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 حقزيز هفصل حىل أعوبل الذورة الثبًيت

 للوجلس الخشزيعي الفلسطيٌي 

 

رى افززبػ انلٔهح انضبَٛخ يٍ " هئٌٛ انَهٞخ انُٕٝٛخ انفهَُٞٛٛخ"انوئٌٛ اثٕ ػًبه / ثلػٕح يٍ االؿ

 .كٔهاد انًغهٌ انزْوٚؼٙ انفهَُٞٛٙ فٙ انؼْوٍٚ يٍ آماه نؼبو أنف ٔرَؼًبئخ ٍٔجؼخ ٔرَؼٌٕ فٙ يلُٚخ غيح

فٞبثًب ّبياًل أيبو انًغهٌ اٍزؼوٗ " هئٌٛ انًغهٌ انزْوٚؼٙ انفهَُٞٛٙ"أثٕ ػالء / ؽٛش أنمٗ األؿ

فّٛ أْى اَغبىاد انًغهٌ انزْوٚؼٙ فٙ كٔهرّ األٔنٗ ٔكننك أْى انًؼٕلبد  ٔانزؾلٚبد انزٙ ٔاعٓٓب، كًب 

اٍزؼوٗ انٕٙغ انَٛبٍٙ انؼبو ٔانؼمجبد انزٙ رؼزوٗ يَٛوح انَالو ال ًٍٛب ٍٛبٍخ االٍزٛٞبٌ اإلٍوائٛهٛخ 

 .ٍٔٛبٍخ رٕٓٚل يلُٚخ انملً

 

كهًخ رٕعٛٓٛخ ألػًبل انلٔهح " هئٌٛ انَهٞخ انُٕٝٛخ انفهَُٞٛٛخ"انوئٌٛ اثٕ ػًبه / كًب أنمٗ األؿ

انضبَٛخ نهًغهٌ انزْوٚؼٙ اٍزؼوٗ فالنٓب انًٕلف انَٛبٍٙ انفهَُٞٛٙ، يئكلًا ػهٗ انؤػ انزكًٛهٛخ انزٙ رًٛيد 

ثٓب انَهٞزٍٛ انزْوٚؼٛخ ٔانزُفٛنٚخ كاػًٛب نوٓ انٖفٕف ٔرلػٛى انٕؽلح انُٕٝٛخ ثبنؾٕاه انُٕٝٙ انْبيم يزًًُٛب أٌ 

 .ٚؼمل انًغهٌ انزْوٚؼٙ كٔهرّ انضبنضخ فٙ يلُٚخ انملً ػبًٕخ انلٔنخ انفهَُٞٛٛخ انًَزمهخ

 

رى اَزقبة ْٛئخ يكزت هئبٍخ انًغهٌ انزْوٚؼٙ  نهلٔهح انضبَٛخ فالل انغهَخ االفززبؽٛخ ٔانزٙ رْكهذ 

 -:يٍ

 هئَٛــًب نهًغهٌ    أثٕ ػالء/ األؿ .1

 انُبئت األٔل نهوئٌٛ  اثواْٛى أثٕ انُغب/ األؿ .2

 انُبئت انضبَٙ نهوئٌٛ  يزو٘ أثٕ ػّٛٞ/ األؿ .3

  أيٍٛ ٍو انًغهٌ   هٔؽٙ فزٕػ/ األؿ .4

ٔيٍ صى رزبثغ ػمل عهَبد انًغهٌ انزْوٚؼٙ فٙ كٔهرّ انضبَٛخ ٔانزٙ ثهغ ػلكْب ٍجؼخ ٔػْؤٌ عهَخ 

ػبكٚخ ٔصالصخ عهَبد اٍزضُبئٛخ، ؽٛش رًؾٕهد انغهَبد ؽٕل انؼلٚل يٍ انمٚبٚب انغْٕوٚخ ٔانًفٖهٛخ فبٕخ رهك 

انزٙ رٓى انْؼت انفهَُٞٛٙ ٔرًٌ يُبؽٙ انؾٛبح انَٛبٍٛخ ٔااللزٖبكٚخ ٔاالعزًبػٛخ انفهَُٞٛٛخ ٔانؼبنًٛخ، ؽٛش رى 

. ثؾش َٔمبُ انمٚبٚب انَٛبٍٛخ ٔاالعزًبػٛـخ ٔانزْوٚؼٛخ فٙ عهَبد انًغهٌ انزْوٚؼٙ

 :ٔفًٛب ٚهٙ ػوًٙب يفٖاًل ألْى انمٚبٚب انزٙ أكهعذ ػهٗ علٔل أػًبل عهَبد انًغهٌ انًزؼبلجخ

 .أهن القضبيب والوىاضيع الخي عبلجهب الوجلس: أواًل  

 ّٓلد انَبؽخ انفهَُٞٛٛخ ٔانؼوثٛخ ٔانؼبنًٛـخ فٙ انفزوح انًُٖويخ رٕٞهاد ْبيخ الًٍٛب انزٞـٕهاد  

انَٛبٍٛخ، ٔيٍ يُٞهك انًَئٔنٛخ ٔانؾوٓ ػهٗ انًٖهؾخ انؼبيخ فمل َبلِ انًغهٌ فٙ عهَبرّ انًزؼبلجخ 

 :انًٕاٙٛغ ٔانمٚبٚب انَٛبٍٛخ ٔاالعزًبػٛخ ٔااللزٖبكٚخ انٓبيخ ٔانزٙ كبٌ أثوىْب

. يلُٚخ انملً انًؾزهخ ٔيب رٕاعّٓ يٍ اػزلاءاد اٍوائٛهٛخ يزكوهح ػهٗ انَكبٌ ٔانًًزهكبد . 1

األهاٙٙ انفهَُٞٛٛخ ٔيب رزؼوٗ نّ يٍ ػًهٛبد يٖبكهح عواء انيؽف ٔانزٍٕغ االٍزٛٞبَٙ،ٔكننك انؾٖبه  . 2

. انن٘ فوٙزّ لٕاد االؽزالل اإلٍوائٛهٛخ ػهٗ ثهلح ػٖٛوح انًْبنٛخ

ٔلـف انًغهٌ يٕٞاًل أيبو لٚٛخ انًؼزمهٍٛ انفهٍَُٞٛٛٛ ٔيب رؼوٕٙا نّ يٍ رُكٛم ٔرؼنٚت كافم انَغٌٕ  . 3

