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ةيديهمتلاتاءارجإلاىضاقمامأ
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PUBlراام

(Pubiie Redacted Version)

ةمدقملا-*الوأ

يساسألاماظنلانم11و1نيتداملايفاهيلعصوصنملاتايحالصلاب‘المع،نانبلبةصاخلاةمكملايفماعلايعدملانإ

ينانبللانواقلاوينانبللاتابوقعلانوناقبجونمو،يساسألاماظنلانم3و2نيتداملابجومبو،نانبلةصاخلاةمكحملل

مهتي،يفئاطلالاتتقالاوةيلهألابرحلاونايصعلاىلعتابوقعلاديدشتنأشب1958راني/يناثلانواك11يفخرؤملا

:يليامبشايعليمجميلس

٠،يباهرإلمعباكترااهفدهةرماؤم-1ةمهتلا

؛رارشألاةعمج،/ةمهم//نماد،/رطتس/و-2ةمهتلا

،٠يباهرا.لمعباكترا-3ةمهتلا

،٠اذمع(ارومدلاخو،يواحجروجو،موركوبأيزاغ)لتق-4ةمهتلا

(ءاب)و(فلأ)مئاوقلايفمهؤامسا‘ةدراولارشعةعبسلاصاخشألاو،هدامحناورمو،رملاسايلا)لتقةلواحم5ةمهتلا

.اڈمع((ميج)و

-".STةيضقلامقر (8-10fTTJ

يلع

36نم1ةحفصلا

نانبلبةصاخلاةمكحلا-ةيمسرةمجرت

2019وينوي/ناريزح14
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PUBLIC

(Public Redacted Version)

مهتملا-اينال

شايعليخدليمجنباوهو.نانبلب،فوراحيف،1963ربمفون/يناثلانيرشت10يف(''شايع'')'شايعليمجميلسدلو

يف،ثدحلابسوماجلاعراشيفةجابطةيانب:يلياماهنمنتمألانمددعيفماقأدقو.(مألا)ةمالسىسيعنساحمو(بألا)

همقرو،فوراح/197ينانبللاهلجسمقر؛ينانبلوهو.نانبلبونجيف،ةيطبنلاب،فوراحيفشايعلآلزنمو؛نانبل،توريب

.63/690790يعامتجالانامضلايف

.نانبليفةيركسعوةيسايسةمظنموهبزحلااذهو،هللابزحلازصانم،مامتالارارقبةلصتملاتاقوألاعيمجيف،شنايعناك

عئاقوللزجومنايب-افاي

ةماعةحمك-نفك

ماعناكميفةرجفتمةادأريجفتىلع،ةيوهلايلوهجمنيكراشمو(''نيدلاردب'')نيدلاردبنيمأىفطصملحارلاعمشايعقفتا

جروجلايتغاورعذةلاحداجيإلماعناكميفةرجفتمةادأريجفتىلعو؛("هدامح'')هدامحدمحمناورملايتغاورعذةلاحداجيإل

قتسنو.(''رملا")رملالاشيمسايلالايتغاورعذةلاحداجيإلماعناكميفةرجفتمةادأريجفتىلعو؛(''يواح'')يواحسينا

كلتنملكدضةماعنكمأيفاهريجفتمثةرجفتمتاودألامعتسابتذ،ةلصفنمتاءادتعاذيفتوريضحتةيلمعشلايع

نعةجراخبابسألو.ارومدلاخو،موركوبأيزاغو،يواحلتقمبتاءادتعالاتببستو.ةزرابلاةينانبللاةيسايسلاتايصخشلا

.تاباصا.مكتقحلرخآارةرضتم17الو،رملاالو،هدامحلتقمىل.اتاءادتعالادو،نيلعافلاةدارإ

نيمأنباناكو.نانبل،توريبب،يريبغلايف،1961ليوأ/ناسين6يف،''ىسيعيماس''مساباضيأفورعملا،نيدلاردبدلوو

ةداقلارابكنمندلاردبناكو.يريبغلا/341ينانبللاهلجسمقرناكزو،اينانبلناكو.(مألا)ينيزجةمطافو(بألا)ندلاردب

.2016ويام/رايأيفهلتقمىتحوماهتالارارقبةلصتملاتاقوألاعيمجيفهللابزحيفنييركسعلا

[يزيلكنالاصنلانمةيشاحلاهذهيفاضيأةيبرعلافرحألابدرو]1

-STLةيضقلامقر l 8-10irPTJ

ينلع

36نم2ةحفصلا

نانبلبةصاخلاةمكحلا-ةيمسرةمجرت

2019وينو/ناريزح14
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تلخنعوةيوه'ارلوهجمنوكراشمماهارجأةبقارمتمايلمعقشمنف.تناءادتعالاكلتنيمءادتعالكذيفنتوريضحتةيلمعشايعقشنو-6

قلحياميفو.تاeادتعالاذيفنتلةيتاؤمعقاومو،اه'وكلسيارناكافةرطو،اغوداترياالاكىرخأنكامأو،اياحضلاةماقإنكامأ

اميفو.بلاءادتعالاناذهلصحىشسيحنيعقوملارازوهسفنبةبقارمتايلمعاضيا٠شنايعىرجا٠،يواحوهدامحىلعريءادتعالاب

٠فدهتسملايصخشلاةبقارمتسايلمعشاايعقفتن،رملاىلعءادتعالابقلعتي

يواحوهدامحىلعنيءادتعالادعيو،ءادتعالكلرضحلاراشبىمدلارديلاصتاىلعشايعناكو-7

تاءادعالايفتمدحفسايتلاةيهاهلاتاكبشلا-ءاب

فتاوملارمتاعومجم،رملاويواحوهدامحىلعتاءادتعالايفىلوطروتمةيوهلاولوهحمنوكراشسو،ريدلاردبو،شنايعمدختسا-8

تاءادتعالالكلذيفنتلاوريضحتلارسيتلةيولخلا

ةعومجملكفاوهنيتالاضالاةريزوتناكدقف.ےرسلاتاكبننملاسهاصخاهلتاكبتتكفاوهلاتاعومجمتليغشو-9

تدجونإ،ةدودحمةعومجملكجراخىرخأفتاوهعمتالاصتالاتناكنيحيف،ةعفترم

شايعاهمدختساةددحمفتاوهرعو،اهيلإةراشالاريسيتلدلاولااهيلإزمر’يتلافتاوهلاتاعومجمنعتامولعميلياميفدرتو-1(ا

:رملاويواحوهدامحىلعتناءادتعاليقلعتياميفةيوهااولوهحمنوكراشمونيدلاردبو

وحتمدختساو،2(اا)3ويماعنيبىلوألاةرمللتساتنسفتاوهنمةفلؤمةكبش:(او

رمفتاوهةنالن٠تمدحنسا،200-اووتكأ/لوألانيرشتت1وزمتبس/لوليأ27نيبو.2005رياني/واتلانوناك7

:ةرصتخملااهؤامسأوفتاوهاه۔اهماقرأهادأدرتو.هدامحىلعءادتعالانف

فتاهلامقر

وصتخملامسالا

-STLاصفل l 8- l 0.l/PTJ

37ا3972024اال320529433

(-ه((ىثلايع)

36رم3ةحنصلا

نابن٠ةصاخلاةجكحم'ا-ةيمسرةمجرت

2019ويوي/ناريزح14
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وا2٠سيملوااع.انتيم۔،ىحنم'ون'اوف(ب)

ومساارسي.اهمضامنفراصنالاىلعوجنوناددامد2()(ااب

امقرهابدأدريو.هدامحىلعالرمناف٠ادددح.2ااوك

:ن'رصتخم'امه'ايف'ارهريغن٠اع'انيذه

رسيلايقر

وصتخملادسالا

)()ا7)رلز()()

(رب.دساردي)(ىس:نايع)

فتاہ٠اوقو

ومسملوايو2رتوكآ.لووستم۔نيماو،افنومنكسم:

،2وجادروامر22ريواهچ٠امسرالاوخاددهلامعتساداكو.25

ىندت'اوغاهذهداقراادانداادرن٠ره.رماويواحىلعنيءادتعال'ار'انم'ن.'وهةعسمن.تمفحتمما

..ةومقتخا

وصتحملادسالا

يفتاهلاهقر

رصنخملاوسالا

(ا(ايل7)(٨6)((ىنابع)

2.2ا7ا2.4

(SSlN) (Sl2) (S9)

ر7روخازوينننكر'ىنايعنمةفلعافلانمانكاذةعرتناك

يدل'.('.ب،رير)يريريفرىدتخالاحتااتان.ةيرسلاديشن.ااكبشحنااضياتمدحتم'ذ9Sو

:دف2اااا5زوف٠نحاسو

lg(بش - l-2اادرنصكا

.انيمامدهمهاك'هياكلم
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ىلعنيدلاردنعملصاوتلل(''17(ايولخلافتاهلا'ا)3831170همقراك1ولخافتاهشايعمدختسا،كلدنعالاضفو-12

