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ساةعا  :أًذاةع ٛاًذٜـٌاخ....................................................................................................... :

1

نلذنح:
دٜؿٍ اًِٜاوٕ ؿادي دسًٛؾ ػِادج اًعتاظٍ ( 19عاُاً )ُ ُٕ ،ؼاؿٍح خآٌٜٓغ ،ةذاسًخ /2/22
 2022أسٔاء اػذظاصٖ ؿٍ ُشهض ئـالغ ٛدأٌٍ٘ خآٌٜٓغ اًِشهضي (أـذاء) طٜٔب كىاع ػضج ،ئسش ادعاء
آذؼاسٖ داخٍ ػشؿح اًؼظض االٓـشادي ؿٍ اًِشهض.
ٛلِٕ اخذفاـٙا ؿٍ ُذاةعح لِآاخ ُذىٌتاخ ـٌآح ػلٜق اإلٓعاْ ؿٍ عٍِ ُخذٌف اًذٛاةش
ٛاألطٙضج ؿٍ دًٛح ؿٌعىٌٕ ،دٌلر اًٌٙتح ؼو ُٕ ٜٝرٛي اًِٜاوٕ اًِذٜؿىٛ ،ػمشخ دؽشًؽ طشذٚ
ٛآذذةر وتٌتا خاـا ًٌِؽاسهح ؿٍ اًذؽشًؽٛ ،داةعر اًذؼلٌلاخ اًذٍ كاُر ةٙا اًظٙاخ اًشظٌِح ؿٍ
كىاع ػضجٛ ،اًذلر ةعذد ُٕ اًِعإُ :ّ٘ٛ ،ًٌٕٛشاكث عاَ ٛصاسج اًذاخٌٌحٛ ،أًاةث اًعاَ ؿٍ كىاع
ػضج ،هِا اوٌعر عٌى اًذؼلٌلاخ اًذٍ أطشدٙا أًٌاةح اًعاُح ؿٍ اًلمٌح.
عآى أًضًٍ اًعتاظٍ ُٔز اػذظاصٖ ةذاسًخ  2021/12/21عٌى خٌـٌح كمٌح طٔاةٌح ،ػذى داسًخ ٛؿادُٕ ٚ
ُعاٌُح ظٌتح ،ػٌص دعشك ًٌذعزًث خالي اًذؼلٌم ُعٛ ،ٚػاٛي ئًزاء ٓـع ٚأهشش ُٕ ُشجٛ ،دعشك
ًِؽاطشاخ ٛعلٜةاخ ةفٜس ُذوشسج.
ٛةِظشد ٛؿاد ٚأصذرخ الٌِئح الهسذللح لدلٓق اإليساى دصزًداً صدفٌاً ةذارًخ 2022/2/22
أشارخ فٌّ إلى خطٓرج الدادثح ْأيِا سذلٓم ةئجزاء ددلٌم فٍ الهٓضٓعٛ ،1دّ عشك طشح
اًِٜاوٕ عٌى اًىث اًؽشعٍٛ ،دتٌٕ أْ اًٜؿاج ٓذظر عٕ ئظـوعا ةاًؽٔم ٛاًذعٌٌم أدًٌ ٝمؼي
عٌى اًلفتح اًٜٙاةٌح ٛعٌى اًؽشًاْ اًعتادٍ.
ًسذعزض ُذا الذلزًز ْكائع خادثح الٓفاجْ ،يذائج دلزًز الطث الشزعٍ ْنٓكف الجِاخ
الزسهٌح ْنذاةعاخ الٌِئح لٓاكعح الٓفاج ْنالةسادِاًْ ،ذًاْل أةزس الًذائج الذٍ دٓصلر إلٌِا
الٌِئحْ ،دٓصٌادِا.
أْال :دفاصٌل خٓل الهٓاطٌ فادي العتاسٍْ ،خادثح ْفادّ:
ً
 اًِٜاوٕ ؿادي اًعتاظٍُٜ ُٕ ،اًٌذ  ُٕ ، 2003/12/29اًؼٍ اإلُاسادٍ ؿٍ ُؼاؿٍح خآٌٜٓغ،
أعضب ٛعاوٍ عٕ اًعًٍِ ،لىٕ ُع أظشد ٚاًِوٜٓح ُٕ  9أؿشادٛ ،كذ دشن اًذساظح ُتوشاً ً ،2.عآٍ
ُٔز وـًٜذ ُٕ ٚصًادج اًوٙشةاء ؿٍ طعذٖ ُٛؽوٌح ؿٍ األعفابُٔٛ ،ز  5ظٜٔاخ دٜكف عٕ
3
دٔاٛي اًعالض ًعذَ ُلذسج عاةٌذ ٚعٌى دٜؿٌشٖ ةعتث ٌشٛؿ ّٙاالكذفادًح اًعٌتح.
 1جصرِح صدفي صادر غو الَّئة املصحللة ةحارِذ 2222/2/22
 2هفلا إلفادة رالة غتد املػطي هلّد املزِو
 3هفلا إلفادة هالدجٌ لتيى الػتاشي هغهٌ غّد الػتاشي للَّئة
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 أٛكـذ ٚؼشوح اًِتاػص اًعاُح اًذاةعح ًِشهض ػشب خآٌٜٓغ ةذاسًخ  2021/12/21عٌى خٌـٌح
5
كمٌح طٔاةٌحٛ4،دعشك ًٌذعزًث ُٕ كتٍ أؿشاد اًِتاػص ٛؿلاً الدعاء عِ ٚعٌذ ػِادج اًعتاظٍ.

ُؼٜال ُٕ ٍٓاسج
 دّ ٓلٌ ٚئًى ُشهض ئـالغ ٛدأٌٍ٘ خآٌٜٓغ اًِشهضي (أـذاء) ةذاسًخ 2022/1/10
ً
ُشهض ؼشوح ػشب خآٌٜٓغ ًذٔـٌز ػوّ كماةٍ ةاًؼتغ ـذس ةؼل ٚؿٍ كمٌح ،ئلاؿح ئًى دٜكٌـٚ
6
عٌى رُح كمٌح أخش.ٝ
 دّ عشل ٚعٌى عٌادج ُشهض اإلـالغ ٛاًذأٌٍ٘ ٛةعذ ئطشاء اًـؼق اًشٛدٌٍٔ ،دتٌٕ ٛطٜد آساس ئـاةح
7
ةعٌاس ٓاسي ؿٍ اًشهتح اًٌعشٓ( ٝادظح عٕ ئـاةذ ٚخالي أػذاز ُعٌشاخ اًعٜدج).

