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تؼد اخصبالح ّهلبءاح يطّهج اجريح يغ ّزارث اهصدج ايخدح النثر يً ػبييً هى يخرم

ٌّاة االخصبئييً تبهشّداً فيِب يً شتيل هوفح ٌظر اهيشؤهيً هيطبهتِى اهيخيثوج في خدشيً

اّضبػِى ّتيئج اهؼيل اهيخرديج هخوق ّاكغ صدي افضل هويّ اطً اهشّداٌي شّي اهخّكف ػً
اهؼيل في شوشوج يً االضراتبح اهيخلطؼج اهخي خيح في شِري فتراير ّيبرس اهجبري.
ّػوي اهرغى يً االشخجبتج اهشنويج اهخي اتدخِب ّزارث اهصدج هيطبهة ٌّاة االخصبئييً اال

اٌِب يبزاهح خيبطل في خٌفيذ خوم اهيطبهة ػيويب ييب اضطرُى هالػالً ػً اضر

يشيل نل االطتبء اتخدء يً اهثالثبء اهيّافق 16يبرس ّ 2010هيدث اشتّع نبيل.

اة ػبى

اٌٌب في اهِيئج اهٌلبتيج هالطتبء اهشّداٌييً اهؼبيويً تبهييونج اهيخددث ّايرهٌدا ٌبشف الً خٌدّ
ُذٍ اهلضيج يثل ُذا اهيٌدي اهيخصبػد ٌّريد اً ٌؤند تبً ختبطؤ ّزارث اهصدج في خٌفيذ

يطبلة االطتبء كد يؤدي اهي خؼليد اهلضيج انثر

 .نيب ٌديً االشوّة غير اهيشؤل اهذي

اٌخِجخَ اهّزارث تخلديى اهّػّد هؼدد يً االطتبء اهؼبطويً ػً اهؼيل تخّفير اركبى ّظيفيج هِى

يلبتل كيبيِى تخغطيج اهؼيل تبهيشخشفيبح ّاهيؤششبح اهطتيج في فخرث االضراة اهلبديج.
اٌٌب في اهِيئج اهٌلبتيج هالطتبء اهشّداٌييً اهؼبيويً تبهييونج اهيخددث ّايرهٌدا ٌبشف الٌخِبج
اشوّة اهخِديد ّاهخوّيخ تشالح اهفصل ػً اهؼيل اهذي ظوح خيبرشَ ّزارث اهصدج ّاداراح

اهيشخشفيبح الرُبة االطتبء هوخراجغ ػً يطبهتِى  .نيب ٌطبهة تبهغبء اهفصل اهخؼشفي هوطتيتج
شبرث تبتنر يً يشخشفي اهخرطّى ّاجراء خدليق في كضيج فصوِب ػً اهؼيل

 .نيب ٌديً

اهيّكف اهشوتي الخدبد االطتبء اهذي هى يدرم شبنٌب في كضيج اهخف دّهِب نل االطتبء تبهتالد .
يً جِج اخري فبٌٌب ٌشخٌنر اهخدخل اهشبفر اهذي يلّى تَ جِبز االيً في ُذٍ اهلضيج اهيٌِيج

اهتدخج تبرُبة االطتبء ّاخضبػِى هالشخجّاة ّيصبدرث يطتّػبخِى.
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اٌٌب خطبهة ّزارث اهصدج تبهّفبء تبهّػّد اهخي كطؼخِب يغ هجٌج اهٌّاة اهدائيج تخٌفيذ يطبهتِى

دًّ اتطبء ،نيب ٌٌبشد ّزارث اهصدج اهٌظر تؼيً االػختبر هيب كد يخرخة يً جراء ُذا

االضراة ّاً خضغ صدج اهيّاطً ٌصة اػيٌِب ّاً خخديل يشؤهيخِب خجبَُ نبيوج.

اٌٌب ًقف بشدة خلف قضااي االطباء العادلت وًقدم لهن كل الدعن حتى يتوكٌىا هي تحقيق هطالبهن .
و اٌطالكب يً اييبٌٌب اهراشخ تؼداهج كضيج االطتبء اهٌّاة ّتيشرّػيج االضراة نشالح ٌبجغ
الٌخزاع اهدلّق اهيشوّتج فبٌٌب ٌِية تنل االطتب ء تبهشّداً تبهخضبيً ّاهخّدد يؼب في صف

ّادد خلف هجٌج اطباء السىداى ّاهيشبُيج اهفبػوج الٌجبح االضراة اهلبدى هخدشيً اّضبع
االطتبء ّتيئج ػيوِى ّاهّاكغ اهصدي تبهتالد.
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