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      وونوووونووحصادىالقكرىفيىحصادىالقكرىفيى
:  ٌأللً:  ٌأللًاألوثغاألوثغ سثغا ػٓ أرٙاواخ كٍّد ِٓ  سثغا ػٓ أرٙاواخ كٍّد ِٓ 235235عهضٔا فٟ األعك١ف اإلػالِٟ فٟ كٙغ ِا٠ٛ عهضٔا فٟ األعك١ف اإلػالِٟ فٟ كٙغ ِا٠ٛ 

 76 ٞسثغا ػٓ اسرفاء لـغ 

 41 ،كٍّد سثغ ػٓ اٌرؼظ٠ة: 

o 19 ٞداٌح ذؼظ٠ة فغص  

o 22ٚ أٚ ذؼظ٠ة جّاػٟ / ذىض٠غ

 34 داٌح لرً تٛاؿطح اٌلغٍح أٚ اٌج١ق  

 23 ػٕف صٌٚح ساعج أِاوٓ االدرجاػ    دضز

 18 ِٓ اإلّ٘اي اٌطثٟ فٟ ِىاْ االدرجاػ   اؿرغاثح

 ٚ4 إّ٘اي ٍثٟ، ٚ٘ثٍٛ داص فٟ اٌضٚعج )فٟ ِىاْ االدرجاػ   ٚف١اخ

 (اٌض٠ِٛح ٚأرذاع  ٚذؼظ٠ة

 

ىىفوماىوليىتفاصولىهذهىاألحداثىبمصادرهافوماىوليىتفاصولىهذهىاألحداثىبمصادرها

    



التفاصولىالتفاصولى

ىىىىوونووىىوونووىىأخبارىالقتلىفيىأخبارىالقتلىفيى
سث١غ إِٟٔ ٠ُطاٌة تّٕخ ًثاٍ اٌلغٍح ذوغ٠خ إٍالق ا١ٌٕغاْ ػٍٝ اإلع٘ات١١ٓ 

http://bit.do/dxejY 

2 ٛ١ٔ ٛ٠ 

 ذىف١غ١٠ٓ 5

 

ُـ ِٔلش حُظ٢ ؿَص هالٍ ح ٕ حُؼ٤ِٔخص حُٔ  ٓخػش 48أػِ٘ض ٜٓخىٍ هز٤ِش ٖٓ هز٤ِش حُظَحر٤ٖ ر٘ٔخٍ ٤ٓ٘خء أ
ِٔلش ُظـٔؼخص اٍٛخر٤ش رو٣َش حُزَع ؿ٘ٞد ٓي٣٘ش ٍكق، أٓلَص ػٖ ٓوظَ  ُوٞحص حُٔ خ٤ٟش ٖٓ هٜق ح حُٔ

وي٢ٓ 5  ٖٓ حُؼ٘خَٛ حُظٌل٣َ٤ش ر٤ْٜ٘ ػ٣َٜٖ٘ كِٔط٤٤٘٤ٖ ٝطْ حُظؼَف ػ٠ِ ٣ٞٛظٜٔخ ٝٛٔخ أرٞ أٓخٓش حُٔ
وي٢ٓ  http://bit.do/duLU6. ٝأرٞ ػ٤َٔ حُٔ

3 ٛ١ٔ ٛ٠ 

ُو٤ض َٜٓػٜخ، ك٢ حُٔخػخص حأل٠ُٝ ٖٓ ٛزخف ح٤ُّٞ حُٔزض، اػَ اٛخرظٜخ رطِن ٗخٍٟ ٖٓ ٟخر٢ ٓزخكغ  ٔجالء غاػٞ
ُظ٘ل٤ٌ كٌْ ٛيٍ " كٔخٛخ"ط٘ل٤ٌ حألكٌخّ، رٔزخكغ ًَِٓ ىٍٜٓ٘ٞ رخُزل٤َس أػ٘خء ه٤خّ هٞس أ٤٘ٓٚ ر٠ز٢ 

ًَِ ىٍٜٓ٘ٞ " ٟيٙ ك٢ ٝحهؼٚ ٓيحى ٤ٗي رلٔذ ٍٝح٣ش حألٛخ٢ُ، رو٣َش  هٞرخ٤ٗش حُزَٗٞؿ٢ حُظخرؼش ُٔ
ُيْٛ، . رٔلخكظش حُزل٤َس ظْٜ ػ٠ِ ًٓش ه٤٠ش ٤ٗي حػظَٟٞح ػ٠ِ ط٤ِْٔ ٝح ٕ أر٘خء حُٔ ٝهخٍ ٗخٛي ػ٤خٕ أ

الُّ أٍٝ  ٟ ُٞهٞع ٓ٘خىس ًال٤ٓٚ ر٤ْٜ٘ ٝر٤ٖ حُٔ ٓؼخٕٝ ٓزخكغ ًَِٓ ىٍٜٓ٘ٞ،  هخّ ػ٠ِ " ع.أ"ٓٔخ أى
ـ٢٘ ػ٤ِٜخ  ٟ إلٛخرش حُٔ ّ ُؼالػش أر٘خء ٝكخَٓ ك٢ -اػَٛخ رب١الم حَُٛخٙ رٌَ٘ ػ٘ٞحث٢ ٓٔخ أى ٢ٛٝ أ

ٕ حألٛخ٢ُ حكظـِٝح ح٠ُخر٢ ك٢ ٍِٓ٘ . رطِوش ك٢ حُٜيٍ أٝىص رل٤خطٜخ ك٢ حُلخٍ- طٞأّ ٝأٟخف حُ٘خٛي أ

ي٣َ٣ش، ٝٝػٞى رؼَٔ ٓل٠َ ٝرالؽ ٟيٙ روظَ  ُوظ٤ِش ألٍرغ ٓخػخص، ٝرؼي طلخٝٝ ٖٓ هزَ كٌٔيحٍ حُٔ ح
ُِٔزخكغ" ٗـالء ؿخ١ُ"ح٤ُٔيس  خ٢ٗ  ُوخٕٗٞ ٓـَحٙ حُطز٤ؼ٢ طْ ط٤ِْٔ حـُ ٕ ٣ؤهٌ ح ـ٠٘ ػ٤ِٜخ . ٝأ طْ ٗوَ حُٔ

٤خرش، ٤ٓٝظْ ىٖك ؿؼٔخٜٗخ رؼي ٛالس حُظَٜ . َٓ٘كش ٓٔظ٘ل٠ ىٍٜٓ٘ٞ حُؼخّ ٝأهطَص حُ٘
http://bit.do/du77P 

ظًَِٔس ػ٘ي هْٔ ػخُغ حُؼ٣َٖ  جّاي أدّض دّضٞ أتٛ ػرٍح ُلٞحه٣َش ٖٓ ٓي٣٘ش حُؼ٣َٖ هُظَ رَٛخٙ هٞحص حألٖٓ حُٔ ٖٓ هز٤ِش ح
http://bit.do/du79b 

5 ٛ١ٔ ٛ٠ 

ُوزٞ ػ٠ِ ٗخد حٓٔٚ أؿاِٗ جالي  ٤ٔ٤ش ٌٓ٘ي٣ٍش طوٍٞ حٗٚ رؼي ح ؿالٍ ٓطِٞد ُيٟ _ح٣ٖٔ#حَُٝح٣ٚ كٔذ ٛللخص اِه
ُيطٚ ٝحهؼيص طظَؿ٠ كخُظخر٢ حٗٚ ٣ظَى حرٜ٘خ  كخُظخر٢ ٗظٜٔخ  ُيحه٤ِش ك٠ ه٠خ٣خ ٓويٍحص هَؿض ٝح ح
ٟ هَؽ هَؽ حٓخٓٚ ٝهخُٚ حٗض هيص حه٣ٞخ رظ٠َد ح٠ٓ ٤ُٚ كخُظخر٢ هخُٚ  ُِلظٚ ى ك٘ظٔظٚ ك٠َرٜخ ك٠ ح

ٕ ٤ٗخرش ُٝٞ ىهِظ٠ ر٤ظ٠  ُِظخر٢ حٗض ٓؼٌٖ حً ٝٛطِغ حؿ٤زي حٗض ًٔخٕ كِٜض ٓ٘خىس ٝحٓخٓٚ ىٙ هخٍ 
و٤ذ ٝهٞس ح١َُ٘ش َٟد ػ٤ِْٜ ٗخٍ كظَحؿؼض ح١َُ٘ش َٝٛد  ٠َٛري رخُ٘خٍ ٝرخُلؼَ ػ٘يٓخ ىهَ حُ٘

خّ ك٠  ّ حُ٘ ُِزلغ ػ٘ٚ ُْ طـيٙ حهيٝح َٓحطٚ ٝر٘ظٚ َٟٝرْٞٛ هيح ُوٞحص  حٓخٓٚ ٤ُٔظوز٠ ػْ ؿخءص ح
خّ ك٠ حُ٘خٍع ٝٛٞ ر٤ِْٔ . حُ٘خٍع حٓخٓٚ ىٙ ٍحف ِْٓ ٗلٔٚ ػ٘خٕ َٓحطٚ ٝر٘ظٚ طَٝف ّ حُ٘ ُِظخر٢ هيح كوخٍ 

ُؤْ َٟٝرٚ ٍٛخٛش ك٠  ُؤْ ٝحطَى َٓحط٠ ٝر٘ظ٠ ًخٕ ٍى حُظخر٢ ٛٞ حٗخ ُٔٚ ٛخهيى ح ٗل٢ٔ هي٠ٗ ح

َُِٔ٘كٚ ؿالٍ ٣َكٞ حٓظالّ ؿؼش حر٘ٚ كظ٠ _حٓخٓٚ#ٝٝحُي . ىٓخؿٚ ٓٞطٚ طْ طٜل٤ظٚ ك٠ ٗوظٚ ػْ طْ ٗوِٚ 
٘طٚ ػخ٤ِٖٓ طـَٜٔ ُِظٜل٤ش َٟٝد حُل٣َْ . ال ٠٠ٔ٣ ػ٠ِ حٗٚ حٗظلخٍ ٝحٛخ٠ُ حُٔ !!! ٍك٠خ 

http://bit.do/du8gD 

ٟ ُٞكخس ٗخد ٣يػ٠ ٤ٓق دمحم، ؿ١ف دمحم  ٠ٜش ٣طِن حَُٛخٙ ػ٠ِ ٗخر٤ٖ ٓٔخ أى خ، 18ٟخر٢ ١َٗش رؤْ حُ٘ ًٓ  ػخ
ٜخد رطِوش ك٢ ٓ٘ظٜق حُٜيٍ، ٝٗخىٍ دمحم،  ُٓ ّٞ ٛ٘خ٣غ،  ٜخد رطِوش ك٢ 18كخَٛ ػ٠ِ ىِر ُٓ خ،  ًٓ  ػخ

ُوظ٤َ هٞك٘خ ٖٓ حُظـَٜٔ  ُؤْ ٣لظـِ حَٛ ح ُِٔٔظ٘ل٠ ٝح ُٜٔخد  ظٞك٠ ٝحُ ُوِذ، ٝطْ ٗوَ حُٔ ح

http://bit.do/du8h6 
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12 ٛ١ٔ ٛ٠ 

و٤ْ رٜخ دمحم فٛػٞ  َُِٜٝد كوخّ أكي أكَحى حألٖٓ ربُوخثٚ " دمحم"حهظلٔض هٞحص حألٖٓ حُ٘وش ح٤ٌُ٘ٔش حُٔ ٝأػ٘خء ٓلخُٝظٚ 
 َٟ٤ ّ ٓالكٚ حُٔ ُِظؼِن رخٍُٔٞ هخّ حكي أكَحى حألٖٓ رخُظؼي١ ػ٤ِش رخٓظويح ٍِ٘ ٝٓلخُٝظٚ  ٖٓ َٗكش حُٔ

ٔظ٘ل٠ رِز٤ْ  ـٔش ،ٝطْ ٗوِٚ ُٔ ُيٍٝ حُؼخُغ ػ٠ِ أػَ حُٜ رخ٠َُد ػ٠ِ ٍأٓٚ ٝٝؿٜش ٝٓو١ٞٚ ٖٓ ح
ُلو١َ ٝطْ اػزخص ٓخ  ظخرؼش كخُظٚ حُلَؿش ٝه٠غ ُؼ٤ِٔخص ؿَحك٤ش رخُؼٔٞى ح ًَِس ُٔ ٟٝٝؼٚ رخُؼ٘خ٣ش حُٔ

٤خرش حُؼخٓش ٝأػزظض كخُظٚ ك٢ حُظو٣ََ حَُ٘ػ٢  اال أٗٚ ُلع أٗلخٓٚ .كيع ُٚ رٔل٠َ ٢ٍٔٓ طْ رٞحٓطش حُ٘

 http://bit.do/dv4kAحأله٤َس ح٤ُّٞ رٔٔظ٘ل٢ رِز٤ْ رخَُ٘ه٤ش 

18 ٛ١ٔ ٛ٠ 

١َٜ ٣وّٞ رظٜل٤ش حُطخُذ  أدّض دمحم ِٛؿٝ ٣َِس ًَِٓ " أكٔي دمحم ٠ٓٞٓ"حألٖٓ حُٔ حُطخُذ رَحرؼش ٛ٘يٓش ه٣َش حـُ
حٓط٢ رز٢٘ ٣ٞٓق  ٓؼظوَ ٝٓوظل٢ ه٣َٔخً ٌٓ٘ ػ٣َٖ٘ ٣ّٞ ٝطْ طٜل٤ظٚ أْٓ ٝىُٖك ح٤ُّٞ طلض ط٘ي٣ي .. حُٞ

٣َِس  http://bit.do/dwXDs .أ٢٘ٓ ػ٠ِ ه٣َش حـُ

20 ٛ١ٔ ٛ٠ 

ُو٠خء ػ٠ِ  إع٘اتٟ 12 ِٔلش ك٢ ح ُوٞحص حُٔ ٜٞى ح ظليع حُؼ١ٌَٔ، اٗٚ حٓظَٔحٍحً ـُ هخٍ حُؼو٤ي طخَٓ حَُكخػ٢، حُٔ
حُزئٍ حإلٍٛخر٤ش ٝحٓظٜيحف ٓٞحهغ طـٔغ حُؼ٘خَٛ حُظٌل٣َ٤ش ر٤ٔ٘خء، ٝر٘خًء ػ٠ِ ٓؼِٞٓخص حٓظوزخٍحط٤ش 

ويّ ك٢ اكيٟ حُزئٍ حإلٍٛخر٤ش ر٘ٔخٍ ٤ٓ٘خء،  خ ٠ٔٔ٣ رظ٘ظ٤ْ أٜٗخٍ ر٤ض حُٔ ٓئًيس ر٘ؤٕ طـٔغ ه٤خىحص ُٔ
ف ؿٟٞ ًَِٓ أٓلَ ػٖ ٓوظَ  ٣ٞش رظ٘ل٤ٌ ٌه ُوٞحص حـُ  كَىًح طٌل٣َ٤ًخ ٗي٣يٟ حُوطٍٞس ٖٓ 12هخٓض ح

ويّ  http://bit.do/dwXHS. ه٤خىحص ط٘ظ٤ْ أٜٗخٍ ر٤ض حُٔ

٣لش " ٣ُخى دمحم أرٞ ٛوَ"ٓوظَ حُطلَ  ػ٠اص دمحم أتٛ همغ ػالع ٓ٘ٞحص ٝحٛخرش أٓٚ ٝأهظٚ اٛخرخص كَؿش حػَ ٓو١ٞ ٌه

ْ ٛزخف ح٤ُّٞ رٔ٘طوش هُٞ أرٞ ٍػي ؿ٘ٞد ٓي٣٘ش ٍكق ظليع . ٛخٍٝه٤ش ػ٠ِ ُِٜٓ٘ ٕ حُٔ ٣ًٌَ أ
وي12ّحُؼ١ٌَٔ هي أػِٖ ٌٓ٘ ه٤َِ ػٖ ٓوظَ   http://bit.do/dwXJw  كَى ٖٓ ه٤خىحص ر٤ض حُٔ

 

ُيحه٤ِش ه٤خّ هٞحص حألٖٓ روظَ  ِٛا١ٍٕٓ 3  ٓٞح٤٘١ٖ هالٍ حإلٗظزخى ٓؼْٜ رٔ٘طوش 3أػِ٘ض حُٜللش ح٤َُٔٓش ُُٞحٍس ح
ٍ٘٘ٞس، ًخٕ ًَِٓ حُٜ٘خد هي ٓزن َٗ٘  رَؽ حُؼَد حإلٌٓ٘ي٣ٍش، ٝرخإل١الع ػ٠ِ حألٓٔخء ٝحٍُٜٞ حُٔ

وظل٤ٖ ه٣َٔخ ُيٟ حألٖٓ ُوزٞ حُظؼٔل٢ ػ٤ِْٜ ٝأْٜٗ ك٢ ػيحى حُٔ   .هزَ ح

/ ىٍٜٓ٘ٞ/ ٣و٤ْ ه٣َش حًُ٘ٞش- ٤ٛي٠ُ (-20/11/1985ٓٞح٤ُي )ػزيحُظخَٛ ٓؼ٤ي ٣خ٤ٖٓ ٓطخٝع _1
حُزل٤َس 

٣و٤ْ – ٛخكذ ٓٔظٞىع أٓٔ٘ض ٝكي٣ي  – 1971 / 2 / 25ٓٞح٤ُي  )ٛزَٟ دمحم ٓؼ٤ي ٛزخف ه٤َِ _2
 ٕٞٔ ُيـُ َر٤ش / ًلَ ح٣ُِخص / ه٣َش ح حـُ

ٕٔٞ – ٓؤٍٓٞ َٟحثذ  – 1976 / 6 / 10ٓٞح٤ُي  )أكٔي أكٔي دمحم دمحم أرٞ ٍحٗي _ 3 ُيـُ / ٣و٤ْ ه٣َش ح

َر٤ش / ًلَ ح٣ُِخص   http://bit.do/dxeeB . (حـُ

22 ٛ١ٔ ٛ٠ 

ٍ آىّ"حألٓظخً  تـاَ ػاصي آصَ ُيحه٤ِش هخٓض رظٜل٤ظٚ ٣ّٞ " رٔخّ ػخى  رؼي ٓخػخص ه٤ِِش ٖٓ 8/5/2017ٖٓ حُؼ٣َٖ ح
خّ ٖٓ هَٝؽ  حػظوخُٚ أػ٘خء ٓـخىٍطٚ حُزالى ٝحطٜٔٞٙ ظِٔخً حٗٚ حطوظَ ك٢ حٗظزخًخص ىٙ ؿ٤َ حْٜٗ ٓ٘ؼٞح حُ٘

ىحع ُوخء ٗظَس حُٞ ٘خُس ٝٓ٘ؼٞح ُٝؿظٚ ٝأ١لخُٚ ٖٓ ا   http://bit.do/dxesV ..حـُ

٘ؼْ ٢ًُ دمحم ػثضإٌّؼُ ػوٟ   حكخص رؤًظٞر39َطٜل٤ش حُ٘خد دمحم ػزيحُٔ ١ِ٤ِ ػ٢ِ ٣َ١ن حُٞ .  ٓ٘ٚ ٓيٍّ حـٗ
http://bit.do/dxete 

ٍث١ز  ُل٤ْ رٞى، ػٖ طٜل٤ش دمحم أتٛ خ، ػزَ كٔخرٜخ ح٢َُٔٓ ػ٠ِ ح ُيحه٤ِش، ك٢ ر٤خٕ ُٜ ٘ؼْ "حػِ٘ض ُٝحٍس ح دمحم ػزيحُٔ

٣ِ٤ِش، ًُٝي "  ػخٓخ39" ٢ًُ أر١ٞز٤ن  ش اـٗ َر٤ش ٣ٝؼَٔ ٓيٍّ ـُ أكي أر٘خء ًلَ ح٣ُِخص رٔلخكظش حـُ
ٍ ا١الم ٗخٍ ٓؼٚ رٔي٣٘ش  ٤ِس، ػ٠ِ كي ٓخ ًًَ حُز٤خ6ٕأػ٘خء طزخى " ٣ًٌَ أٗٚ طْ حػظوخٍ  . أًظٞرَ رخـُ

خ٢ٟ، ًُٝي ػوذ حػظوخٍ 20رظخٍم " أر١ٞز٤ن ُيحه٤ِش طٜل٤ظٚ " ٛز١َ ٛزخف"  ٓخ٣ٞ حُٔ ١ٌُ حػِ٘ض ح ح
 http://bit.do/dxetF أٍٝ أْٓ، ٝطْ اهلخءٙ هَٔح كظ٠ اػالٕ طٜل٤ظٚ ح٤ُّٞ
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23 ٛ١ٔ ٛ٠ 

خ ٛزخف ٣ّٞ حُؼالػخء "" ٓوظَ حُطلِش تلا٠غ ؿ١ٍّاْ  ٣لش ٛخٍٝه٤ش ػ٠ِ ُِٜٓ٘ أٍرغ ٓ٘ٞحص ٓظؤػَس رـَحكٜخ حػَ ٓو١ٞ ٌه
زي  ُوي٤ٖٓ ٝرظَ ح٤ُي ح٤َُٟٔ ٝطٜظي رخٌُ خ٢ٟ رٔ٘طوش هُٞ أرٞ ٍػي ؿ٘ٞد ٍكق ك٤غ أ٤ٛزض رزظَ ك٢ ح حُٔ

ٕ حُطلَ  ..ٝؿَٝف رخُٞؿٚ ٝح٤ُي ح٠٘ٔ٤ُ ٝطٞكخٙ هللا ٓٔخء ح٤ُّٞ ػالع ٓ٘ٞحص " ٣ُخى دمحم أرٞ ٛوَ"٣ًٌَ ح
ظليع حُؼ١ٌَٔ هي أػِٖ ك٤ٜ٘خ ػٖ  ..هُظَ أ٠٣خً ك٢ ٗلْ حُلخىػش (ٛخكذ حٍُٜٞس) ٕ حُٔ ًَ أ ؿي٣َ رخٌُ
وي12ّٓوظَ   http://bit.do/dxewq .. كَى ٖٓ ه٤خىحص ر٤ض حُٔ

ػ٠اص دمحم أتٛ همغ 

26 ٛ١ٔ ٛ٠ 

ٓخًٖ رل٢ حُٔخكش حُ٘ؼز٤ش ٖٓ ٓي٣٘ش حُؼ٣َٖ طـخُٝ " أرٞ ٝحثَ"ح٤َُٜ٘ رـ " ٍٗي١ ػزي هللا ؿ٘خّ"حُلخؽ  عكضٞ ػثض هللا غٕاَ

ػْ ٍٗي١ ر٢٤ٔ ٤١ٝذ ؿيحً ٗـخٍ ػ٠ِ ػَر٤ش ًخٍٝ ٝٓٔؼٚ طو٤َ ؿيحً ٣ٌخى ٣ٌٕٞ  ..حُٔزؼ٤ٖ ٖٓ ػَٔٙ
ي٣٘ش)حٓزخٍف ر٤َِ  ..ٓز٤ٔٔؼٖ لَٝٝ ػ٠ِ حُٔ ٤خرش حُؼ٣ٌَٔش  (هزَ ٤ٓؼخى حُلظَ حُٔ ًخٕ ٓخ٢ٗ رـٞحٍ حُ٘

خٍ ػ٤ِٚ رٌَ٘ ٓزخَٗ ؿض ٍٛخٛش ك٢ ٍأٓٚ أٓلَص  ظًَِٔس ٛ٘خى رب١الم حُ٘ ُوٞس حُٔ رخُؼ٣َٖ كوخٓض ح
ٔظ٘ل٠ حُؼ٣َٖ حُؼخّ ؼٔخٕ ُٔ ِٛٚ ٠ٔ٣ٞح حٗٚ اٍٛخر٢  (ًخُؼخىس)حألٖٓ  ..ػٖ ٓوظِٚ ٝطْ طل٣َٞ حـُ ػخ٣ِ أ
ٚ ؼٔخٕ ٝكظ٠ ح٥ٕ ُْ ٣ٔظط٤ؼٞح ى٘ك ٢ُِ حطٜخرض " ؿ٤ـ٢ دمحم ٓخُٕ"ٓخ ر٤ٖ حُطلِش  ..ٍٝحك٤٠ٖ ط٤ِْٔ حـُ ح

ٖٔ ر٤ظَُٜي هي ح٣ٚ حك٘خ ِٓ٘خٕ  هظ٢ ػْ ٍٗي١ حَُؿَ حُٔ ٢ُِ كظ٠ ح٥ٕ كخُظٜخ كَؿش ٝىُٞ ٖٓ ٤ٓٞ٣ٖ ٝح
 http://bit.do/dxuHo ..طٖٔ

28 ٛ١ٔ ٛ٠ 

١ًَِ ؿائك تّٕطمح اٌّطغ٠ح  ٤ِش، رلزْ ٗو٤ذ ١َٗش رخألٖٓ حُٔ ُوخَٛس حٌُ ١َٛٞ، ٍث٤ْ ٤ٗخرش كٞحىع َٗم ح أَٓ آالّ حـُ

٤خرش ط٣َ٘ق ؿؼش 4ٝحػ٤ٖ٘ آه٣َٖ  ط٣َش أػ٘خء ٓ٘خؿَس، ٝهٍَص حُ٘  أ٣خّ، الطٜخْٜٓ روظَ ٓخثن رٔ٘طوش حُٔ
ُوظَ حُؼٔي ٝك٤خُس ٓالف أر٤ٞ ُِٔظ٤ٜٖٔ طْٜ حُزِطـش ٝح ٤خرش  ـ٢٘ ػ٤ِٚ ٝحُظ٣َٜق ريكٜ٘خ، ٝٝؿٜض حُ٘  . حُٔ

ظْٜ  ٕ ح٠ُخر٢ حُٔ ٤ِش، أ ُوخَٛس حٌُ َف، ٓي٣َ ٤ٗخرش كٞحىع َٗم ح ٝطز٤ٖ ٖٓ حُظلو٤وخص حُظ٢ رخَٗٛخ دمحم حـُ
٘خَٛس أكي أٛيهخثٚ رؼي ػِٔٚ رخُظ٘خؿَ ٓغ أكي حألٗوخٙ هخّ رٔؼخًٔش ُٝؿظٚ أػ٘خء ٤َٓٛخ  ك٠َ ُٔ

٘خؿَس ٝأٗٚ ٍِٗ ٖٓ ُِٓ٘ٚ ُلٔخ٣ش  .رخُ٘خٍع ـ٢٘ ػ٤ِٚ ُْ ٣ٌٖ ١َكخ ك٢ حُٔ ٕ حُٔ ٝطز٤ٖ ٖٓ حُظلو٤وخص أ

ظ٤ٜٖٔ  ٘خؿَس ١ِذ ٖٓ حُٔ ٘خؿَس ٝأػ٘خء حُٔ ح٤ُٔخٍس حُوخٛش رـٜش ػِٔٚ ٖٓ أ١ طِل٤خص طِلن رٜخ ٗظ٤ـش حُٔ
ظ٤ٜٖٔ هخٓٞح ر٠َرٚ ػ٠ِ حَُأّ  ٕ حُٔ ْٛ ػٜ٘خ اال أ حالرظؼخى ػٖ ٤ٓخٍطٚ اال أْٜٗ حهظَرٞح ٜٓ٘خ ٝكخٍٝ ارؼخى

ٟ ا٠ُ ٝكخطٚ  http://bit.do/dxRnA .ٓٔخ أى
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ىىىىوونووىوونووىالوفاةىفيىمكانىاالحتجازىفيىالوفاةىفيىمكانىاالحتجازىفيى
7 ٛ١ٔ ٛ٠  

ؼظوَ ػَٔ دمحم ك٠ ٓلزٔٚ رًَِٔ رزخ رز٠٘ ٣ٞٓق حػَ  .  رـِطش ىٓخؿ٤شاٛخرظٚٝكخس حُٔ
http://bit.do/dvzU8 

ٍثٟ  إّ٘اي 

18 ٛ١ٔ ٛ٠  

ػؼَص هٞحص أٖٓ حَُ٘ه٤ش، ح٤ُّٞ حألكي، ػ٠ِ ؿؼش ٓـ٤ٖ ىحَه ؿَكش حكظـخُٙ رًَِٔ ١َٗش أرًٞز٤َ، ٝطْ 

ُللٞٙ حُالُٓش ١ًَِ إلؿَحء ح ٔظ٘ل٠ حُٔ ُِٞحء ٍٟخ ١ز٤ِش ٓي٣َ أٖٓ . ٗوِٚ ا٠ُ حُٔ ٕ ح ًًَٝ ر٤خٕ أ٢٘ٓ أ
يػٞ  ٘خث٢ ٣ل٤ي رَٜٔع حُٔ ُِٞحء ٛ٘خّ هطخد ٓي٣َ حُزلغ حـُ ػ٢ِ "حَُ٘ه٤ش طِو٠ اهطخٍح ٖٓ ح

 ٓ٘ش ٓو٤ْ رًَِٔ أرًٞز٤َ، ٓلزّٞ حكظ٤خ٤١خ ػ٠ِ ًٓش ه٠خ٣خ ىحَه ؿَكش حكظـخُٙ، ٝطْ 57، "ػزيحُلل٤ع

٤خرش حُؼخٓش ١ًَِ طلض طَٜف حُ٘ ؼش رَٔ٘كش ٓٔظ٘ل٠ أرًٞز٤َ حُٔ ٗخٛي أ٠٣خ ٝكخس ٓـ٤ٖ . حُظللع ػ٠ِ حـُ
حٗظلخٍ ٓظْٜ رخُٔطٞ « ٌٓظش هِز٤ش»ىحَه ٓلزٔٚ رٌلَ ح٤ُ٘ن ٝكخس ٗخد ىحَه ٓلزٔٚ رخُِه٣ِن رٔزذ 

٤٘خ حٗظلخٍ ٓـ٤ٖ اهٞح٢ٗ ىحَه ٓلزٔٚ ك٢ حَُ٘ه٤ش ٝأكخى ٜٓيٍ أ٢٘ٓ رؤٗٚ طز٤ٖ  ِٔق ىحَه ٓلزٔٚ ك٢ حُٔ حُٔ
ّٞ ُي٣ٞٓش ك٢ أػ٘خء حُ٘ ُيٍٝس ح ز١ٞ كخى ك٢ ح ٘ق حُطز٢ ٝكخس حُٔـ٤ٖ اػَ طؼَٟٚ ُٜ . رخٌُ

http://bit.do/dwXE3 

٘ثٍٛ داص فٟ اٌضٚعج 

اٌض٠ِٛح 

20 ٛ١ٔ ٛ٠  

أهيّ ٓلظـِ ػ٠ِ ًٓش ه٤٠ش ٓويٍحص رؤْ أٍٝ ١َٗش ًلَ ح٤ُ٘ن، ح٤ُّٞ حُؼالػخء، ػ٠ِ حالٗظلخٍ ٗ٘وًخ، ك٤ٔخ 
ُِٞهٞف ػ٠ِ أٓزخد حالٗظلخٍ ح ٖٓ حُؼ٤ٔي دمحم  طِو٠ ٓي٣َ أٖٓ ًلَ ح٤ُ٘ن. ال طِحٍ حُظل٣َخص ؿخ٣ٍش  ًٍ اهطخ

ػخَٓ، ٓو٤ْ رٔ٘طوش -  ٓ٘ش 28" ّ. أ. ّ"٤ٍٓق، ٓؤٍٓٞ هْٔ أٍٝ ١َٗش ًلَ ح٤ُ٘ن، رخًظ٘خف ٝحهؼش حٗظلخٍ 

ٕ ٍر٢ ٍهزظٚ ك٢ ٢٣َٗ ؿطخء ّٗٞ  ُؤْ، ىحَه ٓلزٔٚ، رؼي أ ُو٘طَس حُز٠٤خء ىحثَس ح ٖٝٓ هالٍ  .(رطخ٤ٗش)ح
٘ظلَ، طز٤ٖ أٗٚ ٍر٢ ػ٘وٚ رب١خٍ حُزطخ٤ٗش حُظ٢ ًخٗض كُٞطٚ ك٢ أٍؿَ ٠٘ٓيس ه٘ز٤ش  ٓؼخ٣٘ش ٓلزْ حُٔ

ل٠َ ٍهْ  .َٓطلؼش، ُْٝ طظز٤ٖ رؼي ٝؿٞى اٛخرخص ظخَٛس ٟٓٞ آػخٍ حُو٘ن كٍٞ حَُهزش كٍَ رٌُي حُٔ
ُِظلو٤ن2017 ُٔ٘ش 5084 ٤خرش حُؼخٓش   . اىح١ٍ هْٔ أٍٝ ١َٗش ًلَ ح٤ُ٘ن، ٝؿخ١ٍ حُؼَٝ ػ٠ِ حُ٘

http://bit.do/dxefD 

أرذاع 

27 ٛ١ٔ ٛ٠  

٤ِش رخُظلو٤ن ك٢ ٝكخس  لخ٢ٓ حُؼخّ حألٍٝ ٤ُ٘خرخص ؿَد حإلٌٓ٘ي٣ٍش حٌُ ىحَه كـِ هْٔ « ٓٔـَ»أَٓ حُٔ
ُؤْ كخس ٝٓئحٍ ٓٔئ٢ُٝ ح ُيه٤ِش، ٝط٣َ٘ق ؿؼظٚ ُز٤خٕ ٓزذ حُٞ ُيه٤ِش ؿَد  .١َٗش ح ًخٕ هْٔ ١َٗش ح

لظـ٣ِٖ رٔلخُٝش  ُؤْ ٝه٤خّ حُٔ حإلٌٓ٘ي٣ٍش، ٜٗي ٓلخُٝش إلػخٍس حُ٘ـذ، ػوذ َٜٓع ٓٔـَ ىحَه كـِ ح

ُيه٤ِش، رَٜٔع  .أػخٍس حُ٘ـذ ٝكَم حُزطخ٤١ٖ ح ٖٓ هْٔ ١َٗش ح ًٍ ٝطِو٠ ٓي٣َ أٖٓ حإلٌٓ٘ي٣ٍش، اهطخ
ُي٣ٞٓش، ٝكيٝع أػٔخٍ ٗـذ ٤٠« د.ؿخرَ»ٓٔـَ ٣يػ٢  ُيٍٝس ح خ ٗظ٤ـش اٛخرظٚ رٜز١ٞ كخى ك٢ ح ًٓ  ػخ

ُؤْ  .ىحَه حُلـِ ٕ ح ُيه٤ِش ا٠ُ ى٣ٞح ٔظ٘خٍ ػ٠ِ حُز١َ ٍث٤ْ ٤ٗخرش ح ٝطلٍَ ٓل٠َ رخُٞحهؼش ٝحٗظوَ حُٔ
لظـ٣ِٖ ٝطْ حُظللع ػ٠ِ  ْ ٝٓئحٍ حُٔ زظـ٤ش ٝٓئحُٜ ٝأَٓ رخُظللع ػ٠ِ حُٔـالص ٝحٓظيػخء ٟزخ١ حُ٘
ظٞك٠ ا٠ُ َٓ٘كش حإلٓؼخف ٝٗيد حُطز٤ذ حَُ٘ػ٢  لظَهش ٝأَٓ ر٘وَ ؿؼش حُٔ أؿِحء ٖٓ حُزطخ٤١ٖ حُٔ

كخس ٝر٤خٕ ٝؿٞى ٗزٜش ؿ٘خث٤ش ٍٝحء حُلخىع ٖٓ ػيٓٚ   http://bit.do/dxRqu .ُظ٣َ٘لٜخ ٝر٤خٕ ٓزذ حُٞ

 ذؼظ٠ة؟
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ىىىىوونووىىوونووىىلتطذوبىالفرديىفيىلتطذوبىالفرديىفيىاا
1 ٛ١ٔ ٛ٠  

 أدّض ِا٘غ .1

ي٣يس هي 6هخُض كًَش ٗزخد  ُوخَٛس حـُ ٕ ػ٘خَٛ ٖٓ ٟزخ١ ٝأكَحى هْٔ ١َٗش ػخُغ ح  حر٣ََ ح٤ُّٞ ا
ٝهخٍ هخُي .  ػ٢ِ ح٤َُِٓ أكٔي ٓخَٛ رخُٔذ ٝح٠َُد أْٓ حألٍرؼخء، ىحَه هْٔ ح١َُ٘ش حػظيٝح

ظليع حإلػال٢ٓ ربْٓ كًَش ٗزخد آٔخػ٤َ يػٞ 6 حُٔ ٕ ًال ٖٓ حُٔ ٝٛٞ ” دمحم ػزي حُؼظ٤ْ“ حر٣ََ، ا
ي٣يس، ٝ أ٤ٖٓ ٢١َٗ ٣ُيػ٢  ُوخَٛس حـُ هخّ هخٓخ رخالػظيحء حُزي٢ٗ ” كظل٢“ٟخر٢ ١َٗش رؤْ ١َٗش ػخُغ ح

ُِلظ٢ ػ٢ِ أكٔي ٓخَٛ أْٓ ىحَه هْٔ ح١َُ٘ش ي٣يس هي . ٝح ُوخَٛس حـُ ٕ هْٔ ١َٗش ػخُغ ح ٝهخٍ آٔخػ٤َ ا

َحهزش ٓيٙ  رٔزذ ” ٜٗق ٓخػش“هخّ رخكظـخُ أكٔي ٓخَٛ أٍٝ أْٓ، ػ٢ِ هِل٤ش طؤهَٙ ػٖ ٤ٓؼخى حُٔ
َحهزش ًخٕ ؿخِٛح ٝهض ٍٝٛٞ أكٔي ٓخَٛ ا٢ُ  ٕ ٓل٠َ ًَٔ حُٔ ُيطٚ هزَ ٓٞػي حإلكطخٍ، ٝا َٓٝ ٝح

َحهزش ٕ ح٠ُخر٢ ٝأ٤ٖٓ ح١َُ٘ش هي حػظيٝح رخ٠َُد ٝحُٔذ . هْٔ ح١َُ٘ش ٝهض حُٔ ٝأٟخف آٔخػ٤َ ا
ِزٖ ىحَه ػَرش حُظَك٤الص ًٔخ  ػ٢ِ أكٔي ٓخَٛ أػ٘خء ًٍٞرٚ ػَرٚ حُظَك٤الص ٝاْٜٗ ٍك٠ٞح كي حٌُ
٘خث٤٤ٖ ىحَه ػَرش طَك٤الص طلَٔ  ُي، ٓغ طَك٤ِٚ ٓغ ػيى ًز٤َ ٖٓ حألكَحى حـُ ٘ظٔش ٌُ ُوٞح٤ٖٗ حُٔ طو٢٠ ح

ٕ أى٢ٗ ٓلخُٝش ُلٔخ٣ظْٜ ٖٓ 12 كَى ٢ٛٝ ال طظٔغ ١ٞٓ 50  كَى كو٢، ٝؿ٤ٔغ حألكَحى ٓو٤ي١ حأل٣ي١ ىٝ
ٞؿٞىس ك٢ حُؼَر٤ش ٍؿْ حُلَ ٝح٤ُٜخّ . حُظٜخىّ، أٝ طٞك٤َ ٓـخٍ ط٣ٜٞٚ، ٓغ ٍك٠ْٜ ط٘ـ٤َ حُ٘لخ١خص حُٔ

http://bit.do/duLSz 

4 ٛ١ٔ ٛ٠  

 اؿاِٗ ٠ؾ .2
ُِ٘خثذ حُؼخّ كٔال ٍهْ  ُيًظٍٞ رخْٓ ػٞىٙ رزالؿ٤ٖ  ُيًظٍٞ أٓخٓٚ ٣ْ ٝح  ط٠ٍَح ٦٦٤٨ ٝ ٦٦٤٧ُٝؿظخ ح

ُلَٕ  ٖٓ ٟٝغ ُٝؿ٤ٜٔخ ك٢ حُلزْ حالٗلَحى١ ٌٓ٘ أٍرؼش ٓ٘ٞحص ٝٓ٘غ ح٣ُِخٍس ٝحُظ٣َٞ ٝحُؼالؽ ٝح
ٔظَٔس حُظ٢ طـظخف حُٔـ٤ٖ٘ ، ٓطخُزظ٤ٖ رخُظلو٤ن ك٢  الرْ ك٠ال ػٖ ٓٞؿش حُظـ٣ٞغ حُٔ طخء ٝحُٔ ٝحـُ

َحْث حُظ٢ طَطٌذ ىحَه ٓـ٢٘ ١َٙ ٗي٣ي حُلَحٓش  ِٝٓلن ٍِٓػش ١َٙ ، ٝٗيد  (حُؼوَد  ) ٩٩٢حـُ
خثذ حُؼخّ ٣ُِخٍس حُٔـ٤ٖ٘ ٝحُظلظ٤ٖ ػ٤ِٜٔخ ٝر٤خٕ ٓخ رٜٔخ ٖٓ ٓوخُلخص  حكي ًٝالء حُ٘

http://bit.do/du8do 

3.  ٖ تاؿُ ػٛص

أٔؾ اتغا١ُ٘  .4

دمحم اٌض١ًٌ 

١خُذ ر٤ٌِش حٍُِحػش، ٣ٝو٤ْ رـ ٤ٜٛخ رخَُ٘ه٤ش، طْ حالػظيحء رخ٠َُد ػ٤ِٚ ح٤ُّٞ روٞحص حٖٓ حُؼخَٗ ٖٓ 
زخكغ رو٤خىس  ٠ٍٓخٕ ٝٛٞ ًحٛذ ُظؤى٣ش حالٓظلخٗخص رٔـٖ حٓظوزخٍ ١َٙ ٖٓ هزَ ٟزخ١ ٝ ٓوز٣َٖ حُٔ

ٞحى حألهَٟ ٝ ١خُزٞٙ رؼَٔ  ٌُٛخد ا٠ُ ٛ٘خى ك٢ حُٔ زخكغ رخٓظوزخٍ ١َٙ، ًٔخ طْ طٜي٣يٙ رؼيّ ح ٍث٤ْ حُٔ
ُِٔٞحى حُزخه٤ش ُؼيّ حالػظيحء ػ٤ِٚ ػخ٤ٗش  http://bit.do/du8fT طؼٌٍ 

ِوؼة دمحم  .5

س١غٞ دمحم 

١خُذ ر٤ٌِش حُظـخٍس، ٣ٝو٤ْ رـ ٤ٜٛخ، طْ حالػظيحء رخ٠َُد ػ٤ِٚ ح٤ُّٞ روٞحص حٖٓ حُؼخَٗ ٖٓ ٠ٍٓخٕ ٝٛٞ 
زخكغ  زخكغ رو٤خىس ٍث٤ْ حُٔ ًحٛذ ُظؤى٣ش حالٓظلخٗخص رٔـٖ حٓظوزخٍ ١َٙ ٖٓ هزَ ٟزخ١ ٝ ٓوز٣َٖ حُٔ

ُِٔٞحى حُزخه٤ش  ٞحى حألهَٟ ٝ ١خُزٞٙ رؼَٔ طؼٌٍ  ٌُٛخد ا٠ُ ٛ٘خى ك٢ حُٔ رخٓظوزخٍ ١َٙ، ًٔخ طْ طٜي٣يٙ رؼيّ ح
 http://bit.do/du8fT ُؼيّ حالػظيحء ػ٤ِٚ ػخ٤ٗش

أِجض دمحم  .6

اٌـؼ١ض 

١خُذ ر٤ٌِش حُظـخٍس، ٣ٝو٤ْ رـ ى٣َد ٗـْ، طْ حالػظيحء رخ٠َُد ػ٤ِٚ ح٤ُّٞ روٞحص حٖٓ حُؼخَٗ ٖٓ ٠ٍٓخٕ 
زخكغ رو٤خىس ٍث٤ْ  ٝٛٞ ًحٛذ ُظؤى٣ش حالٓظلخٗخص رٔـٖ حٓظوزخٍ ١َٙ ٖٓ هزَ ٟزخ١ ٝ ٓوز٣َٖ حُٔ

ٞحى حألهَٟ ٝ ١خُزٞٙ رؼَٔ طؼٌٍ  ٌُٛخد ا٠ُ ٛ٘خى ك٢ حُٔ زخكغ رخٓظوزخٍ ١َٙ، ًٔخ طْ طٜي٣يٙ رؼيّ ح حُٔ
 http://bit.do/du8fT ُِٔٞحى حُزخه٤ش ُؼيّ حالػظيحء ػ٤ِٚ ػخ٤ٗش

أؿاِٗ ٔلأخ  .7

دمحم 

١خُذ ر٤ٌِش حُظـخٍس، ٣ٝو٤ْ رـ ى٣َد ٗـْ، طْ حالػظيحء رخ٠َُد ػ٤ِٚ ح٤ُّٞ روٞحص حٖٓ حُؼخَٗ ٖٓ ٠ٍٓخٕ 
زخكغ رو٤خىس ٍث٤ْ  ٝٛٞ ًحٛذ ُظؤى٣ش حالٓظلخٗخص رٔـٖ حٓظوزخٍ ١َٙ ٖٓ هزَ ٟزخ١ ٝ ٓوز٣َٖ حُٔ

ٞحى حألهَٟ ٝ ١خُزٞٙ رؼَٔ طؼٌٍ  ٌُٛخد ا٠ُ ٛ٘خى ك٢ حُٔ زخكغ رخٓظوزخٍ ١َٙ، ًٔخ طْ طٜي٣يٙ رؼيّ ح حُٔ
 http://bit.do/du8fT ُِٔٞحى حُزخه٤ش ُؼيّ حالػظيحء ػ٤ِٚ ػخ٤ٗش
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http://bit.do/du8fT


ػّغ دمحم ؿؼ١ض  .8

١خُذ ر٤ٌِش حُظـخٍس، ٣ٝو٤ْ رـخُؼخَٗ ٖٓ ٠ٍٓخٕ، طْ حالػظيحء رخ٠َُد ػ٤ِٚ ح٤ُّٞ روٞحص حٖٓ حُؼخَٗ ٖٓ 
زخكغ رو٤خىس  ٠ٍٓخٕ ٝٛٞ ًحٛذ ُظؤى٣ش حالٓظلخٗخص رٔـٖ حٓظوزخٍ ١َٙ ٖٓ هزَ ٟزخ١ ٝ ٓوز٣َٖ حُٔ
ٞحى حألهَٟ ٝ ١خُزٞٙ رؼَٔ  ٌُٛخد ا٠ُ ٛ٘خى ك٢ حُٔ زخكغ رخٓظوزخٍ ١َٙ، ًٔخ طْ طٜي٣يٙ رؼيّ ح ٍث٤ْ حُٔ

ُِٔٞحى حُزخه٤ش ُؼيّ حالػظيحء ػ٤ِٚ ػخ٤ٗش  http://bit.do/du8fT طؼٌٍ 

6 ٛ١ٔ ٛ٠  

" اٌّٛإٍح .9

َ.َ "

ٞح١٘ش ّٞ، ٣َُٝٝ ّ".ّ" طويٓض حُٔ لخ٢ٓ حُؼخّ حألٍٝ ٤ُ٘خرخص ٗز٤ٖ حٌُ ٤خرش ٌٝٗخٟٝ ا٠ُ حُٔ ، رزالؽ ا٠ُ حُ٘

 ْ ٢ٔ٘ رٜخ ٝحهظلخّ ُِٜٓ٘ ُيحه٤ِش طظْٜ ٟخر٢ ١َٗش رزًَش حُٔزغ، رخُظؼي١ ػ٤ِٜخ َٟٝرٜخ ٝحُظلَٕ حـُ ح
ٕ ٤ٗخرش ٝطِل٤ن ٓل٠َ ٟي ُٝؿٜخ ٕ اً ٕ ح٠ُخر٢ ، طؼيٟ ػ٤ِٜخ . ىٝ ٝهخُض حُِٝؿش ك٢ رالؿٜخ ٌٝٗٞحٛخ ا

ٕ ٝؿٚ كن ٝكٍَ ٓل٠َحً  ًَِ ىٝ ٕ حُٔ رخ٠َُد ٝطلَٕ رٜخ ؿ٤ٔ٘خ، ػْ هخّ رخٛطلخد ُٝؿٜخ ا٠ُ ى٣ٞح
ُٚ رخُوزٞ ػ٤ِٚ ٖٓ حُ٘خٍع، رؼي اهزخ٣ٍش ٖٓ َٓٗي طظٜٔٚ رل٤خُس ٓالف ٝٓويٍحص، ٝٛٞ ٓخ ٗلخٙ ٜٗٞى 

 ٍِ٘ ُوزٞ ػ٠ِ ُٝؿٜخ ٖٓ ىحَه حُٔ ٝهخٍ أكي أهَرخء ٓويٓش حُزالؽ، ". ػ٤خٕ ك٠َٝح ٝحهؼش حالهظلخّ ٝح

ُيحه٤ِش، ٤َ٘ٓح  ّٞ، ٣َُٝٝ ح لخ٢ٓ حُؼخّ ٤ُ٘خرخص ٗز٤ٖ حٌُ ُِ٘خثذ حُؼخّ ٝحُٔ اْٜٗ أٍِٓٞح طِـَكخص رخُٞحهؼش 
ٝهخٍ ه٣َذ ح٤ُٔيس، أْٜٗ أػزظٞح ك٢ . ا٠ُ حْٜٗ ُي٣ْٜ حُؼي٣ي ٖٓ حٌُ٘خٟٝ طظْٜ ح٠ُخر٢ رٞهخثغ ٓ٘خرٜش

ل٠َ ٝهخثغ حالهظلخّ ٝحُظؼي١ ػ٤ِٜخ ٝحُظلَٕ رٜخ رؼي اؿزخٍٛخ ػ٠ِ هِغ ٓالرٜٔخ رخُوٞس، ٝطٜي٣يٛخ  حُٔ
ًي ك٤ٜخ  (ّ. ١ )ٝطويّ . رظل٣ََ ٓل٠َ ٟيٛخ ٤خرش، ٝحُظ٢ أ ٕ حُ٘خ٤ًش ُإلىالء رٜ٘خىطٚ ك٢ حُ٘ أكي ؿ٤َح

ُوزٞ  ٕ ح٠ُخر٢ حهظلْ ٍِٓ٘ حُ٘خ٤ًش ٖٓ هالٍ ُِٓ٘ٚ، ٝأػزض ؿخٍ ح٤ُٔيس ك٢ ٜٗخىطٚ، ٝحهؼش حالهظلخّ ٝح أ

١ٌُ كٍَٙ ح٠ُخر٢ ل٠َ ح ٤خرش . ػ٠ِ ُٝؽ ح٤ُٔيس ٖٓ ٗوظٚ ٤ُْٝ ٖٓ حُ٘خٍع ًٔخ ؿخء ك٢ حُٔ ٝطٞحَٛ حُ٘
حهؼش  http://bit.do/dvzUx طلو٤وخطٜخ ك٢ حُٞ

12ٟٔٛ٠ ٚ  

دمحم كغف  .10

 ٕ٘ضٞ

١ٌُ . 2015 ٓخٍّ 17 ٣ّٞ ٌٓ٘ اػظوخُٚ ك٢ 754أًؼَ ٖٓ ػخ٤ٖٓ ٖٓ حُلزْ حإلكظ٤خ٠١  حالٗظٜخى ح
ُو٤٠ش " دمحم َٗف ٛ٘ي١" ُــ : ٣ظؼَٝ ُٚ  ؼٜي حُؼخ٢ُ ُإلىحٍس رخإلٌٓ٘ي٣ٍش ػ٢ِ ًٓش ح  ٥٤٣حُطخُذ رخُٔ

ؼَٝكش اػال٤ٓخ ٢٠١٥ُٔ٘ش  ٖٓ ىحَه  "رلَم حطٞر٤ْ ٤ً٘ٔش ىٍٜٓ٘ٞ" ؿ٘خ٣خص ٢ًِ ٢ٓٝ ىٍٜٓ٘ٞ حُٔ
طَٕٝ رؼي طـ٣َزٚ ٝ  ٟ حُ٘ ٟ رٔـٖ ٝحى ُِلزْ حالٗلَحى  أه٣َٖ ٖٓ ٓـٖ حألرؼخى٣ش ك٢ 5ٓلزٔش ٣ظؼَٝ 

 طْ طَك٤ِش ُٔـٖ حالرؼخى٣ش َٓس حهَٟ رِػْ حىحء حالٓظلخٗخص رؼي 2017 ٓخ٣ٞ 16ك٢   .2017 أر٣ََ 24
ُيحه٤ِش هخٓٞ  الرْ ح ؿ٤خد ٓٞػي ٓخىط٤ٖ ػ٤ِٚ ، ٝهخٓٞح رظـ٣َيٙ ٖٓ ًخكش ٓظؼِوخطش حُ٘و٤ٜش كظ٠ حُٔ

لٍٞ " رظ٣ِٔوٜخ حٓخٓش ٝ حُزٔٞٙ  ٤ٚ ٝ طْ ٟٝؼش ك٢ ؿَكش ٓظِٔش رٔلَىس " حٌُ ١ُ حُٔـٖ رال ٓالرْ ىحِه

خء 16رٜخ كَ٘حص ًؼ٤َس ٝؿ٤َ ٗظ٤لش ٝظَ رٜخ  خ ٖٓ ح٣ُِخٍحص ٝحُظ٣َٞ ٝحٓظؼٔخٍ حُٔ  ٣ّٞ طْ ٓ٘ؼٚ هالُٜ
ظ٤ق ، ًٝخٕ ٣ِو٢ ُٚ حُٔـخٕ ًَ ٣ّٞ  ُلٍٞ ػ٠ِ ٍؿ٤ق ½ حُ٘ ٍؿ٤ق ٝ هطؼش ؿزٖ ٝ رؼٞ حُلزخص ٖٓ ح

طؼَٟش إلٛخرخص رـٔيٙ .حُوزِ ٣ٝظًَْٜ ػ٠ِ حألحٍٝ حُظٔوش ٝٛٞ ٓخ ٓخطٔزذ ك٢ ٗوٜخٕ ُٝٗش 

ُٕ رٔزذ حُلزْ حإلٗلَحى١  ُِلزْ 31ك٢  .رخُظٜخرخص ٝطٍٞٓخص ٝهَف ٝٗوٚ ٗي٣ي ك٢ حُٞ  ٓخ٣ٞ ػخى 
طَٕٝ  ٟ رٔـٖ ٝحى١ حُ٘ ُؤؼ٤ش " 1"حالٗلَحى  http://bit.do/dv4kF .ٝطٔخٍّ ٟيٙ ٗلْ حإلؿَحءحص ح

14 ٛ١ٔ ٛ٠  

ٌطفٟ س١ًٍ  .11

 طْ ػَٟٚ 2015أر٣ََ 19ؿخء حػظَحكٚ ٗظ٤ـش طؼ٣ٌزٚ ٝ اًَحٙ ري٢ٗ ٝ ػ١ٞ٠، ػوذ حهظطخكٚ ٖٓ طخ٣ٍن 

٤خرش رظخ٣ٍن  ك٤يس ٝ حُظ٢ حٓظ٘ي ٤ُٞ٣2015ٞ 3ػ٢ِ حُ٘ ُيػ١ٞ حُٞ ظْٜ حُلخى١ ػَ٘، ٢ٛٝ ٓ٘ي ح  ٝٛٞ حُٔ
لٌٔش ٌٙ حالػظَحكخص أٓخّ ٤ٛجش حُٔ ظْٜ ُٜ ٝال ٣ٞؿي ك٢ حألٍٝحم ١ٞٓ  .ا٤ُٜخ حُلٌْ ٍؿْ اٌٗخٍ ٌٛح حُٔ

٤َُ ٓخى١ ك٢  ٤َُ ُٜلظٜخ أٝ ٗخٛي ػ٢ِ ٓالٓظٜخ أٝ أ١ ى ٢٘١ ال ٣ٞؿي أ١ ى طل٣َخص رخ١ِش ُألٖٓ حُٞ

ك٢ٜ ال طٌٕٞ ٓـَى ٍأ١ ُٜخكزٜخ ، حألٍٝحم ٣ؼ٠يٛخ ٣ٝٔخٗيٛخ ًٔخ طٌٕٞ ؿي٣َس رخألهٌ ك٢ حُلٔزخٕ
٣َٜش وٞ حُٔ  http://bit.do/dwyxH .٣لظَٔ حُوطؤ أٝ حُٜٞحد ًٔخ ًًَص ٓلٌٔش حُ٘

15ٛ١ٔ ٛ٠   

 إتغا١ُ٘ ػؼب .12

، ٝحٟق " ٤خرش ٗخٛيص ٓـٔٞػش ٖٓ حُ٘زخد ٤ٌٖٓٞٓ ػ٠ِ حألٍٝ ٣ظؤٕٝٛٞ ٖٓ حألُْ ػ٘يٓخ ىهِض ٓز٠٘ حُ٘

خثذ ًخٕ ٝهظٜخ ٣ؼَٝ ارَح٤ْٛ ػِد ػ٤ِٚ،  ػ٤ِْٜ ػالٓخص حُظؼ٣ٌذ حُ٘ي٣ي، ػْ ػ٘يٓخ ىهِض ا٠ُ ؿَكش حُ٘
٢َٓ ٤ُـِْ ػ٠ِ  زَٟ ك٤ٖ كخُٝ٘خ ٗوِٚ ٖٓ حٌُ ٌِ٘ش حٌُ خثذ، ًٝخٗض حُٔ ٢َٓ أٓخّ حُ٘ ًٝخٕ ؿخُٔخً ػ٠ِ حٌُ
خثْ َٛم أ٠٣خً  ، ٝاًح ؿؼِ٘خٙ ك٢ ٟٝغ حُ٘ ، ٝاًح أؿِٔ٘خٙ َٛم ٖٓ حألُْ ٘زش كبًح أٝهل٘خٙ َٛم ٖٓ حألُْ حٌُ

ٌخٕ حػظوخُٚ ، ػْ أهَؿٚ ٝأهٌٝٙ َٓس أهَٟ ُٔ ػِد _ارَح٤ْٛ#ؿِء ٖٓ طي٣ٝ٘ش ُ٘و٤وش  .."ٖٓ حألُْ

http://bit.do/du8fT
http://bit.do/du8fT
http://bit.do/dvzUx
http://bit.do/dvzUx
http://bit.do/dv4kF
http://bit.do/dv4kF
http://bit.do/dwyxH
http://bit.do/dwyxH


خ ٜٗخث٤ًخ رخإلػيحّ ًٔ لٌّٞ ػ٤ِٚ ٝهٔٔش آه٣َٖ كٌ  http://bit.do/dwJ3Y .حُٔ

17ٛ١ٔ ٛ٠   

 دمحم األدّضٞ .13

ُيُٝش طؼَٟض ُٞػٌش ٛل٤ش ٗي٣يس ًٝ٘ض ٛٔٞص  أػ٘خء طؼ٢َٟ الهظلخء ه١َٔ ٝطٞحؿي١ ك٢ ٓوَ أٖٓ ح

ْ ػ٠ِ كو٘ش  وظل٤٤ٖ ه٣َٔخ ًخٕ ىًظٍٞ هخُٜ ْٜ ؿخرٞح ٝحكي ٖٓ حُٔ ٌٝٓخٖٗ ك٢ ىًظٍٞ ك٢ حُظٞه٤ض ىٙ حُٔ
خ ٣و٢ُٞ حىػ٢ِ٤ ٍر٘خ ٣ٜٜٞٗخ ػ٤ِخ ُيًظٍٞ ىٙ . ٝؿخرٞٛخ ٝحىٛخ٢ٗ ر٘لٔٚ حطٌِْ ٓؼخ٣خ ٝحطؼَكض ػ٤ِٚ ًٝخٕ ىحٔث ح

وظل٤٤ٖ ر٤زٌٞح ٖٓ أٛٞحص َٛحهٚ ٖٓ  ُيُٝش ك٢ حُظٞه٤ض ىٙ ًٝخٕ ًَ حُٔ ًخٕ أًؼَ ٝحكي ر٤ظؼٌد ك٢ حٖٓ ح
٢ُِ ًخٕ ر٤ظؼٌرٚ ًٝخٕ ٣ويٝٙ ك٢ ٗٚ حُظؼ٣ٌذ ػِ٘خٕ ٣ي٢٘٣ حُلو٘ش ًخٕ ٣يهَ ٣وُٞ٘خ رخهلل ػ٤ٌِْ  حُظؼ٣ٌذ ح

ُيًظٍٞ ىٙ ًخٕ حٓٔٚ دمحم حالكٔي١. حىػ٢ُٞ ٍر٘خ ٣ٜٜٞٗخ ػ٤ِخ ّ حٜٗخٍىس ك٢ ه٤٠ش . ح ُيًظٍٞ ىٙ هي حػيح ح

خثذ حُؼخّ   http://bit.do/dwXDA. حُ٘

18ٛ١ٔ ٛ٠   

ؿ١ّغ فرذٟ  .14

 دّا٠ً

ؼظوَ  ٔظ٘ل٠ حُٔـٖ رؼي - ػخ56ّ-٤َٔٓ كظل٢ كٔخ٣َ /حٓظـخػش ٖٓ أَٓس حُٔ ، طل٤ي رؼِْٜٔ أٗٚ طْ ٗوِٚ ُٔ
٠َُِد حُ٘ي٣ي ػوذ حٗظٜخء ٣ُخٍطْٜ ُٚ ؼظوَ ٣َٓٞ رخُوِذ ٝٓزن ٝأؿَٟ ػ٤ِٔش هِذ  .طؼَٟٚ   ٝحُٔ

ٟ حإلػظيحء ػ٤ِٚ ٣ُِخىطٜخ ٤خَٓس  .ٓلظٞف، ٣ٝؼخ٢ٗ ٖٓ كخُش ٛل٤ش ٤ٓجش، أى ٝ ٤َٔٓ كظل٢ ٖٓ ًلَ حُٔ
 . ٓ٘ٞحص ك٢ ه٤٠ش طظخَٛ، ٝٓؼظوَ ٌٓ٘ ػخ4ٖ٤ٓرٔي٣٘ش حٍُِهخ، ٓلٌّٞ ػ٤ِٚ رخُٔـٖ 

http://bit.do/dwXEK 

19ٛ١ٔ ٛ٠   

 ٍاعق دـ١ٓ .15

ِذ ـٔش ٣خ ٝالى حٌُ ٕ ح١ كي ٣٘ٞكٚ ١خٍم !! هطغ ا٣ي٣ٌْ حُ٘ ُِزْ ٝح َٓطش ٝٓ٘غ حألًَ ٝح كٞم حُظٌي٣َ ٝحُٔ

ُؤْ لٌٔش ًٝخٕ ٓظزٜيٍ ٝهخٍ ُٚ حٗٚ حط٠َد! ًٔخٕ حط٠َد حٓزخٍف ك٢ ح . ٓلٔٞى حهٞٙ ٗخكٚ ك٢ حُٔ
٣ؼ٢٘ ٖٓ ًلخ٣ش ٓلزّٞ رٌَ٘ ؿ٤َ هخ٢ٗٞٗ . ١خٍم ٝحهي حهالء ٓز٤َ ٖٓ حٓزخٍف ًٝلخُظٚ حطيكؼض

٢ُِ ٓخ٣ذ ٓلخ٤ٓ٘ٚ ٣ظؼَٔ ك٤ْٜ ًيٙ؟؟؟. ٝر٤ظٌيٍ أل ًٔخٕ َٟرٞٙ لخ٤ٖٓ ح ك٤ٖ كِد !! ك٤ٖ ٗو٤ذ حُٔ

ُيٓظٍٞ؟؟   http://bit.do/dwXFg ح

20ٛ١ٔ ٛ٠   

 اٌل١ّاء دـاَ .16

لخ٢ٓ حُؼخّ ٤ُ٘خرش ؿ٘ٞد  خى١، حُٔ ٔظ٘خٍ أ٣ٖٔ ػزيحُٜ ُير٢ٓٞ، ٤ًَٝ ٤ٗخرش ١ِوخ، ربَٗحف حُٔ حٓظٔغ رٔخّ ح
ُيه٤ِٜش، ا٠ُ أهٞحٍ ح٤ُ٘ٔخء كٔخّ،  ٕ هٞس ٖٓ 29ح ي٣ي ًَِٓ ١ِوخ، ٝأًيص أ  ٓ٘ش، ٖٓ ه٣َش ًلَ ى٤َٓس حـُ

ٕ ُٝؿٜخ  ُِوزٞ ػ٠ِ ُٝؿٜخ ٝٗو٤وٚ ك٢ ه٤٠ش ٓالف، ٍؿْ أ  ْ ًَِٓ ١َٗش ١ِوخ ك٠َص ا٠ُ ُِٜٓ٘
ٌخكؤس ٝال ٣ٞؿي ػ٘يٙ ٓالف ٕ أهٌٝٙ ٖٓ حُز٤ض هَؿض ا٠ُ حُزٌِٞٗش »: ٝهخُض .آخّ ٝهط٤ذ ٣ؼَٔ رخُٔ رؼي أ

ُوزٞ ػ٠ِ ُٝؿ٢، كٜؼيٝح َٓس أهَٟ ٝحػظيٟ حػ٘خٕ ٖٓ  ُوٞس ٝح ُوٞحص كخػظويٝح أ٠٘ٗ أٍٛٞ ح ٘خٛيس ح ُٔ

ُوٞحص ػ٠ِ رخ٠َُد الىس ك٢ أ١ ُلظش ٌُٖٝ »: ٝأٟخكض .«ح ً٘ض كخَٓ ك٢ حَُٜ٘ حُظخٓغ ٝأٗظظَ حُٞ
ُوٞس حػظيٝح ػ٠ِ رخ٠َُد ٝٛؼي ٠ًٍِ٘ٝ أكيْٛ ك٢ رط٠٘ ٝح٥هَ ك٢ ٝؿ٠ٜ ٝٗي٠ٗٝ ػ٠ِ  حػ٤ٖ٘ ٖٓ ح

