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رزكٌٕ األؼطح يٍ  7أفطاز ,أة (و,أٔ)33:أو (إ.ؾٔ )27:أضثؼخ أٔالز (أ.ؾ( ,)8:و,ؾ( ,)7:ق.ؾ( ,)5:ظ.ؾٔ ,)1:اثُخ
ٔاحسح(أ,س . )4:رؼٛؿ االؼطح ف ٙيُطمخ انعٚزٌٕ ,رهك انًُطمخ انحسٔزٚخ انز ٙػبٚفذ انكضٛط يٍ األحساس ٔانًٕالف انىبغطخ
ذالل فزطح انحطٔة انؽبثمخ ػهٗ غعح .ذبلخ حطة  ,2014يؽزٕٖ زذم األؼطح ؼٙء عسا ,حٛش أٌ االة يبنت يبعؽزٛط
ٔٚؼًم ثفكم يزمطغٔ ,األو يبنجخ عبيؼٛخ ٔضثخ أؼطح.

يٍ أـس انمسيبد انز ٙرؼطوذ نٓب االؼطح ْٕ ػُس اكزفبفٓى أٌ اثُٓى (أ.ؾ 8ؼُٕاد) ,نس ّٚاػبلخ ػمهٛخ ٔعؽسٚخ ثؽجت َمك
االكؽغ ٍٛأصُبء انٕالزح.
ٔنى ركبز انحبنخ أٌ رفٛك يٍ لسيزٓب األٔنٗ انٗ أٌ ضظلٓب هللا ثطفم اذط يؼبق ٚجهغ االٌ يٍ انؼًط ذًػ ؼُٕاد ,يًب ظاز يٍ
حبنخ انمهك ٔانزٕرط ٔانىغً انُفؽ ٙانز ٙاَزبثذ االؼطح ٔذبلّ االؤ ,يًب ظاز نسٓٚب انرٕف يٍ اَغبة أيفبل اذط ٍٚيٍ شٔ٘
االػبلخ.
ْٔكصا رٕانذ انمسيبد حٛش رى لمف ثٛذ االؼطح ثبنكبيم ذالل حطة  ,2014يًب ظاز انىغً انُفؽ ٙػهٗ األؼطح حٛش
زفُذ أحاليٓى رحذ انطكبؤ ,ألجحٕا ثال يؤٖٔ ٔال يكبٌ ايٍ ٚحزٕ٘ ْصِ األؼطح.

 ٔيًب ظاز انىغً ػهٗ االؼطح ؼٕء انٕوغ االلزمبز٘ نسٖ األؼطح ثبنزعايٍ يغ ظٚبزح ركبنٛف ػالط االيفبل انًؼبلٍٛٔاحزٛبعبرٓى يًب عؼهٓى ف ٙوغً يبز٘ َٔفؽ ٙيؽزًط.
 انٕوغ انًبز٘ ٔااللزمبز٘ نطة االؼطح ,ثحٛش أَّ رًط ػهٓٛى أٚبو ال ٚؽزطٛؼٌٕ ف ّٛرٕفٛط احزٛبعبرٓى االؼبؼٛخ.رؼٛؿ االؼطح االٌ ف ٙيغ أخ انعٔط ٔأؼطرّ ف ٙثٛذ أْم انحبنخ ٔانصٚ ٍٚحزبعٌٕ انجٛذ حبنٛب نزعٔٚظ أخ انحبنخ ف ْٙٔ ,ّٛال
رسض٘ يبشا ؼٕف رفؼم ,فال ٕٚعس نٓى يؤٖٔ ٚؼٛفٌٕ ثّ .األيط انص٘ ظاز حسح انىغً انُفؽ ٙنسٖ االؼطح.
* نؼم يٍ أْى انًالحظبد ان ٙثسد ٔاوحّ ػهٗ انؽٛسح ( إ.ؾ ) 27أَٓب زائًب ف ٙحبنخ كآثخ ٔحعٌ ـسٚس ,نسضعخ أٌ انحعٌ
اضرؽى ػهٗ ياليح ٔعٓٓب ,فمسد ثسد ـبحجخ انٕعّ ,وؼٛفخ انًمبٔيخٔ .نكٍ ثؼس رُفٛص انغهؽبد ٔيٍ ذالل األَفطخ ٔانؼًم
يؼٓب ػهٗ رغٛٛط أفكبضْب رجؼب نهؼالط انًؼطف ٙانؽهٕك ,ٙاالضـبز انسٔ ,ُٙٚانزفطٚغ االَفؼبن ,ٙثسأد انحبنخ رزحؽٍ رسضٚغٛب حٛش
أَٓب اؼزطبػذ أٌ رزرهك يًب رؼبَ ٙيُّ انٗ حس كجٛطٔ .ثُبء ػهٗ شنك رى اغالق انًهف .
لبيذ االذمبئٛخ انُفؽٛخ ثزمٛٛى انحبنخ حٛش ٔعسد أٌ انحبنخ رؼبَ ٙيٍ يغًٕػخ يٍ األػطان انًزًضهخ ف ( ٙانمهك ,انرٕف,
لؼٕثخ ف ٙانُٕو ,لؼٕثخ ف ٙانزؼبيم يغ انرجطاد االنًٛخ ,لؼٕثخ االؼزًزبع ف ٙانحٛبح ,انزفزذ ,االو ف ٙااليطاف ٔانًؼسح
ٔانظٓط ,وٛك رُفػ ,كًب نسٓٚب لؼٕثخ ف ٙاَغبظ األػًبل انًٕكهخ انٓب.
صى لبيذ االذمبئٛخ انُفؽٛخ ثإػساز ذطخ ػًم يغ االؼطح ٔررمٛك ذًػ عهؽبد  ,ثٕالغ عهؽخ أؼجٕػٛب زاذم انًُعل ( يٍ
ربضٚد  4/27إنٗٔ ) 2015/5/31شنك ػهٗ انُحٕ انزبن:ٙ