نرناك7نمةدتمملاةرتلاايف170يولخلاىناهلاشلايعمدختساو.رملاويواحىلعنيءادتعالانأشبةيولخلاهفاوه

امي،2005وينو./ناريزح27ىلإسسرام/راذآ28رمةدتمملاةرتفلايفوو.2005مهفو/يفالانيرشت26ىلإماي/يناثلا

ينود(''683يولخلافاضا'')3476683همقر،ولخاشاهنيدلاردمدختسا،يواحىلعءادتعال٧ةلصتملاةدملالمشي

ءادتعالابةلصتملاةدملالمشيامب،2005اربمتبس/لوطأ28ىلإوينوي/ناريزح25نمةدتمملاةرتفلايفو.شسايععمهتالاصتا

شبايععمنالامنانيو٠(''486يولخلاىناهلا'')3121486هسةرنولخاشهنيدلاريمدختسا،رملاىلع

:ةيلالاةيولخلافتاوهلامادختسابرخآلابامهدحأني٨ااردبوشنايعلصتا،2005ربمتبس/لوليأو2004ربمتبس/لوليأنيبو-13

2(ا()5رياوف/طابش-2(ا(تبس/لوليأ

2سرام

20ال5وينول/ناريزح–2005سرام/رادآ

2ال05ربمتتس/لوطأ-2005واريزح

ىتنايع

17(ايولخلافتاهاا

3103195يولخلافتاهلا

(''ا95يولخلافتاهلا")

683يولخلافتاهلا

486ىولحلافتاملا

شايعمدختسا،هدامحىلعءادتعالا٠ةيصتملاةدملالمشيامب،2005دراي/نالاهناك13و2004وام/ربأ31نيو

(''935ىصخشلايولخلا'')3523935همقرايصخش(ولخاتاهانبا

36نم5ةحفصلاSTg-10/{/PTJةيضقلامفر

نانبلبةصاخلاةنحم٠ا-ةيمسرةمجرت

2ال19ويي/ناريزح14
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هدامحیلعءادتعالا-ميج

ةسماسمدشحمسوابنامهدا2(ا(ا4وااعربو.رانبپ۰.امنبيمهدام.5و-ا5

اامرآاهنبستاسمهدعلع2منبم.لواعانزرا

سددراحس.اوداصريزدا.2ااونكتس۰واالا2ز۰ونكر

تساايهماسمتچاحهدا.بسانمةد2(اهمنسم2(اراسب۰ا7

ةبستخدصهنهطبرك

.ب۔اضراعواكولارتودوحھ.تم,اعمرعداجنسرخ'.ء،دنةساسمارهشالا)

ايرودبیلاك۔اي-اهر۰و(.'دوخ'۰)دوخليم:۰.دلاادن۲ةيروهمحلة'ایسدحيالو

هراتسنر.لاهااكه.تور۰برعدروفوهانراكنم۰هداملاكو-ا7

ةجانا''اتحت۰بنآرس۰تساةبنتا۔اتةنباسما'ا'دامحاهم-اختسايسرتاديسرن'ا

دعاسم.ا7:45ةم2ادداد.اكهنفشدداجودادبع؟ادةناس.اهدكسمهداجراكيلا

دادوااهنكسہهداجدناكاةراسسلادونبوهداسهسننويرالسباهؤما:3(ا

(رردكيرااج

روكرنداسمو2وين27وي،فرحآعمشمايعوس:اوا8

ددامحنانعاوراحدامالدارحننمدیلع.ءادخالاحويولبق2اا(ا4

اهتادحسماراديپامشتمالاادام--یلع۔ادنعالادمفتولمعر.xتمسشايعو

Sايمتن۰انبآ

ومدهفن.اح۹امدخذيفنتمضحتينسعشنايعز.ت

امسااهاساه۰تالايس:الاسشايعبشاسمدعان2نسم.روپ۲27يو

.2ونكرنبوپوأ27.اسو:رصعدحاددخامنالاشفايد(".تالامصتالا'و

م(ا،د--ا(

.انبمامدهمهاادشنز

2اادر
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يتوءادتعالاعوقودعبو.فثكموحم٠ىلعمهنيباميفلاصتاللوارفحلاةكبشلانممهفت!وهووشسايعمدختسا

ىلعسنلايعنمكيادتعالاعوقومويدعب،كلذك.اظوحلمايعجارنمك٠الاصتاددععجارت،2004روتكا٠ا.لوألانيرشن1٠

ريوتكآ/لوالاريرشراتقح:٠لابقاىلعركبالو،200-اربوتكا/لوألااريويحد٠لاصتا

نيرشيرحريدلاردبوشايعنيبلاصتايأاضيألص،20اا4ربوتكأ/لوالانيرشت1دعبو.2004

2ونكأ/لوألا

يت٠هدامحةماقا٠ناكمةبقارمتايلمعنشياكراشبمواقسنم،ونيتمتبيتلاهمادختسالالخنم،شايعناكو

عيراادتعالالصحثيحعقوملاو؛توريببرغيغبدلاشميمعراشودروفيرنهعراشءاقتلاةطقندنعبعصاجرةيانب

ذفنمو،هتيقوتو،ءادتعالاعقومو،هدامحىلعءادتعالاذيفنتةقيرطديدحل٠وهةبقارملاتايلمعنمىضرلاناكو.دروفيرنه

،كلذك.20وتكا٠/لوألاريوو20متبس/لوليأ3ا)و2اشينلااذهلصحو.ةقطنملاسمجورخلل

2()(الموتكآ/لوألانيرشتتهدامحىلعءادتعالاديفتةلامعسشايعقثن

:اهنيباميفتالاصتالل.ماعنالكيناوهدامحىلعءادتعالايفتمدحكساىتلاةددحم٠افتاوهلايلاتلاييبايب'امسرل'انيبيو

نيدلاردب

شايع

م٠،

ال

آ

S8 S9

م
الال

شمابعمدختسا،،كلذك.يريرحلاىلعقحاللاءادتعالايف.اضيا،نمامهيفناهنيدلاردبوشهايعمدختساو

يريرحلاىلعقحاللاءادتعاللروضحلالجا٠نمنمهيفن٠اوهوو

STL-1ةير g-{0/i/PT.r36نم7افلا

’انبلتي٠ةسماةمكةيمسرةمجرت

2(.)1الونوياناري4
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ءادنعحلاةلمع۔نايعزت

2و.:بقارن،ءاهنادعبنكبدلاردببلاصتاىلعرادكه،اةبقارملاهبلمعلبقاصتاىلعشايعداك-24

وحنلاىلعكلذدتعالالصحتيحعقوملاودداهتاقاناكمةبقارمةيلمعشمايعرتل2،٠الاا4ربمتبس-لوليا3(او

راك،ةبقارملاةيلمعءان.شايعبلاصتاىلعناكرآدعبةبةيلمعىنأ.2منبس:نوي،،2ا

ىرجا،،هسفنمويلا،اسو.دوين'اقباستقوتلايعبلاصتاىلعهرودبناكيذلاااصت'اىلع

هسدق‘ارمةيلمعشسايع

اناكوءادتعالارصحثيحعقوم'وهدااق)ناكايعبقار.2اا()4ومتبسور٠ودويحاب2'

ںشايعمدختسا،مويلنممقحالتق.كلانهامهدوجو،انرخآلابامهدحا،لاصتاىلع

ءادتعالل٠ريضحتل'انًاشمبنيدن'اردبهعمنناصنا،ىلوألا'اةرملل

ءادعالاديفتةيلمعسشاي2

،2وتكا"لوألانمرشدونرمووألاتاعاس2تبسمنولب3٢٠ال.اسمرمرحاتمتقازابتعا-25

:يبواتيااوحنلاىلع،(V)ةخنطتخ'اةرايسل،انمكرلمشياادتعال'اذيفنتةيلمعنيذلااردبعمرتلاين

راي.اناردبتشمايعلقا.22:ةعاسلادنع.ا’

اصتا.هفيقداقياكتلددعبو.-سمشايعلصتا،ةقيقدسملقاندماكددع٠‘2'

زوك'٠ازويرشم:عاس:ةعاسلادمعو.ىلعسشايعب

ولعاڈدامناىلعشوايعناك،24

رالدلاردببشايعلصتا،تاعاسرانوحننهدامحىلعءادتعالاعوقولبقيا،(اا:ا2ةعاس3’

f(قف. 8- l-3()رما

''ليخي'ةمهاةمكةيةهيت
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ةخخفملاةرايسلارجفتمعتيحعقومللوهدامحةماقإناكملةوخا٠ةبقارمةيلمعشسايعىرجا٠،()1.5باةعاسلالول

نمامهيفتاهنانثالامدختساونب٠دلاردبنمآلاصتاشلايعىقلت،كانههدوجوءانن;أىفو.قحالتقويف

لاصتالااذهيف

راط(ا2:13ةعاسلادنعنيدلاردجلمعاتيحتورچبونجىلإدعباميفشايعداع‘5’