ٖ ُألٓق ُْ ٣ٔظٔؼٞح  ْ ٣خ رخٗخ أٗخ كخَٓ حر٠٘ ٤ٛٔٞص ٌُ حُٔالُْ ٝأٗخ حَٛم ٝأٓظـ٤غ ٝأهٍٞ ُٜ
يس  ٝأًيص أٜٗخ  . ٓخػش ٛ٘خى، ٝرؼيٛخ ط24٠ًَٗٞالٓظـخػظ٠، ٝأه٠ٌٗٝ ا٠ُ ًَِٓ ح١َُ٘ش ٝحكظـ٠ِٗٝ ُٔ

١ًَِ، ٟٝٝؼض ١لِٜخ ٛ٘خى ٌُٝ٘ٚ ُٝي ٤ٓظخ ٝأك٘خإٙ  أ٤ٛزض رخ٣ُِ٘ق، ًٝٛزض ا٠ُ ٓٔظ٘ل٠ ٗزَٝٙ حُٔ

ٕ «هخٍؿش ٓ٘ٚ، ٣ٝٞؿي رٚ أػخٍ طْٜ٘ ك٢ ٍأٓٚ ُِطلَ رٔزذ ح٠َُرخص، حُظ٢ »، ٓئًيس أ ًَ ٓخ كيع 
خ«طِوظٜخ ك٢ رطٜ٘خ ٖٓ أكَحى ح١َُ٘ش ؼش »: ٝطخرؼض .، كٔذ هُٜٞ ٔظ٘ل٠ رؼَٔ اػزخص كخُش ـُ أَٓ ١ز٤ذ حُٔ

حُطلَ ٝٓخ رٜخ ٖٓ اٛخرخص ك٢ ًَِٓ ١َٗش ٗزَٝٙ، ٌُْٜٝ٘ ٍك٠ٞح ػَٔ اػزخص حُلخُش ٝأهٌٙ ػْ حُطلَ 
ُِٔٞحكوش ػ٠ِ حٓظوَحؽ ؿؼش حُطلَ ٝػَٟٜخ ػ٠ِ  .«ٝىك٘ٚ ٤خرش حُؼخٓش  ٝطويّ ٓلخ٢ٓ حألّ رطِذ ا٠ُ حُ٘

ل٠َ  حهؼش حُٔ كخس، ٝطلٍَ ػٖ حُٞ حُطز٤ذ حَُ٘ػ٢ ٝط٣َ٘لٜخ ُز٤خٕ ٓخ رٜخ ٖٓ اٛخرخص ٝر٤خٕ ٓزذ حُٞ

ُـ .2017 اىح١ٍ ١ِوخ ُٔ٘ش 7451ٍهْ  ُيه٤ِٜش  ١َٜ ح٤ُّٞ»ٝٗلض ٜٓخىٍ أ٤٘ٓش رٔي٣َ٣ش أٖٓ ح ، «حُٔ
ٕ ٝحهؼش اؿٜخٝ ح٤ُٔيس ؿخءص رؼي  حهؼش، ٓئًيس أ ُوزٞ ػ٠ِ ُٝؿٜخ ٝٗو٤و4ٚحُٞ  . أ٣خّ ٖٓ ٝحهؼش ح

http://bit.do/dwXH6   

23ٛ١ٔ ٛ٠   

 ساٌض ػـىغ .17
ُيُٝش الٗظِحع  ُو١َٔ، ٝحُظؼ٣ٌذ ك٢ أٖٓ ح ٕ حرٜ٘خ طؼَٝ ُإلهلخء ح ؼظوَ هخُي ػٌَٔ ا ُيس حُٔ ٝهخُض ٝح

١ٌُ أٛيٍ حُلٌْ ُِوخ٢ٟ ح خًح كَٓظ٢٘ كظ٠َّ كَكظ٢ أ٢٘ٗ ً٘ض : "حالػظَحكخص ٓ٘ٚ، ٝٝؿٜض ٓئحال  ُٔ
ِّٜٚ ريُش كَكٚ؟.. أٍُٝٙ كو٢ ٝٛٞ ىحَه أٓٞحًٍْ  ".٤ُٚ ٓخ أهيطٜٕٞ ٢٘ٓ هزَ ٓخ أك

http://bit.do/dwJ3Y
http://bit.do/dwJ3Y
http://bit.do/dwXDA
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http://bit.do/dwXFg
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http://bit.do/dxetw  

 إتغا١ُ٘ ػؼب .18

٢٘١ ٖٓ كَم رخُٔـخثَ، ٢ًّٝ  ُِظؼ٣ٌذ حُ٘ي٣ي ك٢ حالٖٓ حُٞ ٝهخُض ٤ٔٓش ٗو٤وش ارَح٤ْٛ اٗٚ طؼَٝ 
الرْ ًِٜخ، ٝحالؿظٜخد ربىهخٍ ه٘زش  رخأل٤ٓخم حُٔخه٘ش، ٝح٠َُد رخألٓالى حُ٘خثٌش، ٝحُظـ٣َي ٖٓ حُٔ
ُوي٤ٖٓ أل٣خّ، ٝحُظؼ٤ِن ٖٓ ٣ٍي ٝحكيس أٝ  ١ًٌَُ، ٝحُظؼ٤ِن ٖٓ ح َٜرخء ك٢ حُؼ٠ٞ ح ُيرَ، ٝحُٜؼن رخٌُ ك٢ ح

ٍّ ٝحكيس   http://bit.do/dxetw .هي

27ٛ١ٔ ٛ٠   

 أدّض ا١ٌٌٛض .19

ُْ ٣َطٌزٚ ػْ  ٜٗخىس حُ٘خد ١ز٤ذ حالٓظ٤خُ ػ٠ِ طؼ٣ٌزٚ ٖٓ هزَ حُِٔطخص الؿزخٍٙ ػ٠ِ حالػظَحف رـ٣َٔش
ُيُٝش حُؼ٤ِخ  ؼزظش ك٢ ٓل٠َ ٤ٗخرش أٖٓ ح ّ حُٜ٘خىس حُٔ رؼي ٓخ حطٌٔٔض ٍٝكض هْٔ " !!!كٌْ ػ٤ِٚ رخالػيح

ٍٜ٘ٞس ٝؿٔٞح ػ٤٘٤خ ٝهؼيٝح ٠٣َرٞح ك٤٘خ رخألهالّ ػ٠ِ ٠ٗٝ ًَٜٝر٠ٗٞ   ػ٠ِ حُزخد ٖٓ ٝػِو٢ٗٞطخ٠ٗ حُٔ

ؿٚ ٝحكي َٟر٠٘ ػ٠ِ ٝٗى٠ ٝرؼي ًيٙ .... َٟر٠ٗٞ رخ١ُِٞ٘ ... ٝٓي٠ٗٝ ػ٠ِ ٍؿ٠ِ... طلض رخ٠١
ىهِض هٟٞش ٟخر٢ ٝهِؼ٠ٗٞ حُز٘طِٕٞ ٝػِو٠ٗٞ ٖٓ ح٣يٟ ٍٝؿ٤ِخ ك٠ ه٘زش ٝرؼي ًيٙ ؿٚ ٝحكي ٣ل٢ 

ٔخٓش  ُيرَ ًٌح َٓس ٣ِٝلٜخ ٝؿٚ ٝحكي هؼي ٣ٌَٜر٠٘ ك٠ ٍؿ٤ِخ ٍٝهزظ٠ ٝأٗخ ٓخػظٜخ كٌٞح حـُ حُؼٜخ٣خ ك٠ ح
غ ٝحُزْ ٝرؼي ًيٙ ػِو٠ٗٞ ػ٠ِ  ٠ُِ حِه ٠ُِ هخ ٠ُِ ػ٠ِ ػ٤٘٤خ ٝٗٞكض ٟخر٢ ٝحهق ًٝخٕ ح٠ُخر٢ ىٙ ٛٞ ح ح
ٟ ك٤ٔض ح٠ٗ ح٣يٟ ُِٓ٘ٞش ٝرؼي ًيٙ هيٝٗخ ٝىٝى٠ٗ ٌٓخٕ  رخد ٖٓ طلض رخ٠١ ُٝٔخ ُِٗض ٖٓ حُظؼ٤ِوش ى

ك٠ ًيٓخص ك٠ ٠ٗٝ ك٠ ًظل٠ ٠ٗٝٝ ٝهلخ٣خ ٝكَٝم ك٠ هلخ٣خ "  ".ٓؼَكٖ ك٤ٖ ٝهؼيٝح ٠٣َرٞح ك٤خ 
٤خرش أهَص ػ٠َٟ ػ٠ِ حُطذ حَُ٘ػ٠ رخَُؿْ ٖٓ ح٠ٗ ػخرض " "ػ٘خٕ ًخٗٞح ر٤طلٞح حُٔـخثَ ك٠ هلخ٣خ  حُ٘

ُيُٝش حُؼ٤ِخ" حٛخرخط٠ ٖٓ أٍٝ ٣ّٞ ؼزظش ك٢ ٓل٠َ ٤ٗخرش أٖٓ ح ٤ُي حُٔ  .أهٞحٍ حُ٘خد ١ز٤ذ حالٓظ٤خُ أكٔي حُٞ
ُِوظَ ك٢ أ١ ُلظش ٛٞ ٝهٔٔش ٗزخد آه٣َٖ -  ٓ٘ش 27- أكٔي  ّ ٝٓؼَٝ  ١َٜٓ، ٓلٌّٞ ػ٤ِٚ رخإلػيح

رؼي ٓلخًٔش ؿ٤َ ػخىُش ٝكٌْ ظخُْ ُْٝ ٣ظْ كظق أ١ طلو٤ن ك٢ ٝهخثغ طؼ٣ٌزْٜ حُز٘ؼش ٝاهلخثْٜ ه٣َٔخً، 

٣ٍٜٞٔش . ٝحكظـخُْٛ ك٢ أٓخًٖ حكظـخُ ٣َٓش ؿ٤َ هخ٤ٗٞٗش ٓخ ُْ ٣ظْ طول٤ق حُؼوٞرش ٖٓ هزَ ٍث٤ْ حـُ
ُِوخٕٗٞ ر٤ِٔي حُٜالك٤ش ى١ ٢ُِ ٝكوخً  ُوخٕٗٞ كبك٘خ ك٢ ىُٝظٚ ٣ٝويٍ ٣طِؼْٜ . ح٢ٔ٤ُٔ، ح ٝكظ٠ ُٞ ٖٓ ؿ٤َ ح

   http://bit.do/dxRvS .رَحءس ًٔخٕ
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1 ٛ١ٔ ٛ٠ 

ِؼـىغ لٛاخ األِٓ  .1

تاٌؼاكغ ِٓ عٌِاْ 

ؼظو٤ِٖ ىحَه ٓؼٌَٔ هٞحص حألٖٓ رخُؼخَٗ ٖٓ ٠ٍٓخٕ ظَٜ ح٤ُّٞ ك٠  حػظيص هٞحص حألٖٓ ػ٠ِ حُٔ
١ٌُٓلخُٝش ُلي اَٟحرْٜ ػٖ حُطؼخّ  ُِـَحْث ٝحالٗظٜخًخص حُظ٠ طَطٌذ رلوْٜح .  أػِ٘ٞٙ ٍك٠خ 

ؼظو٤ِٖ اال ٖٓ هِق حألٓالى ٝٛٞ ٓخ هٞرَ رخَُكٞ  ٝاىحٍس حُٔـٖ ٓ٘ؼض ح٣ُِخٍس ػٖ حُٔ
ُيهٍٞ ك٠  ؼظوِٕٞ ح ؼظو٤ِٖ، ٝٓغ اَٛحٍ اىحٍس حُٔـٖ ػ٠ِ ٓٞهلٜخ أػِٖ حُٔ ٝحالكظـخؽ ٖٓ هزَ حُٔ

ؼظو٤ِٖ ٝأ١ِوض . حإلَٟحد ػٖ حُطؼخّ ٝهخٓض هٞحص حألٖٓ حهظلٔض حُِٗخ٣ُٖ ٝحػظيص ػ٠ِ حُٔ

ؼظو٤ِٖ حُؼٍِ خُ ػ٤ِْٜ ٓخ طٔزذ ك٠ ػيى ٖٓ حإلٛخرخص ك٠ ٛلٞف حُٔ ٝطـٔغ أٛخ٢ُ  .ه٘خرَ حـُ
 ،ْ ؼٌَٔ ك٢ كَحٍس حُْ٘ٔ ٓغ أ١لخُٜ ؼظو٤ِٖ رٔؼٌَٔ هٞحص حألٖٓ رخُؼخَٗ ٖٓ ٠ٍٓخٕ أٓخّ حُٔ حُٔ

ٓؼ٤ِٖ٘ ٍك٠ْٜ ح٣ُِخٍس رٔزذ طؼ٘ض هٞحص حألٖٓ، ك٤غ كٞؿت حألٛخ٢ُ ح٤ُّٞ رظؼ٤ِٔخص ٓلخؿجش ٖٓ 
ؼٌَٔ رؤٕ طٌٕٞ ح٣ُِخٍس هِق حألٓالى ػ٠ِ هالف ٓخ ًخٕ ٣ليع ٖٓ هزَ،  ٓي٣َ حألٖٓ ٝهخثي حُٔ
خء حإلؿَحءحص حأله٤َس ٖٓ  ؼٌَٔ، ٓطخُز٤ٖ ربـُ ؼظو٤ِٖ، ٝٝهلٞح أٓخّ حُٔ ٝٛٞ ٓخ ٍك٠ٚ أٛخ٢ُ حُٔ

 http://bit.do/duLSW .أؿَ ٍإ٣ش ٣ًْٜٝ

ِؼـىغ لٛاخ األِٓ  .2

تاٌؼاكغ ِٓ عٌِاْ 

ؼٌَٔ ك٢ كَحٍس حُْ٘ٔ  ؼظو٤ِٖ رٔؼٌَٔ هٞحص حألٖٓ رخُؼخَٗ ٖٓ ٠ٍٓخٕ أٓخّ حُٔ طـٔغ أٛخ٢ُ حُٔ
ْ ، ٓؼ٤ِٖ٘ ٍك٠ْٜ ح٣ُِخٍس رٔزذ طؼ٘ض هٞحص حألٖٓ ك٤غ كٞؿت حألٛخ٢ُ ح٤ُّٞ . ٓغ أ١لخُٜ

ؼٌَٔ رؤٕ طٌٕٞ ح٣ُِخٍس هِق حألٓالى ػ٢ِ هالف ٓخ  رظؼ٤ِٔخص ٓلخؿجش ٖٓ ٓي٣َ حألٖٓ ٝ هخثي حُٔ
خء  ًخٕ ٣ليع ٖٓ هزَ، ٝٛٞ ٓخ ؼٌَٔ ٓطخُز٤ٖ ربـُ ؼظو٤ِٖ، ٝٝهلٞح أٓخّ حُٔ ٍك٠ٚ أٛخ٢ُ حُٔ

 http://bit.do/duLS6 . ٖٓ حؿَ ٍإ٣ش ٣ًْٜٝحأله٤َس حإلؿَحءحص

ِؼـىغ لٛاخ األِٓ  .3

تاٌؼاكغ ِٓ عٌِاْ 

ٓي٣َ حألٖٓ ٝهخثي ٓؼٌَٔ حألٖٓ رخُؼخَٗ ٖٓ ٠ٍٓخٕ، ٣ٜيٍ طؼ٤ِٔخص ٓلخؿجش ح٤ُّٞ، رؤٕ طٌٕٞ 

ؼظو٤ِٖ ُِٔؼظو٤ِٖ هِق حألٓالى، ٝطؼ٘ض ٗي٣ي ٓغ أٛخ٢ُ حُٔ  http://bit.do/duLTv .ح٣ُِخٍس 

ػّاي أؿّٕد ٍغٖ  .4

َحٓش"هخٍ دمحم ر٢ٗٞ٤ٔ، أ٤ٖٓ ػخّ كِد  ؼظو٤ِٖ، ٣ظؼَٟٕٞ "ط٤خٍ حٌُ ٕ ػٔخٍ أٓٔ٘ض ١َٙ حُٔ ، ا
ٓخ  .ُِظؼ٣ٌذ ٝحُظٜي٣ي ٣ٝظْ ٓٔخٝٓظْٜ ك٢ حُلزْ ًٔخ كيع ٓغ ػٔخٍ حُظَٓخٗش حُزل٣َش ك٢ ه٤٠ظْٜ

ؼظو٤ِٖكيع ٓغ ػُٔخٍ حُظَٓخٗش حُزل٣َش ٝؿ٤َْٛ ٣ظٌٍَ ح٥ٕ ٓغ ػٔخٍ أٓٔ٘ض ١َس كخُؼُٔخٍ   حُٔ
َُٔ٘ٝػش كؼٔخٍ  ُِظؼ٣ٌذ ٝحُظٜي٣ي ٣ٝظْ ٓٔخٝٓظْٜ ػ٠ِ ك٣َظْٜ ٓوخرَ أر٢ٔ كوٞهْٜ حُ ٣ظؼَٟٕٞ 

 ٣ظْ ح٠ُـ٢ ػ٤ِْٜ رٌَ حُطَم ُظوي٣ْ حٓظوخالص ؿ٤َ ٓٔززش ٝحُظ٘خٍُ ػٖ كوٞهْٜ ١َٙحٓٔ٘ض 
ٕ ٣ؼِٔٞح !!  ٠ٛ أٍهٚ ٓخ ٣ٌٕٞ ٓٔخٝٓخصك٠ !! ٓوخرَ حُوَٝؽ ٖٓ حُٔـٖ  ٖٓ كن حُؼُٔخٍ ح

ٕ ٓٔخ١ِش ٝ ٜٓخٗش ٝ ًٍٝ ك٠ ١ِزٜخ  http://bit.do/duLTx ".رٌَحٓش ٝ ٣ؤهٌٕٝ كوٞهْٜ ىٝ

2 ٛ١ٔ ٛ٠ 

١ٌّاْ ا١ٌّٕا  .5

 

٤ُِّٞ حُؼخُغ ػ٠ِ  ي٣ي اَٟحرْٜ ػٖ حُطؼخّ  ٤٘خ حـُ ؼظو٤ِٖ ح٤ُٔخ٤٤ٖٓ ك٢ ٓـٖ ٤ُٔخٕ حُٔ ٣ٞحَٛ حُٔ

٤خٙ ػْٜ٘ ٌٓ٘ أٍٝ ٠ٍٓخٕ، ٝحػظيحء، رخ٠َُد ٝحُٔزخد  حُظٞح٢ُ، رٔزذ ه٤خّ اىحٍس حُٔـٖ روطغ حُٔ
٤خٙحالكظـخؽٟٝٝؼٚ ك٢ حُظؤى٣ذ رٔزذ ٓ٘خًٍظٚ ك٢    http://bit.do/duLTS . ػ٠ِ هطغ حُٔ

ٙا اٌؼِّٟٛ  .6 ؿجٓ ٕت

٤ُِّٞ حُؼخ٢ٗ ػ٠ِ حُظٞح٢ُ هالٍ َٜٗ  اَٟحد ٗخَٓ ىحَه ٓـٖ رٜ٘خ حُؼ٢ٓٞٔ رخُو٤ِٞر٤ش، 

ؼظو٤ِٖ ٝهخٛش ك٢ ح٣ُِخٍحص … ٠ٍٓخٕ زخكغ ٝحُظ٤٤٠ن ػ٠ِ حُٔ ًُٝي رٔزذ طؼ٘ض ٍث٤ْ حُٔ
 http://bit.do/duLTW. ٝحَُػخ٣ش حُٜل٤ش

3 ٛ١ٔ ٛ٠ 

ِؼـىغ لٛاخ اٌؼاكغ  .7

 ِٓ عٌِاْ

ُِيٓٞع ٝه٘خرَ   َ٤ٔ خُ حُٔ هخٓض هٞحص حألٖٓ رٔؼٌَٔ هٞحص حُؼخَٗ ٖٓ ٠ٍٓخٕ رب١الم ه٘خرَ حـُ

٣ُِِخٍس ٖٓ هِق حُِٔي ؼظو٤ِٖ حُوَٝؽ  ؼظو٤ِٖ، رؼي ٍكٞ حُٔ  .حُ٘طش ػ٠ِ حُٔ
http://bit.do/du78X 

 ؿجٓ ِغوؼ اٌؼلاػ٠ك .8

ٔؼٍٞس  طويٓض ٓٞٓ٘ش ٗخٛق ٜٗل٠ ٗو٤وش أٗيٍٝ ٗخٛق ٜٗل٢ ٤ِٛذ ٓؼظوَ حُلِٔش حُٔ

٘ش  ُـ ـُ ُو٢ٓٞ ُلوٞم حالٗٔخٕ ٝح٥هَ  ُِٔـِْ ح ظلـِ رٔـٖ ًَِٓ حُِهخ٣ُن رطِز٤ٖ أكيٛٔخ  حُٔ
خٕ ١ٝخُزض ٓٞٓ٘ش، رخُظيهَ إلٗوخً ٗو٤وٜخ، رؼي طؼَٟٚ الػظيحءحص ٖٓ  .كوٞم حإلٗٔخٕ رخُزَُٔ

١ٌُ ٣وغ رٟٞؼٚ ٓغ  ٌخٕ، رخإلٟخكش ا٠ُ حُظٌيّ ح لظـ٣ِٖ ٓؼٚ ك٢ ٗلْ حُٔ ٘خث٤٤ٖ حُٔ  ٓظٜٔخ 25حـُ

http://bit.do/duLSW
http://bit.do/duLSW
http://bit.do/duLS6
http://bit.do/duLS6
http://bit.do/duLTv
http://bit.do/duLTv
http://bit.do/duLTx
http://bit.do/duLTx
http://bit.do/duLTS
http://bit.do/duLTS
http://bit.do/duLTW
http://bit.do/duLTW
http://bit.do/du78X


ُـ ١ًَِ رخُِهخ٣ُن  .13ك٢ ٌٓخٕ ال ٣ٔغ اال  ١ٝخُزض ٗو٤وش أٗيٍٝ، ر٘وِٚ ا٠ُ ٓؼٌَٔ حألٖٓ حُٔ
لظـ٣ِٖ، هخٛش رؼي ٍكٞ ٗوِٚ ك٢ أٍٝ ١ِذ رلـش  هخٛش ٝأٗٚ ٣ظٔغ ألػيحى ًز٤َس ٖٓ حُٔ

 http://bit.do/du8bS .حُوٞف ػ٤ِٚ ٖٓ ٓظ٢ٜٔ ىحٖػ

ؼظو٤ِٖ 8ط٤٤٠ن ح٢٘ٓ ٖٓ ٓؤٍٓٞ ٓـٖ ًَِٓ حُِهخ٣ُن ٝطٌي٣َ ُؼ٘زَ ؿجٓ ِغوؼ اٌؼلاػ٠ك  .9  رٔ٘غ ٕح٤ُٔخ٢٤ٓ حُوخٙ رخُٔ
٠َٟ، ك٠ال ػٖ حُظٌيّ حُٔي٣ي رخُؼَٔ ٝحألى٣ٝش ح٤ُّٞ حإلكطخٍىهٍٞ ١ؼخّ   حُوخٛش رزؼٞ حُٔ

ّٞ رخُظ٘خٝد ٔخؿ٤ٖ ػ٠ِ حُ٘ ١ٌُ ٣ـزَ حُٔ  http://bit.do/du8f5 .ح

4 ٛ١ٔ ٛ٠  

ِؼـىغ لٛاخ اٌؼاكغ  .10

 ِٓ عٌِاْ

ٌُحٛز٤ٖ  لز٤ٖٓٞ روٞحص حٖٓ حُؼخَٗ ٖٓ ٠ٍٓخٕ ح طْ حالػظيحء ح٤ُّٞ ػ٢ِ ١الد ؿخٓؼش حألَُٛ حُٔ

زخكغ رو٤خىس ٍث٤ْ  ُظؤى٣ش حالٓظلخٗخص رٔـٖ حٓظوزخٍ ١َٙ رخ٠َُد ٖٓ هزَ ٟزخ١ ٝ ٓوز٣َٖ حُٔ
ٞحى حاله١َ ٝ  ٌُٛخد ح٢ُ ٛ٘خى ك٢ حُٔ ؼظو٤ِٖ رؼيّ ح زخكغ رخٓظوالٍ ١َس، ًٔخ طْ طٜي٣ي حُٔ حُٔ

ُِٔٞحى حُزخه٤ٚ ُؼيّ حالػظيحء ػ٤ِْٜ ػخ٤ٗش، ْٝٛ  : ١خُزْٞٛ رؼَٔ طؼٌٍ 
ُي٤َُ، ١خُذ ر٤ٌِش حٍُِحػش، ٣ٝو٤ْ رـ ٤ٜٛخ رخَُ٘ه٤ش -1 أْٗ حرَح٤ْٛ دمحم ح
ٜٓؼذ دمحم ه١َ٤ دمحم، ١خُذ ر٤ٌِش حُظـخٍس، ٣ٝو٤ْ رـ ٤ٜٛخ -2

ي دمحم حُٔؼ٤ي، ١خُذ ر٤ٌِش حُظـخٍس، ٣ٝو٤ْ رـ ى٣َد ٗـْ -3 أـٓ
أٓخٓٚ ٗ٘خص دمحم، ١خُذ ر٤ٌِش حُظـخٍس، ٣ٝو٤ْ رـ ى٣َد ٗـْ -4

  http://bit.do/du8fT. ػَٔ دمحم ٓؼ٤ي، ١خُذ ر٤ٌِشحُظـخٍس، ٣ٝو٤ْ رـخُؼخَٗ ٖٓ ٠ٍٓخٕ-5

5 ٛ١ٔ ٛ٠  

 ١ٌّاْ ا١ٌّٕا .11

لِػش حُظ٢  ٤٘خ، ػٖ حالٗظٜخًخص حُٔ ٠َر٤ٖ ػٖ حُطؼخّ رٔـٖ ٤ُٔخٕ حُٔ ؼظو٤ِٖ حُٔ ٍٓخُش ٖٓ حُٔ
خ رخُٔـٖ، ٝطٔؼِض طِي حالٗظٜخًخص ك٢ : ٣ظؼَٟٕٞ ُٜ

ُِل٤ش ٝحالػظيحء ػ٠ِ –  ٣زيأ حألَٓ رخُظ٣َ٘لش حُظ٢ ال ُحُض ٛ٘خى ٓغ اؿزخٍْٛ ػ٠ِ كِن حُ٘ؼَ ٝح
. ٖٓ ٣َكٞ 
ؼخٓالص –  ٘خث٢ رال طل٣َن ك٢ حإلٛخٗخص ٝحُٔ . حُظؼخَٓ ٝحُظ٤ٌٖٔ ٓغ حـُ

ٌَٝٗخص–  لخ٢ٗ ٝحُٔ ُلٞحًٚ ٝحُؼَٔ ٝحُٔ  ٣ظْ ٓ٘غ أؿِذ حأل١ؼٔش ك٢ ح٣ُِخٍحص حُطٔخ١ْ ٝحُو٤خٍ ٝح
. ؿ٤َٛخ ٝ

ْ رَ ٣ظْ حالٓظ٤الء ػ٤ِٜخ –  ٔ٘ٞػخص ُٜ . ٣ظؼَٝ أؿِذ حألٛخ٢ُ َُٔهش ح٣ُِخٍس ك٤غ ال ٣ظْ ٍى حُٔ
ْ اؿزخ١ٍ أٓخّ ٣ًْٜٝ –  ؼظو٤ِٖ هزَ ح٣ُِخٍحص ًظٌي٣َ ُٜ . ٣ظْ كِن ٗؼَ حُٔ
٤خٙ ٓوطٞػش أًؼَ ٖٓ ػ٣َٖ٘ ٓخػش ٤ٓٞ٣خ ٝهي ط٣ِي رال ٓٞحػ٤ي ٓليىس - . حُٔ

. ٓ٘غ ط٣َٞ حُْ٘ٔ ٜٗخث٤خ ٓٔخ ٣ِ٣ي حألَٓحٝ ٣ٝئػَ ػ٠ِ حُٜلش – 
ف ُٝؼٖ ريػٟٞ    ٟخر٢ ٛ٘خى –  ٓؼَٝف رخٓٔٚ ٣يهَ ؿَف ح٤ُٔخ٢ٓ ٣ٝٔزْٜ رؤٜٓخطْٜ ٓزخ ك٤ٚ ٌه

.  حُظلظ٤ٖ 
١ٌُ ٣يهَ  ٤٘خ ريءٝح ٓؼًَش حألٓؼخء حُوخ٣ٝش ربَٟحرْٜ ػٖ حُطؼخّ ح ؼظوِٕٞ رٔـٖ ٤ُٔخٕ حُٔ ًخٕ حُٔ
َحْث حُظ٢ طَطٌذ رلوْٜ ٖٓ هزَ اىحٍس حُٔـٖ ك٠  ٣ٞٓٚ حُٔخرغ ػ٠ِ حُظٞح٢ُ، ٍك٠خ ُالٗظٜخًخص ٝحـُ

ؤٓخ٣ٝش ٝحُظ٢ طٔززض ك٢ حٍطوخء ػيى ْٜٓ٘ ٜٗيحء ك٤ٔخ ٣ٞٛق ٖٓ هزَ  ظَ ظَٝف حالكظـخُ حُٔ
   http://bit.do/du8gV .حُلوٞه٤٤ٖ رؤٗٚ ػ٤ِٔخص هظَ ٓظؼٔي رخُزط٢ء طٔخٍٜٓخ اىحٍس حُٔـٖ

 اؿرمثاي ٍغٖ .12

لز٤ٖٓٞ روٞحص أٖٓ رخالػظيحء ١َٙهخّ ٍث٤ْ ٓزخكغ ٓـٖ حٓظوزخٍ   ػ٢ِ ١الد ؿخٓؼش حألَُٛ حُٔ

ٌُحٛز٤ٖ ُظؤى٣ش حالٓظلخٗخص رٔـٖ حٓظوزخٍ ١َٙ رخ٠َُد، ٗخٍى  حُؼخَٗ ٖٓ ٠ٍٓخٕ رخَُ٘ه٤ش ٝح
زخكغ رو٤خىس حالػظيحءك٢  زخكغ رخٓظوزخٍ ١َٙأرٞ ا٣ٜخد ٟزخ١ ٝ ٓوز٣َٖ حُٔ ًٔخ .  َٓٔٙ ٍث٤ْ حُٔ

ٞحى  ٌُٛخد ا٢ُ ٛ٘خى ك٢ حُٔ ؼظو٤ِٖ رؼيّ ح ُِٔٞحى حألهَٟطْ طٜي٣ي حُٔ  حُزخه٤ش ١ٝخُزْٞٛ رؼَٔ طؼٌٍ 

. حالٓظلخٗخصُؼيّ حالػظيحء ػ٤ِْٜ ػخ٤ٗش ك٢ حٗظٜخى ٝحٟق ُلوْٜ ك٢ 
: ٖٝٓ ٛئالء حُطالد

ٖٓ ٓي٣٘ش ٤ٜٛخ 
ُي٤َُ- 1 ٤ًِش حٍُِحػش - حْٗ حرَح٤ْٛ دمحم ح
٤ًِش حُظـخٍس  - ٜٓؼذ دمحم ه١َ٤ دمحم- 2

ٖٓ ٓي٣٘ش ى٣َد ٗـْ 
ي دمحم حُٔؼ٤ي - 3 ٤ًِش حُظـخٍس -حـٓ

٤ًِش حُظـخٍس  – حٓخٓٚ ٗ٘خص دمحم - 4
ٖٓ ٓي٣٘ش حُؼخَٗ ٖٓ ٠ٍٓخٕ 

http://bit.do/du8bS
http://bit.do/du8bS
http://bit.do/du8f5
http://bit.do/du8f5
http://bit.do/du8fT
http://bit.do/du8fT
http://bit.do/du8gV
http://bit.do/du8gV


٤ًِش طـخٍس –ػَٔ دمحم ٓؼ٤ي - 5
http://bit.do/du8g7 

12 ٛ١ٔ ٛ٠  

" ؿجٓ اٌما٘غج  .13

 "ذذم١ك ٍغٖ 

٢ُِ ك٤ْٜ ًٓٞخ ٝ ًٗٞخٕ حُؼ٘خرَ ػخِٓٚ اَٟحد ػٖ حُطؼخّ ٝ ٍحك٤٠ٖ حٓظالّ 4 ٝ 3 ٝ 2ػ٘زَ   ح

َحٝف ٝ ؿ٤َٛخ ٖٓ  ُِظؼ٘ض ٖٓ حإلىحٍس ك٢ ىهٍٞ حُٔ حُظؼ٤٤ٖ ُظل٤ٖٔ ظَٝكْٜ ىحَه حُٔـٖ ٝ 
 ٢ُِ ُيٝحػ٢ حأل٤٘ٓش ٣ٔخٍٜٓخحالكظ٤خؿخص حألٓخ٤ٓش ٝ ٍ حإلؿَحءحص حُظؼٔل٤ش ح  حُٔـٖ ف حُظؤى٣ذ ٝح
خّ ى١ ع  خ ٖٓ هخى٣ٍٖ ٗطِؼْٜ ٣زو٠ حألهَ، أَه كخؿش ٗويٍ ٗؼِٜٔخ اٗ٘خ ٌٕٗٞ ٛٞص حُ٘  ١خُٔ

 http://bit.do/dv4mt.  ٝ ٌٛح أٟؼق حإل٣ٔخٕؿٞٙٗلٖٔ ٟٝؼْٜ 

16 ٛ١ٔ ٛ٠  

ؿجٓ اٌذٌغج  .14

ؼظو٤ِٖ رٔـٖ حُل٠َس طؼَٟٞح ُؼيى ٖٓ  ؼظو٤ِٖ رخإلٌٓ٘ي٣ٍش كبٕ حُطِزش حُٔ رلٔذ ٍحرطش أَٓس حُٔ
وي2017ّ ٤ٗٞ٣ٞ 14، ريأص ٣ّٞ حُو٤ْٔ حالٗظٜخًخص ٓؼخٕٝ -٣َٗق ِٗز٢ /  ، طلض اَٗحف حُٔ

الرْ ٝحُزطخ٤١ٖ حُوخٛش رْٜ، ف. ٓـٖ حُل٠َس ؼظو٤ِٖ، ٝكَم حُٔ ٣غ طْ حُظؼي١ حُزي٢ٗ ػ٠ِ حُٔ
ؼخِٓش ح٤ُٔجش ٝأػِ٘ض حَُحرطش ىهٍٞ حُطالد  .ٝٓ٘ؼْٜ طٔخٓخ ٖٓ حُظ٣َٞ ٝطِح٣ي حإلٛخٗش ٝحُٔ

ؼخِٓش، ٝكظق حُظ٣َٞ ٝٝهق  ؼظو٤ِٖ ك٢ اَٟحد ػٖ حُطؼخّ ُل٤ٖ طل٤ٖٔ حُٔ  رلوْٜ، حالٗظٜخًخصحُٔ
ُِٔؼظي٣ٖ ُو٠خث٤ش  الكوش ح   http://bit.do/dwJ8e .ًٔخ أػِ٘ض حُٔ

17 ٛ١ٔ ٛ٠  

ؿجٓ اٌؼلاػ٠ك  .15

 اٌؼِّٟٛ

هظ٢ ك٢ ٓـٖ حُِهخ٣ُن حُؼ٢ٓٞٔ": حٓظـخػش حهيٝح ٗخّ ٝىهِْٞٛ حُظؤى٣ذ ٝحػظيٝح .. ك٢ َٟد ىُٞ
.  ٓظـ٣َٜٖٔ رَحٝحألٛخ٢ُٝهلِٞح ح٣ُِخٍحص ح٤ُّٞ .. ك٢ حكظـخؿخص ؿٞح حُٔـٖ.. ػخُزخه٤٤ٖ

http://bit.do/dwKbA   

18 ٛ١ٔ ٛ٠  

ؿجٓ أؿ١ٍٛ  .16

ؼظو٤ِٖ هخٓض اىحٍس ٓـٖ أ١ٞ٤ٓ ٣ّٞ حألٍرؼخء  خ٢ٟٓغ حٓظَٔحٍ حٗظٜخًخص رلن حُٔ  رخُظؼي١ ػ٠ِ حُٔ
١ٌُ ريأ رظلظ٤ٖ  ؼظو٤ِٖ حألَٓ ح   ٛزخف ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ حُو٤ْٔ هخٓض اىحٍس ك٢"1" ُؼ٘زَ ٓلخؿتحُٔ

ؼظو٤ِٖ ػ٢ِ ٣َ١وش حُظلظ٤ٖ أؿَحٝ اهَحؽٝ  (3)حُٔـٖ رـ طلظ٤ٖ ُؼ٘زَ  ؼظو٤ِٖ كخػظَٝ حُٔ  حُٔ
ؼظو٤ِٖ أٓخّ ريهٍٞ هٞحص كٞ حُ٘ـذ أَٓكخ٠ُخر٢  ُِٔؼظو٤ِٖ كٜظق حُٔ  حُؼ٘خرَ رؼي ٓزخد ٝ ٗظخثْ 

ؼظو٤ِٖ ػ٢ِ ىهٍٞ حُؼ٘زَ ٝ كظق ه١َّٞ  ؼظو٤ِٖ رخُؼ٢ٜ ٝ أؿزَ حُٔ ُوٞحص ر٠َد حُٔ ٟيٙ كؤَٓ ح
ُِظؤى٣ذ حالٗلَحى١ ٝ حُزخه٢ طؤى٣ذ رظ٤ٌٖٔ ًَ 2حُل٣َن ٝ كٍٞ   ٓؼظو٤ِٖ ك٢ ػ٘خرَ 3 ٖٓ حُؼ٘زَ 

ُوي٣ْ ٓغ  ٘خث٤٤ٖ رخُٔـٖ ح حٓظـخػش " 4" ٓؼظو٢ِ ػ٘زَ أٍَٓ.  حُ٘و٤ٜشأؿَحْٟٜ ػ٠ِ حالٓظ٤الءحـُ

 ٛل٤ش ٓغ حٓظَٔحٍ ١َهْٜ ػ٠ِ حألرٞحد ٤ُؤط٢ أكي كخُظٚػزَ حُِٗخ٣ُٖ رٞؿٞى ٓؼظوَ ٓخءص 
ُوٞإٔ اال كٔخ ًخٕ ْٜٓ٘ ُ٘ـيطٚحأل١زخء  ؼظو٤ِٖ ح أ ؼظو٤ِٖ رخُؼ٘زَ كؤ٤ٛذ حُٔ  ه٘زِش ؿخُ ػ٠ِ حُٔ

ٔؼش ٝ حُٔزض طلظ٤ٖ  .. ح٤ُّٞ أػَٙ ػ٢ِ ط٘لْٜٔكظ٠رخهظ٘خهخص ٝ ٓخ ٣٘زٚ حُلَٝم ٝ ال ُحٍ  ٣ّٞ حـُ
٘خث٤٤ٖ ٓغ حالػظيحء ػ٤ِْٜ رخ٠َُد 8، 7ُؼ٘خرَ  ُِظ٤ٌٖٔ ٓغ حـُ ؼظو٤ِٖ ك٤ْٜ   ٝ طل٣َٞ ػيى ٖٓ حُٔ
ُِٞحى١  ربَٗحف هخٍؿشرؤُلخظٝٗؼظْٜ  ؼظو٤ِٖ رخٗٚ ٤َٛكِْٜ  ٢ُِ ٛيى حُٔ زخكغ ح  ٓزخَٗ ٖٓ ٍث٤ْ حُٔ

 ٝ حُظلظ٤ٖ ٓٔظَٔ ػ٢ِ حُؼ٘خرَ ٝ حألٍرؼخءٝ ١َٙ ٝ رَؽ حُؼَد،ٝٓخ ُحُض حُؼ٘خرَ ٓولُٞش ٖٓ ٣ّٞ 
٘خث٤٤ٖ  ُِظ٤ٌٖٔ ٓغ حـُ ُِٔؼظو٤ِٖ   حُظلظ٤ٖ أػ٘خء أؿَحْٟٜ ػ٢ِ ٝحالٓظ٤الءحهظ٤خٍ ػ٘ٞحث٢ 

ُِظؤى٣ذ ٝ هِش ك٢  زخَٗ رخُظل٣َٞ  ؼظو٤ِٖ طلض حُظٜي٣ي حُٔ  ٝ ػيّ ٝؿٞى ٓالرْ ٓغ حٖٓ حأل١ؼٔشٝحُٔ
٤ُِٔخ٤٤ٖٓ ػٔٞٓخ  .ٝ طؼ٘ض ك٢ ح٣ُِخٍحص. رـ حُظؤى٣ذا٣يحػْٜطْ  ٝ ٓٞء ٓؼخِٓش ك٢ حُظلظ٤ٖ ٝ ح٣ُِخٍس 

 ًَ ٝحكي ٓوزَ ٝح٣ُِخٍس ٓيس ال طظؼي١ ٍرغ ٓخػش ٍأّػ٢ِ ... ٝ طو٤ْٔ ح٣ُِخٍس ُؤٔش كو٢

ُـ ػ٘زَ ٝأػ٘خء..كو٢ ظذ " 3" ١خرٍٞ حُظلظ٤ٖ طْ طـ٣َيس  ؼظو٤ِٖ ٝحٌُ ٖٓ َٓحٝف ٝٓالرْ حُٔ
ٜخكق ٓغ حٓظ٤الء حُؼٔخًَ ٝحُؼخ٤ِٖٓ رخُٔـٖ ػ٠ِ  ؼظو٤ِٖ حُ٘و٤ٜشأؿَحٝٝحُٔ ٓظ٘ؼض ح.  حُٔ

ؼظو٤ِٖ ٖٓ طْ   ػ٢ِ حألٓ٘خء رـَف حُظؤى٣ذ ٓغ ططخٍٝ ٝ طؼي١ ٖٓ ا٣يحػٚاىحٍس حُٔـٖ رظز٤ِؾ أَٓ حُٔ
ؼظو٤ِٖأ١ ك٢ كخُش حُٔئحٍ ػٖ حألٛخ٢ُ زخكغ.. ٓخ ٣وٚ حُٔ  إٔ  االكٔخ ًخٕ ٖٓ اىحٍس حُٔـٖ ٝحُٔ
ؼظو٤ِٖ "حألٛخ٢ُ  أرِـٞح ٕ حُٔ  http://bit.do/dwXD8 " ر٘ؤىرْٜٝاك٘خ ط٘ل٤ٌ حألٝحَٓ حٍك٠ٞأ
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:  ػٖ حُطؼخّإلَٟحرْٜ ح٤ُّٞ حُٔخرغ ك٢ ٓـٖ ١َٙ طلو٤ن ٓؼظو٢ٍِٓخُش ٖٓ 
بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

ٕ طؤًيٗخ  ٤ٔغ ريػٔ٘خ ٝرؼي أ َ ٌٛح حُظِْ رؤٓؼخء هخ٣ٝش ٝرؼي ٓ٘خٗيس حـُ وخٝٓظ٘خ ٌُ ك٢ ح٤ُّٞ حُٔخرغ ُٔ
ٕ طؤًيٗخ ٖٓ ػيّ حٛظٔخّ  ُو٢ٓٞ ُلوٞم حإلٗٔخٕ رٔٔخع ٌٗٞحٗخ ٝرؼي أ ـِْ ح ٖٓ ػيّ حٛظٔخّ حُٔ

٤خرش  ٍؿْ طوي٣ْ حُؼي٣ي ٖٓ حُزالؿخص .  حُظ٢ ٗؼ٤ٜ٘خ ىحَه حُٔـٖ حإلٗٔخ٤ٗش ؿ٤َرخألٟٝخع حُؼخٓشحُ٘

ظٞهغ ٖٓ هزَ حإلػالّ ٝرؼي ػيّ حٛظٔخّ حكي رٔخ ٗؼخ٤ٗٚ ٖٓ طِل٤ن طْٜ . ٝٓ٘خٗيطْٜ  ٝرؼي حُظـخَٛ حُٔ
ّ ٝكٞم ًَ ٌٛح حإلٛخٗخص ٝحالٗظٜخًخص رلو٘خ ٝكن   ٍٝكٞ اىحٍس أَٓٗخٝٓلخًٔخص ٣ٍٞٛٚ ألػٞح

زخكغ دمحم حُزخر٢ِ ٝٓؼخ٤ٗٝٚ أ٣خ اػطخث٘خحُٔـٖ   ٖٓ كوٞه٘خ ٝطٜي٣يْٛ ُ٘خ ح٤ُّٞ رٞحٓطش ٍث٤ْ حُٔ
ؼظو٤ِٖ رٔـٖ ١َٙ ٝػيىٗخ ٤ًِٓٞشرٔ٘غ ح٣ُِخٍحص   ٟـ٢ ُلي حإلَٟحد هٍَٗخ ٗلٖ حُٔ
٤ٔغ ح٥ٕ كظ٠ٓؼظوَ ١٢٦٠ ٢ِ ػٖ حُطؼخّ رخَُؿْ ٖٓ ػيّ حٛظٔخّ حـُ  ؛ حالٓظَٔحٍ ك٢ اَٟحر٘خ حٌُ

طخُز٘خ  ُٖٝ ٗٔظـ٤ذ ُظ٤َٛذ اىحٍس حُٔـٖ ٝٗظؼٜي رخُظٜؼ٤ي ك٠ كخٍ ػيّ حٓظـخرش اىحٍس حُٔـٖ ُٔ
َ٘ٝػش لخًٔخص حُٔ ٔظَٔس ح٣ٍُٜٞش ٝحالٓظ٘خع ػٖ ك٠ٍٞ ؿِٔخص حُٔ  ٗ٘خٗي ٝأه٤َح أػٞحّ ٌٓ٘ حُٔ

٤ٔغٝأال طٌٞٗٞح ٛٞط٘خ إٔ أهَٟ سًَ ٗخد كَ َٓ ٕ هٌُ٘خ حـُ ٝهللا  . طوٌُٞٗخ أٝ ط٘ٔٞٗخ رؼي أ
ٔظؼخٕ ٞكن ٝ حُٔ  http://bit.do/dwXFk. حُٔ

ٍغٖ "ؿجٓ اٌما٘غج  .18

" ذذم١ك

ؼظو٤ِٖ ف حُؼ٘خرَ  ظٞحؿي رٜخ ًٓٞخ ٝ ًٗٞخٕ ٝ ٤ٓي ٢ٔ٘ٓ ك٢ اَٟحد ػٖ 3،4، 2حُٔ  حُؼ٘خرَ حُٔ
 ْ  ُظل٤ٖٔ ظَٝكْٜ رخُيحهَ ٝ ط٘ل٤ٌ ١ِزخطْٜ ريهٍٞ َٓحٝف ٝ ؿ٤َٛخ ٖٓ أ٣خّ 6حُطؼخّ روخُٜ

ٟغ ح٥ٕ ٛٞ حُظؼ٘ض ٝ حُظؼٔق ٖٓ حإلىحٍس ٝ ٍكٞ ٓوخرِظْٜ ٝ ط٘ل٤ٌ  حالكظ٤خؿخص حألٓخ٤ٓش ، ٝ حُٞ
ظخف ٖٓ حُِٗخ٣ُٖ أ١ِٕزخطْٜ حُزي٤ٜ٣ش ٓٔخ حٟطَْٛ  ُيحهَ ٝ ٛٞ حُٜ ك٤ي ٖٓ ح  ٣ٔظويٓٞح ٓالكْٜ حُٞ

ُِٔؼظو٤ِٖ رخُظـ٣َذ ٖٓ حُٔـٖ ٝ ىهٍٞ حُظؤى٣ذ ، أَه كخؿش ٗؼِٜٔخ ،  ٜخٍىس طٜي٣يْٛ  ٢ُِ ؿي حُ٘ ٝ ح
 http://bit.do/dwXFW.  ٝ ٌٕٗٞ ٛٞطْٜ رَٙؿٞٙاٗ٘خ ٠ٗـ٢ ُظل٤ٖٔ ظَٝكْٜ 
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:  ح٥ٕ رؼي ٣ُخٍس ح٤ُّٞ كظ٠ حألٛخ٢ُٜٗخىحص 
٠َُِد ٣ّٞ حُو٤ْٔ ٗخ٤ُُٖ ٓظزٜي٤ُٖ ًٍٔٞ ٝ *  ٢ُِ ٗخ٤ُُٖ ح٣ُِخٍس رؼي طؼَْٟٜ  ؼظو٤ِٖ ح حُٔ

ؿَٝف ٝ ٖٓ هخى٣ٍٖ ٣ٔ٘ٞح 
ِْٜٛ ٖٓ ػخٍك٤ٖ كخُظْٜ ح٣ٚ رخ٠ُز٢ . ٝ ك٢ ؿ٤َْٛ ُٔٚ ٓٔ٘ٞع ػ٘ٚ ح٣ُِخٍس ح

ُِؼ٘خرَ ٔظ٘ل٢ حٝ ىهٍٞ حالى٣ٝش  . ٝ ٓٔ٘ٞػ٤ٖ ٖٓ ىهٍٞ حُٔ
خُ*  ّ ٖٓ ٗيس ح٠َُد ٝ حـُ . رؼي ح٠َُد كِٜض كخالص حؿٔخء ٝ طَؿ٤غ ى
ٔظ٘ل٢ كظ٢ ح٥ٕ ٝ حُظ٣َٞ* الرْ ٝ حالى٣ٝش ٝ ٍِٗٝ حُٔ . ٓٔ٘ٞع ػْٜ٘ ىهٍٞ حالًَ ٝ حُٔ

ؼظو٤ِٖ*  ُِظلظ٤ٖ ٝ حالػظيحء ػ٢ِ حُٔ . حُؼ٘خرَ ُٔٚ ٓولُٞش ٖٓ ٣ّٞ حالٍرؼخء ٖٓ رظلظق ؿ٤َ 
ٍٕ ٝ ٛ٘ؼٌِْٔ ٍحرؼش ٛ٘خ* ْ ٍحرؼش ك٢ حُٞ ؼظو٤ِٖ ٝ ر٤وُٞٞح ػِٔ٘خٌُ . ح٠ُزخ١ ر٤ٜيىٝٝ رخه٢ حُٔ

خ كخُٝض حال١ٔج٘خٕ ػ٢ِ حرٜ٘خ رخ٠َُد ٝ * ُِظؤى٣ذ ُٔ ل٤ُٖٞ  ؼظو٤ِٖ حُٔ ُيس حكي حُٔ حالػظيحء ػ٢ِ ٝح
حُزٜن ك٢ ٝؿٜٜخ ٖٓ ٟخر٢ ح٣ُِخٍس 

ؼظو٤ِٖ ٓـٍٜٞ الٓظ٘خع حىحٍس حُٔـٖ ػٖ حالىالء رخ١ ٓؼِٞٓخص *  ال ٣ِحٍ ٤َٜٓ ًؼ٤َ ٖٓ حُٔ

ُالٛخ٢ُ ػٖ ٣ًْٜٝ 
َك٤ِٖ * حُظٜي٣ي رخُظَك٤َ ٝ حُظـ٣َذ ُٔـٕٞ رؼ٤يس ٝ حُلي٣غ ػٖ هخثٔش ٓـِٜس رخُٔ

ُِٔؼظو٤ِٖ * ٓ٘غ رؼٞ حالَٓ ٖٓ ح٣ُِخٍس ُظَى١ حُلخُش حُٜل٤ش 
َٜرخء ُلظَحص ٣ٞ١ِش ٓٔخ ٣ئى١ ُلٔخى ٓخ ٣ظزو٢ ٖٓ ح١ؼٔش ُي١ * طظؼٔي حىحٍس حُٔـٖ هطغ حٌُ

ؼظو٤ِٖ ٝ ًٌُي كخالص حهظ٘خم رٔزذ حٍطلخع ًؼخكش حُؼ٘خرَ ٝ ٓٞء حُظ٣ٜٞش . حُٔ

ؼظو٤ِٖ ح٣ٍَٝ٠ُش* ٍٕ ٖٓ كخؿخص حُٔ . طٞحَٛ اىحٍس حُٔـٖ طـ٣َي ػ٘خرَ حُٞ
خ طٔٞطٞح ًٌِْ * ؼظو٤ِٖ رخُظٜل٤ش ٝ ر٤وٍٞ ٖٓ ٤ٔ٘ٛزٌْ ؿ٤َ ُٔ زخكغ ر٤ٜيى حُٔ ٍث٤ْ حُٔ

  http://bit.do/dxeow. ح١ٞ٤ٓ_ٓـٖ_ٓؼظو٢ِ_أٗوٌٝح#
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 (ب)اٌؼِّٟٛ ػٕثغ 

ؼظو٤ِٖ رٔـٖ حُِهخ٣ُن حُؼ٢ٓٞٔ ػ٘زَ  ٕ حُٔ ؼظو٤ِٖ رخَُ٘ه٤ش أ ٣ٞحِٕٛٞ  (د)هخُض ٍحرطش أَٓ حُٔ
٤ُِّٞ حُوخْٓ ػ٢ِ حُظٞح٢ُ ٜٓيى٣ٖ رخُيهٍٞ ك٢ اَٟحد ٢ًِ ٓخ ُْ  ِث٢ ػٖ حُطؼخّ  اَٟحرْٜ حـُ

َ٘ٝػش  طخُزْٜ حُٔ ٕ ٓزذ  .طٔظـذ اىحٍس حُٔـٖ ُٔ خ ح٤ُّٞ أ ٝأٟخكض حَُحرطش ػزَ ر٤خٕ ُٜ
ظؼٔي ك٤غ طْ حالٗظٜخًخصحإلَٟحد ٢ٛ  خ ٜٝٓ٘خ حإلٛٔخٍ حُطز٢ حُٔ ٤ٔٔش حُظ٢ ٣ظؼَٟٕٞ ُٜ  حـُ

http://bit.do/dwXFk
http://bit.do/dwXFk
http://bit.do/dwXFW
http://bit.do/dwXFW
http://bit.do/dxeow
http://bit.do/dxeow


ُِؼالؽ 3ٓؼخهزش  ُِٔٔظ٘ل٢  ُِظؤى٣ذ إلَٛحٍْٛ ػ٢ِ ٗوَ ٓؼظوَ ٣َٓٞ رخُوِذ   ٓؼظو٤ِٖ رخٍُِ٘ٝ 
ظٜخػيس  ٤خٙ ػْٜ٘ ٝٓ٘غ حُظ٣َٞ أ٠٣خً ك٢ ظَ ؿَحثٜٔخ حُٔ َٜرخء ٝحُٔ ٝهخٓض اىحٍس حُٔـٖ روطغ حٌُ

ؼظو٤ِٖ  ؼظو٤ِٖ حالٗظٜخًخصٖٝٓ  .رلن حُٔ ٕ ح٣ُِخٍس ٖٓ هِق ػالػش أٓالى ٝػيّ ط٤ِْٔ حُٔ  أ٠٣خً أ

ؼظو٤ِٖ ىحَه  ػ٢ِ حألٛخ٢ُ ك٠الً ػٖ هَٜ ٝهض ح٣ُِخٍس ،ٝطَٜ اىحٍس حُٔـٖ ػ٢ِ طٌيّ حُٔ
ّ حُظ٣ٜٞش ك٤ٜخ ٓٔخ ٣ئػَ رٌَ٘ ِٓز٢ ػ٢ِ ك٤خطْٜ  ؼظوِٕٞ  .حُِٗخ٣ُٖ رخَُؿْ ٖٓ حٗؼيح ٝٛيى حُٔ

َ٘ٝػش ٝريٍٝٛخ حٓظٌَ٘ص ٍحرطش حَٓ  طخُزْٜ حُٔ ٕ ُْ طٔظـذ اىحٍس حُٔـٖ ُٔ رخإلَٟحد حُؼخّ ا
ؼظو٤ِٖ رخَُ٘ه٤ش ٌٛٙ  ُي٤ُٝش ُظٞػ٤ن ٌٛٙ حالٗظٜخًخصحُٔ ل٤ِش ٝح  ىحػ٤ش ٓ٘ظٔخص كوٞم حإلٗٔخٕ حُٔ

٣ٌُٖ ٣لخًٕٔٞ ٓلخًٔخص ٤ٔٓٔش ٝرخ١ِش  ّ َُٝكغ حُظِْ ػٖ ٣ًْٜٝ ح َحْث ٝحُظ٢ ال طٔو٢ رخُظوخى  .حـُ

http://bit.do/dxekU  

ؿجٓ اٌؼمغب  .21

ُو٤٠ش 200اَٟحد أًؼَ ٖٓ  حٓظَٔحٍ ؼَٝكش اػال٤ٓخ رـ 64 ٓؼظوَ ػ٠ِ ًٓش ح  ػ٣ٌَٔش، حُٔ
ٔخػي" خثذ حُؼخّ حُٔ لظٞف ػٖ حُطؼخّ ٌٓ٘ " حَُ٘ٝع ك٢ ٓوظَ حُ٘  أ٣خّ، حكظـخؿخ 10ك٢ اَٟحرْٜ حُٔ

ك٤غ طْ حالػظيحء "  حُٔٔؼش٤ٓت"ػ٠ِ حالٗظٜخًخص حُظ٢ طٔخٍّ رلوْٜ ٖٓ هزَ اىحٍس ٓـٖ حُؼوَد
َحٝف ٝٓ٘غ حُظ٣َٞ ّٓظؼِوخطٚػ٤ِْٜ رخ٠َُد ٝطـَى٣ْٜ ٖٓ  ٤خٙ ٝاُحُش حُٔ ٍٞ ٝحُٔ  ٝهطغ حُ٘

خٗظ٤ٖ   http://bit.do/dxemt . رؼ٠ْٜ حُظؤى٣ذٝا٣يحعٝاؿالم حٌُ

27 ٛ١ٔ ٛ٠  

ؿجٓ أؿ١ٍٛ  .22

 اٌؼِّٟٛ

ؼظو٤ِٖ  ٤٘خ ا٠ُهخٓض اىحٍس ٓـٖ أ١ٞ٤ٓ حُؼ٢ٓٞٔ رظـ٣َذ ػيى ٖٓ حُٔ ُل٤ّٞ ٝٓـٖ حُٔ  ٓـٖ ح
٣ٌُٖ طْ طـ٣َزْٜحإلكٜخف حُٔـٖ ك٢ اىحٍسٝطظؼ٘ض  ؼظو٤ِٖ ح ٕ هخّ .  ػٖ أٓٔخء حُٔ ك٤غ كيع ٝح
ؼظو٤ِٖ ر٣ِخٍس ٣ًْٜٝ أٍرؼش  حألٍٝ ٣ّٞ حُؼ٤ي ٝهخٓٞح رخُظٔـ٤َ ٍَٝٓٝ طلظ٤ٖ ح٤َُٔ أٍٝ ٖٓ ١ًٝ حُٔ

ْ ٣ُخٍس ٝحٗظظَٝح أْٜٗ ىهِٞح حٓظَحكش ح٣ُِخٍس ٝحهزَْٝٛ كظ٠ػْ ح٤َُٔ حُؼخ٢ٗ   12 حُٔخػش كظ٠ ُٜ
ؼظو٤ِٖ كٞؿجٞح رؼيّ ٍِٗٝ ٣ًْٜٝ .. ظَٜح  ُيس أٍَٓػْ .. ٝرؼي ٍِٗٝ حُٔ ؤٍٓٞ ًٝٛزض ُٚ ٝح ْ حُٔ ُٜ 

ؼظو٤ِٖ  ْٛ ٖٓ هخػش ح٣ُِخٍس..حكي حُٔ  .ٝكٞؿجض ر٤َٔ ٖٓ حُٔزخد حُوخٍؿش ٝهخّ رطَى
http://bit.do/dxuJo  
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ىىىىوونووىوونووىاإلهمالىطبيىفيىمكانىاالحتجازىفيىاإلهمالىطبيىفيىمكانىاالحتجازىفيى
2 ٛ١ٔ ٛ٠ 

ُِيًظٍٞستـّح عفؼد  .1 رٔٔش ٍكؼض ُظيٍٛٞ ًز٤َ ك٢ حُٔـٖ، ك٤غ أ٤ٛزض رخٍطوخء /طؼَٟض حُلخُش حُٜل٤ش 
ُيّ ُوِذ ٝرخٍطلخع ك٢ ٟـ٢ ح ًٔخ طْ ط٘و٤ٚ اٛخرظٜخ رظٍّٞ ك٢ حُؼي١ حأل٣َٔ . رؤكي ٛٔخٓخص ح

خ ٝ طْ ػَٔ طو٣ََ رلخُظٜخ ٣طِذ  ُو١َٜ ٤َُٟؼٜخ ك٢ حأل٣خّ حأل٠ُٝ الػظوخُٜ ُلطخّ ح ٗظؾ ػٖ ح
خ ٝكظ٠ ح٥ٕ ٝ ٌٓ٘ أًؼَ ٖٓ ٓ٘ٚ ُْ  ػَٟٜخ ػ٢ِ ٓوظٚ ٝػَٔ أٗؼٚ ٤ٍٖٗ ٓـ٘خ٢ٔ٤١ ُٜ

خ ػالؽ ٝ ُْ ٣ظْ حطوخً أ١ اؿَحء ١ز٢ ٓؼٜخ رٔٔٚ ٍكؼض ٓؼظوِٚ ٢ٛ ٝ ُٝؿٜخ ٌٓ٘ .ى. ٣َٜف ُٜ

ٕ ٣زِؾ ػَٔ حكيْٛ 16أًؼَ ٖٓ   ٓ٘ٞحص ٝح٥هَ ٓ٘ظ٤ٖ ال ٣ٞؿي 6 َٜٗ، ُي٣ٜخ ١لالٕ ٛـ٤َح
٤ٖ٘ٔ ٣ٝلظخؿٕٞ أٖٝٓ ٣َػخْٛ  ُيٛخ ٝٝحُيطٜخ حُٔ يس ٣ٝؼ٤ٕ٘ٞ ٓغ ٝح  ٣٘لن ػ٤ِْٜ ١ٞحٍ ٌٛٙ حُٔ

 http://bit.do/duLUS. ح٢ُ ٍػخ٣ش ك٤غ طـخُٝ ػَْٔٛ حُٔزؼ٤ٖ ػخٓخ

ٕ فرذٟ اٌفغاْ  .2 ُلَح ؼظوَ كظل٢ ٓلـٞد ػ٢ِ ح ُإلٛٔخٍ حُطز٢ رٔوَ حكظـخُٙ رٔـٖ -  ػخ42ّ-٣ظؼَٝ حُٔ
ُِؼالؽ هخٍؽ  ٟ ح٠ُ طٍّٞ هي٤ٓٚ ٣ٝلظخؽ  حُؼَد، ك٤غ ٣ؼخ٢ٗ ٖٓ حٍطلخع حٌَُٔ رخُيّ، ٓخ أى

ُويّ ؿ٤َ ٓظٞكَس رٔٔظ٘ل٠ حُٔـٖ  ٝرلٔذ أَٓطٚ كبٕ .ٓٔظ٘ل٠ حُٔـٖ ٝاؿَحء أٗؼش ػ٠ِ ح

ٜخد رلٔخ٤ٓش حُٜيٍ حُظ٢ طئى١ ا٠ُ اٛخرظٚ رؤُٓخص  ُٓ كخُظٚ حُٜل٤ش ٗي٣يس حُظيٍٛٞ ًٔخ أٗٚ 
ٜخد رخٍطلخع ٟـ٢  ُٓ ّٞ اال ػ٢ِ ؿٜخُ ط٘لْ ٛ٘خػ٢ ٓؼ٤ٖ، ًٔخ أٗٚ  ٛي٣ٍش ٝال ٣ٔظط٤غ حُ٘

ُيّ ؼخٗخس حُظ٢ ٣ؼخ٤ٜٗخ .ح ٞص، ٝا٣وخف حُٔ ٔظ٘ل٠ ٓظوٜٚ إلٗوخًٙ ٖٓ حُٔ  ٝططخُذ أَٓطٚ ر٘وِٚ ُٔ
ُوزٞ حُظؼٔل٢ ػ٤ِٚ ٣ّٞ  .ٌٓ٘ ػخّ ٜٝٗق ٕ ٣ؼَٔ رٔـخٍ حألػٔخٍ حُلَس، طْ ح ُلَح  21 ٝكظل٢ ح

ٔخػش ٓلظٍٞس، ٝكٌْ ػ٤ِٚ رخُٔـٖ ٤ُٞ٣2015ٞ   . ٓ٘ٞحص3، ٝٝؿٜض ُٚ طْٜ حالٗظٔخء ـُ

http://bit.do/duLVa   
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ُِٔٞص رخُز٢ء رٔزذ ٣22ظؼَٝ حُطخُذ كيحء حٍَُٓٞ ه٠َ فضاء اٌغؿٛي .3  ػخّ حُطخُذ رـخٓؼش حألَُٛ 
ُل٤ّٞ  ظؼٔي ُٚ ٖٓ اىحٍس ٓـٖ ح ؼظوَ رخُؼلٞ حُٜل٢ ٗظَح . حإلٛٔخٍ حُطز٢ حُٔ ١ٝخُزض أَٓس حُٔ

ؼظوَ ٖٓ  ُظيٍٛٞ كخُظٚ حُٜل٤ش ٔظ٘ل٢ كٍٞح ُظِو٢ حُؼالؽ حُالُّ ك٤غ ٣ؼخ٢ٗ حُٔ ٝٗوِٚ ح٢ُ حُٔ
حُظٜخرخص ف حُؼ٠الص طئى١ ح٢ُ ٍٟٔٞ ك٢ حألػٜخد ٝ ٍػ٘ٚ ٝحٍطلخع ك٢ ىٍؿٚ حُلَحٍس 