 4هفلا إلفادة هالدجٌ لتيى أُِب الػتاشي
 5هفلا لإلفادة الحي خصلث غلَّا الَّئة نو غهٌ غّد خهادة درهِض الػتاشي رالل زِارجٌ لفادو اثياء اخحجازً يف ىظارة غرب راىُّىس
 6هفلا إلفادة امللدم أىُر التيا نأنُر نركز اصالح هجأٍّل راىُّىس املركزو
 7ةاضطالع فرِق الَّئة ىلع امللف الطتي للهحُيف فادو الػتاشي
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 دّ ٓلٌُ ُٕ ٚشهض اإلـالغ ٛاًذأٌٍ٘ ئًى ُظِع ٓاـش اًىتٍ ةذاسًخ  2022/2/5ةعذ دؼُٕ ًٌٜٚ
عٌادج اًِشهض ةعتث ٛطٜد طشٛغ ؿٍ ظاعذ ًذٖ اًٌعشٓ( ٝذٌظح كٌاُ ٚةظشغ ٓـعٛ ٚؿم ادعاء
8
اًِشهض).
 ةعذ أظتٜعٌٕ ُٕ داسًخ اػذظاصٖ دِؤر ٛاًذد ُٕ ٚصًاسد ٚؿٍ ُشهض اإلـالغ ٛاًذأٌٍ٘ (أـذاء)
ٛؼعشخ ةعالُاخ لٌم ٛآضعاض دٍٙش عٌى اةٔٙاٛ ،أةٌؼٙا ةؼذٛز ُؽوٌح ةٌٔٛ ٚةٌٕ ٓضًٍ آخش داخٍ
اًِشهض ٛعٌى ئسش٘ا لشة ٚأػذ أؿشاد األُٕ ؿٍ اًِشهضٛ ،خالي صًاسدٙا اًشآٌح ً ٚةذاسًخ 2022/2/15
أةٌؼٙا ةؼذٛز ُؽوٌح ةٌٔٛ ٚةٌٕ ٓضًٍ آخشٛ ،أٓ ٚدعشك عٌى ئسش رًى ًالعذذاء اًظعذي ٛاًؼظض
االٓـشادي ُٕ كتٍ أؿشاد األُٕ ؿٍ ُشهض اإلـالغ ٛاًذأٌٍ٘ٛ ،أٓ ٚكاَ ةاًزاء ٓـع ُٕ ٚخالي طشغ
أػذس ٚؿٍ رساع ٚأًٌِى (دىٌث كشاةح  11ػشصج) ،ئلاؿح ئًى طشغ آخش أػذس ٚؿٍ هذـ ٚاألًِٕ
ُعذخذُاً صطاض ُشآج خالي ؼٙش .2022/2
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 ةذاسًخ ٛ 2022/2/20ؿٍ ػٜاًٍ اًعاعح  11:00ـتاػاً ٓؽث خالؾ ةٌٔٛ ٚةٌٕ ٓضًٍ آخش ًذعى
(د.ع)ٛ ،كاُا ةذوعٌش األوتاق ُِا أد ٝئًى ئـاةح ٓضًٍ ساًصٛ ،كاَ أًضًٍ اًعتاظٍ ةاالعذذاء عٌى
أػذ أؿشاد األُٕ خالي ُؼاًٛذ ّٙؿن اًِؽاطشجٛ ،دّ اًعٌىشج عٌٌِٙا ٛئٓضاًِٙا ًِوذث األُٕ
ةاًىاةم األسلٍ ٛدّ أخز ئؿادج ُِٔٙا ةاًخفٜؿٛ ،دّ ئعذاد دلشًش ةاًؼادزٛٛ .10 ،ؿلا إلؿادج
أًضًٍ اًشآٍ " :ػذسر ُؽوٌح ةٌٔح ٛةٌٕ ؿادي ةعتث ؿشؼح طذًذج ؿٍ اًؼشؿحٛ ،أٓا كِر ةشٍُ ـؼٕ
ؿأـاب أًضًٍ (ػ.ض) ٛدذخٍ أًضالء ٛؿفٌٜا ةٌٔٔا ٛكذ ػمش األُٕ ٓٛلًٌ ٍٜٓلعّ آخش عٌى ظشًش ؿٍ
اًِِش اًخاؿ ةاًلعّ ٛكاُٜا ةشةي ظاكٍ ٛئػذً ٝذي ُٕ ً َٜاالػذ ػذى ٌٙش اًشالساء".

 عٌى خٌـٌح اًؼذز اًعاةم كاُر ئداسج اًعظٕ ةذلٌٌذ اًعتاظٍ عٌى ظشًش ؿٍ اًِِش اًشةٌغ
ًٌِشدٛاْ ؿٍ اًِشهضٌٙ ُٕ ،ش األػذ  2022/2/20ػذى ٓلًٌٌ ٚضٓضآح ةذاسًخ  2022/2/22عٕ
وشًم سةي ظاكًٌٛ ٚذ ٛاػذج ُِ ٜ٘ٛذد عٌى ٌٙشٖ ،د ْٛأْ ًذّ ؿو ٚئال ٛكر اًىعاَ أٛ
11
اًز٘اب ًٌؼِاًَٛ ،عاد دلٌٌذٖ.
 ةذاسًخ  2022/2/22اًعاعح  11:40ـتاػا دّ ٓلٍ أًضًٍ ئًى اًلعّ ظٍ ٛ ، 2ئًذاع ٚؿٍ ػشؿح
اًؼظض االٓـشاديٛ ،ؿٍ ػٜاًٍ اًعاعح  12:20دّ دعٌٌّ أًضًٍ ؿشؼح ةذ ْٛػىاء ٛةىآٌح ةذْٛ
12
ئواس خاسطٍ.
ٛ ؿٍ راخ اًٌٛ ،َٜؿٍ ػٜاًٍ اًعاعح ٛ 12:40خالي كٌاَ ؼاًٛؾ اًلعّ (ط.ع) ةـذؽ ةاب
اًضٓضآح ًذلذًّ وعاَ اًؼذاء ًٌٔضًٍ اًعتاظٍ ٛطذٖ ُعٌلاً ةٜاظىح كىعح ُٕ اًتىآٌح ؿٍ ؼتان
13
اًضٓضآح.