ءادتعالاعوقولبقةريخ،الاةرمللكلذو

ىلعتارمعبرا٠بلاصتاىلعاذدجمشايعراك،(ا5:26ةعاسلاو02:39ةعاسلانيب‘6’

وونيدلاردبوشايعمدختس،05:26ةعاسلادس‘7'

ةليلققئاقدبءادتعالاعوقودييأ،09:19ةعاسلاىتح

اءددحكوا'وبتكبشلاسممهفتاوع

28

29

مونرهظدعبنيح200الرميس/لوليأ3رهظدسنهارابتعا935يصخشلايولخلاهفتاهشايعلهقا

200الربوتكا/لوألارن1

نمةريصقةفاسمىلع،ةعرسلافيفخلبطمرمبرقلابدروفيرنهعراتنكر’،()6:45ةعاسلالبقامايفولوو

(''ةخخفملاةرايسلا'')يفلخلااهفاجيفتارجفتمتتبثE300٠سديسمعوننمةرايس،هدامحةماقإناكم

تارايسلافقومو(''موركوباو')موركوبأيزاغيصخشلاهسراحو[هؤمم][هؤمم]هدامحىقتلا،ابيرقت:()5ةعاسلايفو

هدامحناكو.دروفيرنهاحراشىلع[هؤمم]وهدامكةصاخلاسديسرملاةرايساولخدر٠.هدامحةمىةإناكمېبسضرألاتحت

يفلخلادعقملايف٠اسلاجموركوبأناكنصحيف،يمامألابكارلادعاشملاج

ةرايتمرورمتقو،،وكرملاسديسرملاةرايسلوةأبخملاتارجفتملادعنرعترخهف،09:13ةعاسلاو09:11ةعاسلانيبو

تسدحا٠،كلذنع٩الضفو.ةعابحورحم[هؤمم]وهدامحةباصإىلإوموركوبألتقمىلإراجخالاىدأو.اهنمبرقلابهدامح

ناكملابةطيحمةيما،وةرواجمتابكرميفازارضأراجفنالا

راهنلاتاعاسلالحىفماععراشنفرااعقوو

36رمالةاSTg-10/{/PT.ااةيضقلا.همقر

نانبلبةصاخلاةا-ةيمسرةمجرت

2019ويوي/ناريزح14
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ناكنيح،09:25ةعاسلادنع9&و09:19ةعاسلادنعنيدلاردببلاصتاىلعشايعناك،ضاقدبءادتعالاعوقودعبو-30

.الب«8لصتا،09:24ةعاسلادنعيأ،ةدحاوةقيقدبكلذلبقو.ةهجلاحرسمهترداغمدعباټونجهجتي

يواحىلعءادتعالا-لاد

،1994ماعىلإاييرقت1978ماعنمةدتمملاةرتفلايفو.نانبلب،توريبيف1938ربمفون/يناثلانيرشت5يفيواحدلو

.2005ماعيفهلتقمىتحنانبليفةذفانةيسايسةيصخشيقبو،ينانبللايعويشلابزحللماعلانيمألايواحناك

ايعاد،يروسلاذوفنللةضهانملاةينانبللاةضراعملاديحوتىلإ،وههلايتغالةقباسلارهشألايفويمرحلالايتغادعب،يواحىعسو

.كاذنآةپروهمجلاسيئرناكيذلادوحلسيئرلارييغتىلإوةيروسلاتاوقلاباحسناىلإ

ىهقمماظتنابداتريناكلببتكمهيدلنكيملو.توريببةبطيصملاىطوةقطنميفبرعلالبجعراشيفنكسييواحناكو

هبةصاخلاسديسرملاةرايستناكو.ةينمأريبادتيأهسفنليواحذختيملو.تاعامتجالادقعلرواجلا(Gondole)''لودنوغ''

يفنابوانن[هؤمم]ناكو.ہيپحةرداغمدنعهسفننطلاكلسيةداعناكو،اهنكسيناكيتلاينبلاجراخعراشلايفنكت'

.راهنلالالخيفهتقفارملةداعلا

مويحابصوويام/رايأ22نيب،019و018وال12وال9و$8وأل6وه5ونيدلاردبمهيفنمي،نيرخآعمشايعقفتاو

.يواحلايتغاورعذةلاحداجيإلماعناكميفةرجفتمةادأريجفتىلع،ءادتعالاعوقولبق2005وينوي/ناريزح21

مادختسابامهنيباميفتالاصتانانثالاىرجأو،يواحىلعءادتعالاذيفنتوريضحتةيلمعنيدلاردبعمشهايعقشنو

ءاقرزلاةكبشلانمهفتاهام'دختسمءادتعالاذيفنتوريضحتةيلمعشايعقشنو.يلاوتلاىلع683و170نييولخلاامهيفتاه

.ءاقرزلاةكبشلافتاوهيمدختسمنمةعبسلامعا'قيسنتلاما'

فقوتدعبنيدلاردبعمةيفتاهلاهتالاصتاشايعفنأتسا،يواحىلعءادتعاللريضحتلاراطإيف،2005ويام/رايأ22يفو

ىلعنيللاردبوشايعناك،2005وينويناريزح21يفءادتعالاعوقومويوويام/رايأ22نيبو.مايأةرشعةدملامهتالاصتا

21مويدعبعجارمثاكاذةرتفلاهذهيفءاقرزلاةكبشلافتاوهطاشناضيأفتكتو.ةرم36رخآلابامهدحا٠لاصتا

.2005وينوي/ناريزح25قحنيدلار4وشلايعنبلاملايألصحيمل،وينوي/ناريزح21ديو.2005وينوي/ناريزح

STL-18-10APTJةيضقلامقر

ينلع

36نم10ةحفصلا

نانبلبةصاخلاةمكحلا-ةيمسرةمجرت

2019وينو/ناريزح14
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يواحةماقإناكمةبقارمتمايلمعيفاكراشمواكسنم،ا70يولخلاههاهو«قرولاهمادختسالاالخنم،شايعناكو-37

عراشيفsادتعالالصحاشعيحعقوملاو؛توريب٠ةبطيصملاىط،برلالبجعراشيفيديعسلاةيانبنمسداسلاقباطلانف

رثينروكنفهداترييواحناكيذلاا''لوكطوغ''ىهقمو٠ةبطيصملاىط،دوقيوهزلاةطحمنمبولزالهشنيا٠بيبح

عقومو،هيلعءادتعالاذيفنتةقيونصديدحتو،ةيدايتعالايواحةطشنا،ةفرعموهةبقارملاتايلمعنمىضرغناناكو.ةعرزملا

وينوي/لارزح20ووجاو/ناريزح2نبلقألاىلعاتوي13دهاشلااذهمادو.ةقطنملانمجورخللذفنمو،هتيقړو،ءادتعالا

وبري/نا7و15و14و13ره12لمشيام،دايأةدعىدمىلعيواحةماقإناكمهبشتشايعبقارره.2(ا(ا5

2()ا)5وبري/نابزح2يواحىلعءادتعالاذيفتةبلمعشايعوتس،نل.اك.2()()5

،ءاقرزلاكشلافتاوهكسالديفام٠،يواحىلعءادنعالتمديلاةددعاافتاوملايلاتلانايتامسرلاشيعيو-38

:فتاوهلاكشنياميفتالاالاركبملاو،ألوطايلوهجناتناوهااىمدختسمو

STL-1ةير g-{0/i/PT.r

نيدلاردب

يعممسس٠٠
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36رما

وانتيةسماخلاةمكفا-ةيمسرهمدو
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ءادتعالايفو،يريرحلاىلعقباسلاءادتعالايفاضيأءافولاةكبشلانممهناوهوال،ا’دوان(اواا5وشايعمدختساو-39

()4

42

رملاىلعءادتعالاراطإيفںيدلاردعميالانذانيوا170يولخلايناملاشايعمدختسا،كلذك.رملاىلعوحالكا

ءادتعاللرضحلاةيلمعشايعقفتن-1

هذهتلصحو.ةبقارملاتايلمعيفاومهاسالاشرولانيرخآنيمدختسميوونيدلاردببلاصتاىلعشهايعناك

اهدعبواهلالخيفوةبقارملاتاجامعلبقتالاصتالا

:صوصخلاهجوىلعو،يليامكةبقارملاتايلمعشايعقثن،2005وينوي/ناريزح8و2نيو

و9;اہبلاصتاىلعناكو.يلاملاهلاصتاناكو.ريدلاردبہشايعلصتا،2005وبري/ناريزح4يف‘1’

ةبقارملاةرفلالخكلذيفوامب،2005ويص/ناوزح4و3و2يفوةبقارمتايلمعامأنيذللا

تقودعبلصتامف،ةبقارمةيلمعىرجأدقاكتنأدعشايعلصتا،2005ويوي/ناوزح2’

نيالاردبنمزالاصتاشنايعىقلت،ةدحاوةقيقدلاصتالادعبو.ريصق

اهارجأيتلاةبفارملاةيلمعلالخبلاصتاىلعناكيذلاوا;هبشايعلصتا،2اا05دوبوي/ناريزح8يف‘3’

