا مهتEا نــم ملــع هــنأو ـ ينطولا نــم�ا عاطقــب طــباضــلا
 مهتEا قيقش ـ يوbخنــــــلا ينغلا دبــــــع ليلــــــخ ماصــــــع ىفوتEا ةعــــــقاولا كلــــــت يف

. نماثلا

 ملـع هـنأو ةيليـعامـس�ا ةظـفاحمـب ةيـبرـحلا تارـباخEا ىنبم فادهتـسا ةعـقاو اذـكو
 لقتـسا ريـخ�ا نأو رـشاعـلاو عساتـلا ْ_مهتEا اهيبكـترـم _ـب نـم نأ لو�ا مهتEا نـم
 اهنـم لـجرـتو ةيـبرـحلا تارـباخEا ىنبم ماـمأ لـصو ىتح ةخخفEا تارايسـلا ىدـحإ
 نـع ةرايسـلا اورـجفو ،ةـعامـجلا ءاضـعأ دـحأ اـهداـق ةـيراخـب ةـجارد بوصً اقلطنـم

.ريجفتلا عساتلا مهتEا روصو ، لومحEا فتاهلا مادختساب دعب

 نـمأ ةـيرـيدـم ىنبم طيحمـب اهـعرز ةرـجفتم ةوبعل ةـئاEا دعـب يناثـلا مهتEا ريجفـتو
.لو�ا مهتEا نم فيلكتب 2013 ويلوي رهش نوضغ يف ةيلهقدلا

 اهـضارـغأ قيقحت ضرغـب ناـك عئاـقولا كلتـل ةـعامـجلا ءاضـعأ باكـترا نأـب فاـضأو
 ةعنتمEا ةفـئاطـلا نـم هـناوعأو مـكاحـلا لاتـقو ةيعـضولا _ـناوقلل ماكتـح�ا مدـع يف
 لbحتــــساو _يحيسEا ءاــــمد ةــــحابتــــساو ةــــطرــــشلاو ةحلسEا تاوقلا دارــــفأ نــــم

.مهتاكلتممو مهلاومأ

 ةـعامـج _ـب لـماـك ٍيركسـع ٍنواعـتوٍ قيسنت دوجوب لو�ا مهتEا نـم هملعـب ىهنأو
 لو�ا مهتEا نـــم ملـــست راـــط�ا كـــلذ يفو ، ناـــقرفـــلا بـــئاتـــكو سدقEا تيـــب راصـــنأ
 هفلــــــك نأ ىلإ _ــــــثbثــــــلاو عباســــــلا مهتEا ةــــــعرزمــــــب هافــــــخأ "يج يب رأ" فذاــــــق
 ةيـــعانصـــلا رامـــق�ا ةطـــحم فادهتـــس� ناـــقرفـــلا بـــئاتـــك نـــم رـــصانعـــل هميلـــستب
 ايقتــــــلاو روبعلا ةنــــــيدE رــــــشع يناثــــــلا مهتEاو هــــــجوت كــــــلذــــــلً اذافــــــنو ، يداعEاــــــب
 ةقطنــم ىتح امهقــيرــط انــمأو ، فذاقــلا امهملــس ناــقرفــلا بــئاتــك نــم نــيرصنعــب

.يعانصلا رمقلا ةطحم رصانعلا كلت تفدهتسا ثيح يداعEا

 ، قراــط" يكرــح ـزــيزعــلا دبــع نوراــه دمــحم ىركــب دمــحم / ثــلاثــلا مهتEا رــقأ ـ2
 موقت ةـيريفكـتً اراكـفأ قنتعت يتلا سدقEا تيـب راصـنأ ةـعامـجل هـمامضـناـب ـ"داـيز
 ةعــــيرــــشلا هقيبطــــت مدــــع ةوعدــــب هيلــــع جورــــخلا ةيــــعرــــشو مــــكاحــــلا ريفكــــت ىلع
 ةـــطرـــشلاو ةحلسEا تاوقلا دارـــفأ دـــض ةيـــئادـــع لامـــعأ ذيفنـــت ىلوتتو ةيـــمbـــس�ا
 _يحيسEا ءاـــــــمد ةـــــــحابتـــــــساو ةـــــــماعـــــــلا تآشنEاو مهـــــــتآشنـــــــم ىلع ءادتـــــــع�او
 ةيـــئادعـــلا تايلمعـــلا نـــم ددـــع يف هتـــكراشـــمو ، مهـــتاكلتمـــمو مهـــلاومأ لbحتـــساو
 هملــعو _يحيسEاو ةحلسEا تاوقلاو ةــطرــشلا دارــفأ لبــق ةــعامــجلا اهــتذفــن يتلا

.ةعامجلا كلت ءاضعأ ةفرعمب اهباكترا مت ىرخأ عئاقوب

روصنـم ديسلا دمحم ىفوتEاو يناثلا مهتEاو هيعسب كلذل bًيصفت نابأو



روصنـم ديسلا دمحم ىفوتEاو يناثلا مهتEاو هيعسب كلذل bًيصفت نابأو

 لــــشف باقــــعأ يفو ، اــــيروسب رــــئادــــلا لاتقــــلاــــب قاحتــــلbــــل 2011 ماــــع نوضغ يف
 كــلذ راــطإ يفو ـ هريبعتــك ـ داهجلــل مهسفــنأ دادــعإ ةرورــض ىلع اوقفاوت مــهرفــس
ـ ً اعيمـــــج مهـــــلاقتـــــعا نا¢بإ هيلـــــع مهـــــفرعـــــت قباســـــلا ـ نـــــماثـــــلا مهتEا عم اولصاوت
 دـحأـب ريـخ�ا مهـف¢رـع ثيـح ، سدقEا تيـب راصـنأ ةـعامـجل كـلذ رـثإ ىلع اومضناو
 نـم مهـمامضـنا ناـكو ةريـمأ وبأً ايـكرـح ىمسEاو ةـيريفكتـلا تاـعامـجلا ىدـحإ ةداـق
 يناثـلا مهتEاو هـمامضـناـبو ، ـ سدقEا تيـب راصـنأ ةامسEا ـ ةـعامـجلا كلتـل هـلbـخ
 ةـعامـجلا كلـت ءاضـعأ بأدـك ةيـكرـح ًءامـسأ اوذـختا روصنم ديسـلا دمـحم ىفوتEاو
 ددــع ىلع فرعــت مامضــن�ا كــلذ لbــخ نــمو ، داــيزو قراــط ْ_¢يكرــح ْ_َمــسا ذــختاــف

.لو�ا مهتEا مهنم ةعامجلا تادايق نم

 ةــماــقإ لاحــم قفو - ٌةيــفارغــج اــيbخــلا نــم _تــسيئر _تــعومــجم َنــيوكت فاــضأو
 ىلو�ا ةـعومجEا نـم رـكذو ، تافيلكـت نـم مهيـلإ لـكوي اـم قفو ٌةيـعونو - اهـئاضـعأ

 ديســــــلا دمــــــحم ىفوتEاو يناثــــــلا مهتEاو اهتيــــــلوئسم ى¢لوت ةرــــــهاقــــــلاــــــب ًةيلــــــخ
 ثــلاثــلاو ، رــشع يناثــلاو ، رــشع يداحــلا _مهتEا اهــئاضــعأ نــم رــكذو ، روصنم
 دمـحأ / نـيرـشعلاو ثـلاثـلاو ،رـشع نـماثـلاو ، رـشع عباسـلاو ، رـشع عبارـلاو ، رـشع
 ، نـــــيرـــــشعلاو عبارـــــلاو ، ـ"يلع" يكرـــــح ـ جارـــــف دمـــــحم ميـــــحرـــــلا دبـــــع دومـــــحم
 عساتـــلاو ، نـــيرـــشعلاو نـــماثـــلاو ، نـــيرـــشعلاو عباســـلاو ، نـــيرـــشعلاو سداســـلاو
ـ  فولــخم زــيزعــلا دبــع ديعــس رمــع / _ــثbثــلاو يناثــلاو، _ــثbثــلاو ، نــيرــشعلاو
 عباســـلاو ، _ـــثbثـــلاو عبارـــلاو ، _ـــثbثـــلاو ثـــلاثـــلاو ، ـ"يباـــهر�ا رمـــع" يكرـــح
 يكرــح ـ dا فيــض رصــن ناضــمر رــباــص دمــحم / _ــثbثــلاو عساتــلاو ، _ــثbثــلاو
 ، ديجEا دبـــــع دمـــــحم مصتعـــــم مـــــيرـــــك / _عـــــبر�او عبارـــــلاو ، ـ"سدنهEا دمـــــحم"
 يكرـــح ـ ديســـلا دمـــحم ديمـــحلا دبـــع دومـــحم قزارـــلا دبـــع / _عـــبر�او نـــماثـــلاو
 يكرـــــح ـ لـــــياـــــط نمـــــحرـــــلادبـــــع دمـــــحأ مرـــــك / _سمـــــخلاو يداحـــــلاو، ـ"بعصـــــم"
 ، ـ"ليلـخ" يكرـح ـ يلع دمـحم دمـحم جرـف دـلاـخ / _سمـخلاو يناثـلاو ، ـ"دـلاـخ"
 دبـع ديعـس ةـماـسأو ، يلع نسحـم دمـحم _يـفوتEاو ةـئاEا دعـب _ـنامثـلاو يناثـلاو

.مامإ يعرم مامإو ، فولخم زيزعلا

 ، رـشع سداسـلاو ، رـشع سـماخـلا _مهتEا اهـئاضـعأ نـم رـكذ ةـيرطEاـب ةيـناثـلاو
 ديعـــسو ، دمـــحم فوؤرـــلادبـــع يمهفو ، ميـــهارـــبإ ميكحـــلا دبـــع ريمـــس _يـــفوتEاو
 اهـــئاضـــعأ نـــم رـــكذو ءانيســـب ةثـــلاثـــلاو ، دومـــحم ديـــس دمـــحمو ، دمـــحم تاحـــش
 اهــئاضــعأ نــم رــكذو خيشلا رفكــب ةعــبارــلاو ، نــماثــلاو عباســلاو سداســلا _مهتEا
 ةيلـهقدـلاـب ةسـماخـلاو ، ةـئاEا دعـب رـشع نـماثـلاو ةـئاEا دعـب رـشع عباسـلا ْ_مهتEا
 ثــلاثــلا ْ_مهتEا اهــئاضــعأ نــم رــكذو ةــئاEا دعــب يناثــلا مهتEا اهتيــلوئسم ىلوتو

.دمحم لاعلا دبع نسح ىفوتEاو ، ةئاEا دعب نماثلاو ، ةئاEا دعب

 عينصتب تصتـخا اـه�وأ : اـهاـيbـخ نـمً اـثbـث فرـع ةيـناثـلا ةـعومجEا نأ فاـضأو
 اهـــئاضـــعأ نـــم رـــكذو دعـــب نـــع ةرجفتEا تاوبعلاـــب مكحتلـــل ةيـــنورتكـــل�ا رـــئاودـــلا
 ةيـناثـلاو ، ةـئاEا دعـب رـشع نـماثـلاو ، ةـئاEا دعـب ثـلاثـلا، _ـثbثـلاو عساتـلا _مهتEا



 اهـــئاضـــعأ نـــم رـــكذو دعـــب نـــع ةرجفتEا تاوبعلاـــب مكحتلـــل ةيـــنورتكـــل�ا رـــئاودـــلا
 ةيـناثـلاو ، ةـئاEا دعـب رـشع نـماثـلاو ، ةـئاEا دعـب ثـلاثـلا، _ـثbثـلاو عساتـلا _مهتEا
 ، ةيبعشـــلا ةقـــيرطـــلاـــب ةرجفتEا تاوبعلا عينصتو تارجفتEا ريضحتـــب تصتـــخا
 ، _ـثbثـلاو سداسـلاو ،رـشع عساتـلاو ، رـشع نـماثـلا _مهتEا اهـئاضـعأ نـم رـكذو
 ةثـلاثـلاو ، يلع نسحـم دمـحم ىفوتEاو ، ةـئاEا دعـب نـماثـلاو ، ةـئاEا دعـب ثـلاثـلاو
 ىلع ةـعامـجلاـب ةـصاخـلا ويديفـلا عطاقـم رـشنو تاـنايبـلاو تارادـص�اـب تصتـخا

.ةئاEا دعب رشع عباسلا مهتEا اهئاضعأ نم ركذو ةيلودلا تامولعEا ةكبش

 مهنــم رــكذ _مهتEا نــم ددــع نــم تامهــمو تاــمولعمب ةــعامــجلا دادــمإــب فاــضأو
 لوح تاــمولعمب يلع نسحــم دمــحم ىفوتEا دــمأ يذــلا _ــثbثــلاو نــماثــلا مهتEا
 ،ةيـــئاميكـــلا ةيلـــخلاـــب هلمـــع راـــطإ يف هـــب فلـــك اميـــف هـــتدـــعاسE ةيـــئايميكـــلا داوEا
 يطباـض نـع تاـمولعمب هدـمأ يذـلاو ناـيز ىيحي دمـحأ دمـحم / _سمـخلا مهتEاو
 ، هـل هدـصر دعـب – يحليصEا لـئاو / دـئارـلا - رـخ�او هراوجب نطقـي امـهدـحأ ةـطرـش
 ثـــلاثـــلا مهتEا هدـــمأو ، امهلتـــق يف تاـــمولعEا كلـــت مادختـــسا عاـــمزإـــب هملـــع دـــكأو
 مهتEا ةطـــــساوب هيلـــــع فرعـــــت يذـــــلا ـ دمـــــحم ســـــيوع دمـــــحم دمـــــحم / نوعبر�او
 ةـماـقإ لاحـم نأشـب تاـمولعمب ـ يرـيزعـلا تمصـع دمـحأ رـماـت / _عـبر�او يناثـلا
 دمـحم / دـئارـلاو فـيرـش معنEا دبـع / دـئارـلا مهنـم رـكذ ةـطرـش طابـض تارايـس ماـقرأو
 قيرطبــــلا ناميلــــس دومــــحم دمــــحم/مِدقEُاو يحليصEا لــــئاو / دــــئارــــلاو ىواــــجرEا
 تاـمولعEا كلـت مادختـس�ً اديهمـت ريـخ£ـل ةروصب هدـمأو ، كوربـم دمـحم / مِدقEُاو
 ىلع اهـمادختـس� ْ_ـَترايسـل ةيـندعـم تاـحولب هدـمأ امـك ، طابضـلا كئـلوأ لتـق يف
 رون ديســـلا فـــيرـــش / نوعبر�او عباســـلا مهتEا هدـــمأو ، مهبقعتـــل اعنـــم ٍتارايـــس
 يف مدختـسي "لوك يزـيا" ى¢مُسيٍ جماـنرـب ليغشـت نـع تاـمولعمب بيطـخلا نـيدـلا
 تاـنايـب لاـخدإ يف هدـعاـس امـك ، ةيـضر�ا ةيفـتاهـلا ماـقر�ا نـيوانـع ىلع لوصحلا
 جماـنرـب ىلع ينطولا نـم�ا عاطقـب ٍطابـض فـتاوه ماـقرأو نـيوانـعو ءامـسأـب ٍليـلد
 تاـمولعمب نوعبر�او عبارـلا مهتEا هدـمأو ، "EXCEL" ى¢مُسي تاـنايبـلا دـعاوقل
 ســــماخــــلا مهتEا هدــــمأو ، - فــــسوي دمــــحأ / دــــئارــــلا - ةــــطرــــشلا طابــــض دــــحأ نــــع
 ةدــــحو نــــع تاــــمولعمب نسحEا دبــــع ميلــــحلا دبــــع دمــــحم ميــــهارــــبإ / نوعبر�او
 مهتملـــل اهغلـــبأ ناضـــمر نـــم رـــشاعـــلا ةنـــيدمـــب ةحلسEا تاوقلل ةعـــباـــت ةـــيركســـع
 ىفوتEا ةطــساوب كــلذ مــتو _عــبر�او ســماخــلا مهتEا َءاقــل ريــخ�ا بلطــف ؛ لو�ا

.روصنم ديسلا دمحم

ةـيركـسعو ةـينمأ تابيردت ىـقلت ةـعاـمجلا رصاـنع دادعإ راطإ يـف هنأو

 عساتـلا نامهتEا اهيـف هـكراـش 2012 ماـع سراـم رـهش لbـخ _ـعوبـسأ ةدE ءانيسـب
 ، لbـــه دمـــحم ةدابـــع دوجوEا دبـــع حودمـــم / ةـــئاEا دعـــب ســـماخـــلاو ، نوثbثـــلاو
 اوسَرَد ،روصنم ديسـلا دمـحم ىفوتEا اـه¢دـعأ ، دمـحم لاعـلا دبـع نسـح ىفوتEاو
ـ  ةـــيرانـــلا ةحلـــس�ا بيـــكرـــتو كـــفو تارجفتEا ةـــسدنـــهو تآشنEا عفر ملـــع اهـــلbـــخ
 ، ةحلـــس�ا كلتـــل يلمع ٌمادختـــسا كـــلذ بقـــعأو ـ سدسEا ، اكيبـــلا ، فوكنشbكـــلا

.ةرجفتم ةوبعل ٌريجفتو



 ، ةحلـــس�ا كلتـــل يلمع ٌمادختـــسا كـــلذ بقـــعأو ـ سدسEا ، اكيبـــلا ، فوكنشbكـــلا
.ةرجفتم ةوبعل ٌريجفتو

 ءاضـــعأ نـــم َْ_تـــعومـــجم دادـــعإو رفـــس ىلع ةرودـــلا كلـــت هيقلـــت لبـــق فرـــشأ امـــك
 يناثـلا _مهتEا تمـضو 2012 ماـع ةـيادـب يف اـه�وأ ةرودـلا كلـت روضحل ةـعامـجلا

.ةئاEا دعب نماثلا مهتEا تمضو ةيناثلا اهتلت ةئاEا دعب ثلاثلاو ةئاEا دعب

 دارـــفأو طابـــض نـــع تاـــمولعEا عمـــجب سدقEا تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــج ءدبـــب فاـــضأو
 رايتـــــــلا مكـــــــح طوقس لاـــــــح يف مهـــــــلاتقـــــــلً اديهمـــــــت ةـــــــطرـــــــشلاو ةحلسEا تاوقلا
 ةـعامـجلا تـهجوت 2013 ماـع وينوي نـم _ـثbثـلا ثادـحأ باقـعأ ىفو ، يمbـس�ا
 ةحلسEا توقلا تآشنـــمو دارـــفأو طابـــض فدهتـــست ةـــيركســـع تايلمـــع ذيفنـــت ىلإ
 دــــــــيربــــــــلا بــــــــتاكــــــــمو كونبلاو _يحيسEا لاومأ ىلع ءbيتــــــــس�او ،ةــــــــطرــــــــشلاو

.ةعامجلا تايلمع ليومت يف اهمادختس�

 رــــــشع يناثــــــلاو ، يناثــــــلا نامهتEا اوقفتا 3/7/2013 خيراتــــــبو كــــــلذ راــــــطإ يفو
 دمـحأ دومـحم ديـس دمـحمو يلع نسحـم دمـحمو روصنم ديسـلا دمـحم نوفوتEاو
 ىدــحإ ةــقرــس ىلع دمــحم تاحــش ديعــسو زــيزعــلا دبــع ديعــس ةــماــسأو ميــهارــبإ
 رـهاظتـلا نا¢بإ -ةـيداحـت�ا ناديـم نـم ةدـئاعـلا _يحيسEا دـح� ةـكولمEا تارايسـلا
 ءاضيـب تنسـكأ ـ ةرايـس لوُ�ا ةـثbثـلا نوفوتEاو لقتـسا قافـت�ا كـلذـلً اذافـنو - هـب
ـ  ْ_ـسدـسمو ناتيـلآ ْ_تيـقدنـب ـ ةـيراـن ةحلـسأ مهـتزوحبو ـ لو�ا مهتEا اهـب مـه¢دـمأ
 ىتح هـــب اوصبرـــتو ةـــيداحـــت�ا ناديـــم ىلإ ةـــيدؤEا عراوشلا دـــحأ ىلإ اوهجوتو
 نــم اونكمت ىتح اــهوعبتتف ـ نوللا ةنــكاد ارتنــلإ ـ ةرايســبً اقلعــمً ابيلــص اورصــبأ
 اـــهدـــئاـــق هـــجو يفً ايـــلآً اـــحbـــس يلع نسحـــم دمـــحم ىفوتEا رـــهشأو اهـــفاقيتـــسا
 اــهوكرــت مــث ، اهيلــع ءbيتــس�ا نــم كــلذــب اونكمتو اهــكرــت ىلع امهــهرــكأــف هلــجنو
 لاـحو ، اـهدـصر يفbتـل ٍعبتت ةزـهجأ نـم اـهولـخ نـم اودـكأتيـل يداونلا دـحأ فلـخ
 ًازاهــــج هــــمادختــــس� اهيلــــع اهكــــلاــــم َروثع اونقيتف اــــهودــــجي مــــل اهيــــلإ مهــــتدوع
 مهـتايلمـع يف تارايسـل ةـعامـجلا ةـجاحـلو اهيلـع مـهؤbيتـسا باـخ ا¢Eو ، اهعبتتـل
 يف - قفتا _يحيسEا تارايـــس ىلع ءbيتـــس�اـــب تردـــص تافيلكتـــلو ، ةيـــئادعـــلا
 ، رـــــــشع عباســـــــلاو ، رـــــــشع يناثـــــــلا نامهتEاو - 2013 ماـــــــع ويلوي رـــــــهش نوضغ
 دبــــع ديعــــس ةــــماــــسأو ، يلع نسحــــم دمــــحمو ، روصنم ديســــلا دمــــحم نوفوتEاو
 مويلا حابـص لـباقتـلا ىلع ةـيرطEا ةقطنمـب يهاقEا ىدـحإـب مهـئاقـل ءانـثأ زـيزعـلا
 ةــــــــكولمEا تارايســــــــلا ىدــــــــحإ ىلع ءbيتــــــــسbــــــــل نوتاريشــــــــلا ةقطنمــــــــب يلاتــــــــلا
 ةرايســـب اهـــعدوأ ةـــيراـــن ةحلـــسأريـــخ�ا ىفوتEا ¢دـــعأ كـــلذـــلً اذافـــنو ، _يحيسملـــل
 ءاقلــلا ناكــم ىلإ هدرفمــب ُمهتEا هــجوتو ، روصنم ديســلا دمــحم ىفوتملل ةــكولمم
 اــــهداــــقوً افلــــس ةدعEا ةرايســــلا رــــشع يناثــــلا ُمهتEاو لقتــــسا ثيــــح هيلــــع قفتEا
 سدـسمو ةيـلآ ةيـقدنـب - _ـيراـن _ـحbـس مهـتزوحبو روصنم ديسـلا دمـحم ىفوتEا
 رــشع عباســلا مهتEا اــهداــق ةــيراخــب ةــجارد نسحــم دمــحم ىفوتEا لقتــسا امنيــب -
 ةقطنمــب ةسينــك نــم بــيرــق ناكــم ىلإ اوهجوتو ، مــم 9 رايــع سدــسم امهــتزوحبو
 تفــــقوت - زتيــــج - ةرايســــبً اقلعــــمً ابيلــــص اورصــــبأ ىتح اوصبرــــتو نوتاريشــــلا



 ةقطنمــب ةسينــك نــم بــيرــق ناكــم ىلإ اوهجوتو ، مــم 9 رايــع سدــسم امهــتزوحبو
 تفــــقوت - زتيــــج - ةرايســــبً اقلعــــمً ابيلــــص اورصــــبأ ىتح اوصبرــــتو نوتاريشــــلا
 نكمــتو اــهوعبتت ىتح تــكرــحت نأ اــمو ،اــهدــئاــق نود اه³لقتــسم لــجرتيــل تاظــحل
 سدسEا يلع نسحــم دمــحم ىفوتEا رــهًشيل اهــفاقيتــسا نــم رــشع عباســلا مهتEا
 رارفـــلا ريـــخ�ا لواحـــف ، اهنـــم لـــجرتـــلاو اهـــكرـــت ىلع هرابـــج� اـــهدـــئاـــق هـــجو يف
 ىلع هــــهرــــكأو هــــب هبــــهرأ ءاوهلا يفً اــــيراــــنً ارايــــع قلطأ ىفوتEا نأ �إ ةرايســــلاــــب
 ريـــخ�او ُمهتEا اهلقتـــساو اهيلـــع ءbيتـــس�ا نـــم كـــلذـــب اونكمتو ، اهنـــم لـــجرتـــلا
 نــــم دــــكأتـــلا ىـلوت يذـــلاو فوـلـــخم زـــيزعـــلا دبـــع ةـــماـــسأ ىفوتEا ىلإ اهلـــصوأو

 نـم اـهوـلخ

اهنولل رشع يداحلاِ مهتEا رييغتب ُمهتEا ملعو ، اهافخأو عبتتلل ةزهجأ

.اهطبضل ايفbت قرز�ا ىلإ

 ديعــس ةــماــسأو يلع نسحــم دمــحم نوفوتEاو ، رــشع ســماخــلا مهتEاو قفتا امــك
 ديــس دمــحمو دمــحم تاحــش ديعــسو ميــهارــبإ ميكحــلا دبــع ريمــسو زــيزعــلا دبــع
 ةـيرطEاـب زـيزعـلا دبـع ديعـس ةـماـسأ ىفوتEا نكسمـب مـهدـجاوت لاـح ـ دمـحأ دومـحم
 ةــقرــسل ةدــيدــجلا رصــم ةقطنــم ىلإ هــجوتلا ىلع - 2013 ماــع ويلوي رــهش لbــخ -
 ، ةـيراخـب ةـجارد ريـخ�ا لقتـسا كـلذـلً اذافـنو ، اهـب ةراEا _يحيسEا تارايـس ىدـحإ
 ميــهارــبإ ميكحــلا دبــع ريمــس ىفوتEا اــهداــق ةرايــس نوقابــلاو ُمهتEا لقتــسا امنيــب
 رصـم عراوش اوباـجو ، ـ _ـسدـسمو _تيـلآ _تيـقدنـب ـ ةـيراـن ةحلـسأ مهـتزوحبو
 ىتح ؛ مهـــل هفشـــكو قيرطـــلا عbطتـــس� ةـــجاردـــلاـــب ىفوتEا مهـــمدقتـــي ةدـــيدـــجلا
 عراوشلا ىدــــحإــــب ةفــــقوتم - ةــــيوامــــس زتيــــج - ةرايســــبً اقلعــــمً ابيلــــص اورصــــبأ
 ديعــس دمــحم ىفوتEاو رــشع ســماخــلا مهتEا لــجرــتو اهنــم اوبرتــقاــف ةيبــناجــلا
 ريـــخ�ا رـــهشأ امنيـــب ةرايســـلا دـــئاـــق هـــجو يف ةيـــلآ ةيـــقدنـــب لو�ا رـــهشأو دومـــحم
 اهنـــم لـــجرتـــلا ىلع امـــهاـــهرـــكأو ةرايســـلا تلقتـــسا ةاتـــف هـــجو يف ةيـــلآ ةيـــقدنـــب
 ةـماـسأ ىفوتملل اهملـسو عبتتلل ةزـهجأ نـم اـهولـخ نـم دـكأـتو اهلقتـساـف ، اهـكرـتو

.اهئافخإ ىلوتيل زيزعلا دبع ديعس

 مهتEاو اوقفتا _يحيسEا تارايـــس ةـــقرـــسب رداصـــلا فيلكتـــلا ذيفنتـــل ً�امكتـــساو
 ةـــماـــسأو يلع نسحـــم دمـــحمو روصنم ديســـلا دمـــحم نوفوتEاو ، رـــشع يناثـــلا

 ماــع ويلوي رــخاوأــب ـ ةــيرطEاــب ريــخ�ا نكسمــب مــهدــجاوت لاــح زــيزعــلا دبــع ديعــس
 تارايــــــس ىدــــــحإ ةــــــقرــــــسل ةدــــــيدــــــجلا رصــــــم ةقطنــــــم ىلإ هــــــجوتلا ىلع ـ 2013

 روصنم ديســــلا دمــــحم نايــــفوتEاو ، رــــشع يناثــــلا مهتEاو لقتــــساــــف ؛ _يحيسEا
 حماــس ىفوتEا اــهداــق رــشع نــماثــلا مهتملــل ةــكولممً ةرايــس يلع نسحــم دمــحمو
 ىنبم فلـــخ اهفـــقوأ ثيـــح ، هيلـــع قفتEا ناكملـــلً اهـــجوتم فولـــخم زـــيزعـــلا دبـــع
 ًاقلعــمً ابيلــص اورصــبأ ىتح ةراEا تارايسلــل _صــبرتــم ةدــيدــجلا رصــم ةمكحــم
 اهــفاقيتــسا نــم اونكمتو اــهوعبتتف مــهراوج ترــم - نوللا ةنــكاد فــلوج - ةرايســب
 هــــجو يف ةيــــلآ ةيــــقدنــــب رــــهشأوً اــــعرــــسم يلع نسحــــم دمــــحم ىفوتEا لــــجرــــتو
 ةـيراـن ةريـعأ مهـبوص قلطأو ، اهـكرـتو لـجرتـلا ىلع مـهرابـجإو مهـباـهر� اهيلقتـسم



 هــــجو يف ةيــــلآ ةيــــقدنــــب رــــهشأوً اــــعرــــسم يلع نسحــــم دمــــحم ىفوتEا لــــجرــــتو
 ةـيراـن ةريـعأ مهـبوص قلطأو ، اهـكرـتو لـجرتـلا ىلع مـهرابـجإو مهـباـهر� اهيلقتـسم

Eكلذ يف هُحاجن اهتقرسو مهنيب ليحو رارفلا اهدئاق ةلواح.

 ، رـشع يناثـلا نومهتEاو لـباقـت 2013 ماـع سطـسغأ رـهش فصتنمـب هـنأ فاـضأو
 دبــــع يمهف نوفوتEاو ، نورــــشعلاو عبارــــلاو ، رــــشع عباســــلاو ، رــــشع سداســــلاو
  زـــيزعـــلا دبـــع ديعـــس ةـــماـــسأو دمـــحأ دومـــحم ديـــس دمـــحمو يمهف دمـــحم فوؤرـــلا
 فادهتــسا ىلع اوقفتاو ةــيرطEاــب يهاقEا ىدــحإــب ميــهارــبإ ميكحــلا دبــع ريمــسو
 عباسـلا مهتEاو لقتـسا كـلذـل اذافـنو ؛ اهيـف نـيدـجاوتEا لتـقو ةـطرـشلا نـئامـك ىدـحإ
 اولوتـساً ةرايـس دومـحم ديـس دمـحمو دمـحم فوؤرـلا دبـع يمهف نايـفوتEاو رـشع
 اـهدـعأ ةـيراـن ةحلـسأ مهـتزوحبو ـ رمـح£ـل اهـنول رييغـت دعـب زتيـج ةرايـس ـ اهيلـع
 لقتــسا امنيــب ، ـ سدــسمو ةيــلآ قدانــب ثbــث ـزــيزعــلا دبــع ديعــس ةــماــسأ ىفوتEا
 - ةرايــــس ميكحــــلا دبــــع ريمــــس ىفوتEاو رــــشع سداســــلاو رــــشع يناثــــلا نامهتEا

ـ  ةــيراــن ةحلــسأ مهــتزوحبو زــيزعــلا دبــع ديعــس ةــماــسأ ىفوتEا ةدايقــب - تييــلوج
 فـتاـه هـنأ فاـضأو ، نورـشعلاو عبارـلا مهتEا مهقـفارو ـ سدـسمو ناتيـلآ ناتيـقدنـب
 دـق اـم فشـكو مـهريـس طـخ عbطتـس� مـهَءاقـل هنـمً ابـلاـط نـيرـشعلاو نـماثـلا مهتEا
 يتيس جاريEا ةقطنمـــب _مـــك دوجوب مـــهداـــفأ يذـــلاو ريـــخ�اـــب اوقتلاو ، مهـــقوعي
 ةقطنEً اهجتــــم _مكــــلا روبع هنــــم بلطــــف هــــب ةراEا تارايســــلا فــــقوتــــسي � هــــنأو
 يهاقEا دــحأــب اوعمتجا مــث ، هوقحل ىتح  _مكــلا ربــع نأ اــمو ةدــيدــجلا ةرــهاقــلا
 ، نـيرـشعلاو عبارـلا ْ_َمهتEا نـم اهنيـح بلـطو مهنيـب اميـف راود�ا عيزوتل ةقطنEاـب
 يتيس جاريEا عراـش رـخآـب _مهتEا يقاـبو هراظتـناو كرـحتلا نـيرـشعلاو نـماثـلاو
 لاــــحو _مكــــلا ىلإ _ــــهجتم نوقابــــلاو ُمهتEا قلطنا امنيــــب ، مهــــبورــــه _ــــمأتــــل
ـ  زـيزعـلا دبـع ديعـس ةـماـسأ ادـع ـ نوفوتEاو رـشع سداسـلا مهتEا قلطأ هـل مـهروبع
 ، مهنـم ةعـبرأ وأ ةـثbـث ةايحـب تدوأ تاـباـصإـب هـب نـيدـجاوتEا تـباـصأ ةـيراـن ةريـعأ
 دـكأتـيو مهـبورـه قيرـط علطتـسيل مهـقافـتاـك نـيرـشعلاو نـماثـلا َمهتEا ُمهتEا فـتاـهو
 رصـن ةنـيدمـبً ارورـم ةـيرطEا ىلإ مهـبورـهً انـمؤم كـلذـب ماقـف نـئامكـلا نـم هولـخ نـم
 ميـهارـبإ ميكحـلادبـع ريمـسو زـيزعـلا دبـع ديعـس ةـماـسأ ْ_يـفوتEا ُمهتEا فلـك ثيـح
 ، ةحلـــس�ا ءافـــخإـــب امهـــلوأ ف¢لكو ثداحـــلا يف َْ_تـــمدختسEا ْ_ــَترايســـلا ءافـــخإـــب

.رصن ةنيدمب هنكسE هلصوأو هتقفر نيرشعلاو نماثلا مهتEا ةرايس لقتساو

ةـطرـش _مك نـع تامولعم رشـع يداـحلا مهتـEا عمج راط�ا تاذ يفو

 فوؤرــلا دبــع يمهفو ، ميكحــلا دبــع ريمــس نايــفوتEا عمــج امــك سوساــب ةقطنمــب
 امـهريجفـت ةـلوهسو ةيـناكـمإ اودـكأو ، درطـسم ةقطنمـب ةـطرـش _مـك نـع تاـمولعم
 ، َْ_نيمكــلا ريجفتــب هــتافيلكــت ردــصأ يناثــلا مهتEا ىلع تاــمولعEا كلــت ضرعــبو
 ، نورـــشعلاو عبارـــلاو ، رـــشع عباســـلاو ، يناثـــلا نومهتEاو لـــباقـــت كـــلذـــلً اذافـــنو
 دــــحأ ىلعأ دوجوEا درطــــسم _مــــك لفــــسأ ىهقمب يلع نسحــــم دمــــحم ىفوتEاو
 لــك ليــصوتو امــهدادــعإ ٌقباــس - ْ_ــَترــجفتم ْ_ــَتوبع ريــخ�ا رضــحأو ، يرابكــلا
 ، - لومـحم فـتاـه مادختـساـب دعـب نـع اـهريجفتـب مكحتلـل ةيـنورتكـلا ةرـئادـب امهنـم



 لــك ليــصوتو امــهدادــعإ ٌقباــس - ْ_ــَترــجفتم ْ_ــَتوبع ريــخ�ا رضــحأو ، يرابكــلا
 ، - لومـحم فـتاـه مادختـساـب دعـب نـع اـهريجفتـب مكحتلـل ةيـنورتكـلا ةرـئادـب امهنـم
ـ  ْ_ـَترايـس _لقتـسم نومهتEاو قلطنا مـث ، درطـسم _مـك َراوج اـهادـحإ عرزـب ماـق
 ىفوتملل ةــــكولمم ىرــــخ�او روصنم ديســــلا دمــــحم ىفوتملل ةــــكولمم اــــهادــــحإ

 رـــشع عباســـلا مهتEا _ـــكراـــت سوساـــب _مـــك ىلإ _ـــهجتم ـ ميكحـــلا دبـــع ريمـــس
 روفو ، ىلو�ا ةوبعلا ريجفـــت يف هـــمادختـــسا عمزEا لومحEا فـــتاهـــلا هـــتزوحبو
 ، نورــشعلاو عبارــلا مهتEاو هــجوت يذــلاو رــشع يداحــلا مهتEاو اولباقــت مهــلوصو
 هـجوتو كـلذـب ىفوتEا ماـق ثيـح سوساـب _مـك برـق ةيـناثـلا ةوبعلا عرزـل ىفوتEاو
 ىهقم يناثـلا مهتEاو ُمهتEا داـترا امنيـب ، رـشع يداحـلا مهتEا نكسـم ىلإ مهتـثbـث
 ريجفتــل هـــمادختـــسا عـمزـEا لومحEا فــتاهــلا ريــخ�ا ةزوحبو _مكــلا نــم بــيرــق

رجـف ددـحمـلا دعومـلا يـفو ، ةيناثلا ةوـبعلا

دـحاو تقو يف درطسمو سوسابْ َينيمك رشع عباسلاو ، يناثلا نامهتEا

 يناثـلا مهتEاو ُمهتEا هـجوت امنيـب ، هنكسـم ىلإ رارفـلاـب رـشع عباسـلا مهتEا ذ�و ،
.رشع يداحلا مهتEا نكسم ىلإ

2013 ربمتبـس رـهـش نوضغ يـف يـناثلا مهتـEا نــم هرابخإب فاـضأو

 ، هبـكر دـصر نـم عساتـلا مهتEا نكمـت دعـب ، ةيلـخادـلا رـيزو لتـق لو�ا مهتEا مازتـعاـب
 اــهزــهج ثيــح اهتــقرــس قباســلا - نوللا يوامــس زتيــج - ةرايســلا كــلذــل مدختــساو
 دعـب اهلقتـساو ، ةيـقرـشلا ةظـفاحمـب _ـثbثـلاو عباسـلا مهتEا ةـعرزمـب لو�ا مهتEا

.ةيلخادلا ريزو بكر رورم ىدل اهرجفو ردب دمحم دمحم ديلو ى¢فوتEا اهزيهجت

 عاطـق رقـمو يمbـع�ا جاتـن�ا ةنـيدـم فادهتـسا يناثـلا مهتEاو هـمازتـعاـب فاـضأو
 مهتEا نكمـــت اـــشويتاـــك خيراوصب رـــبوتكأ نـــم سداســـلا ةنـــيدمـــب ينطولا نـــم�ا
 نأ �إ _ــــثbثــــلاو عباســــلا مهتEا ةــــعرزمــــب اهــــئافــــخإو اهيلــــع لوصحلا نــــم لو�ا

.كلذ ذيفنت نود لاح خيراوصلا فلتأ ةعرزEابً اقيرح

 ةـطرـشلا طابضـب هـتداـفإـب يناثـلا مهتEا هف¢لك 2013 ماـع ربمـفون رـهش نوضغ يفو
 نــــم دــــكأتــــلا يف عرــــش كــــلذــــلً اذافــــنو ؛مهلتقــــل مهنــــع ٌةيــــفاــــك ٌتاــــمولعم ةرــــفاوتEا
 مـهدوجو نـم دـكأتلـل مهتـماـقإ لاحـم ىلإ لقتـناـف ، ٍةـطرـش طابـض نـع هـيدـل ٍتاـمولعم
 دوجو نــم دــكأــتو ،كوربــم دمــحم / مدقEاو فــيرــش معنEا دبــع / دــئارــلا مهنــمو اهيــف
ـ  نوعبر�او ثــلاثــلا مهتEا اهــب هدــمأ يتلا تاــمولعEاــبً انيعتــسم هنكسمــب ريــخ�ا
 نأــب ؛ ةيصخشــلا هــتروصو هــترايــس ماــقرأ اهنــمو ـ هيلــع ينجEا لتــق مازتــعاــبً اEاــع
 لقتـسيو هنكسـم رداغـي هرصـبأ ىتح هـترايـس نـمً ابـيرـق لـجرـتو هنكسـم ىلإ هـجوت
 / هيلـع ينجEا نـع ةرـفاوتEا تاـمولعEاـب يناثـلا مهتEا راطـخإ ىلإ ردابـف ، ةرايسـلا
 عبارــــلاو ، رــــشع يداحــــلا نامهتEاو هلتقــــب ُمهتEا موقي نأ اقفــــتاو ، كوربــــم دمــــحم
 كــلذــلً اذافــنو يلع نسحــم دمــحمو ، يمهف فوؤرــلا دبــع يمهف نايــفوتEاو رــشع
ـ  نوللا ءادوس رــــسن� ـ ةرايســــلا نايــــفوتEاو رــــشع عبارــــلا مهتEا لقتــــسا قافــــت�ا
 ، نوتاريشـــلا ةقطنـــم نـــم اهتـــقرـــسب _ـــفوتمو رـــشع يداحـــلا مهتEا ُمايـــق قباســـلا



ـ  نوللا ءادوس رــــسن� ـ ةرايســــلا نايــــفوتEاو رــــشع عبارــــلا مهتEا لقتــــسا قافــــت�ا
 ، نوتاريشـــلا ةقطنـــم نـــم اهتـــقرـــسب _ـــفوتمو رـــشع يداحـــلا مهتEا ُمايـــق قباســـلا
 مهتEا لقتـــسا امنيـــب ، ـ سدـــسمو ةيـــلآ قدانـــب ثbـــث ـ ةـــيراـــن ةحلـــسأ مهـــتزوحبو
 برــــق اوهجوتو روصنم ديســــلا دمــــحم ىفوتملل ةــــكولممً ةرايــــس رــــشع يداحــــلا
 هيلــع ينجEاــب صــبرــتو رــشع يداحــلا مهتEا لــجرــت ثيــح ، هيلــع ينجEا نكســم
 ُمهتEا دـهاـش نأ اـمو ، هنـم ةـبرقـم ىلع نوقابـلاو ُمهتEا فـقوت امنيـب ،هنكسـم برـق
 اوهجوتف ؛ً ايفــــتاــــه مــــهرطــــخأ ىتح هنكســــم رداغــــي هيلــــع ¢ينجEا رــــشع يداحــــلا

 يفو ، ذيفنتـــلا ءاـــجرإ رّرـــق َهتـــجوز ةقـــفرـــب ُمهتEا هرصـــبأ ا¢Eو ، هيلـــع ينجEا بوص
 دمــحمو يمهف فوؤرــلا دبــع يمهف نايــفوتEاو يناثــلا مهتEاو لقتــسا كــلذ باقــعأ
ـ  ةيــلآ قدانــب ثbــث ـ ةيــلآ ةحلــسأ مهــتزوحبو ءادوس رــسن� ةرايــس يلع نسحــم
 بوص اوهجوتو ، ىرـخأ ةرايـس رـشع يداحـلا مهتEا لقتـسا امنيـب ، رـيوصت ةـلآو
 هدــهاــش نأ اــمو هيلــع ينجEاــب صــبرــتو ريــخ�ا لــجرــت ثيــح هيلــع ينجEا نكســم
 _مهتEا يقاــــبو هــــجوتلاــــب ¢مــــه نأ اــــم يذــــلاو مهتEا فــــتاــــه ىتح هنكســــم رداغــــي

 ، هلتــق نــم اونكمتي ملــف ســكاعEا هاجــت�ا يف مــهَراوجً اّراــم هورصــبأ ىتح هــبوص
 نــم اــهوذاــحو هــترايــس اوعبتت هورصــبأ نأ اــمو ،هــب قاحلــل رــخآً اقــيرــط اوذــختاو
 _تيـــقدنـــب نـــم ةـــيراـــن ةريـــعأ هـــبوص اوقلطأو نايـــفوتEا هـــب رفظـــف رـــسي�ا اهبـــناـــج

نورشعلاو نماثلا مهتEا مهرظتنا ثيح رارفلاب اوذ�و ، _تيلآ

 مهتEا اهـب مـهدـمأ يتلا ةيـندعEا تاـحوللا اوعضوو ، مهـبورـه ليهستـل امهـقافـتاـك 
 مهتEا ُمهتEا فلـــــكو ، ةعـــــقاولا يف ةـــــمدختسEا ةرايســـــلا ىلع نوعبر�او ثـــــلاثـــــلا
 ناكمــبو ، ةدــيدــجلا ةرــهاقــلا ةقطنــم ىلإ مهقــيرــط عbطتــساــب نــيرــشعلاو نــماثــلاَ
 نـيرـشعلاو نـماثـلا مهتEاـب وه قحلو ةرايسـلا نـم هعـم نـم لـجرـت يرـئادـلا قيرطـلاـب
 مهتEا ماـــق ثيـــح ،هيلـــع ينجEا لتـــق يف اـــهومدختـــسا يتلا ةحلـــس�ا هـــتزوحبو
 زـــيزعـــلا دبـــع ةـــماـــسأ ىفوتملل ةـــكولمEا رـــهظلا ةبيقـــح لـــخاد ةحلـــس�ا ءافـــخإـــب
 نـــــــماثـــــــلا مهتEا رـــــــمأو ، اهلقتـــــــسا يتلا ةرايســـــــلا ةبيقحـــــــب اهعـــــــضوو فولـــــــخم
 هراجئتــسا قبــس ةينكــس ةدــحو ىلإ هــجوت _ــح يف ،هنكسE هــجوتلاــب نــيرــشعلاو
 ةرايســــلا رــــشع يداحــــلا مهتEا م¬لــــسيلً اــــحابــــص اــــهرداــــغو هتليــــل اهــــب ىضق اهــــل
 ىلوت يذـلا فولـخم زـيزعـلا دبـع ةـماـسأ ىفوتEا نـعً اـضوع اهـئافـخ� ةحلـس�او

.ةقورسEا تارايسلاو ةحلس�ا ءافخإ ةيلوئسم

هـفلك – 2013 ماـع ربوـتكأ رـهـش رـخاوأب – راط�ا تاذ يف هنأ فاضأو

 ةرايســلا لقتــساــف ةيليــعامــس�ا ةظــفاحمــب لو�ا مهتملــل هــجوتلاــب يناثــلا مهتEا
 هـــجوت هـــب هـــئاقـــل ناكمـــب هلـــهجلو ؛ زـــيزعـــلا دبـــع ديعـــس ةـــماـــسأ ىفوتملل ةـــكولمEا
Eا ةـــعرزEثـــلاو عباســـلا مهتbاو ىقتلا ثيـــح _ـــثEهملعيـــل هبحطـــصاو عساتـــلا َمهت 
 ةـعرزملـل داـع مـث ، عمـجتلاـب _مـسايـلا يحب نادـهو ماشـه / ديمعـلا نكسـم ناكمـب
 هــفاطتــخا وأ روكذEا لتــق لوح امهنيــب ثــيدــح راد ثيــح لو�ا مهتEا عم لــباقــتو
 ىلإ ُمهتEا مـــهدـــشرـــي نأو ، ةيليـــعامـــس�ا ةيلـــخ نـــم رـــصانـــع كـــلذـــب موقي نأ ىلع
ـ  _تيـلآ _تيـقدنـب ـ _ـيراـن _ـحbـس مهـتزوحبو عساتـلا مهتEاو هـجوتف ، هنكسـم



 ىلإ ُمهتEا مـــهدـــشرـــي نأو ، ةيليـــعامـــس�ا ةيلـــخ نـــم رـــصانـــع كـــلذـــب موقي نأ ىلع
ـ  _تيـلآ _تيـقدنـب ـ _ـيراـن _ـحbـس مهـتزوحبو عساتـلا مهتEاو هـجوتف ، هنكسـم
 ٌ_مـــك مهفـــقوتـــسا كـــلذ لاـــحو ،مهعـــم قيسنتلل ذيفنتـــلا رـــصانـــع ىلإ _ـــهجوتم
 نأ �إ ، رارفــلاــب اوذ� ىتح ةــيرانــلا ةريــع�ا قbــطإ هدارــفأ مهــلداــب ةحلسEا تاوقلل
 تاوقلا روثعبو _ـــبراـــه اـــهوكرتـــف اهفـــقوت يف تببـــست ةرايســـلا تـــباـــصأ ةريـــعأ
 اــم وهو ،زــيزعــلا دبــع ديعــس ةــماــسأ ىفوتEا اهكــلاــم فِشـُـك ةرايســلا ىلع ةحلسEا

.ةيليعامس�ا ةظفاحمب ريخ�ا ءافخ� لو�ا مهتEا عفد

هفئاذقو يـج يـب رأ فذاق لو�ا مهتEا نم يناثلا مهتEاو هبلطب فاضأو

 مهتEا يناثـــلا مهتEا ف¢لكف ،ةـــسادرـــك ةقطنمـــب رـــصانعـــل هـــجوتلا ىلإ مـــهدـــشرأـــف
 مهتEا هــجوت كــلذــلً اذافــنو ؛ هفــئاذــقو فذاقــلا ءارــشل مهيــلإ هــجوتلاــب رــشع يداحــلا
 نـيرـشعو ةسمـخ غلبمب فـئاذـق ثbـثوً اـفذاـق ىرتـشاو نـيروكذEا ىلإ رـشع يداحـلا
 ةـئاEا دعـب _ـنامثـلاو يناثـلا مهتEا اهـب ةـعامـجلا دـمأ يتلا لاوم�ا نـم هينـج فـلأ
 ىلإ اهـــلاـــسرإو ةـــيدوعسلا ةيـــبرعـــلا ةكلمEا نـــم تاـــعربتـــلا عمـــج ىلع بأد يذـــلاو
 ، ةـــعامـــجلا لامـــعأ يف اهـــقافـــن� روصنم ديســـلا دمـــحم ىفوتEاو ، يناثـــلا مهتEا
 يناثــــلا مهتEا ىلع ضرــــع فــــئاذقــــلاو فذاقــــلا ىلع مهــــلوصح باقــــعأ يف هــــنأو
 -رصــن ةنــيدمــب عاــفدــلا ةرازول عباــت ىنبم نأشــب عساتــلا مهتEا اهعمــج تاــمولعم
 رـــــباقEا نـــــم ىنبEا فادهتـــــسا ىلع قفاوف ، رـــــباقـــــم ههـــــجاوت - لوم ةبيـــــط ماـــــمأ
 هـــجوت كوربـــم دمـــحم هيلـــع ينجEا لتـــق باقـــعأ يفو كـــلذـــلً اذافـــنو ؛ هـــل ةهـــجاوEا
 _تيـلآ _تيـقدنـبو فـئاذـق ثbـثو فذاقـلا اهـبو ـ اهتـقرـس هـل قبـس ـ ةرايـس bًقتـسم
 يف نورـــشعلاو نـــماثـــلا مهتEا هدـــعاـــس نأ دعـــب - رصـــن ةنـــيدمـــب يهاقEا دـــحأ ىلإ
 دبـع يمهف نايـفوتEاو رـشع يداحـلا مهتEاو لـباقـت ثيـح - هنيـمأـتو قيرطـلا فشـك
 رـباقEا ىلإ _ـهجوتم ةرايسـلا اولقتـساو ، دومـحم ديـس دمـحمو ، يمهف فوؤرـلا
 رــــباقEاــــب ءارفــــخ مــــهرصــــبأ ىتح فذاقــــلا زيهجتــــب او¢مهو اهنــــم اولــــجرــــت نأ اــــمو

.مهجاردأ اوداعو اوعجارتف

 باكــــتراــــب ملــــع سدقEا تيــــب راصــــنأ ةــــعامــــجل هــــمامضــــنا راــــطإ يف هــــنأ فاــــضأو
 ىفوتEا كــلذــب هملــعأو ةرقــش وبأ دمــحم/دــئارــلا لتــق اهنــم رــكذ عئاــقول اهــئاضــعأ
 مهتEاو هـمايقـب ميـهارـبإ ميكحـلا دبـع ريمـس ىفوتEا نـم ملـعو ، روصنم ديـس دمـحم
 يناثـلا مهتEا نـم ملـعو ، سوساـب _مـك ىلع ةـيراـن ةريـعأ قbـطإـب رـشع يداحـلا
 ءادتــع�اــب يلع نسحــم دمــحمو ، ميــهارــبإ ميكحــلا دبــع ريمــس ىفوتEاو هــمايقــب
 ميكحـلا دبـع ريمـس ىفوتEا نـم ملـعو ، رارـح�ا _ـيرصEا بزـح رقمـب سراـح ىلع
 ، فولــــخم ديعــــس ةــــماــــسأ نوفوتEاو ، رــــشع سداســــلا مهتEاو هــــمايقــــب ميــــهارــــبإ
 ةـهزنـلا ةـطرـش ةطقـن فادهتـساـب دمـحم فوؤرـلا دبـع يمهفو ،دومـحم ديـس دمـحمو
 روصنم ديســـلا دمـــحم ىفوتEا نـــم ملـــعو ، تاـــسدـــسمو ةيـــلآ قدانـــب مادختـــساـــب
 قارولا ةسينــــك يلع نسحــــم دمــــحم ىفوتEاو ، رــــشع عبارــــلا مهتEا فادهتــــساــــب
 رـــشع يداحـــلا مهتEا هملـــعأو ، _يحيســـم لتـــق هنـــع مـــجن يلآ حbـــس مادختـــساـــب
 ةـطرـش مسـق رومأـم ةرايسـب ةرـجفتم ةوبع امهـعرزـب يلع نسحـم دمـحم ىفوتEاو



 رـــشع يداحـــلا مهتEا هملـــعأو ، _يحيســـم لتـــق هنـــع مـــجن يلآ حbـــس مادختـــساـــب
 ةـطرـش مسـق رومأـم ةرايسـب ةرـجفتم ةوبع امهـعرزـب يلع نسحـم دمـحم ىفوتEاو
 ىنبم ىلع موجهلا اوذفــن ةــعامــجلا رــصانــع نأ يناثــلا مهتEا نــم ملــعو ، ةــبابــمإ
 ديســـلا دمـــحم ىفوتEا نـــم ملـــعو ، ةيليـــعامـــس�ا ةظـــفاحمـــب ةيـــبرـــحلا تارـــباخEا
 ةعــماجــلا يرــبوك _مــك اوفدهتــسا نــيرــخآو ةــئاEا دعــب يناثــلا مهتEا نأ روصنم
 ريجفتـــب ةـــئاEا دعـــب يناثـــلا مهتEا مايقـــب يناثـــلا مهتEا نـــم ملـــع امـــك ، ةروصنEاـــب
 يداحـلا مهتEا مايقـب ملـعو ،2013 ماـع ويلوي رـهش يف ةيلـهقدـلا نـمأ ةـيرـيدـم ىنبم
 ديــس دمــحمو يلع نسحــم دمــحمو ميــهارــبإ ميكحــلا دبــع ريمــس _ــفوتEاو ، رــشع
 مايقــب ملــع امــك ، نوتاريشــلا ةقطنــم نــم ـ ءادوس رــسن� ـ ةرايــس ةــقرــسب دومــحم
 تاوقلل ةــعردــم راوجب ةرــجفتم ةوبع عرزــب سدقEا تيــب راصــنأ ةــعامــج رــصانــع

._سدنهEا ةقطنمب ةحلسEا

 "لbـــب" يكرـــح ـ دومـــحم رـــماـــع _ـــمأ ىفطصم يناـــه / ســـماخـــلا مهتEا رـــقأ ـ 3
 رصــن دمــحأ دمــحم / عبارــلا مهتEاو هسيــسأتــب تاقيقحتــلاــب ـ"لbــب وبأ" ىنكمو
 عيمـــج ةرادإ ايـــلوتو ناـــقرفـــلا بـــئاتـــك ةيلـــخ ـ"جاحـــلا ، دمـــحأ وبأ" ىنكم ـدمـــحم
 ًاراكـفأ قنتعت اهـنأو ، ةـيروهمـجلا ءاحـنأ ةـفاكـب اهنـم ةـعرفتEا ةـيدوقنعلا اـيbخـلا
 هقيبطــت مدــع ىوعدــب هيلــع جورــخلا ةيــعرــشو مــكاحــلا ريفكــت ىلع موقت ةــيريفكــت
 ةحلسEا تاوقلا دارـــفأ دـــض ةيـــئادـــع لامـــعأ ذيفنـــت ىلوتتو ةيـــمbـــس�ا ةعـــيرـــشلا
 ةــــماعــــلا تآشنEاو مهــــتآشنــــم ىلع ءادتــــع�او _يــــمbــــع�او ءاضقــــلاو ةــــطرــــشلاو
 ددـع يف هتـكراشـمو ، مهـتاكلتمـمو مهـلاومأ لbحتـساو _يحيسEا ءاـمد ةـحابتـساو
 ةحلسEا تاوقلاو ةـــــطرـــــشلا دارـــــفأ لبـــــِق اهـــــتذفـــــن يتلا ةيـــــئادعـــــلا تايلمعـــــلا نـــــم

 .اهئاضعأ ةفرعمب اهباكترا مت ىرخأ عئاقوب هملعو ، _يحيسEاو

 امهـــمامضـــنا رـــثإ ىلع عبارـــلا مهتEاـــب ةـــقbـــع هتعمـــج هـــنأ كـــلذـــل bًيصفـــت حضوأو
 مزاــح ىعدــي نE ةيــساــئرــلا تاــباختــن�ا ةلمــحب امهتــكراشــمو ، ناوخ�ا ةــعامــجل

 عساتـلا _مهتEا ابطقتـسا ناـقرفـلا بـئاتـك ةيلـخ سيـسأتـلو ، ليـعامـسإ وبأ حbـص
 دعـــب _سمـــخلاو ، لقـــع حاتفـــلا دبـــع يدهEا دمـــحم ماشـــه /  ةـــئاEا دعـــب _عـــبر�او
 دمـــحم /  ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو يداحـــلا ، حEbا دومـــحم دومـــحم دمـــحأ /  ةـــئاEا
 دبــع يحتف دمــحم /  ةــئاEا دعــب _سمــخلاو يناثــلاو ، يسbــب دمــحم يفداوشلا
 دمــــحأ لامــــج نســــح / ةــــئاEا دعــــب _سمــــخلاو ثــــلاثــــلا ، _ــــسح دومــــحم حاتفــــلا

 ، يجبروشلا لـــيدنـــق حابصـــم دمـــحأ / ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو عبارـــلاو ، ةـــتاحـــش
 دعـــب _تـــسلاو،ناميلـــس دمـــحم ناميلـــس دمـــحأ / ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو نـــماثـــلاو
 يرمــس دومــحم / ةــئاEا دعــب _تــسلاو يداحــلاو ، متــسر _ــمأ دمــحم مــيرــك / ةــئاEا
 دمـحأ دمـحم يرمـس دمـحم / ةـئاEا دعـب _تـسلاو يناثـلاو ، يباطـخ دمـحأ دمـحم
 عبارـلاو، نامثـع دمـحأ مbـسإ دمـحم مbـسإ / ةـئاEا دعـب _تـسلاو ثـلاثـلاو، يباطـخ
 ، ـ"لازــــغ" يكرــــح ـ يواشيــــق ديــــع دومــــحم دمــــحأ دمــــحم / ةــــئاEا دعــــب _تــــسلاو
 عباســلاو ، جارــف رداقــلا دبــع زــيزعــلا دبــع دومــحم / ةــئاEا دعــب _تــسلاو ســماخــلاو
 دمـــحأ / ةـــئاEا دعـــب _عبـــسلاو يداحـــلا ، قيفوت دمـــحأ رمـــع / ةـــئاEا دعـــب _تـــسلاو
 نســح يمزــع ةــماــسأ / ةــئاEا دعــب _عبــسلاو يناثــلاو ، هدبــع دمــحم نســح يمزــع



 دمـــحأ / ةـــئاEا دعـــب _عبـــسلاو يداحـــلا ، قيفوت دمـــحأ رمـــع / ةـــئاEا دعـــب _تـــسلاو
 نســح يمزــع ةــماــسأ / ةــئاEا دعــب _عبــسلاو يناثــلاو ، هدبــع دمــحم نســح يمزــع
 ، مـساـق ميظعـلا دبـع يربـص دمـحم /  ةـئاEا دعـب _عبـسلاو سـماخـلاو، هدبـع دمـحم
 دبـــــع / ىفوتEاو ، داـــــج دمـــــحأ ىفطصم دمـــــحأ / ةـــــئاEا دعـــــب _عبـــــسلاو عساتـــــلا

.يداهلا دبع دمحأ يداهلا

 نومهتEاو للــــست داهجلــــل اهــــئاضــــعأ دادــــعإو ةيلــــخلا كلــــت سيــــسأــــت راــــطإ يفو
 عساتـلاو ، داوع دـشار دمـحم نمـحرـلا دبـع / ةـئاEا دعـب نوعبر�او نـماثـلاو ، عبارـلا
 نوتــسلاو ، "ديــلو" يكرــح ـ يملــس نســح لامــج دمــحأ / ةــئاEا دعــب نوسمــخلاو
 ثـلاثـلاو ،ةـئاEا دعـب نوتـسلاو عبارـلاو ، ةـئاEا دعـب نوتـسلاو يداحـلاو ، ةـئاEا دعـب
 وبأ"ىنكم ـ ناــــــحرــــــس نمــــــحرــــــلا دبــــــع فرــــــشأ دمــــــحأ / ةــــــئاEا دعــــــب نوعبــــــسلاو
 تاركسعمـــب اوقحتلا ثيـــح ةزـــغ عاطقـــل 2012 لـــيرـــبإ رـــهش نوضغ يف، ـ"ةزمـــح
 وعدEاو لـفون نمـيأ وعدEا نـم لـك ةـفرعمـب - كانـه ماسقـلا نـيدـلا زـع بـئاتـك بـيردـت
 ةـــيركســـع تابـــيردـــت اوقلتو - ماسقـــلا نـــيدـــلا زـــع بـــئاتكـــل _مضنEا راطعـــلا دـــئار
 عطقو ينابEا ريهطــــتو ماحتــــق�او ةيــــكرــــحلاو ةــــيركسعــــلا تاكيتكتــــلا يف تلثمــــت
 ةيـــل�او ةـــيرانـــلا ةحلـــس�ا مادختـــسا ةيفيـــكو تاـــباصعـــلاو ندEا برـــحو عراوشلا
 رــــــئاودــــــلا ليــــــصوتب تارجفتEا دادــــــعإو نواهــــــلا فــــــئاذــــــقو اهــــــعاونأ فلتخمــــــب

.نيريخ�ا روضحب _تيركسع _تروانمب اوكراش امك ، ةيئابرهكلا

 قثبنا عبارـلا مهتEا ةـماـعزـب ناـقرفـلا بـئاتكـلً ايميظنـت bًكيـه اولكش مهـتدوع روفو
 سلــجم اهيلــع قلطأ ىلو�ا تاظــفاحــم ةدعــب ةيــفارغجــلا اــيbخــلا نــم دــيدعــلا هنــع
 دعــب _عــبر�او سداســلاو ، عبارــلا _مهتEا اهــئاضــعأ نــم رــكذو ، ةوعدــلا ىروش
 يمهف _عــم / ةــئاEا دعــب _عــبر�او عباســلاو ، دمــحم دــشار دمــحم دمــحأ /  ةــئاEا

.ةئاEا دعب _عبر�او نماثلاو ، دمحم روصنم

 _مهتEا اهـئاضـعأ نـم رـكذو عبارـلا مهتEا اهتيـلوئسم ىلوتو شـيرعـلاـب ةيـناثـلاو
 ثـــلاثـــلاو ، ةـــئاEا دعـــب _تـــسلاو ثـــلاثـــلا ىتح ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو عساتـــلا نـــم

.ةئاEا دعب _عبسلاو

 نــم _مهتEا اهــئاضــعأ نــم رــكذو اهتيــلوئسم وه ىلوتو ةيليــعامــس�اــب ةثــلاثــلاو
 نــــماثــــلاو ، ةــــئاEا دعــــب _سمــــخلاو ثــــلاثــــلا ىتح ةــــئاEا دعــــب _عــــبر�او عساتــــلا

.يداهلا دبع دمحأ يداهلا دبع ىفوتEاو ، ةئاEا دعب _سمخلاو

 رـكذوةـئاEا دعـب نوعبـسلاو سـماخـلا مهتEا اهتيـلوئسم ىلوتو ةزيجـلاـب ةعـبارـلاو
 لامـك يبرعـلا ديسـلا دمـحم / ةـئاEا دعـب _عبـسلاو سداسـلا _مهتEا اهـئاضـعأ نـم

.dا باج دمحم dا باج دمحأ / ةئاEا دعب _عبسلاو عباسلاو ، دمحم

 نمـيأ / ةـئاEا دعـب _عبـسلاو عبارـلا مهتEا اهـئاضـعأ نـم رـكذو يداعEاـب ةسـماخـلاو
."قورش وبأ"ىنكم ـ ميحرلا دبع رونأ



."قورش وبأ"ىنكم ـ ميحرلا دبع رونأ

ً اجــماــنرــب اودــعأ ةــئاEا دعــب _عبــسلاو ســماخــلاو ، عبارــلا ْ_مهتEاو هــنأ فاــضأو
ً ايــكرــحو ةــيريفكتــلا راكــف�ا كلــت ىلع مهفيقثتــبً اــيركــف ميظنتــلا رــصانــع ليــهأتــل
 ًاــــيركســــعو ةينــــم�ا تاقــــحEbا يفbــــت لبــــس نمضتــــت تابيتــــك ىلع مهــــعbــــطإــــب
 ءاضــــعأ نــــم ددــــع لزانمــــب ةــــيرانــــلا ةحلــــس�ا مادختــــسا ةيفيــــك ىلع مهبــــيردتــــب

.ميظنتلا

 نـم ماسقـلا نـيدـلا زـع بـئاتـك اهـب هدمـي اـم ىلع اهلـيومت يف تدمتـعا ةيلـخلا نأو
 ةيـــــــل�ا قدانبـــــــلا نـــــــم ةـــــــعومـــــــجمب مـــــــهودـــــــمأ ثيـــــــح لاومأو رـــــــئاـــــــخذو ةحلـــــــسأ

 مارـج وليك ةـئاـمو ةـيودـي لـبانـقو )يج . يب . رأ( فـئاذـقو _ـفذاـقو "فوكنشbـك"
 صنــق ةيــقدنــبو ريجفتــلا يف مدختــست ةيــلود قعاوصو )يت . نإ . يت( ةداــم نــم

.ر�ود فلأ نيرشعو ةينامث وحنب ردقي يلام غلبمو ، مم9 رايع _سدسمو

 تايعمــجلا ضرأــب امهــلوأ _ميظنــت نــيرقــم ةــعامــجلا كلتــل ناــك راــط�ا تاذ يفو
 ءاوي� صصخـمو يداهـلا دبـع دمـحأ يداهـلا دبـع ىفوتEا نكسمـب ةيليـعامـس�اـب
 يف مدختــسيو قورــشلاــب تــباــث نــب ناســح عراشــب نــئاــك يناثــلاو ، عبارــلا مهتEا

.تايلمعلل دادع�او ةحلس�ا ظفحو ميظنتلا رصانع ءاويإ

 بـــئاتـــك تجهتـــنا يسرـــم دمـــحم قباســـلا سيـــئرـــلا لزـــع باقـــعأ يف هـــنأ فاـــضأو
 تآشنـــم فادهتـــسا ىلع عبارـــلا مهتEاو قفتا ثيـــح ،ً اـــيركســـعً اـــجاهنـــم ناـــقرفـــلا
 فادهتــسا ىلع اقفــتاو ، ينم�ا رارقتــس�ا مدــع نــم ةــلاــح قلــخل ةحلسEا تاوقلا
 هودـــصر كـــلذ رـــثإ ىلعو ، ســـيوسلا ةانقـــل يحEbا ىرجEاـــب ةراEا نفســـلا ىدـــحإ
 رـــهش نوضغ يفو ،ةيليـــعامـــس�ا ةظـــفاحمـــب هنيـــمأـــت فعـــض طاقـــن ىلع _فـــقاو
 ، ةــــئاEا دعــــب نوعبر�او عساتــــلا نومهتEاو ُمهتEا فدهتــــسا 2013 ماــــع سطــــسغأ
 يداهـــلا دبـــع ىفوتEاو ةـــئاEا دعـــب نوسمـــخلاو نـــماثـــلاو ، ةـــئاEا دعـــب نوسمـــخلاو
 ةنـــــيدـــــم نـــــم ةانقلـــــل يحEbا ىرجEاـــــب ةراEا نفســـــلا ىدـــــحإ يداهـــــلا دبـــــع دمـــــحأ
 ىلوتب فذاقــب عبارــلا مهتEا مــهدــمأ ثيــح ، )يج . يب . رأ( ةفــيذقــب ةيليــعامــس�ا
 مهتEا ىلوت امنيــــب ، يحEbا ىرجEاــــب ةنيفــــس بوص هنــــم ةفــــيذــــق قbــــطإ مهتEا
 ىلوتو ، اــهذيفنــت لاــح ةعــقاولا رــيوصت ةيــلوئسم ةــئاEا دعــب نوسمــخلاو نــماثــلا
 _ـح يف ، اهـفادهتـسا عضوم ىلإ قيرطـلا عbطتـسا ةـئاEا دعـب نوسمـخلا مهتEا
 عساتـلا مهتEا داـقو ، اـهذيفنـت _ـمأـت يداهـلا دبـع دمـحأ يداهـلا دبـع ىفوتEا ىلوت
 مهتEاو ُمهتEا ىقتلا كـــلذ رـــثإ ىلعو ، مهـــلbقتـــسا ةرايســـلا ةـــئاEا دعـــب نوعبر�او
 اي¢مس ةيـلودـلا تاـمولعEا ةكبـش ىلع هارـشنً اروصموً اـبوتكمً اـنايـب اردـصأو عبارـلا

.2013 سطسغأ رهش نوضغ يف ناقرفلا بئاتكب ةيلخلا هب

 مهتEا نـم فيلكتـب دbبـلاـب ةيـئادعـلا تايلمعـلا نـم دـيدعـلا ةيلـخلا باكـتراـب فاـضأو
ـ  7/10/2013 خيراتــــب ـ ةــــئاEا دعــــب _تــــسلاو يداحــــلا مهتEا قbــــطإ اهنــــم عبارــــلا
 ، اهــب قبطب تايفلــتً اــثدــحم يداعEاــب ةيــعانصــلا رامــق�ا ةطــحم بوص ْ_تفــيذــق
 مهتEا بتـك كـلذ رـثإ ىلعو ، عبارـلا مهتملـل ةـكولمم ةرايسـب هلقـنً اـفذاـقً اـمدختـسم



 ، اهــب قبطب تايفلــتً اــثدــحم يداعEاــب ةيــعانصــلا رامــق�ا ةطــحم بوص ْ_تفــيذــق
 مهتEا بتـك كـلذ رـثإ ىلعو ، عبارـلا مهتملـل ةـكولمم ةرايسـب هلقـنً اـفذاـقً اـمدختـسم
 تاــمولعEا ةكبــش ىلع هرــشنو ةعــقاوللً اروصمً ادــهشم هنمــض كــلذــبً اــنايــب عبارــلا

.ةيلودلا

ـ  2013 رــــبوتكأ رــــهش نوضغ يف ـ عبارــــلا مهتEا فلــــك ةيلــــخلا لــــيومت راــــطإ يفو
 ةـصاـخ ةرايـس دـصرـب ةـئاEا دعـب نوتـسلاو ،ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو عساتـلا نامهتEا
 ىلع _فـــقاو اـــهادـــصرـــف ، ةدـــيدـــجلا ةرـــهاقـــلاـــب دـــيرـــب بتكE ةعـــباـــت دـــيربـــلا ةئيهـــب
 نــم _مهتEا ريــخ�ا فلكــف ، هيلــع افــقو امــب عبارــلا مهتEا ادــمأو ، اهــكرــحت تيــقاوم
 ثــــلاثــــلاو ، ةــــئاEا دعــــب _تــــسلاو يداحــــلا ىتح ةــــئاEا دعــــب _سمــــخلاو عساتــــلا
 عبارـلا مهتEا داـق كـلذـلً اذيفنـتو ، ةرايسـلا كلـت نـم لاومأ ةـقرـسب ةـئاEا دعـب _تـسلاو
 مهــــتزوحبو نوقابــــلا اهلقتــــسا ىرــــخأ ةرايــــس قيرــــطً اعلطتــــسم قلطناو ةرايــــس
 نوتـسلاو ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو عساتـلا ْ_َمهتEا نـم لـك زرـحأ ـ ناتيـلآ ناتيـقدنـب
 فـقوتـسا يذـلا ةـئاEا دعـب _تـسلاو ثـلاثـلا مهتEا _ـمأتـل ـ اهنـم ةدـحاو ةـئاEا دعـب

.دورطلا نم ةعومجم ىلع هؤاوتحا _بت ، اهب ً�اوج قرسو ةرايسلا دئاق

نوضغ يـف اهيلقتسم نعً اهرك _يحيسE _تكولمم _ترايس اوقرس امك

 نـم لـك نكمـت ثيـح ، ريجفتـلا يف امهـمادختـساو امهخيخفتـل 2013 ربمـفون رـهش
 دعــب _تــسلاو يداحــلا ىتح ةــئاEا دعــب _سمــخلاو عساتــلا نــمو ،عبارــلا _مهتEا
 نوللا يضف ينص ناسيــن ةرايــس ةــقرــس نــم ةــئاEا دعــب _تــسلاو ثــلاثــلاو ، ةــئاEا
 اوفقوتـسا ثيـح سـيوسلا ةرـهاقـلا قيرطـب نـئاكـلا سمطـب رـيد نـم اهـجورـخ بقـع
 ةـــئاEا دعـــب _تـــسلاو ثـــلاثـــلاو ةـــئاEا دعـــب _تـــسلا _مهتEا زارـــحإ لاـــح اـــهدـــئاـــق
 ، ةـــئاEا دعـــب نوسمـــخلا نومهتEاو نكمـــت امـــك ،"فوكنشbـــك" _تيـــلآ _تيـــقدنبـــل
 يداهـلا دبـع ىفوتEاو ، ةـئاEا دعـب _تـسلا ىتح ةـئاEا دعـب _سمـخلاو نـماثـلا نـمو
 اهـجورـخ لاـح نوللا يوامـس ينص ناسيـن ةرايـس ةـقرـس نـم ، يداهـلا دبـع دمـحأ
 ى¢فوتEا مهتEا اـهدـصر ةيليـعامـس�اـب هزتنEا ةسينكـل يفلـخلا عراشـلاـب ةسينـك نـم
 ةــئاEا دعــب _تــسلاو يداحــلا مهتEاو هزارــحإ لاــح يداهــلا دبــع دمــحأ يداهــلا دبــع

.ـ فوكنشbك ـ ةيلآ ةيقدنب

 ةقطنمـب _تـعردـم ريجفـت يف اوعرـش ةـعامـجلل ةيـئادعـلا تايلمعـلا راـطإ يف هـنأو
 ةعـــبار دـــجسم نـــم برقـــلاـــب ةيـــناثـــلاو لوم ةبيـــط قاطنـــب ىلو�ا ةـــيودعـــلا ةعـــبار
 خيخفت مــت كــلذ رــثإ ىلعو نوتــسلاو يناثــلا مهتEا امــهدــصرــب ماــق ثيــح ةــيودعــلا

 نـع اـهريجفتـل تزـهُجو _جسـكو�ا زاغـب اـهزاـغ ِطلـُـخ زاـجاـتوب بيـباـنأـب _ـترايـس
 عساتــــلا نامهتEا _ــــترايســــلا _ــــتاــــه داــــقو ، لومحEا فــــتاهــــلا قيرــــط نــــع دعــــب
 _ـترـخأ _ـترايـس امهتقـفرو ةـئاEا دعـب نوتـسلاو يداحـلاو ، ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو
 ثـلاثـلاو ، عبارـلا ْ_َمهتEا اهـيدـئاـق ةقـفر ةـئاEا دعـب نوتـسلا مهتEاو ُمهتEا اهلقتـسا
 اهـكرـت بقـع اهـيدـئاـق باحطـصاو _تخخفEا _ـترايسـلا ةعـباتE ةـئاEا دعـب _تـسلاو
 كلــت رــيوصتو ، لومــحم فــتاــه مادختــساــب دعــب نــع امــهريجفتــل _تــعردEا َراوج
 كلـــت ذيفنـــت يف اوعرـــش مهـــنأو ، اهيـــف بيعـــل ةرجفEا ةوبعلا رـــجفنت مـــلو ةيلمعـــلا



 كلــت رــيوصتو ، لومــحم فــتاــه مادختــساــب دعــب نــع امــهريجفتــل _تــعردEا َراوج
 كلـــت ذيفنـــت يف اوعرـــش مهـــنأو ، اهيـــف بيعـــل ةرجفEا ةوبعلا رـــجفنت مـــلو ةيلمعـــلا
 اهعينصـت يف بيعـل ةوبعلا رـجفنت مـلو ةقـيرطـلا تاذـبو _تيـلاتتـم _ـترـم ةيلمعـلا
 نــــم لــــك اهيلــــع بوانــــت ثيــــح ةخخفEا ةرايســــلا يدــــئاــــق صاخــــشأ فbتــــخا عم
 ، ةـئاEا دعـب نوتـسلاو يداحـلاو ، ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو عساتـلاو ، عبارـلا نومهتEا

 .ةئاEا دعب نوتسلاو ثلاثلاو

 مسـق ةـئاEا دعـب نوتـسلاو ، ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو عساتـلا نامهتEاو فدهتـسا امـك
 ةخخفEا ةرايســلا ةــئاEا دعــب نوتــسلا مهتEا لقتــسا نأــب لوأ رصــن ةنــيدــم ةــطرــش
 ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو عساتـــلا مهتEا ةقـــفر ُمهتEا اهلقتـــسا ىرـــخأ ةرايـــس هتقـــفرو
Eا باحطــصاو ىلو�ا ةعــباتEا دعــب _تــسلا مهتEطيحمــب ةرايســلا كرــت بقــع ةــئا 
 مـلو ، ةيلمعـلا كلـت رـيوصتو لومـحم فـتاـه مادختـساـب دعـب نـع اـهريجفتـل مسقـلا
 ، عبارـــــلا نامهتEا داـــــع كـــــلذ رـــــثإ ىلعو ةرجفEا ةوبعلا يف بيعـــــل ريجفتـــــلا متـــــي

.اهعقوم نم ةرايسلا ةداعتس� ةئاEا دعب نوتسلاو يداحلاو

 دعـب نوتـسلاو يداحـلاو ، ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو عساتـلا نومهتEاو فدهتـسا امـك
 يداحــلا مهتEا لقتــسا نأــب ســيوسلا / ةرــهاقــلا قيرطــب ةينــطو دوقو ةطــحم ةــئاEا
 ةقــفر ُمهتEا اهلقتــسا ىرــخأ ةرايــس هتقــفارو ةخخفــم ةرايــس ةــئاEا دعــب نوتــسلاو
 مهتEا باحطـــصاو ىلو�ا ةعـــباتE ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو عساتـــلا مهتEا اـــهدـــئاـــق
 دوقولا ةطـــــحم ماـــــمأ ىلو�ا ةرايســـــلا كرـــــت بقـــــع ةـــــئاEا دعـــــب _تـــــسلاو يداحـــــلا
 راجفــنا مدعــل ةيلمعــلا متــت مــلو ، لومــحم فــتاــه مادختــساــب دعــب نــع اــهريجفتــل
ً اضـــــــيأ راـــــــط�ا تاذ يفو هـــــــنأ فاـــــــضأ امـــــــك .ةرايســـــــلا طبـــــــضو ةرجفتEا ةوبعلا
 يداهـلا دبـع دمـحأ يداهـلا دبـع ىفوتEاو ، ةـئاEا دعـب نوسمـخلا مهتEاو فدهتـسا
 ىلوت _ـح يف اهـقbـطإ ىلوت ـ يج . يب . رأ ـ ةفـيذقـب ةيليـعامـس�ا نـمأ ةـيرـيدـم
 عbطتـــسا ةيـــلوئسم نوسمـــخلا مهتEا ىلوتو ةيلمعـــلا _ـــمأـــت ةيـــلوئسم ىفوتEا

.قيرطلا

 تيـب راصـنأ ةـعامـجو ناـقرفـلا بـئاتـك ةيلـخ _ـب نواعـتو قيسنت دوجوب فاـضأو
 سلـــــجم عم عبارـــــلا مهتEا لـــــصاوت ثيـــــح 30/6/2013 ثادـــــحأ باقـــــعأ يف سدقEا

 َمهتEا عبارـــلا ُمهتEا فلـــك راـــط�ا كـــلذ يفو ، سدقEا تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــج ىروش
 _ــب عمــجي ءاقــل بيــترتــل  ةعــبار ماصتــعا ضــف بقــع عباســلا مهتEا عم لــصاوتلاــب
 ءانيـــس جراـــخ تايلمعـــلا لقـــن ةرورـــض ىلع هـــلbـــخ اقفـــتا عبارـــلاو لو�ا ْ_مهتEا

 ةيلمعـــل هتـــعامـــج رـــصانـــع ذيفنتـــب هربـــخأو ايـــمbـــعإ ربـــكأ اـــهريـــثأـــت نوكي ىتح
 ةنــــيدــــم نــــم ســــيوسلا ةانقــــل يحEbا ىرجEاــــب ةراEا نفســــلا ىدــــحإ تــــفدهتــــسا
 ىرـــــخأ ةيلمـــــع ذيفنـــــت ىلع لو�ا مهتEا عم عبارـــــلا مهتEا قفتاو ، ةيليـــــعامـــــس�ا
 ءانيــس ةيليــعامــس�ا جراــخ ةقطنمــبو ســيوسلا ةانقــل يحEbا ىرجEا فدهتــست
 ذيفنــت مــتو ، ـ يج . يب . رأ ـ فذاقــب لو�ا َمهتEا عبارــلا مهتEا دــمأ كــلذ رــثإ ىلعو
 ناـقرفـلا بـئاتـك نـع رداـص ةيلمعـلاـب نايـب ةـباتـك عبارـلا مهتEا ىلوتو ةيلمعـلا كلـت

.ةيلودلا تامولعEا ةكبش ىلع هرشن ُمهتEا ىلوتو



 ناـقرفـلا بـئاتـك نـع رداـص ةيلمعـلاـب نايـب ةـباتـك عبارـلا مهتEا ىلوتو ةيلمعـلا كلـت
.ةيلودلا تامولعEا ةكبش ىلع هرشن ُمهتEا ىلوتو

 تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــجب دادـــم�ا لوئسم عم ُمهتEا لـــباقـــت نواعتـــلا كـــلذ راـــطإ يفو
 اهنــم دــحاولا ةميــق ـ اــشويتاــك ـ خيراوص ةرــشع ءارــش مهــمزعــب هــطاــحأو ، سدقEا

 نـــع دbبلـــل اهبـــيرـــهتو خيراوصلا كلـــت ءارـــش نـــم اونكمت دـــقو ، هينـــج ف�آ ةتـــس
 كــلذ بقــع تلقــنو ، ةزيجــلاــب فصــلا ةقطنمــب اــهوفخأو ةيــنادوسلا دودــحلا قيرــط

Eا كلذب بشن يذلا قيرحلا رثإ ىلع تفلتو ةيقرشلا ةنيدمب نزخEنزخ.

 عمسلا ىلع هتعـــــــيابـــــــم عبارـــــــلا مهتEا ىلع ضرـــــــع لو�ا مهتEا نأ فاـــــــضأ امـــــــك
 سدقEا تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــجب ةيـــبرتـــلا ةرادإ هيـــلوت ريـــخ�ا طرتـــشاـــف ةـــعاطـــلاو
 بلـــط امـــك ، ةيـــناثـــلا ضـــفرو ىلو�ا لو�ا مهتEا لبقـــف يروش سلـــجم ةـــيوضعو
 نـم نكمتـم ةيليـعامـس�اـب هتـعامـج نـم رصنـع ريـفوت عبارـلا مهتEا نـم لو�ا مهتEا
 ةيــــبرــــحلا تارــــباخEا ىنبم ريجفــــت ةيلمــــع ذيفنتــــل ةــــيراخبــــلا تاــــجاردــــلا ةدايــــق
 ، ةــئاEا دعــب _سمــخلا َمهتEا هــل حشرــف مهتEا عم ريــخ�ا رواشتــف ةيليــعامــس�اــب
 نـــئاكـــلا يميظنتلا رقEا ىلإ ريجفتـــلا ذيفنـــت لبـــق عبارـــلا و لو�ا نامهتEا رداـــغو
 ةــعامــجو ناــقرفــلا بــئاتــك ةيلــخ _ــب نواعتــلا كــلذ قايــس يفو .قورــشلا ةنــيدمــب
 تاوقلا تامهـــمو دارـــفأ دـــض ةيـــئادـــع لامـــعأ ةريـــخ�ا تذفـــن سدقEا تيـــب راصـــنأ
 مزbـم ، يكذ دـلاـخ بيقنـلا ، يموكلا دمـحم ديقعـلا نـم لـك لتـق اهنـم رـكذ ةحلسEا
 ةيطـع ةحلـسم تاوق دـعاسـمو ، ميـهارـبإ دمـحأ لوأ مزbـم ، مـيركـلا دبـع دمـحم لوأ
 ىلع اــهرــشنل لامــع�ا كلــت رــيوصت مــتو ، تاــباــبد لقــن ةلــفاــح فادهتــساو ،هدبــع
 بـــئاتكـــل ةعـــباتـــلا ةرصنـــلا ةبيتـــك وهو يمهو مـــساـــب ةيـــلودـــلا تاـــمولعEا ةكبـــش

. عبارلا مهتEا نم لو�ا مهتEا بلطك ـ ناقرفلا

 ةنـيدـم ةـئاEا دعـب نوتـسلاو ، عبارـلا نامهتEاو دـصرراـط�ا تاذ يف هـنأ فاـضأ امـك
 دعـب نوتـسلا ُمهتEا اـهروص ثيـح ، اهـجراخـمو اهلـخادـم نايبـل يمbـع�ا جاتـن�ا
 ًاديهمـــت جراخـــلا نـــم اـــهرـــيوصت عبارـــلاُ مهتEاو ىلوت _ـــح يف لـــخادـــلا نـــم ةـــئاEا
 اــم حرــط لو�ا مهتEا نأ �إ ، هيلــع اوفقو امــب سدقEا تيــب راصــنأ ةــعامــج دادــم�

.هتعامجب ٍءاضعأ فارشإب ةنيدEا دصرً ابلاط هب هودمأ

ةرجـفتم داوـم عينصت ةرـكف لو�ا مهتـملل لقن عـبارلا مهتEا نأب فاضأو

 ىلع ةردقـلا مدعـل يت . نإ . يت ةداـم نـم ً�دـب ـلاـب موينوم�ا تارتـن ةداـم طلـخب
 قباـس طـباـض هـنأ هـل ررـقو عساتـلا مهتEا عم لـباقـت هـنأ امـك ، ةريـخ�ا ةداEا ريـفوت
.سدقEا تيب راصنأ ةعامجب ةيركسعلا تايلمعلا لوئسم هنأو ةحلسEا تاوقلاب

ةرجـفم داوم ريوطتو عينصت ةرادإ سيسأت عبارلا مهتEا نم هبلطب ىهنأو

 نـــع ةرابـــع ةرـــجفم ةوبع عينصت لواـــح اـــهراـــطإ يفو اهتيـــلوئسم ُمهتEا ىلوتي
 ماـــقو ، يعيبطلا زاغـــلاو _جســـكو�ا زاغـــب اهئلمـــب ماـــق ةـــغراـــف زاـــجاـــتوب ةـــبوبنأ
 ةيعمــــج فلــــخ ءاضــــف ضرأــــب ةــــئاEا دعــــب نوتــــسلاو يداحــــلا مهتEاو اهتــــبرــــجتب



 ماـــقو ، يعيبطلا زاغـــلاو _جســـكو�ا زاغـــب اهئلمـــب ماـــق ةـــغراـــف زاـــجاـــتوب ةـــبوبنأ
 ةيعمــــج فلــــخ ءاضــــف ضرأــــب ةــــئاEا دعــــب نوتــــسلاو يداحــــلا مهتEاو اهتــــبرــــجتب

.ةيراجفنا ةجوم نود ديدشً ابهل ىوس جتنت ملو ةيليعامس�اب رشاعلا

ـ  "يزـمر" يكرـح ـ رداقـلا دبـع يلع ينغلا دبـع دمـحم / رـشع ثـلاثـلا مهتEا رـقأ ـ4
 رادـــــصإو اهـــــتدايـــــق يناثـــــلا مهتEا ىلوتي ةـــــعامـــــجل هـــــمامضـــــناـــــب تاقيقحتـــــلاـــــب

.ةعامجلا كلت ةفرعمب تبكترا عئاقوب هملعب فاضأو ، اهئاضع� تافيلكتلا

 ريـخ�ا هاـعد رـشع يداحـلا مهتEاـب هتعمـج ةـقbـع رـثإ ىلع هـنأ كـلذـل bًيصفـت ناـبأو
 مهتEا اهتيــلوئسم ىلوتي ةيلــخل مامضــنbــل 2013 ماــع ربمتبــس رــهش نوضغ يف
 ،رــــشع عبارــــلاو ،رــــشع يناثــــلاو ،ثــــلاثــــلا _مهتEا اهــــئاضــــعأ نــــم رــــكذ يناثــــلا
 دبـع يمهف _ـفوتEاو ، نـيرـشعلاو عبارـلاو ،نـيرـشعلاو ثـلاثـلاو ، رـشع سداسـلاو

.ميهاربإ ميكحلا دبع ريمسو ، يلع نسحم دمحمو ، دمحم فوؤرلا

 مهتEا ةقــفارمــب هفلــك يذــلاو رــشع يداحــلا مهتEا ةــفرعمــبً ايــكرــح هدادــعإــب فاــضأو
 دبــع يمهف ْ_ــَفوتEاو ، رــشع سداســلا مهتEا ىقتلا كــلذ لbــخ نــمو رــشع يناثــلا
 ىقتلاو ، ـ سيبلــب ةقطنمــب ةــعرزمــب ـ ميــهارــبإ ميكحــلا دبــع ريمــس دمــحم فوؤرــلا
 رــــشع يداحــــلا ْ_َمهتEا هتقــــفارمــــبو ، ـ درطــــسم ةقطنمــــب ـ رــــشع ســــماخــــلا مهتEا
 ةلصتــم ةعــقرفــم ةوبع اهنيــح هراصــبإو ةــبابــمإ ةــطرــش مســق ىلإ رــشع سداســلاو

.رشع سداسلا مهتEا ةزوحب لومحم فتاهب

 فــقوو اهيــلإ هــجوتف قارولا ةسينــك دــصرــب هفلــك رــشع يداحــلا مهتEا نأ فاــضأو
 عبارـــلاو ، رـــشع يداحـــلا ْ_َمهتEاـــب اهنيـــح ىقتلاو ، اهـــب فاـــفز لفـــح ةـــماـــقإ ىلع
 ىلو�ا ، _تـــــيراخـــــب _تـــــجارد _لقتـــــسم يلع نسحـــــم دمـــــحم ى¢فوتEاو ، رـــــشع

.ىفوتEا هفلخو رشع عبارلا مهتEا ةدايقب ةيناثلاو ، رشع يداحلا مهتEا ةدايقب

 دعـب نوتـسلاو يداحـلاو ، ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو عساتـلا نومهتEاو فدهتـسا امـك
 يداحــلا مهتEا لقتــسا نأــب ســيوسلا / ةرــهاقــلا قيرطــب ةينــطو دوقو ةطــحم ةــئاEا
 ةقــفر ُمهتEا اهلقتــسا ىرــخأ ةرايــس هتقــفارو ةخخفــم ةرايــس ةــئاEا دعــب نوتــسلاو
 مهتEا باحطـــصاو ىلو�ا ةعـــباتE ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو عساتـــلا مهتEا اـــهدـــئاـــق
 دوقولا ةطـــــحم ماـــــمأ ىلو�ا ةرايســـــلا كرـــــت بقـــــع ةـــــئاEا دعـــــب _تـــــسلاو يداحـــــلا
 راجفــنا مدعــل ةيلمعــلا متــت مــلو ، لومــحم فــتاــه مادختــساــب دعــب نــع اــهريجفتــل
ً اضـــــــيأ راـــــــط�ا تاذ يفو هـــــــنأ فاـــــــضأ امـــــــك .ةرايســـــــلا طبـــــــضو ةرجفتEا ةوبعلا
 يداهـلا دبـع دمـحأ يداهـلا دبـع ىفوتEاو ، ةـئاEا دعـب نوسمـخلا مهتEاو فدهتـسا
 ىلوت _ـح يف اهـقbـطإ ىلوت ـ يج . يب . رأ ـ ةفـيذقـب ةيليـعامـس�ا نـمأ ةـيرـيدـم
 عbطتـــسا ةيـــلوئسم نوسمـــخلا مهتEا ىلوتو ةيلمعـــلا _ـــمأـــت ةيـــلوئسم ىفوتEا

.قيرطلا

 تيـب راصـنأ ةـعامـجو ناـقرفـلا بـئاتـك ةيلـخ _ـب نواعـتو قيسنت دوجوب فاـضأو
 سلـــــجم عم عبارـــــلا مهتEا لـــــصاوت ثيـــــح 30/6/2013 ثادـــــحأ باقـــــعأ يف سدقEا

 َمهتEا عبارـــلا ُمهتEا فلـــك راـــط�ا كـــلذ يفو ، سدقEا تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــج ىروش



 سلـــــجم عم عبارـــــلا مهتEا لـــــصاوت ثيـــــح 30/6/2013 ثادـــــحأ باقـــــعأ يف سدقEا
 َمهتEا عبارـــلا ُمهتEا فلـــك راـــط�ا كـــلذ يفو ، سدقEا تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــج ىروش
 _ــب عمــجي ءاقــل بيــترتــل  ةعــبار ماصتــعا ضــف بقــع عباســلا مهتEا عم لــصاوتلاــب
 ءانيـــس جراـــخ تايلمعـــلا لقـــن ةرورـــض ىلع هـــلbـــخ اقفـــتا عبارـــلاو لو�ا ْ_مهتEا

 ةيلمعـــل هتـــعامـــج رـــصانـــع ذيفنتـــب هربـــخأو ايـــمbـــعإ ربـــكأ اـــهريـــثأـــت نوكي ىتح
 ةنــــيدــــم نــــم ســــيوسلا ةانقــــل يحEbا ىرجEاــــب ةراEا نفســــلا ىدــــحإ تــــفدهتــــسا
 ىرـــــخأ ةيلمـــــع ذيفنـــــت ىلع لو�ا مهتEا عم عبارـــــلا مهتEا قفتاو ، ةيليـــــعامـــــس�ا
 ءانيــس ةيليــعامــس�ا جراــخ ةقطنمــبو ســيوسلا ةانقــل يحEbا ىرجEا فدهتــست
 ذيفنــت مــتو ، ـ يج . يب . رأ ـ فذاقــب لو�ا َمهتEا عبارــلا مهتEا دــمأ كــلذ رــثإ ىلعو
 ناـقرفـلا بـئاتـك نـع رداـص ةيلمعـلاـب نايـب ةـباتـك عبارـلا مهتEا ىلوتو ةيلمعـلا كلـت

.ةيلودلا تامولعEا ةكبش ىلع هرشن ُمهتEا ىلوتو

 تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــجب دادـــم�ا لوئسم عم ُمهتEا لـــباقـــت نواعتـــلا كـــلذ راـــطإ يفو
 اهنــم دــحاولا ةميــق ـ اــشويتاــك ـ خيراوص ةرــشع ءارــش مهــمزعــب هــطاــحأو ، سدقEا

 نـــع دbبلـــل اهبـــيرـــهتو خيراوصلا كلـــت ءارـــش نـــم اونكمت دـــقو ، هينـــج ف�آ ةتـــس
 كــلذ بقــع تلقــنو ، ةزيجــلاــب فصــلا ةقطنمــب اــهوفخأو ةيــنادوسلا دودــحلا قيرــط

Eا كلذب بشن يذلا قيرحلا رثإ ىلع تفلتو ةيقرشلا ةنيدمب نزخEنزخ.

 عمسلا ىلع هتعـــــــيابـــــــم عبارـــــــلا مهتEا ىلع ضرـــــــع لو�ا مهتEا نأ فاـــــــضأ امـــــــك
 سدقEا تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــجب ةيـــبرتـــلا ةرادإ هيـــلوت ريـــخ�ا طرتـــشاـــف ةـــعاطـــلاو
 بلـــط امـــك ، ةيـــناثـــلا ضـــفرو ىلو�ا لو�ا مهتEا لبقـــف اـــهاروش سلـــجم ةـــيوضعو
 نـم نكمتـم ةيليـعامـس�اـب هتـعامـج نـم رصنـع ريـفوت عبارـلا مهتEا نـم لو�ا مهتEا
 ةيــــبرــــحلا تارــــباخEا ىنبم ريجفــــت ةيلمــــع ذيفنتــــل ةــــيراخبــــلا تاــــجاردــــلا ةدايــــق
 ، ةــئاEا دعــب _سمــخلا َمهتEا هــل حشرــف مهتEا عم ريــخ�ا رواشتــف ةيليــعامــس�اــب
 نـــئاكـــلا يميظنتلا رقEا ىلإ ريجفتـــلا ذيفنـــت لبـــق عبارـــلا و لو�ا نامهتEا رداـــغو
 ةــعامــجو ناــقرفــلا بــئاتــك ةيلــخ _ــب نواعتــلا كــلذ قايــس يفو.قورــشلا ةنــيدمــب
 تاوقلا تامهـــمو دارـــفأ دـــض ةيـــئادـــع لامـــعأ ةريـــخ�ا تذفـــن سدقEا تيـــب راصـــنأ
 مزbـم ، يكذ دـلاـخ بيقنـلا ، يموكلا دمـحم ديقعـلا نـم لـك لتـق اهنـم رـكذ ةحلسEا
 ةيطـع ةحلـسم تاوق دـعاسـمو ، ميـهارـبإ دمـحأ لوأ مزbـم ، مـيركـلا دبـع دمـحم لوأ
 ىلع اــهرــشنل لامــع�ا كلــت رــيوصت مــتو ، تاــباــبد لقــن ةلــفاــح فادهتــساو ،هدبــع
 بـــئاتكـــل ةعـــباتـــلا ةرصنـــلا ةبيتـــك وهو يمهو مـــساـــب ةيـــلودـــلا تاـــمولعEا ةكبـــش

.ـ عبارلا مهتEا نم لو�ا مهتEا بلطك ـ ناقرفلا

 ةنـيدـم ةـئاEا دعـب نوتـسلاو ، عبارـلا نامهتEاو دـصر راـط�ا تاذ يف هـنأ فاـضأ امـك
 دعـب نوتـسلا ُمهتEا اـهروص ثيـح ، اهـجراخـمو اهلـخادـم نايبـل يمbـع�ا جاتـن�ا
 ًاديهمـــت جراخـــلا نـــم اـــهرـــيوصت عبارـــلا ُمهتEاو ىلوت _ـــح يف لـــخادـــلا نـــم ةـــئاEا
 اــم حرــط لو�ا مهتEا نأ �إ ، هيلــع اوفقو امــب سدقEا تيــب راصــنأ ةــعامــج دادــم�

.هتعامجب ٍءاضعأ فارشإب ةنيدEا دصرً ابلاط هب هودمأ



.هتعامجب ٍءاضعأ فارشإب ةنيدEا دصرً ابلاط هب هودمأ

ةرجـفتم داوـم عـينصت ةرـكف لو�ا مهتملل لقن عـبارلا مهتEا نأب فاضأو

 ىلع ةردقـلا مدعـل يت . نإ . يت ةداـم نـم ً�دـب ـلاـب موينوم�ا تارتـن ةداـم طلـخب
 قباـس طـباـض هـنأ هـل ررـقو عساتـلا مهتEا عم لـباقـت هـنأ امـك ، ةريـخ�ا ةداEا ريـفوت
.سدقEا تيب راصنأ ةعامجب ةيركسعلا تايلمعلا لوئسم هنأو ةحلسEا تاوقلاب

ةرجفم داوـم ريوطتو عينصت ةرادإ سيسأت عبارلا مهتEا نم هبلطب ىهنأو

 نـــع ةرابـــع ةرـــجفم ةوبع عينصت لواـــح اـــهراـــطإ يفو اهتيـــلوئسم ُمهتEا ىلوتي
 ماـــقو ، يعيبطلا زاغـــلاو _جســـكو�ا زاغـــب اهئلمـــب ماـــق ةـــغراـــف زاـــجاـــتوب ةـــبوبنأ
 ةيعمــــج فلــــخ ءاضــــف ضرأــــب ةــــئاEا دعــــب نوتــــسلاو يداحــــلا مهتEاو اهتــــبرــــجتب

.ةيراجفنا ةجوم نود ديدشً ابهل ىوس جتنت ملو ةيليعامس�اب رشاعلا

 ةدـــحوب رقتـــسا رـــشع عبارـــلا مهتEا نكسE ةـــطرـــشلا ةمـــهادـــم رـــثإ ىلع هـــنأ ىهنأو
 ،رــشع عبارــلاو ،يناثــلا _مهتEاــب اهيــف ىقتلا اهــق ةقطنــم قاطنــب ةنــئاــك ةينكــس
 _ــثbثــلاو عباســلاو ،نــيرــشعلاو عبارــلاو ،نــيرــشعلاو ثــلاثــلاو ،رــشع سداســلاو
 نــــم اهنيــــح ملــــعو ، دمــــحم فوؤرــــلا دبــــع يمهف ويلع نسحــــم دمــــحم ْ_يــــفوتEاو
 ةــصاخــلا ةــعرزEاــب بــشً اقــيرــح نأــب ، نــيرــشعلاو عبارــلاو رــشع سداســلا ْ_َمهتEا

.سوساب _مك فادهتساب مهنم ملع امك ، _ثbثلاو عباسلا مهتEاب

ـ  "وكيش" يكرــح ـ كوربــم هــط رــصانــلا دبــع عيبر / رــشع ســماخــلا مهتEا رــقأ ـ5
 جورـخلا ةيـعرـشو مـكاحـلا ريفكـت ىلع موقت ةـيريفكـتً اراكـفأ هـقانتـعاـب تاقيقحتـلاـب
 دارـفأ دـض ةيـئادـع ٍلامـعأ باكـتراو ، ةيـمbـس�ا ةعـيرـشلا هقيبطـت مدـع ىوعدـب هيلـع
 ءاــــــمد ةــــــحابتــــــساو ةــــــماعــــــلا تآشنEاو مهــــــتآشنــــــمو ةــــــطرــــــشلاو ةحلسEا تاوقلا
 ةيـئادـع لامـعأ ذيفنـت يف هـكارتـشاو ، مهـتاكلتمـمو مهـلاومأ لbحتـساو _يحيسEا

._يحيسم لاومأ ىلع ءbيتس�ا تفدهتسا

 ثــــــلاثــــــلا _مهتEا ىلع 2003 ماــــــع نوضغ يف هــــــفرعتــــــب كــــــلذــــــل bًيصفــــــت ناــــــبأو
 سداســــلاو ، يليسعلا دمــــحم دمــــحأ دمــــحم / _سمــــخلاو نــــماثــــلاو ، _ــــثbثــــلاو
 dا اـــشوأ دمـــحم ليـــعامـــسإ / _عبـــسلاو ، ميـــهارـــبإ نســـح رونأ نســـح / _تـــسلاو
 ، ميــــــهارــــــبإ ميكحــــــلا دبــــــع ريمــــــسو دمــــــحم تاحــــــش ديعــــــس ْ_يــــــفوتEاو ، ناوشر
 دومــحم دمــحم ثادــحأ نا¢بإ ةــطرــشلا تاوق ىلع ءادتــع�ا يفً اعيمــج مهــكارتــشاو
 دمـــحم / _تـــسلاو ثـــلاثـــلاو ، رـــشع سداســـلا ْ_َمهتEا ىلع كاذـــنآ هـــفرعـــتو ىلو�ا
 يحتف هــــطو ، دمــــحم فوؤرــــلا دبــــع يمهف ْ_يــــفوتEاو ، ليــــعامــــسإ دمــــحم يحتف
 دبــع يمهفو ميــهارــبإ ميكحــلا دبــع ريمــس _يــفوتEا ةدوع رــثإ ىلعو هــنأو ، دمــحم
 رــشع سداســلا مهتEاو هــب اعمتــجا اــيروس ةــلودــب لاتقــلا لقــح نــم دمــحم فوؤرــلا
 ةـحابتـساو هيلـع جورـخلا ةيـعرـشو مـكاحـلا ريفكـت اهـماوق ةـيريفكـت راكـفأ سرادتـل

.مهلاومأ لbحتساو _يحيسEاو ةطرشلاو ةحلسEا تاوقلا دارفأ ءامد



.مهلاومأ لbحتساو _يحيسEاو ةطرشلاو ةحلسEا تاوقلا دارفأ ءامد

 مهتEاـــب 30/6/2013يف ٌءاقـــل هعمـــج راكـــف�ا كلتـــب هتـــعانـــق رـــثإ ىلع هـــنأ فاـــضأو
 دمـحم فوؤرـلادبـع يمهفو ميـهارـبإ ميكحـلا دبـع ريمـس _ـفوتEاو رـشع سداسـلا
 نـــم _يحيسEا تارايـــس ىدـــحإ ةـــقرـــس ىلع هـــلbـــخ اوقفتا دومـــحم ديـــس دمـــحمو
 / _تـسلاو يداحـلا _مهتEاو كانـه ىلإ اوهجوت كـلذـلً اذافـنو ، ةـيداحـت�ا ةقطنـم
 دبــع dا دبــع طــياــظ بــجر / _تــسلاو يناثــلاو ، ديمــحلا دبــع رصــن رــباــص دمــحأ
 درـف مهـتزوحبو ، تارايـس ثbـث _لقتـسم دمـحم تاحـش ديعـس ىفوتEاو ، حاتفـلا

 ، - ميكحــــلا دبــــع ريمــــس ىفوتEا هزرــــحأ – سدــــسمو ، - مهتEا هزرــــحأ - شوطرــــخ
 دمــحم تاحــش ديعــس _يــفوتEاو رــشع سداســلا مهتEا ةزوحب ةيــلآ قدانــب ثbــثو
 بــقرــت – مهططــخمك – _تــسلاو يناثــلا مهتEا ىلوت ثيــح ، ميــهارــبا ديــس دمــحم
 لـجرـتو نومهتEا اهفـقوتـسا ىتح اـهادـحإ رصـبأ نأ اـمو _يحيسEا تارايـس دـصر
 ديـــس دمـــحم ،  ميـــهارـــبإ ميكحـــلا دبـــع ريمـــس _يـــفوتEاو ، رـــشع سداســـلا مهتEا
 نــم كــلذــب اونكمتو ،ً اــهركــم اــهرداــغ ىتح مهتحلــسأ اــهدــئاــق ىأر نأ اــمو دومــحم

.ةرايسلا ىلع ءbيتس�ا

 ميكحـــــلادبـــــع ريمـــــس _ـــــفوتEاو رـــــشع سداســـــلا مهتEاو هـــــجوت راـــــط�ا تاذ يفو
 دومـحم ديـس دمـحمو دمـحم تاحـش ديعـسو دمـحم فوؤرـلا دبـع يمهفو ميـهارـبإ
 اهلقتــسي - ةيضــف - ةرايســبً ابيلــص اورصــبأ نأ اــمو ةدــيدــجلا رصــم ةقطنــم ىلإ
 اهيلـع ءbيتـس�ا نـم اونكمتو حbـسلا دـيدـهت تحـت اـهوفقوتـسا ىتح ةأرـماو لـجر

.يلام غلبم اهب اهلقتسم ةزوح دوقن ةظفاحو

 يف ةـمدختسEا تارايسـلا نول ِرييغـت ىلع _تـسلاو يداحـلاِ مهتEا ِبأدـب فاـضأو
 تارايسـلا ناولأ رييغـت ىلع دمـحم فوؤرـلا دبـع يمهف ىفوتEا ََبأد امـك ، ةـقرـسلا
 هدــمأو ،ةــقورسEا تارايســلا تاــحول ماــقرأ رييغتــب َمهتEا ُريــخ�ا فلــكو ، ةــقورسEا
 ةدـيدـجً اـماـقرأوً اـفورـح اهيلـع نودـي ةقـص� ةقبـط اهـقوف عضيل تاـحوللا كلتـب كـلذـل

.لينيفلا ةدام مادختساب

 ميـــــهارـــــبإ ميكحـــــلا دبـــــع ريمـــــس ىفوتEا هاـــــعد حتفلا دـــــجسم ثادـــــحأ نا¢بإ هـــــنأو
 عساتــــــــلاو نوثbثــــــــلاو عبارــــــــلاو رــــــــشع سداســــــــلا نومهتEا هرضــــــــح عامتــــــــج�
 ، دمــــحم يحتف هــــط نوفوتEاو ، روشاــــع دمــــحم دومــــحم فــــيرــــش / نوسمــــخلاو
 تارــهاظــت ةــيامــحب مهفلــك ثيــح ، دومــحم ديــس دمــحمو ، دمــحم تاحــش ديعــسو
 درـف ملـستف ، ةـيراـن ةحلـسأـب كـلذـل مـهدـمأو ، نـيدايEا ىدـحإـب ماصتـع�ا ىلإ فدـهت
 ، رـــــشع سداســـــلا نامهتEا حلـــــستو ، دمـــــحم يحتف هـــــط ىفوتEا نـــــم شوطرـــــخ
 تاحـــش ديعـــسو ، ميــهارــبإ ميكحــلا دبــع ريمــس نوفوتEاو ، نوسمــخلاو عساتــلاو

 حلـست امنيب ، ةيلآ ةحلـسأب دومحم ديــس دمحمو ، دمحم

ميهاربإ ميكحلا دبع ريمـس ىـفوتـEا هفلك اـمك ، شوطرخ درفأب نورخ�ا

 .اهب هدمأو اهعنصف ، ةددحم داعبأب ةيديدح ةوبع عينصتب



 .اهب هدمأو اهعنصف ، ةددحم داعبأب ةيديدح ةوبع عينصتب

 دومـــحم ديـــس دمـــحمو دمـــحم فوؤرـــلا دبـــع يمهف _ـــفوتEا َقbـــطإ هملعـــب ىهنأو
 دـحأ دارـفأ بوص ةـيرانـلا ةريـع�ا نـم bًـباو نـْيَرـخآو ميـهارـبإ ميكحـلا دبـع ريمـسو
 ةـطرـش ةطقـن ىلع مـهَءادتـعاو ، مهلتـق نـيدـصاـق سـماخـلا عمـجتلاـب ةينـم�ا ةنمـك�ا
 نــم اونكمتو اهيــف نــم لتــق نــيدــصاــق ةــيرانــلا ةريــع�ا نــم لــباو قbــطإــب ةــهزنــلا
 ، رــــشع سداســــلا مهتEا نــــم ملــــع امــــك ، اــــهدارــــفأ دــــحأ سدــــسم ىلع ءbيتــــس�ا
 تارايســـلا ىدـــحإ ةـــقرـــس يف امهـــعورـــشب ميـــهارـــبإ ميكحـــلا دبـــع ريمـــس ىفوتEاو

.اهدئاق ةمواقE ةيران ةريعأ اهبوص اقلطأ امهنأو صاخشأ ةسمخ اهلقتسا

 مامضــناــب تاقيقحتــلاــب نســح dا دبــع معنEا دبــع دامــع / نورــشعلا مهتEا ررــق ـ6
 ، ديســلا دمــحم دــهاجــم دومــحم / نــيرــشعلاو يناثــلاو ، رــشع سداســلا _مهتEا
 دبـع ريمـس _ـفوتEاو ، _تـسلاو سداسـلاو ، _تـسلاو ثـلاثـلاو ، _ـثbثـلاو ثـلاثـلاو
 ديـس دمـحمو ، دمـحم فوؤرـلا دبـع يمهفو دمـحم تاحـش ديعـسو ميـهارـبإ ميكحـلا
 ةعـباتـلا ناـقرفـلا بـئاتـكو سدقEا تيـب راصـنأ ةـعامـجل دمـحم يحتف هـطو ، دومـحم
 هيلـع جورـخلا ةيـعرـشو مـكاحـلا ريفكـت ىلع موقت ةـيريفكـتً اراكـفأ قنتعت يتلاو اهـل
 دارـفأ دـض ةيـئادـع لامـعأ ذيفنـت ىلوتتو ةيـمbـس�ا ةعـيرـشلا هقيبطـت مدـع ىوعدـب

.ةماعلا تآشنEاو امهتآشنم ىلع ءادتع�او ةطرشلاو ةحلسEا تاوقلا

ىـلع فـَقَو رـكذـلا يـفلاسب هتعمج ةقbع رثإ ىلع نأ كلذل bًيصفت نابأو

 ةـــلودـــب رـــئادـــلا لاتقـــلا لقحـــب مهنـــم ضعبـــلا قاحتـــلاو ةـــيريفكـــت راكـــفأـــب مهتـــعانـــق
 ميكحـلا دبـع ريمـس ىفوتEا نأو ، 2013 هيـنوي باقـعأ يف دbبلـل مهـتدوعو اـيروس
 َِملــَعو راكـف�ا كلتـب مهتـعانـق خيسرـتو رـصانعـلا ضعـب باطقتـسا يف أدـب ميـهارـبإ
 ةعــباــت ةيلــخب ٌءاضــعأً اعيمــج رــكذــلا يفلاــسو هــنأ نــيرــشعلاو يناثــلا مهتEا نــم
 نوزوحي ةـعامـجلا كلـت ءاضـعأ نأو ، ناـقرفـلا بـئاتـكو سدقEا تيـب راصـنأ ةـعامـجل
 ةيـقرـشلا ةظـفاحمـب عرازEا ىدـحإـب تاعـقرفEاو رـئاـخذـلاو ةحلـس�ا نـم ةريبـك تايمـك
 ددعـب ميكحـلا دبـع ريمـس ىفوتEا نـم هملعـب فاـضأو.هـيوحت امـب  تـقرتـحا يتلاو
 تاوقلا فدهتــست يتلاو ميظنتــلا رــصانــع اهبكــترا يتلا ةيــئادعــلا تايلمعــلا نــم
 ، ةـهزنـلا ةقطنمـب ةـطرـش _مـك ىلع ءادتـع�ا اهنـمو امهـتآشنـمو ةـطرـشلاو ةحلسEا
 ةـــقرـــسب نـــيرـــشعلاو يناثـــلا مهتEا نـــم هملـــعو ، سوساـــب ةقطنـــم _مـــك ريجفـــتو
 كلـت رـصانعـل هتـيؤر اذـكو ، ةيلـخادـلا رـيزو لايتـغا ةـلواحـم يف ةـمدختسEا ةرايسـلا
 - ةـــيرطEا ةقطنـــم نـــم ةيـــل�ا ةحلـــس�او تارايســـلاـــب تاريسمـــب _ـــهجوتم ةيلـــخلا

.سيسمر ناديم ىلإ - نونطقي ثيح

 تابـكرـم ىدـحإ دـصرـب تافيلكـت هـل ردـصأ ميكحـلا دبـع ريمـس ىفوتEا نأـب فاـضأو
 فادهتـــــس�ً اديهمـــــت ةميخـــــلا اربـــــش ناـــــث مسقـــــب ىرـــــخأو ةـــــيرطEا ةـــــطرـــــش مســـــق
 ذفنـي مـل هـنأ �إ ، امهنيـب لـصاوتلل نـمؤم لومـحم فـتاهـب كـلذـل هدـمأو ، اهيلقتـسم

.تافيلكتلا كلت نمً ايأ



.تافيلكتلا كلت نمً ايأ

 ىفوتEا هـئافـخإـب ديسـلا دمـحم دـهاجـم دومـحم / نورـشعلاو يناثـلا مهتEا رـقأ ـ7
 دبـع ريمـس ىفوتEا قانتـعاـب bًيصفـت ناـبأو ، هنكسمـب ميـهارـبإ ميكحـلا دبـع ريمـس
 طابـضو دارـفأ لتـق بوجوو مـكاحـلا ريفكـت اهـماوق ةـيريفكـت ٍراكـف� ميـهارـبإ ميكحـلا
 هـــقاحتـــلاو ، ةيـــمbـــس�ا ةوعدـــلا مهتـــبراحـــم ىوعدـــب ةـــطرـــشلاو ةحلسEا تاوقلا
 ملـــــع ثيـــــح ، 2013 وينوي نا¢بإ دbبلـــــل هـــــتدوع ىتح اـــــيروسب رـــــئادـــــلا لاتقـــــلاـــــب
 يحتف هـــط ىفوتEاو ، _تـــسلاو ثـــلاثـــلاو ، رـــشع سداســـلا _مهتEاو هـــكارتـــشاـــب
 ، كـلذـلً اينـمأ هتقـحbـمو ، ةيكـبز�ا ةـطرـش مسـق ىلع ةـيراـن ةريـعأ قbـطإ يف دمـحم
 نــــيرــــشعلا مهتEا بلطــــك ميــــهارــــبإ ميكحــــلا دبــــع ريمــــس ىفوتEا ءاويإــــب فاــــضأو
 هـــئامتـــنا نـــع هـــل فشـــك يذـــلا ىفوتEا ةزوحً اـــسدـــسم رصـــبأ كاذـــنآو ، هنكسمـــب
 ةقطنمـــب ةـــطرـــش _مـــك ىلع يدعتـــلا يف هـــكارتـــشاو سدقEا تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــجل
 ةقطنـــــمو ةقطنEا تاذـــــب تارايـــــس اوقرـــــس ةـــــعامـــــجلا كلـــــت ءاضـــــعأ نأو ، ةـــــهزنـــــلا
 تـمدختـسا امنيـب ، ةيلـخادـلا رـيزو بـكر ريجفـت يف اـهادـحإ تـمدختـسا نوتاريشـلا
 ءادــــترا ىلع اوبأد اــــهَءاضــــعأ نأو ، كوربــــم دمــــحم هيلــــع ينجEا لتــــق يف ىرــــخأ

.مهطبض لاح اهريجفتل ةفسان ةمزحأ

ـ  جارـــــف دمـــــحم ميـــــحرـــــلا دبـــــع دومـــــحم دمـــــحأ نورـــــشعلاو ثـــــلاثـــــلا مهتEا رـــــقأ ـ8
 قنتعت يتلا سدقEا تيـب راصـنأ ةـعامـجل هـمامضـناـب تاقيقحتـلاـب ـ "يلع"يكرـح
 مدـــع ىوعدـــب هيلـــع جورـــخلا ةيـــعرـــشو مـــكاحـــلا ريفكـــت ىلع موقت ةـــيريفكـــتً اراكـــفأ
 تاوقلا دارـــفأ دـــض ةيـــئادـــع لامـــعأ ذيفنـــت ىلوتتو ةيـــمbـــس�ا ةعـــيرـــشلا هقيبطـــت
 ءاــمد ةــحابتــساو ةــماعــلا تآشنEاو امهــتآشنــم ىلع ءادتــع�او ةــطرــشلاو ةحلسEا
 ، ةعـقرفـم داوم هـتزايـحو هعينصـتو ، مهـتاكلتمـمو مهـلاومأ لbحتـساو _يحيسEا

.ةعامجلا ءاضعأ ةفرعمب اهباكترا مت عئاقوب هملعو

 قحتلا راكـف�ا كلتـب هتـعانقـلو 2011 ماـع رـيانـي باقـعأ يف هـنأ كـلذـل bيصفـت ناـبأو
 ةفــــئاطــــلا" ميظنتــــل امضــــناو اــــيروس ةــــلودــــب لاتقــــلا لقحــــب رــــشع عبارــــلا مهتEاو
 ةيـــندـــب تابـــيردـــت ايقلـــتو قلاخـــلا دبـــع رمـــع / ىعدـــي نـــم همـــعزـــت يذـــلا "ةروصنEا
 يفو ، كانــه ميظنتــلا اــهذفــن يتلا تايلمعــلا نــم دــيدعــلا يف اــكراــشو ةــيركســعو
 عبارـلا مهتEا هاـعدو ، دbبلـل اداـع ةضهنـلاو ةـيودعـلا ةعـبار يماصتـعا ضـف باقـعأ
 يف ً�وبق ةوعدــلا كلــت تــق� نأ اــمو سدقEا تيــب راصــنأ ةــعامــجل مامضــنbــل رــشع
 يناثــلا مهتEا اهتيــلوئسمب علطضا يتلا هاــيbــخ ىدــحإــب ميظنتلــل مضــنا هسفــن
 عبارــلاو ، رــشع سداســلاو ، رــشع يداحــلاو ، ثــلاثــلا _مهتEا اهــئاضــعأ نــم رــكذو
 دبــــع يمهف ويلع نسحــــم دمــــحم _ــــفوتEاو ، _ــــثbثــــلاو عباســــلاو  نــــيرــــشعلاو
 ديعـس ةـماـسأو دومـحم ديـس دمـحمو ميـهارـبإ ميكحـلا دبـع ريمـسو دمـحم فوؤرـلا
 ةـــــــعانـــــــص نـــــــع لوئسEا وه يلع نسحـــــــم دمـــــــحم ىفوتEا نأو ، زـــــــيزعـــــــلا دبـــــــع
 تاءارـــجإ  ىلوتيو ةـــعامـــجلا كلتـــب _ـــلوئسEا نـــم يناثـــلا مهتEا نأو ، تارجفتEا

.ةيئادعلا اهلامعأ ذيفنتلً اديهمت دصرلا



.ةيئادعلا اهلامعأ ذيفنتلً اديهمت دصرلا

 يداحـلا مهتEاـب لاصـت�اـب رـشع عبارـلا مهتEا هفلـك هـمامضـنا رـثإ ىلع هـنأ فاـضأو
 ، يلع نسحـم دمـحم _يـفوتEاو ،رـشع سداسـلا مهتEاو ، ريـخ�ا هبحطـصاو رـشع
 ةقطنمـــب ةنـــئاـــك ةـــعرزE ، دومـــحم ديـــس دمـــحمو ، ميـــهارـــبإ ميكحـــلا دبـــع ريمـــسو
 ثيـح _ـثbثـلاو عباسـلا مهتملـل ةـكولمEاو ةيـقرـشلا ةظـفاحـم سيبلـب زـكرـم ةيـلداعـلا
 ماـيأ ةـثbـث اهـب ماـقأو ، فولـخمزـيزعـلا دبـع ديعـس ةـماـسأ ىفوتEاو ،ريـخ�ا ىقتلا

 نـبو تارتنـلا ةداـم مادختـساـب  تاعـقرفEا عينصت يف رـكذـلا يفلاـس اهـلbـخ كراـش
 ىدأ امـــــم داوEا كلـــــت تلعتـــــشا دـــــقو ، تاـــــيواـــــح يف اهتئبعـــــتوركســـــلاو اـــــيوصلا
 برــــهلاــــب ذbــــف ، تاعــــقرفــــمو خيراوص نــــم هــــيوحي اــــمو هلمــــكأــــب ءانبــــلا قارتــــح�
 يناثــــلا _مهتEا هتقــــفرو ءاوللا ضرأ ةقطنمــــب ةنــــئاــــك ةينكــــس ةدــــحوب ئبتــــخاو
 دمــحمو دمــحم فوؤرــلا دبــع يمهف _يــفوتEاو ، رــشع سداســلاو ، رــشع عبارــلاو
 داوEا عينصتب يلع نسحـم دمـحم ىفوتEا ماـق اهـب مـهدـجاوت لاـحو يلع نسحـم
 فـتاوهلا مادختـساـب دعـب نـع ريجفتلـل مدختـست ةيـئاـبرـهك رـئاودـب اهطـبرو ةعـقرفEا

.ةلومحEا

 ةيـــبويلقلا ةظـــفاحمـــب اهـــق ةنـــيدمـــب يناثـــلا مهتEا نكســـم ىلإ اولقتنا كـــلذ بقـــعو
 ىلع يلع نسحـم دمـحم ىفوتEا مهـبردو ، داهجـلا هقـف يف اـسورد ريـخ�ا مهنقـلو
 ةـلواحـم ةعـقاو يذفنـم دـح�ً اروصمً اعطقـم دـهاـش امـك ، تاعـقرفEا عينصت ةيفيـك
 ةرايـس مادختـساـب تمـت ةعـقاولا نأ يناثـلا مهتEا نـم ملـعو ةيلـخادـلا رـيزو لايتـغا
 تيــب راصــنأ ةــعامــج ءاضــعأ دــحأ وه اــهذيفنتــب مــئاقــلا نأو تاعــقرفEاــب ةزــهجم
 عباسـلا مهتEاو هدـجاوت لاـح هـنأ فاـضأو ، ةحلسEا تاوقلاـبً اطـباـض ناـك سدقEا
 لتقـــب مـــهربـــخأو يناثـــلا مهتEا امهيـــلإ رضـــح ةينكســـلا ةدـــحولا كلتـــب _ـــثbثـــلاو
 ينجEا ثــلاثــلا مهتEادــصر نأــب - ينطولا نــم�ا عاطقــب طــباضــلا - كوربــم دمــحم
 ، ثـــلاثـــلاو ، يناثـــلا نامهتEا لقتـــسا كـــلذـــلَ اذافـــنو هلتقـــلً اديهمـــت هنكســـمو هيلـــع
 ْ_ــــترايــــس نورــــخآويلع نسحــــم دمــــحمو دمــــحم فوؤرــــلا دبــــع يمهف ناي¢فوتEاو
 هنكســــم لفــــسأ هيلــــع ينجملل اونمكو ، ـ ةيــــلآ قدانــــب ـ ةــــيراــــن ةحلــــسأ نــــيزرــــحم
 فوؤرـــلا دبـــع يمهف ناي¢فوتEا قلطأ هنـــم اونكمت نأ اـــمو هـــترداغـــم لاـــح هوعبتتو
 ةفـلاـس مهتحلـسأ نـم ةـيرانـلا ةريـع�ا نـم bًـباو هـبوص يلع نسحـم دمـحمو دمـحم

.رارفلابً اعيمج اوذ�و bيتق هودرأف نايبلا

 ةـــعامـــجلا رـــصانـــع اهبكـــترا يتلا ةيـــئادعـــلا تايلمعـــلا نـــم ددعـــب هملعـــب فاـــضأو
 مهـلاومأو _يحيسEا ءاـمد ةـحابتـساو اهـتآشنـمو ةـطرـشلا دارـفأ فدهتـست يتلاو
 ةعــقاوب يلع نسحــم دمــحم ىفوتEا نــم ملــع ثيــح ، ةــعامــجلا ضارــغ�ً اقيقحــت
 ِملــــــَع امــــــك ، يج يب رأ مادختــــــساــــــب ىداعEاــــــب يعانصــــــلا رمقــــــلا ىلع ءادتــــــع�ا
 دبــع يمهف ى¢فوتEاو ، رــشع سداســلا مهتEا ةــفرعمــب سوساــب _مــك فادهتــساــب
 سداسـلا مهتEا ةـفرعمـب ةـهزنـلا ةـطرـش ةطقـن فادهتـساو نـيرـخآو دمـحم فوؤرـلا
 دبــع يمهفو دومــحم ديــس دمــحمو ميــهارــبإ ميكحــلا دبــع ريمــس _ــفوتEاو ،رــشع
 اـــهرقE اوهجوتو _ـــترايـــس اولقتـــسا ثيـــح يلع نسحـــم دمـــحمو دمـــحم فوؤرـــلا



 دبــع يمهفو دومــحم ديــس دمــحمو ميــهارــبإ ميكحــلا دبــع ريمــس _ــفوتEاو ،رــشع
 اـــهرقE اوهجوتو _ـــترايـــس اولقتـــسا ثيـــح يلع نسحـــم دمـــحمو دمـــحم فوؤرـــلا
 ، ىلتق مهــئارو _فلــخم اهــب نــيدــجاوتEا ىلع مهتحلــسأ نــم ةــيراــن ةريــعأ _قلطــم
 اهبكـــترا هـــنأ رـــشع عبارـــلا مهتEا هملـــعأ ثيـــح قارولا ةسينـــك ىلع ءادتـــع�ا اذـــكو
 يداحـــلا مهتEا دـــصر ثيـــح يلع نسحـــم دمـــحم ىفوتEاو ، رـــشع يداحـــلا مهتEاو
 قيرــط _ــمأتــل يكbــم ةرايــس لقتــسا ةعــقاولا ذيفنــت لاــحو ةسينكــلا عقوم رــشع
 هفلـخو امهـلوأ اـهداـق ةـيراخـب ةـجارد ى¢فوتEاو رـشع عبارـلا مهتEا لقتـساو مـهريـس
 نـــم bـــباو اهـــبوص قلطأ ةسينكـــلا ماـــمأ ارـــم نأ اـــمو ةيـــلآ ةيـــقدنـــبً ازرـــحم ريـــخ�ا

.رارفلاب اوذ�و نايبلا فلاس هحbس نم ةيرانلا ةريع�ا

 وبأ" يكرـــــح ـ نابعـــــش دمـــــحم تزـــــع دمـــــحأ / نـــــيرـــــشعلاو نـــــماثـــــلا مهتEا رـــــقأ ـ9
 تيــب راصــنأ ةــعامــج اهقنتعــت- ةــيريفكــتً اراكــفأ هــقانتــعاــب تاقيقحتــلاــب"فــسوي
 هقيبطــت مدــع ىوعدــب هيلــع جورــخلا ةيــعرــشو مــكاحــلا ريفكــت ىلع موقت - سدقEا
 ةحلسEا تاوقلا دارــفأ دــض ةيــئادــع لامــعأ ذيفنــت ىلوتتو ، ةيــمbــس�ا ةعــيرــشلا
 _يحيسEا ءاـمد ةـحابتـساو ةـماعـلا تآشنEاو مهـتآشنـم ىلع ءادتـع�او ةـطرـشلاو
 حbـس مادختـساـب هطبضـب _مـئاقـلا هتـمواقـمو ، مهـتاكلتمـمو مهـلاومأ لbحتـساو
 ، رــــــشع يداحــــــلاو ، ثــــــلاثــــــلاو ، يناثــــــلا _مهتEا عم هــــــكارتــــــشاو ، هزرــــــحأ يلآ
 كوربـم دمـحم لتـق يف يلع نسحـم دمـحم ، دمـحم فوؤرـلا دبـع يمهف _يـفوتEاو
 ءاضـعأ ةـفرعمـب اهـباكـترا مـت ىرـخأ عئاـقوب هملـعو ، ينطولا نـم�ا عاطقـب طـباضـلا

.ةعامجلا

 ثــلاثــلا مهتEا هاــعد 2013 ماــع وينوي رــهش نوضغ يف هــنأ كــلذــل bًيصفــت ناــبأو
 ، اهتيـلوئسم ىلوتي يتلاو سدقEا تيـب راصـنأ ةـعامـج اـيbـخ ىدـح� مامضـنbـل
 كـلذ راـطإ يفو ، اـهراكـفأـبً اعنتقـم ةـعامـجلا لامـعأ يف كارتـشbـل هدادعتـسا ىدـبأـف
 ، رــشع يداحــلاو ، يناثــلا _مهتEا ىلع ةيلــخلا كلــت ءاضــعأ نــم فــقو كارتــش�ا
 يفو ،يلع نسحـم دمـحمو ، دمـحم فوؤرـلا دبـع يمهف _يـفوتEاو ، رـشع عبارـلاو
 ةراد�ا اهنــــــم رــــــكذ تارادإ ةدــــــع نــــــم ةــــــعامــــــجلا نــــــيوكت ىلع فــــــقو راــــــط�ا تاذ
 ،اـــهذيفنـــت مزتعEا ةيـــئادعـــلا لامـــع£ـــل ماعـــلا راـــط�ا عضوب علطضتو ةـــيركسعـــلا
 ةيـــمbـــع�ا ةراد�او ، لامـــع�ا كلـــت رـــمأ يف ءاتـــف�اـــب علطضتو ةيـــعرـــشلا ةراد�او

 ةكبش ىلع لامع�ا كلت نـم هذفنت اـم نأـشب ةعامجلا تارادـصإ ثبب علطضتو

 تاوبــعلا عينصتب علطضتو رــيوـطتلاو عينـصتلا ةرادإو ، ةيــلودــلا تاـــمولـعـEا
.اهريوطتو ةرجفتEا

 تافيلكـــت اهيـــلإ لقنـــي لوئسم اهنـــم لكـــل ةـــعامـــجلل اـــيbـــخ ةدـــع دوجوب فاـــضأو
 ًاـيركسـع مـهدادـعإو اـهرـصانـع بـيردـت ىلع فـقو امـك ، ءانيسـب ةـعامـجلا تادايـق

.ةحلس�ا عاونأ فلتخم مادختسا ىلع ءانيسب

 ةعــبرأ ءافــخإــب اهــلbــخ هفلــك ، تارــم هنكسمــب هيلــع ثــلاثــلا مهتEا ددرتــب رــقأ امــك
 ، ةيـــلآ تاقلـــط كـــنز ثbـــثو ، - هنـــم _نـــثا ذـــخأ دواـــع – TNT ةداـــم يوحت ةـــلوجأ



 ةعــبرأ ءافــخإــب اهــلbــخ هفلــك ، تارــم هنكسمــب هيلــع ثــلاثــلا مهتEا ددرتــب رــقأ امــك
 ، ةيـــلآ تاقلـــط كـــنز ثbـــثو ، - هنـــم _نـــثا ذـــخأ دواـــع – TNT ةداـــم يوحت ةـــلوجأ
 ، يلب سدـــسمو ، توص تاـــسدـــسم ةـــثbـــثو ، ْ_ـــَــسدـــسمو ، ةيـــلآ قدانـــب سمـــخو
 ، دعــب نــع ريجفتلــل _ــتدعــم _ــترــجفتم _ــتوبعو ، ليتفــب ةرــجفتم تاوبع عستو
 امـــم ىرـــخأو ، مـــم9 رايـــع تاقلطـــلا نـــم ةيمـــك ، تاوبعلا كلتـــل ناـــمأ ليـــتو عرذأو
 فيظنـــــت تاودأو ،توصلاو يلبلا تاـــــسدـــــسمو ةيـــــل�ا ةحلـــــس�ا ىلع مدختـــــست
 ت�آـــب ةدوزـــمً اـــمbـــقأو ، ةيـــطرـــش بـــترو ، تارايســـل ةيـــندعـــم تاـــحولو ،ةحلـــس£ـــل
 تيـــلوج ةرايـــس ءافـــخإـــب هفلـــك امـــك ، باـــحرـــلا ةنـــيدمـــب هنكسمـــب اـــهافـــخأ رـــيوصت
 ، ةيــلآ ةيــقدنــبو قbــطإ تازفحــم ةــثbــثو ،فــئاذــق ثbــثو ، فذاــق اهــب نوللا ءارمــح

.باحرلا ةنيدمب اهب امو اهافخأ

 _مهتEا مهنـــم رـــكذ نـــيرـــخآو هعمـــج 2013 ربمـــفون نوضغ يف ًءاقـــل رضـــح هـــنأو
 فوؤرـلا دبـع يمهف ْ_يـفوتEاو ،رـشع عبارـلاو ،رـشع يداحـلاو ، ثـلاثـلاو ، يناثـلا
 مهتEا هــلbــخ حصفأ رصــن ةنــيدمــب يهاقEا ىدــحإــب يلع نسحــم دمــحمو  دمــحم
 قيرـط _ـمأتـب هفلـكو ، ةـطرـشلا تاوق دـض يئادـع لمـع ذيفنـت هـمازتـعا نـع ثـلاثـلا
 نمكــي نأ ىلع هعــم لــصاوتلل ً�ومــحمً افــتاــه كــلذــل هملــسو ، هذيفنــت دعــب مهــبورــه
 ةـلاـح نـع تاـمولعمب هدمـيو رصـن ةنـيدمـب _ـسح رـكاذ عراشـب مbـسلا دـجسم برـق
 هنيـع ناكمـب هتلـباقمـب هفلـكو ثـلاثـلا مهتEا هفـتاـهو ، هـب ةيـطرـشلا ةنمـك�او قيرطـلا
ـ  ةرايـس bًقتـسم ثـلاثـلا مهتEا هيـلإرضـحو كانـه ىلإ هـجوتف ، ةدـيدـجلا ةرـهاقـلاـب
 تاــحولب ةيــندعEا اهــتاــحولل هرييغــت قباســلاو نوللا ءادوس رــسن� يشيبوستيم
 ىدــحإــب هــل ردصــم نــم اهيلــع ثــلاثــلا مهتEا لوصحب ملــع 418 أ و أ ماــقرأ لمــحت
 ءافـخإـب هملـعأو هيـلإ اهملـس تاقلـط غراوف هعيمـجت لاـح هرصـبأو ، ـ رورEا تادـحو

.اهل هتدايق لاح ةرايسلاب ةعقاولاب ْ_مدختسEا - َْ_تيلآ َْ_تيقدنب - ْ_حbسلا

 ينطولا نــم�ا عاطقــب ةــطرــش طابــض دــصر يف هتــنواعمــب هفلــك ثــلاثــلا مهتEا نأو
 ىلع كـــــلذـــــل اددرـــــتو ةدـــــيدـــــجلا ةرـــــهاقـــــلاـــــب ســـــماخـــــلاو لو�ا _عمـــــجتلا قاطنـــــب
 ىلع هددرــت لاــح ةــماعــلا تارــباخEا زاهــج سيــئر دــصرــبً اضــيأ هفلــكو ، مهنــكاســم

.يركسعلا ءbجلا ىفشتسم

ً اقيقحــت ةــعامــجلا كلــت رــصانــع اهبكــترا عئاــقوب ثــلاثــلا مهتEا نــم هملعــب فاــضأو
 ةريــعأ قbــطإ ةعــقاول ثــلاثــلا مهتEا ةيلــخ باكــتراــب هملــع اهنــم رــكذ ، اهــضارــغ�
 ، ثــلاثــلا مهتEا اهيــف كرتــشا ةدــيدــجلا ةرــهاقــلاــب ةــطرــش _مــك دارــفأ ىلع ةــيراــن
 ةـطرـش ةطقـن ىلع ةـيراـن ةريـعأ قbـطإو ، ةرـجفتم ةوبعب درطـسم _مـك فادهتـساو
 رـصانـع فادهتـساـب ملـع امـك ، رـشع يداحـلا مهتEا اهيـف كرتـشا ةدـيدـجلا ةـهزنـلا
 رـيزو لتـق ةـلواحـمو ، ةيليـعامـس�ا ةظـفاحمـب ةيـبرـحلا تارـباخEا ىنبم ةـعامـجلا
 ، قارولا ةسينـك ىلع ءادتـع�او ،ةـطرـش ةرايسـب ةرـجفتم ةوبع عضوو ، ةيلـخادـلا
 مهنــعً اــهرــك _يحيسEا تارايســل ةــعامــجلا ءاضــعأ ةــقرــسب ثــلاثــلا مهتEا هربــخأو
 يف اولوتــسا مهــنأو ، ةيلــخادــلا رــيزو لتــق ةــلواحــم يف تــمدختــسا اــهادــحإ نأو
 حbــسلا دــيدــهت تحــت ةــيداحــت�ا ةقطنمــب _يحيسEا دــحأ ةرايــس ىلع كــلذ راــطإ



 يف اولوتــسا مهــنأو ، ةيلــخادــلا رــيزو لتــق ةــلواحــم يف تــمدختــسا اــهادــحإ نأو
 حbــسلا دــيدــهت تحــت ةــيداحــت�ا ةقطنمــب _يحيسEا دــحأ ةرايــس ىلع كــلذ راــطإ
 ةزـــهجأ نـــم اـــهولـــخ نـــم ققحتلل رصـــن ةنـــيدمـــب يلـــه�ا يدانـــلا راوجب اـــهوكرـــتو
 ىنبم فادهتـــسا يف اوعرـــش مهـــنأو ، اهيـــلإ مهـــتدوع لاـــح اـــهودـــجي مـــلو ، عبتت
 ثــــلونموكلا نــــفادــــم لbــــخ نــــم رصــــن ةنــــيدمــــب ناريطــــلا عراشــــب عاــــفدــــلا ةرازو
 مـــهرـــمأ حاضتـــفا نـــم مهتيشـــخ كـــلذ نود لاـــحو ةيـــخوراـــص فـــئاذـــق مادختـــساـــب

.مهيلإ نفادEا رمأ ىلع مئاقلا روضحل

 اهنـــم رـــكذ ىرـــخأ عئاـــقو باكـــترا ةـــعامـــجلا مازتـــعاـــب ثـــلاثـــلا مهتEا نـــم ملـــع امـــك
 _مـكو ، ةرـجفتم ةوبعب رصـن ةنـيدـم لوأ مسـقو ، ةرـهاقـلا نـمأ ةـيرـيدـم فادهتـسا

 ةعــماجــلا ســيردــت ةئيــه ءاضــعأــب صاــخ ىنبمو ، يرــئادــلا قيرطــلاــب نــئاكــلا لــش
 لـجرـل ةـكولمEا - جرـف� ةـكرـشب ةـصاخـلا تارايسـلاو ، سـماخـلا عمـجتلاـب ةيكـيرـم�ا
 دمـحأ يضاقـلاو ، رصـن ةنـيدمـب _ميقـم _طـباـض فادهتـساو ، - يحيسم لامـعأ
 ةنـيدـمو ،رصـن ةنـيدمـب ينطولا نـم�ا عاطـق رقـم فادهتـسا ىلإ ةـفاـض�اـب ، دـنزـلا
 ، _ـثbثـلاو عباسـلا مهتEاـب ةـصاـخ ةـعرزمـب تيفـخأ خيراوصب يمbـع�ا جاتـن�ا

 .اهمادختسا نود لاح ةعرزEاب قيرح ببسب اهفلت نأ �إ

 _مــــئاقــــلا بوص ةيــــلآ ةيــــقدنــــب نــــم ةــــيراــــن ةريــــعأ ةدــــع قلطأ هطبــــض لاــــح هــــنأو
 نـم هـتوح اـمو باـحرـلا ةنـيدمـب اـهافـخأ يتلا ةرايسـلا نـع اهنيـح دـشرأو ، هطبضـب

 .فئاذقو ةحلسأ

ـ  يلذاشـلا ديجEا دبـع زـيزعـلا دبـع يحتف دمـحم نوثbثـلاو عباسـلا مهتEا رـقأ ـ10
 يتلا سدقEا تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــجل هـــمامضـــناـــب تاقيقحتـــلاـــب "ماصـــع" يكرـــح
 ىوعدــب هيلــع جورــخلا ةيــعرــشو مــكاحــلا ريفكــت ىلع موقت ةــيريفكــتً اراكــفأ قنتعت
 ةاضقـــلا دـــض ةيـــئادـــع لامـــعأ ذيفنـــت ىلوتتو ةيـــمbـــس�ا ةعـــيرـــشلا هقيبطـــت مدـــع
 ةــــماعــــلا تآشنEاو مهــــتآشنــــم ىلع ءادتــــع�او ةــــطرــــشلاو ةحلسEا تاوقلا دارــــفأو
 كلــت هدادــمإ اذــكو ، مهــتاكلتمــمو مهــلاومأ لbحتــساو _يحيسEا ءاــمد ةــحابتــساو
 يف هـكارتـشاو ، اهـئاضـعأ ءاويإو تاعـقرفEاو ةريـخذـلاو حbـسلاو لاEاـب ةـعامـجلا
 ةـفرعمـب اهـباكـترا مـت ىرـخأ عئاـقوب هملـعو ، ةيلـخادـلا رـيزو لتـق يف عورـشلا ةعـقاو

.ةعامجلا ءاضعأ

 نوضغ يف - ثــلاثــلا مهتEا هاــعد راكــف�ا كلتــب هتــعانقــلو هــنأ كــلذــل bيصفــت ناــبأو
 �وبق ةوعدــلا كلــت تــق� دــقو سدقEا تيــب راصــنأ ةــعامــجل مامضــنbــل - 2013 ماــع
 ةــــعامــــجلا لوئسم وهو يناثــــلا مهتEا اهــــئاضــــعأ نــــم رــــكذو اهــــل مضــــناــــف هــــيدــــل
 يناثــــلا _مهتEاو هتيلــــخ نــــع لوئسEا وهو ثــــلاثــــلا مهتEاو ةرــــهاقــــلا ةظــــفاحمــــب
 عباســــــلاو ، نــــــيرــــــشعلاو ثــــــلاثــــــلاو ، رــــــشع سداســــــلاو ، رــــــشع عبارــــــلاو ، رــــــشع
 دمــحموزــيزعــلا دبــع ديعــس ةــماــسأ _ــفوتEاو ، _ــثbثــلاو سداســلاو ، نــيرــشعلاو
 روصنم ديســـلا دمـــحم ىفوتم لاـــنأو ، دمـــحم فوؤرـــلا دبـــع يمهف ويلع نسحـــم
 اهلـــيومت يف تدمتـــعا اهـــنأو ، ةـــعامـــجلا تاينـــمأ يلوت يف يناثـــلا مهتEا نواـــع
 ديســــــــلا دمــــــــحم ى¢فوتEاو ، ثــــــــلاثــــــــلاو ، يناثــــــــلا نامهتEا اهــــــــب هدمــــــــي اــــــــم ىلع



 اهلـــيومت يف تدمتـــعا اهـــنأو ، ةـــعامـــجلا تاينـــمأ يلوت يف يناثـــلا مهتEا نواـــع
 ديســــــــلا دمــــــــحم ى¢فوتEاو ، ثــــــــلاثــــــــلاو ، يناثــــــــلا نامهتEا اهــــــــب هدمــــــــي اــــــــم ىلع
 ذـختا ثـلاثـلا مهتEا نـم فيلكـت ىلع ًءانـبو 2013 هيـنوي ليبـق هـنأ فاـضأو.روصنم
 ءاضـع�ً ارقـم ةيـقرـشلا ةظـفاحـم سيبلـب زـكرـم ةيـلداعـلا ةقطنمـب ةنـئاكـلا هتـعرزـم نـم
 نــم ىقلت هــنأو ةريــخذــلاو ةــيرانــلا ةحلــس�ا ءافــخإو تاعــقرفEا عينصتو ةــعامــجلا

.اهيلع ٍءانب ةماق� هينج فلأ ةئام غلبم ثلاثلا مهتEا

 يتلاو ةــــــعامــــــجلا اهتبكــــــترا يتلا ةيــــــئادعــــــلا تايلمعــــــلا راــــــطإ يف هــــــنأ حضوأو
 ةعــقاو يهو اــهادــحإ يف كراــش امهــتآشنــمو ةــطرــشلاو ةحلسEا تاوقلا فدهتــست
 رضــــحأ لو�ا مهتEا نأ اهــــل bًيصفــــت حضوأو ةيلــــخادــــلا رــــيزو لتــــق يف عورــــشلا

 نــم رــشع يناثــلا مهتEاوً افيلكــت ىقلتو – نوللا ةينبــل ستيــج يادــنويه - ةرايــس
 سداســــــلا مهتEا فلــــــٌـك امــــــك ،تاعــــــقرفEا ةــــــعانصــــــل ٍداوم ءارــــــشب يناثــــــلا مهتEا
 - تاعـــــقرفEا كلـــــت ةـــــعانصـــــب زـــــيزعـــــلا دبـــــع ديعـــــس ةـــــماـــــسأ ىفوتEاو ،نوثbثـــــلاو
 مهتEا نـــم ةعـــباتمـــب تاـــيواـــح يف اهتئبعـــت مـــث - ـــلاو تارتنـــلا ةداـــم مادختـــساـــب
 سداســلاو لو�ا نامهتEا اهــمدختــسا نــط فصنــلا ةــبارــق اهنــم اودــعأو ، ثــلاثــلا
 ديســـلا دمـــحم ى¢فوتEاو لو�ا مهتEا اهلقتـــسا مـــث ةرايســـلا زيهجـــت يف نوثbثـــلاو
ـ  ةحلسEا تاوقلاـــبً اطـــباـــض لمعـــيو ـ ةـــعامـــجلا ءاضـــعأ دـــح� اـــهاملـــسو روصنم
 ةــعامــج رــشن كــلذ بقــعأو ةيلــخادــلا رــيزو لايتــغا ً�واحــم اــهريجفــت ىلوت يذــلاو

.ةيلمعلا كلت نع اهتيلوئسم هيف نلعتً انايب سدقEا تيب راصنأ

دـمحم ىفوتEاو ، رشـع يناثلا مهتEاو فلُك كـلذ باقعأ يف هنأ فاضأو

 اـهردـق ةيمـك اورضـحأ ثيـح تاعـقرفEا عينصتل ةـمز� ٍداوم راضـحإـب يلع نسحـم
 ، نورـشعلاو ثـلاثـلاو ، رـشع سداسـلا نومهتEا ىلوتو ،موينوم�ا تارتـن نـم نـط
 ويلع نسحــــم دمــــحم نايــــفوتEاو ، نوثbثــــلاو سداســــلاو ، نورــــشعلاو عباســــلاو
 يف اهتئبعـــتو تاعـــقرفEا عينصت يف اهـــمادختـــسا ، زـــيزعـــلا دبـــع ديعـــس ةـــماـــسأ

 تيبثتــب يلع نسحــم دمــحم ىفوتEا فلــُـكو ،ثــلاثــلا مهتEا نــم ةعــباتمــب تاــيواــح
 ةــيراــن ةحلــسأ لو�ا مهتEا بلــج امــك ، اهــل رــجفم ةــباثمــب نوكتل اهيــف قعاوصلا
 _تيـقدنـب و ةـيودـي ةلبنـق _تـسو نواـه عفدـمو خوراـص _ـثbـث  نـع ةرابـع رـئاـخذو
 دبـع ديعـس ةـماـسأ ى¢فوتEاو ، يناثـلاو ، لو�ا نومهتEاو ُمهتEا اـهافـخأو ـ _تيـلآ
 مهتEا نــم هلصحــت نــع bًضــف ، هتــصاــخ ةــعرزEاــب دوجوEا ءانبــلا لــخادــب زــيزعــلا

.ةعرزEا تاذب اهافخأو ةيلآ ةيقدنب ىلع ثلاثلا

 ، رـشع عبارـلا نومهتEاو رفـف ، ةريـخذو ةحلـسأ نـم اهـب اـمو ةـعرزEا قارتـحاـب ررـقو
 يمهفو يلع نسحـــم دمـــحم نايـــفوتEاو ، نورـــشعلاو ثـــلاثـــلاو ، رـــشع سداســـلاو
 ةدـــحوب يناثـــلا مهتEا مـــهاوآ ثيـــح ىلإ ـ مهطبـــض ةيشـــخ - دمـــحم فوؤرـــلا دبـــع

.ةيبويلقلا ةظفاحم اهق ةنيدمب ةينكس

 دارــــفأ تــــفدهتــــسا ةــــعامــــجلا رــــصانــــع اهبكــــترا ةيــــئادــــع ةيلمعــــب هملعــــب فاــــضأو
 ثــلاثــلا مهتEاو ةروكذEا ةينكســلا ةدــحولاــب هدــجاوت لاــح هــنأ حضوأو ، ةــطرــشلا



 دارــــفأ تــــفدهتــــسا ةــــعامــــجلا رــــصانــــع اهبكــــترا ةيــــئادــــع ةيلمعــــب هملعــــب فاــــضأو
 ثــلاثــلا مهتEاو ةروكذEا ةينكســلا ةدــحولاــب هدــجاوت لاــح هــنأ حضوأو ، ةــطرــشلا
 عاطــق طابضــل ءامــسأ ضعــب ىوحت ةمــئاــق يناثــلا مهتEا ةزوح رصــبأ نــيرــشعلاو
 كوربــم دمــحم لتــق ةعــقاو باكــتراــب ريــخ�ا امهملــعأ كــلذ بقــعو ، ينطولا نــم�ا
 يمهف نايـفوتEاو ، ثـلاثـلا نومهتEاو اهبكـترا هـنأو ينطولا نـم�ا عاطقـب طـباضـلا
 مـهرـكذ فلـس نـمو لقتـسا نأـب نورـخآو ، يلع نسحـم دمـحم ، دمـحم فوؤرـلا دبـع
 ىلع ةوbــع ـ ةيــلآ قدانــب ـ ةــيراــن ةحلــس� نــيزرــحم ثــلاثــلا مهتEا اــهدوقي ةرايــس
 هوعبتتو هنكســـم لفـــسأ هيلـــع ينجملل اونمكو اهيلقتـــسم ملعـــي � ىرـــخأ ةرايـــس
 دبــع يمهف نايــفوتEا قلطأ هنــم اونكمت نأ اــمو مهــلbقتــسا ةرايســلاــب هــلوزــن لاــح
 نــــم ةــــيرانــــلا ةريــــع�ا نــــم bًــــباو هــــبوص يلع نسحــــم دمــــحمو  دمــــحم فوؤرــــلا

.رارفلاب اعيمج اوذ�و bيتق هودرأف - نايبلا يفلاس -امهيحbس

 دمــحم / ةــئاEا دعــب _ــنامثــلاو ســماخــلا مهتEاو هنيــب ةــقbــع دوجوب هرارــقإ ىهنأو
 نكسمــب ـ 2011 رــيانــي بقــع ـ تاءاقــل اــهرــثإ ىلع امهتعمــج ليلــخ دومــحم دمــحأ
 ةـــقbـــع هطـــبرـــت رورـــم طـــباـــض وهو ـ نوعبر�او ثـــلاثـــلا نامهتEا اـــهرضـــح ريـــخ�ا
 يزاجــح ديســلا ديســلا دمــحم / ةــئاEا دعــب نونامثــلاو عساتــلاو ، ـ ثــلاثــلا مهتEاــب
 قيبطت ىدـــمو ةيـــطارقمـــيدلـــل ماكتـــح�ا ةيـــعرـــش لوح ثـــيدـــحلا اهـــلbـــخ اولوانـــتو

.دbبلاب ةعيرشلا

 دبــع وبأ"ىنكEا ـ دمــحم ســيوع دمــحم دمــحم / نوعبر�او ثــلاثــلا مهتEا ررــق ـ11
 ةينـيد ٍسورد روضحل _عـبر�او يناثـلا مهتEا نـم هـتوعدـب تاقيقحتـلاـب ـ"نمـحرـلا

 -ثــلاثــلا مهتEا ىلع اهــلbــخ فرعــت اهــماكــحأو ةيــمbــس�ا ةعــيرــشلا قيبطت لوح
 ريفكــت ىلإ وعدــت يتلا ةــيريفكتــلا راكــف�ا لو�او قنتعي يذــلاو - هــلاقتــعا قباســلا
 �واــــح امهــــنأو ، ةــــطرــــشلاو شيجــــلا نــــم ةــــلودــــلا تاطلــــسب _لــــماعــــلاو مــــكاحــــلا
 ماـع سطـسغأ رـهش نـم ةرتفـلا نوضغ يف - هـنأو ، ركفـلا كـلذ قانتـع� هـباطقتـسا

 ةرــــج�ا رورــــم ةدــــحولً اسيــــئر هلمــــع نا¢بإو 2012 ماــــع رــــياربــــف رــــهش ىتحو 2011
 ثــلاثــلا مهتEا ةبــغر هيــلإ bًــقاــن نوعبر�او يناثــلا مهتEا هفــتاــه – مbــسلا عمــجمب
 ًاـقاروأ هـعانطـصا لـباقـم ةيـلاـم غلابـم ريـخ�ا هيلـع ضرـعو هاقتـلا ثيـح ، هـئاقـل يف
 يكرمـجلا بـيرـهتلا ةفـلاخـم مدعـب هلعـفً ارربـم ايبيـل ةـلود نـم اهبـيرـهت عمزأ ةرايسـل

.ضفر هنأ �إ ؛ ةيمbس�ا ةعيرشلا ماكح�

 يناثــــــلا مهتEا هفــــــتاــــــه - 2012 ماــــــع ربمســــــيد رــــــهش نوضغ يف - هــــــنأ فاــــــضأو
 نـع ريـخ�ا هـل حصفأو ، ثـلاثـلا مهتEا روضح يف هاقتـلاـف ، هءاقـلً ابـلاـط نوعبر�او
 نــيذــلا ةــلودــلا نــمأ زاهــج طابــض ءامــسأ نــع تاــمولعمو تاــنايــب عمــجب امهــمايــق
 ¢صـخو ، مهنـع تاـمولعمب هدادـمإ هنـمً ابـلاـط قبـس�ا سيـئرـلا دـهع نا¢بإ هـب اولمع
 دمــحأ طــباضــلاو ، نــيدمــحم دمــحم طــباضــلاو ، يحليصEا لــئاو طــباضــلا مهنــم
 لومحEا هفـتاـه ىلع ٍروص عبـس ةـبارـق ثـلاثـلا مهتEا اهنيـح هيلـع ضرـعو ، حماـس
 هـلً اقـيدـص ثـلاثـلا مهتEا هتـفاـضإ رـثإ ىلع هـنأو ، مهـتاـنايبـب هدادـمإً ابـلاـط ٍطابضـل
 ةروص ثـلاثـلا مهتEا هيلـع ضرـع ، "كوب سيـف" يعامتـج�ا لـصاوتلا عقوم ىلع



 هـلً اقـيدـص ثـلاثـلا مهتEا هتـفاـضإ رـثإ ىلع هـنأو ، مهـتاـنايبـب هدادـمإً ابـلاـط ٍطابضـل
 ةروص ثـلاثـلا مهتEا هيلـع ضرـع ، "كوب سيـف" يعامتـج�ا لـصاوتلا عقوم ىلع
 كوربـــم دمـــحم هيلـــع ينجEا مهنـــم نـــيرـــخآو هتعمـــج هـــباســـح ىلع مهتEا اـــهرـــشن
 نـــمأ ثـــحابـــم زاهجـــب هلمـــع قبـــس نـــم نايـــبو ، مهنـــع تاـــمولعEاـــب هدادـــمإً ابـــلاـــط

.ةلودلا

 تاـــــنايـــــب ىلع عbـــــط�ا هـــــلٌ حاتـــــم - رورEا ةهجـــــب هلمـــــع ةعيبطـــــل - هـــــنأ فاـــــضأو
 ةهــج تــناــكً اــيأ - ةيــموقلا مهــماــقرأو مهنــيوانــعو مهــئامــسأــب ةلجسEاو تارايســلا
 كــلذ راــطإ يفو ، ةدايقــلا صــخر تاــنايــب ىلع عbــط�ا اذــكو - ةرايســلا صيــخرــت
 ،-اـهءارـش هـعاـمزإ ةجحـب - ةرايـس تاـنايـب نـع مbعتـس�ا ثـلاثـلا مهتEا هنـم بلـط
 هبتكمـب هيـلإ رضـح ثـلاثـلا مهتEا نأو ، يحيسE ةـكولمم اهـنأ _بـتو اهيلـع فشكـف
 تـبراـق ةدـم هدرفمـب بتكEاـب امـهادـحإ يف ثكـم ، _ـترـم - هلمـع رقـم رورEا ةدـحوب -

.ةعاس فصنلا نم

ديـجEا دـبع دـمحم مـصتعم مـيرـك / نوعـبر�او عـبارلا مهـتEا رقأ ـ12

 ةـيريفكـتً اراكـفأ قنتعت يتلا سدقEا تيـب راصـنأ ةـعامـجل هـمامضـناـب تاقيقحتـلاـب
 ةعــيرــشلا هقيبطــت مدــع ىوعدــب هيلــع جورــخلا ةيــعرــشو مــكاحــلا ريفكــت ىلع موقت
 ةــطرــشلاو ةحلسEا تاوقلا دارــفأ دــض ةيــئادــع لامــعأ ذيفنــت ىلوتتو ، ةيــمbــس�ا
 مهـــلاومأ لbحتـــساو _يحيسEا ءاـــمد ةـــحابتـــساو ةـــماعـــلا تآشنEاو امهـــتآشنـــمو
 لامــعأ نــم هذفنــت اميــف اهــمادختــس� تاــمولعمب ةــعامــجلل هدادــمإو ، مهــتاكلتمــمو

.ةيئادع

 سداسـلاو ، _ـثbثـلاو سـماخـلاو ، ثـلاثـلا _مهتEاو هـقانتـعاـب كـلذـل bًيصفـت ناـبأو
 يفو ، ةـيريفكتـلا راكـف�ا ليلـخ دمـحم dا دبـع دمـحم ناميلـس فـسوي / _عـبر�او
 – راكـف�ا تاذ قنتعت – ةـعامـجل مامضـنbـل ثـلاثـلا مهتEا هاـعد 2011 رـيانـي باقـعأ
 لbـــخ نـــمو اـــهرـــيدـــي ةـــعومـــجمب ثـــلاثـــلا مهتEا هقحـــلأـــف ؛ هـــيدـــل ً�وبق تـــق�ً ةوعد
 هتــعومــجم اهنــم فرــع ةــيدوقنع اــيbــخ نــم ةــعامــجلا نــيوكت ىلع فــقو هــمامضــنا
 ، _ــــثbثــــلاو ثــــلاثــــلا _مهتEاو هتمــــضو ثــــلاثــــلا مهتEا اهتيــــلوئسم ىلوت يتلاو

._عبر�او سداسلاو ، _ثbثلاو سماخلاو

 هتـــعومـــجم َدارـــفأو ثـــلاثـــلا ُمهتEا هدـــمأ ةـــعامـــجلا ءاضـــعأ دادـــعإ راـــطإ يف هـــنأو
 كـــف ىلع هـــَب¢رد امـــك ، ةـــيريفكتـــلا راكـــف�اـــب مهتـــعانـــق خيسرتـــل بتـــكو تاـــعوبطمب
ً اـيركسـع ءاضـع�ا دادـع� ٍتاركسعـم دادـعإـب ملـعو ، هنكسمـب يراـن حbـس بيـكرـتو

.ةيردنكس�او ءانيس يتظفاحمب

 ثــلاثــلا مهتEا نــم اهــلوأ ناــك ؛ 2013 وينوي باقــعأ يف تافيلكــت هيــلإ تردــص هــنأو
 ءbيتــسbــل ةئــطوت _يحيسEا نــم هتــسارد ءbــمز تارايــس لوح تاــمولعم عمــجب
  هدــمأ يذــلاو _ــثbثــلاو ثــلاثــلا مهتملــل ةــلومــحم فــتاوه لقنــب هفلــك امــك ، اهيلــع
 تارجفتEا عينصت ةيفيــــك ملعتــــب فلــــُـك امــــك ، تارجفتEا عينصت لوح تاــــمولعمب
.بيلصلا ريمدت ةعوسوم ىمسي ةيلودلا تامولعEا ةكبش ىلع جمانرب لbخ نم



 تارجفتEا عينصت ةيفيــــك ملعتــــب فلــــُـك امــــك ، تارجفتEا عينصت لوح تاــــمولعمب
.بيلصلا ريمدت ةعوسوم ىمسي ةيلودلا تامولعEا ةكبش ىلع جمانرب لbخ نم

 طابـــض دـــصرـــب ثـــلاثـــلا مهتEا هفلـــك  ةـــعامـــجلا ضارـــغ�ً اذيفنـــتو راـــط�ا تاذ يفو
 دميــل هــترايــس ماــقرأ ىلعً افــقاو مــهدــحأ دــصر كــلذــلً اذافــنو ، مهلتقــل ةئــطوت ةــطرــش
 - ظـــفاحـــلا دبـــع يلع ورمـــع /وعدEا هـــلاـــخ نـــع تاـــمولعمب هدـــمأ امـــك ، َهف¬لكم اهـــب
 هـل قيدـصو ، - ينطولا نـم�ا عاطقـب هلمـع قباسـلاو تازاوجلا ةحلصمـب طـباضـلا
 ،قراـط ىعدـي ةـطرـش _ـمأ هقـفارـيو - عاطقـلا تاذـب طـباضـلا - فـسوي دمـحأ ىعدـي
 ًارـخآ نأـب هربـخأو فـسوي دمـحأ / طـباضـلا دـصرـب كـلذ رـثإ ىلع ثـلاثـلا مهتEا هفلكـف
 ، هــترايــسو هرــيوصت نــم نكمــتو هدــصر كــلذــلً اذافــنو ، هقــفارــم دــصر هيــلإ دــهعيس
 ريـخ�ا هفلـك قايسـلا تاذ يفو ، تاـمولعم نـم هيلـع فـقو امـب ثـلاثـلا مهتEا دـمأو
 لbـخ نـمً افـقاو بـكرـلا رورـم قيرطـب نمـك كـلذـلً اذافـنو ، ةيلـخادـلا رـيزو بـكر دـصرـب
 مهتEا فاـــضأو ، هيلـــع فـــقو امـــب هف¬لَكُم دـــمأو هنيـــمأـــتو هـــتابـــكرـــم ددـــع ىلع كـــلذ
 ىلع هعلــــطأ - رينــــم دمــــحم ىعدــــي - طــــباــــض دــــصرــــب ثــــلاثــــلا مهتEا نــــم هفيلكتــــب

.هتروص

_سح دومحم ىعدي طباض كارتشاب هملع رثإ ىلعو هنأب مهتEا درطتساو

 ىلع هــباســح حفصت ، ةــيودعــلا ةعــبار ماصتــعا ضــف يف - يزــكرEا نــم�ا عاطقــب -
 هنــع تاــمولعم عمــج نــم كــلذــب نكمــتو "كوب سيــف" يعامتــج�ا لــصاوتلا عقوم

.اهب ثلاثلا مهتEا دادمإ مزتعاو ةيصخشلا هروصو هتانايب تلمش

ةبيتكب _عبر�او سـماخلا مهتEا دينجت قبسب هملعب هرارقإ مهتEا ىهنأو

 تاـمولعم عمـجب ثـلاثـلا مهتEا هفلـك كـلذـلو ، سيبلبـب يوجلا عاـفدـلا حbـسل ةعـباـت
 ، – دـــــحاو رـــــسن - ةامسEا ةيلمعـــــلا نا¢بإ ءانيســـــب ةحلسEا تاوقلا تاـــــكرـــــحت نـــــع
ً ارـيرقـت دـعأو ناريطـلا تاـكرـحت رتـفد نوعبر�او سـماخـلا مهتEا ر¢وص كـلذـلً اذافـنو
 روصم دــــهشمب ثــــلاثــــلا مهتEا ¢دــــمأو ، ءانيســــب ةحلسEا تاوقلل ةــــيوج ٍةراــــغ نــــع
 ظفــح نــكاــمأو هتبيتــك _ــمأــت نــع تاــمولعمو رــيرقتــلاــبً اضــيأو ، رتــفدــلا تاحفصــل
 هفــتاــه ىلع هظفــحو روصEا دهشEا ىلع هــلوصحب مهتEا ررــق امــك ، اهيــف حbــسلا

.لومحEا

 نسحEا دبـــع ميلـــحلا دبـــع دمـــحم ميـــهارـــبإ / نوعبر�او ســـماخـــلا مهتEا رـــقأ ـ13
 تايلمعـلاو ةـيركسعـلا هـتدـحو نـع تاـمولعمب ثـلاثـلا مهتEا هدادـمإـب تاقيقحتـلاـب

.ءانيسب اهب مايقلا ةحلسEا تاوقلا يوتنت يتلا ةيركسعلا

 مــقر ةبيتكــلاــب دنجمــك قحُلأ ةــيركسعــلا هتــمدــخ ةــيدأتــلو هــنأ كــلذــل bًيصفــت ناــبأو
 ىلع يندEاو يبرـحلا ناريطـلا تاـكرـحتل ٍدـصارـك لمعـلا هـب طيـُنأو ىوج عاـفد 425

 يرصEا يوجلا عاـــــفدـــــلا تارفـــــشو تاراـــــش� ٍلبقتـــــسمو ةـــــيروهمـــــجلا يوتـــــسم
 ةـثbثـب ةـيركسعـلا هتـمدـخ ةرتـف ءاهتـنا ليبـقو ، يقلتلا ةزـهجأو ةبـقارEا تاـشاشـب
  ىلع ريــــخ�ا هنــــم فــــقو نآ اــــمو _عــــبر�او عبارــــلا مهتEاــــب ٌةــــقbــــع هتعمــــج رــــهشأ



 ةـثbثـب ةـيركسعـلا هتـمدـخ ةرتـف ءاهتـنا ليبـقو ، يقلتلا ةزـهجأو ةبـقارEا تاـشاشـب
  ىلع ريــــخ�ا هنــــم فــــقو نآ اــــمو _عــــبر�او عبارــــلا مهتEاــــب ٌةــــقbــــع هتعمــــج رــــهشأ
 فوقولل هلــهؤت تايــحbــص نــم هــب عتمتي اــمو ةحلسEا تاوقلا لــخاد هــصاصتــخا
 ًاراكـــفأ هنقـــل يذـــلاو ثـــلاثـــلا مهتملـــل هـــمدـــق ىتح يبرـــحلا ناريطـــلا تاـــكرـــحت ىلع

.ةطرشلاو ةحلسEا تاوقلا دض ةيريفكت

 عبارـــلا مهتEا ربـــع - تافيلكـــت ثـــلاثـــلا مهتEا هـــل ردـــصأ كـــلذ رـــثإ ىلع هـــنأ فاـــضأو
 ، ءانيســـل اهنـــم هجتEا ةـــصاـــخو يبرـــحلا ناريطـــلا تاـــكرـــحت دـــصرـــب - _عـــبر�او
 تاراـــشإ يقلت نـــم  - ةـــيركسعـــلا هتـــمدـــخ ماهـــم مكحـــب - مهتEا نكمـــت كـــلذـــلً اذافـــنو
 ىدــــــحإ دــــــصرو "ىوج عاــــــفد 93" ءاوللاو ، "راذــــــنإ 16" قيرــــــط نــــــم تارفــــــشو
 "دـحاو رـسن" ةيلمعـلا ةرتـف ناـبإ اـهذيفنـت عمزEا نـم ناـك يتلاو ةـيوجلا تاعلطـلا
 اهــب غلبأــف ءانيــس لامشــب ةيــباــهر�ا تاــعامــجلا ضعــب فادهتــس� تــيرــجأ يتلا
 اهـب ةـنودEا رتـفدلـلً اروصمً اعطقـم دـعأ ثيـح _عـبر�او عبارـلاو ، ثـلاثـلا ْ_َمهتEا

.هفتاه ىلع ريخ£ل هلسرأو صاخلا هفتاه ىلع ةيلمعلا كلت تاراشإ

 هدينجــت لــحم ةبيتكــلا رارــسأــب ةــصاــخ رــكذــلا يفلاســل تاــمولعم هلقنــب لمكتــساو
 ةرــئاــط قارتــخا اذــكو "اجــلوف" ةــكراــم يسور خوراــص قbــطإ ةيلمــع لــشف اهنــمو
 ةطــــيرــــخب ةرــــئاطــــلا كلــــت ريــــس طــــخ مهتEا لّصــــفو ،ةــــيرصEا ءاوج£ــــل ةــــيداعــــم

.ةيحاضيإ

 ءاقـب�اـبً افيلكـت ثـلاثـلا مهتEا هـل ردـصأ ةـيركسعـلا هتـمدـخ ءاهـنإ باقـعأ يف هـنأو
 نـم اـهدـض ةيـئادـع ةيلمـع ذيفنتـلً اديهمـت هدينجـت لـحم ةبيتكـلا دارـفأـب هتـقbـع ىلع
 اهيــلإ هــجوت كــلذــلً اذافــنو ، ةيــقرــشلا ةظــفاحمــب ةــيريفكتــلا رــصانعــلا ضعــب لبــق
 تbـيدعـت ءارـجإ هـل _بـتو ، ةدـيدـج ةعـفد دينجـت ءاهتـن� اهـب هودقـع bًفـح رضـحو
 يف هــنأ فاــضأو._ــماتــلا بولــسأو مــجحب ةداــيز تنمضــت ةبيتكــلا كلتــب ةــيرــهوج
 ، لو�ا مهتEا عم لــباقتــلاــب نوعبر�او عبارــلا مهتEا هفلــك سطــسغأ رــهش نوضغ
 ةبيتكــــلا _ــــمأــــت فورظــــبً املــــع هــــطاــــحأو ةيليــــعامــــس�ا قيرطــــب لزنمــــب هلــــباقــــف

.اهتنياعE هتقفر هجوتو ، اهدارفأ ددعو اهحيلستو

 تاقيقحتـلاـب بيطـخلا نـيدـلا رون ديسـلا فـيرـش / نوعبر�او عباسـلا مهتEا رـقأ ـ14
 ىلع موقت ةــيريفكــتً اراكــفأ قنتعت يتلا سدقEا تيــب راصــنأ ةــعامــجل هــمامضــناــب
 ةيــمbــس�ا ةعــيرــشلا هقيبطــت مدــع ىوعدــب هيلــع جورــخلا ةيــعرــشو مــكاحــلا ريفكــت

 ةـطرـشلاو ةحلـسEا تاوقـلا دارفأ دض ةيئادع لامعأ ذيفنت ىلوتتو

قيرـط نـع تاظفاحEاب ايbخلا ىـلع فارـش�او ةعباتEاب صـتخا هـنأو

 ءاضـــعأ اهبكـــترا عئاـــقوـب هـملـــعو ، ةـــماعـــلا تآشنEاو امهـــتآشنـــم ىلع ءادتــــع�او
.ةعامجلا

 مهتEاــب هتعمــج ةــقbــعو راكــف�ا كلتــب هتــعانــق رــثإ ىلع هــنأ كــلذــل bًيصفــت ناــبأو
 تيــــب راصــــنأ ةــــعامــــجل مامضــــنbــــل  2012 وياــــم رــــهش يف ريــــخ�ا هاــــعد ثــــلاثــــلا
 مهتEا نـــم ِملـــَعو اهيـــلإ مضـــنا هسفـــن يف ً�وبق ةوعدـــلا كلـــت تـــق� نأ اـــمو ، سدقEا



 تيــــب راصــــنأ ةــــعامــــجل مامضــــنbــــل  2012 وياــــم رــــهش يف ريــــخ�ا هاــــعد ثــــلاثــــلا
 مهتEا نـــم ِملـــَعو اهيـــلإ مضـــنا هسفـــن يف ً�وبق ةوعدـــلا كلـــت تـــق� نأ اـــمو ، سدقEا
 رـصانعـلا نـم ةـعومـجم مـث اهـل ريـمأ يف لثمتـيً ايميظنـت bًكيـه ةـعامـجلل نأ ثـلاثـلا

.ىرخ�ا نع لزعمب اهنم لك ةيدوقنع ايbخ مهيليو اهنيب اميف ةلصتم

 نمضتـــت ةـــعوبطم قاروأـــب ثـــلاثـــلا مهتEا هدـــمأ هـــمامضـــنا رـــثإ ىلع هـــنأ فاـــضأو
 اهخسنــب هفلــكو ، ةــلودــلا نــمأ ثــحابــم زاهــج طابــض ةــفاــك فــتاوه ماــقرأو ءامــسأ
 هدـمأ جماـنرـب مادختـساـب مهفـتاوه ماـقرأ لbـخ نـم مهتـماـقإ لاحـم ىلع فوقولاو
 كلــــت يوحيً ارفشــــمً افلــــم ثــــلاثــــلا َمهتEا ملــــسو هــــل رداصــــلا فيلكتــــلا ذفنــــف ، هــــب
 عاطـق طابـض نـم ددـع دـصرـب 2013 ويلوي باقـعأ يف ريـخ�ا هفلـك امـك ، تاـنايبـلا
 ، اهــماــقرأو مهــتارايــس تافــصاومو مهتــماــقإ لاحــم هــل ددــح نأ دعــب ينطولا نــم�ا

.فيلكتلًل اذيفنت تامولعم نم هعمج امب هدمأو كلذ ذفنف

رـصانع اـهبكترا ةـيئادع تايلـمعب ثلاثلا مـهتEا نــم هـمbـعإب فاـضأو

ريزو لايتغا ةلواحـم ةـعـقاو اهـنمو ةـطرـشلا دارـفأ فدهتـست ةـعاـمجلا

.ينطولا نم�ا عاطقب طباضلا - كوربم دمحم / مدقEا لتق ةعقاوو ةيلخادلا

ـ  ديسـلا دمـحم ديمـحلا دبـع دومـحم قزارـلا دبـع / نوعبر�او نـماثـلا مهتEا رـقأ ـ15
 ، ثـــلاثـــلا مهتEا ىقتلا 30/8/2013 خيراتـــب هـــنأ تاقيقحتـــلاـــب ـ"بعصـــم" يكرـــح
 ريـــخ�ا هـــل ىروأو ةبقـــلا قئادـــح ةقطنمـــب يهاقEا ىدـــحإـــب _سمـــخلاو يداحـــلاو
 تارقــم ماحتــقا نا¢ِبإ ةــلودــلا نــمأ ثــحابــم زاهــج طابضــل تاــنايــب عمــج نــم هنكمتــب
 ةـلومحEاو ةيـضر�ا مهفـتاوه ماـقرأو مهتـماـقإ لاحـمو مـهءامـسأ نمضتـتو ، زاهجـلا
 ىلع هعــــم قفتاو تاــــنايبــــلا كلــــت هــــبً ارفشــــمً افلــــم ىوحت ةرــــكاذ ةــــقاطبــــب هدــــمأو
 جولولا هــلوخي يذــلا ـ ت�اصــتbــل ةــيرصEا ةــكرــشلاــب هلمــع bًغتــسم اهــلامكتــسا
 ضعـب تاـنايـب لامكتـسا نـم نكمـت كـلذـلً اذافـنو ، ـ ةـكرـشلاـب ءbمعـلا تاـنايـب ةدـعاقـل
 مادختـــساـــبو ةيـــلودـــلا تاـــمولعEا ةكبـــش ىلع ةـــكرـــشلا عقوم قيرـــط نـــع طابضـــلا
 ةــبارقــل ٍتاــنايــب لامكتــسا نــم نكمــت ثيــح ، ةــكرــشلاــب صاخــلا ريــتاوفلا جماــنرــب
 كــلذ رــثإ ىلعو ، رفشEا فلEاــب اهنــيودــتو ينطولا نــم�ا عاطقــبً اطــباــض _عــبرأ

.ثلاثلا مهتملل اهميلستل ةركاذلا ةقاطب _سمخلاو يداحلا مهتEا ملس

 نامثـــــع نمـــــحرـــــلا دبـــــع دمـــــحأ نمـــــحرـــــلا دبـــــع نوعبر�او عساتـــــلا مهتEا رـــــقأ ـ16
 جورـخلا ةيـعرـشو مـكاحـلا ريفكـت ىلع موقت ةـيريفكـتً اراكـفأ هـقانتـعاـب تاقيقحتـلاـب
 تاوقلا طابـضو دارـفأ لتـق بوجوو ةيـمbـس�ا ةعـيرـشلا هقيبطـت مدـع ىوعدـب هيلـع
 نا¢بإ راكـــــف�ا تاذـــــل قنتعEا ثـــــلاثـــــلا مهتEا ىلع هـــــفرعتـــــبو ، ةـــــطرـــــشلاو ةحلسEا
 يف هتبـغرً اـيدبـم - 2012 ماـع نوضغ يف - هعـم هلـباقـتو ، - 2006 ماـع - امهـلاقتـعا
 هيـــف ىقلت ءانيســـب ٍرقـــم ىلإ مهتEا ههـــجوف ، اـــيروسب رـــئادـــلا لاتقـــلاـــب قاحتـــل�ا
 ، كـلذـلً اديهمـت – ةـيرانـلا ةحلـس�ا مادختـسا اهـلbـخ نقـتأ ماـيأ ةتـس ةدE تابـيردـت
 ةـماـقإ لاحـم نـم ققحتلاـب  2013 وينوي باقـعأ يف هفلـك ثـلاثـلا مهتEا نأـب فاـضأو
 كلـت دـصر كـلذـلً اذافـنو ، - مهلتـق هـعاـمزإً اEاـع - ينطولا نـم�ا عاطقـب طابـض ةـثbـث



 ةـماـقإ لاحـم نـم ققحتلاـب  2013 وينوي باقـعأ يف هفلـك ثـلاثـلا مهتEا نأـب فاـضأو
 كلـت دـصر كـلذـلً اذافـنو ، - مهلتـق هـعاـمزإً اEاـع - ينطولا نـم�ا عاطقـب طابـض ةـثbـث
 نـــــم هعمـــــج امـــــب ثـــــلاثـــــلا مهتEا دـــــمأو ؛ اـــــهدـــــحأ ةحـــــص ىلع فـــــقو ىتح لاحEا

.تامولعم

 تاقيقحتـلاـب ـ"ناـيز" يكرـح ـ ناـيز ىيحي دمـحأ دمـحم / نوسمـخلا مهتEا رـقأ ـ17
 نـم ددـع دـصرـب هفلـك ثـلاثـلا مهتEا نأو ،"يصخش عدار" ضيـبأ حbـسل هـتزايحـب

 ةقطنمـب ميقEا - يحليصEا لـئاو طـباضـلا مهنـم رـكذ ينطولا نـم�ا عاطـق طابـض
 ىداعEاــب ميقــم امهــلوأ نــيرــخآ _طــباــضو - ةرــهاقــلا ةظــفاحــم نوتاريشــلا نــكاســم

.مهل ةصصخEا تارايسلا تافصاومب هملعأو ، ناولحب يناثلاو

 هـنأ تاقيقحتـلاـب يليسعلا دمـحم دمـحأ دمـحم نوسمـخلاو نـماثـلا مهتEا ررـق ـ18
 دومــحم ديــس / _تــسلاو عباســلاو ، _تــسلاو سداســلا _مهتEاــب ةــقbــع هتعمــج
 يف مهـلوأ نـم ملـع هـنأو ، _عبـسلاو ، "يبرـح دـلاـخ" يكرـح ـ ينغلا دبـع dا باـج

.لاتقلل قارعلا ةلودل رفسلا همازتعا 2007 ماع نوضغ

 يف دمـــــحم يحتف هـــــط ّىفوتEاو _تـــــسلاو ثـــــلاثـــــلا مهتEاو هتـــــكراشمـــــب فاـــــضأو
 ةعــــــبار يماصتــــــعا ضفــــــل يلاتــــــلا مويلا يف سيســــــمر ناديE تــــــهجوت ةريســــــم
 امـك ، يراـن حbـسلً ازرـحم ناـكو دمـحم يحتف هـط ى¢فوتEا اهـلbـخ لِتُـقو ،ةضهنـلاو

.ثادح�ا تاذب نوتسلاو ثلاثلا مهتEا بيصأ

 باقــعأ يف هــنأ تاقيقحتــلاــب ةــمbــس تاــحرــف ديعــس دمــحأ نوتــسلا مهتEا رــقأ ـ19
 ، ةينكــس ةدــحو ريــجأــت هنــم بلــطو نوتــسلاو سداســلا مهتEا هفــتاــه 2013 وينوي
 ةــلوجأ اهــب اــعدوأــف _تــسلاو ثــلاثــلا مهتEاو هــل اهملــسو ، هراقعــب ةدــحاو هــل رــجأــف
 ىدــل هــناــعدويس امهــنأ هاملــعأو ،هــب اــصاــخً اــحbــس يوحت اهــنأ امهــلوأ نــم ملــع
 رضــح كــلذ باقــعأ يفو ، رواجــم ميــهارــبإ حودمــم دمــحأ _تــسلاو نــماثــلا مهتEا
 نـــماثـــلا مهتEا نـــع هنـــم املعتـــساو نوعبـــسلاو نوتـــسلاو سداســـلا نامهتEا هيـــلإ

.هقيقش عم لصاوتلا نم امهنكمف ، حbسلا  ىلع هنم لوصحلل _تسلاو

 نأ تاقيقحتــلاــب حاتفــلا دبــع dا دبــع طــياــظ بــجر نوتــسلاو يناثــلا مهتEا رــقأ ـ20
 سداســلاو ، رــشع سداســلا _مهتEا ةقــفر ههــجوتب هملــعأ _تــسلاو عباســلا مهتEا
 هـــطو ، دمـــحم تاحـــش ديعـــسو ، ميـــهارـــبإ ميكحـــلا دبـــع ريـــم _ـــفوتEاو ، _تـــسلاو
 ةريــعأ اوقلطأو سيســمر ثادــحأــب ةــكراشملــل فوؤرــلا دبــع يمهفو ، دمــحم يحتف
 يحتف هـــــط ى¢فوتEا نأو ، ةحلسEا تاوقلا لاـــــجرو ةيكـــــبز�ا مســـــق بوص ةـــــيراـــــن
 كــلذــب شيجــلا تابــكرــم نــم ةبــكرــم يلقتــسم لتــق هتــلواحــم لاــح هفتــح ىقل دمــحم

.مويلا

 تاقيقحتـــلاـــب ليـــعامـــسإ دمـــحم يحتف دمـــحم / نوتـــسلاو ثـــلاثـــلا مهتEا رـــقأ ـ21
 ،ميــهارــبإ ميكحــلا دبــع ريمــس _ــفوتEاو رــشع سداســلا مهتEا نــم لــكو هتــكراشمــب
 دومــــحم ديــــس دمــــحمو ، دمــــحم تاحــــش ديعــــسو ، دمــــحم فوؤرــــلا دبــــع يمهفو
 هقيقـش لصحـت كـلذ باقـعأ يفو ، ةحلـس�اـب _جـجدـم ةيـسابعـلا ةقطنـم ثادـحأـب



 دومــــحم ديــــس دمــــحمو ، دمــــحم تاحــــش ديعــــسو ، دمــــحم فوؤرــــلا دبــــع يمهفو
 هقيقـش لصحـت كـلذ باقـعأ يفو ، ةحلـس�اـب _جـجدـم ةيـسابعـلا ةقطنـم ثادـحأـب
 ديـس دمـحم ىفوتEا نـم "شوطرـخ" يراـن حbـس ىلع دمـحم يحتف هـط ى¢فوتEا

.دومحم

 فوؤرـلادبـع يمهفو ، ميـهارـبإ ميكحـلا دبـع ريمـس _ـفوتEا رفـس ةقـباسـب فاـضأو
 اوداــعو ، اــيروس ةــلودــب لاتقــلا لقحــب قاحتــلbــل دمــحم تاحــش ديعــسو ، دمــحم
 ٍةقشــب ةرركتــم تاــعامتــجا دقعــب هقيقــش ماــق اــهرــثإ ىلع يتلاو 2013 ويلوي ليبــق
 سداســلاو ، رــشع ســماخــلا نامهتEا اــهرضــح مهتلــئاــع نكسمــب يضر�ا رودــلاــب
 نـيزرـحم ، دمـحم تاحـش ديعـسو ، ميـهارـبإ ميكحـلا دبـع ريمـس نايـفوتEاو ، رـشع
ـ  ةعــيرــشلل ةرــصانEا تاريسEا _ــمأــت نأ هعنــقأ هقيقــش نأ فاــضأو ، ةيــلآ ةحلــسأ
 رهمــجتلا مهــكراــش كــلذــلوً اــعرــش باثEا داهجــلا ليبــق نــم وه حbــسلاــب ـ هريبعتــك
 _ـــفوتEاو ، رـــشع سداســـلا مهتEا نـــم لـــك ةزوحب ناـــكو ، نكســـم فـــل�ا ةقطنمـــب
 دومـــحم ديـــس دمـــحمو دمـــحم فوؤرـــلادبـــع يمهفو ميـــهارـــبإ ميكحـــلا دبـــع ريمـــس

.مهتريسم ضرتعا نم ىلع ةيران ةريعأ اهنم اوقلطأ ةيران ةحلسأ

 سـماخـلا ْ_مهتEاو ، ّىفوتEا هقيقـش ةقـفر سيسـمر ثادـحأـب هتـكراشمـب درطتـساو
 دبــــع يمهفو ميــــهارــــبإ ميكحــــلا دبــــع ريمــــس _ــــفوتEاو ، رــــشع سداســــلاو ، رــــشع
 لتقـــم باقـــعأ يفو دومـــحم ديـــس دمـــحمو دمـــحم تاحـــش ديعـــسو دمـــحم فوؤرـــلا

 هرـبد ىوأـم ىلإـنوتـسلاو سداسـلا مهتEاو برـهً اينـمأ هتقـحbـم رـثإ ىلعو هقيقـش
 ىتح ، صوصخلا ةقطنمـب نوتـسلا مهتEا امـهاوأ مـث ، رـشع سـماخـلا مهتEا امهـل
 تاعـقرفـم ىلع اـهروثعو ىفوتEا هقيقـش نكسE ةـطرـشلا ةمـهادمـب هتقيقـش نـم غُلُبأ

.هترايسب يران حbسو

_ناـسح ديدـش يـمويبلا دارــم / نوتـسلاو سـماخلا مهتــEا ررــق ــ22

 دــــيدــــش يمويبلا ردــــب / _عبــــسلاو ثــــلاثــــلا مهتEا هقيقــــش ةزايحــــب تاقيقحتــــلاــــب
 ةحلـس� ةـيراـن ةريـعأو ، شوطرـخ درـفأ ةيـنامـثو ، َْ_يـلآ ْ_ـَــحbـس جاجـح _ـناسـح
 28 يف اهطبــض ىتح ةــيرطEاــب يللورتــلا عراشــب راصــن�ا دــجسمب مــهافــخأ ةيــلآ
 حتفلا دــــجسم ثادــــحأــــب ليــــعامــــسإ يحتف هــــط ةاــــفوب هنــــم هملــــعو ، 2013 وينوي
 مهتEا اهمــعزتــي ةيلــخ ءاشــنإــب هملعــبو ، يراــن رايعــب هتــباــصإ رــثأ ىلع سيســمرــب
 ثـلاثـلاو ، _تـسلاو عباسـلاو ، _تـسلاو ثـلاثـلا _مهتEا مضـتو نوثbثـلاو ثـلاثـلا
 يمهفو ميــهارــبإ ميكحــلا دبــع ريمــسو ليــعامــسإ يحتف هــط _ــفوتEاو ، _عبــسلاو
 ةـلودـب لاتقـلا لقحـب مـهريـغو اـهرـصانـع قاحـلإ اهميـعز ىلوت ، دمـحم فوؤرـلا دبـع

.ايروس

 تاقيقحتــــلاــــب ميــــهارــــبإ نســــح رونأ نســــح / نوتــــسلاو سداســــلا مهتEا رــــقأ ـ23
 ىلع موقت ةــيريفكــتً اراكــفأ قنتعت يتلا سدقEا تيــب راصــنأ ةــعامــجل هــمامضــناــب
 ةيــمbــس�ا ةعــيرــشلا هقيبطــت مدــع ىوعدــب هيلــع جورــخلا ةيــعرــشو مــكاحــلا ريفكــت
 ىلع ءادتـع�او ةـطرـشلاو ةحلسEا تاوقلا دارـفأ دـض ةيـئادـع لامـعأ ذيفنـت ىلوتتو



 ةيــمbــس�ا ةعــيرــشلا هقيبطــت مدــع ىوعدــب هيلــع جورــخلا ةيــعرــشو مــكاحــلا ريفكــت
 ىلع ءادتـع�او ةـطرـشلاو ةحلسEا تاوقلا دارـفأ دـض ةيـئادـع لامـعأ ذيفنـت ىلوتتو
 يتلا ةيـــئادعـــلا تايلمعـــلا ىدـــحإ يف هـــكارتـــشاو ، ةـــماعـــلا تآشنEاو امهـــتآشنـــم
 اهــباكــترا مــت ىرــخأ عئاــقوب هملــعو ، ةحلسEا تاوقلا دارــفأ لبــق ةــعامــجلا اهــتذفــن

.اهرصانع ةفرعمب

 اهـــنوك ةيلـــخ ىلإ – 2013 وياـــم نوضغ يف - هـــمامضـــناـــب كـــلذـــل bًيصفـــت ناـــبأو
 _مهتEاو هتمــض دمــحم تاحــش ديعــسو ،ميــهارــبإ ميكحــلا دبــع ريمــس نايــفوتEا
 _تــــسلاو نــــماثــــلاو ، _سمــــخلاو عساتــــلاو ، رــــشع سداســــلاو ، رــــشع ســــماخــــلا
 مهتEا فاــــضأو.دومــــحم ديــــس دمــــحمو ، دمــــحم فوؤرــــلا دبــــع يمهف _يــــفوتEاو
 ، مــــلاــــس دومــــحم دومــــحم يدمــــح دمــــحأ / _عبــــسلاو يناثــــلا مهتEاو هتــــكراشمــــب
 فوؤرـلا دبـع يمهفو دمـحم تاحـش ديعـسو ميـهارـبإ ميكحـلا دبـع ريمـس _ـفوتEاو
 تـــس مهـــتزوحبو نكســـم فـــل�ا ةقطنمـــب ةرـــهاظتـــب ميـــهارـــبإ ديـــس دمـــحمو دمـــحم
 ، رــــشع سداســــلا مهتEاو ىرــــخأ ةريســــم يف كراــــش امــــك ، سدــــسمو ةيــــلآ قدانــــب
 اهنيـــح هدـــمأو ، دمـــحم تاحـــش ديعـــسو ميـــهارـــبإ ميكحـــلا دبـــع ريمـــس نايـــفوتEاو
 بوص ةـيراـن ةريـعأ اهنـم قلطأ ، ةيـلآ ةيـقدنبـب  ميـهارـبإ ميكحـلا دبـع ريمـس ىفوتEا

.ةيكبز�ا ةقطنمب ةحلسEا تاوقلل ةعردم

 تاـمولعم ميـهارـبا ميكحـلا دبـع ريمـس ىفوتEا ءافـخإ نـم هءايتـسا رـثإ ىلع هـنأو
 ةـعومـجم نوك ؛ هنـع ةحلسEا تاوقلا دـض ةيـئادـع تايلمـع نـم هذيفنـت مزتعـي امـع

 ةيـئادـع لامـعأ باكـتر� ، _عبـسلاو ، _تـسلاو نـماثـلاو ، _تـسلا _مهتEاو هتمـض
 يفو ، هينـــج فـــلأ رـــشع ةعبـــس هردـــق غلبمب ةيـــلآ ةيـــقدنـــب كـــلذـــل عاتـــباو ، ةلـــثامـــم
 ثــلاثــلا مهتEاو برــهلا ىلع بأدً اينــمأ ةــعامــجلا رــصانــع ةقــحbمــب هملــع باقــعأ
 مهتEا امــهدــمأ كــلذ يف امهــتدــعاسEو ، ةــقرفتــم نــكاــمأ ىلإ bقنــت ثيــح نوتــسلاو
 نــــماثــــلا َنامهتEا ىفخأ امــــك ، هينــــج يتئاــــمو _فــــلأ غلبمب نوسمــــخلاو عساتــــلا

.مهتEا توناحب شوطرخ درفو ةيلآ ةيقدنب نوتسلاو ثلاثلاو ،نوتسلاو

 ةــعامــجلا نــم رــصانــع نأــب _تــسلاو ثــلاثــلا مهتEا نــم هملعــب هرارــقإ مهتEا ىهنأو
.ةيلخادلا ريزو بكرو درطسمو سوسب ْينيمك فادهتسا عئاقو تذفن

 تاقيقحتـــلاـــب يوسيع دمـــحأ يوسيع رـــساـــي / نوتـــسلاو عساتـــلا مهتEا ررـــق ـ24
 ماـمأ هـترايـس لطعـتً امـعاز هـب دمـحم فوؤرـلا دبـع يمهف ىفوتEا هقـيدـص لاصـتاـب
 ملـــعو ، عنصEا اهـــلاـــخدإـــب هـــل حمسف ، لبـــعز ىبأ ةقطنمـــب نـــئاكـــلا مهتEا عنصم
 ةيتــيز تيــلوج وياد ةــكراــم ةرايــس هيــساــشو كرــحم ماــقرأ سمطــب ىفوتEا مايقــب

.عنصEا لخادب "خوراص" ةادأ مادختساب نوللا

 هــفرعتــب تاقيقحتــلاــب ناوشر d اــشوأ دمــحم ليــعامــسإ / نوعبــسلا مهتEا رــقأ ـ25
 دبـع دمـحأ يلع نمـحرـلا دبـع / _سمـخلاو عباسـلاو ، رـشع سـماخـلا _مهتEا ىلع
 ، _تــــسلاو ثــــلاثــــلاو ، _سمــــخلاو عساتــــلاو ، _سمــــخلاو نــــماثــــلاو ، نمــــحرــــلا
 ديعــسو ، دمــحم يحتف هــط نايــفوتEاو ، _تــسلاو عباســلاو ، _تــسلاو سداســلاو



 ، _تــــسلاو ثــــلاثــــلاو ، _سمــــخلاو عساتــــلاو ، _سمــــخلاو نــــماثــــلاو ، نمــــحرــــلا
 ديعــسو ، دمــحم يحتف هــط نايــفوتEاو ، _تــسلاو عباســلاو ، _تــسلاو سداســلاو
 عباســـــــلا ْ_مهتEا ءادتـــــــعاو ، - هاـــــــيإو مهـــــــلاقتـــــــعا قباســـــــلا – دمـــــــحم تاحـــــــش
 نـــم�ا تاوق ىلع ، دمـــحم يحتف هـــط ىفوتEاو ، _تـــسلاو ثـــلاثـــلاو ، _سمـــخلاو
 ، 2013 وينوي تبقـعأ يتلا تاـيارـسلا _ـب ثادـحأ ناـبإ ةـيراـن ةحلـسأ مادختـساـب
 عساتــــــلاو ،_سمــــــخلاو نــــــماثــــــلاو ، _سمــــــخلاو عباســــــلا _مهتEاو هــــــكارتــــــشاو
 _تــــــسلاو عباســــــلاو ، _تــــــسلاو سداســــــلاو ، _تــــــسلاو ثــــــلاثــــــلاو ، _سمــــــخلاو
 ، دمـحم يحتف هـط ،دمـحم تاحـش ديعـس ، دمـحم فوؤرـلا دبـع يمهف _يـفوتEاو

.ةيران ةحلسأ نيزرحم سيسمر ثادحأب

 مهتEا ىدـــل اهـــعدوأ ةحلـــسأ درـــب _تـــسلاو سداســـلا مهتEا نـــم هفيلكتـــب فاـــضأو
 سداســلا مهتEاــب ةــصاــخ امــهادــحإ َْ_تيــلآ َْ_تيــقدنــب يف تلثمــت _تــسلاو نــماثــلا

._تسلاو ثلاثلا مهتEاب صاخ شوطرخ ةيقاس سدسمو ، _تسلاو

مـناـغ dا دـبع حاـتفلا دـبع دعـس / نوعبـسلاو عـبارـلا مهتـEا رــقأ ـ26

 هتقــحbمــبً اEاــع يمهف دمــحم فوؤرــلا دبــع يمهف ى¢فوتEا هــئافــخإــب تاقيقحتــلاــب
ُ.اينمأ

 هَءافــــخإ هنــــم يمهف دمــــحم فوؤرــــلا دبــــع يمهف ىفوتEا بلطــــب bًيصفــــت ناــــبأو
 ماصتـعا ضـف باقـعأ يف ماـيأ ةـثbثـل هـب امـهاوآـف ، هنكسمـب رـشع سداسـلاَ مهتEاو

ً.اينمأ يمهف دمحم فوؤرلا دبع يمهف ىفوتEا ةقحbمبً اEاع ، ةيودعلا ةعبار

تاقيقحتلاب دامـح ناـEاـس دـمحـم دوـمحـم /نوـناـمثلا مهـتEا رــقأ ــ27

 قنتعت يتلا سدقEا تيــب راصــنأ ةــعامــجل ةعــباتــلا ناــقرفــلا بــئاتكــل هــمامضــناــب
 ةـطرـشلاو ةحلسEا تاوقلا دارـفأ دـض ةيـئادـع لامـعأ ذيفنـت ىلوتتو ةـيريفكـتً اراكـفأ
 مـتاـح ىفوتملل هتـكراشمـب فاـضأو ، ةـماعـلا تآشنEاو امهـتآشنـم ىلع ءادتـع�او
 دنجــم لتقــمو ةــطرــش ةرايــس فادهتــسا ةعــقاو يف يضاقــلا ميلــس نســح ةــمbــس
 وطـسللً اديهمـت رـيوص ىبأو دـياز خيشلا دـيرـب يبتكم هدـصرـب فاـضأو ، اهلـخادـب

.اهئاضعأ اهبكترا ىرخأ عئاقوب هملعو ، ةعامجلا ضارغ�ً اذيفنت امهيلع

 هــمbــس مــتاــح / ىفوتEا هاــعد ، 2013 وينوي باقــعأ يف هــنأ كــلذــل bًيصفــت ناــبأو
 نأ هنـم ملـع هـمامضـنا بقـعو ةـعامـجلا كلتـل ةعـباـت ةيلـخل مامضـنbـل ميلـس نسـح
 يتلا سدقEا تيـب راصـنأ ةـعامـجل ةعـباـت اهـنأو ناـقرفـلا بـئاتـك ىمست ةيلـخلا كلـت
 ضـــيوع / _ـــنامثـــلاو سداســـلا مهتEا اهـــئاضـــعأ نـــم رـــكذو ،لو�ا مهتEا اهمـــعزتـــي
 ىلع فارـــش�ا ةيـــلوئسم ىلوتي لو�ا مهتEا نأو ، ةضـــيوع ديمـــح دـــياـــع ةـــمbـــس
 عمتجا ةضهنــلاو ةــيودعــلا ةعــبار يماصتــعا ضــف باقــعأ يف هــنأو ، ةيلــخلا كلــت
 _ـنامثـلاو سداسـلا مهتEا نكسمـب نـيرـخآو ىفوتEاو _ـنامثـلاو سداسـلا مهتEاو
 عيرـــس دمـــحم دمـــحأ دمـــحم / _ـــنامثـــلاو يداحـــلا _مهتEاو هيـــلإ تدنـــُسأ ثيـــح
 ةمهــم دويزــلا _ــسح دعــس ناEاــس نــيدمــح لصيــف / _ــنامثــلاو يناثــلاو ، مــلاــس
 مهــتربــخ ةلقــلً ارظــن ةــعامــجلا ءاضــعأ لبــِق نــم اهــفادهتــسا لمتحEا فادــه�ا دــصر



 ةمهــم دويزــلا _ــسح دعــس ناEاــس نــيدمــح لصيــف / _ــنامثــلاو يناثــلاو ، مــلاــس
 مهــتربــخ ةلقــلً ارظــن ةــعامــجلا ءاضــعأ لبــِق نــم اهــفادهتــسا لمتحEا فادــه�ا دــصر
 كلتـــب ةيـــئادعـــلا تايلمعـــلا ذيفنـــت يلوئسم نأو ، ةـــيرانـــلا ةحلـــس�ا مادختـــسا يف
 مهتEا اهـــب ءاوي�ا لوئسمو ، نـــيرـــخآو يضاقـــلا ةـــمbـــس مـــتاـــح ىفوتEا ةيلـــخلا

.هنكسمب ةعامجلا رصانعب عمتجي ناك ثيح نونامثلاو سداسلا

ديرـب يـبتكم دصرب يـضاقلا ةمbس متاح ىـفوتEا نم هفيلكت قبـس هنأو

 مهتEا باحطـصاـب هفلـك امـك ، امـهدـصرـف ةيليـعامـس�اـب رـيوص ىبأو دـياز خيشلا
 ىفوتEا هرضـح ءاقـل مهعمـجو _ـنامثـلاو سداسـلا مهتEا لزنE _ـنامثـلاو يناثـلا

 ةــمbــس مــتاــح ى¢فوتEا يلوتب مهغلــبأ يذــلا لو�ا مهتEاو يضاقــلا ةــمbــس مــتاــح
.ةيلخلل هتافيلكت لقن ةيلوئسم يضاقلا

 يتلاو ةــــــعامــــــجلا اهتبكــــــترا يتلا ةيــــــئادعــــــلا تايلمعــــــلا راــــــطإ يف هــــــنأ حضوأو
 bًيصفــت حضوأو اــهادــحإ باكــترا يف كراــش اهــتآشنــمو ةــطرــشلا دارــفأ فدهتــست
 اـهداـق ةرايـس نارـخآو هتقـفر لقتـساو هاقتـلا يضاقـلا ةـمbـس مـتاـح ىفوتEا نأ اهـل
 ةيليـــعامـــس�ا رصـــم قيرـــط بوص اوهجوتو ، _تيـــلآ _تيـــقدنـــب نـــيزرـــحم لو�ا
 ادــــعأ ، لــــباقEا هاجــــت�اــــب ريســــت ةــــطرــــش ةرايــــس اورصــــبأ نأ اــــمو ، يوارــــحصلا
 لومــحم فــتاــه نومهتEا هملــسو ، اهــفادهتــس� نايبــلا ةفــلاــس ةــيرانــلا امهتحلــسأ
 يضاقــلا ةــمbــس مــتاــح ىفوتEا ىذاــح نأ اــمو ، اهــباكــترا لاــح ةعــقاولا رــيوصتل

 ةـيرانـلا ةريـع�ا نـم bًـباو اهيلقتـسمو اهـبوص هقـفارـم قلطأ ىتح ةـطرـشلا ةرايـس
.رارفلاب اوذ� مث اهيف نم لتق نيدصاق امهيحbس نم

 يضاقـلا ةـمbـس مـتاـح ىفوتEا هبحطـصا 23/11/2013 خيراتـب هـنأ مهتEا رـقأ امـك
 ةـقرـس فدـهب كـلذو ـ سدـسم ـ يراـن حbـسو ةيـلآ قدانـب ثbـث مهـتزوحبو نـيرـخآو
 لاـحو _ـصاصقـلا ةقطنE اوهجوت كـلذـلً اذافـنو ، ةعـقرفEا داوEاـب اهتئبعتـل ةنـحاـش
 نـيربجـم قانخـلا اهيلـع اوقيض ، ةيليـعامـس�ا ةظـفاحE ةـكولمEا ةنـحاشـلا رورـم
 هــجو يف ةيــل�ا امهتحلــسأ نــيرــهشم مهنــم _نــثا لــجرــتو فــقوتلا ىلع اــهدــئاــق
 رارفـــلا نـــم انكمـــتو نارـــخ�ا اهلقتـــسا مـــث ، هنـــعً اـــهرـــك اهيلـــع اولوتـــساو اـــهدـــئاـــق
 ةرايســـــلاـــــب يضاقـــــلا ةـــــمbـــــس مـــــتاـــــح ىفوتEاو مهتEا امهعبـــــتو ، ةنـــــحاشـــــلاـــــب
 نـيرـهشم اهنـم bـجرتـف ، يلاـه�ا ةقـحbـم امهـبورـه نود لاـح هـنأ �إ امهـلbقتـسا
 ، برــهللً ايعــس اهنــم ةــيراــن ةريــعأ اقلــطأو - ةجنبــطو ةيــقدنــب - ةــيرانــلا امهتحلــسأ

 روضح اهـب امهـبورـه _ـب ليـحو اـهدـئاـق نـعً اـهرـك ةرايـس ةـقرـس نـم انكمـت ىتح
 بيـــصأو هطبـــض مـــت ىتح ةـــيرانـــلا ةريـــع�ا قbـــطإ مهعـــم �دابـــتو ةـــطرـــشلا تاوق
 ًاضـيأ فاـضأو.هـتاـفو ثدـحأ نطبـلاـب يراـن رايعـب يضاقـلا ةـمbـس مـتاـح ىفوتEا
 ةيـئادعـلا تايلمعـلا نـم ددعـب يضاقـلا ةـمbـس مـتاـح ىفوتEا نـم هـمbـعإ ةقـباسـب
 ةـماعـلا تآشنEاو ةـطرـشلا دارـفأ فدهتـست يتلاو ةـعامـجلا رـصانـع اهبكـترا يتلا

 فــلأ ةــئاEا ىلع دــيزــي غلبم اوقرــس ةــعامــجلاــب ذيفنتــلا يلوئسم نأ هــل ررــق ثيــح
 ةـطرـش ةرايـس اوفدهتـسا امـك ، ةيليـعامـس�اـب دـياز خيشلا دـيرـب بتكـم نـم هينـج
 ، اهــب ةــطرــش يدرــف اولتقو ديعــس روب - ةيليــعامــس�ا قيرطــب ةفيلــخ وبأ ةقطنمــب



 ةـطرـش ةرايـس اوفدهتـسا امـك ، ةيليـعامـس�اـب دـياز خيشلا دـيرـب بتكـم نـم هينـج
 ، اهــب ةــطرــش يدرــف اولتقو ديعــس روب - ةيليــعامــس�ا قيرطــب ةفيلــخ وبأ ةقطنمــب

.هب ْنيدنجم اولتقو سيواودلا ةقطنمب ةينم�ا ةنمك�ا دحأ اوفدهتساو

 تاقيقحتـلاـب  مـلاـس عيرـس دمـحم دمـحأ دمـحم / نونامثـلاو يداحـلا مهتEا رـقأ ـ28
 هنكسE ارضــــح يضاقــــلا ةــــمbــــس مــــتاــــح ىفوتEاو ، _ــــنامثــــلاو يناثــــلا مهتEا نأ
 ةـيراخبـلا هتـجارد لقتـساـف رـيوص وبأ دـيرـب بتكـم ةرايـس مودـق دـعوم دـصر َْ_بـلاـط
 دـمأو بتكEا ةرايـس رـثأ ىفتقاو يهاقEا ىدـحإـب نمـكو روكذEا دـيربـلا بتكـم بوص

.اهكرحت تيقاومو اهفاصوأب ىفوتEا

 تاقيقحتـــلاـــب ىسوم دمـــحم دمـــحأ يناـــه / نونامثـــلاو ســـماخـــلا مهتEا رـــقأ ـ29
 ىلع موقت ةــيريفكــتً اراكــفأ قنتعت يتلا سدقEا تيــب راصــنأ ةــعامــجل هــمامضــناــب
 ةيــمbــس�ا ةعــيرــشلا هقيبطــت مدــع ىوعدــب هيلــع جورــخلا ةيــعرــشو مــكاحــلا ريفكــت
 ىلع ءادتـع�او ةـطرـشلاو ةحلسEا تاوقلا دارـفأ دـض ةيـئادـع لامـعأ ذيفنـت ىلوتتو

.ةيدام تانوعمب ةعامجلا كلت دادمإو ، ةماعلا تآشنEاو امهتآشنم

 ةـعامـجلل مضـنا راكـف�ا كلتـب هتـعانقـلو 2013 ماـع ةـيادبـب هـنأ كـلذـل bًيصفـت ناـبأو
 هــنأو ، ناميلــس ميلــس _ــسح لصيــف _عستــلاو عساتــلا مهتEا نــم ةوعد رــثإ ىلع
 تاوقلل ةينــم�ا تbمــحلاو ةضهنــلاو ةــيودعــلا ةعــبار يماصتــعا ضــف باقــعأ يف
 مهتEا ىلوت امــهدارــف� ةــعامــجلا فادهتــسا رــثإ ىلعو ، ءانيســب ةــطرــشلا ةحلسEا
 ، ءاذغـــلاو نؤEاـــب مـــهدادـــمإـــب هفلـــكو ةـــعامـــجلا رـــصانـــع ءاويإ نوعستلاو عساتـــلا
 ريـخ�ا دـجاوت يتلا لاطـب�ا ةـيرقـل ةـطرـشلا وأ شيجـلا تاوق مودـق لاـح هرـيذـحتو
 ، ةـــيرقـــلا كلتـــل ماكـــح�ا ذيفنـــت ةوق مودقـــب _ـــترـــم هغلـــبأ كـــلذـــلً اذافـــنو ، اهطيحمـــب
 ىنكم ـ مـضbـش يكز روصنم دمـحم /نونامثـلاو عساتـلا مهتEا مامضـناـب فاـضأو

.ةمزbلا نؤEاب كلذك اهدادمإو ةعامجلل ـ"رذ وبأ"

 ، "رذ وبأ" ىنكم مـضbـش يكز روصنم دمـحم /نونامثـلاو عساتـلا مهتEا رـقأ ـ30
 يتلا ، سدقEا تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــجل هـــمامضـــناـــب تاقيقحتـــلاـــب ـ"بـــجر" يكرـــح
 ىوعدــب هيلــع جورــخلا ةيــعرــشو مــكاحــلا ريفكــت ىلع موقت ةــيريفكــتً اراكــفأ قنتعت
 تآشنــم دــض ةيــئادــع لامــعأ ذيفنــت ىلوتتو ، ةيــمbــس�ا ةعــيرــشلا هقيبطــت مدــع
 _يحيسEا ءاــــــمد ةــــــحابتــــــساو ، ةــــــماعــــــلا تآشنEاو ةــــــطرــــــشلاو ةحلسEا تاوقلا
 ءاضــعأ ةــفرعمــب اهــباكــترا مــت عئاــقوب هملــعو ، مهــتاكلتمــمو مهــلاومأ لbحتــساو

 .ةعامجلا

يـف ةـعامجلا كلتل ماـمضنbل هاعد عباسلا مهتEا نأب كلذل bًيصفت نابأو

 مهتEا ةـــماـــعز ىلع كـــلذ لbـــخ نـــم فـــقوو مضـــناـــف ، 2012 ربمـــفون رـــهش نوضغ
 رــصانــع ذاخــتاــب فاــضأو ، ةــئاEا دعــب يناثــلا مهتEا اهــئاضــعأ نــم نأو ، اهلــلو�ا
 ، "رذ اـبأ"ً ايـكرـحً امـسا ذـختاـف ينم�ا دـصرلـلً ايـفbـت ةيـكرـح ءامـسأ ةـعامـجلا كلـت

.عباسلا مهتEا نكسمب اهتاءاقل دقعت ةعامجلا كلت نأو



.عباسلا مهتEا نكسمب اهتاءاقل دقعت ةعامجلا كلت نأو

 ةـعامـجلا كلـت رـصانـع ءاويإـب عباسـلا مهتEا هفلـك هـمامضـنا راـطإ يفو هـنأ حضوأو
. مهتاجايتحا ريفوتو هنكسمب

 اهبكـــترا يتلا ةيـــئادعـــلا تايلمعـــلا نـــم ددعـــب عباســـلا مهتEا نـــم هملعـــب فاـــضأو
 نـمأ يتيرـيدـم فادهتـساو ةيلـخادـلا رـيزو لايتـغا ةـلواحـم اهنـمو ةـعامـجلا رـصانـع

.سيوسلا ةنيدمب يزكرEا نم�ا تاوق ركسعمو ، ةرهاقلاو ةيلهقدلا

ـ "داوع" يكرـح ـ ميـهارـبإ يردـب ىنسح رـماـت / نوعستلاو سـماخـلا مهتEا رـقأ ـ31
 ةـيريفكـتً اراكـفأ قنتعت يتلا سدقEا تيـب راصـنأ ةـعامـجل هـمامضـناـب تاقيقحتـلاـب
 ةعــيرــشلا هقيبطــت مدــع ىوعدــب هيلــع جورــخلا ةيــعرــشو مــكاحــلا ريفكــت ىلع موقت
 ةـــطرـــشلاو ةحلسEا تاوقلا دارـــفأ دـــض ةيـــئادـــع لامـــعأ ذيفنـــت ىلوتتو ةيـــمbـــس�ا
 _يحيسEا ءاــــــمد ةــــــحابتــــــساو ةــــــماعــــــلا تآشنEاو امهــــــتآشنــــــم ىلع ءادتــــــع�او
 ةــفرعمــب اهــباكــترا مــت عئاــقوب هملعــب فاــضأو ، مهــتاكلتمــمو مهــلاومأ لbحتــساو

.ةعامجلا ءاضعأ

 كلتـل مامضـنbـل عباسـلا مهتEا هاـعد 2013 ماـع نوضغ يف هـنأ كـلذـل bًيصفـت ناـبأو
 ِملــَعو ، اهــل يراد�او يلاEا لوئسEا وه ريــخ�ا نأ ملــعو اهيــلإ مضــناــف ، ةــعامــجلا
ـ  ةـئاEا دعـب يناثـلا _مهتEا ىلع اهيـيدايـق نـم فـقوو ، اهتـماـعز لو�ا مهتEا يلوت
 مهيـــلوتو ، ـ ينم�ا لوئسEا ـ رـــشاعـــلا مهتEاو ، ـ اهـــل يركسعـــلا حانجـــلا لوئسم
 _مهتEا مهنـــم فرـــع ةيـــكرـــح ًءامـــسأ اوذـــختا نـــيذـــلا اهـــئاضـــع� تافيلكـــت رادـــصإ
 تايلمـــع ىلع دمتـــعا ةـــعامـــجلا كلـــت لـــيومت نأو ، _ـــنامثـــلاو عساتـــلاو ، عساتـــلا
 راــــطإ يفو ، _يحيسEاو ةــــلودــــلا لاومأ دــــض اــــهؤاضــــعأ اــــهذفنــــي يتلا مانتــــغ�ا
 ، ةـــيريفكتـــلا راكـــف�ا ةـــساردـــبً اـــيركـــف عباســـلاو ، لو�ا نامهتEا هدـــعأ هـــمامضـــنا
 _ــــب �إ ةــــعامــــجلا تايلمــــع نــــع حاصــــف�ا مدــــعو يكرــــح مــــسا ذاخــــتاــــبً ايــــكرــــحو

.ينم�ا دصرللً ايفbت اهل ةذفنEا رصانعلا

 قيرطـب 11 وليكلاـب ةنـئاـك ةـعرزمـب ةيميظنـت تاءاقـل ةـعامـجلا ءاضـعأ دقـع فاـضأو
 لقــــن ةيــــلوئسم يلوتب لو�ا مهتEا نــــم ف¬لُك هــــنأو ، ةيحــــلاصــــلا ـ ةيليــــعامــــس�ا
 ةــمدختسEا داوEا ءارــشو ، ةــعرزEا كلتــب ةدــجاوتEا رــصانعــلا تاــجايتــحا زيهجــتو
 تارتـــــنو رداشـــــنو _جســـــكأ ءاـــــم ىرتـــــشا كـــــلذـــــلً اذافـــــنو ، تارجفتEا عينصت يف
 ةيـعارزـلا ةدمـس�ا عيب تيـناوح نـم نـيزنبـلاو ركسـلاو ـلاو _ـلاـمروفلاو رداشنـلا
 مهتEا اهـــب هدـــمأ ةـــيراخـــب ةـــجارد اهلقـــن يفً اـــمدختـــسم تايـــلديصـــلاو ةراطعـــلاو
 ةقـفارمـب ف¬لُك امـك ، مانتـغ�ا تايلمـع نـم عباسـلا مهتEا اهـب هدـمأ لاومأـبو ، لو�ا
 نـــم�ا ىنبم راوجب رـــشاعـــلا ةيعمـــج ةقطنمـــب ةنـــئاـــك ةـــعرزـــم ىلإ رـــشاعـــلا مهتEا
 ةداـم نـم bًيـمرـب رـشع ةسمـخ عينصت نـم اونكمتو ، ةيليـعامـس�ا ةنـيدمـب يزـكرEا

 .مويدوصلا تارتنو رداشنلا تارتنو نيزنبلا _مدختسم ةرجفتEا وفن�ا

 دارـــفأ تـــفدهتـــسا ةـــعامـــجلا ءاضـــعأ اهبكـــترا ةيـــئادـــع تايلمعـــب هملعـــب فاـــضأو
 تارـباخEا ىنبم ريجفـت اهنـم ،_يحيسEاو امهـتآشنـمو ةحلسEا تاوقلاو ةـطرـشلا



 دارـــفأ تـــفدهتـــسا ةـــعامـــجلا ءاضـــعأ اهبكـــترا ةيـــئادـــع تايلمعـــب هملعـــب فاـــضأو
 تارـباخEا ىنبم ريجفـت اهنـم ،_يحيسEاو امهـتآشنـمو ةحلسEا تاوقلاو ةـطرـشلا
 مهتEا اـــهزـــهج ةخخفـــم ةرايـــس ةطـــساوب تذفـــن اهـــنأو ةيليـــعامـــس�اـــب ةيـــبرـــحلا
 ةطـــساوب دعـــب نـــع ةرايســـلا ريجفتـــب ، نورـــخآو عساتـــلا مهتEا اـــهذفـــنو ، رـــشاعـــلا
 يزــكرEا نــم�ا عاطــق ريجفتــب _ــنامثــلاو عساتــلا مهتEا نــم ملــعو ، لومــحم فــتاــه
 11 وليكلاــب ةنــئاكــلا ةــعرزEاــب تزــهج ةــقورــسم ةرايــس مادختــساــب ةيليــعامــس�اــب
 ركسعــم هدــصرــب هملــعأو ، دعــب نــع اــهريجفــت مــت ةيحــلاصــلا ةيليــعامــس�ا قيرــط
 ةخخفـــم ةرايـــس ةـــئاEا دعـــب يناثـــلا مهتEا ريجفـــت لبـــق ســـيوسلاـــب يزـــكرEا نـــم�ا

.هطيحمب

 ةيحـــلاصـــلاـــب ةنـــئاكـــلا ةـــعرزملـــل ةـــطرـــشلا تاوق ةمـــهادـــم رـــثإ ىلع هـــنأـــب فاـــضأو
 رـشاعـلاو ،عباسـلا نامهتEا َمهتEا بحطـصاو ، ءانيـس لامشـل لو�ا مهتEا اـهرداـغ
 ةظـــفاحـــم نـــم ةـــعامـــجلاـــب ءاضـــعأـــب اهيـــف ىقتلا مويبارـــس ةقطنمـــب ةـــعرزـــم ىلإ
 ، نســح دمــحم نســح تزــع / ةــئاEا دعــب _ــثbثــلاو يناثــلا مهتEا مهنــم ةيــقرــشلا
 ةـقرـسل ةـعرزEا كلتـب طيطـختلا ىرـجو ، ةـئاEا دعـب يناثـلا مهتEا اهيـف مهيلـع ددرـتو
 قيرطــــــب ةــــــعرزــــــم ىلإ هيقــــــفارــــــمو لقتــــــنا مــــــث ، لاوم�ا لقنــــــل ةصصخــــــم ةرايــــــس
 رــصانــع نــم رــخآو عساتــلا مهتEا مايقــب اهنيــح ملــعو ، ةيحــلاصــلا ةيليــعامــس�ا
 ءbيتـس�ا نـم انكمـتو ةحلسEا تاوقلا دارـفأ نـم ْ_ـَيدنـجو ٍطـباـض لتقـب ةـعامـجلا

.سدسمو ةيلآ ةيقدنب ىلع

 حورطــم ةنــيدمــب ٍنكسمــب دمــحم لاعــلا دبــع نســح ى¢فوتEا ىلع هــفرعتــب فاــضأو
 دعــب يناثــلا مهتEاو هتــكراشمــب ىفوتEا نــم ملــعو ، عباســلا مهتEا هيــلإ هبحطــصا
 دـهش امـك ، يراحتـنا ةطـساوب تذفـن اهـنأو ةيلـهقدـلا نـمأ ةـيرـيدـم ريجفـت يف ةـئاEا
 مهتEا مازتــعاو ،هينــج فــلأ ةــئاــم هردــق غلبمب رــشاعــلا مهتملــل عباســلا مهتEا دادــمإ
 ةـيردنكـس�ا ةنـيدمـب ةـعرزـم هراجئتـساو ، ةحلـسأ ءارـشل ايبيـل ةـلودـل رفسـلا عباسـلا
 دمــــحم لاعــــلا دبــــع نســــح ّىفوتEاو ُمهتEا اهيــــلإ لقتــــنا ، لاوم�ا كلــــت نــــم ءزــــجب
 لاعـــــلا دبـــــع يحبص / ةـــــئاEا دعـــــب _عستـــــلاو عباســـــلا مهتEا ىلع اهيـــــف فرعـــــتو
 ةـعامـجلا وضع مهلتـقو ةـعرزملـل ةـطرـشلا تاوق ةمـهادمـب ىهنأو ، فـصاـن ميـهارـبإ

 ، طابضـــلا دـــحأ لتـــق نـــم هنكمـــتو مهـــل هتـــمواقـــم لاـــح دمـــحم لاعـــلا دبـــع نســـح
 .كلذ رثإ ىلع هطبضو

ـ  "رــصاــن" يكرــح ـ _ــسح دعــس يجنEا ىيحي / ةــئاEا دعــب ثــلاثــلا مهتEا رــقأ ـ32
 ًاراكــــفأ قنتعت يتلاو سدقEا تيــــب راصــــنأ ةــــعامــــجل هــــمامضــــناــــب تاقيقحتــــلاــــب
 هقيبطــت مدــع ىوعدــب هيلــع جورــخلا ةيــعرــشو مــكاحــلا ريفكــت ىلع موقت ةــيريفكــت
 ىلع ءادتـــــع�او ةـــــطرـــــشلاو ةحلسEا تاوقلا دارـــــفأ لتـــــقو ةيـــــمbـــــس�ا ةعـــــيرـــــشلا
 مهــــلاومأ لbحتــــساو _يحيسEا ءاــــمد ةــــحابتــــساو ةــــماعــــلا تآشنEاو مهــــتآشنــــم
 لبـق ةـعامـجلا اهـتذفـن يتلا ةيـئادعـلا تايلمعـلا ىدـحإ يف هتـكراشـمو ، مهـتاكلتمـمو
 ةـــفرعمـــب اهـــباكـــترا مـــت ىرـــخأ عئاـــقوب هملـــعو ، ةحلسEا تاوقلاو ةـــطرـــشلا دارـــفأ

.ةعامجلا كلت ءاضعأ



 ةـــفرعمـــب اهـــباكـــترا مـــت ىرـــخأ عئاـــقوب هملـــعو ، ةحلسEا تاوقلاو ةـــطرـــشلا دارـــفأ
.ةعامجلا كلت ءاضعأ

 دعـــب يناثـــلا مهتEا ىلع - 2006 ماـــع نوضغ يف - هـــفرعتـــب كـــلذـــل bًيصفـــت ناـــبأو
- مهتEا اهــب لمعــي ةيعمــجل عباــت ٍدــجسمب فاكتــع�ا ريــخ�ا ةــموادــم نا¢بإ - ةــئاEا
 باقـــعأ يف مهتEا اهقنتـــعا يتلاو ، ةـــيريفكتـــلا راكـــف£ـــل هـــقانتـــعا كاذـــنآ هـــل ناـــبأو
 سداسـلاو ،ةـئاEا دعـب عبارـلاو ، ةـئاEا دعـب يناثـلا _مهتEاو ههـجوتل ؛ 2011 رـيانـي
 يداحـلاو ،ةـئاEا دعـب نـماثـلاو ، يودـب ديسـلا ميلـحلا دبـع دمـحم دمـحأ / ةـئاEا دعـب
 ىلإ - ةروكذEا ةيعمـجلاـبً اعـم مهلمـع لbـخ مهيلـع فرعـت نـيِذـلاو - ةـئاEا دعـب رـشع
 نـــم ٍضعبـــب اوقتلا ثيـــح ، ىلو�ا دومـــحم دمـــحم ثادـــحأ ناـــبإ رـــيرـــحتلا ناديـــم
 دعـب يناثـلا مهتEا هاـعد كـلذ رـثإ ىلعو ، راكـف�ا كلتـب مـهوعنقأو مهـلاقتـعا قباسـلا
 يفو ، هــيدــل ً�وبق تــق�ً ةوعد ةــيداهجــلا تاــعامــجلا ىدــحإ ىلإ مامضــنbــل ةــئاEا

 ةـــعامـــج نـــيوكتب هربـــخأ يذـــلاو ثـــلاثـــلا َمهتEا ىقتلا ةـــعامـــجلل هـــمامضـــنا ليبـــس
 سلجEا ءاضـــعأ لاتقـــل ةحلـــس�ا لامعتـــسا ىلع اهـــئاضـــعأ بـــيردـــت متـــي ةـــيداهـــج
 هريبعتـك - تيـغاوطلا نـم مهـنوكل -كاذـنآ دbبـلا نوئش ىلع _مـئاقـلا - يركسعـلا
 ها¢مسو اهيــلإ مامضــن�ا لبقــف ، ةــيدوقنع اــيbــخ نــم نوكتت ةــعامــجلا كلــت نأو ، -
 ةــعامــجلا كلتــل هــمامضــنا لbــخ نــم ملــعو ، "رــصاــن"ً ايــكرــحً امــسا ثــلاثــلا مهتEا
 بـــسح ىرـــخأو ةيـــعون ةـــعومـــجم ؛ اـــيbخـــلا نـــم ْ_تـــسيئر _تـــعومـــجم نـــيوكتب
 يتلاو ةيـــــنورتكـــــل�ا ةنجلـــــلا ىلو�ا ةـــــعومجEا نـــــم رـــــكذو ، يفارغجـــــلا ميسقتـــــلا
 ةيـنورتكـل�ا رـئاودـلا ةـعابـطو تاـحوللا ميمصـت ىلع اهـئاضـعأ بـيردتـب تعلطـضا
 اهتيـلوئسم ىلوتو ، ريجفتلـل رـئاودـك اهـمادختـس� اهـجاتـنإو ، اهـتاـنوكم بيـكرـتو
 نـــم عاونأ ةـــثbـــث عينصتب اوماـــق مهـــنأو ، نـــيرـــخأو هتمـــضو رـــشع عساتـــلا مهتEا
 نأو ، - ءوضلا ةرــئاد ، DTMF  ، Timer رــئاود – اهبيــكرــتو ةيــنورتكــل�ا رــئاودــلا
 تاذ نـم رـكذ امـك ،دـحاولا لمعـلا موي يف ةرـئاد _سمـخلا ةـبارـق جتنت تـناـك ةنجلـلا
 عينصت ىلع اهــئاضــعأ بــيردتــب تعلطــضا يتلاو ةيــئايميكــلا ةنجلــلا ةــعومجEا
 عينصتو ةديلبـــــــلا ةداEا ريضحـــــــت قيرـــــــط نـــــــع اهـــــــجاتـــــــنإو ، ةرجفتEا تاوبعلا
 نـم رـكذو ، ةـئاEا دعـب نـماثـلا مهتEاو ةرتفـل اهتـيوضع يف هتمـض اهـنأو ، قعاصـلا

.ةيراحتن�او ، ةيلاتقلا َْ_تَرخأ َْ_تيلخ ىلو�ا ةعومجEا

 ناــك - يفارغجــلا ميسقتــلا ىلع ةمــئاقــلا - ةيــناثــلا ةــعومــجمللً اقــفو هــنأ فاــضأو
 دعـــب يناثـــلا مهتEا اهـــتدايـــق ىلوت يتلاو ةيلـــهقدـــلا ةظـــفاحـــم ةـــعومـــجمبً اوضع
 ، ةـئاEا دعـب نـماثـلا ىتحو ةـئاEا دعـب عبارـلا نـم _مهتEا اهـئاضـعأ نـم رـكذو ، ةـئاEا
 يكز / ةــئاEا دعــب رــشع عبارــلاو ، ةــئاEا دعــب رــشع يداحــلاو ، ةــئاEا دعــب رــشاعــلاو
 نســح ىفوتEاو ، ـ"زنعــلا ديســلا يناــه" هــترــهش ـ يدامــحلا باــهولا دبــع ديســلا
 مهتEا يقلت ىلع فـقو ةـعامـجلا كلتـل هـمامضـنا لbـخ نـم هـنأو ، دمـحم لاعـلا دبـع
 ، يناثــــلاو ، لو�ا _مهتEا ةــــعامــــجلا ييدايــــق نــــم تافيلكــــت ةــــئاEا دعــــب يناثــــلا
 مهتEا دادــمإ ىلع فــقو امــك ، ةــعامــجلا ميــعز وه لو�ا مهتEا نأ ملــعو ، ثــلاثــلاو
 قيرـط نـع لاومأـب ةـعامـجلل مينـغ زـيزعـلا دبـع ميـهارـبإ دمـحم / ةـئاEا دعـب عساتـلا

. دمحم لاعلا دبع نسح ىفوتEا



 قيرـط نـع لاومأـب ةـعامـجلل مينـغ زـيزعـلا دبـع ميـهارـبإ دمـحم / ةـئاEا دعـب عساتـلا
. دمحم لاعلا دبع نسح ىفوتEا

 تابــيردــت تنمضــت مهــل ةيبــيردــت تارود تَدــُِعأ ةــعامــجلا رــصانــع دادــعإ راــطإ يفو
 رـئاودـلاو تارجفتEا عينصت قرـطو ، تآشنEا عفر ملعـل ةـساردو ، ةيـلاتـقو ةـيركسـع
 رـــهش نوضغ يف ةـــئاEا دعـــب يناثـــلا مهتEا هفلـــك راـــط�ا تاذ يفو ، ةيـــنورتكـــل�ا
 كـلذـلً اذافـنو ، "لـتاقـم ةرود" ىمست ةيبـيردـت ةرودـب قاحتـل�اـب 2011 ماـع ربمسـيد
 ءاضـــعأ نـــم نـــيرـــخآو ةـــئاEا دعـــب يناثـــلا مهتEا و - ثـــلاثـــلا مهتEا ةقـــفرـــب - رـــفاـــس
 اوقلت ثيـح ، كانـه ٍناكمـب اوثكم امنيـب ثـلاثـلا مهتEا داـع مـث ءانيـس ىلإ ةـعامـجلا
 ةحلـــس�ا مادختـــسا ىلع ةـــعامـــجلا ييدايـــق دـــي ىلع ةيلمـــعو ةـــيرظـــن تابـــيردـــت
 ، - مــم 9 سدــسم ، مــم12.5 اكــشود ، جEا ، يساكيبــلا ، فوكنيشbكــلا – ةــيرانــلا
 ةــثbــث لbــخ ؛ تارجفتEا عينصتو ، تآشنEا عفر ملــعو ، ةيــلاتقــلا نونفلا ةــساردو
 لــك ماــقو ، ةفلتخEا ةــيرانــلا ةحلــس�ا اهيــف اولمعتــسا تاــعاــس اهنــمً اــموي رــشع
 يف اولباــقو ، مهــجاردأ اوداــع بــيردتــلا ءاهتــناــبو ، ةرــجفتم ةوبع ريجفتــب مهنــم
 اوناـك ةـئاEا دعـب نـماثـلا مهتEا مهنـم نـيرـخآ هتقـفرـبو ثـلاثـلا مهتEا مهـتدوع قيرـط

.ةرودلا تاذ يقلتل مهقيرط يف

 نــــم bًــــكو - 2012 ماــــع وياــــم رــــهش لbــــخ - يناثــــلا مهتEا هفلــــك راــــط�ا تاذ يفو
 - ةيــــنورتكــــل�ا ةنجلــــلا ءاضــــعأ - ةــــئاEا دعــــب نــــماثــــلاو ، رــــشع عساتــــلا ْ_َمهتEا
 وضع اهيـف مهلبقتـسا عرازEا ىدـحإ ىلإ اولقتناو هولباـق كـلذـلً اذافـنو ، هتلـباقمـب
 ريضحـت اهنـم رـكذ ةيـئايميكـلا لامـع�ا ضعـب ىلع اهيـف اوبردـت ثيـح ةـعامـجلاـب
 لbـخ اهنـم ةيمـك زيهجـتو ، اـهريضحـت نـم اونكمت يتلاو قبئزـلا تانيميلـف ةداـم

.مايأ ةعبرأ ترمتسا يتلا بيردتلا ةرتف

 يف ةـــكراشملـــل - ةـــعامـــجلل هـــمامضـــنا راـــطإ يف - هيـــلإ ٍتافيلكـــت رودصـــب فاـــضأو
 يناثـــلا مهتEا نـــم هفيلكـــت اهنـــم رـــكذ ،اهيبكـــترـــم ةدـــعاســـم وأ ةيـــئادعـــلا اهـــلامـــعأ
 ةـــعامـــجلا يوضعل _ملعEا ةـــباقنـــل اهتبـــسنو ةيصخـــش قيقحت ةـــقاطـــب رـــيوزتـــب
 نود ةـــــلوليحلل ؛ رـــــخآو ، ـ ةيـــــنورتكـــــل�ا ةنجلـــــلا لوئسم ـ رـــــشع عساتـــــلا مهتEا

 مهتEا اهـب هدـمأ لاومأـب -ةـــئاEا دعـب يناثـلا ُمهتEا ىرتـشا كـلذـلً اذافـنو ، امهطبـض
 ، فيلغتلـل يرارـح ناخـس ، ةـنولم ةـيرـيزيـل ةعـباـط ـ رـيوزتـلا كـلذـل مزلـي اـم - يناثـلا

 روص تافلمــب ٌرــخآ هدــمأ امــك ، هيــلإ اهملــسوـ ربحلــل ةثــفاــن ةعــباــط ،صــق زاهــج
 تاود�ا كلـــت قيرـــط نـــع نكمتـــف ، اهـــتاـــكاحـــم دارEا ةيصخشـــلا قيقحت تاـــقاطبـــل
ْ يَلاصـيإ رـيوزـتو ةـيروهمـجلا راعـش مـتاـخ ديلقـتو ، _تـقاطبـلا رـيوزـت نـم روصلاو
 ًاروز ْ_تـــبوسنEا _تـــقاطبـــلاو امهـــمادختـــس� ةيصخـــش قيقحت ةـــقاطـــب مbتـــسا

._ملعEا ةباقنل

 ًاذافــنو ، ةــعامــجلاــب _ــيدايقــل ىوأــم ريــفوتب ةــئاEا دعــب يناثــلا مهتEا نــم هفيَلكــتو
 ، لو�ا مهتEا هيــــف لبقتــــسا هنكــــس راقعــــلاــــب ناكــــم زيهجتــــب ماــــق فيلكتــــلا كــــلذــــل
 هــنأو ، ةظــفاحEا مهــترداغــم ىتح ةــئاEا دعــب نــماثــلا مهتEا ىدــل اوثكمو ، نــيرــخآو
 ةـعومجE ةيجيـتارتـس�ا عضول ناـك مـهروضح نأ ةـئاEا دعـب يناثـلا مهتEا نـم ملـع



 هــنأو ، ةظــفاحEا مهــترداغــم ىتح ةــئاEا دعــب نــماثــلا مهتEا ىدــل اوثكمو ، نــيرــخآو
 ةـعومجE ةيجيـتارتـس�ا عضول ناـك مـهروضح نأ ةـئاEا دعـب يناثـلا مهتEا نـم ملـع
 رـــصانـــع ءاوي� تارقمـــك اهـــمادختـــسا نكمـــي يتلا نـــكاـــم�ا دـــيدـــحتو ، ةيلـــهقدـــلا
 هفلـك امـك ، اهيـف تارجفتEا عينصتل لـماعـم ةـماـقإو ، ةحلـس�ا نـيزـختو ، ةـعامـجلا
ً اــناكــم دــعأ كــلذــلً اذيفنــتو ، هيــلإ يئايميــك لمعــم تاودأ لقنــل ناكــم زيهجتــبً اضــيأ
 يف مهتEا هدـــعاـــسو ةـــئاEا دعـــب نـــماثـــلا مهتEا لمعEا ةيـــلوئسم ىلوتو ، هنكسمـــب
 ، لــــــماكــــــلاــــــب ةرجفتEا تاوبعلا زيهجــــــتو ، قعاوصلا عينصتب اعلطــــــضاو ، كــــــلذ
 لِقـُنو ، ةرجفتEا ةديلبـلا ةداEا ريضحـت نود قعاوصلا ةـعانـص يف احجـن امهـنأو
 ةرصعEا ةقطنمــــــب ةــــــئاEا دعــــــب رــــــشع عبارــــــلا مهتEا ىلإ كــــــلذ باقــــــعأ يف لمعEا
 سداســـلا مهتEا ةزوح ىلإ قح� تـــقو يف هـــتاودأ ضعـــب تلقـــن امنيـــب ، ساقلبـــب

.ةئاEا دعب

 - 2013 ربمتبـــــس رـــــخاوأ يف - هيـــــلإ ةـــــئاEا دعـــــب يناثـــــلا مهتEا روضحب فاـــــضأو
 ةعـبرأ اهـب - ةيليـعامـس�ا يكbـم 8431 ماـقرأ لمـحت سون� وياد - ةرايـس bًقتـسم
 بآرمــب يوحت اــمو اهــئافــخإــب هفلــكو ، رــئاــخذــلا نــم تاــنازــخ عبــسو ةيــلآ ةحلــسأ
 لامــع�ا يف ةحلــس�او ، لقنتــلاو دــصرــلا لامــعأ يف ةرايســلا مادختــس� ؛ هنكســم
 عيمـــج ةـــكراشمـــب تافيلكـــت رودصـــب هملـــعأو ، ةـــعامـــجلا اهبكـــترـــت يتلا ةيـــئادعـــلا
 ةيـــئادـــع تايلمـــع باكـــتراـــبو اهبكـــترـــت يتلا لتقـــلا تايلمـــع يف ةـــعامـــجلا ءاضـــعأ
 فيفختـــــلو ، ةضهنـــــلاو ةعـــــبارـــــب _مصتعEا ىلتقلً اـــــماقتـــــنا ؛ةروصنEا ةنـــــيدمـــــب
 يناثـلا ُمهتEا راتـخا كـلذـلً اذافـنو ، ءانيسـب ةـعامـجلا ءاضـعأ ىلع عقاولا طغضـلا
 ىلع ءbيتــــس�او هدارــــفأ لتقــــب هــــفادهتــــس� ةروصنEا يرــــبوك _مــــك ةــــئاEا دعــــب
 ةـئاEا دعـب يناثـلا ُ مهتEا هفلـكو ،قرـط قرتفمـب هـعوقوو هنيـمأـت فعضـل ؛ مهتحلـسأ
 يف كـلذ ذيفنـت يف ةـئاEا دعـب نـماثـلا ىتح ةـئاEا دعـب عبارـلا نـم _مهتEا ةـنواعمـب
 دعــــب يناثــــلا مهتEا ولقتــــسا فيلكتلــــلً اذافــــنو ، 2013 ماــــع رــــبوتكأ رــــهش نوضغ
 اـهداـق ـ كابـشتاـه ناجيـم ونير ـ ةرايـس دمـحم لاعـلا دبـع نسـح ىفوتEاو ، ةـئاEا
 كـلذ نـمً اـباـيإو ةروصنEا هاجـتا يفً اـباـهذ _مكـلا اوربـعو ةـئاEا دعـب نـماثـلا مهتEا
 ملـــعو ، - دارـــفأ ةـــثbـــث – هدارـــفأ ددـــع ىلع فوقولا نـــم كـــلذـــب اونكمتو ، هاجـــت�ا
 ةرــم _مكلــل دمــحم لاعــلا دبــع نســح ىفوتEاو ، ةــئاEا دعــب يناثــلا مهتEا دــصرــب
 هــب عمتجا كــلذ رــثإ ىلعو ، هدارــفأ ددــع نــم دــكأتلــل ةرــجأ ةرايــس _لقتــسم ىرــخأ
 دعــــب عباســــلا ىتحو ةــــئاEا دعــــب عبارــــلا نــــم نومهتEاو ،ةــــئاEا دعــــب يناثــــلا مهتEا
 دعـب يناثـلا مهتEا ع¢زو ثيـح ، هنكسمـب دمـحم لاعـلا دبـع نسـح ىفوتEاو ، ةـئاEا
 دعــب سداســلا مهتEاو لقتــسا اهــلً اذافــنو ، اــهدــعأ ةطــخلً اقــفو مهيلــع راود�ا ةــئاEا
 ةــبرقــم ىلع ارظتــناو ، هدارــفأ ددــع ىلع _فــقاو _مكــلا اربــعو ريــخ�ا ةرايــس ةــئاEا
 ةرايسـب ةـئاEا دعـب عبارـلاو ، ةـئاEا دعـب يناثـلا نامهتEا امهيـلإ رضـح ثيـح ، هنـم
 ةـــئاEا دعـــب عباســـلاو ، ةـــئاEا دعـــب ســـماخـــلا نامهتEا رضـــح امـــك ، ريـــخ�ا اـــهداـــق
 عباســلا مهتEا ةدايــق ةــجاردــلا ُمهتEا لقتــساــف ، ةــيراخــب ةــجارد امهنــم لــك لقتــساو
 مهتEا ةدايــق ةــجاردــلا دمــحم لاعــلا دبــع نســح ىفوتEا لقتــساو ، هفلــخ ةــئاEا دعــب
 مهتEا مهـــقراـــفو ، ةيـــلآ ةيـــقدنـــب امهنـــم لـــك ةزوحبو ،هفلـــخ ةـــئاEا دعـــب ســـماخـــلا



 مهتEا ةدايــق ةــجاردــلا دمــحم لاعــلا دبــع نســح ىفوتEا لقتــساو ، هفلــخ ةــئاEا دعــب
 مهتEا مهـــقراـــفو ، ةيـــلآ ةيـــقدنـــب امهنـــم لـــك ةزوحبو ،هفلـــخ ةـــئاEا دعـــب ســـماخـــلا
 ةــئاEا دعــب يناثــلا نامهتEا ىلتعا امنيــب ، هــترايــس bًقتــسم ةــئاEا دعــب سداســلا
 ةــلآو ةيــلآ ةيــقدنــب مهــتزوحبو _مكــلا ىلعأ ةعــماجــلا يرــبوك ةــئاEا دعــب عبارــلاو
 قلطأــف ؛ _مكــلا ناربعــت ناتــيراخبــلا ناتــجاردــلا تقلطــنا اــم ناــعرــسو ، رــيوصت
 - ةقلــط _سمــخلا تزواــج - ةــيراــن ةريــعأ دمــحم لاعــلا دبــع نســح ىفوتEاو ُمهتEا
 لاعــلا دبــع نســح ىفوتEا لــجرــتو ، مهــتايحــب ًةــيدوم ةــطرــش دارــفأ ةــثbــث تــباــصأ
 يكلـس� زاهـج توص هـعامـس نأ �إ ىلتقلا ةحلـسأ ىلع ءbيتـس�ا ً�واحـم دمـحم

.رارفلاب نومهتEاو ذ�و ، كلذ نود لاح _مكلا ةفرغ نم رداص

 نـم دـيدعلـل اهـئاضـعأ باكـتراـب ةـعامـجلل هـمامضـنا لbـخ نـم هَملـع كـلذ ىلإ دازو
 ةـعامـجلا مايقـب - ةـئاEا دعـب يناثـلا مهتEا نـم – هملـع اهنـم رـكذ ؛ ةيـئادعـلا لامـع�ا
 ةـطرـشلاو شيجـلا نـئامـك تـفدهتـسا اهـنأو ، ءانيسـب زاغـلا طـخل ةدـيدـع تاريجفتـب
 ْ_َمهتEا نـم ملـعو ،ةسـيرـلا _مـك اهنـمو شـيرعـلاو ، حفرو ، دـيوز خيشلا قطانمـب
ً افيلكــــت امــــهريــــخأ ىلإ لقــــن امهــــلوأ نأ ةــــئاEا دعــــب نــــماثــــلاو ، ةــــئاEا دعــــب يناثــــلا
 ةنـــئاـــك ةـــعرزـــم راجئتـــسا مـــت كـــلذـــلً اذافـــنو ، اـــهراجئتـــساو ةـــعرزـــم نـــع ثحبـــلاـــب
 ، دمــحم لاعــلا دبــع نســح ىفوتEا مــساــب ساقلــب ةنــيدE عباتــلا ةعبــس قيرطــلاــب
 ، مهـــتاـــعامتـــجا دقـــعو اهـــتادايـــقو ةـــعامـــجلا رـــصانـــع ءاوي�ً انـــمآً اـــناكـــم نوكتل
 ريجفـت ءارو ةـعامـجلا نأ يناثـلا مهتEا هربـخأ امـك ، تارجفتEاو ةحلـس�ا نـيزـختو
 ءاـــج ريجفتـــلا نأو ، ـ 2013 ماـــع ويلوي رـــهش يف ـ ةيلـــهقدـــلا نـــمأ ةـــيرـــيدـــم ىنبم
 تارــــهاظتــــم عبرأ لتقــــم ىلعً ادر ةــــعامــــجلا تادايــــق نــــم رداــــص فيلكتــــلً اذيفنــــت
 يتلاو – ةـمدختسEا ةرجفتEا ةوبعلا نأو ، ةروصنEاـب ناوخ�ا ةـعامـجل ةرـهاظمـب
 ةرــجأتسEا ةــعرزEا لــخاد تدــعأ -TNT ةداــم نــم تاــمارــج وليك ةتــس ةــبارــق توح

.ةعبس قيرطب

 دمـحم لاعـلادبـع نسـح ىفوتEا نـم ـ 2013 ماـع ويلوي رـهش نوضغ يف ـ ملـع امـك
 دــصرــب فلــك هــنأو ، ساقلــب دــيرــب بتكــم لاومأ ىلع ءbيتــس�اــب ةــعامــجلا مايقــب
 ةيلمــع ذيفنتــب  نورــخآو علطضا هــنأ ةــئاEا دعــب يناثــلا مهتEا نــم ملــعو ، فــظوEا
 فصــن غلب هيلــع ىلوتسEا غلبEا نأو ، ةــيراــن ةحلــسأو ةرايــس مادختــساــب وطــسلا
 ريــــــفوتو تارجفتEاو ةحلــــــس�ا ءارــــــش يف اهعيمــــــج تــــــمدختــــــسا هينــــــج نويلم
 دبــع نســح ّىفوتEاو ، ةــئاEا دعــب يناثــلا مهتEا هربــخأ امــك ، ةــعامــجلا تاــجايتــحا
 ةدـيارـجلا _مـك ىلع امهـئادتـعاـب ـ 2013 ماـع سطـسغأ رـهش رـخاوأـ دمـحم لاعـلا
 امهـــنأو ، ةـــطرـــشلا دارـــفأ دـــحأ امهتـــباـــصإو خيشلا رفـــك ةظـــفاحمـــب bيـــب زـــكرمـــب
 ةيلمــع ذيفنتــب ملــعو ، ءادتــع�ا كــلذ يفً ايــلآً اــحbــسو ةــيراخــب ةــجارد اــمدختــسا

 ، ةــئاEا دعــب ســماخــلاو ، ةــئاEا دعــب يناثــلا ْ_َمهتEا نــم لــك لبــق نــم حلــسم ٍوطــس
 ىلع ـةـــئاEا دعـــب يناثـــلا مهتEا نـــم فيلكتـــب ـ دمـــحم لاعـــلا دبـــع نســـح ى¢فوتEاو
 دبـع نسـح ىفوتEا اـهرـثإ ىلع فشُـك ، _يحيسEا دـح� كولمم تاـغوصم توناـح
 ُمهتEا هـــجوتف ؛ توناحـــلاـــب ةبـــقارEا ت�آ ةطـــساوب هرـــيوصتلً اينـــمأ دمـــحم لاعـــلا
ـ ةـــئاEا دعـــب يناثـــلا مهتEا ىلإ ةـــئاEا دعـــب نـــماثـــلاو ، ةـــئاEا دعـــب عبارـــلا نامهتEاو



 ُمهتEا هـــجوتف ؛ توناحـــلاـــب ةبـــقارEا ت�آ ةطـــساوب هرـــيوصتلً اينـــمأ دمـــحم لاعـــلا
ـ ةـــئاEا دعـــب يناثـــلا مهتEا ىلإ ةـــئاEا دعـــب نـــماثـــلاو ، ةـــئاEا دعـــب عبارـــلا نامهتEاو
 مهتEا ةرايســـــب هولباـــــقو ، ءافتـــــخ�او برـــــهلاـــــب هحصنـــــل ؛ ـ 24/12/2013 خيراتـــــب
 ةــــئاEا دعــــب يناثــــلا مهتEا ىدــــبأ ثيــــح ، ةروصنEا ةنــــيدمــــب ةــــئاEا دعــــب نــــماثــــلا
 نـــم نطـــلا ةـــبارـــق مbتـــسا هـــعاـــمزإ نـــعً افـــشاـــك ءاقلـــلا ليـــجأـــت بلـــطو هـــلاجعتـــسا
 ريــخ�ا هتلــباقمــب ُمهتEا درطتــساو ، ةــئاEا دعــب عبارــلا مهتEاو لــجرــت مــث تارجفتEا
 ىنبم ريجفــت ةــئاEا دعــب يناثــلا مهتEا عاــمزإــب هملــعأ ثيــح مويلا تاذ ءاســم يف

.اهانبم ريجفت عقو ءاقللا كلذ باقعأ يفو ، ةيلهقدلا نمأ ةيريدم

 - هتيــــلوئسم ىلوت ةــــعامــــجللً اــــعرــــف لو�ا مهتEا ليكشتــــب هملعــــب مهتEا فاــــضأو
 ةينيـص ةنيفـس فادهتـسا نـع هتيـلوئسم نلـعأ يذـلاو - "ناـقرفـلا بـئاتـك" هامـسأ

 ةـــعامـــجلا باكـــتراـــب اذـــكو ، - يج يب رآ فـــئاذقـــب ســـيوسلا ةانقـــب اـــهرورـــم لاـــح
 نأو ةيليـعامـس�ا ةظـفاحمـب هـترايـس ةـقرـسل هتـجوزو طـباـض ىلع ءادتـع�ا ةعـقاول
 عبرأ فادهتــسا ةعــقاول اهــباكــتراــبو نــيرــخآو ةــئاEا دعــب يناثــلا مهتEا اهيبكــترــم
 ةنـــيدـــم فادهتـــسا اهـــعاـــمزإـــبو ، ةيليـــعامـــس�اـــب ةحلسEا تاوقلل ةعـــباـــت تارايـــس

.يمbع�ا جاتن�ا

 ماشـلاو قارعـلاـب مbـس�ا ةـلود يميظنتب ٍلاصـتا ىلع ةـعامـجلا نأـب هرارـقإ ىهنأو
 ىروش سلـجم ةـعامـج اهنـم رـكذ ةزـغ يف تاـعامـجلا ضعـب اذـكو ، ةرصنـلا ةهبـجو

.مbس�ا دنج ءاول ةعامجو ، سدقEا تيب فانكأ

ـ  "دامــع" يكرــح ـ مــلاــس يليبلا دومــحم لداــع / ةــئاEا دعــب عبارــلا مهتEا رــقأ ـ33
 ةـيريفكـتً اراكـفأ قنتعت يتلا سدقEا تيـب راصـنأ ةـعامـجل هـمامضـناـب تاقيقحتـلاـب
 ةعــيرــشلا هقيبطــت مدــع ىوعدــب هيلــع جورــخلا ةيــعرــشو مــكاحــلا ريفكــت ىلع موقت
 ةـــطرـــشلاو ةحلسEا تاوقلا دارـــفأ دـــض ةيـــئادـــع لامـــعأ ذيفنـــت ىلوتتو ةيـــمbـــس�ا
 مهـلاومأو _يحيسEا ءاـمد لbحتـساو ةـماعـلا تآشنEاو امهـتآشنـم ىلع ءادتـع�او
 دعــب ســماخــلا ىتحو ةــئاEا دعــب يناثــلا نــم _مهتEاو هتــكراشــمو ، مهــتاكلتمــمو
 _نيعEا ةـطرـشلا دارـفأ نـم ةـثbـث لتـق يف دمـحم لاعـلا دبـع نسـح ىفوتEاو ، ةـئاEا
 دعــب يناثــلا _مهتEاو هتــكراشــم اذــكو ، ةعــماجــلا يرــبوك لفــسأ ةروصنEا _مكــب
 ةـقرـس يف نـيرـخآو دمـحم لاعـلا دبـع نسـح ّىفوتEاو ، ةـئاEا دعـب سـماخـلاو ،ةـئاEا
 ىرـخأ عئاـقوب هملـعو ، خيشلا رفـك ةظـفاحـم bيـب ةنـيدمـب ردنكـسإ تاـغوصم لـحم

.ةعامجلا ءاضعأ ةفرعمب اهباكترا مت

 يناثـلا ْ_َمهتEاـب هـتاءاقـل رـثإ ىلعو 2012 ماـع علطم يف هـنأ كـلذـل bًيصفـت ناـبأو
 رابـخأ ةعـباتـمو ةـيريفكتـلا راكـف�ا اـهربـع مهـلوادـتو ةـئاEا دعـب ثـلاثـلاو ، ةـئاEا دعـب
 مامضـــنbـــل ةـــئاEا دعـــب يناثـــلا مهتEا امـــهاـــعد ، راكـــف�ا كلتـــل ةقنتعEا تاـــعامـــجلا
 مــسا ذاخــتاــبً ايــكرــح ¢دــُِعأ هــنأو ، كــلذ ىلع هقــفاوف "سدقEا تيــب راصــنأ" ةــعامــجل
 رييغـتو ، ةـلومحEا فـتاوهلاـب ةيميظنتـلا روم�ا نـم يأـب ثدـحتلا يفbـتو ، يكرـح
.ً-اعيمج مهبأدك – ةعامجلا ءاضع� هلزنم ليهجتو ، ةيرود ةفصب هفتاوه ماقرأ



.ً-اعيمج مهبأدك – ةعامجلا ءاضع� هلزنم ليهجتو ، ةيرود ةفصب هفتاوه ماقرأ

 ةظـــفاحمـــب اـــهادـــح� مضـــنا اـــيbخـــلا نـــم ددـــع اهنـــع قثبنا ةـــعامـــجلا نأ فاـــضأو
 ثـلاثـلا _مهتEا تمـضو ةـئاEا دعـب يناثـلا مهتEا اهتيـلوئسم ىلوت يتلا ةيلـهقدـلا
 دبـع نسـح ىفوتEاو ، ةـئاEا دعـب نـماثـلا ىتح ةـئاEا دعـب سـماخـلا نـمو ، ةـئاEا دعـب
 مهتEا اهمــعزتــي ةيليــعامــس�ا ةظــفاحمــب ىرــخأ ةيلــخ دوجوب رــقأو ، دمــحم لاعــلا
 ثـلاثـلاو ، يناثـلا نامهتEا اهتيـلوئسم ىلوتي ةرـهاقـلا ةظـفاحمـب ةـعومـجمو لو�ا

.هتيوضع ةيلخلا ىلع امهفارشإ ىلع ةوbع

 ءاضــعأ بكــترا ةضهنــلاو ةــيودعــلا ةعــبار يماصتــعا ضــف رــثإ ىلع هــنأ فاــضأو
 تآشنEاو ةـــطرـــشلاو ةحلسEا تاوقلا دارـــفأ دـــض ةيـــئادـــع تايلمـــع ةدـــع ةـــعامـــجلا
 لتــق ةعــقاو يهو اــهادــحإ باكــترا يف كراــش راــط�ا اذــه يفو _يحيسEاو ةــماعــلا
 ةـــئاEا دعـــب يناثـــلا مهتEاو قفتا هـــنأ اهـــل bًيصفـــت حضوأو ةروصنEا _مـــك دارـــفأ
 فدــهب ةعــماجــلا يرــبوك نــم ةبــيرقــلا ةــطرــشلا ةنمــكأ دــحأ دــض ةيلمــع ذيفنــت ىلع
 رـــهش نوضغ يف ًءاقـــل رضـــح كـــلذـــلً اذافـــنو ، هيلـــع _مـــئاقـــلا ةـــطرـــشلا دارـــفأ لتـــق
 سـماخـلاو ، ةـئاEا دعـب ثـلاثـلاو ، ةـئاEا دعـب يناثـلا _مهتEاو هعمـج 2013 رـبوتكأ
 مهتEا نكسمــب دمــحم لاعــلا دبــع نســح ىفوتEاو، ةــئاEا دعــب عباســلاو ، ةــئاEا دعــب
 ةـكراـم ـ ةرايـس مادختـساـب _مكـلا فادهتـسا ىلع هـلbـخ اوقفتا ، ةـئاEا دعـب ثـلاثـلا
ـ  _تــيراــن _تــجاردو ةعنطصــم اهــماــقرأ ـ لو�ا اهبلــج نوللا ةيضــف سون� وياد
 _تيـقدنـب" _ـيراـن _ـحbـسو تاـحول نودـب ـةـئاEا دعـب عباسـلا مهتملـل _تـكولمم
 ، يل�ا بـــساحـــلاـــب طـــئارـــخلا ىدـــحإ ىلع ةعـــقاولا ناكـــم مهـــل رـــهظأو ، "_تيـــلآ
 يفو ، ةروكذEا ةرايسـلا مادختـساـب ذيفنتـلا _ـمأـت هـل دنـُسأ ثيـح مـهراودأ اوعزوو
 يذـــلا ـةـــئاEا دعـــب ثـــلاثـــلا مهتEا ادـــع اميفـً اعيمـــج اولباقـــت ذيفنتلـــل ددحEا مويلا
 ةقــفر ُمهتEا هــجوت مــث ،هنــم ةــبرقــم ىلع هوق� مــث ذيفنتــلا ليبــق _مكــلا دــصر ىلوت
 داــقو ، ذيفنتــلا _ــمأتــل يرــبوكلا ىلعأ هــتدايــق ةرايســلاــب ةــئاEا دعــب يناثــلا مهتEا
 ثـلاثـلا مهتEا هفلـخ اهلقتـساو _تـيرانـلا _تـجاردـلا ىدـحإ ةـئاEا دعـب عباسـلا مهتEا
 هــئاروو ةيــناثــلا ةــئاEا دعــب ســماخــلا مهتEا لقتــساو ةيــلآ ةيــقدنــبً ازرــحم ةــئاEا دعــب
 _تـــجاردـــلا ترـــم نأ اـــمو ةيـــلآ ةيـــقدنـــبً ازرـــحم دمـــحم لاعـــلا دبـــع نســـح ىفوتEا
  مهتحلــسأ نــم ةــيرانــلا ةريــع�ا نــم لــباوب _طــبارEا هدارــفأ اورطــمأ ىتح _مكــلاــب

.ىلتق مهودرأف

 ةـــعامـــجلا ضارـــغ�ً اقيقحـــت – _يحيسEا لاومأ لbحتـــسا راـــطإ يف هـــنأ رـــقأ امـــك
 دمـــحم لاعـــلا دبـــع نســـح ىفوتEا نأ ةـــئاEا دعـــب يناثـــلا مهتEا هربـــخأ - اهلـــيومتو
 ةظـفاحـم bيـب زـكرمـب ةيبـهذـلا ت�وغشEا عيبل "ردنكـسا" توناـح دـصر نـم نكمـت
 ةـعامـجلا رـصانعـب ةـناعتـس�اـب توناحـلا كـلذ فادهتـسا ىلع اقفـتاو ، خيشلا رفـك
 مهتEاو ـ 2013 ربمسـيد رـهش نوضغ يف ـ bـباقـت كـلذـل اذافـنو ، ةيليـعامـس�ا نـم
 عزوو ريـــخ�ا نكسمـــب دمـــحم لاعـــلا دبـــع نســـح ى¢فوتEاو ،ةـــئاEا دعـــب ســـماخـــلا
 يف ةــمدختسEا ةرايســلا ةدايــق هيــلإ دنــسأ نأــب مــهراودأ ةــئاEا دعــب يناثــلا مهتEا
 مويلا يفو ، بورـهلاو باـهذـلا قرـط دـيدـحتل قيرطـلا عbطتـساو ةعـقاولا باكـترا