رخٓظَٔحٍ ٝػَم ػ٣ِِ ٝ ٣ِٗق رخألٗق ٝرخَُ٘ؽ ٝكوي أًؼَ ٖٓ ٗٚ ُٝٗٚ ٤ٜ٣ٝذ ربؿٔخءحص 
ُوخٕٗٞ، ٝكِٜظٚ . ًؼ٤َس ك٢ ٓؼظْ حألك٤خٕ ٕ كيحء ًخٕ ٣يٍّ ر٤ٌِش ح٣َُ٘ؼش ٝح ًَ أ ؿي٣َ رخٌُ

ُيٍحٓخص حإلٓال٤ٓش، ٌُٖٝ ُٔٞء كظٚ حػظوَ ك٢ حُؼخٖٓ ٝحُؼ٣َٖ٘  ٤ِش ح ؿخٓؼش حألَُٛ، كخطـٚ ٌُ

 ػ٠ِ ًٓش ػيس ه٠خ٣خ ػ٣ٌَٔش ال ٣ؼَف ٤ٗجًخ ػٜ٘خ ٝرؼي حػظوخُٚ ٓزخَٗس طْ 2015ٖٓ ٣٘خ٣َ 
َُِػخ٣ش حُٜل٤ش  طؼ٣ٌزٚ رِٔوخٗش حٖٓ ىُٝش رز٢٘ ٣ٞٓق ٓٔخ ٓزذ ُٚ ٓظخػذ ٛل٤ش حكظخؽ ٓؼٜخ 

ُِٔٔخف رؼالؿٚ، ٌُٖٝ  حُظ٢ ُْ طظٞكَ ُٚ رخُطزغ رؼي ٍكٞ ػَ٘حص حالٓظـخػخص ٖٓ أَٓس كيحء 
ٕ ؿيٟٝ ٕ كيحء حٍَُٓٞ ٣لخًْ ٓلخًٔش ػ٣ٌَٔش ٝٓؼظوَ ٌٓ٘ . ىٝ  2015 ٣٘خ٣َ ػخّ ٣28ًٌَ ح

ُو٠خ٣خ ٣ٝلخًْ ح٥ٕ ك٢ ػيٙ ه٠خ٣خ أهَٟ . ٝطْ حُلٌْ ػ٤ِٚ رؤْ ٓ٘ٞحص ك٢ حكي١ ح

http://bit.do/du78c 
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ُِٞحء ٓـي١ ػزي   جّاي ػثض اٌذى١ُ .4 خثذ حُؼخّ ٝح ٔظ٘خٍ ٗز٤َ ٛخىم حُ٘ وخرش حُؼخٓش ُأل١زخء ًَ ٖٓ حُٔ هخ١زض حُ٘
ٞح١ٖ ؿٔخٍ ػزي حُل٤ٌْ كَكخص  ُِٔطخُزش رظل٣َٞ حُٔ ُيحه٤ِش  لخٍ ٣َُٝ ح ػ٠ٞ كِد حُؼ٤ٖ -حـُ

ٔؼٍٞس خ ٣ؼخ٤ٗٚ ٖٓ آالّ - ٝحُل٣َش ٝأكي ٓؼظو٢ِ حُلِٔش حأل٤٘ٓش حُٔ ح ُٔ ًَ ألهَد ٓٔظ٘ل٠ ٗظ
ًٌٍٞ ٓلظـِ حكظ٤خ٤١خ ػ٠ِ . ٓزَكش رخُظَٜ ٞح١ٖ حُٔ ٕ حُٔ وخرش ٖٓ هالٍ هطخرٜخ أ ٝأٟٝلض حُ٘
ل٠َ ٍهْ  وخرش ٖٓ .   رٔؼٌَٔ هٞحص حألٖٓ رخُِهخ٣ُن2017 ُٔ٘ش 5382ًٓش حُٔ ١ٝخُزض حُ٘

ٞح١ٖ  ٘ق ػ٠ِ حُٔ ُو٢ٓٞ ُلوٞم حإلٗٔخٕ رخٌُ ـِْ ح ١ٌُ هخٓض ربٍٓخُٚ ا٠ُ حُٔ هالٍ هطخرٜخ ٝح
ُللٞٙ ًُٝي ُظِو٢ حُؼالؽ حُالُّ ًٌٍٞ ٍَٟٝٝس ػَٔ حألٗؼش ٝح ًٝخٕ حُطخُذ ؿٔخٍ ػزي . حُٔ

خ٢ٟ ٝهٍَص ٤ٗخرش حُِهخ٣ُن كزٔٚ 13حُل٤ٌْ هي طْ حػظوخُٚ ٣ّٞ   ٣ٞٓخ ػ٠ِ ًٓش ١٥ ٓخ٣ٞ حُٔ
ُوٍٞ ألكٌخٍ ؿٔخػخص ٓلظٍٞس، ٖٓ هالٍ ٓٞحهغ حُظٞحَٛ  ظخرش ٝح حُظلو٤وخص، رظٜٔش حُظ٣َٝؾ رخٌُ

  http://bit.do/du8dt. حالؿظٔخػ٢
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ٕ ٓل٤ٖ ػالؽ ٝ حٗٚ ر٤ظْ ط٣َِٝ ٘لاَ جؼفغ  .5 ٠ُِ ٗخُُش حٗٚ طؼزخٕ هٟٞ ٝ ح ِٔخص ح ٜخٍىس ٓغ حـُ ٛ٘خّ رؼض حُ٘
ُللٞٛخص ٝ ال ٣ؼخ٠ٗ حال ٖٓ ح٤ٗخء  طوخ٣ٍَ ١ز٤ش رخٕ كخُظٚ ٣ًٞٔش ٝ حٗٚ ػَٔ حُظلخ٤َُ ٝ ح

لخ٠ٓ ٝ ال حك٘خ ػَك٘خ ٗ٘ٞكٚ. ر٤ٔطش طو٤ِٞح . ٛ٘خّ ٓظلًَٖ ٖٓ حُؼوَد كظ٠ حهَ ؿِٔش ال حُٔ
ٟ ح٣ٚ ح٣ٚ ًْ حُظي٤ُْ ٝ حُظ٣َِٝ ىٙ ٝ ك٠ ح٣ٚ ك٠ كخالص ٤َٟٓش خّ ى ُلـَ ح٣ٚ ىٙ حُ٘ ىٙ حك٘خ . ح

٠ُِ ١خُز٤٘ٚ ٗطٖٔ ػ٤ِٚ ٗؼَف حُظ٠وْ ك٤ٔي ٝ ال هز٤غ حٗخ ٗل٢ٔ ٣ؼَٔ ٝ ٣طِغ ك٤ٔي ىٙ . ًَ ح

٠ُِ ر٤ظٌِْ ػٖ ٛ٘خّ ٣طِؼُٞٚ طو٣ََ ٠َٓٝد  ٖ ػِ٘خٕ ٣ٔيىٝح هخٗش حٓخّ ًَ ح ٠ُِ ر٘ظٔ٘خٙ ٌُ ح
كط٤ظٞٙ ػ٠ِ هٞح٣ْ حالٍٛخد حِٛٔظٞح ػالؿٚ كخ٤١٘ٚ ك٠ حُؼوَد ٝٛٞ كزْ . رخٗٚ ٣ًْٞ 

٣َٞ ر٠ٍٔٞ . حكظ٤خ٠١  ػخ٣ِ٣ٖ ٖٓ ٛ٘خّ ؿؼلَ ح٣ٚ؟ كطظٞٙ ك٠ هزَ ٣َٜٖٗ ٣خ ًلَس هزَ ُٔ
ؿؼلَ ىهَ ك٠ _ٛ٘خّ#. ك٠ حُؼٜذ حُز١َٜ ػ٘خٕ ٣طِغ أػ٠ٔ ٝ ٣ٔٞص ٝ طزو٠ ح٣يًْ ٗظ٤لش 

 http://bit.do/du8gQاَٟحد ٖٓ حٓزخٍف 

٤٘خ ٓٞؿٚ ٤ٔ٤ًخء ػخ١ٞٗ  ٓلٌّٞ ػ٤ِٚ ٓزغ ٓ٘ٞحص 51 أ١ِغ دمحم ؿؼ١ض فغج .6 ُو٤٠ش حهظلخّ " ػ١ٌَٔ " ٓ٘ٚ ٖٓ حُٔ ح

ي٣٘ش ٝٓؼٚ  ُيٍٝ حُوخْٓ رٔـِْ حُٔ ُو٤٠ش 69ؿَكٚ ك٢ ح ؿ٘خ٣خص 144ُٚ٘ٔ2015 ٓظْٜ  ٍهْ ح
  حطلزْ ك٢ َٜٗ 2011أٓظخً أ٤َٓ ٣َٓٞ هِذ ًَٓذ ىػخٓخص ك٢ . ػ٣ٌَٔٚ أ١ٞ٤ٓ

 ٓظِٝؽ ٝػ٘يٙ ٓض 2016 ًٝخٕ ٓوٍَ ط٤ًَذ ىػخٓخص أهَٟ ك٢ أًظٞرَ 2016أؿٔطْ 
٢ُِ ٓظْٜ ك٤ٜخ  ُو٤٠ش ح ٢ًَٓ 20حالالف ؿ٤٘ٚ  ٢ٛٝ ه٤ٔش 10ٝحكي 69أ١لخٍ  ه٤ٔٚ حُظِل٤خص ك٢ ح

ُوِذ  ُِوطَ الٕ ػ٘يٙ ٤ٟن ٗي٣ي ك٢ ٣َٗخٕ ح ه٘ذ ٝىٝالد ٌٝٓظذ ٛخؽ ك٤خطٚ ٓؼَٟٚ 

َحك٢ ُِظيهَ حـُ  http://bit.do/du8im. ٓلظخؽ 
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خطذ ٝحُٜلل٠ ٛ٘خّ ؿؼلَ حَٟحرخ ػٖ حُطؼخّ ك٠ ٓـٖ حُؼوَد ٌٓ٘ ٤ٓٞ٣ٖ٘لاَ جؼفغ  .7 ٝهخُض .. ىهَ حٌُ
ٕ حإلَٟحد ٣ؤط٢ حكظـخؿخ ػ٠ِ ٓٞء حالٟٝخع ك٠ حُٔـٖ  ٛللش ٛ٘خّ ؿؼلَ ػ٠ِ ك٤ٔزٞى ا

. ٝٓخ ٝٛلظٚ رظ٣َِٝ حُظوخ٣ٍَ حُطز٤ش حُوخٛش رٚ ُظؼزض حٗٚ رٜلش ؿ٤يس ػ٠ِ هالف حُلو٤وش
ُيحه٤ِش  ٣ٌُٖ كيىطْٜ ك٢ ُٝحٍس ح خِٓش ػٖ ٛلظٚ ٝح ٔئ٤ُش حٌُ ٜخص حُٔ ٝكِٔض أَٓطٚ ؿ٤ٔغ حـُ
 ٖ٣ٌُ ُو٠ٓٞ ُلوٞم حالٗٔخٕ ٝحأل١زخء ح ـِْ ح ٠٘١ ِٜٝٓلش حُٔـٕٞ ٝحُٔ ٝؿٜخُ حألٖٓ حُٞ

ُوزٞ ػ٤ِٚ ك٢ حًظٞرَ . ٗخًٍٞح ك٠ ط٣َِٝ حُظوخ٣ٍَ حُطز٤ش  2015ًٝخٕ ٛ٘خّ ؿؼلَ هي طْ ح
ُيُٝش ٖٝٓ ٣ٜٞٓخ ٣ظْ طـي٣ي كزٔٚ رٌَ٘ ٓٔظَٔ  ٕ ٣ظَٜ ك٢ ٤ٗخرش أٖٓ ح يس ٤ٓٞ٣ٖ هزَ ح ٤ُوظل٢ ُٔ

خطذ ٝ حُزخكغ .  َٜٗح ػ٠ِ كزٔٚ حكظ٤خ٤١خ20ٍؿْ ٍَٓٝ أًؼَ ٖٓ  ١ٝزوخ ألَٓطٚ ٣ؼخ٢ٗ حٌُ
ُٝوي طْ ٗوِٚ ُؼَٔ . ٛ٘خّ ؿؼلَ ٖٓ ٍٟٔٞ ك٠ حُؼٜذ حُز١َٜ ٝط٠وْ ك٠ حُزَٝٓظخطخ

يس ه٤َٜس ػْ طْ حٛٔخُٚ ١ز٤خ ٝ  ُللٞٛخص ك٠ ٓٔظ٘ل٠ هَٜ حُؼ٠٘٤ ٝطْ حُؼ٘خ٣ش رٚ ُٔ حالٗؼخص ٝح

ّ هز٤غ ؼَكش ٓزذ حُظ٠وْ ك٤ٔي أ ًٝ٘لض أَٓطٚ ػٖ أٜٗخ طويٓض . ُْ ٣وْ رؼَٔ أ٣ش كلٞٛخص ُٔ
ُيحه٤ِش  ُللٞٛخص ك٠ أ١ ٌٓخٕ طليىٙ ح رؼيس ١ِزخص ُؼالؿٚ ػ٠ِ ٗلوظٜخ حُوخٛش ٝػَٔ ح

ٌُٟ ٣ؼخ٠ٗ ٓ٘ٚ، ٝأٟٝلض حألَٓس اٗٚ ٣ظْ ػالؽ ٛ٘خّ ؿؼلَ ػٖ  ُإل١ٔج٘خٕ ػ٠ِ ٗٞع حُظ٠وْ ح
ٌُٟ ٣ٔززٚ حُظ٠وْ كو٢ الؿ٤َ ش حكظزخّ حُزٍٞ ح ؼخـُ ٝح٥ٕ . ٣َ١ن ط٤ًَذ هٔطَس ١ز٤ش كو٢ ُٔ
ٟ ك٠ ٓـٖ حُؼوَد ٓٔ٘ٞع ػ٘ٚ حُؼالؽ ٝ ح٣ُِخٍحص  .  ٣وزغ ٛ٘خّ ك٠ ُِٗحٗش حٗلَحى

http://bit.do/dvNbX 
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ُِٔؼظوَ اٌـ١ض اٌجاتغٞ  .8 خر١َ"طيٍٛٞص حُلخُش حُٜل٤ش  ىحَه ٓلزٔٚ رٔـٖ ٝحى١ " ح٤ُٔي ٣ًَْ أكٔي حـُ
طَٕٝ ٗي٣ي حُلَحٓش خر١َ"ٝهخُض ُٝؿش . حُ٘ ُوِذ ُي٣ٚ طؼَٔ ر٘ٔزش ": حـُ ٕ ػ٠ِش ح % 40ا

ُوِذ ٗظ٤ـش ُوٍٜٞ ك٢ ح٣َُ٘خٕ حُظخؿ٢؛ ك٤غ أؿَٟ هزَ حالػظوخٍ ػيس  ٣ٝلظخؽ ُيػخٓش ك٢ ح
ُوِذ، ًخٗض اكيحٛخ حٓظزيحٍ حُٜٔخّ حأل٢١ٍٝ ٝطظؼ٘ض اىحٍس حُٔـٖ ك٢ طوي٣ْ . ػ٤ِٔخص ك٢ ح

ؼخٗخس حُظ٢  حُؼالؽ حُالُّ ُلخُظٚ حُٜل٤ش، ٝٛٞ ٓخ ٣و٠٘ ػ٠ِ ك٤خطٚ ك٢ ظَ حٓظَٔحٍ حُٔ
لخ٢ٓ حُؼخّ رخُِهخ٣ُن، ػْ طو٣ََ حُطذ  ٕ ٖٓ حُٔ طٞحؿٜٜخ ُٝؿظٚ، ريًءح ٖٓ حُلٍٜٞ ػ٠ِ اً
ُِلٍٜٞ ػ٠ِ ٓٞحكوش اىحٍس حُٔـٖ رؼَٔ ىػخٓش رخُوِذ ُوٍٜٞ   ّٞ حَُ٘ػ٢ رٔٔظ٘ل٠ ٗز٤ٖ حٌُ

حهغ ػ٤ِٚ ٝطٞك٤َ حُؼالؽ حُالُّ ُلخُظٚ . ح٣َُ٘خٕ حُظخؿ٢ ؼظوَ رَكغ حُظِْ حُٞ ٝططخُذ أَٓس حُٔ
حُٜل٤ش َٝٓػش حإلكَحؽ حُٜل٢ ػ٘ٚ، هخٛشً ٝأٗٚ ٓلزّٞ ػ٠ِ هِل٤ش حطٜخٓخص ال ِٛش ُٚ رٜخ 

.  ٖٓ ٓوَ ػِٔٚ رخإلىحٍس حُظؼ٤ٔ٤ِش رٔي٣٘ش أرٞكٔخى2014 ٓخٍّ 27ٌٓ٘ حػظوخُٚ رظخ٣ٍن 
http://bit.do/dv4iX 
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ٞص رخُزط٢ء؛ ٗظ٤ـش ُإلٛٔخٍ  ػثض اٌغدّٓ ػثض اٌغاػق .9 ؼظوَ ػزي حَُكٖٔ ػزي حَُحُم أكٔي دمحم حُٔ ٣ٜخٍع حُطخُذ حُٔ
١ٌُ ٣ظؼَٝ ُٚ ىحَه ٓلزٔش رٔـٖ رَؽ حُؼَد رخإلٌٓ٘ي٣ٍش رؼي   ر٤ٔخٙ ػ٠ِ اٛخرظٚحُطز٢ ح

ٕ ٓلزٜخ ٓخ ٣ٜيى ك٤خطٚ ٕ اىحٍس حُٔـٖ ٟٝؼض حُطخُذ ك٢ ؿَف حُظؤى٣ذ ٍؿْ . حَُثش ىٝ ٣ًٌَ أ

ُيطٚ أػ٘خء ٣ُخٍطٚ ك٢ أٍٝ أ٣خّ  ظيٍٛٞس رؼي ٓ٘خىس ططٍٞص ا٠ُ حالػظيحء ػ٠ِ ٝح كخُظٚ حُٜل٤ش حُٔ
ُِٔٔظ٘ل٠  ٠ٍٓخٕ رٔٔظ٘ل٠ حُٔـٖ؛ ك٤غ أهزَٛخ ٓؤٍٓٞ حُٔـٖ ر٠ٍَٝس ٓـخىٍس ٗـِٜخ 

ُِٔـٖ كطِزض  يحألّٝحُؼٞىس  ظوٜٜٕٞ ٍ حُٔ ٕ ٣لَٜ حأل١زخء حُٔ  حألَٓ ك٢ٝٓش ػ٠ِ كٌِس ًزيٛخ أ
ُِٔـٖ ٕ طْ حالػظيحء ػ٤ِٜخ ٝٗوَ ٗـِٜخ   http://bit.do/dv4iX. كٌخٕ أ

ػضص ِٓ ِؼرمٍٟ ؿجٓ  .10

 ٖذذم١ك ٍغ

ؼظو٤ِٖ رٔـٖ طلو٤ن   ٗظ٤ـش اَٟحرْٜ ػٖ اؿٔخءحص رلخُش ١َٙأ٤ٛذ، ٛزخف ح٤ُّٞ، ػيى ٖٓ حُٔ

٤ُِّٞ حُوخْٓ ػ٢ِ حُظٞح٢ُ ٕ هٞحص حألٖٓ رخُٔـٖ هخٓض ٝأٟٝلض. حُطؼخّ  ؼظو٤ِٖ ، أ  حَٓ حُٔ
 ٕ ٣ٌُٖ ًخٗٞح ٣٘خىٝ ؼظو٤ِٖ ح  حُلخالص حُظ٢ طؼَٟض إلٗوخً ٛٞص رؤػ٠ِرخُظؼي١ رخ٠َُد ػ٢ِ حُٔ

ؼظو٤ِٖ ك٢ حُلزْ حالٗلَحى١ ٌٓ٘ ٓٔخء حْٓ .  إلؿٔخءحص ٝهخُض، اٗٚ ؿ١َ ٟٝغ ػيى ٖٓ حُٔ

ٕ طوي٣ْ أ١ طؼ٤٤ٖ ٖٓ حُٔـٖ ًٔخ ٣ؼي . ٝكخالطْٜ هط٤َس رؼي حالػظيحء ػ٤ِْٜ – ١ؼخّ - ىٝ
وزِش طظ٠ٖٔ  ُِوخ٢ٟ هالٍ ؿِٔظْٜ حُٔ لخ٤ًٖٔ ك٢ ه٤٠ش كٞ ٍحرؼش ًٌَٓس ُظوي٣ٜٔخ  حُٔ

ؼظو٤ِٖ ك٢ ٓـٖ طلو٤ن ١َٙ ؼظوِٕٞ رٔـٖ طلو٤ن . حالٗظٜخًخص حُظ٢ طٔخٍّ رلن حُٔ ًخٕ حُٔ
٠َٟ، أ٣خّ ػٖ حُطؼخّ ٌٓ٘ هٔٔش حإلَٟحد١َٙ، ريءٝح   ُظؼ٘ض اىحٍس حُٔـٖ ك٢ ػالؽ حُٔ

ؼظوَ ى ُللٞٛخص حُطز٤ش ُٚ إلٛخرظٚ .هخٛش رؼي طؼ٘ض ٗوَ حُٔ ٔظ٘ل٠ إلؿَحء ح دمحم ٓي٢ٗ ا٠ُ حُٔ

  http://bit.do/dv4jv . ر٣ِ٘ق هخٍؿ٢
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ٕ ك٤خطٚ ك٢ هطَ، ٝٛ٘خى ؿَحْث طٔخٍّ ٟيٙ ك٢ ٓلزٔٚدمحم ِغؿٟ  .11 ُيًظٍٞ دمحم ٢َٓٓ أ ٝأًي هالٍ . هخٍ ح
طَٕٝ أٗٚ أ٤ٛذ ربؿٔخء ًخَٓ ك٢ حُوخْٓ  َٝد ٖٓ ٓـٖ ٝحى١ حُ٘ ٓلخًٔظٚ ح٤ُّٞ رو٤٠ش حُٜ

خ١ٍ ّ ٖٓ ٤ٗٞ٣ٞ حـُ ًي أٗٚ ُْ ٣ظَٜ ػزي هللاًٝخٕ . ٝحُٔخى ُيًظٍٞ دمحم ٢َٓٓ، هي أ ، ٗـَ ح
خ٢ٟ، ٝأٗخٍ أٗٚ طؼَٝ  ٕ ٝؿ٤زٞرش إلؿٔخءحصرٜلش ؿ٤يس أػ٘خء ٓلخًٔظٚ حألٍرؼخء حُٔ  ٌَٓ ىٝ

َُِٔس حأل٠ُٝ ٌٓ٘ . ٍػخ٣ش ٛل٤ش  ٓ٘ٞحص، رؼي 4ًٝخٗض أَٓطٚ هي حٓظطخػض ٣ُخٍطٚ هزَ أٓزٞع 

ظليس ا٠ُ حالُظلخص ا٠ُ ِٓق حٗظٜخى كوٞهٚ  ُي٢ُٝ ٝػ٠ِ ٍأٜٓخ حألْٓ حُٔ ـظٔغ ح ٕ ٗخٗيص حُٔ أ
ُي٤ُٝش ُوٞح٤ٖٗ ح ُيٓخط٤َ ٝح خ ًَ ح . ٝٗـِٚ أٓخٓش ٢َٓٓ، ٓطخُزش رلوٜخ ك٢ ٣ُخٍطٜٔخ ٝحُظ٢ ًلِٜخ ُٜ

http://bit.do/dv4j6 

ُِٔؼظوَ حُلخُش صطيٍٛٞدـٓ هث١خ ِثاعن  .12 ؼظوَ رًَِٔ رزخ رز٢٘ ٣ٞٓق رؼي / حُٜل٤ش  كٖٔ ٛز٤ق ٓزخٍى، حُٔ
٤ُِّٞ حُظخٓغ ٝحُؼَٕ٘ٝ ػ٢ِ حُظٞح٢ُ اَٟحرٚٓٞحِٛش  ٢٘١ ٣٘وِٚ ٝحألٖٓ ػٖ حُطؼخّ   حُٞ

 ٣ّٞ رٔزذ 29 ػٖ حُطؼخّ ٌٓ٘ اَٟحدًخٕ كٖٔ ٛز٤ق ىهَ ك٢ . ُِٔٔظ٘ل٢ رؼي طيٍٛٞ كخُظٚ

 ٟٝٝؼٚ رٌٔخٕ ٢ٔٔ٣ حُظالؿٚ ٝٓ٘غ ح٣ُِخٍس ػ٘ٚ أَٜٗ 6 ٓز٤ِٚ ٌٓ٘ اهالء ػ٘ٚ رؼي حإلكَحؽػيّ 
ُِظؼ٣ٌذ خ  ُيُٝش ٝطؼَٝ هالُٜ ؼظوَ . ٖٝٓ ػْ ٟٝؼٚ ك٢ طالؿٚ حٖٓ ح ٝٗخٗيص أَٓس حُٔ

ُِظيهَ  ي٤ٗش ٝكوٞم حإلٗٔخٕ  ٘ظٔخص حُٔ ٞصٝاٗوخًحُٔ ؼظوَ أ٣ًٌَٕ .  ك٤خطٚ ٖٓ حُٔ كٖٔ ) حُٔ
ًَِ رزخ ؿ٘ٞد ر٢٘ ٣ٞٓق،٣ؼَٔ -44-(ٛز٤ق ٓزخٍى  ػخٓخ ، ٖٓ ه٣َش ًلَ ٍٜٓ٘ٞ حُظخرؼش ُٔ
ش ػَر٤ش  ُوزٞ حُظؼٔق ٣ؼ٤ِٚ ك٢ َٜٗ ٓخ٣ٞ ربىحٍسٓؼِْ ـُ ُلٖ٘ حُظؼ٤ٔ٤ِش ،طْ ح  ٝأكَؽ 2014 ح

ُوزٞ حُظؼٔل٢ ػ٤ِٚ َٓس أهَٟ ٖٓ هزَ   ك٢ َٜٗ ٗٞكٔزَ حألٖٓػ٘ٚ رؼيٛخ رؤٔش أَٜٗ، ٝطْ ح
ِلوش ا٠ُ طٞؿٜٚ أػ٘خء 2016 ُو٠خ٣خ حُٔ ُلٖ٘ ،ُٝلن ُٚ حُؼي٣ي ٖٓ ح .  ػِٔٚ رًَِٔ ح

http://bit.do/dwyx4    
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ؼظوَ دمحم اٌـ١ض كذاذح  .13 ٞص حُزطت ىحَه ٓـٖ حُِهخ٣ُن حُؼ٢ٓٞٔ رٔزذ -  ػخ32ّ-دمحم ح٤ُٔي ٗلخطش /٣ٞحؿٚ حُٔ حُٔ
٠َٝف “ٝهخُض أَٓطٚ أٗٚ ٣ؼخ٢ٗ ٖٓ آالّ ك٢ حُظَٜ . حإلٛٔخٍ حُطز٢ ٝحُظؼ٘ض ك٢ ػالؿٚ حـُ

هٞف ٣ٝوَؽ ا٢ُ ح٣ُِخٍس ٓلٔٞالً ٖٓ   ٝالهي٤ٓٚػ٢ِ  ٌٓ٘ أٍرؼش أَٜٗ، ٓخ أػَ“ ٣ٔظط٤غ حُٞ
ؼظو٤ِٖ ٌُِ٘ق ػ٤ِٚ ١ِذ ١ز٤ذ حُٔـٖ ػَٔ اُلخف ٝرؼي .ُٓالثٚ حُٔ  ٤ٍٖٗ،ٝهيٓض حألَٓس أٗؼش 

ٞحكوش ػ٤ِٚ ٣ّٞ  ٕ طٔض حُٔ خ٢ٟ ٝٓغ ًُي طظؼ٘ض ١16ِذ رؼَٔ حألٗؼش َٓحٍحً ا٢ُ أ  أر٣ََ حُٔ

٤خرش .  ح٥ٕكظ٠ حألٗؼش حُٔـٖ ك٢ اهَحؿٚ ُؼَٔ اىحٍس ٝهخُض حألَٓس أٗٚ طْ ػَٔ رالؽ ك٢ حُ٘
ُِظ٤ٌٖٔ ٖٓ  ُللٞٛخص حُطز٤ش حُالُٓش ٝال ك٤خس اؿَحءٟي ٓؤٍٓٞ حُٔـٖ حُؼ٢ٓٞٔ رخُِهخ٣ُن   ح

ٖ ط٘خى١ ؼظوَ  .ُٔ  ػٖ حُطؼخّ ٌٓ٘ ػالػش أ٣خّ ٝططخُذ أَٓطٚ اَٟحد ٗلخطٚ ك٢ دمحمٝىهَ حُٔ
 ٜٙٞ٘ ؼظو٤ِٖ ٝحُلوٞه٤٤ٖ ٖٓ ط٤ٌٔ٘ٚ ٖٓ ٤َٗ أر٢ٔ كوٞهٚ حُٜل٤ش ٝحُٔ ؼ٤٤ٖ٘ ر٘ئٕٝ حُٔ حُٔ
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ٕ .ػ٤ِٜخ رخُوخٕٗٞ ًَ أ ٖٓ ٓي٣٘ش أرٞ كٔخى رخَُ٘ه٤ش ٝٓظِٝؽ ُٝي٣ٚ ُٝي ” ٗلخطٚ“ ؿي٣َ رخٌُ
ٔخػش ٓلظٍٞس 2015\10\10ٝر٘ض ٝحػظوَ طؼٔل٤خً رظخ٣ٍن   ُٝلوض ُٚ طٜٔخً ٜٓ٘خ حالٗظٔخء ـُ

  http://bit.do/dwyyP .ٝك٤خُس ٍٓ٘٘ٞحص،ٝكٌْ ػ٤ِٚ رخُٔـٖ ػالع ٓ٘ٞحص
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ُل٤ّٞ كخ١ٔش ػ٠ِ ؿخرَ طو٢٠  فاٍّح ػٍٝ جاتغ .14  أَٜٗ هِق أٓٞحٍ حُٔـٖ ػ٠ِ حػَ كٌْ ؿ٤خر٢ 10ٓؼظوِش ح

خ هطٞع رخ٤ُي  ٘خث٤خص رخُظؼي١ رخ٠َُد ػ٤ِٜخ ٓٔخ حكيع ُٜ ئري ، ٖٓ كظَس هخٓض اكيٟ حـُ رخُٔ
 http://bit.do/dwJ9Q.   ػالؽ ؿَٝكٜخك٢ حإلٛٔخٍٝحُٞؿٚ ٝػخٗض كخ١ٔش ٖٓ 
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ُو٘خ١َ حُو٣َ٤ش رخُو٤ِٞر٤ش هخٓض 61ػخٍٗٞ ٣ٞٓق ٓؼٞٝ  ػاكٛع ٠ٛؿف ِؼٛى .15 ؼخٕ، ٖٓ أٛخ٢ُ ٓي٣٘ش ح  ػخٓخ رخُٔ

خ٢ٟ  ٢٘١ حػظوخُٚ ٓ٘ظٜق أؿٔطْ ٖٓ حُؼخّ حُٔ  ٝهخٓض رخهظ٤خىٙ 2016ػ٘خَٛ حألٖٓ حُٞ
ُو٤خّ رخػظوخُٚ ٝحكظـخُٙ ه٤ي  ٜش ؿ٤َ ٓؼِٞٓش ك٠ال ػٖ اٌٗخٍٛخ ح ُو١َٔ ُوَحرش حإلهلخءـُ  ح

٤خرش حُظ٢ هٍَص كزٔٚ ٝا٣يحػٚ ٓـٖ حُؼوَد. حَُٜ٘ ؼظوَ . هزَ ظٍٜٞٙ أٓخّ حُ٘ طوٍٞ أَٓس حُٔ

–  رَ٘٘ حطٜخٓٚ آه٣َٖ رٔـٖ حُؼوَد ػ٠ِ ًٓش 16اٗٚ ٣وزغ كخ٤ُخ ٓغ " ػخٍٗٞ ٣ٞٓق ٓؼٞٝ"
٘خم حُظ٘خإ٢ٓ  خّ إلٗخػش حُظ٘خإّ - حُٔ – ٖٓ هالٍ َٗ٘ أهزخٍ ػٖ ِٓز٤خص كٌْ ح٢ٔ٤ُٔ ر٤ٖ حُ٘

ُو٤ِٞر٤ش ُو٤ِٞر٤ش رخالٗظَحى ٓغ آه٣َٖ ٖٓ ػيى ٖٓ ٓيٕ ح ُِٔؼظوَ . ك٢ ح ٝػٖ حُلخُش حُٜل٤ش 
 ػيس ه٠ض ػ٠ِ ؿٔٔٚ ٝأٛخرظٚ رٍِٜ ك٢ أَٓحٝػخٍٗٞ ٣ٞٓق طوٍٞ أَٓطٚ اٗٚ ٣ؼخ٢ٗ ٖٓ 

ٝط٠ق أَٓطٚ . ريٗٚ رٔزذ طؼٔي اىحٍس ٓـٖ حُؼوَد ٢ٓء حُٔٔؼش رٔ٘غ حألى٣ٝش ٝحأل١ؼٔش ػ٘ٚ

أٜٗخ طوّٞ رظ٤ِْٔ حألى٣ٝش إلىحٍس حُٔـٖ هالٍ ح٣ُِخٍس ٌُٜٝ٘خ طظؼ٘ض ك٢ اىهخُٚ ُٚ ٝطوّٞ ربػيحٓٚ 
ؼظوَ ػخٍٗٞ رظٍّٞ ك٢ هيٓٚ رٔزذ اٛخرظٚ رؼيس أَٓحٝ ٜٓ٘خ ه٘ٞٗش حًَُزش  ٓٔخ أٛخد حُٔ

ُو٘خ١َ حُو٣َ٤ش ٓٔ٘ٞع ٖٓ . ٝحُ٘وَّ   http://bit.do/dxekM.  رٔـٖ حُؼوَد٣ُخٍسٖٓ ح

21 ٛ١ٔ ٛ٠  

ِٛٚ حطويٓٞح ..ػخَٓ ػ٤ِٔش ؿ٠َٝف ٝ ٓلظخؽ َٓطزش ١ٍَٟٝ ..أكٔي ك٢ٜٔ أدّض فّٟٙ  .16 ٕ أ ٢ُِ كَٜ ح ح
٤خرش أَٗص ػ٤ِٚ  َطزش ٍؿؼٞٛخ طخ٢ٗ..رطِذ ٝ حُ٘ ي٣َ٣ش رؼي ٓخ أهيٝح حُٔ ٖٓ ػخ٣ِس . رْ حُٔ

يٙ ٣َٜٖٗ طوِٚ ٣ّٞ  ٕ ك٢ٜٔ ًخٕ ٓلظخؽ ٍحكش ُٔ ُو٤٠ش رظخػظٚ ِٓلوش طٔخٓخ ٝ أ ٕ ح حطٌِْ ػ٠ِ أ

ُوٜٞس ٣ّٞ 15 ٢ُِ حطْٜٔٞٛ 16 ٤ٗٞ٣ٞ ٝ حطٔٔي ٖٓ ػ٠ِ ح ُو٤٠ش ٓغ دمحم ٠ٍٓخٕ ح  ٝ حطل٢ ك٢ ح
خٕ كيٝى رْ .. ػ٠ِ حُظظخَٛ ٝهطغ حُط٣َن " الػظِحّ"رخ ُيحه٤ِش ٝ حُظ٤ٌَ٘ رخُ٘خّ ٓخُٜ رِطـش ح

ٖٓ ًلخ٣ش ػالؿٚ حُطز٤ؼ٢ ك٤ظؤهَ ػِ٘خٕ ه٤٠ش ٠َٓٝرش ٝ ٓظِلوش ..أكٔي ك٢ٜٔ ٓلظخؽ ػ٘خ٣ش 
http://bit.do/dxuph    

24 ٛ١ٔ ٛ٠  

يس 2015 ٓخ٣ٞ 6ه٣ًَّٔخ ك٢ " أكٔي َٜٗ ػز٤ي"حهظل٠  ػث١ض  ٔوغأدّض .17  أ٣خّ، ٝطٞحطَص رؼيٛخ أٗزخء ػٖ 4، ُٔ

ٔظ٘ل٠  ُيٝحٍ حُ٘خِٓش حأل١َ٤ٓٝؿٞىٙ ىحَه حُٔ  رخإلٌٓ٘ي٣ٍش، ٝرؼيٛخ ٗوَ ا٠ُ ٓٔظ٘ل٠ ًلَ ح
خٓؼش، ٝحطَٜ  ًٝخٕ ك٤ٜ٘خ ك٠ ؿ٤زٞرش ًخِٓش، ٝك٢ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ طْ طل٣ِٞٚ ا٠ُ ٓٔظ٘ل٠ حـُ

خٓؼش ٝٗظ٤ـش ُإلٛٔخٍ حُطز٢ ٝظَٝف . ٓـٍٜٞ ر٣ٌٝٚ ٝأرِـْٜ رؤٗٚ ٓظٞحؿي ك٢ ٓٔظ٘ل٠ حـُ

رؼيس أَٓحٝ ٝاٛخرخص ًخٕ ٣ٌٖٔ طلخى٣ٜخ ُٞ طِو٠ ػالؿٚ ” ػز٤ي“حالكظـخُ ح٤ُٔجش أ٤ٛذ 
ٌُحًَس ٗظ٤ـشً “رٌَ٘ ٤ِْٓ، ٜٓ٘خ  ٕ ح ُويّ، ٝرظَ ك٢ أٛخرغ ح٤ُي، ًٔخ طؼَٝ ُلويح رظَ ك٠ ح

ُِظؼ٣ٌذ، ٝطؼلٖ ك٢ ٌٓخٕ حُزظَ، ًَٝٔ ك٠ ح٤ُي، ٝحٗظَ٘ص ك٢ ؿٔيٙ ػالٓخص كَٝم ك٢ أٓخًٖ 
ٕ طْ رظَ حُٔخم ح٠٘ٔ٤ُ 7ك٢ ؿ٤زٞرش ًخِٓش ٗلٞ ” ػز٤ي“ىهَ  .”ٓظلَهش ٖٓ ؿٔيٙ  أ٣خّ، ٝرؼي أ

حًَطٚ، ٝىهَ ك٢  ٤زٞرش كخهيًح ٌُ ٝحإلرٜخّ ٝحُٔزخرش، ٗوَ ا٠ُ هْٔ حُلَٝم، ٝٛ٘خى حٓظلخم ٖٓ حـُ

أ٤ٛذ ر٠ؼٍق ٗي٣ي ك٢ حُزَٜ، ٗظ٤ـشً ُظؼَٟٚ “رلٔذ ٍٝح٣ش ٣ًٝٚ . كخُش ٤ٛٔظ٣َ٤خ َٝٛحم
ٔظ٘ل٠، ك٤َكٞ  ُلَٝم ك٢ ٝؿٜٚ، ًٝخٕ ٣طِذ ٓخء حَُ٘د ٖٓ ح٠ُخر٢ أػ٘خء طٞحؿيٙ ك٢ حُٔ

ُؤخٓش كظ٠ ال ٣َ٘د خء ك٢ ِٓش ح ، أؿ٣َض ُٚ 2017 ٓخٍّ 21ك٢ . ”ح٠ُخر٢ ٣ٌٝٔذ حُٔ
ػ٤ِٔش ؿَحك٤ش ك٢ ًٍحػٚ ح٠٘ٔ٤ُ، ك٤غ ًخٕ ٣لظخؽ ا٠ُ ط٤ًَذ َٗحثق ٝٓٔخ٤َٓ، ًٔخ أؿ٣َض 

اال أٗٚ رؼي حٗظٜخثٚ ” ػز٤ي“ٍٝؿْ ًَ ٓخ ٣َٔ رٚ . ُٚ ػ٤ِٔش ط٤ِٔي أػٜخد ك٢ ٓٔظ٘ل٠ ٗخ٣ٍٔخٕ

. ٖٓ اؿَحء حُؼ٤ِٔش ر٤ٓٞ٤ٖ، ٛيٍ أَٓ رَؿٞػٚ ا٠ُ ٓـٖ حُل٠َس، ػْ ا٠ُ ٓـٖ ىٍٜٓ٘ٞ
http://bit.do/dxewY 

http://bit.do/dwyyP
http://bit.do/dwyyP
http://bit.do/dwJ9Q
http://bit.do/dwJ9Q
http://bit.do/dxekM
http://bit.do/dxekM
http://bit.do/dxuph
http://bit.do/dxewY


29ٛ١ٔ ٛ٠   

٠خػلخص ُؼ٤ِٔش " ٣خَٓ حُؼ١ٞٔ٤"٣ؼخ٢ٗ حُٔـ٤ٖ ح٤ُٔخ٢ٓ  ٠اؿغ اٌؼ١ـٛٞ .18 ٖٓ ٣ِٗق َٗؿ٠ ٓظٌٍَ، ٗظ٤ـشً ُٔ
ػ٤ذ ِهِو٢ ٌٓ٘ ٝالىطٚ ٝطْ اٛالكٚ " ١حُؼ٤ٔٞ"ٝحُٔو١ٞ حَُ٘ؿ٢ ُيٟ  .اٛالف ٓو١ٞ َٗؿ٠

٘ٚ ٓخ ُحٍ ٣ؼخ٢ٗ  .2000ؿَحك٤ًّخ ك٢ ػخّ  ٝأؿ٣َض ُٚ ػ٤ِٔش حُزٞح٤َٓ أػ٘خء كظَس حكظـخُٙ، ٌُ
ٝٗظ٤ـش ُإلٛٔخٍ حُطز٢ ىحَه حُٔـٖ أ٤ٛذ رلضء حٍر٤بٍر٢، ٝأؿ٣َض ُٚ  .ٖٓ ٣ِٗق َٗؿ٢

ًٔخ كيػض ُٚ ٠ٓخػلخص ىحَه ٓلزٔٚ ًخٕ ٣ٌٖٔ طلخى١  .ػ٤ِٔش ط٤ًَذ ٗزٌش ٝٛٞ ك٢ حُٔـٖ

٠ِ، ٝأ٤ٛذ رخِٗالم  زي ٝحُطلخٍ، ٝكٜٞحص ك٢ حٌُ كيٝػٜخ، ك٤غ أ٤ٛذ رظ٠وْ ك٢ حٌُ
ًخٗض أَٓطٚ هي أٍِٓض  .ًٔخ أٗٚ ٣َٓٞ رَٔٝ حٌَُٔ. ؿ٠َٝك٢ رلوَحص حَُهزش ٝحُظَٜ

ح ا٠ُ  ًَ ٍُحء ططخُذ رخإلكَحؽ ػ٘ٚ ٗظ ٣ٍٜٞٔش، ٍٝثخٓش حُٞ خثذ حُؼخّ ٍٝثخٓش حـُ ٌٟٗٞ ا٠ُ حُ٘
ٕ ٣خَٓ حُؼ١ٞٔ٤  .طيٍٛٞ كخُظٚ حُٜل٤ش ح ك٢ ٓـٖ حُؼ٢ُِٝ  ( ٓ٘ش41)٣ًٌَ أ ًِ ًخٕ ٓلظـ

٘ؼض ػ٘ٚ ح٣ُِخٍحص، ًٔخ أٗٚ ٓٔ٘ٞع ٖٓ  (ح١َُٔ) ُٓ ٝٛٞ ٓلظـِ كخ٤ًُّخ ك٢ ٓـٖ حُؼوَد، ٝ

٣ٌٔغ ك٢ ُِٗحٗش ٓظ٣َٖ ك٢ ٓظ٣َٖ، ٝال ٣َٟ حُْ٘ٔ، ٝال "حُظ٣َٞ، ٝرلٔذ ٍٝح٣ش ٣ًٝٚ 
ُوزٞ ػ٠ِ ٣خَٓ حُؼ١ٞٔ٤ ك٢  ".طٞؿي ٓؼٚ أىٝحص ٗظخكش ُو٢ ح ، رؼي حطٜخٓٚ 2013 ار٣ََ 3ٝأ

ُو٤٠ش  ؼَٝكش اػال٤ًّٓخ رخْٓ 2013 ُٔ٘ش 344ك٢ ح ويّ، حُٔ أٜٗخٍ ر٤ض " أٜٗخٍ ر٤ض حُٔ
ويّ   http://bit.do/dx7Z8 ".حُٔ
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ىىىىوونووىوونووىأخبارىاإلخفاءىالقدريىفيىأخبارىاإلخفاءىالقدريىفيى

  

1 ٛ١ٔ ٛ٠  

ُوزٞ ػ٤ِٚ ٣ّٞ  ػاصي إتغا١ُ٘ ِٙضٞ .1 ُو٢ ح ل٠َ 2017 ٓخ٣ٞ 17أ  ٝ هَحٍ 2016ُٔ٘ش 6426 ٝحكظـخُٙ ػ٠ِ ًٓش حُٔ
٤خرش حُؼخٓش ربهالء ٓز٤ِٚ رٌلخُش ٓخ٤ُش هيٍٛخ  زِؾ ًخٓال هخٓض هٞحص حألٖٓ 5000حُ٘  ؿ٤٘ش ٝٓيحى حُٔ

٤ٔغ ٝؿٞىٙ  ٢٘١ رٌلَ ح٤ُ٘ن ، ػْ أٌَٗ حـُ رًَِٔ ح١َُ٘ش رٌلَ ح٤ُ٘ن رظَك٤ِش ا٠ُ ٓز٢٘ حألٖٓ حُٞ
ُِظؼ٣ٌذ حُ٘ي٣ي  ٝال طؼَف أَٓطٚ ٌٓخٕ ٝؿٞىٙ ػ٢ِ ٝؿٚ ٢ٍٔٓ كظ٠ ح٥ٕ ٍٝٝٝى أهزخٍ رظؼَٟٚ 

٢٘١ رٌلَ ح٤ُ٘ن ُالػظَحف رـَحْث ُْ ٣َطٌزٜخ ٕ . ك٢ ك٢ ٓز٢٘ حألٖٓ حُٞ ٍ ٜٓي١ "٣ًٌَ أ ػخى

ُِ٘خثذ حُؼخّ 56"ارَح٤ْٛ ٣خ٤ٖٓ   ػخٓخ ٣ؼَٔ ٓؼِٔخٌ أٍٝ َٓكِش حرظيحث٢ طْ آٍخٍ ػيس طِـَحكخص 
ٕ ٗظ٤ـش ُإلكٜخف ػٖ  ُيحه٤ِش ىٝ لخ٢ٓ حُؼخّ رٌلَ ح٤ُ٘ن ٣َُٝٝ ح لخ٢ٓ حُؼخّ حألٍٝ رط٘طخ ٝحُٔ ٝحُٔ

خِٓش ُٔالٓظٚ حُ٘و٤ٜش ٔئ٤ُٝش حٌُ ؼ٤٘ش رخألَٓ حُٔ . ١ٖٞٓ حكظـخُٙ ٝطلَٔ أَٓطٚ حُِٔطخص حُٔ
http://bit.do/duLST 

 

٤ُِّٞ حألٍرؼ٤ٖ ػ٠ِ حُظٞح٢ُ  ػثض اٌغدّٓ صاٚص .2 ُِطخُذ  ُو١َٔ  ٓخ ُحُض هٞحص حألٖٓ رٔلخكظش ى٤ٓخ١ طٞحَٛ حإلهلخء ح
خ٢ٟ ٝحكظـخُٙ ك٢ ٌٓخٕ ؿ٤َ ٓؼِّٞ كظ٠ ح٥ٕ ٝاٌٗخٍ ؿ٤ٔغ 22ٌٓ٘ حػظوخُٚ ٣ّٞ   أر٣ََ حُٔ

ٜخص حأل٤٘ٓش ري٤ٓخ١ طٞحؿيٙ ُي٣ْٜ ٢ٓٝ طوٞكخص ٖٓ أَٓطٚ ٝ أٛيهخثٚ ػ٠ِ ٓالٓظٚ حُ٘و٤ٜش  . حـُ

ٕ ٣ظْ حُلٌْ رزَحءطٚ ٌٓ٘ ٍٜٗٞ  . ٣ًٌَ أٗٚ ٓزن حػظوخُٚ ٝه٠٠ ك٠ حُٔـٖ ػخ٤ٖٓ هزَ أ
http://bit.do/duLS4  

 

أدّض دمحم ٔج١ة  .3

 ػغٍٛي

ٞح١ٖ  أَٜٗ، ك٤غ طْ 8، ه٣َٔخ ٌٓ٘ "أكٔي دمحم ٗـ٤ذ ُؿٍِٞ" ٓخُحُض هٞحص حألٖٓ، طول٢ حُٔ
ٕ أ١ ٓ٘ي هخ٢ٗٞٗ، ٝهي طْ حهظ٤خىٙ ا٠ُ ؿٜش ؿ٤َ ٓؼِٞٓش كظ٠ 2016 ٓزظٔزَ 10حػظوخُٚ ٣ّٞ  ، ىٝ

ٜخص . ح٥ٕ، رلٔذ ٓخ ًًَ ٣ًٝٚ ُِ٘خثذ حُؼخّ ٝحـُ ٖٓ ؿخٗزٜخ هخٓض أَٓطٚ رظوي٣ْ رالؿخص ٌٝٗخٟٝ 

ٖ ٤َٜٓٙ ٓخُحٍ ٓـٜٞال ٝال ٣ؼِْ ٓوَ حكظـخُٙ كظ٠ ح٥ٕ وظٜش، ٌُ ٣ًٌَ أٗٚ ٖٓ ه٣َش أٝالى . حُٔ
ُوخٕٗٞ ؿخٓؼش  ًَِ حٍُِم رٔلخكظش ى٤ٓخ١، كخَٛ ػ٠ِ ٤ُٔخْٗ ح٣َُ٘ؼش ٝح كٔخّ حُظخرؼش ُٔ

ٔئ٤ُٝش . حألَُٛ، ٝهي طْ حػظوخُٚ هزَ ػَٓٚ رؼيس أٓخر٤غ ٣َٜش حُٔ ٝطلَٔ أَٓطٚ حُِٔطخص حُٔ
خِٓش ػٖ ٓالٓظٚ ٓطخُز٤ٖ رخإلكٜخف ػٖ ٓوَ حكظـخُٙ ٝحإلكَحؽ ػ٘ٚ  http://bit.do/duLTn. حٌُ

 

ٞح١ٖ  دمحم ػثض اٌواصق .4 ، ك٤غ ٣ظؼَٝ ُالهظلخء "حُٜخىم_ػزي_ٓـي١_دمحم#"طٔظَٔ هٞحص حألٖٓ ك٢ اهلخء حُٔ

ُـ  ٤ُِّٞ ح ُو١َٔ  ٕ طْ حػظوخُٚ طؼٔل٤ًخ، ٖٓ ٓوَ ػِٔٚ، ٌٓ٘ 18ح خ١ٍ، 14 ػ٠ِ حُظٞح٢ُ، رؼي أ  ٓخ٣ٞ حـُ
ٌخٕ ؿ٤َ ٓؼِّٞ، ُْٝ ٣ؼَف ٣ًٝٚ ٓزذ حػظوخُٚ ٝال ٌٓخٕ  ٣َٜش، ٝحهظخىطٚ ُٔ ػ٠ِ ٣ي هٞحص حألٖٓ حُٔ

ُو٤ِٞر٤ش، ٝكخَٛ ػ٠ِ رٌخ٣ٍُّٞٞ - ٣ًٌَ أٗٚ ٖٓ أر٘خء ٓي٣٘ش حُوخٌٗش . حػظوخُٚ كظ٠ ح٥ٕ ٓلخكظش ح
ُِِٔطخص  ؼ٤٘ش حُظخرؼش  ُِـٜخص حُٔ طـخٍس، ٣ٝؼَٔ ك٢ اكيٟ ح٤ُٜي٤ُخص، ك٤٘خ طويّ ًٝٝٙ رزالؿخص 
٤خرش، أٝ أ١ ؿٜش طلو٤ن، كظ٠ ح٥ٕ ٓٔخ  ٣َٜش، ُْٝ ٣ظْ حَُى ػ٤ِْٜ، ًٔخ ُْ ٣ظْ ػَٟٚ ػ٠ِ حُ٘ حُٔ

 http://bit.do/duLTs. ٣ِ٣ي طوٞكْٜ ػ٤ِٚ
 

دمحم اٌـؼ١ض ِوطفٝ  .5

 ٌٛػج

ريٕٝ ٝؿٚ كن " دمحم حُٔؼ٤ي ٜٓطل٠ ُُٞس"هخٓض هٞحص ٖٓ هْٔ ػخٕ حُؼ٣َٖ رخُوزٞ ػ٠ِ ُٝؿ٢ 

خثٖ رـٞحٍ ٍٝٗش ٛخ٢ٗ 30ٌٓ٘ أًؼَ ٖٓ  ٤َُِ ٝٛٞ ٗخثْ ٖٓ ُِٓ٘ٚ حٌُ  ٣ّٞ ك٢ ٓخػش ٓظؤهَس ٖٓ ح
٤ٖ رخُؼ٣َٖ ٝٓؤُض ػ٤ِٚ ك٢ ًَ حألؿِٜس حأل٤٘ٓش ر٘ٔخٍ  ٣َٛي١ رـٞحٍ ًخكظ٣َ٤خ ٤ُِظ٢ ر٘خٍع حـُ

ٕ حالٓظيالٍ ػ٤ِٚ زي.. ٤ٓ٘خء ىٝ ٝٛٞ ٓٞظق . ٓغ حُؼِْ حٗٚ ٣َٓٞ رل٤َّٝ ٢ٓ ٝىٕٛٞ ػ٠ِ حٌُ

http://bit.do/duLST
http://bit.do/duLS4
http://bit.do/duLTn
http://bit.do/duLTn
http://bit.do/duLTs
http://bit.do/duLTs


 

١ِٞ ٤َٔ حٌُ ُيحه٤ِش .. رٔٔظ٘ل٠ حُؼ٣َٖ حُؼخّ رٞكيس حـُ ٝهٔض ربٍٓخٍ كخًٔخص ٌٗخ١ٝ ٣َُُٞ ح
ظ٤زش  لخ٢ٓ حُؼخّ رخإلٓٔخػ٤ِ٤ش ٝٓي٣َ٣ش أٖٓ ٗٔخٍ ٤ٓ٘خء ٝحٌُ ُيكخع ٝحُٔ أٍؿٞ ٖٓ . ٣ُٝٝ101َ ح

ٕ ٣ل٤ي٢ٗٝ رؤ١ ٓؼِٞٓش أٓظيٍ ػ٠ِ ُٝؿ٢ رٜخ ٔخػيس أ ٖ ٣َ٣ي حُٔ ُوِٞد حَُك٤ٔش ُٔ .. أٛلخد ح

يػٞ     http://bit.do/duLUY ".ٍحٗيح ػزي حُؼ٣ِِ"ُٝؿش حُٔ
 

2 ٛ١ٔ ٛ٠  

دمحم جّؼٗ ٠ٛؿف ػثض  .6

هللا ػ٘غٖ 

يس 2016 ى٣ٔٔزَ 26 ٓ٘ش، طخُظش اػالّ أَُٛ، طْ حػظوخُٚ ٖٓ ُِٓ٘ٚ ٣ّٞ 20  ٝاهلخإٙ ه٣َٔخ ُٔ

زَ حألكَٔ ٣ّٞ ..  أَٜٗ 3طـخُٝص حٍ  ٤خرش حُؼ٣ٌَٔش رخـُ  ٝطْ ٟٔٚ 2017 أر٣ََ 1ظَٜ ك٢ حُ٘
ٔخػي ٝطَك٤ِٚ ا٠ُ ٓـٖ 64ُو٤٠ش  خثذ حُؼخّ حُٔ ؼَٝكش اػال٤ٓخ رٔلخُٝش حؿظ٤خٍ حُ٘  ػ٣ٌَٔش ٝحُٔ

 http://bit.do/duLTA. ، ٓٔ٘ٞع ػ٘ٚ ح٣ُِخٍحص١2َٙ ٗي٣ي حُلَحٓش 
 

3 ٛ١ٔ ٛ٠  

٠اؿ١ٓ ػثض اٌـ١ّغ  .7

ِذّٛص اٌوغ١غ 

ٞح١ٖ  ٤ِس طلظـِ حُٔ و٤ْ رو٣َش " ٣خ٤ٖٓ ػزي ح٤ُٔٔغ ٓلٔٞى حُٜـ٤َ"هٞحص حألٖٓ رٔلخكظش حـُ حُٔ

٤ِس ٝطَكٞ حإلكٜخف ػٖ ١ٖٞٓ حكظـخُٙ، كٌٔ٘ ٣ّٞ  ٍحم رخـُ خ٢ٟ 20ر٘ظ٤َ رٔ٘طوش حُٞ  ٓخ٣ٞ حُٔ
خ رؤٗٚ طْ حالطٜخٍ ر٣ٌٝٚ ٝاهزخٍْٛ أٗٚ طْ ػَٟٚ ػ٢ِ ٤ٗخرش أ٤ْٓٝ  ُوزٞ ػ٤ِش ُٔ ُوض هٞحص حألٖٓ ح أ

خ٢ٟ  ًَِ أ٤ْٓٝ 2017 ٓخ٣ٞ ٣25ّٞ حُو٤ْٔ حُٔ  ٝحُظ٢ هٍَص اهالء ٓز٤ِٚ ٝحٗٚ طْ طَك٤ِٚ ُٔ

ًَِ ٝأهزَٝح ٓلخ٤ٓٚ رؤٗٚ ؿ٤َ ٓظٞحؿي  ُؤْ أٌَٗٝح ٝؿٞىٙ رخُٔ ظخرؼش ٓغ ح ط٤ٜٔيح إلهالء ٓز٤ِٚ ٝرخُٔ
ْٜ٤ُ http://bit.do/du79r  

 

ُي٣يح٢ٗٞٓ، /هخٓض هٞحص حألٖٓ رخػظوخٍ حُطخُذ ؿؼ١ض اٌض٠ضاِٟٛٔ .8  ػخٓخ، حُطخُذ رخُلَهش حُؼخ٤ٗش 17ٓؼ٤ي أكٔي دمحم ح
ًَِ أرٞ ًز٤َ رخَُ٘ه٤ش، ٓٔخء ٣ّٞ حُو٤ْٔ   ٤ٗٞ٣ٞ 1رخُؼخ٣ٞٗش حُؼخٓش، ٖٓ ه٣َش َٛر٢٤ حُظخرؼش ُٔ
خ١ٍ، أػ٘خء طٞحؿيٙ رٔي٣٘ش حُٜخُل٤ش، ٝهي طْ حهظ٤خىٙ ا٠ُ ؿٜش ؿ٤َ ٓؼِٞٓش كظ٠ ح٥ٕ ٖٓ . حـُ

خِٓش ػٖ ٓالٓظٚ، ٓطخُزش رخإلكٜخف ػٖ ٌٓخٕ  ٔج٤ُٞش حٌُ ؿخٗزٜخ، كِٔض أَٓطٚ حُِٔطخص حأل٤٘ٓش حُٔ
 http://bit.do/du8bF. حكظـخُٙ َٝٓػش حإلكَحؽ ػ٘ٚ

 

4 ٛ١ٔ ٛ٠ 

ػالَ ػالَ اٌـثغ،  .9

42 

ُوزٞ  ُو١َٔ رلن حألٗوخء حُؼالػش ًُٝي ٌٓ٘ ح طٞحَٛ هٞحص حألٖٓ رٔلخكظش ى٤ٓخ١ حإلهلخء ح
ٜش ٓـُٜٞش ٟٖٔ كِٔش حالػظوخٍ حُظؼٔل٢ حُظ٢ 2017 ٓخٍّ 29حُظؼٔل٢ ػ٤ِْٜ ٣ّٞ  ْٛ ـُ  ٝحهظ٤خى

ُو١َٔ  http://bit.do/du8e5 . حٓظٜيكض ه٣َش حُزٜخ١ٍش ري٤ٓخ١ ، ٝٓخُحُٞح أ٠٣خ ه٤ي حإلهلخء ح
 

٘أٟ ػالَ اٌـثغ،  .10

46 

إتغا١ُ٘ ػالَ اٌـثغ،  .11

40 

 9ٍٜٗٞ ٓوظل٠ ه٣َٔخ  أكٔي ًخٕ ػ٣َْ ٝهالٙ ٤ٛظـُٞ رْ ُألٓق حهظطق 9أكٔي روخُٚ أدّض ٔج١ة ػغٍٛي  .12
ُٝؿظٚ ٝأرٞٙ ٝأهٞحطٚ ٓخ٣ؼَكٕٞ ٛٞ ػخ٣ٖ ٝال أل، ٛٞ ٣ًْٞ . ٍٜٗٞ أٓٚ ٓخطؼَكٖ ػ٘ٚ كخؿش

 http://bit.do/du8fpٝال طؼزخٕ 
 

5 ٛ١ٔ ٛ٠  

ؿ١ف اإلؿالَ ادّض  .13

ػثض اٌغءٚف 

ٓ٘ش، هخٓض هٞحص حألٖٓ رخهظطخكٚ ٖٓ ك٤غ ٓل٢٤ ٌٓ٘ٚ ٛ٘خى رَؽ حُؼَد حإلٌٓ٘ي٣ٍش ٣ّٞ 30

خ٤ٟش  ٔؼش حُٔ ِٛٚ ُْ ٣ؼِٔٞح ػ٘ٚ 2حـُ ٌخٕ ؿ٤َ ٓؼِّٞ كظ٠ ح٥ٕ ٝأهلٞٙ طٔخٓخ ٝأ ٤ٗٞ٣ش ٝحهظ٤خىٙ ُٔ
ٕ ٤ٓق ًظذ ًظخرٚ ٌٓ٘ أ٣خّ ه٤ِِش  http://bit.do/du8hW. ٢ٗء ٣ًٌَٝ ح

 

7 ٛ١ٔ ٛ٠  

ٖٓ ٤ٓٞ٣ٖ ح١َُ٘ش هطلظٚ ٖٓ أٓخّ ُِٓ٘ٚ ك٢ آٌ٘ي٣ٍش ٝٛٞ ح٥ٕ ٓوظل٢ ه٣َٔخ، ػِٔخ رؤٗٚ ًخٗض أ١ِغ كّـ١ح  .14
 http://bit.do/dvzUH.. ِٝٛظٚ طٜي٣يحص رخُظٜل٤ش هزَ هطلٚ

 

http://bit.do/duLUY
http://bit.do/duLUY
http://bit.do/duLTA
http://bit.do/duLTA
http://bit.do/du79r
http://bit.do/du79r
http://bit.do/du8bF
http://bit.do/du8bF
http://bit.do/du8e5
http://bit.do/du8e5
http://bit.do/du8fp
http://bit.do/du8fp
http://bit.do/du8hW
http://bit.do/du8hW
http://bit.do/dvzUH
http://bit.do/dvzUH


8 ٛ١ٔ ٛ٠  

٤خرش حٓظؤٗلض ٝ حالٓظج٘خف أطَك١٠٠٠ٞٓؼظوَ حألهَٜ طْ اهالء ٓز٤ِٚ رٌلخُش اصُ٘ أدّض  .15 ْٛ .  ؿ٤٘ٚ ٝ حُ٘ حى
ٜخٍىٙ ر٤ٌَ٘ٝح ٝؿٞىٙ ػ٘يْٛ ٝ ا٠ُ ح٥ٕ ٓخ  ُؤْ حٓزخٍف ٝ حُ٘ ُيُٝش ٖٓ ح أهيٝٙ ٟزخ١ حٖٓ ح

ٔي٣ش . هَؿٖ ُو١َٔ أٝ كظ٠ حُظٜل٤ش حـُ ْٛ ك٤خطٚ ك٢ هطَ ٝ ٜٓيى رخالهظلخء ح حى
http://bit.do/dvzVq   

 

9 ٛ١ٔ ٛ٠  

٤ُِّٞ حٍ إٌّٙضؽ ادّض ِغاص .16 ُو١َٔ  خِٓش ػٖ ك٤خطٚ أػَ طؼَٟٚ ُإلهلخء ح ٔج٤ُٞش حٌُ ُيحه٤ِش حُٔ  19كِٔض أَٓطٚ ُٝحٍس ح
ظْٜ رٜخ ك٢ ح٣ُْٞٔ  ُو٠خ٣خ حُٔ ٕ طْ طزَثظٚ ٖٓ ح     http://bit.do/dwyrb. ػ٢ِ حُظٞح٢ُ رؼي أ

   

10 ٛ١ٔ ٛ٠  

-  ػخ19ّ-ٛخُق أكٔي دمحم /هخٓض هٞحص حألٖٓ رٔلخكظش حَُ٘ه٤ش رخُوزٞ حُظؼٔل٢ ػ٠ِ حُ٘خد هاٌخ أدّض دمحم  .17

ٔؼش  َ حـُ ُو٣َٖ ـك ٕ رٔي٣٘ش ح ُل٤َح ّٞ ٛ٘خ٣غ، ًُٝي رؼي ٓيحٛٔش ُِٓ٘ٚ رٔ٘طوش ح  9كخَٛ ػ٠ِ ىِر
ٜش ٓـُٜٞش٤ٗٞ٣2017ٞ   http://bit.do/dv4jV .، ٝحهظ٤خىٙ ـُ

 

