
1 

 

 

 
 

 
 

 
 

                  و  2021 يازضتُاَاخ انعُـداخ ادلكسيـاخ تؼُد األو 
 

انعـٍ/ انىظُفـح /  االظـــــى  احملافظــح  و
 احلانـح انتؼهًُُح 

 َثـــرج ػٍ حُـــاج األو  األتُــــــاء 

 األيهاخ ادلثانُاخ ػهٍ يعتىٌ اجلًهىزَح 
1  

 اإلمساػُهُح 
 

 

دقدمصورؿيم/ االظى 

 اشندماظلقدمػرؼش
 /                احلانح االجتًاػُح

 ػاوم22/مميُر عطؾؼي

 

 ظُح   61م/انعٍ 
ظقلوغسمم/ادلؤهم 

 حؼقق
م/احلانح ادلهُُح 
فمعقج"   بوٌعوش

 "  تؽقؼـمعفين

 

 

ععفدمماالتُح األوىل/

 حودىمآظل

ظقلوغسمم/حانثاَُ حاالتُ

مأصقلمتربقي

 

م

 أسؿولماظؾـوءمعـذماظعوذرةمعـمسؿرػوموأتؼـؿفوميفماًوعليمسشرم.ميفدوسدتماألممواظدػوم 

 نقًماألمميفماظـوغقؼيماظعوعيمعـوزلم. 

 تقصكمأخقؼفومأثـوءمشنؾفوميفمابـؿفوماألوزنموطوغًمصدعيمطؾريةمسؾكماألدرةم. 

موسؾكم  مابـؿفو مسؾك مظإلغػوق ماظعؿؾ مسىء موهؿؾً ماألوزن مظؾؿرة مزوجفو مسـ اغػصؾً

 .ععًومدرادؿفوم

 لطـرمعـمعفـيميفمغػسماظقضًم.بمسؿؾفورجًمعـماٌعفدماظػينماظؿفوريمرشؿمخت 

يفماظؾـوءموصـوسيماظطقبمواحملورةموػزماظرعولمالدؿكراجماظزظطمواظؿصقؼرماألممسؿؾًم 

 وضقودةماىراراتمظؾقرثموضقودةمدقورةمغصػمغؼؾمظؿقزؼعمعـؿفوتماألظؾون.

 وأدخؾًمسنقعماٌراصؼمظؾقؿفوموظؾؿـطؼيمبلطؿؾفو.مبـؿفوووبضوعًمبؾـوءمعـزلمخوصمبفوم 

 بػداغنيمظؾـوءمعلفدمودارمعـودؾوتموعدرديمذاتماظػصؾماظقاحد.ٌدؼـؿفومتربسًماألمم 

 طؿرادؾيمىرؼدةمووصؼفوماهللميفمحؾمسنقعمعشوطؾمعدؼـؿفوم.ممسؿؾًماأل 

 .ممـموالدتفوسودتمظعصؿيمزوجفوموأنؾًمابـؿفوماظـوغقيمثؿماغػصؾًمسـفمبعدمأربعيمأؼوممع 

 اٌلؽقظنيم.ِضؾؾمأعلموأعقيموطرعًمعـمم300يفمحمقمأعقيمأطـرمعـماألممدوسدتم 

مايؼققم  مبؽؾقي مواظؿقؼً ماظعوعي ماظـوغقؼي مذفودة مسؾك موحصؾً مأخرى معرة دردً

 وحصؾًمسؾكماظؾقلوغسم.

 0وتزوجـم،ممحؿكمخترجـدوسدتمابـؿقفومسؾكمادؿؽؿولمعلريتفؿماظؿعؾقؿقيم 
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انعـٍ/ انىظُفـح /  االظـــــى  احملافظــح  و
 احلانـح انتؼهًُُح 

 َثـــرج ػٍ حُـــاج األو  األتُــــــاء 

 كفس انشُخ 2
 

 

مإبراػقؿدعقدةم/ االظى 

 رزقمسؾدماظلالمممممممم
 /                احلانح االجتًاػُح

 ػاو 16م/مميُرأرعؾيممم

 

 ظُح  57/انعٍ 
دبؾقممصينمم/ادلؤهم 

  وورىمممممم
 /احلانح ادلهُُح 

 بوئعيممسؽمممم

 

بؽوظقرؼقسمم/ االتٍ األول

 رىموجراحي

بؽوظقرؼقسمماالتٍ انثاٍَ/

مزراسي

 

 0بلقطمورزضفوماهللمبقظدؼـممزراسلتزوجًماألممعـمسوعؾم 

 .مأدؾقسقوثالثمعراتممؾقيُطشلقؾممإزنمأدىحودممطؾقيعرضماظزوجمبػشؾم 

 وهؿؾًمععفمعشؼيماظلػرمظؾعالج.ماألبـوءزوجفوماٌرؼضمجبوغىمرسوؼيممراسًماألم 

 .حوظؿفمقلـؿبوظؽؾكمظؿظفماظؿربعمممومأدؿدسكمايوظيماظصققيمظؾزوجمدوءتم 

بودرتمبوٌقاصؼةيمسؾةكماظؿةربعمظةفمبةوظؽؾكمرشةؿماسة اضمممممممممأغفومإالماظزوجمأػؾرشؿموجقدم 

 ؼقممخقصومسؾقفو.م21ٌدةممموضوعقامحبفزػوممبـزهلؿمأػؾفو

 0وتربسًمظزوجفومبوظؽؾكممأػؾفواهلروبمعـمماألممتؽـًم 

اظؽؾةكماٌؿةربعمظةفمبفةومعةـممممممثؼؾةًمممرة موغؿقفيمخطلم،مؼل دمصقؿفمبعدمص ةممبدأماظزوج 

 .مأخرىزوجؿفمواضطرماظزوجمظغلقؾماظؽؾكمعرةم

 دـقاتمم7ماألصغردـقاتمومم10ماألطربتقصكماظزوجمبعدمصراعمععماٌرضمتورطوماالبـم 

 جم.م200حصؾًماألممسؾكمععوشمضؿوغلمبلقطمضدرهم 

دةوسدػومأػةةؾماًةةريموادةةؿطوسًمصةؿامطشةةؽمبؼوظةةفمصةةغريموظؽـفةوماوفةةًمظؾقةةعماظلةةؿؽمممم 

 بوألدقاقمبصقؾفمأبـوئفوماظصغورم.

االبةـماألطةربمسؾةكمبؽةوظقرؼقسماظطةةىم،مومممممقصةؾممظقمتػةققماألبـةوءممظةرو ماظصةعؾيممماظرشةؿمم 

 االبـماألصغرمبؽوظقرؼقسمزراسيموحوظقومؼمدىماًدعيماظعلؽرؼيم.

 عوزالمسطوءماألممعلؿؿرموتؼقممحوظقومبؿلثقٌماظدورماظـوغلمعـمعـزهلومالبـفوماألصغر. 

م

م

 

م

م
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انعـٍ/ انىظُفـح /  االظـــــى  احملافظــح  و
 احلانـح انتؼهًُُح 

 َثـــرج ػٍ حُـــاج األو  األتُــــــاء 

 انقهُىتُح  3
 

 

صقزؼيمحوعدمم/االظى 

 حمؿدمحوعدمحلـ
 /    احلانح االجتًاػُح

 ػاوم23/ميُر    أرعؾي

 
 

 ظُح 70/ انعٍ 
دارةمإععفدمم/ادلؤهم 

 ودؽرتورؼي
/ احلانح ادلهُُح 

 عقزػي"   بوٌعوش
 "  بشرطيمعقوهم

ظقلوغسمظغيمم/ األوىل حاالتُ

        سربقيم

ظقلوغسم/ حُانثاَ حاالتُ

م      عـزظلماضؿصود

ظقلوغسم/  االتٍ انثانث

م  حؼققم

 

بوظصػماألولمظألممميسوممسـدعومطوغًماالبـيماظـوغقم30بدأمطػوحماألممعـذمحقاظلم 

مبوظؿفوبماظـوغقيمأصقؾًم مدرغل" متلؿطقعم" مال مجعؾفو وتؾقػممبػصؾماظرجؾمممو

حقٌمطوغًمعلؽقظيمسـم،ماألممومدـقاتمسوغًمصقفم4مٌدةمايرطيموادؿؿرمسالجفو

 ذػوبماالبـيمواظعقدةمبفومعـماٌدرديم.

ممومذادماىفدمسؾكماألممم،مأدتمإزنمذؾؾمغصػك"مجبؾطيمبوٌخم"مأصقىماظزوجم 

ظفمحؿكمذػوبمععمزوجفومىؾلوتماظعالجماظطؾقعلموسؿؾماظؿؿرؼـوتماظالزعيميفماظ

 بقادطيمسؽوزم.ظؾشػوءموادؿطوعماظلريمعرةمأخرىمممتوثؾ

"مومتمب ماظلوقماظقؿـكماظلررونم"ماظؽربىممبرضمبعدمدـقاتمضؾقؾيمأصقؾًماالبـيم 

موطوغًم ماألممميفمذظؽماظقضًماالبـي مت طفو مصؾؿ ماظعؾقم مدار مبؽؾقي ماظـوظـي بوظلـي

بـيموخرجًمعـموطوغًمتـوممسؾكماألرضمبوٌلؿشػكميفماظشؿوءمإزنمأنمتعوصًماال

ماحملوضراتمواٌالزمموتدصعمااٌلؿشػكمظؿلؿؽؿؾم موهضرمهلو مدرادؿفو بـؿفومععفو

 .سؾقفوميضقرماحملوضراتممرشؿمصعقبيمذظؽمدائؿًوم

بوٌـوبرةمواظعزمييمادؿطوسًماألممأنمبعدموصوةماألبموأصقىماالبـممبرضماظلؽرم 

مصؿكرجقامسنقعًو مواالبـيمم،متلوسدمأبـوئفو وسؿؾًماالبـيماظؽربىمععؾؿيمظغيمسربقيم،

 .حرماظـوغقيمعشرصيمأغؿوجمبشرطيم،مواالبـماظـوظٌممحموعكم

معرضمب  ماألولمػوسنفو ماالبـيماظؽربىموأنؾًمرػؾفو ماظلررونم"معدمزواجم عرةم"

م موعوزاظًمتؼقممبرسوؼؿفو ماألولمالبـؿفو حؿكمأخرىمبوظرئيمصؽوغًماألممػلماظلـدم

 رماظعطوءمعلؿؿرم.اظشػوءموعوزالمغفتؿؿوثؾم
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انعـٍ/ انىظُفـح /  االظـــــى  احملافظــح  و
 احلانـح انتؼهًُُح 

 َثـــرج ػٍ حُـــاج األو  األتُــــــاء 

4 
 

 ظىَف تٍُ
 

  

صوتـمروػرماظلقدم/االظى 

 اظشـووي
 / احلانح االجتًاػُح

مظُه  34م/ميُرمأرعؾي

 

 ظُه 66/ انعٍ 
بؽوظقرؼقسمم/ادلؤهم 

 وورة
/ احلانح ادلهُُح 
"مطؾريمبوٌعوشممم

 بوحـنيمبوظضرائىم"

 

بؽوظقرؼقسمم/ األوىل حاالتُ

 رىموجراحي

بؽوظقرؼقسمماالتٍ انثاٍَ /

مرىمأدـون

 

 

ذفقرمواالبـمم6وطونمؼعؿؾمضوبطمذرريمتورطوماالبـيماظؽربىمإثرمأزعيمضؾؾقيمتقصكماظزوجم 

 جم.120اظـوغلمجـنيميفمبطـماُعيميفمسؿرمذفرمصؼطموععوشمبلقطمضدرةم

 ظزؼودةمدخؾماألدرةم.مضوعًماألممبشراءمعوطقـيمم"ميقوطيماٌالبسم"م 

بعدمحقاظلمسوعنيمعـموصوةماظزوجمصقجؽًماألمممبطوظؾيمسؿماألوالدمبؿؽؾػيمبـوءماظشؼيم 

مبلنماٌـزل مسؾؿو مأنمت طفو مأو عؾؽماىدمواألوالدموضومماظعؿمبرصعمدسقةمماظيتمتلؽـفو

دـقاتمميفماحملوطؿممتمايؽؿمسؾكمم7جـقيموبعدمم15000مبؾؾغممميبوحملؽؿيمواٌطوظؾ

 األممبلدادممثـماظشؼيمبعدمتؼدؼرمخؾريمعـماحملؽؿيم.