 يف ةــمدختسEا ةرايســلا ةدايــق هيــلإ دنــسأ نأــب مــهراودأ ةــئاEا دعــب يناثــلا مهتEا
 مويلا يفو ، بورـهلاو باـهذـلا قرـط دـيدـحتل قيرطـلا عbطتـساو ةعـقاولا باكـترا
 دعــب ســماخــلاو ، ةــئاEا دعــب يناثــلا نامهتEاو مهتEا هــجوت ةعــقاولا ذيفنتــل ددحEا
 ةيــلآ قدانــب ـ ةــيراــن ةحلــسأ مهــتزوحبو دمــحم لاعــلا دبــع نســح ى¢فوتEاو ، ةــئاEا
 دعـــب عباســـلا مهتEا داـــقو ـ _مكـــلا ةعـــقاو يف ةـــمدختسEا ةرايســـلا تاذ _لقتـــسم
ـ  ةــيراــن ةحلــسأ مهــتزوحبو ـ هتقــفرــنورــخآ اهلقتــسا ـ ءاضيــب لقــن عبر ةرايــسةــئاEا
ـ  دمـحم لاعـلا دبـع نسـح ىفوتEا ادـع اميفــنومثلم مهعيمـجو ،ـ _تيـلآ _تيـقدنـب
 نســـــح ىفوتEاو ، ةـــــئاEا دعـــــب يناثـــــلا مهتEا همـــــحتقا توناحلـــــل اولصو نأ اـــــمو
 مهتEا ىلوتو هـب نـيدـجاوتEا هـجو يف ةيـل�ا مهتحلـسأ اورـهشأو دمـحم لاعـلادبـع
 جراــخ  _ــقابــلا دــجاوت لاــح ، هنــم ةيبــهذــلا ت�وغشEا عمــج ةــئاEا دعــب ســماخــلا
 اورـف مـث ،ةراEا باـهر� نايبـلا ةفـلاـس مهتحلـسأ نـم ةـيراـن ةريـعأ _قلطـم توناحـلا
ـ  ةبــــقارملــــل ةصصخEا ـ رــــيوصتلا ت�آ ىدــــحإ تنكمــــتو ، تاــــقورسEاــــب _ــــبراــــه

 .دمحم لاعلا دبع نسح ىفوتEا ةروص طاقتلا نم توناحلاب

 ميظنتـلا رـصانـع اهبكـترا يتلا ةيـئادعـلا تايلمعـلا نـم ددعـب هملعـبً اضـيأ فاـضأو
 مهتEا نــم ملــع ثيــح ةــماعــلا تآشنEاو اهــتآشنــمو ةــطرــشلا دارــفأ فدهتــست يتلاو
 رـجأتـسا نأـب ساقلـب دـيرـب بتكـم نـم هينـج نويلم فصـن ةـقرـسب ةـئاEا دعـب يناثـلا
 ةــيرــق نــم ةــبرقــم ىلع ـ ةعبــسلا ةــيرقــب ةــعرزــم دمــحم لاعــلا دبــع نســح ىفوتEا
ـ  دــيربــلا بتكمــب _لــماعــلا دــحأ دــصرو ةدوعو قbطــنا ةطقــن اــهذاخــت� ـ ساقلــب
 لقتـــــسا ةعـــــقاولا لاـــــحو ، ـ كونبلاـــــب اهـــــعادـــــيإو هنـــــم لاوم�ا لقـــــن ىلوتي يذـــــلا
 نــيرــخآو ، دمــحم لاعــلا دبــع نســح ىفوتEاو ، ةــئاEا دعــب يناثــلاو ،لو�ا نامهتEا

 هتـكرـح اوقاـعأ ىتح لاوم�ا لقـن لوئسم اودـهاـش نأ اـمو ـ �وروك اـتويوت ـ ةرايـس
 ةـيرانـلا ةريـع�ا اوقلطأو ةيـلاـم غلابـم نـم هـتزوحب اـم اوقرـسو مهـلbقتـسا ةرايسـلاـب
 نــيرــخآو ةــئاEا دعــب يناثــلا مهتEا ةــقرــسب هملــع اذــكو ، رارفــلاــب اوذ�و ءاوهلا يف
 قbـطإ اذـكو ، ةيليـعامـس�اـب لاومأ لقـن ةرايـس نـم هينـج فـلأ ةـئامـثbـثوً اـنويلم
 دعـب يناثـلا مهتEا لقتـسا ثيـح خيشلا رفـك ةظـفاحمـب ةدـيارـجلا _مـك ىلع نارينـلا
 و _مكـلا بوص اوقلطناو ةـيراخـب ةـجارد دمـحم لاعـلا دبـع نسـح ىفوتEاو ، ةـئاEا
 اذـكو مهلتـق نـيدـصاـق ةـطرـشلا تاوق نـم هيلـع _مـئاقـلا بوص ةـيراـن ةريـعأ اوقلطأ

.ةيليعامس�اب يلآ فارص ةنيكام ةقرس ةعامجلا ءاضعأ ةلواحم

 لاومأ لقـــن ةرايـــس اهنـــمو فادـــه�ا نـــم ددعـــل ميظنتـــلا ءاضـــعأ دـــصر ىلع ةوbـــع
 ، ةروصنEا راطـق ةطـحمب ةـطرـش ءانـمأو دونجو ، ساقلـب عرـف ـ ةرـهاقـلا كنبـل ةعـباـت
 _يحيسملــل ةــكولمEا ةــغاصــلا تيــناوح دــصر اذــكو ، خيشلا رفــك نــمأ ةــيرــيدــمو
 ضارــغأ قيقحتل مهــفادهتــس�ً اديهمــت _ــبرــشو ساقلــبو bيــبو خيشلا رفــك ندمــب

.ةعامجلا

 ةـيرـيدـم ىنبم ريجفـت هـمازتـعاـب ةـئاEا دعـب يناثـلا مهتEا نـم هـمbـعإـب فاـضأ امـك
 ، ةــيراحتــن�ا رــصانعــلا دــحأ اهلقتــسي لقــن عبر ةرايــس مادختــساــب ةيلــهقدــلا نــمأ
 ملـــع مـــث ، تاعـــقرفEاـــب ةزهجEا ةرايســـلا لوصوب هملـــعأ ذيفنتلـــل ررقEا مويلا يفو



 ، ةــيراحتــن�ا رــصانعــلا دــحأ اهلقتــسي لقــن عبر ةرايــس مادختــساــب ةيلــهقدــلا نــمأ
 ملـــع مـــث ، تاعـــقرفEاـــب ةزهجEا ةرايســـلا لوصوب هملـــعأ ذيفنتلـــل ررقEا مويلا يفو

.ىلتقلا نم ديدعلا تفلخ ةعقاولا كلت نأو ليللا فصتنمب ريجفتلاب

 يكرـح ـ يودـب ديسـلا ميلـحلا دبـع دمـحم دمـحأ / ةـئاEا دعـب سداسـلا مهتEا رـقأ ـ34
 قنتعت يتلا سدقEا تيــب راصــنأ ةــعامــجل هــمامضــناــب تاقيقحتــلاــب "رمــع وبأ"
 مدـــع ىوعدـــب هيلـــع جورـــخلا ةيـــعرـــشو مـــكاحـــلا ريفكـــت ىلع موقت ةـــيريفكـــتً اراكـــفأ
 تاوقلا دارــفأ دــض ةيــئادــع لامــعأ ذيفنــت ىلوتتو ، ةيــمbــس�ا ةعــيرــشلا هقيبطــت
 ءاــمد لbحتــساو ةــماعــلا تآشنEاو امهــتآشنــم ىلع ءادتــع�او ةــطرــشلاو ةحلسEا
 ، ةــــئاEا دعــــب يناثــــلا _مهتEاو هتــــكراشــــمو ، مهــــتاكلتمــــمو مهــــلاومأو _يحيسEا
 _مكــــب _نيعEا ةــــطرــــشلا دارــــفأ نــــم ةــــثbــــث لتــــق ةعــــقاو يف ةــــئاEا دعــــب ثــــلاثــــلاو
 ةـــفرعمـــب اهـــباكـــترا مـــت ىرـــخأ عئاـــقوب هملـــعو ةعـــماجـــلا يرـــبوك لفـــسأ ةروصنEا

.ةعامجلا ءاضعأ

 يناثـلا مهتEا هاـعد 2013 ماـع ربمتبـس رـهش نوضغ يف هـنأ كـلذـل bًيصفـت ناـبأو
 ةروصنEاـــب ساقلـــب ةنـــيدمـــب ـ اهتيـــلوئسم ىلوتي ـ ةيلـــخل مامضـــنbـــل ةـــئاEا دعـــب
 اـمو ، ةيلـهقدـلا ةظـفاحمـب هاـيbـخ ىدـحإ دعـتو سدقEا تيـب راصـنأ ةـعامـجل ةعـباـت
ـ  هتيلــخ ءاضــعأ نــم ِملـــَعو ةــعامــجلل مضــنا هسفــن يف ً�وبق ةوعدــلا كلــت تــق� نأ

 نأو ، دمـحم لاعـلا دبـع نسـح ىفوتEاو، ةـئاEا دعـب ثـلاثـلا مهتEا ـ اهـلوئسEً اـفbـخ
 اهــب هدمــت اــمو تايلمــع نــم اــهؤاضــعأ هذفنــي اــم ىلع دمتــعا ةيلــخلا كلــت لــيومت

.لاومأو ةحلسأ نم ءانيسب ةعامجلا

 ضعـب يف يعرـشلا لوئسEا ةشـقانـمو داهجـلا هقـف ةـساردـبً اـيركـف هدادـعإـب فاـضأو
 فرعـت � اهنـم لـك ةـيدوقنع اـيbـخ يف لمعـلاـبً ايـكرـحو ، هـتديقـع يف رقتـسي مـل اـم
 مادختـسا ةيفيـك ىلع تابـيردـت يقلتبً اـيركسـعو ، ةيـكرـح ءامـسأ ذاخـتاو ، ىرـخ�ا
 ًاديهمــت ءانيســبً اــيركســع ءاضــع�ا ضعــب بــيردــت ىلع ةوbــع ةــيرانــلا ةحلــس�ا
 مهتEا نكسمـــب ةيميظنتـــلا مهـــتاءاقـــل دقـــع نـــع bًضـــف ، ةـــعامـــجلا ضارـــغأ ذيفنتـــل
 ءارـج� bًمعـم هراقعـب ةينكسـلا تادـحولا ىدـح� ريـخ�ا ذاخـتاو ةـئاEا دعـب ثـلاثـلا
 ، ةيــل�ا ةحلــس�ا ءافــخ�ً اــنزــخمو ، ةعــقرفــم ٍداوم عينصتو ةيــئايميكــلا براجتــلا
 ةــــئاEا دعــــب ثــــلاثــــلا مهتEا هتيلــــخ رــــصانــــع نــــم داوEا كلــــت عينصتب صتخEا نأو

.دمحم لاعلا دبع نسح ىفوتEاو

 ارضـــح دمـــحم لاعـــلا دبـــع نســـح ىفوتEاو ةـــئاEا دعـــب ثـــلاثـــلا مهتEا نأ فاـــضأو
Eا تاود�ا هاـمـلــــــــــسو هـنـكـسـEا عيـنـصـت يف مدـخـتــــــــــسـت يتـلا ةـيـلـمـعـEا داوEةـعــــــــــقرـفـ 
 عاقــب ىدــحإ نــم اوذــختا امــك ، هنكســم ىلعأ ةــفرغــب اــهافــخأــف هنكسمــب اهــئافــخ�
 داوEا ةـبرـجتو يركسعـلا بـيردتلـلً اـناكـم ةيلـهقدـلا ةظـفاحمـب ريفحـلا ىرـق ةقطنـم

.ةعقرفEا

 _لقتـسم ـ2013 رـبوتكأ رـهش نوضغ يف ـ هبحطـصا ةـئاEا دعـب يناثـلا مهتEا نأو
 اهـــب ةينـــم�ا ةـــلاحـــلا دـــصرـــل ةروصنEا ةنـــيدـــم عراوش اوباـــجو ةـــصاخـــلا هـــترايـــس



 _لقتـسم ـ2013 رـبوتكأ رـهش نوضغ يف ـ هبحطـصا ةـئاEا دعـب يناثـلا مهتEا نأو
 اهـــب ةينـــم�ا ةـــلاحـــلا دـــصرـــل ةروصنEا ةنـــيدـــم عراوش اوباـــجو ةـــصاخـــلا هـــترايـــس
 هــل حصفأ ثيــح ، اهــفادهتــسا نكمEا ةــطرــشلاو ةحلسEا تاوقلا تآشنــم ةعــباتــمو
 ةانقــــــب ةراEا جراوبلا ىدــــــحإ فادهتــــــسا هــــــمازتــــــعاــــــب ةــــــئاEا دعــــــب يناثــــــلا مهتEا
 ةحلسEا تاوقلا تارـــــئاـــــط ىدـــــحإ فادهتـــــسا يوتنت ةـــــعامـــــجلا نأو ، ســـــيوسلا
 اهــنأو سدقEا تيــب راصــنأ ميظنتــل ناــقرفــلا بــئاتــك ةيعبتــب هملــعأ امــك ، ءانيســب

 .ةيمbعإ ءامسأ درجم

 تاوق دارـفأ دـض ةـعامـجلا اهتبكـترا يتلا ةيـئادعـلا تايلمعـلا راـطإ يف هـنأ حضوأو
 كــلذــل bًيصفــت حضوأو ةروصنEا _مــك دارــفأ لتــق يف كراــش اهــتآشنــمو ةــطرــشلا
 ، ةــئاEا دعــب يناثــلا نامهتEاو هعمــج ـ 2013 رــبوتكأ رــهش ةــياهنــب ـٍءاقــل هروضحب
 دعـب ثـلاثـلا مهتEا نكسمـب ، دمـحم لاعـلا دبـع نسـح ىفوتEاو ،ةـئاEا دعـب ثـلاثـلاو
 _مـك ىلع _مـئاقـلا ةـطرـشلا دارـفأ لتقـب ةـئاEا دعـب يناثـلا مهتEا هيـف مهفلـك ةـئاEا
ـ  ريـــــــخ�ا ططـــــــخمكو ـ ددحEا مويلا يفو ، ةعـــــــماجـــــــلا يرـــــــبوك لفـــــــسأ ةروصنEا
 هدارـــــفأ ددـــــع ىلع _فـــــقاو _مكـــــلا اربـــــعو ةـــــئاEا دعـــــب ثـــــلاثـــــلا َمهتEا بحطـــــصا
 ، تاــــمولعم نــــم هيلــــع اوفقو امــــب ةــــئاEا دعــــب يناثــــلا مهتEا اودــــمأو ، مــــهداتــــعو
 ةرايــــس _قتــــسم نــــيرــــخآو دمــــحم لاعــــلا دبــــع نســــح ىفوتEاو هــــمودــــق ارظتــــناو
 فرصــنا ةــئاEا دعــب يناثــلا مهتEا مودقــبو ، هوجولا يمثلم _تــيراخــب _تــجاردو
 دارــفأ ةــثbــث مهلتقــب ملــعو ، ةرايســلا نــم ةــئاEا دعــب ثــلاثــلا مهتEا لــجرــت دعــب ُمهتEا

 نأــب مهــتزوح تــناــك ةيــلآ ةحلــسأ نــم ةــيراــن ةريــعأــب _مكــلاــب _فلكEا نــم ةــطرــش
 داـقو ، _مكـلاً افـشاـك يرابكـلا دـحأ ىلتعاو ةرايـس ةـئاEا دعـب يناثـلا مهتEا لقتـسا
 _مكـلاـب اورـم نأ اـمو ، ةيـلآ ةيـقدنـب زرـحم رـخآ هفلـخ ةـعامـجلاـب وضع ةـجارد لـك
 امــم ةــيرانــلا ةريــع�ا نــم لــباوب ةــطرــشلا دارــفأ نــم هيلــع _مــئاقــلا اورطــمأ ىتح

.مهتايحب ىدوأ

 ةـعامـجلا رـصانـع اهبكـترا يتلا ةيـئادعـلا تايلمعـلا نـم ددعـب هملعـبً اضـيأ فاـضأو
ـ  مهـلاومأو _يحيسEا ءاـمد ةـحابتـساو اهـتآشنـمو ةـطرـشلا دارـفأ فدهتـست يتلاو
 يف ـ ةيلــهقدــلا نــمأ ةــيرــيدــم ٍريجفــت اهنــم ـ اهلــيومتو ةــعامــجلا ضارــغ�ً اقيقحــت
 ، ةـــيرـــيدEاـــب ةطيحEا ةيبـــناجـــلا عراوشلا دـــحأـــب ةلبنـــق عرزـــب ـ 2013 ويلوي رـــهش

.ةيلآ ةحلسأب هديدهت دعب هب فظوم نم ساقلب ديرب بتكم لاومأ ةقرسو

 نســح ىفوتEاو ،ةــئاEا دعــب يناثــلا مهتEا ةــقرــسب ةــئاEا دعــب ثــلاثــلا مهتEا هملــعأو
ـ  ةيـــلآ ةحلـــس� مـــهزارـــحإ لاـــح 20/12/2013 خيراتـــب ـ نـــيرـــخآو دمـــحم لاعـــلادبـــع
 فشكـــب هملـــعأ امـــك،هنـــعً اـــهرـــك ـ bيـــب ةنـــيدمـــب ـ يحيسم توناـــح نـــم تاـــغوصم
 ةــــصاخــــلا ةبــــقارEا اريــــماكــــب هرــــيوصتلً اينــــمأ دمــــحم لاعــــلا دبــــع نســــح ىفوتEا

.توناحلاب

 نـمأ ةـيرـيدـم ريجفـت ةعـقاو يف كارتـش�اـب ةـئاEا دعـب يناثـلا مهتEا مايقـب ملـع امـك
 نــم نطــلا فصــنو نطــب تلمــح ةرايــس مادختــساــب24/12/2013 خيراتــب ـ ةيلــهقدــلا

.ةظفاحEا جراخ نم يراحتنا اهداق ةعقرفEا يت نإ يت ةدام



 نــم نطــلا فصــنو نطــب تلمــح ةرايــس مادختــساــب24/12/2013 خيراتــب ـ ةيلــهقدــلا
.ةظفاحEا جراخ نم يراحتنا اهداق ةعقرفEا يت نإ يت ةدام

 "يكرــح ـ بــيدــلا ميــهارــبإ يمهف ميــهارــبإ داؤف / ةــئاEا دعــب نــماثــلا مهتEا رــقأ ـ35
 ًاراكـفأ قنتعت يتلا سدقEا تيـب راصـنأ ةـعامـجل هـمامضـناـب تاقيقحتـلاـب "ةزمـح
 هقيبطــت مدــع ىوعدــب هيلــع جورــخلا ةيــعرــشو مــكاحــلا ريفكــت ىلع موقت ةــيريفكــت
 ةحلسEا تاوقلا دارــفأ دــض ةيــئادــع لامــعأ ذيفنــت ىلوتتو ، ةيــمbــس�ا ةعــيرــشلا
 لbحتــساو _يحيسEا ءاــمد ةــحابتــساو ، ةــماعــلا تآشنEاو مهــتآشنــمو ةــطرــشلاو
 اهـــتذفـــن يتلا ةيـــئادعـــلا تايلمعـــلا ىدـــحإ يف هـــكارتـــشاو ، مهـــتاكلتمـــمو مهـــلاومأ

.ةحلسEا تاوقلاو ةطرشلا دارفأ لبق ةعامجلا

ـ  2011 رـيانـي باقـعأ يف ـ ةـئاEا دعـب يناثـلا مهتEا نـم هـتوعدـب كـلذـل bًيصفـت ناـبأو
 يتلاو ةيلــهقدــلا ةظــفاحمــب سدقEا تيــب راصــنأ ةــعامــج اــيbــخ ىدــح� مامضــنbــل
 ةيلـخ ةـعامـجلا اـيbـخ نـم ِملــَع كـلذ لbـخ نـمو ، ةوعدـلا لبقـف اهتيـلوئسم ىلوتي
 نسـح ىفوتEاو ، ةـئاEا دعـب ثـلاثـلا مهتEا مهنـم رـكذ نـيرـخآو هتمـض يتلاو ساقلـب
 ، ةـئاEا دعـب عبارـلا مهتEا اـهرـصانـع نـم فرـعو ةرصعEا ةيلـخو ، دمـحم لاعـلا دبـع
 نــــم ملــــع امــــك ،_تيلــــخلا _ــــتاــــه ةيــــلوئسم ىلوت ةــــئاEا دعــــب يناثــــلا مهتEا نأو
 نأو روصنم ديســلا دمــحم ىفوتEاو ، يناثــلاو ، لو�ا _مهتEا ةــعامــجلا رــصانــع
 تارادإ نـم ةـعامـجلا نـيوكت ىلع فـقوو ، ةـعامـجلا تاينـمأ ةيـلوئسم ىلوت ريـخ�ا
 لمـــح ىلع ةـــعامـــجلا رـــصانـــع بـــيردتـــب تعلطـــضاو ةـــيركسعـــلا ةراد�ا اهنـــم رـــكذ
 ةرجفتEا داوEا عينصتب تعلطــضاو ةيــئايميكــلا ةراد�او ، هبيــكرــتو هكــفو حbــسلا
 مهتEا مهنــم رــكذ نــيرــخآو هتمــضو نورــشعلاو ثــلاثــلا مهتEا اهتيــلوئسم ىلوتو
 اـــهرـــيوطتو ريجفتـــلا رـــئاود عينصتب تعلطـــضاو ةيـــنورتكـــل�ا ةراد�او ، يناثـــلا
 تعلطـــضاو ةيـــعرـــشلا ةراد�او ، ةـــئاEا دعـــب ثـــلاثـــلا مهتEا اـــهرـــصانـــع نـــم فرـــعو
 عطاقEا رــشنب تعلطــضاو ةيــمbــع�ا ةراد�او ،ً اــيركــف ةــعامــجلا ءاضــعأ ليــهأتــب

.ةيلودلا تامولعEا ةكبش ىلع اهذيفنتب ميظنتلا موقي يتلا تايلمعلل ةروصEا

 مـسا ذاخـتاـبً ايـكرـحو ةـيريفكتـلا راكـف�اـب هتـعانـق خيسرتـلً اـيركـف هدادـعإـب فاـضأو
 يف لمعـــلاو ةـــكرـــحلاو لاصـــت�ا تاينـــمأ ةـــساردو - "لامـــج" و "ةزمـــح" – يكرـــح
 ةــيركســع تابــيردــت ةــعامــجلا نــم رــصانــعو هيقلتــبً اــيركســعو ، ةــيدوقنع اــيbــخ
 اهـب ركسعمـب هيقلـتو ءانيسـل هرفسـل قيسنتلا ثـلاثـلا مهتEا ىلوت ثيـح ، ءانيسـب
 ، ـ فوكنشbــــك ـ ةيــــل�ا قدانبــــلا مادختــــساو بيــــكرــــتو كــــف ةيفيــــك ىلع تابــــيردــــت
 قح� تـقو يف اهيـلإ هـجوتو ، ايـفارـغوبوطلا ملـع ةـساردو ، ةيـندـب ةـقايـل تابـيردـتو
 داوEا رــــــيوطت يف ةرود اوقلت ثيــــــح ، ةــــــئاEا دعــــــب ثــــــلاثــــــلاو ، يناثــــــلا نامهتEاو

.ةرجفتEا داوEا ريوطت يف تارود ءاقل� اهيلإ هرفس كلذ بقعأو ، ةرجفتEا

 ، يناثــــلاو ، لو�ا مهتEا ءاويإــــب ةــــئاEا دعــــب يناثــــلا مهتEا نــــم هفيلكتــــب فاــــضأو
.فيلكتلا كلذل هذيفنتو



.فيلكتلا كلذل هذيفنتو

 نامهتEاو اهلقتـسا ةرايـس هـتدايـق لاـح ـ 2013 رـبوتكأ نوضغ يف ـ هـنأ درطتـساو
 مهتEا هفلــك لاعــلا دبــع نســح ىفوتEاو ، ةــئاEا دعــب ثــلاثــلاو ، ةــئاEا دعــب يناثــلا
 ، ةروصنEا ةعــماــج يرــبوك لفــسأ ةــطرــش _مــك نــم بارتــق�اــب ةــئاEا دعــب يناثــلا

.هفادهتس�ً اديهمت هدصرب دمحم لاعلا دبع نسح ىفوتEا فلك امنيب

دبع نسـح ىفوتEاو ، ةئاEا دعب يناثلا مهتEا وطسب هملعب هرارقإ ىهنأو

 يف خيشلا رفـك ةظـفاحمـب bيـب ةنـيدمـب _يحيسEا دـحأ توناـح ىلع دمـحم لاعـلا
.اهلامعأ ذيفنتل ةعامجلل لاومأ ريفوتل - ةيليومت ةيلمع راطإ

 تاقيقحتــلاــب مينــغ زــيزعــلا دبــع ميــهارــبإ دمــحم / ةــئاEا دعــب عساتــلا مهتEا رــقأ ـ36
 تاوقلا ريفكـت ىلع موقت ةـيريفكـت راكـفأ دمـحم لاعـلا دبـع نسـح ىفوتEا قانتـعاـب
 بـجاوو ةعـيرـشلا قيبطت نـع ةعنتمEا ةفـئاطـلا نـم امـهرابتـع� ةـطرـشلاو ةحلسEا
 ، اهيـلإ مضنEا ةـيريفكتـلا تاـعامـجلا ىدـح� مامضـنbـل هاـعد ريـخ�ا نأو ، مهـلاتـق
 ةيـئادـع تايلمعـل ةـيرصـبو ةيعمـس داومب هدـمأ ةـعامـجلل هـباطقتـس� ةـلواحـم يفو
 ذيبحـــتو ، "ماشـــلاو قارعـــلا يف ةيـــمbـــس�ا ةـــلودـــلا" ةامسEا ةـــعامـــجلا اهتبكـــترا
 فادـه�ا دـصر ىلع ةـعامـجلا يف هرود رصـق ىفوتEا نأو ، دbبـلاـب اهلثـم باكـترا
 بلـطو ، ةيـلآ ةيـقدنـب بيـكرـتو كـف ىلع هـبرد امـك ،ةـيرانـلا ةحلـس�ا ءافـخإو ةلمتحEا

.هب هدمأ هينج ف�آ ةعست غلبم هنم

 لامـع� هـترـشابـم ءانـثأ ىفوتEا هقـفار 2013 رـبوتكأ رـهش نوضغ يف هـنأ فاـضأو
ً اـعرذتـم ةيلـهقدـلا نـمأ ةـيرـيدـم ىلع ةلطEا ةينكسـلا تادـحولا ىدـحإـب تابيطـشتلا
 كلــت ةــفرــش نــم نــم�ا ةــيرــيدــم ىنبم دــصر ريــخ�ا نأ �إ ، لامــع�ا كلــت ةعــباتمــب

.ةديارجلا _مكو ةروصنEا _مك يلع موجهلا يف هتكراشم هل ىروأو ، ةدحولا

 يليبلا زـيزعـلا دبـع دوصقEا دبـع حابصـم دمـحم / ةـئاEا دعـب رـشاعـلا مهتEا رـقأ ـ37
 يتلاو سدقEا تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــجل هـــمامضـــناـــب تاقيقحتـــلاـــب "مرـــكأ" يكرـــح ـ
 ىوعدــب هيلــع جورــخلا ةيــعرــشو مــكاحــلا ريفكــت ىلع موقت ةــيريفكــتً اراكــفأ قنتعت
 دارـــفأ دـــض ةيـــئادـــع لامـــعأ ذيفنـــت ىلوتتو ، ةيـــمbـــس�ا ةعـــيرـــشلا هقيبطـــت مدـــع
 ءاــــــمد ةــــــحابتــــــساو ةــــــماعــــــلا تآشنEاو مهــــــتآشنــــــمو ةــــــطرــــــشلاو ةحلسEا تاوقلا

.مهتاكلتممو مهلاومأ لbحتساو _يحيسEا

 اـيbـخ ىدـح� مامضـنbـل ةـئاEا دعـب عبارـلا مهتEا نـم هـتوعدـب كـلذـل bًيصفـت ناـبأو
 لبقــف اهتيــلوئسم ىلوتي يتلاو ةيلــهقدــلا ةظــفاحمــب سدقEا تيــب راصــنأ ةــعامــج
 ةـئاEا دعـب يناثـلا مهتملـل - ةـئاEا دعـب عبارـلا مهتEا نكسمـب - ةعيبـلا ىدأو ، ةوعدـلا
 هدادــعإ كــلذ رــثإ ىلع ىرــجو ، ةيلــهقدــلا ةظــفاحــم اــيbــخ ةيــلوئسم ىلوتي يذــلاو
 ًايـــكرـــحً امـــسا هتيمســـتو ، هـــيدـــل ةـــيريفكتـــلا راكـــف�ا خيسرتـــل ْ_َمهتEا نـــمً اـــيركـــف
 ْ_َمهتEا ـ اهـلوئسEً اـفbـخ ـ هتيلـخ ءاضـعأ نـم ِملــَع هـمامضـنا راـطإ يفو ، "مرـكأ"
 ةيميظنتــلا مهــتاءاقــل دقعــب فاــضأو ، ةــئاEا دعــب عباســلاو ، ةــئاEا دعــب ســماخــلا



 ْ_َمهتEا ـ اهـلوئسEً اـفbـخ ـ هتيلـخ ءاضـعأ نـم ِملــَع هـمامضـنا راـطإ يفو ، "مرـكأ"
 ةيميظنتــلا مهــتاءاقــل دقعــب فاــضأو ، ةــئاEا دعــب عباســلاو ، ةــئاEا دعــب ســماخــلا

.ةئاEا دعب عبارلا مهتEا نكسمب ةئاEا دعب يناثلا مهتEا مهءاقلو

ـ  يسيمـخدـلا ديسـلا دـماـح ديسـلا دمـحم / ةـئاEا دعـب رـشع يداحـلا مهتEا رـقأ ـ38
 ةـــيريفكـــتً اراكـــفأ قنتعت ةـــعامـــجل هـــمامضـــناـــب تاقيقحتـــلاـــب"يلاعEا وبأ" يكرـــح
 ةعــيرــشلا هقيبطــت مدــع ىوعدــب هيلــع جورــخلا ةيــعرــشو مــكاحــلا ريفكــت ىلع موقت
 ةــطرــشلاو ةحلسEا تاوقلا دارــفأ دــض ةيــئادــع لامــعأ ذيفنــت ىلوتتو ، ةيــمbــس�ا

.رئاخذو ةيران ةحلس� هتزايحو ،ةماعلا تآشنEاو امهتآشنم ىلع ءادتع�او

 نــم _مهتEا ىلع فرعــت راكــف�ا كلتــب هتــعانــق رــثإ ىلع هــنأ كــلذــل bًيصفــت ناــبأو
 نـماثـلا ىتح ةـئاEا دعـب سداسـلا نـمو ، ةـئاEا دعـب عبارـلا ىتح ةـئاEا دعـب يناثـلا
 دعـس يجنEا دمـحم / ةـئاEا دعـب رـشع سـماخـلاو ، ةـئاEا دعـب رـشاعـلاو ، ةـئاEا دعـب
 هــــنأو ، راكــــف�ا تاذ اوقنتعا نــــيذــــلا دمــــحم لاعــــلا دبــــع نســــح ىفوتEاو ، _ــــسح
 مهتEا هاـــعد ةديقعـــلاو داهجـــلا هقفـــب هـــتاءارـــق نـــم هاقتـــسا يذـــلا يعرـــشلا هملعـــل
 ةروصنEا ةنــــيدمــــب ةيلــــخل مامضــــنbــــل 2012 ماــــع نوضغ يف ةــــئاEا دعــــب ثــــلاثــــلا
 ، اهــب ةــيركســع تابــيردــت يقلتو ءانيســل رفســلا هيلــع ضرــعو ةيلــهقدــلا ةظــفاحمــب
 مهتEا هبحطــصا كــلذ رــثإ ىلعو ، ةيلــخلا كلتــل ةيــعرــشلا ةيــلوئسEا يلوت لضفــف
 ةنــيدمــب ةنــئاــك ةينكــس ةدــحوب ثــلاثــلاو ، يناثــلا ْ_َمهتEا ءاقلــل ةــئاEا دعــب ثــلاثــلا
 بــــناجــــلا ةيــــلوئسم يلوتب هفيلكتــــب ءاقلــــلا ىهتناو ةرــــهاقــــلا ةظــــفاحمــــب رصــــن
 _مهتEا ـ هيـعادـلً اـفbـخ ـاهـئاضـعأ نـم ملـع هـنأو ، ةيلـخلا كلتـل يملعلاو يعرـشلا
 دبـع نسـح ىفوتEاو  ، ةـئاEا دعـب نـماثـلاو ، ةـئاEا دعـب عبارـلاو ، ةـئاEا دعـب يناثـلا

.دمحم لاعلا

 دقعـبً اـيركـف مـهدادـعإ مهتEا ىلوت ةيلـخلا كلـت رـصانـع دادـعإ راـطإ يف هـنأ فاـضأو
 ،ً ايميظنـــتً ارقـــم ِذَخ¢تEا ـةـــئاEا دعـــب ثـــلاثـــلا مهتEا نكسمـــب مهـــل ةيـــعوبـــسأ سورد
 مــم 9 رايــع سدــسمو ةيــلآ قدانــب ثbــث اهنــمو ةــيرانــلا ةحلــس�ا ءافــخ�ً اــنزــخمو
 ريــبادتــلا ذاخــتاــبً ايــكرــح مــهدادــعإ ىرــج امــك ، ـةــئاEا دعــب يناثــلا مهتEا هرضــحأ
 حئارــشو ةــلومــحم فــتاوه ءارــش اهنــموً اينــمأ مهــطوقس نود ةــلوليحلل ةــمزbــلا

 لقتـــنا ثيـــح ءانيســـب مهبـــيردتـــبً اـــيركســـعو ، ةيلـــخلا ءاضـــعأـــب ةـــصاـــخ ةدـــيدـــج
 ىفوتEاو ، ةــئاEا دعــب نــماثــلاو ، ةــئاEا دعــب ثــلاثــلاو ، ةــئاEا دعــب يناثــلا نومهتEا

 ةـــيدودـــحلا قطانEا ىدـــحإ ىلإ ـ 2012 ماـــع ةـــيادـــب يف ـ دمـــحم لاعـــلا دبـــع نســـح
 ةرود" تيمـــس ةرود لbـــخ ـ ةـــيركســـعو ةيـــندـــب تابـــيردـــت اوقلتو ءانيـــس لامشـــب
 رـشع ةسمـخ ةرودـلا تـقرغتـساو ةحلـس�ا عاونأ فلتخـم مادختـسا ىلع ـ "لـتاقـم

 ً.اموي

 فلتخـم نـم ةـعامـجلا ءاضـعأ يقلتب ةـئاEا دعـب ثـلاثـلا مهتEا نـم ِملـَـع هـنأ فاـضأو
 ةسمــخ تغلــب مهنــم دــحاولا بــيردــت ةفلكــت نأو ، ةــيركسعــلا ةرودــلا كلــت اــهاــيbــخ
 يف هـتربخـلً ارظـن - لصـح دـق ةـئاEا دعـب ثـلاثـلا مهتEا نأو ،ً ابـيرقـت هينـج فـلأ رـشع
 ةــــعانــــص لاجــــم يف ةصصختــــم ةرود ىلع- تايــــنورتكــــل�او تابــــساحــــلا لاجــــم



 يف هـتربخـلً ارظـن - لصـح دـق ةـئاEا دعـب ثـلاثـلا مهتEا نأو ،ً ابـيرقـت هينـج فـلأ رـشع
 ةــــعانــــص لاجــــم يف ةصصختــــم ةرود ىلع- تايــــنورتكــــل�او تابــــساحــــلا لاجــــم
 يف تاكبــشلاو تابــساحــلا مادختــساو دعــب نــع تارجفتEاو ةيــئاــبرــهكلا رــئاودــلا

.ةيئادعلا تايلمعلا

 يف يتُفتــِسا دقــف يعرــشلا بــناجــلا نــع ةيلــخلا كلــت يف هتيــلوئسEو هــنأ فاــضأو
 راـث�اـب راجـت�ا ةيـعرـش ىدـم نـع ةـئاEا دعـب يناثـلا مهتEا هـلأـس ثيـح لـئاسـم ةدـع
 راكــف�ا تاذ يقنتعمب قيثو لاصــتا ىلعو ءانيســل رفســلا مــئاد ريــخ�ا ناــك ثيــح
 مهتEا هـلأـس امـك ، مهـتاـطاشـن لـيومتل اهـب راجـتbـل راـث� مهـتزايـح هنـم ملـعو كانـه
 ةيـباختـن�ا ةيلمعـلا يف كراشـي نـم دـض تايلمعـلاـب مايقـلا زاوج ىدـم نـع يناثـلا
 -ةــئاEا دعــب عبارــلا مهتEا هــلأــسو ، هلــعاــف رفــك ىدــمو سانــلا مومع نــم تــيوصتلاــب
 _يــــندEا لاتــــق زوجي ناــــك اذإ امــــع - ةيلــــهقدــــلا نــــمأ ةــــيرــــيدــــم ريجفــــت باقــــعأ يف
 تاــباــصإو تايــفو ثودــح رــثإ ىلع كــلذو،  هــمدــع نــم مهــب ةــطرــشلا تاوق ءامتــح�

.مهتيناوحب رارضأ نع bًضف _يندEاب

 ةيـئادـع لامـعأ ةـيأ باكـترا تبنجـت دbبـلاـب ةـيريفكتـلا تاـعامـجلا نأـب هرارـقإ ىهنأو
 كـــلذ ىزـــعأو ناوخ�ا ةـــعامـــجو قباســـلا سيـــئرـــلا مكـــح ةرتـــف لbـــخ رصـــم لـــخاد
 فاقـــيإ ىلع قباســـلا سيـــئرـــلاو ةـــعامـــجلا كلـــت تادايـــق _ـــب اميـــف قيسنت دوجول
 كــلذــل ً�اثــم برــضو ةرتفــلا كلــت لbــخ ةــلودــلا تاســسؤم دــض ةيــئادعــلا تايلمعــلا
 تاـعامـجلا ءاضـعأ ءاقلـل يساـئر فيلكتـب شوشع دمـحأو يرـهاوظلا دمـحم دافـيإ
 رادـصإـب هلـخدـت لـباقـم ةيـئادعـلا مهـتايلمـع فاقـيإو مهتـئدـهتل ءانيسـب ةـيريفكتـلا
 ةيــــئاضــــق ماكــــحأ نودــــب _لقتعEا _ــــيداهجــــلا _مهتEا عيمــــج نــــع يساــــئر وفع

.ةيئاضق تاقيقحت مهلبق ترشوب نم نأشب رظنلا ةداعإو

 "يقوش" يكرــح ـ لولغز قلاخــلا دبــع دمــحم زتعــم / رــشع عباســلا مهتEا رــقأ ـ39
 سداسـلا مهتEا نـم اهيلـع لصحـت ، ةعـقرفـم داومو رـئاـخذـل هـتزايحـب تاقيقحتـلاـب

.ةئاEا دعب رشع

 راـطإ يف - ةـئاEا دعـب رـشع سداسـلا مهتEاـب ةـقbـع هتعمـج هـنأ كـلذـل bًيصفـت ناـبأو
 ةحلسEا تاوقلا نـــــم هفـــــقوم 2013 ماـــــع نوضغ يف ظـــــِـحَلو  -ً اينـــــيد امهـــــمازتـــــلا

.مهلاتق بوجوو ةطرشلاو

سداـسلا مـهتEا هـنم بلط 2013ربمتبـس رهش نوضغ يف هنأ فاضأو

 قيدانـص ةعبـس اهلـخادـب ةرايـس هنـم املـستو هـفراعـم دـح� هتقـفارـم ةـئاEا دعـب رـشع
 bقتـــساو ةعـــقرفEا TNT ةداـــم اهنـــم ةـــثbـــث يوحت ةيـــعوأ ةعـــبرأو رـــئاـــخذـــلا نـــم
 ةــــيرــــماعــــلا ةقطنمــــب ةنــــئاكــــلا هتــــصاــــخ ةينكســــلا ةدــــحولل bــــصو ىتح ةرايســــلا
 رــئاــخذــلا ءافــخإــب ةــئاEا دعــب رــشع سداســلا مهتEا هفلــكو ، ةــيردنكــس�ا ةظــفاحــم
 ربمسـيد رـهش نوضغ يف ـ ريـخ�ا هـل لـسرأ ىتح اـهافـخأـف ، هنكسمـب تاعـقرفEاو

.هطبض بقع هنع دشرأ ، رخآ ناكE اهbقنو ـ 2013



.هطبض بقع هنع دشرأ ، رخآ ناكE اهbقنو ـ 2013

 وبأ" يكرـــح ـ ادـــن ناعنـــك دمـــحأ عيطم / ةـــئاEا دعـــب رـــشع نـــماثـــلا مهتEا ررـــق ـ40
 رفسلـــــل تاـــــعامـــــجلا ىدـــــح� مامضـــــنbـــــل هـــــتوعد قبـــــسب تاقيقحتـــــلاـــــب"يملـــــس
 ةـعانـص يف سدنهمـك هـتاربـخ نـم ةدافتـسbـل اـيروس ةـلودـب لاتقـلا لقحـب قاحتـلbـل

.ةيئابرهكلا رئاودلا

 يكرـح ـ هـط يفطصم روشاـع دمـحم / ةـئاEا دعـب نوثbثـلاو عساتـلا مهتEا رـقأ ـ41
 ًاراكـفأ هـقانتـعاو ، رـئاـخذو ةـيراـن ةحلـس� هـتزايحـب تاقيقحتـلاـب ـ"لbحـلا يدمـح"
 هقيبطــت مدــع ىوعدــب هيلــع جورــخلا ةيــعرــشو مــكاحــلا ريفكــت ىلع موقت ةــيريفكــت
 راكــف�ا كلتــب هتــعانــقو ، ةــطرــشلاو ةحلسEا تاوقلا ريفكــتو ةيــمbــس�ا ةعــيرــشلا
 ،ناوخ�ا ةـــعامـــجل هـــمامضـــنا ةقـــباســـل 2006 ماـــع نوضغ يف هـــلاقتـــعا رـــثإ ىلع
 ، ةدـعاقـلا ميظنـت تادايقـل تافـلؤم ةعـلاطمـبً اـيدـئاقـع هسفـن دـعأ داهجلـلً ادادعتـساو

.داهجلل ينامسجلا دادع�او بيردتلابً ايندبو

 فــيوس ينب ةظــفاحمــب راكــف�ا كلــت يقنتعم نــم ددعــب هتعمــج تاــقbعــب فاــضأو
 شـيرعـلا ةنـيدE 2012 رـبوتكأ رـهش لbـخ هبحطـصا يذـلاو بـجر / ىعدـي نـم مهنـم
 ةحلــــس�ا مادختــــسا ةيفيــــك ىلع مهــــبرد يذــــلاو ، نــــماثــــلا مهتEاــــب كانــــه ايقتــــلاو
 دبــع زــيزعــلا دبــع دعــس / ةــئاEا دعــب _عــبر�او عبارــلا مهتEاــب هتلــص اذــكو ، ةيــل�ا
 صاخــــــشأ ريفســــــت يف رود هــــــلو ، يضار�ا ةراجــــــت لاجمــــــب لمعــــــي يذــــــلاديجEا
 ةنـئاـك ضرأ ةعطـقً اـيوس اـيرتـشا امهـنأو ، اـيروس ةـلودـب لاتقـلا لقحـب ةـكراشملـل
 مهتEا ىلع ريــخ�ا لbــخ نــم هــفرعتــب فاــضأو ، اينEا ةظــفاحــم رازــم ينب زــكرمــب
 نــــم ـً اينــــمأ _ــــبولطEا ءاوي� ضرأ ةعطــــق ريــــبدتــــب هفلــــك امهــــلوأ نأو ، سداســــلا
 ىلع هــــــبرد سداســــــلا مهتEا نأو ً،اــــــيركســــــع مهبــــــيردــــــتو ـ راكــــــف�ا تاذ يقنتعم
 قbـــطإ نـــم هنكـــمو يبرغـــلا يوارـــحصلا اينEا قيرطـــب ةيـــل�ا قدانبـــلا مادختـــسا
 يف اهـمادختـس� ةيـلآ قدانـب ثbـث هنـم ملـست كـلذ باقـعأ يفو ،اهنـم ةـيراـن ةريـعأ
 ناضـمر حيدـم /ةـئاEا  دعـب _عـبر�او يناثـلا مهتملـل اهملـسف يركسعـلا بـيردتـلا

.كانه اهئافخ� ـ اهنايب فلاسلا ـ  هتيكلم ضر�اب ميقي يذلاو ءbع نسح

 لاتقلـل مهيلـع فرعـت نمـم نـيرـخآو بـجر / ىعدـي نـم رفـس رـثإ ىلع هـنأ لمكتـساو
 _عـبر�ا مهتEا لزنE ،ةـئاEا دعـب _عـبر�او عبارـلا مهتEا ةقـفر هـجوت ، اـيروس ةـلودـب
 ريــخ�ا ةبــغر ىلع فــقوو ةرــهاقــلا ةظــفاحمــب باــهولا دبــع دــيرــف دمــحأ /ةــئاEا دعــب
 نود ةـــلوليحللً ايـــكرـــحوً اينـــمأ مزbـــلا ذاخـــتاـــب هفلكـــف ةـــيراحتـــنا ةيلمـــع ذيفنـــت يف

 نـمآ طـخب ً�ومـحمً افـتاـه هنـم ملـستو كـلذـب سداسـلا مهتEا غbـبإـب رداـبو ، هطبـض
 كــــلذ بقــــع َهفلــــَـكو ، هــــمادختــــس� هاــــيإ هاطــــعأــــف ، لو�ا مهتEا مــــقر هيلــــع لــــجسم
 بقـع هنـم ِملـَـعو ، لو�ا مهتEا ةلـباقE ةيليـعامـس�ا ةظـفاحمـب هددـح ناكE هـجوتلاـب
 هــجوت هــنأ فاــضأو ، ةــساردــلاــب ةــطرــشلا دــجسم دــصرــب هفلــك لو�ا مهتEا نأ كــلذ
 ، سداســلا ْ_َمهتEا هتقــفرو لو�ا مهتEا ىقتلاو ةيليــعامــس�ا ةظــفاحE كــلذ بقــع

.ةئاEا دعب _عبر�او عبارلاو



.ةئاEا دعب _عبر�او عبارلاو

 يكرــح ـ قزارــلا دبــع باــهولا دبــع دــيرــف دمــحأ / ةــئاEا دعــب نوعبر�ا مهتEا رــقأ ـ42
 سدقEا تيـب راصـنأ ةـعامـجل هـمامضـناـب تاقيقحتـلاـب "بارـت وبأ" ، "ةـناـجد وبأ"
 هيلـــع جورـــخلا ةيـــعرـــشو مـــكاحـــلا ريفكـــت ىلع موقت ةـــيريفكـــتً اراكـــفأ قنتعت يتلا
 دارـفأ دـض ةيـئادـع لامـعأ ذيفنـت ىلوتتو ةيـمbـس�ا ةعـيرـشلا هقيبطـت مدـع ىوعدـب
 ةـحابتـساو ةـماعـلا تآشنEاو امهـتآشنـم ىلع ءادتـع�او ةـطرـشلاو ةحلسEا تاوقلا

.ةيران ةحلس� هزارحإب اذكو ، مهتاكلتممو مهلاومأ لbحتساو _يحيسEا ءامد

 2011 رــيانــي باقــعأ يفو راكــف�ا كلتــب هتــعانــق رــثإ ىلع هــنأ كــلذــل bًيصفــت ناــبأو
 ةيلــخل مامضــنbــل هاــعد يذــلا ةــئاEا دعــب _ــثbثــلاو عساتــلا مهتEاــب ةــقbــع هتعمــج
 ، اهتيـــلوئسم ىلوتي سدقEا تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــجل ةعـــباـــت فـــيوس ينب ةنـــيدمـــب
 دمــحأ لامــج دمــحأ / ةــئاEا دعــب _عــبر�او يداحــلا ْ_َمهتEا اهــئاضــعأ نــم رــكذو
 مهتEا ىلع دمتـــعا ةيلـــخلا كلـــت لـــيومت نأو ، ةـــئاEا دعـــب _عـــبر�او عبارـــلاو ، يلع

 .اهليومت رداصم ريبدت ةيلوئسم ىلوت يذلا ةئاEا دعب _عبر�او عبارلا

 مهتEا هـــب هلقـــص اـــمو داهجـــلا هقـــف ةـــساردـــب اـــيركـــف هـــتدـــعأ ةـــعامـــجلا نأـــب فاـــضأو
 ، ةــيراحتــنا ةيلمــع ذيفنــت ةركــف هــتديقــع يف خسرتــف ةــئاEا دعــب _ــثbثــلاو عساتــلا
 ىرـخ�ا فرعـت � اهنـم لـك ةـيدوقنع اـيbـخ نـم ةـعامـجلا ليكشـت بوجوبً ايـكرـحو
 اــيركســعو ،ً اينــمأ هــطوقس نود ةــلوليحلل هتيحــل طاقــسإو ةيــكرــح ءامــسأ ذاخــتاو
 مهتEاو هيقلـت ىلع ةوbـع ةـيرانـلا ةحلـس�ا مادختـسا ةيفيـك ىلع اـهاقلـت تابـيردتـب
 شـيرعـلا ةنـيدمـب ركسعمـب ءانيسـب ةـيركسـع تابـيردـت ةـئاEا دعـب _عـبر�او عبارـلا
 ًاديهمــت يج ىبرأ فــئاذــقو ةيــل�ا ةحلــس�ا لامعتــسا ةيفيــك ىلع اهــلbــخ اوبردــت

.ةعامجلا ضارغأ ذيفنتل

 كــلذ ليبــس ىفو دbبــلا لــخاد ةيــئادــع لامــعأ ذيفنــت اومزتــعا هتيلــخ ءاضــعأ نأو
 ةيـــئادعـــلا مهـــتايلمـــع ذيفنتـــل قbطـــنا ةطقنـــك اينEا ءارـــحصب راقEا دـــحأ اوذـــختا
 ، ةـــئاEا دعـــب _ـــثbثـــلاو عساتـــلا مهتEا يعس اذـــكو ، اهـــباكـــترا بقـــع مهـــل ىوأـــمو
 تآشنEا ىدـــحإ يف اـــهريجفـــتو اهخيخفتـــل - لقـــن فصـــن - ةرايـــس ىلع لوصحلل

.ةيطرشلا وأ ةيركسعلا

 نوثbثــلاو عساتــلا مهتEا هفلــك ةــيراحتــنا ةيلمــع ذيفنــت يف هتبــغرــلو هــنأ فاــضأو
 عرازEا ىدـــحإـــب سدقEا تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــج ميـــعز لو�ا مهتEا ءاقلـــب ةـــئاEا دعـــب
ـ  ةيــلآ ةيــقدنــب ريــخ�ا ةزوحبو هعــم لــباقتــف ، ةيلمعــلا كلتــب مايقلــل ةيليــعامــس�اــب
 دــصرــب فلــُـك كــلذ ليبــس يفو ،ةــيراحتــنا ةيلمــع هذيفنــت ىلع اقفــتاو ـ فوكنشbــك
 نـم دـيدعـلا ددرتـلً ارظـن هـفادهتـس�ً اديهمـت ةـساردـلاـب ةـطرـشلا دـجسم تابـسانـم راد

.هفادهتسا نود هطبض لاحو هب فلك ام ذفنف ، هيلع ةطرشلا طابض

 تاقيقحتـلاـب يلع دمـحأ لامـج دمـحأ / ةـئاEا دعـب نوعبر�او يداحـلا مهتEا رـقأ ـ43
 هــتوعد ىلع هــبأدو ةــيريفكــت ٍراكــف� ةــئاEا دعــب _ــثbثــلاو عساتــلا مهتEا قانتــعاــب
 ةداـــم يوحت ليـــمارـــب ةتـــس لقنـــب هفلـــك امـــك ، اـــيروسب رـــئادـــلا لاتقـــلاـــب قاحتـــلbـــل



 هــتوعد ىلع هــبأدو ةــيريفكــت ٍراكــف� ةــئاEا دعــب _ــثbثــلاو عساتــلا مهتEا قانتــعاــب
 ةداـــم يوحت ليـــمارـــب ةتـــس لقنـــب هفلـــك امـــك ، اـــيروسب رـــئادـــلا لاتقـــلاـــب قاحتـــلbـــل
 عماوصلا قيرطـب كـيرـشل اهميلـستل ريـخ�ا نكسمـب قحلم نزـخم نـم تاكيليسـلا

.هيلإ اهلقنف ؛ يوارحصلا مويفلا قيرط نم عرفتEا

 ديجEا دبـــــع زـــــيزعـــــلا دبـــــع دعـــــس / ةـــــئاEا دعـــــب نوعبر�او عبارـــــلا مهتEا رـــــقأ ـ44
 نــم - _تيلــخب هتلصــب رــقأ امــك ، رــئاــخذو ةــيراــن ةحلــس� هــتزايحــب تاقيقحتــلاــب
 اهــب _لــماعــلاو ةــلودــلا تاســسؤم ريفكــت ىلع ةمــئاقــلا ةــيريفكتــلا راكــف�ا يقنتعم
 رــكذ مويفلا ةظــفاحمــب ىلو�ا - مهــلاتــق بوجوو ةــطرــشلاو ةحلسEا تاوقلا دارــفأو
 اهـئاضـعأ نـم رـكذ فـيوس ينب ةظـفاحمـب ةيـناثـلاو ، سداسـلا مهتEا اهـئاضـعأ نـم
 يداحــــــلاو ـ اهتيــــــلوئسم ىلوت يذــــــلا ـةــــــئاEا دعــــــب _ــــــثbثــــــلاو عساتــــــلا _مهتEا
 دبـع دمـحم ليلـه نمـحرـلا دبـع / ةـئاEا دعـب _عـبر�او ثـلاثـلاو، ةـئاEا دعـب _عـبر�او

.dا

 عساتــلا مهتEاو اــهارتــشا ضرأ ةعطقــب امهــتاءاقــل _تيلــخلا _ــتاــه دقعــب فاــضأو
 يوارـحصلا قيرطـلا نـع دعبـت اينEا ةظـفاحـم طولامـس زـكرمـب ةـئاEا دعـب نوثbثـلاو
 ءافــــخإو امهــــئاضــــعأ ءاوي� ىنبم اهيلــــع اــــماــــقأو ،ً ارتــــم وليك _ــــثbــــث ةــــفاســــم
 ثbـــث ةـــئاEا دعـــب نوثbثـــلاو عساتـــلا مهتEا اهـــب ىفخأ ثيـــح ، ةـــيرانـــلا ةحلـــس�ا

._ترخأ _تيقدنب رخآ اهب ىفخأو ، ةيلآ قدانب

 هـلbـخ ىقلت شـيرعـلا ةنـيدـم نـم برقـلاـب ماصتـعاـب هتـكراشـم ةقـباسـب هرارـقإ ىهنأو
 ةقـــباـــس اذـــكو ، ةيـــل�ا ةحلـــس�ا مادختـــسا ةيفيـــك ىلع ىرـــخأو ةيـــندـــب تابـــيردـــت
 عورــشم ريــغ قيرطــب رفســلا ىلع ةــيريفكتــلا راكــف�ا يقنتعم نــم ددعــل هــتدــعاســم
 ةرــئادــلا لاتقــلا لوقحب ةــكراشملــل - ةيبيلــلا ةــيرصEا دودــحلا ربــع - اــيروس ةــلودــل
 لدـع هـنأ �إ كانـه رـئادـلا لاتقـلا يف ةـكراشEاو ةـلودـلا تاذـل رفسـلا هـمازتـعاو ، كانـه

.ةيودعلا ةعبار ماصتعا ضف لاح كلذ نع

 لقـع حاتفـلا دبـع يدهEا دمـحم ماشـه / ةـئاEا دعـب نوعبر�او عساتـلا مهتEا رـقأ ـ45
 ةــــلودــــلا دــــض ةيــــئادــــع لامــــعأ ذيفنــــت ىلوتت ةــــعامــــجل هــــمامضــــنا تاقيقحتــــلاــــب
 اذـكو ، دbبـلا نوئش ةرادإ ىلع رداقـلا ريـغ رـهظمب اـهراهـظ� ةـماعـلا اهـتاسـسؤمو
 ســـيوسلا ةانـــق ةـــكرـــشل ةـــكولمEا ةـــلوقنEاو ةتـــباثـــلا لاوم£ـــل يدمعـــلا بـــيرـــختلا
 ةـكولمEا ةـلوقنEاو ةتـباثـلا لاوم£ـل يدمعـلا بـيرـختلا يف عورـشلاو ةيليـعامـس�اـب
 رــئاــخذو ةــيراــن ةحلــس� هــتزايــحو ، ةيليــعامــس�ا نــمأ ةــيرــيدــم يف ةلثمــم ةــلودلــل

.ةعامجلا كلت ءاضعأ ةطساوب

 مهتEا لبـــــق نـــــم 2013 ويلوي رـــــهش نوضغ يف يُعد هـــــنأ كـــــلذـــــل bًيصفـــــت ناـــــبأو
 مايقــــلا فدــــهب عبارــــلا مهتEا اهمــــعزتــــي يتلا ةيلــــخلا كلتــــل مامضــــنbــــل ســــماخــــلا
 ةطلــسلا نــع bًضــف اهــتاســسؤمو ةــيرصEا ةــلودــلا تاطلــس دــض ةيــئادــع تايلمعــب
 ةـــيروهمـــجلا سيـــئر مكـــح ءاهـــنإ ىلعً ادر ةـــطرـــشلاو ةحلسEا تاوقلاو ةيـــئاضقـــلا
 لود لـــخدتـــل ةعـــيرذ نوكتلو فيعضـــلا رـــهظمب ةـــلودـــلا راهـــظإ دصقـــبو ، قباســـلا



 ةـــيروهمـــجلا سيـــئر مكـــح ءاهـــنإ ىلعً ادر ةـــطرـــشلاو ةحلسEا تاوقلاو ةيـــئاضقـــلا
 لود لـــخدتـــل ةعـــيرذ نوكتلو فيعضـــلا رـــهظمب ةـــلودـــلا راهـــظإ دصقـــبو ، قباســـلا

 _مهتEا اهــئاضــعأ نــم ِملــع هــمامضــنا رــثإ ىلع هــنأو ، دbبــلا نوئش يف ةيــجراــخ
 دعــب _سمــخلاو نــماثــلاو ، ةــئاEا دعــب _سمــخلاو يداحــلاو ، ةــئاEا دعــب _سمــخلا
 نـــم اهـــئاضـــعأ _ـــب نـــم نأو ، يداهـــلا دبـــع دمـــحأ يداهـــلا دبـــع ىفوتEاو ، ةـــئاEا
 بوجوو ةــــيرصEا ةــــطرــــشلاو ةحلسEا تاوقلا ريفكــــت ىلع ةمــــئاــــقً اراكــــفأ قنتعي
 يف هــنأو ، مهــتاكلتمــمو مهــلاومأ لbحتــساو _يحيسEا ءاــمد ةــحابتــساو مهــلاتــق
 ْ_مهتEا روضحب عبارــلا مهتEا ةــفرعمــبً اــيركــف دــُعأ ةــعامــجلا كلتــل هــمامضــنا راــطإ
 ريـخ�ا اـهدـعأ ةينكـس ةدـحوب  ةـئاEا دعـب _تـسلاو يداحـلاو ، ةـئاEا دعـب _سمـخلا
 تابــيردــت يقلتبً اــيركســع هدادــعإ مــت امــك ، ةيليــعامــس�ا ةظــفاحمــب ضرغــلا اذــهل

.ةيندب

 ضرأ ةقطنمـب نـئاكـلا سـماخـلا مهتEا نكسمـب دقعـت تـناـك ةيميظنتـلا مهـتاءاقـل نأو
 يتلا ةــــيرانــــلا ةحلــــس�اــــب اوظفتحا ثيــــح ةيليــــعامــــس�ا ةظــــفاحمــــب تايعمــــجلا
 يتلاو – رـئاـخذو خيراوص فذاـقو ةيـلآ قدانـب - ةيـئادعـلا مهـتايلمـع يف مدختـُست

.هتفرعمب سماخلا مهتEا اهرضحأ

 مهتEا وه هتــعامــج اهــب علطضت يتلا تايلمعــلاــب تافيلكتــلا رِدصـــُم نأ فاــضأو
 ريــخ�ا يلوت نــع bضــف ، هــب ةلصــلا قيثو ناــك يذــلا ســماخــلا مهتEا ربــع عبارــلا

.اهضارغأ قيقحت ليبس يف ةعامجلا كلتل مزbلا يداEا ليومتلا ريفوت

 فدهتـست يتلاو ةيلـخلا اهتبكـترا يتلا ةيـئادعـلا تايلمعـلا راـطإ يف هـنأ حضوأو
 فادهتــسا ىلو�ا _تنــثا يف كراــش دقــف ، ةــماعــلا تآشنEاو ةــطرــشلا تاوق دارــفأ

 مهتEا نــم تافيلكــت تردــص هــنأ حضوأو ســيوسلا ةانقــل يحEbا ىرجEاــب ةنيفــس
 اذافــنو ســيوسلا ةانقــل يحEbا ىرجEاــب ةراEا نفســلا ىدــحإ فادهتــساــب عبارــلا
 كلــت ذيفنتــل ةطــخ ةــئاEا دعــب نوسمــخلاو نــماثــلاو ،ســماخــلا نامهتEا دــعأ كــلذــل
 ، يحEbا ىرجEاــب نفــس رورــمو نــمازتــي ذيفنتلــل دــعوم دــيدــحت نمضتــت ةعــقاولا
 Google" جماــــنرــــب اومدختــــساو اــــهادــــحإ فادهتــــس� عضاوEا بــــسنأ دــــيدــــحتو

earth" ا رـيدقتـلEاو هنيـب ةـفاسEا ىرجEbضـف ، سـيوسلا ةانقـل يحbً عيزوت نـع 
 ةـــــئاEا دعـــــب نوسمـــــخلا مهتEا فلـــــُـك كـــــلذـــــلً اذافـــــنو ، مهنيـــــب اميـــــف ماهEاو راود�ا
 دــكأتلــل ةــيرانــلا هتــجارد لقتــساــف ، ذيفنتــلا عقوم ىتح مــهريــس قيرــط عbطتــساــب
 نـماثـلاو ،سـماخـلا ْ_مهتEا ةقـفر هـجوتلاـب فلـُـك امنيـب ، ةراEا نـم قيرطـلا ولـخ نـم
 _لقتـــــسم يداهـــــلا دبـــــع دمـــــحأ يداهـــــلا دبـــــع ىفوتEاو ، ةـــــئاEا دعـــــب _سمـــــخلاو
 اــمو - يحEbا ىرجEا روسب ةوجف -ً افلــس ددحEا ذيفنتــلا عقوE هتــصاــخ ةرايســلا
 _تفـيذـقو RBG خيراوص فذاـق هـحbـس سـماخـلا مهتEا زـهج ىتح هـل اولصو نأ
 يود هبقـــــــعأ هـــــــب ةرقتسEا نفســـــــلاو يحEbا ىرجEا بوصً ةدـــــــحاو هنـــــــم قلطأو
 امـك ، قbطـنbـل اديهمـت دادعتـس�ا عضو يف ةرايسـلاـب دـجاوت _ـح يف ، راجفـنا
 رـيوصتل فذاقـلا قbـطإ ناكـم طيحمـب ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو نـماثـلا مهتEا دـجاوت
 دبـــع ىفوتEا هتقـــفرـــبو ةيـــلودـــلا تاـــمولعEا ةكبـــش ىلع اـــهرـــشنل اديهمـــت ةعـــقاولا



 رـيوصتل فذاقـلا قbـطإ ناكـم طيحمـب ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو نـماثـلا مهتEا دـجاوت
 دبـــع ىفوتEا هتقـــفرـــبو ةيـــلودـــلا تاـــمولعEا ةكبـــش ىلع اـــهرـــشنل اديهمـــت ةعـــقاولا

.ةيلآ ةحلسأ امهتزوحبو يداهلا دبع دمحأ يداهلا

 نــــمأ ةــــيرــــيدــــم ناويد فادهتــــسا يف ةيلــــخلا كلــــت ءاضــــعأو هتــــكراشمــــب رــــقأ امــــك
 هفيلكــــت مــــت ةــــئاEا دعــــب _سمــــخلا مهتEا نأ اهــــل bًيصفــــت حضوأو ةيليــــعامــــس�ا
 هتـجارد bًقتـسم - ةـيرـيدEا رقـم ىتح مهـقbطـنا ةطقـن نـم مـهريـس قيرـط عbطتـساـب
 نــماثــلاو ،ســماخــلا نامهتEاو هــجوتو ، _ــمأتــلا نــم هولــخ نــم دــكأتلــل - ةــيرانــلا
 _لقتــــسم يداهــــلا دبــــع دمــــحأ يداهــــلا دبــــع ىفوتEاو ، ةــــئاEا دعــــب نوسمــــخلاو
 زارـحإ لاـح ، نـم�ا ةـيرـيدـم ىلع لطEا نويلبماـش ناديE - نايبـلا ةفـلاـس - ةرايسـلا
 ،ةدــــحاو ةفــــيذــــقو RBG خيراوص فذاقــــل ةــــئاEا دعــــب _سمــــخلاو نــــماثــــلا مهتEا
 ةيـــلآ ةحلـــس� يداهـــلا دبـــع دمـــحأ يداهـــلا دبـــع ىفوتEاو ســـماخـــلا مهتEا زارـــحإو
 اديهمــت دادعتــس�ا عضو يف ةرايســلاــب ءاقبــلاــب فلــُـك _ــح يف ، ةعــقاولا ذيفنتــل
 مدـــع كـــلذ نود لاـــحو اهـــباكـــترا نـــم اونكمتي مـــل مهـــنأ �إ ، اهـــباكـــترا بقـــع برـــهلل
 ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو نـــماثـــلا مهتEا ةـــلواحـــم نـــم مـــغرـــلا ىلع ةفـــيذقـــلا قbطـــنا
 يف هـمادختـسا ةقـباسـلً ارظـن مادختـسbـل حbـسلا ةيـحbـص نـم مـهدـكأـتو اهـقbـطإ
 هتـعومـجم ءاضـعأ نأ ررـق امـك ، سـيوسلا ةانقـل يحEbا ىرجEا فادهتـسا ةعـقاو
 ةــطرــشلا تاوقل _مــك فادهتــسا تــناــك ىلو�ا _ــترــخأ _تيلمــع ذيفنــت اومزتــعا
 ةوقل اهنـــع لودعـــلا مـــتو ةيليـــعامـــس�ا ةظـــفاحمـــب دـــجاسEا دـــحأ راوجب شيجـــلاو
 فادهتـسا ةيـناثـلاو ، يفارغجـلا هعـقوE هـفادهتـسا ةـبوعص نـع bًضـف _مكـلا _ـمأـت
 دــــجاوتل ةريــــخ�ا ةيلمعــــلا ىلع قفاوي مــــل هــــنا �إ ةيليــــعامــــس�ا ةظــــفاحــــم ىنبم

.قباسلا سيئرلا لزعل _ضفار ةظفاحEاب _فظوم

 - _يحيسEا دــحأ ةرايــس ةــقرــسبً افيلكــت هــل ردــصأ دــق ســماخــلا مهتEا نأ فاــضأو
 ناعتـــسا هتـــكراشـــم مدـــع رـــثإ ىلعو - هلمـــع رقE رواجـــم رـــيوصت ويدوتـــسا كـــلاـــم
 ىفوتEاو ، ةــئاEا دعــب _سمــخلاو نــماثــلاو ،ةــئاEا دعــب _سمــخلا _مهتEاــب هفلكــم
 دـــح� ةـــكولمم ناسيـــن ةرايـــس ةـــقرـــسل _ـــيرـــخأو يداهـــلا دبـــع دمـــحأ يداهـــلا دبـــع
 ةظـفاحمـب دـياز خيشلا ةنـيدمـب ةنـئاكـلا ةسينكـلا نـم هـجورـخ لاـح كـلذو _يحيسEا
 هــترايســب ةــئاEا دعــب نوسمــخلاو نــماثــلا مهتEا هــجوت كــلذــلً اذافــنو ، ةيليــعامــس�ا
 ىلع ةراEا رابــج� - اهلطــع ايــعدــم - هرــهنب اهــكرــتو ةسينكــلا كلــت راوجب قيرطــل
 يداهــلا دبــع دمــحأ يداهــلا دبــع ىفوتEا دــصر _ــح يف ، ءطبــب مهــتارايســب ريســلا
 سـماخـلا َمهتEا غلبأ ةسينكـلا نـم اـهدـئاـق جورـخ لاـحو - نايبـلا ةفـلاـس - ةرايسـلا
 ىلع هــهرــكأــف ، اهــفاقيتــساــب ةــئاEا دعــب _سمــخلا مهتملــل هــتافيلكــت ردــصأ يذــلا
 اهتـقرـس لاـح ةراملـل عمـجت رـثإ ىلعو ، هـتزوحب ناـك حbـسب هددـه نأ دعـب اهـكرـت
 اونكمتو مــهدــيدــهتل ةيــلآ ةحلــسأ امهــتزوحبو هتقــفر رــخآو ســماخــلا مهتEا لــخدــت

.ةرايسلا ةقرس نم ةليسولا كلتب

 زاــجاــتوب بيــباــنأ ريــبدتــب ســماخــلا مهتEا نــم هــل تافيلكــت رودصــب هرارــقإ ىهنأو
 زاـغ ىلإ رـخآ زاـغ ةـفاـضإ قيرـط نـع كـلذو ةفـساـن تاوبع عينصت يف اهـمادختـس�



 زاــجاــتوب بيــباــنأ ريــبدتــب ســماخــلا مهتEا نــم هــل تافيلكــت رودصــب هرارــقإ ىهنأو
 زاـغ ىلإ رـخآ زاـغ ةـفاـضإ قيرـط نـع كـلذو ةفـساـن تاوبع عينصت يف اهـمادختـس�
 عينصت يف مهتEا حاجــــنو ، اــــهريجفتــــل ةيــــبرــــهك رــــئاود لامعتــــساو زاــــجاــــتوبلا
 اذــــــكو ، ةريبكــــــلا تاوبعلا ىلع اهعينصــــــت لاــــــح هلــــــشفو اهنــــــم ةريغــــــص تاوبع
 ةـماـق� ةيليـعامـس�ا ةظـفاحمـب نـئاكـلا هتلـئاـع لزنمـب يناثـلا قباطـلا صيصختـب
 دعـب هـمادختـساو ،هـطاشـن ةليصـح لاوم�اـب ةـعامـجلا دادـمإ ضرغـب ُلـلً اعنصـم
 نود تـــلاـــح ةـــيرـــسأً اـــفورـــظ نأ �إ ةعـــقرفEا داوEا عينصت يف ىرـــخأ داومب هطلـــخ

.كلذ

 يسbــب دمــحم يفداوشلا دمــحم / ةــئاEا دعــب نوسمــخلاو يداحــلا مهتEا رــقأ ـ46
 نـــماثـــلاو ســـماخـــلا نامهتEا هـــل حرـــص 2013 وينوي باقـــعأ يف هـــنأ تاقيقحتـــلاـــب
 مهتـبراحـم ىوعدـب ةحلسEا تاوقلا دارـفأ لاتـق امهـمازتـعاـب ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو
 نوضغ يفو ، كــلذ ليبــس يف ةــيرانــلا ةحلــس£ــل امهعمــجو ةيــمbــس�ا ةعــيرــشلل

 مويلا يفو ،هنكســم بآرمــب  ةرايــس ســماخــلا مهتEا هــيدــل عدوأ 2013 ويلوي رــهش
 ًايـخوراـصً اـفذاـق اـجرـخأو رـخآو ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو نـماثـلا مهتEا رضـح يلاتـلا
 ظافتــح�ا ىلع هــبأدــب فاــضأو ، ىرــخ� هbقــنو ةرايســلا لفــسأ نــم ـ يج يب رأ ـ

.سماخلا مهتEاب ةصاخ ةيلام غلابمب

 دومــحم حاتفــلا دبــع يحتف دمــحم / ةــئاEا دعــب نوسمــخلاو يناثــلا مهتEا رــقأ ـ47
 موقت ةــيريفكــت راكــف� ســماخــلاو ، عبارــلا ْ_َمهتEا قانتــعاــب تاقيقحتــلاــب _ــسح
 نــــع ةعنتمEا ةفــــئاطــــلا نــــم امــــهرابتــــع� ةــــطرــــشلاو ةحلسEا تاوقلا ريفكــــت ىلع
 ناوخ�ا ةـعامـجل ريـخ�ا مامضـنا ةقـباـس اذـكو ، مهـلاتـق بوجوو ةعـيرـشلا قيبطت

.ةيقرشلا ةظفاحمب ينورتكل�ا مهعقوم ةيلوؤسم هيلوتو

 بلطــف _صــلا ةــلودــل هرفســب هيــف هملــعأ ســماخــلا مهتEاــب ءاقــل هعمــج هــنأ فاــضأو
 - ةيـــلودـــلا تاـــمولعEا ةكبـــش ىلع اـــهروص هيلـــع ضرـــع - ةزـــهجأ ةدـــع ءارـــش هنـــم
 ىرـــخأو ، ءافـــخ¯ـــل ةلـــباـــق مـــجحلا ةريغـــص اهنـــم ةيمـــقر رـــيوصت ت�آ نـــع ةرابـــع
 ىلع ةيـــلاـــع ةردـــق تاذ ةيبتكـــم تاـــيرـــخأو ، زازتـــه�او هايملـــل ةداضـــم ةيـــضاـــير
 رـهشأ ثbـث ةدE ةروصم عطاقـم رـيوصت ىلع ةردـق تاذ ىرـخأو ، ةروصلا بـيرقـت
 لbـخ نـم تاـنايـب نـم اهيلـع اـم جرختـسيو يئاـبرـهك رايـت ردصمـب اهليـصوت نود
 ةلــــيوط ددE عطاقــــم رــــيوصت ىلع ةردــــق تاذ ةدــــحاوو ، ةرــــكاذــــلا تراــــك لادبتــــسا
 نـكاـم�ا دـيدـحت ةزـهجأ ىلع شـيوشت زاهـجو ، ةريصـق ةدـم يف اهـضرـع لازتـخاو
 ىلع شــــيوشت زاهــــجو ، ةرايــــس ةــــحادــــق لكــــش ىلع يفخم يعانصــــلا رمقــــلاــــب
 تادنتــسملل يئوض حساــمو ، ةيكلــسbــلا تاــجوEاو ةــلومحEا فــتاوهلا تاكبــش
 نـيزـختو تادنتسEا حسم ىلع ةردقـلا هـل ةرطـسم لكـش ىلع رـخآو ملـق لكـش ىلع

 ، ةيليـــــل ةـــــيؤر بوكسيلتو ، يل�ا بـــــساحـــــلا ةزـــــهجأ ىلع اهليمـــــحتو اهـــــتروص
 نــم ثــيداــحأ عامــس هــمدختــسم لوخي توصلل برقــمو ، ةرفشــم يكلــس� ةزــهجأو
 ةنيــكاــمو ، ةــيرانــلا ةحلــس�ا بــيوصت هاجــتا طبضــل رزيــل ملــقو ، ةديعــب تاــفاســم
 ، يمقر رتيـــموفأ زاهـــجو لـــماـــحو ةربكـــم ةـــسدعـــب ةدوزـــم نوكيليس قئاـــقر ماحـــل



 ةنيــكاــمو ، ةــيرانــلا ةحلــس�ا بــيوصت هاجــتا طبضــل رزيــل ملــقو ، ةديعــب تاــفاســم
 ، يمقر رتيـــموفأ زاهـــجو لـــماـــحو ةربكـــم ةـــسدعـــب ةدوزـــم نوكيليس قئاـــقر ماحـــل
 ةـئامتـسوً افـلأ _عـبرأو ةيـنامـثو يكيرـمأ ر�ود ةـئامـنامـثو ف�آ ةتـس غلبم هملـسو
 ةزــهجأو ةيمــقرــلا رــيوصتلا ت�آ هــل عاتــبا كــلذــلً اذافــنو ، اهــئارــشل يرصــم هينــج
 ةــيرــحبلا ئــناوEا دــحأ نــم هــل اهنحــشو ، نــكاــم�ا دــيدــحت ةزــهجأ ىلع شــيوشتلا
 ءانيE يبتكمو يلزنـم ثاـثأ ةـيواـح نمـض 2013 ماـع ربمـفون رـهش ةـياهنـب _صـلاـب
 مهتEاو هغلـبأو سـماخـلا مهتEا نكسE هـجوت دbبلـل هـتدوع لاـحو ، ةنخسـلا _عـلا

.ريوصتلا ت�آ نم ةنيع امهلوأ ملسو هارتشا امب عبارلا

 ةــــتاحــــش دمــــحأ لامــــج نســــح / ةــــئاEا دعــــب نوسمــــخلاو ثــــلاثــــلا مهتEا ررــــق ـ48
 _عــبر�او عساتــلا نــمو ، ســماخــلاو ، عبارــلا _مهتEا ىلع هــفرعتــب تاقيقحتــلاــب
 ،ةــئاEا دعــب _سمــخلاو عبارــلاو ، ةــئاEا دعــب _سمــخلاو يناثــلا ىتحو ةــئاEا دعــب
 لbـخ نـم يداهـلا دبـع دمـحأ يداهـلا دبـع ىفوتEاو ، ةـئاEا دعـب _تـسلاو يناثـلاو
 ، ليــعامــسإ وبأ حbــص مزاــح ىعدــي نE ةيــساــئرــلا تاــباختــن�ا ةلمــحب هتــكراشــم
 ، ةينـــيد رومأ سرادـــت ىلع اوبأد تاـــباختـــن�ا نـــم ريـــخ�ا داعبتـــسا باقـــعأ يفو
 دعــب _تــسلاو عبارــلا ْ_َمهتEا ىلع اهــلbــخ فرعــت مهنيــب ةيــضاــير تاءاقــل دقــعو

.ةئاEا دعب _عبسلاو ثلاثلاو ، ةئاEا

 نا¢بإ – ةـئاEا دعـب _سمـخلاو نـماثـلاو ، سـماخـلا ْ_َمهتEاو هـئاقلـب مهتEا فاـضأو
 رايتــــــلا ىلع ةينــــــم�ا ةضبقــــــلا ميجحــــــت ةرورــــــض ىلع _قــــــفاوتم – 2013 وينوي
 ، ةـــئاEا دعـــب نوعبر�او عساتـــلا نامهتEاو هرضـــح رـــخآ ءاقـــل هبقـــعأ ، يمbـــس�ا
 ءادأـــب ةهـــجاوملل دادـــع�ا ىلع هـــلbـــخ اوقفتا ، ةـــئاEا دعـــب نوسمـــخلاو يناثـــلاو
 ، هبيـكرـتو هكـفو حbـسلا مادختـسا ةيفيـك ىلع تابـيردـت يقلتو ةيـضاـير تانـيرمـت
 تارود اوقلتو ،يلب قbـط� لدعـم توص سدـسم مادختـسا ىلع اهنيـح اوبردـتو

.تاينم�ا يف

_مهتEاو ىـقتلا ةيودعلا ةعبار ماصتعا ضف رثإ ىلع هنأ مهتEا فاضأو

 دبـع ىفوتEاو ، ةـئاEا دعـب _سمـخلاو نـماثـلاو ، ةـئاEا دعـب _سمـخلاو ، سـماخـلا
 نــــــمأ ةــــــيرــــــيدــــــم ىنبم فادهتــــــسا ىلع اوقفتاو ، يداهــــــلا دبــــــع دمــــــحأ يداهــــــلا
 تاوقلا تآشنـــم فادهتـــسا ةرورضـــب هتـــعانقـــل ـ مهقـــفاوف ةفـــيذقـــب ةيليـــعامـــس�ا
 نأ ىلع ؛ ـ مــهدارــفأ فادهتــسا نود حbــسلا مهــمادختــسا لاــح ةــطرــشلاو ةحلسEا
 هفشــكو قيرطــلا عbطتــس� ةــيراخــب ةــجارد ةــئاEا دعــب نوسمــخلا مهتEاو لقتــسي
 ، ةـــــئاEا دعـــــب نوعبر�او عساتـــــلاو ، ســـــماخـــــلا نومهتEا اهلقتـــــسي ةرايـــــس ماـــــمأ
 ةدايقـب ، يداهـلا دبـع دمـحأ يداهـلا دبـع ىفوتEاو ، ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو نـماثـلاو
 دعــب نوسمــخلاو نــماثــلا مهتEا ىلوتي امنيــب ،ةــئاEا دعــب _عــبر�او عساتــلا مهتEا
 اـهدعـب ملـعو ، باحسـن�ا رـثآ هـنأ �إ نـم�ا ةـيرـيدـم بوص ةفـيذقـلا بـيوصت ةـئاEا
 هملـعأ امـك ، هـل اوططـخ اـم مامـتإ نود لاـح فذاقـلاـب bًطـع نأـب سـماخـلا مهتEا نـم
 ىنبم فادهتــــس� مهطيطــــختو ســــيوسلا ةانقــــل يحEbا ىرجEا مهــــفادهتــــساــــب

.ةيليعامس�ا ةظفاحم



 ىنبم فادهتــــس� مهطيطــــختو ســــيوسلا ةانقــــل يحEbا ىرجEا مهــــفادهتــــساــــب
.ةيليعامس�ا ةظفاحم

 دعـــب _سمـــخلاو نـــماثـــلاو ، ســـماخـــلاو ، عبارـــلا _مهتEا قانتـــعاـــب هرارـــقإ ىهنأو
 ىلع هــفوقوو ، ةــيريفكــتً اراكــفأ يداهــلا دبــع دمــحأ يداهــلا دبــع ىفوتEاو ، ةــئاEا
 ةانقـــل يحEbا ىرجEا فادهتـــساـــب مـــهرارـــق� ناـــقرفـــلا بـــئاتـــك ةيلـــخل مهـــمامضـــنا

.كلذبً انايب ةعامجلا كلت رشنو سيوسلا

 ناميلـــس دمـــحم ناميلـــس دمـــحأ / ةـــئاEا دعـــب نوسمـــخلاو نـــماثـــلا مهتEا رـــقأ .49
 موقت ةـيريفكـتً اراكـفأ قنتعت يتلا ناـقرفـلا بـئاتـك ةيلـخل هـمامضـناـب تاقيقحتـلاـب
 ةعــــيرــــشلا هقيبطــــت مدــــع ىوعدــــب هيلــــع جورــــخلا ةيــــعرــــشو مــــكاحــــلا ريفكــــت ىلع
 ةـطرـشلاو ةحلسEا تاوقلا تآشنـم دـض ةيـئادـع لامـعأ ذيفنـت ىلوتتو ، ةيـمbـس�ا
 ةيـئادـع تايلمـع يف هتـكراشـمو ، _يحيسEا لاومأ لbحتـساو ، ةـماعـلا تآشنEاو
 ةـعامـجلا كلـت ءاضـعأ ةـفرعمـب اهـباكـترا مـت ىرـخأ عئاـقوب هملـعو ، ةـعامـجلا اهـتذفـن

.سدقEا تيب راصنأ ةعامجب اهطابتراب ملع يتلاو

 ،ةينـــيد سوردـــل هـــعامتـــسا رـــثإ ىلع يريفكتـــلا ركفـــلا هـــقانتـــعاـــب bًيصفـــت ناـــبأو
 لاجـم يف هلمعـبو ، يرـهاوظلا نمـيأ تارادـص� هتعـلاطـمو ، ةيهقـف بتكـل هـتاءارـقو
 اهيــف هــكراــش تايجــمربلــل ةــكرــش - 2013 ماــع رــياربــف يف – هسيــسأــتو تايجــمربــلا
 ناوخ�ا ةـــــعامـــــجل هؤامتـــــنا قباســـــلاو يبطقلا ركفلـــــل قنتعEا ـ ســـــماخـــــلا مهتEا
 حbـص مزاـح ىعدـي نE ةيـساـئرـلا تاـباختـن�ا ةلمـح ةيـلوئسم هيـلوت لبـق _ملسEا
 مهتEا اهسـسأ ةيلـخل مضـنا ريـخ�ا نأو ، ـ ةيليـعامـس�ا ةظـفاحمـب ليـعامـسإ وبأ
 ةـئاEا دعـب نوتـسلاو يداحـلا مهتEاو امهيقلتـب ملـعو ، يبطقلا ركفـلا رـشنل عبارـلا
 ةيلـخلا كلـت ءاضـع� – اهـفرتحـي – تابـيردـت همـيدقتـب ررـقو ، ةزـغ عاطقـب تابـيردـت

.ةينهذلا مهتاردق ةيمنتل

 ةيــئادــع لامــعأــب مايقــلا عبارــلا مهتEا عمزأ 2013 وينوي باقــعأ يف هــنأ لمكتــساو
 ، يEاعـلا ماعـلا يأرـلا ماـمأ يسايسـلا رصـم زـكرمـب رارـض¯ـل ةـماعـلا تآشنEا دـض
 _تــسلا مهتEا حرتقمــك - تيمــس يتلا ةيلــخلا كلتــل مضــنا هدقتعــمو كــلذ قفاوتلو
 ىلع فـــقو ةيلـــخلا كلتـــل هـــمامضـــنا راـــطإ يفو ، -"ناـــقرفـــلا بـــئاتـــك" - ةـــئاEا دعـــب
 يلوتو ، ةـــئاEا دعـــب _تـــسلاو يداحـــلا مهتEا ةـــنواعمـــب اهـــل عبارـــلا مهتEا ةـــماـــعز
 ثبـب علطضEا يمbـع�ا اهِمْسِـق ةيـلوئسم ةـئاEا دعـب _تـسلاو ، سـماخـلا ْ_َمهتEا
 اهميسقـــت ىلع فـــقو امـــك ، ةيـــلودـــلا تاـــمولعEا ةكبـــش ربـــع ةيـــمbـــع�ا تاـــنايبـــلا
Eـــث ةيـــفارغـــج تاـــعومجbا اهـــئاضـــعأ نـــم رـــكذو شـــيرعـــلا ةـــعومـــجم ، ثEمهت_ 
 ةـــــعومـــــجمو ، ةـــــئاEا دعـــــب _تـــــسلاو يداحـــــلاو ، ةـــــئاEا دعـــــب _تـــــسلاو ، عباســـــلا
 ةنــــــيدمــــــب تايعمــــــجلا ضرأــــــب ةينكــــــسً ةدــــــحو اهــــــلً ارقــــــم ملــــــع – ةيليــــــعامــــــس�ا
 ىتح ةـئاEا دعـب _عـبر�او عساتـلا نـم _مهتEا اهـئاضـعأ نـم رـكذو - ةيليـعامـس�ا
 ، يداهـــــلا دبـــــع دمـــــحأ يداهـــــلا دبـــــع ىفوتEاو ، ةـــــئاEا دعـــــب _سمـــــخلاو ثـــــلاثـــــلا
 نأو ، - ةزيجـلا ةظـفاحمـب لصيـف كلEا عراشـب اهـلً ارقـم ملـع – ةرـهاقـلا ةـعومـجمو
 نــم ملــعو ، سامــح ةــكرــح اهــب اهــتدــمأ لاومأ ىلع اهلــيومت يف تدمتــعا ةيلــخلا



 نأو ، - ةزيجـلا ةظـفاحمـب لصيـف كلEا عراشـب اهـلً ارقـم ملـع – ةرـهاقـلا ةـعومـجمو
 نــم ملــعو ، سامــح ةــكرــح اهــب اهــتدــمأ لاومأ ىلع اهلــيومت يف تدمتــعا ةيلــخلا
 كلـــت نـــم بـــناـــج بلـــجل ةزـــغ عاطقـــل ههـــجوتب ةـــئاEا دعـــب _تـــسلاو يناثـــلا مهتEا

.لاوم�ا

رـكذ – ةـعاـمجلا كلـتل همامضنا راطإ يـف – هيلإ تافيلكت رودصب فاضأو

 قيرطـب صخـش نـم ةحلـسأ ءارـشب سـماخـلا َمهتEاو هـل عبارـلا مهتEا فيلكـت اهنـم
 كـلذـلً اذافـنو ، هينـج فـلأ _سمـخ هردـق غلبمب كـلذـل امـهدـمأو ، ةيليـعامـس�ا رصـم
 مهتEا نكسمــــب اــــهايفــــخأ ةيــــلآ ةحلــــسأ ةــــثbــــث هنــــم اــــعاتــــباو روكذEا ىلإ اهــــجوت

.سماخلا

 ةانقـــب اـــهرورـــم لاـــح ةيكـــيرـــمأ ةـــجراـــب فادهتـــسا عبارـــلا مهتEا ءاوتنا رـــثإ ىلعو
 ةيــناكــمإ ةــساردــب ســماخــلا مهتEاو ريــخ�ا هفلــك ، يج يب رأ فــئاذقــب ســيوسلا
 افـقوو ، - اهيلـع لطEا هنكسـم نـم – ةانقـلاـب ةيكـيرـم�ا جراوبلا رورـم ادـصرـف ؛ كـلذ
 ةانقــلاــب رمــت ةنيفــس يأ فادهتــساــب َْ_يــصوم اــهادــحإ فادهتــسا ةــلاحتــسا ىلع
 عبارــــلا مهتEا امهيــــلإ رضــــح كــــلذ باقــــعأ يفو ، اهــــل ةعــــباتــــلا ةــــلودلــــل ٍرظــــن نود
 يشيبوستيم - ةرايســـب اـــهافـــخأ هفـــئاذـــق نـــم ددـــعو يج يب رأ فذاـــق هـــتزوحبو
 ، ةــــــئاEا دعــــــب _تــــــسلاو يداحــــــلا مهتEاو مهتEا اهلقتــــــسا – نوللا ةيضــــــف رــــــسن�
 عقوEا دـــيدـــحتل ســـماخـــلاو ، عبارـــلا ْ_َمهتEاو هـــجوت مـــث ، عاـــبر dا دبـــع ىفوتEاو
 عضوم نــم اــهارــجم روس اوربــعو ةانقــلاــب ةراEا نفســلا ىدــحإ فادهتــس� لثــم�ا
 يناثـــــلا رـــــجفبو ، فادهتـــــسbـــــل عقوم ىلع اورقتـــــسا ىتح هـــــب يئزـــــج ٍعدصـــــت
 عساتـلاو ، سـماخـلا نومهتEاو لقتـسا – 2013 سطـسغأ – ناضـمر نـم نـيرـشعلاو
 لقتـساو ، ةرايـس يداهـلا دبـع دمـحأ يداهـلا دبـع ىفوتEاو ، ةـئاEا دعـب نوعبر�او
 ســماخــلا مهتEا قbــطإ ىلع _قفتــم ةــيراخــب ةــجارد ةــئاEا دعــب نوسمــخلا مهتEا
 ةـــئاEا دعـــب نوسمـــخلا مهتEا بـــقارـــي امنيـــب ، جراوبلا ىدـــحإ فادهتـــس� فـــئاذقـــلا
ً اـــحbـــسً اـــمدختـــسم يداهـــلادبـــع دمـــحأ يداهـــلا دبـــع ىفوتEا مهنـــمؤيو ، قيرطـــلا
 رــــيوصتب مهتملــــل دــــِهُع امنيــــب ، - ســــماخــــلا مهتEاو هــــل هؤارــــش قباســــلا -ً اــــيراــــن
 مهتEا قلطأو ،هـــــعدصـــــت عضوم نـــــم ةانقـــــلا ىرـــــجم روس اوزاتـــــجاـــــف ، ةعـــــقاولا
 يفو ، قbـط�ا دـهشم مهتEا ر¢وصو ، ةراEا جراوبلا ىدـحإ بوص ةفـيذـق سـماخـلا
 ثيـح ةيليـعامـس�ا ةنـيدمـب ةـعامـجلا رقـم ىلإ سـماخـلا مهتEاو هـجوت كـلذ باقـعأ
 هـعاذأو ، روصEا دـهشملل فيـُــــضأً ايـمbـعإً اـنايـب غاـص يذـلاو عبارـلا مهتEاـب ايقتـلا
 ماصتــعا ضــف نا¢بإ هــنأ درطتــساو.ةيــلودــلا تاــمولعEا ةكبــش ربــع ســماخــلا مهتEا
 يداهـلا دبـع دمـحأ يداهـلا دبـع ىفوتEاو ،سـماخـلا مهتEاو قفاوت ةـيودعـلا ةعـبار
 نـــــــــمأ ةـــــــــيرـــــــــيدbً - Eيـــــــــل - كـــــــــلذـــــــــل اوهجوتو ، _مصتعEا ىلتقل ماقتـــــــــن�ا ىلع
 خيراوصلا فذاـــق مادختـــسا ةيفيـــك ســـماخـــلا مهتEا هملـــعأ ثيـــح ، ةيليـــعامـــس�ا
 يداهــــلا دبــــع دمــــحأ يداهــــلا دبــــع ىفوتEا َهن¢مأ امنيــــب ، هــــمادختــــساــــب هــــل دــــهعو
 هـحارتـقاـب ررـقو ، فذاقـلا باـصأ لطعـل هيـلإ اَْونَر اـم باـخو ،ً ايـلآً اـحbـسً اـمدختـسم
 ، عبارـــــــلا ْ_َمهتEا ىلع يداعEا ةقطنمـــــــب يعانصـــــــلا رمقـــــــلا ةطـــــــحم فادهتـــــــسا



 هـحارتـقاـب ررـقو ، فذاقـلا باـصأ لطعـل هيـلإ اَْونَر اـم باـخو ،ً ايـلآً اـحbـسً اـمدختـسم
 ، عبارـــــــلا ْ_َمهتEا ىلع يداعEا ةقطنمـــــــب يعانصـــــــلا رمقـــــــلا ةطـــــــحم فادهتـــــــسا
 يف ملـعو ، ـ هريبعتـك ـ مbـع�ا ولغ نـم دـحلا يف كـلذ ِرـثأ َغلاـبً احـضوم سـماخـلاو
 ْ_َمهتEا موجهلا َْيذفنــــم نأو ، ةطحEا كلتــــل ةــــعامــــجلا فادهتــــساــــب كــــلذ باقــــعأ
 عبارـلا مهتEا ىلوتو ، ةـئاEا دعـب _عبـسلاو عبارـلاو ، ةـئاEا دعـب _تـسلاو يداحـلا

.ةيلودلا تامولعEا ةكبش ىلع هرشن مت كلذ نأشب نايب ةغايص

 رـجأتـسا ىتح هنكسمـب سـماخـلا مهتEا هاوآً اينـمأ عبارـلا مهتEا فشـك رـثإ ىلعو
 هيلــع ســماخــلا مهتEاو مهتEا ددرــت ثيــح ، قورــشلا ةنــيدمــب ةينكــس ةدــحو لو�ا
 دعــب _تــسلاو عبارــلاو ، ةــئاEا دعــب _تــسلاو ثــلاثــلا ْ_َمهتEاــب كانــه ايقتــلاو اهيــف
 عساتــــلاو ، ةــــئاEا دعــــب _سمــــخلا _مهتEاو - كاذــــنآ - هفيلكتــــب فاــــضأو ، ةــــئاEا
 دبـــع دمـــحأ يداهـــلا دبـــع ىفوتEاو ، ةـــئاEا دعـــب _تـــسلاو ، ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو
 ةسينكــلا يداــترــم _يحيسEا ىدــحإ نــم - ينص ناسيــن - ةرايــس ةــقرــسب يداهــلا
 -عبارـــلا مهتEا ططـــخمكو - كـــلذـــلً اذافـــنو ، ةيليـــعامـــس�اـــب هزتنEا يدانـــل ةرواجEا
 بـحاـص كرـحت روف مههبـنو قيرطـلا يداهـلا دبـع دمـحأ يداهـلا دبـع ىفوتEا دـصر
 لطEا عراشـلا نـم عرفتـم عراشـب هـلbقتـسا ةرايسـلا مهتEا فـقوأ امنيـب ، ةرايسـلا
 يعرفـــلا عراشـــلا نـــم رورEا ىلع هيلـــع ينجEا ةرايـــس ربجيـــل ةسينكـــلا كلـــت ىلع
 نومهتEا اهلقتـسي - ارتـبوأ هيـلورفيـش - ةرايـس هـب هصـبرتـت يذـلا عراشلـل لـباقEا
 ةـــئاEا دعـــب نوتـــسلاو ، ةـــئاEا دعـــب نوسمـــخلاو عساتـــلاو ، ةـــئاEا دعـــب نوسمـــخلا
 ىتح يعرفــلا عراشــلا كــلذ نــم هيلــع ينجEا رــم نأ اــمو ، يلآ ٌحbــس مهــتزوحبو
 ، ةـــئاEا دعـــب نوسمـــخلا نامهتEا لـــجرـــت مـــث ، ةريـــخ�ا ةرايســـلا هقـــيرـــط تـــضرتـــعا
 هربـجأـف هيلـع ينجEا هـجوب يرانـلا حbـسلا - ريـخ�ا -ً ارـهشم ةـئاEا دعـب نوتـسلاو
 ةـعرزمـب كـلذ بقـع اـهوفخأو ، _ـبراـه اورـفو اهيلـع اولوتـساـف ، هـترايـس كرـت ىلع
 رصــــم قيرطــــب كEbا يداوب يداهــــلا دبــــع دمــــحأ يداهــــلا دبــــع ىفوتملل ةــــكولمم
 مهتـقرـسب ِملـَع ةـقورسEا ةرايسـلا عون تاذ نـم ةرايـس كانـه رصـبأو ، ةيليـعامـس�ا

._يحيسEا دحأ نم اهل

 امهــل ر¢سأ ســماخــلا مهتEا نكسمــب عبارــلا مهتEاو هتــماــقإ ةرتــف لbــخ هــنأ فاــضأو
 كــلذ بقــعأ ، سدقEا تيــب راصــنأ ةــعامــجب جاــمدــن�اــب اــهاقلــت ٍةوعدــب عبارــلا مهتEا
 ٍنكسE مهلــــصوأ نأ ىلا هوعبت ثيــــح ، هتقــــفارمــــب امهــــل عبارــــلا مهتEا نــــم فيلكــــت
 جاـمدـنا عبارـلا مهتEا ىلع اـضرـع نـْيذلـلا عباسـلاو ، لو�ا ْ_َمهتEا عم هيـف اولباقـت
 راصـنأ ةـعامـج ذيفنتـب مهنيـب اميـف نواعتـلا ىلعً اءدـب _قفتـم ، ةـعامـجلاو هتيلـخ
 اهبــسنتل ناــقرفــلا بــئاتــك ةيلــخل اهــلً ارــيوصت لــسرــت ةيــئادــع ً�امــعأ سدقEا تيــب
 ، ةوق ىلو�ا يهاضـــــت ةـــــعامـــــجك ةريـــــخ�ا تيـــــص عيذـــــي ىتح اهسفنـــــل ةريـــــخ�ا
 ماــق قافــتbــلً اذيفنــتو ،ً ايــمbــعإ يوق عقو اذ هنيــح يف امهــجاــمدــنا نbــعإ ودغــيو
 اــهرورــم لاــح ةينيــص ةنيفــس فادهتــساــب سدقEا تيــب راصــنأ ةــعامــجب رــصانــع
 لمعـــلا بـــسن ثيـــح ســـماخـــلا مهتملـــل كـــلذـــبً ارـــيوصت اوملـــسو ،ســـيوسلا ةانقـــب

.ةيلودلا تامولعEا ةكبش ربع هعاذأو ، ناقرفلا بئاتك ةيلخل يئادعلا



.ةيلودلا تامولعEا ةكبش ربع هعاذأو ، ناقرفلا بئاتك ةيلخل يئادعلا

 ْ_َمهتملـــل ً�ومـــحمً اـــبوساـــح هـــئارـــشب ســـماخـــلا مهتEا نـــم هَملـــع مهتEا فاـــضأو
 امهـــتزـــهجأ نـــم ةروصم عطاقـــم مbتـــساو امهـــل هميلـــست نا¢بإو ، عباســـلاو ، لو�ا

 نــم ملــع امــك ، ةيلــخادــلا رــيزول هــنأ ح¢جر بــكر دــصرــل ةــقرفتــم عطاقــم اهيلــع دــهاــش
 اـــهايفـــخأ اـــشويتاـــك خيراوص نازوحي عباســـلاو ، لو�ا ْ_َمهتEا نأ عبارـــلا مهتEا

.سيوسلا ةانق ىلع ءادتع�ا يف اهمادختس�ً اديهمت ؛ ةيعارز ٍضارأب
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 ريفكــت ىلع موقت ةــيريفكــتً اراكــفأ قنتعت يتلا ناــقرفــلا بــئاتــك ةيلــخل هــمامضــناــب
 ، ةيـــمbـــس�ا ةعـــيرـــشلا هقيبطـــت مدـــع ىوعدـــب هيلـــع جورـــخلا ةيـــعرـــشو مـــكاحـــلا
 تآشنEاو ةــطرــشلاو ةحلسEا تاوقلا تآشنــم دــض ةيــئادــع لامــعأ ذيفنــت ىلوتتو
 اهــتذفــن ةيــئادــع تايلمــع يف هتــكراشــمو ، _يحيسEا لاومأ لbحتــساو ، ةــماعــلا
 ةطبـترEا ةـعامـجلا كلـت ءاضـعأ ةـفرعمـب اهـباكـترا مـت ىرـخأ عئاـقوب هملـعو ،ةـعامـجلا
 دbبلـــل ةيـــقرـــشلا دودـــحلا ربـــع نـــيرـــخآو هللـــستو ، سدقEا تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــجب

 .حbسلا مادختسا يف تارود يقلتل هزغ عاطقل

 نـــــماثـــــلا مهتEا اـــــهاقـــــلأ ةينـــــيد ٍسورد روضح ىلع هـــــبأد كـــــلذـــــل bًيصفـــــت ناـــــبأو
 عبارـلا مهتEا ىلع اهـلbـخ نـم ف¢رعـت تايـلاعـف اهـلbـخ تَم¬ُظن ةـئاEا دعـب _عـبر�او
 ٍسورد روضح ىلع اهـــباقـــعأ يف موادو ، - ناوخ�ا ةـــعامـــجل هؤامتـــنا قباســـلا -
 دعــب نوسمــخلاو عساتــلا نومهتEا اــهرضــح يبطقلا جهنEا حرــشل ريــخ�ا اــهاقــلأ
 عبارـــلاو ، ةـــئاEا دعـــب نوتـــسلاو يناثـــلاو ، ةـــئاEا دعـــب نوتـــسلاو يداحـــلاو ، ةـــئاEا
 دعــب نوعبــسلاو عساتــلاو ، ةــئاEا دعــب نوتــسلاو عباســلاو ، ةــئاEا دعــب نوتــسلاو
 دادـع�اـب ةـئاEا دعـب _عـبر�او نـماثـلا مهتEا نـم ِملـَع 2012 ماـع نوضغ يفو ، ةـئاEا
 هنكسمــــب ريــــخ�اــــب ىقتلا ثيــــح ؛ عبارــــلا مهتEا ةــــفرعمــــب ةزــــغ عاطقــــل هريفستــــل
 دعـــب نوسمـــخلاو عساتـــلاو  ةـــئاEا دعـــب نوعبر�او نـــماثـــلاو ســـماخـــلا نومهتEاو
 ثـــلاثـــلاو ةـــئاEا دعـــب نوتـــسلاو ســـماخـــلاو  ةـــئاEا دعـــب نوتـــسلاو يداحـــلاو  ةـــئاEا
 ًاوضع اوقتلا ثيـح حفر نـيدايـم دـح� ْ_ـَترايـس اولقتـساو ، ةـئاEا دعـب نوعبـسلاو
 بــئاتكــلا كلتــل عباــت ركسعــم ىلإ ةزــغ عاطقــل bًلــست مهبحطــصا ماسقــلا بــئاتكــب
 حbــسلاو يل�ا حbــسلا مادختــسا ىلع تابــيردــت ـ ماــيأ ةــثbــث لbــخ ـ هيــف ىقلت
 يداحـلاو، ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو عساتـلا ، سـماخـلا نامهتEا ىقلت امنيـب ، ددعتEا
 يف هــنأ فاــضأو.خيراوصلا فذاــق مادختــسا ىلع تابــيردــت ةــئاEا دعــب نوتــسلاو
 ، ةــئاEا دعــب _عــبر�او نــماثــلا _مهتEاو ،عبارــلا ُمهتEا هعمــج 2013 وينوي باقــعأ
 ًاررقـــم هنكسمـــب ةـــئاEا دعـــب _تـــسلاو يداحـــلاو ، ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو عساتـــلا
 دbبـــلاـــب ةـــيويحلا تآشنEا فدهتـــست - ناـــقرفـــلا بـــئاتكـــب تيمــــُــس - ةيلـــخ ءاشـــنإ
 نـم ةحلـسأ بلـجً اـحرتقـم ، يEاعـلا ماعـلا يأرـلا ماـمأ يسايسـلا اهفـقومب رارـض¯ـل
 تأشــنو ، كــلذ يف هوقفاوف تآشنEا كلــت دــض ةيــئادــع لامــعأ باكــتر� ةزــغ عاطــق
 دعــب نوتــسلاو يداحــلاو ،ســماخــلا نامهتEا هــنواعــي عبارــلا مهتEا ةــماــعزــب ةيلــخلا
 يداحـــلا مهتEا ى¢لوتف ، ةـــئاEا دعـــب نوسمـــخلاو نـــماثـــلا مهتEا مـــهدعـــب نـــمو ةـــئاEا



 دعــب نوتــسلاو يداحــلاو ،ســماخــلا نامهتEا هــنواعــي عبارــلا مهتEا ةــماــعزــب ةيلــخلا
 يداحـــلا مهتEا ى¢لوتف ، ةـــئاEا دعـــب نوسمـــخلاو نـــماثـــلا مهتEا مـــهدعـــب نـــمو ةـــئاEا
 مهتEا ىلوت امنيــب ، ةزــغ عاطــق نــم لاوم�ا و حbــسلا بلــج ةــئاEا دعــب نوتــسلاو
 اهبكــترــت يتلا ةيــئادعــلا تايلمعــلا رــيوصت عطاقــم ثــبو دادــعإــب مايقــلا ســماخــلا
 نــماثــلا مهتEا هــترــطاشــم ىلإ ةــفاــض�اــب ةيــلودــلا تاــمولعEا ةكبــش ىلع ةيلــخلا
 ، سدقEا تيــــب راصــــنأ ةــــعامــــج عم لــــصاوتلا ةيــــلوئسم ةــــئاEا دعــــب _سمــــخلاو
 ًارقـم تذـختاو - شـيرعـلا ةـعومـجم اهنـم فرـع ةيـفارغـج تاـعومجE ةيلـخلا ت¬مسُقو
 مهنــم رــكذ نــيرــخآو هتمــض يتلاو - شــيرعــلاــب عبارــلا مهتEا نكســم اهــتاــعامتــج�
 ثـــلاثـــلا ىتح _تـــسلاو يداحـــلا نـــمو ، ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو عساتـــلا _مهتEا
 - ةيليــعامــس�ا ةــعومــجمو ، ةــئاEا دعــب _عبــسلاو ثــلاثــلاو ، ةــئاEا دعــب _تــسلاو
 ةظـفاحمـب تايعمـجلا ضرأـب سـماخـلا مهتEا نكسمـب اهـتاـعامتـج�ً ارقـم تذـختاو
 ، ةــئاEا دعــب _سمــخلاو ، ســماخــلا _مهتEا اهــئاضــعأ نــم رــكذو - ةيليــعامــس�ا
 ، يداهــــلا دبــــع دمــــحأ يداهــــلا دبــــع ىفوتEاو ، ةــــئاEا دعــــب _سمــــخلاو نــــماثــــلاو
 فاـضأو ،ةـئاEا دعـب _عبـسلاو عبارـلا مهتEا اهـئاضـعأ نـم رـكذو يداعEا ةـعومـجمو
 اهـتدـمأ ةحلـسأو لاومأ ىلع ةيـئادـع لامـعأ نـم هبكـترـت اـم يف تدمتـعا ةـعامـجلا نأ
 مهتEاو يركسعـلا اهـحانـج _ـبٍ قيسنتب "سامـح" ةيـمbـس�ا ةـمواقEا ةـكرـح اهـب

.عبارلا

 ًةرايـس bًقتـسم - ةـئاEا دعـب _تـسلاو يداحـلا مهتملـل عبارـلا مهتEا دافـيإـب فاـضأو
 ةقطنمــب ةــكرــحلا كلــت رــصانــع دــحأ ىقتلا ثيــح - عاــبر dا دبــع ىفوتملل ةــكولمم
 "فوكنشbـك" - ةيـلآ ةحلـسأ ةيـنامـث وأ ةعبـسو ، يلاـم غلبمب هدـمأ يذـلاو ةسـيرـلا
 لمعتـــست امـــم فـــئاذـــق ثbـــثو يج يب رأ خيراوص يفذاـــقو ، ةريـــخذ قودنـــصو -
 ، ةـــئاEا دعـــب نوسمـــخلاو عساتـــلا نومهتEاو - كـــلذ رـــثإ ىلع - اـــهافـــخأ ، امهيلـــع
 مهتEا نكســــم ةــــحاســــب عاــــبر dا دبــــع ىفوتEاو ، ةــــئاEا دعــــب نوتــــسلاو يداحــــلاو
 - ةحلـسأو لاومأـب ةـعامـجلا كلـت ةـكرـحلا تدـمأ امـك ، ةـئاEا دعـب _عـبر�او نـماثـلا
 ةـــكرـــح ءاضـــعأ دـــحأـــب عبارـــلا مهتEا لاصـــتا رـــثإ ىلعو-2013 رـــبوتكأ نوضغ يف
 ةظـــفاحمـــب ريـــخ�ا ءاقلـــل ، ةـــئاEا دعـــب نوتـــسلاو يداحـــلا مهتEاو هـــجوت ، سامـــح
 قودنـــصو _ـــسدـــسمو ، ةيـــل�ا ةحلـــس�ا نـــم ٍددعـــب مـــهدـــمأ ثيـــح ، ةيليـــعامـــس�ا
 مهتEا اـــهرـــجأتـــسا ةينكـــس ةدـــحوب اهـــل امهـــئافـــخإ ىدـــل مهتEا مـــهدـــهاـــش ةريـــخذ
 قورـشلا ةنـيدمـب ناورـم نسـح دمـحم دمـحأ ماسـح / ةـئاEا دعـب نوعستلاو يداحـلا
 اهلمعتــسي تاــيراطــبو ةيــئاــبرــهك تاودأو ، رــئاــخذــلاو ةحلــس£ــلً اــنزــخم تذــُِـختاو
 ســماخــلا مهتEا هرضــحأ زاهــجو ،تاعــقرفEا عينصت يف نوتــسلاو يداحــلا مهتEا

.ةروزم ةيفيرعت تاقاطب عنص يف هلامعتس�

 - هفيلكــت اهنــم رــكذ ةــعامــجلل هــمامضــنا راــطإ يف تافيلكــت هيقلتــب مهتEا فاــضأو
 "يس يب يس" ةانــق ىنبم دــصرــب عبارــلا مهتEا نــم - 2013 ربمتبــس نوضغ يف
 ًافـــتاـــه ضرغـــلا كـــلذـــل هملـــسو ، هـــفادهتـــس� ةئـــطوت يمbـــع�ا جاتـــن�ا ةنـــيدمـــب
 جاتـــن�ا ةنـــيدـــم ىلإ فولدـــلا نـــم مهتEا نكمـــت فيلكتـــلا كـــلذـــلً اذافـــنو ، ً�ومـــحم
 هتـسارد ءbـمز دـحأ ةـمbـس ديـحو دـهف دـهاشـلا ـ اهيـف _لـماعـلا دـحأ ةقـفر يمbـع�ا



 جاتـــن�ا ةنـــيدـــم ىلإ فولدـــلا نـــم مهتEا نكمـــت فيلكتـــلا كـــلذـــلً اذافـــنو ، ً�ومـــحم
 هتـسارد ءbـمز دـحأ ةـمbـس ديـحو دـهف دـهاشـلا ـ اهيـف _لـماعـلا دـحأ ةقـفر يمbـع�ا
 لـخاد هلمـع رقE هبحـص ثيـح ، ةنـيدEاـب ةفيـظول ةيـتاذـلا هـتريـس مـيدقتـبً اـعرذتـم ؛ ـ
 رـيوصتب ماـقو يس يب يس ةانـق ىنبم ىلإ كانـه نـم للـستو روحEا ةانـق ىنبم
 يفو .ةـئاEا دعـب _تـسلاو يداحـلا مهتملـل هملـس روصم عطقم يف هلـخادـمو ىنبEا
 ةنـيدمـب ةرـجأتسEا ةينكسـلا ةدـحولاـب هدـجاوت لاـحو 2013 ربمـفون رـهش نوضغ
 _تـــسلاو يداحـــلاو ،ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو عساتـــلاو ، عبارـــلا _مهتEاو قورـــشلا
 نـم ́يأ ةرايـس ةـقرـسب عبارـلا مهتEا مهفلـك ، ةـئاEا دعـب _تـسلاو ثـلاثـلاو ، ةـئاEا دعـب
 كــــلذــــلً اذافــــنو ، قورــــشلا ةنــــيدــــم ماــــمأ نــــئاكــــلا سمطــــب رــــيد يداــــترــــم _يحيسEا
 امنيـب ، رـيدـلا يداـترE ةرايسـب ريـخ�ا صـبرـت - عبارـلا مهتEا ططـخمكو – فيلكتـلا
 دعــب نوتــسلاو يداحــلاو ،ةــئاEا دعــب نوسمــخلاو عساتــلا نومهتEاو مهتEا لقتــسا
 - ةــئاEا دعــب _تــسلاو يداحــلا مهتEا ةرايــس ةــئاEا دعــب نوتــسلاو ثــلاثــلاو ،ةــئاEا
 ةرايســلا فاقيتــس� _بــهأتــم رــيدــلا كــلذــل لــباقEا نارودــلا نــم ةــبرقــم ىلع اونمكو
 ةرايـس ىلع ءbيتـسbـل ريـخ�ا مهفـتاـه اـم ناـعرـسو  ، عبارـلا مهتEا اـهددـحي يتلا
 دعـــب نوتـــسلاو يداحـــلا مهتEاو لـــجرـــت و قيرطـــلا اهيلـــع اوعطقف  ينص ناسيـــن
 ةرايســلا نــم لــجرتــلاــب عرــسأ يذــلا اــهدــئاــق هــجو يفً ايــلآً اــحbــسً ارــهشم  ةــئاEا
 ردـــب ةنـــيدـــم راظتـــنا تاـــحاـــس ىدـــحإـــب اـــهوفخأو ، اهيلـــع ءbيتـــس�ا نـــم اونكمتف

 .ةيندعEا اهتاحول نودً اقح� اهولقنو ، ينم�ا دصرلل ابنجت

 عساتـــلا مهتEاو هـــجوتلاـــب عبارـــلا مهتEا نـــم - كـــلذ باقـــعأ يف - هفيلكتـــب فاـــضأو
 ،ســـــماخـــــلا _مهتEا اـــــكراشيـــــل ةيليـــــعامـــــس�ا ةظـــــفاحE ةـــــئاEا دعـــــب _سمـــــخلاو
 يداهـــلا دبـــع ىفوتEاو ، ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو نـــماثـــلاو ،ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو
 ةدـحوب مـهايقتـلاـف ، اهسـئانـك ىدـحإ يداـترـم ةرايـس ةـقرـس يف يداهـلا دبـع دمـحأ
 _سمـخلاو عساتـلا مهتEا ططـخمكو – رداصـلا فيلكتلـلً اذافـنو ، ةينكسـلا ريـخ�ا
 يداـــترـــم تارايســـل يداهـــلا دبـــع دمـــحأ يداهـــلا دبـــع ىفوتEا صـــبرـــت - ةـــئاEا دعـــب
 دعــب نوسمــخلاو نــماثــلا مهتEا رــهاظــت امنيــب ، ةيليــعامــس�ا ةظــفاحمــب ةسينــك
 نومهتEاو هيـــف نمـــكً اـــعراـــش لـــباقـــي يعرـــف عراـــش قييضتل هـــترايـــس لطعـــب ةـــئاEا
 _لقتـــسم ةـــئاEا دعـــب نوسمـــخلاو عساتـــلاو ، ةـــئاEا دعـــب نوسمـــخلاو ، ســـماخـــلا

 ، ســـماخـــلا مهتEاو مهتEا امـــهزرـــحأ ْ_¢يراـــن ْ_ـــَـحbـــس مهـــتزوحبو ريـــخ�ا ةرايـــس
 مهفــتاــه تارايســلا ىدــح� يداهــلا دبــع دمــحأ يداهــلا دبــع ىفوتEا دــيدــحت روفو
 اــــهدــــئاــــق اوددــــهو ةــــئاEا دعــــب نوسمــــخلا مهتEاو لــــجرــــت امنيــــب اهقــــيرــــط اوعطقف
 اـهوفخأو اهتـقرـس نـم كـلذـب اونكمتو مهنـم ةيشـخ اـعرـسم لـجرتـف يرانـلا حbـسلاـب

.يداهلا دبع دمحأ يداهلا دبع ىفوتEا ةعرزمب

 مهتEا نـم -ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو عساتـلا مهتEاو ف¬لُك 2013 ربمـفون نوضغ يفو
 ، ةـيودعـلا ةعـبار دـجسم ماـمأ رصنـلا قيرطـب ةطـبارـم ةيـطرـش ةبـكرـم دـصرـب - عبارـلا
 مهتEا ةرايـس bقتـسا كـلذـلً اذافـنو ، دـصرـلا لامـع�ً اصصخـمً افـتاـه كـلذـل هملـسو
 مهتملـل فـتاهـلا م¢لـسو مهتEا اـهروص ثيـح ةبـكرEا دوجو ناكـم نـم اققحـتو عبارـلا
 ً�امكتـساو ، ةبـكرEا فادهتـسا ةيفيـك دـيدـحت يف رـيوصتلا مدختـسا يذـلاو عبارـلا



 مهتملـل فـتاهـلا م¢لـسو مهتEا اـهروص ثيـح ةبـكرEا دوجو ناكـم نـم اققحـتو عبارـلا
 ً�امكتـساو ، ةبـكرEا فادهتـسا ةيفيـك دـيدـحت يف رـيوصتلا مدختـسا يذـلاو عبارـلا
 ىفوتEا ةـعرزمـب - ةـئاEا دعـب _تـسلاو ثـلاثـلاو ، عبارـلا ْ_َمهتEا دادـعإـب ِملــَع كـلذـل
 تاــناوطــسا ثbــث عضوب َْ_تــقورسEا ْ_ـَترايســلا -يداهــلا دبــع دمــحأ يداهــلا دبــع
 تاـــناوطـــس�ا طـــبرـــب ةـــئاEا دعـــب نوتـــسلاو يداحـــلا مهتEا ماـــقو ، امهنـــم لكـــب زاـــغ
 اـهريجفتـل ةيـنورتكـلإ ةرـئادـب - سمطـب رـيد ماـمأ نـم ةـقورسEا ةرايسـلا - امـهادـحإـب
 نــم ةــبرقــم ىلع اهــكرــتو عبارــلا مهتEا اهلقتــسا ثيــح ، لومــحم فــتاــه مادختــساــب
 تدــعأ ىرــخأ ةرايســب ةــئاEا دعــب نوتــسلاو يناثــلا مهتEا هعبــتو ةدوصرEا ةبــكرEا
 موقيل ، رصــن ةنــيدمــب رــخآ ناكمــب اــهاــكرــتو اــهاذــخأ اــهريجفــت لــشفلو ؛ امهــبرــهل
 ، عبارــــلا نامهتEا هــــجوتو ، ةرــــئادــــلا رييغتــــب ةــــئاEا دعــــب _تــــسلاو يداحــــلا مهتEا
 ىرـــخأ ةراـــت ةبـــكرEا نـــم برقـــلاـــب ةرايســـلا اعضيـــل ةـــئاEا دعـــب نوتـــسلاو يداحـــلاو
 برقـلاـب  ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو عساتـلاو ، سـماخـلا نامهتEاو مهتEا هـجوت امنيـب
 مهلعـــف نأ �إ ، ســـماخـــلا مهتEا نـــم هرـــيوصتل هـــثادـــحإ عمزEا راجفـــن�ا ناكـــم نـــم

.ةرايسلا راجفنا مدعل باخ

 يداحــــلا مهتEا هفلــــك ةيــــطرــــشلا ةبــــكرEا ريجفــــت لــــشف باقــــعأ يف هــــنأــــب فاــــضأو
 اهليــصوتو – اهخخــف نأ دعــب - ىرــخ�ا ةرايســلا لbقتــساــب ةــئاEا دعــب نوتــسلاو
 مهتEا لbقتــــساــــب ملــــع فيلكتــــلا كــــلذ هذيفنــــت رــــثإ ىلعو ، ناريطــــلا عراشــــب هيــــلإ
 مســق راظتــنا ةــحاــس لــخاد اهــكرــتو ةخخفEا ةرايسلــل ةــئاEا دعــب _تــسلاو يداحــلا
 ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو عساتـلاو ، سـماخـلا نامهتEا هرظتـنا ثيـح رصـن ةنـيدـم لوأ
 بقــع اهــب برــهلاو اهــلbقتــسا نــم ريــخ�ا نكمــتو ،عبارــلا مهتEا ةرايــس _لقتــسم
 عساتـــــــلاو ، ســـــــماخـــــــلا _مهتEاو هروضحب مهتEا فاـــــــضأو ، اـــــــهريجفـــــــت لـــــــشف
 عبارـلا ُمهتEا هـلbـخ فلـك ًءاقـل ةـئاEا دعـب _تـسلاو يداحـلاو ، ةـئاEا دعـب _سمـخلاو
 ةطــحمب اهــكرــتو ةخخفEا ةرايســلا لbقتــساــب ةــئاEا دعــب _تــسلاو يداحــلا َمهتEا
 ســـــماخـــــلا مهتEا فلـــــكو ، ةرـــــهاقـــــلا ةظـــــفاحمـــــب ســـــيوسلا قيرطـــــب ةينـــــطو دوقو
 دعـــب نوسمـــخلاو عساتـــلا مهتEا اـــهدوقي ةرايســـل هـــلbقتـــسا ءانـــثأ كـــلذ رـــيوصتب
 باـخو ، مهنـم ةـبرقـم ىلع عبارـلا مهتEا دـجاوت امنيـب كـلذ مـهذيفنتـب ملـعو ، ةـئاEا

.اهوكرت يتلا ةرايسلا راجفنا مدعل مهلعف

 عساتـلاو ،ةـئاEا دعـب _عـبر�او نـماثـلاو ، عبارـلا _مهتEاو هـئاقلـب مهتEا درطتـساو
 ، عاــبر dا دبــع ىفوتEاو ، ةــئاEا دعــب _تــسلاو يداحــلاو ، ةــئاEا دعــب _سمــخلاو
 ىدـــحإ فادهتـــساـــب ةيليـــعامـــس�ا ةـــعومـــجم فيلكـــت هـــمزعـــب مهـــل لو�ا حاصـــفإو
 ةقـفر هـجوتو هـل _تفـيذـقو ٍفذاـق ءافـخإـب كـلذـل ماـقو ، سـيوسلا ةانقـب ةراEا نفسـلا
 مهتEا نــم ملــعو ، ســماخــلا مهتملــل مــهاملــسيل ةــئاEا دعــب _تــسلاو يداحــلا مهتEا
 نفسـلا ىدـحإ هـفادهتـساو فذاقلـل سـماخـلا مهتEا مادختـسا كـلذ باقـعأ يف عبارـلا
 يداهـــلا دبـــع ى¢فوتEاو ،ةـــئاEا دعـــب نوسمـــخلا مهتEا هنـــمأ امنيـــب ، ةانقـــلاـــب ةراEا
ً ارـيوصت ةعـقاولا ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو نـماثـلا مهتEا ر¢وصو ،يداهـلا دبـع دمـحأ

.عبارلا مهتEا هغاص يذلاو اهنأشب ةيلخلا نم رداصلا نايبلا قفار



.عبارلا مهتEا هغاص يذلاو اهنأشب ةيلخلا نم رداصلا نايبلا قفار

 _عبــسلاو ثــلاثــلا مهتEاــب - هنكسمــب -عبارــلا مهتEا عمــج ءاقــل هروضحب فاــضأو
 ةبــكرــم فادهتــساــب هــلbــخ عبارــلا مهتEا مهفلــك عاــبر dا دبــع ىفوتEاو ،ةــئاEا دعــب
 دعــب _عبــسلاو ثــلاثــلا مهتEا لbقتــساــب ملــعو ، شــيرعــلاــب رــحبلا عراشــب ةيــطرــش
 حbــسو خيراوص فذاــق مهــتزوحبو ريــخ�ا ةرايــس عاــبر dا دبــع ىفوتEاو ، ةــئاEا
 قيرطـلا امهـلً افـشاـك ةـيراخـب ةـجارد دادـحلا دمـحأ / ىعدـي نـم لقتـسا امنيـب ، يلآ

.اهفادهتسا نود امهطبض لاحو ، ةبكرEا ريسً ادصارو

 ةــئاEا دعــب _تــسلاو يداحــلا مهتEا نــم - 2013رــبوتكأ رــهش نوضغ يف - ملــع امــك
 ، يداعEا ةقطنمــب يعانصــلا رمقــلا ةطــحم تــفدهتــسا ةيــخوراــص ةفــيذــق هــقbــطإــب
 مهتEا فيلكـــت هيـــف دـــهش - قورـــشلا ةنـــيدمـــب ةرـــجأتسEا ةدـــحولاـــب - ًءاقـــل رضـــحو
 ةـــئاEا دعـــب _تـــسلاو يداحـــلاو ، ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو عساتـــلا ْ_َمهتملـــل عبارـــلا
 عساتــــلا َمهتEا كــــلذــــل م¢لــــسو ، لو�ا عمــــجتلا دــــيرــــب بتكــــم دورــــط ةرايــــس دــــصرــــب
 _سمــخلاو عساتــلا _مهتEا هــجوتب مهتEا ملــعو ،ً اــسدــسم ةــئاEا دعــب _سمــخلاو
 ططـخمك – ةـئاEا دعـب _تـسلاو ثـلاثـلاو ، ةـئاEا دعـب _تـسلاو يداحـلاو ، ةـئاEا دعـب
 عساتــلا نامهتEا لــجرــت دورطــلا فــظوم اورصــبأ نأ اــمو ، دــيربــلا بتكE - ريــخ�ا
 ريــــخ�ا هددــــهف هــــبوص ةــــئاEا دعــــب نوتــــسلاو ثــــلاثــــلاو ،ةــــئاEا دعــــب نوسمــــخلاو
 .هتزوحب دورط ةقرس نم ةئاEا دعب _تسلاو ثلاثلا مهتEاً ان¬كمم يرانلا حbسلاب

 عبارـــلا مهتEا نـــم ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو عساتـــلا مهتEاو هـــتوعدـــب مهتEا فاـــضأو
 ، سدقEا تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــج _ـــبو هنيـــب يرـــجي قيسنت نـــع امهـــل فشـــك ثيـــح
 عيذيـل - ناـقرفـلا بـئاتـك - مهتيلـخل اهبـسنت ةيـئادـع ً�امـعأ ةريـخ�ا باكـتراـبٍ قافـتاو

 يمbـــعإ عقو اذ سدقEا تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــجو عمزEا اهـــجاـــمدـــنا ودغـــيو اهتيـــص
 نـماثـلاو ،سـماخـلا ْ_َمهتEا يلوت نـع امهـل حصفأو ، ةـيرصEا ةـموكحلا ىلع يوق
 كـــلذـــلً اذافـــنو ، ةـــعامـــجلا كلـــت عم لـــماعتـــلا هـــفارـــشإ تحـــت ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو
 ٍتاـــنايـــب دـــهاـــش - ةيـــئادـــع ً�امـــعأ سدقEا تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــج تبكـــترا قافـــت�ا
 ةانـــق فادهتـــسا اهنـــم رـــكذ - ناـــقرفـــلا بـــئاتكـــب ةرصنـــلا ةبيتكـــل اهتبـــسن اهـــنأشـــب
 سـماخـلا َمهتEا عبارـلا ُمهتEا دـمأ قيسنتلا كـلذ راـطإ يفو ، _ـخوراصـب سـيوسلا
 راصــنأ ةــعامــج ةــجاحــك – ــلا نــم مارــج وليك ةــئاــم ءارــشب مهتEاو هفلــكو لاومأــب
 اهليـصوت ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو نـماثـلاو ، سـماخـلا نامهتEا ى¢لوت - سدقEا تيـب

.ةعامجلا كلتل

 ةيليـــعامـــس�ا ةظـــفاحمـــب ةيلـــخلا رقمـــبً اـــعامتـــجا هروضحب هرارـــقإ مهتEا ىهنأو
 ، ةــئاEا دعــب _سمــخلاو نــماثــلاو ، ســماخــلا _مهتEاو هعمــجو عبارــلا مهتEا هــسأر
 دبــــع ىفوتEاو ،ةــــئاEا دعــــب _تــــسلاو يداحــــلاو ،ةــــئاEا دعــــب _سمــــخلاو عساتــــلاو
ً اقيقحـت ةيـئادـع لامـعأ نـم مهـماـمأ حاتEا هـلbـخ اوثحب يداهـلا دبـع دمـحأ يداهـلا
 لتـــق يداهـــلا دبـــع دمـــحأ يداهـــلادبـــع ىفوتEا كـــلذـــل حرتـــقاو ، ةـــعامـــجلا ضارـــغ�

 دادـمإـب عبارـلا مهتEا هفلكـف ، ةريـج ةلـص هـب هطـبرـت لبقتسEا نجسـب ةـطرـش طـباـض
 عبارــلا مهتEا دــهعو ، طــباضــلا كــلذ تاــنايبــب ةــئاEا دعــب _سمــخلاو نــماثــلا مهتEا



 دادـمإـب عبارـلا مهتEا هفلكـف ، ةريـج ةلـص هـب هطـبرـت لبقتسEا نجسـب ةـطرـش طـباـض
 عبارــلا مهتEا دــهعو ، طــباضــلا كــلذ تاــنايبــب ةــئاEا دعــب _سمــخلاو نــماثــلا مهتEا
 تاـمولعEا عيمـجت ةيـلوئسمب عامتـج�ا كـلذـب ةـئاEا دعـب _سمـخلاو نـماثـلا مهتملـل
 _سمـخلاو عساتـلا ْ_َمهتEا فلـك امنيـب ، هـفادهتـسا ةيلـخلل نكمـي امـع تاـنايبـلاو
 عراشـــب نـــئاكـــلا يلـــه�ا كنبـــلا دـــصرـــب ةـــئاEا دعـــب _تـــسلاو يداحـــلاو ، ةـــئاEا دعـــب

.كلذ مامتإ نود ةعامجلا رصانع طبض لاحو ةديدجلا ةرهاقلاب _عستلا

 يباطــخ دمــحأ دمــحم يرمــس دمــحم /ةــئاEا دعــب نوتــسلاو يناثــلا مهتEا رــقأ ـ51
 موقت ةـيريفكـتً اراكـفأ قنتعت يتلا ـ ناـقرفـلا بـئاتـك ةيلـخل هـمامضـناـب تاقيقحتـلاـب
 ةعــــيرــــشلا هقيبطــــت مدــــع ىوعدــــب هيلــــع جورــــخلا ةيــــعرــــشو مــــكاحــــلا ريفكــــت ىلع
 ةـــطرـــشلاو ةحلسEا تاوقلا دارـــفأ دـــض ةيـــئادـــع لامـــعأ ذيفنـــت ىلوتتو ةيـــمbـــس�ا

.ةماعلا تآشنEاو امهتآشنم ىلع ءادتع�او

 دعـب _تـسلاو يداحـلا مهتEاو - 2011 رـيانـي نا¢بإ - هـقاحتـلاـب كـلذـل bًيصفـت ناـبأو
 ةـمواقEا ةـكرـحل ةعـباـت تاركسعمـب يرمـس دعـسأ دمـحم ىعدـي نـم قيرـط نـع ، ةـئاEا
 ةـكرـحلا كلـت نـم نـْيَرصنـع اهيـف مهبـيردـت ى¢لوت ، ةزـغ عاطقـب "سامـح" ةيـمbـس�ا
 اهـــلbـــخ فرعـــت ةينـــيدً اـــسورد هروضحب فاـــضأو ،ةيـــل�ا قدانبـــلا مادختـــسا ىلع
 ةــئاEا دعــب _سمــخلاو عساتــلا مهتملــل ريــخ�ا قاحــلإــب ملــعو ، عبارــلا مهتEا ىلع
 ، ةـــيركســـع تابـــيردـــت اهفنـــك يف هيقلـــتو ةزـــغ عاطقـــب ماسقـــلا نـــيدـــلا زـــع بـــئاتكـــب
 ، ةـئاEا دعـب _تـسلاو يداحـلاو ،ةـئاEا دعـب _سمـخلاو عساتـلا _مهتEاو هتـكراشEو
 ىلع فرعــت ليــعامــسإ وبأ حbــص مزاــح وعدملــل ةيــساــئرــلا تاــباختــن�ا ةلمــح يف
 ســـماخـــلا ىتح ةـــئاEا دعـــب _تـــسلاو ثـــلاثـــلا نـــمو ، ةـــئاEا دعـــب _تـــسلا _مهتEا
 دعـب _عبـسلاو يداحـلا نـمو ، ةـئاEا دعـب _تـسلاو عباسـلاو ، ةـئاEا دعـب _تـسلاو
 ، ةــــئاEا دعــــب _عبــــسلاو عساتــــلاو ،  ةــــئاEا دعــــب _عبــــسلاو ثــــلاثــــلا ىتح ةــــئاEا
 مهتعمــج ةلمــحلا حشرــم داعبتــسا باقــعأ يفو ، ةــئاEا دعــب _عستــلاو يداحــلاو

.ةئاEا دعب نوعبر�او نماثلاو ، عبارلا نامهتEا اهاقلأ ةينيد ٌسورد

 _سمــخلاو عساتــلا نــم نومهتEا بأد 2013 وينوي رــهش باقــعأ يف هــنأ فاــضأو
 ، ةـــئاEا دعـــب نوعبـــسلاو ثـــلاثـــلاو ، ةـــئاEا دعـــب _تـــسلاو يداحـــلا ىتح ةـــئاEا دعـــب
 هفلـك ، ةـيودعـلا ةعـبار ماصتـعا ضـف نا¢بإو ، عبارـلا مهتEا نكسـم ىلع ددرتـلا ىلع
 dا دبـع ىفوتEا نكسـم نـم يراـنٍ حbـس لقنـب ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو عساتـلا مهتEا

.كلذب مهتEا ماقف ،ميعزلا دمحم ىعدي نم ىلإ عابر

 بلطـــك -ةـــئاEا دعـــب _تـــسلاو يداحـــلا مهتEاـــب ىقتلا 2013 ربمســـيد نوضغ يفو
 مهتEاـــب ةـــصاـــخ - ةرـــهاقـــلا ةظـــفاحمـــب قورـــشلا ةنـــيدمـــب ةينكـــس ةدـــحوب - ريـــخ�ا
 ، ســماخــلاو ، عبارــلا _مهتEاــب ءاقلــلا امهعمــجو ، - ةــئاEا دعــب _عستــلاو يداحــلا
 ثــلاثــلاو ، ةــئاEا دعــب _تــسلاو يداحــلا ىتح ةــئاEا دعــب _سمــخلاو نــماثــلا نــمو
 ةيلـخ مهنـيوكتو ةـيريفكـت راكـف� مهـقانتـعاـب كاذـنآ مهتEا ملـعو ، ةـئاEا دعـب _تـسلاو
 ةحلسEا تاوقلا فدهتــست ةيــئادــع لامــعأ ذيفنــت مزتعــت - عبارــلا مهتEا ةــماــعزــب -
 ًاـــيركـــف ةـــئاEا دعـــب نوتـــسلاو يداحـــلاو ، عبارـــلا نامهتEا ه¢دـــعأ كـــلذـــلو ؛ ةـــطرـــشلاو



 ةحلسEا تاوقلا فدهتــست ةيــئادــع لامــعأ ذيفنــت مزتعــت - عبارــلا مهتEا ةــماــعزــب -
 ًاـــيركـــف ةـــئاEا دعـــب نوتـــسلاو يداحـــلاو ، عبارـــلا نامهتEا ه¢دـــعأ كـــلذـــلو ؛ ةـــطرـــشلاو
 مهتEا هعلــطأو امهنــمً اــسورد ىقلتً اــيركــف هدادــعإ راــطإ يفو ،ً اــيركســعوً ايــكرــحو
 ًايـكرـح ها¢دـعأو ، ةـيريفكتـلا مـهراكـفأـب ةـعانـق هـيدـل تخـسر هـل تاـنودـم ىلع عبارـلا
 عبارـلا مهتEا هدـعأ امـك ، ينم�ا دـصرلـلً ايـفbـت "ىفطصم"ً ايـكرـحً امـسا هذاخـتاـب
 اهكــــــفو - فوكنشbكــــــلا - ةيــــــل�ا قدانبــــــلا مادختــــــسا ىلع هبــــــيردتــــــبً اــــــيركســــــع
 هيــف ىفخأ ةيلــخللً ايميظنــتً ارقــم ةينكســلا ةدــحولا كلــت نــم نــيذــختم ، اهبيــكرــتو
 اهــب مــهدــمأ – تارجفتEا عينصت تاودأو ، ةيــل�ا قدانبــلا نــم ةــعومــجم نومهتEا
 – رـخآً ايميظنـتً ارقـم مـهذاخـتا ىلع ةوbـع ، - ةـئاEا دعـب نوتـسلاو يداحـلا مهتEا
 فرعـتو _تيـلآ _تيـقدنـب هـب اوفخأ ةيليـعامـس�ا ةنـيدمـب - سـماخـلا مهتEا صخـي

.ةئاEا دعب _سمخلا مهتEاب هيف

 دعـب نوتـسلاو يداحـلا مهتEا هفلـك ةيـئادـع لامـع� ةـعامـجلا كلـت ذيفنـت راـطإ يفو
 ، ةـــئاEا دعـــب _تـــسلاو ، ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو عساتـــلا _مهتEاو هتقـــفارمـــب ةـــئاEا
 ٍدـــيرـــب بتكـــم ىلع مـــهوطـــس لاـــح مهقـــيرـــط ةبـــقارE ةـــئاEا دعـــب _تـــسلاو ثـــلاثـــلاو
 مهتEاو لقتــسا ثيــح -مهــل رداــص فيلكتــك – ةدــيدــجلا ةرــهاقــلاــب لو�ا عمــجتلاــب
 ةرايـس نوقابـلا لقتـسا امنيـب ، قيرطـلا ةبـقارE ةرايـس ةـئاEا دعـب نوتـسلاو يداحـلا
 ذيفنتـلا نود لاـحو ةيـلآ ةيـقدنـب مهـتزوحبو ةيـندعEا اهـتاـحول لادبتـسا دعـب ىرـخأ
 دعـــب نوسمـــخلاو عساتـــلا ُمهتEاو دـــصر راـــط�ا تاذ يفو ، قيرطـــلاـــب ةراـــم دوجو

.ةديدجلا ةرهاقلاب سماخلا عمجتلاب يله�ا كنبلا عرف ةئاEا

 اهنـم رـكذ اـهذيفنـت تـمزتـعا ىرـخأو ةيلـخلا اهـتذفـن عئاـقوب هملعـب مهتEا فاـضأو
 ةطــحم ريجفــت ةــلواحــمو ،دــيربــلا بــتاكــم دــحأ نــم لاومأ ةبيقــح ىلع ءbيتــس�ا
 راجفــــنا مدــــع كــــلذ نود لاــــحو ةخخفــــم ةرايســــب ســــيوسلا قيرطــــب ةنــــئاــــك دوقو
 تاوقلاو ةـــطرـــشلل _نيمـــكو رصـــن ةنـــيدـــم لوأ مســـق ريجفـــت ةـــلواحـــمو ، ةرايســـلا
 ةــلودلــل ةــيويح تآشنــم فادهتــس� طيطــختلاو ، ةــيودعــلا ةعــبار طيحمــب ةحلسEا
 ميقEا ســيوسلا نــمأ رــيدــم لتقــل طيطــختلاو ، يمbــع�ا جاتــن�ا ةنــيدــم اهنــم رــكذ

.ةيليعامس�ا ةظفاحمب
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 دعــب _عــبر�او سداســلاو ، عبارــلا _مهتEاــب هتعمــج ةــقbعــب تاقيقحتــلاــب نامثــع
 عساتــــلاو ، ةــــئاEا دعــــب _تــــسلاو يناثــــلا ىتح ةــــئاEا دعــــب _تــــسلا نــــمو ،ةــــئاEا
 تابـيردتـلا ىدـحإـب مهـل هتـكراشـمو ،بوقعي دمـحأ هدبـع دمـحم / ةـئاEا دعـب _تـسلاو
 يناثــلاو ، ةــئاEا دعــب _تــسلاو ،عبارــلا _مهتEا نأو ، شــيرعــلا ةنــيدمــب ةيــضاــيرــلا
 ،سـماخـلا _مهتEا ىقتلاو ةيليـعامـس�ا ةظـفاحE هوبحطصا ةـئاEا دعـب _تـسلاو
 يناثـــلا نامهتEاو ســـسأ ةـــقbعـــلا كلتـــلو هـــنأو ،ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو نـــماثـــلاو
 هتـسارد دهعEاـب رـس�ا ىدـحإ ، ةـئاEا دعـب نوتـسلاو عساتـلاو ،ةـئاEا دعـب نوتـسلاو
 مهتEا راـعأو قبـس دـق هـنأ فاـضأو ، بbطلـل ةينـيدـلا ةوعدـلا لاجـم يف ةطـشنأ اهـل

.هب صاخلا يل�ا بساحلا زاهج _تسلا



 مهتEا راـعأو قبـس دـق هـنأ فاـضأو ، بbطلـل ةينـيدـلا ةوعدـلا لاجـم يف ةطـشنأ اهـل
.هب صاخلا يل�ا بساحلا زاهج _تسلا

 يواشيـــق ديـــع دومـــحم دمـــحأ دمـــحم / ةـــئاEا دعـــب نوتـــسلاو عبارـــلا مهتEا رـــقأ ـ53
 موقت ةـيريفكـتً اراكـفأ قنتعت يتلا ناـقرفـلا بـئاتـك ةيلـخل هـمامضـناـب تاقيقحتـلاـب
 ةعــــيرــــشلا هقيبطــــت مدــــع ىوعدــــب هيلــــع جورــــخلا ةيــــعرــــشو مــــكاحــــلا ريفكــــت ىلع
 ةـــطرـــشلاو ةحلسEا تاوقلا دارـــفأ دـــض ةيـــئادـــع لامـــعأ ذيفنـــت ىلوتتو ةيـــمbـــس�ا
 مهـــلاومأ لbحتـــساو _يحيسEا ءاـــمد ةـــحابتـــساو ةـــماعـــلا تآشنEاو امهـــتآشنـــمو
 ةـيراـن ةحلـسأ هزارـحإ اذـكو ، سدقEا تيـب راصـنأ ةـعامـجب ةطبـترEاو ، مهـتاكلتمـمو

.دbبلل ةيقرشلا دودحلا ربع نيرخآو هللستو ، رئاخذو

 يداحـــلا مهتEاو هـــقانتـــعا رـــثإ ىلعو 2011 رـــيانـــي ليبـــق هـــنأ كـــلذـــل bيصفـــت ناـــبأو
 مهتEا هــب هلقــص اــم ىلع ًءانــبو ةــيريفكتــلا ةيبطقــلا راكــف£ــل ةــئاEا دعــب _عبــسلاو
 هدـعأ يذـلا عبارـلا مهتEاـب هـلbـخ نـم فرعـت راكـفأ نـم ةـئاEا دعـب نوعبر�او نـماثـلا
 ةلمـــح ءانـــثأو نورـــخآو اـــهرضـــح سورد لbـــخ نـــم داهجـــلا هقـــف ةـــسرادـــبً اـــيركـــف
 ىلوت ةيلــخ اونوك ليــعامــسإ وبأ حbــص مزاــح ىعدــي نE ةيــساــئرــلا تاــباختــن�ا
 ، ةـئاEا دعـب _عـبر�او نـماثـلاو ، سـماخـلا _مهتEا ةـنواعمـب عبارـلا مهتEا اهـتدايـق
 هتمــــض ـ ةــــيركسعــــلا ماهEا اهــــل دنــــُسأ ـ اهــــلوأ _تيــــعرــــف _تيلــــخ يف تمظتــــناو
 دعــب _سمــخلاو نــماثــلا نــمو ،ةــئاEا دعــب _عــبر�او نــماثــلاو ، ســماخــلا _مهتEاو
 ْ_ي¢فوتEاو ، ةـئاEا دعـب _عبـسلاو ثـلاثـلاو ، ةـئاEا دعـب _تـسلاو ثـلاثـلا ىتح ةـئاEا
 ماهEا اهـل دنـُسأ ةيـناثـلا ةيلـخلاو ، عاـبر dا دبـعو ، يداهـلا دبـع دمـحأ يداهـلا دبـع
  _مهتEا تمـضو ةـئاEا دعـب نوعبر�او نـماثـلا مهتEا اهتيـلوئسم ىلوتو ةـيوعدـلا
 دعـــب _سمـــخلاو عبارـــلاو ، ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو ثـــلاثـــلاو ،ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلا
 يداحــلاو ، ةــئاEا دعــب _تــسلاو عباســلاو  ، ةــئاEا دعــب _تــسلاو ســماخــلاو ، ةــئاEا
 راود�ا عيزوتو ةيلـخلا كلـت لـيومت ىلوتي عبارـلا مهتEا نأو ، ةـئاEا دعـب _عبـسلاو
 رــيوصتب ةــئاEا دعــب _تــسلاو ، ســماخــلا _مهتEا صاصتــخا اهنــم ملــعو اهلــخاد
 ويديــف اهنــمو ، اهــب تاــنايــب رادــصإو ةــعامــجلا اــهذفنــت يتلا ةيــئادعــلا تايلمعــلا
 رــــئاودــــلا عينصتب مهــــلوأ صتخــــي امــــك ، ىداعEاــــب يعانصــــلا رمقــــلا فادهتــــسا
 ةـساردـبً اـيركـف ةـعامـجلا ءاضـعأو هدادـعإـب فاـضأو.ةفـسانـلا تاوبعلاو ةيـئاـبرـهكلا
 ايـــفbـــت ةينـــمأ تاءارـــجإ عابـــتإـــبً ايـــكرـــحو ، عبارـــلا مهتEا دـــي ىلع يبطقلا ركفـــلا
 يف لثمــتً اــيركســعو ، مــهاحــل طاقــسإو ةيــكرــح ءامــس� مــهذاخــتاــب ينم�ا دــصرلــل
 ىلع ةوbـــع ، ةيـــندـــب ىرـــخأو ةـــيرانـــلا ةحلـــس�ا مادختـــسا ةيفيـــك ىلع تابـــيردـــت
 عساتــلا نــمو ، ةــئاEا دعــب _عــبر�او نــماثــلا ، ســماخــلا ، عبارــلا _مهتEاو هللــست
 دعـب _عبـسلاو ثـلاثـلاو ، ةـئاEا دعـب _تـسلاو يداحـلا ىتح ةـئاEا دعـب _سمـخلاو
 ةـيركسـع تابـيردـت مهيقلـتو - كـلذـل ةدعEا ةـيدودـحلا قافـن�ا ربـع- ةزـغ عاطقـل  ةـئاEا
 ةيـمbـس�ا ةـمواقEا ةـكرـحل يركسعـلا حانجـلا ماسقـلا نـيدـلا زـع بـئاتـك تاركسعمـب
 ةعــقرفEا تاوبعلا عينصتو لــبانقــلاو ةــيرانــلا ةحلــس�ا مادختــسا ىلع "سامــح"
 نأ فاـــضأو ، تآشنEا دـــصرو ماحتـــق�ا ىلع بـــيردتـــلاو ةيـــئاـــبرـــهكلا اـــهرـــئاودو
 ةنــيدمــب عبارــلا مهتEا نكســم اهنــم تارقــم ةدعــب دقعــت تــناــك ةيميظنتــلا مهــتاءاقــل



 نأ فاـــضأو ، تآشنEا دـــصرو ماحتـــق�ا ىلع بـــيردتـــلاو ةيـــئاـــبرـــهكلا اـــهرـــئاودو
 ةنــيدمــب عبارــلا مهتEا نكســم اهنــم تارقــم ةدعــب دقعــت تــناــك ةيميظنتــلا مهــتاءاقــل
 ةنـئاـك يداهـلا دبـع دمـحأ يداهـلا دبـع ىفوتملل ةـكولمم ةينكـس ةدـحوو ، شـيرعـلا
 ، عبارـــــلا نومهتEا اهيلـــــع ددرتـــــي ةيليـــــعامـــــس�ا ةظـــــفاحمـــــب تايعمـــــجلا ضرأـــــب
 رــئاــخذــلاو ةــيرانــلا ةحلــس£ــلً اــنزــخم تذــختاو ، ةــئاEا دعــب نوتــسلاو ، ســماخــلاو
 مهتEا مـــساـــب هـــل ةرـــجأتـــسم ةينكـــس ةدـــحوو ، ةيـــئاـــبرـــهكلا رـــئاودـــلاو تاعـــقرفEاو
 ةنـــئاـــك - ةـــئاEا دعـــب _تـــسلا مهتEا نـــم فيلكتـــب - ةـــئاEا دعـــب _عستـــلاو يداحـــلا
 ،ســماخــلاو ، عبارــلا نومهتEاو اهيلــع ددرــت هــنأو قورــشلا ةنــيدمــب زيمتEا يحلاــب
 تذـــختاو ةـــئاEا دعـــب _تـــسلاو ثـــلاثـــلا ىتح ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو عساتـــلا نـــمو
 كلــت لامعتــس�ً اديهمــت ةيــئاــبرــهكلا رــئاودــلاو اــهرــئاــخذو ةيــل�ا ةحلــس£ــلً اــنزــخم

.ةيئادعلا مهتايلمع ذيفنت يف تاعقرفEاو ةحلس�ا

 لبــق ةيــئادــع تايلمــع ذيفنــت ةيلــخلا تــمزتــعا 2013 هيــنوي باقــعأ يف هــنأ فاــضأو
 تاوقلا يسدنهـــــم نـــــم _طـــــباـــــض فادهتـــــسا اهنـــــم ةـــــطرـــــشلاو ةحلسEا تاوقلا
 عبارـلا مهتEا نـم فلـُـكو  - هلمـع لـحم - طابضـلا ناكـس� لبقتسEا ةنـيدمـب ةحلسEا
 هـب فلـُـك اـم ذفنـف عقوملل ةطـيرـخ بلـجو هـجراخـمو عقوEا لـخادـم دـصرو امـهدـصرـب

.عقوEا لوخد نم ةئاEا دعب _تسلاو ثلاثلا مهتEا نّكم امك ، ةريخ�ا نود

 ملـــــع دقـــــف ةيلـــــخلا اهتبكـــــترا يتلا ةيـــــئادعـــــلا تايلمعـــــلا راـــــطإ يف هـــــنأ فاـــــضأو
 فادهتـــساو ،2013 ماـــع فصتنمـــب ســـيوسلا ةانقـــب ةراـــم ةنيفســـل مهـــفادهتـــساـــب
 لتـقو ، يمbـع�ا جاتـن�ا ةنـيدـم فادهتـسا ةـلواحـمو ، ىداعEاـب يعانصـلا رمقـلا
 تاوقلا ماحتـقا ىدـل ةـطرـشلا طابـض دـح� يداهـلا دبـع دمـحأ يداهـلا دبـع ى¢فوتEا

Eهطبض لاح لِتُقو ةيليعامس�اب ةعامجلا رق.

 مهتــياــغ ةدــحوو سدقEا تيــب راصــنأ ةــعامــجب ناــقرفــلا بــئاتــك طابــتراــب فاــضأو
 عم قفتا هــنأو امهنيــب اميــف ةــقbعــلا ةيــلوئسم ىلوتي عبارــلا مهتEا نأو مهــفادــهأو
 سلــجم ةــيوضع هيــلوت ةطــيرــشً اــيوس امهجــمد ىلع ةريــخ�ا ةــعامــجلا يلوئسم
 راصـــنأ ةـــعامـــج لوئسم عم قيسنتلا ىلوتي ســـماخـــلا مهتEا نأو ، اهـــب ىروشلا
 تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــج ءاضـــعأ بكـــترا راـــط�ا اذـــه يفو لو�ا مهتEا سدقEا تيـــب
 روصم رادـــصإـــب ناـــقرفـــلا بـــئاتكـــل تبـــُسنو ةيـــئادعـــلا تايلمعـــلا نـــم ددـــع سدقEا

.ىلو�ا نم هتملست ةعقاولل

 يواجحــــــلا قيفوت دمــــــحأ رمــــــع / ةــــــئاEا دعــــــب نوتــــــسلاو عباســــــلا مهتEا ررــــــق ـ54
 يناثـــــلاو ، ةـــــئاEا دعـــــب _تـــــسلاو يداحـــــلا _مهتEا ىلع هـــــفرعتـــــب تاقيقحتـــــلاـــــب
 دعـــب _تـــسلاو عساتـــلاو ، ةـــئاEا دعـــب _تـــسلاو ســـماخـــلاو ، ةـــئاEا دعـــب _تـــسلاو
 عساتــلاو ، ةــئاEا دعــب _عبــسلاو ثــلاثــلاو ، ةــئاEا دعــب _عبــسلاو يداحــلاو ، ةــئاEا
 ىعدـي نE ةيـساـئرـلا تاـباختـن�ا ةلمـحب هتـكراشـم لbـخ نـم ، ةـئاEا دعـب _عبـسلاو
 اهتـماـعز ىلوت شـيرعـلاـب ةـيوعد ةـعامـجب هـطارـخناو ، ليـعامـسإ وبأ حbـص مزاـح
 _تـــسلاو يناثـــلا _مهتEاو هتمـــض ىلو�ا _تـــعومـــجم نـــم تل¬كُشو عبارـــلا مهتEا
 ، ةــــئاEا دعــــب _عبــــسلاو ثــــلاثــــلاو ، ةــــئاEا دعــــب _عبــــسلاو يداحــــلاو ، ةــــئاEا دعــــب



 _تـــسلاو يناثـــلا _مهتEاو هتمـــض ىلو�ا _تـــعومـــجم نـــم تل¬كُشو عبارـــلا مهتEا
 ، ةــــئاEا دعــــب _عبــــسلاو ثــــلاثــــلاو ، ةــــئاEا دعــــب _عبــــسلاو يداحــــلاو ، ةــــئاEا دعــــب
 ، ةـئاEا دعـب _تـسلا _مهتEا ةيـناثـلا تمـض امنيـب ، ةـئاEا دعـب _عبـسلاو عساتـلاو
 _عبـسلاو يناثـلاو ، ةـئاEا دعـب _تـسلاو سـماخـلاو ، ةـئاEا دعـب _تـسلاو يداحـلاو
 ةينــــيدً اــــسورد - كــــلذ راــــطإ يف – مهيقلــــتو، عاــــبر dا دبــــع ىفوتEاو ، ةــــئاEا دعــــب
 دعـب نوعبر�او نـماثـلاو ،ةـئاEا دعـب نوعبر�او سداسـلاو ، عبارـلا نومهتEا اـهاقـلأ

ً.اينمأ هتقحbم نم عبارلا مهتEا ةيشخل 2013 وينوي باقعأ يف تهتنا ، ةئاEا

 مـساـق ميظعـلا دبـع يربـص دمـحم / ةـئاEا دعـب نوعبـسلاو سـماخـلا مهتEا رـقأ ـ55
 ةيـئادـع لامـعأ ذيفنـت ىلوتت يتلا ناـقرفـلا بـئاتـك ةـعامـجل هـمامضـناـب تاقيقحتـلاـب

 ضــــف نــــمً اــــماقتــــنا ةــــماعــــلا تآشنEاو ةــــطرــــشلاو ةحلسEا تاوقلا تآشنــــم دــــض
 ، دbبــلاــب ةمــئاقــلا تاطلــسلا طاقــسإ فدــهب ةضهنــلاو ةــيودعــلا ةعــبار يماصتــعا

.ةماهلاو ةيويحلا ةماعلا تآشنEا نع تامولعمب ةعامجلل هدادمإو

 سـماخلاو ،عبارلا ْ_َمهتEاب هتعمـج ةقbع رثإ ىلع هنأ كلذل bًيصفت نابأو

 رــهش ةــياهنــب ةيليــعامــس�ا ةظــفاحمــب ريــخ�ا نكسمــب تاءاقــل ةدــع مهنيــب ترــج
 تآشنEا فادهتـــــسا ىلع هعـــــم اقفـــــتاو هنكسمـــــب نامهتEا هـــــب عمتجا 2013 ويلوي
 يذــلا رقEا نــع ةــمزbــلا تاــمولعEاــب امــهدمــب هافلــكو ، دbبــلاــب ةــيويحلاو ةــماعــلا
 تاــنايبــلا لقنــل ةــيرصEا - هلمــع لــحم - ةــكرــشلاــب ةــصاخــلا مداخــلا ةزــهجأ ىوحي
"TEData" ، هـجوت كـلذـلً اذافـنو Eمارـه�ا تاعفـترـم ةقطنمـب نـئاكـلا ةـكرـشلا ىنب 
 ءbمعـلا ةـمدـخب بردمـك هتفيـظوبً اـعرذتـم يوارـحصلا ةـيردنكـس�ا رصـم قيرطـب
 ةزـهج�ا عاونأ هـل ضرعتـسا يذـلا ماـمإ يمار ىعدـي نـم عم لـباقـت ثيـح ، ةـكرـشلاـب
 ءامـسأ اهيلـع نزخEاو "سـيدار" ةامسEا مداخـلا ةزـهجأ اهنـمو اهفـئاـظوو ىنبEاـب
 عنم اهبـيرـخت ىلع بـترتـي يتلاو مهـب ةـصاخـلا رورEا تاملـكو ةكبـشلا يمدختـسم
 يتلاو ماظنــلاــب ةــصاخــلا مداخــلا ةزــهجأ اذــكو ، ةكبــشلل جولولا نــم _ــمدختسEا
 مداخـــلا ةزـــهجأو ، رصمـــب تـــنرتـــن�ا ةكبـــش لمـــع ليطعـــت اـــهريـــمدـــت ىلع بـــترتـــي
 تــنرتــن�ا ةكبــش ضرعــت ةــلوهس اــهريــمدــت ىلع بــترتــي يتلا ةــيامــحلاــب ةــصاخــلا
 ةـــيرصEا عقاوEا نـــم دـــيدعـــلا اهيلـــع لمحEا مداخـــلا ةزـــهجأو ، ةنـــصرقـــلا لامـــع�
 نأ اـــــمو ، عقاوEا كلتـــــل لوصولا عنم اهبـــــيرـــــخت ىلع بـــــترتـــــي يتلاو ةيبنـــــج�او
 نأ امهملـــعأو ســـماخـــلاو ، عبارـــلا ْ_َمهتEا اهـــب دـــمأ ىتح تاـــمولعEا كتـــل لـــصوت
 مَظعـــِل رصـــم نـــع يئزـــج لكشـــب تـــنرتـــن�ا عطق هيلـــع بـــترتيـــس ىنبEا فادهتـــسا
 زـيزعـلا دبـع دمـحأ / ىعدـي نـم دـشرأو ،تـنرتـن�ا ةـمدـخ مـيدقـت يف ةـكرـشلا بيصـن

Eهفادهتس�ً اديهمت ةكرشلا ىنب.

 ةيلــخل مامضــنbــل ســماخــلاو ، عبارــلا نامهتEا هاــعد كــلذ باقــعأ يف هــنأ فاــضأو
 _مهتEا اهــئاضــعأ نــم ملــع هــمامضــنا رــثإ ىلعو اــهامــعزتــي يتلا ناــقرفــلا بــئاتــك
 هدادـــعإ مـــت هـــنأو ، ةـــئاEا دعـــب _تـــسلاو يداحـــلاو ،ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو نـــماثـــلا
 ، ةيـل�ا ةحلـس�ا مادختـسا ةيفيـك ىلع تابـيردتـب سـماخـلا مهتEا دـي ىلعً اـيركسـع
 فادــه�ا دــصر ىلوتت ةــعامــجلل ةعــباــت ةيلــخ نــيوكتب عبارــلا مهتEا نــم فلــُـك امــك



 ، ةيـل�ا ةحلـس�ا مادختـسا ةيفيـك ىلع تابـيردتـب سـماخـلا مهتEا دـي ىلعً اـيركسـع
 فادــه�ا دــصر ىلوتت ةــعامــجلل ةعــباــت ةيلــخ نــيوكتب عبارــلا مهتEا نــم فلــُـك امــك
 _مهتEا باطقتــسا نــم نكمــت كــلذــلً اذافــنو ،اهــب ةيلــخلا يدــئاــق دادــمإو ةــيويحلا
 تاذ يقنتعم - ةـــئاEا دعـــب _عبـــسلاو عباســـلاو ، ةـــئاEا دعـــب _عبـــسلاو سداســـلا
 تآشنEا نـع تاـمولعEا عمـج ىلع مهـقافـتاـب تـهتنا تاءاقـل ةدـع اودقـعو - راكـف�ا

.اهفادهتس�ً اديهمت اهب  ةيلخلا دادمإو ةيويحلاو ةماعلا

 فادـهأ نـع تاـمولعمب - رـكذـلا يفلاـس - ةيلـخلا يدـئاـق دـمأ هـب فلـُـك اE ً�امكتـساو
 نأ امهـل ىروأ ثيـح سيسـمر لارتنـس اهنـمو هتفيـظو مكحـب اهيلـع لصحـت ةـيويح
 هـجولاو ةزيجـلا ةظـفاحمـبً اتـقؤم تـنرتـن�ا ةـمدـخ لطعـت هيلـع بـترتيـس هـفادهتـسا
 ىلع بـــترتـــي ةـــيردنكـــس�ا ةظـــفاحمـــب وتو�ا لارتنـــس نأ امهملـــعأ اذـــكو ، يلبقلا
 وليكلاـب - يزـكرEا نـم�ا ركسعـم نأو ، رصـم يف تـنرتـن�ا ةـمدـخ ليطعـت هـفادهتـسا

 ةرايــــــس عضوب هعــــــقوم حمسي - يوارــــــحصلا ةــــــيردنكــــــس�ا رصــــــم قيرطــــــب 105
 امــك ،هيلــع ةــسارــح دوجو مدعــل هــب صاخــلا روسلا بــناوج دــحأ راوجب ةخخفــم
 دعــب _عبــسلاو عباســلاو ، ةــئاEا دعــب _عبــسلاو سداســلا _مهتEا هتقــفرو هــجوت
 هسيـــئر نـــع تاـــمولعEا عمـــجو هدـــصرـــل ةزوجعلاـــب يرـــهنلا ةاضقـــلا يدانـــل ةـــئاEا
 دعـب نوعبـسلاو سداسـلا نامهتEا دـصر امـك ، هـفادهتـس�ً اديهمـت هدـجاوت نـكاـمأو
 _لغتـسم رصـن ةنـيدمـب ةراـش�ا حbـس راد ةـئاEا دعـب نوعبـسلاو عباسـلاو ،ةـئاEا
 ةرايسـب هريجفـت ةيـناكـمإو ركسعEاـب نـيدنجEا دـحأو امهـلوأ _ـب ةـبارـق ةلـص دوجو
 يدوهيلا دبعEا اهنــمو اهــفادهتــسا نكمEا فادــه�ا نــم ددــع اــحرــط امــك ، ةخخفــم

.ينطولا نم�ا عاطق نابم دحأو ةبقلاب ةماعلا تارباخEا ىنبمو

 نفســـلا ىدـــحإ امهـــفادهتـــساـــب ســـماخـــلاو ، عبارـــلا ْ_َمهتEا نـــم ملـــع هـــنأ فاـــضأو
 اررــقو ، تــنرتــن�ا ةكبــش ىلع ويديــف يعطقم اهــنأشــب هــل اــضرــعو ســيوسلا ةانقــب
 ةطـحم فادهتـسا ةـلواحـم اهنـم ةيـئادعـلا تايلمعـلا نـم دـيدعـلا نـع امهتيـلوئسمب
 ددـع فادهتـسا ةـلواحـمو ،ةخخفـم ةرايسـب سـيوسلا ةرـهاقـلا قيرطـب ةينـطو نـيزنـب
 اــــتءاــــب _تعــــقاولا نأ �إ ةخخفــــم ةرايســــب ةــــيودعــــلا ةعــــبار ناديمــــب تاــــعردEا نــــم
 ةـــعانصـــل امهططـــخم نـــع هـــل افشـــك امـــك ، ريجفتـــلا ةرـــئاد لطعـــت ءارـــج لـــشفلاـــب
 يتلا نفسـلا فادهتـس� سـيوسلا ةانقـل يحEbا ىرجEاـب اهـقارـغإ ضرغـب ةـصاوغ
 زاهـجو ةيـئايميـك لـبانـق ةـعانصـل امهططـخم اذـكو ، هلمـكأـب ىرجEا ليطعتـل هـب رمـت
 كلـت ةـعانـص ةيفيـك رـهظت يتلا عطاقEا عيمـجتب هافلـكو دعـب نـع تارايسـلا كـيرـحتل
 كلـت لقنـف ، اهتـعانصـلً اديهمـت امهـل اهـلاـسرإو تـنرتـن�ا ةكبـش ىلع نـم ةزـهج�ا
 دعـــب _عبـــسلاو عباســـلاو ، ةـــئاEا دعـــب _عبـــسلاو سداســـلا _مهتملـــل تافيلكتـــلا

.اهذيفنتل ةئاEا

 هيلــع ددرــت ةضهنــلا ماصتــعا ناــّبإو هــمامضــنا ىلع ةقــباــس ةرتــف يف هــنأ فاــضأو
 مهتEا نأ رــقأ امــك ، ماصتــع�ا _ــمأــت فدــهب "سدــسم"ً اــيراــنً اــحbــس زرــحأ رــخآو
 تاـــعردـــم ىدـــحإ ريجفتـــل ططـــخو ةفـــساـــن ةوبع هـــتزوحب ناـــك نـــيرـــشعلاو عباســـلا
 عباســلا مهتEا ماــقو ، ةوبعلا كلــت مادختــساــب ةضهنــلا ناديمــب ةزــكرمتEا ةــطرــشلا



 تاـــعردـــم ىدـــحإ ريجفتـــل ططـــخو ةفـــساـــن ةوبع هـــتزوحب ناـــك نـــيرـــشعلاو عباســـلا
 عباســلا مهتEا ماــقو ، ةوبعلا كلــت مادختــساــب ةضهنــلا ناديمــب ةزــكرمتEا ةــطرــشلا
 عباســــلا مهتEا غلبأو كانــــه ةزــــكرمتEا تاــــعردEا ةنــــياعمــــب ةــــئاEا دعــــب نوعبــــسلاو
 مهتEا هغلــبأ امــك ، ناديEاــب ينم�ا دــجاوتللً ارظــن اــهذيفنــت ةــبوعصب نــيرــشعلاو
 ةقشــــلا نــــم نــــيرــــشعلاو عباســــلا مهتEا نكــــم هــــنأ ةــــئاEا دعــــب نوعبــــسلاو عباســــلا
 دـض ةيـئادـع ةيلمـع باكـترا فدـهب اهـب ةحلـسم ةـعومـجم ءاوي� هـتدـلاول ةـكولمEا

.ةطرشلا و ةحلسEا تاوقلا

 دمـحم لامـك يبرعـلا ديسـلا دمـحم / ةـئاEا دعـب نوعبـسلاو سداسـلا مهتEا رـقأ ـ56
 موقت ةـيريفكـتً اراكـفأ قنتعت يتلا ناـقرفـلا بـئاتـك ةيلـخل هـمامضـناـب تاقيقحتـلاـب
 ةعــــيرــــشلا هقيبطــــت مدــــع ىوعدــــب هيلــــع جورــــخلا ةيــــعرــــشو مــــكاحــــلا ريفكــــت ىلع
 ةـــطرـــشلاو ةحلسEا تاوقلا دارـــفأ دـــض ةيـــئادـــع لامـــعأ ذيفنـــت ىلوتتو ةيـــمbـــس�ا
 مهـــلاومأ لbحتـــساو _يحيسEا ءاـــمد ةـــحابتـــساو ةـــماعـــلا تآشنEاو امهـــتآشنـــمو
 ةـيراـن ةحلـس� هـتزايـحو ، ةـمزbـلا تاـمولعEاـب ةـعامـجلا كلـت هدادـمإو ، مهـتاكلتمـمو

.اهفادهتس� اديهمت تآشنEا ضعب هدصر نع bًضف ، رئاخذو

  ةـلمـح ةرتف ناـْبإو راـكف�ا كـلـتب هتعانق رثإ ىـلع هنأ كلذل bًيصفت نابأو

 نوعبــسلاو ســماخــلا مهتEا هاــعد ةيــباختــن�ا ليــعامــسإ وبأ حbــص مزاــح وعدEا
 نــــم ملــــعو ، اهتيــــلوئسم ىلوتي ناــــقرفــــلا بــــئاتــــك ةيلــــخل مامضــــنbــــل ةــــئاEا دعــــب
 هتيلـخلً اـفbـخ -اهـئاضـعأ نـم رـكذ ،ةـئاEا دعـب _عبـسلاو عباسـلا مهتEا اهـئاضـعأ
 دعـــب _سمـــخلاو نـــماثـــلاو ، نـــيرـــشعلاو عباســـلاو ، ســـماخـــلاو ، عبارـــلا _مهتEا

.ةئاEا

 مهتEا هـب هلقـص اـمو داهجـلا هقـف ةـساردـبً اـيركـف ةيلـخلا ءاضـعأو هدادـعإـب فاـضأو
 اــيbــخ ىلع ميظنتــلا ليكشــت بوجوبً ايــكرــحو ، ةــئاEا دعــب نوعبــسلاو ســماخــلا
 ،ً اينــمأ هــطوقس نود ةــلوليحلل مــهاحــل طاقــسإو ةيــكرــح ءامــسأ ذاخــتاو ةــيدوقنع
 ةيفيـــكو ةـــيرانـــلا ةحلـــس�ا مادختـــسا ةيفيـــك ىلع تابـــيردـــت يف لثمـــت اـــيركســـعو

.تارايسلا خيخفتو ةيئابرهكلا رئاودلاو تاعقرفEا عينصت

 حيلـستل تدـعأ ةـعامـجلا كلـت نأ ةـئاEا دعـب _عبـسلاو سـماخـلا مهتEا نـم ملـع هـنأو
 نـم هِملـِـع اذـكو تارجفتEاو خيراوصلا عينصتل ةرـهاقـلاـب شرولا ىدـحإ اهـئاضـعأ
 لصحتــب ةــئاEا دعــب _عبــسلاو عباســلاو ،ةــئاEا دعــب _عبــسلاو ســماخــلا ْ_َمهتEا
 مهتEا توناحـب اهـئافـخإ مـتو ةرايـس لـخادـب تيبثتلـل ةدعـم تارـجفتم ىلع امهـلوأ
 / ىعدـي نـم ةزايـحو ةيـلآ ةيـقدنبـل ريـخ�ا ةزايـح ىلع ةوbـع ، نـيرـشعلاو عباسـلا

.ـ مم9 سدسم ـ يران حbسل زيزعلا دبع دمحأ

 ةــــئاEا دعــــب _عبــــسلاو ســــماخــــلا مهتEا نــــم هتيلــــخ رــــصانــــعو هفيلكتــــب فاــــضأو
 ةــماعــلا تآشنEا ضعــب دــصرو ، ةــعامــجلل ةدــيدــج رــصانــع باطقتــسا ةــلواحمــب
 ةاضقــلا يداــن اودــصر كــلذــلً اذافــنو اهــفادهتــس�ً اديهمــت ةــيركسعــلاو ةيــطرــشلاو
 عباســـــلا ،ةـــــئاEا دعـــــب نوعبـــــسلاو ســـــماخـــــلا نامهتEاو هـــــجوت ثيـــــح ةزوجعلاـــــب



 ةاضقــلا يداــن اودــصر كــلذــلً اذافــنو اهــفادهتــس�ً اديهمــت ةــيركسعــلاو ةيــطرــشلاو
 عباســـــلا ،ةـــــئاEا دعـــــب نوعبـــــسلاو ســـــماخـــــلا نامهتEاو هـــــجوت ثيـــــح ةزوجعلاـــــب
 دعـب _عبـسلاو عباسـلا مهتEا ةـفرعمـب  هـلوخد نـم اونكمتو ،ةـئاEا دعـب نوعبـسلاو
 باقـعأ ىفو هسيـئر روضح تيـقاوم ىلع اوفقوو هونياـعو - هيـف هتـيوضعل ةـئاEا
 ةاضقـــلا ءامـــسأ ىوحي bًجـــس ةـــئاEا دعـــب نوعبـــسلاو عباســـلا مهتEا رضـــحأ كـــلذ
 ىرجEا اودــصر امــك ، ةــئاEا دعــب _عبــسلاو ســماخــلا مهتملــل هــمدــقو مهــتاــنايــبو
 ، ةـــئاEا دعـــب نوعبـــسلاو ســـماخـــلا نامهتEا هـــجوت نأـــب ســـيوسلا ةانقـــل يحEbا
 ىلع لطEا ةيليـعامـس�اـب ريـخ�ا دـلاو نكسـم ىلإ ، ةـئاEا دعـب نوعبـسلاو عباسـلاو
 لامعتــساــب اهــب ةراEا نفســلا فادهتــس� ةئــطوت ســيوسلا ةانقــل يحEbا ىرجEا

 ينطولا نـم�ا عاطـق طابـض دـحأ نكسE مـهدـصر اذـكو ، هنـم اهـقbـطإ متـي خيراوص
 حbـــس رادو نويزفيلتـــلاو ةـــعاذ�ا ىنبمو ةدـــيدـــجلا ةرـــهاقـــلاـــب _يـــمbـــع�ا دـــحأو
 ينطولا نـم�ا عاطـق رقـمو ناـيد�ا عمـجمب يدوهيلا دبعEاو رصـن ةنـيدمـب ةراـش�ا
 ًاديهمـت بتـسكياهـلاـب دينجتـلا ركسعـمو ةرـهاقـلا نـمأ ةـيرـيدـم ىنبم دـصرو يقدـلاـب

.مهفادهتس�

 ةدــحوب عبارــلا مهتملــل ةــئاEا دعــب _عبــسلاو عباســلا مهتEا ءاويإــب هملعــب فاــضأو
 نــمً اددــع هــئاويإ اذــكو ، ةزيجــلا ةظــفاحــم لصيــف ةقطنمــب هــتدــلاول ةــكولمم ةينكــس
 - ةينكســـلا ةدـــحولا تاذـــب قارولا ةسينـــك ىلع ءادتـــع�ا ةعـــقاو يبكترـــم _مهتEا
 رــــئاــــخذو ةيــــلآ قدانــــب مهــــتزوحب ناــــكو - نــــيرــــشعلاو عباســــلا مهتEا نــــم فيلكتــــب
 مهنــم نانــثا لقتــسا نأــب ةعــقاولا كلتــل مــهذيفنــت ةيفيكــب هــل ىروأو ةــيودــي لــبانــقو
 ةسينكــلا بوص ةريــعأ هنــم قلطأً اــيراــنً اــحbــسً ازرــحم امــهدــحأو ةــيراخــب ةــجارد
 ةـــئاEا دعـــب _عبـــسلاو عباســـلا مهتEا باحطـــصا اذـــكو ، _ـــباصـــمو ىلتقً افلـــخم
 نزـخمك مويفلا ةظـفاحمـب ةـعرزE ةـئاEا دعـب _عبـسلاو سـماخـلاو ، عبارـلا _مهتملـل
 ، اهعــير ةليصــح لاوم�اــب ةــعامــجلا دادــم�ً اديهمــت اهتــعارزو ، ةحلــس�ا ءافــخ�
 اــيروس ةــلودــب لاتقــلا لقحــب هــقاحتــلاــب  ، نــيرــشعلاو عباســلا مهتEا نــم ِملـــَع امــك
 2013 وينوي ةـــياهـــن لبـــق دbبلـــل امهـــتدوعو كانـــه ةـــيركســـع تابـــيردـــت امهيقلـــتو

.امهتآشنمو ةحلسEا تاوقلاو ةطرشلا لاجر فادهتس�

 dا باـــج دمـــحم dا باـــج دمـــحأ / ةـــئاEا دعـــب نوعبـــسلاو عباســـلا مهتEا رـــقأ ـ57
ـ  فوكنشbـــك ـ ةيـــلآ ةيـــقدنـــب - رـــئاـــخذو ةـــيراـــن ةحلـــس� هـــتزايحـــب تاقيقحتـــلاـــب
 حbـص مزاـح ىعدـي نE ةيـساـئرـلا تاـباختـن�ا ةلمـح ناـبإ هـنأ حضوأو ، - اهـتريـخذو
 _عبـسلاو سـماخـلاو ، نـيرـشعلاو عباسـلا _مهتEاـب ةـقbـع هتعمـج ليـعامـسإ وبأ
 دعـب _عبـسلاو سداسـلا مهتEاو هـنأو ، ةـئاEا دعـب _عبـسلاو سداسـلاو ،ةـئاEا دعـب
 ةـــئاEا دعـــب نوعبـــسلاو ســـماخـــلا مهتEا اـــهاقـــلأ ةـــيدـــئاقـــعً اـــسورد اورضـــح ، ةـــئاEا
 ةيـمbـس�ا ةعـيرـشلا هقيبطـت مدعـل هيلـع جورـخلا ةيـعرـشو مـكاحـلا ريفكـت تـلوانـت
 ىلع ءادتـــــع�او ةـــــطرـــــشلاو ةحلسEا تاوقلا دارـــــفأ دـــــض ةيـــــئادـــــع لامـــــعأ ذيفنـــــتو
 ، مهـتاكلتمـمو مهـلاومأو _يحيسEا ءاـمد لbحتـساو ةـماعـلا تآشنEاو امهـتآشنـم
 سـماخـلاو ، نـيرـشعلاو عباسـلا ْ_َمهتEا مامضـناـب ةـقbعـلا كلـت رـثإ ىلع ملـع هـنأو
 ىلع ريـخ�ا نأو ، ةيليـعامـس�ا ةظـفاحمـب ةـيريفكـت ةـعامـجل ةـئاEا دعـب _عبـسلاو



 سـماخـلاو ، نـيرـشعلاو عباسـلا ْ_َمهتEا مامضـناـب ةـقbعـلا كلـت رـثإ ىلع ملـع هـنأو
 ىلع ريـخ�ا نأو ، ةيليـعامـس�ا ةظـفاحمـب ةـيريفكـت ةـعامـجل ةـئاEا دعـب _عبـسلاو
 مــئاد ناــكو ةــئاEا دعــب _سمــخلاو نــماثــلاو ، ســماخــلاو ، عبارــلا _مهتEاــب ةــقbــع

.ةيليعامس�اب مهنطوم ىلع ددرتلا

 لقحـب هـقاحتـلاـب هـمbـعإ لاـح لاومأـب نـيرـشعلاو عباسـلا مهتEا هدادـمإـب فاـضأو
 ًاــمزتعــم دbبلــل ريــخ�ا داــع 2013 هيــنوي رــهش ليبــق هــنأو ، اــيروس ةــلودــب لاتقــلا
 دـــحأ ماـــق كـــلذـــل اذافـــنو امهـــتآشنـــمو ةحلسEا تاوقلاو ةـــطرـــشلا لاـــجر فادهتـــسا
 ةيليـــــعامـــــس�ا رصـــــم قيرطـــــب ةـــــطرـــــشلا دارـــــفأ دـــــحأ لتقـــــب هتـــــعومـــــجم ءاضـــــعأ

.اهباقعأ يف لِتُق هنأ �إ يوارحصلا

 مهتEا نـــــم تافيلكـــــت ،ةـــــئاEا دعـــــب _عبـــــسلاو سداســـــلا مهتEاو هيقلتـــــب فاـــــضأو
 ةــــماعــــلا تآشنEا دــــصرــــبو ةدــــيدــــج رــــصانــــع باطقتــــساــــب _عبــــسلاو ســــماخــــلا
 سـماخـلا نامهتEاو دـصر كـلذـلً اذافـنو اهـفادهتـس�ً اديهمـت ةيـطرـشلا و ةـيركسعـلاو
 يدوهيلا دبعEا رقــــم ةــــئاEا دعــــب نوعبــــسلاو سداســــلاو ، ةــــئاEا دعــــب نوعبــــسلاو
 - ةزوجعلاـب ةاضقـلا يداـن رقـم ىلع اوددرـت امـك ، ةمـيدقـلا رصمـب ناـيد�ا عمـجمب
 مهتEاو هــــجوت امــــك ، هسيــــئر روضح دــــعومب مهــــلوأ ملــــعأو - هــــب هتــــيوضعلً ارظــــن
 تاذ يفو ، رصـــن ةنـــيدمـــب ةراـــش�ا حbـــس رادـــل ةـــئاEا دعـــب نوعبـــسلاو سداســـلا
 عبارــــلاو،رــــشع يداحــــلا ْ_َمهتEا ءاويإــــب نورــــشعلاو عباســــلا مهتEا هفلــــك راــــط�ا
 نسحـم دمـحمو دومـحم ديـس دمـحمو دمـحم فوؤرـلا دبـع يمهف  _ـفوتEاو ، رـشع
 بقـع ةزيجـلا ةظـفاحـم لصيـف ةقطنمـب ةنـئاـك هـتدـلاول ةـكولمم ةينكـس ةدـحوب يلع
ـ  ةيـــــلآ ةيـــــقدنـــــب مهـــــتزوحبو ، قارولا ةسينـــــك ىلع ءادتـــــع�ا ةعـــــقاول مهـــــباكـــــترا
 يرانـلا حbـسلاو نـيرـشعلاو عباسـلا مهتEاو مهلـقأ هـنأو ، اهـتريـخذو ـ فوكنشbـك
 دعــب _عبــسلاو ســماخــلا مهتEاــب ةــصاخــلا ةرايســلاــب ـ نايبــلا يفلاــس ـ ةريــخذــلاو
 مــث ، مهــئاوي� نــيرــشعلاو عباســلا مهتEا لبــق نــم ةرــبدEا ققشلا ىدــحإ ىلإ ةــئاEا

.امهئافخ� هتريخذو حbسلا هملسو هنكسE نيرشعلاو عباسلا مهتEا لصوأ

 نكسE هدـــلاو كbتـــماـــب ةـــئاEا دعـــب _عبـــسلاو ســـماخـــلا مهتEا هرابـــخإـــب فاـــضأو
 امــــــك ، ســــــيوسلا ةانقــــــل يحEbا ىرجEا ىلع لطــــــي ةيليــــــعامــــــس�ا ةظــــــفاحمــــــب
 ةـــعرزـــم ىلإ رـــخآو ةـــئاEا دعـــب _عبـــسلاو ســـماخـــلاو ، عبارـــلا ْ_َمهتEا بحطـــصا

.اهئارشل اديهمت اهونياعو يبرغلا طويسأ قيرط ىلع مويفلاب

يـكم شيورد ىريحب دمحم / ةئاEا دعب نوعبسلاو نماثلا مهتEا ررق ـ58

 ىعست ةـعامـجل هـمامضـن� هـلاقتـعا ةقـباـسو ةـيريفكـت راكـف� هـقانتـعاـب تاقيقحتـلاـب
.قارعلا ةلودب لاتقلل

 ةقـباسـب داـج دمـحأ ىفطصم دمـحأ / ةـئاEا دعـب نوعبـسلاو عساتـلا مهتEا رـقأ ـ59
 رــئادــلا لاتقــلاــب قاحتــلbــل هيعــسو ، اهــب رــئادــلا لاتقــلاــب قاحتــلbــل ايبيلــل هرفــس
 كـــلذ نود لاـــحو ، ةيـــكرتـــلا دودـــحلا ربـــع اهيـــلإ للـــستلا قيرـــط نـــع اـــيروس ةـــلودـــب

 تاـكرـش ىدـحإـب ايـكرتـل رورـم ةرـكذـت ىلع لوصحلا تاءارـجإ هـئاهـنإ تـقو هطبـض



 كـــلذ نود لاـــحو ، ةيـــكرتـــلا دودـــحلا ربـــع اهيـــلإ للـــستلا قيرـــط نـــع اـــيروس ةـــلودـــب
 تاـكرـش ىدـحإـب ايـكرتـل رورـم ةرـكذـت ىلع لوصحلا تاءارـجإ هـئاهـنإ تـقو هطبـض

 .ةحايسلا

 ناورــم نســح دمــحم دمــحأ ماســح / ةــئاEا دعــب نوعستلاو يداحــلا مهتEا ررــق ـ60
 نا¢بإ ةــئاEا دعــب _تــسلاو يناثــلاو ،عبارــلا ْ_ِمهتEاــب هتعمــج ةــقbعــب تاقيقحتــلاــب
 ةــياهــن يفو ، ليــعامــسإ وبأ حbــص مزاــح ىعدــي نE ةيــساــئرــلا تاــباختــن�ا ةلمــح
 _تـسلاو عبارـلا مهتEا ءاقـل ةـئاEا دعـب نوتـسلاو يناثـلا مهتEا هنـم بلـط 2013 ماـع
 بلـط نأ ىلإ امهتـقbـع تدـطوتو - ريـخ�ا نكـس لـحم - قورـشلا ةنـيدمـب ةـئاEا دعـب
 ةــئاEا دعــب _تــسلا مهتEا ةــماــق� ةنــيدEا تاذــب ةينكــس ةدــحو ريــبدــت ريــخ�ا هنــم
 ، ةـئاEا دعـب _سمـخلاو عساتـلا مهتEاـب اهيـف ىقتلاو ،همـساـبً ةدـحاو هـل رـجأتـساـف

._تسلا مهتEاب ةصاخ اهلخادب رئاخذو ةيران ةحلسأ طبضب ملعو

 يباطـخ دمـحأ دمـحم يرمـس دومـحم /  ةـئاEا دعـب نوتـسلاو دـحاولا مهتEا رـقأ ـ 61
 ةـعامـجل هـمامضـناـب تاقيقحتـلاـب ـ "صفـح وبأ" ىنكمو "دامـع ، لداـع" يكرـح ـ
 مـــــكاحـــــلا ريفكـــــت ىلع موقت ةـــــيريفكـــــتً اراكـــــفأ قنتعت يتلا سدقEا تيـــــب راصـــــنأ
 ذيفنـت ىلوتتو ةيـمbـس�ا ةعـيرـشلا هقيبطـت مدـع ىوعدـب هيلـع جورـخلا ةيـعرـشو
 امهـــتآشنـــم ىلع ءادتـــع�او ةـــطرـــشلاو ةحلسEا تاوقلا دارـــفأ دـــض ةيـــئادـــع لامـــعأ
 ، مهــتاكلتمــمو مهــلاومأ لbحتــساو _يحيسEا ءاــمد ةــحابتــساو ةــماعــلا تآشنEاو
 دارـــفأ لبـــق ةـــعامـــجلا اهـــتذفـــن يتلا ةيـــئادعـــلا تايلمعـــلا نـــم ددـــع يف هتـــكراشـــمو
 ةـفرعمـب اهـباكـترا مـت ىرـخأ عئاـقوب هملـعو ، _يحيسEاو ةحلسEا تاوقلاو ةـطرـشلا

.ةعامجلا ءاضعأ

 ىعدـي نE ةيـساـئرـلا تاـباختـن�ا ةلمـحب هتـكراشـم رـثإ ىلع هـنأ كـلذـل bًيصفـت ناـبأو
 يناــهو ، رصــن دمــحأ دمــحم / ْ_ــيدايقــلا ىلع فرعــت ليــعامــسإ وبأ حbــص مزاــح
 بــــئاتــــك ةيلــــخْ يسسؤم ـــ  ســــماخــــلاو عبارــــلا ْ_مهتEا ـــ رــــماــــع _ــــمأ ىفطصم
 شـيرعـلاـب تاـعومـجم ائشـنأ ثيـح سدقEا تيـب راصـنأ ةـعامـجل ةعـباتـلا ناـقرفـلا
 / عباسـلا _مهتEا شـيرعـلاـب مهنـم ملـع ـ ةلمـحلا كلـت ءاضـعأ نـم ـ ةيليـعامـس�او
 دمــحأ / عساتــلاو دمــحم ميــهارــبإ ديــع دــلاــخ / نــماثــلاو دمــحم ميــهارــبإ ديــع دمــحم
 نسـح لامـج دمـحأ / ةـئاEا دعـب _سمـخلاو عساتـلا  ــــ  ىفطصم ةيطـع ىفطصم
 دعــب _تــسلاو يناثــلاو ، متــسر _ــم� دمــحم مــيرــك / ةــئاEا دعــب _تــسلاو ، يملــس
 مbـسإ / ةـئاEا دعـب _تـسلاو ثـلاثـلاو ، يباطـخ دمـحأ دمـحم يرمـس دمـحم / ةـئاEا
 دومــحم دمــحأ دمــحم /  ةــئاEا دعــب _تــسلاو عبارــلاو  نامثــع دمــحأ مbــسإ دمــحم
 رداقــلا دبــع زــيزعــلا دبــع دومــحم / ةــئاEا دعــب _تــسلاو ســماخــلاو ، يواشيــق ديــع
 يداحـــلاو ، يواجحـــلا قيفوت دمـــحأ رمـــع / ةـــئاEا دعـــب _تـــسلاو عباســـلاو ، جارـــف
 دعـب _عبـسلاو يناثـلاو ، هدبـع دمـحم نسـح يمزـع دمـحأ / ةـئاEا دعـب _عبـسلاو
 دمــحأ / ةــئاEا دعــب _عبــسلاو ثــلاثــلاو  ، هدبــع دمــحم نســح يمزــع ةــماــسأ / ةــئاEا

.نيرخآو عا¢بر dا دبع ىفوتEاو  ـــ نمحرلا دبع فرشأ



 دمــحأ / ةــئاEا دعــب _عبــسلاو ثــلاثــلاو  ، هدبــع دمــحم نســح يمزــع ةــماــسأ / ةــئاEا
.نيرخآو عا¢بر dا دبع ىفوتEاو  ـــ نمحرلا دبع فرشأ

/ ةـماعزب ـً ايميظنت bًكيه ناقرفلا بئاتكل اولكش 2013 وينوي رثإ ىلعو

 تاظـفاحEاـب ةيـفارغجـلا اـيbخـلا نـم ددـع اهنـع قثبنا يتلاو ، ـ رصـن دمـحأ دمـحم
 فbـخ اهـئاضـعا نـم رـكذو اهتيـلوئسم ريـخ�ا ىلوتو شـيرعـلاـب ىلو�ا ، ةفلتخEا

 ةئاEا دعب _سمخلاو عساتلا _مهتEا
ـ ــ ةـئاEا دعـب _عبـسلاو ثـلاثـلاو ةـئاEا دعـب _تـسلاو ثـلاثـلاو ةـئاEا دعـب _تـسلاو 

.عابر dا دبع / ىفوتEاو

 رـماـع _ـمأ ىفطصم يناـه / يدايقـلا اهتيـلوئسم ىلوتو ةيليـعامـس�اـب ةيـناثـلاو
 دومــــحم دومــــحم دمــــحأ / ةــــئاEا دعــــب _سمــــخلا  _مهتEا ـــــ تمــــضو ، دومــــحم
ـ ـــ ناميلـــــس دمـــــحم ناميلـــــس دمـــــحأ / ةـــــئاEا دعـــــب _سمـــــخلاو نـــــماثـــــلاو ، حEbا

.يداهلا دبع دمحأ يداهلا دبع / ىفوتEاو

 عبارــلا مهتEا ــــ ميــحرــلا دبــع رونأ نمــيأ / اهتيــلوئسم ىلوتو يداعEاــب ةثــلاثــلاو
. ةئاEا دعب نوعبسلاو

 يناــــهو رصــــن دمــــحأ دمــــحم / ناــــيدايقــــلا دــــعأ رــــصانعــــلا كلــــت دادــــعإ راــــطإ يفو
 اًـيــكرــح رــخآو ، ةــيريفكتــلا راكــف�ا ةــسرادE اــًـيركــف اًـجــماــنرــب رــماــع _ــمأ ىفطصم
 ثيـح يركسعـلاو يندبـلا بـيردتـلاـب اـًـيركسـع اًـثـلاـثو ، ةيـكرـح ءامـسأـب يمستلاـب
 ، ةـــئاEا دعـــب نوسمـــخلاو عساتـــلا نومهتEاو ـــــ رـــكذـــلا افـــلاـــس ناـــيدايقـــلاو للـــست
 دعـــب نوعبـــسلاو ثـــلاثـــلاو ،ةـــئاEا دعـــب نوتـــسلاو عبارـــلاو ، ةـــئاEا دعـــب نوتـــسلاو
 زـــع بـــئاتـــك تاركسعمـــب اوقحتلاو ةزـــغ عاطقـــل ـ 2012 لـــيرـــبأ نوضغ يف ــــةـــئاEا
 ةـــفرعمـــب ـ سامـــح ةيـــمbـــس�ا ةـــمواقEا ةـــكرـــحل يركسعـــلا حانجـــلا ماسقـــلا نـــيدـــلا
 ، ةـيركسعـلا تاكيتكتـلا ىلع تابـيردـت اهيـف اوقلتو ـ نمـيأ وبأو ليلـخ وبأ ْ_ينكEا
 ، منـــجاEاو اكيبـــلا يعفدـــمو ، ةـــيرانـــلا ةحلـــس�ا مادختـــساو ، تارجفتEا ةـــسدنـــهو

 .يج يب ر�ا فذاقو

 ماسقــلا نــيدــلا زــع بــئاتــك هــب اــهدمــت اــم ىلع ناــقرفــلا بــئاتــك دامتــعاــب فاــضأو
 لاومأو رـئاـخذو ةحلـسأ نـم سامـح ةيـمbـس�ا ةـمواقEا ةـكرـحل يركسعـلا حانجـلا
 يفذاــــقو ْ_ــــَــسدــــسمو "فوكنشbــــك" ةيــــل�ا قدانبــــلا نــــم ددــــع ىلع اهنــــم فــــقو
 دعـــــب نوسمـــــخلاو عساتـــــلاو عبارـــــلا  نومهتEاو ـــــ ملـــــست ، يج يب رأ فـــــئاذـــــقو
 ةريـخذو ْ_ـسدـسمو ةيـل�ا قدانبـلا نـمً اددـع اهنـم ـــــ ةـئاEا دعـب نوتـسلاو ، ةـئاEا
 يب رأ فذاـق عاـبر dا دبـع / ىفوتEاو اولقن امـك ،ةحلـس�ا كلـت ىلع مدختـست امـم
 يناـه / يدايقلـل اـهوملـس ةيليـعامـس�ا ىلإ شـيرعـلا نـم كـلذو هنـم _تفـيذـقو يج
 نفسـلا ىدـحإ فادهتـس�ً اديهمـت ؛ هتيلـخ رـصانـعو دومـحم رـماـع _ـمأ ىفطصم
 دمــــحأ دمــــحم / يدايقــــلا لقتــــسا ثيــــح ، ســــيوسلا ةانقــــل يحEbا ىرجEاــــب ةراEا
 ،يج يب ر�ا فذاـــق اهـــبو لو�ا ةرايـــس ـــــ   ةـــئاEا دعـــب نوتـــسلا مهتEاو ـــــ رصـــن



 دمــــحأ دمــــحم / يدايقــــلا لقتــــسا ثيــــح ، ســــيوسلا ةانقــــل يحEbا ىرجEاــــب ةراEا
 ،يج يب ر�ا فذاـــق اهـــبو لو�ا ةرايـــس ـــــ   ةـــئاEا دعـــب نوتـــسلا مهتEاو ـــــ رصـــن
 عاــبر dا دبــع / ىفوتEاو  ةــئاEا دعــب نوسمــخلاو عساتــلا مهتEاو ـــ لقتــسا امنيــب

.ْ_تفيذقلا اهبو ريخ�ا ةرايس

 دبــع / ىفوتEا نكســم ىلع اهنــم فــقو ةيميظنــت راقــم ناــقرفــلا بــئاتــك ذاخــتاــبو
 َذِخ³تا يذـلاو ـ ةيليـعامـس�اـب تايعمـجلا ضرأـب نـئاكـلا ـ يداهـلا دبـع دمـحأ يداهـلا
 تذـــختا قورـــشلا ةنـــيدمـــب ةينكـــس ةدـــحوو ، رصـــن دمـــحأ دمـــحم / يدايقلـــل ىوأـــم
 اــهرــجأتــسا جرEاــب ىرــخأو ، رــئاــخذــلاو ةحلــس�ا ءافــخإو رــصانعــلا ءاوي�ً اــناكــم
 امهتعمــج ةيميظنــت تاءاقلــلً ارقــم تذــختاو ــــ ةــئاEا دعــب نوعبــسلاو عبارــلا مهتEا
 كــلذو ، رصــن دمــحأ دمــحم /يدايقــلاــب ــــ  ةــئاEا دعــب _سمــخلاو عساتــلا مهتEاو ـــ
 ةـــــعرزـــــمو ، دومـــــحم رـــــماـــــع _ـــــمأ ىفطصم يناـــــه / يدايقـــــلا طبـــــض باقـــــعأ يف

._بتلاب دعاس وبأ برعب ةنئاك رصن دمحأ دمحم / اهارتشا

 تاوقلا تآشنـمو دارـفأ دـض ةيـئادـع ً�امـعأ ناـقرفـلا بـئاتـك ةيلـخ باكـتراـب فاـضأو
.اهنم ددع يف هتكراشمو _يحيسEاو ةماعلا تآشنEاو ةطرشلاو ةحلسEا

 ةيـــعانصـــلا رامـــق�ا ةطـــحم ـــــ ةـــئاEا دعـــب نوعبـــسلاو عبارـــلا مهتEا دـــصرـــب ناـــبأو
 ، اهبــيرــختب نورــخآو هيــلإ رصــن دمــحأ دمــحم / نــم تافيلكــت رودصــبو ، يداعEاــب
 / ىعدــي نــمو هــجوت كــلذــل اذافــنو ، لو£ــل هملــس يج يب رأ فذاقــب كــلذــل مــهدــمأو
 قلطأو – 7/10/2013 خيراتــــب - ةطحEا طيحــــم ىلإ نــــْيَرــــخآو باوتلا دبــــع دمــــحأ

.ةعقاولا َريوصتو ، هنيمأت نوقابلا ىلوت امنيب ، يج يب رآ َيتفيذق اهبوص

 ربمـفون يف ــــ  ةـئاEا دعـب _تـسلاو ةـئاEا دعـب _سمـخلاو عساتـلا ْ_َمهتEا دـصرـبو
 ةـــقرـــسلً اديهمـــت ةدـــيدـــجلا ةرـــهاقـــلاـــب لو�ا عمـــجتلاـــب ٍدـــيرـــب بتكEً ةرايـــس – 2013

 لقتـــــسا كـــــلذ رـــــثإ ىلعو ، ةيـــــئادعـــــلا لامـــــع�ا لـــــيومت يف اهـــــمادختـــــس� هـــــلاومأ
 ارتنـلإ يادـنويه - ةرايـس ــــ  ةـئاEا دعـب نوتـسلاو ـــ ، رصـن دمـحأ دمـحم / يدايقـلا
ـ ــــ وه اهلقتـــــسا – سون� وياد – ةرايـــــس ماـــــمأ هنيـــــمأـــــتو قيرطـــــلا عbطتـــــس� –
 ثـلاثـلاو ، ةـئاEا دعـب نوتـسلاو يناثـلاو ، ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو عساتـلا نومهتEاو
 عساتـلا نامهتEا لـجرـت دـيربـلا بتكـم طيحE مهـلوصو لاـحو ـــ ةـئاEا دعـب نوتـسلاو
 ةيـقدنـب امهـلوأ زارـحإ لاـح ـــ  ةـئاEا دعـب نوتـسلاو ثـلاثـلاو ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو
 دورــط ىلع هؤاوتحا _بــت ً�اوج اهنــم اوقرــسو دــيربــلا بتكــم ةرايــس بوص ةيــلآ

.ةيديرب

 تافيلكـت رـثإ ىلع هـنأـب حضوأو ، _يحيسEا تارايـس ىدـحإ ةـقرـس يف هتـكراشمـبو
 تارايــــس ىلع ءbيتــــس�اــــب رصــــن دمــــحأ دمــــحم /ةــــعامــــجلا يدايــــق نــــم تردــــص
 _مهتEاو ــــ هــــب ىقتلا ، ةيــــئادــــع تايلمــــع يف اهــــمادختــــس�ً اديهمــــت _يحيسEا
 ةـئاEا دعـب _تـسلاو ثـلاثـلاو ، ةـئاEا دعـب _تـسلاو ، ةـئاEا دعـب _سمـخلاو عساتـلا
 وه لقتــــسا امنيــــب ةرايــــس رصــــن دمــــحأ دمــــحم / لقتــــساو – 2013 ربمــــفون يف ــــ
 ةرـــــهاقـــــلا ســـــيوسلا قيرطـــــب سمطـــــب رـــــيد ءاقلـــــت اوهجوتو ، ىرـــــخأ نوقابـــــلاو



 وه لقتــــسا امنيــــب ةرايــــس رصــــن دمــــحأ دمــــحم / لقتــــساو – 2013 ربمــــفون يف ــــ
 ةرـــــهاقـــــلا ســـــيوسلا قيرطـــــب سمطـــــب رـــــيد ءاقلـــــت اوهجوتو ، ىرـــــخأ نوقابـــــلاو
 نأ اـمو ، رـيدـلا ىلع ةددرتEا تارايسلـل رصـن دمـحأ دمـحم / صـبرـتو ، يوارـحصلا
 اورصـبأو اـهوفقوتـساـف ، مـهرطـخأ مـهوحن ـ ينص ناسيـن ـ اـهادـحإ كرـحت رصـبأ

 ةيـــلآ ةيـــقدنـــبً ارـــهشم ــــ  ةـــئاEا دعـــب نوتـــسلا مهتEاو لـــجرتـــف ، اهـــبً اقلعـــمً ابيلـــص
 / يدايقـلا مايقـب ملـع امـك ، ةـقورسEا ةرايسـلا bقتـسيل ، اهـكرـت ىلع اـهدـئاـق _ـهركـم
 _سمــخلاو نــماثــلاو ، ةــئاEا دعــب _سمــخلا _مهتEاو رــماــع _ــمأ ىفطصم يناــه
 عونلا تاذ نـم ىرـخأ ةرايـس ةـقرـسب ــــ  ةـئاEا دعـب _سمـخلاو عساتـلاو ، ةـئاEا دعـب
 ْ_ــَتَرايســلا دادــعإ ىرــجو ، تافيلكتــلا كلتــلً اذافــن ةيليــعامــس�اــب ةسينــك ماــمأ نــم
 مادختــساــب دعــب نــع اــهريجفتــل ةيــئاــبرــهك ةرــئادــب ةلــصوم زاــجاــتوب تاــناوطــساــب

.لومحم فتاه

 تاوقلل ْ_تبـكرـم  -2013ربمـفون يف - رصـن دمـحأ دمـحم / ةـعامـجلا يدايـق دـصرـبو
 ْ_ـَترايسـلا ريـخ�او لقتـسا كـلذـلو ، امهـفادهتـس� ةـيودعـلا ةعـبار طيحمـب ةحلسEا
  _مهتEاو ـــ دومـــحم رـــماـــع _ـــمأ ىفطصم يناـــه / امهفلـــخ نـــموً افلـــس _ـــتدعEا
 ةـئاEا دعـب _تـسلاو ثـلاثـلاو ، ةـئاEا دعـب _تـسلاو ، ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو عساتـلا
 ناكEا ارداــغو ، ْ_تبــكرEا راوج ْ_ــترايســلا اــكرــتو ، امهــبورــه _ــمأتــل _ــترايســب ـــ
 ، اهنيـح ْ_ـترايسـلا ريجفـت نود ةرجفتEا ةوبعلا يف بيـع لاـحو ، _مهتEا يقاـبو

.اهتلت ىرخأ ةلواحم يف امهريجفت نودو

 ةينـطو دوقو ةطـحم طيحمـب اهـكرـتوً افلـس ْ_ـَتدعEا _ـترايسـلا ىدـحإ هـلbقتـساـبو
 رداـغو ، اهبـيرـخت ضرغـب اـهريجفتـل يوارـحصلا سـيوسلا ةرـهاقـلا قيرطـب ةنـئاكـلا
 _سمـخلاو عساتـلا مهتEاو ـــ ، دومـحم رـماـع _ـمأ ىفطصم يناـه / يدايقـلا ةقـفر
 بيــع ةطحEا ريجفــت نود لاــحو ، - ارتنــلإ يادــنويه - ىرــخأ ةرايســب ـــ ةــئاEا دعــب

.ةرايسلاب ةرجفتEا ةوبعلاب

 طيحمـب اهـكرـتو _ـتدعEا _ـترايسـلا ىدـحإ ـــ  ةـئاEا دعـب _تـسلا مهتEا لbقتـساـبو
 يدايـــق ةقـــفر رداـــغو ، هبـــيرـــخت ضرغـــب اـــهريجفتـــل رصـــن ةنـــيدـــم لوأ ةـــطرـــش مســـق
 دعـب _سمـخلاو عساتـلا مهتEاو ـــ ، دومـحم رـماـع _ـمأ ىفطصم يناـه / ةـعامـجلا
 قيرــط _ــمأتــل ةثــلاــث وه لقتــسا _ــح يف ، - ارتنــلإ يادــنويه – ةرايســب ـــ ةــئاEا

.ةرايسلاب ةرجفتEا ةوبعلاب بيع ةطرشلا مسق ريجفت نود لاحو ، مهبوره

 سطــسغأ يف - دومــحم رــماــع _ــمأ ىفطصم يناــه / يدايقــلا قbــطإــب هملعــبو
 ةانقـــــل يحEbا ىرجEاـــــب ةراEا نفســـــلا ىدـــــحإ بوص يج يب رأ يتفيذـــــق - 2013

ـ ـــ  ةـئاEا دعـب _سمـخلاو نـماثـلاو ةـئاEا دعـب _سمـخلا ْ_مهتEا هقـفارو ، سـيوسلا
 دمــحم / ةــعامــجلا ييدايــق دــصرــبو ، يداهــلا دبــع دمــحأ يداهــلا دبــع / ىفوتEاو
ـ ــ ةــئاEا دعــب _تــسلا مهتEاو ، دومــحم رــماــع _ــمأ ىفطصم يناــهو  رصــن دمــحأ

.اهفادهتس�ً اديهمت يمbع�ا جاتن�ا ةنيدم متسر ميرك



.اهفادهتس�ً اديهمت يمbع�ا جاتن�ا ةنيدم متسر ميرك

رــماـع _ـمأ ىــفطصم يــناهو رصن دـمحأ دمحم / _يدايقلا نم هملعبو

 قيفوت / سدقEا تيـــــب راصـــــنأ ةـــــعامـــــج ميـــــعزو امهنيـــــب قيسنت دوجوب دومـــــحم
 فادهتــــساــــب ملــــع قيسنتلا كــــلذ راــــطإ يفو ، لو�ا مهتEا ـــ ةداــــيز جيرــــف دمــــحم
 يحEbا ىرجEاـــب ةراEا نفســـلا ىدـــحإ سدقEا تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــج نـــم رـــصانـــع
 نbـعإو ناـقرفـلا بـئاتـك هـب مهـتدـمأ يج يب رأ فذاـق مادختـساـب  سـيوسلا ةانقـل
 ةعـــقاوب ــــ   ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلا مهتEا ةـــكراشـــمو ، كـــلذ نـــع ةريـــخ�ا ةيـــلوئسم
 نـــم ددـــع ءارـــشب هملـــع اذـــكو ، ةيليـــعامـــس�اـــب ةيـــبرـــحلا تارـــباخEا ىنبم ريجفـــت

     .اشويتاكلا خيراوص

 عم لـصاوت ، رـماـع _ـمأ ىفطصم يناـه / يدايقـلا طبـض باقـعأ يف هـنأ فاـضأو 
 دمـحم / يدايقـلاـب صاـخ فـتاـه لbـخ نـم سدقEا تيـب راصـنأ ةـعامـج رـصانـع دـحأ
 _سمـخلاو عساتـلا نامهتEاو ــ كـلذ رـثإ ىلع ىقتلاو ، كـلذـل صصخـم رصـن دمـحأ
ـ  "ةزمـــح"و "هـــماـــسأ" نايـــكرـــحلاو ـــ ةـــئاEا دعـــب _عبـــسلاو عبارـــلاو ، ةـــئاEا دعـــب
 راصـنأ ةـعامـج نـم نـيرـخآو ـ عساتـلا ـ دعسـم يوامشـع يلع ماشـه / لو�ا مهتEاـب
 ثيـح ، ةنخسـلا _عـلا نـم برقـلاـب يميظنت رقE ريـخ�ا مهبحطـصاو ، سدقEا تيـب
 ، _ــناســح يلع يلع فرــشأ / رــشع يداحــلا _مهتEاــب ىقتلاو لو�ا مهتEا عياــب
 يلع _ـناسـح ديسـلا / دـحاوو _تـئاEا ، سـنوي دمـحم عيبر دمـحم / رـشع يناثـلاو
 دمــــحأ ، ينيجسلا زــــيزعــــلا دبــــع دمــــحم ديســــلا دمــــحأ / ْ ييفوتEاو نســــح دمــــحأ
 _يـكرـحلاو ، ـ "dا دبـع وبأ" ىنكم ـ داـشر يلع / ىعدـي نـمو ، ينغلا دبـع دمـحم
 ، نمــحرــلا دبــع رقــص ، رامــع ، ســنوي ، ديــلو ، فــيرــش ، رــباــص ، قوراــف ، مامــه"
 لو�ا مهتEا اهتيــــــلوئسم ىلوتي ةيلــــــخ ءاضــــــعأ مهــــــنأــــــب ملــــــعو ، "ءbــــــع ، رداــــــن
 نـم برقـلاـب ةيـئاـن ةـيوارـحص ةقطنمـبً ارقـم اهنـم فرـع ةيميظنـت راقـم مـهذاخـتاـبو
 - يتربيــل يكوريــش - ةرايــس اهــب روبعلا ةنــيدمــب ةــعرزمــب رــخآو ، ةنخســلا _عــلا

.ةيحلاصلا ةقطنمب ةعرزمو ةينكس ةدحوو ، دعب نع اهب مكحتلل ةدعم

ـ ــ ســماخــلاو يناثــلا _مهتEاو هتقــفارمــب لو�ا مهتEا هفلــك ةعيبــلا كلــت رــثإ ىلعو
 خيراوص نـــــم ددـــــع لقنـــــل نـــــيرـــــخآو ــــ ةـــــئاEا دعـــــب _سمـــــخلاو عساتـــــلا مهتEاو
 اهــفادهتــسا باقــعأ يف – ةيحــلاصــلا ةــعرزمــب ةئبخEا نواهــلا فــئاذــقو اــشويتاكــلا
ـ ـــ ةــئاEا دعــب _سمــخلاو عساتــلاو ــــ لو�ا مهتEاو لقتــسا كــلذــلً اذافــنو ، -ً اينــمأ
 لقــن عبر _ــترايــس نوقابــلا  لقتــسا امنيــب ، - ودارــب - ةرايــس "قوراــف" يكرــحلاو
 و "رامـع" ْ_يـكرـحلا نكمـت ثيـح ةـعرزEا بوص اوهجوتو ، ةيـلآ قدانـب مهـتزوحبو
 برـــق يميظنتلا رقEا ىلإ اـــهولقنو فـــئاذقـــلاو خيراوصلا راضـــحإ نـــم "ســـنوي"

.ةنخسلا _علا

 ديســـلا دمـــحأ / ىفوتEاو ثـــلاثـــلا مهتEاو - 2014 لـــيرـــبإ يف - هـــلbقتـــساـــب فاـــضأ
 اـتويوت - ةرايـس "ديـلو"و ، "فـيرـش" ْ_يـكرـحلاو ، ينيجسلا زـيزعـلا دبـع دمـحم
 مهعبــــتو ، لو�ا مهتEا هرواــــجو "قوراــــف" يكرــــحلا اــــهداــــق - نوللا ةيضــــف ودارــــب



 اـتويوت - ةرايـس "ديـلو"و ، "فـيرـش" ْ_يـكرـحلاو ، ينيجسلا زـيزعـلا دبـع دمـحم
 مهعبــــتو ، لو�ا مهتEا هرواــــجو "قوراــــف" يكرــــحلا اــــهداــــق - نوللا ةيضــــف ودارــــب
 ةرايــس _لقتــسم "رــباــص"و ، "رامــع"و ، "مامــه" نويكرــحلاو ، ســماخــلا مهتEا
 9 رايـع سدـسمو ةيـلآ قدانـبً اعيمـج مهـتزوحبو - نوللا ءاضيـب ناسيـن - لقـن عبر
 رـــصانعـــل نؤم ءارـــشل ةيـــقرـــشلا ةظـــفاحـــم نـــيدـــصاـــق - ثـــلاثـــلا مهتEا هزرـــحأ - مـــم
 قيرطــل ً�وصو ةــيوارــحصلا تاــقدEا دــحأ اوكلــس bًيــل مهــتدوع لاــحو ، ةــعامــجلا
 مودــــق ىلإ ىلو�ا ةرايســــلا دــــئاــــق مههبــــن ثيــــح يوارــــحصلا ةرــــهاقــــلا ســــيوسلا
 ةــطرــشلا تابــكرــم ىدــحإ تفــقوتــسا كــلذ رــثإ ىلعو ، مهفلــخ نــم ةــطرــشلل تابــكرــم
 ةرايسـلا دـئاـق بوص ةبـكرEا يلقتـسم دـحأ لـجرـت نأ اـمو ، مهتEا لbقتـسا ةرايسـلا
ً ادـصاـق ةيـلآ ةيـقدنـب نـم تاقلـط ةدعـب لو�ا مهتEا هلـجاـع ىتح - قوراـف يكرـحلا -
 ةـيراـن ةريـعأ ةـطرـشلا تاوق قbـط�و ، هـتايحـب تدوأ يتلا هتـباـصإ تـثدـحأـف هلتـق

 َْ_تيـــقدنـــب نـــيزرـــحم - لو�ا مهتEا - هـــماـــمأ ســـلاجـــلاو لـــجرـــت ، _مهتEاو هـــبوص
 هــفوذقــم رقتــسا ىنميلا هــقاــس ةبــكرــب مــم 9  رايــع يراــن رايعــب وه بيــصأو ْ_تيــلآ
 اورمتـساو _ـبراـه تارايسـلاـب اوذ�و هـكرـتو اًــضرأ هـحbـس طقسـف ، رـسي�ا هذـخفب
 اـــهوـكرـــت هـــلbقتــــسا ةرايـســـلا ِفلِتـــِلو ، ةـــطرـــشلا تاوق بوص ةريـــع�ا قbـــطإ يف

ةدـحوـب اوئبتخاو ،ةيوارحصلا تاقدـEا دـحأب

 .ةنخسلا _علا برق يميظنتلا مهرقE اوداع مث ، ةيحلاصلاب ةينكس

 دمــــحم ةــــماــــسأ / سداســــلا مهتEا ىلإ لو�ا مهتEا نــــم تافيلكــــت رودصــــب ىهنأو
 هنكسمــــب ريــــخ�ا هاوآ كــــلذــــلً اذافــــنو ، جbعــــلا يقلتل هتقــــفارمــــب فــــسوي دمــــحم
 نــم هملــست مــم 9 رايــع سدــسم - مهتEا - هــب ىفخأو - 23/6/2014 ةليــل - ةــيرطEاــب
 ىدــــــــــحإ نــــــــــْيَدــــــــــصاــــــــــق – 2014 / 6 / 24 خيراتــــــــــب - نكسEا ارداــــــــــغو  لو�ا مهتEا

.كاذنآ اطبضو ةديدجلا رصم تايفشتسم

ـ  تاقيقحتــــلاــــب ـ دمــــحم ميــــهارــــبإ ديــــع دمــــحم / _نــــثاو _تــــئاEا مهتEا رــــقأ ـ 62
 ريفكــت ىلع موقت ةــيريفكــتً اراكــفأ قنتعت يتلا ناــقرفــلا بــئاتــك ةيلــخل هــمامضــناــب

.ةيمbس�ا ةعيرشلا هقيبطت مدع ىوعدب هيلع جورخلا ةيعرشو مكاحلا

 ةيـعرـشو مـكاحـلا ريفكـت ىلع موقت ةـيريفكـتً اراكـفأ هـقانتـعاـب كـلذـل bًيصفـت ناـبأو
 / يدايقــلا اــهاقــلأً اــسورد هروضح رــثإ ىلع ـ 2011 ماــع ةــيادــب يف ـ هيلــع جورــخلا
 اهسـسأ ةيلـخل مامضـنbـل ريـخ�ا هاـعد كـلذ باقـعأ يفو  دمـحم رصـن دمـحأ دمـحم
 ديـع دـلاـخ /نـماثـلاو عبارـلا _مهتEا  اهـئاضـعأ نـم ملـعو لبقـف ؛ راكـف�ا تاذ قنتعت
 مهتEاو ــــ يلع جارـف رداقـلا دبـع دمـحأ نسحـلا / ةتـسو _تـئاEاو ، دمـحم ميـهارـبإ
 ،ةـئاEا دعـب _تـسلاو ، داوع دـشار دمـحم نمـحرـلا دبـع / ةـئاEا دعـب _عـبر�او نـماثـلا
 عساتـــلاو ، ةـــئاEا دعـــب _تـــسلاو عباســـلا ىتح ةـــئاEا دعـــب _تـــسلاو يناثـــلا نـــمو
 دعـــب _عبـــسلاو يداحـــلا نـــمو ، بوقعي دمـــحأ هدبـــع دمـــحم / ةـــئاEا دعـــب _تـــسلاو

.عابر dا دبع / ىفوتEاو ، ةئاEا دعب _عبسلاو ثلاثلا ىتح ةئاEا



.عابر dا دبع / ىفوتEاو ، ةئاEا دعب _عبسلاو ثلاثلا ىتح ةئاEا

 يتلا ةيلـــخلا كلـــت ةـــماـــعز دمـــحم رصـــن دمـــحأ دمـــحم / يدايقـــلا يلوتب فاـــضأو
 ةـــــيوعد ىلو�ا _تـــــعومـــــجم ىلإ اهميسقـــــت يف لثمـــــت ايميظنـــــت bكيـــــه تذـــــختا
 / اهتيــلوئسم ىلوت ةدــيدــج رــصانــع باطقتــساو ةــعامــجلا راكــفأ رــشنب علطضت
ـ ــ ةتـــسو _تـــئاEاو ةعـــبراو _تـــئاـــم _مهتEاو هتمـــض دـــشار دمـــحم نمـــحرـــلا دبـــع
 يداحـــلاو ةـــئاEا دعـــب _تـــسلاو عساتـــلاو ةـــئاEا دعـــب _تـــسلاو سداســـلا _مهتEاو
 مدــع ىوعدــب مــكاحــلا لاتقــب علطضت ةحلــسم ةيــناثــلاو ، ــــ ةــئاEا دعــب _عبــسلاو
 رصـــن دمـــحأ دمـــحم / يدايقـــلا اهتيـــلوئسم ىلوت ةيـــمbـــس�ا ةعـــيرـــشلا هقيبطـــت
 يناثـــلا نـــمو ، ةـــئاEا دعـــب _تـــسلاو ةـــئاEا دعـــب نوتـــسو دـــحاولا _مهتEا تمـــضو
 دعــب _تــسلاو عباســلاو ، ةــئاEا دعــب _تــسلاو ســماخــلا ىتح ةــئاEا دعــب _تــسلاو

. ةئاEا دعب _عبسلاو ثلاثلاو ، ةئاEا دعب _عبسلاو يناثلاو ، ةئاEا

  دمـحأ دمـحم / يدايقـلا فيلكتـك ـ للـستً اـيركسـع ةيلـخلا رـصانـع دادـعإ راـطإ يفو
 يناثـلاو ، ةـئاEا دعـب _عـبر�او نـماثـلاو ةـئاEا دعـب نوتـسلاو دـحاولا مهتEاو ـ رصـن
 نــيدــلا زــع بــئاتــك تاركسعــم دــحأــب اوقحتلاو ةزــغ عاطقــل ـــــ ةــئاEا دعــب _تــسلاو
 تابـيردـت اوقلت ثيـح سامـح ةيـمbـس�ا ةـمواقEا ةـكرـحل يركسعـلا حانجـلا ماسقـلا
 دــــحاولا مهتEا قاحتــــلاــــب ملــــعو ، ةيــــل�ا قدانبــــلا مادختــــسا ىلع ىرــــخأو ةيــــندــــب
 _عـبر�او نـماثـلاو _مهتEاو ــــ رصـن دمـحأ دمـحم / يدايقـلاو ةـئاEا دعـب نوتـسو
 دعـب _عبـسلاو ثـلاثـلا ، ةـئاEا دعـب _تـسلاو عبارـلاو ةـئاEا دعـب _تـسلاو ةـئاEا دعـب
 مهيقلـتو -2012 لـيرـبإ يف - ركسعEا تاذـب - روكذEا يدايقـلا نـم فيلكتـك ــــ ةـئاEا

 .ةلثامم تابيردت

 ىلإ – 2013 وينوي رــثإ ىلع – رصــن دمــحأ دمــحم / نــم تافيلكــت رودصــب ىهنأو
 رمقـــلا فادهتـــسا اهنـــم ملـــع دbبـــلاـــب ةيـــئادـــع تايلمـــع ذيفنتـــب ةيلـــخلا رـــصانـــع

.يداعEاب يعانصلا

ـ  تاقيقحتــلاــب ـ قزر ليــعامــسإ معنEا دبــع دمــحأ / ةيــنامــثو _تــئاEا مهتEا رــقأ .63
ـ ـــ دمــحم ســيوع دمــحم دمــحمو ، يرــيزعــلا تمصــع دمــحأ رــماــت / ىلع هــفرعتــب
 ةـيريفكـتً اراكـفأ امهـلوأ قانتـعاو ، ــــ _عـبر�او ثـلاثـلاو _عـبر�او يناثـلا ْ_َمهتEا
 دـطوت رـثإ ىلعو ، مهلتـق بوجوو ةـطرـشلاو ةحلسEا تاوقلا طابـض ريفكـت اهـماوق
 ثـلاثـلا مهتEا ـــ نوراـه دمـحم يركـب دمـحم / ةـعامـجلا يدايـق ىلع هـف¢رـع هـب هتـقbـع

.ناوشر  دمحم بجر ىفطصم رماتو ـــ

 ةـبارـقو نزـخ عبرأو _تيـلآ _تيـقدنـب - 2013 وياـم يف - هنكسمـب هـئافـخإـب فاـضأو
ـ ـــ _عـبر�او يناثـلا مهتEا ــــ يرـيزعـلا تمصـع دمـحأ رـماـت / مهـب هدـمأ ةقلـط ةـئاEا
 ىتح ، ـــ _عـــــبر�او يداحـــــلا مهتEا ـــ هـــــب هدـــــمأ توص سدـــــسم اذـــــكو ، هبلطـــــك
 مهلقــــن ىلوت يذــــلا ـــ _عــــبر�او ثــــلاثــــلا مهتEا ـــ ســــيوع دمــــحم دمحE مهملــــس
ـ ــ يرــيزعــلا تمصــع دمــحأ رــماــت هملــعأو ، نوراــه دمــحم يركــب دمــحم / يدايقلــل
 _عـبر�او ثـلاثـلا مهتملـل اـتديـعأ _تيـل�ا _تيـقدنبـلا نأ ـــ _عـبر�او يناثـلا مهتEا



ـ ــ يرــيزعــلا تمصــع دمــحأ رــماــت هملــعأو ، نوراــه دمــحم يركــب دمــحم / يدايقلــل
 _عـبر�او ثـلاثـلا مهتملـل اـتديـعأ _تيـل�ا _تيـقدنبـلا نأ ـــ _عـبر�او يناثـلا مهتEا
 تاذــل _عــبر�او يداحــلا مهتملــل امــهادــحإ ملــس ريــخ�ا نأو ، امهعيــب ىلوتيل ـــ

.ضرغلا

 يف ـــ نــيرــشعلاو نــماثــلا مهتEا  ــــ نابعــش دمــحم تزــع دمــحأ / طبــض رــثإ ىلعو
 ةظـــــــفاحـــــــم ىلإً اراـــــــف هنكســـــــم _عـــــــبر�او يناثـــــــلا مهتEا رداـــــــغ  2013 ربمـــــــفون
 ، ةدـيدـجلا ةرـهاقـلاـب لو�ا عمـجتلاـب ةينكـس ةدـحوب ئبتخيـل داـع مـث ةـيردنكـس�ا
 هنكسمـب هاوآً اينـمأ هتقـحEb ريـخ�ا ةروص هـلbـخ تـضرـع ٍنايـب ةـعاذإ باقـعأ يفو
 ، هطبضـــل ةـــلواحـــم نـــم برـــهلا ىلع هدـــعاـــسو ، - 2014 وياـــم ىتحو رـــياربـــف نـــم -
 نـــم ةـــنوكEا سدقEا تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــجل هـــمامضـــنا -اهنيـــح - ريـــخ�ا هـــل ىروأو
 ، ىرـــخ�ا نـــع لزعمـــب لمعـــتو دـــئاـــق اهنـــم لكـــل ةفلتخـــم تاظـــفاحمـــب تاـــعومـــجم
 نأو ، ةرـهاقـلاو ةيلـهقدـلا نـمأ يتيرـيدـم ريجفـت يتعقاول ةـعامـجلا ذيفنتـب هملـعأو
 طـباضـلا ــ كوربـم دمـحم / اولتق هتـعومـجمو نوراـه دمـحم يركـب دمـحم / يدايقـلا

.عافدلا ةرازو ىنبم فادهتسا اولواحو ــ ينطولا نم�ا عاطقب

 / هقيقشــل يرــيزعــلا تمصــع دمــحأ حماــس / ةعبــسو _تــئاEا مهتEا ءاويإــب ىهنأو
.ةينم�ا ةقحEbا نم برهلا يف هتدعاسمو يريزعلا تمصع دمحأ رمات

: KKًدتسKا  نم تبث دقو :ً ايناث
 / _عـبر�او ثـلاثـلا مهتEاـب هتعمـج ةـقbـع رـثإ ىلع هـنأ سراـف دمـحم دمـحأ دمـحم
 ءارـــش 2012 ماـــع نوضغ يف ريـــخ�ا هيلـــع ضرـــع ،دمـــحم ســـيوع دمـــحم دمـــحم
 غلبمب ةقلـط _ـثbـثو هـعاتـباـف ، سفنـلا نـع عاـفدلـل - ةيـلآ ةيـقدنـب - هنـم يراـن حbـس
 حbــسلا نــم صلــخت مهتEا ىلع ضبقــلاــب هملــع بقــعو ، هينــج فــلأ رــشع ةعــبرأ

.هتريخذو

: ةماعلا ةباينلا ةنياعمب تبث:ً اثلاث
 ثــلاــث مســق ةرــئاد تايعمــجلا ضرأــب 65 كولب 9 مــقر راقعــلاــب يميظنتلا رقملــل ـ أ
 امــــهادــــحإ RPGفــــئاذقــــل _تعــــفاد _ــــتوبع ، RPG ةفــــيذــــق طبــــض ةيليــــعامــــس�ا
 ، سدـسم ةـنزـخ ، تاقلـط تـس و _تـئاـم مهـب نزـخ تـسو _تيـلآ _تيـقدنـبو ، ةـغراـف
 ةداــم هــبً اسيــكو "رداشنــلا تارتــن" ةداE _ــلاوج و ، ةقلــط نــيرــشع و عست ددــع و
 ثbــث ، ءاضيــب ةداــم هــب قبط ، ءاضيــب ةداــم امــهادــحإــب _تيــندعــم _ــتوبع ، ــلا
 ةبلـــــع ، ةيفـــــتاـــــه طوطـــــخل حئارـــــش ، "مويساـــــتوبلا ديســـــكورديـــــه" ةداE تاوبع
 ةقلـط غراـف _ـثbـثو ةتـس و ، ركسـلا هبـشت نوللا ءاضيـب ةداـم اهلـخادـب كيتـسbـب
 نــيرــشع ، ةــلومــحم بيــساوح ةــثbــث ، ةيــندعــم عطق ثbــث ، يندعــم يلب ، ةــيراــن
 ت�آ ، بلـص صرـق ، ةرـكاذ تاـقاطـب عست ، نـيزـخت طـئاـسو ةعـبرأ ، لومـحمً افـتاـه
 صقــل ت�آو تاودأ ، نوكيليس تاــحول ، ةــفاــج ةــيراطــب نــيرــشعو دــحاو ، رــيوصت
 ةــسدعــب ةدوزــم امــهادــحإ _تيــئاــبرــهك ماحــل اــتاوكم ، ةيــئاــبرــهكلا كbــس�ا ماحــلو
 ،هايــم ريــساوم نــم عطق ، ةــيرانــلا باعــلأ ، ةيــئاــبرــهك تbيــصوتو كbــسأ ، ةربكــم

. ىنسح تعفر يمار /هيلع ينجEا صخت قاروأ



 ،هايــم ريــساوم نــم عطق ، ةــيرانــلا باعــلأ ، ةيــئاــبرــهك تbيــصوتو كbــسأ ، ةربكــم
. ىنسح تعفر يمار /هيلع ينجEا صخت قاروأ

 ، ةيلآ ةيقدنب ةرشع ثbث طبض قورشلا ةنيدمب نئاكلا يميظنتلا رقملل ـ ب
 نيرشعو سمخ ، سدسم ةنزخ ، ةقلط نورشعو سمخ اهنزخب تاسدسم ةثbث

 ىلع مدختست امم ةقلط _عبسو عبسو ةئامعبرأو _فلأ ، ةيلآ ةيقدنب ةنزخ
 ، ةيكيتسbبو ةيندعم عطق ، مم 9 رايع ةقلط _نامثو عبس ، ةيل�ا قدانبلا
 تامواقEا نم ةعومجم ، يكلس� زاهج ، ةلصوب ، نوللا دوسأ ساسح زاهج
 عبس ، ةفاج ةيراطب _ثbثو نامث ، ةيئابرهك كbسأو تbيصوت ، ةيئابرهكلا

 ، لومحم فتاهب _تلصوم _تيئابرهك _ترئاد ، ةلومحم فتاوهل تايراطب
 كbس�ا ماحلو صقل ت�آو تاودأ ،ربكم ةسدع ، ً�ومحمً افتاه رشع ةثbث

 ، ةيفتاه طوطخل حئارش عبرأ ، ْ_َعانق ، راذنإ زاهج ، دوقو شاشر ، ةيئابرهكلا
 ةسينكلا مينارت لودج اهب عوبطم ةمزلم اهنم قارو�ا نم ةعومجم ، تازافق

 نم ددع ، ةجمدم ةناوطسا ةرشع يتنثا ، ةسينكلا تامداخو مدخ لامعأو
 ةنايص بيتك ،ديلا طخب ةنودم تارايسلا تاحول يكاحت ةيندعم تاحول

 ةصاخلا يموقلا مقرلا ةقاطب و ىنسح تعفر يمار /دهاشلل ةكولمEا ةرايسلا
.عبارلا مهتEاب

 زـكرـم – ةيـلدعـلا ةيعمـجب 164 مـقر ةعطقـلاـب ةنـئاكـلا ةـعرزEاـب يميظنتلا رقملـل ـ ج
 لــبانــق عست هيــف طبــض راجفــنا راــثآ هــب ىنبم اهــب نأ ةيــقرــشلا ةظــفاحــم – سيبلــب
 ةـقرتحـم نزـخ سمـخو ةـقرتحـم ةيـلآ ةيـقدنـبو ، نواـه فـئاذـق ثbـثو تاـناد رـشعو

._تقرتحم قbطإ يتدعاقو

 ةـناد طبـض ـ قباسـلا دنبـلاـب ةروكذEا ـةـعرزEا نـم بـيرقـلا نداعEا ليكشـت عنصE ـ د
.عفدم

 دبع لامج ميهاربإ / _ثbثلاو نماثلا مهتEاب صاخلا دمحلا تافظنم عنصE ـ ه
 ةيعوأو تايواح طبضريمعتلاو ناكس�ا كنب نكاسمب نئاكلا دمحم زيزعلا

.ةفلتخم ةلئاس داوم اهب تانازخو تاوبعو

 كنـــب نـــكاسمـــب _ـــثbثـــلاو نـــماثـــلا مهتEاـــب صاخـــلا ةيســـنرفـــلا روطعلا عنصE ـو
 داوم توح تاـجاـجزو تاوبعو سايـكأو ةـلوجأو رـئاكـش طبـضريمعتـلاو ناكـس�ا
 ،  حيشرــت تاــقرو ، "موينما تارتــن"و "رداشنــلا تارتــن" اهنــم ةفلتخــم لــئاوسو

.ريغص نازيم ، ةيئابرهك ةزهجأ ، زاجاتوب ةناوطسا

 ْ_ـيراـن ْ_ـَــحbـس طبـض ةـيردنكـس�ا ةظـفاحـم ـ برعـلا جربـب ةنـئاكـلا ةـعرزملـل ـ س
 يلآ بـــساـــحو ، تاقلـــط غراوفو ، ةقلـــط _عســـتو _تنـــثا اهـــب نزـــخ عبرأو ْ_يـــلآ

.قاروأو ، نيزخت طيسوو ، لومحم



 يلآ بـــساـــحو ، تاقلـــط غراوفو ، ةقلـــط _عســـتو _تنـــثا اهـــب نزـــخ عبرأو ْ_يـــلآ
.قاروأو ، نيزخت طيسوو ، لومحم

 سمـــخ طبـــض نابعـــش دمـــحم تزـــع دمـــحأ / نـــيرـــشعلاو نـــماثـــلا مهتEا نكسE ـ ث
 فيظنـــت تاودأ ، تاـــسدـــسم ةتـــسو ، ةيـــندعـــم ةنـــيزـــخ ةرـــشع يتنثا ، ةيـــلآ قدانـــب
 ةيـئاـبرـهك رـئاودـب _ـترـجفم _ـتوبعو ،عنصلا ةيلـحم ةرـجفم تاوبع عست ، حbـس
 نـيرـشعو ةيـنامـث ، دعـب نـع مكحـت ةزـهجأ عبرأ ددـع ، لفـس�ا نـم سيـطانغـم اهـلو
 ، ةـــيودـــي ةلبنـــق ليغشـــت ةـــعومـــجم ، ةـــيوديـــلا لـــبانقـــلاـــب ةـــصاـــخ ناـــمأ ةليـــتو عارذ
 ةداـــم هـــب ءاـــعو ، ءارفـــص ةداـــم مهنـــم لكـــبً اسيـــكو _ـــلاوج ، رـــجفم رـــشع ةعـــبرأو
 نـــم ةريبـــك ةـــعومـــجم ، ةيـــلآ تاقلـــط كـــنز ثbـــث ، ةفلتخـــم ت�آو تاودأ ، ةيـــلورتـــب
 بارـج ، ةيـندعـم ريـساوم ثbـث ، تاقلطـل غراوف ةرـشع ، ةيـندعEا تاركـلاو رـئاـخذـلا

 ، ةيفـتاـه طوطـخل حئارـش عبـس ، ً�ومـحمً افـتاـه رـشع دـحأ ، شـياـق ، يراـن حbـس
 تاـحول عبرأو ، دـئار ةبـترـب ةيـطرـش بـتر تـسو ، ةيـندعـم دـي ةضبـق ، ةرـكاذ ةـقاطـب
 ، هينـــج نوسمـــخو ةـــئامعبـــسو فـــلأ نورـــشع هردـــق يلاـــم غلبم ، فيـــس ، ةيـــندعـــم

.بتكو ، يحول زاهج ، ريوصت يتلآب نيدوزم _ملق ، يكيرمأ ر�ود ةئامعبرأو

:نورشعلاو نماثلا مهتEا اهنع دشرا يتلا ةرايسلا ةنياعم نم تبث امك

 فـئاذـق ثbـثو فذاـق طبـض نورـشعلاو نـماثـلا مهتEا اهنـع دـشرأ يتلا ةرايسلـل ـ أ
.زافق ، هجو عانق ، ةيلآ ةيقدنب ، ةعفاد تاوبع ثbثو ، )يج . يب . رأ(

نمـحرلا دـبع / _ثbثلاو سداـسلا مهتEا نكـسE ةنياعم نم تبثو ـ ب

 ، ةلـئاـس ةداـم اهـب ةيكيتـسbـب ةـجاـجز ىلع هـب رثـُع _نيعـلا وبأ دمـحم ديـس دمـحم
 ثbــث ، نوللا جيب ةداــم اهــب بلــع ، ةيــئاــبرــهك كbــسأ اهنــم جرــخت ةيــندعــم ةبلــع
 تاراظــنو تازافــقو تاصقــمو طراشــم ، ةيــئاــبرــهك تاــمواقــم ، بقــث ةــلآ اهــب بلــع
 ، ةيــئاــبرــهك تbيــصوتو كbــسأ ، اهــماحــلو كbــس�ا عطقل ت�آو تاــمامــكو ةــياــقو
 ، ةيـئاـبرـهك تاـحول ، يئاـبرـهك عطاـق ةحلـسأ ، رارزأ ،ةيكيتـسbـبو ةيـندعـم ماسـجأ
 ةعـــبرأ ، ةـــفاـــج ةـــيراطـــب نوعبرأو عبرأو ةـــئاـــم ، رابتـــخا ةروراـــق ، ةفلتخـــم ةزـــهجأ
 ،ةجــمدــم تاــناوطــسا تــس ، ةــجودزــم ةــيراطــب نوسمــخو عبــس ، ةيــساحــن حاولأ
 تاــعوبطEا نــم ةــعومــجم ، ةــلومــحم فــتاوه ةسمــخ ، رــيوصت ةــلآ ، بلــص صرــق

.قارو�او بتكلاو

 ســماخــلا عمــجتلاــب نــئاكــلا _عــبر�او ثــلاثــلا مهتEا نكسE ةنــياعــم نــم تبــثو ـ ت
 ثbــثو ، رــجانــخ ةسمــخو ، شوطرــخ ةقلــط _تــسو ةعــبرأو ، شوطرــخ درــف طبــض
 ةفلتخـم تاقلـط سمـخ ، تاقلطـلا غراوف نـم ةـعومـجمو ، _ـكاكـس ةـثbـثو ، يواطـم
 تـس ، ةـلومـحم فـتاوه ةـثbـث ، يئاـبرـهك قعاـصو ، _ـفوذقـمو ، ةريـع�او لاكـش�ا

 يطيرـش ، ةجـمدـم تاـناوطـسا عبرأ ، رـيوصت ت�آ ثbـث ، ةيفـتاـه طوطـخل حئارـش
يلآ بساح ، نيزخت طئاسو ةثbث ، ويديف



 لاــخ هــنأ ةــيرطEاــب نــئاكــلا _عــبر�او ثــلاثــلا مهتEا نكسE ةنــياعــم نــم تبــثو ـ ث
.تاقيقحتلاب مهتEا هررق ام فbخ ىنكسلل دعم ريغو

: هنأ ةيئانجلا ةلد6ا قيقحتل ةماعلا ةراد}ا ريراقتب تبث :ً اعبار

 : يت�ا _بت قورشلا ةنيدمب نئاكلا يميظنتلا رقEاب تاطوبضEا صحفب

 رايــــــع ةنخششــــــم ةروساــــــم تاذ اهنــــــم لــــــك ةيــــــلآ ةيــــــقدنــــــب ةرــــــشع ثbثــــــلا نأ ـ1
 قbـــط�ا قبـــسو ، لامعتـــسbـــل ةحـــلاـــصو ةميلـــسو ةلـــماـــك اهعيمـــجو مـــم39×7.62

.اهنم

 ةحلــــس�ا ىلع بيــــكرتلــــل مدختــــسي امــــم )9×40( بــــيرقــــت ةوقب بوكسيلتلا نأ ـ2
.1954 ةنسل 394 مقر رئاخذلاو ةحلس�ا نوناق نم 35 ةداملل عضخيو ، ةيرانلا

.ةطوبضEا قدانبلا ىلع لامعتسbل _حلاص ةنزخ نيرشعلاو سمخلا نأ ـ3

 ىلع مدختــــست امــــم اهنــــم لــــك ةقلــــط _عبــــسو عبــــسو ةــــئامعــــبرأو _فــــل�ا نأ ـ4
 ىلع لامعتــسbــل ةحــلاــصو ءازــج�ا ةلــماــك مــم 39 × 7.62 رايــع ةــيرانــلا ةحلــس�ا

.ةطوبضEا قدانبلا

 اهعيمـجو لـيوط مـم 9 رايـع ةنخششـم ةروسامـب اهنـم لـك تاـسدـسم ةـثbثـلا نأ ـ5
.اهنم قbط�ا قبسو لامعتسbل ةحلاصو ةميلسو ةلماك

 نأو ، لامعتـــــسbـــــل ةحـــــلاـــــص قورطEا بلصـــــلا جاصـــــلا نـــــم تاـــــسدسEا نزـــــخ ـ6
 ىلع لامعتــــسbــــل ةحــــلاــــصو ءازــــج�ا ةلــــماــــك لــــيوط مــــم 9 رايــــع اهــــب تاقلطــــلا

.ةطوبضEا تاسدسEا

 لـيوط مـم 9 رايـع ةـيرانـلا ةحلـس�ا ىلع مدختـست امـم ةقلـط _ـنامـثو عبـسلا نأ ـ7
.ةطوبضEا تاسدسEا ىلع لامعتسbل ةحلاصو ءازج�ا ةلماك

 تارولك ةداــم نــمً اــساــسأ نوكتي ةــيراــن باعــلأ طولــخم ةــطوبضEا داوEا نــم نأ ـ8
 صوصنEا داوEا نــــم وهو نداعEا ديــــساــــكأ ضعــــب ىلإ ةــــفاــــض�اــــب مويساــــتوبلا
 داوEا نأشــب 2007 ةنســل 2225 مــقر ةيلــخادــلا رــيزو رارــق نــم 77 مــقر دنبــلاــب اهيلــع
 تارولكلا تاعـقرفـم فانـصأ دـحأ ربتعـي هـنأ امـك ، تاعـقرفEا مكـح يف ربتعـت يتلا

.رارقلا تاذب 69 مقر دنبلاب اهيلع صوصنEا

 يهو مويساـــتوبلا تارولك ةداـــم ىلع يوتحت ةيكيتـــسbبـــلا مbـــق�ا ءازـــجأ نأ ـ9
 ةنسـل 2225 مـقر ةيلـخادـلا رـيزو رارـق نـم 69 مـقر دنبـلاـب اهيلـع صوصنEا داوEا نـم

.تاعقرفEا مكح يف ربتعت يتلا داوEا نأشب 2007

 اهـمادختـسا نكمـي اهيلـع تbـيدعتـلا ءارـجإ قبـس يتلا ةـلومحEا فـتاوهلا نأ ـ10



 اهـمادختـسا نكمـي اهيلـع تbـيدعتـلا ءارـجإ قبـس يتلا ةـلومحEا فـتاوهلا نأ ـ10
.دعب نع ريجفتلا رئاود يف

 ةظفاحمب تتايیعمجلاا ضضررأب نئاكلاا يميیظنتلاا رقملاب اهھيیلع رروثعملاا تتاططوبضملاا صحفب
: ننأأ ةيیليیعامسإلاا

 امم يهھھھوو ٬، مماادختسالل ةحلاصوو ةميیلسوو ةلماك ةططوبضملاا ةتسوو نيیتئاملاا ةيیررانلاا تتاقلطلاا ـ1
.مم39×7.62 ررايیع ةيیررانلاا ةحلسألاا ىلع ممدختست

 ٬، مماادختسالل ةحلاصوو ةميیلسوو ةلماك ققرطملاا ججاصلاا نم اهھنم لك ةططوبضملاا ةتسلاا ننزخلاا ـ2
.مم39×7.62 ررايیع ةيیلآلاا ققددانبلاا ىلع ممدختست امم يهھھھوو

 ننأأ نيیبت يلباارغلاا نيیناسح يلع يلع ففرشأأ / رشع ييدداحلاا مهھتملاا نكسمب تتاططوبضملاا صحفب 
 ةحلسألاا ننوناقب قحلملاا للووألاا للوودجلاب نيیجرردملااوو رروططاس ٬،ططوس ـ نيْیَضيیبأأ نيْیَحالس اهھنيیب نم

.رئاخذلااوو

  دــبع عــيبر / رشــع ســماـخلا مهتمـلا ةزوــحب تاــطوبضـEا صــحفب

 ةبمطـــسا"يندعـــم طورخE ليكشـــت ةـــلآ اهنيـــب نـــم ن� _بـــت كوربـــم هـــط رـــصانـــلا
 ،3 ،2 ،1" ماـقرأ تادرفE ةـغرفـم عضاوم ةعبـس امهـب _تيـندعـم _تعطـق ،"ليكشـت
 ةــــل�ا نأ و ،نداعEا ىلع ةيلحEا ماــــقر�ا غمد يف اهــــمادختــــسا نكمــــي "8 ،7 ،6 ،4

.نداعEا عطقل مدختسي خوراص نع ةرابع ةراودلا

 نيیرشــعلاا مهھـتملاا ةةززوحـب ططوبضـملاا للومحـملاا فتاـهھلاا صحـفب هھـنأأ امـك

 بباهھھھررإلاا ةعانص تتاقلحل ةيیتوص تتافلم ىلع ههؤؤااوتحاا نيیبت نسح هللا دبع معنملاا دبع ددامع
 تتاهھيینرراكلااوو تتااززااوجلااوو تتاقاطبلاا نمأأ ـ تتآشنملاا نمأأ ـ ةةأشنملاا يف تتابااوبلاا ـ تتاباصعلاا ببرح"
ـ  تتالاصتالااوو تتاعامتجالااوو تتاارمتؤملاا نمأأ ـ نمألل ةماعلاا ئئددابملاا ـ دداارفألااوو ميیظنتلاا نمأأ ـ
 ةلباقملااوو ءافخإلاا ـ ةبقاارملاا فشك بيیلاسأأوو ةبقاارملااوو للااومألااوو تتايیرفسلاا نمأأ ـ للااوجلاا فتاهھلاا
 نمأأ ـ نيیدهھھھاجملاا عم قيیقحتلااوو تتاارباخملاا ببااوجتساا ةيیفيیك ـ نمآلاا تيیبلاا ـ ججاارردتسالااوو ةيیرسلاا
 عمجوو ييرحتلاا ـ يتااررابختسالاا شيیتفتلااوو ضبقلاا ـ ةصاخلاا تتايیلمعلاا نمأأ ـ تتاادنتسملااوو قئاثولاا

"ففاادهھھھألاا نع تتامولعملاا عمج ةيیفيیكوو ةنيیاعملاا ـ تتامولعملاا

 يحلصEا ديعسـلا دمـحم / نـيرـشعلاو يداحـلا مهتEا ةزوحب تاـطوبضEا صحفـب
: يت�ا _بت دعس

 اـــــهاـــــصرـــــق يلع ىوتحت مهتEا ةزوحب ةـــــطوبضEا ةـــــيزـــــكرEا ةجـــــلاعEا ةدـــــحو نأ
 ءانيســـــب سدقEا تيـــــب راصـــــنأ" ةـــــنونعم ةروصم عطاقE تافلـــــم ىلع _بلصـــــلا
 يملسEا رأثـلا ةوزـغ" ، "ءانيـس تايلمـع نـم بـناـج ةنتـف نوكت � ىتح مـهولتاـقو
 درـلا" ، "هـتاقتـشمو 47 يك يأ لا حbـس" ، "سدقEا تيـب راصـنأ ةـعامـجل 2 رصـم
 ،"يرــهاوظلا نمــيأ" ، "ند� نــب ةــماــسأ" ، "مازــع dا دبــع  داهجــلا تاهبــش ىلع
 نـــب ةـــماـــس� ةيـــتاذـــلا ةريســـلا" ، "يفيرعـــلا بذـــك ىلع نودرـــي ةدـــعاقـــلا ميظنـــت"
 رفـكاوً املـسم نـك" ، "ماشـلا دوسأ اـي ماـم�ا ىلإ يرـهاوظلا نمـي� ةملـك" ، "ند�
 خيشللً اــسورد تنمضــتو ، "تاــباــبدلــل داضEا تــنروك خوراــص" ،"ةيــطارقمــيدــلاــب
 دنـج ، اهـب ماـق يتلا تايلمعـلاو ةنسـلا راصـنأ شيـج نـع تافلـمو ، رورـس يعاـفر



 خيشللً اــسورد تنمضــتو ، "تاــباــبدلــل داضEا تــنروك خوراــص" ،"ةيــطارقمــيدــلاــب
 دنـج ، اهـب ماـق يتلا تايلمعـلاو ةنسـلا راصـنأ شيـج نـع تافلـمو ، رورـس يعاـفر
 عينصتو ، تارجفتEا عينصت نـــــــع سورد ، يركسعـــــــلا بـــــــيردتـــــــلا تايلمـــــــعو dا
 ريـــثأـــت ليـــلد" ، "ةيعمقـــلا تاوبعلا" ةـــنونعم ةيصـــن تافلـــمو ، هبيـــكرـــتو حbـــسلا
 ءانيســـــب ةـــــيداهجـــــلا ةيفلـــــسلا نايـــــب" ، "TNT ىلإ هتـــــفاـــــضإ دنـــــع موينومول�ا

 غيرفـت" ، "نـم�ا دـعاوق" ، "برـحلا نـف" ، "يدايقـلا بـيردتـلا ليـلد" ، "6/7/2013
 ةــصاخــلا تاوقلا هــجاوت فيــك" ، "باــهر�ا ةــعانــص جماــنربــل يتوصلا رادــص�ا
 رــــــفاكــــــلا لايتــــــغا زاوج" ، "هــــــماكــــــحأو توغاطــــــلا ىلإ مــــــكاحتــــــلا" ، "ةمــــــهادEا
 برـــحلا لـــهأ نـــم ةلـــتاقEا ريـــغ نـــم لتقـــلا نـــم ةانثتسEا تائفـــلا مكـــح" ، "براحEا
 ىلع فرعــــت" ، "ةيــــعرــــشلا ةــــسايســــلا يف لاتقــــلاو داهجــــلا" ، "تاهبــــشو دودر
 ريفكــت ىلع ةــيوبنلا ةنســلا لــهأ عامــجإ" ، "يروفلا لــسارتــلا تاقيبطــت رــطاخــم
 رفكـــــي مـــــل نـــــم رفـــــك ىلع نـــــيدـــــحوEا ةلبقـــــلا لـــــهأ عامـــــجإ" ، "ةيمهجـــــلا ةلطعEا

، "كارت�او نيدترEا ة�اوم نم كاكفلاو ةاجنلا ليبس" ، "_كرشEا

 نـم ةدـعاـق" ، "ةليـسو مأ ةـياـغ توغاطـلاـب رفكـلا" ، "باـهر�ا ةـعانـص نـع تارود"
 ةـيداهجـلا ةيـمbـس�ا ةروثلا" ، "ةرصنـلا ةهبجـل زاكـترا طاقـن" ، "رـفاكـلا رفكـي مـل
 يروث داهـــــج قيرـــــط ىلع تاـــــسايـــــسو ثاحـــــبأ ةربعـــــلا ةـــــبرـــــجتلا : اـــــيروس يف
 ماــم�ا بتــك اــم رــخآ" ، "ناEربــلا لوخد ةــمرــح ىلع ناــهربــلاو ةجحــلا" ، "حلــسم
 ، "ناوخ�او رــصانــلادبــع _ــب ةــصاخــلا ةــقbعــلا رارــسأ" ، "انبــلا نســح ديهشــلا

 ناوخ�ا فورـــحلا قوف طقنـــلا" ، "_ملسEا ناوخ�ا ةـــعامـــجل يرـــسلا خيراتـــلا"
 ناوخ�او رارـــــــح�ا طابضـــــــلا ةـــــــكرـــــــح رارـــــــسأ" ، "صاخـــــــلا ماظنـــــــلاو _ملسEا
 يف ةـماقEا ةيـناEربـلا تاـباختـن�ا مكـح" ، "صاخـلا ميظنتـلا ةقيقـح" ، "_ملسEا
 ، "يرـــهاوظلا نمـــي� يبنلا ةـــيار تحـــت ناـــسرـــف" ، "ةيـــطارقمـــيدـــلا ةمظـــن�ا لـــظ
 ، "بطــق ديســل ينومدــعأ اذاE" ، "تاــباصعــلا برــح" ، "تارابختــس�او نــم�ا"
 ةــيرفكــلا ة�اوEا روص رطــخأ" ، "ةــيداهجــلا ةيفلــسلا ركــف يف ةــيرــهوج لــئاســم"
 مـكاحتـلا مكـح" ، "تيـغاوطلا راصـنأ ىلع نميـلا يف بذكـلا" ، "رصعـلا اذـه يف
 ،"تاــــباــــبدلــــل داضــــم تنــــيروك خوراــــص" ، ً"ارطضــــم وأ اــــهركــــم dا عرــــش ريغــــل
 فــتاهــلا كــيرــشت ةرود غيرفــت" ، "ودعــلا تاــكرــحت ةبــقارE اريــماــك ةــعانــص ةقــيرــط"
 ، "ريجفتلــل كــيرــشتلل ةــعونتمو ةريثــك بيــلاــسأو قرــطو دعــب نــع ريجفتلــل لاقنــلا

 تاــحورــشو روص" ، "حbــسلا فيظنــت" ،"يشوغلا دــهاجــم نــم ةينــمأ حئاصــن"
 يجلا لامعتـسا يف ةفثكـم ةرود" ،"تاـصانقـلا عاونأ صـخرأ" ، "فذاقـلا ءازـج�
 لضــفأ" ، "دراطEا نــمأ" ، "قئاــثولا نــمأ" ، "ةيــبرــحلا  طــئارــخلا ةءارــقو سأ يب
 نــــم�ا" ، "يرارــــحلاــــب ىعدــــي اــــم وأ ةــــيرارــــحلا لــــبانقــــلا" ، "ةــــياــــمرــــلا عاــــضوأ
 تارـــئاـــط ةهـــجاوم" ، "ةقـــصbـــلا تاوبعلا" ، "يشتاـــب�ا ةرـــئاـــط" ، "يصخشلا
 ةـــعانـــص" ، "سسجتـــلا تارـــئاـــط" ، "صانـــق ىلإ ةيـــقدنبـــلا لـــيوحت" ، "حبـــشلا

 عم لــــــــصاوتلل باطــــــــخلا دادــــــــعإ" ، "تارــــــــئاطــــــــلاو نفسلــــــــل ةداضــــــــم خيراوص
 ىلع ءbيتــس�ا ماكــحأ" ، "راوحلا تاراهــم" ، "لاصــت�ا تاراهــم" ، "روهمــجلا
 يعاـفرـل ةوعدـلا ردـق ةوعدـلا ةمكـح ةوعدـلا تيـب" ، "برـحلا راد ىف رافكـلا لاومأ



 ىلع ءbيتــس�ا ماكــحأ" ، "راوحلا تاراهــم" ، "لاصــت�ا تاراهــم" ، "روهمــجلا
 يعاـفرـل ةوعدـلا ردـق ةوعدـلا ةمكـح ةوعدـلا تيـب" ، "برـحلا راد ىف رافكـلا لاومأ

 ، "دوهيلاو ةيبيلصـلاو ةـيريصنـلا ةهـجاوم يف ماشـلا يف ةنسـلا لـهأ" ، "رورـس
 ةــبرــجتلا لوح تاظــحbــم" ، "ةرــصاعEا ةيبيلصــلا برــحلا" ، "ةــيرــسلا ةوعدــلا"
 ، "بــــيرقــــلا لاتقــــلا" ، "هلتــــقاو قبتــــسا كلتقــــل يت�ا" ، "اــــيروس يف ةــــيداهجــــلا

 ، "طوقسو رايهـــنا وأ أطـــخلاـــب فارتـــعا ةـــيرصEا ةيـــمbـــس�ا ةـــعامـــجلا ةردابـــم"
 نــــع لداــــج نــــم ىلع درــــلاو ديــــحوتلا لــــه� راصتــــن�ا" ، "ريفكتــــلا يف دــــعاوق"
 لاومأ لbحتــــــسا مكــــــح" ، "ةيــــــطارقمــــــيدــــــلا يف مbــــــس�ا مكــــــح" ، "تيــــــغاوطلا
 مكــــح" ، "ةيــــباينــــلا ســــلاجEا لوخدو ةيــــسايســــلا ةــــكراشEا مكــــح" ، "_ــــكرشEا
 لــئاســم يف ةــبوجأو ةلئــسأ" ، "ةيــبزــحلا ةــيددعتــلاو ةيــطارقمــيدــلا يف مbــس�ا
 روص رطــخأ" ، "ةيــمbــس�ا ةــمواقEا ةوعد" ، "لــهجلاــب رذعــلاو رفكــلاو نامــي�ا
 ةــلود نــم صيــخرتــب نآرقــلا ةيعمــج سيــسأــت" ، "رصعــلا اذــه يف ةــيرفكــلا ة�اوEا
 يف ةــــــمدختسEا داوEا" ، "تاميظنتــــــلا روقص نــــــمأ ىلع تاءاــــــضإ"  ، "ةرــــــفاــــــك
 عم تافـــقو" ، "نـــيدـــترEا حدـــمو نـــيدـــهاجEا بـــس _ـــب رصـــم ةيفلـــس" ، "تارجفتEا
 ةـكراشEا مكـح" ، "ةـيدوعسلا ةـلودـلا رفـك يف ةيلـجلا فـشاوكلا" ، "داهجـلا تارمـث
 نامـي�ا قئاقـح _ـب ناـقرفـلا" ، "تاـيرفكـلا نـم ولـخت ةيـبايـن سـلاجـم باختـنا يف
 لـخدـم" ، "ةـيداهجـلا ةيفلـسلا رـهجم تحـت _صـلا" ، "نايغطـلاو كرـشلا ليـطاـبأو
 ، "ةـيركسعـلا كيتكتـلا ةـعوسوم" ، "يداهجـلا اهـعورـشمو ةـيداهجـلا ةيفلـسلا ىلإ

 لاتــــــق" ، "ندEا برــــــح" ، "للــــــستلا" ، "_مكــــــلا" ، "ةــــــسارــــــحلا" ، "ةبــــــقارEا"
 bــــلا برــــح ةحلــــسأ" ، "لــــماشــــلا عادــــخلا ةحلــــسأ" ، "زــــجاوحلا" ، "تاــــباغــــلا
 برــــــح" ،"دراطEا نــــــمأ" ، "ةنيجهــــــلا برــــــحلا"، "ةيــــــكذــــــلا ةحلــــــس�ا" ، "فنــــــع
 ةداضـم ةحلـسأ" ، "ةراـش�ا حbـس" ، "يندEا نايصعـلا تاقلـح" ، "تاـباصعـلا
 ةرــفاــك ةــلود ىلع رــفاــك اهمكحــي يتلا ةملسEا ةــلودــلا ةرصــن مكــح" ، "تارــئاطلــل
 ، "ةهــجاوEا ةيمتــح"  ، "يرــهاوظلا نمــيأ خيشلا عم حوتفEا ءاقلــلا" ، "ةــيدتعــم
 ةيــــمbــــس�ا ةــــعامــــجلا مــــساــــب يمسرــــلا قطانــــلا دــــشار رمــــع ذاتــــس�ا عم راوح"
 خيشلا عم ةنــــخاــــس اــــياضــــق" ، "يرــــهاوظلا نمــــيأ خيشلا عم راوح" ، "ةلــــتاقEا
 درــب نــيدــهاجملــل راصتــن�ا" ، "داهشتــس�او داهجــلا نــمز" ، "يرــهاوظلا نمــيأ
 يف _يبتــلاو حاضــي�ا" ، "نــيدــترEا ماكحــلا ىلع جورــخلا ىلع ةراثEا تاهبــشلا
 ةـــعاطـــلا مbـــس�ا راصـــنأ ةـــعامـــج" ، "_ملسEا نـــم سيـــل bـــهج كرـــشلا لـــعاـــف نأ
 ، "لـــئاـــسرـــلا ريفشتـــل نـــيدـــهاجEا رارـــسأ جماـــنربـــل حرـــشلا" ، "d ةعيبـــلاو قحلل
 نـــم هغلبـــت نـــم ىلإ مbـــس�ا راصـــنأ ةـــعامـــجل مbـــع�ا ناويد نـــم ةقيقحـــلا رقـــم"
 هقــــــــف" ، "ريفكتــــــــلا دــــــــعاوق نــــــــم ةدــــــــعاــــــــق" ، "دينجتــــــــلا يف ةرود" ، "_ملسEا
 ، "داهجـلاـب �إ هعـئارـشل �و مbـس¯ـل ةـماقتـسا � لاتقـلا مكيلـع بتـك" ، "باـهر�ا

 ةرود" ، "تارجفتEا ةــسدنــه" ، "ةــياــمرــلا ميلعــت ســسأ" ، "ريفكتــلا يف لــئاســم"
 ، "يرــــهاظــــلا نمــــي� _نــــمؤEا رودــــص ءافــــش" ، "ةــــصاــــخ تارجفتEا عينصت يف
 ةيـحbطـص�ا تاراشـلا لامعتـسا سـسأ" ، "نـيدـهاجEا بابـشلل _ـئدتبEا ةرود"
 اهـــتاقحلـــمو يداوبلا" ، "ةرجفتEا فـــئاذقـــلاو لـــبانقـــلاو ماغـــل�ا" ، "ةـــيركسعـــلا
 عراوش يف ةمـصاقـلا نـئامكـلا" ،"اهـتاـنوكمو قعاوصلاو ريجفتـلاو ناـم�ا لـئاتـف



 اهـــتاقحلـــمو يداوبلا" ، "ةرجفتEا فـــئاذقـــلاو لـــبانقـــلاو ماغـــل�ا" ، "ةـــيركسعـــلا
 عراوش يف ةمـصاقـلا نـئامكـلا" ،"اهـتاـنوكمو قعاوصلاو ريجفتـلاو ناـم�ا لـئاتـف
 ، "لاـقـتــــــــــع�ا" ، "ةرـجـفـتـEا داوEا" ، "ءاــــــــــفوجـلا تاوشـحـلا" ، "ةـمــــــــــصاـعــــــــــلا

 جلثلا" ، "تارجفتEا ىلع فــــــيرعتــــــلا" ، "يركسعــــــلا بــــــيردتــــــلا" ، "رابــــــح�ا"
 تارودــــــلا" ،"فــــــسانــــــلا مازــــــحلا" ، "دعــــــب نــــــع ريجفتــــــلا" ، "دورابــــــلا ضيــــــب�ا
 ، "ةلبنـــق ةـــعانـــص" ، "اـــيرويلا" ،"ةـــصانقـــلا" ، "ءيطبلا ليتفـــلا" ، "فشكـــلاو
 شيتفتــــلا" ، "ت�ايتــــغ�ا" ، "بتــــي مــــل اذإ دــــترEا لتــــق" ، "ةيبعــــش تارــــجفتم"
 مولعلل راتبـــــــلا ركسعـــــــم" ، "يوونلا حbـــــــسلا" ، "داهجـــــــلا توص" ، "يرـــــــسلا
 عينصت" ، "ويديفـــــــــلاو روصلاـــــــــب تارجفتEا مولع ةـــــــــعوسوم" ، "ةـــــــــيركسعـــــــــلا
 ةـــــيركسعـــــلا مولعلا" ،     دعـــــب نـــــع ريجفتـــــلاو قعاوصلاو تارجفتEا ةـــــسدنـــــهو
  ةيصــــن تافلــــم ، "رــــجاهEا ةزمــــح يب� قارعــــلا تايلمــــع" ، "يريبعــــلا فــــسويل
 ، "ةرجفتEا لــئاوسلا" ، "ةيــلو�ا داوEا ريضحــت" ، "ةــماســلا ةــلاــسرــلا" ةــنونعم
 حbــــــــــسـلا" ، "تازاـغــــــــــلاو مومـسـلا ةرود" ، "ةـلــــــــــماــــــــــك مومـسـلا ةــــــــــعوسوم"
 ، "يوونلا بيصختــــــلا ةيفيــــــكو ةــــــيداهجــــــلا ةــــــيوونلا ةلبنقــــــلا" ، "يجولويبلا