اإلٍوائٛهٛخ، ٔيب َزظ ػٍ منك ؽٛش اٍزْٓل انًٕاُٝبٌ فبنل اثٕ كٚخ ٔيؤاٌ ؽٍَٛ يؼبنٙ ػهٗ أٚل٘ لٕاد 

. االؽزالل اإلٍوائٛهٙ أصُبء انزؼنٚت كافم انَغٌٕ

. ربثغ انًغهٌ فٙ عهَبرّ لٚٛخ انؾٕاه انُٕٝٙ انفهَُٞٛٙ يْلكًا ػهٗ ٙؤهح انزًبٍك ٔانهؾًخ انُٕٝٛخ . 4

يٍ انُظبو انلافهٙ رْكهذ نغُخ ّئٌٔ  (45)ٔاٍزُبكًا انٗ انًبكح  (208/20/2)ثُبءًا ػهٗ لواه انًغهٌ هلى  . 5

انًغهٌ ثٓلف رؼيٚي كٔه انًغهٌ ٔرٕٞٚو أكائّ ٔلل اَجضك ػُٓب نغُخ رَُٛك انًَبػلاد نهًغهٌ، انهغُخ 

اإلػاليٛخ، نغُخ انٖلالخ ٔانؼاللبد انجونًبَٛخ، نغُخ فبٕخ إلػلاك فٞخ ألػًبل انًغهٌ انزْوٚؼٙ ٔأفٛوًا 

: نغُخ اػبكح رمٛٛى أكاء يٕظفٙ انًغهٌ انزْوٚؼٙ كًب رى رْكٛم أهثؼخ نغبٌ يئلزخ نًزبثؼخ ثؼ٘ انمٚبٚب ْٔٙ

هئٌٛ ثهلٚخ َبثهٌ ٔػٕٚ انًغـهٌ "غَبٌ انْكؼخ / نغُخ نهُظو فٙ انمٚٛخ انًضبهح يٍ لجم األؿ .أ 

. ؽٕل رفبلى انٕٙغ فٙ َبثهٌ" ػٕٚ انًغـهٌ انزْوٚؼٙ"ؽَبو فٚو / ٔاألؿ" انزْوٚؼٙ

. نغُخ رمٖٙ انؾمبئك ؽٕل لٚٛخ ثٛذ نؾى  .ة 

. انهغُخ انجونًبَٛخ انٕىاهٚخ نًزبثؼخ لواهاد انًغهٌ انزْوٚؼٙ .ط 

 .نغُخ االٍزًبع انقبٕخ ثًزبثؼخ رموٚو نغُخ انولبثخ انؼبيخ .ك 

. كًب رى اػبكح اَزقبة هإٍبء ٔيموهٔ انهغبٌ األؽل ػْوح نهًغهٌ انزْوٚؼٙ

: انٕٙغ انَٛبٍٙ انواٍْ . 6
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َبلِ انًغهٌ فٙ عهَبرّ انًقزهفخ انٕٙغ انَٛبٍٙ انواٍْ ٔإله انمواهاد ٔانجٛبَبد انًقزهفخ ثٓنا انْؤٌ ؽٛش 

انٗ انًُٞمخ، كًب رُبٔل " ٔىٚوح انقبهعٛخ األيوٚكٛخ"رُبٔل فٙ عهَبرّ انؼًهٛخ انَهًٛخ ٔىٚبهح يبكنٍٛ أٔنجواٚذ 

لواه ٔكبنخ انغٕس ٔرْغٛم انالعئٍٛ انفهٍَُٞٛٛٛ ٔانمبٙٙ ثزمهٛٔ فليبرٓب نًئٍَبد انالعئٍٛ انفهٍَُٞٛٛٛ، 

ٝٓـواٌ، انزٓلٚلاد انغوثٛخ ٔاأليوٚكٛخ ثبالػزلاء - ٔكننك يئرًو انمًخ اإلٍاليٙ انًُؼمل فٙ انؼبًٕخ اإلٚواَٛخ 

ػهٗ انؼواق، ثبإلٙبفخ انٗ االرفبلٛخ انًٕلؼخ ثٍٛ انؾكٕيـخ اإلٍوائٛهٛخ ٔؽكٕيخ انفبرٛكبٌ ؽٕل يًزهكبد انٞـبئفخ 

. انكبصٕنٛكٛخ فٙ يلُٚخ انملً، ٔرٖوٚؾبد هئٌٛ انٕىهاء اإلٍوائٛهٙ انمبٙٙ ثبػبكح اؽزالل يلُٚخ انقهٛم

: اٍزًغ انًغهٌ ٔرـبثغ ػلح فٜٞ  ٔرمبهٚو فالل كٔهرّ انضبَٛخ أرذ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ . 7

رموٚو هئٌٛ ْٛئخ انولبثخ انؼبيخ ؽٛش رى رْكٛم نغُخ فبٕخ نلهاٍخ انزموٚو ٔلبيذ ثبػلاك كهاٍخ  .أ 

انوئٌٛ اثٕ ػًبه / نزموٚو هئٌٛ ْٛئخ انولبثخ انؼبيخ ٔرى اؽبنخ يهف ْٛئخ انولبثخ انؼبيخ انٗ األؿ

. الرقبم اإلعواءاد انالىيخ

. ؽٕل يْؤع اإلؽٖبء" هئٌٛ كائوح اإلؽٖبء انًوكيٚخ انفهَُٞٛٛخ"ؽٍَ أثٕ نجلح / رموٚو األؿ .ة 

.  فٞخ انًُٓبط انفهَُٞٛٙ انًمليخ يٍ ٔىاهح انزوثٛخ ٔانزؼهٛى .ط 

.  فٞخ انزًُٛخ نًُبٝك انَهٞخ انُٕٝٛخ انفهَُٞٛٛخ .ك 

أيٍٛ ػبو "انٞٛت ػجل انوؽٛى / يٕلف انَهٞخ انزُفٛنٚخ يٍ يغًم انمٚبٚب انؼبنمخ ؽٛش أنمٗ األؿ .ِ 

  .كهًخ ثٓنا انٖلك" انوئبٍخ

.  1998انًٕاىَخ انؼبيخ نهَهٞخ انُٕٝٛخ انفهَُٞٛٛخ نؼبو  .ٔ 

أيب ػهٗ انٖؼٛل انلافهٙ فمل اٍزؼوٗ انًغهٌ فٙ عهَبرّ لٚٛخ اٙواة انًؼهًٍٛ، ٔكننك لٚٛخ  .ى 