11 ٛ١ٔ ٛ٠  

َكِش حالرظيحث٤ش 3ُٝي٣ٚ ، ٓ٘ش، ٣ٝؼَٔ آخّ ٝهط٤ذ رُٞحٍس حألٝهخف 38ػثض اٌّاٌه لاؿُ  .18  أ١لخٍ أًزَْٛ ك٢ حُٔ
ُـ  ٤ُِّٞ ح ك٤ي ألَٓطٚ، ٓوظل٢  ٌٓ٘ حػظوخُٚ ٖٓ ُِٓ٘ٚ رو٣َش ًّٞ ،  ػ٢ِ حُظٞح٢ُ ٣ٝ60ؼظزَ حُؼخثَ حُٞ

طخ٤َٓ " حُٔخه٤ش رٔي٣٘ش   http://bit.do/dv4iQ . 2017 حر٣ََ 12رظخ٣ٍن " أرٞ حُٔ
 

أؿاِح دـٓ ػ١ـٟ  .19

أٔٛع 

ُِظؼخٕٝ حٍُِحػ٢ ر٘زَح حُو٤ٔش 23 ؼٜي حُؼخ٢ُ  ؿخٓؼش ػ٤ٖ ْٗٔ - ٓ٘ش، ١خُذ رخُلَهش حَُحرؼش رخُٔ
ُـ -  ٤ُِّٞ ح ُوخَٛس ٣ّٞ 31ٓوظل٢   2017 ٓخ٣ٞ 10 ػ٢ِ حُظٞح٢ُ، ٌٓ٘ حػظوخُٚ ٖٓ هزَ هٞحص أٖٓ ح

طخػْ رخُوخَٛس ػ٢ِ ٣ي هٞحص حألٖٓ  أرٞ " ٝٛٞ ٖٓ ًَِٓ ، رؼي طؤى٣ظٚ حالٓظلخٗخص ٖٓ أكي حُٔ
طخ٤َٓ   http://bit.do/dv4iQ. ٝحٗوطؼض أهزخٍٙ ٜٗخث٤ًخ ػٖ ٣ًٝٚ" حُٔ

 

ػثض اٌظا٘غ ؿؼ١ض  .20

٠اؿ١ٓ ِطاٚع 

ُـ 31 ٤ُِّٞ ح  ػ٢ِ حُظٞح٢ُ، ٌٓ٘ حػظوخُٚ ٖٓ أٓخّ ُِٓ٘ٚ 23 ٓ٘ش، ىًظٍٞ ٤ٛي٢ُ، ٓوظل٢ 
ٞحكن  ٔؼش حُٔ ًَِ  ، 2017 ٓخ٣ٞ 19رخإلٌٓ٘ي٣ٍش ػَٜ حـُ " ٝٛٞ ٖٓ ه٣َش حًُ٘ٞش حُظخرؼش ُٔ

. ٝحٗوطؼض أهزخٍٙ ٜٗخث٤ًخ ػٖ ٣ًٝٚ، ، ٝٛٞ ٓظِٝؽ ٍُٝهٚ هللا رُٞي ٝر٘ض "ىٍٜٓ٘ٞ 

http://bit.do/dv4iQ 
 

دمحم أدّض دمحم اٌـ١ض  .21

اٌٛه١فٟ 

ال طِحٍ هٞحص حألٖٓ طُول٢ ٓي٣َ ًَُ٘ش رَٓـ٤خص رٔي٣٘ش حُِهخ٣ُن ك٠ حَُ٘ه٤ش ٝحُؼخ٤ِٖٓ رخًَُ٘ش 

خ٠ٟ رظخ٣ٍن  ٕ 7رؼي حهظلخٜٓخ هز٤َ اكطخٍ حألٍرؼخء حُٔ خ١ٍ ٜٝٓخىٍس ؿ٤ٔغ حألؿِٜس ىٝ  ٤ٗٞ٣ٞ حـُ
ٜش ؿ٤َ ٓؼِٞٓش ٝطَكٞ حإلكٜخف ػٖ ٤َْٜٓٛ كظ٠ ح٥ٕ ْٛ ؿ٤ٔؼًخ ـُ ُوخٕٗٞ ٝحهظ٤خى . ٓ٘ي ٖٓ ح

٤ٛل٢ ك٤غ ًخٗض أٍٝ َٓس رظخ٣ٍن  َس حُؼخُؼش الػظوخٍ حُٞ ٕ ٌٛٙ ٢ٛ حُٔ  2014 أؿٔط٢ ٣14ًٌَ أ
َُِٔس حُؼخ٤ٗٚ ٣ّٞ 2016أؿٔط27ْٝطْ حإلكَحؽ ػ٘ٚ رظخ٣ٍن   ٝطْ حإلكَحؽ 2016أًظٞرَ 9 ٝحػظوَ 

 http://bit.do/dv4i8 ٣2017٘خ٣َ 13ػ٘ٚ رظخ٣ٍن 

 

ٕ ػ٘خَٛ أ٤٘ٓش هخٓض ساٌض إٌم١ق  .22 ُو٤ِٞر٤ش، ا و٤ْ رٔي٣٘ش حُوخٌٗش رٔلخكظش ح و٤ٖ حُٔ ٜ٘يّ هخُي حُ٘ هخُض أَٓس حُٔ
٘ٞك٤ش هزَ  ٜ٘يّ هخُي ٖٓ ٓوَ ػِٔٚ رٔلخكظش حُٔ ٕ حإلكٜخف ػٖ ٌٓخٕ 19رخػظوخٍ حُٔ خ ىٝ ًٓ ٞ٣ 

ُِوطَ ُِٔئٓٔخص حُلوٞه٤ش، ١خُزض أَٓس . حكظـخُٙ كظ٠ ح٥ٕ ٝٛٞ ٓخ ٣ؼَٝ ك٤خطٚ  ٝك٢ حٓظـخػش 
ٌُِ٘ق ػٖ ٌٓخٕ حكظـخُٙ ػوذ حػظوخُٚ ٖٓ ٓوَ ػِٔٚ  ٜٞى  و٤ٖ رظٌؼ٤ق حـُ ٜ٘يّ هخُي ؿالٍ حُ٘ حُٔ

ُـ  ٘ٞك٤ش ك٢ ح خ٢ٟ ، ٓطخُز٤ٖ رظ٤ٌٖٔ ٓلخ٤ٓٚ ٖٓ ٍإ٣ظٚ ٝػَٟٚ ػ٠ِ 23رٔلخكظش حُٔ  ٖٓ ٓخ٣ٞ حُٔ

ٞؿٜش ا٤ُٚ ٤خرش حُؼخٓش ُز٤خٕ حُظْٜ حُٔ  http://bit.do/dv4kc. حُ٘
 

دمحم ِجضٞ  .23

 ػثضاٌواصق

ٕ ػ٘خَٛ أ٤٘ٓش هخٓض رخػظوخُٚ ٖٓ ٓلَ ػِٔٚ هزَ و٤ْ رٔي٣٘ش حُوخٌٗش ا لخٓذ حُٔ  28هخُض أَٓس حُٔ

ٞؿٜش ا٤ُٚ،  ٤خرش ُز٤خٕ حُظْٜ حُٔ ٜش ٓـُٜٞش كظ٠ ح٤ُّٞ ُْٝ طوّٞ رؼَٟٚ ػ٠ِ حُ٘ ٣ٞٓخ ٝحهظخىطٚ ـُ
ُِوطَ ُِٔئٓٔخص حُلوٞه٤ش، هخُض أَٓس دمحم ٓـي١ . ٓلٌٍس ٖٓ طؼ٣َٞ ك٤خطٚ  ٝك٢ حٓظـخػش 

حُلخَٛ ػ٠ِ رٌخ٣ٍُّٞٞ حُظـخٍس ٣ٝؼَٔ ٓلخٓذ ربكيٟ ح٤ُٜي٤ُخص حُوخٛش رٔي٣٘ش حُوخٌٗش أٗٚ 

ُـ  خ١ٍ ٝكظ٠ ح٤ُّٞ، ٓئًيس أٗٚ ال ٣٘ظ٢ٔ أل٣ش كًَخص 14حهظلخء ه١َٔ ٌٓ٘ ٣ّٞ ح  ٖٓ َٜٗ ٓخ٣ٞ حـُ
ٝكٌٍص أَٓس دمحم ٓـي١ ٖٓ ٤َٜٓ ٓـٍٜٞ رٔزذ حكظـخُٙ ه٤ي حإلهلخء . أٝ أكِحد ٤ٓخ٤ٓش
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لخ٢ٓ  ٞؿٜش ا٤ُٚ ٝط٤ٌٖٔ حُٔ وظٜش ٝر٤خٕ حُظْٜ حُٔ ٤خرش حُٔ ُو١َٔ كظ٠ ح٤ُّٞ ٝػيّ ػَٟٚ ػ٠ِ حُ٘ ح
طخُزش  ٣َٜش رظلَٔ ٓٔئ٤ُٝظٜخ ٝحُٔ ٜخص حُلوٞه٤ش حُٔ ُيكخع ػ٘ٚ، ٓطخُزش حـُ حُوخٙ رٚ ٖٓ ٍإ٣ظٚ ٝح

٢٘١ ُو١َٔ رٔوَحص حألٖٓ حُٞ  http://bit.do/dv4kc. ربٜٗخء حالكظـخُ ٝحإلهلخء ح

 

لظَٝ هَٝؿٚ ٖٓ ..  ٤ٖ٘ٓ 3ٓؼظوَ ٖٓ  ػثضاٌغدّٓ اٌؼم١ض .24 ٖ ُْ ٣وَؽ رخَُؿْ ٖٓ هَٝؽ ٖٓ 3ًٝخٕ حُٔ ٌُ ٍٜٞٗ 
ُو٤٠ش ٝال أكي ٣ؼَف ٌٓخٗٚ " حُظـٔغ حألٍٝ " ٖٝٓ ٤ٓٞ٣ٖ طْ حهظلخإٙ ٖٓ هْٔ ! ًخٗٞح ٓؼٚ ك٠ ح

     http://bit.do/dwypn! كظ٠ ح٥ٕ 
   

12 ٛ١ٔ ٛ٠  

ٞح١ٖ  داػَ ػثاصٞ .25 كخُّ #"٤ُِّٞ حَُحرغ ػ٠ِ حُظٞح٢ُ طٔظَٔ هٞحص حألٖٓ رٔلخكظش حألهَٜ ك٢ اهلخء حُٔ

ُيح٣ْ# ٕ طْ حػظوخُٚ طؼٔل٤ًخ، ٌٓ٘ "ػزخى١_ػزيح خ١ٍ، / 08ٞ٤ٗٞ٣، ٓلخ٢ٓ ٝكوٞه٢، رؼي أ ٕ حـُ ك٣َِح
خ ٌٓ٘ حػظوخُٚ، ُْٝ ٣ؼَف ٣ًٝٚ ٓزذ حػظوخُٚ، ٝحهظخىطٚ هٞحص  ُوخٕٗٞ، ٝحهظل٠ ه٣ًَٔ ٕ ٓ٘ي ٖٓ ح ىٝ

ٓلخكظش حألهَٜ، - ًَِٓ آ٘خ - ٣ًٌَ أٗٚ ٖٓ أر٘خء ه٣َش أٛلٕٞ . حألٖٓ ا٠ُ ٌٓخٕ ؿ٤َ ٓؼِّٞ

َس حُٔخرؼش الػظوخُٚ ٌٓ٘ ٓخ ٣ُؼَف ك٢  ؼظو٤ِٖ، ٌٝٛٙ حُٔ ُيكخع ػٖ حُٔ ٣ٝؼَٔ ٓلخ٢ٓ ٝػ٠ٞ ٤ٛجش ح
٣َٜش،  ُِِٔطخص حُٔ ؼ٤٘ش حُظخرؼش  ُِـٜخص حُٔ َٜٓ رخالٗوالد حُؼ١ٌَٔ، ٝهي ٝطويّ ٣ًٝٚ رزالؿخص 

٤خرش، أٝ أ١ ؿٜش طلو٤ن، كظ٠ ح٥ٕ ٓٔخ ٣ِ٣ي طوٞكْٜ  ُْٝ ٣ظْ حَُى ػ٤ِْٜ، ًٔخ ُْ ٣ظْ ػَٟٚ ػ٠ِ حُ٘
  http://bit.do/dv4mj.  ػ٤ِٚ
 

طخ٤َٓ، ٓلخكظش حُزل٤َس، أؿاِح دـٓ  .26 ُِظؼخٕٝ حٍُِحػ٢، ٖٓ ًَِٓ أرٞ حُٔ ؼٜي حُؼخ٢ُ  ١خُذ رخُلَهش حَُحرؼش رخُٔ
ُوخَٛس ٌٓ٘ حألٍرؼخء  ٣َٜش ػوذ طؤى٣ش حالٓظلخٗخص ٖٓ أكي ٓطخػْ ح  10حػظوِظٚ هٞحص حألٖٓ حُٔ
خ ٌٓ٘ حػظوخُٚ ُْٝ ٣ؼِْ ٣ًْٜٝ ٌٓخٕ حػظوخُٚ كظ٠ ح٥ٕ خ٢ٟ، ٝطْ اهلخثٚ ه٣ًَٔ .  ٓخ٣ٞ حُٔ

http://bit.do/dwysn 
 

14 ٛ١ٔ ٛ٠  

ُوزٞ ػ٠ِ - ِوطفٝ ٠ٛؿف  .27 حُطخُذ رخُلَهش حُؼخ٤ٗش هْٔ ٤ٌٓخ٤ٌٗخ " ٜٓطل٠ ٣ٞٓق"هخٓض هٞحص حألٖٓ ربُوخء ح

اٗظخؽ ر٤ٌِش ٛ٘يٓش ١٘طخ ك٤غ طْ حهظطخف ٜٓطل٠ ٖٓ ُِٓ٘ٚ رو٣َش ٓٔـي ٤ٛٝق رِكظ٠ ٓـَد 
خ١ٍ ٝ حهظطخكٚ ك٢ ٌٓخٕ ٓـٍٜٞ كظ٠ ح٥ٕ ٣12ّٞ حالػ٤ٖ٘  ٌٛح ٝهي طْ حػظوخٍ .  ٤ٗٞ٣ٞ حـُ

ٞحكن  يس 15ٜٓطل٠ ٖٓ هزَ ٣ّٞ حُٔزض حُٔ  أًظٞرَ ٖٓ ٍِٓ٘ ٛي٣وٚ ،ك٤غ طْ اهلخثْٜ ه٣َٔخ ُٔ

٤خرش رؼيٛخ رظٜٔش حالٗظٔخء ا٠ُ ؿٔخػش ٓلظٍٞس ٝ اهالء ٓز٤ِٚ رٌلخُش 19  ٣ٞٓخ ٤ُظْ ػَْٟٜ ػ٠ِ حُ٘
 http://bit.do/dwyuU.  أُق ؿ٤٘ٚ ، ٤ُظْ حهظطخكٚ َٓس ػخ٤ٗٚ ٝ اهلخءٙ ه٣َٔخ 15

 

15 ٛ١ٔ ٛ٠  

١٘ثُ س١ًٍ ٔؼ١ُ ػثض  .28

هللا 

َ أٛخ٢ُ ك٢ أر٢ ٛوَ  ٤ٛؼْ ٗخد ػخى١ ٖٓ حُؼ٣َٖ ِٕٓٞ حٗظٔخءحص ٤ٓخ٤ٓش ٝٓؼَٝف ٌُ
حر٘ٚ ..  طْ حػظوخُٚ ٝكظ٠ ح٥ٕ ٓليٕ ٣ؼَف ػ٘ٚ كخؿش٣3/12/2014ّٞ . رخألهالم حُؼخ٤ُش

خً ك٢ كخُش رٌخء ِٛٚ ٤ٓؼَكٕٞ ػ٘ٚ أ١ ..ٓ٘خكٜٕٞ ٝال َٓس ٝىح٣ٔ طو٤َ رو٠ أًظَ ٖٓ ٓ٘ظ٤ٖ ٝٗٚ أ
ِْٜٓ ك٢ حُل٤خس ٣ؼَكٞح ٌٓخٗٚ أٝ ٣طٔ٘ٞح ػ٤ِٚ ػ٠ِ .. هزَ ٤ٓٝؼَكٕٞ كظ٠ ٌٓخٕ حكظـخُٙ؟ ًَٝ أ
ُي٤ٗخ ًِٚ ٓظخف ّ ح ٖ ك٢ أ ٢ُِ ٜٓيّػ٤٘خ ر٢ ٌُ ُوخٕٗٞ ح ُِيٓظٍٞ ٝح ٕ ىٙ ٓوخُق  . ٍؿْ ح

http://bit.do/dwJ5b 
 

طْ حػظوخُٚ ٖٓ ُِٓ٘ٚ ٣ّٞ . ٖٓ ػخثِش حُٜوٍٞ ٖٓ ٓي٣٘ش ح٤ُ٘ن ٣ُٝي ٛخكذ ٓلَ ٓلَٝٗخصهمغ ػثض هللا إتغا١ُ٘  .29

٢ُِ ػخ٣ِ٣٘ٚ كي ٣طْٜٔ٘ ػ٤ِٚ أٝ 26/6/2015 ِٛٚ ًَ ح ُِلظش ٓل٤ٖ أ١ أهزخٍ ػ٘ٚ ٝأ  ٝكظ٠ ٌٛٙ ح
 http://bit.do/dwJ5m.. كظ٠ ٣ؼَكٞح ٌٓخٕ حكظـخُٙ

 

16 ٛ١ٔ ٛ٠  

ُلطخٍ  ػواَ ِٙضٞ .30 ٝ ػٜخّ كؼال ٍ ٣زو٠ ُٚ ىػٞس ..ٍحكٞح ر٤ظٚ ٌٓٔٞٙ..ٓوظل٢ ٖٓ حٍٝ حٓزخٍف رؼي ح
ُلطخٍ ٝ كظ٠ ٓخ هِٜٕٞ ٣لطَ.. ٓخػش ٓوظل٢ 48ًيس ػٜخّ روخُٚ ..رلخؿش ػٜخّ .. ٍحكُٞٚ ٝهض ح

ظخّ    http://bit.do/dwKbQٜٓي١ ٓالٓظٚ ٝ ك٤خطٚ ٝ ك٣َظٚ ك٢ ٍهزش حُ٘

 

٤ُِّٞ حُؼخٖٓ ػ٠ِ حُظٞح28٢ُ ػٍٟ اٌفاع  .31 ُو١َٔ  خ، ٣ظؼَٝ ُالهظلخء ح ًٓ ٕ ٓ٘ي ٖٓ .  ػخ طْ حػظوخُٚ طؼٔل٤ًخ، ىٝ
ُوخَٛس، ٌٓ٘  ُوخٕٗٞ، ٖٓ ح ٣َٜش، ٝحهظخىطٚ ا٠ُ ؿٜش ؿ٤َ 9ح خ١ٍ، ػ٠ِ ٣ي هٞحص حألٖٓ حُٔ  ٤ٗٞ٣ٚ حـُ
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٣َٜش، ُْٝ ٣ظْ حَُى ػ٤ِْٜ ٓٔخ . ٓؼِٞٓش ُِِٔطخص حُٔ ؼ٤٘ش حُظخرؼش  ُِـٜخص حُٔ ٝطويّ ٣ًٝٚ رزالؿخص 
ُوزٞ ػ٤ِٚ ٣َٜش ألِٛٚ رظٜل٤ظٚ كخٍ ح ٣ًٌَ أٗٚ . ٣ِ٣ي طوٞكْٜ ػ٤ِٚ، رٔزذ طٜي٣ي هٞحص حألٖٓ حُٔ

ٓلخكظش ى٤ٓخ١، ه٣َؾ هيٓش حؿظٔخػ٤ش، ٓظِٝؽ ُٝٚ ١لِش ، ٝهخٓض - ٖٓ أر٘خء ه٣َش حُزٜخ١ٍش 

خ٢ٟ، ٝهزَ ًُي هخٓض رظي٤َٓ ٗوش حُِٝؿ٤ش ُٚ ٝ  ُيٙ حَُٜ٘ حُٔ ٣َٜش رٜيّ ٍِٓ٘ ٝح حُِٔطخص حُٔ
ُيٙ ٝٗو٤وٚ ٓؼظو٤ِٖ ٌٓ٘ ٓ٘ٞحص ٕ ٝح . حُظ٢ ُْ ٣يهَ رٜخ ٗظ٤ـش ٓطخٍىطٚ ٌٓ٘ ػالع ٓ٘ٞحص، ًٔخ أ

http://bit.do/dxeoo 
 

18 ٛ١ٔ ٛ٠  

لخٓذ 18هثغٞ هثاح  .32 ُوزٞ ػ٠ِ حُٔ ُوض هٞحص حألٖٓ ح خ٢ٟ أ " ٛز١َ دمحم ٓؼ٤ي ٛزخف ه٤َِ " ٓخ٣ٞ حُٔ

ّ ٖٓ أًظٞرَ 45حُزخُؾ ٖٓ حُؼَٔ " ٛز١َ ٛزخف"َٜٝٗطٚ   ػخٓخُ، ٖٓ ٓ٘طوش ٤ٌ٘ٓش رٔي٣٘ش حُٔخى
ٌٞٗش ٖٓ  ك٤ي ألَٓطٚ حُٔ ًَ أٗش حُؼخثَ حُٞ ُِظؼ٣ٌذ ُالػظَحف،ؿي٣َ رخٌُ ٓغ أٗزخء ػٖ طؼَٟٚ 
ُيحه٤ِش ٓٔج٤ُٞش ٓالٓظٚ، ٝططخُذ رخإلكٜخف ػٖ  ُٝؿظٚ ٝر٘خطٚ حُؤْ، ٝطلَٔ أَٓطٚ ُٝحٍس ح

لخَٟ  ُوخ٤ٗٞٗش ٝ حُٔ ١ٖٞٓ حكظـخُٙ َٝٓػش حإلكَحؽ ػ٘ٚ، ك٤غ هيٓض أَٓطٚ ًَ حألٍٝحم ح
وظٜش ك٢ هِن ٓظِح٣ي ٖٓ أَٓطٚ  ٜخص حُٔ ٕ أ١ ٍى ٖٓ حـُ ُيحه٤ِش ىٝ ح٤َُٔٓش ٝ حُظِـَحكخص ٣َُُٞ ح

 http://bit.do/dwXDU. ػ٠ِ ك٤خطٚ 
 

خِٓش ػٖ ك٤خطٚ أػَ طؼَٟٚ ُإلهلخء أدّض ِغاص  .33 ٔج٤ُٞش حٌُ ُيحه٤ِش حُٔ ٜ٘يّ حكٔي َٓحى ُٝحٍس ح كِٔض أَٓس حُٔ
٤ُِّٞ حٍ ُو١َٔ  ظْٜ رٜخ ك٢ ح19ْ٣ُٞٔح ُو٠خ٣خ حُٔ ٕ طْ طزَثظٚ ٖٓ ح  ٝهخُض .  ػ٢ِ حُظٞح٢ُ رؼي أ

ِلوش ٝحٗظوَ ػ٢ِ 2013 أؿٔطْ 22أَٓطٚ أٗٚ ٓؼظوَ ٌٓ٘  ُو٠خ٣خ حُٔ  ك٤غ طْ حطٜخٓٚ ك٢ ػيى ٖٓ ح
طَٕٝ – ٓـٖ رَؽ حُؼَد “أػَٛخ ا٢ُ ػيٙ ٓـٕٞ ك٢ ظَٝف ؿ٤َ اٗٔخ٤ٗش ٢ٛٝ ٓـٕٞ  ٟ حُ٘ ٝحى

ؼَٝكش د "١َٙ- ػظخهش– ؿٜٔٚ –  ُو٤٠ش حُؼ٣ٌَٔش حُٔ  201ٝأٟخكض أَٓطٚ أٗٚ طٔض طزَثظٚ ك٢ ح
 ػْ كَٜ ػ٢ِ 2015 ٖٓ ى٣ٔٔزَ 22رخ٣ُْٞٔ ٝطْ حُلٌْ ُٚ ك٢ ه٤٠ش أه١َ رخُزَحءس رظخ٣ٍن 

ِلوش رظخ٣ٍن  ُو٠خ٣خ حُٔ  ػْ حهظل٢ ٖٓ ٓوَ ٓلزٔٚ رٔـٖ ػظخهش 21/5/2017حُزَحءس ك٢ آهَ طِي ح

ؼ٤٘ش كٍٞ طِي . ُْٝ طؼِْ أَٓطٚ ػ٘ٚ ٤ٗجخً كظ٠ ح٥ٕ ُِـٜخص حُٔ ٝطويٓض أَٓطٚ رؼيس رالؿخص 
٣َٔش، ُْٝ ٣ظْ حَُى ػ٤ِْٜ كظ٠ ح٥ٕ ٓٔخ ٣ِ٣ي ٓوخٝكْٜ ػ٢ِ ك٤خطٚ  http://bit.do/dwXEu .حـُ

 

19 ٛ١ٔ ٛ٠  

١ٌُ طْ ِّضٚح ػثض إٌّؼُ  .34 ُيٙ ح ٌُِ٘ق ػٖ ٤َٜٓ ٝح طويّ ٗـِٚ رزالؽ َُث٤ْ ٤ٗخرش ىٍٜٓ٘ٞ ٣طخُزٚ ك٤ٚ رخطوخً حُالُّ 
 َ ُوزٞ ػ٤ِٚ ٌٓ٘ ـك ُوزٞ ػ٠ِ ٗ٘طخء ٤ٓٝخ٤٤ٖٓ ٓؼخ٤ٍٟٖ 18ح خ٢ٟ ٟٖٔ كِٔش ح  ٤ٗٞ٣ٞ حُٔ

ٕ ٝٛ٘خك٤َ)الطلخه٤ش ط٤َْٓ حُليٝى  ٤خرخص (ط٤َح ، ٝح٠ُ ح٥ٕ ُْ ٣ظَٜ رؤٟ ٖٓ أهٔخّ ح١َُ٘ش أٝ حُ٘
http://bit.do/dwXFB 

 

35.  ٞ ٘ق ػٖ ٤َٜٓ دمحم اٌٙاص خى١"٤ُِّٞ حَُحرغ ٝحُؼ٣َٖ٘ طَكٞ هٞحص حالٖٓ رخَُ٘ه٤ش حٌُ حُطخُذ " دمحم حُٜ

ؼظوَ رؤْ ١َٗش كخهّٞ رظخ٣ٍن  رخُلَهش حأل٠ُٝ رٔؼٜي حإلػالّ ٌٓ٘ حػظوخُٚ أػ٘خء ٣ُخٍطٚ ُٜي٣وٚ حُٔ
ُوخ2017ٕٞٗ ٓخ٣ٞ 26 ٕ ٓ٘ي ٖٓ ح ي٣٘ش .  ىٝ و٤ٔش رو٣َش ؿ٤ٜ٘ش حُظخرؼش ُٔ ٝأًيص أَٓس حُطخُذ حُٔ

ٕ أ١ طؼخ١ٍ ٓؼٜخ ٓخ ٣ِ٣ي  ؼ٤٘ش ىٝ ُِـٜخص حُٔ كخهّٞ ػ٠ِ طويٜٓخ رخُؼي٣ي ٖٓ حٌُ٘خٟٝ ٝحُظِـَحكخص 
ٖٓ ٓوخٝكْٜ ػ٠ِ ٓالٓظٚ ٢ٓٝ أٗزخء ػٖ طؼَٟٚ ُؼ٤ِٔخص طؼ٣ٌذ ٜٓٔ٘ؾ ُالػظَحف رخطٜخٓخص 

. ٝؿَحْث ال ِٛش ُٚ رٜخ طلض ١ٝؤس حُظؼ٣ٌذ ًٔخ كيع ك٢ كخالص ٓٔخػِش

http://bit.do/dwXHh  
 

ػثض هللا ِذّٛص دمحم  .36

 ِغاص 

ُِلخٓذ ح٢ُ٥ رخُؼ٣َٖ طْ حػظوخُٚ ٖٓ ُِٓ٘ٚ 20 ؼٜي حُؼخ٢ُ   ٓ٘ش ٖٓ ٓي٣٘ش حُؼ٣َٖ ١خُذ ك٢ حُٔ

ػزي هللا ٖٓ ٣ٜٞٓخ ٓوَؿٖ !!!  ٓخػظٜخ هخُٞح ألِٛٚ ٛ٘ٔؤُٚ ٓئح٤ُٖ ٤ٛٝطِغ٣13/3/2017ّٞ 
٤َُِ ٖٓ هِوْٜ ػ٤ِٚ ٝٗلْٜٔ كي ٣طْٜٔ٘ أٝ  ِٛٚ ٤ٓؼَكٕٞ ٌٓخٗٚ ٝٓز٤٘خٕٓٞ ح ُِلظش أ ٝكظ٠ ٌٛٙ ح

ػزي هللا ٌٖٓٔ ٤٠٣غ ٓٔظوزِٚ حُظؼ٢ٔ٤ِ ١ُ ٓخ ٤ٟؼٞح ٓٔظوزَ ٓجخص حُ٘زخد .. كظ٠ ٣ؼَكٞح ٌٓخٗٚ

   http://bit.do/dwXJd.. رٔزذ حُظؼ٘ض ٝحُظِْ
 

ُو٘طَس ؿَد 18/7/2016ٖٓ ٓي٣٘ش ٍكق ٣ؼَٔ ػ٠ِ ٤ٌَٓٝرخٙ طْ حػظوخُٚ ٣ّٞ ِذّٛص دّاص ِذّٛص  .37  ٖٓ ٓؼي٣ش ح

   http://bit.do/dwXJdٝكظ٠ ح٥ٕ ال ٣ؼِْ ػ٘ٚ ٢ٗء 
 

http://bit.do/dxeoo
http://bit.do/dwXDU
http://bit.do/dwXDU
http://bit.do/dwXEu
http://bit.do/dwXEu
http://bit.do/dwXFB
http://bit.do/dwXHh
http://bit.do/dwXJd
http://bit.do/dwXJd
http://bit.do/dwXJd
http://bit.do/dwXJd


 

20 ٛ١ٔ ٛ٠ 

 ٖٝٓ 23/3/2016 ٓ٘ش ٖٓ ٓي٣٘ش ح٤ُ٘ن ٣ُٝي طْ حػظوخُٚ ٖٓ حُ٘خٍع ٖٓ ح٤ُ٘ن ٣ُٝي رظخ٣ٍن 32 ؿاٌُ أدّض دمحم ػٍٟ .38
ِٛٚ ٗلْٜٔ كي ٣طْٜٔ٘ ػ٤ِٚ   http://bit.do/dwXJt.. ٓخػظٜخ ال ٣ؼِْ ػ٘ٚ ٢ٗء ٝأ

 

21 ٛ١ٔ ٛ٠  

ػثضاٌذ١ّض ػثضاٌٛ٘اب  .39

 أتٛ سغ٠ثح

٤خرش حألٍرؼخء   ٢ٓٝ هِن ػ٠ِ ك٤خطٚ رٔزذ 2017 ٤ٗٞ٣ٞ 14أهلظٚ أؿِٜس حألٖٓ رؼي ػَٟٚ ػ٠ِ حُ٘
 ػخٓخً، ٣ٝؼَٔ ٓيٍّ ك٢ حُظؼ٤ِْ حال١َُٛ، 50، ”ػزيحُل٤ٔي“ ٝأًيص ػخثِش حالٓظخً .َٟٓٚ حُ٘ي٣ي

ٕ ًخٗض هي حهظطلظش ٖٓ أكي ٗٞحٍع ٓي٣٘ش ١ِوخ ٣ّٞ حألكي   ٤ٗٞ٣ٞ 4حهلخء أؿِٜس حألٖٓ ُٚ رؼي أ
يٙ  خ٢ٟ، أػ٘خء ًٛخرٚ ُإلكطخٍ ٓغ ٗو٤و٤ظش، ٝحروظٚ ٓوظل٤خً ه٣َٔخً ُٔ ٕ ػَٟٚ ػ٠ِ 10حُٔ  أ٣خّ ىٝ
خ٢ٟ ٝحهظلخثٚ رؼيٛخ ٤خرش، كظ٠ طْ ػَٟٚ آه٤َحً حألٍرؼخء حُٔ ٝال طؼِْ ػخثِظٚ ػ٘ٚ ٤ٗجخً ٌٓ٘ . حُ٘

ٝهظٜخ، ٓئًي٣ٖ أْٜٗ كخُٝٞح حُؼؼٍٞ ػ٤ِٚ ٝحُٔئحٍ ػ٘ٚ رـ٤ٔغ َٓحًِ ح١َُ٘ش رخُيه٤ِٜٚ حُظ٢ حٌَٗص 
٠٘١ رخُيه٤ِٜش ٝ  .ؿ٤ٔؼٜخ ٝؿٞىٙ ُيحه٤ِش ٝٓٔئ٠ُٝ حألٖٓ حُٞ  ٝطلَٔ ػخثِظٚ، هٞحص حألٖٓ ُٝحٍس ح

َٟش حُ٘ي٣ي ك٤ُغ أٗٚ  خِٓش ػٖ ك٤خطٚ ٗظَحً ُٔ ٔئ٤ُش حٌُ ٓؤٍٓٞ ٍٝث٤ْ ٓزخكغ ًَِٓ ١ِوخ حُٔ
ُيحث٤ٖٔ، ١ٝخُزٞح  ُِؼالؽ ٝحَُحكش ح ِطش ٓخروش ٣ٝلظخؽ  زي١، ٝطؼَٝ ـُ ٜٓخد رل٤َّ ٢ٓ حٌُ

ُلٍٟٞ ػ٘ٚ ٘ق ػٖ ٌٓخٗش ٝحالكَحؽ ح   http://bit.do/dxenr  .رَٔػش حٌُ

 

دـٓ ؿؼ١ض دمحم  .40

إتغا١ُ٘ اٌغٛي 

وخٝالص حُؼخٓش ِٕٝٓٞ أ١ حٗظٔخءحص ٤٢ ُلٞحه٣َش ٖٓ ٓي٣٘ش حُؼ٣َٖ ٣ؼَٔ كـ حُٔ  ػخّ ٖٓ هز٤ِش ح
 ٖٓ ٤ًٖٔ ُؿؼَ رخُوَد ٖٓ ٓي٣٘ش رجَ حُؼزي ؿَد ٢٦/١٢/٢٠١٦كِر٤ش أٝ ى٤٘٣ش طْ حػظوخُٚ ٣ّٞ 

ٕ ؿيٟٝ ًَٝ أ٤٘ٓظْٜ كي ٣طْٜٔ٘ ػ٤ِٚ  ٖ ىٝ ِٛٚ ٓؤُٞح ػ٘ٚ ك٢ أٓخًٖ ًظ٤َ ٌُ ٤ٓ٘خء أ
http://bit.do/dxeoc  

 

ؿؼض ػغٍٛي ػثض  .41

اٌغدّٓ هاٌخ 

ُـ 50 ٤ُِّٞ ح ُو١َٔ  خ، ٓيٍّ، ال ٣ِحٍ ٣ظؼَٝ ُالهظلخء ح ًٓ  ػ٠ِ حُظٞح٢ُ، ٝرلٔذ ٣ًٝٚ كوي 34 ػخ
ُوخٕٗٞ، ٖٓ ُِٓ٘ٚ، ٌٓ٘ ػَٜ حُو٤ْٔ  ٕ ٓ٘ي ٖٓ ح خ، ىٝ  ٓخ٣ٞ 18طْ حػظوخُٚ طؼٔل٤ًخ، ٝاهلخثٚ ه٣ًَٔ

خ٢ٟ، ُْٝ ٣ؼِْ ٣ًٝٚ ٌٓخٕ حػظوخُٚ، ٝال ٓزذ حػظوخُٚ كظ٠ ح٥ٕ ُِـٜخص . حُٔ ٝطويّ ٣ًٝٚ رزالؿخص 

ُِزالؿخص، ٓٔخ ٣ِ٣ي طوٞكْٜ ػ٤ِٚ،  ؼ٤٘ش  ٜخص حُٔ ٣َٜش، ٝحـُ ؼ٤٘ش، ٢ٓٝ طـخَٛ حُِٔطخص حُٔ حُٔ
ش ػَر٤ش ػخٟٗٞ  - (حألٍرؼ٤ٖ)٣ًٌَ أٗٚ ٖٓ أر٘خء ٓي٣٘ش ٓزخٍى  ٓلخكظش أ١ٞ٤ٓ، ٣ٝؼَٔ ٓيٍّ ـُ

َس حُؼخٓ٘ش الػظوخُٚ ٕ ٌٛٙ حُٔ  http://bit.do/dxeoJ. ػخّ ًز٤َ ٓؼ٤ِٖٔ ريٍؿش ٤ًَٝ ُٝحٍس، ًٔخ أ

 

٘يٓٚ رـخٓؼش - عٌِاْ اٌـ١ض هاٌخ .42 ُو١َٔ رلن حُطخُذ حُطخُذ ر٤ٌِش حُٜ ُل٤ّٞ حإلهلخء ح طٞحَٛ هٞحص حألٖٓ رٔلخكظش ح
ّ ٝحُٔزؼ٤ٖ ػ٢ِ حُظٞح٢ُ  ٤ُِّٞ حُٔخى ُل٤ّٞ  ٕ هٞحص حألٖٓ ًخٗض هي حهظلٔض ٍِٓ٘ . -ح ٣ًٌَٝ ح

خ٢ٟ ٝحػظوِٞٙ ٖٓ ُِٓ٘ٚ ٌٝٓ٘ ًُي حُظخ٣ٍن ٝال طؼِْ أَٓطٚ  ّ ٖٓ ار٣ََ حُٔ حُطخُذ ك٢ ٣ّٞ حُٔخى
ُيحه٤ِٚ . -ػ٘ٚ ٤ٗجخً  ُوخ٤ٗٞٗش حُالُٓش ٝطلَٔ ُٝحٍس ح ًٔخ هخٓض أَٓس حُطخُذ رٌخكش حإلؿَحءحص ح

ٔج٤ُٞش خِٓٚ ػٖ ك٤خس ٗـِٜخحُٔ  http://bit.do/dxepo.  حٌُ
 

22ٛ١ٔ ٛ٠  

ٞح١ٖ إتغا١ُ٘ دٛاف  .43 ُو١َٔ رلن حُٔ ٞحى /طٞحَٛ هٞحص حألٖٓ رٔلخكظش حُزل٤َس حإلهلخء ح ارَح٤ْٛ كٞحٕ ػزيحـُ
ُوزٞ حُظؼٔل٢ ػ٤ِٚ ٛزخف ٣ّٞ - ػخ52ّ-ٓالٓش  ، 2017 ٤ٗٞ٣ٞ 20، ٓيٍّ ارظيحث٢، ًُٝي ٌٓ٘ ح

ٜش ٓـُٜٞش ُيٝحٍ، ٝحهظ٤خىٙ ـُ  ٓزظٔزَ 15 هي ٓزن اػظوخُٚ ٣ّٞ .ٖٓ ُِٓ٘ٚ رٔ٘طوش حُٔ٘خَٛس رـٌلَ ح
 ٍٜٗٞ، ٝهخٓض أَٓطٚ رؼَٔ ٓل٠َ 3ٝهَؽ ٖٓ هَحرش ،  ٍٜٗٞ 6 ٝه٢٠ كٌْ ٜٗخث٢ رـ 2016

ُوزٞ ػ٤ِٚ ٖٓ هزَ هٞحص حألٖٓ  ؼ٤٘ش ، ػٖ حهظلخءٙ رؼي ح ٜخص حُٔ خكش حـُ كخًٔخص ٝطِـَحكخص ٌُ
 .ٝكظ٠ ح٥ٕ ال ؿي٣ي

http://bit.do/dxeqw  

 

22ٛ١ٔ ٛ٠  

ٜ٘يّأدّض ػثضاٌماصع  .44 ُو١َٔ رلن حُٔ ٤ِس حإلهلخء ح ُوخىٍ ٓلٔٞى ه٤ِق /طٞحَٛ هٞحص حألٖٓ رٔلخكظش حـُ أكٔي ػزيح
ُوزٞ حُظؼٔل٢ ػ٤ِٚ ٖٓ ُِٓ٘ٚ ً، كخَٛ ػ٠ِ ٓخؿٔظ٤َ ك٢ حُؼِّٞ حٍُِحػ٤ش، ًُٝي ٖٓ- ػخ28ّ-  ح

ّ ى٣٘خٍ رؼي ٛالس ٓـَد ٣ّٞ حإلػ٤ٖ٘    http://bit.do/dxeqH. 2017 ٤ٗٞ٣ٞ 19رو٣َش أ
 

http://bit.do/dwXJt
http://bit.do/dwXJt
http://bit.do/dxenr
http://bit.do/dxenr
http://bit.do/dxeoc
http://bit.do/dxeoJ
http://bit.do/dxeoJ
http://bit.do/dxepo
http://bit.do/dxepo
http://bit.do/dxeqw
http://bit.do/dxeqH
http://bit.do/dxeqH


ػثض اٌذ١ّض ػثض  .45

اٌٛ٘اب 

ٍٜ٘ٞس حٓزٞع ٝرؼيٛخ 2017 ٤ٗٞ٣ٞ 4هزٞ ػ٤ِٚ ٣ّٞ حألكي  ُيُٝش ك٢ حُٔ   ٝك٠َ ك٢ ٓز٠٘ أٖٓ ح
 15.06اطَكَ ػ٢ِ هْٔ ح١َُ٘ش ٝهي حهالء ٓز٤َ ٝٓغ ًُي ك٠َ ٓلزّٞ ٛ٘خى ُلي حُو٤ْٔ 

  http://bit.do/dxeq4. ٝرؼيٛخ اهظل٢ طخ٢ٗ

 

46.  ٞ دمحم ػثض اٌٙاص

ِذّٛص هثغج 

 ػخٓخً ٖٓ ٓي٣٘ش حُؼ٣َٖ ٓظِٝؽ ُٝي٣ٚ ػالع أ١لخٍ ٣ٝؼَٔ ٓؼِْ أٍٝ ربىحٍس حُؼ٣َٖ حُظؼ٤ٔ٤ِش 59
ُوزٞ ػ٤ِٚ ك٢ ٤ًٖٔ أ٢٘ٓ ر٘خٍع أ١ٞ٤ٓ 2015 أًظٞرَ ٣26ّٞ .. ٤ُْٝ ُٚ أ١ ٗ٘خ١ ٤ٓخ٢ٓ  طْ ح

ُِل٤ش ٣ؼ٢٘ ُٞ ػ٤ِٚ أ١ !!! ٢ٓٝ حُؼ٣َٖ أػ٘خء ٤َٓٙ ٛٞ ُٝٝؿظٚ ٝأ١لخُٚ ر٤ٔخٍس أؿَس رٔزذ ح
ِٛٚ . كخؿش ًخٕ ٍحكٞح أهيٝٙ ٖٓ حُز٤ض ٖٓ ٓخػش حػظوخُٚ ٝكظ٠ ح٥ٕ ٓليٕ ٣ؼَف ػ٘ٚ كخؿش ٝأ

ُوخَٛس ًٝخٕ حَُى  ُيحه٤ِش رظوٍٞ حالْٓ ٖٓ )هيٓٞح حٓظٔخٍس ك٢ كوٞم حإلٗٔخٕ ك٢ حُؼ٣َٖ ٝح ح
٤ٖ ٖٓ ٛ٘ويٍ ٗؼِٔٚ كخؿش أٓظخً دمحم ٛزَس ٓٞظق ٝٓٔظلوخطٚ !!! (ػ٘يْٛ ُٝٞ ًخٕ ػ٘ي حـُ

ك٤ي ألَٓطٚ ىٙ ؿ٤َ حٗٚ ر٤ؼخ٢ٗ ٖٓ ظَٝف ٛل٤ش خ٤ُش ٓظٞهلش ٝٛٞ حُؼخثَ حُٞ ِٛٚ ٓٔؼٞح حٗٚ .. حُٔ أ

ٖ ٓل٤ٖ ٝال ٓؼِٞٓش ٓئًيس ًَٝ أ٤٘ٓظْٜ ٣ؼَكٞح ٌٓخٗٚ  ُي٣ٖ ٌُ ُـ ػِ ح ًخٕ ك٢ حُؼخ٢ُُٝ ٝحطَكَ 
ُوِن .. ٣ٝطٔ٘ٞح ػ٤ِٚ ٢ُِ ػخ٤٘٣٘ٚ ٝح ؼظو٤ِٖ ٝحطٌِٔٞح ػْٜ٘ ٝحَٗ٘ٝح ػٖ حُظِْ ح َ حُٔ حىػٞح ٌُ

٢ُِ كـ هِٞد أٛخ٤ُْٜ    http://bit.do/dxeskٝحُٞؿغ ح
 

ساٌض دمحم ػٍٟ ؿاٌُ  .47

أتٛ لا٠ضج 

 ٖٓ ٤ًٖٔ 20/11/2015طْ حػظوخُٚ ٣ّٞ .  ػخٓخً ٖٓ ٓي٣٘ش ٍكق ٓظِٝؽ ُٝي٣ٚ أٍرغ أ١لخ27ٍ
ِٛٚ ٣٘خٗيٕٝ ؿ٤ٔغ  ح٣َُٔش َٗم ٓي٣٘ش حُؼ٣َٖ ٌٝٓ٘ طخ٣ٍن حالػظوخٍ ال ٣ؼِْ ػ٘ٚ ٢ٗء ٝأ

ٔج٤ُٖٞ رؤٕ ٣ٔخػيْٝٛ ك٢ ٓؼَكش ٌٓخٕ حكظـخُٙ ٝحإل١ٔج٘خٕ ػ٤ِٚ   http://bit.do/dxesv.. حُٔ
 

لخكظش حَُ٘ه٤ش_ ٜٓ٘ٞح "هالٍ كِٔش أ٤٘ٓش رو٣َش ادّض ػوغ٠ا اٌـ١ـٟ  .48 ، هخٓض هٞحص حألٖٓ رخهظلخّ ٓوَ ػ٤خىس "حُظخرؼش ُٔ

ُوخٕٗٞ، ًُٝي 29، حُزخُؾ ٖٓ حُؼَٔ "ح٢ٔ٤ُٔ_٣ًَُخ_أكٔي#"حُطز٤ذ ٕ ٓ٘ي ٖٓ ح خ، ١ز٤ذ، ىٝ ًٓ  ػخ
ُوخٕٗٞ، ٖٓ ػ٤خىطٚ أْٓ حالػ٤ٖ٘ ، ػ٠ِ . 2017 ٤ٗٞ٣ٚ 19ك٢  ٕ ٓ٘ي ٖٓ ح ٝهي طْ حػظوخُٚ طؼٔل٤ًخ، ىٝ

٣َٜش، ُْٝ ٣ؼِْ ٣ًٝٚ ٓزذ حػظوخُٚ، ٝال ٌٓخٕ حػظوخُٚ كظ٠ ح٥ٕ، ٣ًٌَ أٗٚ ٖٓ  ٣ي هٞحص حألٖٓ حُٔ

ُؤق - أر٘خء ه٣َش ًلَ حُِهخ٣ُن  . ٓلخكظش حَُ٘ه٤ش، ٣ٝؼَٔ ١ز٤ذ أٓ٘خٕ- ًَِٓ ٤٘ٓخ ح
http://bit.do/dxet5 

 

ػّغ ٍٍؼد ِذّٛص  .49

ػثض اٌىغ٠ُ 

١ٌُ ٣ؼَٔ ١ز٤ذ ر١َ٘ ، ٣ٝو٤ْ رٔ٘طوش 31 خ، ٝح ًٓ ٤ِس"ػخ ُٓلخكظش حـُ ّ ٖٓ أًظٞرَ ـ  ، ًُٝي "حُٔخى
ح كخٍ اؿَحء ػ٤ِٔش ؿَحك٤ش رؼ٤٘٤ٚ ك٤غ ٣ؼخ٠ٗ ٖٓ ٓظخػذ ٛل٤ش ؿٔش ٝطيٍٛٞ  ًَ رؼي حهظطخكٚ هٔ

ٞحكن  ٘ل٠ . 2017 ٣٘خ٣َ 11ك٢ حُزَٜ ًُٝي ٣ّٞ حالٍرؼخء حُٔ ٛٔض حُٔ ًخٗض هٞحص حألٖٓ هي ىح

ٕ ٤ٗخر٠ ٕ ٓ٘ي هخ٢ٗٞٗ أٝ اً طويٓض حألَٓس رخُؼي٣ي ٖٓ حٌُ٘خٟٝ ٝحُزالؿخص . ٝهخٓض رخُوزٞ ػ٤ِٚ ىٝ
ُو٠ٓٞ ُلوٞم حالٗٔخٕ ٝٗوخرٚ حال١زخء ٝؿ٤َٛخ ٖٓ  ـِْ ح خثذ حُؼخّ ٝحُٔ ؼ٤٘ش ٜٓ٘خ حُ٘ ُِـٜخص حُٔ

ؼ٤٘ٚ ، ك٤ٔخ ُْ طظٌٖٔ أَٓطٚ ٖٓ ٓؼَكش أٟ طلخ٤َٛ ػٖ ٌٓخٕ طٞحؿيٙ ٟٝٝؼٚ حُٜل٠  ٜخص حُٔ حـُ
    http://bit.do/dxevk. رخُؾ حُٜؼٞرش ، ٝٛٞ ٓخ٣ٜيىٙ رلوي رَٜٙ

 

١َٜ / 19ٚ٤ٗٞ٣ػوذ أىحءٙ حٓظلخٕ حُؼخ٣ٞٗش أْٓ حالػ٤ٖ٘  دمحم ؿاِٟ اٌـ١ـٟ .50 ٞح١ٖ حُٔ ٕ حػظوِض هٞحص حألٖٓ حُٔ ك٣َِح
ُيُ٘ـخص "دمحم ٓخ٢ٓ ح٢ٔ٤ُٔ" ٓلخكظش حُزل٤َس، ١خُذ رخُٜق حُؼخُغ - ، ٖٓ أر٘خء ه٣َش ٓي٣٘ش ح

ُوخٕٗٞ، ، ػ٠ِ ٣ي هٞحص  ٕ ٓ٘ي ٖٓ ح ُوخٕٗٞ، كوي طْ حػظوخُٚ طؼٔل٤ًخ، ىٝ ٕ ٓ٘ي ٖٓ ح حُؼخ١ٞٗ، ًُٝي ىٝ

٣َٜش، ُْٝ ٣ؼِْ ٣ًٝٚ ٓزذ حػظوخُٚ، ٝال ٌٓخٕ حػظوخُٚ كظ٠ ح٥ٕ    http://bit.do/dxuJJ. حألٖٓ حُٔ
 

23ٛ١ٔ ٛ٠  

ُو١َٔ رلن حُطخُذ أدّض دّضٞ أدّض  .51 ُوزٞ حُظؼٔل٢ /طٞحَٛ هٞحص حألٖٓ حإلهلخء ح أكٔي كٔي١ أكٔي، ًُٝي ٌٓ٘ ح

ُوخٕٗٞ ٝاهظ٤خىٙ 2017 ٓخ٣ٞ 19ػ٤ِٚ ٣ّٞ حُو٤ْٔ  ٕ ٓ٘ي ٖٓ ح ٤ِس، ىٝ ، ٖٓ ٌٓٔ٘ٚ رٔلخكظش حـُ
ٜش ٓـُٜٞش ُو٤ٛٞش رٔلخكظش أ١ٞ٤ٓ ، ٣ٝيٍّ ر٤ٌِش حُظـخٍس، ٝهخٓض .ـُ  ٝحُطخُذ ٖٓ أر٘خء ًَِٓ ح

ٔخ  ُوزٞ ػ٤ِٚ ٛٞ ر٤ٓٞ٤ٖ، ٖٓ ُِٜٓ٘ ُيٙ ٝأه٤ٚ حالٛـَ هزَ ح هٞحص حألٖٓ رخُوزٞ حُظؼٔل٢ ػ٠ِ ٝح

ُو٤ٛٞش   http://bit.do/dxeuU .رًَِٔ ح
 

24 ٛ١ٔ ٛ٠  

ُيًظٍٞفغ٠ض ػٍٟ جٍثَ  .52 ُو١َٔ رلن ح ىًظٍٞ ح٣َُ٘ؼش -  ػخ55ّ-ك٣َي ػ٢ِ ؿِز٢ / طٞحَٛ هٞحص حألٖٓ حإلهلخء ح

ُوزٞ حُظؼٔل٢ ػ٤ِٚ ٖٓ ٓي٣٘ش َٜٗ ٣ّٞ  ُوخٕٗٞ رـخٓؼش حألَُٛ، ًُٝي ٌٓ٘ ح   .2017 ٤ٗٞ٣ٞ 14ٝح
ٍِ٘ أػ٘خء ه٤خّ كِٔش أ٤٘ٓش رخُوزٞ  ًخٗض هٞحص حألٖٓ هي هخٓض رخُوزٞ حُظؼٔل٢ ػ٤ِٚ ٖٓ أٓلَ حُٔ

http://bit.do/dxeq4
http://bit.do/dxeq4
http://bit.do/dxesk
http://bit.do/dxesk
http://bit.do/dxesv
http://bit.do/dxesv
http://bit.do/dxet5
http://bit.do/dxevk
http://bit.do/dxevk
http://bit.do/dxuJJ
http://bit.do/dxuJJ
http://bit.do/dxeuU
http://bit.do/dxeuU


ُوخٕٗٞ، ٝال ٣ؼِْ ٌٓخٕ حكظـخُٙ كظ٠ ح٥ٕ ٕ ٓ٘ي ٖٓ ح  http://bit.do/dxuoA .ػ٠ِ ؿخٍٙ، ٝىٝ
 

25 ٛ١ٔ ٛ٠  

ٜ٘يّ  إؿالَ لغلٛعج .53 َُِٔس حُؼخ٤ٗش، ٌٓ٘ "آالّ ػ٤ي هَهٍٞس"ال طِحٍ هٞحص حألٖٓ طُول٢ حُٔ ، أكي أر٘خء ًلَ ح٤ُ٘ن، 

ُو٠خ٣خ11 لٌٔش ك٢ حكيٟ ح ٕ رَأطٚ حُٔ   http://bit.do/dxuEe.  ٣ّٞ رؼي أ
 

٣َٜش حػظوخٍ  أتٛ ا١ٌؼ٠ض دمحم دّضاْ .54 آخّ ٝهط٤ذ، ٓظِٝؽ ُٝي٣ٚ ١لَ، ٣ّٞ " أرٞ ح٣ِ٤ُي كٔيحٕ"ٍٛيص حُظ٤ٔ٘و٤ش حُٔ
ٔـي رؼي ٛالٙ حُؼَٜ رو٣َظٚ رَؽ ٤ٍٗي 2017 ٤ٗٞ٣ٞ 12حألػ٤ٖ٘  ، ػ٠ِ ٣ي هٞحص حألٖٓ ٖٓ حُٔ

ػْ طْ طَك٤ِٚ ح٠ُ ًَِٓ ٤ٍٗي ٖٝٓ ػْ ح٠ُ أٖٓ ىُٝٚ ًلَ ح٤ُ٘ن، ُْٝ ٣ٔظيٍ . ٓطٞرْ رٌلَ ح٤ُ٘ن
. ػ٤ِٚ كظ٠ ح٥ٕ

ٕ أَٓس  ًَ أ ُِ٘خثذ حُؼخّ ُإلكٜخف ػٖ ٓوَ " أرٞح٣ِ٤ُي"ؿي٣َ رخٌُ هي هخٓض ربٍٓخٍ رالؿخص 
ٕ ؿيٟٝ   http://bit.do/dxuFCحكظـخُٙ ٌُٖٝ ىٝ

 

26 ٛ١ٔ ٛ٠  

إٌّٙضؽ ػثض اٌؼؼ٠ؼ  .55

كٍفٍٛح 

ُوزٞ ػ٤ِْٜ ك٢  ُوخء ح ّ ٖٓ أًظٞرَ طُول٤ْٜ ًُٝي ٌٓ٘ ا  ٤ٗٞ٣ٚ 6ال طِحٍ هٞحص حألٖٓ رٔي٣٘ش حُٔخى
ُيحه٤ِش2017 ُِ٘خثذ حُؼخّ ٣َُٝٝ ح ْ .  ٝطويّ ٣ًْٜٝ رزالؿخص  ٣ٝو٠٘ ٣ًْٜٝ حطٜخْٜٓ رظْٜ ال طٔض ُٜ

ْ  http://bit.do/dxuGf. رِٜش طلض ١ٝؤس حُظؼ٣ٌذ ػ٠ِ كي هُٜٞ

ِذّٛص ػثض اٌـالَ  .56

وغوٛع 

إتغا١ُ٘ فغ٠ض اٌضتلح  .57

أدّض ِذّٛص  .58

اٌجثالٚٞ 

لخكظش  ٤ِٖٔٔ رخُٔ ٕ حُٔ طوّٞ هٞحص أٖٓ حالٗوالد رٔلخكظش ه٘خ ربهلخء ػالػش ٖٓ ٍُٓٞ ؿٔخػش حإلهٞح
٤خرش ٕ ػَْٟٜ ػ٠ِ حُ٘ ٤ُِّٞ حُؼخُغ ػ٠ِ حُظٞح٢ُ ْٝٛ ، ٝ ىٝ   http://bit.do/dxuGs. هَٔحً 

أتٛاٌذـٓ ؿ١ٍّاْ  .59

اٌذاج ادّض ػثضاٌالٖ  .60

27 ٛ١ٔ ٛ٠  

ٔث١ً لاػٛص .61 ٞٗظال ٝال ٣٘ظ٢ٔ أل١ ك٤َٜ  أدّض دمحم  ٤ُٔخْٗ طَر٤ش ؿخٓؼش ه٘خس ح٣ُْٞٔ ٣ؼَٔ ٓيٍّ ىٍحٓخص ك٢ حٌُ

ٔخػ٤ي رخُؼ٣َٖ ٝٓلزٞد ؿيح ر٤ٖ أٛلخرٚ ٝؿ٤َحٗٚ ٖٓ .. ٤ٓخ٢ٓ أٝ ى٢٘٣ أكٔي ٓخًٖ ك٢ ك٢ حُٔ
هخٛش ) ًخٕ ٗخٍُ حُ٘خٍع ػِ٘خٕ ٣٘ظ١َ ػ٤ٖ هخرِظٚ ٓيٍػش ٣23/5/2015ّٞ .. أهالهٚ ٝأىرٚ
خ ٗخكٞٙ ِٓظل٢ أكٔي ر٤ؼخ٢ٗ ٖٓ حألػَ .. كوخٓٞح رخػظوخُٚ ٖٝٓ ٓخػظٜخ ٓليٕ ٣ؼَف ػ٘ٚ كخؿش (ُٔ

ُيحء ٝٗيس حُزَى ٌٖٓٔ طٞى١ رل٤خطٚ ُي رٌٜح ح ُٝ  http://bit.do/dxQKw.. ح٢ُٔء ٖٓ حُزَى كٜٞ 
 

إتغا١ُ٘ ػثض اٌغدّٓ  .62

 دمحم

و٤ْ رـ حَُِٓش ًَِٓ "ارَح٤ْٛ ػزي حَُكٖٔ دمحم"حػظوِض هٞحص حألٖٓ،  ، حُطخُذ رـخٓؼش حألَُٛ، حُٔ

ٔؼش  ُو٤ِٞر٤ش، ٣ّٞ حـُ ُو١َٔ كظ٠ ح2017ٕ٥ ٤ٗٞ٣ٞ 23رٜ٘خ ح .  ٣ٝظؼَٝ ُإلهلخء ح
http://bit.do/dxQZk 

   

28 ٛ١ٔ ٛ٠  

حكي"ال طِحٍ هٞحص حألٖٓ طُول٢، أػ٤ٖ٘ ٖٓ أر٘خء رِط٤ْ رٌلَ ح٤ُ٘ن، أدّض دمحم ػثض اٌٛادض  .63  ٓ٘ش ٣٠" أكٔي دمحم ػزي حُٞ
ُيًظٍٞ  ٤ُِّٞ حألٍرؼ٤ٖ ػ٠ِ حُظٞح٢ُ، ٤٨" دمحم كخٓي ٣ٞٛي١" اىحٍس أػٔخٍ، ٝح  ٓ٘ش أهٜخث٢ أٗؼش، 
 َ ْ ـك ٔخ ٝأهٌ رؼٞ ٓظؼِوخطْٜ حُوخٛش، ٝال ٣ؼِْ 2017 ٓخ٣ٞ 10ٌٓ٘ حػظوخُٜ  رؼي حهظلخّ ُِٜٓ٘

  http://bit.do/dxQ2G. ٣ًْٜٝ ٓوَ حكظـخُْٛ كظ٠ ح٥ٕ
 

دمحم داِض ٠ٛ٘ضٞ  .64

ػثضاٌغدّٓ ٘لاَ  .65

ػٍٟ لات١ً 

ُوخَٛ ُو١َٔ رلن ح ػزي حَُكٖٔ ٛ٘خّ ػ٢ِ / طٞحَٛ هٞحص حألٖٓ رٔلخكظش حَُ٘ه٤ش حإلهلخء ح

١خُذ رخُٜق حُؼخُغ حُؼخ١ٞٗ رٔيٍٓش ١ِؼض كَد حُؼخ٣ٞٗش رو٣َش حُؼ٣ِ٣ِش ًَِٓ -  ػخ17ّ-هخر٤َ 
ُوزٞ حُظؼٔل٢ ػ٤ِٚ ٣ّٞ ٝهلش حُؼ٤ي حُٔزض  ُؤق، ًُٝي ٌٓ٘ ح  ٖٓ أٓخّ 2017 ٤ٗٞ٣ٞ ٤٘ٓ24خ ح
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ٞحكن .ٓيٍٓظٚ ٍِ٘ ٓظٞؿٜخ 2017 24ٞ٤ٗٞ٣ ٣ّٞ حُٔزض حُٔ  ك٠ حُٔخػش حُؼخٓ٘ش ٛزخكخ هَؽ ٖٓ حُٔ
حُظَر٤ش -حإلكٜخء )ا٠ُ ٓيٍٓش ١ِؼض كَد حُؼخ٣ٞٗش ألىحء أهَ حٓظلخٗخص حُؼخ٣ٞٗش حُؼخٓش ٓخىط٢ 

٤٘١ش ٘ش حالٓظلخٕ هخٓض هٞحص أٖٓ رِٟ ٓي٢ٗ رخالػظيحء ػ٤ِٚ  (حُٞ يٍٓش هزَ ىهُٞٚ ـُ ٝأٓخّ حُٔ

٤ٔغ  زَف ٝحهظطخكٚ ىحَه ٤ٌَٓٝرخٙ طلض طٜي٣ي حُٔالف ٝطلض ٓٔٔغ َٝٓأٟ ٖٓ حـُ رخ٠َُد حُٔ
ٜش ؿ٤َ ٓؼِٞٓش ٝٓخ ُحٍ ٓوظل٢ ه٣َٔخ كظ٠ ح٥ٕ َ . ٝحهظخىٝٙ ـُ  هخٓض أَٓطٚ رؼَٔ طِـَحكخص ٌُ

لخ٠ٓ حُؼخّ ٤ُ٘خرخص ؿ٘ٞد حَُ٘ه٤ش ٣َُٝ حُظَر٤ش ٝحُظؼ٤ِْ طلض حألٍهخّ حُظخ٤ُش  خثذ حُؼخّ ٝحُٔ ٖٓ حُ٘
٘ق ( 252516673 – 252516672 – 252516671 )  ٝط٘خٗي حألَٓس حُظيهَ َٝٓػش حٌُ

ٟ ا٠ُ حػظَحكٚ رـَحْث ُْ ٣َطٌزٜخ ٛٞ  ١ٌُ ٤ٓئى ػٖ ٌٓخٗٚ ك٤غ طو٠٘ ػ٤ِٚ ٖٓ حُظؼ٣ٌذ حُ٘ي٣ي ح

   http://bit.do/dxRgD . ٜٓ٘خ رَة
 

ُو١َٔ رلن ح٤ُ٘ن دمحم ٝؿ٤ٚ حُلل٘خ١ٝ آخّ  دمحم ٚج١ٗ اٌذفٕاٚٞ .66 ُيه٤ِٜش حإلهلخء ح طٞحَٛ هٞحص حألٖٓ رٔلخكظش ح

ُلطَ رؼي ٛالس – ٝهط٤ذ ٖٓ ه٣َش ى٣ِٔ٘ض  َ ٝهلش ػ٤ي ح ًَِٓ ىًَْٗ ٌٓ٘ حػظوخُٚ هزَ ـك
.  ٤ٗٞ٣ٞ ُْٝ طظؼَف أَٓطٚ ػ٠ِ ٌٓخٕ حكظـخُٙ كظ٠ ح24ٕ٥حُظٜـي حُٔزض 

http://bit.do/dxRKN  
 

َر٤ش رلِٔش ٓيحٛٔخص ُؼيى ٖٓ ٖٓ ٓ٘خٍُ حألٛخ٢ُ رو٣َش ٤َ٘ٗ  دـٓ اٌـؼضٟٔ .67 هخٓض هٞحص حألٖٓ رٔلخكظش حـُ
ٞح١ٖ  ُوزٞ حُظؼٔل٢ ػ٠ِ حُٔ ًَِ هطٍٞ، ٝأٓلَص حُلِٔش ػٖ ح كٖٔ حُٔؼي٢ٗ، ٝحهظ٤خىٙ /حُظخرؼش ُٔ

ٜش ٓـُٜٞش   http://bit.do/dxRMu. ـُ
 

29 ٛ١ٔ ٛ٠  

ساٌض فرذٟ فرذٟ  .68

 ٓٞح٤٘١ٖ ٖٓ ه٣َش حُزٜخ١ٍش رٔلخكظش 3ٓخُحُض هٞحص حألٖٓ طَكٞ حإلكٜخف ػٖ ٓوَ حػظوخٍ  ػٛى

