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 :خلفيت

 

، ٢٠٢٠ ١ٔٛ٠ٗ ٢٢اٌلوزٛهح ١ٌٍٝ ٠ٍٛف، ِٕٚٝ ٍٕٚبء ١ٍف رؼوظٛا ٌٍعوة ٚاٌَولخ ثبإلوواٖ فغو ٠َٛ 

 ١ٔٛ٠خ ٢٠أِبَ ٍٛه ِؼٙل إِٔبء اٌشوغخ اٌّمبثً ٌجبة ِٕطمخ ٍغْٛ غوح، إلْ ١ٌٍٝ وبٔذ ِؼزصّخ ِٕن ٠َٛ 

 ػٍٝ مِخ رؾم١مبد اٌمع١خ ٢فٝ أزظبه فوٚط فطبة ِٓ ػالء اٌّؾجًٛ اؽز١بغٝ ثَغٓ شل٠ل اٌؾواٍخ 

 ١ٔٛ٠ٗ لبئل ؽوً ثٛاثخ ِٕطمخ ٍغْٛ غوح أِو ١ٍلاد ٢٠ ٠َٚٛ . ؽصو أِٓ كٌٚخ٢٠١٩ ٌَٕخ ١٣٥٦

اٌشوغخ ثئثؼبك ١ٌٍٝ ٠ٍٛف ِٓ أِبَ ثٛاثخ كفٛي األٍو ٌٍي٠بهح ؽزٝ رىْٛ ثؼ١لح ػٓ اٌىب١ِواد، ٚ٘نٖ 

اٌجٛاثخ ٘ٝ اٌٛؽ١لح اٌزٝ رَجمٙب ِظٍخ رَزظً ثٙب األٍو ِٓ اٌشٌّ، فمبِذ ا١ٌَلاد رٕف١ناً ألِو هئ١َُٙ 

 ٚظٍذ ١ٌٍٝ .ثئثؼبك ١ٌٍٝ ػٓ اٌّظٍخ هغّبً ػٕٙب ؽزٝ رمف فٝ اٌشٌّ ٚثؼ١لاً ػٓ وب١ِوا ثٛاثخ األٍو

 ١ٔٛ٠ٗ، فبٔعّذ ٌٙب ِٕٝ ٍٕٚبء ثؼل أْ ٢١ِؼزصّخ غٛاي ٘نا ا١ٌَٛ ؽزٝ صجبػ ا١ٌَٛ اٌزبٌٝ اٌّٛافك 

 ١ٔٛ٠ٗ ؽزٝ فغو ا١ٌَٛ اٌزبٌٝ ٢١ػٍّٛا ثّب ؽلس ٌٛاٌلرُٙ، ٚاػزصّٛا ِؼٙب أِبَ ثبة اٌَغٓ ِٓ ػصو ٠َٛ 

ُ٘ ٚلبِٛا ثَجُٙ ٍٚولزُٙ ْ ِٓ اٌنٜ رُ ف١ٗ االػزلاء ػ١ٍُٙ ِٓ ػلك ِٓ إٌَبء ال ٠ؼ٢٠٢٠ٍّٛ ١ٔٛ٠ٗ ٢٢

ثبإلوواٖ ٚظوثُٙ ثبأل٠لٞ ٚاٌؼصٝ، فزؾووٛا إلٌغبء ووٚد اٌجٕه اٌقبصخ ث١ٍٍٝ ٌٚزٛل١غ اٌىشف اٌطجٝ 

 .ػ١ٍُٙ ِٓ أؽل األغجبء ٚفبصخ ٍٕبء اٌزٝ رؼوظذ ٌٍعوة ٚاٌَؾً ثصٛهح أوضو ِٓ ِٕٝ ١ٌٍٚٝ

 

 :تجديد حبس عالء والزيارة

 

 رُ ِٕغ اٌي٠بهح ػٓ اٌَّبع١ٓ، ثَجت أىِخ وٛهٚٔب، ٚفٛفبً ِٓ أزمبي اٌّوض ِٓ ٢٠٢٠ِٕن شٙو ِبهً 

فبهط اٌَغٓ ٌلافٍٗ، ٚؽزٝ عٍَبد رغل٠ل اٌؾجٌ رزُ ِٓ غ١و ؽعٛه ػلك وج١و ُِٕٙ إٌٝ اٌّؾىّخ، 

ٚػالء أؽل ٘ؤالء ؽ١ش رُ رغل٠ل ؽجَٗ صالصخ ِواد ثلْٚ ؽعٛهٖ ِٓ ِؾجَٗ، ٚفٝ وً ِوح ِٕٙب رغل٠لٖ 