انٞؾٍٛ، ٔاػزمبل انٖؾفٙ كأك كزبة، ٔكننك اغالق انَهٞخ انُٕٝٛخ نجؼ٘ انًئٍَبد انقٛوٚخ 

فٙ لٞبع غيح، ثبإلٙبفخ انٗ لٚٛخ اٙواة ٝهجخ انغبيؼبد انفهَُٞٛٛخ َزٛغخ اهرفبع األلَبٛ 

، ٔيب رؼوٗ نّ انًُبٙم فبنل يْؼم يٍ اػزلاء فٙ انؼبًٕخ  انغبيؼٛخ، ٔلٚٛخ انزَُٛك األيُٙ

ػًبٌ، ٔػًهٛخ اثؼبك انَهٞبد اإلٍوائٛهٛخ نهْٛـ أؽًل ٚبٍٍٛ فٙ أػمبة اإلفواط ػُّ، كًب - األهكَٛخ 

َبلِ لٚٛخ اػزمبل أؽل أػٚبء انًغهٌ انزْوٚؼٙ ػهٗ ؽبعي ثٛذ ؽبٌَٕ، ٔيُؼ انضمخ نهٕىهاء 

.  ؽٛله ػجل انْبفٙ/ انغلك، ثبإلٙبفخ الٍزمبنخ األؿ
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 .القـزاراث: ثبًيًب 

إله انًغهٌ فٙ كٔهرّ انضبَٛخ اصُبٌ ٔرَؼٌٕ لواهًا يُٓب أهثؼخ ٔأهثؼٌٕ لواهًا فبٓ ٔيٕعّ انٗ 

اإلعواءاد انالىيخ ثٖلكِ، كًب رى إلاه اصُبٌ ٔصالصٌٕ لواهًا فبٓ ثبنزْوٚغ ٔالواه  انَهٞخ انزُفٛنٚخ الرقبم

. انمٕاٍَٛ ثبنمواءاد انًقزهفخ فٙ انًغهٌ، ٔفًَخ ػْو لواهًا فبٓ ثْئٌٔ انًغهٌ

 

 .هشبريع القىاًيي: ثبلثًب

يٍ انُظبو انلافهٙ أؽبنذ انَهٞخ انزُفٛنٚخ اصُبٌ ٔػْؤٌ يْؤع لبٌَٕ انٗ انًغهٌ  (62)ٔفـمًب ألؽكبو انًبكح 

انزْوٚؼٙ ٔللو األفٕح األػٚبء ػْوح يْبهٚغ لٕاٍَٛ، ٔثٓنا ٚكٌٕ ؽٖٛهخ يْبهٚغ انمٕاٍَٛ انزٙ رلأنٓب 

. انًغهٌ لل اهرفؼذ انٗ اصُبٌ ٔصالصٌٕ يْؤع لبٌَٕ، ام َبلِ انًغهٌ فٙ عهَبرّ انًزؼبلجخ غبنجٛخ ْنِ انمٕاٍَٛ

انوئٌٛ اثٕ ػًبه صالصخ لٕاٍَٛ ٔألو انًغهٌ فًَخ لٕاٍَٛ رى اؽبنزٓب انٗ األؿ انوئٌٛ يٍ / إله األؿ

أعم انًٖبكلخ ػهٛٓب َْٔوْب ؽَت األٕٕل فٙ انغوٚلح انوًٍٛخ، كًب رى الواه صالصخ يْبهٚغ لٕاٍَٛ ثبنمواءح 

األٔنٗ، ٔرى االَزٓبء يٍ صًبَٛخ يْبهٚغ لٕاٍَٛ ثبنًُبلْخ انؼبيخ ٔرى اػبكح يْؤع لبٌَٕ انٗ انَهٞخ انزُفٛنٚخ، كًب 

. هف٘ يْؤع لبٌَٕ ٔاؽل
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 :  ٔفًٛب ٚهٙ اإلعواءاد انًزقنح ػهٗ يْبهٚغ انمٕاٍَٛ فٙ انًغهٌ انزْوٚؼٙ فٙ كٔهرّ انضبَٛخ

اإلجزاء هشزوع القبًىى 

 27/5/1997رى الواهْب ثزبهٚـ  1997يْؤع لبٌَٕ انًٕاىَخ انؼبيخ نهَهٞخ انُٕٝٛخ نؼبو  .1

ألو ثبنمواءح األٔنٗ ٔانضبَٛخ، كًب ألود انزؼلٚالد انًمليخ يٍ يْؤع لبٌَٕ ٍهٞخ انُمل  .2

. 16/12/1997انوئٌٛ ٚبٍو ػوفبد ٔإله ثزبهٚـ / األؿ

. أؽٛم انٗ ٔىاهح انًبنٛخ نزملٚى انًالؽظبد ػهٗ انمبٌَٕلبٌَٕ انًٕاىَخ ٔانًبنٛخ انؼبيخ  .3

. 3/6/1997رى الواهِ ثبنمواءح انضبَٛخ ثزبهٚـ يْؤع لبٌَٕ انقليخ انًلَٛخ  .4

 يْؤع لبٌَٕ رًهك األعبَت نهؼمبهاد فٙ فهٍَٞٛ .5

 

 ٔألو ثبنمواءح انضبَٛخ 30/6/1997ألو ثبنمواءح األٔنٗ ثزبهٚـ 

. 30/9/1997ثزبهٚـ 

 ٔألو ثبنمواءح انضبنضخ 2/7/1997ألو ثبنمواءح انضبَٛخ ثزبهٚـ يْؤع لبٌَٕ انٓٛئبد انًؾهٛخ انفهَُٞٛٛخ  .6

. 12/10/1997 ٔرى إلاهِ ثزبهٚـ 14/7/1997ثزبهٚـ 

. 2/7/1997هف٘ ثزبهٚـ يْؤع لبٌَٕ رؼٍٛٛ انًقبرٛو  .7

. 30/9/1997ُأػٛل انٗ انَهٞخ انزُفٛنٚخ ثزبهٚـ يْؤع لبٌَٕ ؽًبٚخ انًٖبكه انٞجٛؼٛخ فٙ لٞبع غيح  .8

. رى رؤعٛهّ انٗ ؽٍٛ الواه لبٌَٕ انًٖبهفيْؤع لبٌَٕ ثُك رًُٛخ انٓٛئبد انًؾهٛخ  .9

. 13/11/1997ألو ثبنًُبلْخ انؼبيخ ثزبهٚـ يْؤع لبٌَٕ انَهٞخ انمٚبئٛخ .10

 ٔألو ثبنمواءح انضبنضخ 17/9/1997ألو ثبنمواءح انضبَٛـخ ثزبهٚـ يْؤع انمبٌَٕ األٍبٍٙ .11

