
 

 

 "رام اهلل سلطةمواقف "

  2017شهر آب/أغسطس  في

 

1 /8 /2017 

رأى مستشاااائر راااااة  لشساااالخا شلشاااادكت لشنئرلةاااااأ لشااااسيتكر   ةاااا  شاااا  أ أت لشم سسااااةةت  -
ل تصااركل  ااج لشلكشااا لوكشاانأ كأت ت اائل لااكزا خكةلااا ز تاارل  م  لاااأ كلشم ريااا ساات  ن 

مكضاااايئ  أت لز تصاااائر  ااااج تاااا   مسااااتمرى يتاااان ةاااارك  لزيااااتا  اللساااارلاةلجا  ئشيئماااا أ 
كأياس شا   أت لشتصا ةس «. لش اس »لشم ريا ة كس أسئسئ  شصا ا كل  سلع كتكيس ش   ئ  ج 

شةساااا شااا  ااساااا  ئوسااا ئم لوم ةااااأ ي مااائ وسااا ئم سةئساااةاأ « لش اااس »اللسااارلاةلجا  اااج 
 «.لزيتا  ةرةس لشسةخرى الن مئ ت  ن ش ئ  ج لش س »مكضيئ  أت 

لشلل ااا لشت ذة ةااا شم امااا لشتيرةاار صاائام ارة اائاأ صااما يسلرى لشااراة  ل ت ااس أمااةت ساار  -
. كساائ  ارة اائاأ يت ااااس  )لشصااوةك ج  لومةريااج سك ئشااس ترماام يرلد تصاائاس لزسااتةخئت

 كسااا لش شاائخئا لزسااتةخئ ةا كس ااك   )لشصااوةك ةا سةاائ  للسلرى لومةريةااا  اااشرل  لشييكمااا 
 يخاق املةا لشسا  مت لسةسا.م سأ لشسكشتةتأ أص ح ةشي  ائا ئ  أمئ  

لساات    راااة  لشساالخا ميمااكس ا اائ أ  م اار لشرائسااا  ااج مسة ااا رل  ل أ ك ااسل  ماات يريااا  -
ايماائ ا  رائسااا  ئصاارلشسةت لششاائار. كلاارى نااا  لشل اائدأ لساات رل  لوكضاائع لش ئماااأ 

ائسى لشليما شألر  كلشش م لشذلسخ  ة ج.كس   ت رةر لشكيسى لشكخ ةا كل  وئد لز  سئ أ كل 
 

2 /8 /2017 

 )لشصاااوةك ج أياااس اضاااك لشلل اااا لشمريرةاااا شااااايريا  اااتحاأ ميماااس لشاااتةاأ ر ضااا  شلم تااار   -
 م ئسشاااا ضااا ت لشمساااتكخ ئا  اااج لش اااس  لشميتلاااا م ئ ااا  تسااالة   لاااسلا  لساااخة ةا  اااج كلس  

خاار   )لشصااوةك ج أ شلساالخاأ ساائاا  ايت لشم تاار  1948ااائرىأ  ااج لورلضااج لشميتلااا ااائ  
 ذة  منخخ تخوةر ارساج شلماكلخ ةت لشذلساخة ةةت  اج لورلضاج لشميتلاا ا صر  ةرمج شت

 أ كتك أمر مر ك   لسخة ةئ   ئللمئعا.1948لش ئ  
ضااا خ »يشاااا لشاااسيتكر رلماااج لشيماااس ل أ رااااة  ييكماااا رل  ل أ اااات ت ااار  لشسااالخا شاااا -

 «ت اسة  كرلر »أ  ج مكضكع لشاسا  لشمائشج لشم اس  شنرة اا لشسالخاأ كاات يلارلد «سةئسج
 شت ت لح.«  ص  غرى»سرةمأ كأيس أت ميئكزا 



 

 

3 /8 /2017 

رسا يريااا  ا ااتحاأ الاان لشم اائسرى لشتااج خريتواائ يريااا ايماائ ا الاان شساائت لش ةاائس   ةواائ  -
أ  وئصااا  لش رسكةاا  ال واائد لز  ساائ ا لشذلساااخة ج كلتماائ  لشمصاائشيا. كليااس لش اائخق  ئسااام