 8نو رالل االضطالع ىلع امللف الطتي لليزِل ةدضُر نأنُر املركز هندِر األنو
 9هفلا إلفادة هالدجٌ لتيى أُِب الػتاشي
 10افادة ركّب أهل ندهد غازو املدىي نصئُل اللصم الذو كان ِلّم ةٌ اليزِل
 11افادة اليزِل شهاخة الػّهاهو طاهِض اللصم للَّئة
 12هفلا إلفادة اليزِل شانح الػّهاهو (طاهِض اللصم)
 13هفلا إلفادة اليزِل شانح الػّهاهو (طاهِض اللصم)
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 دّ ٓلٌ ٚئًى عٌادج اًِشهض ٛاظذذعاء ظٌاسج اظعاؾ  ُٕٛسّ دّ دؼ ًٌٜٚئًى ُظِع ٓاـش اًىتٍ.
ادفاال ٘ادـٌاً ُٕ اًِشهض أةٌؼٖٜ
ُعاء دٌلٍ ٛاًذٖ
ٛ ؿٍ ٓـغ اًٌ َٜأًما ؿٍ ػٜاًٍ اًعاعح 1:00
ً
ً
ؿٌ ٚأْ ؿادي ػاٛي االٓذؼاسٛ ،أٓ ٚدّ ٓلًٌِ ٚعذؽـى ٓاـش اًىتٍ ،ؿذٜط ٚاألب ًٌِعذؽـى،
14
ٛؿٍ ػٜاًٍ اًعاعح  2:00دّ اإلعالْ عٕ ٛؿادٛ ،ٚدّ دؼ ًٍٜطشذًٌ ٚىتٌث اًؽشعٍ.
 دِر ُعأًح اًظشح ٛاًذؽشًؽ ةذاسًخ  2022/02/22اًعاعح  ،َ4:30ؿٍ كعّ اًىث اًؽشعٍ ؿٍ
ُعذؽـى اًؽـاء ةؼضج ،ةؼمٜس اًىتٌث اًؽشعٍ عالء األظىٍٛٛ ،هٌٍ أًٌاةح ُؼِذ ؼٌخحٛ ،عٕ
اًٌٙتح اًِعذلٌح ًؼلٜق اإلٓعاْ اًىتٌتاْ أًِذذةاْ اًذهذٜس ةوش أة ٜــٌح ٛاًذهذٜس ساةش اًذٌ،ًٍٜ
ُٔٛعم اًذؼلٌلاخ ؿٍ اًٌٙتح ةوش اًذشهِآٍٛ ،ةاًـؼق اًٍا٘شي دتٌٕ ُا ًٌٍ:
 اًظشح ًؽاب ًتٌؽ ُٕ اًعِش  18عاُاٌ ةىٜي  174ظّ ؿٍ ػاًح اسدخاء سٍُ. آساس ٛخض ئةش عٌى ةاوٕ اًِشؿلٌٕ ٛعٌى اًظٙح األُاٌُح أظـٍ اًعاعذ األًعش. ًٜطذ ٓذةح عٌى اًظٙح اًخٌـٌح ًٌعاعذ األًعش ةىٜي  14ظّ عٌٌٙا كؽشج ُفٌٌح. ٓذةح ةىٜي  7ظّ عٌى ٛػؽٌح اًـخز األًِٕ ٛأخش8 ٝظّ عٌى ُلذُح اًـخز األًِٕ. ًٜطذ ٓذةح عٌى ٛػؽٌح أعٌى اًؼاطث األًِٕ. ًٜطذ ٓذةح عٌى اًظٙح اًخاسطٌح ًٌزساع األًعش ةؽوٍ ـٌٌث ُعلٜؾ. ةلع ٓضؿٌح ؿٍ اًعٌٌٕٔ ٓادظح عٕ اػذؽاء دُٜي ٓذٌظح اًؽٔم ٛاًذعٌٌم. ًٜطذ أخذٛد ُذوذَ ُذعؼع ُاةٍ ًألعٌى ُٕ اًظآتٌٕ و24 ًٜٚظّ أهتش عشك ً3 ٚظّ ٛأكٍعشك 1.5ظًّ .تعذ عٕ ـٜاْ األرْ أًٌِى 7ظّ ٛعٕ ـٜاْ األرْ اًٌعش7.5 ٝظّ.
أُا ةاًذؽشًؽ اًذاخٌٍ ًٌظشح دتٌٕ اآلدٍ:
 ًٜطذ ةلع دًُٜح عٌى اًشةذٌٕ ٛةٌٕ اًـفٜؿ ٓادع عٕ ٓلق األهعظٌٕ. ال ًٜطذ أي هعٜس أ ٛآساس عٔف. ةاكٍ أعماء اًظعّ ةؼاًح وتٌعٌح.ْةًاء على نا ستم ،فئى الٓفاج يادجح عٌ أسفكسٌا ةالشًم ْالذعلٌم أدٔ للضغط على اللصتح
ً
الِٓائٌح ْعلى الشزًاى الستادٍ ْ ،ال ًٓجذ آثار عًف أْ كذناخ خذًثح على الجثح ْال ًٓجذ
15
عالناخ نلاْنح للشًم.
ٛ ؿٍ ئواس ُذاةعذٙا دٜط ٚؿشًم اًٌٙتح ًِواْ اًؼادسح  ُٕٛخالي ُعأًذًِ ٚواْ اًؼذز
ٛةؼمٜس ُذًش عاَ ُشاهض اإلـالغ ٛاًذأٌٍ٘ ،دتٌٕ أْ اًِٜاوٕ ؿادي اًعتاظٍ اػذظض ؿٍ
ػشؿح ػظض آـشادي ُعاػذٙا ُ2.5ذش × ُ 1.80ذش ،ؼاٌُح ًلاوع ػِاَ اسدـاع1.20 ٚ
ٛاسدـاع اًؼشؿح ُ 3.40ذش ةٙا ؼتان ًىٍ عٌى ظاػح اًِشهض اًخٌـٌح عٌى اسدـاع ُ 3ذش
 14هفلا إلفادة هالدً درهِض الػتاس للَّئة
 15جلرِر الطتّب ةكر أةُ صفّة 2222/2/22
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( 40*30ظٔذٌِذش) عٌٌ ٚؼتى ٛكمتاْ ػذًذًح ،ةٙا ةاب ػذًذي ة ٚسالز ؿذؼاخ (واكح)
ًىٍ عٌى أًاػٌحٛ 16 ،دتٌٕ أْ أًضًٍ كاَ ةؽم طضةٍ ُٕ اًتىآٌح عٌى ؼوٍ ؼشًي ٛـعذ
عٌى كاوع اًؼِاَ ػٌص ٛلع ئػذ ٝكذٌُ ٚعٌى اًلاوع ٛاألخش ٝأظٔذ٘ا عٌى ػاةي
اًضٓضآح ٛسةي وشؾ اًؽشًي ُٕ اًتىآٌح ةؽتان اًضٓضآح ٛاًىشؾ اآلخش ػٜي عٔلٛ ٚكاَ
ةاًلـض عٕ اًلاوع.