ْ ك٢ أٓخًٖ ٓوظِلش ْٝٛ ٕ طْ حػظوخُٜ ٞح١ٖ:  ى٤ٓخ١، ٌٓ٘ أ - ًَٜرخث٢ - هخُي كظل٢ كظل٢ ػٞٝ / حُٔ
ٞح2017ٖ١ ٤ٗٞ٣ٚ 10طْ حػظوخُٚ ٖٓ ى٤ٓخ١ ٣ّٞ - ٖٓ ه٣َش حُزٜخ١ٍش  ُلخٍ /؛ حُٔ ػ٠ِ ٓخ٢ٓ ك٤ْٜ ح

ُوخَٛس ٣ّٞ -  ػخٓخ 28-ٖٓ ه٣َش حُزٜخ١ٍش -  ٓظِٝؽ ُٝي٣ٚ - 2017 ار٣ََ 4طْ حػظوخُٚ ٖٓ ح
ٞح١ٖ ُلخٍ /١لِش؛ حُٔ ُوخَٛس ٣ّٞ - ٖٓ ه٣َش حُزٜخ١ٍش - ػٔخى ٓخ٢ٓ ك٤ْٜ ح  ٤ٗٞ٣ٚ 22طْ حػظوخُٚ ٖٓ ح

2017 .http://bit.do/dxRV9 

ػٍٝ ؿاِٟ ف١ُٙ اٌفاع  .69

ػّاص ؿاِٟ ف١ُٙ  .70

اٌفاع 

ٞح١ٖ ػثضاٌج١ًٍ دمحم ٠ٛؿف .71 ٤َِ / ٓخُحُض هٞحص حألٖٓ رٔلخكظش ًلَ ح٤ُ٘ن طَكٞ حإلكٜخف ػٖ ٓوَ حكظـخُ حُٔ ػزيحـُ
ٛٔض هٞحص حألٖٓ ُِٓ٘ٚ ٣ّٞ 53دمحم ٣ٞٓق،  ٕ ىح  ػخٓخ، ٓٞظق رُٞحٍس حُظ٠خٖٓ حالؿظٔخػ٢، ٌٓ٘ أ

23ٚ٤ٗٞ٣ / ٕ ٕ . ، ٝحهظخىطٚ ا٠ُ ؿٜش ؿ٤َ ٓؼِٞٓش كظ٠ ح2017ٕ٥ك٣َِح ٤َِ"٣ًٌَ أ ُي٣ٚ " ػزي حـُ

ُل٤ٌٖ ٗظ٤ـش طؼَٟٚ ُلخىع ٤ٓخٍس ٌٓ٘ 4 ؿٚ ٝحألٗق ٝح  ٖٓ حألٝالى، ًٔخ ٣ؼخ٢ٗ ٖٓ ًٍٔٞ ك٢ حُٞ
ُل٤ٌٖ ًٝخٕ  ؿٚ ٝح َحك٤ش ٝط٤ًَذ َٗحثق ك٢ حُٞ خ ربؿَحء ػيى ٖٓ حُؼ٤ِٔخص حـُ ٣َٜٖٗ هخّ هالُٜ

ٝططخُذ أَٓطٚ رخإلكَحؽ ػ٘ٚ هٞكخ ٖٓ طؼَٝ ك٤خطٚ . ٣٘ظظَ حُو٠ٞع ُؼيى ٖٓ حُؼ٤ِٔخص حألهَٟ
خِٓش ػٖ ٓالٓظٚ ٔئ٤ُٝش حٌُ ُيحه٤ِش حُٔ  http://bit.do/dxRYj. ُِوطَ، ٓل٤ِٖٔ ُٝحٍس ح

 

أدّض ٠ٛٔؾ أدّض ػ١ض  .72

اٌم١ُ 

١َٜ أكٔي ٣ْٞٗ أكٔي ػ٤ي / ٓخُحُض هٞحص حألٖٓ طَكٞ حإلكٜخف ػٖ ٓوَ حكظـخُ حُ٘خد حُٔ
ُو٤ْ،  ٕ هخٓض هٞحص 22ح  ػخٓخ، ٖٓ ٓي٣٘ش ح٤ُ٘ن ٣ُٝي ر٘ٔخٍ ٓ٘خء، ٣ؼَٔ رٔؼَٔ طل٤َِ، ًُٝي ٌٓ٘ أ

ٛٔض كِٔش أ٤٘ٓش ٍِٓ٘ أَٓطٚ ٝحػظوخُٚ، ٝػ٘يٓخ 2017 ٣٘خ٣َ 22حألٖٓ رخػظوخُٚ ٣ّٞ  ٕ ىح ، رؼي أ

ٖٝٓ ٣ٜٞٓخ ُْ ٣ؼِْ ٓوَ " طل٣َخص ٤ٔ٘ٛٝزٚ ػ٠ِ ١ٍٞ"ٓؤُض أَٓطٚ ػٖ ٓزذ حالػظوخٍ أهزَْٝٛ 
ٕ . حكظـخُٙ كظ٠ ح٥ٕ، ٝال ٣ؼِْ ٤٣ًٝٚ ػ٘ٚ ٗت ك٤ي ألَٓطٚ، ٝططخُذ " أكٔي"٣ًٌَ أ ٛٞ حُؼخثَ حُٞ

ُو١َٔ . أَٓطٚ رخإلكٜخف ػٖ ٓوَ حكظـخُٙ ٝحإلكَحؽ ػ٘ٚ ٝطي٣ٖ ٓئٓٔش ػيحُش ؿ٣َٔش حإلهلخء ح
ٞح١ٖ  ُو٤ْ"رلن حُٔ ٘ق ػٖ ٓوَ حكظـخُٙ " أكٔي ٣ْٞٗ أكٔي ػ٤ي ح ٝططخُذ رخإلكَحؽ ػ٘ٚ ٝحٌُ

ِٛٚ ٝٓلخ٤ٓٚ  http://bit.do/dxR2Y. ٝطٌٔ٘ٚ ٖٓ حُظٞحَٛ ٓغ أ

 

دمحم ػثض اٌؼظ١ُ  .73

 و١الٟٔ

ٓ٘ٞف ، ٓظِٝؽ ُٝي٣ٚ أٍرؼش ٖٓ حالر٘خء ،ٓؼظوَ ٖٓ / ٜٓ٘يّ ٍُحػ٢ ٖٓ ه٣َٚ ىر٠ًَ-  ػخٓخ34
 http://bit.do/dxR6U 2017 ٓخ٣ٞ ٣2ّٞ . ٓطخٍ رَؽ حُؼَد
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ٓؼظوَ - ٜٓ٘يّ ٍُحػ٢ ٖٓ ه٣َش ىر٠ًَ ًَِٓ ٓ٘ٞف ، ٓظِٝؽ ُٝي٣ٚ ػالػش ٖٓ حالر٘خء-  ػخٓخ33أدّض ػٍٟ ػثض عتٗ  .74
 http://bit.do/dxR6U 2017 ٓخ٣ٞ 2ٓطخٍ رَؽ حُؼَد ٣ّٞ 

 

خ٤ٗش رٔي٣٘ش حُٔخىحص / ٓو٤ْ رٜٖ ٛل٢ أدّض اٌض١ٍِجٟ  .75 ٣َٜش حألُٔ ٓ٘ٞف ٣ٝؼَٔ رخًَُ٘ش حُٔ
http://bit.do/dxR6U 

 

خ، ١خُذ رخُلَهش حُؼخُؼش ٤ًِش حُلوٞم 23، "دمحم ػخٍٗٞ كٖٔ" حػظوِض هٞحص أٖٓ حَُ٘ه٤ش دمحم ػاكٛع دـٓ  .76 ًٓ  ػخ

َ - ًَِٓ كخهّٞ - رـخٓؼش حُِهخ٣ُن، ٖٝٓ أر٘خء ه٣َش حُط٣ِٞش  ٓلخكظش حَُ٘ه٤ش ، ٖٓ ُِٓ٘ٚ ـك
 http://bit.do/dx7WU.  ، ٝال ٣ؼِْ ٣ًٝٚ ٓزذ حػظوخُٚ كظ٠ ح2017ٕ٥ ٣21ٚ٤ٗٞ٣ّٞ 
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ىىىىوونووىوونووىظكورىبطدىاختفاءىفيىظكورىبطدىاختفاءىفيى
4ٛ١ٔ ٛ٠  

 دٛف ػ١ـٟ- ادّض ػٍٟ كغف  .1

١ٔاتح أِٓ اٌضٌٚح ٢٘١ ر٘زَح ظٙغٚا ا١ٌَٛ فٟ  ٝ . ٝؿ٤ٔؼْٜ هخى٤ٖٓ ٖٓ ٓوَ حألٖٓ حُٞ

٢٘١ ر٘زَح ْ رٞؿٞى أٓخٓش هخُي رٔوَ حألٖٓ حُٞ . ًٔخ ػِٔض حُلِٔش ٖٓ هالُٜ
http://bit.do/du8d2 

اؿالَ كٛلٟ  .2

إتغا١ُ٘ لٛػٞ  .3

ػثضهللا كاتٛع  .4

اٌطفً ػّاع ػالء دـٓ  .5

ُيحثَس  ٔظ٘خٍ ٗؼزخٕ حُ٘خ٢ٓ رظ٤ِْٔ حُطلَ 155كٌٔض ح  ؿ٘خ٣خص اٍٛخد رَثخٓش حُٔ
ٕ حُطلَ هزٞ ػ٤ِٚ ٌٓ٘ َٜٗ ٣٘خ٣َ  ًَ أ ي٣َ رخٌُ ػٔخٍ ػالء كٖٔ ألَٓطٚ، ٖٝٓ حـُ

يس 2016 ُوخَٛس 20 ٝحهظل٠ ه٣َٔخ ُٔ  ٣ّٞ ٝطْ حطٜخٓٚ ٖٓ هزَ ٤ٗخرش كٞحىع ؿ٘ٞد ح
ٔخػش اٍٛخر٤ش ٝك٤خُس ٓلَهؼخص  http://bit.do/du8fH .رخُظظخَٛ ٝحال٠ٗٔخّ ـُ

6ٛ١ٔ ٛ٠  

 أؿاِح دمحم ػثض اٌؼؼ٠ؼ .6

ُيُٝش ٝح حظَٜ ِْٜٛ ٣زِـْٜأ٤ٍُّٝٞ ك٠ ٤ٗخرش حٖٓ ح ٠ُِ ٣ؼَف كي ٖٓ ح .  َٓس ح

http://bit.do/dvzRM 7. ِا٘غ دمحم ؿ١ٍّاْ هاٌخ 

 ػثض اٌغدّٓ ٠اؿغ صاٚٚص .8

اٌـ١ض دمحم اٌـ١ض ػّغ دـ١ٓ  .9

ُِٔالكخص27 خًْ  ، 2017 حر٣ََ 8ٓوظل٢ ه٣َٔخ ٖٓ .  ٓ٘ش، ك٠٘ حٗظخؽ ك٢ ًَٗش حُٔ

ُيُٝش ُي. ظَٜ ح٤ُّٞ ك٢ ٤ٗخرش حٖٓ ح ح  حر٣ََ 8 رؼي ٜٗق ٤َُ 2حُٔخػش  :ٜٗخىس حُٞ
 ىهِٞح حُ٘وش، ٝحط٤ٖ٘ 3 أكَحى أٖٓ، 5 ًَٔٝح حُزخد ػ٤ِ٘خ ٝحك٘خ ٗخ٤ٔ٣ٖ، ًخٗٞح 2017

ٝهخُٞح " ح٤ُٔي"حهيٝح حر٠٘ . كظ٘ٞح حُز٤ض ٓخُوٕٞ كخؿش. رَٗخٗخص ك٠ِٞح ػ٠ِ حُزخد

ُل٤ِح ًخٍى ًٝظخر٤ٖ ٛـ٣َ٤ٖ . ٓئح٤ُٖ ٝٛخ٣َؿغ ػ٠ِ ١ٍٞ ٝأهيٝح رطخهظٚ ٝكِٞٓٚ ٝح
ُِٔ٘ظِس .ٖٓ ٌٓظزظٚ أٍِٓض . ٖٓ ٣ٜٞٓخ رخىٍٝ ػ٤ِٚ ك٢ ًَ أهٔخّ ح١َُ٘ش ٖٓ حُؼخ٣َٓش 

ـيس ُيحه٤ِش ٝٓلخ٠ٓ ػخّ ٤ٗخرخص حإلٌٓ٘ي٣ٍش ٝحطِٜض ر١َ٘ش حُ٘ . طِـَحكخص ٣َُُٞ ح
هظ٠ ٓخػَكٖ ػ٘ٚ . ٓخكيٕ ػخٍف ٌٓخٗٚ ٝٓخكيٕ ٠ٍٟ ٣ؼَٔ ٠ُ ٓل٠َ ُٝـخ٣ش ىُٞ

ار٠٘ ر٤و٠٠ ٣ٞٓٚ ًِٚ ك٢ حُ٘ـَ ك٢ حُْ٘ٔ، ر٤َؿغ طؼزخٕ  (2017 ٓخ٣ٞ 3)كخؿش 

ح٤ُٔي هخ١ذ ٝر٤ـِٜ ٗوظٚ ٝحٗخ ً٘ض ٓي٣َ ك٢ ٗلْ حًَُ٘ش ٝػ٠ِ . ٣٘خّ ُؼخ٠ٗ ٣ّٞ
ؼخٕ أٓٚ ػ٘يٛخ ح٤ٜٗخٍ ػٜز٠ ٖٓ ٓخػظٜخ، ػَٔ ٓخ كَٜ ُ٘خ كخؿش ُٟ ًيٙ . حُٔ

 .ٝحر٠٘ ٓخُٕٞ ك٢ حٟ كخؿش ٝحٗخ ٓخر٘خٖٓ، ٖٓ ػخٍف أػَٔ ح٣ٚ
http://bit.do/dvzS7 

7ٛ١ٔ ٛ٠  

ػّاع ٠اؿغ ِوطفٝ ٘الي  .10

ٞحكن   ك٢ ٤ٗخرش ٢٠١٧ ٤ٗٞ٣ٞ ٤ظَٜ حُطخُذ ػٔخٍ ٣خَٓ ٜٓطل٠ ٛالٍ ٣ّٞ حألكي حُٔ

ُو٤٠ش ٍهْ  ُيُٝش ػ٢ِ ًٓش ح ّ أًؼَ ٖٓ ٢٠١٧ ُٔ٘ش ١٤٨أٖٓ ح ، ٝ ًُي رؼي حهظلخء ىح
ٖ٣َٜٗ.  َ  8ًخٗض هٞحص ر١ِ ٓي٢ٗ ٝ ٢ٍٔٓ حهظلٔض ٍِٓ٘ حُطخُذ ػٔخٍ ـك
ُوزٞ ػ٤ِٚ 2017أر٣ََ ُوخء ح ٔئٍٝ ،  ٝ ح ٕ حالَٓ ؛ ٝ رٔئحٍ ػخثِظٚ ح٠ُخر٢ حُٔ ًي أ أ

ٕ أَٓطٚ ُْ طٔظيٍ ػ٢ِ ٌٓخٗٚ حال ك٢ ٟ ٓـَى ر٠ؼش أٓجِش ٝ ٤ٓؼ٤يٝٗٚ َٓس أهَ اال أ
   http://bit.do/dvNcC ..حُظخ٣ٍن أػالٙ 
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10ٛ١ٔ ٛ٠  

أؿّاء سٍف كٕض٠ٓ أؿّاء سٍف  .11

 كٕض٠ٓ

ُيًظٍٞٙ أٓٔخء هِق ٗ٘ي٣ٖ رؤْ أٍٝ  يس ػالع ٓ٘ٞحص ظٍٜٞ ح رؼي اهظلخء هَٟٔ ُٔ
٤ٖ . أ١ٞ٤ٓ ٠٘١ ٝحٓظِٜٔخ ٍٝؿغ ح٠ُ ر٤ظْٜ ٓخُٔ ٝطْ حإلطٜخٍ ر٘و٤وٜخ ٖٓ هزَ حالٖٓ حُٞ

!! http://bit.do/dv4ge 

12ٛ١ٔ ٛ٠  

أدّض فّٟٙ ػٍٟ  .12

ّ ٍٜٗٞ حهظلخء رؼي ٝحظَٜ ُيُٝش ه١َٔ ىح  ك٢ ٤ٗخرش حٖٓ ح

http://bit.do/dv4kP 

دمحم تىغٞ ثغٚخ  .13

ؿؼ١ض ؿ١ّغ ػٍٟ إتغا١ُ٘  .14

ٔث١ً كاوغ  .15 أؿاِح 

دمحم ػثض اٌؼؼ٠ؼ ػٍٟ د١ّضج  .16

ِجضٞ ػثض اٌذ١ٍُ ؿ١ٍّاْ ساٌض  .17

دمحم اٌـ١ض ػٍٟ  .18

ػثض إٌّؼُ ػٍٟ اٌـ١ض ِوطفٟ  .19

إتغا١ُ٘ فغاج ػٍٟ دـٓ  .20

ساٌض ػا٘غ اٌـ١ض ػٍٟ  .21

أ٠ّٓ ػثض اٌّموٛص ِوطفٟ  .22

إتغا١ُ٘ 

ِوطفٟ دـٓ اٌـ١ض إٌجاع  .23

ساٌض إتغا١ُ٘ ػ١ـٟ أتٛ إٌوغ  .24

ؿاعج جّاي دمحم ؿ١ض  .25

ػٛى اٌـ١ض دمحم  .26

اٌـ١ض دمحم أدّض ؿر١د  .27

دمحم اٌـ١ض إتغا١ُ٘  .28

ثغٚخ دمحم أتٛ اٌـؼٛص  .29

أدّض أتٛ ػ٠ض ػثض اٌج١ًٍ  .30

دٍّٟ جاعدٟ س١ٍف  .31

ػثضاٌؼؼ٠ؼ اٌل٠ٛز  .32

 رخُلَهش حأل٠ُٝ حُطخُذ، " ؿٔخٍ ٓظ٢ُٞ ارَح٤ْٛ ح٣ُٞ٘نُػزي حُؼ١ِ"ظَٜ ح٤ُّٞ حُطخُذ 

يس طٔؼش أ٣خّ ٌٓ٘  ُوخٕٗٞ رـخٓؼش حألَُٛ، ًُٝي رؼي اهلخءٙ هَٔحً ُٔ ٤ًِش ح٣َُ٘ؼش ٝح
ُوزٞ حُظؼٔل٢ ػ٤ِٚ ٣ّٞ حألكي  ٘ش 2017 ٤ٗٞ٣ٞ 4ح  ٝحهظ٤خىٙ، حالٓظلخٗخص، ٖٓ ىحَه ـُ

ٜش ٓـُٜٞش، كظ٠ ظٍٜٞٙ ح٤ُّٞ  http://bit.do/dv4kJ .ـُ

14ٛ١ٔ ٛ٠  

 ِاٌه ِغؿٟ .33

ٞح١ٖ ٓخُي أكٔي ٢َٓٓ  ٜٓ٘يّ –  ٓ٘ش 27– ريأص ٤ٗخرش ٗزَح أْٓ حُظلو٤ن ٓغ حُٔ
ُيٓظٍٞ ك٢ حال٠ٗٔخّرظٜٔش – أؿِٜس ١ز٤ش  ُوخٕٗٞ ٝح ٔخػش أٓٔض ػ٠ِ هالف ح  ـُ
ل٠َ ٍهْ  ٕ  . أٍٝ ٗزَحاىح١ٍ 2017 ُٔ٘ش 3796حُٔ ظَ ٍٖٛ ” ٓخُي“٣ًٌَ أ

يس حالهظلخء ُو١َٔ ُٔ  ٤ٗٞ٣ٞ 1 ٣ٞٓخ ٌٓ٘ حػظوخُٚ ٖٓ ُِٓ٘ٚ ر٘زَح حُو٤ٔش ٣ّٞ 13 ح
خ١ٍ ٤خرش ك٢ ٝكظ٠ ظَٜٝٙ أْٓ حـُ  http://bit.do/dwXBV.  طلو٤ن حُ٘
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15ٛ١ٔ ٛ٠  

 ِذٟ اٌض٠ٓ دمحم ِذغٚؽ دمحم .34

ْ ٓ٘ظٜق ٤ُِش  ٕ رؼي حػظوخُٜ ٕ حُظلو٤ن ٓغ حػ٤ٖ٘ ٖٓ أر٘خء أٓٞح ريأص ٤ٗخرش ر٘يٍ أٓٞح
ٔؼش  ُو١َٔ كظ٠ ٣ّٞ أْٓ حإلػ٤ٖ٘ 2حـُ  ٤ٗٞ٣ٞ رظٜٔش 12 ٤ٗٞ٣ٞ ٝ ظال ٍٖٛ حإلهظلخء ح

ُوخٕٗٞ ٝط٣ِٜٞٔخ ٝ ك٤خُس الد طٞد ػ٤ِٚ  حإل٠ٗٔخّ ا٠ُ ؿٔخػش أٓٔض ػ٠ِ هالف ح
خٍ ٝٓوخالص ٞح١ٖ ٓل٢  .هطذ ٝأٌك ٛٔض ٍِٓ٘ حُٔ ٕ هي ىح ٕ هٞحص حألٖٓ رؤٓٞح ٣ًٌَ أ
ُي٣ٖ دمحم ٓلَّٝ دمحم  رٔي٣٘ش أرٞٓٔزَ ح٤ُٔخك٤ش ٝ طْ حػظوخُٚ ٛٞ ٤ٟٝلٚ –  ٓ٘ش 56-ح

أكٔي ٗخ٤ٖٛ حُطز٤ذ رٔٔظ٘ل٠ أرٞٓٔزَ ٝطْ حُظللع ػ٠ِ الد طٞد ٝ ٗظ٤ـش كخث٢ 
ُي٣ٖ دمحم ٓلَّٝ ٖٓ  .ػ٤ِٜخ ٍٛٞس حَُث٤ْ حألٓزن دمحم ٢َٓٓ  ؼظوَ ٓل٢ ح ٣ؼخ٠ٗ حُٔ

٤َٟش  ُويّ حٌَُٟٔ ٝ َٓٝ حٌَُٔ ٝال ٣ؼَٔ ُظَٝكٚ حُٔ  .َٓٝ ح
http://bit.do/dwyxU 

أدّض كا١٘ٓ  .35

18ٛ١ٔ ٛ٠  

 أؿاِح كٙاب اٌض٠ٓ .36

يس ػالػش أ٣خّ، طْ ػَٝ  ُي٣ٖ"رؼي اهلخءٙ هَٔحً ُٔ  ٓ٘ش، 38" أٓخٓش كظل٠ ٜٗخد ح
٘ٞك٤ش ّٞ رخُٔ طخٍ حػ٘خء ٓلَٙ، ٣ًٌَٙ أٗٚ طْ حػظوخٍ .ٜٓ٘يّ، ر٤٘خرش ٗز٤ٖ حٌُ  ٖٓ حُٔ

يس ػالع أ٣خّ، كظ٠ ظٍٜٞٙ ُو١َٔ ُٔ  http://bit.do/dwXEi .ٝطؼَٝ ُإلهلخء ح

21ٛ١ٔ ٛ٠  

 ػٍٟ ادّض ػٍٟ دمحم هثخ .37

ُيُٝش رؼي حهظلخء ه١َٔ حًؼَ ٖٓ َٜٗ ٗخد آٔٚ  ػ٢ِ / ظَٜ ح٤ُّٞ ك٢ ٤ٗخرش أٖٓ ح
ٖٓ ٣ؼَكٚ أٝ .  ٓ٘ٚ  ٜٓ٘يّ ٓؼٔخ١ٍ ٖٓ حُِهخ٣ُن30حُٖٔ  .حكٔي ػ٢ِ دمحم ٛزق

ٕ ٣َٜ الَٓطٚ ٣طٔجْٜ٘ ػ٤ِٚ كٜٞ رو٤َ طْ حُظلو٤ن ٓؼٚ ٝطَك٤ِٚ ا٠ُ ٓـٖ  ٣ٔظط٤غ ح
َٙ١. http://bit.do/dxegs  

 ػغفاخ وّاي .38

٤ِس، ح٤ُّٞ حألٍرؼخء، رلزْ  ػَكخص ًٔخٍ ح٤ُٔي كخٓي "أَٓص ٤ٗخرش ًَىحٓش رخـُ

ُو٤٠ش ٍهْ 15 ٓ٘ش، ٓلخٓذ، ٣8" حُٜخرَ ُٔ٘ش 7888 ٣ٞٓخ ػ٢ِ ًٓش حُظلو٤وخص ك٢ ح
ؼَٝكش اػال٤ٓخ رخال٠ٗٔخّ   .2017 ُوخٕٗٞا٠ُ حُٔ ًخٗض  .ؿٔخػش أٓٔض ػ٠ِ هالف ح

ٔؼش  َ حـُ ُوزٞ ػ٤ِٚ، ـك ُوض ح ، ٝطؼَٝ ُالهظلخء ٤ٗٞ٣2017ٞ 16هٞحص حألٖٓ هي أ

ُو١َٔ ٌٓ٘ ك٤ٜ٘خ ح٠ُ ظٍٜٞس ح٤ُّٞ   . ر٤٘خرش ًَىحٓش21ٞ٤ٗٞ٣2017ح
http://bit.do/dxemG 

 ػٍٟ أدّض ػٍٟ دمحم هثخ .39

ُيُٝش ٓغ  ٜٓ٘يّ   ٓ٘ش، ٣ؼ30َٔ، "ػ٢ِ أكٔي ػ٢ِ دمحم ٛزق"كووض ح٤ُّٞ ٤ٗخرش أٖٓ ح

يس   ا٠ُ ٣ٞٓخ، ٝطْ طَك٤ِٚ 30ٓؼٔخ١ٍ، ٣ٝو٤ْ رخُِهخ٣ُن رخَُ٘ه٤ش، رؼي اهلخءٙ هَٔح ُٔ
  http://bit.do/dxemU .١َٙٓـٖ 
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ىىىىوونووىىوونووىىرنىرنفىالدولظىفيىرنىرنفىالدولظىفيى
2 ٛ١ٔ ٛ٠ 

طِٞد ٟزطْٜ ٝحك٠خٍْٛ  ؼخى١ ٤ٓٝخٍٙ ٤ٌَٓٝرخٙ طوظلْ ٜٓ٘غ حٓٔ٘ض ١َٙ ح٥ٕ رلؼخ ػٖ حُؼٔخٍ حُٔ ر٤ًٖٔٞ ١َٗٚ ٖٓ هْٔ حُٔ
ْٛ ػالػٚ ػٔخٍ ٝرْٜ ٗٔزٚ ػـِ . ُيطٚ .ٝػيى ٛٔض ٍِٓ٘ اكيٟ حُؼٔخٍ ك٤غ ٣ٌٖٔ ٓغ ٝح ٝحُظٜٔٚ ػخَٓ  ٝاكيٟ ٤ٓخٍحص ح١َُ٘ٚ ىح

ٜ٘غ ١ُ رو٤ٚ حُوِن  http://bit.do/duLU3. ػخ٣ِ ٣خًَ ػ٤ٖ ٣ٝظؼ٤ٖ ك٢ حُٔ

4 ٛ١ٔ ٛ٠ 

ي ١ِٝزض طل٣َخص !  ؿٕٛاخ ِغ اٌلغً ٣ ِٓ ػّاي أؿّٕد ٍغج ٣٢دثؾ  ٤خرش كزْ حُؼٔخٍ ُٜزخف حـُ رؼي حُظلو٤وخص هٍَص حُ٘
ُوَحٍ ؿَٟ حػظوخٍ ػَ٘س ػٔخٍ آه٣َٖ ٖٓ ىحَه حًَُ٘ش ٤َُطلغ حُؼيى ا٠ُ  زخكغ ، ٝرؼي ٓخػخص ٖٓ ٌٛح ح  ػخَٓ ، ٛيٍ حُلٌْ ٣٢حُٔ

 http://bit.do/du8dc .حُل٣َش ُؼٔخٍ أٓٔ٘ض ١َٙ .رلزْٜٔ ح٤ُّٞ 

ُوزٞ ػ٤ِٚ ٝريء : «ٍغج»ذؼٚعٖ فٟ « ِغؿٟ»أؿغج ..  ؿٕٛاخ4ألٚي ِغج ِٕظ  دمحم ٠َٓٓ ُْ ٣ظِن ٟٓٞ ٣ُخٍس ٝحكيس، ٌٓ٘ ح
خ ٓخ  ًٔ ٕ ١ِزْٜ ىحث وظٜش ٣ُِخٍطٚ، اال أ ؼ٤٘ش حُٔ ُِـٜخص حُٔ ظْٜ ك٤ٜخ، ًٔخ أْٜٗ ًل٣َن ىكخع ػ٘ٚ طويٓٞح رطِذ  ُو٠خ٣خ حُٔ ٓلخًٔظٚ ك٠ ح
ُيحه٤ِش، ٓخ ٣ٔظِِّ ططز٤ن ُٞحثق حُٔـٕٞ ػ٤ِٚ،  ِٜلش حُٔـٕٞ رُٞحٍس ح ًخٕ ٣وخرَ رخَُكٞ، ٍؿْ أٗٚ ٓـ٤ٖ رؤكي حُٔـٕٞ حُظخرؼش ُٔ

   http://bit.do/du8fh. ءًزخه٠ حُٔـ٘خ

5 ٛ١ٔ ٛ٠ 

ٓت "ٓ٘ؼض اىحٍس ٓـٖ حُؼوَد ٗي٣ي حُلَحٓش : ِٓ أصاء االِرذأاخ” أٔؾ ِوطفٝ سفاجٟ”إصاعج ؿجٓ اٌؼمغب ذّٕغ اٌطاٌة
خٓؼ٤ش، ػ٠ِ / حُطخُذ" حُٔٔؼش ٘يٓش ؿخٓؼش ١٘طخ، ٖٓ أىحٚث ُالٓظلخٗخص حـُ أْٗ ٜٓطل٠ هلخؿ٢، حُطخُذ رخُلَهش حُؼخ٤ٗش ر٤ٌِش حُٜ

ُوخ٤ٗٞٗش، إلؿَحء حالٓظلخٗخص ىحَه ٓلزٔٚ ٕ . حَُؿْ ٖٓ ػَٔ حإلؿَحءحص ح ُِلّٞ ًَِٓ أرٞ " ٣ًٌَ أ أْٗ ٜٓطل٠ هلخؿ٢، ٖٓ ه٣َش ح
طخ٤َٓ رٔلخكظش حُزل٤َس، ٝٓؼظوَ ٌٓ٘  ُو١َٔ 2016 ٗٞكٔزَ 17حُٔ  ٣ٞٓخ، ٝطْ ػَٟٚ ػ٠ِ ٤ٗخرش أٖٓ 28، ًٔخ أٗٚ طؼَٝ ُإلهلخء ح
ُو٤٠ش ٍهْ  ُيُٝش حُؼ٤ِخ رخُوخَٛس ػ٠ِ ًٓش ح ؼَٝكش اػال٤ٓخ رـ 2016 ُٔ٘ش 724ح ٔخػي"  حُٔ خثذ حُؼخّ حُٔ " ٓلخُٝش حؿظ٤خٍ حُ٘

http://bit.do/du8hx   

لخ٢ٓ  ؼظو٤ِٖ-٣ًَُخ ػزي حُؼ٣ِِ /هخٓض هٞحص حألٖٓ رٔلخكظش حَُ٘ه٤ش رخُوزٞ حُظؼٔل٢ ػ٠ِ حُٔ ُيكخع ػٖ حُٔ ، ًُٝي ٖٓ -ػ٠ٞ ٤ٛجش ح
ٜش ؿ٤َ ٓؼِٞٓش 2017 ٤ٗٞ٣ٞ 5ٓي٣٘ش حُِهخ٣ُن ح٤ُّٞ  لخ٤ٖٓ ٖٓ .  ٝحهظخىطٚ ـُ ُوزٞ حُظؼٔل٢ ػ٠ِ حُٔ ٣َٜش ح ٝطٞحَٛ حُِٔطخص حُٔ

خ ٣ِ٣ي ػٖ  خ٤ٟش ُٔ ْٛ هالٍ حال٣خّ حُٔ ؼظو٤ِٖ رخَُ٘ه٤ش ٝحُظ٠ َٝٛ ػيى ُيكخع ػٖ حُٔ .  ٓلخ٤ًٓخ14أػ٠خء ٤ٛجش ح
http://bit.do/du8he 

ٚ رخُوٞس  َح هخٓض ح١َُ٘ٚ ربٍؿخّ ُٝؿٚ ح٤ُٜ٘ي حٓخٓٚ ؿالٍ ربٓظالّ ؿؼٔخٗٚ رخُوٞٙ طْ ى٘ك  (٣ٞؿي ك٤ي٣ٞٛخص)ح٤ُّٞ حُٔخػٚ حُؼخ٤ٗٚ ـك

٣َذ  ٜ٘ي حـُ ؼٔخٕ ٝىك٘ٚ إل٠٣خف حُلو٤وٚ .. طٍٜٞ ٌٛح حُٔ ِٛٚ الٓظالّ حـُ ؼٔخٕ الهلخء حُلو٤وٚ ٍؿْ ٍكٞ ح ح١َُ٘ٚ ط٣َي ىٖك حـُ
ُو٠خء حُ٘خٓن ٝالًٖ  َ٘ الٕ .. ُِٔـظٔغ ٍٝؿخٍ ح ْ طلَٝ حُلو٤وٚ كزَ حُ٘ ا٢ُ ٓظ٢ ٓظظَ ح١َُ٘ٚ رِطـ٤ٚ ٝأه٤َح أٝؿٚ ًال٢ٓ ٌُ

حهؼٚ ٢ٛ حُظزخ١ حهيٝح ح٣ٖٔ ؿالٍ ٝٓ٘ٞح ٍٝحكٞح ٍحؿؼ٤ٖ طخ٠ٗ ًخٕ ك٠ ٣ٞٗٚ ٖٓ أٛلخرٚ ٓٞؿٞى٣ٖ طلض حُز٤ض حُظخر٢  كو٤وش حُٞ

ٓوٚ حٓخٓٚ ؿالٍ ١ِؼِٚ ٖٓ حُزٌِٞٗش  خ ه٠٘ ٣خ ٤ُٝٚ ٣خ رض حُٞ ؼخٕٝ هخُٜ ُِظخر٢ حٗض رظ٠َرْٜ ٤ُٚ ٍحف حُٔ ّ ح٣ٖٔ رظوٍٞ  ٍِٗ َٟٝرْٜ ح
ٕ ٤ٗخرٚ ُٝٞ  ؼخٕٝ ًخٕ ػخ٣ِ ٣ٜـْ ػ٠ِ رخد حُز٤ض ٣ٌَٝٔٙ حٓخٓٚ هخُٚ حٗض ٓؼٌٖ حً ٍٝحف هخُٚ حٗض ٖٓ حهيص ح٣ٖٔ رالٕ هِٚ حىد حُٔ

ؼخٕٝ ٍحف ًَٔ حُزخد حٓخٓٚ َٟد ػ٤ِٚ ٗخٍ ١ِؼٞح ٣ـَٝح َٟٝرٞح ػ٤ِٚ ٗخٍ ٍِٗ حُ٘خٍع ٝرو٠  ًَٔص حُزخد طٌٕٞ رظؼي١ ػ٤ِ٘خ حُٔ
ُيػْ َٝٛ حٓخٓٚ ١ِغ ٣ـَٟ حٓظوز٢ ك٢ ٓطق ؿٔذ ر٤ظْٜ ١ِؼٞح ؿخرٞح َٓحطٞ ٝحر٘ٚ ٖٓ حُز٤ض  ٠٣َد ػ٤ِْٜ ٠٣َٝرٞح ػ٤ِٚ ٗخٍ ح
ّ حُز٤ض ١ِٝؼٞٙ حُز٤ض ٓظٌظق ٝهظِٞٙ  يٍػٚ ُلٞح ر٤ٚ ُِٝٗٞٙ هيح خ ٗخف ًيٙ ِْٓ ٗلٔٚ حُلٌٞٓٚ حهيٝٙ ك٠ حُٔ َٟٝرٞٛخ ك٠ حُ٘خٍع ُٔ

ّ َٓحطٚ ٝػ٤خُٚ  ُيٝى#ٛز١َ #حُظخر٢ حٍ هظَ حٓخٓش حٓٔش  )هيح ُوٜش حُلو٤وش ال ٣ُخىٙ ٝال ححَه ٝحُ٘خّ ٓيح٣وش الٕ حٓخٓش حطوظَ  (ح ى١ ح
ٕ حٓٚ طظٜخٕ هيحٓٚ.رؼي ِْٓٔ ٗلٔٚ  http://bit.do/du8iN. ٍر٘خ ٣َكٔي ٣خ حٓخٓش ػخٕ ٍحؿَ ٝٓخص ٍحؿَ ٓوزِٖ ح

6 ٛ١ٔ ٛ٠ 

ُيه٤ِٜش ٕ ٓخكَص ٣ّٞ حُٔزض حُؼَٜ ِٝٛض ٣ّٞ حالكي . حٗخ أكٔي ًخَٓ ١ز٤ذ ط٤ٌِق ٖٓ ٓلخكظش ح ؿخ٢ُ ط٤ٌِق ك٢ ٓلخكظش أٓٞح

خّ ٤َُٓ ٓؼخٗخ َٗٝف ٗ٘ٞف آٌخ٤ٗش ٗيهَ ً٘ق  ٘ق حُطز٢ كوُٞض ٌُ ٕ هِٜض ٍٝه٢ ٝطزو٠ حٌُ ػَ٘ٙ ٛزخكخ ٍٝكض ٓي٣َ٣ش أٓٞح
ُِٔي٣َ حٗخ ٝىًظٍٞ دمحم ػَكٚ ٝىًظٍٞ  ٢ُِ رظِْ حإلٓظٔخٍحص ٓل٤ٖ ًَ ٍىٛخ ٤ٓ٘لؼٖ ١ِؼض  ١ز٢ ٍٝٝك٘خ ٛ٘خى كخُٝض أطٌِْ ٓغ حُز٘ض ح

٤ِش ى٤ٓخ١  ٕ ٗخء هللا ٟٝٝلظِٚ أٗ٘خ ٖٓ ٓلخكظخص رؼ٤يس حٌٓ٘ي٣ٍش ىٜه ٤َُٓ آهَ هُٞظِٚ ًَ ٓ٘ٚ ٝك٠َطي ٤١ذ حك٘خ ط٤ٌِق ؿي٣ي أ
ٜخٍىس ٣و٢ُٞ ٤ٓ٘لؼٖ ى١ كخؿش طَؿؼِٜخ ١ذ  ُيًظٍٞ رٜلٚ ٝى٣ٚ ٌٗ٘ق حُ٘ ُل٘خىم ؿخ٤ُٚ كِٞ ك٠َطي طٌِْ ح ٝٓل٤ٖ ٌٖٓ ٤ُ٘خ ٛ٘خ ٝح

ُِيًظٍٞ أطٌِْ ٓؼخٙ رٜلٚ ٝى٣ٚ ٝأٟٝق ٓ٘ؼ٢ٗٞ . ٣خىًظٍٞ ك٠َطي رْ ٗـَد ٣وٍٞ ال ٤ٔ٣ٖ ٗٔخٍ ال  ُِٗض طلض كخُٝض أىَه 
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ُيًظٍٞ ٣ٝ٘ٞف ػيىٗخ  ُِيًخطَس ٗطِغ ٌِْٗ ح ي٣َ ٝحط٤ٖ٘ ٓٞظل٤ٖ ٓ٘ؼٞٗخ رط٣َوٚ ُرخُٚ ُيٍؿش ًخٗٞح . كوُٞض  ١ِؼ٘خ ُٝألٓق ٌَٓط٤َ حُٔ
ِذ  حٙ رخُظز٢ ١ُ ٓخك٠َطي ه٣َظٜخ ًيٙ   ):-ر٤ِهٞٗخ رَٙ حالٟٝٚ ٝٝحكي ْٜٓ٘ هخٍ ى١ ٓ٘ظَ ىًخطَس ٣خٝالى ح١َُٞٓ٘ٚ ٣خٝالى حٌُ

ِذ  هض ىٙ ًخٕ ك٢ ىًظٍٞ ر٤ٍٜٞ ُو٤٘خ ٝحكي ؿخ١ ؿَٟ ٝر٠٤َرٚ ػِ٘خٕ ر٤ٍٜٞ ح٠َُرٚ :-/  ٣خٝالى ح١َُٞٓ٘ٚ ٣خٝالى حٌُ ك٢ حُٞ

ُحٍس ؿٚ ُٝألٓق ٓلٔ٘خٕ ُلظٚ حٗٚ ك٢ ٛق حأل١زخء رَ اٗٚ ٓٞظق حًظَ ٓ٘ٚ ١ز٤ذ . ؿخص ك٢ ٓ٘خه١َ٤ ٝكَٜ ٣ِٗق ٤ًَٝ حُٞ
ُوخ٢ٗٞٗ ٞهق ح وخرٚ ىًظٍٞ أكٔي ك٤ٖٔ َٝٗكِ٘خ حُٔ ٕ . طٞحِٛ٘خ ٓغ حُ٘ ٍٝكض ػِٔض ٓل٠َ ٓذ ٝهٌف ٝحػظيحء ك٢ هْٔ ١َٗش أٓٞح

ل٠َ  . 2017_6_5حكٞحٍ ٓئهظٚ رظخ٣ٍن 23حٍٝ ٓل٠َ ٍهْ   http://bit.do/dvzSh. ػِٔض طو٣ََ ١ز٢ ٝحٍكوظٚ رخُٔ

11 ٛ١ٔ ٛ٠ 

ٕ رو٤خىس حَُحثي ٣ًَْ أر٣ُٞي، ٓؼخٕٝ حُزلغ، رخُوزٞ ػ٠ِ   أٗوخٙ رظٜٔش حإلكطخٍ ؿَٜح ك٢ 5هخٓض ٝكيس ٓزخكغ هْٔ ١َٗش كِٞح
ُؤْ، ك٢ كِٔش رٔل٢٤ ٓلطش . أػ٘خء َٜٗ ٠ٍٓخٕ حهؼٚ أػ٘خء هَٝؽ حَُحثي ٣ًَْ أرٞ ٣ُي، ٓؼخٕٝ أٍٝ ٓزخكغ ح ٝطؼٞى طلخ٤َٛ حُٞ

وخ٢ٛ َٓ٘ٝرخص ٝٓؤًٞالص ؿَٜح رٜ٘خٍ ٠ٍٓخٕ ي٣٘ش، ك٤غ الكع ط٘خٍٝ رؼٞ ٍٝحى حُٔ ٣َٔش ىحَه حُٔ ٕ ُزغ حألٖٓ ٌٝٓخكلش حـُ . كِٞح
وخ٠ٛ؛ طْ ٟز٢ ًَ ٖٓ ٓلٔٞى دمحم ػخرض ٝارَح٤ْٛ دمحم ه٤َِ ٝػزيحَُكٖٔ ١خٍم كخٍٝم ٝأكٔي ػزي حُل٤ٌْ ٓؼي ٝدمحم  رٔيحٛٔش حُٔ

٘خػَ حُٜخث٤ٖٔ ٕ َٓحػخس ُٔ ْٛ رٌٔخٕ ػخّ ىٝ ٤ُِ٘خرش حُؼخٓش؛ هٍَ  .ٗؼزخٕ ػٌخٗش رظٜٔش حإلكطخٍ ؿَٜح ك٢ أػ٘خء ٝؿٞى ٝربكخُظْٜ 

ٕ اهالء ٓز٤ِْٜ ر٠ٔخٕ ٓلَ اهخٓظْٜ ٓخ ُْ ٣ٌٞٗٞح ٓطِٞر٤ٖ ػ٠ِ ًٓش ه٠خ٣خ أهَٟ ٔظ٘خٍ آالّ ٍَٓٝ، ٍث٤ْ ٤ٗخرش كِٞح  .حُٔ
http://bit.do/dv4ib  

ٌح ” حْٗ ٜٓطل٢ هلخؿش“ٓ٘ؼض اىحٍس ٓـٖ حُؼوَد ٗي٣ي حُلَحٓش حُطخُذ  ٘يٓش ؿخٓؼش ١٘طخ ، ٖٓ حىحء حالٓظلخٗخص ُٜ ، ر٤ٌِش حُٜ

ُوخ٤ٗٞٗش حُالُٓش ٕ  .حُؼخّ ٍؿْ حٜٗخء حإلؿَحءحص ح ؼَٝكش اػال٤ٓخً ” حْٗ“٣ًٌَُ أ ُو٤٠ش حُٔ ٓلزّٞ حكظ٤خ٤١خً رٔـٖ حُؼوَد ػ٠ِ ًٓش ح
ٔخػي“رخْٓ  خثذ حُؼخّ حُٔ ُوزٞ حُظؼٔل٢ ػ٤ِٚ ك٢  .”ٓلخُٝش حؿظ٤خٍ حُ٘ ٘يٓش رط٘طخ ٝظَ 2016 ى٣ٔٔزَ 17طْ ح ، ٖٓ أٓخّ ٤ًِش حُٜ

ُو١َٔ  ُيُٝش حُؼ٤ِخ رخُوخَٛس2017 ٣٘خ٣َ 14 ٣ٞٓخ، طؼَٝ ك٤ْٜ ُظؼ٣ٌذ ر٘غ، ٝظَٜ ك٢ 28ٍٖٛ حإلهلخء ح ٓزن  . أٓخّ ٤ٗخرش أٖٓ ح

يس ػخّ ٜٝٗق ٝأكَؽ ػ٘ٚ ك٢ أًظٞرَ   http://bit.do/dv4jm .2015حػظوخُٚ ٝظَ ٓلزٞٓخ حكظ٤خ٤١خ رٔـٖ حألرؼخى٣ش ُٔ

٣َٜش ك٢ حُظؼ٘ض روٜٞٙ حإلكَحؽ ػٖ  ْ ػ٠ِ حُزَحءس طٔظَٔ حُِٔطخص حُٔ  ١لَ ٝٗخد ٓؼظواًل كِٜٞح 32ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ كُٜٜٞ
ُو٤٠ش ٍهْ  ؼَٝكش اػال٤ًٓخ رو٤٠ش ( ؿ٘خ٣خص حُز2016َُْ ُٔ٘ش 13998)ػ٠ِ حُزَحءس ك٢ ح ، ٝرلٔذ ١ًٝ "طال٤ٌٓ ًلَ ح٤ُ٘ن"، ٝحُٔ

٣َٜش طَكٞ حإلكَحؽ ػْٜ٘، ٝط٠غ رؤٓٔخء رؼ٠ْٜ ك٢ ه٠خ٣خ ؿي٣يس حُظ٢ ٝٛلٞٛخ  ُِِٔطخص حُٔ ٜخص حأل٤٘ٓش حُظخرؼش  ؼظو٤ِٖ كبٕ حـُ حُٔ
ِلوش كظ٠ ال ٣ظْ حإلكَحؽ ػْٜ٘ ُيحثَس حأل٠ُٝ"ًٝخٗض  .رخُٔ خ١ٍ، / 05ٞ٤ٗٞ٣رٔلٌٔش ؿ٘خ٣خص ًلَ ح٤ُ٘ن ه٠ض ك٢ حإلػ٤ٖ٘ " ح ٕ حـُ ك٣َِح

، ٝدمحم ح٤ُٔي ػزيٙ، ٝٓؼ٤ي  ٔظ٘خ٣ٍٖ ٠ٍٓخٕ ػ٠ِ حُِْه ُيحثَس، ٝػ٣ٞ٠ش حُٔ لٌٔش ٝح ١َ، ٍث٤ْ حُٔ ُي٣ٖ حُٔ ٔظ٘خٍ رٜخء ح رَثخٓش حُٔ

خ، ر٤ْٜ٘ 63ػزي ح٤َُٗي حُٔٔخى٠ٗٝ، ٌَٝٓطخ٣ٍش دمحم ٍٟخ، ٍٝح٢ٓ ٗؼ٤ذ، رزَحءس  ٘ٔٞرش ا٤ُْٜ، 24 ٓٞح١ً٘خ ٣ًَٜٓ  ط٤ًٌِٔح، ٖٓ حُظْٜ حُٔ
ُي٢ُٝ حُٔخك٢ِ، ٝؿ٤َٛخ ٖٓ  ظخّ، ٝهطغ حُط٣َن ح ٔخػش ٓلظٍٞس، ٝحُظل٣َٞ ػ٠ِ حُؼ٘ق، ٝحُظظخَٛ ٟي حُ٘ ػ٠ِ ٍأٜٓخ حال٠ٗٔخّ ـُ

ُو٤٠ش ٍهْ .حالطٜخٓخص ْ ك٢  .( ؿ٘خ٣خص حُز2016َُْ ُٔ٘ش 13998)، ك٢ ح ٘ظٔش حػظوخُٜ ٍ / ٓخ09ٍّٝهي ٝػوض حُٔ  ٖٓ 2016آًح
خ  ٞحٛالص أػ٘خء ػٞىطْٜ ٖٓ ٍكِش، ٝحهظلٞح ه٣ًَٔ ؼٌَٔ كَم 4ٝٓخثَ حُٔ ُِظؼ٣ٌذ حُ٘ي٣ي، ٝرؼيٛخ طْ طَك٤ِْٜ ُٔ خ   أ٣خّ طؼَٟٞح هالُٜ

   http://bit.do/dwysF .حألٖٓ رٌلَح٤ُ٘ن، ٣ٝؼخٕٗٞ ٖٓ ٓٞء حٟٝخع حالكظـخُ، حٗظ٘خٍ حألَٓحٝ ر٤ْٜ٘، ٝحإلٛٔخٍ حُطز٢ ُزؼ٠ْٜ
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٘ؼْ، ٓلخكع ٓٞٛخؽ، ٝحهؼش ؿ٣َزش ٜٗيص ٓلخكظش ُيًظٍٞ أ٣ٖٔ ػزيحُٔ ك٠ ٗخٍع  اُحُش ٓٞٛخؽ، رلِٔش ح٤ُّٞ، حإلػ٤ٖ٘، أػ٘خء ه٤خّ ح
ٞح١ٖ ٣يػ٠ أكي أ١ٞ٤ٓ ٓٞٛخؽ رٔ٘طوش ٤ٓظ٠، إلُحُش وخ٢ٛ ُٔ ٞؿٞى ِٗز٠»  حُٔ ٌُٟ ٌٓذ ٓخىس رظ٤َُٝش ػ٠ِ «ػالء دمحم ػزيحُٔ ، ح

خ ػ٠ِ هَحٍ ًٟ ٕ ك٠ ٗلٔش حكظـخًؿخ ٝحػظَح ٤َح ٌُٟ هخّ رٚ ٓلخكع ٓٞٛخؽ حإلُحُش ؿٔيٙ ٝأٗؼَ حُ٘ ٞؿٞى حرٖ ػٔٚ .ح : ٣وٍٞ ػالء ػزيحُٔ

ٌخٕ » لخكع ٝٓؼخٙ ُٞىٍحص ؿخٟ ٣ٜي حُٔ حرٖ ػ٢ٔ ر٤خًَ ػ٤ٖ، ٝٓؼخٙ ًخك٤ٚ طلض حإلٗ٘خء ك٠ ُِٓ٘ٚ، ًَٝ ٍهٜٚ ٤ِٓٔش، كٞؿج٘خ رخُٔ
ٕ ك٠ ٗلٔٚ ٤َح لخكع رؼي اٗؼخٍ «ػ٠ِ ىٓخؿ٘خ، ًٝخٗض ٛيٓش حرٖ ػ٠ٔ ًز٤َس، ُو٠ ؿًَٖ ر٣ِٖ٘ ٝأٗؼَ حُ٘ ٕ حُٔ « ػالء»، ٝأٟخف أ

ٕ ٣لخٍٝ ١ِذ ٕ أ ٌخٕ رَٔػش، ىٝ ٕ ك٠ ٗلٔٚ، ؿخىٍ حُٔ ٤َح ُيٍؿظ٤ٖ حُؼخ٤ٗش ٝحُؼخُؼش، ٝطخرغ  حإلٓؼخف، ًٟٓٞلخ أٗبٛخرخص حُ٘ ػالء ٖٓ ح
ُِٞحء ٜٓطل٢ ٓوزَ،ى .«ػخٍف ٤ُٚ ر٤ؼِٔٞح ٓؼخٗخ ًيٙ، ٝكن حرٖ ػ٠ٔ ك٠ ٍهزظي ٣خ كٌٞٓش  ٖٓ»: هخثاًل ٕ ح ٓٞٛخؽ، هي  ٓي٣َ أٖٓ ح
ٕ ك٢  ًخكظ٣َ٤خ ، ٛخكذ«ػالء دمحم»رالًؿخ ٖٓ حُؼ٤ٔي أكٔي ػخ٣ي، ٓؤٍٓٞ هْٔ ػخٕ ٓٞٛخؽ، ٣ل٤ي رو٤خّ  طِو٠ ٤َح ر٘خٍع ٤ٓظ٢، ربٗؼخٍ حُ٘

خٓؼ٠، ٝطْ طل٣ََ ٓل٠َ   ٗلٔٚ خك٤ظ٣َخ حُوخٛش رٚ، ٝحٗظوَ ا٠ُ ٓٔظ٘ل٠ ٓٞٛخؽ حـُ ػوذ ه٤خّ ٓلخكع ٓٞٛخؽ رظ٘ل٤ٌ هَحٍ اُحُش حٌُ
٤خرش رخُٞحهؼش ٝحُؼَٝ ػ٠ِ     http://bit.do/dwyzs .حُ٘
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ٕ / 14ٚ٤ٗٞ٣هخٓض هٞحص حألٖٓ رٔلخكظش ر٢٘ ٣ٞٓق، ٛزخف ح٤ُّٞ  ًَِ ٗخَٛ " ٗٔ٘ض"، رخهظلخّ ه٣َش 2017ك٣َِح حُظخرؼش ُٔ

 أٗوخء ر٤ْٜ٘ ١خُذ رخُؼخ٣ٞٗش حُؼخٓش، ٝٛٞ 3 ٓٞح١ٖ رخُو٣َش، ٝحػظوخٍ 15رٔلخكظش ر٢٘ ٣ٞٓق، ٓخ أٓلَ ػٖ ط٤ٌَٔ ٓلظ٣ٞخص ٓ٘خٍُ 
ْٛ ؿ٤ٔؼخ ا٠ُ ؿٜش ؿ٤َ ٓؼِٞٓش ْ آهَ، ٖٝٓ ػْ حهظ٤خى    http://bit.do/dwJ55 .ٓخُٕ ػ٤ي ٝٗو٤وٚ آَٓ ػ٤ي ٝٗو٤ن ُٜ
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لخ٢ٓ ُيس دمحم ٠ٍٓخٕ حُٔ   http://bit.do/dwJ3d. حهظلخّ ٝ ٓلخ١ٝش ٍِٓ٘  ٝح
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 ًَِ َ ح٤ُّٞ رخهظلخّ ٓز٠٘ هيٓخص ؿي٣ي رو٣َش ٛل٢ حُوَٓخء حُظخرغ ُٔ هخٓض ١َٗش ٓلخكظش ر٢٘ ٣ٞٓق ك٠ ٓخػخص ٓظؤهَس ٖٓ ـك
١ٌُ ٓزن ٝحٗيُؼض رٔززٚ أكيحع ك٠ َٜٗ ٤ُٞ٣ٞ ٖٓ  ز٠٘ ٝح ٌرق هخٍؿخ ، ٝاؿالم حُٔ ٤ٔل٤ش ٝحٝح٠ٗ حُٔ ُوخء رؼٞ حٍُٜٞ حُٔ ُلٖ٘ ، ٝا ح

ُو٣َش  خ٢ٟ رؼي حكظـخؽ ٓظ٘يى٣ٖ ػ٠ِ حٓظويحٓٚ ًٔز٠٘ ُٜالس حألهزخ١   ٝهخٍ حكي أهزخ١ ح ٕ ٗظخكش أٗزخ ح٢ٓ كخّٗٞ هخّ " حُؼخّ حُٔ ا
ُِظؼ٣ِش ك٠ حٓظٜ٘خى حُطلَ ر٤ٟ٘ٞ ػ٤خى  ٟٖٔ أكيحع ٌٓرلش ى٣َ أٗزخ ٛٔٞث٤َ ، ٌُٖٝ كٞؿت ك٠ طٔخّ حُٔخػش  ر٣ِخٍطْٜ أْٓ رخُو٣َش 
ويٓش  ٜٝٓ٘خ  ُي٤٘٣ش ٝحالٝح٠ٗ حُٔ ١ٌُ ٣ٔظويّ أ٠٣خ ًوخػش ٓ٘خٓزخص ، ِٝٗع حٍُٜٞ ح ُِٔز٠٘ ح ٤َُِ رخهظلخّ ح١َُ٘ش  حُؼخ٤ٗش رؼي ٓ٘ظٜق ح

٘خ٣َُ  ز٠٘ رخـُ ويٓش ػْ أؿِن حُٔ ظذ حُٔ ز٠٘ رخُ٘خٍع ٝح٠٣خ ٓظؼِوخص حالػخع ٝحُٔـخى ٝحٌُ ُوخثٜخ أٓخّ حُٔ ٍٛٞ ح٤ُٜ٘ي ر٤ٟ٘ٞ ػ٤خى ٝا
٤ٔل٤ش طٔزذ ك٠ كخُش ؿ٠ذ ٢ٓٝ حألهزخ١ ال٤ٓٔخ أْٜٗ  كويٝح حكي ر٘خثْٜ ك٠ . ٟٝٝغ كَحٓش ػ٤ِٚ   ويٓخص حُٔ ُوخء حُٔ ٕ ا ٝأٟخف ا

خ٢ٟ ٌُٖٝ طْ  ز٠٘ ًخٗٞح ٣و٤ٔٞح ك٠ ٗؼخثَ ى٤٘٣ش ٌُٖٝ طْ ؿِوٚ رؼي ٛـّٞ ػ٠ِ  حألهزخ١ ك٠ ٤ُٞ٣ٞ حُٔ ُي٣َ ٌٝٛح حُٔ كخىع ٌٓرلش ح
٤ُِٜ٘ي ر٤ٟ٘ٞ ، ٝطْ حُٜالس رٚ ًٝخٗٞح ٣ـِٕٔٞ ح٠٣خ الٓظوزخٍ حُؼِحء كظ٠  حُلٍٜٞ ػ٠ِ ط٣َٜق ح٠٘ٓ الهخٓش ٛالس حُوخْٓ ػَ٘ 

لَٝٗخص ٖٓ . ؿخء حالٖٓ رخالْٓ ٝحٍطٌذ حٗظٜخى ٝحٟق ٟي ٓويٓخطْٜ  ظذ ٝحُٔ ويٓخص ٝحٌُ ٕ حالهزخ١ هخٓٞح رـٔغ حُٔ ُوزط٠ ح ٝحٗخٍ ح

ظ٘يى٣ٖ  ُوخثٜخ رخُ٘خٍع ٢ٓٝ كَكش حُٔ   http://bit.do/dwJ8oحُ٘خٍع ٝطو٣ِٜ٘خ ك٠ ٓ٘خُُْٜ رؼي ح

ٔخء  حهظلٔض هٞحص رٌلَح٤ُ٘ن ه٣َش ٓٞم حُؼالػخء رًَِٔ حُزَُْ ٝهخٓٞح رظلظ٤ٖ ػيىح ٖٓ حُز٤ٞص ٝط٤ٌَٔ ٓلظ٣ٞخطٜخ ٝحإلػظيحء ػ٢ِ حُ٘
 http://bit.do/dwJ9L .ٝحأل١لخٍ، هخٛش ر٤ٞص أٜٗخٍ حُظ٤خٍ حُ٘ؼز٢ ٝأٜٗخٍ َٓٗق حَُثخٓش حُٔخرن كٔي٣ٖ ٛزخك٢

 http://bit.do/dwJ9N لٛاخ األِٓ ذؼرضٞ ػٍٝ ِرظا٘غ٠ٓ ت١ّضاْ عِـ١ؾ ٚذفي اٌرظا٘غج

ُيطٚ ػِ٘خٕ ٣ِْٔ ٗلٔٚ ك٢ ٗت ٓخكيٕ ٣ؼَكٚ  ٢ُِ ػٔخ٤ُٖ ٣وظلٔٞٙ ًَ ٣ٞٗش ٝ هز٠ٞح ػ٠ِ ٝح هْٔ ٓ٘ظِس ..هٞس ٛـٔض ػ٠ِ ر٤ض ٣ٍؼٞ ح

حٗلطخ١ ٝ ىٗخثش ؿ٤َ .. ٟخر٢ حٓٔٚ ػَٔ حهيٛخ ػِ٘خٕ ٠٣ـ٢ ػ٠ِ ٣ٍؼٞ ... حٍٝ هخٍ حٜٗخ ٖٓ ٓٞؿٞىس ٝ هْٔ ٓ٘ظِس طخ٢ٗ كخ٢ٟ 
 http://bit.do/dwKah ..ٛـٔش ٓٔؼٍٞس ك٢ َٜٓ ًِٜخ ٝ حٌٓ٘ي٣ٍش رخألهٚ .ٓٔزٞه٤ٖ
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ـخ١ُ "حػظوِض هٞحص حألٖٓ، ح٤ُّٞ حألػ٤ٖ٘  ؼ٤ٖ حُٔ ُوخىٍ ػزي حُٔ ٠ُِـ٢ ػ٢ِ " أٓٔخء ػزيح خ  ١خُزش رخُٜق حُؼخُغ حُؼخ١ٞٗ، ٖٓ ُِٜٓ٘

ي ٤خرش ح٠ُ حـُ ُيٛخ ُظ٤ِْٔ ٗلٔٚ، ٝطْ طؤؿ٤َ ػَٟٜخ ػ٠ِ حُ٘  .ؿي٣َ رخالػظزخٍ أٜٗخ طوّٞ رخىحء حٓظلخٗخص حُؼخ٣ٞٗش حُؼخٓٚ ٌٛٙ حال٣خّ .ٝح
http://bit.do/dwXF6  
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ٞح٤٘١ٖ ػوذ هَٝؿٚ ٖٓ أكي حُز٘ٞى  ك٤٠لش ًز٤َس ط٠َد أٝٓخ١ ح١َُ٘ش ري٤ٓخ١ ػوذ حٓٔخى حألٛخ٢ُ رؤػ٤ٖ٘ ًخٗخ هي هطلخ أكي حُٔ

خٍس طؼي١ أػ٤ٖ٘ رخ٠َُد حُؼ٤٘ق ػ٠ِ ٍؿَ ريحهَ ٤ٓخٍس ٤ٌَٓٝرخٙ ػ٠ِ ٣َ١ن ى٤ٓخ١ 850ٝ ٓؼٚ  –  أُق ؿ٤٘ٚ ٝ هي ُلض أٗظخٍ حُٔ
خّ رؼي طـَْٜٔٛ ػ٠ِ .. ١ِوخ  ؼظي٣خٕ أٜٗٔخ أ٢٘٤ٓ ١َٗش كؤَٛ حُ٘ ٔخ حُٔ ٤ٌَٝرخٙ ٝ ػ٘يٓخ طٌٔ٘ٞح ٖٓ ح٣وخكٚ أظَٜ ُٜ كطخٍىٝح حُٔ

لخؿؤس  ُوزٞ ػ٠ِ حُوخ١ل٤ٖ ُظظَٜ حُٔ ُوض ح أٜٗٔخ أ٢٘٤ٓ ١َٗش أكيٛٔخ رؤْ ػخٕ ى٤ٓخ١ ٝ ح٥هَ رؤْ ٍأّ  ...حٓظيػخء ح١َُ٘ش حُظ٢ أ

زخكغ ري٤ٓخ١  ًيح أٜٗٔخ كؼال ًُي رظٞؿ٤ٚ ٖٓ أكي ٍإٓخء حُٔ ًٔخ طْ حطٜخٜٓٔخ رـ٣َٔش أهَٟ ٓٔخػِش ٢ٛٝ  حُزَ ٝ ػ٘ي حٓظـٞحرٜٔخ أ
حٍُِهخ، ر٘لْ حُط٣َوش حُظ٠ طْ - ٌٓ٘ ٣َٜٖٗ ػ٠ِ ٣َ١ن ى٤ٓخ١ " رخُيٝالٍ حأل٠ٌ٣َٓ"حهظطخف أكي حألٗوخٙ َٝٓهش ٓزِؾ ٓخ٠ُ ًز٤َ 

حهؼش ٤ُِ٘خرش كٍٞحً  .اطزخػٜخ ك٠ طِي حُٞ  http://bit.do/dxefo ...كظٔض حكخُظٜٔخ 

لْ ٤ٔ٤خء ٝػِْ حُ٘ َؽ رخُوخَٛس ػوذ حٗظٜخء حٓظلخ٢ٗ حٌُ  حػظيحء أ٤ٖٓ ١َٗش ػ٠ِ أكي أ٤ُٝخء حألٍٓٞ رٔيٍٓش ؿ٣َذ ؿالٍ ك٢ ك٢ حُٔ
http://bit.do/dxefv  

21 ٛ١ٔ ٛ٠ 

خ ٛزخف حألْٓ رٔ٘طوش هُٞ أرٞ ٍػي ؿ٘ٞد ٍكق " ر٘خ٣َ ٤ِٓٔخٕ"حٛخرش حُطلِش  ٣لش ٛخٍٝه٤ش ػ٠ِ ُِٜٓ٘ أٍرغ ٓ٘ٞحص حػَ ٓو١ٞ ٌه