ئسرى كل  مااائ شاااركخ ت لةرةاااا : اتااا   شةساااا م اااصااايذةاأسااائما لش كلسااامجأ  اااج  تصااارةيئا 
مشاااسسل  الااان لت لشيرياااا تضاااز شاااركخئ ت لةرةاااا شت مةاااق  .ش رسلاااا لشمصااائشيا لشذلساااخة ةاا

غارىأ تياا مائ ةسامن لشمشاركع  سخائع لز  سئ  كلش تئم شتيئشذوئ مز ميمس سيات شذص 
 لةلئس سةئسلا  سةلا. اللسرلاةلجا

رياا ا اتحاأ اارل  لويماسأ أت أيس اضك لشلل اا لشمريرةاا كمسادك  ملاا لشمصائشيا  اج ي -
اي وئد لز  سئ  كل  لئر لشمصئشيا  ةس يمئ أ كأت نخكتوئ لوكشن تج ي  ييكما لشاا  

لشتئ  ااا شيماائ  كلشتااج تااسةر سخاائع غاارىا. كساائ  لويمااس  ااج  الشلل ااا للسلرةااااأك ماائ ةساامن 
تصرةيئا صيئ ةا: اتصرةيئا صا  لش رسكة   ةوئ م ئشخئا؛ وت لللرلدلا لونةرى 
لتلاائ  لز  ااام  ااج غاارى شاا  تياات س اا  تشااية  لشلل ااا للسلرةااا لشتئ  ااا شيماائ أ كشاا شل  ااات 

 ركل  لشس م يذة   ارلشا  تئال ا.
ةا م سسااةاأ لشمااكلخ ةت لشذلسااخة ةةت مماات ةسااتخةز لشكصااك  لشاان ساااا شنصااةئا  لسااخة  -

لش س  لشميتلاأ  ئشمرةس مت شس لشريئ  يشن لشمسلس لوسصن لشم ئرلأ رسل  الن لستيئمئا 
اصئ ئا لشمستكخ ةت لشميثذا ا م لز تصئر  ج ثكرى لوسصن لونةرى. كأيس لشمتيسثكت 

لشياائمةرلا لشتااج كضاا توئ ساالخئا لزيااتا  أت ام ريااا لوسصاان شاا  ت تاا   ارلشااا لش كل اائا ك 
تمكر لشمئضجاأ كشذتكل لشن اميئكزا لزياتا  لز ت ائ  مات لشم سساةةتأ كركتلس  14 تئرةخ 

لوسصان كلش اائملةت  ةاا أ كلساتمرلر لزاتااسلدلا الاان لشمساالس مات نااا  لستيئماائا كلساا ا 
  ائس اات لوسصانأ كغةر مس كسا شلمسلس لوسصنأ كتيسةس أامئر لشمصلةتأ كسارلرلا لل

 كميئكزا ت لةص سكر سلارى لوكسئا  ج لش س ا.
 

4 /8 /2017 

سئشا اضك لشلل اا لشمريرةاا شم اماا لشتيرةارأ ي ائت اشارلك أ يت لئرةاس يكشا رأ صاور  -
لشااراة  لومرةيااج سك ئشاااس ترلماامأ شاااة  ماادتا  شل ةاائ   اااسكر لشكسااةخ  اااج لششاارق لوكساااخأ 

تخكرلا  ااج لشم خ ااا يماائ أ اا  ةمةاا   شااي  ي ةاار مكضاايا أ اا  شااة  الاان سرلةااا يئ ةااا  اائش
 ا.شلمكسا اللسرلاةلج



 

 

5 /8 /2017 

سااائ  رااااة  لشسااالخا ميماااكس ا ااائ  يت كساااا تيكةااا  لشمنصصااائا لشمئشةاااا ش خااائع غااارى  -
ستمر تسرةلةئ مئ ش  تلتر  يريا يمئ   ئستي ئسئا لشمصئشيا. كلتو  ا ئ   اج يلماا ةس

ل  مسائد لشسا ا الوائا تسا ن لسلماا ل ذصائ  ش  أمئ  أتائشج لش اس   م ار لشرائساا  ارل  
 سخئع غرى يتن ز ت ك  سكشا  لسخة ةا.