ٛ ةذاسًخ  2022/2/27دٜطٙر اًٌٙتح ةخىاةٌٕ ًٌٔاةث اًعاَ ٛٛهٌٍ ٛصاسج اًذاخٌٌح ةلىاع ػضج
ةؽأْ دضًٛذ اًٌٙتح ةٔعخح عٕ ٌُف ئطشاءاخ ٓٛذاةع ًظٔح اًذؼلٌم ؿٍ ُالةعاخ ٛؿاج
اًِٜاوٕ (ؿادي دسًٛؾ اًعتاظٍ) اًِٜكٜؾ ًذُ ٝشهض ئـالغ ٛدأٌٍ٘ خآٌٜٓغ اًِشهضي.
ثايٌا :الهلف الطتٍ الساةم للهٓاطٌ فادي العتاسٍ:
ةعذ االوالع عٌى اًٌِف اًىتٍ اًخاؿ ةؼاًح أًضًٍ ؿادي اًعتاظٍ كتٍ ٛؿاد ،ٚدتٌٕ أًٓ ٚذمِٕ
اًذاًٍ:
 اًٜصْ  60هٌٌ ٜاًىٜي  173ظًّٜ ،طذ آساس ُواْ عٌاس ٓاسي ؿٍ اًشهتح اًٌعش ٝخالي ُعٌشاخاًعٜدج.
 ةذاسًخ  2022/2/5دّ دؼ ًٍٜأًضًٍ ًِعذؽـى ٓاـش ةٔاء عٌى وٌتًٜٛ ،ٚطذ دلشًش دخٜيًٌِعذؽـى-كعّ اًىٜاسب -ةٔـغ اًذاسًخ اًعاعح ُ 3:00عاء ،ةٔاء عٌى دؼًٌٜح ُٕ عٌادج
اًِشهض ٛظتث اًذؼ ًٍٜطشٛغ كىعٌح ؿٍ ظاعذ اًٌذ اًٌعشٓ ٝذٌظح كٌاُ ٚةظشغ ٓـع.ٚ
 دّ االوالع عٌى دلشًش ػاًح أًضًٍ ؿٍ اًؼظض االٓـشادي ُذ ْٛؿٌ ٚأْ داسًخ اًذخٜيُعاء ُٛزهٜس ؿٌٙا أْ اًٜصْ  65هٌٌٛ ،ٜأًتن ٛ 80اًؼشاسج طٌذج
 2022/2/20اًعاعح 4:00
ً
ٛاًؼاًح اًفؼٌح طٌذج ٛدٜـٌح اًىتٌث أْ اًؼاًح اًفؼٌح ًٌٔضًٍ طٌذج ٛال ًؽو ُٕ ٜأُشاك
ُضُٔح (٘ٛزا اًذلشًش ًذّ ئعذادٖ كتٍ ةؽوٍ سٛدٌٍٔ كتٍ ئدخاي أي ٓضًٍ ًالٓـشادي)
 ٛػعث اًٌِف اًىتٍ ؿآ ٚدّ االوالع عٌى اًؼاًح اًفؼٌح ًٌٔضًٍ ؿٍ ػٜاًٍ اًعاعح 11:30ُٕ ـتاغ ً َٜاًشالساء  2022/2/22أي كتٍ  10دكاةم دلشًتاً ُٕ ئدخاً ٚػشؿح اًؼظض االٓـشادي
ُٛذ ْٛؿٍ اًذلشًش أْ اًؼاًح اًفؼٌح ًٌٔضًٍ طٌذج.
ْْفلا للذدلٌل الًفسٍ الهتًٍ على الهعلٓناخ ْاإلفاداخ الذٍ دو الدصٓل علٌِا فلذ
دتٌٌ أى:
أًضًٍ هاْ ًعآٍ ُٕ عالُاخ دذي عٌى ُعآاج ٓـعٌح ؿذشج ٛطٜدٖ ؿٍ اًعظٕ ٌٙٛشخ ؿٍ ظٜء اًذوٌف ُٕ
خالي اًِؽاطشاخ اًِذوشسج ُع أًضالء ةاإللاؿح اًى ُؼاًٛذٌٕ طذًذٌٕ إلًزاء ٓـع ٚظتلر اًِؼاًٛح األخٌشج
اًذٍ دٜؿى عٌى ئسش٘ا.
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ثالثا :الزْاًح الزسهٌح:
 -1إدارج نزكش إصالح ْدأٌُل خايٌٓيس الهزكشي (أصذاء):
 ةذاسًخ  2022/2/22اطذِع ةاػش ٜاًٌٙتح ُع نأنٓر نزكش إصالح ْدأٌُل أصذاء(أ.ب) ٛأؿاد
أْ أًضًٍ اًِزهٜس ػمش ًٌِشهض ةذاسًخ  2022/1/10كادُاً ُٕ ُشهض ؼشوح ػشب خآٌٜٓغ ةعذ
اًؼوّ عٌٌ ٚؿٍ كمٌح طٔاةٌح ٛدٜكٌـ ٚعٌى كمٌح أخشٛ ،ٝأؿاد أْ أًضًٍ اًِزهٜس دؽاطش ُع
ٓضًٍ آخش ًذعى (د.ع) ً َٜاألػذ اًِٜاؿم  2022/2/20ػٜاًٍ اًعاعح ٌٙ 11شاً ٛكاَ ٓضالء
اًؼشؿح ةاًـفٍ ةٌٔٛ ،ّٙعٌٌ ٚدلشس ٛلع االسٌٕٔ ؿٍ ػشؾ اًؼظض االٓـشاديٛ ،دّ عشلِٙا عٌى
وتٌث اًعٌادج هاطشاء سٛدٌٍٔ ٛاًزي كشس أْ أًضًٍ اًعتاظٍ ٛلع ٚاًفؼٍ طٌذ ًٛعِؽ
ةٜلع ٚؿٍ اًؼظض االٓـشاديٛ ،دّ ٓلٍ أًضًٍ ًٌؼظض االٓـشادي.