 نـع ريجفتـلا" ، "نـيداجبـلا وذ dا دبـع تاراكتـباو ةـعوسوم" ، "لـبانقـلا ةـعانـص"
 خيراوصلا ةـــــــــسدنـــــــــه" ، "تارجفتEا ةـــــــــعانـــــــــص يف ةـــــــــصاـــــــــخ ةرود" ، "دعـــــــــب
 ، "دعـب نـع ريجفتـلاو قعاوصلا" ، "تارجفتEاو تاوبعلا عينصت" ، "تاـنواهـلاو
 ةـــعانـــص" ، "ةيبعشـــلاو ةيـــئادبـــلا تاوبعلا ةـــعانـــص" ، "موينارويلا بيصخـــت"
 دادـــــــع�ا ةلسلـــــــس" ، "ءاـــــــفوجلا تاوشحلا" ، "خيراوصلا لودـــــــج" ، "ماغـــــــل�ا
 ، "نــيدــلا ءادــعأ لاتقــل _بحEا داز" ، "يرصEا بابــخ وبأ ةــعومــجم" ، "داهجلــل
 ةرود" ،ةيEاعـلا ةـمواقEا ةوعد" ، "اهـتاقحلـمو ةيبنـج�ا قاوس�ا يف تارجفتEا"
 نـــــــمأ" ، "ةيـــــــبرـــــــحلا  طـــــــئارـــــــخلا ةءارـــــــقو سأ يب يجلا لامعتـــــــسا يف ةفثكـــــــم
 اـم وأ ةـيرارـحلا لـبانقـلا" ، "ةـياـمرـلا عاـضوأ لضـفأ" ، "دراطEا نـمأ" ، "قئاـثولا
 تاوبعلا" ، "يشتاـــــب�ا ةرـــــئاـــــط" ، "يصخشلا نـــــم�ا" ، "يرارـــــحلاـــــب ىعدـــــي
 ، "صانــــق ىلإ ةيــــقدنبــــلا لــــيوحت" ، "حبــــشلا تارــــئاــــط ةهــــجاوم" ، "ةقــــصbــــلا

 دادـعإ" ، "تارـئاطـلاو نفسلـل ةداضـم خيراوص ةـعانـص" ، "سسجتـلا تارـئاـط"
 ، "راوحلا تاراهـــم" ، "لاصـــت�ا تاراهـــم" ، "روهمـــجلا عم لـــصاوتلل باطـــخلا

 ةمكــــح ةوعدــــلا تيــــب" ، "برــــحلا راد ىف رافكــــلا لاومأ ىلع ءbيتــــس�ا ماكــــحأ"
 ةهــــجاوم يف ماشــــلا يف ةنســــلا لــــهأ" ، "رورــــس يعاــــفرــــل ةوعدــــلا ردــــق ةوعدــــلا
 ةيبيلصـــــلا برـــــحلا" ، "ةـــــيرـــــسلا ةوعدـــــلا" ، "دوهيلاو ةيبيلصـــــلاو ةـــــيريصنـــــلا
 كلتقــل يت�ا" ، "اــيروس يف ةــيداهجــلا ةــبرــجتلا لوح تاظــحbــم" ، "ةرــصاعEا
 ةـــيرصEا ةيـــمbـــس�ا ةـــعامـــجلا ةردابـــم" ، "بـــيرقـــلا لاتقـــلا" ، "هلتـــقاو قبتـــسا
 لــه� راصتــن�ا" ، "ريفكتــلا يف دــعاوق" ، "طوقسو رايهــنا وأ أطــخلاــب فارتــعا
 يف مbـــــــــس�ا مكـــــــــح" ، "تيـــــــــغاوطلا نـــــــــع لداـــــــــج نـــــــــم ىلع درـــــــــلاو ديـــــــــحوتلا
 ةيــسايســلا ةــكراشEا مكــح" ، "_ــكرشEا لاومأ لbحتــسا مكــح" ، "ةيــطارقمــيدــلا
 ةـــــيددعتـــــلاو ةيـــــطارقمـــــيدـــــلا يف مbـــــس�ا مكـــــح" ، "ةيـــــباينـــــلا ســـــلاجEا لوخدو
 ، "لـــهجلاـــب رذعـــلاو رفكـــلاو نامـــي�ا لـــئاســـم يف ةـــبوجأو ةلئـــسأ" ، "ةيـــبزـــحلا

 ، "رصعــلا اذــه يف ةــيرفكــلا ة�اوEا روص رطــخأ" ، "ةيــمbــس�ا ةــمواقEا ةوعد"



 ، "لـــهجلاـــب رذعـــلاو رفكـــلاو نامـــي�ا لـــئاســـم يف ةـــبوجأو ةلئـــسأ" ، "ةيـــبزـــحلا
 ، "رصعــلا اذــه يف ةــيرفكــلا ة�اوEا روص رطــخأ" ، "ةيــمbــس�ا ةــمواقEا ةوعد"
 روقص نـمأ ىلع تاءاـضإ"  ، "ةرـفاـك ةـلود نـم صيـخرتـب نآرقـلا ةيعمـج سيـسأـت"
 بــــــس _ــــــب رصــــــم ةيفلــــــس" ، "تارجفتEا يف ةــــــمدختسEا داوEا" ، "تاميظنتــــــلا
 ةيلــجلا فــشاوكلا" ، "داهجــلا تارمــث عم تافــقو" ، "نــيدــترEا حدــمو نــيدــهاجEا
 ولــخت ةيــبايــن ســلاجــم باختــنا يف ةــكراشEا مكــح" ، "ةــيدوعسلا ةــلودــلا رفــك يف
 ، "نايغطـــلاو كرـــشلا ليـــطاـــبأو نامـــي�ا قئاقـــح _ـــب ناـــقرفـــلا" ، "تاـــيرفكـــلا نـــم
 ةـــيداهجـــلا ةيفلـــسلا ىلإ لـــخدـــم" ، "ةـــيداهجـــلا ةيفلـــسلا رـــهجم تحـــت _صـــلا"
 ، "ةبـــــــقارEا" ، "ةـــــــيركسعـــــــلا كيتكتـــــــلا ةـــــــعوسوم" ، "يداهجـــــــلا اهـــــــعورـــــــشمو
 ، "تاــــــباغــــــلا لاتــــــق" ، "ندEا برــــــح" ، "للــــــستلا" ، "_مكــــــلا" ، "ةــــــسارــــــحلا"
 ةحلـس�ا" ، "فنـع bـلا برـح ةحلـسأ" ، "لـماشـلا عادـخلا ةحلـسأ" ، "زـجاوحلا"
 تاقلـــح" ، "تاـــباصعـــلا برـــح" ،"دراطEا نـــمأ" ، "ةنيجهـــلا برـــحلا"، "ةيـــكذـــلا
 مكـــح" ، "تارـــئاطلـــل ةداضـــم ةحلـــسأ" ، "ةراـــش�ا حbـــس" ، "يندEا نايصعـــلا
 ءاقلــلا" ، "ةــيدتعــم ةرــفاــك ةــلود ىلع رــفاــك اهمكحــي يتلا ةملسEا ةــلودــلا ةرصــن
 ذاتــس�ا عم راوح" ، "ةهــجاوEا ةيمتــح"  ، "يرــهاوظلا نمــيأ خيشلا عم حوتفEا
 عم راوح" ، "ةلـــتاقEا ةيـــمbـــس�ا ةـــعامـــجلا مـــساـــب يمسرـــلا قطانـــلا دـــشار رمـــع
 نـمز" ، "يرـهاوظلا نمـيأ خيشلا عم ةنـخاـس اـياضـق" ، "يرـهاوظلا نمـيأ خيشلا
 ىلع ةراثEا تاهبـــــشلا درـــــب نـــــيدـــــهاجملـــــل راصتـــــن�ا" ، "داهشتـــــس�او داهجـــــلا
 bــهج كرــشلا لــعاــف نأ يف _يبتــلاو حاضــي�ا" ، "نــيدــترEا ماكحــلا ىلع جورــخلا
 ، "d ةعيبــــلاو قحلل ةــــعاطــــلا مbــــس�ا راصــــنأ ةــــعامــــج" ، "_ملسEا نــــم سيــــل
 ناويد نـم ةقيقحـلا رقـم" ، "لـئاـسرـلا ريفشتـل نـيدـهاجEا رارـسأ جماـنربـل حرـشلا"
 يف ةرود" ، "_ملسEا نـــــم هغلبـــــت نـــــم ىلإ مbـــــس�ا راصـــــنأ ةـــــعامـــــجل مbـــــع�ا
 � لاتقـلا مكيلـع بتـك" ، "باـهر�ا هقـف" ، "ريفكتـلا دـعاوق نـم ةدـعاـق" ، "دينجتـلا
 ســسأ" ، "ريفكتــلا يف لــئاســم" ، "داهجــلاــب �إ هعــئارــشل �و مbــس¯ــل ةــماقتــسا
 ، "ةـصاـخ تارجفتEا عينصت يف ةرود" ، "تارجفتEا ةـسدنـه" ، "ةـياـمرـلا ميلعـت
 ، "نـيدـهاجEا بابـشلل _ـئدتبEا ةرود" ، "يرـهاظـلا نمـي� _نـمؤEا رودـص ءافـش"
 لــــبانقــــلاو ماغــــل�ا" ، "ةــــيركسعــــلا ةيــــحbطــــص�ا تاراشــــلا لامعتــــسا ســــسأ"
 قعاوصلاو ريجفتــلاو ناــم�ا لــئاتــف اهــتاقحلــمو يداوبلا" ، "ةرجفتEا فــئاذقــلاو
 تاوشحلا" ، "ةمـــــــصاعـــــــلا عراوش يف ةمـــــــصاقـــــــلا نـــــــئامكـــــــلا" ،"اهـــــــتاـــــــنوكمو
 ، "يركسعـلا بـيردتـلا" ، "رابـح�ا" ، "لاقتـع�ا" ، "ةرجفتEا داوEا" ، "ءاـفوجلا

 ، "دعـــب نـــع ريجفتـــلا" ، "دورابـــلا ضيـــب�ا جلثلا" ، "تارجفتEا ىلع فـــيرعتـــلا"
 ،"ةــــصانقــــلا" ، "ءيطبلا ليتفــــلا" ، "فشكــــلاو تارودــــلا" ،"فــــسانــــلا مازــــحلا"
 ، "بتــي مــل اذإ دــترEا لتــق" ، "ةيبعــش تارــجفتم" ، "ةلبنــق ةــعانــص" ، "اــيرويلا"
 ، "يوونلا حbــــسلا" ، "داهجــــلا توص" ، "يرــــسلا شيتفتــــلا" ، "ت�ايتــــغ�ا"
 روصلاــــــب تارجفتEا مولع ةــــــعوسوم" ، "ةــــــيركسعــــــلا مولعلل راتبــــــلا ركسعــــــم"
 دعـــــــب نـــــــع ريجفتـــــــلاو قعاوصلاو تارجفتEا ةـــــــسدنـــــــهو عينصت" ، "ويديفـــــــلاو
 ، "تاــنواهــلاو خيراوصلا ةــسدنــهو ماغــل�او تاوبعلا عينصتو لــبانقــلا ةــعانــصو
 بــكاوEا فادهتــسا" ، "ةينــم�ا ةــعوسوEا" ، "ةــماســلا تازاغــلاو مومسلا ةرود"



 ، "تاــنواهــلاو خيراوصلا ةــسدنــهو ماغــل�او تاوبعلا عينصتو لــبانقــلا ةــعانــصو
 بــكاوEا فادهتــسا" ، "ةينــم�ا ةــعوسوEا" ، "ةــماســلا تازاغــلاو مومسلا ةرود"
 دـــئاصـــم" ،"ت�ايتـــغ�ا برـــح" ، "بـــيرـــهتلا" ، "كيتكتـــلا" ، "نوجسلا ماحتـــقا
 ةـــعاســـلا" ، "تاـــسدسEا ةرود" ، "ةفيفخـــلا ةحلـــس�ا" ، "نوجسلا ىف ءbمعـــلا
 تايلمعــــــلا" ، "ةــــــيرانــــــلا ةــــــجاردــــــلا" ، "يعادــــــخلا مفــــــلا" ، "ريجفتلــــــل ةيــــــئاEا
 ، "باـــــهر�ا ةـــــعانـــــص" ، "ت�ايتـــــغ�ا قرـــــط" ، "عراوشلا برـــــح" ، "ةـــــصاخـــــلا

 ملـــــــع يف _نفـــــــلا دادـــــــع� ةـــــــمدقEا ةرودـــــــلا" ، "تاراطEا يف ةينـــــــم�ا ةزـــــــهج�ا"
 ، "دعــب نــع مكحتــلا ةقــيرطــب دنجــلا فاحــتا" ، "موينوم�ا تارتــن" ، "تارجفتEا

 ناكEا ةنـياعـمو باـهر�ا ةـعانـص نـع ةيـتوص تافلـم ، "فوتولوEا ةلبنـق عينصت"
 _بــــت ةــــطوبضEا ةجــــمدEا صارــــق�ا صحفــــبو ، فادــــه�ا نــــع تاــــمولعEا عمــــجو
 ةرود" ، "لـئاتفـلاو قعاوصلا ةـعانـص" نـع ةروصم عطاقE تافلـم ىلع اـهؤاوتحا
 مازـحلا ةـعانـص" ، "دـعرو ليجـس ةوبع عينصت" ، "خيراوصلا كـف" ، "كـيرـشتلا
 ، "مكحـــــت ةرايـــــس ةطـــــساوب تاريجفتـــــلا" ، "لاوجلاـــــب ريجفتـــــلا" ، "فـــــسانـــــلا

 حرـش" ، "تارجفتEا ملـع يف ةـمدقـم" ، "ماغـل�ا عرزو كـف" ، "تـقؤEاـب ريجفتـلا"
 صنقـــلا ميلعـــت" ، "يروسلا بعصـــم يب� ةيـــمbـــس�ا ةيEاعـــلا ةـــمواقEا اـــيارـــس
 قدانــــب" ، "ةــــياــــمرــــلا تاكيتكــــت" ، "صانــــق ةيــــقدنــــب عينصت" ، ً"ايEاــــع رطــــخ�ا
 تافلـــمو ، "ةـــيداهجـــلا ةيفلـــسلا قيرـــط ىلع مـــلاعـــم" ، "صنقـــلا نـــف" ، "صنقـــلا

 ةدـع" ، "يروسلا بعصـم وبأ هفـلؤE _فعضتسEا باتـك حرـش" تنمضـت ةيـتوص
 نـــب ةـــماـــس� تارـــماؤEا طابـــح� ليبـــسلا" ، "يواـــقرزـــلا بعصـــم يب� ثـــيداـــحأ
 رصــــم يف انلــــه� رــــشبلاو لــــم�ا ةــــلاــــسر يناثــــلاو لو�ا حوتفEا ءاقلــــلا" ، "ند�
 قارعــلا تايلمــع" ، "يريبعــلا فــسويل ةــيركسعــلا مولعلا" ، "يرــهاوظلا نمــي�
 ريضحـــت" ، "ةـــماســـلا ةـــلاـــسرـــلا" ةـــنونعم  ةيصـــن تافلـــم ، "رـــجاهEا ةزمـــح يب�
 ةرود" ، "ةلــــــماــــــك مومسلا ةــــــعوسوم" ، "ةرجفتEا لــــــئاوسلا" ، "ةيــــــلو�ا داوEا
 ةــــــيداهجــــــلا ةــــــيوونلا ةلبنقــــــلا" ، "يجولويبلا حbــــــسلا" ، "تازاغــــــلاو مومسلا
 dا دبـع تاراكتـباو ةـعوسوم" ، "لـبانقـلا ةـعانـص" ، "يوونلا بيصختـلا ةيفيـكو
 ، "تارجفتEا ةــعانــص يف ةــصاــخ ةرود" ، "دعــب نــع ريجفتــلا" ، "نــيداجبــلا وذ
 قعاوصلا" ، "تارجفتEاو تاوبعلا عينصت" ، "تاـنواهـلاو خيراوصلا ةـسدنـه"
 ةيــــئادبــــلا تاوبعلا ةــــعانــــص" ، "موينارويلا بيصخــــت" ، "دعــــب نــــع ريجفتــــلاو
 ، "ءاـفوجلا تاوشحلا" ، "خيراوصلا لودـج" ، "ماغـل�ا ةـعانـص" ، "ةيبعشـلاو
 لاتقـل _بحEا داز" ، "يرصEا بابـخ وبأ ةـعومـجم" ، "داهجلـل دادـع�ا ةلسلـس"
 ةـمواقEا ةوعد" ، "اهـتاقحلـمو ةيبنـج�ا قاوس�ا يف تارجفتEا" ، "نـيدـلا ءادـعأ

:_بت امك ةيEاعلا

 ةحــــلاــــص و ءازــــج�ا ةلــــماــــك ةــــطوبضEا تاقلــــط عستلا و طوبضEا حbــــسلا نا ـ1
.طوبضEا حbسلا ىلع مادختسbل

ريغ ةروـصب ةيجنرف�ا ةغللاب 3000 ماقرأ لمحي طوبضEا حbسلا نأ ـ2

.يلص�ا مقرلا تادرفE سمطو ةلازإ راثآ هبو، همسج ىلع ةمظتنم



.يلص�ا مقرلا تادرفE سمطو ةلازإ راثآ هبو، همسج ىلع ةمظتنم

 نابعــش دمــحم تزــع دمــحأ نــيرــشعلاو نــماثــلا مهتEا ةزوحب تاــطوبضEا صحفــب
: نأ تبث

 ةميلــــسو ةلــــماــــك اهعيمــــجو مــــم 39×7.62 رايــــع ةــــطوبضEا ةيــــل�ا قدانبــــلا نأ ـ1
.لامعتسbل ةحلاصو

 نم " ققددانبلاا" ةيیررانلاا ةحلسألاا ىلع مماادختسالل ةحلاصوو ءاازجألاا ةلماك ةططوبضملاا ننزخلاا ننأأ ـ2
 ةقرطم ريیغوو ءاازجألاا ةلماك ةنزخ لك لخاادب تتاقلطلااوو صحفلل ةلسرملاا ققددانبلاا ررايیعوو ععون لثم

.مم 39×7.62 ررايیع ةيیررانلاا ةحلسألاا ىلع مماادختسالل ةحلاصوو ةلوسبكلاا
.للامعتسالل نيیحلاصوو نيیميیلسوو نيیلماك مم9 ررايیع نيیططوبضملاا نيیسدسملاا ننأأ ـ3

 نيیلسرملاا نيیسدسملاا ىلع للامعتسالل ةحلاصوو ةميیلس ليیوطط مم9 ررايیع ةططوبضملاا ةةريیخذلاا ننأأ ـ4
.صحفلل

 ةنخششم ريیغ ةيیرران ةحلسأأ اهھعيیمج تحبصأأ ةططوبضملاا ةلوحملاا تتوصلاا تتاثدحم ننأأ ـ5
 ثلاثلااوو مم 8 ررايیعبً ايیرراجت ففوورعم اهھنم نيینثاا للامعتسالل ةحلاصوو ةميیلسوو ةلماك ةةرروساملاا
 ةكررام )T745248( مقرر لمحيی ييذلاا عباارلاا ححالسلاا اادع اميیف  مم 9 ررايیعبً ايیرراجت ففوورعم
)EKOL TUNA( ييرران ححالسل ةيیسيیئرر ًءاازجأأ ييوحيی هھنأأ ريیغ للامعتسالل هھتيیحالص ممدع تبثف 

.للامعتسالل اهھتااذب ةحلاص يهھھھوو قلزنملااوو ةنخششم ريیغلاا ةةرروساملااوو مسجلاا يف لثمتت
ةئاـم تلدُع للامعتسالل ةحلاصوو ةميیلسوو ةلماك تتوصلاا تتاشوططرخ ننأأ ـ6

 تتاقلطط تحبصأف طغضلاا قيیرطط نع اهھتمدقمب ةيیندعم تتايیرك عضوب اهھنم ةقلطط ننوورشعوو ىىدحإإوو
 ررايیعبً ايیرراجت ةفوورعملاا تتوصلاا تتاثدحم ىلع ممدختستوو للامعتسالل ةحلاصوو ةميیلسوو ةلماك ةيیرران
 ةسمخ ننأأ تبثوو ٬، ررايیعلاا يف امهھقافتال ةلوحملاا تتوصلاا تتاثدحم ىلع للامعتسالل ةحلاصوو مم 8
 تتاثدحم ىلع ممدختستوو للامعتسالل ةحلاصوو ةميیلسوو ةلماك تتدجوو تتوص ةشوططرخ نيیثالثوو
 طغضلاا قيیرطط نع اهھتمدقمب ةيیندعم تتايیرك عضوب تلدُع مم 9 ررايیعبً ايیرراجت ةفوورعملاا تتوصلاا
 ًايیرراجت ففوورعملاا للوحملاا تتوصلاا ثثدحم ىلع للامعتسالل ةحلاصوو ةميیلس ةيیرران ةقلطط تحبصأف
 ةقرطم ريیغوو ءاازجألاا ةلماك مم 39×7.62 ررايیع تتاقلطلاا ننأأوو ٬، ررايیعلاا يف امهھقافتال مم 9 ررايیعب

.ررايیعلاا يف اهھعم اهھقافتال ةيیلآلاا ققددانبلاا ىلع للامعتسالل ةحلاصوو ةميیلسوو ةلماكوو ةلوسبكلاا
 ففووذقمك هھماادختساا نكميی مهھنم لك يلب لكش ىلع مماجحألاا ةفلتخم ةيیندعملاا تتايیركلاا ننأأ ـ7

.ةيیرران تتاقلطل ةلوحملاا تتوصلاا تتاشوططرخ ووأأ ششوططرخلاا تتاقلطلل
 ةحلسألاا نم نيیيیرران نيْیَحالس نم اهھقالططإإ قبس تتاقلطل ةططوبضملاا ةغررافلاا ففرظظأأ ةةرشعلاا ننأأ ـ8
.)071460996( مقرر ططوبضملاا ححالسلاا امهھنموو بباطخ ديیسلاا ككووربم دمحم لتق يف ةمدختسملاا
 ةططرش ةطقن ىلع ءاادتعالاا ثثدداح يف ممدختساا )16000725( مقرر ططوبضملاا ححالسلاا ننأأ ـ9

.ةهھھھزنلاا
ءاادتـعالاا ثثددااوـح يـف ممدختساا )LK08247( مقرر ططوبضملاا ححالسلاا ـ10

.ققااررولاا ةسيینكوو ةةديیدجلاا ةةرهھھھاقلاا نيیمكوو ةهھھھزنلاا ةططرش ةطقن ىلع
 يندعم مسج نم اهھنم لك لكشتت عنصلاا ةيیلحم ةعقرفم تتااوبع ةططوبضملاا ةعستلاا تتااوبعلاا ـ11
 اهھيیلع صصوصنملاا رراجفنالاا ةةديیدش ةعقرفملاا )T.N.T( نيیلوتوورتيین يثالث ةةددامب أبُع ينااوطساا
 مكح يف ربتعت يتلاا ددااوملاا ننأشب 2007 ةنسل 2225 مقرر ةيیلخاادلاا ريیززوو رراارق نم 20 مقرر دنبلاب

.تتاعقرفملاا
 يثالث ةةددامب تئبع ةيیكيیتسالب ةيیوواح نمً ايیلحم امهھنم لك تلكش نيَْیتططوبضملاا نيَْیتوبعلاا ـ12
 ريیززوو رراارق نم 20 مقرر دنبلاب اهھيیلع صصوصنملاا رراجفنالاا ةةديیدش ةعقرفملاا )T.N.T( نيیلوتوورتيین
 رجفمب تتددووززوو ٬، تتاعقرفملاا مكح يف ربتعت يتلاا ددااوملاا ننأشب 2007 ةنسل 2225 مقرر ةيیلخاادلاا
 يبرهھك دهھج رردصموو ةيیرران ةجاارردد ررااذنإإ ةةزهھجأب دعب نع اهھھھريیجفتل عنصلاا ىلحم يبرهھك

.يندعم مسج ييأب اهھتيیبثت ةلوهھسل سيیططانغموو
 ةعقرفملاا )T.N.T( نيیلوتوورتيین يثالث ةةددامب أبعم مهھنم لك يكيیتسالبلاا سيیكلااوو نيیلااوجلاا ـ13



.يندعم مسج ييأب اهھتيیبثت ةلوهھسل سيیططانغموو
 ةعقرفملاا )T.N.T( نيیلوتوورتيین يثالث ةةددامب أبعم مهھنم لك يكيیتسالبلاا سيیكلااوو نيیلااوجلاا ـ13
 2007 ةنسل 2225 مقرر ةيیلخاادلاا ريیززوو رراارق نم 20 مقرر دنبلاب اهھيیلع صصوصنملاا رراجفنالاا ةةديیدش

.تتاعقرفملاا مكح يف ربتعت يتلاا ددااوملاا ننأشب
.مماادختسالل حلاصوو ميیلسوو لماك )PG( يخوورراصلاا ففذذاقلاا ـ14

 ددااوم ىلع اهھنم لك ييوحتوو للامعتسالل اهھعيیمج ةحلاص ةططوبضملاا ثثالثلاا )RPG( فئااذقلاا ـ15
 نم ددااوملاا كلت ننأأوو ٬، رراجفنالاا ةةديیدش ددااوموو - نناخدلاا ميیدع ددووررابلاا ةةددام اهھنم - ةعفااددوو ةئدداب
 مكح يف ربتعت يتلاا ددااوملاا ننأشب 2007 ةنسل 2225 مقرر ةيیلخاادلاا ريیززوو رراارقب اهھيیلع صصوصنملاا

.تتاعقرفملاا
 عنصلاا ةيیلحم تتوص متااوك زيیهھجتب ةصاخ ةططوبضملاا نيیرشعلااوو ةتسلاا ةيیندعملاا عطقلاا ـ16

.ةيیررانلاا ةحلسألاا ىلع ممدختستوو
 لبانقلاا نم ععااونأأ ىلع ممدختست ةططوبضملاا نيیرشعلااوو ةيینامثلاا )تتاباطط( ليیغشتلاا تتاعومجم ـ17

.اهھب صصاخلاا رجفملاا اهھنم ععووزنم ننامألاا ععااررذذوو ةليیتب ةةددووزم ةيیووديیلاا
 ةيیعونلاا نم ةيیرراارح تتاارجفم نع ةةررابع ةططوبضملاا نيیعبررألااوو ةثالثلاا ةيینااوطسالاا مماسجألاا ـ18
 اهھتوبع ييوحت اهھماادختساا قبسيی ملوو تتاعقرفملل ةيیلمعلاا تتاقيیبطتلاا يف اهھماادختسال اهھجاتناا دداتعملاا
 نم امهھھھوو صصاصرلاا ديیززأأوو قبئزلاا تتانميیلف يتددام نمً اطيیلخ ةئددابلاا ةعقرفملاا ددااوملاا نم ةيیساسألاا
 2007 ةنسل 2225 مقرر ةيیلخاادلاا ريیززوو رراارق نم 2 ٬، 1 يمقرر نيیدنبلاب اهھيیلع صصوصنملاا ددااوملاا

.تتاعقرفملاا مكح يف ربتعت يتلاا ددااوملاا ننأشب
 تتاعقرفملل ةيیلمعلاا تتاقيیبطتلاا للاجم يف اهھماادختساا دداتعملاا ةيیعونلاا نم ططوبضملاا ننامألاا ليیتف ـ19
 رراارق نم 75 مقرر دنبلاب اهھيیلع صصوصنملاا ددوسألاا ددووررابلاا ةةددام ييوحيی نيیمأتوو ريیخأت ةليیسوك

.تتاعقرفملاا مكح يف ربتعت يتلاا ددااوملاا ننأشب 2007 ةنسل 2225 مقرر ةيیلخاادلاا ريیززوو
 نيیلووززاجلاا يتددامل طيیلخ نم ةيیمك ىلع ييوحيی ططوبضملاا )نكرج( يكيیتسالبلاا ءاعولاا ـ20

.للاعتشالل ةلجعملاا ةيیلوورتبلاا ددااوملاا نم امهھھھوو ررالوسلااوو
 دمحم تتزع دمحأأ نيیرشعلااوو نماثلاا مهھتملاا ةةززوحب ةططوبضملاا ةةركااذلاا ةقاطب صحفب هھنأأ ـ21
 تتاارضاحموو ٬، "ييوواقررزلاا بعصم وبأأ" وعدملاا مهھنم صصاخشأل ءاثرر ىلع اهھھھؤؤااوتحاا نيیبت ننابعش

."ييرروسلاا بعصم وبأأ" وعدملل
 سداســــلا مهتEا نكسمــــب ةــــطوبضEا ةيــــنورتكــــل�ا تاــــنوكEا صحفــــب ةــــناو امــــك
 اهـمادختـسا ةيـناكـمإ _بـت _نيعـلا وبأ دمـحم ديـس دمـحم نمـحرـلا دبـع / _ـثbثـلاو
 ينمزـــلا ريـــخأتـــلا رـــئاود اهيـــف امـــب ةيـــنورتكـــل�ا رـــئاودـــلا نـــم دـــيدعـــلا ءاشـــنإ يف
 يف اهـــمادختـــسا نكمـــي يتلاو ةـــلومحEا فـــتاوهلا مادختـــساـــب دعـــب نـــع مكحتـــلاو

.ريجفتلا لامعأ

 دبـع يحتف دمـحم _ـثbثـلاو عباسـلا مهتEا ةزوحب تاـطوبضEا صحفـب ةـناو امـك
 ىلع اهـئاوتحا ةـطوبضEا ةيـل�ا تابـساحـلا نأ _بـت يلذاشـلا ديجEا دبـع زـيزعـلا
 ةـلودـلا نـمأ طابـض فـتاوه ماـقرأو ءامـسأـب مـئاوق ىوحي فلـم اهنـم ةيصـن تافلـم
 ةرجفتEا تاوبعلا" ، "ةرجفEا T.N.T ـلا ةداــم" تــنونع ىرــخأو ، تاظــفاحEا يف

 ةوبعلا" ، "ةيــــــنويزفيلتــــــلا ةوبعلا" ، "ةيــــــناوطــــــس�ا ةوبعلا" ، "دارــــــف�ا دــــــض
 ، "ةرجفتEا تاوبعلا" ، "ةخخفEا تارايســـلا" ، "ءاـــفوجلا ةوبعلا" ، "ةيـــسدعـــلا

 يف ةرود" ، "ةـيرـسلا رابـح�ا" ، "لدرـخلا زاـغ" ، "تاـباصعـلا برـح" ، "ماغـل�ا"
 تانجنـــــمرـــــب" ، "كـــــيرـــــشتلا ةرود" ، "كـــــيرتكبـــــلا ضمـــــح ريضحـــــت" ، "مومسلا
 ، "تارجفتEا ةـــــــسدنـــــــه" ، "ةرجفتEا HDN ـلا ةداـــــــم عينصت" ، "مويساـــــــتوبلا

 ةــــعانصــــل _ينفــــلا دادــــع� ةــــمدقتEا ةرودــــلا" ، "ةطيسبــــلا تايــــنورتكــــل�ا ةرود"
 ةــعانــص" ، "ةطيسبــلا تايــنورتكــل�ا ةرود" ، "تارجفتEا ةــسدنــه" ، "تارجفتEا



 ةــــعانصــــل _ينفــــلا دادــــع� ةــــمدقتEا ةرودــــلا" ، "ةطيسبــــلا تايــــنورتكــــل�ا ةرود"
 ةــعانــص" ، "ةطيسبــلا تايــنورتكــل�ا ةرود" ، "تارجفتEا ةــسدنــه" ، "تارجفتEا
 ريــــمدــــت" ، "ةرــــمدEا تارجفتEا" ، "ةيــــئاــــبرــــهكلا ريجفتــــلا رــــئاود" ، "قعاوصلا
 تارتــــــــن" ، "اــــــــيرويلا تارتــــــــن" ، "نــــــــيرسلــــــــجورتينــــــــلا" ، "ةينــــــــم�ا فادــــــــه�ا
 ةلبنقـلا عينصت" ، "يدرفـلا لاتقـلا كيتكـت" ، "ةيـئايميكـلا ةحلـس�ا" ، "صاـصرـلا
 نأشـــب ىرـــخأو ، يريفكتـــلا ركفـــلا لوانتـــت ةروصم عطاقE تافلـــم ، "ةيـــنورتكـــل�ا
 هــيومت ةيفيــكو ، سدقEا تيــب راصــنأ ةــعامــج اهــب تــماــق يتلا ةيــئادعــلا تايلمعــلا
 ، ىنيتbيجــــلا تيــــمانــــيدــــلاو ، كــــيرتينــــلا ضمــــح ريضحــــتو ، ةرجفتEا تاوبعلا

._ماسكيهلا ىلع لوصحلاو ، _ماسكيلا ديسكوريب ريضحتو

 _ـطوبضEا لومحEا يل�ا بـساحـلاو ةيـجراخـلا نـيزـختلا ةدـحو صحفـب ةـناو امـك
 _بــــت دمــــحم زــــيزعــــلا دبــــع لامــــج ميــــهارــــبإ / _ــــثbثــــلاو نــــماثــــلا مهتEا ةزوحب
 ةــــلودلــــل مامضــــن�ا تابــــجوم" نــــيوانــــع لمــــحت ةيصــــن تافلــــم ىلع امــــهؤاوتحا
 لامعتـــسا ، داهجـــلا ةـــعوسوم ، مكحتـــلا رـــئاود ، ماشـــلاو قارعـــلا يف ةيـــمbـــس�ا
 ، تارجفتEا ملـع ، _ينفـلا دادـع� ةـمدقتEا ةرودـلا ، تارجفتEا ةـعانـص ، تارجفتEا
 ، دوس�ا دورابـلا ، صاـصرـلا دـيزا ، R4 يهو ةرجفتEا داوEا ، ةيبعشـلا تازويفلا
 تارتـــن ،كـــيرتينـــلا ضمـــح ،تاـــيدروكلا ةوشح ، اـــيرويلا تارتـــن ، ضيـــب�ا جلثلا
 ةــــسدنــــه ، تارجفتEا ةــــسدنــــه ،لوكيلــــجورتنــــلا ،زوليليس ورتنــــلا ،مويساــــتوبلا
 ، ةلـهسلا تارجفتEا باتـك ، يرصEا بابـخ وبأ ةـعومـجم ، _طـسلف نـم تارجفتEا
 ةــماــع سورد ، تارجفتEا عينصت يف ةــصاــخ ةرود ، _Eاعــلا برــل _ــقاتشEا ةدــع
 بـيرـختلاو فسنـلا ، ةفـسانـلا تاوبعلا ةرجفتEا تاوبعلا ريضحـت ، تارجفتEا يف
 قاوس�ا يف تارجفتEا ، تارجفتEا ، dا راصــنأ ةيــئايميكــلا ةــعوسوEا ، عيرــسلا
 تbـــــسرEا قعاوصلا ، مومس تارـــــجفتم تايـــــنورتكـــــلا ، اهـــــتاقحلـــــمو ةيسيـــــئرـــــلا
 _كلــس ليــصوت قيرــط نــع ريجفتــلا ، سرــجلاــب ريجفتــلا ، تارجفتEا مادختــساــب
 ةعمشـلا ، ريجفتلـل ةيـئاEا ةـعاسـلا ، ةيتيـقوتلا ةـعاسـلا ، زازـهلا ومند ليـصوت ىلإ
 زاهجــب ريجفــت ، يعادــخلا ملقــلا ، تbحEاو ينابملــل ةــقراحــلا لورتبلــل ةيتيــقوتلا
 تــــلوف 6 وأ تــــلوف 12 زيهجتــــل ةقــــيرــــط ، ءاEاــــب ريجفتلــــل نازيEا ةــــعاــــس ، رطعEا
 ، ةرجفتEا ديسـكوربـلا طـئbـخ ، ةيـمدصـلا تاوبعلا فصقـل ةركـف ، ةـعاسـلا ةـيراطبـب
 دبـع ةـعوسوم ، ةيـئايميـك زومس ، فـسانـلا مازـحلا ، نـيداجبـلا وذ dا دبـع ةـبوجأ
 ، ةـيداهجـلا ةـعومجEا ، ةيـلو�ا تاـفاعـس�ا ، تارجفتEا عينصتل نـيداجبـلا وذ dا
 ةداـم ، ةـيداهجـلا تايلمعـلا نـم رـشعل ةيليلـحت ةـسارد ةـيركسعـلا ةـيداهجـلا ةلجEا
 ودعــلا ةرايــس جاــجز رــسك ، ةرجفتEا نوتيس�ا ديســكورــب ةداــم ، ةرجفتEا ناتيبــلا
 خيشلا ىلع در ةـمذـلا لـهأ ضارقـناـب ةـم�ا مbـعإ يطيقنشلا رذنEا يبأ ، ةـلوهسب
 نـمو دلبـلا هذـه يف نـيدـحوEا هـناوخإ ىلإ يسدقEا دمـحم ىبأ نـم ، ناسـح دمـحم
 يف ناتـــهبلاو فرـــخزـــلا فشـــك ، _ملسEا دbـــب مومع يف _نـــمؤEا نـــم هيـــلإ لصـــي
 ماسحـلا لـس ، ةيـلاعـلا ةعـيرـشلا راصـن� ةيـلاغـلا اـياـصولا ، ناطلـسلا ءاملـع ىوتف
 ريجفتــــلا ، قعاوصلاو لــــئاتفــــلا ، بــــيرــــختلا ، ماــــمإــــب �إ داهجــــلا ىوعد لاطــــب�
 ، ةلكشEا تاوشحلا ، ريــــــساوEاو لعشEا ، فسنــــــلا تايلمــــــع كيتكــــــت ، يكلــــــسلا



 ريجفتــــلا ، قعاوصلاو لــــئاتفــــلا ، بــــيرــــختلا ، ماــــمإــــب �إ داهجــــلا ىوعد لاطــــب�
 ، ةلكشEا تاوشحلا ، ريــــــساوEاو لعشEا ، فسنــــــلا تايلمــــــع كيتكــــــت ، يكلــــــسلا
 ، تاتــــقؤEا ، ةيــــعادــــخلا كارــــش�ا ، لــــبانقــــلا ، ماغــــل�ا برــــح ، فسنــــلا ت�داعــــم
 ملـــع يف ئدتبـــم اـــنأ ، ةـــمدختـــسم ماغـــلأ ، يكلـــسbـــلا ريجفتـــلا ، تـــقؤEا ريجفتـــلا
 ، تاــباصعــلا برــح ، داهجلــل دادــع�ا ةلسلــس ، أدــبأ نــيأ نمــف مومسلاو تارجفتEا

 يف سورد ، تاوبعلا هــيومت قرــطو بيــلاــسأ ، نــئامكــلاو تاريجفتــلا ، ندEا برــح
 عنصا ةلسلــس ، مهــتايلمــعو نــيدــهاجEا ضعــب ، _مكــلا ، لاتقــلا نونف ، ةحلــس�ا

 ، مـم 9 شاـشر ، ةـيوديـلا لـبانقـلا ، يمدصـلا قعاصـلا ، ماغـل�ا ، كسفنـب كـحbـس
 بيصخــت ةيفيــكو ةــيداهجــلا ةــيوونلا ةلبنقــلا ، مــم 60 نواــه ، ريجفتــلا ت�وسبك
 يف مدختــــست يتلا داوEا ريضحــــت" نأشــــب ةروصم عطاقE تافلــــمو ، موينارويلا

 ، موينوم�ا تارتـن ، _ـماسكيـلا تانملـف ، صاـصرـلا دـيزأ يهو تارجفتEا ةـعانـص
 ورتينـلا ، كرتينـلا ضمـح ، اـيرويلا تارتـن ، صاـصرـلا تارتـن ،مويساـتوبلا تارتـن
 ، RDX _ــماسكهــلا ديســكورــب ،نوتيس�ا ديســكورــب ، لوكيلغ تاورتــن ، زوليلــس
 ،نـــيرسلـــجورتنـــلا ، ينيتbيجـــلا تيـــمانـــيدـــلا ، لـــيارتينـــلا TNT ، ساحنـــلا دـــيزا

 فــــيرعــــت ، بيلصــــلا ريــــمدــــت يف سورد ، قعاوصلا ةــــعانــــص ، كــــيركبــــلا ضمــــح
 ةــــــعانــــــص ةيفيــــــك ، ةــــــساسحــــــلا داوEا ، تارجفتEا ملــــــع يف ةــــــمدقــــــم ، تارجفتEا
 ، ةيــــساسحــــلا ةمــــيدــــع داوEا ، ةبلصــــلا مــــصاوقلا ، ةرجفتEا لــــئاوسلا ، قعاصــــلا
 تارتــن طلــخ ، تارايســلا خيخفت ةيفيــك ، ةــقراحــلا تارجفتEاو ةعــفادــلا تارجفتEا
 ةيــلزنEا زاغــلا ةوبع ، تاريجفــت ةــعومجE تارابتــخا ، ةرجفتEا ةوهقلاو موينوم�ا
 خوراــص عينصت لــحارــم ةيطغــت نــع ةروصم عطاقــمو روصل تافلــمو ، ةفــسانــلا
 دــهاجEا لتقــم نــع مــحEbا ضرأ نــم لــئاــسرو ، فــسانــلا مازــحلا ةــعانــص ، لصيــف
 مهعـــمو مهـــقوف ةدـــعاقـــلا ميظنـــت ملـــعو _مثلـــم _حلسEو ، دمـــحم وبأ دامـــح ءbـــع
 قارعـــلا يف ةيـــمbـــس�ا ةـــلودـــلا روصلا لفـــسأ بتـــكو مهبـــيردتـــل ىرـــخأو ، ةحلـــسأ
 صخشـــلو ، بـــطرـــلا مويدارـــلا دـــيرولك نـــم ويدارـــلا ندعـــم صbختـــس� ، ماشـــلاو
 اهنــم ةيــتوص تافلــمو ، ةيــلآ ةــيراــن ةحلــسأ لمــحي _ــثbثــلاو نــماثــلا مهتEا هبــشي
 لوح تاهبــــش ىلع درــــلا ، يمزاحلــــل ةــــثbثــــلا لوص�ا حرــــش ، ةداهشــــلا لضــــف"
 ،يئادعــلا ، ةروصنEا ةفــئاطــلا تافــص ، ربــك�ا منصــلا كــلذ ةيــطارقمــيدــلا ، داهجــلا
 مــساــقأ ، ملسEا مد ةمصــع لاوز ماكــحأ ، ةــبراحEا ةــلاقــلا ماكــحأو ةيــغابــلا ماكــحأ
 أدــــب فيــــك ، ندEا يف نــــيدــــهاجEا ، مدــــلا موصعEا رــــفاكــــلا ، دــــترEا ماكــــحأو ةدرــــلا

 ."هراثآ اذهو داهجلا اذه ، يناغف�ا داهجلا

 دمـحم سـيوع دمـحم دمـحم / _عـبر�او ثـلاثـلا مهتEا ةزوحب تاـطوبضEا صحفـب
: يت�ا _بت

 اهنــم  ةروصم عطاقE تافلــم ىلع يوتحت ةــطوبضEا ةجــمدEا تاــناوطــس�ا نأ ـ1
 نوفدهتـسي � نودـهاجEا ، ةيـلامـجلاو رـصاـن ةأشنـم صيـخارـت ةدـحول روص ةدـع"
 �إ فلكــــت �و dا ليبــــس يف لــــتاــــق باحســــلا ةســــسؤم ، _قــــفانEاو _بيلصــــلا �إ
 لاتــلا ، رمــجلا ىلع نوضباقــلا ،ةلــفاقــلاــب قحلا" اهنــم ةيــتوص تافلــم ، "كسفــن
 اــنأو نــيدــلا صقنــيأ ، يزارــك ةــموكحل يعرــشلا فــقوEا ، ةروصنEا ةفــئاطــلا ردــق



 لاتــلا ، رمــجلا ىلع نوضباقــلا ،ةلــفاقــلاــب قحلا" اهنــم ةيــتوص تافلــم ، "كسفــن
 اــنأو نــيدــلا صقنــيأ ، يزارــك ةــموكحل يعرــشلا فــقوEا ، ةروصنEا ةفــئاطــلا ردــق
 لذاخـــت اذاE ، مـــيركـــلا زـــيزعـــلا تـــنأ كـــنإ قذ ، dا مهضـــفر ةضـــفارـــلا ةقيقـــح ،يح
 اـياـصو ، _نـمؤEا ضرـح ، ةضـفارـلا ثـيدـح كاـتأ لـه ، مهضعـب ةرصـن نـع _ملسEا
 _ــــــمرجEا ليبــــــس _بتــــــستلو ، ةدــــــشلا ةدــــــشلا مbــــــس�ا لــــــهأ اــــــي ، نــــــيدــــــهاجEا
 ةوعد ، دـيدنتـلا و كرـشلا رـكاسـع _ـب راوح" اهنـم ةيصـن تافلـم ، "ةيـطارقمـيدـلا
 ماكـحأ ، داهجـلا لـئاضفـب دابعـلا فاحـتا ، اومصتعاو ، ةيEاعـلا ةيـمbـس�ا ةـمواقEا
 نوع ، ةـم�ا اهـب رمتـس ةلـحرـم رطـخأ شـحوتلا ةرادإ ، سرتتـلاو ةيـئادفـلا تاراغـلا
 لــــهأ تاهبــــش ضــــحد يف رينEا ناــــهربــــلا باتــــك ىلع درــــلا يف ريبخــــلا ميكحــــلا
 ةرذقــلا برــحلا ، ةلــفاقــلاــب قحلا ، تاهبــشلا ةــكرعــمو داهجــلا ، ريجفتــلاو ريفكتــلا

 تيــغاوطلا عم راوحلا ، يرــئازــجلا شيجــلاــب ةــصاخــلا تاوقلاــب طــباــض ةداهــش
 رصــم ، داهجــلا نــع نــيدــعاقــلا ىلإ داــشرإو حصن ةــلاــسر ، ةوعدــلاو ةاــعدــلا ةربقــم
 اـــهرـــثأو ةيعـــضولا _ـــناوقلا ، _نـــئاخـــلا ةـــلامـــعو نـــيدbجـــلا طايـــس _ـــب ةملسEا
 ةقيقــــح ، ءاربــــلاو ء�ولا ،ً ايــــسايــــس وً ايــــعامتــــجاوً اــــيداصتــــقا ةــــم�ا يف برخEا
 ءاغتــــبا يف اونهت �و انتمهــــم يه اــــمو نحــــن نــــم ، ةدــــيدــــجلا ةيبيلصــــلا برــــحلا

 ."موقلا

 عنصلا يلـحم شوطرـخ يراـن حbـس نـع ةرابـع حbـس تاـطوبضEا _ـب نـم نأ ـ2
 يندعEا مسجــــلا يف لثمتــــت يرانــــلا حbــــسلل ةيسيــــئر ًءازــــجأ يوحيو ، 12 رايــــع
 _تــــيراــــن _تقلــــطو ، رايعــــلا تاذ نــــم شوطرــــخ ةقلــــط _تــــسو عبرأو ، ةروساEاو
 ةـــــصوب 0.45 رايـــــع ةـــــيرانـــــلا ةحلـــــس�ا ىلع مدختـــــست ىلو�ا ءازـــــج�ا يتلماـــــك
 _ــيراــن ْ_ــفوذقــمو ، ةــصوب 0.22 رايــع ةــيرانــلا ةحلــس�ا ىلع مدختــست ةيــناثــلاو
 يناثـلاو لـيوط مـم9 رايـع ةـيرانـلا ةحلـس�ا ىلع مدختـست امـم ةقلطـب صاـخ لو�ا

 نــم ةيمــكو ، ريصــق مــم9 رايــع ةــيرانــلا ةحلــس�ا ىلع مدختــست امــم ةقلطــب صاــخ
 اهعيمـجو ةـيراـن ريـغ ةعـفاد ةقلـطو ، توص ةـشوطرـخو ، 5.50 ساقـم شرـلا قدارـخ

.لامعتسbل ةحلاصو ءازج�ا ةلماك

مهــتEا ةزوحــب طوبضــEا لومحــEا يـــل�ا بـساـحلا صـحــفب هـــنأ

:ميهاربإ دعسم يوامشع يلع ماشه عـساتلا

." نيدهاجEا رارسأ" ناونعب ةيتوصو ةيصن تافلم ىلع هؤاوتحا _بت

 _بــــت ناــــيز يحي دمــــحأ دمــــحم / _سمــــخلا مهتEا ةزوحب تاــــطوبضEا صحفــــب
 : يت�ا

 دـهعم" نـيوانـع لمـحت ةيصـن تافلـم ناـيوحت َْ_تـطوبضEا ةرـكاذـلا َْيتقاطـب نأ ـ1
 ، ءاربــلاو ء�ولا ، ريفكتــلا ةدــعاــق ، شــحوتلا ةرادإ ، تايتــسجوللاو يلودــلا لقنــلا
 دنـــع ريفكتـــلا طـــباوضو ةـــيداقتـــع�ا نامـــي�ا ضـــقاون ، رفكـــلاو نامـــي�ا لـــئاســـم
 رـــيرقـــت ، رورـــس يعاـــفر خيشلا ، رورـــس يعاـــفرـــل ناكيـــتافـــلا صاصتـــخا ، فلـــسلا
 ، ليـــعامـــسا وبأ حbـــص مزاـــح ةيبعـــش نـــم ةيـــبرعـــلاو ةيـــبرغـــلا فحصـــلا ةشـــهد



 رـــيرقـــت ، رورـــس يعاـــفر خيشلا ، رورـــس يعاـــفرـــل ناكيـــتافـــلا صاصتـــخا ، فلـــسلا
 ، ليـــعامـــسا وبأ حbـــص مزاـــح ةيبعـــش نـــم ةيـــبرعـــلاو ةيـــبرغـــلا فحصـــلا ةشـــهد
 نـم هـجوم باطـخ ، ليـعامـسإ وبأ حbـص مزاـح اـنرصـم ضرأ ىلع اـنرصـع تولاـط
 ، "ةيــمbــس�ا قارعــلا ةــلودو ماشــلاــب ةرصنــلا ةهبــج نــم لــك ىلإ يرــهاوظلا نمــيأ
 ، راظنمـــــــب يلآ حbـــــــس لمـــــــحت ةبقنـــــــم ةديســـــــل ةروصم عطاقـــــــمو روص تافلـــــــم
 تايتـف ةدـعو يل�ا حbـسلا عم لـماعتـلا ةيفيـك اهنيقلتـب موقي صخـش اهبـناجـبو
 لمـحي لـجرـلو ، ةدـعاقـلا راعـش مهتـهبج ىلعو ةـيركسـع سـبbـم نودـترـي تابقنـم
 لــك لمــحت _تبقنــم _ــتديســلو ، رــيرــحتلا ناديمــب ةيحتلــم صاخــش�و ، ةجنبــط
 صاخـش�ا نـم ةـعومجE ةرـهاظEو ، ةيـنوعرفـلا راـث�ا ضعبـلو ،ً ايـلآً اـحbـس امهنـم
 ةيـمbـسإ نوفتـهيو يسرـم دمـحم قباسـلا سيـئرلـلو ، ةدـعاقـلا ميظنـت ملـع نوعفرـي
 ةتـف�و ةدـعاقـلا ميظنـت راعشـلو ، نادوسلا يف ةيـمbـس�ا ةـكرـحلا ، بbقـن�ا دـضو

.ةمداق ةفbخلا اهيلع بوتكم
 لئاسلاب ةئلتمم اهھھھاادحإإ تتدجوو للاازنبووررولك ةةددام ييوحت ةططوبضملاا ةعبررألاا ةيیندعملاا تتااوبعلاا ننأأ ـ2
 اهھنأأوو ٬، ةةدداملاا تتااذل رراثآآ اهھب ىىرخألاا تتااوبع ثثالثلااوو  CSمساب هھيیلع حلطصملاا ععومدلل ليیسملاا
 مقرر ةحلسألاا ننوناق نم 1 مقرر للوودجلاا نم 11 مقرر دنبلاب ةجرردملاا ةيیصخشلاا ععددااوورلاا نم دعت
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 دمــحم دمــحأ دمــحم / _سمــخلاو نــماثــلا مهتEا ةزوحب طوبضEا مداخــلا صحفــب
 وضعل ةقلـحل روصم عطقE فلـم امـهدـحأـب نابلـص ناـصرـق هـب نأ _بـت يليسعلا

.رصم له� رشبلاو لم�ا ةلاسر ناونعب يرهاوظلا نميأ ةدعاقلا ميظنت
 دمـــــحم يحتف دمـــــحم / _تـــــسلاو ثـــــلاثـــــلا مهتEا نكسمـــــب تاـــــطوبضEا صحفـــــب

: يت�ا _بت ليعامسإ
 عـنصلا يـلحم شوـطرـخ يراـن حbـس طوبضـEا يراـنلا حbـسلا نأ ـ1

.مادختسbل حلاصو ميلسو لماك وهو 12 رايع ةنخششم ريغ ةدحاو ةروسامب

 تئبـعً ايلـحم اهليكشـت ىرـج ةعـقرفـم تاوبع نـع ةرابـع ةـطوبضEا تاوبعلا نأ ـ2
 ةليـسوب ةدوزـمو راجفـن�ا ةدـيدـش ةعـقرفEا )T.N.T( نـيولوتورتيـن يثbثـلا ةدامـب
 ةدــيدــش ةعــقرفEا قبئزــلا تانيملــف ةداــمو لاعــشإ ليتــف نــع ةرابــع ةــيرارــح ريجفــت
 ةداـمو ةيـلوأ ةـيراجفـنا ةـجوم جاتـن� ـ ةـئداـب ةدامـك ـ ةيـساسحـلا ةيـلاـع راجفـن�ا

 ريبكتـــل ـ ةربكـــم وأ ةطيـــسو ةدامـــك ـ راجفـــن�ا ةدـــيدـــش ةعـــقرفEا كـــيركبـــلا ضمـــح
 يثbثــــــلا ةداــــــم نــــــم ةيــــــساــــــس�ا ةوبعلا ريجفتــــــل ةيــــــلو�ا ةــــــيراجفــــــن�ا ةــــــجوEا
 تانيملــــفو كــــيركبــــلا ضــــماــــح يـتداــــمو ةداEا كلــــت نأو ، )T.N.T( نــــيولوتورتيــــن

 اـهيلع صوصنEا داوـEا نـم قبئزلا

ةنـسل )2225( مـقر ةيلخادلا ريزو رارق نــم 22 ، 20 ، 1 ماقرأ دونبلاب

.تاعقرفEا مكح يف ربتعت يتلا داوEا نأشب )2007(

 _بـــت نســـح رونأ نســـح / _تـــسلاو سداســـلا مهتEا ةزوحب تاـــطوبضEا صحفـــب
 ةنخششــــــــم ةروساــــــــم تاذ امهنــــــــم لــــــــك _تيــــــــلآ _تــــــــقدنــــــــب نــــــــع ةرابــــــــع اهــــــــنأ
 قدانبـــلا ىلع مدختـــست امـــم قرطEا جاصـــلا نـــم نزـــخ ثbـــث ، مـــم39×7.62رايـــع



 ةنخششــــــــم ةروساــــــــم تاذ امهنــــــــم لــــــــك _تيــــــــلآ _تــــــــقدنــــــــب نــــــــع ةرابــــــــع اهــــــــنأ
 قدانبـــلا ىلع مدختـــست امـــم قرطEا جاصـــلا نـــم نزـــخ ثbـــث ، مـــم39×7.62رايـــع
 ةقلـط _عـبرأو ةـئاـم ، مادختـسbـل ةحـلاـصو ةميلـسو ةلـماـك رايعـلا تاذ نـم ةيـل�ا
 ةميلــــسو ةلــــماــــك رايعــــلا تاذ نــــم ةــــيرانــــلا ةحلــــس�ا ىلع مدختــــست امــــم ةــــيراــــن

.مادختسbل ةحلاصو
 دعـــس ىجنEا ىيحي / ةـــئاEا دعـــب ثـــلاثـــلا مهتEا ةزوحب تاـــطوبضEا صحفـــب هـــنأ

: يت�ا _بت _سح
 تاـعومـجم نـع ةروصم عطاقE تافلـم ىلع ىوتحا ةـطوبضEا فـتاوهلا دـحأ نأ ـ1
 يسايســلا نــم�ا دــعوتت ةــعومجE يءادــع يداهــج ديشنــل يصن فلــمو ، ةحلــسم
 نـمً اددـع دـعوتتو ، ةراجتـلا جرـبو ، تارافسـلا ىدـحإ مدـهب رـخافتـتو ، ةيفصتـلاـب
 و ًءايـحأ _ينميـلا طابضـلا ضعبـلً اروصو ، ةـنايخـلاـب مهتعنـتو لتقـلاـب طابضـلا

ً.اتاومأ

 رودـــــي ةلجسEا تاEاكEا نـــــم ددـــــع هـــــب ةـــــطوبضEا ةـــــلومحEا فـــــتاوهلا دـــــحأ نأ ـ2
.bيب ةقطنمب تارهوجم لحم ةقرس نع اهعوضوم

 نـعو ، تايـنورتكـل�ا ملعـت نـع تافلـم هـب ةـطوبضEا ةـلومحEا فـتاوهلا دـحأ نأ ـ3
 فـتاوهلا مادختـساـب ينورتكـلإ لفـق ةرادإو ، نطـسوب ريجفـت نـعو ، روتـسيزـنارتـلا

.ةلومحEا

 نكمـــــــي يبرـــــــهك ررـــــــش دـــــــلوم اهـــــــب تبثـــــــم ةـــــــطوبضEا ءاضيبـــــــلا ةروساEا نأ ـ4
.فوتولوEا تاجاجز لثم ةقراحلا تاوبعلل فذاقك اهمادختسا

 دوجوEا دبــــع حودمــــم / ةــــئاEا دعــــب ســــماخــــلا مهتEا ةزوحب طوبضEا حbــــسلا نأ
 ، مــم 39×7.62 رايــع ةنخششــم ةروساــم تاذ ةيــلآ ةيــقدنــب نــع ةرابــع لbــه ةدابــع
 ةقلـــــط _عـــــبرأ و دـــــحاولا نأ و ،لامعتـــــسbـــــل ةحـــــلاـــــصو ةميلـــــسو ةلـــــماـــــك يهو

.لامعتسbل _حلاصو _ميلسو _لماك رايعلا تاذل _طوبضEا

 دبــــع دمــــحم دمــــحأ / ةــــئاEا دعــــب سداســــلا مهتEا ةزوحب تاــــطوبضEا _ــــب نــــم نأ
 تايلمــع يف اهــمادختــسا داتعEا داوEا نــم ةفلتخــم فانــصأ يودــب ديســلا ميلــحلا
 ةـــيوضعلا تابـــيذEا نـــم طيلـــخ ىلع يوتحت اهـــتاوبع ىدـــحإو ناـــهدـــلاو ءbطـــلا
 داوEا نـــــم دعـــــتو تاـــــناـــــهدلـــــل بـــــيذمـــــك مدختـــــست يتلا داوEا نـــــم يهو -"رنـــــت"-

. لاعتشbل ةلجعEا ةيلورتبلا

 لداــع دمــحم / ةــئاEا دعــب عباســلا مهتEا ةزوحب طوبضEا يل�ا بــساحــلا صحفــب
 وبأ وعدملـل ةيـتوص تافلـم ىلع بلصـلا هـصرـق ءاوتحا _بـت روجع يلع يقوش
 ، مـــلاظـــلا ملسEا مـــكاحـــلا ىلع جورـــخلا عوضوم اهيـــف لوانتـــي يروسلا بعصـــم
 ءاـيزيفـلاو رزيلـلاـب دـيربتـلاو رزيلـلاو ةيـبرـهكلا رـئاودـلاو تايـنورتكـل�ا نـع ىرـخأو
 تادــــحولا ىدــــحإ يف شيجــــلا ســــبbمــــب صاخــــش� روصلا ضعــــبو ، ةــــيوونلا

.ةيركسعلا



 تادــــحولا ىدــــحإ يف شيجــــلا ســــبbمــــب صاخــــش� روصلا ضعــــبو ، ةــــيوونلا
.ةيركسعلا

 قلاخــلا دبــع دمــحم زتعــم / ةــئاEا دعــب رــشع عباســلا مهتEا ةزوحب تاــطوبضEا نأ
 ةحــلاــصو ةميلــسو ةلــماــك ةقلــط _عــبرأو ةــئامعســتو ف�آ ةعــبرأ اهنيــب نــم لولغز

.مم39×7،62 رايع ةيل�ا قدانبلا ىلع لامعتسbل

 / ةـــئاEا دعـــب رـــشع نـــماثـــلا مهتEا ةزوحب ةـــطوبضEا ةرـــكاذـــلا ةـــقاطـــب صحفـــب هـــنأ
 تارـــضاحE ةروصم عطاقE تافلـــم ىلع اهـــئاوتحا _بـــت ادـــن ناعنـــك دمـــحأ عيطم
 ، ءاربـــلاو ء�ولا ، لـــحلا وه فيســـلا ،داهجـــلا" اهنـــم نـــيوانعـــب "مازـــع dا دبـــع"
 رـكذـلا فـلاـس نـم لكـل ةيـتاذـلا ةريسـلا نـع bًضـف ، "ةامـح ةرزـج ، قارعـلا يف µفـلا

."ند� نب ةماسأ"و

 ميـهارـبإ / ةـئاEا دعـب نـيرـشعلاو ثـلاثـلا مهتEا نكسمـب ةـطوبضEا ةيـل�ا ةيـقدنبـلا نأ
 ةلـماـك يهو مـم 39×7،62 رايـع ةنخششـم ةروساـم تاذ ضوع ديسـلا نمـحرـلا دبـع
 ةحــــلاــــص ةــــطوبضEا تاــــنازــــخ عبر�ا نأ و ، لامعتــــسbــــل ةحــــلاــــص و ةميلــــس و
 تاذـل _ـطوبضEا ةقلـط _عبـسو ةتـسو ةـئاEا نأو ، حbـسلا تاذ ىلع مادختـسbـل

 .لامعتسbل ةحلاصو ةميلسو ةلماك رايعلا

 دعـب نـيرـشعلاو سـماخـلا مهتEا ةزوحب ةـطوبضEا ةـيزـكرEا ةجـلاعEا ةدـحو صحفـب
 ىلع بلصـــلا اهـــصرـــق ءاوتحا _بـــت _ـــناســـح ديســـلا dا دبـــع معنEا دبـــع / ةـــئاEا
 تايجيــتارتــس�او ةدــعاقــلا ميظنــت لوح ثــيدــح" ةــنونعم ةروصم عطاقE تافلــم
 موي ، بلطEا دبـع نـب ةزمـح ءاول ليكشـت نbـعإ ، يعابـسلا يناـه خيشلا ةنـهارـلا
 ةــيرــس تابــيردــتو قشمد يف _ملسEا قح يف كــف�ا تاــباصــع مــئارــج ـ قارتــخ�ا
 ، _يــناملعــلا هــلإو انهــلإ مينــغ يدــجو ، ـ ت�ايتــغ�ا ىلع بــيردتــلا ، يماحتــق�ا

 زــيزعــلا دبــع ىلع نودرــي ةدــعاقــلا ميظنــتو رــيوش لكــياــم ، اوماتــنوج نجــس لوح
 ةــــموكحلا ، يزاجــــح دمــــحم خيشلا ، ةــــم�ا لاــــح لوح ند� نــــب ةــــماــــسأ ،نازوفلا
 لوح يرــــهاوظلا دمــــحم خيشلا عم ءاقــــل ، اــــبرــــلاــــب ضارتــــقbــــل ىعست ةــــيرصEا
 نمـــيأ نـــم لكـــل ةملـــكو يداهجـــلا مbـــع�ا لوح حbـــس نودـــب نودـــهاجـــم ، ريفكتـــلا
 ، ةرصنـلا ةهبـج مـه نـم ، ةيـناملعـلا حئاضـف ، يواـقرزـلا راـهدنـق يبأو يرـهاوظلا
 ، نامــي�اــب هتــقbــعو ءاربــلاو ء�ولا يف ةيــعرــش سورد" ةــنونعم ةيــتوص تافلــمو
 يناـــه خيشلا باـــهر�ا ةمـــئاـــق ىلع ةرصنـــلا ةهبـــج اكـــيرـــمأ تعـــضو اذاE ةبطـــخ

."يعافرلا

 دبع ددومحم / ةئاملاا دعب نيیتسلااوو سماخلاا مهھتملاا ةةززوحب ةططوبضملاا نيیزختلاا ةةدحوو صحفب
 ةنونعم ةيیصن تتافلموو ٬، ءاشنإلاا تحت ننابمل رروص ىلع اهھئااوتحاا نيیبت ججاارف رردداقلاا دبع زيیزعلاا

 ٬، "ةيیركسعلاا ةيینفلاا ةيیلكلاا ةنايیص ععوورشم" ٬، "ططويیسأب نيیعبررألاا دداتساا ريیوطت ةسيیاقم"
."ةحلسملاا تتااوقلل ىىربكلاا تتاعوورشملاا ةةررااددإإ" ٬، "ءانيیس ببونج تتااررامع ععوورشم"

_عبـسلاو سـماخلا مهـتEا ةزوـحب  طوبضـEا يـل�ا بـساـحلا صـحـفب

 ةــصاــخ تافلــم ىلع هؤاوتحا _بــت مــساــق ميظعــلا دبــع يربــص دمــحم / ةــئاEا دعــب



 ةــصاــخ تافلــم ىلع هؤاوتحا _بــت مــساــق ميظعــلا دبــع يربــص دمــحم / ةــئاEا دعــب
.TE Data ةكرشب

 دعـــب _ـــنامثـــلاو عباســـلا مهتEا عم ةـــطوبضEا ةـــيزـــكرEا ةجـــلاعEا ةدـــحو صحفـــب
 تافلـم  ىلع بلصـلا اهـصرـق ءاوتحا _بـت يواـبرغـلا ميـهارـبإ يلع ميـهارـبإ / ةـئاEا
Eا ماــــــــــش يف يتوخإ ىلإ باحــــــــــس ةســــــــــسؤم" ةــــــــــنونعم ةروصم عطاقEbمــــــــــح 
 فيطلـــلا دبـــع ورمـــع خيشلل ليجســـت ، اهيـــف ةـــيداهجـــلا تايلمعـــلا و تاـــحوتفلاو
 ، ةـسايسـلا نـم مكـيدـيأ اولـسغا : بيقنـلا دمـحأ خيشلا ،  بازـح�ا رفـك نـع ثدـحتي
 ةـنونعم ةيصـن تافلـمو ، سيلـبإ ةعـيرـشو رفـك ةيـطارقمـيدـلا يبرعـلا يماـس خيشلا

 ةيـــــطارقمـــــيدـــــلا ، يطيقنشلا رذنEا يب� يطارقمـــــيدـــــلا لـــــحولا يف نويمbـــــسإ"
 يب� يرفـــك ماظـــن يطارقمـــيدـــلا ماظنـــلاو ، يبيللا ىيحي يب� يرصعـــلا منصـــلا
 ، هنــم لبقــي نلــفً انــيد مbــس�ا ريــغ لبقــي نــمو نــيد ةيــطارقمــيدــلا ، فيســلا رمــع

."يسدقEا مصاع دمحم يب� سيلبإ ةعدخ نم ريذحتلا يف سيفنلا لوقلا

 روصنم ديســــلا دمــــحم / ىفوتEا ةزوحب طوبضEا يرانــــلا حbــــسلا صحفــــب هــــنأ
 ةــطوبضEا ةريــخذــلا نأو ، مادختــسbــل حلاــصو ميلــسو لــماــك هــنأ _بــت يخوطلا

 قbــطإ يف هــمادختــسا قبــسو ، حbــسلا تاذ ىلع مادختــسbــل ةحــلاــصو ةميلــس
 قبـــس دـــق حbـــسلا تاذ نأو ، ىفوتEا نامثـــج راوجب ةـــطوبضEا ةـــغرافـــلا فرـــظ�ا

.ديعسلا دمحم ةطرشلا ءاول لتق ةعقاو باكترا يف حbسلا تاذ مدختسا نأو

 نأ _بـــــت تاحـــــش ديعـــــس ى¢فوتEا ةـــــعامـــــجلا وضع ةزوحب تاـــــطوبضEا صحفـــــب
 مدعـلا dا دبعـل باـهر�ا ةـعانـص جماـنربـل ةيـتوص تافلـم يوحت ةرـكاذـلا تاـقاطـب
 دارـف�ا دينجـت ةيفيـك ، قارتـخ�ا ةيفيـك ، نـم£ـل ةـماعـلا ئدابEاـب قلعتت ثـحابـم هـبو
 ، اهعـــم لـــماعتـــلا ةيفيـــكو تآشنEا نـــمأ ، تادنتسEاو قئاـــثولا نـــمأ ، ميظنتـــلا يف
 فـتاوهلاـب لاصـت�ا نـمأ ، فـتاهـلاو ت�اصـت�ا نـمأ ، تاـعامتـج�او تارمـتؤEا نـمأ
 ، تbـصاوEاو رفسـلا نـمأ ، اهعـم لـماعتـلا ةيفيـكو ةيـعانصـلا رامـق�او تـنرتـن�او
 ءافـــخ�او ةبـــقارEا نـــمأ ، بـــيردتـــلا نـــمأو هلقـــنو حbـــسلا ءارـــش نـــمأ ، لاوم�ا نـــمأ
 ، نــم�ا تيبــلاو جاردتــس�ا ، ءاقلــلاو ةــيرــسلا ةلــباقEاو يرــسلا شيتفتلــل يفختلاو
 تايلمعـــــــلا نـــــــمأ ، يرابختـــــــس�ا باوجتـــــــس�او قيقحتلاو شيتفتـــــــلاو ضبقـــــــلا
 ةنـــياعEا ، تاـــمولعEا عمـــجو يرـــحتلاو تارابختـــس�ا ، اهـــل طيطـــختلاو ةـــصاخـــلا
 ةدــعاقــلا ميظنــت وضعلً ابطــخ تنمضــت ىرــخأو ، فادــه�ا نــع تاــمولعEا عمــجو
 ماكـــحأ لوح تراد يدـــشرEا دمـــحم اـــبأ ىعدـــي نEً ابطـــخو يواـــقرزـــلا بعصـــم وبأ
 رـــفاكـــلاو دـــترEا ماكـــحأو ةدرـــلا ماســـقأو ةعنتمEا ةفـــئاطـــلا ماكـــحأو ةيـــغابـــلا ةئفـــلا
 تافلـــمو ، ةـــبراحEا ةئفـــلا ماكـــحأو ، ندEا يف نـــيدـــهاجEا ماكـــحأو ، مدـــلا موصعEا
Eــب تاــكابتــش� رــخآو ، ةريــخذ امهــب _تــنزــخو سدــسم هــب رــهظي ةروصم عطاق_ 
 نمضتــي عبارو ، شوطرــخ درفــب كسمــي لفطــل ثــلاــثو ، نــيرــهاظتــمو نــم�ا تاوق
 تافلـمو ، يليئارـس�ا لbتـح�ا نـع يرـهاوظلا نمـيأ ةدـعاقـلا ميظنـت وضعل ةملـك

 نـــل" اهيلـــع بوتكم ةتـــف�و اـــيروس ملـــعو ةدـــعاقـــلا ملـــع نوعفرـــي صاخـــش� روص



 تافلـمو ، يليئارـس�ا لbتـح�ا نـع يرـهاوظلا نمـيأ ةدـعاقـلا ميظنـت وضعل ةملـك
 نـــل" اهيلـــع بوتكم ةتـــف�و اـــيروس ملـــعو ةدـــعاقـــلا ملـــع نوعفرـــي صاخـــش� روص
 ، شوطرـــخ درـــف لمـــحي لفطـــلو ،ً اـــسدـــسم لمـــحت ةلفطـــلو ، "d �إ اـــيروس عكرـــت

.ءامد راثآ اهيلع حتلم صخش ةثجلو ، ةيلآ ةحلسأ نولمحي صاخش�و

: ةحلس=ا تاوقلل ةعباتلا ةلاز}ا ةيرس ريرقتب تبث :ً اسـماخ

 ةيـعاـفد ةـيودـي ةلبنـق ةرـشع ىدـحإو ، ةـباطـلاـب مـم 82 نواـه فـئاذـق ينامـث طبـض
 سأكـــب مـــم 82 نواـــه عفدـــم ،يخوراـــص عفد ةيعـــفدـــم تاقلـــط رـــشع ، ةـــباـــط نودـــب
 عست ، ةيــــلآ ةيــــقدنبــــل نــــئازــــخ عبــــس ، مــــم 39×7,62 رايــــع ةيــــلآ ةيــــقدنــــب ، قbــــطإ
 يميظنتلا رقEاـــب زاـــجاـــتوب تاـــناوطـــسا عست ، ةيـــئادـــب قbـــطإ ةصنـــم نـــيرـــشعو

0 ةيقرشلا ةظفاحم ـ سيبلب زكرم ـ ةيلدعلا ةيعمجب ةنئاكلا ةعرزEاب

: أضيا يعرشلا بطلا ةحلصم ريرقت نم تبث :ً اسداس

دـبع يـحتف دمحم / _ثbثلاو عباسلا مهتEا ةزوحب طوبضEا حbسلا نأ

ةروساـEا ةنخـشـشم ةيلآ ةيقدنب نع ةرابع يلذاـشلا ديجEا دبع زـيزعلا

.اهنم قbط�ا قبسو ، لامعتسbل ةحلاص مم 39×7,62 رايع

:أضيا ةماعلا ةباينلا عbطا نم تبث :ً اعباس

 ةـيرـماعـلا دـجسم عراـش 39 راقعـلا يف نـئاكـلا يميظنتلا رقEاـب تاـطوبضEا نأ ـ1
 لـك نـيرـق _بـم ةـطرـش طابـض ءامـسأـب فشـك اهنيـب نـم ةيـبويلقلا ةظـفاحـم – اهـق –
 قرــش ةقطنمــب ةسينــك رــشع ينثاــب فشــك ،هلمــع ةهــجو لومحEا هفــتاــه مــقر مهنــم
 اهنـم لكـب _لـماعـلا ءامـسأو اهفـتاوه ماـقرأو اهنـيوانـع هـب حضوم دـيدـحلا ةكسـلا
 رـخآو ةزيجـلا نـمأ ةـيرـيدـم طيحE يحيضوت مـسر ، مهفـتاوه ماـقرأو نـيد لاـجر نـم

.ةيركسعلا تآشنEا ىدح�

 ةظــفاحــم – سيبلــب زــكرــم – ةيــلدعــلا ةيعمــجب ةنــئاكــلا ةــعرزEاــب تاــطوبضEا نأ ـ2
 ةـيركسعـلا ةهـجاوEا نأشـب ةيجيـتارتـسا ةطـخ حرـش اهـب ةركفـم اهنيـب نـم ةيـقرـشلا
Eا ءادــعأ" هبــتاــك هامــسأ اEا نــيدــهاجEً�وصو "_ــكرش Eبــلا رــيرــحتب هفــصو اbد 
 نـيدـهاجEا دادـعإ ةيفيـك ةطـخلا كلـت تـلوانـتو ، ةررحEا قطانEاـب لbقتـس�او مهنـم
ً ايـسايـس ً�وئسم مضـي ةـيداهجـلا رـصانعـلا بـيردتـل قيرـف دادـعإ لbـخ نـم برـحلل
 ً�وئسمو تاــمولعEا عمــجو عbطتــسbــل ً�وئسمو تايلمعلــل ً�وئسمو هــلً ابــئاــنو
 تارود لbـخ نـم مهبـيردـت متـي نأو ،ً ايبـط ً�وئسمو تارـجفتملل ً�وئسمو حbـسلل
 تاينقــــتو بــــيرــــختلاو فسنــــلاو هــــتاينقــــتو ماحتــــق�ا يف ةصصختــــم ةــــيركســــع
 ليكشــت متــي ةطــخلا كلــت راــطإ يفو ، ةبــقارEاو عbطتــس�او دانــس�او ت�ايتــغ�ا
 لـخاد وضع لـك حيلـست ةطـخلاـبو ،ً اوضع رـشع ينثا اهنـم لـك مضـت تاـعومـجم
 )اكيــــب( تاــــشاــــشرو )فوكنيشbــــك( ةيــــلآ قدانــــب - ةفلتخــــم ةحلــــسأــــب ةــــعومجEا



 لـخاد وضع لـك حيلـست ةطـخلاـبو ،ً اوضع رـشع ينثا اهنـم لـك مضـت تاـعومـجم
 )اكيــــب( تاــــشاــــشرو )فوكنيشbــــك( ةيــــلآ قدانــــب - ةفلتخــــم ةحلــــسأــــب ةــــعومجEا
 نـــــكاـــــم�ا دـــــصر ةيـــــلآ ةطـــــخلا يفو ، ةـــــصانـــــق قدانـــــبو )ىج . ىب . رأ( فـــــئاذـــــقو
 تمتتـخاو لـبانقـلاو ةحلـس�ا مادختـساـب اهـماحتـقاو اهيلـع سسجتـلاو ةـفدهتسEا
 نوكيو ةنتــف نوكت � ىتح مــهولتاــقو" ىلاعــت هــلوق اهنــم ةيــنآرــق تاــيآــب ةطــخلا
 يناثـلا شيجـلا دـئاـق يفصو دمـحأ اهنلـعأ دـق" اهصـن ةرابـع اهتلـت "d هلـك نـيدـلا
 ىلع نوكتـــس dا نذإـــبو يتثج ىلع ةيـــمbـــسإ ةراـــمإ ةـــماـــقإ نأ : bًـــئاـــق ىناديEا

 ةوقب dا مكــــــح نــــــع _عنتمEا dا عرــــــشل _ضــــــفارــــــلا" اهصــــــن ىرــــــخأو "هتثــــــج
 مكــح ىلع يركســع بbقــنا نــم ثدــح امــف ، ليــكولا معــنو dا انبــسحف ، حbــسلا
 ميكحتـل dا ليبـس يف داهجـلا كرـتو نـيدـلا يف ةيـندـلا ءاطـعإ ةجيتـن وه ناوخ�ا

."باسح فلأ اهل اولمعل اودجو ولو مهمامأ فقت ةوق اودجي مل ء�ؤهف ، هعرش

 ةظــــفاحــــم ـ برعــــلا جربــــب ةنــــئاكــــلا ةــــعرزEاــــب يميظنتلا رقEاــــب تاــــطوبضEا نأ ـ3
 ىلإ ةـــلاـــسر" اهـــتاحفـــص ىدـــحإ تـــنونع ةيـــقرو ةـــسارـــك اهنيـــب نـــم ةـــيردنكـــس�ا
 نــــم ىلإ عامتــــس�ا ىلعً اثــــحو ةيــــطارقمــــيدــــلاــــب رفكلــــل ةوعد نمضتــــت "يبراــــقأ
 ةلـــهجلا خياشـــم" مهفـــصو نمـــم ؤربتـــلاو ، "داهجـــلا خياشـــم" اهبـــتاـــك مـــهامـــسأ
 عينصت ةيفيـــك نـــع تاـــباتـــك ترطـــس ىرـــخأ ةحفصـــبو ، "داهجـــلا نـــع _طبثEاو

."فوتولوEا" ةقراحلا تاجاجزلا

 اهنيـب نـم دعسـم يوامشـع يلع ماشـه / عساتـلا مهتEا ةزوحب تاـطوبضEا نأ ـ4
 "ةعــيرــشلا قيبطت ىلع ةردقــلا مدــع ىوعدو عيرــشتلا يف جردتــلا" نونعم دلــجم
 ةردقــلا مدــع ىوعدو عيرــشتلا يف جردتــلا" هــناونع اهــلوأ ةفلتخــمً اــثاحــبأ نمضــت
 ةئـــجرEاـــب مهفـــصو نـــم ضعـــب ججح هبـــتاـــك هيـــف ضرـــع "ةعـــيرـــشلا قيبطت ىلع
 نـــيذـــلا ةيـــمbـــس�ا تارايتـــلا نـــم ةيـــمbـــس�ا ةعـــيرـــشلا ماكـــحأ قيبطتل _لطعEاو
 يف جردتــلا ةــلأســم اهنــمو ةيــطارــقوميدــلا ةيلمعــلا يف ةــكراشملــل اهيــلإ اودنتــسي
 صاـــصر ملقـــب رـــشأـــتو ، اهـــب _لـــئاقـــلاو ججحلا كلـــت داســـف ىلإً ايهتنـــم عيرـــشتلا

 – ةيلـهاجـلا لbـخ نـم مbـس�ا قيبطت نكمـي � هـنأ ينعي اذـه" اهصـن ةرابـع لوح
 هــلإ � ىنعم وهو همكــحو dا نذإ نــم دــب�و – همكــحو توغاطــلا نذإ لbــخ نــم يأ
 �و ةدابعلـل رابتـعا �و ساـس�ا اذـه ىلع ماقـت نأ بجـي ةعـيرـشلاـف هيلـعو ، dا �إ

 نونع يناثــلا ثحبــلاو ، "يكرــش ساــسأ ىلع تــماــق ولو ةعــيرــشلا ةــماــقإ ىتح
 مكحــــلا هبــــتاــــك هيــــف لوانــــت "رارــــس�ا ءاشــــفإ فوخ راحتــــن�ا مكــــح يف راتخEا"
 رارـسأ نـم رـس ىلعً اـظافـح "نـيدـهاجEا" مـهامـسأ نمـم هسفـن لتقـي نE يعرـشلا
 نمـم اميـس� نـيدـهاجملـل نوديكـي نE بـيذعتـلا رـثإ ىلع هـئاشـفإ ةيشـخ _ملسEا
 رحتنEاً اربتعــــم كــــلذ زاوج ىلإً ايهتنــــم ةرــــفاكــــلا ةيــــبرعــــلا تاطلــــسلاــــب اهفــــصو
 "ىراــــس�ا لتــــق زاوج يف ىرايحــــلا ةــــيادــــه" ناونعب ثــــلاثــــلا ثحبــــلا ،ً اديهــــش
 ريــــغ نــــم ىرــــس�ا لتــــق زاوج ىلإً ايهتنــــم ىرــــس�ا لتــــق ةيــــعرــــش هبــــتاــــك لوانتــــي
 "ةـيداهشتـس�ا تايلمعـلا يف ةـيدنـلا ىواتفـلا" ناونعب عبارـلا ثحبـلا ، _ملسEا
 اهـب مـئاقـلا ربتعـتو تايلمعـلا كلـت زيجـت ىواتفـلا نـم ةـعومجE هبـتاـك هيـف ضرعـي
 لوانتـــي "تدهشتـــسا مأ ءاوح ترـــحتنا لـــه" ناونعب ســـماخـــلا ثحبـــلا ،ً اديهـــش



 اهـب مـئاقـلا ربتعـتو تايلمعـلا كلـت زيجـت ىواتفـلا نـم ةـعومجE هبـتاـك هيـف ضرعـي
 لوانتـــي "تدهشتـــسا مأ ءاوح ترـــحتنا لـــه" ناونعب ســـماخـــلا ثحبـــلا ،ً اديهـــش
 ةداهــش اــهرابتــعاو ةــيراحتــن�ا تايلمعــلا زاوج ىلإً ايهتنــم ةــلأسEا تاذــل هبــتاــك
 هيـــف لوانـــت "dا ليبـــس يف نوكرـــشم" ناونعب رـــخآو ،ً اراحتـــنا � dا ليبـــس يف
 ةيــمbــس�ا ةعــيرــشلا ماكــحأ قيبطتل _لطعEا ةرفكــلاــب مهفــصو نــم فــقوم هبــتاــك
 ريــــتاــــسدــــلاو _ــــناوقلا ىلإ ماكتــــح�ا نولبقي نــــيذــــلا ةيــــمbــــس�ا تارايتــــلا نــــم
 ةيلمعــــلا يف مهتــــكراشــــم يف اهيــــلإ نودنتــــسي يتلا ججحلا ضرعــــيو ةيعــــضولا
 يتلا ةيـمbـس�ا فـئاوطلاو قرفـلا كرـشو مهفـقوم داسـف ىلإ ايهتنـم ةيـطارقمـيدـلا
 ربنـم" ينورتكـل�ا عقوEا نـم ةـعوبطم خسنل ةيـئوض روص ، ةـكراشEا كلـت زيجـت
 تنمضــت هيلــع _مــئاقــلا نــم دودرو هيحفصتــم نــم ت�ؤاســت تنمضــت "ديــحوتلا
 ةعـيرـشلا ماكـح� _لطعEا _ملسEاو برعـلا ماكحـلا ر¬فَكُي � نـم رفـك اهنـمً اـماكـحأ
 نــمً اعــباــن مــهريفكــت مدــع ناــك نإ _ملسEا ماوع نــم - هبــتاــك ريبعتــك – ةيــمbــس�ا
 كراشـي نـم رفـكو ، يطارقمـيدـلا ماظنـلاـب لبقـي نـم رفـكو ، مهـل هنـم ةرصـنو ة�اوم
 _ــــناوقلاو مــــكاحEا وأ ةــــطرــــشلا ىلإ أجلــــي نــــمو تاــــباختــــن�ا يف تــــيوصتلاــــب
 ةعـــــيرـــــشلا ماكـــــحأ قيبطت نـــــع _عنتمEاو ةـــــكوشلا يوذ نـــــم ناـــــك نإ ةيعـــــضولا
 _ملسEا ماوع نـم مـهريـغ هلعـف نإ يرفكـلاـب لعفـلا فـصوو-هفـصوك – ةيـمbـس�ا
 لاتقلــل ةريغصــلا تاكيتكتــلاو ةيــساــس�ا تاراهEا" نونعم باتــك ، مــهريفكــت نود
 ةرادإ تاـــــعوبطم نـــــمو ةـــــيركسعـــــلا ثوحبلا ةئيـــــه سيـــــئر دادـــــعإ نـــــم "ندEا يف
 جراــخ هــلوادــت زوجي � يرــس هــنأ هــب ٌهونم ةــيرصEا ةحلسEا تاوقلاــب تاــعوبطEا
 برــحو ندEا لــخاد لاتقــلا بيــلاــسأ باتكــلا لوانتــيو ةحلسEا تاوقلاــب _لــماعــلا
 رــــــــــئاودــــــــــلا مــــــــــسر" نونعم باتــــــــــك ، اهــــــــــب عتمتلا بــــــــــجاولا تاراهEاو عراوشلا
 مـــسرـــلً اـــحرـــش نمضـــت ةـــسدنهـــلا ةيلـــك ةيـــفونEا ةعـــماـــج نـــع رداـــص "ةيـــنورتكـــل�ا
 ء�ولا أدبــــم تــــلوانــــت "ءاربــــلاو ء�ولا" ةــــنونعم ةــــنودــــم ، ةيــــنورتكــــل�ا رــــئاودــــلا
 دومــحم دمــحأ نــيدــلا دامــع مهتEا جاوز دقــع ةقيــثو نــم ةيــئوض ةروص ، ءاربــلاو
 ةرداـص دومـحم دمـحأ نـيدـلا دامـع مهتEاـب ةـصاـخ تاـباسـح فوشك ، ديمـحلا دبـع
 لادبتـساو ةـيدقـن غلابـم مbتـساو عادـيإ ت�اصـيإو ةيميـهارـب�ا عرـف رصـم كنـب نـع

.دومحم دمحأ نيدلا دامع مهتEا مساب ةيبنجأ تbمع

 نـــم نســـح dا دبـــع معنEا دبـــع دامـــع / نـــيرـــشعلا مهتEا ةزوحب تاـــطوبضEا نأ -5
 نايغـط اهـنأـب توغاطـلا ةملكـلً افـيرعـت نمضـت "توغاطـلا" ناونعب عوبطم اهنيـب
 قلاخـلا ةـلزنـم هريـغ وأ هسفـن قولخEا لزنـُي نأ يف لـجو زـع قلاخـلا ىلع قولخEا
 ديـــناـــسأـــب كـــلذ ىلع بـــتاكـــلا لـــلدو ، ةيعـــضولا _ـــناوقلاـــب مـــكاحتـــلا كـــلذ نـــم نأو
 نأشــب ءاملعــلا ضعــب ريــسافتــلً اــهونم اهــل هريسفــتو هــموهفم ءوض ىف ةيــعرــش
 رفـــك اـــهاوحف تارابـــع اهيلـــع تـــنود ةيـــقرو ةـــصاصـــق ، "توغاطـــلا" ةملـــك ىنعم
 ، يحابــــص نــــيدمــــح ، يعداربــــلا ، سرــــيواــــس بيجــــن اهنــــم – ةــــماــــع تايصخــــش
 ةيـــطارـــقوميدـــلا دّابـــع نـــم مـــهرابتـــعاـــب مـــهدـــض داهجـــلا بوجوو ةزمـــح حودمـــم
 ةــــكرــــح" نونعم ررــــحم ، - اهبــــتاــــك ريبعتــــك – ةرــــفاكــــلا ةيــــناملعــــلاو ةيــــلاربيلــــلاو
 مbـس�ا نأـب ةيـعوتلا اهنـمو ةـكرـحلا كلتـل ةيـساـس�ا ئدابEا هـنومضم "نومزاـح



 ةــــكرــــح" نونعم ررــــحم ، - اهبــــتاــــك ريبعتــــك – ةرــــفاكــــلا ةيــــناملعــــلاو ةيــــلاربيلــــلاو
 مbـس�ا نأـب ةيـعوتلا اهنـمو ةـكرـحلا كلتـل ةيـساـس�ا ئدابEا هـنومضم "نومزاـح
 نأــب هــيونتلاو دــشارــلا يمbــس�ا ماظنــلا قيقحت ليبــس يف ةريبــك ةــكرعــم هــجاوي
 ريبعتــك – dا ليبــس يف ٌداهــج اهــطاشــن امــنإو ةــعامــج وأً اــبزــح تــسيل ةــكرــحلا
 اهــئدابــم ةــفاكــب نامــي�ا اهنــمو ةــكرــحلل مامضــن�ا طورــش نمضــت امــك ، - هبــتاــك

.اهلكيهلً اقفو اهتداق تاميلعتب مازتل�او اهليبس يف ةيحضتلاو

 ةــلد�ا قيقحتل ةــماعــلا ةراد�ا رــيرقتــب ةقــفرEا ةجــمدEا ةــناوطــس�ا ىوتحم نأ ـ6
 تافلEا نـم ددعـل نورـشعلاو يداحـلا مهتEا تاـطوبضم صحفـب صاخـلا ةيـئانجـلا
 فـــيرعـــت هـــعوضوم "تارجفتEا ةـــسدنـــه" نونعم فلـــم اهنـــم رـــيرقتـــلاـــب ةدراولا
 تارــــجفتمو ماغــــلأ نــــم تارجفتEا عاونأو اهلــــئاــــسوو ريجفتــــلا قرــــطو تارجفتEا
 ، بيـــكرتـــلا كـــلذ يف لـــخدـــت يتلا داوEاو اهبيـــكرـــت ةيفيـــكو ةـــقراـــح تاوبعو ةـــيودـــي
 ًاهيــجوت نمضتــي "يحبصلا ردــب ملقــب ةمـــِهادEُا ةــصاخــلا تاوقلا هــجاوت فيــك"
 تاوقلا وأ ئراوطلا وأ باـــــهر�ا ةحـــــفاكـــــم تاوق عم لـــــماعتـــــلا ةيفيكـــــلً اداـــــشرإو
 وأ تآشنEاو ندEا يف ةـــيرـــسلا تويبلا ماحتـــقا اـــهرود نوكي ةوق يأ وأ ةـــصاخـــلا
 داجــي�و تاــباــص�او لتقــلا ثودــحو رــس�ا يف عوقوللً اــيدافــت ةــيركسعــلا زــكارEا
 ، تآشنEاو ندEا ماحتـــقا قرطـــل هيـــف ضرعـــيو نـــم�ا باحســـن�او ةروانEا ةـــصرـــف
 قحلا ىلع ةرـهاظـلا ةلـتاقEا ةفـئاطلـل ةـصاـخ تارجفتEا عينصت يف ةـصاـخ ةرود"
 داوملل نايـــــب هيـــــفو "مbـــــس�ا نـــــبا هـــــبر وفع يجار  دادـــــعإ dا رـــــمأ يتأـــــي ىتح
 بـــسنلاو اهنـــم لـــك عاون� حرـــشو قعاوصلاو لـــئاتفـــلاو ةرجفتEا داوEاو ةطشنEا
 تاوبعلاو ةرجفتEا تاوبعلا ريضحــــت" نونعم فلــــم ، اهبيــــكرــــت يف ةــــمدختسEا
 لـــئاـــسولاو يئاـــبرـــهكلا ريجفتـــلا قرـــط هـــعوضوم "فـــساـــن رادـــصإ – ةفـــسانـــلا
 ريجفتــــــلا يداوبو ةيــــــتوصلاو ةــــــيرارــــــحلاو ةيــــــفرطــــــلا لــــــئاــــــسولاو ةــــــيواميكــــــلا
 وبأ دـهاجEا دادـعإ عجوأو ىكنأو عجنأ تاوبعلا انـه" نونعم فلـم ، قعاوصلاو

 فلـم ، اهبيـكرـت ةيفيـكو اهـعاونأو ةفـسانـلا تاوبعلل نايـب هيـف "يركسعـلا ناوفص
 يمbـس�ا زـكرEا نـع رداـص اهـتاقحلـمو ةيبنـج�ا قاوس�ا يف تارجفتEا" نونعم
 اهبيـكرـت يف لـخدـت يتلا ةـيواميكـلا داوEاو تارجفتEا عاونأ هـعوضوم "يمbـع�ا
 ىلع اهــمادختــسا راشتــنا ىدــمو ةداــم لكــل يملعلا مــس�او بــسنلاــب ةــبوحصم
 عاونأ نايـب هيـفو "وست نوس ةمـجرـت برـحلا نـف" نونعم فلـم ، مـلاعـلا يوتـسم
 فلتخـــم لبـــق نـــم ةعبتEا ةفلتخEا تاروانEاو ةيكيتكتـــلاو ةـــيركسعـــلا تاـــكرـــحتلا
 ، يجيتارتـس�ا عادـخلاو اهـلامعتـساو شويجلا ةدايـق ةيفيـكو ةيـماظنـلا شويجلا
 ةراـشإ هتـمدقمـب "ةيفـص وبأ خ�ا ملقـب يرصEا بابـخ وبأ ةـعومـجم" نونعم فلـم
 يبأــــب ىنكEا ديســــلا يسرــــم تــــحدــــم /يرصEا يئاميكــــلا هاوتحم عضاو نأ ىلإ

 يتلا ةـيواميكـلا داوEاو تارجفتEا عاون� ضرـع هيـفو ةدـعاقـلا ميظنـت وضع بابـخ
 راشتــنا ىدــمو ةداــم لكــل يملعلا مــس�او بــسنلاــب ةــبوحصم اهبيــكرــت يف لــخدــت
 ةــيداهجــلا ةيفلــسلا دارــفأ نايــب" نونعم فلــم ، مــلاعــلا ىوتــسم ىلع اهــمادختــسا
 هيـفو "شـيرعـلا يف _مصتعEا دـض شيجـلا دارـفأ ةمـيرـج صوصخب ءانيـس يف
 ماـــمأ نـــيرـــهاظتEا لبـــق ةـــيرصEا ةحلسEا تاوقلا ةمـــيرـــج هررـــحم هامـــس اE ةراـــشإ



 هيـفو "شـيرعـلا يف _مصتعEا دـض شيجـلا دارـفأ ةمـيرـج صوصخب ءانيـس يف
 ماـــمأ نـــيرـــهاظتEا لبـــق ةـــيرصEا ةحلسEا تاوقلا ةمـــيرـــج هررـــحم هامـــس اE ةراـــشإ
 ، ةحلسEا تاوقلا دارــف� دــيدــهتو دــعوتو 6/7/2013 موي شــيرعــلا ةظــفاحــم ينبم
 هتيمـهأو نـم�ا فـيرعـت لوح تاـعوضوم تنمضـت "باـهر�ا ةـعانـص" نـع تافلـم
 قارتـخ�ا ةيفيـك يموقلا نـم�او نـم£ـل ةـماعـلا ئدابEاو مbـس�ا يف هتيـعورـشمو
 نــمأو تآشنEا نــمأو قئاــثولا نــمأو دينجتــلاو ميظنتــلا يف دارــف�ا دينجــت ةيفيــكو
 لاوجلاــــب لاصــــت�ا نــــمأو فــــتاهــــلاو ت�اصــــت�ا نــــمأو تاــــعامتــــج�او تارمــــتؤEا
 نـــمأو بـــيردتـــلاو ةحلـــس�او لاوم�ا نـــمأو تbـــصاوEاو رفســـلا نـــمأو تـــنرتـــن�او
 ةـيرـسلا ةبـقارEاو يرـسلا شيتفتـلاو ءافـخ�ا نـمأو رـتاسـلا ينم�ا ءاطغـلاو ةبـقارEا
 سودرفــلا بــئاتــك دادــعإ – نــيدــهاجEا ةلئــسأ ىلع ةــبوجأ" نونعم فلــم ، ءاقلــلاو
 تاعـقرفEا ةـعانـص ةيفيكـب قلعتت ةلئـس� ضرعـيو "نـيداجبـلا وذ dا دبـع - ىلع�ا
 فلــم ، اهنــع ةمــجانــلا راطــخ�ا يدافــت ةيفيــكو اهعينصــت يف لــخدــت يتلا داوEاو
 ئدابـــم نـــع تاـــعوضوم هـــبو "لدعـــلا فيـــس ملقـــب تارابختـــس�او نـــم�ا" نونعم
 ءافـخ�او ةبـقارEا نـمأو تbـصاوEا نـمأو ت�اصـت�ا نـمأو يعاـفدـلا نـم�او نـم�ا
 ضبقـلاو جاردتـس�او ةرفشـلاو نـم�ا تيبـلاو ةـيرـسلا ةلـباقEاو يرـسلا شيتفتـلاو
 فلــم ، تارابختــس�ا رــيراقــت ةــباتــكو ةــصاخــلا تايلمعلــل طيطــختلاو شيتفتــلاو
 ايــفارــغوبطلا ملعــل فــيرعــت هيــفو "عينEا ديجEا دبــع دادــعإ ايــفارــغوبطلا" نونعم
 مــسرــلاو طــئارــخلا ةءارــق عيضاوE ضرعــي مــث ةــيركسعــلا تاــكرــحتلا يف هتيمــهأو
 نونعم فلــــم ، يوجلا رــــيوصتلاو ةــــيوارــــحصلا ةــــحEbاو عbطتــــس�او يناديEا

 عفرـــلً اجـــماـــنرـــب نمضتـــي "يبرـــحلا ســـنأ وبأ دادـــعإ – ايلعـــلا ةيـــندبـــلا ةـــقايلـــلا"
 ، تاروانEا ىلع ةردقـــلاو كراعEا ضوخل هلـــهؤتل دـــهاجEا ىدـــل ةيـــندبـــلا ةـــقايلـــلا
 عاون� حرـــش هيـــفو "يناطـــحقلا ءاربـــلا ملقـــب – عوردـــلا تاداضـــم" نونعم فلـــم
 ، اهبيـكرـتو اهكـفو اـهءازـجأو اـهاـيازـمو ةينفـلا اهصـئاصـخو ةيـخوراصـلا فـئاذقـلا
 نونعم فلـــم ، حbـــسلا ىلع دـــيدـــستلاو يمرـــلا تاـــطايتـــحاو ةـــياـــمرـــلا عاـــضوأو
 ةينفـــــــلا اهصـــــــئاصـــــــخو تاـــــــسدسEا عاونأ ضعـــــــب لوانتـــــــي "تاـــــــسدسEا ةرود"
 كابتـش�او بـيوصتلاو ةـياـمرـلا تايعـضوو اهبيـكرـتو اهكـفو اـهءازـجأو اـهاـيازـمو
 لـــــئاسEا لوانتـــــيو "راتبـــــلا ركسعـــــم ةرـــــشن" ةـــــنونعم ةيصـــــن تافلـــــم ، عيرـــــسلا
 ططــــخ نــــم - ةيكيتكتــــلا تاــــكرــــحتلا اهنــــمو نــــيدــــهاجملــــل ضرعــــت يتلا ةيلمعــــلا
 بورـــحلاو تاـــباصعـــلا بورـــحو رفـــلاو ركـــلاو عاـــفدـــلاو موجهلا ةيفيـــكو تاـــكرـــحتو
 تbـــصاوEا نـــمأو ت�اصـــت�ا نـــمأو يعاـــفدـــلا نـــم�اـــك - ةينـــم�ا وأ – ندEا لـــخاد
 ةليقثــلاو ةفيفخــلا ةــيرانــلا ةحلــس�ا عاونأ نايبــك - ةــيركسعــلا وأ – ةبــقارEا نــمأو
 وذ dا دبـع ةـعوسوم" ةـنونعم ةيصـن تافلـم ، اهصـئاصـخو اهـلامعتـسا ةيفيـكو
 قرــــــطو تارجفتEا فــــــيرعــــــت لوانتــــــت "لزنEا يف تارجفتEا عينصتل نــــــيداجبــــــلا
 ةـقراـح تاوبعو ةـيودـي تارـجفتمو ماغـلأ نـم تارجفتEا عاونأو اهلـئاـسوو ريجفتـلا

.اهبيكرت يف لخدت يتلا داوEاو اهبيكرت ةيفيكو
 نـم نابعـش دمـحم تزـع دمـحأ / نـيرـشعلاو نـماثـلا مهتEا ةزوحب تاـطوبضEا نأ ـ7
 هبـتاـك لوانـت "ةـم�ا اهـب رمتـس ةلـحرـم رطـخأ شـحوتلا ةرادإ" نونعم ٌباتـك اهنيـب
 ةوقلا مـهوو ، وكيب سكـياـس ةبقـح ذنـم مـلاعـلا رـيدـي يذـلا ماظنـلا نـع تاـعوضوم



 هبـتاـك لوانـت "ةـم�ا اهـب رمتـس ةلـحرـم رطـخأ شـحوتلا ةرادإ" نونعم ٌباتـك اهنيـب
 ةوقلا مـهوو ، وكيب سكـياـس ةبقـح ذنـم مـلاعـلا رـيدـي يذـلا ماظنـلا نـع تاـعوضوم
 ىلإ قيرــف بــهذيــفً اــباطقتــسا سانــلا _ــب ُثِدــُحت ةــكرعE بوعشلا رــج ةيفيــك هيــفو
 "لـطابـلا لـهأ" مـهامـسأ نـم بـناـج ىلإ قيرـفو "قحلا لـهأ" مـهامـسأ نـم بـناـج
 بـــتاكـــلا راـــشأو ، رصتنملـــل مضنيـــل ةـــكرعEا ةجيتـــن رظتنـــي دـــياحـــم ثـــلاـــث قيرـــفو
 ن� "نامــي�ا لــهأ" مــهامــسأ نE يمتنيل ثــلاثــلا قيرفــلا فــطاعــت بذــج ةرورضــل
 رــج نأً احــضوم ، ةــكرعEا كلــت نــم ةريــخ�ا لــحارEا يف مــساــح رود هــل قيرفــلا كــلذ
 مأ تءاـش اهيـف لـخدـت سانـلا لعجـت يتلا لامـع�ا نـمً ادـيزـم بلطتـي اهـل بوعشلا

.سوفنلل ءيش برقأ توEا نوكي ىتح ةكرعEا كلت مادتحا ةرورضو ، تبأ

 ديــس دمــحم نمــحرــلا دبــع / _ــثbثــلاو سداســلا مهتEا ةزوحب تاــطوبضEا نأ ـ8
 لوانتـــي ةيميـــت نـــب� "داهجـــلا هقـــف" نونعم باتـــك اهنيـــب نـــم _نيعـــلا وبأ دمـــحم
 داهــــجو فيســــلاو فحصEاــــب نــــيدــــلا ماوقو اهــــطورــــشو ةــــي�ولاو ة�ولا عيضاوم
 ضعبـــل مهليطعـــت عم مbـــس¯ـــل _بستنEا لاتـــق ةـــلأســـمو داهجـــلا لضـــفو رافكـــلا
 ، مهـــلاتـــق بوجوو جراوخلاو ضـــفاورـــلا رطـــخو ةيلـــهاجـــلا لـــهأ لاتـــقو هضـــئارـــف
 تاســسؤم يف مــهرودو مهــتادابــع رودو ةــمذــلا لــهأ نــع ثــيدــحلل هبــتاــك ضرعــيو

._ملسEا _ب µفلا ثادحا يف مهببستو ةلودلا

 دبــــع دمــــحم مصتعــــم مــــيرــــك / _عــــبر�او عبارــــلا مهتEا ةزوحب تاــــطوبضEا نأ ـ9
 نـــب� ىواتـــف نمضـــت "ىواتفـــلا عومـــجم" ِنونُع ٌيقرو ٌعوبطم اهنيـــب نـــم ديجEا
 لاومأ لbحتـــــساـــــب ىوتفو ، قارعـــــلاو رصـــــم يف ســـــئانكـــــلا مدـــــه زيجـــــت ةيميـــــت

.ةمذلا طورشب مهلbخإ لاح مهئامد ةحابتساو ىراصنلا

 _ــسح دعــس يجنEا ىيحي / ةــئاEا دعــب ثــلاثــلا مهتEا ةزوحب تاــطوبضEا نأ ـ10
 نأشـــب سدقEا تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــج نـــع ٍرداـــص نايبـــل ةـــعوبطم ةـــقرو اهنيـــب نـــم
 و "حافســــلا" ـب ريــــخ�ا نايبــــلا فــــصوو ، ةيلــــخادــــلا رــــيزو لايتــــغا مهتــــلواحــــم
 ها¢يإً افـصاو ةيـطارقمـيدـلا قيرـط كولـس نـم _ـيرصEا ر¢ذـحو ، "مرجEا توغاطـلا"
 هفـصو اـم ىلع ²در وه ةيـئادـع لامـعأ نـم ةـعامـجلا هـب موقت اـم نأو ، "يكرـش" هـنأـب
 عاــــفدــــلا ْيَرــــيزوً ادــــعوتم ، ةضهنــــلاو ةعــــبارو يروهمــــجلا سرــــحلاــــب "رزاجEا"ـب
 مـــهاـــعد نـــم نايبـــلا دـــشاـــن امـــك ، "صاصقـــلا"ـب كـــلذً افـــصاو مهلتقـــب ةيلـــخادـــلاو
 َْيترازوب ةــــصاخــــلا راقEاو تآشنEا عيمــــج نــــع داعتــــب�اــــب "رصــــم يف _ملسEا"
 كلتـل ةـعامـجلا فادهتـسا عاـمزإً اـيروم ، مهـحاورأ ىلعً اـظافـح ةيلـخادـلاو عاـفدـلا
 ناونعب "يرــهاوظلا نمــيأ" دادــعإ نــم ٌعوبطم اذــكو ، ةيــئادــع تايلمعــب تآشنEا

 لمعـلا نأ نمضـت ديهمـت لو�ا نـْيدنـب نمضـت "يداهجـلا لمعلـل ةـماـع تاهيـجوت"
 يركسعـــــلا لمعـــــلا نأو يوعدو يركســـــع _قـــــش وذ ةلـــــحرEا هذـــــه يف يداهجـــــلا
 _مــــكاحــــلا اــــهءافلــــح" مــــهامــــسأ نــــمو ليــــئارــــسإو ةدحتEا تاــــي�ولا فدهتــــسي
  "_يلحEا اكــيرــمأ ءbمــع" مــهامــسأ نــم فادهتــسا قرطــل نايــب هنــمو ، "اــندbبــل
 ىمسEا يناثـــلا قشلا ىلإ ةراـــشإ عوبطEا ىفو ، ناكE ناكـــم نـــم فلتخـــت يتلاو
 ةبلطــــلا" اــــهامــــسأ نــــم ةيــــبرــــتو ةيــــعوت ىلع زكــــترــــي يذــــلاو يوعدــــلا لمعــــلاــــب



 ىمسEا يناثـــلا قشلا ىلإ ةراـــشإ عوبطEا ىفو ، ناكE ناكـــم نـــم فلتخـــت يتلاو
 ةبلطــــلا" اــــهامــــسأ نــــم ةيــــبرــــتو ةيــــعوت ىلع زكــــترــــي يذــــلاو يوعدــــلا لمعــــلاــــب
 ىلع روثتل اهكــيرــحت يف يعسلاو اهضــيرــحتو ريــهامــجلا ةيــعوتو ، "ةدــهاجEا

 نــم دــيدعــلا تنمضــتو "ةــبولطم تاهيــجوت " ناونعب يناثــلا دنبــلاو ، اهــماكــح
 " ىرــخ�ا ةيــمbــس�ا تاــعامــجلا نــم فــقوEا " نونعم ٌهيــجوت اهنــم تاهيــجوتلا
 هيــــف رــــهظ اميــــف مهنيــــب اميــــف حصنلاو هيــــف نوقفتي اميــــف نواعتــــلا يف صخلــــت
 يذــلاو _Eاظــلا ىلع _ــمولظEا تاروث نــم فــقوEا نأشــب رــخآ ٌهيــجوتو ، فbخــلا
 مbـس�ا خيش ىوتف" ناونعب باتـك اذـكو ، هيـجوتلا ةـكراشEاو ديـيأتـلا يف لثمتـي
 مهفــــصو نــــم لاتــــق هــــتاــــعوضوم تــــلوانــــت "مbــــس�ا عئارــــش لدــــب نــــم مكــــح يف
 يغبلا لـــهأ لاتـــق باـــب نـــم سيـــل مهـــلاتـــق نأو "dا عرـــش قيبطت نـــع نوعنتمEا"
 تارقـف ىدـحإ ىلإ ديـلا طـخب ةراـشإ دوجو _بـت دـقو ، نـيدـترEا لاتـق باـب نـم امـنإو
 ىرـخأ ةراـشإو ، نـيدـلا روهظ ةحلصـم لـج� سفنـلا لتـق زاوج نـع ثدـحتت باتكـلا
 هـنأ �إ _ـتداهشـلا قطن نـم لـك لاتـق بوجو نـع ثدـحتت باتكـلا تارقـف ىدـحإ ىلإ
 رــكذو - بــتاكــلا ريبعتــك – ةرــتاوتEا ةرــهاظــلا مbــس�ا تابــجاو ضعــب نــع عنتما

.باتكلا لهأ ىلع ةيزجلا برض اهنم

 مــلاــس ىليبلا دومــحم لداــع / ةــئاEا دعــب عبارــلا مهتEا ةزوحب تاــطوبضEا نأ ـ11
 ةـيريفكـتً اراكـفأ ىوح "ءاـجر�ا عدـبو نامـي�ا ةقيقـح" نونعم ٌعوبطم اهنيـب نـم
 نـم نأو ، مانـص�ا دبعـي نمـب ةيعـضولا _ـناوقلا ىلإ مـكاحتـي نـم تهبـش ةـفرطتـم
 مظـــعأ نأ ىلإ ةراـــشإ هيـــفو اـــبر عرشEا ذـــختا دقـــف dا عيرـــشت ريـــغً اعـــيرـــشت عبتا
 ةـــلاـــسرلـــلً اضقـــنو ةلEا نـــمً اـــجرـــخمً ارفـــك ربتعEا dا لزـــنأ اـــم ريغـــب مكحـــلا عاونأ
 باتكـــلا فـــلاخـــت يتلا نوناقـــلا ماكـــحأـــب اهـــماكـــح مكحـــي يتلا مـــكاحEا ةـــيوبنلا
 dا لزــــنأ اــــم ريغــــب عرشEا مــــكاحــــلا اهبــــتاــــك هبــــشو ، اهــــب سانــــلا مزلــــتو ةنســــلاو
 نأو ، هــــتدارإ يف dا عزاــــنو سانلــــل هعــــيرــــشتب ةيــــهول�ا ىعدا ىذــــلا نوعرفــــلاــــب
 ليهــــــــص" نونعم عوبطم ، ناطيشــــــــلا ةدابعــــــــك ةيعــــــــضولا _ــــــــناوقلل دايقــــــــن�ا
 اـبأ ىعدـي نE بوسنم "تاهبـشلا نـم ردنـب بيتـك ىف ءاـج اـم لاطـبإ ىف تاـيداعـلا
 ةيـمbـس�ا لودـلا تاـموكح رفكـت ةـفرطتـم ةـيريفكـتً اراكـفأ نمضـت يبرغEا dا دبـع
 مـــم�ا ةمظنـــم يف ةيـــمbـــس�ا لودـــلا ةـــيوضعبً اجتحـــم اهيلـــع جورـــخلا بـــجوتو
 كلــت يف ةمظــن�ا _ــب ةوخ�ا طــباور اهعمــجو ، ةــيرفكــلاــب اــهامــسأ يتلا ةدحتEا
 اــــم كــــلذ ىلإً افيضــــم ، _يــــعويشلاو ىراصنــــلاو _ــــيذوبلاو سودنهــــلاو لودــــلا
 يف ضوخلاـب مbـع�ا لـئاـسول صيـخرتـلاـب هعـئارـشو dا نـيدـب ءازهتـس�اـب هفـصو
 – نـــيدـــحوEا ىلع مهـــترـــهاظـــمو _يـــقرـــشلاو _يـــبرغـــلا _ـــكرشEا يلوتو dا نـــيد
 _يــــباــــهر�ا ميلــــستو كرتشEا ينم�ا نواعتــــلا تايــــقافــــتا قيرــــط نــــع - هريبعتــــك
 dا عم مهــباــبر�و مهسفــن� مهــتاواســمو نــيدــلا نــم ً�دــبً انــيد ةيــطارقمــيدــلا ءاغتــبا
 هـــلوسرو dا بـــسي نـــم نأـــب هيـــلإ ىهتنا اـــم ىلع ً�دتـــسم ، هنـــيد ماكـــحأ ليطعتـــل
 لصــت دــق بــقاعــي كلEا وأ سيــئرــلا بــسي نــم اــمأ داقتــع�ا ةــيرــح ةرــمز يف لــخدــي
 مهـــمايـــق لودـــلا كلـــت تاـــموكح ريفكـــت يف جتحا امـــك ، تاونس ثbـــث ىلإ هتـــبوقع
 ذافـن فـقوً افـصاو ، مـيركـلا هـباتـك يف لـجو زـع ىلوEا هدروأ اE ةفـلاخEاـب عيرـشتلاـب



 مهـــمايـــق لودـــلا كلـــت تاـــموكح ريفكـــت يف جتحا امـــك ، تاونس ثbـــث ىلإ هتـــبوقع
 ذافـن فـقوً افـصاو ، مـيركـلا هـباتـك يف لـجو زـع ىلوEا هدروأ اE ةفـلاخEاـب عيرـشتلاـب
 رفكـلاـب ةيعـيرـشتلا تاطلـسلا نـم هـماقـم موقي نـم وأ كلEا ةقـفاوم ىلع تاعـيرـشتلا
 ةردقـــلا هـــيدـــل ملـــسم لـــك نأ ىلإ بـــتاكـــلا ىهتناو ، شـــيرـــق رفـــك نـــم ءوس�ا _بـــلا
 رداــق ريــغ ناــك نإــف هــكرتــب مــثأــيو كــلذ هيلــع بــجو مــكاحــلا ىلع جورــخلل ةوقلاو
 تــــسيل ةوقلا نأ ىلإً اريشــــم ، زاوجلا هقــــتاــــع ىلع ىقبتو بوجولا هنــــع حازــــنا

.هبوجو يف طرش يه لب لاتقلا ةحص ىفً اطرش

 ميـهارـبإ يمهف ميـهارـبإ داؤف / ةـئاEا دعـب نـماثـلا مهتEا ةزوحب تاـطوبضEا نأ ـ12
 طـخب نود – "ماـن�ا ريـخ مbـك نـم ماكـح�ا ةدمـع" نونعم باتـك اهنيـب نـم بـيدـلا
 ، لاعـلا دبـع _ـسح ، لاعـلا دبـع نسـح ، لاعـلا دبـع دمـحأ" ىلو�ا هتحفصـب ديـلا
 لــئاــسر لوانــت "دــئاقعــلا باتــك" نونعم ءزــجل ةيــئوض ةروص ، "يواردبــلا دمــحأ
 تنمضـــت باـــهولا دبـــع نـــب دمـــحم خيشلا رصـــع نـــم دـــجن ءاملـــع مbـــعأ لـــئاســـمو
 ةيــمbــس�ا ةعــيرــشلا قيبطت مدــع ىوعدــب كاذــنآ رصــم مكــح ىلع _مــئاقــلا ريفكــت

.مهلاتقل ٌببس كلذ نأو

 دبـــع ميـــهارـــبإ / ةـــئاEا دعـــب نـــيرـــشعلاو ثـــلاثـــلا مهتEا ةزوحب تاـــطوبضEا نأ ـ13
 حماـس ىعدـُي نـم ةـفرعمـب ديـلا طـخب ةـنودـم لـئاـسر اهنيـب نـم ضوع ديسـلا نمـحرـلا
 يناوخ� ريقــــــف دبــــــع نــــــم ةــــــلاــــــسر" ةــــــنونعم ىلو�ا دــــــهاجEا رمــــــع وبأ ىنكEا
 هلضـفو داهجـلا ىلع نـيدـهاجEاـب اهبـتاـك مـهامـسأ نـم ثـح تنمضـت "نـيدـهاجEا
 ىلإً اريشـم "dا ىلع لـكوتو نامـيإ برـح تيـغاوطلا عم انـبرـح نأ"ً اصـن فاـضأو

 اوعيضت �"ً اصـن بـتاكـلا فاـضأو dا ةـعاـط نـم هتـعاـط نأو ريـم�ا ةـعاـط ةرورـض
 ًاديـج عسا نكـلو طقـف ودعـلا لاتقـل نـكرـت �و داهجـلا ضرأ يف مكيلـع رمـت ةيـناـث لـك
 ءيش لــك عنصت نأ ملعــت تارجفتEا عينصت لــماعــم يف ملعــت ءيش لــك ملعتــت نأ
 ¢دعــُت نأو ، حbــسلا لمــحاو لاتقــلا نونف تاركسعEا يف ملعــت dا ودــع هــب براحــت
 هتـــلاـــسر بـــتاكـــلا ىهنأو ، "ةظلـــغ لكـــب dا ءادـــعأ لاتـــقو dا ءادـــعأ باـــهر�ً اديـــج
 ةـــنونعم ةيـــناثـــلا ةـــلاـــسرـــلاو ، dا ليبـــس يف ةداهشـــلا لضـــفو توEا نـــع ةرـــكذتـــب
 لكـل ةـماـع اهبـتاـك اههـجو "_ـيزخEاو _مـئانـلا _ملـسملل ريقفـلا دبعـلا نـم ةـلاـسر"
 مهيـــــضارأو مهـــــتويبو كهتنـــــت _ملسEا ضارـــــعأ كرـــــتو _ملـــــسملل بـــــستني نـــــم
 ىلإو توغاطـــــلا ىلإ مـــــكاحتـــــيو dا عرـــــش كراـــــتو"ً اصـــــن اهيـــــف دروأو بصتغـــــت
 كراــتو مbــس¯ــل بــستنم لــك ىلإو ، نآرقلــلً ادــن تلعــج يتلا ةيعــضولا _ــناوقلا
 "_ملــسملل _بستنEا" مــهامــسأ نــم ضرــحو "اهعــم لــماعتــيو ةــيوبرــلا كونبلل
 نــيدلــل _ــبراحEاوً احــضاو تاــب رفكــلاو سلــجت اذاE" هصــن امــب داهجلــل ريفنــلاــب
 ةيــنbــع dا عرــش فــلاخــتً اــماكــحأ نوعنصي اوتابــفً ارــهج مهــبرــح نونلعي اوتاــب
 مـــث ، "ةحـــضاو مهـــتدرو مـــهرفـــك تاـــب لbحـــلا نومرـــحيو مارـــحلا نوللـــحي اوتاـــبو
 dا ىلع لــكوتو كــحbــس لمــحا"ً اصــن كــلذ يف دروأو حbــسلا لمــح ىلع ضرــح
 �و هـحbـسب كـماـمأ فـقو امـك كودـع هـجو يف فـقو مـق _ملسEا ضارـعأ نـع عفادو
 ، داهجـلاـب �إ دوعت نـل ةيـمbـس�ا ةـفbخـلا نأـب فيضـيو ، "راـع ردصـب هـماـمأ فقـت
 اهيــف هــجو "نــيدــهاجEا يلاــه� ريقــف دبــع نــم ةــلاــسر" ةــنونعم ةثــلاثــلا ةــلاــسرــلاو



 ، داهجـلاـب �إ دوعت نـل ةيـمbـس�ا ةـفbخـلا نأـب فيضـيو ، "راـع ردصـب هـماـمأ فقـت
 اهيــف هــجو "نــيدــهاجEا يلاــه� ريقــف دبــع نــم ةــلاــسر" ةــنونعم ةثــلاثــلا ةــلاــسرــلاو
 لضـفً ارـكذـم مهـل مهـيوذ كرـت ىلع اوربصيـل "نـيدـهاجEا يلاـهأ" مـهاـعد نE هثـيدـح
 دارــف�او تايــحbصــلا نــعً اثــيدــح تنمضــتو "ةراد�ا" ةــنونعم ةــنودــم ، داهجــلا
 نـم تايـحbصـلا ددـحي نـم نأ اهيـف دروو ، ديـعاوEاو تاينـم�او ناكEاو ةيـنازيEاو
 دارـــف�ا نـــع تاـــعومجEا يلوئسم ةيـــلوئسمو ، "ماعـــلا لوئسEا" ةـــنودEا هتمـــسأ
 لوئسملل نوكت نأو لمعـــلا ةيـــنازيـــم دـــيدـــحتو ،ً اينـــمأوً ايـــعرـــش ةلـــماـــك ةيـــلوئسم

 لوئسملل عوجرـــلا بوجوو هينـــج فـــلأ غلبم نـــع لقـــي اميـــف فرصتـــلا ةيـــحbـــص
 لـــق�ا ىلع زـــهجم ناكـــم ةـــعومـــجم لكـــل نوكي نأو ، كـــلذ ىلع دـــيزـــي اميـــف ماعـــلا
 ةـيرـسلا لمعـلا يف لـص�ا نأ ةـنودEا يف درو دارـف�ا تاينـمأ نـعو ، لوئسEا ه�وتي
 بوجو اهــــب درو فــــتاهــــلا تاينــــمأ نــــعو ، ةــــجاحــــلا ردــــق ىلع ةــــفرعEاو نامتكــــلاو
 دارـف�او طقـف ضعبـلا مهضعـب _ـلوئسEاو طقـف _ـلوئسEا عم ماعـلا لوئسEا لـصاوت
 ، لمعـلاـب حيملت �و ناـمزو ناكـم دـيدـحت مدـعو ، طقـف مهـلوئسمو ضعبـلا مهضعـب
 فـتاهـلاـب مامتـه�او دـحاو ناكمـب وأ لمعـلا ناكـم يف فـتاهـلا قbـغإ وأ حتف مدـعو
 يف دــحاو تــقو يف ناكEا لوخد اهــب درو ناكEا تاينــمأ نــعو ، ةــيراطبــلا نحشــك
 اـم تويبلاـب كرتـُي �أو ، سانـلا ماـمأ دارـف�ا دـجاوت مدـعو لوخدلـل بـسانEا تـقولا
 ءارـــــش مدـــــع اهـــــب درو ءارـــــشلا تاينـــــمأ نـــــعو ، تافلتEا مادـــــعإو لمعـــــلا ىلع لدـــــي
 _مـئاقـلا رييغـتو تارتـف ىلعو ةريغتـم نـكاـمأ نـم اـهؤارـشو ةدـحاو ةرـم ضارـغ�ا
 تاــعومــجملل ةيميظنتــلا تاءاقلــلا دقــع نأشــب تاــعوضوم ىلإ ةــفاــضإ ، ءارــشلاــب
 لوح تاشـــقانـــمو لـــكاشEا لـــحو تابلطـــلا مـــيدقـــتو ةسلـــجلاـــب رودـــي اـــم قيثوتو
 حيلـستلا ـ1 ، مـعدـلا" هصـن اـمو يحيضوت مـسر اهيلـع نود ةـنودـم ، لمعـلا رـيوطت
 تــنودً ايحيــضوتً امــسر نمضــت امــك "تاوبعلا ـ2 ، مــتاوكو تاجنبــط يصخشلا
 ، ك 5 ، وليك 1 ، ةريحبـلا ، ةدـحولا ، يلودـلا يلـحاسـلا قيرطـلا" أرقـت تاملـك هيلـع
 ةيــقرو ةــصاصــق ، قرــشلاو بونجلاو لامشــلا تاــهاجــتا اهــب نودو "لاتقــلا ، ك 7
 حاتفEا قلغأ ـ1" اهصـــــن دونب ةعـــــبرأ اهـــــب "لمعـــــلا ةقـــــيرـــــط" ةـــــنونعم ةـــــعوبطم
 قعاصــــــلا لــــــباــــــك لــــــصو ـ3 ، ينمزــــــلا تيــــــقوتلا حاتفــــــم طبــــــضا ـ2 ، يسيئرــــــلا
 دونبلا كلــــت لفــــسأ نودو ، "نــــمزــــلا باســــح أدبيــــف حاتفEا حتفا ـ4 ، يئاــــبرــــهكلا

 ناوث ةتـسب تأدـب قئاـقدـلاو يناوثلاـب ينمز لودـج هلفـسأو ماـقرأ ةرـشع نـم ً�ودـج
 ةـخرؤEاو 947 مـقر ةرـكذـم ، ةيـناـث نوسمـخو _نـثاو ةدـحاو ةـعاسـب تـهتناو فصـنو

 دقفـب ديسـلا يماـس دـجمأ غbـب نأشـب ةـبابـمإ ةـطرـش مسـق نـع ةرداـص 11/9/2013
.297 ف ق ر مقر ةرايسلا ةصخر

 ميــهارــبإ رــباــص / ةــئاEا دعــب نــيرــشعلاو عبارــلا مهتEا ةزوحب تاــطوبضEا نأ ـ14
 نـع تاـعوضوم نمضـت "ةبـئاغـلا ةضـيرفـلا" نونعم ٌباتـك اهنيـب نـم يلع ديسـلا
 ةــفbخــلا ةداــعإو ةيــمbــس�ا ةــلودــلا ةــماــقإ يف هرودو هــماكــحأو هتيــضرــفو داهجــلا
 جورــــخلا ةيــــعرــــشب ىوتفو ماكحلــــل ريفكــــت هيــــفو ، ضر�ا ىلع dا مكــــح ةــــماــــقإو
 ، _ـتداهشـلاـب اوقطن نإو "ةعنتمEا ةفـئاطـلا" مـهامـسأ نـم لتـق بوجوو ، مهيلـع
 ةدــــعاقــــلا ميظنــــت راعــــش هيلــــع عبط "قيرطــــلا اذــــه ترتــــخا اذاE" نونعم ٌباتــــك



 ، _ـتداهشـلاـب اوقطن نإو "ةعنتمEا ةفـئاطـلا" مـهامـسأ نـم لتـق بوجوو ، مهيلـع
 ةدــــعاقــــلا ميظنــــت راعــــش هيلــــع عبط "قيرطــــلا اذــــه ترتــــخا اذاE" نونعم ٌباتــــك
 ةـباـج�ا يفو ، ةدـعاقـلا ميظنـت رايتـخا ببـس نـع هـحرـط لؤاسـت نـع ةـباـجإ نمضـتو
 ةيــعرــشلا ةــسايســلا حرــش" نونعم ٌباتــك ، هجهنــمو ميظنتــلا كــلذ راكــف� ذيبحــت
 راــــشأ هيــــفو رافكــــلا داهــــج نــــع تاــــعوضوم نمضــــت "ةيميــــت نــــب مbــــس�ا خيشل
 يناثــلاو ددعــلاو دــحاولا نــم هيلــع رودقEا ةــبوقع لو�ا _ــعون ىلع هــنأ بــتاكــلا
 فاـضأو ، اهـلاتـق بوجوو لاتقـب �إ اهيلـع ردقـي � يتلاـك ةعنتمEا ةفـئاطـلا باقـع
 ةرـهاظـلا هعـئارـش ضعـب نـع تعنتـماو مbـس�ا ىلإ تبـستنا ةفـئاـط امـيأو"ً اصـن
 امــك ، d هلــك نــيدــلا نوكي ىتح _ملسEا قافــتاــب اــهداهــج بجــي هــنإــف ، ةرــتاوتEا
 حرــش" نونعم ٌباتــك ، "ةاــكزــلا يعناــم ةــباحصــلا رــئاــسو قيدصــلا ركــب وبأ لــتاــق
 رفكــلا نــع تاــعوضوم نمضــتو "باــهولا دبــع نــب دمــحم ماــم¯ــل لوص�ا ةــثbثــلا
 تيــغاوطلا نأ - بــتاكــلا ريبعتــك – هيــف ءاــج مــساقــلا نــب� حرــش هيــفو توغاطــلاــب
 ةيلـهاجـلا _ـناوقب مكحـي نمـك dا لزـنأ اـم ريغـب مكـح نـم مهسـماـخ عاونأ ةسمـخ
 وأ _ـناوقلاـب ناـك ءاوس dا لزـنأ اـم ريغـب مكـح نـم عيمـج لـب ، ةيـلودـلا _ـناوقلاو
 ربـكأ نـم توغاـط وهف مكحـلا يف روجلاـب وأ عرـشلا نـم سيـل وهو عرتخـم ءيشب
 ديـــلا طـــخب اهيلـــع ن¬وُد - "داهـــج _ـــلدبEا لاتـــق لـــه" نونعم ٌعوبطم ، تيـــغاوطلا

 مكــح هيــفو "يداهجــلا عورــشملل حيحص روصتو ةحــضاو ةــيؤر وحن : ةلسلــس"
 اـم ةـماـقإـب �إ مbـس�ا عئارـش ةـماـقإ نكمـي � هـنأو ،ماكحـلا ىلع جورـخلا ةيـعرـشب
 ، _ـــكرشEا لاتقـــب مهـــلاتـــقً اهبـــشم لاتقـــلا هنـــمو "ماكحـــلا داهـــج" هبـــتاـــك هامـــسأ
 ديهـش رـفاكـلا مـكاحـلاـب هفـصو نـم ىلع _ـجراخـلا نـم لوتقEا نأـبً امكـح نمضـتو
 ةيلـهاجـلاو مbـس�ا _ـب رونلا بزـح" نونعم عوبطم ، ملـسم وأ رـفاـك هلتـق ءاوس
 ةطــخ ، لاEا : يتــسجوللا مــعدــلا" ديــلا طــخب ىلو�ا اهتحفصــب ن¬وُد "ةيــبورو�ا
 ةيفلــــسلا ةوعدلــــلً ادقــــن نمضــــتو ، "مbــــع�او ، رــــصانعــــلا ءاويإو ، دارــــفأ لاقتــــنا
 هـفارتـع�و ةيعـضو _ـناوقب مكحـي ءاضقـب رونلا بزـح فارتـعا ببـسب ةـيردنكـس�اـب
 ، _نـمؤEا ليبـس ريـغ عابـتاو ةينـيدـلا ةمـيرـجلاـب كـلذً افـصاو نوناقـلا ةدايـس أدبمـب
 كــــلذً افــــصاو ةــــم�او بعشلــــل ةــــماعــــلا ةدار�ا مارتــــحاــــب بزــــحلا ةادانــــمً ادقتنــــم
 ةدارإ مارتــــحا نأــــبً اجتحــــم مbــــس�ا نــــيد ىلع ةميظعــــلا ةــــيانجــــلاو ةحيضفــــلاــــب
 ةــمدقــم" نونعم ٌعوبطم ، رــشبلل عيرــشتلاــب رارــقإ تاطلــسلا رايتــخا يف بعشــلا
 ، ماكحــلا ىلع جورــخلا ةيــعرــشب مكــح هيــف "كرــشلاو ديــحوتلا µــم ديــحوتلا يف
 اــم ريغــب مكــح نــم اهنــم عاونأ ةسمــخ ىلإ تيــغاوطلاــب مهفــصو نــم هبــتاــك م¢سقو
 ملعـــت نـــع ضرعـــي نـــم رفكـــب مكـــحو ، dا ماكـــح� ريغEا رـــئاجـــلا مـــكاحـــلاو dا لزـــنأ

 ةـــمواقEا ةوعدـــل ةيـــسايســـلا ةـــيرظنـــلا ســـسأ" نونعم ٌعوبطم ، مbـــس�ا ةعـــيرـــش
 هبـتاـك هامـسأ اـم لامـعأو ةيـعرـشلا ةـسايسـلا ماكـحأ لوانتـي "ةيEاعـلا ةيـمbـس�ا

ً اءدــب اهيــف ءاضــعأ باطقتــس� ةوعدــلا دوهجو اهــت�اجــمو اهــتاــيرظــنو "ةــمواقEا"
 بورــح نــم عون اهــلامــعأ نأو كيكفتــلا ىلإ �وصو دييحتــلاــبً ارورــم دينجتــلا نــم
 ةـــيركســـع تـــناـــك ءاوس لامـــع�ا ةـــعومـــجم نأو يسايـــس لمـــع يهو تاـــباصعـــلا

 سـسأ ىلع ينبم لمـع جماـنرـب اهـل نوكي نأ دـب� ةيـمbـعإ وأ ةيـسايـس وأ ةـيداهـج
 ىمسي اـم ىلإ ررحEا ريشـي امـك ، لامـع�ا هذـه لثE حاجنـلا ققحتي ىتح ةميلـس



 سـسأ ىلع ينبم لمـع جماـنرـب اهـل نوكي نأ دـب� ةيـمbـعإ وأ ةيـسايـس وأ ةـيداهـج
 ىمسي اـم ىلإ ررحEا ريشـي امـك ، لامـع�ا هذـه لثE حاجنـلا ققحتي ىتح ةميلـس
 مهفــــصو نE ةيــــئاــــعدــــلاو ةيــــسايســــلا لامــــع�ا ىلع موقت يتلا دــــشحلا ةــــيرظــــن
 هيلـــع قلطي يذـــلا عارصـــلا حاتفـــمو ةيتـــسجوللا تاـــمدـــخلا ريـــفوتو نـــيدـــهاجEاـــب
 ماعـــلا وجلا هـــنأـــب ررحEا هـــفرعـــيو يداهجـــلا خانEاو "ةـــمواقEاو داهجـــلا حاتفـــم"
 نـم عم لاكـش�ا لـحل نكمـم لـح نـم دعـي مـل هـنأـب ةـعانقـلا ىلإ ماعـلا يأرـلا لوصوو
 حلسEا لمعـلا �إ ةيـتوغاـط ةـموكح وأً ًارمعتـسم ناـك ءاوس ودعـلاـب ررحEا هفـصو
 يف حلسEا داهجـلا قيرـط يف ريسـلاو تايحضتـلا كاذـنآ سانـلا ىلع نوهت ثيـح
 عارصلــل ةيخــيراتــلا ةرظنــلا ىلإ ررحEا ريشــي امــك ، - هبــتاــك دقتعمــك– dا ليبــس
 يتلا تايلمعـلا ضعـب نايـبو داهجـلا تاـكرـحو ةيبيلصـلا تbمـحلاو _ملسEا _ـب
 اهمـهأو "ةقطنEا يف يكيرـم�ا دـجاوتلا" هامـسأ اـم دـض ةدـعاقـلا ميظنـت اهـب ماـق
 لوك ةيكـيرـم�ا ةـجرابـلا فسـنو مbـسلا رادو يبوريـن يف اكـيرـمأ يترافـس ريجفـت
 bًصــــف تحتتــــفا لامــــع�ا كلــــت نأــــبً اررقــــم 2001 ربمتبــــس 11 تايلمــــعو ندــــع يف
 لاغشــن�ا نــم دــب� هــنأو هريبعتــك _ملسEاو _بيلصــلا _ــب ةهــجاوEا يفً ادــيدــج
 وأ ةــيداهــج ةــيركســع تاهــجاوم تــناــك ءاوس ةــمواقEا ةوعد اــياضقــب قلعتي اميــف
 ةرــئاد دودــحب ةقلعتEا لــئاسملــل ىدصتــت ةوعدــلا كلــت نأو ةيــمbــعإ وأ ةيــسايــس
 داهــج لــئاســم نــم تــناــك ءاوس هــئافلــحو لــئاصــلا ودعــلاــب هفــصو نــم عم عارصــلا
 نأ اــهادؤم ةجيتــن ىلإ لوصولا ىلإ ررحEا ريشــي امــك ، نانســلا داهــج وأ نايبــلا
 لكشـي ةيبيلصـلا تbمـحلا عم _ملسEاو مbـس�ا عارـص يف ةوقلا ت�داعـم مهـف
 ةحيحــص لبــس نــع ثحبلــلً اــمز�ً اــساــسأو ةــيداهجــلا ةديقعــلا يف ةيــساــسأ ةداــم
 يف اهعـــم فوقولا ىلع ةـــم�ا ةـــيداهجـــلا ةبخنـــلا اهـــب لمـــحت نأ نكمـــي ةـــمواقملـــل
 ًاثـيدـح نمضتـي امـك ، - اـهررـحم ريبعتـك – رصنلـل ً�وصو تbمـحلا هذـه ةهـجاوم
 نأ هيــــفو "ةيــــسايســــلا تاــــعارصــــلا لــــئاســــم يف ةــــكرتشEا مــــساوقلا" موهفم نــــع
 _ملسEا _ـــب كرتـــشم مـــساـــق وه _ملسEا ىلع اهلـــئاـــص عفدو اكـــيرـــمأ ةهـــجاوم
 ىلإ يدؤي ةــكرتشEا مــساوقلا كلــت مهــف نســح نأو اكــيرــمأ ءادــعأ نــم نــيرــفاكــلاو
 اــــهذــــختت يتلا ةيــــسايســــلا تارارقلــــل ةــــمواقEا راصــــنأو ةدــــهاجEا دــــعاوقلا مهفــــت
 ريشـــي امـــك ، ةرـــشابـــم ريـــغ وأ ةرـــشابـــم تافـــلاحـــت يف لوخدـــلاـــب داهجـــلا تادايـــق
 نــــم نــــيدــــسافــــلاو ناطلــــسلا ءاملــــع نــــم _قــــفانEا" مــــهامــــسأ نــــم رود ىلإ ررحEا
 – ةدـــهاجEا اهتعيلـــطو ةملسEا ةـــم�ا ةمـــيزـــه يف "ةيـــمbـــس�ا ةوحصلا تادايـــق
 مbـس�ا روذـج ميطـحت يفً ارـثأ دعـب�ا وه رودـلا كـلذ نأو ءادـع�ا ماـمأ - هريبعتـك
 نوغاتنبـلا ءاهقـفو قافنـلا ءاملـع" مـهامـسأ نـم هـب موقي اE _ملسEا دنـع ةـمواقEاو
 ةوحصلا يف _ملسEا ةديقـــــع داســـــفإ نـــــم "ةوحصلا يف ةدـــــسافـــــلا تادايقـــــلاو
 تاراضحــــــلا راوحو حتفنEا يرصعــــــلا مbــــــس�او لادتــــــع�او ةيطــــــسولا ىوعدــــــب
 نأ ررحEا نمضتــــــيو ، - هررــــــحم ريبعتــــــك – ةفــــــئازــــــلا تاراعشــــــلا نــــــم اــــــهريــــــغو
 ، ةـــقداـــنز نودـــترـــم وأ نودـــحلم ةرفـــك اـــهودقتعـــمو dاـــب كرـــشو رفـــك ةيـــطارقمـــيدـــلا
 ، ناEربــلا اهــسأر ىلعو ةيــطارقمــيدــلا تاســسؤEا يف ةــكراشEا ةــمرــح ىلإ يهتنيو
 نأــــبً اجتحــــم "ةيــــمbــــسإ ةيــــطارقمــــيد" حلطصE ةيقطنــــم �و ةيــــعورــــشم � هــــنأو
 نــــم يدــــيأ ىلع تل¬ُصف ةينــــيد � ةيــــناملــــع _ــــناوقلاو ةيعــــضو اهلــــك ريــــتاــــسدــــلا



 نأــــبً اجتحــــم "ةيــــمbــــسإ ةيــــطارقمــــيد" حلطصE ةيقطنــــم �و ةيــــعورــــشم � هــــنأو
 نــــم يدــــيأ ىلع تل¬ُصف ةينــــيد � ةيــــناملــــع _ــــناوقلاو ةيعــــضو اهلــــك ريــــتاــــسدــــلا
 نـيدـلا ماكـحأو اهضـقانـت ىلإً اريشـم ةيـطارقمـيدـلا هبـتاـك دقتنـيو ، ءادـع�اـب مهفـصو
 دـترEا مكـح نأ _ـح يف داقتـع�ا ةـيرـح أدبE اـهرارـقإ كـلذـل bًثـمً اـبراـض يمbـس�ا
 ، برــحلا وأ ةــيزــجلا وأ مbــس�ا باتكــلا لــه� ةبــسنلاــبو لتقــلا وه ةعــيرــشلا يف
 زيجــــــت � ةعــــــيرــــــشلا صوصن نأ ىلإً اريشــــــم ةقلطEا ةاواسEا أدبــــــم اــــــهرارــــــقإو
 لـحلا لـه� مbـس�ا يف ةـلودـلا ةرادإ نأو ةـلودـلا رومأ نـم يأ يف رـفاكـلا لامعتـسا
 ةأشـــــن ررحEا لوانتـــــيو ، اهيـــــف رـــــفاكـــــل قح �و _نـــــمؤEاو _ملسEا نـــــم دقعـــــلاو
 نمضتـيو ، ةيـبرغـلا ةراضحـلا اهـسرامـت فيـكو اهـموهفمو ةرـصاعEا ةيـطارقمـيدـلا
 ةــمواقEا ةوعد تاــيرظــن اهنيــب نــمً اــطاقــن " يناثــلا ءزــجلا ةــمدقــم " ناونع تحــت
 ةـمواقEا لـجأ نـم ةـم�ا دـشح جهنم دامتـعاو ةيلمـع تاـيرظـن ، ةيEاعـلا ةيـمbـس�ا
 ةــــمواقEا ةوعد تاــــيرظــــن يف حمbــــمو صــــئاصــــخو جهنEا تــــباوثب ساسEا نود
 ةديقعــلاو جهنEا" يناثــلا لصفــلا ناونع تحــت نمضتــي امــك ، ةيEاعــلا ةيــمbــس�ا
 _ــب قرافــلاو ةيــلاتقــلا ةديقعــلا " ةيEاعــلا ةيــمbــس�ا ةــمواقEا ةوعدــل ةــيداهجــلا
 _ملسEا ىدــل ةــيداهجــلا ةديقعــلاو يدــئاقعــلا يدنجــلاو دــهاجEاو براحEا لــتاقEا
 ةديقعـلا بايـغ رـثأو _ملسEا دنـع ةـيداهجـلا ةديقعـلا نـم قاـفآو اهتـناكـمو اـهرـثأو
 ةوحصلا يداهجـــــلا رايتـــــلا يف ةـــــيداهجـــــلا ةديقعـــــلاو _ملسEا دنـــــع ةـــــيداهجـــــلا
 رايتــــلاو ةوحصلاو ةــــم�ا يف ةــــيداهجــــلا ةديقعــــلا ةــــلاــــحو ةرــــصاعEا ةيــــمbــــس�ا
 امـــك ، جهنEاو ركفـــلاو ةـــيداهجـــلا ةديقعـــلا تاـــمواقـــم نمضتـــيو ، مويلا يداهجـــلا
 يبرعــلا لاجEا يف اهــئافلــحو اــهراصــنأو ةــمواقEا ةوق ةبيــكرــت ىلإ ررحEا ريشــي
 _ـــــيداهجـــــلاو يداهجـــــلا رايتـــــلا تاميظنـــــت اـــــياقـــــب يهو يلودـــــلاو يمbـــــس�او
 لـماحـلا سمحتEا بابـشلا نـم ةـيداهجـلا ةرـهاظـلا راصـنأو ةدـهاجEا تاميظنتـلاو
 ةوحصلا تاعــــماــــج دــــعاوقو يمbــــس�او يبرعــــلا مــــلاعــــلا يف يداهجــــلا ركفلــــل
 تادايقـلاو _حـلاصـلا _لقتسEا ءاملعـلاو حئارـشلا فلتخـم نـم ًةـماـع ةيـمbـس�ا
 داهجلـل سمحتEا يداعـلا ملسEا عراشـلا لـجرو ةوحصلا يف ةفـيرـشلا ةحـلاصـلا
 مـعدـلا وأ يلاEا مـعدـلا وأ ةيـندEا ةـمواقEا وأ يركسعـلا لاجEا يف ءاوس ةـمواقEاو

.ءاعدلاو ةملكلاب

 دبـع معنEا دبـع / ةـئاEا دعـب نـيرـشعلاو سـماخـلا مهتEا ةزوحب تاـطوبضEا نأ ـ15
 ةـــيرـــسلا _ـــب ميظنتـــلاو ةوعدـــلا" نونعم ٌعوبطم اهنيـــب نـــم _ـــناســـح ديســـلا dا
 نأو ، ميظنــت وأ ةــعامــج ىلإ ناســن�ا ءامتــنا بوجوبً امكــح نمضــت "ةــيرــهجلاو
 نأ كـلذ يف بـتاكـلا ةجـحو ةـيرـس نوكت نأ _عتـي ةـعامـجلا وأ ميظنتـلا ىلا ةوعدـلا
 ةنسـلا نأو dا نـيد ىلا ةاـعدـلا براحـت "ةدـترEا ةرـفاكـلا ةمظـن�ا" - اـهامـسأ اـم -
 ضعـب لـشف بابـسأ" نونعم ٌعوبطم ، جئاوحلا ءاضقـل نامتكـلاـب تـصوأ ةـيوبنلا
 لـــشف ةـــلاقـــل هررـــحم نـــم دينفـــت هيـــفو "رييغتـــلا ةيلمـــع يف ةـــيداهجـــلا تاـــكرـــحلا
 ضارتـعا هـنأـب لوقلا كـلذ فـصوو رـئازـجلاو اـيروسو رصـم ىف ةـيداهجـلا تاـكرـحلا
 ىلع جورـخلا ةـم�ا ىلع - هدقتعمـك – بـجوي يذـلا عرـشلا مكـحو ىلاعـت dا ىلع
 همكحـب لمعـلا نأـب ىلاعـت dً اـماهـتا لوقلا كـلذ ربتـعاو ، "رفكـلا ةمـئأ" مهفـصو نـم



 ىلع جورـخلا ةـم�ا ىلع - هدقتعمـك – بـجوي يذـلا عرـشلا مكـحو ىلاعـت dا ىلع
 همكحـب لمعـلا نأـب ىلاعـت dً اـماهـتا لوقلا كـلذ ربتـعاو ، "رفكـلا ةمـئأ" مهفـصو نـم
 رــخأــت"ـب هفــصو اــم رــيربتــلً اــبابــسأ قوسيو ، ءاقشــلاو ةكلــهلاو ةنتفــلا ىلا ىدؤي
 اـــم ىلع جورـــخلل ةـــمزbـــلا دادـــع�ا ءافيتـــسا مدـــع اهنـــم "تاـــعامـــجلا كلـــت رصـــن
 نود مكــلاــب مامتــه�او ، ةهــجاوEا يف لاجعتــس�او ، "ةرــفاكــلا ةمظــن�ا" اــهامــسأ
 ةمـئأ" مـهامـسأ نمـع لاغشـن�او "كيـلاعصـلا"ـب مهفـصو نـم لتـق لbـخ نـم عونلا
 ةــــــبرــــــجتلا" نونعم ٌعوبطم ، روم�ا ماــــــمز مــــــهديــــــب نــــــمو "تيــــــغاوطلاو رفكــــــلا
 نأ هيـفو "داهجـلا توص ةلـجم"ـل هرودـص بوسنم "دودسEا قيرطـلاو ةـيداهجـلا
 ريــغ "داهجــلا"ـب هفــصو اــم نأ bًيــلد تــسيل "نــيدــهاجEا"ـب مــهامــسأ نــم ةمــيزــه
 لمعــــلا" نونعم ٌعوبطم ، كــــلذ لثمــــب نابــــلاــــط ةــــلود مايــــق ىلع ً�دتــــسم يعرــــش
 نأو ةســــــسؤم لbــــــخ نــــــم نوكي نأ بجــــــي يوعدــــــلا لمعــــــلا نأ هيــــــفو "يسسؤEا
 ٌعوبطم ، يميظنتلا لكيهــــــلاو ءاضــــــع�او ةدايقــــــلا يف تابلطتــــــم اهــــــل ةريــــــخ�ا
 اـــم قبطت يتلا دbبـــلا ماكـــح رفكـــب ٌمكـــح هيـــف "رفكـــلاو نامـــي�ا عوضوم" نونعم
 نــمو  اهنــع _عــفادEا اــهدونجو اهــتاضــق رفــكو ، "ةيعــضولا _ــناوقلا" اــهامــسأ
ً اطــباوضً انيبــم نــيرــفاكــلا ماكــحأ مهيلــع يرــستو ، اهيــف ناEربــلا ءاضــعأ بختنــي
 مbـس�ا راد يف هيلـعً ارودقـم تائفـلا كلـت نـم ناـك نـم نأ ىلإً ايهتنـم ريفكتـلا كـلذـل
 زاــج ةــكوش اذ مهنــم ناــك نــم نأو ، لتقــي وأ - هدقتعمــك – بوتي نأ اــمإــف باتتــسي

.ةباتتسا نود هلام بلسو هلتق دحأ لكل

 مbـسإ دمـحم مbـسإ / ةـئاEا دعـب _تـسلاو ثـلاثـلا مهتEا ةزوحب تاـطوبضEا نأ ـ16
 رـكذ 2/11/2013 خيراتـب متـسر مـيرـك مهتEا اـهرطـس ةيـصو اهنيـب نـم نامثـع دمـحأ
 مـهاـعد نـمً ايـصوم توEاو كاوش�اـب ءيلEاو قاشـلا ةرـخ�ا قيرـط راتـخا هـنأ اهيـف
ً اهينـج _سمـخو _تـئاـم غلبم دادـسب هلـهأً ايـصومو ، هجهـن جاهتـناـب "هـناوخإ"

.رصن دمحم دمحأ دمحم مهتملل

 dا دبـع دمـحم تاحـش ديعـس ى¢فوتEا ةـعامـجلا وضع ةزوحب تاـطوبضEا نأ ـ17
 هتــــجوز اهيــــف ثدــــح "ةيــــعرــــشلا يتيصو" ةــــنونعم ىلو�ا _تيــــصو اهنيــــب نــــم
 هد�وأ ةيــبرتــب اــهاــصوأو ةداهشــلاو داهجــلا قيرطــل هرايتــخاو ايــندــلا يف هدــهزــب
 نـــيدـــهاجEا اهيـــف ىصوأ "ىلاعـــت d ةيـــصو" ةـــنونعم ةيـــناثـــلاو ، داهجـــلا ىلع
 � هـنأو _Eاظـلاو رافكـلاو تيـغاوطلاـب مهفـصو نـم ةداـب� داهجـلاو حbـسلا لمـحب
 ىلع اوبرتـــي نأـــب هـــئانـــب� ةيـــصوب اهمتـــخو لاتقـــلاو داهجـــلاـــب �إ مbـــس¯ـــل رصـــن
 اولمكي نأو تاـــباـــبدـــلا رـــيدـــهو تارـــئاطـــلا زـــيزأو عفادEا يودو فـــئاذقـــلا تامغـــن
 هرفـس زاوج ، -هدقتعمـك – ةداهشلـل ً�وصو مهفلـس اـهأدـب يتلا ةـيداهجـلا ةـكرـحلا
 دقـع ، 14/11/2012 ، 15/10/2012 _تـخرؤم ايـكرـت ةـلودـل رورـم يتريـشأـت هـب تـباـث

.هتافو لحم ةقشلل همساب راجيإ

: ةماعلا ةباينلا ةدهاشم نم تبث :ً انماث

Eا ةــناوطــس�ا ىوتحEةدــع تنمضــت اهــنأ ينطولا نــم�ا عاطــق نــم ةدراولا ةجــمد 
 نـــع اهتيـــلوئسم اهيـــف تنلـــعأ سدقEا تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــج نـــع ةرداـــص تاـــنايـــب



Eا ةــناوطــس�ا ىوتحEةدــع تنمضــت اهــنأ ينطولا نــم�ا عاطــق نــم ةدراولا ةجــمد 
 نـــع اهتيـــلوئسم اهيـــف تنلـــعأ سدقEا تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــج نـــع ةرداـــص تاـــنايـــب
 ، ةـيرصEا ةحلسEا تاوقلا دـض تايلمعـب تاـنايـب اهنـم اهـب تـماـق ةيـئادـع تايلمـع
 "رصـــم يملسE رأثـــلا ةوزـــغ" اـــهامـــسأ ةيلـــخادـــلا رـــيزو لايتـــغا ةـــلواحمـــب نايـــبو
 سرــــحلا ةرزــــجمب نايبــــلا هفــــصو اــــم ىلعً ادر ةــــيراحتــــنا ةيلمــــع اهــــنأً احــــضوم
 بونج نــمأ ةــيرــيدــم فادهتــساــب نايــبو ، ةضهنــلاو ةــيودعــلا ةعــبارو يروهمــجلا

 ةيلمعــب مــت فادهتــس�ا نأً احــضوم "2رصــم يملسE رأثــلا ةوزــغ" هامــسأ ءانيــس
 ةيــبرــحلا تارــباخEا ىنبم ريجفتــب نايــبو ، ةخخفــم ةرايــس مادختــساــب ةــيراحتــنا
 ريجفتـــب نايـــبو ، "3 رصـــم يملسE رأثـــلا ةوزـــغ" نايبـــلا هامـــسأ ةيليـــعامـــس�اـــب
 هذفنــم نأً احــضوم "4 رصــم يملسE رأثــلا ةوزــغ" هامــسأ ةيلــهقدــلا نــمأ ةــيرــيدــم
 نــــع مهتيــــلوئسم اهيــــف اونلعأ ىرــــخأ تاــــنايــــبو ، مــــيرــــم يبأــــب ىنكي يراحتــــنا
 ةوق فادهتـساو ، دعـب نـع ترـُجف ةخخفـم ةرايسـب ةرـهاقـلا نـمأ ةـيرـيدـم فادهتـسا
 لـبانـق عبرأـب ةينـمأ ةـيرود فادهتـساو ، ثوحبلا ورتـم ةطـحم ماـمأ زـكرمتـم ةينـمأ
 رـيرـج دـترEا مرجEاـب َفـِــــصُو نـم فادهتـساو ، ةيبـلاطـلا ةـطرـش مسـق طيحمـب ةـيودـي
 كوربــم دمــحم مدقEا لايتــغاو ، مرــهلا عراشــب ةينــمأ ةوقب ههــجوت ءانــثأ ىفطصم
 ةــعامــجلا نأو "dاــب مصتعEا" اــهامــسأ ةــيرــس ذيفنتــلا يلوتم نأ كــلذ نايــب يفو
 نـــع ةـــعامـــجلا ةيـــلوئسم اذـــكو ، طابضـــلا بقعـــت ىلع دـــعاســـت تاـــمولعم لبقتـــست
 يدؤEا زاغــلا طــخ فادهتــساو ، ـ ةيلــخادــلا رــيزو دــعاســم ـ ديعــس دمــحم لايتــغا
Eا تاوقلا تنمــــسأ عنصEةــــيركســــع ةيــــحورــــم طاقــــسإو ، ءانيــــس طــــسوب ةحلس 
ً اهــيونت تاــنايبــلا كلــت تنمضــتو ، نواهــلا فــئاذقــب روهزــلا ركسعــم فادهتــساو
 ةحلسEا تاوقلل ةعـــباتـــلا ةينـــم�ا راقEا نـــم بارتـــق�ا مدعـــب _نـــطاوملل اهتـــياهنـــب
 نـم اـهدـحأ ىعن ىرـخأ تاـنايـب ةجـمدEا ةـناوطـس�ا تنمضـتو ، ةيلـخادـلا ةرازوو
 ءاضـعأ نـم bًـك مـهءامـسأ دروأو ، ةيـبويلقلاـب سـكرـش برـع ةمـحلم لاطـبأ مـهامـسأ
 يلع نسحـم دمـحم ، ميكحـلا دبـع ريمـس ، فوؤرـلا دبـع يمهف نوفوتEا ةـعامـجلا
 دبـــع ، ىنكEا زـــيزعـــلا دبـــع ديعـــس هـــماـــسأ ، دمـــحأ دومـــحم ديـــس دمـــحم ، دمـــحم
 مهتحلـسأـب مهنكمتـب - هفـصوك –َ ًاررقـم مهيلـعً اينثـمو فوؤرـلا دبـع يمهف فوؤرـلا
 ةـصاخـلا تاوقلا نـم ةيـلاتـق ةـعومـجم موجه دـص نـم ةليلقـلا مهـتريـخذو ةفيفخـلا
 نـم ديقـعو ديمـع لتـقو تاـباـصإ ثادـحإو ةليقثـلا ةحلـس�او تاـباـبدـلاو تاـعردEاو
 ةـــعامـــجلا وضع ىعنو ، ةـــطرـــشلا نـــم رـــصانـــع ةـــباـــصإ ثادـــحإو ةحلسEا تاوقلا
 ثادـحأ ناـبإ ةـلودـلا نـمأ ىنبم ماحتـقا يف هرودـبً اديشـم تاحشـلا ديعـس ىفوتEا
 توح امـــــك ، مرقـــــلا ريصـــــن دمـــــحأ ىفوتEا ةـــــعامـــــجلا وضع ىعن امـــــك ، رـــــيانـــــي
 ةحلسEا تاوقلا يدنجـــمو دارـــفأو طابـــض تـــضرـــح تاـــنايـــب ةجـــمدEا ةـــناوطـــس�ا
 يلاـه�ً ارـيذـحت نمضـت "ماقتـن�ا قح" نونع نايـبو ، ةـمدـخلا كرـت ىلع ةـطرـشلاو
 نايبــلا مــهامــسأ نــم تاوعدــل ةــباجتــسا نــيدايملــل لوزنــلا مدعــب ةروصنEا ةنــيدــم
 نـم ةـيرصEا تاعـماجـلا بbـط هـب موقي امـب تداـشأ ىرـخأ تاـنايـبو ، "رفكـلا ةمـئأ"
 ةــناوطــس�ا تنمضــت امــك ، كــلذ يف رارمتــس�ا ىلع مهضــيرــحتو ماظنــلا ةهــجاوم
 دادــعإو بــيردتــلً اــضرــع تــلوانــت ةــعامــجلا نــع ةرداــص ةروصم دــهاشــم ةجــمدEا
 لقـــن تbـــفاـــحو ةـــيرصEا ةحلسEا تاوقلا دـــض اهـــتايلمـــعوً اـــيركســـع اـــهرـــصانـــع



 دادــعإو بــيردتــلً اــضرــع تــلوانــت ةــعامــجلا نــع ةرداــص ةروصم دــهاشــم ةجــمدEا
 لقـــن تbـــفاـــحو ةـــيرصEا ةحلسEا تاوقلا دـــض اهـــتايلمـــعوً اـــيركســـع اـــهرـــصانـــع
 رـــيزو تاـــكرـــحت دـــصر نـــع ىرـــخأو ، اهـــترـــئاـــطو اهـــتاـــعردـــمو اهتـــباـــبدو اـــهدونج
 كلـت ذفنـم نأو ةخخفـم ةرايسـب هبـكرو هـفادهتـساو اهكلـسي يتلا قرطـلاو ةيلـخادـلا
 ةــيرــيدــم فادهتــس� روصم دــهشمو ، ردــب ديــلو ىفوتEا ةــعامــجلا وضع ةيلمعــلا
 رـــجاـــه وبأ ىفوتEا ةـــعامـــجلا وضع ةيلمعـــلا كلـــت ذفنـــم نأو ءانيـــس بونج نـــمأ
 يف ةــــمدختسEا ةرايســــلا زيهجتــــل ىرــــخأ دــــهاشــــمو ، ةــــكراوسلا ناملــــس دمــــحم
 نـمأ ةـيرـيدـم فادهتـس�و ، صاشـنأـب ةيـبرـحلا تارـباخEا ىنبم ريجفتـلو ، ةعـقاولا
 زيهجتــلو ماــمإ ظوفحم يعرــم ماــمإ ى¢فوتEا ةــعامــجلا وضع هذفنــم نأو ةيلــهقدــلا
 ةـــــعامـــــجلا خيراتـــــب نايبـــــلً اروصمً ادـــــهشمو ، ةعـــــقاولا يف ةـــــمدختسEا ةرايســـــلا
 امهـتايلمـع عم ةـيرصEا ةـطرـشلاو ةحلسEا تاوقلا دـض اهـتايلمـع نـمازـتو اهـتأشـنو
 _نـطاوملل دـيدـهت لـئاـسر نايبـلا نمضـتو رصـم ةضهـنو ةـيودعـلا ةعـبارو ءانيسـب
 لـئاـسرو تادـشانـم نمضـت يتوص نايـب ىلإ ةـفاـضإ ، نـيدايملـل مهـلوزـن ةـلاـح يف
 ةحلسEا تاوقلا طابــض ضرــحت لــئاــسرو ، ةــعامــجلا لوح فافتــلbــل _نــطاوملل
 ةروصEا دـهاشEاو تاـنايبـلا تنمضـت دـقو ، ةـمدـخلا كرـت ىلع اهـيدنجـمو اـهدارـفأو

ةعامجلا اهقنتعت ةيريفكتً اراكفأ

: ةماعلا ةباينلا عامتسا نم تبث :ً اعسات

 فـتاوهلا دـحأ ىلع ةلجسEا تاEاكEا نـم ةخسـن يوحت يتلا ةجـمدEا ةـناوطـسbـل
 نـــم نأ _ـــسح دعـــس يجنEا ىيحي / ةـــئاEا دعـــب ثـــلاثـــلا مهتEا ةزوحب ةـــطوبضEا
 لـحم ةـقرـس ةعـقاو باقـعأ يف ـ 22/12/2013 خيراتـب ترـج ةيفـتاـه تاـثداحـم اهنيـب
 تاريـــماـــك رـــيوصت ترـــهظأ نـــيرـــخآو فـــتاهـــلا مدختـــسم _ـــب ـ ردنكـــسا تاـــغوصم
 ةيبـهذ ت�وغشم لـحم هتـقرـس ىدـل ريغصـلا لـجرـلاـب تعـُن صاخـش�ا دـحأ ةبـقارEا
 خيراتـلا تاذـب ةـثداحـمو ، هيـثدـحم نـم نـيرـخآو فـتاهـلا مدختـسمب هـطابـتراو bيبـب
 مهتEا نـــم هملـــع نأشـــب فـــتاهـــلا مدختسE صاخـــش�ا دـــحأ هلقـــنً اربـــخ تنمضـــت
 نـمأ ةـيرـيدـم ىنبم ريجفـت ةحيبـص كـلذو للـج رـمأ ثودـح برقـب ةـئاEا دعـب عبارـلا
 نــم اهــلbــخ فــتاهــلا مدختــسم بلــط خيراتــلا تاذــب ىرــخأ ةــثداحــمو ، ةيلــهقدــلا
 نـــع هـــثدـــحم هـــل حصفأ نأ دعـــب تاـــجاـــجزـــلا نـــم ةـــعومـــجم نـــم صلـــختلا هـــثدـــحم

 لوحو عم ترـــــج تاEاكEا كلـــــت نأ _بـــــتو ، اهـــــب ظافتـــــح�ا نود لوحت تاـــــبوعص
 ، ةـئاEا دعـب عبارـلا مهتEا اـهذـختا يتلا ةيـكرـحلا ءامـس�اـب مهضعـب يعد صاخـشأ
 كلـت نـيوانـع تنمضـت امـك ، دمـحم لاعـلا دبـع نسـح ىفوتEاو ، ةـئاEا دعـب نـماثـلا
 دعـب يناثـلا نومهتEا مهنيـب نـمو فـتاهـلا مدختـسم يثدـحم ءامـس� ةراـشإ تافلEا

.ةئاEا دعب رشع سماخلاو ، ةئاEا دعب نماثلاو ، ةئاEا دعب عبارلاو ، ةئاEا

: رورملل ةماعلا ةراد}ا ةدافإب تبث :ً ارشاع

 دمـحم سـيوع دمـحم دمـحم مهتEا ةزوحب ةـطوبضEا ةـيزـكرEا ةجـلاعEا ةدـحو نأ ـ1
 وأ ةدــــحاولا لــــخاد اهنــــم ةدافتــــس�ا نكمــــيو يلياولا صيــــخارــــت ةدــــحو صخــــت



 دمـحم سـيوع دمـحم دمـحم مهتEا ةزوحب ةـطوبضEا ةـيزـكرEا ةجـلاعEا ةدـحو نأ ـ1
 وأ ةدــــحاولا لــــخاد اهنــــم ةدافتــــس�ا نكمــــيو يلياولا صيــــخارــــت ةدــــحو صخــــت
 ، ةروطEا ةدايقــلا صــخر رادــصإ يف تاــمولعEا ةكبــشب اهــلاصــتا ةــلاــح اهــجراــخ
 تاـنايبـلا ةدـعاـق ىلع ةدوجوEا ةروطEا ةدايقـلا صـخر نـع ينم�ا مbعتـس�ا اذـكو
 زاهجـــلا كـــلذ لثـــم ةزايـــح مهـــل قحي � صيـــخرتـــلا تادـــحو طابـــض نأو ، ةـــيزـــكرEا

.كلذب ةصتخEا صيخارتلا تادحو جراخ

 أ و أ مـــقر نـــيرـــشعلاو نـــماثـــلا مهتEا ةزوحب ةـــطوبضEا – ةيـــندعEا تاـــحوللا نأ ـ2
 مهتEا ةـساـئر نا¢بإ يلياولا صيـخارـت ةدـحوب ةيـندعEا تاـحوللا نزخE تملـس 418

0اهل _عبر�او ثلاثلا
 تبــث: ةــعامــجلا اهتبكــترا يتلا ةيــئادعــلا تايلمعــلا نأشــب : رــشع يداــح

 : ةماعلا ةباينلا ةنياعمب
 ءامدد رراثآآوو ججاجزز رثانتوو بباطخ ديیسلاا ككووربم دمحم هھيیلع ينجملاا ةةررايیسب ببوقث ددوجوو ـ1

.ةغرراف ففرظظأأ ةثالث ىلع رثُع هھنأأوو ٬، اهھلخاادد
 ريیست ةةررايیسب قئاقدد عبررأأ ققرغتست ةعقااولاا نناكم ىتح هھيیلع ينجملاا نكسم نم ةفاسملاا ننأأ ـ2

.ةعاسلاا يفً اارتموليیك نيیرشع ةعرسب
: أضيا ةيئانجلا ةلد6ا قيقحتل ةماعلا ةراد}ا ريرقتب تبث

 نع ةجتان اهھب ببوقث رراثآآ ددوجوووو ٬، اهھجاجزز مشهھت نيیبت 413 بب ـهھھھ بب مقرر ةةررايیسلاا ةنيیاعمب هھنأأ ـ1
 ىلإإ ةةررايیسلاا ججرراخ نم تقلططأأ ةيیرران تتافووذقمك ةكرحلاا ةعيیرس ةبلص مماسجأأ رروورموو ققاارتخاا

.اهھلخاادد

.بباطخ ديیسلاا ككووربم دمحم هھيیلع ينجملاا صخت ةةررايیسلاا نم ةعوفرملاا ءامدلاا رراثآآ ننأأ ـ2

 لحم نم ةعوفرملاا ةغررافلاا ففرظظأأ ةثالثلاا ننأأ نيیبت ةيیبوكسووركيیملاا ةنرراقملاا ةيیلمع ءاارجإب هھنأأ ـ3
.نيْیيیرران نيْیَحالس نم تقلططأأ ثثدداحلاا

.ييرران ففووذقمل يجرراخلاا ففالغلاا لثمت ةةررايیسلاب اهھيیلع رروثعملاا ةيیساحنلاا ءاازجألاا ننأأ ـ4

 ةقلطـب صاـخ فوذقE بلـص بلـق لثمـت ةرايسـلا نـم ةـعوفرEا ةيـندعEا ةعطقـلا نأ ـ5
.مم 39 ×7.62 رايع ةيرانلا ةحلس�ا ىلع مدختست امم

:أضيا ةيحيرشتلا ةفصلا ريرقتب تبث
 رردصلااوو سسأأرلاب ةعمتجم هھتاباصإإ ىلإإ ىىزعت بباطخ ديیسلاا ككووربم دمحم هھيیلع ينجملاا ةةافوو ننأأ ـ1
 بلقلاا فقوت ىلإإ ىىددأأ بلقلااوو نيیتئرلااوو خملاب كتهھتوو خملاا ىلع فيیزن نم اهھبحاص اموو هھجولااوو
 ًااددرفمً ايیررانً ااررايیع رشع ينثاا نم تثدح ةةددرفم ةيیرران ةعيیبطط تتااذذ ةثيیدح ةيیويیح اهھنأأوو ٬، ةةافولااوو
 تتاباصإلااوو ٬، مم 39×7.62 ررايیعوو مم 9 ررايیع ههددرفملاا ةةريیعألاا ققالططإل ةةدعم ةحلسأأ نم تقلططأأ

.ةعقااولاا خيیرراتل رصاعم خيیررات يفوو ةبايینلاا ةةركذمب ددررااولاا ريیوصتلاا قفوو ثثوودحلاا ةةزئاج

هـيلع يـنجEا نامثج نـم ةـجرـختسEا ةدرفEا ةيرانلا تافوذقEا نأ ـ2

 زاوجو عنمي اـــمً اينـــف دـــجوي �و مـــم7.62 رايـــع نـــم باطـــخ ديســـلا كوربـــم دمـــحم
 يذـلا صحفلـل لـسرEا "ةيـل�ا ةيـقدنبـلا" يرانـلا حbـسلا لثـم نـم هتـباـصإ ثودـح
 تزـــــع دمـــــحأ مهتEا ةزوحب طوبضEا مـــــم39×7.62 رايـــــع 071460996 مـــــقر لمـــــحي

.نابعش دمحم
: KKًدتسا ررق



.نابعش دمحم
: KKًدتسا ررق

 يراـــن رايعـــب اهتـــباـــصإ ثودـــحب جروج دـــجاـــم انـــيراـــم ةلفطـــلا اهيلـــع ينجEا ـ1
.قارولاب ءارذعلا ةسينك مامأ ةيران ةريعأ قbطإ رثإ ىلع نمي�ا عارذلاب

 ذـخفلاـب ةـيراـن ةريـعأـب هتـباـصإ ثودـحب يكذ يدـجم بوناـبأ لفطـلا هيلـع ينجEا ـ2
.كلذلً ادصق لتقلا ىزعأو ، ىرسيلا ديلاو رسي�ا

 :أضيا ةماعلا ةباينلا ةنياعمب تبث
Eاو ءارذعلا ةسينك طيحEbةسينكلا ىنبمب ةيران ةريع� راثأ دوجو ليئاخيم ك.

: يت�ا ةيئانجلا ةلد6ا قيقحتل ةماعلا ةراد}ا ريراقتب تبث
 

 ةهــجاوب ماــخرــلا ةقبطــب دقــف دوجو _بــت ءارذعــلا ةسينــك طيحــم ةنــياعمــب هــنأ ـ أ
 ةــكرــحلا عيرــس بلــص مســج ماطــترا ةجيتــن هــثودــح نكمــيو جراخــلا نــم ةسينكــلا

.هثودح ناكم هاجتاب ةسينكلا جراخ ةهج نم قلطأ يران فوذقمك

 0ةلوـسبكلا قرطم مهنم لك نأ _بت غراف فرظ رشع ةعبر�ا صحفب هنأ ـ ب

 39×7.62 رايـع ةـيرانـلا ةحلـس�ا ىلع مدختـست يتلا تاقلطـلا نـم ةقلطـب صاـخو
 دـحاو يراـن حbـس نـمً اعيمـج مهـقbـطإ ةقـباـس _بـت مهنـم لـك ةدـعاـق صحفـبو ، مـم

.رايعلا تاذ نم

 ةراد�ا فيـــشرأـــب ةـــظوفحEا تانيعـــلا عم ةـــغرافـــلا فرـــظ�ا دـــعاوق رـــثأ قباطـــت ـ ج
 مسـق ةرـئاد )15( ةـباوبلا _مـك ىلع ءادتـع�ا ثداـح يف ةـمدختسEا ةحلـس�ا دـح�
 ، ةدـيدـجلا ةرـهاقـلا ناـث يرادإ 2013 ةنسـل 3398 مـقر ةيضقـلا يف ةدـيدـجلا ةرـهاقـلا
 يف ةــــهزنــــلا ةــــطرــــش ةطقــــن ىلع ءادتــــع�ا ثداــــح يف ةــــمدختسEا ةحلــــس�ا اذــــكو
 حbــس نــم مهــقbــطإ ىلإ ريشــي امــم ةــهزنــلا حنج 2013 ةنســل 16920 مــقر ةيضقــلا

.ـ نيرشعلاو نماثلا مهتEا نكسمب ةطوبضEا ةحلس�ا دحأ ـ دحاو يران

:أضيا ةيحيرشتلا ةفصلا ريراقتب تبث
 ةـيويح ةـيراـن تاـباـصإ ىلإ ىزعـت هحيسـم فرـشأ مـيرـم اهيلـع ينجEا ةاـفو نأ ـ أ

 اـمو _تـئرـلاـب كتـهت نـم هتـثدـحأ اـمو ردصـلا ةيشـحو راسـيو رـهظلا _ميـب ةثـيدـح
 رمعـم يراـن رايـع نـم تـثدـح تاـباـص�ا نأو ، ةـمدـصو يومد فـيزـن نـم اهبـحاـص

.ةعقاولا خيراتو اهخيرات قفتيو درفم فوذقمب

 ةــيويح ةــيراــن تاــباــصإ ىلإ ىزعــت رزاــع يمهف ريمــس هيلــع ينجEا ةاــفو نأ ـ ب
 ماظعـب روسك نـم هتـثدـحأ اـمو نمـي�ا دضعـلا ةيسـنأو رـهظلا ىلعأ راسيـب ةثـيدـح
 نــم اهبــحاــص اــمو يكوشلا لبحــلاو _تــئرــلاــب كتــهتو يرقفــلا دومعلاو عbــض�ا
 قفتيو درفـم فوذقمـب رمعـم يراـن رايـع نـم تـثدـح تاـباـص�ا نأو ، يومد فـيزـن

.ةعقاولا خيراتو اهخيرات



 قفتيو درفـم فوذقمـب رمعـم يراـن رايـع نـم تـثدـح تاـباـص�ا نأو ، يومد فـيزـن
.ةعقاولا خيراتو اهخيرات

 ةـيويح ةـيراـن تاـباـصإ ىلإ ىزعـت ةيطـع يملـح ايليـماـك اهيلـع ينجEا ةاـفو نأ ـ ج
 كتـهتو روسك نـم هاتـثدـحأ اـمو نطبـلا ىلعأو قنعلا ىلعأ راسـي ةيشـحوب ةثـيدـح
 نأو ، ةـــمدـــصو يومد فزـــن نـــم كـــلذ بـــحاـــص اـــمو ةـــيومدـــلا ةيـــعو�او ءاشـــح�اـــب
 نخششـم حbـس نـم قلطم فوذقمـب رمعـم يراـن رايـع نـم تـثدـح قنعلاـب ةـباـص�ا
 فوذقمـب رمعـم يراـن حbـس نـم تـثدـح نطبـلاـب ةـباـص�او 39×7.62 رايـع ةروساEا

.ةعقاولا خيراتو اهخيرات قفتي تاباص�ا نأو درفم

 ةـــيويح ةـــيراـــن تاـــباـــصإ ىلإ ىزعـــت يمهف ليبـــن مـــيرـــم اهيلـــع ينجEا ةاـــفو نأ ـ د
 لاحطـلاو ءاعـم�او ةدعEاو دبكـلاو _تـئرـلاـب كتـهت نـم هتـثدـحأ اـمو نطبـلاو ردصـلاـب
 داـــح طوبـــهو ينطبلاو يردصـــلا فـــيوجتلاـــب يومد فـــيزـــن نـــم مهبـــحاـــص اـــمو
 اـهادـحإ رارقتـسا درفـم فوذقمـب رمعـم يراـن رايـع نـم تـثدـحو ، ةـيومدـلا ةرودـلاـب

.ةعقاولا خيراتو اهخيرات قفتي تاباص�ا نأو مم 39×7.62 هرايعو

 ةــيويح ةــيراــن تاــباــصإ ىلإ ىزعــت يلع ميــهارــبا دمــحم هيلــع ينجEا ةاــفو نأ ـو
 ةظيلغــلا ءاعــم�اــب طيخــم كتــهت نــم هتــثدــحأ اــم نمــي�ا ذــخفلاو نطبــلاــب ةثــيدــح
 اـمو نمـي�ا ضوحلا ةمظعـب رـسكو نمـي�ا يفقرـحلا يسيئرـلا ناـيرـشلاو ةقيـقدـلاو
 ممســــت ثودــــح ىلإ ىدأ يدــــيدــــص باهتــــلا ثودــــح نــــم ةــــلاحــــلا هيــــلإ تفــــعاضــــت
 فــقوتو ةيسفنتــلاو ةــيومدــلا _ــترودــلاــب داــح طوبــه ىلإ تدأ ةــمدــصو يميسكوت
 تاـباـص�ا نأو هدرفـم تاـفوذقمـب ةرمعـم ةـيراـن ةريـعأ نـم تـثدـحو ، بلقـلا ةلضـع

.ةعقاولا خيراتو اهخيرات قفتي

: أضيا يعرشلا بطلا ةحلصم ريرقتب تبث
 هتـباـصإ _بـت يكذ يدـجم بوناـبأ هيلـع ينجEا ىلع يبطلا فشكـلا عيقوتب هـنأ
 ثودـحلا ةزـئاـج ةعـقاولا نأو درفـم فوذقمـب رمعـم يراـن رايـع نـم ىرـسيلا ةيـل�اـب

.ةماعلا ةباينلا ةركذمب درو اEً اقفو
 لــحاســلاورــصاــن دــهعم تايفشتــسم نــع ةرداصــلا ةيبطــلا رــيراقتــلاــب تبــث

: ةباصإ ماعلا ريرحتلاو ماعلا ةبابمإو يميلعتلا
 دـــعاســـلاـــب يراـــن قلط رـــثأو يعطق حرـــجب جروج دـــجاـــم انـــيراـــم اهيلـــع ينجEا ـ1

.رسي�ا دضعلاو
 دـــعاســـلاـــب حرـــجو نطبـــلاـــب يراـــن قلطب حاتفـــلا دبـــع ديـــس دامـــع هيلـــع ينجEا ـ2

.رسي�ا
 ذـــخفلا ماظـــع لفـــسأـــب رـــسك ، ميـــحرـــلا دبـــع ىسيع رـــصاـــن دمـــحم هيلـــع ينجEا ـ3

.رصان دهعم ىفشتسم نم رداصلاو يران قلط نع جتان رسي�ا
 ىرــــسيلا قاســــلا رــــهاظــــب كتــــهتم حرــــجب بــــتار تعــــفر ادــــيوه اهيلــــع ينجEا ـ4

.ةيفلخلا _يارشلاو ةضباقلا راتو�اب عطق هابتشاو
 ذـــخفلا نـــم يجراخـــلا بـــناجـــلاـــب يراـــن قلطب رزاـــع يمهف ىدـــه اهيلـــع ينجEا ـ5



.ةيفلخلا _يارشلاو ةضباقلا راتو�اب عطق هابتشاو
 ذـــخفلا نـــم يجراخـــلا بـــناجـــلاـــب يراـــن قلطب رزاـــع يمهف ىدـــه اهيلـــع ينجEا ـ5
 لفــسأ نــم يجراخــلا بــناجــلاــب يراــن قلطو ، هــل جرــخمو لــخدــم دوجو عم نمــي�ا
 فرطلــل راــتو�او باصــع�او ةدرو�او _ــيارــشلاــب عطق هابتــشا عم ىنميلا قاســلا

.يلفسلا
.رسي�ا بناجلاب حوتفم فعاضم رسكب رزاع يمهف ليبن هيلع ينجEا ـ6

 فــيزــن هابتــشاو نطبــلاــب يراــن قلط ءاــعدا ، رــيداــبأ انــح يضار هيلــع ينجEا ـ7
._قاسلاب ىرخأ تاقلطو ضوحلاو نطبلا لخاد

 قاسـلا ىلعأ يجراخـلا بـناجـلاـب يراـن قلطب يمهف ريمـس يمار هيلـع ينجEا ـ8
 عطق هابتـشاو ، ىنميلا قاسـلاـب يرانـلا قلطلل جرـخمو لـخدـم دوجو عم ىنميلا

.باصع�او _يارشلاو ةدرو�اب
 ةبـــكرـــلاو نمـــي�ا ذـــخفلاـــب حورـــج عبرأـــب dا اطـــع يدـــجم _ـــمرـــن هيلـــع ينجEا ـ9
 يعطق حرــجو ، فلــخلاو لــخادــلا نــم نــيذــخفلاــب حرــجو ةكتــهتم ةيعطــق حورــجو

.جراخلا نم ذخفلاب كتهتم
 ةحتـف دوجو عم رـسي�ا ذـخفلاـب يراـن قلطب سـجرـج ديـع يداـش هيلـع ينجEا ـ10

.تbضعلاب كتهت عم رسي�ا ذخفلاب فعاضم رسكو ، لوخد
 جورــخو لوخد ةحتــف دوجو عم يراــن قلطب ةيطــع دايــع فرــشأ هيلــع ينجEا ـ11

 .ةبقرلاب قرحو
ىـنميلا قاـسلاب يراـن قـلطب لـيلخ سرـطب ضوـع هـيلع يــنجEا ـ12

.ىرسيلا قاسلاب رسك هابتشاو جورخو لوخد ةحتف عم ىرسيلاو
 ةحتـف دوجو عم ىنميلا قاسـلاـب يراـن قلطب رزاـع يمهف ةليبـن اهيلـع ينجEا ـ13

.جورخو لوخد
 دضعـلاـب رـخآو ، نمـي�ا ذـخفلاـب يراـن قلطب رزاـع يمهف ةـحرـف اهيلـع ينجEا ـ14

.فعاضم رسكو تbضعلاب كتهت عم رسي�ا
 ءاعـــم�ا نـــم ءزـــجو ءاشـــح�ا جورـــخب هحيســـم فرـــشأ ريـــتاـــبولف هيلـــع ينجEا ـ15

.ةقيقدلا
: ةـماعلا ةباينلا ةنياعمب تبث

 ٬، 1436 / 17بب مماقررأأ تتااررايیسلاب تتايیفلتوو ٬، هھب بيیرخت ددوجوو ةةديیدجلاا ةهھھھزنلاا ةططرش ةطقن ىنبمل
.يسيیددربلاا ايیركزز ععرراشب )1( مقرر رراقعلاب تتايیفلتوو ٬، 821 سس جج مم ٬، ةةرهھھھاقلاا يكالم 678095

: ةماعلا ةباينلا عJطا نم تبث
 ةعاسلاا 29/8/2013 خيیرراتب 1 مقرر دنبلاا ننأأ ةةديیدجلاا ةهھھھزنلاا ةططرش ةطقن للااوحأأ ةيیمويی رتفدد ىلع
 ززاهھجل نيْیَرخآآوو خيیشلاا دمحم زيیاف هھيیلع ينجملاا ميیلستب صصاخً احابص عبرلااوو ةةرشع ةيیناثلاا

.يكلسال

: يت�ا ةيئانجلا ةلد6ا قيقحتل ةماعلا ةراد}ا ريراقتب تبث
 ممدد يتليیصف تتااذذ امهھھھ نيْیتليیصفل ةيیمددآآ ءامدل اهھعيیمج ثثدداحلاا نناكم نم ةعوفرملاا تتاثولتلاا ننأأ ـ

.دمحم عيیبرر ىفطصموو ٬، يلع دمحم فسويی دمحأأ امهھيیلع ينجملاا

دـمحم يطعملاا دبع زيیاف هھيیلع ينجملاا مسج نم ججرختسملاا ففووذقملاا ننأأ ـ



دـمحم يطعملاا دبع زيیاف هھيیلع ينجملاا مسج نم ججرختسملاا ففووذقملاا ننأأ ـ

 ررايیع نم ةيیررانلاا ةحلسألاا ىلع ةمدختسملاا تتاقلطلاا نم ةقلطب صصاخ ييرران ففووذقم نع ةةررابع
.ررايیعلاا تتااذذ نم ةةرروساملاا نخششم ييرران ححالس مماادختساب هھقالططإإ قبس مم 39×7.62

 ةـــلوسبكلا قرطـــم مهنـــم لـــك ثداحـــلا ناكمـــب اهيلـــع روثعEا ةـــغرافـــلا فرـــظ�ا نأ ـ
 39×7.62 رايــع ةــيرانــلا ةحلــس�ا ىلع مدختــست يتلا تاقلطــلا نــم ةقلطــب صاــخ
 ثداــح يف اــمدختــسا اهنــم _نــثا ةــيراــن ةحلــسأ ةسمــخ نــم اهــقbــطإ قبــس ، مــم

.ةديدجلا ةرهاقلا يناث ةطرش مسق ةرئاد 15 ةباوبلا _مك ىلع ءادتع�ا

:أضيا ةيحيرشتلا ةفصلا ريرقتب تبث
 اهھنع جتن اموو ةثيیدح ةيیويیح ةباصإإ ىلإإ ىىزعت يلع دمحم فسويی دمحأأ هھيیلع ينجملاا ةةافوو ننأأ ـ1
 ننأأوو ٬، ةعجترم ريیغ ةيیفزن ةمدص ىلإإ ىىددأأ ريیزغ يباصإإ فيیزنوو ةيیرردصلاا ءاشحألل كتهھت نم

.ددرفم ييرران ررايیع ققالططإإ نم تجتن ةباصإلاا

 رردصلاب ةثيیدح ةيیويیح تتاباصإإ ىلإإ ىىزعت ييوواشنملاا دمحم عيیبرر ىفطصم هھيیلع ينجملاا ةةافوو ننأأ ـ2
 ريیزغ يباصإإ فيیزنوو ٬، ةيینطبلااوو ةيیرردصلاا ءاشحألل كتهھت نم اهھنع جتن اموو ففاارططألااوو نطبلااوو
 تجتن ةباصإلاا ننأأوو ٬، ةيیومدلاا اهھتيیعووأب كتهھتوو ففاارططألاا مماظعب رروسكوو ٬، نطبلااوو رردصلاا فيیوجتب

.ةيیرران ةةريیعأأ ةةدع ققالططإإ نم

: ةـباصإ أضيا ةطرشلا ةئيه ىفشتسم ريرقتب تبث
 

عـم _لحاكلاو رسي�ا ذخفلاب يران قلطب دمحم يطعEا دبع زياف  هيلع ينجEا

 تبــــــث.                    نطبــــــلاــــــب يومد عمــــــجت دوجوو ، ضوحلاــــــب فوذقEا رارقتــــــسا
:أضيا ةماعلا ةباينلا ةرظانمب

 ةرـخؤم فصتنمـب يباـصإ رـثأ دوجو dا داـج ميـهارـبإ يناـه هيلـع ينجEا نامثجـل
.نمي�ا غدصلاب يعطق حرج و ةمجمجلا فيوجت نم ءازجأ زورب و سأرلا

: أضيا ةيئانجلا ةلد6ا قيقحتل ةماعلا ةراد}ا ريرقتب تبث

ـ 1259 ج ق س ، ةـطرـش 11/5565ب  يـمقر َْ_ترايــسلا فbــتإ ـأ

.ليعامسإ فسوي ليعامسإ دمحأ هيلع ينجملل ةكولمEا

ةديدجلا ةرـهاقلا ناث مسق ةرئاد 15 _مك ةلظـمب ةذفاـن بوـقث دوـجو ـ ب

 هيلـــــع ينجملل ةـــــكولمEا ـ 1259 ج ق س ، ةـــــطرـــــش 11/5565ب ماـــــقرأ تارايســـــلاو
.ةيران ةريعأ قbطإ ةجيتن ـ ليعامسإ فسوي ليعامسإ دمحأ

 رايـع ةـيرانـلا ةحلـس�ا ىلع مدختـست امـم تاقلطـب ةـصاـخ ةـغرافـلا فرـظ�ا نأ ـ ج
.مم 39×7،62

 قbــطإ ثداــح نــم _ــعوفرEاً اــغراــفً اــفرــظ _ــثbــثو ةتــسب ةعبطنEا راــث�ا قافــتا ـ د
 قbــطإ ثداــح نــم ةــعوفرEا ةــغرافــلا فرــظأ ةــثbثــلا عم _مكــلاــب ةــيرانــلا ةريــع�ا

.ةهزنلا مسق ةرئادب ةيران ةريعأ



 قbــطإ ثداــح نــم ةــعوفرEا ةــغرافــلا فرــظأ ةــثbثــلا عم _مكــلاــب ةــيرانــلا ةريــع�ا
.ةهزنلا مسق ةرئادب ةيران ةريعأ

                                   :أضيا ةماعلا ةباينلا ةنياعمب تبث
Eعبرأ ىلع روثعلا سوساب ةلزن ـ يرئادلا قيرطلا ىلع ينم�ا ةزيجلا ذفن 
 دـحأ نـم فوذقم جارختـساو ، هانبم لـخاد ةيندعم عـطق ثbثو تاـفوذقم

ينبEا هيلع لطEا قيرطلابً اغراف نيرشعو ةعبرأ ىلع روثعلاو ، هناردج

: يت�ا ةيئانجلا ةلد6ا قيقحتل ةماعلا ةراد}ا ريرقتب تبث
 ةهھج نم ةفلتخم ايیااووزب ةيیرران ةةريیعأأ ققالططإإ نم تثدح رراثآآ نم ينمألاا ذفنملاا نناارردجب ام ننأأ ـ1

.يمومعلاا قيیرطلاا

ةعبررأل اـهھنأأ نيیبت ةعقااولاا لحمب اهھيیلع رروثعملاا تتاططوبضملاا صحفب هھنأأ ـ2

 × 7,62 ررايیع ةيیررانلاا ةحلسألاا ىلع ممدختست امم ةقلطب صصاخ اهھنم لكً اغررافً افرظظ نيیرشعوو
 ررايیعلاا تتااذذ نم ةيیررانلاا ةحلسألاا ىلع ممدختست امم ةقلطب صصاخ امهھنم لك نيْیيیرران نيَْیفووذقم ٬، مم39
 ييرران ففووذقمب صصاخ مهھنم لك بلص ببولق ةثالث ٬، ةةرروساملاا نخششم ححالس نم هھقالططإإ قبسوو

 صصاخ يساحن ففالغ نم ءزج لثميی مهھنم لك ةيیساحن ءاازجأأ ةثالث ٬، ررايیعلاا تتااذذ نم ةقلطل
.ةةرروساملاا نخششم ححالس نم هھقالططإإ قبس ييرران ففووذقمب

 رثأأ هھب دهھھھوش ينمألاا ذفنملاا دداارفأل صصخملاا  5326935 مقرر يلآلاا ححالسلاا صحفب هھنأأ ـ3
.ةيیكيیناكيیملاا ءاازجألاا ةكرح ةقاعإإوو تتاعرسلاا ةلتع رسكل ىىددأأ ييرران قلطل هھمسج ضضرعت

:آضيا ةيحيرشتلا ةفصلا ريرقتب تبث
 ةــيرانــلا هــتاــباــصإ ىلإ ىزعــت دشEا حاتفــلا دبــع يحبص هيلــع ينجEا ةاــفو نأ ـ1
 روسكو ةينطبــلاو ةــيردصــلا ءاشــح�اــب كتــهت نــم هتــثدــحأ اــمو ةثــيدــحلا ةــيويحلا
 ريـغ ةيـفزـن ةـمدـص وأ رـيزـغ يباـصإ فـيزنـل ىدأ فارـط�او يرقفـلا دومعلا ماظعـب

.ةعجترم

 ةـــيرانـــلا هـــتاـــباـــصإ ىلإ ىزعـــت دـــهاجـــم حbـــص حbـــص هيلـــع ينجEا ةاـــفو نأ ـ2
.خEا ةجسنأب كتهتو ةمجمجلاب روسك نم هتثدحا امو ةثيدحلا ةيويحلا

:أضيا ةباصإ ةيبطلا ريراقتلاب تبث
 ًاحرج فلخ نميیألاا ققاسلااوو ذخفلاب ييرران قلطب عيیفشلاا دبع مناغ عيیفشلاا دبع هھيیلع ينجملاا ـ1

.ذخفلابً اكتهھتم

 ثلاثلا ، يناثلا عبص�ا ةلقعب علخب ىفطصم ديسلا حbص هيلع ينجEا ـ2
 ._قاسلاب تامدكو ىرسيلا مدقلاب

: يـت�ا ةيئانجلا ةلد6ا قيقحتل ةماعلا ةراد}ا ريرقتب تبث

 يركش اضر �وب هيلع ينجملل ةكولمEا 149 ق ق أ مقر ةرايسلا صحفب هنأ ـأ
 رورمو قارتخ� يمام�ا اهجاجزب ةذفان بوقث ةثbث ددع دوجو _بت ليئاخيم

.يفلخلا بابلا جاجزو يفلخلا جاجزلا مشهت تبثت امك ، يران فوذقم



 رورمو قارتخ� يمام�ا اهجاجزب ةذفان بوقث ةثbث ددع دوجو _بت ليئاخيم
.يفلخلا بابلا جاجزو يفلخلا جاجزلا مشهت تبثت امك ، يران فوذقم

 يئانجلا روصEا ةفرعمب ةطقتلEا ةيفارغوتوفلا روصلا ةعلاطم نم تبث ـ ب
 ةروصو ةرايسلا ةآرمب قلعم يبشخ بيلص دوجو ةيلاعب ريرقتلا يف ةقفرEاو

.اهل ةيلخادلا ةيمام�ا ةحوللاب حيسEا ديسلل

 مهقbطإ _بت مم 39 × 7.62 رايع ةثbثلا ةغرافلا فرظ�ا صحفب هنأ ـ ج
.دحاو يلآ يران حbس مادختساب

 يف مدختسEا حbسلا تاذ وه ةعقاولا كلت يف مدختسEا يل�ا حbسلا نأ ـ د
 قbطأ ثداح نم _عوفرEاو رايعلا تاذ نم ىرخأ ةقلط _ثbثو تس ددع قbطإ

 عوضوم ةديدجلا ةرهاقلا ناث مسق ةرئادب 15 مقر _مك بوص ةيران ةريعأ
.ةديدجلا ةرهاقلا ناث مسق يرادإ 2013 ةنسل 3398 مقر ةيضقلا

:أضيا ةيحيرشتلا ةفصلا ريرقتب تبث
 ىلعأ ةيران ةباصإ ىلإ ىزعت ديسلا دمحم ريمس دمحم هيلع ينجEا ةافو نأ

 خورشو ةمجمجلا ماظعب دقفو ةفعاضم روسك نم هتثدحأ امو ةهبجلا _مي
 صفلاب كتهت نم اهنع جتن امو ةمجمجلا عاقو ينميلا ةيغدصلا ماظعب

 لثم نم ثودحلا ةزئاج ةباص�ا نأو ، ةللختم ةفزنأو اياحسلاو خملل يولعلا
.اهغراوف لسرEا ةيرانلا ةريع�ا

:أضيا ةباصإ يعرشلا بطلا ةحلصم ريراقتب تبث
 درفم يران فوذقمب ةيران تاباصإ ليئاخيم يركش اضر �وب هيلع ينجEا ـ أ
 هيشر تافوذقم نم ردصلا راسيو قنعلاو رسي�ا دضعلا قطانE رهظلا نم ذفان
 هتباصإ نأو ، ةريع�ا هذه لثم قbط� دعم يران حbس نم تقلطأ - شوطرخ -

.هلاوقأب دراولا ريوصتلا قفو ثودحلا ةزئاج

 درفم يران فوذقمب ةيران تاباصإ ليلخ دمحم نمحرلا دبع هيلع ينجEا ـ ب
 نم تقلطأ - شوطرخ - هيشر تافوذقم نم ضوحلا راسيو هسأرو ينميلا هديب

 قفو ثودحلا ةزئاج هتباصإ نأو ، ةريع�ا هذه لثم قbط� دعم يران حbس
 .هلاوقأب دراولا ريوصتلا

:أضيا ةماعلا ةباينلا ةنياعمب تبث
 ءاــمد راــثآو ، نمــي�ا يماــم�ا اهــباــب جاــجزــب بقــث دوجو 936 ـه ى و مــقر ةرايسلــل

.لخادلا نم هبابو نمي�ا يمام�ا اهدعقم ىلع

: يت�ا ةيئانجلا ةلد6ا قيقحتل ةماعلا ةراد}ا ريرقتب تبث
 نــــيدــــلا دعــــس ديعســــلا دمــــحم هيلــــع ينجEا نامثــــج نــــم جرختسEا فوذقEا نأ ـ أ
 لـيوط مـم 9 رايـع ةـيرانـلا ةحلـس�ا  ىلع مدختـست امـم ةقلطـب صاـخ يراـن فوذقـم

.ةروساEا نخششم يران حbس نم هقbطا قبسو

 9 رايــع ةــيرانــلا ةحلــس�ا ىلع مدختــست امــم ةقلطــب صاــخ غرافــلا فرظــلا نأ ـ ب



.ةروساEا نخششم يران حbس نم هقbطا قبسو

 9 رايــع ةــيرانــلا ةحلــس�ا ىلع مدختــست امــم ةقلطــب صاــخ غرافــلا فرظــلا نأ ـ ب
.ليوط مم

دـمـحم هـيلع ىـنجEا ءاـمد و ةرايـسلا نـم ةذوخأEا ءامدلا ةنيع نأ ـ ج

."A" مد ةليصفلً اعيمج نيدلا دعس ديعسلا

 نكمـــي نمـــي�ا يماـــم�ا اهـــباـــب جاـــجزـــب 936 ـه ى و مـــقر ةرايســـلاـــب بقـــث دوجو ـ د
.يران فوذقم نم هثودح

:أضيا ةيحيرشتلا ةفصلا ريرقتب تبث
 ةـيويح ةـيراـن ةـباـصإ ىلإ ىزعـت نـيدـلا دعـس ديعسـلا دمـحم هيلـع ينجEا ةاـفو نأ ـ

 يلفسلا كفلـــل ىنميلا ةـــيوازـــلا لفـــسأ قنعلا _مـــي رـــسي�ا فتكـــلا ىلعأ ةثـــيدـــح
 _تيـحانـلاـب ةيسيـئرـلا ةيقنعـلا ةـيومدـلا ةيـعو�اـب تاكتـهت نـم هـثدـحأ اـموً ةرـشابـم
 نـم درفـم فوذقمـب رمعـم دـحاو يراـن رايـع نـم تـثدـح اهـنأو ، رـيزـغ يومد فـيزـنو
 دراولا رـــيوصتلا قفو ثودـــحلا ةزـــئاـــجو ، مـــم 9 رايـــع ةروساEا نخششـــم حbـــس

.ةئاEا دعب نماثلا دهاشلا لاوقأب
 : KKًدتسا ررق

.رسي�ا عارذلاو ديلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب ىفطصم ميهاربإ قراط ـ أ
.سأرلاب يعطق حرجب راجفن�ا ءارج هتباصإب _سح يلع نسح دمحم ـ ب

: ةنياع=اب تبث
 ، 935 ف ف ع ، 168  ـه ف و ، 248  ر م د ، 953 ـه ق ع ماـــــقرأ تارايســـــلا فbـــــتإ

.ةرهاقلا يكbم 458438

: أضيا ةباصإ ةماعلا ةباينلا ةرظانم نم تبث

.هجولاو سأرلاب يداش وبأ رافغلا دبع دمحأ دلاخ هيلع ينجEا ـ أ

عبصإو رسي�ا عارذلاو سأرلاب انهم ميهاربإ يحتف دمحأ هيلع ينجEا ـ ب

.ىنميلا ديلاب

.هجولاب باهولا دبع دمحم فطاع هيلع ينجEا ـ ج

 رـــسي�ا عارذـــلاو سأرـــلاـــب دمـــحم ميلـــحلا دبـــع دومـــحم ىفطصم هيلـــع ينجEا ـ د
.رسي�ا فتكلاو

:أضيا ةماعلا ةباينلا ةنياعمب تبث

 ديعــسروب عراشــب عقي ريجفتــلا عقوم نأ هطيحــمو ةرــهاقــلا نــمأ ةــيرــيدــم ىنبE ـ أ
 ٍةلتكــــب يضرأ ٌطوبــــه هنــــع مــــجنو نــــم�ا ةــــيرــــيدE يسيئرــــلا لــــخدEا ةهــــجاوم يف



 ديعــسروب عراشــب عقي ريجفتــلا عقوم نأ هطيحــمو ةرــهاقــلا نــمأ ةــيرــيدــم ىنبE ـ أ
 ٍةلتكــــب يضرأ ٌطوبــــه هنــــع مــــجنو نــــم�ا ةــــيرــــيدE يسيئرــــلا لــــخدEا ةهــــجاوم يف
ً اــضرــع ةعــبرأ ىلع دــيزــيو ً�وط راتــمأ ةتــس براقــي اــهرطــق ةــيرــئاد هبــش ةيتلفــسإ

.هتايوتحمو اهانبمب بيرخت دوجو _بتو نيرتEا ىلع ديزي قمعبو

 ةــماعــلا ةراد�او ةدــجنلا ةــطرــش ةرادإو ةرــهاقــلا ثــحابE ةــماعــلا ةراد�ا ينابE ـ ب
Eاو اهــبآرــمو ةرــهاقــلا ثــحابEــس�ا فحتbدوجو بتكــلا رادو يراد�ا هقحلــمو يم 

 .اهتايوتحمو اهب بيرخت

 اهـــــب بـــــيرـــــخت دوجو رـــــهاـــــم دمـــــحأ عراشـــــب ةنـــــئاكـــــلا تاراقعـــــلاو تيـــــناوحلل ـ ج
 .اهتايوتحمو

.اهتايوتحمو اهب بيرخت دوجو ديعسروب عراشب ةنئاكلا تيناوحلل ـ د

:آضيا ةماعلا ةباينلا ةدهاشم نم تبث
Eا بتكـــلا راد ةبـــقارـــم اريـــماـــك طـــيرـــش ىوتحEهـــنأ ـ يلع دمـــحم عراـــش ىلع ةلط 
 ةــمداــق نوللا ءاضيــب لقــن فصــن ةرايــس روهظ ـ هيــفو 24/1/2014 خيراتــب ليجســت
 امهتبقـــعأ ، نوللا ءادوس رـــسن� يشيبوستيم ىرـــخأ اهتلـــت ، ةبتعـــلا ناديـــم نـــم
 نــم لــجرــت ، ديعــسروب عراشــب ريســلا هاجــتا سكــع نــم ةــمداــق نوللا ءادوس ةثــلاــث
 ةتــس رــهظيو ، ةبتعــلا ناديــم هاجــتاــب ةرايســلا تقلطــناو صاخــش�ا دــحأ ةريــخ�ا
 كرـــــحت ىلاوتيو ،ً اـــــيوس اوثدـــــحتو ثbثـــــلا تارايســـــلا نـــــم اولـــــجرـــــت صاخـــــشأ
 داـــــعو ىلو�ا ةرايســـــلا يلقتـــــسم ىلإ ثدـــــحت صخـــــش روهظ ىتح ْ_ـــــَترايســـــلا
 هاجــتا يف يلع دمــحم عراــش ةيــناثــلاو ىلو�ا ناــترايســلا رداغــت نأ لبــق هــجاردأ

.ةعقاولا ذيفنتل ديعسروب عراش

:آضيا ةيئانجلا ةلد�ا قيقحتل ةماعلا ةراد�ا ريرقتب تبث

 وزوسيإ ةـكراـم ـ ةرايـس راجفـنا نـع جتن ةرـهاقـلا نـمأ ةـيرـيدـم ريجفـت ثداـح نأ ـ أ
 ةيــندعــم تاــيواحــب ةلمــحم ـ ةــجودزــم ةنيــباــك تاذ نوللا ءاضيــب لقــن عبر بأ كيــب
 ةـئامـنامـث يلاوح نزـت راجفـن�ا ةدـيدـش )TNT( نـيولوتورتيـن يثbـث ةدامـب ةأبعـم
 تــقؤم مادختــساــب وأ دعــب نــع ريجفتــلاــبً ايــئاــبرــهك اــهريجفــت ىرــجو مارــج وليك
 _نـثا ةـبارـق دعـب ىلع اـهرارقتـساو اهـفوقو دعـب اـهراجفـنا ىرـجو )Timer( ينمز
 تايـــفو هـــئارو ثداحـــلا فلـــخو ةرـــهاقـــلا نـــمأ ةـــيرـــيدـــم ىنبم نـــمً ارتـــم نـــيرـــشعو
 نـــــم ددـــــعو نـــــم�ا ةـــــيرـــــيدـــــم ىنبم اهنـــــم تآشنEا ضعبـــــب تايفلـــــتو تاـــــباـــــصإو
 نفــلا فحتــمو ةرــهاقــلا ثــحابE ةــماعــلا ةراد�ا ىنبمو هلــخاد ةدــجاوتEا تارايســلا
 عقومب ةطيحEا نابEا ضعــــــــبو رــــــــهز�ا لوم ةهــــــــجاوو بتكــــــــلا رادو يمbــــــــس�ا

.راجفن�ا



 ةرـهاقـلا نـمأ ةـيرـيدمـب ةـصاخـلا ـ ةبـقارEا تاريـماـكو ليجستـلا ةزـهجأ صحفـب ـ ب
 يكbـــم ةرايـــس اهفلـــخو نوللا ءاضيـــب لقـــن عبر ةرايـــس روهظ _بـــت ـ بتكـــلا رادو
 ىلو�ا دـــئاـــق لـــجرتـــيو نـــم�ا ةـــيرـــيدـــم ىنبم ماـــمأ فـــقوتتو لصـــت نوللا ءادوس
 يلع دمــحم عراشــب اــترــهظ _ــترايســلا نأو ،  ءادوسلا ةرايســلا لقتــسيوً اــعرــسم

 .ةعقاولا يبكترم تاكرحت اذكو ـ بورهلاو ذيفنتلا ـ امهتاكرحت تدصُرو

: آضيا ةيحيرـشتلا ةفصلا ريرقتب تبث
 ةــيراــن قورــحب تاــباــصإ ىلإ ىزعــت دمــحم دمــحم ريمــس هيلــع ينجEا ةاــفو نأ ـ أ
 اـمو فارـط�او ردصـلاو قنعلاو هـجولاو سأرـلاو مسجـلا مومعب ةـيراجفـنا ةيكتـهت

 نطبـــلا ةقطنـــم نـــم مسجلـــل لاصفـــنا هبـــشو مسجـــلا ماظعـــب روسك نـــم اهبـــحاـــص
 عيمــجب كتــهتو مسجــلا مومعب ةــيومد ةــفزــنأ مهبــحاــص يرقفــلا دومعلا فصتنــمو

.ةجسن�ا

 ةــيراجفــنا ةيــضر تاــباــص� ىزعــت ةيطــع ريمــس دــلاــخ هيلــع ينجEا ةاــفو نأ ـ ب
 نـم هتـثدـحأ اـمو رـسي�ا يولعلا فرطـلاو رـهظلاو نطبـلاو ردصـلاو هـجولاـب ةـيويح
 ثودـحلا ةزـئاـج اهـنأو رـيزـغ يومد فـيزـنو ةينـطابـلاو ةـيردصـلا ءاشـح�اـب تاكتـهت

.ةباينلا ةركذمب دراولا ريوصتلا قفوو راجفن�ا ةديدش داوE ضرعتلا نم

ةيضر تاباص� ىزعت يفاشلا دبع يدشر دمحم هيلع ينجEا ةافو نأ ـ ج

 هتـثدـحأ اـمو فارـط�او رـهظلاو نطبـلاو ردصـلاو هـجولاو سأرـلاـب ةـيويح ةـيراجفـنا
 ةزــئاــج اهــنأو رــيزــغ يومد فــيزــنو ةينــطابــلاو ةــيردصــلا ءاشــح�اــب تاكتــهت نــم
 ةرــــكذمــــب دراولا رــــيوصتلا قفوو راجفــــن�ا ةدــــيدــــش داوE ضرعتــــلا نــــم ثودــــحلا

.ةباينلا

 ةـيراجفـنا ةيـضر تاـباـص� ىزعـت يركـف يدصـق ساـموت هيلـع ينجEا ةاـفو نأ ـ د
 تاكتـــهت نـــم هتـــثدـــحأ اـــمو فارـــط�او نطبـــلاو ردصـــلاو هـــجولاو سأرـــلاـــب ةـــيويح
 نــم ثودــحلا ةزــئاــج اهــنأو رــيزــغ يومد فــيزــنو ةينــطابــلاو ةــيردصــلا ءاشــح�اــب

.ةباينلا ةركذمب دراولا ريوصتلا قفوو راجفن�ا ةديدش داوE ضرعتلا

 ةطرشلاو يميلعتلا رهام دمحأ تايفشتسم نع ةرداصلا ةيبطلا ريراقتلاب تبث
 ماعلا نومشأو دياز خيشلاو يعماجلا Qسحلاو لJج ديسو يعماجلا لين=او

: ةباصإ ماعلا ةرين=او
 عارذـــلاـــب ةددعتـــم ةكتـــهتم حورـــجب ةفيلـــخ قيفوت دومـــحم دمـــحم هيلـــع ينجEا ـ1

.سأرلا ةورفب ةهبجلاب يعطق حرجو رسي�او نمي�ا دعاسلاو

 رــــخآو سأرــــلا ةورفــــب يحطــــس حرــــجب باطــــخ ناوضر رونلا وبأ هيلــــع ينجEا ـ2
.ةبكرلاب يعطق

 نمـــي�ا دـــعاســـلا يف يحطـــس حرـــجب دمـــحأ نادـــيز يحتف دمـــحأ هيلـــع ينجEا ـ3



 نمـــي�ا دـــعاســـلا يف يحطـــس حرـــجب دمـــحأ نادـــيز يحتف دمـــحأ هيلـــع ينجEا ـ3
. نمي�ا عارذلاو

 دومعلا تارقــــــف يف خرــــــشب نسحEا دبــــــع دعســــــم نسحEا دبــــــع هيلــــــع ينجEا ـ4
.يرقفلا

 ةبــكرــلاــب ىرــخأو ردصــلاــب ةــمدكــب فيطلــلا دبــع نــيدــلا ءbــع دمــحأ هيلــع ينجEا ـ5
.نمي�ا ذخفلاو

 قاســـلا يف ةددعتـــم تاجحســـب زـــيزعـــلا دبـــع مـــيركـــلا دبـــع دمـــحأ هيلـــع ينجEا ـ6
.ينميلا

 _ـــعارذـــلاـــب تاجحـــسو تاـــمدكـــب يسرـــم دمـــحم يسرـــم ىفطصم هيلـــع ينجEا ـ7
.بجاحلا ىلعأو سأرلا ةورفو نمي�ا دعاسلاب يعطق حرجو سأرلاو _تبكرلاو

._عارذلاو هجولاب ةيعطق حورجب يقوسد ديس يلع هيلع ينجEا ـ8

.يلخاد فيزنب دمحأ ميظعلا دبع ديس دمحأ هيلع ينجEا ـ9

.ردصلا نميأ لفسأ ةمدكب دمحأ دجام دمحم هيلع ينجEا ـ10

.نمي�ا قاسلاب ةمدكب حاتفلا دبع ديس دمحم هيلع ينجEا ـ11

.سأرلا ةورفب يعطق حرجب دمحم حلاص تعلط ةبيبح اهيلع ينجEا ـ12

 هابتـشاو ةيصخـلاـب كتـهتب باصـم ليـعامـسإ مولE دمـحم dا دبـع هيلـع ينجEا ـ13
.نفصلا سيكب يومد فيزن

.فتكلاو سأرلا ةورفب َْ_يعطق ْ_َحرجب ةشاكع ديس يدمح هيلع ينجEا ـ14

.فن�اب يعطق حرجب ةويلع _مأ ليبن هيلع ينجEا ـ15

 هـــجولا نـــم نمـــي�ا بـــناجـــلاـــب يعطق حرـــجب يلع يحبص يلع هيلـــع ينجEا ـ16
.مسجلا نم ةقرفتم نكامأب تاجحسو تامدكو

.سأرلاب ةمدكب معنEا دبع لامج دومحم هيلع ينجEا ـ17

.هجولاب تاجحسو شودخب ميهاربإ يربص دعسم هيلع ينجEا ـ18

.هجولاب نمي�ا بناجلاب ةيحطس حورجب ناضمر ديع عيبر هيلع ينجEا ـ19

 تاـــمدـــكو غسرـــلا ةقطنمـــب يعطق حرـــجب يسرـــم دمـــحم لـــضاـــف هيلـــع ينجEا ـ20
.مسجلاب ةقرفتم

 رـــخآو ىنميلا ديـــلا نـــطابـــب يعطق حرـــجب يمويب بـــجر تورـــث هيلـــع ينجEا ـ21
.سأرلا ةورفب يحطس



 رـــخآو ىنميلا ديـــلا نـــطابـــب يعطق حرـــجب يمويب بـــجر تورـــث هيلـــع ينجEا ـ21
.سأرلا ةورفب يحطس

 حرـجو نطبـلاـب يلـخاد فـيزـن هابتـشاـب ميظعـلا دبـع ديـس دمـحأ هيلـع ينجEا ـ22
.ةناثEاب

.نطبلاب يلخاد فيزن هابتشاب ميهاربإ باهيإ مراك هيلع ينجEا ـ23

 مدقـــلا لفـــسأـــب شودـــخو تاجحســـب مـــيادـــلا دبـــع بـــلاـــغ دمـــحأ هيلـــع ينجEا ـ24
.ىنميلا

.جاجتر�ا دعب ام هابتشاب ديع نسح تمصع ماشه هيلع ينجEا ـ25

 رـــسكو سأرـــلا ةورفـــب يعطق حرـــجب دمـــحم لامـــج ديســـلا دمـــحأ هيلـــع ينجEا ـ26
.ىنميلا ةوقرتلاب

.جاجتر�ا دعب ام هابتشاب رطم يطعEا دبع ىفطصم لداع هيلع ينجEا ـ27

 .سأرلا ةورفب يعطق حرجب يلع نسح دمحم هيلع ينجEا ـ28

 مدقـــلاـــب ةـــمدـــكو رـــسي�ا عوكلاـــب خرـــشب رصـــن هـــط دمـــحم مثيـــه هيلـــع ينجEا ـ29
.ىرسيلا عولضلاب تامدكو ىرسيلا

.ةهبجلاب يعطق حرجب دمحم _ناسح ادنار اهيلع ينجEا ـ30

.رسي�ا فتكلا ةطبرأب قزمتب ديسلا ىسوم يدمح دمحأ هيلع ينجEا ـ31

 هـجولاـب ةددعتـم ةيعطـق حورـجب نسحـم لاعـلا دبـع لـماـك دمـحم هيلـع ينجEا ـ32
._عارذلاو نطبلا رادجب تاجحسو _نيعلاب كتهتو سأرلاو

سأرلا ةورفب يـعطق حرجب زيزعلا دبع دومحم ىفطصم هيلع ينجEا ـ33

.مسجلاب ةقرفتم نكامأب ةيحطس حورجو شودخو

.ىنميلا ةبكرلاب تامدكب دمحم فطاع ماسح هيلع ينجEا ـ34

.رهظلا تbضعب صلقتو ةمدكب دمحم باوتلا دبع دمحأ هيلع ينجEا ـ35

.نمي�ا ذخفلاو ىنميلا ةبكرلاب ةمدكب يقوش نسحEا دبع ميرك هيلع ينجEا ـ36

.سفنت قيضب ديس دمحأ ديس هيلع ينجEا ـ37

.ىرسيلا قاسلاب ةمدكب دياز دمحم دمحأ يريخ هيلع ينجEا ـ38

 عوكلا لصفمـــب خرـــش هابتـــشاـــب نســـح ليـــعامـــسإ نســـح دمـــحم هيلـــع ينجEا ـ39
.مروتو ةمدكو رسي�ا

 رـــسي�ا عارذـــلاو عوكلاـــب ةـــمدكـــب ســـيوع دمـــحم دمـــحأ _ـــسح هيلـــع ينجEا ـ40



 رـــسي�ا عارذـــلاو عوكلاـــب ةـــمدكـــب ســـيوع دمـــحم دمـــحأ _ـــسح هيلـــع ينجEا ـ40
.مدقلاب تامدكو

 ىرــسيلا قاســلاــب يحطــس حرــجب دومــحم ديــس رــماــع ىفطصم هيلــع ينجEا ـ41
.نمي�ا عارذلاب يعطق حرجو

 نمــي�ا دــخلاو نــقذــلاــب يعطق حرــجب _ــسح دمــحم دمــحم مــيرــك هيلــع ينجEا ـ42
.ةبيرغ ماسجأ دوجو عم ةبقرلاب قيمع كتهتم حرجو

 رــــسي�ا فتكــــلاــــب يعطق حرــــجب يزاجــــح يحليصEا يلع يلع هيلــــع ينجEا ـ43
.رسي�ا بناجلاب يعطق حرجو عارذلاو

يـعطق حرجب يماشلا ملاس يمويب يلع يحبص يلع هيلع ينجEا ـ44

.مسجلاب ةقرفتم نكامأب تاجحسو تامدكو هجولا نم نمي�ا بناجلاب

 ةــباــصإو نمــي�ا عوكلاــب تاجحســب دمــحأ يلع روباــص دمــحم هيلــع ينجEا ـ45
.نمي�ا لحاكلاب رامسمب

 _ـــحرـــجو نمـــي�ا فتكـــلاـــب قرـــحب دمـــحم دمـــحم ريمـــس ماصـــع هيلـــع ينجEا ـ46
.نمي�ا عوكلاب تاجحسو _يعطق

 ةبــكرــلاــب ةجحــسو مدقــلاــب شدــخب ديســلا دمــحم ناوشر دومــحم هيلــع ينجEا ـ47
.ىنميلا

 تاـــمدـــكو غسرـــلا ةقطنمـــب يعطق حرـــجب ىسوم دمـــحم لـــضاـــف هيلـــع ينجEا ـ 48
.مسجلاب ةقرفتم

 ىنميلا ديـــلا نـــطابـــب يعطق حرـــجب ةيطـــع يمويب بـــجر تورـــث هيلـــع ينجEا ـ49
.سأرلا ةورفب يحطس رخآو

.ىنميلا ديلاب تاجحسب سرطب زيزع ينطو جروج هيلع ينجEا ـ50

.ىرسيلا ديلا نطابب تاجحسو شودخب ميهاربإ سابع رودنغ هيلع ينجEا ـ51

.ىرسيلا نذ�ا ناوصب حرجب نسح دمحأ رصانلا دبع ميهاربإ هيلع ينجEا ـ52

 دنـــع دـــعاســـلا ىلعأ ةـــمدكـــب يواطنـــط ميـــهارـــبإ يحتف دومـــحم هيلـــع ينجEا ـ53
.رسي�ا عارزلا ةقطنم

هابتأشاو ةيصخلاب يـكتهت حرجب مولE دمحم dا دبع هيلع ينجEا ـ54

.نطبلاب يلخاد فيزن هابتشاو نفصلا سيك لخادب يومد فيزن
: ةفيلخلاو بنيز ةديسلا راثآ قطان= ةماعلا ةرادKا باتك نم تبث

 عماجـــبو يرـــث�ا هاـــش ناطلـــسلا عماجـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ



: ةفيلخلاو بنيز ةديسلا راثآ قطان= ةماعلا ةرادKا باتك نم تبث
 عماجـــبو يرـــث�ا هاـــش ناطلـــسلا عماجـــب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ

.يرث�ا اغآ فسوي

:أضيا ةماعلا ةباينلا ةنياعمب تبث

Eساحنـلا ىفطصم عراشـب نـيرـخآو ةيلـخادـلا رـيزو لتـق يف عورـشلا ثداـح حرس 
 ةـيرـئاد ةيتلفـسإ ةلتكـب يضرأ طوبـه دوجو ةـحاولا عراـش عم هعـطاقـتو ايقـيرـفإ ـ
 هتيـناوحو روكذEا راقعـلاـبً ابـيرـخت ثداحـلا فلـخو ايقـيرـفإ عراـش 17 راقعـلا ماـمأ
 ىرــــخ�ً اــــفbــــخ ةرايــــس ةرــــشع عست ددعــــب تايفلــــتو ،ىرــــخأ تيــــناوحو تاراقــــعو
 _ـمدـق اهنـم ةفلتخـم ءازـج� ةيـمدآ ءbـشأ ىلع رثـع امـك ، اهـئازـجأ تـقرفـتو ترـياطـت

.ريغصل ىنمي ىرخ�او ىرسي امهادحإ
: يـت�ا ةيئانجلا ةلد6ا قيقحتل ةماعلا ةراد}ا ريرقتب تبث

 فدهتـــسا يذـــلا ريجفتـــلا ثداـــح لـــحمب - اهيلـــع روثعEا ءbـــش�ا صحفـــب هـــنأ ـ1
 ةيلمعـب مـئاقـلا ـ لوهجEا رـكذـلاـب ةـصاخـلا ـ _تـئاEا دعـب _تـسلاو نـماثـلا دـهاشـلا
 )18( راقعـــلاـــب مهيلـــع روثعEا _ـــبوكلاو كاوسلاـــب ةقـــلاعـــلا اـــيbخـــلا عم ـ ريجفتـــلا
 كولمEا ـ رصـن ةنـيدـم لوأ مسـق ـ يوامشـع يلع عراـش ةرـشاعـلا ةقطنEاـب )9( كولب
 ميظنتـلا وضع صخـت اهعيمـج نأ _بـت ـ يوامشـع يلع ماشـه / عساتـلا مهتملـل
 راـث©ـل ةيـثارولا ةمصبـلا فـصانـت اذـكو ، ردـب ينيسحلا دمـحم دمـحم ديـلو ىفوتEا
 / هلـــجنو ردـــب ينيسحلا دمـــحم دمـــحم / هدـــلاو عم روكذEا ىفوتملل ةيـــجولويبلا

.ردب ينيسحلا دمحم ديلو دمحم

 نــم ليكشتــلا ةيلــحم ةهــجوم ةعــقرفــم تاوبع ثbــث ريجفــت نــع جتن ثداحــلا نأ ـ2
 نـيولوتورتيـن يثbـث ةداـم نـم تاـمارـج وليك سمـخ مهنـم لـك يوحت ةفـساـن ةنحـش
)TNT( اEيوامـس ـ يادـنويه ةـكراـم ةرايـس لـخادـب تعـضو راجفـن�ا ةدـيدـش ةعـقرف 
 نــعً ايــئاــبرــهك اــهريجفــت ىرــجو ، ةيلــخادــلا رــيزو بــكوم هاجــت ةهــجومو ـ نوللا
 زـكرـم نأو ـ يراحتـن�ا ـ ةرايسـلا لـخاد دـجاوتEا ةطـساوب رـشابEا ليـصوتلا قيرـط
 دادتـما ـ ايقـيرـفأ عراـش 17 راقعـلا ماـمأ ـ ةرايسـلا ناكـم ـ ةـيراجفـن�ا ةـجوEا راشتـنا

.ساحنلا ىفطصم

:آضيا ةيحيرشتلا ةفصلا ريرقتب تبث

 تاـــباـــصإ ىلإ ىزعـــت باـــهولا دبـــع ميظعـــلا دبـــع ديـــس يلع هيلـــع ينجEا ةاـــفو نأ
 روسك نـم هتـثدـحأ اـمو بـجاحـلا فصتنـم ىلعأ سأرـلاـب ةـيراجفـنا ةيكتـهت ةيـحرـج
 امــم بلــص يندعــم مســج نــم تــثدــح ، خEا ةجســنأــب كتــهتو ةمجمــجلاــب ةدــيدــش

                                             .ةلبنق راجفنا نع فلختي



: آضيا يعرشلا بطلا ةحلصم ريراقتب تبث

 ةـــنراقـــمو ريجفتـــلا ثداـــح لـــحمب اهيلـــع روثعEا ءbـــش�ا تانيـــع صحفـــب هـــنأ ـ1
 عم تقـباطـت اهعيمـج نأ _بـت _ـباصملـل ةيـثارولا ةمصبـلا عم ةيـثارولا اهتمصـب
 ةدـحاو ةنيـع ادـع _ـباصEا نـمً اـيأ صخـت �و لوهجم رـكذـل اهـنأو ضعبـلا اهضعـب
 دـــهاشلـــل ةيـــثارولا ةمصبـــلا عم تقـــباطـــت ـ مدقـــلا طـــشم ـ مدـــق نـــم ءزـــج نـــع ةرابـــع

._تئاEا دعب _عبسلاو عساتلا

 ةيـضرو ةيـضر تاـباـصإ يه _تـئاEا دعـب _تـسلاو عساتـلا دـهاشـلا ةـباـصإ نأ ـ2
 نـع ةجـتانـلا اـياظـشلا لثـم نـمو ضار بلـص مسجـب ةـمداصEا نـم تـثدـح ةيـكاكتـحا
 خيراتـل رـصاعـم خيراـت يفو دراولا رـيوصتلا قفو ثودـحلا ةزـئاـج اهـنأو راجفـن�ا

.ةعقاولا

 ةيـكاكتـحا ةيـضرو ةيـضر تاـباـصإ يه _تـئاEا دعـب _عبـسلا دـهاشـلا ةـباـصإ نأ ـ3
 راجفـن�ا نـع ةجـتانـلا اـياظـشلا لثـم نـمو ضار بلـص مسجـب ةـمداصEا نـم تـثدـح
 رـصاعـم خيراـت يفو ةـباينـلا ةرـكذمـب دراولا رـيوصتلا قفو ثودـحلا ةزـئاـج اهـنأو

.ةعقاولا خيراتل

 ةيـضرو ةيـضر تاـباـصإ يه _تـئاEا دعـب _عبـسلاو ثـلاثـلا دـهاشـلا ةـباـصإ نأ ـ4
 نـع ةجـتانـلا اـياظـشلا لثـم نـمو ضار بلـص مسجـب ةـمداصEا نـم تـثدـح ةيـكاكتـحا
 خيراـت يفو ةـباينـلا ةرـكذمـب دراولا رـيوصتلا قفو ثودـحلا ةزـئاـج اهـنأو راجفـن�ا

.ةعقاولا خيراتل رصاعم

 ةيـضرو ةيـضر تاـباـصإ يه _تـئاEا دعـب _عبـسلاو عبارـلا دـهاشـلا ةـباـصإ نأ ـ5
 قفو ثودــحلا ةزــئاــج اهــنأو ضار بلــص مسجــب ةــمداصEا نــم تــثدــح ةيــكاكتــحا
 خيراـــت رـــصاعـــي خيراـــت يفو ـ راجفـــنا ءارـــج ـ ةـــباينـــلا ةرـــكذمـــب دراولا رـــيوصتلا

.ةعقاولا

 ةيـــضر تاـــباـــصإ يه _تـــئاEا دعـــب _عبـــسلاو ســـماخـــلا دـــهاشـــلا ةـــباـــصإ نأ ـ6
 ثودـحلا ةزـئاـج اهـنأو ضار بلـص مسجـب ةـمداصEا نـم تـثدـح ةيـكاكتـحا ةيـضرو
 خيراـت رـصاعـي خيراـت يفو ـ راجفـنا ءارـج ـ ةـباينـلا ةرـكذمـب دراولا رـيوصتلا قفو

.ةعقاولا

ةيضر تاباصإ يـه _تئاEا دعب _عبسلاو سداسلا دهاشلا ةباصإ نأ ـ7

 ثودـحلا ةزـئاـج اهـنأو ضار بلـص مسجـب ةـمداصEا نـم تـثدـح ةيـكاكتـحا ةيـضرو
 خيراـت رـصاعـي خيراـت يفو ـ راجفـنا ءارـج ـ ةـباينـلا ةرـكذمـب دراولا رـيوصتلا قفو



 ثودـحلا ةزـئاـج اهـنأو ضار بلـص مسجـب ةـمداصEا نـم تـثدـح ةيـكاكتـحا ةيـضرو
 خيراـت رـصاعـي خيراـت يفو ـ راجفـنا ءارـج ـ ةـباينـلا ةرـكذمـب دراولا رـيوصتلا قفو

.ةعقاولا

 هبــش تاــباــصإ ثbــث يه _تــئاEا دعــب _ــنامثــلاو يناثــلا دــهاشــلا ةــباــصإ نأ ـ8
 قاسـلا ةيشـحو ىلعأو رـسي�ا دـعاسـلا لفـسأو نمـي�ا دضعـلا مدقـم لفـسأ ةـيرـئاد
 ءارـــج ـ ةـــباينـــلا ةرـــكذمـــب دراولا رـــيوصتلا قفو ثودـــحلا ةزـــئاـــج اهـــنأو ىرـــسيلا

.ةعقاولا خيرات رصاعي خيرات يفو ـ راجفنا

 مدقمــب تاــباــصإ ةدــع يه _تــئاEا دعــب _ــنامثــلاو ثــلاثــلا دــهاشــلا ةــباــصإ نأ ـ9
 ىلعأو رـــهظلا _مـــيو نمـــي�ا دضعـــلاو ردصـــلاو نطبـــلا مدقـــم _مـــيو قنعلا _مـــي
 ةـباينـلا ةرـكذمـب دراولا رـيوصتلا قفو ثودـحلا ةزـئاـج اهـنأو نمـي�ا ذـخفلا ةيشـحو

.ةعقاولا خيراتل رصاعم خيرات يفو ـ راجفنا ءارج ـ

 يه رـــسي�ا دـــعاســـلاـــب _تـــئاEا دعـــب _ـــنامثـــلاو نـــماثـــلا دـــهاشـــلا ةـــباـــصإ نأ ـ10
 اهـنأو ضار بلـص مسجـب ةـمداصEا نـم تـثدـح ةيـكاكتـحا ةيـضرو ةيـضر تاـباـصإ

 راجفنا ءارج اياظش رياطت ـ ةباينلا ةركذمب دراولا ريوصتلا قفو ثودحلا ةزئاج
.ةعقاولا خيرات رصاعي خيرات يفو ـ

 يه نمـــي�ا عارذـــلاـــب _تـــئاEا دعـــب _عستـــلاو سداســـلا دـــهاشـــلا ةـــباـــصإ نأ ـ11
 اهـنأو ضار بلـص مسجـب ةـمداصEا نـم تـثدـح ةيـكاكتـحا ةيـضرو ةيـضر تاـباـصإ

 ءارـــج اـــياظـــش رـــياطـــت ـ ةـــباينـــلا ةرـــكذمـــب دراولا رـــيوصتلا قفو ثودـــحلا ةزـــئاـــج
.ةعقاولا خيرات رصاعي خيرات يفو ـ راجفن�ا

 ماصـع دمـحأ هيلـع ينجEا _تـئاEا دعـب _عستـلاو عساتـلا دـهاشـلا ةـباـصإ نأ ـ12
 ةـمداصEا نـم تـثدـح ةيـكاكتـحا ةيـضرو ةيـضر تاـباـصإ يه قنعلا _ميـب ميـهارـبإ
ـ  ةـباينـلا ةرـكذمـب دراولا رـيوصتلا قفو ثودـحلا ةزـئاـج اهـنأو ضار بلـص مسجـب

.ةعقاولا خيرات رصاعي خيرات يفو ـ راجفنا ءارج اياظش رياطت

 ةـماعـلا ةئيهـلاو ةـطرـشلا تايفشتـسم نـع رداصـلا ةيبطـلا رـيراقتـلاـب تبـث
: ةباصإ رصن ةنيدمب يحصلا _ماتلل

 لفسأ فيزن عم ينميلا ةنيع لوح ةمدكب روصنم ناسحإ دمحأ هيلع ينجEا ـ1
 عمسلا يف نادقفو ردصلاو نمي�ا فتكلاو هجولاب اياظش راثأو ةمحتلEا

.ىنميلا نذ�اب بقث دوجو لامتحاو

 .نمي�ا فتكلاو هجولاب اياظشب يفيفع فسوي يدمح غيلب هيلع ينجEا ـ2

.نمي�ا دعاسلاب حرجب دامح ديسلا نيدلا دامع هيلع ينجEا ـ3



.نمي�ا دعاسلاب حرجب دامح ديسلا نيدلا دامع هيلع ينجEا ـ3

.ةبكرلا لفسأ ىنميلا هقاس يف رتبب  نسح دومحم نيدلا حbص هيلع ينجEا ـ4

.ىرسيلا مدقلاو نمي�ا طب�اب حرجب يمهف دومحم نسح دمحم هيلع ينجEا ـ5

حورـجو ىرسيلا مدقلا طشمب رتبب  يقوش يزاجح سراف هيلع ينجEا ـ6

.دسجلا ءاحنأب ةددعتم

.اهرتب ىضتقا ىرسيلا قاسلاب كتهتم حرجب  نسح اكيد  اهيلع ينجEا ـ7

.ىرسيلا قاسلاب فعاضم رسكب يلع دمحم هنمأ اهيلع ينجEا ـ8

 مسج طوقس ةجيتن سأرلاب حرجب بيرغ ديع حbص حماس هيلع ينجEا ـ9
.بلص

.ىنميلا ةهجلا نم ردصلا يف حرجب   ليلخ ىلع اضر دمحأ هيلع ينجEا ـ10

.فتكلاب رخأو ردصلا ىلعأب قيمع حرجب يدهEا دمحم يدمح هيلع ينجEا ـ11

 هابتشاو نطبلاب كتهتم حرجب فيرصلا دمحا دمحم ةليبن اهيلع ينجEا ـ12
.يلخاد فيزن

.ينميلا ديلا غسرب يعطق حرجب  دمحم دمحأ يملس هيلع ينجEا ـ13

 : آضيا ةيئانجلا ةلد6ا قيقحتل ةماعلا ةراد}ا ريرقتب تبث
 بقث _ثbث ىلع ديزي ام اهب _بت ةطرش  8841/ 13 ب مقر ةرايسلا ةنياعمب هنأ
 ةيران تافوذقم ـ ةكرحلا ةعيرسو ةبلص ماسجأ مادطصا نع اعيمج ةجتان ذفان

 ةيطعو هط يكذ هط  امهيلع ينجEا نامثج نم _جرختسEا _فوذقEا نأو ، ـ
.مم 39×7.62رايعل قيفوت دمحم دعس

: يت�ا ةيحيرشتلا ةفصلا يريرقتب تبث
 ةثيدح ةيويح ةيران تاباصإ ىلإ ىزعت هط يكذ هط هيلع ينجEا ةافو نأ ـ أ
 ةمجمجلا ماظعب روسك نم هتثدحأ امو ةهبجلا _ميو رسي�ا قفرEاو سأرلاب

 ىدأ اـمم خـEاب ةيومد ةفزنأو اياحسلاو خEاب تاكتهتو

ةحلــس� ةيران ةريعأ نـم تثدح تاباص�ا نأو ةيويحلا زكارEا فقوتل

.مم 39 × 7.62رايع ةيلآ

 ةيران تاباصإ ىلإ ىزعت قيفوت دمحم دعس ةيطع هيلع ينجEا ةافو نأ ـ ب
 ةئرلاو بلقلاب كتهت نم هتثدحأ امو نطبلاو ردصلاو نمي�ا فتكلاو رهظلاب
 نأو ةعجترم ةيفزن ةمدصو ريزغ فيزن نم هيلإ تدأ امو لاحطلاو ىرسيلا



 ةئرلاو بلقلاب كتهت نم هتثدحأ امو نطبلاو ردصلاو نمي�ا فتكلاو رهظلاب
 نأو ةعجترم ةيفزن ةمدصو ريزغ فيزن نم هيلإ تدأ امو لاحطلاو ىرسيلا

.مم 39 × 7.62رايع ةيلآ ةحلس� ةيران ةريعأ نم تثدح تاباص�ا

:آضيا  يعرشلا بطلا ةحلصم ريرقتب تبث

 _بـت قداصـلا ميـهارـبإ ليلـخ ديسـلا هيلـع ينجEا ىلع يبطلا فشكـلا عيقوتب هـنأ
 _مــيو رــهظلا فصتنمــبو ذــخفلا راســي ةيشــحو ىلعأــب ةــيراــن ةريــعأــب هتــباــصإ
 ىلعو ةعـــقاولا خيراـــتو اهخـــيراـــت قفتي تاـــباـــص�ا نأو رـــسي�ا دـــعاســـلاو نطبـــلا

.قارو�اب دراولا وحنلا
: آضيا ةيئاـنجلا ةلد6ا قيقحتل ةماعلا ةراد}ا ريرقتب تبث

 قيرـــــط 105 وليكلا رورـــــم ةطقـــــن طيحمـــــب - اهيلـــــع روثعEا ةـــــغرافـــــلا فرـــــظ�ا نأ
 ةحلـــس�ا ىلع مدختـــست تاقلطـــب ةـــصاـــخ - يوارـــحصلا ةرـــهاقـــلا - ةيليـــعامـــس�ا
 اهــــقbــــطإ قبــــسل ريشــــي دوراــــب قارتــــحا راــــثآ اهنــــم لكــــبو ، مــــم 39 × 7,62 رايــــع

.ةكرحتم ةيكيناكيم ءازجأ وذ يران حbس مادختساب

:آضيا ةيحيرشتلا ةفصلا ريراقتب تبث
 نطبلاب ةثيیدحلاا ةيیويیحلاا ةيیررانلاا ةباصإلاا ىلإإ ىىزُعت دمحم دمحم رهھھھاطلاا هھيیلع ينجملاا ةةافوو ننأأ ـ
 ريیغ ةيیفزن ةمدصوو ةةريیزغ ةفزنأأ نم هھيیلإإ تتددأأ اموو ىنميیلاا ةيیلكلااوو دبكلاب كتهھت نم هھتثدحأأ اموو
 ننااددرفم ننايیرران ننافووذقم نم اتثدح نيَْیتيیرران نيَْیتباصإإ ىىرسيیلاا ههديی نططابب هھتباصإإوو اهھنأأوو ٬، ةعجترم
 ققالططإلاا ىىدم تتززوواج ةفاسم نم صصاصرلاا ققالططإل ةةدعم ةيیرران ةحلسأأ ووأأ ححالس نم هھيیلع اقلططأأ

.بيیرقلاا

 اموو ههرردصوو ههرهھظب ةيیررانلاا تتاباصإلاا ىلإإ ىىزعت ةيیطع هللا دبع دمحأأ هھيیلع ينجملاا ةةافوو ننأأ ـ
 ٬، ةعجترم ريیغ ةيیفزن ةمدصوو ةةريیزغ ةفزنأأ نم هھيیلإإ تتددأأ اموو نيیتئرلااوو بلقلاب كتهھت نم هھتثدحأأ

.ةيیرران ةحلسأأ ووأأ ححالس نم هھيیلع اقلططأأ ننااددرفم ننايیرران ننافووذقم نم تثدح اهھنأأوو
:آضيا ةماعلا ةباينلا ةنياعمب تبث

 .اهب تايفلت دوجو 11/3944 ب مقر ةرايسلل
: ةيحيرشتلا ةفصلا ريرقت نم تبث

 ىلإ  ىزعـت ناشـهد دمـحم ورمـع ، _ـناسـح نسـح دمـحم امهيلـع ينجEا  ةاـفو نأ
 و خEاــب كتــهت نــم هتــثدــحأ امــب و امهنــم لــك سأرــب ةثــيدــح ةــيويح ةــيراــن ةــباــصإ
 اهنـــم لـــك ةـــيراـــن ةريـــعأ نـــع ةئـــشاـــن ىباـــصإ يومد فـــيزـــن و ةمجمـــجلاـــب روسك
 /هيلــــع ينجEا نامثــــج نــــم جرختسEا فوذقEا نأ و ، ـ ةــــصاــــصر ـ درفــــم فوذقمــــب

.39 × 7,62 درفم يران رايعل _ناسح نسح دمحم

 يـعـماـجلا ىــفشتـسEا نـم هرداـصلا ةـيبطلا رـيراـقتلا نــم تبث

: ةباصا ماعلا ةيليعامس}ا ىفشتسمو
.سأرلا ةورفب يكتهت حرجب اطعلا وبأ ديسلا فسوي ديسلا هيلع ينجEا ـ أ

.رسي�ا عارذلاب يران قلطب دمحم _سح دمحم  هيلع ينجEا ـ أ

حرجـبو مسـجلاب ةقرفتم تامدكب _سح دمحأ دمحم  هيلع يـنجEا ـ ب



حرجـبو مسـجلاب ةقرفتم تامدكب _سح دمحأ دمحم  هيلع يـنجEا ـ ب

.ردصلاب يكتهت

:آضيا ةماعلا ةباينلا ةنياعمب تبث
Eا نـم�ا عاطـق ركسعـم طيحEا ىنبمب بـيرـخت دوجو ةيليـعامـس�اـب يزـكرEركسع ، 
 يكbــــــم 103674 ماــــــقرأ ةيــــــندعEا تاــــــحوللا لمــــــحت يتلا تارايســــــلاــــــب تايفلــــــتو
 ةرايسـب ىرـخأو ، رصـم 9562 ب س ط ، ةيليـعامـس�ا يكbـم 1767 ، ةيليـعامـس�ا

."ادوكس" ةكرش جاتنإ نم

: يت�ا ةيئانجلا ةلد6ا قيقحتل ةماعلا ةراد}ا ريراقتب تبث
 هھيینابمب بيیرخت ددوجوو تبث هھطيیحموو ةيیليیعامسإلاب ييزكرملاا نمألاا ععاطق ركسعم ةنيیاعمب هھنأأ ـ1
 مهھتايیوتحم مظعم ففالتإإوو نيیتبااوبلل نيیطسوتملاا ففرغ ةثالثلاا ججاجزل لماك مشهھت يف لثمت
 رراادجلاب ةكرحلاا ةعيیرس ةبلص مماسجأل تتاقاارتخااوو تتاماطترراا رراثآآ ددوجوووو لخاادلاا نم مهھتالوقنموو
 نيیميی ىلع ععاطقلاا رروسب ءزج ررايیهھنااوو ٬، لخاادلاا نم ممدهھتوو خخوورش رراثآآ ىلإإ ةفاضإلاب ججرراخلاا نم
 ععاطقلاا رروس ررااوج مماقملاا ببآآرملاا فقس ججاص ريیاطتوو ٬، رراجفنالاا زكرمل ةلباقملاا ةهھجلاب لخدملاا
 ددوجوووو ٬، ةكرحلاا ةعيیرس ةبلص مماسجأل تتاقاارتخااوو تتاماطترراا رراثآآ هھيیلع رهھظيیوو ةبااوبلاا نيیميی ىلع
 ينبم ججاجزز مظعمل مشهھت ددوجوووو ٬، رراجفنالاا زكرمب ةطيیحملاا رراجشألاب تتااءانثنااوو ققاارتحاا رثأأ
 هھيیلع ينجملل ةكولمملاا "ايیفاتكووأأ ااددوكس" ةكررام ةةررايیسب تتايیفلت ددوجوووو ٬، ععاطقلاب ةيیناثلاا ةبيیتكلاا
 مقرر ةةررايیسلاب ىىرخأأوو ٬، - ةيیليیعامسإلاب ييزكرملاا نمألاا ععاطقب طباض - ررامع هللا دبع ددومحم

.ةةديیدش ةيیرراجفناا ةجومل ضضرعتلاا ىلإإ ريیشت رراثآلاا كلت عيیمج ننأأوو ٬، ةيیليیعامسإلاا يكالم 103674

ةيیليیعامـسإلاب ييزكرملاا نمألاا ععاطق ركسعم طيیحمب ريیجفتلاا ثثدداح ننأأ ـ2

 ىىرج ٬، ةيیليیعامسإلاا ةنيیدمب نيیدلاا زع ةقطنمب ععاطقلاا ممامأأ ةفقوتم ةةررايیس رراجفناا ةجيیتن عقوو
 ةةديیدش ةعقرفملاا T.N.T نيیولوتوورتيین يثالثلاا ةةددام ققوحسمب مماارج وليیك 90 يلااوحب اهھتئبعت

.رراجفنالاا

 يف هھباشتت نسح ييدمح نسح ىَّفوتملاا هھيیلع ينجملاا ةثج نم ةجرختسملاا ةيیندعملاا ايیاظشلاا ننأأ ـ3
.ثثدداحلاا لحم نم اهھعفرر مت يتلاا ةيیندعملاا ايیاظشلاا عم تتافصااوملااوو لكشلاا ثيیح نم اهھتيیعون

:آضيا ةيحيرشتلا ةفصلا ريرقتب تبث
 ةـيراجفـن�ا ةيـباـص�ا ةـلاحـلا ىلإ ىزعـت نسـح يدمـح نسـح هيلـع ينجEا ةاـفو نأ
 ةــــيومدــــلا ةيــــعو�او خEاــــب تاكتــــهتو ماظعــــلاــــب ةتتفــــم روسك نــــم هتــــثدــــحأ اــــمو
 ، ةــيويحلا زــكارEا فــقوتل تدأ ةــيومد ةــفزــنأ نــم اهبــحاــص اــمو ةوخرــلا ةجســن�او
 نمـــي�ا بـــناجـــلا مظعمـــب ةرـــشتنم حورـــج يف تلثمـــت ةيـــباـــص�ا ةـــلاحـــلا كلـــت نأو
 ثودـحلا ةزـئاـج يهو همسجـب ةبـيرـغ ماسـجأ قاشـترا نـم تـثدـح سأرـلاو هـجولاو

.ةماعلا ةباينلا ةركذمب دراولا ريوصتلا قفو

: ةباـصإ ةيبطلا ريراقتلاب تبث
 تتامدكوو تتاجحسوو ىنميیلاا ننذذألاب هھجولاب يعطق ححرجب دمحم فيیرظظ نيیدلاا مماسح هھيیلع ينجملاا ـ أأ

 .سسأأرلااوو هھجولاب

 لوطب هـــجولاو سأرـــلاـــب يكتـــهت حرـــجب ةـــمbـــس رـــباـــص يناـــه هيلـــع ينجEا ـ ب
.مسجلاب ةقرفتم تامدكو ، مس 4 يلاوح لوطب سأرلاب رخآو مس46



 لوطب هـــجولاو سأرـــلاـــب يكتـــهت حرـــجب ةـــمbـــس رـــباـــص يناـــه هيلـــع ينجEا ـ ب
.مسجلاب ةقرفتم تامدكو ، مس 4 يلاوح لوطب سأرلاب رخآو مس46

 ةيحطــس حورــجو سأرــلاــب ةيــضر حورــجب لامــج دمــحم رــهاــم هيلــع ينجEا  ـ ج
.يرسيلا ديلاب

 ىرـسيلا _عـلا لفـسأ هـجولاـب  ةيحطـس حورـجب ديـس دعـس يناـه هيلـع ينجEا ـ د
.هجولاب ةقرفتم ةيحطس حورجو

 ىرــــــسيلا نذ�ا فلــــــخ يعطق حرــــــجب دمــــــحم ناميلــــــس دمــــــحأ هيلــــــع ينجEا ـ ـه
.مسجلاب ةقرفتم تامدكو

 ىرــخأ حورــجو هــجولاــب يضر حرــجب بــيرــغ دمــحأ ديســلا ماشــه هيلــع ينجEا ـو
.رسي�ا فتكلاو هجولاب تامدكو تاجحسو ةبقرلاب يعطق حرجو ، هجولاب

 هـــجولاـــب تاجحـــسو سأرـــلاـــب يضر حرـــجب يكز ناوضر ةدامـــح هيلـــع ينجEا ـز
.مسجلاب ةقرفتم تامدكو

 تاجحـسو رـهظلاو رـسي�ا فتكـلاـب تاـمدكـب دمـحم هدبـع رـهاـس هيلـع ينجEا ـ ح
.سأرلاب

هجوـلل نمي�ا بناجلاب يعطق حرجب ةفيلخ دمحأ ماصع هيلع ينجEا ـ ط

 ةيـجاـجز ماسـجأ لوخدو ، ىرـسيلا ديـلاـب تاجحـسو ، ينميلا ديـلاـب يضر رـخآو
.هينيع ةينرقب

 يرـسيلا ةهجـلا هـجولاـب يحطـس حرـجب يفطصم ةـتاحـش نسـح هيلـع ينجEا ـ ي
.هجولاب تامدكو

ىنميلا لجرلابو رهظلاب تامدكب باصم نسح ميلس نسح هيلع ينجEا ـ ك

 .ىرسيلاو

.مسجلاب ةقرفتم تامدكب دمحم هدبع ديس هيلع ينجEا ـ ل

.ىنميلا قاسلاب ةمدكب نسح يلع نابعش ورمع هيلع ينجEا ـ م

 قاســلاــبو ، هــجولاــب ةيكتــهت حورــجب دمــحم ناميلــس دعــس ديــلو هيلــع ينجEا ـ ن
.نمي�ا غسرلابو ، ىنميلا

 ديــــلاــــب يكتــــهت حرــــجب دمــــحأ حاتفــــلا دبــــع دعــــس حاتفــــلا دبــــع هيلــــع ينجEا ـ س
.ىرسيلا

 نفجـــلا ىلع رـــئاـــغ يعطق حرـــجب ميـــهارـــبإ حاتفـــلا دبـــع حbـــص هيلـــع ينجEا ـ ع
  حرــــجو ، يجاــــجزــــلا مسجــــلاــــب فــــيزــــنو ىنميلا _عــــلا ةلقمــــب راجفــــناو ، نمــــي�ا

.طسو�ا ىرسيلا ديلا عبصإب يكتهت حرجو ، يلفسلاو يولعلا اْهَينفجب



  حرــــجو ، يجاــــجزــــلا مسجــــلاــــب فــــيزــــنو ىنميلا _عــــلا ةلقمــــب راجفــــناو ، نمــــي�ا
.طسو�ا ىرسيلا ديلا عبصإب يكتهت حرجو ، يلفسلاو يولعلا اْهَينفجب

.رهظلاب ةمدكب dا دبع رصان دلاخ هيلع ينجEا ـ ف

.رهظلاب ةمدكب داوع ميهاربإ ديلو هيلع ينجEا ـ ص

 ماهـــب�ا عبصإـــب يكتـــهت حرـــجب ينغلا دبـــع ديســـلا ينغلا دبـــع هيلـــع ينجEا ـ ق
.نمي�ا

 هـجولل نمـي�ا بـناجـلاـب يكتـهت حرـجب dا دبـع ديسـلا يكذ ءاـعد اهيلـع ينجEا ـر
.ىنميلا قاسلاو نمي�ا لحاكلاب تاجحسو

هـجولاب ةقرفتم تاـجحسب dا دبع ديسلا يـكز ىده اهيلع ينجEا ـ ش

 .نمي�ا فتكلاو

 حرـجو هـجولاـب ةـقرفتـم تاجحسـب dا دبـع ديسـلا يكز نـيرـباـص اهيلـع ينجEا ـ ت
 .هجولا نم ىرسيلا ةهجلاب كتهتم

 هــجولاــب ةــقرفتــم تاجحســب دمــحم ريمــس ءbــع جاتــير ةلفطــلا اهيلــع ينجEا ـ ث
.سأرلا ةورفو

 ، ىرـــسيلا ديـــلاـــب كتـــهتم حرـــجب باصـــم ركـــب وبأ يرـــخف دمـــحأ هيلـــع ينجEا ـ خ
 ىرــسيلا ديــلا رــهظب يدلــج نادقــفو ، ىرــسيلا ديلــل ىلو�ا ةيطشEاــب تتفــم رــسكو
 مسجـــلاـــب ةددعتـــم اـــياظـــشو رـــسي�ا ماهـــب¯ـــل ةدعبEاو ةطـــسابـــلا راـــتو�اـــب عطقو

.ينميلا نذ�اب بقثو ةبقرلا فلخ حورجو

 راجفـــناو ىنميلا _عـــلا َْينفجب كتـــهتب دمـــحم dا دبـــع دومـــحم هيلـــع ينجEا ـ ذ
.ىرسيلا _علا ةمحتلمب ةيجاجز ةعطق دوجوو ، اهتلقمب

 رـياطـتو ىرـسيلا ةمحتلEاـب يعطق حرـجب يعفاشـلا داؤف دمـحم هيلـع ينجEا ـ ض
.ىنميلا _علا ةلقمب راجفناو ، اهب ةيجاجز ءازجأ

: ةماعلا ةباينلا ةنياعمب تبث
  .اهب بيرخت دوجو "ةطرش 11 ب 3833" مقر ةرايسلل

: يت�ا ةيئانجلا ةلد6ا قيقحتل ةماعلا ةراد}ا ريرقتب تبث
.ةيران ةريعأ ةدع قbط� ةطرش 11/3833ب مقر ةرايسلا ضرعت ـ أ

 تاقلطــلا نــم ةقلطــب _ــصاــخ  ةعــقاولا ناكمــب _ــطوبضEا _ــغرافــلا _ــفرظــلا ـ ب
.مم 7،62x39 رايع ةيرانلا ةحلس�ا ىلع مدختست ىتلا

: ةيحيرشتلا ةفصلا ريرـقتب تبث
 ةـــيويح ةـــيراـــن تاـــباـــصإ ىلإ ىزعـــت ميـــهارـــبإ ناضـــمر يلع هيلـــع ينجEا ةاـــفو نأ

 حbـس نـم تقلـطأ ةدرفـم ةـيراـن ةريـعأ تاـفوذقـم نـم ةئـشاـن  رـهظلاو سأرـلاـب ةثـيدـح



 ةـــيويح ةـــيراـــن تاـــباـــصإ ىلإ ىزعـــت ميـــهارـــبإ ناضـــمر يلع هيلـــع ينجEا ةاـــفو نأ
 حbـس نـم تقلـطأ ةدرفـم ةـيراـن ةريـعأ تاـفوذقـم نـم ةئـشاـن  رـهظلاو سأرـلاـب ةثـيدـح
 لاوقأـــــب دراولا وحنلا ىلع ثودـــــحلا ةزـــــئاـــــج يهو اهـــــقbـــــط� ةدعـــــم ةحلـــــسأ وأ

. دوهشلا

: ةباصإ ماعلا ةيليعامس}ا ىفشتسم نم ةرداصلا ةيبطلا ريراقتلاب تبث
 رــسي�ا بــناجــلا نــم نطبــلا ىلعأــب _ــحرــجب لامــك ضوع دمــحم هيلــع ينجEا ـ1
 يندعــم مســج دوجو و ىنميلا ديــلا ماظعــب رــسك هابتــشا و ىنميلا ديــلاــب كتــهتو

 .اهب

 نــم قاســلاــب حرــج و ىنميلا قاســلاــب حرــجب يمهف _ــسح دمــحأ هيلــع ينجEا ـ2
 حرـــج و ىرـــسيلا قاســـلاـــب حرـــج و قاســـلا تbضعـــب كتـــهت و يشحولا بـــناجـــلا

 .رسي�ا دعاسلاب

: آضيا ةماعلا ةباينلا ةنياعمب تبث
 باب لفسأ بوقث دوجوو ، اهجاجز عيمج مشهت 8134 ع ص ط مقر ةرايسلل

 ، نمي�ا اهمئاقو اهفقسو اهتمدقم قيبطتو ، رسي�ا يمام�ا اهبناجبو اهدئاق
.رسي�ا يمام�ا اهراطإ راجفناو

: ةيئانجلا ةلد6ا قيقحتل ةماعلا ةراد}ا ريرقتب تبث
 قارتخا ةجيتن ثودحلا ةزئاج رصم ع ص ط 8134 مقر ةرايسلاب تايفلت دوجو

 جراخ نمً اراسم تذختا ةيران تافوذقمك ةكرحلا ةعيرس ةبلص ماسجأ رورمو
 نم ةجتان اهنأ حجُري ىرخأ تايفلت دوجوو ، اهثودح نكامأ هاجتاب ةرايسلا

.كلذ هباش ام وأ ةرجشك بلص مسجب مادطص�ا

:آضيا ةيحيرـشتلا ةفصلا ريرقتب تبث

 ةثيدح ةيويح ةيران ةباصإ ىلإ ىزعت دمحأ يلع قيفش هيلع ينجEا ةافو نأ
 يباصإ يومد فيزن نم اهبحاص امو _تئرلاب كتهت نم هتثدحأ امو هردصب
 ةيران ةباصإ هب نأو ، درفم فوذقمب رمعم يران رايع نع ةئشان اهنأو ةمدصو

 نأو ، درفم فوذقمب رمعم يران رايع نع ةئشان ىنميلا هقاسب ةثيدح ةيويح
 نمي�ا ذخفلاو نمي�ا فكلاو ىنميلا ديلا عباصأو هجولاو سأرلاب هتاباصإ ةيقب

 ةيضر ٌتاباصإ اهعيمج ؛ _تهجلاب ةيردصلا عولضلاب روسكلا و _قاسلاو
 يهو ، هعون ناكً ايأ ضار بلص مسجب ةيضرلا ةمداصEا نم ثودحلا ةزئاج

.هيلع ينجEا هل ضرعت يذلا يرورEا ثداحلا لثم نم ثودحلا ةزئاج

 Qبت يبطلا فشكلا عيقوتب هنأ ةيعماجلا سيوسلا ةانق ىفشتسم ريراقتب تبث
: ةباصإ

 كتهھتم ححرجوو ىنميیلاا نيیعلاب تتاجحسوو ةمدكوو كتهھتم ححرجب دمحأأ للالج دمحم هھيیلع ينجملاا ـ1
.ىنميیلاا نيیعلاا نفجب



 كتهھتم ححرجوو ىنميیلاا نيیعلاب تتاجحسوو ةمدكوو كتهھتم ححرجب دمحأأ للالج دمحم هھيیلع ينجملاا ـ1
.ىنميیلاا نيیعلاا نفجب

.سأرلا ةورفب كتهتم حرجب ميهاربإ دمحم ىفطصم هيلع ينجEا ـ2

يـكتهت يــحطس حرـجـب قداـصلا مـعـنEا دـبع مـيهاربإ هـيلع يـنجEا ـ3

 ذـــخفلاو رـــسي�ا قفرEا يلصفمب علـــخو رـــسكو ىرـــسيلا ةبـــكرـــلاو رـــسي�ا قفرEاـــب
.نمي�ا

: ةماعلا ةباينلا عbطا نم تبث
                             ةيليعامس�ا ةيركسع تايانج 2013 ةنسل 151 مقر ةيضقلا ةروص ىـلع

 مــلاــس ديســلا دمــحأ بــيرــغ هيلــع ينجملل ةــكولمEا ةرايســلا تاــحول ىلع روثعلا
.ةيضقلا كلت تاطوبضم _ب

: ةيئانجلا ةلد6ا قيقحتل ةماعلا ةراد}ا ريرقتب تبث
 9 رايع ةحلس�ا ىلع مدختست تاقلطب _صاخ _لسرEا _غرافلا _فرظلا نأ
 يران حbس مادختساب هقbطا قبسل ريشي دوراب قارتحا راثآ امهنم لكبو ، مم

 .ةكرحتم ةيكيناكيم ءازجأ وذ

: ةيحيرشتلا ةفصلا ريرقتب تبث

 ةيرانلا هتاباصإ ىلإ ىزعت ملاس ديسلا دمحأ بيرغ هيلع ينجEا ةافو نأ
 ةئرلاب كتهت نم هيلإ تدأ امو نمي�ا هدضعو هردصو هقنع و هسأرب ةيويحلا
 نمً ايأ نأو ةمدصو يباصإ يومد فيزن نم اهبحاص امو  ىرسيلاو ىنميلا

 ةيران تاباصإً اعيمج اهنأو ، ةافولا ثادح� اهتاذب ةيفاك تاباص�ا كلت
 نم اهثودح نم عنمي ام دجوي � هنأو ةيران ةريعأ ةدع نع تثدح ةثيدح ةيويح

0ةباينلا ةفرعمب هيلع روثعEا فوذقEا لثم
: ةماعلا ةباينلا ةنياعمب تبث

 ةعبرأ ددعو تاقلط غراف 62 ددع ىلع َرِثُعو  اهب بيرخت دوجو ةطقنلل 
 .ةيران تاقلطل تافوذقم

: ةماعلا ةباينلا عJطا نم تبث
.اهيلإ مهيلع ينجEا روضح ةعقاولا موي ةطقنلا لاوحأ رتفد ىلع

 : يت�ا ةيئانجلا ةلد6ا قيقحتل ةماعلا ةراد}ا ريرقتب تبث
.اهجاجزو ةطقنلا ناردج ىلع ةديدع ةيران ةريعأ قbط� راثآ دوجو ـ أ

 مــم 39×7.62 رايــع ةــيرانــلا ةحلــس�ا ىلع مدختــست امــم تاقلــط غراوف دوجو ـ ب
 قبـس ةـطوبضEا تاـفوذقـم ةعـبر�ا نأو ، ةـيراـن ةحلـسأ مادختـساـب مهـقbـطإ قبـسو

.رايعلا تاذل ةروساEا نخششم يران حbس نم اهقbطإ

: ةيحيرشتلا ةفصلا ريرقتب تبث
 تاـــــباـــــص�ا ىلإ ىزعـــــت دمـــــحأ دمـــــحم توفص دمـــــحم هيلـــــع ينجEا ةاـــــفو نأ ـ1



: ةيحيرشتلا ةفصلا ريرقتب تبث
 تاـــــباـــــص�ا ىلإ ىزعـــــت دمـــــحأ دمـــــحم توفص دمـــــحم هيلـــــع ينجEا ةاـــــفو نأ ـ1
 ءاشــح�اــب كتــهت نــم اهنــع جتن اــمو نطبــلاو ردصــلا يتقطنمب ةــيرانــلا ةيــحرــجلا
 ةـــيومدـــلا ةرودـــلاـــب داـــح طوبـــه ىلإ ىدأ دـــيدـــش يلـــخاد يومد فزـــنو ةيلـــخادـــلا

.ةدرفم ةيران ةريعأ تافوذقم نم ةئشان ةيسفنتلاو
 ةقطنمـب ةـيرانـلا تاـباـص�ا ىلإ ىزعـت يلع دعـس فـيرـش هيلـع ينجEا ةاـفو نأ ـ2
 _تــئرــلا و بلقــلاو ردصلــل ةيلــخادــلا ءاشــح�اــب كتــهت نــم اهنــع جتن اــمو ردصــلا
 ةرودـلاـب داـح طوبـهو يفيوجتب دـيدـش يومد فزـنو ةيسيـئرـلا ةـيومدـلا ةيـعو�او

