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، ريبكلا دئاقلا  ةيمالسإلاو ، ةيبرعلا  نيتمألا  ىلإو  طبارملا ، ينيطسلفلا  انبعش  ىلإ  سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  تعن 
ةعماـــجلا يف  رــــضاحملاو  ةزغ ، عاـــطقب  ةـــيزكرملا  تاســــسؤملا  ةرئاد  وـــضعو  يكرحلاو ، يرادـــإلا  لـــمعلاو  ةوعدــــلا  دــــئارو 

" بعصم وبأ   " ظوفحم يلع  دمحم  دلاخ  ذاتسألا  ةيمالسإلا  
يذ نم  نيرـشعلاو  يناثلا  ءاعبرألا ، رجف  ةينملا  هتفاو  ظوفحم  ذاتـسألا  نإ  ءاعبرألا  مويلا  يفحـص  نايب  يف  ةـكرحلا  تلاقو 

ةمدـخ يف  ةـليوط  ةـيوعدو  ةـيداهج  ةــلحر  دــعب  ماـع 2020م ، سطــسغأ  نـم  رــشع  يناـثلا  قـفاوملا  ماـعل 1441ه ،ـ ةـجحلا 
يمالسإلا عورشملا 

ةزغ عاـطق  بوـنج  سنويناـخ  ةـنيدمب  ةـميرك  ةــلئاعل  ماـعلا 1969 ، نـم  رياـني  نـم  رــشع  سداـسلا  يف  ظوـفحم  دـئاقلا  دــلوو 
تايضايرلا صصخت  مولعلا  ةيلك  نم  ةزغب  ةيمالسإلا  ةعماجلا  يف  يعماجلا  هميلعت  ىهنأو  اهسرادم ، يف  هميلعت  لمكأو 

اهيف يبـالطلا  لـمعلا  سأرتو  ةـفاك ، اـهرئاودو  اـهتزهجأ  يف  لـمعلل  لـقنتو  ةركبم ، نـس  يف  ساـمح  ةـكرح  فوفــصب  قـحتلاو 
اليبس ةحارلل  فرعي  بوؤد ال  لمع  ةنوقيأ  ناكو  يريخلا ، لمعلل  هترادإ  يف  زيمت  امك  ةليوط ، تاونسل 

ناكو يكرحلا ، لمعلا  لصافم  عيمج  يف  ةكرحلا  ةرـصن  نع  ةظحل  ناوتي  مل  هنإ  تلاق  ذإ  موحرملا ، ةريـسب  ةكرحلا  تداشأو 
موـي ىتـح  سنويناــخ  ىروـش  سلجم  يف  ًاوـضع  ًاــماع  ذــنم 15  وــهو  ةزغ  ، عاــطق  يف  ةــكرحلا  ىروــش  سلجم  يف  ًاوــضع 

n_5256406968177127751_2769009193356961_117392136



تارود ثالثل  ىربكلا  سنويناـخ  ةـيرادإ  يف  ًاوضعو  سنويناـخب ، دـلبلا  ةـقطنم  يف  ةـيرادإلا  ةـئيهلل  اـسيئر  ناـك  دـقو  هتاـفو ،
ةزغ يف  ةيمالسإلا  ةعماجلاب  ةراجتلا  ةيلك  يف  ذفلا  ءاصحإلا  ذاتسأ  وهو  ةيلاتتم ،

، ميظعلا كرابملا  ةوعدـلا  لقح  يف  هتايح  ىـضق  هنأو  ريكفتلا ، قمعو  مهفلا ، ةـقدو  ءاكذـلا ، ةدـحب  زيمت  دـيقفلا  نأ  تفاضأو   
ىلع هللا يكزن  ـالو  لاـيجألا ، اـهنم  ملعتتـس  ةـسردم  هصـالخإو  هعـضاوت  لظيـس  ددرتـلا ، ـالو  عجارتـلا  ـالو  ريــصقتلا  فرَع  اـم 

ادحأ
هلهأ مــهلي  نأو  هــتمحر ، عــساوب  هدـــمغتي  نأو  نيحلاــصلاو ، ءادهـــشلاو  نييبــنلا  عــم  هــلبقتي  نأ  ىلاــعت  ةـــكرحلا هللا  تلأــسو 

اريخ انتوعد  ضوعي  نأو  نولسلاو ، ربصلا  هناوخإو 
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