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 ثعُ اهلل اٌسمحٓ اٌسدُْ

 حمىّخ االظزئنبف اٌشسػْخ اٌؼٍْب

 اٌمدض اٌشسّف

 702/7002اظزئنبف زلُ                  

 ػالْ عالقإصجبد ًإ                             

  674/7004– اٌنبطسحثداّخ                       

 زئْعبً –أِـــــــــــــبَ مسبدخ اٌمبضِ أمحد دعٓ ٔبعٌز 

 ػضٌاً –ـــــــــــــــــــــــبدخ اٌمبضِ ااًًا طب ح شّي ًمس

 ػضٌاً –ًمسبدخ اٌمبضِ شّـــــبا خـــــــبٌد ذلـــــــــــٌأِ 

 

 0 ادلعـــــــــــــــــــزأٔفخ 

 ثٌاظغخ ًوٍْيب احملبِِ 

 ادلعزأٔف ضده 0 

 ٌاظغخ ًوٍْو ادلسافغ اٌشسػِ ـث

 لـــــــــــــــــــــــــساز

 بضِ شّبا خبٌد ذلٌأِ 0اٌم

ْيب ًلؼو ػٍاٌزّعذ فْيب رضجْذ اٌغالق اٌرُ أ ِبَ حمىّخ ادلٌضٌعأ هبره اٌدػٌٍرمدِذ ادلعزأٔفخ 

 دظٌي نٌٔخ طغسٍ ٌؼدَىل ثبئٓ ثٌٌٍّْزو إثمٌٌو ذلب " أٔذ عبٌمخ " ًاحلىُ ثأ 8/2/2008 ٔف ضده ٌَّادلعزأ

 اًْ أْ ،ىٍيبإّمبع اٌغالق ػٍْيب ًظىنذ يف ثْذ أ ثؼددْش ااػذ أهنب أخسجذ ِٓ ثْذ اٌصًجْخ  ،اٌسجؼخ

 خالي فرتح ػدهتب اٌيت أمضذ ثضالس دْضبد. ػظّزوإىل ّسجؼيب 
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 ،ػدهتبلٌال لجً أمضبء  يبإال أو ااػَ إزجبػ ،ثئّمبع اٌغالق ثبٌٍفظ ادلروٌز ٌمد ألسّ ادلعزأٔف ضده

يف ِىزت اٌشؤًْ ٌَّ لبثٍيب ثبٌسجؼخ  أػٍّيب ، ًلبي إٔو لدِبَ ِسافغ شسػِأ 22/3/2008 ًٌَّحتدّدا 

شيس  ِغٍغيف ىً اخلري أ ، وّب أزظً إٌْيباٌؼٌاح إىل ثْذ اٌصًجْخ ًعٍت ِنيب 00/5/2008 يفاالجزّبػْخ 

لسزد رعجًْ اٌغالق فمد ىّخ احملِب أ  ىل ػظّزو.أزجؼيب إ لد ٔوِبِيُ أثؼد أْ طسح أ إلػباهتب، 4/2008

 ٔظساً حلظٌي اٌسجؼخ اظزنبااً إىل إلساز ادلعزأٔف ضده.،  بًثبئن أٌٌٍّزو رعجًْ ، ٌىنيب زاّد عٍجيباٌسجؼِ 

ػِ ِبَ ادلسافغ اٌشسإلساز ادلعزأٔف ضده ثئزجبػيب أ ّْىرا اٌمساز ِدػْخ أٔفخ اظزأٔفذ ادلعزأ

ٔف ضده ًًوٍْو يف ضجظ جٍعخ ىرثو ألٌاي ادلعزأىٌ إلساز ر22/3/2008ٍْو( ثزبزّخ )ًو

ّىٓ ّؼٍُ ثبٌغالق اٌٌوًْ مل  ّْاٌضجظ أ ىرا دْش ّؼىط ،335/2008ىدح يف ٍِف ادلشب 02/4/2008

د جٍعخ ٔف ضده وبٔذ ثؼأطال دزَ ٌِػد رٍه اجلٍعخ. ًأضبفذ أّْ إزظبي أىً اخلري ًفمب أللٌاي ادلعزأ

خ لد أمضذ ثزبزّخ ٔفخ اٌشسػْدح ادلعزأْ وبٔذ ػأُ ثؼد أ - أّبَادلروٌزح ث 02/4/2008

أىً اخلري ادلروٌزّٓ ًًفمب أللٌاي ادلعزأٔف ضده  ّْضبٌضخ. ىرا ٔبىْه ػٓ أبحلْضخ اٌث 23/4/2008

غري ٔف خغأ صُ ااػذ أْ احلىُ ادلعزأْ جٍط اٌؼدّد ِٓ اٌنبض ًرشؼت احلدّش". "ظىزٌا ًخسجٌا ثؼد أ

ٔف ادلعزأ ّْدْش أ ،ٌْط ٌو أُ ظند ،02/4/2008لساز احملىّخ ثبْ اٌسجؼخ دظٍذ ثزبزّخ  ِؼًٍ ًأْ

ال جيٌش  ٔو، ًإزجبع شًجزو ثشسط لغغ ػاللزيب ِغ ًاٌدهتبٔو ِعزؼد إلإ 02/4/2008يف جٍعخ ي ضده لب

ٔو وبْ ػٍَ حمىّخ ، ًأدىبَ اٌشسػْخِٓ األ 233ٌزنبلضو ِغ ٔض ادلباح  اػزجبز ىرا اٌزظسّخ زجؼخ طذْذخ