.ةدرفم ةيران ةريعأ تافوذقم نم ةئشان ةيسفنتلا ةيومدلا
 ةـــباـــص�ا ىلإ ىزعـــت تاـــحرـــف دمـــحم نسحEا دبـــع دمـــحأ هيلـــع ينجEا ةاـــفو نأ ـ3
 ىدأ دـيدـش يومد فزـن و خEا ةجسـنأـب كتـهت نـم اهنـع جتن اـم و سأرـلاـب ةـيرانـلا
 ةيسفنتـلا ةـيومدـلا ةرودـلاـب داـح طوبـه و ةـمدـص و ةـيويحلا خEا زـكارمـب فلـت ىلإ

. ةافولاب ىهتنا
: ةماعلا ةباينلا عJطا نم تبث

 ةداهــش ةيليــعامــس�ا ثــلاــث تاــيانــج 3013 ةنســل 4455 مــقر ةيضقــلا ةروص ىلع
 هتــجوز ةــثاغتــسا هــعامســب ـ ةــطرــش طــباــض ـ ميــهارــبإ دمــحم بــيرــغ نــيدــلا لامــك
 اـــحbـــس لمـــحيً اصخـــش رصـــبأو اهيـــلإ عرـــهف لـــماـــك دومـــحم لاـــمآ اهيلـــع ينجEا
 رــخآ هرداــبو ، هبصــي مــلً اــيراــنً ارايــع هــبوص قلطأ هــب قاحلــلا هتــلواحEو ،ً اــيراــن
 هــحbــس ةــقرــسو هتــجوز ةــباــصإ _بــتو ، هتــباــصا تــثدــحأ ةــيراــن ةريــعأ قbــطإــب
 اوددـه صاخـشأ ةـثbـث اهـتدـهاشمـب ـ ً��دتـسا ـ بـيرـغ لامـك ايـند تررـقو ، يرانـلا
.اهتايحب ةيدوم اهتباصأ ةيران ةريعأ اهنم اوقلطأ ةيران ةحلسأب  اهيلع ينجEا

: ً��دتسا ررق
 ئــجوف هــنأ ـ ةيلــهقدــلا نــمأ ةــيرــيدمــب طــباضــلا ـ يبظايــلا ليــعامــسإ يلع نمــيأ ـ1
 هرــثإ ىلعو ، هلمــع هــترــشابــم لاــح ةيلــهقدــلا نــمأ ةــيرــيدــم ىنبمب راجفــنا ثودــحب

.اهب تايفلت دوجو ةنياعEاب تبثو ، 4951 ـه د ط مقر هترايسب تايفلت تثدح
 – ةيلــهقدــلا نــمأ ةــيرــيدمــب دنجــم – هbــلا دبــع رداقــلا دبــع تزــع رداقــلا دبــع ررــق ـ2
 مــــقر هــــتدايــــق ةرايســــلاــــب تايفلــــت ثودــــحب فاــــضأو هقــــباــــس هررــــق اــــم نومضمب

.ةطرش ب4689/16

 ةيلــهقدــلا نــمأ ةــيرــيدــم ناويدــب هتــمدــخ لاــح هــنأ dا دبــع ديســلا dا دبــع دمــحم ـ3
 ىرـسيلا ةبـكرـلا لصفـمو سأرـلاـب هـئارـج نـم هتـباـصإو راجفـنا يود هعمسـل ىهانـت

.رهظلاو

 ءارــج هتــباــصإــب فاــضأو هقــباــس هررــق اــم نومضمب ديســلا ديســلا يماــس رــماــت ـ4
.نيديلاو هجولاو سأرلاب راجفن�ا

 فاـــضأو هقـــباـــس هررـــق اـــم نومضمب يوارفكـــلا ةـــمbـــس ميـــحرـــلا دبـــع دومـــحم ـ5
.سأرلا ةورفو هجولاب راجفن�ا ءارج هتباصإب

 ءارــج هتــباــصإــب فاــضأو هقــباــس هررــق اــم نومضمب دعســم دمــحأ دمــحم حماــس ـ6



.سأرلا ةورفو هجولاب راجفن�ا ءارج هتباصإب

 ءارــج هتــباــصإــب فاــضأو هقــباــس هررــق اــم نومضمب دعســم دمــحأ دمــحم حماــس ـ6
.هدسج نم ةقرفتم ءازجأو سأرلاب راجفن�ا

 هتــباــصإــب فاــضأو هقــباــس هررــق اــم نومضمب يلوخلا دومــحم سيمــخ دمــحم ـ7
.نمي�ا ذخفلاب راجفن�ا ءارج

 نــم هتــباــصإو ، راجفــنا يود هعمســل ىهانــت هــنأ ناضــمر يلع يرــسي دومــحم ـ8
.دسجلا نم ةقرفتم ءازجأب هئارج

 فاــــضأو هقــــباــــس هــــب ررــــق اــــم نومضمب ديســــلا دمــــحم ميــــهارــــبإ فيطلــــلا دبــــع ـ9
.نيديلاو ىرسيلا _علاب راجفن�ا ءارج هتباصإب

فاـضأو هقباس هب ررق ام نومضمب يطسايدلا دمحم يزمر دمحأ ـ10

._تفشلاب راجفن�ا ءارج هتباصإب

 ءارـج هتـباـصإـب فاـضأو هقـباـس هررـق اـم نومضمب يرـشعلا دمـحم تعلـط نمـيأ ـ11
.رهظلاو سأرلاب راجفن�ا

 ءارـج هتـباـصإـب فاـضأو هقـباـس هررـق اـم نومضمب ةبـهو دمـحم ناميلـس ماسـح ـ12
.ىرسيلا ديلاو فتكلاب راجفن�ا

 نــم هتــباــصإو ، راجفــنا يود هعمســل ىهانــت هــنأ رــصانــلا دبــع لامــج ماشــه ـ13
.رهظلاو رسي�ا فتكلاو سأرلاب هئارج

 فاــــضأو هقــــباــــس هررــــق اــــم نومضمب dا دبــــع ميظعــــلا دبــــع دومــــحم يفصو ـ14
.ىنميلا همدقب راجفن�ا ءارج هتباصإب

 فاــــضأو هقــــباــــس هررــــق اــــم نومضمب يلوتEا دمــــحم نــــيدــــباعــــلا نــــيز دمــــحم ـ15
.هدسج نم ةقرفتم ءازجأب راجفن�ا ءارج هتباصإب

 هتـــباـــصإـــب فاـــضأو هقـــباـــس هررـــق اـــم نومضمب ناميلـــس دمـــحم دمـــحأ دمـــحم ـ16
.ىنميلا ديلاو سأرلاو هجولاب

 رــثإ ىلع هــنأ - ةيلــهقدــلا نــمأ ةــيرــيدمــب ةــطرــش بيــقر – ميــهارــبإ دمــحم دمــحم ـ17
.ةيلهقدلا نمأ ةيريدم تايوتحم لماكب تايفلت تثدح راجفن�ا

 نــمأ ةــيرــيدمــب تابــكرEا مســق سيــئر ةــطرــش ديقــع – يدــماــح دمــحم ميــهارــبإ ـ18
 تــثدــح ةيلــهقدــلا نــمأ ةــيرــيدــم ىنبمب عقاولا راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ - ةيلــهقدــلا

.ةطرشلا ةئيهل ةكولمم ةبكرم _عبرأو ىدحإب تايفلت

 يئانجــلا ثحبــلا ةرادإ ةوق نــم ةــطرــش دــعاســم – يسنEا ناردــب يلوتم لداــع ـ19
 7997 مـقر ةرايسـلاـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ ةيلـهقدـلا نـمأ ةـيرـيدمـب

.ةطرش



 7997 مـقر ةرايسـلاـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ ةيلـهقدـلا نـمأ ةـيرـيدمـب
.ةطرش

 رـــثإ ىلع هـــنأ – ةيلـــهقدـــلا نـــمأ ةـــيرـــيدمـــب دنجـــم – ينيسحلا دمـــحم دومـــحم ـ20
ش 11/7229ب مقر ةرايسلاب تايفلت تثدح راجفن�ا

 راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ - ةروصنEاـب _ملعEا ةـباقـن ليـكو - حلاـص دمـحم حلاـص ـ21
 ، هينــج نويلم اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هــتاــيوتحمو ةــباقنــلا ىنبمب تايفلــت تــثدــح

.هب تايفلت دوجو ةنياعEاب تبثو

 رــثإ ىلع هــنأ - مويلا رابــخأ ةدــيرــجب مســق سيــئر - دمــحم حاتفــلا دبــع رــصاــن ـ22
.هلمع ةهجل عباتلا تbجEاو فحصلا عيب توناحب تايفلت تثدح راجفن�ا

 هــتوناحــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ لbــه دمــحم ميــهارــبإ دامــع ـ23
.هب تايفلت دوجو ةنياعEاب تبثو ، هينج فلأ نوعبرأ اهتميقً ارارضأ تفلخ

تايفلت تثدح راجفن�ا رثإ ىلع هنأ يـكم ديعس ىفطصم _سح ةدجام ـ24

.هينج فلأ نورشع اهتميقً ارارضأ تفلخ اهتوناحب

تثدح راجفن�ا رثإ ىـلع هنأ يلادلا دـمحم دـمحم نيدلا حbص دمحم ـ25

.هينج فلأ ةئامب اهتميقً ارارضأ تفلخ هل كولمم راقعب تايفلت

 تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ يمويب ديســـلا باـــهولا دبـــع دمـــحم ـ26
 دوجو ةنـياعEاـب تبـثو ، هينـج فـلأ نوتـسو ةسمـخ اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب

.هب تايفلت

 هــتوناحــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ لــماــك دمــحم دومــحم ةمــطاــف ـ27
.هينج فلأ ةئامسمخ اهتميقً ارارضأ تفلخ

تاـيفلت تثدـح راجفن�ا رـثإ ىــلع هـنأ يرشــعلا زيزعـلا دـبع ديـسلا ـ28

 تايفلـت دوجو ةنـياعEاـب تبـثو ، هينـج اتـئاـمو فـلأ اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هـتوناحـب 
.هب

 هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ دمـحأ يدمحEا رـهاـط ىفطصم ـ29
.هب تايفلت دوجو ةنياعEاب تبثو ، هينج فلأ نوعبس اهتميقً ارارضأ تفلخ

 هتـكرـشب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ مـلاـس ةعمـج ةعمـج ةـمbـس رـماـت ـ30
.هينج ف�آ ةرشع اهتميقً ارارضأ تفلخ

 ةيمنتـــلاو رامثتـــسbـــل ةرـــئادـــلا ةـــكرـــش ليـــكو - يسنEا دمـــحأ ميـــهارـــبإ ريمـــس ـ31
 اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ ةـكرـشلاـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ - ةيـحايسـلا

.هينج ف�آ ةرشع



 اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ ةـكرـشلاـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ - ةيـحايسـلا
.هينج ف�آ ةرشع

 توناحـلاـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ نbعـش _ـسح دمـحم دمـحم ـ32
.هينج فلأ نوعبرأو ةسمخ اهتميقً ارارضأ تفلخ هترادإ

 تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ يواخلطــلا دمــحم زــيزعــلا دبــع دمــحأ ـ33
.هينج فلأ نوعبسو ةئام اهتميقً ارارضأ تفلخ هتوناحب

 هــتوناحــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ ةيطــع حلاــص دومــحم دمــحم ـ34
.هينج فلأ نورشع اهتميقً ارارضأ تفلخ

 تايفلــــت تــــثدــــح راجفــــن�ا رــــثإ ىلع هــــنأ يناــــجرــــسلا دمــــحم لداــــع فــــيرــــش ـ35
.هينج فلأ نوثbثو ةئام اهتميقً ارارضأ تفلخ هتوناحب

تـثدـح راجـفن�ا رـثإ ىـلع هنأ يواخلطلا ناميلس دمحم فيطللا دبع ـ36

.هينج فلأ نوعبسو ةسمخو ةئام اهتميقً ارارضأ تفلخ هتوناحب تايفلت

 تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ نمـــحرـــلا دبـــع ميـــهارـــبإ ديســـلا دـــماـــح ـ37
 ةنـــياعEاـــب تبـــثو ، هينـــج فـــلأ نوعبرأو ةسمـــخ اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب

.هب تايفلت دوجو

 توناحــلاــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ ديســلا لــكوت ديســلا دمــحم ـ38
.هينج فلأ نوعبرأ اهتميقً ارارضأ تفلخ هترادإ

 هــتوناحــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ مينــغ دومــحم يمهف يناــه ـ39
.هينج ف�آ ةرشعو ةئام اهتميقً ارارضأ تفلخ

تايفلت تثدـح راجفن�ا رثإ ىلع هنأ قزارلا دبع يحتف دومحم يحتف ـ40

 ةنــياعEاــب تبــثو ، هينــج فــلأ نوسمــخو ةــئاــم اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هــتوناحــب 
.هب تايفلت دوجو

 تايفلــــت تــــثدــــح راجفــــن�ا رــــثإ ىلع هــــنأ قلاخــــلا دبــــع دمــــحم ةدوبع بيطــــلا ـ41
.هينج فلأ نوعبرأ اهتميقً ارارضأ تفلخ هتوناحب

 ةــكرــشلاــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ راطعــلا يفل�ا دمــحم دمــحأ ـ42
 نوعبـسو ةتـس و ناتـئاـموً افـلا نورـشعو نانـثا اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ هلمـع ةهـج

ً.اهينج

 تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ كشـــك دمـــحم دمـــحم ىفطصم دمـــحم ـ43
.هينج فلأ رشع ةسمخ اهتميقً ارارضأ تفلخ هنكسمب



 تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ كشـــك دمـــحم دمـــحم ىفطصم دمـــحم ـ43
.هينج فلأ رشع ةسمخ اهتميقً ارارضأ تفلخ هنكسمب

تثدــح راــجفن�ا رــثإ ىــلع هـنأ يـناميلا ليلجلا دـبع ميهاربإ نميأ ـ44

.هينج فلأ نوسمخ اهتميقً ارارضأ تفلخ هتوناحب تايفلت

 هــتوناحــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ يوانشــلا ىلع دــيرــف يدــجم ـ45
.هينج فلأ نورشع اهتميقً ارارضأ تفلخ

 تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ دمــحأ ديــس دمــحم ديمــحلا دبــع دمــحم ـ46
 ةنـــياعEاـــب تبـــثو ، هينـــج فـــلأ نوثbـــثو ةسمـــخ اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب

.هب تايفلت دوجو

 هــتوناحــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ ديســلا ناضــمر يلع قراــط ـ47
.هينج فلأ ةئامثbث اهتميقً ارارضأ تفلخ

تايفلت تثدـح راجـفن�ا رثإ ىـلع هـنأ dا بسح ىسيع قوراف دمحم ـ48

.هينج فلأ ةئام اهتميقً ارارضأ تفلخ هتوناحب

 هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ ىسيع ديسـلا دومـحم حودمـم ـ49
 تايفلـت دوجو ةنـياعEاـب تبـثو ، هينـج فـلأ نورـشعو ةسمـخ اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ

.هب

 هــتوناحــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ dا داــج حوتف حوتف فــيرــش ـ50
.هينج افلأ اهتميقً ارارضأ تفلخ

 تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ رداقـلا دبـع ديسـلا يحتف يدـجو دمـحم ـ51
 اـنويلم اهتميـقً ارارـضأ تفلـخ يوادركـلا ينسح دمـحأ تامعـن هتلـكوم تيـناوحب

.هينج

تايفلت تثدح راجـفن�ا رـثإ ىـلع هـنأ ميـهارـبإ نــسح دــمحأ ىــليل ـ52

 .اهنكسمب 

 هلــكوم نكسمــب تايفلــت تــثدــح راجفــن�ا رــثإ ىلع هــنأ رــطاــخ يحتف دومــحم ـ53
ً افـــلأ نوعبرأو دـــحاو اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ نمـــحرـــلا دبـــع ميـــهارـــبإ دمـــحم دمـــحأ

.هب تايفلت دوجو ةنياعEاب تبثو ،ً اهينج نوسمخو ةئامتسو

 تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ ديعـــس نســـح دمـــحم دمـــحم دومـــحم ـ54
.هب تايفلت دوجو ةنياعEاب تبثو ، هتوناحب

 تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ دادـحلا فـسوي دـماـح يقوش ىفطصم ـ55
 دوجو ةنــياعEاــب تبــثو ، هينــج فــلأ رــشع ةسمــخ اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هــتوناحــب

.هب تايفلت



 دوجو ةنــياعEاــب تبــثو ، هينــج فــلأ رــشع ةسمــخ اهتميــقً ارارــضأ تفلــخ هــتوناحــب
.هب تايفلت

تثدح راجفن�ا رثإ ىـلع هـنأ حاتفلا دـبع يـلاجلا ىـفطصـم نسـحلا ـ56

.هراقعب تايفلت

 تايفلـــــت تـــــثدـــــح راجفـــــن�ا رـــــثإ ىلع هـــــنأ يبوشرـــــط سابـــــع ىفطصم لـــــمأ ـ57
.هينج ف�آ ةعبرأ اهتميقً ارارضأ تفلخ اهترادإ توناحلاب

 هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ يودـب يكزـلا زـيزعـلا دبـع رـساـي ـ58
.هب تايفلت دوجو ةنياعEاب تبث ، هينج ف�آ ةتس اهتميقً ارارضأ تفلخ

 هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ يبارعـلا ةـمbـس هيـجو حماـس ـ59
.هينج فلأ نوثbثو ةسمخ اهتميقً ارارضأ تفلخ

 هـتوناحـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ ىلع ىسيع تزـع نـيدـلا ءbـع ـ60
.هينج فلأ ةئام اهتميقً ارارضأ تفلخ

 تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ سابـــع نـــيدـــلا سمـــش ميـــهارـــبإ دمـــحأ ـ61
.هينج ف�آ ةتس اهتميقً ارارضأ تفلخ هتوناحب

 تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ ميظعـــلا دبـــع حلاـــص ةـــجافـــخ لbـــج ـ62
 دوجو ةنـــياعEاـــب تبـــثو ، هينـــج فـــلأ رـــشع انـــثا اهتميـــقً ارارـــضأ تفلـــخ هـــتوناحـــب

.هب تايفلت

 تفلـــخ هتـــكرـــشب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ نســـح ديـــحو ورمـــع ـ63
.اهب تايفلت دوجو ةنياعEاب تبثو ، هينج فلأ ةئام اهتميقً ارارضأ

تاـيفلت تثدح راـجفن�ا رـثإ ىـلع هـنأ يـناـنع دـمحم سابع نازوس ـ64

 .اهنكسمب

 تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ راجنـلا يسرEا حاتفـلا دبـع حاتفـلا دبـع ـ65
.هينج فلأ نورشعو ةسمخ اهتميقً ارارضأ تفلخ هل ةكولمم ت�وقنمب

 هتـجاردـب تايفلـت تـثدـح راجفـن�ا رـثإ ىلع هـنأ نمـحرـلا دبـع دارـم نابعـش ءbـع ـ66
.اهب تايفلت دوجو ةنياعEاب تبثو ، 8217 ص س د مقر ةيراخبلا

 تايفلــــت تــــثدــــح راجفــــن�ا رــــثإ ىلع هــــنأ دمــــحم يلع فــــسوي دومــــحم لداــــع ـ67
.8791 أ ق د مقر هترايسب

:آضيا ةماعلا ةباينلا ةنياعمب تبث
 ةـــمامـــح دمـــحم ينغلا دبـــع رـــصانـــلا دبـــع نـــم لكـــل ةـــكولمEا تآشنEاو تيـــناوحلا
 ديمـــحلا دبـــعو دمـــحم ديـــع ماصـــعو دمـــحم تعلـــط دمـــحمو نســـح ةزمـــح فـــطاـــعو
 لامــجو دمــحم ديمــحلا دبــع دــلاــخو ديعــس يلع دمــحم دمــحمو ليــعامــسإ دمــحم



 ديمـــحلا دبـــعو دمـــحم ديـــع ماصـــعو دمـــحم تعلـــط دمـــحمو نســـح ةزمـــح فـــطاـــعو
 لامــجو دمــحم ديمــحلا دبــع دــلاــخو ديعــس يلع دمــحم دمــحمو ليــعامــسإ دمــحم
 قزارــلا دبــع ةدوف ةدوفو ميــهارــبإ ميــهارــبإ دمــحمو ديســلا _ــمأ رــساــيو يلع يلع
 يكذــــــلا روصنمو ىفطصم دمــــــحأ سورــــــحم شــــــيوردو ديســــــلا لــــــكوت ديســــــلاو
  يحتف قزارــلا دبــع دامــعو ميــهارــبإ فــسوي ريشــبو يلع يوبنلا يلعو ىفطصم
 دمــحمو _ــناســح ءbــع دمــحم بطــق ىسوم دــلاــخو يمويب ىلع يدمــح دمــحمو
 دبــع يحتفو دمــحم دمــحم حاجــنو ديمــحلا دبــع دومــحم دومــحمو دمــحم دمــحم
 يواشنEا دمــحم دمــحم تعلــط ديــلوو دمــحأ ىفطصم دمــحأو نــيدــلا رون قزارــلا
 قوراـــف نـــيدـــلا ءbـــعو ديســـلا عيمسلا دبـــع دمـــحمو دمـــحأ رداقـــلا دبـــع ىفطصمو
 يلع فيطلـلا دبـع دمـحم باـهومو يبنلا دبـع دومـحم ناوضر دمـحمو يقوسدـلا
 دمــحم وديمــح دمــحمو يدهEا فيطلــلا دبــع ديمــحلا دبــعو يركــش دمــحم ةداــغو
 يواــبرغــلا دعســم دومــحم ريسيــتو يناــجرــسلا دمــحم ميــهارــبإ دمــحأو يواشنEا
 دبـع زـيزعـلا دبـع دمـحم يريـخ دمـحا ديسـلا قيفوتو يزاجـح يسرEا دمـحأ دمـحأو
 دبـــع دمـــحم يفل�ا ضوع دمـــحم ضوعو مـــلاـــس ىنومودـــلا دعـــس دمـــحاو حاتفـــلا
 ناضــمر نمــيأ ، دمــحم رداقــلا دبــع عيمسلا دبــع ميــهارــبإ ، يمويب ديســلا باــهولا
 يبنلا دبـــع دمـــحم فـــيرـــش ، جرـــف فـــيرـــش dا دبـــع دمـــحأ ، ناضـــمر طـــسابـــلا دبـــع
 رتنـــع ، ديعـــس نســـح دمـــحم دمـــحم دومـــحم ، ىطـــساـــيدـــلا دمـــحأ دمـــحم ، دمـــحم
 ديســـلا ىفصو ، نـــيدـــلا رون قزارـــلا دبـــع ىحتف دمـــحم ، رصنـــلا وبأ ىلع دمـــحم
 ،دمـحم ىبنلا دبـع يدـجم دمـحأ ، دمـحم يبنلا دبـع يدـجم دمـحم، رـماـع دومـحم
 دبـع دمـحمو فـسوي دـماـح يقوش ىفطصم، يواشنEا دمـحم دمـحم تعلـط ديـلو
 ةـيردنكـس�ا كنـب رقـمو يعاسـلا يرـخف توناـحو نـيرـخآو دمـحأ ىفطصم فيطلـلا
 ج ب د مـقر ةرايسـلاو ةئيبـلا تاـمدـخل دـن� شتـير ةروصنEاو نـيرـباصـلا يتكرـشو

.اهب تايفلت دوجو 3479
: ةماعلا ةباينلا ةرظانمب تبث

 رــــئاــــغ حرــــجب باصــــم هــــنأ نســــح dا دبــــع حbــــص دمــــحم هيلــــع ينجEا نامثجــــل
 لفـسأ ينميلا ةيـحانـلا نـم ردصـلاـب رـخآ حرـجو ةبـقرـلا ةيـحاـن ىلإ نمـي�ا فتكـلاـب

�ا
: ةماعلا ةباينلا ةنياعمب تبث

 يه ىرخأ ةماع تآشنمو ٍنابمو ةيلهقدلا نمأ ةيريدم ناويد ىنبم بيرخت ـ1
 يموقلا ةروصنEا حرسمو ةيئادتب�ا ةروصنEا ةمكحمو حلاصلا دجسم ينابم

 زكرم ةسائرو نامقل نبا رادو ةروصنEا ةنيدم سلجمو ملاس حbص ةسردمو
 ةماعلا ةيرصEا ةئيهلاو اخلط ةطرش زكرمو يبيرضلا برهتلا ثحابمو اخلط
Eا زاهجلاو فرصلا تاعورشEاب تابساحملل يزكرEرارح�ا َْيبزحو ةروصن 

 فيدجتلاو _ملعEاو ةروصنEا ةاضق ةيدنأو دحتEا فرصEاو عمجتلاو
._يملعلاو _يقيبطتلاو _يراجتلاو

.ةيراخبلا تاجاردلاو تارايسلاو ةصاخلا تيناوحلا نم ددع فbتإ ـ2
: يت�ا ةيئانجلا ةلد6ا قيقحتل ةماعلا ةراد}ا ريراقتب تبث



.ةيراخبلا تاجاردلاو تارايسلاو ةصاخلا تيناوحلا نم ددع فbتإ ـ2
: يت�ا ةيئانجلا ةلد6ا قيقحتل ةماعلا ةراد}ا ريراقتب تبث

 ةـيرـيدE رواجEا دحتEا فرصEا ةبـقارـم تاريـماـك تbيجسـت ىوتحم غيرفتـب هـنأ ـ أ
 عوقو لبــــــق لقــــــن عبر ةرايــــــس روهظ _بــــــت - 24/12/2013 مويل – ةيلــــــهقدــــــلا نــــــمأ

.ةيناث ةرشع يتنثاب راجفن�ا

 لقــن عبر ةرايــس راجفــنا ةجيتــن عقو ةيلــهقدــلا نــمأ ةــيرــيدــم ريجفــت ثداــح نأ ـ ب
 ةعـقرفEا نـيولوتورتيـن ىثbـث ةدامـب ةأبعـم ةيـندعـم تاوبعب ةلمـحم نوللا ءاضيـب
 ةطـساوب رـشابEا ليـصوتلا قيرـط نـع اـهريجفـت ىرـج ، )TNT( راجفـن�ا ةدـيدـش
 يسابعـلا عراـش لـخدمـب _ـمأتـلا ةـمدـخ اهـماحتـقا دعـب )يراحتـنا( ةرايسـلا دـئاـق

.ةيروهمجلا عراش نم م 12 يلاوح دعب ىلع اهراجفناو ، ةيريدEا راوجب

 ةيلمعــــب مــــئاقــــلا صخــــت ثداحــــلا طيحمــــب اهيلــــع روثعEا ةيــــمد�ا ءbــــش�ا نأ ـ ج
.مامإ يعرم مامإ ريجفتلا

: ةيحيرشتلا ةفصلا ريراقتب تبث
 نم ةئشانلا هتاباصإ ىلإ ىزعت ليلجلا دبع ديع دمحم هيلع ينجEا ةافو نأ ـ1

 ةديدش ةيكتهت حورج يف ةلثمتEاو ةيطغاضت ةيراجفنا ةجوE ضرعتلا
 مظعمب دقف عم ةمجمجلاب ةديدش روسكو هجولا ماظعو ةجسنأب ةميسجو

 ثودحلا ةزئاج يهو ، مسجلا نم ةقرفتم ءاحنأب ةيكتهت حورجو خEا ةجسنأ
.ةعقاولا خيرات رصاعي خيرات يف و ةيلهقدلا نمأ ةيريدم راجفنا ريوصت قفو

 هتاباصإ ىلإ ىزعت يدوعسلا رهاط دمحأ حماس هيلع ينجEا ةافو نأ ـ2
 كتهتو ةمجمجلا ماظعب رسك نم اهنع مجن امو سأرلاب ةيراجفن�ا ةيكتهتلا

.خEا ةجسنأب

 ةيكتهتلا هتاباصإ ىلإ ىزعت دمحم يطاعEا وبأ سنوي هيلع ينجEا ةافو نأ ـ3
 خEاب ةفزنأو ديدش كتهتو ةمجمجلا ماظعب روسك نم هتثدحأ امو ةيراجفن�ا

 رشابم ريثأت نم هثدحأ ام و ةيومدلا ةيعو�اب تاكتهتو فارط�اب روسكو
 ةزئاج اهنأو ، ةيسفنتلاو ةيومدلا ةيرودلاب داح طوبهو  خEاب ةيويحلا زكارEاب

 .ةعقاولا خيرات رصاعي خيرات يف ثودحلا

 هتاباصإ ىلإ ىزعت دمحم دومحم نمحرلا دبع ردان هيلع ينجEا ةافو نأ ـ4
 ةيويحلا زكارEا ىلع رشابم ريثأت نم هتثدحأ ام و مسجلاب ةيراجفن�ا ةيكتهتلا

 قفو ثودحلا ةزئاج اهنأو ، ةيسفنتلاو  ةيومدلا ةرودلاب داح طوبهو خملل
.ةعقاولا خيرات رصاعي خيرات يف و ةيلهقدلا نمأ ةيريدم راجفنا ريوصت

 ةيراجفن�ا هتباصإ ىلإ ىزعت شحرح حبص دمحأ هيلع ينجEا ةافو نأ ـ5
 فزنو ىنميلا ةئرلاب كتهت نم اهنع مجن امو ردصلا _مي ىلعأب ةيكتهتلا

.ةيسفنتلاو ةيومدلا ةرودلاب داح طوبه ىلإ ىدأ ميسج يومد

 اياظشلاب ةباص�ا ىلإ ىزعت ىسيع يزاغم فسوي هيلع ينجEا ةافو نأ ـ6



 اياظشلاب ةباص�ا ىلإ ىزعت ىسيع يزاغم فسوي هيلع ينجEا ةافو نأ ـ6
 ةيمظعلا ةيومدلا ةيعو�اب كتهت نم اهنع جتن امو ردصلا ىلعأب ةيراجفن�ا
 داح طوبهو ردصلا فيوجتب ديدش يومد فزن ىلإ ىدأ ىنميلا ةوقرتلا تحت
 ةيريدم راجفنا ريوصت قفو ثودحلا ةزئاج اهنأو ، ةيسفنتلا ةيومدلا ةرودلاب

.ةعقاولا خيرات رصاعي خيرات يف و ةيلهقدلا نمأ

 ةيكتهتلا هتاباصإ ىلإ ىزعت ليعامسإ دمحأ ليعامسإ هيلع ينجEا ةافو نأ ـ7
 ةيومدلا ةيعو�او يرقفلا دومعلاو ةيناطبلا ءاشح�او رهظلاب ةيراجفن�ا

 تدأ ةداح ةيبصعو ةيفزن ةمدصو ريزغ يومد فيزن نم هتثدحأ امو فارط�او
 قفو ثودحلا ةزئاج اهنأو ، ةيسفنتلاو ةيومدلا ةيرودلاب داح طوبه ىلإ
 .ةعقاولا خيرات رصاعي خيرات يف و ةيلهقدلا نمأ ةيريدم راجفنا ريوصت

 ةيراجفن�ا هتاباصإ ىلإ ىزعت ميهاربإ ديسلا دمحأ هيلع ينجEا ةافو نأ ـ8
 ةمجمجلاب ةديدش روسكو سأرلا ةورفب ةيكتهت حورج نم هتثدحأ امو سأرلاب

 راجفنا ريوصت قفو ثودحلا ةزئاج اهنأو ، خEا ءازجأ مظعم دقف ىلإ تدأ
.ةعقاولا خيرات رصاعي خيرات يفو ةيلهقدلا نمأ ةيريدم

 ةيضرلا هتاباصإ ىلإ ىزعت نيز _ناسح يفطل دمحم هيلع ينجEا ةافو نأ ـ9
 خEاب فيزنو ةمجمجلاب روسك نم اهنع مجن امو نطبلاو سأرلاب ةديدشلا

 قفو ثودحلا ةزئاج اهنأو ، خEاب ةيويحلا زكارEا فقوتل هلك كلذ ىدأ نطبلابو
.ةعقاولا خيرات رصاعي خيرات يفو ةيلهقدلا نمأ ةيريدم راجفنا ريوصت

 ةيراجفن�ا هتاباصإ ىلإ ىزعت تفأر دمحم ديسلا هيلع ينجEا ةافو نأ ـ10
 فيزنو خEاب فيزنو ةمجمجلاب روسك نم اهنع مجن امو ردصلا _ميو سأرلاب
 ثودحلا ةزئاج اهنأو ، خEاب ةيويحلا زكارEا فقوتل هلك كلذ ىدأ ردصلا _ميب

.ةعقاولا خيرات رصاعي خيرات يفو ةيلهقدلا نمأ ةيريدم راجفنا ريوصت قفو

 ةيراجفن�ا هتاباصإ ىلإ ىزعت ينويسب ناديز دمحأ هيلع ينجEا ةافو نأ ـ11
 فقوتل هلك كلذ ىدأ خEاب فيزنو ةمجمجلاب روسك نم اهنع مجن امو سأرلاب
 نمأ ةيريدم راجفنا ريوصت قفو ثودحلا ةزئاج اهنأو ، خEاب ةيويحلا زكارEا

.ةعقاولا خيرات رصاعي خيرات يفو ةيلهقدلا

 ةيضرلا هتاباصإ ىلإ ىزعت عواطم رباص دمحم هيلع ينجEا ةافو نأ ـ12
 ةرجنحلاب فيزنو خEاب مدكت نم كلذ نع مجن امو قنعلاب ةيقارتخ�او سأرلاب
 ةيريدم راجفنا ريوصت قفو ثودحلا ةزئاج اهنأو ، ةيسفنتلا كلاسEا قلغل ىدأ

.ةعقاولا خيرات رصاعي خيرات يفو ةيلهقدلا نمأ

 ةيراجفن�ا هتاباصإ ىلإ ىزعت يسرEا ىفطصم دعس هيلع ينجEا ةافو نأ ـ13
 ميسج يومد فيزن نم هيلإ تدأ امو ةبقرلا ىلعأو اهمامأو ىرسيلا نذ�ا فلخ

.ةيومدلا ةرودلاب طوبهو



 ميسج يومد فيزن نم هيلإ تدأ امو ةبقرلا ىلعأو اهمامأو ىرسيلا نذ�ا فلخ
.ةيومدلا ةرودلاب طوبهو

 هتاباصإ ىلإ ىزعت يلع نيدلا زع حbص دمحم هيلع ينجEا ةافو نأ ـ14
 ديدش كتهتو ةمجمجلا ماظعب روسك نم هتثدحأ امو ةيراجفن�ا ةيكتهتلا

 ريثأت نم هثدحأ امو ةيومدلا ةيعو�اب تاكتهتو فارط�اب روسكو خEاب ةفزنأو
 اهنأو ، ةيسفنتلاو ةيومدلا ةرودلاب داح طوبهو خEاب ةيويحلا زكارEاب رشابم

 رصاعي خيرات يفو ةيلهقدلا نمأ ةيريدم راجفنا ريوصت قفو ثودحلا ةزئاج
.ةعقاولا خيرات

 ةيضرلا اهتاباصإ ىلإ ىزعت نامثع تيخب موثلك مأ اهيلع ينجEا ةافو نأ ـ15
 ةمجمجلا ماظعب روسك نم هتثدحأ امو ردصلاو سأرلاب ةميسجلا ةيكتهتلا
 ءاشحأب كتهتو ردصلا ماظعب روسك نم هتثدحأ امو خEاب ةفزنأو ديدش كتهتو
 تاباص�ا كلت نأو ، ةيسفنتلاو ةيومدلا ةرودلاب طوبه ىلإ ىدأ نطبلاو ردصلا

 قفو ثودحلا ةزئاج ىهو اهيلع ينجEا ىلع راقع رايهنا ءارج نم ثدحت
.ةعقاولا خيرات رصاعي خيرات يفو ةيلهقدلا نمأ ةيريدم راجفنا ريوصت

 ةيراجفن�ا هتاباصإ ىلإ ىزعت دمحأ يلع نسح ورمع هيلع ينجEا ةافو نأ ـ16
 هلك كلذ ىدأ خEاب فيزنو ةمجمجلا ماظعب روسك نم اهنع مجن امو سأرلاب

 ةيريدم راجفنا ريوصت قفو ثودحلا ةزئاج اهنأو ، خEاب ةيويحلا زكارEا فقوتل
.ةعقاولا خيرات رصاعي خيرات يفو ةيلهقدلا نمأ

 ةروصن=اب يـعماجلا ئراوطلا تايفشتـسم نـم ةرداصلا ةيبطلا ريرـقتلاب تبث
: ةباصإ يزكر=ا اخلطو ديدجلا ةروصن=او ماعلا ةروصن=او

 نم ةيمام�ا ةهجلاب يعطق حرجب نسح dا دبع حbص دمحم هيلع ينجEا ـ1
.نطبلاب يلخاد فيزنو نطبلا

.سأرلاب يعطق حرجب ةرامع يملح دمحأ دلاخ هيلع ينجEا ـ2

 ىنميلا _علاب تامدكب يعفاشلا يلوتEا ميهاربإ ماصع هيلع ينجEا ـ3
.نمي�ا فتكلاب تامدك راثأو هجولاب شودخو

 ةهجلاو نمي�ا بجاحلاب شودخب فيرش دمحم ناميلس يفطل هيلع ينجEا ـ4
 . فن�ا نم ىنميلا

ٍٍ.ىرسيلا ديلاو نذ�او سأرلاب تامدكب ىلع فسوي دومحم لداع هيلع ينجEا ـ5

 رثا يلع ىرسيلا _علاب بيرغ مسجب يلع ديع ديسلا بيطخلا هيلع ينجEا ـ6
.ةلبنق راجفنا

.ةبقرلا تارقف يف رسكب ىفطصم شادرمدلا ىلع يحي هيلع ينجEا ـ7

 ديلاب يكتهت حرجو ةهجولاب تامدكب  يكبسلا ناميلس يلع هيلع ينجEا ـ8



 ديلاب يكتهت حرجو ةهجولاب تامدكب  يكبسلا ناميلس يلع هيلع ينجEا ـ8
.ىنميلا

.سأرلا ىلع مسج طوقس راثآب ليعامسإ dا اضر ةزع اهيلع ينجEا ـ9

 ةيحانلا نم هجولاب يعطق حرجب رون�ا دمحأ ديسلا ريمس هيلع ينجEا ـ10
.هجولا نم ىرسيلا ةهجلاب مروتو يومد عمجتو ىرسيلا

.سأرلا هورفب ةيعطق حورجب دمحا ديمحلا دبع يسوم هيلع ينجEا ـ11

  سأرلا هورفب ةيعطق حورجب ميود ميلعلا دبع يحي تورث هيلع ينجEا ـ12
.ىنميلا ديلاب شودخو

 رسك هابتشاو ردصلاب تامدكب ىسوم هيبارط ىيحي دمحأ هيلع ينجEا ـ13
.ىرسيلا _علاب جاجز رسكو ردصلاب فيزنو عولضلاب

.سأرلا ةورفب يعطق حرجب دومحم ىلع دومحم يرمس هيلع ينجEا ـ14

 ةفشلاب عطقو نقذلاب يعطق حرجب دمحم يلع لداع دمحأ هيلع ينجEا ـ15
.مسجلاب ةددعتم تاجحسو ةيلفسلا

 ردصلاب ةمدكو هجولاب تاجحسب ةتاحش دمحأ دمحم دمحم هيلع ينجEا ـ16
.ردصلاب فيزن هابتشاو

 رسكو خEاب فيزنو جاجترا هابتشاب ديعسلا دمحم قراط هيلع ينجEا ـ17
.نمي�ا ذخفلاب

 عطقو هجولاب ةيعطق حورج ةثbثب ليدنق قزارلا دبع دمحم هيلع ينجEا ـ18
 ىرسيلا نذ�ا لفسأو ىلعأ حورجو ةيفاكنلا ةدغلاو ةبقرلاو هجولا تbضعب
.رسي�ا ذخفلاو رسي�ا عارذلاو هجولاو سأرلاب تاجحس عم ةددعتم حورجو

 ىرخأو رهظلاب ةددعتم حورجب يلوبتEا دمحم فسوي دعسأ هيلع ينجEا ـ19
.رهظلاب تاجحسو سأرلاو هجولاب ةيعطق

 نم ىرسيلا ةهجلاب يعطق حرجب يعربلا ديسلا يماس دمحم هيلع ينجEا ـ20
.سأرلا

.سأرلا ةورفو هجولاب ةيعطق حورجب دمحم نسح ظفاح دمحم هيلع ينجEا ـ21

 ىرسيلا نذ�ا فلخ يعطق حرجب رداقلا دبع لداع دمحأ هيلع ينجEا ـ22
.مسجلاو هجولاب ةددعتم تاجحسو شودخو

 نم رسي�ا بناجلاب يعطق حرجب يعاسلا دمحأ دمحأ دومحم هيلع ينجEا ـ23
 هورفب يضر حرجو ىنميلا ةهجلا نم ردصلا ىلعأ رخأو ةبقرلاب رخأو نقذلا

.سأرلا



 هورفب يضر حرجو ىنميلا ةهجلا نم ردصلا ىلعأ رخأو ةبقرلاب رخأو نقذلا
.سأرلا

 عبص� ةيفرطلا ةلقعلا يف رتبب ديسلا نيدباعلا نيز رماع هيلع ينجEا ـ24
. سأرلاب يعطق حرجو ينميلا ديلاب ةبابسلا

 ديلاو ةهجولاب ةيعطق حورجب dا حتف زيزعلا دبع ميهاربإ هيلع ينجEا ـ25
.ىنميلا

 .خEا يف يلخاد فيزن هابتشاب يبنلا دبع نابعش لداع هيلع ينجEا ـ26

  رسي�ا غسرلا ةطبرأ يف عزجب فصنEا دبع _سح ميلس هيلع ينجEا ـ27
.ىنميلا ديلاب شودخو

.سأرلا هورفب يعطق حرجب يلع زيزعلا دبع _مأ دمحم هيلع ينجEا ـ28

 ىلفسلا ةفشلاب شودخو تامدكب ةديوج دمحم ديسلا دمحم هيلع ينجEا ـ29
 .رسي�ا ذخفلاو

 سأرلا ةورفب يعطق حرجب  ديمحلا دبع دمحم بجر رساي هيلع ينجEا ـ30
.ىنميلا ديلاب ةمدكو

 ةبابسلا عبص� ةيفرطلا ةلقعلاب رتبب دمحأ دمحم رماع هيلع ينجEا ـ31
.سأرلاب حرجو ىنميلا

 سأرلا ةورفب يعطق حرجب ةيطع يطاعلا دبع تاحشلا قوراف هيلع ينجEا ـ32
.رهظلاب يعطق حرجو ةمدكو

 راتوأب عطقو هجولاب يعطق حرجب دمحم دمحأ ناميلس نميأ هيلع ينجEا ـ33
.نيديلا تbضع

 سأرلا هورفب رئاغ حرجب حاتفلا دبع فيطللا دبع يحصن ليبن هيلع ينجEا ـ34
.رهظلاب تامدكو

ىـلعأ يـعطق حرجـب نـمحرلا دبع دارـم نابعـش ءbع هيلع ينجEا ـ35

.ةينطقلا تارقفلاب رسك هابتشاو رهظلاب ةمدكو فن�ا

 سأرلا ةورفب يعطق حرجب يلوتم ديس _سح ديس دلاخ هيلع ينجEا ـ36
.ىرسيلا ةبكرلاب رسك هابتشاو

 فتكلاو _مدقلاو رهظلاب تامدكب ىسوم رصن حلاص لئاو هيلع ينجEا ـ37
.رسي�ا

.سأرلا هورفب يعطق حرجب dا دبع اضر دمحم هيلع ينجEا ـ38

.سأرلا ةورفب يعطق حرجب  دمحأ يزاغEا تاكرب ديسلا هيلع ينجEا ـ39



.سأرلا ةورفب يعطق حرجب  دمحأ يزاغEا تاكرب ديسلا هيلع ينجEا ـ39

 ةورف يف يعطق حرجب  ينانعلا ديسلا يداهلا ىفطصم هيلع ينجEا ـ40
.سأرلا

 تامدكو ناسللاب يعطق حرجب ديجEا دبع ديمحلا دبع اضر هيلع ينجEا ـ41
. رهظلاب

 هجولاو سأرلا هورفب ةيعطق حورجب حاتفلا دبع حودمم مرك هيلع ينجEا ـ42
.ردصلا نم ةيمام�ا ةهجلاو رسي�ا دعاسلاو

 رسك هابتشاو ةمجمجلا ماظع يف رسكب  لbج دمحم دمحأ هيلع ينجEا ـ43
.ىرسيلا قاسلاو ذخفلاب

 نطبلاو ردصلاو خEا يف فيزنب  ضوع دمحم يلع ةدرو وبأ هيلع ينجEا ـ44
.نمي�ا دضعلا ماظعب رسك  هابتشاو

 دضعلاب رخأو ردصلا يف حرجب  دمحم مثيهلا وبأ ةدابع هيلع ينجEا ـ45
.سأرلا هورفب رخأو نمي�ا

 ينميلا نذ�ا ةلبط يف بقثب يلع يسونسلا يملح دمحم هيلع ينجEا ـ46
.ممص هابتشاو

 ديلاب يعطق حرجب عيمسلا دبع دمحم عيمسلا دبع دمحم هيلع ينجEا ـ47
.سأرلا هورفب رخأو يرسيلأ

 سأرلا هورفب يعطق حرجب فيطللا دبع dا حتف dا ضوع هيلع ينجEا ـ48
.رهظلاب رخأو

.خEا يف جاجتراب يلوتEا حاتفلا دبع يلوتEا دومحم هيلع ينجEا ـ49

.هدسج ءاحنإب حورجو خوضرب نسح ديسلا دمحأ داؤف هيلع ينجEا ـ50

 ينميلا هيديب ةيعطق حورجب جرف نسح دمحم ورمع هيلع ينجEا ـ51
.ىرسيلاو

._نذ�اب بقثو ىنميلا ديلا راتوأب عطقب رباص يربص دمحم هيلع ينجEا ـ52

 هجولاو سأرلاب ةيعطق حورجب يلوتEا يلع يدمح�ا رهام هيلع ينجEا ـ53
.نمي�ا فتكلاو عوكلاو

 تامدكو ناسللاب يعطق حرجب ديسلا ةيطع ديمحلا دبع اضر هيلع ينجEا ـ54
.نمي�ا عارذلاو هجولاو رهظلاب

 هورفب يضر حرجب ناضمر حاتفلا دبع ميهاربا حاتفلا دبع هيلع ينجEا ـ55



 هورفب يضر حرجب ناضمر حاتفلا دبع ميهاربا حاتفلا دبع هيلع ينجEا ـ55
.ةهبجلاب شودخو نمي�ا ذخفلاب ةمدكو سأرلا

 فيزن هابتشاو مسجلاب تاجحسو تامدكب هدبع يماس يماس هيلع ينجEا ـ56
.خEاب يلخاد

 ةهبجلاب رخأو ةبقرلاب يضر حرجب ديسلا دمحأ دمحأ ميهاربإ هيلع ينجEا ـ57
.ىرسيلا ديلا ةبابسبو ىرسيلا _علاب

.سأرلا هورفب يضر حرجب ةرامع دومحم لداع هيلع ينجEا ـ58

سأرلا هورفب يعطق حرجب _سح ناوضر ةمbس رمات هيلع ينجEا ـ59

.ردصلاب ةيعطق حورجو نمي�ا فتكلاب ةمدكو

 سأرلا هورفب يعطق حرجب ةيطع يطاعلا دبع تاحشلا قوراف هيلع ينجEا ـ60
.رهظلاب رخأو

.سأرلا هورفب يعطق حرجب زابلا يلع دمحأ يلع هيلع ينجEا ـ61

.سأرلا هورفب يعطق حرجب يلع دمحم ناميلس ىفطصم هيلع ينجEا ـ62

.نمي�ا لحاكلا ةطبرأب قزمتب ميهاربإ يلع يلع دمحأ هيلع ينجEا ـ63

.ةبكرلاو رهظلاو سأرلا يف ةمدكب dا دبع ديسلا dا دبع دمحم هيلع ينجEا ـ64

 سأرلا ةورف يف يعطق حرجب ديسلا ديسلا يماس رمات هيلع ينجEا ـ65
.نيديلاو هجولاب تامدكو تاجحسو

 ةـيعطق حورـجب يوارـفكلا ةمbـس ميحرلا دبع دومحم هيلع ينجEا ـ66

 .فن�او هجولاو سأرلا ةورفب

 ديلاو سأرلا ةورفب ةيعطق حورجب دعسم دمحأ دمحم حماس هيلع ينجEا ـ67
.رهظلاب تامدكو هجولاو ىنميلا

 ذخفلاب يعطق يكتهت حرجب يلوخلا دومحم سيمخ دمحم هيلع ينجEا ـ68
.نمي�ا

 يف تامدكو فن�ا يف فيزنب ناضمر يلع يرسي دومحم هيلع ينجEا ـ69
.ةهبجلاب يعطق حرجو رهظلا

 ةبقرلاب يعطق حرجب ديسلا دمحم ميهاربإ فيطللا دبع هيلع ينجEا ـ70
.ردصلاو

.ىلفسلا ةفشلاب يكتهت حرجب يطسايدلا دمحم يزمر دمحأ هيلع ينجEا ـ71



.ىلفسلا ةفشلاب يكتهت حرجب يطسايدلا دمحم يزمر دمحأ هيلع ينجEا ـ71

.خEا يف يلخاد فيزنب يرشعلا دمحم تعلط نميأ هيلع ينجEا ـ72

 ةسدنهلا ةيلك ةذتاسأ نم ةماعلا ةباينلا رارقب ةلكش=ا ةيثJثلا ةنجللا ريرقتب تبث
: ةروصن=ا ةعماجب

.هب تايفلتو رارضأ ثودح _بت ةيلهقدلا نمأ ةيريدم ىنبم ةنياعمو صحفب هنأ
: KKًدتسا ررق

 تايفلـــــت تـــــثدـــــح راجفـــــن�ا رـــــثإ ىلع هـــــنأ يلع فيطلـــــلا دبـــــع دمـــــحم باـــــهوم ـ1
.هب تايفلت دوجو هتنياعمب تبثو ، هينج فلأ رشع ةسمخ اهتميق هتوناحب

 اهـــتدـــحوب تايفلـــت تـــثدـــح راجفـــن�ا رـــثإ ىلع هـــنأ دمـــحم يجنEا يجنEا ةزـــع ـ2
 دوجو اهتنـياعمـب تبـثو ، ةينـج ةـئامسمـخو فـلأ اهتميـقً ارارـضأ تفلـخو ةينكسـلا

.اهب تايفلت

: ةماعلا ةباينلا ةنياعمب تبث

Eتامهـم نزـخم ةهـجاوم يف راجفـن�ا ناكـم نأ ةيلـهقدـلا نـمأ ةـيرـيدـم ىنبم طيح 
 اهـتامهـم نزـخمو ةـيرـيدEا نابمـب بـيرـخت دوجوو ةيلـهقدـلا نـم�ا ةـيرـيدمـب ثـحابEا
 ، 14ب / 3425 تارايســـــلاو اهـــــل ةيبـــــشخلا كاشـــــك�ا دـــــحأو ةروصنEا لوأ مســـــقو

 دــجسمب تايفلــتو ، ةــطرــش 11ب / 9413 ، 16ب / 7649 ، 16ب/7673 ، 14ب / 3441
.5129 ر ى د ةرايسلاو اوشلا توناحب ىرخأو ريغصلا حلاصلا

: ةيئانجلا ةلد6ا قيقحتل ةماعلا ةراد}ا ريرقتب تبث
 نــمأ ةــيرــيدE رواجEا عراشــلاــب يزــكرEا نــم�ا تاوق زاكــترا ناكمــب عقو ثداحــلا نأ
 يلاوح قمعب ةيــطورــخم ةرفــح فلــخو ، ةــيروهمــجل عراــش نــم عرفتEاو ةيلــهقدــلا

 رادـجلاـب حتفي يذـلا ةـيرـيدEا ىنبE يبناجـلا بابـلا راوجب فيـصرـلا ىلعأ مـس 15
 راجفـنا ةجيتـن عقو هـنأو نـم�ا دارـفأـب صاـخ يبـشخ كشـك بـناجـبو اهـل يقرـشلا
 نـيولوتورتيـن يثbثـلا ةدامـب اهتئبعـت مـت ليكشتـلا ةيلـحم ةهـجوم ةعـقرفـم ةوبع
)T.N.T( اEرــجفم مادختــساــبً ايــئاــبرــهك اــهريجفــت ىرــج راجفــن�ا ةدــيدــش ةعــقرف 
 يقرـشلا رادـجلا بـناجـب تعـضُو يئاـبرـهك دـهج ردصـمو ينمز تـقؤمو يئاـبرـهك

.يزكرEا نم�ا تاوق دونجو تارايس هاجت ةهجوم ةيريدملل

 : ةيحيرشتلا ةفصلا ريرقتب تبث
 قورــحب تاــباــص� ىزعــت ناميلــس دعــس ناميلــس ميــهارــبا هيلــع ينجEا ةاــفو نأ

 ريــغ حورــجو نطبــلاو ردصــلا راســيو _ــيولعلا _ــفرطــلاو قنعلاو هــجولاــب ةــيويح
 ةـيراـن حورـجو نـقذـلا فصتنـمو هـجولا راسـيو ةهبجـلا راسيـب فاوحلا ةـيوتـسم
 كتـــهت نـــم هتـــثدـــحأ اـــمو نمـــي�ا دضعـــلا ةيشـــحو ىلعأو هنيمـــيو ردصـــلا راسيـــب
 ةـــيومدـــلا ةرودـــلاـــب داـــح طوبـــهو ميســـج يومد فـــيزـــن اهبـــحاـــص اـــمو لاحطـــلاـــب
 راجفــنا نــع ةجــتاــن ةــقراــح ةداE ضرعتــلا نــم ثودــحلا ةزــئاــج اهــنأو ، ةيسفنتــلاو



 ةـــيومدـــلا ةرودـــلاـــب داـــح طوبـــهو ميســـج يومد فـــيزـــن اهبـــحاـــص اـــمو لاحطـــلاـــب
 راجفــنا نــع ةجــتاــن ةــقراــح ةداE ضرعتــلا نــم ثودــحلا ةزــئاــج اهــنأو ، ةيسفنتــلاو
 نــع ةجــتانــلا ةيــندعEا اــياظــشلاــب ةــباــص�او ضار بلــص مسجــب ةــمداصEاو ةلبنــق

.ةباينلا ةركذمب دراولا وحنلا ىلع ةلبنقلا راجفنا

: ةباصإ ةيبطلا ريراقتلاب تبث
 نمـي�ا دـعاسـلاـب ةثـلاثـلا ةـجردـلا نـم قورـحب ميـهارـبا لداـع دمـحأ هيلـع ينجEا ـ1

._قاسلاو رسي�او

 يف فــــيزــــنو يئاوه حاورتــــسا هابتــــشاــــب ضوعم دمــــحم نســــح هيلــــع ينجEا ـ2
.ردصلا نم ىنميلا ةهجلا

 ةيـــئاوهلا ةبصقـــلاـــب عطق هابتـــشاـــب ديمـــحلا دبـــع دمـــحم دمـــحم هيلـــع ينجEا ـ3
 ىرـــسيلا ةبـــكرـــلا ماظعـــب رـــسك هابتـــشاو ىرـــسيلا ةبـــكرـــلاـــب قيمع يعطق حرـــجو

 _تئرلاب يئاوه حاورتساو جاجتر�ا دعب ام هابتشاو

 ةــــئرــــلا ىلع يئاوه حاورتــــسا هابتــــشاــــب اقســــلا نابعــــش مbــــسإ هيلــــع ينجEا ـ4
.نطبلاب يلخاد فيزن هابتشا عم ىرسيلا

 رمEا يف بــــيرــــغ مســــج دوجو هابتــــشاــــب يفيصلا ديســــلا دمــــحأ هيلــــع ينجEا ـ5
.يئاوهلا

 عضاوم يف يراـــــن قلط هابتـــــشاـــــب فوؤرـــــلا دبـــــع دعـــــس دمـــــحم هيلـــــع ينجEا ـ6
.فارط�ا نم ةفلتخم

 ىنميلا _عـــــــــلا ىلعأ يعطق حرـــــــــجب دمـــــــــحم لداـــــــــع دومـــــــــحم هيلـــــــــع ينجEا ـ7
.رهظلاب تامدكو تاجحسو

.ردصلاب يلخاد فيزن هابتشاب ةزمح ديسلا ىفطصم هيلع ينجEا ـ9

.ردصلاب تامدكو تاجحس هابتشاب ميكحلا دبع دمحم ديسلا هيلع ينجEا ـ10

 رــــهظلاــــب تاــــمدــــكو تاجحــــس هابتــــشاــــب ميــــهارــــبا يحتف ءbــــع هيلــــع ينجEا ـ11
.نطبلاو

.ةقرفتم نكامأ يف ةيحطس تامدكب مزعلا وبأ دمحم يواصلا هيلع ينجEا ـ12

 ىنميلا ةيـحانـلاـب يضر حرـجو تاـمدكـب زـيزـع طـسابـلا دبـع دمـحأ هيلـع ينجEا ـ13
.رسي�ا فتكلاب يضر حرجو فلخلا نم ردصلا نم

 هابتـشا عم ىرـسيلا ةبـكرـلاـب ةـمدـك هابتـشاـب رونأ يماـس ناسـح هيلـع ينجEا ـ14
 .ىرسيلا نذ�ا ةلبطب عطق

 عم ىنميلا ةبــكرــلاــب ةــمدــك هابتــشاــب ناضــمر داــشر يلع جاحــلا هيلــع ينجEا ـ15
.ةيحطس تامدك



 عم ىنميلا ةبــكرــلاــب ةــمدــك هابتــشاــب ناضــمر داــشر يلع جاحــلا هيلــع ينجEا ـ15
.ةيحطس تامدك

 ةـــمدـــك عم ردصـــلاـــب ةـــمدـــك هابتـــشاـــب يلع نمـــحرـــلا دبـــع لداـــع هيلـــع ينجEا ـ16
.ىرخأ ةيحطس

 عم ىنميلا ةبـــكرـــلا يف ةـــمدـــك هابتـــشاـــب _ـــسح دـــماـــح _ـــسح هيلـــع ينجEا ـ17
.ىرخأ ةيحطس تامدك

.ىنميلا ضوحلا ةمظعب ةمدكب حbص دومحم حbص هيلع ينجEا ـ18

 ةيـــمbـــسلا ةمظعـــب خرـــشب هbـــلا دبـــع مbـــع لاعـــلا دبـــع دومـــحم هيلـــع ينجEا ـ19
.ىرسيلا ديلاب ىلو�ا

.مدقلا يف ةيعطق حورج هابتشاب ةرمس وبأ يلوتEا دمحأ هيلع ينجEا ـ20

.دضعلاو رهظلاب ماسجأ هابتشاب دمحم ديسلا دمحم هيلع ينجEا ـ21
: ةيئانجلا ةلد6ا قيقحتل ةماعلا ةراد}ا ريرقتب تبث

 ديس دمحم / دئارلا لتق ةعقاو طيحمب ةطوبضEا تاقلطلا غراوف صحفب هنأ
 يلآ حbس نم ةيران تافوذقم ةينامث ددع قbطإ _بت ةرقش وبأ زيزعلا دبع
 يران حbس نم ةيران تافوذقم ةتس ددع قbطإو  مم 39 × 7.62 رايع دحاو

.مم 9 رايع دحاو
: KKًدتسا ررق

 ينجEاو هدـجاوت لاـح هـنأ ـ ءانيـس لامـش نـمأ تاوقب دنجـم ـ دمـحم بـجر رـصاـن
 يضاـيرـلا ةـطرـشلا يداـن _ـمأـت ةـمدـخب ميـحرـلا دبـع يمكاحـلا دومـحم دمـحم هيلـع

 ىدـحإ حطـس ىـلعأ نم ةيران ةريعأ ةدع مهبوص ِقلُطأ

هتباـصإ ةثدحـم هيلع ينجEاب اهادحإ ترقتسا يدانلل ةهجاوEا نكاسEا

.هتايحب تدوأ يتلا

: شيرعلا ناث ةحص ةيريدم ريرقتب تبث
 _تـــباـــص� ىزعـــت ميـــحرـــلا دبـــع يمكاحـــلا دومـــحم دمـــحم هيلـــع ينجEا ةاـــفو نأ
 ةـــباـــص�ا رـــثا تـــثدـــح ةاـــفولا نأو رـــسي�ا عارزـــلاو ردصـــلاـــب _تـــيويح _تـــيراـــن
 ةــئرــلاو ردصــلا ءاضــعأــب كتــهت نــم هتــثدــحأ اــمو لو�ا رايعــلاــب ةرــشابEا ةــيويحلا
 داـح طوبـهو ردصـلاـب يلـخاد فـيزنـل ىدأ امـم ىربكـلا ردصـلا _ـيارـشو ىرـسيلا

.ةيومدلا ةرودلاو بلقلاب
: ةماعلا ةباينلا ةنياعمب تبث

.هاوتحمبو هب بيرخت دوجو روطلا ةمكحم ىنبم ـ أ
.اهب تايفلت دوجو ءانيس بونج نمأ ةيريدم طيحمب تارايس تس ـ ب

: ةماعلا ةباينلا ةنياعمب تبث
Eتارايـس ةدعـب تايفلـتو  اـهانبمـب بـيرـخت دوجو ءانيـس بونج نـمأ ةـيرـيدـم طيح 



: ةماعلا ةباينلا ةنياعمب تبث
Eتارايـس ةدعـب تايفلـتو  اـهانبمـب بـيرـخت دوجو ءانيـس بونج نـمأ ةـيرـيدـم طيح 

 .ةيراخب تاجردو

: يت�ا ةيئانجلا ةلد6ا قيقحتل ةماعلا ةراد}ا ريرقتب تبث
 دبــــع مــــيركــــلا دبــــع ماصــــع مهيلــــع ينجEا _ــــماثــــج نــــم ةــــجرختسEا زارــــح�ا ـ أ
 ةيـندعـم اـياظـش نـع ةرابـع رـباـص دمـحم يحتفو ، نامثـع ىسوم دمـحمو ، نمـحرـلا

 ةدــــيدــــش تاعــــقرفــــم مادختــــسا نــــم ةمــــجاــــن ماجــــح�ا ةفلتخــــم مــــجحلا ةريغــــص
 يف ةــــمدختسEا تاوبعلل ةيــــندعEا تاــــيواحــــلا دــــحأــــب ةــــصاــــخ اهــــنأو ، راجفــــن�ا

 .ريجفتلا

 يثbـــث ةدامـــب ةأبعـــم ةيكيتـــسbـــب ةيـــندعـــم تاوبع ريجفـــت نـــع جتن ثداحـــلا ـ ب
 كيـب اـتويوت ةـكراـم ـ ةرايـس لـخادـب تعـضو )TNT( راجفـن�ا ةدـيدـش نـيولوتورتيـن
 ليــصوتلا قيرــط نــع اــهريجفــت ىرــج  ـ ضيــبأ نول تاذ يعاــبر عفد لقــن عبر بأ
 ةــيراجفــن�ا ةــجوEا راشتــنا زــكرــم نأو ـ يراحتــنا ـ ةرايســلا دــئاــق ةطــساوب رــشابEا

 .ةيريدEا ىنبم نم رتم 22 يلاوح دعب ىلع

 لوهجEا رـــكذـــلاـــب ةـــصاخـــلا ثداحـــلا طيحمـــب اهيلـــع روثعEا ةيـــمد�ا ءbـــش�ا ـ ج
 .لوهجم دحاو ركذ صخت اهعيمج نأ _بت ريجفتلا ةيلمعب مئاقلا

: ةيحيرشتلا ةفصلا ريرقتب تبث

 ةـــيراجفـــنا تاـــباـــصإ ىلإ ىزعـــت نامثـــع يسوم دمـــحم  هيلـــع ينجEا ةاـــفو نأ ـ1
 هــفزــنأ نــم هيــلإ تدأ اــمو دبكــلاو ينميلا ةــئرــلاــب كتــهت نــم هتــثدــحأ اــمو مسجــلاــب

.اياظشو ةبيرغ ماسجأ فاشترا نم تثدح ، ةعجترم ريغ هيفزن ةمدصو ةريزغ

 ةــــيراجفــــنا تاــــباــــصإ ىلإ ىزعــــت رــــباــــص دمــــحم يحتف  هيلــــع ينجEا ةاــــفو نأ ـ2
 دبكـلاو _تـئرـلاو بلقـلاو خEاـب كتـهتو ةمجمـجلاـب روسك نـم هتـثدـحأ اـمو مسجـلاـب
 ريـغ هيـفزـن هـمدـصو ةرـيزـغ هـفزـنأ نـم هيـلإ تدأ اـمو ءاشـح�او _تيلكـلاو لاحطـلاو

.اياظشو ةبيرغ ماسجأ فاشترا نم تثدح ، ةعجترم

 تاـــباـــصإ ىلإ ىزعـــت نمـــحرـــلا دبـــع مـــيركـــلا دبـــع ماصـــع هيلـــع ينجEا ةاـــفو نأ ـ3
 ةيسيـئرـلا ةيـعو�اـب كتـهتو ةمجمـجلاـب روسك نـم هتـثدـحأ اـمو مسجـلاـب ةـيراجفـنا
 تـثدـح ،ةعجـترـم ريـغ ةيـفزـن ةـمدـصو ةرـيزـغ هـفزـنأ نـم هيـلإ تدأ اـمو نمـي�ا ذـخفلاـب

. اياظشو ةبيرغ ماسجأ فاشترا نم

 يلودـــلاو ماعـــلا روطلا ىفشتـــسم نـــع ةرداصـــلا ةيبطـــلا رـــيراقتـــلاـــب تبـــث
: ةباصإ يEاعلا يبطلا زكرEاو يركسعلا

.سأرلا هورفب حرجب ةباصم دمحأ زيزعلا دبع دعس ينم اهيلع ينجEا ـ1

.ةهجولاب حرجب ةباصم شادرمدلا دمحم dا دبع ءامسأ اهيلع ينجEا ـ2



.ةهجولاب حرجب ةباصم شادرمدلا دمحم dا دبع ءامسأ اهيلع ينجEا ـ2

.يرسيلا ةبكرلاب ةمدكب  ةباصم ديسلا يلع رباص اشر اهيلع ينجEا ـ3

.ةبكرلاب رسكب باصم نمحرلا دبع يطعEا دبع دمحم  هيلع ينجEا ـ4

.هجولاو نقذلا يف حرجب باصم لاعلا دبع دمحم ناسحإ هيلع ينجEا ـ5

 .سأرلا ةورف يف حرجب باصم نbعش جارف يناولع دعس هيلع ينجEا ـ6

 سأرـــلا ةورـــف يف كتـــهتم حرـــجب باصـــم ضوعم ليلـــخ ميـــهارـــبإ هيلـــع ينجEا ـ7
.رسي�ا عارذلاب حرجو دعاسلاو

 حورـــجو جاجـــتر�ا دعـــب اـــم هابتـــشاـــب ليـــكولا يلع نســـح نســـح هيلـــع ينجEا ـ8
 طــسو�ا عبص�اــب رــسكو يرــسيلا _عــلاــب ةــمدــكو سأرــلا ةورــفو ةهبجــلاــب ةددعتــم

.يرسيلا ديلاب ةبابسلاب رسك هابتشاو ىنميلا ديلاب

 ةـمدـكو يرـسيلا نذ�اـب يضر حرـجب باصـم دمـحم dا حتف رـباـج هيلـع ينجEا ـ9
.هجولاب

 ةـمدـكو يرـسيلا نذ�اـب يضر حرـجب باصـم دمـحم ةـمbـس دامـع هيلـع ينجEا ـ10
 .هجولاب

 ديــلاو رــسي�ا قاســلاــب حرــجب باصــم فيلــخ ميهــف دمــحم ءbــع هيلــع ينجEا ـ11
.سأرلا ةورفب ةقرفتم حورجو ىنميلا

.ينميلا ةبكرلاب ةمدكب باصم دمحأ ميلحلا دبع نميأ هيلع ينجEا ـ12

 ىنميلا ديـلاـب ةددعتـم حورـجب بـيدـلا يطاعEا وبأ مرـحم ميـهارـبإ هيلـع ينجEا ـ13
.ىنميلا ةبكرلاو سأرلا ةورفو

 سأرــــــلاــــــب ةددعتــــــم حورــــــجب ميــــــهارــــــبإ دمــــــحم ديســــــلا دمــــــحم هيلــــــع ينجEا ـ14
.نيدعاسلاو

.ىرسيلاو ينميلا ديلاب ةددعتم حورجب لمجلا حbص فيرش هيلع ينجEا ـ15

.ىرسيلاو ينميلا ديلاب ةددعتم حورجب كوربم ديعس يدمح هيلع ينجEا ـ16

 .رهظلاب تامدكب دعس دومحم دمحم دعس هيلع ينجEا ـ17

.نمي�ا فتكلاو سأرلا ةورفب حورجب ديع دمحم نابعش دمحم هيلع ينجEا ـ18

 لصفمـــب تاـــمدـــكو سأرـــلا ةورفـــب حورـــجب دـــعاســـم دمـــحم دمـــحأ هيلـــع ينجEا ـ19
.رسي�ا مدقلا

.ةبقرلاو نقذلاب حورجب دمحم دمحأ ديسلا هيلع ينجEا ـ20



.ةبقرلاو نقذلاب حورجب دمحم دمحأ ديسلا هيلع ينجEا ـ20

 ةكتــهتم حورــجو جاجــتر�ا دعــب اــم هابتــشاــب دمــحم _ــمأ مــتاــح هيلــع ينجEا ـ21
 دـعاسـلاـب ةددعتـم حورـجو نمـي�ا دـعاسـلاـب جاـجز اـياظـشو سأرـلا ةورـفو ةهبجـلاـب

.رسي�ا

 جاـجتر�ا دعـب اــم هابتـشاب زيزعـلا دـبع لـضاف يـناه هيلع ينجEا ـ22

 حرـجو نمـي�ا عبص�او نمـي�ا دـعاسـلاو ةهـجولاو سأرـلا ةورفـب ةكتـهتم حورـجو
.ينميلا ديلاب يضر

.ىرسيلا مدقلاب حرجب ميلس يسوم جرف نمؤم هيلع ينجEا ـ23

.سأرلا ةورفب يضر حرجب جرف يقارع دمحأ اضر هيلع ينجEا ـ24

.ةهجولاو سأرلا ةورفب حرجب دومحم حbص يلع هيلع ينجEا ـ25

 حورـــجو جاجـــتر�ا دعـــب اـــم هابتـــشاـــب نســـح دمـــحم دمـــحأ ةزـــع اهيلـــع ينجEا ـ26
.ىرسيلا ةهجلا نم سأرلا ةورفب ةيضر

 رــــسك هابتــــشاو ردصــــلا يف حورــــجب ديجEا دبــــع دمــــحأ دمــــحم هيلــــع ينجEا ـ27
.ينميلا قاسلاب

.نطبلاب يحطس حرجب دمحم لامج دومحم هيلع ينجEا ـ28

.هجولاو _قاسلاب حرجب ملاس دمحم دمحأ دمحم هيلع ينجEا ـ29

 رـسي�ا دـعاسـلاو عوكلاـب كتـهتم حرـجب يلع يكز دمـحم ديسـلا هيلـع ينجEا ـ30
.نطبلاب ةددعتم حورجو ىرسيلا قاسلاو سأرلا ةورفب ةبيرغ ماسجأو

 .سأرلا ةورفب يضر حرجو ةمدكب ديجEا دبع يحتف دمحم هيلع ينجEا ـ31

.رهظلاب ةددعتم حورجب دماح ظفاحلا دبع يوارعشلا هيلع ينجEا ـ32

.رسي�ا عوكلا لصفم ةمدقمب قرحب دمحأ يفطصم نيدلا رون هيلع ينجEا ـ33

 ىنميلا مدقــــلاو قاســــلاــــب كتــــهتم حرــــجب عيمــــج ةوطع عيمــــج هيلــــع ينجEا ـ34
.رهظلاب حرجو

 هـجولاو سأرـلا ةورفـب ةددعتـم حورـجب دعـس دمـحم دعـس دمـحم هيلـع ينجEا ـ35
 .نمي�ا ذخفلاو نمي�ا دضعلاو

.رسي�ا حوللاو رهظلاب ةمدكب يدمح�ا دومحم نسحم هيلع ينجEا ـ36

 هـجولاو سأرـلا ةورفـب ةددعتـم حورـجب مـلاـس دمـحم ميلـس ديسـلا هيلـع ينجEا ـ37
.نمي�ا ذخفلاو نمي�ا دضعلاو



 هـجولاو سأرـلا ةورفـب ةددعتـم حورـجب مـلاـس دمـحم ميلـس ديسـلا هيلـع ينجEا ـ37
.نمي�ا ذخفلاو نمي�ا دضعلاو

 دـعاسـلاو دضعـلاـب ةددعتـم حورـجب يرـهوجلا دعـس دومـحم يلع هيلـع ينجEا ـ38
.رسي�ا

 حرــج و نمــي�ا غدصــلاــب يعطق حرــجب دمــحأ زاــب ميــهارــبإ دامــع هيلــع ينجEا ـ39
.ىنميلا ديلاب يعطق

 يحطــــس حرــــجو سأرــــلاــــب يعطق حرــــجب ديمــــح ةدوع ةليمــــج اهيلــــع ينجEا ـ40
.ىرسيلا ديلاب

.نطبلاب ةمدكب ةويلع ديسلا زيزعلا دبع يحتف هيلع ينجEا ـ41

 حورــجو ىرــسيلا _عــلا ةلقمــب راجفــناــب ىلع دمــحأ دعــس ماشــه هيلــع ينجEا ـ42
.مسجلاب ةقرفتم قطانم يف تاجحسو شودخو رسي�ا عارذلاو هجولاب

: ءانيس بوـنج ةـظفاحـمب روـطلا ةنيدـ= ةيلح=ا ةدـحوـلا ريرـقت نـم تبث
 فلــخ امــم ، راجفــن�ا ءارــج هاوتحمو ءانيــس بونج نــمأ ةــيرــيدــم ىنبم بــيرــخت
 ةـــــئامتـــــسوً افـــــلأ نوعبرأو ةعبـــــسو ةـــــئامعـــــبرأو _ـــــيbـــــم ةعـــــبرأ اهتميـــــقً ارارـــــضأ

  ً.اهينج نوسمخو

: ءانيس بونج ةظفاحم باتك نم تبث
  اهتميـقً ارارـضأ فلـخ امـم ، راجفـن�ا ءارـج ءانيـس بونج ةظـفاحـم ىنبم بـيرـخت

ً.اهينج نوتسو ةعبسو ةئامثbثو نافلأو ةئامنامث

 : ءانيس بونج نمأ ةيريدمب تاديروتلا مسق ريرقت نم تبث
 نانـثا اهتميـقً ارارـضأ فلـخ امـم ، راجفـن�ا ءارـج ةـيرـيدEا تامهمـب تايفلـت ثودـح

ً.اهينج نوعبسو ةئامتسوً افلأ نوتسو

: ءانيس بونج نمأ ةيريدمب تابكر=ا مسق ريرقت نم تبث
 اهتميـقً ارارـضأ فلـخ امـم ، راجفـن�ا ءارـج ةرايـس ةرـشع عبـس ددعـب تايفلـت ثودـح

ً.اهينج نونامثو ةثbثو ةئامسمخوً افلأ نوثbثو ةعبرأو ةئامسمخ

: ءانيس بونج رورم ةاردإ سدنهم ريرقت نم تبث
.ةيراخب ةجاردو ةرايس ةرشع ثbثب تايفلت ثودح

: ةماعلا ةباينلا ةنياعمب تبث
مـقر ةرايسلا فbتإو ، هانبم بيرخت درطسم يربوك ىلعأ ينم�ا زاكترbل

.4268 ع ر س
: يت�ا ةيئانجلا ةلد�ا قيقحتل ةماعلا ةراد�ا ريراقتب تبث

 رراادجلاا ررايیهھناا يف لثمت ههانبمب بيیرخت نيیبت ددرطسم ييربوك ىلعأأ ينمألاا ززاكتررالاا ةنيیاعمب هھنأأ ـ أأ
 ءاازجألاا ريیاطتوو يئابرهھكلاا ههدلوم ببالقنااوو ٬، هھب صصاخلاا فقسلاا سسوقتوو زجحلاا ةفرغل يجرراخلاا
 مشهھت يف لثمت 4268 عع رر سس مقرر ةةررايیسلاا ففالتإإوو ٬، يجرراخلاا هھلكيیهھب ةصاخلاا ةيیندعملاا



 ءاازجألاا ريیاطتوو يئابرهھكلاا ههدلوم ببالقنااوو ٬، هھب صصاخلاا فقسلاا سسوقتوو زجحلاا ةفرغل يجرراخلاا
 مشهھت يف لثمت 4268 عع رر سس مقرر ةةررايیسلاا ففالتإإوو ٬، يجرراخلاا هھلكيیهھب ةصاخلاا ةيیندعملاا
 ةجوملل ضضرعتلاا ىلإإ ريیشت رراثآلاا كلت ننأأوو ٬، اهھب تتاقاارتخااوو تتاجاعبناا رراثآآ ددوجوووو ٬، اهھجاجزز

.رراجفنالاا زكرم ةهھج نم ةيیرراجفنالاا
 ةهھجوم ةعقرفم ةةوبع رراجفناا ةجيیتن عقوو ددرطسم ييربوك ىلعأأ ينمألاا ززاكتررالاا ريیجفت ننأأ ـ بب
 ةةديیدش ةعقرفملاا T.N.T نيیولوت وورتيین يثالثلاا ةةددام ققوحسمب اهھتئبعت ىىرج ليیكشتلاا ةيیلحم

.ينمألاا ززاكتررالاب صصاخلاا يئابرهھكلاا دلوملاا ةمدقم لفسأأ فيیصرلل ةقصالم تعضوو رراجفنالاا
: ةباصإ ةيبطلا ريراقتلاب تبث

 يندعـــم مســـج جارختـــساو ، مدقـــلاـــب شدـــخب يلع نســـح رـــهاـــط هيلـــع ينجEا ـ1
.رسي�ا عارذلا نم بيرغ

.هجولاب تامدكو شودخب يدنجلا ىفطصم دمحم هيلع ينجEا ـ2
 لــجرــلاو ةبــقرــلاو هــجولاــب ةيحطــس حورــجب ديمــحلا دبــع هــط هــط هيلــع ينجEا ـ3

.ىنميلا
.نمي�ا ذخفلاب يعطق حرجب dا دبع روشاع دمحم هيلع ينجEا ـ4

: ةماعلا ةباينلا ةنياعمب تبث
Eتإو ، هانبم بيرخت ينم�ا سوساب ذفنbةطرش ب 2495/12 ةرايسلا ف.

: يت�ا ةيئانجلا ةلد6ا قيقحتل ةـماعلا ةراد}ا ريراقتب تبث

 ءزج ررايیهھنااوو ٬، ههذفااون ِّلُج مشهھت يف لثمت ههانبمب بيیرخت نيیبت ينمألاا سسوساب ذفنم ةنيیاعمب هھنأأ ـ
 تتاماطترراا رراثآآ ددوجوووو ٬، هھب نيیتصاخلاا يحصلاا ففرصلااوو ههايیملاا يترروسام رسكوو ٬، هھب ٍرراادج نم
 ةططرش بب 2495/12 مقرر ةةررايیسلاا ففالتإإوو ٬، هھناارردجب ةكرحلاا ةعيیرس ةبلص مماسجأل تتاقاارتخااوو
 نم ءزج رسكوو ٬، اهھب نيْیَذفان نيَْیبقث رراثآآ ددوجوووو ٬، يفلخلاا اهھقوودنص ججاجزز مشهھت يف لثمت

.ةكرحلاا ةعيیرس ةبلص مماسجأل تتاماطتررااوو تتاقاارتخاا نم ةجتان رراثآلاا كلت ننأأوو ٬، اهھفقس

 ىىرج ليیكشتلاا ةيیلحم ةهھجوم ةعقرفم ةةوبع رراجفناا ةجيیتن ينمألاا سسوساب ذفنمب عقوو ثثدداحلاا ننأأ ـ
 ممامأأ تعضوو ٬، رراجفنالاا ةةديیدش ةعقرفملاا T.N.T نيیولوت وورتيین يثالثلاا ةةددام ققوحسمب اهھتئبعت

.ذفنملاا ىنبمب يضررألاا قباطلاب ةنئاكلاا ةيیجرراخلاا ةفرغلاا
 ةيیئانجلاا ةلددألاا قيیقحتل ةماعلاا ةةررااددالااريیرقتب تبث

 ةيكيتسbب ةوبع نم ايلحم اهليكشت ىرج ةعقرفم ةوبعل طوبضEا مسجلا نأ
 )TNT( نيولوتورتين يثbث ةدام قوحسمب اهتئبعت ترجو ةينورتكلا ةحولو

 فتاهلا مادختساب دعب نعً ايبرهك اهريجفت متي راجفن�ا ةديدش ةعقرفEا
 مسجب اهتيبثت ةلوهسل سيطانغمب ةدوزمو يبرهك دهج ردصمو لومحEا

.يندعم
 ةباصإ ةطرشلا ةئيه ىفشتسم نم رداصلا يبطلا ريرقتلاب تبث

 عم ىرسيلا قاسلاب يران قلطب شيورد فسوي نيدلا ييحم هيلع ينجEا
.اياظش دوجو

 ةماعلا ةباينلا ةنياعمب تبث
Eتإو بيرخت دوجو ريوص وبأ ةطرش زكرم  طيحbف :

 وبأ ةــطرــش زــكرــم _ــب لــصافــلا روسلا مسجــبو رــيوص وبأ ةــطرــش زــكرــم ىنبمب ـ أ
.ريوص وبأ ةطرش زكرمب "1" مقر ةسارحلا جرببو ةيندEا ةيامحلا ةطقنو ريوص



 وبأ ةــطرــش زــكرــم _ــب لــصافــلا روسلا مسجــبو رــيوص وبأ ةــطرــش زــكرــم ىنبمب ـ أ
.ريوص وبأ ةطرش زكرمب "1" مقر ةسارحلا جرببو ةيندEا ةيامحلا ةطقنو ريوص
 و ةظــــفاحــــم 1799 أ ص ط مــــقر ةرايســــلا ، ةــــطرــــش 13/8824 ب مــــقر ةرايســــلا ـ ب
 ةــــطرــــش 8836/ 13 ب مــــقر ةرايســــلا ، ةيليــــعامــــس�اــــب ةيــــندEا ةــــيامــــحلل ةــــكولمEا
 ، زـكرEاـب ةـصاخـلا ةـطرـش 8837 /13 ب مـقر ةرايسـلا زـكرEا ثـحابـم ةدـحوب ةـصاخـلا
 ينومادـيدـلا دمـحم ةـطرـشلا _ـمأـب ةـصاخـلا ةرـهاقـلا يكbـم 87764 مـقر ةرايسـلا

 .ناميلس

: ةيئانجلا ةلد6ا قيقحتل ةماعلا ةراد}ا ريرقتب تبث
 ةـــيامـــحلا ةرادإو رـــيوص وبأ زـــكرـــم _ـــب لـــصافـــلا روسلا بـــناجـــب عقو ثداحـــلا نأ
 رـيوص وبأ ةـطرـش زـكرـم هاجـتإـب ةهـجوم و ةيـندEا ةـيامـحلا ةرادإ ةيـحاـن نـم ةيـندEا
 ةيـساـس�ا اهـتوبع ىوتحت ليكشتـلا ةيلـحم ةهـجوم ةعـقرفـم ةوبع راجفـنا ةجيتـن

.راجفن�ا ةديدش ةعقرفEا )TNT( نيولوتورتين يثbث ةدام يلع

: ةباصإ سيوسلا ةانق ةعماج ىفشتسم نم رداصلا يبطلا ريرقتلاب تبث
 فصتنمـــب يحطـــس يكتـــهت حرـــجب ميظعـــلا دبـــع فـــسوي ميـــهارـــبإ هيلـــع ينجEا

.رهظلا

: ريوص وبأ ةنيدمو زكرE ةيلحEا ةدحولل ةيسدنهلا ةراد�ا ريرقتب تبث

غـلبمب ردـقت ريوـصوبأ ةطرـش زكرـم ىنابمب ةفوصوEا تايفلتلا ةميق نأ

.هينج ف�آ ةرشع

: ينفلا تابكر=ا ةطرش مسق ريرقتب تبث
 13/8836بو ةــطرــش 13/8824 ب ماــقرأ _ــترايســلاــب تعــقو ىتلا تايفلتــلا ةميــق نأ

.هينج ةئامسمخوً افلأ رشع ةعبرأ غلبمب ردقت ةطرش
: ةماعلا ةباينلا ةنياعمب تبث

Eا ةرودل يبشخلا بابلاب بوقث دوجو ةديارجلا شيتفت ةطقن طيحEراثأو هاي 
 ةعبرأ ىلع رِثُعو ، ةيران ةريعأ قbطإ رثإ هل لباقEا طئاحلاب بوقثو اهب ءامد

.ةيران تافوذقم ةسمخ ددعو مم 39 × 7.62 رايع ةيران تافوذقE غراوف
: ةيئانجلا ةلد6ا قيقحتل ةماعلا ةراد}ا ريرقتب تبث

 يواضيب لكش ىلع هايEا ةرودل يلبقلا رادجلاب ةذفان ريغ بوقث ةتس دوجو
 جرختساو ـ ةيران تافوذقم ـ ةكرحلا ةعيرسو ةبلص ماسجأ مادطصا نع ةجتان

 _صاخ امهنأ تبث هايEا ةرودب رخآ ىلع رثعو ، فوذقE يصاصر بلق
.مم 39× 7.62رايع نم _تقلطل _فوذقمب

: ةباصإ يعرشلا بطلا ةحلصم ريرقتب تبث
 دضعلاو دعاسلاب _يران نيرايعب ميحرلا دبع _سح لداع هيلع ينجEا
 ةعقاولاو يران حbس نم تقلطأ ةدرفم ةيران تافوذقم نم تثدح ، نمي�ا

.اهرصاعي خيرات يفو قارو�اب تباثللً اقفو ثودحلا ةروصتم



 ةعقاولاو يران حbس نم تقلطأ ةدرفم ةيران تافوذقم نم تثدح ، نمي�ا
.اهرصاعي خيرات يفو قارو�اب تباثللً اقفو ثودحلا ةروصتم

: ةماعلا ةباينلا ةنياعمب تبث
Eا ىنبمب بــيرــخت دوجو ســيوسلا نــمأ تاوق ركسعــم ىنبم طيحEىنبمو ركسع 
 ، لصيــــف ـ رــــبوتكأ 24 ـ 1 مــــقر راقعــــلاو لصيــــف ىحل ةعــــباتــــلا ةيــــسدنهــــلا ةراد�ا
 ةرايســلاــب تايفلــتو ، نــيدــلا ءbــع نــيدــلا ىيحم نــيدــلا ءbــع هيلــع ينجEا نكســمو

."3872 أ س ط" مقر
 ةدايعـلاو ماعـلا سـيوسلا يفشتـسم نـم ةرداصـلا ةيبطـلا رـيراقتـلاـب تبـث

: ةباصإ سيوسلا نمأ تاوقب ةيبطلا

.نميKا دضعلاب Qيعطق Qحرجب رصن دمحم دمحأ هيلع ينج=ا ـ أ
. ىنميلا ةيقروزلاب خرشب ديعس اضر دمحم  هيلع ينجEا ـ ب

يعطق حرجو ىرسيلا ةبكرلاب ةمدكب يعافرلا اضر دمحأ هيلع ينجEا ـ ج
.سأرلاب 

.سأرلاب يعطق حرجب ديسلا يضوعلا دمحم هيلع ينجEا ـ د
.ىرسيلا مدقلاب ةمدكب دمحأ ميحرلا دبع ىفطصم هيلع ينجEا ـ و

.ىنميلا ةبكرلاب ةمدك دمحم بيعش نمحرلا دبع هيلع ينجEا ـ ه
.ةبقرلاب كتهتب دمحأ ليعامسإ دمحم  هيلع ينجEا ـر

.ىنميلا نذ�اب يعطق حرجب _مأ دمحأ دلاخ هيلع ينجEا ـ س
 ذـخفلاو رـهظلا لفـسأ ةدـيدـش ةـمدكـب دمـحأ يشبح دمـحم ناضـمر هيلـع ينجEا ـ ث

.يفورضغ ق�زنا هابتشا و نمي�ا
: KKًدتسا ررق

 ةرـهاقـلاـب لو�ا عمـجتلا دـيرـب بتكE ههـجوت لاـح هـنأ ىسوم دمـحأ قوراـف ماشـه
 دعــب نوتــسلاو سداســلا دــهاشــلا هــب دــهش اــم وحن ىلع ةعــقاولا رصــبأ ةدــيدــجلا

 .ةئامعبسلا
: ةماعلا ةباينلا ةنياعمب تبث

Eا ةقطنمب بزعلا ديرب بتكEهتايوتحم بيرخت ةيرط.
: ةيئانجلا ةلد6ا قيقحتل ةماعلا ةراد}ا ريرقتب تبث

 رثـــُعو ، هــتاــيوتحم عيمــج ةرثعــب _بــت رارــح�ا _ــيرصEا بزــح رقــم ةنــياعمــب هــنأ
 ةـيومد عقبل ةينـب تاـثولت راـثآ هـب يبط قص�و ةيكيتـسbبـلا دويقلا نـم ددـع ىلع

.ةفاج
: KKًدتسا تررق

 اهـــلbقتـــسا لاـــح اهـــنأ ـ ً��دتـــسا ـ سقـــلا يجروج سيـــنأ _ـــمريـــن اهيلـــع ينجEا
 ةقــــفر نوتاريشــــلا نــــكاسمــــب ليــــئاخيــــم كEbا ةسينــــك راوجب اهتــــصاــــخ ةرايســــلا
 ةــــيراخــــب ةــــجارد نbقتــــسي ناصخــــش امهتــــغاــــب ســــلوب صمقــــلا دامــــع اهــــجوز
 ةـقرـس نـم ةليـسولا كلتـب انكمـتو امهتـمواقـم bـشف امـهاددـهوً ةونع امـهافـقوتـساو

.ت�وقنم نم هتوح امو امهنعً اهرك ةرايسلا



 ةـقرـس نـم ةليـسولا كلتـب انكمـتو امهتـمواقـم bـشف امـهاددـهوً ةونع امـهافـقوتـساو
.ت�وقنم نم هتوح امو امهنعً اهرك ةرايسلا

: ةماعلا ةباينلا ةنياعمب
Eةيران فيذاقمو غراوف دوجو دياز خيشلا ديرب بتك.

: ةماعلا ةباينلا عJطا نم تبث
 هــنأ 28/5/2013 خرؤEا ةيليــعامــس�ا ةقطنــم يشتفم ةــفرعمــب دعEا درــجلا رضحــم ىلع
 ةـئامـب ردقـي هيلـع ءbيتـس�ا مـت يذـلا غلبEا نأ _بـت هـتاـباسـح قلغ دعـب بتكEا شيتفتـب

 ً.اشرق _عبسو ةسمخوً اهينج _عستو ةئامعبرأوً افلأ نيرشعو ةتس و
: يت�ا ةيئانجلا ةلد6ا قيقحتل ةماعلا ةراد}ا ريرقت نم تبث

 ىلع مدختــست امــم تاقلطــب ةــصاــخ ةــطوبضEا ةــغرافــلا فرــظ�ا نــم ةــثbــث نأ ـ أ
 ىلع مدختــست امــم ةقلطــب _ــصاــخ _نــثاو مــم 39×7.62 رايــع ةــيرانــلا ةحلــس�ا
 حbــس مادختــساــب هــقbــطإ قبــس يرانــلا فوذقEا نأو مــم 9 رايــع ةــيرانــلا ةحلــس�ا

.ةروساEا نخششم

 لـــخدـــم نـــم ةـــعوفرـــم ةنيـــع عم هيلـــع ينجEا نـــم ةذوخأEا مدـــلا ةنيـــع قباطـــت ـ ب
 .ديربلا بتكم

: ةباصإ ماعلا ةيليعامس}ا ىفشتسم نم رداصلا يبطلا ريرقتلا نم تبث
 نـــع ةرابـــع نمـــي�ا ذـــخفلاـــب _كتـــهتم _ـــحرـــجب مـــيركـــلا دبـــع دارـــم نمـــيأ هيلـــع ينجEا

.فلخلا نم سأرلاب ةجحسو جورخو لوخد يتحتف
: ةماعلا ةباينلا عJطا نم تبث

 / ةداهـش - ةيليـعامـس�ا ثـلاـث تاـيانـج 2013 ةنسـل 4571 مـقر ةيضقـلا ةروص ىلع
 - لاوم�ا لقنـل "وكناـمأ" ةـكرـشب تايلمـع يرادإ – ةـكرـب دمـحم يكز دمـحم دمـحم
 فـلأ يتئاـمو نويلم - ةـيدقـن غلابـم مbـسلا دبـع ضاـير تاـكرـب عفاـن / و هـمbتـساـب
 هيتيـسوس يلـه�ا كنبـلا نـم - يكيرـمأ ر�ود فـلأ نـيرـشعو ةسمـخو يرصـم هينـج
 ًانيـمأـت مهـمدقـتو هـجراـخ مهـترظتـنا لاومأ لقـن ةرايسـب اهـعادـي� - عرفـلا – لارنـج
 مهيـلإ اوعرـه _مثلـم ةـثbـث رصـبأ ىتح هورداـغ نأ اـمو ديسـلا دمـحم دامـع / مهـل
 ىقلأـــف هيـــمدـــق بوص ةـــيراـــن ةريـــعأ اوقلطأ رارفـــلا هتـــلواحEو ، فـــقوتلاـــب مهـــيرـــمآ
 ديســلا دمــحم دامــع ةــباــصإ _بــت اهــباقــعأ يفو ،ةرايســلا فلــخً ارتتــسم هــتدــهع
 فرــشم - مbــسلا دبــع ضاــير تاــكرــب عفاــن / دــهش امــك ، هــحbــس ىلع ءbيتــس�او
 دـهشو ، هقـباـس ةداهـش نومضمب - "وكناـمأ" لاوم�ا لقنـل ةـيرصEا ةـكرـشلاـب نـمأ

 ْهيَقــباــس هراظتــناــب "وكناــمأ" ةــكرــشب قئاــس -ليــعامــسإ دمــحم ديمــحلا دبــع دــلاــخ
 رصــــبأو ةــــيراــــن ةريــــعأ قbــــطإ يود عمس كــــلذ لاــــحو ةــــيدقنــــلا غلابEاو امهلقيــــل

 ىلع ىلوتــسيو  ديســلا دمــحم دامــع / هيلــع ينجEا بوص اــهدــحأ قلطيً اصخــش
 دبــع ىلع رــساــي / مدقEا دــهشو ، هــترظتــنا ةرايــس ىلإ ذ�و ، هزوحي اــمو هــسدــسم
 نأ – ةيليــــعامــــس�ا نــــمأ ةــــيرــــيدمــــب يئانجــــلا ثحبــــلا ةرادإــــب طــــباــــض – ميــــحرــــلا
 دمـــحا دمـــحم ، ناملـــس دمـــحم دومـــحم _مهتEا باكـــترا ىلإ تلـــصوت هـــتاـــيرـــحت
 ةراد�ا رــيرقتــب تبــثو ، ةعــقاولل يضاقــلا ةــمbــس مــتاــح / ى¢فوتEاو ، عيرــس دمــحم
 ىلع مدختـست تاقلطـل اهيلـع روثعEا فرـظ�ا نأ ةيـئانجـلا ةـلد�ا قيقحتل ةـماعـلا



 ةراد�ا رــيرقتــب تبــثو ، ةعــقاولل يضاقــلا ةــمbــس مــتاــح / ى¢فوتEاو ، عيرــس دمــحم
 ىلع مدختـست تاقلطـل اهيلـع روثعEا فرـظ�ا نأ ةيـئانجـلا ةـلد�ا قيقحتل ةـماعـلا
 ةيكيـناكيـم ءازـجأ تاذ ةحلـسأ مادختـساـب اهـقbـطإ قبـسو ةيـل�ا ةـيرانـلا ةحلـس�ا
 ديســـلا دمـــحم دامـــع هيلـــع ينجEا ىلع يبطلا فشكـــلا عيقوتب تبـــثو ، ةـــكرـــحتم

 رــسكو تbضعــلاــب قزمــت و ىرــسيلا قاســلا لفــسأ يكتــهت حرــجب هتــباــصإ حلاــص
.ىرسيلا قاسلاب فعاضم

: KKًدتسا ررق
 ةعـبرأ اهنـم لـجرـت ةرايـس نـم هـترايـس هـتدايـق لاـح هـفاقيتـساـب سرطـب سوناـف لداـع
 يف ةــــيراــــن ةريــــعأ اهنــــم اوقلطأ ههــــجو يف ةــــيراــــن ةحلــــسأ نــــيرــــهشم صاخــــشأ
 وياد 1433 س ص ط مــــقر هــــترايــــس ىلع ءbيتــــس�ا نــــم كــــلذــــب اونكمتو ، ءاوهلا

.سون�
: يت�ا يـنادي=ا يـناثلا شيجلا ةدايقل عباتلا ةريـخذـلا مـسق ريراـقـتب تبـث

 ةـمbـس مـتاـح ىفوتEا ةـعامـجلا وضعو _ـنامثـلا مهتEا ةزوح ةـطوبضEا ةلبنقـلا ـ أ
  .ةلبنقلا ىلع بكرم رجفEاب F-1 عون نم ةيعافد يضاقلا

 ةروساـم تاذو مادختـسbـل ةحـلاـص G 1236  مـقر لمـحت يتلا ةيـل�ا ةيـقدنبـلا ـ ب
.ثيدح ران قbط� ةجيتن نوبرك راثآ اهب دجويو ةنخششم

 مـــم 9 رايـــع ناولـــح ةجنبـــط 1053084 ماـــقرأ لمـــحت يتلا ةـــطوبضEا ةجنبطـــلا ـ ج
 .ةنخششم ةروسام تاذوً ايرظن مادختسbل ةحلاص

.مم 39×7.62 رايع ْ_طوبضEا ْ_َغرافلا ـ د

: ةباصإ يعماجلا سيوسلا ةانق ىفشتسم نم رداصلا يبطلا ريرقتلا نم تبث
 ءزـــجلاـــب يكتـــهت حرـــجب نمـــحرـــلا دبـــع نـــيدـــلا حbـــص يريـــخ دمـــحم هيلـــع ينجEا

._ميلا ةهج رهظلاب يكتهت حرجو ردصلل يمام�ا
: ةماعلا ةباينلا ةدهاشم نم تبث

Eا ةـــناوطـــس�ا ىوتحEا ةجـــمدEهـــنأ ةـــئامـــنامثـــلا دعـــب يداحـــلا دـــهاشـــلا نـــم ةـــمدق 
 مهنـم نانـثا هـجوت صاخـشأ ةعـبرأ اهنـم لـجرـت يعاـبر عفد ةرايـس هـب رـهظي دـهشم

 ، زاهجــــلاً اــــعزتنــــم اــــهدــــئاــــق قلطنيل  ةرايســــلاــــب هوطبرو فرصــــلا زاهــــج بوص
 قbـط¯ـل _بـهأتـم ةيـلآ ةحلـسأ نانـثا رـهشأ مـث ، هـقرـط ىلع _ـبوانتـم هوطاـحأـف
 طـــبر _ـــلواحـــم _ـــلورـــهم نودوعيو ، اريـــماكـــلا طاقتـــلا ىدـــم جراخـــل _ـــهجوتم
 نــم عمــج رــهظي امنيــب ، _ــعرــسم نوقلطنيو اهــنولقتــسي يتلا ةرايســلاــب زاهجــلا

.ثداحلا ناكم نودقفتي يلاه�ا
: ةماعلا ةباينلا ةدهاشم نم تبث

Eا ةــناوطــس�ا ىوتحEةظــحل دــهاــش" ناونعبً اروصمً ادــهشم يوحت اهــنأ ةجــمد 
 ويديفـــلا عطقم أدبـــيو "_يـــباـــهرإ دـــي ىلع يداعEاـــب يعانصـــلا رمقـــلا فادهتـــسا
 ، يداعEاـــب ةيـــعانصـــلا رامـــق�ا ةطـــحم فادهتـــسا مدقـــت ناـــقرفـــلا بـــئاتـــك ناونعب
 ناـــيدـــترـــي _مثلـــم _صخشـــل روص مـــث ، ةعـــقاولا لبـــق روص ةدـــع عطقEا نمضـــتو
 تاوقلا دارــــفأ ضعــــب" اهنــــم لفــــسأ نونع ةحلــــس£ــــل نــــيزرــــحمو ءادوس ســــبbــــم



 ناـــيدـــترـــي _مثلـــم _صخشـــل روص مـــث ، ةعـــقاولا لبـــق روص ةدـــع عطقEا نمضـــتو
 تاوقلا دارــــفأ ضعــــب" اهنــــم لفــــسأ نونع ةحلــــس£ــــل نــــيزرــــحمو ءادوس ســــبbــــم
 هلفــــــسأ نونع بــــــهل روهظو ، "ةمهEا ذيفنتــــــل نومدقتــــــي بــــــئاتكــــــلاــــــب ةــــــصاخــــــلا

 متتخـيو ، "_تيـخوراـص _تفـيذقـب يداعEاـب ةيـعانصـلا رامـق�ا ةطـحم فادهتـسا"
 فــِــــصُو اــم نمضــت هتعــلاطمــبو ،ناــقرفــلا بــئاتكــل ثــلاثــلا نايبــلاــب ويديفــلا عطقم
 لو�ا ودعــــلا نأ َمـــــَِعزو ، رفكــــلا ىوق عم نوملسEا اــــهوضوخيو ريصEا ةــــكرعمــــب
 دونجك هدونجو هــــطابــــض نأو ، مbــــس�ا وه رصــــم يف يناملعــــلا مكحــــلا ماظنــــل

.نودترم ةرفك ناماهو نوعرف

 : ةيئانجلا ةلد6ا قيقحتل ةماعلا ةراد}ا ريرقتب تبث
 ةفــيذــق قbــطإ نــع ةرابــع ثداحــلا نأ _بــت ةيــعانصــلا رامــق�ا ةطــحم ةنــياعمــب هــنأ
)RPG( ــخ نــمbيخوراصــلا فذاقــلا ل )PG( يعانصــلا رمقــلا ةطــحمب قبط ىلع 
 )تـــنرتـــناو ةيـــعاذإو ةيـــنويزفلـــت( تاراـــشإ لابقتـــساو لاـــسرإـــب صاخـــلا يداعEاـــب
 ةحتـفو هـب بقـث ثادـحإ ىلإ ىدأ امـم يدنهـلا طيحEا ىلع عقت يتلا دbبـلا ةيطغتـل
 نــم ةــكرــحلا عيرــس بلــص مسجــل لوخد ةحتــف اهــنأو )مــس25( يلاوح رطقــب ةذــفاــن
 ماســـج� تاـــماطـــتراو يرارـــح حفل راـــثأ اهـــلوح رـــهظيو ، يقرـــشلا لامشـــلا هاجـــتا

.قبطلا حطس ىلع اهب ةعقرف ثودح ىلإ ريشي امم ةكرحلا ةعيرس ةبلص

: تKاصتJل ةـيرـص=ا ةكرـشلاب ةيعانصلا راـمق§ل ةـماعلا ةراد}ا ريرقتب تبث
 يدنهـــــلا ةطحEاـــــب صاخـــــلا يئاوهلا مسجـــــب بقـــــث دوجو _بـــــت صحفـــــلاـــــب هـــــنأ
 يف لاصفـناو يطنلط�ا يئاوهلل ةلـماحـلا ةدمـع�اـب فلـتو ، مـس50×65 ةـحاسمـب

.مس20× 50 ةحاسمب يئاوهلل ةيندعEا تاحطسEا نم ءزج

: ءافط}او يند=ا عافدلا ةرادإب تاعقرف=ا مسق ريرقتب تبث
ً ابــــيرقــــت مــــس20 لوطب ةفــــيذــــق مســــج يقاــــب نــــع ةرابــــع هيــــف هبتشEا مسجــــلا نأ
 ماطـــتر�او راجفـــن�ا ةجيتـــن ةـــيوتلم بلـــص ةـــحورـــم نـــع ةرابـــع لكشـــلا يناوطـــسا

.راجفن�ا رثآ نم ةيوتلم رمقلا مسج نم ةيديدح ةعطقو رمقلا مسجب
: KKًدتسا ررق

 زاغ 32 مقر تامامصلا ةفرغلً اسراح هنييعتلو هنأ ميهاربإ دعس دمحأ دومحم
 ءاسم هعمسل ىهانت ريوص وبأ زكرم فيانEا ةقطنمب ةنئاكلاو ناطلس وبأ

.ةفرغلا كلت نم رداص راجفنا يود 14/9/2013

: ةماعلا ةباينلا ةنياعمب تبث
 صاخلا يديدحلا بابلاب فلت دوجو ناطلس وبأ زاغ 32 مقر تامامصلا ةفرغل

 متو ةيئابرهك تbباكو زاغلا ليصوت ريساومب ريجفتلا راثأ زكرتو ةفرغلاب
 ضعبو ةفاج تايراطبل عطقو فاوحلا ةيوتسم ريغ ةيندعم عطق طبض

.ةيندعEا كbس�ا

: يت�ا ةيئانجلا ةلد6ا قيقحتل ةماعلا ةراد}ا ريرقتب تبث
 ىلع لمعت ـ ليكشتلا ةيلحم ةهجوم ةعقرفم ةوبع راجفنا نع جتن ثداحلا نأ



: يت�ا ةيئانجلا ةلد6ا قيقحتل ةماعلا ةراد}ا ريرقتب تبث
 ىلع لمعت ـ ليكشتلا ةيلحم ةهجوم ةعقرفم ةوبع راجفنا نع جتن ثداحلا نأ
 نيولوتورتين يثbث ةدامب اهتئبعت ىرج ـ ةيراجفن�ا هجوEا هيجوتو عيمجت

)TNT( اEرجفم مادختسابً ايبرهك اهريجفت ىرجو راجفن�ا ةديدش ةعقرف 
 تلوف 9 تايراطب ثbث نع ةرابع يبرهك دهج ردصمو ينمز تقؤمو يئابرهك

.زاغلا ةروسام لفسأ اهعضو مت
: ةماعلا ةباينلا ةرظانمب تبث

 ىىرسيیلاا نيیعلاا ىلعأأ ةهھبجلاب هھتباصإإ يخوطلاا رروصنم ديیسلاا دمحم ةـــــعامـــــجلا وضع ةثجل ـ أأ
.نميیألاا ذخفلابوو ضضوحلابوو رهھظلااوو نطبلاا فصتنمبوو

 نطبلاا نم ىىرسيیلاا ةهھجلاب ةحتف ددوجوو ييدداهھلاا دبع دمحأأ ييدداهھلاا دبع ةـعامـجلا وضع ةثجل ـ بب
.ىلفسلاا ةفشلاب كتهھتوو رهھظلاا فصتنمب ةحتفوو ٬، اهھنم ييولعلاا بناجلاب ىىرخأأوو

: ةماعلا ةباينلا ةنياعمب تبث
 ضرأ ةقطنمــب 65 كولب 9 مــقر راقعــلاــب ريــخ�ا قباطــلاــب ةنــئاكــلا ةينكســلا ةدــحولل
 ددـع ، ريجفتـلا يف مدختـست تاودأ ، ةيـلآ قدانـب اهـب اهـفرـغ ىدـحإ نأ تايعمـجلا
 ، رـيوصت ت�آ ، يج يب رآ ةفـيذـق ىرـخأ ةـفرغـبو ، اهـغراوفو ةـيرانـلا تاقلطـلا نـم
 ، لومــــحم بوساــــح يزاهــــج ، ريجفــــت تاــــيراطــــب ،ةــــلومحEا فــــتاوهلا نــــم ددــــع

.ةيسدنه تاودأو تنمس�ا رئاكش نم ددعو تbيصوتو كbسأ اهتلاصبو

: يت�ا ةيئانجلا ةلد�ا قيقحتل ةماعلا ةراد�ا ريراقتب تبث

 ىىرج ةقلعم ةةوبع ريیجفت نع جتن هللا دبع دمحم تتاحش ديیعس ةعامجلاا وضع لتقم ثثدداح ننأأ  ـ أأ
 يثالث ةةددام نمً اادج ةةريیغص ةيیمك ىلع ىىوتحت ةفسان ةنحش هھلخاادب يبطط مماازح نمً ايیلحم اهھليیكشت
 ىىرج ةيیندعملاا ليیمااوصلاا نم ةيیمكب ةطلتخملاا رراجفنالاا ةةديیدش ةعقرفملاا ـ TNT ـ نيیولوتوورتيین
ـ  ييرراحتناا ريیجفت ـ ةةوبعلل لماحلاا صخشلاا ةطسااوب رشابملاا لصوتلاا قيیرطط نعً ايیئابرهھك اهھھھريیجفت
 زكرم ننأأ ىلإإ ةيیريیمدتلاا ةجوملاا رراثآآ ريیشتوو ٬، رروكذملاا هھنأأ ةيیثااررولاا ةمصبلاا صصوحف هھتدددح يتلاا وو
 ًاسلاج نناك هھنأأ ثيیح ةةوبعلاا لماح ييرراحتنالاا صخشلاا دجااوت نناكم وهھھھ ةيیرراجفنالاا ةجوملاا رراشتناا
 نم ننوعرف ددومحم ععرراش 4 مقرر رراقعلاا حطسل قصالملاا رراقعلاا طئاح ررااوجب ءاصفرقلاا عضوب

.هھنم رراتمأأ ةسمخ يلااوح دعب ىلع وو رراقعلاا ملس نم دعاصلاا ةهھجااومب ةيیرحبلاا ةهھجلاا

 ةظــفاحمــب اهــق ةنــيدمــب نــئاكــلا يميظنتلا رقملــل ةينفــلا ةنــياعEا ءارــجإــب هــنأ ـ ب
.هب ةيران تاقلطل راثآ دوجو ةيبويلقلا

: ةيحيرشتلا ةفصلا ريرقتب تبث
 هــــتاــــباــــصإ ىلإ ىزعــــت dا دبــــع دمــــحم تاحــــش ديعــــس ةــــعامــــجلا وضع ةاــــفو نأ
 ءازـــجأ لاصفـــنا نـــم هيـــلإ تدأ اـــمو ةـــيراجفـــن�ا ةعيبطـــلا تاذ ةثـــيدـــحلا ةـــيويحلا
 خيراــت يف ثودــحلا ةزــئاــج اهــنأو ، ةــمدــصو رــيزــغ فــيزــنو اهضعــب نــع مسجــلا

.ةعقولا خيراتل رصاعم

 : _عبر�او ثلاثلا مهتEا ىلع ق ق ر 297 مقر ةرايسلا ضرعب : رشع يناث
 هتربخ عقاو نم - دكأو ، ثلاثلا مهت=اب ةصاخلا ةرايسلا زارطو نولو لكش سفنب اهنأ ررق



 : _عبر�او ثلاثلا مهتEا ىلع ق ق ر 297 مقر ةرايسلا ضرعب : رشع يناث
 هتربخ عقاو نم - دكأو ، ثلاثلا مهت=اب ةصاخلا ةرايسلا زارطو نولو لكش سفنب اهنأ ررق

.يتيزلا نوللا وه يلص6ا اهنول نأو اهؤJط مت دق ةرايسلا نأ – رورم طباضك

 دـحا رورـم ةملك رييغت قيثوتلاو تامولعملل ةماعلا ةراد}ا ريرقتب تبث ـ

 "كوب سيــف" يعامتــج�ا لــصاوتلا عقوم ىلع _عــبر�او ثــلاثــلا مهتEا يباســح
.هباوجتسا ىلع يلاتلا مويلا يف

: يت�ا هيلاع عئاقولا نأشب ةيئانجلا ةلد6ا قيقحتل ةماعلا ةراد}ا ريراقتب تبث ـ

 لامشــب يعيبطلا زاغــلا طــخ تاريجفــت نــم لــك يف ةــمدختسEا تاوبعلا هــباشــت ـ أ
 ايقـــيرـــفإ عراشـــب ةيلـــخادـــلا رـــيزو بـــكر رورـــم ءانـــثأ عقو يذـــلا ريجفتـــلاو ، ءانيـــس
 ، ـ ايلعـلا ةـلودـلا نـمأ رصـح 2013 ةنسـل 344 مـقر ةيضقـلا عوضوم ـ رصـن ةنـيدمـب
 مـــقر ةيضقـــلا عوضوم 2013 ويلوي يف ـ ةيلـــهقدـــلا نـــمأ ةـــيرـــيدـــم طيحـــم ريجفـــتو

 ةرــــئاد درطــــسم _مكــــب ٍريجفــــتو ، ـ ةروصنEا لوأ مســــق يرادإ 2013 ةنســــل 8490
 _مكـب ٍريجفـتو ، ـ ةـيرطEا يرادإ 2013 ةنسـل 7014 مـقر ةيضقـلا عوضوم ـ ةـيرطEا
 5153 مـقر ةيضقـلا عوضوم ـ رـطانقـلا زـكرـم ةرـئاد يرـئادـلا قيرطـلا ىلعأ سوساـب
 وبأ ةـــطرـــش زـــكرـــم طيحـــم ريجفـــتو ، ـ ةـــيريخـــلا رـــطانقـــلا زـــكرـــم يرادإ 2013 ةنســـل

 يرادإ 2013 ةنســل 2569 مــقر ةيضقــلا عوضوم ـ ةيليــعامــس�ا ةظــفاحمــب رــيوص
 / رصــــم قيرــــط 105 وليكلا يعيبطلا زاغــــلا طــــخ يريجفــــتو ، رــــيوص وبأ زــــكرــــم
 زــكرــم يرادإ 2013 ةنســل 3044 مــقر ةيضقــلا عوضوم ـ يوارــحصلا ةيليــعامــس�ا
 عوضوم ـ يوارــــــحصلا ةيليــــــعامــــــس�ا / رصــــــم قيرــــــط 77 وليكلاو ، رــــــيوص وبأ

.ريبكلا لتلا يرادإ 2013 ةنسل 2197 مقر ةيضقلا

 يزـكرEا نـم�ا ركسعـم ريجفـت ثداـح يف ةـمدختسEا ةخخفEا ةرايسـلا هـباشـت ـ ب
 يف ةيلـهقدـلا نـمأ ةـيرـيدـم ريجفـت ثداـح يف ةـمدختسEا ةرايسـلاو ةيليـعامـس�اـب
 نــم ءانيــس بونج نــمأ ةــيرــيدــم ريجفــت يف ةــمدختسEا ةرايســلاو ، 2013 ربمســيد
 قدنـــف ريجفـــت يف ةـــمدختسEا ةرايســـلا عم ليغشتـــلا بولـــسأو تاـــيوتحEا ثيـــح
 نـــمأ رصـــح 2004 ةنســـل 664 مـــقر ةيضقـــلا يف 7/10/2004 خيراتـــب اـــباـــط نوتليه
 ةرايســـــلاو ، ةـــــلازـــــغ قدنـــــف ريجفـــــت يف ةـــــمدختسEا ةرايســـــلاو ، ايلعـــــلا ةـــــلودـــــلا
 يف 23/7/2005 خيراتــــــب خيشلا مرــــــشب مــــــيدقــــــلا قوسلا ريجفــــــت يف ةــــــمدختسEا
 يف ةـــمدختسEا ةرايســـلاو ، ايلعـــلا ةـــلودـــلا نـــمأ رصـــح 2005 ةنســـل 867 ةيضقـــلا
 عوضوم ـ ةيليـــــعامـــــس�ا ةظـــــفاحمـــــب ةيـــــبرـــــحلا تارـــــباخEا ىنبم راوجب ٍريجفـــــت

.ـ2013 ةنسل ةيليعامس�ا ع أ 232 مقر ةيضقلا

: نأ ةماعلا ةباينلا ةنياعمب تبث :  رشع ثلاثلا



: نأ ةماعلا ةباينلا ةنياعمب تبث :  رشع ثلاثلا

 3 ةـــباوب برعـــلا _ـــسدنهEا ةيعمـــج 38 وليكلاـــب ةنـــئاكـــلا ةـــعرزEاـــب يميظنتلا رقEا
 ناتــباوــب اهــلو ةروســم ضرأ نــع ةرابــع ةيــقرــشلا ةظــفاحــم ـ سيبلــب ةــطرــش زــكرــم ةرــئاد
 يراــن حJــس اهلــخادــب Qبــتو ىرــخأ ةرــجح اهــب ةريظــحو ـ نوــلامــج ـ نزــخمو Qتــفرــغ اهــب ديشــمو
 تاقلـــط عبرأ يوحـــت ةيـــندعـــم ةـــيواـــحو ، ةـــنزـــخ نودـــب E 12761 ماـــقر6ا تادرفـــم لمـــحي سدـــسم
 ةفلتخـم ةيـندعـم ةيـعوأو ، ةبلـص داوـم ىوحـت ةيـندعـمو ةيكيتـسJـب تاوبـعو ، ةيـلآ ةقلـطو ، شوـطرـخ
 ىرـــخأو ةبلـــص داوـــم اهنـــم لـــك يوحـــت تاـــجاـــجزو سايـــكأو ةـــلوـــجأو ، ةـــيراـــن باعـــلأو ، ماجـــح6ا
 نــــم ددــــعو تارايــــس راذــــنإ ةزــــهجأو ، ليــــماوصــــلا نــــم ةيمكــــب وشحــــم يردــــص مازــــحو ، ةلــــئاــــس
 ةرايــسو ، دعــب نــع ريجفتلــل ةيــئاــبرــهك ةرــئادو تاــيراطــبو زاــغ ةــناوطــساو ةيــئاــبرــهكلا تJــصوــلا
 لادبتــــسا مــــت ةــــلدعــــم خيشلا رفــــك يكJــــم 53726 ماــــقرأ تاــــحوــــل لمــــحت يكوريــــش بيــــج زارــــط
 ، رـجنخو ، مـجحلا ريغـص روـتوـم هفلـخ تبثـم  رغـصأ رـخآـب لصتـم مـجحلا ريبـك سرتـب اـهدوقـم
 تاــناوطــساو نداعــم عيطقت ةنيــكاــمو ، ةــلومــحم فــتاوــه ةسمــخو ، ةيــئايميــك داوــم طلــخ ةنيــكاــمو
 تاـمزلتـسمو ، زاـغ ةعنـقأو ـ عاوـكأ ـ ةيكيتـسJـب عطقو ، ماحـل تاراظـنو ةنيـكاـمو ، نداعـم عيطقت

 .ةلومحم فتاوه

: هنأ ةيئانجلا ةلد�ا قيقحتل ةماعلا ةراد�ا ْيَريرقتب تبث : رشع عبارلا

 3 8وـليـكلاب ةنئاكلا ةعرزEاب يميظنتلا رقEاب تاطوبضEا صحفب ــ1

ةظفاحم ـ سيبلب ةطرش زكرم ةرئاد ـ 3 ةباوب ـ برعلا _سدنهEا ةيعمج

 : يت�ا Qبت ـ ةيقرشلا

 مـــم 9 رايـــع ةنخششـــم ةروسامـــب عنصلا يرـــجم طوبضEا يرانـــلا حbـــسلا نأ ـ 1
.ةطرشلا ةئيهل كولمم ليوط

 رايــــع ةــــيرانــــلا ةحلــــس�ا ىلع مدختــــست امــــم ةــــطوبضEا ةــــيرانــــلا ةقلطــــلا نأ ـ ب
.لامعتسbل ةحلاصو ةميلس يهو مم39×7.62

 ةلكشEاو تاقلـــــط ةتـــــس ْعََست ةنـــــيزـــــخ لـــــخادـــــب ةـــــطوبضEا ـ تاقلـــــط عبر�ا نأ ـ 2
 ةميلــــــس اهنــــــم لــــــكو 12 رايــــــع شوطرــــــخلا ةحلــــــس�ا ىلع مدختــــــست  ـ اهظفحــــــل

.لامعتسbل ةحلاصو

 ىرــــــــج ةهــــــــجوم ةعــــــــقرفــــــــم تاوبع ةــــــــطوبضEا تاوبعلا نــــــــم تاوبع عبرأ نأ ـ 3
 تئبـــُع لكشــلا ةيــطورــخم ةدــعاقــب ةدوزــم ةلــماــح ديــب ةيــندعــم ةوبع نــم اهليكشــت
 مـقر دنبـلاـب اهيلـع صوصنEا راجفـن�ا ةدـيدـش )TNT( نـيولوتورتيـن يثbـث ةدامـب

 داوEا رصــــح ةداــــعإ نأشــــب 2007 ةنســــل 2225 مــــقر ةيلــــخادــــلا رــــيزو رارــــق نــــم 20



 مـقر دنبـلاـب اهيلـع صوصنEا راجفـن�ا ةدـيدـش )TNT( نـيولوتورتيـن يثbـث ةدامـب
 داوEا رصــــح ةداــــعإ نأشــــب 2007 ةنســــل 2225 مــــقر ةيلــــخادــــلا رــــيزو رارــــق نــــم 20
 ، رــجفمب اــهزيهجتــل ةدعــم اهنــم لــكو ، تاعــقرفEا مكــح يف ربتعــت يتلاو ةعــقرفEا
 ةداEا تاذـــــب تئبـــــُع يندعـــــم عوك نـــــم اهليكشـــــت ىرـــــج ىرـــــخأ تاوبع ثbـــــث نأو

.لاعشإ ليتف اهنم لكب لصتمو

 ةيكيتـسbـب تاوبع نـم اهليكشـت ىرـج ةـطوبضEا تاوبعلا نـم تاوبع عبرأ نأ ـ 4
 موينمول�ا ةدارــــبو موينوم�ا تارتــــن ةداــــم طولــــخمب تئبــــُع لكشــــلا ةيــــناوطــــسا
 تئبـــُع ةيبــط تاجــنرــس نــم اهليكشــت ىرــج ىرــخأ تاوبع ثbــث نأو ، تــيربكــلاو
 ، هيـلإ راشEا ةيلـخادـلا رـيزو رارـق نـم 79 مـقر دنبـلاـب هيلـع صوصنEا طولخEا تاذـب

.رجفمب اهزيهجتل ةدعم اهنم لك ةتسلا تاوبعلا نأو

 يف لــــخدــــي ررــــشلا ريــــفاونو توصلل ةجتنــــم ةــــطوبضEا ةــــيرانــــلا باعــــل�ا نأ ـ 5
 ةـفاـض�اـب مويساـتوبلا تارولك ةداـم نـم نوكEاو ةـيرانـلا باعـل�ا طولـخم اهبيـكرـت
 يوحتو تارولكلا تاعــــقرفــــم فانــــصأ دــــحأ ربتعــــتو نداعEا ديــــساــــكأ ضعــــب ىلإ
 رارـــق نـــم 77 ، 75 ، 69 ماـــقرأ دونبلاـــب اهيلـــع صوصنEا دوس�ا دورابـــلا طولـــخم

.هيلإ راشEا ةيلخادلا ريزو

 ةداـمو موين�Eا ةدارـب ةداـمو تـيربكـلا ةداـم اهنـم ةـطوبضEا ةيـئايميكـلا داوEا نأ ـ6
 عاونأ دـــــــحأ جتنت مهطلـــــــخ لاـــــــحو دامـــــــس ةروص يف ةلكشEا موينوم�ا تارتـــــــن
 راشEا ةيلـخادـلا رـيزو رارـق نـم )79( مـقر دنبـلاـب اهيلـع صوصنEا ةعـقرفEا طيـلاخEا
 نوتيس�ا ةداــمو ـ اــهزيــكرــت ةداــيز دعــب ـ _ــجورديهــلا ديســكوريــب ةداــم نأو ، هيــلإ
 يثbـــث نوتيسأ يثbـــث ةداـــم جتني مهطلـــخ ةـــلاـــح يف كـــيرولكورديهـــلا ضـــماـــحو
 ةداـم نأو ، رارقـلا تاذ نـم )10( مـقر دنبـلاـب اهيلـع صوصنEا )TATP( ديسـكوريـب
 صوصنEا _ـجوسكيهلا ةداـم ريضحـت يف ةيـساـس�ا داوEا نـم دعـت _ـماسكيهـلا
 ةلكشEا موينوم�ا تارتــن ةداــم طلــخ  نأو ،رارقــلا تاذ نــم )50( مــقر دنبــلاــب اهيلــع
 وفن�ا عقرفـــم جتنت لاعتـــش�ا ىلع ةلجعEا _ـــسوريكـــلا ةداـــمو دامـــس ةروص يف
 صاــصرــلا تارتــن يتداــم نأو ، رارقــلا تاذ نــم )71( مــقر دنبــلاــب هيلــع صوصنEا
 اهيلـع صوصنEا صاـصرـلا دـيزأ ةداـم ريضحـت يف ناـمدختـُسي مويدوصلا دـيزأو

.رارقلا تاذ نم )2( مقر دنبلاب

 تحـت ـ ةعـقرفـم تاوبعل تاـيواـح لثمـت ةيـندعـم تاوبع تاـطوبضEا _ـب نـم نأ ـ7
 ةوبعل شامـــق ةـــيواـــح ىلإ ةـــفاـــضإ ـ زيهجتـــلا تحـــت ـ فـــساـــن مازـــحو ، ـ زيهجتـــلا
 ةيـندعEا ليـماوصلا نـم ةـعومـجم اهنـم لـك لـخادـب قصل ـ زيهجتـلا تحـت ـ ةعـقرفـم
 هيلــــع يرــــجأ هبنــــمو ، دعــــب نــــع مكحــــت رــــئاودو ، ةعــــقرفEا ةوبعلل اــــياظــــشك دعتــــل
 بارـــج لـــخادـــب رـــجنخو ، ةعـــقرفEا تاوبعلل ينمز تـــقؤمك هـــمادختـــس� تbـــيدعـــت

.يندعم



 بارـــج لـــخادـــب رـــجنخو ، ةعـــقرفEا تاوبعلل ينمز تـــقؤمك هـــمادختـــس� تbـــيدعـــت
.يندعم

 نكمــي _ــطوبضEا لكشــلا يناوطــسا يندعEا مسجــلاو ةيكيتــسbبــلا عطقلا نأ ـ8
.ليكشتلا ةيلحم ةعقرفم تاوبع تايواح دادعإ يف مهمادختسا

 تاهيلـيرـلاو ءاـبرـهكلا شيـفو حيتافـمو اهـتbمتـشمب تارايسـلا راذـنإ ةزـهجأ نأ ـ9
 دادـعإ يف اهـمادختـسا نكمـي طغضـلا حاتفـمو تاـيراطبـلاو ةيـئاـبرـهكلا تابملـلاو

.دعب نع ريجفتلا رئاود

 لمــــحت  ـ نوللا ءاضيــــب ـ يكوريــــش بيــــج زارــــط يعاــــبرــــلا عفدــــلا ةرايــــس نأ ـ10
 يرـُجأ 598AA0042 مـقر هيـساـشو خيشلا رفـك يكbـم 53726 مـقر ةيـندعـم تاـحول
 دـيدـحلا نـم سرـت عضوو اهـب صاخـلا دوقEا عزنـب ةينفـلا تbـيدعتـلا ضعـب اهيلـع
 نـع اهـب مكحتلـل ةرايسـلا زيهجتـل ةيـندعـم ةدـعاقـب تبثـم روتومب دوزـم رـخآ سرـتو

.قئاسلا دعقم ىلع هقباسل لثامم رخأ روتوم دجوو ، دعب

 /  _تــئاEا دعــب لو�ا مهتEا ةزوحب تاــطوبضEا صحفــب :رــشع ســماخــلا
: اهنأ _بت فسوي دمحم دمحم ةماسأ

 هــبو لامعتــسJــل حلاــصو ميلــسو لــماــك لــيوــط مــم9 رايــع ةنخششــم ةروــسامــب ناولــح سدــسم ـ1
 لــيوــط مــم 9 رايــع تاقلــط تــسو ، توــص مــتاــك بيــكرــت ةيــناكــم} ةروــسا=ا ةــمدقمــب يوحــم نــس

 .صحفلا عوضوم سدس=ا ىلع مدختستو ، لامعتسJل ةحلاصو ةميلسو ةلماك

 ةداـم ةيـساـس6ا اهـتوبـع يوحـتو اهـب ةـصاخـلا ليغشتـلا ةـعومـجمب ةدوزـم ةيـعاـفد ةـيودـي ةلبنـق  ـ2
ـ  ةدا=ا تاذــل نولــلا رفــصأ بــلاــق فصــن اذــكو ، راجفــنKا ةدــيدــش )TNT( نــيوــلوــتورتيــن يثJــث
 ةنسـل 2225 مـقر ةيلـخادـلا رـيزو رارـق نـم 20 مـقر دنبـلاـب اهيلـع صوصن=او ـ نـيوـلوـتورتيـن يثJـث

.تاعقرف=ا مكح يف ربتعت يتلاو ةعقرف=ا داو=ا رصح ةداعإ نأشب 2007

 ةيــــساــــس6ا هــــتوبــــع يوحــــت يرارــــح رــــجفم نــــع ةرابــــع نولــــلا يضف لكشــــلا يناوطــــسا مســــج ـ3
 صوصن=ا صاـــصرـــلا دـــيزأو ، قبـــئزـــلا تانيملـــف يتداـــم نـــم طيلـــخ يهو ةـــئدابـــلا ةعـــقرف=ا داو=ا
 ةداـــعإ نأشـــب 2007 ةنســـل 2225 مـــقر ةيلـــخادـــلا رـــيزو رارـــق نـــم 2 ، 1 يمقر نـــيدنبـــلاـــب امهيلـــع
 نايبــلا ةب= ىلع هــئاوتــحا ىلإ ةــفاــضإ ، تاعــقرف=ا مكــح يف ربتعــت يتلاو ةعــقرف=ا داو=ا رصــح
 نوكتـي عقرفـم طولـخم يوحـت يتلاو يئاـبرـهك رجف= يرارـحلا رجف=ا لـيوحـت يف مدختـست يتلا
 ليتــفو ، رارقــلا تاذ نــم 69 مــقر دنبــلاــب اهيلــع صوصن=ا مويــساــتوبــلا تارولــك ةداــم نــمً اــساــسأ
 راجفــنKا ةدــيدــش ةعــقرف=ا اتنــبورتينــلا ةداــم ىلع يوتحــي يراجفــنا ليتــف نــع ةرابــع نولــلا قرزأ

.رارقلا تاذ نم 46 مقر دنبلاب اهيلع صوصن=ا



 عضو متـــي ثيـــح )يراحتـــنا( رـــشاب=ا ليـــصوتـــلاـــب ريجفـــت ةرـــئاد نـــع ةرابـــع ةيـــئاـــبرـــهك ةرـــئاد  ـ4
 ةرـــــــئادـــــــلا قلـــــــغ متـــــــي ناـــــــم6ا حاتفـــــــم ىلع طغضـــــــلا لاـــــــحو ليغشتـــــــلا عضو ىلع ناـــــــم6ا حاتفـــــــم

.رجف=ا ىلإ رايتلا ليصوتو ةيئابرهكلا

 نأشـب :رـشع سداسـلا  .يندع=ا يلبلا نـم ددـع هـب قصلـم ىوق=ا قروـلا نـم قودنـص ـ5
 لوقلا ىلع ءادتــع�ا ةعــقاو   ةــعامــجلا اهتبكــترا يتلا ةيــئادعــلا تايلمعــلا

 يوارحصلا سيوسلا ةرهاقلا قيرطب ينم�ا 160

: يت�ا ةماعلا ةباينلا ةنياعمب تبث•

 قـــيرـــط 52 وليكـــلاـــب زازقـــلا يلع رـــيدـــب فرـــشأ / هيلـــع ينج=ا طوقـــس ناكمـــب ءاـــمد راـــثآ دوـــجو ـ أ
.ةرهاقلا هاجتاب يوارحصلا سيوسلا رصم

 مـئاقـلاو ةرايسـلا لكيـه تـباـصأ ةـطرـش 5557 / 11ب مـقر ةرايسـلاـب ةـيراـن ةريـع6 راـثآ دوـجو ـ ب
 ددـعو ، فقسـلا ىلعأو ، قـئاسـلا ةهـجاومـب يماـم6ا جاـجزـلاو ةيـماـم6ا ةنيـباكـلا ةرـخؤـمو نمـي6ا

.رسي6ا بابلا جاجز مشهتو ،ةيفلخلا ةنيباكلاب بوقثلا نم

.مم 9 يران رايعلً اغراف رشع دحأو يلآ يران رايعلً اغراف QثJثو ةينامث دوجو ـ ج

 : يت6ا ةيئانجلا ةلد6ا قيقحتل ةماعلا ةراد}ا ريرقتب تبث ـ2

 ب ، 5557 / 11 ب ْيَمقر ةــطرــشلا ْيَترايــس ىلع ةــيراــن ةريــعأ قJــطإ نــع ةرابــع ثداحــلا نأ ـأ
 يماـــم6ا ىلو6ا جاـــجز مشهـــتو ، Qـــترايســـلا مسجـــب ةـــيرـــئاد ةذـــفاـــن بوقـــث دوـــجوو ، 4134 / 12

.نمي6ا ةنيباكلا باب جاجزو رسي6ا

 قرطـم مهنـم لـك اـًـغراـف اـًـفرـظ نوسمـخو ةسمـخ ثداحـلا ناكمـب اهيلـع روثع=ا غراوفـلا نأ  ـ ب
 39×7.62 رايــع ةــيرانــلا ةحلــس6ا ىلع مدختــست امــم تاقلطــل مهنــم نوعــبرأو ةعــبرأ ، ةــلوسبكــلا

 .ليوط مم9 رايع ةيرانلا ةحلس6ا ىلع مدختست امم تاقلطلً افرظ رشع دحأو ، مم

: ةيحيرشتلا ةفصلا ْيَريرقتب تبث ـ3

ةيراـن تاباصإ ىلإ ىزعت زازقلا يلع ريدب فرشأ هيلع ينجEا ةافو نأ ـ أ

 ذـــخفلاو نطبـــلاو ردصـــلا _مـــيو هـــجولاو ةهبجـــلا _مـــي سأرـــلاـــب ةثـــيدـــح ةـــيويح
 كــلذ بــحاــص اــمو عولضلاو تارقفــلاو كفــلا ماظعــب روسك نــم هتــثدــحأ اــمو نمــي�ا
 ةـيومدـلا ةرودـلاـب ٍداـح طوبـهل ىدأ امـم ةرـيزـغ ةـيومد ةـفزـنأو ءاشـح�اـب كتـهت نـم



 كــلذ بــحاــص اــمو عولضلاو تارقفــلاو كفــلا ماظعــب روسك نــم هتــثدــحأ اــمو نمــي�ا
 ةـيومدـلا ةرودـلاـب ٍداـح طوبـهل ىدأ امـم ةرـيزـغ ةـيومد ةـفزـنأو ءاشـح�اـب كتـهت نـم
 7.62رايـع ةيـلآ ةحلـس� اهنـم ةـيراـن ةريـعأ نـم تـثدـح تاـباـص�ا نأو ، ةيسفنتـلاو
 ناكمــب اهيلــع روثعEا ةيــل�ا ةيــقدنبــلا لثــم نــم ثودــحلا ةزــئاــج اهــنأو ، مــم 39 ×
 ، اهيلـع روثعEا ةيـل�ا ةيـقدنبـلا نـم اهـنأ اًـنيقـي تبـث تاقلطـلا ضعـب نأو ، ةعـقاولا
 رـيوصتلا قفو هيلـع ينجEا ةيعـضوو اهقلطـم ةيعـضوو قbـط�ا ةـفاسـم لثـم نـمو
 تاقيقحتـــلاـــب يباطـــخ دمـــحأ دمـــحم يرمـــس دومـــحم / عبارـــلا مهتEا ةـــلاقـــب دراولا

.ةعقاولا خيراتل رصاعم خيرات يفو

 تاـــباـــصإ ىلإ ىزعـــت روبصلا دبـــع تاـــفرـــع دمـــحأ ءbـــع هيلـــع ينجEا ةاـــفو نأ ـ ب
 _تــيرادــجلا ماظعــب ةتتفــم روسك نــم هتــثدــحأ اــمو سأرــلاــب ةثــيدــح ةــيويح ةــيراــن
 خEا تاقبطـــب ةـــفزـــنأو اـــياحســـلاو خEاـــب تاكتـــهتو ةمجمـــجلاـــب ىرـــسيلاو ىنميلا
 تـثدـح تاـباـص�ا نأو ، لمعـلا نـع خEاـب ةـيويحلا زـكارEا فـقوتل ىدأ امـم ةفلتخEا
 رــيوصتلا لثــم نــم ثودــحلا ةزــئاــج اهــنأو ، درفــم فوذقمــب رمعــم يراــن حbــس نــم

.ةعقاولا خيراتل رصاعم خيرات يفو تاقيقحتلاب عبارلا مهتEا ةلاقب دراولا

 ةيــــلآ ةيــــقدنــــب نــــع ةرابــــع  ةعــــقاولا ناكمــــب هيلــــع روثعEا يرانــــلا حbــــسلا نأ ـ ج
 هــــئازــــجأ ةــــفاــــك نأو ، مــــم 39 × 7.62 رايــــع ةنخششــــم ةروسامــــب عنصلا ةيــــناــــمور

.ةميلس ةيكيناكيEا

 ةحلـس�ا ىلع اهنـم لـك مدختـست ةعـقاولا ناكمـب امهيلـع روثعEا ْ_تنـيزـخلا نأ ـ د
 يوحت ةيــناثــلاو ، ةقلــط نــيرــشعو _تنــثا امــهادــحإ يوحت ، مــم 39 × 7.62 رايــع

.طوبضEا حbسلا تاذ ىلع مدختست اممو رايعلا تاذ نم ةقلط نيرشعو عست

: يعرشلا بطلا ةحلصم ريرقتب تبث ـ•

 نـيدـلا فرـش كلEا دبـع جرـف ىيحي هيلـع ينجEا ىلع يبطلا فشكـلا عيقوتب هـنأ .أ
 تاـباـص�ا نأو درفـم فوذقمـب رمعـم يراـن رايـع نـم نمـي�ا ذـخفلاـب هتـباـصإ _بـت
 ةـــباينـــلا ةرـــكذمـــب درو اEً اقـــفو ثودـــحلا ةزـــئاـــجو ةعـــقاولا خيراـــتو اهخـــيراـــت قفتي

.ةماعلا

يلودلا يراجتلا كنبلل كولم=ا يل�ا فارصلا زاهج ةقرس ةعقاو

 بابـل يولعـلا جاـجزـلاـب يراـن رايـع لوـخدـل رـثأ دوـجو يلودـلا يراجتـلا كنبـلا عرـف ةنـياعمـب تبـث ـ
 .هناكمب يل�ا فارصلا زاهج دجاوت مدع Qبت امك ، همشهتل ىدأ ةهجاولاب كنبلا



 زاهــج ماــمأ ةتبث=ا ةبــقار=ا تاريــماــك اهــتروــص يتلا عطاقملــل ةــماعــلا ةــباينــلا ةدــهاشــم نــم تبــث ـ
 زاهجـلا ةـقرـسب ـ ةيـلآ ةيـقدنـب ـ اـًيراـن اـًـــحJـس مـهدـحأ زرـحأ صاخـشأ ةـثJـث مايـق يل�ا فارصـلا

.همادختسابً اديعب هبذجو يندعم كلسب هطبر قيرط نع

 ةـئامسمـخ هتميـق يلآ فارصـلا زاهـج نأ يلودـلا يراجتـلا كنبـلاـب ةيـنوـناقـلا ةراد}ا باتكـب تبـث ـ
.اًهينج Qعستو ةئامثJثو فلأ Qعستو ةعبسو Qتئام غلبم هب عدومو ، هينج فلأ

 شيرق رقص ديرب بتكم ةقرس ةعقاو

 تاقلـــط راـــثآ دوـــجو Qـــتاسبـــلا ةقطنمـــب شـــيرـــق رقـــص دـــيرـــب بتك= ةـــماعـــلا ةـــباينـــلا ةنـــياعمـــب تبـــث ـ
.بتك=اب ةصاخلا بيلاودلا دحأب Qبقث نع ةرابع ةيران

 : ةيئانجلا ةلد6ا قيقحتل ةماعلا ةراد}ا ريرقتب تبث

 ةــيراــن ةريــعأ قJــطإ Qبــت Qــتاسبــلا ةــطرــش مســق ةرــئاد شــيرــق رقــص دــيرــب بتكــم ةنــياعمــب هــنأ ـ
.ظفحلا بيلاودو جاردأ دحأب تايفلتو روهمجلا عم لماعتلا ةذفان جاجز مشهت نع رفسأ

 مـم 9 رايـع ةـيراـن ةقلطـب صاـخ يراـن فوذقـم نـع ةرابـع بتك=ا نـم عوـفر=ا يندع=ا مسجـلا نأ ـ
 يف دـجوو ، ةروـسا=ا نخششـم حJـس نـم هـقJـطإ ةقـباسـل ريشـت تاـعابطـنا راـثآ لمـحيو لـيوـط

.هتكرح ءانثأ بلص مسجب همادطصا ةجيتن هوشت ةلاح

 ةقلـــط فوذقمـــب صاـــخ قارو6ا ظفـــح بKودـــب جردـــلا لـــخاد نـــم عوـــفر=ا يساحنـــلا فJغـــلا نأ ـ
.ةروسا=ا نخششم يران حJس نم ةيران

راــيع ةــيرانلا ةحــلـس6ا ىـلع مدختــست اـمم ةـطوبضـ=ا ةـقلطـلا نأ ـ 

.لامعتسJل ةحلاصو ةلوسبكلا ةقرطم ريغو ءازج6ا ةلماك مم 39×7.62

 تاقلطـلاـب Qـصاـخ Qـغراـف Qـفرـظ نـع ةرابـع ثداحـلا ناكمـب اهيلـع روثع=ا ةـغرافـلا فرـظ6ا نأ ـ
 ، دـــــحاوٍ حJـــــس نـــــم اهـــــقJـــــطإ قبـــــس ، مـــــم 39×7.62 رايـــــع ةـــــيرانـــــلا ةحلـــــس6ا ىلع ةـــــمدختس=ا
 ةحلــس6ا ىلع ةــمدختس=ا تاقلطــلاــب ةــصاــخو ةــلوسبكــلا قرطــم اهنــم لــك ةــغراــف فرــظأ ةعبــسو

.ليوط مم 9 رايع ةيرانلا

: ةماعلا ةباينلا عJطاب تبث ـ

 نأ 8/7/2014 خرؤ=ا دـيربلـل ةيـموقـلا ةئيهـلاـب ةـباـقرـلاو شيتفتـلا عاطقـب درـجلا ةنجـل باتـك ىلع ـ
 نــــم بتك=اــــب اــــم تردــــقو ، اًهينــــج رــــشع ةعســــتو ةــــئامعــــبرأو Qفــــلأــــب ردقــــي هيلــــع ىلوتس=ا غلب=ا

.اًهينج Qسمخو Qتئامو Qفلأ غلبمب تايفلت



 نــــم بتك=اــــب اــــم تردــــقو ، اًهينــــج رــــشع ةعســــتو ةــــئامعــــبرأو Qفــــلأــــب ردقــــي هيلــــع ىلوتس=ا غلب=ا
.اًهينج Qسمخو Qتئامو Qفلأ غلبمب تايفلت

.اهتقرسب ٌغَلبُم 6318 ي س مقر ةرايسلا نأ رورملل ةماعلا ةراد}ا باتك ىلع ـ

:عافدلا ةرازو باتك نم تبث ـ 

 ةــعامــج ءاضــعأ ةاــفو ـ يركسعــلا ماعــلا يعدEا ةرادإ ـ عاــفدــلا ةرازو باتكــب تبــث ـ
 دمــحم دمــحأو ، ينيجسلا زــيزعــلا دبــع ديســلا دمــحم دمــحأ / سدقEا تيــب راصــنأ
 داــشر يلع نــم لــكو ، مــلاــس دومــحم دمــحم يدمــح دمــحأو ، دومــحم ينغلا دبــع
 يملـــس دمـــحم دمـــحأ ، برـــلا داـــج ناضـــمر باوتلا دبـــع دمـــحأو ، دوعسم دمـــحم
 1 ةيضقـلا ةـمذ ىلع كـلذو ةينـم�ا تاقـحEbا ىدـحإـب مهـعرصـم اوقل ثيـح ، يدمـح

.يركسعلا ماعلا يعدEا ةيركسع تايانج 2014 ةنسل

 ينيجسلا زـيزعـلا دبـع ديسـلا دمـحم دمـحأ / نأ ينطولا نـم�ا عاطـق باتكـب تبـث ـ
ـ  دمـحم ةـحاو ةقطنمـب ةينـم�ا تاهـجاوEا ىدـحإـب 11/9/2014 خيراتـب هـعرصـم يقل

.سيوسلا ةظفاحم ـ ةنخسلا _علا

 نـــم رداصـــلا مكحـــلا نـــم ةيمـــسرـــلا ةروصلا ىلع ةـــماعـــلا ةـــباينـــلا عbـــطإـــب تبـــث ـ
 ةــيركســع تاــيانــج 2014 ةنســل 43 مــقر ةيضقــلا يف تاــيانجلــل ةــيركسعــلا ةمكحEا

 اــــًـيروضح تمكــــح اهــــنأ 21/10/2014 قفاوEا ءاــــثbثــــلا ةسلــــجب ةرــــهاقــــلا لامــــش
 دمــحمو ، فــصاــن يودــب يفيفع يلع دمــحم / _مهتEا ةبــقاعمــب ءار�ا عامــجإــبو
 وبأ قزر ديـس نمـحرـلا دبـعو ، رـماـع _ـمأ ىفطصم يناـهو ، نوراـه دمـحم يركـب
 مادــع�اــب ميــهارــبإ دمــحأ ديــس مbــسإو ، يلع دمــحم دمــحم جرــف دــلاــخو ، عيرــس
 مادــع�اــب يلبارغــلا _نســح يلع يلع فرــشأ / مهتEا ةبــقاعمــب اًـيــبايــغو ، اًـقنــش
 ماسـحو ، _نسـح دمـحم عيرـس وبأ دمـحأ / ْ_مهتEا ةبـقاعمـب اًــيروضحو ، اًـقنـش
 ، تايفلتـلا ةميـق درـب لوُ�ا ةسمـخلا مازـلإو ، دـبؤEا نجسـلاـب فيطلـلا دبـع ينسح

 .تاطوبضEا ةرداصمو
 ممهھباكترراب ممهھضعب ررقأأ ةماعلاا ةبايینلاا تتاقيیقحتب ننيیمهھتملاا ببااووجتسإبوو هھنأأ ثثيیح وو

  ةماعلاا ةبايینلاا تتاقيیقحتب تتباثلل آقفوو ةلاحالاا ررمأب ةتباثلاا ممئااررجلاا ةةذذهھھھ يف ممهھتكرراشمبوو
 ااوورركنأأوو – ةمكاحملاا ةسلجب  ننوومهھتملاا للثم وو ٬،ممهھيیلإإ ددنسأأ امررخألاا ضضعبلاا رركنأأوو

.ممهھيیلإإ ةةددنسملاا تتاماهھتإلاا
 4/4/2015 ةسلجبوو اهھتاسلجررضاحمب تتباثلاا ووحنلاا ىلع تتاسلجلاب ةيیضقلاا تتلووااددتوو

 تتاسلجلاا ررضاحمب تتباثلل اقفوو ةمكاحملاا للحم ننيیمهھتملاا عم ننيیماحملاا عيیمج ررضح
 ةفلتخملاا ممالعإلاا للئاسوو ررووضح ننع الضف ممهھيیووذذوو ننيیمهھتملاا ىلاهھھھأأ تتررضحوو

 ةبررجتب تتماق ةمكحملااوو ) ةيیبنجألاا ةيیقووقحلاا تتاسسؤؤملاا ضضعبوو ممالعإلااوو ةفاحصلاا(
 صصفقلاا للووخددب ططابضلاا ددحأأ مماق ثثيیح صصفقلاا للخاادد ةةددووجووملاا تتانووفوورركيیملاا عيیمج
 ننووعمسيی ننيیمهھتملاا عيیمج ننأأ ننيیبتوو اعيیمج ععافددلاا ةئيیهھھھ ررووضح ىف ةبررجتلاا تتمتوو
 دديیس ننع يماحمررضح ةسلجلاا تتااذذبوو ةيیعيیبطط ةةررووصب ةمكاحملاا تتاسلج ننووددهھھھاشيیوو

 ببلطط ةماعلاا ةبايینلاا عم ةنلعم ةيینددم ييووعددب ننالعاا ممددقوو ههررقش ووباا ززيیززعلاا ددبع



 دديیس ننع يماحمررضح ةسلجلاا تتااذذبوو ةيیعيیبطط ةةررووصب ةمكاحملاا تتاسلج ننووددهھھھاشيیوو
 ببلطط ةماعلاا ةبايینلاا عم ةنلعم ةيینددم ييووعددب ننالعاا ممددقوو ههررقش ووباا ززيیززعلاا ددبع

 ةةددايیزز جيیررف ددمحم ققيیفووت ممهھتملاا ددض ةيینج 10001 غلمب تتقؤؤملاا ينددملاا ضضيیووعتلاا
 ددااددسوو ةيینددملاا ييووعددلاب ننالعالاب حيیررصتلاا ببلططوو ةلووددلاا ببئان رراشتسملاا ررضحوو
 ننم بباتك ةلووددلاا ببئان ممددق 2015/ 18/4 ةسلجبوو ععالططالاب ععافددلل تتحررصوو ممسررلاا
 غلابلااوو ةةررهھھھاقلاا ننمأأ ةيیرريیددم ينبمل ححالصالاا للامعاا ننع ةططررشلاا ددااددمأل ةماعلاا ةةررااددألاا
 ررصحل ةيیلخااددلاا ةةررااززوو ننم ةنجل لليیكشت ةلووددلاا ببئان ببلططوو ةيینج ننوويیلم ننووتسوو ةيینامث
 ةسلجبوو ززااررحالاا ضضفب ةمكحملاا تتماق ةسلجلاا تتااذذبوو ييووعددلاا عئاقوو ننع تتايیفلتلاا ةميیق

  0ززااررحالاا ضضف للامكتساا ممت 2015 / 5 /3
 ضضعب ننفدد حيیرراصت ةب آقفررم ننووجسلاا ةحلصم بباتك ددرروو 2015 /19/5 ةـسلجبوو
 ضضف للامكتسإب ةمكحملاا تتماق ةسلجلاا تتااذذبوو ممااددعالاا ممكح ذذيیفنت ممت ننيیذذلاا ننيیمهھتملاا ننم
 تتررررقوو  ززااررحالاا ضضف ةمكحملاا تتلمكتساا 2015 /15/7 وو  11/6 يتسلجبوو ززااررحالاا
 ددووهھش ععامس ععافددلاا ببلططوو  تتاططووبضملاا ززيیررحت ةةدداعإب ةماعلاا ةبايینلاا ففيیلكت ةمكحملاا
 تتاسلجلاب ةيیضقلاا تتلووااددتوو ننجسلاا يفشتسم يلع ننيیمهھتملاا ضضعب ضضررعوو تتابثالاا
 ععامس للامكتسإإ ننيیمهھتملاا عم ررضاحلاا ععافددلاا ببلططوو  اهھھھررضاحمب تتباثلاا ووحنلاا ىلع
 ددووهھش ببلططب ةمكحملاا تتماقوو ممهھل تتباجتسإإ ةمكحملااوو ممهھعيیمج تتابثإلاا ددووهھش ةةدداهھش
 تتباثلاا ووحنلاا ىلع تتاسلجلاا ننم دديیددعلاا ررااددم يلع ممهھتدداهھشل ةمكحملاا تتعمتسإإوو تتابثإلاا
 ممهھتدداهھش  ننوومضم ننع ججررخيیال امب ااووددهھشوو ممهھتشقانمب ععافددلل تتحمسوو  اهھھھررضاحمب
 هھتماقإإ للحم رريیغتل ههرراضحإإ ةمكحملاا يلع ررذذعت ام الاا ةماعلاا ةبايینلاا تتاقيیقحتب  ةةددررااوولاا

 ننووناق ررووددص ددعب 2017/ 16/5 ةسلجبوو  هھتافوول ووأأ هھيیلع للالددتسإلاا ممددعوواا
 ننيیذذلاا ننيیقابلاا ددووهھشلاا دديیددحت ععافددلاا ننم ةمكحملاا تتبلطط للددعملاا ةيیئانجلاا تتااءااررجالاا
 ننأأ ددعبوو . ددووهھشلاا ننم رريیثكلاا يلاا ةمكحملاا تتعمتساا ام ددعب ممهھتشقانم يف ننووبغرريی
 ننووناقب تتباثلل اقبطط اهھيیلع صصووصنملاا ةيینووناقلاا تتااءااررجإلاا عيیمج ةمكحملاا تتذذختإإ

 للددعـملاا ةيیئانجلاا تتااءااررـجإلاا
 يلع ننيیمهھتملاا ضضررع ننم ععافددلاا تتابلطط ذذيیفنت ةمكحملاا يلااووت ةسلج للك ببقعوو 

 تتايیفشتسملاا يف ججالعلاب ححامسلااوو تتاحااررجلاا ءااررجااوو  ممززاللاا ججالعلل ننجسلاا يفشتسم
 خملااوو ةنططابلاا ضضااررمال ننيیصصختملاا ءابططالاا يلع ممهھضررع عم ةمززاللاا ةصاخلاا
 ممااررووالاا ددهھعم يلع ننيیمهھتملاا ننم ضضعب ضضررعوو ةيیلووبلاا ككلاسملااوو ددمررلااوو بباصعالااوو
 تتبلوو ةمززالاا تتاعاشالاا ءااررجااوو اهھھھرريیغوو ةبوولططملاا تتاحااررجلاا ءااررجال ةحااررجلاا ممسقوو

 تتابلطط ننم ممهھل ننعيی ام ءااددبأأوو اهھيیلع ععالططالااوو للااووحالاا ررتافدد رراضحاا ننم ممهھتابلطط
 تتاليیكووتلاا ججااررختساب ممهھتابلطط تتبلوو ةبوولططملاا تتاادداهھشلاا  ججااررختساب ممهھل تتحررصوو

 تتحررص ااذذكوو ةسلج للك ببقع تتااررايیززلاب ممهھل ححامسلاا ااذذكوو ييرراقعلاا ررهھشلاا ننم ةبوولططملاا
 ءااددآب ححامسلااوو ننيیمهھتملاا ةلباقم ععافددلل ححامسلااوو ننووجسلاب ةيیئانثتسالاا تتااررايیززلاب ممهھل
 يعررشلاا ببططلاا يلع ععافددلاا ببلطط يلع ءانب ننيیمهھتملاا ننم ضضعب ضضررع عم تتاناحتمالاا

 0 ممهھضررعب ععافددلاا ككسمت ننمم اهھببسوو ددجوو نناا تتاباصاا ننم ممهھب ام ننايیبل
 اهھماتخ يف ببلطط ةيینددملاا ييووعددلاا ةفيیحص ةلووددلاا ببئان ممددق 2015 / 8 /11 ةسلجبوو
 يلع ةيینج ننوويیلم ننووثالثوو ةئام غلبم ةتفصب يعددملل ااووددؤؤيی نناب ممهھيیلع يعددملاا ممااززلاا
 ممددق 2015/ 15/9 ةسلجبوو ففيیرراصملاب ممهھمااززلاا عم تتقؤؤملاا ينددملاا ضضيیووعتلاا لليیبس
 ننمأأ ةيیرريیددم رريیجفت ءااررج ننم مميیمررتلاا للامعاا ةميیقوو ررااررضالاا ةميیقب ننايیب ةلووددلاا ببئان
 ففشكوو  تتابكررملاا ةنجل رريیررقتوو اهھب تتقحل يتلاا ررااررضالاا ررصح ةنجل رريیررقتوو ةةررهھھھاقلاا

 ثثدداح  ءااررج ننم ةيیططررشلاا تتابكررملااوو تتااررايیسلاب تتقحل يلاا تتايیفلتلاا ةميیق ررصحب
 ثثاثالااوو ةةززهھجالاا ررصحب ففشك ممددق ةسلجلاا تتااذذبوو ةةررهھھھاقلاا ننمأأ ةيیرريیددم رريیجفت



 ثثدداح  ءااررج ننم ةيیططررشلاا تتابكررملااوو تتااررايیسلاب تتقحل يلاا تتايیفلتلاا ةميیق ررصحب
 ثثاثالااوو ةةززهھجالاا ررصحب ففشك ممددق ةسلجلاا تتااذذبوو ةةررهھھھاقلاا ننمأأ ةيیرريیددم رريیجفت

 ننع ةئشانلاا ررااررضالاا ةميیقب ننايیب ممددق ااذذكوو   ةةررهھھھاقلاا ننمأأ ةيیررددمب تتفلتاا يتلاا تتااددعملااوو
 ااذذكوو رريیجفتلاا اهھفلخ يتلاا ررااررضالاا صصحف رريیررقت للصااوو ةيیلهھقددلاا ننمأأ ةيیرريیددم رريیجفت
 تتاادديیررووتلااوو ننززاخملاا ممسق رريیررقت ننم ةةررووص ااذذكوو تتايیفلتلاا ررصحب صصحفلاا ةنجل رريیررقت

 ةيیرريیددملاب ةةززهھجالااوو ثثاثالاب تتقحل يتلاا ررااررضالاا ةميیق رريیددقتب ةيیلهھقددلاا ننمأأ ةيیرريیددمب
 رراجفنالاا ثثدداح ءااررج ننم تتفلتأأ يتلاا ةيیططررشلاا تتاجااررددلااوو تتابكررملاا ررصحب رريیررقت ااذذكوو
 ممجح ةيیف تتباثلاا ةةررووصنملاا ةعماجب ةسددنهھلاا ةيیلك ننم ررررحملاا ييرراشتسالاا رريیررقت ااذذكوو
 ففشكوورريیجفتلاا ءااررج ننم ةيیلهھقددلاا ننمأأ ةيیرريیددمب تتقاح يتلاا ةةرريیبكلاا تتايیفلتلااوو رريیمددتلاا

 0ةططررشلاا للاجرر ننم ننيیباصملااوو ننيیفووتملاا ءامساب
 ممهھتلاحوو ممهھل ممززاللاا للمعوو ضضااررماا ددووجوو ممددع اهھب تتباث ةيیبططلاا رريیرراقتلاا عيیمج تتددرروووو 

 ننيیمهھتملاا ضضررعت ممددع اهھيیف تتباث يعررشلاا ببططلاا رريیرراقت ددرروو امك ةةدديیج مماع هھهھجووب
 2019/ 3/ 9 ةسلجبوو ممهھيیلع ععالططالاا ععافددلل ححامسلاا عم ببيیذذعتلاا وواا تتاباصالل
 ةمكحملاا تتعمتسااوو ةسلجلاا ممهھھھرراضحااوو يفن ددووهھش ننالعاب ععافددلل ةمكحملاا تتحررص
/ 4 /6 ةسلجبوو ممهھتشقانم ععافددلل تتحمسوو يفن ددهھھھاش ننووثالثوو ةثالث ننم ببررقيی ام يلاا

 ٬، 2019/ 5/ ٬8، 5/ ٬7، ٬6/5، 5/ 5 4/5،٬ تتاسلج صصيیصخت ةمكحملاا تتررررق 2019
  اهھنم ةةررووص مملتسااوو ععافددلاا اهھيیلع علططاا ةبووتكم اهھتمددقوو ةيیووفشلاا ةماعلاا ةبايینلاا ةعفااررمل

 للددع ييذذلاا ينددملاا ققحلاب يعددملاا ةلووددلاا ببئان ةعفااررمل 2019/ 9/5 ةسلج تتددددحوو
 ممهھنيیب اميیف ننماضتلاب تتقؤؤم ينددم ضضيیووعت عفددب ممهھمااززلاب ننيیمهھتملاا ةهھجااووم يف ةتابلطط

 ةةررددـقوو )ةيیلخااددلاا ةةررااززوو( ةلووددلاب تتقحل يتلاا ةةررشابملاا ةيیدداملاا ررااررضالاا ننع اعيیمج
 0ةسلجلااررضحمب تتباثلاا ووحنلاا يـلع ةيینج ننوويیلـم ننووسـمـخوو ةـئاـم

 لليیددعت ددعب ةماعلاا ةبايینلاا ةعفااررم ةةدداعاا ةماعلاا ةبايینلاا ننم ةمكحملاا تتبلطط 2019/ 8 / 3 ةسلجبوو
 يف ةةددررااوولاا ننيیمهھتملاا يلع ةبووقعلاا ددشاا ققيیبططت  تتبلططوو ةماعلاا ةبايینلاا تتعفااررتوو ةمكحملاا ةئيیهھھھ
 يف ةماعلاا ةبايینلاا ةتبثأأ ام ضضعب ضضررعتسن ففووسوو ةبووتكملاا ةعفااررملاب ككسمتلاا عم ةلاحالاا ررمأأ
 ِتاومسلا قلــــــــخ يذــــــــلا d دمــــــــحلا( ةميیرركلاا ةيیالأب اهھتعفااررم تتلهھتسااوو ةبووتكملاا ةعفااررملاا

ماعن�ا ةروـس )نولدعي مهبرب اورفك نيذلا مث ..رونلاو ِتاملظلا َلعجو َضر�او
 رـصـــنت سدقـــEا تيبـلو ..رفـــظت نيدـلل اهــنأ تــمعز ةعاـــمج ُبوـــث

 نــم اهــب dا لزــنأ اــم ًلاعــفا اوبكترا ..سدقEا تيــب راصــنأــب مهسفــنأ اومس
0ناطو£ل قرحو مان£ل لتق ..ناطلس

اـنُبر اهـنع لاـق يـتلا ُرصــم..رصــم ..نـطو ُةيضـق يــه ..مويـلـا ُةيضــق
 اهــنــــع لاــــق يــتلا 0"َ_ِنــــِمآ dُا َءاـــــَش ِنإ َرصـــــِـم اوُـلـــــُخْدا" :_بـEا هــــباتـــــك يـــف
 اًـفيثـك اًدنـج اهلـهأ نـــم اوذـختاـف ..َرصـم مكيلـع dُا حـتف اذإ" :ىفطصEا انـلوـسر

0"ضر�ا دانجأ ُريخ اهب نإف
     ةــــم�ا هذــــــه قورافل ـ صاعــــلا نــب ورــــمع ـ اـهـحـتاــف اهــنـع لاـــقو

:هل اهفصي وهو باطخلا نب رمع
 ..ٌرــشع اهــضرــعو ..ٌرــهش اهــلوط ..ٌءارضــخٌ ةرــجشو ..ٌءاربــغ ٌةــبرــت ُرصــم"
 ذإ ..ءاضيـبٌ ةرد يه ..تاـحَو¢رـلا كرابُـم .ِتاوَدغـلا نوميم ٌرـهن اهطـسو طـخي

"ءاشي اE لاعفلا dا كرابتف ..ءادوس ةربنع يه
 اولوقيل .مــهدعــب نــم نورــخأ ىتأو ..اوكلــه ساــنأ كــلذ دعــب نــم يتأــي مــث
 نومهتEا مهــــنإ ..راجفــــلا بعــــشو رافكــــلا ةــــطرــــشو راتتــــلا شيــــج :اهنــــع



 اولوقيل .مــهدعــب نــم نورــخأ ىتأو ..اوكلــه ساــنأ كــلذ دعــب نــم يتأــي مــث
 نومهتEا مهــــنإ ..راجفــــلا بعــــشو رافكــــلا ةــــطرــــشو راتتــــلا شيــــج :اهنــــع
 ْمــه..ةيضقــلا قاروأــب اًرارــم اــهوددرو ..اــهولاــق دقــل..ةــعامــجلا كلــت رــصانــع
 اومعز..انـِتاكلتمـم اورـمدو ..انَـلاومأ اولحتـساو ..اَنئاـمد اوحابتـسا ٌةفـئاـط

..راتس اوذختأ ِسدقـEا ِتيب نـمو ..راصنأ مهنأ

 هيلــع نوهي ..ٍ.مرــجم لــك نــم نمــحرــلا ىلإ انــئرــب دقــل... مكنــم اؤآءَرــُب اــنإ dاوو
 0ِمــتآE _نــم�ا ِسرــُع لــيوحتو ...ٍدــهاعــمُ حبذو يحيسE ٌلتــقوِ ملسE سفــن لتــق
 ُبـيرـغ ىدويو مـئاـن سأر ىلع ٌناينـب ُفسنـيو ..ٌنـمآ ُلتقـيو ىمرـي نـم ِلـجأ نمـف
 ..ةزــيزــع سوفنلا dُا لعــج دقــل معنEا ديــلولاــب ٌمأ عجفتو ..هلــهأ ريــغ يف ِرادــلا
 ةنعـل هيلـع رانـب ..اًدـلاـخ ةيقتـلا سفنـلا لتقـي نـموِ مظعEا مارـحلا تيبـلا نـم ُزـعأ
 متلـق نئـفِ مِدـهم ريـغ dا نـيدـف..متـبذـك ..ُمتمـعز كاذ dا نـيد لـجأ نـمأ مـترـت dا

 ىضرـن dا ذاعـم نحـنو مكحـم ريـغ مكـلوق ىراصنـلا دـضو ..مكـلاعـف ٍلتحـم دـض
 كردتـــساو مرـــجم ريـــغ ٌلتـــق انيلـــع مارـــح ..هـــنأ ملعـــن نآرقـــلا نـــم اـــن�..مكلعفـــب

 :لاقف ةأشنلاب ثيدحلاب
 اهــلاعفــب مأ .ةلــهاجــلا اهــتادايــقو سدقEا تيــب راصــنأ ةــعامــج ِةأشنــبُ أدبــن
 �إ يه نإ..ةدــسافــلا اهــتديقــعو اــهراكــفأ نــم ءدبــلاــب انيهتــناــف ..ةئــطاخــلا

 ..نومدق�ا مهوءابأو مه اهومس اًراكفأ
 نظـلا نإو نظـلا �إ نوعبتي نإ..هيعـباـتو اهلـئاـق �إ ٌءيش اهيـف فلتـخا اـم

..ًائيش قحلا نم ينغي �
 سدقEا تيـــــــب راصـــــــنأ ةـــــــعامـــــــج دنـــــــع هتنـــــــت نـــــــلو ..جراوخلاـــــــب تأدـــــــب

  ..ةلهاج نيدلاب اُهتادايقو ..ةجراخ ٌتاعامج اهُلكف..اهرصانعو
 ماوع ُريفكـــــت اهتجيتـــــن..ةدـــــساـــــف ةديقـــــع ميـــــهدـــــل اوخسرو ًءاضـــــعأ اوبطقتـــــسا
 لاومأو سفـن� ٌلbحتـساو .._عـفادـم ناـطو�ا نـع مـه نـمِ مد ُةـحابتـساو .._ملسEا
 مـهدـعاوقو مـهراكـفأ يه اـم نكـلو.._نـم£ـل عيورـتو تآشنملـل ٌبـيرـخت .._حيسEا
 يف ليطنــس انــك نإ اًرذــعو ؟؟اهيلــع بــترتــي يذــلا اــمو ..اــهديــناــسأ اــمو ..ةيــعرــشلا
 ةدــــسافــــلا راكــــف�ا كلــــت �ولف ..لــــيزنتــــلا حيحص نــــم اهيلــــع درــــلاو راكــــف�ا ضرــــع

 انك ام ..dا باتكل مهفلا مدعو ..لطابلا ئطاخلا ليوأتلاو
اهقبس نـم وأ .سدقEا تيب راصنأ ةعامجل ناك اــمو 00..موــيلا اـنه

..اننيب ًاناكم
 ..ةيمكاحلا نع اَنثيدح أدبنو

 َبَاتِكْـلا َكْيَلـَع ََلزَـنأ يِذ¢لا َوُه" :انـُبر لوقي ئـطاخـلا لـيوأتـلاو دـصاقEا فـيرـحت نعـف
 ْمِهــِـبوُلُق يِــف َنــيِذ¢لا اـ¢َمأــَف ٌتاَهــِـباََشتــُم ُرـــَُخأَو ِبَاتـِكــْلا ³ُمأ ¢نــــُه ٌتاَمَكْح³م ٌتاــَيآ ُْهنـــِم
 ُهَلـيِْوأـَت ُمَلْعـَي اـَـــمَو  ِِهلـيِْوأـَـت َءاَغـِتـْباَو َِةْنتِفـْلا َءاَغِتـْبا ُْهنــِم َهـَباـَشـَت اــَم َنوُعِب¢تَيَف ٌغْيَز
 ¢ِ�إ ُر¢ك¢ذـــَي اـــَمَو ۗ َان¬بَر ِدنـــِـع ْن¬م ²لـــُـك ِهـــِب ا¢نَمآ َنوُلوُقَيِ مْلِعـــْلا يـــِف َنوُخــِسا¢رـــلاَو  ُ¢dا ¢ِ�إ

ْ�ا وُلُوأ )7( ِبَابْلَ



 ¢ِ�إ ُر¢ك¢ذـــَي اـــَمَو ۗ َان¬بَر ِدنـــِـع ْن¬م ²لـــُـك ِهـــِب ا¢نَمآ َنوُلوُقَيِ مْلِعـــْلا يـــِف َنوُخــِسا¢رـــلاَو  ُ¢dا ¢ِ�إ
ْ�ا وُلُوأ )7( ِبَابْلَ

 نهيـــف يأ" باتكـــلا مأ نـــه تامكحـــم تاـــيآ هنـــم :ىلاعـــت هـــلوـــــق نأ ريثـــــك ُنــــبا رـــــكذو
 فـيرـحت Kو فـيرصـت نهـل سيـل ،لـطابـلاو موصخـلا عفدو ،دابعـلا ةمصـعو ،برـلا ةجـح

 :لاق ،هيلع نعضو امع
 ،دابعـــلا نهيـــف mا ىلتبا ،لـــيوأـــتو فـــيرـــحتو فـــيرصـــت نهـــل ،قدصـــلا يف تاهـــباشت=او
 :يأ" غيز مهــــبولــــق يف نــــيذــــلا اــــمأــــف :لاــــق اذــــهلو ..مارــــحلاو لJحــــلا يف مــــهJتــــبا امــــك

 هنـــم نوذـــخأـــي :يأ" هنـــم هـــباشـــت اـــم نوعبتيـــف ..لـــطابـــلا ىلإ قحـــلا نـــع جورـــخو لJـــض
 اـــمأـــف ،اهيلـــع هوـــلزنـــيو ،ةدـــسافـــلا مـــهدـــصاقـــم ىلإ هوـــفرـــحي نأ مهنكمـــي يذـــلا هـــباشت=اـــب
 لJـض}ا :يأ" ةنتفـلا ءاغتـبا :لاـق اذـهلو ،مهيلـع ٌةجـح هـن6 ،هيـف مهـل بيصـن Jـف مكح=ا

.مهل K مهيلع ةجح اذهو ،نآرقلاب مهتعدب ىلع نوجتحي مهنأ اماهيإ ،مهعابت6
اــم نوعبتيف غــيز مهبولق يــف نيذلا اــمأ :هلوــق نأ خيـــشلا رــسفو

 ناـــكو ،جراوخـــلا ةنتـــف مJـــس}ا يف تعـــقو ةـــعدـــب لوأ نإـــف ..جراوخـــلا مـــه ..هنـــم هـــباشـــت
 مهـــِلوقـــع يف اوأر مهـــنأكـــف ،Qنـــح مـــئانـــغ mا ُلوـــسر مســـق Qـــح ايـــندـــلا ببـــسب مـــهؤدبـــم
 - mا هنعـــل - ةرصـــيوخـــلا وذ وـــهو - مهلـــئاـــق لاقـــف ،ةمسقـــلا يف لدعـــي مـــل هـــنأ ةدـــسافـــلا
 ،لدـــــعأ نـــــكأ مـــــل نإ ترـــــسخو تبـــــخ دقـــــل :mا لوـــــسر هـــــل لاقـــــف ،لدعـــــت مـــــل كـــــنإـــــف لدـــــعا
 باطــخلا نــب ُرمــع نذأتــسا لــجرــلا افــق املــف ..ينونــمأــت Kو ضر6ا لــهأ ىلع يننمأــيأ
 موـق - هسنـج نـم :يأ - اذـه ئضئـض نـم جرـخي هـنإـف هـعد :لاقـف ،هلتـق يف mا َلوـسر
 ،مهــــتءارــــق عم هــــتءارــــقو ،مهــــمايــــص عم هــــمايــــصو ،مهــــتJــــص عم هــــتJــــص مــــكدــــحأ رقحــــي
 يبأ نـب يلع ماـيأ مـهروهـظ ناـك مـث ..ةيـمرـلا نـم مهسـلا قرمـي امـك نـيدـلا نـم نوـقرمـي
 ،ةرــشتنم ةريثــك لــحنو تKاقــمو ءاوــهأو ءارآو لــئابــقو بوعــش مهنــم تبعشــت مــث ،بــلاــط

  ..عدبلا نم كلذ ريغو
..سدقEا تيب راصن� انلصو ىتح لوقأو

 صوصنلا لــيوأــت ىلع اهــعابــتأ لbــضإ يف تدمتــعا كلــت ِلــحِنلا َةــفاــك نإ
راكف� اوخسرف ..ةدسافلا اهدصاقم ةمدخل ماكح�او

اهــنم فينحلا نيدلا نــم ةيعرـش ٍدـعاوـق ىـلع موقت ..ةلاـض
لهأ ناـمأو ..لئاـصلا عــفدو ةعنتممـلا ةفئاـطلاب اًرورـم ..ةيمكاـحلا

 مهــتاكلتمــمو مهــِــــضارــعأ ِلbحتــساو مهــئاــمد ِةــحابتــس� ً�وـصو ..ةـــمذـــلا
 ةـــماعـــلا ةـــباينـــلا ةعـــفارـــم ضعـــب درـــس نــــم ردقـــلا اذـــهـب ةـمكحEا يـفتكتو
 يِف ْمُكــَلَو" :_تـي�اـب اهـماتـخ يف تـهتناو اهيـلا عوجرـلاـب  ليحـتو ةـبوتكEا

6ْا يِلُوأ اَيٌ ةاَيَح ِصاَصِقْلا ")179( َنوُق�َتت ْمُك�لَعَل ِبَابْلَ
نارمع لآ ةروسس ميظعلا mا قدصص

6ْا يِف َنْوَعْســـَيَو ُهــــَلوــــُــــسَرَوَ �mا َنوـــُبِراَحـــُي َنـــيِذ�لا ُءَازــــَــج اَم�ِنإ " 6ْا َنــِـم اَْوفنـُي َْوأ ٍفJَــِــخ ْن�م مُهُلـُـــجَْرأَو ْمِهـيِدـَْيأ َع�طَُقت َْوأ اُوب�لَصُي َْوأ اوُل�تَُقي َنأ اًداَســـَف ِضْرَ  يِف ٌْيزــِــخ ْمُهــَل َكـِٰلَذ ۚ ِضْرَ



6ْا يِف َنْوَعْســـَيَو ُهــــَلوــــُــــسَرَوَ �mا َنوـــُبِراَحـــُي َنـــيِذ�لا ُءَازــــَــج اَم�ِنإ " 6ْا َنــِـم اَْوفنـُي َْوأ ٍفJَــِــخ ْن�م مُهُلـُـــجَْرأَو ْمِهـيِدـَْيأ َع�طَُقت َْوأ اُوب�لَصُي َْوأ اوُل�تَُقي َنأ اًداَســـَف ِضْرَ  يِف ٌْيزــِــخ ْمُهــَل َكـِٰلَذ ۚ ِضْرَ
)33(ةدئا=ا ةروس   ميظعلا mا قدص " ٌميِظعَ ٌباَذَع ِةَرِخْ�ا يِف ْمُهَلَو ۖ اَْيندلا
رــمأــب ةدراوــلا ماهــت�ا داوـم قيـبطتو  مادـع�ا ةبوـقـع عـيقوتب تبلاـطو

ةلاح�ا
 ةهھجااووم يف ةيینددملاا ييووعددلاا ةفيیحص ننالعاب حيیررصتلاا ببلططوو ةقباسلاا ةتابلططب ككسمتوو ةلووددلاا ببئان عفااررتوو

 ححانجلاا ننوولثميی ننوومهھتملاا نناا ررابتعاب )ننيیملسملاا ننااووخالاا( ةيیباهھھھررالاا تتانايیكلاا للااوومأأ يلع ظظفحتلاا ةنجل
 ظظفحتلاا ةنجل سسيیئرر رراشتسملاا دديیسلاا ررضح 2019/ 8/ 17 ةسلجبوو ننيیملسملاا ننااووخالاا ةعامجل ييرركسعلاا

 يف ةنلعموو ةلددعملاا ةيینددملاا ييووعددلاا ةفيیحص ممددقوو ةلووددلاا ببئان ررضح امك ننااووخالاا ةعامج للااووماا يلع
 ننيیملسملاا ننااووخألاا ةعامج للااوومأب ففررصتلااوو ررصحوو ةةررااددال ةصتخملاا ةنجلل ينووناقلاا للثمملاا ةهھجااووم

  0 ةيیباهھھھررألاا تتانايیكلااوو
٬، 9 / 2 ٬18/8،٬، 8/ ٬17، 8/ ٬6، 8/ ٬5، 8/ ٬4، 8/ 3 تتاسلجب ننيیمهھتملاا عـم ننووررضاحلاا ععافددلاا عفااررت ممـث

  0ةبقاعتم تتاسلج يف تتاسلجلاا ررضاحمب تتباثلل اقفوو 2019/ 9 / 5 ٬، 9 / 4 ٬، 9/ 3
  0 2019 / 9/ 2 ةسلجل ممكحلل ىىووعددلاا ززجح ةمكحملاا تتررررـقوو

 حتف ةةدداعاا تتابلططب ةمكحملاا سسيیئرر رراشتسملاا دديیسلاا يلاا ننيیماحملاا ننم ددددع ممددقت ممكحلل ييووعددلاا ززجح ءانثأأوو
 ةمكحملاا تتررررقوو )ععافددلاا( ممهھتابلطط يلاا تتباجتساا يتلااوو ةةررئااددلاا يلع ضضررعلاب ممهھيیلع ررشأتوو ةعفااررملاا بباب

 0مموويیلاا ننم ممايیاا عبرراا ةةددمل مموويیلاا ةسلجل ععافددلاا ةعفااررم للامكتسال ةعفااررملل ييووعددلاا ةةدداعاا
تتعــلـططإإ تتااررـكذذـملااوو تتااددنتــسملاا ظظـفااووــح ننــــم ددــيیددعــلاا ) ععاــفددلاا (ااووـــمددــقوو

 ففووررـظظ ننيیمهھتملاا عم ررضاحلاا ععافددلاا ححررشوو  ةةءاارربلاا ببلطط يـلاا اهھــيیف ااووصلخوو اهھعيیمج ةمكحـملاا ممهھيیــلع
  :ةيیتألاا ععووفددلاا يلع اسيیسأت تتاماهھتإإ ننم ممهھيیلإإ ددنـسأأ اـمم اعـيیمج ممهھـتءااررب ااووـبلططوو  اهھتاـسبالموو ةيیضقلاا

 ةــــلاــــح�ا رــــمأ يف ةدراولا ةيعــــضولا باقعــــلا داوم ةــــيروتــــسد مدعــــب عفدــــلا :�وا 
Eس�ا ةعيرشلا ئدابم اهتفلاخb0 ةيم 

ييووــعددلاا ررظظنب آيیلــحموو اـيیئالوو ةمكحـملاا صصاـصتخإإ ممددعـب عفددـلاا : أيناث
ةةررـهھھھاقلاا ففانئتسإإ ةمكحم سسيیئرر /رراشتسملاا ررااررـق ممااددعـنإإوو ننالططبل

 ممامأأ ةمكاحملاا ننم ننيیمهھتملاا ننامررحوو اهھنيیعب ةةررئاادد ررايیتخإإوو بباهھھھررإلاا ررئااوودد لليیكشتب
 ننيیتدداملااوو ررووتسددلاا ننم ٬184، ٬97، 94 ددااووملاا صصووصن هھتفلاخمل ىعيیبططلاا ءاضقلاا

 0ةيیئاضقلاا ةططلسلاا ننووناق ننم61 ٬، 30
 للخاادد اهھھھدداقعنإإوو تتاسلجلاا ةيینالع ممددعل  ةمـكاحEا تاءارـجا نbطبـب عفدـلا : آثـلاـث
 ةنكــث يف اــهداقعــن� ننيیمهھتملل ممصخ )ههررططب ةططررشلاا ءانمأأ ددهھعم ( ةيیططررش ةسسؤؤم
 اهيلـــع نميهـــت ةـــسارـــحلا ةدـــيدـــش نوجس يف  _مهتEا عادـــياو ةـــيركســـع
 ننووعضخيی تتاـسلجلاب ننيیررضاـحلااوو ععافددلاا ننأأوو تاراــــيزــــلا عنمو  ةيلــــخادــــلا ةرازو

 ممددـعوو ششـيیتفت تتااءااررـجإل
 يجاــــــــــجز صــفــــــــــق يف _ــمــهــتــEا عضولو ةلدداعلاا ةمكاحملاا تتانامض ررفااووت

0ةسلجلا ةعباتم نع مهبجحو
 مماكحأأ ففالخ يلع تتسسأأ ةعامج ةةددايیق يلووت ةميیررج نناكررأأ ءافتنإإ عفددلاا : آعباارر
 ةعامجلاا ايیالخ ةةررااددااوو سسيیسأتوو ءاشناا ررشاعلاا يتح يناثلاا يلووت ننأب ننووناقلاا
 يناثلاا يتح  ةئاملاا ددعب يناثلاا ننموو ةئاملاا يتح ررشع ييدداحلاا ننم ننوومهھتملااوو
 ننوومهھتملااوو ننووناقلاا مماكحاا ففالخ يلع تتسسأأ ةعامجل ااوومضناا ةئاملاا ددعب ننوونامثلااوو
 يف ااووكرراش رريیخالاا يتح ةئاملاا ددعب ننيیعستلااوو ييدداحلاا ننموو ةئاملاا ددعب ييدداحلاا ننم

ةـميیررـج نناــكررأأ ءاــفتنابوو ننووـناـقلاا مماـكـحأأ ففالـخ يــلــع تتــســسأأ ةعامج
 ءافتــــناــــب عفدــــلا اذــــكو ةلاحإلاا ررمأب تتباثلل اقفوو ةيیباهھھھرراا ةعامجل ننيیمهھتملل ممامضنإلاا

0تثدح ةميرج يا يف ةيببسلا ةقbعلا



 ءافتــــناــــب عفدــــلا اذــــكو ةلاحإلاا ررمأب تتباثلل اقفوو ةيیباهھھھرراا ةعامجل ننيیمهھتملل ممامضنإلاا
0تثدح ةميرج يا يف ةيببسلا ةقbعلا

 نوناقــلا نــم 26 ةداملــل ةريــخ�ا ةرقفــلا ةــيروتــسد مدعــب عفدــلا : آســماــخ
 ةحلــــس�ا ناشــــب2012ةنســــل 6 مـــــقر نوناقــــلاــــب لدعـEا 54 ةنســــل 394 مــــقر
 نوناـق نـم 102 ةداEا نـم ـه ةرقفـلا ةـيروتـسد مدعـب عفدـلا اذـكو ةريـخذـلاو
 ةــــيروتــــسد مدعــــب عفدــــلا اذــــكو ةيــــئانــــج تاءارــــجا 277 ةداEاو تاــــبوقعلا
 صنـل �امـعا ضقنـلاـب نعطـلا ددـح يذـلا 2017 ةنسـل 11 نوناقـلا صوصن

 0  2014 روتسد نم 240ةداEا
اهــتيافك مدــعو اهتيبتكمو تايرحتلا ةــيدـج مدعــب عــفدلا :آـسداـس

 ىفكت � اـهدـحو اهيلـع دامتـع�او ةـلوهجم ةـيرـس رداصـم يلع اـهدامتـعاو
  0اهضقانتو ليلد اهرزاؤي نا �ا

 ريـغ تاـيرـحت يلع اهـئانتـب� ةـماعـلا ةـباينـلا نوذأ نbطبـب عفدـلا :آعـباـس
 ةـماعـلا ةـباينـلا تاقيقحتـب اهـيرـجم ةداهـش نbطـبو ةـمولعم ريـغو ةـيدـج
 نــم 126 ةداEا( اهتفــلاخــمو يوعدــلا ةــلدأ نــم ليــلدــك اهــب دادتــع�ا مدــعو

 )تاءارج�ا نوناق
 لبــق امهــلوصحل _مهتEا يلع شيتفتــلاو ضبقــلا نbطبــب عفدــلا :آنــماــث

 نم�ا طابض فرصت تحت _مهتEا نوكل ةباينلا نوذأ رادصأ
 اـمو طبضـلا رـضاحـم نbطـبو 0 ةـماعـلا ةـباينـلا نذأ رودـص لبـق ينطولا
 ةدEا يف ةـــماعـــلا ةـــباينـــلا يلع مهـــضرـــع مدعـــل تاءارـــجأ نـــم اهيلـــع بـــترـــت
 طبضـلا رـضاحـم مظعـمرـيوزـتو ةـعاـس نورـشعو ةعـبرأ يهو اـنوناـق ةررقEا
 خيراوت يف _مهتEا يلع ضبقلـــل كـــلذو ينطولا نـــم�ا طابـــض ةـــفرعمـــب
 ةـلاـح دوجو مدعـلو  ةحيحـص ريـغ تاعـقاو  اهنيمضتـلو كـلذ يلع ةقـباـس

 0سبلتلا ت�اح نم
 ممهھضعب عم تتابثإلاا ددووهھش للااووقأأ ضضقانتوو ننالططبب عـــفددلاا  :آعـسات

. ممهھتدداهھشب ددااددتعإلاا ممددـعوو  ضضعبلاا
 تاقيقحتــب نــيرـــضاحــلا _ـمهتEا باوجتــــسا نbطـبــب عــفدــلا :آرــشاــع
 يلع _مهتEا ضرعــــل  ةلــــطاــــب تاءارــــجا ةديــــلو اهــــنوكل ةــــماعــــلا ةــــباينــــلا
 صوصنل اهتفــلاخEو روهش ةدــع يلا لصــت تارتــف يلع ةــماعــلا ةــباينــلا

0ةيئانجلا تاءارج�ا نوناق نم 139، 131، 125، 124، 36 داوEا
 _مهتEا ضعبـــــل ةـــــبوسنEا تارارـــــق�ا نbطبـــــب عفدـــــلا :رـــــشع يداحـــــلا
 _مهتEا نــم مــهريــغ قح يفو ةسفــن قح يف ةــماعــلا ةــباينــلا تاقيقحتــب
 يونعمو يداــــم ةارــــكا ةديــــلو اهــــنوكل ةنــــيرقــــلا يلا يقرــــت� لاوقا اهــــن�

0اهنم دمتـسEا ليلدلا نbطبو
 ىف ةةددعاسملااوو ضضيیررحتلااوو ككااررتشإلاا ةميیررج نناكررأأ ءافتنأب عفددلاا :رـــــــشع يـناثــــــلا



0اهنم دمتـسEا ليلدلا نbطبو
 ىف ةةددعاسملااوو ضضيیررحتلااوو ككااررتشإلاا ةميیررج نناكررأأ ءافتنأب عفددلاا :رـــــــشع يـناثــــــلا
 تتابووقعلاا ننووناق ننم 82 41/1،٬ ٬، 40 ٬، 39 ددااووملاب المع ننيیمهھتملل ةبووسنملاا ممئااررجلاا
 ةيیلووئسملااوو ةيیئانجلاا ةمهھھھاسملل ةليیسووك ننيیمهھتملاا ققح ىف ىئانجلاا ققافتإلاا ءافتنإإوو

 0ةميیررج يياا يـف ككااررتشالاا ممددعل مملعلاا ءافتنأأوو ةيینماضتلاا ةيیئانجلاا
 0  ماهت�ا عويشب عـفدلا :رشع ثلاثلا

 ةمـث نـم قارو�ا ولـخو تاعـقاولا ثودـح ةيـلوقعم مدعـب عفدـلا :ررشع عبااررلاا
 تاـــيرـــحتلا تاـــيرـــجم طابـــض نـــم اـــهروصتل اقـــفو ةـــناد�ا ةـــب حصت ليـــلد

0تاطوبضـEاب _مهتEا ةلص مدعو ةقيفلتو ماهت�ا ةيديكو
 ةعامجب ققاحتلإلاا  ةميیررج نناكررأأ ءافتنإب  عفددلاا ننع هھنأأ ثثيیح :رـــــــشع ســـــــماخـــــــلا
 ققيیقحتل للئاـسوو ىىرركسعلاا ببيیررددتلااوو بباهھھھررإلاا ننم ذذختتوو ددالبلاا ججرراخ اهھھھررقم ةيیباهھھھررإإ

 . اهھضااررغأأ
 ةططسااوولابوو تتااذذلاب ززااررحااوو ةةززايیح ةميیررج نناكررأأ ءافتنأب عفددلاا :رشع سداسلا

 ااذذكوو صصيیخررت ننووددب ننيیمهھتملل ررئاخذذلااوو ةنخششملاا رريیغوو ةنخششملاا ةيیررانلاا ةحلسألاا
 ننمألاب للالخإلاا ىف اهھلامعتسإإ ددصقب  ككلذذوو ىنووناق غغووسم ننووددب ءاضيیبلاا ةحلسألاا
 ةةززاـــيیح ةــمـيیررــج نناـــكررأأ ءاـفــتنإإ عفددلاا :رشع عباسلا       مماعلاا مماظظنلااوو

 اقفوو تتاعقررفملاا ممكح ىف رربتعت ىتلاا ددااووملااوو تتااررجفتملاا ةططسااوولااوو تتااذذـــلاب ززااررـــحإإوو
  تتابووقعلاا ننووناق ننم )أأ(102 ددااووملاا صصووصنل

 ددااددمإلاا ةـــميیررج نناـــكررأأ ءاـفتنإب  عفددـلاا ننـع هھـنأأ ثثيیح:ررشع ننماثلاا
تتابووقعلاا ننووناق ننم ) اا ( آآرررركم 86  ةةدداملاب ةمثؤؤملااوو لليیوومتلااوو

 ققح يف ىىددمعلاا ففالتإلااوو ىىددمعلاا ببيیررختلاا ةميیررج نناكررأأ ءافتنإإ عفددلاا : ررشع عساتلاا
 . تتابووقعلاا ننووناق ننم361 ٬، 90 ننيیتدداملاا صصنل اقفوو ننيیمهھتملاا

 ةمثؤؤملااوو ننيیمهھتملاا ققح ىف ههاارركإلاب ةقررسلاا ةميیررج نناكررأأ ءافتنإإ عفددلاا : ننووررشعلاا
0 تتابووقعلاا ننووناق ننم ايیناث /315 ٬، 314 ننيیتدداملاب

 ممئااررجلاا يف   للصفلاا ةقباسل ييووعددلاا ررظظن ززااووج ممددعب عفددلاا :نورشعلاو دحاولا
 ةفووررعملااوو ايیلع ةلوودد ننمأأ ررصح 2013 ةنسل 390 ممقرر ةيیانجلاا يف ممهھتملل ةبووسنملاا
 ممئااررجلااوو رردداقلاا ددبع يلع ينغلاا ددبع ددمحم 13 ممقرر ممهھتملل ةبسنلاب ييررهھھھااووظظلاا ةيیلخب

0ييررخأأ ايیاضق يف ععافددلاا ةةرراثاا امل ااذذكوو ةلاحالاا ررـماا يف ةيیلاا ةبووسنملاا
 ةةووقلاا ددااررفأأ ىقابل ممهھبجحوو ةةدداهھـشلاب ةعقااوولاا ططابض ددااررفنإإ :ننووررشعلااوو يناثلاا

 0 اهھضقانتوو هھل ةقفااررملاا
 ااددمع للتقلاا ىف ععووررـشلااوو للتقلاا ةـميیررـج نناـكررأأ ءافتنإإ عفددلاا :ننووررشعلاا ثثلاثلاا

. ننيیمهھتملاا ققـح ىف ننااررتقإلاا ففررظظ ءافتنإإوو  ددصررتلااوو ررااررصإلاا ققبس ءافتنإإوو
 للجأأ ددموو2019 /2/10 ةسلجل ممكحلل ييووعددلاا ززجح ةمكحملاا تتررررق2019/ 9 / 5 ةسلجبوو

1/2/2020يلاا ممكحلاا للجأأ ددموو 1/12/2019ةسلجل ممكحلاا
 ااذذهھلً اميیددقتووً افنآآ هھب ةططووسبملاا ووحنلاا ىلع ىىووعددلاا عئاقوو تتماقتسإإ ىتموو هھنأأ ثثيیحوو
 ةيیئانجلاا تتامكاحملاا ىف للصألاا ننأأ ررررقملاا ننم هھنأأ ءددب ييذذ ئئدداب ةمكحملاا رريیشت ءاضقلاا
 لليیلدد ىىأأ ننم هھتدديیقع ننووكيی ننأأ هھلف هھيیلع ةحووررططملاا ةلددألاا ىلع ءانب ىضاقلاا ععانتقإإ ووهھھھ



 ةيیئانجلاا تتامكاحملاا ىف للصألاا ننأأ ررررقملاا ننم هھنأأ ءددب ييذذ ئئدداب ةمكحملاا رريیشت ءاضقلاا
 لليیلدد ىىأأ ننم هھتدديیقع ننووكيی ننأأ هھلف هھيیلع ةحووررططملاا ةلددألاا ىلع ءانب ىضاقلاا ععانتقإإ ووهھھھ
 ننأأ ططررتشيی ال نناكوو ٬، هھيیلع صصنيی ننيیعم لليیلددب ننووناقلاا ههدديیق ااذذإإ الإإ اهھيیلإإ ححاترريی ةنيیررق ووأأ

 ننم ةيیئززج للك ىف عططقيیوو اهھنم لليیلدد للك ئبنيی ثثيیحب ممكحلاا اهھيیلع ددمتعأأ ىتلاا ننووكت
 ٬، اــضعب اهھــضعب للمـكيی  ةةددناستم ةيیئانجلاا ددااووملاا ىف ةلددألاا ننأأ الإإ ٬، ىىووعددـلاا تتايیئززـج

 ٬، ةـمكحـملاا ةةدديیقع ننووكتت ةعمتجم اهھنموو
 ىف ةلددألاا ننووكت ننأأ ىفكيی للب ٬، ةلددألاا ىقاب ننوودد ههددح ىلع هھتشقانمل هھنيیعب لليیلدد ىلإإ ررظظنيی الوو

 اهھنانئمططإإوو ةمكحملاا ععانتقإإ للامتكإإ ىف ةجتنموو اهھنم ممكحلاا ههددصق ام ىلإإ ةيیددؤؤم ةةددحووك اهھعوومجم
 احيیررص هھيیلإإ ددنتست ىىذذلاا لليیلددلاا ننووكيی ننأأ ممكحلاا ةحصل ممززليی ال نناكوو ٬، هھيیلإإ تتهھتنإإ ام ىلإإ
 ةةررووصلاا ننع اهھتدديیقع ننيیووكت ىف ننكتررت ننأأ اهھل للب هھنم هھصلختست ام ىلع ةلالددلاا ىف ااررشابموو
 ععامج ننم هھصلختست ام ىلإإ اهھب ةلصتملاا ةيینووناقلاا ققئاقحلاا رراهھظظتسإإوو ىىووعددلاا ةعقااوول ةحيیحصلاا

 اهھصالختسإإ ممااددام  ةيیلقعلاا تتانكمملاا ةفاكوو ءااررقتسإلااوو ججاتنتسإلاا ققيیررططب ةحووررططملاا ررصانعلاا
. ىقططنملااوو ىلقعلاا ءاضتقإلاا ننع ججررخيی ال اميیلس

 ررصانعلاا ررئاسوو ددووهھشلاا للااووقأأ ننم صصلختست ننأأ ععووضووملاا ةمكحمل ننأأ  اضيیأأ ررررقملاا ننموو
 اهھعانتقإإ اهھيیلإإ ىىددؤؤيی امبسح ىىووعددلاا ةعقااوول ةحيیحصلاا ةةررووصلاا ثثحبلاا ططاسب ىلع ةحووررططملاا
 يف ةلووبقم ةلددأأ ىلإإً ااددنتسمً اغئاس اهھصالختسإإ مماادد ام ىىررخأأ ررووص ننم اهھفلاخيی ام ححررططت ننأأوو

 تتووبثب اهھعانتقإإ ددمتست ننأأ يف ةيیررحلاا للماك اهھلوو ٬،ققااررووألاا يف اهھلصأأ اهھلوو ققططنملااوو للقعلاا
 ةمكحملاا ننأأوو ققااررووألاا ننم حيیحصلاا ههذذخأم لليیلددلاا ااذذهھل ننأأ املاطط هھيیلإإ ننئمططت لليیلدد ييأأ ننم ةعقااوولاا

 ععاـفددلاا اـهھقاس يتلاا تتااررابتعإلاا عيیمج تتحررططأأ اهھنأأ دديیفيی ككلذذ ننإف ددـهھھھأـش ةةدداـهھـشب تتذذخأأ ىتم
 .اهھب ذذخألاا ممددع ىـلع اهھلمحل

 ننأأوو اهھتلددأأوو ىىووعددلاا ررصانع ننززوو اهھتططلس ددووددـح يـف ععووضووملاا ةمكحمل ننأأ اضيیأأ ررررقملاا ننموو
 ننأأوو ٬،اهھيیلع ةحووررططملاا ةلددألاا ععامج ننم اهھنااددجوو يف تتمستررإإ امك اهھتقيیقح ىلع ةعقااوولاا ننيیبت
 ننموو ىىووعددلاا يف ققيیقحت ننم هھيیررجيی ام ىلع ءانب يضاقلاا ععانتقإب ةيیئانجلاا تتامكاحملاا يف ةةرربعلاا
 رريیددقت يف ةقلططملاا ةططلسلاا ععووضووملاا ةمكحمل ننأأوو ٬،ثثحبلاا ططاسب ىلع ةحووررططملاا اهھھھررصانع ةفاك
 ةحص ىلإإ ننئمططت ال ننم ححررططتوو ةفلتخملاا ددووهھشلاا للااووقأأ ننم هھيیلإإ ننئمططت امب ذذخأت ننأأ اهھلف لليیلددلاا

. هھتيیااوورر
                                     ذذـخأت ننأأ ععووضووملاا ةـمكحمـل ننأأ  اـضيیأأ ررررقملاا ننم هھنأأ امك

 اهھتقباططموو اهھقددص ىلإإ تتنأمططإإ ىتم ننيیمهھتملاا ننم ههرريیغ ققح يفوو هھسفن ققح يف ممهھتم للااووقأب
 ننأأوو هھئززجت ننأأ اهھل للب ةةررهھھھاظظوو هھصن ممززتلت ننأأ ممهھتملاا ففااررتعإب اهھھھذذخأأ يف ةمززلم تتسيیلوو ٬،عقااوولل
 للب ٬،اهھليیصافت ةفاكب ةعقااوولاا ىلع ففااررتعإلاا ددرريی ننأأ ممززليی الوو اهھنع ففشك امك ةقيیقحلاا هھنم ططبنست

 تتانكمملاا ةفاكب ىىووعددلااررصانع يقاب ننموو ةمكحملاا اهھنم جتنتست عئاقوو ىلع ددرريی ننأأ يفكيی
.ةميیررجلل يناجلاا ففااررتقإإ ةيیجاتنتسإلااوو ةيیلقعلاا

 عئاقوول ةيیليیلددتلاا ةةووقلاا رريیددقت ىــف ةـيیررحلاا للـماك ععووـضووملاا ةـمـكحمـل  ننأأ اــضيیأأ ررررـقمـلاا ننــموو
 ننم ىهھھھ ىىررت مملوو اهھيیددل تتحضوو ددق ةعقااوولاا تتمااددام  ععافددلاا تتابلطط ةباجإب ممززتلت ال اهھنأأوو ىىووعددلاا

 ءااررجإلاا ااذذهھھھ ذذاختإإ ىلإإ ةجاح اهھبناج
 ةـحااررــص ددررــلاب ةـمززــلــم رريیـــغ ةـــمكـحملاا ننأأ اــــضيیأأ ررررــقـــملاا ننــــموو

 ااددامتعإإ ةنااددإلاب ممكحلاا ننم انمض ددافتسم اهھيیلع ددررـلاا مماادداـم ممهھتملاا اهھب ممددقت ىتلاا ىـفنلاا ةلددأأ ىلع
 ةلددألاا ددرروويی ننأأ ههؤؤاضق هھب مميیقتسيیوو هھليیلددت ممتيی اميیك ممكحلاا ببسحب ذذإإ اهھھھددررووأأ ىتلاا ىفنلاا ةلددأأ ىلع
 ننأأ هھيیلع الوو ممهھتملاا ىلإإ ةةددنسملاا ةميیررجلاا ععووقوو ننم هھصلختسإإ ام ىلع هھيیددل تتحص ىتلاا ةجتنملاا

. اهھحررططأأ هھنأأ  هھتافتلإإ ددافم ننأل هھعافدد تتايیئززج ننم ةيیئززج للك ىف هھعبتيی
                                               ىــف ممـهھتملاا ةـعباتـمب ةـمززـلـم رريیــغ ةـمكحملاا ننأأ اــضيیأأ ررررقــمـلاا ننــموو

 ننأأ ذذإإ ٬،للالقتساا ىلع اهھھھرريیثيی ىتلاا تتاهھبشلاا للك ىلع ددررلااوو ةفلتخملاا ةيیعووضووملاا هھعافدد ىحانم
 ةمكحملاا ننأأ ىلع للدديی اهھھھدداارريیإإ ممددعوو ٬،ممكحلاا اهھھھددرروويی ىتلاا تتووبثلاا ةلددأأ ننم ةلالدد ددافتسيُی ددررلاا

. ةنااددإلاا ىف اهھيیلع تتلووع ىتلاا ةلددألل اهھنم اًنانئمططاا هھتحررططأأ
 عبررالاا ررااددم ىلعوو تتاسلجلاا تتااررشع ررووررم ىلعوو ةمكحملاا تتناكوو ممددقت امب ايیددهھھھوو  ككلذذ نناك امل
 ام ءااددبإإ ننم ايیصخش ننيیمهھتملاا ااذذكوو ننيیمهھتملاا عم ععافددلاا ةئيیهھھھ تتنكم ددق  ابيیررقت ةتئافلاا تتااوونس



 عبررالاا ررااددم ىلعوو تتاسلجلاا تتااررشع ررووررم ىلعوو ةمكحملاا تتناكوو ممددقت امب ايیددهھھھوو  ككلذذ نناك امل
 ام ءااددبإإ ننم ايیصخش ننيیمهھتملاا ااذذكوو ننيیمهھتملاا عم ععافددلاا ةئيیهھھھ تتنكم ددق  ابيیررقت ةتئافلاا تتااوونس
 اهھھھذذيیفنت ممتوو ىىووعددلاا ىف ةجتنملاا ممهھتابلططل ةمكحملاا تتباجتسإإوو تتابلططوو تتاظظحالم ننم ممهھل ننعيی
 ننم هھب ممت اموو ةيیئانجلاا تتااءااررجإلاا ننووناقب ررررقم ووهھھھ امل اقفوووو تتاسلجلاا ررضاحمب تتباثلل اقفوو
 ةماعلاا ةبايینلاا ةعفااررم ععامسب ىىووعددلاا ررظظن تتااءااررجإإ ةمكحملاا تتمتأأوو ٬،  ننأشلاا ااذذهھھھ ىف تتاليیددعت

.تتاسلجلاا ررضاحمب تتباثلل اقفوو ننيیمهھتملاا ععافددوو
 تتناك ااذذإإ هھنأأ الإإ هھقيیقحتوو هھعافدد هھجووأأ ننم ممهھتملاا هھيیددبيی ام ععامس ببجوويی ننووناقلاا نناك ننئلوو
 ىىووعددلاا ىف جتنم رريیغ هھقيیقحت ببوولططملاا ررمألاا ننووكيی ثثيیحب ةعقااوولاا اهھيیددل تتحضوو ددق ةمكحملاا
 ننووكت ىكل ططررتشيی هھنأأ ككلذذ ,هھيیلع ددررلاا تتلفغأأ ىهھھھ ننإإ اهھيیلع ببيیررثت الوو هھنع ضضررعت ننأأ اهھل ننإف
 ققلعتلاا ررهھھھاظظ ببلططلاا ننووكيی ننأأ اهھيیلإإ ممددقيی ببلطط ىلع ةحااررص ةباجإلاب ةمززلم ععووضووملاا ةمكحم
 ,هھتااذذ ععووضووملاا ىف للصفللً امززال هھيیف للصفلاا ننووكيی ننأأ ىىأأ اهھمامأأ ةةررووظظنملاا ةيیضقلاا ععووضوومب

        0هھيیلع ددررت الوو  ةنع تتافتل الأأ ززووجيی ككلذذ رريیغ ننموو
 ىفن ىلإإ هھجتت ال  ممهھتاارركذذمبوو تتاسلجلاا ررضاحمب ععافددلاا اهھھھااددبأأ ىتلاا تتابلططلاا تتناكوو ٬،ككلذذ نناك امل

 اهھنم ضضررغلاا ننأأ للب ٬،هھتااذذ ععووضووملاا ىف للصفلل ةمززال تتسيیل اهھنأأ امك ٬،ةميیررجلل ننووكملاا للعفلاا
 ههذذهھھھ ننأأ ىىررت ةمكحملاا ننإف ممث ننموو ةمكحملاا اهھيیلإإ تتنأمططاا ىتلاا تتووبثلاا ةلددأأ ىف  ةهھبشلاا ةةرراثإإ
 ىىووعددلاا ىف ةجتنم رريیغ ممهھتاارركذذموو تتاسلجلاا ررضاحمب تتباثلل اقفوو ععافددلاا اهھھھررررق ىتلاا تتابلططلاا
 ىىررت مملوو اهھيیددل تتحضوو ددق ةعقااوولاا تتمااددام ٬، ننيیمهھتملاا ننع ةمهھتلاا ىفن ىف ووأأ ىىووددج ىىذذ رريیغوو
 لليیططعتل الإإ ووهھھھام ننأشلاا ااذذهھھھ ىف ععافددلاا ههرراثأأ ام ننأأوو ءااررجإلاا ااذذهھھھ ذذاختإإ ىلإإ ةجاح اهھبناج ننم ىهھھھ

 ممث ننموو هھل ابجووم ةمكحملاا ىىررت الوو ىضتقم ننوودد ىضاقتلاا ددمأأ ةلاططإلوو ىىووعددلاا ىف للصفلاا
 . ععافددلاا ققحب اهھنمً الالخإإ ككلذذ ددعيُی ننأأ ننوودد ابناج اهھحررططتوو ةمكحملاا اهھنع تتفتلت

 رمأ يف ةدراولا ةيعضولا باقعلا داوم ةيروتسد مدعب عفدلا :�وا
 0 ةيمbس�ا ةعيرشلا ئدابم اهتفلاخE ةلاح�ا

 رمأب ةدراولا ةيعضولا باقعلا داوم ةيروتسد مدعب عفدلا نعو هنأ ثيحو
 _ناوقلا ةفاك نأب هيلع دودرمف ةيمbس�ا ةعيرشلا ئدابم اهتفلاخE ةلاح�ا
 نم رونلل تجرخ دق ةيئانجلا تاءارج�او تابوقعلا ىنوناق اهنمو ةيعضولا
 نم ةيناثلا ةداEا تصن دقو ؛ هنم ةقثبنمو لب هعم ةقستم تءاجو روتسدلا محر
 ةلودلا نيد مbس�ا " نأ ىلع 2014 رياني ىف رداصلا ىلاحلا ىرصEا روتسدلا

 ىسيئرلا ردصEا ةيمbس�ا ةعيرشلا ئدابمو ةيمسرلا اهتغل ةيبرعلا ةغللاو
 ةيمbس�ا ةعيرشلا تعضو اهعيمج ةيعضولا _ناوقلا نأ هدافمو  ؛ " عيرشتلل

 ماظـنلا دُعيو ؛ ةرم�ا اهصوصنب رمتأتو اهب ىدتهت اهلً اجاهنموً اـساربن
 ىباقعلا ماظنلل bًمكُم ةيمbس�ا ةعيرشلا ىف ىئانجلا ىئارـج�ا

 هذه صلختُستو ةيمbس�ا ةيئانجلا ةسايسلا نع ربُعي امهbكف ىمbس�ا
 ىلع ىمbس�ا ىئارج�ا ماظنلا ماقو ةيمbس�ا ةعيرشلا رداصم نم ةسايسلا

 عبارلا ردصمو ةنسلاو نآرقلا لو�ا ةثbثلا ردصم مئارجلا نم عاونأ ةعبرأ
 عقت ىتلا دودحلا مئارج اهلوأ هئدابمو مbس�ا ميقبً ايدتهُم ىعضولا عراشلا
 ؛ رمخلا برُشك دبعلا قحب بوشم ريغ هدحو ىلاعت d صلاخ قح ىلع ًءادتعإ
 دبعلا قحب بوشم ىلاعت dا قح ىلع ًءادتعإ عقت ىتلا دودحلا مئارج اهيناثو

 ىلع ًءادتعإ عقت مئارج اهثلاثو ؛ فذقلا ةميرجك بلغ�ا وه اهيف dا قح نكلو
 مئارجك بلغ�ا وه اهيف دبعلا قح نكلو دبعلا قحبً ابوشم ىلاعت dا قح

 نود ام وأ دمعلا لتقلا مئارجك سفنلا ىلعً ايدمع لعفلا عقي ىتلاو صاصقلا
 ىلإ ىضفEُا برضلا وأ أطخلا لتقلاك ةيدلا مئارجو حرُجلا ثادحإك سفنلا



 نود ام وأ دمعلا لتقلا مئارجك سفنلا ىلعً ايدمع لعفلا عقي ىتلاو صاصقلا
 ىلإ ىضفEُا برضلا وأ أطخلا لتقلاك ةيدلا مئارجو حرُجلا ثادحإك سفنلا
 ىلع وأ هbصلا كرتك ىلاعت d صلاخ قح ىلع ًءادتعإ عقت اهعبارو ؛ توEا
 ىمست ام ىهو لوقب وأ لعفب قح ريغب ملسE ىذ�ا هيجوتك دبعلل صلاخ قح
 ًايساسأ bًصأ روتسدلا نم ةدمتسEُا ةيئارج�ا ةيعرشلا دُعتو ؛ ريزعتلا مئارج
 زوجي �و اهقيبطت دنع وأ اهعضو دنع ءاوس ةيئانجلا تاءارج¯لً امكاح أدبمو

 نوناق ىف تابوقعلاو مئارجلا ةيعرش اهتيمهأ ىف لباقتو هنع جورخلا
 � نوناقلا ةدايسل ةنامض ىه وحنلا اذه ىلع ةيئارج�ا ةيعرشلاف تابوقعلا

 نم دُعي ىذلا ىنوناقلا نم�ا قيقحت ىفو ةينوناقلا ةلودلا ىف اهنع ىنغ
 ىف اهب ملسEُا ةيروتسدلا ئدابEا نم كلذك دُعتو ةفصنEُا ةمكاحEا تابلطتم

 وه روتـسدلاو ناـسن�ا قوقـحل ةيلودـلا قـئاـثوـلا اهُلفكتو ةيطارقميدلا لودلا
 ةيعرشلا هذه ةادأ

 ؛ ةيئانجلا تاءارج�ا دعاوق عضو دنع اهعابتإب عرشEُا مزُليو اهدودح مسريف
 عضوو لاعف�ا ضعب ميرجت ىلع صن امدنع تابوقعلا نوناق نأ قبس ام دافم
 ملاعلا نادلب نم ريثكلا اهقبطت ىتلاو مادع�ا ةبوقع اهنم ةفلتخم تابوقع اهل

 اهقبطت ةلود 54 ددع نأ ةيلودلا وفعلا ةمظنم تايئاصحإ رخآب تبث دقو {
 برحلا نمز ىف بكتُرت ىتلا مئارجلا ىلع اهقبطت لود 7 ددعوً اقلطمً اقيبطت
 هدوجو لاطبإب مدعلا ىلإ دوجوم دوجو ةلاحإ وه مادع�ا موهفمو ـ } بسحف
 لاصئتسإ هفده ةفلتخEا فارع�او _ناوقلا قفو ددعتت لئاسوب هحور قاهزإب

 ةبوقعلا كلت تءاج دقف ـ ىئاهنو ىعطق وحن ىلع عمتجEا نم هيلع موكحEا
 اهئدابE ً�امعإ امنإو بسحف ةيمbس�ا ةعيرشلابً ايده تسيل ىلقعلا موزللاب
 اهيلعً اتائتفإ وأ اهلً ائطاخ bًيوأت وأ اهيلعً اجورخً اقلطُم لثمت �و اهلً اقيبطتو
 ميرحتو صاصقلا ةلاح ىف اهمرُحي �و مbس�ا اهحيبُي ةبوقعلا كلت نإف هيلعو

 عمتجEا ىف هايحلا ةماقتسإو عدرلل ةرورض ىهفً امارح دُعي dا همرُحي مل ام
 ةطلسلا نم نيديدش قيقدتو صيحمت دعب ردص ىعضو نوناق ىأ نأو اميس

 ةديرجلاب هرشنو ةلودلا سيئر نم هيلع قيدصتلا كلذ عبتيو ةيعيرشتلا
 لفكو ؛ عمتجEاب تاقbعلل ةمظنEُا ةلماعلا _ناوقلا دحأك هب لمعلل ةيمسرلا

 لزنأو ناسن�ا هايح ةيامح نمضو هايحلا ىف قحلا فينحلا ىمbس�ا نيدلا
 اولتقت �و " 33 ةي�ا ءارس�ا ةروس ىف ىلاعت هلوق هتايآ مكحُم ىف ىلاعت dا
 bفً اناطلـس هيلول انلعج دقفً اـموـلظم لتق نـمو قـحلاب �إ dا مرح ىتلا سفنلا

 ام اهـنم ةدع مئارجل عرُش صاصقلاو ؛ "ً اروصنم ناك هنإ لتقلا   ىـف فرُسي
 وه

 ىدمع لعفب دسجلا ةمbس ىف قحلاب ساموأ هايحلا ىف سفنلا قحب سام
 عون كانهو ـ طقف اهضعب وأ اهلك ءاوس ـ ةددشEُا فورظلا ضعب هيفً ارفاوتُم

 مزلي هنأ وه مئارجلا هذه زيُمي ىذلاو صاصقلا هل عرُش مئارجلا نم رخآ
 نمو تناك ام ةنئاك ةعورشم ريغ ةليسو لامعتسإ ىلع لمعلا وأ لامعتسإ
 وأ ةلمعتسEا ةليسولا زيمي انه ةيعورشEا مادعنإف باهر�ا وأ ةوقلا اهليبق
 ىلخادلا نم�اف ىناجلا نم دوشنEا فدهلا غولب ليبس ىف اهلامعتسإ دارEا



 وأ ةلمعتسEا ةليسولا زيمي انه ةيعورشEا مادعنإف باهر�ا وأ ةوقلا اهليبق
 ىلخادلا نم�اف ىناجلا نم دوشنEا فدهلا غولب ليبس ىف اهلامعتسإ دارEا
 ىلع رشابم ريغو رشابم قيرطب ناودعلا عوضوم وه مئارجلا كلت ىف ةلودلل
 نم ةلودلا نمأب ةساEا مئارجلاف ةياهنوً ةءادبً ارخآو ً�وأ ةيحضلا وهف ءاوس ٍدح

 ىلخادلا ةلودلا نايكب ساسم اهيف ةميرج لك ىلإ اهدر نكمي لخادلا ةهج
 ةموكحلا لكشو مكحلا ماظن ىمحت اهنأ مئارجلا هذه ىف ةيئانجلا ةدعاقلاف

 dا بجوأ دقو _موكحEا ةهجاوم ىف تاطلسلا طاشنو ةلودلا روتسدو
 نيذلا اهيأ اي " 179 ؛ 178 _تي�ا ةرقبلا ةروسب ىلاعت هلوق ىف صاصقلا
 ىثن�او دبعلاب دبعلاو رُحلاب رُحلا ىلتقلا ىف صاصقلا مكيلع بتُك اونمآ
 كلذ ناسحإب هيلإ ءادأو فورعEاب عابتإف ئش هيخأ نم هل ىفُع نمف ىثن�اب

 ىف مكلو " ؛ " ميلأ باذع هلف كلذ دعب ىدتعإ نمف ةمحرو مكبر نم فيفخت
 ةروسب ىلاعت هلوقب كلذكو ؛ " نوقتت مكلعل بابل�ا ىلوأ اي ةايح صاصقلا

 _علاب _علاو سفنلاب سفنلا نأ اهيف مهيلع انبتكو " 45 ةي�ا ةدئاEا
 هب قدصت نمف صاصق حورجلاو نسلاب نسلاو نذ�اب نذ�او فن�اب فن�او
 dا نأ كلذ دافم " نوEاظلا مه كئلوأف dا لزنأ امب مكحي مل نمو هل ةرافك وهف
 هيف زاجأ هنإ �إ مايصلاو هbصلا انيلع بتك امك صاصقلا انيلع بتك هنأش لج

 هيلع dا لص dا لوسر نأ فيرشلا ثيدحلاب دروو ليتقلا ىلو لبق نم وفعلا
 ةعيرشلا هتفرع باهر�ا موهفمو ؛ " مهؤامد أفاكتت نوملسEا " لاق ملسو

 عيرشت لوأ تدعأو نامزلا نمً انرق رشع ةعبر�ا ىلع ديزي ام ذنم ةيمbس�ا
 هاجت�او قفتي امبً اناكرأوً اطورش اهل عضوو ةيباهر�ا مئارجلا روص لماكتم
 وأ بعرلا هنع جتني ىذلا مارج�ا نم عونلا كلذ ؛ باهر�ا فيرعت ىف ثيدحلا

 ىتميرج لbخ نم كلذو تابوقعلا دشأ هل تدصرو ةيسايس فاده� بكتُري
 فوخ نم هنع جتني امب قيرطلا عطقل جورخلا ىه ةبارحلاف ىغبلاو ةبارحلا

 لثمي امب ليوأتب مكاحلا ىلع ةئف جورخ وه ىغبلاو ةنينأمط مدعو عزفو
 ديدشت ىعدتسي اذهو ماكح�ا مهف ىف فbتخ�ا ةجيتن _عم ىأرل بصعتلا

 نوعزفُيو لاEا نوبهنيفً اداسف ضر�ا ىف نوعسي نيذلا كئلوأ ىلع باقعلا
 نم هنوثدحي ام لbخ نم مهل ىساسأ فدهك ءاسنلاو لافط�ا نوعوُريو _نم�ا

 زافلتلا تاشاش اهضرعتو ءابن�ا ت�اكو اهلقانتت ىتلا مهلاعف� ةريبك ةياعد
 مهلاعفأ رابتعإب �إ ىتأتي � مهيلع باقعلا ديدشتو ةرومعEا ءاجرأ عيمج ىف

 ةميرجلل فدارEا ىهف ىغبلا ةميرج امأ مbس�ا ىف ةبارح ةميرج لثمت
 ةروسب ميركلا نآرقلا ىف ةبارحلا ظفل دروو ؛ ثيدحلا رصعلا ىف ةيسايسلا

 000 " هتايآ مكحُم ىف ىلاعت لاق ثيح 34 ؛ 33 ؛ 32 تاي�ا ةدئاEا
 نموً اعيمج سانلا لتق امنأكف ضر�ا ىف داسف وأ سفن ريغبً اسفن لتق نم
 dا نوبراحي نيذلا اؤازج امنإ " ؛ " 000ً اعيمج سانلا ايحأ امنأكف اهايحأ

 مهيديأ عطُقت وأ اوبلُصي وأ اولتقُي نأً اداسف ضر�ا ىف نوعسيو هلوسرو
 ةرخ�ا ىف مهلو ايندلا ىف ىزخ مهل كلذ ضر�ا نم اوفنُي وأ فbخ نم مهلجرأو

 روفغ dا نأ اوملعإف مهيلع اوردقت نأ لبق نم اوبات نيذلا �إ " ؛ " ميظع باذع



 ةرخ�ا ىف مهلو ايندلا ىف ىزخ مهل كلذ ضر�ا نم اوفنُي وأ فbخ نم مهلجرأو
 روفغ dا نأ اوملعإف مهيلع اوردقت نأ لبق نم اوبات نيذلا �إ " ؛ " ميظع باذع

 عامج�او ةنسلاو نآرقلاب عورشم مهتبقاعمو _براحتEا لاتقو ؛ " ميحر
 حيرص ءادتع�ا اذهو ىباهرإ ءادتعإ لك نم ماعلا نم�او ماظنلا ظفحل لوقعEاو

 عطقتو ةراEا فيخت ةيباهرإ ةروصب اهدارفأ لاومأو حاورأو ةلودلا ةمارك ىلع
 وأ ةراEا ةفاخ� جورخلا ىف طقف لثمتي � ىمbس�ا هقفلا ىف باهر�اف ليبسلا

 حbسلا ريغب باهر�ا درجمب لب ريغلا لتق وأ ةونُع لاEا ذخأ وأ ليبسلا عطق
 جرخ نم " رث�ا ىف ءاج دقف ةراش�ا وأ ةملكلا وأ طلستلا وأ صصلتلاب ولو
 ىذب ىفي �و اهبً انمؤم ىشاحتي � اهرجافو اهرب برضب ىتمأ ىلع ىتمأ نم

 ىف ءاهقفلا لاوقأ تددعتف _براحتEاب ء�ؤه ةيمستو ؛ " ىنم سيلف اهدهع
 طباضلا سايقEا وه ىوغللا ىنعEاف براحEا وأ ةبراحEا وأ _براحتEا لولدم

 " ةيمست نأ ةيمbس�ا ةعيرشلا ءاهقف مظعم ررقو هتل�د ىف حbطص�ا ةمbسل
 امهلوأ _هجو نم ةيقيقح تسيلو ةيزاجم ةيمست ىه " هلوسرو d _براحEا
 dا اوقاش مهنأب كلذ " ىلاعت هلوق لثم سانلا نم هريغ براح نم ةلزنمب مهنأ
 نيذلا نإ " ىلاعت هلوقو هبحاص نيابُي قش ىف مهنم لك حبصأ ىأ " هلوسرو
 اذه لكو ةقرافEا هجو ىلع دح ىف مهنم لك نوكي نأ ىأ " هلوسرو dا نوداُحي

 وأ جاُحي وأ قاُشيف ناكم ىذب سيل هنأش لج وهف ىلاعت dا ىلع ليحتسي
 ظفل قbطإ حصي هنأ امهيناثو ةغلابEا هجو ىلع ىهو ةقرافEا هيلع زوجت

 سانلل هئاذيإب لابُم ريغ ةيصعEاب ةرهاجEاب هتريرج تمظع نم ىلع ةبراحEُا
 موقي ىذلا عمتجEا ةبراحُمو dا عرش ةبراحُم ىه وأ هلوسرو d هنايصعو
 بهاذEا ءاهقف تافيرعت ةلمج نمف هيلعو ؛ هنمأ نامضو هميظنت ىلع عرشلا
 ىف _كلاسلا ةفاخ� جرخ نم لك وه براحEُا نأ حضتي ةيسيئرلا ةيمbس�ا
 امأ ؛ً اراهن وأ bًيل حbسب ناك اذإ مهحرج وأ مهلتق وأ مهلاومأ ذخ� وأ قيرطلا

 مهل ةملسم ةفئاط جورخ وه ىغبلا نأ ىلع ءاهقفلا قفتإ دقف ىغبلا ةميرج
 ولو ليوأتب مكحلا نع هلزع ةيغب ىعرشلا مكاحلا ىلع ةكوشو دئاق وأ مامإ

 ىغبلا ققحتيو هتمامإ تبثت ىذلا مام�ا وه هيلع ىغبEاو ذخأEا ديعب
 مهتاطلس نودمتسي مهنوكل سيئرلا نود مه نمم ةطلسلا ىوذ ىلع جورخلاب
 ىف عمتجEا فايطأ ةفاك همكح لظ ىف رهصني ىذلا ىعرشلا مكاحلا كلذ هنم

 هتنيكسو هئودهو هنامأو هنمأو نطولا ةحلصم ىهو �أ ةدحاو ةقتوب
 �و حارجلا ملمُلي دِعبُي �و برقُي قرفُي �و عمُجي ىذلا مكاحلا كلذ هرارقتسإو

 ىذلا مكاحلا هنإ اهجِجؤُي �و رعاشEا ئدُهي اهعسوُي �و قراوفلا بيُذي اهقمُعي
 ةصيخر هاباحُم نع ةفاكلا نود ضعبلا برقُي �و _قابلا نود ةفئاط ىباُحي �

 نأ بجي انهوً اريثأت ءاوهلا تامسن لقأب رسكنت ةشه ةيبعش هسفنل قلخيل
 قح عنمي ـ dا ردق � ـ مام� دايقن�ا نع عانتم�ا وه جورخلا نم ضرغلا نوكي
 مكاحلا ناك اذإ امأ هعلخ ةيغب ةيغاط دبتسم ىمدآ مكاحل وأ ىلاعتو كرابت dا

 ىندأ نود هنطو ىنبو هنطو ةحلصE لمعي bعو لج قحلا عرش قبطي ً�داع
 موق مه ةيفنحلا دنع هاُغبلاف ىغبلا ةميرج لثمي هيلع جورخلا نإف ةقرفت

 ليوأتب لداعلا مام�ا ىلع نوجراخلاو قحلا ريغب قحلا مام�ا ىلع نوجرخي



 موق مه ةيفنحلا دنع هاُغبلاف ىغبلا ةميرج لثمي هيلع جورخلا نإف ةقرفت
 ليوأتب لداعلا مام�ا ىلع نوجراخلاو قحلا ريغب قحلا مام�ا ىلع نوجرخي

 امنإ " هنأش لج لاق ثيح 43 ةي�ا ىروشلا ةروسب ىغبلا ظفل دروو ؛ ىهقف
 مهل كئلوأ قحلا ريغب ضر�ا ىف نوغبيو سانلا نوملظي نيذلا ىلع ليبسلا
 نم 33 ةي�ا ىف ىلاعت لاقو " روم�ا مزع نE كلذ نإ رفغو ربص نEو ميلأ باذع
 ىغبلاو مث�او نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا ىبر مرح امنإ " فارع�ا ةروس

 � ام dا ىلع اولوقت نأوً اناطلس هب لزني مل ام dاب اوكرشت نأو قحلا ريغب
 اE تابوقعلا دشأ اهل دصرو رئابكلا نم ةبارحلا لعج مbس�ا نأ ىأ ؛ " نوملعت

 ةعاشإو _نم�ا عيورتو مهلتقو _نطاوEا باهرإو قيرطلل عطق نم هلثمت
 لمع مث نمو ماظنلا ىلع جورخلاو مهسوفن ىفو مهنيب بعرلاو ىضوفلا

 ىوطنت ىتلا كلتو ةماع ةفصب فنعلا لامعأ نم عمتجEا صيلخت ىلع مbس�ا
 لامعأ _ب براقتلا ىدم ءbجب _بيو ةصاخ ةفصب باهر�ا لامعأ ىلع

 ىوغللا اهانعEً اقفو ىمbس�ا هقفلا ىف ةبارحلاو ثيدحلا باهر�ا
 عمتجEا رارقتسإو نمأ نامض ىلع مbس�ا صرح ىدم حضتيو ىحbطص�او
 ىتلا دعاوقلاو بورحلل ىلودلا نوناقلا عم ىمbس�ا هقفلا ماكحأ قافتإ ىدمو

 ضحي حمسلا مbس�ا نأ نوعدEا ىعدي فيكف ىلودلا باهر�ا لامعأ مكحت
 عيمج قبس نأ دعب هترصنل نوكي اهنايتإ نأ وأ لاعف�ا كلت لثم باكترإ ىلع

0 اهتحفاكم ىف تاعيرشتلا
Eجب _بلا ناكو هدرس فلس ام ناك اbاهنيقي ىف رقوو اهل تبثو ةمكحملل ء 
 امو قارو£ل اهتعلاطم عقاو نم اهريمض اهيلإ حارتسإو اهتديقع ىف رقتسإو
 وحنلا ىلع ةبقاعتEا ةمكاحEا تاسلجب راد امو تاقيقحتو تادنتسم نم اهتوح
 تلثمت ةدع مئارجو ةمثؤم ً�اعفأ اوتأ دق _مهتEا نأ اهرضاحمب bًيصفت _بEا

 مئارجب نارتق�ا عم هيف عورشلاو دصرتلاو رارص�ا قبس عم دمعلا لتقلا ىف
 ةزايحو حbسلا لمحو ليللاو ددعتلا فورظ عم هارك�اب تاقرسلاو ىرخأ

 هصيخرت زوجي � امم اهنمو صيخرت ريغب وه ام اهنم ةيرانلا ةحلس�ا زارحإو
 باهر�ا دصقب اهمادختسإو تاعقرفEاو اهتاودأو ةرجفتEا داوEاو رئاخذلاو
 عيورتلاو نوناقلا ماكحأ فbخ ىلع تسسأ ةعامجل مامضن�او سيسأتو
 نوناقلا داومب درو ام رخآ ىلإ فbت�او بيذعتلاو بيرختلاو فيوختلاو

 داوم تءاج ىتلاو مهيلع تابوقعلا عيقوت نوقحتسبو ةلاح�ا رمأب ةدراولا
 لاصو�ا ةقستُم ةيمbس�ا ةعيرشلاو روتسدلا داومو ةقفتم باقعلاو ميرجتلا

 ريصي ىذلا رم�ا ؛ ةدعابتُم ريغ ةدناستُم ةرفانتُم ريغ ةمغانتُم ةئرتهُم ريغ
 اهتفلاخE ةلاح�ا رمأب ةدراولا ةيعضولا باقعلا داوم ةيروتسد مدعب عفدلا هعم

 نوناقلاو عقاولا حيحصً افداصُم ريغ ءاج دق ةيمbس�ا ةعيرشلا ئدابم
 0 هضفرب ءاضقلاً انيعتُم

 ننالططبل ىىووعددلاا ررظظنب آيیعوونوو آيیلحموو ايیئالوو ةمكحملاا صصاصتخإإ ممددعب عفددلاا : أيناث
 بباهھھھررإلاا ررئااوودد لليیكشتب ةةررهھھھاقلاا ففانئتسإإ ةمكحم سسيیئرر /رراشتسملاا ررااررق ممااددعنإإوو

 هھتفلاخمل ىعيیبططلاا ءاضقلاا ممامأأ ةمكاحملاا ننم ننيیمهھتملاا ننامررحوو اهھنيیعب ةةررئاادد ررايیتخإإوو
 ةططلسلاا ننووناق ننم61 ٬، 30 ننيیتدداملااوو ررووتسددلاا ننم ٬184، ٬97، 94 ددااووملاا صصووصن



 هھتفلاخمل ىعيیبططلاا ءاضقلاا ممامأأ ةمكاحملاا ننم ننيیمهھتملاا ننامررحوو اهھنيیعب ةةررئاادد ررايیتخإإوو
 ةططلسلاا ننووناق ننم61 ٬، 30 ننيیتدداملااوو ررووتسددلاا ننم ٬184، ٬97، 94 ددااووملاا صصووصن

 0ههررططب ةططررشلاا ءانمأأ ددهھعمب دداقعنالااوو ةيیئاضقلاا
 ةنسل46 ممقرر ةيیئاضقلاا ةططلسلاا ننووناق ننم 30 ةةدداملاا صصنل اقبطط ررررقملاا ننم هھنأب هھيیلع ددووددررمف

 ببيیتررت ىف ررظظنلل ةماع ةيیعمج ةئيیهھب عمتجت ففانئتسإإ ةمكحم للك ننأأ " اهھھھددافموو  للددعملاا1972
 ةماعلاا تتايیعمجلل ززووجيیوو . خلإإ..........  ةفلتخملاا ررئااووددلاا ىلع ايیاضقلاا عيیززووتوو ررئااووددلاا ففيیلأتوو

 " اهھصاصتخإإ ىف للخدديی ام ضضعب ىف ممكاحملاا ءاسؤؤرر ضضووفت ننأأ
 ةنسل 5 ممقرر ننووناقلاب ةلددعملاا ةيیئانجلاا تتااءااررجإلاا ننووناق ننم اارررركم 366 ةةدداملاا صصنت امك

 ررئااوودد ننم ررثكأأ ووأأ ةةررئاادد صصتخت"  ننأأ ىلع2003 ةنسل 95 ممقرر ننووناقلاب  ةلددبتسملااوو 1973
 صصووصنملاا ررظظنل ـ ففانئتسإلاا ممكاحم سسيیئرر ةجررددب اهھنم للك سسيیئرر ننووكيی  ـ تتايیانجلاا ةمكحم
 ننووناق ننم ىناثلاا بباتكلاا ننم عبااررلااوو ثثلاثلااوو اارررركم ىناثلااوو ىناثلااوو للووألاا ببااووبألاا ىف اهھيیلع
 . " ةعررسلاا هھجوو ىلع ايیاضقلاا ههذذهھھھ ىف للصفيیوو تتايیانجلاا ككلتب ةططبتررملاا ممئااررجلااوو ٬، تتابووقعلاا
 ضضيیووفتلاا ىلع ءانب ةةررهھھھاقلاا ففانئتسإإ ةمكحم سسيیئرر ننم ررااررق ررووددص ززااووج ووهھھھ ككلذذ ددافم ننإف
 ةمكحم ررئااوودد ننم ررثكأأ ووأأ ةةررئاادد صصيیصختب  ففانئتسإلاا ةمكحمل ةيیموومعلاا ةيیعمجلاا ننم هھل رردداصلاا

. ةيیئانجلاا تتااءااررجالاا ننووناق ننمرررركم 366ةةدداملاب اهھيیلإإ رراشملاا تتايیانجلاا ررظظنل تتايیانجلاا
                                                                                  يلع ةيیئانجلاا تتااءااررــجإلاا ننووـــناـق ننــــم 368/1 ةةدداــــملاا تتـصــن اــــمك

 اهھصاصتخاا ةةررئاادد للمشتوو ةيیئااددتباا ةمكحم اهھـيیف هھهھـج للــك ىــف تتايیاــنجلاا ممـكاحــم ددـقعــنت هھـــنأأ
 0"ةيیئااددتبالاا ةمكحملاا ةةررئاادد هھلمشت ام

 ىئاضقلاا مماعلل ةةددقعنملاا ةةررهھھھاقلاا ففانئتسإإ ةمكحمل ةيیموومعلاا ةيیعمجلاا تتناكوو ككلذذ نناك املوو
 دديیسلاا رركذذلاا ةفلاس ةيیموومعلاا ةيیعمجلاا تتااررااررق ننم  ىناثلاا ددنبلاا ىف تتضووف ددق 2015 / 2014

 اهھيیلإإ ددنسيی اموو اهھصاصتخإإوو ررئااووددلاا لليیكشت لليیددعت ىف ةةررهھھھاقلاا ففانئتسإإ ةمكحم سسيیئرر / ىضاقلاا
 دداقعنإإ خيیررااووتوو دديیعااووم لليیددعتوو للمعلاا عيیززووت ةةدداعإإوو ةةدديیددج ررئااوودد ءاشنإإ ووأأ اهھھھررظظنل ايیاضق ننم
 ففانئتسإإ ةمكحم سسيیئررل ززووجيی هھنإف ممث ننموو . للمعلاا ةحلصم هھيیضتقت ام ببسح ككلذذوو تتاسلجلاا
 رريیغ ررئااوودد ىلع ايیاضقلاا ضضعب ضضررعيی ننأأ ففلس ام ووحن ىلع هھل ححوونمملاا ضضيیووفتلل اقبطط ةةررهھھھاقلاا
 هھل ززاجأأ امك ٬،ككلذذ ىضتقت للمعلاا ةحلصم تتناك ااذذإإ  للمعلاا عيیززووت ررااررقل اقبطط اهھب صصتخت ىتلاا ككلت
 ررئااوودد ءاشنإب ررااررق ررااددصإإ ةيیئانجلاا تتااءااررجإلاا ننووناق ننم اارررركم 366 ةةدداملل اقبطط ننووناقلاا

 .افلس اهھيیلإإ رراشملاا تتايیانجلاا ررظظنب صصتخت
  ففاـــنئتــسإإ ةــــمـكحم سســـيیئرر /ىـــضاقلاا دديیــــسلاا  ننأأ تتـباـثلاا نناــــكوو

 ىف اهھيیلع صصووصنملاا ايیاضقلاا ررظظنل ررئااوودد دديیددحتب2014ةنسل19 ممقرر ررااررقلاا ررددصأأ ةةررهھھھاقلاا
 تتابووقعلاا ننووناق ننم ىناثلاا بباتكلاا ننم عبااررلااوو ثثلاثلااوو اارررركم ىناثلااوو ىناثلااوو للووألاا ببااووبألاا
 ةةددددحملاا ررئااووددلاا ككلت ءاشنإإ ننإف ٬،ةيیئانجلاا تتااءااررجإلاا ننووناق ننم اارررركم 366 ةةدداملل الامعإإ

. ننووناقلل اقبطط احيیحص ننووكيی اهھيیلإإ رراشملاا ةةدداملاب
سســيیئرر / ىــضاقلاا دديیــسلاا ننأأ ققااررووألاب تتباــثلاا نناـك وو ككــلذذ نناـك اــملوو

 ةةررهھھھاقلاا ببوونج تتايیانج28 ةةررئااددلاا ىلع ةلثاملاا ةيیضقلاا ضضررعب مماق ددق ةةررهھھھاقلاا ففانئتسإإ ةمكحم
 ففانئتسإإ ةمكحم سسيیئرر ررااررق  اهھنأشب ررددص ىتلاا ررئااووددلاا ننم ىهھھھوو 2015/ 3 /5 ةسلجب اهھھھررظظنل

 للووألاا ببااووبألاا ىف اهھيیلع صصووصنملاا ايیاضقلاا ررظظنل ررئااوودد دديیددحتب 2014ةنسل19 ممقرر ةةررهھھھاقلاا
 ممئااررجلاا اهھنيیب ننموو تتابووقعلاا ننووناق ننم ىناثلاا بباتكلاا ننم عبااررلااوو ثثلاثلااوو اارررركم ىناثلااوو ىناثلااوو

 ففانئتسإإ ةمكحم سسيیئرر ررااررق ننإف ممث ننموو ٬، ةمكاحملاا للحم ىىووعددلاا ىف ننيیمهھتملاا اهھب ممددقملاا
 ضضيیووفتلل اقبطط هھب صصتخيی المع ىتأأ ددق ننووكيی ةلثاملاا ةيیضقلاا ررظظنب ةةررئااددلاا صصتخإإ ذذإإ ةةررهھھھاقلاا

 هھنم رردداصلاا ررااررقلل الامعإإوو  ةةررهھھھاقلاا ففانئتسإإ ةمكحمب ةيیموومعلاا ةيیعمجلاب هھل ححوونمملاا
 ةةررهھھھاقلاا ففانئتسإإ ةمكحمب للمعلاا عيیززووت ننأأوو اميیس ٬،ممئااررجلاا ككلت للثم ررظظنل ةةررئااددلاا صصيیصختب
 عيیمج دداقعنإإ نناكم تتصصخ ددق ) ةيیموومعلاا ةيیعمجلاا (           2015/ 2014 ىئاضقلاا مماعلل
 ىف  )ههررططب( ةططررشلاا ءانمأأ ددهھعمب ةةررهھھھاقلاا ببوونج تتايیانج 28 ةةررئااددلاا ىلع ةضووررعملاا ايیاضقلاا
 ةةدداملاا ططررتشت مملوو ةيیئانجلاا تتااءااررجالاا ننووناق ننم368/1 ةةدداملل اقفوو ةةررهھھھاقلاا ةظظفاحم ققاططن
 اموو ٬، ةيیئااددتبإلاا ةمكحملاا تتاسلج هھيیف ىىررجت ىىذذلاا ىنبملاا تتااذذ ىف ةمكحملاا ددقعنت ننأأ ةةررووكذذملاا
 اهھھھدداقعنإإ ننإف ـ ةةررهھھھاقلاا ةظظفاحم ةةررئاادد ىف تتددقعنإإ ددق ىىووعددلاا تتررظظن ىتلاا تتايیانجلاا ةمكحم تتماادد



 اموو ٬، ةيیئااددتبإلاا ةمكحملاا تتاسلج هھيیف ىىررجت ىىذذلاا ىنبملاا تتااذذ ىف ةمكحملاا ددقعنت ننأأ ةةررووكذذملاا
 اهھھھدداقعنإإ ننإف ـ ةةررهھھھاقلاا ةظظفاحم ةةررئاادد ىف تتددقعنإإ ددق ىىووعددلاا تتررظظن ىتلاا تتايیانجلاا ةمكحم تتماادد

 0احيیحص ننووكيی
 ةعررس ىلإإ ففددهھيی ذذإإ ٬،ههرررربيی ام هھلوو ننووناقلاا حيیحصل افدداصم  رركذذلاا ففلاس ررااررقلاا ىحضيیوو 
 ننأأ ووددعيیال ررمألاف ىعيیبططلاا ىضاقلاا ةنامضب ككلذذ للخيی ننأأ ننوودد ايیاضقلاا ننم ععوونلاا ااذذهھھھ ىف للصفلاا
 ننموو ٬، ايیاضقلاا ىف للصفلاا ةعررسوو هھلااددعلاا رريیس ننسح ةحلصم ىف ببصت ةيیميیظظنت ةلأسم ننووكيی
 .هھضفررب ةمكحملاا ىضقتوو ننووناقلاا ننم  حيیحص ددنس رريیغ ىلع ققشلاا ااذذهھھھ ىف عفددلاا ااذذهھھھ ىحضيی ممث

 دديیددحت ننأشب للددعلاا رريیززوو /رراشتسملاا ووهھھھ ككلذذب صصتخملاا ننأب  ععافددلاا للبق ننم رراثملاا للووقلاا ننعوو
 ةةررهھھھاقلاا ففانئتسإإ ةمكحم سسيیئرر / ىضاقلاا دديیسلاا ننأأ اضيیأأ هھيیلع ددووددررمف تتاسلجلاا دداقعنإإ نناكم
 ففلاس ةةررهھھھاقلاا ففانئتسإإ ةمكحمل ةيیموومعلاا ةيیعمجلاا ضضيیووفت ىلع ااءانب ككلذذب هھصاصتخإإ ممغرر
 ههررططب ةططررشلاا ءانمأأ ددهھعمب ةةررهھھھاقلاا ببوونج28 ةةررئااددلاا دداقعنإإ نناكم ةحااررص ددددح ىىذذلااوو رركذذلاا
 ةةررهھھھاقلاا ففانئتسإإ ةمكحم سسيیئرر / ىضاقلاا دديیسلاا للبق ننم اهھيیلإإ للاحت ىتلاا ايیاضقلاا عيیمج ررظظنب
 ننووناقلاا ددددحيی ممل ثثيیح ةةررهھھھاقلاا ةظظفاحم للخاادد دداقعنإلاا نناكم ننأب افلس ةمكحملاا هھيیلإإ تتهھتنإإ ام ووهھھھوو

. )ةمكاحملاا تتاسلج( دداقعنإلل ننيیعم ىنبم
 صصووصنملاا تتااءااررجإلاا  ةةررهھھھاقلاا ففانئتسإإ ةمكحم سسيیئرر / ىضاقلاا دديیسلاا عبتإإ ككلذذ عموو هھنأأ الإإ

 ممكاحم ددقعنت ( هھنأأ ىلع صصنت ىتلااوو ةيیئانجلاا تتااءااررجالاا ننووناق ننم 368 ةةدداملاا ىف اهھيیلع
 ةمكحملاا ةةررئاادد هھلمشت ام اهھصاصتخاا ةةررئاادد للمشتوو ةيیئااددتباا ةمكحم اهھيیف هھهھج للك ىف تتايیانجلاا
 للددعلاا رريیززوو هھنيیعيی ررخآآ نناكم ىف تتايیانجلاا ةمكحم ددقعنت ننأأ للاحلاا تتضتقاا ااذذإإ ززووجيیوو ٬،ةيیئااددتبالاا

. )ففانئتسالاا ةمكحم سسيیئرر ببلطط ىلع ءانب
 ججرراخ ووأأ اهھصاصتخاا ةةررئاادد ىف ررخآآ نناكم ييأأ ىف تتايیانجلاا ةمكحم دداقعناا ززااووج ووهھھھ ككلذذ ددافم ننإف

 سسيیئرر ببلطط ىلع ءانبوو للددعلاا رريیززوو ننم ررااررقب ككلذذ ننووكيی ننأأ ىلع ةةررووررضلاا ددنع ةةررئااددلاا ههذذهھھھ
 ) 1723( ممقرر للددعلاا رريیززوو دديیسلاا ررااررق ررددص هھنأأ ققااررووألاب تتباثلاا نناك ذذإإوو ٬،ففانئتسالاا ةمكحم
 ىلع ةقفااووملاا هھيیف ببلططوو  ةةررهھھھاقلاا ففانئتساا ةمكحم سسيیئرر ىلإإ هھجووملااوو  2015 / 3/3 خيیرراتب
 ررصن ةنيیددم للووأأ تتايیانج 2015 ةنسل 21947 ممقرر ةيیضقلاا ىف ننيیمهھتملاا ةمكاحم ةسلج  نناا
 ررقملاا  2015 ةنسل 21947 ممقرر ةيیضقلااررظظنب ةصتخملاا ةةررهھھھاقلاا ببوونج  )28( ةةررئااددلاا دداقعناا
 تتءاج ددقف ٬،  ةمكحملاا ةئيیهھھھ ممامأأ ممهھلووثموو ةةررهھھھاقلاا ظظفاحمب )ههررططب  ةططررشلاا ءانمأأ ددهھعم ( ىلاحلاا

 ففانئتسإإ ةمكحم سسيیئرر / ىضاقلاا صصاصتخإإ ننأأ ثثيیح ننووناقلاا حيیحصلً اقفوو تتااررااررقلاا ككلت
 ةيیموومعلاا ةيیعمجلاا تتااررااررقل اقفوو هھعبتإإ ام ووهھھھوو ةةررهھھھاقلاا ةظظفاحم ققاططن ىف ططقف ررصتقيی ةةررهھھھاقلاا
 ام ءووض ىلعوو ٬،  رراارركتلل اعنم هھيیلإإ لليیحنف هھيیلاعب تتباثلاا ووحنلاا ىلع ننأشلاا ااذذهھھھ ىف ننووناقلااوو

 ىلع ققشلاا ااذذهھھھ ىف عفددلاا ااذذهھھھ ىحضيی ممث ننموو ٬،ةيیئانجلاا تتااءااررجإلاا ننووناق ننم 368 ةةدداملاا ههززيیجُت
 .هھضفررب ةمكحملاا ىضقتوو ننووناقلاا ننم  حيیحص ددنس رريیغ

 ددووددررمف ىعيیبططلاا اهھيیضاق ممامأأ ننم تتعززتنأأ ةيیضقلاا ننأب  ععافددلاا ننم رراثملاا للووقلاا ننع هھنأأ ثثيیحوو
 ةماع تتااءااررجإإ هھلمع ةةررشابم ىف هھمكحيی ىىذذلاا ىضاقلاا ووهھھھ ىعيیبططلاا ىضاقلاا ننأب اضيیأأ هھيیلع
 ممهھيیلع اهھقيیبططت ىف هھصاصتخإإ ططسبنإإوو ززيیيیمت رريیغب ةفاكلل تتعررش ننيینااووق ننم اهھھھددمتسإإ ةةددررجموو
 اهھيیف ىعااررت ممل ةيیئانثتسإإ ددعااووقوو ننيینااووق ننم ىضاقلاا هھب ممكحيی ام نناك ااذذإإ امإإ ٬، ءانثتسإإ رريیغب
 ٬، ىئانثتسإإ ءاضق ممامأأ ننووكنف ننووناقلااوو ررووتسددلاا اهھلفك ىتلاا تتانامضلاا ووأأ ةعبتملاا تتااءااررجإلاا
 اهھقبططيی ىتلاا تتااءااررجإلااوو ددعااووقلاب امنإإوو ىىووعددلاا ررظظنيی ىىذذلاا ىضاقلاا صصخشب تتسيیل ةةرربعلاف
 الخ ددقوو ممهھنيیب ززيیمت ال ننوووواستم ههاضقلاف ٬، اهھتمالس للبس اهھل ررفااووتت ةلدداع ةمكاحمل الووصوو
 ننووكيی ننأأ ووددعيی ال ررمألاف ٬، ررخأأ ننوودد اناكم ىضاقلاا ىلووتل ططووررش ووأأ رريیيیاعم عضوو ننم ننووناقلاا
 ننأأ عيیززووتلاا ككلذذ ننأش ننم سسيیلوو ٬، ايیاضقلاا عيیززووتوو ررئااووددلاا لليیكشتوو ببيیتررت ىف ةيیميیظظنت ةلأسم

 ىلع ننالططبلاا ببتررتيی ال امم ىىررخأأ ةةررئاادد ننع ةةررئاادد هھب ددررفنت صصاصتخإلاا ننم اعوون ققلخيی
 ممهھيیضاق ممامأأ ننيیمهھتملاا ممكاحيی للظظيی ذذإإ ككلذذ ىلع جتحيی ننأأ ننيیمهھتملاا عم ععافددلل سسيیلوو ٬،  هھتفلاخم
 ووأأ ممهھتانامض ننيیمهھتملاا ببلسيی مملوو ىئانثتسإإ ننووناق ققيیبططت ىلإإ ىضاقلاا حنجيی ممل ممااددام ىعيیبططلاا

 عبررالاا ززهھھھانيی تتقوو يف ةيیضقلاا ةةذذهھھھ اـهھماماا تتلووااددت ةمكحملاا ننااوو ننعططلاا ققررطط ننم ممهھمررحيی
 عفددلاا ىحضيی ممث ننموو  ييووعددلاا يف ةجتنملاا ننيیمهھتملااوو ععافددلاا تتابلطط عيیمج ةمكحملاا تتبل تتااوونس

 .هھضفررب ةمكحملاا ىضقتوو ننووناقلااوو عقااوولاا ننم حيیحص ددنس رريیغ ىلع ممئاق هھلمجم ىف



 عفددلاا ىحضيی ممث ننموو  ييووعددلاا يف ةجتنملاا ننيیمهھتملااوو ععافددلاا تتابلطط عيیمج ةمكحملاا تتبل تتااوونس
 .هھضفررب ةمكحملاا ىضقتوو ننووناقلااوو عقااوولاا ننم حيیحص ددنس رريیغ ىلع ممئاق هھلمجم ىف

 ةداعإو يوـعدلا يـف قيقحتلا تاءارجإ ةداعإب عافدلا ةراثأ اـمعو       
 ةئيه ليكشت ريغتلً ارظن زارح�ا ضفو تابث�ا دوهش ةشقانم      

ىوعدلا ىف قيقحتلا ءاهتنإ دعب ةرئادلا راسي وضع سولجل ةمكحEا
 ةشقانم ةداعإو ىوعدلا ىف قيقحتلا تاءارجإ ةداعإ نأ نم  ةيلع آدرمف      
 وضع سولجل ةمكحEا ةئيه ليكشت ريغتلً ارظن زارح�ا ضفو تابث�ا دوهش

 ىئانجلا مكحلا نأب هيلع دودرمف ىوعدلا ىف قيقحتلا ءاهتنإ دعب ةرئادلا راسي
 ةنيعم طورشل هتاذ ىف عضخي ىئاضقلاو ىهقفلاو ىعيرشتلا روظنEا نم

 بجي ذإ هرادصإب قلعتي ام اهنم طورشلا هذهوً احيحص نوكيل اهرفاوت بجي
 اهيلع ىنُب ىتلا بابس�اب قلعتي ام اهنمو ةحيحص تاءارجإ ىلع ىنبُي نأ
 قلعتي ام اهنمو لاصو�ا ةقستم ةطبارتم ةدناستم نوكت نأ بجي ذإ ةقوطنمو
 ىضاقلل زوجي � ىئانجلا مكحلا ةحصل ماع طرشكو ؛ ةيلص�ا هتخسن ريرحتب

 عافد هجوأ هسفنب عمس دق نكي مل ام ىوعدلا ىف لصفلا ىف كرتشي نأ
 ءاسرأ ناذلاو ةعفارEا ةيهفش أدبم تايضتقم نم كلذ نوك ـ اهيف موصخلا

ـ  ةيئانجلا تاءارج�او تاعفارEا ىنوناق نم ةديتعلا ةيوقلا ةخسارلا همئاعد
 ةعفارم عمسي مل نمف اهقاروأب ةتبثEُا ىوعدلا ةلدأ رئاس ىلع هسفنب علطإ اذكو

ً انوناق ررقEُا نإف كلذ ىلعو ؛ مكحلا رادصإ ىف هل ةطلُس � هاضقلا نم عافدلا
 وأ لقنلاك ببس ى� مهتEا عافد ةعفارم اوعمس نيذلا هاضقلا دحأ ريغت اذإ هنأ
 اهتئيهب ةمكحEا مامأ ىرخأ ةرم ةعفارEا ةداعإ بجو شاعملل ةلاح�ا وأ هافولا
 عافد ةعفارم ىلع ًءانب ىئانجلا مكحلا ىف كارتش�ا ٍضاقل زوجي bف ةديدجلا
 عرقي نأ بجي ذإ هلحم وه لح رخآ ٍضاق مامأ ةقباس ةسلجب ترج ىتلاو مهتEا
 ماكح�ا ىف لص�ا نأً اضيأً انوناق ررقEُا نمو ؛ مكُحلا ةاضق عماسم مهتEا عافد
 ىذلا هسفن ىضاقلا مامأ تمت ىتلاو مهتEا عافد ةعفارم ىلع ىنُبت نأ ةيئانجلا
 رضاحمب تبثُي ام هتوبث ليلدو كلذ دهاشو ـ هرادصإ ىف كرتشإ وأ مكحلا ردصأ

 ًانbطب وهو bًطاب مكحلا ناك �إو ـ ةيلص�ا مكحلا ةخسنو ةعفارEا تاسلج
 رشابمو ىساسأ لكشبً اقلعتم ىأ ىرصEا ىئاضقلا ماظنلا سسأبً اقلعتم
 ولو ةلحرم ىأ ىفً انوناق زئاج نbطبلا اذهب نعطلاو ماعلا ماظنلاب قيصلو

 نمو ؛ اهسفن ءاقلت نم هل ضرعتت نأ ةمكحEا ىلع هنأ لب ضقنلا ةمكحم مامأ
 تاءارجإ ةداعإ ةمكحEا ةئيه رييغت دنع بجوُي مل عرشEُا نأً اضيأً انوناق ررقEا

 اهيف قيقحتلا تاءارجإ نم ءارجإ ىأ ذاختإ وأ ةديدج قاروأ مض وأ ةمكاحEا
 تضق نإ اهيلع bف كلذل اهبناج نم bًحم كانه سيل هنأ تأر اذإ ةمكحEا نأو

 ةيرهوجلا ريغ ةيوناثلا تابلطلا نم دُع ذإ عافدلا بلط نع تتفتلإو ىوعدلا ىف
 مهتEا عافد ةعفارم ءادبإب اهيدل تنوكت ىتلاو ةمكحEا ةديقع ىف ةرثؤEا وأ
 ةعفارُم تعمس ىتلا ةئيهلا نأ توُبث ددصلا اذه ىف ىفكيو اهمامأ ةيهفشلا
 ررقEُا نمو ؛ اهيف مكحلا تردصأو ىوعدلا ىف تلوادت ىتلا اهتاذب ىه عافدلا
 ةداهشل عامتس�ا ىف ةمكحEا ةئيهب وضع كارتشإ ٍدجُم ريغ هنأً اضيأً انوناق
 ىذلا وه ةئيهلاب رياغEُا وضعلا نأ تاسلجلا رضاحمب تباثلا ماد ام دوهشلا



 ةداهشل عامتس�ا ىف ةمكحEا ةئيهب وضع كارتشإ ٍدجُم ريغ هنأً اضيأً انوناق
 ىذلا وه ةئيهلاب رياغEُا وضعلا نأ تاسلجلا رضاحمب تباثلا ماد ام دوهشلا
 ءارجإ اذهو ىوعدلا ىف مكحلا رادصإ ىف كرتشإو عافدلا ةعفارم كلذ دعب رضح

 0ً انوناق هتحص رصانعبً اقطان
زوجـي � " هـنأ ىــلع تاعفارـEا نوـناق نـم 167 ةداـEا تـصن ثيـحو     

 bًطاب مكحلا ناك �إو ةعفارEا اوعمس نيذلا هاضقلا ريغ ةلوادEا ىف كرتشي نأ
 نيذلا هاضقلا ىلع ةلوادEا رصق ىهو ةماه ةدعاق صنلا كلذ عضوو ؛ "
 _ب رواشتلا ةلوادEاب دصقُيو ؛ bًطاب مكحلا ناك �إو طقف ةعفارEا اوعمس
 باب قلغب ةمكحEا رارق بقع ةلوادEا ىتأتو ىأرلا نيوكتو ةمكحEا ءاضعأ

 دعب ام _ب ةلحرEا ىهف ةلوادEا ةلحرم ىوعدلا لوخدبً اناذيإ اهئاهتنإو ةعفارEا
 نمكت صنلا اذهل ةيعيرشتلا ةفسلفلاو ؛ مكُحلاب قطنلا ليبُقو ةعفارEا ءاهتنإ
 ةعفارEُا مهعامس نم مكُحلا هاضق هونوك ىذلا ىأرلل ةصbُخ وه مكحلا نأ ىف
ً انوناق ررقEُا نمو ؛ ةعفارEُا عمس نم �إ مكُحلا رادصإ ىف كرتشي نأ ىتأتي bف

 ةحصل مزلتسي مل عراشلا نأ تاعفارEا نوناق نم 167 ةداEا صن دافم نأ
 قبس دق مكحلل ىوعدلا اوزجحو ةعفارEا اوعمس نيذلا هاضقلا نوكي نأ ماكح�ا
 ةريخ�ا ةعفارEا ةسلج هاضقلا روضحب ققحتي ذإ ةقباس ةسلج ىف اهرظن مهل
 ًاعافد اودبأ دق موصخلا نوكي نأ كلذ ىف ىوتسي ةعفارEا عامسب عراشلا دصق
 عرشEُا نأ كلذ نم حضتيو ـ قباس عافد ىلإ اولاحأ وأ كلذ نع اوتكس وأ اهيف
 ةريخ�ا ةسلجلاب ولو ةئيهلا تاذب مكحلل ىوعدلا زجحو ةعفارEا عامس طرتشإ

 طانم نأً اضيأً انوناق ررقEا نمو ؛ ـ مكحلا رادصإ ةحص نامضل بسحف
 تباثلا مهعيقوت وه مكحلا اوردصأ نيذلا هاضقلا _ب ةلوادEا ىف كارتش�ا

 ليكشتلا تابثإ ىف تيعور دق تاءارج�ا نوكت نأ كلذ توبثل ىفكيو قارو�اب
 ىوعدلا اهيف تزجُح ىتلا ةسلجلا رضحمب مكحلا تردصأ ىتلا ةئيهلل ىثbثلا

 0 مكحلل
 اــــناوعد عئاــــقو ىلع ةيــــنوناــــق دــــعاوقو صوصن نــــم هدرــــس فلــــس اــــم لازــــنإــــبو
 ةرـئادـلا راسـي وضع سولـجب اهليكشـت ريغـت دـق ةمكحEا نأ دـجن ةلـثاEا ةيـئانجـلا
 دـق رييغتـلا نأ عقاوللً اتبثــُم كشلـلً اعـطاـق ءbجـبو _بـلا نإ �إ اهـبً ادـيدـجً اوضع
ـ  ليكشتـلا ُريغـت دعـب ـ ةـماعـلا ةـباينـلا نأو مهـعاـفد نومهتEا ءادـبإ ىف ءدبـلا لبـق مـت
 يلع ةــبوقعلا يصقأ لازــنأ تبلــطو تعــفارــتو  ةعــفارEا ةداــعا اهنــم ةمكحEا تبلــط
 بــئاــن ىدــبأ نأ كــلذ بقــعأو ةــبوتكEا    اهتعــفارمــب درو اــم ىلع تممــصو _مهتEا
 هـب ةدراولا هـتابلـط ىلع ممـصوً اَذفنـُمً اـنbـعإ مدـقو هـتابلـط اهنـع رـضاحـلاو ةـلودـلا
 نــم هادــبأ اــمو ىندEا ءاــعد�ا فحصــب ةتبثEُا ةقــباســلا هــتابلــط ىلع ممــص اذــكو
 هــتاعــفارــم ىف )_مهتEا (عاــفدــلا أدــب مــث تاسلــجلا رــضاحمــبً افلــس اهتبــثأ تابلــط
 تاسلـج نـمً اذـختُم اهـحاضـيإ ىف  bًسبتـسُم اهـحرـش ىف bًـسرتـسُم هـعوفدً اتبثـُم
 ةمكحEا هــل تتصــنأ ىذــلاو هــعاــفدــل ً�اجــم ـ تاسلــج ةرــشع اهيــلامــجإ تغلــب ـ ةدــع
 َلِمـُـح اـمو هتـلاـسر ءادأ نـم هنيكمتـل ًءاغتـبإ ىلاحـلا اهليكشتـب ٍناعـمإو ٍءاغـصإ لكـب
 ةيضقـلا قاروأ ةـفاـك ىلع هـعbـطإ مـتأ دـق ةرـئادـلاـب دـيدـجلا وضعلا ناـكو ؛ ةـناـمأ نـم



 َلِمـُـح اـمو هتـلاـسر ءادأ نـم هنيكمتـل ًءاغتـبإ ىلاحـلا اهليكشتـب ٍناعـمإو ٍءاغـصإ لكـب
 ةيضقـلا قاروأ ةـفاـك ىلع هـعbـطإ مـتأ دـق ةرـئادـلاـب دـيدـجلا وضعلا ناـكو ؛ ةـناـمأ نـم
 اــمو زارــحأ نــم هتمــض اــمو تاءارــجإ نــم اهيــف مــت اــمو تادنتــسم نــم اهــتوح اــمو
 تاءارـجإ ىأ ذاخـت�ً اـموزـل ةمكحEا رـت مـلو ةريصـبو رصـب نـع لاوقأ نـم اهيـف ىلدأ