7 /8 /2017 

 ذج اضك لشلل اا لشمريرةاا شيرياا  اتحأ اارل  لويماسأ ت اسة  لشاراة  لشمصار  ا اسلشذتئ   -
لشسةسجأ أةاا م ائسرى أك لستارل  ل وائد لز  سائ  لشذلساخة جأ ناا  ش ئاا  )رااة  سالخا رل  

ماااكس ا ااائ  لونةااار  اااج لش ااائترى س ااا   ياااك لششاااور. كأضااائا لويماااسأ أت لشاااراة  ل   مي
لشسةسااااج أيااااس ي ئستاااا  الاااان ضااااركرى تكيةااااس لش ةااااا لشذلسااااخة ج كت رةاااار لشكيااااسى لشكخ ةااااا 
لشذلساااخة ةاأ  مااائ ةسااائاس لششااا م لشذلساااخة ج الااان مكللواااا لشتياااسةئا لشتاااج تت ااار  شوااائ 

 لش ضةا لشذلسخة ةا.
ايريااا  ااتحاأ مساادك  ملااا لششاادكت لشمس ةااا  ااج لشساالخاأ  أيااس اضااك لشلل ااا لشمريرةااا شااا -

يسةت لششاةخ الان امكساا لش ةائسى لشكلضاح  شاصت لشمصائشيا لشكخ ةااأ  ص ا  ز ترللاز اات 
يااا  لللااارلدلا لشتاااج لتنااا ا  اااج غااارىأ كلشتاااج تواااسا يشااان  ااار  يصااائر الااان لل  سااائ  

 كل  وئا  كشة  م ئس ا أيسا.
اااة  لشساالخا ميمااكس ا اائ  لتذااق مااز لش ئتاا  أالاات كرةاار لشنئرلةااا رةاائ  لشماائشيج أت ر  -

لورس ج لشملل ا سل  لشثئ ج لشةك  للث ةت الن تشية  نلةا مشاتريا  شاصت لوكضائع  اج 
لشمسلس لوسصن  ج لش س  لشميتلا. كسئ  لشمئشيج ا م ش ئد ا ئ  كلش ئت  لورس ج  ج 

   ةمااائ  ة وااائ شت ةاااة  اتااا  لزتذااائق الااان تشاااية  نلةاااا أرماااا مشاااتريا تتكلصااا أمسة اااا رل  ل 
 لشمريلا لشمئضةا كلشسرك  كلش  ر كت ةة  أ  تيسةئا سس  كللووئ  ج لشمسلس لوسصن.

 
8 /8 /2017 

أياااس أماااةت سااار لشلل اااا لشمريرةاااا شيرياااا ا اااتحا ل رةااا  لشرلاااكمأ أت ارةااائرى لشملااال لورس اااج  -
ةااك  أماا  تااج ميخااا تئرةنةاااأ   67)شألرلضااج لشذلسااخة ةا لشميتلااا ااائ  ا ااسل  لشثاائ ج 

كتااصتج ك ااق ياا  لشم خةاائا  تةلااا لش ةاااا لشتااج ت لااكرا تل ئاةاائ    ااسمئ يصاا   ااج لشمساالس 
لوسصن مت ل سلئ  كت ئغ   ج لشردى كلشمصئشح لورس ةا لشذلسخة ةاأ لشتج لرتيارا الان 



 

 

صا ا كصمكس أت  لش س   ذو  لسترلتةلج مت لئ  و  شيمئةا لش اس  كلشمسالس لوسصان 
 كمرل ختو  كتصسةو  آلشا لش مز للسرلاةلةاا.