رمسا،مولاكلديفو.اضيأ2005وينوي/ناريزح8يفةبقارمةيلمع٩الىرجأو.اهدحو20ال5وينوي/نارزح7يف

يفتاهلاطاشنلانمةرتفهبتلهتساو،2005ويام/رايأ24ذنملوألاامهلاصتاكلذناكو.اضيأشايع

«ارنعاللةلامإ،الايفامهيساميفډ/رتملا

:ںصوصخلاهجوىلعو،يليامكةبقارملاتايلمعشايعقشل،2005وبوي/ناريزح17و10نيبو

عمةبقارمةيلمعياكنيحعمتالاصتالارما%ددعشنايعلدابت،2005وينوي/ناريزح11’

نيدلاردببشمايعلصتا،اهدعبوتالاصتالاهذهلبقو.9

ىرجأ،اتيرقتةعاسلافصنوةعابكلذدعبو.ونيدلارديشايعلصتا،2ال05وينوي/ناريزح12يف‘2’

.ةبقارمةيلمعبمايقلاءانثأيفنيدلاردببشلايعلصتا،مويلاكلذنمقحالتعقويفو.ةبقارمةيلمعو

36نم12ةحنصلاSTg-10/{/PTJةيضقلامفر

نانبلبةصاخلاةنحم٠ا-ةيمسرةمجرت
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:٠لامكاىلعسشايعداك،2و’

ريدلارديبىشايعلصتا.مويةبق'اركاةيلمع

ءاضاليبهقره.ةبقارمتايلمعنوريلكاوناكنيح

ةبقارمهيممع،ارجاددلارديشايعرصن٠ا،2الوجوي.دازرحا

د٠لاصتاىلعشايعراك،2وي

نيدلااردبب٠وتنايع*راصويلاكلذةيانك

ولاصتاىلعشايعناك،2وينوي."ناريرحا7’

ريمقلدعللياصع١

نفده.فخ٨رامهايرج'اةبق'ارخايشةيلمعلبق

ولعناكز٠،ةبقارمبيجامعنابرانن.الاناكنيح

ناواش.دادتعاللوباسلادويلايبياا.2وبول.زح2و

:يلوافلاوحنةبقارما

تالمعرتلايعةتكنه٠.هن.هاذ

ناسناىلعااك.ةبقارمع,اةبقارمةلمعياكزيحبهلاصتاىلعشايعداك.1`

تيواحةمااكماتغيأبصق'اردقف،ةبقارمل'اةيلمعءاشناوداصت.اىلعناكيدل'ا:ا

ةعاسدخ‘الااةبقارمل'اةچامعتسابعحره.هماااكش'اىاعن.ا،دوقحال

دلاماىنعانع۶ناكو.ةبقارملاةچامعداوجو-انيمالاصيډ،اادقو23:اال

موينلذنيمقباستقةبق'رخاةيلمعءادعب

ءادتعالاذيفتةيلمع.رتلايعقشل2

هجوىلعدنعالاديعنةيلمعنيدلاردايعقشع:.2()اا5و2مىوألاتاعا

:را

ولع،نج:رمسشايعبلاصتاىلعناكرهبلصتا:47ةعاسه:ةعاساد

f(قف. 8- l-من()رمصلا

''ليخي'ةمهاةمكةيةهيت

2ااه
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يةصاخلاسديسرملاةرايسنكروهتمنةإناكمىلإيواحلصو،اييرف02:30ةعاسلاو02:00ةعاسلانيب٠‘2’

46

84

49

وواجناعراشلا

يولخلافتاهلاىلعنيدلاردبب170يولخلافتاهلانمشايعلصتا،03:14ةعاسلاو02:45ةعاسلادنع‘3’

نمقحالتقويباو.2وزتاهلارمشايعلتنا،03:17ةعاسلادنع،زةرشابمكلذدعبو.683

لمنا،07:33ةعاسلادنعو.لقا،07:21ةعاسلادع،مويلاكلذحابص

يمدختسموريدلاردبوشايعنيبلاصتايألص،ريصقتقوبءادتعالاعوقودعبامىلإ07:33ةعاسلاسم‘4’

.۶قوزلاةكسلافتاوه

2005وبري/ناريزح21موييب10:39٠ةعاسلاقح03:14ةعاسلارم170يولخلاہفتاهشمايعمدختسيما‘5’

عنصلااو٨٠ةرجفتمةادأتقصلًا،09:45ةعاسلالبقو،نرايسيواحنكر٠نيح،02:00-02:30دعبامتقووو

(lED)يواحةرايسيفيمامألابكارلادعقمتحت

اهؤمما.يواحةرايسيفنانتالارداغو،يواحةماقإناكمنمبرقلابيواحم.هؤمماىقتلا،09:45ةعاسلاىلاوحدنعو

يماع‘الابكاراادعقميفانلاجيواحناكو

ةطحمسمبرقلu،يواحةرايستحتةقصلملاعصلادودلاةرجفتملاةادألادعننعتركف،اتيرت09:48ةعاسلادنعو

.[هؤمم]ةباصإىلإويواحلتقمىلإراجفنالاىدأو.يواحةماقإناكيمنمالهرقترقم200ةفاسمىلع،دوقولليوهماا

[هزيم][هؤمماةساصإىلإافياراحفالاىدأو

راهلاتلاعاسلالخيفماع‘عراشيفراجفنالاعقوو

نيدلاردبباضيأشايعلمع:او.10:08ةعاسلادنعشنايعليلاتلالاصتالاناك،ةقيقدنيرشعبءادتعالاعوقودعبو

.10:53ةعاسلادنع

36نم14ةحنصلاSTg-10/{/PTJةيضقلامفر

نانبلبةصاخلاةنحم٠ا-ةيمسرةمجرت

2ال19ويي/ناريزح14
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رملاىلعءادتعالا-ءام

. :.: :i.٠ :::

ماعىلإ1982ماعنمةدتمملاةرتفلايفو.لالب،يلامشلانتملايف،نسرغبيف1962رياي/يناملانواك30يفرملادلو

نماڈدع2005ويلوي/زومتو2000ماعنيبلغشدقو،ةزرابةيسايسةيصخشرملاناك.نيرغنةيدلبلاشتيئرناك،1996

ا۶زورملاناكو.2004ماعىتح2000ماعنميمرحلاامهسارنيتلانيتموكحلايفاميسالو،نانسايفنرازواابصانملا

هيلعلادتعالامثنيحءارزولاسلجمسيئرلابمئانوعافدلل

نانبليفيروسلادوجولارارمتسا،ہفدهتسايذلاءادتعالاةقباسلارهشألايف،رملاںضراعو

مايأيفو.اهؤممارملااهؤمما،2005ويلوي/زوو.[هؤمما،[هؤممارملاناك،2005وينوي/ناريزح30ىتحو

كلسيرملاناك،ةداعلايفو.[هؤمم]،اييرقت11:00ةعاسلاو09:45ةعاسلانيةداع[هؤمم]رداغيرملاناك،عوبسألا

رمآناكميفماعلاقيرطلانعاڈيعبيارايسنكررملاداتعاو.[هؤمم]ېناتلاةداجلا

ويلو/زومت12موحابصووينو/نامزح28نب،نگو9ونكي8و87و$6واګ5ونيدلاردبمهيفنمب،نيرخآعمشايعقفتاو

رملالايتغاورعذةلاحداجيإلماعناكميفةرجفتمةادأريجفتىلع،ءادتعالاعوقولبق2005

وام/روا،16وسسرام/راذآ6نيبسلبارطيفاهؤارشمثدقف،ةخخفمةرايسكتمدخخسايتلايشيوعمتيملاةرايسصخياميفو

2005

امهيفتاهمادختسابامهنيباميفتالاصتانانثالاىرجأو،رملاىلعءادتعالاذيفنتوريضحتةيلمعنيدلاردبعمشلايعقشنو

ةسمخلامعأقيسنتلءاقرزلاةكبشلاسمهفتاهائدختسمريضحتلاةيلمعشاعقتنو.يلاولاىلع486و170نيولخلا

.ءادتعالاذيفنتبقلعياميفءاقرزلاةكبشلايمدختسملامعأشايعقشسن،كلذك.ءاقرزلاةكبشلافتاوهيمدختسمنم

دحو.نيدلارديهلاصتادعب:هرشابمsr)دشايعلصتا،رملاىلعءادتعاللريضحتلاراطإيف،2005وين%/نامزح28يفو

ولوي/زومت12يفءادتعالاعوقومبدجو.ءاقررلاةكبشلافاوهتالامفاتدادزا،نيدلرهوشايعنبيناملالامهالا

دباهظوحلماكجازنيدلاردبوشايعسبتالاصتالاددعهجاو،كلذك.ءاقرزلاةكبشلافتاوهطاشنهجاو،2005