 . ٤٥َٛ٠وبْ 

 

فٝ ِؾبث١ٌ َِٚبع١ٓ ث١قوعٛا ِٓ ٍغْٛ ٚث١ؾعوٚا عٍَبد ِٛظٛػ١خ ٚعٍَبد رغل٠ل : ٍِؾٛظخ

 ٚأؼملد عٍَبرُٙ ثّؼٙل إِٔبء اٌشوغخ، ٚثغٍَخ رغل٠ل ،ؽجٌ، ُِٕٚٙ ٔبً فٝ لعب٠ب أِٓ كٌٚخ ٚإه٘بة

 إه٘بة ٌُ ٠زُ إؽعبهٖ ِٓ ِؾجَٗ، ٥ أِبَ اٌلائوح ٢٠٢٠ ١ٔٛ٠ٗ ٢٠ؽجٌ ػالء ١ٍف األف١وح ٠َٛ اٌَجذ 

فٝ ؽ١ٓ ٔفٌ اٌلائوح ٔظود رغل٠لاد ؽجٌ ٌّز١ّٙٓ فٝ لع١خ هشٛح ٚرُ إؽعبهُ٘ ِٓ ٍغْٛ ِٕطمخ 

غوح، فطٍجُذ ثطالْ ؽجٌ ػالء ٍٚمٛغ أِو رغل٠ل ؽجَٗ ألٔٗ رُ اٌزغل٠ل ٌٗ ِور١ٓ ثلْٚ إؽعبهٖ اٌغٍَخ 

 إعواءاد، ٚرَبءٌٕب ٌّبما ٠ؾعو ِزّٙٝ اٌوشٖٛ ٢٠٢، ١٤٣، ١٤٢، ١٣٦ثبٌّقبٌفخ ٌٕصٛص اٌّٛاك 

عٍَبد رغل٠ل ؽجَُٙ، ٠ٚزُ ٔمٍُٙ ِٓ اٌَغْٛ ٌّمو اٌّؾىّخ، ٚال ٠زُ ٔمً ػالء ٚثبلٝ اٌّز١ّٙٓ فٝ اٌمعب٠ب 

ا١ٌَب١ٍخ ثبٌوغُ أُٔٙ فٝ ٔفٌ اٌَغْٛ، ً٘ ٘ٝ أزمبئ١خ، أَ أْ فطو اٌىٛهٚٔب أشل ػٍٝ اٌّز١ّٙٓ 

 ٍٚجك أْ للِٕب ثالغبد ٚشىبٜٚ رفص١ٍ١خ ٌٍٕبئت اٌؼبَ ِٚغٌٍ اٌمعبء األػٍٝ ثجطالْ إٔؼمبك .ا١ٌَب١١ٍٓ

 .عٍَبد رغل٠ل اٌؾجٌ كْٚ ؽعٛه ػالء، ٍٚمٛغ أٚاِو اٌؾجٌ ألٔٙب رّذ ثبٌّقبٌفخ ٌٍمبْٔٛ

 :حك الوكالواث التليفىنيت

 

ثبٌوغُ إْ لبْٔٛ اٌَغْٛ ٚالئؾزٗ ٠ز١ؾٛا ِىبٌّز١ٓ ر١ٍف١ٔٛز١ٓ ٌٍَّغْٛ وً شٙو ػٍٝ ٔفمزٗ، إال إْ 



ِصٍؾخ اٌَغْٛ روفط رّى١ٓ اٌَّبع١ٓ ِٓ ٘نا اٌؾك، هغُ إٔٗ وبْ ؽً ٠ّىٓ أْ ٠ؾمك اٌزٛاىْ ث١ٓ 

 ٌىٓ ػلَ رّى١ٓ اٌَغٕبء ٚاٌّؾج١ٍٛٓ .ؽّب٠خ اٌَّبع١ٓ ِٓ وٛهٚٔب ٚث١ٓ اغّئٕبْ األٍو ػٍٝ أثٕبئُٙ

اؽز١بغبً ِٓ ؽك اٌّىبٌّخ اٌز١ٍف١ٔٛخ اٌٛاهك ثبٌمبْٔٛ ٠ظً ػالِخ اٍزفٙبَ وج١وح، ٚ٘ٛ ِب كفغ ػالء ١ٍف 