سئ  صئام ارة ئا اضك لشلل ا لشمريرةا شيرياا  اتحأ يت ش ائد رااة  )لشسالخا  ميماكس  -
ا ااائ أ كلشملااال لورس اااجأ  ااائسد ضاااركرى تيسةاااس للسلرى لومرةيةاااا لشواااسا لش وااائاج ش ملةاااا 

ئع  اااةت ا ااائ  لشساااا   اااةت )لشسااالخا  ك)ييكماااا لش اااسك . كأضااائا ارة ااائاأ أت الزلتمااا
كلشملل ا سل  لشثائ جأ أسا  زساتمرلر كت مةاق لشت ساةق لشمشاترل ياك  منتلاا لش ضائةئأ 
ك اااائسد ضااااركرى سةاااائ  للسلرى لومرةيةااااا  تيسةااااس لشوااااسا لش واااائاج ش ملةااااا لشسااااا أ ككسااااا 

 لش شئخئا لزستةخئ ةا للسرلاةلةا يئ ا  مئ ةشم  مسة ا لش س ا.
 

10 /8 /2017 

يرةا شاايريا  تحاأ لشمكل  ا الن تشية  شل تاةت شاااسلس لشيئما  ز   ائس سررا لشلل ا لشمر  -
 لشملل  لشكخ ج لشذلسخة ج.

سئ  أمةت اائ  رائساا لشسالخاأ لشخةام ا اسلشرية أ االة ائ لشيا ر مات منخخائا لزياتا   -
شتوكةااس لش اااس  ك  ااائد ي ااة  م سماااا ش  ااائد لشوةياا  لشمرااااك أ ةلااام أز   ذااك كز   ااائ  الااان 

. كأضئا ا اسلشرية : االة ائ أت  يا رأ  ئشضامئ ا للسارلاةلةا ت اك  يت  ت ةائتك لز تصئرا
 ااام لاارةح ةياائك  أت ةصناا   ثااصر  كةيماا  نختاا   ااج لش ااس أ   اائ   ذااتح لو ااكلم مشااراا 

لكل أتل ئ  .ا..شلمستكخ ةت يج ةس سكل م سسئت ئ كةريت
شااا تتوئ  ص يااائد مكلخ  ااائ  اااج ماااسلتمئا كلستيئمااائا  12لات لاااا ساااكتلا لش اااسك لشصاااوةك جأ  -

ذا لشميتلا.  متذرسا مت لشضت
لالت ل رة  لشرلكمأ لمةت سر لشلل ا لشمريرةا شيريا ا تحاأ لت لشلل ا لشت ذة ةا شم اما  -

آم/أغساااخ أ ش يااا   12لشتيرةااار ساااتلتمز  رائساااا ميماااكس ا ااائ  ةاااك  لشسااا ا لشم  ااا  
 تيسةس مكاس ل   ئس لشملل  لشكخ ج.

 

11 /8 /2017 

لشمريرةا شيريا  تح كمذك  لشت  اا كلشت اة   ةوئ لمئ  ميةستأ مت ي َّر اضك لشلل ا  -
نخكرى لشمريلا لشيئشةاأ مشسسل  الن ضركرى ا س الشملل  لشكخ جا كاس  رتت  شل  ارلسى 

 يريا ايمئ ا.



 

 

13 /8 /2017 

ميماكس ا ائ أ   رائساا سررا لشلل ا لشت ذة ةا شم اما لشتيرةرأ ا م للتمئاوائ  ارل  ل أ -
مكلصاالا لشمشااائكرلا كلشيااكلرلا  اااةت لش ااكى لشسةئساااةا كلششاا  ةا كلشملتم ةاااا ش  ااس لشمللااا  
لشاااكخ ج  صسااارع كساااا مرميااات. كيااا را لشلل اااا لشت ذة ةاااا مااات لش تااائا  كلشتاااسلاةئا لشنخةااارى 

 اااج  )تااا  أ ةااام لشمترت اااا الااان سةئساااا لشتوكةاااس كلشتخوةااار لش رساااجأ لشتاااج تمئرساااوئ ييكماااا 
ئص ك ج لوغكلر لشذلسخة ةا كم ائخق ل اكم لشنلةا  كغةرتائ مات م ائخق لش س   شي  ن
  شي  ائ . )لشميتلا  لشضذا لش ر ةا

أالت يئت  أ ك لشيصةت أمةت سر شمئ  غرى  ج يريا  تحأ ات تلمةس لش ما  لشت اةماج  -
شيئ ا لش شئخئا رسمةئ   ج يئ ا لوخر لشت اةمةا ليتلئلئ  الن لللرلدلا لشمليذا  يق 

أ أ ا  ا اج يائ  شا  تتنا  شا  لشسلخا  ج سخئع غرى. كأيس أ ك لشيصةت  ج تصرةح مكاذج
 يلرلدلا شتصكةم أكضئع لشمكاذةت مت س   لشسلخاأ  سةت  لتنئ  مكلسا أنرىا.