. 2/10/1997ثزبهٚـ 

 ٔألو ثبنمواءح األٔنٗ 15/7/1997ألو ثبنًُبلْخ ػبيخ ثزبهٚـ يْؤع لبٌَٕ انٓٛئخ انؼبيخ انفهَُٞٛٛخ نهجزؤل .12

. 15/11/1997 ٔألو ثبنمواءح انضبَٛخ 18/9/1997ثزبهٚـ 

 نؾٍٛ الواه لبٌَٕ انُمبثبد فٙ 14/7/1997ُاعم ثزبهٚـ يْؤع لبٌَٕ َمبثخ يؾبيٙ فهٍَٞٛ .13

. فهٍَٞٛ

 ٔألو ثبنمواءح 13/10/1997ألـو ثبنًُبلْخ انؼبيخ ثزبهٚـ يْؤع لبٌَٕ ٕؾخ انؾٕٛاٌ .14

. 10/12/1997 ٔألو ثبنمواءح انضبَٛخ 14/10/1997األٔنٗ 

. 10/12/1997ألو ثبنًُبلْخ انؼبيخ ثزبهٚـ يْؤع لبٌَٕ األؽياة انَٛبٍٛخ .15

. 25/11/1997ألو ثبنًُبلْخ انؼبيخ ثزبهٚـ  (انَغٌٕ)يْؤع لبٌَٕ يواكي اإلٕالػ ٔانزؤْٛم .16

يْؤع لبٌَٕ كيغ ٔيوالجخ انًٖٕغبد اننْجٛخ ٔانفٚٛخ .17

ٔانجالرُٛٛخ 

 ٔألو ثبنمواءح 25/11/1997ألو ثبنًُبلْخ انؼبيخ ثزبهٚـ 

. 9/12/1997األٔنٗ ثزبهٚـ 

ثبنمواءح   ٔألو25/11/1997ٌألو ثبنًُبلْخ انؼبيخ ثزبهٚـ يْؤع لبٌَٕ انلفبع انًلَٙ .18

. 8/1/1998األٔنٗ ثزبهٚـ 

 ٔألو ثبنمواءح 25/11/1997ألو ثبنًُبلْخ انؼبيخ ثزبهٚـ يْؤع لبٌَٕ األٍهؾخ انُبهٚخ ٔاننفبئو .19

. 7/1/1998األٔنٗ ثزبهٚـ 

 ٔرى رؤعٛهّ انٗ 25/11/1997ألو ثبنًُبلْخ انؼبيخ ثزبهٚـ يْؤع لبٌَٕ األٝجبء انجٛٞوٚخ .20

. ؽٍٛ الواه لبٌَٕ انُمبثبد انؼبو

. 9/12/1997ألو ثبنًُبلْخ انؼبيخ ثزبهٚـ يْؤع لبٌَٕ رْغٛغ االٍزضًبه .21

. 9/12/1997ألو ثبنًُبلْخ انؼبيخ ثزبهٚـ يْؤع لبٌَٕ انٕكبالد انزغبهٚخ .22

. 9/12/1997ألو ثبنًُبلْخ انؼبيخ ثزبهٚـ يْؤع لبٌَٕ انغًؼٛبد األْهٛخ .23

 

  هشبريع القىاًيي الوحبلت إلى اللجبى

صًبَٛخ يْبهٚغ لٕاٍَٛ انٗ انهغبٌ انًقزٖخ نلهاٍزٓب ٔاثلاء انوأ٘ ؽٕنٓب " هئٌٛ انًغهٌ"اثٕ ػالء / أؽبل األؿ

 :اإلعواءاد انالىيخ ٔأرذ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ نؼوٙٓب ػهٗ انًغهٌ الرقبم

اللجٌت هشزوع القبًىى 

  انمبََٕٛخ- انًٖبكه انٞجٛؼٛخ . يْؤع لبٌَٕ اَْبء انًوكي انفهَُٞٛٙ نهزًُٛخ انوٚفٛخ .1

لواه انًغهٌ هلى )يْؤع لبٌَٕ كػى أٍو انْٓلاء ٔاألٍوٖ ٔانغوؽٗ  .2
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 انمبََٕٛخ- انزوثٛخ ٔانمٚبٚب االعزًبػٛخ 

 

انمبََٕٛخ - انلافهٛخ ٔاأليٍ . يْؤع لبٌَٕ االعزًبػبد انؼبيخ .3

انمبََٕٛخ - انلافهٛخ ٔاأليٍ . يْؤع لبٌَٕ انقليخ انُٕٝٛخ .4

- االلزٖبكٚخ - انًٕاىَخ ٔانْئٌٔ انًبنٛخ . يْؤع لبٌَٕ رُظٛى انًُبلٖبد ٔانًياٚلاد .5
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انمبََٕٛخ 

انمبََٕٛخ - انًٖبكه انٞجٛؼٛخ . يْؤع لبٌَٕ انًٖبكه انٞجٛؼٛخ .6

- االلزٖبكٚخ - انًٕاىَخ ٔانْئٌٔ انًبنٛخ . يْؤع لبٌَٕ اإلؽٖبءاد انؼبيخ .7

- انزوثٛخ ٔانمٚبٚب االعزًبػٛخ - انَٛبٍٛخ 

انمبََٕٛخ 

ٔانمبََٕٛخ - االلزٖبكٚخ . يْؤع لبٌَٕ انًلٌ ٔانًُبٝك انؾوح .8

 

 

  .األسئلت الوىجهت لألخىة الىسراء: رابعًب

 انُظبو انلافهٙ نهًغهٌ ؽٛش رى الواه انزؼلٚالد انًمزوؽخ يٍ 14/6/97َبلِ انًغهٌ فٙ عهَزّ انقبيَخ ثزبهٚـ 

ٕٚو انقًٌٛ يٍ كم عهَخ ألٍئهخ األػٚبء انًٕعٓخ انٗ  (13-11)األفٕح األػٚبء كبٌ أثوىْب رؾلٚل ٍبػزٍٛ 

 .األفٕح انٕىهاء، ؽٛش رى انؼًم ثٓنا انُظبو يٍ انغهَخ انضبنضخ ػْو

رملو األفٕح األػٚبء ثضالصخ ٔصًبٌَٕ ٍئااًل انٗ األفٕح انٕىهاء ؽٛش ٝوؽذ فٙ عهَبد انًغهٌ 