ثسأد انغهؽبد ثبنزؼبضف ٔثُبء انضمخ ٔاعطاء انزمٛٛى انمجه ٙنهحبنخٔ ,انص٘ ثُبء ػه ّٛرى انزؼبيم يؼٓب .رى انزسذم يغ انحبنخ يٍ
ذالل رُفٛص أَفطخ ٔأؼبنٛت يزؼسزح يضم (َفبي االؼزطذبء انؼىهٔ ٙانصُْٔ )ٙشنك ػهٗ يساض انغهؽبدٔ ,كصنك َفبي االؼزطذبء
انزرٛه ٙإلـؼبض انحبنخ ثبنطاحخ ٔااليبٌ.
رى رُفٛص َفبي انحٕاض يغ االػطان نهزرهك يٍ انمهك ٔانزٕرط ٔانىغً انُفؽٔ ٙاالػطان انغؽًٛخ يضم ( انمساع ,االو انٛسٍٚ
ٔانمسئ ٍٛانظٓط).
كًب ٔرى رُفٛص ثؼه األَفطخ انزفطٚغٛخ يضم َفبي انجالن ٍٛانًىغٕيخٔ .ثؼه االَفطخ انزطفٛٓٛخ نألؼطح.
رى اؼزرساو أؼ هٕة االضـبز انس ُٙٚيغ انحبنخ يٍ ذالل رطجٛك َفبي انمىبء ٔانمسض ٔكصنك َفبي انجطبلبد (ٔيىبد انمًٕز)
ٔشنك نزؼعٚع انمًٕز انُفؽ ٙنسٓٚبٔ ,نك ٙرؽزطٛغ يٕاعٓخ وغٕيبد انحٛبح.
رى اؼزرساو أؼهٕة انؼالط انًؼطف ٙانؽهٕك ٙيغ انحبنخ يٍ ذالل رغٛٛط ثؼه االفكبض انربيئخ نسٓٚب.
رى اػطبء ٔاعجبد ثٛزٛخ نهحبنخ يضم ( انحسٚش االٚغبث ٙيغ انصاد) ٔشنك نزؼعٚع َمبي انمٕح نسٖ انحبنخ ٔرؼعٚع صمزٓب ثُفؽٓب.
نمس كبٌ نهزسذم انُفؽ ٙيغ األؼطح األصط االٚغبث ٙػهٗ األؼطح ككم ٔ ػهٗ األو ثفكم ذبق  ,حٛش رحؽُذ حبنخ االو يٍ
انُبحٛخ انُفؽٛخ ,حٛش ذفذ نسٓٚب زضعخ انمهك ٔانرٕف ٔاألػطان انغؽًٛخ انًمبحجخ نحبنخ انمهك ٔانرٕف ,حٛش ذفذ أاليٓب
انغؽسٚخٔ ,ألجحذ أكضط لسضح ػهٗ انُٕو ,كًب اذزفٗ نسٓٚب انفؼٕض ثبإلحجبي ٔألجحذ أكضط اؼزًزبػب ثبنحٛبح ٔأكضط رطكٛعا,
ٔأكضط لسضح ػهٗ انزرط ًٛنأليٕض ,كًب رحؽٍ نسٓٚب األزاء انٕظٛف ,ٙفهمس ألجحذ أكضط لسضح ػهٗ أزاء أػًبنٓب انحٛبرٛخ انٕٛيٛخ ٔ
انسضاؼٛخ ,رمٕل األو (إ.ؾ )27حبؼخ حبن ٙلطد ألسض أػًم كم ـغهٔ ٙكًبٌ أزضغ ,لجم انغهؽبد يب كبٌ انَ ٙفػ أـزغم ٔال
أزضغ".
كًب ألجح نسٓٚب لسضح ػهٗ انزؼبيم يغ أفطاز أؼطرٓب ,ذبلخ أيفبنٓب ,فمس ألجحذ االؼطح أكضط ؼؼبزح ٔرفبإل ,رمٕل االو:
"لبضٔا ٚهؼجٕا يغ ثؼه ٔيغ أٔالز ػًٓى ,حزٗ أَب لطد أـبضكٓى أنؼبثٓى ٔثُىحك يغ ثؼه".
كًب أٌ انحبنخ اؼزطبػذ انمٛبو ثبألَفطخ انجٛزٛخ كبنحسٚش االٚغبث ٙيغ انصاد ٔاالؼزطذبء ٔرًبض ٍٚانزُفػ .كصنك ألجحذ االؼطح
ٔذبلخ االو اكضط لًٕزا ٔلسضح ػهٗ انزكٛف يغ لؼٕثبد انحٛبح ف ٙغعح .
أٚىب رًذ يزبثؼّ انحبنخ ػٍ يطٚك انٓبرف كًب لًذ ثعٚبضرٓى ـرمٛب اصُبء رٕظٚغ ْساٚب االيفبل ناليًئُبٌ ػه ٙحبنزٓى
ٔيزبثؼزٓى ٔرى االرفبق ػهٗ انزٕالم ف ٙحبل ظٕٓض أ٘ يبضئ أ اٌ احزبط االيط.