 
14 /8 /2017 

سئشاا مصاائسر سةئسةااا  ااج يرياا ا ااتحا يت أم اائد ساار لوساائشة   اج سخاائع غاارىأ أمولااكل سةاائسى  -
غسااخ   شل ماا  الاان ياا  مشاائي  أآم/ 17نمااة  لشم  اا  )لشيريااا  رصااا أنةاارى يتاان لش

 لش خئعأ موسسةت  نخكلا أص م مت تلمةس لش م  لشت اةمج  ج لش خئع.
 

15 /8 /2017  

أيااااس أمااااةت ساااار لشلل ااااا لشت ذة ةااااا شم امااااا لشتيرةاااارأ صاااائام ارة اااائاأ مكلصاااالا لشساااالخا  -
شتي ةاق انةائر لشاسكشتةتا. لشذلسخة ةا لش م  مز يسلرى لشراة  لومرةيج سك ئشاس ترمام سا ةئ  

كشسس ارة ئا الن أ   نا ئ  شمئ تت ئسل      كسئا  للاا  اللسارلاةلةاا  اات الشسالخا 
 ا.1967لشذلسخة ةا تكلص  لش م  مز يسلرى ترمم شتي ةق نةئر لشسكشتةت الن يسكس 

تكاااس راااة  لشساالخا ميمااكس ا اائ   تصاا ةس لللاارلدلا لش  ئ ةااا ضااس سخاائع غاارى نااا   -
رل  ل   ا  يلا لشم  لاأ مساةئ أ وئ اشةسا ا ئ ةاا. ك ير ا ئ  نا  لست  ئش   ج م ر لشمر 

لشوةائا لشت اةمةا كيكلسر يريا ا تحا  ج لشضاذا لشميتلااأ أت الللارلدلا لشتاج لتنا  ئتئ 
  ج سخئع غرى تج يشئرى كلضيا ش ةئسى يمئ   ضركرى لشترللز ات يلرلدلتوئا.



 

 

20 /8 /2017 

 )مااز لشل ااسك  ئ  أت لشساالخا لشذلسااخة ةا خل ااا لسااتا ئا لشت سااةق لوم ااجأيااس ميمااكس ا اا -
 لا اس  لشرسأ  يسم مئ  شرا صيةذا اتآرت ا لش  رةا. مدنرل  يز أت ايسرلاة ا  ضَّ 

 
21 /8 /2017 

لات ر سةائس   اج يرياا ا اتحا أت لشيارلل لشا   ةاسكر سلنا  سكلااس لشيرياا  اج سخائع غارى  -
لش خاائع شااراة  لشساالخا كراااة  لشيريااا ميمااكس ا اائ  تس اا  يةصاائ  صااكا لشيريااا  ااج 

يااك  لشنصااكمئا الاان ركلتاام لشمااكاذةت كلشت ئاااس لشم ياار شواا . كساائ  الاان ساالخا رل  ل  
ع  اج ل ذصائ  غارى اات لشضاذا أت اتصن    ةت لزات ئر أت ت   لللرلدلا  يق غرى تسار  

 كتضر  ج لشمشركع لشكخ ج لشذلسخة ج  رمت ا.
 

22 /8 /2017 

اضك لشلل ا لشمريرةا شيريا ا تحاأ ارل  لويمسأ أت لشم لكمئا لشمتك رى شسى لش ةئسى أيس  -
لشذلسااخة ةا يااك  رةااائرى لشك ااس لومرةياااج شلم خ ااا تشااةر يشااان أ اا  ز ةيمااا  ردةاائ كلضااايا. 
كسااااائ لويمااااس  ااااج تصااااارةح صاااايئ ج يشاااان ااااااس  لشناااااك   ااااج لشتيلااااةاا لزاامةااااااأ 

شمشاا ك  لشاا   ةرةااس تصااذةا لش ضااةا لشذلسااخة ةااأ كميئصاارى لشيااسة  ااات لشياا  لزسلةمااج ل
مدياااسل  الشتمسااال  ااائشمكسا لشرسااامج لشم لااات مااات س ااا  لشاااسك  لششااا ة اأ كلشتمسااال  ئشم ااائسرى 

 لش ر ةا يمئ تجا.
 