األممعؼصرةميفمحؼمأوالدػومضوعًمبرصعمدسقىمضضوئقيمظؾؿطوظؾيممبرياثممنوحؿكمالمتؽق 

موبعدمعرور مسؾكمم26مأبـوئفو موعودؼوميفماحملوطؿممتمحصقهلو دـفمعـمإرػوقماألممغػلقو

 اٌرياثم.

ماظؿعؾقؿقيم  ماٌراحؾ ميفمسنقع مدرادؿفؿ ميف موتػقضقا ماألوالد مطرب موطػوح مجفد وبعد

صؿكرجًماالبـيماظؽربىموحصؾًمسؾكمبؽوظقرؼقسماظطىمواىراحيمبدرجيماعؿقوزمععم

راحيمثؿمعدرسمعلوسدمضلؿمأغػموأذنمعرتؾيماظشر مومتمتعقـفومععقدةمبؽؾقيماظطىمواى

 وحـفرةموعؿزوجيم.

مواظؿقؼمبوظعؿؾم  مجقدمجدا مسؾكمبؽوظقرؼقسمرىمأدـونمبؿؼدؼر وحصؾماالبـماألصغر

 بقزارةمماظصقيموعؿزوجم.

 وعوزالمسطوئفومعلؿؿرمحنقمأبـوئفوموأحػودػوم. 

 

م

م

م
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انعـٍ/ انىظُفـح /  االظـــــى  احملافظــح  و
 احلانـح انتؼهًُُح 

 َثـــرج ػٍ حُـــاج األو  األتُــــــاء 

5 
 
 

 

 ادلُىفُح
 

  

وصوءمحمؿدمسؾدم/االظى 

 اهللمسؾك
 /                االجتًاػُحاحلانح 
 ظُه14/مميُر أرعؾي

 ظُهم52/ انعٍ 
دبؾقمم/ ادلؤهم 

 ععؾؿني
ععؾؿم/ احلانح ادلهُُح 

أولمبوظ بقيم

 واظؿعؾقؿ

 

بؽوظقرؼقسماالتٍ األول /

 اظعؾقمماظعلؽرؼي

م/ حانثاَُ حاالتُ
مبؽوظقرؼقسمسؾقم

 

 

مبوٌلؿشػكم،متورطًواظزوجمبعدمرحؾيمسالجمادؿؿرتمسوعنيموغصػمضضوػؿمتقصكم 

 ابـمبوٌرحؾيماظـوغقؼيمورػؾيميفماٌرحؾيماالبؿدائقي.مظألم

 .اٌـوصىممؾظ بكمأبـوئفومحؿكموصؾًمبفؿمإزنمأصضمطوصقًماألم 

مًوحصؾ،مسؾكمبؽوظقرؼقسماظعؾقمماظعلؽرؼيمظقصؾامضوبطمبوىقشاالبـمحصؾم 

ًمبؿزوؼٍماهللموضوع،موأطرعفومسؾكمبؽوظقرؼقسمسؾقممومتمتعققـفومبوىوععيممماالبـي

 االبـيماظصغرىمعـمضوبطمبوىقشممواالبـمعـمدطؿقرةمهوظقؾ،

6  

 انشسقُح
 

 

مسقيمسؿرمسؾكم/االظى 

 دبؾ
 /     احلانح االجتًاػُح

 ػاو21/يُر مأرعؾي

 ظُح  57 /  انعٍ 
ظقلوغسم/ادلؤهم 

+مدرادوتمإغلوغقيم

 دبؾقممتربقي
م/احلانح ادلهُُح 
عقزػيمذؽقنم

فؾسمإدارؼيممب

 اٌدؼـي

 

 

مبؽوظقرؼقسم/ األوىل حاالتُ

صينمم،مغؼقىمممترؼض

بوظؼقاتممترؼضم

م.ماٌلؾقي

ظقلوغسمماالتٍ انثاٍَ /

روظىمبلطودميقيم+محؼقق

 اظشرري

 

 

 ؾقي.دـقاتمعـماظزواجمبلؾىمإصوبؿفمبػشؾمُطم7تقصكماظزوجمبعدمعرورمم 

 "دًمدـقاتم،موسوعونموغصػم".وظدموبـًمتركمظألممم 

 سؾكمارثفوموأصقؾًمجبؾطيمأصؼدتفوماظـطؼموايرطيم.ملمتلؿطعمايصقلم 

 .ظؿؾؾقيماحؿقوجوتماألبـوءممبدأتمتؾقٌمسـمعصدرمظؾرزقم 

 ضوعًمبؾقعماألدواتماٌـزظقيموحقوطيماٌػروذوتمظؿلؿطقعمتعؾقؿماألبـوء. 

 بوظققعقيميفماظقحدةماحملؾقيمواظؿقؼًمبقزقػيموػكماآلنمبوحٌمعؿوبعيمأول.سؿؾًم 

 .مًوتزوجاظضؾوطماٌؿكصصنيمبوظؽؾقيمايربقيم،ثؿميماظؿؿرؼضاظؿقؼًماالبـيمبؽؾق 

 خترجماالبـماظـوغلمعـمطؾقيمايؼققمواظؿقؼمبلطودميقيماظشرريم. 

 ظألممدورميفمعمدلوتماجملؿؿعماٌدغلمواىؿعقوتماألػؾقي. 

 ذورطًميفماظؽـريمعـماٌؾودراتم"مإؼقاءماٌشردؼـم". 

 .واظؼرىماجملوورةمقفماظعدؼدمعـمأصرادماظؼرؼيآعدوػؿًميفمحمقم 

 اهللممووػقصبرسوؼيمذؼقؼؿفوماظؽربىماظؼعقدةمواظيتمملمتؿزوجمحؿكمتمضوعًماألمم 

 وعوزالمغفرماظعطوءمعلؿؿرمحنقماألبـوءم. 
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انعـٍ/ انىظُفـح /  االظـــــى  احملافظــح  و
 احلانـح انتؼهًُُح 

 َثـــرج ػٍ حُـــاج األو  األتُــــــاء 

 ظىهــاج 7
 

 

صؿقلممأحالمم/االظى 

 سؾدماظؾطقػ
/  احلانح االجتًاػُح

 ػاو 10/ممميُرممأرعؾي
م

 

 ظُه 55/  انعٍ
بؽوظقرؼقسمم/ادلؤهم 

متعوونموإرذود

 زراسل
 /احلانح ادلهُُح 

 عفـدسمزراسلمحر

ععقدمبؽؾقيمم/ األول االتٍ

 ايودؾوتمواٌعؾقعوت

م/ االتٍ انثاٍَ
موورةبؽوظقرؼقسم

 

 ظقؿ.أتقصكماظزوجمإثرمحودثمبعدماظزواجمبلؿيمسشرمسوعوم 

 اإلسدادؼي.طونماالبـماألطربمبوٌرحؾيماظـوغقؼيمواالبـماألصغرمبوٌرحؾيم 

ماألبـوءم  موتعؾقؿ معؿطؾؾوتماألدرة ماظعؿؾمظؿلؿطقعمعقاجفي مظؾـزولمٌقدان اضطرتماألم

 م.م2011وطونمػذاميفمزؾماغدالعمثقرةمسومم

مملطوغًمتؿؼوضكمأو  م" موبدأتميفمهػقظماظؼرآنماظؽرؼؿمم150راتىمهلو مذفرؼو م" جـقف

 تطقسومبوٌلوجدم،طؿومبدأتمبعؿؾماٌلطقالتموتلقؼؼفوم.

واظؿقؼماالبـماألطربمبؽؾقيمماألبـوءمعـماٌدارسماًوصيمإزنمعدارسمحؽقعقيم،قظًمَح 

 ايودؾوتمواٌعؾقعوتموتػققمومتمتعققـفمععقدامبفو.

 االبـماظـوغلمبؽؾقيماظؿفورةمضلؿماظؾغيماالنؾقزؼيموخترجمبؿؼدؼرمجقدمجدا.اظؿقؼم 

 متمتؽرؼؿمأبـوئفومعـمحػظيماظؼرانماظؽرؼؿم. 

اظقضوؼيمم–االجؿؿوسلمعـؾمعشروعم"مأدقأمأذؽولمسؿوظيماألرػولدوػؿًماألمميفماظعؿؾم 

 .محنقمأبـوئفوممتشغقؾماظػؿقوت"موعوزالمسطوئفوماظدائؿمعلؿؿرم–خطورمايرؼؼمأعـم

 

 يسظً يطسوح 8
 

 

دفريماظلقدم/ االظى 

 إبراػقؿمزؼدان
 /                احلانح االجتًاػُح

 ػاوم24/ميُرممممأرعؾي

 

 ظُه 59م/ انعٍ 
دبؾقمم/ ادلؤهم 

 زراسل
م/احلانح ادلهُُح 
عقزػيمبوإلدارةم

 اظزراسقي

 

ظقلوغسم/ االتٍ األول 

  ايؼقق
ظقلوغسم/ماالتٍ انثاٍَ

 ظغوتموترسنفمم

بؽوظقرؼقسم/ االتٍ انثانث 

موورة

 

 رػؾفوماألولمثؿمعرضماظزوجممبرضماظلررونم.األممأنؾًم 

 م.ؼؽػلمعصروصوتماظعالجمملمؼؽـمظؾزوجمسؿؾمعلؿؼرموطونمدخؾماألدرةمبلقطمال 

 دـقاتم.م3مادؿؿرتمسالجتقصكماظزوجمبعدمرحؾيم 

 م0"مذفرانمأصغرػؿمدـقاتم،مم4م"ماألبـوءمسؿرماألبـوءموضًموصوةماألب 

 م"م.بقعمعالبسمودواجـموذؿالتمزراسقيمم"ضوعًماألممبعؿؾمعشروعمصغريم 

فؿمتزودنحصؾماألبـوءمسؾكمعمػالتمسؾقوموعوزاظًمتؽوصامععفؿمحؿكمتلؿطقعم 

 .موعوزالمسطوئفومعلؿؿرمحنقمأبـوئفوموأحػودػو
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انعـٍ/ انىظُفـح /  االظـــــى  احملافظــح  و
 احلانـح انتؼهًُُح 

 َثـــرج ػٍ حُـــاج األو  األتُــــــاء 

 جُىب ظُُاء 9
  

 

ػدىمسؾدمم/االظى 

 اظرشنـمحمؿدمسؾكمممممم
  / احلانح االجتًاػُح

 ظُىاخ   6م/  يُرمأرعؾي

 
 

 ظُحمم55/    انعٍ 
دبؾقعفمسوعيمم/ادلؤهم 

  يفماظ بقيممممممم
 /احلانح ادلهُُح 

 عدؼرةمعدرديمم

مسبؽوظقرؼقم/االتٍ األول 

 دقوحيموصـودقمم

بؽوظقرؼقسمم/حانثاَُ حاالتُ

مخدعيماجؿؿوسقي

/ممممحانثانث حاالتُ
  بؽوظقرؼقسمرؼوضمأرػولمممممممم

 .ممأبـوءم3موأنؾًم1990تزوجًماألممسومم 

عةةـماظةةزوجمماالضةة احطوغةًمػـةةوكمعشةةوطؾمعةةعماظةزوجموصةةؾًميةةدماالغػصةةولموظؽةـممتمممم 

 0حؿكمميؽـفمرصعمعلؿقىمععقشيماألدرةممأخرىبوظلػرمإزنمحموصظيم

مإسطةوءمهؿؾًماألمماظؽـريمعـماٌؿوسىموطوغًمتعؿةؾمسؾةكمعوطقـةيمخقورةيمإزنمجوغةىمممممم 