زي ٝؿَٝف رخُٞؿٚ ٝح٤ُي ح٠٘ٔ٤ُ ُوي٤ٖٓ ٝرظَ ح٤ُي ح٤َُٟٔ ٝطٜظي رخٌُ   http://bit.do/dxen6 ك٤غ أ٤ٛزض رزظَ ك٢ ح

26 ٛ١ٔ ٛ٠ 

خ٢ٟ ٍِٓ٘ ح٤ُٜ٘ي دمحم ٤ٓي أكٔي  ١ٌُ ُو٢ َٜٓػٚ ػ٠ِ  (ه٣َش حُلز٤َ)ٛخؿٔض هٞحص أٖٓ حالٗوالد رٔلخكظش حألهَٜ ٣ّٞ حُؼالػخء حُٔ ح
ٕ أرٞ حُلـخؽ ٣ّٞ  ُوزٞ ػ2013ٚ٤ِ أؿٔطْ 14أ٣ي١ هٞحص ح١َُ٘ش ك٢ ٤ٓيح هخٓض حُلِٔش حأل٤٘ٓش رظ٣َٝغ ُٝؿش ٝأ١لخٍ  . رـَٝ ح

كخس ؼَكش ٌٓخٗٚ ُْٝ ٣٘ٔلزٞح اال رؼي ٍإ٣ش ٜٗخىس حُٞ  http://bit.do/dxuGp !!ح٤ُٜ٘ي ك٢ ٓلخُٝش ُٔ

 

http://bit.do/dwJ3d
http://bit.do/dwJ3d
http://bit.do/dwJ8o
http://bit.do/dwJ8o
http://bit.do/dwJ9L
http://bit.do/dwJ9L
http://bit.do/dwJ9N
http://bit.do/dwJ9N
http://bit.do/dwKah
http://bit.do/dwKah
http://bit.do/dwXF6
http://bit.do/dxefo
http://bit.do/dxefo
http://bit.do/dxefv
http://bit.do/dxen6
http://bit.do/dxen6
http://bit.do/dxuGp
http://bit.do/dxuGp


ىىىىوونووىوونووىردائلىالدجنىفيىردائلىالدجنىفيى

 
 

 

: رصانح يٍ ٌاصٍٍ دمحم
لقطتي التي ال اعلم ، لبيتي، لشئ لم اعد أملكه ، ضعفي اصبح مسيطرا ومشتاقا

عنها شيئ اشتاق اللعب معها وأشتاق مشاهدة افالم الفيديو وهي بجانبي تلعب 
 لم يشأ القدرء ومرسمي أشتاق أصدقا، بجسدي الصغير اشتاق ألعابي وكتبي
احتسي الشاي والسيجارة اكلم نفسي ،  بلقائهم اني هنا اجلس بجانب الحائط

أصبح دخان السيجارة ممال نحن هنا . في أمور انتهي الكالم بها منذ سنوات حتى
هل تتذكرون اننا هناك بعيدا الزلنا جالسين بجانب ؟ نتذكر كل شيئ فهل انتم مثلنا 

هل مازالت قلوبكم تحتوينا هل ؟ الحائط ننتظركم أم أصبح وجودنا والعدم رفاق 
 ( يونيو1) ؟بوجودنا هل انشغلتم بشيئ أهم منامهتمة عقولكم مازالت 

http://bit.do/duLTf 
 

 
 

لقومي حقوق اإلنسان والبرلمان « أندرو ناصف»خطاب من شقيقة معتقل  
بعد التحية والتقدير 

نحيط علم سيادتكم أن أندرو ناصف نصحي صليب المتحجز بسجن مركز الزقازيق 
 جنايات مركز الزقازيق المقيدة برقم 2017 لسنة 27900على ذمة القضية رقم 

 مايو يعاني من تواجده بمقر 17 كلي جنوب الزقازيق من يوم 2017 لسنة 1692
االحتجاز هذا حيث تستمر الخالفات مع الجنائيين المتواجدين وأحدهم رفع عليه 

. سالحه ووجه كالما طائفيا له بسبب ديانته
 13 محتجز في زنزانة ال تتسع الكثر من 25حيث المكان متكدس جدا يضم حوالي 

وال يستطيع النوم او المذاكرة ولديه امتحانات حاليا حيث أنه طالب بالفرقة الثالثة 
كلية التجارة جامعة الزقازيق ومأمور السجن ال يعالج األمر سوى بالتكدير والحرمان 

ويلتمس نقله لمعسكر قوات األمن بالزقازيق حيث يوجد به . من وجبة اإلفطار وهكذا
مساحة أكثر اتساعا وقد نقل إليه عدد من المحتجزين على ذمة قضايا سياسية 
خاصة من الطالب الذين يؤدون امتحاناتهم مثل أندرو لكن تم رفض نقل أندرو بحجة الخوف عليه من السجناء 
المحتجزين على ذمة قضايا متعلقة بداعش بسبب كونه مسيحي الديانة، وذلك رغم أن المعسكر متسع وبه 

وها هو يعاني في . عنابر متعددة ويتم فصل المنتمين للتيارات السياسية المدنية عن التيارات الدينية فيه
. محبسه من الجنائيين وسوء المعاملة، وقد تقدم محاميه بطلب رسمي بنقله ولم تتم االستجابة حتى اآلن

http://bit.do/duLTf


نلتمس من سيادتكم التدخل لدى السلطات المعنية للموافقة على نقله 
مقدمه لسيادتكم 

 ( يونيو3) http://bit.do/du8bS (شقيقة المحتجز )السيدة سوسنة ناصف نصحى 
 
 

 
 
 

!!!  ٌٕو داخم انضجٌٕ 230تخٍد  شٍزٌٍ
 2016 أكتوبر 19المعتقلة شيرين بخيت أم ألربعة أطفال تم إعتقالها من منزلها يوم 

.. وحتي اآلن رهن الحبس اإلحتياطي 
ال أستطيع ..  شهور 8أنا شيرين بخيت أم مصرية محرومة من أطفالي ما يقارب ال 

 ( يونيو5 )(فمن يعيد أطفالي لحضني؟.. ضمهم إلى حضني أو تخفيف أالمهم 
http://bit.do/dvzTS      

 
 
 

 
 

رسالة زوجة طبيب امبابة المتهم بقتل السايس  
امبابه _طبيب#ده الدكتور محمود 

عمره ماكان بلطجي وال عمره فكر يكون بلطجي النه ببساطه راجل متعلم تعليم 
عالي واهله مربيينه كويس ده غير انه رب اسره وله ابن يعني بكل الظروف 

واالحوال عنده شيء يخاف عليه 
كل الناس القريبين مننا عارفين ان محمود شخص هاديء ومسالم معندوش ميول 

للعنف 
سبق وكنا ساكنين في منطقة الهرم واتسرقت شقتنا وبرغم اني شفت الحرامي 
بنفسي اال اننا سلكنا مسلك قانوني ومشينا في اتجاه قانوني ومحصلش حاجه 
بالعكس احنا خفنا من الحرامي وسبنا البيت ونقلنا لمكان بعيد اجاره اغال بكتير لمجرد انه كمباوند مقفول كنوع 
من الحفاظ على ماتبقى من ممتلكاتنا وخوف على حياة ابننا انه يتخطف فالزم نحافظ على نفسنا حتى لو كل 

مرتب جوزي دفعناه اجار 
عشان مطولش عليكم اال ان الطوفان ده زي ماطالنا اكيد فيوم هيطول ناس كتير 

كل يوم انه يتعرض للضرب في المستشفى وطبعا زي مانتم .ووارد..محمود زيه زي اي طبيب مرتبه ضعيف 
عارفين بياخد نباطشيات بالليل وكل االطباء عارفين يعني ايه تكون شغال في مستشفى امبابه وبتاخد 

نباطشيه ومستني فاي لحظه يدخلك بلطجي ينهي حياتك لمجرد انه شارب مخدرات 
ومنظومة وزارة الصحه زي القطران اصال بتدوس على االطباء وعشان كده محمود بجانب شغله كان بياخد 

كورس الماني فمعهد جوتا عشان نفسه يسافر المانيا لعل وعسى يتعامل هناك بحترام 
محمود لما حصل ان السايس تعدى عليه مكانش ناوي يقتله وال هو شخص دموي وال هو ماشي يقتل الناس 

ومش هيضيع مستقبله وسنين تعليمه فقتل واحد بلطجي …
محمود اتعرض للضرب ادام امن .…الي حصل ان محمود اتحط فموقف انه لو مقتلش كان هيبقى هو القتيل 

المستشفى وفي الشارع ومحدش ساعده وال وقف معاه ووقف لوحده يواجه بلطجيه واالطباء هربوا 
ايوه انت مضطر تتعامل مع سايس بيبيع …محمود ممكن يكون اي شخص فينا ومش بدافع عنه عشان انا مراته 

انت مضطر تقفله ذليل وتقوله خلي بالك من العربيه وانت من جواك بتقول لنفسك يارب …مخدرات وتديله اتاوه 
ميكسرهاش 

ايوه في سياس بيأمروك انك تسيب مفتاح عربيتك وفي الشارع من غير جراجات 
بلطجي _السايس#ايوه 

وعشان الناس مترغيش كتير حطو رقم وهمي وبأكد انه وهمي لالبالغ عن السايس ولو جربتو محدش 
هيعبركم ولو حد عبركم فنفس اليوم السايس هيخرج يزاول نشاطه 

الطبيب _عن_االفراج#
النه ضحية ضياع امني وضحية سايس بلطجي وضحية وزارة الصحه 

ولمعلوماتكم محمود قاعد في مكان غير ادمي ووشه مجروح جروح صعبه ومش بياخد عالج والي وصلني انه 
بينيموه في حمام القسم بحجة انهم خايفين عليه من اهل البلطجي 

http://bit.do/du8bS%20(3
http://bit.do/du8bS%20(3
http://bit.do/dvzTS


محمود جروحه خطيره 
 ( يونيو5)  http://bit.do/dvzU5. امبابه_طبيب#ارجوكم تقفو جنبي الن ممكن كلنا نكون 

 
 

 
 

 انًحكٕو عهٍّ تاإلعذاو فً لضٍح لرم إتزاٍْى عزبرصانح 
 انحارس إنى شمٍمرّ

وردها عليه على فيسبوك 
انت .. عاوز تهرب من الخروجة والعزومة على البحر.. انت هتستهبل

... هشوفك وهحضنك وهتخرجني... مش هتموت كده 
 ( يونيو7)بريء _هو_علشان_تعدموهوش_ما#
بريء _الشباب#
  http://bit.do/dvNdKاخويا _حضن_رجعولي#
 
 
 
 

 
 
  

تعذ صًاع حكى ذثثٍد االعذاو عهٍّ إنى ٔانذذّ   رصانح خانذ عضكز
بسم ميحرلا نمحرلا هللا  

السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته  .الي امي بطتي الجميله 
اكيد ان شاء هللا بخير ومش لسه قاعدين نعيط بقه والكالم ...كيف حالك يا امي ؟

قضاء هللا لن يغيره احد واجلي في كتاب عنده يوم ... اللي مش هيغير شئ ده
فمن أحب لقاء ... ولدتني فسألقاه في الوقت الذي حدده وهيهات لبشر ان يغيره

واني وهللا احب لقاء هللا واساله ان يكون هذا اللقاء في ..أحب هللا لقاءه . هللا 
قل هل تربصون بنا اال احدي الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم هللا  ..رضاه

.. بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون 
اللذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا 

......... حسبنا هللا ونعم الوكيل 
فاحسني الظن برب .فحسبي هللا ونعم الوكيل هو يكفيني شرهم وظلمهم 

... واستغفري وتوبي الي هللا ...االسباب واحسني االستسالم اليه وال تيأسي من روح هللا 
.. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا 

فقد كتب علينا الموت وال مفر الحدنا من ذلك واني الحب الموته الشريفه ..فنستغفر هللا ونتوب اليه توبه نصوحا 
. في سبيل هللا مقبل غير مدبر 

لست ادري من اين لي بهذه الثقه ولكني مع ما دبروه ساخرج وساعود الي االماكن التي يرضي هللا عني فيها 
.... ولكني حينها ساقول للدنيا غري غيري فلقد عرفتك وعرفت قدرك وصرتي هينه علي 

اعلم في نفسي انني ال استطيع ان اري دمعه في عينك ...ما حدث في الزياره هو كان من رحمات هللا وحده 
وال حزن في وجوه إخوتي فصليت قبل نزولي وسالت هللا ان يشرح صدري ويثبتني فوهللا ما ان دخلت الزياره 
حتي وجدت هذه الرحمات قد مألت صدري واطلق هللا لساني بكلمات تثبتني قبل ان تثبتكم وكانني اسمعها 

وما ان رايت البسمه قد عادت الي وجوهكم حتي حمدت هللا وامتأل قلبي يقينا ان هللا معنا ولن ..الول مره 
!! ومن كان هللا معه فمن عليه ...يضيعنا 

نعم ان الباليا تنزل علي المؤمن حتي تتركه وما عليه من خطيئه فراجعي قصه يوسف واقرئي ان شئتي قول 
ولوال ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها ..هللا عز وجل 

يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا واالخره عند ربك 
.... للمتقين

يا امي أما ترضين ان يذهب الناس بالدنيا ونذهب نحن باالخره  
فان ارتضينا باالخره فال تقلقي سننال نصيبنا من الدنيا ايضا غير منقوص يا امي وهللا اني في مكاني هذا ال 

فإني هنا ألحب الي من الفرار واني هنا الحب الي من ان ...أحب ان استبدله باي شئ اخر فيه معصيه لربي 

http://bit.do/dvzU5
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وهللا ال ارتضي ....اصبح كالشباب بال هدف وال دين وأترنح بين ألحان الغناء او اعرف هذه واكلم تلك معاذ هللا 
.. بقضاء هللا بديل وال عوض فهو احب الي من الدنيا وما فيها وألن يرضي علي خير لي مما طلعت عليه شمس 

..... يا امي لم ترهبني احكامهم بل انزلها هللا علي قلبي بردا وسالما 
رأي رجال وهو يسير في طريقه ظالما يتجبر علي فرد من خلق هللا فدعا وقال يا رب ان حلمك علي الظالمين "

ان حلمي بالظالمين جعل المظلومين في .فنام وراي في منامه وكأن رب العزه يجيبه قائال ...اضر بالمظلومين 
أعلي عليين  

متكئين فيها يدعون فيها بفاكهه كثيره وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب 'جنات عدن مفتحه لهم االبواب "
" ان هذا لرزقنا ماله من نفاذ .هذا ما توعدون ليوم الحساب .

أعلم انكي اقوي مني وعندك من العلم ما يزيدني مرات ولكني احببت ان اذكرك فإن الذكري تنفع المؤمنين 
فاثبتي وثبتي إخوتي وعودي الي هللا انتي واخوتي وال يدفعنكم الحزن وال الخوف علي اال قربا من هللا وزياده ..

فإني لن ينفعني اليوم اال العمل الصالح والدعوات الطيبات فإن هللا هو بابي ..في العمل الصالح واالنفاق 
وملجئي  

" حتي اذا استياس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جائهم نصرنا فنجي من نشاء وال يرد باسنا عن القوم المجرمين"
فاهلل اكبر وهلل الحمد  

أبشري  
" سيهزم الجمع ويوللون الدبر "

 ( يونيو11) http://bit.do/dv4iCابنك خالد عسكر 

 
 

انًعرمم تضجٍ انعمزب ذحكً عٍ ” ْشاو جعفز“رصانح يٍ انصحفً 
االَرٓاكاخ تحمّ ٔآخزٌٍ 

 أكتب إليكم من سجن العقرب بعد أن قررت أنا والزميل حسن القبانى والصديق 
عصام سلطان أن ندخل فى إضراب لمواجهة حالة االستباحة التى نتعرض لها 

:  ومنها
حيث نقضى فى زنزانة عبارة عن صندوق من الجدارن المسلحة : استباحة الجسد

تمتص حرارة الشمس وتبثها داخلها مدثة ثالثة وعشرون ساعة متصلة وهذه 
الزنزانة تسبح على مستنقع من مياه المجارى الممتلئة بالبعوض الذى يمتص 

.  دماءنا التى أصابها فقر شديد من قلة الطعام وسوئه
انظر إلى لفظ التجريدة الذى »يتم االستيالء فى تجريدات متصلة : استباحة المال

على متع « يذكرك بحمالت المماليك على الفالحين لالستيالء على متاعهم القليل
.  الحياة المتوفرة فى زنزانتك ثم يتم بيعها لك مرة أخرى بعد انتهاء فترة التجريدة التى قد تمتد لشهور

.. أسف زميلى العزيز فقد نسيت أن أهنئكم برمضان كل عام وأنتم واألسرة بخير: استباحة المشاعر اإلنسانية
لقد نسيت معانى التهنئة فى المناسبات المختلفة ألنى محروم وكل من فى السجن من زيارات األهل منذ 
.  أكثر من شهرين، بل موعد ميالد ابنتى القريبة إلى قلبى والمقرب من نفسها دون أن أتوجه إليها بالتهنئة

أعانى من تراجع فى النظر لمرض قديم ومطلوب فحوصات فى القصر العينى على : استباحة الحق فى العالج
وجه السرعة لمعرفة السبب كما أعانى من تضخم فى البروستاتا واشتباه فى ورم يحتاج إلى فحص طبى 

. لمعرفة طبيعته حميد أم خبيث ومقرر لى عملية منذ أكثر من عام ولكن ال حياة لمن تنادى
فمطلوب منى فى هذا الشهر إخراج زكاة الفطر حتى يطهر صومى وال استطيع إبالغ : استباحة حقوقى الدينية

أهلى بذلك وأرجوك إبالغهم عنى وأقترح على وزارة الداخلية أن تقوم بإخراجها عن المسجونيين فى إطار حملة 
. العالقات العامة التى تقوم بها لسداد ديون الغارمين

الزميل حسن القبانى قد تجاوز مدة الحبس االحتياطى، وهو محتجز اآلن أو باألحرى مختطف : استباحة للقانون
. ونحن نبلغ رسميًا بمكان اختطافه ونرجو من يهمه األمر اتخاذ الالزم

لماذا هذه االستباحات المتعددة؟ 
هل ألننا حلمنا يوًما بمصر أفضل لجميع المصريين؟ 

هل ألننا سعينا أن تكون مصر ديمقراطية؟ 
هل ألننا تمنيينا ــ يوًماــ أن يختفى التمييز والفقر وأن يسود العدل بين شعبنا؟ 

هل ألننا فكرنا فى أن تتبوأ مصر مكانتها بين الدول فى المنطقة؟ 
! أم يريدون أن نبتعد عن كل هذا ونكفر بمصر

 ( يونيو11). ال لن نكفر باألوطان.. ال لن نكفر باألوطان.. ال لن نكفر باألوطان
http://bit.do/dv4jy 
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..  شثاب انهً اذثثد عهٍٓى حكى اإلعذاو أٔل ايثارح6رصانح لذًٌح يٍ ال
. احنا شوفنا أسود أيام حياتنا.. ما قتلناش حد و إستحالة نعمل كده  "

 أيام و 3و فضلنا متغميين .. العساكر و الظباط قلعونا كل هدومنا، وفضلو يكهربونا في كل مكان حتى ف عوراتنا
! متكلبشين خلفي، وحتى لما بنحتاج الحمام بندخل في الوضع ده

. أو كنا هنتمنى الموت زي ما كنا بنتمناه كل يوم.. كان الزم نقول اللي هما عايزينه يا اما كنا هنموت
كل الكالم اللي قلناه كان مكتوب على ورق متعلق على خشب قدامنا، و كان الزم نقوله و إال يرجعونا تاني و 

!" يبدأوا معانا تاني من االول
 دول اتقبض عليهم كل واحد من مكان و وقت مختلفين و قعدوا فترة مختفيين قسرياً و بعدين ظهروا كلهم 6ال

. !!! على القضية دي
كل األدلة في القضية هي االعترافات .. اتحكم عليهم باإلعدام و الحكم اتثبت و القضية مفيش أي دليل أو حزر

..  اللي قالوها تحت التعذيب و نفوها في المحكمة
أحمد الوليد من أوائل دفعته في كلية طب جامعة المنصورة، و أخوه اتقتل في فض رابعة  . 1
خالد عسكر من أوائل دفعته في كلية علوم .2
باسم محسن مهندس ميكانيكا  . 3
عبدالرحمن عطية في طب  . 4
محمود وهبة طالب في هندسة . 5
. إبراهيم عزب طالب في صيدلة. 6

http://bit.do/dwyqn   
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.do/dwyqn


 
 

رصانح انصحفً حضٍ انمثاًَ عٍ صجٍ انعمزب 
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 ٌ  يعرمم ١٢٦٠رصانح يٍ انًعرمهٍٍ انضٍاصٍٍٍ تضجٍ طزِ ذحمٍك ٔعذد انًٕلعٍٍ عهٍّ حرى اَ
صٍاصً  

بسم ميحرلا نمحرلا هللا  
نظرا لسوء المعاملة المتعمدة بحقنا وحق أهلنا وزوجاتنا وأبنائنا واستمرار االعتقال بدون أي سبب أو سند 
قانوني يستدعي الحبس ونظرا لحبسنا بناء علي محاكمات صورية فقد أعلنا نحن المعتقلين السياسيين 

بسجن طره تحقيق إضرابنا الكلي عن الطعام وامتناعنا عن الخروج من الزنازين الي سبب كان إلى أن يتم تنفيذ 
مطالبنا وحضور لجنة من المجلس القومي لحقوق اإلنسان لسماع شكوانا 

كما نناشد المنظمات الحقوقية وكل إعالمي حر النظر واالهتمام بما نعانيه كما نطالب بحضور لجنة من النيابة 
العامة لمعاينة السجن واألوضاع الغير إنسانية لنا داخله والنظر في كل هذه القضايا الملفقة واإلفراج عن كل 

المعتقلين السياسيين  
كما نؤكد علي إضرابنا الكلي عن الطعام وعدم الخضوع لترهيب إدارة السجن ونتعهد بالتصعيد في حالة تعنت 

. وأخيراً نناشد كل مواطن حر تبقي لديه بعض من اإلنسانية أال يخذلنا أو يتخلي عنا .. إدارة السجن معنا
http://bit.do/dwJ9Y  (16يونيو ) 

 
 
 

  رصانح جذٌذج يٍ انصحفً دمحم حضٍ يٍ يحثضّ

حبس احتياطي من غير سبب أو دليل علي التهمة الموجهة اليا بنشر . شهور9

شهور والنيابة العامة بوسط القاهرة متعنتة معايا 9 إخبار كاذبة واالنضمام لإلخوان،

من وزارة الداخلية تفيد بعدم وجود أي أخبار (تقارير)وبترفض إخالء سبيلي رغم ورود 

ونع ذلك النيابة العامة بترفض (دي التهم الي متوجهه ليا)او نشر اخبار كاذبة ليا 

وبتصر علي موقفها ضدي مع ان ده مخالف للقانون وللدستور الذي بينص علي 

إخالء سبيل المتهم في حاله ورود إثبات عدم تورطه في التهم المنسوبة البة أو اذا 

كان ليه محل إقامة ثابت ومعلوم أو وظيفة حتي ظابط االمن الوطني جة وقال في 

التحقيقات اني كنت في طور االنضمام لالخوان اوكنت ناوي انضم ،انا فخور اني 

اصغر مصور صحفي في مصر وممكن دي تكون تهمتي الوحيدة الي انا بتعاقب 
 .عليها ومسجون في طرة تحقيق مجرد رقم في ورق

: انا مشارك في اضراب عن الطعام والتريض الي سجن طرة تحقيق عمله بسبب

كثرة االنتهاكات اللي بنتعرض ليها بدون سبب  _1
كثرة االنتهاكات اللي بنتعرضلها من غير سبب _2
اقتياد المساجين الي التأديب بدون سبب وإجبارهم علي حلق رؤسهم بدون وجه حق لمدد غير محددة  _3
اإلهمال الطبي _4
معاناة األهالي في الزيارة ومعامله غير أدمية لهم من قبل إدارة السجن _5

دوا )انا بعاني من اآلالم في العمود الفقري بقالي شهر ونص وكل لما اطلع العيادة يتكتبلي دوا من غير كشف 
 (بياخدة كل واحد تعبان لكل األمراض

كل اللي فات ده يهون قدام نظرة امي في آخر لحظات في الزيارة وهي ماشية ومش قادرة تعملي حاجة 
سنة بسبب انه بيحب التصوير أنا كل يوم بموت وأنا بعيد عنها  19إحساس الضعف والقهر البنها اللي  عنده 

أمي بعد أن ولدتني عادت واستقرت في أحشائي فا انا ..وكأني أنا الذي ولدت أمي وليست هي التي ولدتني 
دمعة متألم بفراقها دون وجه حق، لذلك إذا تم إنهاء إضراب الخاص بالسجن فا انا مكمل ...الدها كل يوم دمعة 

اإلضراب بتاعي لحد ما اخرج أو أموت  واترحم من اللي أنا فيه عشان النيابة العامة تستريح وتعيش بنصرها 
علي شاب في بداية حياته 

كل مطالبي تطبيق القانون .  في اإلضراب، عايش علي السوائل والسكريات9مكمل في اإلضراب النهارده اليوم 
إدارة السجن عندها علم وهبلغهم تاني . والدستور ولو في دليل واحد ضدي طلعوه وحاكموني أو أفرجوا عني

وهبلغ النيابة العامة  
الصحفيين _لحبس_ال#
جريمة _ليست_الصحافة#
للصحفيين _الحرية#
حالل _الحرية#
 http://bit.do/dwXC5 (سجن طره تحقيق)2017_6_17
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 (طارق ذٍرٕ)رصانح يٍ طارق حضٍٍ انًحايً 

.. إزيكم كلكم؟ وحشتوني جدا جدا
في كل مكان بتنقل له بسترجع شريط ذكرياتي، بفتكر اللي حصل لي من وقت ما 
اتقبض علي في حبستي األولى، ولغاية كل التعنت والتنكيل اللي بيحصل معايا 

! في حبستي دلوقتي، ومعرفش ليه بيحصلي كدا
!  إزاي معرفش. لحد اللحظة دي لسه عندي أمل أقضي العيد بره

لكن إذا حصل وقضيت العيد هنا، ححاول أضحك ف وش كل الناس، وححاول أنسى 
.  كل القهر والظلم اللي شفتهم

ححاول أنسى أمي اللي مقهورة علي، وأختي اللي اتفزعت لما شافتهم بيقبضوا 
..  علي، وكانت عيونهم كلها دموع وهم مش عارفين واخديني علي فين

 واحد في حجز صغير ٥٠حنسى احتجازي في قسم الخانكة، مزنوق مع أكتر من 
ح انسى إهانتي وإهانة مهنتي . قليل التهوية، مش عارف ال أقف وال أقعد وال أنام

حنسى اني . والنقابة اللي بنتمي لها، واالعتداء علي بالضرب، واني رجعت دم
أسابيع في قضايا مش ممكن يصدق أي طفل إني ممكن " كعب داير"ممكن أفضل ألف أقسام ونيابات مصر 

. يبقي لي عالقه بيها، وافضل مشحطط أهلي واصحابي ورايا
. وحخرج وحدافع عن كل المسجونين ظلم. ما انا اتعلمت إن الضحك سالح المظلومين. حنسى واضحك

.  بس اهو هللا غالب.. كان نفسي أعيد بره
.  وحفضل على أمل إن ده يحصل واشوفكم قريب وعلى خير

 http://bit.do/dxewM ( يونيو23). بكره تروق وتحلى
 
 

 

رصانح عثذ انزحًٍ انجُذي 

.. رحلوا كلهم ثانيًة و تركونى"

!  و لست منهم..  إنسان500..  سجين500..  شخص500

توقفت عن محاولة .. توقفت عن البحث عن معاٍن.. توقفت عن البحث عن أسباب

. كتب علي أال أكون أبداً منهم.. التفسير

. و األشد عذاباً، أني كتب علي أن أكون بينهم
و لكني فقط .. في قلب الفرحة العارمة، ال أجرؤ على لمسها؛ كي ال أحترق ألماً

ألن كل هذه الفرحة .. أختلس نظرات مسروقة، ألن الفرحة ليست من حقي

. الواسعة التي شملتهم جميعاً، َضنَّت علي بشبٍر أحشر فيه بجوارهم

! و اليوم العيد

اليوم الذي حلمت به لبضع ساعات و أنا أقف مرتدياً ما احتفظت به لتلك اللحظة و 

: و أهمس لنفسي.. أستمع لمئات األسماء تنادى و تنادى.. حامالً حقائبي

!" اسمك القادم.. اسمك القادم.. اسمك القادم"

و أغلقت .. و حل الظالم، و خرجوا.. و ودعت األصحاب، و فرغ السجن.. حتى نودي الجميع، و فرغت زنزانتي

. و خلعت مالبسي، و رقدت محدقاً حتى الفجر.. وراءهم األبواب، و علقت حقائبي

! أسرتى.. اليوم الذى حلمت به لبضع ساعات، و أنا أخيراً بينهم.. اليوم العيد

.. حلم جرؤت أن أصدقه للحظات، و ندمت

. اليوم الذي كان يصبرني على ألم فراق األهل و األحباب فيه كل عام، دفء الصحبة. اليوم العيد

! و اليوم، ثامن عيد لى فى السجن، و ألول مرة، ال أهل، و ال أحباب، و ال صحبة

. اليوم العيد بطعم الوحدة

." اليوم العيد بطعم الوجع

عبدالرحمن الجندى 

  25/6/2017األحد 

في قايمة العفو السابقة خرج والد عبد الرحمن ومعظم المعتقلين في قضيته ، وفي قايمة العفو االخيرة لم تكن 

تحمل اسمه ايضا 

http://bit.do/dxuDQ 
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عٍذ صعٍذ نٍش كانذي ألضٍّ فً صٍاراخ انرزحٍالخ ٔحجز : رصانح طارق حضٍٍ نُمٍة انًحايٍٍ

األلضاو 
رسالة إلى نقيب المحامين سامح عاشور وأعضاء مجلس « تيتو»وجه المحامى طارق حسين، المعروف باسم 

أتمنى لكم عيدا سعيدا ليس كالذى أقضيه معذب بين سيارات »: النقابة، للمرة الثانية خالل أسبوع، قائال

الترحيالت وحجز األقسام وحبس خانات المحاكم، والذى لم أشهد فيه أحدا من أهلى أو أحبائى إال لدقيقة 
. «متى سينتهى هذا الكابوس؟.. واحدة فقط هى كل المدة التى سمحوا ألخى الصغير للبقاء فيها معى

، قرر قسم الخانكة أن يعرقل تنفيذ القرار 2017 يونيو 18بعد قرار النيابة بإخالء سبيلى بكفالة يوم األحد »

تحقيقا لوعيد بعض ضباطه لى بإبقائى محبوسا فترة طويلة ومنعى من قضاء العيد مع أهلى، وبالتالى قاموا 
القاهرة والجيزة واإلسكندرية )بتحضير تشكيلة من األحكام لمتهمين أسماؤهم مشابهة السمى فى محافظات 

. «، وادعوا أنها أحكام بحقى لتكديرى بالدوران فى كعب داير على األقسام(ومرسى مطروح

، مشيرا «كل األحكام ال عالقة لى بها، منها ما يرجع تاريخه لوقت كنت فيه طفال ال أتعدى الخامسة من عمرى»
إلى أنه وصلته تصريحات نقيب المحامين التى تدين التعنت وتهاجم وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، وأنه 

تفاءل بها وينتظر أن تترجم على أرض الواقع بخطوات سريعة توقف التنكيل الذى يتعرض له وتنهى ما وصفه 

. «الكابوس العبثى»بـ
حتى لحظة كتابة هذا الخطاب لم تتوقف رحلة التنكيل بى ولم أرى أو أسمع بعد عن أى إجراء إليقافها »: وأكمل

ابقى خلى )ويؤلمنى الشعور بنظرات التشفى التى أكاد أراها فى عيون من قالوا لى .. أو حتى كبحها قليال

، مطالبا النقيب ومجلس النقابة بتحويل موقفهم إلى خطوات جادة ملموسة «أثناء التحقيق معى (النقابة تنفعك
 ( يونيو28). تصون كرامته كمحاٍم، وتمكنه من حقه القانونى فى إخالء سبيله

http://bit.do/dxQV9 
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ىىوونووىوونووىذكاداتىذكاداتى
1ٛ١ٔ ٛ٠  

 

١٘ثُ دمحم٠ٓ  

ضق ٚاٌثٛب ! ػٍٝ لٛائُ اإلع٘ات١١ٓ.. ٠ٚجا ٚػاِٛعا ٚػ٠ؼٚ ٕٚت

ُوخَٛس اىٍحؽ  ٣َيس ح٤َُٔٓش هَحٍ ٓلٌٔش ؿ٘خ٣خص ح ْٜٓ٘ ؛ ..  ٓظْٜ ٓلزّٞ حكظ٤خ٤١خً ػ٠ِ هخثٔش حإلٍٛخر٣٩٤ٖ٤٤َٗ٘ص حـُ
ك٢ًَ ٣ٝـخ – حكٔي هخْٓ دمحم 
ك٢ًَ ٣ًَْ ُحٍٓٞح – ٣ًَْ ٓ٘ظَٜ ٓ٘ـي 

ك٢ًَ ٣ُِٝ – ػزي حُؼ٣ِِ ٓٔيٝف ػزي حُؼ٣ِِ 
ك٢ًَ ر٘يم – ٣ٞٓق دمحم ٛزل٢ 

ك٢ًَ حُزٞد – ٜٓطل٠ هخُي ػزي حرَح٤ْٛ 
 Hك٢ًَ حطٖ – حٓخٓش ٤ٓق ٤ِٓٔخٕ 
ك٢ًَ دمحم ح٤ُ٘ن – دمحم هِق ؿٔؼش 

ُلظخف  ك٢ًَ حُوخٍ – حكٔي ٛخُق ػزي ح
ك٢ًَ ٓؼخً ػ٢ِ – ػ٢ِ ػخ١ق ػ٢ِ حُٔخػ٢ 

 ٓ٘ش ،ٝ ًٔخ ٣ظ٠ق ٖٓ حالٓٔخء حُظ٢ ٣ًوخٍ ػٜ٘خ ك٤ًَش ٢٥ : ١٨ك٢ حُٔـٖ هخرِض ٝطؼَكض ػ٠ِ ٛئالء حُ٘زخد ، أػٔخٍْٛ طظَحٝف ر٤ٖ 
ُيُغ“٢ٛ ٤ُْ اال  حالٓٔخء حُل٤ًَش حطؼِٔض ػ٘خٕ طول٢ حالْٓ حُلو٤و٢ ٝحُ٘وٚ “.. الْٜٗ ًخٗٞح ك٢ حُٔـٖ ٣٘خىٝح رؼٞ رٜخ ” أٓٔخء ح
“ !! . حُلو٤و٢ ٣خ ر٤ٚ 

ْ ػْٜ٘ ٦ػ٘ض ٓؼْٜ  ٕ حك٢ٌ ٌُ ..  حَٜٗ ٝ أ٣ٍي أ
ٜخ حُلٔخّ ٣ٝوزغ رٜخ ٦× ٥حٍٝ ٓخ ىهِض حُٔـٖ طْ ح٣يحػ٢ ك٢ ػ٘زَ ٓظٌيّ ؿَكش   ٣َِٗ ، رؼ٠ْٜ طؼَف ػ٢ِ ٝػَك٢٘ ٤٥ ّ ٖٓ ىحِه

َٔس حُوخٛش ر٢ طزيأ ٖٓ حٓخّ حُلٔخّ ، كَٗض َٗٔط٢ ك٢ حهي٤ٓظ٢ حٓخّ حُلٔخّ ، ٝؿخء ٢ُ ٗخد أٝ ٍؿَ  ر٘لٔٚ ، رخػظزخ١ٍ ٓٔظـي، ٝ حُ٘
ٕ أريٍ ٓؼٚ ٓٞهغ َٗٔط٢ .. كٜٞ رؤكؼخُٚ ٍؿَ ٝك٢ ٖٓ حُ٘زخد ُٝٚ ٝؿٚ ١ل٢ُٞ .. حٝ ١لَ  ” حىَه حٗخ ك٢ ٌٓخٕ حك٠َ .. أَٛ أ
َح٣ش  ّٞ اال اًح ريُ٘خ حالٓخًٖ .. ٣ٝوَؽ ٛٞ ح٠ُ ؿٞحٍ حُلٔخّ ” حُٔ ٗٔض ٤ُِظ٢ حأل٠ُٝ .. ٍك٠ض ٌُٝ٘ٚ ؿِْ ح٠ُ ؿٞح١ٍ ٍحك٠خ حُ٘

ٍ ر٤٘٘خ .. ٌٓخٗٚ  . ٝرؼيٛخ ًخٗض َٗٔس حُلٔخّ رخُظزخى
خ ٝأٗٚ ػخ٣ِ ٣وَؽ ٣ظـُٞ ٣ٝؼ٤ٖ .. ًخٕ ٜٓخكذ ر٘ض ٍٝؿْ أٜٗخ هط٤زظٚ ًخٕ ر٤وٍٞ ػ٤ِٜخ ٛخكزظ٢ “ ًخٕ ٣ل٢ٌ ٢ُ ػٖ كزٚ ُٜ

ّٞ .. ًخٗض طـ٤ِٚ ح٣ُِخٍس ْٜٝٓٔ ٣ؼَك٢٘ ػ٤ِٜخ .. ك٤خطٚ  ٢ُِ هزَ حُوطٞرش ٓخٗلٖ حُ٘ ٤ُِِش ح ًخٕ .. هطٞرظٚ ػ٤ِٜخ طٔض ك٢ حُٔـٖ ، ح
ُلَكش  رْ ٍِٗ ُٞكيٙ ح٤ُّٞ ىٙ ػ٘خٕ حُظ٣َٜق ١خُغ ُٚ ٛٞ .. ؿخ٣ذ ك٢ ح٣ُِخٍس ريُش ُٝزٔ٘خٙ ٝهؼيٗخ ٗـ٤ِ٘ٚ ٝٛٞ ًخٕ ٓز١ٞٔ ١ٝخ٣َ ّ ح

ٕ .. رْ  ُِٞى  ٕ ى ُيرِش ٍٝؿؼِ٘خ ػ٠ِ ٝٗٚ حرظٔخٓش ٖٓ حُٞ ٍٞس ٝػ٘خٕ ًيٙ حٓٔٚ ٣ًَْ ُحٍٓٞح .. ُزْ ح ر٤٘ـغ حُِٓخُي ٝر٤ٔٞص ك٢ حٌُ

٢ُِ ك٢ حُؼ٘زَ ..  ٘خ٣ن ح خ ٤ٟٔض ع حُؼ٘زَ .. ًخٕ ر٤يهٖ ك٢ ح٣ُِخٍس َٓهش ًيٙ .. ٣ًَْ ًخٕ ر٤َ٘د ٓـخ٣َ ٖٓ ٍٝح حٓٚ ٖٝٓ ٍٝح حُٔ ُٔ
ٖ ٝهلض ٓؼخٙ ٝىٙ ًخٕ ٓزذ حٟخك٢ ُو٘خهخطٚ ٓغ ح٤ُ٘ٞم .. ٝحٗظِػ٘خ كن حُظيه٤ٖ ١ِذ ٢٘ٓ ٤ٓـخٍس حى٣ظٚ  ًخٕ هخ٣ق ٣َ٘رٜخ ٌُ

ّ .. ً٘ض رؼَٔ كٔخرٚ ٓؼخ٣خ ك٢ حُٔـخ٣َ َٝٓس كَٜ ٓٞهق ٣َ١ق ك٢ ح٣ُِخٍس .. ٜٓخكذ ر٘ض ٝر٤يهٖ ٣ٞٗٝش ٓخروخٕ ٢ِٜ٣ كظ٠  ح
٢ُِ ً٘ض ري٣ِٚ .. ٣ًَْ ًخٗض رظ٢ٛٞ ػ٤ِٚ كي أٗٚ ٣و٤ِٚ ٓخ٣يهٖ٘ كوخّ ٓ٘خى١ ػ٤ِخ ٝهخٍ الّ ٣ًَْ ىٙ ٣ويٍ ٣و٘ؼٚ  ٝك٢ حُلو٤وش أٗخ ح

“ ! حُٔـخ٣َ 

ُيحػ٢٘  ُلٌَ ح خ ٓغ أٛلخد ح ُيٝحػٖ رخال٣ي١ .. ٣ًَْ ًخٕ ر٤ظوخٗن ىح٣ٔ خ حٗظزٌ٘خ ٓغ ح ٢ُِ ٝهلٞح ٓؼخٗخ ُٔ ٝهَؿ٘خ .. ًٝخٕ ٝحكي ٖٓ ح
. ٖٓ حُؼ٘زَ 

٢ُِ ر٤ؼِ٘ٞح  ـٔٞػخص ح الّ ى ال٢ٗ َٓػٞد ٝهخ٣ق حٗٞف حٓٔٚ ك٢ حُٔ ٣ًَْ حٓٔٚ ٗخٍُ ػ٠ِ هٞحْث حإلٍٛخر٤٤ٖ ،، ٝحٗخ ًظزض حٌُ
. طٜل٤ظٜخ 
. حٓخٓش كي ٛزٍٞ ٝؿيع .. ًخٕ ر٤ٌظذ رخُو٢٤ ػ٠ِ حألهالّ ٣ٝز٤ؼٜخ ػ٘خٕ ٣ويٍ ٢٘ٔ٣ ٗلٔٚ ألٕ أَٓطٚ ًِٜخ ٓؼظوِش .. حٓخٓش ٤ٓق 

خ الرْ ٍٗٞص ًٝخٕ كالم حُ٘زخد حَُٕٝ .. ىٙ رو٠ ًخٕ ٗٔٔش حُٔـٖ .. ٣ٞٓق ر٘يم  . ٗخد ٍٕٝ ىح٣ٔ
خ حهيص أهالء ٓز٤َ هؼي ٣ؼ٢٤ ٣ـ٢ .. ػ٘يٙ ٍرٞ ٝر٤لظخؽ ؿِٔخص ٓٔظَٔس ػ٠ِ ؿٜخُ حَُرٞ .. ؿِزخٕ ؿِذ ح٤ُٖ٘ٔ .. دمحم ح٤ُ٘ن  ُٔ

ٓخػظ٤ٖ  
٢ُِ ك٤ِظ٢  . ٣ٝـخ ٣ُِٝٝ ٝحُزٞد ًخٗٞح ٣ِٝؿٞح ٖٓ ػ٘زَْٛ ٣ٝـٞح ػ٘يٗخ ػ٘خٕ ٣خهيٝح ٓـخ٣َ َٝٓهٞح حَُٝح٣ظ٤ٖ ح

ُو٤٠ش ٖٝٓ ٖٓ رؼٞ  ٛل٤ٌٌِْ ..  ٓ٘ش ًِْٜٝ ١ُ ٣ًَْ ًيٙ ١٩ حٝ ٣ٝ١٨ـخ ، ٝر٘يم ، ٝدمحم ح٤ُ٘ن ، ٣ُِٝٝ ٝحُزٞد ٓغ ٣ًَْ ك٢ ح

. ػْٜ٘ رَىٝ 
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ٚدغعٚا ِذٌغ ذأس١غ ػٓ .. ٍٍثد فه اٌىٍثق فٌغتٟٛٔ: أدّض ِا٘غ ٠ىلف ذؼغًٗ ٌالػرضاء ػٍٝ ٠ض ًاَت ٚأ١ِٓ كغٍح

اٌّغالثح 

 ار٣ََ، ٓخ كيع ٓؼٚ ٖٓ حػظيحء ري٠ٗ ُٝلظ٠ ٖٓ ٟزخ١ ٝأٓ٘خء ١َٗش، أْٓ حألٍرؼخء، 6ٍٟٝ أكٔي ٓخَٛ، ٓئْٓ كًَش ٗزخد 
ُؤْ ٤خرش ا٠ُ ح ِزٖ ػٖ ٣يٙ أػ٘خء ٗوِٚ ٖٓ حُ٘ . ىحَه ػَرش حُظَك٤الص، ًُٝي رٔزذ ١ِزٚ كي حٌُ

 ٕ ُـ حُزيح٣ش، ح٤ُّٞ حُو٤ْٔ، ا هْٔ ١َٗش حُظـٔغ حُؼخُغ هخّ رخكظـخُٟ أٍٝ أْٓ حُؼالػخء، ػ٢ِ هِل٤ش طؤهَٟ ػٖ ٤ٓؼخى "ٝهخٍ ٓخَٛ 
ُيط٢ حُظ٠ طؼخ٢ٗ ٖٓ ح١َُٔخٕ ًُٝي ًخٕ هزَ ٓٞػي حإلكطخٍ َحهزش ٖٓ ٍرغ ا٠ُ ٜٗق ٓخػش، ًُٝي رٔزذ َٓٝ ٝح ٕ "حُٔ ، ٤٠ٓٝلًخ أ

ٕ إًٔٞ  ٕ ُٝيط٠ طؼزخٗٚ ٣ٝـ٤ذ أ خًح طؤهَص حؿزض ا َحهزش ًخٕ ؿخِٛح ٝهض ٢ُٞٛٝ ا٢ُ هْٔ ح١َُ٘ش، ٝػ٘ي ٓئح٠ُ ُٔ ٓل٠َ ًَٔ حُٔ

. ٓؼٜخ ٝهيٓض ًَ حألٍٝم حُظ٠ طؼزض ًُي ٌُٖٝ هخُٞح ٠ُ ِٓ٘خٕ ىػٞس
٤خرش هٍَص  ٕ ُٝيط٠ طُؼ٢٘ ٖٓ َٓٝ ح١َُٔخٕ، ٌُٖٝ حُ٘ ٤خرش ٝهيٓض ًَ حألٍٝم حُظ٠ طؼزض أ ٝأٟخف ٓخَٛ، رؼي ًُي طْ طل٢ُٞ ا٠ُ حُ٘

َحهزش"اهالء ٓز٠ِ٤ ٓغ طٞؿ٤ٚ طٜٔٚ  ُوخى23ّ، ٝطْ طل٠ُٞ ا٠ُ ٓلٌٔش ٝكيىص ٠ُ ؿِٔٚ ٣ّٞ "طؤهَ ػٖ ٓٞػي حُٔ . ٤ُٞ٣ٞ ح
ُوٞح٤ٖٗ، “: ٝطخرغ ٓخَٛ ِٖ ىحَه حُؼَرش ًٔخ طو٢٠ ح ٟخر٢ ٝأ٤ٖٓ ١َٗش حػظيٝح ػ٤ِخ أػ٘خء ًٍٞد ػَرش حُظَك٤الص، ٍٝك٠ٞح كي حٌُ

ُـ50رخإلٟخكش ا٠ُ طَك٢ِ٤ ٓغ  ٕ أى٢ٗ ٓلخُٝش ُلٔخ٣ظْٜ ٖٓ 12 ٗوٚ ك٢ ػَرش ال طٔغ اال   كو٢، ٝؿ٤ٔغ حألكَحى ٓو٤ي١ حأل٣ي١ ىٝ

ٞؿٞىس ك٢ حُؼَر٤ش ٍؿْ حُلَ ٝح٤ُٜخّ ". حُظٜخىّ، أٝ طٞك٤َ ٓـخٍ ط٣ٜٞٚ، ٓغ ٍك٠ْٜ ط٘ـ٤َ حُ٘لخ١خص حُٔ
َحهزش، كظ٢ ال أهَؽ  ٕ هْٔ ح١َُ٘ش طؼ٘ض ك٢ ط٘ل٤ٌ اهالء حُٔز٤َ كظ٢ ٤ٓؼخى حُٔ ٕ رَؿْ هَحٍ اهالء حُٔز٤َ، اال ا ٝأٟٝق ٓخَٛ، أ

. ُإلكطخٍ ٓغ أَٓط٢
٠ِٛ حٝ أٝالى١ أٝ كظ٠ ػخٍف “: ٝهخٍ ٓخَٛ َحهزش، ٖٓ ػخٍف أٗظـَ أٝ أهؼي ٓغ أ ٓخً٘ظٖ ػخٍف أػَٔ أ٣ش، ٝال أ١ كخؿش رٔزذ حُٔ

حٓظلخٕ، كظ٠ ١ِزخص حالؿخُس حُظ٠ حطويّ ر٤ٚ ٢ٍٔٓ رٔزذ ظَٝف رظظَكٞ، ٓغ أ٠ٗ رظويّ ُإلؿخُس ح٤َُٔٓش رلخؿخص ٤ٍٔٓش ١ُ 

. حألٓظلخٗخص ٓؼالً ٝىٙ حطَكٞ، كَٜ ٌٛح ٠َٟ٣ أكي
خ٢ٗ أكٔي ٓخَٛ، ٓئْٓ كًَش ٗزخد ٣5ًٌَ أٗٚ ك٢  ي٣يس، ػٖ حُ٘ ُوخَٛس حـُ خ٢ٟ، أكَؽ هْٔ ١َٗش ػخُغ ح .  أر6َ٣َ ٣٘خ٣َ حُٔ

ٕ ٣ظْ ٗوِٚ ا٠ُ هْٔ ػخري٣ٖ ػْ ا٠ُ ٓي٣٘ش َٜٗ رِػْ أٗٚ  ٝأ٠ٜٗ ٓخَٛ ػوٞرش ٓـ٘ٚ ك٢ ه٤٠ش أكيحع ٓـِْ حٍُٟ٘ٞ هزَ ٤ٓٞ٣ٖ، هزَ أ
يٙ 4ٓطِٞد ك٢ ه٤٠ش أهَٟ طؼٞى ٝهخثؼٜخ ا٠ُ   3 ٓ٘ٞحص ٓخ٤ٟش ٝٛيٍ هَحٍ رللع حُظلو٤ن ك٤ٜخ، ًٔخ ٣٘لٌ ٓخَٛ، ػوٞرش ط٤ِ٤ٌٔش ُٔ

َحهزش"ٓ٘ٞحص ط٢ٔٔ رؼوٞرش  ". حُٔ
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 (ف١ض٠ٛ) كم١مح اٌّؼرمً ػثضاٌغدّٓ ٠اؿغ ذغٚٞ ذفاه١ً اسرفاء كم١مٙا
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ػّاي أؿّٕد ٍغٖ ٠رؼغًْٛ ٌٍرؼظ٠ة ٚاٌرٙض٠ض ٠ٚرُ ِـاِٚرُٙ فٟ اٌذثؾ وّا دضز ِغ ػّاي اٌرغؿأح : «ذ١اع اٌىغاِح»أ١ِٓ ػاَ 

َحٓش"هخٍ دمحم ر٢ٗٞ٤ٔ، أ٤ٖٓ ػخّ كِد  ُِظؼ٣ٌذ ٝحُظٜي٣ي ٣ٝظْ ٓٔخٝٓظْٜ ك٢ "ط٤خٍ حٌُ ؼظو٤ِٖ، ٣ظؼَٟٕٞ  ٕ ػٔخٍ أٓٔ٘ض ١َٙ حُٔ ، ا
. حُلزْ ًٔخ كيع ٓغ ػٔخٍ حُظَٓخٗش حُزل٣َش ك٢ ه٤٠ظْٜ

ؼظو٤٤ِٖ “: ٝأٟخف ر٢ٗٞ٤ٔ، ح٤ُّٞ حُو٤ْٔ ٓخ كيع ٓغ ػُٔخٍ حُظَٓخٗش حُزل٣َش ٝؿ٤َْٛ ٣ظٌٍَ ح٥ٕ ٓغ ػٔخٍ أٓٔ٘ض ١َس كخُؼُٔخٍ حُٔ
َُٔ٘ٝػش كؼٔخٍ حٓٔ٘ض ١َس ٣ظْ ح٠ُـ٢ ػ٤ِْٜ رٌَ  ُِظؼ٣ٌذ ٝحُظٜي٣ي ٣ٝظْ ٓٔخٝٓظْٜ ػ٠ِ ك٣َظْٜ ٓوخرَ أر٢ٔ كوٞهْٜ حُ ٣ظؼَٟٕٞ 

ٖٓ كن !! ك٠ ٓٔخٝحٓخص ٠ٛ أٍهٚ ٓخ ٣ٌٕٞ !! حُطَم ُظوي٣ْ حٓظوخالص ؿ٤َ ٓٔززش ٝحُظ٘خٍُ ػٖ كوٞهْٜ ٓوخرَ حُوَٝؽ ٖٓ حُٔـٖ 

ٕ ٓٔخ١ِش ٝ ٜٓخٗش ٝ ًٍٝ ك٠ ١ِزٜخ ٕ ٣ؼِٔٞح رٌَحٓش ٝ ٣ؤهٌٕٝ كوٞهْٜ ىٝ ". حُؼُٔخٍ ح
ظؤهَٙ ٝػيّ ط٣َٔلْٜ : "ٝطخرغ ر٢ٗٞ٤ٔ ػٔخٍ حٓٔ٘ض ١َس حػظٜٔٞح ٓخ ٣وخٍد ٖٓ ه٤ٖٔٔ ٣ّٞ ك٠ ٤ِٔٓش طخٓش ٓطخُز٤ٖ رؤؿٍْٞٛ حُٔ

ُٔؼِٖ ٛٞ  ْ رؼٔخٍ آه٣َٖ ٝحالُظلخف كٍٞ كوٞهْٜ ٝٓٔظلخهظْٜ ًٝخٕ ٓطِزْٜ حألٓخ٠ٓ حُ ٜ٘غ "ٖٓ حُؼَٔ ٝ حٓظزيحُٜ حُزوخء ىحَه حُٔ
ٜ٘غ ؼ٤٘٤ٖ ىحَه حُٔ ُِؼٔخٍ حُٔ خ٤ُٚ ٝحُؼ٤٘٤ٚ  ٔظلوخص حُٔ ٕ ًُي ٣ليع  ".ٝطٞه٤غ ػوي ٓؼٜخ ٝحُلٍٜٞ ػ٠ِ حُٔ ٝأٗخٍ ر٢ٗٞ٤ٔ، ا٠ُ أ

 ٕ ؼ٤َ ٖٓ حُلوٞم ٝح٠ُٔخٗخص ٝ حُظؼ٠٣ٞخص ٗظَحً ُوطٍٞطٜخ اال ح ٕ ٛ٘خػش حالٓٔ٘ض ٖٓ حُٜ٘خػخص حُظ٠ ٣ظَطذ ػ٤ِٜخ حٌُ هخٛش ٝأ

ٜخٗغ طِظق ػ٠ِ ٌٛٙ حُلوٞم ٝطَكٞ ك٠ ًؼ٤َ ٖٓ حألك٤خٕ ًظخرش كظ٠ ػوي ٣ل٠ٔ كوٞهْٜ  ٜ٘غ - حُٔ ظ٤ـش ٠ٛ ٓيحٛٔش حُٔ ًٝخٗض حُ٘
ُٓـ٤ٜٖ ح٤ُْٜ طْٜ حُزِطـش ٝٓوخٝٓش  ـّٞ حُؼٌَٟٔ ٝ حػظوخٍ ٖٓ ِٝٛض ح٤ُٚ ح٣يْٛ ٖٓ حُؼُٔخٍ  روٞحص ح١َُ٘ش ك٠ ٛـّٞ حٗزٚ رخُٜ

ُِٔطخص  ٔخٝٓخص حُلو٤َس الهالء ٓز٤ِْٜ ..حُ أٟ ٓلخًٔخص ٝحٟ طُْٜ ٝأٟ ٜٓخٍُ طليع َٓحٍحً !! ػْ ٥ٕ ٣ظيهَ حألٖٓ ٣ٝؼَٝ ٌٛٙ حُٔ
ُٔلظَٝ أْٜٗ ٣وغ ػ٠ِ ػخطوْٜ ر٘خء ٛ٘خػش ٤٘١ٝش ٝ ٓٔظوزَ ٠٘١ٝ . ٝطٌَحٍحً ك٠ كن حُٜ٘خػش ٝ ك٠ كن ػُٔخٍ ٖٓ حُ

ُؤؼ٤ش ٝحٛيحٍ حُلوٞم حُؼُٔخ٤ُش رخألٓخّ، هخثال  ٔخٍٓخص ح ٗئًي ػ٠ِ أكو٤ش ػُٔخٍ َٜٓ ك٠ ك٤خس ٣ًَٔش "ًٍَٝ ر٢ٗٞ٤ٔ ٍكٞ حُٔ

ُيكخع ػٖ كوٞهْٜ رٌخكش حُطَم  خَٓ ك٠ ح َ٘ٝػش حُز٤ٔطش ٝ ػ٠ِ كوْٜ حٌُ ُِلٍٜٞ ػ٠ِ كوٞهْٜ حُٔ ُِظٌَُ  ٕ كخؿش  ٝحُؼَٔ رٌَحٓش ىٝ
ُوخ٤ٗٞٗش ٝح٤ُِٔٔش ٕ ٓلخًٔش حُؼٔخٍ، طْ طؤؿ٤ِٜخ ا٠ُ  .ح ٤ٔغ ٖٓ ٗوخر٤٤ٖ ٝ ٤ٓخ٤٤ٖٓ ٤٤٘١ٖٝٝ ح٠ُ ٣ٝ3ًٌَ أ  ٤ٗٞ٣ٚ، ك٤غ ىػخ ر٢ٗٞ٤ٔ حـُ

َ٘ٝػش  http://bit.do/duLTx .حُظ٠خٖٓ ك٢ ه٤٠ظْٜ حُٔ
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اؿرغاثح ألهذاب اٌمٍٛب اٌغد١ّح  

 ٣ّٞ ك٢ ٓخػش 30ريٕٝ ٝؿٚ كن ٌٓ٘ أًؼَ ٖٓ " دمحم حُٔؼ٤ي ٜٓطل٠ ُُٞس"هخٓض هٞحص ٖٓ هْٔ ػخٕ حُؼ٣َٖ رخُوزٞ ػ٠ِ ُٝؿ٢ 

٤ٖ رخُؼ٣َٖ ٝٓؤُض ػ٤ِٚ ك٢  خثٖ رـٞحٍ ٍٝٗش ٛخ٢ٗ ٣َٛي١ رـٞحٍ ًخكظ٣َ٤خ ٤ُِظ٢ ر٘خٍع حـُ ٤َُِ ٝٛٞ ٗخثْ ٖٓ ُِٓ٘ٚ حٌُ ٓظؤهَس ٖٓ ح
ٕ حالٓظيالٍ ػ٤ِٚ .. ًَ حألؿِٜس حأل٤٘ٓش ر٘ٔخٍ ٤ٓ٘خء ىٝ

زي  ٓغ حُؼِْ حٗٚ ٣َٓٞ رل٤َّٝ ٢ٓ ٝىٕٛٞ ػ٠ِ حٌُ
١ِٞ ٤َٔ حٌُ لخ٢ٓ .. ٝٛٞ ٓٞظق رٔٔظ٘ل٠ حُؼ٣َٖ حُؼخّ رٞكيس حـُ ُيكخع ٝحُٔ ُيحه٤ِش ٣َُٝٝ ح ٝهٔض ربٍٓخٍ كخًٔخص ٌٗخ١ٝ ٣َُُٞ ح
ظ٤زش   101حُؼخّ رخإلٓٔخػ٤ِ٤ش ٝٓي٣َ٣ش أٖٓ ٗٔخٍ ٤ٓ٘خء ٝحٌُ

ٕ ٣ل٤ي٢ٗٝ رؤ١ ٓؼِٞٓش أٓظيٍ ػ٠ِ ُٝؿ٢ رٜخ ٔخػيس أ ٖ ٣َ٣ي حُٔ ُوِٞد حَُك٤ٔش ُٔ .. أٍؿٞ ٖٓ أٛلخد ح
يػٞ  " ٍحٗيح ػزي حُؼ٣ِِ"ُٝؿش حُٔ
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3ٛ١ٔ ٛ٠  

 

 ؿاػاخ 4ٚاأل٘اٌٟ ٠ذرجؼٚٔٗ .. ِمرً ؿ١ضج تغهام ًاَت كغٍح تمغ٠ح تضِٕٙٛع سالي ِذاٌٚرٗ اٌمثي ػٍٝ دّا٘ا: كٙٛص

ُو٤ض ٤ٓيس َٜٓػٜخ، ك٢ حُٔخػخص حأل٠ُٝ ٖٓ ٛزخف ح٤ُّٞ حُٔزض، اػَ اٛخرظٜخ رطِن ٗخٍٟ ٖٓ ٟخر٢ ٓزخكغ ط٘ل٤ٌ حألكٌخّ، رٔزخكغ 
رلٔذ ٍٝح٣ش حألٛخ٢ُ، " ُظ٘ل٤ٌ كٌْ ٛيٍ ٟيس ك٢ ٝحهؼٚ ٓيحى ٤ٗي" كٔخٛخ"ًَِٓ ىٍٜٓ٘ٞ رخُزل٤َس أػ٘خء ه٤خّ هٞس أ٤٘ٓٚ ر٠ز٢ 

ًَِ ىٍٜٓ٘ٞ رٔلخكظش حُزل٤َس . رو٣َش  هٞرخ٤ٗش حُزَٗٞؿ٢ حُظخرؼٚ ُٔ
ٟ ُٞهٞع ٓ٘خىس  ُيْٛ، ٓٔخ أى ظْٜ ػ٠ِ ًٓش ه٤٠ش ٤ٗي حػظَٟٞح ػ٠ِ ط٤ِْٔ ٝح ٕ أر٘خء حُٔ ُِزيح٣ش، أ ٝهخٍ ٗخٛي ػ٤خٕ ك٢ ط٣َٜلخص 

الُّ أٍٝ  ٟ " ع.أ"ًال٤ٓٚ ر٤ْٜ٘ ٝر٤ٖ حُٔ ٓؼخٕٝ ٓزخكغ ًَِٓ ىٍٜٓ٘ٞ،  هخّ ػ٠ِ حػَٛخ رب١الم حَُٛخٙ رٌَ٘ ػ٘ٞحث٢ ٓٔخ أى
ـ٢٘ ػ٤ِٜخ  ّ ُؼالػش أر٘خء ٝكخَٓ ك٢ طٞأّ-إلٛخرش حُٔ . رطِوش ك٢ حُٜيٍ أٝىص رل٤خطٜخ ك٢ حُلخٍ- ٢ٛٝ أ

ي٣َ٣ش، ٝٝػٞى رؼَٔ  ُوظ٤ِش ألٍرغ ٓخػخص، ٝرؼي طلخٝٝ ٖٓ هزَ كٌٔيحٍ حُٔ ٕ حألٛخ٢ُ حكظـِٝح ح٠ُخر٢ ك٢ ٍِٓ٘ ح ٝأٟخف حُ٘خٛي أ

ُِٔزخكغ" ٗـالء ؿخ١ُ"ٓل٠َ ٝرالؽ ٟيٙ روظَ ح٤ُٔيس  خ٢ٗ  ُوخٕٗٞ ٓـَحٙ حُطز٤ؼ٢ طْ ط٤ِْٔ حـُ ٕ ٣ؤهٌ ح . ٝأ
٤خرش، ٤ٓٝظْ ىٖك ؿؼٔخٜٗخ رؼي ٛالس حُظَٜ ـ٠٘ ػ٤ِٜخ َٓ٘كش ٓٔظ٘ل٠ ىٍٜٓ٘ٞ حُؼخّ ٝأهطَص حُ٘ . طْ ٗوَ حُٔ
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4ٛ١ٔ ٛ٠  

 

!  ؿٕٛاخ ِغ اٌلغً ٣ ِٓ ػّاي أؿّٕد ٍغج ٣٢دثؾ 

خٍ ،كٌخ٣ش َٓهش ٗوخ ٝػَٔ ػٔخٍ ح٤ٓٞ٤ُش رًَ٘ش حٓٔ٘ض ١َس ، ريأص ٓغ .. ريح٣ش حُلٌخ٣ش  كٌخ٣ش ك٤خس رخثٔش طلض ِٓطش ٍأّ حُٔ
حْٜٗ ػٔخٍ حألٖٓ .. حُظلخم حُؼٔخٍ رخُؼَٔ ٖٓ كظَس طظَحٝف ر٤ٖ ػَ٘س ٝهٔٔش ػَ٘س ٓ٘ش ، ٢ٛ ٓيس هيٓش ػٔخٍ ح٤ٓٞ٤ُش رخًَُ٘ش 

ٕ ػوي ػَٔ ٍؿْ حٓظَٔحٍْٛ ك٢ حُؼَٔ ١ٞحٍ ٌٛٙ  حإلىح١ٍ ، َٓهش حًَُ٘ش كوٞهْٜ كظ٠ ٓخ ٍٝى ك٢ هخٕٗٞ حُؼَٔ ٜٓ٘خ ، ٣ؼِٕٔٞ ىٝ
ّ ػِٔٚ  ٖ طوط٠ ٓ٘ش هيٓش ٓخىح يس ُٔ ّ ٛخكذ حُؼَٔ رٌظخرش ػوي ػَٔ ؿ٤َ ٓليى حُٔ ُوخٕٗٞ َٛحكش ػ٠ِ اُِح يس ، ك٢ ك٤ٖ ٣٘ٚ ح حُٔ