 نـــم ةلـــماـــك عاـــفدـــلا ةعـــفارـــم ءادـــبإ مـــتو اهـــثودـــح ةفـــنآ تاءارـــجإ ةداـــعإ وأ ةدـــيدـــج
 ةعـــفارEا ءاهتـــنإ بقـــعو اهـــبً اوضع هـــنوك لاـــح ةمكحEا ماـــمأ اهتـــياهنـــل اهتـــيادـــب
 ليكشتـلا تاذـب ةمكحEا ءاضـعأ _ـب ةـلوادEا تمـت ةـلوادEا ةلـحرـم ىوعدـلا لوخدو
 نأ هعـم _بـي امـم ؛ ليكشتـلا تاذـبً اضـيأ مكحـلا تردـصأو اهـتديقـع تـنوكو دـيدـجلا
 مــــث مكحلــــل ىوعدــــلا تزــــجح ىتلا اهــــتاذ ىه ةعــــفارملــــل تعمتــــسإ ىتلا ةرــــئادــــلا
 بـيرثـت � هـنأ هعـم حضتي ىذـلا رـم�ا ؛ اهيـف اهمكـح رادـصإـب تـهتنإو هيـف تـلوادـت
 ىف قيقحتلا تاءارــــجإ ةداــــعإــــب عاــــفدــــلا بلــــط نــــع تتفتــــلإ ىه نإ ةمكحEا ىلع
 ةئيـه ليكـشـت ريغتـلً ارظــن زارــح�ا ضـفو تابـث�ا دوهش ةشـقانـم ةداـعإو ىوعدـلا
 ىوـعدـــــلا ىــف قيقحتلا ءاهتـــــنإ دعــــــب ةرــــــئادـــــلا راــســـــي وضع سولـــــجل ةمكحEا
 مـــث نـــمو نوناقـــلاو عقاولا حيحص فداصـــي �و ىوعدـــلا ىــف جتنُم ريـــــغ هـــنوـكـل

0 هضفرت
 للخاادد اهھھھدداقعنإإوو تتاسلجلاا ةيینالع ممددعل  ةمـكاحEا تاءارـجا نbطبـب عفدـلا : آثـلاـث
 ةنكــث يف اــهداقعــن� ننيیمهھتملل ممصخ )ههررططب ةططررشلاا ءانمأأ ددهھعم ( ةيیططررش ةسسؤؤم
 اهيلـــع نميهـــت ةـــسارـــحلا ةدـــيدـــش نوجس يف  _مهتEا عادـــياو ةـــيركســـع
 ننووعضخيی تتاسلجلاب ننيیررضاحلااوو ععافددلاا ننأأوو تاراـــــيزـــــلا عنمو  ةيلـــــخادـــــلا ةرازو
 يف _ــمــهــتــEا عضولو ةلدداعلاا ةمكاحملاا تتانامض ررفااووت ممددعوو ششيیتفت تتااءااررجإل

0ةسلجلا ةعباتم نع مهبجحو يجاجز صفق
 ننووكت ننأأ ببجيی " ةيیئانجلاا تتااءااررجإلاا ننووناق ننم 268 ةةددامللً اقفوو ررررقملاا ننم هھنأب هھيیلع ددووددررمف
 ررمأت ننأأ ٬، ببااددألاا ىلع ةظظفاحم ووأأ مماعلاا مماظظنلل ةةاعااررم ككلذذ عم ةمكحملل ززووجيیوو ٬، ةيینلع ةسلجلاا

. " اهھيیف ررووضحلاا ننم ةنيیعم تتائف عنمت ووأأ ٬،ةيیررس ةسلج ىف اهھضعب ووأأ اهھلك ىىووعددلاا ععامسب
-:ننيیتيیتآلاا ننيیتليیسوولاب ةسلجلاا ةيینلع قققحتت ننأأ اهھقفوو ااءاضق ررررقملاا ننموو

 بباب حتف ددررجمب قققحتت ىـهھھھوو ٬،ةمكاحملاا ددهھـشيی ننأـب ززيیـيیـمـت ننوودد صصخــش للــكل ححامــسلاا -
ال ممأأ للعفلاب صصاخشأأ ررضح ءااووس ررووهھمجلل ةسـلجلاا

ققررـطط ةـفاكب تتااءااررجإإ ننــم تتاسـلجلاا للخاادد ىىررجيی اــم ررـشنب ححامـسلاا -
. ررشنلاا

ننــم صصــخش ىىأأ عــنمت ممل ةـمكحملاا ننأأ تتـباـثلاا نناــكوو ككـلذذ نناـك اــملوو
 للب اهھھھددايیترراب ممهھل ححررصتل ممهھنيیعبً اصاخشأأ ددددحت مملوو ٬،ةمكاحملاا تتاسلج ننم ةسلج ىىأأ ررووضح
 ًايیمالعإإ ةةاططغم تتناك تتاسلجلاا ككلت ننأأ ننعً الضف ٬،ززيیيیمت ننوودد صصخش للكلً احابم اهھھھررووضح نناك
 ررضاحمب تتباثلل اقفوو ةفلتخملاا ررشنلاا ققررطط ةفاكب تتااءااررجإإ ننم اهھلخااددب رروودديی ام للك للقن ممتوو
 ةيینلعلاا تتاسلجلاا ررووضح ننم ممهھيیووذذوو ممهھھھددالووااوو ننيیمهھتملاا يلاهھھھاا ةمكحملاا تتنكم امك تتاسلجلاا
 ننم عفددلااوو يلاهھھھالاا تتنكم ااذذكوو ةيیئانثتساا تتااررايیززب ممهھل تتحمسوو ةسلج للك ننيیمهھتملاا ةةررايیززوو
 ةيیبنجالااوو ةيیلحملاا نناسنالاا ققووقح تتامظظنم ررووضحب تتحمسوو  ننووجسلاب ةيیئانثتسالاا تتااررايیززلاا
 ددنس رريیغ ىلع ممئاق عفددلاا ننم ققشلاا ااذذهھھھ ىف ععافددلاا ههرراثأأ ام ننووكيی ممث ننموو  تتاسلجلاا ةعباتمل

 .هھضفررب ةمكحملاا ىضقتوو ننووناقلااوو عقااوولاا ننم حيیحص
        ررضاحلاا ععاـفددلاا نناـك ءااووـس ةـمكحملاا دداـقعناا نناكم ددايیترراا ننأب للووقلاا ننعوو

 ةيیاغلاا ننأب  اضيیأأ هھيیلع ددووددررمف ششيیتفت تتااءااررجإل عضخيی  تتاسلجلاب ننيیررضاحلاا ووأأ ننيیمهھتملاا عم



        ررضاحلاا ععاـفددلاا نناـك ءااووـس ةـمكحملاا دداـقعناا نناكم ددايیترراا ننأب للووقلاا ننعوو
 ةيیاغلاا ننأب  اضيیأأ هھيیلع ددووددررمف ششيیتفت تتااءااررجإل عضخيی  تتاسلجلاب ننيیررضاحلاا ووأأ ننيیمهھتملاا عم

 ةيینمألاا ففووررظظلاا للظظ ىف ةمكاحملاا تتاسلجل ننيیررضاحلاا ةمالس ىلع صصررحلاا ىهھھھ ششيیتفتلاا ننم
 تتاعاقب تتاسلجلاا تتددقُع وول يتح ششيیتفتلاا ااذذهھھھ ىىررجيی ننأأ ننكمملاا ننم نناكوو ٬، ددالبلاا اهھب ررمت ىتلاا
 ةيینلعوو ةمالسوو ةحص ننم للانيی الووً انووناق هھب ففررتعم يئاقوو ىىررااددإإ ششيیتفت ةباثمب ووهھف ممكاحملاا

 تتبثيی مملوو ٬،ةمكاحملاا ررضحيی ننأب ززيیيیمت ننوودد صصخش للكل ححوومسم هھنأأ املاطط ةمكاحملاا دداقعناا
 ىىأب ةمكحملل ععافددلاا ممددقتيی مملوو ٬،ةمكاحملاا ررووضح ىف ببغرريی صصخش ىىأأ عنم ممت هھنأأ ةمكحملل
 ددهھعم ىف ةمكاحملاا تتاسلج دداقعنإإ نناكم ننأأ ككلذذ ىف ححددقيیالوو ٬، ددددصلاا ااذذهھھھ ىف  ةيیباتك ىىووكش

 ككلذذوو ممهھتمكاحم ءانثأأ ننيیمهھتملل انووناق ةةررررقملاا تتانامضلاا ةفاك ررفااووتل ككلذذوو ههررططب ةططررشلاا ءانمأأ
 ةعستم ةتعاقوو ةمكاحملاا نناكم نناا امك  ممكحلاا ةةررددصم ةمكحملاا ةئيیهھھھ ففااررشإإوو ةبقااررم تتحت
 ءاج  عفددلاا ااذذهھھھ ننإف ممث ننموو ممكاحملاا تتاعاق يف ررفااووتم رريیغ ييذذلااوو ننيیمهھتملاا ددددع ببعووتسيیل

 0هھضفررب ةمكحملاا ىضقت ممث ننموو ننووناقلااوو عقااوولاا ننم حيیحص ددنس رريیغ ىلع
 يف ننيیمهھتملاا عضوول ةلدداعلاا ةمكاحملل تتانامضلاا ررفااووت ممددعب عفددلاا ننم ععافددلاا ةةرراثاا ام ننع اماا
 دداـملاا صصـنب ررررـقـملاا ننـــم هھـنأب هھـيیلع ددووددررـمـف تتاسلجلاا ةعباتم ننع ممهھبجحوو يجاجزز صصفق

 امنإإ ٬،للالغأأ الوو ددوويیق رريیغب ةسلجلاا ممهھتملاا ررضحيی " ةيیئانجلاا تتااءااررجإلاا ننووـناـق ننــم 270
 عقوو ااذذإإ الإإ ىىووعددلاا ررظظن ءانثأأ ةسلجلاا ننع ههدداعبإإ ززووجيی الوو .  ةمززاللاا ةظظحالملاا هھيیلع ىىررجت

 اهھيیف رريیسلاا ننكميی ننأأ ىلإإ تتااءااررجإلاا ررمتست ةلاحلاا ههذذهھھھ ىفوو ٬، ككلذذ ىعددتسيی ششيیووشت هھنم
 " تتااءااررجإلاا ننم هھتبيیغ ىف ممت امب مملع  ةططيیحت ننأأ ةمكحملاا ىلعوو ههررووضحب

 ننع ةمكحملاا عنمت ننأأ ببووجوو ىلع ةيیئانجلاا تتااءااررجإلاا ننووناق ننم273/2 ةةدداملاا صصن ددافم ننأأوو
 .هھفيیووخت ووأأ ههرراكفأأ ببااررططضإإ هھيیلع ىنبنيی امم ةةرراشإإ للكوو حيیملتلااووأأ حيیررصتلاب ممالك للك ددهھھھاشلاا
 ددقوو ىجرراخ رريیثأت ننوودد هھلااووقأأ ءااددبإإ ننم ددهھھھاشلاا ننكمت ننأأ اهھيیلع ببجيی ةمكحملاا ننأأ ههددافم امم
 ههذذهھھھوو ددهھھھاشلاا ىلع رريیثأتلاا للوواح ااذذإإ ةسلجلاا ننع ممهھتملاا دداعبإإ ككلذذ ققيیقحتل اهھلئاسوو ننم ننووكيی
 دداعبإإ ممغرر ررووضحلاب ممهھتملاا ىماحمل ححامسلاا ببجيی هھنأأ ىىأأ اهھھھررددقب ررددقت ننأأ ببجيی ةةررووررضلاا

                                                 . هھلكووم
 دديیقت ننم للك ننكميی ننأأ ببجيی "  ةيیناثلاا ةةررقفلاا ىف ىىررصملاا ررووتسددلاا ننم 54 ةةدداملاا صصن ددافم ننأأوو

. " ااررووف هھيیماحمب وو هھيیووذذب للاصتإلاا ننم هھتيیررح
 ىف تتااءااررجإلاا ةةررشابموو ممووصخلاا ققووقح ننيیب للخااددتلاا ممغرر هھنأأ " اهھقف وو ااءاضق ررررقملاا ننموو
 ىلع ووأأ ررخألاا ننوودد امهھھھددحأأ ىلع ججووررخلاا رررربت ةماعلاا ةحلصملاا تتااررابتعإإ ننإف ممووصخلاا ررووضح
 ووأأ ششيیووشت هھنم عقوو ااذذإإ ممهھتملاا ررووضح ىف ةمكاحملاا ةةررشابم ررذذعت ةلاح ىف امك اعم ننيینثإلاا
 ننكميی ننأأ ىلإإ هھتبيیغ ىف تتااءااررجإلاا ررمتست ةلاحلاا ههذذهھھھ ىف هھنأأ ذذإإ ةمكاحملاا رريیس ققووعيی ببااررضإإ

 . " ةيیئانجلاا تتااءااررجإلاا ننووناق ننم270/2 ةةدداملاا صصنل اقفوو ههررووضحب اهھيیف رريیسلاا
 تتحت ىىووعددلاا ررصانع ححررطط ىف هھب ممهھسيی اموو ةعفااررملاا ةيیووفش أأددبم للامعإإ ننأأ ىف للااددج ال هھنأأوو
 ةمكحملاا ممامأأ ةحووررططملاا ةلددألاا ررئاس ةشقانم ننم ممووصخلاا ننيیكمت ببلططتيی ةسلجلاب ممووصخلاا ررظظن

 ننم هھيیلإإ ىىددؤؤيی اموو ممووصخلاا ننيیب ةهھجااووملاا أأددبمب ففررعيی املً اقيیبططت ممووصخلاا ننم ةمددقملااوو
 تتااءااررجإإ ررئاس ةمووصخلاا ففااررططأأ ررووضح ببلططتيی ىىذذلاا ممووصخلاا ققووقح ننيیب ننززااووتلاا ةةررووررض

 ىلع ففووقوولاا ننم ففررطط للك ننكمتيی ىتح ٬،هھيیددبيی ووأأ ممصخ للك هھمددقيی امب اًملع ممهھتططاحإإوو ةمكاحملاا
 ققووقحلل ىلووددلاا ددهھعلااوو )10 ههددام( نناسنإلاا ققووقحل ىملاعلاا ننالعإلاا ددكأأ ددقوو ٬، اهھتشقانموو ةلددألاا
 ققووقح ننيیب ننززااووتلاا ووهھھھ ددووصقملاف ٬،ققحلاا ااذذهھھھ )14/1 ةةدداملاا( 1966 ةنسل ةيیسايیسلااوو ةيینددملاا
 . مماهھتالاا ققووقحوو ععافددلاا ققووقح ننيیب ننززااووتلاا ىف ةيیئانجلاا ىىووعددلاا ىف ددسجتيی ىىذذلااوو ٬،ممووصخلاا

 عفاادديی ننم ةيیانج ىف ممهھتم للكل ننووكيی ننأأ ىضتقيی ععافددلاا ىف ممهھتملاا ققح ننأأ اًضيیأأ ررررقملاا ننموو
 ال ام ووهھھھوو ةيیلعافلاا تتامووقم هھيیف ررفااووتت ننأأ ددبال للب ىلكش ررهھظظم ددررجم سسيیل ننامضلاا ااذذهھھھوو ٬،هھنع
 ههُّددعوو ننامضلاا ااذذهھھھ هھيیووشت ززووجيی الف ٬،ممهھتملاا ننع ععافددلاا ىلعً اارردداق ىماحملاا نناك ااذذإإ الإإ ررسيیتيی

 ةعباتم ننم ممهھتملاا ىماحم ننكمتيی ننأأ ككلذذ ىىددؤؤموو ٬،ننوومضملاا ننم ىلاخ ىلكش ررهھظظم ددررجم
 للووحت ةيیددام ققئااووع رريیغب ممهھتملااوو ىماحملاا ننيیب للاصتإلاا ننووكيی ننأأوو ةسلجلاب ةمكاحملاا تتااءااررجإإ
 ننم ةيیناثلاا ةةررقفلاا ىف صصنف 2014 ةنسل للددعملاا ررووتسددلاا ءاج ككلذذ للجأأ ننموو ٬،للاصتالاا ااذذهھھھ ننوودد
 ووهھھھوو "ً ااررووف هھيیماحمب للاصتالاا ننم هھتيیررح دديیقت ننم للك ننكميی ننأأ ببجيی " هھنأأ ىلع هھنم 54 ةةدداملاا



 ننم ةيیناثلاا ةةررقفلاا ىف صصنف 2014 ةنسل للددعملاا ررووتسددلاا ءاج ككلذذ للجأأ ننموو ٬،للاصتالاا ااذذهھھھ ننوودد
 ووهھھھوو "ً ااررووف هھيیماحمب للاصتالاا ننم هھتيیررح دديیقت ننم للك ننكميی ننأأ ببجيی " هھنأأ ىلع هھنم 54 ةةدداملاا

 للئاحلاب ددصقيی الوو ٬،ىىددام ققئاع ووأأ للئاح ننوودد ممهھتملاب للاصتالاا ننم ىماحملاا ننيیكمت ىضتقيی ام
 تتاموولعملاا ةيیررس ننامض عنميی للئاح للك ىلإإ ككلذذك ففررصنيی للب ةلباقملاا ننم عنملاا ددررجم ىىدداملاا

. امهھنيیب تتااددنتسملااوو تتاموولعملاا للددابت ننوودد للووحيی ووأأ هھيیماحم ىلإإ ممهھتملاا اهھب ىضفيی ىتلاا
 ررووضح ىف تتااءااررجإلاا ةةررشابم أأددبموو ممووصخلاا ققووقح ننيیب ننززااووتلاا أأددبم ننيیب للخااددتلاا ممغرر هھنأأ الإإ 

 ىلع ووأأ ررخآلاا ننوودد امهھھھددحأأ ىلع ججووررخلاا رررربت ددق ةماعلاا ةحلصملاا تتااررابتعاا ننإف ممووصخلاا
 ووأأ ششيیووشت هھنم عقوو ااذذإإ ممهھتملاا ررووضح ىف ةمكاحملاا ةةررشابم ررذذعت ةلاح ىف امكً اعم ننيینثإلاا
 ننكميُی ننأأ ىلإإ هھتبيیغ ىف تتااءااررجإلاا ررمتست ةلاحلاا ههذذهھھھ ىف هھنأأ ذذإإ ةمكاحملاا رريیس ققووعيی ببااررططضاا

. )هھيیئانج تتااءااررجإإ 270/2 ههددام( ةةررووضحب اهھيیف رريیسلاا
 ةمكاحملاا ررظظن ءانثأأ ششيیووشتلاا ىلع ااووبأأدد ددق ننيیمهھتملاا ننأأ ققااررووألاب تتباثلاا نناكوو ككلذذ نناك املوو

 ةةررووررض نناك ىجاجززلاا صصفقلاا ددووجوو ننإف ) آيیررووضح ممهھتم 140 ( ممهھھھددااددعاا للصوو اميیس
 ننيیمهھتملاا للاصتإإ ننوودد للووحيی ممل ىجاجززلاا ززجاحلاا ننع الضف  ننيیمهھتملاا ةمكاحم اهھمززلتست
 ممهھل حيیررصتلاب ةمكحملاا ررددابت ممهھسبحمب ننيیمهھتملاا ةلباقم ععافددلاا ببلطط املكف ممهھنع ننيیعفااددملاب
 ننوودد للووحيی ممل ىجاجززلاا ححووللاا ااذذهھھھ ددووجوو ننأأ امك ٬،  تتاسلجلاا ررضاحمب تتباثلل اقفوو ةلباقملاب
 ننم ةةددهھھھاشم ننم ننيیمهھتملاا ننكمت ىجاجززلاا ححووللاا ننأأ ككلذذ  ةمكاحملاا تتااءااررجإل ننيیمهھتملاا ةعباتم

 ععامس ننم ننيیمهھتملاا ننكمت ىجاجززلاا صصفقلاا للخاادد ععامتسإإ ةةززهھجأأ ددووجوو ننع الضف هھجرراخب
 ممايیق ككلذذ ننع الضف تتاظظحالم ووأأ للااووقأأ ننم ببغرريی امب ءالددإلاا  ننم ممهھنكمتوو ةعاقلاب رروودديیام
 ننأأوو اميیس صصفقلاا للخاادد ةيیأأررلااوو تتووصلاا ححووضوو يلع ففووقوولل صصفقلل ةبررجت ءااررجأب ةمكحملاا

 ررضاحمب تتباثلل اقفوو ممهھتابلطط ءااددبإإ ننم ممهھنكمتوو ممهھتبلاططم ددنع ممهھيیلإإ عمتست تتناك ةمكحملاا
 ممهھنع ننيیعفااددملاب للاصتإلاا ىف ننيیمهھتملاا ققحب للخت ممل ىجاجززلاا ححووللاا ننأب عططقيی ام ووهھھھوو تتاسلجلاا

 ااءانب ممهھيیووذذوو ممهھيیماحم عم للصااووتلاب ننيیمهھتملل ةمكحملاا ننيیكمت ننع الضف ٬، ممهھعم للصااووتلااوو
 عفددلاا ننووكيی ممث ننموو تتاسلجلاا ررضاحمب تتباثلل اقفوو ةمكاحملاا تتاسلج دداقعنإإ ءانثأأ ممهھبلطط ىلع

. هھضفررب ةمكحملاا ىضقتوو ننووناقلااوو  عقااوولاا ننم حيیحص ددنس رريیغ ىلع مميیقأأ ةلمجم يف
 مماكحأأ ففالخ يلع تتسسأأ ةعامج ةةددايیق ااوولووت ةميیررج نناكررأأ ءافتنإب عفددلاا : آعباارر
 ايیالخ ةةررااددااوو سسيیسأتوو  ءاشنإإوو ةةددايیق ااوولووت ررشاعلاا يتح يناثلاا يلووت ننأب ننووناقلاا
 يناثلاا يتح  ةئاملاا ددعب يناثلاا ننموو ةئاملاا يتح ررشع ييدداحلاا ننم ننوومهھتملااوو ةعامجلاا
 ننوومهھتملااوو ننووناقلاا مماكحاا ففالخ يلع تتسسأأ ةعامجل ااوومضناا ةئاملاا ددعب ننوونامثلااوو
 يف ااووكرراش رريیخالاا يتح ةئاملاا ددعب ننيیعستلااوو ييدداحلاا ننموو ةئاملاا ددعب ييدداحلاا ننم
 ننيیمهھتملل ممامضنإلاا ةميیررج نناكررأأ ءافتنابوو ننووناقلاا مماكحأأ ففالخ يلع تتسسأأ ةعامج
 ةيببــسلا ةــقbعــلا ءافتــناــب عفدــلا اذــكو ةلاحإلاا ررمأب تتباثلل اقفوو ةيیباهھھھرراا ةعامجل

0تثدح ةميرج يا يف
 تتابووقعلاا ننووناق ننـم 86 ةةدداملاا صصنل اقفوو ررررقملاا ننـم هھنأب هھيیلع ددووددررمف

 ووأأ دديیددهھتلاا ووأأ ففنعلاا ووأأ ةةووقلل ممااددختسإإ ننم للك ننووناقلاا ااذذهھھھ مماكحأأ ققيیبططت يف بباهھھھررإلاب ددصقيی "
 مماظظنلاب للالخإلاا ففددهھب ٬،يعامج ووأأ ييددررف يمااررجإإ ععووررشمل ااذذيیفنت يناجلاا هھيیلإإ أجليی ٬،عيیووررتلاا
 ءاقلإإ ووأأ صصاخشألاا ءااذذيیإإ ككلذذ ننأش ننم نناك ااذذإإ ٬، ررططخلل هھنمأأوو عمتجملاا ةمالس ضضيیررعت ووأأ مماعلاا

 ووأأ ٬، ةئيیبلاب ررررضلاا ققاحلإإ ووأأ ٬، ررططخلل ممهھنمأأ ووأأ ممهھتايیررح ووأأ ممهھتايیح ضضيیررعت ووأأ ممهھنيیب ببعررلاا
 ووأأ اهھلالتحإإ ووأأ ةصاخلاا ووأأ ةماعلاا ككالمألاب ووأأ ىنابملاب ووأأ للااوومألاب ووأأ تتالصااووملاا ووأأ تتالاصتإلاب

 مملعلاا ددهھھھاعم ووأأ ةةددابعلاا رروودد ووأأ ةماعلاا تتاططلسلاا ةسررامم ةلقررع ووأأ عنم ووأأ اهھيیلع ءاليیتسإلاا
 . " حئااووللااووأأ ننيینااووقلاا ووأأ ررووتسددلاا ققيیبططت لليیططعت ووأأ ٬، اهھلامعأل

 ووأأ سسسأأووأأ أشنأأ ننم للك ننجسلاب ببقاعيی " هھنأأ ىلع تتابووقعلاا ننووناق ننم رررركم 86 ةةدداملاا صصنتوو
 ننووكيی ٬، ةباصعووأأ ةعامجووأأ ةمظظنم ووأأ ةئيیهھھھ ووأأ ةيیعمج ننووناقلاا مماكحأأ ففالخ ىلع ررااددأأووأأ ممظظن
 تتاسسؤؤم ىىددحإإ عنمووأأ ننيینااووقلاا ووأأ ررووتسددلاا مماكحأأ لليیططعت ىلإإ ةليیسوو ىىأب ةةووعددلاا اهھنم ضضررغلاا

 ةيیصخشلاا ةيیررحلاا ىلع ءااددتعإلاا ووأأ ٬، اهھلامعأأ ةسررامم ننم ةماعلاا تتاططلسلاا ىىددحأأ ووأأ ةلووددلاا
 ووأأ ةيینططوولاا ةةددحوولاب ررااررضإلاا ووأأ ٬، ننووناقلااوو ررووتسددلاا اهھلفك ىتلاا تتايیررحلاا ننم اهھھھرريیغ ووأأ ننططااووملل



 ةيیصخشلاا ةيیررحلاا ىلع ءااددتعإلاا ووأأ ٬، اهھلامعأأ ةسررامم ننم ةماعلاا تتاططلسلاا ىىددحأأ ووأأ ةلووددلاا
 ووأأ ةيینططوولاا ةةددحوولاب ررااررضإلاا ووأأ ٬، ننووناقلااوو ررووتسددلاا اهھلفك ىتلاا تتايیررحلاا ننم اهھھھرريیغ ووأأ ننططااووملل
 اهھھھددمأأ ووأأ ٬، اهھيیفام ةةددايیق ووأأ ٬، ةماعزز ىلووت ننم للك ددددشملاا ننجسلاب ببقاعيیوو ٬، ىعامتجالاا ممالسلاا
 ىلع دديیززت ال ةةددم ننجسلاب ببقاعيیوو .هھيیلإإ ااووعددت ىىذذلاا ضضررغلاب هھملع عم ةيیلامووأأ ةيیددام تتانووعمب

 ووأأ ٬، تتاعامجلاا ووأأ تتامظظنملاا ووأأ تتائيیهھلاا ووأأ تتايیعمجلاا ىىددحإإ ىلإإ ممضناا ننم للك تتااوونس سسمخ
 هھملع عم ةةررووص ةيیأب اهھيیف ككرراش ووأأ ,ةقباسلاا ةةررقفلاا ىف اهھيیلع صصووصنملاا تتاباصعلاا

. " خلإإ.................اهھضااررغأب
 صصووصنملاا ةميیررجلاا ةبووقع ننووكت " تتابووقعلاا ننووناق ننم ٬2، 1 / أأرررركم 86 ةةدداملاا صصنت امك

 ننم بباهھھھررإلاا نناك ااذذإإ ٬، ددبؤؤملاا ننجسلاا ووأأ ممااددعإلاا ةقباسلاا ةةدداملاا ننم يلووألاا ةةررقفلاا ىف اهھيیلع
 ووأأ ةئيیهھلاا ووأأ ةيیعمجلاا اهھيیلإإ ووعددت ىتلاا ضضااررغألاا ذذيیفنت ووأأ ققيیقحت ىف ممددختست ىتلاا للئاسوولاا

 اهھھھددمأأ ننم للك ةبووقعلاا تتااذذب ببقاعيیوو ٬، ةةررقفلاا ههذذهھھھ ىف ةةررووكذذملاا ةباصعلاا ووأأ ةعامجلاا ووأأ ةمظظنملاا
 امب هھملع عم تتاموولعم ووأأ للااوومأأ ووأأ تتالالآآ ووأأ تتامهھم ووأأ ٬، تتاعقررفم ووأأ ررئاخذذ ووأأ ٬، ةحلسأب
 ىف اهھيیلع صصووصنملاا ةميیررجلاا ةبووقع ننووكتوو.ككلذذ ذذيیفنت ووأأ ققيیقحت ىف اهھلئاسووبوو هھيیلإإ ااووعددت
 ىف ممددختست ىتلاا للئاسوولاا ننم بباهھھھررإلاا نناك ااذذإإ ددددشملاا ننجسلاا ةقباسلاا ةةدداملاا ننم ةيیناثلاا ةةررقفلاا

 ووأأ ةعامجلاا ووأأ ةمظظنملاا ووأأ ةئيیهھلاا ووأأ ةيیعمجلاا اهھيیلإإ ااووعددت ىتلاا ضضااررغألاا ذذيیفنت ووأأ ققيیقحت
 ةططررشلاا ووأأ ٬، ةحلسملاا تتااووقلاا ددااررفأأ ننم يناجلاا نناك ااذذإإ ووأأ  ةةررقفلاا ههذذهھھھ ىف ةةررووكذذملاا ةباصعلاا

" .
 ىناثلاا ببابلاب ةصاخلاا ددااووملاا ننم اهھھھرريیغوو أأ/آآرررركم 86 ننيیتدداملاا صصن ءااررقتساا ننم ننيیبلاا نناك امل
 ووأأ ةيیعمج ييأأ ىلع يباهھھھررإلاا مميیظظنتلاا ففصوو ققلططأأ ععررشملاا ننأأ تتابووقعلاا ننووناق ننم للووألاا ممسقلاا
 ىىددحإإ عنم ووأأ ننيینااووقلاا ووأأ ررووتسددلاا مماكحأأ لليیططعت ىلإإ ففددهھت ةباصع ووأأ ةعامج ووأأ ةمظظنم ووأأ ةئيیهھھھ

 ةيیصخشلاا ةيیررحلاا ىلع ءااددتعالاا ووأأ اهھلامعأأ ةسررامم ننم ةماعلاا اهھتاططلس ووأأ ةلووددلاا تتاسسؤؤم
 ووأأ اهھتيیامحب ننووناقلااوو ررووتسددلاا للفكت يتلاا ةماعلاا ققووقحلااوو تتايیررحلاا ننم اهھھھرريیغ ووأأ ننططااووملل

 0دديیددهھتلاا ووأأ ففنعلاا ووأأ ةةووقلاا ممااددختساب هھلك ككلذذوو يعامتجالاا ممالسلاا ووأأ ةيینططوولاا ةةددحوولاب ررااررضإلاا
 ممددعوو ةباصعلاا ووأأ ةمظظنملاا ووأأ ةئيیهھلاا ككلت ووأأ ةعامجلاا ههذذهھھھ ممايیق يف ةةرربعلاا تتناك املوو 

 ننكلوو ٬، ككلذذك اهھھھررابتعاب حيیررصت ووأأ صصيیخااررت ررووددصب تتسيیل ةيیباهھھھررإلاب اهھفصوووو اهھتيیعووررشم
. ههايیغتت ام ىلإإ للووصوولل اهھھھذذختت يتلاا للئاسوولااوو هھيیلإإ ففددهھت ييذذلاا ضضررغلاب ككلذذ يف ةةرربعلاا

 ننم أأرررركم 86 ةةدداملاا مماكحأل اقفوو  اهھيیلإإ ممامضنإلااوو ةعامج ففيیلأت ةميیررج ننأأ ااءاضق ررررقملاا ننموو
 ححالسلاب ةموواقملاا ووأأ نناكسلاا ننم ةفئاطط ممهھتمجاهھموو ةعامجلاا ففلأتب قققحتت تتابووقعلاا ننووناق
 ٬، لليیبقلاا ااذذهھھھ ننم ةعامجلاا ةماعزز ىلووت ننم للك ككلذذكوو ٬، ننيینااووقلاا ذذيیفنت ىف ةماعلاا ةططلسلاا للاجرر
 ىىذذلاا ضضررغلاب ىناجلاا مملعب اهھيیف ىئانجلاا ددصقلاا ررفااووتيیوو اهھيیلإإ ممامضنإلاب . ام ةةددايیق اهھيیف ىلووت ووأأ

 ةعامجلاا ههذذهھھھ اهھبكتررت ىتلاا بباهھھھررإلاا للامعأأ ننوومضم ننم ضضررغلاا ااذذهھھھ صصلختسيیوو هھيیلإإ ففددهھت
 للامعألاا ىف ككرراش ددق ىناجلاا نناك ااذذإإ امعررظظنلاا ضضغب ىمااررجإلاا ككوولسلل ةةررووص رربتعت ىتلااوو
 ووأأ ررووتسددلاا مماكحأأ لليیططعتوو عيیووررتلاا ىلإإ ففددهھيی مميیظظنتلاا ككلذذ ننأأ تتبث ىتم هھمددع ننم ةيیباهھھھررإلاا
 ىىأأ ىلع ءااددتعإلاا ووأأ اهھلامعأأ ةسررامم ننم ةماعلاا اهھتاططلس ووأأ ةلووددلاا تتاسسؤؤم عنم ووأأ ننيینااووقلاا
 ةةددحوولاب ررااررضإلاا ووأأ اهھتيیامحب ننووناقلاا ووأأ ررووتسددلاا اهھلفكيی ىتلاا ققووقحلاا ووأأ ةماعلاا تتايیررحلاا ننم

 . ففااددهھھھألاا ككلتب هھملع عم ىعامتجإلاا ممالسلااوو ةيینططوولاا
 ةيیمااررجإإ ججذذامنلاا اهھتايیطط ننيیب تتنمضت ددق رركذذلاا ةفلاس آآرررركم 86ةةدداملاا  ننأأ ىلإإ رريیشت ةمكحملااوو
 ةمظظنم ووأأ ةئيیهھھھ ووأأ ةيیعمج ننووناقلاا مماكحاا ففالخ يلع ررااددأأوواا سسسأأ وواا أشناا ننم للكل  يهھھھوو اهھتنيیبوو

. ةعامجلاا ككلتل ممضناا ننمل وو بباهھھھررالاا اهھنم ضضررغلاا ننووكيی ةباصعووأأ ةعامج ووأأ
 حنجلااوو تتايیانجلاب صصاخلاا يناثلاا ببابلاا ننم للووألاا ممسقلاا يف تتددرروو ددق ةةدداملاا ههذذهھھھ ننأأ ثثيیحوو
 ففددهھيی ييذذلاا بباهھھھررإلل ةهھباجملاا ددااووملاا ممضخ يف تتتأأ ددقوو للخااددلاا ةهھج ننم ةمووكحلاب ةةررضملاا

 ييذذلاا ييدداملاا ننكررلاا نناكوو ٬،ررططخلل ةنمآآوو عمتجملاا ةمالس ضضيیررعت ووأأ مماعلاا مماظظنلاب للالخإلل
 ةعامج ننيیووكت ييأأ ةباصع ففيیلأت ةةرركف ىلع ببصناا ةةدداملاا ههذذهھھھ ننم ىلووألاا ةةررقفلاا هھيیلإإ تترراشأأ
 نناكسلاا ننم ةفئاطط ةمجاهھم ددصقب ددحااوو يمااررجإإ ففددهھھھ ىلع تتقفتااوو تتفلآتوو تتبصعت ةمظظنم
 ممااددختساب ةبووحصم ننووكت ننأأ ةمجاهھملاا يف ططررتشيی ال هھنأأوو ةططسااوولاا ووأأ تتااذذلاب ككلذذ نناك ءااووس
 ددافتسملااوو ٬،ححالسلً الماح ةعامجلاا ههذذهھھھ ددااررفأأ ننمً ايیأأ ننكيی ممل وولوو ككلذذك ننووكت ننأأ ننكميی للب ححالسلاا



 ممااددختساب ةبووحصم ننووكت ننأأ ةمجاهھملاا يف ططررتشيی ال هھنأأوو ةططسااوولاا ووأأ تتااذذلاب ككلذذ نناك ءااووس
 ددافتسملااوو ٬،ححالسلً الماح ةعامجلاا ههذذهھھھ ددااررفأأ ننمً ايیأأ ننكيی ممل وولوو ككلذذك ننووكت ننأأ ننكميی للب ححالسلاا
 ممهھتايیح ضضيیررعتوو نناكسلاا سسووفن يف ببعررلاا ءاقلإإوو عيیووررتلاا ىنعم للمحيی هھنأأ "تتمجاهھھھ" ظظفل ننم

. ممهھب ىىذذألاا ققاحلإإ ووأأ ررططخلل ممهھنمأأوو
 ىلإإ ففررصنيی ةكرراشملاا رريیبعت ننأأ ننم ةكرراشملااوو ممامضنإلاا ىىرريیبعت ننيیب ءاهھقفلاا ضضعب ىىوواس ددقوو
 ننأك ٬، )ةعامجلاا(  مميیظظنتلاا ااذذهھھھ ىف ةيیووضعلاا هھل ننووكت ننأأ ننوودد )ةعامجلاا (   مميیظظنتلاا ىف للووخددلاا
 للخدديی ال امب  اهھنووئش ىف ددعاسيی ننأأ ووأأ ههرراكفأأ عيیاشيیوو  مميیظظنتلاا تتاعامتجإإ ضضعب ووأأ للك ررضحيی

. اهھتيیووضع ىف ممامضنإلاا ككرراشملاا ددصقيی ننأأ ننووددوو  ٬،تتانووعمب ددااددمإلاا ةميیررج ققاططن ىف
 بباكتررإإ ىف ممهھھھاسيی ممل ننمف ٬، ةيیصخش ةميیررجلاا ننع ةيیلووئسملاا ننأب ىضقت ةيیلووصألاا ةةددعاقلااوو

 ننيیب ةيیددام ةقالع ككانهھھھ ننووكت ننأأ ببجيیف اهھتبووقع ننع ىىأنمب للظظيیً اكيیررش ووأأً العاف هھتفصب ةميیررجلاا
 هھلعفب ىناجلاا ممهھھھاسيی ننأأ ددبالف اهھنع للووئسملاا صصخش ننم رردداصلاا ىناسنإلاا ككوولسلااوو ةميیررجلاا
 ىتلاا ةيیمااررجإلاا ةجيیتنلااوو ةمهھھھاسملاا للعف ننيیب ةيیببسلاا ةقالع ررفااووتت ننأأوو ٬، ةميیررجلاا ىف ىصخشلاا
 ىئانج ددصق ررفااووت ببووجووب بباهھھھررإلاا ممئااررج ععرراشلاا ززيیموو بباقعلااوو مميیررجتلاا ىف ععرراشلاا اهھب ددتعيی

 ضضيیررعت ووأأ مماعلاا مماظظنلاب للالخإلاا ىهھھھ ةنيیعم ةيیاغ هھلعفب ىناجلاا ففددهھتسيی ننأأ ووهھھھ اهھيیف صصاخ
 ةميیررج اهھھھررابتعإل ىفكيی دديیددهھتلاا ووأأ ةةووقلاا للامعتسإإ ددررجم سسيیلف ٬،ررططخلل هھنمأأوو عمتجملاا ةمالس
 ووأأ سسيیسأت ععرراشلاا ممررجوو ٬، تتايیاغلاا ههذذهھھھ ىىددحإإ هھلعفب ىناجلاا ىغتبيی ننأأ ببجيی امنإإوو ٬، بباهھھھررإإ
 ننم اهھھھرريیغ ووأأ ننططااووملل ةيیصخشلاا ةيیررحلاا ىلع ءااددتعإلاا اهھنم ضضررغلاا ننووكيی  ةعامجل ممامضنالاا
 ممالسلاا ووأأ ةيینططوولاا ةةددحوولاب ررااررضإلااووأأ ,ننووناقلااوو ررووتسددلاا اهھلفك ىتلاا ةماعلاا ققووقحلااوو تتايیررحلاا

. ىعامتجإلاا
 نناكررأأ ننم ننكرر للك ننع ًالالقتسإإوو ةحااررص ثثددحتيی ننأأ ممكحلاا يف ممززليی ال  هھنأأ ااءاضقررررقملاا ننموو
 ةليیسوو بباهھھھررإلاا ننم تتذذختإإ اهھيیلإإ ممامضنإلاا وواا ةةررااددالاا ووأأ مميیظظنتلااووأأ سسيیسأتلاا ووأأ ءاشنألاا ممئااررج
 تتابووقعلاا ننووناق ننم آآرررركم 86 ٬، 86 ننيیتدداملاب اهھيیلع صصووصنملاا اهھضااررغأأ ققيیقحت للئاسوو ننم

 0اهھيیلع للدديی ام عئاقوولاا ننم ددررووأأ ددق ممااددام
 ططقف ددافتست ال ةيیسفن ةلأسم ووهھھھ ةيیباهھھھررإإ ىـلإإ ممامضنإلاا ةميیررج يف مملعلاا ننأأ اضيیأأ ررررقـملاا ننـموو

 ننم هھب يحووت اموو ىىووعددلاا ففووررظظ ننم اهھنيیبتت ننأأ ععووضووملاا ةمكحمل للب ٬، ددووهھشلاا للااووقأأ ننم
 امك عئاقوولاا تتمااددام للالقتسإإ ىلعوو ةحااررص ممكحلاا اهھنع ثثددحتيی ننأأ ططررتشيی الوو ٬، اهھتاسبالم

 0 ههررفااووت اهھتااذذب دديیفت اهھتبثأأ
 ووهھھھً افلس اهھيیلإإ رراشملاا ةباصع ووأأ ةعامج ييأأ ةيیعووررشم ممددع يف ةةرربعلاا ننأأ ررررقملاا ننم هھنأأ امك

. اهھھھاغتبمل للووصوولل اهھھھذذختت يتلاا للئاسوولااوو هھيیلإإ ففددهھت ييذذلاا ضضررغلاب
ـ: هھيینووناق ررصانع ررفااووت بباهھھھررإلاا ةميیررج ممايیقل ببلططتيیوو

 ٬،امهھنيیب ةيیببسلاا ةقالع ننع الضف هھجيیتنوو ىمااررجإإ ككوولس ننم ننووكتيیوو :ىىدداملاا ننكررلاا امهھلووأأ 
 ننم هھيیلإإ رريیشيی امب عسااوولاا ههانعمب ففنعلاا للكش بباهھھھررإلاا ةميیررج ىف ىمااررجإلاا ككوولسلاا ذذختيیوو

 سسميی ننأأ ببجيیوو  ننووناقلاا ههددددحيی ىىذذلاا ووحنلاا ىلع اهھب  دديیددهھتلاا ووأأ ممااددختسإإ ننمضتت ةفلتخم ىناعم
 ننووناقلاا اهھھھددددحيی  ىتلاا ةيیمحملاا ققووقحلااوو حلاصملااوو عمتجملل مماعلاا ننمألااوو مماعلاا مماظظنلاا ففنعلاا

. ةيیررحلاا ىف ققحلاا ووأأ ننمألاا ىف ققحلاا ووأأ ةيینددبلاا ةمالسلاا ووأأ ةةايیحلاا ىف ققحلاك
 ةميیررج اهھفصووب مماعلاا ىئانجلاا ددصقلاا ررفااووت ببلططتت بباهھھھررإلاا ةميیررج :ىىوونعملاا ننكررلاا امهھيیناثوو
 ذذاختإب مماعلاا ىئانجلاا ددصقلاا ررفااووتيیوو ٬،ةيیباهھھھررإلاا ةيینلاب هھنع رربعيی اصاخ ايیئانج ااددصقوو ةيیددمع

 امإإ ٬، اهھب هھملع عم هھيیلع ةبتررتملاا ةجيیتنلاا ىلإإوو ههررشاب ىىذذلاا ىمااررجإلاا ككوولسلاا ىلإإ ىناجلاا ةةددااررإإ
 للالخإلاا ةةررووص ذذخأيیوو ٬،هھيیباهھھھررإلاا ةيینلاا ىف للثمتيی ووهھف بباهھھھررإلاا ةميیررج ىف صصاخلاا ىئانجلاا ددصقلاا

.ررططخلل هھنمأأوو عمتجملاا ةمالس ضضيیررعت ووأأ مماعلاا مماظظنلاب
 ٬، ةةررااددإلاا ىهھھھ ككلتف اهھفااددهھھھأأ هھب قققحتت ووحن ىلع ةعامجلاا ىف للمعلاا رريیيیست ام صصخش ىلووت ااذذإف

 امأأ ٬، اهھفااددهھھھأل اقيیقحت هھل اهھلووبقوو ةباصعلاا ىلإإ صصخشلاا ىعسب اهھيیلإإ ممامضنإلاا قققحتت امنيیب
 نناك ااذذإإوو ٬،ةيیذذيیفنتلاا ووأأ ةيیررااددإلاا ووأأ ةيیميیظظنتلاا اهھلامعأأ ددحأأ ىف مماهھسإلاا ىلإإ ففررصنتف ةكرراشملاا
 تتاسسؤؤم عنم ووأأ ننووناقلاا مماكحأأ لليیططعت ىلإإ ةةووعددلاا ىهھھھ ةعامجلاا ههذذهھھھ هھيیلإإ ىعست ىىذذلاا ففددهھلاا
 تتايیررحلااوو ققووقحلاا ووأأ ننططااووملل ةيیصخشلاا ةيیررحلاا ىلع ءااددتعإلاا ووأأ اهھلامعأأ ةسررامم ننم ةلووددلاا
  ةعامجلاا ههذذهھھھ ننإف ىعامتجإلاا ممالسلااوو ةةددحوولاب ررااررضإلاا ووأأ ننووناقلااوو ررووتسددلاا اهھلفك ىتلاا ةماعلاا



 تتايیررحلااوو ققووقحلاا ووأأ ننططااووملل ةيیصخشلاا ةيیررحلاا ىلع ءااددتعإلاا ووأأ اهھلامعأأ ةسررامم ننم ةلووددلاا
  ةعامجلاا ههذذهھھھ ننإف ىعامتجإلاا ممالسلااوو ةةددحوولاب ررااررضإلاا ووأأ ننووناقلااوو ررووتسددلاا اهھلفك ىتلاا ةماعلاا

. تتابووقعلاا ننووناق ننم اارررركم ٬86، 86  ننيیتدداملاا مماكحأل اقفوو ننووناقلل ةفلاخم
 ةفلاس ممئااررجلاا ككلت نناكررأأ ننايیب يفً ايیفاك ممكحلاا ههددررووأأ ام ععوومجم ننم تتباثلاا نناكوو ككلذذ نناك املوو

 ننيیمهھتملاا ضضعب تتااررااررقإإوو تتابثإلاا ددووهھش للااووقأأ ننم ةمكحملاا اهھتصلختسإإ امبسحوو رركذذلاا
 ممسقوو ةيیئانجلاا ةلددألاا ممسق رريیرراقتب تتبث اموو ةماعلاا ةبايینلاا تتاقيیقحتب تتباثلل اقفوو ممهھتافااررتعإإوو
 يتلااوو تتاقيیقحتلاب تتددرروو ىتلاا ىىررخألاا ةلددألاا ةفاك ااذذكوو ىنططوولاا ننمألاا تتايیررحتوو تتاعقررفملاا
 ففددهھتسيی ننيیمهھتملاا ههاتأأ ىىذذلاا  ىمااررجإلاا ككوولسلااوو للاعفألاا ننأأوو اميیس ةمكحملاا اهھيیلإإ ننئمططت
 نناكوو ررططخلل هھنمأأوو عمتجملاا ةمالس ضضيیررعت ووأأ مماعلاا مماظظنلاب للالخإلاا"ىهھھھ ةنيیعم ةيیاغ ممهھلعفب
 حيیحصلاا اهھھھذذخأم اهھل وو  ٬، اهھضااررغأأ ذذيیفنت ىف ةعامجلاا ككلت اهھمددختست ىتلاا للئاسوولاا ننم بباهھھھررإلاا

 الددج ننووكيی نناا ووددعيی ال صصووصخلاا ااذذهھھھ يف ععافددلاا يعن ننإف هھيیف ضضقانت ال امم ققااررووألاا ننم
 قققحت ممث ننموو ٬، هھيیف اهھتلدداجم ززووجيی ال وو ةمكحملاا هھب للقتست ام ووهھھھوو لليیلددلاا رريیددقت يف ايیعووضووم

 تتيیب مميیظظنت ننم ةقثبنملااوو ةيیباهھھھررإإ ةعامجل ممامضنإلاا( ةيیباهھھھررإلاا ةميیررجلل ىنووناقلاا ججذذوومنلاا
0) سسددقملاا

 ننيیررخأأوو  ننيیمهھتملاا ننم 208  اهھمااووق غلب ةعامجلاا  ننأأ ققااررووألاب تتباثلاا نناكوو ممددقت ام نناك املوو 
 ىف ددالبلاب مماعلاا ننمالاا ةعززعزز ففددهھب  ىسررم ددمحم / للووززعملاا سسيیئررلاا مماظظنل ننيیلااووملاا ننم ااووفووت

 0هھماظظنلوو هھل امعدد ككلذذوو ةلززعب هھنووبلاططيی ااووناك ننم ةهھجااووم
  ةعامجلاا ككلت ةةددايیق ااوولووتوو للووالاا ممهھتملاا ةعامجلاا ككلت ةةررااددأأوو مميیظظنتلااوو سسيیسأتلااوو ءاشنأأ يلووتوو 
 ررشع ييدداحلاا ننم ننوومهھتملاا ةعامجلاا ايیالخ ررااددأأوو سسسأأوو أشنأأوو ررشاعلاا ىتح يناثلاا ننم ننيیمهھتملاا
 يلع تتسسأأ ةعامجل ااوومضناا ةئاملاا ددعب ننوونامثلااوو يناثلاا يتح ةئاملاا ددعب يناثلاا ننموو ةئاملاا يتح
 يتح ةئاملاا ددعب ننيیعستلااوو ييدداحلاا ننموو ةئاملاا ددعب ييدداحلاا ننم ننوومهھتملااوو ننووناقلاا مماكحأأ ففالخ
 بباجتسإإ ثثيیح3/7/2013 مموويی نناك ىتح  ننووناقلاا ففالخ يلع تتسسأأ ةعامج يف ااووكرراش رريیخالاا

 ةيینططوولاا ىىووقلاا هھيیلع تتقفااووت  ننايیبلاا ررددصأف ببعشلاا ةبغررل )ةيیررصملاا ةحلسملاا تتااووقلاا( ششيیجلاا
 ةمكحملاا سسيیئرر ننيیيیعتوو ررووتسددلاب للمعلاا لليیططعت تتنمضت ىتلااوو ققيیررططلاا ةططرراخ تتعضوووو

 مماقف ابضغوو آظظيیغ )ممهھل ييرركسعلاا ححانجلاا ( ةعامجلاا ههذذهھھھ تتططاشتسإف ددالبلل اتقؤؤم اسيیئرر ةيیررووتسددلاا
 ننيیكمت ننوودد ةلووليیحلااوو ددالبلاب ىضووفلاا ةعاشإإ يلع  هھيیلع ققافِّتالاا ممت امً ااذذيیفنتب  ,  ننيیمهھتملاا
  ةعامجلاا ررِصانعوو  تتااددايیق تتماق َّممَث ننم وو , للبُسلاا للكب ققيیررططلاا ةططرراخ ذذيیفنت ننم يلاحلاا مماظظنلاا
 بباكتررال ةةووعددلاب  ةعامجلاا تتااددايیق ممايیق ننعً الضف  تتَبِكُتررإإ يتلاا ممئااررجلااوو تتاكاهھتنالاا ننم دديیددعلاب

 تتااددايیق ننم ددددع ممايیقوو ىىررخأأ ةةررم ممكحلل للووززعملاا سسيیئررلاا ةةدداعإلً ايیعس ددالبلاب ففنع للامعأأ
 ححالسلاب ممهھھھددااددمإب ااووماق ثثيیح  اهھصالختسإب ممكحملاا تتهھتنإإ امل اقفوو اهھل )سسددقملاا تتيیب مميیظظنت (
 ممهھمايیقوو ففنعلاا للامعأأ اادديیعصتب ااووماقف  ءاضقلاا ووأأ ةططررشلاا ووأأ ششيیجلل ننيیعباتلاا ددااررفالأأ ةهھجااوومل

 ررااررصالاا ققبس عم ددمعلاا للتقلاا ممئااررج بباكتررااوو ةصاخلااوو اهھھھرريیجفتوو ةماعلاا تتاكلتمملاا ففالتإب
 . رراارركتلل اعنم ييررخآآ ةةررم ثثااددحألاا ددررس ىف ةمكحملاا للسررتست ننأأ ننوودد    ددصررتلااوو

 ااووماقوو للب اهھضااررغأأوو اهھفااددهھھھأب ااوولبقوو ) سسددقملاا تتيیب ( ةعامجلاا ههذذهھھھ ىلإإ ااوومضناا ننيیذذلااوو
 )ببعشلاا( ممهھسووفن يف ااووثبوو ةيیباهھھھررإإ  للاعفأب ااووماق ثثيیح ٬،للعفلاب عقااوولاا ضضررأأ ىلع اهھھھذذيیفنتب

 تتاكلتمملاا ااووفلتأأوو تتاقيیقحتلاب ممهھئامسأأ ةنيیبملاا ممهھيیلع ىنجملاا للتق يف ااووعررشوو ااوولتق امك ببعررلاا
 ةططلسلاا للاجرر ححالسلاب ااووموواق امك .هھنم ضضررغلاب ممهھملع عمً ااددمع ككلذذ نناكوو  ةصاخلااوو ةماعلاا
 تتهھتنإإ امل اقفوو  اهھھھرريیغوو ةعوونتملاا ةيیررانلاا ةحلسألاا ننوولمحيی ااووناك ثثيیح ننيینااووقلاا ذذيیفنت يف ةماعلاا
 ةعاشإإ ىلإإ ىىددأأ ىىذذلاا ررمألاا ةميیررجلاا ههذذهھھھ نناكررأأ هھب قققحتت ييذذلاا ررمألاا اهھصالختسإب ةمكحملاا هھيیلإإ
 ننووملعيی ااووناكوو ىعامتجإلاا ممالسلاب ررااررضإلاا ككلذذ ىلع ببتررتوو  ننووناقلاب للمعلاا لليیططعتوو ىضووفلاا
 ممهھقح ىف تتررفااووت ممث ننموو ىىووعددلاا ةلددأأ ةفاك ننم ةمكحملاا هھتصلختسإإ امل اقفوو ةعامجلاا ضضااررغأب
 ةةررووصلاا ةةذذهھھھ نناا ععووضووملاا ةمكحم اهھھھررابتعاب ممكحملاا اهھھھرربتعتوو ممهھتم للكل ةبووسنملاا ةميیررجلاا نناكررأأ

. ذذيیفنتلااوو ددااددعتسالاا ررووص ننم
 ففااررتعإلاا ىنعيی ام ووهھھھوو ررحلاا تتابثإلاا أأددبمل عضخيی ىئانجلاا تتابثإلاا ننأأ  ااءاضق ررررقملاا ننم نناكوو

 هھعانتقإإ هھيیلع هھيیلميی املً اقفوو ىىووعددلاا ننع هھتدديیقع ننيیووكت ىف ةلماك ةيیررحب ىئانجلاا ىضاقلل
 ننموو ٬ً،ايیفنووً اتابثإإ ههرريیمض اهھل ححااررتسإإوو هھنااددجوو اهھيیلإإ ننأمططإإ ىتلاا ةلددألاا ىلعً الوومحم ىصخشلاا



 هھعانتقإإ هھيیلع هھيیلميی املً اقفوو ىىووعددلاا ننع هھتدديیقع ننيیووكت ىف ةلماك ةيیررحب ىئانجلاا ىضاقلل
 ننموو ٬ً،ايیفنووً اتابثإإ ههرريیمض اهھل ححااررتسإإوو هھنااددجوو اهھيیلإإ ننأمططإإ ىتلاا ةلددألاا ىلعً الوومحم ىصخشلاا
 ةةرربعلاا ذذإإ ٬،هھيیلإإ تتنأمططاا ددق تتماادد ام ممهھتملاا ىلع ددووهھشلاا ففررعتب ذذخأت ننأأ ععووضووملاا ةمكحم ققح

 ننأأ ععووضووملاا ةمكحم ققح ننم ننأأ امك ٬،ممهھسفنأأ ددووهھشلاا ققددص ىلإإ ةمكحملاا ننانئمططاب ىهھھھ
 ططاسب ىلع ةحووررططملاا ررصانعلاا ررئاسوو ددووهھشلاا للااووقأأ ننم ةعقااوولل ةحيیحصلاا ةةررووصلاا صصلختست
 اهھصالختساا ممااددام ىىررخأأ ررووص ننم اهھفلاخيی ام ححررططت ننأأوو اهھعانتقاا هھيیلإإ ىىددؤؤيی امبسح ثثحبلاا

 .ققااررووألاا ىف حيیحصلاا اهھلصأأ اهھلوو ققططنملااوو للقعلاا ىف ةلووبقم ةلددأأ ىلإإً ااددنتسمً اغئاس
 ةفلاس ممئااررجلاا ككلت نناكررأأ ننايیب يفً ايیفاك ممكحلاا ههددررووأأ ام ععوومجم ننم تتباثلاا نناكوو ككلذذ نناك املوو
 تتباثلل اقفوو ننيیمهھتملاا تتااررااررقإإوو تتابثإلاا ددووهھش للااووقأأ ننم ةمكحملاا اهھتصلختسإإ امبسحوو رركذذلاا
 ااذذكوو  ىنططوولاا ننمألاا تتايیررحتوو ةيیئانجلاا ةلددألاا ممسق رريیرراقتب تتبث اموو  ةماعلاا ةبايینلاا تتاقيیقحتب

 للاعفألاا ننأأ ننم ةمكحملاا ممهھيیلإإ ننئمططت يتلااوو ٬، تتاقيیقحتلاب تتددرروو ىتلاا ىىررخألاا ةلددألاا ةفاك
 ةمالس ضضيیررعت ووأأ مماعلاا مماظظنلاب للالخإلاا"ىهھھھ ةنيیعم ةيیاغ ممهھلعفب ففددهھتسيی  ىمااررجإلاا ككوولسلااوو
 ععافددلاا يعن ننإف هھيیف ضضقانت ال امم ققااررووألاا ننم حيیحصلاا اهھھھذذخأم اهھل وو "ررططخلل هھنمأأوو عمتجملاا
 ةمكحملاا هھب للقتست ام ووهھھھوو لليیلددلاا رريیددقت يف ايیعووضووم الددج ننووكيی نناا ووددعيی ال صصووصخلاا ااذذهھھھ يف

 0 هھيیف اهھتلدداجم ززووجيی ال وو
عــفددلاا ننووـكيیوو ةيیباــهھھھررإلاا ةمـيیررجلل ىــنووناقلاا ججذذوومنلاا قققحـت ممـث ننـموو

 ننووناقلااوو عقااوولاا ننم حيیحص رريیغ ددنس ىلع مميیقأأ ددق عفددلاا ننووكيی ممث ننموو  ينووناقلاا ههددنس ننم رراع
  . هھضفررب ةمكحملاا ىضقتوو

 نوناقــلا نــم 26 ةداملــل ةريــخ�ا ةرقفــلا ةــيروتــسد مدعــب عفدــلا : آســماــخ 
 ةحلـــس�ا ناشـــب2012 ةنســـل 6 مــــقر نوناقـــلاـــب لدعـEا 54 ةنســـل 394 مـــقر
 نوناـق نـم 102 ةداEا نـم ـه ةرقفـلا ةـيروتـسد مدعـب عفدـلا اذـكو ةريـخذـلاو
 ةــــيروتــــسد مدعــــب عفدــــلا اذــــكو ةيــــئانــــج تاءارــــجا 277 ةداEاو تاــــبوقعلا
 صنـل �امـعا ضقنـلاـب نعطـلا ددـح يذـلا 2017 ةنسـل 11 نوناقـلا صوصن

0 2014 روتسد نم 240ةداEا
 51 ةةدداملاا صصُنَت ذذإإ  يلاحلاا 2014 يف رردداَصلاا ررصم ررووتسدد ننأب ررررقملاا ننم هھنأب هھيیلع ددووددررمف 

 اهھمااررتحإب ةلووددلاا ممززتلتوو ٬، اهھب سساسملاا ززووجيی الوو ٬، نناسنإإ للكل ققح ةماارركلاا " ررووتسددلاا ننم
 ممززتلَتوو نناسنإإ للُكل ققَح ةنمآلاا ةةايیحلاا " ننأأ ىلعررووتسددلاا ننم 59 ةةدداملاا تتصن امك ."اهھتيیامحوو

 . " اهھيیضااررأأ ىلع مميیقُم للُكلوو اهھيینططااوومل ةنيینأمططلااوو ننمألاا رريیفووتب ةلووددلاا
" هھـنأأ ىــلع صصــُنَت يـــتلاا ررووـتــسددلاا ننـــم 60  ةةدداــمـلاا تتـــصن اــمـك

 اهھيیلع ببقاَعيُی ةميیررج هھب لليیثمَتلاا ووأأ هھهھيیووشت ووأأ هھيیلع ءااددتعالااوو ةمررُح نناسنإلاا ددسجل
 . خلإإ ........................ننووناقلاا

 ىف صصن ددق ايیلعلاا ةيیررووتسددلاا ةمكحملاا ننأش يف 1979 ةنسل 48 ممقرر ننووناقلاا ننأأ ررررقملاا ننموو
 ننيینااووقلاا ةيیررووتسدد ىلع ةيیئاضقلاا ةباقررلاا ةمكحملاا ههذذهھھھ ىلووتت " ننأأ ىلع هھنم 29 ةةدداملاا

 0 ..............)أأ( ـ: ىلاتلاا هھجوولاا ىلع حئااووللااوو
 ممـكاـحـملاا ىىددـحإإ مماــمأأ ىىووــعددلاا ررظظـن ءاـنثأأ ممووصـخلاا ددـحأأ عفدد ااذذإإ )بب(

 ةمكحملاا تتأأرروو ةحئال ووأأ ننووناق  ىف صصن ةيیررووتسدد ممددعب  ىئاضقلاا صصاصتخإلاا تتااذذ تتائيیهھلاا ووأأ
 ررووهھش ةثالث ززوواجيی ال دداعيیم عفددلاا رراثأأ ننمل تتددددحوو ىىووعددلاا ررظظن تتلجأأ ىىددج عفددلاا ننأأ ةئيیهھلاا ووأأ
  0ننكيی ممل ننأك عفددلاا رربتعأأ دداعيیملاا ىف عفررت ممل ااذذإف ٬، ةيیررووتسددلاا ةمكحملاا ممامأأ ككلذذب ىىووعددلاا عفررل

 ممددعب عفددلاا ةيیددج رريیددقتب ةصتخملاا ةهھجلاا ىهھھھ اهھھھددحوو ععووضووملاا ةمكحم ننأأ صصنلاا ااذذهھھھ ددافموو
 ممددعب ىىووعددلاا عفررل دداعيیم دديیددحتوو اهھمامأأ ةةررووظظنملاا ىىووعددلاا ففقووب ررمألاا ننأأوو ةيیررووتسددلاا

. اهھھھرريیددقت ققلططمل ككووررتموو اهھل ىىززااووج ةيیررووتسددلاا
ـ: ننيیررايیخ ددحأأ ةعززانملاا للحم ىىووعددلاا ععووضووم ررظظنت ىتلاا ةمكحملل ننووكيی ممث ننموو

 ممكحيی ىىذذلاا( ننووناقلاا ةيیررووتسدد ىف للصفلل اهھسفن ءاقلت ننم ضضررعتت ننأأ امإإ ىهھف  :امهھلووأأ
 ٬، ررووتسددلاا ةفلاخم ىىأأ ٬، عفددلاا ةيیددج اهھل قققحت ام ااذذإإ )ةيیررووتسددلاا ممددعب هھيیف عفدد ىىذذلااوو ةعززانملاا



 ممكحيی ىىذذلاا( ننووناقلاا ةيیررووتسدد ىف للصفلل اهھسفن ءاقلت ننم ضضررعتت ننأأ امإإ ىهھف  :امهھلووأأ
 ٬، ررووتسددلاا ةفلاخم ىىأأ ٬، عفددلاا ةيیددج اهھل قققحت ام ااذذإإ )ةيیررووتسددلاا ممددعب هھيیف عفدد ىىذذلااوو ةعززانملاا

 . هھئاغلإب ىضقت ننأأ ننوودد هھقيیبططت ننع عنتمت اهھنإف
 ةثالث ززوواجيی ال اادداعيیم عفددلاا رراثأأ ننمل ددددحتوو ٬، ىىووعددلاا ىف للصفلاا ففقووت ننأأ امإإ  : امهھيیناثوو

 عفددلاا رربتعأأ دداعيیملاا ىف ىىووعددلاا عفررت ممل ااذذإف ةيیررووتسددلاا ةمكحملاا ممامأأ ككلذذب ىىووعددلاا عفررل ررهھشأأ
. ننكيی ممل ننأك

 ممث هھتجررددوو مميیررجتلاا ننع ةةرربعملاا تتابووقعلاا ددددحيی ننووناقلاا ننأأ ىلإإ ةةرراشإلاا ننيیعتيی ءددب ىىذذ ئئدداب هھنإف
 ىعااررت ننأأ ببجيی ةبووقعلاب ققططنتوو ةنااددإلاب ممكحت امددنع ةمكحملااوو ٬، ققيیبططتلاا ةمهھم ءاضقلل ككررتيی

 ممكحلاف ٬، اهھتيیلعاف ننامضوو ةبووقعلاا ففااددهھھھأأ ققيیقحتل ىىررووررض ررمأأ دديیررفتلاا ااذذهھھھوو ٬، اهھھھدديیررفت
 ممسرر ددقوو ٬، اهھھھرراططإإ ىف هھتفيیظظوو ىضاقلاا ررشابيی ىىذذلاا ةيیئانجلاا ةسايیسلاا ننع للززعنيی ال ةبووقعلاب
 ددددحوو ٬، ةبووقعلل ىصقأأ ااددحوو ىنددأأ ااددح عضووف ةططلسلاا ههذذهھھھ ىضاقلاا ةسرراممل اارراططإإ ننووناقلاا
 ةيیئاضقلاا ةفيیظظوولاا ددووددح ممسرروو ٬، ةففخملااوو ةيیفعملاا ةيینووناقلاا ررااذذعألااوو ةةددددشملاا ففووررظظلاا
 ةبووقعلل اهھھھررايیتخإإ سسررامت امددنع ةمكحملااوو ٬، رراططإلاا ااذذهھھھ للخاادد تتابووقعلاا ررايیتخإإ ىف ةمكحملل
 ممكاحت الوو ةميیررجلاا بببسب هھمكاحت اهھنأل ممررجملاا ةيیصخش عم ممئالتت هھيیدديیررفت ةةررووصب ككلذذ ىىررجت
 ةسايیسلل ةةررصاعملاا مميیهھھھافملاا ننع للصفنيی ال ىضاقلاا ههررشابيی ىعيیبططلاا دديیررفتلاف ٬، اهھسفن ةميیررجلاا
 ننأش ككلذذ ىف اهھنأش ٬،ةةددررجم ةةررووصب ععررشملاا اهھضررف ةبووقعل ررشابملاا ققيیبططتلاب للصتيیوو ةيیئانجلاا

 للكل اهھتمئالم ىفانيی ةيیمااررجإلاا ةعقااوولاا ىلع اهھصنب اهھلااززنإإ ننأأوو ٬، اعيیمج ةيینووناقلاا ددعااووقلاا
 اهھبلااووق ننم اهھجررخت ىتلاا ىهھھھ ةبووقعلاا دديیررفت ةططلس ننأل ٬، اهھتاسبالموو اهھتاارريیغتموو اهھلااووحأأ

 ااررصنع ةبووقعلاا دديیررفت ددعيیوو  .اهھب للصتيیوو اهھبكتررموو ةميیررجلاا ششيیاعيی ءااززج ىلإإ اهھھھددررتوو ءامصلاا
 ىضاقلاا ررشابيی ننأأ ىف ىلجتت ةيیررووتسددلاا ةيیحانلاا ننم ةبووقعلاا ةيیعووررشمف ٬، اهھتيیعووررشم ىف

 ىلع ىىووططنيی هھقلططم ةةررووصب ككلذذ ننم هھنامررح ننأأوو ننووناقلاا ددووددح ىف اهھب ججررددتلاا للاجم ىف هھتططلس
 اعافدد هھعم ررضاحلاا ووأأ ممهھتملاا هھيیددبيی ىىذذلاا ععافددلاا ننووكيی ىكل ططررتشيی هھنأأوو ةلااددعلاا ننووئش ىف للخددت

 ىلع ممااززتلإإ ككانهھھھ ننووكيی ىتح اهھھھررفااووت ببجيی ططووررشلاا ننم ددددع ررفااووت ننووناقلاا ممززلتسإإ ايیررهھھھووج
 ٬، ضضفررلاا ووأأ للووبقلاب ءااووس هھيیلع ددررلااوو عفددلاا ىف ررظظنلاب اهھمامأأ عفددلاا ءااددبإإ ممت ىتلاا ةمكحملاا
 ررهھھھاظظ ىىأأ اجتنم عفددلاا ننووكيی ننأأوو ٬، ققااررووألاا ىف تتباث للصأأ عفددلل ننووكيی ننأأ ططووررشلاا ههذذهھھھ ننموو

. عفددلاا ااذذهھھھ ىلع ممكحلاا ررصانع ددمتعت ننأأوو ىىووعددلاا ععووضوومب ققلعتلاا
     للااددــبتسإإ ىـــضــتقــت ال ةـمـيیررــجلاا للااووــــحأأ ننأأ ىــــضاقلاا ىىأأرر ااذذإإ اــمإإ

 تتسبال ىتلاا ففووررظظلاا ووأأ هھيیلع ممووكحملل ةيیصخشلاا ففووررظظلاا ننأأوو ففخأأ ةبووقعب ةةررررقملاا ةبووقعلاا
 ففيیفخت ىلإإ هھجتيی ننل هھنأأوو ٬، ننووناقلاا ةفلاخم ىلإإ ةةددووعلاا ممددعب دداقتعإلاا ىلع ثثعبت ال ةميیررجلاا
. ققااررووألاا ىف ىقيیقح ددووجوو ةيیررووتسددلاا ممددعب اهھب ععووفددملاا ددااووملاا ككلتل ننووكيیال ذذئددنع ةبووقعلاا
 ىف ىىدداملاا للعفلاا ببسح ننيیمهھتملل ةبووسنملاا ممئااررجلل ةةررررقملاا تتابووقعلاا ةمكحملاا تتددنف ددقوو ااذذهھھھ

 ننم  ـهھھھ102 ٬،  86ددااووملاا ننوومضمب تتباثلل اقفوو اهھيیف ىئانجلاا ددصقلااوو ههددح ىلع ةميیررج للك
. تتابووقعلاا ننووناق

 اهھل ممهھباكتررإإ تتبث ىتلااوو ننيیمهھتملل ةبووـسنـملاا ممـئااررجلاا ننأأ ىىررت ةمكحملاا تتناكوو ممددقت ام نناك ىتم
 للعجت ةميیررجلل ممهھباكتررإإ تتسبال ىتلاا ففووررظظلااوو اهھصالختسإب ةمكحملاا هھيیلإإ تتهھتنإإ امل اقفوو
 اهھھھددددح ىىذذلاا ددووددحلاا ىف اهھنأأوو ٬، ممئااررجلاا ككلتل ةةررررقملاا ةبووقعلاب للووززنلاا ىف رركفت ال ةمكحملاا

 86 ٬، 86 ددااووملاا ننمض ننم تتددرروو ةلاحإلاا ررمأب مماهھتإلاا ددااووم ننأأوو اميیس ٬، ننأشلاا ااذذهھھھ ىف ننووناقلاا
  0عفددلاا للحم تتابووقعلاا ننووناق ننم ٬3، 1 / أأرررركم ٬89، أأ/رررركم ٬88، أأ/رررركم ٬86، رررركم

ةةررــقــف /381 ٬، 277 ننيیتدداـــملاا ننأــشب اضيیأأ ععافددــلاا ههرراــثأأ اـم ننــعوو
 ننووناق ننم277 ةةدداملاا صصن ننأب اضيیأأ هھيیلع ددووددررمف ةيیئانجلاا تتااءااررجإلاا ننووناق ننم ةةرريیخأأ

 اقفوو هھمددع ننم ددووهھشلاا ععامس ىف ةيیرريیددقتلاا ةططلسلاا ةمكحملل تتططعأأ للددعملاا ةيیئانجلاا تتااءااررجإلاا
 رريیددقت ةططلس ةمكحملل ىططعأأ ىىذذلااوو حيیحصلاا ءااررجإلاا ووهھھھ ااذذهھھھوو ىىووعددلاا ررظظن ءانثأأ اهھل ىئااررتيی امل

  للالغتسإإ ىف ععافددلاا ففسعت ممددعوو ةلااددعلاا رريیس ننسح ىلع اصررح ككلذذوو هھمددع ننم ددووهھشلاا ععامس
 تتناك ايیأأ مماكحألاب ققططنلاا لليیططعتل ككلذذوو عمتجملاا ىلع ئس ررثأأ هھل ممث ننموو ىىووعددلاا ددمأأ ةلاططإل ككلذذ
 277 ةةدداملاا ققيیبططت ةيیرريیددقتلاا اهھتططلس للامعتسإب ككلذذوو ةمكحملاا ىىررت ممث ننموو ةنااددإلإب ووأأ ةةءاارربلاب



 تتناك ايیأأ مماكحألاب ققططنلاا لليیططعتل ككلذذوو عمتجملاا ىلع ئس ررثأأ هھل ممث ننموو ىىووعددلاا ددمأأ ةلاططإل ككلذذ
 277 ةةدداملاا ققيیبططت ةيیرريیددقتلاا اهھتططلس للامعتسإب ككلذذوو ةمكحملاا ىىررت ممث ننموو ةنااددإلإب ووأأ ةةءاارربلاب

 ننووكيی ننأأ ننوودد اهھيیف للصفلاا ةعررسل ىىووعددلاا عئاقوو ىلع  للددعملاا ةيیئانجلاا تتااءااررجإلاا ننووناق ننم
 ةةددح ىلع ةيیضق للك عئاقوو ننم ةمكحملل ننيیبتيی ام ببسح ككلذذوو ننيیمهھتملاا ففقووم ىف رريیثأت هھل ككلذذ

 ةيیضقلاا ةةذذهھھھ يف ددووهھشلاا نناا اميیسالوو ةلثاملاا ىىووعددلاا ىف ةمكحملاا هھتلعفام ااذذهھھھوو ٬، اهھفووررظظوو
. يفنلاا ددووهھش ففالخ تتابثاا ددهھھھاش 835

تتااءااررــجإلاا ننووــناـق ننـــم ةةرريیــخأأ ةةررــقــف / 381 ةةدداــملاب ددرروو اـــم ننأأوو
 ةةدداعإإ ووأأ ضضقنلاا ققيیررططب الإإ تتايیانجلاا ممكاحم مماكحأأ ىف ننعططلاا ززووجيی الوو " اهھھھددافموو ةيیئانجلاا

. "ررظظنلاا
ققـفـتت  ررــكذذــلاا ةــفـلاــس ةةدداــملاا ننأأ ىـــــلإإ رريیـــشتوو ههووـــنت ةــمكحملااوو

 ننأشب سسدداسلاا ببابلاا ننم240 ةةدداملاا صصنب ددرروو امب ةةدداملاا ككلت ضضرراعتت مملوو ننووناقلاا حيیحصوو
 تتاناكمإلاا رريیفووت ةلووددلاا للفكت " ىلع تتصن ىتلااوو 2014 ررووتسدد ننم ةيیلاقتنإلااوو ةماعلاا مماكحألاا
 ننم تتااوونس ررشع للالخ ككلذذوو تتايیانجلاا ىف ةةرردداصلاا مماكحألاا ففانئتسإب ةقلعتملاا ةيیررشبلااوو ةيیدداملاا

. " ككلذذ ننووناقلاا ممظظنيیوو ٬، ررووتسددلاب للمعلاا خيیررات
 صصنت 2017 ةنسل 11 ممقرر للددعملاا تتااءااررجالاا ننووناق ننم ةيیناثلاا ةةررقفلاا 39 ممقرر ةةدداملاا ننأأ امك

 ضضقنت ةيیف ررثاا تتااءااررجالاا يف ننالططب ووأأ ممكحلاا يف ننالططب يلع ايینبم ننعططلاا نناك ااذذأأوو ( يلع
  )خلاا 000انووناق ةةررررقملاا للووصالاا ككلذذ يف عبتيیوو هھعووضووم ررظظنتوو  ممكحلاا ةمكحملاا

 تتأترراا يعااووددل ككلذذوو ةضقن ةلاح يف ييووعددلاا ععووضووم ررظظنت ضضقنلاا ةمكحم نناا ككلذذ ددافموو
 0ييووعددلاا يف للصفلاا ةعررس ةيیعيیررشتلاا ةنجللاا

 اهھيیلع صصن ىـتلاا ةةررقفلاا ننأأ تتباثلاا نناـكوو ممددقت اـمب ايیددهھھھوو ككلذذ نناـك اـملوو
 مماع ىف ىهھتنت ) تتايیانجلاا ايیاضق ىف ننيیتجرردد ىلع ىضاقتلاا(  ننأشلاا ااذذهھھھ ىف  ىلاحلاا ررووتسددلاا

 ننم تتااوونس ررشع ىهھھھوو  ةةددملاا ككلت للالخ ىف ككلذذ  مميیظظنت ةططلس ىىررصملاا ععررشملل ىططعأأوو 2024
 ننووناق ننم ةةرريیخأأ ةةررقف /381 ةةدداملاا ققيیبططت ننووكيی ممث ننموو ىىررصملاا ررووتسددلاب للمعلاا خيیررات
 ننأشلاا ااذذهھھھ ىف ةةررررقملاا ةةددملاا ىهھتنت ممل املاطط ننووناقلاا حيیحصوو ققفتيی للددعملاا ةيیئانجلاا تتااءااررجإلاا

 انووناق ىىررصملاا ععررشملاا ررددصيی مملوو ىىررصملاا ررووتسددلاا ررااددصإإ خيیررات ننم تتااوونس ررشع ىهھھھوو
. ىىررصملاا ررووتسددلاا ننم240 ةةدداملاا صصنل اقفوو ككلذذ ممظظنيی

 ممددعب ننيیمهھتُملاا عفدَد ننأأ ةيیرريیددقَتلاا اهھتططلُس ددووددح يف ىىررت ةمكحملاا ننإف ٬، ممَّددقَت ام نناَك اَّمل
 عفررل اهھمامأأ ةةررووظظنملاا ىىووعددلاا ففقوول للحَم الوو ٬، ييددج رريیغ اهھيیلإإ رراَشُملاا ددااووملاا ةيیررووتسدد
 ةمكحملاا ننووناق ددااووم عم هھقاستال  ايیلُعلاا ةيیررووتسددلاا ةمكحملاا ممامأأ ةيیررووتسددلاا ممددعب ىىووعددلاا
 للعجَت يتلاا ٬، 1972 ةنسل 46 ممقرر ةيیئاضقلاا ةططلُسلاا ننووناق ننم 16 ةةدداملااوو ٬، ةيیررووتسددلاا

 ىف عفددلاا ااذذهھھھ ىحضيی ممث ننموو ٬،ةيیررووتسددلاا ممددعب عفدَدلاا ةيیددج رريیددقَت - اهھھھددحوو - ععووضووملاا ةمكحمل
 ممددع ننع حصفيی ييذذلاا ررمألاا ةمكحملاا ىلع ةحووررططملاا ىىووعددلاا ععووضوومب ققلعتم رريیغ  هھلمجم
 ننم حيیحص ددنس رريیغ يلع امئاق ددددصلاا ااذذهھھھ  ىف هھلمجم يف ععافددلاا يعن ننووكيی ممث ننموو ٬،هھتيیددج

.هھضفررب ةمكحملاا ىضقتوو ننووناقلااوو      عقااوولاا
 اهتــــيافــــك مدــــعو اهتيبتكــــمو تاــــيرــــحتلا ةــــيدــــج مدعــــب عـفدــــلا :آــــسداــــس
 ىفكت � اـهدـحو اهيلـع دامتـع�او ةـلوهجم ةـيرـس رداصـم يلع اـهدامتـعاو

  0اهضقانتو ليلد اهرزاؤي نا �ا
 ططبضلاا ووررؤؤمأم ممووقيی " ىلع تتصن ةيیئانجلاا تتااءااررجإلاا ننووناق ننم 21ةةدداملاا ننأب هھيیلع ددووددررمف
  " ىىووعددلاا ىف ققيیقحتلل ممززلت ىتلاا تتالالددتسإلاا عمجوو ٬، اهھيیبيیكتررموو ممئااررجلاا ننع ثثحبلاب ىئاضقلاا

 ةيیئانجلاا تتااءااررجإلاا ننووناق ننم 21 ةةدداملاا  صصن ىضتقمب هھنأأ  اهھقف وو ااءاضق ررررقملاا ننم وو
 ىتلاا تتالالددتسإلاا ققيیررطط ننع ةلددألاا ننع ببيیقنتلااوو اهھيیبكتررم ننع ثثحبلااوو ممئااررجلاا ننع ففشكلاا
 ةططلسلاا ننم ففيیلكت ىلع ااءانب ووأأ ممئااررجلاا ععووقوو ددنع ممهھسفنأأ ءاقلت ننم ءااووس اهھئااررجإب ننوومووقيی



 ىتلاا تتالالددتسإلاا ققيیررطط ننع ةلددألاا ننع ببيیقنتلااوو اهھيیبكتررم ننع ثثحبلااوو ممئااررجلاا ننع ففشكلاا
 ةططلسلاا ننم ففيیلكت ىلع ااءانب ووأأ ممئااررجلاا ععووقوو ددنع ممهھسفنأأ ءاقلت ننم ءااووس اهھئااررجإب ننوومووقيی

 ىلع ففررعتلاا ووأأ ةلددألاا عمج لليیبس ىف ىئاضقلاا ططبضلاا للاجرر هھب ممووقيی اموو ٬، ككلذذب ةصتخملاا
 ننووكيی اهھل هھجيیتنك هھنوومددقيی اموو للالددتسإلاا تتااءااررجإب ىمسيی ام ووهھھھوو اهھيیليیعاف ووأأ ةميیررجلاا عئاقوو
 ذذخأتف ممكحلاا ووأأ ققيیقحتلاا ةهھج ةفررعمب اهھقيیقحت ممتيی ننأأ ىلإإ تتالالددتسإإ ووأأ ققيیقحتلاا تتحت ةلددأأ ددررجم

 هھسفنب ىئاضقلاا ططبضلاا رروومأم ىلووتيی ننأأ ببجوويی ال ننووناقلااوو ٬، ةنااددإلاب حلصت ةلددأك اهھعضوو
 ننم هھيیررجيی اميیف ننيیعتسيی ننأأ هھل للب هھنع ىىررحتملاب هھقباس ةفررعم ىلع ننووكيی ننأأ ووأأ تتايیررحتلاا

 للعفلاب عقوو امع هھغالبإإ ااوولووتيی ننموو ننيیيیررسلاا ننيیددشررملااوو ةماعلاا ةططلسلاا للاجرر ةنوواعمب تتايیررحت
 ننم للعفلاب عقوو امع هھغالبإإ ققددصبوو هھيیلإإ ههوولقن ام ةحصب ايیصخش عنتقإإ هھنأأ ممااددام ممئااررج ننم

. ممئااررج
 ةيیئانجلاا تتااءااررجإلاا ننووناق ننم 21 ةةدداملاا ىضتقمب ىئاضقلاا ططبضلاارروومأم ةمهھم ننإف ككلذذ ىلعوو
 رربتعيی لليیبسلاا ااذذهھھھ ىف هھب ممووقيی ءااررجإإ للكف اهھيیبيیكتررم ةبقاعم ىلإإ للصووتلااوو ممئااررجلاا ننع ففشكلاا
 املاططوو اهھتفرراقم ىلع ضضيیررحتلاا ووأأ ةميیررجلاا ققلخ ىف هھلعفب للخددتيی ممل ام ههررثأل اجتنم احيیحص
 ككلت ىف عنتصيی ننأأ ىئاضقلاا ططبضلاا رروومأم  ىلع ببيیررثت الوو ٬، ةمووددعم رريیغ ىناجلاا ةةددااررإإ تتيیقب
 ككلذذ ننأأوو ةعامجلاا ققالخأأ عم ممدداصتيی الوو ةميیررجلاا ننع ففشكلاا ىف ةعررابلاا للئاسوولاا ننم ددووددحلاا

.الووهھجم ااررس ممهھھھررمأأ ىقبأأ وولوو ننيیددشررملاا ععانططصإإوو تتافصلاا للاحتنإإوو ىفختلاا
 ررصانع ىلع ددمتعيی هھنإف اهھيیبكتررموو ممئااررجلاا ننع هھتايیررحتب ممووقيی امددنع ىئاضقلاا ططبضلاا رروومأموو
 ررصانعوو هھلمعوو هھتماقإإ للحموو ممهھتملاا ممسإإ للثم اهھتيیددج ىلع للددت تتايیررحتلاا ههذذهھھھ ءانثأأ هھل ررهھظظت
 هھل ىئااررتت ىتلاا ررصانعلاا ننم ككلذذ رريیغوو اهھيیف هھمددختسإإ ىىذذلاا ححالسلاا ععوونوو اهھبكتررإإ ىتلاا هھميیررجلاا

 ضضبقلاب ررمألاا ررددصم رريیددقتل عضخت تتايیررحتلاا ههذذهھھھ ررصانعوو ٬،تتايیررحتلاا ههذذهھھھ ءااررجإإ ءانثأأ
 ءانب تتايیررحتلاا ةيیددج ررددقت ننأأ اهھلف ععووضووملاا ةمكحم ههددعب ننموو ) ةماعلاا ةبايینلاا (       ششيیتفتلااوو

. ررصانعلاا ههذذهھھھ ىلع
 ووهھھھ ننيیمهھتملاا ططبضب ررمألاا ررااددصإل اهھتيیافكوو تتايیررحتلاا ةيیددج رريیددقت ننأأ  ااءاضق ررررقملاا ننم هھنأأ ككلذذ

 ةمكحم ففااررشإإ تتحت ققيیقحتلاا ةططلس ىلإإ اهھيیف ررمألاا للكوويی ىتلاا ةيیعووضووملاا للئاسملاا ننم
 ووأأ اهھھھررددصم ننع ىئاضقلاا ططبضلاا رروومأم حصفيی الأأ تتايیررحتلاا ككلت ىف ححددقيی الوو ٬، ععووضووملاا

. ىىررحتلاا ءااررجإإ ىف هھتليیسوو
 عضخت ىتلاا ةيیعووضووملاا للئاسملاا ننـم ىهھھھ اهھتيیافكوو تتايیررحتلاا ةيیددج رريیددقت ننأأ اضيیأأ ررررقملاا ننـموو

 ةمكحم ففااررشإإ تتحت ققيیقحتلاا ةططلس ىلإإ اهھيیف ررمألاا للكوويی ىتلاا ععووضووملاا ةمكحم رريیددقتل
 اهھتيیافكوو ششيیتفتلاا وو ضضبقلااررمأأ اهھيیلع ىنب ىتلاا تتالالددتسإلاا ةيیددجب تتعنتقإإ ىتم ىتلاا ععووضووملاا

            .  ننووناقلاب ال ععووضووملاب هھقلعتل ككلذذ ىف اهھيیلع ببقعم الف هھئااررجإإ غيیووستل

 ننمألاب دديیزز ووبأأ دديیزز ددمحم ققرراطط ممددقملاا للووالاا ددهھھھاشلاا تتايیررحتب تتباثلاا نناكوو ككلذذ نناك املوو
 ةيباهرإ ةعامج سيسأت اهدافم هتايرحت اهتدكأ تامولعم هيلإ تدرو هنأ ينططوولاا

 اهيلع َِقلُطأ يباهر�ا ةدعاقلا ميظنتب ةطبترم - نوناقلا ماكحأ فbخ ىلع -
 ىلع ةمئاقلا ةفرطتEا ةيريفكتلا راكف�ا قنتعت يتلاو ِسدقEا تيب ِراصنأ ُةعامج

 ةيمbس�ا ةعيرشلا هقيبطت مدع ىوعدب هيلع جورخلا ةيعرشو مكاحلا ريفكت
 ةطرشلاو ةحلسEا تاوقلا تآشنمو دارفأ دض ةيئادع لامعأ ذيفنت ىلوتتو
 ، مهتاكلتممو مهلاومأ لbحتساو مهتدابع رودو _يحيسEا ءامد ةحابتساو
 ؛هب ةراEا ِنفسلاو ِسيوسلا ِةانقل يحEbا ىرجEاو ةماعلا تآشنEا فادهتساو

 ةيعامتج�او ةيداصتق�ا اهتاموقم ىلع ريثأتلاو ةلودلا طاقسإ ضرغب
 ىلوت ةعامجلا كلت نأو ، يعامتج�ا مbسلاو ةينطولا ةدحولاب رارض�او
 اهسيسأت نا¢بإ علطضاو ةدايز جيرف دمحم قيفوت / لو�ا مهتEا اهتماعز

 ، يرهاوظلا نميأ هميعز ِةعيابE جراخلاب ةدعاقلا ميظنت عم ِلصاوتلاب
 دE – ةزغ عاطقب - ةينيطسلفلا نيدلا حbص ِرصانلا ةيولأ عم ِلصاوتلاو



 ، يرهاوظلا نميأ هميعز ِةعيابE جراخلاب ةدعاقلا ميظنت عم ِلصاوتلاب
 دE – ةزغ عاطقب - ةينيطسلفلا نيدلا حbص ِرصانلا ةيولأ عم ِلصاوتلاو

 -دbبلاب ةيئادع تايلمعب مايقلل يتسيجولو يركسعو يلامٍ معدب ةعامجلا
 اهلً ايميظنت bًكيه سسأف - 2011 رياني باقعأ يف ةينم�ا عاضو�ا bًغتسم
 ًايفbت - ىرخ�ا نع لزعمب اهنم لك لمعت ةيدوقنع ايbخ ءاشنإ ىلعً امئاق
 نم راكف�ا تاذ يقنتعم نم ةعامجلل رصانع مض ىلوتو  - ينم�ا دصرلل

 دي ىلع ةيركسع تابيردت اوقلت نممو 2011 رياني نا¢بإ نوجسلا نم _براهلا
 اهئاضع� دعأو ، مهباطقتسا مت نيرخآو جراخلاب ةدعاقلا ميظنت رصانع

 ةيميظنت تاءاقل ةدع دقع ىلع موقي يركف  اهلوأ رواحم ةثbثل نكتراً اجمانرب
 عقاوEا ةعلاطمو ةيريفكتلا تاهجوتلاو راكف�ا سرادت اهلbخ متي ةيرود ةفصب
 يناثلاو ، داهجلا هقف تابيتك ةساردو ةيلودلا تامولعEا ةكبش ىلع ةيداهجلا

 ةيفيكو ةبقارEا فشكو تآشنEا عفر بيلاسأ ةسارد يف لثمت يكرح روحم
 مهنيب اميف اهب يمستلاو ةيكرح ءامس� ةعامجلا ءاضعأ ذاختاب يفختلا

 مهيطيحمب مهتلص عطقو ةديدج ةيصخش تاقاطب جارختساو مهاحل طاقسإو
 يف ةbصلا مدعو ةديدج ىرخأ مادختساو ةلاقنلا مهفتاوه ماقرأ رييغتو

 ةيليعامس�او ءانيسب تاركسعم أشنا ثيح يركسع ثلاثلاو ، اهنيعب دجاسم
 ًاـيندب مهليهأتل ةيركـسع تارود اهيف دقعت ًايركسعو ًايندب ةعامجلا رصانع دادعإل
 برحو ةيرانلا ةحلسألا مادختسا ةـيفيك ىــلع مــهبيردتب ةيلاتقلا مــهتاردق عـفرو

 ًاديهمت ، اهمادختسا ةيفيكو ةعقرفملا تاوبعلا عينصتو دادعإو عراوشلاو ندملا
.دالبلاب ةيباهرإ تايلمع ذيفنتل

/ يـناثلا مهتملا ةعامجلا كلت ييدايقب ناعتسا كلذ قيقحت ليبس يف هنأو

 ةعامجلا ايالخ سيسأت ةيلوئسم يلوتب فلُك يذلا فصان يودب يفيفع يلع دمحم
 /ثلاثلا مـهتملا ةنواعمـب ، اهيلع فارشإلاو اهترادإو ةانقلا ندمو ءانيس قاطن جراخ

 ميهاربإ نسح روصنم ديسلا دمحم ىفوتملاو نوراه دمحم يركب دمحم
  دمحم رصن دمحأ دمحم / عبارلا مهتملل تافيلكت ردصأ امك ، يخوطلا

 ةنواعمب ، ناقرفلا بئاتك اهيلع قلُطأ ةعامجلا نع ةقثبنم ىرخأ ةيلخ سيسأتب
 / سداسلا مهتملا فلُك امك ، دومحم رماع _مأ ىفطصم يناه / سماخلا ُمهتEا

 ةعامجلا ءاضعأ بيردت ةيلوئسم يلوتب ةيماش هللا دبع مالسلا دبع دمحم لئاو
 ةيلوئسم رماع ناميلس ميلس ةمالس يملس / عباسلاِ مهتملل دنُسأو ، ًايندب مهليهأتو
 دبع ينغلا دبع ليلخ دمحم / نماثلا ِمهتملل دِهُعو ، اهل يتسيجوللا معدلاو حيلستلا

 / عساتلا نامهتملا ىلوتو ، اهل يرــكفلا بناجلا ةيلوئسم يلوتب يوالخنلا يداهلا
 دبع دومحم دمحأ نيدلا دامع / رشاعلاو ميهاربإ دعسم يوامشع يلع ماشه

 ةيلوئسم "رساي" يكرحلا  ىلوت امك ، اهئاضعأل يركسعلا بيردتلا ةيلوئسم ديمحلا
 ، ةعامجلل ةيئادعلا تايلمعلا يف اهمادختسال ًاديهمت تاعقرفملا عينصتو زيهجت
 ميظنت عم يجراخلا لصاوتلاو مالعإلا ةيلوئسم يلوتب "دامع وبأ" ىنكملا فلُكو
 ذيفنتل ةعامجلا رصانع نم ددع دادعإب لو�ا مهتEا مايق نع bًضف ، ةدعاقلا
 ةلودلاب ةيدايق عقاومب تايصخشو ةيويح تآشنم فدهتست ةيراحتنا تايلمع

ً ايندب مهبيردتو اهتيعرشب مهعانقإب ، كلذلً ايركفوً ايسفن مهليهأت بقع



 ةلودلاب ةيدايق عقاومب تايصخشو ةيويح تآشنم فدهتست ةيراحتنا تايلمع
ً ايندب مهبيردتو اهتيعرشب مهعانقإب ، كلذلً ايركفوً ايسفن مهليهأت بقع

.اهذيفنتلً اديهمتً ايركسعو

مـهتملل تافيلكت نـم لوألا مـهتملا هردصأ اـEً اذافن هنأ هتايرحت تفاضأو

 ثلاثلا مهتملاب ريخألا ناعتسا ، تاظفاحملا نم ددعب ايالخ سيسأتب يناثلا
 اهُلوأ ةيدوقنع ايالخ ةدع ءاشنإ نم اونكمتو نسح روصنم ديسلا دمحم ىفوتملاو

 ةزيجلاو ةرهاقلا تاظفاحم تعمجو - ةيزكرEا ةقطنEا - ىربكلا ةرهاقلاب ةيلخ
._عبسلاو عساتلا ىتح رشع يداحلا نم _مهتEا تمضو ةيبويلقلاو

 ىتح _نامثلا نم _مهتEا تمضو ةيليعامس�ا ةظفاحمب ةيناثلا ةيلخلاو
 ديسلا زيزعلا دبع دومحم / ةئاEا دعب يداحلا مهتEا ةكراشم ىلع ةوbع ، ةئاEا

 اهتاعامتج� تارقم ةيلخلا كلت رصانعل هريفوتب ةعامجلا يف جرع�ا دمحأ
.ةيئادعلا اهتايلمع نم ديدعلا ذيفنت يف مهتكراشمو ، اهشيعت لئاسوو

 ةئاEا دعب يناثلا مهتEا اهتيلوئسم ىلوتو ةيلهقدلا ةظفاحمب ةثلاثلا ةيلخلاو
 ةئاEا دعب ثلاثلا نم _مهتEا تمضو ينيجسلا زيزعلا دبع ديسلا دمحم دمحأ

.ةئاEا دعب رشع سماخلا ىتح

دـعب رشــع سداــسلا مهتEا ىـلوتو خيشلا رفك ةظفاحمب ةعبارلا ةيلخلاو

 نم _مهتEا تمضو اهتيلوئسم فشاكلا زيزعلا دبع ينسح ىفطصم / ةئاEا
.ةئاEا دعب نيرشعلاو يناثلا ىتح ةئاEا دعب رشع عباسلا

دعـب نورشـعلاو ثلاثلا مهتEا ىلوتو ةيقرشلا ةظفاحمب ةسماخلا ةيلخلاو

 عبارلا نم _مهتEا تّمَضو اهتيلوئسم ضوع ديسلا نمحرلا دبع ميهاربإ / ةئاEا
.ةئاEا دعب _ثbثلاو نماثلا ىتح ةئاEا دعب نيرشعلاو

عـساتلا نـم _مهتEا تـمضو فيوـس يــنب ةظفاحـمب ايbــخلا سداـسو

.ةئاEا دعب _عبر�او ثلاثلا ىتح ةئاEا دعب _ثbثلاو

_عـبر�او عبارلا ْ_مهتEا تـمضو مويـفلا ةظفاحمب ايbخلا كلت عباــسو

 اهسيسأت مت ةريخأ ةيلخ نع bًضف ، ةئاEا دعب _عبر�او سماخلاو ةئاEا دعب
.انق ةظفاحمب

 نيوكتب يناثلا مهتملل تافيلكت لو�ا مهتEا رادصإ تدكأ هتايرحت نأ فاضأو
 - اهريغ نم نيرخآو هتاظفاحم ايbخب ةعامجلا رصانع نم - ةيعون تاعومجم

 ليومتو اهفادهأو ةعامجلا ضارغأ قيقحتل ةددحم ٍةصاخٍ ماهمب علطضت
 ثلاثلا مهتEاو ريخ�ا فارشإ تحت لمعتو ، ةيئادعلا اهتايلمع نم بناج

 نم ةيعون تاعومجم ةدع اولكش كلذلً اذافنو ، روصنم ديسلا دمحم ىفوتEاو
 يداحلا مهتEا اهتيلوئسم ىلوتو ذيفنتلا ةعومجم اهلوأ ،ةعامجلا رصانع



 نم ةيعون تاعومجم ةدع اولكش كلذلً اذافنو ، روصنم ديسلا دمحم ىفوتEاو
 يداحلا مهتEا اهتيلوئسم ىلوتو ذيفنتلا ةعومجم اهلوأ ،ةعامجلا رصانع
 ةعامجلا ءاضعأ نمً اددع تمضو يلبارغلا _ناسح يلع يلع فرشأ / رشع

 ةحلس�ا مادختسا يف ةربخلا يوذ نمو ةيركسعو ةيندب تارود اوقلت نمم
 رشع يناثلا نم _مهتEا تمضو ، عراوشلاو ندEا برحو تاعقرفEاو ةيرانلا

 ذيفنتب ةعومجEا كلت تعلطضاو ، نيرخآو _عبسلاو سداسلاو ، _ثbثلا ىتح
 يتلاو ةعامجلا تادايق نم اهب تفلُك يتلا ةيئادعلا تايلمعلا نم ديدعلا

 ةماعلا تآشنEاو امهتآشنمو ةطرشلاو ةحلسEا تاوقلا دارفأ فدهتست
 ، دbبلاب ىضوفلا رشن ضرغب مهتاكلتممو مهلاومأو _يحيسEاو ، ةيويحلاو

.ىرخأ ةيعون ماهم نم اهئاضعأ هب فلكُي ام نع bًضف

مـهتEا ىـلوتو تاـمولعEا عـمجو عبتتلاو دـصرلا ةعومجم يـه ةيناثلاو

 اولصحت ام عمجو مهل تافيلكتلا رادصإو اهرصانع ءاقتناو اهتيلوئسم ثلاثلا
 ، نيرشعلاو سداسلاو ، نيرشعلاو عبارلا _مهتEا تمضو ، تامولعم نم هيلع

 سماخلا ىتح _عبر�ا  نمو  ، نيرشعلاو عساتلاو ، نيرشعلاو عباسلاو
 دعب نيرشعلاو عساتلاو ، _نامثلاو عساتلاو ، _عبسلاو نماثلاو ، _سمخلاو
 ةطرشلاو ةحلسEا تاوقلا ِدارفأ دصرب ةعومجEا كلت تعلطضاو - نيرخآو - ةئاEا

 مهتانايبو مهريس قرط ديدحتو _يمbع�او _يسايسلا نم ددعو ةاضقلاو
 طئارخ ريفوتو ةيويحلاو ةماهلا تآشنEا دصر ىلع ةوbع مهل روص ريفوتو

.ةيئادعلا مهتايلمع ذيفنتلً اديهمت اهل روصو

نـم تلكُش يتلاو - ةيسدنهلا ةنجللا - زيهجتلاو دادع�ا ةعومجم ةثلاثلاو

 عينصتل ةديدع تارود اهؤاضعأ ىقلتً اينف ةبردموً ايركسع ةلهؤم رصانع
 دمحم نمحرلا دبع / نوثbثلاو سداسلا مهتEا اهتيلوئسم ىلوتو ، تاعقرفEا

 نمو رشع عساتلاو رشع نماثلا _مهتEا تمضو _نيعلا وبأ دمحم ديس
 دـعـب نـماثلاو ةئاـEا دعـب ثلاثلاو ، _عبر�ا ىتح _ثbثلاو عباسلا

ةعقرفـEا تاوبعـلا زيهـجتو دادـعإب ةـعوـمجEا كلت تعـلطضاو ةــئاـEا

.تارايسلا خيخفتو ةينورتكل�او ةيئابرهكلا اهرئاودو

 ىلوتو ةحلس�ا لقنو بورهلاو ةماق�او ءاوي�ا ريبدت ةعومجم ةعبارلاو
 ْ_مهتEا تمضو ميهاربإ نسح روصنم ديسلا دمحم ىفوتEا اهتيلوئسم

 روصنم دمحم / _نامثلاو عساتلا ، سنوي دمحم عيبر دمحم / رشع يناثلا
 يلع ميحرلا دبع دمحم / ةئاEا دعب _نامثلاو يداحلاو ، مضbش يكذ

 ةعامجلا رصانع ءاوي� تارقم ريفوتب ةعومجEا كلت تعلطضاو ، ينويسبلا
 ريفوتو ، ةينم�ا تاقحEbا نم _براهلا اذكو ةيباهر�ا مهتايلمع ذيفنت بقع

 ءاضعأ تاكرحت يف ةمدختسEا لقنلا لئاسوو تاعقرفEاو ةحلس£ل نزاخم
0ينم�ا دصرلا نعً اديعب مهتاكرحت _مأتو ، ةعامجلا



 ءاضعأ تاكرحت يف ةمدختسEا لقنلا لئاسوو تاعقرفEاو ةحلس£ل نزاخم
0ينم�ا دصرلا نعً اديعب مهتاكرحت _مأتو ، ةعامجلا

 _مهتEا تمضو ةنواعEاو يـتسيجوللا معدلا ريفوت ةعومجم ةسماخلاو

 يناثلاو ،_عستلاو ، _عبر�او ثلاثلاو ، _ثbثلاو عباسلاو ،نيرشعلاو نماثلا
 ريفوتب ةعومجEا كلت تعلطضاو نيرخآو ةئاEا دعب رشع نماثلاو ، ةئاEا دعب
 عبتتو دصر نم ةعامجلا ءاضعأ هب فلكي ام ذيفنتل ةمزbلا ةزهج�او تاود�ا
 مهتناعتساو ، ةيراخبلا تاجاردلاو تارايسلل ةيندعم تاحول ريفوتك ـ ريوصتو

 يف مهتدعاسE نارمع رباص دمحأ دمحم ةئاEا دعب _نامثلاو نماثلا مهتEاب
.ةعامجلا رصانع اهمدختسي يتلا تارايسلا تافصاوم رييغت

 يدايق اهتيلوئسم ىلوتو -ةيمbع�ا ةنجللا - مbع�ا ةعومجم ةسداسلاو
 عباسلاو ، _ثbثلاو سماخلا _مهتEا تمضو "دامع وبأ" ىنكEا ةعامجلا
 نيرشعلاو ، ةئاEا دعب رشع عباسلاو ، ةئاEا دعب رشع سداسلاو ، _عبسلاو

 ، ةئاEا دعب _عبسلاو عساتلاو  ، ةئاEا دعب _عبسلاو نماثلاو ، ةئاEا دعب
 نأشب تانايب نم ةعامجلا نع ردصي ام ثبو ةغايصب ةعومجEا كلت تعلطضاو

 تابيردتلاو اهتاعامتجا ريوصتب قلعتي ام اذكو ، ةيئادع تايلمع نم هتذفن ام
 ، ةطرشلاو ةحلسEا تاوقلا دض ةيضيرحتلا اهتانايبو ، اهئاضع� ةيركسعلا

 تامولعEا ةكبش ىلع ةعامجلاب ةصاخ ةينورتكلإ عقاوم ءاشنإ ىلع ةوbع
 ةيباهر�ا تاعامجلا عمً اينورتكلإ لصاوتلاو اهيلع داوEا كلت ثبو ةيلودلا

.ةدعاقلا ميظنت اهسأر ىلعو دbبلا جراخ

 ايbخ ءاشنإ ةيادبب يناثلا مهتEا اهسسأ يتلا باطقتس�ا ةعومجم نع bًضف
 _ثbثلاو سماخلا ىتح _ثbثلاو يداحلا نم _مهتEا تمضو ةعامجلا

 ةيادب ةعومجEا كلت تعلطضاو عانق�ا ىلع ةردق يوذوً ايركف _لهؤEا
 ةيركسعلا مهتاربخ نم ةدافتسbل ةعامجلا رصانع نم ددع باطقتساب
 مهعانقإوً ايركف مهلقص بقع ددج نيرخآ مض ىلع ةوbع ، ةيميظنتلاو

.اهفادهأو ةعامجلا ضارغأب

 كــلت ءاـــضع� تافيــلكت ثـلاـثلاو يـــناثلا ْ_مهتمـلا رادــصإب فاـضأو

مـهيلإ تاعومجEا يـلا ةدنسEا نع bًضف ىرخأٍ ماهم ذيفنتب تاعومجEا

.ةيعونلا مهتاعومجمب

مـهتملل تافيلكت نم لو�ا مهتEا هردصأ اEً اذافن هنأ هتايرحت تدـكأ اـمك

 نم انكمتو سـماخـلا مهتEاـب ريـخ�ا ناعتـسا ناـقرفـلا بـئاتـك ةيلـخ سيـسأتـب عبارـلا
 يركفلا جمانربلا تاذ اهرصانعل ادعأو ، اهل ةيدوقنعلا ايالخلا نم ددع ءاشنإ
 تاركسعمب قاحتلالل ةزغ عاطقل مهنم ددع دافيإ نعً الضف يركسعلاو يكرحلاو
 "سامح" ةيمالسإلا ةمواقملا ةكرحل   يركسعلا حانجلا ماسقلا نيدلا زع بئاتك
 ، شــيرعــلا ةنــيدمــب ةــيركــف تارود مهيقلــت ىلع ةوbــع اهب ةيركسع تابيردت مهيقلتو



 "سامح" ةيمالسإلا ةمواقملا ةكرحل   يركسعلا حانجلا ماسقلا نيدلا زع بئاتك
 ، شــيرعــلا ةنــيدمــب ةــيركــف تارود مهيقلــت ىلع ةوbــع اهب ةيركسع تابيردت مهيقلتو
 سداسـلا نـم _مهتEا مـضو عبارـلا مهتEا ةـماـعزـب ةيلـخلا ىروشلً اسلـجم bكـشو
 نــم فــقو هــنأ فاــضأو ، ةــئاEا دعــب _عــبر�او نــماثــلا ىتح ةــئاEا دعــب _عــبر�او

.عبرأ ىلع تسسأ يتلا ايbخلا

سـماخلا مـهتEا اهتيلوئسم ىـلوتو ةيليعامس�ا ةظفاحمب ىلو�ا ةيلخلا

 دعــب _سمــخلاو نــماثــلا ىتح ةــئاEا دعــب _عــبر�او عساتــلا نــم _مهتEا تمــضو
.ةئاEا

ىلو�ا ةيلوئـسم ىلوت _تعومجم تمضو شيرعلا ةنيدمب ةيناثلا ةيلخلاو

 ةيـناثـلاو يملـس نسـح لامـج دمـحأ / ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو عساتـلا مهتEا امهنـم
 دمـــحم يرمـــس دومـــحم / ةـــئاEا دعـــب نوتـــسلاو يداحـــلا مهتEا اهتيـــلوئسم ىلوت
 دعــب _تــسلاو يناثــلا نــمو ، ةــئاEا دعــب _تــسلا _مهتEا اتمــضو يباطــخ دمــحأ
 مهتEاـب ةيلـخلا كلـت رـصانـع ناعتـسا دـقو ، ةـئاEا دعـب _عبـسلاو ثـلاثـلا ىتح ةـئاEا
 يف كراـش يذـلا ناورـم نسـح دمـحم دمـحأ ماسـح / ةـئاEا دعـب _عستـلاو يداحـلا

.ةرهاقلا ةظفاحمب قورشلا ةقطنمب مهئاوي� رقم ريبدتب ةعامجلا

ةئاـEا دعب نوعبسلاو عبارلا مهتEا ىلوتو يداعEا ةقطنمب ةثلاثلا ةيلخلاو

.اهتيلوئسم ميهاربإ ميحرلا دبع رونأ نميأ /

دعـب نوعبـسلاو سـماخلا مهتEا ىلوتو ةزيجلا ةظفاحمب ةعـبارلا ةيلخلاو

 سداســلا ْ_مهتEا تمــضو اهتيــلوئسم مــساــق ميظعــلا دبــع يربــص دمــحم / ةــئاEا
.ةئاEا دعب _عبسلاو عباسلاو ، ةئاEا دعب _عبسلاو

اـم ىـلع اهضارغأ قيقحت يف تدمتعا ةعامجلا كلت نأ هتايرحت تفاضأو

 ميهاربإ / نوثbثلاو يداحلاو ، عباسلا ىتح لو�ا نم نومهتEا هب اهدمأ
 عباسلاو ، ةعمج رورس يعافر رمع / نوثbثلاو ثلاثلاو ، يملح تاحرف يحبص
 ميهاربإ / ةئاEا دعب نورشعلاو ثلاثلاو ، ديس يسرم دمحم ورمع / نوعبسلاو

.تاودأو تامهمو لاومأو رئاخذو ةحلسأ نم ضوع ديسلا نمحرلا دبع

 ديمح دياع ةمbس ضيوع / نونامثلاو سداسلا مهتEا هرفو ام نع bًضف
 امو ، مهتشاع� لئاسوو اهئاضعأ ءاوي� تارقمو نكامأ نم ةعامجلل ةضيوع

 دعب عساتلاو ، ديمح دياع ةمbس dا دبع / نوعستلاو يناثلا نامهتEا هب اهدمأ
 مهتEا اهل هرفو امو ، ةيلام غلابم نم مينغ زيزعلا دبع ميهاربإ دمحم / ةئاEا
 ىلع ةروزم ةيوه تاقاطب نم ادن ناعنك دمحأ عيطم / ةئاEا دعب رشع نماثلا
 اضر / ةئاEا دعب رشع عساتلا مهتEا اهل هربد امو ، _سدنهEاو _ملعEا يتباقن

 هب اهدمأ امو ، تاعقرفEا عينصت يف ةمدختسم ٍداوم نم رماع حوتف ديسلا
 لاومأب يملح تاحرف يحبص دمحم دمحم / ةئاEا دعب نونامثلاو ثلاثلا مهتEا



 هب اهدمأ امو ، تاعقرفEا عينصت يف ةمدختسم ٍداوم نم رماع حوتف ديسلا
 لاومأب يملح تاحرف يحبص دمحم دمحم / ةئاEا دعب نونامثلاو ثلاثلا مهتEا

.ةجنبطو ةيلآ ةحلسأ ةثbثو

يـناثلا مـهتEا اهـسأرو لو�ا مهتEا نم فيلكتب تلكُش ٍةنجل ىلع ةوbع

تعلطضاو روصنم ديسلا دمحم / ىفوتمـلاو ثلاثلا مـهتEا اـهيف هنواـعو

 ةـمدختسEا ةـعقرفEا داوEاو ةحلس�ا ريبدتل مزbلا يداEا معدلا ريفوتب

 نومهتEا اهدمأ ثيح ، اهل ططخEا ةيئادعلا تايلمعلا نم ديدعلا باكترا يف
 نماثلاو ، دماح دمحم حاتفلا دبع فرشأ / ةئاEا دعب نورشعلاو يناثلا

 دعب نونامثلاو يناثلاو ، يكم شيورد يريحب دمحم / ةئاEا دعب نوعبسلاو
 دمحم / ةئاEا دعب نونامثلاو سماخلاو ،ةيابلش يودعلا دمحأ دمحم / ةئاEا

 يحبص دمحم دمحأ / ةئاEا دعب نونامثلاو سداسلاو ليلخ دومحم دمحأ
 عساتلاو يوابرغلا ميهاربإ يلع ميهاربإ / ةئاEا دعب نونامثلاو عباسلاو تاحرف

 قيقحتل ةمزbلا لاوم�اب يزاجح ديسلا ديسلا دمحم  / ةئاEا دعب نونامثلاو
 / ةئاEا دعب نوعستلاو يداحلا نامهتEاو ريخ�ا علطضا امك ، ضارغ�ا كلت
 يلع دلاخ / ةئاEا دعب نونامثلاو عبارلاو ، هبر دبع ةديمح عيمسلا دبع دمحم
.ايبيل ةلود نم اهبيرهت مت ةعقرفم ٍداومو رئاخذو ةحلسأب اهدادمإب يلع دمحأ

 رثإ ىلعو ،ً ايركسع ةعامجلا رصانع دادعإ راطإ يف هنأ هتايرحت تفاضأو
 ديسلا دمحم ىفوتEاو ثلاثلاو يناثلا ْ_مهتملل لو�ا مهتEا اهردصأ تافيلكت
 اوعفد ، ايروس ةلودب رئادلا لاتقلا لقحل ةعامجلا رصانع ضعب دافيإب روصنم
 دعب _نامثلاو ، _ثbثلاو يناثلاو ، نيرشعلاو ثلاثلاو ، رشع عبارلا _مهتEاب
 اهب ةيركسعلا تايشيليEاو ةيباهر�ا تاعامجلل مامضن�او كانه رفسلل ةئاEا

 ىلع ةصصختم ةيبيردت تارود يقلتو ةيركسعو ةيناديم تاربخ باستك�
 قرطو اهعاونأ فلتخمب ةحلس�ا مادختساو ةيامرلاو عراوشلاو ندEا لاتق نونف
 بقع ةعامجلا تاططخم ذيفنت يلوتل مهليهأت ضرغب ؛ ةرجفتEا تاوبعلا دادعإ

 يقلتل ناقرفلا بئاتك ةيلخ رصانع ضعبب عفدلا مت امك ،دbبلل مهتدوع
 ماسقلا نيدلا زع بئاتك نم رصانع ةفرعمب ةزغ عاطقب ةيركسع تابيردت

 ددع يقلت ىلع ةوbع ، "سامح" ةيمbس�ا ةمواقEا ةكرحل يركسعلا حانجلا
 مهبيردتوً ايندب مهليهأت مت ثيح ءانيسب ةيركسع تارود ةعامجلا ءاضعأ نم

 تاوبعلا زيهجتو ةفلتخEا ةيرانلا ةحلس�ا مادختسا ةيفيك ىلعً ايركسع
 لامعأ نم هب نوفلكي ام ذيفنتلً اديهمت بقعتلاو دصرلا لامعأب مايقلاو ةرجفتEا

 ثلاثلاو ، ةئاEا دعب يناثلاو ، _ثbثلاو يداحلا _مهتEا مهنم فرعو ةيئادع
 نيرشعلاو يداحلاو ، ةئاEا دعب رشع سداسلاو ، ةئاEا دعب نماثلاو ، ةئاEا دعب

.ةئاEا دعب
 تايلمــع ذيفنتــل ةــعامــجلا رــصانــع نــمً اددــع لو�ا مهتEا ىقتنا راــط�ا تاذ يفو
 ًاـــيركـــفوً ايسفـــن مهليـــهأـــت بقـــع - دbبـــلاـــب ةـــيويح تآشنـــم فدهتـــست - ةـــيراحتـــنا



 تايلمــع ذيفنتــل ةــعامــجلا رــصانــع نــمً اددــع لو�ا مهتEا ىقتنا راــط�ا تاذ يفو
 ًاـــيركـــفوً ايسفـــن مهليـــهأـــت بقـــع - دbبـــلاـــب ةـــيويح تآشنـــم فدهتـــست - ةـــيراحتـــنا
 سداســلاو ، فيطلــلا دبــع ينسح ماســح / نــيرــشعلاو ســماخــلا ْ_مهتEا مهنــمو

ةئاEا دعب _عبر�او ، يمويبلا دمحم دمحأ دومحم / _عبسلاو

 نادمـح دمـحمو ، ردـب دمـحم دمـحم ديـلو / _يـفوتEاو ، باـهولا دبـع دـيرـف دمـحأ /
 نــم رــصانعــب ناعتــسا امــك ، ظوفحم ماــمإ يعرــم ماــمإو ، ةــكراوسلا ةــمbــس مــلاــس
 _ـــــبو هنيـــــب ةلـــــصاو ةقلـــــح نوكتلو هنـــــم ةرداصـــــلا تافيلكتـــــلا لقنـــــل ةـــــعامـــــجلا

 فداـهلا ةـعاـمجلا ططخم ذيـفنت راطإ يـف هنأ فاضأو.اهايbخ

– ةيباهر�ا تايلمعلا نم ديدعلا باكتراب اهرصانع علطضا ةلودلا طاقس�
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ً افيلكـت لو�ا مهتEا ردـصأ نأـب ؛ -ينطولا نـم�ا عاطقـب طـباضـلا - باطـخ ديسـلا 
 رــيرــحت نــع لوئسEا طــباضــلا ةــماــقإ لــحم دــيدــحتب ثــلاثــلاو ، يناثــلا ْ_مهتملــل
 ناوخ�ا ةـعامـج تادايـق نـم ددـعو قباسـلا سيـئرـلا هيـف مهتEا تاـيرـحتلا رضحـم
 ىلع _عــــبر�او ثــــلاثــــلا مهتEا نــــم ثــــلاثــــلا مهتEا لصحــــت كــــلذــــلً اذافــــنو ، هلتــــقو
 ةيـندعـم تاـحولو هـترايـس تافـصاومو هـل ةيصخـش ةروصو هيلـع ينجEا تاـنايـب
 ةـعامـجلا رـصانـع نـم ةـعومجE تافيلكـت ردـصأو ، ةعـقاولا ذيفنـت يف اهـمادختـس�
 دــيدــحتل ماــيأ ةدــع رادــم ىلع هــتاــكرــحت دــصرو هيلــع ينجEا ةــماــقإ لــحم دــيدــحتب
 دمـحم ىفوتEاو ثـلاثـلا مهتEاـب يناثـلا مهتEا عمتجا كـلذ رـثإ ىلعو ، هريـس قرـط
 رصـــن ةنـــيدمـــب يهاقEا دـــحأـــب ةعـــقاولا ذيفنتـــب ةفلكEا رـــصانعـــلاو روصنم ديســـلا
 طوطــخ ةعــجارمــب مهفلــكو مهنــم لــك رودو اــهذيفنــت تــقو هــب ددــحً اططــخم عضوو
 قلطنا 17/11/2013 ةليلـبو ، هتـماـقإ لحE ىرـخأ ةنـياعـم ءارـجإو هيلـع ينجEا ريـس
 دمـحم ورمـع / نورـشعلاو سداسـلاو ، رـشع يداحـلاو ثـلاثـلاو ، يناثـلا نومهتEا
 ديــــس ىفطصم ماــــسو / نورــــشعلاو عباســــلاو ، دومــــحم ديمــــحلا دبــــع ىفطصم
 دمـــــحم فوؤرـــــلا دبـــــع يمهفو ، دمـــــحم يلع نسحـــــم دمـــــحم نوفوتEاو ، _ـــــسح
 سداســــــــلاو ، رــــــــشع يداحــــــــلا نومهتEا هبــــــــقرــــــــتو ، هيلــــــــع ينجEا نكسE يمهف
 ، هتـــماـــقإ لـــحم رداـــغ ىتح ةرايـــس _لقتـــسم نورـــشعلاو عباســـلاو ، نورـــشعلاو
 نـــيزرـــحم مهنـــم ةـــبرقـــم ىلع ىرـــخأ ةرايســـب _عـــباقـــلا _ـــقابلـــل ةراـــش�ا اوطعأـــف
 هيلــع ينجEا لbقتــسا ةرايســلا اوعبتتف ـ تاــسدــسمو ةيــلآ قدانــب ـ ةــيراــن ةحلــسأ
 دعـــب _ـــبراـــه اورـــف مـــث bًيتـــق هودرأـــف ةيـــل�ا مهتحلـــسأ نـــم ةريـــعأ هـــبوص اوقلطأو
 نابعـش دمـحم تزـع دمـحأ / نـيرـشعلاو نـماثـلا مهتEاـب اوقتلاو ، هـتاـفو نـم مهنقيـت
 _ـــمأـــتو مهقـــيرـــط ةبـــقارE ثداحـــلا نـــم ةـــبرقـــم ىلع هـــترايســـب مـــهراظتـــناـــب فلكEا
 يف ةـمدختسEا ةرايسـلا ىلع اهبيـكرـت مـت ةيـندعـم تاـحول مهملـس ثيـح مهـبورـه
 ســنأ / نــيرــشعلاو عساتــلا مهتEاــب اوقتلا امــك ، هيلــع ينجEا ىلع نارينــلا قbــطإ
 باحطـــص� ةبـــيرقـــلا عراوشلا دـــحأـــب ٍةرايســـب رظتنEا تاـــحرـــف يحبص ميـــهارـــبإ
 ةقــــباســــب فاــــضأو ، ةــــعامــــجلا تارقــــم دــــحأ ىلإ هــــبورــــه ليهســــتو يناثــــلا مهتEا
 باوتلا دبــــــع دعــــــس دمـــــحم / رـــــشـع عبارــــــلا مهتـEاو رـــــصاـنعـــــلا تاذ عbطـــــضا



 ةقــــباســــب فاــــضأو ، ةــــعامــــجلا تارقــــم دــــحأ ىلإ هــــبورــــه ليهســــتو يناثــــلا مهتEا
 باوتلا دبــــــع دعــــــس دمـــــحم / رـــــشـع عبارــــــلا مهتـEاو رـــــصاـنعـــــلا تاذ عbطـــــضا

 لتـق ةلواحـمب

طـخ هرييغت هنيبو مهنيب ليحو مايأ ةدعـب ذيفنتلا ةعقاو لبق هيلع يـنجEا

 .هريس
 دـعأ يتلاو قارولا ةقطنمـب ليـئاخيـم كEbاو ءارذعـلا ةسينـك يداـترـم لتـق ةعـقاوو
 نامهتEا قلطناـف ، اهتنـياعـمو ةسينكلـل هدـصر دعـب رـشع يداحـلا مهتEا اهططـخم
 دمـــحم ىفوتEاو ، رـــشع عبارـــلاو رداقـــلا دبـــع ينغلا دبـــع دمـــحم / رـــشع ثـــلاثـــلا
 رــــــشع يداحــــــلا مهتEا مهــــــل عضو نأ بقــــــع - 20/10/2013 خيراتــــــب يلع نسحــــــم
 مهـقـــيرــــط فشكـــل ةرايـــس رـــشع ثـــلاثـــلا مهتEا لقتـــسا ثيـــح - اـــهذيفنتـــلً اططـــخم

ىــفوتEاو رشـع عـبارلا مهـتEا رظتناو هـنيمأتو

 هــتراــشإ رــشع ثــلاثــلا مهــل ردــصأ ىتح ةسينكــلا نــم ةــبرقــم ىلع ةــيراخــب ةــجاردــب
ً ازرـحم ىفوتEا هفلـخو ةـجاردـلا رـشع عبارـلا مهتEا داقـف ةسينكـلا يداـترـم جورـخب
 ةسمــخ اودرأــف ةسينكــلا ماــمأ نــيدــجاوتEا بوص ةــيراــن ةريــعأ قلطأوً ايــلآً اــحbــس

ً.اباصم رشع ةتسو ىلتق

 لقتسا ثيح 30/8/2013 خيراتب ةديدجلا ةهزنلا ةطرش ةطقن فادهتسا ةعقاوو
 ةماسأ ْ_يفوتEا هتقفرو دمحم ليعامسإ دمحأ ورمع / رشع سداسلا مهتEا

 نامهتEا مهعبتو ،ً ةرايس ميهاربإ ميكحلا دبع ريمسو فولخم زيزعلا دبع ديعس
 هط رصانلا دبع عيبر / رشع سماخلاو سنوي دمحم عيبر دمحم  / رشع يناثلا

 دومحم ديـس دـمحمو يـمهف دـمحم فوؤرلا دبع يمهف / نوفوتEاو كوربم
نـسحم دـمحمو ميهاربإ دمحأ

 مهعيمج نيزرحم ، ةيناث ٍةرايسب dا دبع دمحم تاحش ديعسو ، دمحم يلع
 اوقلطأ ةطقنلا هب ةنئاكلا عراشلل مهروبع لاحو - ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ
 اوقرسو ،ً ادحاو اوباصأو _ليتق اودرأف اهمامأ نيدجاوتEا بوص ةيران ةريعأ

.رارفلاب اوذ� مث هرئاخذوً ايرانً احbسوً ايكلس�ً ازاهج مهنم

 ةديدجلا ةرهاقلا ةقطنمب يتيس جاريم _مكب ةطرشلا دارفأ فادهتسا ةعقاوو
 ، رشع ثلاثلاو ، رشع يناثلاو ، ثلاثلا نومهتEا اهبكتراو 16/8/2013 خيراتب
 عبارلاو ، تاحرف يحبص يلع نمحرلا دبع / رشع عباسلاو ، رشع سداسلاو
 عساتلاو ، نورشعلاو نماثلاو ، ميهاربا نسح قداص نسح ميرك  / نورشعلاو
 ، دمحم فوؤرلا دبع يمهف نوفوتEاو تاحرف يحبص ميهاربا سنأ / نورشعلاو
 ريمسو ، فولخم زيزعلا دبع ديعس ةماسأو ،ميهاربإ دمحأ دومحم ديس دمحمو

 - ةيران ةحلسأ نيزرحمو تارايس ثbث _لقتسم ، دمحم ميهاربإ ميكحلا دبع
 بوص اوقلطأ هروبع لاحو _مكلا بوص اوهجوتو – تاسدسمو ةيلآ قدانب

.ةعبرأ اوباصأو هتوق نمً ادرف اولتقف ةيران ةريعأ هب نيدجاوتEا



.ةعبرأ اوباصأو هتوق نمً ادرف اولتقف ةيران ةريعأ هب نيدجاوتEا

 15/8/2013 خيراتب يرئادلا قيرطلاب سوساب _مكب ةطرش يدرف لتق ةعقاوو
 ميكحلا دبع ريمس نايفوتEاو ، رشع يناثلاو ، رشع يداحلا نامهتEا اهبكتراو

 اوهجوتو ةرايس اولقتسا نأب يمهف دمحم فوؤرلا دبع يمهفو ، ميهاربإ
 بوص اوقلطأ مهروبع لاحو - ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ نيزرحم _مكلا بوص
.رارفلاب اوذ�و نيرخآ اوباصأو مهنم نيدرف اولتقف ةيران ةريعأ هيلع _مئاقلا

 اهبكتراو 26/7/2013 خيراتب ةمينغ وبأ ديسلا دمحم ريمس دمحم لتق ةعقاوو
 دبع ديعس ةماسأ نوفوتEاو رشع سداسلاو ، رشع يناثلاو ، ثلاثلا نومهتEا

 نيزرحم ةرايس اولقتسا ثيح دمحم يلع نسحم دمحمو ، فولخم زيزعلا
 رصم ةقطنE اوهجوتو - شوطرخ درفو سدسمو ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ
 اضر �وب ةدايق ةرايسلل مهتيؤر لاحو _يحيسEا دحأ ةرايس ةقرسل ةديدجلا

 ةيرانلا مهتحلسأ نيرهشم اولجرت بيلص اهلخادب قلعم ليئاخيم يركش
 بوص اوقلطأ رارفلا لواح نأ امف ، هترايس ةقرسل ةونع هفاقيتسا اولواحو
 ًةثbث اوباصأو bًيتق هيلع ينجEا اودرأف مهتحلسأ نم ةيران ةريعأ اهيلقتسم

.اهب برهلا نم اهدئاق نكمت ةرايسلا ةقرسو مهنود لاحو

خيراتب – ةيلخادلا ريزو - ميهاربإ دـمحأ دمـحم لتق يف عورـشلا ةعـقاوو

 ىلوتو اهططخم دعأو ةعقاولا ذيفنتب تافيلكت لو�ا مهتEا ردصأ نأب 5/9/2013
 ةيلخادلا ريزو بكر ريس طخ رشاعلاو عساتلا نامهتEا دصرف ، اهيلع فارش�ا
 يكرحلاو لو�ا مهتEا هجوت مث ، هترايس تافصاومو هنكسم نم هكرحت تيقاومو
 _ثbثلاو عباسلا مهتEا ةعرزE - ةعامجلاب تايلمعلاو زيهجتلا لوئسم -"رساي"

 اهب هدمأ نوللا يوامس زتيج يادنويه - ةرايس ْ_لقتسم ةيقرشلا ةظفاحمب
 كلت زيهجت متو ، اهدادع� ةعقرفEا داوEا امهتزوحو - ثلاثلاو يناثلا نامهتEا

 "رساي" يكرحلا ةفرعمب لو�ا مهتEا فارشإ تحت تاعقرفEاب ةرايسلا
 دبع / _ثbثلاو سداسلاو ، رشع يناثلاو ، ثلاثلاو ، يناثلا _مهتEا ةكراشمبو

 ، روصنم ديسلا دمحم ْ_يفوتEاو _نيعلا وبأ دمحم ديس دمحم نمحرلا
 عساتلا / ْ_مهتEاب اوقتلا ةرايسلا زيهجت بقعو ، دمحم يلع نسحم دمحمو
 لو�ا مهتEا هأيه يذلا يراحتن�ا - ردب دمحم دمحم ديلو ىفوتEاو ،رشاعلاو
 عساتلا نامهتEا همدقتو ةزهجEا ةرايسلا ذيفنتلاب فلكEا لقتسا ثيح - كلذل

 ريزو بكر رورم ناكE اولصو ىتح هريس قيرط _مأتل ةرايس _لقتسم رشاعلاو
 ساحنلا ىفطصم عراش نم ةنميم ىلع ردب ديلو / ىفوتEا هل صبرتو ةيلخادلا

 ىدل ةعقاولا ريوصتل نارخ�ا دعتسا _ح يف هنم هرورم داتعEا - ايقيرفإ -
 ىتح هيلع ينجEا لbقتسا ةرايسلا رحتنEا رصبأ نأ امو ، هيلع ينجEا رورم

.تايفلتلاو _باصEا نم ٌديدعو ٌليتق كلذ نع مجنف هلbقتسا ةرايسلا رجف

 رخآو - مbسلا يربوك _مأت ةرادإ ريدم ةطرش ديمع - هط ىكذ هط لتق ةعقاوو
 ىفوتEاو ، ناEاس دمحم دومحم / نونامثلا مهتEا اهبكتراو 15/8/2013 خيراتب



 رخآو - مbسلا يربوك _مأت ةرادإ ريدم ةطرش ديمع - هط ىكذ هط لتق ةعقاوو
 ىفوتEاو ، ناEاس دمحم دومحم / نونامثلا مهتEا اهبكتراو 15/8/2013 خيراتب

 اوهجوتو ةرايس اولقتسا ثيح ن�وهجمو يضاقلا ميلس نسح ةمbس متاح
 لتقل ةطرشلا تارايس ىدحإ رورم نيرظتنم يوارحصلا ةيليعامس�ا قيرطل
 ةطرشلا ةرايس اورصبأ نأ امو - ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ نيزرحم اهيلقتسم
 درفو هودرأف اهيلقتسم بوص ةيران ةريعأ اوقلطأ ىتح هيلع ينجEا لbقتسا

.رارفلاب اوذ�و ،ً اثلاث اوباصأو  _ليتق ةطرش

 خيراتب ةيليعامس�ا ةظفاحمب 3944 11 ب مقر ةطرشلا ةرايس فادهتسا ةعقاوو
 دمحأ دمحم / نونامثلاو يداحلاو ، نونامثلا نومهتEا اهبكتراو 18/8/2013

 دعب يداحلاو ، دعس ناEاس نيدمح لصيف / نونامثلاو يناثلاو ، عيرس دمحم
 يضاقلا ميلس نسح ةمbس متاح ىفوتEاو ، ديسلا زيزعلا دبع دومحم / ةئاEا

 هفلخ نمو ، ةيراخب ةجارد ةئاEا دعب يداحلا مهتEا لقتسا ثيح ن�وهجمو
 نم ةبرقم ىلع اوهجوتو - ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ نيزرحم _ترايسب مهتيقب

 لتقل ةطرشلا تارايس ىدحإ نعً اثحب ةيليعامس�ا قيرطب سيواودلا _مك
 ةريعأ اوقلطأ ىتح مهيلع ينجEا لbقتسا ةرايسلا اورصبأ نأ امو اهيلقتسم
.رارفلاب اوذ�و ، ةطرشلا لاجر نمً اثbث اوباصأو _نثا اولتقف مهبوص ةيران

 خيراتب ةيليعامس�ا ةظفاحمب 3833 11 ب مقر ةطرشلا ةرايس فادهتسا ةعقاوو
 يداحلاو ، _نامثلاو يناثلا ىتح _نامثلا نم نومهتEا اهبكتراو 24/9/2013

 اولقتسا ثيح ن�وهجمو يضاقلا ميلس نسح ةمbس متاح ىفوتEاو ةئاEا دعب
 قيرطب - اهيلقتسم لتقل - ةطرشلا تارايس ىدحإ نعً اثحب اوهجوتو _ترايس

 نأ امو - ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ نيزرحم يوارحصلا ةيليعامس�ا رصم
 مهبوص ةيران ةريعأ اوقلطأ ىتح مهيلع ينجEا لbقتسا ةرايسلا اورصبأ

 ديرب بتكم لاومأ لقن ةرايس فادهتسا ةعقاوو .ْ_باصمو bًيتق اودرأف
 يداحلاو نونامثلا نامهتEا ماق ثيح 15/6/2013 خيراتب ةيليعامس�ا

 قرطو ديعاومو اهتافصاوم ىلع افقوو لاوم�ا لقن ةرايس دصرب نونامثلاو
 ، ةئاEا دعب يداحلاو ، نونامثلاو يناثلا ْ_مهتEا هيلع افقو امب ادمأ مث ، اهريس

 مهترايس اولقتساف ، ْ_لوهجمو يضاقلا ميلس نسح ةمbس متاح ىفوتEاو
 اهبوص اوقلطأ ةرايسلا اودهاش نأ امو - ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ نيزرحم

 فارحن�ا ىلع اهدئاق نيربجم اهيلع قانخلا اوقيضو ةيران ةريعأ اهيلقتسمو
 اودرأف ىرخأ ةريعأب مهورطمأ ، نارينلا قbطإ مهيلع ينجEا ةلدابم لاحو ، اهب

 اوذ�و هينج فلأ _عبسو ةئامنامث غلبم ةقرس نم اونكمتو bًيتق مهدحأ
.رارفلاب

 نومهتEا اهبكتراو 29/9/2013 خيراتب ملاس ديسلا دمحأ بيرغ لتق ةعقاوو
 ةمbس متاح ىفوتEاو ، ةئاEا دعب يداحلاو ، نونامثلاو يناثلاو ، نونامثلا

 اهمادختس� يعابرلا عفدلا تارايس ىدحإ نع ثحبلل اوقلطنا نأب ميلس نسح
 bًقتسم هيلع ينجEا اورصبأ نأ امو ةيئادعلا ةعامجلا تايلمع ذيفنت يف



 اهمادختس� يعابرلا عفدلا تارايس ىدحإ نع ثحبلل اوقلطنا نأب ميلس نسح
 bًقتسم هيلع ينجEا اورصبأ نأ امو ةيئادعلا ةعامجلا تايلمع ذيفنت يف
 ةقرس نم اونكمتو ، هولتقف ةيران ةريعأ هبوص اوقلطأو هوفقوتسا هترايس

.8765 ر ص ط  مقر هترايس

 ةظفاحمب ةعماجلا يربوك لفسأ ةروصنEا _مكب ةطرشلا دارفأ لتق ةعقاوو
 ثلاثلاو ، ةئاEا دعب يناثلا نومهتEا هدصر ثيح 28/10/2013  خيراتب ةيلهقدلا

 ، ىودب ديسلا ميلحلا دبع دمحم دمحأ  / ةئاEا دعب سداسلاو ، ةئاEا دعب
 ةيناكمإ نم اونقيت نأ امو بيدلا يمهف ميهاربإ داؤف / ةئاEا دعب نماثلاو

 ًازرحم هذيفنتل هجوتو كلذلً اططخم ةئاEا دعب يناثلا مهتEا عضو ، هفادهتسا
 / ةئاEا دعب عبارلا مهتEا اهداق ةرايس bًقتسمو - ةيلآ ةيقدنب -ً ايرانً احbس

 _ح يف ، ذيفنتلا _مأتل ةعماجلا يربوك ايلتعاو ملاس يليبلا دومحم لداع
 ةجارد لbه دمحم ةدابع دوجوEا دبع حودمم / ةئاEا دعب سماخلا مهتEا داق

 ،ً ايلآً احbسً ازرحم يطعEا دبع دمحم لاعلا دبع نسح / ىفوتEا هفلخو ةيراخب
 ىرخأ ةجارد روجع يلع يقوش لداع دمحم / ةئاEا دعب عباسلا مهتEا داقو

 _مكلا اوربع نأ امو ،ً ايلآً احbسً ازرحم ةئاEا دعب عبارلا مهتEا هفلخو
.ىلتق ةثbث اودرأف ةيران ةريعأ هيلع _مئاقلا بوص اوقلطأ ىتح _تجاردلاب

 ةيليعامس�ا ةظفاحمب تايعمجلا ضرأ ةقطنمب لماك دومحم لامأ لتق ةعقاوو
 اولقتسا ثيح ، نولوهجمو ةئاEا دعب يناثلا مهتEا اهبكتراو 28/7/2013 خيراتب

 تارايسلا ىدحإ نع اوثحبو - ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ نيزرحم مهترايس
 يف اورهشأ ىتح اهترايس لقتست اهيلع ينجEا اودهاش نأ امو اهتقرسل

 - دمحم بيرغ نيدلا لامك اهجوزب تثاغتسا نأ امو ، ةيل�ا مهتحلسأ اههجو
 نم اونكمتو هوباصأو اهولتقف ةيران ةريعأ امهبوص اوقلطأ - ةطرش طباض

.برهلاب اوذ�و هحbس ةقرس

 23/7/2013 خيراتب ةيلهقدلا نمأ ةيريدم ىنبمب ةعقرفم ةوبع ريجفت ةعقاوو
 دبع ميهاربإ دمحم / ةئاEا دعب عساتلاو ، ةئاEا دعب يناثلا نامهتEا هدصر ثيح
 نم هل روص طاقتلاب يطعEا دبع دمحم لاعلا دبع نسح ىفوتEاو مينغ زيزعلا

 مهنقيت لاحو ، ةئاEا دعب عساتلا مهتEا اهزاح هيلع ةلطم ةينكس ةدحو ةذفان
 مهتملل اهملسو ةعقرفEا ةوبعلا "رساي" يكرحلا زهج هفادهتسا ةيناكمإ نم
 هءاروً افلخم اهرجفو ةيريدEا ىنبم راوجب اهعضو ىلوتف ةئاEا دعب يناثلا

.ةصاخلاو ةماعلا تاكلتمEاب تايفلتلا نم ديدعلاوً اباصم نيرشعو bًيتق

خــيراـتب – يـنطولا نـم�ا عاطقب طباضلا - ةرقش وبأ دـمحم لتق ةعقاوو

 عم قفتاو اهباكتراب تافيلكت لو�ا مهتEا ردصأ نأب شيرعلا ةنيدمب 9/6/2013
 هتيلخ رصانع نم نيرخآو يوbخنلا دمحم ينغلا دبع ليلخ ماصع ىفوتEا

 ىفوتEا رظتنا كلذلً اذافنو ، هحbسو هترايس ةقرسو هيلع ينجEا لتق ىلع
 هبوص اولجرت مث هترايس اوعبتت هودهاش نأ امو هيلع ينجEا ، نورخآو



 ىفوتEا رظتنا كلذلً اذافنو ، هحbسو هترايس ةقرسو هيلع ينجEا لتق ىلع
 هبوص اولجرت مث هترايس اوعبتت هودهاش نأ امو هيلع ينجEا ، نورخآو

 هحbس نم ةيران ةريعأ مهبوص هيلع ينجEا قلطأف ةيرانلا مهتحلسأ نيرهشم
 bًيتق هودرأف اهنم لباوب هورطمأف ، ينغلا دبع ليلخ ماصع مهنم لتقف يريEا

.حbسلاو ةرايسلا اوقرسو

شـيرعلا ةنيدمب ديعاسEا ةقطنمب ةطرشلا طابض يداـن فادهتـسا ةعقاوو

 دعب نوسمخلاو عساتلاو ، سماخلا نومهتEا اهبكتراو 15/8/2013 خيراتب
 ، متسر دمحم ميرك / ةئاEا دعب نوتسلاو ، يملس نسح لامج دمحأ / ةئاEا
 مهدحأ اودرأف ةيران ةريعأ هتمدخ دارفأ بوص ٍولُع نم اوقلطأ نأب لوهجمو

.bًيتق

 ةرايسب 7/10/2013 خيراتب ءانيس بونج نمأ ةيريدم ىنبم ريجفت ةعقاوو
 اهملس ةعقرفم داومب تل¬مُح ةرايسو كلذلً اططخم لو�ا مهتEا دعأ نأب ةخخفم

 -ِهلبِق نم أيهEا يراحتن�ا - ةكراوسلا ةمbس ملاس نادمح دمحم ىفوتملل
 لظ امنيب ، ةرايسلا رجفو ةيريدEا ىنبم محتقا ىتح اهداقف روطلا ةنيدمب

 ديدعلاو ، ىلتق ةثbث امهءارو افلخف ، اهعوقو بقري روطلا ةنيدمب لو�ا مهتEا
.ةفلتEا ت�وقنEاو ةبرخEا ينابEاو _باصEا نم

تيقوت يـف سوسابو درطـسم يـنيمكب _تعقرـفم _توبع ريجفت ةعقاوو ـ

 عباسلاو ،ثلاثلاو ، يناثلا نومهتEا اهبكتراو 27/9/2013 خيراتب نمازتم
 اوهجوت نأب دمحم يلع نسحم دمحم ىفوتEاو ، نورشعلاو عبارلاو، رشع

 امهورجف مث ، _تفسانلا _توبعلا اوعرزو درطسمب ةيادبً اعابت _نيمكلا بوص
.لومحEا فتاهلا مادختساب دُعب نع دحاو تقو يف

 دماح نيدلا ماـصع مهد� ةصصخEا ةطرشلا ةرايسب ةعقرفم ةوبع عرز ةعقاوو ـ
 ةرايسلاب اهعضو ىلوتو 23/8/2013 خيراتب – ةبابمإ ةطرش مسقب طباضلا -

 .اهريجفت ةرئادب للخ اهراجفنا نود لاحو رشع يداحلا مهتEا

 ةطرش طباض - يواحطلا نامثع ديمحلا دبع قراط / لتق يف عورشلا ةعقاوو ـ
 تايرومأEا ىدحإ ذيفنت نا¢بإ 17/8/2013 خيراتب - ةيليعامس�ا نمأ ةيريدمب
 نونامثلا مهتEا اهبكتراو ةيليعامس�ا ةظفاحمب دعس يماس ةقطنمب ةينم�ا
 ةحلسأ نيزرحم ةرايس اولقتسا ثيح نسح ةمbس متاح ىفوتEاو ن�وهجمو
 ىدحإ هفلخو هيلع ينجEا لbقتسا ةرايسلا اودهاش نأ امو -ةيلآ قدانب - ةيران

.برهلا نم نكمت هنأ �إ ، ةيران ةريعأ هبوص اوقلطأ ةحلسEا تاوقلا تاعردم

خيـشلا رفـك ةـظفاحمب ةديارجـلا ةـقطنم شـيتفت ةـطقن فادهتـسا ةعقاوو ـ

 لاعلا دبع نسح ىفوتEاو ةئاEا دعب يناثلا مهتEا اهبكتراو 27/8/2013 خيراتب
 مهتEا هفلخو ىفوتEا اهداق ةيراخب ةجارد bقتسا ثيح يطعEا دبع دمحم

 -ً ايرانً احbسً ازرحم ريخ�ا لجرت ةطقنلا رقb Eصو نأ امو ةئاEا دعب يناثلا



 مهتEا هفلخو ىفوتEا اهداق ةيراخب ةجارد bقتسا ثيح يطعEا دبع دمحم
 -ً ايرانً احbسً ازرحم ريخ�ا لجرت ةطقنلا رقb Eصو نأ امو ةئاEا دعب يناثلا
 باصأف ، اهيلع _مئاقلا ةطرشلا دارفأ بوص اهنم ةريعأ قلطأو - ةيلآ ةيقدنب

 .مهدحأ

 خيراتب سيوسلاب نم�ا تاوق ركسعم طيحمب ةخخفم ةرايس ريجفت ةعقاوو ـ
 ، مضbش يكز روصنم دمحم / نونامثلاو عساتلا نامهتEا اهبكتراو 25/1/2014

 امهل دعأو ركسعEا ريجفت ىلع لو�ا مهتEا امهضرح نأب ةئاEا دعب يناثلاو
 هعبتو اهلقتساف ، ةئاEا دعب يناثلا مهتملل اهملسو تاعقرفEاب َتزِهُج ةرايس
 كرت ركسعEا طيحE امهلوصو دنعو ةيراخب ةجاردب نونامثلاو عساتلا مهتEا
 رارفلاب اذ� مث ، رخ�ا ةقفر ةجاردلا لقتساو ةرايسلا ةئاEا دعب يناثلا مهتEا

 تاكلتمEاب تايفلتو _باصEا نم ديدعلا امهءارو افلخو راجفن�ا _ثدحم
 .ةصاخلاو ةماعلا

 خيراتب ةرمغ ةقطنمب رارح�ا _يرصEا بزح رقم ىلع يدعتلا ةعقاوو ـ
 - بزحلاب _لماعلا دحأ - انح بتار تفأر دجام هيلع ينجEا دييقتو 2/6/2013

 دبع ريمس نايفوتEاو يناثلا مهتEا اهبكتراو ، بزحلاو اهكلتمي ت�وقنم ةقرسو
.نيرخآو دمحم يلع نسحم دمحمو ، ميهاربإ ميكحلا

 زتيج يادنويه - يجروج سينأ _مرن / اهيلع ينجEا ةرايس ةقرس ةعقاوو ـ
 نومهتEا اهبكتراو 23/7/2013 خيراتب نوتاريشلا نكاسم ةقطنمب - نوللا ءارمح

 روصنم ديسلا دمحم نايفوتEاو ، رشع عباسلاو ، رشع يناثلاو ، ثلاثلا
 نكاسم ةقطنمب ليئاخيم كEbا ةسينكل اوهجوت ثيح يلع نسحم دمحمو

 ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ نيزرحم ةيراخب ةجاردو ةرايس _لقتسم نوتاريشلا
 ةرايسلا اورصبأ نأ امو _يحيسEا تارايس ىدحإ اورظتناو - تاسدسمو

 ةونع اهدئاق اوفقوتساو اهوعبتت يجروج سينأ _مرن اهيلع ينجملل ةكولمEا
 ةرايسلا ىلع ءbيتس�ا نم اونكمتو هتمواقم اولشف ،ةيرانلا مهتحلسأ نيرهشم

.رارفلاب اوذ�و

ةرهاقلاب لو�ا عمجتلا بتكم ديرب بتكE اهب دوهعم دورط ةقرس ةعقاوو ـ

 ، ةئاEا دعب نوسمخلاو عساتلا نومهتEا اهبكتراو 29/10/2013 خيراتب ةديدجلا
 دعب نوتسلاو يداحلاو ، متسر دمحم _مأ دمحم ميرك / ةئاEا دعب نوتسلاو
 قرطو تيقاوم ىلع اوفقوو ديربلا بتكم ةرايس اودصر ثيح نيرخآو ةئاEا

 بوص - ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ نيزرحم _ترايسب اوهجوت مث ، اهريس
 لقتسي dا دبع معنEا دبع باهيإ هيلع ينجEا اودهاش نأ امو ديربلا بتكم
 اولشف ههجو يف ةيل�ا مهتحلسأ نيرهشم ةونع هوفقوتسا ىتح ةرايسلا

.ديربلا بتكEً ادورط يوحي لاوج ىلع ءbيتس�ا نم اونكمتو ، هتمواقم

ةـقرـسو ةيليعامـس�ا ةظفاحمب دياز خيـشلا دـيرـب بتكم ماحتقا ةعقاوو ـ



ةـقرـسو ةيليعامـس�ا ةظفاحمب دياز خيـشلا دـيرـب بتكم ماحتقا ةعقاوو ـ

 مهتEا هجوت مث ، نونامثلا مهتEا هدصر نأب 28/5/2013 خيراتب هنم لاومأ
 _لقتسم ن�وهجمو يضاقلا ةمbس نسح متاح ىفوتEاو ةئاEا دعب يداحلا

 نيددهم ديربلا بتكم اومحتقاو - ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ نيزرحم ةرايس
 اولشف ميكحلا دبع دارم نميأ اهادحإ تباصأ ةيران ةريعأ _قلطم هب نيدجاوتEا

 ةتسو ةئام غلبم ىلع ءbيتس�ا نم كلذب اونكمتو بتكEاب _لماعلاو هتمواقم
.بتكملل هب دوهعEا هينج _عستو ةئامعبرأو فلأ نيرشعو

يـله�ا كنبلل _كولـمEا يرانلا حbـسلاو يدقنلا غلبEا ةقرـس ةعـقاوو ـ

 22/7/2013 خيراتب "وكنامأ" لاوم�ا لقنل ةيرصEا ةكرشلاو لارنج هيتسوس
 ةرايس كرحت ديعاوم اودصر ثيح نولوهجمو ةئاEا دعب يناثلا مهتEا اهبكتراو
 نم لاوم�ا لقن تيقاومو اهريس قرط ىلعاوفقوو لاوم�ا لقنل ةيرصEا ةكرشلا
 امو لاوم�ا لقنب امهيلإ دوهعEا جورخ نيرظتنم كنبلا بوص اوهجوتو ، كنبلا

 هيلع ينجEا اهادحإ تباصأ ةيران ةريعأ امهبوص اوقلطأ ىتح امهورصبأ نأ
 اولشو يكز دمحم دمحمو ، هسفن يف بعرلا اوثبف ، حلاص ديسلا دمحم دامع
 يرصم هينج فلأ يتئامو نويلم غلبم ىلع ءbيتس�ا نم اونكمتو امهتمواقم

.ديسلا دمحم دامعب صاخلا حbسلاو يكيرمأ ر�ود فلأ نيرشعو ةسمخو

– يدامر ينص ناسين - تيخب ينسح تعفر يمار ةرايس ةقرس ةعقاوو ـ

 ، سماخلا نومهتEا اهبكتراو 16/11/2013 خيراتب ةيليعامس�ا ةظفاحمب
 ، ةئاEا دعب نوتسلاو ، ةئاEا دعب نوسمخلاو عساتلاو ،  ةئاEا دعب نوسمخلاو
 اوهجوت ثيح ، نولوهجمو مbسلا دبع يداهلا دبع دمحأ يداهلا دبع ىفوتEاو

 _لقتسم ةيليعامس�ا ةظفاحمب دياز خيشلا ةقطنمب يوشيب ابن�ا ةسينكل
 - تاسدسمو ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ نيزرحم ةيراخب ةجاردو _ترايس

 ينجملل ةكولمEا ةرايسلا اورصبأ نأ امو _يحيسEا تارايس ىدحإ اورظتناو
 هتمواقم اولشف ، ههجو يف ةيرانلا مهتحلسأ نيرهشم ةونع هوفقوتسا هيلع

.رارفلاب اوذ�و ةرايسلا ىلع ءbيتس�ا نم اونكمتو

 ةظفاحمب – سون� وياد - سرطب سوناف لداع ةرايس ةقرس ةعقاوو ـ
 ، نولوهجمو ةئاEا دعب يناثلا مهتEا اهبكتراو 22/9/2013 خيراتب ةيليعامس�ا

 ةقرسل - ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ نيزرحمو ةرايس _لقتسم اوهجوت ثيح
 هيلع ينجEا اهلقتسا ةرايسبً ابيلص اورصبأ نأ امو _يحيسEا دحأ ةرايس

 هتمواقم اولشف ، ههجو يف ةيرانلا مهتحلسأ نيرهشم ةونع هوفقوتسا ىتح
.رارفلاب اوذ�و ةرايسلا ىلع ءbيتس�ا نم اونكمتو

 ةجاردب اهلقن لاح ساقلب ديرب بتكE اهب دوهعم ةيلام غلابم ةقرس ةعقاوو ـ
 ، اهتقرسب لو�ا مهتEا مهفلك ثيح 15/7/2013 خيراتب بتكملل ةعبات ةيراخب
 ديعاومو ةيراخبلا ةجاردلا يطعEا دبع دمحم لاعلا دبع نسح ىفوتEا دصرف



 ، اهتقرسب لو�ا مهتEا مهفلك ثيح 15/7/2013 خيراتب بتكملل ةعبات ةيراخب
 ديعاومو ةيراخبلا ةجاردلا يطعEا دبع دمحم لاعلا دبع نسح ىفوتEا دصرف
 ن�وهجمو لقتساف تامولعEا كلتب ةئاEا دعب يناثلا مهتEا دمأو ، لاوم£ل اهلقن

 امو - ةيلآ قدانب - ةيران ةحلسأ نيزرحم - نوللا يدامر �وروك اتويوت - ةرايس
 ، دمحم ينيبرشلا دمحأو ، ناطلس دمحم دمحأ اهلقتسي ةجاردلا اورصبأ نأ
 يف ةيران ةريعأ اوقلطأوً اضرأ اْهيلقتسم اوعقوأو اهيلع قانخلا اوقيض ىتح
 فلأ ةئامسمخ  غلبم ىلع ءbيتس�ا نم اونكمتو امهتمواقم اولشف ، ءاوهلا
 لو�ا مهتملل ةئاEا دعب يناثلا مهتEا هملس - ديربلا بتكE اهب دوهعEا - هينج

.ةيئادعلا ةعامجلا تايلمع نم بناج ليومت يف همادختس�

ةيردنكـس�ا كنبل كولمEا يل�ا فرصلا زاهج ةقرس يف عورشلا ةعقاوو ـ

 مهتEا اهبكتراو 15/4/2013 ةليلب ةيليعامس�ا ةظفاحمب برغ ةرطنقلا عرف
 ةحلسأ نيزرحم يعابر عفد ةرايس اولقتسا ثيح نولوهجمو ةئاEا دعب يناثلا
 ، هتنيزخ حتف اولواحو فرصلا زاهج اوطبر كنبلا عرفل اولصو نأ امو ، ةيران

.يلاه�ا نم مهتقحbم لاومأ نم هب ام ةقرسو مهنيب ليحو

 خيراتب يداعEا ةقطنمب ةيعانصلا رامق�ا ةطحم فادهتسا ةعقاوو ـ
 نوعبسلاو عبارلاو ، ةئاEا دعب نوتسلاو يداحلا نامهتEا اهبكتراو 17/10/2013

 اهبوص اوقلطأو رامق�ا ةطحم بوص اوهجوت ثيح ، نولوهجمو ةئاEا دعب
.اهرامقأ دحأ تباصأف يج يب رأ فذاق نم فئاذق

 خيراتب سيوسلا ةانقل يحEbا ىرجEاب ةراEا جراوبلا ىدحإ فادهتسا ةعقاوو ـ
 ، ةئاEا دعب نوعبر�او عساتلاو ، سماخلا نومهتEا اهبكتراو 31/8/2013

 ثيح ، نورخآو يداهلا دبع دمحأ يداهلا دبع ىفوتEاو ةئاEا دعب نوسمخلاو
 ةانق ةئيهب صاخ ديدح بابب ةوجف - هفادهتس� ناكم ىلع اوفقوو هدصر مت

 يـب رأ فذاق نيزرحـم اوهجوت مـث – 6 عراش سيوسلا

ىرجـEاب ةراـEا نفـسلا ىدـحإ اـهب باصأ هنم ةفيذق مهدحأ قلطأو يج

.يحEbا

ناطلـس وبأ زاغ 32 تاـماـمص ةـفرغـب يعيبطلا زاغلا طخ ريجفت ةعقاوو

 15/9/2013 خيراتب ةيليعامس�ا ةظفاحم ريوص وبأ زكرمب فيانEا ةقطنمب
 نولوهجمو يضاقلا ةمbس نسح متاح ىفوتEاو نونامثلا مهتEا اهبكتراو

 اوثدحأف ، دعب نع اهورجفو زاغلا طخ ةروسام لفسأ ةعقرفم ةوبع اوعرز ثيح
.هبً ابيرخت

 ةحلسEا تاوقلا دارفأ دض ةعامجلا اهتبكترا ةيئادع تايلمع نع bًضف
 نم ددع فادهتس� ةعامجلا ءاضعأ طيطخت ىلع ةوbع ، اهتادعمو اهتآشنمو

 جاتن�ا ةنيدم فصقل طيطختلا اهنمو دbبلاب ةيويحلاو ةماعلا تآشنEا
 عم قيسنتلاب ربوتكأ نم سداسلا ةنيدمب ينطولا نم�ا عاطق رقمو ، يمbع�ا



 جاتن�ا ةنيدم فصقل طيطختلا اهنمو دbبلاب ةيويحلاو ةماعلا تآشنEا
 عم قيسنتلاب ربوتكأ نم سداسلا ةنيدمب ينطولا نم�ا عاطق رقمو ، يمbع�ا

 خيراوصب امهفادهتسا عمزم ناكو ةسادرك ةقطنمب ةفرطتم ةيريفكت رصانع
 ةظفاحمب ةيلداعلا ةقطنمب _ثbثلاو عباسلا مهتEا ةعرزمب اهئافخإ مت اشويتاك
 ضعب دصر اذكو ، اهب ام طبضو ةعرزEا قارتحا اهذيفنتو مهنيب ليحو ةيقرشلا

.ةيليعامس�ا ةظفاحمب ةيويحلاو ةماهلا تآشنEا

دمحم يطاعEا وبأ رضخ دمحأ مدقـEا يناثلا دهاشلا تتايیررحت تتتبثاا اـمك

 هـتاـيرـحت لـصوتب فاـضأو هقـباـس هـب دـهش اـم نومضمب ينطولا نـم�ا عاطـق نـم
ناوخ�ا ةعامجل يركسعلا حانجلا ـ"سامح"ةعامج طابترا ىلإ

 _عستـلاو عساتـلا ْ_مهتEا ىدـل سـماخـلاو عبارـلا ْ_َمهتEا يعسو - ةزـغ عاطقـب 
 حانجــلا ماسقــلا نــيدــلا زــع بــئاتــك دــئاــق ـ لــفون dا دبــع دمــحأ نمــيأ / ةــئاEا دعــب
 ـ  ةــكرــحلاــب يدايقــلا ـ راطعــلا دمــحأ يحبص دــئار / ريــخ�او ، ـ ةــكرــحلل يركسعــلا
 مهليـهأتـب ةـعامـجلا رـصانعـل ةـكرـحلا دادـعإ ىلع اوقفتاو ، اهعـم امـهربـع لـصاوتلل
 كرتشEا يركسعــلا لمعلــل ةــحاســم داجــيإو ، مهعــم قيسنتلاو ً ايــندــبوً اــيركســع
 دعـــب نوسمـــخلاو نـــماثـــلا نومهتEاو عبارـــلا مهتEا للـــست كـــلذ راـــطإ يفو ، مهنيـــب
 - ةزـغ عاطقـل ةـئاEا دعـب نوعبـسلاو عبارـلاو ، ةـئاEا دعـب نوتـسلاو يناثـلاو ، ةـئاEا
 ةــكرــحلا كلــت تادايــق عم اوقسن ثيــح - ةقــباســلا ةيــساــئرــلا تاــباختــن�ا ةرتــف نا¢بإ
 عاطقـلا ىلإ للـست قافـت�ا كـلذـلً اذافـنو ،ً اـيركسـع ةـعامـجلا رـصانـع ضعـب بـيردتـل
 نــــماثــــلاو ، ســــماخــــلا نومهتEا هقــــفارو عبارــــلا مهتEا ةدايقــــب ىلو�ا ناتــــعومــــجم
 دعـــب نوسمـــخلاو عساتـــلاو ، دـــشار دمـــحم نمـــحرـــلا دبـــع / ةـــئاEا دعـــب نوعبر�او
 دومــحم دمــحأ دمــحم / ةــئاEا دعــب نوتــسلاو عبارــلاو ، ةــئاEا دعــب نوتــسلاو ، ةــئاEا
 - نمـــحرـــلا دبـــع فرـــشا دمـــحأ / ةـــئاEا دعـــب نوعبـــسلاو ثـــلاثـــلاو ، يواشيـــق ديـــع
 ثيــح ، عاــبر dا دبــع / ى¢فوتEا ةدايقــب ةيــناثــلا ةــعومجEاو - ةيسنجــلا ينيطــسلف
 ةـكرـحل يركسعـلا حانجـلا - ماسقـلا نـيدـلا زـع بـئاتكـل ةعـباـت تاركسعمـب اوقحتلا
 دادـــعإ ةيفيـــك ىلع تابـــيردـــت عاطقـــلاـــب اوقلتو - "سامـــح" ةيـــمbـــس�ا ةـــمواقEا
 منجEاو ةيـل�ا قدانبـلا - ةفلتخEا ةـيرانـلا ةحلـس�ا مادختـساو تاعـقرفEا عينصتو

.نواهلا فذاقو

 نـيزـخت تادـحوو طـئاـسوب مـهودـمأ ماسقـلا نـيدـلا زـع بـئاتـك يلوئسم نأ فاـضأو
 ً�امكتـساو كـلذ باقـعأ يفو ، اهعينصـت قرـطو تاعـقرفEا عاون�ً اـحورـش تنمضـت
 ، ســماخــلاو ، عبارــلا نومهتEا بأد سامــح ةــكرــحو ناــقرفــلا بــئاتــك _ــب قيسنتلل
 ةـــكرـــحلاْ ييدايـــق ءاقـــلو ةزـــغ عاطقـــل للـــستلا ىلع ةـــئاEا دعـــب نوتـــسلاو يداحـــلاو
 تاربــــخ مهعــــم اولدابــــت ثيــــح ريــــخ�او ، ةــــئاEا دعــــب _عستــــلاو عساتــــلا ْ_مهتEا
 ، ســماخــلا نامهتEا هــب عتمتي اE ةــعامــجلاو ةــكرــحلل ةــيركسعــلا تاينقتــلا رــيوطت
 يل�ا بــــساحــــلا رــــيوطت يف ةــــصاــــخ تاردــــق نــــم ةــــئاEا دعــــب نوعبــــسلاو عبارــــلاو

.تايجمربلاو



 يل�ا بــــساحــــلا رــــيوطت يف ةــــصاــــخ تاردــــق نــــم ةــــئاEا دعــــب نوعبــــسلاو عبارــــلاو
.تايجمربلاو

 نامهتEا لـــصاوت يسرـــم دمـــحم قباســـلا سيـــئرـــلا لزـــع باقـــعأ يف هـــنأ فاـــضأو
 دادــمإ ىلع اوقفتاو ســماخــلاو ، عبارــلا ْ_َمهتEا عم ريــخ�او ، نوعستلاو عساتــلا

 لـخاد ةيـئادـع لامـعأ باكـتر� ةـمزbـلا ةحلـس�او لاوم�اـب ةـعامـجلل سامـح ةـكرـح
 زـكرمـب رارـض¯ـل اهيفـظومو ةـلودـلا تاسـسؤمو ةـطرـشلاو شيجـلا تاوق دـض دbبـلا
 ماعـلا يأرلـل ءاحـي¯ـل ، اـهرارقتـساو اهنـمأ ةـعزـعزو يداصتـق�او يسايسـلا رصـم
 طاقـــس�ً ايعـــس ، دbبـــلا نوئش ةرادإ ىلع ةـــلودـــلا تاســـسؤم ةردـــق مدعـــب يEاعـــلا
 ىلع اهـب فرتعـي ناوخ�ا ةـعامـج نـم ةـيزاوم ةـموكح ةيمسـتو ةـلودـلا تاسـسؤم

.ةطلسلا ىلع ءbيتس�ا ىلإ ً�وصو يلودلا ديعصلا

 "سامــح" ةيــمbــس�ا ةــمواقEا ةــكرــح مايــق ىلإ هــتاــيرــحت تلــصوت كــلذ راــطإ يفو
 نوتـسلاو يداحـلا مهتEا للـست ثيـح لاومأو ةحلـسأـب ناـقرفـلا بـئاتـك ةيلـخ دادـمإـب
 ، نواهـلا عفدـم مادختـسا ىلع ةـيركسـع تابـيردـت ىقلتو ةزـغ عاطـق ىلإ ةـئاEا دعـب
 ربــع ةحلــس�اــب ةــعامــجلا دادــم� ةــكرــحلا يلوئسم عم قيسنتلاــب ماــق كــلذ ءانــثأو
 ، نادوسلا ةــلودــب ةــكرــحلاــب ةطبــترــم رــصانــع لbــخ نــم دbبلــل ةيــبونجلا دودــحلا
ـ  يج يبر أ ـ تاــفذاــقو نواــهو اــشويتاــك خيراوص - ةفلتخــم ةحلــسأــب مــهودــمأــف
 رـثإ ىلعو ، _ـثbثـلاو عباسـلا مهتEا ةـعرزمـب اهضعـب وفخأ ةيـلآ ةحلـساو اهفـئاذـقو
 فلتـُي مـلاـم لقـن نـم نكمـت لو�ا مهتEا نأ ريـغ ، اهـتاـيوتحم فلـتأ اهـب بـش قيرـح

.رخآ ناكم ىلإ نواهلا فئاذقو اشويتاكلا خيراوص نم

 فـلأ رـشع ةعبـس تغلـب لاومأـب عبارـلا مهتملـل ةـكرـحلا دادـمإ ىلع هـتاـيرـحت تفـقوو
 حاتفــلا دبــع يحتف دمــحم / ةــئاEا دعــب _سمــخلاو يناثــلا مهتملــل اهملــس ، ر�ود
 ةرــكاذ تاــقاطــب تنمضــت _صــلا ةــلود نــم ةيــنورتكــلإ ةزــهجأ ءارــشب هفلــكو دومــحم
 ةيـئادعـلا ةـعامـجلا لامـعأ رـيوصت يف تـمدختـسا مـجحلا ةريغـص رـيوصت ت�آو
 تاــنايــب نــم ةــعامــجلا هردصــت اــم نمــض ةيــلودــلا تاــمولعEا ةكبــش ىلع اــهرــشنل
 ةيــــئاــــبرــــهك رــــئاود عينصت تاودأو ت�اصــــت�ا ىلع شــــيوشتلل لومــــحم زاهــــجو

.ةرجفتEا تاوبعلا دادعإ يف تمدختسا

ةـكرح _ب دادم�او قيسنتلاو قافتbلً اذافن هنأ هتايرحت لصوتب فاضأو

 رــــصانــــع تــــماــــق سدقEا تيــــب راصــــنأ ةــــعامــــجو "سامــــح" ةيــــمbــــس�ا ةــــمواقEا
 تاوقلا دارــفأو _يحيسEا دــض ةيــئادعــلا تايلمعــلا نــم دــيدعــلا باكــتراــب ةــعامــجلا
 ةعـقاو ىلع اهنـم فـقوو ، دbبـلاـب ةـماعـلا تآشنEاو امهـتآشنـمو ةـطرـشلاو ةحلسEا
 لو�ا مهتEا دــــعأ ثيــــح 24/12/2013 ةليــــل ةيلــــهقدــــلا نــــمأ ةــــيرــــيدــــم ىنبم ريجفــــت
 دعــب يناثــلا نومهتEا دــصر كــلذــلً اذافــنو ، هيلــع فرــشأو ةعــقاولا ذيفنتــلً اططــخم
 يطعEا دبــــع دمــــحم لاعــــلا دبــــع نســــح ىفوتEاو ، ةــــئاEا دعــــب سداســــلاو ، ةــــئاEا
 عبارــلاو ، ةــئاEا دعــب ثــلاثــلاو ،ةــئاEا دعــب يناثــلا نومهتEا ماــق _ــح يف ، اــهانبــم
 ءاويإــــب دمــــحم لاعــــلا دبــــع نســــح ىفوتEاو ، ةــــئاEا دعــــب نــــماثــــلاو ، ةــــئاEا دعــــب



 عبارــلاو ، ةــئاEا دعــب ثــلاثــلاو ،ةــئاEا دعــب يناثــلا نومهتEا ماــق _ــح يف ، اــهانبــم
 ءاويإــــب دمــــحم لاعــــلا دبــــع نســــح ىفوتEاو ، ةــــئاEا دعــــب نــــماثــــلاو ، ةــــئاEا دعــــب
 ذيفنتـــلا موي ءاسمـــبو ، ظوفحم ماـــمإ يعرـــم ماـــمإ / ذيفنتـــلاـــب ِفلَكEُا يراحتـــن�ا

 ةظـفاحمـب هتـعرزمـب ةزـهجم لقـن ةرايسـلً ادـئاـق ةروصنEا ةنـيدE لو�ا مهتEا رضـح
 ، ريجفــت ةرــئادــب ةلصتــم ةعــقرفEا داوEا نــم فصــنو نطــب ةلمــحمو ةيليــعامــس�ا
 ذيفنتــلاــب فلكEا باحطــصاــب ةــئاEا دعــب يناثــلا مهتEا ماــقو يراحتــنbــل اهملــسو
 ثدــــحأو اــــهانبــــمً امــــحتقم رحتنEا قلطنا مــــث ، ةــــيرــــيدEا ىنبم نــــم ةــــبرقــــم ىلع
 تايفلـــتو _ـــباصEا نـــم دـــيدعـــلاو bًيتـــق رـــشع ةعبـــس مـــهءارو اوفلـــخو ، راجفـــن�ا

.ةصاخلاو ةماعلا تاكلتمEاب

 رفــك ةظــفاحمــب bيــب زــكرمــب ةيبــهذــلا ت�وغشملل ردنكــسا توناــح ةــقرــس ةعــقاوو
 ثيـــــح 20/12/2013 موي ءاســـــم يشبح فـــــصاو ردنكـــــسإ يدجE كولمEاو خيشلا
 دعـب سـماخـلاو ، ةـئاEا دعـب عبارـلاو ، ةـئاEا دعـب يناثـلا _مهتEا لو�ا ُمهتEا فلـك
 ةــقرــسب نــْيَرــخآو ، دمــحم لاعــلا دبــع نســح ىفوتEاو ، ةــئاEا دعــب عباســلاو ، ةــئاEا
 نـــــيزرـــــحم _ـــــترايـــــس اولقتـــــساـــــف ، ذيفنتـــــلا ةيفيـــــك ىلع مهعـــــم قفتاو توناحـــــلا

 دعـب يناثـلا نومهتEا هـجوت اولصو نأ اـمو - ةيـلآ قدانـب - ةـيراـن ةحلـسأ مهعيمـج
 ةريــعأ _قلطــم هومــحتقاو توناحــلا بوص ىفوتEاو ةــئاEا دعــب ســماخــلاو ةــئاEا
 قراـــطو ردنكـــسا ناـــنوي انيـــمو ، فـــصاو ردنكـــسا يدـــجم ةـــمواقـــم اولـــشف اهنـــم
 وليك ثbــــث ةــــقرــــس نــــم اونكمتو ســــجرــــج dا ضوع دــــجاــــمو ، فــــصاو ردنكــــسا

 ةـقرـسلا _ـمأتـل توناحـلا طيحمـب نوقابـلا لـظو ةيبـهذـلا ت�وغشEا نـم تاـمارـج
 لـيومت ضرغـب تـناـك ةعـقاولا كلـت نأ فاـضأو مهـبورـه _ـمأتـل ةـيراـن ةريـعأ _قلطـم

.ةئاEا دعب يناثلا مهتEا ةفرعمب لو�ا مهتملل تاقورسEا تم¬لُس ثيح ةعامجلا

خـيراـتب ةـيلـيعاـمـس�اب يزـكرـمـلا نــم�ا عاـطـق ىــنبم ريجـفت ةعقاوو ـ

ًاططخم عضوو اهذيفنتب تافيلكت لو�ا مهتEا ردصأ ثيح 12/12/2013

 ، ةعــقرفEا داوEا نــم مارــج وليك يتئامــب ةلمــحم ةرايســب مــهدــمأو راود�ا هــب عزو
 نــم�ا عاطــق ىنبم _بــغأ دمــحأ ميــهارــبإ يناــه / نونامثــلاو عبارــلا مهتEا دــصرــف
 / ةـئاEا دعـب _سمـخلاو سـماخـلا _مهتEا  اهـب دـمأو هنـع تاـمولعم عمـجو يزـكرEا
 ناEاــس ليــعامــسإ /ةــئاEا دعــب _سمــخلاو سداســلاو ، دمــح دامــح ناملــس دمــحم
 ، ىفطصم دمـحم ةـتاحـش دمـحم / ةـئاEا دعـب _سمـخلاو عباسـلاو ، _ـسح دعـس
 اولصو نأ اــمو ةيــناــث ةرايســب نارــخ�ا هعبــتو ةزهجEا ةرايســلا مــهدــحأ لقتــساــف
Eــثدــحم رارفــلاــب اوذ�و ةيــناثــلا ةرايســلا امهتقــفر لقتــساو اهــكرــت عاطقــلا ىنب_ 
 ةـماعـلا ينابEاـب تايفلـتو _ـباصEا نـم دـيدعـلاو bًيتـق مـهءارو اوفلـخو ، راجفـن�ا

 .ةصاخلاو

 سطـسغأ رـهش نوضغ يف ةيليـعامـس�ا نـمأ ةـيرـيدـم ىنبم فادهتـسا ةـلواحـمو
 نوسمــخلاو ، ةــئاEا دعــب نوعبر�او عساتــلاو ، ســماخــلا نومهتEا اهبكــتراو 2013

 دبـــع دمـــحأ يداهـــلا دبـــع ىفوتEاو ، ةـــئاEا دعـــب نوسمـــخلاو نـــماثـــلاو ، ةـــئاEا دعـــب



 نوسمــخلاو ، ةــئاEا دعــب نوعبر�او عساتــلاو ، ســماخــلا نومهتEا اهبكــتراو 2013
 دبـــع دمـــحأ يداهـــلا دبـــع ىفوتEاو ، ةـــئاEا دعـــب نوسمـــخلاو نـــماثـــلاو ، ةـــئاEا دعـــب
 لاــــحو ، يج يب رأ فذاــــق مهــــتزوحو اهنــــم ةــــبرقــــم ىلع اوهجوت ثيــــح يداهــــلا

 .اهداسف مهل _بت هنم ةفيذق مهقbطإ

 ربمـفون رـهش ةـياهنـب ةرـهاقـلا ةظـفاحمـب رصـن ةنـيدـم لوأ مسـق فادهتـسا ةـلواحـمو
 ، هـــفادهتـــسا ىلع مهعـــم قفتاو اـــهذيفنتـــبً افيلكـــت عبارـــلا مهتEا ردـــصأ نأـــب 2011

 دعــــب نوتــــسلاو ، ةــــئاEا دعــــب نوسمــــخلاو عساتــــلاو ، ســــماخــــلا نومهتEا هــــجوتف
 ةرـــئادـــب ةلصتـــم - زاـــجاـــتوب بيـــباـــنأ - زاـــغ تاـــيواحـــب اـــهوزـــهج ةرايســـب ، ةـــئاEا
 هلـــخادـــب اـــهوكرـــت مسقـــلا بآرE اولصو نأ اـــمو ، دعـــُب نـــع اـــهريجفتـــل ةيـــنورتكـــلإ

.ريجفتلا نود اهترئادب ضراع بيع لاحو ، اهريجفت نيدصاق

 ةظـــفاحمـــب ســـيوسلا ةرـــهاقـــلا قيرطـــب ةينـــطو دوقو ةطـــحم فادهتـــسا ةـــلواحـــمو
 نومهتEا هــجوت ثيــح عبارــلا مهتEا فيلكــت ىلع ًءانــب 2/12/2013 خيراتــب ةرــهاقــلا
 ةــــئاEا دعــــب نوتــــسلاو يداحــــلاو ، ةــــئاEا دعــــب نوسمــــخلاو عساتــــلاو ، ســــماخــــلا
 – رصـــن ةنـــيدـــم لوأ مســـق ريجفتـــل اـــهزيهجـــت قباســـلا - ةرايســـلا تاذ _لقتـــسم
 كbــسأــب ئراــط بيــع لاــحو دعــُب نــع اــهريجفتــل دوقولا ةطــحم طيحمــب اــهوكرــتو

.اهريجفت نود اهليصوت

 ةحلسEا تاوقلا دارـــــفأ دـــــض ةـــــعامـــــجلا اهتبكـــــترا ةيـــــئادـــــع تايلمـــــع نـــــع bًضـــــف
 نـم ددـع فادهتـس� ةـعامـجلا ءاضـعأ طيطـخت ىلع ةوbـع ، اهـتادعـمو اهـتآشنـمو
 كـلذ ذيفنـت ليبـس يف ةـيريضحـت ٍلامـعأ ذاخـتاو دbبـلاـب ةـيويحلاو ةـماعـلا تآشنEا

 ةرــجفتم تاوبع عينصتب ةــعامــجلا رــصانعــل تافيلكــت عبارــلا مهتEا ردــصأ ثيــح
 مهــمازتــعا نــع bًضــف ، روتــسدــلا ىلع ءاتفتــس�ا ناجــل ضعــب طيحمــب اــهريجفتــل
 مهعـم قفتا ثيـح رـبوتكأ نـم سداسـلا ةنـيدمـب يمbـع�ا جاتـن�ا ةنـيدـم فادهتـسا
 اهيــلإ فــلدــف ،اــهدــصرــب مهفلــكو اــشويتاــك خيراوصب اهــفادهتــسا ىلع لو�ا مهتEا
 سـماخـلاو عبارـلا نامهتEا دـصرو ، اهـتآشنـم ىلعً افـقاو ةـئاEا دعـب نوتـسلا مهتEا
 نامهتEا دــصر اذــكو ، اــهدــصر عساتــلا مهتEا داــعأ مــث ،اهنيــمأــت ةيفيــكو اهلــخادــم
 تارادارـلا ىدـحإ فادهتـسا امهـعاـمزإو ، يلودـلا ةرـهاقـلا راطـم سـماخـلاو عبارـلا
 ةيـسابعـلاـب ةيصـقرEا ةيـئاردـتاكـلا رقـم عبارـلا مهتEا دـصرو ، _يـفرـحلا يرـبوك برـق
 ةـعامـجلا ءاضـعأ دـصر ىلإ ةـفاـض�اـب ، اهـفادهتـس�ً اديهمـت سـكذوثر�ا طابـق£ـل
 _يحيسEاو ةـــماعـــلا تايصخشـــلاو _يـــمbـــع�ا ضعـــب نـــع تاـــمولعم مهعمـــجو

 _تسلاو ، سماخلا مهتEا ةلواحم اذكو ، مهفادهتس�ً اديهمت

ةـطرـش _تعردـم فادهتــسا ةئاEا دعـب _تـسلاو ثلاثلاو ، ةئاـEا دعـب

 ردقـلا اذـهب ةمكحEا يفتكتو ْ_تخخفـم _ـترايـس مادختـساـب رصـن ةنـيدـم ةقطنمـب
 ررططقلاا للخااددب ممئااررجلاا ننم دديیددعلاا تتبكتررإإوو ىمووقلاا ننمألاا ددددهھت مـــــــئارـــــــجلا ةذـــــــه تـــــــناـــــــك اEو
  ةةددررس ققباسلاا ووحنلاا يلع تتاارريیجفتلااوو للتقلاا يف ععووررشلااوو ددمعلاا للتقلاا ننيیب تتعوونتوو ييررصملاا
 ثثااددحإإ ىلإإ ةفاضإلاب ممهھبجااوو ةيیددأتب ممهھمايیق ءانثأأ ةططررش ددااررفأأوو للاجرر ممهھنيیب ننموو ممهھضعب ففططخوو
 تتااووططخ ذذاختإإوو تتااررجفتملااوو ححالسلاب ممهھيیلع ىىددعتلااوو  ييررصملاا ببعشلاا ددااررفاا عيیووررتوو للماك  لللش



 ثثااددحإإ ىلإإ ةفاضإلاب ممهھبجااوو ةيیددأتب ممهھمايیق ءانثأأ ةططررش ددااررفأأوو للاجرر ممهھنيیب ننموو ممهھضعب ففططخوو
 تتااووططخ ذذاختإإوو تتااررجفتملااوو ححالسلاب ممهھيیلع ىىددعتلااوو  ييررصملاا ببعشلاا ددااررفاا عيیووررتوو للماك  لللش
          دديیعصتلاا ىف ىنااووددعلاا ممهھجهھن ررمتسإإ امك ٬، ةماهھلاا تتأشنملاا ننيیمأتب ةفلكملاا تتااووقلاا ىلع ةيیمووجهھھھ
 ننأبوو ىمووقلاا ننمألاا ىلع امهھھھاادد ااررططخ للكشيی تتاب ىىذذلاا ررمألاا 0ةصاخلاا تتااررايیسلاا ىلع ءاليیتسإلااوو
 ززاغلاا ببيیبانأأوو ةقرراحلاا ددااووملااوو ةليیقثلاا ةحلسألاا ننم دديیددعلاا ةةرريیخألاا ةنووألاا ىف ااووبلج ددق ننيیررووكذذملاا

 0ننمألاا للاجرر ددض اهھمااددختسإل تتاارريیجفتلاا ننكاماا ىف اهھھھووعضوووو
 ىتلاا تتايیررحتلاا (  تتالالددتسإلاا ةيیددج ىلإإ تتنأمططإإ  ةمكحملاا ننإف ممددقت امب ايیددهھھھوو ككلذذ نناك امل
 ضضقانت الوو  ىىررخألاا ييووعددلاا ةلددأأ يقاب عم ةقفتم تتءاج ددقوو )ينططوولاا ننمالاا ططابض اهھھھااررجأأ
 ىىررحتلااوو ثثحبلاب ااووماق ممهھنأأ ىلع للددتوو ةحضااوو تتءاج تتايیررحتلاا تتالالددتسإلاا ننأأ ككلذذ ٬، اهھيیف

 للخاادد ممهھھھررااووددأأوو ننيیمهھتملاا ءامسأأ يلع تتلمتشأأ ىتلااوو ررصانعلاا ككلت ىلإإ للصووتلل ببيیقنتلااوو
 تتباثلل اقفوو ننأشلاا ااذذهھھھ ىف تتبكتررأأ ىتلاا ممئااررجلااوو اهھھھذذيیفنت ممهھب هھططوونملاا للامعألااوو ةعامجلاا

 ككلت ضضرراعتت ممل امك اهھب تتباثلل اقفوو اهھتحص ةمكحملل ننيیبت ىتلااوو تتاقيیقحتلاب ةقفررملاا ررضاحملاب
 تتاقيیقحتب ننيیمهھتملاا ضضعب تتااررااررقإب  ككلت تتدديیأت للب ةيیدداملاا ىىووعددلاا ةلددأأ ىقاب عم تتايیررحتلاا
 تتااررقملااوو ثثااددحألاا ححررسم ىلع تتططبض ىتلاا تتاططووبضملاا ااذذكوو تتانيیاعملااوو  ةماعلاا ةبايینلاا

 نناجللاا رريیرراقتوو  ةيیئانجلاا ةلددألاا ممسق رريیرراقتب وو ةماعلاا ةبايینلاا تتانيیاعمب تتباثلل اقفوو ممهھل ةيیمظظنتلاا
 عططقيی امم  ةمكاحملاا تتاسلجبوو تتاقيیقحتلاب تتباثلل اقفوو  ىىررخألاا ىىووعددلاا ةلددأأ ةفاكوو ةيینفلاا
 .)اهھضقانت وواا اهھھھرريیووززتب للئاقلاا عفددلاب ددررووام (     ننعططم اهھبووشيی الوو ططبضلاا ررضاحم ةحصب
 ررررحم ططباضلاا ةفررعمب العف تتيیررجأأ اهھنأأ ييررتوو تتايیررحتلاا ككلت ةيیددج يلاا ةمكحملاا ننئمططت ممث ننموو

 ططبض ننأأوو اهھھھااررجأأ ننم ققددصت ةحضااوووو ةحيیررص عئاقوو يلع تتووح اهھنأأوو تتايیررحتلاا ررضحم
 اهھھھررااددصإإ ىلع ةماعلاا ةبايینلاا ةمكحملاا ررقت ممث ننموو حيیحص ىنووناق ءااررجإإ ىلع ااءانب ممت ننيیمهھتملاا

 ممث ننموو ننووذذألاا ررااددصإإ غيیووستل اهھتيیافكوو اهھتيیددج ىىررتوو تتايیررحتلاا ككلت ىلع ااءانب ننووذذألاا ااذذهھھھ
.هھضفررب ةمكحملاا يضقتوو ننووناقلااوو عقااوولاا ننم حيیحص ددنس رريیغ ىلع ممئاق عفددلاا ننووكيی

 ريـغ تاـيرـحت يلع اهـئانتـب� ةـماعـلا ةـباينـلا نوذأ نbطبـب عفدـلا :آعـباـس
 ةـماعـلا ةـباينـلا تاقيقحتـب اهـيرـجم ةداهـش نbطـبو ةـمولعم ريـغو ةـيدـج
 نــم 126 ةداملــل( اهتفــلاخــمو يوعدــلا ةــلدأ نــم ليــلدــك اهــب دادتــع�ا مدــعو

 )تاءارج�ا نوناق
 رروومأم ممووقيی" ىلع تتصن ةيیئانجلاا تتااءااررجإلاا ننووناق ننم21 ةةدداملاا ننأب آضيیاا هھيیلع ددووددررمف
 ققيیقحتلل ممززلت ىتلاا تتالالددتسإلاا عمجوو ٬، اهھيیبيیكتررموو ممئااررجلاا ننع ثثحبلاب ىئاضقلاا ططبضلاا

  0ىىووعددلاا ىف
 ةيیئانجلاا تتااءااررجإلاا ننووناق ننم 21 ةةدداملاا  صصن ىضتقمب هھنأأ  اهھقفوو ااءاضق ررررقملاا ننموو
 ىتلاا تتالالددتسإلاا ققيیررطط ننع ةلددألاا ننع ببيیقنتلااوو اهھيیبكتررم ننع ثثحبلااوو ممئااررجلاا ننع ففشكلاا
 ننم ففيیلكت ىلع ااءانب ووأأ ممئااررجلاا ععووقوو ددنع ممهھسفنأأ ءاقلت ننم ءااووس اهھئااررجإب ننوومووقيی
 ووأأ ةلددألاا عمج لليیبس ىف ىئاضقلاا ططبضلاا للاجرر هھب ممووقيی اموو ٬، ككلذذب ةصتخملاا ةططلسلاا
 هھنوومددقيی اموو للالددتسإلاا تتااءااررجإب ىمسيی ام ووهھھھوو اهھيیليیعاف ووأأ ةميیررجلاا عئاقوو ىلع ففررعتلاا
 ةهھج ةفررعمب اهھقيیقحت ممتيی ننأأ ىلإإ تتالالددتسإإ ووأأ ققيیقحتلاا تتحت ةلددأأ ددررجم ننووكيی اهھل هھجيیتنك
 رروومأم ىلووتيی ننأأ ببجوويی ال ننووناقلااوو ٬، ةنااددإلاب حلصت ةلددأك اهھعضوو ذذخأتف ممكحلاا ووأأ ققيیقحتلاا
 ننأأ هھل للب هھنع ىىررحتملاب هھقباس ةفررعم ىلع ننووكيی ننأأ ووأأ تتايیررحتلاا هھسفنب ىئاضقلاا ططبضلاا
 ننموو ننيیيیررسلاا ننيیددشررملااوو ةماعلاا ةططلسلاا للاجرر ةنوواعمب تتايیررحت ننم هھيیررجيی اميیف ننيیعتسيی
 هھيیلإإ ههوولقن ام ةحصب ايیصخش عنتقإإ هھنأأ ممااددام ممئااررج ننم  للعفلاب عقوو امع هھغالبإإ ااوولووتيی
 ىئاضقلاا ططبضلاا وورروومأم ةمهھم ننإف ككلذذ ىلعوو .ممئااررج ننم للعفلاب عقوو امع هھغالبإإ ققددصبوو
 ىلإإ للصووتلااوو ممئااررجلاا ننع ففشكلاا ةيیئانجلاا تتااءااررجإلاا ننووناق ننم 21 ةةدداملاا ىضتقمب
 ممل ام ههررثأل اجتنم احيیحص رربتعيی لليیبسلاا ااذذهھھھ ىف هھب ممووقيی ءااررجإإ للكف اهھيیبيیكتررم ةبقاعم
 رريیغ ىناجلاا ةةددااررإإ تتيیقب املاططوو اهھتفرراقم ىلع ضضيیررحتلاا ووأأ ةميیررجلاا ققلخ ىف هھلعفب للخددتيی
 للئاسوولاا ننم ددووددحلاا ككلت ىف عنتصيی ننأأ ىئاضقلاا ططبضلاا رروومأم  ىلع ببيیررثت الوو ٬، ةمووددعم



 رريیغ ىناجلاا ةةددااررإإ تتيیقب املاططوو اهھتفرراقم ىلع ضضيیررحتلاا ووأأ ةميیررجلاا ققلخ ىف هھلعفب للخددتيی
 للئاسوولاا ننم ددووددحلاا ككلت ىف عنتصيی ننأأ ىئاضقلاا ططبضلاا رروومأم  ىلع ببيیررثت الوو ٬، ةمووددعم
 للاحتنإإوو ىفختلاا ككلذذ ننأأوو ةعامجلاا ققالخأأ عم ممدداصتيی الوو ةميیررجلاا ننع ففشكلاا ىف ةعررابلاا
 ىئاضقلاا ططبضلاا رروومأموو .الووهھجم ااررس ممهھھھررمأأ ىقبأأ وولوو ننيیددشررملاا ععانططصإإوو تتافصلاا
 ههذذهھھھ ءانثأأ هھل ررهھظظت ررصانع ىلع ددمتعيی هھنإف اهھيیبكتررموو ممئااررجلاا ننع هھتايیررحتب ممووقيی امددنع
 ىتلاا ةميیررجلاا ررصانعوو هھلمعوو هھتماقإإ للحموو ممهھتملاا ممسإإ للثم اهھتيیددج ىلع للددت تتايیررحتلاا
 ءانثأأ هھل ىئااررتت ىتلاا ررصانعلاا ننم ككلذذ رريیغوو اهھيیف هھمددختسإإ ىىذذلاا ححالسلاا ععوونوو اهھبكتررإإ
 ضضبقلاب ننذذإلاا ررددصم رريیددقتل عضخت تتايیررحتلاا ههذذهھھھ ررصانعوو ٬،تتايیررحتلاا ههذذهھھھ ءااررجإإ
 ءانب تتايیررحتلاا ةيیددج ررددقت ننأأ اهھلف ععووضووملاا ةمكحم ههددعب ننموو ) ةماعلاا ةبايینلاا ( ششيیتفتلااوو
 للئاسملاا ننم ىهھھھ اهھتيیافكوو تتايیررحتلاا ةيیددج رريیددقت ننأأ ررررقملاا ننم هھنأأ ككلذذ . ررصانعلاا ههذذهھھھ ىلع
 ققيیقحتلاا ةططلس ىلإإ اهھيیف ررمألاا للكوويی ىتلاا ععووضووملاا ةمكحم رريیددقتل عضخت ىتلاا ةيیعووضووملاا
 اهھيیلع ىنب ىتلاا تتالالددتسإلاا ةيیددجب تتعنتقإإ ىتم ىتلاا ععووضووملاا ةمكحم ففااررشإإ تتحت
 ععووضووملاب هھقلعتل ككلذذ ىف اهھيیلع ببقعم الف هھئااررجإإ غيیووستل اهھتيیافكوو ششيیتفتلااوو ضضبقلااررمأأ

.  ننووناقلاب ال
 / ممددقملاا ننم الك اهھھھااررجأأ ىتلاا تتايیررحتلاا  ةيیددجب تتنأمططإإوو تتعنتقإإ ةمكحملاا ننإف ككلذذ نناك املوو
 ععاططقب  ططابضلاا ننم ممهھھھرريیغوو ددمحم يططاعملاا ووبأأ ررضخ ددمحأأ ٬،دديیزز ووبأأ دديیزز ددمحم ققرراطط
 ننأأ ننوودد ققباسلاا عفددلاا يف اهھصالختسإب ةمكحملاا هھيیلإإ تتهھتنإإ امل اقفوو ىنططوولاا ننمألاا
 ةلددأأ يقاب عم ةقفتم تتءاج ددقوو رراارركتلل اعنم ىىررخأأ ةةررم اهھھھددررس ىف ةمكحملاا للسررتست
 ) ىنططوولاا ننمألاا تتايیررحت (      تتالالددتسإلاا ننأأ ككلذذ ٬، اهھيیف ضضقانت الوو ىىررخألاا ييووعددلاا
 ككلت ىلإإ للصووتلل ببيیقنتلااوو ىىررحتلااوو ثثحبلاب مماق  اهھيیررجم ننأأ ىلع للددتوو ةحضااوو تتءاج
 ةعامجلاا للخاادد ممهھھھررااووددأأوو ممهھتماقإإ للاحموو ننيیمهھتملاا ءامسأأ ننع الضف تتلمش ىتلااوو ررصانعلاا
 ةمكاحملاا للحم ةيیباهھھھررإلاا تتايیلمعلل ممهھھھذذيیفنتوو ممهھليیوومت ةيیفيیكوو اهھھھذذيیفنت ممهھب هھططوونملاا للامعألااوو
 ممل امك ننيیمهھتملل ةبسنلاب ةلسررم الوو ةةررصاق رريیغ ةيیددج ننووكت تتايیررحتلاا ههذذهھھھ ننإف ممث ننموو
 تتااررااررقإب تتايیررحتلاا ككلت تتدديیأت للب ةيیدداملاا ىىووعددلاا ةلددأأ ىقاب عم تتايیررحتلاا ككلت ضضرراعتت
 ااذذكوو  ىىررخألاا ةلددألاا ننم اهھھھرريیغوو  ةماعلاا ةبايینلاا تتاقيیقحتب ممهھتافااررتعإإوو ننيیمهھتملاا ضضعب
 ححررسم يفوو ةيیميیظظنتلاا تتااررقملاا (   ننكامأب ننيیمهھتملاا ضضعب عم تتططبض ىتلاا تتاططووبضملاا
 تتاقيیقحتب تتباثلل اقفوو تتاعقررفملاا ممسقوو ةيیئانجلاا ةلددألاا ممسق رريیرراقتب  تتباثلل اقفوو ) ثثااددحألاا

. ةماعلاا ةبايینلاا
 ططابضلاا ةفررعمب العف تتيیررـجأأ اهھنأأ ييررتوو تتايیررحتلاا ككلت ةيیددج يلاا ةمكحملاا ننئمططت ممث ننموو 
 ةحضااوووو ةحيیررص عئاقوو يلع تتووح اهھنأأوو ينططوولاا ننمالاا ططابض ننم ممهھھھرريیغوو ننايیبلاا ىفلاس
 ررقت ممث ننموو ٬، حيیحص ىنووناق ءااررجإإ ىلع ااءانب ممت ننيیمهھتملاا ططبض ننأأوو اهھھھااررجأأ ننم ققددصت
 ككلت ىلع ااءانب ششيیتفتلااوو ضضبقلاا ننذذأأ اهھھھررااددصإإ ننم ةماعلاا ةبايینلاا ةتررجأأ ام ةمكحملاا
 رريیغ ىلع ممئاق عفددلاا ننووكيی ممث ننموو ننذذإلاا ررااددصإإ غيیووستل اهھتيیافكوو اهھتيیددج ىىررتوو تتايیررحتلاا

.هھضفررب ةمكحملاا يضقتوو ننووناقلااوو عقااوولاا ننم حيیحص ددنس
 لبــق اهــلوصحل _مهتEا يلع شيتفتــلاو ضبقــلا نbطبــب عفدــلا :آنــماــث
 ينطولا نــم�ا طابــض فرصــت تحــت _مهتEا نوكل ةــباينــلا نوذأ رادــصأ
 بــترــت اــمو طبضــلا رــضاحــم نbطــبو 0 ةــماعــلا ةــباينــلا نذأ رودــص لبــق
 ةررقEا ةدEا يف ةـــماعـــلا ةـــباينـــلا يلع مهـــضرـــع مدعـــل تاءارـــجأ نـــم اهيلـــع
 طبضـــلا رـــضاحـــم مظعـــمرـــيوزـــتو ةـــعاـــس نورـــشعو ةعـــبرأ يهو اـــنوناـــق
 خيراوت يف _مهتEا يلع ضبقلـــل كـــلذو ينطولا نـــم�ا طابـــض ةـــفرعمـــب
 ةـلاـح دوجو مدعـلو  ةحيحـص ريـغ تاعـقاو  اهنيمضتـلو كـلذ يلع ةقـباـس

  0سبلتلا ت�اح نم



 ةـلاـح دوجو مدعـلو  ةحيحـص ريـغ تاعـقاو  اهنيمضتـلو كـلذ يلع ةقـباـس
  0سبلتلا ت�اح نم

 سساسأأ ىلع ةمئاق رريیغ نناكررألاا ةةددساف ررثألاا ةططباهھھھ ععووفدد اهھنأأ ثثيیح  اعيیمج ممهھيیلع ددووددررمف
 ىضاقلاا دديیقيی ممل ععرراشلاا ننأأ  اهھقفوو ااءاضق ررررقملاا ننم هھنأأ ككلذذ ننووناقلااوو عقااوولاا ننم حيیحص

 ةيیررح هھل ككررت امنإإوو ككلذذ ىلع صصنيی ممل ذذإإ ننيیعم لليیلددب ةيیئانجلاا تتامكاحملاا ىف ىئانجلاا
 ننأأ ننع الضف ٬، احيیحص ققااررووألاا ننم ههذذخأم ممااددام هھيیلإإ ننئمططت لليیلدد ىىأأ ننم هھتدديیقع ننيیووكت
 امهھم هھلااووقأأ ىلع لليیووعتلااوو هھتدداهھش اهھيیف ىىددؤؤت ىتلاا ففووررظظلاا رريیددقتوو ددهھھھاشلاا للااووقأأ ننززوو

 هھلززنت ععووضووملاا ةمكحم ىلإإ هھعجررم تتاهھبش ننم اهھلووح مماحوو ننعاططم ننم اهھيیلإإ هھجوو
 تتذذخأأ ىتموو ٬، اهھيیلع ببقعم ننوودد هھيیلإإ ننئمططت ىىذذلاا رريیددقتلاا ههررددقتوو اهھھھااررت ىتلاا ةلززنملاا

 اهھلمحل ععافددلاا اهھقاس ىتلاا تتااررابتعإلاا عيیمجل اهھحااررططإإ دديیفيی ككلذذ ننإف ددهھھھاشلاا للااووقأب ةمكحملاا
 ددررلاب ةمززلم رريیغ ةمكحملاا ننأأ اضيیأأ ررررقملاا ننم هھنأأ امك                 . اهھب ذذخألاا ممددع ىلع

 ممكحلاا ننم انمض ااددافتسم اهھيیلع ددررلاا ممااددام ممهھتملاا اهھب ممددقت ىتلاا ىفنلاا ةلددأأ ىلع ةحااررص
 هھب مميیقتسيیوو هھليیلددت ممتيی امفيیك ممكحلاا ببسحب ذذإإ اهھھھددررووأأ ىتلاا تتووبثلاا ةلددأأ ىلع ااددامتعإإ ةنااددإلاب

 ةميیررجلاا ععووقوو ننم هھصلختسإإ ام ىلع هھيیددل تتحص ىتلاا ةجتنملاا ةلددألاا ددرروويی ننأأ ههؤؤاضق
 اهھنع هھتافتلإإ ددافم ننأل هھعافدد تتايیئززج ننم ةيیئززج للك ىف هھبقعتيی ننأأ هھيیلع الوو ممهھتملل ةةددنسملاا

. اهھحررططأأ هھنأأ
 امل تتابثإإ ةليیسووك الصأأ ههددعم تتسيیل اهھنأأ للئاسررلاا ىف للصألاا ننأأ اضيیأأررررقملاا ننم هھنأأ امكوو
 ىلإإ اهھھھررووددص ببسنيی ةيیفررع هھقرروو ننع ةةررابع ةلاسررلااوو ةيیصخش رروومأأ ننم هھيیووحت
 ممكح ةلاسررلاا ذذخأت ممث ننموو ةقرروولاا ىف تتانايیب هھنمضتموو هھعيیقووت للمحت تتناك ىتم للسااررلاا

.تتابثإلاا ننووناق ىف ةيیفررعلاا ققااررووألاا
يئاضق رريیغ ررااررقإإ بباططخلاا يف ددررااوولاا ررااررقإلاا ننأأ ررررقملاا ننـم هھنأأ اـمك

 ننوودد هھضعبب ذذخألااوو هھتئززجت هھـل ززووجيی ييذذلاا يضاقلاا رريیددقتل عضخيی ةباثملاا ههذذهھـب ووــهھھھوو 
.ررخآلاا ضضعبلاا

 هھب ككسمتيی ييذذلااوو ررخآآ يلاا هھيیلع يعددملاا ننم للسررملاا بباططخلاا ننأأ اضيیأأ ررررقملاا ننم هھنأأ امكوو
 اهھيیف ررددص يتلاا ففووررظظلاا رريیددقت ددعب هھلف ٬،يضاقلاا رريیددقتل عضخيی ـ رريیغلاا ننم ووهھھھوو ـ يعددملاا
 ببقعم الوو ٬، الصأأ هھب ذذخأيی ال ووأأ ةنيیررق ددررجم ووأأ ةباتكلاب تتووبث أأددبم ووأأ الماك اليیلدد ههرربتعيی ننأأ
 ننم هھنأأ امك                                 .ةغئاس ببابسأأ ىلع ىنب يتم ككلذذ يف ههرريیددقت يلع
 اهھيیلإإ ددناست ىتلااوو ةيیمسررلاا تتااددنتسملاا هھحااررططإإ ممكحلاا ةمالس ننم للانيی ال هھنأأ اضيیأأ ررررقملاا
 ددووهھش اهھھھررووص امك ٬، ةعقااوولاا ثثووددح ةلاحتسإل ممهھنع مماهھتإلاا ىفن ىلع لليیلددتلل ننيیمهھتملاا
 وولوو ىفنلاا لليیلدد ننع تتفتلت ننأأ ةمكحمللوو ةيیعانتقإإ ةيیئانجلاا ددااووملاا ىف ةلددألاا ننأأ ككلذذ ٬،تتابثإلاا
 ةقيیقحلاا عم ممئتلم رريیغ ننووكيی ننأأ ققططنملااوو للقعلاا ىف حصيی ال مماادد ام ةيیمسرر ققااررووأأ هھتلمح

. ىىووعددلاا ىف ةمئاقلاا ةلددألاا ىقاب ننم اهھيیلإإ تتنأمططإإ ىتلاا
 للااووقأأ ننـم صصلختـست ننأأ ععووضووـملاا ةـمكحمل ننأأ اـضيیأأ ررررقـملاا ننـموو

 ةعقااوول ةحيیحصلاا ةةررووصلاا ثثحبلاا ططاسب ىلع اهھمامأأ ةحووررططملاا ررصانعلاا ررئاسوو ددووهھشلاا
 ممااددام ىىررخأأ ررووص ننم اهھفلاخيی ام ححررططت ننأأوو ٬،اهھعانتقاا هھيیلإإ ىىددؤؤيی امبسح ىىووعددلاا

 .ققططنملااوو للقعلاا ىف ةلووبقم ةلددأأ ىلإإً ااددنتسمً اغئاس اهھصالختسإإ
تتهھتنإإ اموو  اهھتاقيیقحتوو ةيیضقلاا ققااررووأأ ننم تتباثلاا  نناكوو ككلذذ نناك املوو

 ننيیمهھتملاا رراضحإإوو ططبضب ةماعلاا ةبايینلاا ننم ننووذذإإ ررددص ددق هھنأأ  اهھصالختسإب ةمكحملاا هھيیلإإ
 يلع ينططوولاا ننمالاا ططابض ةفررعمب ررررحملاا ررضاحملاب تتباثلل اقفوو ممهھئامسأأ ددررااوولاا ممهھشيیتفتوو

ـ:يتألاا ووحنلاا

نـم يطاعEا وبا رضخ دـمحا / مدقـEا لقتنا ةـماـعلا ةباينلا نذ�ً اذاـفن  ـ



نـم يطاعEا وبا رضخ دـمحا / مدقـEا لقتنا ةـماـعلا ةباينلا نذ�ً اذاـفن  ـ

 لداــع / ةــئاEا دعــب عبارــلا مهتEا نكسE 26/12/2013 خيراتــب  ينطولا نــم�ا عاطــق
 تاناوطسا عبرأ ىلع هب رثع هشيتفتبو ملاس يليبلا دومحم

خــيراـتبو ةـيزـكرــم ةجـلاـعـم ةدــحوو قاروأو تاـعوبطــمو ةجـمدــم

.هطبض نم نكمت 30/12/2013

 ديسـلا دمـحم دمـحأ / ةـئاEا دعـب يناثـلا مهتEا نكسE 26/12/2013 خيراتـب لقتـناو
.ةركفمو ةيزكرم ةجلاعم ةدحو ىلع هب رثع هشيتفتبو ينيجسلا زيزعلادبع

/ ةئاـEا دعـب سداـسلا مـهتEا نكـسE 27/12/2013 خيراتب لقتنا اـمك

 لومـحم يلآ بـساـح ىلع رثـع هشيتفتـبو يودـب ديسـلا ميلـحلا دبـع دمـحم دمـحأ
 نزـخ لـماحـب ْ_ـترتـسو اهيلـع ةـباتكلـل ةدعـم تاـحول ثbـثو ةيـندعـم تاـحول ثbـثو
 كbـس�ا نـم ةـعومـجمو ةفلتخـم ةيلمعـم تاودأو ةيكيتـسbـب ةعنـقأ ةعـبرأو ةحلـسأ
 يندعـــــم مســـــجو ناـــــهدـــــلا شرـــــل َْ_تـــــجاـــــجزو فوتولوم ليتـــــفو تازافـــــق ةعـــــبرأو
 ةيفــــتاــــه طوطــــخ حئارــــشل بلــــع عبــــسو ةيسيــــطانغــــم عطق عستو زاــــغ َْيتمامــــكو

.هطبض نم نكمت 30/12/2013 خيراتبو ،ةلومحم فتاوه ةثbثو "نوفادوف"

 دبـع حودمـم / ةـئاEا دعـب سـماخـلا مهتEا نكسـم ىلإ لقتـنا 29/12/2013 خيراتـبو
 مـم 39×7.62 رايـع يلآ حbـس ىلع هـب رثـع هشيتفتـبو لbـه دمـحم ةدابـع دوجوEا

.ةيزكرم ةجلاعم ةدحوو رايعلا تاذ نم َْ_تنزخو ةقلط _عبرأو ىدحإو

 يجنEا ىيحي / ةـــئاEا دعـــب ثـــلاثـــلا مهتEا طبـــض نـــم نكمـــت 31/12/2013 خيراتـــبو
 خيراتــــب نكمــــتو ، لومــــحم فــــتاــــه ىلع هــــتزوحب رثــــع هشيتفتــــبو _ــــسح دعــــس

 ميــــهارــــبإ يمهف ميــــهارــــبإ داؤف / ةــــئاEا دعــــب نــــماثــــلا مهتEا طبــــض نــــم 2/1/2014
 / ةـــئاEا دعـــب رـــشع ثـــلاثـــلا مهتEا طبـــض نـــم نكمـــت 17/1/2014 خيراتـــبو ، بـــيدـــلا
 َْ_فــــتاــــه ىلع هــــتزوحب رثــــع هنكســــمو هشيتفتــــبو دــــهاجــــم دمــــحم لداــــع دمــــحم
 / ةــئاEا دعــب رــشع يناثــلا مهتEا طبــض نــم نكمــت 17/2/2014 خيراتــبو ، ْ_ـَـلومــحم
 ىلع رثــع هنكســمو هشيتفتــبو ةعمــج دمــحم مbــسلا دبــع نــيدــلا ءاهــب معنEا دبــع
 مكحـت َْيزاهـجو نـيزـخت طـئاـسو ينامـثو يحول زاهـجو ْ_ـَلومـحم ْ_يـلآ _بـساـح
 ةيفــتاــه طوطــخ حئارــشل ةبلــع ةرــشع يتنثاو ةــلومــحم فــتاوه ةسمــخو دعــب نــع

.ريوصت ةلآو ةحيرش اهادحإب

 لـصوتب  ينطولا نـم�ا عاطـق نـم ظـفاـح قوراـف مـيرـك /دـئارـلا تاـيرـحت تدـكا امـك
 ، رـــشع يداحـــلاو ، ســـماخـــلاو ، ثـــلاثـــلاو ، يناثـــلا _مهتEا عامتـــج� هـــتاـــيرـــحت
 باكــتر� مهطيطــختو يخوطلا ميــهارــبإ نســح روصنم ديســلا دمــحم / ىفوتEاو
 امهـــتآشنـــمو ةـــطرـــشلاو ةحلسEا تاوقلا دارـــفأ دـــض ةيـــئادعـــلا تايلمعـــلا نـــم ددـــع
 ســماخــلا _مهتEا مــهو اــهذيفنتــب ةــعامــجلا ءاضــعأ نــم ددعــل تافيلكــت اوردــصأو
 ماــــسو / نــــيرــــشعلاو عباســــلاو ، يلع فيطلــــلا دبــــع ىنسح ماســــح / نــــيرــــشعلاو
 دبــع / _عــبر�او ، ميــهارــبإ دمــحأ ديــس مbــسإ / _ــثbثــلاو _ــسح ديــس ىفطصم



 ماــــسو / نــــيرــــشعلاو عباســــلاو ، يلع فيطلــــلا دبــــع ىنسح ماســــح / نــــيرــــشعلاو
 دبــع / _عــبر�او ، ميــهارــبإ دمــحأ ديــس مbــسإ / _ــثbثــلاو _ــسح ديــس ىفطصم
 دمـــحم دمـــحم جرـــف دـــلاـــخ / _سمـــخلاو يناثـــلاو ، عيرـــس وبأ قزر ديـــس نمـــحرـــلا
 دبـع ريمـس / _ـفوتEاو _نسـح دمـحم عيرـس وبأ دمـحأ / _سمـخلاو ثـلاثـلا ، يلع
 زــيزعــلادبــع ديعــس ةــماــسأو ، دمــحم فوؤرــلا دبــع يمهفو دمــحم ميــهارــبإ ميكحــلا

.ميهاربإ دمحأ دومحم ديس دمحمو دمحم يلع نسحم دمحمو ، فولخم

برـع ةقطنمب أ 11 كوـلب ةنئاـكلا ةينكسلا ةدحولل رـصانعلا كلت ذاـختابو

 حاـــشرـــلا ةقطنمـــب نـــئاكـــلا نزخEاو ، ةيـــبويلقلا ةظـــفاحمـــب ةطحEا بويلق يقارـــع
 امهـب ءابتـخbـل _يميظنـت نـْيرقـم ةيـبويلقلا ةظـفاحمـب بويلق مسقـب سـكرـش ةـبزعـب
 تاـــجاردـــلاو ةخخفEا تارايســـلاو ةعـــقرفEا داوEاو رـــئاـــخذـــلاو ةحلـــس�ا نـــيزـــختو

.ةيئادعلا ةعامجلا تايلمع ذيفنت يف اهمادختس�ً اديهمت ةيراخبلا

 نـم رافغـلا دبـع دوجوEا دبـع مـيرـك /بيقنـلا لقتـنا ةـماعـلا ةـباينـلا نذ�ً اذافـن هـنأو ـ
 هشيتفتـبو عساتـلا مهتEا نـكاسـم دـحأ ىلإ 6/9/2013 خيراتـب ينطولا نـم�ا عاطـق
 سايــــكأو يكلــــس� ْيزاهــــجو َْ_تــــيركســــع َْ_تبــــترو هومم يركســــع يز ىلع رثــــع
 ثbــثو رتيــموفأ زاهــجو توص ثدــحمو ءاضيــبو ءارفــص داوم يوحت ةيكيتــسbــب
ً اــفرــظ رــشع ينثاو رايعــلا تاذ نــمً اــغراــفً اــفرــظ _ــثbــثو مــم39×7.62 رايــع تاقلــط
 ةقلـــط ةرـــشع ىدـــحإ يوحي تاقلـــط طـــيرـــش اهـــب ةبلـــعو مـــم9 رايـــع تاقلطـــلً اـــغراـــف
 تاودأو ءارــغ ةبلــعو تاقلــطو ةــنزــخو سدسE بارــجو - روطاــس - ضيــبأ حbــسو
 ةعســــتو فاــــج دوقو بلــــعو زافــــقو - رابتــــخا بيــــباــــنأو يجاــــجز سأــــك - ةيلمعــــم
 بـساـحو ةبلـص صارـقأ ةعـبرأو ةيفـتاـه طوطـخل حئارـش ينامـثو ةـلومـحم فـتاوه
 ريـــــماسEا نـــــم ةيمـــــك اهـــــب ىوقEا قرولا نـــــم ةبلـــــعو يحول زاهـــــجو لومـــــحم يلآ

.ةيريفكتً اراكفأ نمضتتً اقاروأو

 نمــحرــلا دبــع / _عــبر�او عساتــلا مهتEا طبــض نــم 21/12/2013 خيراتــب نكمــتو ـ
 لومـــحم يلآ بـــساـــح ىلع هـــتزوحب رثـــع هشيتفتـــبو نامثـــع نمـــحرـــلا دبـــع دمـــحأ
 ْ_مهتEا طبـض نـم 10/1/2014 خيراتـب نكمـت امـك ، ويديـف طـيرـشو لومـحم فـتاـهو
 _عــبر�او يداحــلاو ، هــط ىفطصم روشاــع دمــحم / ةــئاEا دعــب _ــثbثــلاو عساتــلا
 دبـــع دعـــس / ةـــئاEا دعـــب _عـــبر�او عبارـــلاو ، يلع دمـــحأ لامـــج دمـــحأ / ةـــئاEا دعـــب
 مهـلوأ ةزوحب رثـع مهشيتفتـبو ،ً ةرايـس مهـلbقتـسا لاـح بلـط ديجEا دبـع زـيزعـلا
 َْ_فـتاـه ىلع مهيـناـث ةزوحبو ، يلاـم غلبمو ةرـكاذْ َيتقاطـبو ةمظعـم ةراظـن ىلع
 نـــم 21/1/2014 خيراتـــب نكمـــتو ، لومـــحم فـــتاـــه هـــتزوحب ريـــخ�او ، ْ_ـــَلومـــحم

 يواشيــــق ديــــع دومــــحم دمــــحأ دمــــحم / ةــــئاEا دعــــب _تــــسلاو عبارــــلا مهتEا طبــــض
.ْ_َلومحم َْ_فتاه ىلع هتزوحب رثع هشيتفتبو

 نـم�ا نـم داؤف دمـحم رداقـلا دبـع /بيقنـلا نكمـت ةـماعـلا ةـباينـلا نذ�ً اذافـن هـنأو ـ
 مصتعــم مــيرــك / _عــبر�او عبارــلا مهتEا طبــض نــم 17/12/2013 خيراتــب ينطولا
 _يــــــلآ َْ_بــــــساــــــح ىلع هــــــتزوحب رثــــــع هنكســــــمو هشيتفتــــــبو ديجEا دبــــــع دمــــــحم



 مصتعــم مــيرــك / _عــبر�او عبارــلا مهتEا طبــض نــم 17/12/2013 خيراتــب ينطولا
 _يــــــلآ َْ_بــــــساــــــح ىلع هــــــتزوحب رثــــــع هنكســــــمو هشيتفتــــــبو ديجEا دبــــــع دمــــــحم
 ةـناوطـسا ةرـشع عستو ةـلومـحم فـتاوه ةـثbـثو ةبلـص صارـقأ ةـثbـثو ْ_ـَـلومـحم
 ، ةيميظنتــلا قارو�ا نــم ةــعومــجمو رــيوصت َْيتلآو ةرــكاذ تاــقاطــب عبرأو ةجــمدــم
 دمــــحم / نــــيرــــشعلاو يداحــــلا مهتEا طبــــض نــــم 22/12/2013 خيراتــــب نكمــــت امــــك
 رايـــع سدـــسم ىلع هـــتزوحب رثـــع هنكســـمو هشيتفتـــبو دعـــس يحليصEا ديعســـلا
 ةــيزــكرــم ةجــلاعــم ةدــحوو رايعــلا تاذ نــم تاقلــط عستو هــب ةــصاــخ ةنــيزــخو مــم9

.ةجمدم ةناوطسا ةرشع تسو ةئامو

 نـم�ا نـم يفطصم لامـج دمـحا / بيقنـلا نكمـت ةـماعـلا ةـباينـلا نذ�ً اذافـن هـنأو ـ
 دبـــــع ىفوتEا ةـــــعامـــــجلا وضع نكســـــم ىلإ 17/12/2013 خيراتـــــب لقتـــــنا ينطولا
 قلطأ ىتح هــل ةقــفارEا ةوقلاو ريــخ�ا هرصــبأ نأ اــمو يداهــلا دبــع دمــحأ يداهــلا

 طــباضــلا ـ ميــحرــلا دبــع ديــحو دمــحأ هيلــع ينجEا تــباــصأ ةــيراــن ةريــعأ مهــبوص
 شيتفتــبو ، bًيتــق هودرأــف اهــقbــطإ هولدابــف ـ ةيليــعامــس�اــب يزــكرEا نــم�ا عاطقــب
 يج يب رأ ةفـــيذـــقو _تقلـــط امهـــب _تـــنزـــخو ةيـــلآ ةيـــقدنـــب ىلع هـــب رثـــع هنكســـم
 ةــئاــم اهــب ةيــندعــم نزــخ عبرأو يلآ حbــسو فــئاذقــلا كلــت لثE _تعــفاد َْ_تبلــعو
 ةـــثbـــثو ةقلـــط نونامـــثو عبـــس هـــب سيـــكو مـــم39×7.62 رايـــع ةقلـــط ةرـــشع عبـــسو
 ، يندعEا يلبلا نــم ةــعومــجمو م9 ةــنزــخو ةقلــط نورــشعو عستو ةــغراــف فــيراظــم
 ةداــــــــم يوحت ةيــــــــعوأ ثbــــــــثو تارتنــــــــلاو ــــــــلا داوم يوحت ةــــــــلوجأو سايــــــــكأو
 تاود�او تاــــيراطبــــلا نــــم ةــــعومــــجمو ، حَشرــــمو "مويساــــتوبلا ديســــكورديــــه"
 تاـــحولو هايـــم ريـــساوم نـــم ءازـــجأو ةـــيراـــن باعـــلأو ةيـــئاـــبرـــهكلا تbيـــصوتلاو
 ثbــــثو ةيفــــتاــــه طوطــــخل حئارــــش رــــشعو ً�ومــــحمً افــــتاــــه نــــيرــــشعو ، نوكيلــــس
 بلـص صرـقو ةرـكاذ تاـقاطـب عستو نـيزـخت طـئاـسو ةعـبرأو ةـلومـحم ةيـلآ بـساوح

.يلام غلبمو قاروأو ريوصت ت�آو

دـعب _عبر�او عساتلا مهتEا طبض نــم 23/2/2014 خيراتب نكـمت امـك

 ىلع هـــتزوحب رثـــع هنكســـمو هشيتفتـــبو لقـــع حاتفـــلا دبـــع يدهEا ماشـــه / ةـــئاEا
 ديـلا طـخب ةـنودـم ةيميظنـت قاروأو تاـقاطـب ئراـقو ْ_َـلومـحم َْ_فـتاـهو بلـص صرـق
 ، تابيتكـلاو بتكـلا نـم ددـعو ينورتكـلإ دـيربـل رورـم تاملـك امهـب نودـم َْ_تـقروو
 لامـج نسـح / ةـئاEا دعـب _سمـخلاو ثـلاثـلا مهتEا طبـض نـم خيراتـلا تاذـب نكمـتو
 عساتـــــلا مهتEا طبـــــض نـــــم 20/4/2014 خيراتـــــب نكمـــــتو ، فbـــــخ ةـــــتاحـــــش دمـــــحأ

._نامثلاو

 خيراتــــب ميــــهارــــبا زــــياــــف دمــــحا / مدقEا لقتــــنا ةــــماعــــلا ةــــباينــــلا نذ�ً اذافــــن هــــنأو ـ
 قرولا نــم ةبلــع ىلع هــب رثــع هشيتفتــبو عساتــلا مهتEا نــكاســم دــح� 14/9/2013

 فــتاــهو ةيــنورتكــل�ا رــئاودــلا عينصت يف مدختــست تاودأ ةــعومــجم اهــب ىوقEا
 نــم ةــعومــجمو ةيــنورتكــل�ا رــئاودــلا مــسر" ناونعب باتــكو بلــص صرــقو لومــحم
 يداحــلا مهتEا َْينكسم ىلإ 21/11/2013 خيراتــب لقتــنا امــك ، ةيميظنتــلا قارو�ا
 ةدــحوو ةرــكاذ ةــقاطــبو لومــحم فــتاــه ىلع امــهدــحأــب رثــع امهشيتفتــبو رــشع



 يداحــلا مهتEا َْينكسم ىلإ 21/11/2013 خيراتــب لقتــنا امــك ، ةيميظنتــلا قارو�ا
 ةدــحوو ةرــكاذ ةــقاطــبو لومــحم فــتاــه ىلع امــهدــحأــب رثــع امهشيتفتــبو رــشع
 ضيــبأ حbــسو سدــسمو ةيــقدنــب يبارــج ىلع يناثــلاــب رثــعو  ، ةــيزــكرــم ةجــلاعــم
 مهتEا طبـض نـم 11/4/2014 خيراتـب نكمـتو ، طوسو يبـشخ ْ_َكـنودو "روطاـس"

.ةديمح مامإ حاتفلا دبع مامإ نمحرلا دبع / _ثbثلاو سماخلا

 نـم�ا نـم فيطلـلا دبـع دمـحم رـماـت /بيقنـلا لقتـنا ةـماعـلا ةـباينـلا نذ�ً اذافـن هـنأو ـ
 هـــب رثـــع هشيتفتـــبو عساتـــلا مهتEا نـــكاســـم دـــحأ ىلإ 6/9/2013 خيراتـــب ينطولا
 نوللا جيبو ءاضيــبو ةبلــص داوم اهــب سايــكأو نوللا ةــيداــمر ةداــم هــب ءاــعو ىلع
 � يزاهــجو يبرــح 2 عنصم جاتــنإ نــم ناــخد ةلبنــقو ةيسمــش اــيbــخ اهــب ةرتــسو
 لومــــحم يلآ بــــساــــحو عانــــقو لومــــحم فــــتاوه ةــــثbــــثو بلــــص صرــــقو يكلــــس
 نــْيَزافــقو ةيسمشــلا ةــقاطــلاــب نــحاــش زاهــجو ةيميظنتــلا قارو�ا نــم ةــعومــجمو
 ضيـــبأ حbـــسو ةيسمـــش ةراظـــنو ةيـــلودـــلا تاـــمولعEا ةكبـــشب لاصـــتbـــل زاهـــجو

."رجنخ"

خيراتب ديس يلوتم دمحم لئاو /دئارلا نكمت ةماعلا ةباينلا نذ�ً اذافن هنأو ـ

 بـلاـقو نداعـم عطق خوراـص نـع دـشرأو رـشع سـماخـلا مهتEا طبـض نـم 1/11/2013
0يزكرم ةجلاعم ةدحوو ْ_¢يندعم ْ_َلكيهو بلص

 خيراتــــب دمــــحم نســــح دمــــحم /دــــئارــــلا نكمــــت ةــــماعــــلا ةــــباينــــلا نذ�ً اذافــــن هــــنأو ـ
 نســـــح dا دبـــــع معنEا دبـــــع دامـــــع  نـــــيرـــــشعلا ْ_َمهتEا طبـــــض نـــــم 30/12/2013

 امهــلوأ عم رثــع امهشيتفتــبو ديســلا دمــحم دــهاجــم دومــحم نــيرــشعلاو يناثــلاو
 ، رــشع  سداســلا مهتEا مــساــب رفــس زاوجو َْ_تحــيرــشو ْ_ـــَلومــحم َْ_فــتاــه ىلع
 عم رثــع امنيــب ،ديــلا طــخب ةــنودــم ةــقروو ةركفــمو ةيميظنــت تاــعوبطمو تابيتــكو

.ْ_َلومحم َْ_فتاه ىلع امهيناث

يـحـلصم يـفطصم لئاو / دئارـلا لقتنا ةـماعلا ةباـينلا نذ� اذافن هـنأو ـ

 اهـق - ةـيرـماعـلا دـجسم عراـش 39 نـئاكـلا يميظنتلا رقEا ىلإ 21/11/2013 خيراتـب
 _ـثbثـلاو عباسـلاو ، نـيرـشعلاو ثـلاثـلا نامهتEا رعـش نأ اـمو ةيـبويلقلا ةظـفاحـم -
 مهـــنأ �إ ، ةـــيرانـــلا ةريـــع�ا نـــم لـــباوب مـــهارطـــمأ ىتح ةقـــفارEا ةوقلاو هـــبارتـــقاـــب
 رقEا شيتفتـبو تاقلـط سمـخ اهـب ةيـلآ ةيـقدنـب امهـتزوحبو امهطبـض نـم اونكمت
 نـيوانـعو ءامـسأـب فشـكو هينـج فـلأ نونامـثو نانـثاو ةـئاـم هردـق غلبم ىلع هـب رثـع

 ةـــقروو اهــب _لــماعــلاو اهنــكاــمأو ســئانكــلاــب رــخآو ، ينطولا نــم�ا عاطــق طابــض
 تارـجفتEا عينصت اـهعوضوم

فتاوهو ةزيجلا نـمأ ةيريدـم اهـنم تآشـنEا ضعـبل يـحـيضوـت مـسرو

 .يلآ بساح ةزهجأو ةلومحم



 .يلآ بساح ةزهجأو ةلومحم

 نــم�ا نــم مــشاــه يضترــم دمــحم /مدقEا لقتــنا ةــماعــلا ةــباينــلا نذ�ً اذافــن هــنأو ـ
 دوهشلا ةقــفر نــيرــشعلاو نــماثــلا مهتEا نكســم ىلإ 29/11/2013 خيراتــب ينطولا
 يلع دمــحم دومــحم دمــحأ / نــْيدنجEاو شــيورد فــسوي نــيدــلا يحم / لوأ مزEbا
 نــم ٍلــباو قbــطإــب مهتEا مــهردابــف ، هطبضــل ميــهارــبإ دمــحم طــسابــلا دبــع دمــحمو
 هــنأ �إ ، هــل ةقــفارEا ةوقلا دارــفأ ضعــب تــباــصأ هطبــض نــم مهعنE ةــيرانــلا ةريــع�ا
 ددـع ىلع هـتزوحب رثـع هنكسـمو هشيتفتـبو مهتEا طبـض نـم كـلذ باقـعأ يف نكمـت
 لــبانقــلاــب ةــصاــخ ناــمأ ةليــتوً اــعارذ نــيرــشعو ةيــنامــث ددــعوً ارــجفم رــشع ةعــبرأ
 ةيلــحم لــبانــق عست ددــعو اهــب صاخــلا رجفEاــب ىرــخأو رجفEا ةــعوزنــم ةــيوديــلا
 سمـــخ ددـــعو ، دعـــب نـــع اهـــب مكحـــت ةزـــهجأ ةعـــبرأو ْ_ـــَترـــجفتم ْ_ـــَتوبعو عنصلا
 مـم 8 رايـع ْ_ــَــسدـسمو مـم9 رايـع تاـسدـسم ةـثbـثو مـم39×7.62 رايـع ةيـلآ قدانـب
 ددــعو لــيوط مــم9 رايــع ةقلــط _سمــخو سمــخ ددــعو مــم9 رايــع توص سدــسمو
 8رايـع توص ةـشوطرـخ _تـسو ىدـحإو مـم39×7.62 رايـع ةقلـط رـشعو ةـئامعـبرأ
 _ـثbـثو سمـخو ةـلوحم مـم 8رايـع توص ةـشوطرـخ نـيرـشعو ىدـحإو ةـئاـمو مـم
 مــــم39×7.62 رايــــع تاقلطــــل غراوف ةرــــشعو ةــــلوحم مــــم9 رايــــع توص ةــــشوطرــــخ
 سمـخ اهنـم لكـب تـسو ةـغراـف اهنـم ثbـث مـم39×7.62 رايـع ةـنزـخ ةرـشع يتنثاو
 يوحي قلغم ىوقEا قرولا نـم ْ_َـقودنـصو ، تاقلـط رـشع اهنـم لكـب ثbـثو تاقلـط
 اهنــم لــك لــخادــب ةبلــع نــيرــشعو عبــس يوحي ىوقEا قرولا نــم قودنــصو تاقلــط
 ىلع مدختــست امــم قbــطإ سوؤك ةعــبرأو حbــس فيظنــت تاودأو ةقلــط نورــشع
 ثbــــثو ةــــيدــــيدــــح ٍةمكلــــمو ٍةلــــجنمو ٍفيــــس ىلع رثــــع امــــك ، توصلا تاــــسدــــسم
 ْ_ـَـلاوجو زافـقو _ـسوريـك اهـب ةـيواـحو ةيـندعـم تارـك اهـب سايـكأ ةتـسو ريـساوم
 ناـمدختـسي ْ_َملـقو ةيـندعـم ةعطـق نـيرـشعو تـس ددـعو ءارفـص ةداـم مهـب سيـكو
 ج و س ، 418 أ و أ ماــقر�ا لمــحت ْ_ـَترايســل ةيــندعــم تاــحول عبرأو رــيوصتلا يف

 ةيفــتاــه طوطــخل حئارــش عبــسو ، حbــس شــياــقو ةــطرــش ِطابضــل ٍبــتر تــسو 285
 نورـشع اـهردـق ةيـلاـم غلابـم ، ةرـكاذ ةـقاطـبو ً�ومـحمً افـتاـه رـشع دـحأو ةـلومـحم
 ةرايــس طبــض امــك ، يكيرــمأ ر�ود ةــئامعــبرأوً اهينــج نوسمــخو ةــئامعبــسوً افــلأ
 ةرايـس ناكE هدـشرأ مهتEا نأ فاـضأو ، 297 ط ف ر ماـقرأ ةيـندعEا تاـحوللا لمـحت
 297 ف ق ر ماـــــــــقرأ ةيـــــــــندعEا تاـــــــــحوللا لمـــــــــحت نوللا ءارمـــــــــح تييـــــــــلوج وياد
 تاوبع ثbـــثو هـــب ةـــصاـــخ فـــئاذـــق ثbـــثو BG عفدـــم ىلع اهـــب رثـــع اهشيتفتـــبو

.زافقو عانقو مم 39×7.62 رياع ةيلآ ةيقدنبو فئاذقلا كلتل ةعفاد

دـمحم دـمحم / _عبر�او ثلاثلا مهتEا طبض نم خيراتلا تاذب نكمت هنأو

 / _عــبر�او نــماثــلا مهتEا طبــض نــم نكمــت 27/12/2013 خيراتــبو ، دمــحم ســيوع
ْ َيطيسو ىلع هـــتزوحب رثـــع هشيتفتـــبو دمـــحم ديمـــحلا دبـــع دومـــحم قزارـــلا دبـــع
 ةينكســـلا ةدـــحولا ىلإ 17/12/2013 خيراتـــب لقتـــنا امـــك ، بلـــص صرـــقو نـــيزـــخت
 ثbـث ىلع اهـب رثـع اهشيتفتـبو ةـئاEا دعـب _عستـلاو يداحـلا مهتEا نـم ةرـجأتسEا
 ةــنزــخو ةقلــط نورــشعو سمــخو اهــنزــخب تاــسدــسم ةــثbــثو ةيــلآ ةيــقدنــب ةرــشع



 ثbـث ىلع اهـب رثـع اهشيتفتـبو ةـئاEا دعـب _عستـلاو يداحـلا مهتEا نـم ةرـجأتسEا
 ةــنزــخو ةقلــط نورــشعو سمــخو اهــنزــخب تاــسدــسم ةــثbــثو ةيــلآ ةيــقدنــب ةرــشع
 _عبــسو عبــسو ةــئامعــبرأو _فــلأو ةيــلآ ةيــقدنــب ةــنزــخ نورــشعو سمــخو سدــسم
 عطقو مــم 9 رايــع ةقلــط _ــنامــثو عبــسو ةيــل�ا قدانبــلا ىلع مدختــست امــم ةقلــط
 نــم ةــعومــجمو يكلــس� زاهــجو ةلــصوب ، ساســح زاهــجو ةيكيتــسbــبو ةيــندعــم
 ةـفاـج ةـيراطـب _ـثbـثو نامـثو ةيـئاـبرـهك كbـسأو تbيـصوتو ةيـئاـبرـهكلا تاـمواقEا
 فـــتاهـــب _تلـــصوم _تيـــئاـــبرـــهك _ـــترـــئادو ةـــلومـــحم فـــتاوهل تاـــيراطـــب عبـــسو
 ماحــلو صقــل ت�آو تاودأو ةربكــم ةــسدــعو ً�ومــحمً افــتاــه رــشع ةــثbــثو لومــحم
 طوطـخل حئارـش عبرأو ْ_ــَعانـقو راذـنإ زاهـجو دوقو شاـشرو ةيـئاـبرـهكلا كbـس�ا
 ميــنارــت لودــج اهــب عوبطم ةــمزلــم اهنــم قارو�ا نــم ةــعومــجمو تازافــقو ةيفــتاــه
 ددـعو ةجـمدـم ةـناوطـسا ةرـشع يتنثاو ةسينكـلا تاـمداـخو مدـخ لامـعأو ةسينكـلا
 نـــم نكمـــتو ، ديـــلا طـــخب ةـــنودـــم تارايســـلا تاـــحول يكاحـــت ةيـــندعـــم تاـــحول نـــم

 مهتEا طبـــض نـــم 16/1/2014 خيراتـــب نكمـــت امـــك ، _عـــبر�او نـــماثـــلا مهتEا طبـــض
 هشيتفتــبو يليبلا زــيزعــلا دبــع دوصقEا دبــع حابصــم دمــحم / ةــئاEا دعــب رــشاعــلا
 رــشع ةعــبرأو ةــئاــمو فــلأ هردــق يلاــم غلبمو ْ_ــَلومــحم َْ_فــتاــه ىلع هــتزوحب رثــع

ً.اهينج

روصنم ديسلا دمحم ىـفوتEا طبضلً انيمك دعأ 11/3/2014 خيراتب هنأو

نـم ةيران ةريعأ قbطإب مهرداب ىتح تاوقلا رصبأ نأ ام يذلاو يخوطلا

 هـــــنامثـــــج ىلع ظفحتـــــف ، bًيتـــــق هودرأو رانـــــلا قbـــــطإ هولدابـــــف هزوحي سدـــــسم
.حbسلاو

 نكســم هتقــفار ةوقو شــيورد فــسوي نــيدــلا يحم لوا مزEbا همــهادــم لاــح هــنأ و
 ريــــخ�ا هرداــــب - هنكســــم شيتفــــتو هطبضــــب نوذأEا - نــــيرــــشعلاو نــــماثــــلا مهتEا
 هتــباــصإ اــهرــثإ ىلع تــثدــح ـ ةيــلآ ةيــقدنــب ـ يراــن حbــس نــم ةــيراــن ةريــعأ قbــطإــب
 دمـحم دومـحم دمـحأ امهيلـع ينجEا ةـباـصإو ، رـسي�ا عارذـلاو ىرـسيلا قاسـلاـب
 فوؤرـلا دبـع ةـمbـس عاطقـب نـيدنجEا ـ ميـهارـبإ دمـحم طـسابـلا دبـع دمـحمو يلع

.كلذلً ادصق لتقلا ىزعأو ، ـ ةصاخلا تايلمعلل
 خيراتـــب يفل�ا يلع رمـــع دمـــحم دـــئارـــلا نكمـــت ةـــماعـــلا ةـــباينـــلا نذ�ً اذافـــن هـــنأو ـ

 تاـحرـف يحبص ميـهارـبإ سـنأ / نـيرـشعلاو عساتـلا _مهتEا طبـض نـم 11/4/2014
 ةدايــق لاــح _نيعــلا وبأ دمــحم ديــس دمــحم نمــحرــلا دبــع / _ــثbثــلاو سداســلاو
 مهتEا طبـــضو ، يناثـــلا هتقـــفرـــبو اـــهرييســـت صيـــخرـــت هلمـــح نود ةرايـــس امهـــلوأ
 ةـيراخـب ةـجارد هـلbقتـسا لاـح دمـحم زـيزعـلا دبـع لامـج ميـهارـبإ / _ـثbثـلاو نـماثـلا

.ةيندعم تاحول نود

 خيراتـب  دمـحا دمـحم نـيدـلا ءbـع / دـئارـلا لقتـنا ةـماعـلا ةـباينـلا نذ�ً اذافـن هـنأو ـ
 ديـــس دمـــحم نمـــحرـــلا دبـــع / _ـــثbثـــلاو سداســـلا مهتEا نكســـم ىلإ 21/11/2013

 ةيــئاــبرــهكلا رــئاودــلا نــم ةريبــك ةيمــك ىلع هــب رثــع هشيتفتــبو _نيعــلا وبأ دمــحم
 سـبbـمو ةـيرارـح تازافـقو ةـفاجـلا تاـيراطبـلا نـم ةريبـك تايمـكو رتيـموفأ ةزـهجأو



 ةيــئاــبرــهكلا رــئاودــلا نــم ةريبــك ةيمــك ىلع هــب رثــع هشيتفتــبو _نيعــلا وبأ دمــحم
 سـبbـمو ةـيرارـح تازافـقو ةـفاجـلا تاـيراطبـلا نـم ةريبـك تايمـكو رتيـموفأ ةزـهجأو
 رــــئاودــــلا عينصتل تاــــمزلتــــسمو لورتــــب ةــــكرــــشو قافــــن�ا ورتــــم لامعــــب ةــــصاــــخ
 دعـب _عبـسلاو سـماخـلا مهتEا طبـض نـم 9/2/2014 خيراتـب نكمـتو ، ةيـئاـبرـهكلا
 ةيـــندعـــم تاـــحول نود اـــهداـــقً ةرايـــسو مـــساـــق ميظعـــلا دبـــع يربـــص دمـــحم / ةـــئاEا

.لومحم فتاهو لومحم يلآ بساح ىلع هتزوحب رثع هشيتفتبو

 ميـــهارـــبا رمـــع دومـــحم دمـــحا/ بيقنـــلا لقتـــنا ةـــماعـــلا ةـــباينـــلا نذ�ً اذافـــن هـــنأو ـ
 زـيزعـلا دبـع لامـج ميـهارـبإ / _ـثbثـلاو نـماثـلا مهتEاْ يَعنصE 22/11/2013 خيراتـب
 ةيـقرـشلا ةظـفاحمـب ةدـيدـجلا ةيحـلاصـلا ةنـيدمـب _نـئاكـلا هـنزـخمو ةفيلـخ دمـحم
 قرولا نـم قيدانـصو ةلـئاسـلا ةيـئايميكـلا داوEا نـم تايمـك ىلع رثـع مهشيتفتـبو
 ةـثbـثو نـيزـخت طـئاـسو ةـثbـثو يفتاـه طـخ ةحـيرـشو لومـحم يلآ بـساـحو ىوقEا
 اهـب رـئاكـش سمـخو ماخـلا ةيـئايميكـلا داوEا نـم تايمـكو ةيـئاـبرـهك ةرـئادو ، ةزـهجأ
 ةـــــلومـــــحم فـــــتاوه نـــــم ءازـــــجأو تاعـــــقرفـــــمو ةرـــــجفتم داوE راـــــثآو ، ةبلـــــص داوم

.رابتخا تاجاجزو

 / ةــــئاEا دعــــب نــــيرــــشعلاو ثــــلاثــــلا مهتEا ةــــعرزــــم ىلإ 4/12/2013 خيراتــــب لقتــــناو
 ةيـقرـشلا ةظـفاحمـب رمـع وبأ ةأشنمـب ةنـئاكـلا ضوع ديسـلا نمـحرـلا دبـع ميـهارـبإ
 تاــــحول لمــــحت - نوللا ةيضــــف زتيــــج يادــــنويه - ةرايــــس ىلع رثــــع اهشيتفتــــبو
 ٌغَلبُم هـــــنأ _بـــــت مbعتـــــس�اـــــبو - ةيليـــــعامـــــس�ا يكbـــــم 111263 ماـــــقرأ ةيـــــندعـــــم
 اهـــتاـــحول نأو اهـــنول ريغـــت هـــنأو يجروج ســـنأ _ـــمرـــن اهتكـــلاـــم نـــم اهتـــقرـــسب
 ةقلغــــم ليــــمارــــب ةــــثbــــث ىلع اهــــب رثــــعو -197 ق أ م اهــــماــــقرأ ةيلــــص�ا ةيــــندعEا
 َْ_تبيقــح ىلع ةــعرزEاــب رثــع امــك ، ْ_¢يدــيدــح ْ_ــَــــصرــقو زاــغ ْيتلعشو كيتــسbبــلاــب
 تاوبعو يئاــبرــهك نازيــمو ةيــئاــبرــهك ةرــئادــب ةدوزــم F1 لــبانــق ةــثbثــب ْ_ــَتزــهجم

 ةــئاــمو اهــب ةــصاــخ نزــخ عبرأو ةيــلآ ةيــقدنــبو ةيــئايميــك داوم اهنــم لكــب ةريغــص
 ةجـلاعـم ةدـحو ، تارتـن "ةراكـش" نـيرـشعو رايعـلا تاذ نـم ةقلـط _عبـسو ةتـسو
 ةكبـــشب لاصـــتا زاهـــجو ةـــلومـــحم فـــتاوه ةعبـــسو ةجـــمدـــم ةـــناوطـــساو ةـــيزـــكرـــم
 نــــم ةــــعومــــجمو "نوفادوف" ْ_يفــــتاــــه ْ_¢طــــخل َْ_تحــــيرــــشو ةيــــلودــــلا تاــــمولعEا

.ةيميظنتلا قارو�ا

 ، ةــئاEا دعــب نــيرــشعلاو ثــلاثــلا مهتEا طبــض نــم 27/12/2013 خيراتــب نكمــت هــنأ و
 هشيتفتـبو يلع ديسـلا ميـهارـبإ رـباـص / ةـئاEا دعـب نـيرـشعلاو عبارـلا مهتEا طبـضو
 خيراتـلا تاذـبو ، تاـعوبطEا نـم ددـعو لومـحم فـتاـه ىلع هـتزوحب رثـع هنكسـمو
 هنكســمو هشيتفتــبو _ــناســح ديســلا dا دبــع معنEا دبــع مهتEا طبــض نــم نكمــت
 نـــم ددـــعو لومـــحم فـــتاـــهو راظنـــمو ةـــيزـــكرـــم ةجـــلاعـــم ةدـــحو ىلع هـــتزوحب رثـــع

.ةيميظنتلا تاعوبطEا

 ميـهارـبإ / ةـئاEا دعـب _ـنامثـلاو عباسـلا مهتEا طبـض نـم 17/1/2014 خيراتـب نكمـتو
 لومــحم فــتاــه ىلع هــتزوحب رثــع هنكســمو هشيتفتــبو يواــبرغــلا ميــهارــبإ يلع

.ةيزكرم ةجلاعم ةدحوو



 لومــحم فــتاــه ىلع هــتزوحب رثــع هنكســمو هشيتفتــبو يواــبرغــلا ميــهارــبإ يلع
.ةيزكرم ةجلاعم ةدحوو

خيراتب يلع دمحم دمحم مثيه/ مدقEا نكمت ةماعلا ةباينلا نذ�ً اذافن هنأو ـ

 دبـع زـيزعـلا دبـع دومـحم / ةـئاEا دعـب _تـسلاو سـماخـلا مهتEا طبـض نـم 4/2/2014
 امـك ، نـيزـخت طيـسوو ْ_َـلومـحم َْ_فـتاـه ىلع هـتزوحب رثـع هشيتفتـبو جارـف رداقـلا
 دبـع دمـحم ميـهارـبإ / _عـبر�او سـماخـلا مهتEا طبـض نـم 2/3/2014 خيراتـب نكمـت
 _تـــــــسو عست ىلع هـــــــتزوحب رثـــــــع هنكســـــــمو هشيتفتـــــــبو نسحEا دبـــــــع ميلـــــــحلا
 فـــتاـــهو ةرـــكاذ ةـــقاطـــبو رـــيوصت ةـــلآو ةبلـــص صارـــقأ ةـــثbـــثو ةجـــمدـــم ةـــناوطـــسا

.لومحم

 خيراتــب تاــكرــب دمــحم نــيدــلا ءbــع/ مدقEا نكمــت ةــماعــلا ةــباينــلا نذ�ً اذافــن هــنأو ـ
 نــــيدــــلا رون ديســــلا فــــيرــــش / _عــــبر�او  عباســــلا مهتEا طبــــض نــــم 21/12/2013

 فـــتاوه ةـــثbـــثو ْ_ـــَلومـــحم ْ_ـــَبوساـــح ىلع هـــتزوحب رثـــع هشيتفتـــبو بيطـــخلا
 .ةفلتخم تbمعل ةيلام غلابمو ريوصت ةلآوً ابلصً اصرقو ةلومحم

 قيفوت دمــحم فــيرــش مصتعــم /بيقنــلا نكمــت ةــماعــلا ةــباينــلا نذ�ً اذافــن هــنأو ـ
 ناـــــــيز ىيحي دمـــــــحأ دمـــــــحم / _سمـــــــخلا مهتEا طبـــــــض نـــــــم 1/1/2014 خيراتـــــــب
 زاهـجو حئارـش ةسمـخو ْ_ـَلومـحم َْ_فـتاـه ىلع هـتزوحب رثـع هنكسـمو هشيتفتـبو
 ةـــلآو ةرـــكاذ تاـــقاطـــب ثbـــثو نـــيزـــخت طـــئاـــسو ةـــثbـــثو لومـــحم بوساـــحو يحول
 يئاــبرــهك كــنودو ويديــف طــيرــشو اهــب ةــصاــخ ةجــمدــم تاــناوطــسا ثbــثو رــيوصت
 نكمــــت امــــك ، زرــــخلا نــــم ةيمــــك اهــــب ةيكيتــــسbــــب ةبلــــعو ةيصخــــش عداور ةعــــبرأو
 باـهولا دبـع دـيرـف دمـحأ / ةـئاEا  دعـب _عـبر�ا مهتEا طبـض نـم 10/1/2014 خيراتـب
 دعــب _ــنامثــلاو عبارــلا مهتEا طبــض نــم 16/1/2014 خيراتــب نكمــتو ، قزارــلا دبــع
.لومحم فتاه ىلع هعم رثع هشيتفتبو ناورم نسح دمحم دمحأ ماسح / ةئاEا

 خيراتـــب  دمـــحا قراـــط دمـــحا / بيقنـــلا نكمـــت ةـــماعـــلا ةـــباينـــلا نذ�ً اذافـــن هـــنأو ـ
 مامـه دمـحم دمـحم نـيدـلا رون / _سمـخلاو سداسـلا مهتEا طبـض نـم 7/12/2013

 0بلص صرق اهب ةيزكرم ةجلاعم ةدحو ىلع هتزوحب رثع هنكسمو هشيتفتبو

 خيراتـــب دومـــحم ىيحي دمـــحا / بيقنـــلا نكمـــت ةـــماعـــلا ةـــباينـــلا نذ�ً اذافـــن هـــنأو ـ
 يليسعلا دمـــحم دمـــحأ دمـــحم / _سمـــخلاو نـــماثـــلا مهتEا طبـــض نـــم 1/11/2013

 ًافـــلأ نورـــشعو ةعبـــس هردـــق غلبمو ةـــيزـــكرـــم ةجـــلاعـــم ةدـــحو ىلع رثـــع هشيتفتـــبو
 عبارـلا مهتEا طبـض نـم 13/12/2013 خيراتـب نكمـتو ،ً اهينـج نوسمـخو ةـئامعسـتو

 0مناغ dا دبع حاتفلا دبع دعس / _عبسلاو

فوؤرــلا دـبع دـمحا لامج /ديـقعلا نـكمت ةـماعلا ةباينلا نذ�ً اذافن هنأو ـ
 دمـــــحم يحتف دمـــــحم / _تـــــسلاو ثـــــلاثـــــلا مهتEا طبـــــض نـــــم 1/11/2013 خيراتـــــب
 ةعـــبرأو ةـــهومم ةيـــقاو ةرتـــس ىلع هـــتزوحب رثـــع هنكســـمو هشيتفتـــبو ليـــعامـــسإ
 عوبطم تارايسلـــل ةيـــندعEا تاـــحوللا نايـــكاحـــي ْ_َقصلـــمو عنصلا ةيلـــحم عورد



 ةعـــبرأو ةـــهومم ةيـــقاو ةرتـــس ىلع هـــتزوحب رثـــع هنكســـمو هشيتفتـــبو ليـــعامـــسإ
 عوبطم تارايسلـــل ةيـــندعEا تاـــحوللا نايـــكاحـــي ْ_َقصلـــمو عنصلا ةيلـــحم عورد

 0 317د م ج امهنم لك ىلع

 يوافلـــحلا دعـــس نسحEا دبـــع /ديقعـــلا نكمـــت ةـــماعـــلا ةـــباينـــلا نذ�ً اذافـــن هـــنأو ـ
 نســـــح رونأ نســـــح / _تـــــسلاو سداســـــلا مهتEا طبـــــض نـــــم 1/11/2013 خيراتـــــب
 مهتEا نكسمـــب توناحـــب ةـــيراـــن ةحلـــسأ ءافـــخإ ناكـــم ىلإ هدـــشرأ يذـــلاو ميـــهارـــبإ
 ىلع رثــع توناحــلا شيتفتــبو رواجــم ميــهارــبإ حودمــم دمــحأ / _تــسلاو نــماثــلا

 اهيلـــع مدختـــست امـــم نزـــخ ثbـــثو مـــم39×7.62 رايـــع ناتيـــلآ ناتيـــقدنـــب هـــب لاوج
 مهتEا طبـــض نـــم خيراتـــلا تاذـــب نكمـــتو ، رايعـــلا تاذ نـــم ةقلـــط _عـــبرأو ةـــئاـــمو

.ناوشر dا اشوأ دمحم ليعامسإ / _عبسلا

 خيراتـــــب يلع ديســـــلا يلع / بيقنـــــلا نكمـــــت ةـــــماعـــــلا ةـــــباينـــــلا نذ�ً اذافـــــن هـــــنأو ـ
 يفداوشلا دمـــحم / ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو يداحـــلا مهتEا طبـــض نـــم 26/1/2014

 فــتاوه ةــثbــثو يحول زاهــج ىلع هــتزوحب رثــع هشيتفتــبو يلع يسbــب دمــحم
 دمـحم / _عستـلاو سداسـلا مهتEا طبـض نـم 11/4/2014 خيراتـب نكمـتو ، ةـلومـحم

 .نسح هيبن دمحم

 خيراتــب دمــحا حاتفــلا دبــع دمــحا /دــئارــلا لقتــنا ةــماعــلا ةــباينــلا نذ�ً اذافــن هــنأو ـ
 _ـــسح دعـــس يجنEا ىيحي / ةـــئاEا دعـــب ثـــلاثـــلا مهتEا نكســـم ىلإ 26/12/2013

 _تعـــباـــطو يئوض حساـــمو _ـــتروساـــم نـــم ةـــنوكم ةادأ ىلع هـــب رثـــع هشيتفتـــبو
 تاـمولعEا ةكبـشب لاصـتا زاهـجو لومـحم يلآ بـساـحو ةـلومـحم فـتاوه ةيـنامـثو
 تاــناوطــسا اهــب ةبيقــحو طــئارــخلاو قارو�او تاــعوبطEا نــم ةــعومــجمو ةيــلودــلا
 تاودأو ةيــــئاــــبرــــهكلا رــــئاودــــلا نــــم ةــــعومــــجمو ةبلــــص صارــــقأ ثbــــثو ةجــــمدــــم
 تاذــب لقتــنا امــك ، لــئاــس امهنــم لكــب َْ_تــجاــجزو رــيوصت ةــلآ لــماــحو اهعينصتــل
 بـيدـلا ميـهارـبإ يمهف ميـهارـبإ داؤف / ةـئاEا دعـب نـماثـلا مهتEا نكسـم ىلإ خيراتـلا
 نوعستو ةــــئامسمــــخوً افــــلأ نورــــشع هردــــق يلاــــم غلبم ىلع هــــب رثــــع هشيتفتــــبو
 لومــحم يلآ بــساــحو نــيزــخت طــئاــسو ةــثbــثو ةــلومــحم فــتاوه ةيــنامــثوً اهينــج
 ةـعومـجمو ةجـمدـم ةـناوطـسا ةرـشع ىدـحإو ةـيزـكرـم ةجـلاعـم ةدـحو يحول زاهـجو
 دعـب عباسـلا مهتEا نكسـم ىلإ 29/12/2013 خيراتـب لقتـنا هـنأ فاـضأو ، بتكـلا نـم
 ةجــــلاعــــم ةدــــحو ىلع رثــــع هشيتفتــــبو روجع يلع يقوش لداــــع دمــــحم / ةــــئاEا
 عساتـلا مهتEا نكسـم ىلإ خيراتـلا تاذـب لقتـنا امـك ، لومـحم يلآ بـساـحو ةـيزـكرـم
ْ َيتدــحو ىلع هــب رثــع هشيتفتــبو مينــغ زــيزعــلا دبــع ميــهارــبإ دمــحم / ةــئاEا دعــب
 خيراتــــب نكمــــت امــــك ، هطبــــض نــــم 2/1/2014 خيراتــــب نكمــــتو ةــــيزــــكرــــم ةجــــلاعــــم

 تاـحول نود اـهداـق ةـيراخـب ًةـجاردو ةـئاEا دعـب عباسـلا مهتEا طبـض نـم 16/1/2014
 حودمـم / ةـئاEا دعـب سـماخـلا مهتEا طبـض نـم نكمـت 17/1/2014 خيراتـبو ، ةيـندعـم
 ، ةيــندعــم تاــحول نود اــهداــق ةــيراخــب ةــجاردو لbــه دمــحم ةدابــع دوجوEا دبــع
 دمــــحم / ةــــئاEا دعــــب رــــشع يداحــــلا مهتEا طبــــض نــــم نكمــــت 21/1/2014 خيراتــــبو
 ىلع هــتزوحب رثــع هنكســمو هشيتفتــبو يسيمــخدــلا دمــحم ديســلا دــماــح ديســلا



 دمــــحم / ةــــئاEا دعــــب رــــشع يداحــــلا مهتEا طبــــض نــــم نكمــــت 21/1/2014 خيراتــــبو
 ىلع هــتزوحب رثــع هنكســمو هشيتفتــبو يسيمــخدــلا دمــحم ديســلا دــماــح ديســلا

 فتاهو لومحم بوساح

غـلبمو ةيلودلا تامولعEا ةكبشب لاصتbل زاهجو نيزخت طيسوو لومحم

.هينج ةئامعستوً افلأ رشع ةعست هردق يلام

 مـيهاربا دـمحا ديعـس دمحم / دئارلا نكمت ةماعلا ةباينلا نذ�ً اذافن هنأو ـ

 دبــع دمــحم زتعــم / ةــئاEا دعــب رــشع عباســلا مهتEا طبــض نــم 27/12/2013 خيراتــب
 ةداــم اهــب تاــيواــح ثbــث ىلع هــتزوحب رثــع هنكســمو هشيتفتــبو لولغز قلاخــلا

TNT زاهـجو مـم 39×7.62 رايـع ةـيراـن ةقلـط _عـبرأو ةـئامعسـتو ف�آ عبرأ ددـعو 
 ةسمـخو ةـئامتـسو يكيرـمأ ر�ود افـلأ اـهردـق ةيـلاـم غلابـمو لومـحم فـتاـهو يحول

 0ايرصمً اهينج نوتسو

 خيراتـب فـيرـشلا دمـحا مـتاـح دمـحا /دـئارـلا نكمـت ةـماعـلا ةـباينـلا نذ�ً اذافـن هـنأو ـ
 ادـــن ناعنـــك دمـــحأ عيطم / ةـــئاEا دعـــب رـــشع نـــماثـــلا مهتEا طبـــض نـــم 16/2/2014

 نكمــت امــك ، نــيزــخت طيــسوو لومــحم يلآ بــساــح ىلع هــتزوحب رثــع هشيتفتــبو
 حوتف ديســلا اــضر / ةــئاEا دعــب رــشع عساتــلا مهتEا طبــض نــم 2/3/2014  خيراتــب

 .ةيزكرم ةجلاعم ةدحو ىلع هتزوحب رثع هنكسمو هشيتفتبو رماع

 خيراتـب دمـحم ةيطـع يدـجم يؤل /بيقنـلا نكمـت ةـماعـلا ةـباينـلا نذ�ً اذافـن هـنأو ـ
 روصنم يمهف _عــم / ةــئاEا دعــب _عــبر�او عباســلا ْ_مَهتEا طبــض نــم 1/2/2014

 امــك ، يباطــخ دمــحأ دمــحم يرمــس دمــحم / ةــئاEا دعــب _تــسلاو يناثــلاو دمــحم
 دمـــحم / ةـــئاEا دعـــب _تـــسلاو نـــماثـــلا مهتEا طبـــض نـــم 4/2/2014 خيراتـــب نكمـــت
 ثـــلاثـــلا مهتEا طبـــض نـــم  16/2/2014 خيراتـــب نكمـــتو ، دومـــحم ناميلـــس ناEاـــس
 هــتزوحب رثــع هشيتفتــبو نامثــع دمــحم مbــسإ دمــحم مbــسإ / ةــئاEا دعــب _تــسلاو
 ةكبــــشب لاصــــتbــــل زاهــــجو ةــــلومــــحم فــــتاوه ةتــــسو لومــــحم يلآ بــــساــــح ىلع

 0ةجمدم ةناوطساو ةيلودلا تامولعEا

 دـمحا حاتفلا دبع دمحم يناه /بيقنلا نكمت ةماعلا ةباينلا نذ�ً اذافن هنأو ـ

 يحتف دمـحم / ةـئاEا دعـب _سمـخلاو يناثـلا مهتEا طبـض نـم 26/1/2014 خيراتـب
 قرولا نــم ْ_ــَقودنــص ىلع هــتزوحب رثــع هنكســمو هشيتفتــبو دومــحم حاتفــلا دبــع
 قودنــصو ةيــلودــلا تاــمولعEا ةكبــشب لاصــتbــل ةزــهجأ ةرــشع امهنــم لكــب ىوقEا
 ةــثbــثو ةيــلودــلا تاــمولعEا ةكبــشب لاصــتbــل ةزــهجأ ةــثbــث هــب ىوقEا قرولا نــم

 ت�اصـــت�ا ىلع شـــيوشت ةزـــهجأ ةعـــبرأ اهنـــم لكـــب ىوقEا قرولا نـــم قيدانـــص
 فــــتاــــهو مــــجحلا ْيَريغــــص نــــْيَزاهــــجو تصنــــت يزاهــــجو ةرــــكاذ تاــــقاطــــب عبــــسو

 0لومحم



 0لومحم

خيراتب دمحا زيزعلا دبع دمحم / مدقEا نكمت ةماعلا ةباينلا نذ�ً اذافن هنأ ـ

 دمـحم ناميلـس دمـحأ / ةـئاEا دعـب _سمـخلاو نـماثـلا مهتEا طبـض نـم 26/1/2014
 .لومحم فتاه ىلع هتزوحب رثع هشيتفتبو ناميلس

 نـم 31/1/2014 خيراتـب ماصـع رـماـت /دـئارـلا نكمـت ةـماعـلا ةـباينـلا نذ�ً اذافـن هـنأ ـ
 رثــع هشيتفتــبو متــسر دمــحم _ــمأ دمــحم مــيرــك  / ةــئاEا دعــب _تــسلا مهتEا طبــض
 ةــصاــخ حئارــش عبرأو ةــلومــحم فــتاوه ةعبــسو لومــحم بوساــح ىلع هــتزوحب
 يداحــلا مهتEاــب ةــصاــخ ةيصخــش روصو قاروأو ةرــكاذ ةــقاطــبو ةيفــتاــه طوطــخب

 0يباطخ دمحأ دمحم يرمس دومحم / ةئاEا دعب _تسلاو

 خيراتب داؤف دمحم حماس /دئارلا نكـمت ةـماـعـلا ةباـينلا نذ�ً اذاـفن هـنأو ـ

 قيفوت دمـــــحأ رمـــــع / ةـــــئاEا دعـــــب _تـــــسلاو عباســـــلا مهتEا طبـــــض نـــــم 9/2/2014 
0َْيتحيرشو لومحم فتاه ىلع هتزوحب رثع هشيتفتبو يواجحلا

قداـص دـمحم فوؤرلا دبع /بيقنلا نكمت ةماعلا ةباينلا نذ�ً اذافن هنأو ـ

/ ةـئاEا دعـب _عبسلاو سداسلا مهتEا طبض نم 23/2/2014 خيراتب

 فـــتاـــه ىلع هـــتزوحب رثـــع هشيتفتـــبو يلع دمـــحم لامـــك يبرعـــلا ديســـلا دمـــحم
 0ةركاذ ةقاطبو بلص صرقو لومحم

 خيراتــب معنEا دبــع حلاــص مزاــح /بيقنــلا نكمــت ةــماعــلا ةــباينــلا نذ�ً اذافــن هــنأو ـ
 شـيورد يريحـب دمـحم / ةـئاEا دعـب _عبـسلاو نـماثـلا مهتEا طبـض نـم 17/1/2014

 0لومحم فتاوه ةثbث ىلع هتزوحب رثع هشيتفتبو يكم

  خيراتب ةدـبع دـمحا _ـسح /دئارـلا نكـمت ةماعلا ةباينلا نذ�ً اذافن هنأو ـ

 دمــحأ ىفطصم دمــحأ / ةــئاEا دعــب _عبــسلاو عساتــلا مهتEا طبــض نــم 1/1/2014
 .رفس َْيزاوجو ْ_َلومحم َْ_فتاه ىلع هتزوحب رثع هشيتفتبو داج