 0إزنمجوغىمسؿؾفومطؿدرديمخصقصقيمدروسم

 م0اظؽؾدموماظرئيمميفعرضماظزوجمصفلةمبلررونم 

 م0ٌدةمدـيمطوعؾيمحؿكمتقصوهماهللمزؾًمتؽوصامععمعرضماظزوجم 

 .تعؾقؿفؿموتزوجًماظؾـؿنيممأمتقاتوبعًمرحؾؿفومععماألبـوءمحؿكم 

 األصرادممأوحصؾًمسؾقفومدقاءمعـماظؾـؽمماظيتضوعًمبؿلدؼدمطؾماظؼروضمواظدؼقنم 

م.ماالبـوعوزاظًمتؽوصاموتلؿعدمحوظقومظزواجم 

         

 انقاهــسج 11

 

حمؿدمممسوؼدةم/االظى 

 إبراػقؿمخؾقؾممممممممم

مم/ احلانح االجتًاػُح

 ظُىاخ م8/مميُرأرعؾيمم

 

 ظُح مم69/ انعٍ 
 تؼرأموتؽؿىم/ادلؤهم 

 / احلانح ادلهُُح

 ربيمعـزلممممم

 

مبؽوظقرؼقسم/األوىل حاالتُ

متربقيوممسؾقمم

ظقلوغسمماالتٍ انثاٍَ /

 ظغوتموترسنيممم

بؽوظقرؼقسمم/ نثاالتٍ انثا

موورة

 

 0بدونمدوسدؼـمظدمُوبـالثيمأبـوءمبـًمووظدؼـمأحدػؿوممرزقماهللماألم 

حقةٌممتمإجةراءمسةدةمسؿؾقةوتممممماهلؿةؿممذوىمعةـممعةعمأبـفةوممممواجفًماألممصعقبوتمخوصةوًم 

 0دـقاتمعـمسؿرهمم3بوءتمسنقعفومبوظػشؾموملمؼؽـمضدموووزم

صؽوغًمتؼقممبؿقصقؾفموتراصؼفمحؿكمبوجملؿؿعمممظدجمفمعدرديمسودؼيأدخؾًماألمماالبـم 

 0صصؾفماظدرادلم

ظعؾيماظؽوراتقفموحصؾمسؾةكمايةزامماألدةقدموطةذظؽمظعؾةيممممممـوديمظقؿورسمأيؼًماالبـمب 

 ذنصؾمسؾكمعقداظقؿنيمذػؾقيموصضقفماظؿوؼؽـدوممظقشوركمبؾطقظيماىؿفقرؼيمو

بداؼةيمدرادةؿفمإالمأغةفمأزفةرمممممميفبوظرشؿمعـمختق ماألممعـمسدممادةؿطوسيمأبـفةوماظؽؿوبةيمممم 

لماظعالضةوتممعقػؾيمطؾريةمبوظردؿمحؿكمأصؾامصـونمتشؽقؾلمواٌؿقةدثماظرمسةلموعلةؽقممم

 0ؿعماظػـقنماٌعوصرةمبقزارةماظـؼوصيمجملاظعوعيم
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انعـٍ/ انىظُفـح /  االظـــــى  احملافظــح  و
 احلانـح انتؼهًُُح 

 َثـــرج ػٍ حُـــاج األو  األتُــــــاء 

اغؿكوبوتمجمؾسمإدارةماظـوديمظقصؾامأولمسضقمجمؾسمإدارةمعـممخوضماالبـم 

 0ماهلؿؿمذوىم

يفماظعدؼدمعـماٌفوراتمواهلقاؼوتماألخرىمصؼدمطةونمىؿةولمصةقتفممممممتقزماالبـ 

وصيمإزنمتػقضةةفميفمأنمذةةوركمبوظغـةةوءمعةةعماظعدؼةةدمعةةـماظـفةةقمماٌشةةفقرؼـمبوإلضةةممم

ومتمتؽرميفمبوظعدؼدمم"موقؼدماظؼرآنماظؽرؼؿ"معرحؾيماظـوغقؼيماألزػرؼيموحؾفمظعؾؿم

 0عـماىقائزموذفوداتماظؿؽرؼؿمواظؿؼدؼرمعـمسدةمجفوتموسنعقوت

سؾكمظقلوغسمظغوتموترسنةيمضلةؿمصرغلةلمواالبـةيمسؾةكمبؽةوظقرؼقسمممممممماالبـحصؾم 

اظ بقةةيمميفاظعؾةةقممواظ بقةةيموادةةؿؽؿؾًمدرادةةؿفومظؿقصةةؾمسؾةةكمدبؾقعةةفمخوصةةيممم

ختصصمسؾؿمغػسمواالبـماألصةغرمحصةؾمسؾةكمبؽةوظقرؼقسموةورةموؼعؿةؾمحوظقةومممممممم

 0علوسدمعدؼرمحلوبوتمظشرطيم

 مشال ظُُاء 11
 

 

 

صقـورمدؾقؿونم/ االظى 

 حمؿقدمسنعيم
 /   احلانح االجتًاػُح

 ظُىاخم5م/ميُر مأرعؾي

 

 ظُه 53م/انعٍ
  تؼرأموتؽؿىم/ادلؤهم 

 ربي / احلانح ادلهُُح
 عـزلم

 

 دبؾقممصينم/ االتٍ األول

بمغظؿمم/ حانثاَُ حاالتُ

  وععؾقعوت
ععفدمصـكمم/ حانثانث حاالتُ

مبؽوظقرؼقسمإسالممصقل

ثوغقؼيممم/حانساتؼ حاالتُ

 سوعيمممم"مذفقدةمم"م

روظؾيماالتُح اخلايعح / 

مبوظػرضيماظـوغقيمطؾقيمػـدديمم

روظىمم/ماالتٍ انعادض

م     

 

 أخقاتموطونماظقاظدمؼعؿؾمبرسلماألشـومم.م6وظدتماألمميفمأدرةمبلقطيمعؽقغيمعـم 

 اٌعقشقيمألدرتفوم.ملمتـولماألممحظفومعـماظؿعؾقؿمغظرامظلقءمايوظيم 

 ضوعًماألمممبلوسدةمواظدػوميفمعلوسدةماألشـومم 

 تزوجًماألممبلحدمأضوربفومموطونمؼعؿؾمبوظققعقيموؼعؿؾمبرسكماألشـوممأحقوغوم 

طوغًماألممتؼقمممبلوسدةمزوجفوميفمتؼطقعماألسشوبمإلرعومماألشـومموطوغًمتؼةقممبؾقةعممم 

 ظنبماألشـوممإلرعوممأبـوئفوماظصغورم

 أبـوءموعرضماظزوجممبرضماظلررونم.م6بمرزضًماألمم 

 0زادتمععوغوةماألممبعدمعرضماظزوجمورسوؼؿفم،مورسوؼيماألبـوءم 

 بفوم.مرطونمظدىماألمماإلصرارمسؾكمتعؾقؿمأبـوئفومرشؿماظظرو ماظصعؾيماظيتممت 
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انعـٍ/ انىظُفـح /  االظـــــى  احملافظــح  و
 احلانـح انتؼهًُُح 

 َثـــرج ػٍ حُـــاج األو  األتُــــــاء 

تعرضًماالبـيماظـوظـيمظطؾؼمغوريمأدػرمسـفمتفؿؽمبوىؿفؿيمأدىمإزنموصوتفوموطونمسؿةرمم  بوظصػماظـوظٌماظـوغقيمم

 سومم.م15ظقصوةماالبـيمسـدما

 تقصكمزوجفومبعدموصوةماالبـيمبعوعنيم. 

 0حصؾماالبـماألطربمسؾكمدبؾقممصينمصـوؼعموؼعؿؾم 

اظؿقؼًماالبـيماظـوغقيممبعفدممترؼضموخترجًموتعؿةؾمبنحةدىماٌلؿشةػقوتم،موختةرجممممم 

االبةةـماظـوظةةٌموحصةةؾمسؾةةكمبؽةةوظقرؼقسمغظةةؿموععؾقعةةوتموحوظقةةوماالبـةةيماظرابعةةيمبؽؾقةةيممم

 االبـماألصغرمبوظصػماظـوظٌماظـوغقيمم.اهلـدديموعوزالم

 عوزالمسطوءماألممعلؿؿرمظألبـوءم. 

 األقصــس  12
 

 

ػـوءمصقزيم/ االظى 

 ذقوتمصفققن
 /      احلانح االجتًاػُح

 ػاو 27/ يُر  أرعؾي

 
 

 

 ظُه 60/انعٍ
ظقلوغسمم/ادلؤهم 

 حؼقق
م/احلانح ادلهُُح
 حموعقي

 

بؽوظقرؼقسمم/االتُح األوىل

 رىمبقطري

م/االتٍ انثاٍَ 
بؽوظقرؼقسمرىم

موجراحيم+معوجلؿري

 

دـقاتموسؿرمم7دـقاتمعـماظزواجموطونمسؿرماالبـيماظؽربىمم8تقصكماظزوجمبعدم 

 .مدـقاتم4االبـماظـوغلم

 .رصضًماألمماظزواجمعرةمأخرىموطردًمحقوتفومظرسوؼيمأبـوئفوماظصغورم 

ماحؿق  مظلد مظؾؾقٌمسـمسؿؾ مإزنماٌدؼـي ماظؼرؼي معـ مأباغؿؼؾًماألم ـوئفوموجوت

 .بـوءميفمعراحؾماظؿعؾقؿماٌكؿؾػيماألموؼؽػكممععوشماألبمالحقٌم

 0وعلوغدتفؿموزؾًمجبقارمأبـوئفوممبدورماألبمواألممععوضوعًماألمم 

خترجًماالبـيماظؽربىموحصؾًمسؾكمبؽوظقرؼقسماظطىماظؾقطريموخترجماالبـم 

 اٌوجلؿريم.األصغرموحصؾمسؾكمبؽوظقرؼقسماظطىمواىراحيموحصؾمسؾكم

م

م
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انعـٍ/ انىظُفـح /  االظـــــى  احملافظــح  و
 احلانـح انتؼهًُُح 

 َثـــرج ػٍ حُـــاج األو  األتُــــــاء 

 تىزظؼُد  13
 

 

مسريةمحلـمم/االظى 

 ؽسؾدهماظدع
 / احلانح االجتًاػُح

 ظُهم41/ميُرعؿزوجيمم

 ظُهم71/ انعٍ
مبؽوظقرؼقسم/ادلؤهم 

 وورة
 /احلانح ادلهُُح 

 

حمقمأعقيمم/ األوىل حاالتُ

م"ععوضيمذػـقيم"

ظقلوغسمم/ حانثاَُ حاالتُ

درادوتمإدالعقيممم+م

مدطؿقراهميفماظ بقي

بؽوظقرؼقسممم/ االتٍ انثانث

 ػـدديممم

 

 .رزضفوماهللمبوالبـيماظؽربىمتعوغكمعـم"معؿالزعيماظداون"معـذموالدتفومومتزوجًماألمم 

اظعةالجموجؾلةوتماظؿكورةىموتعةدؼؾماظلةؾقكمواظعةالجمممممممميفماالبـةيمبذظًمجمفقدمطؾريمععم 

 اظطؾقعلم.

 اظـالثيموحرصًمسؾكمتعؾقؿفؿم.ممأبـوئفوورزضفوماهللمبؾـًمووظدمضوعًماألممبرسوؼيم 

"مإدارةمتعؾقؿقةي"مماظ بقةيمختصةصممميفاظػؾلةػيممميفسؾكمدرجيماظةدطؿقراهممماالبـيصقصؾًم 

 سؾكمبؽوظقرؼقسمػـدديموتزوج.ماالبـوحصؾم

غؿقفةيمحةودثمدةريممممماظػؼةريمصؼراتماظعؿةقدممميفبعفزممإصوبؿفضوعًماألممبرسوؼيماظزوجمبعدم 

 ممومأثرمسؾكمحرطؿفموسؿؾفمٌدةمرقؼؾي.