رملاىلعءادتعالاعوقو

STL-1ةيضقلامقر g- l 0/l/PTJ36نم15ةحفصلا
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تايلمعقيسنت٠،6Sعمتالاضالالخنمو،170يولخلافتاهلاوءاقرزلاةكبشلاهمادختسالالخنم،شايعماقو-57

ءادتعالالصحثيحعقوملاو،[هؤمم]ىلإيدؤملاقيرللااميسالو،[هؤمم]رملا[هؤمم]ىلإةهؤملاقرطلاو،رملاتالقنتةبقارم

ةفرعموهةبقارملاتايلمعنمضرغلاناكو.توريبقرشلامشةطلتخملاةيمسرلاسايلطنأةسردمنمبرقلابةيناثلاةداجلايف

اذهلصحو.ةقطنملانمجورخللذفنمو،هتيقونو،ءادتعالاعقومو،هيلعءادتعالاذيفنتةشرطسدحتو،ةيدايتعالارملاةطشنأ

12يفرملاىلعءادتعالاذيفتةيلمعشايعقثن،كلذك.2005ويلذ/زومت8ووينوي/ناړزح29يفي٠نيطاشنلا

2005ويلوي/زومت

لكيهلاو،ءاقرزلاةكبشلافتاوهلمشيامب،رملاىلعءادتعالايفتمديطتسايتلاةددملايشاوملايلاتلانايبلامسرلانليو-58

:فتاوهلاكلتنيباميفتالاصتاللماعلا

-STLةيضقلامقر l 8-10/I/PTJ

.ددلاادب٠

،ابا.

٠١-

،رشايع

S5انا7 S6

يبيييييسيييسييسي

l
اااا

قسسسسشقسشسن

S8 S9

م

ا
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ءادتعاللريضحتلاةيلمعشهايعقشت-1

ز9

60

ءادتعالالصحتيحعقوملالمشيام-ءادتعالابةطيملاعقاوملاورملاةبقارمتايلمعشايعىونين،[هؤمم]رملا[هؤمم]لبق

:يلاتلاوحنلاىلعكلذو،اهدعبواهلالخيفوةبقارملاتايلمعلبق6Sعمهتالاصتالالخنم-ةيناثلاةداجلايف

،[هؤمم]رملاناكنيحاي9وs8و56اهارجأيتلارملاةبقارمتايلمعشايعقتسن،2005وناي/نامزح29يف‘1’

S8وال6يقبو.امهدعبوامهلالخيفوةبقارملاءارجا،و[هؤممالبقنيدلاردببو9تبلاصتاىلعشنايعيقبو.اهؤمما

.ةبقارملاتايلمعبمهمايقءانثأيفرخآلابمهدحألاصتاىلعةين9و

تيحعقوملالمشيام،ءادتعالابةطبترملاعقاوملابقامs6٠ناكنيح96بشايعلجسا،2005وينو/ناريزح30يف‘2’

9Sو.نك8و6ناكو.ةرشابمكلذدعبق9دS8٠لصتاو.SW"Sbلصتا،ةبقارملاةيلمعءانثا‘يفو.ءادتعالالصح

يف،99د٠لاصتاىلع$5ناكو.[هؤمم]،[هؤمم]؟7وهب5ناك،تقوااكلذءارقو.ةبقارمتايلمعمهلكنورجي

ااددجمفك6د٠لاصتاىلعشايعناك،ءاسملاةرتفيفو.لاصتاىلع7LSناكنيح

مهرورمءائألورخآلابمهدحألاصتاىلعولو5ناك،20اا5ولي/روموينمركابلاحابصلايف‘3’

ناكنحة8دs6٠لصتا،مويلاكلذحابصنمقحالتقويفو.رملاةبقارمةيلمعراطإيفكلذو،[هؤمم]،[هؤمم]

ةبقارمقيلمعنايرجينانثالا

ةبقارمتايلمعقيسنتب،اهدعبواهلالخيفوةبقارملاتايلمعلبق$6عمهتالاصتالالخنم،شايعماق،كلذنعدالضفو

رملاناكامدنعيلاتلاوحنلاىلعكلذلصحو.ةينالاةداجلايفءادتعالالصحثيحعقوملالمشيامب،ءادتعالابةطبترملاعقاوملا

:[هؤمم]ىلإاهجتم

،10:4ااةعاسلادنعو.ابيرقت10:46ةعاسلاو10:15ةعاسلانيباهؤمماىلإرملاهجتا،2اا()5ويلوي/زومت4’

.ءادتعالالصحثيحعقوملاو[هؤمم]اميسالو،رملااهكلسييتلاقرطلاةبقارمءانثأيفاو6د٠لاصتاىلعs8ناك

.مويلاةياك٠يف(امف6بلاصتاىلعششايعناكو.ةبقارمةيلمعاضيأ6Sىرجأ،ريصقتقوبكلذدعبو

STL-1ةيضقلامقر g-10/L/PTJ36نم17ةحفصلا
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،ريصقتقددعيو.ا:27ةعاسلاوه:()(اةعاهؤممر،2وجو.رو2’

ةيلمعداردا٠فنعةرسمامهرداعمدس.،هؤممااهرورم.انرامهداصتااىلعوداك

اوا..هؤمم.وفامعيآهحنادقف.هوباكلذحابصبوتارمةدعشايسلاصتاىلعنناكيذلارصقيامبو.ةبقارم

دويل'ةيادجملصتاف،رهظلادعيامةرتفةياديدلاردبيلاصتاىلعاضيأناكيذلا،ىشايع

،رصقتقوبتسالذدعبو.اجرمن٠ا():ا4ةعاس:45ةعاسهؤمهر،2الوينو٠٠رو3’

لصحثيحعقوملاو.هؤمم.،رملااهكلميةبارخآلابامهدحاهلاصتاىلعوداك

ىرج'‘ا،مواايمحناممت.اسناىلعناك،ةبقاريلمعءا.ءادعالا

ةبقارمارمعاصياىرجأو..هؤمميالامعا-دتعالالصحثيحعقومل.هنبقارم.اننا

ىثلايعنيبنالاصن٠'ااضياالصحو.نيدلاردباصن٠'اىلعرتلايعناك.٩ايلوءاسيفو.اصن.اىلعبااك

2ويلوي..'رون7وياودلاردو

ةعاسوليبو.ابيرقت11:ال5ةحاس:3()ةعاسهؤممر2ويموي"روم:٠ا‘4,

،ديومحاجنوناكرمو.رملااهكخاسمىةسقامبقعاهمعدادعنيو[هؤمم]ره:ال9

ونيملكنمااك،رهنخل'ادعباو.:نشابمشاايعبلمعن.ا.نينين.اشننيماو.نينولمعن.ا

ادهلالخرملاىلع.ادتعةنم،ةعفارملاةلمعرانايبهدحآنلامساىنعه[هومم]و

اددلمعت'ا.شاايععاصن.الاز٠اهش'اروفو.اصن.اىلعناك،دساشننلا

،ادتعالاذفنمةلمعشمنع2

ونن،2ااورو2درجراتاعاسح2الالزورهنندعبرمرخًانمتسفوابعا61

:يب٠اتن'اوحنلاىلعنادتعالااذيفنتةيلمعونيدن'اردںشايع

ولدداكوه.2ا:ةعاسس،اوا7:ةعاسلادنع،نيتراجناىلعشايعداك،2وج:وي٠زو’

ءادتعالوقرهلبقةبقاريلمعيماتمد'اىفن٠اوعقىفن.اارخآ

f(قف. 8- l-من()رمصلا

''ليخي'ةمهاةمكةيةهيت
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اتان.ىلعري۔الارد7()يواتاه،رمشمابعليما،2ويرومنl٠رم23:37ةعاس،دنع،2'

ردبى2ااال5وزوفا2دويرماا():37ذالاسلادنعو.تونجثدحلاةقطنم86يوشش١

شملايعبرخاصنتوريببونجتدح١ذفنمنمدزا،ةينوجنهمقباستلاامناصن٠'اذنملقدقناكيذلاا،نيدلا

ناررن٠ريخالايفن٠اغداامماصن.'ااكو

وينرجرو3:22الةعاسلاقح()ال:37ةعاسابتعا17اليولاهشمايعمدختسي

25

ةينانااةداىشموسنيمةةرايسلاتن2وروصت12درجںم7:ةعاسلادعبو2

٠يفلخلااهبنابتكتتارجفتم'اتناك"ره،ةعرسنيفختلبنعمنمبرقلاب

اهؤمما[هؤمماہعهريرياداكو..هؤمما.هؤممارهؤمما،2ويل»رون٠ا2:ةعاسوحدنعو-63

اهؤممؤمماو

ييشيوسنيناةرابخخا،تارجفتملادحانمعترخئ،2الال5ورو2ا.1اي’ةعاسوحدنعو64

عوننمةرايسرڑضن.نيعراجفنالارفساو.ةيب'ارةيناسنا'اةقدانب'اىلعهترايسدوقيناكنيحاهنكلرم'ابارتقادنع.ةنوكملا