 خيراتــــب تــــفأر دمــــحا دمــــحم /بيقنــــلا نكمــــت ةــــماعــــلا ةــــباينــــلا نذ�ً اذافــــن هــــنأو ـ
 ىسوم دمــحم دمــحأ يناــه / _ــنامثــلاو   ســماخــلا مهتEا طبــض نــم 21/1/2014

 0ْ_َلومحم ّْ_فتاه ىلع هتزوحب رثع هشيتفتبو

 خيراتـــب رـــطاـــخ دمـــحم باهـــيا /بيقنـــلا لقتـــنا ةـــماعـــلا ةـــباينـــلا نذ�ً اذافـــن هـــنأو ـ
8/9/2013 Eا نكسEا دعــــــب _عستــــــلاو نــــــماثــــــلاو، _تــــــسلاو ثــــــلاثــــــلا ْ_مهتEةــــــئا 

 لــــكايــــه ةعســــت تــــيوح ةبيقــــح ىلع رثــــع امهــــلو� ةينكســــلا ةدــــحولا هشيتفتــــبو
 شيتفتـــبو - شوطرـــخ درـــف - يراـــن حbـــسو لاعـــش¯ـــل زـــهاـــج ليتـــف اهـــب ةـــيدـــيدـــح
 ةدــحولاــب  طبــض اــم نأ ررــقو يلآ بــساــح ىلع رثــع امهيــناثــل ةينكســلا ةدــحولا
 خيراتـــب نكمـــت امـــك ، تاريسEا يف اهـــمادختـــسا متـــي هقيقشـــب ةـــصاخـــلا ةينكســـلا



 ةدــحولاــب  طبــض اــم نأ ررــقو يلآ بــساــح ىلع رثــع امهيــناثــل ةينكســلا ةدــحولا
 خيراتـــب نكمـــت امـــك ، تاريسEا يف اهـــمادختـــسا متـــي هقيقشـــب ةـــصاخـــلا ةينكســـلا

 دمــــــحم دومــــــحم فــــــيرــــــش / _سمــــــخلاو عساتــــــلا مهتEا طبــــــض نــــــم 21/11/2013
 دارــم / _تــسلاو ســماخــلا مهتEا طبــض نــم 25/12/2013 خيراتــب نكمــتو ، روشاــع

._ناسح ديدش يمويبلا

 شيتفتـــل دمـــحم يزوف دمـــحم / بيقنـــلا لقتـــنا ةـــماعـــلا ةـــباينـــلا نذ� اذافـــن هـــنأو ـ
 ديـلا طـخب ةـنودـم قاروأ ىلع رثـعو يقارـع برـع نـكاسمـب ةنـئاكـلا ةينكسـلا ةدـحولا

 ماـقر� ةيـندعـم تاـحول اذـكو ةيـطرـشلا تآشنEا ضعـب ءامـسأو ةـعامـجلاـب ةـصاـخ
._ترايس

 ةـعرزEا شيتفتـل دمـحا ةـتاحـش دمـحا /دـئارـلا لقتـنا ةـماعـلا ةـباينـلا نذ� اذافـن هـنأو ـ
 ةظــــفاحــــم برعــــلا جربــــب ةضهنــــلا تومرــــك ةقطنمــــب وياــــم 15 ةيعمــــجب ةنــــئاكــــلا
 ةــــعرزEا نــــم اوبرتــــقا نأ اــــمو - ةــــطرــــشلا دارــــفأ نــــم ةوق سأر ىلع - ةــــيردنكــــس�ا
 ةريــع�ا نــم لــباوب يطعEا دبــع دمــحم لاعــلا دبــع نســح هطبضــب نوذأEا مهتــغاــب
 أبتـــخا مـــث ، bًيتـــق يهيدبـــلا دعـــس دمـــحأ لوأ مزEbا هيلـــع ينجEا ىدرأـــف  ةـــيرانـــلا
 ةـــيراـــن ةريـــعأ قلطأو ةلبنـــق مهـــبوص ىقلأو ، ةـــعرزEاـــب ينكسلا ىنبEاـــب ةرـــجحب
 / _عستـلاو سـماخـلا ْ_مهتEا طبـض نـم اونكمتو ، bًيتـق هودرأـف اهـقbـطأ هولدابـف
 لاعـلا دبـع يحبص / ةـئاEا دعـب _عستـلاو عباسـلاو ، ميـهارـبإ يردـب ينسح رـماـت
 مازــحو _تــيودــي _تلبنــقو _تيــلآ _تيــقدنــب ىلع ةــعرزEاــب رثــع فــصاــن ميــهارــبإ

 .فسان

يــلع ناوضر يدمح دـمحم /دئارلا لقتنا ةماعلا ةباينلا نذ�ً اذافن هـنأو ـ

 dا دبـــع دمـــحم تاحـــش ديعـــس هطبضـــب نوذأEا نكســـم ىلإ 19/12/2013 خيراتـــب
 هنكســـم حطـــس ىلتعا ىتح ريـــخ�ا هرصـــبأ نأ اـــمو ، هنكســـم شيتفـــتو هطبضـــل
 - يراــــن حbــــس نــــم ةــــيراــــن ةريــــعأ ةقــــفارEا ةوقلاو هــــبوص قلطأو برــــهلا ً�واحــــم
 مـشاـه هـط دمـحم هـجوب تاـباـصإ تـثدـحف ، فـساـن مازـحب هسفـن رـجف مـث ، - سدـسم
 _بــت حbــسلا طبضــبو ،راجفــن�ا ءارــج - ةــصاخــلا تايلمعــلا ةرادإــب لوأ مزbــم -

 هـــنأ فاـــضأو ، ةدـــيدـــجلا ةـــهزنـــلا ةـــطرـــش ةطقـــن ىلع ءادتـــع�ا ثداـــح يف هتـــقرـــس
 اــــهادــــحإ تــــنونع _تيــــصو رفــــس زاوج ىلع هــــب رثــــع ىفوتEا نكســــم شيتفتــــب
 فـــــتاوه ةتـــــسو "ىلاعـــــت d ةيـــــصو" تـــــنونع ىرـــــخ�او "ةيـــــعرـــــشلا يتيصو"

.هنكسE همساب راجيإ دقعو ةركاذ ةقاطبو ةلومحم

 خيراتـب  دمـحم ناميلـس حابصـم ماسـح دـئرـلا لقتـنا ةـماعـلا ةـباينـلا نذ�ً اذافـن هـنأ
ـ  سيبلــب ـ برعــلا _ــسدنهEا ةيعمــج 3 ةــباوب نــئاكــلا يميظنتلا رقملــل 25/6/2014

 تاقلــط سمــخو عنصلا يرــجم سدــسم ىلع رثــع هشيتفتــبو ةيــقرــشلا ةظــفاحــم
 ءاضيـب يتربيـل يكوريـش بيـج زارـط ةرايـسو ، شوطرـخ تاـيرـخ�او ةيـلآ اـهادـحإ
 يئاــبرــهك روتومب لــصوم ريغــص امــهدــحأ ْ_ــسرــت اهــتدايــق ةلــجع ناكمــب تبثــم
 ً�اوج نـيرـشعو ةعسـتو ، يراجفـنا ليتـف ةـفافـلو  ، دعـب نـع اهـتدايقـل هـمادختـس�



 يئاــبرــهك روتومب لــصوم ريغــص امــهدــحأ ْ_ــسرــت اهــتدايــق ةلــجع ناكمــب تبثــم
 ً�اوج نـيرـشعو ةعسـتو ، يراجفـنا ليتـف ةـفافـلو  ، دعـب نـع اهـتدايقـل هـمادختـس�
 مهـب ةعـبرأو ، طولـخم دامـس مهـب نـيرـخآ رـشع ةسمـخو رداشنـلا تارتـن ةداـم اهـب
 ، ةيـندعـم تاوبع ثbـثو ، مويدوصلا دـيزأ ةداـم نـم تاوبع عبرأو ، يعارز تـيربـك
 اهــب ىرــخأو ، كيتــيربكــلا ضمــح ةداــم اهــب تاــجاــجزو ، ةيــندعــم لــكايــه ةعــبرأو
 ، دـــيدـــحلا ةدارـــبو موينوم�ا تارتـــن ةداـــم نـــم تايمـــكو ، يليثي�ا لوحكلا ةداـــم
 تاـجاـجز نـم ةـعومـجمو ، ةيـئايميـك داوم طbـخو ، نوللا ةيضـف ةداـم اهـب ةوبعو
 ةـثbـثو ، ةيـئاـبرـهكلا تاود�او حيتافEا نـم ددـعو ، تاـيراطبـلا نـم ددـعو ، ةيلمعـم

.يفتاه طخ ةحيرشو ، ةلومحم فتاوهو ، ةعنقأ
 ططبض ممتوو ةماعلاا ةبايینلاا  اهھتررددصأأ يتلاا ننووذذألاا ججذذامن ننم ررددقلاا ااذذهھب ةمكحملاا يفتكتوو
 ةبايینلاا يلع ةضررعوو تتااءااررجالااوو ططبضلاب ررضاحم للمعوو ةتووافتم خيیررااووت يف ننيیمهھتملاا
 نناك امم مميیظظنتلاا ررصح ةبووعصوو مميیظظنتلاا يف ننيیمهھتملاا ددددع ةةررثكل  عجاارر نناك ااذذهھھھوو ةماعلاا
 ننيیمهھتملاا نناك ااوولف يئااووشعلاا ضضبقلاا ةيیشخ ممهھھھررصح يف ةيینمألاا ةةززهھجألاا يلع ءببع للكشيی
 ضضبقلاا ننالططبب عفددلاا ننم للددب ددحااوو مموويی يف ططبضلاا ررضاحم ااووررررح ااووناكل ننمألاا ةضبق يف
 ننمألاا ططابض ففررصت تتحت ننيیمهھتملاا ننووكل ننذذألاا للبق اهھلووصحل ننيیمهھتملاا يلع ششيیتفتلااوو

  ممهھنع ىىررحتملاا ننكسموو صصخش ششيیتفتوو ططبضبوو  0)ععافددلاا (ممهھلووق ددح يلع ينططوولاا
 ككلذذوو ةيیمظظنتلاا تتااررقملاا ششيیتفت ككلذذكوو رركذذلاا ففلاس تتايیررحتلاا ررضاحمب ممهھئامسأأ ددررااوولاا
 تتاعووبططموو ببتكوو تتاعقررفموو ررئاخذذوو ةيیرران ةحلسأأ ننم هھنووززررحيی ووأأ هھنووززووحيی ام ططبضل
 ههززااررحإإ ووأأ هھتززايیح ددعيیوو ششيیتفتلاا ءانثأأ اضررع ررهھظظيی ددق اموو ىلآآ ببساح ةةززهھجأأوو ةيیميیظظنت

. ممهھھھرراضحإإوو ممهھططبضب ررمألاا ننايیررس ةةررتف للالخ ننووناقلاا اهھيیلع ببقاعيی ةميیررج
 ططبض ممتوو رركذذلاا يفلاس ننيیمهھتملاا ططبض ممت ددقف ننايیبلاا ففلاس ةماعلاا ةبايینلاا ننووذذإل ااذذيیفنت وو
 ام ااذذهھھھوو تتاعقررفملاا ممسقوو ةيیئانجلاا ةلددألاا ممسق رريیرراقتب تتباثلل اقفوو تتاططووبضملاا ننم دديیددعلاا

  .تتاططووبضملااوو ةعقااوولاب ننيیمهھتملاا ةلص ممددعب ععافددلاا ةةرراثأأ ام  يفنيی
 ىتلااوو ععافددلاا ننم ةمددقملاا تتااددنتسملاا ظظفااووحل انتعلاططم ننم تتباثلاا نناكوو ككلذذ نناك املوو 
 ةيیئووض ررووص ىلع تتيیووطط ىىررخألااوو ةيیفااررغلت تتايیقررب ننم ةيیمسرر ررووص ىلع اهھضعب تتيیووطط
 ننيیمهھتملاا ضضعب ىلع ضضبقلاا ممت هھناا ممهھلووق ددح ىلع امهھنوومضموو  ىىررخأأ ةيیفااررغلت تتايیقرربل
 ةصتخملاا تتاهھجلل ةلسررم رركذذلاا ةفلاس تتايیقرربلاا ككلت ننأأوو ةماعلاا ةبايینلاا ننذذإإ ررااددصتسإإ للبق
. ننيیمهھتملاا ببرراقأأوو ىىووذذ ننم ةلسررموو ) ةيیلخااددلاا رريیززوو ـ مماعلاا ببئانلاا/ رراشتسملاا ( ةلووددلاب

 امل اقفوووو اهھتاقيیقحتوو ةيیضقلاا ققااررووأل ةمكحملاا ةعلاططم ننم تتباثلاا نناكوو ككلذذ نناك املوو
 ننايیبلاا ةفلاس ننيیمهھتملاا ططبض ررضاحمب تتبث امل ننئمططت اهھنإف اهھصالختسإب هھيیلإإ تتهھتنإإ
 ننأب اهھئاضق ىف اهھيیلع للووعتوو اهھب ءاج ام ققددصوو ططبضلاا للاجرر ننم اهھب ننيیمئاقلاا ةةدداهھشلوو

 تتباثلل اقفوو ةماعلاا ةبايینلاا ننذذإل ققحال خيیررات ىف ممت ددق ممهھيیلإإ رراشملاا ننيیمهھتملاا ططبض
 تتفتلت ننأأ ةمكحمللوو ةيیعانتقإإ ةيیئانجلاا ددااووملاا ىف ةلددألاا ننأأ ككلذذ ٬، ةماعلاا ةبايینلاا تتاقيیقحتب
 رريیغ ننووكيی ننأأ ققططنملااوو للقعلاا ىف حصيی ال مماادد ام ةيیمسرر ققااررووأأ هھتلمح وولوو ىفنلاا لليیلدد ننع

 ننع الضف ٬، ىىووعددلاا ىف ةمئاقلاا ةلددألاا ررئاس ننم اهھيیلإإ تتنأمططإإ ىتلااوو ةقيیقحلاا عم ممئتلم
 ضضبقلاا دداعيیم دديیددحت ننم اهھھھرريیغوو تتايیقرربلاا ككلتب ددررووام ننيیب  حضااوو ففالتخإإوو ضضقانت ددووجوو

 ةبايینلاا تتاقيیقحتب ممهھبااووجتسإإ ددنع ننيیمهھتملاا تتااررااررقإإوو للااووقأب تتباثلاا عم ننيیمهھتملاا ىلع
 اعيیمج ننيیمهھتملاا ققح يف تتذذختاا يتلاا تتااءااررجإلاا ننووكت ككلذذبوو  ىفنلاا ددووهھش عموو ةماعلاا
 سسبلتلاا تتالاح ننم ةلاح ةمث ررفااووت ممززلتسيی الوو ٬، ققااررووألاا يف تتباثلاا اهھلصأأ اهھل ةحيیحص
 ررقت ةمكحملااوو ٬، ةمكاحملاا للحم ننيیمهھتملل ششيیتفتلااوو ضضبقلاا ةيیعووررشمل ككلذذوو ننيیمهھتملل
 ًايیعووضوومً الددج ككلذذ ننأش ىف ععافددلاا ههرراثأأ ام ىحضيی ممث ننموو ننووذذالاا ررااددصال ةماعلاا ةبايینلاا

 ةمكحم ةططلس ىف ععافددلاا للبق ننم ىنووناق رريیغوو خخرراص للخددت ددعيیوو ةلددألاا رريیددقت ىف
 ممئاق عفددلاا ننووكيی ممث ننموو هھيیف اهھتلدداجم ززووجيی الوو ةمكحملاا هھب للقتست ام ووهھھھوو ةيیعووضووملاا



 ةمكحم ةططلس ىف ععافددلاا للبق ننم ىنووناق رريیغوو خخرراص للخددت ددعيیوو ةلددألاا رريیددقت ىف
 ممئاق عفددلاا ننووكيی ممث ننموو هھيیف اهھتلدداجم ززووجيی الوو ةمكحملاا هھب للقتست ام ووهھھھوو ةيیعووضووملاا

.هھضفررب ةمكحملاا يضقتوو ننووناقلااوو عقااوولاا ننم حيیحص ددنس رريیغ ىلع
 نم اهيلع بترت امو طبضلا رضاحم نbطبب عافدلا ةراثا ام صوصخب اما
 ةعبرأ يهو آنوناق ةررقEا ةدEا يف ةماعلا ةباينلا يلع مهضرع مدعل تاءارجا

 تتااءااررجإلاا ننووناق ننم 36 ةةدداملاا صصنب ررررقملاا ننم هھنأب هھيیلع ددووددررمف 0ةعاس نورشعو
 ممل ااذذإإوو ٬،ططووبضملاا ممهھتملاا للااووقأأ ااررووف عمسيی ننأأ ىئاضقلاا ططبضلاا رروومأم ىلع ببجيی " ةيیئانجلاا
 ببجيیوو . ةصتخملاا ةماعلاا ةبايینلاا ىلإإ ةعاس ننيیررشعوو ةعبررأأ ىىددم ىف هھلسرريی ٬، هھئرربيی امب تتأيی
 ووأأ هھيیلع ضضبقلاب ررمأت ممث ٬، ةعاس ننيیررشعوو عبررأأ ففررظظ ىف هھبووجتست ننأأ ةماعلاا ةبايینلاا ىلع

.  " هھحااررس ققالططإب
 ننأأ ىغبنيیوو هھتااذذ ىف ااررقتسم اعضوو للثميی ال ذذإإ تتقؤؤم ءااررجإإ هھتعيیبططب ضضبقلاا ننأب اهھقفررررقملاا ننموو
 ٬، ةيیددررفلاا تتايیررحلاا ىلع تتائتفإلااوو ففسعتلل الاجم نناك هھتددم تتلاطط ااذذإإ هھنأل ةةددملاا ةةرريیصق ننووكيی

 ىلع ضضبقلاا ررمتسيی ننأأ ززووجيیال هھنأأ ةيیئانجلاا تتااءااررجإلاا ننووناق ننم 36 ةةدداملاا صصن ىىددؤؤموو
 ببجيی ذذإإ٬، ةعاس24 ىلعدديیززت ةةددم ةماعلاا ةبايینلاا للخددت ننووددوو ىئاضقلاا ططبضلاا رروومأم ةيیلووئسم
 ررمأت ممث ةعاس24 ففررظظ ىف هھبووجتست ننأأ اهھيیلع ببجيیوو ةصتخملاا ةماعلاا ةبايینلاا ىلع هھضررع

                    . هھحااررس ققالططإإ ووأأ هھيیلع ضضبقلاب
 ىهھھھوو ٬،ىعيیبطط ققح ةيیصخشلاا ةيیررحلاا"  ىىررصملاا ررووتسددلاا ننم 54 ةةدداملاا صصنب ررررقملاا ننموو
 ووأأ هھسبح ووأأ هھشيیتفت ووأأ ددحأأ ىلع ضضبقلاا ززووجيی ال ٬،سسبلتلاا ةلاح ااددع اميیفوو ٬،سسمت ال ةنووصم
 ننم للك اارًرووف غلبيی ننأأ  ببجيیوو. ققيیقحتلاا هھمززلتسيی بببسم ىئاضق ررمأب الإإ دديیق ىىأب هھتيیررح دديیيیقت
 ننأأوو ٬،اارًرووف هھيیماحمبوو هھيیووذذب للاصتالاا ننم ننكميیوو ٬،ةباتك هھقووقحب ططاحيیوو ٬،ككلذذ ببابسأب هھتيیررح دديیقُت

 ققيیقحتلاا أأددبيی الوو ٬،هھتيیررح دديیيیقت تتقوو ننم ةعاس ننيیررشعوو عبررأأ للالخ ققيیقحتلاا ةططلس ىلإإ ممددقيی
 ةمززاللاا ةةددعاسملاا رريیفووت عم ٬،مماحم هھل ببددُن ٬،مماحم هھل ننكيی ممل ننإف ٬،هھيیماحم ررووضح ىف الإإ هھعم
 مملظظتلاا ققح ههرريیغلوو هھتيیررح دديیقُت ننم للكلوو.ننووناقلاا ىف ةةررررقملاا تتااءااررجإلل اًقفوو ٬،ةقاعإلاا ىىووذذل

 ببـجوو الإإوو ٬،ءااررـجإلاا ككـلذذ ننــم ععووبـسأأ للالـخ هھيیف للصفلااوو ٬،ءااررجإلاا ككلذذ ننم ءاضقلاا ممامأأ
. " خلإإ.......................اارًرووف هھنع ججااررـفإلاا

 ننأأ ىلع صصنت ىتلااوو ةيیئانجلاا  تتااءااررجإلاا ننووناـق ننــم 331 ةةدداـملاب ررررـــقملاا ننــم هھـنأأ اـمك
. "ىىررهھھھووج ءااررجإإ ىىأب ةقلعتملاا ننووناقلاا مماكحأأ ةةاعااررم ممددع ىلع ننالططبلاا ببتررتيی"

 ىىررهھھھووج ءااررجإإ ىىأأ ةحص ططووررش ضضعب ووأأ للك ففلختل ىئااررجإإ ءااززج ووهھھھ ووحنلاا ااذذهھھھ ىلع ننالططبلاف
 دديیددحتلاا ااذذهھھھ ككررت امنإإوو ىىررهھھھووجلاا ءااررجالإب ددووصقملاا ععررشملاا ددددحيی مملوو ٬،ةيینووناقلاا ههرراثآآ ررددهھيیف
 ًءااررجإإ ررررقت ةةددعاق للك ءاارروو ففقت ىتلاا ةمكحلاب ككلذذ ىفً ايیددتهھم هھططابنتساا ءاضقلااوو هھقفلاا دداهھتجال

.هھمددع ننمً ايیررهھھھووج ءااررجإلاا نناك ااذذإإ ام صصالختساا ننكميی ةمكحلاا ههذذهھھھ ءووض ىلعوو ٬ً،انيیعم
.اهھنم ةلاحلاا ككلت ننكت ممل ةيیررهھھھووجلاب اهھتعنوو تتااءااررجإلاا ضضعب ىلع ععررشملاا صصن ددقلوو

 رريیررحت ننم مموويی ننيیثالث للالخ ىف ههررددصأأ ىىذذلاا ىضاقلاا ةفررعمب ممكحلاا ىلع عيیقووتلاا -1
                               0) ةيیئانجلاا تتااءااررجالاا ننووناق ننم 312 ةةدداملاا(ةبابسأأ

 ننووناق ننم 332 ةةدداملاا( ىعوونلاا اهھصاصتخاا ووأأ ةمكحملاا لليیكشتب ةقلعتملاا تتااءااررجإلاا -2
. )هھيیئانجلاا تتااءااررجإلاا

ننـم سسـيیل ششـيیتفتلااوو ضضـبقلاا ننالـططب ضضااررتفإإ ننأأ  ااءاضق ررررقــملاا ننـموو
 وو ىىووعددلاا عئاقوو ننم ىىررت ددق ىتلاا ىىررخألاا تتابثإلاا ررصانعب ذذخألاا ننم ةمكحملاا عنميی ننأأ هھنأش
 ققيیبططت ىف أططخلاا ننع ىىأنمب ووً اميیلس ننووكيی اهھمكح ننإف اهھتااذذب ةمئاق هھنع ةلقتسم اهھنأأ اهھفووررظظ

. ننووناقلاا
 ةمكحملاا هھيیلإإ تتهھتنإإ اموو اهھتاقيیقحتوو ةيیضقلاا ققااررووأأ ةعلاططم ننم تتباثلاا نناكوو ككلذذ نناك املوو
 ططبضلاا خيیررات ننم ةعاس 24 للالخ ننيیمهھتملاا ططبضب ةماعلاا ةبايینلاا رراططخإإ ممت هھنأأ اهھصالختسإب

 ةماعلاا ةبايینلاا رراططخإإ خيیررات ننم ةعاس24 ةةددم للالخ ممهھبااووجتسإب تتماق ةماعلاا ةبايینلاا ننأأوو
 ةماعلاا ةبايینلاا ىلع ممهھضررع ممت ددق ننيیمهھتملاا  ننووكيی ككلذذبوو انووناق ددددحملاا للجألاا ووهھھھوو ممهھططبضب
 ببااووجتسإب ةماعلاا ةبايینلاا ممايیق ككلذذ ىف ححددقيی الوو ٬، انووناق ددددحملاا للجألاا للالخ ىف ممهھبااووجتسإإ ممتوو



 ةماعلاا ةبايینلاا ىلع ممهھضررع ممت ددق ننيیمهھتملاا  ننووكيی ككلذذبوو انووناق ددددحملاا للجألاا ووهھھھوو ممهھططبضب
 ببااووجتسإب ةماعلاا ةبايینلاا ممايیق ككلذذ ىف ححددقيی الوو ٬، انووناق ددددحملاا للجألاا للالخ ىف ممهھبااووجتسإإ ممتوو
 ددااددعأأ ةةررثكلوو ككااذذنأأ ةيینمألاا ةلاحلاا ببسب ككلذذوو تتاعاس ةةددعب ررررقملاا دداعيیملاا ددعب ننيیمهھتملاا ضضعب
 ىف ددددحملاا دداعيیملاا ززوواجت ممت ننأأ هھيیلع ببتررتف ككااذذنأأ ةماعلاا ةبايینلاا ءاضعأأ ددددع ةلقلوو ننيیمهھتملاا

 ىلع ضضررف للاحلاا عقااوو امنإإوو ططبضلاا ىىرروومأم ننم رريیصقت ىلإإ عجرريیال هھنأأ ىىأأ ٬، ننأشلاا ااذذهھھھ
 ننالططب ضضااررتفإإ ننأأ  ثثيیح ءااررجإلاا ااذذهھھھ ننالططب ىلع ننووناقلاا صصنيی ممل هھنأأ ىلع الضف ككلذذ عيیمجلاا
 ددق ىتلاا ىىررخألاا تتابثإلاا ررصانعب ذذخألاا ننم ةمكحملاا عنميی ننأأ هھنأش ننم سسيیل ششيیتفتلااوو ضضبقلاا
 ننووكيی اهھمكح ننإف اهھتااذذب ةمئاق هھنع ةلقتسم اهھنأأ اهھفووررظظ وو           ىىووعددلاا عئاقوو ننم ىىررت

 ررووتسددلاا ننم54 ةةدداملاا هھيیلع تتصن ام ااذذهھھھوو ننووناقلاا ققيیبططت ىف أططخلاا ننع ىىأنمب ووً اميیلس
 ةعاس ننيیررشعوو عبررألاا ةةددم ززوواجت ام ااذذإإ ننالططب رركذذلاا ةفلاس ةةدداملاا ككلتب ددرريی ممل ثثيیح ىىررصملاا

 ككلذذ ننم ءاضقلاا ممامأأ مملظظتلاا ققح هھتيیررح دديیقت ننم ةلاح ىف ننأأ صصن امنإإوو ططبضلاا ةعاس ننم
 ىىأأ ٬، ااررووف هھنع ججااررفإلاا ببجوو الإإوو ءااررجإلاا ككلذذ ننم ععووبسأأ للالخ هھيیف للصفلاا ممتيی ننأأوو ءااررجإلاا
 ةعبررأأ ةةددم تتااووف ددعب ةماعلاا ةبايینلاا ىلع ضضررعلاا ممددعوو ضضبقلاا ءااررجإإ ىلع ننالططبلاا ببترريی ممل هھنأأ
 ةيیلع ببتررت ننأشلاا ىىووذذ اهھعبتيی ممل ااذذإإ ككلذذل ططبااووض عضوو هھنأأوو ططبضلاا ةعاس ننم ةعاس ننيیررشعوو
 رريیغ ىلع ننأشلاا ااذذهھھھ ىف ععافددلاا ههرراثأأ ام ننووكيی ممث ننموو ٬،ككلذذ ننم ةلثاملاا ىىووعددلاا تتلخ وو ننالططبلاا

.هھضفررب ةمكحملاا ىضقتوو ننووناقلااوو عقااوولاا ننم حيیحص ددنس
 ممددعوو  ضضعبلاا ممهھضعب عم تتابثإلاا ددووهھش للااووقأأ ضضقانتوو ننالططبب عـفددلاا :آـعــــــــــساــــــــــت

. ممهھتدداهھشب ددااددتعإلاا
 ةيیئانجلاا تتامكاحملاا ىف ىئانجلاا ىـضاقلاا ددـيیقيی ممـل ععرراـشلاا ننأأ ررررقـملاا ننـم هھـنأأ هھـيیلع ددووددررـمف
 هھيیلإإ ننئمططت لليیلدد ىىأأ ننم هھتدديیقع ننيیووكت ةيیررح هھل ككررت امنإإوو ككلذذ ىلع صصنيی ممل ذذإإ ننيیعم لليیلددب
 ىىددؤؤت ىتلاا ففووررظظلاا رريیددقتوو ددهھھھاشلاا للااووقأأ ننززوو ننأأ ننع الضف ٬،احيیحص ققااررووألاا ننم ههذذخأم ممااددام
 هھعجررم تتاهھبش ننم اهھلووح مماحوو ننعاططم ننم اهھيیلإإ هھجوو امهھم هھلااووقأأ ىلع لليیووعتلااوو هھتدداهھش اهھيیف

 ننم ةلحررم ىىأأ ىف ددهھھھاشلاا للااووقأأ ننم هھيیلإإ ننئمططت امب ذذخألاا ةمكحملل ننأأ امك ٬، ةمكحملاا ىلإإ
 ققدداص ددهھھھاشلاا ننووكيی ننأأ حصيی هھنأأ ممااددام للااووقألاا ككلت ننم هھعم ققفتيی ال ام ححررططتوو ققيیقحتلاا للحااررم

. اهھنم ررططش ىف ققدداص رريیغوو هھلااووقأأ ىف ةيیحان ننم
 تتاـبثإلاا أأددبـمل عـضخيی ىـئانجلاا تتاــبثإلاا ننأأ  اـضيیأأ ررررقـملاا  ننـم هھــنأأ اـمك

 ًاقفوو ىىووعددلاا ننع هھتدديیقع ننيیووكت ىف ةلماك ةيیررحب ىئانجلاا ىضاقلل ففااررتعإلاا ىنعيی ام ووهھھھوو ررحلاا
 اهھل ححااررتسإإوو هھنااددجوو اهھيیلإإ ننأمططإإ ىتلاا ةلددألاا ىلع ًالوومحم ىصخشلاا هھعانتقإإ هھيیلع هھيیلميی امل
 تتماادد ام ممهھتملاا ىلع ددووهھشلاا ففررعتب ذذخأت ننأأ ععووضووملاا ةمكحم ققح ننموو ٬،ً ايیفنووً اتابثإإ ههرريیمض
 ققح ننم ننأأ امك ٬، ممهھسفنأأ ددووهھشلاا ققددص ىلإإ ةمكحملاا ننانئمططإب ىهھھھ ةةرربعلاا ذذإإ ٬،هھيیلإإ تتنأمططإإ ددق
 ررصانعلاا ررئاسوو ددووهھشلاا للااووقأأ ننم ةعقااوولل ةحيیحصلاا ةةررووصلاا صصلختست ننأأ ععووضووملاا ةمكحم
 ىىررخأأ ررووص ننم اهھفلاخيی ام ححررططت ننأأوو اهھعانتقإإ هھيیلإإ ىىددؤؤيی امبسح ثثحبلاا ططاسب ىلع ةحووررططملاا

 ىف حيیحصلاا اهھلصأأ اهھلوو ققططنملااوو للقعلاا ىف ةلووبقم ةلددأأ ىلإإً ااددنتسمً اغئاس اهھصالختسإإ ممااددام
 ةةررووص صصلختست ننأأ اهھل للب ةةررشابملاا ةلددألاب ذذخألاب ةبلاططم تتسيیل ككلذذ ىف ىهھھھوو ققااررووألاا
 الوو ةيیلقعلاا تتانكمملاا ةفاكوو ءااررقتسإلااوو ججاتنتسإلاا ققيیررططب اهھنااددجوو ىف تتمستررإإ امك ىىووعددلاا
 تتايیئززج ننم ةيیئززج للك ىف عططقيیوو اهھنم لليیلدد للك ئبنيی ننأأ ممكحلاا اهھيیلع ددمتعيی ىتلاا ةلددألاا ىف ممززتلت
 ةةدديیقع ننووكتت ةعمتجم اهھنموو اضعب اهھضعب للمكيی ةةددناستم ةيیئانجلاا ددااووملاا ىف ةلددألاا ننأل ىىووعددلاا
 ةلددألاا ننووكت ننأأ ىفكيی للب ةلددألاا ىقاب ننوودد ةةددح ىلع هھتشقانمل هھنيیعب لليیلدد ىلإإ ررظظنيی الف ىضاقلاا

 ةمكحملاا ععانتقإإ للامتكإإ ىف ةجتنموو اهھنم ممكحلاا ددصق ام ىلإإ ةيیددؤؤم ةةددحووك اهھعوومجم ىف
 ىلع هھسفنب الاادد احيیررص ننووكيی ننأأ لليیلددلاا ىف ططررتشيی ال امك ٬، هھيیلإإ تتهھتنإإ ام ىلإإ اهھنانئمططإإوو

 ففشكت امم ججاتنتسإلاا ققيیررطط ننع اهھتووبث صصالختــسإإ ننووــكيی ننأأ ىــفكيی للـب اهھـتابثإإ ددااررملاا ةعقااوولاا
 0تتامددقملاا يلع جئاتنلاا ببيیتررتوو ننئااررقلااوو ففووررظظلاا ننم ةمكحملل

 ةنااددإلاا صصلختسإإ ددق ممكحلاا ممااددام اهھنم للانيی ال ددهھھھاشلاا للااووقأأ ىف ضضقانتلاا ننأأ اضيیأأ ررررقملاا ننموو
 ننئمططت ام ددهھھھاشلاا للااووقأأ ننم ددخأت ةمكحملاا ننأأ ككلذذ ىف ضضقانتالوو ٬، اغئاس اصالختسإإ هھلااووقأأ ننم
 ددررووت ننأب ممززتلتال اهھنأأ للصألاا ننأأ ذذإإ اهھمكح ىف ددررلاب ةمززلم ننووكت ننأأ ننوودد ههااددع ام ححررططتوو هھيیلإإ



 ننئمططت ام ددهھھھاشلاا للااووقأأ ننم ددخأت ةمكحملاا ننأأ ككلذذ ىف ضضقانتالوو ٬، اغئاس اصالختسإإ هھلااووقأأ ننم
 ددررووت ننأب ممززتلتال اهھنأأ للصألاا ننأأ ذذإإ اهھمكح ىف ددررلاب ةمززلم ننووكت ننأأ ننوودد ههااددع ام ححررططتوو هھيیلإإ

. اهھئاضق هھيیلع مميیقيی ام إلاا ددهھھھاشلاا للااووقأأ ننم
 ككووررتم ةةدداهھشلاا اهھيیف ننووددؤؤيی ىتلاا ففووررظظلاا رريیددقتوو ددووهھشلاا للااووقأأ ننززوو ننأأ اضيیأأ ررررقملاا ننم هھنأأوو
 ىف ددهھھھاشلاا للااووقأب ذذخألاا ععووضووملاا ةمكحم ققح ننم ننأأوو ٬، ببقعم رريیغب ععووضووملاا ةمكحم رريیددقتل
 ننإإوو هھتايیااوورر ننم ىىأب اهھھھذذخأأ بببس ننايیبب ممززتلت ننأأ ننوودد اهھھھرريیغ ووأأ ققيیقحتلاا للحااررم ننم ةلحررم ىىأأ
 ٬، اهھب تتباثلاا هھلصأأ هھل ممااددام ىىووعددلاا ققااررووأأ ننم لليیلددلاا عضووم دديیددحت ىف ممززتلت ننأأ ننووددوو تتددددعت
 ىف اهھب ااوولددأأ ىتلاا ككلت ننوودد ةقباس ةلحررم ىف ددووهھشلاا تتايیااووررب اهھھھذذخأأ ةمكحملاا ىلع ىعنلاا ننأأوو

 اهھتططلس ىف للخدديی امموو اهھتاقلططم ننم ككلذذ ننووك للووبقم رريیغ ٬، ككلذذ بببس ننايیب ننوودد ٬، ةسلجلاا
    . ةيیرريیددقتلاا

 هھجوو ننايیبوو تتددددعت ااذذإإ ددهھھھاشلاا تتايیااوورر ددررسب ةمززلم رريیغ ععووضووملاا ةمكحم ننأأ اضيیأأ ررررقملاا ننموو
 ذذخأت ننأب ككلذذ ىف اهھھھااددع ام ححررططتوو هھيیلإإ ننئمططت ام اهھنم ددررووت ننأأ اهھبسح للب هھب تتعنتقإإ امب اهھھھذذخأأ
 ممززتلت ننأأ ننووددوو ككلذذ ىف ةلعلاا ننايیب ننوودد ةمكاحملاا ووأأ ققيیقحتلاا للحااررم ننم ةلحررم ةيیأأ ىف هھلااووقأب
 ىف  ططررتشيیال امك ٬، ققااررووألاب تتباثلاا هھلصأأ هھل ممااددام ىىووعددلاا ققااررووأأ ننم لليیلددلاا عضووم دديیددحت ىف
 هھجوو ىلع اهھليیصافت عيیمجبوو اهھلمكأب اهھتابثإإ ددااررملاا ةقيیقحلاا ىلع ةةددررااوو ننووكت ننأأ ددهھھھاشلاا ةةدداهھش

 هھيیررجت غئاس ججاتنتسإب ةجيیتنلاا ىلإإ ىىددؤؤت ننأأ ةةدداهھشلاا ككلت ننأش ننم ننووكيی ننأأ ىفكيی للب ققيیقدد
 ىىررخألاا تتابثإلاا ررصانع عم ههااوورر ىىذذلاا ررددقلاب ددهھھھاشلاا هھلاق ام هھب ممئالتيی ععووضووملاا ةمكحم

. اهھمامأأ ةحووررططملاا
 ىف للصألاا ننأأ ككلذذ ةيیعامس تتناك وول ددهھھھاشلاا للااووقأب ذذخأت ننأأ ةمكحملل ننأأ ررررقملاا ننم هھنأأ امك
 مموومعلاا هھجوو ىلع هھكررددأأ ووأأ هھسفنب هھعمس ووأأ ههأأرر ددق ننووكيی امل صصخشلاا رريیررقت ىهھھھ ةةدداهھشلاا

. هھسااووحب
 ام ووهھھھوو ٬،ررحلاا تتابثإلاا أأددبمل عضخيی ىئانجلاا تتابثإلاا ننأأ  ااءاضقوو اهھقف ررررقملاا ننم هھنإإ ثثيیحوو
 هھيیلميی املً اقفوو ىىووعددلاا ننع هھتدديیقع ننيیووكت ىف ةلماك ةيیررحب ىئانجلاا ىضاقلل ففااررتعإلاا ىنعيی
 ًاتابثإإ ههرريیمض اهھل ححااررتسإإوو هھنااددجوو اهھيیلإإ ننأمططإإ ىتلاا ةلددألاا ىلعً الوومحم ىصخشلاا هھعانتقإإ هھيیلع
 ةعقااوول ةحيیحصلاا ةةررووصلاا ننع اهھتدديیقع ننيیووكت لليیبس ىف ننكررت ننأأ ععووضووملاا ةمكحمل ننأأوو ٬ً،ايیفنوو
 ررصانعلااوو ةلددألاا ععوومجم ننم هھصلختست ام ىلإإ اهھب ةلصتملاا ةيینووناقلاا ققئاقحلاا ببيیتررتوو ىىووعددلاا
 ةلددألاب ووأأ ممهھتااووذذب ددووهھش للااووقأأ ووأأ هھنيیعب لليیلددب رريیووصتلاا ااذذهھھھ ىف دديیقتت ننأأ ننوودد اهھيیلع ةحووررططملاا

 اهھنم لليیلدد للك ءىبنيی ثثيیحب ممكحلاا اهھيیلع ددمتعإإ ىتلاا ةلددألاا ننووكت ننأأ ططررتشيیال ذذإإ ٬،ةةررشابملاا
 اهھضعب للمكيی ةةددناستم ةيیئانجلاا ددااووملاا ىف ةلددألاا ننأل ىىووعددلاا تتايیئززج ننم ةيیئززج للك ىف عططقيیوو
 ننوودد ههددح ىلع هھتشقانمل هھنيیعب لليیلدد ىلإإ ررظظنيی الف ٬، يضاقلاا ةةدديیقع ننووكتت ةعمتجم اهھنمووً اضعب

 اهھنم ممكحلاا ههددصق ام ىلإإ ةيیددؤؤم ةةددحووك اهھعوومجم ىف ةلددألاا ننووكت ننأأ ىفكيی للب ةلددألاا ىقاب
 ىضاقلل ننووكيی ممث ننموو ٬، هھيیلإإ ىهھتنإإ ام ىلإإ اهھنانئمططإإوو ةمكحملاا ععانتقإإ للامتكإإ ىف ةجتنموو

 ننأأ ككلذذَ للكاش ام ووأأ ددووهھشلاا ةةدداهھش ووأأ ففااررتعإإ ننم ررشابمٌ لليیلدد ككااررتشإلاا ىلع ممقيی ممل ااذذإإ ىئانجلاا
 ننم هھلووصح جتنتسيی ننأأ هھل ننأأ امك ٬،هھيیددل ننووكت ىتلاا ننئااررقلاا ووأأ ججاتنتسإلاا ققيیررططب هھيیلع للددتسيی

 0ههرررربيی ام ىىووعددلاا ففووررظظ ننم هھلوو اًغئاس للالددتسإلاا ااذذهھھھ ننووكيی ننأأ ططررشب ٬،هھقحال لٍلامعأأ
 اهھعيیمج تتابثإلاا ددووهھش ةةدداهھش ىـلإإ تتنأـمططإإ ةـمكحـملاا  تتناـكوو ممددـقت امب ايیددهھھھوو ككلذذ نناك امل
 ةمكاحملاا تتاسلجب اهھب ىلددأأ اموو ةماعلاا ةبايینلاا تتاقيیقحتب ةتباثلاا ممهھتدداهھشل ةمكحملاا تتنأمططإإوو
 تتبث اموو ننيیمهھتملاا ضضعب  تتااررااررقإب تتدديیأت ىتلااوو  ضضعبلاا ممهھضعب عم  ممهھتدداهھش تتقفتإإ ىتلااوو
 ةنجللاا رريیررقتوو ةيیئانجلاا ةلددألاا ممسقوو  ىىررخألاا ةيیبططلاا رريیرراقتلاا ةفاكوو ىعررشلاا ببططلاا رريیرراقتب
 ننأأ ننوودد اهھصالختسإإ ىف ةمكحملاا هھيیلإإ تتهھتنإإ امل اقفوو ىىررخألاا ىىووعددلاا ةلددأأ ىقابوو ةيینفلاا

 ننيیبيی مملف السررم عفددلاا ااذذهھھھ ءاج ددقوو اميیس ٬، رراارركتلل اعنم ىىررخأأ ةةررم اهھھھددررسب ةمكحملاا للسررتست
 ممل ةمكحملاا ننأأوو مملاعملاا ةةددددحمرريیغ ةةررباع للااووقأأ ةةررووص ىف ءاج امنإإوو ضضقانتلاا ااذذهھھھ ننططااووم

 تتاسلجب ىفنلاا ددووهھش للااووقأأ  ةمكحملاا تتحررطط ددقوو ٬، تتابثإلاا ددووهھش للااووقأأ ننيیبً اضرراعت ةمث ظظحلت
 ىفً ايیعووضوومً الددج ككلذذ ننأش ىف ععافددلاا ههرراثأأ ام ىحضيی ممث ننموو . ةقيیقحلل اهھتافاجمل ةمكاحملاا
 للقتست ام ووهھھھوو ةيیعووضووملاا ةمكحملاا ةططلس ىف ععافددلاا للبق ننم خخرراص للخددت ددعيیوو ٬، ةلددألاا رريیددقت
 رريیغ ىلع ممئاق ننأشلاا ااذذهھھھ ىف ععافددلاا ههرراثأأ ام ننووكيی ممث ننموو هھيیف اهھتلدداجم ززووجيی الوو ةمكحملاا هھب



 للقتست ام ووهھھھوو ةيیعووضووملاا ةمكحملاا ةططلس ىف ععافددلاا للبق ننم خخرراص للخددت ددعيیوو ٬، ةلددألاا رريیددقت
 رريیغ ىلع ممئاق ننأشلاا ااذذهھھھ ىف ععافددلاا ههرراثأأ ام ننووكيی ممث ننموو هھيیف اهھتلدداجم ززووجيی الوو ةمكحملاا هھب

. هھضفررب ةمكحملاا ىضقتوو ننووناقلاا ننم حيیحص ددنس
 نـيرــضاـحلا _ــمهـتـEا باوجتـــسا نbطــبب عـــفدـلا :آرــشاع

 _مهتEا ضرعـل  ةلـطاـب تاءارـجا ةديـلو اهـنوكل ةـماعـلا ةـباينـلا تاقيقحتـب
 اهتفـــــلاخEو روهش ةدـــــع يلا لصـــــت تارتـــــف يلع ةـــــماعـــــلا ةـــــباينـــــلا يلع
 تاءارــــــــــج�ا نوناــــــــــق نــــــــــم 139، 131، 125، 124، 36 داوEا صوصـنـل

 0ةيئانجلا
 ممهھتملاا ررووضح ددنع " اهھھھددافموو ةيیئانجلاا تتااءااررجإلاا ننووناق ننم123 ةةدداملاا صصن ننأب هھيیلع ددووددررمف

 ةمهھتلاب املع هھططيیحيی ممث ٬، هھتيیصخش ننم تتبثتيی ننأأ قققحملاا ىلع ببجيی ٬، ققيیقحتلاا ىف ةةررم للووأل
. " ررضحملاا ىف هھلااووقأأ تتبثيیوو هھيیلإإ ةبووسنملاا

 ٬،ةمهھتلاا رروومأأ يف هھيیلصفت ةشقانم ممهھتملاا ةشقانم ىهھھھ ببااووجتسإلاا ننأأ ااءاضق ررررقملاا ننم هھنأأوو
 دداارريی ةشقانم ٬، هھتبووجأأ ىف ٬، هھتشقانموو ةلددألاا ننم هھيیلع مماق امب هھتهھباجموو اهھفووررظظ وو اهھلااووحأأوو
 ةشقانم هھتشقانموو ةلددألاب ممهھتملاا ةهھباجم ككلذذك ٬، اهھيیلع امتاك ننووكيی يتلاا ةقيیقحلاا صصالختسإإ اهھب

.اهھيیف هھيیليیصفت
ـ:امهھنووددب ممايیق ال ننيیررصنع ررفااووت ضضررتفيی ببااووجتسالااوو

.اهھنع ايیليیصفت هھتشقانموو ممهھتملاا يلإإ ةمهھتلاا هھيیجووت : امهھلووأأ 
.ههددض ةهھجووملاا ةلددألاب ممهھتملاا ةهھجااووم : امهھيیناثوو

 ةةررم للووأل ممهھتملاا ررووضح ددنع قققحملاا ىلعوو ننووناقلاا ببجووأأوو
 يف ةلااووقأأ تتبثيیوو ةمهھتلاب املع ةططيیحيی ممث ٬،ممهھتملاا ةيیصخش ننع ففشكيی ام ههررضحم يف تتبثيی ننأأ

                 .) ةيیئانجلاا تتااءااررجالاا ننووناق ننم 123( ةةدداملل اقبطط  ررضحملاا
 اضيیأأ رربتعإإوو ٬، ممهھتملاا للبق مماهھتإلاا مميیعددت ىلإإ ففددهھيی ثثيیح ٬، ققيیقحت ةليیسوو ببااووجتسإلاا رربتعأأوو
 حبصأأ ااذذهھبوو ٬،ههددض ةمئاقلاا تتاهھبشلاا وو ةلددألاا ننم هھسفن أأرربيی ننأأ ممهھتملل حمسيی  هھنأب ععافدد ةليیسوو

 ننم ايیررهھھھووج ااءااررجإإ حبصأأ ثثيیح ععافدد ةليیسوو ببااووجتسإلااوو .ةجووددززم ةعيیبطط تتااذذ ببااووجتسإإ
 نناك ككلذذ املاطط يئااددتبإإ ققيیقحت للك يف هھيیررجيی ننأأ قققحملاا ىلع ببجيی ذذإإ ٬،ققيیقحتلاا تتااءااررجإإ

. انكمم
 ررظظن ةهھجوو ننم نناك وولوو ىتح ٬، ةقيیقحلاا ننع ثثحبلاا ففددهھتسيی ثثيیح ققيیقحت ةليیسوو ببااووجتسإلااوو
 هھيیلإإ ءاجتلإلاا قققحملل ززووجيی يلاتلابوو ٬، ةميیررجلاا بباكتررإإ ةفررعم ىلع ههرريیغ ننم ررددقأأ هھنأل ممهھتملاا

 ففووررظظل اعبت ممهھتملاا ببااووجتسإإ ةةدداعإإ ززووجيی امك ٬، يئااددتبالاا ققيیقحتلاا للالخ ٬، ةظظحل ىىأأ يف
 ااررظظنوو ٬، ههرراضحإإ وو هھططبضب ررمأيی ننأأ قققحملل ززووجيی ممهھتملاا ررضحيی ممل ااذذإإوو ٬، يئااددتبإلاا ققيیقحتلاا
 ممووقيی ننأأ ييأأ ٬، اهھسفنب ققيیقحتلاا ةططلس هھيیررجت ننإإ ننووناقلاا ططررتشإإ ققيیقحت ةليیسووك ببااووجتسإلاا ةقددل

 تتااءااررجإلاا  ننووناق ننم ٬199، 70ةةدداملاا (   ةماعلاا ةبايینلاا ووضع ووأأ ققيیقحتلاا ىضاق هھب
 ننووناقلاا ررظظح ددقف ٬،ططبضلاا رروومأم ببددنل اعووضووم ببااووجتسإلاا ننووكيی ننأأ ززووجيی الوو ٬، ) ةيیئانجلاا
 ةقثل للووألاا ررددصملاا ىهھف ققيیقحتلاا ةططلس ةططسااووب امئاادد ءااررجإلاا ااذذهھھھ ةةررشابم ممتيی ننأأ ىلع ككلذذ
 اهھيیف ىشخيی ىتلاا ففووررظظلاا ىف ءانثتسإإ ةةررووررضلاا ةلاح ىف هھنأأ الإإ  .ببااووجتسإلاا يف ممكحلاا ءاضق
 ااذذإإ ممهھتملاا ببووجتسيی ننأأ يئاضقلاا ططبضلاا رروومأمل ننووناقلاا ززاجأأ ٬، ةقيیقحلاا مملاعموو ةلددألاا ععايیض ننم
 هھل ببووددنملاا للمعلاب الصتم ببااووجتسإلاا ااذذهھھھ ننووكيی ننأأ ططررش ققيیقحتلاا للامعأأ ننم للمعل ابووددنم نناك

 .ةقيیقحلاا ففشك ىف امززالوو
 ننم ننووكيی ننأأ ااووددعيی ال  ةيیضقلاا ىف تتاقيیقحت ننم ةماعلاا ةبايینلاا هھيیررجت ام ننأب  اضيیأأررررقملاا ننموو
 هھنأأوو ٬، هھتااءااررجإإ ةمالس ننأش ىف ععووضووملاا ةمكحم ةباقررل عضخيی ىىذذلاا ىئااددتبإلاا ققيیقحتلاا لليیبق
 ةنامض ممهھتملل عضوو ددق ننووناقلاا ننأأ للب ٬،ىىووعددلاا ىف للاحلاا هھب ررقتسيی ىىذذلاا دديیحوولاا لليیبسلاا ننكيی ممل

 هھل تتلفك ثثيیح ٬،ررووصق ننم هھيیعدديی ووأأ ىىووكش ننم هھل ننعيی ام ىىددافت اهھلالخ ننم هھنكميی ىىررخأأ
 ىىووعددلاا ىف اقيیقحت  ةمكحملاا ىىررجت ننأأ ةيیئانجلاا تتااءااررجإلاا ننووناق ننم ٬272، 271 ننيیتدداملاا
 ىىووعددلاا ىف ممووصخلاا ننكمتوو ىفنلاا ددووهھش اهھھھددعب ننموو تتابثإلاا ددووهھش ىلإإ هھيیف عمتستوو  اهھتفررعمب



 ىىووعددلاا ىف اقيیقحت  ةمكحملاا ىىررجت ننأأ ةيیئانجلاا تتااءااررجإلاا ننووناق ننم ٬272، 271 ننيیتدداملاا
 ىىووعددلاا ىف ممووصخلاا ننكمتوو ىفنلاا ددووهھش اهھھھددعب ننموو تتابثإلاا ددووهھش ىلإإ هھيیف عمتستوو  اهھتفررعمب

 ىف اهھتدديیقع ننووكت ةعمتجم تتااءااررجإلاا ههذذهھھھ ننم ةمكحمللوو ٬، ننيیمهھتملاا ممهھيیف امب ممهھتشقانم ننم
 للااززنإإوو  ىفنلااووأأ تتووبثلاا ننم ىىووعددلاا ةلددأأ ننيیب اهھتنززااووم ننم اهھيیف ةعقااوولل ةحيیحصلاا ةةررووصلاا ننأش
 عبتتسيیوو ةعقااوولاا ةقيیقح ننع ففشكيی ىىذذلاا ررااررقلاا ذذاختإل اهھلهھھھؤؤت ىتلاا ةلددألاا ررئاسوو ددووهھشلاا للااووقأأ

  اهھيیف ننووناقلاا حيیحص للااززنإإ
 ععافددلاا تتابلطط ةفاكل تتباجتسإإ ددق ععووضووملاا ةمكحم اهھھھررابتعإب ةمكحملاا تتناكوو ككلذذ نناك املوو
 ىتلااوو  تتاسلجلاا ررضاحمب تتباثلل اقفوو تتابثإلاا ددووهھش  ةشقانم اهھنيیب ننموو ةيیررهھھھووجلااوو  ةجتنملاا
 للب ةلئسأأ ننم ممهھل ننعيی ام ممهھيیلإإ ااووهھجوويی ننأأ ننيیمهھتملاا ععافدد تتنكموو ةماعلاا ةبايینلاا اهھيیلإإ تتنكتررإإ
 امب ةيیضقلاا تتققحوو ٬، تتاسلجلاا ررضاحمب تتباثلل اقفوو ىفنلاا ددووهھش ننم دديیددعلاا ىلإإ تتعمتسإإ اهھنأأوو
 ققيیقحتلاا ااذذهھھھ ىضتقمب اهھنإف ٬، هھتاليیددعتوو ةيیئانجلاا تتااءااررجإلاا ننووناقل اقبطط ةةررررقملاا ددعااووقلااوو ققفتيی
 عفددلاب ععررززتلاا ققح ممهھبلسيی امب انووناق ررررقملاا ممهھقح  ممهھيیماحموو ننيیمهھتملل تتلفك ددق ىئاهھنلاا
 ممهھل تتحسفأأ ددق ةمكحملاا ننأل ننعططم ةمثب اهھيیلع ججووررعلاا ووأأ ةماعلاا ةبايینلاا تتاقيیقحت ررووصقب
 ننم ةماعلاا ةبايینلاا هھب تتماق ام ىلإإ تتنأمططإإ ةمكحملاا وو ٬، ووددجوو ننإإ ررمألاا ككلذذ ككررااددتل للاجملاا
 ةيینووناقلاا تتااءااررجإلاا ةفاك تتعبتإإ اهھنأأوو ةماعلاا ةبايینلاا تتاقيیقحتب تتباثلل اقفوو ننيیمهھتملل ببااووجتسإإ
 ننيیماحملاا ددحأأ ررقأأ ةنأأ ةسلجلاا ررضحمب تتبث ددقوو ممهھبااووجتسإإ ددنع ننيیمهھتملل ننووناقلاا اهھلفك ىتلاا
 عم ررضح هھنأأ يماحملاا ييررصملاا ييدداهھلاا ددبع ددلاخ ذذاتسإلاا يعدديیوو ننيیمهھتملاا عم ننيیعفااددملاا
 ةيیضقلاا عباتملاا يماحملاا نناك ةنأأ ففاضأأوو ةماعلاا ةبايینلاا اهھتررجإإ يتلاا تتاقيیقحتلاا عيیمجب ننيیمهھتملاا
 ررمآآوو للووإلاا ةلاحلاا ررمآآ يف ننيیررضاحلاا ننيیمهھتملاا عيیمج عم ررضحيی نناك ةنأأوو تتاقيیقحتلاا ءددب ذذنم
 الوو ةماعلاا ةبايینلاا تتاقيیقحت يف رريیخإلاا يتحوو للووالاا ننم ننيیمهھتملاا عبات ةنأأوو يليیمكتلاا ةلاحإلاا
 ررضحيی نناكوو 2013 ةنس ذذنم ةيیضقلاا عباتيی ةنأأوو ةيیف ةمسااوو إلاا ةيیضقلاا ههذذهھھھ يف ررضحم ددجوويی
 ررقت ممث ننموو   تتاادديیددجتلاا يف ننيیمهھتملاا عم ررضحيی نناك للب تتاقيیقحتلاا يف ططقف سسيیل ننيیمهھتملاا عم
 ىلع ممئاق ننأشلاا ااذذهھھھ ىف ععافددلاا ههرراثأأ ام ننووكيی ممث ننموو ٬، ننأشلاا ااذذهھھھ ىف اهھفررصت ةماعلاا ةبايینلاا

.هھضفررب ةمكحملاا ىضقتوو ننووناقلاا وو عقااوولاا ننم حيیحص ددنس رريیغ
 _مهتEا ضعبـــــل ةـــــبوسنEا تارارـــــق�ا نbطبـــــب عفدـــــلا :رــــــشع يداحـــــلا
 _مهتEا نـم مـهريـغ قح يفو مهسفـنأ قح يف ةـماعـلا ةـباينـلا تاقيقحتـب
 يونعمو يداــــم ةارــــكا ةديــــلو اهــــنوكل ةنــــيرقــــلا يلإ يقرــــت� لاوقا اهــــن�

 0 اهنم دمتسEا ليلدلا نbطبو
ىـعددملاا ننالططبلاا ككلذذ ببابسأأ ننايیبل ًالهھجم عفددلاا ااذذهھھھ ننأب هھيیلع ددووددررمف

 ننم يلاخلاا للسررملاا للووقلاا ززيیح ننم هھجررختوو ههررفااووت حجررت ةةززيیكرر ييأأ ىلإإ ننكتررم رريیغوو ٬،هھب
 لليیلددلاا ىلع تتلووع يهھھھ ننإإ ةمكحملاا ىلع الف ااذذل ٬، ههددنسب ممعددملاا للووقلاا ززيیح ىلإإ لليیلددلاا

 هھلططبت يتلاا ةةددااررإلاا ببوويیع ننم ايًیلاخ ءاجوو ههررااووع تتبثيی ممل ممااددام ففااررتعإلاا ااذذهھھھ ننم ددمتسملاا
 ننم ضضعب هھب ىلددأأ امب ذذخأتوو هھب ددتعت ننأأ ةمكحملل حشرريی ام ووهھھھوو ٬، هھتيیحالص ننم للانت ووأأ
 يف ررثؤؤملااوو اًنووناق رربتعملاا لليیلددلاا ففاصم يف اهھلعجتوو  تتااررااررقإإوو تتافااررتعإإ ننم ننيیمهھتملاا
 اهھنأأوو اهھنع تتررفسأأ يتلاا تتااءااررجإلاا ةمالسوو تتافااررتعإلاا ةحص ىلإإ ننئمططتوو ةمكحملاا ةةدديیقع

 بباكتررإإ ممهھھھرراكنإإوو ففااررتعإلاا ننع ممهھلووددع اهھنم صصقتنيی الوو ٬، ةبيیعم رريیغ ةةررح ةةددااررإإ ةةدديیلوو
 .ةميیررجلاا

 ةمكحملاا عنميی ننأأ هھنأش ننم سسيیل ششيیتفتلااوو ضضبقلاا ننالططب ضضااررتفإإ ننأأ  ااءاضق ررررقملاا ننموو
 ةلقتسم اهھنأأ اهھفووررظظ وو ىىووعددلاا عئاقوو ننم ىىررت ددق ىتلاا ىىررخألاا تتابثإلاا ررصانعب ذذخألاا ننم
 ققيیقحتب ننيیمهھتملاا ففااررتعإإ ىلإإ تتنأمططإإ ةمكحملاا تتناك وو - ككلذذ نناك امل - اهھتااذذب ةمئاق هھنع
 ننإف ٬، اهھنالططبب للووقملاا تتااءااررجإلاا ننعً القتسم وو هھتااذذبً امئاقً اليیلدد هھترربتعإإوو  ةماعلاا ةبايینلاا

 نناك وو - ككلذذ نناك امل - ننووناقلاا ققيیبططت ىف أططخلاا ننع ىىأنمب ووً اميیلس ننووكيی اهھمكح
 للماك ععووضووملاا ةمكحم ككلمت ىتلاا للالددتسإلاا ررصانع ننم ةيیئانجلاا للئاسملاا ىف ففااررتعإلاا
 هھيیعدديی ام ةحص ممددع رريیددقت ببقعم رريیغب اهھلف تتابثإلاا ىف اهھتميیق وو اهھتحص رريیددقت ىف ةيیررحلاا



 للماك ععووضووملاا ةمكحم ككلمت ىتلاا للالددتسإلاا ررصانع ننم ةيیئانجلاا للئاسملاا ىف ففااررتعإلاا
 هھيیعدديی ام ةحص ممددع رريیددقت ببقعم رريیغب اهھلف تتابثإلاا ىف اهھتميیق وو اهھتحص رريیددقت ىف ةيیررحلاا
 ىىووعددلاا ىف ننأشلاك - ةغئاس ببابسأأ ىلع هھميیقت تتماادد ام ههاارركإإ دديیلوو هھفااررتعإإ ننأأ ننم ممهھتملاا

 ككلذذ ددافم ننإف ففااررتعإلاا ننم ددمتسملاا لليیلددلاا ةمالس ىلإإ ةمكحملاا تتصلخ ىتم وو - ةلثاملاا
 ززووجيی ال امم هھب ذذخألاا ممددع ىلع اهھلمحل ععافددلاا اهھقاس ىتلاا تتااررابتعإلاا عيیمج تتحررططأأ اهھنأأ

   . ةيیعووضووملاا رروومألاا ننم هھنووكل ضضقنلاا ةمكحم ممامأأ هھيیف ةلدداجملاا
 يف ووأأ هھسفن ققح يف ممهھتملاا للااووقأب ذذخألاا يف ققحلاا ةمكحملل ننأأ ااًءاضق ررررقملاا ننم هھنأأ ذذإإ 

 اهھئاضق يف للووعت ننأأ ةمكحملل ننأأ امك ٬،ددعب اميیف اهھنع للددع وولوو ننيیمهھتملاا ننم ههرريیغ ققح
.هھيیلإإ تتنأمططاا ىتم ةططررشلاا ررضحم يف اادًدررااوو نناك وولوو ممهھتملاا ررااررقإإ ىلع

 ةمكحم ككلمت يتلاا ررصانعلاا ننم ةيیئانجلاا للئاسملاا يف ففااررتعإلاا ننأأ اضيیأأ ااءاضق ررررقملاا ننموو
 يف ثثحبلاا اهھھھرريیغ ننوودد اهھلوو تتابثإلاا يف اهھتميیقوو اهھتحص رريیددقت يف ةيیررحلاا للماك ععووضووملاا
 ىتموو ههاارركإلاا ققيیررططب هھنم ععززتناا ددق هھيیلإإ ببووسنملاا ففااررتعإلاا ننأأ ننم ممهھتملاا هھيیعدديی ام ةحص
 ببقعم ال امب هھب ذذخأت ننأأ اهھل نناك هھيیلإإ تتنأمططإإوو هھبووشيی امم مميیلس ففااررتعإلاا ننأأ ننم تتققحت

.اهھيیلع

 يلع تتااررااررقالاا ننم ءززج ضضررعن ففووسوو ةماعلاا ةبايینلاا تتاقيیقحتب ننيیمهھتملاا ضضعب ررقاا ددقوو
ـ  ـ: يتالاا ووحنلاا

 فصان يودب يفيفع يلع دمحم / يناثلا مهتEا رقأ ـ 1
 تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــجب ةدايـــق هيـــلوتب تاقيقحتـــلاـــب ـ"ةـــماـــسأ ، نسحـــم" يكرـــح ـ
 جورــخلا ةيــعرــشو مــكاحــلا ريفكــت ىلع موقت ةــيريفكــتً اراكــفأ قنتعت يتلاو سدقEا
 دـض ةيـئادـع لامـعأ ذيفنـت ىلوتتو ةيـمbـس�ا ةعـيرـشلا هقيبطـت مدـع ىوعدـب هيلـع
 ةــــماعــــلا تآشنEاو امهــــتآشنــــم ىلع ءادتــــع�او ةــــطرــــشلاو ةحلسEا تاوقلا دارــــفأ
 ىلوت نأــــــب ، مهــــــتاكلتمــــــمو مهــــــلاومأ لbحتــــــساو _يحيسEا ءاــــــمد ةــــــحابتــــــساو
 ةـعامـجلا نـم ةـعرفتEا ةـيدوقنعلا اـيbخـلا عيمـج ةرادإو ءاشـنإو سيـسأـت ةيـلوئسم
 نـم ددـع يف كراـشو ، ةانقـلا ندـمو ءانيـس قاطـن جراـخ ةـيروهمـجلا ءاحـنأ ةـفاكـب
 ةحلسEا تاوقلاو ةــطرــشلا دارــفأ لبــق ةــعامــجلا اهــتذفــن يتلا ةيــئادعــلا تايلمعــلا
 هملــــعو ، ىرــــخأ تايلمــــع ذيفنتــــب اهــــئاضــــع� تافيلكــــت ردــــصأ امــــك ، _يحيسEاو

.ةعامجلا ءاضعأ ةفرعمب اهباكترا مت ىرخأ عئاقوب

2011 ليربإ رهــش نوضغ يف هنأ ةعامجلا كلت يف هرودل bًيصفت نابأو

 دبــع نوراــه دمــحم يركــب دمــحم / ثــلاثــلا مهتEا ىقتلا هــلاقتــعا ءاهــنإ رــثإ ىلعو
 ميــهارــبإ نســح روصنم ديســلا دمــحم ىفوتEاو ـ"داــيز ، قراــط" يكرــح ـ زــيزعــلا
 ،مهـــلاقتـــعا ةرتـــف ناـــبإ امهيلـــع هـــفرعـــت قباســـلاو ـ"ةديبـــع وبأ" ىنكم ـ يخوطلا
 قباســـــلا ـ ءانيســـــب راكـــــف�ا تاذ يقنتعم نـــــم ددـــــع عم لـــــصاوتلا ىلع اوقفتاـــــف
 ًاذافـنو سدقEا تيـب راصـنأ ةـعامـج يلوئسم عم مهـل ٍءاقـل ريـبدتـل ـ مهيلـع مهـفرعـت
 دبــعوبأ" ىنكم ـ ةداــيز جيرــف دمــحم قيفوت / لو�ا مهتEا ءاقــل نــم اونكمت كــلذــل
 لـصاوتلا لوئسم ـ "دامـع وبأ" ىنكEاو ، ـ سدقEا تيـب راصـنأ ةـعامـج ميـعز "dا
 مهتيعبـــت ىلع ءاقلـــلا لbـــخ اوقفتاو ـ ةـــعامـــجلاـــب مbـــع�ا ةعـــباتـــمو تاـــقbعـــلاو
 تاظـــفاحEا ـ يداولا ةقطنمـــب اهـــل عارذ سيـــسأـــتو سدقEا تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــجل
 ةـيدوقنعلا اـيbخـلا نـم ددـع نـيوكت قيرـط نـع ـ ةانقـلا ندـمو ءانيـس ادـع اهعيمـج



 تاظـــفاحEا ـ يداولا ةقطنمـــب اهـــل عارذ سيـــسأـــتو سدقEا تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــجل
 ةـيدوقنعلا اـيbخـلا نـم ددـع نـيوكت قيرـط نـع ـ ةانقـلا ندـمو ءانيـس ادـع اهعيمـج
 ةــعامــجلا نــعءبعــلا فيفخــت اهتمهــم نوكت ىرــخ�ا نــع لزعمــب اهنــم لــك لمعــت
 ةــــطرــــشلاو ةحلسEا تاوقلا دارــــفأ دــــض ةيــــئادــــع تايلمــــع ذيفنتــــب كــــلذو ءانيســــب
 ىرـــخأ تايلمـــع ذيفنتـــل مهـــب عفدـــلا متـــي ةـــيراحتـــنا رـــصانـــع دادـــعإو امهـــتآشنـــمو
 رـصانـع ءاوي� نـكاـمأ يف bًثمتـم ءانيـس يف ةـعامـجلل يتـسيجوللا مـعدـلا مـيدقـتو
 لاجــم يف ةــعامــجلل رــصانــع ريــفوتو اهــجراــخ مــهدــجاوت لاــح ءانيســب ةــعامــجلا
 لـــصاوتلا لوئسمو هميـــعزـــلً اـــفbـــخ ـ اهـــتادايـــق نـــم ملـــع هـــنأ فاـــضأو ، مbـــع�ا
 ناــيركسعــلا ن�وئسEا ـ "رــساــي" ىنكEاو ، "يلع وبأ" ىنكEا  نــم لــك ـ مbــع�او
 ىنكم ـ ةيـــماـــش dا دبـــع مbـــسلا دبـــع دمـــحم لـــئاو / سداســـلا مهتEاو ـ ةـــعامـــجلل
 ميلـس ةـمbـس يملـس / عباسـلا مهتEاو ـ ةـعامـجلاـب بـيردتـلا لوئسم ـ "رـجاـه وبأ"
 ةـعامـجلاـب حيلـستلا لوئسم ـ"يرـسي يكرـحو ، ءارـسإ وبأ" ىنكم ـ رـماـع ناميلـس
 وبأ" ىنكم ـ يوbخنـــــلا دمـــــحم ينغلا دبـــــع ليلـــــخ دمـــــحم / نـــــماثـــــلا مهتEاو ، ـ
 ةراــمإ ىلوت ءاقلــلا كــلذ بقــع هــنأ فاــضأو ، ـ ةــعامــجلل يركفــلا لوئسEا ـ "ءامــسأ
 ديسـلا دمـحم ىفوتEاو ثـلاثـلا مهتEا هعـياـبو ةانقـلا ندـمو ءانيـس جراـخ ةـعامـجلا
 ءاضـعأ بأد دـق و ، ـ هاروش سلجE ًءاضـعأ مهنيعـف ةـعاطـلاو عمسلا ىلع روصنم
 ، نسحـــم" ْ_¢يكرـــح ْ_َمـــسا هسفنـــل ذـــختا ةيـــكرـــح ًءامـــسأ ذاخـــتا ىلع ةـــعامـــجلا
 تاذ يقنتعم نــم ةــعامــجلل رــصانــع باطقتــساو دينجــت يف اوقلطنا مــث ،"ةــماــسأ
 ةرتــف ءارــجإ دعــب رــصانعــلا كلــت نــم اــيbــخ نــيوكت يف ءدبــلاو ةــيريفكتــلا راكــف�ا
 هعمـس ىدـمو كـلذـل دعEا جماـنربـلاـب مهنـم لـك مازتـلا ىدـم ىلع فوقولل مهـل رابتـخا
 _ـب نـم رـشابEا هـلوئسم نـم هـل ردصـت يتلا تافيلكتـلاو رـماو�ا ذيفنـت يف هتـعاـطو
 ةدـــع يف ةيـــفارغجـــلا اـــيbخـــلا نـــم دـــيدعـــلا نـــيوكت نـــم اونكمت مهـــنأو ، مهتـــثbـــث
 ةطـشنأو ت�اجـم يف ةصصختـم ىرـخأو اهـئاضـعأ ةـماـقإ لاحـم قفو تاظـفاحـم

.ةيئادعلا ةعامجلا تايلمع ذيفنتلً اديهمت ةنيعم

قيرـط نـع تاظفاحEاب ايbخلا ىـلع فارـش�او ةعباتEاب صتخا هـنأو

 ًاقــــفو اهــــئاضــــعأ ةــــفاكــــب هملــــع نود ـ مهنــــم ةــــعومــــجم لــــك لوئسم عم لــــصاوتلا
 متــي يتلا ةيــئادعــلا تايلمعــلاــب ةــماعــلا تافيلكتــلا رادــصإو ـ ةــعامــجلا تاينــم�
 ىلع فارـش�او ةعـباتEا اذـكو _يحيسEاو ةـطرـشلاو ةحلسEا تاوقلا دـض اـهذيفنـت
 اـــــيbخـــــلا ءاضـــــع�ً اينـــــمأً اروحم دـــــعأ هـــــنأو ، ةـــــعامـــــجلاـــــب ةصصختEا اـــــيbخـــــلا
 عم ىتح مهـــل يقيقحلا مـــس�اـــب لـــماعتـــلا مدـــع يف لثمـــت مهتقـــحbـــم ةـــلاحتـــس�
 مهـتاـقbـع ةـفاـك عطقو مهنيـب اميـف ةيـكرـحلا ءامـس�ا لامعتـسا ىلع بأدـلاو مهـتداـق
 مهـل دـعأ امـك ةنيعـم دـجاسـم يف ةbصـلا مدـعو ةـلومحEا مهفـتاوه رييغـتو ةقـباسـلا
 ميظنتــــلا ضارــــغأ ذيفنتــــلً اديهمــــت داهجــــلا هقــــف ةــــسارد يف لثمــــتُ اــــيركــــفً اروحم

.ءانيسب ةيركسع تابيردت يف لثمتً ايركسعً اروحمو

 ةروصنEا ةنـيدمـب ىلو�ا ةيـفارغجـلا اـيbخـلا نـم ددـع نـيوكت نـم نكمـت هـنأ فاـضأو
 ديسـلا دمـحم دمـحأ / ةـئاEا دعـب يناثـلا مهتEا اهتيـلوئسم ىلوت ةيلـهقدـلا ةظـفاحـم



 ةروصنEا ةنـيدمـب ىلو�ا ةيـفارغجـلا اـيbخـلا نـم ددـع نـيوكت نـم نكمـت هـنأ فاـضأو
 ديسـلا دمـحم دمـحأ / ةـئاEا دعـب يناثـلا مهتEا اهتيـلوئسم ىلوت ةيلـهقدـلا ةظـفاحـم
 _مهتEا اهــئاضــعأ نــم رــكذو ـ"يضار ، بعصــم" يكرــح ـ ينيجسلا زــيزعــلا دبــع
 دعــب عبارــلاو ، ـ"رــصاــن" يكرــح ـ _ــسح دعــس يجنEا ىيحي / ةــئاEا دعــب ثــلاثــلا
 دمـحم / ةـئاEا دعـب عباسـلاو ، ـ"دامـع" يكرـح ـ مـلاـس يليبلا دومـحم لداـع / ةـئاEا
 ميــهارــبإ داؤف / ةــئاEا دعــب نــماثــلاو ، ـ"ريمــس" يكرــح ـ روجع يلع يقوش لداــع
 ديسـلا دمـحم / ةـئاEا دعـب رـشع يداحـلاو ـ"ةزمـح" يكرـح ـ بـيدـلا ميـهارـبإ يمهف
 دبـع دمـحم لاعـلا دبـع نسـح ىفوتEاو ، ـ"يلاعEا وبأ" يكرـح ـ يسيمـخدـلا دـماـح
 اهـــــئاضـــــعأ نـــــم ددـــــع دينجـــــت مـــــت ةيلـــــخلا كلـــــت نأو ، ـ"ديعـــــس" يكرـــــح ـ يطعEا
ـ  نارمــع حلاــص رونأ حلاــص رونأ / _ــثbثــلاو عبارــلا مهتEا ةــفرعمــب مهــباطقتــساو

.2011 ماع نوضغ يف ـ"رون" يكرح

 دعــــب رــــشع سداســــلا مهتEا اهتيــــلوئسم ىلوت خيشلا رفــــك ةظــــفاحمــــب ةيــــناثــــلاو
 نــــم رــــكذو ـ"دــــلاــــخ" يكرــــح ـ فــــشاكــــلا زــــيزعــــلا دبــــع ينسح ىفطصم / ةــــئاEا
ـ لولغز قلاخـــلا دبـــع دمـــحم زتعـــم / ةـــئاEا دعـــب رـــشع عباســـلا _مهتEا اهـــئاضـــعأ

 نأو  ،ليمـج زـيزعـلا دبـع dا ةمعـن دمـحم / ةـئاEا دعـب نـيرـشعلاو ـ"يقوش" يكرـح
.2012 ماع نوضغ يف مهباطقتساو اهئاضعأ دينجت مت ةيلخلا كلت

دعـب نورشعلاو ثلاثلا مهتEا اهتيلوئسم ىلوت ةيقرشلا ةظفاحمب ةثلاثلاو

 ىلوتو ـ"نادمـــح جاحـــلا" يكرـــح ـ ضوع ديســـلا نمـــحرـــلا دبـــع ميـــهارـــبإ / ةـــئاEا
 ثـلاثـلا مهتEا فلـك هـنأو اهيلـع فارـش�ا ةيـلوئسم روصنم ديسـلا دمـحم ىفوتEا

.2012 ماع اهئاضعأ يقاب باطقتساب ةئاEا دعب نيرشعلاو

2012 ماـع فصتنم يف اهسيسأت مت ربوتكأ نم سداسلا ةنيدمب ةعبارلاو

 ـ  اـيروس ةـلودـب لاتقلـل اورـفاـس مـث ءانيسـب ةـيركسـع تابـيردـت اـهؤاضـعأ ىقلت دـقو
 ةيــل�ا ةحلــس�ا مادختــسا ىلع اهــئاضــعأ نــم ةتــس بــيردتــب تافيلكــت ردــصأ هــنأو

.ةئاEا دعب نورشعلاو ثلاثلا مهتEا نم بلط ىلع ًءانب ةيقرشلا ةظفاحمب

 يلع يلع فرــشأ /رــشع يداحــلا مهتEا اهتيــلوئسم ىلوتو ةزيجــلاــب ةســماخــلاو
 / رــشع ثــلاثــلا _مهتEا اهــئاضــعأ نــم رــكذو ـ"مــهدأ" يكرــح ـ يلبارغــلا _ــناســح
 دعـس دمـحم / رـشع عبارـلاو ، ـ"يزـمر" يكرـح ـ رداقـلا دبـع يلع ينغلا دبـع دمـحم
 قداــص نســح مــيرــك / نــيرــشعلاو عبارــلاو ،ـ"ديــس" يكرــح ـ ناميلــس باوتلا دبــع
 نـم لو�ا فصنـلا يف تـسُسأ ةيلـخلا كلـت نأو ، ـ"مزاـح" يكرـح ـ ميـهارـبإ نسـح

.2013 ماع

 ةيــــلوئسم روصنم ديســــلا دمــــحم ىفوتEا ىلوتو مويفلا ةظــــفاحمــــب ةــــسداســــلاو
 حbـص / ةـئاEا دعـب _عـبر�او سـماخـلا مهتEا اهـئاضـعأ نـم رـكذو اهيلـع فارـش�ا

.نمحرلا دبع ىفطصم يداهلا دبع نيدلا



.نمحرلا دبع ىفطصم يداهلا دبع نيدلا

 ، اهيلـع فارـش�ا روصنم ديسـلا دمـحم ىفوتEا ىلوتو انـق ةظـفاحمـب ةعـباسـلاو
.2013 ماع ةيادبب اهسيسأت متو

/ نوثbثلاو ثلاثلا مهــتEا اهءاضعأ بطقتسا ةيرطEا ةقطنمب ةنماثلاو

ـ  يمهف دمـــحم فوؤرـــلا دبـــع يمهف نايـــفوتEاو نســـح ةعمـــج رورـــس يعاـــفر رمـــع
 نـم رـكذو ـ"يداـش" يكرـح ـدمـحم ميـهارـبإ ميكحـلا دبـع ريمـسو ،ـ"يناـه" يكرـح
 يكرــــح ـ كوربــــم هــــط رــــصانــــلا دبــــع عيبر / رــــشع ســــماخــــلا _مهتEا اهــــئاضــــعأ

 يكرـــــح ـ دمـــــحأ دمـــــحم ليـــــعامـــــسإ دمـــــحأ ورمـــــع / رـــــشع سداســـــلاو ،ـ"وكيش"
ـ "ءbــع" يكرــح ـ تاــحرــف يحبص يلع نمــحرــلا دبــع / رــشع عباســلاو ، "رامــع"
 ، ـ"كــلاــم وأ مــجن" يكرــح ـ تاــحرــف يحبص ميــهارــبإ ســنأ / نــيرــشعلاو عساتــلاو
 زـيزعـلا دبـع ديعـس ةـماـسأ ، ـ"وميك" يكرـح ـ دمـحم يلع نسحـم دمـحم _ـفوتEاو
 وأ مثيـــه" يكرـــح ـ dا دبـــع دمـــحم تاحـــش ديعـــسو ـ"حماـــس"يكرـــح ـ فولـــخم

."هشكومح" يكرح ـ ميهاربإ دمحأ دومحم ديس دمحمو ـ"يمار

 ديسـلا دمـحم ىفوتEا اهتيـلوئسم ىلوت ىلو�ا ْ_ـترـخأ _تيلـخ نـيوكتب فاـضأو
ـ  ســنوي دمــحم عيبر دمــحم / رــشع يناثــلا _مهتEا اهــئاضــعأ نــم رــكذو روصنم
 / _ــثbثــلاو نــماثــلاو ، ميــهارــبإ دمــحأ ديــس مbــسإ / _ــثbثــلاو ، ـ"مرــكأ" يكرــح

."ماسب" يكرح ـ دمحم زيزعلا دبع لامج ميهاربإ

 سداســلا _مهتEا اهــئاضــعأ نــم رــكذو ثــلاثــلا مهتEا اهيــلوئسم ىلوت ةيــناثــلاو
 ورمــع ، مــيرــك" يكرــح ـ دومــحم ديمــحلا دبــع ىفطصم دمــحم ورمــع / نــيرــشعلاو
 وبأ" يكرـــــح ـ نابعـــــش دمـــــحم تزـــــع دمـــــحأ / نـــــيرـــــشعلاو نـــــماثـــــلاو ، ـ"ناطلـــــس

."فسوي

 نـمً اددـع تمـض يتلا ةصصختEا اـيbخـلا نـم ددـع نـيوكت نـم نكمـت هـنأ فاـضأو
 ةيـــمbـــع�ا ةيلـــخلا ىلو�ا اهـــجراـــخ نـــم نـــيرـــخآو تاظـــفاحEاـــب اـــيbخـــلا ءاضـــعأ
 مهنـم رـكذو ةيـلودـلا تاـمولعEا ةكبـش ىلع ةـعامـجلا تاـنايـب ثـب اهـئاضـعأ ىلوتيو
 وبأ" يكرــح ـ ماــمإ حاتفــلا دبــع ماــمإ نمــحرــلا دبــع / _ــثbثــلاو ســماخــلا _مهتEا

.ةئاEا دعب رشع عباسلاو ، ةئاEا دعب رشع سداسلاو  ـ"كلEا دبع

 ةيـسدنهـلا ةربخـلا يوذ ىلع اهنـيوكت يف دمتـعاو _ـسدنهEا ةيلـخ يه ةيـناثـلاو
 رــكذو ريجفتلــل ةيــنورتكــل�ا رــئاودــلا عينصت نولوتي نــيذلــلا ةــعامــجلا ءاضــعأ نــم
 يكرـح ـ _نيعـلا وبأ ديـس دمـحم نمـحرـلا دبـع / _ـثbثـلاو سداسـلا _مهتEا مهنـم
 دعـــب ثـــلاثـــلاو ،يواطنـــط دمـــحم ناضـــمر دمـــحم / _سمـــخلاو عبارـــلاو ، ـ"دامـــع"
ـ "ىملــس وبأ" يكرــح ـادــن ناعنــك دمــحأ عيطم / ةــئاEا دعــب رــشع نــماثــلاو ، ةــئاEا
 ،_سمـخلاو عبارـلا مهتEاـب ةـصاـخ ةينكـس ةدـحوب متـت مهـتاـعامتـجاو مهـتاءاقـل نأو
 اـم اهنـم ريجفتلـل ةيـنورتكـل�ا رـئاودـلا عينصت يف ةـصاـخ تاينقتـل اولصوت مهـنأو
 لومحEا فــتاهــلا مادختــساــب دعــب نــع ريجفتــلا اهــب متــيو ـ كابــشلا ةرــئاد ـ ىمسي



 اـم اهنـم ريجفتلـل ةيـنورتكـل�ا رـئاودـلا عينصت يف ةـصاـخ تاينقتـل اولصوت مهـنأو
 لومحEا فــتاهــلا مادختــساــب دعــب نــع ريجفتــلا اهــب متــيو ـ كابــشلا ةرــئاد ـ ىمسي
 لاـخدإ مـثً ايـئاقلـت درـلا متـيو ةرجفEا ةوبعلاـب لـصوEا فـتاهـلاـب لاصـت�ا قيرـط نـع
 يف ريجفتلـــل ةرـــئادـــلا طبـــض يه ىرـــخأ ةينقـــتو ، ريجفتـــلا ثادـــح� كابـــشلا زـــمر

.قح� رهش ةدE لصي دقً افلس ددحم تيقوت

 لضـفأ عينصتل براجتـلا ءارـجإـب اـهؤاضـعأ صتـخاو ةيـئايميكـلا ةيلـخلا ةثـلاثـلاو
 ميـهارـبإ لbـب / رـشع نـماثـلا _مهتEا اهـئاضـعأ نـم رـكذو ، ريجفتلـل ةـئدابـلا داوEا

 ، ـ"دمــحأ" يكرــح ـ ةيطــع دمــحأ دمــحم مامــه / رــشع عساتــلاو ،تاــحرــف يحبص
 ةدـحوب متـت مهـتاـعامتـجاو مهـتاءاقـل نأو ، ةـئاEا دعـب نـماثـلاو ، _سمـخلاو عبارـلاو
 ةنـيدمـب _ـسح ديـس ىفطصم ماـسو / نـيرـشعلاو عباسـلا مهتEاـب ةـصاـخ ةينكـس

.ناضمر نم رشاعلا

 مهتيعبــت تــناــكو اــيbــخ ةــي� ةمضنــم ريــغ ةــعامــجلاــب رــصانــع كانــه نأــب فاــضأو
 عباســـلا مهتEا مهنـــم رـــكذو روصنم ديســـلا دمـــحم ىفوتEاو ، ثـــلاثـــلا مهتEاو ، هـــل
 مهتEاو فرـشي يذـلاو يلذاشـلا ديجEا دبـع زـيزعـلا دبـع يحتف دمـحم / _ـثbثـلاو
 ةيـقرـشلا ةظـفاحـم سيبلبـب ةيـلداعـلا ةقطنمـب ـ اهكلتمـي ـ ةـعرزـم ىلع رـشع يناثـلا
 زيهجـــتو تاعـــقرفEاو ةحلـــس£ـــلً اـــنزـــخمو ةـــعامـــجلا رـــصانـــع ءاوي�ً ارقـــم تذـــختا
 ددــعو ، يج يب رأ فذاــق ةــعرزEا كلتــب نزـــُخ اــم _ــب نــم نأو ، ةخخفEا تارايســلا
 رـبوتكأ رـهش نوضغ يف لو�ا مهتEا اـهرضـحأ اـشويتاـك خوراـص _ـثbـثو ةـثbـث

.هيوحت امب تقرتحا اهنأو 2013

 يناثــلا مهتEا اهــب اــهدــمأ لاومأ ىلع اهلــيومت يف تدمتــعا ةــعامــجلا نأ فاــضأو
 يف تلثمـت ـ"لداـع" يكرـح ـ ةـيابلـش يودعـلا دمـحأ دمـحم / ةـئاEا دعـب _ـنامثـلاو
 ةـئامعبـسو نويلم غلبم يلامـجإـب ةـيدوعسلا ةيـبرعـلا ةكلمEا نـم ةيـلاـم تbـيوحت
 اــهريــغو ةحلــسأو تاــجايتــحا نــم ةــعامــجلا طاشــن هــجوأ ىلع تقفــنأ هينــج فــلأ
 اهـب هدـمأ هينـج فـلأ _سمـخ غلبم ىلع ةوbـع ، ةـبراهـلا ةـعامـجلا رـصانـع ىلعو

.لو�ا مهتEا

 امهنيـب اميـف ةـعامـجلا رومأ قيسنتل ءانيسـب لو�ا مهتEا ىلع ددرتـلا داتـعا هـنأو
 ةيلــــخب ملــــعو هيلــــع ددرــــت ةيليــــعامــــس�ا ةظــــفاحE لو�ا مهتEا لاقتــــنا رــــثإ ىلعو
ـ  دعســـم يوامشـــع يلع ماشـــه / عساتـــلا _مهتEا اهـــئاضـــعأ نـــم رـــكذ هـــب ةـــصاـــخ
 يكرـــح ـ ديمـــحلا دبـــع دومـــحم دمـــحأ نـــيدـــلا دامـــع / رـــشاعـــلاو ـ"فـــيرـــش" يكرـــح
 ليلـــخ ماصـــع نايـــفوتEاو ، ةحلسEا تاوقلاـــب _قـــباســـلا _طـــباضـــلا ـ"ىفطصم"
 ميلــــس نســــح ةــــمbــــس مــــتاــــحو ، ـ"دمــــحم وبأ" يكرــــح ـ يوbخنــــلا ينغلا دبــــع

."قوراف" يكرح ـ يضاقلا

 تابـــــيردـــــت روصنم ديســـــلا دمـــــحم ىفوتEاو ، ثـــــلاثـــــلا مهتEاو هيقلتـــــب فاـــــضأو
 هـترادإ اـيbخـلا ءاضـع� يركسعـلا بـيردتـلا لوئسم ريـخ�ا نأو ، ءانيسـب ةـيركسـع
 ســـماخـــلاو رـــشع يناثـــلا _مهتEا نأو ءانيســـب ميظنتـــلا يلوئسم عم قيسنتلاـــب



 هـترادإ اـيbخـلا ءاضـع� يركسعـلا بـيردتـلا لوئسم ريـخ�ا نأو ، ءانيسـب ةـيركسـع
 ســـماخـــلاو رـــشع يناثـــلا _مهتEا نأو ءانيســـب ميظنتـــلا يلوئسم عم قيسنتلاـــب
 ،نــــــــيرــــــــشعلاو عساتــــــــلاو ، نــــــــيرــــــــشعلاو سداســــــــلاو ،رــــــــشع عساتــــــــلاو ، رــــــــشع
 عبارــــــــــلاو ، _ــــــــــثbـثــــــــــلاو عباـســــــــــلاو ، _ــــــــــثbـثــــــــــلاو سداـســــــــــلاو، _ــــــــــثbـثــــــــــلاو
 ، ةــــئاEا دعــــب نــــماثــــلاو ، ةــــئاEا دعــــب ثــــلاثــــلاو ، ةــــئاEا دعــــب يناثــــلاو، _سمــــخلاو
 دبــع يمهفو ميــهارــبإ ميكحــلا دبــع ريمــس _ــفوتEاو ، ةــئاEا دعــب رــشع سداســلاو
 ةـــيركســـع بـــيردـــت تارود اوقلت نـــيرـــخآو يلع نسحـــم دمـــحمو ، دمـــحم فوؤرـــلا
 ةــساردو ةيــندــب تابــيردتــب أدبــتً اــموي رــشع ةعــبرأ براقــت اهنــم لــك ةدــم ءانيســب
 يف لاقتـــن�ا مـــث ةـــيرانـــلا ةحلـــس�ا بيـــكرـــتو كـــفو ةـــيركسعـــلا تاكيتكتـــلاو مولعلا
 ةـــياـــمرـــلا ىلع يلعفلا بـــيردتـــلاو ةيلبجـــلا قطانملـــل ةرودلـــل نـــيريـــخ�ا _ـــمويلا
 ةددعتEا ةيــل�ا ةحلــس�او تاــسدسEاو فوكنشbكــلا لثــم ةددعتــم ةــيراــن ةحلــسأــب
 نأ ررـقو ةيـئادـع تايلمـع ذيفنتـلً اديهمـتُ اـيركسـعوً ايـندـب مـهدادـعإ فدـهب اكيبـلاو
 هــبردــت ةقــباســل ةــيرانــلا ةحلــس�ا مادختــسا ةيفيــك ىلع ةقــباــس ةــيركســع ةربــخ هــل

.ةدعاقلا ميظنت دي ىلع نميلا ةلودب

 دارـــفأ فدهتـــست يتلاو ةـــعامـــجلا اهتبكـــترا يتلا ةيـــئادعـــلا تايلمعـــلا راـــطإ يفو
 مهــــلاومأو _يحيسEا ءاــــمد ةــــحابتــــساو امهــــتآشنــــمو ةــــطرــــشلاو ةحلسEا تاوقلا

 يف تــناــك اهــلوأو ةــعامــجلا ءاضــعأ نــم نــيرــخآ عم اهنــم ددــع باكــترا يف كراــش
 _ــفوتEاو ، _ــثbثــلاو سداســلا مهتEاو هــماحتــقا يهو 2013 وياــم رــهش نوضغ
 بزـح رقـم يلع نسحـم دمـحمو ميـهارـبإ ميكحـلا دبـع ريمـسو دمـحم تاحـش ديعـس
 اوماـــقو ـ سدـــسم ـ يراـــن حbـــسل ريـــخ�ا زارـــحإ لاـــح ةرمغـــب رارـــح�ا _ـــيرصEا
 اهـتارامتـسا رـيرـحتو درمـت ةلمـح مـعد نـع فـقوتلل هدـيدـهتو بزـحلا ريـتركـس دييقتـب

.ةيسايس ضارغ� تناك ةعقاولا نأو

 يف ميـــهارـــبإ دمـــحم ةيلـــخادـــلا رـــيزو لتـــق يف عورـــشلا ةعـــقاو يف هتـــكراشـــم اذـــكو
 عساتــــلا ْ_مهتEا نأ ةعــــقاولا كلتــــل bًيصفــــت ناــــبأو 2013 ربمتبــــس رــــهش نوضغ
 طــخو ةيلــخادــلا رــيزو بــكر ةعــقاولا باكــترا نــم ماــيأ ةرــشع لبــق ادــصر رــشاعــلاو
ـ  _ـيراحتـن�ا دـحأ ةطـساوب هذيفنـت نمضـت هلتقـلً اـحرتقـم ادـعأ مـث هـتاـكرـحتو هريـس
 لـــسرأـــف لو�ا مهتEا ىلع مهـــحرتقـــم اـــضرـــعو ـ ردـــب دمـــحم دمـــحم ديـــلو / ىفوتEا
 مادختـساـب ةعـقاولا ذيفنـت هـمازتـعاـب هربـخأو ةيليـعامـس�ا ةظـفاحمـب هـئاقلـل مهتملـل

 اـهدادـعإو _ـثbثـلاو عباسـلا مهتEا ةـعرزـم زيهجـت ىلع هعـم قفتاو ةخخفـم ةرايـس
 رضـح امهـقافـت�ً اذافـنو ، كانـه ةرجفEا داوEاـب اـهزيهجـت متيـل ةرايسـلاو هـلابقتـس�
ـ  تارجفتEاـــــب تارايســـــلا زيهجـــــت لوئسم هتقـــــفرو لو�ا ُمهتEا ـ ةـــــعرزEاـــــب ـ هيـــــلإ
ـ  ةزـغ عاطقـب نـيدـلا حbـص رـصانـلا ةـيولأـب تاعـقرفEا زيهجـت ىلع هـبردـت قباسـلا
 دمـــحم نايـــفوتEاو نوثbثـــلاو سداســـلاو رـــشع يناثـــلا نومهتEا مهتقـــفر دـــجاوتو
 يادــــنويه ةــــكراــــم ـ ةرايــــس زيهجــــت مــــتو ،يلع نسحــــم دمــــحمو ، روصنم ديســــلا

 ، رــــشع ســــماخــــلاو ، ثــــلاثــــلا نامهتEا اهــــقرــــس دــــق ناــــك نوللا يوامــــس ستيــــج
 نــيرــشعو ةــئامــب ـ ميــهارــبإ ميكحــلا دبــع ريمــسو دومــحم ديــس دمــحم نايــفوتEاو
 يوحت اهنـــم لـــك ةهـــجوم تاوبع تـــسً اـــمدختـــسم ةعـــقرفEا داوEا نـــم مارـــج وليك



 نــيرــشعو ةــئامــب ـ ميــهارــبإ ميكحــلا دبــع ريمــسو دومــحم ديــس دمــحم نايــفوتEاو
 يوحت اهنـــم لـــك ةهـــجوم تاوبع تـــسً اـــمدختـــسم ةعـــقرفEا داوEا نـــم مارـــج وليك
 وليك _تـس يوحي مـجحلا ريبـك ليـمرـبو ، يت نإ يت ةداـم نـم تاـمارـج وليك رـشع
 ءاقلـــل لو�ا مهتEا هـــجوت مـــث ،ً ايبعـــش ةعنصEا ةعـــقرفEا داوEا نـــم ىرـــخأً اـــمارـــج
 مهتEا هــجوت ةعــقاولا موي ةحيبــصو ، مهعــم رــم�ا بيــترتــل ذيفنتــلا ةليــل نــيذفنEا
 ةزهجEا ةرايســلاــب روصنم ديســلا دمــحم ىفوتEاو رــشع يناثــلاو لو�ا نامهتEاو
 ردـب دمـحم دمـحم ديـلو ىفوتEاو ، رـشاعـلاو عساتـلا ْ_َمهتEا اوقتلاو ، تاعـقرفEاـب
 ىلع لو�ا مهتEا هدـــــشرأو ، ةخخفEا ةرايســـــلا ريـــــخ�ا اوملـــــسو روبعلا ةنـــــيدمـــــب
 عساتـلا ْ_مهتEا لو�ا ُمهتEا ف¢لكو ةرايسـلا ريجفـت تيـقوتو ةـصاخـلا تاميلعتـلا
 ردــب دمــحم ديــلو ىفوتEا قلطنا مــث ، اهــباكــترا لاــح ةعــقاولا رــيوصتب رــشاعــلاو
 بوص _ــــهجوتم رــــشاعــــلاو عساتــــلا نامهتEا هقبــــسي ةزهجEا ةرايســــلا bًقتــــسم
 نأ اــمو ، ةيلــخادــلا رــيزو بــكر راظتــنا يف رصــن ةنــيدمــب ساحنــلا ىفطصم عراــش
 ثدـــحأ ىتح ةيلـــخادـــلا رـــيزو لbقتـــسا ةرايســـلا ردـــب دمـــحم ديـــلو ىفوتEا دـــهاـــش
 _تيـناـث زواجـت � ةدـمريجفتـلا يف هلـجعت ةيلـخادـلا رـيزو لتـق نود لاـحو راجفـن�ا

 رــشاعــلاو عساتــلا ْ_َمهتEا راضــحإ كــلذ بقــعأو ، اهيلــع قفتEا تاميلعتلــلً اــفbــخ
 دارـفأ لتـق ةعـقاولا كلـت باكـترا نـم ضرغـلا نأـب فاـضأو ، ةعـقاوللً اروصمً ادـهشم
 ثدـح اـم ىلعً ادرو ، مهـلاتـق بجـي ةعنتمـم ةفـئاـط مهـنوكل ةيلـخادـلا رـيزوو ةـطرـشلا
 ةـيودعـلا ةعـبار يماصتـعا ضـف ثادـحأ نـم هبقـعأ اـمو 2013 هيـنوي نـم _ـثbثـلاـب

.ةضهنلاو

 عرزـــب درطـــسمو سوسابـــب ةـــطرـــشلا ينيمك ريجفـــت ةعـــقاو هـــباكـــتراـــب فاـــضأ امـــك
 مهتملــل هــتافيلكــت ردــصأ هــنأ كــلذــل bًيصفــت حضوأو امهنــم لــك يف ةفــساــن ةوبع
 مهتEا عم ريـــخ�ا لـــباقـــت كـــلذـــلً اذافـــنو ،اهـــترادإو اهـــل طيطـــختلاـــب رـــشع يداحـــلا
 _تعـقرفـم _ـتوبع مهـتزوحبو ـ يلع نسحـم دمـحم ىفوتEاو ، نـيرـشعلاو عبارـلا
 لاصـــت�ا قيرطـــب اـــهريجفـــت متـــي امـــمً ابـــيرقـــت تاـــمارـــج وليك رـــشع اهنـــم لـــك ةـــنز
 دمـــحم ىفوتEاو نوثbثـــلاو سداســـلا مهتEا امهعينصتـــب ماـــق لومحEا فـــتاهـــلاـــب
 مهتEا عرز اولصو نأ اـمو درطـسم _مـك بوصً اعيمـج اوهجتا مـث ، ـ يلع نسحـم
 _مــك ثيــح اوهجوت مــث ، هطيحمــب ْ_تعــقرفEا _ــتوبعلا ىدــحإ نورــشعلاو عبارــلا
 ُمهتEا ثكـم امنيـب ، هلفـسأ ةيـناثـلا ةوبعلا اوعرزو يرـئادـلا قيرطـلا ىلعأ سوساـب
 عباسـلا َمهتEا ََفتاـهو سوساـب _مـك نـم ةـبرقـم ىلع يهاقEا دـحأـب ثـلاثـلا ُمهتEاو
 كـــلذـــلً اذيفنـــتو ، لومـــحم ٍفـــتاـــه مادختـــساـــب ىلو�ا ةوبعلا ريجفتـــب هفلـــكو رـــشع
 ُمهتEا قلطنيل كـــــلذـــــب َمهتEا ملـــــعأو ، ةوبعلا ر¢جفو _مكـــــلا بوص ريـــــخ�ا هـــــجوت

.ةيناثلا ةوبعلا نيرجفم سوساب _مك نيرباع ثلاثلا ُمهتEاو

 اهـتآشنـمو ةـطرـشلا دارـفأ فادهتـسا ْ_يـئادعـلا _تْيَلمعـلا نـم ضرغـلا نأ فاـضأو
 ضــــف ءانــــثأ ثدــــح اــــمو ،- هريبعتــــك - يمbــــس�ا رايتــــلا ةــــبراحــــم نــــمً اــــماقتــــنا

.ةضهنلاو ةيودعلا ةعبار يماصتعا



.ةضهنلاو ةيودعلا ةعبار يماصتعا

 ، نـــيرـــشعلاو عباســـلاو ، نـــيرـــشعلاو سداســـلاو ، ثـــلاثـــلا _مهتEاو هـــمايـــق اذـــكو
 يلع نسحـم دمـحمو دمـحم فوؤرـلا دبـع يمهف _يـفوتEاو ، نـيرـشعلاو نـماثـلاو
 ةعـقاولا كلتـل bًيصفـت ناـبأو ـ ينطولا نـم�ا عاطقـب طـباضـلا ـ كوربـم دمـحم لتقـب
 فرطتــلا مســق طابــض نــع تاــمولعم عمــجب ثــلاثــلا مهتملــل هــتافيلكــت ردــصأ هــنأ
 ريــخ�ا عمــج كــلذــلً اذافــنو ، مــهدــحأ لتقــلً اديهمــت ينطولا نــم�ا عاطقــب ينيدــلا
 ىلع هـفوقوو هيلـع ينجEا تاـكرـحت هدـصرـبَ  مهتEا ربـخأو مهضعـب نـع ٍتاـمولعم
 لواـح كـلذـلً اذيفنـتو ،هلتقـب ُمهتEا هفلكـف هـحاورو هودـغ تاـقوأو هـترايـسو هصخـش
 عمتجا كـلذ رـثإ ىلعو ، لـشفلاـب اـتَءاـب َْ_تـلواحـم هيلـع ينجEا لتـق ثـلاثـلا مهتEا
 عباســـــلاو ، رـــــشع يداحـــــلاو ، ثـــــلاثـــــلا _مهتEاـــــب ـ 15/11/2013 خيراتـــــب ـ ُمهتEا
 ينجEا لتقــلً اططــخمً اعــضاو رصــن ةنــيدمــب ةــعاســلا ناديمــب ىهقمب نــيرــشعلاو
 سداســــلا َمهتEاو _ِمهتEا ذيفنتلــــلً ان¬يعم ةيــــلآ ةحلــــسأ ةــــثbــــث مادختــــساــــب هيلــــع
 ىقتلاو ، يلع نسحـم دمـحمو ، دمـحم فوؤرـلا دبـع يمهف َْ_يـفوتEاو نـيرـشعلاو
 ُمهتEا ءاقلـــلا رضـــحو ـ ىهقEا تاذـــب 17/11/2013 خيراتـــب ـ ذيفنتلـــل _ن¢يعEا ُمهتEا
 كـلذـلً اذيفنـتو ، ـ برـهلا يف مهـتدـعاسE ثـلاثـلا مهتEا فيلكتـك ـ نورـشعلاو نـماثـلا
ٌ ²لـــــك يلع نسحـــــم دمـــــحمو ، دمـــــحم فوؤرـــــلا دبـــــع يمهف ناَ¢يفوتEاو ُمهتEا زرـــــحأ

 ، ثــلاثــلا مهتEا اــهداــق ـ ءادوس ـ ةرايــس اولقتــساو ـ ةيــلآ ةيــقدنــب ـً اــيراــنً اــحbــس
 سداســــــلا مهتEا اــــــهداــــــق ـ ةيضــــــف ـ ةرايــــــس نورــــــشعلاو عباســــــلا مهتEا لقتــــــساو
 نـماثـلا مهتEا مـهرظتـنا امنيـب ـ هيلـع ينجEا نكسـم بوص اوهجوتو ، نورـشعلاو
 ىلع ةرايسـلاـب هوقفارـمو ُمهتEا نمكـف ، ـ هيلـع قفتا ناكـم يف هـترايسـب نورـشعلاو
  نورـــــشعلاو سداســـــلا نامهتEا نمـــــك امنيـــــب ، هيلـــــع ينجEا نكســـــم نـــــم ةـــــبرقـــــم
 هورصـبأ نأ اـمو ، هيلـع ينجEا ةرداغـم نابـقرـي نكسEا ماـمأ ، نورـشعلاو عباسـلاو
 ةرايــسً اعبتتــم ةرايســلا ريــخ�ا داقــف ، ثــلاثــلا مهتEاــب _لصتــم ناكEا ارداــغ ىتح
 دبــع يمهف نايــفوتEا قلطأــف ، رــسي�ا اهبــناــج ىذاــحو اهقحــل ىتح هيلــع ينجEا
 ةـيرانـلا ةريـع�ا نـم bًـباو هيلـع ينجEا بوص يلع نسحـم دمـحمو دمـحم فوؤرـلا
 لدبتـسا يذـلاو نورـشعلاو نـماثـلا مهتEا مـهرظتنـي ثيـح ىلإ اوذ�و ، bًيتـق هودرأـف
 عباســلاو نــيرــشعلاو سداســلا ْ_مهتEا نأ فاــضأو ، ةرايسلــل ةيــندعEا تاــحوللا
 كرـت كـلذ رـثإ ىلعو ، هـتاـفو نـم انقيـتو هيلـع ينجEا ثيـح ىلإ اهـجوت نـيرـشعلاو
 نــيرــشعلاو عساتــلا مهتEا ىلإً اهــجوتم ةدــيدــجلا ةرــهاقــلا ةقطنمــب _مهتEا ُمهتEا
 لوصولا نـــم نكمـــت اهنـــمو اربـــش ةقطنE ريـــخ�ا هبحطـــصا ثيـــح رصـــن ةنـــيدمـــب
 يف نـيرـشعلاو عساتـلا مهتEا عم لـباقـتو ، اهـق ةنـيدمـب هـب ةـصاـخ ةينكـس ةدـحول
 مهتEا ادــــع ـ لتقــــلا ةعــــقاو وبكترــــم _مهتEاو ســــماخــــلا عمــــجتلاــــب يلاتــــلا مويلا
 مـــل مهـــنأ �إ ينطولا نـــم�ا عاطـــق طابـــض دـــحأ لتـــق _ـــمزاـــع ـ نـــيرـــشعلاو عباســـلا
 ثيــــح ةيليــــعامــــس�ا ةظــــفاحE نورــــشعلاو عساتــــلا مهتEاو قلطناــــف ، هــــب اورفظــــي
 ةعـقاو نـع ةـعامـجلا ةيـلوئسم هيـف انلـعأً ايـمbـعإً اـنايـب اردـصأو لو�ا مهتEا ىقتلا
 ماقتـن�ا ةعـقاولا باكـترا نـم ضرغـلا نأحصـفأو ، كوربـم دمـحم هيلـع ينجEا لتـق

.اهدارفأو ةطرشلا ةئيه نم



 ماقتـن�ا ةعـقاولا باكـترا نـم ضرغـلا نأحصـفأو ، كوربـم دمـحم هيلـع ينجEا لتـق
.اهدارفأو ةطرشلا ةئيه نم

 لبـِـق ةيـئادـع تايلمـع باكـتراـب هاـيbـخ رـصانعـل تافيلكـت هرادـصإـب ُمهتEا رـقأ امـك
 كلتـــلً اذافـــنو اهـــباكـــترا لبـــق اهـــب هملـــعو امهـــتآشنـــمو ةـــطرـــشلاو ةحلسEا تاوقلا
 _مـــك بوص ةيـــلآ ةحلـــسأ نـــم ةـــيراـــن ةريـــعأ قbـــطإ ةعـــقاو باكـــترا مـــت تافيلكتـــلا

._مكلا ةمدخ ىلع _مئاقلا ةطرشلا دارفأ نم ددع ةافو اهنع مجنو سوساب

 نـم نـيرـخآو - فولـخم زـيزعـلا دبـع ديعـس ةـماـسأ ىفوتEاو ، ثـلاثـلا مهتEا مايـقو
 ةــطرــشلا دارــفأ بوص ةيــلآ ةحلــسأ نــم ةــيراــن ةريــعأ قbــطإــب - ةــعامــجلا ءاضــعأ
 موي ةدــــيدــــجلا ةرــــهاقــــلاــــب عمــــجتلا ةقطنمــــب يتيس جاريــــم _مــــك ىلع _مــــئاقــــلا

.ةضهنلاو ةيودعلا ةعبار يماصتعا ضفل يلاتلا ةعمجلا

 َريجفــت ـ ةزيجــلا ةــعومــجم ءاضــعأ نــم نــيرــخآو ـ رــشع يداحــلا مهتEا ةــلواحــمو
 نود لاــــحو ، ةرايســــلاــــب تعــــضو ةرــــجفتم ةوبعب ةــــبابــــمإ مسقــــب ةــــطرــــش ةرايــــس

.اهريجفت ةرئاد يف ينف بيع اهراجفنا

 دبــــع ديعــــس ةــــماــــسأ ىفوتEاو ، رــــشع سداســــلاو ، رــــشع يناثــــلا _مهتEا مايــــقو
 نوضغ يف ـ ةـهزنـلا ةـطرـش ةطقـن بوص ةـيراـن ةريـعأ قbـطإـب -نـيرـخآو - زـيزعـلا

 ةـــطرـــشلا نـــم bًيتـــق _فلـــخم اـــهوزاـــح ةيـــلآ ةحلـــسأ نـــم ـ 2013 سطـــسغأ رـــهش
._باصم نيرخآو

 تاـــعردـــم ىدـــحإ ريجفـــت نورـــشعلاو عبارـــلاو ، رـــشع عباســـلا ْ_َمهتEا ةـــلواحـــمو
 نود لاــــحو ، اهلفــــسأ ةعــــقرفــــم ةوبع عضوب _ــــسدنهEا ةقطنمــــب ةحلسEا تاوقلا

  .اهريجفت ةرئاد يف ينف بيع اهراجفنا

 تايلمــع باكــتراــب هاــيbــخ رــصانعــل تافيلكــت ردــصأ راــط�ا تاذ يف هــنأ فاــضأو
 نكمـــت تافيلكتـــلا كلتـــلً اذافـــنو ،مهـــتاكلتمـــمو مهـــلاومأو _يحيسEا دـــض ةيـــئادـــع
 ، ميـــهارـــبإ ميكحـــلا دبـــع ريمـــس نايـــفوتEاو ، رـــشع ســـماخـــلاو ، ثـــلاثـــلا نامهتEا
 ةرايـــــس ةـــــقرـــــس نـــــم يضاEا ناضـــــمر رـــــهش نوضغ يف دومـــــحم ديـــــس دمـــــحمو
 هــــقانتــــعا نــــم مهنقيــــت بقــــع اهكــــلاــــم نــــعً اــــهرــــك نوللا يوامــــس زتيــــج يادــــنويه
 ةـيراـن ةحلـسأ نـيرـهشم هوفقوتـساـف ـ هـترايسـبً اقلعـمً ابيلـص مهتـيؤرـب ـ ةيحيسEا
 ةــــعامــــجلا ءاضــــعأ ةــــقرــــسو ، ةرايســــلا ىلع ءbيتــــس�ا نــــم اونكمتو ، ههــــجو يف

.عونلا تاذ نم ىرخأ ةرايس

 -يلع نسحـــــم دمـــــحم ىفوتEاو ، رـــــشع يناثـــــلاو ، ثـــــلاثـــــلا ْ_مهتEا ةـــــلواحـــــمو
 مهتــيؤر لاــح ـ ةدــيدــجلا رصــم ةقطنمــب _يحيسEا دــحأ ةرايــس ةــقرــس - نــيرــخآو

 ، اـهوزاـح ةيـلآ ةحلـسأ _ـمدختـسم اهـفاقيتـسا اولواحـف ـ اهلـخادـبً اقلعـمً ابيلـص
 ةــيراــن ةريــعأ ـ هيــلإ مهتEا فيلكــتً افــلاخــم ـ ىفوتEا قلطأ برــهلا اــهدــئاــق ةــلواحEو
 نأ هملعــــلو ،ً ارــــخآ باــــصأو مــــهدــــحأ لتقــــف اهيلقتــــسم بوص يل�ا هــــحbــــس نــــم

 .ةيئادعلا تايلمعلا ضعب ذيفنت نع ىفوتEا ىصقأ ملسم لوتقEا



 نأ هملعــــلو ،ً ارــــخآ باــــصأو مــــهدــــحأ لتقــــف اهيلقتــــسم بوص يل�ا هــــحbــــس نــــم
 .ةيئادعلا تايلمعلا ضعب ذيفنت نع ىفوتEا ىصقأ ملسم لوتقEا

 فادهتـساـب نسحـم دمـحم ىفوتEاو ، رـشع عبارـلاو ، رـشع ثـلاثـلا ْ_مهتEا مايـقو
 ةرايــــس مهــــلوأ لقتــــسا نأــــب ةزيجــــلا ةظــــفاحمــــب قارولا ةقطنمــــب ءارذعــــلا ةسينــــك
 عبارــــلا مهتEا ريــــس طــــخ ماــــمأ قيرطــــلا _ــــمأتــــل نوللا يضف رــــسن� يشيبوستم
 ىفوتEا هفلـــخو امهـــلوأ ةدايـــق ةـــيراخـــب ةـــجارد امهـــلbقتـــسا لاـــح ىفوتEاو رـــشع
 نــم ةــيراــن ةريــعأ ىفوتEا قلطأ ةسينكــلا ماــمأ اورــم نأ اــمو ،ً ايــلآً اــحbــسً ازرــحم
 اوفلــــخو رارفــــلاــــب اوذ�و اهــــماــــمأ نــــيدــــجاوتEا صاخــــش�ا بوص يل�ا هــــحbــــس

.ىحرجو ىلتق مهءارو

رـصانع اـهبكترا يــتلا ةـيئادعلا تايلـمعلا نـم ددعـب هملعبً اضيأ فاضأو

ـ  ةرقـش وبأ ديسـلا دمـحم لتـق ةعـقاو اهنـم ةيليـعامـس�او ءانيـس طيحمـب ةـعامـجلا
 _ــكراشEا _ــب نــم نأ لو�ا مهتEا نــم ملــع هــنأو ـ ينطولا نــم�ا عاطقــب طــباضــلا
 مهتEا قيقش ـ يوbخنــــــلا ينغلا دبــــــع ليلــــــخ ماصــــــع ىفوتEا ةعــــــقاولا كلــــــت يف

. نماثلا

 ملـع هـنأو ةيليـعامـس�ا ةظـفاحمـب ةيـبرـحلا تارـباخEا ىنبم فادهتـسا ةعـقاو اذـكو
 لقتـسا ريـخ�ا نأو رـشاعـلاو عساتـلا ْ_مهتEا اهيبكـترـم _ـب نـم نأ لو�ا مهتEا نـم
 اهنـم لـجرـتو ةيـبرـحلا تارـباخEا ىنبم ماـمأ لـصو ىتح ةخخفEا تارايسـلا ىدـحإ
 نـع ةرايسـلا اورـجفو ،ةـعامـجلا ءاضـعأ دـحأ اـهداـق ةـيراخـب ةـجارد بوصً اقلطنـم

.ريجفتلا عساتلا مهتEا روصو ، لومحEا فتاهلا مادختساب دعب

 نـمأ ةـيرـيدـم ىنبم طيحمـب اهـعرز ةرـجفتم ةوبعل ةـئاEا دعـب يناثـلا مهتEا ريجفـتو
.لو�ا مهتEا نم فيلكتب 2013 ويلوي رهش نوضغ يف ةيلهقدلا

 اهـضارـغأ قيقحت ضرغـب ناـك عئاـقولا كلتـل ةـعامـجلا ءاضـعأ باكـترا نأـب فاـضأو
 ةعنتمEا ةفـئاطـلا نـم هـناوعأو مـكاحـلا لاتـقو ةيعـضولا _ـناوقلل ماكتـح�ا مدـع يف
 لbحتــــساو _يحيسEا ءاــــمد ةــــحابتــــساو ةــــطرــــشلاو ةحلسEا تاوقلا دارــــفأ نــــم

.مهتاكلتممو مهلاومأ

 ةـعامـج _ـب لـماـك ٍيركسـع ٍنواعـتوٍ قيسنت دوجوب لو�ا مهتEا نـم هملعـب ىهنأو
 لو�ا مهتEا نـــم ملـــست راـــط�ا كـــلذ يفو ، ناـــقرفـــلا بـــئاتـــكو سدقEا تيـــب راصـــنأ
 هفلــــــك نأ ىلإ _ــــــثbثــــــلاو عباســــــلا مهتEا ةــــــعرزمــــــب هافــــــخأ "يج يب رأ" فذاــــــق
 ةيـــعانصـــلا رامـــق�ا ةطـــحم فادهتـــس� ناـــقرفـــلا بـــئاتـــك نـــم رـــصانعـــل هميلـــستب
 ايقتــــــلاو روبعلا ةنــــــيدE رــــــشع يناثــــــلا مهتEاو هــــــجوت كــــــلذــــــلً اذافــــــنو ، يداعEاــــــب
 ةقطنــم ىتح امهقــيرــط انــمأو ، فذاقــلا امهملــس ناــقرفــلا بــئاتــك نــم نــيرصنعــب

.يعانصلا رمقلا ةطحم رصانعلا كلت تفدهتسا ثيح يداعEا

 ، قراــط" يكرــح ـزــيزعــلا دبــع نوراــه دمــحم ىركــب دمــحم / ثــلاثــلا مهتEا رــقأ ـ2
 موقت ةـيريفكـتً اراكـفأ قنتعت يتلا سدقEا تيـب راصـنأ ةـعامـجل هـمامضـناـب ـ"داـيز



 ، قراــط" يكرــح ـزــيزعــلا دبــع نوراــه دمــحم ىركــب دمــحم / ثــلاثــلا مهتEا رــقأ ـ2
 موقت ةـيريفكـتً اراكـفأ قنتعت يتلا سدقEا تيـب راصـنأ ةـعامـجل هـمامضـناـب ـ"داـيز
 ةعــــيرــــشلا هقيبطــــت مدــــع ةوعدــــب هيلــــع جورــــخلا ةيــــعرــــشو مــــكاحــــلا ريفكــــت ىلع
 ةـــطرـــشلاو ةحلسEا تاوقلا دارـــفأ دـــض ةيـــئادـــع لامـــعأ ذيفنـــت ىلوتتو ةيـــمbـــس�ا
 _يحيسEا ءاـــــــمد ةـــــــحابتـــــــساو ةـــــــماعـــــــلا تآشنEاو مهـــــــتآشنـــــــم ىلع ءادتـــــــع�او
 ةيـــئادعـــلا تايلمعـــلا نـــم ددـــع يف هتـــكراشـــمو ، مهـــتاكلتمـــمو مهـــلاومأ لbحتـــساو
 هملــعو _يحيسEاو ةحلسEا تاوقلاو ةــطرــشلا دارــفأ لبــق ةــعامــجلا اهــتذفــن يتلا

.ةعامجلا كلت ءاضعأ ةفرعمب اهباكترا مت ىرخأ عئاقوب

روصنـم ديسلا دمحم ىفوتEاو يناثلا مهتEاو هيعسب كلذل bًيصفت نابأو

 لــــشف باقــــعأ يفو ، اــــيروسب رــــئادــــلا لاتقــــلاــــب قاحتــــلbــــل 2011 ماــــع نوضغ يف
 كــلذ راــطإ يفو ـ هريبعتــك ـ داهجلــل مهسفــنأ دادــعإ ةرورــض ىلع اوقفاوت مــهرفــس
ـ ً اعيمـــــج مهـــــلاقتـــــعا نا¢بإ هيلـــــع مهـــــفرعـــــت قباســـــلا ـ نـــــماثـــــلا مهتEا عم اولصاوت
 دـحأـب ريـخ�ا مهـف¢رـع ثيـح ، سدقEا تيـب راصـنأ ةـعامـجل كـلذ رـثإ ىلع اومضناو
 نـم مهـمامضـنا ناـكو ةريـمأ وبأً ايـكرـح ىمسEاو ةـيريفكتـلا تاـعامـجلا ىدـحإ ةداـق
 يناثـلا مهتEاو هـمامضـناـبو ، ـ سدقEا تيـب راصـنأ ةامسEا ـ ةـعامـجلا كلتـل هـلbـخ
 ةـعامـجلا كلـت ءاضـعأ بأدـك ةيـكرـح ًءامـسأ اوذـختا روصنم ديسـلا دمـحم ىفوتEاو
 ددــع ىلع فرعــت مامضــن�ا كــلذ لbــخ نــمو ، داــيزو قراــط ْ_¢يكرــح ْ_َمــسا ذــختاــف

.لو�ا مهتEا مهنم ةعامجلا تادايق نم

لاـحم قـفو – ٌةـيفارغج ايbـخلا نـم _تسيئر _تعومجم َنيوكت فاضأو

 ةـعومجEا نـم رـكذو ، تافيلكـت نـم مهيـلإ لـكوي اـم قفو ٌةيـعونو - اهـئاضـعأ ةـماـقإ
 ديســلا دمــحم ىفوتEاو يناثــلا مهتEاو اهتيــلوئسم ى¢لوت ةرــهاقــلاــب ًةيلــخ ىلو�ا
 ثــلاثــلاو ، رــشع يناثــلاو ، رــشع يداحــلا _مهتEا اهــئاضــعأ نــم رــكذو ، روصنم
 دمـحأ / نـيرـشعلاو ثـلاثـلاو ،رـشع نـماثـلاو ، رـشع عباسـلاو ، رـشع عبارـلاو ، رـشع
 ، نـــــيرـــــشعلاو عبارـــــلاو ، ـ"يلع" يكرـــــح ـ جارـــــف دمـــــحم ميـــــحرـــــلا دبـــــع دومـــــحم
 عساتـــلاو ، نـــيرـــشعلاو نـــماثـــلاو ، نـــيرـــشعلاو عباســـلاو ، نـــيرـــشعلاو سداســـلاو
ـ  فولــخم زــيزعــلا دبــع ديعــس رمــع / _ــثbثــلاو يناثــلاو، _ــثbثــلاو ، نــيرــشعلاو
 عباســـلاو ، _ـــثbثـــلاو عبارـــلاو ، _ـــثbثـــلاو ثـــلاثـــلاو ، ـ"يباـــهر�ا رمـــع" يكرـــح
 يكرــح ـ dا فيــض رصــن ناضــمر رــباــص دمــحم / _ــثbثــلاو عساتــلاو ، _ــثbثــلاو
 ، ديجEا دبـــــع دمـــــحم مصتعـــــم مـــــيرـــــك / _عـــــبر�او عبارـــــلاو ، ـ"سدنهEا دمـــــحم"
 يكرـــح ـ ديســـلا دمـــحم ديمـــحلا دبـــع دومـــحم قزارـــلا دبـــع / _عـــبر�او نـــماثـــلاو
 يكرـــــح ـ لـــــياـــــط نمـــــحرـــــلادبـــــع دمـــــحأ مرـــــك / _سمـــــخلاو يداحـــــلاو، ـ"بعصـــــم"
 ، ـ"ليلـخ" يكرـح ـ يلع دمـحم دمـحم جرـف دـلاـخ / _سمـخلاو يناثـلاو ، ـ"دـلاـخ"
 دبـع ديعـس ةـماـسأو ، يلع نسحـم دمـحم _يـفوتEاو ةـئاEا دعـب _ـنامثـلاو يناثـلاو

.مامإ يعرم مامإو ، فولخم زيزعلا



.مامإ يعرم مامإو ، فولخم زيزعلا

 ، رـشع سداسـلاو ، رـشع سـماخـلا _مهتEا اهـئاضـعأ نـم رـكذ ةـيرطEاـب ةيـناثـلاو
 ديعـــسو ، دمـــحم فوؤرـــلادبـــع يمهفو ، ميـــهارـــبإ ميكحـــلا دبـــع ريمـــس _يـــفوتEاو
 اهـــئاضـــعأ نـــم رـــكذو ءانيســـب ةثـــلاثـــلاو ، دومـــحم ديـــس دمـــحمو ، دمـــحم تاحـــش
 اهــئاضــعأ نــم رــكذو خيشلا رفكــب ةعــبارــلاو ، نــماثــلاو عباســلاو سداســلا _مهتEا
 ةيلـهقدـلاـب ةسـماخـلاو ، ةـئاEا دعـب رـشع نـماثـلاو ةـئاEا دعـب رـشع عباسـلا ْ_مهتEا
 ثــلاثــلا ْ_مهتEا اهــئاضــعأ نــم رــكذو ةــئاEا دعــب يناثــلا مهتEا اهتيــلوئسم ىلوتو

.دمحم لاعلا دبع نسح ىفوتEاو ، ةئاEا دعب نماثلاو ، ةئاEا دعب

 عينصتب تصتـخا اـه�وأ : اـهاـيbـخ نـمً اـثbـث فرـع ةيـناثـلا ةـعومجEا نأ فاـضأو
 اهـــئاضـــعأ نـــم رـــكذو دعـــب نـــع ةرجفتEا تاوبعلاـــب مكحتلـــل ةيـــنورتكـــل�ا رـــئاودـــلا
 ةيـناثـلاو ، ةـئاEا دعـب رـشع نـماثـلاو ، ةـئاEا دعـب ثـلاثـلا، _ـثbثـلاو عساتـلا _مهتEا
 ، ةيبعشـــلا ةقـــيرطـــلاـــب ةرجفتEا تاوبعلا عينصتو تارجفتEا ريضحتـــب تصتـــخا
 ، _ـثbثـلاو سداسـلاو ،رـشع عساتـلاو ، رـشع نـماثـلا _مهتEا اهـئاضـعأ نـم رـكذو
 ةثـلاثـلاو ، يلع نسحـم دمـحم ىفوتEاو ، ةـئاEا دعـب نـماثـلاو ، ةـئاEا دعـب ثـلاثـلاو
 ىلع ةـعامـجلاـب ةـصاخـلا ويديفـلا عطاقـم رـشنو تاـنايبـلاو تارادـص�اـب تصتـخا

.ةئاEا دعب رشع عباسلا مهتEا اهئاضعأ نم ركذو ةيلودلا تامولعEا ةكبش

 مهنــم رــكذ _مهتEا نــم ددــع نــم تامهــمو تاــمولعمب ةــعامــجلا دادــمإــب فاــضأو
 لوح تاــمولعمب يلع نسحــم دمــحم ىفوتEا دــمأ يذــلا _ــثbثــلاو نــماثــلا مهتEا
 ،ةيـــئاميكـــلا ةيلـــخلاـــب هلمـــع راـــطإ يف هـــب فلـــك اميـــف هـــتدـــعاسE ةيـــئايميكـــلا داوEا
 يطباـض نـع تاـمولعمب هدـمأ يذـلاو ناـيز ىيحي دمـحأ دمـحم / _سمـخلا مهتEاو
 ، هـل هدـصر دعـب – يحليصEا لـئاو / دـئارـلا - رـخ�او هراوجب نطقـي امـهدـحأ ةـطرـش
 ثـــلاثـــلا مهتEا هدـــمأو ، امهلتـــق يف تاـــمولعEا كلـــت مادختـــسا عاـــمزإـــب هملـــع دـــكأو
 مهتEا ةطـــــساوب هيلـــــع فرعـــــت يذـــــلا ـ دمـــــحم ســـــيوع دمـــــحم دمـــــحم / نوعبر�او
 ةـماـقإ لاحـم نأشـب تاـمولعمب ـ يرـيزعـلا تمصـع دمـحأ رـماـت / _عـبر�او يناثـلا
 دمـحم / دـئارـلاو فـيرـش معنEا دبـع / دـئارـلا مهنـم رـكذ ةـطرـش طابـض تارايـس ماـقرأو
 قيرطبـــلا ناميلـــس دومـــحم دمـــحم /مِدقEُاو يحليصEا لـــئاو / دـــئارـــلاو ىواـــجرEا
 تاـمولعEا كلـت مادختـس�ً اديهمـت ريـخ£ـل ةروصب هدـمأو ، كوربـم دمـحم / مِدقEُاو
 ىلع اهـمادختـس� ْ_ـَترايسـل ةيـندعـم تاـحولب هدـمأ امـك ، طابضـلا كئـلوأ لتـق يف
 رون ديســـلا فـــيرـــش / نوعبر�او عباســـلا مهتEا هدـــمأو ، مهبقعتـــل اعنـــم ٍتارايـــس
 يف مدختـسي "لوك يزـيا" ى¢مُسيٍ جماـنرـب ليغشـت نـع تاـمولعمب بيطـخلا نـيدـلا
 تاـنايـب لاـخدإ يف هدـعاـس امـك ، ةيـضر�ا ةيفـتاهـلا ماـقر�ا نـيوانـع ىلع لوصحلا
 جماـنرـب ىلع ينطولا نـم�ا عاطقـب ٍطابـض فـتاوه ماـقرأو نـيوانـعو ءامـسأـب ٍليـلد
 تاـمولعمب نوعبر�او عبارـلا مهتEا هدـمأو ، "EXCEL" ى¢مُسي تاـنايبـلا دـعاوقل
 ســــماخــــلا مهتEا هدــــمأو ، - فــــسوي دمــــحأ / دــــئارــــلا - ةــــطرــــشلا طابــــض دــــحأ نــــع
 ةدــــحو نــــع تاــــمولعمب نسحEا دبــــع ميلــــحلا دبــــع دمــــحم ميــــهارــــبإ / نوعبر�او
 مهتملـــل اهغلـــبأ ناضـــمر نـــم رـــشاعـــلا ةنـــيدمـــب ةحلسEا تاوقلل ةعـــباـــت ةـــيركســـع



 ةدــــحو نــــع تاــــمولعمب نسحEا دبــــع ميلــــحلا دبــــع دمــــحم ميــــهارــــبإ / نوعبر�او
 مهتملـــل اهغلـــبأ ناضـــمر نـــم رـــشاعـــلا ةنـــيدمـــب ةحلسEا تاوقلل ةعـــباـــت ةـــيركســـع
 ىفوتEا ةطــساوب كــلذ مــتو _عــبر�او ســماخــلا مهتEا َءاقــل ريــخ�ا بلطــف ؛ لو�ا

.روصنم ديسلا دمحم

ةـيركـسعو ةـينمأ تابيردت ىـقلت ةـعاـمجلا رصاـنع دادعإ راطإ يـف هنأو

 عساتـلا نامهتEا اهيـف هـكراـش 2012 ماـع سراـم رـهش لbـخ _ـعوبـسأ ةدE ءانيسـب
 ، لbـــه دمـــحم ةدابـــع دوجوEا دبـــع حودمـــم / ةـــئاEا دعـــب ســـماخـــلاو ، نوثbثـــلاو
 اوسَرَد ،روصنم ديسـلا دمـحم ىفوتEا اـه¢دـعأ ، دمـحم لاعـلا دبـع نسـح ىفوتEاو
ـ  ةـــيرانـــلا ةحلـــس�ا بيـــكرـــتو كـــفو تارجفتEا ةـــسدنـــهو تآشنEا عفر ملـــع اهـــلbـــخ
 ، ةحلـــس�ا كلتـــل يلمع ٌمادختـــسا كـــلذ بقـــعأو ـ سدسEا ، اكيبـــلا ، فوكنشbكـــلا

.ةرجفتم ةوبعل ٌريجفتو

 ءاضـــعأ نـــم َْ_تـــعومـــجم دادـــعإو رفـــس ىلع ةرودـــلا كلـــت هيقلـــت لبـــق فرـــشأ امـــك
 يناثـلا _مهتEا تمـضو 2012 ماـع ةـيادـب يف اـه�وأ ةرودـلا كلـت روضحل ةـعامـجلا

.ةئاEا دعب نماثلا مهتEا تمضو ةيناثلا اهتلت ةئاEا دعب ثلاثلاو ةئاEا دعب

 دارـــفأو طابـــض نـــع تاـــمولعEا عمـــجب سدقEا تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــج ءدبـــب فاـــضأو
 رايتـــــــلا مكـــــــح طوقس لاـــــــح يف مهـــــــلاتقـــــــلً اديهمـــــــت ةـــــــطرـــــــشلاو ةحلسEا تاوقلا
 ةـعامـجلا تـهجوت 2013 ماـع وينوي نـم _ـثbثـلا ثادـحأ باقـعأ ىفو ، يمbـس�ا
 ةحلسEا توقلا تآشنـــمو دارـــفأو طابـــض فدهتـــست ةـــيركســـع تايلمـــع ذيفنـــت ىلإ
 دــــــــيربــــــــلا بــــــــتاكــــــــمو كونبلاو _يحيسEا لاومأ ىلع ءbيتــــــــس�او ،ةــــــــطرــــــــشلاو

.ةعامجلا تايلمع ليومت يف اهمادختس�

 رــــــشع يناثــــــلاو ، يناثــــــلا نامهتEا اوقفتا 3/7/2013 خيراتــــــبو كــــــلذ راــــــطإ يفو
 دمـحأ دومـحم ديـس دمـحمو يلع نسحـم دمـحمو روصنم ديسـلا دمـحم نوفوتEاو
 ىدــحإ ةــقرــس ىلع دمــحم تاحــش ديعــسو زــيزعــلا دبــع ديعــس ةــماــسأو ميــهارــبإ
 رـهاظتـلا نا¢بإ -ةـيداحـت�ا ناديـم نـم ةدـئاعـلا _يحيسEا دـح� ةـكولمEا تارايسـلا
 ءاضيـب تنسـكأ ـ ةرايـس لوُ�ا ةـثbثـلا نوفوتEاو لقتـسا قافـت�ا كـلذـلً اذافـنو - هـب
ـ  ْ_ـسدـسمو ناتيـلآ ْ_تيـقدنـب ـ ةـيراـن ةحلـسأ مهـتزوحبو ـ لو�ا مهتEا اهـب مـه¢دـمأ
 ىتح هـــب اوصبرـــتو ةـــيداحـــت�ا ناديـــم ىلإ ةـــيدؤEا عراوشلا دـــحأ ىلإ اوهجوتو
 نــم اونكمت ىتح اــهوعبتتف ـ نوللا ةنــكاد ارتنــلإ ـ ةرايســبً اقلعــمً ابيلــص اورصــبأ
 اـــهدـــئاـــق هـــجو يفً ايـــلآً اـــحbـــس يلع نسحـــم دمـــحم ىفوتEا رـــهشأو اهـــفاقيتـــسا
 اــهوكرــت مــث ، اهيلــع ءbيتــس�ا نــم كــلذــب اونكمتو اهــكرــت ىلع امهــهرــكأــف هلــجنو
 لاـحو ، اـهدـصر يفbتـل ٍعبتت ةزـهجأ نـم اـهولـخ نـم اودـكأتيـل يداونلا دـحأ فلـخ
 ًازاهــــج هــــمادختــــس� اهيلــــع اهكــــلاــــم َروثع اونقيتف اــــهودــــجي مــــل اهيــــلإ مهــــتدوع
 مهـتايلمـع يف تارايسـل ةـعامـجلا ةـجاحـلو اهيلـع مـهؤbيتـسا باـخ ا¢Eو ، اهعبتتـل
 يف - قفتا _يحيسEا تارايـــس ىلع ءbيتـــس�اـــب تردـــص تافيلكتـــلو ، ةيـــئادعـــلا
 ، رـــــــشع عباســـــــلاو ، رـــــــشع يناثـــــــلا نامهتEاو - 2013 ماـــــــع ويلوي رـــــــهش نوضغ



 يف - قفتا _يحيسEا تارايـــس ىلع ءbيتـــس�اـــب تردـــص تافيلكتـــلو ، ةيـــئادعـــلا
 ، رـــــــشع عباســـــــلاو ، رـــــــشع يناثـــــــلا نامهتEاو - 2013 ماـــــــع ويلوي رـــــــهش نوضغ
 دبــــع ديعــــس ةــــماــــسأو ، يلع نسحــــم دمــــحمو ، روصنم ديســــلا دمــــحم نوفوتEاو
 مويلا حابـص لـباقتـلا ىلع ةـيرطEا ةقطنمـب يهاقEا ىدـحإـب مهـئاقـل ءانـثأ زـيزعـلا
 ةــــــــكولمEا تارايســــــــلا ىدــــــــحإ ىلع ءbيتــــــــسbــــــــل نوتاريشــــــــلا ةقطنمــــــــب يلاتــــــــلا
 ةرايســـب اهـــعدوأ ةـــيراـــن ةحلـــسأريـــخ�ا ىفوتEا ¢دـــعأ كـــلذـــلً اذافـــنو ، _يحيسملـــل
 ءاقلــلا ناكــم ىلإ هدرفمــب ُمهتEا هــجوتو ، روصنم ديســلا دمــحم ىفوتملل ةــكولمم
 اــــهداــــقوً افلــــس ةدعEا ةرايســــلا رــــشع يناثــــلا ُمهتEاو لقتــــسا ثيــــح هيلــــع قفتEا
 سدـسمو ةيـلآ ةيـقدنـب - _ـيراـن _ـحbـس مهـتزوحبو روصنم ديسـلا دمـحم ىفوتEا
 رــشع عباســلا مهتEا اــهداــق ةــيراخــب ةــجارد نسحــم دمــحم ىفوتEا لقتــسا امنيــب -
 ةقطنمــب ةسينــك نــم بــيرــق ناكــم ىلإ اوهجوتو ، مــم 9 رايــع سدــسم امهــتزوحبو
 تفــــقوت - زتيــــج - ةرايســــبً اقلعــــمً ابيلــــص اورصــــبأ ىتح اوصبرــــتو نوتاريشــــلا
 نكمــتو اــهوعبتت ىتح تــكرــحت نأ اــمو ،اــهدــئاــق نود اه³لقتــسم لــجرتيــل تاظــحل
 سدسEا يلع نسحــم دمــحم ىفوتEا رــهًشيل اهــفاقيتــسا نــم رــشع عباســلا مهتEا
 رارفـــلا ريـــخ�ا لواحـــف ، اهنـــم لـــجرتـــلاو اهـــكرـــت ىلع هرابـــج� اـــهدـــئاـــق هـــجو يف
 ىلع هــــهرــــكأو هــــب هبــــهرأ ءاوهلا يفً اــــيراــــنً ارايــــع قلطأ ىفوتEا نأ �إ ةرايســــلاــــب
 ريـــخ�او ُمهتEا اهلقتـــساو اهيلـــع ءbيتـــس�ا نـــم كـــلذـــب اونكمتو ، اهنـــم لـــجرتـــلا
 نــــم دــــكأتـــلا ىـلوت يذـــلاو فوـلـــخم زـــيزعـــلا دبـــع ةـــماـــسأ ىفوتEا ىلإ اهلـــصوأو

 نـم اـهوـلخ

اهنولل رشع يداحلاِ مهتEا رييغتب ُمهتEا ملعو ، اهافخأو عبتتلل ةزهجأ

.اهطبضل ايفbت قرز�ا ىلإ

 ديعــس ةــماــسأو يلع نسحــم دمــحم نوفوتEاو ، رــشع ســماخــلا مهتEاو قفتا امــك
 ديــس دمــحمو دمــحم تاحــش ديعــسو ميــهارــبإ ميكحــلا دبــع ريمــسو زــيزعــلا دبــع
 ةـيرطEاـب زـيزعـلا دبـع ديعـس ةـماـسأ ىفوتEا نكسمـب مـهدـجاوت لاـح ـ دمـحأ دومـحم
 ةــقرــسل ةدــيدــجلا رصــم ةقطنــم ىلإ هــجوتلا ىلع - 2013 ماــع ويلوي رــهش لbــخ -
 ، ةـيراخـب ةـجارد ريـخ�ا لقتـسا كـلذـلً اذافـنو ، اهـب ةراEا _يحيسEا تارايـس ىدـحإ
 ميــهارــبإ ميكحــلا دبــع ريمــس ىفوتEا اــهداــق ةرايــس نوقابــلاو ُمهتEا لقتــسا امنيــب
 رصـم عراوش اوباـجو ، ـ _ـسدـسمو _تيـلآ _تيـقدنـب ـ ةـيراـن ةحلـسأ مهـتزوحبو
 ىتح ؛ مهـــل هفشـــكو قيرطـــلا عbطتـــس� ةـــجاردـــلاـــب ىفوتEا مهـــمدقتـــي ةدـــيدـــجلا
 عراوشلا ىدــــحإــــب ةفــــقوتم - ةــــيوامــــس زتيــــج - ةرايســــبً اقلعــــمً ابيلــــص اورصــــبأ
 ديعــس دمــحم ىفوتEاو رــشع ســماخــلا مهتEا لــجرــتو اهنــم اوبرتــقاــف ةيبــناجــلا
 ريـــخ�ا رـــهشأ امنيـــب ةرايســـلا دـــئاـــق هـــجو يف ةيـــلآ ةيـــقدنـــب لو�ا رـــهشأو دومـــحم
 اهنـــم لـــجرتـــلا ىلع امـــهاـــهرـــكأو ةرايســـلا تلقتـــسا ةاتـــف هـــجو يف ةيـــلآ ةيـــقدنـــب
 ةـماـسأ ىفوتملل اهملـسو عبتتلل ةزـهجأ نـم اـهولـخ نـم دـكأـتو اهلقتـساـف ، اهـكرـتو

.اهئافخإ ىلوتيل زيزعلا دبع ديعس



.اهئافخإ ىلوتيل زيزعلا دبع ديعس

 مهتEاو اوقفتا _يحيسEا تارايـــس ةـــقرـــسب رداصـــلا فيلكتـــلا ذيفنتـــل ً�امكتـــساو
 ةـــماـــسأو يلع نسحـــم دمـــحمو روصنم ديســـلا دمـــحم نوفوتEاو ، رـــشع يناثـــلا

 ماــع ويلوي رــخاوأــب ـ ةــيرطEاــب ريــخ�ا نكسمــب مــهدــجاوت لاــح زــيزعــلا دبــع ديعــس
 تارايــــــس ىدــــــحإ ةــــــقرــــــسل ةدــــــيدــــــجلا رصــــــم ةقطنــــــم ىلإ هــــــجوتلا ىلع ـ 2013

 روصنم ديســــلا دمــــحم نايــــفوتEاو ، رــــشع يناثــــلا مهتEاو لقتــــساــــف ؛ _يحيسEا
 حماــس ىفوتEا اــهداــق رــشع نــماثــلا مهتملــل ةــكولممً ةرايــس يلع نسحــم دمــحمو
 ىنبم فلـــخ اهفـــقوأ ثيـــح ، هيلـــع قفتEا ناكملـــلً اهـــجوتم فولـــخم زـــيزعـــلا دبـــع
 ًاقلعــمً ابيلــص اورصــبأ ىتح ةراEا تارايسلــل _صــبرتــم ةدــيدــجلا رصــم ةمكحــم
 اهــفاقيتــسا نــم اونكمتو اــهوعبتتف مــهراوج ترــم - نوللا ةنــكاد فــلوج - ةرايســب
 هــــجو يف ةيــــلآ ةيــــقدنــــب رــــهشأوً اــــعرــــسم يلع نسحــــم دمــــحم ىفوتEا لــــجرــــتو
 ةـيراـن ةريـعأ مهـبوص قلطأو ، اهـكرـتو لـجرتـلا ىلع مـهرابـجإو مهـباـهر� اهيلقتـسم

Eكلذ يف هُحاجن اهتقرسو مهنيب ليحو رارفلا اهدئاق ةلواح.

 ، رـشع يناثـلا نومهتEاو لـباقـت 2013 ماـع سطـسغأ رـهش فصتنمـب هـنأ فاـضأو
 دبــــع يمهف نوفوتEاو ، نورــــشعلاو عبارــــلاو ، رــــشع عباســــلاو ، رــــشع سداســــلاو
  زـــيزعـــلا دبـــع ديعـــس ةـــماـــسأو دمـــحأ دومـــحم ديـــس دمـــحمو يمهف دمـــحم فوؤرـــلا
 فادهتــسا ىلع اوقفتاو ةــيرطEاــب يهاقEا ىدــحإــب ميــهارــبإ ميكحــلا دبــع ريمــسو
 عباسـلا مهتEاو لقتـسا كـلذـل اذافـنو ؛ اهيـف نـيدـجاوتEا لتـقو ةـطرـشلا نـئامـك ىدـحإ
 اولوتـساً ةرايـس دومـحم ديـس دمـحمو دمـحم فوؤرـلا دبـع يمهف نايـفوتEاو رـشع
 اـهدـعأ ةـيراـن ةحلـسأ مهـتزوحبو ـ رمـح£ـل اهـنول رييغـت دعـب زتيـج ةرايـس ـ اهيلـع
 لقتــسا امنيــب ، ـ سدــسمو ةيــلآ قدانــب ثbــث ـزــيزعــلا دبــع ديعــس ةــماــسأ ىفوتEا
 - ةرايــــس ميكحــــلا دبــــع ريمــــس ىفوتEاو رــــشع سداســــلاو رــــشع يناثــــلا نامهتEا

ـ  ةــيراــن ةحلــسأ مهــتزوحبو زــيزعــلا دبــع ديعــس ةــماــسأ ىفوتEا ةدايقــب - تييــلوج
 فـتاـه هـنأ فاـضأو ، نورـشعلاو عبارـلا مهتEا مهقـفارو ـ سدـسمو ناتيـلآ ناتيـقدنـب
 دـق اـم فشـكو مـهريـس طـخ عbطتـس� مـهَءاقـل هنـمً ابـلاـط نـيرـشعلاو نـماثـلا مهتEا
 يتيس جاريEا ةقطنمـــب _مـــك دوجوب مـــهداـــفأ يذـــلاو ريـــخ�اـــب اوقتلاو ، مهـــقوعي
 ةقطنEً اهجتــــم _مكــــلا روبع هنــــم بلطــــف هــــب ةراEا تارايســــلا فــــقوتــــسي � هــــنأو
 يهاقEا دــحأــب اوعمتجا مــث ، هوقحل ىتح  _مكــلا ربــع نأ اــمو ةدــيدــجلا ةرــهاقــلا
 ، نـيرـشعلاو عبارـلا ْ_َمهتEا نـم اهنيـح بلـطو مهنيـب اميـف راود�ا عيزوتل ةقطنEاـب
 يتيس جاريEا عراـش رـخآـب _مهتEا يقاـبو هراظتـناو كرـحتلا نـيرـشعلاو نـماثـلاو
 لاــــحو _مكــــلا ىلإ _ــــهجتم نوقابــــلاو ُمهتEا قلطنا امنيــــب ، مهــــبورــــه _ــــمأتــــل
ـ  زـيزعـلا دبـع ديعـس ةـماـسأ ادـع ـ نوفوتEاو رـشع سداسـلا مهتEا قلطأ هـل مـهروبع
 ، مهنـم ةعـبرأ وأ ةـثbـث ةايحـب تدوأ تاـباـصإـب هـب نـيدـجاوتEا تـباـصأ ةـيراـن ةريـعأ
 دـكأتـيو مهـبورـه قيرـط علطتـسيل مهـقافـتاـك نـيرـشعلاو نـماثـلا َمهتEا ُمهتEا فـتاـهو
 رصـن ةنـيدمـبً ارورـم ةـيرطEا ىلإ مهـبورـهً انـمؤم كـلذـب ماقـف نـئامكـلا نـم هولـخ نـم
 ميـهارـبإ ميكحـلادبـع ريمـسو زـيزعـلا دبـع ديعـس ةـماـسأ ْ_يـفوتEا ُمهتEا فلـك ثيـح
 ، ةحلـــس�ا ءافـــخإـــب امهـــلوأ ف¢لكو ثداحـــلا يف َْ_تـــمدختسEا ْ_ــَترايســـلا ءافـــخإـــب



 ميـهارـبإ ميكحـلادبـع ريمـسو زـيزعـلا دبـع ديعـس ةـماـسأ ْ_يـفوتEا ُمهتEا فلـك ثيـح
 ، ةحلـــس�ا ءافـــخإـــب امهـــلوأ ف¢لكو ثداحـــلا يف َْ_تـــمدختسEا ْ_ــَترايســـلا ءافـــخإـــب

.رصن ةنيدمب هنكسE هلصوأو هتقفر نيرشعلاو نماثلا مهتEا ةرايس لقتساو

ةـطرـش _مك نـع تامولعم رشـع يداـحلا مهتـEا عمج راط�ا تاذ يفو

 فوؤرــلا دبــع يمهفو ، ميكحــلا دبــع ريمــس نايــفوتEا عمــج امــك سوساــب ةقطنمــب
 امـهريجفـت ةـلوهسو ةيـناكـمإ اودـكأو ، درطـسم ةقطنمـب ةـطرـش _مـك نـع تاـمولعم
 ، َْ_نيمكــلا ريجفتــب هــتافيلكــت ردــصأ يناثــلا مهتEا ىلع تاــمولعEا كلــت ضرعــبو
 ، نورـــشعلاو عبارـــلاو ، رـــشع عباســـلاو ، يناثـــلا نومهتEاو لـــباقـــت كـــلذـــلً اذافـــنو
 دــــحأ ىلعأ دوجوEا درطــــسم _مــــك لفــــسأ ىهقمب يلع نسحــــم دمــــحم ىفوتEاو
 لــك ليــصوتو امــهدادــعإ ٌقباــس - ْ_ــَترــجفتم ْ_ــَتوبع ريــخ�ا رضــحأو ، يرابكــلا
 ، - لومـحم فـتاـه مادختـساـب دعـب نـع اـهريجفتـب مكحتلـل ةيـنورتكـلا ةرـئادـب امهنـم
ـ  ْ_ـَترايـس _لقتـسم نومهتEاو قلطنا مـث ، درطـسم _مـك َراوج اـهادـحإ عرزـب ماـق
 ىفوتملل ةــــكولمم ىرــــخ�او روصنم ديســــلا دمــــحم ىفوتملل ةــــكولمم اــــهادــــحإ

 رـــشع عباســـلا مهتEا _ـــكراـــت سوساـــب _مـــك ىلإ _ـــهجتم ـ ميكحـــلا دبـــع ريمـــس
 روفو ، ىلو�ا ةوبعلا ريجفـــت يف هـــمادختـــسا عمزEا لومحEا فـــتاهـــلا هـــتزوحبو
 ، نورــشعلاو عبارــلا مهتEاو هــجوت يذــلاو رــشع يداحــلا مهتEاو اولباقــت مهــلوصو
 هـجوتو كـلذـب ىفوتEا ماـق ثيـح سوساـب _مـك برـق ةيـناثـلا ةوبعلا عرزـل ىفوتEاو
 ىهقم يناثـلا مهتEاو ُمهتEا داـترا امنيـب ، رـشع يداحـلا مهتEا نكسـم ىلإ مهتـثbـث
 ريجفتــل هـــمادختـــسا عـمزـEا لومحEا فــتاهــلا ريــخ�ا ةزوحبو _مكــلا نــم بــيرــق

رجـف ددـحمـلا دعومـلا يـفو ، ةيناثلا ةوـبعلا

دـحاو تقو يف درطسمو سوسابْ َينيمك رشع عباسلاو ، يناثلا نامهتEا

 يناثـلا مهتEاو ُمهتEا هـجوت امنيـب ، هنكسـم ىلإ رارفـلاـب رـشع عباسـلا مهتEا ذ�و ،
.رشع يداحلا مهتEا نكسم ىلإ

2013 ربمتبـس رـهـش نوضغ يـف يـناثلا مهتـEا نــم هرابخإب فاـضأو

 ، هبـكر دـصر نـم عساتـلا مهتEا نكمـت دعـب ، ةيلـخادـلا رـيزو لتـق لو�ا مهتEا مازتـعاـب
 اــهزــهج ثيــح اهتــقرــس قباســلا - نوللا يوامــس زتيــج - ةرايســلا كــلذــل مدختــساو
 دعـب اهلقتـساو ، ةيـقرـشلا ةظـفاحمـب _ـثbثـلاو عباسـلا مهتEا ةـعرزمـب لو�ا مهتEا

.ةيلخادلا ريزو بكر رورم ىدل اهرجفو ردب دمحم دمحم ديلو ى¢فوتEا اهزيهجت

 عاطـق رقـمو يمbـع�ا جاتـن�ا ةنـيدـم فادهتـسا يناثـلا مهتEاو هـمازتـعاـب فاـضأو
 مهتEا نكمـــت اـــشويتاـــك خيراوصب رـــبوتكأ نـــم سداســـلا ةنـــيدمـــب ينطولا نـــم�ا
 نأ �إ _ــــثbثــــلاو عباســــلا مهتEا ةــــعرزمــــب اهــــئافــــخإو اهيلــــع لوصحلا نــــم لو�ا

.كلذ ذيفنت نود لاح خيراوصلا فلتأ ةعرزEابً اقيرح

 ةـطرـشلا طابضـب هـتداـفإـب يناثـلا مهتEا هف¢لك 2013 ماـع ربمـفون رـهش نوضغ يفو
 نــــم دــــكأتــــلا يف عرــــش كــــلذــــلً اذافــــنو ؛مهلتقــــل مهنــــع ٌةيــــفاــــك ٌتاــــمولعم ةرــــفاوتEا



 ةـطرـشلا طابضـب هـتداـفإـب يناثـلا مهتEا هف¢لك 2013 ماـع ربمـفون رـهش نوضغ يفو
 نــــم دــــكأتــــلا يف عرــــش كــــلذــــلً اذافــــنو ؛مهلتقــــل مهنــــع ٌةيــــفاــــك ٌتاــــمولعم ةرــــفاوتEا
 مـهدوجو نـم دـكأتلـل مهتـماـقإ لاحـم ىلإ لقتـناـف ، ٍةـطرـش طابـض نـع هـيدـل ٍتاـمولعم
 دوجو نــم دــكأــتو ،كوربــم دمــحم / مدقEاو فــيرــش معنEا دبــع / دــئارــلا مهنــمو اهيــف
ـ  نوعبر�او ثــلاثــلا مهتEا اهــب هدــمأ يتلا تاــمولعEاــبً انيعتــسم هنكسمــب ريــخ�ا
 نأــب ؛ ةيصخشــلا هــتروصو هــترايــس ماــقرأ اهنــمو ـ هيلــع ينجEا لتــق مازتــعاــبً اEاــع
 لقتـسيو هنكسـم رداغـي هرصـبأ ىتح هـترايـس نـمً ابـيرـق لـجرـتو هنكسـم ىلإ هـجوت
 / هيلـع ينجEا نـع ةرـفاوتEا تاـمولعEاـب يناثـلا مهتEا راطـخإ ىلإ ردابـف ، ةرايسـلا
 عبارــــلاو ، رــــشع يداحــــلا نامهتEاو هلتقــــب ُمهتEا موقي نأ اقفــــتاو ، كوربــــم دمــــحم
 كــلذــلً اذافــنو يلع نسحــم دمــحمو ، يمهف فوؤرــلا دبــع يمهف نايــفوتEاو رــشع
ـ  نوللا ءادوس رــــسن� ـ ةرايســــلا نايــــفوتEاو رــــشع عبارــــلا مهتEا لقتــــسا قافــــت�ا
 ، نوتاريشـــلا ةقطنـــم نـــم اهتـــقرـــسب _ـــفوتمو رـــشع يداحـــلا مهتEا ُمايـــق قباســـلا
 مهتEا لقتـــسا امنيـــب ، ـ سدـــسمو ةيـــلآ قدانـــب ثbـــث ـ ةـــيراـــن ةحلـــسأ مهـــتزوحبو
 برــــق اوهجوتو روصنم ديســــلا دمــــحم ىفوتملل ةــــكولممً ةرايــــس رــــشع يداحــــلا
 هيلــع ينجEاــب صــبرــتو رــشع يداحــلا مهتEا لــجرــت ثيــح ، هيلــع ينجEا نكســم
 ُمهتEا دـهاـش نأ اـمو ، هنـم ةـبرقـم ىلع نوقابـلاو ُمهتEا فـقوت امنيـب ،هنكسـم برـق
 اوهجوتف ؛ً ايفــــتاــــه مــــهرطــــخأ ىتح هنكســــم رداغــــي هيلــــع ¢ينجEا رــــشع يداحــــلا

 يفو ، ذيفنتـــلا ءاـــجرإ رّرـــق َهتـــجوز ةقـــفرـــب ُمهتEا هرصـــبأ ا¢Eو ، هيلـــع ينجEا بوص
 دمــحمو يمهف فوؤرــلا دبــع يمهف نايــفوتEاو يناثــلا مهتEاو لقتــسا كــلذ باقــعأ
ـ  ةيــلآ قدانــب ثbــث ـ ةيــلآ ةحلــسأ مهــتزوحبو ءادوس رــسن� ةرايــس يلع نسحــم
 بوص اوهجوتو ، ىرـخأ ةرايـس رـشع يداحـلا مهتEا لقتـسا امنيـب ، رـيوصت ةـلآو
 هدــهاــش نأ اــمو هيلــع ينجEاــب صــبرــتو ريــخ�ا لــجرــت ثيــح هيلــع ينجEا نكســم
 _مهتEا يقاــــبو هــــجوتلاــــب ¢مــــه نأ اــــم يذــــلاو مهتEا فــــتاــــه ىتح هنكســــم رداغــــي

 ، هلتــق نــم اونكمتي ملــف ســكاعEا هاجــت�ا يف مــهَراوجً اّراــم هورصــبأ ىتح هــبوص
 نــم اــهوذاــحو هــترايــس اوعبتت هورصــبأ نأ اــمو ،هــب قاحلــل رــخآً اقــيرــط اوذــختاو
 _تيـــقدنـــب نـــم ةـــيراـــن ةريـــعأ هـــبوص اوقلطأو نايـــفوتEا هـــب رفظـــف رـــسي�ا اهبـــناـــج

نورشعلاو نماثلا مهتEا مهرظتنا ثيح رارفلاب اوذ�و ، _تيلآ

 مهتEا اهـب مـهدـمأ يتلا ةيـندعEا تاـحوللا اوعضوو ، مهـبورـه ليهستـل امهـقافـتاـك 
 مهتEا ُمهتEا فلـــــكو ، ةعـــــقاولا يف ةـــــمدختسEا ةرايســـــلا ىلع نوعبر�او ثـــــلاثـــــلا
 ناكمــبو ، ةدــيدــجلا ةرــهاقــلا ةقطنــم ىلإ مهقــيرــط عbطتــساــب نــيرــشعلاو نــماثــلاَ
 نـيرـشعلاو نـماثـلا مهتEاـب وه قحلو ةرايسـلا نـم هعـم نـم لـجرـت يرـئادـلا قيرطـلاـب
 مهتEا ماـــق ثيـــح ،هيلـــع ينجEا لتـــق يف اـــهومدختـــسا يتلا ةحلـــس�ا هـــتزوحبو
 زـــيزعـــلا دبـــع ةـــماـــسأ ىفوتملل ةـــكولمEا رـــهظلا ةبيقـــح لـــخاد ةحلـــس�ا ءافـــخإـــب
 نـــــــماثـــــــلا مهتEا رـــــــمأو ، اهلقتـــــــسا يتلا ةرايســـــــلا ةبيقحـــــــب اهعـــــــضوو فولـــــــخم
 هراجئتــسا قبــس ةينكــس ةدــحو ىلإ هــجوت _ــح يف ،هنكسE هــجوتلاــب نــيرــشعلاو
 ةرايســــلا رــــشع يداحــــلا مهتEا م¬لــــسيلً اــــحابــــص اــــهرداــــغو هتليــــل اهــــب ىضق اهــــل
 ىلوت يذـلا فولـخم زـيزعـلا دبـع ةـماـسأ ىفوتEا نـعً اـضوع اهـئافـخ� ةحلـس�او



 ةرايســــلا رــــشع يداحــــلا مهتEا م¬لــــسيلً اــــحابــــص اــــهرداــــغو هتليــــل اهــــب ىضق اهــــل
 ىلوت يذـلا فولـخم زـيزعـلا دبـع ةـماـسأ ىفوتEا نـعً اـضوع اهـئافـخ� ةحلـس�او

.ةقورسEا تارايسلاو ةحلس�ا ءافخإ ةيلوئسم

هـفلك – 2013 ماـع ربوـتكأ رـهـش رـخاوأب – راط�ا تاذ يف هنأ فاضأو

ةرايـسلا لقتساف ةيليعامس�ا ةظفاحمب لو�ا مهتملل هجوتلاب يناثلا مهتEا

 هـــجوت هـــب هـــئاقـــل ناكمـــب هلـــهجلو ؛ زـــيزعـــلا دبـــع ديعـــس ةـــماـــسأ ىفوتملل ةـــكولمEا
Eا ةـــعرزEثـــلاو عباســـلا مهتbاو ىقتلا ثيـــح _ـــثEهملعيـــل هبحطـــصاو عساتـــلا َمهت 
 ةـعرزملـل داـع مـث ، عمـجتلاـب _مـسايـلا يحب نادـهو ماشـه / ديمعـلا نكسـم ناكمـب
 هــفاطتــخا وأ روكذEا لتــق لوح امهنيــب ثــيدــح راد ثيــح لو�ا مهتEا عم لــباقــتو
 ىلإ ُمهتEا مـــهدـــشرـــي نأو ، ةيليـــعامـــس�ا ةيلـــخ نـــم رـــصانـــع كـــلذـــب موقي نأ ىلع
ـ  _تيـلآ _تيـقدنـب ـ _ـيراـن _ـحbـس مهـتزوحبو عساتـلا مهتEاو هـجوتف ، هنكسـم
 ٌ_مـــك مهفـــقوتـــسا كـــلذ لاـــحو ،مهعـــم قيسنتلل ذيفنتـــلا رـــصانـــع ىلإ _ـــهجوتم
 نأ �إ ، رارفــلاــب اوذ� ىتح ةــيرانــلا ةريــع�ا قbــطإ هدارــفأ مهــلداــب ةحلسEا تاوقلل
 تاوقلا روثعبو _ـــبراـــه اـــهوكرتـــف اهفـــقوت يف تببـــست ةرايســـلا تـــباـــصأ ةريـــعأ
 اــم وهو ،زــيزعــلا دبــع ديعــس ةــماــسأ ىفوتEا اهكــلاــم فِشـُـك ةرايســلا ىلع ةحلسEا

.ةيليعامس�ا ةظفاحمب ريخ�ا ءافخ� لو�ا مهتEا عفد

هفئاذقو يـج يـب رأ فذاق لو�ا مهتEا نم يناثلا مهتEاو هبلطب فاضأو

 مهتEا يناثـــلا مهتEا ف¢لكف ،ةـــسادرـــك ةقطنمـــب رـــصانعـــل هـــجوتلا ىلإ مـــهدـــشرأـــف
 مهتEا هــجوت كــلذــلً اذافــنو ؛ هفــئاذــقو فذاقــلا ءارــشل مهيــلإ هــجوتلاــب رــشع يداحــلا
 نـيرـشعو ةسمـخ غلبمب فـئاذـق ثbـثوً اـفذاـق ىرتـشاو نـيروكذEا ىلإ رـشع يداحـلا
 ةـئاEا دعـب _ـنامثـلاو يناثـلا مهتEا اهـب ةـعامـجلا دـمأ يتلا لاوم�ا نـم هينـج فـلأ
 ىلإ اهـــلاـــسرإو ةـــيدوعسلا ةيـــبرعـــلا ةكلمEا نـــم تاـــعربتـــلا عمـــج ىلع بأد يذـــلاو
 ، ةـــعامـــجلا لامـــعأ يف اهـــقافـــن� روصنم ديســـلا دمـــحم ىفوتEاو ، يناثـــلا مهتEا
 يناثــــلا مهتEا ىلع ضرــــع فــــئاذقــــلاو فذاقــــلا ىلع مهــــلوصح باقــــعأ يف هــــنأو
 -رصــن ةنــيدمــب عاــفدــلا ةرازول عباــت ىنبم نأشــب عساتــلا مهتEا اهعمــج تاــمولعم
 رـــــباقEا نـــــم ىنبEا فادهتـــــسا ىلع قفاوف ، رـــــباقـــــم ههـــــجاوت - لوم ةبيـــــط ماـــــمأ
 هـــجوت كوربـــم دمـــحم هيلـــع ينجEا لتـــق باقـــعأ يفو كـــلذـــلً اذافـــنو ؛ هـــل ةهـــجاوEا
 _تيـلآ _تيـقدنـبو فـئاذـق ثbـثو فذاقـلا اهـبو ـ اهتـقرـس هـل قبـس ـ ةرايـس bًقتـسم
 يف نورـــشعلاو نـــماثـــلا مهتEا هدـــعاـــس نأ دعـــب - رصـــن ةنـــيدمـــب يهاقEا دـــحأ ىلإ
 دبـع يمهف نايـفوتEاو رـشع يداحـلا مهتEاو لـباقـت ثيـح - هنيـمأـتو قيرطـلا فشـك
 رـباقEا ىلإ _ـهجوتم ةرايسـلا اولقتـساو ، دومـحم ديـس دمـحمو ، يمهف فوؤرـلا
 رــــباقEاــــب ءارفــــخ مــــهرصــــبأ ىتح فذاقــــلا زيهجتــــب او¢مهو اهنــــم اولــــجرــــت نأ اــــمو

.مهجاردأ اوداعو اوعجارتف

 باكــــتراــــب ملــــع سدقEا تيــــب راصــــنأ ةــــعامــــجل هــــمامضــــنا راــــطإ يف هــــنأ فاــــضأو
 ىفوتEا كــلذــب هملــعأو ةرقــش وبأ دمــحم /دــئارــلا لتــق اهنــم رــكذ عئاــقول اهــئاضــعأ



 باكــــتراــــب ملــــع سدقEا تيــــب راصــــنأ ةــــعامــــجل هــــمامضــــنا راــــطإ يف هــــنأ فاــــضأو
 ىفوتEا كــلذــب هملــعأو ةرقــش وبأ دمــحم /دــئارــلا لتــق اهنــم رــكذ عئاــقول اهــئاضــعأ
 مهتEاو هـمايقـب ميـهارـبإ ميكحـلا دبـع ريمـس ىفوتEا نـم ملـعو ، روصنم ديـس دمـحم
 يناثـلا مهتEا نـم ملـعو ، سوساـب _مـك ىلع ةـيراـن ةريـعأ قbـطإـب رـشع يداحـلا
 ءادتــع�اــب يلع نسحــم دمــحمو ، ميــهارــبإ ميكحــلا دبــع ريمــس ىفوتEاو هــمايقــب
 ميكحـلا دبـع ريمـس ىفوتEا نـم ملـعو ، رارـح�ا _ـيرصEا بزـح رقمـب سراـح ىلع
 ، فولــــخم ديعــــس ةــــماــــسأ نوفوتEاو ، رــــشع سداســــلا مهتEاو هــــمايقــــب ميــــهارــــبإ
 ةـهزنـلا ةـطرـش ةطقـن فادهتـساـب دمـحم فوؤرـلا دبـع يمهفو ،دومـحم ديـس دمـحمو
 روصنم ديســـلا دمـــحم ىفوتEا نـــم ملـــعو ، تاـــسدـــسمو ةيـــلآ قدانـــب مادختـــساـــب
 قارولا ةسينــــك يلع نسحــــم دمــــحم ىفوتEاو ، رــــشع عبارــــلا مهتEا فادهتــــساــــب
 رـــشع يداحـــلا مهتEا هملـــعأو ، _يحيســـم لتـــق هنـــع مـــجن يلآ حbـــس مادختـــساـــب
 ةـطرـش مسـق رومأـم ةرايسـب ةرـجفتم ةوبع امهـعرزـب يلع نسحـم دمـحم ىفوتEاو
 ىنبم ىلع موجهلا اوذفــن ةــعامــجلا رــصانــع نأ يناثــلا مهتEا نــم ملــعو ، ةــبابــمإ
 ديســـلا دمـــحم ىفوتEا نـــم ملـــعو ، ةيليـــعامـــس�ا ةظـــفاحمـــب ةيـــبرـــحلا تارـــباخEا
 ةعــماجــلا يرــبوك _مــك اوفدهتــسا نــيرــخآو ةــئاEا دعــب يناثــلا مهتEا نأ روصنم
 ريجفتـــب ةـــئاEا دعـــب يناثـــلا مهتEا مايقـــب يناثـــلا مهتEا نـــم ملـــع امـــك ، ةروصنEاـــب
 يداحـلا مهتEا مايقـب ملـعو ،2013 ماـع ويلوي رـهش يف ةيلـهقدـلا نـمأ ةـيرـيدـم ىنبم
 ديــس دمــحمو يلع نسحــم دمــحمو ميــهارــبإ ميكحــلا دبــع ريمــس _ــفوتEاو ، رــشع
 مايقــب ملــع امــك ، نوتاريشــلا ةقطنــم نــم ـ ءادوس رــسن� ـ ةرايــس ةــقرــسب دومــحم
 تاوقلل ةــعردــم راوجب ةرــجفتم ةوبع عرزــب سدقEا تيــب راصــنأ ةــعامــج رــصانــع

._سدنهEا ةقطنمب ةحلسEا

 "لbـــب" يكرـــح ـ دومـــحم رـــماـــع _ـــمأ ىفطصم يناـــه / ســـماخـــلا مهتEا رـــقأ ـ3
 رصــن دمــحأ دمــحم / عبارــلا مهتEاو هسيــسأتــب تاقيقحتــلاــب ـ"لbــب وبأ" ىنكمو
 عيمـــج ةرادإ ايـــلوتو ناـــقرفـــلا بـــئاتـــك ةيلـــخ ـ"جاحـــلا ، دمـــحأ وبأ" ىنكم ـدمـــحم
 ًاراكـفأ قنتعت اهـنأو ، ةـيروهمـجلا ءاحـنأ ةـفاكـب اهنـم ةـعرفتEا ةـيدوقنعلا اـيbخـلا
 هقيبطــت مدــع ىوعدــب هيلــع جورــخلا ةيــعرــشو مــكاحــلا ريفكــت ىلع موقت ةــيريفكــت
 ةحلسEا تاوقلا دارـــفأ دـــض ةيـــئادـــع لامـــعأ ذيفنـــت ىلوتتو ةيـــمbـــس�ا ةعـــيرـــشلا
 ةــــماعــــلا تآشنEاو مهــــتآشنــــم ىلع ءادتــــع�او _يــــمbــــع�او ءاضقــــلاو ةــــطرــــشلاو
 ددـع يف هتـكراشـمو ، مهـتاكلتمـمو مهـلاومأ لbحتـساو _يحيسEا ءاـمد ةـحابتـساو
 ةحلسEا تاوقلاو ةـــــطرـــــشلا دارـــــفأ لبـــــِق اهـــــتذفـــــن يتلا ةيـــــئادعـــــلا تايلمعـــــلا نـــــم

 .اهئاضعأ ةفرعمب اهباكترا مت ىرخأ عئاقوب هملعو ، _يحيسEاو

 امهـــمامضـــنا رـــثإ ىلع عبارـــلا مهتEاـــب ةـــقbـــع هتعمـــج هـــنأ كـــلذـــل bًيصفـــت حضوأو
 مزاــح ىعدــي نE ةيــساــئرــلا تاــباختــن�ا ةلمــحب امهتــكراشــمو ، ناوخ�ا ةــعامــجل

 عساتـلا _مهتEا ابطقتـسا ناـقرفـلا بـئاتـك ةيلـخ سيـسأتـلو ، ليـعامـسإ وبأ حbـص
 دعـــب _سمـــخلاو ، لقـــع حاتفـــلا دبـــع يدهEا دمـــحم ماشـــه /  ةـــئاEا دعـــب _عـــبر�او
 دمـــحم /  ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو يداحـــلا ، حEbا دومـــحم دومـــحم دمـــحأ /  ةـــئاEا
 دبــع يحتف دمــحم /  ةــئاEا دعــب _سمــخلاو يناثــلاو ، يسbــب دمــحم يفداوشلا



 دمـــحم /  ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو يداحـــلا ، حEbا دومـــحم دومـــحم دمـــحأ /  ةـــئاEا
 دبــع يحتف دمــحم /  ةــئاEا دعــب _سمــخلاو يناثــلاو ، يسbــب دمــحم يفداوشلا
 دمــــحأ لامــــج نســــح / ةــــئاEا دعــــب _سمــــخلاو ثــــلاثــــلا ، _ــــسح دومــــحم حاتفــــلا

 ، يجبروشلا لـــيدنـــق حابصـــم دمـــحأ / ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو عبارـــلاو ، ةـــتاحـــش
 دعـــب _تـــسلاو،ناميلـــس دمـــحم ناميلـــس دمـــحأ / ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو نـــماثـــلاو
 يرمــس دومــحم / ةــئاEا دعــب _تــسلاو يداحــلاو ، متــسر _ــمأ دمــحم مــيرــك / ةــئاEا
 دمـحأ دمـحم يرمـس دمـحم / ةـئاEا دعـب _تـسلاو يناثـلاو ، يباطـخ دمـحأ دمـحم
 عبارـلاو، نامثـع دمـحأ مbـسإ دمـحم مbـسإ / ةـئاEا دعـب _تـسلاو ثـلاثـلاو، يباطـخ
 ، ـ"لازــــغ" يكرــــح ـ يواشيــــق ديــــع دومــــحم دمــــحأ دمــــحم / ةــــئاEا دعــــب _تــــسلاو
 عباســلاو ، جارــف رداقــلا دبــع زــيزعــلا دبــع دومــحم / ةــئاEا دعــب _تــسلاو ســماخــلاو
 دمـــحأ / ةـــئاEا دعـــب _عبـــسلاو يداحـــلا ، قيفوت دمـــحأ رمـــع / ةـــئاEا دعـــب _تـــسلاو
 نســح يمزــع ةــماــسأ / ةــئاEا دعــب _عبــسلاو يناثــلاو ، هدبــع دمــحم نســح يمزــع
 ، مـساـق ميظعـلا دبـع يربـص دمـحم /  ةـئاEا دعـب _عبـسلاو سـماخـلاو، هدبـع دمـحم
 دبـــــع / ىفوتEاو ، داـــــج دمـــــحأ ىفطصم دمـــــحأ / ةـــــئاEا دعـــــب _عبـــــسلاو عساتـــــلا

.يداهلا دبع دمحأ يداهلا

 نومهتEاو للــــست داهجلــــل اهــــئاضــــعأ دادــــعإو ةيلــــخلا كلــــت سيــــسأــــت راــــطإ يفو
 عساتـلاو ، داوع دـشار دمـحم نمـحرـلا دبـع / ةـئاEا دعـب نوعبر�او نـماثـلاو ، عبارـلا
 نوتــسلاو ، "ديــلو" يكرــح ـ يملــس نســح لامــج دمــحأ / ةــئاEا دعــب نوسمــخلاو
 ثـلاثـلاو ،ةـئاEا دعـب نوتـسلاو عبارـلاو ، ةـئاEا دعـب نوتـسلاو يداحـلاو ، ةـئاEا دعـب
 وبأ"ىنكم ـ ناــــــحرــــــس نمــــــحرــــــلا دبــــــع فرــــــشأ دمــــــحأ / ةــــــئاEا دعــــــب نوعبــــــسلاو
 تاركسعمـــب اوقحتلا ثيـــح ةزـــغ عاطقـــل 2012 لـــيرـــبإ رـــهش نوضغ يف، ـ"ةزمـــح
 وعدEاو لـفون نمـيأ وعدEا نـم لـك ةـفرعمـب - كانـه ماسقـلا نـيدـلا زـع بـئاتـك بـيردـت
 ةـــيركســـع تابـــيردـــت اوقلتو - ماسقـــلا نـــيدـــلا زـــع بـــئاتكـــل _مضنEا راطعـــلا دـــئار
 عطقو ينابEا ريهطــــتو ماحتــــق�او ةيــــكرــــحلاو ةــــيركسعــــلا تاكيتكتــــلا يف تلثمــــت
 ةيـــل�او ةـــيرانـــلا ةحلـــس�ا مادختـــسا ةيفيـــكو تاـــباصعـــلاو ندEا برـــحو عراوشلا
 رــــــئاودــــــلا ليــــــصوتب تارجفتEا دادــــــعإو نواهــــــلا فــــــئاذــــــقو اهــــــعاونأ فلتخمــــــب

.نيريخ�ا روضحب _تيركسع _تروانمب اوكراش امك ، ةيئابرهكلا

 قثبنا عبارـلا مهتEا ةـماـعزـب ناـقرفـلا بـئاتكـلً ايميظنـت bًكيـه اولكش مهـتدوع روفو
 سلــجم اهيلــع قلطأ ىلو�ا تاظــفاحــم ةدعــب ةيــفارغجــلا اــيbخــلا نــم دــيدعــلا هنــع
 دعــب _عــبر�او سداســلاو ، عبارــلا _مهتEا اهــئاضــعأ نــم رــكذو ، ةوعدــلا ىروش
 يمهف _عــم / ةــئاEا دعــب _عــبر�او عباســلاو ، دمــحم دــشار دمــحم دمــحأ /  ةــئاEا

.ةئاEا دعب _عبر�او نماثلاو ، دمحم روصنم

 _مهتEا اهـئاضـعأ نـم رـكذو عبارـلا مهتEا اهتيـلوئسم ىلوتو شـيرعـلاـب ةيـناثـلاو
 ثـــلاثـــلاو ، ةـــئاEا دعـــب _تـــسلاو ثـــلاثـــلا ىتح ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو عساتـــلا نـــم

.ةئاEا دعب _عبسلاو



.ةئاEا دعب _عبسلاو

 نــم _مهتEا اهــئاضــعأ نــم رــكذو اهتيــلوئسم وه ىلوتو ةيليــعامــس�اــب ةثــلاثــلاو
 نــــماثــــلاو ، ةــــئاEا دعــــب _سمــــخلاو ثــــلاثــــلا ىتح ةــــئاEا دعــــب _عــــبر�او عساتــــلا

.يداهلا دبع دمحأ يداهلا دبع ىفوتEاو ، ةئاEا دعب _سمخلاو

 رـكذوةـئاEا دعـب نوعبـسلاو سـماخـلا مهتEا اهتيـلوئسم ىلوتو ةزيجـلاـب ةعـبارـلاو
 لامـك يبرعـلا ديسـلا دمـحم / ةـئاEا دعـب _عبـسلاو سداسـلا _مهتEا اهـئاضـعأ نـم

.dا باج دمحم dا باج دمحأ / ةئاEا دعب _عبسلاو عباسلاو ، دمحم

 نمـيأ / ةـئاEا دعـب _عبـسلاو عبارـلا مهتEا اهـئاضـعأ نـم رـكذو يداعEاـب ةسـماخـلاو
."قورش وبأ"ىنكم ـ ميحرلا دبع رونأ

ً اجــماــنرــب اودــعأ ةــئاEا دعــب _عبــسلاو ســماخــلاو ، عبارــلا ْ_مهتEاو هــنأ فاــضأو
ً ايــكرــحو ةــيريفكتــلا راكــف�ا كلــت ىلع مهفيقثتــبً اــيركــف ميظنتــلا رــصانــع ليــهأتــل
 ًاــــيركســــعو ةينــــم�ا تاقــــحEbا يفbــــت لبــــس نمضتــــت تابيتــــك ىلع مهــــعbــــطإــــب
 ءاضــــعأ نــــم ددــــع لزانمــــب ةــــيرانــــلا ةحلــــس�ا مادختــــسا ةيفيــــك ىلع مهبــــيردتــــب

.ميظنتلا

 نـم ماسقـلا نـيدـلا زـع بـئاتـك اهـب هدمـي اـم ىلع اهلـيومت يف تدمتـعا ةيلـخلا نأو
 ةيـــــــل�ا قدانبـــــــلا نـــــــم ةـــــــعومـــــــجمب مـــــــهودـــــــمأ ثيـــــــح لاومأو رـــــــئاـــــــخذو ةحلـــــــسأ

 مارـج وليك ةـئاـمو ةـيودـي لـبانـقو )يج . يب . رأ( فـئاذـقو _ـفذاـقو "فوكنشbـك"
 صنــق ةيــقدنــبو ريجفتــلا يف مدختــست ةيــلود قعاوصو )يت . نإ . يت( ةداــم نــم

.ر�ود فلأ نيرشعو ةينامث وحنب ردقي يلام غلبمو ، مم9 رايع _سدسمو

 تايعمــجلا ضرأــب امهــلوأ _ميظنــت نــيرقــم ةــعامــجلا كلتــل ناــك راــط�ا تاذ يفو
 ءاوي� صصخـمو يداهـلا دبـع دمـحأ يداهـلا دبـع ىفوتEا نكسمـب ةيليـعامـس�اـب
 يف مدختــسيو قورــشلاــب تــباــث نــب ناســح عراشــب نــئاــك يناثــلاو ، عبارــلا مهتEا

.تايلمعلل دادع�او ةحلس�ا ظفحو ميظنتلا رصانع ءاويإ

 بـــئاتـــك تجهتـــنا يسرـــم دمـــحم قباســـلا سيـــئرـــلا لزـــع باقـــعأ يف هـــنأ فاـــضأو
 تآشنـــم فادهتـــسا ىلع عبارـــلا مهتEاو قفتا ثيـــح ،ً اـــيركســـعً اـــجاهنـــم ناـــقرفـــلا
 فادهتــسا ىلع اقفــتاو ، ينم�ا رارقتــس�ا مدــع نــم ةــلاــح قلــخل ةحلسEا تاوقلا
 هودـــصر كـــلذ رـــثإ ىلعو ، ســـيوسلا ةانقـــل يحEbا ىرجEاـــب ةراEا نفســـلا ىدـــحإ
 رـــهش نوضغ يفو ،ةيليـــعامـــس�ا ةظـــفاحمـــب هنيـــمأـــت فعـــض طاقـــن ىلع _فـــقاو
 ، ةــــئاEا دعــــب نوعبر�او عساتــــلا نومهتEاو ُمهتEا فدهتــــسا 2013 ماــــع سطــــسغأ
 يداهـــلا دبـــع ىفوتEاو ةـــئاEا دعـــب نوسمـــخلاو نـــماثـــلاو ، ةـــئاEا دعـــب نوسمـــخلاو
 ةنـــــيدـــــم نـــــم ةانقلـــــل يحEbا ىرجEاـــــب ةراEا نفســـــلا ىدـــــحإ يداهـــــلا دبـــــع دمـــــحأ
 ىلوتب فذاقــب عبارــلا مهتEا مــهدــمأ ثيــح ، )يج . يب . رأ( ةفــيذقــب ةيليــعامــس�ا
 مهتEا ىلوت امنيــــب ، يحEbا ىرجEاــــب ةنيفــــس بوص هنــــم ةفــــيذــــق قbــــطإ مهتEا
 ىلوتو ، اــهذيفنــت لاــح ةعــقاولا رــيوصت ةيــلوئسم ةــئاEا دعــب نوسمــخلاو نــماثــلا



 مهتEا ىلوت امنيــــب ، يحEbا ىرجEاــــب ةنيفــــس بوص هنــــم ةفــــيذــــق قbــــطإ مهتEا
 ىلوتو ، اــهذيفنــت لاــح ةعــقاولا رــيوصت ةيــلوئسم ةــئاEا دعــب نوسمــخلاو نــماثــلا
 _ـح يف ، اهـفادهتـسا عضوم ىلإ قيرطـلا عbطتـسا ةـئاEا دعـب نوسمـخلا مهتEا
 عساتـلا مهتEا داـقو ، اـهذيفنـت _ـمأـت يداهـلا دبـع دمـحأ يداهـلا دبـع ىفوتEا ىلوت
 مهتEاو ُمهتEا ىقتلا كـــلذ رـــثإ ىلعو ، مهـــلbقتـــسا ةرايســـلا ةـــئاEا دعـــب نوعبر�او
 اي¢مس ةيـلودـلا تاـمولعEا ةكبـش ىلع هارـشنً اروصموً اـبوتكمً اـنايـب اردـصأو عبارـلا

.2013 سطسغأ رهش نوضغ يف ناقرفلا بئاتكب ةيلخلا هب

 مهتEا نـم فيلكتـب دbبـلاـب ةيـئادعـلا تايلمعـلا نـم دـيدعـلا ةيلـخلا باكـتراـب فاـضأو
ـ  7/10/2013 خيراتــــب ـ ةــــئاEا دعــــب _تــــسلاو يداحــــلا مهتEا قbــــطإ اهنــــم عبارــــلا
 ، اهــب قبطب تايفلــتً اــثدــحم يداعEاــب ةيــعانصــلا رامــق�ا ةطــحم بوص ْ_تفــيذــق
 مهتEا بتـك كـلذ رـثإ ىلعو ، عبارـلا مهتملـل ةـكولمم ةرايسـب هلقـنً اـفذاـقً اـمدختـسم
 تاــمولعEا ةكبــش ىلع هرــشنو ةعــقاوللً اروصمً ادــهشم هنمــض كــلذــبً اــنايــب عبارــلا

.ةيلودلا

ـ  2013 رــــبوتكأ رــــهش نوضغ يف ـ عبارــــلا مهتEا فلــــك ةيلــــخلا لــــيومت راــــطإ يفو
 ةـصاـخ ةرايـس دـصرـب ةـئاEا دعـب نوتـسلاو ،ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو عساتـلا نامهتEا
 ىلع _فـــقاو اـــهادـــصرـــف ، ةدـــيدـــجلا ةرـــهاقـــلاـــب دـــيرـــب بتكE ةعـــباـــت دـــيربـــلا ةئيهـــب
 نــم _مهتEا ريــخ�ا فلكــف ، هيلــع افــقو امــب عبارــلا مهتEا ادــمأو ، اهــكرــحت تيــقاوم
 ثــــلاثــــلاو ، ةــــئاEا دعــــب _تــــسلاو يداحــــلا ىتح ةــــئاEا دعــــب _سمــــخلاو عساتــــلا
 عبارـلا مهتEا داـق كـلذـلً اذيفنـتو ، ةرايسـلا كلـت نـم لاومأ ةـقرـسب ةـئاEا دعـب _تـسلاو
 مهــــتزوحبو نوقابــــلا اهلقتــــسا ىرــــخأ ةرايــــس قيرــــطً اعلطتــــسم قلطناو ةرايــــس
 نوتـسلاو ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو عساتـلا ْ_َمهتEا نـم لـك زرـحأ ـ ناتيـلآ ناتيـقدنـب
 فـقوتـسا يذـلا ةـئاEا دعـب _تـسلاو ثـلاثـلا مهتEا _ـمأتـل ـ اهنـم ةدـحاو ةـئاEا دعـب

.دورطلا نم ةعومجم ىلع هؤاوتحا _بت ، اهب ً�اوج قرسو ةرايسلا دئاق

نوضغ يـف اهيلقتسم نعً اهرك _يحيسE _تكولمم _ترايس اوقرس امك

 نـم لـك نكمـت ثيـح ، ريجفتـلا يف امهـمادختـساو امهخيخفتـل 2013 ربمـفون رـهش
 دعــب _تــسلاو يداحــلا ىتح ةــئاEا دعــب _سمــخلاو عساتــلا نــمو ،عبارــلا _مهتEا
 نوللا يضف ينص ناسيــن ةرايــس ةــقرــس نــم ةــئاEا دعــب _تــسلاو ثــلاثــلاو ، ةــئاEا
 اوفقوتـسا ثيـح سـيوسلا ةرـهاقـلا قيرطـب نـئاكـلا سمطـب رـيد نـم اهـجورـخ بقـع
 ةـــئاEا دعـــب _تـــسلاو ثـــلاثـــلاو ةـــئاEا دعـــب _تـــسلا _مهتEا زارـــحإ لاـــح اـــهدـــئاـــق
 ، ةـــئاEا دعـــب نوسمـــخلا نومهتEاو نكمـــت امـــك ،"فوكنشbـــك" _تيـــلآ _تيـــقدنبـــل
 يداهـلا دبـع ىفوتEاو ، ةـئاEا دعـب _تـسلا ىتح ةـئاEا دعـب _سمـخلاو نـماثـلا نـمو
 اهـجورـخ لاـح نوللا يوامـس ينص ناسيـن ةرايـس ةـقرـس نـم ، يداهـلا دبـع دمـحأ
 ى¢فوتEا مهتEا اـهدـصر ةيليـعامـس�اـب هزتنEا ةسينكـل يفلـخلا عراشـلاـب ةسينـك نـم
 ةــئاEا دعــب _تــسلاو يداحــلا مهتEاو هزارــحإ لاــح يداهــلا دبــع دمــحأ يداهــلا دبــع

.ـ فوكنشbك ـ ةيلآ ةيقدنب



.ـ فوكنشbك ـ ةيلآ ةيقدنب

 ةقطنمـب _تـعردـم ريجفـت يف اوعرـش ةـعامـجلل ةيـئادعـلا تايلمعـلا راـطإ يف هـنأو
 ةعـــبار دـــجسم نـــم برقـــلاـــب ةيـــناثـــلاو لوم ةبيـــط قاطنـــب ىلو�ا ةـــيودعـــلا ةعـــبار
 خيخفت مــت كــلذ رــثإ ىلعو نوتــسلاو يناثــلا مهتEا امــهدــصرــب ماــق ثيــح ةــيودعــلا

 نـع اـهريجفتـل تزـهُجو _جسـكو�ا زاغـب اـهزاـغ ِطلـُـخ زاـجاـتوب بيـباـنأـب _ـترايـس
 عساتــــلا نامهتEا _ــــترايســــلا _ــــتاــــه داــــقو ، لومحEا فــــتاهــــلا قيرــــط نــــع دعــــب
 _ـترـخأ _ـترايـس امهتقـفرو ةـئاEا دعـب نوتـسلاو يداحـلاو ، ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو
 ثـلاثـلاو ، عبارـلا ْ_َمهتEا اهـيدـئاـق ةقـفر ةـئاEا دعـب نوتـسلا مهتEاو ُمهتEا اهلقتـسا
 اهـكرـت بقـع اهـيدـئاـق باحطـصاو _تخخفEا _ـترايسـلا ةعـباتE ةـئاEا دعـب _تـسلاو
 كلــت رــيوصتو ، لومــحم فــتاــه مادختــساــب دعــب نــع امــهريجفتــل _تــعردEا َراوج
 كلـــت ذيفنـــت يف اوعرـــش مهـــنأو ، اهيـــف بيعـــل ةرجفEا ةوبعلا رـــجفنت مـــلو ةيلمعـــلا
 اهعينصـت يف بيعـل ةوبعلا رـجفنت مـلو ةقـيرطـلا تاذـبو _تيـلاتتـم _ـترـم ةيلمعـلا
 نــــم لــــك اهيلــــع بوانــــت ثيــــح ةخخفEا ةرايســــلا يدــــئاــــق صاخــــشأ فbتــــخا عم
 ، ةـئاEا دعـب نوتـسلاو يداحـلاو ، ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو عساتـلاو ، عبارـلا نومهتEا

 .ةئاEا دعب نوتسلاو ثلاثلاو

 مسـق ةـئاEا دعـب نوتـسلاو ، ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو عساتـلا نامهتEاو فدهتـسا امـك
 ةخخفEا ةرايســلا ةــئاEا دعــب نوتــسلا مهتEا لقتــسا نأــب لوأ رصــن ةنــيدــم ةــطرــش
 ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو عساتـــلا مهتEا ةقـــفر ُمهتEا اهلقتـــسا ىرـــخأ ةرايـــس هتقـــفرو
Eا باحطــصاو ىلو�ا ةعــباتEا دعــب _تــسلا مهتEطيحمــب ةرايســلا كرــت بقــع ةــئا 
 مـلو ، ةيلمعـلا كلـت رـيوصتو لومـحم فـتاـه مادختـساـب دعـب نـع اـهريجفتـل مسقـلا
 ، عبارـــــلا نامهتEا داـــــع كـــــلذ رـــــثإ ىلعو ةرجفEا ةوبعلا يف بيعـــــل ريجفتـــــلا متـــــي

.اهعقوم نم ةرايسلا ةداعتس� ةئاEا دعب نوتسلاو يداحلاو

 دعـب نوتـسلاو يداحـلاو ، ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو عساتـلا نومهتEاو فدهتـسا امـك
 يداحــلا مهتEا لقتــسا نأــب ســيوسلا / ةرــهاقــلا قيرطــب ةينــطو دوقو ةطــحم ةــئاEا
 ةقــفر ُمهتEا اهلقتــسا ىرــخأ ةرايــس هتقــفارو ةخخفــم ةرايــس ةــئاEا دعــب نوتــسلاو
 مهتEا باحطـــصاو ىلو�ا ةعـــباتE ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو عساتـــلا مهتEا اـــهدـــئاـــق
 دوقولا ةطـــــحم ماـــــمأ ىلو�ا ةرايســـــلا كرـــــت بقـــــع ةـــــئاEا دعـــــب _تـــــسلاو يداحـــــلا
 راجفــنا مدعــل ةيلمعــلا متــت مــلو ، لومــحم فــتاــه مادختــساــب دعــب نــع اــهريجفتــل
ً اضـــــــيأ راـــــــط�ا تاذ يفو هـــــــنأ فاـــــــضأ امـــــــك .ةرايســـــــلا طبـــــــضو ةرجفتEا ةوبعلا
 يداهـلا دبـع دمـحأ يداهـلا دبـع ىفوتEاو ، ةـئاEا دعـب نوسمـخلا مهتEاو فدهتـسا
 ىلوت _ـح يف اهـقbـطإ ىلوت ـ يج . يب . رأ ـ ةفـيذقـب ةيليـعامـس�ا نـمأ ةـيرـيدـم
 عbطتـــسا ةيـــلوئسم نوسمـــخلا مهتEا ىلوتو ةيلمعـــلا _ـــمأـــت ةيـــلوئسم ىفوتEا

.قيرطلا

 تيـب راصـنأ ةـعامـجو ناـقرفـلا بـئاتـك ةيلـخ _ـب نواعـتو قيسنت دوجوب فاـضأو
 سلـــــجم عم عبارـــــلا مهتEا لـــــصاوت ثيـــــح 30/6/2013 ثادـــــحأ باقـــــعأ يف سدقEا

 َمهتEا عبارـــلا ُمهتEا فلـــك راـــط�ا كـــلذ يفو ، سدقEا تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــج ىروش



 سلـــــجم عم عبارـــــلا مهتEا لـــــصاوت ثيـــــح 30/6/2013 ثادـــــحأ باقـــــعأ يف سدقEا
 َمهتEا عبارـــلا ُمهتEا فلـــك راـــط�ا كـــلذ يفو ، سدقEا تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــج ىروش
 _ــب عمــجي ءاقــل بيــترتــل  ةعــبار ماصتــعا ضــف بقــع عباســلا مهتEا عم لــصاوتلاــب
 ءانيـــس جراـــخ تايلمعـــلا لقـــن ةرورـــض ىلع هـــلbـــخ اقفـــتا عبارـــلاو لو�ا ْ_مهتEا

 ةيلمعـــل هتـــعامـــج رـــصانـــع ذيفنتـــب هربـــخأو ايـــمbـــعإ ربـــكأ اـــهريـــثأـــت نوكي ىتح
 ةنــــيدــــم نــــم ســــيوسلا ةانقــــل يحEbا ىرجEاــــب ةراEا نفســــلا ىدــــحإ تــــفدهتــــسا
 ىرـــــخأ ةيلمـــــع ذيفنـــــت ىلع لو�ا مهتEا عم عبارـــــلا مهتEا قفتاو ، ةيليـــــعامـــــس�ا
 ءانيــس ةيليــعامــس�ا جراــخ ةقطنمــبو ســيوسلا ةانقــل يحEbا ىرجEا فدهتــست
 ذيفنــت مــتو ، ـ يج . يب . رأ ـ فذاقــب لو�ا َمهتEا عبارــلا مهتEا دــمأ كــلذ رــثإ ىلعو
 ناـقرفـلا بـئاتـك نـع رداـص ةيلمعـلاـب نايـب ةـباتـك عبارـلا مهتEا ىلوتو ةيلمعـلا كلـت

.ةيلودلا تامولعEا ةكبش ىلع هرشن ُمهتEا ىلوتو

 تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــجب دادـــم�ا لوئسم عم ُمهتEا لـــباقـــت نواعتـــلا كـــلذ راـــطإ يفو
 اهنــم دــحاولا ةميــق ـ اــشويتاــك ـ خيراوص ةرــشع ءارــش مهــمزعــب هــطاــحأو ، سدقEا

 نـــع دbبلـــل اهبـــيرـــهتو خيراوصلا كلـــت ءارـــش نـــم اونكمت دـــقو ، هينـــج ف�آ ةتـــس
 كــلذ بقــع تلقــنو ، ةزيجــلاــب فصــلا ةقطنمــب اــهوفخأو ةيــنادوسلا دودــحلا قيرــط

Eا كلذب بشن يذلا قيرحلا رثإ ىلع تفلتو ةيقرشلا ةنيدمب نزخEنزخ.

 عمسلا ىلع هتعـــــــيابـــــــم عبارـــــــلا مهتEا ىلع ضرـــــــع لو�ا مهتEا نأ فاـــــــضأ امـــــــك
 سدقEا تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــجب ةيـــبرتـــلا ةرادإ هيـــلوت ريـــخ�ا طرتـــشاـــف ةـــعاطـــلاو
 بلـــط امـــك ، ةيـــناثـــلا ضـــفرو ىلو�ا لو�ا مهتEا لبقـــف يروش سلـــجم ةـــيوضعو
 نـم نكمتـم ةيليـعامـس�اـب هتـعامـج نـم رصنـع ريـفوت عبارـلا مهتEا نـم لو�ا مهتEا
 ةيــــبرــــحلا تارــــباخEا ىنبم ريجفــــت ةيلمــــع ذيفنتــــل ةــــيراخبــــلا تاــــجاردــــلا ةدايــــق
 ، ةــئاEا دعــب _سمــخلا َمهتEا هــل حشرــف مهتEا عم ريــخ�ا رواشتــف ةيليــعامــس�اــب
 نـــئاكـــلا يميظنتلا رقEا ىلإ ريجفتـــلا ذيفنـــت لبـــق عبارـــلا و لو�ا نامهتEا رداـــغو
 ةــعامــجو ناــقرفــلا بــئاتــك ةيلــخ _ــب نواعتــلا كــلذ قايــس يفو .قورــشلا ةنــيدمــب
 تاوقلا تامهـــمو دارـــفأ دـــض ةيـــئادـــع لامـــعأ ةريـــخ�ا تذفـــن سدقEا تيـــب راصـــنأ
 مزbـم ، يكذ دـلاـخ بيقنـلا ، يموكلا دمـحم ديقعـلا نـم لـك لتـق اهنـم رـكذ ةحلسEا
 ةيطـع ةحلـسم تاوق دـعاسـمو ، ميـهارـبإ دمـحأ لوأ مزbـم ، مـيركـلا دبـع دمـحم لوأ
 ىلع اــهرــشنل لامــع�ا كلــت رــيوصت مــتو ، تاــباــبد لقــن ةلــفاــح فادهتــساو ،هدبــع
 بـــئاتكـــل ةعـــباتـــلا ةرصنـــلا ةبيتـــك وهو يمهو مـــساـــب ةيـــلودـــلا تاـــمولعEا ةكبـــش

. عبارلا مهتEا نم لو�ا مهتEا بلطك ـ ناقرفلا

 ةنـيدـم ةـئاEا دعـب نوتـسلاو ، عبارـلا نامهتEاو دـصر راـط�ا تاذ يف هـنأ فاـضأ امـك
 دعـب نوتـسلا ُمهتEا اـهروص ثيـح ، اهـجراخـمو اهلـخادـم نايبـل يمbـع�ا جاتـن�ا
 ًاديهمـــت جراخـــلا نـــم اـــهرـــيوصت عبارـــلاُ مهتEاو ىلوت _ـــح يف لـــخادـــلا نـــم ةـــئاEا
 اــم حرــط لو�ا مهتEا نأ �إ ، هيلــع اوفقو امــب سدقEا تيــب راصــنأ ةــعامــج دادــم�

.هتعامجب ٍءاضعأ فارشإب ةنيدEا دصرً ابلاط هب هودمأ



.هتعامجب ٍءاضعأ فارشإب ةنيدEا دصرً ابلاط هب هودمأ

ةرجـفتم داوـم عينصت ةرـكف لو�ا مهتـملل لقن عـبارلا مهتEا نأب فاضأو

 ىلع ةردقـلا مدعـل يت . نإ . يت ةداـم نـم ً�دـب ـلاـب موينوم�ا تارتـن ةداـم طلـخب
 قباـس طـباـض هـنأ هـل ررـقو عساتـلا مهتEا عم لـباقـت هـنأ امـك ، ةريـخ�ا ةداEا ريـفوت
.سدقEا تيب راصنأ ةعامجب ةيركسعلا تايلمعلا لوئسم هنأو ةحلسEا تاوقلاب

ةرجـفم داوم ريوطتو عينصت ةرادإ سيسأت عبارلا مهتEا نم هبلطب ىهنأو

 نـــع ةرابـــع ةرـــجفم ةوبع عينصت لواـــح اـــهراـــطإ يفو اهتيـــلوئسم ُمهتEا ىلوتي
 ماـــقو ، يعيبطلا زاغـــلاو _جســـكو�ا زاغـــب اهئلمـــب ماـــق ةـــغراـــف زاـــجاـــتوب ةـــبوبنأ
 ةيعمــــج فلــــخ ءاضــــف ضرأــــب ةــــئاEا دعــــب نوتــــسلاو يداحــــلا مهتEاو اهتــــبرــــجتب

.ةيراجفنا ةجوم نود ديدشً ابهل ىوس جتنت ملو ةيليعامس�اب رشاعلا

ـ  "يزـمر" يكرـح ـ رداقـلا دبـع يلع ينغلا دبـع دمـحم / رـشع ثـلاثـلا مهتEا رـقأ ـ4
 رادـــــصإو اهـــــتدايـــــق يناثـــــلا مهتEا ىلوتي ةـــــعامـــــجل هـــــمامضـــــناـــــب تاقيقحتـــــلاـــــب

.ةعامجلا كلت ةفرعمب تبكترا عئاقوب هملعب فاضأو ، اهئاضع� تافيلكتلا

 ريـخ�ا هاـعد رـشع يداحـلا مهتEاـب هتعمـج ةـقbـع رـثإ ىلع هـنأ كـلذـل bًيصفـت ناـبأو
 مهتEا اهتيــلوئسم ىلوتي ةيلــخل مامضــنbــل 2013 ماــع ربمتبــس رــهش نوضغ يف
 ،رــــشع عبارــــلاو ،رــــشع يناثــــلاو ،ثــــلاثــــلا _مهتEا اهــــئاضــــعأ نــــم رــــكذ يناثــــلا
 دبـع يمهف _ـفوتEاو ، نـيرـشعلاو عبارـلاو ،نـيرـشعلاو ثـلاثـلاو ، رـشع سداسـلاو

.ميهاربإ ميكحلا دبع ريمسو ، يلع نسحم دمحمو ، دمحم فوؤرلا

 مهتEا ةقــفارمــب هفلــك يذــلاو رــشع يداحــلا مهتEا ةــفرعمــبً ايــكرــح هدادــعإــب فاــضأو
 دبــع يمهف ْ_ــَفوتEاو ، رــشع سداســلا مهتEا ىقتلا كــلذ لbــخ نــمو رــشع يناثــلا
 ىقتلاو ، ـ سيبلــب ةقطنمــب ةــعرزمــب ـ ميــهارــبإ ميكحــلا دبــع ريمــس دمــحم فوؤرــلا
 رــــشع يداحــــلا ْ_َمهتEا هتقــــفارمــــبو ، ـ درطــــسم ةقطنمــــب ـ رــــشع ســــماخــــلا مهتEا
 ةلصتــم ةعــقرفــم ةوبع اهنيــح هراصــبإو ةــبابــمإ ةــطرــش مســق ىلإ رــشع سداســلاو

.رشع سداسلا مهتEا ةزوحب لومحم فتاهب

اهيلإ هجوتف قارولا ةسينك دصرب هفلك رشع يداحلا مهـتEا نأ فاـضأو

 ، رـــشع يداحـــلا ْ_َمهتEاـــب اهنيـــح ىقتلاو ، اهـــب فاـــفز لفـــح ةـــماـــقإ ىلع فـــقوو
 ، _تــــيراخــــب _تــــجارد _لقتــــسم يلع نسحــــم دمــــحم ى¢فوتEاو ، رــــشع عبارــــلاو
 هفلــخو رــشع عبارــلا مهتEا ةدايقــب ةيــناثــلاو ، رــشع يداحــلا مهتEا ةدايقــب ىلو�ا

.ىفوتEا

 دعـب نوتـسلاو يداحـلاو ، ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو عساتـلا نومهتEاو فدهتـسا امـك
 يداحــلا مهتEا لقتــسا نأــب ســيوسلا / ةرــهاقــلا قيرطــب ةينــطو دوقو ةطــحم ةــئاEا
 ةقــفر ُمهتEا اهلقتــسا ىرــخأ ةرايــس هتقــفارو ةخخفــم ةرايــس ةــئاEا دعــب نوتــسلاو
 مهتEا باحطـــصاو ىلو�ا ةعـــباتE ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو عساتـــلا مهتEا اـــهدـــئاـــق



 ةقــفر ُمهتEا اهلقتــسا ىرــخأ ةرايــس هتقــفارو ةخخفــم ةرايــس ةــئاEا دعــب نوتــسلاو
 مهتEا باحطـــصاو ىلو�ا ةعـــباتE ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو عساتـــلا مهتEا اـــهدـــئاـــق
 دوقولا ةطـــــحم ماـــــمأ ىلو�ا ةرايســـــلا كرـــــت بقـــــع ةـــــئاEا دعـــــب _تـــــسلاو يداحـــــلا
 راجفــنا مدعــل ةيلمعــلا متــت مــلو ، لومــحم فــتاــه مادختــساــب دعــب نــع اــهريجفتــل
ً اضـــــــيأ راـــــــط�ا تاذ يفو هـــــــنأ فاـــــــضأ امـــــــك .ةرايســـــــلا طبـــــــضو ةرجفتEا ةوبعلا
 يداهـلا دبـع دمـحأ يداهـلا دبـع ىفوتEاو ، ةـئاEا دعـب نوسمـخلا مهتEاو فدهتـسا
 ىلوت _ـح يف اهـقbـطإ ىلوت ـ يج . يب . رأ ـ ةفـيذقـب ةيليـعامـس�ا نـمأ ةـيرـيدـم
 عbطتـــسا ةيـــلوئسم نوسمـــخلا مهتEا ىلوتو ةيلمعـــلا _ـــمأـــت ةيـــلوئسم ىفوتEا

.قيرطلا

 تيـب راصـنأ ةـعامـجو ناـقرفـلا بـئاتـك ةيلـخ _ـب نواعـتو قيسنت دوجوب فاـضأو
 سلـــــجم عم عبارـــــلا مهتEا لـــــصاوت ثيـــــح 30/6/2013 ثادـــــحأ باقـــــعأ يف سدقEا

 َمهتEا عبارـــلا ُمهتEا فلـــك راـــط�ا كـــلذ يفو ، سدقEا تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــج ىروش
 _ــب عمــجي ءاقــل بيــترتــل  ةعــبار ماصتــعا ضــف بقــع عباســلا مهتEا عم لــصاوتلاــب
 ءانيـــس جراـــخ تايلمعـــلا لقـــن ةرورـــض ىلع هـــلbـــخ اقفـــتا عبارـــلاو لو�ا ْ_مهتEا

 ةيلمعـــل هتـــعامـــج رـــصانـــع ذيفنتـــب هربـــخأو ايـــمbـــعإ ربـــكأ اـــهريـــثأـــت نوكي ىتح
 ةنــــيدــــم نــــم ســــيوسلا ةانقــــل يحEbا ىرجEاــــب ةراEا نفســــلا ىدــــحإ تــــفدهتــــسا
 ىرـــــخأ ةيلمـــــع ذيفنـــــت ىلع لو�ا مهتEا عم عبارـــــلا مهتEا قفتاو ، ةيليـــــعامـــــس�ا
 ءانيــس ةيليــعامــس�ا جراــخ ةقطنمــبو ســيوسلا ةانقــل يحEbا ىرجEا فدهتــست
 ذيفنــت مــتو ، ـ يج . يب . رأ ـ فذاقــب لو�ا َمهتEا عبارــلا مهتEا دــمأ كــلذ رــثإ ىلعو
 ناـقرفـلا بـئاتـك نـع رداـص ةيلمعـلاـب نايـب ةـباتـك عبارـلا مهتEا ىلوتو ةيلمعـلا كلـت

.ةيلودلا تامولعEا ةكبش ىلع هرشن ُمهتEا ىلوتو

 تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــجب دادـــم�ا لوئسم عم ُمهتEا لـــباقـــت نواعتـــلا كـــلذ راـــطإ يفو
 اهنــم دــحاولا ةميــق ـ اــشويتاــك ـ خيراوص ةرــشع ءارــش مهــمزعــب هــطاــحأو ، سدقEا

 نـــع دbبلـــل اهبـــيرـــهتو خيراوصلا كلـــت ءارـــش نـــم اونكمت دـــقو ، هينـــج ف�آ ةتـــس
 كــلذ بقــع تلقــنو ، ةزيجــلاــب فصــلا ةقطنمــب اــهوفخأو ةيــنادوسلا دودــحلا قيرــط

Eا كلذب بشن يذلا قيرحلا رثإ ىلع تفلتو ةيقرشلا ةنيدمب نزخEنزخ.

 عمسلا ىلع هتعـــــــيابـــــــم عبارـــــــلا مهتEا ىلع ضرـــــــع لو�ا مهتEا نأ فاـــــــضأ امـــــــك
 سدقEا تيـــب راصـــنأ ةـــعامـــجب ةيـــبرتـــلا ةرادإ هيـــلوت ريـــخ�ا طرتـــشاـــف ةـــعاطـــلاو
 بلـــط امـــك ، ةيـــناثـــلا ضـــفرو ىلو�ا لو�ا مهتEا لبقـــف اـــهاروش سلـــجم ةـــيوضعو
 نـم نكمتـم ةيليـعامـس�اـب هتـعامـج نـم رصنـع ريـفوت عبارـلا مهتEا نـم لو�ا مهتEا
 ةيــــبرــــحلا تارــــباخEا ىنبم ريجفــــت ةيلمــــع ذيفنتــــل ةــــيراخبــــلا تاــــجاردــــلا ةدايــــق
 ، ةــئاEا دعــب _سمــخلا َمهتEا هــل حشرــف مهتEا عم ريــخ�ا رواشتــف ةيليــعامــس�اــب
 نـــئاكـــلا يميظنتلا رقEا ىلإ ريجفتـــلا ذيفنـــت لبـــق عبارـــلا و لو�ا نامهتEا رداـــغو
 ةــعامــجو ناــقرفــلا بــئاتــك ةيلــخ _ــب نواعتــلا كــلذ قايــس يفو.قورــشلا ةنــيدمــب
 تاوقلا تامهـــمو دارـــفأ دـــض ةيـــئادـــع لامـــعأ ةريـــخ�ا تذفـــن سدقEا تيـــب راصـــنأ
 مزbـم ، يكذ دـلاـخ بيقنـلا ، يموكلا دمـحم ديقعـلا نـم لـك لتـق اهنـم رـكذ ةحلسEا



 تاوقلا تامهـــمو دارـــفأ دـــض ةيـــئادـــع لامـــعأ ةريـــخ�ا تذفـــن سدقEا تيـــب راصـــنأ
 مزbـم ، يكذ دـلاـخ بيقنـلا ، يموكلا دمـحم ديقعـلا نـم لـك لتـق اهنـم رـكذ ةحلسEا
 ةيطـع ةحلـسم تاوق دـعاسـمو ، ميـهارـبإ دمـحأ لوأ مزbـم ، مـيركـلا دبـع دمـحم لوأ
 ىلع اــهرــشنل لامــع�ا كلــت رــيوصت مــتو ، تاــباــبد لقــن ةلــفاــح فادهتــساو ،هدبــع
 بـــئاتكـــل ةعـــباتـــلا ةرصنـــلا ةبيتـــك وهو يمهو مـــساـــب ةيـــلودـــلا تاـــمولعEا ةكبـــش

.ـ عبارلا مهتEا نم لو�ا مهتEا بلطك ـ ناقرفلا

 ةنـيدـم ةـئاEا دعـب نوتـسلاو ، عبارـلا نامهتEاو دـصر راـط�ا تاذ يف هـنأ فاـضأ امـك
 دعـب نوتـسلا ُمهتEا اـهروص ثيـح ، اهـجراخـمو اهلـخادـم نايبـل يمbـع�ا جاتـن�ا
 ًاديهمـــت جراخـــلا نـــم اـــهرـــيوصت عبارـــلا ُمهتEاو ىلوت _ـــح يف لـــخادـــلا نـــم ةـــئاEا
 اــم حرــط لو�ا مهتEا نأ �إ ، هيلــع اوفقو امــب سدقEا تيــب راصــنأ ةــعامــج دادــم�

.هتعامجب ٍءاضعأ فارشإب ةنيدEا دصرً ابلاط هب هودمأ

ةرجـفتم داوـم عـينصت ةرـكف لو�ا مهتملل لقن عـبارلا مهتEا نأب فاضأو

 ىلع ةردقـلا مدعـل يت . نإ . يت ةداـم نـم ً�دـب ـلاـب موينوم�ا تارتـن ةداـم طلـخب
 قباـس طـباـض هـنأ هـل ررـقو عساتـلا مهتEا عم لـباقـت هـنأ امـك ، ةريـخ�ا ةداEا ريـفوت
.سدقEا تيب راصنأ ةعامجب ةيركسعلا تايلمعلا لوئسم هنأو ةحلسEا تاوقلاب

ةرجفم داوـم ريوطتو عينصت ةرادإ سيسأت عبارلا مهتEا نم هبلطب ىهنأو

 نـــع ةرابـــع ةرـــجفم ةوبع عينصت لواـــح اـــهراـــطإ يفو اهتيـــلوئسم ُمهتEا ىلوتي
 ماـــقو ، يعيبطلا زاغـــلاو _جســـكو�ا زاغـــب اهئلمـــب ماـــق ةـــغراـــف زاـــجاـــتوب ةـــبوبنأ
 ةيعمــــج فلــــخ ءاضــــف ضرأــــب ةــــئاEا دعــــب نوتــــسلاو يداحــــلا مهتEاو اهتــــبرــــجتب

.ةيراجفنا ةجوم نود ديدشً ابهل ىوس جتنت ملو ةيليعامس�اب رشاعلا

 ةدـــحوب رقتـــسا رـــشع عبارـــلا مهتEا نكسE ةـــطرـــشلا ةمـــهادـــم رـــثإ ىلع هـــنأ ىهنأو
 ،رــشع عبارــلاو ،يناثــلا _مهتEاــب اهيــف ىقتلا اهــق ةقطنــم قاطنــب ةنــئاــك ةينكــس
 _ــثbثــلاو عباســلاو ،نــيرــشعلاو عبارــلاو ،نــيرــشعلاو ثــلاثــلاو ،رــشع سداســلاو
 نــــم اهنيــــح ملــــعو ، دمــــحم فوؤرــــلا دبــــع يمهف ويلع نسحــــم دمــــحم ْ_يــــفوتEاو
 ةــصاخــلا ةــعرزEاــب بــشً اقــيرــح نأــب ، نــيرــشعلاو عبارــلاو رــشع سداســلا ْ_َمهتEا

.سوساب _مك فادهتساب مهنم ملع امك ، _ثbثلاو عباسلا مهتEاب

ـ  "وكيش" يكرــح ـ كوربــم هــط رــصانــلا دبــع عيبر / رــشع ســماخــلا مهتEا رــقأ ـ5
 جورـخلا ةيـعرـشو مـكاحـلا ريفكـت ىلع موقت ةـيريفكـتً اراكـفأ هـقانتـعاـب تاقيقحتـلاـب
 دارـفأ دـض ةيـئادـع ٍلامـعأ باكـتراو ، ةيـمbـس�ا ةعـيرـشلا هقيبطـت مدـع ىوعدـب هيلـع
 ءاــــــمد ةــــــحابتــــــساو ةــــــماعــــــلا تآشنEاو مهــــــتآشنــــــمو ةــــــطرــــــشلاو ةحلسEا تاوقلا
 ةيـئادـع لامـعأ ذيفنـت يف هـكارتـشاو ، مهـتاكلتمـمو مهـلاومأ لbحتـساو _يحيسEا

._يحيسم لاومأ ىلع ءbيتس�ا تفدهتسا

 ثــــــلاثــــــلا _مهتEا ىلع 2003 ماــــــع نوضغ يف هــــــفرعتــــــب كــــــلذــــــل bًيصفــــــت ناــــــبأو
 سداســــلاو ، يليسعلا دمــــحم دمــــحأ دمــــحم / _سمــــخلاو نــــماثــــلاو ، _ــــثbثــــلاو



 ثــــــلاثــــــلا _مهتEا ىلع 2003 ماــــــع نوضغ يف هــــــفرعتــــــب كــــــلذــــــل bًيصفــــــت ناــــــبأو
 سداســــلاو ، يليسعلا دمــــحم دمــــحأ دمــــحم / _سمــــخلاو نــــماثــــلاو ، _ــــثbثــــلاو
 dا اـــشوأ دمـــحم ليـــعامـــسإ / _عبـــسلاو ، ميـــهارـــبإ نســـح رونأ نســـح / _تـــسلاو
 ، ميــــــهارــــــبإ ميكحــــــلا دبــــــع ريمــــــسو دمــــــحم تاحــــــش ديعــــــس ْ_يــــــفوتEاو ، ناوشر
 دومــحم دمــحم ثادــحأ نا¢بإ ةــطرــشلا تاوق ىلع ءادتــع�ا يفً اعيمــج مهــكارتــشاو
 دمـــحم / _تـــسلاو ثـــلاثـــلاو ، رـــشع سداســـلا ْ_َمهتEا ىلع كاذـــنآ هـــفرعـــتو ىلو�ا
 يحتف هــــطو ، دمــــحم فوؤرــــلا دبــــع يمهف ْ_يــــفوتEاو ، ليــــعامــــسإ دمــــحم يحتف
 دبــع يمهفو ميــهارــبإ ميكحــلا دبــع ريمــس _يــفوتEا ةدوع رــثإ ىلعو هــنأو ، دمــحم
 رــشع سداســلا مهتEاو هــب اعمتــجا اــيروس ةــلودــب لاتقــلا لقــح نــم دمــحم فوؤرــلا
 ةـحابتـساو هيلـع جورـخلا ةيـعرـشو مـكاحـلا ريفكـت اهـماوق ةـيريفكـت راكـفأ سرادتـل

.مهلاومأ لbحتساو _يحيسEاو ةطرشلاو ةحلسEا تاوقلا دارفأ ءامد

 مهتEاـــب 30/6/2013يف ٌءاقـــل هعمـــج راكـــف�ا كلتـــب هتـــعانـــق رـــثإ ىلع هـــنأ فاـــضأو
 دمـحم فوؤرـلادبـع يمهفو ميـهارـبإ ميكحـلا دبـع ريمـس _ـفوتEاو رـشع سداسـلا
 نـــم _يحيسEا تارايـــس ىدـــحإ ةـــقرـــس ىلع هـــلbـــخ اوقفتا دومـــحم ديـــس دمـــحمو
 / _تـسلاو يداحـلا _مهتEاو كانـه ىلإ اوهجوت كـلذـلً اذافـنو ، ةـيداحـت�ا ةقطنـم
 دبــع dا دبــع طــياــظ بــجر / _تــسلاو يناثــلاو ، ديمــحلا دبــع رصــن رــباــص دمــحأ
 درـف مهـتزوحبو ، تارايـس ثbـث _لقتـسم دمـحم تاحـش ديعـس ىفوتEاو ، حاتفـلا

 ، - ميكحــــلا دبــــع ريمــــس ىفوتEا هزرــــحأ – سدــــسمو ، - مهتEا هزرــــحأ - شوطرــــخ
 دمــحم تاحــش ديعــس _يــفوتEاو رــشع سداســلا مهتEا ةزوحب ةيــلآ قدانــب ثbــثو
 بــقرــت – مهططــخمك – _تــسلاو يناثــلا مهتEا ىلوت ثيــح ، ميــهارــبا ديــس دمــحم
 لـجرـتو نومهتEا اهفـقوتـسا ىتح اـهادـحإ رصـبأ نأ اـمو _يحيسEا تارايـس دـصر
 ديـــس دمـــحم ،  ميـــهارـــبإ ميكحـــلا دبـــع ريمـــس _يـــفوتEاو ، رـــشع سداســـلا مهتEا
 نــم كــلذــب اونكمتو ،ً اــهركــم اــهرداــغ ىتح مهتحلــسأ اــهدــئاــق ىأر نأ اــمو دومــحم

.ةرايسلا ىلع ءbيتس�ا

ميكحلادبع ريمـس _فوتEاو رشع سداسلا مهتEاو هجوت راط�ا تاذ يفو

 دومـحم ديـس دمـحمو دمـحم تاحـش ديعـسو دمـحم فوؤرـلا دبـع يمهفو ميـهارـبإ
 اهلقتــسي - ةيضــف - ةرايســبً ابيلــص اورصــبأ نأ اــمو ةدــيدــجلا رصــم ةقطنــم ىلإ
 اهيلـع ءbيتـس�ا نـم اونكمتو حbـسلا دـيدـهت تحـت اـهوفقوتـسا ىتح ةأرـماو لـجر

.يلام غلبم اهب اهلقتسم ةزوح دوقن ةظفاحو

 يف ةـمدختسEا تارايسـلا نول ِرييغـت ىلع _تـسلاو يداحـلاِ مهتEا ِبأدـب فاـضأو
 تارايسـلا ناولأ رييغـت ىلع دمـحم فوؤرـلا دبـع يمهف ىفوتEا ََبأد امـك ، ةـقرـسلا
 هدــمأو ،ةــقورسEا تارايســلا تاــحول ماــقرأ رييغتــب َمهتEا ُريــخ�ا فلــكو ، ةــقورسEا
 ةدـيدـجً اـماـقرأوً اـفورـح اهيلـع نودـي ةقـص� ةقبـط اهـقوف عضيل تاـحوللا كلتـب كـلذـل

.لينيفلا ةدام مادختساب



.لينيفلا ةدام مادختساب

 ميـــــهارـــــبإ ميكحـــــلا دبـــــع ريمـــــس ىفوتEا هاـــــعد حتفلا دـــــجسم ثادـــــحأ نا¢بإ هـــــنأو
 عساتــــــــلاو نوثbثــــــــلاو عبارــــــــلاو رــــــــشع سداســــــــلا نومهتEا هرضــــــــح عامتــــــــج�
 ، دمــــحم يحتف هــــط نوفوتEاو ، روشاــــع دمــــحم دومــــحم فــــيرــــش / نوسمــــخلاو
 تارــهاظــت ةــيامــحب مهفلــك ثيــح ، دومــحم ديــس دمــحمو ، دمــحم تاحــش ديعــسو
 درـف ملـستف ، ةـيراـن ةحلـسأـب كـلذـل مـهدـمأو ، نـيدايEا ىدـحإـب ماصتـع�ا ىلإ فدـهت
 ، رـــــشع سداســـــلا نامهتEا حلـــــستو ، دمـــــحم يحتف هـــــط ىفوتEا نـــــم شوطرـــــخ
 تاحـــش ديعـــسو ، ميــهارــبإ ميكحــلا دبــع ريمــس نوفوتEاو ، نوسمــخلاو عساتــلاو

 حلـست امنيب ، ةيلآ ةحلـسأب دومحم ديــس دمحمو ، دمحم

ميهاربإ ميكحلا دبع ريمـس ىـفوتـEا هفلك اـمك ، شوطرخ درفأب نورخ�ا

 .اهب هدمأو اهعنصف ، ةددحم داعبأب ةيديدح ةوبع عينصتب

 دومـــحم ديـــس دمـــحمو دمـــحم فوؤرـــلا دبـــع يمهف _ـــفوتEا َقbـــطإ هملعـــب ىهنأو
 دـحأ دارـفأ بوص ةـيرانـلا ةريـع�ا نـم bًـباو نـْيَرـخآو ميـهارـبإ ميكحـلا دبـع ريمـسو
 ةـطرـش ةطقـن ىلع مـهَءادتـعاو ، مهلتـق نـيدـصاـق سـماخـلا عمـجتلاـب ةينـم�ا ةنمـك�ا
 نــم اونكمتو اهيــف نــم لتــق نــيدــصاــق ةــيرانــلا ةريــع�ا نــم لــباو قbــطإــب ةــهزنــلا
 ، رــــشع سداســــلا مهتEا نــــم ملــــع امــــك ، اــــهدارــــفأ دــــحأ سدــــسم ىلع ءbيتــــس�ا
 تارايســـلا ىدـــحإ ةـــقرـــس يف امهـــعورـــشب ميـــهارـــبإ ميكحـــلا دبـــع ريمـــس ىفوتEاو

.اـهدئاق ةمواقE ةيران ةريعأ اهبوص اقلطأ امهنأو صاخشأ ةسمخ اهلقتسا

 يقاــب يلا ليحــتو _مهتEا ضعــب تارارــقا درــس نــم ردقــلا اذــهب ةمكحEا يفتكتو
0راركتلا نم آعنم مكحلا اذهب ةدراولا تارارق�ا

 ممززتلت ننأأ ممهھتملاا ففااررتعإب اهھھھذذخأأ يف ةةدديیقم تتسيیل ععووضووملاا ةمكحم ننأأ اضيیأأ ررررقملاا ننموو
 للصت يتلاا ةقيیقحلاا ىىررخألاا ررصانعلاا ننم ههرريیغ ننموو هھنم ططبنتست ننأأ اهھل للب ههررهھھھاظظوو هھصن
 ممكح عم اقفتم اميیلس ككلذذ مماادد ام ةيیلقعلاا تتانكمملاا ةفاكوو ءااررقتسإلااوو ججاتنتسإلاا ققيیررططب اهھيیلإإ

. ققططنملااوو للقعلاا
 يتلاا للالددتسإلاا ررصانع ننم ااررصنع ةيیئانجلاا للئاسملاا يف ففااررتعإلاا ننأأ  اضيیأأ ررررقملاا ننموو 
 اهھتططلس ننأأوو تتابثإلاا يف اهھتميیقوو اهھتحص رريیددقت يف ةيیررحلاا للماك ععووضووملاا ةمكحم ككلمت
 للددع ننإإوو ققيیقحتلاا ررااووددأأ ننم رروودد ييأأ يف هھسفن ققح يف ممهھتملاا ففااررتعإب ذذخألاا يف ةقلططم

  . عقااوولااوو ةقيیقحلل هھتقباططموو هھتحص ىلإإ تتنأمططأأ ىتم ككلذذ ددعب ننم هھنع
 تتاهھجلاا ىىددحإإ ممامأأ ممهھتملاا ننم ررددصيی ىىذذلاا ووهھھھ ىئاضقلاا ففااررتعإلاا ننأأ اهھقف ررررقملاا ننموو
 ووهھھھ نناك وولوو ىفكيی ففااررتعإلاا ااذذهھھھوو ٬، ققيیقحتلاا ءاضق ووأأ ةمكحملاا ممامأأ ررددصيی ىىأأ ةيیئاضقلاا

.هھتحص ططووررش تتررفااووت ددق تتمااددام هھنااددإلاا ممكح ببيیبستل ىىووعددلاا ىف دديیحوولاا لليیلددلاا
 يف تتابثإلاا ةلددأأ ننم لليیلددك هھب ددتعيی ىتح ررفااووتت ننأأ ببجيی ططووررش يئانجلاا ففااررتعإللوو

ـ ـ: ىىووعددلاا
 ةيینووناقلاا هھتميیق ففااررتعإلاا ببستكيی ىتح هھلووبقب ةصتخم ةهھج ممامأأ ففااررتعإلاا ننووكيی ننأأ ـ1

 رريیغ للئاسوولاا ىىددحإب هھفااررتعإإ ععااززتنإإ ننم هھيیلع اظظافحوو ممهھتملل ننامض ووهھھھ ككلذذكوو
.ةعووررشملاا

 اعتمتم ننووكيی ننأأ يياا هھلماكلاا ةيیلهھھھألاب اعتمتم ممهھتم ننم اارردداص ففااررتعإلاا ننووكيی ننأأ ـ 2
.ررايیتخإلاا هھيیررحوو ززيیيیمتلااوو ككااررددإلاب



 اعتمتم ننووكيی ننأأ يياا هھلماكلاا ةيیلهھھھألاب اعتمتم ممهھتم ننم اارردداص ففااررتعإلاا ننووكيی ننأأ ـ 2
.ررايیتخإلاا هھيیررحوو ززيیيیمتلااوو ككااررددإلاب

 هھب ممززليیوو ةيینووناقلاا هھتميیق ببستكيیوو هھيیلع للووعيی يكل احضااوو احيیررص ففااررتعإلاا ننووكيی ننأأ ـ٣۳
 .ممكحلااوو مميیررجتلاا يف ةمكحملاا ههددمتعتوو ممهھتملاا

.ىىووعددلاا ننئااررقوو هھلددألاا عم اقفتموو ةقيیقحلل ققباططم ففااررتعإلاا ننووكيی ننأأ ـ4
 ننيیمهھتملاا عم ةماعلاا ةبايینلاا تتاقيیقحتل اهھتعلاططم ننم ةمكحملل تتباثلاا نناكوو ككلذذ نناك املوو
 دديیفت ممهھب تتامالع ووأأ تتاباصإإ ىىأأ ددووجوو ممددع ننيیبت  ننيیمهھتملل ةماعلاا ةبايینلاا ةةررظظانم ءانثأأوو
 ننااوو تتاقيیقحتلاا ءانثأأ ككلذذ دديیفت للااووقأأ ىىأأ ممهھنم ررددصيی مملوو ببيیذذعت ووأأ ممهھيیلع ءااددتعإإ ىىإإ ددووجوو
 ةبايینلاا تتاقيیقحتب ممهھلااووقأل اقفوو ممهھتالقنت ءانثاا ةيیدديیددحلاا ددوويیقلل ةجيیتن عجررت ممهھضعب تتاباصإإ
 ممهھيیلع ءااددتعإلاا ممت هھنأب ممهھل ةماعلاا ةبايینلاا ةةررظظانم ددعب  ممهھضعب ررررق ددقوو اميیس ال  ٬، ةماعلاا
 اقفوو ةماعلاا ةبايینلاا للبق ننم ىعررشلاا ببططلاا ىلع ممهھضررع ممت ددقوو  ممهھبيیذذعتوو ممهھضعب ققعصوو

 ككسمت امم يعررشلاا ببططلاا يلع ننيیمهھتملاا ضضعب ةمكحملاا تتضررعوو تتاقيیقحتلاب تتباثلل
ـ: ىليیام ننيیبتوو ممهھضررعب ععافددلاا

 هھنأأ ننيیبتوو  ددمحاا يلع ننمحررلاا ددبع /ممهھتملاا ىلع ىعررشلاا ىبططلاا ففشكلاا عيیقووت ممت ـ1
 ااررظظنوو تتقوولاا ررووررمب ةيیمائتلاا تتااررووططت ننم اهھيیلع أأررطط امل ااررظظن هھل ةيیباصإلاا مملاعملاا تترريیغت
 اهھثووددح خيیررات ننيیب ةليیووطط ةيینمزز ةةددم ررووررموو اهھثووددح للاح اهھفصت ةيیبطط ققااررووأأ ددووجوو ممددعل

 يلع ددررااوولاا ووحنلاا يلع ةعقااوولاا ثثووددح ةحصب ممززجلااررذذعتيی ممث ننموو هھيیلع ففشكلاا خيیرراتوو
 0ةمددع ننم ممهھتملاا نناسل

 ننيیبتوو تتبثااوو مميیهھھھااررباا للاعلاا ددبع يحبص /ممـهھتملاا ىلع ىعررشلاا ىبططلاا ففشكلاا عيیقووت ممت ـ2
 تتقوولاا ىضموو ةيیمائتلاا تتااررووططت ننم اهھيیلع أأررطط امل ااررظظن هھل ةيیباصإلاا مملاعملاا تترريیغت هھنأأ
 انيیلع ررذذعتيی ممث ننموو اهھثووددح تتقوو ةعقااوولاا خيیرراتل ررصاعم ججالع ققااررووأأ ددووجوو ممددعل ااررظظنوو
 ةقددلاا ةجوو يلع اهھثااددحاا يف ةمددحتسملاا ةةااددالاا وواا اهھثووددح خيیررات وواا اهھببسب ننيیقيیب ممززجلاا ايینف

0ةةررهھھھاظظ ةباصاا رراثآآ ةمث ننم ةةددسج مموومع يقاب وولخوو ـ ننيیقيیلااوو
 مموومع وولخ ننيیبت     يبررعلاا دديیسلاا ددمحم /ممهھتملاا ىلع ىعررشلاا ىبططلاا ففشكلاا عيیقووت ممت ـ3

. ةهھبتشم ةيیباصإإ رراثأأ ةمث ننم ووأأ ايیررهھھھاظظ ةيیباصإإ رراثأأ ةمث ننم ههددسج
                                             يـنغلاا ددبع ددمحم /ممهھتملاا ىـلع ىـعررشلاا ىبططلاا ففشكلاا عيیقووت ممت ـ4

 يلع ةضررع تتقوووو ةعقااوولاا خيیررات ننيیب ةليیووطط ةةررتف ررووررمل آآررظظن تتبثااوو رردداقلاا ددبع يلع
 يلاا ييددؤؤيی امم اهھثووددح تتقوو ةتلاح ففصت يتلاا ةيیبططلاا ققااررووالاا ببايیغوو يعررشلاا ببططلاا
 ممززجلاا ررززعتيی ممائتلالاا للمااووعوو تتقوولاا ررووررمل مملاعملاا رريیغت وواا ةيیباصالاا ررهھھھاظظملاا ءافتخاا

.ةمددع ننم ممهھتملاا نناسل يلع ددررااوولاا ووحنلاا يلع ةعقااوولاا ثثووددح ةحصب
 ررووررمل آآررظظن  تتبثااوو لليیعامساا ددمحاا ررمع /ممهھتملاا ىلع ىعررشلاا ىبططلاا ففشكلاا عيیقووت ممت ـ5
 ةيیبططلاا ققااررووالاا ببايیغوو يعررشلاا ببططلاا يلع ةضررع تتقوووو ةعقااوولاا خيیررات ننيیب ةليیووطط ةةررتف
 مملاعملاا رريیغت وواا ةيیباصالاا ررهھھھاظظملاا ءافتخاا يلاا ييددؤؤيی امم اهھثووددح تتقوو ةتلاح ففصت يتلاا
 يلع ددررااوولاا ووحنلاا يلع ةعقااوولاا ثثووددح ةحصب ممززجلاا ررززعتيی ممائتلالاا للمااووعوو تتقوولاا ررووررمل

.ةمددع ننـم ممهھتملاا نناسل
 مميیهھھھااررباا للالب                               /ممهھتملاا ىلع ىعررشلاا ىبططلاا ففشكلاا عيیقووت ممت ـ6

 يلع ةضررع تتقوووو ةعقااوولاا خيیررات ننيیب ةليیووطط ةةررتف ررووررمل آآررظظن تتبثااوو تتاحررف يحبص
 يلاا ييددؤؤيی امم اهھثووددح تتقوو ةتلاح ففصت يتلاا ةيیبططلاا ققااررووالاا ببايیغوو يعررشلاا ببططلاا
 ممززجلاا ررززعتيی ممائتلالاا للمااووعوو تتقوولاا ررووررمل مملاعملاا رريیغت وواا ةيیباصالاا ررهھھھاظظملاا ءافتخاا

.ةمددـع ننـم ممهھتملاا نناسل يلع ددررااوولاا ووحنلاا يلع ةعقااوولاا ثثووددح ةحصب
 ددامع ٬، ببجرر يفططصم ررمات/ ننيیمهھتملاا ننم الك ىلع ىعررشلاا ىبططلاا ففشكلاا عيیقووت ممت ـ 7
 ةعقااوولاا خيیررات ننيیب ةليیووطط ةةررتف ررووررمل آآررظظن تتبثااوو يسالب يفددااووشلاا ددمحم٬، ددمحم دديیعس
 اهھثووددح تتقوو ةتلاح ففصت يتلاا ةيیبططلاا ققااررووالاا ببايیغوو يعررشلاا ببططلاا يلع ةضررع تتقوووو

 ممائتلالاا للمااووعوو تتقوولاا ررووررمل مملاعملاا رريیغت وواا ةيیباصالاا ررهھھھاظظملاا ءافتخاا يلاا ييددؤؤيی امم



 اهھثووددح تتقوو ةتلاح ففصت يتلاا ةيیبططلاا ققااررووالاا ببايیغوو يعررشلاا ببططلاا يلع ةضررع تتقوووو
 ممائتلالاا للمااووعوو تتقوولاا ررووررمل مملاعملاا رريیغت وواا ةيیباصالاا ررهھھھاظظملاا ءافتخاا يلاا ييددؤؤيی امم
.ةمددـع ننــم ممهھتملاا نناسل يلع ددررااوولاا ووحنلاا يلع ةعقااوولاا ثثووددح ةحصب ممززجلاا ررززعتيی

 مموومع وولخ ننيیبت يليیسعلاا ددمحم ددمحاا ددمحم / ىلع ىعررشلاا ىبططلاا ففشكلاا عيیقووت ممت ـ 8 
. ةهھبتـشم ةيیباصإإ رراثأأ ةمث ننم ووأأ ايیررهھھھاظظ ةيیباصإإ رراثأأ ةمث ننم ههددسج

 مموومع وولخ ننيیبت نناحررف يحبص مميیهھھھااررباا سسناا / ىلع ىعررشلاا ىبططلاا ففشكلاا عيیقووت ممت ـ 9
. ةهھبتـشم ةيیباصإإ رراثأأ ةمث ننم ووأأ ايیررهھھھاظظ ةيیباصإإ رراثأأ ةمث ننم ههددسج

 تتنأمططإإ  اهھنإف  لليیلددلاا رريیددقت ىف ةيیرريیددقت ةططلس ننم اهھل امب ةمكحملاا تتناكوو ككلذذ نناك املوو
 ةمكحملاا ممهھتضررع اموو  ةماعلاا ةبايینلاا تتاقيیقحتب ةقفررملاا ىعررشلاا ببططلاا رريیرراقت ةحص ىلإإ
  ةيیررهھھھاظظ ةيیباصإإ رراثأأ ةمث  ممهھب ننيیبتيی ممل ىعررشلاا ببططلاا ىلع ضضررعلاا للحم ننيیمهھتملاا ننأأ ننم
 رراثأأ ووأأ ةيیررهھھھاظظ ةيیباصإإ رراثأأ ةمث ننيیبتيی مملوو ٬، ممهھيیلع ففنع ثثووددح ىلإإ رريیشت ممهھھھددسج مموومعب
 ةيیفيیك دديیددحت ررذذعتيی هھنإف تتاباصإإ ننم ممهھبام ننأأوو . ممهھضعبل ىئابررهھك ققعص ثثووددح ىلإإ رريیشت

 ررووررمب ةيیمائتلإإ تتااررووططت ننم ممهھضعب تتاباصإإ ىلع أأررطط امل تتاباصإلاا ككلت ثثووددح خيیرراتوو
 . ةيیعررشلاا ةيیبططلاا رريیرراقتلاب تتباثلل اقفوو تتقوولاا

 ععافددلاا تتابلطط ةفاكل تتباجتسإإ ددق ععووضووملاا ةمكحم اهھھھررابتعإب ةمكحملاا تتناكوو ككلذذ نناك املوو
 ددعااووقلااوو ققفتيی امب ةيیضقلاا تتققحوو ٬، تتاسلجلاا ررضاحمب تتباثلل اقفوو ةيیررهھھھووجلاا وو ةجتنملاا
 ممل ننيیمهھتملاا عم ررضاحلاا ععافددلاا ننأأوو هھتاليیددعتوو ةيیئانجلاا تتااءااررجإلاا ننووناقل اقبطط ةةررررقملاا
 الوو ةماعلاا ةبايینلاا تتاقيیقحتب ممهھبااووجتسإإ ءانثأأ ننيیمهھتملل ببيیذذعت ووأأ ةةاارركإإ ددووجوو ىلإإ رريیشيی
 ععافددلاا عفدد  ككلذذ ننم ممغررلابوو ممكحملاا ممهھتضررع ام اميیسال تتاسلجلاب ىىووعددلاا للووااددت ءانثأأ
 ننم  اضيیأأ ننيیمهھتملاا ىقاب عم ررضاحلاا ععافددلاا ببلططيی مملوو ٬، ةةوورراثااوو ةيیووفشلاا ةعفااررملاا ءانثأأ
 ااذذهھھھ .  تتاسلجلاب ةيیضقلاا للووااددت ءانثأأ ككلذذوو ىعررشلاا ببططلاا ىلع ممهھنم ىىأأ ضضررع ةمكحملاا
 ووأأ ههاارركاا ةةدديیلوو ننكت ممل اهھنأأوو  اهھيیلإإ تتنأمططإإوو تتافااررتعإلاا ككلت ققددص ننم تتققحت  ةمكحملااوو

 هھيیررحوو ززيیيیمتلااوو ككااررددإلاا (  ةيینووناقلاا ممهھتيیلهھھھأأ للماك ىف )ننيیمهھتملاا( ممهھنأأوو ٬،دديیددهھت
 اهھيیف ةبئاش ال ةيیقططنموو ةلسلسم تتءاج تتاقيیقحتلاب  ننيیمهھتملاا للااووقأأ ننأأوو اميیسال ٬، )ررايیتخإلاا

 هھيیلإإ تتهھتنإإ امل اقفوو  ةماعلاا ةبايینلاا تتاقيیقحتب تتباثلل اقفوو ضضعبلاا ممهھضعبل ةقباططموو
 ااذذكوو رراارركتلل اعنم ىىررخأأ ةةررم اهھھھددررسب ةمكحملاا للسررتست ننأأ ننوودد اهھصالختسإب ةمكحملاا
 )ننيیمهھتملاا ( ممهھنع تتررددص ددق اهھنأأ ىلع للدديی امم  ةيیضقلاا ىف ىىررخألاا  تتابثإلاا ةلددأأ ررئاس
 ةبايینلاا ففررصت ةمكحملاا ررقت ممث ننموو. ممهھتددااررإإوو ممهھيیعوو للماك ىف ممهھھھوو اارًرايیتخإإوو ةيیعااووطط
 ههدديیؤؤيی مملً السررم ءاج  ننأـشلاا ااذذهھھھ ىف ععافددلاا ههرراثأأ ام ننووكيی ممث ننموو  ننأشلاا ااذذهھھھ ىف ةماعلاا
 ننووـناقلااوو  عـقااوولاا ننــم حيیحص ددنــس رريیـغ ىلع ممئاق عفددلاا ننووكيی ممث ننموو ةنيیررق ووأأ لليیلدد ىىأأ

                                                           0هھضفررب ةمكحملاا يــضقتوو
 ىف ةةددعاسملااوو ضضيیررحتلااوو ككااررتشإلاا ةميیررج نناكررأأ ءافتنإإ عفددلاا :رـــــــــشع يناثـــــــــلا
 تتابووقعلاا ننووناق ننم 82 41/1،٬ ٬، 40 ٬، 39 ددااووملاب المع ننيیمهھتملل ةبووسنملاا ممئااررجلاا
 ةيیلووئسملااوو ةيیئانجلاا ةمهھھھاسملل ةليیسووك ننيیمهھتملاا ققح ىف ىئانجلاا ققافتإلاا ءافتنإإوو

0ةميیررج يياا يف ككااررتشالاا ممددعل مملعلاا ءافتنأأوو ةيینماضتلاا ةيیئانجلاا
0:يلع صصنت تتابووقعلاا ننووناق ننم 39 ةةدداملاا صصن ننأب هھيیلع ددووددررمف

ـ: ةميیررجلل ًالعاف ددعيی 
. ههرريیغ عم ووأأ ههددحوو اهھبكترريی ننم ) ًالووأأ(

 للامعألاا ننمً المعً ااددمع ىتأيیف للامعأأ ةلمج ننم ننووكتت تتناك ااذذإإ اهھباكتررإإ ىف للخدديی ننم )ً ايیناث (
 .اهھل ةنووكملاا

 0ةميیررجلاا يف آكيیررش ددعيی "تتابووقعلاا ننووناق ننم 40 ةةدداملاا تتصن امك
 يلع ءانب عقوو ددق للعفلاا ااذذهھھھ نناك ااذذإإ ةميیررجلل ننووكملاا للعفلاا بباكتررأأ يلع ضضررح ننم للك )آلووأأ(

 0ضضيیررحتلاا ااذذهھھھ
 0ققافتالاا ااذذهھھھ يلعءانب تتعقووف ةميیررجلاا بباكترراا يلع ههرريیغ عم ققفتاا ننم )آيیناث(



 0ضضيیررحتلاا ااذذهھھھ
 0ققافتالاا ااذذهھھھ يلعءانب تتعقووف ةميیررجلاا بباكترراا يلع ههرريیغ عم ققفتاا ننم )آيیناث(

خلاا 00000 آحالس ننيیلعافلاا ووأأ للعافلل يططعأأ ننم )آثلاث(
 ام الإإ اهھتبووقع هھيیلعف ةميیررج ىف ككررتشإإ ننم " تتابووقعلاا ننووناق ننم 1/ 41 ةةدداملاا تتصن امك

  " صصاخ صصنب انووناق ىنثتسإإ
 ككررتشإإ ننم " يلع تتصن يتلااوو تتابووقعلاا ننووناق ننم 43 ةةدداملاا صصنل اقبطط ررررقملاا ننموو هھنأأوو امك
 تتعقوو يتلاا ةميیررجلاا تتناك يتم اهھباكتررإإ ددمعت يتلاا ككلت رريیغ تتناك وولوو اهھتبووقع هھيیلعف ةميیررج يف

  . " تتلصح ىتلاا ةةددعاسملاا ووأأ ققافتإلاا ووأأ ضضيیررحتلل ةلمتحم ةجيیتن للعفلاب
دداـحتإإ ننــم قققحتيی اـمنإإ ققافتإلاب ككااررتشإلاا ننأأ ااءاضق ررررقـملاا ننــم هھـنأأوو

 الوو سسااووحلاا تتحت عقيی ال ىلخاادد ررمأأ ةيینلاا ههذذهھھھوو ٬، هھيیلع ققفتملاا للعفلاا بباكتررإإ ىلع هھفااررططأأ ةيین
 ررددصم ىىأأ ننم هھتدديیقع ددمتسيی ننأأ ىف ااررح ىئانجلاا ىضاقلاا نناك ذذإإوو ٬، ةيیجرراخ تتامالعب ررهھظظيی
 للددتسيی ننأأ ههرريیغ ووأأ ددووهھش ةةدداهھش ووأأ ففااررتعإإ ننم ررشابم لليیلدد ككااررتشإلاا ممقيی ممل ااذذإإ هھل ننإف ٬، ءاش
 ففووررظظ ننم هھلوو اغئاس للالددتسإلاا ااذذهھھھ ممااددام هھيیددل ممددقت ىتلاا ننئااررقلاا ننم ججاتنتسإلاا ققيیررططب هھيیلع

 ننأأ امك ٬، هھب ددهھشيی ةميیررجلل ققحال للعف ننم هھلووصح جتنتسيی ننأأ هھل امك ٬، ههرررربيی ام ىىووعددلاا
 الوو ٬، هھيیف ننيیكررتشملاا للك ةةددااررإإ للباقت ننم ررثكأأ عقااوولاا ىف ىضتقيی ال ةميیررجلاا بباكتررإإ ىلع ققافتإلاا

 اهھيیلع ققافتإلاا ددعب ةميیررجلاا عقت ننأأ انووناقوو القع ززئاجلاا ننمف ننيیعم تتقوو ىضم ههررفااووتل ططررتشيی
     0ةةررشابم

 ططاشن ىف للخددتلاا هھب ددصقيیوو ٬،ككيیررشلاا ننع ررددصيی ىعبت ططاشن ووهھھھ ككااررتشإلاا ننأأ اًنووناق ررررقُملاا ننموو
 ككااررتشإلل ةةددددحم ررووص ىلع ععررشملاا صصن ددقوو ٬،هھيیببسلاا ةططبااررب هھتجيیتنبوو هھب ططبترريیوو ىمااررجإإ
 للعافلاا ننم عقيی ىىذذلاا ىىدداملاا ططاشنلل ىببسلاا للسلستلاا ىف تتمهھھھاس ام ااذذإإ مميیررجتلل عضخت ىتلاا ىهھھھ

. ككااررتشإلاا للاعفأأ ررووصلاا ههذذهھھھ ىلع ققلططيیوو
 ٬،ةةددعاسملااوو ققافتإلااوو ضضيیررحتلاا اهھنأب تتابووقع ) 40( ةةدداملاا ىف للاعفألاا ههذذهھھھ ععررشملاا ددددح ددقوو

 ممايیقوو ككااررتشإلاا قققحتل ىفكيی امنإإوو ٬،ككيیررشلاا ننم ةعمتجُم للاعفألاا ههذذهھھھ عقت ننأأ ططررتشيُی الوو
 ووأأ ههددحوو ضضيیررحتلاب قققحتيی ككيیررشلاا ططاشن ننأأ ىىأأ ٬، ططقف اهھھھااددحإإ ببكترريی ننأأ ككيیررشلاا ةيیلووئسم

. اهھھھددحوو ةةددعاسملاب ووأأ ههددحوو ققافتإلاب
 بباكتررإإ ىلع ممززعلاا امهھھھددقعوو ررثكأأ ووأأ ننيیتددااررإإ دداحتإإ ووأأ ىقالتب قققحتيی ققافتإلاا ققيیررططب ككااررتشالااوو

 اهھبكتررإإ ممث ةميیررجلاا بباكتررإإ ىلع ممهھنيیب ممززعلاا ددقعنإإوو ننيیقفتملاا تتااددااررإإ تتددحتإإ ااذذإف ٬،ةميیررجلاا
 . للعافلاا ااذذهھل ًءاكررش ننووقابلاا ننووكيیوو ٬، ةميیررجلاا ههذذهھل للعاف اهھبكتررإإ ننم ننووكيی ممهھھھددحأأ

 ٬،هھيیلع ققفتُملاا للعفلاا بباكتررإإ ىلع هھفااررططأأ ةيین دداحتإإ ننم قققحتيی ققافتإلاب ككااررتشإلاا ننأل اارًرظظنوو
 تتااررامإإ اهھل سسيیلوو سسحلاا تتحت ةةدداع عقت ال ىتلاا سسفنلاا للئاخددوو ررددصلاا تتآبخم ننم هھيینلاا ههذذهھھھوو
 ووأأ ددووهھشلاا ةةدداهھش ووأأ ففااررتعإإ ننم ررشابمٌ لليیلدد ككااررتشإلاا ىلع ممقيی ممل ااذذإإ ىئانجلاا ىضاقلل ننإف ٬،ةةررهھھھاظظ

 جتنتسيی ننأأ هھل ننأأ امك ٬،هھيیددل ننووكت ىتلاا ننئااررقلاا ووأأ ججاتنتسإلاا ققيیررططب هھيیلع للددتسيی ننأأ ككلذذَ للكاش ام
. ههرررربيی ام ىىووعددلاا ففووررظظ ننم هھلوو اًغئاس للالددتسإلاا ااذذهھھھ ننووكيی ننأأ ططررشب ٬، ةقحال ٍللامعأأ ننم هھلووصح
 ننم هھنيیكمت ووأأ اهھباكتررإل هھل ننووعلاا مميیددقت ووأأ ةميیررجلل للعافلاا بباكتررإإ لليیهھست ىنعت ىهھف ةةددعاسملاا امأأ

 ننووكت ددقوو ٬،ةيیوونعم ووأأ ةيیددام للئاسوولاا ككلت ننووكت ددقف ةةددعاسملاا للئاسوو ععررشملاا ددددحيی مملوو ٬،ككلذذ
 ةقحال ووأأ ذذيیفنتلل ةةررصاعُم ووأأ ةميیررجلاا ذذيیفنت ىلع ةقباس ننووكت ددقوو ٬،ةممتُم ووأأ ةلهھسُم ووأأ ةةززهھجُم
 ووهھھھوو ةميیررجلاا ىف ككااررتشإلاا ددصق ككيیررشلاا ننأأ تتبث ااذذإإ الإإ قققحتيی ال ةةددعاسملاب ككااررتشإلااوو ٬،هھيیلع

. اهھباكتررإل ةلهھسملاا ووأأ ةةززهھجملاا للامعألاا ىف ددعاس هھنأأوو اهھب مٌملاع
 ههذذهھف للعافلاا ننم تتعقوو ىتلاا ةميیررجلاا ننيیبوو ككيیررشلاا ططاشن ننيیب هھيیببسلاا ةقالع ررفااووتت ننأأ ببجيیوو
 ىف ننكررلاا ااذذهھھھ ةةددحوو قققحتت اهھبوو ةيیعبتلاا ةمهھھھاسملل ىىدداملاا ننكررلاا ىف ثثلاثلاا ررصنعلاا ىهھھھ ةقالعلاا
 ٌللاعفأأ ةقباسلاا ككااررتشإلاا للاعفأأ ننأأ للصألااوو  . ممهھعم ءاكررشلااوو ننوولعافلاا اهھيیف ممهھھھاس ىتلاا ةميیررجلاا

 بباقعلاا ىلع ععررشُملاا صصن ااذذإإ الإإ ممهھللااً الالقتسإإ تتددجوو ااذذإإ ننووناقلاا اهھيیلع ببقاعيُی ال ةعووررشم
 ىف تتمهھھھاس ااذذإإ ةعووررشم رريیغ حبصُت اهھنكلوو ٬،ةنيیعم تتالاح ىف ةلقتسُم ةميیررج اهھھھررابتعإب اهھيیلع

 ببقاعيُیوو ةعووررشملاا رريیغ ةفصلاا هھنم ددمتستوو للعفلاا ااذذهھھھ عبتت ىهھھھ ذذإإ ععووررشم رريیغ للعف ععووقوو
 يف ههدديیيیأتوو يناجلاا ةةررززااؤؤمل تتمددق ةنوواعملاا تتناك ااذذإإ هھنأأ يهھيیددبلاا ننموو ٬،ككلذذل اًعبت ننووناقلاا اهھيیلع
 اًقيیبططت تتقوولاا سسفن ىف اًكااررتشإإ ددعيی ككلذذ ننإف اهھيیلع ءانب ةميیررجلاا تتعقوو ممث ةيیمااررجإلاا هھضااررغأأ



 يف ههدديیيیأتوو يناجلاا ةةررززااؤؤمل تتمددق ةنوواعملاا تتناك ااذذإإ هھنأأ يهھيیددبلاا ننموو ٬،ككلذذل اًعبت ننووناقلاا اهھيیلع
 اًقيیبططت تتقوولاا سسفن ىف اًكااررتشإإ ددعيی ككلذذ ننإف اهھيیلع ءانب ةميیررجلاا تتعقوو ممث ةيیمااررجإلاا هھضااررغأأ
 اًبقاعُم ككااررتشإلاا ىلع ًءانُب عقوو ىىذذلاا للعفلاا ننووكيی ننأأ ككررتشإلاا ررفااووتل ىفكيیوو ٬،ةماعلاا ددعااووقلل

. هھتااذذ ىف هھيیلع
ىــناثلااوو للووألاا ددـنبلاا ىــف تتابووقعلاا ننووـناق ننــم 82 ةةدداـملاا تتناـك اـملوو

 للك  ببابلاا ااذذهھھھ ىف اهھيیلع صصووصنملاا ممئااررجلاا ىف اًكيیررش ههررابتعإب ببقاعيی " ننأأ ىلع صصنت اهھنم
 اًناكم ووأأ ىىووأم ووأأ ننكسلل ووأأ ششيیعتلل ةليیسوو ووأأ ةناعإإ هھيیلإإ ممددقوو ىناجلاا تتايینب اًملاع نناك ننم

 ننع ثثحبلاا هھل للهھس ووأأ هھلئاسرر للمح ننم للك ككلذذكوو تتاليیهھستلاا ننم ككلذذ رريیغ ووأأ ععامتجالل
 تتددعأأ ووأأ تتلمعتسإإ ءايیشأأ ىفخأأ ننم للك .هھغالبإإ ووأأ هھلقن ووأأ هھئافخإإ ووأأ ةميیررجلاا ععووضووم

. ككلذذب مملاع ووهھھھوو اهھنم تتلصحت ووأأ ةميیررجلاا بباكتررإإ ىف للامعتسإلل
 ببابلاا ااذذهھھھ ممئااررج ىف اهھھھاضتقمب ذذـخااؤؤيی ككااررتشإلل ةصاخ تتالاـح ككاـنهھھھ ننأأ صصــنلاا ااذذـــهھھھ دداـفـموو

 رريیغووأأ آنكس ووأأ ًالام هھل ممددقيیوو ٬،ىناجلاا ايیااوونب مملعيی ننم
ـ : ةثالث اطًطووررش ررفااووت اهھقابططناا ببلططتيیوو ٬،ككلذذ 

 ننأأ ىفكيیف ٬،ةلووددلل ىجرراخلاا ننمألاا ممئااررج ىىددحإإ بباكتررإإ ىىووتنإإ ررثكأأ ووأأ صصخش ددجوويی ننأأ : امهھلووأأ
 . ةميیررجلاا بباكتررإإ ةيین صصاخشألاا ووأأ صصخشلاا ىىددل ننووكيی

 ةليیسوو ووأأ ةيیلام ةناعإإ ممئااررجلاا ههذذهھھھ ىىددحإإ بباكتررإإ ىىووتنإإ ننم ىلإإ صصخشلاا ممددقيی ننأأ : امهھيیناث
 للووانت ددقوو ٬،ررخآآ لليیهھست ىىأأ ووأأ هھنااووعأأ ننم ههرريیغب ععامتجإلل اًناكم ووأأ ىىووأم ووأأ ننكسلل ووأأ ششيیعتلل
 ةميیررجلاا ععووضووم ننع ثثحبلاا هھل للهھس ننم ووأأ ىناجلاا للئاسرر للمح ننم للك ٬،ككلذذ ننعً الضف صصنلاا
 للووصوولاا ننوودد ففقت ىتلاا تتابقعلاا لليیلذذت ىف ةنوواعملاا ىىررخأأ ةةررابعبوو ٬،هھغالبإإ ووأأ هھلقن ووأأ هھئافخإإ ووأأ

 ووأأ سسووملم ىىددام ننايیك هھل نناك ااذذإإ هھتززايیح ٬،"ةميیررجلاا ععووضووم ءافخإإ" لليیهھستب ددصقيیوو ٬،اهھيیلإإ
 " ووأأ اهھعووضووم " للقن " لليیهھست امأأ ٬،هھيیف هھيیفخيی عضووم ىلإإ ىناجلاا دداشررإإ ووأأ ههززووحيی رريیغلاا للعج

 تتناك ام ايًیأأ هھب اًملع ننيیررخآلاا ةططاحإإ ووأأ ٬،ررخآآ ىلإإ نناكم ننم هھلقن لليیهھست هھب دداارريیف " هھغالبإإ
 ةططسااووب ووأأ هھسفنب ةةررخاب ووأأ ةةررئاطط ووأأ ةبررع ىف هھلقن هھل للهھسيی ددقف . ككلذذ ىف ةعبتملاا ةليیسوولاا
 ققيیررطط ننع اًعم غغالبإلاا ووأأ للقنلاا لليیهھست للصحيی ددقوو ٬،هھبتكيی بباططخب هھغالبإإ هھل للهھسيی ددقوو ٬،ههرريیغ

. يكلساللاا ووأأ ققرربلاا
للمحيی ننـم ووأأ ىىووأملاا ووأأ ةنووعملاا ممددقم ىىددـل ددصقلاا ررفووت ووـهھھھ :  امهھثلاثوو

 اًملاع ننووكيی ننأب ككلذذوو ٬،هھغالبإإ ووأأ هھئافخإإ ووأأ ةميیررجلاا ععووضووم للقن هھل للهھسيی ووأأ ىناجلاا للئاسرر
 هھلووقب صصنلاا هھنع رربع ام ااذذهھھھوو .اهھباكترراا ههددصقب اًملاع ىىأأ ٬،ىناجلاا اهھھھددعيی ىتلاا ةيیلصألاا ةميیررجلاب

 تتناك ااذذإإ اهھعووقووب اًملاع ننووكيی ننأأ ىىررووررضلاا ننم سسيیلوو . " ىناجلاا تتايینب اًملاع نناك ننم للك "
 ببابلاا ممئااررج ىىددحإإ بباكتررإل ددعيی صصخش ددجوويی ننأأ ووهھھھ ىىدداملاا ببناجلاا ىف ىنددألاا ررددقلاف ٬،تتعقوو ددق

 ىف ةةررووكذذملاا للاعفألاا ددحأب ممهھتملاا هھنوواعيی ننأأوو تتابووقعلاا ننووناق ننم ىناثلاا بباتكلاا ننم للووألاا
 صصخشلاا ددااددعإب "اًملاع" هھيیلإإ ىىووأم ووأأ ننووعلاا ممددقم ننووكيی ننأأ ىىوونعملاا ببناجلاا ىف ىفكيیوو ٬،صصنلاا
 ىىووأم ووأأ ننووعلاا مميیددقت ددنع ةميیررجلاا تتناك وولوو ىتح اهھتفرراقم ىلع هھمززع ووأأ ههددصقب ىىأأ ٬،ةميیررجلل

 .هھملع ننووددً العف تتعقوو ددق هھيیلإإ
 ننووددب ىنعيی ككلذذ ننإف ةقباسلاا للاعفألاا ددحأأ ةفرراقم ددنع ةميیررجلل ىناجلاا  بباـكتررإب ممـلعلاا ررفووت ااذذإف