مأدىممممةومم"ماظؽؾةكماظقلةرىممم"بلةررونمممإصةوبؿفومرشؿممأدرتفومووهوعوزالمسطوءػومعلؿؿرم 

 .إزنمادؿؽصوهلومبوظؽوعؾم

حودثمدريمممومترتىمسؾقيمسفزمعلؿدؼؿمبوظعؿقدماظػؼريمصؼوعًمميفماظـوغقياالبـيممأصقؾً 

 .األممبرسوؼؿفومرشؿمعرضفوم

 انعـىَط  14

 

غوػدممسريمم/االظى 

 اشندمحمؿقد
 /                احلانح االجتًاػُح

 ػاو12/ممميُر  أرعؾي

 ظُهم56/  انعٍ 
اظشفودةم/  ادلؤهم 

 اإلسدادؼي
ربيمم/احلانح ادلهُُح 
 عـزلمممم

بؽوظقرؼقسمم/ األوىل حاالتُ

تربقيممعوجلؿريمم+متربقي

 رؼوضقي

م/ االتُح انثاَُح
بؽوظقرؼقسمغظؿم

موععؾقعوت

ععفدم/مثانث االتٍ ان

 معـشكتمحبرؼي

 ؼعؿؾمدوئؼمتوطللم.مزوجتزوجًماألممعـم 

ماظزوجمأصقى  ماٌخ" ماظشفرؼيمبلررون مسالجف متؽوظقػ موطوغً ماظػراش مؼالزم موطون "

 0مدـقاتمصراعمععماٌرضمم10بعدممجدًامحؿكمتقصوهماهللبوػظيم

م  مايرة ماألسؿول مبؾعض ماألم موسؿؾً مواٌالبس ماٌػروذوت ماٌعوشمبقع مطون حقٌ

 المؼػلمبوحؿقوجوتماألدرةم.وجـقفمم125اظشفريمظؾزوجمبلقطم

اٌوجلؿريميفمتدرؼىماظرؼوضيممواالبـيماظؽربىمسؾكمبؽوظقرؼقسماظ بقيماظرؼوضقيممحصؾً 

 اٌوئقيموسقـًمععقدةمبوظؽؾقيم.

بـماظـوظٌمسؾكمدبؾقمماٌعفدموماالبـيماظـوغقيمسؾكمبؽوظقرؼقسماظـظؿمواٌعؾقعوتمم،وماال 

 اظػينمظؾؿـشكتماظؾقرؼي.
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انعـٍ/ انىظُفـح /  االظـــــى  احملافظــح  و
 احلانـح انتؼهًُُح 

 َثـــرج ػٍ حُـــاج األو  األتُــــــاء 

 اإلظكُدزَح  15
 

 

صؾوحفمأغقرم/ االظى 

  ذـقدةماىـدي
مم/ احلانح االجتًاػُح

 ػاو 38م/ميُر  أرعؾيم

 

مظُه  63/انعٍ

 تؼرأموتؽؿىم/ادلؤهم 
ربيمم/ احلانح ادلهُُح

  عـزل

بؽوظقرؼقسمم/ تٍ األولاال

مػـددي

ظقلوغسمماالتُح انثاَُح /

م تربقيمم
بؽوظقرؼقسمممح /انثانث حاالتُ

موورة

 

م

 

 ػؾقطمحودمبوظؼؾىم.مغؿقفيصفلةمماظزوجمتقصكودـيم،مم18تزوجًماألمميفمسؿرم 

م7دـقاتم،مسوعنيم،مم4سوعوم،واألبـوءمت اوحمأسؿورػؿمعومبنيم"مم25ترعؾًماظزوجيميفمسؿرم 

 .ماظقصوةضؾؾمماظزوجمظؾشرطيجـقفموذظؽمبلؾىمتركم25ذفقرم"موطونمععوذفمبلقطمجدًام

 .أصرتمسؾكمتعؾقؿمأبـوئفومحقٌمترطًماٌدرديمضؾؾمادؿؽؿولماٌرحؾيماالبؿدائقيم 

محقوطيم  م" معوطقـي سؿؾًمسؾكمتقصريمدخؾمإضويفمجبوغىماٌعوشماظؾلقطمصؼوعًمبشراء

مؾؿالبسم"مظ ؿعقيمععماىريانموبدأتميفمحقوطيمعالؼوتماظلرائرمجبمعـمخاللماذ اطفوم

 ؾؿققطقنيمبفومواٌؼربنيم.وبقعفومظ

ماظصقػمظؿقصريماحؿقوجوتماألدرةم  ميفمص ة مععمواظداتفؿمصعؿؾقا ماٌلؽقظقي هؿؾماألبـوء

وعلوسدةماألمميفماٌصورؼػماظدرادقيمبوإلضوصيمإزنمضقومماألممبؾقعمعوممتؿؾؽفمعـمذػىم

 ٌقاجفيمأسؾوءمايقوةم.

 واالبـيماظـوظـيمحمودؾيممظـوغقيمععؾؿيم،موأصؾاماالبـماألطربمعفـددوم،مواالبـيماخترجماألبـوءم 

 تزوجماالبـم،مواالبـيم،مواالبـيماظصغرىمعوزاظًمتؼقؿمععماألمم. 

 انغـستُح  16
 

 

صؾققفمحلـم/  االظى 

 اٌردكمايؾول
/  احلانح االجتًاػُح

 ػاو 13/ميُر  أرعؾي
 

 ظُهمم59/انعٍ
صينممدبؾقممم/ادلؤهم 

 يوور
م/ احلانح ادلهُُح

طوتىممبدؼرؼيماظطىم

 اظؾقطريمم

بؽوظقرؼقسمم/ األوىل حاالتُ

                 رىموجراحيممم

     

بؽوظقرؼقسمماالتُح انثاَُح /

 رىموجراحيممم

/ ح انثانث حاالتُ

 بؽوظقرؼقسمصقدظيممم

                     

 سؿؾًمععمزوجفوميفموورةماظطققرمإزنمجوغىماظقزقػيمظؿقصريمعؿطؾؾوتمايقوةم. 

بوظؿزاعـمععموالدتفومالبـؿفوماظـوظـيموبوظرشؿمعـمذظؽمملمتؿقاغكمسـمم1994عرضماظزوجمسومم 

سوممحقٌمأصقىماظزوجمم14اظقضق مجبوغىمزوجفومأثـوءمرحؾيماظعالجماظيتمادؿؿرتمٌدةمم

 ؾقيموطؾديم"مممومأضعدهمسـماظعؿؾم.بػشؾم"مُط

مبـوتف  متؽوظقػماظعالجمورسوؼي مصؿقؿؾًمسىء مطـريا ميفمأسؿورمسوغًماألم ماظـالثموطوغقا و

 دـقاتمظؾؽربىم،موذفقرمظؾصغرىم.م5ت اوحمعوبنيم

اظصؾوحماظؾوطرموتعقدمظقالمظ سكممصكععمزوجفومبنيماٌلؿشػقوتمصؽوغًمتلوصرمؼقعقوممتـؼؾً 

 بـوتفو.

مورصضًماإلضوعيم  ممبرضماظدرن م ماظؿـػلل ميفماىفوز م مزوجفو معـ مبعدوى أصقؾًماألم



12 

 

انعـٍ/ انىظُفـح /  االظـــــى  احملافظــح  و
 احلانـح انتؼهًُُح 

 َثـــرج ػٍ حُـــاج األو  األتُــــــاء 

 كمبـوتفوموحؿكمالمتؿلثرمغػلقؿفـ.ىمسدمموجقدممعـمؼرسواظعالجمداخؾماٌلؿشػكمبلؾ

مصظؾًمتعؿؾم  مبـوتفو محنق ماٌرضموادؿؽؿؾًمرحؾؿفو معع مرقؼؾي مرحؾي تقصكماظزوجمبعد

مسؿؾقيم متطؾىمإجراء مممو مبوغزالقمشضرويفم مأصوبفو مممو مجبوغىموزقػؿفو ماظطققر بؿفورة

 جراحقيموراحيمتوعيموظؽـفومرصضًمتقصريامظؾـػؼوتم.

هدىمآخرمسـدعومأصقؾًماالبـيماظقدطكمبقرممدرروغلميف"ماظغدةماظدرضقيمواجفًماألمم 

 "مومتمإجراءممجراحيمالدؿؽصوظفموملمتؿقاغكمسـمرسوؼيمابـؿفوميفمعرضفوم.

ميفمحصقلم  م ماألم موهؼؼمحؾؿ ماظصقدظي ماظصغرىمبؽؾقي عرتماظلـقاتمواظؿقؼًماالبـي

ىموؼعؿالنممبوٌرطزماظط ممبـوتفـمسؾكمأسؾكماظشفوداتمصؿكرجًماالبـؿونمعـمطؾقيماظط

 اظشوعؾم،مواالبـيماظصغرىممروظؾيمبؽؾقيماظصقدظيم.

ماألم  ممتزوجًماالبـؿونموتؼقم محؿكمتؿزوجمحوظقًو ماظـوظـي مابـؿفو محقوتفوممبرسوؼي مهلو وتؽقنم

 اًوصيموعوزالمسطوئفومعلؿؿرم.

 ادلُُـا  17
 

 

نوحمسؾدمم/االظى 

 مممممممم اجملقدممجاللمحمؿدمم
/  االجتًاػُحاحلانح 

 ػاو31/ميُرعطؾؼيممم

 
 

 ظُهم68/ انعٍ 
  تؼرأموتؽؿىممممممممممم/ادلؤهم 

ربيمم/احلانح ادلهُُح 
 عـزلمممم

 

 

   عؿقصكماالتٍ األول /  
 ػاو  مم35يُر /   

ظقلوغسمم/ انثاٍَ االتٍ 

حؼققم+معوجلؿريميفم

 اظؼوغقن

 م

،مبعةدممدـقاتمرزضًمخالهلةومبطػؾةنيممممم8وسوذًمععمزوجفومعدةمم1982تزوجًماألممسومم 

 .مأػؾفوذظؽمتزوجماظزوجمبلخرىموأرادمرالضفوموظؽـماألممرصضًموذػؾًمإزنمبقًم

سؿةرمدةـيموغصةػممممميفظةالمممماألصةغرمتقصكماالبـممأحػودػورسوؼيمميفماىدةغؿقفيمإػؿولم 

صرمسؾةكممادةؿؽؿولمحقوتفةوماظزوجقةيمدونمممممممُتسؾقفمممومجعؾماألمعغؾلعوءممإغلؽوبمغؿقفي

 برتفمعـمحؼقضفوم.أأنماظزوجمأرشؿفومسؾكمضؾقلماظطالقمومإالاغػصولم

رجعًماألممععمابـفومألػؾفوموظؽـفؿمرصضقامأنمؼؽقنمابـفومععفوموانمتدسةفمألبقةفمصرصضةًمممم 

هلةومصلظزعةًماحملؽؿةيماظةزوجمبؿةقصريمإدنةورمممممممدؽـماألمموىلتمإزنمحمؽؿيماألدرةمظؿقصرم

 .جمذفرؼومم18شرصيممبـزلمعش كمعؼوبؾم

غػلقيموبدأتممآالمتػورقماألممابـفومواصؼًمبفذاماظقضعماٌفنيمواظذيمدؾىمهلوممحؿكمال 

تؿعؾؿمحقوطيماٌالبسموتربقيماظطققرمظؾقعفوموتؼدعًمظؾشؽقنماالجؿؿوسقةيمظؾقصةقلمسؾةكمممم
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انعـٍ/ انىظُفـح /  االظـــــى  احملافظــح  و
 احلانـح انتؼهًُُح 

 َثـــرج ػٍ حُـــاج األو  األتُــــــاء 

 جم.م50ععوشمعطؾؼوتمضدرهم

بفةومسةـمرسوؼةيمابـفةوموحصةقظفمسؾةكمتعؾةقؿممممممممممتةرمماظيتتؿقاغكماألممرشؿماظظرو ماظلقؽيمممل 

اٌدردةيموذظةؽمدونمعلةوسدةمعةـماحةدمحقةٌممممممممإزنصؽوغًمتشةفعفموتةذػىمععةفمممممسوظل

 رصضمأػؾفومعلوسدتفوم.