ِح٣خ  ٤ِخٍحص ، ال ٣ظٔخٕٝٝ ك٢ حُٔ ّ ٝحالٓظَٔحٍ ، ال ٣لِٜٕٞ ػ٠ِ ٤ٜٗزْٜ ٖٓ أٍرخف حًَُ٘ش حُظ٢ رخُٔ ُيٝح ُيٟ حًَُ٘ش ُٚ ٛلش ح
ؼ٤٘٤ٖ ر٘لْ حًَُ٘ش ، ٛزَٝح ػ٠ِ أٟٝخػْٜ حُزخثٔش حٓال ك٢ حُظؼ٤٤ٖ ٝهٞكخ  ٝحألؿَ ٝحُظؤ٤ٖٓ حُٜل٢ ٝ حالؿظٔخػ٢ ٓغ ُٓالإْٛ حُٔ
ػ٠ِ ُؤش ػ٤ٖ ٛـخٍْٛ ، كٞؿجٞح ر٘وَ طزؼ٤ظْٜ ك٢ حُؼَٔ ٖٓ ًَٗش حٓٔ٘ض ١َس ح٠ُ ٓوخٍٝ حٗلخٍ حٓٔٚ حكٔي ػؼٔخٕ ، ال طَرطٚ ٛٞ 

ٔٔخس  " ٣وٍٞ ػ٘ٚ حُؼٔخٍ أٗٚ ٓـَى " . ط٣ٍٞي حُؼٔخُش " ٗلٔٚ رخًَُ٘ش ػالهش طؼخهي٣ش ، ٝال ٛٞ ٓئْٓ ًَُ٘ش ٖٓ ًَٗخص حُٔوَس حُٔ
حف  َّ ٟغ حُزخثْ طلِٔٚ حُؼٔخٍ " ٛ ُٔ٘ـَ حُلو٤و٢ ٝٛخكذ حُؼَٔ ، كظ٠ ٌٛح حُٞ ْ َٓطزخطْٜ الظٜخٍ أٗٚ حُ . ٣َٜف ُٜ

ىحَه حًَُ٘ش ، ىهَ ػيى ٖٓ " حُلَح٤ٓش " حُل٤َٓش هظِٞح حُؼخَٓ ؛ كَؽ ٛزَ حُؼٔخٍ رؼي كخىػش هظَ أكي ُٓالثْٜ ػ٠ِ أ٣ي١ 
خ ، كوظِٞٙ رخَُٛخٙ ، هظَ  ٣ٌُٖ ال طؼظزَْٛ حٓٔ٘ض ١َس حكي ػٔخُٜ ْ أكي ػٔخٍ ح٤ٓٞ٤ُش ح ُِٜٞٙ َُٔهش حًَُ٘ش كظٜيٟ ُٜ " ح

حًَُ٘ش حُظ٢ طـ٢٘ . ال ٟٔخٕ حؿظٔخػ٢ ٝال ٓؼخٕ ٝحال طؼ٣ٞٞ ألَٓطٚ ٝال ٜٓخ٣ٍق ؿ٘خُس " ٝالكيٕ ػخٍف ىٓٚ ػ٘ي ٤ٖٓ 

٤ِخٍحص ٖٓ حألٍرخف َٝٓهض ك٤خس ٝٗوخ ٌٛح حُؼخَٓ ُْ طؼظَف رٚ ًؤكي  خ ، كوخ " أر٘خءٛخ " حُٔ ػ٘يٓخ هُظَ ٝٛٞ ٣يحكغ ػٖ أٍٛٞ ٍأٓٔخُٜ
ٕ ٌٛٙ حًَُ٘ش ال طِٔي ٗت ٖٓ  خ ، ٝحألٍٛٞ ِٓي حُؼٔخٍ " .. حألٍٛٞ " ح . ال أَٛ ُٜ

 َ٤ٜ خَٓ ، حٝ ٖٓ ُوخء ٗلْ حُٔ لـؼش أػَٛخ ػ٠ِ حُؼٔخٍ ، كٜزَْٛ ػ٠ِ ػٔخُش حُٔوَس ُٖ طل٤ْٜٔ ٖٓ ح٤٠ُخع حٌُ ٌٙ حُلخىػش حُٔ ًخٕ ُٜ
ٕ ًَٗش حألٖٓ ٝحُلَحٓش .  ؿخءص الٓظالّ حُؼَٔ رخًَُ٘ش ، ٝٓطِٞد ْٜٓ٘ حٗظوخٍ " ٣ًٖٞ ٤َٓك٤ْ " كٞؿت حُؼٔخٍ َٓس أهَٟ أ

ٕ ْٟ حُويٓش حُٔخروش حُظ٢ طظَحٝف ر٤ٖ  وخٍٝ حكٔي ػؼٔخٕ ح٠ُ حُؼَٔ ُلٔخد ًَٗش ٣ًٖٞ ، ٝىٝ  ١٥ : ١٠طزؼ٤ظْٜ ٖٓ حُؼَٔ ُلٔخد حُٔ

ؼخٕ ، ٌٝٓخكؤس ٜٗخ٣ش حُويٓش ، ٝحٗظٜخء ح١ ػالهش ػَٔ ر٤ْٜ٘ ٝر٤ٖ ٓ٘ـِْٜ حال٢ِٛ حٓٔ٘ض ١َس  . ٓ٘ش ، ٣ؼ٢٘ ٤ٟخع كوْٜ ك٢ حُٔ
 ْٛ ٍ ىحَه حًَُ٘ش ، ٍٝى٣ش طؼَٔ ، ٍٝٝى٣ظ٤ٖ ك٢ حالػظٜخّ ح٢ُِٔٔ رـٞحٍ حإلىحٍس ، ٧٥هٍَ حُؼٔخٍ حُزخُؾ ػيى  حالػظٜخّ رخُظزخى

ٕ ١ٍٞ ٥٥حٓظَٔٝح ك٢ حػظٜخْٜٓ  ُيهٍٞ أٝ حُوَٝؽ ، ُْ ٣وَرٞح ٗت ، ُْ ٣ؼطِٞح حالٗظخؽ ، ٣ٝزيٝح أ  ٣ّٞ ، ُْ ٣ٔ٘ؼٞح ح١ ٤ٓخٍس ٖٓ ح
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ل١َش حُػـض حإلىحٍس  كٍَص حإلىحٍس ٓل٠َ ٟي أٍرؼش ػٔخٍ ْٜٓ٘ ، ٛيٍ رلوْٜ حَٓ ٟز٢ ٝحك٠خٍ ٖٓ . ٗلْٜٔ ٤ِٔٓٝظْٜ حُٔ
ؼخى١   ٤ٗخرش حُٔ

ٕ ًَٗش حٖٓ ؿي٣يس طيػ٠  َُِٔس حُؼخُؼش أ ٕ " ط٤ٌٖٔ " كٞؿت حُؼٔخٍ  هي ك٠َص الٓظالّ حُؼَٔ رؼي حٗٔلخد ٣ًٖٞ ، ٣ٝوٍٞ حُؼٔخٍ ح
١ٌُ ك٠َ ٓٔؼال ػٖ  وخرَحص حُؼخٓش " ط٤ٌٖٔ " حكي حُؼٔيحء ح ٕ ًَٗظٚ طظزغ حُٔ !  ٣وٍٞ ح

ًيطٚ  ١ٌُ أ ْٛ ، ٓطخُز٤ٖ رلوْٜ ك٢ حُظؼز٤ض ، ٌٛح حُلن ح حٓظَٔ حُؼٔخٍ ك٢ حالػظٜخّ ٝحُؼَٔ ، ٓظ٤ٌٖٔٔ ر٘وخ ػَْٔٛ ُٝؤش ػ٤ٖ أٝالى
ّ ًَٗش حٓٔ٘ض ١َس رَٜف  ١ٌُ ه٠٠ ربُِح خ٢ٟ ، ٝح ُوخَٛس رلٌٜٔخ حُٜخىٍ ُٜخُق حُؼٔخٍ ك٢ ٓخ٣ٞ ٖٓ حُؼخّ حُٔ ٓلٌٔش حٓظج٘خف ح

ٕ ػالهش حُؼَٔ . ٤ٜٗذ ٛئالء حُؼٔخٍ ك٢ حألٍرخف ٝطل٤ٖٔ حُويٓخص حُٜل٤ش  ًي أ خ ٛيٍ ٟي حٓٔ٘ض ١َس كبٗٔخ أ لٌٔش ١خُٔ كٌْ حُٔ

. ٓغ أٓٔ٘ض ١َس ٤ُْٝ ٓغ ح١ ٤ًخٕ آهَ 
ُوزٞ ػ٠ِ حُؼٔخٍ حألٍرؼش ، ٢٢رؼيٛخ ؿَٟ حػظوخٍ   ػخَٓ رخطٜخٓخص حالػظيحء ػ٠ِ هٞس ح١َُ٘ش ٝٓ٘ؼٜخ ٖٓ ٓٔخٍٓش ػِٜٔخ ك٢ ح

٤خرش حُؼخٓش حُٜخىٍ رخ٠ُز٢  ُوٞح٤ٖٗ ٝحَٓ حُ٘ ُو٤خّ رٞظ٤لظٜخ ٝطؼط٤َ ط٘ل٤ٌ ح ٘ؼٜخ ٖٓ ح ُوٞس ٝحُؼ٘ق ٟي هٞس ح١َُ٘ش ُٔ ٝحٓظؼَحٝ ح
. ٝحالك٠خٍ 

ُوَحٍ ؿَٟ حػظوخٍ ػَ٘س  زخكغ ، ٝرؼي ٓخػخص ٖٓ ٌٛح ح ي ١ِٝزض طل٣َخص حُٔ ٤خرش كزْ حُؼٔخٍ ُٜزخف حـُ رؼي حُظلو٤وخص هٍَص حُ٘

.  ػخَٓ ، ٛيٍ حُلٌْ رلزْٜٔ ح٤ُّٞ ٣٢ػٔخٍ آه٣َٖ ٖٓ ىحَه حًَُ٘ش ٤َُطلغ حُؼيى ا٠ُ 
.. حُل٣َش ُؼٔخٍ أٓٔ٘ض ١َس 
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: ٚاتٕرٙا.. ٚادرجاػ األ٘اٌٟ ٌٗ..  تغهاهح3و١ف أٔٙٝ د١اج .. اٌموح اٌىاٍِح ٌّمرً ؿ١ضج صِٕٙٛع تغهام ًاَت كغٍح: تاٌف١ض٠ٛ

لرٍٙا لضاِٟ 

كخُش ٖٓ حُلِٕ ٤ٓطَص ػ٠ِ أٛخ٢ُ ه٣َش ًٞرخ٤ٗش حُزَٝٗـ٢ رٔلخكظش حُزل٤َس رؼي ٓوظَ ٤ٓيس ك٢ حُؼوي حُؼخُغ ػ٠ِ ٣ي ٓؼخٕٝ ٓزخكغ 
ِٜٛخ ٝأر٘خثٜخ حُؼالػش أػ٘خء كِٔش ط٘ل٤ٌ أكٌخّ (أ ّ ع )ىٍٜٓ٘ٞ  . أٓخّ أ

ـ٢٘ ػ٤ِٜخ  ٣ٌُِٖ ٝٛلٞح طؼي١ هٞحص حألٖٓ ػ٠ِ ٍِٓ٘ حُٔ ظٞك٤ش، ح ُو٣َش ١ًٝٝ حُٔ لَ حُلخىع، ٝطليػض ُؼيى ٖٓ أَٛ ح حٗظوِض حُزيح٣ش  ُٔ
". حُزِطـش"ٝهظِٜخ رـ 

ُيٛخ، ٣ٝيػ٠ َٜٗ حٓٔخػ٤َ  ٤َُِ ريػٞس ط٘ل٤ٌ كٌْ ػ٠ِ ٝح ْ رؼي ٓ٘ظٜق ح ٕ هٞس أ٤٘ٓٚ ٛخؿٔض ُِٜٓ٘ ظٞك٤ش أ ٝأٟٝلض ٗو٤وش ُٝؽ حُٔ
أه٣ٞخ ٓؤٍ ح٠ُخر٢  ٛٞ ك٢ ا٣ٚ ٝك٠َطي أٓٔي ا٣ٚ؟ ُو٤٘خٙ ريأ ٣٘ظْ رخألّ ٣ٝٔذ ٣ٝوٍٞ اله٣ٞخ : "ػطخ، ٝٓزٞح ٗو٤و٤ٜخ ، ٝأٟخكض

ُـ  ُـ ٝ ح ". أٗض ٤ٖٓ ػِ٘خٕ طٔؤ٢ُ٘ أٓٔي ا٣ٚ؟ أٗض ٓخطؼَكٖ أٗخ ٤ٖٓ؟ ٣خ حرٖ ح

ُِزيح٣ش ُـ : "ٝطخرؼض ك٢ ط٣َٜلخص هخٛش   ّ ٢ُِ 3ٗـالء َٓحص أه٣ٞخ أ  أ١لخٍ ٝكخَٓ ك٢ طٞأّ، ُِٗض طلـِ ر٤ٖ أه٣ٞخ ٝحألٓ٘خء ح
٢٘ٔ٣ٝ، أ٢ٓ رخٓض ػ٠ِ ٍحّ ح٠ُخر٢ ػِ٘خٕ  (ُٝؿٜخ)ٗخ٤ُُٖ َٟد ك٤ٚ، ٍٝحكض طزّٞ ػ٠ِ ٍأّ ح٠ُخر٢ ػِ٘خٕ ٤ٔ٣ذ أه٣ٞخ

ٖ ٛٞ ٗظٜٔخ كوخُض ُٚ  ". أٗخ ٓٔخٓلخى رْ أ٢٘ٓ" ٣خهي أر٣ٞخ ٖٓ ؿ٤َ ٓ٘خًَ ٓغ حهٞحط٢ ػِ٘خٕ هخكض ٣ؤ٣ًْٜ ٌُ
ّ ر٘ظٜخ حُٜـ٤َس : "ٝطٌَٔٔ  ٞح، ٝٓخك٤ٔ٘خٕ اال ١ِٝن ٗخ١ٍ ؿٚ ك٢ ٛيٍ ٗـالء هيح ٔيّ َٟٝد ٗخٍ ك٢ حُٜ ح٠ُخر٢ ٍؿغ ١ِٝغ حُٔ

". ٗخٛ٘يس، ٝكطض ا٣يٛخ ػ٠ِ ٛيٍٛخ ٝٝهؼض ػ٠ِ حألٍٝ ًَٝ ح٢ُ ػ٠ِ ُٔخٜٗخ ػخ٣ِس رٞم ٤ٓٚ

زَٟ ٝطزِؾ ٖٓ حُؼَٔ  ظٞك٤ش حٌُ ٍِ٘، ٝهيح ٝحٍٝٙ رزؼٞ ٖٓ 10ٗخٛ٘يس أر٘ش حُٔ ّ أٜٓخ أٓخّ رخد حُٔ ُوٖ"  ٓ٘ٞحص طلظٖ ػٖ ٌٓخٕ ى " ح
أ٢ٓ ٓخطض هيح٢ٓ، ٓخطض ٛ٘خ، ًخٕ ػٔخٍ ٠٣َرٜخ رؼي٣ٖ َٟرٜخ رخُ٘خٍ هيح٢ٓ، ُو٤ض ػٔظ٠ رظـ٠ٔ ٠ٗٝ ٢ٛٝ رظٜٞص، رْ أٗخ : طوٍٞ

ٕ أ٢ٓ ٓخطض ". ػَكض أ
ٌُِٔخٕ ٝٝؿي ػيى ٖٓ حألٛخ٢ُ " ػالء ؿخ١ُ"ٝػٖ ٓالرٔخص حُلخىع هخٍ خٍ ػٖ رؼي كَٜع  ظٞك٤ٚ أٗٚ كٞؿت رٜٞص ح١الم حُ٘ ٗو٤ن حُٔ

ٜخكزش ُٚ ٣وٍٞ ُوٞس حأل٤٘ٓٚ حُٔ ٢ُِ : " ٣ٌٕٔٔٞ رخ٠ُخر٢ رؼي َٛٝد ح هِٜظٚ ٖٓ ح٣ي٣ْٜ رخُؼخك٤ش ٝهيطٚ ػ٠ِ ر٤ظ٢، ٝٓؼَكٖ ا٣ٚ ح

خّ رظوز٢ ػ٠ِ حُزخد ػخ٣ِ٣ٖ ٣ٌٔٔٞٙ ٠٣َر10ٙٞكَٜ، رؼي  خّ ك٢ ٗوٚ ْٜٓ٘ : ، ٤٠٣ٝق" ىهخ٣ن ُو٤ض حُ٘ ٛي١ حُ٘ ٝأٗخ رلخٍٝ أ
!!. هخ٢ُ حٗض رظل٤ٔٚ ٝٛٞ هظَ أهظي

أطٜيٓض ٝٓخػَكظٖ أػَٔ ا٣ٚ، ُٞ ػِٔض ك٤ٚ أ١ كخؿٚ حُزِي ًِٜخ ٛظظؤ١ً ٖٝٓ ٤ٔ٤ٛزٞٗخ ك٢ كخُ٘خ ١ٍٞ : " ٝطخرغ ػالء روُٞٚ
ّ أهظ٢؟: ٣ٜٔض، ٣ٝٔظٌَٔ".. حُؼَٔ . ١خد ٝى

٢ُِ ٛظظلخٓذ، : "٣ٔظطَى ػالء ٣ٝؼَٔ أ٤ٖٓ ١َٗٚ ُيحه٤ِٚ ٝٓزخؿغ ىٍٜٓ٘ٞ ٝهخ٠ُُٞ ُٞ ؿَحُٚ كخؿٚ أٗض ح ٗخّ ٢ًِٗٞٔ ٖٓ ُٝحٍس  ح

هظ٢ ك٢ ػٜيطي ُوٞس "  َٜٗ حٓٔخػ٤َ"ٖٓ ؿخٗزٚ هخٍ  ".ٛٞ ىُٞ ٜض ح ١ٌُ ػ٠ِ اػَٙ حـط ظْٜ رظزي٣ي ٤ٗي ُٜخُق حإلٛالف حٍُِحػ٢ ٝح حُٔ
ُِٚ٘ ٢ُِ كَٜ أ٤ًي ًخٕ ط٘خرٚ أٓٔخء، ألٕ أٗخ ٓوِٚ ه٤٠ش ؿَحٓش حإلٛالف حٍُِحػ٢ ٖٓ ٓ٘ٚ ٝٓل٤ٖ أ١ كخؿٚ ػ٤ِخ، : حأل٤٘ٓٚ ُٔ ح

٢ُِ ؿخرْٜ ػ٘يٗخ ٣وظِٞح ػ٤خُ٘خ ريٍ ٓخ ٣زوٞح ك٢ هيٓش حُ٘ؼذ ". ٝػخ٣ِ أػَف ٛٔخ ًخٗٞح ؿخ٤٣ٖ ٢ُ ٤ُٚ؟ أٓؤُْٞٛ ا٣ٚ ح
ُو٤٠ش ٍهْ  ٘ق ك٢ ح طؼزض ٓيحى َٜٗ " َٜٗ حٓٔخػ٤َ ػطخ" ٟي2014ُٔ٘ش 27714ٝكِٜض حُزيح٣ش ػ٠ِ ٜٗخىس ٖٓ ٝحهغ ؿيٍٝ حـُ

ُيحه٤ِش ػ٠ِ ُِٓ٘ٚ ـّٞ ح ك٤ي ُٜ زٍَ حُٞ ُو٤٠ش حُظ٢ ٣ؼظوي َٜٗ أٜٗخ حُٔ . ُِـَحٓش ٝكُٜٞٚ ػ٠ِ كٌْ حُزَحءس، ٢ٛٝ ح
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ٕٚ٘ا أٍٍك ػ١ٍٙا إٌاع .. ٕ٘ا ٚلفد: كا٘ضج ػ١اْ ذلغح ٌٍثضا٠ح و١ف لرً اٌٌاَت لر١ٍح صِٕٙٛع.. تاٌف١ض٠ٛ

ّ حر٘خثش حُؼالػش أٓخّ ػ٤٘٤ٚ، رؼي اٛخرظٜخ  ٣خ رخٗخ ك٠َطي آٔي ا٣ٚ؟ ٓئحٍ ١َكٚ ٓٞح١ٖ ػ٠ِ ٟخر٢ ١َٗٚ ًخٕ ػٔ٘ٚ ٓوظَ ُٝؿظٚ ٝأ

لخكظش حُزل٤َس."أكٔي ع"رطِن ٗخ١ٍ أ١ِوٚ ٓالُّ أٍٝ  ٖ ٣زيٝ .، ح٠ُخر٢ رٔزخكغ ط٘ل٤ٌ حألكٌخّ رو٣َش هٞرخ٤ٗش حُزَٗٞؿ٢، حُظخرؼٚ ُٔ ٌُ
ٞح١ٕ٘ٞ ك٢ َٜٓ ٓخءطْٜ ًٔئحٍ ح٠ُخر٢ ػٖ حٓٔٚ ٓؼالً ٕ ٓؤٍ ػٜ٘خ حُٔ ٕ ٛ٘خى أ٤ٗخء أ . أ

ُِزيح٣ش طلخ٤َٛ ٓخ ؿَٟ، َٝٗكض ٣َ١وش حُظؼخَٓ ٓغ ُٝؿش أه٤ٜخ ٖٓ ُلظش ٓلخُٝظٜخ طٜيثش ح٠ُخر٢  ٍٝٝص ٗو٤وش ُٝؽ ح٠ُل٤ش 
ٝكظ٠ ٓوظِٜخ 

ُيٛخ  ٍِ٘ ٝح ٕ حألكيحع ؿَص ٓ٘ظٜق ٤َُ أْٓ حألٍٝ أػ٘خء ه٤خّ كِٔش ُظ٘ل٤ٌ حألكٌخّ رخُظٞؿٚ ُٔ َٜٗ "ٝط٤َ٘ ٗو٤وش ُٝؽ ح٠ُل٤ش أ

٠ُِخر٢" ػطخ ظْٜ  ظْٜ كيػض ٓ٘خىس ًال٤ٓٚ ر٤ٖ ح٠ُخر٢ ٝأر٘خءس ، ريأص ػ٘ي ٓئحٍ أرٖ حُٔ : ٠ُزطٚ، ٝأػ٘خء ٛـّٞ حُلِٔش ػ٠ِ ٍِٓ٘ حُٔ
ظٞك٤ٚ ٗـالء ؿخ١ُ . ٣خ رخٗخ ك٠َطي أٓٔي ح٣ٚ؟ أر٢٘ أه٣ٞخ ٓؤٍ ح٠ُخر٢ ٣خر٤ٚ ك٠َطي أٓٔي ا٣ٚ؟ ريأ ٣٘ظْ رخألّ " ٝطوٍٞ ٗو٤وش حُٔ

. ٣ٝٔذ ٣ٝوُٞٚ أٗض ٤ٖٓ ػِ٘خٕ طٔؤ٢ُ٘ أٓٔي ا٣ٚ؟ 
ُوٞس حأل٤٘ٓٚ ٝحألٗوخء حُؼالػش، ٝريأ ٍؿخٍ ح١َُ٘ٚ ر٠َرْٜ رخُّ٘ٞ ٝأ١ِن ح٠ُخر٢ ١ِوش أٛخرض ح٤ُٔيس  ٗـالء "ٝحكظيّ حُ٘ـخٍ ر٤ٖ ح

ّ ُؼالع أر٘خء، ٝحُظ٢ ُو٤ض َٜٓػٜخ ك٢ حُلخٍ" ؿخ١ُ . أ

ظٜٔش ٝهخثغ ٓخ ؿَٟ ، طل٤ِ٤ٜخ ك٢ ٓٞهغ حُلخىع ٤ًٝق ُِٗض ح٠ُل٤ش ٤ًٝق طؼخَٓ ٓؼٜخ ح٠ُخر٢ ٤ًٝق  َٝٗكض ٗو٤وش ُٝؽ حُٔ
ٕ ٣ـطٞح رٚ ىٓخء ٗـالء  ٍِ٘ ح ُوٖ كخٍٝ أَٛ حُٔ ٔيّ َٟٝد ٗخٍ ك٢  .ٓوطض هظ٤ِش ٤َ٘ٓس ا٠ُ ٌٓخٕ ٣ـط٤ٚ ح ح٠ُخر٢ ٍؿغ ١ِٝغ حُٔ

ّ ر٘ظٜخ حُٜـ٤َس ٗخٛ٘يس، ٝكطض ا٣يٛخ ػ٠ِ ٛيٍٛخ ٝٝهؼض ػ٠ِ حألٍٝ  ٞح، ٝٓخك٤ٔ٘خٕ اال ١ِٝن ٗخ١ٍ ؿٚ ك٢ ٛيٍ ٗـالء هيح حُٜ
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 ػٓ ٘لاَ جؼفغ

ٕ ٓل٤ٖ ػالؽ ٝ حٗٚ ر٤ظْ ط٣َِٝ طوخ٣ٍَ ١ز٤ش رخٕ كخُظٚ ٣ًٞٔش ٝ حٗٚ  ٠ُِ ٗخُُش حٗٚ طؼزخٕ هٟٞ ٝ ح ِٔخص ح ٜخٍىس ٓغ حـُ ٛ٘خّ رؼض حُ٘

ُللٞٛخص ٝ ال ٣ؼخ٠ٗ حال ٖٓ ح٤ٗخء ر٤ٔطش لخ٠ٓ ٝ ال حك٘خ ػَك٘خ . ػَٔ حُظلخ٤َُ ٝ ح ٛ٘خّ ٓظلًَٖ ٖٓ حُؼوَد كظ٠ حهَ ؿِٔش ال حُٔ
ٟ ح٣ٚ ح٣ٚ ًْ حُظي٤ُْ ٝ حُظ٣َِٝ ىٙ ٝ ك٠ ح٣ٚ ك٠ كخالص ٤َٟٓش. ٗ٘ٞكٚ خّ ى ُلـَ ح٣ٚ ىٙ حُ٘ ٠ُِ ١خُز٤٘ٚ ٗطٖٔ . طو٤ِٞح ح ىٙ حك٘خ ًَ ح

٠ُِ ر٤ظٌِْ ػٖ . ػ٤ِٚ ٗؼَف حُظ٠وْ ك٤ٔي ٝ ال هز٤غ ٖ ػِ٘خٕ ٣ٔيىٝح هخٗش حٓخّ ًَ ح ٠ُِ ر٘ظٔ٘خٙ ٌُ حٗخ ٗل٢ٔ ٣ؼَٔ ٝ ٣طِغ ك٤ٔي ىٙ ح
. كط٤ظٞٙ ػ٠ِ هٞح٣ْ حالٍٛخد حِٛٔظٞح ػالؿٚ كخ٤١٘ٚ ك٠ حُؼوَد ٝ ٛٞ كزْ حكظ٤خ٠١ . ٛ٘خّ ٣طِؼُٞٚ طو٣ََ ٠َٓٝد رخٗٚ ٣ًْٞ 

٣َٞ ر٠ٍٔٞ ك٠ حُؼٜذ حُزَٜٟ ػِ٘خٕ ٣طِغ حػ٠ٔ ٝ ٣ٔٞص  ػخ٣ِ٣ٖ ٖٓ ٛ٘خّ ؿؼلَ ح٣ٚ؟ كطظٞٙ ك٠ هزَ ٣َٜٖٗ ٣خ ًلَس هزَ ُٔ
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ٍث١ة ذى١ٍف ِٓ ِذافظح اٌضل١ٍٙح كٙاصج  أدّض واًِ 

ٕ هِٜض ٍٝه٢  ٕ ٓخكَص ٣ّٞ حُٔزض حُؼَٜ ِٝٛض ٣ّٞ حالكي ػَ٘ٙ ٛزخكخ ٍٝكض ٓي٣َ٣ش أٓٞح ؿخ٢ُ ط٤ٌِق ك٢ ٓلخكظش أٓٞح
٢ُِ رظِْ  خّ ٤َُٓ ٓؼخٗخ َٗٝف ٗ٘ٞف آٌخ٤ٗش ٗيهَ ً٘ق ١ز٢ ٍٝٝك٘خ ٛ٘خى كخُٝض أطٌِْ ٓغ حُز٘ض ح ٘ق حُطز٢ كوُٞض ٌُ ٝطزو٠ حٌُ

ُِٔي٣َ حٗخ ٝىًظٍٞ دمحم ػَكٚ ٝىًظٍٞ ٤َُٓ آهَ هُٞظِٚ ًَ ٓ٘ٚ ٝك٠َطي ٤١ذ حك٘خ  حإلٓظٔخٍحص ٓل٤ٖ ًَ ٍىٛخ ٤ٓ٘لؼٖ ١ِؼض 
ُل٘خىم ؿخ٤ُٚ كِٞ ك٠َطي  ٤ِش ى٤ٓخ١ ٝٓل٤ٖ ٌٖٓ ٤ُ٘خ ٛ٘خ ٝح ٕ ٗخء هللا ٟٝٝلظِٚ أٗ٘خ ٖٓ ٓلخكظخص رؼ٤يس حٌٓ٘ي٣ٍش ىٜه ط٤ٌِق ؿي٣ي أ
ٜخٍىس ٣و٢ُٞ ٤ٓ٘لؼٖ ى١ كخؿش طَؿؼِٜخ ١ذ ٣خىًظٍٞ ك٠َطي رْ ٗـَد ٣وٍٞ ال ٤ٔ٣ٖ ٗٔخٍ ال   ُيًظٍٞ رٜلٚ ٝى٣ٚ ٌٗ٘ق حُ٘ طٌِْ ح

ُيًظٍٞ ٣ٝ٘ٞف ػيىٗخ   ُِيًخطَس ٗطِغ ٌِْٗ ح ُِيًظٍٞ أطٌِْ ٓؼخٙ رٜلٚ ٝى٣ٚ ٝأٟٝق ٓ٘ؼ٢ٗٞ كوُٞض  ُِٗض طلض كخُٝض أىَه 
ي٣َ ٝحط٤ٖ٘ ٓٞظل٤ٖ ٓ٘ؼٞٗخ رط٣َوٚ ُرخُٚ ُيٍؿش ًخٗٞح ر٤ِهٞٗخ رَٙ حالٟٝٚ ٝٝحكي ْٜٓ٘ هخٍ ى١ ٓ٘ظَ  ١ِؼ٘خ ُٝألٓق ٌَٓط٤َ حُٔ

ِذ    ):-ىًخطَس ٣خٝالى ح١َُٞٓ٘ٚ ٣خٝالى حٌُ
ِذ  :-/  حٙ رخُظز٢ ١ُ ٓخك٠َطي ه٣َظٜخ ًيٙ ٣خٝالى ح١َُٞٓ٘ٚ ٣خٝالى حٌُ

هض ىٙ ًخٕ ك٢ ىًظٍٞ ر٤ٍٜٞ ُو٤٘خ ٝحكي ؿخ١ ؿَٟ ٝر٠٤َرٚ ػِ٘خٕ ر٤ٍٜٞ ح٠َُرٚ ؿخص ك٢ ٓ٘خه١َ٤ ٝكَٜ ٣ِٗق   ك٢ حُٞ

ُحٍس ؿٚ ُٝألٓق ٓلٔ٘خٕ ُلظٚ حٗٚ ك٢ ٛق حأل١زخء رَ اٗٚ ٓٞظق حًظَ ٓ٘ٚ ١ز٤ذ   ٤ًَٝ حُٞ
ُوخ٢ٗٞٗ   ٞهق ح وخرٚ ىًظٍٞ أكٔي ك٤ٖٔ َٝٗكِ٘خ حُٔ طٞحِٛ٘خ ٓغ حُ٘

ٕ حٍٝ ٓل٠َ ٍهْ    2017_6_5حكٞحٍ ٓئهظٚ رظخ٣ٍن 23ٍٝكض ػِٔض ٓل٠َ ٓذ ٝهٌف ٝحػظيحء ك٢ هْٔ ١َٗش أٓٞح
ل٠َ   ػِٔض طو٣ََ ١ز٢ ٝحٍكوظٚ رخُٔ

رٌَ٘ ٖٓ ًَ هِز٢ ىًظٍٞس ٢٘ٓ ٤ٓ٘خ ىًظٍٞ أكٔي ك٤ٖٔ ػ٢ِ طٞحِْٜٛ ٓؼخٗخ رٜلٚ ٓٔظَٔٙ  

ل٠َ . رٌَ٘ ًَ ٖٓ حطَٜ أٝ رؼظ٢ِ ػ٠ِ حُوخٙ ٢ُِ أػزظٞح حْٜٗ ر٤ٔش ٍحؿَ ٝؿْ ٜٗيٝح ػ٠ِ حُٔ ُِيًخطَس حُز٘خص ح ٌَٗ هخٙ 
ٌٖٓٔ طٌٕٞ حُزيح٣ٚ أل١ ٝحكي طٍٔٞ ُٚ ٗلٔٚ أٗٚ ٣ؼظي١ ػ٠ِ ١ز٤ذ حٗٚ ػخٍف حٗٚ ، أه٤َح. ٝٓوخكٕٞ ٜٝٓٔخ هُٞض ٖٓ ٛٞك٤ْٜ كوْٜ
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٠ـغا اٌشط١ة 

وٜٞٙ  ّ " ػخ٣ِحًٞح طؼَكٞح كخؿخص ٜٓٔٚ ػٖ ػ٘خرَ حُٔ ٌٓ٘ظٖ كخرٚ حطٌِْ ك٤ٜخ ػ٘خٕ ٓليٕ ٣لٔزٜخ ِٓح٣يس ، رْ الُّ " .. حالػيح

الّ ىح ٣ًْٞ ، ٝحكٔزٞٛخ ١ُ ٓخطلزٞح  .. طؼَكٞح حٌُ
زٚ ٓظؼِوٚ ع ٗزخى حُِِٗحٗٚ  ٔخ ، ٓلٜخٕ ٗٔٔش ٛٞح ، ك٤ٜخ ُٔ وٜٞٙ ، ك٢ حُ٘ ٕ ٝؿي"ػ٘خرَ حُٔ ٍ طؼَٔ " ح ٝ ٖٓ رَح حُ٘زخى ، ٤ُي ؿَى

٤َٗٝش رخُ٘ٔزخُ٘خ ، ٓٔ٘ٞع ٝؿٞى  خء ، ٓٔ٘ٞع ٝٓخثَ حُظَك٤ٚ ، ١ُ حٌُ ٍ طخ٢ٗ طظٟٞخ ك٤ٚ ، ٝ ػيى ٖٓ ُؿخؿخص حُٔ ك٤ٚ كٔخّ ، ٝ ؿَى

.. ٍحى٣ٞ ٝ حُِِٗحٗٚ ٓولُٞش رؼي حُظٔخّ 
ٜخٍ ٖٓ " حٓخ ً٘خ ٗؼي١ ٖٓ حُطَهش ، ٝ ًخٕ كي ٖٓ رظٞع حُِِٗحٗخص ٣٘يٙ ػ٤ِخ ٝ   ٝ حط٤ٖ٘ هزَ 10 ٍ 8ىح الْٜٗ ٤ُْٜ ٓخػظ٤ٖ حٍٝ حُ٘

٠خٍس " حُظٔخّ  ش ع حُِِٗحٗٚ ٖٓ كي٣ي حُ٘ ّٜ ًِْ كي ٖٓ ك٢ ٗلْ ٟٝؼ٢ ًخٗض " ٓٞك٘ش"، ً٘ض رظال٠ٗ حٍى ػ٤ِْٜ ، حُز ٝ كٌَس ح٢ٗ ح
..  ٖٓ ٣َٓلٚ ٤ُخ ، ىح ؿ٤َ حٗٚ حُزخد ًخٕ ه٤َٜ ػ٤ِخ ؿيح 

ُِٔٔظ٘ل٠ ٝ ح٣ُِخٍحص .. ًَ ىح ٖٓ ْٜٓ  وٜٞٙ ًِْٜ ٓؼوي٣ٖ ّ حالكَٔ ، ريُش حُظ٘ل٤ٌ ، ٌٖٓ٘ ٓٔٔٞف ٤ُْٜ حُوَٝؽ  حال " رظٞع حُٔ

ّٔزخ أل١ طٞهؼخص حْٜٗ ٌٖٓٔ ٣ظ٘يّٝح ك٢ ح١ ٝهض " ك٢ حٓظؼ٘خءحص  ! حال رخالكَٔ ١ًِ ٢ٍٔٓ ، ٝ ًخٗٞح ر٤٘خٓٞح ر٤ٚ ، طل
 ْٜ .. رَىٝ ٖٓ ىح حُٔ

ِٜلٚ  ْٜ حْٜٗ ًخٗٞح ر٤٘خٓٞح رخالكَٔ ػ٘خٕ كخؿٚ َٓػزش ؿيح ًخٗض رظلَٜ رٜلٚ ٗزٚ ى٣ٍّٝش ؿ٤َ ٓ٘ظظٔٚ ، حال ٝ ٢ٛ ٍَٓٝ حُٔ حُٔ
ِٜلٚ !!  .. ٝ ٗخ حىٍحى ٓخ ٍَٓٝ حُٔ

! طو٤َّ ًيح ؟

٤َُِ ، ر٤ؼي١ ٝكي ٖٓ ِٜٓلش حُٔـٕٞ ٝ ؿزٜش حُظ٘ل٤ٌ ػ٘خٕ ٣ظلويٝح ػ٘خرَ حالػيحّ، ٣ؼ٢٘ ، ٣٘ٞكٞح كي ٓخص ،  ع حُٔخػٚ حط٤ٖ٘ طالطٚ رخ
ّ ًخٗض رخُلؼَ رظظؼخَٓ ٓؼخِٓٚ ٓوٜٞٙ ؿيح ، حٗخ ٓل٠َطٖ ٗخّ رظظخهي  كي ؿظِٚ ٗٞرش َٛع ، كي ٗ٘ن ٗلٔٚ ، ٝ الٕ كخالص حالػيح

ّ ُِٗحٗظٜخ  .. ك٤ٔض رٌٍٛٞ ٝ طّ٘لض ًيح " ٢٘١ ٓ٘خء " رْ حطَكِض ٝ ٍؿؼض ُو٤ض ٗخّ رلزٜخ حطخهيص رخُلؼَ ، ٝ حٓخ ٝهلض هيح
٠خٍٙ ع حَٓ ٣ؼَكٞح ك٤ٚ ح٣ٚ  ٜخكق ٝ ٣يػٞح ، ٝ ٣ل٠ِٞح ٝحهل٤ٖ ٍٝح حُ٘ حٍٝ ٓخ ٣ٔٔؼٞح كظلش حُزخد ، ٣وٞٓٞح ٓلِٝػ٤ٖ ، ٝ ٣ٌٔٔٞح حُٔ

ِٜلٚ  .. ، كي حطخهي ٝال ال ، ٝ ال ىح ٍَٓٝ حُٔ

ٞص ًَ ٣ّٞ ، حٝ ًَ ٤ٓٞ٣ٖ َٓٙ ، حٗظظخٍ  ٟغ ٝ ال أل ، ىح حًح ٌٖٓ٘ حٝٓن ٝ حٓٞحء ، رْ حُٔ ٓؼَكٖ ك٢ ح٤ُٔخ٢ٓ ػ٘يْٛ ٗلْ حُٞ
ٞص ٗ٘وخً  ..  حُظ٘ل٤ٌ ، حالٗظظخٍ ال١ ٗت ٓئُْ كٞم حُلي ، ٓخرخُي حٗظظخٍ حُٔ

! ًَ ٓخ ٣ٔٔغ حُزخد ر٣ِ٤ّن ٣وّٞ ٣ـِٜ ٗلٔٚ ػ٘خٕ ٣وخرَ ٍد ٣ًَْ 
٤ٖ ٣٘لٌٝح ٓغ ٝحكيٙ  ٔخ ، حالىحٍس ٣ُّظٞح حُزٞحرٚ ػ٘خٕ ٓليٕ ٣ٔٔغ كظلش حُزخد ٝ ٛٔخ ىحِه ..  ػ٘يٗخ ك٢ حُ٘

 ٕ ُوَحٍ ، رْ ح٢ُ ٖٓ ٤ٔٗخٙ ح ٞص ، ٝ ال ِْٛٛ ح ٕ حُ٘زخد ًِْٜ رال حٓظؼ٘خء ، هِٞرْٜ ٓظؼِوٚ رخهلل ، ٖٓ ٛخ٣ز٤ٖ حُٔ حٗخ ٤ًَٔح ٓظؤًيٙ ح

ٖٛ ك٢ ٝهض ال٣ؼِٔٚ حال هللا  ..  حالٗٔخٕ ك٤ٚ ٟؼق ٜٓٔخ ًخٕ ، ٝ رظ٤ـ٢ ُلظخص حُٞ
ْ حالرٞحد ٖٓ ك٤غ ال ٗي١ٍ ٝ  ْ ٝ ح١ِزٞح ٖٓ ٍر٘خ ٣ٍِ٘ ٓؼـِٙ ٖٓ ػ٘يٙ ٝ ٣لظق ُٜ ّ ػ٤ٌْ٘ ى٣ٔخ ، ٝ رُٜٜٞ ٓخطٖ٘ٔٞٛٞٓ ، ه٤ِْٜ هيح

! هُٞٞح ٣خٍد رْ رخهالٙ .. ال ٗلظٔذ 
http://bit.do/dvNd5  
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«  وٕا ِـر١ٕٓ كٙاصج ذشغجٗ جاذٍٕا كٙاصج ٚفاذٗ»:أؿغج لر١ً ًاَت اٌـالَ

ك٤ي، «أهيص ٜٗخىس ٝكخطٚ... ً٘ض ٓٔظ٤٘ش ٜٗخىس طوَؿٚ» ، ًِٔخص ًٍَطٜخ حألّ ُٝوٜض رٜخ أكِحٜٗخ ػ٠ِ كَحم كٌِس ًزيٛخ ٝٗـِٜخ حُٞ

٤ٖ رل٤خس ٓٔظٍٞس ٞح٤٘١ٖ حُزٔطخء حُلخُٔ ٌُٟ ٍحف ٟل٤ش ُظَٜكخص ١خث٘ش َُؿخٍ ١َٗش، ١ٞ٘ٓ رْٜ ك٠ حألٓخّ كٔخ٣ش أٍٝحف حُٔ .. ح
١ٌُ طوق ك٤ٚ ه٤خىحص حألٖٓ رٔي٣َ٣ش  هض ح خَٓ، ك٢ حُٞ ١ِوش ١خث٘ش ٖٓ ٟخر٢ ٓظٍٜٞ ال٣ؼَف ه٤ٔش ك٤خس حألر٣َخء ىَٓص ك٤خس أَٓس رخٌُ

َحْث  حهؼش حأل٠ُٝ حُظ٢ طليع ك٤ٜخ ٓؼَ ٌٛٙ حـُ ٣ٌُٖ ٣ٔؼٕٞ ك٢ حألٍٝ كٔخىحً، ك٤ِٔض حُٞ ظلَؽ، ٖٓ ٟزخ١ٜخ ح ُوخَٛس ٓٞهق حُٔ أٖٓ ح
ٖ١ ٞح١ٖ، ٝحإلَٟحٍ رؤٓ٘ٚ ٝأٖٓ حُٞ ـَر٠، . حُظ٢ ٖٓ ٗؤٜٗخ اٍٛخد حُٔ ىحى حُٔ ٤ٔغ ٓ٘ـٞالً رٔ٘خٛيس ٓزخٍحس حأل٠ِٛ ٝك٣َن حُٞ ًخٕ حـُ

ؿخٍهخً ك٠ ىٓخثٚ، ٣ِ٘ف كظ٠ ُلع أٗلخٓٚ " ٤ٓق"ك٠ رطُٞش ىٍٟٝ أرطخٍ أك٣َو٤خ، كظ٠ ِٛؼٞح ٗظ٤ـش ا١الم ػيس أػ٤َس ٗخ٣ٍش، ٤ُـيٝح 

٤َٟ، ؿَحء ٓ٘خىس  ٕ ٖٓ ٓالكٚ حُٔ ٤َح َس، ٠ٛٝ ا١الم ٟخر٢ ١َٗش ٖٓ هٞس هْٔ ١َٗش حُٔالّ ػخٕ، حُ٘ حأله٤َس، ٤ٌُظ٘لٞح حُلو٤وش حُٔ
٘طوش ٤ٔغ ٗلٞ . ٓغ أكي حُ٘زخد رخُٔ ٕ َٝٛ ا٠ُ ٓٔظ٘ل٠ حُٔالّ كظ٠ ُلع آهَ أٗلخٓٚ، "٤ٓق"ٍَٛٝ حـُ ، ٓلخ٤ُٖٝ اٗوخًٙ اال أٗٚ ٓخ أ

ظٞحٟؼش خ كِْ رٜخ ٍكوش أَٓطٚ حُٔ ٓ٘خٛي ًؼ٤َس ٤ِٓجش رخُلَٔس ٝحُلِٕ ػخ٣٘ظٜخ .   طخًٍخً هِلٚ آٓخالً ًؼ٤َس ٝأكالٓخً أًؼَ، ١خُٔ
و٤ذ دمحم "حُظل٣ََ" ٌُٟ ُو٠ َٜٓػٚ ػ٠ِ ٣ي حُ٘ ، ػ٠ِ ٓيحٍ هْٔ ٓخػخص ٓظٞحِٛش، ٓغ أَٓس حُ٘خد ٤ٓق ٓٔؼي، هظ٤َ حُٔالّ، ح

٠ٜش رخُٔالّ خك٤ٜخص رٔ٘طوش حُ٘ زخٍحس حأل٠ِٛ ػ٠ِ أكي حٌُ . كئحى، ٓؼخٕٝ ٓزخكغ هْٔ ١َٗش حُٔالّ ػخٕ، هزَ ػالػش أ٣خّ، أػ٘خء ٓ٘خٛيطٚ ُٔ

ٕ ٤ٓق ػَٔ كخىػش ٍٝؿِٚ حطٌَٔص، ؿ٣َض ُو٤ض ٗخّ ًظ٤َ أٟٝ أٍٝ َٓس أٗٞكْٜ، : "رٜٞص ٓظوطغ هخٍ حألد ك٠ حألٍٝ هخ٠ُُٞ ا
ُوخَٛس -ُٝو٤ض ظزخ١ ٍٝطذ ًظ٤َس ػ٘ي ٓٔظ٘ل٠ حُٔالّ، رؼيٛخ ُو٤ض ٝحكي ٍر٘خ ٣زخًٍِٚ  َٟٞٛ، ٍث٤ْ ٤ٗخرش َٗم ح - هخٛيحً آالّ حـُ

ٕ حر٠٘ حط٠َد رخُ٘خٍ،  ٠ُِ ك٤ٜخ ؿؼش حر٘ي ػ٠ِ َٓ٘كش ٣ُْٜ٘، ٝػَكض ح ر٤و٠ُٞ حُزوخء هلل ٣خ ػْ حُلخؽ، ٍٝف ه٤ِْٜ ٣وَؿٞح حُؼَر٤ش ح

http://bit.do/dvNd5


ٕ ك٠ ظخر٢ حٓٔٚ دمحم كئحى َٟد ٤ٓق حر٠٘ رخُ٘خٍ ٝٓٞطٚ ٠ُِ ٝحهل٤ٖ ٝهض حُلخىػش أهٔٔٞح ٠ُ رٌيس، ٝهخ٠ُُٞ ا ". أٗخ ٓ٘لظٖ كخؿش ًَ ح
ٌِّٞ ٗلٔٚ ٖٓ حُلِٕ ٝح٠ٓ٥ ػ٠ِ ٗـِٚ ٕ ك٠ ظخر٢ هظَ حر٠٘: "٣يهَ ك٠ ٗٞرش رٌخء ٝٛٞ ٣وٍٞ.. ُْ ٣ظٔخُي حألد حُٔ خ ػَكض ح ُٔ ...

٠ُِ ًخٕ ٝحهق، ٝىٙ ١ِغ ٍحؿَ ػَٟٔ ٓخ ٗلض ٣ُٚ ك٠ ك٤خط٠، ح٠ٗ أك٠َ حُظلو٤ن ٓغ ح٠ُخر٢، هخ٠ُ  ٤خرش ح ١ِزض ٖٓ ٍث٤ْ حُ٘
ٖ ٛو٤ِي طل٠َ حُظلو٤ن، أٗخ رَىٙ ػ٘يٟ حر٠٘ حٓٔٚ ػزي حَُكٖٔ،  هظ٠ هٜٔي ٌُ كخَٟ ٣خ ػْ حُلخؽ ٓغ اٗٚ ٓٔ٘ٞع ألٕ حُظخر٢ ىُٞ

ك٤ي: "٤٠٣ق ػْ ٓٔؼي ". ٝرظ٠٘ٔ ٖٓ ٍر٘خ ٣و٤ِٚ ٣ٝللظٚ ك٤ي ػخٍك٤ٖ ٣ؼ٠٘ ح٣ٚ ٣ظوطق ٌْٓ٘ حرٌْ٘ حُٞ ٤ٓق ٍر٘خ ..٤ٓق ىٙ حر٠٘ حُٞ
٠ُِ ك٠َ ٤ٓٝق ٍحف18 ٓ٘ش ؿٞحُ، ٍٝر٤ظٚ 30ٍُه٠٘ رٚ رؼي  ش ".  ٓ٘ش ٝك٠ ح٥هَ ٓ٘لظٖ ؿ٤َ ىٓٚ ٛٞ ح طظليع حألّ رٜؼٞرش رخـُ

ٍحف ٤ٓق ٝحٗظَٟ كؼالً ٛيّٝ ؿي٣يس ٝٛٞ ..هخ٠ُ َٛٝف حٗظَٟ ٛيّٝ حُؼ٤ي ٣خ ٓخٓخ ٝرؼي٣ٖ ٛظلَؽ ػ٠ِ ٓخطٖ حأل٠ِٛ ٓغ ٛلخر٠" 

٠ُِ ٠٘ٓ ٝهٍَ ح٠ٗ حُكٚ ُألٍحكش ٖٓ ُلَكٚ وزَ، رؼي "ح ُلطَ حُٔ وٍَ حالكظلخٍ رللَ هطزظٚ ٍحرغ أ٣خّ ػ٤ي ح ، ٤َ٘ٓس ا٠ُ أٗٚ ًخٕ ٖٓ حُٔ
ظوٜٜش ك٠ طؼ٤ِْ أهٔخّ ح٤ُٔخٍحص، ٝط٘ظْ  ظٍٜٞ ٗظ٤ـظٚ، ك٤غ أٗٚ ك٠ حُٜق حُؼخُغ حُؼخٟٗٞ حُٜ٘خػ٠، رٔيحٍّ ٓزخٍى ًٍٞ، ٝحُٔ

خ٤ٗش ُِطالد رًَ٘ش ٤َٓٓيّ حألُٔ حهظلخء ٓلظٟٞ .. ٓلخؿؤس« ٟخر٢ حُٔالّ»طَ٘٘ ٍٛٞح ٠ُل٤ش « حُظل٣ََ»ٗخٛي أ٠٣خ . ىٍٝحص 
ظْٜ روظَ ٤ٓق « ٤ٓق»ًخ٤َٓح ًخك٤ٚ ٓوظَ  ٤خرش كٞحٍؽ ٍٛخٛخص أ١ِوٜخ ٟخر٢ حُٔالّ حُٔ ػ٠ِ ٣ي ٟخر٢ حُٔالّ حألٛخ٢ُ ٣ِٕٔٔٞ حُ٘

٠ُِ رظٔ٘خٙ أٗخ ٝأرٞٙ ٖٓ ٍر٘خ : "طٜٔض حألّ طظًٌَ ًِٔخص ٤ٓق، ػْ طؼخٝى كي٣ؼٜخ ٠َٟ٣ ٤ٖٓ ىٙ ٣خ ٗخّ ا٠ٗ حطلَّ ٖٓ حر٠٘ ٟ٘خ٣خ، ح

ُي٤ٗخ ًِٜخ  أ٣خّ 4 ٓ٘ش طَر٤ش ٝطؼذ ٝٗو٠ ٓوخرَ ٣18ويٝح ٠٘ٓ .. أ٣خ٠َٟ٣4ّ ٤ٖٓ ٣خهيٝح ٠٘ٓ حر٠٘ ٝك٠ ح٥هَ ٣لزٔٞح حُظخر٢ .. ٝح
٘خ٣خص"٣خ رالٕ..كزْ رْ ظْٜ ا٠ُ ٓلٌٔش حـُ ٤٘٣َ حألد ك٠ كي٣ؼٚ ٓؼ٘خ . ، ٓطخُزش رَٔػش حإلٗظٜخء ٖٓ حُظلو٤وخص ٝاكخُش ح٠ُخر٢ حُٔ

ٕ ٗـِٚ ٓظلٞم ىٍح٤ٓخً ًٝخٕ ٤ٓيهَ حُؼخ٣ٞٗش حُؼخٓش، اال أٗٚ ك٠َ حالُظلخم رخُؼخٟٗٞ حُٜ٘خػ٠ َُؿزظٚ ك٠ ىٍحٓش ػِْ ٛ٘خػش  ا٠ُ أ
، حُظخرؼش ًَُ٘ش ٤َٓٓيّ، ٓئًيحً mcvح٤ُٔخٍحص، ٝرخُلؼَ كَٜ ػ٠ِ ٜٗخىحص طوي٣َ ٖٓ ٓيٍٓظٚ ًٌٝح كَٜ ػ٠ِ ىٍٝحص رًَ٘ش 

 ٕ ُيٍٝ حألؿ٘ز٤ٚ رؼي ٗزٞؿٚ ك٠ ٓـخٍ ٤ٌٓخ٤ٗخ ٝكٖ ٛ٘خػش ح٤ُٔخٍحص، اال أ ٍكٞ حُٔلَ " ٤ٓق"ػ٠ِ ٝؿٞى كَٛش ػَٔ ُٚ ك٠ اكيٟ ح

ٕ ٣زيأ ك٤خطٚ حُؼ٤ِٔش ك٠ رالىٙ ػوذ طوَؿٚ رؼي أ٣خّ ه٤ِِش ٕ حر٘ي ٗل٘خٙ ر٤َ٘د : "ٝطخرغ حألد. ُوخٍؽ حُزالى ٝك٠َ أ ُٞ هخ٠ُُٞ ك٠ ٣ّٞ ح
ٛيٟ ٖٓ ًيٙ ػخٍك٤ٖ ٣ؼ٠٘ ح٣ٚ ٗخد ال ر٤َ٘د ٓـخ٣َ ٝال ٣ؼَف أٛيهخء ٓٞء، ٝال ر٤ؼَف ٣ؼ٠٘ ..٤ٓـخٍس ٓؼالً، ًخٗض ٗخٍٟ ٛظزو٠ أ

ق حُزَٜ ٞح٠ٛ، رؼي٣ٖ ٣ظوطق ٓ٘ي ك٠ ُٔ ًَ ىٙ ٤ُٚ ػ٘خٕ ظخر٢ ٖٓ ػخٍف ٣وزٞ ػ٠ِ ٓظْٜ ٤ٔ٣ٝطَ ػ٤ِٚ ك٠ ..ح٣ٚ ٝهلش حُ٘
ٕ ٤ٓق ًخٕ ٣٘خٛي ٓزخٍحس حأل٠ِٛ ٝهالٍ ًُي حٗظزٚ ح٠ُخر٢ دمحم كئحى ك٠ أكي حُ٘زخد ٣ٝيػ٠ ٓلٔٞى أكٔي، ١ِٝذ " ىح٣َطٚ، ٓئًيحً أ

ٕ ٝؿٚ كن، ٤ُؼِن  ٖٓ أٓ٘خء ح١َُ٘ش حهظ٤خىٙ ٤ُٔخٍس ح١َُ٘ش، كظ٠ طـٔؼض أَٓس ٓلٔٞى ٍٝك٠ض حٓظوالٍ ٣ًْٜٝ ٤ٓخٍس ح١َُ٘ش ىٝ

ٞحء ٝحُؼخ٤ٗش ك٠ ٛيٍ ٤ٓق حر٠٘، 4طـٔؼض أَٓس حُ٘خد ٝأهَؽ ح٠ُخر٢ ٓالكٚ ٝهَؿض ٓ٘ٚ : "حألد  ٍٛخٛخص اكيحٛخ ك٠ حُٜ
ٕ ٟخر٢ ٖٓ ػخٍف ٤ٔ٣طَ .. ٝحُؼخُؼش ك٠ ؿزٜش ٗخىٍ، ٜٓخد كخ٤ُخً ٝأؿَٟ ػ٤ِٔش ؿَحك٤ش، ٝكخُظٚ كَؿٚ ؿ٤َ ٓٔظوَس ًٗز٘خ ح٣ٚ ح

٤ًَ". "ػ٠ِ ٓٞهق هيحٓٚ، ٣طِغ ٓالكٚ ٣ٝٔٞص ر٤ٚ حر٠٘ ٤ُٚ؟ ٓٔؼض ..رؼي ٓخ ٤ٓق ٓخص... ٖٓ ٛويٍ أهٍٞ ؿ٤َ كٔز٠ هللا ٝٗؼْ حُٞ
ْٛ حٓؤُْٞٛ ٤ٓق ًخٕ ر٤َ٘د كظ٠ ح٤ُٔـخٍس؟.. أهزخٍ اٗٚ طخؿَ ٓويٍحص ُوظ٤َ، ُظظيهَ ٛ٘خ "ُٓخ٣ِٚ هيحٌْٓ أ ُي ح ًي ػ٤ِٜخ ٝح ، ًِٔخص أ
ٕ ٤ٓق طخؿَ ٓويٍحص ٝٓخص ك٠ ٓطخٍىس ٓغ ح١َُ٘ش: "حر٘ش ػٔٚ، ٓخٍس، ٝطؼِن ٍر٘خ ٣٘ظوْ ٖٓ ًَ .. ٍر٘خ ٣٘ظوْ ٖٓ ًَ ٝحكي ًظذ ح

ٟ ..ٛٞ ك٠ طخؿَ ٓويٍحص ر٤ِؼذ ٣ٍخٟش؟: "ٝحكي ال٣َحػ٢ ٤َٟٔٙ ك٠ ٗـِٚ، ٓظٔخثِشً ك٠ طخؿَ ٓويٍحص ر٤خهي ٜٗخىحص طوي٣َ ٖٓ ٗخى
ُيحُش  ٔظ٘يحص ح ُيكخع؟، ٛٞ ك٠ طخؿَ ٓويٍحص ر٤خهي ٜٗخىحص طلٞم ك٠ ىٍحٓظٚ؟، ٝهيٓض ُ٘خ حُٔ ٤ٖ رخ٠ُٜ٘ش حُظخرغ ُُٞحٍس ح ١الثغ حـُ

ُيرِّٞ رظخػظي : "طؼِن حألّ ٖٓ ؿي٣ي، ٝطوٍٞ. ػ٠ِ ًُي خ ططِغ ٗظ٤ـش ح هخ٠ُ ٖٓ ًخّ ٣ّٞ أٗخ ػخ٣ِ أهطذ، ٝه٠ُٞ ُزخرخ، هِظِٚ كخَٟ، ُٔ
ُِؼ٤ي ٠ُِ ٓخص، ٣ال ٛ٘خهيٛخ ٓؼخٗخ ٝحك٘خ ٍح٣ل٤ٖ ٍِٗٝٙ ك٠ ..حألٍٝ، ٝرخُلؼَ ٍحف حٗظَٟ ٛيّٝ ؿي٣يس  ٓخرِ٘خ ٛيٝٓٚ ٝٛٞ ح

حك٘خ ٗخّ طؼز٘خ ك٠ ..أٓظِْ ٛيّٝ حر٠٘ ؿَهخٗش ىّ...٠َٟ٣ ٤ٖٓ ٣خ ٗخّ" ، ٝطخرؼض "٣ٍلظٚ ُٔش ك٤ٜخ... الُّ أهيٛخُٚ ٓؼخ٣خ...حُظَُد

حك٘خ ًزَٗخ ك٠ حُٖٔ "، طظٔخه٢ ىٓٞػٜخ ػْ طٜٔض ٝطؼخٝى حُلي٣غ "ٝحُلٔي هلل ٓٔظٍٞس..طَر٤ش حر٘٘خ ٝر٘ـَٟ ػ٤ِْٜ رخُؼَم ٝحُظؼذ
٣ظخرغ حألد ٖٓ ". ٍر٘خ ػ٠ِ ًَ ٓلظَٟ..ٍر٘خ ٣٘ظوْ ٖٓ ًَ ظخُْ..هيٝح ٓ٘٘خ ًَ كخؿش ك٠ ك٤خط٘خ.. ٖٝٓ ٛ٘ؼَف ٗـ٤ذ ُٟ ٤ٓق طخ٠ٗ

٠ُِ حٗخ ك٤ٚ.. ٓ٘ش30ؿزظٚ رؼي ..هيٝح ٠٘ٓ حُٔ٘ي ٝحُٜخكذ ٤ِٖٓ ؿ٤َٙ "ؿي٣ي، ٓلخٝالً اظٜخٍ طٔخٌٓٚ  ٓش ٤ٖٓ ٣لْ رخ ٟ ٗو٠ ..رخٌُ ى
٤خرش حُؼخٓش ػ٠ِ ٓخ رٌُظٚ ٖٓ ؿٜي هالٍ " ٤ٓق"، ػْ ٣ؼِن دمحم ٍٗيٟ، ٗـَ ػٔٚ ٝٓلخ٠ٓ "ػَٔٗخ ٝهيٝٙ ٓ٘٘خ  ٟٓٞلخً أٗٚ ٣ٌَ٘ حُ٘

٣َٜش حُظ٠ ٓظؼ٤ي كن ٤ٓق رخُوخٕٗٞ ٌٝٛح ًَ ٓخ َٗؿٞٙ،  حُظلو٤وخص كظ٠ حطوٌص هَحٍٛخ رلزْ ح٠ُخر٢، ٓئًيحً حٗٚ ٣ؼن ك٠ حُؼيحُش حُٔ

ُوٟٞ ٣خًَ ح٠ُؼ٤ق ٠ُِ ؿ٢ِ الُّ ٣ظلخٓذ ٝرخُوخٕٗٞ ٤ُْ أًؼَ، ٤َ٘ٓحً ا٠ُ أٗٚ ٍكٞ ًخكش أٌٗخٍ حُظظخَٛ ..حك٘خ ٖٓ ك٠ ؿخرش ح ح
 ّ ٟٞٞع ٤ٓخ٤ٓخً ٝطظيحهَ حأل١َحف، ٤٠٣ٝغ ى ٍ حٓخّ هْٔ حُٔالّ هزَ ٤ٓٞ٣ٖ ٓخ٤٤ٟٖ، كظ٠ ال ٣ظَؿْ حُٔ ُِٔطخُزش ريّ ٤ٓق، ٓؼِٔخ ىح

ُوظ٤َ ُي٤ٗخ هخٓض: "هخ١ؼض كي٣غ ٗـَ ػٔٚ، َٝٛهض" ٤ٓق"هخُش . ٗـَ ػ٢ٔ ح ُٞ أؿ٘ز٠ ُٟ .. ىٙ ُٞ حرٖ ٝحكي ٖٓ حُزٜٞحص ًخٗض ح
ُي٤ٗخ ..٣ٍـ٠٘٤ ّ ٝالىٗخ ٍه٤ٚ.. ًخٗٞح هِزٞح ح ٕ ى ٖ حُظخَٛ ح ٠ُِ ٍحف ىٙ ٤ٖٓ ٣ـ٤ذ كوٚ؟..ٌُ ُيّ ح ٠ُِ هظَ حرٖ أهظ٠ ..  ح أط٠٘ٔ أٗٞف ح

لزّٞ كخ٤ُخً ػ٠ِ ًٓش ". ػ٘ي ػ٘ٔخٟٝ ُلع ٤ٓق أٗلخٓٚ حأله٤َس، رطِوش ٤َٟٓ، أٛخرظٚ ك٠ ٓ٘طوش حُٜيٍ، ػ٠ِ ٣ي ح٠ُخر٢ حُٔ

ـَر٠، ػ٠ِ أكي  زخٍحس حأل٠ِٛ ٝحُٞىحى حُٔ و٤ذ دمحم كئحى، ٓؼخٕٝ ٓزخكغ هْٔ ١َٗش حُٔالّ ػخٕ، أػ٘خء ٓ٘خٛيطٚ ُٔ حُظلو٤وخص، حُ٘
٘خث٤ش حُوخٙ رٌخ٤َٓح َٓحهزش ٓـِض حألكيحع ٤خرش طو٣ََ حألىُش حـُ ٕ طظِْٔ حُ٘ ٘ظظَ أ ٠ٜش رخُٔالّ، ٖٝٓ حُٔ خك٤ٜخص رٔ٘طوش حُ٘ طـيٍ . حٌُ

ٌظذ  ٤خرش حُؼخٓش، حُظ٠ طـَٟ ربَٗحف حُٔ ظْٜ ٛخىٍ رلوٚ هَحٍ رٞهلٚ ػٖ حُؼَٔ، ُل٤ٖ حٗظٜخء طلو٤وخص حُ٘ ٕ ح٠ُخر٢ حُٔ حإلٗخٍس ا٠ُ أ
ٕ ٝحألٛيهخء أٓخّ هْٔ  ٤َح ٠ذ حُظ٠ ُحٓ٘ض ٓوظَ ٤ٓق، رٔ٘طوش حُٔالّ ٝهَٝؽ حُؼَ٘حص ٖٓ حـُ ُِ٘خثذ حُؼخّ، ٗظَحً ُلخُش حـُ ُل٠٘  ح

ـ٠٘ ػ٤ِٚ ُِٔطخُزش رلن حُٔ ٛ٘ـ٤ذ " ك٤ٔخ ىٖٗ ػيى ٖٓ أٛيهخء ٤ٓق ٛللخص ػ٠ِ ٓٞهغ حُظٞحَٛ حالؿظٔخػ٠، أٓٔٞٛخ رـ. حُٔالّ 