ٛ ةزاخ اًذاسًخ اًذلى ةاػش ٜاًٌٙتح ُع ركٌث أْل (م.م) الهسؤْل عٌ اللسو ْأفاد أْ
أًضًٍ ؿادي كاَ كتٍ أظتٜع ةاًِؽاطشج ُع ٓضًٍ آخشٛ ،أٓ ٚكاَ ةاًؼذًص ُعٛ ٚآٙاء اًخالؾ
ٛادـم ُع ٚعٌى عذَ ئػذاز ُؽاهٍٛ ،أٓ ٚؿٍ ػٜاًٍ اًعاعح  ُٕ 11:00ـتاغ األػذ
 2022/2/20دؽاطش ؿادي ُع أًضًٍ (د.ع) ٛكاُٜا ةوعش ـؼ ْٜؿٍ اًؼشؿح ُِا أد ٝإلـاةح
ٓضًٍ آخشٛ ،كاَ ؿادي ةمشب ععوشي ؿٍ كذُ ٚأسٔاء ُؼاًٛذ ٚؿن اًِؽاطشج ٛأٓ ٚدِر
اًعٌىشج عٌٌٛ ٚئٓضاًًِ ٚوذث األُٕ ؿٍ اًىاةم األسلٍ ٛدّ أخز ئؿادج ُٔ ٚػٜي اًؼذز
ٛكذ اعذزس عِا ةذس ُٔٛ ٚةاًذاًٍ ًّ ًلذَ اًؽشوٍ ؼو ٜٝلذٖٛ ،دّ ٓلًٌ ٚلعّ آخش ػٌش
اًلعّ اًزي هاْ ؿٌٛ ،ٚكِٔا ةشؿع دلشًش عٕ اًؼادز.
 الًلٌث (ع ،)َ.نسئٓل األنٌ فٍ سجٌ خايٌٓيس الهزكشي
عٔذُا ػذسر اًِؽاطشج ةٌٕ أًضًٍ ؿادي اًعتاظٍ ٛأًضًٍ (د.ع) هاْ اًعتاظٍ ًٙذد ةأٓٚ
ظٌلذٍ ٓـعٛ ٚظٌلذٍ اًععوشي (أ.ص)  ٜ٘ٛاًؽشوٍ اًزي كاَ ةـن االؼذتان ةٌٕ أًضًٌٌٕ
ٛكذ كِر ةاةالغ اًِذًش ةزًىٛ ،ةعذ اًِؽوٌح طٌعر ُع اًعتاظٍ (ؿٍ ُوذث األُٕ)
ٛكِر ةذٙذةذٛ ٚهآر ػاًذ ٚـعتح ًٙٛذد هشٌشاً ٛ .ةٔاء عٌى رًى ٛةاًذٔعٌم ُع ُذًش اًِشهض
كِٔا ةشةى ٚعٌى اًعشًش ةاًوٌتؽاخ ؿٍ ُِش اًلعّ ٛدّ سؿع دلشًش ةزًىٛ ،خالي عٌٌِح سةىٚ
دّ ؿو ٚػٜاًٍ ُ 17شج ًٌز٘اب ًٌؼِاَ ٛاألهٍ ٛاًفالج ٛػٌش٘اٛ ،كذ عشلذ ٚعٌى اًعٌادج
اًىتٌح ؿأؿادٛا أْ ٛلع ٚاًعاَ طٌذ.
ٛؿٍ ً َٜاًؼادز ةذاسًخ  2022/2/22ػمش ُعإٛي اظذختاساخ اًلعّ ٛأختشٍٓ اْ أًضًٍ
اًعتاظٍ كذ ٘ذأ ًٛـمٍ ٛلع ٚؿٍ االٓـشادي ؿٜاؿلر عٌى رًى ٛوٌتر ٛلع ؿشؼح ةعذ
ٓضع ػىاةٙا ٛةىآٌح ةعذ ٓضع اًىشؾ اًخاسطٍ ػذى ال ًعذخذُٙا ؿٍ ئًزاء ٓـعٛ ،ٚكذ دخٍ
اًضٓضآح اًعاعح  11:40ـتاػاً ٛاًعاعح  12:20دّ ئدخاي اًـشؼح ٛاًتىآٌحٛ ،ػٜاًٍ اًعاعح
ُعاء دّ ئدخاي اًىعاَ ً ٚؿٜطذٖ اًؽاًٛؾ ُعٌلاً ؿٍ اًؼتٍ ٛدّ ؿوٓٛ ٚلٌٚ
12:40
ً
ًعٌادج اًعظٕ ٛوٌث ظٌاسج اإلظعاؾ اًذٍ ػمشخ ةعذ ػٜاًٍ  7دكاةم.
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ٛألاؾ أْ أًضًٍ هاْ ًُضاس ةؽوٍ وتٌعٍٛ ،كذ كذَ ً ٚوعاَ اإلؿىاس هاًِعذاد،
ٛػمشخ ٛاًذدً ٚضًاسد ٚؿٍ ٓـغ ً َٜاًؼادز ؿذّ ئةالػٙا أًٓ ٚلمٍ علٜةح ػتغ
آـشادي  ًّٛدذِوٕ ُٕ سؤًذ.ٚ
ْ -2سارج الذاخلٌح:
 ةذاسًخ  2022/2/22أـذسخ ٛصاسج اًذاخٌٌح ةلىاع ػضج دفشًؼا عٌى ًعاْ أًاوم ةاظِٙا اًاد اًتضَ
ُـادٖ أْ أًضًٍ (ؾ ،ع)  19عاُا ُٕ ُشهض ئـالغ ٛدأٌٍ٘ خآٌٜٓغ اًِشهضي دٜؿٍ ؿٍ ُؽـى
ٓاـش ئسش ؼٔم ٓـع ،ٚػٌص دّ ٓلٌ ٚعٌى اًـٜس ئًى اًِعذؽـى سّ ؿاسق اًؼٌاجٛ .ألاؾ" :ؿذؼر
ٛصاسج اًذاخٌٌح ٛاألُٕ اًٜؤٍ دؼلٌلاً ؿٍ ٌشٛؾ اًٜؿاج ،عٌِاً ةأْ اًِزهٜس ُؼو َٜعٌى رُح
كماًا طٔاةٌح".18
 ةذاسًخ  2022/3/7اطذِعر اًٌٙتح ُع اًٌٜاء ُا٘ش ةٔاخ ُشاكث عاَ ٛصاسج اًذاخٌٌح ؿٍ كىاع ػضج،
ػٌص أؿاد ":أْ ٛصاسج اًذاخٌٌح ؼوٌر ًظٔح دؼلٌمٛ ،أطشخ دؼلٌلاً ؿٜسًاً ةاًؼادزٛ ،دأهذخ أْ
ئطشاءاخ اًذٜكٌف طاءخ ظٌٌِحٛ ،أْ اًؼذز ٘ ٜعٌٌِح آذؼاسً ًّٛ ،وٕ ٘ٔان ؿعٍ طٔاةٍ
ةاًِىٌم".