ذةةفعؿفمحؿةةكممووحصةةؾمسؾةةكمظقلةةوغسمايؼةةققمماٌـةةوظلتػةةققماالبةةـمواخةةؿريماظطوظةةىم 

 حصؾمسؾكمدرجيماٌوجلؿريموحوظقومؼؼقممبعؿؾماظدطؿقراهموػقمحوظقومؼعؿؾموطقؾمغقوبيم.

اظشةةرؼونماظؿةةوجلمواغلةةدادمطوعةةؾممميفاظؼؾةةىمواظضةةغطموضصةةقرممأعةةراضتعةةوغكماألممعةةـم 

،مبةةوظرشؿمعةةـمذظةةؽمتؼةةقمماألممدائؿةةومسؾةةكمتشةةفقعمابـفةةوموحـةةفمسؾةةكممممماألميةةـبوظشةةرؼونم

      .اظؿؼدم

 ديــُاط  18
 

 

غودؼيمشنقدةمم/االظى 

 شنقدةماظعؾؿل
 أرعؾيم/ احلانح االجتًاػُح

 ظُىاخ  6/مميُر 
 

 

 ظُح  54/ انعٍ 
ععفدمم/ ادلؤهم

درادوتمتؽؿقؾقيم+م

 ظقلوغسممآدابموتربقي
ععؾؿم/ احلانح ادلهُُح 

 أول

بؽوظقرؼقسمم/ االتٍ األول

مػـددي

بؽوظقرؼقسمم/ االتٍ انثاٍَ

مصـقنمتطؾقؼقي

روظىمم/ انثانثاالتٍ 

 بوظػرضيماظرابعيمطؾقيمايؼققمم

بلجرمأدؾقسلميفمورذيمنورمُأومييم"م"مؼعؿؾماوميفكمعـمزوجم1993تزوجًماألممسومم 

 خوصيموأمثرمػذاماظزواجمسـمثالثيممأبـوءمذطقرم.

موطونماألبـوءميفمعراحؾماظؿم2010أصقؾًماألممسومم  م ماظلررونم" عؾقؿماألوزنممبرضم"

وترددػومسؾكماٌلؿشػكمظؾعالجموايصقلمسؾكمجرسوتمموسوغًماألممطـريامعـماٌرضم

 اظعالجماظؽقؿوويمواإلذعوسلممموماثرمذظؽمسؾكمغػلقؿفومطـريام.

محقٌم  متعؾقؿفو موتلؿؽؿؾ مغػلفو متشغؾ مبلن مسؾقفو مصلذور مظألم ماألول ماظداسؿ ماظزوج طون

موب مدرادوتمتؽؿقؾقي مسؾكمدبؾقم مظغيمطوغًمحوصؾي مضلؿ ماآلدابم وظػعؾماظؿقؼًمبؽؾقي

 انؾقزؼيم"متعؾقؿمعػؿقحم".

اثرمإصوبؿفمبورتػوعمذدؼدمبوظضغطموغزؼػمبوٌخمسـدعومطونمؼؼقممم2015تقصكماظزوجمسومم 

 سؾكمرسوؼيماظصوئؿنيميفمأحدماٌلوجدم.

ادؿفؿعًماألممطؾمعومظدؼفومعـمضقةموحـًمأبـوئفومسؾكمادؿؽؿولمدرادؿفؿمودرادؿفومم 

 طونمعصدرماظدخؾماظقحقدمػقمراتؾفومحقٌمأنماظزوجمملمؼؽـمظفمععوشم.ععًومو
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انعـٍ/ انىظُفـح /  االظـــــى  احملافظــح  و
 احلانـح انتؼهًُُح 

 َثـــرج ػٍ حُـــاج األو  األتُــــــاء 

ٌدارسمملاظؽقغ ومطوغًمتلخذمحصصمإضوصقيمبلجرمإضويفمظزؼودةمدخؾفوموتعؿؾميف 

متؾؾقيم معـ متؿؿؽـ محؿك مألبـوئفو ماظؾقؾ معـ معؿلخرة ميفمدوسي موتعقد ماظػـقي اظدبؾقعوت

 احؿقوجوتمأبـوئفوممودرادؿفؿم.

مأ  مبرسوؼي موحصقهلؿاػؿؿًماألم متػققماألبـوء مودوسدػو ذفوداتمتؼدؼرميفممسؾكمبـوئفو

جموالتمرؼوضقيموتعؾقؿقيموصكمجمولماظؾقؽيم،مطؿومحصؾًماألممسؾكمظقلوغسمآدابموتربقيم

 .م2017ضلؿمظغيمانؾقزؼيمسومم

ماألمميفمايصقلمسؾكموزقػيمحصؾم  مودوسدتف االبـماألولمسؾكمبؽوظقرؼقسمػـددي

سؾكمبؽوظقرؼقسممصـقنمتطؾقؼقيمبؿؼدؼرمجقدمجدامحصؾمغلماالبـماظـوموبشرطيمخوصيم،م

ععمعرتؾيماظشر موحوظقومؼمدىماًدعيماظعلؽرؼيمبلقـوءم،موعوزالماالبـماظـوظٌميفماظلـيم

 اظـفوئقيمبؽؾقيمايؼققموؼعؿؾمبصقدظقيمخوصيم.

مظؾقصقلمسؾكماسؾلم  مظرصعمعلؿقاػو موتلخذمدوراتمتدرؼؾقي عوزاظًماألمممتورسمسؿؾفو

بوظ بقيمواظؿعؾقؿموظدؼفوماظعدؼدمعـمذفوداتماظؿؼدؼرميفمجموالتمذؿكموطوغًماٌراتىم

 تؿعوونمععماىؿعقوتماألػؾقيمواًريؼيمٌلوسدةماحملؿوجنيم.

 سومم81رشؿمطؾمذظؽمصفلمتفؿؿمبلدرتفوموترسكمواظداتفوماٌلـيماظيتمتؾؾغمعـماظعؿرم 

 قُــا  19

 

مسريةمحلـمم/االظى 

 حمؿقدمجودماظؽرؼؿممم
/  احلانح االجتًاػُح

 ػاو  35/  يُرأرعؾيممم

 
 

 

 ظُحمم64/ انعٍ
 حمقمأعقفممممممم/ ادلؤهم

ربيمم/ احلانح ادلهُُح
 عـزلممممممممممممممممممممممممممممم

بؽوظقرؼقسمم/ االتٍ األول

 سؾقمموتربقيمم

مغؼقىمذرريممم/ االتٍ انثاٍَ

 

 
بشةرطيمظؾـؼةؾمواظلةقوحيممتورطةوممممممطةونمؼعؿةؾمممويفمحودثمأتةقبقسممم1986تقصكماظزوجمسومم 

 جـقفمصؼطم.م40دـقاتم،مومسوممواحدمموععوشمبلقطمضدرهمم10مممرػؾنيميفمسؿرمظأل

 صؽرتميفمسؿؾمعشروعمصغريمظزؼودةمدخؾماألدرةمصؼوعًمب بقيماظدواجـمموبقعفوم. 

 ضوعًمبؿدبريمعؾؾغمعـماٌولمظشراءمضطعيمارضمألوالدػوم. 

تعؾقؿمأدودلموؼعؿؾمحوظقومعدرسمرؼوضقوتممبدرديمسؾكمبؽوظقرؼقسمتربقيماالبـمحصؾم 

ابؿدائقيم،مواالبـماظـوغلمخترجمعـمأطودميقيماظشةرريموحوظقةومؼعؿةؾمغؼقةىمبةندارةمايؿوؼةيممممممم

 اٌدغقيممبدؼرؼيماألعـم.
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انعـٍ/ انىظُفـح /  االظـــــى  احملافظــح  و
 احلانـح انتؼهًُُح 

 َثـــرج ػٍ حُـــاج األو  األتُــــــاء 

 أظُىط  21
 

 

دفوممحمؿقدمم/االظى 

 حمؿدمحمؿدمجودماهللممم
/   احلانح االجتًاػُح

 ػاو15/ميُر  أرعؾي

 

 ظُح 59/ انعٍ
دبؾقممم/ ادلؤهم

م5صـوسلمغظومم

 دـقاتمممممم
ععؾؿم / احلانح ادلهُُح

 أول

بؽوظقرؼقسمم/ االتٍ األول

 وورة

روظىمماالتٍ انثاٍَ /

بوظػرضيماظـوظـيمبؽؾقيماظ بقيمممم

 "مضلؿمصقزؼوءم"

 

م  معرور مم12بعد مسوم ماظزواج معـ ماظزوج متقصك ممتورطًوصفلة مبوظصػ ماألطرب اظـوظٌموظدؼـ

 البؿدائلموععوشمضؽقؾمواظـوغلمبوظصػماألولمااالبؿدائلم،م

اسؿؿدتماألممسؾكمععوشمزوجفوماظضؽقؾموعرتؾفومعـمسؿؾفومطؿدرديميفمتدبريمعصورؼػم 

 أبـوئفوموعؿطؾؾوتمايقوة.

حقوتفومبنيماٌدرديميفمظؿصؾاماذ تمعوطقـيم"محقوطيماٌالبسم"مظزؼودةمدخؾمأدرتفوم 

 ؾمتلفرمظؿؼقممبؿػصقؾماٌالبسمظؾزبوئـم.صكماظؾقورسوؼيمأبـوئفوموعذاطرةمواظصؾوحم

م  مصقصؾماالبـماألطربمسؾكمبحصؾماألبـوء موؼعؿؾممؽوظقرؼقسسؾكمعمػالتمُسؾقو وورة

 حمودىمحرم،مواالبـماظـوغلمحوظقًومبوظػرضيماظـوظـيمبؽؾقيماظ بقيمضلؿمصقزؼوءم.

 علؿؿرموعوزالمسطوئفومتؼقمماألممبرسوؼيمواظدؼفوماٌلـنيمجبوغىمرسوؼؿفومألبـوئفوم 

21  
 انىادٌ اجلدَد 

 
 

 

وصوءمسؾدمايوصظم/ الظى ا

 سؾدماٌطؾىماشندمم

م/ احلانح االجتًاػُح

مػاوم26/مممميُر  أرعؾيمم

 
 

مظُه 61/ انعٍ

دبؾقممم/ ادلؤهم

 ععؾؿوت

ععؾؿمم/ احلانح ادلهُُح

 خؾريممممممم

بؽوظقرؼقسممم/ وىل األ حاالتُ

 وورةممم
بؽوظقرؼقسم االتٍ  انثاٍَ/

 وورة
بؽوظقرؼقسم/  االتٍ انثانث

 رىموجراحي
 

 

   

 ورزضفوماهللمبـالثيمأبـوءمبـًمووظدؼـم.م1982تزوجًماألممميفمسومم 

بعدمصراعمععمعرضم"ماظلررونم"ممتورطومظالممثالثيمأبـوءميفم1995تقصكماظزوجممسومم 

دةةـقاتموبةةدونمععةةوشمثوبةةًمحقةةٌمطةةونماظةةزوجممم8دةةـقاتم،مم9دةةـقاتم،مم10سؿةةرم

 ؼعؿؾمعفـدسمحرمم.

اضةةطرتماألمماظؿصةةر ميفمعةةرياثمزوجفةةومحؿةةكمتلةةؿطقعماإلغػةةوقمسؾةةكمعؿطؾؾةةوتممم 

 واحؿقوجوتمأوالدػوماٌعقشقيمواظؿعؾقؿقيم.

ادؿطوسًماألممبػضؾماهللمثؿممبلوسدتفومألبـوئفةومبةلنمؼؿؿةقامتعؾةقؿفؿمصؼةدمحصةؾًممممممم 

 االبـيماظؽربىمسؾكمبؽوظقرؼقسموورةموتعؿؾميفماحدماظؾـقكموتزوجًم.

صؿكةةرجموحصةةؾمسؾةةكمبؽةةوظقرؼقسموةةورةموؼعؿةةؾمبةةدؼقانمسةةوممممأعةةوماالبةةـماظـةةوغل 

 احملوصظيموتزوجم.