. انًقزهفخ

ثُبءًا ػهٗ اعبثبد األفٕح انٕىهاء رى االَزٓبء يٍ صالصخ ٔفًٍَٛ ٍئااًل، ٔرى اؽبنخ رَؼخ ٔػْؤٌ ٍئااًل انٗ 

انهغبٌ انًقزٖخ فٙ انًغهٌ نًزبثؼخ انمٚبٚب انًٞؤؽخ ًٍٙ األٍئهخ ٔرى رؤعٛم ٍئااًل ٔاؽلًا انٗ انغهَبد 

 .انزبنٛخ

 

 .البيبًبث الصبدرة عي الوجلس: خبهسًب

إله انًغهٌ انزْوٚؼٙ فٙ كٔهرّ انضبَٛخ ٍجؼخ ٔػْؤٌ ثٛبًَب رًؾٕهد ؽٕل ػلح لٚبٚب الًٍٛب انمٚبٚب 

انَٛبٍٛخ انواُْخ انزٙ اؽزهذ ؽٛيًا ْبيًب يٍ َمبّبد انًغهٌ، ٔفًٛب ٚهٙ يهقٔ رٕٙٛؾٙ نهجٛبَبد انٖبكهح ػهٗ 

  :انًغهٌ فٙ كٔهرّ انضبَٛخ

 رى إلاه ثٛبٌ ؽٕل انمواه االٍوائٛهٙ انمبٙٙ ثًُغ أػٚبء يٍ انًغهٌ 1/4/97فٙ انغهَخ انضبنضخ ثزبهٚـ  . 1

. انزْوٚؼٙ يٍ لٞبع غيح يٍ انٕٕٕل انٗ يلُٚخ هاو اهلل

.  رى إلاه ثٛبًَب ؽٕل األٍوٖ ٔانًؼزمهٍٛ فٙ انَغٌٕ اإلٍوائٛهٛخ14/4/97فٙ انغهَخ انقبيَخ ثزبهٚـ  . 2

رى إلاه ثٛبًَب ؽٕل انزُكو اإلٍوائٛهٙ نزُفٛن االرفبلٛبد انًجويخ يغ  24/4/97فٙ انغهَخ انَبكٍخ ثزبهٚـ  . 3

. انؾكٕيخ اإلٍوائٛهٛخ ثْؤٌ األٍوٖ ٔانًؼزمهٍٛ

- رى إـلاه ثٛبًَب ؽٕل االػزلاء اإلٍوائٛهٙ ػهٗ يُٞمخ انًٕإٙ  30/4/97فٙ انغهَخ انَبثؼخ ثزبهٚـ  . 4

. ثًؾبفظخ فبٌََٕٛ

. رى إلاه ثٛبًَب ؽٕل اٍزْٓبك فبنل اثٕ كٚخ 28/5/97فٙ انغهَخ انؾبكٚخ ػْو ثزبهٚـ  . 5

رى إلاه ثٛبًَب ؽٕل اننكوٖ انضالصٌٕ نهؼلٔاٌ اإلٍوائٛهٙ ػهٗ األيخ  5/6/97فٙ انغهَخ انضبَٛخ ػْو ثزبهٚـ  . 6

.  1967انؼوثٛخ فٙ انقبيٌ يٍ ؽيٚواٌ ػبو 

اػزجبه انملً "رى إلاه ثٛبًَب ؽٕل لواه يغهٌ انُٕاة األيوٚكٙ  18/6/97فٙ انغهَخ انضبنضخ ػْو ثزبهٚـ  . 7

. "انًٕؽلح ػبًٕخ اٍوائٛم

.   رى إلاه ثٛبٌ ثًُبٍجخ ٕٚو األٍٛو انهجُبَٙ 15/7/97فٙ انغهَخ انقبيَخ ػْو ثزبهٚـ  . 8

. رى إلاه ثٛبًَب ؽٕل ٍٛبٍخ اإلغالق اإلٍوائٛهٛخ 9/8/97فٙ انغهَخ انَبثؼخ ػْو ثزبهٚـ  . 9

رى إلاه ثٛبًَب ؽٕل اٍزْٓبك انًٕاٍٝ يؤاٌ ؽٍَٛ يؼبنٙ اصُبء  18/8/97فٙ انغـهَخ انضبيُخ ػْو ثزبهٚـ . 10

. رؼنٚجّ فٙ انَغٌٕ اإلٍوائٛهٛخ

رى إلاه ثٛبًَب ؽٕل لواه ٔكبنخ انغٕس ٔرْغٛم انالعئٍٛ  18/8/97فٙ انغهَخ انضبيُخ ػْو ثزبهٚـ . 11

. "رمهٛٔ فليبرٓب نًئٍَبد انالعئٍٛ انفهٍَُٞٛٛٛ"انفهٍَُٞٛٛٛ 

 رى إلاه ثٛبٌ ؽٕل االعواءاد انزٙ الليذ ػهٛٓب ٔكبنخ انغٕس 9/9/98فٙ عهَخ ٝبهئخ ػملد ثزبهٚـ . 12

. انلٔنٛخ نزْغٛم انالعئٍٛ انفهٍَُٞٛٛٛ،انمبٙٙ ثزمهٛٔ فليبرٓب نًئٍَبد انالعئٍٛ انفهٍَُٞٛٛٛ

 

رى إلاه ثٛبًَب ؽٕل ػًهٛخ انزؼلاك انُٕٝٙ نهَكبٌ  19/10/97فٙ انغهَخ انؾبكٚخ ٔانؼْوٍٚ ثزبهٚـ . 13

.  فٙ فه1997ٍَٛٞٔانًَبكٍ ٔانًجبَٙ نؼبو 

رى إلاه ثٛبًَب ؽٕل انٕٙغ انَٛبٍٙ انواٍْ ٔانٓغًخ  10/11/97فٙ انغهَخ انضبَٛخ ٔانؼْوٍٚ ثزبهٚـ . 14

. األيوٚكٛخ انظهًخ ٙل األيخ انؼوثٛخ ٔيب رؼوٗ نّ انؼواق ٔنٛجٛب يٍ ػمٕثبد كٔنٛخ
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/ رى إلاه ثٛبًَب ؽٕل لٚٛخ اػبكح اػزمبل األفذ انًُبٙهخ 12/11/97فٙ انغهَخ انضبَٛـخ ٔانؼْوٍٚ ثزبهٚـ . 15