23 /8 /2017 

أ شي وئ ت ك  )يةئت لش سك سئ  مسدكشكت  لسخة ةكت يت لشسلخا أكسذا لشت سةق لوم ج مز  -
 متخل ئتاا  يئملااا  وااسا اااس  ياخاائد الساارلاة ا أ  م اارر شذاار  ا ك اائا أك سةااكس لسةااسى 

لش ااسة     شاايللشت سااةق لزم ااج »أت « لشيةاائى»الاان لشذلسااخة ةةت. كلكضااح مساادك   اائرر شااا 
أ مشااةرل  يشاان أ اا  ياائت ة ااك  الان ت اائس  سلااا  شلم لكماائا لوم ةاااأ كا ااس للتمئااائا «ل توان

شيت لشسلخا تكلص  لش ةئ   يا  متخل ائا لشت ساةق لوم اجأ »ى لومت. كأضئا: سكرةا ش ئس
كأشاائر يشان أت لشسالخا ت ااس  «. مثا  م از لش ةائ   ااص  تلمائا ضاس أتااسلا يسارلاةلةا كغةار 

 الةوئ. )لشصوئة ا م لكمئا لم ةا تذصةلةا لشن لشلئ م لزمةريج لش   ةرخلز  سكر  



 

 

تاا  لورس ااج ا ااسل  لشثاائ جأ تخااكرلا لوكضاائع  ياا  راااة  لشساالخا ميمااكس ا اائ أ كلش ئ -
ضكد لكشا لشك س لومةريج شلم خ اا ليةائد ااملةاا لشتساكةاا.   جلشسةئسةا لش ئما نئصا 

ك يرا كيئشا لو  ئد لشرسمةا )ك ئ أ أ   ات  لشتصيةس الن لستمرلر لزتصائ  كلشتشائكر  اةت 
  لشتاج تا  لزتذائق الةوائ ناا  ا ئ  كلش ئت  لورس ج نا  لشمريلا لشم  لاا الان لوسا
 . ئورست لش ما لش ر ةا لشتج ا سا مدنرل   ج م خ ا لش ير لشمةاا

 
24 /8 /2017 

سئ   ئام راة  يريا  تحأ ميمكس لش ئشك أ ت ئل يئشا مات لزست صائد تمئمائ ز  ت اس   -
 أ اااج لشمكضاااكع لشسةئساااج زت لشيااا  ةاااسرل لت ييكماااا تااا  أ ةااام ز ترةاااس صااا ئاا لشساااا 

كلشتخاارا تااك لشساائاس  ااج لشملتمااز الزساارلاةلجا. كساائ  لش اائشك  ا  ااةد سكلمااا مااز لزسلرلا 
لزمرةيةا لشمت ئس ا ت خة ئ كاكسل كتت نرأ   ش ئ لوسل ي ةرل مز لزصسسئد كلزش ئد لش ارم 

 مت لل  تكضةح لشصكرى شاسلرى لومرةيةا  شصت ااملةا لشسا ا.
 

25 /8 /2017 

 ئساااا  رائسااااا لشساااالخاأ   ةاااا  أ ااااك رسة اااااأ ش اااائد ميمااااكس ا اااائ  كصااااا لش اااائخق لشرساااامج  -
 مستشاااااائر لشااااااراة  لومةريااااااجأ لئرةااااااس يكشاااااا رأ كلشك ااااااس لشمرل ااااااق شاااااا   اااااااالش  ئد كلشم مااااااق 
كلزةلاااائ جا. كساااائ  أ ااااك رسة ااااا  ااااج تصاااارةح صاااايئ ج ايت لزلتماااائع ياااائت   اااائدل  كم م اااائ  

س أ ية  ت  لزتذئق الان كلةلئ ةئ أ ت ئك  لمةز لش ضئةئ  لا لزتتمئ  لشمشترل  شي  ل
 لستمرلر لشيكلر لشوئسا يشن لشتكص  يشن صذ ا سا  شئملا كتئرةنةاا.