ةذارًخ  2022/3 / 23دللر الٌِئح ردا نكذٓةا نٌ نذًز عام نزاكش اإلصالح ْالذأٌُل نفادٍ
دّ ػمٜس طٙاخ ػلٜكٌح وشؿٔا ةاإللاؿح اًٍ االدًح اًظٔاةٌح ٛ ،دّ ُعأًح ُعشغ اًظشًِح ةاإللاؿح اًٍ
ُعأًح طشح أًضًٍ ٛدّ عشك أًضًٍ عٌٍ اًىث اًؽشعٍٛ ،كذ دّ دؽوٌٍ ًظٔح دؼلٌم ُٕ كتٍ ُشاكث عاَ
ٛصاسج اًذاخٌٌح ًٌٜكٜؾ عٌى ظتث اًٜؿاجٛ ،ةعذ اًِذاةعح دتٌٕ اْ أًضًٍ دٜؿٍ ٓذٌظح اًزاء أًـغ (االٓذؼاس)
ٛال ًٜطذ اي اساس اعذذاء عٌى أًضًٍ دٛ ْٛطٜد اي ُعإًٌٛح دلفٌشًح ُٕ طآث اًِشهض اًِذٜاطذ ؿٌٚ
أًضًٍ.
ْةذارًخ  2022/3 / 23دللر الٌِئح ردا نكذٓةا أًضا نٌ ْكٌل ْسارج الذاخلٌح خٓل يذائج الذدلٌم فٍ
ظزْف ْنالةساخ ْفاج الًشًل فادي العتاسٍ ْالذي ًذضهٌ:
 .1ةذاسًخ  2022/2/22أكذَ أًضًٍ اًِزهٜس اعالٖ عٌى االٓذؼاس ةؽٔم ٓـع ،ٚػٌص دّ ٓلٌ ٚؿٜس اهذؽاؾ
اًٜاكعح ئًى عٌادج ُشهض االـالغ ٛاًذأٌٍ٘ إلطشاء االظعاؿاخ االًٌٛح  ُٕٛسّ دّ ٓلٌ ٚاًٍ ُعذؽـى
ٓاـشٛ ،كذ دّ االعالْ عٕ ٛؿاد ٚةزاخ ً َٜاالٓذؼاس ؿٍ دِاَ اًعاعح ُ 2:00عاء ُٕ كتٍ اوتاء
ُعذؽـى ٓاـش.
 .2عٌى ئسش ٛاكعح االٓذؼاس ٛةلشاس ُٕ اًعٌذ ٛهٌٍ ٛصاسج اًذاخٌٌح دّ دؽوٌٍ ًظٔح ًذؼلٌم ؿٍ ٛؿاج
اًِٜكٜؾ اًِزهٜس ٛاًٜكٜؾ عٌى ػٌشٌاخ اًٜاكعح ٛاظتاةٙا ٛاـذاس دٜـٌاخ ةاًخفٜؿ.
 .3ةاؼشخ اًٌظٔح اًِؽوٌح ٛاًِوٌـح ُٕ اًعٌذ ٛهٌٍ ٛصاسج اًذاخٌٌح ٛاالُٕ اًٜؤٍ ةاطشاءاخ اًذؼلٌم
ٛرًى ةِعأًح ُواْ اًٜاكـح ٛاالظذِاع إلؿاداخ لاةي االُٕ ؿٍ اًِشهض ٛأًضالء رٛي اًؽأْٛ .كذ
دٜـٌر اًٌظٔح ًٔذٌظح ُـاد٘ا عذَ ٛطٜد اي كفٜس ُٕ كتٍ اداسج اًعظٕ ٛكعّ االُٕ ؿٍ االطشاءاخ
اًِذخزج ؿٍ دإٌُ ػٌاج اًِٜكٜؾ ٛاًؼـاً عٌٌ ٚخالي ؿذشج دٜكٌـٛ ٚآذلاء اًِعإًٌٛح اًذلفٌشًح
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عٕ عادم ُشهض االـالغ ٛاًذأٌٍ٘ ؿٌِا ًذعٌم ةِعتًٌٜذ ٚةؽوٍ ُتاؼش ا ٛػٌش ُتاؼش ًؼذٛز اًٜاكعح
ٛاكذاَ اًِٜكٜؾ عٌى االٓذؼاس.
ٛ .4ؿلا ًٌِعذٔذاخ اًِشؿلح وٍ دلشًش اًِشاكث اًعاَ ٛاًِعذٔذاخ اًِذعٌلح ةلشاساخ اًذٜكٌف اًفادسج
ةؼم اًِٜكٜؾ ُٕ كتٍ اًظٙاخ راخ االخذفاؿ ٛاًِذعٌلح ةاًٜلع اًلآًٌٔ ٍٜٓضًٍ داخٍ ُشهض
اإلـالغ ٛاًذأٌٍ٘ ؿ ٍٙدإهذ ةاْ اًذٜكٌف ُٔز ةذاًذ ٚةذاسًخ  َ 2021/12/27ساعى هاؿح االطشاءاخ
اًلآٌٜٓح ٛاالـٜي اًِعِٜي ةٙا ةؽأْ اًؼظض ٛاًذٜكٌف ٛكذ ـذس ُٕ كتٍ اًظٙاخ اًِخذفح ًذي
أًٌاةح اًعاُح ٛاًلماء ةِٜطث االظذذالي سكّ  َ 2021/1762ةذِٙح اًعشكح ُع اًعٜد ٛادالؾ ُاي
اًؼٌش.