 .ٚى٠بك اٌؼ١ٍّٝ ٌوفغ كػبٜٚ فٝ ِغٌٍ اٌلٌٚخ ٌزّى١ُٕٙ ِٓ ٘نا اٌؾك، ِٚبىاٌذ اٌلػبٜٚ ِٕظٛهح

 :حمىق الوراسلت

 

 ػٍٝ أْ ٠ىْٛ ٌٍَغ١ٓ إهٍبي فطبث١ٓ فٝ اٌشٙو ٚرٍمٝ أٜ ػلك ْأِب اٌقطبثبد فبٌمبْٔٛ ٚاٌالئؾخ ٠ٕصب

ِٓ اٌّواٍالد، أِب اٌّؾجًٛ اؽز١بغ١ب فٍٗ ؽك اٌزواًٍ فٝ أٜ ٚلذ كْٚ ؽل ألصٝ، ٚػالء ١ٍف 

ِؾجًٛ اؽز١بغٝ، ٌُ ٠قوط ِٕٗ غٛاي ٘نٖ اٌّلح إال صالس فطبثبد فمػ ٚثؼل ِؼبٔبح وج١وح ٚإٌؾبػ 

 . األٍوح ثشأْ اٍزالَ وً فطبة ُِِِٕٙٓٚمبِٚخ 

، ٚثبٌوغُ أٔٗ رُ ٚػل األٍوح ِٓ ؽواٍخ ثٛاثخ ِٕطمخ اٌَغْٛ ٢٠٢٠ ٦ٗ١ٔٛ٠وبْ آفو فطبة رٍَّٖٛ ٠َٛ 

ثأٔٗ ١ٍَّؼ ثز١ٍَُّٙ فطبة ِٓ ػالء ِغ وً ى٠بهح غج١ٍخ، ٚاٌزٝ رزُ ِوح أٍجٛػ١بً، فٍُ ٠زُ ر١ٍَُّٙ أٜ 

، صُ رىوه مٌه أ٠عب ػٕل رمل٠ُّٙ 2020 ١ٔٛ٠ٗ 13فطبة ِٓ ػالء ػٕل رمل٠ُّٙ ى٠بهح اٌطج١ٍخ فٝ ٠َٛ 

 ؽ١ش ٌُ ٠زٍَّٛا فطبة ِٓ ػالء، ٕٚ٘بن أٍو اٍزٍّٛا فطبثبد فٝ 2020 ١ٔٛ٠ٗ 20ى٠بهح اٌطج١ٍخ ٠َٛ 

 ِّب كػٝ اٌلوزٛهح ١ٌٍٝ ٌالػزصبَ فٝ اٌشبهع أِبَ ثٛاثخ ِٕطمخ اٌَغْٛ، ؽزٝ رُ االػزلاء ،٘نا ا١ٌَٛ

 .٢٠٢٠ ١ٔٛ٠ٗ ٢٢ػ١ٍُٙ فغو ٠َٛ 

 :٢شكىي لوأهىر سجن شديد الحراست 

 

 أٔب ٚاٌلوزٛهح ١ٌٍٝ إٌٝ اٌَغٓ، ٍٍّٕٚبُ٘ غٍت عل٠ل ثبٍّٝ ثبػزجبهٜ ٢٠٢٠ ١ٔٛ٠ٗ ٢٣م٘جٕب صجبػ ٠َٛ 

 ٌزّى١ٓ ػالء ِٓ ؽك اٌّىبٌّخ ٢ِؾبِٝ ػالء، ٚآفو ثبٍُ اٌلوزٛهح ١ٌٍٝ إٌٝ ِأِٛه ٍغٓ شل٠ل اٌؾواٍخ 

 ٚلبَ لبئل ثٛاثخ ؽواٍخ ِٕطمخ اٌَغْٛ ثبٍزالَ اٌطٍج١ٓ ثؼل أْ أزظؤب ٔصف .اٌز١ٍف١ٔٛخ، ٚؽك اٌزواًٍ

ٍبػخ ١ٌَأي ل١بكرٗ ػٓ لواهُ٘ ثشأْ اٍزالَ اٌطٍج١ٓ ِٓ ػلِٗ، ٚثؼل أْ ٚهكد ٌٗ اٌّٛافمخ ثؼل ؽٛاٌٝ 

 .ٔصف ٍبػخ ِٓ إفطبهُ٘ لبَ ثبٍزالُِٙ ِٕب

 :التمدم ببالغ للنائب العام

 