. ككااررتشإلاا قققحتوو ددصقلاا ررفووت ككش
 ةيین ممهھيیف تتررفااووت ددق ااووفووت ننيیررخأأوو  ننيیمهھتملاا ننأأ تتاقيیقحتلاا ننم تتباثلاا نناكوو ممددقتام نناك املوو
 ذذيیفنت لليیبس ىف نناك امنإإ للاعفأأ ننم ههووبكتررإإ ام ننأأوو ممهھيیلإإ ةبووسنملاا ممئااررجلاا بباكتررإإ ىف ققافتإلاا
 ننوودد  ةةررشابم ققباسلاا عفددلاا ىلع اهھھھددرر ددنع افلس ةمكحملاا تترراشأأ ننأأوو ققبس امك ىتلااوو ةيینلاا ههذذهھھھ

 ىىددهھھھ ىلع هھعيیمج ككلذذوو  رراارركتلل اعنم هھيیلإإ لليیحنف ىىررخأأ ةةررم اهھھھددررس ىف ةمكحملاا للسررتست ننأأ
 ةلددألاا ةفاك ااذذكوو تتابثإلاا ددووهھش للااووقأأ ننمرركذذلاا ففلاس اهھصالختسإب ةمكحملاا هھتصلختسإإ امم
 اهھتيیلووئسم ننوولمحتيی ةةانجلاا اهھھھووبكترراا يتلاا ةميیررجلاا ههذذهھھھ نناا ٬،تتاقيیقحتلاب تتددرروو ىتلاا ىىررخألاا

."ررووكذذملاا ضضررغلاب ممهھملع تتبث ددقوو ءاكررش وواا ننيیلعاف ممهھتفصبً ايیئانج
 ننم ضضررغلاب ممهھملع تتبث ددق مماادد ام ءاكررش ننووناقلاا ممهھھھرربتعاا ننأأ بباقعلاا للااززنإإ ببابسأأ ننإف ممث ننموو
 ةةددررااوولاا ككااررتشالاا مماكحأأ ننأشب هھيیلع ررقتسم ووهھھھ اميیف ههااددص ددجيی لليیصأت ووهھھھوو ةميیررجلاا ممهھباكترراا
 ةةدداملاا تتناك امل" هھنأأ ءاضق هھيیلع ررقتسملاا ننم هھنأأ ذذإإ تتابووقعلاا ننووناق ننم 43 39،٬ ننيیتدداملاب



 ةةددررااوولاا ككااررتشالاا مماكحأأ ننأشب هھيیلع ررقتسم ووهھھھ اميیف ههااددص ددجيی لليیصأت ووهھھھوو ةميیررجلاا ممهھباكترراا
 ةةدداملاا تتناك امل" هھنأأ ءاضق هھيیلع ررقتسملاا ننم هھنأأ ذذإإ تتابووقعلاا ننووناق ننم 43 39،٬ ننيیتدداملاب
 عم ووأأ ههددحوو اهھبكترريی ننم " ًالووأأ " ةميیررجلل ًالعاف ددعيی هھنأأ ىلع تتصن ددق تتابووقعلاا ننووناق ننم 39

 ننمً المعً ااددمع يتأيیف للاعفأأ ةلمج ننم ننووكتت تتناك ااذذإإ اهھباكترراا يف للخدديی ننم "ً ايیناث " ههرريیغ
      . اهھل ةنووكملاا للامعألاا

 ددررفنيی ننأأ امإإ للعافلاا ننأأ هھتلالدد حضااوووو هھظظفل حيیررص يف ةةدداملاا ههذذهھھھ صصن ننم ننيیبلاا نناكوو
 ففصوو ههددحوو هھلعف ىلع ققددصيی ننأأ امإف ممهھسأأ ااذذإف ٬،اهھباكترراا يف ههرريیغ هھعم ممهھسيی ووأأ هھتميیررجب
 للاعفأأ ةلمج ننم ببكتررت ةميیررجلاا تتناك ااذذإإ اهھيیفً ايیذذيیفنتً المعً ااددمع يتأيی ننأأ امإإوو ٬،ةماتلاا ةميیررجلاا

 ةيین هھيیددل تتحص ااذذإإ ههرريیغ عم للعاف ننووكيی ذذئنيیحوو اهھھھذذيیفنت ةططخلً اقبطط ووأأ اهھتعيیبطط ببسحب ءااووس
 ننمم ررثكأأ ووأأ ددحااوو للعفب تتمت للب ٬،ههددحوو هھلعفب ممتت ممل ةميیررجلاا ننأأ وولوو ٬،اهھباكترراا يف للخددتلاا
 ننأأ ببجيی ككيیررش ةةررووررضلاب ووهھھھ ههرريیغ عم للعافلاا ننأأ ررابتعاب ففررعيُی ممل ووأأ ففررُع اهھيیف هھعم ااوولخددت

 الف الإإوو ةميیررجلاا يف ةمهھھھاسملاا ددصق ننم ككيیررشلاا ىىددل ررفااووتيی ام – للقألاا يلع – هھيیددل ررفااووتيی
 تتعقوو ااذذإإ اهھيیف للخددتلاا ةيین ووأأ ةميیررجلاا يف ةمهھھھاسملاا ددصقً امتح قققحتيیوو ٬،ههددحوو هھلعف ننع للأسيی

 ووهھھھ ككررتشم ددصقلً اقيیقحت ةميیررجلاا ذذيیفنت ةظظحل الإإ أشنيی ممل وولوو ننيیمهھھھاسملاا ننيیب ققافتال ةجيیتن
 ةنيیعملاا ةميیررجلاا ععاقيیإإ يف ررخآلاا ددصق ـ ددصق ممهھنم للك ننووكيی ننأأ ييأأ ةميیررجلاا ننم ةيیئاهھنلاا ةيیاغلاا
 غلبيی ممل ننإإوو – ةةأجف ممهھيیددل تتنووكت ووأأ تتعضوو يتلاا ةططخلاا ببسحب اهھھھذذيیفنت يف ررووددب ًالعف ممهھسأأوو
 ممهھھھددصقلً اقيیقحت ام ةميیررج ففااررتقاا يف للخددتلاا ةيین تتناك املوو ععووررشلاا ددح اهھحررسم ىلع ههرروودد
 ةفرراقم يف ممهھھھررووددصوو نناكملااوو ننامززلاا يف ممهھنيیب ننيیمهھتملاا ننيیب ةلصلاا ععوون ننم ددافتست ككررتشملاا
 ققحلاا ةةددحوو ىلإإ ةفاضَإلاب اهھھھذذيیفنت يف ةةددحااوو ةهھجووً اعيیمج ممهھهھھھاجتااوو ددحااوو ثثعاب ننع ةميیررجلاا

. هھيیلع ىىددتعملاا
 ممهھنال ةةددحااوو ةلص ممهھعمجت ) ااووفووت ننيیررخأأوو ننيیمهھتملاا( نناكوو ممددقت ام ىلعً ايیددهھھھوو ككلذذ نناك املوو
 ددمحم /للووززعملاا سسيیئررلاا ةةددووعب ننيیبلاططملااوو  ددحااوو مميیظظنت ممهھمجيی سسددقملاا تتيیب رراصناا ةعامج ننم

 ممهھتززايیحب ممهھيیلع ءااددتعالااوو ششيیجلااوو ةططررشلاا للاجرر ةمجاهھم ممهھفددهھھھوو ممكحلاا ةةددس ىلإإ  ىسررم
 ددمعلاا للتقلاا(  افلس اهھنع ههوونملاا ممئااررجلاا ةفاكل ممهھباكتررإإوو ةفلتخملاا اهھعااوونأب ةيیررانلاا ةحلسألل
  ) ققااررووألاب تتباثلل اقفوو ممئااررجلاا ننم اهھھھرريیغوو ققح هھجوو ننووددب ففالتإلااوو ببيیررختلااوو هھيیف ععووررشلااوو
 ققبسم ققافتاب ككلذذ نناك ءااووس ةمكاحملاا للحم ممئااررجلاا بباكترراا يف ممهھلخددت ةيین هھب ررفااووتت ام ووهھھھوو
 هھنم ضضررغلاا ننأأوو ننيیملسملاا ننااووخالاا تتااددايیق عم ققافتأب ككلذذ نناك ووأأ مميیظظنتلاا تتااددايیق ننيیبوو ممهھنيیب
 ةلدداجملاا بباب ممهھيیلع ققلغتوو مملعلاا ممددع ةجح ممهھنع ببجحت يتلاا ممئااررجلاا ممهھلووح ننم ععووررشم رريیغ
 ممهھف ممث ننموو ةمكاحملاا للحم ممئااررجلاا  ااووبكترراا ييذذلااوو . ةب مموولعملااوو ددووصقملاا ضضررغلاا ذذيیفنت يف

 ضضررغلاا لليیبس يف صصاخشألاا ءالؤؤهھھھ ننم صصخش ييأأ هھبكترريی للعف للك ننعً ايیئانج ننيیلووئسم
 اهھيیف ننيیمهھتملاا ةيیلووئسم للكشيی امم . اهھصالختسإب ةمكحملاا هھيیلإإ تتهھتنإإ امل اقفوو ددووصقملاا
 ااذذهھھھ ىف ةعززانم ننم  ننأشلاا ااذذهھھھ ىف ععافددلاا ههرريیثيیام ننإف  ممث ننموو ءاكررش وواا ننيیيیلصأأ ننيیلعافك

 لليیصألاا صصاصتخإلاا ننم ووهھھھوو ىىووعددلاا ةلددأأ رريیددقت ىف ايیعووضووم الددج ننووكيی ننأأ ووددعيیال صصووصخلاا
 ننم حيیحص رريیغ ددنس ىلع مميیقأأ ععافددلاا للبق ننم رراثملاا عفددلاا ننووكيی ممث ننموو ععووضووملاا ةمكحمل

. هھضفررب ةمكحملاا ىضقتوو ننووناقلااوو عقااوولاا
  0  ماهت�ا عويشب عفدلا :ررشع ثثلاثلاا

 هھميیررج يف ككررتشإإ ننم " اهھھھددافم وو تتابووقع 43 ههدداملاا صصنل اقبططوو ررررقملاا ننم هھنأأ هھيیلع ددووددررمف
 للعفلاب تتعقوو يتلاا ةميیررجلاا تتناك يتم اهھباكتررإإ ددمعت يتلاا ككلت رريیغ تتناك وول وو اهھتبووقع هھيیلعف

. " تتلصح ىتلاا ههددعاسملاا ووأأ ققافتإلاا ووأأ ضضيیررحتلل ةلمتحم ةجيیتن
 ةيیلووئـسملاا ةـميیررـجلاا للـعاـف عـم للمحتيی ككيیررشلاا ننأأ آآءاضق ررررقمـلاا ننـموو

 ممت وو اهھباكتررإإ ددصق يتلاا ككلت رريیغ تتناك وول وو رريیخألاا ااذذهھھھ اهھبكترريی يتلاا ةميیررجلاا ننع ةيیئانجلاا
 ههانجلاا اهھيیلع ققفتإإ يتلاا ةميیررجلل هھجيیتن للعفلاب تتعقوو يتلاا ةميیررجلاا تتناك يتم اهھيیلع ققافتإلاا

 .ءاكررش ووأأ ااووناك ننيیلعاف
 ةمكحملاا تتنااددأأ ىتلااوو ةمكاحملاا للحم ننيیمهھتملل ةةددنسملاا ممئااررجلاا ننأأ تتباثلاا نناكوو ككلذذ نناك املوو
 اكيیررش ووأأ ايیلصأأ العاف نناك ءااووس ههددح ىلع الك ننيیمهھتملاا ررااووددأأ اهھل تتبث ننأأ ددعب ننيیمهھتملاا اهھب
 اهھتاقيیقحتوو ىىووعددلاا ققااررووأأ ننم ةمكحملاا هھتصلختسإإ امل اقفوووو ةلاحإلاا ررمأب تتباثلل اقفوو ققافتإلاب



 اكيیررش ووأأ ايیلصأأ العاف نناك ءااووس ههددح ىلع الك ننيیمهھتملاا ررااووددأأ اهھل تتبث ننأأ ددعب ننيیمهھتملاا اهھب
 اهھتاقيیقحتوو ىىووعددلاا ققااررووأأ ننم ةمكحملاا هھتصلختسإإ امل اقفوووو ةلاحإلاا ررمأب تتباثلل اقفوو ققافتإلاب

 تتءاج امنإإوو اهھيیف ععوويیشلل ةهھبش ال عئاقوولاا ككلت تتابثإإ ىف ةمكحملاا اهھتقاس ىتلاا ةلددألاا تتناكوو
 يف ةمكحملاا ننم للاسررتساا ننوودد ننيیمهھتملل ةةددنسملاا تتاماهھتإلاا تتابثإإ ىف ةعططاقوو ةحضااوو ةلددأب
 صصووصخلاا ااذذهھھھ ىف ةعززانم ننم ننأشلاا ااذذهھھھ ىف ععافددلاا ههرريیثيیام ننإف ممهھتم للكل اهھتبسنوو عئاقوولاا
 ةمكحمل لليیصألاا صصاصتخإلاا ننم ووهھھھوو ىىووعددلاا ةلددأأ رريیددقت ىف ايیعووضووم الددج ننووكيی ننأأ ووددعيیال
 عقااوولاا ننم حيیحص رريیغ ددنس ىلع مميیقأأ ععافددلاا للبق ننم رراثملاا عفددلاا ننووكيی ممث ننموو ععووضووملاا

. هھضفررب ةمكحملاا ىضقتوو ننووناقلااوو
 نــم قارو�ا ولــخو تاعــقاولا ثودــح ةيــلوقعم مدعــب عفدــلا :رــشع عبارــلا
 تاـيرـحتلا تاـيرـجم طابـض نـم اـهروصتل اقـفو ةـناد�ا ةـب حصت ليـلد ةمـث

0تاطوبضEاب _مهتEا ةلص مدعو ةقيفلتو ماهت�ا ةيديكو
 ننئمططت ىىذذلاا رريیددقتلاا اهھھھررددقتوو ددووهھشلاا للااووقأأ ننززت ةمكحملاا ننأأ ررررقم ووهھھھ امب هھيیلع ددووددررمف
 ةلددألاا ةفاكوو تتابثإلاا ددووهھش للااووقأأ ىلاا تتنامططإإ ةمكحملاا تتناك املوو . ببقعم رريیغب ةيیلاا
 بباكتررإإ ننم ةمكحملاا اهھتصلختسإإ ىتلاا ههررووصلاب هھعقااوولاا للووصحب تتعنتقإإوو  ىىررخألاا
 ننأشلاا ااذذهھھھ ىف ععافددلاا ههرريیثيیام ننإف ةمكحملاا هھيیلإإ تتهھتنإإ امل اقفوو  ةيیضقلاا عئاقوول ننيیمهھتملاا
 ىىووعددلاا ةلددأأ رريیددقت ىف ايیعووضووم الددج ننووكيی ننأأ ووددعيیال صصووصخلاا ااذذهھھھ ىف ةعززانم ننم
 ععافددلاا للبق ننم رراثملاا عفددلاا ننووكيی ممث ننموو ععووضووملاا ةمكحمل لليیصألاا صصاصتخإلاا ننم ووهھھھوو

.هھضفررب ةمكحملاا ىضقتوو ننووناقلااوو عقااوولاا ننم حيیحص رريیغ ددنس ىلع مميیقأأ
          . تتاططووبضملابوو ةعقااوولاب ننيیمهھتملاا ةلص ءافتنإب عفددلاا ننع هھنأأ ثثيیحوو 

ممهھھھ ننيیمهھتملاا ننأأ ىلإإ ننانئمططإلاا ممامت ننئمططت ةمكحملاا ننأب ةيیلع ددووددررمف
 ةـلاـحإلاا ررـمأب تتباثلل اـقفوو ةمـكاحملاا للــحم ىىووـعددلاا تتاعقااوو ىـبكتررم

 ممهھتافااررتعإإوو ننيیمهھتملاا ضضعب تتااررااررقإبوو تتابثإلاا ددووهھش ةيیااوورر ققددصل اهھنانئمططإل ككلذذوو
 لليیحتف اهھنم ةمكحملاا هھتصلختسإإ امل اقفوو  ىىررخألاا ةلددألاا ةفاكوو  ةماعلاا ةبايینلاا تتاقيیقحتب
 ىف ععافددلاا ههرريیثيیام ننإف ىىررخأأ ةةررم ثثااددحألاا ددررسب ةمكحملاا للسررتست ننأأ ننوودد اهھيیلإإ ةمكحملاا
 ةلددأأ رريیددقت ىف ايیعووضووم الددج ننووكيی ننأأ ووددعيیال صصووصخلاا ااذذهھھھ ىف ةعززانم ننم  ننأشلاا ااذذهھھھ
 ننم رراثملاا عفددلاا ننووكيی ممث ننموو ععووضووملاا ةمكحمل لليیصألاا صصاصتخإلاا ننم ووهھھھوو ىىووعددلاا

. هھضفررب ةمكحملاا ىضقتوو ننووناقلااوو عقااوولاا ننم حيیحص رريیغ ددنس ىلع مميیقأأ ععافددلاا للبق
 ةعامجب ققاحتلإلاا  ةميیررج نناكررأأ ءافتنإب  عفددلاا ننع هھنأأ ثثيیح :رشع سماخلا
 ققيیقحتل للئاسوو ىىرركسعلاا ببيیررددتلااوو بباهھھھررإلاا ننم ذذختتوو ددالبلاا ججرراخ اهھھھررقم ةيیباهھھھررإإ

 عبااررلااوو ٬،ثثلاثلاا ننوومهھتملل ةبووسنملاا ةميیررج ررفااووت ددعب عفددلااوو  اهھضااررغأأ
 ررااررساا ننم ررس يلع ةعووررشم رريیغ ةليیسووب ااوولصح ننووعبررإلااوو سسماخلاا٬، ننووعبررإلااوو

 .ددالبلاا ننع ععافددلاا
)جج( ااررررـكــم 86 ننيیتدداـملاا صصـنل اقـبططوو ررررقملاا ننـم هھنأب هھيیلع ددووددررمف

 ةيیبنجأأ ةلوودد ييددل يعس ننم للك ددبؤؤملاا ننجسلاب ببقاعيی"تتابووقعلاا ننووناق ننم )دد( اارررركم ٬86،
 ددحأبووأأ ددالبلاا ججرراخ اهھھھررقم ننووكيی ةباصع ووأأ ةعامج ووأأ ةمظظنم ووأأ ةئيیهھھھ ووأأ ةيیعمج ييددل ووأأ
 ننم للمع ييأب ممايیقلل ةعم ووأأ اهھعم ررباخت ننم للك ككلذذكوو اهھنم ييأأ ةحلصمل ننوولمعيی ننمم
 تتاكلتمم ووأأ اهھيیفظظووم ووأأ اهھتاسسؤؤم ووأأ اهھتاكلتمم ددض ووأأ ررصم للخاادد بباهھھھررإلاا للامعأأ
 يف ككااررتشالاا ووأأ ججرراخلاب ممهھھھددووجوو ووأأ ممهھلمع ءانثأأ اهھيینططااوومووأأ ننيیيیساموولبددلاا اهھيیلثمم

 0 رركذذ امم يش بباكترراا
يف ععررش ووأأ يعسلاا ععووضووم ةميیررجلاا تتعقوو ااذذإإ ممااددعإلاا ةبووقعلاا ننووكتوو

 ووأأ ننوواعت ييررصم للك ددددشملاا ننجسلاب ببقاعيی " )دد( اارررركم 86 ةةدداملاا تتصن امك "اهھباكترراا
 ةلووددل ةحلسملاا تتااووقلاب 000 ةصتخملاا ةيیمووكحلاا ةهھجلاا ننم يباتك ننذذإإ رريیغب ـ ققحتلاا
 تتناك ايیأأ ةيیباهھھھررإإ ةعامج ووأأ ةمظظنم ووأأ ةئيیهھھھ ووأأ ةيیعمج ييأب ققحتلاا ووأأ ننوواعت ووأأ ةيیبنجأأ



 ةلووددل ةحلسملاا تتااووقلاب 000 ةصتخملاا ةيیمووكحلاا ةهھجلاا ننم يباتك ننذذإإ رريیغب ـ ققحتلاا
 تتناك ايیأأ ةيیباهھھھررإإ ةعامج ووأأ ةمظظنم ووأأ ةئيیهھھھ ووأأ ةيیعمج ييأب ققحتلاا ووأأ ننوواعت ووأأ ةيیبنجأأ
 للئاسوو ييرركسعلاا ببيیررددتلاا ووأأ بباهھھھررإلاا ننم ذذختتوو ددالبلاا ججرراخ اهھھھررقم ننووكيی٬، اهھتيیمست
 ةبووقعلاا ننووكتوو ـ 0ررصم يلإإ ةهھجووم رريیغ اهھلامعأأ تتناك وولوو يتح اهھضااررغأأ ققيیقحتل
 ةجووملاا رريیغ اهھتايیلمع يف ككرراش ووأأ اهھيیف ةيیرركسع تتابيیررددت يناجلاا يقلت ااذذإإ ددبؤؤملاا ننجسلاا

    0ررصم يلإإ
ىــهھھھوو ٬، ىناجلاا ىــف هھصاـخ هھفص ةميیررجلاا ههذذهھھھ ىف ننووناقلاا ططررتشإإ ددقوو

 ووهھھھ هھتيیسنج دديیددحت ىف ههرربعلااوو ٬، ال ممأأ ىىررخأأ ةيیسنج للمحيی نناك ءااووس ايیررصم ننووكيی ننأأ
: امهھھھ ننيیلعف ددحأب ةميیررجلاا ههذذهھل ىىدداملاا ننكررلاا قققحتيیوو. ىىررصملاا ننووناقلاب

 ةيیمووكحلاا ةهھجلاا ننم ىباتك ننذذإإ رريیغب ةيیبنجأأ ةلووددل ةحلسملاا تتااووقلاب ققاحتلإلاا ووأأ ننوواعتلاا ـ1
 ةقالع ىلع ووأأ ٬، ررصمل ةةووددع ووأأ ةقيیددص ننووكت ننأأ ةيیبنجألاا ةلووددلاا ىف ىىووتسيیوو ٬، ةصتخملاا
 ننوواعتلاا قققحتيیوو ٬، ال ووأأ ةيیبررعلاا ةمألل ةيیمتنملاا للووددلاا ننم ننووكت ووأأ ٬،  ال ووأأ اهھعم ةيیساموولبدد
 للووحيی الوو ٬، ىىوونعملاا ووأأ ىىدداملاا ننووعلاا ووأأ للماعتلاا ررووص ننم ةةررووص ىىأب ةحلسملاا تتااووقلاب

 ننــم ددـبالف ٬، ةـلووددلاا عــم ىىرراـجت ققافتإل ااذذيیفنت ووأأ ايیرراجت ننوواعتلاا ننووكيی ننأأ ةمايیق ننوودد
 ننذذإإ ىـلع للووـصحلاا

تتااووقلاا عم نناك ايیأأ ننوواعت ىىأأ للبق ةصتخملاا ةيیمووكحلاا ةهھجلاا ننم ىباتك
 .  ىملع ووأأ ىىرراشتسإإ ضضحم نناك وولوو ٬، ةيیبنجأأ ةلووددل ةحلسملاا

 ٬، ددالبلاا ججرراخ ههررقم ننووكيی هھتيیمست تتناك ايیأأ هھب ققاحتلإلاا ووأأ ىباهھھھررإإ مميیظظنت عم ننوواعتلاا ـ2
 ببيیررددتلاا ووأأ بباهھھھررإلاا ننم ذذختيی ننأأ ددالبلاا ججرراخ عقيی ىىذذلاا ىباهھھھررإلاا مميیظظنتلاا ىف ططررتشيیوو
 ٬، ررصم ىلإإ ةهھجووم رريیغ هھلامعأأ تتناك وولوو ىتح ٬، هھضااررغأأ ققيیقحتل للئاسوو ىىرركسعلاا

 ننووناقل اقبطط آعووررشم ووأأ ععووررشم رريیغ مميیظظنتلاا ااذذهھھھ ننووكيی ننأأ ةميیررجلاا ههذذهھھھ ععووقوول ىىووتسيیوو
 ةيیباهھھھررإلاا ةططشنألاا ددحأأ ىف ىناجلاا ممهھسيی ننأأ  ططررتشيی ال امك ٬، ههررقم اهھيیف عقيی ىتلاا ةلووددلاا
 للامعأأ ننم ككلذذ ننوودد امب ننوواعتلاا ددررجم ىفكيی للب ٬، هھضااررغأأ ققيیقحتل مميیظظنتلاا اهھسرراميی ىتلاا
 ععررشملاا ممززلتسيی ىتلاا ةيیددمعلاا ممئااررجلاا ننم ةيیانجلاا ههذذهھھھوو  .ةةررااددإلاا ققاططن ىف للخددت تتناك وولوو
 ىلإإ ةميیررجلاا ههذذهھھھ ةبووقع ععررشملاا ددددش ددقوو  ىئانجلاا ددصقلاا ررفااووت ىناجلاا ققح ىف اهھھھررفااووتل
 ىف ككرراش ووأأ اهھب ققحتلإإ ىتلاا ةهھجلاا ىف ةيیرركسع تتابيیررددت ىناجلاا ىقلت ااذذإإ ددبؤؤملاا ننجسلاا

. ررصم ىلإإ هھهھجووم رريیغ تتناك وولوو ةيیرركسعلاا تتايیلمعلاا
 سسـماخلااوو عـبااررلاا ننوومهھـتملاا ننـم الـك ننأأ تتباـثلاا نناـكوو ككلذذ نناك اـملوو

 ددعب ننيیتسلااوو يناثلاا يتح ةئاملاا ددعب ننيیسمخلااوو عساتلاا ننموو ةئاملاا ددعب ننووعبررألااوو ننماثلااوو
 يباتك ننذذإإ رريیغب ااووقحتلاا ٬، ةيیسنجلاا ننيیيیررصم ممهھنووك للاح ةئاملاا ددعب ننووتسلااوو عبااررلااوو ةئاملاا
 ببيیررددتلااوو بباهھھھررإلاا ننم ذذختت ددالبلاا ججرراخ اهھھھررقم عقيی ةحلسم ةعامجب ةصتخملاا ةططلسلاا ننم
 بباكترراا يف اهھضااررغأأ ققيیقحتل للئاسوو ةيیلاتقلاا ببيیلاسألاا وو ةيیبررحلاا ننوونفلاا مميیلعتوو ييرركسعلاا

 " مماسقلاا ننيیددلاا ززع ببئاتك ٬،ةةددعاقلاا" مميیظظنتب  ااووقحتلاا ننأب  ,اهھل ددااددعإلااوو ةيیباهھھھررإإ ممئااررج
 ةعامجل يلووددلاا مميیظظنتلاا ععررف " سسامح "ةيیمالسالاا ةموواقملاا ةكررحل ييرركسعلاا ححانجلاا ةةززغب
 تتاقيیقحتلاب ننيیبملاا ووحنلاا يلع اهھب ةيیرركسع تتابيیررددت ااووقلتوو ةةززغ ععاططقب ننيیملسملاا ننااووخإلاا
 رربع ااووللست ننأب ععووررشم رريیغ ققيیررططب اهھل ةيیقررشلاا ددووددحلاا رربع ددالبلاا للخاادد يلاا ااووللست امك
 عبااررلااوو عساتلاا ننوومهھتملاا نناا امك 0تتاقيیقحتلاب ننيیبملاا ووحنلاا يلع ككلذذل ةةززهھجملاا ققافنألاا

 ننووعبررألااوو ننماثلااوو ننووثالثلااوو يناثلااوو ننووررشعلااوو عباسلااوو ننووررشعلااوو ثثلاثلااوو ررشع
 ةعامجب ااووقحتلاا ةئاملاا ددعب ننوونامثلااوو ننووعستلااوو عبااررلااوو ننوونامثلااوو ننووعبسلااوو ييدداحلااوو
 اهھضااررغأأ ققيیقحتل للئاسوو ييرركسعلاا ببيیررددتلااوو بباهھھھررإلاا ننم ذذختت ددالبلاا ججرراخ اهھھھررقم ةيیباهھھھررإإ

 تتابيیررددت ااووقلتوو ايیررووس ةلووددب ةيیباهھھھررالاا ةةددعاقلاا مميیظظنتل ةعبات تتاعامجب ااووقحتلاا ننأب
 تتاقيیقحتلاب ننيیبملاا ووحنلاا يلع ررصم يلإإ ةهھجووملاا رريیغ اهھتايیلمع يف ااووكرراشوو اهھب ةيیرركسع
 ةةررم ثثااددحألاا ككلت ددررسب ةمكحملاا للسررتست ننأأ ننوودد اهھصالختسإب ةمكحملاا تتهھتنإإ امل اقفوو

 عبااررلااوو ٬،ثثلاثلاا ننوومهھتملاا نناا تتباثلاا ننموو ةناا امك  .رراارركتلل اعنم ىىررخأأ



 ةةررم ثثااددحألاا ككلت ددررسب ةمكحملاا للسررتست ننأأ ننوودد اهھصالختسإب ةمكحملاا تتهھتنإإ امل اقفوو
 عبااررلااوو ٬،ثثلاثلاا ننوومهھتملاا نناا تتباثلاا ننموو ةناا امك  .رراارركتلل اعنم ىىررخأأ

 ععافددلاا ررااررساا ننم ررس يلع ةعووررشم رريیغ ةليیسووب ااوولصح ننووعبررإلااوو سسماخلاا٬، ننووعبررإلااوو
 يلع ةتمددخ ةيیرركسعلاا ةةددحوولاا ررتافدد ننم ننووعبررإلااوو سسماخلاا ممهھتملاا للصح ننأب ددالبلاا ننع
 ننيیمهھتملاا اهھب ددمأأوو ةفتاهھب اهھھھررووصوو ءانيیسل ةيیووجلاا تتااووقلاا تتاكررحتب ةقلعتم تتاموولعم

0تتاقيیقحتلاب ننيیبملاا ووحنلاا يلع ننيیعبررإلااوو عبااررلااوو٬، ثثلاثلاا
 تتنأمططإإ  اهھنإف لليیلددلاا رريیددقت ىف ةيیرريیددقت ةططلس ننم اهھل امب ةمكحملاا تتناكوو ككلذذ نناك املوو
 اهھنم وو ىىررخألاا ةلددألاا ةفاكوو ننيیمهھتملاا ضضعب تتافااررتعإإوو ررااررقإإوو تتابثإلاا ددووهھش ةةدداهھش ىلإإ
 ىفلاس ننيیمهھتملاا للبق ةتباث ةميیررجلاا ككلت نناكررأأ ىحضت ممث ننموو ىىووعددلاا ىف ةيینفلاا ةلددألاا
 ممث ننموو تتابووقعلاا ننووناق ننم )دد( اارررركم ٬86، )جج( اارررركم 86 ننيیتدداملاا صصنل اقبططوو  رركذذلاا

                      .هھضفررب ةمكحملاا يضقتوو ننووناقلااوو عقااوولاا ننم حيیحص ددنس رريیغ ىلع عفددلاا ننووكيی
 ةططسااوولابوو تتااذذلاب ززااررحااوو ةةززايیح ةميیررج نناكررأأ ءافتنأب عفددلاا :رـــــــــشع سداســـــــــلا
 ااذذكوو صصيیخررت ننووددب ننيیمهھتملل ررئاخذذلااوو ةنخششملاا رريیغوو ةنخششملاا ةيیررانلاا ةحلسألاا
 ننمألاب للالخإلاا ىف اهھلامعتسإإ ددصقب  ككلذذوو ىنووناق غغووسم ننووددب ءاضيیبلاا ةحلسألاا

  0مماعلاا مماظظنلااوو
 ةنسل 394 ممقرر ننووناقلاا ننم ىلووألاا ةةدداملاا صصنل اقفوو ررررقملاا ننم هھنأب هھيیلع ددووددررمف
 " هھنأأ ىلعررئاخذذلااوو ةحلسألاا ننأش ىف رردداصلاا 2012 ةنسل 6 ممقرر ننووناقلاب للددعملاا1954

 ةيیررانلاا ةحلسألاا ززااررحإإ ووأأ ةةززايیح هھنع هھبيینيی ننم ووأأ ةيیلخااددلاا رريیززوو ننم صصيیخررت رريیغب ررظظحيی
 ىف ةنيیبملاا ءاضيیبلاا ةحلسألاا ككلذذكوو )3( للووددجلاا ننم للووألاا ممسقلاب )2( ممقرر للووددجلاب ةنيیبملاا

 ممسقلاا ىف ةنيیبملاا ةحلسألاا ىف صصيیخررتلاا للاح ىىأب ززووجيی الوو . ققفررملاا )1( ممقرر للووددجلاا
 ىلع ببكررت ىتلاا تتابووكسلتلااوو ٬،تتووصلاا تتاضفخم ووأأ تتامتاكوو )3( ممقرر للووددجلاا ننم ىناثلاا

 . "ةيیررانلاا ةحلسألاا
 مماكـحأب للالـخإلاا ممددـع عـموو "  ننووناقلاا تتااذذ ننم26/6 ةةدداملاا تتصن امك

 ةمااررغوو ددبؤؤملاا ووأأ ددددشملاا ننجسلاا ةبووقعلاا ننووكت تتابووقعلاا ننووناق ننم اارررركم ىناثلاا ببابلاا
 ننم احالس صصيیخررت رريیغب ةططسااوولاب ووأأ تتااذذلاب ززررحأأ ووأأ ززاح ننمل هھيینج ففلأأ ننيیررشع ززوواجتال

 امم اهھھھررئاخذذ ووأأ ننووناقلاا ااذذهھھھ ننم ) ٬3، 2( ىمقرر ننيیلووددجلاب اهھيیلع صصووصنملاا ةحلسألاا
 للئاسوو ووأأ تتاعمجتلاا ننكامأأ ددحأأ ىف ككلذذوو تتاعقررفم ووأأ اهھيیلإإ رراشملاا ةحلسألاا ىف للمعتست

 ككلت  ززااررحإإ ووأأ ةةززايیح تتناك ااذذإإ ممااددعإلاا ةبووقعلاا ننووكتوو ٬، ةةددابعلاا ننكامأأ ووأأ مماعلاا للقنلاا
 ووأأ مماعلاا ننمألاب للخيی ططاشن ىىأأ ىف اهھلامعتسإإ ددصقب تتاعقررفملاا ووأأ ررئاخذذلاا ووأأ ةحلسألاا
 ةئيیهھلل ةيیساسألاا ممظظنلاا ووأأ ررووتسددلاا ئئددابم ووأأ ممكحلاا مماظظنب سساسملاا ددصقب ووأأ مماعلاا مماظظنلاب

 ".ىعامتجإلاا ممالسلاا ووأأ ةيینططوولاا ةةددحوولاب ووأأ ةيیعامتجإلاا
 ووأأ تتااذذلاب ررئاخذذلااوو ةيیررانلاا ةحلسألاا ززااررحإإووأأ ةةززايیح ننم للعج ععررشملاا ننأأ ككلذذ ددافموو

 اهھھھززااررحإإ ووأأ اهھتززايیح ىلع ةضووررفملاا ةبووقعلاا ددددشوو ٬ً،امثؤؤمً ااررمأأ صصيیخررت رريیغب ةططسااوولاب
 مماعلاا للقنلاا للئاسوو ووأأ تتاعمجتلاا ننكامأأ ىف اهھھھززااررحإإوو اهھتززايیح ووهھھھوو ددددشملاا ففررظظلاا ررفااووت ااذذإإ

 ووأأ ررئاخذذلاا ووأأ ةحلسألاا ككلت  ززااررحإإ ووأأ ةةززايیح تتناك ااذذإإ اضيیأأ اهھھھددددشوو ٬، ةةددابعلاا ننكامأأ ووأأ
 ددصقب ووأأ مماعلاا مماظظنلاب ووأأ مماعلاا ننمألاب للخيی ططاشن ىىأأ ىف اهھلامعتسإإ ددصقب تتاعقررفملاا

 ةةددحوولاب ووأأ ةيیعامتجإلاا ةئيیهھلل ةيیساسألاا ممظظنلاا ووأأ ررووتسددلاا ئئددابم ووأأ ممكحلاا مماظظنب سساسملاا
 ىف اهھيیلع صصووصنملاا ةيیررانلاا ةحلسألاا ىلع ككلذذ ىىررسيیوو  ىعامتجإلاا ممالسلاا ووأأ ةيینططوولاا

  . ننووناقلاب ةقحلملاا للووااددجلاا
 ةةززايیحلاا ددررجمب ممتت ههززااررحإإ ووأأ ىىرران ححالس ةةززايیح ةميیررج ننأأ ااءاضق ررررقملاا ننم هھنأأ ثثيیحوو
 ةيیدداملاا ةةززايیحلاا ددررجم صصيیخررت رريیغب ىىرران ححالس ززااررحإإ ةميیررج قققحتل ىفكيیوو ٬،ززااررحإلاا ووأأ
 ٬،ئئرراطط ووأأ ضضرراع ررمأل تتناك وولوو هھتززايیح ىلع ثثعابلاا نناكً ايیأأ تتررصق ووأأ تتلاطط ححالسلل

 ووأأ ززااررحإإ ددررجمب قققحتيی ىىذذلاا مماعلاا ىئانجلاا ددصقلاا ىىووس ببلططتيی ال ةميیررجلاا ههذذهھھھ ممايیقوو



 ٬،ئئرراطط ووأأ ضضرراع ررمأل تتناك وولوو هھتززايیح ىلع ثثعابلاا نناكً ايیأأ تتررصق ووأأ تتلاطط ححالسلل
 ووأأ ززااررحإإ ددررجمب قققحتيی ىىذذلاا مماعلاا ىئانجلاا ددصقلاا ىىووس ببلططتيی ال ةميیررجلاا ههذذهھھھ ممايیقوو
 ززااررحإلاا ووأأ ةةززايیحلاا تتووبث ممززالب سسيیلوو ٬،مملع ننع صصيیخررت ننووددب ىىررانلاا ححالسلاا ةةززايیح
 هھعووقوو تتابثإإ ىفكيی للب ٬،ةميیررجلاا ععووقوو ررفااووتل ىىددام ننكررك صصخررملاا رريیغ ححالسلاا ططبضب
 لليیلدد ىىأأ ننم اهھعانتقإإ ددمتست ننأأ ىف ةيیررحلاا للماك ةمكحملل ننأأ ككلذذ ٬،ححالسلاا ططبضيی ممل وولوو
 ععوونلاا ننم هھنأأوو ححالسلاا ططبض ممددع بباقعلاا ققاقحتسإإوو ةلءاسملاا ننم عنميی الوو ٬،هھيیلإإ ننئمططت

                                                            .ننووناقلاب ننيیعملاا
 ظظيیلغتب صصاخلااوو  ةيیررانلاا ةحلسألاا ةةززايیحووأأ ززااررحإإ ةميیررج ىف ددددشملاا ففررظظلاا ننع هھنأأ ثثيیحوو

 ددصقوو تتاعمجتلاا ننكامأأ ددحأأ يف ىىررانلاا ححالسلل ىناجلاا ززااررحإإ ووأأ ةةززايیح نناك ااذذإإ بباقعلاا
 ةةددحوولاا ووأأ مماعلاا مماظظنلااوو مماعلاا ننمألاب للخيی ططاشن ىف هھلامعتسإإ ههززااررحإإ ووأأ هھتززايیح ننم ىناجلاا
 ننكررلاا امهھھھ ننيیيیساسأأ ننيینكرر ررفااووت ةميیررجلاا ممايیقل ببجيی هھنإف .ىعامتجالاا ممالسلاا ووأأ ةيینططوولاا
 صصيیخررت ننووددب ههززااررحإإ ووأأ ححالسلاا للمحك ىناجلاا هھب ممووقيی ىباجيیإإ ططاشن ىف للثمتيیوو ىىدداملاا
 ةيیررصنعب ىئانجلاا ددصقلاا ررفااووت ىلع ةمئاقلاا ةيیئانجلاا ةيیلووئسملاا ىف للثمتيی ىىوونعم ننكرروو
 ىف هھلامعتسإإ ددصقب صصاخشألاا ننم عمجت ططسوو ححالسلل هھلمح ننووكيی ننأأوو ٬،ةةددااررإلااوو مملعلاا

 .  مماعلاا مماظظنلاا ووأأ مماعلاا ننمألاب للخيی ططاشن
 . ةيیرران  ةحلـساا ااووززاح ننيیمهھتملاا ممظظعم ننأأ تتاقيیقحتلاا ننم تتباثلاا نناكوو ككلذذ نناــك اـملوو
. امهھھھززااررحإإ ووأأ امهھتززايیحب صصيیخررتلاا ززووجيی ال امم تتاقلططلاا ةعيیررس ةيیلأأ ةنخششم ققددانب

 ننانئمططإإ ووـهھھھ ةيیئانجلاا ددااووـملاا ىــف تتابثإلاا دداـــمع نناـكوو ككلذذ نناــك اــمل
 – اهھعااوونأأ ففالتخاا ىلع ممئااررجلاا ننأأ للصألااوو ٬،ننيیمهھتملل ةةددنسملاا ةعقااوولاا تتووبث ىلإإ ةمكحملاا
 ننئااررقوو ةنيیبلاا اهھنموو ةيینووناقلاا تتابثالاا ققررطط ةفاكب اهھتابثإإ ززئاج - صصاخ صصنب ىنثتساا ام الإإ

 هھنإف ءانثتسإإ اهھلمشيی ال ةةرريیخذذلااوو ححالسلاا ززااررحإإ ةميیررج تتناكوو ككلذذ نناك ذذإإوو . للااووحألاا
 رريیثكلاا ططبض امك ٬،تتابثإلاا ققررطط ننم ةيیئانجلاا للئاسملاا ررئاس ىلع ىىررجيی ام اهھيیلع ىىررجيی
 ةحلسالاا ننم ضضعب ططبض ممددع بباقعلاا ممهھقاقحتسإإوو ننيیمهھتملاا ةلءاسم ننم عنميی ال امك اهھنم

 ححالسلاا ااووززووحيی ااووناك ننيیمهھتملاا ننأأ اهھتددررووأأ ىتلاا ةلددألاا ننم تتعنتقإإ ددق ةمكحملاا تتمااددام
 ينجملاا للتق يف ممددختسااوو( ةمااددختساا ننووناقلاا ررظظحيی ححالس هھنأأوو ٬،ددووهھشلاا هھنع للاق ىىذذلاا

 ام ىلع ةميیررجلاا ههذذهھھھ تتووبثب اهھھھءاضق تتماقأأ ىهھھھ ااذذإف هھتززايیحووأأ ههززااررحإإوواا )ممهھيیلع
 ططبضلااوو ةماعلاا ةبايینلاا تتانيیاعم ننم تتبث اموو ددووهھشلاا ةةدداهھش ننم هھيیلإإ تتنأمططااوو هھتصلختساا

 . ءىش ىف ننووناقلاا تتفلاخ ددق ننووكت الف ةيیئانجلاا ةلددألاا للماعموو
 ننيیمهھتملاا ضضعب تتافااررتعإإوو تتابثإلاا ددووهھش ةةدداهھش  ىلإإ تتنأمططإإ ةمكحملاا ننأأ ثثيیحوو

 ةفلاس تتاقيیقحتلاب تتددرروو ىتلاا ىىررخألاا ةلددألاا ةفاك ااذذكوو  ةماعلاا ةبايینلاا تتاقيیقحتب ممهھتااررااررقإإوو
 ههذذهھھھ تتووبثب اهھئاضق تتماقأأوو  اهھصالختسإب ةمكحملاا هھيیلإإ تتهھتنإإ امل اقفوو هھنأأ ننم رركذذلاا
 ددررجمب قققحتت ىىرران ححالس ززااررحإإ ووأأ ةةززايیح ةميیررج ننأأ ذذإإ ٬، ننيیمهھتملاا ققح ىف ةميیررجلاا
 ةحلسألاا ككلت ططبض ممت ددقوو اميیس مملع ننع صصيیخررت ننووددب ىىررانلاا ححالسلاا ةةززايیح ووأأ ززااررحإإ
 ةمكحملاا للسررتست ننأأ ننوودد اهھصالختسإب ةمكحملاا هھيیلإإ تتهھتنإإ امل اقفوو ننايیبلاا ةفلاس ةيیررانلاا
 ااووددعيیال ددددصلاا ااذذهھھھ ىف ععافددلاا ىعن نناف ممث ننموو  رراارركتلل اعنم ىىررخأأ ةةررم ثثااددحألاا ددررس ىف
 اهھتلدداجم ززووجيی الوو ةمكحملاا هھب للقتست ام ووهھھھوو ةلددألاا رريیددقت ىف ايیعووضووم الددج ننووكيی ننأأ

                                                                               .هھضفررب ةمكحملاا ىضقت ممث ننموو هھيیف
 تتااذذـــلاب ززااررـــحإإوو ةةززاـــيیح ةــمـيیررــج نناـــكررأأ ءاـفــتنإإ عفددلاا :رشع عباسلا
 ددااووملاا صصووصنل اقفوو تتاعقررفملاا ممكح ىف رربتعت ىتلاا ددااووملااوو تتااررجفتملاا ةططسااوولااوو

. تتابووقعلاا ننووناق ننم )أأ(102
 ننجسلاب ببقاعيی " تتابووقعلاا ننووناق ننم أأ / 102 ةةدداملاا صصنب ررررقملاا ننم هھنأب هھيیلع ددووددررمف
 للووصحلاا للبق ٬، اهھھھددررووتسإإ ووأأ اهھعنص ووأأ اهھھھززاح ووأأ تتاعقررفم ززررحأأ ننم للك ددددشملاا ووأأ ددبؤؤملاا
 اهھھھدديیددحتب ررددصيیوو اهھبيیكررت يف للخددت ةةددام للك تتاعقررفملاا ممكح يف رربتعيیوو ككلذذب صصيیخررت يلع



 للووصحلاا للبق ٬، اهھھھددررووتسإإ ووأأ اهھعنص ووأأ اهھھھززاح ووأأ تتاعقررفم ززررحأأ ننم للك ددددشملاا ووأأ ددبؤؤملاا
 اهھھھدديیددحتب ررددصيیوو اهھبيیكررت يف للخددت ةةددام للك تتاعقررفملاا ممكح يف رربتعيیوو ككلذذب صصيیخررت يلع

 ووأأ اهھعنص يف ممددختست يتلاا تتااووددألااوو تتالآلااوو ةةززهھجألاا ككلذذكوو ٬، ةيیلخااددلاا رريیززوو ننم ررااررق
. " اهھھھرراجفنإل

 للامعتسإإ ىف ععررش ووأأ للمعتسإإ ننم للك ددبؤؤملاا ننجسلاب ببقاعيی "  جج/102 ةةدداملاا تتصن امك
 تتووم رراجفنإلاا ثثددحأأ ااذذإف . ررططخلل سسانلاا ةةايیح ضضيیررعت هھنأش ننم الامعتسإإ تتاعقررفملاا

 "ممااددعإلاا بباقعلاا نناك ررثكأأ ووأأ صصخش
 للامعتسإإ ىف ععررش ووأأ للمعتسإإ ننم ددددشملاا ننجسلاب ببقاعيی " دد /102 ةةدداملاا تتصن امك

 ككلتب ااررررض رراجفنإلاا ثثددحأأ ااذذإف . ررططخلل رريیغلاا للااوومأأ ضضيیررعت هھنأش ننم الامعتسإإ تتاعقررفملاا
." ددبؤؤملاا ننجسلاا بباقعلاا نناك للااوومألاا

 تتبث ىتم امئاادد قققحتيی تتاعقررفملاا ززااررحإإ ةميیررج ىف ىئانجلاا ددصقلاا ننأأ ااءاضق ررررقملاا ننموو
 ككلذذ ددعب ةةررووررض الوو تتاعقررفملاا ببيیكررت ىف للخدديی امم ووأأ عقررفم ههززررحيی ام ننأب ززررحملاا مملع
 ددصقلاا ننأأ امك . ففالتإلااوو ببيیررختلاا ىف عقررفملاا للامعتسإإ ىف هھتيین تتابثإل ةةدداملاا ككلت ممكح ىف
 ةةدداملاا ننأأ ززررحملاا مملع ددررجمب قققحتيی ددصقلاا ننأأوو ززااررحإلاا ىلع ثثعابلاب هھل ننأش ال ىئانجلاا

                               .ةعقررفم
 ىىددؤؤيی ثثيیحب للاعتشإلاا ةعيیررس ددااووم ووأأ ةةددام ننع ةةررابع ىهھھھ تتاعقررفملاا ننأأ اهھقف ررررقملاا ننموو
 ررااررق اهھھھدديیددحتب ررددصيیوو اهھبيیكررت ىف للخددت ةةددام للك اهھمكح ىف رربتعيیوو٬، رريیمددتلاا ىلإإ اهھلاعتشإإ

 ووأأ اهھعنص ىف ممددختست ىتلاا تتااووددألااوو تتالألااوو ةةززهھجألاا ككلذذكوو ةيیلخااددلاا رريیززوو ننم
. اهھھھرراجفنإل

 اهھيیف ططررتشيی الوو صصاصتخإلااوو ككلملاا لليیبس ىلع تتاعقررفملاا ىلع دديیلاا عضوو ىهھھھ ةةززايیحلاا ننأأوو
 ابئان ررخأأ اصخش اهھھھززررحيی تتاعقررفملاا تتناك وولوو ااززئاح صصخشلاا رربتعيی للب ىىدداملاا ءاليیتسإلاا

. نناك ثثعاب ىىأل تتاعقررفملاا ىلع ايیددام ءاليیتسإلاا ددررجم ووهھف ززااررحإلاا امإإوو . هھنع
  ةنيیعم ددااووم ججززم اهھنأش ننم ىتلاا تتايیلمعلاا ةفاك للمشت ىهھھھوو تتاعقررفملاا عيینصتب ددصقيیوو

 ىناجلاا اهھمددختسيی ىتلاا ةليیسوولاب ككلذذ ىف ةةرربع الوو ةعقررفم ةةددام دداجيیإإ ىلإإ ةيیاهھنلاا ىف ىىددؤؤيی
 ىلإإ ةيیاهھنلاا ىف ىىددؤؤت تتماادد ام ةيیوودديی ووأأ ةيیلأأ ةليیسوولاا ننووكت ننأأ ىىووتسيیف هھضااررغأأ ققيیقحتل

.تتاعقررفملاا ةعانص
  عباسلاا يتح٬،للووألاا ننم ننيیمهھتملاا  ممظظعم ننأأ  تتباثلاا نناكوو ممددقت امب ايیددهھھھوو ككلذذ نناك املوو
 ييدداحلااوو ننووررشعلااوو ننماثلااوو ررشع سسدداسلااوو ررشع سسماخلااوو ررشع يناثلااوو ٬، عساتلااوو

 ييدداحلاا ننموو  ننووثالثلااوو ننماثلااوو ننووثالثلااوو عباسلااوو ننووثالثلااوو ثثلاثلااوو ننووثالثلااوو
 عساتلااوو ننيیعبررالااوو ننماثلااوو ننيیعبررألااوو سسدداسلااوو ننيیعبررألااوو ثثلاثلاا يتح ننيیعبررألااوو
 ننماثلااوو ننووسمخلااوو سسدداسلااوو ننووسمخلااوو عبااررلااوو ننووسمخلااوو ثثلاثلااوو ننووعبررالااوو

 ننيیتسلااوو ثثلاثلاا يتح ننيیتسلااوو ييدداحلااوو ننووتسلااوو عباسلااوو ننووسمخلااوو عساتلااوو ننووسمخلااوو
 عساتلااوو ننووعستلااوو يناثلااوو ننوونامثلااوو سسدداسلااوو  ننووعبسلااوو ثثلاثلااوو ننووتسلااوو سسدداسلااوو
 ددعب ننووررشعلااوو يناثلااوو  ةئاملاا ددعب ررشع عساتلاا يتح ةئاملاا ددعب ررشع عباسلااوو ةئاملاا ددعب
 ننووعبسلااوو ننماثلااوو  ةئاملاا ددعب ننووررشعلااوو سسدداسلااوو ةئاملاا ددعب ننووررشعلااوو ثثلاثلااوو ةئاملاا
 ننووعستلااوو ننماثلااوو ةئاملاا ددعب ننيیعستلاا يتح ةئاملاا ددعب ننيینامثلااوو ييدداحلاا ننموو ةئاملاا ددعب
  ااوولمعتـساا للاسررتساا ننوودد ممهھنم رريیثكلااوو٬،رريیخألااوو ةئاملاا ددعب ننووعستلااوو عساتلااوو ةئاملاا ددعب

 ننمأأ ةيیرريیددم ااووررجف  ننأب ٬،ررططخلل سسانلاا ةةايیح ضضيیررعت هھنأش ننم الامعتساا تتاعقررفملاا
 سسيیووسلااوو انيیسب ييززكررملاا ننمالاا تتاارركسعم ااووررجف ٬،ةيیلهھقددلاا ننمأأ ةيیرريیددم٬،ةةررهھھھاقلاا

 ةماعلاا تتأشنملاا ننم رريیثكلااوو ةيیليیعامسالاا ةظظفاحم ينبموو تتااررباخملاا ينبموو ةيیليیعامسالااوو
 تتاعقررفملاا ااوولمعتسإإ ممهھنأأ امك ٬،  اهھھھرركذذ ققباسلاا ممئااررجلاا يلاا ةمكحملاا لليیحتوو للاسررتساا ننوودد
ـ  تتاعقررفموو ةيیدديیلقت ةحلسأأ ااووززاح ممهھنأأ امك ٬،ررططخلل رريیغلاا للااوومأأ ضضيیررعت هھنأش ننمً الامعتساا

  ةيیباهھھھررإإ ةميیررج بباكترراا يف ممهھمااددختساا ددصقب صصيیخررت رريیغب  تتاعقررفملاا ممكح يف ددااووموو
 ننماثلااوو ررشع يناثلااوو سسماخلااوو ثثلاثلاا يتح للووالاا ننم مماقرراا ننيیمهھتملاا ننم الك  عنص امك



  ةيیباهھھھررإإ ةميیررج بباكترراا يف ممهھمااددختساا ددصقب صصيیخررت رريیغب  تتاعقررفملاا ممكح يف ددااووموو
 ننماثلااوو ررشع يناثلااوو سسماخلااوو ثثلاثلاا يتح للووالاا ننم مماقرراا ننيیمهھتملاا ننم الك  عنص امك

 ننيیثالثلااوو عساتلاا يتح ننيیثالثلااوو سسدداسلاا ننموو ننووررشعلااوو ثثلاثلااوو ررشع عساتلااوو ررشع
 عبااررلااوو ةئاملاا ددعب ننماثلااوو ةئاملاا ددعب ثثلاثلااوو ننووعبسلااوو يناثلااوو ننووسمخلااوو عبااررلااوو
 ةئاملاا ددعب ننيیثالثلااوو يناثلاا ننموو ةئاملاا ددعب ننووررشعلااوو سسماخلااوو ةئاملاا ددعب ننووررشعلااوو
 يف اهھلامعتسال ةعقررفم ةةووبع اعنص ننأب   تتااررجفتملاا ـ ةئاملاا ددعب ننيیثالثلااوو سسدداسلاا يتح
 اهھعنص يف ممددختست تتااووددأأ – ااووززاحوو ةيیدديیلقت ةحلسأأ ااووززاح  امك ةيیباهھھھررإلاا ةميیررجلاا بباكترراا

.ةيیباهھھھررإإ ممئااررج بباكترراا يف ممهھمااددختساا ددصقب صصيیخررت رريیغب ـ ايیاظظشوو ةيیئابررهھك ررئااووددوو –
اهھـبيیكررتوو اهھـعيینصت تتااووددأأوو ةةررجفتملاا ددااووملاا ننـم دديیددعلاا ططـبض ممـت ددـقوو

 امل اقفوو تتاعقررفملاا ممسقوو ةيیئانجلاا ةلددألاا ممسق رريیرراقتبوو تتانيیاعملاب تتباثلل اقفوو  تتااررقملاب
 اهھھھددررسب ةمكحملاا للسررتست ننأأ ننوودد  ةمكحملاا هھيیلإإ لليیحتف اهھصالختسإب ةمكحملاا هھيیلإإ تتهھتنإإ
      للتق يف ةفلتخملاا اهھعااوونأب تتااررجفتملاا ككلت عيینصت ىلع ببتررت ددقوو رراارركتلل اعنم ىىررخأأ ةةررم

 ىفلاس ننيیمهھتملاا ققح ىف تتررفااووت ممث ننموو ببيیررختلااوو ممهھيیلع ىنجملاا للتق ىف ععووررشلاا وو
 اقفوو تتاعقررفملاا ممكح ىف ننموو اهھعنصوو تتاعقررفم ززااررحإإوو ةةززايیح ممئااررج نناكررأأ رركذذلاا

. ننايیبلاا ةفلاس ددااووملاا صصووصنل
 تتنأمططإإ  اهھنإف لليیلددلاا رريیددقت ىف ةيیرريیددقت ةططلس ننم اهھل امب ةمكحملاا تتناكوو ككلذذ نناك املوو
 اهھنم وو ىىررخألاا ةلددألاا ةفاكوو ننيیمهھتملاا ضضعب تتافااررتعإإوو ررااررقإإوو تتابثإلاا ددووهھش ةةدداهھش ىلإإ
 ىفلاس ننيیمهھتملاا للبق ةتباث ةميیررجلاا ككلت نناكررأأ ىحضت ممث ننموو ىىووعددلاا ىف ةيینفلاا ةلددألاا
 رريیددقت ىف ايیعووضووم الددج ننووكيی ننأأ ااووددعيیال ددددصلاا ااذذهھھھ ىف ععافددلاا ىعن نناف ممث ننموو رركذذلاا
 ىلع ممئاق عفددلاا ننووكيی ممث ننموو هھيیف اهھتلدداجم ززووجيی الوو ةمكحملاا هھب للقتست ام ووهھھھوو ةلددألاا

 . هھضفررب ةمكحملاا يضقتوو ننووناقلااوو عقااوولاا ننم حيیحص ددنس رريیغ
 لليیوومتلااوو ددااددمإلاا ةـــميیررج نناـــكررأأ ءاـفتنإب  عفددـلاا ننـع هھـنأأ ثثيیح:ررشع ننماثلاا 

تتابووقعلاا ننووناق ننم ) اا ( آآرررركم 86  ةةدداملاب ةمثؤؤملااوو
 " اهھھھددافموو تتابووقعلاا ننووناق ننم ) اا ( اارررركم 86 ةةدداملاا صصنب ررررقملاا ننم هھنأأ هھيیلع ددووددررمف
 ووأأ ممااددعالاا ةقباسلاا ةةدداملاا ننم يلووألاا ةةررقفلاا يف اهھيیلع صصووصنملاا ةميیررجلاا ةبووقع ننووكت
 ضضااررغألاا ذذيیفنت ووأأ ققيیقحت يف ممددختست يتلاا للئاسوولاا ننم بباهھھھررإلاا نناك ااذذإإ ددبؤؤملاا ننجسلاا
 ةةذذهھھھ يف ةةررووكذذملاا ةباصعلااووأأ ةعامجلااووأأ ةمظظنملاا ووأأ ةئيیهھلاا ووأأ ةيیعمجلاا اهھيیلإإ ووعددت يتلاا
 تتالآآ ووأأ تتامهھم ووأأ تتاعقررفمووأأ ررئاخذذ ووأأ ةحلسأب اهھھھددمأأ ننم للك ةبووقعلاا تتااذذب ببقاعيیوو ةةررقفلاا
 ااذذإإ ددددشملاا ننجسلاا ةميیررجلاا ةبووقع ننووكتوو ةيیلإإ ووعددت امب ةملع عم تتاموولعم ووأأ للااوومأأ ووأأ

. خلإإ...........................  للئاسوولاا ننم بباهھھھررإلاا نناك
 مماعلاا ىئانجلاا ددصقلاا ررفااووت ببلططتت هھيیددمع ةميیررج ةميیررجلاا ههذذهھھھ ننأأ ااءاضقررررقملاا ننموو

 ٬،هھيیلع ةبتررتملاا ةجيیتنلااوو ىمااررجإلاا ككوولسلاا ىلإإ ةةددااررإلاا ههاجتإب ككلذذوو ةةددااررإلااوو مملعلاا هھيیررصنعب
 ووأأ هھمظظنملاا ووأأ هھئيیهھلاا ووأأ ٬، هھيیعمجلاا هھيیلإإ ااووعددت امب مملعلاا ىىأأ ٬،ككوولسلاا هھيیلع ددرريی امب مملعلااوو

 ووأأ تتااووددأأ ووأأ للااوومأأ ننم ههددم ممتيی ام ننأأوو ٬، ةيیباهھھھررإإ ضضااررغأأ ننم هھباصعلاا ووأأ هھعامجلاا
 اهھيیلإإ ااووعددت ىتلاا ضضااررغألاا ذذيیفنت ووأأ ققيیقحت ىف ممددختست تتااررجفتم ووأأ ححالسلاا ووأأ تتاموولعم
 ننأأ ببجيیوو ٬، اهھضااررغأأ ذذيیفنتوو ققيیقحت ىف اهھمددختست ىتلاا للئاسوولااوو هھمظظنملااووأأ هھعامجلاا ككلت
 ررددصم ننم للااوومألاا ههذذهھھھ ننووكت ننأأ ططررتشيی الوو ٬، هھضااررتفإإ ززووجيی الف ايینيیقيی مملعلاا  ااذذهھھھ ننووكيی

 . ععووررشم رريیغ ووأأ ععووررشم ررددصم ننم ننووكت ننأأ ننكمملاا ننمف ععووررشم رريیغ
 ةةددحتملاا مممألاا ققاثيیمل عباسلاا للصفلاا تتحت للووددلل امززلم ااررااررق ننمألاا سسلجم ررددصأأ ددقوو ااذذهھھھ
 للووددلاا هھيیف اعدد 2001 ةنس رربمتبس 28 يف 1373 ممقرر ررااررقلاا ووهھھھ بباهھھھررإلاا ةحفاكم ننأشب

                  .بباهھھھررإلاب ةقلعتملاا ةيیلووددلاا تتالووكووتوورربلااوو تتايیقافتإلاا ىلإإ ممامضنإلاا ىلإإ ءاضعألاا
 ةيیناثلاا هھتددام تتصنف 1999ةنس بباهھھھررإلاا لليیوومت ىلع ةبقاعملل ةيیلووددلاا ةيیقافتإلل اقفوو هھنأأوو
 رريیغ ووأأ ةةررشابم تتناك ةليیسوو ىىأب ممددقيی صصخش ىىأأ ككوولس مميیررجت ىلع اهھنم ىلووألاا ةةررقفلاا
 ةيیباهھھھررإإ للامعأأ ىف اهھمااددختسإإ ةيینب اهھعمجيی ووأأ الااوومأأ هھتددااررإبوو ععووررشم رريیغ للكشبوو ةةررشابم



 رريیغ ووأأ ةةررشابم تتناك ةليیسوو ىىأب ممددقيی صصخش ىىأأ ككوولس مميیررجت ىلع اهھنم ىلووألاا ةةررقفلاا
 ةيیباهھھھررإإ للامعأأ ىف اهھمااددختسإإ ةيینب اهھعمجيی ووأأ الااوومأأ هھتددااررإبوو ععووررشم رريیغ للكشبوو ةةررشابم

 ةميیررج ننمضتيی للمع ىف  ايیئززج ووأأ  ايیلك ممددختست ففووس اهھنأأ مملعيی نناك ااذذإإ ووأأ هھنيیعم
 مملف بباهھھھررإلاا لليیوومتب ددووصقملاا ففيیررعت ىلإإ ننايیبلاا ةفلاس هھيیقافتإلاا تتعسووت ددقوو ٬، ةيیباهھھھررإإ
 عمج ددررجم ىلإإ تتعسوو للب هھنيیعم هھيیباهھھھررإإ للامعأأ ىف اهھمااددختسإإ ةيینب للااوومألاا مميیددقتب ههدديیقت
 ووأأ ةعووررشم للااوومألاا ههذذهھھھ رردداصم ننووكت ننأأ ىىووتسيیوو ٬،ضضررغلاا ااذذهھھھ ققيیقحت للجأأ ننم للااوومألاا

. ىباهھھھررإإ للمع ىف اهھمااددختسإإوو اهھميیددقت ننم ضضررغلاا ممااددام ةعووررشم رريیغ
 ررصنع ىلع اـهھھھدداليیم يف ررـيیبك للكـشب ززـكتررت ةـيیباهھھھررإلاا ةميیررجلاا ننإإ اهھقفررررقملاا ننموو

 ننيیددعملااوو ننيیططططخملاا ننم ددددع اهھھھءاارروو ننووكيی ددحااوو ددررف اهھب ممووقيی ةيیلمع للك ننإإ ثثيیح لليیوومتلاا
 ىىددم ررهھظظت انهھھھ ننموو ٬،ننيیيیباهھھھررإلاا للقنتوو ةماقإإ ففيیرراصموو ٬،ذذيیفنتلاا للئاسوو ننووررفوويی ننيیذذلاا
 ايیباهھھھررإإ العف بباهھھھررإلاا لليیوومت رربتعيیوو .يباهھھھررإلاا لليیوومتلاا ةيیمهھھھأأ ننمكتوو تتايیلمعلاا ههذذهھھھ ةفلكت
 ووأأ ةةررشابم تتناك ةليیسوو ييأبوو ااددمع ممايیقلاب ككلذذوو ٬، عقيی ممل ممأأ يباهھھھررإلاا للعفلاا عقوو ءااووس

 ةيینب ٬،ةعووررشم تتناك وولوو ٬،تتاكلتمم ووأأ للااوومأأ رريیبددت ووأأ عمج ووأأ مميیددقتب ةةررشابم رريیغ
 ٬،ةيیباهھھھررإإ للاعفأأ ووأأ يباهھھھررإإ للعف بباكتررإل ايیئززج ووأأ ايیلك ممددختستس اهھنأأ مملعلاا عم ووأأ اهھمااددختسإإ

 ففررطط ننم للااوومأأ للامعتساا ـ ةمظظنم ةباصع ووأأ ةعامج ووأأ صصاخشأأ ووأأ صصخش ففررطط ننم
 للاعفأأ ووأأ يباهھھھررإإ للعف بباكترراا للجأأ ننم ةمظظنم ةباصع ووأأ ةعامج ووأأ صصاخشأأ ووأأ صصخش

 . ضضررغلاا ااذذهھل ةةررووشم ووأأ ةةددعاسم مميیددقت ـ ةيیباهھھھررإإ
 يف للثمتيی ىىذذلااوو بباهھھھررإلاا لليیوومت ةميیررجل ييدداملاا ننكررلاا ررفااووت ننم ددبال ةميیررجلاا ككلت ممايیقلوو
 ووأأ للااوومأأ رريیبددت ووأأ عمج ووأأ مميیددقتب ةةررشابم رريیغ ووأأ ةةررشابم تتناك ةليیسوو ييأبوو ااددمع ممايیقلاا
 ايیئززج ووأأ ايیلك ممددختستس اهھنأأ مملعلاا عم ووأأ اهھمااددختساا ةيینب ٬،ةعووررشم تتناك وولوو ٬،تتاكلتمم
 ةباصع ووأأ ةعامج ووأأ صصاخشأأ ووأأ صصخش ففررطط ننم ٬،ةيیباهھھھررإإ للاعفأأ ووأأ يباهھھھررإإ للعف بباكتررإل
 ننم ةمظظنم ةباصع ووأأ ةعامج ووأأ صصاخشأأ ووأأ صصخش ففررطط ننم للااوومأأ للامعتساا ووأأ ٬،ةمظظنم
 ووأأ ؛ ضضررغلاا ااذذهھل ةةررووشم ووأأ ةةددعاسم مميیددقت ووأأ ؛ ةيیباهھھھررإإ للاعفأأ ووأأ يباهھھھررإإ للعف بباكترراا للجأأ
 ططاشنلاا ننيیب ةيیببس ةقالع ررفااووت ننم ددبال للاحلاا ةعيیبططبوو ٬،ةةررووكذذملاا للاعفألاا بباكترراا ةلوواحم
 ىمسيیف ٬،ددحااوو صصخش ففررطط ننم ككوولسلاا ااذذهھھھ ذذيیفنت ننكميیوو ٬، ةققحملاا ةيیمااررجإلاا ةجيیتنلااوو

 . اكرراشم ىمسيیف هھباكتررإإ يف هھكرراشيیوو رريیغلاا عم ذذيیفنتلاا ااذذهھھھ ممتيی ننأأ امإإوو ٬،ايیلصأأ العاف
 للالخ ننم ككلذذوو يئانجلاا ددصقلاا يف للثمتيی ىىذذلااوو بباهھھھررإلاا لليیوومت ةميیررجل ييوونعملاا ننكررلااوو

. يباهھھھررإإ للمع بباكتررإإ يف ممددختستس ةمددقملاا للااوومألاا ننووكب يناجلاا مملع
 ققااررووأأ ننم ةمكحملاا هھتصلختسإإ اموو ةماعلاا ةبايینلاا تتاقيیقحتب تتباثلاا نناكوو ككلذذ نناك املوو
 ، ةــئاEا دعــب يداحــلا / ننيیمهھتملاا ننم الك لليیوومتوو ددااددمإإ يلإإ تتنأمططإإ ةمكحملاا ننإف ةيیضقلاا
 تــسسأ ةــعامــج يف اوكراــش ريــخ�ا ىتح ةــئاEا دعــب _عستــلاو يداحــلا نــمو
 دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ ةــعامــجلل اومدــق نأــب ، نوناقــلا ماكــحأ فbــخ ىلع
 مهملــع عم عامتــجbــل نــكاــمأو ٍوآــمو ىنكسللو شيعتلــل لــئاــسو ـ ً�وأ دنبــلاــب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ، اهضارغأب

 نماثلاو ، رشع يناثلاو ، عباسلا ىتح لو�ا نم نومهتEا نا امك
 ، نوثbثلاو عباسلاو ، نوثbثلاو ثلاثلاو ، نوثbثلاو يداحلاو ،نورشعلاو

 ، _عبر�او ثلاثلا ىتح _عبر�او يداحلا نمو ، نوثbثلاو نماثلاو
 ثلاثلاو ، نوعبر�او عساتلاو ، نوعبر�او نماثلاو ، نوعبر�او سداسلاو

 نماثلاو ، نوسمخلاو سداسلاو ،نوسمخلاو عبارلاو ، نوسمخلاو
 سداسلاو ،نوتسلاو عباسلاو ، نوسمخلاو عساتلاو ، نوسمخلاو

 دعب رشع عباسلا نمو ، ةئاEا دعب عساتلاو ، نوعستلاو يناثلاو ،نونامثلاو



 سداسلاو ،نوتسلاو عباسلاو ، نوسمخلاو عساتلاو ، نوسمخلاو
 دعب رشع عباسلا نمو ، ةئاEا دعب عساتلاو ، نوعستلاو يناثلاو ،نونامثلاو
 ثلاثلاو ، ةئاEا دعب نورشعلاو يناثلاو ،ةئاEا دعب رشع عساتلا ىتح ةئاEا

 يداحلا نمو ، ةئاEا دعب نوعبسلاو نماثلاو ، ةئاEا دعب نورشعلاو
 ةئاEا دعب نوعستلاو عساتلاو ،ةئاEا دعب _عستلا ىتح ةئاEا دعب _نامثلاو

 ةيدام تانوعمب نوناقلا ماكحأ فbخ ىلع تسسأ ةعامج اودمأ ريخ�او
 ةحلسأب ـ ً�وأ دنبلاب دراولا ماهت�ا عوضوم ـ ةعامجلا اودمأ نأب ، ةيلامو
 وعدت امب مهملع عم تامولعمو لاومأو ت�آو تامهمو تاعقرفمو رئاخذو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع كلذ قيقحت يف اهلئاسوبو هيلإ

  ننيیمضنملاا ) سسددقملاا تتيیب رراصناا ( ةيیباهھھھررإلاا ةعامجلل ااووررفوووو ااووززاحوو ااووددمأأوو ااووقلت ننأب 
 مماظظن رريیيیغتوو هھيیلع ججووررخلاا ةيیعررشوو ممكاحلاا رريیفكتل ووعددت ىتلااوو  ةعامجلاا ككلتل )ننيیمهھتملاا(
 ةماعلاا تتآشنملااوو امهھتآشنموو ةططررشلااوو ةحلسملاا تتااووقلاا ددااررفأأ ىلع ءااددتعالااوو ةةووقلاب ممكحلاا
 بباهھھھررإلاا نناكوو ٬، ممهھتددابع ررووددوو ممهھتاكلتمموو ممهھلااوومأأ للالحتسااوو ننيیيیحيیسملاا ءامدد ةحابتسااوو

 ممهھھھووددمأأ ننأب ةيیمااررجإلاا اهھضااررغأأ ققيیقحت يف ةعامجلاا ههذذهھھھ اهھمددختست يتلاا للئاسوولاا ننم
  امك ٬، ةيیباهھھھررإإ ممئااررج بباكترراا يف اهھمااددختساا ددصقب تتاموولعملااوو تتاعقررفملااوو للااوومألاب

 ككلذذوو 0ككلذذ ققيیقحت يف اهھلئاسووبوو هھيیلإإ ووعددت امب ممهھملع عم اهھئاضعأل ةنمآآ تتااذذالم ااووررفوو
 تتابثإلاا ددووهھش للااووقأأ ننم ككلذذوو اهھصالختسإب ةمكحملاا هھتصلختسإإ امم ىىددهھھھ ىلع هھعيیمج
  ةماعلاا ةبايینلاا تتاقيیقحتب ممهھتافررتعإإوو ننيیمهھتملاا ضضعب تتااررااررقإإوو ىنططوولاا ننمألاا تتايیررحتوو
 ننوودد تتاقيیقحتلاب تتددرروو ىتلاا ىىررخألاا ةلددألاا ةفاك ااذذكوو ةيیئانجلاا ةلددألاا ممسق رريیرراقتب تتبث اموو

 ةمكحملاا ممهھيیلإإ ننئمططت يتلااوو رراارركتلل اعنم ىىررخأأ ةةررم اهھھھددررس ىف  ةمكحملاا للسررتست ننأأ
 للالخإلاا"ىهھھھ ةنيیعم ةيیاغ ممهھلعفب ففددهھتسيی ههووفررتقإإ ىىذذلاا ىمااررجإلاا ككوولسلااوو للاعفألاا ننأأ ثثيیح

 ننم حيیحصلاا اهھھھذذخأم اهھل وو "ررططخلل هھنمأأوو عمتجملاا ةمالس ضضيیررعت ووأأ مماعلاا مماظظنلاب
 الددج ننووكيی نناا ووددعيی ال صصووصخلاا ااذذهھھھ يف ععافددلاا يعن ننإف هھيیف ضضقانت ال امم ققااررووألاا
 ممث ننموو هھيیف اهھتلدداجم ززووجيی ال وو هھمكحملاا هھب للقتست ام ووهھھھوو لليیلددلاا رريیددقت يف ايیعووضووم

 .هھضفررب يضقت
 ققح يف ىىددمعلاا ففالتإلااوو ىىددمعلاا ببيیررختلاا ةميیررج نناكررأأ ءافتنإإ عفددلاا : ررشع عساتلاا

 . تتابووقعلاا ننووناق ننم361 ٬، 90 ننيیتدداملاا صصنل اقفوو ننيیمهھتملاا
 ال ةةددم ننجسلاب ببقاعيی (      ةنأأ ىلع صصنت تتابووقعلاا ننووناق ننم 90 ةةدداملاا ننأأ هھيیلع ددووددررمف
 ةيیمووكح حلاصمل ةصصخم ووأأ ةماعً اكالمأأ ووأأ ىنابمً ااددمع ببررخ ننم للك ننيینس سسمخ ىلع دديیززت
 ففعاضيیوو . مماع عفن تتااذذً انووناق ةةرربتعملاا تتايیعمجلاا ووأأ ةماعلاا تتاسسؤؤملل ووأأ ةماعلاا ققفااررملل ووأأ

 ووأأ ددبؤؤملاا ننجسلاا ةبووقعلاا ننووكتوو . ىباهھھھررإإ ضضررغلً ااذذيیفنت تتبكترراا ااذذإإ ةبووقعلل ىصقألاا ددحلاا
 ةعاشإإ ووأأ سسانلاا ننيیب ببعررلاا ثثااددحإإ ددصقب ووأأ ةنتف ووأأ ججايیهھھھ ننمزز ىف ةميیررجلاا تتعقوو ااذذإإ ددددشملاا

 ككلت ىفً ااددووجووم نناك صصخش تتووم ةميیررجلاا ننع ممجن ااذذإإ ممااددعإلاا ةبووقعلاا ننووكتوو . ىضووفلاا
 . )اهھبررخ ىتلاا ءايیشألاا ةميیق عفددب للااووحألاا عيیمج ىف ىناجلاا ىلع ممكحيیوو . ننكامألاا

 ككالمأأ ووأأ ىنابم ىلع عقااوولاا ببيیررختلاا ووهھھھ ةميیررجلاا ههذذهھھھ ىف ىىدداملاا ننكررلاا ننأأ اهھقف ررررقملاا ننموو 
 تتايیعمجلاا ووأأ ةماعلاا تتاسسؤؤملل ووأأ ةماعلاا ققفااررملل ووأأ ةيیمووكح حلاصمل ةصصخم ووأأ ةماع
 ننم ةهھجل ةكوولمم ننووكت ننأأ ككالمألاا ووأأ ىنابملاا ككلت ىف ممززليی الوو ٬،مماع عفن تتااذذً انووناق ةةرربتعملاا
 ووأأ ددررفل ةكوولمم تتناك وولوو تتاهھجلاا ككلت ننم ةهھجل ةصصخم ننووكت ننأأ ىفكيی امنإإوو ةماعلاا تتاهھجلاا
 اهھيیف ىئانجلاا ددصقلاا ننأب ززيیمتت ةيیددمع ) ببيیررختلاا ( ةميیررجلاا ههذذهھھھوو  .صصاخلاا ععاططقلاا ننم ام ةهھجل
 ةماع ككالمأأ ووأأ ىنابم ببررخت ىتلاا ءايیشألاا ننأب مملعلاا عم ٬،ببيیررختلاا ىلإإ ةةددااررإلاا ففااررصناا ددررجم ووهھھھ
 ببيیررختلاا ببكتررم ببقاعيیوو . ةميیررجلاا ججذذوومن ىف ةةددددحملاا ةماعلاا تتاهھجلاا ننم ةهھجل ةصصخم ووأأ

 ااذذإإ ةبووقعلاا ههذذهھل ىصقألاا ددحلاا ففعاضيُی ككلذذ عموو . ننيینس سسمخ ىلع دديیززت ال ةةددم ننجسلاب



 ببيیررختلاا ببكتررم ببقاعيیوو . ةميیررجلاا ججذذوومن ىف ةةددددحملاا ةماعلاا تتاهھجلاا ننم ةهھجل ةصصخم ووأأ
 ااذذإإ ةبووقعلاا ههذذهھل ىصقألاا ددحلاا ففعاضيُی ككلذذ عموو . ننيینس سسمخ ىلع دديیززت ال ةةددم ننجسلاب

. تتااوونس ررشع ىلع دديیززت ال ةةددم ننجسلاا حبصتل ىباهھھھررإإ ضضررغلً ااذذيیفنت ةميیررجلاا تتبكترراا
ددددــشم ففررــظظ ررــفااووــت ااذذإإ ددددــشملاا ووأأ ددــبؤؤـملاا ننجــسلاا هھبووقعـلاا حـبصتوو

. ىىوونعم ررخآلااوو ىىددام امهھھھددحأأ ننيیررصنع ننم ننووكتيیوو
 ههانعم ججايیهھلااوو ٬،ةنتف ووأأ ججايیهھھھ ننمزز ىف ببيیررختلاا ةيیانج تتعقوو ااذذإإ قققحتيی ىىدداملاا ررصنعلاا ننأأوو 

 ىف ةمصاختملاا ررصانعلاا ننم ررثكأأ ووأأ ننيیررصنع ننيیب هھهھجااووم اهھھھانعم ةنتفلااوو ٬،ببعشلاا ددررمت
 ىىوونعملاا ررصنعلااوو                     . ةيیلهھھھأأ ببررح ممايیق ىلإإ ننمززلاا ىف اهھتلاططتساا ىىددؤؤتوو ٬،ببعشلاا
 ثثااددحإإ ددصقب ةنتفلاا ووأأ ججايیهھلاا ننمزز ىف ةميیررجلاا ببكترراا ددق ننووكيی ننأأ ووهھھھوو اهھلعاف ةيیسفنب ققلعتيی
 ءايیشألاا ةميیق عفددب للااووحألاا عيیمج ىف ىناجلاا ىلع ممكحيُیوو .ىضووفلاا ةعاشإإ ووأأ سسانلاا ننيیب ببعررلاا
 تتابووقعلاا ننووناق ننم 361 ةةدداملاا ننأأوو                                                  .اهھبررخ ىتلاا
 رريیغ اهھلعج ووأأ اهھكلتميی ال ةلووقنم ووأأ ةتباث الااوومأأ ااددمع ففلتأأ ووأأ ببررخ ننم للك(  هھنأأ ىلع صصنت
 ال ةمااررغبوو ررهھشأأ ةتس ىلع دديیززت ال ةةددم سسبحلاب ببقاعيی ةقيیررطط ةيیأب اهھلططع ووأأ للامعتسالل ةحلاص

. ننيیتبووقعلاا ننيیتاهھھھ ىىددحإب ووأأ هھيینج ةئامثالث ززوواجت
 ال ةةددم سسبحلاا ةبووقعلاا تتناك ررثكأأ ووأأً اهھيینج ننووسمخ هھتميیق ىلام ررررض للعفلاا ىلع ببتررت ااذذإف 
 ةبووقعلاا ننووكتوو .ننيیتبووقعلاا ننيیتاهھھھىىددحإب ووأأ هھيینج ةئامسمخ ززوواجت ال ةمااررغوو ننيیتنس ززوواجت
 ااذذإإ هھيینج ففلأأ ززوواجت الوو هھيینج ةئام ننع للقت ال ةمااررغوو ننيینس سسمخ ىلع دديیززت ال ةةددم ننجسلاا
 سسانلاا للعج هھيیلع ببتررت ااذذإإ ووأأ ةماع ةعفنم تتااذذ ةحلصم للامعأأ ففيیقووت ووأأ لليیططعت للعفلاا ننع أشن

 ًااذذيیفنت ةميیررجلاا تتبكترراا ااذذإإ تتابووقعلل ىصقألاا ددحلاا ففعاضيیوو .ررططخ ىف ممهھنمأأ ووأأ ممهھتحص ووأأ
) ىباهھھھررإإ ضضررغل

-:ىهھھھ ةلووقنملاا ووأأ ةتباثلاا للااوومألاا ففالتإإ ةميیررج نناكررأأ ننأأ ككلذذ ددافـموو
 ننكلووً ايیئززج ننووكيی ننأأ حصيی للبً امات ففالتإلاا ننووكيی ننأأ ططررتشيی الوو ٬،ففالتإلاا ووهھھھ ىىددام للعف -1

 حلاص رريیغ ءىشلاا للعج ىلإإ ىىددؤؤيی ننأأ هھنأش ننم ننووكيی ننأأ ىئززجلاا ففالتإلاا ةلاح ىف ططررتشيی
 ععووقوو ننووناقلاا ممتحيی مملوو ٬،ععووضووملاا ىضاقل ككووررتم ككلذذ ىف ررمألااوو ٬،هھليیططعت ووأأ للامعتسالل

. ةنيیعم ةقيیررططب ففالتإلاا
.ةلووقنم ووأأ ةتباث للااوومأأ ىلع للعفلاا عقيی ننأأ -2

 ىئانجلاا ددصقلاا -4                          رريیغلل للووقنملاا ووأأ تتباثلاا للاملاا ةيیكلم ننووكت ننأأ -3
 للعفلاا بباكترراا ىناجلاا ددمعت ىتم اهھيیف ىئانجلاا ددصقلاا قققحتيی ةيیددمع ةميیررج ففالتإلاا ةميیررجف
 ببيیررختلااوو ففالتإلاا ثثااددحإإ ىلإإ هھتددااررإإ تتهھجتااوو ننووناقلاا اهھھھددددح ىتلاا ةةررووصلاب هھنع ىهھنملاا
 هھنأأ ننووناقلاا ررررقيی ثثيیح ددددشم ففررظظ ككانهھھھوو                           . ققح رريیغب هھثددحيی هھنأب هھملعوو
 سسبحلاا ةبووقعلاا حبصت ررثكأأ ووأأً اهھيینج ننووسمخ غلبت ةميیررجلاا للحم ىلاملاا ررررضلاا ةميیق تتناك ااذذإإ

. ننيیتبووقعلاا ننيیتاهھھھ ىىددحإإ ووأأ هھيینج ةئامسمخ ززوواجت ال ةمااررغوو ننيیتنس ززوواجت ال ةةددم
 للامعأأ ففيیقووت ووأأ لليیططعت ففالتإلاا للعف ننع أشن ااذذإإ ةيیانج ةميیررجلاا للعجيی ررصنع ككانهھھھ ننأأ امك 
 ًااذذيیفنت ةميیررجلاا تتبكترراا ااذذإإ ةةررررقملاا تتابووقعلل ىصقألاا ددحلاا ففعاضيیوو ٬،ةماع ةعفنم تتااذذ ةحلصم

 0ىباهھھھررإإ ضضررغل
 ةلددألاا ققيیقحتل ةماعلاا ةةررااددإلاا رريیررقتبوو  تتاقيیقحتلااوو ققااررووألاا ننم تتباثلاا نناكوو ككلذذ نناك امل  

 اقفوو ةيیلؤؤسملاا ىف ننيینماضتم ممهھتفصب ااووفووت ننيیررخأأوو ننيیمهھتملاا ننأأ ىىووعددلاا ةلددأأ ىقابوو ةيیئانجلاا
  ننيیمهھتملاا ننم ألك ننأشلاا ااذذهھھھ ىف ةةررررقملاا ددااووملاب الامعإإوو اهھصالختسإب ةمكحملاا هھيیلإإ تتهھتنإإ امل
 ةيیمووكح حلاصمل هھصصخم ةماع ككالمأأوو نٍنابمً ااددمع  ااووبررخ ممهھنإف ـررشع عبااررلاا ٬، ررشع ثثلاثلاا ـ

 اهل نيد رئاعش ةماق� ةدعم ٍنابم - يفوت رخأو - افلتأ ـ( يهھھھوو مماعلاا عفنللوو
 كEbاو ءارذعلا ةسينك ىنبم اوفلتأ نأب ، سانلا نم ةلم ءانبأ دنع ةمرح

 ةمرح اهلو ةيحيسEا ةنايدلا رئاعش ةماق� ةدعEا قارولا ةقطنمب ليئاخيم
 وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا تبكترا دقو ، اهيقنتعم دنع

.تاقيقحتلاب _بEا
 -اوبرــخ ـ رــشع سداـســلاو رــشع ســماخــلاو رــشع يناثــلا _مهتEا نــم bــكو 



.تاقيقحتلاب _بEا
 -اوبرــخ ـ رــشع سداـســلاو رــشع ســماخــلاو رــشع يناثــلا _مهتEا نــم bــكو 
 نأـب ، ةيـموكح حلاصE ةصصخـم ةـماـعً اـكbـمأو نابـمً ادمـع - اوفوت نورـخآو
 ًافـــــصو ةنيبEا ةرايســـــلاو ةدـــــيدـــــجلا ةـــــهزنـــــلا ةـــــطرـــــش ةطقـــــن ىنبم اوبرـــــخ
 ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ، ةـطرـشلا ةئيهـل ةـكولمEاو تاقيقحتـلاـب
 وحنلا ىلع ىضوفلا ةـــعاـــشإو سانـــلا _ـــب بـــعرـــلا ثادـــحإ دصقـــبو يباـــهرإ

.تاقيقحتلاب _بEا
 نأـــب ، اـــهوكلتمي � ةـــلوقنمو ةتـــباـــث ً�اومأً ادمـــع - اوفوت نورـــخآو - اوفلتأ ـ 
 ينجملل _ـــكولمEاو تاقيقحتـــلاـــبً افـــصو _نيبEا _ـــترايســـلاو راقعـــلا اوفلتأ
 مهنــمأو سانــلا لعــج كــلذ ىلع بــترــتو تاقيقحتــلاــب مــهؤامــسأ ةنيبEا مهيلــع
 _بEا وحنلا ىلع يباـــهرإ ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، رطـــخ يف

.تاقيقحتلاب
 ، ةيــموكح حلاصE ةصصخــم ةــماــعً اــكbــمأً ادمــع - اوفوت نورــخآو - اوبرــخ ـ
 دـقو ، ةـطرـشلا ةئيهـل ةـكولمEاو تاقيقحتـلاـبً افـصو ةنيبEا ةرايسـلا اوبرـخ نأـب
 سانــلا _ــب بــعرــلا ثادــحإ دصقــبو يباــهرإ ضرغــلً اذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو
 اوفلتأ نأـــــب ، اـــــهوكلتمي � ةـــــلوقنم ً�اومأً ادمـــــع - اوفوت نورـــــخآو - اوفلتأ ـ
 ليـعامـسإ دمـحأ هيلـع ينجملل ةـكولمEاو تاقيقحتـلاـبً افـصو ةنيبEا ةرايسـلا
 _بEا وحنلا ىلع يباـــــهرإ ضرغـــــلً اذيفنـــــت ةمـــــيرـــــجلا تبكـــــترا دـــــقو فـــــسوي

.تاقيقحتلاب
ً ادــمــــع –ـ ايــــفوـت نارـــــخآو -اـــــبرــــــخ ـ رــــشع يناثــــلاو ، رــــشع يداحــــلا نامهتEا
 _بEا يرانـلا حbـسلا اوبرـخ نأـب، ةيـموـكح حـلاــصE ةصصخـم ةـــماـعً اـكbـــمأ
 دـقو ، ةـطرـشلا ةئيهـل كولمEاو ىفطصم ديسـلا حbـص ةدـهع قارو�اـبً افـصو
 سانــلا _ــب بــعرــلا ثادــحإ دصقــبو يباــهرإ ضرغــلً اذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو
 نوثbثـــــلاو ، نورـــــشعلاو عباســـــلاو، رـــــشع عبارـــــلاو،رـــــشع يداحـــــلا نومهتEا
 ًادمــع - اوفوت نورــخآو - اوبرــخ ـ نوسمــخلاو يناثــلاو نوثbثــلاو ســماخــلاو
ـ  ةرايســــلا اورــــجف نأــــب ، ةيــــموكح حلاصE ةصصخــــم ةــــماــــعً اــــكbــــمأو ٍنابــــم
 نجــــــس نابــــــم اوبرــــــخف ـ أ ةرقــــــف نــــــيرــــــشع دنبــــــلاــــــب دراولا ماهــــــت�ا عوضوم
 فحتــمو ةدــجنلا ةــطرــش ةرادإو ةرــهاقــلا ثــحابE ةــماعــلا ةراد�او فانئتــس�ا
 تبكـــــترا دـــــقو ينابEا كلتـــــب راـــــثآو ت�وقنمو ،بتكـــــلا رادو يمbـــــس�ا نفـــــلا
 ةـعاـشإو سانـلا _ـب بـعرـلا ثادـحإ دصقـبو يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا
 ،اـهوكلتمي � ةـلوقنمو ةتـباـث ً�اومأً ادمـع - اوفوت نورـخآو - اوفلتأو اوبرـخ ـ
 ةــــــكولمEاو ةميــــــقوً افــــــصو ةنيبEا ت�وقنEاو تاراقعــــــلا اوفلتأو اوبرــــــخ نأــــــب
 سانـلا لعـج كـلذ ىلع بـترـتو تاقيقحتـلاـب مـهؤامـسأ ةنيبEا مهيلـع ينجملل



 ةــــــكولمEاو ةميــــــقوً افــــــصو ةنيبEا ت�وقنEاو تاراقعــــــلا اوفلتأو اوبرــــــخ نأــــــب
 سانـلا لعـج كـلذ ىلع بـترـتو تاقيقحتـلاـب مـهؤامـسأ ةنيبEا مهيلـع ينجملل
 وحنلا ىلع يباــهرإ ضرغــلً اذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا دــقو ، رطــخ يف مهنــمأو

 0تاقيقحتلاب _بEا
دنع ةمرح اهل نيد رئاعش ةماق� ةدعم ٍنابم ـ اوفوت نورخآو - اوفلتأ ـ

 هاـــش ناطلـــسلا و اـــغأ فـــسوي يدـــجسم اوفلتأ نأـــب ، سانـــلا نـــم ةلـــم ءانـــبأ
 تبكـترا دـقو _ملسEا دنـع ةـمرـح اهـلو يمbـس�ا نـيدـلا رـئاعـش ةـماـق� نـيدعEا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا
 ةــــماــــعً اــــكbــــمأً ادمــــع - يفوت رــــخآو - اــــبرــــخ ـ  رــــشاعــــلاو ، عساتــــلا نامهتEا
 دراولا ماهــــت�ا عوضوم ـ ةرايســــلا اورــــجف نأــــب ةيــــموكح حلاصE ةصصخــــم
 ةصصخEاو ةـلودلـل ةـكولمEا تارايسـلا اوبرـخف أ ةرقـف نـيرـشعو يناـث دنبـلاـب
 دصقــبو يباــهرإ ضرغــلً اذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا دــقو ةيلــخادــلا رــيزو بــكرــل

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو سانلا _ب بعرلا ثادحإ
 ةايـــح ضـــيرعـــت هـــنأـــش نـــم ً�امعتـــسا تاعـــقرفEا - يفوت رـــخآو - bمعتـــسا ـ
 يناــث دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ ةرايســلا اورــجف نأــب ، رطــخلل سانــلا
 ينجEا توم راجفـن�ا ثدـحأو ةيلـخادـلا رـيزو بـكر طيحمـب  ـ أ ةرقـف نـيرـشعو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ماهت�ا دنب تاذب همسا _بEا هيلع
 - اوبرـخ ـ ةـئاEا دعـب يداحـلاو _ـنامثـلاو يناثـلا يتح _ـنامثـلا نـم نومهتEا ـ
 حلاصE ةصصخــــــم ةــــــماــــــع كbــــــمأو نابــــــمً ادمــــــع - يفوت رــــــخآو ن�وهجمو
 ةيليــــعامــــس�ا قيرــــط 105 وليكلا رورــــم ةطقــــن ىنبم اوبرــــخ نأــــب ، ةيــــموكح
 دصقــبو يباــهرإ ضرغــلً اذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا دــقو ،يوارــحصلا ةرــهاقــلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو سانلا _ب بعرلا ثادحإ
 رـخأو ن�وهجمو - اـبرـخ ـ ةـئاEا دعـب يداحـلاو ، نونامثـلاو يناثـلا نامهتEا ـ
 ةرايسـلا اوبرـخ نأـب ، ةيـموكح حلاصE ةصصخـم ةـماـعً اـكbـمأً ادمـع - يفوت
 تبكـــترا دـــقو ، دـــيربلـــل ةيـــموقلا ةئيهلـــل ةـــكولمEاو تاقيقحتـــلاـــبً افـــصو ةنيبEا
 ةـعاـشإو سانـلا _ـب بـعرـلا ثادـحإ دصقـبو يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا
 دعـــب نوسمـــخلاو عباســـلا يتح ةـــئاEا دعـــب نوسمـــخلاو ســـماخـــلا نومهتEا ـ
 اورـــجف نأـــب، ةيـــموكح حلاصE ةصصخـــم ةـــماـــعً اـــكbـــمأً ادمـــع اوبرـــخ ـ ةـــئاEا
 اوبرـــخف ـ أ  ةرقـــف _ـــثbـــثو يناـــث دنبـــلاـــب دراولا ماهـــت�ا عوضوم ـ ةرايســـلا
 تبكـترا دـقو ، ةيليـعامـس�ا ةظـفاحمـب يزـكرEا نـم�ا ركسعـم ىنبمب ت�وقنم
 ةـعاـشإو سانـلا _ـب بـعرـلا ثادـحإ دصقـبو يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا
 حلاصملــــل ةدعEا تآشنEاو ينابEا بــــيرــــخت ضرغــــب تاعــــقرفــــم اولمعتــــسا ـ 
 _ــثbــثو يناــث دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ ةرايســلا اورــجف نأــب ، ةــماعــلا
 هبـيرـخت ضرغـب ةيليـعامـس�ا ةظـفاحمـب يزـكرEا نـم�ا ركسعـم ىنبمب ـ أ  ةرقـف



 _ــثbــثو يناــث دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ ةرايســلا اورــجف نأــب ، ةــماعــلا
 هبـيرـخت ضرغـب ةيليـعامـس�ا ةظـفاحمـب يزـكرEا نـم�ا ركسعـم ىنبمب ـ أ  ةرقـف

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع
سانلا ةاــيح ضـيرعــت هنأــش نــم ً�امعتــسا تاعقرفمــلا اولمعتــسا ـ

 _ــثbــثو يناــث دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ ةرايســلا اورــجف نأــب رطــخلل
 ةيليعاـمس�ا ةظفاحمب يزكرEا نم�ا ركسعم ىـنبم طيحـمب  ــ أ ةرقـف

ىـلع ماهت�ا دـنب تاذـب روـكذEا هيلع يــنجEا توـم راجفن�ا ثدحأو
.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا

 رــــخأو -اوبرــــخ ـ ةــــئاEا دعــــب عباســــلا يتح ةــــئاEا دعــــب يناثــــلا نــــم نومهتEا ـ
 اوبرــخ نأــب ، ةيــموكح حلاصE ةصصخــم ةــماــعً اــكbــمأو نابــمً ادمــع - يفوت
 دــقو ، ةــطرــشلا ةئيهــل كولمEا ةعــماجــلا يرــبوكب ةينــم�ا ةطقنــلا ةــمدــخ ىنبم
 سانــلا _ــب بــعرــلا ثادــحإ دصقــبو يباــهرإ ضرغــلً اذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو
 اوفلتأ نأــــــــب ، اــــــــهوكلتمي � ةــــــــلوقنم ً�اومأً ادمــــــــع - يفوت رــــــــخأو - اوفلتأ ـ 
 دمـحأ هيلـع ينجملل ةـكولمEا و تاقيقحتـلاـبً افـصو ةنيبEا ةـيراخبـلا ةـجاردـلا
 وحنلا ىلع يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ، دمـحم نسحEا دبـع

.تاقيقحتلاب _بEا
 ٍنابـــــمً ادمـــــع - يفوت رـــــخآو - اـــــبرـــــخ ـ ةـــــئاEا دعـــــب يناثـــــلاو، لو�ا نامهتEا ـ
 عفن تاذً اـنوناـق ةربتعـم تايعمـجو ةيـموكح حلاصE ةصصخـم ةـماـعً اـكbـمأو
 ةرقـف _ـثbـثو عباـس دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ ةرايسـلا اورـجف نأـب ، ماـع
 تابــساحملــل يزــكرEا زاهجــلاو ةيــئادتــب�ا ةروصنEا ةمكحــم نابــم اوبرــخف ـ أ
 رقــمو ةروصنEا ةنــيدــم سلــجمو يبيرضــلا برــهتلا ثــحابــم رقــمو ةروصنEاــب
 ةروصنEا حرــسمو دحتEا فرصEاو اخلــط ةــطرــش زــكرــمو اخلــط زــكرــم ةــساــئر
 ةروصنEا ةاضـق ةـيدـنأو فرصـلا تاـعورشE ةـماعـلا ةـيرصEا ةئيهـلاو يموقلا
 نامقـــل نـــبا رادو فـــيدـــجتلاو _يملعـــلاو _ـــيراجتـــلاو _ملعEُاو _يقيبطتـــلاو
 ت�وقنمو ، رارــح�او عمــجتلا َْيبزــح ْي¢رقــمو مــلاــس حbــص ةــسردــمو يرــث�ا
 ثادــحإ دصقــبو يباــهرإ ضرغــلً اذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا دــقو ينابEا كلتــب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو سانلا _ب بعرلا
 ةدعEا تآشنEاو ينابEا بــيرــخت ضرغــب تاعــقرفــم - يفوت رــخآو - bمعتــسا ـ
 عباـس دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ ةرايسـلا اورـجف نأـب ، ةـماعـلا حلاصملـل
 وحنلا ىلع هبــيرــخت ضرغــب ةيلــهقدــلا نــمأ ةــيرــيدــم ىنبمب ـ أ ةرقــف _ــثbــثو

.تاقيقحتلاب _بEا
 ةايـــح ضـــيرعـــت هـــنأـــش نـــم ً�امعتـــسا تاعـــقرفEا - يفوت رـــخآو - bمعتـــسا ـ 
 عباــس دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ ةرايســلا اورــجف نأــب ، رطــخلل سانــلا
 ينجEا توم راجفـن�ا ثدـحأو ةيلـهقدـلا نـمأ ةـيرـيدـم طيحمـب  ـ أ ةرقـف _ـثbـثو
 تاقيقحتـــلاـــب _بEا وحنلا ىلع ماهـــت�ا دنـــب تاذـــب مـــهؤامـــسأ ةنيبEا مهيلـــع



 ينجEا توم راجفـن�ا ثدـحأو ةيلـهقدـلا نـمأ ةـيرـيدـم طيحمـب  ـ أ ةرقـف _ـثbـثو
 تاقيقحتـــلاـــب _بEا وحنلا ىلع ماهـــت�ا دنـــب تاذـــب مـــهؤامـــسأ ةنيبEا مهيلـــع
  عئاــقولا يقاــب يفقاروbــل ليحــتو مــيرــختلا عئاــقو درــس نــم ةمكحEا يفتكتو
 ااذذيیفنت ككلذذ نناكوو اهھھھووفلتأأوو رركذذلاا ةفلاس تتاكلتمملاا ااوومططح ننأب ققااررووألاب ًةميیقووً افصوو  ةنيیبملااوو
 ًااددمع  اضيیأأ ااووفلتأأ امك  .ىضووفلاا ةعاشإإوو سسانلاا ننيیب ببعررلاا ثثااددحإإ ددصقبوو ىباهھھھررإإ ضضررغل
 ننيیب ببعررلاا ثثااددحإإ ددصقبوو ىباهھھھررإإ ضضررغل ااذذيیفنت ككلذذ نناكوو اهھھھووكلتميی ال ةلووقنموو ةتباث ًالااوومأأ

 .ىضووفلاا ةعاشإإوو سسانلاا
 ببيیررخت ددووجوو ثثااددحألاا ححررسمل ةَّيیِئانِجلاا ةلددألاا ققيیقحت ةحلصم ءاارربخ ةنيیاعُم رريیررقتب تتبث ثثيیح 
 تتاهھِجلل ةكوولمملاا ينابملاا وو مماعلاا عفنلل ةةَّددعُملاا تتاكلتمُملااوو ةَّصاخلااوو ةَّماعلاا تتاكلتمُملل ففالتإإوو
 ةيیبيیررختلاا ممئااررجلاا يقاب يلاا لليیحتوو ررددقلاا ااذذهھب يفتكت ةمكحملااوو ةَّماعلاا قِقفااررملاا وو  ةَّيیِمووكُحلاا

 0ييررخألاا
 هھنم ضضررغللً ااذذيیفنت ٬،  ىىددمعلاا ففالتإلااوو  ىىددمعلاا ببيیررختلاا ممئااررج ننأأ تتباثلاا نناكوو ككلذذ نناك املوو
 ممهھضررغ ااووذذفن ىتح ممهھبحاصت تتلظظوو ممهھتعمج ددق ءااددتعالاا ةيین تتناكوو ٬،ضضررغلاا ااذذهھب ممهھملع عم
 ددحأأ اهھب للقتساا ةميیررج ننكت مملوو ٬،ةةددحااوو ةعيیبطط ننم ىمااررجإإ ططاشن ةجيیتن تتعقوو ددقوو ٬،ررووكذذملاا
 تتبث ددقوو ٬،رروومألل ىىدداعلاا رريیسلاا اهھيیلإإ ىىددأأوو ةميیررجلاا ممهھھھززيیفنت للاح تتعقوووو ٬،هھباسحل ننيیمهھتملاا
 ننموو ٬،هھلً ااذذيیفنت تتعقوو ىتلاا ممئااررجلاا ففااررتقاا ىلإإ ممهھتددااررإإ تتهھجتااوو هھنم ضضررغلاب ممهھملع ةمكحملل

 عقت ىتلاا ممئااررجلاا ننع ـ ددحااوو مميیظظنت ـ ممهھھھررابتعاب ننيیكرراشملل ةيینماضتلاا ةيیلووئسملابً المعوو ممث
 ىتلاا ممئااررجلاا ففااررتقاا ىلإإ ممهھتددااررإإ تتهھجتااوو ٬،ضضررغلاا ااذذهھب ممهھملع تتبث ىتم هھنم ضضررغللً ااذذيیفنت

. ننيیكرراشملااوو ننيیلعافلاا ننيیمهھتملاا عيیمج ققح ىف ىىررست اهھنإف هھلً ااذذيیفنت تتعقوو
 ةيینفلاا ةلددألاا اهھنم وو ىىررخألاا ةلددألاا ةفاكوو تتابثإلاا ددووهھش ةةدداهھش ىلإإ تتنأمططإإ ةمكحملاا ننأأ ثثيیحوو 
 للاعفألاا بباكتررإب رركذذلاا ىفلاس ) ااووفووت ننيیررخأأوو ننيیمهھتملاا (   ممايیق ددمعتب عططقت ىتلااوو ىىووعددلاا ىف

 تتباثلل اقفوو ىىددمعلاا ففالتإلااوو  ىىددمعلاا ببيیررختلاا ثثااددحإإ ىلإإ ممهھتااددااررإإ ههاجتإإوو اهھنع ىهھنملاا
 افلس اهھنع ههوونملاا ررضاحملاا ننم تتبث اموو ةيیئانجلاا ةلددألاا ممسق رريیرراقتبوو ةماعلاا ةبايینلاا تتانيیاعمب

 ةيین ممهھيیددل تتررفااووتوو ققح رريیغ هھنووثددحيی ام ننأب ممهھملع عم  ققااررووألاب ةقفررملااوو ننأشلاا ااذذهھھھ ىف
 ددبال  ةماعلاا ككالمألااوو ىنابملااوو تتااررايیسلاا ههذذهھھھ ىف تتااررجفتملاا ممهھمااددختساا  ننأأ ممهھملعل ررااررضإلاا
 ففااررصنإإ تتبثوو  ٬،ً ااددمعووً ااددصق اهھيیلإإ ئيیسيیوو ٬،ممااددختسإلل ةحلاص رريیغ اهھلعجيیوو اهھيیلع ىتأيی ننأأوو
 ااذذكوو ةيیمووكح حلاصمل ةصصخم ةماع ككالمأأوو ننابم ببيیررخت ىلإإ  ااووفووت ننيیررخأأوو ننيیمهھتملاا ةةددااررإإ
 ةصاخوو ةماع ككالمأأ ىهھھھ اهھنووبررخيی ىتلاا ءايیشألااوو ىنابملاا ننأب ممهھملع عم ةلووقنموو ةتباث للااوومأأ

 ددمحم / ققباسلاا سسيیئررلاا للززع ءااررج ننم مماقتنإلاا ببووجوو ننم هھيیلع ااووقفااووت املً ااذذيیفنت ككلذذ نناكوو
 ةصاخلاا تتالووقنملاا ففالتإب ممهھمايیق ااذذكوو ممهھتميیررج ممامتإإ ننم ااوونكمتوو ٬، ككلذذل ااءااززج ىسررم

 . ققااررووألاا ننم ةمكحملاا هھتصلختسإإ امل اقفوووو ننأشلاا ااذذهھھھ ىف ةةررررحملاا ررضاحملل اقفوو ننيینططااووملل
 ققح ىف )ىىددمعلاا ففالتإلااوو  ىىددمعلاا ببيیررختلاا( ممئااررجلاا ككلت تتووبثب اهھئاضق تتماقأأ ةمكحملاا ننأأوو 
 لليیططعتوو عنموو ممئااررجلاا بباكتررإإ ففددهھتسإإ ىىذذلااوو٬، ممهھتكرراشم تتووبث ننم ااووفووت ننيیررخأأوو ننيیمهھتملاا
 ٬،اهھلامعتسإب دديیددهھتلااوو ةةووقلاا ممااددختساب اهھلامعأأ ىف تتاططلسلاا ىلع رريیثأتلااوو حئااووللااوو ننيینااووقلاا ذذيیفنت

 ءااددتعإلاا ةيین ممهھتعمج ددقوو ضضررغلاا ااذذهھلً ااذذيیفنت تتعقوو ىتلاا ممئااررجلاا ةفرراقم ىلإإ ممهھضررغ هھجتإإوو
 ممئااررجلاا ككلت اهھيیف ثثددح يتلاا ةةررتفلاا ننأأ ثثيیحوو ٬،ررووكذذملاا ممهھضررغ ااووذذفن ىتح ممهھبحاصت تتلظظوو
 ننيیب ببعررلاا ثثااددحأأ ننيیمهھتملاا ضضااررغأأ ننيیب ننم نناكوو ةنتفوو ججايیهھھھ ننمزز يهھھھ امنإإ ننايیبلاا ةفلاس
 ااذذهھھھ ننأأ ةمكحملل تتبثوو ٬، ىىددمعلاا ففالتإلااوو  ىىددمعلاا ببيیررختلااوو للتقلااوو ىضووفلاا ةعاشإإوو سسانلاا
  ااووفووت ننيیررخأأوو ننيیمهھتملاا ههاتأأ ىىذذلاا ىمااررجإلاا ككوولسلل ةجيیتن  ىىددمعلاا ففالتإلااوو  ىىددمعلاا ببيیررختلاا
 اقبطط ةصاخلااوو ةماعلاا تتاكلتملل ىىددمعلاا ففالتإلااوو ىىددمعلاا ببيیررختلاا ىتميیررج نناكررأأ ررفااووتت ككلذذبوو
 ننووددوو ققااررووألاا ننم ةمكحملاا هھتصلختسإإ امل اقفوو تتابووقعلاا ننووناق ننم ٬361، 90 ننيیتدداملاا صصنل
 تتهھتنإإ اموو تتاقيیقحتلاب تتباثلل اقفوو رراارركتلل اعنم ىىررخأأ ةةررم ثثااددحألاا ددررسب ةمكحملاا للسررتست ننأأ
 ههرراثأأ ام ننإف ممث ننموو ٬، ققااررووألاب ةقفررملاا ةيینفلاا رريیرراقتلاا ةفاك ااذذكوو اهھتنيیاعمب ةماعلاا ةبايینلاا ةيیلإإ

. هھضفررب ةمكحملاا ىضقتوو ننووناقلاا ننم حيیحص ددنس رريیغ ىلع ننأشلاا ااذذهھھھ ىف ععافددلاا

 ةمثؤؤملااوو ننيیمهھتملاا ققح ىف ههاارركإلاب ةقررسلاا ةميیررج نناكررأأ ءافتنإإ عفددلاا : ننووررشعلاا



 ةمثؤؤملااوو ننيیمهھتملاا ققح ىف ههاارركإلاب ةقررسلاا ةميیررج نناكررأأ ءافتنإإ عفددلاا : ننووررشعلاا
. تتابووقعلاا ننووناق ننم ايیناث /315 ٬، 314 ننيیتدداملاب

 ددددشملاا ننجسلاب ببقاعيی " تتابووقعلاا ننووناق ننم 314 ةةدداملاا صصنب ررررقملاا ننم هھنأب هھيیلع ددووددررمف
                     ."ددددشملاا ووأأ ددبؤؤملاا ننجسلاا ةبووقعلاا ننووكت ححووررج ررثأأ ههاارركإلاا ككررت ااذذإف ههاارركإب ةقررس ببكتررإإ ننم
 ىتلاا تتاقررسلاا ىلع ددددشملاا ووأأ ددبؤؤملاا ننجسلاب ببقاعيی "ننووناقلاا تتااذذ ننم 315 ةةدداملاا تتصن امك

 للئاسوو ىىددحإإ ىف ووأأ اهھجرراخ ووأأ ىىررقلاا ووأأ ننددملاا للخاادد تتناك ءااووس ةماعلاا ققررططلاا ىف ببكتررت
                             : ةيیتألاا للااووحألاا ىف ةيیووجلاا ووأأ ةيیئاملاا ووأأ ةيیرربلاا للقنلاا

 ووأأ ااررهھھھاظظ احالس الماح للقألاا ىلع ممهھھھددحأأ نناكوو ررثكأف ننيیصخش ننم ةقررسلاا تتعقوو ااذذإإ : الووأأ
        .أبخم

                                                   .ههاارركإلاا ققيیررططب ررثكأف ننيیصخش ننم ةقررسلاا تتعقوو ااذذإإ : ايیناث
 ووأأ ههاارركإلاا ققيیررططب ووأأ اليیل ككلذذ نناكوو احالس للمحيی ددحااوو صصخش ننم وولوو ةقررسلاا تتعقوو ااذذإإ : اثلاث

 نناك امل ااءاضق ررررقملاا ننموو                                        . ححالسلاا للامعتسإب دديیددهھتلاا
 ممهھھھددنع اهھمااددعإإ ووأأ ةموواقملاا ةةووق لليیططعتل صصاخشألاا ىلع عقت ةيیررسق ةليیسوو للكب قققحتيی ههاارركإلاا
 عقت ىتلاا ةيیدداملاا للئاسوولاب هھيیلع ىنجملاا ةموواقم لليیططعت ننووكيی ننأأ حصيی امكف ؛ ةقررسللً اليیهھست

. ححالسلاا للامعتساب ننووـكيی ننأأً اـضيیأأ حـصيی هھـنإف ؛ هھمسج ىلع ةةررشابم
                                     ممـلعلاا مماـيیق ووـهھھھ ةقررسلاا ةـميیررج ىف ىئانجلاا ددصقلاا ننأأ  اضيیأأ ررررقملاا ننموو

 ةيینب هھكلام ءاضرر رريیغ ننع رريیغلل ككوولمملاا للووقنملاا سسلتخيی هھنأب للعفلاا بباكترراا تتقوو ىناجلاا ددنع
 ٬، هھنمً ااددافتسم ككلذذ ننووكيی ننأأ ىفكيی للب ددصقلاا ااذذهھھھ ننعً الالقتساا ممكحلاا ثثددحت ططررتشيی الوو هھكالتماا
 ففشكت هھتانووددم تتماادد امً الالقتساا ةقررسلاا ىف ههاارركإلاا ننكرر ننع ممكحلاا ثثددحتيی ننأأ ممززليی ال نناكوو

  0ةقررسلاا ةميیررج ببتررتوو ننكررلاا ااذذهھھھ ررفااووت ننع
 ةيیررسق ةليیسوو للكب قققحتيی ههاارركإلاب ةقررسلاا ةيیانج ىف ددددشم ففررظظك ههاارركإلاا ننأأ  اضيیأأ ررررقملاا ننموو

 اليیهھست اهھمااددعااووأأ ةموواقملاا ةةووق لليیططعتل صصاخشألاا ىلع عقت
   0000000000000000000ةقررسلل

 ددح . ممززال رريیغ . هھنع ًالالقتسإإ ممكحلاا ثثددحت . ةقررسلاا ىف ههاارركإلاا ننكرر ننأأ ااءاضق ررررقملاا ننموو
 هھمكح ننايیررس . ةميیررجلل ةيیدداملاا نناكررألاب ققلعتم ىنيیع ففررظظ . ةقررسلاا ىف ههاارركإلاا ففررظظ ؟ ككلذذ

. مملعيی ممل وولوو . ططقف ممهھھھددحأأ ننم عقوو وولوو . ةميیررجلاا ىف ممهھھھاس ننم للك ىلع
 اهھتابثاا ززئاج صصاخ صصنب انووناق ىنثتسإإ ام الاا اهھعااووناا ففالتخاا ىلع ممئااررجلاا نناا ررررقملاا ننموو
 ننيینعاططلاا اهھب ننيیدد ىتلاا ةقررسلاا ةميیررج ننااوو للااووحالاا ننئااررقوو ةنيیبلاا اهھنموو تتابثالاا ققررطط ةفاكب
                               .تتابثالاا ققررطط ننم ةيیئانجلاا للئاسملاا ررئاس ىلع ىىررجيی ام اهھيیلع ىىررجيیوو صصاخ ءانثتساا اهھلمشيیال
 هھفررتقإإ ىىذذلاا للعفلاب أأددبت ةيیددام ةقالع ةيیئانجلاا ددااووملاا ىف ةيیببسلاا ةقالع ننأأ ررررقملاا ننم نناك املوو
 ام ااذذإإ هھلعفل ةفوولأملاا جئاتنلاا ننم هھعقووتيی ننأأ هھيیلع ببجيی امب ةيیوونعملاا ةيیحانلاا ننم ططبتررتوو ىناجلاا

                                                . اهھھھرريیددقتب ععووضووملاا ىضاق ددررفنيی ةيیعووضووم ةلأسم ةقالعلاا ههذذهھھھوو ٬، ااددمع ههاتأأ
 ممهھتاا يتلاا ممئااررجلاا نناا ىىووعددلاا ىف تتابثإلاا ةلددأأ ةفاكوو تتاقيیقحتلاا ننم تتباثلاا نناكوو ككلذذ نناك املوو

 ققبس عم ددمعلاا للتقلااوو  ممِئااررج ننم اهھباكِتررإب ) ااووفووت ننيیررخأأوو ننيیلووهھجم ننووررخأأوو ننيیمهھتملاا(
 ييررِّررحُم ةةررظظانُمب تتُبث ام للالِخ ننم ةةاارركالاب تتاقررسلااوو ببيیررختلااوو للتقلاا يف ععووررشلاا وو ررااررصالاا
 ىف ةةررررحملاا ررضاحملاب تتباثلل اقفوو غغالبإلاب ممهھمايیق للاح ممهھيیلع ينجملل تتالالددِتسإلاا عمج ررضحم
 ننم رريیثكلاا تتووح يتلااوو ةماعلاا ةبايینلاا تتاقيیقحتب تتباثلل اقفوو ةلثاملاا ىىووعددلاب ةقفررملااوو ننأشلاا ااذذهھھھ

 ةيیلآلاا ةحلسالاا ءااررشل ممئااررج ننم ةيیلع ااوومددقاا ام يلع ققافنلااوو للوومتلل تتاقررسلاا ررضاحم
:اهھنموو عئاقوولاا ننم ضضعب ةمكحملاا ددررستوو تتااررجفتملااوو ةةرريیخززلااوو

 ححالسلاا ةقررس ااووفووت ننووررخآآوو ررشع سسدداسلااوو ررشع سسماخلااوو ررشع يناثلاا ننوومهھتملاا مماق ـ
 ةيیلع ينجملاا ةةددهھع يكلسالاا ززاهھجوو ددمحم عيیبرر يفططصم ةيیلع ينجملاا ةةددهھع ةترريیخذذوو ييررانلاا
 ييددحإب ككلذذ نناكوو ةططررشلاا ةئيیهھل ةكوولمملااوو تتاقيیقحتلاب آفصوو ننيینيیبملاا ددمحم يططعملاا ددبع ززيیاف

 ممهھتموواقم ككلذذب ااوولشوو امهھسووفن يف ببعررلاا ااووثبف ةيیرران ةحلسأأ ممهھلمح للاح ةماعلاا ققررططلاا
 0تتاقيیقحتلاب ننيیبملاا ووحـنلاا يلع اهھيیلع ءاليیتسالاا ننم ةةاارركالاا ننم ةليیسوولاا ككلذذب ااوونكمتوو

 ييددقنلاا غلبملاا يفووت ررخآآوو ننالووهھجموو اقررس ةئاملاا ددعب ييدداحلااوو ننوونامثلااوو يناثلاا ننامهھتملاا ـ



 0تتاقيیقحتلاب ننيیبملاا ووحـنلاا يلع اهھيیلع ءاليیتسالاا ننم ةةاارركالاا ننم ةليیسوولاا ككلذذب ااوونكمتوو
 ييددقنلاا غلبملاا يفووت ررخآآوو ننالووهھجموو اقررس ةئاملاا ددعب ييدداحلااوو ننوونامثلااوو يناثلاا ننامهھتملاا ـ
 ةماعلاا ققررططلاا ددحإب ككلذذ نناكوو ةيیليیعامسإلاا دديیررب ببتكم يلإإ هھب ددووهھعملااوو تتاقيیقحتلاب آآررددق ننيیبملاا
 ننم ةليیسوولاا ككلذذب ننكمتوو ةتموواقم ككلذذب ااوولشوو ةسفن يف ببعررلاا ااووثبف ةيیرران ةحلسأأ ممهھلمح للاح

 0تتاقيیقحتلاب ننيیبملاا ووحنلاا يلع اهھيیلع ءاليیتسالاا ننم ةةاارركالاا
 ةنيیبملاا ةةررايیسلاا يفووت ررخآآوو ااووقررس ةئاملاا ددعب ييدداحلااوو ننوونامثلااوو يناثلااوو ننوونامثلاا ننوومهھتملاا ـ

 ققررططلاا ييددحإب ككلذذ نناكوو مملاس دديیسلاا ددمحأأ ببيیررغ ةيیلع ينجملل ةكوولمملااوو تتاقيیقحتلاب آفصوو
 ككلذذب ننكمتوو ةتموواقم ككلذذب ااوولشوو ةسفن يف ببعررلاا ااووثبف ةيیرران ةحلسأأ ممهھلمح للاح ةماعلاا

 0تتاقيیقحتلاب ننيیبملاا ووحنلاا يـلع اهھيیلع ءاليیتسالاا ننم ةةاارركالاا ننم ةليیسوولاا
تتالووقنملااوو ةيیددقنلاا غلابملاا اقررـس ننووثالثلااوو سسدداسلااوو يناثلاا ننامهھتملاا ـ

 ببززحوو انح ببتاارر ببفأأرر ددجام ةيیلع ينجملل ةكوولمملااوو تتاقيیقحتلاب ةميیقوو آفصوو ةنيیبملاا
 ااووثبف اصعوو ءاضيیبوو ةيیرران ةحلسأأ ممهھلمح للاح ةةاارركالاا ققيیررططب ككلذذ نناكوو ررااررحألاا ننيیيیررصملاا
 اهھيیلع ءاليیتسالاا ننم ةةاارركالاا ننم ةليیسوولاا ككلذذب ننكمتوو ةتموواقم ككلذذب ااوولشوو ةسفن يف ببعررلاا

 0تتاقيیقحتلاب ننيیبملاا ووحنلاا يـلع
 ااووقررس ننووتسلااوو يناثلااوو ننووتسلااوو ييدداحلااوو ررشع سسدداسلااوو ررشع سسماخلااوو ثثلاثلاا ننوومهھتملاا ـ
 يماس ةماسأأ ةيیلع يـنجملل ةكوولمملااوو تتاقيیقحتلاب ةميیقوو آفصوو ةنيیبملاا ةةررايیسلاا ااووفووت ننووررخآآوو
 ببعررلاا ااووثبف ةيیرران ةحلسأأ ممهھلمح للاح ةماعلاا ققررططلاا ييددحإب ةةاارركالاب ككلذذ نناكوو سسووررضووات اقوول
 ووحنلاا يـلع اهھيیلع ءاليیتسالاا ننم ةةاارركالاا ننم ةليیسوولاا ككلذذب ننكمتوو ةتموواقم ككلذذب ااوولشوو ةسفن يف

 0تتاـقيیقحتلاب ننيیبملاا
ةنيیبملاا ةةررايیسلاا ااووفووت ننووررخآآوو ااووقررس  ررشع سسماخلااوو ثثلاثلاا ننامهھتملاا ـ
ققززرر ففسوويی لليیئاخيیم ففسوويی ةيیلع يـنجملل ةكوولمملااوو تتاقيیقحتلاب  آفصوو

 ااوولشوو ةسفن يف ببعررلاا ااووثبف ةيیرران ةحلسأأ ممهھلمح للاح ةماعلاا ققررططلاا ييددحإب ةةاارركالاب ككلذذ نناكوو
 ننيیبـملاا ووحنلاا يـلع اهھيیلع ءاليیتسالاا ننم ةةاارركالاا ننم ةليیسوولاا ككلذذب ننكمتوو ةتموواقم ككلذذب

0تتاـقيیقحتلاب
 ننيیتنيیبملاا ننيیتررايیسلاا ااووفووت ننووررخآآوو ااووقررس ررشع عباسلااوو ررشع يناثلااوو ثثلاثلاا ننوومهھتملاا ـ
 لليیئاخيیم صصمقلاا ددامعوو٬، يجررووج سسيینأأ ننيیمررن اهھيیلع يـنجملل ةكوولمملااوو تتاقيیقحتلاب  آفصوو
 امهھسفن يف ببعررلاا ااووثبف ةيیرران ةحلسأأ ممهھلمح للاح ةماعلاا ققررططلاا ييددحإب ةةاارركالاب ككلذذ نناكوو
 ووحنلاا يـلع امهھيیلع ءاليیتسالاا ننم ةةاارركالاا ننم ةليیسوولاا ككلذذب ننكمتوو ممهھتموواقم ككلذذب ااوولشوو

                                      0تتاـقيیقحتلاب ننيیبـملاا
 هھب ددووهھعملااوو تتاقيیقحتلاب آآررددق ننيیبملاا ييددقنلاا غلبملاا ااووفووت ننووررخآآوو ققررس ررشع ييدداحلاا ممهھتملاا ـ

 ممهھلمح للاح ةماعلاا ققررططلاا ييددحإب ككلذذ نناكوو ةةاارركالاب ككلذذ نناكوو ةيیررططملاب ببززعلاا دديیررب ببتكم
 ننم ةةاارركالاا ننم ةليیسوولاا ككلذذب ننكمتوو ةتموواقم ككلذذب ااوولشوو ةسفن يف ببعررلاا ااووثبف ةيیرران ةحلسأأ

0تتاـقيیقحتلاب ننيیبـملاا ووحنلاا يــلع  اهھيیلع ءاليیتسالاا
 ددووررططلاا ااووقررس ةئاملاا ددعب ننيیتسلااوو ثثلاثلاا يتح ةئاملاا ددعب ننيیسمخلااوو عساتلاا ننم ننوومهھتملاا ـ
 ةةدديیددجلاا ةةررهھھھاقلاب للووألاا عمجتلاا دديیررب ببتكم يلإإ اهھب ددووهھعملااوو تتاقيیقحتلاب ةميیقوو آفصوو ةنيیبملاا
 يف ببعررلاا ااووثبف ةيیرران ةحلسأأ ممهھلمح للاح ةماعلاا ققررططلاا ييددحإب ككلذذ نناكوو ةةاارركالاب ككلذذ نناكوو
 ووحنلاا يــلع اهھيیلع ءاليیتسالاا ننم ةةاارركالاا ننم ةليیسوولاا ككلذذب ننكمتوو ةتموواقم ككلذذب ااوولشوو ةسفن

0تتاـقيیقحتلاب ننيیبــملاا
 ييددقنلاا غلبملاا يفووت ررخآآوو ننالووهھجموو ققررس ةئاملاا ددعـب ييدداحلاا ممهھـتملاا ـ

 نناكوو ةيیليیعامسإلاا ةظظفاحمب دديیاازز خيیشلاا دديیررب ببتكم يلإإ هھب ددووهھعملااوو تتاقيیقحتلاب آآررددق ننيیبملاا
 ممهھسفن يف ببعررلاا ااووثبف ةيیرران ةحلسأأ ممهھلمح للاح ةماعلاا ققررططلاا ييددحإب ككلذذ نناكوو ةةاارركالاب ككلذذ

 ووحنلاا يـــلع اهھيیلع ءاليیتسالاا ننم ةةاارركالاا ننم ةليیسوولاا ككلذذب ننكمتوو ممهھتموواقم ككلذذب ااوولشوو
0تتاـقيیقحتلاب ننيیبـملاا

 آفصوووو آآررددق ةنيیبملاا ييررانلاا ححالسلااوو ةيیددقنلاا غلابملاا ننوولووهھجموو ققررس ةئاملاا ددعب يناثلاا ممهھتملاا ـ
 "ووكنامأأ"  للااوومألاا للقنل ةيیررصملاا ةكررشلااوو للااررنج ةيیتسووس يلهھھھألاا ككنبلل ةكوولمملااوو تتاـقيیقحتلاب

 ددامع يلع عقااوولاا ةةاارركالاب ققيیررططبوو ةيیرران ةحلسأأ ممهھلمح للاح ةماعلاا ققررططلاا ييددحإب ككلذذ نناكوو



 "ووكنامأأ"  للااوومألاا للقنل ةيیررصملاا ةكررشلااوو للااررنج ةيیتسووس يلهھھھألاا ككنبلل ةكوولمملااوو تتاـقيیقحتلاب
 ددامع يلع عقااوولاا ةةاارركالاب ققيیررططبوو ةيیرران ةحلسأأ ممهھلمح للاح ةماعلاا ققررططلاا ييددحإب ككلذذ نناكوو
 ننكمتوو ممهھتموواقم ككلذذب ااوولشوو ممهھسفن يف ببعررلاا ااووثبف يكزز ددمحم ددمحموو ٬،حلاص دديیسلاا ددمحم

0تتاــقيیقحتلاب ننيیبـملاا ووحنلاا يـــلع اهھيیلع ءاليیتسالاا ننم ةةاارركالاا ننم ةليیسوولاا ككلذذب
 ددعب ننيیتسلاا يتح ةئاملاا ددعب ننيیسمخلااوو ننماثلاا ننموو ةئاملاا ددعب ننووسمخلااوو سسماخلاا ننوومهھتملاا ـ

 يماارر ةيیلع ينجملل ةكوولمملااوو تتاقيیقحتلاب آفصوو ةنيیبملاا ةةررايیسلاا يفووت ررخآآوو ااووقررس ةئاملاا
 ةةاارركالاب ققيیررططبوو ةيیرران ةحلسأأ ممهھلمح للاح ةماعلاا ققررططلاا ييددحإب ككلذذ نناكوو تتيیخب ينسح تتعفرر
 ننم ةةاارركالاا ننم ةليیسوولاا ككلذذب ننكمتوو ةتموواقم ككلذذب ااوولشوو ةسفن يف ببعررلاا ااووثبف ةيیلع عقااوولاا

0تتاــقيیقحتلاب ننيیبـملاا ووحــنلاا يـــلع اهھيیلع ءاليیتسالاا
 تتاقيیقحتلاب آفصوو ةنيیبملاا ةةررايیسلاا ننوولووهھجم ننووررخآآوو ققررس ةئاملاا ددعب يناثلاا ممهھتملاا ـ
 ممهھلمح للاح ةماعلاا ققررططلاا ييددحإب ككلذذ نناكوو سسررططب سسووناف للدداع ةيیلع ينجملل ةكوولمملااوو

 ننكمتوو ةتموواقم ككلذذب ااوولشوو ةسفن يف ببعررلاا ااووثبف  ةيیلع عقااوولاا ةةاارركالاب ققيیررططبوو ةيیرران ةحلسأأ
0تتاــقيیقحتلاب ننيیبــملاا ووحـنلاا يــــلع اهھيیلع ءاليیتسالاا ننم ةةاارركالاا ننم ةليیسوولاا ككلذذب

 ةظظفاحمل ةكوولمملااوو تتاقيیقحتلاب آفصوو ةنيیبملاا ةةررايیسلاا يفووت ررخآآوو ققررس ننوونامثلاا ممهھتملاا ـ
 عقااوولاا ةةاارركالاب ققيیررططبوو ةيیرران ةحلسأأ ممهھلمح للاح ةماعلاا ققررططلاا ييددحإب ككلذذ نناكوو ةيیليیعامسالاا

 ككلذذب ننكمتوو ةتموواقم ككلذذب ااوولشوو ةسفن يف ببعررلاا ااووثبف نناميیلس ممجن يلع ررصن اهھھھددئاق يلع
0تتاــقيیقحتلاب ننيیبــملاا ووحــنلاا يـــلع اهھيیلع ءاليیتسالاا ننم ةةاارركالاا ننم ةليیسوولاا

 تتاــقيیقحتلاب آآررددق ننيیبملاا ييددقنلاا غلبملاا ننالووهھجم ننااررخآآوو ققررس ةئاملاا ددعب يناثلاا ممهھتملاا ـ
 ةيیرران ةحلسأأ ممهھلمح للاح ةماعلاا ققررططلاا ييددحإب ككلذذ نناكوو سساقلب دديیررب ببتكم يلإإ هھب ددووهھعملااوو
 ببعررلاا ااووثبف  ففسوويی ددمحم ينيیبررشلاا ددمحااوو نناططلس ددمحم ددمحأأ يلع  عقااوولاا ةةاارركالاب ققيیررططبوو

 اهھيیلع ءاليیتسالاا ننم ةةاارركالاا ننم ةليیسوولاا ككلذذب ننكمتوو امهھتموواقم ككلذذب ااوولشوو امهھسووفن يف
0تتاــقيیقحتلاب ننيیبــملاا ووحــنلاا يـــلع

 ااووقررس ةئاملاا ددعب عباسلااوو ةئاملاا ددعب سسماخلااوو ةئاملاا ددعب عبااررلااوو ةئاملاا ددعب يناثلاا ننوومهھتملاا ـ
 آفصوو ةنيیبملاا ةيیبهھھھذذلاا تتالووغشملل ررددنكسأأ تتووناح ةيیبهھھھذذلاا تتاغووصملاا يفووت ررخأأوو ننالووهھجموو
  للاح اليیل ككلذذ نناكوو يشبح ففصااوو ررددنكسإإ ييددجم ةيیلع ينجملل ةكوولمملااوو تتاقيیقحتلاب ةميیقوو
 ققرراططوو ررددنكسإإ ننانوويی انيیم ممهھيیلع ينجملاا يلع عقااوولاا ةةاارركالاا ققيیررططبوو ةيیرران ةحلسأأ ممهھلمح
 ممهھتموواقم ككلذذب ااوولشوو ممهھسووفن يف ببعررلاا ااووثبف سسجررج هللا ضضووع ددجاموو ففصااوو ررددنكسإإ
0تتاــقيیقحتلاب ننيیبــملاا ووحــنلاا يـــلع اهھيیلع ءاليیتسالاا ننم ةةاارركالاا ننم ةليیسوولاا ككلذذب ننكمتوو

 ففررصلاا ززاهھجب ةعددووملاا للااوومألاا ةقررس يف ننوولووهھجم ننووررخآآوو ععررش ةئاملاا ددعب يناثلاا ممهھتملاا ـ
 يـــلع ححالس ممهھلمح للاح اليیل ككلذذ نناكوو ببررغ ةةررططنقلاا ععررف ةيیررددنكسإلاا ككنبل ةكوولمملاا يلآلاا

0 تتاـــقيیقحتلاب ننيیبــملاا ووحــنلاا
   )ننيیمهھتملاا ضضعب نناا ( اهھتاقيیقحتوو ىىووعددلاا ققااررووأأ ننـم تتباثلاا نناـك اـملوو

 ىىووعددلاا ةلددأأ ةفاك ننم ةمكحملاا هھتصلختسإإ امل اقفوووو افلس اهھنع ههوونملاا ررضاحملاب تتباثلل  اقفوو
  ةميیق ووً افصوو ةنيیبملاا تتالووقنملاا  ااووفووت ننووررخآآوو ننوولووهھجم ننووررخآآ وو ااووقررس  ممهھنأأ ننم

 وو , ممهھيیلع عقااوولاا ههاارركإلاا ققيیررططب ككلذذ نناك وو رركذذلاا ىفلاس  ممهھيیلع ينجملل ةكوولمملاا وو ققااررووألاب
 نناكوو تتاقووررسملاا ىلع ءاليیتسالااوو ممهھتموواقُم َّللش ننم ههاارركإلاا ننم ةيیررسقلاا ةليیسوولاا ككلتب ااوونكمت
 صصلختست ىىذذلاا ررمألاا .ةةررهھھھاظظ ةحلسأل ننيیلماح ننيیصخش ننم ررثكأأ ممهھنووك للاح مماعلاا ققيیررططلاب ككلذذ

 نناك ككلذذ ننأأوو ةططررشلاا ززاهھج ىف ممهھضعب للمع ةعيیبططب ممهھملعل ككلذذب ااووماق ممهھنأأ ةمكحملاا هھنم
 هھلاجرر سسووفن ىف ببعررلاا ثثب للالخ ننم هھلمع ىف )ةططررشلاا( ززاهھجلاا ااذذهھھھ ىلع رريیثأتلاا ددصقب
 ىقابوو رركذذلاا ىفلاس ةيیلووئسم قققحتت ممث ننموو ممهھلتقوو ممهھھھززاجتحإإوو ممهھيیلع ضضبقلاب ممهھھھدديیددهھتوو
 اقفوو رركذذلاا ىفلاس ممهھيیلع ىنجملاا ززاجتحإإ ننم ااووددصق ممهھنأأوو اميیسال ةمكاحملاا للحم ننيیمهھتملاا
 للالخ ننم ممهھلمع ءااددأأ ىف ممهھيیلع رريیثأتلااوو ةططررشلاا للاجرر ضضعب ننم لليینلاا تتاقيیقحتلاب تتباثلل

 ببعشلاا بباهھھھررإل ممهھعيیووررتوو ممهھباهھھھررإل ككلذذوو ننيینططااووملاا ىلع اضيیأأ ككلذذ ىىررسيیوو ٬، ممهھھھدديیددهھت
 )ههاارركإلاب ةقررسلاا ةميیررج ( ةميیررجلاا ككلت نناكررأأ تتررفااووت ممث ننموو ممهھل ااووعاصنيی ىكل ككلذذب ىىررصملاا

 ةيیدداملاا نناكررألاب ققلعتم ىنيیع ففررظظ ةقررسلاا ىف ههاارركإلاا ففررظظ ننأأ ثثيیح ننيیمهھتملاا ققح ىف
 مملعيی ممل وولوو  ططقف ممهھھھددحأأ ننم عقوو وولوو  ةميیررجلاا ىف ممهھھھاس ننم للك ىلع هھمكح ننايیررس ةميیررجلل



 ةيیدداملاا نناكررألاب ققلعتم ىنيیع ففررظظ ةقررسلاا ىف ههاارركإلاا ففررظظ ننأأ ثثيیح ننيیمهھتملاا ققح ىف
 مملعيی ممل وولوو  ططقف ممهھھھددحأأ ننم عقوو وولوو  ةميیررجلاا ىف ممهھھھاس ننم للك ىلع هھمكح ننايیررس ةميیررجلل

                                    .هھب
 ةقررسلاا ةميیررج رركذذلاا يفلاس ننيیمهھتملاا بباكترراا يلاا تتهھتنإإ ةمكحملاا ننأأ تتباثلاا نناكوو ككلذذ نناك املوو

 ااووفووت ننيیررخأأوو ننيیلووهھجم ننيیررخأأوو ننيیمهھتملاا عيیمج ننووكيی ممث ننموو ققااررووالاب تتباثلاا ووحنلاا يلع
 وو       ىلامتحإلاا ممهھھھددصقب ممهھتذذخااؤؤموو ةيیمااررجإلاا للاعفألاا ككلت ننع ةيینماضت ةيیلووئسم ننيیلووئسم
 مميیظظنت ممهھھھررابتعاب (             للاعفألاا ككلت ننع ةئشانلاا ةيیلامتحإلاا جئاتنلاا ةفاك ننع ممهھتلءاسم
 ةمكحملاا هھيیلإإ تتهھتنإإ امل اقفوو اعيیمج ممهھقح ىف ةميیررجلاا ككلت نناكررأأ تتررفااووت ممث ننموو ٬، )ددحااوو

 عقااوولاا ننم حيیحص رريیغ ددنس ىلع مميیقأأ ننأشلاا ااذذهھھھ ىف ععافددلاا ةةرراثأأ ام ننووكيی ممث ننموو اهھصالختسإب
. هھضفررب ةمكحملاا ىضقتوو ننووناقلااوو

 ممئااررجلاا يف للصفلاا ةقباسل ييووعددلاا ررظظن ززااووج ممددعب عفددلاا :ننووررشعلااوو ددحااوولاا
 ايیلع ةلوودد ننمأأ ررصح 2013 ةنسل 390 ممقرر ةيیانجلاا يف ممهھتملل ةبووسنملاا
 ددبع يلع ينغلاا ددبع ددمحم 13 ممقرر ممهھتملل ةبسنلاب ييررهھھھااووظظلاا ةيیلخب ةفووررعملااوو

    ةلاحالاا ررماا يف ةيیلاا ةبووسنملاا ممااررجلااوو رردداقلاا
 ننووناق ننم 1/ 454 ةةدداملاا صصنب ررررقم ووهھھھ امب عفددلاا يلع اهھھھددرر ضضررعم يف ددهھمت ةمكحملاا ننإف
 ةعووفررملاا ممهھتملل ةبسنلاب ةيیئانجلاا ييووعددلاا يضقنت " هھنأأ يلع تتصن يتلااوو  ةيیئانجلاا تتااءااررجإلاا

 ىف ممكح ررددص ااذذإإوو . ةنااددإلاب ووأأ ةةءاارربلاب يئاهھن ممكح ررووددصب هھيیلإإ اهھيیف ةةددنسملاا عئاقوولااوو هھيیلع
 ىف ةةررررقملاا ققررططلاب ممكحلاا ااذذهھھھ ىف ننعططلاب الإإ اهھھھررظظن ةةدداعإإ ززووجيی الف ٬،ةيیئانجلاا ىىووعددلاا ععووضووم

. ننووناقلاا
 ننأأ هھيیف للصفلاا ققبس ععااززن ىف ررظظنلاا ةةددوواعم ززيیجت ال ىتلاا ىضقملاا ئشلاا ةيیجح ممايیقل ططررتشيیوو
 ىلووأأ ننم ىىووعددلاا ررظظن ززااووج ممددعب عفددلاا نناا ىىأأ بببسلاا وو ممووصخلاا وو ععووضووملاا ةةددحوو قققحتت

. ىضقملاا ررمألاا هھيیجح ززاح تتاب ممكحب ايیئاهھن هھيیف للصف ععااززنلاا ننووكيی ننأأ ووهھھھ هھططووررش
 عفددلاا ووهھھھ سسيیل ٬،اهھيیف للصفلاا ةقباسل ىىووعددلاا ررظظن ززااووج ممددعب عفددلاا ننأأ  ااءاضق ررررقملاا ننموو 
 يبلسلاا ررثألاا الإإ ننووكيی ننأأ ووددعيی ال عفددلاا ككلذذ ننأأ للب ٬،يضقملاا ررمألاا ةيیجح ىلع ببتررتملاا دديیحوولاا
 ممكحب ممسح ييذذلاا ععااززنلاا تتااذذ ررظظن ةةددوواعم ننم عنميی ييذذلااوو ٬، يضقملاا ررمألاا ةيیجح ىلع ببتررتملاا
 ننأأ ططررشب ٬،ععااززنلاا تتااذذ اهھيیف رراثيُی ةةأأددتبُم ىىووعددب ىىررخأأ ةمكحم ةيیأأ ممامأأ ٬، تتاب ووأأ يئاهھن يئاضق

. بببسلااوو للحملااوو ممووصخلاا ةةددحوو ةقحاللااوو ةقباسلاا ننيیيیووعددلاا ننم للك ىف ررفااووتيی
 للئاسملاا ىف هھيیف ممووكحملاا ءيــشلاا ةةووــقب عفددـلاا ةحـصل ططررتـشيی هھـنأأ ااءاضق ررررقملاا ننـموو

 ققبس تتابوو يئاهھن يئانج ممكح ككانهھھھ ننووكيی ننأأ ىىووعددلاا ررظظن ننع ععانتمإلاا هھعم ننيیعتيی امب ةيیئانجلاا
 ووأأ ةبووقعلاا عيیقووتوو ةنااددإلاب ىضق ءااووس ىىووعددلاا ععووضووم يف ةيیئانج ةمكاحم يف ههووررددص

. ةةءاارربلاب
ممووــصخـلاا  ةةددــحوو  يــهھھھ مماـكحألاا ةيیجــح ططاــنم ننأأ اــضيیأأ ررررقــملاا ننــموو

 يهھھھ اهھنع ممهھتملاا ممكاحيی يتلاا ةعقااوولاا ننووكت ننأأ بببسلاا دداحتاب للووقلل ببجيیوو بببسلااوو ععووضووملااوو
 ننووكت ننأأ ننيیيیووعددلاا يف بببسلاا ةةددحووب للووقلل يفكيی الوو ٬، ققباسلاا ممكحللً الحم تتناك يتلاا اهھنيیعب
 نناتعقااوولاا ننووكت ووأأ ينووناقلاا ففصوولاا يف اهھعم ددحتت ننأأ ووأأ ىلووألاا ةعقااوولاا ععوون ننم ةيیناثلاا ةعقااوولاا

 ننم ةعقااوو للكل نناك ااذذإإ ددحااوو ضضررغل ممهھتملاا اهھباكترراا ةلثامتم عئاقوو ةلسلس ننم ةقلح امهھھھاتلك
 ةةددحووب للووقلاا اهھعم عنتميی يتلاا ةةرريیاغملاا اهھب قققحتت ةصاخ ففووررظظوو ةصاخ ةيیتااذذ ننيیتعقااوولاا ننيیتاهھھھ

 0اهھنم للك يف بببسلاا
 ععااززن ىف ررظظنلاا ةةددوواعم ززيیجت ال ىتلاا هھب ىضقملاا ئشلاا ةيیجح ممايیقل ططررتشيی  هھنأأ اضيیأأررررقملاا ننموو
 ررظظن ززااووج ممددعب عفددلاا نناا ىىأأ بببسلاا وو ممووصخلاا وو ععووضووملاا ةةددحوو قققحتت ننأأ هھيیف للصفلاا ققبس

 ررمألاا هھيیجح ززاح تتاب ممكحب ايیئاهھن هھيیف للصف ععااززنلاا ننووكيی ننأأ ووهھھھ هھططووررش ىلووأأ ننم ىىووعددلاا
. ىضقملاا

ـ: ةيیئانجلاا للئاسملاا يف هھيیف ممووكحملاا ءيشلاا ةةووقب عفددلاا ةحصل ططررتشيیوو
 ةـمـكاـحم يــف ههررووددــص ققبــس يـــئاــنج ممـــكـح ككاــنهھھھ ننووـكيی ننأأ ـ: الووأأ

 . تتابوو ىئاهھن ةنيیعم ةيیئانج



 ةـمـكاـحم يــف ههررووددــص ققبــس يـــئاــنج ممـــكـح ككاــنهھھھ ننووـكيی ننأأ ـ: الووأأ
 . تتابوو ىئاهھن ةنيیعم ةيیئانج

 يف دداحتإإ عفددلاا ااذذهھب اهھيیف ككسمتلاا دداارريی يتلاا ةيیلاتلاا ةمكاحملاا ههذذهھھھ ننيیب ننووكيی ننأأ ـ: ايیناث
 ننيیمهھتملاا ووأأ ممهھتملااوو ىىووعددلاا يعفاارر صصاخشأأ يف دداحتإإوو بببسلاا يف دداحتإإوو ععووضووملاا

 . ىىووعددلاا ممهھيیلع ةعووفررملاا
 ننيیمهھتملاا ووأأ ممهھتملاا بباقع ببلطط ووهھھھ ةيیئانج ةيیضق للك يف ععووضووملاا ةةددحوو ننأأ اهھقفررررقملاا ننموو
 ننووكت ننأأوو ننيیيیووعددلاا يف بببسلاا ةةددحووب للووقلل يفكيی الف بببسلاا دداحتإإ امأأ ةمكاحملل ننيیمددقملاا

 نناتعقااوولاا ننووكت ووأأ ينووناقلاا ففصوولاا يف اهھعم ددحتت ننأأ ووأأ ىلووألاا ةعقااوولاا ععوون ننم ةيیناثلاا ةعقااوولاا
 ننم ةعقااوو للكل نناك ااذذإإ ددحااوو ضضررغل ممهھتملاا اهھباكترراا ةلثامتم عئاقوو ةلسلس ننم ةقلح امهھھھاتلك
 ةةددحووب للووقلاا اهھعم عنتميی يتلاا ةةرريیاغملاا اهھب قققحتت ةصاخ ففووررظظوو ةصاخ ةيیتااذذ ننيیتعقااوولاا ننيیتاهھھھ

. اهھنم للك يف بببسلاا
: يتأيیام ننيیبتيی ييوواعددلاا تتاعقااوو يلع ععافددلاا ةةرراثاا ام يلع رركذذلاا ةفلاس ددعااووقلاا ققيیبططبوو      

 ةلاحالاا ررمآآ يف 13 ممقرر ممهھتملل ةبسنلاب ىىووعددلاا ررظظن ززااووج ممددعب ععافددلاا ههرراثأأ امع : آلووأأ       
 يلع رردداقلاا ددبع يلع ينغلاا ددبع ددمحم اهھيیف ممهھتملاا )سسددقملاا تتيیب رراصناا (ررووظظنملاا ةيیضقلاا يف
 ييررهھھھااووظظلاا ةيیلخب ةفررعملاا 2014 ةنسل4757 ممقرر ةيیضق يف ممكح ةل ررددص ةناا للووقلاا ننم ددنس
 ننيیبت ممكحلاا ااذذهھھھ يلع ةمكحملاا ععالططاا ننم تتباثلاا نناكوو ةيیضقلاا ةةذذهھھھ يف ةمكاحم عنتميی ممث ننموو
 اماا ممامضنالاا ةميیررج اهھيیف ةل ببووسنم ننووتسوو ةعبرراا اهھب ااوومقرروو ةيیضقلاا ةةذذهھھھ يف ممهھتملاا ااذذهھھھ نناا
 ققبس عم ييددمعلاا للتقلاا ةميیررج ةل ببووسنموو ررشع ثثلاثلاا اهھب ااوومقرر ةلثاملاا ةيیضقلاا ةةذذهھھھ يف

 0ععووضووملااوو بببسلاا ففالتخاا ءالجب عططقيی امم ددصررتلااوو ررااررصالاا
 50 ممقرر ممهھتملل ةبسنلاب ىىووعددلاا ررظظن ززااووج ممددعب ععافددلاا ههرراثأأ امع يناثلاا عفددلاا ننع اماا : آيیناث
 ممقرر ةيیانجلاا يف ممامضنالاا ةمهھتب ممكح ةل ررددص ييذذلااوو ةلثاملاا ةيیضقلاا يف ننايیزز ييیحيی ددمحاا ددمحم

 حبصااوو 2015 / 10/ 15 ةسلجب ةئاارربلاب يضقوو  ةةدديیددجلاا ررصم تتايیانج2014 ةنسل 4757
 ننم ةةررتفلاا ننووضغ يف ممامضنالاا تتمهھتب ممهھتملاا تتمددق ةماعلاا ةبايینلاا تتناكوو تتابوو يئاهھن ممكحلاا
 ممهھتم نناكوو ننووررشع ةمقرر ممهھتملاا نناكوو 2014 ةنس رريیاارربف 6 يتح 2013 ةنس ةيیااددب
 ممث ننموو 2014 / 5 / 4 يتح 2009ننم ةةررتفلاا ننووضغ يف سسددقملاا تتيیب ةعامجل ممامضنالاب
 ةلثاملاا ةيیضقلاا يف ةماعلاا ةبايینلاا ةتمهھتاا امك ععووضووملااوو بببسلااوو ممامضنالاا خيیررااووت يف ففالتخاا
 روطاـــسو رـــجنخو فيـــس -ءاضيـــب ًةحلـــسأ صيـــخرـــت ريغـــب زرـــحأو زاـــح ةناب
 نـــم يقاو يرـــيدـــصو ةـــيدـــيدـــح ةمكلـــمو تاكـــنودو ةيصخـــش عداورو ةلـــجنمو
 غوسم نود صاخـــــش�ا ىلع ءادتـــــع�ا يف مدختـــــست تاودأو ؛ - صاـــــصرـــــلا
 تارـكو ةروساـمو ةـقراـح تاـجاـجز فذاـقو طوس - اـهزارـحإو اهـتزايحـل ينوناـق

.تاقيقحتلاب Qب=ا وحنلا ىلع -ةيديدح
 رريیغ  يلع آمئاق عفددلاا يحضيی ممث  ننموو ففلتخم ننيیتيیانجلاا يف ععووضووملااوو بببسلاا نناا تتباثلاا ننموو

 0ننووناقلااوو عقااوولاا ننم ددنس
 ففسوويی  ممهھتملل ةبسنلاب ىىووعددلاا ررظظن ززااووج ممددعب ععافددلاا ههرراثأأ امع ثثلاثلاا عفددلاا ننع اماا : آثلاث
 ةيیرركسع تتايیانج 2013 ةنسل 271 ممقرر ةيیرركسعلاا ةيیانجلاا يف ممهھتملاا هللا ددبع ددمحم نناميیلس
 يشفأأ ةحلسملاا تتااووقلاب ططباض ةنووك ممهھتملاا ) 1( يتآلاا تتايیانجلاب ممددق ممهھتملاا ننأف ةةررهھھھاقلاا ققررش
 خلاا0000 ةفررططتملاا ةيینيیددلاا تتاعامجلاا ييددحاا يلاا ممضناا ) 2( خلاا 000 ععافددلاا ررااررسأأ ننم آآررس
  ) 4( خلاا0000 ءاضيیبلاا ةحلسالاا ةتماقاا للحمب ططبض ننابوو  ططبضلاب آآررضم آكوولس ككلس ) 3(
 ةب ببلص صصررق يلع ةب صصاخلاا ززاهھجلاا يلع ةتماقاا للحمب ططبض نناب  ططبضلاب آآررضم آكوولس ككلس
 يف 46 ممقرر ممهھتملل تتددنساا ةماعلاا ةبايینلاا نناكوو ةحلـسملاا تتااووقلل ةةءاساا ننمضتت ةةررووصم عططاقم
 ءالجب عططقيی امم ممامضنالااوو ةسماخلاا ةمهھتلاا ددااددمالاا ةمهھت )سسددقملاا تتيیب رراصناا ( ةلثاملاا ةيیضقلاا
 عقااوولاا ننم ددنس رريیغ  يلع آمئاق ةلمجم يف عفددلاا يحضيی ممث ننموو ععووضووملااوو بببسلاا ففالتخاا

 0ضضفررلاب رريیددج ننووناقلااوو
 ةةووقلاا ددااررفأأ ىقابل ممهھبجحوو ةةدداهھـشلاب ةعقااوولاا ططابض ددااررفنإإ :ننووررشعلااوو يناثلاا



 0ضضفررلاب رريیددج ننووناقلااوو
 ةةووقلاا ددااررفأأ ىقابل ممهھبجحوو ةةدداهھـشلاب ةعقااوولاا ططابض ددااررفنإإ :ننووررشعلااوو يناثلاا

0اهھضقانتوو هھل ةقفااررملاا
 ةيیئانجلاا تتامكاحملاا ىف ىئانجلاا ىـضاقلاا ددـيیقيی ممـل ععرراـشلاا ننأأ ررررقـملاا ننـم هھـنأأ هھـيیلع ددووددررـمف
 هھيیلإإ ننئمططت لليیلدد ىىأأ ننم هھتدديیقع ننيیووكت ةيیررح هھل ككررت امنإإوو ككلذذ ىلع صصنيی ممل ذذإإ ننيیعم لليیلددب
 ىىددؤؤت ىتلاا ففووررظظلاا رريیددقتوو ددهھھھاشلاا للااووقأأ ننززوو ننأأ ننع الضف ٬،احيیحص ققااررووألاا ننم ههذذخأم ممااددام
 هھعجررم تتاهھبش ننم اهھلووح مماحوو ننعاططم ننم اهھيیلإإ هھجوو امهھم هھلااووقأأ ىلع لليیووعتلااوو هھتدداهھش اهھيیف
 ننم ةلحررم ىىأأ ىف ددهھھھاشلاا للااووقأأ ننم هھيیلإإ ننئمططت امب ذذخألاا ةمكحملل ننأأ امك ٬، ةمكحملاا ىلإإ
 ققدداص ددهھھھاشلاا ننووكيی ننأأ حصيی هھنأأ ممااددام للااووقألاا ككلت ننم هھعم ققفتيی ال ام ححررططتوو ققيیقحتلاا للحااررم

 . اهھنم ررططش ىف ققدداص رريیغوو هھلااووقأأ ىف ةيیحان ننم
 ىنعيی ام ووهھھھوو ررحلاا تتابثإلاا أأددبمل عضخيی ىئانجلاا تتابثإلاا ننأأ ااءاضقوو اهھقف ررررقملاا ننـم هھنإإ ثثيیحوو

 هھيیلع هھيیلميی املً اقفوو ىىووعددلاا ننع هھتدديیقع ننيیووكت ىف ةلماك ةيیررحب ىئانجلاا ىضاقلل ففااررتعإلاا
 ًاتابثإإ ههرريیمض اهھل ححااررتسإإوو هھنااددجوو اهھيیلإإ ننأمططإإ ىتلاا ةلددألاا ىلعً الوومحم ىصخشلاا هھعانتقإإ
 تتنأمططإإ ددق تتماادد ام ممهھتملاا ىلع ددووهھشلاا ففررعتب ذذخأت ننأأ ععووضووملاا ةمكحم ققح ننموو ٬،ً ايیفنوو
 ةمكحم ققح ننم ننأأ امك ٬، ممهھسفنأأ ددووهھشلاا ققددص ىلإإ ةمكحملاا ننانئمططإب ىهھھھ ةةرربعلاا ذذإإ ٬،هھيیلإإ

 ررصانعلاا ررئاسوو ددووهھشلاا للااووقأأ ننم ةعقااوولل ةحيیحصلاا ةةررووصلاا صصلختست ننأأ ععووضووملاا
 ىىررخأأ ررووص ننم اهھفلاخيی ام ححررططت ننأأوو اهھعانتقإإ هھيیلإإ ىىددؤؤيی امبسح ثثحبلاا ططاسب ىلع ةحووررططملاا

 ىف حيیحصلاا اهھلصأأ اهھلوو ققططنملااوو للقعلاا ىف ةلووبقم ةلددأأ ىلإإً ااددنتسمً اغئاس اهھصالختسإإ ممااددام
 ةةررووص صصلختست ننأأ اهھل للب ةةررشابملاا ةلددألاب ذذخألاب ةبلاططم تتسيیل ككلذذ ىف ىهھھھوو ققااررووألاا
 الوو ةيیلقعلاا تتانكمملاا ةفاكوو ءااررقتسإلااوو ججاتنتسإلاا ققيیررططب اهھنااددجوو ىف تتمستررإإ امك ىىووعددلاا
 تتايیئززج ننم ةيیئززج للك ىف عططقيیوو اهھنم لليیلدد للك ئبنيی ننأأ ممكحلاا اهھيیلع ددمتعيی ىتلاا ةلددألاا ىف ممززتلت
 ةةدديیقع ننووكتت ةعمتجم اهھنموو اضعب اهھضعب للمكيی ةةددناستم ةيیئانجلاا ددااووملاا ىف ةلددألاا ننأل ىىووعددلاا
 ةلددألاا ننووكت ننأأ ىفكيی للب ةلددألاا ىقاب ننوودد ةةددح ىلع هھتشقانمل هھنيیعب لليیلدد ىلإإ ررظظنيی الف ىضاقلاا

 ةمكحملاا ععانتقإإ للامتكإإ ىف ةجتنموو اهھنم ممكحلاا ددصق ام ىلإإ ةيیددؤؤم ةةددحووك اهھعوومجم ىف
 ىلع هھسفنب الاادد احيیررص ننووكيی ننأأ لليیلددلاا ىف ططررتشيی ال امك ٬، هھيیلإإ تتهھتنإإ ام ىلإإ اهھنانئمططإإوو
 ففشكت امم ججاتنتسإلاا ققيیررطط ننع اهھتووبث صصالختسإإ ننووكيی ننأأ ىفكيی للب اهھتابثإإ ددااررملاا ةعقااوولاا

. تتامددقملاا ىلع جئاتنلاا ببيیتررتوو ننئااررقلااوو ففووررظظلاا ننم ةمكحملل
 ةنااددإلاا صصلختسإإ ددق ممكحلاا ممااددام اهھنم للانيی ال ددهھھھاشلاا للااووقأأ ىف ضضقانتلاا ننأأ اضيیأأ ررررقملاا ننموو
 ننئمططت ام ددهھھھاشلاا للااووقأأ ننم ددخأت ةمكحملاا ننأأ ككلذذ ىف ضضقانتالوو ٬، اغئاس اصالختسإإ هھلااووقأأ ننم
 ددررووت ننأب ممززتلتال اهھنأأ للصألاا ننأأ ذذإإ اهھمكح ىف ددررلاب ةمززلم ننووكت ننأأ ننوودد ههااددع ام ححررططتوو هھيیلإإ

. اهھئاضق هھيیلع مميیقيی ام إلاا ددهھھھاشلاا للااووقأأ ننم
 ككووررتم ةةدداهھشلاا اهھيیف ننووددؤؤيی ىتلاا ففووررظظلاا رريیددقتوو ددووهھشلاا للااووقأأ ننززوو ننأأ اضيیأأ ررررقملاا ننم هھنأأوو
 ىف ددهھھھاشلاا للااووقأب ذذخألاا ععووضووملاا ةمكحم ققح ننم ننأأوو ٬، ببقعم رريیغب ععووضووملاا ةمكحم رريیددقتل
 ننإإوو هھتايیااوورر ننم ىىأب اهھھھذذخأأ بببس ننايیبب ممززتلت ننأأ ننوودد اهھھھرريیغ ووأأ ققيیقحتلاا للحااررم ننم ةلحررم ىىأأ
 ٬، اهھب تتباثلاا هھلصأأ هھل ممااددام ىىووعددلاا ققااررووأأ ننم لليیلددلاا عضووم دديیددحت ىف ممززتلت ننأأ ننووددوو تتددددعت
 ىف اهھب ااوولددأأ ىتلاا ككلت ننوودد ةقباس ةلحررم ىف ددووهھشلاا تتايیااووررب اهھھھذذخأأ ةمكحملاا ىلع ىعنلاا ننأأوو

 اهھتططلس ىف للخدديی امموو اهھتاقلططم ننم ككلذذ ننووك للووبقم رريیغ ٬، ككلذذ بببس ننايیب ننوودد ٬، ةسلجلاا
    . ةيیرريیددقتلاا

 هھجوو ننايیبوو تتددددعت ااذذإإ ددهھھھاشلاا تتايیااوورر ددررسب ةمززلم رريیغ ععووضووملاا ةمكحم ننأأ اضيیأأ ررررقملاا ننموو
 ذذخأت ننأب ككلذذ ىف اهھھھااددع ام ححررططتوو هھيیلإإ ننئمططت ام اهھنم ددررووت ننأأ اهھبسح للب هھب تتعنتقإإ امب اهھھھذذخأأ
 ممززتلت ننأأ ننووددوو ككلذذ ىف ةلعلاا ننايیب ننوودد ةمكاحملاا ووأأ ققيیقحتلاا للحااررم ننم ةلحررم ةيیأأ ىف هھلااووقأب
 ىف  ططررتشيیال امك ٬، ققااررووألاب تتباثلاا هھلصأأ هھل ممااددام ىىووعددلاا ققااررووأأ ننم لليیلددلاا عضووم دديیددحت ىف
 هھجوو ىلع اهھليیصافت عيیمجبوو اهھلمكأب اهھتابثإإ ددااررملاا ةقيیقحلاا ىلع ةةددررااوو ننووكت ننأأ ددهھھھاشلاا ةةدداهھش

 هھيیررجت غئاس ججاتنتسإب ةجيیتنلاا ىلإإ ىىددؤؤت ننأأ ةةدداهھشلاا ككلت ننأش ننم ننووكيی ننأأ ىفكيی للب ققيیقدد
 ىىررخألاا تتابثإلاا ررصانع عم ههااوورر ىىذذلاا ررددقلاب ددهھھھاشلاا هھلاق ام هھب ممئالتيی ععووضووملاا ةمكحم



 هھيیررجت غئاس ججاتنتسإب ةجيیتنلاا ىلإإ ىىددؤؤت ننأأ ةةدداهھشلاا ككلت ننأش ننم ننووكيی ننأأ ىفكيی للب ققيیقدد
 ىىررخألاا تتابثإلاا ررصانع عم ههااوورر ىىذذلاا ررددقلاب ددهھھھاشلاا هھلاق ام هھب ممئالتيی ععووضووملاا ةمكحم

. اهھمامأأ ةحووررططملاا
تتـناــك ووــل ددـهھھھاــشلاا للااووــقأب ذذـخأـت ننأأ ةمكحـملل ننأأ ررررقــملاا ننــم هھـنأأ امك

 ووأأ هھسفنب هھعمس ووأأ ههأأرر ددق ننووكيی امل صصخشلاا رريیررقت ىهھھھ ةةدداهھشلاا ىف للصألاا ننأأ ككلذذ ةيیعامس
. هھسااووحب مموومعلاا هھجوو ىلع هھكررددأأ

 ام ووهھھھوو ٬،ررحلاا تتابثإلاا أأددبمل عضخيی ىئانجلاا تتابثإلاا ننأأ  ااءاضقوو اهھقف ررررقملاا ننم هھنإإ ثثيیحوو
 هھيیلميی املً اقفوو ىىووعددلاا ننع هھتدديیقع ننيیووكت ىف ةلماك ةيیررحب ىئانجلاا ىضاقلل ففااررتعإلاا ىنعيی
 ًاتابثإإ ههرريیمض اهھل ححااررتسإإوو هھنااددجوو اهھيیلإإ ننأمططإإ ىتلاا ةلددألاا ىلعً الوومحم ىصخشلاا هھعانتقإإ هھيیلع
 ةعقااوول ةحيیحصلاا ةةررووصلاا ننع اهھتدديیقع ننيیووكت لليیبس ىف ننكررت ننأأ ععووضووملاا ةمكحمل ننأأوو ٬ً،ايیفنوو
 ررصانعلااوو ةلددألاا ععوومجم ننم هھصلختست ام ىلإإ اهھب ةلصتملاا ةيینووناقلاا ققئاقحلاا ببيیتررتوو ىىووعددلاا
 ةلددألاب ووأأ ممهھتااووذذب ددووهھش للااووقأأ ووأأ هھنيیعب لليیلددب رريیووصتلاا ااذذهھھھ ىف دديیقتت ننأأ ننوودد اهھيیلع ةحووررططملاا

 اهھنم لليیلدد للك ءىبنيی ثثيیحب ممكحلاا اهھيیلع ددمتعإإ ىتلاا ةلددألاا ننووكت ننأأ ططررتشيیال ذذإإ ٬،ةةررشابملاا
 اهھضعب للمكيی ةةددناستم ةيیئانجلاا ددااووملاا ىف ةلددألاا ننأل ىىووعددلاا تتايیئززج ننم ةيیئززج للك ىف عططقيیوو
 ننوودد ههددح ىلع هھتشقانمل هھنيیعب لليیلدد ىلإإ ررظظنيی الف ٬، يضاقلاا ةةدديیقع ننووكتت ةعمتجم اهھنمووً اضعب

 اهھنم ممكحلاا ههددصق ام ىلإإ ةيیددؤؤم ةةددحووك اهھعوومجم ىف ةلددألاا ننووكت ننأأ ىفكيی للب ةلددألاا ىقاب
 ىضاقلل ننووكيی ممث ننموو ٬، هھيیلإإ ىهھتنإإ ام ىلإإ اهھنانئمططإإوو ةمكحملاا ععانتقإإ للامتكإإ ىف ةجتنموو

 ننأأ ككلذذَ للكاش ام ووأأ ددووهھشلاا ةةدداهھش ووأأ ففااررتعإإ ننم ررشابمٌ لليیلدد ككااررتشإلاا ىلع ممقيی ممل ااذذإإ ىئانجلاا
 ننم هھلووصح جتنتسيی ننأأ هھل ننأأ امك ٬،هھيیددل ننووكت ىتلاا ننئااررقلاا ووأأ ججاتنتسإلاا ققيیررططب هھيیلع للددتسيی

 0ههرررربيی ام ىىووعددلاا ففووررظظ ننم هھلوو اًغئاس للالددتسإلاا ااذذهھھھ ننووكيی ننأأ ططررشب ٬،هھقحال لٍلامعأأ
 اهھعيیمج تتابثإلاا ددووهھش ةةدداهھش ىـلإإ تتنأـمططإإ ةـمكحـملاا  تتناـكوو ممددـقت امب ايیددهھھھوو ككلذذ نناك امل
 ةمكاحملاا تتاسلجب اهھب ىلددأأ اموو ةماعلاا ةبايینلاا تتاقيیقحتب ةتباثلاا ممهھتدداهھشل ةمكحملاا تتنأمططإإوو
 تتبث اموو ننيیمهھتملاا ضضعب  تتااررااررقإب تتدديیأت ىتلااوو  ضضعبلاا ممهھضعب عم  ممهھتدداهھش تتقفتإإ ىتلااوو
 ةنجللاا رريیررقتوو ةيیئانجلاا ةلددألاا ممسقوو  ىىررخألاا ةيیبططلاا رريیرراقتلاا ةفاكوو ىعررشلاا ببططلاا رريیرراقتب
 ننأأ ننوودد اهھصالختسإإ ىف ةمكحملاا هھيیلإإ تتهھتنإإ امل اقفوو ىىررخألاا ىىووعددلاا ةلددأأ ىقابوو ةيینفلاا

 ننيیبيی مملف السررم عفددلاا ااذذهھھھ ءاج ددقوو اميیس ٬، رراارركتلل اعنم ىىررخأأ ةةررم اهھھھددررسب ةمكحملاا للسررتست
 ممل ةمكحملاا ننأأوو مملاعملاا ةةددددحمرريیغ ةةررباع للااووقأأ ةةررووص ىف ءاج امنإإوو ضضقانتلاا ااذذهھھھ ننططااووم

 تتاسلجب ىفنلاا ددووهھش للااووقأأ  ةمكحملاا تتحررطط ددقوو ٬، تتابثإلاا ددووهھش للااووقأأ ننيیبً اضرراعت ةمث ظظحلت
 ىفً ايیعووضوومً الددج ككلذذ ننأش ىف ععافددلاا ههرراثأأ ام ىحضيی ممث ننموو . ةقيیقحلل اهھتافاجمل ةمكاحملاا
 للقتست ام ووهھھھوو ةيیعووضووملاا ةمكحملاا ةططلس ىف ععافددلاا للبق ننم خخرراص للخددت ددعيیوو ٬، ةلددألاا رريیددقت
 رريیغ ىلع ممئاق ننأشلاا ااذذهھھھ ىف ععافددلاا ههرراثأأ ام ننووكيی ممث ننموو هھيیف اهھتلدداجم ززووجيی الوو ةمكحملاا هھب

. هھضفررب ةمكحملاا ىضقتوو ننووناقلاا ننم حيیحص ددنس
 ااددمع للتقلاا ىف ععووررـشلااوو للتقلاا ةـميیررـج نناـكررأأ ءافتنأب عفددلاا :ننووررشعلاا ثثلاثلاا

. ننيیمهھتملاا ققح ىف ننااررتقإلاا ففررظظ ءافتنإإوو ددصررتلااوو ررااررصإلاا ققبس ءافتنإإوو
ننم للك " هھنأأ ىلع صصنت تتابووقعلاا ننووناق ننم 230 ةةدداملاا ننأب ةيیلع ددووددررمف

 ةةدداملاا تتصن امك   . "ممااددعإلاب ببقاعيی ددصررتلاا ووأأ  ككلذذ ىلع ررااررصإلاا ققبس عم ااددمعً اسفن للتق
 بباكتررإل للعفلاا للبق هھيیلع مممصملاا ددصقلاا ووهھھھ ققباسلاا ررااررصإلاا" ننأأ ىلع ننووناقلاا تتااذذ ننم231
 ووأأ ههددجوو ننيیعم رريیغ صصخش ىىأأ ووأأ ننيیعم صصخش ءااذذيیإإ اهھنم ررصملاا ضضررغ ننووكيی ةيیانج ووأأ ةحنج

                              . " ططررش ىلع افووقووم ووأأ ررمأأ ثثووددح ىلع اقلعم ددصقلاا ككلذذ نناك ءااووس هھفدداص
 ووأأ ةهھج ىف صصخشل نناسنإلاا صصبررت ووهھھھ ددصررتلاا " ننووناقلاا تتااذذ ننم232 ةةدداملاا تتصن امك

 هھئااذذيیإإ ىلإإ ووأأ صصخشلاا ككلذذ للتق ىلإإ للصووتيیل ةةرريیصق ووأأ تتناك ةليیووطط ننمززلاا ننم ةةددم ةةرريیثك تتاهھج
       "ههووحنوو ببررضلاب

 ددصررت ووأأ ررااررصإإ ققبس رريیغ ننم ااددمع اسفن للتق ننم "  ننووناقلاا تتااذذ ننم  234  ةةدداملاا تتصن امك
 ووأأ اهھتمددقت ااذذإإ ممااددعإلاب ةيیانجلاا ههذذهھھھ للعاف ىلع ممكحيی ككلذذ عم . ددددشملاا ووأأ ددبؤؤملاا ننجسلاب ببقاعيی
 ًااذذيیفنت ةميیررجلاا تتبكترراا ااذذإإ ممااددعإلاا ةبووقعلاا ننووكتوو  ............ ىىررخأأ ةيیانج اهھتلت ووأأ اهھب تتنررتقإإ

 ىىذذلاا للتقلاا ىف ننووكرراشملاا"  ننووناقلاا تتااذذ ننم235 ةةدداملاا  تتصن امك    ."ىباهھھھررإإ ضضررغل



 ًااذذيیفنت ةميیررجلاا تتبكترراا ااذذإإ ممااددعإلاا ةبووقعلاا ننووكتوو  ............ ىىررخأأ ةيیانج اهھتلت ووأأ اهھب تتنررتقإإ
 ىىذذلاا للتقلاا ىف ننووكرراشملاا"  ننووناقلاا تتااذذ ننم235 ةةدداملاا  تتصن امك    ."ىباهھھھررإإ ضضررغل

 . "ددبؤؤملاا ننجسلاب ووأأ ممااددعإلاب ننووبقاعيی ممااددعإلاب هھلعاف ىلع ممكحلاا ببجووتسيی
 ففووررظظلاب ككرردديی امنإإوو ررهھھھاظظلاا سسحلاب ككرردديی ال ىفخ ررمأأ للتقلاا ددصق ننأأ ااءاضقررررقملاا ننموو
 ىف ههررمضيی امع ممنتوو ٬، ىناجلاا اهھيیتأيی ىتلاا ةيیجرراخلاا ررهھھھاظظملااوو تتااررامإلااوو ىىووعددلاب ةططيیحملاا
 ددووددح ىف ععووضووملاا ىضاق ىلإإ للووكووم ىىووعددلاا ررصانع ننم ددصقلاا ااذذهھھھ صصالختسإإوو ٬، هھسفن
 ةميیررج ىف ننيیكررتشملاا ددحأأ ققح ىف للتقلاا ةيین ررفااووت ىلع ممكحلاب لليیلددت ننأأوو٬، ةيیرريیددقتلاا هھتططلس

 ىف ككررتشإإ ننم للك ىلع اهھمكح ففططعنيی امم ـ ننووناقلاا ىف ةفووررعم ىهھھھ امك ـ ععووررشملاا رريیغ  للتقلاا
 هھتفرراقم ممددع ووأأ تتااذذلاب للعفلاا ااذذهھھھ هھتفرراقم ننع ررظظنلاا ففررصب ـ اهھنم ضضررغلاب هھملع عم  ةميیررجلاا

              . اعيیمج ننيیكرراشملاا ققح ىف للتقلاا ةميیررج نناكررأأ ررفااووت ىلع اميیلس اليیلددت لللدد ممااددام ـ
 ىلع ىىددعتلاا ممئااررج ننم اهھھھرريیغ ننع انووناق ززيیمتت ددمعلاا للتقلاا ةيیانج ننأأ ااءاضقوو اهھقف ررررقملاا ننموو
 , هھيیلع ىنجملاا ححوورر ققاهھھھززإإ ىئانجلاا للعفلاا بباكتررإإ ننم ىناجلاا ددصقيی ننأأ ووهھھھ صصاخ ررصنعب سسفنلاا

 ممززلتسيی ىتلااوو ىناجلاا سسفنب رروومضملاا تتاملظظ ننيیب ئبتختوو ننمكت "للتقلاا ةيین" ةيینلاا ههذذهھھھ تتناكوو
 للعفلاا ررصانع ننم ىقتستوو اهھنع ئبنت هھيیجرراخ ررهھھھاظظموو تتااررامإإ ىلاا نناكتررإلاا اهھھھررتس ففشك
 هھمززعوو هھصررح ىىددموو للعفلاا ااذذهھھھ ءااررج ننم تتققحت ىتلاا ةجيیتنلااوو ىناجلاا ههاتأأ ىىذذلاا ىمااررجإلاا
 ننم هھسفنب ددلووت املً اقيیددصت اهھنايیتإإ ىىووتنإإ ددق هھنأب ككشللً الاجم ععدديیال امب ةجيیتنلاا ههذذهھھھ غغوولب ىلع

                          . هھيیلع ىنجملاا ححوورر ققاهھھھززإإ ةيین
 اهھھھاتأأ ىتلاا ةيیدداملاا للاعفألاا ننم هھصالختسإإ للتقلاا ةيین ررفااووت تتابثإل ىفكيی هھنأأ اضيیأأ ررررقملاا ننموو
 ىنجملاا عقااووم ىف للعفلاا هھيیجووت ىف ففنعلااوو للتقلاا ةليیسوووو للاعفألاا ههذذهھھھ هھيیجووت تتيیقووتوو ىناجلاا
 ممهھهھجووتوو اهھتعيیبططب ةلتاق تتااووددأأ ااوولمعتسإإ ننيیمهھتملاا ننووكيی ننأأ للتقلاا ةيین تتابثإل ىفكيی امك , ممهھيیلع

 هھنوونكمل للعفلاا ققاططنتسإإ للالخ ننم ننططابلاا ءررقتست ننأأ ةمكحملاا ىلع ذذإإ هھيیلع ىنجملاا للتق يلإإ
 للالخ ننم هھتيین ننع رراتسلاا ةحااززإإوو ىناجلاا ههددصق ام ةقيیقح ىلع ففووقوولل هھنايیتإإ ةلالدد ننايیبتسإإوو

  .اهھيیلإإ ىهھتنإإ ىتلاا ةجيیتنلاا يلإإ ىىددؤؤيی غئاس صصالختسإإ
 ننم ققح ىف اهھھھررفااووتً امتح دديیفيی ككلذذ ننإف ننيیلعافلاا ققح ىف للتقلاا ةيین ررفااووت ننأأ اضيیأأ ررررقملاا ننموو
 ةةددددحم رريیغ ننووكت ننأأ حصيی ءااددتعإلاا ىلع ةتيیبملاا ةيینلاا ننأأوو , ةيیلووئسملاا ىف ككااررتشإلاب هھعم ههااددأأ

      .هھلمع ضضررتعيی ننم ىلع ءااددتعإلاا ىناجلاا رريیدديی ننأأ اهھيیف ىفكيیوو
 ضضعب تتااررااررقإإوو تتابثإلاا ددووهھش للااووقأأوو تتاقيیقحتلااوو ققااررووألاا ننم تتباثلاا نناكوو ككلذذ نناك املوو

 ننأأ ةمكحملاا اهھيیلإإ تتنأمططإإ ىتلااوو ىىررخألاا ىىووعددلاا ةلددأأ ةفاكوو ةماعلاا ةبايینلاا تتاقيیقحتب ننيیمهھتملاا
 ننيیمهھتملاا سسووفن اهھب تتألتمإإ ىتلاا ةنيیغضلاا ننم اهھصالختسإإ ننكمأأوو تتققحت ححووررلاا ققاهھھھززإإ ةيین

 ىتح للووألاا ننم ننيیمهھتملاا(  مميیظظنتلاا تتااددايیق ممهھلخااددب اهھسررغ ىتلااوو  ااووفووت ننيیررخأأوو ننيیررخأأوو
 ممهھتددع ااووددعأأوو ةحلسملاا تتااووقلااوو ةططررشلاا للاجرر  ننم للك ننم مماقتنإلاا ةةززيیررغ ممهھكررحتوو ) ررشاعلاا

                                     .  ككلذذل
 ننأب  ةنتفلاا لليیتف ننوولعشيیوو ررشلاا رريیفااوون ننووخفنيی ننمم ضضيیررحتلاا تتااووعددل ااووباجتسإإ ثثيیح 

 )ممهھيیلاا لليیحت ةمكحملااوو( ققااررووالاب رركذذلاا يفلاس ممهھيیلع ينجملاا  ااوولتق ااووفووت ننووررخآآوو  ننيیمهھتملاا
 ققاهھھھززإإ ىلع ممهھتددااررإإ تتددحتإإوو ممززعلاا ااووددقعوو ةيینلاا ااووتيیب ننأب ددصررتلااوو ررااررصإلاا ققبس عمً ااددمع
 ننوونكمً افشاك ققررتخيی ووأأ ببررتقيی )ةحلسملاا تتااووقلااوو ةططررشلاا للاجرر(ننموو ننيینططااووملاا ننمً ايیأأ ححوورر
 ممهھتااددقتعموو ممهھھھرراكفأأوو ةيیسايیسلاا ممهھتااءامتنإل ننيیضرراعملاا ننم ننووكيی  ننمم ةيیباهھھھررإلاا ممهھتررؤؤب ررس
 تتصتخإإ ةيیرراحتنأأ ةعوومجموو ءاضيیبلااوو ةيیررانلاا ةحلسألاب ةحلسم تتاعوومجم ممهھنيیب ننم ااوودّدعأأوو
 ننكامأب ـءاضيیبلااوو ةيیلالاا ةحلسالاب ممهھھھرراططمأب ـ ممهھفااددهھتساب ةل ااووططططخوو ةةووددعاا ام ذذيیفنتوو للتقب

 ققاهھھھززإإ ككلذذ ننم ننيیددصاق ضضررغلاا ااذذهھلً افلس اهھھھوّوددعأأ يتلااوو  ممهھيیلع ينجملاا ددسج ننم ةقررفتم
 نناكوو ممهھتايیحب تتددووأأ يتلااوو ةيیحيیررشتلاا ةفصلاا رريیررقتب  ةنيیبملاا تتاباصإلاا ممهھب ااووثددحأف  ممهھهھحوورر
 ةيیلاتلاا تتايیانجلاا اهھتلتوو  ننايیبلاا ةفنآآ ددمعلاا للتقلاا ةيیانجب تتنررتقإإ وو . يباهھھھررإإ ضضررغلً ااذذيیفنت ككلذذ
 يفلاس ممهھيیلع ينجملاا ااووفووت ننووررخآآوو ااوولتق ننأب رركذذلاا يفلاس نناكملااوو ننامززلاا تتااذذ يف ممهھنأأ ككلذذ
 ىلع ممهھتددااررإإ تتددحتإإوو ممززعلاا ااووددقعوو ةيینلاا ااووتيیب ننأب ددصررتلااوو ررااررصإلاا ققبس عمً ااددمع  رركذذلاا
 ننم ةقررفتم ننكامأبً آبررض ممهھھھووعسووأأ يتح  ممهھيیلع ينجملاا  ممهھل  ححال ننإإ اموو ممهھهھحوورر ققاهھھھززإإ

 ققاهھھھززإإ ككلذذ ننم ننيیددصاق ضضررغلاا ااذذهھلً افلس تتدّدعأأ يتلاا ءاضيیبلااوو ةيیلآلاا ةحلسألاب ممهھھھددسج



 ننم ةقررفتم ننكامأبً آبررض ممهھھھووعسووأأ يتح  ممهھيیلع ينجملاا  ممهھل  ححال ننإإ اموو ممهھهھحوورر ققاهھھھززإإ
 ققاهھھھززإإ ككلذذ ننم ننيیددصاق ضضررغلاا ااذذهھلً افلس تتدّدعأأ يتلاا ءاضيیبلااوو ةيیلآلاا ةحلسألاب ممهھھھددسج
 ممهھتايیحب تتددووأأ يتلااوو ةيیحيیررشتلاا ةفصلاا ىىرريیررقتب  ةفووصووملاا تتاباصإلاا ممهھب ااووثددحأف  ممهھحوورر
 ةيیررانلاا ةةرريیعألاا ققالططإل ةفلتخملاا ةيیررانلاا ةحلسالاا ككلذذل ااووددعااوو يباهھھھرراا ضضررغلً ااذذيیفنت ككلذذ نناكوو
 يب ررآآوو – تتاجنبطط –  ةيیلآآ ققددانب - تتاشاَّشرَر ( ضضررغلاا ااذذهھلً افلس اهھھھوودّدعأأ ننأأوو ققبس يتلاا اهھنم

 ننمالاا تتااووق تتاارركسعموو ةططررشلاا تتااووق ببووص ةيیرران ةةرريیعأأ ااووقلططأأ ننأب ٬، )تتااررجفتملااوو يج
 ينجملاا ةباصإإ ااووثددحأف ٬،ممهھنمً ايیأأ ممهھحوورراا ققاهھھھززإإ  ككلذذ ننم ننيیددصاق ششيیجلاا تتااووقوو  ةنمكالااوو
 ًااددمع  ممهھتايیحب تتددووأأ يتلااوو ةقفررملاا ةيیبططلاا رريیرراقتلابوو ةيیحيیررشتلاا ةفصلاا رريیرراقتب ةنيیبملاا ممهھيیلع
 ننمً ايیأأ للتق  ىلع ممهھتددااررإإ تتددحتاا وو ممززعلاا ااووددقعوو ةيینلاا ااووتيیب ننأب ددصررتلااوو ررااررصإلاا ققبس عم
 ننم ننيیددصاق  رراارركتلل آعنم اهھھھرركذذ ننيیبملااوو ةمخاتملاا ننكامألاب ننمألاا ظظفحب ةمئاقلاا ةططررشلاا تتااووق
 -ممهھيیلع ىنجملاا تتباصأأوو اهھفددهھھھ ننع ةيیررانلاا ةةرريیعألاا ضضعب تتدداحف ٬، ممهھنمً ايیأأ ححوورر ققاهھھھززإإ ككلذذ

 ةفصلاا رريیرراقتب ةفووصووملاا ممهھتاباصإإ ااووثددحأف - ثثدداحلاا ححررسمب  ممهھھھددووجوو ففدداصت ننيیذذلاا
 . يباهھھھررإإ ضضررغلً ااذذيیفنت ككلذذ نناكوو ٬،  ممهھتايیحب تتددووأأ يتلااوو ققفررملاا ىبططلاا رريیررقتلابوو ةيیحيیررشتلاا

 ةنَّيیبُملاا  ةططررشلاا تتااووق ددااررفأأوو ططابض ننم ممهھيیلع ينجملاا للتق يف ااووفووت ننووررخآآوو ااووعررش امك
 ااووددقعوو ةيینلاا ااووتيیب ننأب ددصررتلااوو ررااررصإلاا ققبس عمً ااددمع ققااررووألاب ققفررُملاا ففشكلاب ممهھئامسأأ
 ققباسلاا ننكامألاب ننمألاا ظظفحب ةمئاقلاا  ةططررشلاا تتااووق ننمً ايیأأ للتق  يلع ممهھتددااررإإ تتددحتااوو ممززعلاا
 ممهھتميیررج ررثأأ بباخ ددقوو ةقفررملاا هھيیبططلاا رريیرراقتلاب ةفووصووملاا ممهھيیلع ينجملاا ةباصإإ ااووثددحأف اهھنايیب

 .يباهھھھررإإ ضضررغلً ااذذيیفنت ككلذذ نناكوو ججالعلاب ممهھتكررااددم ووهھھھوو هھيیف ممهھتددااررإل للخدد ال بببسل
 لليیحتف اهھصالختسإب ةمكحملاا هھيیلإإ تتهھتنإإ امل اقفوو ممهھتددع رركذذلاا ىفلاس ننيیمهھتملاا ككلذذل ااووددعاا ددقوو

 يفتنيی  ممث ننموو رراارركتلل اعنم ىىررخأأ ةةررم اهھھھددررس ىف ةمكحملاا للسررتست ننأأ ننوودد ةمكحملاا هھيیلإإ
 ٬، رريیبددتلااوو ددااددعتسإلاا ووهھھھ للب رريیكفتلاا ةيیئااووشع )ننيیمهھتملاا( ممهھنع

 ةميیررجلاا ننأأ ررابتعإب  ننايیبلاا ىفلاس ننيیمهھتملاا ىىددل تتققحت ننووكت ححووررلاا ققاهھھھززإإ ةيین ننإف ممث ننموو
 اهھتاسبالموو ىىووعددلاا ففووررظظ للالخ ننم ننيیبتسيی ىىذذلااوو ددووصقملاا ضضررغلاا ذذيیفنت ددصقب تتبكتررإإ
 ننيیلعافلاا ممهھفصووب ننيیمهھتملاا ققح ىف تتررفااووت للتقلاا هھيین نناف ممث ننموو اهھيیف تتبكتررإإ ىتلاا ممئااررجلااوو

                                              ممئااررجلاا ككلتل ننيیيیلصألاا
 سسفنب ممووقت ةيینهھھھذذ ةلاح ررااررصإلاا ققبس ننأأ ررررقملاا ننم هھنإف ررااررصإلاا ققبس ففررظظ ننع هھنأأ ثثيیحوو
 عئاقوو ننم ددافتست ىهھھھ امنإإ ةةررشابم اهھيیلع للدديی سسووسحم ررثأأ ججرراخلاا ىف اهھل ننووكيی ال ددق ىناجلاا

 ىضاق تتاقالططإإ ننم ففررظظلاا ااذذهھھھ ررفااووت ىف ثثحبلاا ذذإإ يضاقلاا اهھصلختسيی ةيیجرراخ ففووررظظوو
 ًالقع ررفانتتال ررصانعلاا ههذذهھھھوو ففووررظظلاا ككلت ببجووم ممااددام ىىووعددلاا ففووررظظ ننم هھجتنتسيی ععووضووملاا

 ننيیب هھتااذذل ننمززلاا ىضمب ررااررصإلاا ققبس ففررظظ ررفااووت ىف ةةرربعلاا تتسيیلوو ججاتنتسإلاا ااذذهھھھ عم
 ننمززلاا ككلذذ ىف عقيی امب ىهھھھ ةةرربعلاا للب ررصق ووأأ ننمززلاا ااذذهھھھ للاطط اهھعووقوووو هھميیررجلاا ىلع مميیمصتلاا

 ذذيیفنت للبق هھسفنل اهھمسرر هھنيیعم ةططخ ىلاا ههرريیكفتب ىهھتنإإ ىناجلاا مماادد امف رريیبددتلااوو رريیكفتلاا ننم
.هھيیف ةعززانملاا للبقتالوو ااررفااووتم ررااررصإلاا ققبس ففررظظ نناكوو ةميیررجلاا

           ننووــكيی ننأأ ررااررصإلاا ققبـس ررفااووتل ططررتشيیال هھـنأأ اـضيیأأ هھـيیلع ررـقتسمـلاا ننــموو
 هھيیلع مممصملاا هھضررغ ننووكيی ننأأ ىفكيی للب تتااذذلاب ننيیعم صصخش ىلع ننااووددعلاا ووهھھھ ررصملاا ضضررغ
 ققبس ففررظظ ننإف ككلذذ ىلع ءانبوو .ةفدداصم هھب ىقتلإإ ووأأ ههددجوو ننيیعم رريیغ صصخش يلإإ افررصنم

 :ننيیررصنع ىلع ممووقيی ررااررصإلاا
 تتقووب اهھھھذذيیفنت ىلع ممااددقإلاا ققبس ددق هھميیررجلاا ىف رريیكفتلاا ننووكيی ننأأ ىضتقيی ىنمزز ررصنع: امهھلووأأ

.ففاك
 ىناجلل ررفااووتت ننأأ ببجيی ىتلاا سسفنلاا ىلع ةةررططيیسلااوو ءووددهھلاا ةلاح ىنعيی ىسفن ررصنع : امهھيیناثوو 

                                            . ةفلتخملاا ةةووجوولاا عيیمج ىلع ررمألاا ببلقيی ننأأ هھل ححاتيی ثثيیحب ٬،هھتميیررج بباكترراا ىف رركفيی امنيیح
 ررثأأ ججرراخلاا ىف هھل ننووكيی ال ددق ىناجلاا سسفن ىف ممووقت ةيینهھھھذذ ةلاح ررااررصإلاا ققبس ننأأ ثثيیحوو
 عئاقوو ننم ددافتسيی امنإإوو ةةررشابم هھب ددهھشيی ننأأ ددحأأ عيیططتسيی الف ٬،ةةررشابم هھيیلع للدديی سسووسحم
 ررفانتت ال ففووررظظلااوو عئاقوولاا ههذذهھھھ ببجووم ممااددام ههررفااووت ىضاقلاا اهھنم صصلختسيی ةيیجرراخ ففووررظظوو
 اميیف رركف ددق ىناجلاا ننووكيی ننأأ هھتعيیبططب ممززلتسيی ررااررصإلاا ققبس ففررظظ ننأأ امك ٬،ججاتنتسإلاا عم ًالقع

  .للابلاا ئئدداهھھھ ووهھھھوو هھبقااووع رربددتوو هھمززتعاا



 اميیف رركف ددق ىناجلاا ننووكيی ننأأ هھتعيیبططب ممززلتسيی ررااررصإلاا ققبس ففررظظ ننأأ امك ٬،ججاتنتسإلاا عم ًالقع
  .للابلاا ئئدداهھھھ ووهھھھوو هھبقااووع رربددتوو هھمززتعاا

 ننمززلاا ننم ةةددم هھيیلع ينجملل يناجلاا صصبررت ددررجمب هھققحت ددصررتلاا ففررظظ ننأأ اضيیأأ ررررقملاا ننموو
 .هھيیلع ءااددتعالاب هھتأجافم ىلإإ ككلذذب للصووتيیل ٬،هھيیلإإ هھمووددق عقووتيی نناكم ننم تتررصق ووأأ تتلاطط
 نناكملاا ددااددعإإ ووأأ ححالسلاا ءااررش للثم ةميیررجلاا ةةااددأأ ززيیهھجتوو ططيیططختلااوو ددااددعإلاا ينعيی ددصررتلاف

 ووهھف ررااررصإلاا ققبس امأأ . يمااررجإلاا هھلعف ذذيیفنت ننم ممررجملاا ننكميی ةميیررجللً احررسم ننووكيیل ببسانملاا
 ىلعً اممصم حبصيی ثثيیح يناجلاا سسفنب ممووقت ةيیسفن ةلأسم ووهھھھوو ةميیررجلاا بباكتررإإ ىلع مميیمصتلاا
 ررااررقتسإإ ةلاح يف ننووكيی ثثيیحب ررووهھتلااوو ببضغلااوو ةةأجافملاا ررصانع ههددنع يفتنتوو ةميیررجلاا بباكتررإإ

 ننإف ررااررصإلاا ققبسوو ددصررتلاا ررفووت ااذذإف .ةميیررجلاا ذذيیفنت ىلع هھميیمصت يفً امددق يضميیوو يسفن
 اهھنع ففشكت ررااررصإلاا ققبسوو ددصررتلاا ةلأسموو . ممااددعإلاا ىلإإ ددبؤؤملاا ننجسلاا ننم للووحتت ةبووقعلاا
 ررررقت ممث ننموو اهھل ةمددقملاا تتانيیبلااوو ةلددألاا ننم ةمكحملاا اهھنيیبتتوو ةميیررجلاا ففووررظظوو تتاسبالموو عئاقوو

 .ررااررصإلاا ققبسوو ددصررتلاا ةلاح تتووبث
 ةبايینلاا تتاقيیقحتب ننيیمهھتملاا ضضعب تتااررااررقإإوو تتابثإلاا ددووهھش للااووقأأ ننم تتباثلاا نناكوو ككلذذ نناك املوو
 ققااررووألاب تتباثلل اقفوو اعيیمج اهھيیلإإ ةمكحملاا تتنأمططإإ ىتلااوو  ىىررخألاا ىىووعددلاا ةلددأأ ةفاكوو   ةماعلاا

 للسررتست ننأأ ننوودد رراارركتلل اعنم ةمكحملاا هھيیلإإ لليیحتف اهھصالختسإب ةمكحملاا تتهھتنإإ امل اقفوووو
 ىلع  ددصررتلااوو ررااررصإلاا ققبس ىفررظظ ررفااووت ننع ففشكيی امم  ىىررخأأ ةةررم اهھعئاقوو ددررسب ةمكحملاا
 رركذذلاا ىفلاس ممهھيیلع ىنجملاا ننأشب قققحتام ووهھھھوو هھلتقل ةصررفلاا ننيیحتت صصخش ىىأل ددمعلاا للتقلاا

  ننيیمهھتملاا ىىددل ححووررلاا ققاهھھھززإإ ةيین ررفااووت ةمكحملاا هھنم صصلختستوو ٬،تتاقيیقحتلاب تتباثلل اقفوو
 ببتررتوو  ددصررتلااوو ررااررصإلاا ققبس ففررظظب ةلوومشم للتقلاب ةيیددمعلاا ةيینلاا ههذذهھھھ ننأأوو  ااووفووت ننيیررخأأوو
 ذذيیفنتلااوو ططيیططختلااوو ضضيیررحتلاا يلع ننيیمهھتملاا ممددقاا ددقوو ننيیررخأأ للتق ىف ععووررشلاا اضيیأأ ككلذذ ىلع

ـ :ننم الك ممئااررجلاا ههذذهھل
 عساتلاا يتح ننيیررشعلااوو سسدداسلاا ننموو ررشع ييدداحلااوو ررشاعلاا يتح للووألاا ننم ننوومهھتملاا ـ

 ننمألاا ععاططقب  ططباضلاا بباططخ دديیسلاا ككوورربم ددمحم / ططباضلاا ااوولتق ننووعبررألااوو ثثلاثلااوو ننيیررشعلااوو
 ننيیعضااوو ةيیلع مممصملاا ممززعلاا ااووددقعوو ةيینلاا ااووتيیب ننأب ددصررتلااوو ررااررصإلاا ققبس عم آآددمع ينططوولاا

 ثثلاثلااوو يناثلاا ننيیمهھتملاا ااووفتاهھھھ يتح ةتررايیسب آآرردداغم ةةووررصباا اموو ممهھنم للك رروودد ددددح آططططخ
 ةيیررانلاا ةةرريیعالاا ننم للبااووب ننايیفووتملاا ههررططماا هھب ااووررفظظ نناا اموو هھتررايیس ااووززاح يتح ههووعبتف

 تتددووأأ يتلااوو ةيیحيیررشتلاا ةفصلاا رريیررقتب ةفووصووملاا تتاباصالاا هھب ااووثددحأف هھحوورر ققاهھھھززإإ ننيیددصاق
 0تتاقيیقحتلاب ننيیبملاا  ووحنلاا يلع  ةتايیحب

 ررااررصإلاا ققبس عم آآددمع ةحيیسم ففررشأأ مميیررم / ةلفططلاا التق ررشع عبااررلااوو ررشع ثثلاثلاا ننامهھتملاا ـ
 ءااررذذعلاا ةسيینك ننم ةبررقم يلع ااوونمك  نناب ةيیلع مممصملاا ممززعلاا ااووددقعوو ةيینلاا ااووتيیب ننأب ددصررتلااوو

 ممهھيیلاا هھجووت يتح اهھنم ننيیجرراخ اهھيیدداتررم ااووررصباا نناا اموو ققاارروولاا ةقططنمب لليیئاخيیم ككالملااوو
 ممهھب ااووثددحأف هھحوورر ققاهھھھززإإ ننيیددصاق ةيیررانلاا ةةرريیعالاا ننم للبااووب ممهھھھررططمأأوو ممهھبووص ةهھجوووو

 يهھھھوو ييررخاا تتايیانجب تتنررتقوو ةتايیحب تتددووأأ يتلااوو ةيیحيیررشتلاا ةفصلاا رريیررقتب ةفووصووملاا تتاباصالاا
 رريیتابوولف / ةلفططلاا للتق يف ععووررشلااوو يمهھف لليیبن مميیررم ةلفططلاا التق نناكملااوو ننامززلاا تتااذذ يف ممهھنأأ

 0تتاقيیقحتلاب ننيیبملاا  ووحنلاا يلع هھحيیسم ففررشأأ
 /ووعددملاا ااووفووت ننووررخآآوو ااوولتق ررشع سسدداسلااوو ررشع سسماخلااوو ررشع يناثلاا ننوومهھتملاا ـ 
 ةيینلاا ااووتيیب ننأب ددصررتلااوو ررااررصإلاا ققبس عم آآددمع ةططررش ددررف ييوواشنملاا ددمحم عيیبرر يفططصم
 ةةدديیددجلاا ةهھھھززنلاا ةططررش ةططقن يلع ممئاقلاا ةططررشلاا ددااررفأأ للتق يلع ةيیلع مممصملاا ممززعلاا ااووددقعوو
 هھحوورر ققاهھھھززإإ ننيیددصاق ةيیررانلاا ةةرريیعالاا ننم للبااووب ممهھھھررططمأأوو ممهھبووص ةهھجوووو ممهھيیلاا هھجووت يتح
  ووحنلاا يلع ةتايیحب تتددووأأ يتلااوو ةيیحيیررشتلاا ةفصلاا رريیررقتب ةفووصووملاا تتاباصالاا ممهھب ااووثددحأف
 ةيیررانلاا ةةرريیعالاا ننم للبااووب ههووررططمأأوو يلع ددمحم ففسوويی ددمحأأ للتقب تتنررتقأأوو تتاقيیقحتلاب ننيیبملاا
 تتددووأأ يتلااوو ةيیحيیررشتلاا ةفصلاا رريیررقتب ةفووصووملاا تتاباصالاا هھب ااووثددحأف هھحوورر ققاهھھھززإإ ننيیددصاق

 0 تتاقيیقحتلاب ننيیبملاا  ووحنلاا يلع ةتايیحب
 عبااررلااوو ررشع عباسلااوو ررشع سسدداسلااوو ررشع ثثلاثلااوو ررشع يناثلااوو ثثلاثلاا ننوومهھتملاا نناا امك ـ
 مميیهھھھاارربإإ يناهھھھ / ووعددملاا ااووفووت ننووررخآآوو ااوولتق ننووررشعلااوو عساتلاا ننيیررشعلااوو ننماثلااوو ننيیررشعلااوو

 مممصملاا ممززعلاا ااووددقعوو ةيینلاا ااووتيیب ننأب ددصررتلااوو ررااررصإلاا ققبس عم آآددمع ةططررش ددررف هللا دداج



 مميیهھھھاارربإإ يناهھھھ / ووعددملاا ااووفووت ننووررخآآوو ااوولتق ننووررشعلااوو عساتلاا ننيیررشعلااوو ننماثلااوو ننيیررشعلااوو
 مممصملاا ممززعلاا ااووددقعوو ةيینلاا ااووتيیب ننأب ددصررتلااوو ررااررصإلاا ققبس عم آآددمع ةططررش ددررف هللا دداج
 ههووررططمأأوو ييررئااددلاا ققيیررططلاب ررشع سسماخلاا للخددملاب ينمالاا ززاكتررالاا ةمددخ يف نناكوو ةلتق يلع
 ةفصلاا رريیررقتب ةفووصووملاا تتاباصالاا هھب ااووثددحأف هھحوورر ققاهھھھززإإ ننيیددصاق ةيیررانلاا ةةرريیعالاا ننم للبااووب
 يلع  لليیعامسإإ ففسوويی لليیعامسإإ ددمحأأ للتق يف ععووررشلاب تتنررتقأأوو ةتايیحب تتددووأأ يتلااوو ةيیحيیررشتلاا

 0 تتاقيیقحتلاب ننيیبملاا  ووحنلاا
 يسررم ححاتفلاا ددبع يحبص ايیفووت ننااررخآآوو التق ررشع يناثلااوو ررشع ييدداحلاا ننوومهھتملاا نناا امك ـ
 ةلتق يلع مممصملاا ممززعلاا ااووددقعوو ةيینلاا ااووتيیب ننأب ددصررتلااوو ررااررصإلاا ققبس عم آآددمع ةططررش ددررف

 ةةرريیعالاا ننم للبااووب ههررططمأأوو هھبووص ةهھجوووو ةيیرريیخلاا ررططانقلاب سسووساب ننيیمك ةمددخ يف نناكوو
 يتلااوو ةيیحيیررشتلاا ةفصلاا رريیررقتب ةفووصووملاا تتاباصالاا هھب ااووثددحأف هھحوورر ققاهھھھززإإ ننيیددصاق ةيیررانلاا
 ححالص / ووعددملاا التق نناكملااوو ننامززلاا تتااذذ يف ممهھنأأ يهھھھوو ييررخاا تتايیانجب تتنررتقوو ةتايیحب تتددووأأ

 ممززعلاا ااووددقعوو ةيینلاا ااووتيیب ننأب ددصررتلااوو ررااررصإلاا ققبس عم آآددمع ةططررش ددررف  ددوومحم ححالص
 للبااووب ههررططمأأوو هھبووص ةهھجوووو ةيیرريیخلاا ررططانقلاب سسووساب ننيیمك ةمددخ يف نناكوو ةلتق يلع مممصملاا

 ةفصلاا رريیررقتب ةفووصووملاا تتاباصالاا هھب ااووثددحأف هھحوورر ققاهھھھززإإ ننيیددصاق ةيیررانلاا ةةرريیعالاا ننم
    تتاقيیقحتلاب ننيیبملاا  ووحنلاا يلع ةتايیحب تتددووأأ يتلااوو ةيیحيیررشتلاا

 دديیسلاا ددمحم رريیمس ددمحم /ووعددملاا ااوولتق ررشع سسدداسلااوو ررشع يناثلااوو ثثلاثلاا ننوومهھتملاا نناا امك ـ
 ااووددقعوو ةيینلاا ااووتيیب ننأـب ددصررتلااوو ررااررصإلاا ققبس عم آآددمع ةةدديیددجلاا ررصم ةقططنمب ةميینغووباا

ةتررايیس ةقررسل ةلتق يـلع ممـمصملاا ممززعـلاا
 تتاباصالاا هھب ااووثددحأف هھحوورر ققاهھھھززإإ ننيیددصاق ةيیررانلاا ةةرريیعالاا ننم للبااووب ههررططمأأوو هھبووص ةهھجوووو
     0 تتاقيیقحتلاب ننيیبملاا  ووحنلاا يلع ةتايیحب تتددووأأ يتلااوو ةيیحيیررشتلاا ةفصلاا رريیررقتب ةفووصووملاا

 آآددمع ةططررش ءااوول ننيیددلاا ددعس دديیعسلاا ددمحم ءااووللاا التق ننووثالثلااوو ررشع عبااررلاا ننامهھتملاا نناا امك ـ
 هھبووص ةهھجوووو ةلتق يـلع ممـمصملاا ممززعـلاا ااووددقعوو ةيینلاا ااووتيیب ننأـب ددصررتلااوو ررااررصإلاا ققبس عم
 ةفووصووملاا تتاباصالاا هھب ااووثددحأف هھحوورر ققاهھھھززإإ ننيیددصاق ةيیررانلاا ةةرريیعالاا  ااووقلططااوو ييرران ححالس

 0تتاقيیقحتلاب ننيیبملاا  ووحنلاا يلع ةتايیحب تتددووأأ يتلااوو ةيیحيیررشتلاا ةفصلاا رريیررقتب
  ووحنلاا يـلع ممئااررجلاا يقاب يلاا لليیحنوو ةيیف ععووررشلااوو للتقلاا ممئااررج ضضعب ددررس ننم ةمكحملاا يفتكتوو

  0  تتاقيیقحتلاب ننيیبملاا
ييووططنت اـملً ااررططخ ممئااررجلاا ددشأأ ننـم ةبااررحلاا ننأأً اعررـش ررررقملاا ننم هھنأأ ثثيیحوو

 للززن ببرراحملاا ةبووقعوو للااوومألل ببلسوو ضضااررعألل ككتهھھھوو سسفنألل للتقوو سسانلاا بباهھھھررإإ ننم هھيیلع
 ْنَنأأ اادًداسَف ضِضرَْرْألاا يِف نَنوْوَعْسيَیوَو هُھَلووُسرَروَو ََّهللا نَنووُبرِراحيُی نَنيیذِذَّلاا ُءااززَج امَِّنإإ { هھناحبس ققحلاا للووق اهھيیف
 ايیْنُّددلاا يِف يٌيزْزِخ مْمهُھَل كَِكلذذ ضِضرَْرْألاا نَنِم ااوْوَفْنيُی وَْوأأ فٍفلِخ نْنِم مْمهُُھلُجرَْرأأوَو مْمهِھيیدِديَْیأأ َعَّططَقُت وَْوأأ ااووُبَّلَصيُی وَْوأأ ااوُولَّتَقيُی

 . ] 33: ةةددئاملاا[ }مميیظِظَع بٌبااذذَع ةِةرَرِْخآلاا يِف مْمهُھَلوَو
 مموولعم ررمأأ ننم ععررشملاا هھصلختسيی ام ىهھھھ ةعططاقلاا ةنيیررقلاا ننأأ اعررش ررررقملاا ننم هھنأأ ثثيیحوو

 ام اهھنموو الامتحإإ ووأأ اكش للبقيی ال امب ججاتنتسإلاا ققيیررطط ننع مملعلاا دديیفت ةةررهھھھاظظ ةةررامإإ ىهھھھوو ةلالددلل
 للاحلاا للئالدد ننم ىضاقلاا هھططبنتسيی ام اهھنموو ممهھھھدداهھتجإب ءاهھقفلاا هھططبنتسإإ ووأأ ععرراشلاا هھيیلع صصن

 اهھنأل هھتدداهھش لليیططعت  غغووسيی الام ةعططاقلاا ننئااررقلاا ننموو , ممهھيیف ءاضقلاا ننأأ ررابتعإب ههددهھھھااووشوو
 ننم ضضررغلاا نناك املوو ققددصلااوو ببذذكلاا امهھيیلإإ ققررططتيی نناارربخ امهھھھوو ررااررقإلااوو ةنيیبلاا ننم ىىووقأأ
 ننئااررقلاا ننم ىىووعددلاا ىف ددجوويی ددقوو ههرراهھظظإإوو ققحلاا هھنابيیإإ ووهھھھ ءاضقلاا ىلإإ ممووقيی ىىذذلاا لليیلددلاا
 ننم الوو ةلااددعلاا ننم سسيیلوو ةمووصخلاا يف ققحلاا ىلع للدديیوو ننيیمصخلاا ددحأأ ةفك حجرريی ام ةعططاقلاا
 ةعامج ووأأ ددااررفأأ هھسرراميی ىىذذلاا ننااووددعلاا ننأأوو هھب ذذخألاا ءاضقلاا ىلع ررجحيیوو اهھتلالدد ررددهھت ننأأ ققحلاا
 عقيی دديیددهھتلااووأأ ففنعلاا للاعفأأ ننم للعف للكوو ققيیررططلاا عططقوو دديیددهھتلااوو ىىذذألااوو ففيیووختلاا ففوونص للمشيی

 ضضيیررعت ووأأ ممهھئااذذيیإب ممهھعيیووررت ووأأ سسانلاا ننيیب ببعررلاا ءاقلإإ ىلإإ ففددهھيی ىمااررجإإ ععووررشمل ااذذيیفنت
 ةماعلاا ننكامألااوو ققفااررملاب ررررضلاا ققاحلإإ اهھنموو ررططخلل ممهھلااووحأأ ووأأ ممهھنمأأ ووأأ ممهھتيیررح ووأأ ممهھتايیح
 ىف دداسفلاا ررووص ننم ااذذهھھھ للكوو ررططخلل ةيیعيیبططلاا ووأأ ةيینططوولاا ددررااووملاا ددحأأ ضضيیررعت ووأأ ةصاخلاا ووأأ
 ننإإ ضضررألاا ىف دداسفلاا غبتالوو { هھلووق ىف اهھنع ننيیملسملاا ىلاعتوو هھناحبس هللا ىهھن ىتلاا ضضررألاا

 ممالسإلاا هھضفرريی ىىذذلاا ووهھھھ ةيیمااررجإلاا للاعفألااوو ممئااررجلاا ننم ععوونلاا ااذذهھف  }ننيیددسفملاا ببحيی ال هللا
         . مملسوو هھيیلع هللا ىلص  هللا للووسرر انرربخأأ امك املسم ععوورريی ننأأ مملسمل للحيیال ذذإإ اعووضووموو الكش



 ممالسإلاا هھضفرريی ىىذذلاا ووهھھھ ةيیمااررجإلاا للاعفألااوو ممئااررجلاا ننم ععوونلاا ااذذهھف  }ننيیددسفملاا ببحيی ال هللا
         . مملسوو هھيیلع هللا ىلص  هللا للووسرر انرربخأأ امك املسم ععوورريی ننأأ مملسمل للحيیال ذذإإ اعووضووموو الكش

 ااوونوواعت ااووفووت ننيیررخأأوو  ننيیمهھتملاا ننأأ اهھعوومجم ىف ئمووت اهھططسب ففلاسلاا ننئااررقلاا تتناكوو
 ىلع ااءانبوو . ضضررألاا ىف دداسفلاا ننووغبيی ننااووددعلااوو ممثإلاا ىلع ممهھنيیب اميیف ااووكررتشإإوو ااووقفتإإوو

 ىىأأ للاشفإإوو ددالبلاا ععووبرر ىف ةيینمألاا ىضووفلاا ةعاشإب  ةعامجلاا تتااددايیق للبق ننم ىبيیررختلاا ططططخملاا
 رركذذلاا ةفلاس ةعامجلاا ررصانع تتعلططضإإ للعفلابوو ةلووددلاا تتاسسؤؤم للبق ننم ذذختت ننأأ ننكميی رريیبااددت
 تتررددهھھھأأوو عمتجملاا ننمأأ ىلع اميیسج ااءااددتعإإ تتلثم ىتلااوو ننايیبلاا ففلاس ممئااررجلاا ننم دديیددعلاا بباكتررإب
 للووززعملاا ممهھسيیئرر ةةددووعب ااددهھع ممهھسفنأأ يلع ااووعططقوو مماقتنإلاب  ننيیددددهھم ةلووددلاب مماعلاا مماظظنلاا سسسأأ

 ددقوو ٬، ةحلسملاا تتااووقلااوو ةططررشلاا للاجرر ننم مماقتنإلاا ةةززيیررغ ممهھكررحتوو بباقررلاا ككلذذ ننوودد ننموو
 ددررسب ةمكحملاا للسررتست ننأأ ننوودد اهھصالختسإب ةمكحملاا هھيیلإإ تتهھتنإإ امل اقفوو ممهھتددع ككلذذل ااووددعاا

                 . ىىررخأأ ةةررم ثثااددحألاا
 للتقلاا ىف ععووررشلااوو ددمعلاا للتقلاا ةميیررج نناكررأأ تتووبث ىلإإ تتهھتنإإ ةمكحملاا تتناكوو ككلذذ نناك املوو
  ععافددلاا ههرريیثيیام ننإف ممث ننموو ننايیبلاا ىفلاس ننيیمهھتملاا ققح ىف ددصررتلااوو ررااررصإلاا ققبس عم ددمعلاا
 ممث ننموو ىىووعددلاا ةلددأأ رريیددقت ىف ايیعووضووم الددج ننووكيی ننأأ ووددعيیال صصووصخلاا ااذذهھھھ ىف ةعززانم ننم

        . هھضفررب ةمكحملاا ىضقت
 234 ةةدداملاا ننأب  اضيیأأ هھيیلع ددووددررمف ننااررتقإلاا ففررظظ ءافتنإإ ننأشب ععافددلاا ههرراثأأ امعوو هھنأأ ثثيیحوو

 ببقاعيی ددصررت ووأأ ررااررصإإ ققبس رريیغ ننمً اسفن للتق ننم " هھنأأ ىلع صصنت تتابووقعلاا ننووناق ننم
 ووأأ اهھتمددقت ااذذإإ ممااددعإلاب ةيیانجلاا ههذذهھھھ للعاف ىلع ممكحيی ككلذذ عموو. ددددشملاا ووأأ ددبؤؤملاا ننجسلاب
 ًااذذيیفنت ةميیررجلاا تتبكترراا ااذذإإ ممااددعإلاا ةبووقعلاا ننووكتوو خلاا...ىىررخأأ ةيیانج اهھتلت ووأأ اهھب تتنررتقاا
 ٬،ددددشملاا ووأأ ددبؤؤملاا ننجسلابً ااددمعً اسفن للتق ننم ببقاعيی ننووناقلاا ننأأ ككلذذ ددافموو ."ىباهھھھررإإ ضضررغل
 للتقلل ةةررررقملاا ةبووقعلاا ددددش ععررشملاف ٬،ىىررخأأ ةيیانجب للعفلاا ننررتقاا ااذذإإ ممااددعإلاب ببقاعيی للعافلاا ننكلوو

 :ططووررش ةثالث هھلاحلاا ههذذهھھھ ىف ططررتشيیوو ننااررتقالاا ةلاح ىف ممااددعإلاا اهھلعجف ددمعلاا
 .للتق ةيیانج عقت ننأأ : امهھلووأأ

 للتقلاا ننررتقيی ننأأ ددددشملاا ففررظظلاا ااذذهھھھ ررفااووتل ننيیعتيیف ٬،ىىررخأأ ةيیانجب للتقلاا ننررتقيی ننأأ : امهھيیناث
 للتقلاا ننااررتقاا ىىووتسيیف ٬،تتايیانجلاا ننمً انيیعمً اعوون ننووناقلاا ببلططتيی الوو ٬،ىىررخأأ ةيیانج بباكترراب
 ىلع ىىووططنت ىتلاا ككلت ووأأ ةماعلاا ةحلصملاا ىلع ءااددتعاا ىلع ىىووططنت ىتلاا تتايیانجلاا ننم ةيیانجب
 ىف ةةرربعلااوو ٬ً،اعووررش ووأأ ةمات ننووكت ننأأ ةيیانجلاا ههذذهھھھ ىف ىىووتسيیوو ٬،صصاخشألاا حلاصم ىلع ءااددتعاا
 ةيیانجلاا ننووكت الأأ ططررتشيیوو ٬،ةلاحإلاا ررمأأ ىف ددرريی امب ال ةمكحملاا هھيیلإإ ىهھتنت امب ووهھھھ ةيیانجلاا ففصوو

 ىتلاا هھفووررظظ ننم ففررظظ ىىأأ ىف الوو ههررصانع ننم ررصنع ىىأأ ىف هھعم ةكررتشم للتقلاب ةنررتقملاا
 ىناجلاا اهھفرراقيی ىتلاا ةيیدداملاا للاعفألاا ددددعتت ننأأ ننيیعتيی ىىأأ ٬،بباقعللً ااددددشمً الماع ننووناقلاا اهھھھرربتعيی
 ددصق ىلع ءانب ووأأ ددحااوو ضضررغل الإإ ببكتررت ممل تتناك وولوو للب ةةددحااوو ةعقااوو ءانثأأ تتعقوو تتناك وولوو
 ًانووكم اهھنم للك هھب ددعيی ىىذذلاا ررددقلاب اهھضعب ننع اهھھھززيیمتوو للاعفألاا ددددعتب ىهھھھ ةةرربعلاا ذذإإ ٬،ددحااوو ىئانج

. ةلقتسم ةميیررجل
 ةيیانجلااوو للتقلاا ننيیب ىنمزز ررصاعت ررفااووت ننيیعتيیف ٬،ةيینمزز ةططباارر ننيیتيیانجلاا ننيیب ننووكيی ننأأ : امهھثلاث 
 عقيی ننأأ ووهھھھ ططررتشيی ام للك للب ٬،ننااررتقالاا ااذذهھھھ ررفااووتل ةنيیعم ةيینمزز ةةررتف ننووناقلاا ببلططتيیالوو ٬،ىىررخألاا
 ننووناقلاا ططررتشيی مملوو نناتررصاعتم امهھنأب للووقلاا اهھعم حصيی ةيینمزز ةةررتف ىف ىىررخألاا ةيیانجلااوو للتقلاا
 بببسلاا ووأأ ضضررغلاا دداحتاك ىىررخأأ ةططباارر امهھنيیب ننووكيی ننأأ الوو ٬،ددحااوو نناكم ىف نناتميیررجلاا عقت ننأأ
 ررمألااوو ٬،ىىررخألاا ةيیانجللً ايیلاتووأأً اقباس للتقلاا ننووكيی ننأأ حصيیف ٬،ىىررخألاا ننع امهھھھااددحإإ ممددقتت ننأأ الوو

 ننيیتميیررجلاا ننع للووئسملاا ننووكيی ننأأ للاحلاا ةعيیبططب ننيیعتيیوو ٬،ععووضووملاا ةمكحمل ههرريیددقت ككووررتم
 امهھھھااددحإإ ىفً العاف ووأأ ننيیتميیررجلاا ىفً اكيیررش ووأأً ايیلصأأً العاف هھفصووب نناك ءااووس ٬ً،ااددحااووً اصخش

                        . ىىررخألاا ىفً اكيیررشوو
 ففررشاا مميیررم ةلفططلاا / ممهھيیلع ىنجملاا للتق ةيیانج ننأأ ققااررووألاب تتباثلاا نناكوو ممددقت ام نناك ىتم
 تتااذذ يف يمهھف لليیبن مميیررم ةلفططلاا للتقب  تتنررتقااوو ددصررتلااوو ررااررصإلاا ققبس عمً ااددمع  ةخيیسم
 ددمحاا للتقب تتنررتقاا ددقوو ررااررصالاا ققبس عم آآددمع ددمحم عيیبرر يفططصم للتق امك نناكملااوو ننامززلاا
 للتق امك ددمحم يططعملاا ددبع ززيیاف للتق يف ععووررشلااوو تتاقيیقحتلاب ننيیبملاا ووحنلاا يلع ددمحم ففسوويی

 يلع ننيیمئاقلاا ةططررشلاا ددااررفاا للتق يلع مممصملاا ممززعلاا ددقعوو ةيینلاا ااووتيیب نناب دداج مميیهھھھااررباا يناهھھھ



 للتق امك ددمحم يططعملاا ددبع ززيیاف للتق يف ععووررشلااوو تتاقيیقحتلاب ننيیبملاا ووحنلاا يلع ددمحم ففسوويی
 يلع ننيیمئاقلاا ةططررشلاا ددااررفاا للتق يلع مممصملاا ممززعلاا ددقعوو ةيینلاا ااووتيیب نناب دداج مميیهھھھااررباا يناهھھھ
 ددمحاا للتق يف ععووررشلاب تتنررتقااوو ةةدديیددجلاا ةةررهھھھاقلاب ييررئااددلاا  ققيیررططلاب ينمالاا ززاكتررالاا ةمددخ

0تتاقيیقحتلاا يف ننيیبملاا ووحنلاا يلع نناكملااوو ننامززلاا تتااذذ يف ففسوويی لليیعامساا
 ىىررخألاا تتايیانجلاا ننم للك ننأأوو ٬،ممهھحوورر ققاهھھھززإإ ددصقب ققااررووألاا ننم ةمكحملاا هھتصلختسإإ امل اقفوو
 تتأشن ددق ةلاحإلاا ررمأب تتباثلل اقفوو اهھصالختسإب ةمكحملاا هھيیلإإ تتهھتنإإ امل اقفوو افلس اهھيیلإإ رراشملاا

 تتددددعت ثثيیحب ٬، رركذذلاا ففلاس ممهھيیلع ىنجملاا للتق ةيیانج ننع اهھنم للك للقتساا ةةددددعتم  للاعفأأ ننع
 ةميیررج ننع اهھناكررأب ةلقتسم ةميیررج اهھنم للك ننوّوكوو ةةرراضلاا اهھجئاتن تتددددعتوو ءااددتعالاا للاعفأأ
 للتقلاا ةيیانج ننيیب ددجوويیال هھنأب للووقلاا اهھعم حصيی ةيینمزز ةططباارر ممهھنيیب تتررفااووتوو ٬،اهھب ننررتقملاا للتقلاا
 ًاعابت تتااررتف ىف ممئااررجلاا ههذذهھھھ للك تتعقوو ذذإإ ٬،سسووسحم ننمزز ىىررخألاا تتايیانجلاا ننيیبوو اهھب ننررتقملاا
 ددق ممئااررجلاا ههذذهھھھ عيیمج تتناكوو ٬،  اهھھھددعب اموو  ةةررتفلاا ككلت للالخ اعابت )ننيیمهھتملاا(  ىلع ضضبقلاا ممتوو
 ضضعب ننع اهھضعب للالقتسااوو للاعفألاا ددددعتبوو ٬،ةةددحااوو ةيیمااررجإإ ةةررووث تتحتوو ددحااوو ضضررغل تتبكترراا
 ققح ىف ننااررتقإلاا ففررظظ تتررفااووت ممث ننموو ٬، ةلقتسم ةميیررجلً انووكم امهھنم للك رربتعيی ىىذذلاا ررددقلاب
 تتووبث ىلإإ تتهھتنإإ ةمكحملاا تتناكوو ككلذذ نناك املوو                      . ةمكاحملاا للحم ننيیمهھتملاا

 ققح ىف ددصررتلااوو ررااررصإلاا ققبس عم ددمعلاا للتقلاا ىف ععووررشلااوو ددمعلاا للتقلاا ةميیررج نناكررأأ
 ٬، هھيیلاعب عفددلاا ىلع ددررلاا ددنع هھيیلإإ تتهھتنإإ امل اقفوو ننااررتقإلاا ففررظظ ررفااووتوو ننايیبلاا ىفلاس ننيیمهھتملاا

 ةبايینلاا تتاقيیقحتب ننيیمهھتملاا ضضعب ررااررقإإوو تتابثإلاا ددووهھش ههررررق امبسح  ةمكحملل تتباثلاا ننأأ ذذإإ
 تتحت ننيیمهھتملاا  اهھھھووبكترراا ىتلاا ممئااررجلااوو عئاقوولاا ككلذذكوو   ىىررخألاا ىىووعددلاا ةلددأأ ةفاكوو ةماعلاا
 ددق ممهھنأأ ممززاج لليیلددب تتبث وو ٬، ىىووررتلااوو ررصبتلاا ممهھل ىنستيی نناكوو ججايیهھلااوو ببضغلاا ةةررووث رريیثأت
 ةفلاس ممئااررجلاا ككلت ننأأ ثثيیحوو . للابلاا ننووئدداهھھھ ممهھھھوو هھبقااووع ااوورربددتوو هھب ممايیقلاا ااوومززتعاا اميیف ااوورركف
 تتعقوو ددق ) ننااررتقالااوو ددصررتلااوو ررااررصإلاا ققبس عم ددمعلاا للتقلاا ىف ععووررشلااوو ددمعلاا للتقلاا (رركذذلاا
 ءااددتعالاا ةيین تتناكوو ٬،ضضررغلاا ااذذهھب ممهھملع عم هھنم ضضررغللً ااذذيیفنتوو ٬،ةعامجلاا ىف ننيیكرراشملاا ننم
 ننم ىمااررجإإ ططاشن ةجيیتن تتعقوو ددقوو ٬،ررووكذذملاا ممهھضررغ ااووذذفن ىتح ممهھبحاصت تتلظظوو ممهھتعمج ددق
 تتااررتف يلع تتعقوووو ٬،هھباسحل ننيیمهھتملاا ددحأأ اهھب للقتساا ةميیررج اهھنم ىىأأ ننكت مملوو ٬،ةةددحااوو ةعيیبطط
 تتهھتنإإ ةمكحملاا ننأأ تتباثلاا نناكوو ككلذذ نناك املوو .رروومألل ىىدداعلاا رريیسلاا اهھيیلإإ ىىددأأوو ةتووافتم ةيینمذذ
 ةيینماضت ةيیلووئـسم ننيیلووئـسم ننيیمهھتملاا عيیمج ننووـكيی ممـث ننـموو 0  ننيیمهھتملاا للبق ممهھتلاا تتووبث ىلإإ

 جئاتنلاا ةفاك ننع ممهھتلءاسم وو ىلامتحإلاا ممهھھھددصقب ممهھتذذخااؤؤموو ةيیمااررجإلاا للاعفألاا ككــلــت ننــع
 امل اقفوو  ممهھقح ىف ةميیررجلاا ككلت نناكررأأ تتررفااووت ممث ننموو ٬، للاعفألاا ككلت ننع ةئشانلاا ةيیلامتحإلاا
 صصووصخلاا ااذذهھھھ ىف ةعززانم ننم  ععافددلاا ههرريیثيیام ننإف ممث ننموو ٬، اهھصالختسإب ةمكحملاا هھيیلإإ تتهھتنإإ

. هھضفررب ةمكحملاا ىضقت ممث ننموو ىىووعددلاا ةلددأأ رريیددقت ىف ايیعووضووم الددج ننووكيی ننأأ ووددعيیال
 ىىذذلاا لليیلددلاا ىف ككيیكشتلاا اهھلصاح ىىررخأأ ععافدد هھجووأأ ننم ععافددلاا ههرراثأأ امعوو ةنأأ ثثيیح
 حصت لليیلدد ةمث ننم ققااررووألاا وولخ وو ةعقااوولاا ةيیلووقعم ممددع ةلاقب ةمكحملاا هھيیلاا تتنأمططإإ

.ةنااددإلاا هھب
ىىووــعددـلاا يــف تتاــبثإلاا ةـلددأأ ىــلإإ ننئمططت ةمكحـملاا تتـناكوو ككـلذذ نناك امل

 تتهھتنإإ يتلاا ةجيیتنلاا ىلإإ ييددؤؤت ةغئاس ببابسأأ ىلع تتيینب يتلاا ةيینفلاا ووأأ اهھنم ةيیلووقلاا ءااووس
 ننم ننيیررخالأأ ىلعوو ممهھسفنأأ ىلع ممهھتااررااررقإإوو ننيیمهھتملاا ضضعب تتافااررتعإإ ككلذذكوو اهھيیلإإ
 ممهھباكتررإإ )ننيیمهھتملاا( ممهھھھرراكنإإ ننع ضضررعت اهھناف  ٬، ةماعلاا ةبايینلاا تتاقيیقحتب  ننيیمهھتملاا
 ييووس ممهھنم ررمألاا ااذذهھھھ ااووددعيی ال ذذإإ  ةمكاحملاا ةسلجبوو ةلاحإلاا ررمأب ممهھيیلإإ ههددنسملاا ممئااررجلل

 ةتباثلاا هھلددألاا اهھتافاجم ننع الضف اهھباقع ننم تتالفإلل ةميیررجلاا ررززوو ننم صصلمتلل هھلوواحم
 وو ررصب ننع اهھتصحم وو ييأأررلاا اهھيیف تتبلق وو  ثثحبلاا ططاسب يلع ةمكحملاا اهھتحررطط يتلاا
 ووأأ اهھيیلع تتائتفإلاا ننم ععافددلاا تتالوواحم حلفت ممل امك  ههددناستم وو  ههدديیددس اهھتددجووف ههرريیصب
 ننانئمططإإ للماك يلع تتذذووحتسإف لليیلددتلاا يف اهھتووق ننم صصاقتنإلاا ووأأ اهھتمالس يف ننعططلاا

 ةمكحملاا تتناكوو٬، هھيیلإإ تتهھتنإإ اميیف ةمكحملاا ةةدديیقع ننيیووكت يف غلابلاا اهھھھررثأأ اهھل نناكوو ةمكحملاا
 ممل هھنووكل امإإوو عقااوولااوو ةقيیقحلل يفاجم هھنووكل امإإ ننانئمططإلاا ااذذهھھھ ففلاخيی ام للك تتحررططأأ ددق

 الددـج ننووـكيی ننأأ ااووددـعيی ال هھـتقيیقح ىـف ووـهھف ىىووعددلاا يف لليیلددلاا ننم للانيی ننأأ ىلع ىىووقيی



 ممل هھنووكل امإإوو عقااوولااوو ةقيیقحلل يفاجم هھنووكل امإإ ننانئمططإلاا ااذذهھھھ ففلاخيی ام للك تتحررططأأ ددق
 الددـج ننووـكيی ننأأ ااووددـعيی ال هھـتقيیقح ىـف ووـهھف ىىووعددلاا يف لليیلددلاا ننم للانيی ننأأ ىلع ىىووقيی

 املوو ٬، ةمكحملاا ههذذهھھھ هھب للقتست امم هھيیلإإ ىىددؤؤت ام صصالختسإإوو ةـلددألاا رريیددـقت ىـف ايیعووـضووم
 ضضعب تتااررااررقإإ ااذذكوو تتابثإلاا ددووهھش للااووقأأ ننم ةمكحملاا اهھتصلختسإإ ىتلاا ةةررووصلاا تتناك
 ةيیئانجلاا ةلددالااوو ينططوولاا ننمالاا تتايیررحتوو ةماعلاا ةبايینلاا تتاقيیقحتب  ممهھتافااررتعإإوو ننيیمهھتملاا
 اـهھھھااددص اهھلوو ىقططنملااوو ىلقعلاا ءاضتقإلاا ننع ججررخت ال اهھتددررووأأ ىتلاا ىىررخألاا ةلددألااررئاسوو
 ددددـصلاا ااذذهھھھ ىـف ععافددلاا ىعن ننووكيیوو ننأشلاا ااذذهھھھ يف اهھـتعززاـنم ززووـجيی الف ققااررووألاا ىـف اـهھلصأأوو

. عفددلاا ضضفررب ةمكحملاا ىضقت ممــث ننــموو دديیددــس رريیــغ

 اقبططوو ممث ننموو ٬،ىعااددتلاا للحم ممئااررجلل ننيیمهھتملاا بباكتررإإ تتووبث ىلإإ تتهھتنإإ ةمكحملاا ننأأ ثثيیحوو
/ 2 / 1 ةسلجب اهھھھررااررق ةمكحملاا تتررددصأأ  ةيیئانجلاا تتااءااررجإلاا ننووناق ننم381/2 ةةدداملاا صصنل

 يتفم ةليضــــف يــلا ةيضقــــلا قاروأ ةـــــلاـــــحأــــب اهـــــئاضــــعأ ءارأ عاـمــــجأــــبو 2020
ـ :مهركذ يت�ا   _مهـتملل بـسن امـيف يـعرشلا يأرلا ءادب� ةيروهمجلا

ةدايز جيرف دمحم قيفوـت ـ
دمحم رصن دمـحأ دمحم ـ

ةيماـش dا دبع مbسلا دبع دمحم لئاو ـ

رماع ناميلس ميلس ةمbس يملس ـ

يوbخنلا دمحم ينغلا دبع ليلخ دمحم ـ

ميهاربإ دعسم يوامشع ىلع ماشه ـ

ديمحلا دبع دومحم دمحأ نيدلا دامع ـ

رداقلا دبع يلع ينغلا دبع دمحم ـ

ناميلس باوتلا دبع دعس دمحم ـ

كوربم هط رصانلا دبع عيبر ـ

 دمحأ دمحم ليعامسإ دمحأ ورمع ـ
ميهاربإ نسح قداص نسح مـيرك ـ

 ديمحلا دبع ىفطصم دمحم ورمع ـ

_سح ديس ىفطصم ماسو ـ

نابعش دمحم تزع دمحأ ـ

تاحرف يحبص ميهاربإ سنأ ـ

مامإ حاتفلا دبع مامإ نمحرلا دبع ـ

دمحم سـيوع دمحم دمحم ـ

داـمح ناEاس دمحم دومحم ـ

_بغأ دمحأ ميهاربإ يـناه ـ

جرع�ا دمحأ ديسلا زيزعلا دبع دومحم ـ

_سح دعس يجنEا ىيحي ـ

ملاس يليبلا دومحم لداع ـ

لbه دمحم ةدابع دوجوEا دبع حودمم ـ

يودب ديسلا ميلحلا دبع دمحم دمحأ ـ

روجع يلع يقوش لداع دمحم ـ

بيدلا ميهاربا يمهف ميهاربا داؤف ـ

مـينغ زيزعلا دبع ميهاربإ دمحم ـ

نسـح دمحأ يلع _ناسح ديسلا ـ

دمح دامح ناملس دمحم ـ

_سح دعس ناEاس ليعامسإ ـ

ىـفطصم دمحم ةتاحش دمحم ـ

يملس نسح لامج دمحأ ـ

متسر _مأ دمحم ميرك ـ



 ديمحلا دبع ىفطصم دمحم ورمع ـ

_سح ديس ىفطصم ماسو ـ

نابعش دمحم تزع دمحأ ـ

تاحرف يحبص ميهاربإ سنأ ـ

مامإ حاتفلا دبع مامإ نمحرلا دبع ـ

دمحم سـيوع دمحم دمحم ـ

داـمح ناEاس دمحم دومحم ـ

_بغأ دمحأ ميهاربإ يـناه ـ

جرع�ا دمحأ ديسلا زيزعلا دبع دومحم ـ

_سح دعس يجنEا ىيحي ـ

ملاس يليبلا دومحم لداع ـ

لbه دمحم ةدابع دوجوEا دبع حودمم ـ

يودب ديسلا ميلحلا دبع دمحم دمحأ ـ

روجع يلع يقوش لداع دمحم ـ

بيدلا ميهاربا يمهف ميهاربا داؤف ـ

مـينغ زيزعلا دبع ميهاربإ دمحم ـ

نسـح دمحأ يلع _ناسح ديسلا ـ

دمح دامح ناملس دمحم ـ

_سح دعس ناEاس ليعامسإ ـ

ىـفطصم دمحم ةتاحش دمحم ـ

يملس نسح لامج دمحأ ـ

متسر _مأ دمحم ميرك ـ

يباططخ ددمحأأ ددمحم ييررمس ددوومحم ـ

للفوون هللاددبع ددمحأأ ننميیأأ ـ

رراططعلاا ددمحأأ يحبص ددئاارر ـ

 ءاتفإلاا رراادد ننع رردداص رريیررقت ددرروو ةسلجلاا ةةذذهھبوو ممكحلاب ققططنلل 2020/ 2/3 ةسلج تتددددحوو
: هھيیف تتبثأأ ييذذلااوو يتفملاا ةليیضف ييأأررً انمضتم

 ةبكتررأأ ييذذلاا ممررجلاا ننأأ تتاقيیقحت ننم اهھيیف ممت اموو ققااررووألاا عقااوو ننم ءاتفالاا ررااددل تتبث ددق
 سسسأأوو أشنأأ للووألاا ممهھتملاا ننأأ ووهھھھ ممهھيیلإإ ببسن اميیف يعررشلاا ييأأررلاا ءااددبإإ ببوولططملاا ننوومهھتملاا
 يلإإ ةةووعددلاا اهھنم ضضررغلاا ننووناقلاا مماكحأأ ففالخ يلع ةعامج ةماعزز يلووتوو ررااددأأوو ممظظنوو
 ةسررامم ننم ةماعلاا تتاططلسلااوو ةلووددلاا تتاسسؤؤم عنموو ننيینااووقلااوو ررووتسددلاا مماكحأأ لليیططعت
 ممالسلااوو ةيینططوولاا ةةددحوولاب ررااررضإلااوو ننيینططااووملل ةيیصخشلاا ةيیررحلاا يلع ءااددتعألااوو اهھلامعأأ
 يتلاا سسددقملاا تتيیب رراصنأأ ةعامج ةماعزز يلووتوو ررااددأأوو ممظظنوو سسسأأوو أشنأأ ننأب يعامتجالاا
 ددااررفأأ يلع ءااددتعالااوو ةةووقلاب ممكحلاا مماظظن رريیغتوو ةيیلع ججووررخلاا ةيیعررشوو ممكاحلاا رريیفكتل ووعددت



 يتلاا سسددقملاا تتيیب رراصنأأ ةعامج ةماعزز يلووتوو ررااددأأوو ممظظنوو سسسأأوو أشنأأ ننأب يعامتجالاا
 ددااررفأأ يلع ءااددتعالااوو ةةووقلاب ممكحلاا مماظظن رريیغتوو ةيیلع ججووررخلاا ةيیعررشوو ممكاحلاا رريیفكتل ووعددت
 ممهھتااددابع ررووددوو ننيیيیحيیسملاا ءامدد ةحابتسااوو امهھتأشنموو ةططررشلااوو ةحلسملاا تتااووقلاا
 ةةانقل يحالملاا ييررجملااوو ةماعلاا تتأشنملاا ففااددهھتسااوو ممهھتاكلتمموو ممهھلااوومأأ للالحتسااوو
 ةنمأأوو عمتجملاا ةمالس ضضيیررعتوو مماعلاا مماظظنلاب للالخإلاا ففددهھب اهھب ةةرراملاا ننفسلااوو سسيیووسلاا
 يلووتوو اهھضااررغأأ ذذيیفنت يف ةعامجلاا ةةذذهھھھ اهھمددختست يتلاا للئاسوولاا ننم بباهھھھررإلاا نناكوو ررططخلل
 ةةررااددإإوو سسيیسأتوو ءاشنإب ةعامجلاا ككلتب ةةددايیق ررشاعلاا يتح سسدداسلاا ننموو عبااررلاا ننيیمهھتملاا
 نناقررفلاا ببئاتك ةيیلخ ةةررااددإإوو سسيیسأتوو ةةانقلاا ننددموو ءانيیس ققاططن ججرراخ ةعامجلاا ايیالخ
 ببيیررددتلااوو حيیلستلااوو ممعددلاا هھجووأأ رريیفووتوو اهھئاضعأل تتافيیلكتلااررااددصإإوو اهھنع ةقثبنملاا
 ككلتل  ننيیبوولططملاا ننيیمهھتملاا ممهھنمض ننموو ننيیمهھتملاا يقاب ممضناا ددقوو اهھضررغأأ ذذيیفنتل ييرركسعلاا
 عم ررباختوو لليیوومتوو رريیبددتوو ططيیططخت ننم اهھيیف هھنم ببوولططملااررووددلاا ممهھنم الك ييددأأوو ةعامجلاا
 للايیتغاا ةلوواحموو ةصاخوو ةماع تتاكلتمموو تتأشمل ةيیرريیجفت تتايیلمع بباكتررأأوو ةيیبنجأأ تتاهھج
 ضضعبوو ةحلسملاا تتااووقلااوو ةططررشلاا للاجرر ننم ددااررفااوو ططابض للتقوو ققبسألاا ةيیلخااددلاا رريیززوو
 اهھلااوومأأ ةقررسوو دديیرربلاا ببتاكموو ككوونبلاا ضضعب يلع ووططسلااوو ممهھلااوومأأ ةقررسوو ننيیيینددملاا
 ففئااذذقب ةيیعانصلاا ررامقألاا ةططحم ااذذكوو سسيیووسلاا ةةانقب ةةرراملاا ننفسلاا ضضعب ففااددهھتسااوو
 ننووكيی ممث ننموو رريیررقتلاا ررددصب ننيیبملاا ووحنلاا يلع ةيیباهھھھررإلاا تتايیلمعلاا ننم دديیددعلاا بباكتررااوو
 ننأأ ننووقحتسيیوو ضضررألاا يف ننيیددسفم ـ ممهھنأشب يعررشلاا ييأأررلاا ءااددبإإ ببوولططملاا ـ ننوومهھتملاا
 ةلووسرروو هللا ننووبرراحيی ننيیذذلاا ااؤؤااززج امنإإ( ةبااررحلاا ةيیآآ يف ننيیبملاا يلاعت هللا للووق ممهھيیلع ققبططنيی
 ننم ااووفنيی ووأأ ففلخ ننم ممهھلجررأأوو ممهھيیدديیأأ عططقت ووأأ ااووبلصيی ووأأ ااوولتقيی ننأأ آآدداسف ضضررألاا يف ننووعسيیوو

0)ضضررألاا

 ينجملاا ممهھلتقوو ننيینمألاا ممهھعيیووررتوو آآدداسف ضضررألاا يف ممهھيیعسل ةبااررح ددح للتقلاا ووهھھھوو الأأ
 ااذذهھھھ للثم ااووبكترريی ننأأ ممهھسفنأأ ممهھل للووست ننمم ممهھلاثمألوو ممهھل ةةرربع ككلذذ ننووكيیلوو ممهھيیلع

 0عيینشلاا ممررجلاا
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 نــم ةرتفلا نوضغ يــف مهـن� :�وأ
 نم عبارلا ىـتح ةعـستو _فلأ ماع

  0رشـع ةعبراو _فلا ويام

 ةزيجـــــــلاو ةرـــــــهاقـــــلا تاظـــــفاحـمـــــب

 ةـــــــــــيردـــنـــكـــــــــــس�او ةــــيــــــــــبويـــلـــقـــلاو
    ةيليعامـس�او

 لامـشو انـقو اينEاو فـيوس ينبو مويفلاو خيشلا رفـكو ةيـقرـشلاو ةيلـهقدـلاو
.اهجراخو ةيبرعلا رصم ةيروهمجب ءانيس بونجو

ـ:لو�ا ُمهتEا: ً�وأ

 ِنوناقــلاِ ماكــحأ ِفbــخ ىلع ِةــعامــج َةــماــعز ىلوتو َرادأو َمظــنو َســسأو أشــنأ
 ِتاسـسؤم ِعنمو ِ_ـناوقلاو ِروتـسدـلاِ ماكـحأ ِليطعـت ىلإُ ةوعدـلا اهنـم ُضرغـلا
 ِةـــيرـــحلا ىلع ِءادتـــع�او اهـــلامـــعأ ِةـــسرامـــم نـــم ِةـــماعـــلا ِتاطلـــسلاو ِةـــلودـــلا
 ، يعامتــج�اِ مbــسلاو ِةينــطولا ِةدــحولاــب ِرارــض�او _نــطاوملل ِةيصخشــلا
 يتلا ِسدقEا ِتيـب ِراصـنأ ِةـعامـج َةـماـعز ىلوتَو رادأو َمظـنو َسـسأو أشـنأ نأـب
 ِةوقلاـــبِ مكحـــلاِ ماظـــن ِرييغـــتو هيلـــع ِجورـــخلا ِةيـــعرـــشوِ مـــكاحـــلا ِريفكتـــل وعدـــت
 ِءاـمد ِةـحابتـساو ، امهـتآشنـمو ِةـطرـشلاو ِةحلسEا ِتاوقلا ِدارـفأ ىلع ءادتـع�او
 ِفادهتـــساو ، مهـــتاكلتمـــمو مهـــلاومأ ِلbحتـــساو مهـــتادابـــع رودو _يحيسEا
 فدــهب ، هــب ةراEا ِنفســلاو ِســيوسلا ِةانقــل يحEbا ىرجEاو ِةــماعــلا ِتآشنEا
 ُباـهر�ا ناـكو رطـخلل هنـمأو عمتجEا ِةـمbـس ضـيرعـتو ماعـلا ماظنـلاـب لbـخ�ا
 وحنلا ىلع اهـضارـغأ ذيفنـت يف ةـعامـجلا هذـه اهـمدختـست يتلا ِلـئاـسولا نـم

.تاقيقحتلاب _بEا

ـ: رشاعلا ىتح يناثلا نم نومهتEا : ايناث

 يناثـلا ىلوت نأـب ، نوناقـلا ماكـحأ فbـخ ىلع تـّـــسسأ ِةـعامـجبً ةدايـق اولوت
 ماهــت�ا عوضوم ـ ةــعامــجلا اــيbــخ ةرادإو سيــسأــتو ءاشــنإ ثــلاثــلا ةــنواعمــب
 تافيلكتـــلا رادـــصإو ةانقـــلا ندـــمو ءانيـــس قاطـــن جراـــخ ـ ً�وأ دنبـــلاـــب دراولا
 ةيلــخ ةرادإو سيــسأــتو ءاشــنإ ســماخــلا ةــنواعمــب عبارــلا ىلوتو، اهــئاضــع�
 ىلوتو ، اهـــــئاضـــــع� تافيلكتـــــلا رادـــــصإو اهنـــــع ةقثبنEا ناـــــقرفـــــلا بـــــئاتـــــك
 عباســــلا ىلوتو ،ً ايــــندــــب مــــهدادــــعإو ةــــعامــــجلا ءاضــــعأ بــــيردــــت سداســــلا
 ىلوتو،اهـل يركفـلا بـناجـلا نـماثـلا ىلوتو ، اهمـعد هـجوأ ريـفوتو اهحيلـست
 ىلع اهـضارـغأ ذيفنتـل ،ً اـيركسـع اهـئاضـعأ بـيردـتو دادـعإ رـشاعـلاو عساتـلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا

 ىتح ةـئاEا دعـب يناثـلا نـمو ، ةـئاEا ىتح رـشع يداحـلا نـم نومهتEا :ً اثـلاـث
ـ: ةئاEا دعب _نامثلاو يناثلا



 ىتح ةـئاEا دعـب يناثـلا نـمو ، ةـئاEا ىتح رـشع يداحـلا نـم نومهتEا :ً اثـلاـث
ـ: ةئاEا دعب _نامثلاو يناثلا

 ةـعامـجلل اومضنا نأـب ، نوناقـلا ماكـحأ فbـخ ىلع تـسسأ ةـعامـجل اومضنا
 نامهتEا ناــكو ، اهــضارــغأــب مهملــع عم ـ ً�وأ دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ
 مهتEاو ةحلسEا تاوقلا دارــفأ نــم نوعبر�او سداســلاو نوعبر�او ســماخــلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةطرشلا دارفأ نم نوعبر�او ثلاثلا
 ىتح ةـئاEا دعـب _عستـلاو يداحـلا نـمو ، ةـئاEا دعـب يداحـلا نومهتEا :ً اعـبار

ـ:ريخ�ا
 ةـعامـجلل اومدـق نأـب ، نوناقـلا ماكـحأ فbـخ ىلع تـسسأ ةـعامـج يف اوكراـش
 ٍوآـــــمو ىنكسللو شيعتلـــــل لـــــئاـــــسو ـ ً�وأ دنبـــــلاـــــب دراولا ماهـــــت�ا عوضوم ـ

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ، اهضارغأب مهملع عم عامتجbل نكامأو

 نماثلاو ، رشع يناثلاو ، عباسلا ىتح لو�ا نم نومهتEا :ً اسماخ
 ، نوثbثلاو عباسلاو ، نوثbثلاو ثلاثلاو ، نوثbثلاو يداحلاو ،نورشعلاو

 ، _عبر�او ثلاثلا ىتح _عبر�او يداحلا نمو ، نوثbثلاو نماثلاو
 ثلاثلاو ، نوعبر�او عساتلاو ، نوعبر�او نماثلاو ، نوعبر�او سداسلاو

 نماثلاو ، نوسمخلاو سداسلاو ،نوسمخلاو عبارلاو ، نوسمخلاو
 سداسلاو ،نوتسلاو عباسلاو ، نوسمخلاو عساتلاو ، نوسمخلاو

 دعب رشع عباسلا نمو ، ةئاEا دعب عساتلاو ، نوعستلاو يناثلاو ،نونامثلاو
 ثلاثلاو ، ةئاEا دعب نورشعلاو يناثلاو ،ةئاEا دعب رشع عساتلا ىتح ةئاEا

 يداحلا نمو ، ةئاEا دعب نوعبسلاو نماثلاو ، ةئاEا دعب نورشعلاو
 ةئاEا دعب نوعستلاو عساتلاو ،ةئاEا دعب _عستلا ىتح ةئاEا دعب _نامثلاو

ـ: ريخ�او

 ، ةيــلاــمو ةــيداــم تاــنوعمب نوناقــلا ماكــحأ فbــخ ىلع تــسسأ ةــعامــج اودــمأ
 رــئاــخذو ةحلــسأــب ـ ً�وأ دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ ةــعامــجلا اودــمأ نأــب
 هيــــلإ وعدــــت امــــب مهملــــع عم تاــــمولعمو لاومأو ت�آو تامهــــمو تاعــــقرفــــمو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع كلذ قيقحت يف اهلئاسوبو
 سداســـــلا نـــــمو ، رـــــشع يداحـــــلاو ، ثـــــلاثـــــلاو ، يناثـــــلا نومهتEا :ً اـــــسداـــــس

ـ:ً اضيأ نيرشعلاو عساتلا ىتح نيرشعلاو
 نــم�ا عاطقــب طــباضــلا ـ باطــخ ديســلا كوربــم دمــحم - ايــفوت نارــخآو - اولتق
 مزعــلا اودقــعو ةينــلا اوتيب نأــب ، دــصرتــلاو رارــص�ا قبــس عمً ادمــع ـ ينطولا
 _تــــــلواحــــــم رــــــثإ ىلع يناثــــــلا مهتEا امهــــــب عمتجا نأــــــب، كــــــلذ ىلع ممصEا

 اودــعأــف ،مهنــم لــك رود هــب ددــحً اططــخمً اعــضاو هيلــع ينجEا لتقــل _تقــباــس
 اوقلطنا كــلذــلً اذيفنــتو - ةيــلآ قدانــب - ةــيراــن ةحلــسأو تارايــس ضرغــلا اذــهل
 سداسـلاو رـشع يداحـلا نومهتEا هـماـمأ صـبرـتو هيلـع ينجEا نكسـم ثيـح
 ىتح هــــترايســــبً ارداغــــم هورصــــبأ نأ اــــمو نورــــشعلاو عباســــلاو نورــــشعلاو
 هنكسـم نـم ِةـبرقـم ىلع _نـماكـلا _ـفوتEاو ثـلاثـلاو يناثـلا _مهتEا اوفتاـه



 ىتح هــــترايســــبً ارداغــــم هورصــــبأ نأ اــــمو نورــــشعلاو عباســــلاو نورــــشعلاو
 هنكسـم نـم ِةـبرقـم ىلع _نـماكـلا _ـفوتEاو ثـلاثـلاو يناثـلا _مهتEا اوفتاـه
 هـب اورفـظ نأ اـمو هـترايـس اوذاـح ىتح هوعبتتف ؛ثـلاثـلا ُمهتEا اـهداـق ِةرايسـب
 هـب اوثدـحأـف هـحور قاـهزإ نـيدـصاـق ِةـيرانـلا ِةريـع�ا نـم ٍلـباوب نايـفوتEا هرطـمأ
 امنيـب، هـتايحـب تدوأ يتلاو ةيحـيرـشتلا ةفصـلا رـيرقتـب ةـفوصوEا تاـباـص�ا
 حرـسم ىلع ِةرايسـب لـك نورـشعلاو عساتـلاو نورـشعلاو نـماثـلا نامهتEا لـظ
 نـــْمأو ثــلاثــلا مهتEا ةدايــق ِةرايســلا تاــحول امهـــُلوأ لدبتــسا ثيــح ِةمــيرــجلا
 امهيـناـث بحطـصاو ، نايبـلا ةفـلاـس ةـيرانـلا ةحلـس�ا ىفخأو مهـبورـه قيرـط
 ٍضرغــلً اذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا دــقو ،هــبورــهً انــمؤم هــترايســب يناثــلا مهتEا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ

ـ:ً اضيأ نوعبر�او ثلاثلاو ،لو�ا نامهتEا :ً اعباس
ـ  لتقـــلا ةـــيانـــج باكـــترا يف ةدـــعاسEاو قافـــت�او ضـــيرـــحتلا قرطـــب اـــكرتـــشا
 اهــباكــترا ىلع لو�ا مهــضرــح نأــب ـً اــسداــس دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم
 ثـلاثـلا مهتEا مـهدـعاـسو اـهذيفنـت ىلع مهعـم اقفـتاو،كـلذـبً افيلكـت مهـلً اردصـم
 هــترايــس تافــصاومو هــتاــنايــبو هيلــع ينجEا ةروصب مــهدــمأ نأــب نوعبر�او
 تمتـف ،اهـباكـترا ليهستـل تـمدختـسا ةيـندعـم تاـحولو ، هيلـع مهـفرعتـلً انيكمـت
 وحنلا ىلع ةدـعاسEا كلـتو قافـت�ا كـلذو ضـيرـحتلا اذـه ىلع ءانـب ةمـيرـجلا

.تاقيقحتلاب _بEا

ـ:ً اضيأ رشع عبارلاو ، رشع ثلاثلا نامهتEا :ً انماث

 رارــص�ا قبــس عمً ادمــع هحيســم فرــشأ مــيرــم / ةلفطــلا - يفوت رــخأو - bتــق
 ةسينــك يداــترــم لتــق ىلع ممصEا مزعــلا اودقــعو َةينــلا اوتيب نأــب ، دــصرتــلاو
 -ً اـيراـنً اـحbـس ِضرغـلا اذـهل اودـعأو ،قارولا ةقطنمـب ليـئاخيـم كEbاو ءارذعـلا
 رـشع عبارـلا مهتEا لقتـسا كـلذـلً اذيفنـتو ةـيراخـب ةـجاردو ةرايـسو - ةيـلآ ةيـقدنـب
 اونمكو ، ىفوتEا هفلـخو ةـيراخبـلا ةـجاردـلا رـشع ثـلاثـلا مهتEا داـقو ةرايسـلا
 هـجوت ىتح اهنـم _ـجراـخ اهـيداـترـم اورصـبأ نأ اـمو ةسينكـلا نـم ةـبرقـم ىلع
 نـم ٍلـباوب ىفوتEا مـهرطـمأو مهـبوص ناِريـخ�ا قلطناو مهقـيرـط _ـمأتـل مهـلوأ
 اهيلــــع ينجEاــــب اوثدــــحأــــف مهــــحاورأ قاــــهزإ نــــيدــــصاــــق ، ةــــيرانــــلا ِةريــــع�ا
 دـقو ، اهـتايحـب تدوأ يتلاو ةيحـيرـشتلا ةفصـلا رـيرقتـب ةـفوصوEا تاـباـص�ا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا تبكترا

 نامزلا تاذ يـف مهـنأ يـهو ىرـخأ تايانجب ةيانجلا كلت تنرتقا دـقو
نايبلا يفلاس ناكEاو

 يلع ميــــهارــــبإ دمــــحمو يمهف ليبــــن مــــيرــــم / ةلفطــــلا - يفوت رــــخأو - bتــــق ـ أ
 رارــــــص�ا قبــــــس عمً ادمــــــع ةيطــــــع يملــــــح ايليــــــماــــــكو رزاــــــع يمهف ريمــــــسو
 ةسينــك يداــترــم لتــق ىلع ممصEا مزعــلا اودقــعو ةينــلا اوتيب نأــب ، دــصرتــلاو



 رارــــــص�ا قبــــــس عمً ادمــــــع ةيطــــــع يملــــــح ايليــــــماــــــكو رزاــــــع يمهف ريمــــــسو
 ةسينــك يداــترــم لتــق ىلع ممصEا مزعــلا اودقــعو ةينــلا اوتيب نأــب ، دــصرتــلاو
 ىفوتEا مهـبوص قلطأ كـلذـلً اذافـنو ، قارولا ةقطنمـب ليـئاخيـم كEbاو ءارذعـلا
 اوثدـحأـف مهـحاورأ قاـهزإ نـيدـصاـق رـخ�ا ولتً ادـحاو ةـيرانـلا ةريـع�ا نـم bًـباو
 ، مهـتايحـب تدوأ يتلاو ةيحـيرـشتلا ةفصـلا رـيراقتـب ةـفوصوEا تاـباـص�ا مهـب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا تبكترا دقو

 ةسمـخو هحيسـم فرـشأ ريـتاـبولف / لفطـلا لتـق يف - يفوت رـخأو - اـعرـش ـ ب
 رارــــص�ا قبــــس عمً ادمــــع - تاقيقحتــــلاــــب مــــهؤامــــسأ ةنيبــــم - نــــيرــــخآ رــــشع
 كـلذـلً اذيفنـتو ، مهلتـق ىلع ممصEا مزعـلا اودقـعو ةينـلا اوتيب نأـب ، دـصرتـلاو
 اوثدـحأـف مهـحاورأ قاـهزإ نـيدـصاـق ةـيرانـلا ةريـع�ا نـم لـباوب ىفوتEا مـهرطـمأ
 � ببـسل ةمـيرـجلا رـثأ باـخ دـقو ، ةيبطـلا رـيراقتـلاـب ةـفوصوEا تاـباـص�ا مهـب
 دـــقو ، جbعـــلاـــب مهتـــكرادـــمو مهيلـــع ينجEا فاعـــسإ وه هيـــف مهـــتدار� لـــخد

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا تبكترا

 ءانـبأ دنـع ةـمرـح اهـل نـيد رـئاعـش ةـماـق� ةدعـم ٍنابـم - يفوت رـخأو - افلـتأ ـ ج
 ةقطنمــب ليــئاخيــم كEbاو ءارذعــلا ةسينــك ىنبم اوفلتأ نأــب ، سانــلا نــم ةلــم
 ، اهيقنتعــم دنــع ةــمرــح اهــلو ةيحيسEا ةــناــيدــلا رــئاعــش ةــماــق� ةدعEا قارولا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا تبكترا دقو

ـ :ً اضيأ رشع يداحلاو ، يناثلا نامهتEا :ً اعسات

 عورــشلاو لتقــلا تاــيانــج باكــترا يف قافــت�او ضــيرــحتلا يقيرطــب اــكرتــشا
 مهتEا مهـــضرـــح نأـــب ـً انـــماـــث دنبـــلاـــب دراولا ماهـــت�ا عوضوم ـ فbـــت�او هيـــف
 يداحـلا مهتEا مهعـم قفتاو ، كـلذـبً افيلكـت مهـلً اردصـم اهـباكـترا ىلع يناثـلا
 ةمـيرـجلا تمتـف ، مهنـم لـك رود هـب ددـحً اططـخم دـعأ نأـب اـهذيفنـت ىلع رـشع

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع قافت�ا كلذو ضيرحتلا اذه ىلع ءانب
ً اضيأرشع سداسلاو ، رشع سماخلاو ، رشع يناثلا نومهتEا :ً ارشاع

ً ادمــع ـ ةــطرــش درــف ـ يواشنEا دمــحم عيبر ىفطصم - اوفوت نورــخآو - اولتق
 دارـــفأ لتـــق ىلع ممصEا مزعـــلا اودقـــعو ةينـــلا اوتيب نأـــب ، رارـــص�ا قبـــس عم
 ضرغــلا اذــهل اودــعأو ، ةدــيدــجلا ةــهزنــلا ةــطرــش ةطقــن ىلع _مــئاقــلا ةــطرــشلا
 اولقتــسا كــلذــلً اذيفنــتو _ــترايــسو - تاــسدــسمو ةيــلآ قدانــب - ةــيراــن ةحلــسأ
 ةريــع�ا نــم لــباوب اهــماــمأ دــجاوت نــم نــيرطمــم اهــبوص اوقلطناو _ــترايســلا
 تاـــباـــص�ا هيلـــع ينجEاـــب اوثدـــحأـــف ، مهـــحاورأ قاـــهزإ نـــيدـــصاـــق ةـــيرانـــلا
 تبكـــترا دـــقو ، هـــتايحـــب تدوأ يتلاو ةيحـــيرـــشتلا ةفصـــلا رـــيرقتـــب ةـــفوصوEا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا

 نامزلا تاذ يـف مهنأ يـهو ىرـخأ تاياـنجب ةيانجلا كلت تنرتقا دـقو
 نايبلا يفلاس ناكEاو



 نامزلا تاذ يـف مهنأ يـهو ىرـخأ تاياـنجب ةيانجلا كلت تنرتقا دـقو
 نايبلا يفلاس ناكEاو