راجفنالاىدأو.رملاةرابمةمذفننرز'دشح:نمعو،تفرع'اناكخ‘بهرورمءانناهدوقي(.'’ارون'')اراخناكسديسرم

وشعنتااصاتفخ،.هزمماو[هؤممفاضأو.ةوومماو.هؤمم]راصرومغا

ةرواجمةينبأوتابكريمرارضا٠تقخره،((ميج)ةمئاهادرت)رخآانصخش

راهنلات.اخانم.'اعةراراجفنالا’دقوو

f(قف. 8- l-من()رمصلا

''ليخي'ةمهاةمكةيةهيت
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مهتلا-اقبار

ماعااىعدملانإف،نانبلبةصاخلاةمكحلاى.واتابثإلاوتاءارجإلادعاوقنم(لاد)ةرقفلا،68ةداملاب-المعو،بابسألاهذهل

:ةيلاملاوهتلاش،ايعليمجميلسىلإدنسي

،يباهرإلمعباكترااهفدهةرماؤم

ةميرجلافصو

،ييانبلاتابوقعلانو٠افنم314و270و213و212و188داوملابجوم(او

ںايصعلاىلعتابوقعااديدشتنأشب1958ماني/يناثلادوناك11يفخروملاييانبلانواهلارم7و6نيتداملاو(ب)

،يئاطلالاتتقالاوةيلهألابرحلاو

نانبلبةصاخلاةمكحمللىساسألاماظنلانم(أ)ةيعرفلاةرقفلا،1ةرقفلا،3ةداملاو(عمر

ةميرجلللضفمفصو

:شنايعليمجميلسنإ-68

(i)2004ربوتكا١/لوألانيرشت1يفهدامحناورمىلعءادتعالاصخياميف:

،هدامحناورمىلعءادتعالاعوقولبق،2004ووتكأ/لوألانيرشت1ورمنبس/لوليأ27نيبامةرتفلايف(أ)

،ةيوهلاالوهجمناكر٠اشيمونيدلاردبنيمأىفطصمهعمو(ب)

نانبليفةراجتلاوداصتقاللقباسلاريزولالتقورعدةلاحداجيإلماعناكميلوةرجفتمةادأريجفتىلعاوقفتا@

:هدامحناه٠رمةز)الاةيسايسلاةيصخشلاو

؛ةلودلانمأدضيباهرالمعباكترالكلذبرمآتدقو(د)

36نم20ةحنصلاSTg-10/{/PTJةيضقلامفر
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:2005وينوي/ناريزح21يفيواحجروجىلعءادتعالاصخياميفو(2)

PUBlراام

(Pubiie Redacted Version)

عوقولبق،2005وينوي/ناريزح21وويام/رايأ22نيبامةرتفلايف،لصفنموحنىلعومڈقتامىلإةفاضإ(أ)

،يواحجروجىلعءادتعالا

،ةيوهلاولوهجمنوكراشمونيدلارهبهعمو(ب)

ينانبللايعويشلابزحللقباسلاماعلانيمألالتقورعذةلاحداجيإلماعناكميفةرجفتمةادأريجفتىلعاوقفتا(ج)

،يواحجروجةزرابلاةيسايسلاةيصخشلاو

؛ةلودلانمأدضيباهرا،لمعباكترالكلفرمآتدقو

:2005ويلوي/زومت12يفرملاسمايلاىلعءادتعالاصخياميفو(3)

عوقولبق،2005ويلوي/زومت12ووينوي/ناريزح28نيبامةرتفلايف،لصفنموحنىلعومڈقتامىلإةفاضاږ(أ)

،رملاسايلاىلعءادتعالا

،ةيوهلاولوهجمنوكاشمونيدلاردبهعمو(ب)

ءارزولاسلجمسيئربئانوعافدلاريزولتقورعذةلاحداماعناكميفةرجفتمةادأريجفتىلعاوقفتا(مك)

،رملاسايلاةزرابلاةيسايسلاةيصخشلاو

.ةلودلانمأدضيباهرإلمعباكترالكلذبرمآتدقو

(ةدحىلع"يباهرإلمعباكترااهفدهةرماؤم"ةمهتلكبقلعتيايف)ىلوألاةمهتلانمادارطتساو

،رارشألاةيعمج-69

-".STةيضقلامقر (8-10fTTJ

يلع

ةيناثلاةمهتلا

ةميرجلافصو

36نم21ةحفصلا

نانبلبةصاخلاةمكحلا-ةيمسرةمجرت

2019وينوي/ناريزح14



R002529

'SFL-18-1Mn"TJ

F0012/A01PRV/20190916R 002507-R002543EN-AR/af

،ينانبللاتابوقعلانراقنم335و213و212و188داوملابجومب(أ)

.نانبلبةصاخلاةمكحملليساسألاماظنلانم(أ)ةيعرفلاةرقفلا،1ةرقفلا،3ةداملاو(ب)

PUBlراام

(Pubiie Redacted Version)

ةميرجلللتصفمفصو

،شايعليمجميلسنإ-70

:2004ربوتكا/لوألانيرشت1يفهدامحناورمىلعءادتعالاىشخياميف(1ز

،هدامحناورمىلعءادتعالاعوقولبق،2004روتكا/لوألانيرشت1وربمتبس/لوليأ27نبامةرتفلايف(أ)

،ةيوهلاالوهجمناكراشمونيدلاردبهعمو(ب)

ةطلسنملينللرثكاووأةدحاوةيانجوأ/و،لاومألاوأسانلاىلعرثكاوأةدحاوةيانجباكتراىلعاوقفتا(ك

،ةلودلا

٠،اهيلإمساوأرارشا'ةيعمجفيلاكيفكراشكلدفو(د)

:2005وينوي/ناريزح21يفيواحجروجىلعءادتعالاسصخياميفو(2)

عوقولبق،2005وينوي/ناريزح21ووام/رودا22نيبامةرتفلايف،لصفنموحنىلعومدنامىلإةفاضإ(أ)

،يواحجروجىلعءادتعالا

،ةيوهلاولوهجمنوكاشمونيدلاردبهعمو(ب)

ةطلسنملينللركأوأةدحاوةيانجوأ/و،لاومألاوأسانلاىلعرثكوأةدحاوةيانجباكتراىلعاوقفتا(ة)

،ةلودلا

؛اهيلإمتناوأرارشأةيعمجفيلbيفكراشكلذبو(د)

:2005ويلوي/زومت12يفرملاسشيلاىلعءادتعالاصخياميفو(3)

-".STةيضقلامقر (8-10fTTJ

يلع

36نم22ةحفصلا

نانبلبةصاخلاةمكحلا-ةيمسرةمجرت
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عوقولبق،2005ويلوي/زومت12وونو/نارح28نيامةرتفلايف،لصفنموحنىلعومذقتامىلإةفاضإ(أ)

،رملاسايلاىلعءادتعالا

،ةيوهلاولوهجمنوكراشمونيدلار.ط٠هعمو(ب)

ةطلسنملينللركأوأةدحاوةيانجوأ/و،لاومألاوأسانلاىلعرثكوأةدحاوةيانجباكتراىلعاوقفتاتت

،ةلودلا

.اهيلإميقاوأرارش٢ةيعمجفيلأتيفكراشكلذبو(د)

ةثلاثلاةمهتلا

ةميرجلافصو

،يباهرإلمعباكترا

،ينانبللاتابوقعلانوناقنم314ةداملاو،213و212و188داوملابجومب(أ)

برحلاونايصعلاىلعت,وقعلاديدشتنأشب1958رياي/يناثلانوناك11يفخرؤملاينانبللانو٠اقلانم6ةداملاو(ب)

،يفئاطلالاتتقالاوةيلهألا

.نانبلبةصاخلاةمكحمللىساسألاماظنلانم(أ)ةيعرفلاةرقفلا،1ةرقفلا،3ةداملاو(ىم)

ةميرجلللطفمفصو

،شايعليمجميلسذإ-72

:2004ربوتكا/لوألانيرشت1يفهدامحناورمىلعءادتعالاصخياميف(1)

يف،توريبدروفيرنهعراشيف،09:13ةعاسلاو09:11ةعاسلانيب،2004روكأ/لوألانشت1يف(أ)

،نانبل

-".STةيضقلامقر (8-10fTTJ

يلع

36نم23ةحفصلا

نانبلبةصاخلاةمكحلا-ةيمسرةمجرت
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،رعذةلاحداجيا.دمصقنبو(ب)

رجفتمةادا،لامعتساءادتعاذيشابممهاسوا‘ةيحلافلؤتيبنلارصانعلادوجولازبحىلإملعنعزربأ

،هدامحناورمةزرابلاةماعلاةيصخشلاونانبلنفةراجتلاوداصتقاللقباسلاريزولالتقةلواحم'ماعناكم

،ةرجفتمةادألامعتسابيباهرإلمعباكتراةكيرشكةيدرفةيئانجةيلوؤسمكلذبلمحتيو(د)