ثؼل أْ ٍٍّٕب شىٛأب ٌٍَغٓ أزمٍٕب أٔب ٚاٌلوزٛهح ١ٌٍٝ إٌٝ ِغّغ إٌبئت اٌؼبَ ثبٌزغّغ األٚي، ٌزمل٠ُ ثالغ١ٓ 

األٚي ؽٛي االػزلاء ػ١ٍُٙ ٍٚولزُٙ ثبإلوواٖ، ٚاٌضبٟٔ ٌٍّطبٌجخ ثزٕف١ن لبْٔٛ اٌَغْٛ ٚالئؾزٗ ثزّى١ٓ ػالء 

ٔبصو أ١ِٓ )ْ األٍبرنح ٞ ٕٚ٘بن رمبثٍٕب ِغ ِٕٝ ٍٕٚبء، ٚاٌّؾبَ.ِٓ ؽمٛق اٌّواٍٍخ ٚاٌّىبٌّخ اٌز١ٍف١ٔٛخ

ٚهاع١خ ػّواْ ػعٛا اٌّغٌٍ اٌمِٛٝ ٌؾمٛق اإلَٔبْ، ٚأؽّل هاغت، ٚ٘لٜ ٔصو هللا، ٚػي٠يح ؽ١َٓ، 

، ٚغٍجٕب ِمبثٍخ إٌبئت اٌؼبَ أٚ أ٠ًب ِٓ اٌَبكح اٌَّزشبه٠ٓ ٌزمل٠ُ ثالغبد اٌزؼلٜ ٍّٚبع ألٛاي (ٚدمحم فزؾٝ

 ٚغٍجٕب ِٕٙب االٔزظبه ،١ٌٍٝ ِٕٚٝ ٍٕٚبء، ِٕٚبظوح أعَبُِٙ ٚثقبصخ ٍٕبء اٌزٝ رؼوظذ إلصبثبد وض١وح

 .ثبٌؼوث١خ ٌؾ١ٓ ِٛافمخ إٌبئت اٌؼبَ ػٍٝ كفٌٕٛب اٌّمو

ؽصً ػٍٝ اإلمْ ثلفٌٕٛب، ٚغجؼبً لبَ ْؽواٍخ ِغّغ إٌبئت اٌؼبَ ٍٍّٕب٘ب إصجبد اٌشقص١خ ٌىً ِٕب ؽزٝ 

ثزص٠ٛو٘ب، ٚثؼل ل١بِٗ ثؼلح ِىبٌّبد، اػزنه ػٓ اٌَّبػ ٌٕب ثبٌلفٛي ثيػُ أْ اٌّمبثالد ِّٕٛػخ ثَجت 

وٛهٚٔب، ٚغٍت ِٕب االٔزمبي ٌّىزت فلِخ اٌّٛاغ١ٕٓ ثّلفٍٗ ِٓ فٍف ِغّغ إٌبئت اٌؼبَ، فأولٔب إٔٔب ال 

ٔو٠ل فمػ رمل٠ُ شىٜٛ ٚاٌؾصٛي ػٍٝ هلُ، ٚال ٔو٠ل ِمبثٍخ شقص١خ ٌىٓ ٔو٠ل رمل٠ُ ثالؽ ٚاٌزؾم١ك ٍّٚبع 



األلٛاي ٚإٌّبظوح، فأول أٔٗ غ١و َِّٛػ إال اٌزؼبًِ ِٓ فالي ِىزت فلِخ اٌّٛاغ١ٕٓ، فبٔزمٍٕب ع١ّؼبً إٌٝ 

 ِبػلا ٍٕبء ظٍذ ثب١ٌَبهح، ٚللِٕب غٍت ثقػ ا١ٌل ٌّمبثٍخ ،ِىزت فلِخ اٌّٛاغ١ٕٓ ثّلفٍٗ فٍف اٌّغّغ

 ٚػٕل اٍزالَ غٍجٕب، م٘جذ اٌّؾب١ِخ .إٌبئت اٌؼبَ، ٚأزظؤب ٍبػخ ٚٔصف الٍزالَ اٌطٍت ؽَت اٌلٚه

ػي٠يح ؽ١َٓ إٌٝ ٍٕبء ١ٍف إلؽعبه٘ب ؽزٝ رىْٛ ِٛعٛكح كافً ِىزت فلِخ اٌّٛاغ١ٕٓ إما ٍّؼ ٌٕب 

ثّمبثٍخ إٌبئت اٌؼبَ أٚ أ٠ًب ِٓ اٌَبكح اٌَّزشبه٠ٓ، ٚثؼل كلبئك فٛعئٕب ثبرصبي ر١ٍفٛٔٝ ِٕٙب أْ ػوث١خ 

