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 6102يبٌى  62انتبرٌخ: 

 يسبنة يستعجهة

 انقسبوسة انذٌٍ قٍذ نإلعتقبليتببعة نذبنة 

 

بىاسطة  جهبس األيٍ وانخببزات انىطًُ كًب أدبل انقس دسٍ كىدي إنى   6102يبٌى 01أُعٍذ إعتقبل انقس كىة أبى سيبو بتبرٌخ 

ٌىيٍب  إنى يكبتب جهبس  ا  تى إطالق سزاح انقس طالل إَقىسً بشزط أٌ ٌسجم دضىر وٍَببة أيٍ انذونة تىطئة نتقذًٌه نًذبكًه. 

 طىال فتزة اإلعتقبل.بنشٌبرة ًعبيهه ونى ٌسًخ ألسزتٍهًب باناأليٍ. تعزض كم يُهًب إنى سىء 

 كٕد٘ ذانزدًٍخبثزاد انٕغُٙ انسٛذ/ دسٍ عجًأدبل جٓبس األيٍ ٔان (41/2016ٔرذذ انجالغ ثبنًُزح ) 2016يبٕٚ 11ثزبرٚخ 

خ فٙ يٕاجٓزّ. دٛث ٔجٓذ نّ رٓى سكزرٛز عبو كُٛسخ انًسٛخ انسٕداَٛخ إنٗ َٛبثخ أيٍ انذٔنخ رٕغئخ نزذزٚك دعٕٖ لعبئٛ عبو( 44)

ٔانزٙ رمع رذذ انجزائى انًٕجّٓ ظذ انذٔنخ ٔانزٙ يٍ  1441( يٍ انمبٌَٕ انجُبئٙ انسٕداَٙ نسُخ 64ٔ 55, 53, 51, 50رذذ انًٕاد )

 11عمٕثخ أغهجٓب إنٗ اإلعذاو. ألٔل يزح ٚسًخ ألسزرّ ثشٚبررّ ثعذ أكثز يٍ خًس شٕٓر دٛث رى إعزمبنّ ثزبرٚخ نخٛبَّ ٔانزٙ رصم ظًُٓب ا

  .2015دٚسًجز

 ثشزغ أٌ ٚسجم جعٕراً ٕٚيٛبً إنٗ يكبرت جٓبس األيٍ. 2016يبٕٚ  11عبو( ثزبرٚخ 44رى إغالق سزاح انمس غالل إَمٕسٙ )

عهٗ أٌ ٚسجم   2015دٚسًجز  21جشئٛبً ثزبرٚخ  ٔانذ٘ رى أغالق سزادّ عبو(45انمس كٕح أثٕ سيبو ) ٔانًخبثزاد ٔانٕغُٙأعبد جٓبس األيٍ 

  .2016يب11ٕٚ فهمذ رى إعزمبنّ عُذ دعٕرِ نهزًبو انٕٛيٙ فٙ ٕٚو .دعٕراً ٕٚيٛبً إنٗ يكبرت جٓبس األيٍ

أدٚس اثبثب َبلش ألٛى فٙ انعبصًخ األثٕٛثٛخ فٙ يؤرًز  خهفٛخ انًشبركخعهٗ  انزذمٛكاإلعزمبل ٔانمسبٔسخ إنٗ  يجًٕعخ يٍ ٚخعع

 .لعبٚب انًسذٍٛٛ

 

 عٍ لهمٓب انشذٚذ إساء يب ٚزعزض نّ انمسبٔسخ ٔرُبشذكى ثأٌ: HUDOيُظًخ  رعزة

 

 .ّعهٗ انسهطبد انعذنٛخ انسٕداَٛخ انكشف عٍ يكبٌ إخزفبء انمس كٕح أثٕ سيبو ٔظًبٌ ساليز 

 ٙانذعٕٖ انجُبئٛخ نعًبٌ جًبٚخ انًزٓى.يجزٚبد يزبثعخ  َسبٌدمٕق اإل َهزًس يٍ يذبي 

 .ٌعهٗ انسفبراد فٙ انخزغٕو يزبثعخ يجزٚبد انًذبكًّ نعًبٌ رطجٛك يعبٚٛز دمٕق اإلَسب 

 .عهٗ انًجزًع انذٔنٙ ٔانًُظًبد أٌ رذعى ٔرُبصز ْذِ انذعٕٖ انجُبئٛخ 
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 ًشٌذ يٍ انًعهىيبتان

عهٗ خهفٛخ لسبٔسخ ٔلبدح يسٛذٍٛٛ فٙ انسٕداٌ ثٕاسطخ جٓبس األيٍ ٔانًخبثزاد انٕغُٙ  خيٍ سجعأكثز  نإلعزمبل ععخ 2015يُذ دٚسًجز 

ٔثمٗ ثععٓى دزٗ  األيٍدعٕر يؤرًز َبلش لعبٚب انًسذٍٛٛ فٙ أدٚس اثبثب. رى إغالق سزاح ثععٓى عهٗ أٌ ٚذعزٔا ٕٚيٛبً نًجبَٙ جٓبس 

 :نجعط يٍ ْى رٍْ انذعٕر انٕٛيٙ نًكبرت األيٍْذِ أسًبء  .اٌٜ لٛذ اإلعزمبل

 فٛهًٌٕ دسٍ -1

 إٔٚة غهٛبٌ -2

 ٚعمٕة عًز -3

 ثُٛبيٍٛ كَٕذا ثزًّٚ -4

 ٚبيبَٙ -5

 