؛موركوبأيزاغلتقبيباهرالالمعلاببست،اددشمافرظلققاميفو(دح)

2005وينوي/نايحT2يفيواحجروحىلعءادتعالاصخياميفو(2)

نمترشاب،ايير9:48ةعاسلادنع،2وي:وي/نامزح21يت)،لصفنموحنىلعومدقتامىلإةفاضإ(أ)

،نانبليف،تسوريببةبطيصملاىطوةقطنميفدوقولليوهزمااةطحم

،رعدةلاحداجيإدصقبو(ب)

رحفتمةادا.لامعتساءادتعاذيشابممهاسوا‘ةيحلافلؤتيييلارصانعاادوجولازيحنش)املعنعزربأ

،يواحجروجةزرابلاةيسايسلاةيصخشلاوينانبللايعويشلابرحللنخاسلاماعلانيمألالتقلماعناكم

،ةرجفتمةادا،لامعتسابناهرإلمعباكتراةميرجيفكيرشكةيدرفةيئانجةيلوؤسمكلذبلمحتيو

ايواحجروجلنقهايباهرالالمعلاببست،ا.ددشتماينظلثتمياميفو(وه)

:2005ويلولزومت12يفرملاسايلاىلعءادتعالاصخياميفو(3)

ةيناملاةداجلايف،ابير.18ةعاسلادنع،2(ا()5ويلوي/زومت12يف،لصفنموحنىلعومذقتامىلإةفاضإ(أ)

،نانبلب،تموريبلاةطلتخملاةيمسرلاسايلطنا٠ةسردمنمبرقلاب

درعذةلاحداجياادصقبو(ب)

STL-l.٠تقلامقر 8- l 0/l/PT36رم24ةحمصلا

نانبلبةصاخلاةا-ةيمسرةمجرت
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يتةرجفتمةادا،لامعتسابءادتعاذيفنتشابممهاس٠وا،ةميرجلافللارصانلادوجولازيحىلا.ملعنعزربا"(ج٠)

،رملاسايلاةزرابلاةيسايسلاةيصخشلاوءارزولاسلجمسيئربئانوعافدلاريزولتقةلوابحماعناكم

،ةرجفتمةادا،لامعتسابيباهرإلمعباكتراةميرجيفكيرشكةيدرفةيئانجةيلوؤسمكلذبلمحيو(د)

ارومدلاخلتقاهرالاالمعلاببست،اددشمافرظلقياميفو(د)

ةعساولاةمهتلا

ةميرجلافصو

،اذمع(ارومدلاخو،يواحجروجو،موكوأيزاع)لتق-73

نم7ةوقلاا،549ةداملاو،1ةرقفلا،54الةداملاو،547ةداملاو،213و212و189و188داوملابجوت(أ)

،ينانبللاتابوقعلانوناق

نانبلبةصاخلاةمكحمللىساسألاماظنلانم(أ)ةيعرفلاةرقفلا،1ةرقفلا،3ةداملاو(بر

ةميرجلللتقمفصو

:شايعليمجميلستنا٠-7-ا

:2004الوكا"لوألانيرشت1يفهدامحناورمىلعءادعالاصخياميف(1)

يبب،تہوويدروفيوهعراشلو،09:13ةعاسلاو09:11ةعاسلانيب،200كأ/لوألانيرش(أ)

،هدامحناورمةرايسيفنيرخآبماكرلتقدصقبو(ب)

،ةرايسلايفريرخآباكرلتقملامتحاهلوبقوهعقوتعمواا(يج)

36رم25ةحمصلاSTg-10/{/PT.ااةيضقلا.همقر

نانبلبةصاخلاةا-ةيمسرةمجرت
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يزاغلتقمبتبلاةميرجلاذيفتىفةرشابممهاسوا'ةميرجلافل-‘٣يتلارصانعلادوجولازيحىلإملعنعزواء(د)

،موركوبأ

،اذمعموركوباايزاغلتقةعرجيفكيرشكةيدرفةيئانجةيلوؤسمكلذبلمحتيو(دش)

:نييلاتلانيدرشملانيفرظلايفلاعفألاهذهتبكترادقو(و)

،دمعلا(1)

؛ةرجفتمةادأوزو(2)

:2005وينوي/ناسح21يفيواحجروجىلعءادتعالاسمياميفو(2)

نمبdc،اييرخ«09:48ةعاسلادنع،2005ويي/لامزح21يبا،لصفنموحنىلعومذهامىلإةفاضإ(أ)

،نانبليف،توريببةبطيصملاىطوةقطنميفدوقولليريهزلاةطحم

يب٠زةرشابممهاسوأةميرجلافللارصانعلادوجولازيحىلإملعنعزينا،،يواحجروجلقع٠ببستلادصنو(ب)

،يواحلتقمبتببستيتلاةهوجلاذيفنت

،اذمعيواحجروجلتقةهرجيفثليرشكةيدرفةيئانجةيلوؤسمثللذبلمحتيو

:نييلاتلانيدرشملال٠يفرظلايفلاعفألاهذهتبكترادقو

،دمعلا(1)

فنمةادأهجفتو(2١

:2005ويلال/زومت12يفرملاسايلاىلعءادتعالاصخياميفو(3ر

ةينالاةداجلايف،ايرقت10:18ةعاسلادنع،2005ويلوي/رومن12يف،لصفنموحمىلعومذضامىلإةفاضا٠(أ)

،نانبلب،توريبلاخ١يفةطلتخملاةيمسرلانمايلطن،اةسردمنمبرقلاب

36نم2الةحنصلاSTg-10/{/PTJةيضقلامفر

نانبلبةصاخلاةنحم٠ا-ةيمسرةمجرت
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،رشابملاراوجلايفنيرخآصاخشا-لتقدمعو(ب)

،رشابملاراوجلايفنيرخآصاخشألتقملامتحاهلوبقوهيقتعموا٠(ج)

دلاخلتقمبتببستيهلاةميرجلاذيفتىف.هرشابممهاسوا۶ةميرجلاىلوتيننارصانعلادوجولازيحىلإملعنعززا‘(د)

،ادمعارومدلاخلتقةميرجيفكيرشكةيدرفةيئانجةيلوؤسمكلذبلمحتيو(وه)

:نييلاتلانيدرشملانيفرظلايفلاعفألاهذهتبكترادقو(و)

،دمعلا(1)

ةرجفتمةادا٠يجنو(2)

ةسماخلاةمهتلا

ةميرجلافصو

،اذمع(ميج)و(ءاب)و(فلأ)مئاوقلايفمهؤامسا‘تدرواضخشرشمعةعبسو،هدامحناورمو،رملاسايلالتقةلواحم

ه٠قلا،549ةداملاه،1ةذفلا،549ةداملاه،547ةداملاو،12213٠2و188189٩201٠داهملابجه

،ينانبللاتابوقعلانوناقنم7

نانبلبةصاخلاةمكحمللىساسألاماظنلانم(أ)ةيعرفلاةرقفلا،1ةرقفلا،3ةداملاو(بر

ةميرجلللتمفمفصو

:شايعليمجميلسنإ-76

:2004ربوتكا./لوألانيرشت1ىفهدامحناورمىلعءادتعالاصخياميف(1)

36نم27ةحنصلاSTg-10/{/PTJةيضقلامفر

نانبلبةصاخلاةنحم٠ا-ةيمسرةمجرت
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يب،،تہوويدروفيرنهعرا،09:13ةعالاو09:11ةعاسلانيب،2004ربوتكا٠/لو،الانيرشبت(أ)

يفرةرشابممهاسوأةميرجلافلرتيتلارصانعلادوجولازيحىلإملعنعزربا،،هدامحناورملتقمبببسلادصقبو(ب)

@

ءاكرشلاةدارإنعوااهتدارإنعةجراخفورظببسبهدامحناورملتقمبببستلانمنكمتيمماهنكلو،ةميرجلاذيفنت

،ةبعايف

،اذمعهدامحناورملتقةلواحمةعرجيفكيرشكةيدرفةيئانجةيلوؤسمكلذبلمحتيو

:نيباانلانس٠ددشملانيفرظلايفلاعف‘الاهذهتبكترادقو

،دمعلا‘1ر

؛ةرجفتمةادأوزو‘2و

ةعاسلاو0٤):11ةعاسلانع2004،٠ربوك٩/لوألانيرشت،لصفنموحنىلعومامىلإةفاضإو

،نانبليف،توريبدروفيرنهعراشيف،09:13

،هدامحناورمةرايسيفنيرخآباكر٠لتقدصقبو

،ةرايسلايفنيرخآباكرلتقملامتحاهلوبقوهعقوتعموأ

ةرجفتمةادألامعتسا٠ءادتعاذيفنتيفةرشابممهاسوا‘ةميرجلاينساؤتيتلارصانعلادوجولازيحىلإملعنعزربأ

وأ،ةدوصقملاةجيتنلاقيقحتنم،ةمرحلايفءاكرشلاةدارإنعوأهتدارا،نعةجراخفورظببسب،نگمتينماهنكلو