واالبـماظـوظٌمصؼدمسوغةًمععةفماألممطةـريامأثـةوءمدرادةؿفمبؽؾقةيماظطةىميفمحموصظةيممممممممم 
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انعـٍ/ انىظُفـح /  االظـــــى  احملافظــح  و
 احلانـح انتؼهًُُح 

 َثـــرج ػٍ حُـــاج األو  األتُــــــاء 

أصةةقىممبظةةرو مصةةققيموغػلةةقيمادةةؿدسكمذظةةؽمأنمتـؿؼةةؾمععةةفماألممحقةةٌمأخةةرىم

اظةةدػومظؿقاجةةفممظؿؾةةؽماحملوصظةةيمظرسوؼؿةةفمممةةومجعؾةةفومتؾقةةعمذػؾفةةوموعرياثفةةومعةةـموممممم

وختةرجموؼعؿةؾماآلنمبةوٌرطزمممماظؿؽوظقػماظؾوػظيمظؽؾقؿفموص ةمعرضةفمإزنمأنمتعةوصكممم

م.عوزالمسطوءماألممعلؿؿرمألبـوئفواظصقلم

 اندقههُح  22
 

 

اظلعقدمسؾدممهغقرم/ االظى

ماظعزؼزمسطوماهللممممم

/  احلانح االجتًاػُح

 أرعؾي
 ػاوم15/يُر

 

 ظُح م51/ انعٍ 
 إسدادؼيمم /ادلؤهم 

تعؿؾمم/احلانح ادلهُُح 

 بوظؿفورة

 

بؽوظقرؼقسمم/االتٍ األول 

 وورةمممم

بؽوظقرؼقسمم/ االتٍ انثاٍَ

مػـددي

روظىمم/االتٍ انثانث

بوظػرضيماظـوظـيمبؽؾقيم

 اهلـددي

 

 

 تزوجًماألممعـمزوجمؼعؿؾمإدارؼومبندارةمتعؾقؿقيموبعدماظظفرممبقؾمظؿفورةماألخشوب. 

م13سومم،مواظـوغلمم15سؿرمميفممثالثيمأبـوءمسوعومعـماظزواجمتورطومظألم15تقصكماظزوجمبعدم 

 جم.م340ماظزوجممدـقاتموععوشم9سومم،مواظـوظٌم

مصعؿؾًميفم  مأبـوئفو موتعؾقؿ معؿطؾؾوتمايقوة متقاجف مظؾعؿؾمحؿك مظؾكروج اضطرتماألم

 احملؾماظذيمطونمؼعؿؾمبفمزوجفومظؿفورةماألخشوبم.

هصؾمسؾكماظؾضوسيمبوظؼلطممأنواتػؼًمععماظؿفورممصقجؽًماألمممبدؼقغقيمسؾكماحملؾ 

مدددتم مإزنمأن ماىدؼد ماظؾضوسي محؼ موجزء ماظدؼقن معـ ماإلؼراداتمجزء معـ وتلدد

 اظعؿولموتشر مسؾكمهؿقؾماظؾضوسيموتراجعمايلوبوتم.ععمسنقعماظدؼقنموطوغًمتؼػم

بـفوماألطربمدرادؿفمٌلوسدتفوماحقٌمرصضًمأنمؼ كمأبـوئفوممطؾريمطونماػؿؿومماألممبؿعؾقؿم 

 إيوحمعـماألممم.وألغفمتركماٌدرديموأػؿؾمدرودفمإزنمأنمسودمعرةمأخرىمبؿشفقعم

معرؼضيموال  محقٌمطوغًمواظدتفو موواظدػو مايؿؾمادؿضوصًماألممواظداتفو تؼدرممععمػذا

 ظشراؼنيموضصقرمبوظدورةماظدعقؼي.اواظداػومعصوبمبوظزػوميرموتصؾىممسؾكمخدعيمغػلفومو

 زؾًمترسكمواظداػومحقٌمتقصًمواظداتفومبعدموصوةمزوجفومبـالثمدـقاتمم. 

 ظؾـػؼوتممصوبؿفومسدةمأعراضموطوغًمترصضماظذػوبمظؾطؾقىموهصؾمسؾكماظعالجمتقصريًاأ 

مؽوظقرؼقسقصؾماالبـماألولمسؾكمبصمؼؿكرجماألبـوءادؿطوسًمبػضؾماهللموعـوبرتفومأنم 

مو م، ماألخشوب ميفموورة ماألم موؼلوسد مبوورة ماظـوغل موؼعؿؾممؽوظقرؼقساالبـ ػـددي

 عفـدسمحرم،مواالبـماظـوظٌمبوظػرضيماظـوظـيمبؽؾقيماهلـدديم.
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انعـٍ/ انىظُفـح /  االظـــــى  احملافظــح  و
 احلانـح انتؼهًُُح 

 َثـــرج ػٍ حُـــاج األو  األتُــــــاء 

ماىؿعقوتم  مإحدى مإزن ماغضؿً محقٌ ماجملؿؿعل ماظعؿؾ مجمول ميف مدوػؿً األم

مواألسؿولم ماٌرضك مًدعي ماظؿطقسقي ماألسؿول معـ ماظعدؼد ميف موذورطً األػؾقي

 ظؼرآنماظؽرؼؿمووقؼدهم.االجؿؿوسقيماظـلقؼيمواػؿؿوعفومحبػظما

 عوزاظًماألممتؼقممبقاجؾفومحنقمأبـوئفوموواظداػوموعلوسدةماآلخرؼـم. 

 انفُــىو 23
 

 

متوممحمؿدمسؾدمم/ االظى

 اظؾطقػمحمؿد
م/     احلانح االجتًاػُح

 ػاو 17/ممميُر أرعؾيم
 

 ظُه 61/ انعٍ 
بؽوظقرؼقسمم/ادلؤهم 

 وورة
م/ احلانح ادلهُُح
 بوٌعوش

 

مبؽوظقرؼقسم/ األول االتٍ

 تربقيمغقسقي

بؽوظقرؼقسمم/ االتٍ انثاٍَ

متربقيمرؼوضقي

بؽوظقرؼقسم/ انثانث  االتٍ

 ػـددي

 

سوممحؿكمتقصكمم21وداعًمايقوةماظزوجقيمم1983تزوجًماألممعـمزوجميفمسؾؿم 

 اظزوجم.

 أنؾًماألممخاللمص ةمزواجفومثالثيمأبـوءم. 

م  مورسوؼؿفؿ مأبـوئفو مب بقي مامل ماظدخؾممووإصرارػاػؿؿً مضؾي مرشؿ متعؾقؿفؿ سؾك

 وضقؼمايولمظألدرة.

مواألظقاحم  مبوظعروق معلؼػ مصغري معـزل مظؾـوء مأرض مضطعي مبشراء ماظزوج ادؿطوع

 اًشؾقي.

 عرضماظزوجممبرضم"ماظؽؾدم"موزؾمؼصورعماٌرضمحؿكمتقصوهماهللم. 

موضصقرم  مُأصقؾًممبرضماظلؽر محؿك ماظزوج موصوة مبعد ماألم مسؾك ماألسؾوء أذادت

 شرؼونماظؿوجلمورشؿمذظؽمملمتؼصرميفمرسوؼيمأبـوئفوم.بوظ

خترجماالبـماألطربموحصؾمسؾكمبؽوظقرؼقسمتربقيمغقسقيموتزوجم،موخترجماالبـم 

اظـوغلموحصؾمسؾكمبؽوظقرؼقسمتربقيمرؼوضقيموتزوجم،موأعوماالبـماظـوظٌمصؿكرجم

 وحصؾمسؾكمبؽوظقرؼقسمػـدديموملمؼؿزوجمبعدم.

م

م

 



18 

 

انعـٍ/ انىظُفـح /  االظـــــى  احملافظــح  و
 احلانـح انتؼهًُُح 

 َثـــرج ػٍ حُـــاج األو  األتُــــــاء 

 أظــىاٌ  24
 

 

آعولمدقدمأشندمم/االظى 

 حلني
 /   احلانح االجتًاػُح

 ُىاخ ظ10/مميُرأرعؾيم
 

 

 ظُه  58/  انعٍ 
 االبؿدائقي /ادلؤهم 

 /احلانح ادلهُُح 

 ربيمعـزل

بؽوظقرؼقسمم/ االتٍ األول

 رىموجراحي

بؽوظقرؼقسمم/ االتٍ انثاٍَ

مأرذودمدقوحل

ؽوظقرؼقسمبم/ االتٍ انثانث

 سؾقم

ؽوظقرؼقسمبساتؼح/ ان االتُح

  صقدظي
روظىمايط / اخل االتٍ

 بوظػرضيماألوزنمبؽؾقيماظطى

 

 

مبوظؽػوحم  معؾقؽي مويفممبقزقػيؾوحمطونمؼعؿؾماظزوجميفماظص،حقٌمطوغًمحقوتفو بلقطي

 اًؿليممأبـوئفماألدرةموتعؾقؿاحؿقوجوتمماٌلوءمؼعؿؾممبقؾمبؼقظقوتمحؿكمؼلؿطقعمتؾؾقيم

 واغؿؼؾقامظإلضوعيمبفم.ادؿطوسقامبعدمص ةمبلقطيمبؾـوءمعـزلمصغريمهلؿم 

متعؾقفؿم  مسؾك محرصً مطؿو م، مأبـوئفو مورسوؼي مبرسوؼؿف موضوعً مزوجفو مجبقار ماألم وضػً

 سؾكمعمػالتمجوععقيم.مأربعيمعـفؿموحصقهلؿم

م  موادؿؽؿولمعلريتفو االبـماًوعسمحنقمتقيفماظزوجموعوزاظًماألممعلؿؿرةميفمسطوئفو

 ؼرمحبقوتفم.سؾكمبؽوظقرؼقسماظطىموؼؿزوجموؼلؿمؾحؿكمؼؿكرجموذنص

 انثحس األمحس 25
 

  

ذوذظقيمحمؿقدمم/ االظى

 سؾدماظالهمسؾكم
/    احلانح االجتًاػُح

                    أرعؾيمم
مػاو18/مميُر

 

 
 

 

 ظُح  62م/انعٍ 
دبؾقممصينمم/ادلؤهم 

 ووري
ربيمم/احلانح ادلهُُح 

 عـزل

 

 

ظقلوغسمم/ األوىل حاالتُ

 آداب

ظقلوغسمم/ حانثاَُ حاالتُ

محؼقق

ؽوظقرؼقسمبم/ حانثانث حاالتُ

 سؾقممعوظقيمإدارؼي

ظقلوغسمساتؼح / ان االتُح

ايط / اخل االتٍ حؼقق
 بؽوظقرؼقسموورة

 

 ؼعؿؾمسؿؾمبلقطم.مزوجعـمم1983دـمصغريةمسومممتزوجًماألمميف 

دوصرتماألممظؿعقشمععفموزؼودةمدخؾماألدرةم،مظدولماًؾقٍممإلحدىماضطرماظزوجمظؾلػر 

 ؿؼقممبرسوؼؿفمورسوؼيمأبـوئفومثؿمسودتمػلموأبـوئفومعرةمأخرىم.ظأطـرمعـمسشرمدـقاتم

سودماظزوجمبعدمص ةموسؿؾمعشروعمصغريم"موفقزمعلطقالتمذعؾقيمبلقطيم"موبقعفومحؿكم 

م ماهللميفمسوم مم2003تقصوه ميفمسؿر ماظؿعؾقؿمم48وػق ميفمعراحؾ ماألبـوء متورطًو م، سوم

 جـقفم.م145ػيموععوشمبلقطماٌكؿؾ

اخنػضمدخؾماألدرةمبعدموصوةماظزوجم،مواضطرتماألمماظعؿؾمعـماٌـزلموسؿؾموجؾوتم 

مادؿؽؿولم محؿكمتلؿطقع ميفماحملقطماظيتمتلؽـمصقف موتلقؼؼفو م" ماٌـزظقي ماألرعؿي "

 علريةماظؿعؾقؿمععمأبـوئفوموددماحؿقوجوتفؿم.