 
26 /8 /2017 

لشااااسيتكر رلمااااج لشيمااااس ل أ أت ميمااااكس ا اااائ  ساااارر لشساااامئ   لشساااالخاأالااات راااااة  كررلد  -
شمااكاذج لشصاايا كلشت لااة  لشاا ةت تمااا يياائشتو  شلت ئاااس  ااج سخاائع غاارى لزسااتمرلر  ئش ماا  

ناااسمئتو   شلماااكلخ ةت  اااج سخااائع غااارى. كسااائ  لشيماااس ل  ناااا  ل تتئيااا  أسسااائ   اااج  كت اااسة 
اسرر ااائ  اااج لشييكماااا ك مكل  اااا مااات لشاااراة  ميماااكس ا ااائ   مستشاااذن لشنلةااا  لشيياااكمج:

لشساامئ  شمااكاذج كرلرتااج لشصاايا كلشتر ةااا كلشت لااة  لشاا ةت تمااا يياائشتو  شلت ئاااس  ااج سخاائع 
 نسمئتو  لنكل  ئ  ج سخئع غرىا.غرى  ئزستمرلر  ئش م  كت سة  

 



 

 

27 /8 /2017 

لسااات  س اضاااك لشلل اااا لشمريرةاااا شيرياااا ) اااتح  اااارل  لويماااسأ ا اااس للتمئاااائا لشمللااا   -
لشاااااكخ ج لشذلساااااخة ج لششاااااور لشم  ااااا . كسااااائ  لويماااااس  اااااج تصااااارةيئا ي لاةااااااأ يت ا اااااس 
للتمئااااائا لشمللاااا  لشااااكخ ج  ااااج أةلااااك  لش اااائس  غةاااار كلرس  ساااا م لشاااااركا لشلكلسااااتةا 

لشتيضةرلا لشمخلك ا ش  س أ لضئ ا يشن ساذر ميماكس ا ائ  لشان  ةكةاكرل شلمشائريا  اج ك 
 للتمئائا لوم  لشمتيسى.

 
28 /8 /2017 

أيس أمةت سر لشلل اا لشت ذة ةاا شم اماا لشتيرةارأ صائام ارة ائاأ أت الشضاذا لش ر ةاا  مائ  -
االاان يريااا ارة اائا:  أضاائا ةواائ لش ااس  لشميتلااا كسخاائع غاارى كيااسى ل رل ةااا كليااسىا. ك 

يماااائ  ياااا  لشلل ااااا للسلرةااااا لشييكمةاااااأ كتميااااةت ييكمااااا لشك اااائق لشااااكخ ج ماااات ممئرسااااا 
صايةئتوئ كمسدكشةئتوئ  ج سخئع غرى لست ئسل  شل ئ كت لوسئساج لشذلساخة ج كس اك  يلارلد 
لز تنئ ئا لش ئما كلش اكسى يشان يرلسى لششا مأ كتا ل ساةموس لشخرةاق لرلشاا أسا ئم لز  سائ  

 يا ي ة ةاا.كتي ةق مصئش
سرر راة  لشسلخا ميمكس ا ئ أ كسا يئ اا لشنخاكلا ضاس ايسارلاة ا  اج مللا  لومات  -

  اااا اااات  ا لشصاااوةك جأكل   ااااالشاااسكشج كمدسسااائا لومااا  لشمتياااسى ك اااق مااائ  شااار  مكساااز 
صيةذا لششرق لوكسخ. ك ير لشمكسزأ أت لشراة  لتن  ت ل لش رلر يج ز ةتو  مت للسلرى 

وكستاائ كمساائاةوئ لشتااج ت اا شوئ ماات ألاا  يااائسى يخاااق لشمذئكضاائاأ لزمرةيةااا  اي اائخ ل
 كل  شئ  نخا لشسا  لشتج ة تر  ترلمم خريوئ سرة ئ .

