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كهٛخ عهى  .األطشٔزخ .يعُٗ صعٛذ نزٔ٘ اإلعبلبد اندضذٚخ 2013.خٛشُٚب, َٕسٚضزب َٕس

 .يٕالَب يبنك إثشاْٛى يبالَح (UIN) انُفش فٙ اندبيعخ اإلصاليٛخ انسكٕيٛخ

 انًششف: فزر انهٕثبثٍ انُمٕل انًبخضزش٘

صعٛذ، اإلعبلبد انجذَٛخيعُٗ  كهًبربنجسث:  

ٚفزشع كثٛش يٍ . انًهكٛخ أٔ انثشٔح عهٗ صجٛم انًثبل، انكًبل. يشادفب دائًب انضعبدح ْٙ

 رعزجش انزٙ كبَذ دائًب انكًبل اندضذ٘ ٔثبنًثم، فئٌ. زٛبح صعٛذح ثبنزأكٛذ ْى األغُٛبء أٌ انُبس

األشخبص  فعهٛب عهٗ ٚضذ يثبنٛخ يثبل شخض نذّٚيبرا عٍ ٔ انضعبدح. انزٙ ردهت يظذس انسٛبح

 ٚسزبج انعبو فٙ كبٌ فٙ صٍ انًشاْمخ انزً٘شاْك ٔخبطخ ثبنُضجخ نه انجذَٛخ.اإلعبلبد  رٔ٘

 يع نهًشاْك. انشفغ االخزًبعٙ انذعى أٔ، ٔاالفزمبس إنٗ األلشاٌ رأثٛش يثم انزكٛف االخزًبعٙ

فٙ  رشعش ثبنضعبدح ًٚكٍ أٌ ردعهك انسٙ انز٘فٙ ن انزٙ رشزذ انسبخخ إنٛٓب ٔاإلٚشاداد رعطٛم

 ٔلذ أخش٘ انجسث يٍ انضعبدح. شعٕس نذعى ْٕ ػشٔس٘ زٕنّ انشعت ثذعى يٍ ٔثبنًثم،. َفضّ

 .إنكزشَٔٙ زبطم يبالَح SMPLBٔ صجسبَّ SMPK ثٓبكزٗ فٙ

ٔانغشع يٍ ْزِ انذساصخ ْٕ رسذٚذ يضزٕٖ انضعبدح نذٖ انًشاْمٍٛ يع انًعٕلٍٛ  

نضعبدح نهًشاْمٍٛ يع خضذٚب، ٔيعُٗ انضعبدح، ثذعى يٍ انًسٛطٍٛ ثّ، ٔانعٕايم انزٙ رؤد٘ إنٗ ا

انًعٕلٍٛ خضذٚب. اصزخذيذ انذساصخ أصبنٛت يخزهطخ )طشق يخزهطخ( يع اصزشارٛدٛخ رسٕٚهٛخ 

انًززايُخ انزٙ اعزًذرٓب خًع انجٛبَبد انكًٛخ ٔانُٕعٛخ فٙ ٔلذ ٔازذ. رضزخذو ْزِ انذساصخ 

يٍ  يٕاػٛع 4أشخبص، كم يٍ  7انًُٓح انٕطفٙ. ثهغ انًٕاػٛع فٙ ْزِ انذساصخ إنٗ 

SMPK  ٗثٓبكزLuhur  ٔ3  ٍيٕاػٛع يSMPLB  إنكزشَٔٙ زبطم يبالَح. أداح خًع

انجٛبَبد ثبصزخذاو يمٛبس يٍ انضعبدح ٔفزسذ االصزجٛبٌ. ٔاالصزفبدح يٍ ْزا انجسث ْٕ رطٕٚش 

 اززشاو انزاد نزكٌٕ لبدسح عهٗ َمذس ٔرمجم َفضك.

رٔ٘ االززٛبخبد انخبطخ  يٍ َزبئح ْزا انجسث ْٕ أٌ يضزٕٖ انضعبدح يع انًشاْمٍٛ 

 .يعُٗ انًشاْمٍٛ صعٛذح أعشة عُٓب انًعٕلٍٛ يع ٔازذ يُٓى ْٕ ٕٚو انًشذ .كبَٕا فٙ انفئخ عبنٛخ

ٔٚزضجت انضعبدح يع انًشاْمٍٛ انًعٕلٍٛ ثضجت انذعى ٔانمجٕل فٙ األصشح ٔاألطذلبء فٙ 

عبلٍٛ يع ألشآَى رزأثش خذا ٔثبنًثم، فئٌ انعٕايم انزٙ رؤد٘ إنٗ انضعبدح فٙ انشجبة انً .انًذسصخ

 .نزنك ٔخٕد انذعى االخزًبعٙ انضعبدح انُفٕر فٙ انًعبلٍٛ .ٔعبئالرٓى

 


