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 أفشٌم 28 يٍ انمبٌَٕ األعبعً نهجهذٌبد اَؼمذد ٌٕو انجًؼخ  32رجؼـب نًمزضٍـبد انفظم           

 ط ػهى انغبػخ انثبٍَخ يغبءا ثًمـّش ثهذٌخ انغُــبدح انجهغـخ انزًٍٓذٌّــخ نهّذٔسح انؼبدٌّـخ انثبٍَخ  نًجم2017

. انٍُّبثخ انخظٕطٍّخ نجهذٌخ انغُــبدح

 ــذد 385ٔ ثُــبءا ػهى اإلعزذػــبءاد انًّٕجٓخ إنى انّغبدح أػضبء انٍُبثخ انخظٕطٍخ ػـــ

ًُّخ انُّض انزبن2017ً أفشٌم 24ثزبسٌـخ  :    ٔ انًزض

ٌزشــــــّشف سئٍظ انٍُّبثخ انخظٕطٍّخ نجهذٌخ انغُـبدح ثذػٕركى نحضٕس 

 يىم الجمعة  انًمشس ػمذْب 2017انـــــّذٔسح انزًٍٓذٌـّـخ انثبٍَخ نهٍُبثخ انخظٕطٍخ نغُــخ 

ػهى انّغبػخ انغبػخ انثبٍَخ ثؼذ انضٔال ثًمّش انجهذٌخ ٔ َظشا نألًٍْخ انشجبء  2017 أفريل 28

 .انحضٕس فً انًٕػذ ٔ انًكبٌ انًشبس إنًٍٓب آَفب ٔ انغالو

:       ٔ لذ حضش انجهغخ انّغـبدح

سئٍظ انٍُّبثخ انخظٕطٍّخ  : رفيق العـارم                       - 

ػضٕ ثبنٍُّبثخ انخظٕطٍّخ   :   نىر الذين بن خليفة           - 

 
ػضٕ ثبنٍُّبثخ انخظٕطٍّخ:                خالذ خليفة- 

 

 

.         ٔ حضش ػٍ اإلداسح انجهذٌخ انغٍذ انكبرت انؼبو نهجهذٌخ

 



  افززح انجهغــخ انغٍّــذ سئٍــظ انٍُّبثــخ انخظٕطٍّــخ ثكهًخ سحت فٍٓب ثكبّفـــخ انحبضشٌٍ

  ٔ شكشْى ػهى دػًٓى ٔ يؤاصسرٓى نهؼًم انجهذي ٔ رغشق نألػًبل انزً لبيذ ثٓب انجهذٌخ 

ٔ انًشبسٌغ انجهذٌخ انًُجضح ٔ انًزٕاطهخ  ثى أحبل انكهًخ نهًٕاعٍٍُ انحبضشٌٍ 

: ٔ كبَذ انزذخالد كبألرً

رشكى يٍ طؼٕثخ انزُمم أثُبء َضٔل األيغبس يغبنجب ثزؼجٍذ يذخم :حغٍ ثٍ ػًش لشٌشح- 

 و ٔ إضبفخ َمغخ رٌُٕش ػًٕيً ٔ أجبثّ سئٍظ 200أٔالد دنٕٓو خبطخ ٔ اَّ ال ٌزجبٔص 

انٍُبثخ انخظٕطٍخ ثبٌ ثشيجخ انًشبسٌغ رزى ٔ فك يُٓجٍخ رشبسكٍخ رزى آخش انغُخ ٔ ػهٍّ 

حضٕس ْزِ انجهغبد نجشيجخ يغهجّ 

ركش اَّ ًٌهك يُضال ثُبئّ لذٌى ٔ غٍش يجٓض ثبنًبء انظبنح نهششاة : يجذي ثٍ حًضح- 

يغبنجب ثبنزشخٍض نّ فً سثظ يُضنّ ثبنًبء انظبنح نهششاة ٔرى إجبثزّ ثأَّ عٕف ٌمغ انُظش 

. لشٌجب فً يغهجّ 

ركش اَّ رى رؼجٍذ انغشٌك انًؤدي ألٔالد ثٍ َظش ٔ أٔالد ثٕطبع ٔ اَّ : عبنى ثٍ َظش- 

ٌغهت اعزكًبل انخذيبد ثزشكٍض َمبط رٌُٕش ػًٕيً ٔ حبٌٔبد َظبفخ ٔ أجبثّ سئٍظ انٍُبثخ 

خش ْزِ انغُخ نجشيجخ َمبط رٌُٕش آانخظٕطٍخ اَّ ػهٍّ انحضٕس خالل انجهغبد انزشبسكٍخ 

ػًٕيً نجؼذ انًُغمخ ػهى الشة َمغخ رٌُٕش ػًٕيً ٔ اَّ فً حبنخ رٕفش انحبٌٔبد عٍزى 

. رشكٍض ػذد يُٓب ثٓزا انغشٌك ثبػزجبسِ ثظذد االَجبص

جًؼخ ثٍ ػًش ثبنحبج عبنى ركش اَّ طذس فً شبَّ لشاس ْذو نظٕس ٔ اَّ يغزؼذ إلصانزّ -

ثُفغّ ٔ اٌ ٌزى رًكٍُّ يٍ يغبفخ يمجٕنخ نهزشاجغ نحًبٌخ يُضنّ ٔ رى  ٔػذِ ثبنمٍبو ثًؼبٌُخ 

. نهًكبٌ 

 ٔثبالَزٓبء يٍ  انزذخالد  شكش انغٍذ سئٍظ انٍُبثخ انخظٕطٍخ كبفخ انحضٕس ػهى اْزًبيٓى

.   ٔ يشبسكزٓى فً انؼًم انجهذي ٔ عٍزى انحشص ػهى رحمٍك انًغبنت انًمزشحخ حغت اإليكبٍَبد

.               ٔثبالَزٓبء يٍ أػًبل انجهغخ سفؼذ انجهغخ ػهى انغبػخ انثبنثخ يغبءا

:  الغنـــــــادة في                                                                                   

                                                                                              رئــيس النيابــة الخصىصية  

                                                                                                    رفيــــق العـــــارم   

 