 سؾكمعمػالتمُسؾقوم.مأطرعفوماهللموخترجمسنقعمأبـوئفوماًؿليموحصؾـ 
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انعـٍ/ انىظُفـح /  االظـــــى  احملافظــح  و
 احلانـح انتؼهًُُح 

 َثـــرج ػٍ حُـــاج األو  األتُــــــاء 

 انثحريج 26
 

  

أغعوممسؾدماظرازقمم/االظى 

 ػوذؿمعلؾؿمممممممممم
 /                احلانح االجتًاػُح

 ػاوم27/ميُرأرعؾيممممم

 
 

 
 

 ظُه 60/انعٍ 
 تؼرأموتؽؿى / ادلؤهم

 /احلانح ادلهُُح 

 ربيمعـزلممممم

 

بؽوظقرؼقسمم/ األوىل حاالتُ

 صقدظي

بؽوظقرؼقسمم/ االتٍ انثاٍَ

مرىموجراحي

بؽوظقرؼقسمم/ االتٍ انثانث

مسؾقمممم

 

 .ورزضفوماهللمبـالثيمأبـوءمبـًمووظدؼـمم1986تزوجًماألممسومم 

م3دةةـقاتموم6سؿةةرمميفدةةـقاتمعةةـماظةةزواجمتورطةةومظةةألممثالثةةيمأبـةةوءممم8تةةقصكماظةةزوجمبعةةدم 

 0وععوشمبلقطمدـقاتمودـؿونم

حمةةووالتماظةةزواجمطةةؾمسةةوممورصضةةًمم25سـةةدموصةةوةماظةةزوجمعةةـماظعؿةةرمطوغةةًماألممتؾؾةةغم 

 0وسؽػًمسؾكمتربقيمأبـوئفوم

 0األممواألبمععوممهلؿماػؿؿًمبلبـوئفومورسوؼؿفؿموحرصًمسؾكمتعؾقؿفؿمصؽوغً 

 اظؿعؾقؿقيممسوغًماألممطـريامصؽوغًمتؼقممبػالحيمضطعيمأرضمٌقاجفؿفماحؿقوجوتمأبـوئفو 

ايقةةوةمصلطرعفةةوماهللموخترجةةًماالبـةةيماألوزنممممواصةةؾًماظؾقةةؾمبوظـفةةورمظؿؾؾقةةيمعؿطؾؾةةوتممممم 

 0وحصؾًمسؾكمبؽوظقرؼقسمصقدظيموتعؿؾموتزوجًم

االبةةـماظـةةوغلمختةةرجموحصةةؾمسؾةةكمبؽةةوظقرؼقسمرةةىموجراحةةيموؼعؿةةؾمواالبةةـماظـوظةةٌممم 

 0مبؽوظقرؼقسمسؾقمموؼعؿؾ

 اجلُصج  27
 

 

مزؼـىمأشندم/االظى 

معؽلمأشندم

 /                احلانح االجتًاػُح
 ػاومممم/يُرأرعؾيم

 
 

 
 

 ظُه 73/ انعٍ 
 دطؿقراه / ادلؤهم

  تـؿقيماضؿصودؼي
 /احلانح ادلهُُح 

 

 يتىفً مممماالتٍ األول /

مماالتُح انثاَُح /

 مح /انثانث حاالتُ

 .ورزضفوماهللمبـالثيمأبـوءسوممم17تزوجًميفمسؿرمصغريميفمسؿرمملمتلؿؽؿؾماألممتعؾقؿفومو 

 .ضوعًماألممبرسوؼيموتربقيمأبـوئفوموحرصًمسؾكمتعؾقؿفؿمم 

ماالبـم  متشفقع مبعد متعؾقؿفو مادؿؽؿول ماألم مضررت ماظـوغقي مٌرحؾي ماالبـ موصؾ سـدعو

 .الدؿؽؿولمتعؾقؿفوماظدائؿممهلوم

 .متدرجومدقؼًوميفماٌراحؾماظؿعؾقؿيمحؿكمحصؾًماألممسؾكماٌوجلؿريمثؿماظدطؿقراه 

وبـًمضؿةًماألممبرسةوؼؿفؿموتؽؾػةًمبفةؿمعـةذمرػةقظؿفؿمممممممأدؿشفدماالبـمتورطًوموظدم 

 حؿكماآلنم.

م  ممبنغشوءضوعً ماٌصرؼي مواٌرأة ماظػؿوة موتـؿقي مظدسؿ ماألراعؾمماٌفشؿيسنعقي وطػوظي

 واٌطؾؼوتمورسوؼيماألؼؿومم.م

مواظؿؿؽني  ماظؿقسقي مبراعٍ ماظعشراتمعـ االضؿصوديمظؾؿرأةممادؿطعًمبػضؾماهللمتـػقذ
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انعـٍ/ انىظُفـح /  االظـــــى  احملافظــح  و
 احلانـح انتؼهًُُح 

 َثـــرج ػٍ حُـــاج األو  األتُــــــاء 

 خؿونماإلغوثمواظزواجماٌؾؽرموصؿقًمصصقلمحملقماألعقيمم.وشنوالتمتقسقيمعـوػضيم

موعوزالموحصؾقامسؾكمعمػالتمُسؾقوممأطرعفوماهللموخترجمأبـوئفو  وضوعًمبؿزودنفؿمسنقعًو

 علؿؿرمحنقمأبـوئفوموأحػودػوم.موسطوئف

مانثدَهح األوىل األو 

 انقاهسج  28
 

 

صورؿيمإبراػقؿمم/االظى 

 سقضمسؾده
/     احلانح االجتًاػُح

   عؿزوجي
 ظُح 8/ يُر 

 
 

 ظُه 51/ انعٍ 
دبؾقممصينمم/ادلؤهم 

 ووري
 /احلانح ادلهُُح 

 ربيمعـزل

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                                                                                                 فعؿقصقممم/ماالتُح األوىل

 "ماتُح انصوج"م

دبؾقممصينم/مانثاٍَ  االتٍ

م"مإسوضيمذػـقيم"مممممصـوسل

م"ماتٍ انصوج"ممممممممممممممممممممممم

روظىمم/  انثانث االتٍ

مبؽؾقيماظؿفورةمممم"متقحدم"ممم

م"مانصوج اتٍ"ممممممممممممممممممممم

 

  
وطوغقامتزوجًماألممعـمزوجمظدؼيمثالثيمأبـوءمعـمزوجؿفماألوزنماٌؿقصوةمبـًمووظدؼـم 

 .مؼعوغقنمعـم"مإسوضيمذػـقيموتقحدم"

ممومظزوجيمملمتؿقؿؾمزرو معرضمأبـوئفمتزوجماألبمعرةمثوغقيمضؾؾمػذهماألمموظؽـما 

 اضطرماألبمأنمؼطؾؼفوم.

ظؾؿرةماظـوظـيمعـماألمماٌرذقيموظؽـمأرادماهللمأنمؼزرعمايىموايـونمحنقمتزوجماألبم 

 األبـوءموذعرتماألممحبـنيماألعقعيمواظراحيماظـػلقيمووهماألبـوءم.

وطذظؽمزرو مسؿؾماألبماظيتم،عفؿمُأبعدمزرو موصوةمالمؼرثكمهلومطوغًمحوظيماألبـوءم 

مواظغقوبمسـماٌـزلمظػ ا ماظدائؿ ماظلػر مإزناظعؿؾمتصؾملؾىمبمرقؼؾيتمتؿطؾىمعـف

 أدوبقعم.

 عوعؾيم.اٌقلـمؼشفدمهلوماىؿقعمُبووءمرسوؼيمجقدةمضوعًماألممبرسوؼيماألبـ 

تقصًماالبـيماألوزنمبلؾىمػؾقطمعػوجهمبوظدورةماظدعقؼيموطوغًمصدعيمطؾريةمداخؾم 

 .ماألدرة

مؼلؿفق  ؾقؿمظؾعالجموؼؿقلـميفماظؿعمىبدأتمجؾلوتماظؿكورىمععماالبـماظـوغلموبدأ

متقزميفماألسؿولماظقدوؼيموبدأمميورسمم،موصـوسلممصيندبؾقمممسؾكمواظدراديموحصؾ

 حقوتفمبشؽؾمرؾقعلم.

االبـماظـوغلمملمت كماالبـماظـوظٌموبدأتمبدجمفميفماجملؿؿعمبوالذ اكممرسوؼؿفوأثـوءم 

معـم ماظعدؼد مرؼوضلمحوصؾمسؾك مبطؾ موأصؾا مجبوغىماظدرادي يفماألظعوبماظرؼوضقي
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انعـٍ/ انىظُفـح /  االظـــــى  احملافظــح  و
 احلانـح انتؼهًُُح 

 َثـــرج ػٍ حُـــاج األو  األتُــــــاء 

 اٌقداظقوتميفم"ماظلؾوحيمواظعوبماظؼقىم".ؼدؼرموذفوداتماظؿ

مروظىميفماظػرضيماظـوظـيم  وعوزالمسطوءػومعلؿؿرماظؿقؼماالبـمبؽؾقيماظؿفورةموػقمحوظقًو

 .ممواألبـوءاظزوجمحنقم

 األو انثدَهح األوىل نهًؤظعاخ انسػاَح نكسميٍ انُعة 

 قُــا  29
 

 

م-ؼسراظراػؾيمخو/ االظى 

اهللمموبوٌقالدمأنقؾمجود

مجقرجلمحمروس

 /                احلانح االجتًاػُح
  راػؾي

 

 ظُه 62/ انعٍ 
 بؽوظقرؼقس/ادلؤهم 

  خدعيماجؿؿوسقي

/  احلانح ادلهُُح
طرميلم"معدؼرةمدارم

  " اظـلى

مبوظدارم/  ػدد األتُاء ؼقجد

 ابـم13

مبوىوععيمم3/ يؤهم األتُاء

مبوإلسدادؼيمم3

مثوغقيمصـوسلمم1م

مبوٌرحؾيماإلسدادؼيمم6

 

 

موادؿدسوئفومعـماظدؼرماظذيمطوغًمتؼققؿمصقفمظؿؿػرغم  تؾدأمضصيماألممسـدعوممتماخؿقورػو

 صودؼيماظصعؾيمظألدرةمظ بقيمأبـوءمػذهماظدارمظؾذؼـمصؼدوامأدرػؿمأومبلؾىماظظرو ماالضؿ

 دـفمعضًموػكمتربلموترسكموتؿوبعماألبـوءمبوظدارم.م25سؾكمعديمأطـرمعـم 

مواظؿقوقمبوٌدارسماٌكؿؾػيممظًتق  معـمعلطؾموعؾؾسموغظوصي ماٌعقشقي ذؽقنماألبـوء

معوم موعؿوبعي ماٌكؿؾػي ماظؿعؾقؿقي ميفماٌراحؾ مغؿوئففؿ مسـ مواٌلؿؿر ماظدائؿ واظلمال

حؼؼقامنوحًومبوػرامتػكرمبفمكمؼؿؾؼقغفمعـمدروسمخصقصقيمدقاءمبوظدارمأومخورجفومحؿ

 طؾمأممضوعًمب بقيمأبـوئفوم.

قؾمهؼقؼمذظؽمختؾًمسـماظؽـريمعـماألذقوءماظروحقيماظيتمطوغًمتؿؿؿعمبفومويفمدؾ 

 بوظدؼرموسؽػًمسؾكمتربقيمورسوؼيماألبـوءمتربقيمصوييممبومؼلوػؿميفماظؿـشؽيماظصوييم.

مواٌعوػدم  معـمطؾقوتماظؿفورة مخترجمبعضماألبـوء مايلـي ماظ بقي مػذه طونمعـممثور

 اٌكؿؾػيمواٌدارسماٌؿقدطيم.اظعؾقوماظصـوسقيموشريمذظؽمعـمطؾقوتم

مخرب  ممتؾؽمعـ معو مبؽؾ ماظؿكرج مبعد ماظدائؿي معلوسدتفؿ ميفمدؾقؾ مجفدا متدخر ةمال

 وعقسظيموعؿوبعيمإزنمأنمؼلؿؼروام.