. ػٞبف ػهٛبٌ يٍ لجم ٍهٞبد االؽزالل

.  رى إلاه ثٛبًَب ؽٕل انٕٙغ انَٛبٍٙ انواٍْ 25/11/97فٙ انغهَخ انضبنضخ ٔانؼْوٍٚ ثزبهٚـ . 16

رى إلاه ثٛبًَب ؽٕل انٕٛو انؼبنًٙ نًؾبهثخ انؼُف ٙل  26/11/97فٙ انغهَخ انضبنضخ ٔانؼْوٍٚ ثزبهٚـ . 17

. انًوأح

رى إلاه ثٛبًَب ؽٕل يٖبكلخ انكَُٛذ اإلٍوائٛهٙ ػهٗ  11/12/97فٙ انغهَخ انواثؼخ ٔانؼْوٍٚ ثزبهٚـ . 18

يْؤع لبٌَٕ يُغ انزؼلاك انُٕٝٙ نهَكبٌ ٔانًَبكٍ فٙ يلُٚخ انملً يٍ لجم كائوح اإلؽٖبء انًوكيٚخ 

. انفهَُٞٛٛخ

. رى إلاه ثٛبًَب ؽٕل االَزٓبكبد اإلٍوائٛهٛخ فٙ يلُٚخ انقهٛم 7/1/98فٙ انغهَخ انَبكٍخ ٔانؼْوٍٚ ثزبهٚـ . 19

رى إلاه ثٛبًَب ؽٕل انٕٙغ انَٛبٍٙ انواٍْ ٔاالعزًبع  14/1/98فٙ انغهَخ انَبثؼخ ٔانؼْوٍٚ ثزبهٚـ . 20

انوئٌٛ أثٕ ػًبه ٔثٛم كهُٛزٌٕ ٔاالعزًبع ثٍٛ ثٛم كهُٛزٌٕ ٔهئٌٛ ٔىهاء / انن٘ ٍٛؼمل فٙ ٔاٍُّٞ ثٍٛ األؿ

. اٍوائٛم

إله انًغهٌ ثٛبًَب ؽٕل انزٕٞهاد انقٞٛوح  17/2/1998فٙ انغهَخ االٍزضُبئٛخ انزٙ ػملد ثزبهٚـ . 21

 انًؾٛٞخ ثؼًهٛخ انَالو ٔاألىيخ انؼوالٛخ ٔانًقبٝو انزٙ رٓلك انًُٞمخ 

. ثويزٓب

 

 

 

 

 .وفىد وضيىف: سبدسًب

. ؽم ػهٗ انًغهٌ فٙ كٔهرّ انضبَٛخ انؼـلٚل يٍ انٕفٕك ٔانٕٚٛف، ؽٛش رى اٍزمجبنٓى ٔانزوؽٛت ثٓى ثؾفبٔح

 

هئٌٛ انهغُخ انزُفٛنٚخ األهصٕمكَٛخ " رى اٍزمجبل انَٛل هإٔف أثٕ عبثو 9/4/97فٙ انغهَخ انواثؼخ ثزبهٚـ  . 1

. "ٔانمُٖم انفقو٘ نٕٓنُلا فٙ األهكٌ

. رى اٍزمجبل انٕفل انجونًبَٙ انَٕٚل٘ 6/5/97فٙ انغهَخ انضبيُخ ثزبهٚـ  . 2

رى اٍزمجبل ارؾبك أثُبء فهٍَٞٛ فٙ انٕالٚبد انًزؾلح األيوٚكٛخ  17/6/97فٙ انغهَخ انضبنضخ ػْو ثزبهٚـ  . 3

. ٔانٕفل انًوافك ٔيًضهٙ ارؾبك انْجٛجخ

هئَٛخ انجونًبٌ فٙ عُٕة " رى اٍزمجبل انَٛلح فٛوُّٚ عُٛغٕاال  16/9/97فٙ انغهَخ انضبيُخ ػْو ثزبهٚـ  . 4

. "أفوٚمٛب

انمُٖم فٙ انَفبهح " رى اٍزمجبل انَٛل ٚبَٕ ْٕثبه٘ 12/11/97فٙ انغهَخ انضبَٛخ ٔانؼْؤٌ ثزبهٚـ  . 5

. "انُٓغبهٚخ

.  رى اٍزمجبل يؼهًٙ ٔيؼهًبد ٔٝالة يلاهً انًَزمجم12/11/97فٙ انغهَخ انضبَٛخ ٔانؼْؤٌ ثزبهٚـ  . 6

رى اٍزمجبل األفٕاد يًضالد انؾوكخ انَُٕٚخ فٙ انٍٕٝ  25/11/97فٙ انغهَخ انضبنضخ ٔانؼْؤٌ ثزبهٚـ  . 7

. انًؾزم فٙ انلافم

. رى اٍزمجبل ٝهجخ عبيؼخ ثٛوىٚذ 9/12/97فٙ انغهَخ انواثؼخ ٔانؼْؤٌ ثزبهٚـ  . 8

َبئت ٔىٚو فبهعٛخ "رى اٍزمجبل انَٛل اهََذ أٔربهٚك  10/12/97فٙ انغهَخ انواثؼـخ ٔانؼْؤٌ ثزبهٚـ  . 9

. "عًٕٓهٚخ ٍهٕفبَٛخ

 . رى اٍزمجبل االرؾبك انؼبو نهًؼبلٍٛ انفهٍَُٞٛٛٛ 10/12/97فٙ انغهَخ انواثؼخ ٔانؼْؤٌ ثزبهٚـ . 10

 رى اٍزمجبل يًضهٙ ارؾبك يواكي انْجبة فٙ يقًٛبد 11/12/97فٙ انغهَخ انواثؼـخ ٔانؼْؤٌ ثزبهٚـ . 11

. انٚفخ انغوثٛخ

 

. رسبئل وصلج الوجلس وحن اإلعالى عٌهب: سببعًب

ثبإلػالٌ ػُٓب " هئٌٛ انًغهٌ"اثٕ ػالء / ٔهكد نهًغهٌ ػْؤٌ هٍبنخ أصُبء ػمل انغهَبد ؽٛش لبو األؿ

  :ٔأرذ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ

 ٔهكد هٍبنخ يٍ إٔؾبة األهاٙٙ فٙ لوٚـخ انقٚو ؽٕل اػزلاءاد انًَزٍُٕٝٛ يٍ 26/3/1997ثزبهٚـ  . 1