 قبـــــــس عمً ادمـــــــع يلع دمـــــــحم فـــــــسوي دمـــــــحأ - اوفوت نورـــــــخآو - اولتق ـ أ
 ةـــطرـــشلا دارـــفأ لتـــق ىلع ممصEا مزعـــلا اودقـــعو ةينـــلا اوتيب نأـــب ، رارـــص�ا
 هــبوص اوقلطأ كــلذــلً اذيفنــتو ، ةدــيدــجلا ةــهزنــلا ةــطرــش ةطقــن ىلع _مــئاقــلا
 هـــب اوثدـــحأـــف هـــحور قاـــهزإ نـــيدـــصاـــق ،اهـــماـــمأ هدـــجاوت لاـــح ةـــيراـــن ةريـــعأ
 دــقو ، هــتايحــب تدوأ يتلاو ةيحــيرــشتلا ةفصــلا رــيرقتــب ةــفوصوEا تاــباــص�ا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا تبكترا
 خيشلا دمحم يطعEا دبع زياف لتق يف - اوفوت نورخآو - اوعرش ـ ب

 ممصEا مزعـلا اودقـعو ةينـلا اوتيب نأـب ، رارـص�ا قبـس عمً ادمـع ـ ةـطرـش درـف ـ
 هــحور قاــهزإ نــيدــصاــق ةــيراــن ةريــعأ هــبوص اوقلطأ كــلذــلً اذيفنــتو ، هلتــق ىلع
 ةمـيرـجلا رـثأ باـخ دـقو ، ةيبطـلا رـيراقتـلاـب ةـفوصوEا تاـباـص�ا هـب اوثدـحأـف
 دـقو ، جbعـلاـب هتـكرادـمو هيلـع ينجEا فاعـسإ وه هيـف مهـتدار� لـخد � ببـسل

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا تبكترا
ةصصخـم ةـماـعً اكbـمأو ناـبمً ادمـع – اوفوت نورخآو -اوـبرـخ ـ ج

Eةرايسـلاو ةدـيدـجلا ةـهزنـلا ةـطرـش ةطقـن ىنبم اوبرـخ نأـب ، ةيـموكح حلاص 
 ةمــيرــجلا تبكــترا دــقو ، ةــطرــشلا ةئيهــل ةــكولمEاو تاقيقحتــلاــبً افــصو ةنيبEا
 ىضوفلا ةـعاـشإو سانـلا _ـب بـعرـلا ثادـحإ دصقـبو يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع
يـنجملل ةدـهع هتريخذو يرانلا حbسلا – اوفوت نورخآو - اوقرس ـ د

 دبــع زــياــف  هيلــع ينجEا ةدــهع يكلــسbــلا زاهــجو دمــحم عيبر ىفطصم هيلــع
 ةــطرــشلا ةئيهــل ةــكولمEاو تاقيقحتــلاــبً افــصو _نيبEا خيشلا دمــحم يطعEا
 _بEا وحنلا ىلعةـيراـن ةحلـسأ مهلمـح لاـح ةـماعـلا قرطـلا ىدـحإـب كـلذ ناـكو

 .تاقيقحتلاب
 نأــب ، اــهوكلتمي � ةــلوقنمو ةتــباــث ً�اومأً ادمــع - اوفوت نورــخآو - اوفلتأ ـ ـه
 ينجملل _ـــكولمEاو تاقيقحتـــلاـــبً افـــصو _نيبEا _ـــترايســـلاو راقعـــلا اوفلتأ
 مهنــمأو سانــلا لعــج كــلذ ىلع بــترــتو تاقيقحتــلاــب مــهؤامــسأ ةنيبEا مهيلــع
 _بEا وحنلا ىلع يباـــهرإ ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، رطـــخ يف

.تاقيقحتلاب
ـ :ً اضيأ يناثلا مهتEا :رشع يداح

 هيـــــف عورـــــشلاو لتقـــــلا تاـــــيانـــــج باكـــــترا يف ضـــــيرـــــحتلا قيرطـــــب كرتـــــشا
 نأــب ـً ارــشاــع دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ فbــت�او ةــقرــسلاو بــيرــختلاو
 ىلع ءانـب ةمـيرـجلا تمتـف ، كـلذـبً افيلكـت مهـلً اردصـم اهـباكـترا ىلع مهـضرـح

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ضيرحتلا اذه
 سداســلاو ، رــشع ثــلاثــلاو ، رــشع يناثــلاو ، ثــلاثــلا نومهتEا : رــشع يناــث



.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ضيرحتلا اذه
 سداســلاو ، رــشع ثــلاثــلاو ، رــشع يناثــلاو ، ثــلاثــلا نومهتEا : رــشع يناــث
 عساتــلاو ، نورــشعلاو نــماثــلاو ، نورــشعلاو عبارــلاو ، رــشع عباســلاو ، رــشع

ـ:ً اضيأ نورشعلاو
 قبـس عمً ادمـع ـ ةـطرـش درـف ـ dا داـج ميـهارـبإ يناـه - اوفوت نورـخآو - اولتق
 ةـــطرـــشلا دارـــفأ لتـــق ىلع ممصEا مزعـــلا اودقـــعو ةينـــلا اوتيب نأـــب ، رارـــص�ا
 قيرطـــلاـــب رـــشع ســـماخـــلا لـــخدEاـــب ينم�ا زاكـــتر�ا ةـــمدـــخ ىلع _مـــئاقـــلا
 ًاططــخمً اعــضاو ثــلاثــلا مهتEا مهــب عمتجا نأــب ، ةدــيدــجلا ةرــهاقــلاــب يرــئادــلا

 ةيـلآ قدانـب سمـخ - ةـيراـن ةحلـسأ ضرغـلا اذـهل اودـعأو مهنـم لـك رود هـب ددـح
 نورــــشعلاو عبارــــلا نامهتEا لقتــــسا كــــلذــــلً اذيفنــــتو تارايــــسو – _ــــسدــــسمو
 اهــــتدــــع عbطتــــس� اهــــبوص اهــــجوتو ريــــخ�ا ةرايــــس نورــــشعلاو نــــماثــــلاو
 _لقتـسم اهـبوص نوقابـلا قلطنا، امهـفاقيتـسا نود اـهاربـع نأ اـمو اـهداتـعو
 نــم bًــباو نوفوتEاو رــشع سداســلا مهتEا قلطأ اهــل مــهروبع لاــحو _ــترايــس
 اوثدــحأــف ،مهــحاورأ قاــهزإ نــيدــصاــق اهيلــع _مــئاقــلا بوص ةــيرانــلا ةريــع�ا
 تدوأ يتلاو ةيحـيرـشتلا ةفصـلا رـيرقتـب ةـفوصوEا تاـباـص�ا هيلـع ينجEاـب
 ىلع نورـــشعلاو نـــماثـــلاو نورـــشعلاو عبارـــلا نامهتEا لـــظ امنيـــب ، هـــتايحـــب
 ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو مهـبورـه قيرـط _ـمأتـل ةمـيرـجلا حرـسم

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ

 نامزلا تاذ يـف مهـنأ يـهو ىرـخأ تايانجب ةياـنجلا كلـت تنرتقا دـقو
 نايبلا يفلاس ناكEاو

 ليــــعامــــسإ فــــسوي ليــــعامــــسإ دمــــحأ لتــــق يف - اوفوت نورــــخآو - اوعرــــش ـ أ
 طــباــض ـ يوابــب ريمــس مثيــهو كbــم رينــم دــجاــمو نابعــش يناميــلا يضارو
 ممصEا مزعـلا اودقـعو ةينـلا اوتيب نأـب رارـص�ا قبـس عمً ادمـع ـ ةـطرـش دارـفأو
 رــــشع ســــماخــــلا لــــخدEاــــب ينم�ا زاكــــتر�ا ةــــمدــــخ ىلع _مــــئاقــــلا لتــــق ىلع
 ةريــعأ مهــبوص اوقلطأ كــلذــلً اذيفنــتو ،ةدــيدــجلا ةرــهاقــلاــب يرــئادــلا قيرطــلاــب
 رـيراقتـلاـب ةـفوصوEا تاـباـص�ا مهـب اوثدـحأـف مهـحاورأ قاـهزإ نـيدـصاـق ةـيراـن
 فاعـــسإ وه هيـــف مهـــتدار� لـــخد � ببـــسل ةمـــيرـــجلا رـــثأ باـــخ دـــقو ، ةيبطـــلا
 ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا كلـت تبكـترا دـقو ، جbعـلاـب مهتـكرادـمو مهيلـع ينجEا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ
 ، ةيـموكح حلاصE ةصصخـم ةـماـعً اـكbـمأً ادمـع- اوفوت نورـخآو - اوبرـخ ـ ب
 دـقو ، ةـطرـشلا ةئيهـل ةـكولمEاو تاقيقحتـلاـبً افـصو ةنيبEا ةرايسـلا اوبرـخ نأـب
 سانــلا _ــب بــعرــلا ثادــحإ دصقــبو يباــهرإ ضرغــلً اذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو
 اوفلتأ نأــــب ، اــــهوكلتمي � ةــــلوقنم ً�اومأً ادمــــع- اوفوت نورــــخآو - اوفلتأ ـ ج
 ليـعامـسإ دمـحأ هيلـع ينجملل ةـكولمEاو تاقيقحتـلاـبً افـصو ةنيبEا ةرايسـلا
 _بEا وحنلا ىلع يباـــــهرإ ضرغـــــلً اذيفنـــــت ةمـــــيرـــــجلا تبكـــــترا دـــــقو فـــــسوي



 ليـعامـسإ دمـحأ هيلـع ينجملل ةـكولمEاو تاقيقحتـلاـبً افـصو ةنيبEا ةرايسـلا
 _بEا وحنلا ىلع يباـــــهرإ ضرغـــــلً اذيفنـــــت ةمـــــيرـــــجلا تبكـــــترا دـــــقو فـــــسوي

.تاقيقحتلاب
ـ :ً اضيأ يناثلا مهتEا : رشع ثلاث

 هيـــــف عورـــــشلاو لتقـــــلا تاـــــيانـــــج باكـــــترا يف ضـــــيرـــــحتلا قيرطـــــب كرتـــــشا
 مهـضرـح نأـب ـ رـشع يناـث دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا عوضوم ـفbـت�او بـيرـختلاو
 اذـــه ىلع ءانـــب ةمـــيرـــجلا تمتـــف ، كـــلذـــبً افيلكـــت مهـــلً اردصـــم اهـــباكـــترا ىلع

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ضيرحتلا
ـ :ً اضيأ رشع يناثلاو ، رشع يداحلا نامهتEا : رشع عبار

ً ادمــع ـ ةــطرــش درــف ـ دشEا يسرــم حاتفــلا دبــع يحبص - ايــفوت نارــخآو - bتــق
 دارـــفأ لتـــق ىلع ممصEا مزعـــلا اودقـــعو ةينـــلا اوتيب نأـــب ، رارـــص�ا قبـــس عم
 اذـهل اودـعأو ، ةـيريخـلا رـطانقـلاـب سوساـب _مـك ةـمدـخ ىلع _مـئاقـلا ةـطرـشلا
 ةرايسـلا اولقتـسا كـلذـلً اذيفنـتو ةرايـسو – ةيـلآ قدانـب - ةـيراـن ةحلـسأ ضرغـلا
 ةـيرانـلا ةريـع�ا نـم لـباوب هدارـفأ اورطـمأ هـب مـهرورـم لاـحو هـبوص اوقلطناو
 ةـــفوصوEا تاـــباـــص�ا هيلـــع ينجEاـــب اوثدـــحأـــف ،مهـــحاورأ قاـــهزإ نـــيدـــصاـــق
 ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، هـــتايحـــب تدوأ يتلاو ةيحـــيرـــشتلا ةفصـــلا رـــيرقتـــب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت

 نامزلا تاذ يف مهنأ يـهو ىرـخأ تايانجب ةياـنجلا كلـت تنرتقا دــقو
 نايبلا يفلاس ناكEاو

 قبــس عم ـ ةــطرــش درــف ـً ادمــع دومــحم حbــص حbــص -ايــفوت نارــخآو - bتــق ـ أ
 ةـــطرـــشلا دارـــفأ لتـــق ىلع ممصEا مزعـــلا اودقـــعو ةينـــلا اوتيب نأـــب ، رارـــص�ا
 اوقلطأ كـلذـلً اذيفنـتو ، ةـيريخـلا رـطانقـلاـب سوساـب _مـك ةـمدـخ ىلع _مـئاقـلا

 ةـفوصوEا تاـباـص�ا هـب اوثدـحأـف ، هـحور قاـهزإ نـيدـصاـق ةـيراـن ةريـعأ هـبوص
 ةمـيرـجلا كلـت تبكـترا دـقو ، هـتايحـب تدوأ يتلاو ةيحـيرـشتلا ةفصـلا رـيرقتـب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت
 زـــيزعـــلا دبـــع ىفطصم ديســـلا حbـــص لتـــق يف - ايـــفوت نارـــخآو - اـــعرـــش ـ ب
 نأـب رارـص�ا قبـس عمً ادمـع ـ ةـطرـش يدرـف ـ عيفشلا دبـع مـناـغ عيفشلا دبـعو
 اوقلطأ كــــــلذــــــلً اذيفنــــــتو ، امهلتــــــق ىلع ممصEا مزعــــــلا اودقــــــعو ةينــــــلا اوتيب

 تاــباــص�ا امهــب اوثدــحأــف امهيــحور قاــهزإ نــيدــصاــق ةــيراــن ةريــعأ امهــبوص
 مهـتدار� لـخد � ببـسل ةمـيرـجلا رـثأ باـخ دـقو ، ةيبطـلا رـيراقتـلاـب ةـفوصوEا
 ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ، جbعـلاـب امهتـكرادـمو امهيلـع ينجEا فاعـسإ وه هيـف

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت
حـلاـصE ةصصخم ةـماعً اكbـمأً ادـمع – ايفوت نارخآو -اـبرـخ ــ ج

 حbـــص ةدـــهع قارو�اـــبً افـــصو _بEا يرانـــلا حbـــسلا اوبرـــخ نأـــب، ةيـــموـكح
 ًاذيفنــــت ةمــــيرــــجلا تبكــــترا دــــقو ، ةــــطرــــشلا ةئيهــــل كولمEاو ىفطصم ديســــلا



 حbـــص ةدـــهع قارو�اـــبً افـــصو _بEا يرانـــلا حbـــسلا اوبرـــخ نأـــب، ةيـــموـكح
 ًاذيفنــــت ةمــــيرــــجلا تبكــــترا دــــقو ، ةــــطرــــشلا ةئيهــــل كولمEاو ىفطصم ديســــلا
 ىلع ىضوفلا ةــعاــشإو سانــلا _ــب بــعرــلا ثادــحإ دصقــبو يباــهرإ ضرغــل

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا
ـ :ً اضيأ يناثلا مهتEا : رشع سماخ

 هيـــــف عورـــــشلاو لتقـــــلا تاـــــيانـــــج باكـــــترا يف ضـــــيرـــــحتلا قيرطـــــب كرتـــــشا
 ىلع مهـــضرـــح نأـــب ـ رـــشع عبار دنبـــلاـــب دراولا ماهـــت�ا عوضوم ـ بـــيرـــختلاو
 ضـيرـحتلا اذـه ىلع ءانـب ةمـيرـجلا تمتـف ، كـلذـبً افيلكـت مهـلً اردصـم اهـباكـترا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع
ـ :ً اضيأ رشع سداسلاو ، رشع يناثلاو ، ثلاثلا نومهتEا : رشع سداس

 نأـــب ،ً ادمـــع ةمينـــغ وبأ ديســـلا دمـــحم ريمـــس دمـــحم -اوفوت نورـــخآو - اولتق
 _لقتـسم ةدـيدـجلا رصـم ةقطنمـب _يحيسEا تارايـس ىدـحإ ةـقرـسل اوهجوت
ـ  شوطرـــخ درـــفو سدـــسمو ةيـــلآ قدانـــب ـ ةـــيراـــن ةحلـــسأ نـــيزرـــحمو تارايـــس
 هيلـع ينجEا اهلقتـسي ةرايسـبً اقلعـمً ابيلـص اورصـبأ ىتح اهـعراوش اوباـجو
 مـــه نأ اـــمو اـــهدـــئاـــق هـــجو يف ةـــيرانـــلا مهتحلـــسأ نـــيرـــهشم اـــهوفقوتـــساـــف
 ، مهــحاورأ قاــهزإ نــيدــصاــق اهيلقتــسم بوص ةــيراــن ةريــعأ اوقلطأ ، برــهلاــب
 ةيحـــيرـــشتلا ةفصـــلا رـــيرقتـــب ةـــفوصوEا تاـــباـــص�ا هيلـــع ينجEاـــب اوثدـــحأـــف
 ىلع يباـــهرإ ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، هـــتايحـــب تدوأ يتلاو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا

 نامزلا تاذ يـف مهنأ يــهو ىرـخأ تايانجب ةيانجلا كلـت تنرتقا دــقو
 نايبلا يفلاس ناكEاو

 �وبو يلاــغ ليلــخ دمــحم نمــحرــلا دبــع لتــق يف - اوفوت نورــخآو - اوعرــش ـ أ
 نأــبً ادمــع يقوش لمــكأ قراــطو يدمــح ماســح مــيرــكو ليــئاخيــم يركــش اــضر
 ادــع -مهــب اوثدــحأــف مهــحاورأ قاــهزإ نــيدــصاــق ةــيراــن ةريــعأ مهــبوص اوقلطأ
 ةمـــيرـــجلا رـــثأ باـــخ دـــقو ةيبطـــلا رـــيراقتـــلاـــب ةـــفوصوEا تاـــباـــص�ا -مـــهريـــخأ
 مهتــكرادــمو برــهلا نــم مهيلــع ينجEا نكمــت وه هيــف مهــتدار� لــخد � ببــسل
 ًاذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ، ريـخ�ا هاجـت بـيوصتلا ماكـحإ مدـعو جbعـلاـب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغل
افـصو ةنيبEا ةرايـسلا ةـقرــس يــف – اوفوت نورخآو - اوـعرـش ـ ب

 كــلذ ناــكو ليــئاخيــم يركــش اــضر �وب هيلــع ينجملل ةــكولمEاو تاقيقحتــلاــبً
 مهتمــيرــج رــثأ باــخ دــقو ، ةــيراــن ةحلــسأ مهلمــح لاــح ةــماعــلا قرطــلا ىدــحإــب
 وحنلا ىلع برـــهلا نـــم هيلـــع ينجEا نكمـــت وه هيـــف مهـــتدار� لـــخد � ببـــسل

.تاقيقحتلاب _بEا
 اوفلتأ نأـــب ، اـــهوكلتمي � ةـــلوقنم ً�اومأً ادمـــع - اوفوت نورـــخآو - اوفلتأ ـ ج
 يف مهنـمأو سانـلا لعـج كـلذ ىلع بـترـتو ةقـباسـلا ةمهتـلا عوضوم ةرايسـلا



 اوفلتأ نأـــب ، اـــهوكلتمي � ةـــلوقنم ً�اومأً ادمـــع - اوفوت نورـــخآو - اوفلتأ ـ ج
 يف مهنـمأو سانـلا لعـج كـلذ ىلع بـترـتو ةقـباسـلا ةمهتـلا عوضوم ةرايسـلا

 _بEا وحنلا ىلع يباـــــهرإ ضرغـــــلً اذيفنـــــت ةمـــــيرـــــجلا تبكـــــترا دـــــقو ، رطـــــخ
.تاقيقحتلاب

ـ:ً اضيأ يناثلا مهتEا : رشع عباس

 عورـــشلاو ةـــقرـــسلاو لتقـــلا تاـــيانـــج باكـــترا يف ضـــيرـــحتلا قيرطـــب كرتـــشا
 مهـضرـح نأـب ـ رـشع سداـس دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ فbـت�او امهيـف
 اذـــه ىلع ءانـــب ةمـــيرـــجلا تمتـــف ، كـــلذـــبً افيلكـــت مهـــلً اردصـــم اهـــباكـــترا ىلع

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ضيرحتلا
ـ ً:اضيأ نوثbثلاو ، رشع عبارلا نامهتEا : رشع نماث

 رـــيزول ينفلا بتكEا رـــيدـــم ةـــطرـــش ءاول ـ نـــيدـــلا دعـــس ديعســـلا دمـــحم bتـــق
 مزعــلا ادقــعو ةينــلا اتيــب نأــب ، دــصرتــلاو رارــص�ا قبــس عمً ادمــع ـ ةيلــخادــلا
 ةــــجاردو - سدــــسم -ً اــــيراــــنً اــــحbــــس ضرغــــلا اذــــهل ادــــعأو هلتــــق ىلع ممصEا
 _ــثbثــلا مهتEا هفلــخو ةــجاردــلا رــشع عبارــلا مهتEا داــق كــلذــلً اذيفنــتو ةــيراخــب
 bًقتـــسم هارصـــبأ نأ اـــمو هنـــم هرورـــمً افلـــس انقـــيأ يذـــلا ناكEا يف هـــل انمـــكو
 نــْيدــصاــق ،ً اــيراــنً ارايــعريــخ�ا هــبوص قلطأو اــهاذاــح ىتح هاعبتــت هــترايــس
 ةيحــيرــشتلا ةفصــلا رــيرقتــب ةــفوصوEا تاــباــص�ا هــب اــثدــحأــف هــحور قاــهزإ
 ىلع يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا كلـت تبكـترا دـقو ، هـتايحـب تدوأ يتلاو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا

ـ:ً اضيأ رشع يداحلا مهتEا : رشع عسات

 عوضوم ـ لتقلا ةيانج باكترا يـف ةدعاسEاو قافت�ا يقيرطب كرتشا

 امهـل دـعأو اهـباكـترا ىلع امهعـم قفتا نأـب ـ رـشع نـماـث دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا
 ينجEا ودــغ ديــعاومب امــهدــمأ نأــب امــهدــعاــسو ، امهــيرود هــب ددــحً اططــخم
 تمتـف ، هريـس قرـط نـع امـهدـشرأو هنكسـم ثيـح امهبحطـصاو هـحاورو هيلـع
 _بEا وحنلا ىلع ةدـــــــــعاسEا كلـــــــــتو قافـــــــــت�ا اذـــــــــه ىلع ءانـــــــــب ةمـــــــــيرـــــــــجلا

.تاقيقحتلاب
 ، نورــــشعلاو عباســــلاو ، رــــشع عبارــــلاو ، رــــشع يداحــــلا نومهتEا : نورــــشع

ـ:َ اضيأ نوسمخلاو يناثلاو ، نوثbثلاو سماخلاو ، نوثbثلاو
 يفاشــلا دبــع يدــشر دمــحمو ةيطــع ريمــس دــلاــخ - اوفوت نورــخآو - اولتق ـ أ
 عمً ادمــع دمــحأ دمــحم دمــحم ريمــسو ـ ةــطرــش دارــفأ ـ يركــف يدصــق ساــموتو
 دارـــــفأ لتـــــق ىلع ممصEا مزعـــــلا اودقـــــعو ةينـــــلا اوتيب نأـــــب ، رارـــــص�ا قبـــــس
 هعـضو ططخEً اذيفنـتو ، اـهريجفتـب ةرـهاقـلا نـمأ ةـيرـيدمـب نـيدـجاوتEا ةـطرـشلا
 تلمــُـح تارايـس ثbـث ضرغـلا اذـهل اودـعأ مهنـم لـك رود هيـف ددـح لو�ا مهتEا
 يثbــث ةداــم نــم تاــمارــج وليك ةــئامــنامثــب تئلــُم ةيــندعــم تاــيواحــب اــهادــحإ
 ةيــنورتكــلإ ةرــئادــب تلصــتا راجفــن�ا ةدــيدــش ةعــقرفEا )TNT( نــيولوتورتيــن



 يثbــث ةداــم نــم تاــمارــج وليك ةــئامــنامثــب تئلــُم ةيــندعــم تاــيواحــب اــهادــحإ
 ةيــنورتكــلإ ةرــئادــب تلصــتا راجفــن�ا ةدــيدــش ةعــقرفEا )TNT( نــيولوتورتيــن
 هـجراخـمو هلـخادـم ىلع اوفقوو ةـيرـيدEا ىنبم اودـصرو ، دعـُب نـع اـهريجفتـل
 ىفوتم قلطناـف هيـلإ مهقـيرـط ناـمأ اونقيأ ىتح هنـم ةـبرقـم ىلع اورظتـنا مـث
 ســــماخــــلاو رــــشع عبارــــلا نامهتEا هبقــــعأو هــــبوص رــــكذــــلا ةفــــلاــــس ةرايســــلاــــب
 ىفوتEا لـــصو نأ اـــمو ، مهـــلوأ اـــهداـــق ةرايـــس _لقتـــسم ىفوتمو نوثbثـــلاو
 اوثدـحأو ،اـهانبـم نـع نـيدعتبـم ةريـخ�ا لقتـساو ةزهجEا ةرايسـلا نـم لـجرـت
 تاـــباـــص�ا مهـــب اوثدـــحأـــف مهيلـــع ينجEا حاورأ قاـــهزإ نـــيدـــصاـــق راجفـــن�ا
 لـــظ امنيـــب ، مهـــتايحـــب تدوأ يتلاو ةيحـــيرـــشتلا ةفصـــلا رـــيراقتـــب ةـــفوصوEا
 نوسمـخلاو يناثـلاو نوثbثـلاو نورـشعلاو عباسـلاو رـشع يداحـلا نومهتEا
 دـقو ، مهـبورـه قيرـط _ـمأتـل ةمـيرـجلا حرـسم ىلع ةثـلاثـلا ةرايسـلاـب ىفوتمو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا تبكترا
 ةـــطرـــش ءاول ـ نســـح تمصـــع ماشـــه لتـــق يف - اوفوت نورـــخآو - اوعرـــش ـ ب
 ةنيبـم ـ نـيرـخآ _عبـسو ةعـبرأو ـ ةرـهاقـلا نـمأ ةـيرـيدمـب تاقيقحتـلا ةرادإ رـيدـم
 اودقـــعو ةينـــلا اوتيب نأـــب رارـــص�ا قبـــس عمً ادمـــع ـ تاقيقحتـــلاـــب مـــهؤامـــسأ
 ةرـــهاقـــلا نـــمأ ةـــيرـــيدمـــب نـــيدـــجاوتEا ةـــطرـــشلا دارـــفأ لتـــق ىلع ممصEا مزعـــلا
 مهــــحاورأ قاــــهزإ نــــيدــــصاــــق راجفــــن�ا اوثدــــحأ كــــلذــــلً اذيفنــــتو ، اــــهريجفتــــب
 ةمـيرـجلا رـثأ باـخ دـقو ، ةيبطـلا رـيراقتـلاـب ةـفوصوEا تاـباـص�ا مهـب اوثدـحأـف
 ، جbعـلاـب مهتـكرادـمو مهيلـع ينجEا فاعـسإ وه هيـف مهـتدار� لـخد � ببـسل

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا تبكترا دقو
 حلاصE ةصصخـــم ةـــماـــعً اـــكbـــمأو ٍنابـــمً ادمـــع- اوفوت نورـــخآو - اوبرـــخ ـ ج
 أ ةرقـف نـيرـشع دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ ةرايسـلا اورـجف نأـب ، ةيـموكح
 ةرادإو ةرـــهاقـــلا ثـــحابE ةـــماعـــلا ةراد�او فانئتـــس�ا نجـــس نابـــم اوبرـــخف ـ

 كلتــب راــثآو ت�وقنمو ،بتكــلا رادو يمbــس�ا نفــلا فحتــمو ةدــجنلا ةــطرــش
 بــعرــلا ثادــحإ دصقــبو يباــهرإ ضرغــلً اذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا دــقو ينابEا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو سانلا _ب
 تآشنEاو ينابEا بــيرــخت ضرغــب تاعــقرفــم - اوفوت نورــخآو - اولمعتــسا ـ د
 دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ ةرايسـلا اورـجف نأـب ، ةـماعـلا حلاصملـل ةدعEا
 وحنلا ىلع هبــيرــخت ضرغــب ةرــهاقــلا نــمأ ةــيرــيدــم ىنبمب ـ أ ةرقــف نــيرــشع

.تاقيقحتلاب _بEا
 ضـــيرعـــت هـــنأـــش نـــم ً�امعتـــسا تاعـــقرفEا - اوفوت نورـــخآو - اولمعتـــسا ـ ـه
 دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ ةرايســلا اورــجف نأــب ، رطــخلل سانــلا ةايــح
 ينجEا توم راجفـن�ا ثدـحأو ةرـهاقـلا نـمأ ةـيرـيدـم طيحمـب  ـ أ  ةرقـف نـيرـشع

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ماهت�ا دنب تاذب مهؤامسأ ةنيبEا مهيلع
 ضـــيرعـــت هـــنأـــش نـــم ً�امعتـــسا تاعـــقرفEا - اوفوت نورـــخآو - اولمعتـــسا ـ و
 دنبـــلاـــب دراولا ماهـــت�ا عوضوم ـ ةرايســـلا اورـــجف نأـــب ، رطـــخلل ريغـــلا لاومأ



 ضـــيرعـــت هـــنأـــش نـــم ً�امعتـــسا تاعـــقرفEا - اوفوت نورـــخآو - اولمعتـــسا ـ و
 دنبـــلاـــب دراولا ماهـــت�ا عوضوم ـ ةرايســـلا اورـــجف نأـــب ، رطـــخلل ريغـــلا لاومأ
 لاومأـبً اررـض راجفـن�ا ثدـحأو ةرـهاقـلا نـمأ ةـيرـيدـم طيحمـب  ـ أ هرقـف نـيرـشع

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةلوقنمو ةتباث
 � ةـــــــــلوقنمو ةتـــــــــباـــــــــث ً�اومأً ادمـــــــــع - اوفوت نورـــــــــخآو - اوفلتأو اوبرـــــــــخ ـ ز
 ةميـــــقوً افـــــصو ةنيبEا ت�وقنEاو تاراقعـــــلا اوفلتأو اوبرـــــخ نأـــــب ،اـــــهوكلتمي
 كـــلذ ىلع بـــترـــتو تاقيقحتـــلاـــب مـــهؤامـــسأ ةنيبEا مهيلـــع ينجملل ةـــكولمEاو
 يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ، رطـخ يف مهنـمأو سانـلا لعـج

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع
 دنــع ةــمرــح اهــل نــيد رــئاعــش ةــماــق� ةدعــم ٍنابــم ـ اوفوت نورــخآو - اوفلتأ ـ ح
 هاـــش ناطلـــسلا و اـــغأ فـــسوي يدـــجسم اوفلتأ نأـــب ، سانـــلا نـــم ةلـــم ءانـــبأ
 تبكـترا دـقو _ملسEا دنـع ةـمرـح اهـلو يمbـس�ا نـيدـلا رـئاعـش ةـماـق� نـيدعEا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا

ـ :ً اضيأ لو�ا مهتEا : نورشع يداح

 لتقـــلا تاـــيانـــج باكـــترا يف ةدـــعاسEاو قافـــت�او ضـــيرـــحتلا قرطـــب كرتـــشا
 ماهــت�ا عوضوم ـ فbــت�او بــيرــختلاو تاعــقرفEا لامعتــساو هيــف عورــشلاو
ً افيلكـــت مهـــلً اردصـــم اهـــباكـــترا ىلع مهـــضرـــح نأـــب ـ نـــيرـــشع دنبـــلاـــب دراولا
 فرـــشأو راود�ا هـــب ددـــح ٍططـــخم عضوب اـــهذيفنـــت ىلع مهعـــم قفتاو، كـــلذـــب
 ةمــيرــجلا تمتــف ،تاعــقرفEاــب ةزهجEا ةرايســلاــب مــهدــمأ نأــب مــهدــعاــسو ، هيلــع
 _بEا وحنلا ىلع ةدـــعاسEا كلـــتو قافـــت�ا كـــلذو ضـــيرـــحتلا اذـــه ىلع ءانـــب

.تاقيقحتلاب
ـ :ً اضيأ رشاعلاو ، عساتلا نامهتEا : نورشعو يناث

 قبــس عمً ادمــع باــهولا دبــع ميظعــلا دبــع ديــس يلع – يفوت رــخأو - bتــق ـ أ
 رـــيزو لتـــق ىلع ممصEا مزعـــلا اودقـــعو ةينـــلا اوتيب نأـــب ، دـــصرتـــلاو رارـــص�ا
 رود هيــف ددــح لو�ا مهتEا هعــضو ططخEً اذيفنــتو ، ميــهارــبإ دمــحم ةيلــخادــلا
 مهتEا مهملـسو ، هـحاورو هودـغ تيـقاومو هريـس طـخ نامهتEا َدـَــــصَر ، مهنـم لـك
 اهنـم لـك يوحت ةفـساـن ةنحـش نـم ةهـجوم تاوبع ثbثـب تلمـُـح ةرايـس لو�ا

 ةدـيدـش ةعـقرفEا )TNT( نـيولوتورتيـن يثbـث ةداـم نـم تاـمارـج وليك ةسمـخ
 ، ةرايســـلا لـــخاد يراحتـــناـــب ةرـــشابـــم لصتيـــل يئاـــبرـــهك رـــجفمو راجفـــن�ا
 ةرايســـب ْ_مهتEا هـــماـــمأو ردـــب دمـــحم دمـــحم ديـــلو / ذيفنتـــلاـــب فلكEا اـــهداقـــف
 رـيزو بـكر رورـمً افلـس اونقيأ يذـلا ناكملـل اولصو ىتح هقـيرـط _ـمأتـل ىرـخأ
 ِحرــــسم ىلع نارــــخ�ا لــــظ امنيــــب هنــــم ٍةعقبــــب رحتنEا نمكــــف هنــــم ةيلــــخادــــلا
 ةرايســـلا ترـــم نأ اـــمو ، هـــثودـــح لاـــح راجفـــن�ا رـــيوصتل هـــِـنابـــُقرـــي ةمـــيرـــجلا
 ،ً ايـئاـبرـهك ةفـسانـلا ةنحشـلا يراحتـن�ا لـصوأ ىتح ةيلـخادـلا رـيزو لbقتـسا
 تاـباـص�ا هـب اوثدـحأـف هيلـع ينجEا حور قاـهزإ نـيدـصاـقراجفـن�ا اوثدـحأـف



 ،ً ايـئاـبرـهك ةفـسانـلا ةنحشـلا يراحتـن�ا لـصوأ ىتح ةيلـخادـلا رـيزو لbقتـسا
 تاـباـص�ا هـب اوثدـحأـف هيلـع ينجEا حور قاـهزإ نـيدـصاـقراجفـن�ا اوثدـحأـف
 جbعــلاــب ةتــكرادE اــهرــثا باــخ دــقو  ةيحــيرــشتلا ةفصــلا رــيراقتــب ةــفوصوEا
 يباــهرإ ضرغــلً اذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا دــقو ةيــف مهــتدار� لــخد � ببــسلو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع
 ٍدــحاوو ـ ةيلــخادــلا رــيزو ـ ميــهارــبإ دمــحم لتــق يف - يفوت رــخأو - اــعرــش ـ ب
 رارـــص�ا قبـــس عمً ادمـــع ـ تاقيقحتـــلاـــب مـــهؤامـــسأ ةنيبـــم ـ نـــيرـــخآ _ـــثbـــثو
 كـــلذـــلً اذيفنـــتو هلتـــق ىلع ممصEا مزعـــلا اودقـــعو ةينـــلا اوتيب نأـــب ، دـــصرتـــلاو
 مهيلــــع ينجEاــــب اوثدــــحأــــف مهــــحاورأ قاــــهزإ نــــيدــــصاــــق راجفــــن�ا اوثدــــحأ
 لـخد � ببـسل ةمـيرـجلا رـثأ باـخ دـقو ةيبطـلا رـيراقتـلاـب ةـفوصوEا تاـباـص�ا
 ، جbعــلاــب مهتــكرادــمو _ــباصEا فاعــسإو اــهريجفــت لــجعت وه هيــف مهــتدار�

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا تبكترا دقو
 نأـب ةيـموكح حلاصE ةصصخـم ةـماـعً اـكbـمأً ادمـع - يفوت رـخآو - اـبرـخ ـ ج
ـ  أ ةرقــــف نــــيرــــشعو يناــــث دنبــــلاــــب دراولا ماهــــت�ا عوضوم ـ ةرايســــلا اورــــجف
 دـــقو ةيلـــخادـــلا رـــيزو بـــكرـــل ةصصخEاو ةـــلودلـــل ةـــكولمEا تارايســـلا اوبرـــخف
 سانــلا _ــب بــعرــلا ثادــحإ دصقــبو يباــهرإ ضرغــلً اذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو
 ةايـــح ضـــيرعـــت هـــنأـــش نـــم ً�امعتـــسا تاعـــقرفEا - يفوت رـــخآو - bمعتـــسا ـ د
 يناــث دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ ةرايســلا اورــجف نأــب ، رطــخلل سانــلا
 ينجEا توم راجفـن�ا ثدـحأو ةيلـخادـلا رـيزو بـكر طيحمـب  ـ أ ةرقـف نـيرـشعو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ماهت�ا دنب تاذب همسا _بEا هيلع
 لاومأ ضــيرعــت هــنأــش نــم ً�امعتــسا تاعــقرفEا - يفوت رــخآو - bمعتــسا ـ ـه
 يناـــث دنبـــلاـــب دراولا ماهـــت�ا عوضوم ـ ةرايســـلا اورـــجف نأـــب ، رطـــخلل ريغـــلا
 لاومأـبً اررـض راجفـن�ا ثدـحأو ةيلـخادـلا رـيزو بـكر طيحمـب  ـ أ ةرقـف نـيرـشعو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةلوقنمو ةتباث
 نأـب اـهوكلتمي � ةـلوقنمو ةتـباـث ً�اومأً ادمـع - يفوت رـخآو - افلـتأو اـبرـخ ـ و
 ينجملل ةــكولمEاو ةميــقوً افــصو ةنيبEا ت�وقنEاو تاراقعــلا اوفلتأو اوبرــخ
 مهنــمأو سانــلا لعــج كــلذ ىلع بــترــتو تاقيقحتــلاــب مــهؤامــسأ ةنيبEا مهيلــع
 _بEا وحنلا ىلع يباـــهرإ ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، رطـــخ يف

.تاقيقحتلاب
 سداسـلاو ، رـشع يناثـلاو ، ثـلاثـلا ىتح لو�ا نـم نومهتEا : نورـشعو ثـلاـث

ـ :ً اضيأ نوثbثلاو عباسلاو ،  نوثbثلاو
 ةدــعاسEاو قافــت�او ضــيرــحتلا قرطــب - ايــفوت نارــخآو لوهجمو - اوكرتــشا
 بـــيرـــختلاو تاعـــقرفEا لامعتـــساو هيـــف عورـــشلاو لتقـــلا تاـــيانـــج باكـــترا يف
 مهـلوأ ضرـح نأـب ـ نـيرـشعو يناـث دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ فbـت�او
 مهتEا عضو نأــــب اهــــباكــــترا ىلع مهعــــم اوقفتاو ، اــــهذيفنــــت ىلع يراحتــــن�ا



 مهـلوأ ضرـح نأـب ـ نـيرـشعو يناـث دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ فbـت�او
 مهتEا عضو نأــــب اهــــباكــــترا ىلع مهعــــم اوقفتاو ، اــــهذيفنــــت ىلع يراحتــــن�ا
 مــــهدــــمأ نأــــب مــــهودــــعاــــسو ، هيلــــع فرــــشأو مــــهراودأ هــــب ددــــحً اططــــخم لو�ا
 رــــشع يناثــــلا نومهتEاو اــــهازــــهجو ؛ ةرايســــلاــــب ثــــلاثــــلاو يناثــــلا نامهتEا
 تاعـــقرفEاـــب نايـــفوتEاو لوهجEاو نوثbثـــلاو عباســـلاو نوثbثـــلاو سداســـلاو
 كلـتو قافـت�ا كـلذو ضـيرـحتلا اذـه ىلع ءانـب ةمـيرـجلا تمتـف ، ريـخ�ا ةـعرزمـب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةدعاسEا
ـ:ً اضيأ نونامثلا مهتEا : نورشعو عبار

 _ـمأـت ةرادإ رـيدـم ةـطرـش طـباـض ـ هـط يكذ هـط - يفوت رـخأو ن�وهجمو - لتـق
 اودقــعو ةينــلا اوتيب نأــب دــصرتــلاو رارــص�ا قبــس عمً ادمــع ـ مbــسلا يرــبوك
 - ةيــلآ قدانــب - ةــيراــن ةحلــسأ ضرغــلا اذــهل اودــعأو ، هلتــق ىلع ممصEا مزعــلا
 يذــلا قيرطــلا يف ةملظــم ةعقبــب هــل اونمكو اــهولقتــسا كــلذــلً اذيفنــتو ةرايــسو
 ىتح هوعبتت هـــترايـــس bًقتـــسم هورصـــبأ نأ اـــمو ، هنـــم هرورـــمً افلـــس اونقيأ

 قاــهزإ نــيدــصاــق ةــيرانــلا ةريــع�ا نــم لــباوب اهيلقتــسمو هورطــمأــف اــهوذاــح
 يتلاو ةيحــيرــشتلا ةفصــلا رــيرقتــب ةــفوصوEا تاــباــص�ا هــب اوثدــحأــف هــحور
 وحنلا ىلع يباـــهرإ ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، هـــتايحـــب تدوأ

.تاقيقحتلاب _بEا
 ناـمزلا تاذ يـف مـهنأ يـهو ىرـخأ تايانجب ةياـنجلا كلت تنرتقا دـقو

 نايبلا يفلاس ناكEاو

ـ  ةـــطرـــش درـــف ـ قيفوت دمـــحم دعـــس ةيطـــع - يفوت رـــخأو ن�وهجمو - لتـــق ـ أ
 ىلع ممصEا مزعـلا اودقـعو ةينـلا اوتيب نأـب دـصرتـلاو رارـص�ا قبـس عمً ادمـع
 قاــهزإ نــيدــصاــق ةــيرانــلا ةريــع�ا نــم bًــباو هــبوص اوقلطأ كــلذــلً اذافــنو ، هلتــق
 يتلاو ةيحــيرــشتلا ةفصــلا رــيرقتــب ةــفوصوEا تاــباــص�ا هــب اوثدــحأــف هــحور
 وحنلا ىلع يباـــهرإ ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، هـــتايحـــب تدوأ

.تاقيقحتلاب _بEا

ـ  قداصـلا ميـهارـبإ ليلـخ ديسـلا لتـق يف - يفوت رـخأو ن�وهجمو - عرـش ـ ب
 مزعـلا اودقـعو ةينـلا اوتيب نأـب ، دـصرتـلاو رارـص�ا قبـس عمً ادمـع ـ ةـطرـش درـف
 نـيدـصاـق ةـيرانـلا ةريـع�ا نـم لـباوب هورطـمأ كـلذـلً اذيفنـتو ، هلتـق ىلع ممصEا
 رـثأ باـخ دـقو يبطلا رـيرقتـلاـب ةـفوصوEا تاـباـص�ا هـب اوثدـحأـف هـحور قاـهزإ
 هتـــكرادـــمو هيلـــع ينجEا فاعـــسإ وه هيـــف مهـــتدار� لـــخد � ببـــسل ةمـــيرـــجلا
 _بEا وحنلا ىلع يباـــهرإ ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، جbعـــلاـــب

.تاقيقحتلاب

 حلاصE ةصصخـــم ةـــماـــعً اـــكbـــمأً ادمـــع - يفوت رـــخأو ن�وهجمو - برـــخ ـ ج
 ةئيهــل ةــكولمEاو تاقيقحتــلاــبً افــصو ةنيبEا ةرايســلا اوبرــخ نأــب ، ةيــموكح
 بـعرـلا ثادـحإ دصقـبو يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ، ةـطرـشلا



 ةئيهــل ةــكولمEاو تاقيقحتــلاــبً افــصو ةنيبEا ةرايســلا اوبرــخ نأــب ، ةيــموكح
 بـعرـلا ثادـحإ دصقـبو يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ، ةـطرـشلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو سانلا _ب
 يداحــلاو _ــنامثــلاو يناثــلا ىتح _ــنامثــلا نــم نومهتEا: نورــشعو ســماــخ

ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب
 عمً ادمـع ـ ةـطرـش درـف ـ دمـحم دمـحم رـهاطـلا - يفوت رـخآو ن�وهجمو - اولتق
 دارـــــفأ لتـــــق ىلع ممصEا مزعـــــلا اودقـــــعو ةينـــــلا اوتيب نأـــــب ، رارـــــص�ا قبـــــس
 ةرــهاقــلا ةيليــعامــس�ا قيرــط 105 وليكلا رورــم ةطقــن ىلع _مــئاقــلا ةــطرــشلا
 ةرايـــسو - ةيـــلآ قدانـــب - ةـــيراـــن ةحلـــسأ ضرغـــلا اذـــهل اودـــعأو ، يوارـــحصلا
 يناثــلا ىتح _ــنامثــلا نــم نومهتEا لقتــسا كــلذــلً اذيفنــتو ، ةــيراخــب ةــجاردو
 هــــتدــــع عbطتــــس� _مكــــلا بوص اوهجوتو ةرايســــلا ن�وهجمو _ــــنامثــــلاو
 ةــئاEا دعــب يداحــلا مهتEا داــق ىتح ، مهــفاقيتــسا نود هوربــع نأ اــمو هداتــعو
 ىفوتEا قلطأ هـــل امـــهروبع لاـــحو هـــبوص اقلطـــناو ىفوتEا هفلـــخو ةـــجاردـــلا
 ، مهــحاورأ قاــهزإ نــيدــصاــق هيلــع _مــئاقــلا بوص ةــيرانــلا ةريــع�ا نــم bًــباو
 ةيحـــيرـــشتلا ةفصـــلا رـــيرقتـــب ةـــفوصوEا تاـــباـــص�ا هيلـــع ينجEاـــب اوثدـــحأـــف
 قيرـط _ـمأتـل ةمـيرـجلا حرـسم ىلع نولو�ا لـظ امنيـب ، هـتايحـب تدوأ يتلاو
 _بEا وحنلا ىلع يباــــهرإ ضرغــــلً اذيفنــــت ةمــــيرــــجلا تبكــــترا دــــقو مهــــبورــــه

.تاقيقحتلاب

 ناـمزلا تاذ يـف مـهنأ يـهو _ترخأ _تيانجب ةيانجلا كلت تنرتقا دقو
 نايبلا يفلاس ناكEاو

 ًادمــع ـ ةــطرــش درــف ـةيطــع dا دبــع دمــحأ - يفوت رــخآو ن�وهجمو - اولتق ـ أ
 ًاذيفنـتو ، هلتـق ىلع ممصEا مزعـلا اودقـعو ةينـلا اوتيب نأـب رارـص�ا قبـس عم
 هــب اوثدــحأــف هــحور قاــهزإ نــيدــصاــق ةــيراــن ةريــعأ هــبوص ىفوتEا قلطأ كــلذــل
 دــقو ، هــتايحــب تدوأ يتلاو ةيحــيرــشتلا ةفصــلا رــيرقتــب ةــفوصوEا تاــباــص�ا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا تبكترا
 ةصصخـــم ةـــماـــع كbـــمأو نابـــمً ادمـــع - يفوت رـــخآو ن�وهجمو - اوبرـــخ ـ ب
Eقيرـــــــــط 105 وليكلا رورـــــــــم ةطقـــــــــن ىنبم اوبرـــــــــخ نأـــــــــب ، ةيـــــــــموكح حلاص 
 ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ،يوارـــحصلا ةرـــهاقـــلا ةيليـــعامـــس�ا
 وحنلا ىلع ىضوفلا ةـــعاـــشإو سانـــلا _ـــب بـــعرـــلا ثادـــحإ دصقـــبو يباـــهرإ

.تاقيقحتلاب _بEا
ـ :ً اضيأ لو�ا مهتEا : نورشعو سداس

 هيـــــف عورـــــشلاو لتقـــــلا تاـــــيانـــــج باكـــــترا يف ضـــــيرـــــحتلا قيرطـــــب كرتـــــشا
 مهــضرــح نأــب ـ نــيرــشعو ســماــخ دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ بــيرــختلاو
 اذـــه ىلع ءانـــب ةمـــيرـــجلا تمتـــف ، كـــلذـــبً افيلكـــت مهـــلً اردصـــم اهـــباكـــترا ىلع

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ضيرحتلا



 اذـــه ىلع ءانـــب ةمـــيرـــجلا تمتـــف ، كـــلذـــبً افيلكـــت مهـــلً اردصـــم اهـــباكـــترا ىلع
.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ضيرحتلا

 يداحــلاو ، _ــنامثــلاو يناثــلا ىتح _ــنامثــلا نــم نومهتEا : نورــشعو عباــس
ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب

 ةــــطرــــش طــــباــــض ـ _ــــناســــح نســــح دمــــحم - يفوت رــــخأو ن�وهجمو - اولتق
 اودقـعو ةينـلا اوتيب نأـب رارـص�ا قبـس عمً ادمـع ـ ةيليـعامـس�ا نـمأ ةـيرـيدمـب
 - ةــيراــن ةحلــسأ ضرغــلا اذــهل اودــعأو ، ةــطرــشلا دارــفأ لتــق ىلع ممصEا مزعــلا
 نـــعً اثحـــب اوقلطنا كـــلذـــلً اذيفنـــتو ةـــيراخـــب ةـــجاردو _ـــترايـــسو - ةيـــلآ قدانـــب
 هيلــــع ينجEا لbقتــــسا ةرايســــلااورصــــبأ نأ اــــمو ةــــطرــــشلا تارايــــس ىدــــحإ
 _ــترايســلاــب مهتيقــب هــئارو نــمو ةــجاردــلاــب ةــئاEا دعــب يداحــلا مهتEا اهعبتــت
 اهيلقتـــسم بوص ةـــيرانـــلا ةريـــع�ا نـــم bًـــباو ىفوتEا قلطأـــف اـــهوذاـــح ىتح
 ةفصــلا رــيرقتــب ةــفوصوEا تاــباــص�ا هــب اوثدــحأــف مهــحاورأ قاــهزإ نــيدــصاــق
 ضرغــــلً اذيفنــــت ةمــــيرــــجلا تبكــــترا دــــقو ،هــــتايحــــب تدوأ يتلاو ةيحــــيرــــشتلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ
 نامزلا تاذ يف مهنأ يـهو ىرـخأ تاـياـنجب ةياـنجلا كلت تنرتقا دـقو

 نايبلا يفلاس ناكEاو

ً ادمــع ـ ةــطرــش درــف ـ ناشــهد دمــحم ورمــع - يفوت رــخأو ن�وهجمو -اولتق ـ أ
 ًاذيفنـتو ، هلتـق ىلع ممصEا مزعـلا اودقـعو ةينـلا اوتيب نأـب رارـص�ا قبـس عم
 اوثدـحأـف هـحور قاـهزإ نـيدـصاـق ةـيرانـلا ةريـع�ا نـم bًـباو هـبوص اوقلطأ كـلذـل
 دـقو هـتايحـب تدوأ يتلاو ةيحـيرـشتلا ةفصـلا رـيرقتـب ةـفوصوEا تاـباـص�ا هـب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا تبكترا

 نـســـح _ــــسح دمـــحـم لـتـــق يـف  - يـفوـت رــــخأو ن�وـهجـمو -اوـعرــــش ـ ب
ـ ةـطرـش دارـفأ ـ اطعـلا وبأ ديسـلا فـسوي ديسـلاو _ـسح دمـحأ دمـحمو نابعـش
 ، مهلتـق ىلع ممصEا مزعـلا اودقـعو ةينـلا اوتيب نأـب ، رارـص�ا قبـس عمً ادمـع
 مهـحاورأ قاـهزإ نـيدـصاـق ةـيرانـلا ةريـع�ا نـم لـباوب مـهورطـمأ كـلذـلً اذيفنـتو
 ةمـيرـجلا رـثأ باـخ دـقو ، ةيبطـلا رـيراقتـلاـب ةـفوصوEا تاـباـص�ا مهـب اوثدـحأـف
 ، جbعـلاـب مهتـكرادـمو مهيلـع ينجEا فاعـسإ وه هيـف مهـتدار� لـخد � ببـسل

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا تبكترا دقو

 حلاصE ةصصخــم ةــماــعً اــكbــمأً ادمــع - يفوت رــخأو ن�وهجمو -اوبرــخ ـ ج
 ةئيهــل ةــكولمEاو تاقيقحتــلاــبً افــصو ةنيبEا ةرايســلا اوبرــخ نأــب ، ةيــموكح
 بـعرـلا ثادـحإ دصقـبو يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ، ةـطرـشلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو سانلا _ب
، _نامثلاو يــناثلا ىــتح _نامثلا نــم نومهتEا : نورـشعو نـماث

ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب يداحلاو
 عمً ادمـع ـ ةـطرـش درـف ـ ميـهارـبإ ناضـمر يلع - يفوت رـخأو ن�وهجمو - اولتق



ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب يداحلاو
 عمً ادمـع ـ ةـطرـش درـف ـ ميـهارـبإ ناضـمر يلع - يفوت رـخأو ن�وهجمو - اولتق
 دارــــــفأ لتــــــق ىلع ممصEا مزعــــــلا اودقــــــعو ةينــــــلا اوتيب نأــــــب رارــــــص�ا قبــــــس
 _ـــترايـــسو - ةيـــلآ قدانـــب - ةـــيراـــن ةحلـــسأ ضرغـــلا اذـــهل اودـــعأو ، ةـــطرـــشلا
 اورصـــبأ نأ اـــمو ةـــطرـــشلا تارايـــس ىدـــحإ نـــعً اثحـــب اوقلطنا كـــلذـــلً اذيفنـــتو
 يناثـلاو نونامثـلاو يداحـلا نومهتEا اهعبتـت هيلـع ينجEا لbقتـسا ةرايسـلا
 ةيـناثـلاـب مهتيقـب هـئارو نـمو ىلو�ا ةرايسـلاـب ةـئاEا دعـب يداحـلاو نونامثـلاو
 قلطأــــف اــــهوذاــــح ىتح ْ_ــــلوهجمو _ــــنامثــــلا مهتEا هتقــــفرو ىفوتEا اــــهداــــق
 اوثدـــحأـــف مهـــحاورأ قاـــهزإ نـــيدـــصاـــق ةـــيرانـــلا ةريـــع�ا نـــم bًـــباو نـــْيريـــخ�ا
 تدوأ يتلاو ةيحـيرـشتلا ةفصـلا رـيرقتـب ةـفوصوEا تاـباـص�ا هيلـع ينجEاـب
 _بEا وحنلا ىلع يباـــهرإ ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، هـــتايحـــب

.تاقيقحتلاب
 نامزلا تاذ يف مـهنأ يـهو ىرـخأ تاـياـنجب ةياـنجلا كلت تنرتقا دـقو

 نايبلا يفلاس ناكEاو

 دمـــــحم ميهـــــف نســـــح دمـــــحأ لتـــــق يف - يفوت رـــــخأو ن�وهجمو - اوعرـــــش ـ أ
 اوتيب نأـب رارـص�ا قبـس عمً ادمـع ـ ةـطرـش يدرـف ـ ضوع لامـك ضوع دمـحمو
 bًـباو امهـبوص اوقلطأ كـلذـلً اذافـنو ، امهلتـق ىلع ممصEا مزعـلا اودقـعو ةينـلا
 تاـــباـــص�ا امهـــب اوثدـــحأـــف امهيـــحور قاـــهزإ نـــيدـــصاـــق ةـــيرانـــلا ةريـــع�ا نـــم
 مهــتدار� لــخد � ببــسل ةمــيرــجلا رــثأ باــخ دــقو ةيبطــلا رــيراقتــلاــب ةــفوصوEا
 ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ، جbعـلاـب امهتـكرادـمو امهيلـع ينجEا فاعـسإ وه هيـف

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت

 حلاصE ةصصخــم ةــماــعً اــكbــمأً ادمــع - يفوت رــخأو ن�وهجمو - اوبرــخ ـ ب
 ةئيهــل ةــكولمEاو تاقيقحتــلاــبً افــصو ةنيبEا ةرايســلا اوبرــخ نأــب ، ةيــموكح
 بـعرـلا ثادـحإ دصقـبو يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ، ةـطرـشلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو سانلا _ب

ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب يداحلاو، نونامثلاو يناثلا نامهتEا : نورشعو عسات
 نأــب ،ً ادمــع ـ ةــطرــش درــف ـ دمــحأ يلع قيفش - يفوت رــخأو ن�وهجمو - bتــق
 ةرايـس _لقتـسم ةيليـعامـس�ا دـيرـب بتكـم لاومأ لقـن ةرايـس ةـقرـسل اوهجوت
 لbقتـــسا ةرايســـلا اورصـــبأ نأ اـــمو ـ ةيـــلآ قدانـــب ـ ةـــيراـــن ةحلـــسأ نـــيزرـــحمو
 ، اهــقbــطإ مــهولدابــف ةــيراــن ةريــعأ اهيلقتــسمو اهــبوص اوقلطأ هيلــع ينجEا
 ماطــــتر�او اهــــب فارــــحن�ا ىلع اــــهدــــئاــــق نــــيربجــــم مهيلــــع قانخــــلا اوقيضف
 ، مهــحاورأ قاــهزإ نــيدــصاــق مهــبوص ىرــخأ ةريــعأ اوقلطأو راجــش�ا ىدــحإــب
 ةيحـــيرـــشتلا ةفصـــلا رـــيرقتـــب ةـــفوصوEا تاـــباـــص�ا هيلـــع ينجEاـــب اوثدـــحأـــف
 ىلع يباـــهرإ ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، هـــتايحـــب تدوأ يتلاو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا



 ىلع يباـــهرإ ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، هـــتايحـــب تدوأ يتلاو
.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا

 نامزلا تاذ يـف مـهنأ يـهو ىرـخأ تاـياـنجب ةياـنجلا كلت تنرتقا دـقو
نايبلا يفلاس ناكEاو

 دـمحأ لbــج دــمحـم لتق يـف – يـفوت رـخأو ن�وهجـمو – اـعرـش ـ أ
 مـعـنEا دـبع مـيهاربإو ظفاـحلا دـبع ميهاربإ دـمحم ىـفطصمو ناـمثع
 قاهزإ نيدصاق ةيران ةريعأ مهبوـص اوقلطأ نأبً ادـمع ةيطع قداـصلا

 ماكحإ مدـع وـه هـيف مهتدار� لخد � ببـسل ةميرجلا رثأ باخ دقو مهحاورأ
 ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا تبكترا دقو ، مههاجت بيوصتلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا

 تاقيقحتـــلاـــبً اردـــق _بEا يدقنـــلا غلبEا – يفوت رـــخأو ن�وهجمو -اـــقرـــس ـ ب
 ةــماعــلا قرطــلا ىدــحإــب كــلذ ناــكو ةيليــعامــس�ا دــيرــب بتكــم ىلإ هــب دوهعEاو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةيران ةحلسأ مهلمح لاح
 حلاصE ةصصخـــم ةـــماـــعً اـــكbـــمأً ادمـــع - يفوت رـــخأو ن�وهجمو - اـــبرـــخ ـ ج
 ةئيهلــل ةــكولمEاو تاقيقحتــلاــبً افــصو ةنيبEا ةرايســلا اوبرــخ نأــب ، ةيــموكح
 ثادـحإ دصقـبو يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ، دـيربلـل ةيـموقلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو سانلا _ب بعرلا
ـ:ً اضيأ نونامثلاو يداحلاو ، نونامثلا نامهتEا: نوثbث

 هيـف عورـشلاو لتقـلا تاـيانـج باكـترا يف ةدـعاسEاو قافـت�ا يقيرطـب اـكرتـشا
 نأــب ـ نــيرــشعو عساــت دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ بــيرــختلاو ةــقرــسلاو
 لاوم�ا لقـن لـحم ةرايسـلا ادـصر نأـب مـهادـعاـسو ، اهـباكـترا ىلع مهعـم اقفـتا
 قافـت�ا اذـه ىلع ءانـب ةمـيرـجلا تمتـف ، اـهريـس قرـطو ديـعاومو اهـتافـصاومو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةدعاسEا كلتو
 دعـــب يداحـــلاو ، نونامثـــلاو يناثـــلاو ، نونامثـــلا نومهتEا : نوثbـــثو يداـــح

ـً:اضيأ ةئاEا
اوـهجوت نأب ،ً ادـمع مـلاس ديـسلا دـمحأ بيرـغ – يــفوت رخأو -اولتق

 تايلمـــع ذيفنـــت يف اهـــمادختـــس� ـ يعاـــبرـــلا عفدـــلا تارايـــس ىدـــحإ ةـــقرــــسل
 اـمو ـ سدـسمو ةيـلآ قدانـب ـ ةـيراـن ةحلـسأ نـيزرـحمو ةرايـس _لقتـسم ـةيـئادـع
 اوقلطأوً ةونع هوفقوتـــسا ىتح هيلـــع ينجEا لbقتـــسا ةرايســـلا اورصـــبأ نأ

 ةـفوصوEا تاـباـص�ا هـب اوثدـحأـف هـحور قاـهزإ نـيدـصاـق، ةـيراـن ةريـعأ هـبوص
 ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، هـــتايحـــب تدوأ يتلاو ةيحـــيرـــشتلا ةفصـــلا رـــيرقتـــب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت
ناكEاو نامزلا تاذ يـف مـهنأ يـهو ىرـخأب ةياـنجلا كلت تنرتقا دــقو

 نايبلا يفلاس

 ةــــــكولمEاو تاقيقحتــــــلاــــــبً افــــــصو ةنيبEا ةرايســــــلا – يفوت رــــــخأو - اوقرــــــس



 نايبلا يفلاس

 ةــــــكولمEاو تاقيقحتــــــلاــــــبً افــــــصو ةنيبEا ةرايســــــلا – يفوت رــــــخأو - اوقرــــــس
 لاـح ةـماعـلا قرطـلا ىدـحإـب كـلذ ناـكو مـلاـس ديسـلا دمـحأ بـيرـغ هيلـع ينجملل

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةيران ةحلسأ مهلمح
 عباســلا ىتح ةــئاEا دعــب _سمــخلاو ســماخــلا نــم نومهتEا : نوثbــثو يناــث

ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب _سمخلاو
 نأـــب ، رارـــص�ا قبـــس عمً ادمـــع ـ ةـــطرـــش درـــف ـ نســـح يدمـــح نســـح اولتق ـ أ
 نـــــيدـــــجاوتEا ةـــــطرـــــشلا دارـــــفأ لتـــــق ىلع ممصEا مزعـــــلا اودقـــــعو ةينـــــلا اوتيب
 ططخEً اذيفنـــتو ، هريجفتـــب ةيليـــعامـــس�ا ةظـــفاحمـــب يزـــكرEا نـــم�ا ركسعمـــب
 _ـــترايـــس ضرغـــلا اذـــهل اودـــعأ ، مهنـــم لـــك رود هيـــف ددـــح لو�ا مهتEا هعـــضو
 )TNT( نـيولوتورتيـن يثbـث ةداـم نـم تاـمارـج وليك يتئامـب اـهادـحإ تئبــُع
 ، دعـــُب نـــع اـــهريجفتـــل ةيـــنورتكـــلإ ةرـــئادـــب ةلصتـــم راجفـــن�ا ةدـــيدـــش ةعـــقرفEا
 ةرايســلا مــهدــحأ لقتــسا مــث هــجراخــمو هلــخادــم ىلع اوفقوو هانبــم اودــصرو
 نـم لـجرـت هوغلب نأ اـمو ، هـبوص اوقلطناو ةيـناثـلا ةرايسـلا نارـخ�او ةزهجEا
 نـيدـصاـق راجفـن�ا اوثدـحأو ، رارفـلاـب اوذ�و ىرـخ�ا لقتـساو ةزهجEا ةرايسـلا
 ةفصــلا رــيرقتــب ةــفوصوEا تاــباــص�ا هــب اوثدــحأــف هيلــع ينجEا حور قاــهزإ
 ضرغــــلً اذيفنــــت ةمــــيرــــجلا تبكــــترا دــــقو ،هــــتايحــــب تدوأ يتلاو ةيحــــيرــــشتلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ
نيرشعو ةثbثو دمحم ريمس ءbع جاتير / ةلفطلا لتق يف اوعرش ـ ب

 اوتيب نأــب رارــص�ا قبــس عمً ادمــع ـ تاقيقحتــلاــب مــهؤامــسأ ةنيبــم ـ نــيرــخآ
 ركسعمـــب نـــيدـــجاوتEا ةـــطرـــشلا دارـــفأ لتـــق ىلع ممصEا مزعـــلا اودقـــعو ةينـــلا
 اوثدــــحأ كــــلذــــلً اذيفنــــتو ، هريجفتــــب ةيليــــعامــــس�ا ةظــــفاحمــــب يزــــكرEا نــــم�ا
 ةـــفوصوEا تاـــباـــص�ا مهـــب اوثدـــحأـــف مهـــحاورأ قاـــهزإ نـــيدـــصاـــق راجفـــن�ا
 وه هيــف مهــتدار� لــخد � ببــسل ةمــيرــجلا رــثأ باــخ دــقو ، ةيبطــلا رــيراقتــلاــب
 ًاذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا دــقو ، جbعــلاــب مهتــكرادــمو مهيلــع ينجEا فاعــسإ

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغل
اورجف نأب، ةيموكح حلاصE ةصصخم ةماعً اكbمأً ادمع اوـبرخ ـ ج

 اوبرـــخف ـ أ  ةرقـــف _ـــثbـــثو يناـــث دنبـــلاـــب دراولا ماهـــت�ا عوضوم ـ ةرايســـلا
 تبكـترا دـقو ، ةيليـعامـس�ا ةظـفاحمـب يزـكرEا نـم�ا ركسعـم ىنبمب ت�وقنم
 ةـعاـشإو سانـلا _ـب بـعرـلا ثادـحإ دصقـبو يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا
 حلاصملـــل ةدعEا تآشنEاو ينابEا بـــيرـــخت ضرغـــب تاعـــقرفـــم اولمعتـــسا ـ د
 _ــثbــثو يناــث دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ ةرايســلا اورــجف نأــب ، ةــماعــلا
 هبـيرـخت ضرغـب ةيليـعامـس�ا ةظـفاحمـب يزـكرEا نـم�ا ركسعـم ىنبمب ـ أ  ةرقـف

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع
سانلا ةاـيح ضـيرعـت هنأـش نـم ً�امعتـسا تاعقرفمــلا اولمعتــسا ـ ـه



.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع
سانلا ةاـيح ضـيرعـت هنأـش نـم ً�امعتـسا تاعقرفمــلا اولمعتــسا ـ ـه

 _ــثbــثو يناــث دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ ةرايســلا اورــجف نأــب رطــخلل
 ةيليعاـمس�ا ةظفاحمب يزكرEا نم�ا ركسعم ىـنبم طيحـمب  ــ أ ةرقـف

ىـلع ماهت�ا دـنب تاذـب روـكذEا هيلع يــنجEا توـم راجفن�ا ثدحأو
.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا

 نأـب رطـخلل ريغـلا لاومأ ضـيرعـت هـنأـش نـم ً�امعتـسا تاعـقرفEا اولمعتـسا ـ و
ـ  أ ةرقــــف _ــــثbــــثو يناــــث دنبــــلاــــب دراولا ماهــــت�ا عوضوم ـ ةرايســــلا اورــــجف
 ًاررـض راجفـن�ا ثدـحأو ةيليـعامـس�ا ةظـفاحمـب يزـكرEا نـم�ا ركسعـم طيحمـب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةلوقنم لاومأب
 اوفلتأو اوبرــــخ نأــــب ، اــــهوكلتمي � ةــــلوقنم ً�اومأً ادمــــع اوفلتأو اوبرــــخ ـ ز
 امهيمـــــسا _بEا امهيلـــــع ينجملل ةـــــكولمEاو ةميـــــقوً افـــــصو ةنيبEا ت�وقنEا
 تبكــترا دــقو ، رطــخ يف مهنــمأو سانــلا لعــج كــلذ ىلع بــترــتو تاقيقحتــلاــب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا
ـ :ً اضيأ نونامثلاو عبارلاو ، لو�ا نامهتEا : نوثbثو ثلاث

 لتقـــلا تاـــيانـــج باكـــترا يف ةدـــعاسEاو قافـــت�او ضـــيرـــحتلا قرطـــب اـــكرتـــشا
 ماهــت�ا عوضوم ـ فbــت�او بــيرــختلاو تاعــقرفEا لامعتــساو هيــف عورــشلاو
 مهــلً اردصــم اهــباكــترا ىلع لو�ا مهــضرــح نأــب ـ _ــثbــثو يناــث دنبــلاــب دراولا
 راود�ا هـــب ددـــح ٍططـــخم عضوب اـــهذيفنـــت ىلع مهعـــم قفتاو ، كـــلذـــبً افيلكـــت
 ،تاعــقرفEاــب ةزهجEا ةرايســلاــب لو�ا مــهدــمأ نأــب مــهادــعاــسو ، هيلــع فرــشأو
 هنيـمأـت هـجوأو يزـكرEا نـم�ا ركسعـم ىنبم نـع تاـمولعمب نونامثـلاو عبارـلاو
 قافـت�ا كـلذو ضـيرـحتلا اذـه ىلع ءانـب ةمـيرـجلا تمتـف ، هـفادهتـسا ةقـيرـطو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةدعاسEا كلتو
 ةــــئاEا دعــــب عباســــلا ىتح ةــــئاEا دعــــب يناثــــلا نــــم نومهتEا : نوثbــــثو عبار

ـ:ً اضيأ
 قبـس عمً ادمـع ـ ةـطرـش درـف ـ دمـحأ دمـحم توفص دمـحم - يفوت رـخأو - اولتق
 ةـــطرـــشلا دارـــفأ لتـــق ىلع ممصEا مزعـــلا اودقـــعو ةينـــلا اوتيب نأـــب ، رارـــص�ا
 ةنــــيدمــــب ةعــــماجــــلا يرــــبوك لفــــسأ ةينــــم�ا ةطقنــــلا ةــــمدــــخ ىلع _مــــئاقــــلا
 هـب ددـحً اططـخمً اعـضاو ةـئاEا دعـب يناثـلا مهتEا مهـب عمتجا نأـب ، ةروصنEا
 - ةيــــلآ قدانــــب ثbــــث - ةــــيراــــن ةحلــــسأ ضرغــــلا اذــــهل اودــــعأو مهنــــم لــــك رود
 دعــب ثــلاثــلا نامهتEا لقتــسا كــلذــلً اذيفنــتو _تــيراخــب _تــجاردو _ــترايــسو
 اهـتدـع عbطتـس� اهـبوص اهـجوتو ريـخ�ا ةرايـس ةـئاEا دعـب سداسـلاو ةـئاEا
 ةـبرقـم ىلع _ـقابـلاـب اوقتلا ىتح ،امهـفاقيتـسا نود اـهاربـع نأ اـمو اـهداتـعو
 ةــئاEا دعــب يناثــلا نامهتEا لقتــسا ثيــح اهــبوصً اعيمــج اوقلطنا مــث ،اهنــم
 هــجاوEا ةعــماجــلا يرــبوك ايلتــعاو ريــخ�ا ةدايقــب ةرايســلا ةــئاEا دعــب عبارــلاو
 داــقو ، يلآ حbــسل امهــلوأ زارــحإ لاــح هنيــمأــتو مهتمــيرــج حرــسم فشكــل اهــل



 هــجاوEا ةعــماجــلا يرــبوك ايلتــعاو ريــخ�ا ةدايقــب ةرايســلا ةــئاEا دعــب عبارــلاو
 داــقو ، يلآ حbــسل امهــلوأ زارــحإ لاــح هنيــمأــتو مهتمــيرــج حرــسم فشكــل اهــل
 ًايـلآً اـحbـسً ازرـحم ىفوتEا هفلـخو ىلو�ا ةـجاردـلا ةـئاEا دعـب سـماخـلا مهتEا
 ًازرـحم ةـئاEا دعـب ثـلاثـلا مهتEا هـئاروو ةيـناثـلا ةـئاEا دعـب عباسـلا مهتEا داـقو
 ةريــع�ا نــم لــباوب اهيلــع _مــئاقــلا اورطــمأ ةطقنــلاروبع لاــحوً ايــلآً اــحbــس
 تاــــباــــص�ا هيلــــع ينجEاــــب اوثدــــحأــــف مهــــحاورأ قاــــهزإ نــــيدــــصاــــق ةــــيرانــــلا
 تبكـــترا دـــقو ، هـــتايحـــب تدوأ يتلاو ةيحـــيرـــشتلا ةفصـــلا رـــيرقتـــب ةـــفوصوEا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا

 نامزلا تاذ يـف مـهنأ يـهو ىرـخأ تاـياـنجب ةيانجلا كلت تنرتقا دـقو
 نايبلا يفلاس ناكEاو

 تاـحرـف دمـحم نسحEا دبـع دمـحأو يلع دعـس فـيرـش - يفوت رـخأو -اولتق ـ أ
 مزعــــلا اودقــــعو ةينــــلا اوتيب نأــــب ، رارــــص�ا قبــــس عمً ادمــــع ـ ةــــطرــــش يدرــــف ـ
 اوقلطأ كــلذــلً اذيفنــتو _مكــلا ىلع _مــئاقــلا ةــطرــشلا دارــفأ لتــق ىلع ممصEا

 تاــباــص�ا امهــب اوثدــحأــف امهيــحور قاــهزإ نــيدــصاــق ةــيراــن ةريــعأ امهــبوص
 تبكــترا دــقو ، امهــتايحــب تدوأ يتلاو ةيحــيرــشتلا ةفصــلا رــيرقتــب ةــفوصوEا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا
 حلاصE ةصصخـــــم ةـــــماـــــعً اـــــكbـــــمأو نابـــــمً ادمـــــع- يفوت رـــــخأو -اوبرـــــخ ـ ب
 كولمEا ةعـماجـلا يرـبوكب ةينـم�ا ةطقنـلا ةـمدـخ ىنبم اوبرـخ نأـب ، ةيـموكح
 ثادـحإ دصقـبو يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ، ةـطرـشلا ةئيهـل

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو سانلا _ب بعرلا
 اوفلتأ نأــــــب ، اــــــهوكلتمي � ةــــــلوقنم ً�اومأً ادمــــــع - يفوت رــــــخأو - اوفلتأ ـ ج
 دمـحأ هيلـع ينجملل ةـكولمEا و تاقيقحتـلاـبً افـصو ةنيبEا ةـيراخبـلا ةـجاردـلا
 وحنلا ىلع يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ، دمـحم نسحEا دبـع

.تاقيقحتلاب _بEا
ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب نماثلا مهتEا : نوثbثو سماخ

 بـــيرـــختلاو لتقـــلا تاـــيانـــج باكـــترا يف ةدـــعاسEاو قافـــت�ا يقيرطـــب كرتـــشا
 ىلع مهعـم قفتا نأـب ـ _ـثbـثو عبار دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ فbـت�او
 اهــتدــعو اهنــع تاــمولعمب مــهدــمأو ةطقنــلا دــصر نأــب مــهدــعاــسو ، اهــباكــترا
 كلـــتو قافـــت�ا اذـــه ىلع ءانـــب ةمـــيرـــجلا تمتـــف ، اهنيـــمأـــت هـــجوأو اـــهداتـــعو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةدعاسEا
ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب يناثلا مهتEا : نوثbثو سداس

اوهـجوت نأب ،ً ادـمع لـماك دوـمحم لاـمأ – نولوهجم نورخآو - لتق
 ةيـلآ قدانـب ـ ةـيراـن ةحلـسأ نـيزرـحم ةرايـس _لقتـسم تارايسـلا ىدـحإ ةـقرـسل
 ىتح اهـــــترايـــــس لقتـــــست اهيلـــــع ينجEا اورصـــــبأ نأ اـــــمو ـ شوطرـــــخ درـــــفو
 ةــــيراــــن ةريــــعأ اهــــبوص اوقلطأو ةــــيرانــــلا مهتحلــــسأ نــــيرــــهشم اــــهوفقوتــــسا



 ىتح اهـــــترايـــــس لقتـــــست اهيلـــــع ينجEا اورصـــــبأ نأ اـــــمو ـ شوطرـــــخ درـــــفو
 ةــــيراــــن ةريــــعأ اهــــبوص اوقلطأو ةــــيرانــــلا مهتحلــــسأ نــــيرــــهشم اــــهوفقوتــــسا
 ةفصــلا رــيرقتــب ةــفوصوEا تاــباــص�ا اهــب اوثدــحأــف اهــحور قاــهزإ نــيدــصاــق
 ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، اهـــتايحـــب تدوأ يتلاو ةيحـــيرـــشتلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ

 نامزلا تاذ يـف مـهنأ يـهو ىرـخأ تاـياـنجب ةياـنجلا كلت تنرتقا دـقو
 نايبلا يفلاس ناكEاو

 ـ  ميــهارــبإ دمــحم بــيرــغ نــيدــلا لامــك لتــق يف -نولوهجم نورــخآو - عرــش ـ أ
 هـحور قاـهزإ نـيدـصاـق ةـيراـن ةريـعأ هـبوص اوقلطأ نأـبً ادمـع ـ ةـطرـش طـباـض
 ةمــيرــجلا رــثأ باــخ دــقو يبطلا رــيرقتــلاــب ةــفوصوEا تاــباــص�ا هــب اوثدــحأــف
 دـقو ، جbعـلاـب هتـكرادـمو هيلـع ينجEا فاعـسإ وه هيـف مهـتدار� لـخد � ببـسل

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا تبكترا
 لامــك هيلــع ينجملل كولمEا يرانــلا حbــسلا -نولوهجم نورــخآو -قرــس ـ ب
 قرطـــلا ىدـــحإـــب كـــلذ ناـــكو تاقيقحتـــلاـــبً افـــصو _بEاو دمـــحم بـــيرـــغ نـــيدـــلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةيران ةحلسأ مهلمح لاح ةماعلا
 تاقيقحتـــــلاـــــب ةنيبEا ةرايســـــلا ةـــــقرـــــس يف - نولوهجم نورـــــخآو - عرـــــش ـ ج
 ةـماعـلا قرطـلا ىدـحإـب كـلذ ناـكو لـماـك دومـحم لاـمأ اهيلـع ينجملل ةـكولمEا

 مهـتدار� لـخد � ببـسل مهتمـيرـج رـثأ فـقوأ دـقو ،ةـيراـن ةحلـسأ مهلمـح لاـح
.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع مهتقحbم لاح مهبوره وه هيف

ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب يناثلاو ، لو�ا نامهتEا : نوثbثو عباس
نيرخآ رشع ةتسو نامثع تيخب موثلك مأ - يفوت رخآو -bتق ـ أ

 ةينــلا اوتيب نأــب ، رارــص�ا قبــس عمً ادمــع ـ تاقيقحتــلاــب مــهؤامــسأ ةنيبــم ـ
 نـــمأ ةـــيرـــيدمـــب نـــيدـــجاوتEا ةـــطرـــشلا دارـــفأ لتـــق ىلع ممصEا مزعـــلا اودقـــعو
 هــب ددــحً اططــخمً اعــضاو لو�ا مهتEا امهــب عمتجا نأــب ، اــهريجفتــب ةيلــهقدــلا
 لو�ا مهتEا ةـــعرزمـــب تئبـــُع لقـــن ةرايـــس ضرغـــلا اذـــهل اودـــعأو مهنـــم لـــك رود
 تاـمارـج وليك ةـئامسمـخوً افـلأ اهتـنز ةفـساـن ةنحشـب ةيليـعامـس�ا ةظـفاحمـب
 رـــجفمو ، راجفـــن�ا ةدـــيدـــش ةعـــقرفEا )TNT( نـــيولوتورتيـــن يثbـــث ةداـــم نـــم
 لو�ا مهتEا اهَمَلــَــسو ، ةرايســلا لــخاد يراحتــناــب ةرــشابــم لصتيــل يئاــبرــهك
 مهتEا هبحطـــصاـــف ، ةروصنEا ةنـــيدمـــب ماـــمإ يعرـــم ماـــمإ / ذيفنتـــلاـــب فلكملـــل
 رحتنEا لمكتـسأوريـخ�ا لـجرـت bـصو نأ اـمو ةـيرـيدEا طيحE ةـئاEا دعـب يناثـلا
 ،راجفـن�ا ثدـحأـفً ايـئاـبرـهك ةفـسانـلا ةنحشـلا bًـِــــصوم اـهانبـمً امـحتقم هقـيرـط
 ةـــفوصوEا تاـــباـــص�ا مهـــب اوثدـــحأـــف مهيلـــع ينجEا حاورأ قاـــهزإ نـــيدـــصاـــق
 لو�ا مهتEا لــظ امنيــب ، مهــتايحــب تدوأ يتلاو ةيحــيرــشتلا ةفصــلا رــيراقتــب
 يباــهرإ ضرغــلً اذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا دــقو ،َهبــُقرــَي ةمــيرــجلا حرــسم ىلع

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع



 يباــهرإ ضرغــلً اذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا دــقو ،َهبــُقرــَي ةمــيرــجلا حرــسم ىلع
.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع

ءاوـل ــ ليدنق قزارلا دـبع دـمحم لـتق يـف – يفوت رخآو - اعرش ـ ب
ـ  اتـلدـلا قرـش ةقطنمـب ةيـئانجـلا ثـحابملـل ةـماعـلا ةراد�ا رـيدـم دـعاسـم ةــطرـش
 قبـــس عمً ادمـــع ـ تاقيقحتـــلاـــب مـــهؤامـــسأ ةنيبـــم ـ نـــيرـــخآ _ـــنامـــثو ةسمـــخو
 ةــــطرــــشلا دارــــفأ لتــــق ىلع ممصEا مزعــــلا اودقــــعو ةينــــلا اوتيب نأــــب رارــــص�ا
 راجفـن�ا اوثدـحأ كـلذـلً اذيفنـتو ، اـهريجفتـب ةيلـهقدـلا نـمأ ةـيرـيدمـب نـيدـجاوتEا
 رـــيراقتـــلاـــب ةـــفوصوEا تاـــباـــص�ا مهـــب اوثدـــحأـــف مهـــحاورأ قاـــهزإ نـــيدـــصاـــق
 فاعـــسإ وه هيـــف مهـــتدار� لـــخد � ببـــسل ةمـــيرـــجلا رـــثأ باـــخ دـــقو ، ةيبطـــلا
 ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، جbعـــلاـــب مهتـــكرادـــمو مهيلـــع ينجEا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ
 حلاصE ةصصخــــم ةــــماــــعً اــــكbــــمأو ٍنابــــمً ادمــــع - يفوت رــــخآو - اــــبرــــخ ـ ج
ـ  ةرايســــلا اورــــجف نأــــب ، ماــــع عفن تاذً اــــنوناــــق ةربتعــــم تايعمــــجو ةيــــموكح
 ةمكحــم نابــم اوبرــخف ـ أ ةرقــف _ــثbــثو عباــس دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم
 ثـحابـم رقـمو ةروصنEاـب تابـساحملـل يزـكرEا زاهجـلاو ةيـئادتـب�ا ةروصنEا
 زـكرـمو اخلـط زـكرـم ةـساـئر رقـمو ةروصنEا ةنـيدـم سلـجمو يبيرضـلا برـهتلا

 ةـــيرصEا ةئيهـــلاو يموقلا ةروصنEا حرـــسمو دحتEا فرصEاو اخلـــط ةـــطرـــش
 _ملعEُاو _يقيبطتـــلاو ةروصنEا ةاضـــق ةـــيدـــنأو فرصـــلا تاـــعورشE ةـــماعـــلا
 حbــص ةــسردــمو يرــث�ا نامقــل نــبا رادو فــيدــجتلاو _يملعــلاو _ــيراجتــلاو
 تبكــترا دــقو ينابEا كلتــب ت�وقنمو ، رارــح�او عمــجتلا َْيبزــح ْي¢رقــمو مــلاــس
 ةـعاـشإو سانـلا _ـب بـعرـلا ثادـحإ دصقـبو يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا
 تآشنEاو ينابEا بــــيرــــخت ضرغــــب تاعــــقرفــــم - يفوت رــــخآو - bمعتــــسا ـ د
 دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ ةرايسـلا اورـجف نأـب ، ةـماعـلا حلاصملـل ةدعEا

 ىلع هبــيرــخت ضرغــب ةيلــهقدــلا نــمأ ةــيرــيدــم ىنبمب ـ أ ةرقــف _ــثbــثو عباــس
.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا

 ةايــح ضــيرعــت هــنأــش نــم ً�امعتــسا تاعــقرفEا - يفوت رــخآو - bمعتــسا ـ ـه
 عباــس دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ ةرايســلا اورــجف نأــب ، رطــخلل سانــلا
 ينجEا توم راجفـن�ا ثدـحأو ةيلـهقدـلا نـمأ ةـيرـيدـم طيحمـب  ـ أ ةرقـف _ـثbـثو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ماهت�ا دنب تاذب مهؤامسأ ةنيبEا مهيلع
 لاومأ ضــيرعــت هــنأــش نــم ً�امعتــسا تاعــقرفEا - يفوت رــخآو - bمعتــسا ـ و
 عباـــس دنبـــلاـــب دراولا ماهـــت�ا عوضوم ـ ةرايســـلا اورـــجف نأـــب ، رطـــخلل ريغـــلا
 ًاررـــض راجفـــن�ا ثدـــحأو ةيلـــهقدـــلا نـــمأ ةـــيرـــيدـــم طيحمـــب  ـ أ ةرقـــف _ـــثbـــثو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةلوقنمو ةتباث لاومأب
 نأـب ، اـهوكلتمي � ةـلوقنمو ةتـباـث ً�اومأً ادمـع - يفوت رـخآو - افلـتأو اـبرـخ ـ ز
 ينجملل ةــكولمEاو ةميــقوً افــصو ةنيبEا ت�وقنEاو تاراقعــلا اوفلتأو اوبرــخ



 نأـب ، اـهوكلتمي � ةـلوقنمو ةتـباـث ً�اومأً ادمـع - يفوت رـخآو - افلـتأو اـبرـخ ـ ز
 ينجملل ةــكولمEاو ةميــقوً افــصو ةنيبEا ت�وقنEاو تاراقعــلا اوفلتأو اوبرــخ
 مهنــمأو سانــلا لعــج كــلذ ىلع بــترــتو تاقيقحتــلاــب مــهؤامــسأ ةنيبEا مهيلــع
 _بEا وحنلا ىلع يباـــهرإ ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، رطـــخ يف

.تاقيقحتلاب
 ءانـبأ دنـع ةـمرـح اهـل نـيد رـئاعـش ةـماـق� ةدعـم ٍنابـم - يفوت رـخآو -افلـتأ ـ ح
 نــــيدــــلا رــــئاعــــش ةــــماــــق� دعEا حلاصــــلا دــــجسم اوفلتأ نأــــب ، سانــــلا نــــم ةلــــم
 ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، _ملسEا دنـــع ةـــمرـــح هـــلو يمbـــس�ا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ

 سداســلاو ، ةــئاEا دعــب عبارــلاو، ةــئاEا دعــب ثــلاثــلا نومهتEا : نوثbــثو نــماــث
ـ :ً اضيأ ةئاEا دعب نماثلاو ، ةئاEا دعب

 تاـــيانـــج باكـــترا يف ةدـــعاسEاو قافـــت�ا يقيرطـــب - يفوت رـــخأو -اوكرتـــشا
 عوضوم ـ فbـــت�او بـــيرـــختلاو تاعـــقرفEا لامعتـــساو هيـــف عورـــشلاو لتقـــلا
 ، اهــــباكــــترا ىلع مهعــــم اوقفتا نأــــب ـ _ــــثbــــثو عباــــس دنبــــلاــــب دراولا ماهــــت�ا
 ىلع فــقوو ةــيرــيدEا ىنبم ةــئاEا دعــب سداســلا مهتEا دــصر نأــب مــهودــعاــسو
 نوقابـــــلا ىوآو ، هـــــفادهتـــــسا ةيفيـــــكو هنيـــــمأـــــت هـــــجوأو هـــــجراخـــــمو هلـــــخادـــــم
 اذـه ىلع ءانـب ةمـيرـجلا تمتـف ، اهـباكـترا موي ىلإ ماـمإ يعرـم ماـمإ يراحتـن�ا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةدعاسEا كلتو قافت�ا
ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب يناثلا مهتEا : نوثbثو عسات

 ، رارـص�ا قبـس عمً ادمـع ـ ةـطرـش درـف ـ ناميلـس دعـس ناميلـس ميـهارـبإ لتـق ـ أ
 نــــيدــــجاوتEا ةــــطرــــشلا دارــــفأ لتــــق ىلع ممصEا مزعــــلا دقــــعو ةينــــلا تيــــب نأــــب
 تئبـــُع ةوبع ضرغــلا اذــهل دــعأو ، اــهريجفتــب ةيلــهقدــلا نــمأ ةــيرــيدــم طيحمــب
 مادختـــساـــب راجفـــن�ا ةدـــيدـــش ةعـــقرفEا )TNT( نـــيولوتورتيـــن يثbـــث ةدامـــب
 تزـهُج كـلذـلً اذيفنـتو ،ةيـنورتكـلإ ةرـئادـب لـصوم ينمز تـقؤمو يئاـبرـهك رـجفم
 اــــهراوجب اهعــــضوو ةــــيرــــيدEا بوص مهتEا اهــــب قلطناو تاعــــقرفEاــــب ةوبعلا
 ينجEاــب ثدــحأــف مهــحاورأ قاــهزإً ادــصاــق ، راجفــن�ا ثدــحف اهطيحــمً ارداغــم
 ، هـتايحـب تدوأ يتلاو ةيحـيرـشتلا ةفصـلا رـيرقتـب ةـفوصوEا تاـباـص�ا هيلـع

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا تبكترا دقو
ـ نيرـخآ رشـع ةعـستو ديمحلا دبع دمحم دـمحم لتق يــف عرــش ـ ب

 دقـعو ةينـلا تيـب نأـب رارـص�ا قبـس عمً ادمـع ـ تاقيقحتـلاـب مـهؤامـسأ ةنيبـم
 نـــمأ ةـــيرـــيدـــم طيحمـــب نـــيدـــجاوتEا ةـــطرـــشلا دارـــفأ لتـــق ىلع ممصEا مزعـــلا
 مهــحاورأ قاــهزإً ادــصاــق راجفــن�ا ثدــحأ كــلذــلً اذيفنــتو ،اــهريجفتــب ةيلــهقدــلا
 ةمـيرـجلا رـثأ باـخ دـقو ، ةيبطـلا رـيراقتـلاـب ةـفوصوEا تاـباـص�ا مهـب ثدـحأـف
 ، جbعــلاــب مهتــكرادــمو مهيلــع ينجEا فاعــسإ وه هيــف هــتدار� لــخد � ببــسل

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا تبكترا دقو
 رــجف نأــب ، ةيــموكح حلاصE ةصصخــم ةــماــعً اــكbــمأو ٍنابــمً ادمــع برــخ ـ ج



.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا تبكترا دقو
 رــجف نأــب ، ةيــموكح حلاصE ةصصخــم ةــماــعً اــكbــمأو ٍنابــمً ادمــع برــخ ـ ج
 نابــم برــخف ـ أ ةرقــف _ــثbــثو عساــت دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ ةوبعلا
 ةــكرــشلاو ةيلــهقدــلا نــمأ ةــيرــيدــم ثــحابــم تامهــم نزــخمو ةروصنEا لوأ مســق
 ًاذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ينابEا كلتـــب ت�وقنمو ، ةـــيذـــح£ـــل ةـــيرصEا
 ىلع ىضوفلا ةــعاــشإو سانــلا _ــب بــعرــلا ثادــحإ دصقــبو يباــهرإ ضرغــل

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا
 حلاصملــــل ةدعEا تآشنEاو ينابEا بــــيرــــخت ضرغــــب تاعــــقرفــــم لمعتــــسا ـ د
 ةرقـف _ـثbـثو عساـت دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ ةوبعلا رـجف نأـب ، ةـماعـلا
 _بEا وحنلا ىلع هبــــــيرــــــخت ضرغــــــب ةيلــــــهقدــــــلا نــــــمأ ةــــــيرــــــيدــــــم ىنبمب ـ أ

.تاقيقحتلاب
 ، رطــخلل سانــلا ةايــح ضــيرعــت هــنأــش نــم ً�امعتــسا تاعــقرفEا لمعتــسا ـ ـه
ـ  أ ةرقــــف _ــــثbــــثو عساــــت دنبــــلاــــب دراولا ماهــــت�ا عوضوم ـ ةوبعلا رــــجف نأــــب
 _بEا هيلـــع ينجEا توم راجفـــن�ا ثدـــحأو ةيلـــهقدـــلا نـــمأ ةـــيرـــيدـــم طيحمـــب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ماهت�ا دنب تاذب همسا
 نأـب، رطـخـلل ريغـلا لاوـمأ ضـيرعـت هـنأـش نـم ً�امعتـسا تاعـقرفEا لمعتـسا ـ و
 طيحمـب  ـ أ ةرقـف _ـثbـثو عساـت دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ ةوبعلا رـجف
 ىلع ةــلوقنمو ةتــباــث لاومأــبً اررــض راجفــن�ا ثدــحأو ةيلــهقدــلا نــمأ ةــيرــيدــم

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا
 تاراقعـــــلا فلـــــتأ نأـــــب ، اهكلتمـــــي � ةـــــلوقنمو ةتـــــباـــــث ً�اومأً ادمـــــع فلـــــتأ ـ ز
 مـــهؤامـــسأ ةنيبEا مهيلـــع ينجملل ةـــكولمEاو ةميـــقوً افـــصو ةنيبEا ت�وقنEاو
 تبكــترا دــقو ، رطــخ يف مهنــمأو سانــلا لعــج كــلذ ىلع بــترــتو تاقيقحتــلاــب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا
 ، سانـلا نـم ةلـم ءانـبأ دنـع ةـمرـح اهـل نـيد رـئاعـش ةـماـق� ةدعـم ٍنابـم فلـتأ ـ ح
 هـلو يمbـس�ا نـيدـلا رـئاعـش ةـماـق� دعEا ريغصـلا حلاصـلا دـجسم فلـتأ نأـب
 وحنلا ىلع يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو _ملسEا دنـع ةـمرـح

.تاقيقحتلاب _بEا

ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب عساتلا ، لو�ا نامهتEا : نوعبرأ

 لتقـلا تاـيانـج باكـترا يف ةدـعاسEاو قافـت�ا يقيرطـب - يفوت رـخأو -اـكرتـشا
 ماهــت�ا عوضوم ـ فbــت�او بــيرــختلاو تاعــقرفEا لامعتــساو هيــف عورــشلاو
 نأــب هادــعاــسو ، اهــباكــترا ىلع هعــم اقفــتا نأــب ـ _ــثbــثو عساــت دنبــلاــب دراولا
 ىنبم ةـئاEا دعـب عساتـلا مهتEا هـل دـصرو ، ةعـقرفEا ةوبعلاـب لو�ا مهتEا هدـمأ
 اهطقتــلا روصب هدــمأو هــتزايــح ةينكســلا تادــحولا ىدــحإ ةذــفاــن نــم ةــيرــيدEا
 تمتـف ، هـفادهتـسا ةيفيـكو هنيـمأـت هـجوأ ىلع فـقوو هـجراخـمو هلـخادـم حضوت
 _بEا وحنلا ىلع ةدـــــــــعاسEا كلـــــــــتو قافـــــــــت�ا اذـــــــــه ىلع ءانـــــــــب ةمـــــــــيرـــــــــجلا



 تمتـف ، هـفادهتـسا ةيفيـكو هنيـمأـت هـجوأ ىلع فـقوو هـجراخـمو هلـخادـم حضوت
 _بEا وحنلا ىلع ةدـــــــــعاسEا كلـــــــــتو قافـــــــــت�ا اذـــــــــه ىلع ءانـــــــــب ةمـــــــــيرـــــــــجلا

.تاقيقحتلاب
ـ:ً اضيأ لو�ا مهتEا : نوعبرأو يداح

 وبأ زــيزعــلا دبــع ديــس دمــحم لتــق يف قافــت�او ضــيرــحتلا يقيرطــب كرتــشا
 دــصرتــلاو رارــص�ا قبــس عمً ادمــع ـ ينطولا نــم�ا عاطقــب طــباضــلا ـ ةرقــش
 _ـــلوهجم نـــيرـــخآو يوbخنـــلا ليلـــخ ماصـــع ىفوتEا ضرـــح نأـــب ، هتـــقرـــسو
 قفتاو كــلذــبً افيلكــت مهــلً اردصــم يريــم�ا هــحbــسو هــترايــس ةــقرــسو هلتــق ىلع
 ةينــلا اوتيبف ، مــهراودأ هــب ددــحً اططــخم مهــل عضو نأــب اهــباكــترا ىلع مهعــم
 قدانــب ـ ةــيراــن ةحلــسأ ضرغــلا اذــهل اودــعأو هلتــق ىلع ممصEا مزعــلا اودقــعو
 ًافلـس اونقيأ يذـلا ناكEا يف مهـترايسـب هـل اونمك كـلذـلً اذيفنـتو ةرايـسو ـ ةيـلآ
 دـــحأـــب اهفـــقوت ىتح هوعبتت هـــترايـــس bًقتـــسم هورصـــبأ نأ اـــمو هنـــم هرورـــم
 ،اهنـــم ةريـــعأ هـــبوص اوقلطأو مهتحلـــسأ نـــيرـــهشم هيـــلإ اولـــجرتـــف ، عراوشلا
 اهنــم لــباوب هورطــمأــف ، bًيتــق مــهدــحأ ىدرأو اهــقbــطإ هيلــع ينجEا مهــلدابــف
 يبطلا رــيرقتــلاــب ةــفوصوEا تاــباــص�ا هــب اوثدــحأــف هــحور قاــهزإ نــيدــصاــق
 ةــقرــس يه ىرــخأ ةــيانجــب ةــيانجــلا كلــت تــنرتــقا دــقو ،هــتايحــب تدوأ يتلاو
 ةئيهــــل ةــــكولمEاو هيلــــع ينجEا ةدــــهع هــــتريــــخذو يرانــــلا حbــــسلاو ةرايســــلا
 تمـتو ، ةـيراـن ةحلـس� مهلمـح لاـح ، ةـماعـلا قرطـلا ىدـحإـب كـلذ ناـكو ةـطرـشلا
 ىلع يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت قافـت�ا كـلذو ضـيرـحتلا اذـه ىلع ًءانـب ةمـيرـجلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا
 ، ةـــــئاEا دعـــــب نوسمـــــخلاو عساتـــــلاو ، ســـــماخـــــلا نومهتEا: نوعبرأو يناـــــث

ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب نوتسلاو
 ًادمـع ـ ةـطرـش درـف ـ ميـحرـلا دبـع يمكاحـلا دومـحم دمـحم - يفوت رـخأو - اولتق
 دارـــفأ لتـــق ىلع ممصEا مزعـــلا اودقـــعو ةينـــلا اوتيب نأـــب ، رارـــص�ا قبـــس عم
 اودـعأو ، شـيرعـلا ةنـيدمـب ةـطرـشلا طابـض يداـن _ـمأـت ىلع _مـئاقـلا ةـطرـشلا
 هــل ةهــجاوEا عاقبــلا ىدــحإ اولتعا كــلذــلً اذيفنــتو ةــيراــن ةحلــسأ ضرغــلا اذــهل
 قاــهزإ نــيدــصاــق ةــيرانــلا ةريــع�ا نــم bًــباو هنيــمأتــب _مــئاقــلا بوص اوقلطأو
 يبطلا رـــيرقتـــلاـــب ةـــفوصوEا تاـــباـــص�ا هيلـــع ينجEاـــب اوثدـــحأـــف مهـــحاورأ
 ىلع يباـــهرإ ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، هـــتايحـــب تدوأ يتلاو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا

 ناـمزلا تاذ يــف مـهنأ يـهو ىرـخأ ةياـنجب ةياـنجلا كلت تنرتقا دـقو
 نايبلا يفلاس ناكEاو

 قبــس عمً ادمــع ميــهارــبإ دمــحم بــجر رــصاــن لتــق يف - يفوت رــخأو - اوعرــش
 ةـــطرـــشلا دارـــفأ لتـــق ىلع ممصEا مزعـــلا اودقـــعو ةينـــلا اوتيب نأـــب ، رارـــص�ا
 كــلذــل اذيفنــتو ، شــيرعــلا ةنــيدمــب ةــطرــشلا طابــض يداــن _ــمأــت ىلع _مــئاقــلا



 ةـــطرـــشلا دارـــفأ لتـــق ىلع ممصEا مزعـــلا اودقـــعو ةينـــلا اوتيب نأـــب ، رارـــص�ا
 كــلذــل اذيفنــتو ، شــيرعــلا ةنــيدمــب ةــطرــشلا طابــض يداــن _ــمأــت ىلع _مــئاقــلا
 ةمــيرــجلا رــثأ باــخ دــقو هــحور قاــهزإ نــيدــصاــق ةــيراــن ةريــعأ هــبوص اوقلطأ
 تبكــترا دــقو ، هــهاجــت بــيوصتلا ماكــحإ مدــع وه هيــف مهــتدار� لــخد � ببــسل

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا
ـ:ً اضيأ لو�ا مهتEا : نوعبرأو ثلاث

 حتف رـباـص دمـحم يحتفو بـجر نامثـع ىسوم دمـحم - يفوت رـخآو - لتـق ـ أ
 اتيــب نأــب ، رارــص�ا قبــس عمً ادمــع نمــحرــلا دبــع مــيركــلا دبــع ماصــعو بابــلا
 نـمأ ةـيرـيدمـب نـيدـجاوتEا ةـطرـشلا دارـفأ لتـق ىلع ممصEا مزعـلا ادقـعو ةينـلا

 ًاططـخمً اعـضاو ىفوتEاـب لو�ا مهتEا عمتجا نأـب ، اـهريجفتـب ءانيـس بونج
 ةيـــندعـــم تاوبعب تلمـــُـح لقـــن ةرايـــس ضرغـــلا اذـــهل ادـــعأو امهـــيرود هـــب ددـــح
 ةدـــيدـــش ةعـــقرفEا )TNT( نـــيولوتورتيـــن يثbـــث ةدامـــب تئبــــُع ةيكيتـــسbـــبو
 لــــخاد يراحتــــناــــب رــــشابEا ليــــصوتلا قيرــــط نــــع اــــهريجفــــت متــــي راجفــــن�ا
 نادمـح دمـحم / ذيفنتـلاـب فلكملـل لو�ا مهتEا اهَمَلـَــس كـلذـلً اذيفنـتو ، ةرايسـلا

 ةـــيرـــيدEا بوصً اقلطنـــم اهلقتـــساـــف روطلا ةنـــيدمـــب ةـــكراوسلا ةـــمbـــس مـــلاـــس
 ، راجفـــن�ا ثدـــحأـــفً ايـــئاـــبرـــهك ةعـــقرفEا تاوبعلا bًــــِــــصوم اهتـــباوبً امـــحتقم
 ةـــفوصوEا تاـــباـــص�ا مهـــب اـــثدـــحأـــف مهيلـــع ينجEا حاورأ قاـــهزإ نـــْيدـــصاـــق
 لو�ا مهتEا لــظ امنيــب ، مهــتايحــب تدوأ يتلاو ةيحــيرــشتلا ةفصــلا رــيراقتــب
 ىلع يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو،َهبُـقرـَي ةمـيرـجلا حرـسم ىلع

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا
 ةــثbــثو شادرــمدــلا دمــحم dا دبــع ءامــسأ لتــق يف - يفوت رــخآو - عرــش ـ ب
 نأـب رارـص�ا قبـس عمً ادمـع ـ تاقيقحتـلاـب مـهؤامـسأ ةنيبـم ـ نـيرـخآ _سمـخو
 ةـيرـيدمـب نـيدـجاوتEا ةـطرـشلا دارـفأ لتـق ىلع ممصEا مزعـلا ادقـعو ةينـلا اتيـب
 قاـهزإ نـْيدـصاـق راجفـن�ا اـثدـحأ كـلذـلً اذيفنـتو ، اـهريجفتـب ءانيـس بونج نـمأ
 رـثأ باـخ دـقو ، ةيبطـلا رـيراقتـلاـب ةـفوصوEا تاـباـص�ا مهـب اـثدـحأـف مهـحاورأ
 مهتـكرادـمو مهيلـع ينجEا فاعـسإ وه هيـف امهـتدار� لـخد � ببـسل ةمـيرـجلا
 _بEا وحنلا ىلع يباـــهرإ ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، جbعـــلاـــب

.تاقيقحتلاب
 حلاصE ةصصخـــــم ةـــــماـــــعً اـــــكbـــــمأو ٍنابـــــمً ادمـــــع - يفوت رـــــخآو - برـــــخ ـ ج
ـ  ةرايســــلا ارــــجف نأــــب ، ماــــع عفن تاذً اــــنوناــــق ةربتعــــم تايعمــــجو ةيــــموكح
 ةمكحــم نابــم اــبرــخف ـ أ ةرقــف _عــبرأو ثــلاــث دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم
 ليغشـت بتكـمو ينهEا بـيردتـلا زـكرـمو ءانيـس روط راطـم تاـحارتـساو روطلا
 روطب ةـــطرـــشلا طابـــض يداـــنو ةلـــماعـــلا ةوقلا ةـــيرـــيدE _عـــباتـــلا ءانيـــس روط
 ،ءانيـس روطب حوتفEا ميلعتلـل ةرـهاقـلا ةعـماـج زـكرـمو تازاوجلا مسـقو ءانيـس
 دصقـبو يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ينابEا كلتـب ت�وقنمو
.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو سانلا _ب بعرلا ثادحإ



 دصقـبو يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ينابEا كلتـب ت�وقنمو
.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو سانلا _ب بعرلا ثادحإ
 ةدعEا تآشنEاو ينابEا بـيرـخت ضرغـب تاعـقرفـم - يفوت رـخآو -لمعتـسا ـ د
 ثــلاــث دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ ةرايســلا ارــجف نأــب ، ةــماعــلا حلاصملــل
 ىلع هبـــيرـــخت ضرغـــب ءانيـــس بونج نـــمأ ةـــيرـــيدـــم ىنبمب ـ أ ةرقـــف _عـــبرأو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا
ضيرعت هنأش نـم ً�امعتـسا تاعقرفـEا – يـفوت رـخآو -لمعتـسا ـ ـه

 دنبـــلاـــب دراولا ماهـــت�ا عوضوم ـ ةرايســـلا ارـــجف نأـــب ، رطـــخلل سانـــلا ةايـــح
 راجفــن�ا ثدــحأو ءانيــس بونج نــمأ ةــيرــيدــم طيحمــب ـ أ ةرقــف _عــبرأو ثــلاــث
 _بEا وحنلا ىلع ماهــــت�ا دنــــب تاذــــب مــــهؤامــــسأ ةنيبEا مهيلــــع ينجEا توم

.تاقيقحتلاب
 لاومأ ضـــيرعـــت هـــنأـــش نـــم ً�امعتـــسا تاعـــقرفEا - يفوت رـــخآو -لمعتـــسا ـ و
 ثـــلاـــث دنبـــلاـــب دراولا ماهـــت�ا عوضوم ـ ةرايســـلا ارـــجف نأـــب ، رطـــخلل ريغـــلا
ً اررـض راجفـن�ا ثدـحأو ءانيـس بونج نـمأ ةـيرـيدـم طيحمـب  ـ أ ةرقـف _عـبرأو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةلوقنمو ةتباث لاومأب
 نأــب اــهاكلتمــي � ةــلوقنمو ةتــباــث ً�اومأً ادمــع - يفوت رــخآو -فلــتأو برــخ ـ ز
 ينجملل ةــــكولمEاو ةميــــقوً افــــصو ةنيبEا ت�وقنEاو تاراقعــــلا افلــــتأو اــــبرــــخ
 مهنــمأو سانــلا لعــج كــلذ ىلع بــترــتو تاقيقحتــلاــب مــهؤامــسأ ةنيبEا مهيلــع
 _بEا وحنلا ىلع يباـــهرإ ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو، رطـــخ يف

.تاقيقحتلاب
 عبارـــــــلاو ، رـــــــشع عباـســــــلاو، ثــــــلاثــــــلاو ، يـناثــــــلا نومهتEا :نوعـبرأو عـبار

ـ ً:اضيأ نورشعلاو
 دبـــع ىفطصم دمـــحمو يلع نســـح رـــهاـــط لتـــق يف - يفوترـــخآو - اوعرـــش ـ أ
 dا دبـع روشاـع دمـحمو ديمـحلا دبـع هـط هـطو ـ ةـطرـش يدرـف ـ يدنجـلا ظيفحـلا
 لتـــق ىلع ممصEا مزعـــلا اودقـــعو ةينـــلا اوتيب نأـــب ، رارـــص�ا قبـــس عمً ادمـــع
 ، درطــسم يرــبوك ىلعأ ينم�ا زاكــتر�ا ةطقــن ىلع _مــئاقــلا ةــطرــشلا دارــفأ
 اودـعأو ، مهنـم لـك رود هـب ددـحً اططـخمً اعـضاو يناثـلا مهتEا مهـب عمتجا نأـب
 ةعـقرفEا )TNT( نـيولوتورتيـن يثbـث ةداـم توح ةعـقرفـم ةوبع ضرغـلا اذـهل

 اهــبوص اوقلطنا كــلذــلً اذيفنــتو ، ةــيراخــب ةــجاردو _ــترايــسوراجفــن�ا ةدــيدــش
 اـهرـجفف ،اهطيحمـب ةفـسانـلا ةوبعلا ىفوتEاو نورـشعلاو عبارـلا مهتEا عرزو
 مهيلـــع ينجEاـــب اوثدـــحأـــف مهـــحاورأ قاـــهزإ نـــيدـــصاـــق رـــشع عباســـلا مهتEا
 � ببــسل ةمــيرــجلا رــثأ باــخ دــقو ، ةيبطــلا رــيراقتــلاــب ةــفوصوEا تاــباــص�ا
 دـــقو ، جbعـــلاـــب مهتـــكرادـــمو مهيلـــع ينجEا فاعـــسإ وه هيـــف مهـــتدار� لـــخد

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا تبكترا
 حلاصE ةصصخــــم ةــــماــــعً اــــكbــــمأو نابــــمً ادمــــع - يفوت رــــخآو - اوبرــــخ ـ ب
 _عــبرأو عبار دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ ةوبعلا اورــجف نأــب ، ةيــموكح



 حلاصE ةصصخــــم ةــــماــــعً اــــكbــــمأو نابــــمً ادمــــع - يفوت رــــخآو - اوبرــــخ ـ ب
 _عــبرأو عبار دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ ةوبعلا اورــجف نأــب ، ةيــموكح
 دـــــقودرطـــــسم يرـــــبوك ىلعأ ينم�ا زاكـــــتر�ا ةطقـــــن ىنبم اوبرـــــخف ـ أ ةرقـــــف
 سانــلا _ــب بــعرــلا ثادــحإ دصقــبو يباــهرإ ضرغــلً اذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو
 ةايــح ضــيرعــت هــنأــش نــم ً�امعتــسا تاعــقرفEا - يفوت رــخآو -اولمعتــسا ـ ج
 عبار دنبــــلاــــب دراولا ماهــــت�ا عوضوم ـ ةوبعلا اورــــجف نأــــب ، رطــــخلل سانــــلا
 ىلع درطـــسم يرـــبوك ىلعأ ينم�ا زاكـــتر�ا ةطقـــن طيحمـــب ـ أ ةرقـــف _عـــبرأو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا
ضيرعت هـنأـش نـم ً�امعتسا تاعقرفEا ـ- يـفوت رخآو - اولمعتسا ـ د

 دنبـــلاـــب دراولا ماهـــت�ا عوضوم ـ ةرايســـلا اورـــجف نأـــب ، رطـــخلل ريغـــلا لاومأ
 درطـــسم يرـــبوك ىلعأ ينم�ا زاكـــتر�ا ةطقـــن طيحمـــب  ـ أ ةرقـــف _عـــبرأو عبار
 _بEا وحنلا ىلع ةـــــــــلوقنمو ةتـــــــــباـــــــــث لاومأـــــــــبً اررـــــــــض راجفـــــــــن�ا ثدـــــــــحأو

.تاقيقحتلاب
 نأـــب ، اـــهوكلتمي � ةـــلوقنم ً�اومأً ادمـــع - يفوت رـــخآو - اوفلتأو اوبرـــخ ـ ـه
 _بEا هيلـــــــع ينجملل كولمEاو ةميـــــــقوً افـــــــصو _بEا لوقنEا اوفلتأو اوبرـــــــخ
 دـــقو ، رطـــخ يف مهنـــمأو سانـــلا لعـــج كـــلذ ىلع بـــترـــتو تاقيقحتـــلاـــب همـــسا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا تبكترا
ـ:ً اضيأرشع يداحلا مهتEا : نوعبرأو سماخ

 لتقــلا يف عورــشلا تاــيانــج باكــترا يف ةدــعاسEاو قافــت�ا يقيرطــب كرتــشا
 دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ فbــت�او بــيرــختلاو تاعــقرفEا لامعتــساو
 ةـمدـخ رقـم دـصرـب مـهدـعاـسو ، اهـباكـترا ىلع مهعـم قفتا نأـب ـ _عـبرأو ثـلاـث
 ىلع ءانـب ةمـيرـجلا تمتـف ، هـفادهتـسا ةيفيـكو هنيـمأـت هـجوأـب مـهدـمأو زاكـتر�ا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةدعاسEا كلتو قافت�ا اذه
:ً اضيأ نورشعلاو عبارلاو ، ثلاثلاو ، يناثلا نومهتEا : نوعبرأو سداس

 يمارو ـ ةـطرـش طـباـض ـ نسـح يهاـب ريـمأ لتـق يف - يفوت رـخآو - اوعرـش ـ أ
 ، رارـص�ا قبـس عمً ادمـع ـ ةـطرـش يدرـف ـ ردنكـسإ يركـف لداـعو يليبلا ديعـس
 ىلع _مـئاقـلا ةـطرـشلا دارـفأ لتـق ىلع ممصEا مزعـلا اودقـعو ةينـلا اوتيب نأـب
 يناثـــلا مهتEا مهـــب عمتجا نأـــب ، ةـــيريخـــلا رـــطانقـــلاـــب ينم�ا سوساـــب _مـــك
 ةعــقرفــم ةوبع ضرغــلا اذــهل اودــعأو ، مهنــم لــك رود هــب ددــحً اططــخمً اعــضاو
 راجفـــــــن�ا ةدـــــــيدـــــــش ةعـــــــقرفEا )TNT( نـــــــيولوتورتيـــــــن يثbـــــــث ةداـــــــم توح
 بوص ىفوتEاو نورـــشعلاو عبارـــلا مهتEا قلطنا كـــلذـــلً اذيفنـــتو ، _ـــترايـــسو
 نـــيدـــصاـــق يناثـــلا مهتEا اـــهرـــجفف هطيحمـــب ةفـــسانـــلا ةوبعلا اـــعرزو _مكـــلا
 وه هيـــف مهـــتدار� لـــخد � ببـــسل ةمـــيرـــجلا رـــثأ باـــخ دـــقو ، مهـــحاورأ قاـــهزإ
ً اذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا دــقو ، ةــيراجفــن�ا ةــجوEا نــم مهيلــع ينجEا ةاجــن

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغل



ً اذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا دــقو ، ةــيراجفــن�ا ةــجوEا نــم مهيلــع ينجEا ةاجــن
.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغل

 حلاصE ةصصخــــم ةــــماــــعً اــــكbــــمأو نابــــمً ادمــــع - يفوت رــــخآو - اوبرــــخ ـ ب
 سداــــــس دنبــــــلاــــــب دراولا ماهــــــت�ا عوضوم ـ ةوبعلا اورــــــجف نأــــــب ، ةيــــــموكح
 ةئيهـــــل ةـــــكولمم ةرايـــــسو سوساـــــب _مـــــك ىنبم اوبرـــــخف ـ أ ةرقـــــف _عـــــبرأو
 بـعرـلا ثادـحإ دصقـبو يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ةـطرـشلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو سانلا _ب
 ةايــح ضــيرعــت هــنأــش نــم ً�امعتــسا تاعــقرفEا - يفوت رــخآو - اولمعتــسا ـ ج
 سداــس دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ ةوبعلا اورــجف نأــب ، رطــخلل سانــلا
 _ـبـEا وحـنـلا ىلـع ينـم�ا سوساــــــــــب _ـمــــــــــك طـيـحـمــــــــــب ـ أ ةرـقــــــــــف _ـعــــــــــبرأو

.تاقيقحتلاب
ـ :ً اضيأرشع يداحلا مهتEا : نوعبرأو عباس

 لتقــلا يف عورــشلا تاــيانــج باكــترا يف ةدــعاسEاو قافــت�ا يقيرطــب كرتــشا
 سداــــس دنبــــلاــــب دراولا ماهــــت�ا عوضوم ـ بــــيرــــختلاو تاعــــقرفEا لامعتــــساو
 _مكــلا ىنبم دــصرــب مــهدــعاــسو ، اهــباكــترا ىلع مهعــم قفتا نأــب ـ _عــبرأو
 اذــه ىلع ءانــب ةمــيرــجلا تمتــف ، هــفادهتــسا ةيفيــكو هنيــمأــت هــجوأــب مــهدــمأو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةدعاسEا كلتو قافت�ا
ـ :ً اضيأ رشع يداحلا مهتEا : نوعبرأو نماث

 قبــس عمً ادمــع ـ ةــطرــش طــباــض ـ دــماــح نــيدــلا ماصــع مــهدأ لتــق يف عرــش ـ أ
 ضرغــلا اذــهل دــعأو هلتــق ىلع ممصEا مزعــلا دقــعو ةينــلا تيــب نأــب ، رارــص�ا
 ةدــــيدــــش ةعــــقرفEا )TNT( نــــيولوتورتيــــن يثbــــث ةداــــم توح ةعــــقرفــــم ةوبع
 ةصصخEا ةــطرــشلا ةرايســب ةفــسانــلا ةوبعلا عضو كــلذــلً اذيفنــتو ، راجفــن�ا
 لــخد � ببــسل ةمــيرــجلا رــثأ باــخ دــقو ، هــحور قاــهزإً ادــصاــق هيلــع ينجملل
 تبكـــترا دـــقو ، ةيـــنورتكـــل�ا اهـــترـــئادـــب للـــخل اـــهريجفـــت مدـــع وه هيـــف هـــتدار�

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا
 نأــب ،ً ادمــع ةيــموكح حلاصE ةصصخــم ةــماــعً اــكbــمأ بــيرــخت يف عرــش ـ ب
 عوضوم ـ ةوبعلا ريجفتـب ةـطرـشلا ةئيهـل ةـكولمEا ةرايسـلا بـيرـخت يف عرـش
 � ببـسل ةمـيرـجلا رـثأ باـخ دـقو ـ أ ةرقـف _عـبرأو نـماـث دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا
 ًاذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا دــقو ، اــهريجفــت ةرــئادــب للــخ وه هيــف هــتدار� لــخد
 ىلع ىضوفلا ةــعاــشإو سانــلا _ــب بــعرــلا ثادــحإ دصقــبو يباــهرإ ضرغــل

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا
 سانـلا ةايـح ضـيرعـت هـنأـش نـم ً�امعتـسا تاعـقرفEا لامعتـسا يف عرـش ـ ج
 نــماــث دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ ةوبعلا ريجفــت يف عرــش نأــب ، رطــخلل
 للــخ وه هيــف هــتدار� لــخد � ببــسل ةمــيرــجلا رــثأ باــخ دــقو ـ أ ةرقــف _عــبرأو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع اهريجفت ةرئادب
ـ :ً اضيأ يناثلا مهتEا : نوعبرأو عسات



.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع اهريجفت ةرئادب
ـ :ً اضيأ يناثلا مهتEا : نوعبرأو عسات

 بـيرـختلاو لتقـلا يف عورـشلا تاـيانـج باكـترا يف ضـيرـحتلا قيرطـب كرتـشا
 نأـــب ـ _عـــبرأو نـــماـــث دنبـــلاـــب دراولا ماهـــت�ا عوضوم ـ تاعـــقرفEا لامعتـــساو
 اذـه ىلع ءانـب ةمـيرـجلا تمتـف ، كـلذـبً افيلكـت هـلً اردصـم اهـباكـترا ىلع هـضرـح

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ضيرحتلا
ـ:ً اضيأ نورشعلاو نماثلا مهتEا : نوسمخ

دـمحم دوـمحم دـمحأو شـيورد فـسوي نيدلا ىــيحم لتق يف عرش ـ أ
 نـــم ٍلـــباو قbـــطإـــب مـــهرداـــب نأـــبً ادمـــع نـــيرـــخآو ـ ةـــطرـــش درـــفو طـــباـــض ـ يلع
 ثدـــحأـــف مهـــحاورأ قاـــهزإً ادـــصاـــق هنكســـم مهتمـــهادـــم لاـــح ةـــيرانـــلا ةريـــع�ا
 رــــثأ باــــخ دــــقو ، يبطلا رــــيرقتــــلاــــب ةــــفوصوEا تاــــباــــص�ا امهيلــــع ينجEاــــب
 مدـعو جbعـلاـب امهتـكرادـمو امهـفاعـسإ وه هيـف هـتدار� لـخد � ببـسل ةمـيرـجلا
 وحنلا ىلع يباــهرإ ضرغــلً اذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا دــقو ، بــيوصتلا ماكــحإ

.تاقيقحتلاب _بEا
 بابـلا نـم لو�ا مسقـلا ماكـحأ ذيفنـت ىلع _مـئاقـلا فنعـلاو ةوقلاـب مواـق ـ ب
 ةــــيدأــــت ءانــــثأ كــــلذ ناــــكو تاــــبوقعلا نوناــــق نــــم يناثــــلا باتكــــلا نــــم يناثــــلا
 ةريـــع�ا نـــم لـــباوب مـــهرطـــمأ نأـــب ،ً اـــحbـــس هلمـــح لاـــح اهببـــسبو مهتفيـــظو
 وحنلا ىلع هطبضــب مهــل رداصــلا ةــباينــلا نذإ ذيفنــت نود ةــلوليحلل ةــيرانــلا

.تاقيقحتلاب _بEا
ـ:ً اضيأ نونامثلا مهتEا : نوسمخو يداح

 ناـمثــــع ديـمــــحلا دـبــــع قراـــــط لتــــق يـف – يـفوت رـــــخأو ن�وهجمو - عرـــــش
 قبـــس عمً ادمـــع ـ ةيليـــعامـــس�ا نـــمأ ةـــيرـــيدمـــب ةـــطرـــش طـــباـــض ـ يواحطـــلا
 ، ةـــطرـــشلا دارـــفأ لتـــق ىلع ممصEا مزعـــلا اودقـــعو ةينـــلا اوتيب نأـــب رارـــص�ا
 كــلذــلً اذيفنــتو ، ةرايــسو - ةيــلآ قدانــب - ةــيراــن ةحلــسأ ضرغــلا اذــهل اودــعأو
 لbقتـسا ةرايسـلا اورصـبأ نأ اـمو ةـطرـشلا تارايـس ىدـحإ نـعً اثحـب اوقلطنا
 رـثأ باـخ دـقو ، هـحور قاـهزإ نـيدـصاـق ةـيراـن ةريـعأ هـبوص اوقلطأ هيلـع ينجEا

 وـه هـيف مهـتدار� لخد � ببسل ةميرجلا
تبـكترا دــقو ، رارفـلا نـم هيلع ينجEا نكمتو بيوصتلا ماكحإ مدـع

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا
ً اضيأ ةئاEا دعب يداحلاو ، نونامثلاو يناثلا نامهتEا: نوسمخو يناث

 درــف ـ فــسوي ميظعــلا دبــع فــسوي ميــهارــبإ لتــق يف - يفوت رــخأو - اــعرــش ـ أ
 قبـــس عمً ادمـــع ـ تاقيقحتـــلاـــب مـــهؤامـــسأ ةنيبـــم ـ نـــيرـــخآ ةسمـــخو ـ ةـــطرـــش
 ةـــطرـــشلا دارـــفأ لتـــق ىلع ممصEا مزعـــلا اودقـــعو ةينـــلا اوتيب نأـــب ، رارـــص�ا
 ةعـــقرفـــم ةوبع ضرغـــلا اذـــهل اودـــعأو رـــيوصوبأ ةـــطرـــش زـــكرـــم ىلع _مـــئاقـــلا

ً اذيفنـتو ، راجفـن�ا ةدـيدـش ةعـقرفEا )TNT( نـيولوتورتيـن يثbـث ةداـم توح
 اوثدـــحأـــف مهـــحاورأ قاـــهزإ نـــيدـــصاـــق اـــهورـــجفو ، هطيحمـــب اـــهوعرز كـــلذـــل



ً اذيفنـتو ، راجفـن�ا ةدـيدـش ةعـقرفEا )TNT( نـيولوتورتيـن يثbـث ةداـم توح
 اوثدـــحأـــف مهـــحاورأ قاـــهزإ نـــيدـــصاـــق اـــهورـــجفو ، هطيحمـــب اـــهوعرز كـــلذـــل
 رــثأ باــخ دــقو ، يبطلا رــيرقتــلاــب ةــفوصوEا تاــباــص�ا لو�ا هيلــع ينجEاــب
 جbعـلاـب هتـكرادـمو باصEا فاعـسإ وه هيـف مهـتدار� لـخد � ببـسل ةمـيرـجلا
 ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ، ةـيراجفـن�ا ةـجوEا نـم نـيرـخ�ا ةاجـنو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ
 حلاصE ةصصخــــم ةــــماــــعً اــــكbــــمأو ٍنابــــمً ادمــــع - يفوت رــــخأو - اــــبرــــخ ـ ب
 ةيـندEا ةـيامـحلا ةطقـنو رـيوص وبأ ةـطرـش زـكرـم ىنبم اوبرـخ نأـب ، ةيـموكح
 ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، ةـــطرـــشلا ةئيهـــل ةـــكولمم تارايـــسو
 وحنلا ىلع ىضوفلا ةـــعاـــشإو سانـــلا _ـــب بـــعرـــلا ثادـــحإ دصقـــبو يباـــهرإ

.تاقيقحتلاب _بEا

اوـفلتأ نأب ، اهوكلتمي � ةلوقنم ً�اومأً ادمع - يـفوت رخأو - افلتأ ـ ج

 كـلذ ىلع بـترـتو ناميلـس ينومدـيدـلا دمـحم هيلـع ينجملل ةـكولمEا ةرايسـلا
 يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ، رطـخ يف مهنـمأو سانـلا لعـج

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع

ـ :ً اضيأ ةئاEا دعب يناثلا مهتEا: نوسمخو ثلاث
 dا دبــع دمــحمو ميــحرــلا دبــع _ــسح لداــع لتــق يف - يفوت رــخأو - عرــش ـ أ
 عمً ادمــــع ـ ةــــطرــــش دارــــفأ ـ دمــــحم دمــــحم يحبص لداــــعو ضوع يلع دمــــحم
 ةــطرــشلا دارــفأ لتــق ىلع ممصEا مزعــلا ادقــعو ةينــلا اتيــب نأــب ، رارــص�ا قبــس
 ادــعأو ، خيشلا رفــك ةظــفاحمــب ةدــيارــجلا ةقطنــم شيتفــت ةطقــن ىلع _مــئاقــلا
 كــلذــلً اذيفنــتو ، ةــيراخــب ةــجاردو - ةيــلآ ةيــقدنــب ً-اــيراــنً اــحbــس ضرغــلا اذــهل
 مهتEا لـجرتـف اـهاـبراـق ىتح ةطقنـلا بوص اقلطـناو ىفوتEا ةدايقـب اـهbقتـسا
 مهيلـع ينجEا رصـبأ نأ اـمو اـهانبـمً افـلاد، حbـسلاً ازرـحم ةـئاEا دعـب يناثـلا
 ينجEاـب ثدـحأـف مهـحاورأ قاـهزإ ادـصاـق ، ةـيرانـلا ةريـع�ا نـم لـباوب مهتـغاـب
 ةمــيرــجلا رــثأ باــخ دــقو ، يبطلا رــيرقتــلاــب ةــفوصوEا تاــباــص�ا لو�ا هيلــع
 مدــعو جbعــلاــب هتــكرادــمو باصEا فاعــسإ وه هيــف امهــتدار� لــخد � ببــسل
 ضرغــــلً اذيفنــــت ةمــــيرــــجلا تبكــــترا دــــقو ، نــــْيرــــخ�ا هاجــــت بــــيوصتلا ماكــــحإ

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ

 نأـب، ةيـموكح حـلاصE ةصصخـم ةــماـع ٍنابـمً ادـمـع – يفوت رـخأو -برـخ ـ ب
 رفـك ةظفاحمب ةدـيارـجلا ةقطنم شيتفت ةطقن ىـنبم َبرخ

ثادحإ دصقبو يـباهرإ ضرغـلً اذيفنت ةميرجـلا تبكـترا دـقو ، خيـشلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو سانلا _ب بعرلا

 ً اضيأ ةئاEا دعب يناثلاو ،نونامثلاو عساتلا نامهتEا : نوسمخو عبار



 ً اضيأ ةئاEا دعب يناثلاو ،نونامثلاو عساتلا نامهتEا : نوسمخو عبار

 ةنيبــــم ـ نــــيرــــخآ رــــشع ينثاو دمــــحأ ليــــعامــــسإ دمــــحم لتــــق يف اــــعرــــش ـ أ
 مزعـلا ادقـعو ةينـلا اتيـب نأـب ، رارـص�ا قبـس عمً ادمـع ـ تاقيقحتـلاـب مـهؤامـسأ
 ســـيوسلا نـــمأ تاوق ركسعمـــب نـــيدـــجاوتEا ةـــطرـــشلا دارـــفأ لتـــق ىلع ممصEا
 اذـــهل ادـــعأو ، امهـــيرود هـــب ددـــح لو�ا مهتEا هعـــضو ططخEً اذيفنـــت هريجفتـــب
 يثbــــــث ةداــــــم نــــــم تاــــــيواحــــــب تلمــــــُـح ةرايــــــسو ةــــــيراخــــــب ةــــــجارد ضرغــــــلا
 ةيــنورتكــلإ ةرــئادــب تلصــتا راجفــن�ا ةدــيدــش ةعــقرفEا )TNT( نــيولوتورتيــن
 هلــــخادــــم ىلع افــــقوو ركسعEا ادــــصر كــــلذــــلً اذيفنــــتو ، دعــــُب نــــع اــــهريجفتــــل
 مهتEا هبقــعأو ةرايســلا bًقتــسم ةــئاEا دعــب يناثــلا مهتEا هــجوت مــث هــجراخــمو
 ةــجاردــلا bًقتــسم امهــلوأ لــجرــت bــصو نأ اــمو ، ةــجاردــلاــب نونامثــلاو عساتــلا
 مهيلـع ينجEا حاورأ قاـهزإ نـيدـصاـق راجفـن�ا اـثدـحأو ، هانبـم نـع نـْيدعتبـم
 ةمـيرـجلا رـثأ باـخ دـقو ، ةيبطـلا رـيراقتـلاـب ةـفوصوEا تاـباـص�ا مهـب اـثدـحأـف
 جbعـلاـب مهتـكرادـمو مهيلـع ينجEا فاعـسإ وه هيـف امهـتدار� لـخد � ببـسل
 ضرغــلً اذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا دــقو ةــيراجفــن�ا ةــجوEا نــم نــيرــخآ ةاجــنو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ
 ارــجف نأــب ، ةيــموكح حلاصE ةصصخــم ةــماــعً اــكbــمأو نابــمً ادمــع اــبرــخ ـ ب
 نابـم اـبرـخف ـ أ ةرقـف _سمـخو عبار دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ ةرايسـلا

 دــقو ، هــب ت�وقنمو يربــلا لقنلــل لينــلا ةــكرــشو يرابكــلاو قرطلــل لينــلا ةــكرــش
 سانــلا _ــب بــعرــلا ثادــحإ دصقــبو يباــهرإ ضرغــلً اذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو
 ، رطــخلل سانــلا ةايــح ضــيرعــت هــنأــش نــم ً�امعتــسا تاعــقرفEا bمعتــسا ـ ج
ـ  أ ةرقـــف _سمـــخو عبار دنبـــلاـــب دراولا ماهـــت�ا عوضوم ـ ةرايســـلا ارـــجف نأـــب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع سيوسلا نمأ تاوق ركسعم طيحمب
 نأـب ، رطـخلل ريغـلا لاومأ ضـيرعـت هـنأـش نـم ً�امعتـسا تاعـقرفEا bمعتـسا ـ د
 ـ  أ ةرقــــــف _سمــــــخو عبار دنبــــــلاــــــب دراولا ماهــــــت�ا عوضوم ـ ةرايســــــلا ارــــــجف
 ةتــباــث لاومأــبً اررــض راجفــن�ا ثدــحأو ســيوسلا نــمأ تاوق ركسعــم طيحمــب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةلوقنمو
 افلــتأو اــبرــخ نأــب ، اــهاكلتمــي � ةــلوقنمو ةتــباــث ً�اومأً ادمــع افلــتأو اــبرــخ ـ ـه
 ةنيبEا مهيلــــع ينجملل ةــــكولمEاو ةميــــقوً افــــصو ةنيبEا ت�وقنEاو تاراقعــــلا
 دـقو ، رطـخ يف مهنـمأو سانـلا لعـج كـلذ ىلع بـترـتو تاقيقحتـلاـب مـهؤامـسأ

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا كلت تبكترا
ـ:ً اضيأ لو�ا مهتEا : نوسمخو سماخ

 عورــشلا تاــيانــج باكــترا يف ةدــعاسEاو قافــت�او ضــيرــحتلا قرطــب كرتــشا
 دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ فbـت�او بـيرـختلاو تاعـقرفEا لامعتـساو لتقـلا يف
ً افيلكـــت امهـــلً اردصـــم اهـــباكـــترا ىلع امهـــضرـــح نأـــب ـ _سمـــخو عبار دنبـــلاـــب



 دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ فbـت�او بـيرـختلاو تاعـقرفEا لامعتـساو لتقـلا يف
ً افيلكـــت امهـــلً اردصـــم اهـــباكـــترا ىلع امهـــضرـــح نأـــب ـ _سمـــخو عبار دنبـــلاـــب
 فرـــشأو راود�ا هـــب ددـــح ٍططـــخم عضوب اـــهذيفنـــت ىلع امهعـــم قفتاو، كـــلذـــب
 ةمـيرـجلا تمتـف ، تاعـقرفEاـب ةزهجEا ةرايسـلاـب امـهدـمأ نأـب امـهدـعاـسو هيلـع
 _بEا وحنلا ىلع ةدـــعاسEا كلـــتو قافـــت�ا كـــلذو ضـــيرـــحتلا اذـــه ىلع ءانـــب

.تاقيقحتلاب
ـ:ً اضيأ نونامثلا  مهتEا : نوسمخو سداس

 ًادمـع ـةـطرـش درـف ـ نـيدـلا حbـص يريـخ دمـحم لتـق يف - يفوت رـخأو - عرـش ـ أ
ً ادــصاــق ،امهــل هيلــع ينجEا طبــض ةــلواحــم لاــح يراــن رايــع هــبوص قلطأ نأــب
 رـثأ باـخ دـقو ، يبطلا رـيرقتـلاـب ةـفوصوEا تاـباـص�ا هـب ثدـحأـف هـحور قاـهزإ
 هتــــكرادــــمو هيلــــع ينجEا فاعــــسإ وه هيــــف هــــتدار� لــــخد � ببــــسل ةمــــيرــــجلا
 _بEا وحنلا ىلع يباـــهرإ ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، جbعـــلاـــب

.تاقيقحتلاب
 اـمهلمــحل ْ_يــمومع ْ_فــظوم عم فنعــلاو ةوقلا - يفوت رــخأو - لمعتــسا ـ ب
 bمعتــسا نأــب ، امهتفيــظو لامــعأ نــم لمــع ءادأ نــع عانتــم�ا ىلع قح ريغــب
 ةــلوليحلا ىلع امهلمــحل _ــصاصقــلا زــكرــم ةــطرــش يدرــف عم فنعــلاو ةوقلا
 ًاـحرـجوً اـبرـض مهتEا نـم ردـصو ، ةـيراـن ةحلـسأ امهلمـح لاـح ، امهطبـض نود
 ةــــفوصوEا تاــــباــــص�ا نــــيدــــلا حbــــص يريــــخ دمــــحم هيلــــع ينجEاــــب ثدــــحأ

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا يلع امهدصقم اغلبي ملو ، يبطلا ريرقتلاب
 تاقيقحتــــلاــــبً افــــصو ةنيبEا ةرايســــلا ةــــقرــــس يف - يفوت رــــخآو - عرــــش ـ ج
 كـــلذ ناـــكو يبلـــش ىفطصم ديمـــحلا دبـــع ىفطصم هيلـــع ينجملل ةـــكولمEاو
 ، هيلــع عقاولا هارــك�ا قيرطــبو ةحلــسأ امهلمــح لاــح ةــماعــلا قرطــلا ىدــحإــب
 ههـجو يف ةـيرانـلا امهتحلـسأ نـيرـهشم ةرايسلـل هـتدايـق لاـح  هافـقوتـسا نأـب
 ةــقرــس بقــع امهتقــحbــم لاــح ، هتــمواقــم كــلذــب bــشو هسفــن يف بــعرــلا اثبــف
 رـــــثأ فـــــقوأ دـــــقو ـ _عبـــــسو عبار دنبـــــلاـــــب دراولا ماهـــــت�ا عوضوم ـ ةرايســـــلا
 وحنلا ىلع هقـفارـم لتقـمو هطبـض وه هيـف امهـتدار� لـخد � ببـسل ةمـيرـجلا

تاقيقحتلاب _بEا
ـ :ً اضيأ نوثbثلاو سداسلاو ، يناثلا نامهتEا : نوسمخو عباس

 ةميــــقوً افــــصو ةنيبEا ت�وقنEاو ةــــيدقنــــلا غلابEا - اوفوت نورــــخآو -اــــقرــــس ـ أ
 _ـيرصEا بزـحو انـح بـتار تـفأر دـجاـم هيلـع ينجملل ةـكولمEاو تاقيقحتـلاـب
 ةحلــسأ نــيرــهشم بزـــحلا رقE اوفلد نأــب ، هارــك�ا قيرطــب كــلذ ناــكو رارــح�ا
 يف بــعرــلا اوثبف هيلــع ينجEا هــجو يف - اصــعو _ــسدــسم -ءاضيــبو ةــيراــن
 نــم هارــك�ا نــم ةليــسولا كلتــب اونكمتو هتــمواقــم كــلذــب اولــشف هوديــقو هسفــن
 _بEا وحنلا ىلع هيلـع ينجEاـب حورـج رـثأ هارـك�ا كرـت دـقو اهيلـع ءbيتـس�ا

.تاقيقحتلاب
 نودـــب هوزـــجحو انـــح بـــتار تـــفأر دـــجاـــم / ىلع- اوفوت نورـــخآو - اضبـــق ـ ب



.تاقيقحتلاب
 نودـــب هوزـــجحو انـــح بـــتار تـــفأر دـــجاـــم / ىلع- اوفوت نورـــخآو - اضبـــق ـ ب
 هـيدـي اوقثوأو لتقـلاـب هنـيددـهم هلمـع رقE اوفلد نأـب ، لتقـلاـب هوددـهو قح هـجو

  .تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع
 ، رـــشع سداســـلاو ، رـــشع ســـماخـــلاو ، ثـــلاثـــلا نومهتEا : نوسمـــخو نـــماـــث

ـ:ً اضيأ نوتسلاو يناثلاو ،نوتسلاو يداحلاو
 ةـــــكولمEاو تاقيقحتـــــلاـــــبً افـــــصو ةنيبEا ةرايســـــلا - اوفوت نورـــــخآو - اوقرـــــس
 قرطـــلا ىدـــحإـــب كـــلذ ناـــك و سورـــضواـــت اـــقول يماـــس ةـــماـــسأ هيلـــع ينجملل
 اوعضو نأــــب ، هيلــــع عقاولا هارــــك�ا قيرطــــبو ةحلــــسأ مهلمــــح لاــــح ةــــماعــــلا
 اوهجوتو ةدـيدـجلا رصـم ةقطنمـب _يحيسEا تارايـس ىدـحإ ةـقرـسلً اططـخم
 نــيزرــحم نوفوتم نورــخآو يناثــلا مهتEا امــه�ُوأــب تارايــس ثbــث _لقتــسم
 اورصـبأ ىتح اوثكمو ـ شوطرـخ درـفو _ـسدـسمو ةيـلآ قدانـب ـ ةـيراـن ةحلـسأ

 مهتحلــسأ نــيرــهشمً ةونع اــهوفقوتــساــف هيلــع ينجEا ةرايســبً اقلعــمً ابيلــص
 اونكمتو هتـــمواقـــم كـــلذـــب اولـــشو هسفـــن يف بـــعرـــلا اوثبف ههـــجو يف ةـــيرانـــلا
 نورــخ�ا لــظ امنيــب ،ةرايســلا ىلع ءbيتــس�ا نــم هارــك�ا نــم ةليــسولا كلتــب
 _بEا وحنلا ىلع مهــبورــه قيرــط _ــمأتــل ةمــيرــجلا حرــسم ىلع _ــترايســلاــب

.تاقيقحتلاب
ـ :ً اضيأ يناثلا مهتEا : نوسمخو عسات

 دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ ةـقرـسلا ةـيانـج باكـترا يف ضـيرـحتلا قيرطـب كرتـشا
 ، كـلذـبً افيلكـت مهـلً اردصـم اهـباكـترا ىلع مهـضرـح نأـب ـ _سمـخو نـماـث دنبـلاـب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ضيرحتلا اذه ىلع ءانب ةميرجلا تمتف
ـ :ً اضيأ رشع سماخلاو ، ثلاثلا نامهتEا : نوتس

 ةـــــكولمEاو تاقيقحتـــــلاـــــبً افـــــصو ةنيبEا ةرايســـــلا - اوفوت نورـــــخآو - اوقرـــــس
 ةـماعـلا قرطـلا ىدـحإـب كـلذ ناـكو قزر فـسوي ليـئاخيـم فـسوي هيلـع ينجملل
 ًاططـــخم اوعضو نأـــب ، هيلـــع عقاولا هارـــك�ا قيرطـــبو ةحلـــسأ مهلمـــح لاـــح
 ةرايـس _لقتـسم اوهجوتو ةـهزنـلا ةقطنمـب _يحيسEا تارايـس ىدـحإ ةـقرـسل
ـ  ةـيراـن ةحلـسأ نـيزرـحم نوفوتم نورـخآو نامهتEا امـه�ُوأـب ةـيراخـب ةـجاردو
 ًاقلعـمً ابيلـص اورصـبأ ىتح اهـعراوش اوباـجو ـ _ـسدـسمو _تيـلآ _تيـقدنـب
 ةـيرانـلا مهتحلـسأ نـيرـهشم اولـجرتـف ، هيلـع ينجEا اهلقتـسي ةفـقوتم ةرايسـب
 كلتــــب اونكمتو هتــــمواقــــم كــــلذــــب اولــــشو هسفــــن يف بــــعرــــلا اوثبف ههــــجو يف
 ىفوتم لــــــظ امنيــــــب ، ةرايســــــلا ىلع ءbيتــــــس�ا نــــــم هارــــــك�ا نــــــم ةليــــــسولا
 _بEا وحنلا ىلع مهـــبورـــه قيرـــط _ـــمأتـــل ةمـــيرـــجلا حرـــسم ىلع ةـــجاردـــلاـــب

.تاقيقحتلاب
ـ :ً اضيأ يناثلا مهتEا : نوتسو يداح

 دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ ةـقرـسلا ةـيانـج باكـترا يف ضـيرـحتلا قيرطـب كرتـشا
 تمتــف ، كــلذــبً افيلكــت مهــلً اردصــم اهــباكــترا ىلع مهــضرــح نأــب ـ _تــس دنبــلاــب



 دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ ةـقرـسلا ةـيانـج باكـترا يف ضـيرـحتلا قيرطـب كرتـشا
 تمتــف ، كــلذــبً افيلكــت مهــلً اردصــم اهــباكــترا ىلع مهــضرــح نأــب ـ _تــس دنبــلاــب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ضيرحتلا اذه ىلع ءانب ةميرجلا
ـ ً:اضيأ رشع عباسلاو ، رشع يناثلاو، ثلاثلا نامهتEا : نوتسو يناث

 ةـــــكولمEاو تاقيقحتـــــلاـــــبً افـــــصو ةنيبEا ةرايســـــلا - ايـــــفوت نارـــــخآو - اوقرـــــس
 لاـح ةـماعـلا قرطـلا ىدـحإـب كـلذ ناـكو يجروج سيـنأ _ـمرـن اهيلـع ينجملل
 نأـب ، ليـئاخيـم صمقـلا دامـعو اهيلـع عقاولا هارـك�ا قيرطـبو ةحلـسأ مهلمـح
 نــــــكاســــــم ةقطنمــــــب _يحيسEا تارايــــــس ىدــــــحإ ةــــــقرــــــسلً اططــــــخم اوعضو
 نامهتEا امـــه�ُوأـــب ةـــيراخـــب ةـــجاردو ةرايـــس _لقتـــسم اوهجوتو نوتاريشـــلا
 هفلـــخو رـــشع عباســـلا مهتEا ةـــجاردـــلا داـــقو ىفوتمو رـــشع يناثـــلاو يناثـــلا
 ىدـحإ ماـمأ اوثكمو ـ _ـسدـسمو ةيـلآ ةيـقدنـب ـ ةـيراـن ةحلـسأ نـيزرـحم ىفوتم
 ةسينكـــــلا ماـــــمأ تفـــــقوت ةرايســـــبً اقلعـــــمً ابيلـــــص اورصـــــبأ ىتح ســـــئانكـــــلا
 ٍةونع اـهوفقوتـسا ىتح اـهوعبت تـكرـحت نأ اـمو ، امهيلـع ينجEا اـهbقتـسي
 امهيسفــن يف بــعرــلا اوثبف اْهيلقتــسم هــجو يف ةــيرانــلا مهتحلــسأ نــيرــهشم
 ءbيتــس�ا نــم هارــك�ا نــم ةليــسولا كلتــب اونكمتو امهتــمواقــم كــلذــب اولــشو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ، ةرايسلا ىلع
ـ :ً اضيأ يناثلا مهتEا : نوتسو ثلاث

 دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ ةـقرـسلا ةـيانـج باكـترا يف ضـيرـحتلا قيرطـب كرتـشا
 ، كـلذـبً افيلكـت مهـلً اردصـم اهـباكـترا ىلع مهـضرـح نأـب ـ _تـسو يناـث دنبـلاـب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ضيرحتلا اذه ىلع ءانب ةميرجلا تمتف
ـ :ً اضيأ رشع يداحلا مهتEا: نوتسو عبار

 هـب دوهعEاو تاقيقحتـلاـبً اردـق _بEا يدقنـلا غلبEا - اوفوت نورـخآو - قرـس ـ أ
 عضو نأــــب ، هارــــك�ا قيرطــــب كــــلذ ناــــكو ةــــيرطEاــــب بزعــــلا دــــيرــــب بتكــــم ىلإ
 هـبوصً اعيمـج اوهجوتو دـيربـلا بتكـم لاومأ ةـقرـسل مـهراودأ هـب ددـحً اططـخم
 امهتحلـــسأ نـــيرـــهشم رـــخأو مهتEا همـــحتقا هوغلب نأ اـــمو ةرايـــس _لقتـــسم
 لـظ امنيـب اهنـم ةريـعأ _قلطـم هـب نـيدـجاوتEا هـجو يف - ةيـلآ قدانـب - ةـيرانـلا
 مهتـمواقـم كـلذـب اولـشو مهـسوفن يف بـعرـلا اوثبف مهنيـمأتـل هـجراـخ نورـخ�ا
 وحنلا ىلع غلبEا ىلع ءbيتــــس�ا نــــم هارــــك�ا نــــم ةليــــسولا كلتــــب اونكمتو

.تاقيقحتلاب _بEا
حلاـصE ةـصصخم ةـماع ٍناــبمً ادـمع – اوفوـت نورـخآو -برـخ ـ ب

 دـقو ، دـيربلـل ةيـموقلا ةئيهلـل ةـكولمEا بزعـلا دـيرـب بتكـم برـخ نأـب ، ةيـموكح
 سانــلا _ــب بــعرــلا ثادــحإ دصقــبو يباــهرإ ضرغــلً اذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو
ـ:ً اضيأ نوسمخلاو يناثلا مهتEا : نوتسو سماخ

ـ  ةقرـسلا ةـياـنج باـكترا يــف ةدـعاسـEاو قافت�ا يـقيرطـب كرتـشا
 ، اهـباكـترا ىلع مهعـم قفتا نأـب ـ _تـسو عبار دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا عوضوم



ـ  ةقرـسلا ةـياـنج باـكترا يــف ةدـعاسـEاو قافت�ا يـقيرطـب كرتـشا
 ، اهـباكـترا ىلع مهعـم قفتا نأـب ـ _تـسو عبار دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا عوضوم
 هــجوأو هلــخادــم نــع تاــمولعمب مــهدــمأو دــيربــلا بتكــم دــصر نأــب مــهدــعاــسو
 وحنلا ىلع ةدــعاسEا كلــتو قافــت�ا اذــه ىلع ءانــب ةمــيرــجلا تمتــف ، هنيــمأــت

.تاقيقحتلاب _بEا
 ثــلاثــلا ىتح ةــئاEا دعــب _سمــخلاو عساتــلا نــم نومهتEا : نوتــسو سداــس

ـ :ً اضيأ ةئاEا دعب _تسلاو
 بتكـــم ىلإ اهـــب دوهعEاو تاقيقحتـــلاـــب ةميـــقوً افـــصو ةنيبEا دورطـــلا اوقرـــس
 لاـح ةـماعـلا قرطـلا ىدـحإـب كـلذ ناـكو ةدـيدـجلا ةرـهاقـلاـب لو�ا عمـجتلا دـيرـب
 نأـب ، dا دبـع معنEا دبـع باهـيإ ىلع عقاولا هارـك�ا قيرطـبو ةحلـسأ مهلمـح
 نامهتEا دـصرـف ،دـيربـلا بتكـم لاومأ ةـقرـسل مـهراودأ هـب ددـُـحً اططـخم اوعضو
 مــث ،دــيربــلا بتكــم ةرايــس ةــئاEا دعــب نوتــسلاو ةــئاEا دعــب نوسمــخلاو عساتــلا
 يداحـــــلا نامهتEا امـــــه�وأـــــب _ـــــترايـــــس _لقتـــــسم هـــــبوصً اعيمـــــج اوهجوت
 داـقو مـهريـس قيرـط _ـمأتـل ةـئاEا دعـب نوتـسلاو يناثـلاو ةـئاEا دعـب نوتـسلاو
 دعـــب _سمـــخلاو عساتـــلا نامهتEا هتقـــفرو ةـــئاEا دعـــب نوتـــسلا مهتEا ةيـــناثـــلا
 لــجرــت اهلقتــسي اــهدــئاــق اورصــبأ نأ اــمو ةــئاEا دعــب _تــسلاو ثــلاثــلاو ةــئاEا
 اولـشو هسفـن يف بـعرـلا اوثبف _تيـلآ _تيـقدنـب ههـجو يف نـيرـهشم ناريـخ�ا
 دورطـلا ىلع ءbيتـس�ا نـم هارـك�ا نـم ةليـسولا كلتـب اونكمتو هتـمواقـم كـلذـب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع
ـ :ً اضيأ عبارلا مهتEا : نوتسو عباس

ـ  ةــقرــسلا ةــيانــج باكــترا يف ةدــعاسEاو قافــت�او ضــيرــحتلا قرطــب كرتــشا
 اهــباكــترا ىلع مهــضرــح نأــب ـ _تــسو سداــس دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم
 نأــب مــهدــعاــسو اــهذيفنــت ةيفيــك ىلع مهعــم قفتاو كــلذــبً افيلكــت امهــلً اردصــم
 اذـه ىلع ءانـب ةمـيرـجلا تمتـف ، ةرايسـلا كرـحت تيـقاوم نـع تاـمولعمب مـهدـمأ

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةدعاسEا كلتو قافت�ا كلذو ضيرحتلا
ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب يداحلا مهتEا : نوتسو نماث

 تاقيقحتــــــلاــــــبً اردــــــق _بEا يدقنــــــلا غلبEا - يفوت رــــــخآو ن�وهجمو - قرــــــس
 كــلذ ناــكو ةيليــعامــس�ا ةظــفاحمــب دــياز خيشلا دــيرــب بتكــم ىلإ هــب دوهعEاو
 اوهجوتو دــيربــلا بتكــم لاومأ ةــقرــسلً اططــخم اوعضو نأــب ، هارــك�ا قيرطــب
 مهتحلـسأ نـيرـهشم هومـحتقا هولصو نأ اـمو ةرايـس _لقتـسم هـبوصً اعيمـج
 تــباــصأ اهنــم ةريــعأ _قلطــم هــب نــيدــجاوتEا هــجو يف - ةيــلآ قدانــب - ةــيرانــلا
 اوثبف ، ىفطصم ميكحـلا دبـع دارـم نمـيأ هيلـع ينجملل نمـي�ا ذـخفلا اـهادـحإ
 نـــم ةليـــسولا كلتـــب اونكمتو مهتـــمواقـــم كـــلذـــب اولـــشو مهـــسوفن يف بـــعرـــلا
 هيلــع ينجEاــب حورــج رــثأ هارــك�ا كرــت دــقو غَلبEَا ىلع ءbيتــس�ا نــم هارــك�ا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع
ـ :ً اضيأ نونامثلا مهتEا : نوتسو عسات



.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع
ـ :ً اضيأ نونامثلا مهتEا : نوتسو عسات

 عوضوم ـ ةـــقرـــسلا ةـــيانـــج باكـــترا يف ةدـــعاسEاو قافـــت�ا يقيرطـــب كرتـــشا
 ، اهـــــباكـــــترا ىلع مهعـــــم قفتا نأـــــب ـ _تـــــسو نـــــماـــــث دنبـــــلاـــــب دراولا ماهـــــت�ا
 هــجوأو هلــخادــم نــع تاــمولعمب مــهدــمأو دــيربــلا بتكــم دــصر نأــب مــهدــعاــسو
 وحنلا ىلع ةدــعاسEا كلــتو قافــت�ا اذــه ىلع ءانــب ةمــيرــجلا تمتــف ، هنيــمأــت

.تاقيقحتلاب _بEا
ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب يناثلا مهتEا : نوعبس

 ًافــــصووً اردــــق ةنيبEا يرانــــلا حbــــسلاو ةــــيدقنــــلا غلابEا -نولوهجمو - قرـــــس
 لقنـل ةـيرصEا ةـكرـشلاو لارنـج هيتـسوس يلـه�ا كنبلـل ةـكولمEاو تاقيقحتـلاـب
 ةحلـــسأ مهلمـــح لاـــح ةـــماعـــلا قرطـــلا ىدـــحإـــب كـــلذ ناـــكو "وكناـــمأ" لاوم�ا
 يكز دمـحم دمـحمو ، حلاـص ديسـلا دمـحم دامـع ىلع عقاولا هارـك�ا قيرطـبو
 كنبــــلا لاوم� امهلقــــن ديــــعاوم ىلع اوفقوف امــــهودــــصر نأــــب ، ةــــكرــــب دمــــحم
 ىتح هـنارداغـي امـهورصـبأ نأ اـمو هنـم ةـبرقـم ىلع _ثـكاـم هـبوص اوهجوتو
 رـسي�ا قاسـلا اـهادـحإ تـباـصأ ةـيراـن ةريـعأ امهـبوص _قلطـم امهيـلإ اوعرـه
 اولـشو امْهيَسفـن يف بـعرـلا اوثبف ، حلاـص ديسـلا دمـحم دامـع هيلـع ينجملل
 ىلع ءbيتـــس�ا نـــم هارـــك�ا نـــم ةليـــسولا كلتـــب اونكمتو امهتـــمواقـــم كـــلذـــب
 _بEا وحنلا ىلع ريـــــخ�اـــــب حورـــــج رـــــثأ هارـــــك�ا كرـــــت دـــــقو حbـــــسلاو غلابEا

.تاقيقحتلاب
 نــماثــلا نــمو ، ةــئاEا دعــب نوسمــخلاو ، ســماخــلا نومهتEا : نوعبــسو يداــح

ـ :ً اضيأ ةئاEا دعب _تسلا ىتح ةئاEا دعب _سمخلاو
 ينجملل ةـكولمEاو تاقيقحتـلاـبً افـصو ةنيبEا ةرايسـلا - يفوت رـخآو - اوقرـس
 مهلمـح لاـح ةـماعـلا قرطـلا ىدـحإـب كـلذ ناـكو تيخـب ىنسح تعـفر يمار هيلـع
 ىدـــحإ ةـــقرـــسلً اططـــخم اوعضو نأـــب ، هيلـــع عقاولا هارـــك�ا قيرطـــبو ةحلـــسأ

 دـــــياز خيشلا ةقطنمـــــب يوشيب ابـــــن�ا ةسينـــــك طيحمـــــب _يحيسEا تارايـــــس
 ، ةــــيراخــــب ةــــجاردو _ــــترايــــس _لقتــــسم اوهجوتو ةيليــــعامــــس�ا ةظــــفاحمــــب
 ةيـعرفـلا قرطـلا ىدـحإ اهـب عطقو ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو نـماثـلا مهتEا ىلو�اـب
 نوقابـلا هـب نمـك قيرـط نـم رورEا ىلع ةسينكـلا نـم ةـمداقـلا تارايسـلا ربجيـل
 ثكـــمو ـ سدـــسمو ةيـــلآ ةيـــقدنـــب ـ ةـــيراـــن ةحلـــسأ نـــيزرـــحم ىرـــخ�ا ةرايســـلاـــب
 bًقتــسم هيلــع ينجEا رصــبأ نأ اــمو ةسينكــلا طيحمــب ةــجاردــلا ىلع ّىفوتEا

 ًةونع اـــــهوفقوتـــــسا ىتح قيرطـــــلاـــــب ترـــــم نأ اـــــمو اهيـــــلإ مههبنـــــف هـــــترايـــــس
 هسفــن يف بــعرــلا اوثبف هيلــع ينجEا هــجو يف ةــيرانــلا مهتحلــسأ نــيرــهشم
 ىلع ءbيتـس�ا نـم هارـك�ا نـم ةليـسولا كلتـب اونكمتو هتـمواقـم كـلذـب اولـشو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةرايسلا
ـ :ً اضيأ عبارلا مهتEا : نوعبسو يناث

 دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ ةـقرـسلا ةـيانـج باكـترا يف ضـيرـحتلا قيرطـب كرتـشا



 دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ ةـقرـسلا ةـيانـج باكـترا يف ضـيرـحتلا قيرطـب كرتـشا
 مهـلً اردـصم اهباكترا ىـلع مهضرح نأب ـ _عبسو يداح دنبلاب

وحـنلا ىـلع ضيرحـتلا اذـه ىـلع ءانب ةمـيرجلا تـمتف ، كلذـبً افيـلكت
.تاقيقحتلاب _بEا

ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب يناثلا مهتEا :نوعبسو ثلاث
 ةـــكولمEاو تاقيقحتـــلاـــبً افـــصو ةنيبEا ةرايســـلا - نولوهجم نورـــخآو - قرـــس
 لاــح ةــماعــلا قرطــلا ىدــحإــب كــلذ ناــكو سرطــب سوناــف لداــع هيلــع ينجملل
 ةــقرــسلً اططــخم اوعضو نأــب ، هيلــع عقاولا هارــك�ا قيرطــبو ةحلــسأ مهلمــح
 ةرايـس _لقتـسم اوقلطناـف ةيليـعامـس�ا ةظـفاحمـب _يحيسEا تارايـس ىدـحإ
ً ابيلـص اورصـبأ ىتح اهـعراوش اوباـجو ـ ةيـلآ قدانـب ـ  ةـيراـن ةحلـسأ نـيزرـحم
 ةــيرانــلا مهتحلــسأ نــيرــهشمً ةونع هوفقوتــساــف ، هيلــع ينجEا ةرايســبً اقلعــم
 هتـمواقـم كـلذـب اولـشو هسفـن يف بـعرـلا اوثبف اهنـم ةريـعأ اوقلطأو ههـجو يف
 لــظ امنيــب ، ةرايســلا ىلع ءbيتــس�ا نــم هارــك�ا نــم ةليــسولا كلتــب اونكمتو
 _بEا وحنلا ىلع مهـبورـه قيرـط _ـمأتـل ةمـيرـجلا حرـسم ىلع ةـجاردـلاـب رـخآ

.تاقيقحتلاب
ـ:ً اضيأ نونامثلا مهتEا :نوعبسو عبار

 تاقيقحتـــــــلاـــــــبً افـــــــصو ةنيبEا ةرايســـــــلا - يفوت رـــــــخآو ن�وهجمو - قرـــــــس
 مهلمـح لاـح ةـماعـلا قرطـلا ىدـحإـب كـلذ ناـكو ةيليـعامـس�ا ةظـفاحE ةـكولمEاو
 نأــب ، ناميلــس مــجن يلع رصــن اــهدــئاــق ىلع عقاولا هارــك�ا قيرطــبو ةحلــسأ
 تاعــقرفEاــب اهتئبعتــلً اديهمــت لقنــلا تارايــس ىدــحإ ةــقرــسلً اططــخم اوعضو
ـ  سدــسمو ةيــلآ قدانــب ـ ةــيراــن ةحلــسأ نــيزرــحم ةرايــس _لقتــسم اوقلطناــف
 ىتح اـهدـئاـق ىلع قانخـلا اوقيضف ةنـحاشـلا اورصـبأ ىتح قيرطـلا اوباـجو
 يف ةـــيرانـــلا امهتحلـــسأ نـــيرـــهشم ن�وهجEاو لـــجرتـــف قيرطـــلا نـــع فرـــحنا
 هتـــمواقـــم كـــلذـــب اولـــشو هسفـــن يف بـــعرـــلا اوثبفً اـــيراـــنً ارايـــع _قلطـــم ههـــجو
 وحنلا ىلع ، ةرايسـلا ىلع ءbيتـس�ا نـم هارـك�ا نـم ةليـسولا كلتـب اونكمتو

.تاقيقحتلاب _بEا
ـً:اضيأ ةئاEا دعب يناثلا مهتEا : نوعبسو سماخ

 تاـقيقحتــــــلاــــــبً اردــــــق _بEا يدقنــــــلا غــلبEا – ن�وـهـجـم نارـــــــخآو – قرــــــــس
 لاــح ةــماعــلا قرطــلا ىدــحإــب كــلذ ناــكو ساقلــب دــيرــب بتكــم ىلإ هــب دوهعEاو
 ينويسب ناطلــس دمــحم دمــحأ ىلع عقاولا هارــك�ا قيرطــبو ةحلــسأ مهلمــح
 مـــهراودأ هـــب ددــــُـحً اططـــخم اوعضو نأـــب ، فـــسوي دمـــحم ينيبرـــشلا دمـــحأو
 امهيلــع ينجEا ريــس قيرــط بوص اوهجوت مــث ،دــيربــلا بتكــم لاومأ ةــقرــسل
 اوقيض ةـــيراخبـــلا ةـــجاردـــلا ْ_لقتـــسم امـــهورصـــبأ نأ اـــمو ةرايـــس _لقتـــسم
 اوثبف اهنـم ةريـعأ اوقلطأو ةيـلآ قدانـب امهيهـجو يف نـيرـهشم اهيلـع قانخـلا
 نـــم ةليـــسولا كلتـــب اونكمتو امهتـــمواقـــم كـــلذـــب اولـــشو امهيسفـــن يف بـــعرـــلا



 اوثبف اهنـم ةريـعأ اوقلطأو ةيـلآ قدانـب امهيهـجو يف نـيرـهشم اهيلـع قانخـلا
 نـــم ةليـــسولا كلتـــب اونكمتو امهتـــمواقـــم كـــلذـــب اولـــشو امهيسفـــن يف بـــعرـــلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع غَلبEَا ىلع ءbيتس�ا نم هارك�ا
ـ:ً اضيأ لو�ا مهتEا : نوعبسو سداس

 عوضوم ـ ةــقرــسلا ةــيانــج باكــترا يف قافــت�او ضــيرــحتلا يقيرطــب كرتــشا
ً اردصــم اهــباكــترا ىلع مهــضرــح نأــب ـ _عبــسو ســماــخ دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا
 اذـه ىلع ءانـب ةمـيرـجلا تمتـف ، اـهذيفنـت ىلع مهعـم قفتاو كـلذـبً افيلكـت مهـل

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع قافت�ا كلذو ضيرحتلا
 سـماخـلاو ، ةـئاEا دعـب عبارـلاو ، ةـئاEا دعـب يناثـلا نومهتEا : نوعبـسو عباـس

ـ :ً اضيأ ةئاEا دعب عباسلاو ، ةئاEا دعب
 ةميـقوً افـصو ةنيبEا ةيبـهذـلا تاـغوصEا -يفوت رـخأو ن�وهجمو - اوقرـس ـ أ
 ناــكو يشبح فــصاو ردنكــسإ يدــجم هيلــع ينجملل ةــكولمEاو تاقيقحتــلاــب
 ناـــنوي انيـــمو هيلـــع عقاولا هارـــك�ا قيرطـــبو ةحلـــسأ مهلمـــح لاـــح bًيـــل كـــلذ
 نأـــب ، لاـــيربـــغ ســـجرـــج dا ضوع دـــجاـــمو فـــصاو ردنكـــسإ قراـــطو ردنكـــسإ
 هلمــــع تيــــقاوم ىلع اوفقوو ةيبــــهذــــلا ت�وغشملل ردنكــــسإ توناــــح اودــــصر
 ةـئاEا دعـب يناثـلا نامهتEا همـحتقا هوغلب نأ اـمو _ـترايسـب هـبوص اوهجوتو
 يف - ةيـلآ قدانـب - ةـيرانـلا مهتحلـسأ نـيرـهشم ىفوتEاو ةـئاEا دعـب سـماخـلاو
ً اعيمــج اوقلطأو مهنيــمأتــل هــجراــخ نورــخ�ا لــظ امنيــب هــب نــيدــجاوتEا هــجو
 اونكمتو مهتـــمواقـــم كـــلذـــب اولـــشو مهـــسوفن يف بـــعرـــلا اوثبف ، ةـــيراـــن ةريـــعأ
 _بEا وحنلا ىلع تاـــغوصEا ىلع ءbيتـــس�ا نـــم هارـــك�ا نـــم ةليـــسولا كلتـــب

.تاقيقحتلاب
 � ةــــــــــلوقـنـم ً�اومأً ادـمــــــــــع - يفوت رــــــــــخأو ن�وهـجـمو - اوفـلـتأو اوبرــــــــــخ ـ ب
 ةميـقوً افـصو ةنيبEا ردنكـسإ توناـح تاهـجاو اوفلتأو اوبرـخ نأـب ،اـهوكلتمي
 تبكــترا دــقو ، فــصاو ردنكــسإ يدــجم هيلــع ينجملل ةــكولمEاو تاقيقحتــلاــب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ ضرغلً اذيفنت ةميرجلا
ـ: لو�ا مهتEا : نوعبسو نماث

ــ ةقرـسلا ةياـنج باـكترا يـف قاـفت�او ضيرحـتلا يـقيرـطب كرتــشا
 اهــباكــترا ىلع مهــضرــح نأــب ـ _عبــسو عباــس دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم
 ءانــب ةمــيرــجلا تمتــف ، اــهذيفنــت ىلع مهعــم قفتاو كــلذــبً افيلكــت مهــلً اردصــم

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع قافت�ا كلذو ضيرحتلا اذه ىلع
ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب يناثلا مهتEا : نوعبسو عسات

 فرصـــلا زاهجـــب ةـــعدوEا لاوم�ا ةـــقرـــس يف - نولوهجم نورـــخآو - عرـــش ـ أ
 لاـــح bًيـــل كـــلذ ناـــكو برـــغ ةرطنقـــلا عرـــف ةـــيردنكـــس�ا كنبـــل ةـــكولمEا يل�ا

 _لقتــسم اوهجوتو مــهراودأ هــب ددـــُـحً اططــخم اوعضو نأــب ، ةحلــسأ مهلمــح
 ، مهنـــم ةعـــبرأ لـــجرـــت اولصو نأ اـــمو كنبـــلا عرـــف بوص يعاـــبر عفد ةرايـــس
 ، اــهدــئاــق هبحــسو ةرايســلاــب ةــلوصوم لــسbــسب زاهجــلا طــبر امكــحأ _نــثا



 ، مهنـــم ةعـــبرأ لـــجرـــت اولصو نأ اـــمو كنبـــلا عرـــف بوص يعاـــبر عفد ةرايـــس
 ، اــهدــئاــق هبحــسو ةرايســلاــب ةــلوصوم لــسbــسب زاهجــلا طــبر امكــحأ _نــثا
 حتفلً اـقرـط هيلـع اولاهـناو ، قيرطـلا _ـمأتـل ةـيرانـلا امهتحلـسأـب نارـخ�ا لـظو
 مهــبورــه وه هيــف مهــتدار� لــخد � ببــسل ةمــيرــجلا رــثأ فــقوأ دــقو ، هتنــيزــخ

Ebا وحنلا ىلع مهتقحEتاقيقحتلاب _ب.
 ، اـــهوكلتمي � ةـــلوقنم ً�اومأً ادمـــع - نولوهجم نورـــخآو - فلـــتأو برـــخ ـ ب
 تاقيقحتـــلاـــب ةميـــقوً افـــصو _بEا يل�ا فرصـــلا زاهـــج اوفلتأو اوبرـــخ نأـــب
 يباــهرإ ضرغــلً اذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا دــقو ، ةــيردنكــس�ا كنبــل ةــكولمEاو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع
 ، ةــئاEا دعــب نوتــسلاو يداحــلاو ، رــشع يناثــلاو ، يناثــلا نومهتEا : نونامــث

ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب نوعبسلاو عبارلاو
 نأـب ، ةيـموكح حلاصE ةصصخـم ةـماـعً اـكbـمأً ادمـع - لوهجم رـخآو - اوبرـخ
 ةقطنمــــب ةيــــعانصــــلا رامــــق�ا ةطــــحمب ةــــصاخــــلا تايــــئاوهلا ىدــــحإ اوبرــــخ
 مهتEا قلطأو ، اهيـلإ قيرطـلا رـشع يناثـلاو يناثـلا  نامهتEا َنـْمأ نأـب،يداعEا
 رأ"دادـتر�ا مـيدـع يخوراـص فذاـق نـم _تفـيذـق ةـئاEا دعـب نوتـسلاو يداحـلا
 لـظ امنيـب هوبرـخف اهـتايـئاوه دـحأ بوص - يناثـلا مهتEا هـب هدـمأ - "يج يب
 هنــــمؤيو ُهبــــُقرــــي ةمــــيرــــجلا حرــــسم ىلع ةــــئاEا دعــــب نوعبــــسلاو عبارــــلا مهتEا
 يباــهرإ ضرغــلً اذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا دــقو ، هــعوقو لاــح ثداحــلا روصيو
 _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةــــعاــــشإو سانــــلا _ــــب بــــعرــــلا ثادــــحإ دصقــــبو

.تاقيقحتلاب
ـ:ً اضيأ عباسلاو ،عبارلاو ،لو�ا نومهتEا : نونامثو يداح

ـ  بـيرـختلا ةـيانـج باكـترا يف ةدـعاسEاو قافـت�او ضـيرـحتلا قرطـب اوكرتـشا
 افيلكـــــت لو�ا مهتEا ردـــــصأ نأـــــب ـ _ـــــنامـــــث دنبـــــلاـــــب دراولا ماهـــــت�ا عوضوم
 فذاقــلا ميلــستب يناثــلا مهتEاً افلكــم اــهذيفنــت ىلع مهعــم قفتاو اهــباكــتراــبً
 دعــــــــــب _عبــــــــــسلاو عبارــــــــــلاو ةــــــــــئاEا دعــــــــــب _تــــــــــسلاو يداحــــــــــلا ْ_مهتملــــــــــل
 ، مهعـم لـصاوتلا نـم يناثـلا مهتEا نكـم نأـب عباسـلا مهتEا مـهدـعاـسو، ةـئاEا
 ىلع ةدـعاسEا كلـتو قافـت�ا كـلذو ضـيرـحتلا اذـه ىلع ءانـب ةمـيرـجلا تمتـف

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا
 ، ةــــــئاEا دعــــــب نوعبر�او عساتــــــلاو ، ســــــماخــــــلا نومهتEا : نونامــــــثو يناــــــث

ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب نوسمخلاو نماثلاو ، ةئاEا دعب نوسمخلاو
لاوـمأ ضيرعت هنأش نم ً�امعتسا تاعقرفEا - يفوت رخأو - اولمعتسا

 ىلع _فــــقاو ســــيوسلا ةانقــــل يحEbا ىرجEا اودــــصر نأــــب ، رطــــخلل ريغــــلا
 دادــتر�ا مــيدــع يخوراــص فذاــق نــيزرــحم هيــلإ اوهجوتو هــفادهتــس� عضوم
 يثbــث ةداــم يوحت ةفــيذــق قbــطإــب ســماخــلا مهتEا هلمعتــسا "يج يب رأ"
 ثدــــــحأو ، هــــــب ةراEا نفســــــلا ىدــــــحإ بوص ةعــــــقرفEا )TNT( نــــــيولوتورتيــــــن

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع اهبً اررض راجفن�ا



 ثدــــــحأو ، هــــــب ةراEا نفســــــلا ىدــــــحإ بوص ةعــــــقرفEا )TNT( نــــــيولوتورتيــــــن
.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع اهبً اررض راجفن�ا

ً اضيأ ةئاEا دعب نوتسلاو يداحلاو ، عبارلا نامهتEا : نونامثو ثلاث
 لامعتـسا ةـيانـج باكـترا يف ةدـعاسEاو قافـت�او ضـيرـحتلا يقيرطـب اـكرتـشا
 مهتEا مهـضرـح نأـب ـ _ـنامـثو يناـث دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ تاعـقرفEا
 اــهذيفنــت ىلع مهعــم قفتاو ، كــلذــبً افيلكــت مهــلً اردصــم اهــباكــترا ىلع عبارــلا
 فذاقـلاـب مـهادـمأ نأـب مـهادـعاـسو ، مهنـم لـك رود هـب ددـحً اططـخم عضو نأـب
 كـــلذو ضـــيرـــحتلا اذـــه ىلع ءانـــب ةمـــيرـــجلا تمتـــف ، اهـــباكـــترا يف مدختسEا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةدعاسEا كلتو قافت�ا
ـ:ً اضيأ نونامثلا مهتEا : نونامثو عبار

 ةرازول ةـكولمEا ةـلوقنEا لاوم�ا ىدـحإً ادمـع - يفوت رـخأو ن�وهجمو - برـخ
 يعيبطلا زاغـلا طـخ اوبرـخ نأـب ، يموقلا داصتـق�اـب رارـض�ا دصقـب لورتبـلا
 وبأ زـــكرـــم فـــيانEا ةقطنمـــب ناطلـــس وبأ زاـــغ 32 مـــقر تاـــمامـــص ةـــفرغـــب راEا

 يثbــــث ةدامــــب تئبـــــُع ةعــــقرفــــم ةوبع هــــتروساــــم لفــــسأ اوعرز نأــــب ،رــــيوص
 ةيــنورتكــلإ ةرــئادــب تلصــتا راجفــن�ا ةدــيدــش ةعــقرفEا )TNT( نــيولوتورتيــن
 ًاذيفنــت ةمــيرــجلا تبكــترا دــقو ؛ هوبرــخف ، ينمز تــقؤمب دعــُب نــع اــهريجفتــل
 ىلع ىضوفلا ةــعاــشإو سانــلا _ــب بــعرــلا ثادــحإ دصقــبو يباــهرإ ضرغــل

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا
 ، ةـــئاEا دعـــب نوسمـــخلاو عساتـــلاو ، ســـماخـــلا نومهتEا : نونامـــثو ســـماـــخ

ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب نوتسلاو يداحلاو
 نأـــب ،ً ادمـــع ةيـــموكح حلاصE ةصصخـــم ةـــماـــع كbـــمأ بـــيرـــخت يف اوعرـــش
 _ــترايــس اودــعأو ، ةــلودلــل ةــكولمEا ةينــطو دوقو ةطــحم بــيرــخت يف اوعرــش
 ةيـــئاـــبرـــهك ةرـــئادـــب تلصـــتا زاـــجاـــتوب تاـــناوطـــسا ثbثـــب اـــهادـــحإ تلمــــُـح
 اـهاـيإً اـكراـت ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو عساتـلا مهتEا اـهداـق ، دعـُب نـع اـهريجفتـل
 دــقو ةدــيدــع تارــم اــهريجفــت _ــلواحــم نــْيرــخ�ا ةقــفر ةيــناثــلا bًقتــسم اهــماــمأ

 ةراـــش�ا طاقتـــلا مدـــع وه هيـــف مهـــتدار� لـــخد � ببـــسل ةمـــيرـــجلا رـــثأ باـــخ
 تبكـــترا دـــقو ، اهـــباـــصأ ضراـــع لطعـــل ةدعEا ليـــصوتلا ةرـــئادـــب ةيـــئاـــبرـــهكلا
 ةـعاـشإو سانـلا _ـب بـعرـلا ثادـحإ دصقـبو يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا
ـً:اضيأ عبارلا مهتEا : نونامثو سداس

 يف عورـــــشلا ةـــــيانـــــج باكـــــترا يف قافـــــت�او ضـــــيرـــــحتلا يقيرطـــــب كرتـــــشا
 مهــضرــح نأــب ـ _ــنامــثو ســماــخ دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ بــيرــختلا

 ، اهذيفنت ةيفيك ىلع مهعم قفتاو كلذبً افيلكت مهلً اردصم اهباكترا ىلع
وـحنلا ىـلع قافت�ا كلذو ضيرحتلا اذـه ىـلع ءانب ةـميرجـلا تـمتـف

تاقيقحتلاب _بEا
 دـعــــــــب نوـسمــــــــخلاو عـساتــــــــلاو ، ســـــــــماخــــــــلا نومهتEا : نونامــــــــثو عباــــــــس



تاقيقحتلاب _بEا
 دـعــــــــب نوـسمــــــــخلاو عـساتــــــــلاو ، ســـــــــماخــــــــلا نومهتEا : نونامــــــــثو عباــــــــس

ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب نوتسلاو، ةئاـEا
 نأـــب ،ً ادـمـــع ةيـــموكح حـلاـصE ةصصخـــم ةـــماـــع نابـــم بـــيرـــخت يـف اوعرـــش
 تلمـــُـح _ــترايــس اودــعأو ، رصــن ةنــيدــم لوأ مســق ىنبم بــيرــخت يف اوعرــش
 نـع اـهريجفتـل ةيـئاـبرـهك ةرـئادـب تلصـتا زاـجاـتوب تاـناوطـسا ثbثـب اـهادـحإ
 ةيــناثــلا bًقتــسم هطيحمــب اــهاــيإً اــكراــت ةــئاEا دعــب نوتــسلا مهتEا اــهداــق ، دعــُب
 لـــخد � ببـــسل ةمـــيرـــجلا رـــثأ باـــخ دـــقو اـــهريجفـــت _ـــلواحـــم نـــْيرـــخ�ا ةقـــفر
 ةدعEا ليـــصوتلا ةرـــئادـــب ةيـــئاـــبرـــهكلا ةراـــش�ا طاقتـــلا مدـــع وه هيـــف مهـــتدار�
 دصقـبو يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ، اهـباـصأ ضراـع لطعـل

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو سانلا _ب بعرلا ثادحإ
ـً:اضيأ عبارلا مهتEا : نونامثو نماث

 يف عورـــــشلا ةـــــيانـــــج باكـــــترا يف قافـــــت�او ضـــــيرـــــحتلا يقيرطـــــب كرتـــــشا
 ىلع مهـضرـح نأـب ـ _ـنامـثو عباـس دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ بـيرـختلا
 تمتــف ، اــهذيفنــت ةيفيــك ىلع مهعــم قفتاو كــلذــبً افيلكــت مهــلً اردصــم اهــباكــترا
 _بEا وحنلا ىلع قافـــــــت�ا كـــــــلذو ضـــــــيرـــــــحتلا اذـــــــه ىلع ءانـــــــب ةمـــــــيرـــــــجلا

.تاقيقحتلاب
 دـعــــــــــب نوعبر�او عـساتــــــــــلاو ، ســـــــــــماخــــــــــلا نومهتEا : نونامــــــــــثو عـساــــــــــت

ـً:اضيأ ةئاEا دعب نوسمخلاو نماثلاو ، ةئاEا دعب نوسمخلاو، ةئاـEا
 ينابEا بـــــيرـــــخت ضرغـــــب تاعـــــقرفEا لامعتـــــسا يف - يفوت رـــــخأو -اوعرـــــش
 ةداـم يوحت ةفـيذـق قbـطإ يف اوعرـش نأـب ، ةـماعـلا حلاصملـل ةدعEا تآشنEاو
 نـــــــــمأ ةـــــــــيرـــــــــيدـــــــــم ىنبم بوص ةعـــــــــقرفEا )TNT( نـــــــــيولوتورتيـــــــــن يثbـــــــــث
 "يج يب رأ" دادــتر�ا مــيدــع يخوراــص فذاــق كــلذــل اودــعأو ، ةيليــعامــس�ا
 نــــــماثــــــلا مهتEا قلطأ اــــــهانبــــــم نــــــم ةــــــبرقــــــم ىلع اولصو نأ اــــــمو هفــــــئاذــــــقو
 لـخد � ببـسل ةمـيرـجلا رـثأ باـخ دـقو ، اهـبوص ًةفـيذـق ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو
 _بEا وحنلا ىلع هداسفــــــــل دعEا فوذقEا قbطــــــــنا مدــــــــع وه هيــــــــف مهــــــــتدار�

.تاقيقحتلاب
 ، رــــشع يناثــــلاو ، ســــماخــــلاو ، ثــــلاثــــلا ىتح لو�ا نــــم نومهتEا : نوعست
 _ـثbثـلاو سداسـلا نـمو، نورـشعلاو ثـلاثـلاو ، رـشع عساتـلاو ، رـشع نـماثـلاو
 ثـلاثـلاو ،نوعبـسلاو يناثـلاو، نوسمـخلاو عبارـلاو ،_ـثbثـلاو عساتـلا ىتح
 ســماخــلاو ، ةــئاEا دعــب نورــشعلاو عبارــلاو ، ةــئاEا دعــب نــماثــلاو ، ةــئاEا دعــب
 سداســـلا ىتح ةـــئاEا دعـــب _ـــثbثـــلاو يناثـــلا نـــمو ، ةـــئاEا دعـــب نورـــشعلاو

ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب _ثbثلاو
 نأـــب ، كـــلذـــب صيـــخرـــت ىلع لوصحلا لبـــق تاعـــقرفEا مكـــح يف داوم اوعنص
 اهــلامعتــسا دصقــب -تاعـقرفEا طيـلاخـمو قبئزـلا تانيملـف -ةعـقرفـم داوم اوعنص
 ةدــــحوــــلاــــبو روتــــسدــــلا ئدابمــــب ساس=ا دصقــــبو ماعــــلا ماظنــــلاو نــــم6اــــب لــــخي طاشــــن يف



 اهــلامعتــسا دصقــب -تاعـقرفEا طيـلاخـمو قبئزـلا تانيملـف -ةعـقرفـم داوم اوعنص
 ةدــــحوــــلاــــبو روتــــسدــــلا ئدابمــــب ساس=ا دصقــــبو ماعــــلا ماظنــــلاو نــــم6اــــب لــــخي طاشــــن يف

.تاقيقحتلاب Qب=ا وحنلا ىلع يعامتجKا مJسلاو ةينطولا
عـساتلا نــمو ، سماخلا ىتح لو�ا نـم نومهتـEا : نوعـستو يداـح

 ،رــشع عساتــلا ىتح رــشع عباســلا نــمو ،رــشع عبارــلاو ،رــشع يناثــلا ىـتح
 نــماثــلاو ، نورــشعلاو عباســلاو ،نورــشعلاو ســماخــلاو ،نورــشعلاو عبارــلاو
 يناثـلا نـمو ،_عـبر�ا ىتح _ـثbثـلاو سـماخـلا نـمو ، نوثbثـلاو نورـشعلاو
 يناثـلاو،نونامثـلاو،نوتـسلاو ثـلاثـلاو ،نوسمـخلاو عبارـلا ىتح نوسمـخلاو
 دعـــب يداحـــلا نـــمو ،نوعستلاو ســـماخـــلاو،نونامثـــلاو عساتـــلاو ،نونامثـــلاو
 ، ةـئاEا دعـب رـشع عباسـلاو ، ةـئاEا دعـب نـماثـلاو ، ةـئاEا دعـب ثـلاثـلا ىتح ةـئاEا
 نـمو ،ةـئاEا دعـب نـيرـشعلاو سداسـلا ىتح ةـئاEا دعـب نـيرـشعلاو ثـلاثـلا نـمو
 نـماثـلا نـمو ،ةـئاEا دعـب _ـثbثـلاو سداسـلا ىتح ةـئاEا دعـب _ـثbثـلاو يناثـلا
 نــــماثــــلا نــــمو ،ةــــئاEا دعــــب _سمــــخلاو يداحــــلا ىتح ةــــئاEا دعــــب _عــــبر�او
 نوعبـسلاو ثـلاثـلاو ،ةـئاEا دعـب _تـسلاو يداحـلا ىتح ةـئاEا دعـب _سمـخلاو

 ،ةئاEا دعب
، ةـئاـEا دـعـب نوعـستلاو عباـسلاو ، ةـئاـEا دـعـب نوعبـسلاو عبارلاو

ـً:اضيأ ةئاEا دعب نوعستلاو نماثلاو
 صيـــخرـــت ىلع لوصحلا لبـــق اهمكـــح يف داومو تاعـــقرفـــم اوزرـــحأو اوزاـــح
 فـــئاذـــقو تارـــجفمو ةيـــموجهو ةيـــعاـــفد لـــبانـــق اوزرـــحأو اوزاـــح نأـــب ،كـــلذـــب

 كـيركبـلا ضمـحو نـيولوتورتيـن يثbـثو قبئزـلا تانيملـف - داومو ،ةيـخوراـص
 طاشـــن يف اهـــلامعتـــسا دصقـــب - ةــيرانــلا باعــل�ا طيــلاخــمو تارولكلا تاعــقرفــمو
 مJـسلاو ةينـطوـلا ةدـحوـلاـبو روتـسدـلا ئدابمـب ساس=ا دصقـبو ماعـلا ماظنـلاو نـم6اـب لـخي

.تاقيقحتلاب Qب=ا وحنلا ىلع يعامتجKا
 يداحـلا نـمو ، عباسـلاو ،سـماخـلا ىتح لو�ا نـم نومهتEا : نوعستو يناـث
 ىتح نـيرـشعلاو عبارـلا نـمو ، نورـشعلاو يداحـلاو، رـشع عباسـلا ىتح رـشع
 يناثــــلاو ،نوعبر�او ثــــلاثــــلاو ،نوعبر�او،نوثbثــــلاو عباســــلاو ، _ــــثbثــــلا
 يداحـــــــلاو،نوسمـــــــخلاو سداســـــــلاو ،نوسمـــــــخلاو ثـــــــلاثـــــــلاو ،نوسمـــــــخلاو
 ثــــلاثــــلاو ،نوعبــــسلاو ،نوتــــسلاو سداســــلاو ،نوتــــسلاو يناثــــلاو،نوتــــسلاو
 ،نونامثـــلاو عساتـــلاو ،_ـــنامثـــلاو يناثـــلا ىتح _ـــنامثـــلا نـــمو،نوعبـــسلاو
 ســــــــــماخــــــــــلاو ،نوعستلاو نــــــــــماثــــــــــلاو ،نوعستلاو سداســــــــــلاو ،نوعستلاو
 ثـــــلاثـــــلاو ،ةـــــئاEا دعـــــب نـــــماثـــــلا ىتح ةـــــئاEا دعـــــب يداحـــــلا نـــــمو،نوعستلاو
 نوعبر�او نــماثــلاو ،ةــئاEا دعــب نورــشعلاو سداســلاو ،ةــئاEا دعــب نورــشعلاو
 نـــمو ةـــئاEا دعـــب نوسمـــخلاو يداحـــلاو ،ةـــئاEا دعـــب نوسمـــخلاو ،ةـــئاEا دعـــب
 ثـــلاثـــلاو ،ةـــئاEا دعـــب _تـــسلاو عبارـــلا ىتح ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو ســـماخـــلا
 نونامثــلاو ثــلاثــلاو ،ةــئاEا دعــب نونامثــلاو يداحــلاو ،ةــئاEا دعــب نوعبــسلاو
 ةــئاEا دعــب _ــنامثــلاو عساتــلا نــمو ،ةــئاEا دعــب نونامثــلاو عبارــلاو ،ةــئاEا دعــب



 نونامثــلاو ثــلاثــلاو ،ةــئاEا دعــب نونامثــلاو يداحــلاو ،ةــئاEا دعــب نوعبــسلاو
 ةــئاEا دعــب _ــنامثــلاو عساتــلا نــمو ،ةــئاEا دعــب نونامثــلاو عبارــلاو ،ةــئاEا دعــب

ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب نوعستلاو عباسلاو ،ةئاEا دعب _عستلاو يداحلا ىتح
 K امـمو صيـخرـت ريغـب - ةيـلآ قدانـبو تاـسدـسم -ةنخششـم ةـيراـن ةحلـسأ اوزرـحأو اوزاـح
 ماظنـلاو نـم6اـب لـخي طاشـن يف اهـلامعتـسا دصقـب اـهزارـحإ وأ اهـتزايحـب صيـخرتـلا زوجـي
 ىلع يعامتـــجKا مJـــسلاو ةينـــطوـــلا ةدـــحوـــلاـــبو روتـــسدـــلا ئدابمـــب ساس=ا دصقـــبو ماعـــلا

.تاقيقحتلاب Qب=ا وحنلا
 يداحـلا نـمو ، عباسـلاو ، سـماخـلا ىتح لو�ا نـم نومهتEا : نوعستو ثـلاـث
 نـــيرـــشعلاو عبارـــلا نـــمو ، نورـــشعلاو يداحـــلاو ، رـــشع عباســـلا ىتح رـــشع
 ، نوعبر�او ثــــــلاثــــــلاو ، نوعبر�او، نوثbثــــــلاو عباســــــلاو ، _ــــــثbثــــــلا ىتح
 ، نوسمــــــخلاو سداســــــلاو ، نوسمــــــخلاو ثــــــلاثــــــلاو ، نوسمــــــخلاو يناثــــــلاو
 نــــماثــــلاو ،نوتــــسلاو سداســــلاو ، نوتــــسلاو يناثــــلاو ،نوتــــسلاو يداحــــلاو
 يناثـــلا ىتح _ـــنامثـــلا نـــمو، نوعبـــسلاو ثـــلاثـــلاو ، نوعبـــسلاو ،نوتـــسلاو
 ، نوعستلاو ســــــماخــــــلاو ، نوعستلاو ، نونامثــــــلاو عساتــــــلاو ، _ــــــنامثــــــلاو
 ، ةــــئاEا دعــــب نــــماثــــلا ىتح ةــــئاEا دعــــب يداحــــلا نــــمو نوعستلاو سداســــلاو
 سداســــلاو ، ةــــئاEا دعــــب نورــــشعلاو ثــــلاثــــلاو ، ةــــئاEا دعــــب رــــشع عباســــلاو
 ،ةـئاEا دعـب نوسمـخلاو ،ةـئاEا دعـب نوعبر�او نـماثـلاو ، ةـئاEا دعـب نورـشعلاو
 ىتح ةــئاEا دعــب _سمــخلاو ســماخــلا نــمو ،ةــئاEا دعــب نوسمــخلاو يداحــلاو
 يداحــــلاو ، ةــــئاEا دعــــب نوعبــــسلاو ثــــلاثــــلاو ، ةــــئاEا دعــــب _تــــسلاو عبارــــلا
 دعـب نونامثـلاو عبارـلاو ، ةـئاEا دعـب نونامثـلاو ثـلاثـلاو ، ةـئاEا دعـب نونامثـلاو
 ، ةـئاEا دعـب _عستـلاو يداحـلا ىتح ةـئاEا دعـب _ـنامثـلاو عساتـلا نـمو ، ةـئاEا

ـً:اضيأ ةئاEا دعب نوعستلاو عباسلاو
 دنبـلاـب دراوـلا ماهـتKا عوـضوـم ـ ةـيرانـلا ةحلـس6ا ىلع لمعتـست امـم رـئاـخذ اوزرـحأو اوزاـح
 يف اهــلامعتــسا دصقــب اــهزارــحإو اهــتزايحــب مهــلً اصــخرــم نوكــي نأ نود ـ Qعســتو يناــث
 ةينــطوــلا ةدــحوــلاــبو روتــسدــلا ئدابمــب ساس=ا دصقــبو ماعــلا ماظنــلاو نــم6اــب لــخي طاشــن

.تاقيقحتلاب Qب=ا وحنلا ىلع يعامتجKا مJسلاو
 ، رــــــشع ســــــماخــــــلاو ، رــــــشع يناثــــــلاو ، ثــــــلاثــــــلا نومهتEا : نوعستو عبار
 سداســلاو ، _تــسلاو ثــلاثــلا ىتح _تــسلاو يداحــلا نــمو ، رــشع سداســلاو
 نــماثــلاو ، ةــئاEا دعــب نورــشعلاو سداســلاو، نوعبــسلاو ثــلاثــلاو ، نوتــسلاو

ـ:ً اضيأ ةئاEا دعب نوعستلاو
 دصقـــب صيـــخرـــت ريغـــب - شوـــطرـــخ درـــفأ -ةنخششـــمريـــغ ةـــيراـــن ةحلـــسأ اوزرـــحأو اوزاـــح ـ أ
 روتــــسدــــلا ئدابمــــب ساس=ا دصقــــبو ماعــــلا ماظنــــلاو نــــم6اــــب لــــخي طاشــــن يف اهــــلامعتــــسا

.تاقيقحتلاب Qب=ا وحنلا ىلع يعامتجKا مJسلاو ةينطولا ةدحولابو
 دراوــلا ماهــتKا عوــضوــم ـ ةــيرانــلا ةحلــس6ا ىلع لمعتــست امــم رــئاــخذ اوزرــحأو اوزاــح ـ ب
 دصقـــب اـــهزارـــحإ وأ اهـــتزايحـــب مهـــلً اصـــخرـــم نوكـــي نأ نود ـ أ ةرقـــف Qعســـتو عبار دنبـــلاـــب
 روتــــسدــــلا ئدابمــــب ساس=ا دصقــــبو ماعــــلا ماظنــــلاو نــــم6اــــب لــــخي طاشــــن يف اهــــلامعتــــسا



 دصقـــب اـــهزارـــحإ وأ اهـــتزايحـــب مهـــلً اصـــخرـــم نوكـــي نأ نود ـ أ ةرقـــف Qعســـتو عبار دنبـــلاـــب
 روتــــسدــــلا ئدابمــــب ساس=ا دصقــــبو ماعــــلا ماظنــــلاو نــــم6اــــب لــــخي طاشــــن يف اهــــلامعتــــسا

.تاقيقحتلاب Qب=ا وحنلا ىلع يعامتجKا مJسلاو ةينطولا ةدحولابو
نوعـبر�او نماثلاو ، سماخلاو ، عبارلا نومهتEا : نوعستو سـماخ

 دعـــب _تـــسلاو يناثـــلا ىتح ةـــئاEا دعـــب _سمـــخلاو عساتـــلا نـــمو ،ةـــئاEا دعـــب
ـً:اضيأ ةئاEا دعب نوتسلاو عبارلاو ، ةئاEا

 نـم ذـختت دbبـلا جراـخ اـهرقـم ةيـباـهرإ ةمظنمـب اوقحتلا _ـيرصـم مهتفصـب ـ أ
 اوقحتلا نأــــب ، اهــــضارــــغأ قيقحتل لــــئاــــسو يركسعــــلا بــــيردتــــلاو باــــهر�ا
 يركسعـــلا حانجـــلا ماسقـــلا نـــيدـــلا زـــع بـــئاتكـــل ةعـــباـــت ةيبـــيردـــت تاركسعمـــب
 ناوخ�ا ةــعامــجل يلودــلا ميظنتــلا عرــف"سامــح" ةيــمbــس�ا ةــمواقEا ةــكرــحل

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا يلع اهب ةيركسع تابيردت اوقلتو ةزغ عاطقب
رـيغ قـيرـطب اـهل ةـيقرـشلا دودـحلا رـبع دbبلا لـخاد يلإ اوللست ـ ب

 _بEا وحنلا ىلع كــــــــلذــــــــل ةزهجEا قافــــــــن�ا ربــــــــع اوللــــــــست نأــــــــب ،عورــــــــشم
.تاقيقحتلاب

ـ:ً اضيأ سماخلاو ، عبارلا نامهتEا : نوعستو سداس
 ةــمواقEا ةــكرــح - دbبــلا جراــخ اــهرقــم ةمظنــم ةحلصE نbمعــي نــم عم ارــباخــت
 لامــعأــب مايقلــل -ناوخ�ا ةــعامــجل يركسعــلا حانجــلا "سامــح" ةيــمbــس�ا
 اهـــتاســـسؤمو اهـــتاكلتمـــم دـــضو ةيـــبرعـــلا رصـــم ةـــيروهمـــج لـــخاد ةيـــباـــهرإ
 - ريــخ�او ، ةــئاEا دعــب _عستــلاو عساتــلا ْ_مهتEا عم اقفــتا نأــب ، اهيفــظومو
 سدقEا تيــب راصــنأ ةــعامــجل ةــكرــحلا دادــمإ ىلع - سامــح ةــكرــحب ْ_¢يدايقــلا
 ، ةحلـس�اـبو ، لاوم�اـبو ، ةعـقرفEا داوEا عينصتو دادـعإ قرـط نـع تاـمولعمب
 سدقEا تيـب راصـنأ ةـعامـج تبكـترا نأـب رـباختـلا عوضوم مـئارـجلا تعـقو دـقو
 امهــــتآشنــــمو ةــــطرــــشلاو ةحلسEا تاوقلا دارــــفأ تــــفدهتــــسا ةيــــئادــــع تايلمــــع
 ناــكو ةــيرصEا زاغــلا طوطــخو ســيوسلا ةانقــل يحEbا ىرجEاو _يحيسEاو
 مهنيــب بــعرــلا ءاقــلإو _نــطاوEا عيورــتو دbبــلا نــمأــب رارــض�ا كــلذ نأــش نــم

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع رطخلل مهنمأو مهتايح ضيرعتو
ريخ�او ، ةئاـEا دعـب نوعـستلاو عـساتلا نامهتEا : نوعـستو عباـس

ـ:ً اضيأ
 عوضوم ـ رـباختـلا ةـيانـج باكـترا يف ةدـعاسEاو قافـت�ا يقيرطـب اـكرتـشا ـ أ
  اهـــباكـــترا ىلع امهعـــم اقفـــتا نأـــب ـ _عســـتو سداـــس دنبـــلاـــب دراولا ماهـــت�ا
 عاطقـب ـ ماسقـلا نـيدـلا زـع بـئاتكـل ةعـباـت تاركسعـم امهـل ارـبد نأـب امـهادـعاـسو
 امـــهادـــمأو ،ً اـــيركســـعوً ايـــندـــب ةـــعامـــجلا رـــصانـــع بـــيردـــت اهيـــف ايـــلوت ـ ةزـــغ
 كلــتو قافــت�ا اذــه ىلع ًءانــب ةمــيرــجلا تمتــف تاعــقرفEاو ةحلــس�او لاوم�اــب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةدعاسEا
 ةمظنمـب قاحتـل�ا ةـيانـج باكـترا يف ةدـعاسEاو قافـت�ا يقيرطـب اـكرتـشا ـ ب
 اقفــتا نأــب ـ أ ةرقــف _عســتو ســماــخ دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ ةيــباــهرإ



 ةمظنمـب قاحتـل�ا ةـيانـج باكـترا يف ةدـعاسEاو قافـت�ا يقيرطـب اـكرتـشا ـ ب
 اقفــتا نأــب ـ أ ةرقــف _عســتو ســماــخ دنبــلاــب دراولا ماهــت�ا عوضوم ـ ةيــباــهرإ
 ةــــعامــــجلارــــصانــــعو امهــــل ادــــعأ نأــــب امــــهادــــعاــــسو ،اهــــباكــــترا ىلع امهعــــم
 ٍوأـمو ٍشيعتلـل لـئاـسو مهـل ارـفووً اـيركسـع مـهوبردو اهـب مـهوقحلأ ٍتاركسعـم
 _بEا وحنلا ىلع ةدــــعاسEا كلــــتو قافــــت�ا اذــــه ىلع ًءانــــب ةمــــيرــــجلا تمتــــف

.تاقيقحتلاب
 ثــــــــــلاـثــــــــــلاو ، رــــــــــشـع عبارــــــــــلاو ، عساـتــــــــــلا نومـهـتـEا : نوعـسـتو نـــــــــــماــــــــــث
 ، نوعبر�او نــماثــلاو ، نوثbثــلاو يناثــلاو ،نورــشعلاو عباســلاو، نورــشعلاو
 ةـئاEا دعـب نونامثـلاو ، نوعستلاو عبارـلاو ، نونامثـلاو ، نوعبـسلاو يداحـلاو

:ً اضيأ
 نــم ذــختت دbبــلا جراــخ اــهرقــم ةيــباــهرإ ةــعامــجب اوقحتلا _ــيرصــم مهتفصــب
 اوقحتلا نأــــب ، اهــــضارــــغأ قيقحتل لــــئاــــسو يركسعــــلا بــــيردتــــلاو باــــهر�ا
 تابــيردــت اوقلتو اــيروس ةــلودــب يباــهر�ا ةدــعاقــلا ميظنتــل ةعــباــت تاــعامــجب
 وحنلا يلع رصـــم ىلإ ةهـــجوEا ريـــغ اهـــتايلمـــع يف اوكراـــشو اهـــب ةـــيركســـع

.تاقيقحتلاب _بEا
 ســـــــماخــــــلاو ، نوعـبر�او عـبارـــــــلاو ، ثـــــــلاثــــــلا نوـمهتEا: نوعـستو عـساــــــت

ـ ً:اضيأ نوعبر�او
 نأــب  دbبــلا نــع عاــفدــلا رارــسأ نــم رــس ىلع ةــعورــشم ريــغ ةليــسوب اولصح
 ىلع هتـمدـخ ةـيركسعـلا ةدـحولا رـتاـفد نـم نوعبر�او سـماخـلا مهتEا لصـح
 دــمأو هفــتاهــب اــهَروَصو ،ءانيســل ةــيوجلا تاوقلا تاــكرــحتب ةقلعتــم تاــمولعم

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع _عبر�او عبارلاو ، ثلاثلا ْ_مهتEا اهب
نـماـثلاو ، رشـع يداـحلاو ، عـساـتلاو ، يـناـثلا نوـمهتمـلا :ةـئاـمـلا

 ثــــــــــلاــثــــــــــلاو ، نوســمــــــــــخــلاو ، نوثbــثــــــــــلاو سداــســــــــــلاو ، نورــــــــــشــعــلاو
 ةـــئاEا دعـــب ســـماخـــلاو ، ةـــئاEا دعـــب ثـــلاثـــلاو ، ةـــئاEا دعـــب يناثـــلاو، نوتـــسلاو

ـ :ً اضيأ
 روطاـــسو رـــجنخو فيـــس -ءاضيـــب ًةحلـــسأ صيـــخرـــت ريغـــب اوزرـــحأو اوزاـــح
 نـــم يقاو يرـــيدـــصو ةـــيدـــيدـــح ةمكلـــمو تاكـــنودو ةيصخـــش عداورو ةلـــجنمو
 غوسم نود صاخـــــش�ا ىلع ءادتـــــع�ا يف مدختـــــست تاودأو ؛ - صاـــــصرـــــلا
 تارـكو ةروساـمو ةـقراـح تاـجاـجز فذاـقو طوس - اـهزارـحإو اهـتزايحـل ينوناـق

.تاقيقحتلاب Qب=ا وحنلا ىلع -ةيديدح
 0يناثلا ةلاح�ا رمأ يف ةماعلا ةباينلا تمهتا : آـيناـث

 ةتــــــسو ةــــــئاـEاو رــــــشع يناثــــــلاو رــــــشــع ىداـحــــــلاو عـساتــــــلا نومهتـEا ـ
 _تــــئاEا يتح دــــحاوو _تــــئاEا ـ نـــــمو نوتــــسو دــــحاوو ةــــئاEاو نوثbــــثو

0ةينامثو

 _فـلاربمـفون نـم نـماثـلا يتح ةعسـتو _فـلا ماـع نـم ةرتفـلا نوضغ يف مهـن�
0رشع ةعبرأو



 _فـلاربمـفون نـم نـماثـلا يتح ةعسـتو _فـلا ماـع نـم ةرتفـلا نوضغ يف مهـن�
0رشع ةعبرأو

ةيبرعلارصم ةيروهمجب ءانيـس لامـشو ةيبويلقلاو ةرهاقلا تاظفاحـمب

 دـــحاو  ةـــئاEاو نوثbـــثو ةتـــسو ةـــئاEاو رـــشع يناثـــلاو  عساتـــلا نومهتEا ـ
ـ:  نوتسو

 طــباــض ـ زازقــلا دمــحم يلع رــيدــب فرــشأ - يفوت رــخآو نولوهجمو - اولتق ـ
 ىلع ممصEا مزعـلا اودقـعو ةينـلا اوتيب نأـب ، رارـص�ا قبـس عمً ادمـع ـ ةـطرـش
 ضرغـــلا اذـــهل اودـــعأو ، ةـــطرـــشلا لاـــجر نـــم مـــهريـــس قيرـــط ضرتعـــي نـــم لتـــق
 دـــحأ نـــم اوهجوت كـــلذـــلً اذيفنـــتو ، ـ تاـــسدـــسمو ةيـــلآ قدانـــب ـ ةـــيراـــن ةحلـــسأ
 _لقتــسم يوارــحصلا ســيوسلا ةرــهاقــلا قيرــط ءاقلــت ةــيوارــحصلا بوردــلا

 ةرايسـب مهيلـع قانخـلا قيض ىتح هيلـع ينجEا مـهرصـبأ نأ اـمو ، _ـترايـس
 قلطأ مــهرــمأ هــئbجتــسا لاــحو ، فــقوتلا ىلع مــهربجـــُم هــلbقتــسا ةــطرــشلا

 هـــحور قاـــهزإ نـــيدـــصاـــق ، ةـــيرانـــلا ةريـــع�ا نـــم bًـــباو عساتـــلا مهتEا هـــبوص
 تدوأ يتلاو ةيحــيرــشتلا ةفصــلا رــيرقتــب ةــفوصوEا تاــباــص�ا هــب اوثدــحأــف
 _بEا وحنلا ىلع يباـــهرإ ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، هـــتايحـــب

.تاقيقحتلاب
 نامزلا تاذ يـف مـهنأ يـهو ىرـخأ تاـياـنجب ةياـنجلا كلت تنرتقا دـقو

 نايبلا يفلاس ناكEاو
روبصلا دبع تافرع دمحأ ءbع - يفوت رخآو نولوهجمو - اولتق ـ أ

 ممصEا مزعـلا اودقـعو ةينـلا اوتيب نأـب ، رارـص�ا قبـس عمً ادمـع ـ ةـطرـش درـف ـ 
 اوقلطأ كـلذـلً اذيفنـتو ، ةـطرـشلا لاـجر نـم مـهريـس قيرـط ضرتعـي نـم لتـق ىلع

 هـــحور قاـــهزإ نـــيدـــصاـــق ، ةـــيراـــن ةريـــعأ ةـــطرـــشلا تارايـــس يلقتـــسمو هـــبوص
 تدوأ يتلاو ةيحــيرـــشتلا ةفصــلا رــيرقتــب ةــفوصوEا تاــباــص�ا هـــب اوثدــحأــف
 _بEاوحنلا ىلع يباــــهرإ ضرغــــلً اذيفنــــت ةمــــيرــــجلا تبكــــترا دــــقو ،هــــتايحــــب

.تاقيقحتلاب
 فرــش كلEا دبــع جرــف ىيحي لتــق يف - يفوت رــخآو نولوهجمو - اوعرــش ـ ب
 قبـــس عمً ادمـــع - تاقيقحتـــلاـــب مـــهؤامـــسأ ةنيبـــم - نـــيرـــخآ ةسمـــخو نـــيدـــلا
 قاـــهزإ نـــيدـــصاـــق ةـــيرانـــلا ةريـــع�ا نـــم bًـــباو مهـــبوص اوقلطأ نأـــب ، رارـــص�ا
 ، يعرــشلا بطــلا رــيرقتــلاــب ةــفوصوEا تاــباــص�ا مهــلوأــب اوثدــحأــف مهــحاورأ
 مدـعو جbعـلاـب هتـكرادـم وه هيـف مهـتدار� لـخد � ببـسل ةمـيرـجلا رـثأ باـخ دـقو
 ضرغــــلً اذيفنــــت ةمــــيرــــجلا تبكــــترا دــــقو ، نــــيرــــخ�ا هاجــــت بــــيوصتلا ماكــــحإ

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ
 حلاصE ةصصخــم ةــماــعً اــكbــمأً ادمــع - يفوت رــخآو نولوهجمو - اوبرــخ ـ ج
 _تــكولمEاو تاقيقحتــلاــب اًـفــصو _تنيبEا _ــترايســلا اوبرــخ نأــب ، ةيــموكح



 حلاصE ةصصخــم ةــماــعً اــكbــمأً ادمــع - يفوت رــخآو نولوهجمو - اوبرــخ ـ ج
 _تــكولمEاو تاقيقحتــلاــب اًـفــصو _تنيبEا _ــترايســلا اوبرــخ نأــب ، ةيــموكح
 وحنلا ىلع يباـــهرإ ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، ةـــطرـــشلا ةئيهـــل

.تاقيقحتلاب _بEا

ـ: دحاوو _تئاEاو رشع يداحلاو عساتلا نومهتEا ـ

 هـــب ةـــعدوEا لاوم�او يل�ا فارصـــلا زاهـــج - نولوهجم نورـــخآو - اوقرـــس ـ أ
 عرـــف يلودـــلا يراجتـــلا كنبلـــل ْ_ـــكولمEاو تاقيقحتـــلاـــبً اردـــقو ةميـــق ْ_نيبEاو
 / ىلع عقاولا هارــك�ا قيرطــبو ةحلــسأ مهلمــح لاــح bًيــل كــلذ ناــكو درطــسم
 اوعضو نأـب ، لاعــلا دبــع mا دبــع دمــحمو يتاجــن دمــحم ديســلاو دمـحأ ةعمـج يلع
 نـيزرـحم _ـترايـس _لقتـسم كنبـلا بوص اوهجوتو مـهراودأ هـب ددـُـح اًـططـخم
 ، هطيحمــــب امــــهادــــحإ تفــــقوت هوغلب نأ اــــمو ـ ةيــــلآ قدانــــب ـ ةــــيراــــن ةحلــــسأ
 ةيــندعــم كbــسأــب زاهجــلا طــبر اومكحأــف اهنــم ةــثbــث لــجرــت هــماــمأ ىرــخ�او
 _ـــمأتـــل مهتحلـــسأـــب نورـــخ�ا لـــظو ، اـــهدـــئاـــق هبحـــسو ةرايســـلاـــب ةـــلوصوم
 كـــــلذـــــب اولـــــشو مهـــــسوفن يف بـــــعرـــــلا اوثبف اهنـــــم ةريـــــعأ اوقلطأو قيرطـــــلا
 نـم هـب اـمو هيلـع ءbيتـس�ا نـم هارـك�ا نـم ةليـسولا كلتـب اونكمتو مهتـمواقـم

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع لاومأ
 ،اـــهوكلتمي � ةــلوقنم ً�اومأً ادمــع - نولوهجم نورــخآو - اوفلتأو اوبرــخ ـ ب
 تاقيقحتــلاــب ةميــقو اًـفــصو ةنيبEا ةيــجاــجزــلا تاهــجاولا اوفلتأو اوبرــخ نأــب
 ضرغـــلً اذيفنـــت ةمـــيرـــجلا تبكـــترا دـــقو ، يلودـــلا يراجتـــلا كنبلـــل ةـــكولمEاو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع يباهرإ

ـ: اًضيأ دحاوو _تئاEاو رشع يداحلاو  عساتلا نومهتEا ـ

 تاقيقحتــــــلاــــــبً اردــــــق _بEا يدقنــــــلا غلبEا - نولوهجم نورــــــخآو - اوقرــــــس ـ أ
 هارـك�ا قيرطـب كـلذ ناـكو يداعEاـب شـيرـق رقـص دـيرـب بتكـم ىلإ هـب دوهعEاو
 دمـــحم دمـــحم نامـــيإو رـــباجـــلا دبـــع يضرEا دبـــع رـــباجـــلا دبـــع / ىلع عقاولا
 هـــــب ددـــــحً اططـــــخم عساتـــــلا مهتEا عضو نأـــــب قلاخـــــلا دبـــــع ةدوج توفصو
 ةرايـس _لقتـسم هـبوصً اعيمـج اوهجوتو دـيربـلا بتكـم لاومأ ةـقرـسل مـهراودأ
 هــجو يف - ةيــلآ قدانــب - ةــيرانــلا مهتحلــسأ نــيرــهشم هومــحتقا هوغلب نأ اــمو
 اوثبف مهنيـمأتـل هـجراـخ مـهدـحأ لـظ امنيـب اهنـم ةريـعأ _قلطـم هـب نـيدـجاوتEا
 نـــم ةليـــسولا كلتـــب اونكمتو مهتـــمواقـــم كـــلذـــب اولـــشو مهـــسوفن يف بـــعرـــلا

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع غلبEا ىلع ءbيتس�ا نم هارك�ا
 حلاصE ةصصخـــــم ةـــــماـــــع ٍنابـــــمً ادمـــــع - نولوهجم نورـــــخآو - اوبرـــــخ ـ ب
 ةيـــموقلا ةئيهلـــل كولمEا شـــيرـــق رقـــص دـــيرـــب بتكـــم اوبرـــخ نأـــب ، ةيـــموكح
 بـعرـلا ثادـحإ دصقـبو يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ، دـيربلـل

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو سانلا _ب



 بـعرـلا ثادـحإ دصقـبو يباـهرإ ضرغـلً اذيفنـت ةمـيرـجلا تبكـترا دـقو ، دـيربلـل
.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ىضوفلا ةعاشإو سانلا _ب

ـ :ةعبسو _تئاEا ىتح دحاوو _تئاEا نم نومهتEا ـ

ُ ةوعدـلا اهنـم ُضرغـلا ، نوناقـلا ماكـحأ فbـخ ىلع تـسسأ ةـعامـجل اومضنا
 ِتاطلــسلاو ِةــلودــلا ِتاســسؤم ِعنمو ِ_ــناوقلاو ِروتــسدــلاِ ماكــحأ ِليطعــت ىلإ
 _نــطاوملل ِةيصخشــلا ِةــيرــحلا ىلع ِءادتــع�او اهــلامــعأ ِةــسرامــم نــم ِةــماعــلا
 ِةـــعامـــجل اومضنا نأـــب ، يعامتـــج�اِ مbـــسلاو ِةينـــطولا ِةدـــحولاـــب ِرارـــض�او
 ِرييغـتو هيلـع ِجورـخلا ِةيـعرـشوِ مـكاحـلا ِريفكتـل وعدـت يتلا ِسدقEا ِتيـب ِراصـنأ
 ِةـــــــطرـــــــشلاو ِةحلسEا ِتاوقلا ِدارـــــــفأ ىلع ءادتـــــــع�او ِةوقلاـــــــبِ مكحـــــــلاِ ماظـــــــن
 مهـلاومأ ِلbحتـساو مهـتادابـع رودو _يحيسEا ِءاـمد ِةـحابتـساو ، امهـتآشنـمو
 ماعــلا ماظنــلاــب لbــخ�ا فدــهب ، ِةــماعــلا ِتآشنEا ِفادهتــساو ، مهــتاكلتمــمو
 يتلا ِلــئاــسولا نــم ُباــهر�ا ناــكو رطــخلل هنــمأو عمتجEا ِةــمbــس ضــيرعــتو
 ةعبـسو _تـئاEا ُمهتEا ناـكو ، اهـضارـغأ ذيفنـت يف ةـعامـجلا هذـه اهـمدختـست

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ةطرشلا دارفأ نم

ـ: ةينامثو _تئاEا مهتEا ـ

 ةعامجلل مدق نأب ، نوناقلا ماكحأ فbخ ىلع تسسأ ةعامج يف كراش

 عم ٍوآـمو ىنكسللو شيعتلـل لـئاـسو ـ اًـعـبار دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ
.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع ، اهضارغأب هملع

 ةعبــــسو _تــــئاEاو دــــحاوو _تــــئاEاو رــــشع يداحــــلاو عساتــــلا نومهتEا ـ
ـ: اًـضيأ

 ، ةيــلاــمو ةــيداــم تاــنوعمب نوناقــلا ماكــحأ فbــخ ىلع تــسسأ ةــعامــج اودــمأ
 رـئاـخذو ةحلـسأـب ـ اًـعـبار دنبـلاـب دراولا ماهـت�ا عوضوم ـ ةـعامـجلا اودـمأ نأـب
 هيــــلإ وعدــــت امــــب مهملــــع عم تاــــمولعمو لاومأو ت�آو تامهــــمو تاعــــقرفــــمو

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع كلذ قيقحت يف اهلئاسوبو

 نوتــسو دــحاو ةــئاEاو رــشع يناثــلاو رــشع يداحــلاو عساتــلا  نومهتEا ـ
ـ: اًـضيأ  دحاوو يتئاEاو نوثbثو ةتس ةئاEاو

 صيـــخرـــت ىلع لوصحلا لبـــق اهمكـــح يف داومو تاعـــقرفـــم اوزرـــحأو اوزاـــح
 ، ةيــخوراــص فــئاذــقو تارــجفمو ةيــعاــفد لــبانــق اوزرــحأو اوزاــح نأــب ، كــلذــب
 اتنـبورتينـلاو نـيولوتورتيـن يثbـثو صاـصرـلا دـيزأو قبئزـلا تانيملـف - داومو
 طيــلاخــمو ةــيرانــلا باعــل�ا طيــلاخــمو دوس�ا دورابــلاو تارولكلا تاعــقرفــمو
 ساس=ا دصقــبو ماعــلا ماظنــلاو نــم6اــب لــخي طاشــن يف اهــلامعتــسا دصقــب - تاعــقرفEا



 طيــلاخــمو ةــيرانــلا باعــل�ا طيــلاخــمو دوس�ا دورابــلاو تارولكلا تاعــقرفــمو
 ساس=ا دصقــبو ماعــلا ماظنــلاو نــم6اــب لــخي طاشــن يف اهــلامعتــسا دصقــب - تاعــقرفEا

.تاقيقحتلاب Qب=ا وحنلا ىلع يعامتجKا مJسلاو ةينطولا ةدحولابو روتسدلا ئدابمب
 ةتــــــسو ةــــــئاـEاورـــــشـع يـناثـــــلاو رـــــشـع يداحـــــلاو  عـساتـــــلا  نوـمهتEا ـ
 ةعبــــسو _تــــئاEاو دـــــحاوو _تـــــئاـEا نوتـــــسو دـــــحاوو ةــــئاـEاو نوـثbــــثو

ـ: اًـضيأ  ةينامثو _تئاEاو

  - ةيلآ قدانبو تاـسدـسم – ةنخششم ةيران ةحلسأ اوزرحأو اوزاح ـ أ

 يف اهــــلامعتــــسا دصقــــب اــــهزارــــحإ وأ اهــــتزايحــــب صيــــخرتــــلا زوجــــي K امــــمو صيــــخرــــت ريغــــب
 ةينــطوــلا ةدــحوــلاــبو روتــسدــلا ئدابمــب ساس=ا دصقــبو ماعــلا ماظنــلاو نــم6اــب لــخي طاشــن

.تاقيقحتلاب Qب=ا وحنلا ىلع يعامتجKا مJسلاو
 دراوــلا ماهــتKا عوــضوــم ـ ةــيرانــلا ةحلــس6ا ىلع لمعتــست امــم رــئاــخذ اوزرــحأو اوزاــح ـ ب
 يف اهــلامعتــسا دصقــب اــهزارــحإو اهــتزايحــب اًصــخرــم نوكــي نأ نود ـ أ ةرقــف اًـنــماــث دنبــلاــب
 ةينــطوــلا ةدــحوــلاــبو روتــسدــلا ئدابمــب ساس=ا دصقــبو ماعــلا ماظنــلاو نــم6اــب لــخي طاشــن

.تاقيقحتلاب Qب=ا وحنلا ىلع يعامتجKا مJسلاو

 نوثbـثو ةتـسو ةـئاEاو رـشع يناثـلاو رـشع يداحـلا و عساتـلا  نومهتEا ـ
ـ: اًـضيأ

 تاقلـــــط ـ ةنخشش=ا ريـــــغ ةـــــيرانـــــلا ةحلـــــس6ا ىلع لمعتـــــست امـــــم رـــــئاـــــخذ اوزرـــــحأو اوزاـــــح
 طاشـن يف اهـلامعتـسا دصقـب اـهزارـحإو اهـتزايحـب مهـلً اصـخرـم نوكـي نأ نود ـ شوـطرـخ
 مJـسلاو ةينـطوـلا ةدـحوـلاـبو روتـسدـلا ئدابمـب ساس=ا دصقـبو ماعـلا ماظنـلاو نـم6اـب لـخي

.تاقيقحتلاب Qب=ا وحنلا ىلع يعامتجKا

ـ: اًـضيأ _نثاو _تئاEا مهتEا ـ

 نــم ذــختت دbبــلا جراــخ اــهرقــم ةيــباــهرإ ٍةمظنمــب قحتلا اــًـيرصــم هتفصــب ـ أ
 قحتلا نأـــــب ، اهـــــضارـــــغأ قيقحتل لـــــئاـــــسو يركسعـــــلا بـــــيردتـــــلاو باـــــهر�ا
 يركسعـــلا حانجـــلا ماسقـــلا نـــيدـــلا زـــع بـــئاتكـــل ةعـــباـــت ةيبـــيردـــت تاركسعمـــب
 ةــيركســع تابــيردــت ىقلتو ةزــغ عاطقــب "سامــح" ةيــمbــس�ا ةــمواقEا ةــكرــحل

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع اهب
  عورــشم ريــغ قيرطــب اهــل ةيــقرــشلا دودــحلا ربــع دbبــلا لــخاد ىلإ للــست ـ ب

.تاقيقحتلاب _بEا وحنلا ىلع كلذل ةزهجEا قافن�ا ربع للست نأب
 ،نوثbـثو ةتـسو ةـئاEاورـشع يناثـلاو رـشع يداحـلاو  عساتـلا  نومهتEا ـ

ـ: اًـضيأ  دحاوو _تئاEاو

 نرـــق ةاوطـمو رـــجنخ – ْ_ضيــبأ _ــحbـــس صـيــخرــت ريـغــب اوزرــحأو اوزاــح
 ينوناــق غوسم نود صاخــش�ا ىلع ءادتــع�ا يف مدختــست تاودأو ؛ - لازــغ

 0تاقيقحتلاب Qب=ا وحنلا ىلع - ةيديدح تاركو ةنجأ - اهزارحإو اهتزايحل



 ينوناــق غوسم نود صاخــش�ا ىلع ءادتــع�ا يف مدختــست تاودأو ؛ - لازــغ
 0تاقيقحتلاب Qب=ا وحنلا ىلع - ةيديدح تاركو ةنجأ - اهزارحإو اهتزايحل

: نونامثو ثلاثلا مهت=ا ثلاثلا ةلاحKا رمأب ةماعلا ةباينلا تمهتا : أثلاث

 ةيليعامس6ا ناث مسق ةرئادب            2016/ 10 / 9 موي يف ةن6

 صيــــخرتــــلا زوجــــي K امــــمو صيــــخرــــت ريغــــب ـةيــــلآ ةيــــقدنــــب ـ أنخششــــم أــــيراــــن أــــحJــــس زاــــح ـ
 دصقــبو ماعــلا ماظنــلاو نــم6اــب لــخي طاشــن يف اهــلامعتــسا دصقــب اــهزارــحا وأ اهــتزايحــب
 Qب=ا وحنـــــلا يلع يعامتـــــجKا مJـــــسلاو ةينـــــطوـــــلا ةدـــــحوـــــلاـــــبو روتـــــسدـــــلا ئدابمـــــب ساس=ا

    تاقيقحتلاب

٬، ٬255، ٬251، 220  ٬، 313 ٬، 304/2 ددااووملاب المعوو هھعم ننيیعتيی ىىذذلاا ررمألاا
 ممهھيیلع بباقعلاا للااززنإب ككلذذوو ةيیئانجلاا تتااءااررجإلاا ننووناق ننم ٬390/1،٬384، ٬381/2،٬260،256

 ، 1ً/ارركــــــم 86، 86، 1/ )أ( 80 ،46 ،45/1 ، 41، 40 ، أً/ايــــــناــــــث/2  داوEاــــــب ألمع

 88 ،2 ،1/)أ(ً ارركــم 88 ،)د(ً ارركــم 86 ، )ج(ً ارركــم 86 ،2 ، 1/)أ(ً ارركــم 2،86

، )د(102 ،)ج(102 ، )ب(102 ،)أ(102 ، 90 ، 3 ، 1/ً ارركـــــــم 89 ، )ج(ً ارركـــــــم

 ، 232 ، 231 ، 230 ، 2 ،ً ايـــناـــث /160/1 ،3 ، 2 ، 1/)أً(ارركـــم137 ) ـه (   102

 نوناــــــق نــــــم 361 ،316 ،ً ايــــــناــــــث ، ً�وأ/ 315 ،314 ، 282 ، 235 ،3 ، 2/ 234

 ،28/1 ،7، 6 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1/ 26 ، 1ً/ارركـــم 25، 6 ، 2 ، 1/1 داوEاو تاـــبوقعلا

 ةنســل 26 ماــقرأ _ــناوقلاــب لدعEا 1954 ةنســل 394 مــقر نوناقــلا نــم 30/1
 ةنســــــل 6و 1992 ةنســــــل 97و 1981 ةنســــــل 165و 1980 ةنســــــل 101و 1978
 قحلEا )1( مــقر لودــجلا نــم )10 ، 8 ، 7 ، 6 ، 3 ، 1( ماـــــــقرأ دونبلاو 2012

 ، 2008 ةنســــل 213 مــــقر ةيلــــخادــــلا رــــيزو رارقــــب لدعEاو لو�ا نوناقــــلاــــب
 لو�ا مسقــلا نــم )أ( نــيدنبــلاو ، لو�ا نوناقــلاــب قحلEا )2( مــقر لودــجلاو
 ، لو�ا نوناقــــلاــــب قحلEا )3( مــــقر لودــــجلا نــــم يناثــــلا مسقــــلا نــــم )ب(و
 مــــــقر ةيلــــــخادــــــلا رــــــيزو رارــــــق نــــــم )79 ، 78 ، 77 ،69 ، 22 ، 20 ، 1( ماــــــقرأ دونبــــــلاو

 ، تاعـــقرف=ا مكـــح يف ربتعـــت يتلاو ةعـــقرف=ا داو=ا رصـــح ةداـــعإـــب 2007 ةنســـل 2225

 _ـمأـت نأشـب 1995 ةنسـل 298 مـقر ةـيروهمـجلا سيـئر رارـق نـم 2/ 2 ةداEاو
 نــــمً ارركــــم 116 ةداEاو ، ةيــــبرعــــلا رصــــم ةــــيروهمــــجل ةيــــقرــــشلا دودــــحلا
 نأشـب 2008 ةنسـل 126 مــقر نوناقـلاـب لدعEاو 1996 ةنسـل 12 مـقر نوناقـلا

.  تتابووقعلاا ننووناق ننـم 32 ، 28،30، 25، 24، 14 مقر داوEاو ٬،لفطلا



 نأشـب 2008 ةنسـل 126 مــقر نوناقـلاـب لدعEاو 1996 ةنسـل 12 مـقر نوناقـلا
.  تتابووقعلاا ننووناق ننـم 32 ، 28،30، 25، 24، 14 مقر داوEاو ٬،لفطلا

 تتبث ددق هھنأأ الإإ  ةلثاملاا ةيیضقلاب ننيیمهھتملاا عيیمج ةنااددإإ ىلإإ تتهھتنإإ ةمكحملاا تتناك املوو هھنأأ ثثيیحوو   
 ةمكاحملاا تتاسلجب ىىووعددلاا للووااددت ءانثأأ ىىووعددلاب اهھقافررإإ ممت ىتلاا ةيیمسررلاا تتااددنتسملاا ببجوومب
 ةيیضق يف ةماادعأأ مت فصان ييوودب يفيیفع يلع دمحم : ننم الك ةةافوو ةمكحملاا اهھتعلاططوو

 لسلسم ةةافولاا ةةدداهھشوو يعرشلاا بطلاا بباتكب ةةرهھھھاقلاا للامش 2014 ةنسل 43 مقرر ةيیركسع
 مقرر ةيیركسع ةيیضق يف ةماادعأأ مت زيیزعلاا دبع ننوورراهھھھ دمحم ييركب دـمحم٬، 94110971مقرر

 لسلسم ةةافولاا ةةدداهھشوو يعرشلاا بطلاا بباتكب ةةرهھھھاقلاا للامش 2014 ةنسل 43
 43 مقرر ةيیركسع ةيیضق يف ةماادعأأ مت ددومحم رماع نيیمأأ يفطصم يناهھھھ ٬،  94110661مقرر

 مقرر لسلسم ةةافولاا ةةدداهھشوو يعرشلاا بطلاا بباتكب ةةرهھھھاقلاا للامش 2014 ةنسل
 / 11 / 10 خيیررانب يعرشلاا بطلاا ريیرقت يلباارغلاا نيیناسح يلع يلع ففرشأأ٬، 94110840
 يقل دمحم سنويی دمحم عيیبرر دمحم94109329،٬ مقرر لسلسم ةةافولاا ةةدداهھشوو  2015

 ةلوودد نمأأ رصح 2014 ةنسل 857 مقرر ةيیضقلاا ععوضوم ةيینمالاا تتاهھجااوملاا ييدحأب ةعرصم
 ةيینماا تتاهھجااوم يف يفوت تتاحرف يحبص يلع نمحرلاا دبع ٬، ينططولاا نمالاا بباتكب ايیلع
 ممامهھھھ٬،  ينططولاا نمالاا بباتكب ايیلع ةلوودد نمأأ رصح 2014 ةنسل 857 مقرر ةيیضقلاا ععوضوم

 مقرر  لسلسم ةةافولاا ةةدداهھشوو ةيینماا تتاهھجااوم يف يفوت ةيیطع يلع دمحأأ دمحم
 ةلاح رثإإ 2015 / 10 / 28 خيیرراتب يفوت دعس يحليیصملاا ديیعسلاا دمحم٬، 94109396

 ةيیركسع ةيیضق يف ةماادعأأ مت ميیهھھھربإإ دمحأأ ديیس ممالساا ٬، يعماجلاا ليینملاا يفشتسمب ةيیضرم
 مقرر لسلسم ةةافولاا ةةدداهھشوو يعرـشلاا بطلاا بباتكب ةةرهھھھاقلاا للامش 2014 ةنسل 43 مقرر

 43 مقرر ةيیركسع ةيیضق يف ةماادعأأ مت عيیرس وبأأ ققززرر ديیس نمحرلاا دبع ٬، 94111226
 ٬، 94111552 مقرر لسلسم ةةافولاا ةةدداهھشوو يعرشلاا بطلاا بباتكب ةةرهھھھاقلاا للامش 2014 ةنسل

 للامش 2014 ةنسل 43 مقرر ةيیركسع ةيیضق يف ةماادعأأ مت يلع دمحم دمحم ججرف دلاخ
 يقل ملاس ددومحم ددومحم ييدمح دمحأأ 94111293،٬ مقرر لسلسم ةةافولاا ةةدداهھشوو ةةرهھھھاقلاا
 ةيیركسع تتايیانج 2014 ةنسل 1 مقرر ةيیركسع ةيیضق يف ةيینمالاا تتاهھجااوملاا ييدحاب ةعرصم

 2018/ 1 /23  خيیرراتب ةماادعاا مت ملاس عيیرس دمحم دمحأأ دمحم ٬، ينططولاا نمالاا بباتكب
 ٬،  ينططولاا نـمالاا بباتكب ةيیليیعامسالاا ةيیركسع تتايیانج 2013 ةنسل 47مقرر ةيیضقلاا ععوضوم
 /12/ 21 حيیرراتب ةيینمالاا تتاهھجااوملاا دحاا يف ةعرصم يقل نيیسح دعس نناملاس نيیدمح لصيیف

 دبع دمحم دمحأأ ٬،ايیلعلاا ةلوودلاا نمأأرصح 2014 ةنسل 830 مقرر ةيیضقلاا ععوضوم 2014
 نمالاا بباتكب ةيیركسع تتايیانج 2014 ةنسل 1 مقرر ةيیضقلاا ععوضوم يفوت ددومحم ينغلاا
 خيیرراتب يفوت نناميیلس ميیلس نيیسح لصيیف 94110521،٬ مقرر لسلسم ةةافولاا ةةدداهھشوو ينططولاا

 ةيیليیعامسالاا ةيیركسع ييرراادداا 2014 ةنسل 81 مقرر ةيیضقلاا ععوضوم 2014 / 7 / 27
 ةيیضقلاا يف  ةعرصم يقل زيیزعلاا دبع ديیسلاا دمحم دمحأأ ٬، 94109477 مقرر ةةافولاا ةةدداهھشوو

 ريیمس ٬،ينططولاا نمالاا بباتكب 2014 / 9 / 11 يف ةيیركسع تتايیانج 2014 ةنسل 1 مقرر
 ييرراادداا 2015 ةنسل 569 ةيیضقلاا يف 2015 / 1 / 21 خيیرراتب يفوت حبص يحيیبص رروصنم

 يقل دمحم هللا دبع ديیعس ليیعامسإإ 94110300،٬ مقرر لسلسم ةةافولاا ةةدداهھشوو ةلزنملاا
 / 2 /22 خيیرراتب ايیلع ةلوودد نمأأ رصح 2014 ةنسل 857 مقرر ةيیضقلاا ععوضومب ةعرصم

 ةةافولاا ةةدداهھشوو2017 / 12 / 26 خيیرراتب ةماادعاا مت ههدبع دمحم نسح يمزع دمحأأ ٬،2015
/ 1 / 5 خيیرراتب يفوت ننااوورم نسح دـمحـم دـمحأأ مماـسح ٬، 94110416،٬ مـقرر لـسلـسم

 ةةديیمح عيیمسلاا دبع دمحم  ٬،  خملاا يف ةطلجب ةتباصاارثأأ يعماجلاا ليینملاا يفشتسمب 2018
 / 13 يف ةسااددرك تتايیانج 2014 ةنسل 938 مقرر ةيیضقلاا يف مماادعالاا مكح ذيیفنت مت هھبرر دبع
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 ىضقنت" يلع صصنت  ةيیئانجلاا تتااءااررجإلاا ننووناق ننم14 ةةدداملاا صصنب تتباثلاا نناكوو ككلذذ نناك املوو 
 اهھيیلع صصووصنملاا ةلاحلاا ىف ةةرردداصملاب ممكحلاا ننم ككلذذ عنميیالوو , ممهھتملاا ةةافووب ةيیئانجلاا ىىووعددلاا



 ىضقنت" يلع صصنت  ةيیئانجلاا تتااءااررجإلاا ننووناق ننم14 ةةدداملاا صصنب تتباثلاا نناكوو ككلذذ نناك املوو 
 اهھيیلع صصووصنملاا ةلاحلاا ىف ةةرردداصملاب ممكحلاا ننم ككلذذ عنميیالوو , ممهھتملاا ةةافووب ةيیئانجلاا ىىووعددلاا
 ننموو ."ىىووعددلاا ررظظن ءانثأأ ةةافوولاا  تتثددح ااذذإإ تتابووقعلاا ننووناق ننم 30 ةةدداملاا ننم ةيیناثلاا ةةررقفلاب
 ددررااوولاا ووحنلاا ىلع ككلذذوو رركذذلاا ىفلاس ننيیمهھتملل ةيیئانجلاا ىىووعددلاا ءاضقنإب ةمكحملاا ىضقت ممث

  0ققووططنملاب
 ضضعبلاا اهھضعب تتططبتررااوو ددحااوو يمااررجإإ ضضررغل تتبكترراا ننيیمهھتملاا ىلإإ ةةددنسملاا ممئااررجلاا ننأأ ثثيیحوو

 ةةررررقملاا ةبووقعلاب ممكحلااوو ةةددحااوو ةميیررج اهھلك اهھھھررابتعاا ببجوو ممث ننموو ةئززجتلاا للبقيی الً اططابترراا
 .   تتابووقعلاا ننووناق ننم 32 ةةدداملاا صصنبً المع ممهھھھددشأل

للـك " تتاـبووقعـلاا ننووـناق ننـم28 ةةدداـملاا صصـنب ررررقـملاا ننــم هھــنأأ ثثيیــحوو
 ففيیززت ووأأ ةمووكحلاا ننمأب ةلخم ةيیانجل ننجسلاا ووأأ ددددشملاا ووأأ ددبؤؤملاا ننجسلاب هھيیلع ممكحيی ننم   
 ووأأ ننووناقلاا ااذذهھھھ ننم234 ةةدداملاا ننم ةيیناثلاا ةةررقفلاا ىف ةنيیبملاا للااووحألاا ىف للتق ووأأ ةقررس ووأأ ددووقن
 تتحت هھتبووقع ةةددم ءاضقنإإ ددعب هھعضوو ببجيی368 ٬، 356 ددااووملاا ىف اهھيیلع صصووصنملاا ننم ةيیانجل

. ننيینس سسمخ ىلع ةبقااررملاا ةةددم دديیززت ننأأ ننووددب هھتبووقع ةةددمل ةيیوواسم ةةددم سسيیلووبلاا ةبقااررم
 ىلع سسيیلووبلاا ةبقااررم تتحت ننيیمهھتملاا عضووب ةمكحملاا ىضقت ممددقت امب ايیددهھھھوو ككلذذ نناك املوو  

. ققووططنملاب ددررااوولاا ووحنلاا
 ننووناق ننم ٬90، آآرررركم 89 ننيیتدداملاا يف اهھيیلع صصووصنملاا ببيیررختلاا ممئااررج ننعوو هھنأأ ثثيیحوو   

 ككالمألاا ووأأ ىنابم  ننم اهھھھووبررخ يتلاا ءايیشألاا ةميیق عفددب  يناجلاا يلع ببجووت يتلاا تتابووقعلاا
 تتايیعمجلاا ووأأ ةماعلاا تتاسسؤؤملل ووأأ ةماعلاا ققفااررملل ووأأ ةيیمووكح حلاصمل ةصصخملاا ةماعلاا
 90 ةةدداملاا ٬، آآررررقم 89 ممقرر ننيیتدداملاا ننتم يف تتددرروو يتلااوو ٬، مماع عفن تتااذذ انووناق ةةرربتعملاا

 ةبووقع ققيیبططت ددنع ةبووقعلاا ببج أأددبمب ممددططصت ننأأ ىسع اموو اهھنم ةةرريیخألاا ةةررقفلاا تتابووقع
 تتابووقعلاا ننووناق ننم 32 ةةدداملاا ننم ىلووألاا ةةررقفلاا ققيیبططت ددنع ىلجتيی ككلذذ ننإف ددشألاا ةميیررجلاا
 اهھنع ضضخمت يتلاا ةميیررجلاا ررابتعاا ببجيیف ٬،ةةددددعتم ممئااررجل ننووكم ددحااوولاا للعفلاا اهھيیف ننووكيی يتلااوو
 ببكترريی ممل هھنأك اهھھھرريیغ ننوودد اهھھھددحوو اهھتبووقعب ممكحلااوو للعفلل ددشألاا ينووناقلاا ففيیيیكتلاا ووأأ ففصوولاا

 – ةططبتررملاا ممئااررجلل يقيیقحلاا ددددعتلاا ةلاح ففالخ ىلع ككلذذوو ٬،ةةرريیخألاا ةميیررجلاا ههذذهھھھ رريیغ
 تتابووقعلاا دداعبتسال ررثأأ ال ذذإإ – تتابووقع 32 ةةدداملاا ننم ةيیناثلاا ةةررقفلاا يف اهھيیلع صصووصنملاا

 ققلعتت اهھنووكل ممئااررجلاا ههذذهھب ةقلعتملاا ةيیعبتلاا تتابووقعلاب ممكحلاا ببووجوو ننم ففخألاا ممئااررجلل ةيیلصألاا
.  اهھتبووقعب ال ممئااررجلاا تتااذذ ةعيیبططب

 ةبووقعلاا للااززنإإ ببجوو ممث ننموو يقيیقح ددددعت ووهھھھ امنإإ ىىووعددلاا يف ددددعتلاا نناكوو ممددقت ام ىلعً ايیددهھھھوو   
                                        . اهھھھووبررخ ىتلاا ءايیشألاا ةميیق ددررب   ممهھيیلع ممووكحملاا ممااززلإب ةيیليیمكتلاا

 تتابووقع اهھنإف تتابووقعلاا ننووناق ننم 24 ةةدداملاب ةةددررااوولاا ةيیعبتلاا تتابووقعلاا ننعوو هھنأأ ثثيیحوو
. ةيیانج ةبووقعب ممكح للك ببحاصت ةيیبووجوو

 ننامررح تتابووقعلاا ننووناق ننم 25 ةةدداملاا يف تتايیانجلاا ةمكحم للووخ ددق ععررشملاا نناكوو ككلذذ نناك امل
 ةيیانج ةبووقعب ممكح للك" ىلع هھصنب ةةدداملاا ككلتب ةنيیبملاا ايیااززملااوو ققووقحلاا ننم ممهھيیلع ممووكحملاا
 ةةددم هھكالمأأوو هھلااوومأب ةصاخلاا هھلاغشأأ ةةررااددإإ ننم ً:اعباارر … هھيیلع ممووكحملاا ننامررحً امتح ممززلتسيی

  . "ةمكحملاا ههررررقت ةةررااددإلاا ههذذهھلً اميیق ننيیعيیوو هھلاقتعاا
 ةةووقبً امتح عقت ةيیعبت ةبووقع يهھھھ تتابووقعلاا ننووناق ننم 25 ةةدداملاا صصنب ةةددررااوولاا ةبووقعلاا ننأأوو امك 

 يف هھتططلس ننم ددحلااوو هھلااوومأأ ةةررااددإإ ننم ننامررحلااوو – اهھيیلع صصنلاا ىلإإ ةجاح رريیغب ننووناقلاا
 ددقاف ووهھفً اتابً اعنم هھيیلع ممووكحملاا اهھنم عنميی ينووناق ررجح ننع ةةررابع هھلاقتعاا ةةددم اهھيیف ففررصتلاا

 ننم ءااررجإإ ييأأ ذذاختاا ىلع رردداق رريیغوو اهھيیف ففررصتلاا ووأأ هھلااوومأأ ةةررااددإإ ىلع رردداق رريیغ ةيیلهھھھألل
 .  ةةررااددإلاا تتااءااررجإإ

ممهھـباـكترراـب ننيیمهھتــملاا ةــنااددإإ ىــلإإ تتهھـتناا ددـق ةـمكحملاا ههذذـهھھھ تتناك اـملوو
 ضضررعت يتلااوو ددالبلاا ههذذهھھھ ننمأل ةةررضملاا للاعفألاا ننم يهھھھوو ةلاحإلاا ررمأب ةةددررااوولاا ممئااررجلااوو للاعفألاا
 ننم ممهھيیلع ممووكحملاا ننامررحب يضقت ننأأً امااززل ةمكحملاا ىلع نناكف ررططخلل هھنمأأوو عمتجملاا ةمالس

  0ةيیرريیمألاا ممهھفئاظظوو ننم ممهھلززعوو اهھيیف ففررصتلااوو ممهھكالمأأوو ممهھلااوومأأ ةةررااددإإ
 للك " اهھھھددافم وو ةيیئانجلاا تتااءااررجإلاا ننووناق ننم 390/1 ةةدداملاا صصنبررررقملاا ننموو هھنأأ ثثيیحوو 
 ننأأ ووأأ هھلااوومأأ ىف ففررصتيی ننأأ ننم هھنامررح امتح ممززلتسيی ممهھتملاا ةبيیغ ىف ةنااددإلاب ررددصيی ممكح



 للك " اهھھھددافم وو ةيیئانجلاا تتااءااررجإلاا ننووناق ننم 390/1 ةةدداملاا صصنبررررقملاا ننموو هھنأأ ثثيیحوو 
 ننأأ ووأأ هھلااوومأأ ىف ففررصتيی ننأأ ننم هھنامررح امتح ممززلتسيی ممهھتملاا ةبيیغ ىف ةنااددإلاب ررددصيی ممكح
 ننووكيی هھيیلع ممووكحملاا هھب ددهھعتيی ممااززتلإإ ووأأ ففررصت للكوو هھمسإب ىىووعدد ىىأأ عفرريی ننأأ ووأأ اهھھھرريیدديی

. " هھسفن ننم الططاب
ررددص  ةلاحإلاا ررـمأب  ممهھيیلع ممووكحـملاا ننأأ تتـباثلاا نناـكوو ككـلذذ نناـك اـملوو

 اهھتررااددإإوو ممهھلااوومأأ ىف ففررصتلاا ننم ممهھنامررحب ةمكحملاا ىضقت ممث ننموو ةيیبايیغ مماكحأأ ممهھقحب
. ةيیئانجلاا تتااءااررجإلاا ننووناق ننم 390/1 ةةدداملاا صصنب المع

 ببلططيی ييذذلااوو ةةررقش ووباا ززيیززعلاا ددبع دديیس /ووعددملاا ننم ةمددقملاا ةيینددملاا ييووعددلاا ننع ةناا ثثيیح ننموو
 عم ةنلعموو ييووعددلاا ةفيیحصب ننالعالاا ممددقوو ةيینج 10001 غلبمب تتقؤؤلاا ينددملاا ضضيیووعتلاا اهھيیف
 ٬، ةمكاحملاا تتاسلج ررضاحمب تتباثلل اقفوو  جيیررف ددمحم ققيیفووت ببئاغلاا ممهھتملاا ددض ةماعلاا ةبايینلاا

 تتبثت   ييذذلاا ررمالاا ةمكاحملاا تتاسلج ننم  ـ ييووعددلاا ةعباتمل ـ ةسلج ىىأب للثميی ممل ٬، هھنأأ الإإ
.تتااءااررجاا 260 ةةدداملاب المع ةيینددملاا ةةااووعددل ككررات ةةررابتعأب ةمكحملاا

ـ  ةلووددلاا ببئان ـ ةلووددلاا ايیاضق ةئيیهھھھ ننم  ةفيیحصب ةمددقم ةيینددم ييووعدد ييررخآلاا ييووعددلاا اماا   
 ررصحوو ةةررااددال ةصتخملاا ةنجللاا ةهھجااووم يف ةنلعموو آنووناق ةنلعموو اهھططووررش تتفووتسااوو

 ننوومهھتملاا ننأأ ررابتعأب ) ننيیملسملاا ننااووخالاا( ةيیباهھھھررالاا تتانايیكلاا للااوومأأ يلع ظظفحتلااوو  ففررصتلااوو
 اهھيیف ببلاططوو "ةمكحملل تتبث ام ووحن يلع" ننيیملسملاا ننااووخالاا ةعامجل ييرركسعلاا ححانجلاا ننوولثميی

 ينددملاا ضضيیووعتلاا لليیبس يلع ةيینج ننوويیلم ننووسمخوو ةئام غلبمب تتقؤؤملاا ينددملاا ضضيیووعتلاب
0ررااررضاا ننم اهھقحل امع ةيیلخااددلاا ةةررااززوو ضضيیووعتل تتقؤؤملاا

 اهھتميیق تتغلب امهھم – اهھعفرر تتززاجأأ ددق ةيیئانجلاا تتااءااررجإلاا ننووناق ننم 220 ةةدداملاا تتناك املوو  
 ننع ةيیئانجلاا ىىووعددلاا عم اهھھھررظظنل ةيیئانجلاا ممكاحملاا ممامأأ ةميیررجلاا ننع ئشانلاا ررررضلاا ضضيیووعتب –

. ةيیئانجلاا تتااءااررجإلاا ننووناق ننم 251 ةةدداملاا صصنب ًالمع ممهھب تتقحل يتلاا ررااررضألاا
 ىىووعددلاا ككلت للووبقب  ةمكحملاا ىضقت ةيینووناقلاا اهھططووررش تتفووتساا ييووعددلاا ةةذذهھھھ ننأف ممث ننموو   

.ققووططنملاب ددررااوولاا ووحن يلع ععووضووملاا يفوو  الكش ةيینددملاا
 آلــمع آعـيیمج ممهھيیلع ممووكحملاا اهھب ممززـلت ةمكحملاا ننإف ةيیئانجلاا ففيیرراصملاا ننعوو هھنأأ ثثيیحوو   

 عم ةيیئاـنجلاا تتااءااررــجإلاا ننووـناــق ننــم 313 ةةدداــملاا صصــنب
.تتاططووبضملاا عيیمج ةةرردداصم عـم    

بابس�ا ةذهلف                            

ـ : ةمكحملاا تتمكح

 رشع عباارلااوو رشاعلااوو عساتلااوو ٬،نماثلااوو ٬،عباسلااوو ٬،سسدداسلاا ٬،عباارلااوو ٬،للووالل :ايیبايیغ
 ثلاثلااوو ننوثالثلااوو يناثلااوو ننوثالثلااوو دحااولااوو ننوورشعلااوو عباسلااوو ننوورشعلااوو سسدداسلااوو
 ننوعبسلااوو دحااولااوو ننوسمخلااوو دحااولااوو ننوعبررالااوو يناثلااوو ننوثالثلااوو عباارلااوو ننوثالثلااوو
 نماثلااوو ننونامثلااوو عباسلااوو ننونامثلااوو سسدداسلااوو ننوعبسلااوو نماثلااوو  ننوعبسلااوو سماخلااوو
  دحااوووو ةئاملااوو ننوعستلااوو نماثلااوو ننوعستلااوو عباسلااوو ننوعستلااوو عباارلااوو ننونامثلااوو
 ننوثالثوو نيینثااوو ةئاملااوو ننوورشعوو دحااوووو ةئاملااوو ننوورشعوو ةئاملااوو رشع ةتسوو ةئاملااوو
 ةيینامثوو ةئاملااوو ننوثالثوو ةتسوو ةئاملااوو ننوثالثوو ةسمخوو ةئاملااوو ننوثالثوو ةعبررااوو ةئاملااوو
  ننوسمخوو ةعستوو ةئاملااوو ننوسمخوو ةعبررااوو ةئاملااوو ننوعبررااوو ةيینامثوو ةئاملااوو ننوثالثوو
 ننونامثوو دحااوووو ةئاملااوو ننونامثوو ةئاملااوو ننوعبسوو ةعبررااوو ةئاملااوو ننوعبسوو ةثالثوو ةئاملااوو
 نيیتئاملااوو ثثالثوو نيیتئاملااوو نيیتئاملااوو  ننوعستوو ةعستوو ةئاملااوو ننونامثوو ةسمخوو ةئاملااوو

  :نيیقابلل آيیرروضحوو ةتسوو
 ييوودب يفيیفع يلع دمحم / نيیمهھتملاا ننم الكل ةيیئانجلاا ىىووعددلاا ءاضقنإب ـ: آلووأأ
 ففرشأأ ٬، ددومحم رماع نيیمأأ يفطصم يناهھھھ ٬، زيیزعلاا دبع ننوورراهھھھ دمحم ييركب دـمحم ٬،فصان
 يحبص يلع نمحرلاا دبع ٬،  دمحم سنويی دمحم عيیبرر دمحم٬، يلباارغلاا نيیناسح يلع يلع



 ففرشأأ ٬، ددومحم رماع نيیمأأ يفطصم يناهھھھ ٬، زيیزعلاا دبع ننوورراهھھھ دمحم ييركب دـمحم ٬،فصان
 يحبص يلع نمحرلاا دبع ٬،  دمحم سنويی دمحم عيیبرر دمحم٬، يلباارغلاا نيیناسح يلع يلع
 دمحأأ ديیس ممالساا ٬، دعس يحليیصملاا ديیعسلاا دمحم ٬، ةيیطع يلع دمحأأ دمحم ممامهھھھ٬، تتاحرف
 ييدمح دمحأأ ٬، يلع دمحم دمحم ججرف دلاخ ٬، عيیرس وبأأ ققززرر ديیس نمحرلاا دبع ٬، ميیهھھھربإإ
 دعس نناملاس نيیدمح لصيیف ٬، ملاس عيیرس دمحم دمحأأ دمحم ٬، يقل ملاس ددومحم ددومحم
 ديیسلاا دمحم دمحأأ ٬، نناميیلس ميیلس نيیسح لصيیف ٬، ددومحم ينغلاا دبع دمحم دمحأأ ٬، نيیسح
 يمزع دمحأأ ٬، دمحم هللا دبع ديیعس ليیعامسإإ ٬، حبص يحيیبص رروصنم ريیمس ٬، زيیزعلاا دبع
 دبع ةةديیمح عيیمسلاا دبع دمحم ٬،  ننااوورم نسح دـمحـم دـمحأأ مماــسح ٬، ههدبع دمحم نسح

 ممهھتافووب  هھـبرر
 الك ةبقاعمب يتفملاا ةليیضف ييأأرر ذذخأأ ددعب اهھئاضعأأ ءااررأأ ععامجإبوو ـ: آيیناث
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0مهيلإ بسن امع دبؤEا نجسلاب
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حEbا دومحم دومحم دمحأ ـ43

يسbب دمحم يفداوشلا دمحم ـ44

ناميلس دمحم ناميلس دمحأ ـ45

يباطخ دمحأ دمحم يرمس دمحم ـ46

نامثع دمحأ مbسإ دمحم مbسإ ـ47

يواشيق ديع دومحم دمحأ دمحم ـ48

ناحرس نمحرلا دبع فرشأ دمحأ ـ49

ميهاربإ ميحرلا دبع رونأ نميأ ـ50

يكم شيورد يريحب ماسب ـ51

ينويسبلا يلع ميحرلا دبع دمحم ـ52

يملح تاحرف يحبص دمحم دمحم ـ53

يلع دمحم يلع دلاخ ـ54

ليلخ دومحم دمحا دمحم ـ55

يزاجح ديسلا ديسلا دمحم ـ56

فصان ميهاربإ لاعلا دبع يحبص ـ57

رجنس دمحم يحتف فيرشلا ـ58

فسوي دمحم دمحم ةماسأ ـ59

يريزعلا تمصع دمحأ حماس ـ60

قزر ليعامسإ معنEا دبع دمحأ ـ61

0مهيلإ بسن امع دبؤEا نجسلاب
ـ: نم £ك ةبقاعمب :آعبار
نارمع حلاص رونأ حلاص رونأ ـ1

لياط ميحرلا دبع نمحرلا دبع دمحأ مرك ـ2
هدوج ليعامسإ رداقلا دبع دمحم ـ3

باهولا دبع ديعس دمحأ ـ4
ةنيز وبأ dا ةدوع ديع زياف ـ5

دويزلا _سح دعس ناEاس نيدمح قراط ـ6
dا دبع دمحم ديسلا معنEا دبع ديسلا ـ7

يدجنلا ةتاحش ةيطع دمحم ـ8

فشاكلا زيزعلا دبع ينسح ىفطصم ـ9

ليمج زيزعلا دبع dا ةمعن دمحم ـ10
نامتع ظفاح يلدع دمحأ ـ11

يجيلEا فيطللا دبع دمحم فيطللادبع ـ12



نامتع ظفاح يلدع دمحأ ـ11
يجيلEا فيطللا دبع دمحم فيطللادبع ـ12

يجبروشلا ليدنق حابصم دمحأ ـ13
دمحم ميهاربإ ديع دلاخ ـ14

دمحم زيزعلا دبع دمحم دمحأ ـ15

 مهيلإ دنسأ امع ةنس رشع ةسمخ ةدE ددشEا نجسلاب
ـ: نم ©ك ةبقاعمب :آسماخ

ناوشر دمحم بجر ىفطصم رمات ـ1
ليلخ دمحم dا دبع دمحم ناميلس فسوي ـ2

نامثع نمحرلا دبع دمحأ نمحرلا دبع ـ3
يليسعلا دمحم دمحأ دمحم ـ4
روشاع دمحم دومحم فيرش ـ5

ينغلا دبع dا باج دومحم ديس ـ6
ديمح دياع ةمbس dا دبع ـ7

ادن ناعنك دمحأ عيطم ـ8
رماع حوتف ديسلا اضر ـ9

دماح دمحم حاتفلا دبع فرشأ ـ10
يكم شيورد ىريحب دمحم ـ11
ةيابلش يودعلا دمحأ دمحم ـ12
تاحرف يحبص دمحم دمحأ ـ13

يوابرغلا ميهاربإ يلع ميهاربإ ـ14
بوجحم نارمع رباص دمحأ دمحم ـ15

يلع ليعامسإ ميهاربإ رصان ـ16
ةحامس رداقلا دبع رداقلا دبع يفطصم ـ17

مينغ ديسلا قوراف يدمح ـ18
ديعس حلصم ىسوم فسوي ـ19

يواهجنسلا دمحم يلع ىفطصم دمحم ـ20
دمحم ميهاربإ ديع دمحم ـ21

مهيلإ دنسأ امع تاونس رشع ةدE ددشEا نجسلاب
ـ:نم ©ك ةبقاعمب :آسداس

نسح dا دبع معنEا دبع دامع ـ1
ديسلا دمحم دهاجم دومحم ـ2

بيطخلا نيدلا رون ديسلا فيرش ـ3
نايز ىيحي دمحأ دمحم ـ4

قزارلا دبع كوربم ةمbس دمحم دومحم ـ5



نايز ىيحي دمحأ دمحم ـ4
قزارلا دبع كوربم ةمbس دمحم دومحم ـ5

نمحرلا دبع دمحأ يلع نمحرلا دبع ـ6
ةمbس تاحرف ديعس دمحأ ـ7

يمويب ديمحلا دبع يمويب نميأ ـ8
_ناسح ديدش يمويبلا دارم ـ9
يوسيع دمحأ يوسيع رساي ـ10
مناغ dا دبع حاتفلا دبع دعس ـ11
يمويبلا دمحم دمحأ دومحم ـ12

ديس يسرم دمحم ورمع ـ13
ظفاح يطاعلا دبع ظفاح دمحأ ـ14

ىسوم دمحم دمحأ يناه ـ15
دمحم _سح دمحم نسح ـ16

يفيـلح دمحم لبيقم دمحم ـ17
يليبلا زيزعلا دبع دوصقEا دبع حابصم دمحم ـ18

يسيمخدلا ديسلا دماح ديسلا دمحم ـ19
مbسلا دبع نيدلا ءاهب معنEا دبع ـ20

دهاجم دمحم لداع دمحم ـ21
يدامحلا باهولا دبع ديسلا يكذ ـ22

_سح دعس يجنEا دمحم ـ23
ضوع ديسلا نمحرلا دبع ريمس ـ24

داوجلا دبع دمحم ديعس دامع ـ25
_سح بيرغ دمحم قزر ـ26

ميهاربا يلع نيدباع ديسلا ـ27
ميهاربا يبنلا دبع ديسلا هدبع ـ28
هدوف ميلحلا دبع يبرتع دمحم ـ29

هط ىفطصم روشاع دمحم ـ30
قزارلا دبع باهولا دبع ديرف دمحأ ـ31

يلع دمحأ لامج دمحأ ـ32
ءbع نسح ناضمر حيدم ـ33

dا دبع دمحم ليله نمحرلا دبع ـ34
بلط ديجEا دبع زيزعلا دبع دعس ـ35

نمحرلادبع ىفطصم يداهلا دبع نيدلا حbص ـ36
دمحم دشار دمحم دمحأ ـ37

دمحم روصنم يمهف _عم ـ38
_سح دومحم حاتفلا دبع يحتف دمحم ـ39



دمحم روصنم يمهف _عم ـ38
_سح دومحم حاتفلا دبع يحتف دمحم ـ39

ةتاحش دمحأ لامج نسح ـ40
جارف رداقلا دبع زيزعلا دبع دومحم ـ41

يواجحلا قيفوت دمحأ رمع ـ42
دومحم ناميلس ناEاس دمحم ـ43

بوقعي دمحأ هدبع دمحم ـ44
دشار دمحم dا دبع dا دبع ةدوج دمحم ـ45

هدبع دمحم نسح يمزع ةماسأ ـ46
مساق ميظعلا دبع يربص دمحم ـ47

يلع دمحم لامك يبرعلا ديسلا دمحم ـ48
dا باج دمحم dا باج دمحأ ـ49

داج دمحأ ىفطصم دمحأ ـ50
ىفطصم ةيطع ىفطصم دمحأ ـ51

يلع جارف رداقلا دبع دمحأ نسحلا ـ52

 0مهيلإ دنسأ امع تاونس سمخ ةدE ددشEا نجسلاب
 يتلا ءايـــش�ا ةميـــق درـــب مهيلـــع موكحEا مازـــلا ـ:آعـــباـــس

 0اهوبرخ
 مهــــــلاومأ ةرادإ نــــــم مهيلــــــع موكحEا ناــــــمرــــــح ـ:آنــــــماــــــث

 0 اهيف فرصتلاوأ  مهكbمأو
 0ةيريم�ا مهفئاظو نم مهيلع موكحEا لزع ـ:آعسات

 ةدE ةـطرـشلا ةبـقارـم تحـت مهيلـع موكحEا عضو ـ:آرـشاـع
 0تاونس سمخ

 ةردـــقو غلبم عفدـــب مهيلـــع موكحEا مازـــلا ـ:رـــشع يداحـــلا
 ةيلـخادـلا ةرازول آـيرصـم آهينـج آـنويلم نوسمـخو ةـئاـم
 امــــع مهنيــــب اميــــف نــــماضتــــلاــــب تــــقؤم آيــــندــــم آضــــيوعت
 نــم اهيلــع ظفحتEا لاوم�ا نــم ةــيداــم رارــضأ نــم اهقحــل
 ةيـــــباـــــهر�ا تاـــــنايكـــــلا لاومأ يلع ظفحتـــــلا ةنجـــــل لبـــــق
 نــم ةــماقEا ةيــندEا يوعدــلا كرــت تابــثأــب  ـ  _يــباــهر�او

 0 ةرقش وبأ زيزعلا دبع ديس وعدEا



 نــم ةــماقEا ةيــندEا يوعدــلا كرــت تابــثأــب  ـ  _يــباــهر�او
 0 ةرقش وبأ زيزعلا دبع ديس وعدEا

 فــــــــيراصEاــــــــب مهيلــــــــع موكحEا مازــــــــلأ ـ:رــــــــشع يناثــــــــلا
0تاطوبضEا عيمج ةرداصم عم ةيئانجلا

 0 2020/ 3/ 2 يف آنلع يـلتو مكحلا اذه ردص

      
                              