،ةرايسلايفنيرخآباكرلتقيأ،هيبقوهحهقوفيذلالبامتحالا

يفصخشلااذهمسادمو،اذمعدحاونيصخشلتقلواحمةعرجيفكيرشكة٠درفةيئانجةيلوؤسمكلذفلمحتيو

،(فلأ)ةمئاقلا

:نيباالانب٠ددشملانيفرطلايفلاعفألاهذهتبكٹرادقو

36نم28ةحنصلاSTg-10/{/PTJةيضقلامفر

نانبلبةصاخلاةنحم٠ا-ةيمسرةمجرت
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،دمعلا(1)

؛ةرجفتمةادأريجفتو(2)

:2005ونوب/ناويوح21يفيواحجروجىلعءادتعالاصخياميفو(2)

PUBlراام

(Pubiie Redacted Version)

نمبرقلاب،ابيرقت09:48ةعاسلادنع،2005وينوي/ناريزح21يف،لصفنموحنىلعومدقتامىلإةفاضإ(أ)

،نانبلنف،توريببةبطيصملاىطوةقطنميفدوقولليريهزلاةطحم

،رشابملاراوجلايفصاخشأوةرايسلايفنيرخآباكر٠لتقدصقبو(ب)

تت

(ف)

،رشابملاراوجلايفصاخشأوةرايسلايفنيرخآباكر٠لتقملامتحاهلوبقوهعهقوتعموأ

ببسب،نگيمتيملهنكلوةهجلاذيفنتيف"ةرشابممهاسوأةميرجلافلييتلارصانعلادوجولازيحىلإمليننعزربأ

هعهقوتيذلالامتحالاوأ،ةدوصقملاةجيتنلاقيقحتنم،ةميرجلايفءاكرشلاةدارإنعوأہتدارإنعةجراخفورظ

،رشابملاراوجلايفصاخشأوةرايسلايفنيرخآباكر٠لتقيأ،هلبقو

نفنيصخشلانيذهامسادريو،اڈمعنيصخشلتقةلواحمةميرجنفكيرشكةيدرفةيئانجةيلوؤسمكلذبلمحتيو

،(ءاب)ةمئاقلا

:نييلاتلانيددشتملانيفرظلايفلاعفألاهذهتبكئرادقو

،دمعلا(1)

،٠ةرجفتمةادأريجتو(2)

:2005ويلوي/زومت12يفرملاسهايلاىلعءادتعالاصخياميفو(3)

ةهاثلاةداجلايف،اكيرقت10:18ةعاسلادنع،2005ويلو/زومت12يف،لصفنموحنىلعومدقتامىلإةفاضإ(أ)

،نانبلب،توريبلايشيفةطلتخملاةيمسرلاسايلطنا،ةسردمنمبرقلاب

-".STةيضقلامقر (8-10fTTJ

يلع

36نم29ةحفصلا

نانبلبةصاخلاةمكحلا-ةيمسرةمجرت
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ذيفنتيفةرشابممهاسوأةميرجلانفلارصانعاادوجولازيحىلإملعنعزربا،،رملاسايلالتقمبببستلادصرو(ب)

يفءاكرشلاةدارإنعوأهتدارإنعةجراخفوراضببسبرملاسايلالتقتببستلانمنكمتيبلهنكلو،ةهجلا

،ةهجلا

،اذمعرملاسايلالتقةلواحمةعرجيفكيرشكةيدرفةيئانجةيلوؤسمكلذبلمحيو

:نييلاتلانيددشملانيفرظلايفلاعفألاهذهتبكخ"رادفو

،دمعلا(1)

،ةريشمةادأوحنو(2)

ةمالاةداجلابو،ابيرق10:18٠ةعاسلادنع،2(.)اا5ويلرب/زومت12يف،لصفنموحنىلعومدقامىلإةفاضإو

،نانبلب،توريبلايفةطلتخملاةيعرلاسايلطنا‘ةسردمنمبرقلاب

،رشابملاراوجلايفصاخشأ'هةرايسلايفنيرخآباكرلتقدصخو

،رشابملاراوجلايفصاخشا،وةرايسلايفنيرخآباكر٠لتقملامتحاهلوبقوهعبنوتعموأ

ببسب،نشةمهكهلوةهجلاذيفرشابممهاسوأةموجلافلرشيتلارصانعلادوجولاربحراملعنعزربأ

هضقوتيذلالامتحالاوا،،ةدوصقملاةجيتنلاقيقحتنم،ةميرجلايفءاكرشلاةدارإنعو،اهتدارإنعةجراخفورظ

،رشابملاراوجلايفںصاخشا٢وا‘ةرايسلايفنيرخآباكرلتقيا،،هلبقو

مهؤامسا٠دزساخشأمهو،اذمعاصخش14لتقةلواحمةعرجلوكيرشكادرفةيئانجةيلوؤسمكلذبلمحتيو

:(ميج)ةسئابلايف

:نيلالانييددشملانيفرظلايفلاعفألاددهتبكترادقو(ي)

،دمعلا(1)

ةرجفتمةادأريجفتو(2)

-STLديقلاتفن l 8- l 0/l/PT.f36رم30ةحمصلا

نانبلبةصاخلاةا-ةيمسرةمجرت
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ا

(فلأ)ةمئاقلا

لايتغادصحماعناكميفديشيذلاراجفناللةرشابمةجيتنكبابقنأعقوتناكوأادصقبيصأدحاوصخشمساه.دأډ

.اڈمعهلتقةلواحمتمتهنأ5ةمهتلايفىعةييذلاصخشلاوهو،هدامحناورم

ااسااة/ااا

.[هؤممهؤمم].[هزمم].1|

STE-1ةيضقلامقر g-10/[/PTJ36نم32ةحفصلا

نانبلبةصاخلاةمككا-ةيمسرةمجرت
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ا

(ءاب)ةمئاقلا

ةرشابمةجيتنكابامبنأعقوتتناكوااڈصقابيصدأنيصخشيمسانمضتت،[يزيلكنإلا]يددبنألابيترتللاقفوةذعمةمئاقهاندأدرت

امهلتقةلواحمتمت«أ5ةمهتلايفىعهدلناذللاناصخشلااهو،يواحجروجلايتغادصحماعناكميفذخ'يذلاراجفنالل

.اذمع

اشلا

[هؤمم][هؤمم][هؤمم]1

[هؤمم][هؤمم][هؤمم]2

STE-1ةيضقلامقر g-10/[/PTJ36نم33ةحفصلا

نانبلبةصاخلاةمككا-ةيمسرةمجرت
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(ميج)ةمناقلا

ةحسكاو٠اواصع،مستاامتخايساسميدعد'ادوا

٠هلتقةلواحمتمنهلااةمهنذيپنبذلاصاخه،رخاسابلاانلاهنع’ادشنيداعناكذانااراجفنالل٠ةرشابم

ةوهشلا

اهومما

اهومما

اهومما

اهومما

اه
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اهومنا

اهومنا

اهومنا

اهومنا

اهومنا

اهومنا

اهؤمما

اهؤمما
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(ءامسألا)مسالا

[هومما

[هومما

[هومما

[هومما

اهؤمما

اهؤمما

اهؤمما

اهؤمما

اهؤمما

اهؤمما

اهؤمما

اهؤمما

.هؤمما

مما

بألامسلا

انمما

انمما

انمما
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اهومنا

اهومنا

اهومنا

اهومنا

اهومنا

اهومنا
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اهؤمما
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حلطصملا

بسنلا

ةيرسلا
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ةيفتاهلاةكبشلا
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تاحلطصمدرسم:لوألاقفرملا

فيرعتلا

ةرتفنفيناملااذه'ددحمنايكوأصخشمادختساودداهنيطبارةماقإ

('،بسنلاةرتف''ىمست)ةددحمةينمز

ةنيعمبيلاسأنلا‘هومدختسموا‘ةمدختسمًاجلانيحيضاملاد٠مستيعباط

مهتيوهةفرعمبنجتل

عنصلاةيو.دةرجفتمةادأ

مك٠هطبرتالىصاخشًابلاصتاللتس٠الاحلامظعميفهبحاممهمدختسيفتاه

.نوينهملاءاكرشلامهنمو،ةيصخشةلص

ةلصميكهطبرتںصاخشأبلاصتاللتالاحلامظعميفهبحاصهمدختسيفتاه

.ةلئاعلادارفا‘مهنمو،ةيصخش

ةعفترماهنيباميفتالاصتالاةريتونوكتفتاوهرمةفلؤمةعومجم

ةخخفمةرايس
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ةيفتاهلاتاكبشلابصاخلودج:ىناتلاقفرملا

وءاقربط'ااوفتاوه٢ةمئاقهاندا٠لودجلامدقي

يويرخاورهناويواحوهدامحىلعتمايادتعالاراطاةيوهلاولوهجم

نلوكراشموني-الاردبوشمدايعاهمدختسايتلا.
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