. رغوٚف ّٔك ٝوق نجُبء يَزُٕٝـخ علٚلح فٙ ٔاك٘ هؽبل

 ٔهكد هٍبنخ يٍ لجم ثؼ٘ األفٕح األػٚبء ٚلػٌٕ فٛٓب أػٚبء انًغهٌ نًْبهكزٓى 27/3/1997ثزبهٚـ  . 2

. فٙ انٖالح ٔاالػزٖبو ٕٚو انغًؼخ فٙ أهاٙٙ عجم اثٕ غُٛى
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 ٔهكد هٍبنخ يٍ انهغُخ انُٕٝٛخ ٔاإلٍاليٛخ نًٕاعٓخ االٍزٛٞبٌ نهًْبهكخ فٙ اؽٛبء 27/3/1997 ثزبهٚـ . 3

  .30/3/1997فؼبنٛبد ٕٚو األهٗ انًٕافك 

انوئٌٛ اثٕ ػًبه يْبه فٛٓب /  ٔهكد هٍبنـخ يٍ هئٌٛ ْٛئخ انولبثخ انؼبيخ يٕعٓخ نألؿ2/4/1997ثزبهٚـ  . 4

هف٘ انًغهٌ انوٍبنخ هفًٚب لبٝؼًب ٔلوه هكْب )انٗ ػلح يٕاٙٛغ فبٕخ ثبنًغهٌ انزْوٚؼٙ ٍٔٛو أػًبنّ 

. (انٗ يٖلهْب

 ٔهكد هٍبنخ يٍ انغوفخ انزغبهٚخ انُٖبػٛخ يٕعٓخ انٗ هئٌٛ انؾكٕيخ اإلٍوائٛهٛخ 2/4/1997ثزبهٚـ   . 5

انًملو يٍ يغهٌ انزُظٛى األػهٗ نغُخ " نًؼبنّٛ اكٔيٛى"رزؼهك ثمٚبٚب االٍزٛٞبٌ، فـبٕخ انًْؤع انزُظًٛٙ 

. انفوػٛخ نالٍزٛٞبٌ انزبثؼخ نهغُخ انًلَٛخ

 ٔهكد هٍبنخ يٍ انَٛل يؾًٕك كوٚى ٍفٛو يٖو نلٖ انَهٞخ انُٕٝٛخ انفهَُٞٛٛخ ٔانزٙ 9/4/1997 ثزبهٚـ  . 6

ػجو فٛٓب ػٍ يَبَلح ٔكػى انْؼت انًٖو٘ نهمٚٛخ انفهَُٞٛٛخ يْٛوًا انٗ اٌ يغهٌ انْؼت انًٖو٘ لل 

إله ثٛبٌ فٙ عهَزّ انًُؼملح فٙ انضبنضخ ٔانؼْوٍٚ ّغت فّٛ ٔاٍزُكو انَٛبٍٛخ اإلٍوائٛهٛخ ٔرى رٕىٚؼّ ػهٗ 

. ثونًبَبد انؼبنى ثبنهغزٍٛ اإلَغهٛيٚخ ٔانفوََخ

ػجل انؼيٚي . ك/ اثٕ ػالء ثبٍى انًغهٌ انزْوٚؼٙ انفهَُٞٛٙ رُٓئخ نألؿ/ للو األؿ 23/4/1997 ثزبهٚـ . 7

انوَزَٛٙ ثًُبٍجخ اإلفـواط ػُّ ثؼل اػزمبل اكاه٘ كاو صالس ٍُٕاد َٖٔف ٔاثؼبك فٙ يوط انيْٕه كاو ٍُخ 

. كبيهخ

ػهٙ اثٕ انوِٚ رؾلس فٛٓب ػٍ انؾٖبه اإلٍوائٛهٙ انًؾكى . ك/  ٔهكد هٍبنخ يٍ األؿ30/4/1997 ثزـبهٚـ . 8

نجهلح ٕٕهٚف فٙ يؾبفظخ انقهٛم انًَزًو نألٍجٕع انَبكً ػهٗ انزٕانٙ يْٛوًا انٗ يًبهٍبد لٕاد 

االؽزالل يٍ لًغ ٔثِٞ ٔرُكٛم، ُٔٚبّل فٛٓب انًغهٌ انزْوٚؼٙ ثبنؼًم ػهٗ هفغ انؾٖبه ٔانًؼبَبح ػٍ 

. أْهٙ انجهلح

ٔهكد هٍبنخ يٍ انهغُخ انُٕٝٛخ ٔاإلٍاليٛخ نًٕاعٓخ االٍزٛٞبٌ رلػٕ فٛٓب انًغهٌ  30/4/1997ثزبهٚـ  . 9

انزْوٚؼٙ انفهَُٞٛٙ انٗ رٕعّٛ َلاء ألٕؾبة األهاٙٙ انٕالؼخ فٙ انجٕاثخ انْولٛخ نهملً انْوٚف نهزٕعّ 

نهغُخ انمبََٕٛخ فٙ انهغُخ انُٕٝٛخ ٔاإلٍاليٛخ نًَبػلرٓى فٙ رملٚى االػزواٙبد ػهٗ لواهاد االؽزالل 

  .4/5/1997ثًٖبكهح أهاٙٛٓى فٙ يٕػل ألٖبِ 

هٍبنخ يٍ أْبنٙ لوٚخ ٍبنى لٚبء َبثهٌ ؽٕل انًًبهٍبد ٔاالَزٓبكبد  ٔهكد 13/5/1997 ثزبهٚـ. 10

اإلٍوائٛهٛخ فٛٓب ٔانًزًضهخ فٙ يُغ يياهػٙ ٔأْبنٙ انموٚخ يٍ انٕٕٕل انٗ أهاٙٛٓى انٕالؼخ ّولٙ انْبهع 

 األيو انن٘ ٚؼُٙ االٍزٛالء ػهٗ يب ٚيٚل ػٍ م700االنزفبفٙ انغلٚل ٔانن٘ ٚجؼل ػـٍ ؽلٔك انموٚخ ؽٕانٙ 

 كَٔى ٔٝبنت األْبنٙ انَهٞخ انُٕٝٛخ انفهَُٞٛٛخ ٔانًغهٌ انزْوٚؼٙ انٕلٕف انٗ عبَجٓى ٔرملٚى 15.000