دضبز شبىدّٓ ػٍَ ااػبئو ثبٌسجؼخ ٌَّ ثئ ٔف ضدهثزىٍْف ادلعزأ 234ع رغجْك ادلباح ادلٌضٌ

 ثبئٓ ثْنٌٔخ طغسٍ ىلإ اٌسجؼِاٌزّعذ لجٌي اظزئنبفيب ًاحلىُ ثأٌٌٍّخ اٌغالق ػٍْو، فمد ً  .22/3/2008

ّبَ ِٓ أزيبء ادلدح اٌمبٌْٔٔخ ًلد ًزارنب الئذخ جٌاثْخ ثؼد أ ،راى ؼبة ًادلظبزّف.ًرضّني ادلعزأٔف ضده األر

 .جبزىب، فزمسز ػدَ اػزٌزمدمييب

منب ًإ،  8/2/2008اٌغالق اٌسجؼِ ثزبزّخ  اٌغسفني ػٍَ ًلٌعخالف ثني أٔو ال  ٔالدظفئٔنب  أِب حنٓ

جؼخ أصنبء فرتح ثٌلٌع اٌساالاػبء ْ وبْ ًيف ىرا احلبي ّنظس إ أَ ال.  اٌسجؼخ دظٌي ّنذظس اخلالف ثْنيّب ػٍَ

يف احلبي ال ّىرة رظسف  ٔشبءٔشبء يف احلبي ًِٓ ميٍه إفال لّْخ إلٔىبز اٌصًجخ ًاٌمٌي ٌٍصًط ألٔو ميٍه اإل ،اٌؼدح
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 ،ػجص ْْْ ّضجذ ااػبءه ثبٌجْنخ فئفؼٍَ اٌصًط أ ،جؼخ ًاٌؼدح لد أزيذاػبء ثبٌسْ وبْ االخجبز ػنو أِب إثبإل

 ْ وبْ اخلالف ثْنيّب يفأِب إ  ال ثد ِٓ اٌّْني.ف اٌظبدجني أِب ػند . ثِ دنْفخفبٌمٌي ٌٍصًجخ ِٓ غري ميني ػند أ

اٌسجؼخ طذْذخ الْ اٌؼدح  ىٌ ًلبي ،اٌؼدح لد أزيذ اٌسجؼخ ثبعٍخ ألًّْزاجؼيب، فمبٌذ ًجٌه اٌؼدح، ثبْ جبء 

خ يف هنب ِظدلفبٌمٌي لٌي اٌصًجخ ثّْْنيب أل ،ؼدحػٍَ اٌغالق حتزًّ أزيبء اٌمل رنزو، فبْ وبٔذ ادلدح اٌيت ِضذ 

ٔىبزه ًٌزؼٍك دمو هبب ًاْ وبٔذ ادلدح اٌيت ِضذ بٔذ اٌّْني إلإال ِٓ جيزيب ًو ،ؼٍُاإلخجبز ػٓ ٔفعيب ًاٌؼدح ال رُ

ًرىٌْ اٌسجؼخ  ،ٌْووبٔذ الً ممب جؼً ِدح ٌٍؼدح ، فئهنب وبذثخ يف لٌذلب ًال ٍّزفذ إ ال رىفِ الٔزيبء اٌؼدح ثبْ

 خثِ دنْفخ ًىٌ اٌساجخ ًرعؼً ِدح اٌؼدح ظزٌْ ٌِّب ػند أٌمْبَ اٌفسّضخ اٌشسػْخ ػٍَ ورهبب، ًالطذْذخ 

إىل ًلبئغ احلبي  (. ًثبٌؼٌا305ٌإلِبَ أثِ شىسح ص ًصالصٌْ ػند اٌظبدجني. )أظس األدٌاي اٌشخظْخ

ٌؼدح اٌشسػْخ وبٔذ ادْش  22/5/2008 إال ٌَّ فئٔنب ٔسٍ أْ ادلعزأٔف ضده مل ّدّع اٌسجؼخ ،ادلغسًح أِبِنب

مل ّعجمو ااػبء ويرا،  02/3/2008ااػبءه آٔران أّْ اٌسجؼخ لد جسد ٌَّ  أٌٍّّْعزأٔفخ لد أمضذ، ِؼنبه 

فو ثبٌجْنخ فمد وبْ ػٍَ حمىّخ ادلٌضٌع رىٍْ ٌرا ًِضٍو االاػبء ثبٌسجؼزني اٌزبٌْزني.   ،ػدهتب ِلجً أْ رنمض

 ؼزدًال ّ ،دىّبً را احلبي ًاٌؼدح لد أزيذ ال ّنشئلسازه يف ىٔفخ، ألْ إٔىسرو ادلعزأأْ ػٍَ ىرا االاػبء ثؼد أ

 .فذعتثمٌٌو ًثّْْنو 

ٌزىٍْف ادلٌضٌع  ػٍَ ِب رمدَ، فئٔنب ٔمسز لجٌي ىرا االظزئنبف ًإػباح ٍِف اخلظٌِخ إىل حمىّخ ثنبءً

طدز يف  . ىرا ًال دىُ مبظبزّف يف ظسًف احلبي.صُ رمضِ مبب رسٍػٍَ اٌسجؼخ ادلعزأٔف ضد ثبٌجْنخ 

20/00/2008.َ 

 

ٌ احملىّخ                ػضٌ احملىّخ        ئْط احملىّخز            ػض

  اٌمبضِ أمحد دعٓ ٔبعٌز  شّبا خبٌد ذلٌأِ  اٌمبضِ اٌمبضِ ااًًا طب ح شّي      
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