ٛ .5ؿلا ًذلشًش ئداسج األدًح اًظٔاةٌح ةزاخ اًخفٜؿ ٛاًذلشًش اًىتٍ اًخاؿ ةأًضًٍ ٛدلشًش اًىتٌث اًؽشعٍ
ؿآ ٚستر عذَ دعشك أًضًٍ ألي ؼوٍ ُٕ اؼواي اًذعزًث ا ٛاالًزاء اًتذٍٓ ا ٛأًـعٍ كتٍ اكذاُٚ
عٌى االٓذؼاس ،ػٌص آ ًّ ٚدٍٙش اي عالُاخ عٌى طشح اًِٜكٜؾ اًِذٜؿٍ اسٔاء اًذؽشًؽ دؽٍ ةزًى
ٛأْ ظتث اًٜؿاج ُ٘ ٜماعـاخ اظـوعٌا اًؽٔم ٛاًذعٌٌم.
ًٛ .6وٍ ُا دلذَ ؿآٔا ٓإهذ عٌٍ ظالُح االطشاءاخ اًِذخزج اًخاـح ةذٜكٌف اًِذٜؿٍ ُٛىاةلذٙا
ًألـٜي اًلآٌٜٓح اًِعِٜي ةٙاٛ ،هزًى ستٜخ عذَ دعشك أًضًٍ ألي اًزاء ا ٛدعزًث ٛاْ ظتث
اًٜؿاج ٘ ٜاكذاَ اًِٜكٜؾ ةٔـع ٚعٌى االٓذؼاس عتش ؼٔم ٓـعٛ ٚعٌٌ ٚؿاْ اًِذًشًح اًعاُح ًِشاهض
االـالغ ٛاًذأٌٍ٘ ال دذؼٍِ اي ُعتًٌٜح دظاٖ ٛاكعح آذؼاس اًِٜكٜؾ اًِزهٜس ُٛا ًذشدث عٌٌُٕ ٚ
اساس ٛػعث األـٜي".

 -3الًٌاةح العانح
ةذاسًخ  2022/3/28دٌلر اًٌٙتح أًما سداً ُوذٜةاً ُٕ أًٌاةح اًعاُح ُـادٖ :
 .1ةاؼشخ أًٌاةح اًعاُح دؼلٌلادٙا ؿٜس دٌلٍ ختش ٛؿاج أًضًٍ ،ؿادي دسًٛؾ اًعتاظًٌٍٜ ،كٜؾ عٌى
ُالةعاخ ٛؿادٛ ٚادخار اًِلذمى اًلآ ٍٜٓػٌاي رًى ،كٌذ ةاالظذذالي سكّ  – 2022/271ؼشوح
اًلشاسج.
 .2أؼشؿر أًٌاةح اًعاُح عٌى ُذاةعح طٌِع ُشاػٍ اًذؼلٌم ًٌذأهذ ُٕ ظالُح االطشاءاخ ،ػٌص دّ دذًٕٛ
أ كٜاي ؼٜٙد اًٜاكعح ٛدوٌٌف االدًح اًظٔاةٌح ٛاًىث اًؽشعٍ ٛطٙاخ االخذفاؿ ةأطشاء اًالصَ هٍ
ؿٌِا ًخف ٚةؽأْ ُالةعاخ ٛؿاج أًضًٍ اًِزهٜس اعالٖ.
 .3خٌفر ٓذاةع اًذؼلٌم ئًى أْ ظتث ٛؿاج أًضًٍ اًِزهٜس أعالٖ ٘ ٜكٌاُ ٚةؽٔم ٓـع ٚد ْٛدذخٍ ُٕ
أػذ.
 .4ئْ أًٌاةح اًعاُح ػشًفح هٍ اًؼشؿ عٌى ػِاًح ػلٜق أًضالء ٛلِاْ ظالُذٛ ،ّٙكذ دّ دوٌٌف ٛصاسج
اًذاخٌٌح ٛاألُٕ اًٜؤٍ ٓؼ ٜادخار طٌِح ُٕ االطشاءاخ اًذٍ دعضص ػلٜق أًضالء ٛظالُذ.ّٙ
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راةعاً  :الًذائج ْالذٓصٌاخ:
 -1الًذائج


دتٌٕ ًٌٌٙتح أْ ٘ٔان ُا ًإظغ ًالعذلاد ةأْ ٘ٔان ٌٓح ظاةلح ًٌِٜاوٕ ًالٓذؼاس ٛئًزاء أًـغ ،ؿأًضًٍ
ػاٛي ئًزاء ٓـعُ ٚشدٌٕ ؿٍ ؼٙش ؿتشاًش/ؼتاه األُش اًزي ًعذ ُإؼشاً خىٌشاً عٌى دذٜ٘س ٛلع أًضًٍ
أًـعٍُ ،ا ًعذذعى اًذذخٍ أًـعٍ اًعاطٍ٘ٛ ،زا ًّ ًؼذز ُع أًضًٍ ػٌص ًّ ًذّ عشل ٚعٌى وتٌث
ٓـعٍ خالي ؿذشج اػذظاصٖ ،سػّ ٛطٜد كعّ خاؿ ًٌٔضالء اًزًٕ ًذًُ ّٙؽوالخ ٓـعٌح.
دعشك اًعتاظٍ ًٍشٛؾ ظٌتح هآر طضءاً ُٕ اًتٌتح اًِؼٌىح ةعٌٌِح االٓذؼاس.
دفشًؽ أًضًٍ ػٜي ٌٓذ ٚاالٓذؼاس هِا ٛسد عٌى ًعاْ أًلٌث (عً )ٗ.ؽٌش ئًى أْ اًٜلع أًـعٍ ًٌٔضًٍ ٛـٍ
ُشػٌح خىٌشج دعذٜطث اًذذخٍ أًـعٍ أهشش ُٕ اًذذخٍ اًعلاةٍ.



دعشك أًضًٍ اًِذٜؿى إلطشاء علاةٍ كاط دِشٍ ةذلٌٌذ أًضًٍ ُوتٍ اًلذٌُٕ ًٛذ ٛاػذج ؿٍ ظشًش
داخٍ ُشهض ئـالغ ٛدأٌٍ٘ أـذاء ًِذج ً ٌُٕٜكتٍ ئًذاع ٚؿٍ ػشؿح اًؼظض االٓـشادي.