١ِىوٚثبص عبءد ػٕل ١ٍبهح ٍٕبء ٚفوط ِٕٙب أشقبص ثّالثٌ ِل١ٔخ ٠ؾٍّْٛ َِلٍبد، ٍأٌٛا ػٓ 

 فن٘ت اٌغ١ّغ .أٍّبئُٙ ٚهفصخ اٌؼوث١خ، ٚلبِٛا ثبٌمجط ػٍٝ ٍٕبء، ٚرؾووٛا ثٙب إٌٝ ِىبْ غ١و ِؼٍَٛ

ٌّىبْ ١ٍبهح ٍٕبء إال أٔب ٚاالٍزبم ٔبصو أ١ِٓ، غٍجٕب ِمبثٍخ أ٠ب ِٓ اٌَّزشبه٠ٓ ثؼل أْ شوؽٕب ٌٗ 

اٌزطٛهاد، ٚلّذ ثىزبثخ رؾل٠ش ٌطٍجٕب أظفذ إ١ٌٗ فطف ٍٕبء ِٓ أِبَ ِغّغ إٌبئت اٌؼبَ، فمبَ اٌّٛظف 

ثئعواء ػلح ِىبٌّبد، صُ رون ِىزجٗ ٚأزمً ٌّىبْ آفو ٚػٕلِب ػبك اػزنه ٌٕب أٔٗ لبَ ثئثالؽ هغجزٕب إال أٔٗ 

 .ٌٓ رزُ ِمبثالد ا١ٌَٛ، ٍٚٛف ٠زُ إفطبهٔب ػٕل رؾل٠ل ِٛػل ِٓ ا١ٌٕبثخ

 . ٔبئت ػب٢٠٢٠َ ١ٔٛ٠ٗ ٢٣ ثزبه٠ـ ٢٦١٨٠ٚهلُ اٌطٍت اٌنٜ للِٕبٖ ٌٍٕبئت اٌؼبَ ٘ٛ 

 :سناء فً نيابت أهن الدولت

 

 ِغّٛػخ إٌٝ لَُ شوغخ اٌزغّغ األٚي، صُ ،فوعٕب ِٓ ِغّغ إٌبئت اٌؼبَ، ٚرفولٕب ٌٍزؾون ثؾضبً ػٓ ٍٕبء

االٍزبم غبهق فبغو رؾون ِٓ اٌشجىخ اٌؼوث١خ ٌّؼٍِٛبد ؽمٛق االَٔبْ إٌٝ ١ٔبثخ اٌّؼبكٜ، ِٚغّٛػخ 

 .رؾووذ ١ٌٕبثخ أِٓ اٌلٌٚخ، ِٚغّٛػخ ظٍذ ِغ اٌلوزٛهح ١ٌٍٝ ِٕٚٝ ػٕل ِغّغ إٌبئت اٌؼبَ

ٚػٕلِب م٘جذ هفمخ األٍزبمح ٘لٜ ٔصو هللا ١ٌٕبثخ أِٓ اٌلٌٚخ ػٍّٕب ثٛعٛك ٍٕبء، ٚأٔٙب روفط اٌزؾم١ك 

ِؼٙب إال ثؾعٛهٜ، ٚثبٌفؼً ا١ٌٕبثخ وٍفذ أؽل اٌيِالء اٌّؾب١ِٓ ثبالرصبي ثٝ إال أٔٗ ػٕل فوٚعٗ ِٓ 

 .ا١ٌٕبثخ ٌالرصبي ثٝ رمبثً ِؼٝ فٝ ِلفً ا١ٌٕبثخ

 

فلفٍذ ٌغوفخ اٌزؾم١ك ٌالغّئٕبْ ػٍٝ ٍٕبء، ٚ٘ٝ غٍجذ ِٓ ا١ٌٕبثخ اٍزشبهرٝ فٝ إكالئٙب ثألٛاي أَ هفط 

اٌزؾم١ك ٚاالٌزياَ ثبٌؾك فٝ اٌصّذ، ٚثؼل أزٙبء إٌّبلشخ لوهد ٍٕبء اٌزؼبغٝ ِغ اٌزؾم١ك إلصجبد ِب 