ُـ"..كوي ٣خ ٤ٓق ظْٜ روظِٚ، ١ٝزغ آهَٕٝ ٖٓ ؿ٤َحٗٚ ٝأٛلخرٚ ٍٛٞحً  . ػ٠ِ ط٤َ٘طخص" ٤ٓق"ُِٔطخُزش رخُوٜخٙ ٖٓ ح٠ُخر٢ حُٔ
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ٚألٛاي اٌشث١غ اٌفٕٟ ذُثغءُ٘ … تاٌّـرٕضاخ األ٘اٌٟ ٠ثثرْٛ ذؼغى أتٕائُٙ ٌٱلسفاء اٌمـغٞ لثً اٌٛالؼح

ّ ٝرؼيّ حٓظويحٓٚ أٛالً ٝ ٌٛح  ظ٤ٜٖٔ رٞحهؼش حُظلـ٤َ ُؼيّ ٛالك٤ش ح٣َُٔٞص ُالٓظويح ػزض ٝ رخألىُش أٗٚ ال ِٛش ٝال ػالهش أل١ ٖٓ حُٔ

.  ػخرض رخُظوخ٣ٍَ ح٤َُٔٓش 
 ٕ ٕ ح٣َُٔٞص ُْ ٣ٔظويّ ك٢ ٝحهؼش حُظلـ٤َ ٝال ٣ٌٖٔ أ ُل٢٘ ٝٛٞ ٛخكذ حُظوٜٚ ٝال هٍٞ ألكي رؼيٙ أ كخُؼخرض ٖٓ أهٞحٍ حُوز٤َ ح

ٕ ٣ٌٕٞ حُظلـ٤َ حُلخَٛ هي حٓظويّ ك٤ٚ ٛخطق ٓلٍٔٞ  . ٣ليع حُظلـ٤َ رٌٜح ح٣َُٔٞص ٍٝؿق أ

ٔظ٘يحص ح٤َُٔٓش ، ُْٝ طِظلض ح٢ُ ؿَحْث حُظؼ٣ٌذ ٝال  ُؤَٟ ٍؿْ ػزٞطٚ رخُٔ لٌٔش ُْ طلون ك٠ ؿَحْث حالهظلخء ح ٕ حُٔ ًَ ح ي٣َ رخٌُ ٝحـُ
لخًٔش  ُيكخع ٜٓ٘خ ًُي أػ٘خء حُظلو٤وخص ٝ حػ٘خء حُٔ ؿَحْث حالػظَحف طلض حالًَحٙ ، ٝحُؼخرظش ٤ٍٔٓخ رخألٍٝحم ، ٍؿْ ١ِذ ٤ٛجش ح

ظ٤ٜٖٔ ًخٗٞح ٓوظل٤٤ٖ ه٣َٔآ ُي١  ٔظ٘يحص ٝ حُزالؿخص ٝ حُٜ٘خىحص حُظ٢ طوطغ رؤٕ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔ ُيػ١ٞ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔ هيٓض ك٢ أٍٝحم ح
٤خرش رؼيس أَٜٗ ٕ حُ٘ ٜخص حأل٤٘ٓش ك٢ طٞح٣ٍن ٓخروش ػ٢ِ ٓلخَٟ حُظل٣َخص ٝٓلخَٟ ح٠ُز٢ ٝ اً ٤خرش حُظ٢ ، حـُ ٍٝؿْ ًُي ُْ طِظلض حُ٘

ٌح حألَٓ ُْٝ طلون ك٤ٚ طَى ػ٤ِٚ ك٢ كٌٜٔخ أٝ طَ٘ ا٤ُٚ ٖٓ رؼ٤ي أٝ ه٣َذ  لٌٔش حُظ٢ أٛيٍص حُلٌْ ُٜ . أؿَص حُظلو٤ن ٝ ال حُٔ

ُِؼيحُش ، ُْٝ طَ٘ كظ٢ أٝ طؤهٌ ك٢ كٔخرظٜخ ٜٗخىس حُٜ٘ٞى ك٢ ٌٛح حألَٓ ٛيحٍآ  ٘خٙ ، ٓٔخ ٣ؼي ظِٔآ ر٤٘آ ٝ ا ٣ٝٔخػي ػ٢ِ اكالص حـُ
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كٙاصج اتٕح هثغٞ هثاح 

ٜخٍىس رخرخ ر٤ٌَٔ  ! َٜٗ حهظلخء ه١َٔ رخُظٔخّ#حُ٘
٢ُِ ر٤ظؼٌرٚ طٞٛخٕ ٝػـِ ٝهِش ك٤ِش ٝٓٔظوزَ ٓـٍٜٞ ٖٝٓ ػخٍك٤ٖ ٗؼَٔ .. ًَ ٣ّٞ ر٘ٔٞص أُق َٓس هٞف ػ٠ِ رخرخ ٝػ٠ِ حُظؼ٣ٌذ ح

! ا٣ٚ

! كؼ٤ًِخ اك٘خ ٖٓ ػخٍك٤ٖ ا٣ٚ ٌٖٓٔ ٣ظؼَٔ ٝٓظؼِٖٔ
ٟٞٞع ٛؼذ ٝٓؼ٠ِش ٣ؼ٢٘؟ ! ٛٞ حُٔ

٤خرش ٝكٜٔٞٗخ ٤ٓٝزٞٗخ ٗظطٖٔ ػ٤ِٚ ٝٓلخ٢ٓ ٣٘ٞكٚ . حظَٜٝٙ ٝحػَٟٞٙ ػ٠ِ حُ٘
ٖ ال ١زؼًخ خ٣ش ٓخططزوٞح ه٤٠ش ٓؼظزَس طلطْٞٛ ك٤ٜخ.. ٌُ !  ىٙ طٔخٌْٓ ٣خ٣ٞٗش ٍْٓ طوطلٞح هِن هللا ١ُ حُؼٜخرخص ـُ

ٞ ىٙ ُو٤٠ش ٝحـُ ال ... ٖٓ ٛوٍٞ ًالّ ٗؼخٍحص ٓللٞظ اٗ٘خ ٖٓ ٛخٓٔ٘خ ٝاٗ٘خ ٍؿخُش ٝٓٔظؼي٣ٖ ٠ٗل٢ رؤ١ كخؿش ك٢ ٓز٤َ حُلن ٝح

٢ُِ أهيٍ أهُٞٚ اٗ٘خ ٍٝحى ٣خرخرخ ! ٍٝحى ٝك٢ َٟٜى.. ًَ ح
! ك٤ٖ؟_ٛزخف_ٛز١َ#
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كٙاصاخ اال٘اٌٟ ػٍٝ االٔرٙاواخ اٌجـ١ّح ًض ِؼرمٍٟ ؿجٓ اؿ١ٍٛ 

٠َُِد ٣ّٞ حُو٤ْٔ ٗخ٤ُُٖ ٓظزٜي٤ُٖ ًٍٔٞ ٝ ؿَٝف ٝ ٖٓ هخى٣ٍٖ ٣ٔ٘ٞح *  ٢ُِ ٗخ٤ُُٖ ح٣ُِخٍس رؼي طؼَْٟٜ  ؼظو٤ِٖ ح حُٔ
ِْٜٛ ٖٓ ػخٍك٤ٖ كخُظْٜ ح٣ٚ رخ٠ُز٢ . ٝ ك٢ ؿ٤َْٛ ُٔٚ ٓٔ٘ٞع ػ٘ٚ ح٣ُِخٍس ح

ُِؼ٘خرَ ٔظ٘ل٢ حٝ ىهٍٞ حالى٣ٝش  . ٝ ٓٔ٘ٞػ٤ٖ ٖٓ ىهٍٞ حُٔ
خُ*  ّ ٖٓ ٗيس ح٠َُد ٝ حـُ . رؼي ح٠َُد كِٜض كخالص حؿٔخء ٝ طَؿ٤غ ى

ٔظ٘ل٢ كظ٢ ح٥ٕ ٝ حُظ٣َٞ* الرْ ٝ حالى٣ٝش ٝ ٍِٗٝ حُٔ . ٓٔ٘ٞع ػْٜ٘ ىهٍٞ حالًَ ٝ حُٔ
ؼظو٤ِٖ*  ُِظلظ٤ٖ ٝ حالػظيحء ػ٢ِ حُٔ . حُؼ٘خرَ ُٔٚ ٓولُٞش ٖٓ ٣ّٞ حالٍرؼخء ٖٓ رظلظق ؿ٤َ 
ٍٕ ٝ ٛ٘ؼٌِْٔ ٍحرؼش ٛ٘خ* ْ ٍحرؼش ك٢ حُٞ ؼظو٤ِٖ ٝ ر٤وُٞٞح ػِٔ٘خٌُ . ح٠ُزخ١ ر٤ٜيىٝٝ رخه٢ حُٔ

خ كخُٝض حال١ٔج٘خٕ ػ٢ِ حرٜ٘خ رخ٠َُد ٝ حُزٜن ك٢ ٝؿٜٜخ ٖٓ ٟخر٢ * ُِظؤى٣ذ ُٔ ل٤ُٖٞ  ؼظو٤ِٖ حُٔ ُيس حكي حُٔ حالػظيحء ػ٢ِ ٝح
ح٣ُِخٍس 

ؼظو٤ِٖ ٓـٍٜٞ الٓظ٘خع حىحٍس حُٔـٖ ػٖ حالىالء رخ١ ٓؼِٞٓخص ُالٛخ٢ُ ػٖ ٣ًْٜٝ *  ال ٣ِحٍ ٤َٜٓ ًؼ٤َ ٖٓ حُٔ
َك٤ِٖ * حُظٜي٣ي رخُظَك٤َ ٝ حُظـ٣َذ ُٔـٕٞ رؼ٤يس ٝ حُلي٣غ ػٖ هخثٔش ٓـِٜس رخُٔ
ُِٔؼظو٤ِٖ * ٓ٘غ رؼٞ حالَٓ ٖٓ ح٣ُِخٍس ُظَى١ حُلخُش حُٜل٤ش 

ؼظو٤ِٖ ٝ ًٌُي كخالص حهظ٘خم رٔزذ * َٜرخء ُلظَحص ٣ٞ١ِش ٓٔخ ٣ئى١ ُلٔخى ٓخ ٣ظزو٢ ٖٓ ح١ؼٔش ُي١ حُٔ طظؼٔي حىحٍس حُٔـٖ هطغ حٌُ
. حٍطلخع ًؼخكش حُؼ٘خرَ ٝ ٓٞء حُظ٣ٜٞش

ؼظو٤ِٖ ح٣ٍَٝ٠ُش* ٍٕ ٖٓ كخؿخص حُٔ . طٞحَٛ اىحٍس حُٔـٖ طـ٣َي ػ٘خرَ حُٞ
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خ طٔٞطٞح ًٌِْ * ؼظو٤ِٖ رخُظٜل٤ش ٝ ر٤وٍٞ ٖٓ ٤ٔ٘ٛزٌْ ؿ٤َ ُٔ زخكغ ر٤ٜيى حُٔ ٍث٤ْ حُٔ
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كٙاصج ٍاعق دـ١ٓ اٌّذاِٟ 

ٚ ًيح ػيٝح ػ٠ِ ٓـٖ حرٞ ُػزَ ًخٗٞح  ك٠ ريح٣ش ح٤ُّٞ ػَر٤ش طَك٤الص هخٓض ر٘وِٚ ٖٓ هْٔ ًَِٓ حُوخٌٗش ُؤْ حُٔالّ ٝك٠ حُ٘

ر٤ـ٤زٞح ٓظ٤ٜٖٔ ٖٓ حُٔـٖ ١زؼخ ١خٍم ر٤ل٠َ ٓ٘ظظَ ؿٞح حُؼَر٤ش ، رؼيٛخ حطلًَض حُؼَر٤ش ُظَك٤الص رٜ٘خ ح٠ُ ٓٞؿٞىس ك٠ ٓلٌٔش 
لٌٔش ٣ُْٜ٘ ًخٕ ٓؼخٛخ ٓظ٤ٜٖٔ ٗخ٤ُُٖ ػ٘يْٛ ؿِٔش ك٠ ٣ُْٜ٘ ١ٝزؼخ ١خٍم ُٟ ٓخٛٞ  ي٣يس رؼيٛخ حُؼَر٤ش حطلًَض ٖٓ رٜ٘خ ُٔ رٜ٘خ حـُ

ّ ٖٓ كٔٚ ٝك٠ِ٘خ ٗظلخ٣َ ػ٤ِٚ حٗٚ ٣لطَ  هض ىح ٗٞك٘خ ١خٍم ِٝٓٔ٘خ ػ٤ِٚ ٝحطٌِٔ٘خ ٓؼخٙ ٝهخُ٘خ حٗٚ ٍؿغ ى ٓٔظ٠٘ ؿٞح حُؼَر٤ش ك٠ حُٞ
َٓى٣ٖ ٝهخٍ حٗٚ ٌَٓٔ ٤ٛخّ ٓخُ٘خ ٓٔجٍٞ حُظَك٤الص ػٖ ٤َٜٓٙ رؼي ًيح هخٍ حُؼَر٤ش ٛظَؿغ هْٔ حُٔالّ ٝرؼيٛخ ٛظَٝف هْٔ ػ٤ٖ 

ٟ ه٤٠ش ٝحكيس ٖٓ 1ْٗٔ ػ٠ِ  ٟ هِٜض ػ٠ِ ًيح ؟؟؟؟ ُالٓق ال ى ُوٜش ى ه٠خ٣ش حالْٓ ٓظ٘خرٚ ٓغ حْٓ ١خٍم 11 ر٤َِ ٤١ذ ح

ُو٠خ٣خ ٤ٛلَٜ ك٤ٜخ ح٣ٚ ؟؟؟ ٤١ذ ٤ُٚ ر٤لَٜ ًيح ٓغ ١خٍم الٕ  ٝرخُظخ٠ُ ح٤ُّٞ ىح ح٠ُ ُٔٚ ٓوِٚ ىح ك٠ ه٤٠ش ٝحكيس ٣خػخُْ رخه٠ ح
رخهظٜخٍ ٗي٣ي ٍث٤ْ ٓزخكغ هْٔ ًَِٓ حُوخٌٗش هخُٚ ًيح رَٜحكش هخ٠ُ ح٠ُ ٍٝحى ٣٘لؼٞى ٖٓ حالهَ ىح ط٤ٌَ٘ ر٘خد ػِ٘خٕ هخٍ 

ٕ حالٍٝ ٣َٜٓش ٝػِ٘خٕ ًخٕ ٝحهق ٝهلش ؿيػ٘ش ٓغ حهٞٙ كظَس كزٔٚ ٓخكيٕ ٣وٍٞ حٟ كخؿش رو٠ الك٤ٚ هخٕٗٞ ٝال ىٓظٍٞ  ٍحث٤ٚ ح
ٝىح حٓٔٚ رِطـش ٝحكظـخُ ريٕٝ ٝؿٚ كن 
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كٙاصج ؿاعج هثغٞ 

ُـ  ٣3ٌِْٛؼ٢٘ ا٣ٚ أٍٝف أٗٞف رخرخ ٣و٢ُٞ ٓٔ٘ٞع ط٘ٞكٞٙ ح ٢ُِ ؿْ ٓـ٤ُٜٖٞ ٝالُّ طؼزظٞح اْٜٗ أ !  ح
ٍحػ٤ش ٣ٝطخروٜخ رزخرخ ٖٓ اٗظٞ ٣خ أٝٓخم ٣َٖ٘ٗ ٍْٛٞٛ رؤٓٔخثْٜ ! ٣ؼ٢٘ ا٣ٚ حٓظ٠٘ حُطذ حَُ٘ػ٢ ٣لٖ ػ٤ِخ ٣ٝخهي رٜٔظ٢ حُٞ

رؼ٘خ٣ْٜٝ٘ ٝػ٘يًْ طخ٣ٍوْٜ ًِٚ؟ 
ُيُٝش رخُوخَٛس ٝطؼ٘ظٜخ ٝػيّ ٓٔخكٜخ رخٓظالّ ؿؼٔخٕ ٜٗيحث٘خ أٝ كظ٠ ٍإ٣ظْٜ ىٙ ٤ُٚ طل٣َ٤ٖٔ ..  ؿٞ حالٓظؼزخ١ ٝٝٓخهش أٖٓ ح

حألٍٝ ٓزٜي٤ُٖ رخرخ ٖٝٓ ػخُٝٗخ ٗ٘ٞكٚ 

ُِٜٞحد اْٜٗ ٖٓ ٛخْٜٓٔ ٓزٜي٤ُ٘ٚ ٝالال ٛٔخ ر٤ٜيٝح ك٤ِ٘خ كَك٤ًخ ػ٘خٕ أٓخ ٣وَٝٝح اٗ٘خ ٗخهيٙ ٗوّٞ ٓخ٤ٟٖ ػ٠ِ .. حُظخ٢ٗ ٝحألهَد 
.. حألٍٝحم ٢٘ٔٗٝ ٖٓ ٌٓخص ٝالٜٗظْ ُظو٣ََ ١ذ َٗػ٢ ٝال أل١ طٞػ٤ن الٗظٜخًخص

ُيًش رخإلٌٓ٘ي٣ٍش ٢ُِ ٤٤ٖٛٞٓ ػ٤ِ٘خ َٓ٘كش ًّٞ ح ُيُٝش رخُوخَٛس ح ٕ ٍر٘خ أًزَ ٌْٓ٘ ٖٝٓ ًٌَْٓ.. ٝأكذ أهٍٞ ألٝٓخم أٖٓ ح ٝاك٘خ .. ا
ٖٓ ٛ٘ظؼذ ٝٛ٘ل٠َ ٍٝح كن رخرخ  

٘ش ػخؿال ؿ٤َ آؿَ ٣خٍد  ٣خٍد حؿٔؼ٢٘ رٚ ك٢ حـُ
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 ".. لرً اٌذاعؽ" ِؼرم١ٍٓ ِٓ كثاب إٌّوٛعج ف١ّا ٠ـّٝ تم١ٌح 6 أ٘اٌٟ كٙاصاخ

ُو٤٠ش، هخثِش  ّ ك٢ ح لٌّٞ ػ٤ِْٜ رخإلػيح ٢ُِ حطؼَٝ ُٚ ٝٛٞ ٓوظٍق "ط١َٝ ٣َٔح، ٗو٤وش أكٔي أكي حُٔ أكٔي حػظَف رٔزذ حُظؼ٣ٌذ ح

خٓؼش حال٣ٌَٓش ُِظؼ٤٤ٖ ك٢ حـُ خ رؼي هطلٚ ٖٓ ٤ٓخٍطٚ، ٝٛٞ ٣ٔظؼي  ، ٌٛح حُظؼ٣ٌذ طوط٠ ٓخ ٛٞ ري٢ٗ ا٠ُ حُظٜي٣ي روطق "ه٣ًَٔ
!. حُِٝؿخص ٝحألٜٓخص ٝحؿظٜخرٜٖ

ِٛٚ -: ك٢ أ٠ٓ- ٝط٤٠ق ف أ ََّ ُل٤ي٣ٞ، ٣ٝظؼ ٕ ٣ظَٜ ك٢ ح ُِظؼ٣ٌذ أٓزًٞػخ هزَ أ أٖٓ حالٗوالد أهلخٙ ه٣ًَّٔخ ٝأٌَٗص ٝؿٞىٙ، ٝػَٟٚ 

ُل٤ي٣ٞ رؼالػش أ٣خّ . ػ٠ِ ٌٓخٕ حكظـخُٙ رٔـٖ حُؼوَد رؼي ظٍٜٞ ح
حؿظٜخد حألّ 

٤خٙ ١ٞحٍ كظَس حُظؼ٣ٌذ، ػُِِّن ٖٓ ٣ي٣ٚ ٍٝؿ٤ِٚ ك٢ "ٝػٔخ ٗخُٚ ٖٓ طؼ٣ٌذ طوٍٞ ٣َٔح  ًخٕ ٓو٤يح ٝٓؼٜٞد حُؼ٤٘٤ٖ ًٝٓٔ٘ٞػخ ػ٘ٚ حُٔ
ٕ ُْ ٣ؼظَف  ُيطٚ ا ُٛظي ػَٟٚ رؼ٢ٜ ه٘ز٤ش، ٝٛيى رخؿظٜخد ٝح َٜرخء ك٢ ًَ ؿٔيٙ كظ٠ حألٓخًٖ حُلٔخٓش،  ُٛؼن رخٌُ حُٔوق، 

. رٌٜٙ حُظْٜ

ُيُٝش الٗظِحع حالػظَحكخص ٓ٘ٚ، ٝٝؿٜض ٓئحال  ُو١َٔ، ٝحُظؼ٣ٌذ ك٢ أٖٓ ح ٕ حرٜ٘خ طؼَٝ ُإلهلخء ح ؼظوَ هخُي ػٌَٔ ا ُيس حُٔ ٝهخُض ٝح
١ٌُ أٛيٍ حُلٌْ خًح كَٓظ٢٘ كظ٠َّ كَكظ٢ أ٢٘ٗ ً٘ض أٍُٝٙ كو٢ ٝٛٞ ىحَه أٓٞحًٍْ: "ُِوخ٢ٟ ح ٤ُٚ ٓخ أهيطٜٕٞ ٢٘ٓ هزَ ٓخ .. ُٔ

ِّٜٚ ريُش كَكٚ؟ ". أك
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ّ هخٍ ك٤ٜخ  ٜ٘ٞى ُٚ رلٖٔ حُوِن ارَح٤ْٛ ػِد ٍٓخُش الهظٚ ٤ٔٓش رؼي ٛيٍٝ كٌْ حإلػيح ؼظوَ حُٔ ٝك٢ ٍٓخُش ٓئػَس رؼغ حُٔ
٘ش ٢ًٗٞ رو٤َ ألؿ٢ِ" ُل٤ٔزٞى "ٝك٘ظ٢٘٤ ًٝخٕ ٗل٢ٔ أٗٞكي، ٓظِػ٤ِٖ ٛ٘ظوخرَ ك٢ حـُ خ ػ٠ِ ح اٗض "، ُظَى ٤ٔٓش ك٢ طي٣ٝ٘ش ُٜ

!". ٛظٔظٜزَ، ػخُٝ طَٜد ٖٓ حُوَٝؿش ٝحُؼِٝٓش ػ٠ِ حُزلَ، اٗض ٖٓ ٛظٔٞص ًيٙ، ٛ٘ٞكي ٝٛل٠٘ي ٝٛظوَؿ٢٘
١خٍ حُظؼ٣ٌذ 

٢٘١ ٖٓ كَم رخُٔـخثَ، ٢ًّٝ رخأل٤ٓخم حُٔخه٘ش، ٝح٠َُد  ُِظؼ٣ٌذ حُ٘ي٣ي ك٢ حالٖٓ حُٞ ٝهخُض ٤ٔٓش ٗو٤وش ارَح٤ْٛ اٗٚ طؼَٝ 
١ًٌَُ، ٝحُظؼ٤ِن  َٜرخء ك٢ حُؼ٠ٞ ح ُيرَ، ٝحُٜؼن رخٌُ الرْ ًِٜخ، ٝحالؿظٜخد ربىهخٍ ه٘زش ك٢ ح رخألٓالى حُ٘خثٌش، ٝحُظـ٣َي ٖٓ حُٔ

ٍّ ٝحكيس ُوي٤ٖٓ أل٣خّ، ٝحُظؼ٤ِن ٖٓ ٣ٍي ٝحكيس أٝ هي . ٖٓ ح
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. و١ف ٠ذىُ اٌمٌاء اٌّوغٞ؟ إػضاِاخ إٌّوٛعج ّٔٛطجا

ظ٢ُٞ"، حٓظٜ٘ي ٍه٤ذ ح١َُ٘ش 2014 كزَح٣َ 28ك٢ ٣ّٞ  ٔظ٘خٍ ك٤ٖٔ ه٘ي٣َ" ػزي هللا حُٔ رؼي ػالػش أ٣خّ كو٢ أٛيٍص . أكي كَّ حُٔ

ُيُٝش حُؼ٤ِخ اًًٗخ ر٠ز٢  ٣َٔش٤ٗ18خرش أٖٓ ح ٢٘١ رظ٣ٌٖٞ ه٤ِش حٍطٌزض حـُ .  ٗوٜخ حطْٜٜٔ ٓل٠َ حألٖٓ حُٞ
ّ 2015 ٓزظٔزَ 7ك٢  ٘خ٣خص ربػيح ئري ػ٠ِ 9 كٌٔض ٓلٌٔش حـُ .  ٓ٘ٞحص ػ٠ِ ٓظْٜ ٝحكي10 آه٣َٖ، ٝرخُٔـٖ 14 ٓظ٤ٜٖٔ، ٝرخُٔ
ّ رلن 2016 ٤ٗٞ٣ٞ 7ٝك٢  وٞ رظؤ٤ًي ػوٞرش حإلػيح هخُي ػٌَٔ، ارَح٤ْٛ ػِد، أكٔي حُ٘خٍ، :  ٓظ٤ٜٖٔ 6ْٛ، ه٠ض هخٓض ٓلٌٔش حُ٘

ظ٤ٜٖٔ ح٥ه٣َٖ . ػزي حَُكٖٔ ػط٤ش، رخْٓ ٓلٖٔ، ٓلٔٞى ٝٛزش، ٝهخٓض رظول٤ق رؼٞ حألكٌخّ ػ٠ِ رؼٞ حُٔ
ُو١َٔ ٝحُظؼ٣ٌذ كظَحص ٓوظِلش، رِـض أك٤خٗخ ػالػش  ظ٤ٜٖٔ هخُٞح ك٢ حُظلو٤ن اْٜٗ طؼَٟٞح ُإلهلخء ح ُو٤٠ش، رؼٞ حُٔ رلٔذ ٓٔظ٘يحص ح

ظْٜ (رخْٓ ٓلٖٔ)ٍٜٗٞ  ٔظ٘يحص حُظ٢ طؼزض اهلخءْٛ ه٣َٔخ، ٓؼَ حُزَه٤ش حُظ٢ أٍِٓظٜخ ُٝؿش حُٔ ظ٤ٜٖٔ حُزَه٤خص ٝحُٔ ، ٝهيّ ىكخع حُٔ
ٍٜ٘ٞس ارالؿخ ػٖ حهظطخف ُٝؿٜخ ُِٔلخ٢ٓ حُؼخّ ك٢ حُٔ ُؤٜخٕ  لٌّٞ ػ٤ِْٜ ١ِزٞح ػَْٟٜ ػ٠ِ حُطذ . أ٣ٖٔ أرٞ ح ٕ أؿِذ حُٔ ًٔخ أ

٤خرش ػ٠ِ ١ِذ رؼ٠ْٜ، ٝطـخِٛض ١ِذ ح٥ه٣َٖ ْٛ، ٝحكوض حُ٘ . حَُ٘ػ٢ إلػزخص آػخٍ حُظؼ٣ٌذ ػ٠ِ أؿٔخى

ّ ارَح٤ْٛ ػِد أٗٚ لٌّٞ ػ٤ِٚ رخإلػيح ٤خرش أػزظض ر٘لٜٔخ ك٢ ٓل٠َ حُظلو٤ن ٓغ حُٔ ٖ حُ٘ َكش حُظلو٤ن ريص : "ٌُ ظْٜ ـُ رٔـَى ىهٍٞ حُٔ
ّٞ كؤَٓٗخ ُٚ رطؼخّ َٝٗحد  ٤ُِِش حُٔخروش ُْٝ ٣َ٘ هًٔطخ ٖٓ حُ٘ خ ٝال َٗحرًخ ٌٓ٘ ح ًٓ ػ٤ِٚ ػالٓخص حإلػ٤خء حُ٘ي٣ي ٝهٍَ أٗٚ ُْ ٣ظ٘خٍٝ ١ؼخ

٤خرش آػخٍ حُظؼ٣ٌذ ٝأػزظض ". ُلظَس كظ٠ ٣ظ٠٘ٔ ُٚ حٓظٌٔخٍ حٓظـٞحرٚ ك٢ ٟٓٞغ آهَ ٣زيٝ حألَٓ ؿ٣َزخ كي حُؼزغ، ك٤غ ػخ٣٘ض حُ٘
ٜش ح٠٘ٔ٤ُ ًٝيٓش ك٢ : "ٍإ٣ظٜخ، ٢ٛٝ ح٥ػخٍ حُظ٢ ٝٛلٜخ ػِد روُٞٚ ٢ُِ ٓٞؿٞىس ػ٘ي١ ؿَف ك٢ ٓويٓش حَُأّ ٖٓ حـُ حالٛخرخص ح

هِل٤ش حَُأّ ٝؿَف ك٢ حألٗق ٓظٍّٞ ٝؿَف رخَُهزش ٝؿَٝف ػي٣يس رخُظَٜ ًٝيٓخص ٖٓ أػ٠ِ ٝك٠ حُٜيٍ ٝٓلـخص ٝطٍّٞ 

ٍحػ٤ٖ ٝؿَٝف ٣ٞ١ِش أٓلَ حُزطٖ  ٍحػ٤ٖ ٖٓ ؿٜش حألٓخّ ٝآػخٍ ُلَٝم رخٌُ ْٔ ٝآػخٍ حكَٔحٍ رخٌُ ًٝيٓخص ٝآػخٍ حكَٔحٍ رؤٗلخء حـُ
 ١ًَِ ُلو٣ٌٖ حأل٣ٖٔ ٝحأل٣َٔ ٝحالٛخرخص ى١ كِٜض رخ٠َُد رخ٤ُي ٝحَُؿ٤ِٖ ٝحُؼ٤ٜخٕ حُو٘ذ رظخػش حألٖٓ حُٔ ٝأٓلَ حُظَٜ ٝح

ٞح٤َٓ ٝٓؼَكٖ أٗخ حَٟرض ًخّ َٓس طلي٣يًح ألْٜٗ ًظ٤َ ". ٝػٜخ ًَٜرخث٤ش ٝكَٝم رطل٢ حُٔـخثَ َٟٝد رخُٔ
ٔج٤ُٖٞ ػٜ٘خ؟ ُٝٔخًح حػظٔيص حػظَحكخص ارَح٤ْٛ، طلض حُظؼ٣ٌذ،  ٤خرش ػخ٣٘ض آػخٍ حُظؼ٣ٌذ طِي، كِٔخًح ُْ طلظق طلو٤وخ ٓغ حُٔ اًح ًخٗض حُ٘

وٞ؟  ُيٍؿش حأل٠ُٝ ػْ ك٢ حُ٘ ّ ك٢ ح ٤ُال إلىحٗظٚ؟ ُٝٔخًح ُكٌْ ػ٤ِٚ رخإلػيح ى

ّ ٓلٔٞى ٝٛزش طْ ػَٟٚ ػ٠ِ حُطذ حَُ٘ػ٢ ٓظؤهَح، ٓغ ًُي أػزض حُظو٣ََ اٛخرظٚ رـ لٌّٞ رخإلػيح ٕ حُٔ أػَس حُظجخّ ك٢ ىٍٝ : "ًٔخ أ
هض ٝػٞحَٓ حُ٘لخء .. حُظ٣ٌٖٞ ؿ٤َ ٓ٘ظظٔش حٌَُ٘ طوغ رؤٓلَ ٜٗخ٣ش ٝك٤٘ش حُٔخػي حأل٣َٔ ٜخ حأل٤ِٛش حإلٛخر٤ش ر٢٠ٔ حُٞ طـ٤َص ٓؼخُٔ

ظَ حُطز٤ش حَُ٘ػ٤ش  ٝحُظطٍٞحص حالُظجخ٤ٓش، ٝٗظَح ُؼيّ ٝؿٞى أٍٝحم ١ز٤ش طٜلٜخ كخٍ كيٝػٜخ كبٗٚ ٣ظؼٌٍ ػ٤ِ٘خ ك٤٘خ ٖٓ ٝؿٜش حُ٘
ٔظويٓش ك٢ اكيحػٜخ ِّ رٔززٜخ أٝ ١ز٤ؼظٜخ أٝ ٤ًل٤ش ٝطخ٣ٍن كيٝػٜخ أٝ حألىحس حُٔ ٕ طو٣ََ حُطذ حَُ٘ػ٢ ٓئٍم ر٤ّٞ ". حـُ  5كبًح ػِٔ٘خ أ

ل٠َ ح٢َُٔٓ 2014ٓخ٣ٞ  ٕ ٗظو٤َ ح٥ػخٍ حألهَٟ حُظ٢ حُظؤٓض هزَ حُؼ7َٝ، ٝطخ٣ٍن ٟزطٚ ٝكن حُٔ .  ٓخٍّ، أٌٓ٘٘خ أ

ػش ّٝ ّ أ٠٣خ، ك٠ٌ ك٢ أهٞحُٚ ٝهخثغ طؼ٣ٌذ ٝحٗظٜخًخص ؿ٤ٔ٘ش َٓ لٌّٞ رخإلػيح .. ؿٔٞح ػ٤٘٤خ.. رؼي ٓخ حطٌٔٔض: "أكٔي حُ٘خٍ، حُٔ
ٝهِؼ٢ٗٞ حُز٘طِٕٞ ٝػِو٢ٗٞ ٖٓ ح٣ي١ .. َٟر٢ٗٞ رخ١ُِٞ٘... ٝٓي٢ٗٝ ػ٠ِ ٍؿ٢ِ... ًَٜٝر٢ٗٞ ٝػِو٢ٗٞ ػ٠ِ حُزخد ٖٓ طلض رخ٢١

ُيرَ ًٌح َٓس ٣ِٝلٜخ ٝؿٚ ٝحكي هؼي ٣ٌَٜر٢٘ ك٢ ٍؿ٤ِخ ٍٝهزظ٢ ٝك٢ ..". ٍٝؿ٤ِخ ك٢ ه٘زش ٝرؼي ًيٙ ؿٚ ٝحكي ٣ل٢ حُؼٜخ٣خ ك٢ ح
٤خرش : "ٝأ٠٣خ". ك٢ ًيٓخص ك٢ ٢ٗٝ ك٢ ًظل٢ ٢ٗٝٝ ٝهلخ٣خ ٝكَٝم ك٢ هلخ٣خ ػ٘خٕ ًخٗٞح ر٤طلٞح حُٔـخثَ ك٢ هلخ٣خ: "ٟٓٞغ آهَ حُ٘

".  أهَص ػ٢َٟ ػ٠ِ حُطذ حَُ٘ػ٢ رخَُؿْ ٖٓ ا٢ٗ ػخرض اٛخرخط٢ ٖٓ أٍٝ ٣ّٞ

ًُظِزض ٓلِٜشً رؼي  ٢٘١، حُظ٢  ٤خرش ر٘لٜٔخ طؼ٣ٌذ رؼ٠ْٜ، ٝطل٣َخص حألٖٓ حُٞ ظ٤ٜٖٔ حُظ٢ أػزظض حُ٘ ُش حالطٜخّ كٌخٗض حػظَحكخص حُٔ أٓخ أى
حهؼش ٤ُال أٓخ٤ٓخ ػ٠ِ ػزٞص حُظٜٔش، ٝكن ٓخ حٓظوَص ػ٤ِٚ . ػالػش أ٣خّ كو٢ ٖٓ حُٞ ٕ حُظل٣َخص ال طِٜق ألٕ طٌٕٞ ٝكيٛخ ى ٝٓغ أ

ٜخىٍ ٜخىٍ طٔخٓخ، كَٛخ ػ٠ِ ٓالٓش ٌٛٙ حُٔ ُٓـِٜش حُٔ ٣َٜش، كوي ؿخءص  لخًْ حُٔ ٝك٤ٜخ أهَ ٟخر٢ حُظل٣َخص رؤٗٚ طٌٖٔ ٖٓ . حُٔ
طلي٣ي حُو٤ِش حُظ٢ حٍطٌزض ؿ٣َٔش هظَ ح٤ُٜ٘ي ٓظ٢ُٞ َٝٗػض ك٢ هظَ أ٤ٖٓ ١َٗش آهَ، ػْ ٗخهٞ ٗلٔٚ رؼي ػالػش ٍٜٗٞ ك٢ طلو٤وخص 

ؼَكش َٓطٌز٢ ؿ٣َٔش حَُ٘ٝع ك٢ هظَ أ٤ٖٓ ح١َُ٘ش ٝال ٤ًل٤ش حٍطٌخرٜخ ٤خرش ك٤غ أهَ رؤٕ طل٣َخطٚ ُْ طظَٞٛ ُٔ . حُ٘

ُلوَس حُظ٢ طوٚ ٓـ٤٘خ  ئري، أهظزْ ٓ٘ٚ ٛ٘خ ٌٛٙ ح ّ ٝحُٔ ك٢ ٓوخٍ ٓخرن ٢ُ، ىٍٓض طلخ٤َٛ ه٤٠ش ٤ٓخ٤ٓش ٛيٍص ك٤ٜخ أكٌخّ رخإلػيح
٢ِ٘ٓ ك٢ حُٔـٖ، كٌْ ػ٤ِٚ رخُٔـٖ  ٕ طي٣ٍزخص ػ٣ٌَٔش15ُح ٟخر٢ : " ٓ٘ش، ًٝخٕ ٓظٜٔخ رخُوظَ ك٢ ٤ُِش ُكخكٚ، ٝرؤٗٚ ٣يٍد حإلهٞح

ٜخىٍ  ؼِٞٓخص ٝحُٔ خػ٤ِٖ ْٛ ٖٓ هخٓٞح رخُظؼي١ ػ٠ِ ح٠ُلخ٣خ، ٝأّٗٚ ػَف ًُي ٖٓ هالٍ حُٔ ظ٤ٜٖٔ حُٔ ٕ حُٔ ٢٘١ ٜٗي أ حألٖٓ حُٞ
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ظْٜ دمحم ٓؼ٤ي، كؤؿخد ح٠ُخر٢ .. (ريٕٝ أ٣ش طلخ٤َٛ)ٝحُظل٣َخص  َطزطش رخُٔ لخ٢ٓ ٓ٘ٚ طلي٣ي أٓخًٖ حُظي٣ٍزخص حُؼ٣ٌَٔش حُٔ كطِذ حُٔ
ٕ ًخٗض طل٣َخطٚ هي طِٞٛض ا٠ُ أٓٔخء طِي حألٓخًٖ، كؤؿخد! رؤٜٗخ أٓخًٖ ٗخث٤ش، رؼ٤يس ػٖ حَُٛي لخ٢ٓ ا ، "ال، ُْ طظَٞٛ: كٔؤُٚ حُٔ

وخٍ ُلَف: "ػٔش طلخ٤َٛ أهَٟ ٣ََٓس ك٢ حُٔ خّ ٤ُِش ح ١ٌُ هظَ حُ٘   "حُؼ٣َْ ح
 ٚ٘ ظْٜ ىَُٓص ك٤خطٚ رٔزذ طل٣َخص ط٘ٔذ ا٤ُٚ طي٣ٍزخ ػ٣ٌَٔخ ك٢ أٓخًٖ رؼ٤يس ػٖ حَُٛي، ٣ـَٜ ح٠ُخر٢ أٓٔخءٛخ، ٌُ ٕ حُٔ ٓؼ٠٘ ًُي أ

ٜخ ظْٜ ك٢ حُظي٣ٍذ ىحِه ى ح٠ُزخ١ طل٣َخطْٜ ُظزيٝ أًؼَ اه٘خػخ؟ ك٢ : كٌَص ٣ٞ١ال ك٢ ٌٛح حُٔئحٍ!! ٝحػن ٖٓ ط١ٍٞ حُٔ ّٞ خًح ال ٣ـ ُٔ
لٌٔش، ٣ٔظوَؽ ٖٓ ٓل٠َ ح١َُ٘ش أٝٛخكخ  ُو٤٠ش حُظ٢ ُٓـ٘ض رٔززٜخ ٓ٘ظ٤ٖ اال ٣َٜٖٗ، ٍأ٣٘خ ٓلخ٤ٓ٘خ، ٝٗلٖ ك٢ هلٚ حُٔ ح

ٔ٘خ رظ٤ٌَٔٛخ ِٜ ١ًَِ حُظ٢ حطُ ظَ ه٠خس حالٓظج٘خف ٣ٔظٔؼٕٞ ربٜٗخص ٗي٣ي ػْ ٓـ٘ٞٗخ ر٠ٔخثَ ٓٔظ٣َلش .. ٓظ٠خٍرش ٤ُٔخٍس حألٖٓ حُٔ

.  ٍحكش أكٔيْٛ ػ٤ِٜخ كوخ
َ خًح ُْ ٣ظْ طٞك٤ي ٛلش ٝٗٞع : ظِِض أٌك ُلؾ؟ أٝ ُٔ خًح ُْ ٣ظٜٔٞٗخ رظ٤ٌَٔ ٤ٓخٍط٤ٖ رٜلظ٤ٖ ٓوظِلظ٤ٖ، رل٤غ ٣ٍِٝ ٌٛح حُظ٠خٍد ح ُٔ

خ؟ ً٘خ ٓلظٞظ٤ٖ ألٕ ٓـ٘٘خ ُْ ٣ظـخُٝ  ٕ ُٗٔـٖ رٔزذ ط٤ٌَٔ ٤ٓخٍس ًًَص ح١َُ٘ش ٛلخص ٓظ٠خٍرش ُٜ ح٤ُٔخٍس، ٤ُوللٞح ػ٘خ ػزؼ٤ش أ
٘٘وش كٍٞ ٍهخد ٓـ٘خء آه٣َٖ رظل٣َخص ًٌٜٙ .  حُٔ٘ظ٤ٖ ر٤٘ٔخ ٣ِظق كزَ حُٔ

٤خرش ٝطز٣ََٛخ ًُي رلخُش  ٕ ٓلخ٤ٖٓ، ٝرؼِْ حُ٘ ، ٝحكظـخُْٛ ك٢ أٓخًٖ حكظـخُ "ح٠ٍَُٝس"٠٣خف ا٠ُ ًُي ك٠ٍْٞٛ حُظلو٤وخص ىٝ

. ؿ٤َ هخ٤ٗٞٗش
ُو٤٠ش، ٜٓ٘خ ٖ ٛ٘خى ًٞحٍع أهَٟ ك٢ ح ٌُ  :

ٕ حُطز٘ـش حُظ٢ ٟزطظٜخ ح١َُ٘ش ػ٤خٍ  ُوظَ، ر٤٘ٔخ أػزض طو٣ََ 9أػزض طو٣ََ حُطذ حَُ٘ػ٢ أ ٔظويّ ك٢ ح ٕ ٢ٛ حُٔالف حُٔ  ْٓ كِٞح
ـ٢٘ ػ٤ِٚ ٣وٚ ٓالكخ ٗخ٣ٍخ ػ٤خٍ  ١ٌُ ػؼَ ػ٤ِٚ رـٞحٍ حُٔ ُلخٍؽ ح ٕ ح ٘خث٤ش أ  ْٓ ٛ٘خػش أؿ٘ز٤ش، ًٔخ هِض حألىُش ٖٓ 9حألىُش حـُ

ظ٤ٜٖٔ  ١ٌُ ًًَٙ ٓل٠َ ح١َُ٘ش ًي٤َُ حطٜخّ، ٝهِض حألكَحُ ٖٓ طَٓخٗش حألِٓلش حُظ٢ طْ ط٣َٜٞٛخ ٓغ حُٔ َحهزش ح ٢٣َٗ ًخ٤َٓح حُٔ

ٕ حُطِوخص أ١ِوض (ٝػالٓخص حُظؼ٣ٌذ ػ٠ِ ٝؿْٜٞٛ)ك٢ ك٤ي٣ٞ حػظَحكخطْٜ  ١ٌُ ًًَ أ ، رخإلٟخكش ا٠ُ ط٘خهٞ طو٣ََ حُطذ حَُ٘ػ٢، ح
ِّٞ ػ٠ِ  ١ٌُ ٗٚ ػ٠ِ ا١الم حَُٛخٙ ػ٤ِٚ ك٢ ٟٝغ حـُ ُو٢ُٞ ح ُي٤َُ ح ُِـْٔ، ٓغ ح ؼظيٍ  ُوخثْ حُٔ ـ٠٘ ػ٤ِٚ رخُٟٞغ ح ػ٠ِ حُٔ

٘ٔٞرش ا٤ُٚ ًو٤خىس ىٍحؿش . ىٍحؿظٚ حُزوخ٣ٍش ّ طوخ٣ٍَ ١ز٤ش طؼزض حٓظلخُش حٍطٌخرٚ حُظْٜ حُٔ لٌّٞ رخإلػيح أ٠٣خ هيّ ىكخع أكٔي حُ٘خٍ حُٔ
ـ٢٘ ػ٤ِٚ، ألٗٚ ٣ؼخ٢ٗ ٖٓ حٟطَحرخص ٓٔؼ٤ش حطِح٤ٗش رٔزذ ؿَحكظ٤ٖ هي٣ٔظ٤ٖ الٓظجٜخٍ ٍّٝ  ٗخ٣ٍش ٝا١الم حَُٛخٙ ػ٠ِ حُٔ

و٤ن، ٝألٗٚ ًخٕ طلض حُؼالؽ رؤى٣ٝش حَُٜع هزَ حػظوخُٚ، ٓٔخ ٣ُؼـِٙ ػٖ حُظلٌْ ك٢ حطِحٗٚ . رخُٔ

ٍٜٞ ػ٠ِ : ٤ٓظَ ٌٛح حُٔئحٍ ٣طخٍى٢ٗ وَؽ ٝحُٔ خطذ ٝحُٔ خًح أَٛ حٌُ ٍ ػ٠ِ رؼٞ حُ٘زخد إلػيحْٜٓ، ُٔ اًح ًخٕ الري ٖٓ ط٣ُٞغ أىٝح
خ٣ٍش ٝحُظ٣ٜٞذ ٝا١الم حَُٛخٙ  ُيٍحؿش حُ٘ ُو٤خىس)آ٘خى ىٍٝ ه٤خىس ح ُيٍٝ  (أػ٘خء ح ٕ ٣ئى١ ح ١ٌُ ٣ٔظل٤َ أ ك٤ي ر٤ْٜ٘، ح ا٠ُ حُ٘خد حُٞ

ٕ اػيحٓٚ ٌٖٓٔ رظْٜ أهَٟ  و٤ن، ٓغ أ ٣َٔش)رٔزذ ػ٤ِٔخص ؿَحك٤ش ك٢ حُٔ ٢ٛٝ حُظْٜ حُظ٢ ًخٗض ٓززخ  (ًٔٔخػيس ُٓالثٚ ك٢ حـُ
ّ ُٓالثٚ؟     http://bit.do/dxRAm إلػيح

 

 
27ٛ١ٔ ٛ٠  

 
ٍث١ة االِر١اػ أدّض ا١ٌٌٛض ػٍٝ ذؼظ٠ثٗ ِٓ لثً اٌـٍطاخ   ثُ دىُ ػ١ٍٗ اٌُ ٠غذىثٗ  ػٍٝ االػرغاف تجغ٠ّحإلجثاعٖكٙاصج اٌلاب 

١ٔاتح أِٓ اٌضٌٚح اٌؼ١ٍا  !!! تاالػضاَ اٌلٙاصج اٌّثثرح فٟ ِذٌغ 

ٍٜ٘ٞس ٝؿٔٞح ػ٤٘٤خ ٝهؼيٝح ٠٣َرٞح ك٤٘خ رخألهالّ ػ٠ِ ٠ٗٝ ًَٜٝر٠ٗٞ ٝػو٠ِٗٞ ػ٠ِ حُزخد " رؼي ٓخ حطٌٔٔض ٍٝكض هْٔ طخ٠ٗ حُٔ
ؿٚ ٝحكي َٟر٠٘ ػ٠ِ ٝٗى٠ ٝرؼي ًيٙ ىهِض هٟٞش ٟخر٢ .... َٟر٠ٗٞ رخ١ُِٞ٘ ... ٝٓي٠ٗٝ ػ٠ِ ٍؿ٠ِ ... ٖٓ طلض رخ٠١ 

ُيرَ ًٌح َٓس ٣ِٝلٜخ ٝؿٚ ٝحكي هؼي  ٝهِؼ٠ٗٞ حُز٘طِٕٞ ٝػِو٠ٗٞ ٖٓ ح٣يٟ ٍٝؿ٤ِخ ك٠ ه٘زش ٝرؼي ًيٙ ؿٚ ٝحكي ٣ل٢ حُؼٜخ٣خ ك٠ ح
غ ٝحُزْ  ٠ُِ حِه ٠ُِ هخ ٠ُِ ػ٠ِ ػ٤٘٤خ ٝٗٞكض ٟخر٢ ٝحهق ًٝخٕ ح٠ُخر٢ ىٙ ٛٞ ح ٔخٓش ح ٣ٌَٜر٠٘ ك٠ ٍؿ٤ِخ ٍٝهزظ٠ ٝأٗخ ٓخػظٜخ كٌٞح حـُ
ٟ ك٤ٔض ح٠ٗ ح٣يٟ ُِٓ٘ٞش ٝرؼي ًيٙ هيٝٗخ ٝىٝى٠ٗ ٌٓخٕ  ٝرؼي ًيٙ ػِو٠ٗٞ ػ٠ِ رخد ٖٓ طلض رخ٠١ ُٝٔخ ُِٗض ٖٓ حُظؼ٤ِوش ى

". ٓؼَكٖ ك٤ٖ ٝهؼيٝح ٠٣َرٞح ك٤خ 
"  ك٠ ًيٓخص ك٠ ٠ٗٝ ك٠ ًظل٠ ٠ٗٝٝ ٝهلخ٣خ ٝكَٝم ك٠ هلخ٣خ ػ٘خٕ ًخٗٞح ر٤طلٞح حُٔـخثَ ك٠ هلخ٣خ " 

٤خرش أهَص ػ٠َٟ ػ٠ِ حُطذ حَُ٘ػ٠ رخَُؿْ ٖٓ ح٠ٗ ػخرض حٛخرخط٠ ٖٓ أٍٝ ٣ّٞ" "  حُ٘
ُيُٝش حُؼ٤ِخ ؼزظش ك٢ ٓل٠َ ٤ٗخرش أٖٓ ح ٤ُي حُٔ . أهٞحٍ حُ٘خد ١ز٤ذ حالٓظ٤خُ أكٔي حُٞ

ُِوظَ ك٢ أ١ ُلظش ٛٞ ٝهٔٔش ٗزخد آه٣َٖ رؼي ٓلخًٔش ؿ٤َ ػخىُش -  ٓ٘ش 27- أكٔي  ّ ٝٓؼَٝ  ١َٜٓ، ٓلٌّٞ ػ٤ِٚ رخإلػيح

ٓخ ُْ . ٝكٌْ ظخُْ ُْٝ ٣ظْ كظق أ١ طلو٤ن ك٢ ٝهخثغ طؼ٣ٌزْٜ حُز٘ؼش ٝاهلخثْٜ ه٣َٔخً، ٝحكظـخُْٛ ك٢ أٓخًٖ حكظـخُ ٣َٓش ؿ٤َ هخ٤ٗٞٗش
ُِوخٕٗٞ ر٤ِٔي حُٜالك٤ش ى١ ٢ُِ ٝكوخً  ٣ٍٜٞٔش ح٢ٔ٤ُٔ، ح ُوخٕٗٞ كبك٘خ ك٢ . ٣ظْ طول٤ق حُؼوٞرش ٖٓ هزَ ٍث٤ْ حـُ ٝكظ٠ ُٞ ٖٓ ؿ٤َ ح

   http://bit.do/dxRvS .ىُٝظٚ ٣ٝويٍ ٣طِؼْٜ رَحءس ًٔخٕ
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 : ٌٞحكٙاصج ِٓ صاسً لـُ اٌضر

ٕ حُ٘زخر٤ي حطٌَٔص  ٕ حُلـِٙ ًخٗض ُٓٞؼٚ ٝح طخك٢ ٝح ٝحكي ٓخص حٓزخف رٔزذ حُظؼ٣ٌذ ، ٝحالٖٓ ىهَ ٍٕ ػ٤ِْٜ ٓخ٣ٚ رو١َّٞ حُٔ

ٕ ٛٔخ ر٤ظزُٞٞ ػ٢ِ  ُوطخٕ ٝح ٝحُل٘ل٤خص ٝحُز٤خص ٝهطٞح ٗخّ ر٤ؼٌرْٜ كٞم ٝحْٓ ح٠ُزخ١ حكٔي ٣ِٗٚ ١ٝخٍم حُ٘٘خ١ٝ ٣ٝخَٓ ح
ٕ ك٢ كخالص حٛخرخص ًظ٤َ ؿيح ٔخؿ٤ٖ ُٝػْٜ ػ٢ِ رخه٢ حالهٔخّ ٝح ٕ ٗٚ حُٔ ٔخؿ٤ٖ ٝح    http://bit.do/dx2Rg .حُٔ

 
 

28ٛ١ٔ ٛ٠  

 
 كٙاصج ِذاِٟ

٢ ُٓخّ حألٍٓٞ ح٥ٕ  ُلـَ ك٢ حُوٜٞٓش ًِٔخص أٛزلض ػو٤يس ُيٟ ٓخٌُ ظخّ حُلخًْ " حُظ٤ٌَ٘ ٝحُٞهخكش ٝح "  حُ٘
لخ٢ٓ ١خٍم ك٤ٖٔ 10 ٤خرش حُؼخٓش د اهالء ٓز٤َ حُٔ  ؿ٤٘ش، ٝطْ طٔي٣ي 2000ر٠ٔخٕ ٓخ٢ُ هيٍس  (ط٤ظٞ  ) أ٣خّ ٌٓ٘ ٛيٍٝ هَحٍ حُ٘

ُيُٝش طْ طِل٤ن  ٤خرش، ٝ ريأص ٍكِش حُظ٤ٌَ٘ ٌٓ٘ ًُي ح٤ُّٞ، رٞحٓطش ؿٜخُ ٓظٜخُي ٝ ظخر٢ أٖٓ ح زِؾ ك٢ ٗلْ ٣ّٞ هَحٍ حُ٘  10ًُي حُٔ

ُو٠خ٣خ ٣ؼٞى ا٠ُ  )ه٠خ٣خ حىػٞح أٜٗخ ٓ٘ٔٞرش ا٠ُ ١خٍم ٝٛخىٍ ٟيٙ أكٌخّ ك٤ٜخ   ، 2015 كظ٠ 1999ه٠خ٣خ طزي٣ي َٝٓهش طخ٣ٍن ح
َؽ ٝػ٤ٖ ْٗٔ ٝحُٔالّ ٝٓي٣٘ش َٜٗ ٝح٠ُخَٛ ٝحٌٓ٘ي٣ٍش ٢َٓٓٝ ٓطَٝف  ،   (ُٓٞػش ػ٠ِ ػيس ٤ٗخرخص حُوخٌٗش ٝحُٔ

ُو٠خ٣خ أٛلخرٜخ  ٕ طِي ح ٛخد ا٤ُٜخ رٞحٓطش ه٢ٔٔ حُوخٌٗش ٝػ٤ٖ ْٗٔ ٝؿي أ ٤خرخص حُظ٢ هخّ ح٤َُِٓ ١خٍم ك٤ٖٔ رخٌُ كظ٠ ح٥ٕ حُ٘
٤َ ٓزٍَس،   َٔك٤ش حُٔخًؿش ٝحـُ ٣َذ ٛٞ حإلَٛحٍ ك٢ حٓظٌٔخٍ طِي حُٔ ٤خرش، حـُ هخٓٞح رخطوخً اؿَحءحص ك٤ٜخ ٝٓؼزض ر٤خٗخطْٜ ُيٟ حُ٘

خ ٣ٌٕٞ ٍىٛخ  لخ٤ٖٓ ىحٔث خص إلٜٗخء حألُٓش )ٗوخرش حُٔ و٤ذ ٣وّٞ ربؿَحء ٌٓخُٔ .  ٝال ؿي٣ي (حُ٘

؟  ! أ٣خّ ٖٓ ًلخ٣ش إلٜٗخء حألُٓش10َٛ 
ُِٜش ُوخثْ ػ٠ِ كٌْ حُؼٜخرخص ٣ٔظط٤غ حُظيهَ ٍ كَ حألُٓش ٝاٜٗخء طِي حُٔ ـَّ ح ظخّ حُٔ . ُْ أػي حطٞهغ رؤٗٚ ٣ٞؿي ػخهَ ك٢ ٌٛح حُ٘

http://bit.do/dxRPX 
 
 

29ٛ١ٔ ٛ٠  

 

ح ٌلم١مح  .. ، أدض اٌلثاب اٌـرح اٌّذىَٛ ػ١ٍُٙ دىُ ٔٙائٟ تاإلػضاَ"أدّض ا١ٌٌٛض"ِٓ ذض٠ٕٚ

ُيُٝش ٣ٌٝم ًَ ٛ٘ٞف .. ٍٝكٞ أكٔي حإلىالء رٜ٘خىطٚ رؤٕ أهخٙ ٓخص ٓ٘ظلَحً" ٕ هزٞ ػ٤ِٚ ٝأٝىع ك٢ أهز٤ش أٖٓ ح كٔخ ًخٕ اال أ
.. ٍكٞ حالػظَحف ٌُٖٝ طلض ١ٝؤس حُظؼ٣ٌذ حػظَف رٌَ ٓخ ٣َ٣يٝٗٚ.. حُؼٌحد ُالػظَحف رـ٣َٔش هظَ ػؤٍحً أله٤ٚ

ُِزخّ.. ٝطؼخهِض حأل٣خّ ٝٗلٖ ٗزلغ ػ٘ٚ ُل٤ٖ ٓؼَكظ٘خ رٔخ كيع ُٚ ٝا٣يحػٚ ك٢ ٓـٖ حُؼوَد ٤ٓت حُٔٔؼش .. ٝكَٓخٗٚ ٖٓ حُطؼخّ ٝح
ُِٔلظ٢ لٌٔش أٍٝحهٚ ٍٝكخهٚ  ُِـ٣َٔش ٌُٖٝ أكخُض حُٔ .. ٝرؼيٛخ ؿٔؼ٘خ ًَ ٓخ ٣ؼزض حٓظلخُش حٍطٌخرٚ 

ُِؼخُْ زظْٔ .. ُْ ٗظَى رخرخً اال ١َه٘خٙ أٓالً ك٢ ٓلخًٔش ػخىُش، ٝأٓالً ك٢ ا٣ٜخٍ ٛٞطٚ  خىة حُٔ ا٣ٜخٍ ٛٞص أكٔي حُطز٤ذ حُوِٞم حُٜ
لذ ُي٣٘ٚ ١ٝٝ٘ٚ  http://bit.do/dx2Pb. "حُٔ

 

 

 

 إتغا١ُ٘ ػؼب، ِذىَٛ ػ١ٍٗ تاإلػضاَ

.." ً٘ض رلْ رٌَٜرخء أٓلَ رط٢٘ ٝر٤ٖ كوٌح١ ٝأٓلَ ظ١َٜ ٝح٠َُد ك٢ ًَ ؿ٢ٔٔ، ٝؿخر٢ُٞ ًخ٤َٓح ٝه٢ِٗٞ أٓـَ حػظَحف "
ٕ " ارَح٤ْٛ ػِد"ٖٓ اكيٟ ؿِٔخص حُظلو٤ن ٓغ  ٕ ًَ حػظَحف طلض حُظؼ٣ٌذ ال ٣ؼٍٞ ػ٤ِٚ، اال أ ُيُٝش حُؼ٤ِخ، ٍٝؿْ أ ك٢ ٤ٗخرش أٖٓ ح

وٞ كٌٔض ػ٤ِٚ ٜٗخث٤ًخ رخإلػيحّ  http://bit.do/dx2Pz .ٓلٌٔش حُ٘
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ىىوونوووونووتقارورمنذورةىفيىتقارورمنذورةىفيى
1 ٛ١ٔ ٛ٠ 

ً 57 ِمرً :اإلٔـاْ ٌذمٛق ؿ١ٕاء ِٕظّح ٌـ اٌلٙغٞ اٌرمغ٠غ ١ٔا  2017 ِا٠ٛ فٟ آسغ٠ٓ 46 ٚإهاتح ِض

http://bit.ly/2sd0QfH  

 

2 ٛ١ٔ ٛ٠ 

 ذؼظ٠ة تال ٌٍٛٓ اٌغاتغ ؿٕٛٞ اٌغتغ اٌرمغ٠غ

http://bit.do/dvNco    

 

3 ٛ١ٔ ٛ٠ 

 2017 أرٙاًوا ًض اٌذغ٠اخ اإلػال١ِح سالي ِا٠ٛ 64.. ذمغ٠غ كٙغٞ

http://bit.do/du8ba 

 

ٔر١جح االّ٘اي اٌؼّضٞ ٌٍّغًٝ  : ٔافظج ص١ِاٍ ٔر١جح اٌمرً اٌثطٟء تاٌـجْٛ  وً ٠َٛ ٠ـمَ ك١ٙض 

http://bit.do/du8cs 

 

8 ٛ١ٔ ٛ٠ 

ذمغ٠غ ٌٍرٕـ١م١ح اٌّوغ٠ح ػٓ ل١ٌح اؿراص وفغ اٌل١ز ” ذذد ِموٍح اإلػضاَ“

http://bit.do/dwyzY     

 

11 ٛ١ٔ ٛ٠ 

١١ٔٓ اٌّضا١ٔٓ، ٚاسرفاءاخ لـغ٠ح  ِؼاػُ ترؼظ٠ة اٌّض

http://bit.do/dv4hH 

 

11 ٛ١ٔ ٛ٠ 

االٔرٙاواخ ًض اٌوذف١١ٓ سالي أؿثٛع 

http://bit.do/dv4mD  

 

12 ٛ١ٔ ٛ٠ 

ٌغت١ٓ تـجٓ  ُّ ٍُغج #اؿرّغاع ذض٘ٛع اًٌٛغ اٌوذٟ ٌٍّؼرم١ٍٓ اٌ

http://bit.do/dwyrV    
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13 ٛ١ٔ ٛ٠ 

لغ ذمغ٠غاً ِفوالً ػٓ ِالتـاخ اٌف١ٌح اٌّؼغٚفح إػال١ِاً تـ " اٌرٕـ١م١ح اٌّوغ٠ح ٌٍذمٛق ٚاٌذغ٠اخ" "  إؿراص وفغ اٌل١ز"ٕذ

http://bit.do/dwJ8y   

 

14 ٛ١ٔ ٛ٠ 

اٌذاعؽ _لرً#ٌّؤؿـح ػضاٌح ٌذمٛق اإلٔـاْ فٟ اٌم١ٌح اٌّؼغٚفح إػال١ِا " إػضاَ األتغ٠اء"ٍِشن ذمغ٠غ 

http://bit.do/dwJ5S  

 

16 ٛ١ٔ ٛ٠ 

" ع٠ج١ٕٟ"ِوغ ذغفي ذٛاجض ِذمم١ٓ إ٠طا١١ٌٓ سالي ذذم١ماخ : ٚواٌح

http://bit.do/dwXEU  

 

ػٓ ل١ٌح لرً اٌذاعؽ 

http://bit.do/dwXGz  

 

19 ٛ١ٔ ٛ٠  

 ٠َٛ ِٓ اٌرؼظ٠ة 60أعتؼح أتغ٠اء ٠ٛاجْٙٛ دىّا تاإلػضاَ فٟ ل١ٌح ٌفمد ذذد : ١٘ثُ دمحم٠ٓ

http://bit.do/dwXGg  

 

ذمغ٠غ ِؤؿـح ػضاٌح ٌذمٛق اإلٔـاْ ػٓ ل١ٌح إؿراص وفغ اٌل١ز 

http://bit.do/dxeuh   

 

20 ٛ١ٔ ٛ٠ 

ٍٕٟ ٚعاء دىُ إػضاَ ِرّٟٙ .. أفغاص « ؿراص وفغ اٌل١ز»ذذغ٠اخ األِٓ اٌٛ

http://bit.do/dxepH  

 

21 ٛ١ٔ ٛ٠ 

إػضاَ اٌذك فٟ اٌّذاوّح اٌؼاصٌح -ذمغ٠غ : ت١اْ هذفٟ

http://bit.do/dxej8   

 

21 ٞ٤ٗٞ٣ 

ٔضج ًذا٠ا اٌرؼظ٠ة ١١ٔٓ فٟ أِاوٓ ػـىغ٠ح : تّٕاؿثح ا١ٌَٛ اٌضٌٟٚ ٌّـا ال الدرجاػ اٌّض

http://bit.do/dxemh 

 

 

http://bit.do/dwJ8y
http://bit.do/dwJ5S
http://bit.do/dwXEU
http://bit.do/dwXGz
http://bit.do/dwXGg
http://bit.do/dxeuh
http://bit.do/dxepH
http://bit.do/dxej8
http://bit.do/dxemh


22 ٛ١ٔ ٛ٠ 

ال ِـادح ٌٍثضائً اٌـ١اؿ١ح 

http://bit.do/dxeri  

 

23 ٛ١ٔ ٛ٠ 

١ٔح فٟ دك اٌضورٛع- JHRذمغ٠غ ِؤؿـح ػضاٌح ٌذمٛق اإلٔـاْ  فٟ اٌظوغٜ ” دمحم ِغؿٟ”دٛي االٔرٙاواخ اٌذمٛل١ح ٚاٌمأٛ

 ٛ١ٔ ٔر١جح أرشاتاخ عئاؿح اٌجّٙٛع٠ح فٟ ِوغ، ٠ٛ . 2017 -2012اٌشاِـح إلػالْ 

http://bit.do/dxeuB 

 

 ِضٟٔ ذؼغًٛا ٌٍرؼظ٠ة فٟ أِاوٓ ادرجاػ ػـىغ٠ح فٟ ِوغ 1000

http://bit.do/dx7Za    
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