. انلػى نٕلف ْنِ انزؼلٚبد

فؤُ "ٕبئت ػوٚمبد ؽٕل ػًهٛبد انٓلو انغبهٚخ فٙ لوٚخ / ٔهكد ينكوح يٍ األؿ 13/5/1997ثزبهٚـ . 11

. فٙ يؾبفظخ َبثهٌ" ثٛذ كعٍ

ؽٕل انموٗ انًملو يٍ " يلٚو يئٍَخ ثكلاه"يؾًل أّزّٛ .ك/ ٔهكد هٍبنخ يٍ األؿ 13/5/1997ثزبهٚـ . 12

ٔانن٘ ٚٞبنت فٛٓب اكهاط ْنا انًٕٕٙع ػهٗ علٔل أػًبل انًغهٌ نُمبّّ " انُٖلٔق انؼوثٙ انكٕٚزٙ"

. ٔالواهاِ

 ٔهكد هٍبنخ رٕٕٛخ يٍ هئٌٛ ثهلٚخ غيح ؽٕل لواه انجهلٚخ ْلو يُبىل كافم ؽلٔك 4/6/1997ثزبهٚـ . 13

. ثهلٚخ غيح

 ٔهكد هٍبنخ يٍ ٝهجخ لٞبع غيح اننٍٚ ٚزبثؼٌٕ كهاٍزٓى فٙ عبيؼبد ٔيؼبْل انٚفخ 1/7/1997 ثزبهٚـ. 14

 .انغوثٛخ

ايبو )ٕالػ انزؼًو٘ ثقٖٕٓ انْٛـ ػجل انًغٛل ػٞب /  ٔهكد هٍبنخ يٍ األؿ13/5/1997 ثزبهٚـ. 15

انن٘ رى افزٞبفّ ٔاػزمبنّ يٍ لجم ٍهٞبد االؽزالل اإلٍوائٛهٛخ يٞبنت انًغهٌ  (يَغل يقٛى انلْْٛخ

. االرٖبل ثبنغٓبد انًؼُٛخ نهؼًم ػهٗ اإلفواط ػُّ

 ٔهكد هٍبنخ يٍ انهغُخ انُٕٝٛخ ٔاإلٍاليٛخ نًٕاعٓخ االٍزٛٞبٌ انلاػٛخ إلػالٌ 1/7/1997ثزبهٚـ . 16

 فٙ عًٛـغ األهاٙٙ 2/7/1997ظٓوًا ٕٚو األهثؼبء انًٕافك  (12:00)اإلٙواة انزؾنٚو٘ ػُل انَبػخ 

. انفهَُٞٛٛخ رٚبيًُب يغ األْم فٙ فهٛم انوؽًٍ

 . ٔهكد هٍبنخ يٍ يًضهٙ ػوة انغٓبنٍٛ ؽٕل اؽزٛبعبد انؼْبئو انجلٔٚخ30/9/1997ثزبهٚـ . 17

ؽـٕل انجلء " انًلٚو انُٕٝٙ نهزؼلاك انَكبَٙ"ؽٍَ اثٕ نجلح /  ٔهكد هٍبنخ يٍ األؿ30/9/1997 ثزبهٚـ. 18

. 1/10/1997 ثبنفؼبنٛبد انًٛلاَٛخ انقبٕخ ثزؼلاك انَكبٌ ٔانًَبكٍ ٔانًُْآد ٔانزٙ ٍزجلأ فٙ ٕجبػ

 ٔهكد هٍبنخ يٍ األفٕح فٙ انهغُخ انًوكيٚخ نًؼزمهٍٛ ٍغٍ ػَمالٌ رى اؽبنزٓب نهغُخ 1/10/1997 ثزبهٚـ. 19

    .األٍوٖ ٔانًؼزمهٍٛ فٙ انًغهٌ نًزبثؼخ انًٕٕٙع
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 ٔهكد هٍبنخ يٍ األفٕح األػٚبء نوئبٍخ انًغهٌ ؽٕل يٕٕٙع انْؤع 14/10/1997 ثزبهٚــ. 20

. ثبإلٙواة ػٍ انٞؼبو يٍ لجم انًؼزمهٍٛ انَٛبٍٍٛٛ فٙ انًؼزمالد انفهَُٞٛٛخ

 

: الخـىصيبث

 يٍ فالل ػًهُب اإلكاه٘ فٙ كائوح انْئٌٔ اإلكاهٚخ فٙ انًغهٌ انزْوٚؼٙ انفهَُٞٛٙ فمل نًَُب ٔاهرئُٛب 

. اٌ ٚؤفن انًغهٌ ثزٕٕٛبرُب انزبنٛخ ٔمنك نزَٓٛم ٔرُظٛى ػًهُب ٔػًم انًغهٌ انزْوٚؼٙ ثْكم ػبو

. رؼلٚم انُظبو انلافهٙ . 1

االقخـزاحبث - األسئلت لألخـىة الىسراء "اػزًبك ًَبمط يؾلكح َٚزقليٓب األفٕح األػٚبء ػٍ رملٚى  . 2

". اعخذار عي حضىر الجلسبث- الخعذيالث على هشبريع القىاًيي - 

 ؽٕل ؽفظ انَغالد ؽٛش ّبهكُب َؾٍ SPLC / ARDكهاٍخ ايكبَٛخ اػزًبك انُظبو انًملو يٍ  . 3

. يٕظفٕ انْئٌٔ اإلكاهٚخ ٔانهغبٌ ثبػلاك يؼظى يواؽهّ

 

: الخـبحوت

 رؼل انلٔهح انضبَٛخ يٍ انًواؽم انٓبيخ فٙ ػًهُب اإلكاه٘ ؽٛش روٍـ ٔرؼًك اًٚبَُب ثٚؤهح رٕٞٚو 

ػًهُب اإلكاه٘ ثبالٍزُبك انٗ انقجواد ٔانكفبءاد انؼبيهخ فٙ ثونًبَبد انؼبنى انًقزهفخ ٔانزٙ ثـلٔهْب ٍبػلرُب فٙ 

رُظٛى ٔرٕٞٚو ػًهُب اإلكاه٘ انجونًبَٙ، ؽٛش كبَذ رـٕاعُٓب ٍبثمًب ثؼ٘ انؼمجبد انزٙ نى َكٍ ػهٗ يؼوفخ فٙ 

. كٛفٛخ انزؼبيم يؼٓب ٔرغبٔىْب ٔمنك نؼلو ٕٔٙػ انُظبو انلافهٙ فًٛب ٚزؼهك ثٓنِ األيٕه