 .رؼوظذ ٌٗ ِٓ اػزلاءاد ِٕٚبظوح اإلصبثبد ثغَّٙب

 :التهن ورلن المضيت الجديدة

 : ؽصو أِٓ كٌٚخ، ٚاٌزُٙ، ٢٠٢٠ٝ٘ ٌَٕخ ٦٥٩رُ اٌزؾم١ك ِغ ٍٕبء فٝ لع١خ رؾًّ هلُ 

 .اٌزو٠ٚظ الهرىبة عو٠ّخ إه٘بث١خ(١)

 .ٔشو ٚإماػخ أفجبه ٚث١بٔبد وبمثخ رؾط ػٍٝ رىل٠و األِٓ اٌؼبَ(٢)

 .إٍبءح إٍزقلاَ إؽلٜ ٍٚبئً اٌزٛاصً االعزّبػٝ ثزؼّل ٔشو ٚإماػخ أفجبه ٚث١بٔبد وبمثخ (٣)

 .اٍزقلاَ ِٛلغ ػٍٝ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌل١ٌٚخ ثغوض اٌزو٠ٚظ ألفىبه كاػ١خ الهرىبة أػّبي إه٘بث١خ(٤)

 . ٚلبِذ ا١ٌٕبثخ ثّٕبظوح عَّٙب ٚإصجبد اإلصبثبد اٌظب٘وح، ٚأِود ثؼوظٙب ػٍٝ اٌطت اٌشوػٝ

ا ِٓ اإلغالع ػٍٝ ِؾعو اٌزؾو٠بد ِٚجوه٘ب فٝ مٌه ٘ٛ ٚعٛك أٍّبء أفوٜ ْٚا١ٌٕبثخ هفعذ رّى١ٓ

 .ثبٌّؾعو ٌُ ٠زُ ظجٙب

ٚػٕل إغالػٝ ػٍٝ ِؾعو اٌعجػ فٛعئذ ثأْ لٛح اٌمجط ػٍٝ ٍٕبء رلػٝ أٔٗ رُ اٌمجط ػ١ٍٙب ِٓ أِبَ 

 ٌّل٠ٕخ اٌوؽبة، فطؼٕذ ػٍٝ اٌّؾعو ثبٌزي٠ٚو، ٚغٍجذ اٌزؾفع ػٍٝ وب١ِواد ِغّغ إٌبئت اٌؼبَ ١ثٛاثخ 



ٚرفو٠غٙب، ٍّٚبع شٙٛك ٚالؼخ اٌمجط، ٍٕٚبء موود فٝ ألٛاٌٙب أْ اٌؼوث١خ ا١ٌّىوٚثبص ٚاٌمٛح اٌزٝ 

لجعذ ػ١ٍٙب وبٔذ آر١خ ِٓ فٍف اٌؾٛاعي األ١ِٕخ ػٕل ِغّغ إٌبئت اٌؼبَ، ٚ٘ٝ وبٔذ فٝ ا١ٌَبهح اٌزٝ 

 .رمف أِبَ ؽبعي األِٓ ٌّغّغ إٌبئت اٌؼبَ

 ثٕبًء ػٍٝ رؾو٠بد ِٓ األِٓ ٢٠٢٠ ١ٔٛ٠ٗ ٢١وّب ػٍّٕب أْ إمْ اٌعجػ ٚاإلؽعبه ِؤهؿ ثزبه٠ـ 

 ٢١اٌٛغٕٝ، ٍٕٚبء وبْ ِىبٔٙب ِؼٍَٛ ٌٍىبفخ أٙب ِؼزصّخ أِبَ اٌَغٓ ِغ ٚاٌلرٙب ِٕٚٝ ِٓ ػصو ٠َٛ 

 . ؽزٝ فغو ا١ٌَٛ اٌزب١ٔٛ٠٢٠٢٠ٌٝٗ 

ٚػٍّٕب أْ لبئل ؽوً ثٛاثخ ِٕطمخ ٍغْٛ غوح للَ ثالؽ ظل أٍوح ١ٍف أِبَ ١ٔبثخ اٌّؼبكٜ، ٚال ٔؼٍُ ؽزٝ 

 .ا٢ْ أٜ رفبص١ً ػٓ اٌجالؽ ً٘ ٘ٛ ظل ٍٕبء فمػ أَ ظل ١ٌٍٝ ِٕٚٝ أ٠ًعب ، وّب ال ٔؼٍُ هلّٗ

 . ٠َٛ ػٍٝ مِخ اٌزؾم١مبد، ٚرُ روؽ١ٍٙب إٌٝ ٍغٓ إٌَبء ثبٌمٕبغو١٥ٚلواه ا١ٌٕبثخ صله ثؾجَٙب 

 