متمتؽرؼؿمبعضماألبـوءمبوظدارمعـمضؾؾماىفوتمواٌمدلوتماٌكؿؾػيمبشفوداتمادؿـؿورم 

 .عـمطؾورماٌلؽقظني

 ؾكمذفوداتمتؼدؼرم.وبػضؾمجمفقداتفوماظدائؿيمحصؾًمس 

مظألبـوءمماظدارماحملوصظموبعضماٌلؽقظنيمزار  مغؼدؼي موعزاؼو يفماألسقودموتؼدؼؿماهلداؼو
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انعـٍ/ انىظُفـح /  االظـــــى  احملافظــح  و
 احلانـح انتؼهًُُح 

 َثـــرج ػٍ حُـــاج األو  األتُــــــاء 

 غظرًامظؿؿقزػؿ.

 سنقعماٌلؽقظنيمأبدوامإسفوبفؿماظشدؼدممبومؼؾذلمعـمجمفقدموغظوصيمواػؿؿوممبوألوالدم 

 األبـوءمبوظدار.وعوزالمسطوءػومعلؿؿرمحنقم 

ماألوىل اذلــًى يٍ ذوي األو ادلثـانُح 

31  

 يسظً يطسوح 
 

 

غعقؿيمدقدمأشندم/ االظى 

مصرجمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 /               احلانح االجتًاػُح
 ظُه م38 /مميُرممعؿزوجي

 حرطقيم/مَىع اإلػاقح
 

 ظُهم63/ انعٍ 
 تؼرأموتؽؿىم/ادلؤهم 

 /  احلانح ادلهُُح

 بوٌعوش

 

ظقلوغسمم/ االتٍ األول

 حؼقق

بؽوظقرؼقسمم/ االتٍ انثاٍَ

مغظؿموععؾقعوتمإدارؼي

دبؾقممصينم/منثانثاالتٍ ا

مووري

 

قوطيماٌالبسمٌلوسدةمأدرتفوميفميغشلتماألمميفمأدرةمصؼريةموطوغًمتعؿؾميفمعصـعم 

 اٌصورؼػم.

 عؿطؾؾوتمايقوةمواألدرةم.ملتزوجًمعـمرجؾمؼعؿؾمبوظققعقيموطونمدخؾيمبلقطمالمؼؽػ 

م  متؽـ مومل مأبـوء مثالثي ممتعر أنؾً محؿكمواظؽؿوبي مظقؾقي ممبدردي مصوظؿقؼً اظؼراءة

 تلؿطقعمعلوسدةمأبـوءػوميفماٌذاطرة.

 ؿؼقممسؾكمرسوؼؿفوم.ظدـقاتمم8طوغًمواظدتفومتعوغلمعـماظلررونموسوذًمععفومٌدةم 

 دوسدتمأخؿفوميفمجفوزػوموزواجفوم. 

مظزؼودةمدخؾفوموظؽـدوصرتمععماظزوجمد  وسودتمعرةمأخرىموضوعًمبشراءممتقصؼمفومملعقًو

 عوطقـيمحقوطيمواظعؿؾمسؾقفوم.

سؾكمأبـوئفوموتعؾقؿفؿمواظقصقلمبفؿمماإلغػوقبرشؿموجقدمإسوضيمبؼدعفوماظقؿـكمادؿطوسًم 

 تمسؾقوموزوجًماثـونمعـماألبـوءمبرماآلعونمصؼدمحصؾماثـونمعـماألبـوءمسؾكمعمػالمإزن

دـقاتموختؾًمسـفومم7االبـماظـوغلماظذيمأدػرمسـمعقالدمرػؾيمسؿرػوماآلنمتعـرمزواجم 

م موػكمتؼقؿ موترطؿفو مماآلنأعفو مععماىدة ماظؽػوحم" مضصي مصوحؾي مسؾكمرسوؼؿفوم" وتؼقم

 وعوزالمسطوءػومعلؿؿرمأدرتفوموحػقدتفوم.وتربقؿفوم

م

م

م
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انعـٍ/ انىظُفـح /  االظـــــى  احملافظــح  و
 احلانـح انتؼهًُُح 

 َثـــرج ػٍ حُـــاج األو  األتُــــــاء 

ماألوىل اذلــًى أو يثانُح التــــٍ يٍ ذوٌ 

 ادلُىفُح  31
 
 

 

حمروسممروحقيمم/االظى 

 سؾدماظرشنـمحؾقى
 /                احلانح االجتًاػُح

  م25أطـرمعـم /يُر عطؾؼيم
 ظُه

 
 

 ظُه 62م/ انعٍ 
 تؼرأموتؽؿىمم/ادلؤهم 

 / احلانح ادلهُُح

 ربيمعـزلم

 

 بدونمعمػؾمم/ األوىل حاالتُ

   إسوضيمذػـقيم/ االتٍ انثاٍَ
بؽوظقرؼقسم/ثانثان االتٍ

 صـقنمتطؾقؼقيم
   إسوضيمذػـقيماالتٍ انساتغ /

   إسوضيمذػـقيماالتٍ اخلايط/
 
 
 

أبـوءمثالثيمعـفؿمعـمم5سوممورزضفوماهللمم45عـممرسوممعـذمأطـم19سؿرمميفتزوجًماألمم 

 0ذوىماهلؿؿم

 دـيموترطفوموحقدةمم25أطـرمعـممذعـمزوجفومهؿؾًماألمماٌلؽقظقيمطوعؾيمبعدمأنمػفرػو 

طالممأنأرؿؽـًممذاتؽـمعفؿيماألممدفؾيمحقٌمطوغًمتلفرمسؾكمراحؿفؿموالمتـوممإالمإملم 

خقصومأنمرنرجمأحدمعـفؿمصالمؼلؿطقعممسؾقفؿممظؿطؿؽـؿلؿقؼظمعـمغقعفومظعؽوغفمميفعـفؿم

 0اظعقدةمإزنماظؾقًم

مؼقعف  مظؿقضظفؿمعـماظـقممإزنمايؿوممظؿلوسدػؿمصكمضضوءمحوجؿفؿمموؼؾدأ بصالةماظػفر

 0جففؿموإسدادماظطعوممهلؿمعـمشلقؾمو

ممادؿطوسً  مهلـ مأن متدبريػو مععوشممادؿغاللعـمخالل معـ مجدا ماظؾلقطي عقاردػو

بلقطمجبوغىمتربقؿفومظؾعضمأغقاعماظدواجـمبوٌـزلمظؿلطؾمعـفوموتؾقعمجزءامعـفوممضؿوغل

 0ظققصرمهلومدخالمإضوصقومؼعقـفومسؾكمأسؾوءمايقوة

أصقىمأحدمأبـوئفومعـمذوىماهلؿؿمعـذمعومؼزؼدمواجفؿفومسـدعومماظيتعـماٌقاضػماظصعؾيم 

م مم10سؾك مدقورة ميودث ممادؿؾزمدـقات متدخؾ معلؿورممجراحلوضؿفو موترطقى درؼع

مسؾكممخنوسل بعدمأنمطلرتمضدعفموهؿؾًمغػؼيمإجراءماظعؿؾقيممبلؿشػكمخوصمخقصو

 0أبـفومورشنيمبلٌفموزؾمررؼاماظػراشمألطـرمعـمسومم

بؿعؾقؿيمسؾكماظرشؿمعـممواػؿؿًماظطؾقعلبوظرشؿمعومطوغًممترمبفمإالمأغفومملمتفؿؾمأبـفوم 

م ماظؿعؾقؿ مب ك مهلو ماىؿقع موظؽـفوممواالطؿػوءغصققي مٌلوسدتفو ماظـوغقؼي مأو بوإلسدادؼي

 0رصضًموهؿؾًماظؽـريمواظؽـريمحؿكمحصؾمسؾكمبؽوظقرؼقسمصـقنمتطؾقؼقيم

سوممطعودةمأػؾماظرؼػموأدؿؼؾًمحبقوتفومظقصؾامم18أعوماألبـيمصؼدمتزوجًمصكمسؿرم 

م0سؾقفومرشؿمبعدماٌلوصوتمبقـفؿممظؿطؿؽـاألممموتزورهلومادرتفوماًوصيم
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انعـٍ/ انىظُفـح /  االظـــــى  احملافظــح  و
 احلانـح انتؼهًُُح 

 َثـــرج ػٍ حُـــاج األو  األتُــــــاء 

 سوع " متكني اقتصادٌ "ـاصهح ػهً يشـأو يثانُح ح

 انقاهــسج  32
 

 

وجقفيمسؾدمم/االظى 

 اىقادمسؾدماظعول
 /                احلانح االجتًاػُح

عامين  /مميُر عطؾؼي

 ظُه

 

 ظُه 55م/ انعٍ 
 إسدادؼيم/ادلؤهم 

وحوظقًومبوظصػماألولم

ماظـوغقيم

 / احلانح ادلهُُح

 صوحؾيمعشروعمجؾقد

إسدادؼيممماالتٍ األول /

 ؼعؿؾمبوٌشروع

ععفدمصينمم/ االتٍ انثاٍَ

ممؼعؿؾمبوٌشروعممترؼض

دبؾقممصينم / االتٍ انثانث

 ؼعؿؾمبوٌشروعمصـوسل

 

 وأنؾًمثالثيمأبـوءمذطقرم.م1986سومممتزوجًماألمم 

ظؾقًموترطفوممبػردػومدخؾماظزوجموشقوبفماٌلؿؿرمسـماضؾيمسوذًماألممحقوةمصعؾيمععم 

 دونمأيمذلءم.ععمأبـوئفومب

موعؿطؾؾوتممتعؾؿًماألم  ماظصغور مأبـوئفو ماحؿقوجوت مدد متلؿطقع ماٌالبسمحؿك حقوطي

 دـقات.م4ايقوةميفمزؾمشقوبماظزوجماظدائؿموتركماٌـزلممتوعومبعدماظزواجمبم

م  معوطقـي مذراء مبؿغريمادؿطوسً مضوعً مص ة موبعد م، ماًري مبعضمأػؾ ممبلوسدة حقوطي

 صـوسيماىؾقدم.مإزنغشورفومعـمحقوطيماٌالبسم

موضوعًمبؿفؿقعم  مضؾقاًل عـزهلوميفمشرصيمواحدةمظؿلؿطقعممأثوثبدأتميفمتقدقعمغشورفو

 تقدقعمغشوطمصـوسيماىؾقدم.

واجفًماظؽـريمعـماٌشوطؾميفمجمولمصـوسيماىؾقدمعـماٌـوصلنيمبعدمأنمأصؾقًم 

 تعرضمعـؿفوتفومبعددمعـمحموصظوتماىؿفقرؼيم.

ومظصـوسيماىؾقدم،مثؿمبدأتمبؿفؿقعمادؿطوسًمذراءمضطعيمارضموبـوءمعصـعمصغريمسؾقف 

م مظؾعؿؾ مبفو متؼطـ ماظيت ماٌـطؼي مذؾوب معـمععفو ماظشؾوب مشنوؼي مبفد  بوٌشروع

 اٌكدراتمواظؿدخنيم.

 ٌعورضماظدوظقيم.ابدأتمتعرضمعـؿفوتماىؾقدميفمبعضم 

وخاللمرحؾيمسؿؾفوماظطقؼؾيماػؿؿًمأؼضًومبودؿؽؿولمدرادؿفوموحصؾًمسؾكمذفودةمحمقم 

موحصؾً ماظـوغقيمماألعقي مبوظصػماألول معؾؿقؼي محوظقًو موػك ماإلسدادؼي ماظشفودة سؾك

 وتلعؾمبلنمتؾؿقؼمبوىوععيموهصؾمسؾكمعمػؾمسوظلم.

 وعوزالمسطوءػومعلؿؿرمحنقمأبـوئفوم. 
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 " أو يثانُح نشهُد  " انقـــىاخ ادلعهحح ادلصسَح

 
ممسؾدماظعزؼزمإبراػقؿحمؿدمأعولم/  األو

  اظشوذظلمحمؿدمسؾدماظرؤو أشندم /شهُد َقُة احتُاطٍ 
  اظشرضقيم/حمافظح 

م" وشازج انـداخهُـح" شهُـد يثانُح نأو 

 
مإميونممسؾقدمحمؿقدمسؾقد/  األو

  سؿرومإبراػقؿمحمؿدمسؾدماظعزؼز / انشهُدانسائد 
مماٌـقوم/حمافظح 

 