سئ  مستشئر راة  لشسلخا شلشدكت لشنئرلةااأ   ةا  شا  أ يت لشك اس لومةرياج خلام مات  -
كأضائا شا   لش ةئسى يموئشو  ثاثا لشن أر  ا أشور شت اس  لزسلرى لومةريةاا نخاا ساا . 

شاااااااي لاا صاااااكا  لساااااخةتاأ ايت لشك اااااس لومرةياااااج شااااا  ة اااااس  أ  مكساااااا مضااااائس شلمخئشااااام 
  مئ خل كل مولا لاسلس نخا سا ا.ل  ك  ألشذلسخة ةا أك مدةس

لات لاااا ساااكى مشاااتريا مااات لومااات لشاااكخ ج كلشمنااائ رلا لشتئ  اااا شلسااالخا  ئشضاااذا لشميتلااااأ  -
لشلوئس للساامجا  اج سرةاا صاةسل سضائد لشلرةح لشميرر صسةق اكسى أيس يكلسر ايريا 

 خكشير .
شسس راة  لشسلخا ميمكس ا ئ  نا  مدتمر صيذج مشترل مز لشاراة  لشترياج رلام  -

خةاام أرسكغاائتأ  ئش ئصااما لشتريةااا أ  اارىأ الاان أت از سكشااا  ااج غاارىأ كز سكشااا  لسااخة ةا 
لششاارسةااأ سكت غاارىا. كأيااس ا اائ  الاان اضااركرى يسئمااا سكشااا  لسااخةت كائصاامتوئ لش ااس  



 

 

مشااةرل  يشاان أ اا  اأ لاان أرسكغاائت أت ي واائد لز  ساائ   ااةت  ااتح كيماائ  ةتخلاام يش اائد لشلل ااا 
للسلرةا لشمشيلا مت س   يمئ أ كتميةت ييكما لشك ئق لشكخ ج مت ممئرسا موئموئ  اج 

 سخئع غرىأ كت اة  لز تنئ ئا لش ئما  صسرع كسا مميتا.
ااارل  لويمااسأ أت لشااراة  لشتريااج رلاام خةاام أيااس اضااك لشلل ااا لشمريرةااا شيريااا ا ااتحاأ  -

أرسكغئت خر  أ يئرل  مومتا شلنركج مت لورما لشسلنلةا  ةت لشسلخا كيريا ايمئ ا نا  
ش ئااااا   ااااراة  لشسااااالخا ميمااااكس ا ااااائ  لشةااااك  للث ااااةت  اااااج أ  اااارى. كيشاااااا لويمااااسأ  اااااج 

ةاةت سكزر تصرةيئا شاا ج  ج سجاأ مسئد لشةك  للث ةتأ أت أرسكغائت سةرسا  نمساا ما
 ئزتذااائق ماااز لشسااالخا ش خااائع غااارى شساااسلس ثمااات كساااكس ميخاااا تكشةاااس لشيور ااائد لشكيةاااسى  اااج 

 لش خئع.
 

29 /8 /2017 

أسلت لش ائخق  ئسا  لشرائساا   ةا  أ اك رسة ااا تصارةيئا رااة  لشاكررلد لشصاوةك جأ   ةاائمةت  -
كسامئي    اج لشضاذا لشميتلااأ )لشصاوةك ج  ت ةئتكأ لشتج ت وس  ةوائ  ئساتمرلر لزساتةخئت 

واضااائد لشي ةساااا زستيااائ  لشمسااالس لوسصااان لشم ااائرل. كأياااس أ اااك رسة اااا أت الزساااتةخئت 
أ كالاان رأسااوئ لش ااس  لششاارسةا 1967للساارلاةلج  ااج لورلضااج لشذلسااخة ةا لشميتلااا ااائ  

 ااج لوسصاانأ   كشاا : اساات كس  اللساارلاةلةااماات لزسااتذرلرلا  غةاار شااراج كسااةرك اأ مياا رل  
 تيمس ا  ئتئأ كلشييكما للسرلاةلةا تتيم  كيستئ لشمسدكشةا ا وئا. يشن اكلسم كنةما ز

 

 