اًٌِف اًىتٍ ًٌٔضًٍ ال ًؽذٍِ عٌى طٌِع اًذـاـٌٍ اًـعٌٌح اًؽاٌُح ٛاًِذواٌُح ًٜلع أًضًٍ
اًفؼٍ ،هِا أْ وتٌث ُشهض اإلـالغ ٛاًذأٌٍ٘ ًٌغ ُخذفا ةذلٌٌّ اًٜلع أًـعٍ ًٌٔضًًٍ ،ذلشًش
ئًذاع ٚةاًؼظض االٓـشادي ُٕ عذُ.ٚ
دعشك أًضًٍ خالي اػذظاصٖ ُٕ كتٍ ُتاػص ػشب خآٌٜٓغ ًٌذعزًث ةذاسًخ ٛ 2021/3/17ةذاسًخ
.2022/12/21
٘ٔان دعاسك ةٌٕ سٛاًح األٍ٘ ؿٌِا ًذعٌم ةذاسًخ االػذظاص ٛاًشٛاًح اًشظٌِح ُٕ ٛصاسج اًذاخٌٌح األُش
اًزي ًذىٌث ئطشاء دؼلٌم ةؽأٓٙا.









 -2الذٓصٌاخ
ٓ ؽش ٓذاةع اًذؼلٌلاخ اًذٍ أطشدٙا اًظٙاخ اًشظٌِح ،ةِا ًُعضص ؼـاؿٌح اًذؼلٌم ًٛمِٕ ئعِاي
ًٛإظغ ًٍٔاَ اًِعاءًح اًـاعٌح.
اًؼم ؿٍ اًؼفٜي عٌى اًِعٌُٜاخُ ،
 لشٛسج ٛلع ُشاهض اإلـالغ ٛاًذأٌٍ٘ االًذضاَ اًِذعٌم ةاألُاْ اًؽخفٍ ًٌٔضالء ،ؿٍ ُلذُح
أًًٜٛادٙاٛ ،دعضًض ٛظاةٍ اًؼِاًح ًؼشؾ االػذظاص ٛدؼذًذا االٓـشادًح ُٔٙآٍ ،شا ًألٓٙا دعذِذ عٌى
اًٜظاةٍ اًذلٌٌذًح ؿٍ اًؼشاظح اًؽخفٌح.
ُ عاءًح ُٛؼاظتح اًِعإ ًٌٕٛؿٍ ُشهض االػذظاص ػٜي اًذلفٌش ٛاإلِ٘اي ؿٍ ُذاةعح اًؼاًح
أًـعٌح ًٌٔضًٍ ؿادي اًعتاظٍ.
 اًِعاءًح ٛاًِؼاظتح ًلٌادج ُشهض اإلـالغ ٛاًذأٌٍ٘ ةؽأْ دلٌٌذ أًضًٍ ًِذج ً ٌُٕٜؿٍ اًعشًش
كتٍ ئًذاع ٚؿٍ ػشؿح اًؼظض اإلٓـشادي.
 ئعادج أًٍش ؿٍ اًعٌاظاخ ٛاإلطشاءاخ اًِذعٌلح ةاًعلٜةح ًٌٔضالء خالي اإلػذظاص ةِا ًذٔاظث
ٛـؼٌؽ اًلآٛ ،ْٜاًِعاًٌش اًلآٌٜٓح اًذًٌٛح اًخاـح ةؼِاًح األؼخاؿ اًِظشدًٕ ُٕ ػشًذّٙ
 عٍِ ُشاطعح ؼاٌُح ًٌٜاكع اًىتٍ ٛاًذذاةٌش اًىتٌح داخٍ ُشاهض االػذظاص ُٕ خالي ئؼشاؾ اًوادس
اًىتٍ عٌى ُذاس اًعاعح ٛدٜؿش ظٌاساخ ئظعاؾ ؿٍ هٍ ُشهض اػذظاصٛ ،دٜؿش أوتاء اُ ٛشؼذًٕ
ٓـعٌٌٕ.
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ٛطٜب ئعادج أًٍش ؿٍ ئطشاءاخ اًٌظٜء ئًى اظذخذاَ اًعضي االٓـشادي هاطشاء علاةٍ ًٌٔضالء عٌى
اًِخاًـاخ ،ةِا ًمِٕ اْ ًو ْٜاًعضي اطشاء اظذشٔاةٌا ال ًذّ اًٌظٜء اًٌ ٚئال ؿٍ الٌم اًؼاالخٛ ،اْ ًوْٜ
ًـذشاخ كفٌشجٛ ،اْ ًخمع أًضًٍ خالًًٌ ٚشكاةح اًِعذِشج ٛاًِذاةعح اًفؼٌح.



أْ دذمِٕ اًذلٌٌِاخ اًىتٌح ًٌٔضالء اًؼاًح أًـعٌح ًُٛ ّٙخاوش االٓذؼاس ٛئًزاء اًزاخ.



دذسًث اًعإٌٌُ ؿٍ اًعظُٛ ْٜشاهض االػذظاص ًٌذعشؾ عٌى اًعالُاخ ٛاًِإؼشاخ اًخاـح ةااللىشاةاخ
أًـعٌح ٛاًذٍ دؼذاض ئًى ا٘ذِاَ ٛدذخٍ ؿٜسُ ٝشٍ االٓذؼاس.

 عٌى ٛصاسج اًذاخٌٌح اًعٍِ عٌى ـشؾ دعًٜن ُاًٍ ًزٛي اًمؼٌح ،دذٔاظث ٛػظّ ااًمشس أًاطّ
عٕ اًٜاكعح ٛدذٜاصُ ٝع اًذعًٜماخ اًِذعاسؾ عٌٌٙا ؿٍ ُشٍ دٌى اًؼاالخ.
 اًذؽذًذ عٌى لشٛسج كٌاَ اًظٙاخ اًشكاةٌح اًِوٌـح ةاًشكاةح عٌى ُشاهض االػذظاص ةذٛس٘ا اًشكاةٍ
ةـعاًٌح ،ةِا ًمِٕ اًعالُح ٛاألُٕ ٛاػذشاَ اًلآٛ ،ْٜدؼذًذاً اًذـذٌؾ اًلماةٍ.
 اًذؼلٌم ؿٍ ٛاكعح دعشك اًِٜاوٕ ؿادي اًعتاظٍ ًٌذعزًث ًذُ ٝتاػص ػشب خآٌٜٓغ ؿٍ
ٛكر ظاةم عٕ ٓلٌ ٚئًى ُشهض اإلـالغ ٛاًذأٌٍُ٘ٛ ،ؼاظتح ُلذشؿٍ دٌى اًظشًِح.
ايذِى،،
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