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ترازٌخ  2011/10/05لايد شسكح ذعٓداخ إظسائٍهٍح فً يُطمح يٕدعٍٍ تفصم ذععفً نًعظى انعًال انفهعطٍٍٍٍُ يٍ دٌٔ
أي ظثة أٔ دجح يع انعهى أٌ تعط انعًم ٌعًهٌٕ يُر فرسج غٌٕهح فً انشسكح
انمإًََ يٍ اجم انذصٕل عهى انًعاعدج فًٓ ذعًم فً فُدق عٍ
ج
ترازٌخ  2011/10/13دعسخ انًٕاغُح ش.ح إنً انعٍادج
غسٌك يشغم إظسائٍهً خاص ،فرعسظد نإلصاتح تٍدْا انًٍُى ٔذى َمهٓا نهعالج ٔغهة يُٓا انطثٍة االظرسادح تانًُصل نًدج
أزتع أٌاو ٔتعدْا عادخ نهعًم ٔلاو انًشغم تفصهٓا عٍ انعًمٔ ،ذنك نعدو عٕدذٓا ثاًَ ٌٕو تعط اإلصاتح.
ترازٌخ  2011/10/13ذٕجّ انًٕاغٍ و .ي إنً انعٍادج انمإٍََح نهذصٕل عهى االظرشازج ،دٕل كٍفٍح دصٕنّ عهى
انرعٌٕط يٍ انعًم انعاتك انري كاٌ ٌعًم تّ تعد إٌ لاو انًشغم تفصهّ عٍ انعًم نرأخسِ عهى انذاجص انري ًٌس تّ كم
ٌٕو ،يع انعهى أٌ انًٕاغٍ كاٌ لد عًم نًدج عايٍٍ فً َفط انًكاٌ.
ترازٌخ  2011/11/15ذعسض انعايم ب .و نهفصم يٍ انعًم عُديا ألدو تطهة يٍ انًشغم ذغطٍح ذكانٍف انرْاب ٔاإلٌاب
(انًٕاصالخ) نهعًم ،تعد أٌ أٔظخ نهًشغم تاٌ ذكانٍف انًٕاصالخ أصثذد انععف ٔفً يعظى األدٍاٌ ٌعطس انعايم
إنى ازذٍاد ظٍازج أجسج خاصح ٔذنك نععف انًٕاصالخ انعايح ندٌح ،يع انعهى أٌ انعايم ٔعُد ذٕلٍعّ نهعمد غهة يٍ
انًشغم ذنك ٔلال نّ ظٕف ألٕو تإظافح ذنك نساذثك.
ترازٌخ  2011/11/24ذعسض انًٕاغٍ أ .أ إنى ظغٕغاخ كثٍسج يٍ لثم انًشغم ٔذنك يٍ اجم أٌ ٌمٕو تانرٕلٍع عهى ٔزلح
ٌرُاشل تٓا عٍ جًٍع دمٕلّ ٔخاصح يعرذماذّ انًانٍح ،دٍث زفط انرٕلٍع عهٍٓا ٔتانرانً ألدو انًشغم عهى فصهح يٍ انعًم
ترازٌخ  2011/12/11أعهٍ يصُع إظسائٍهً عٍ إفالظّ ،دٍث ذٕجّ أصذاب يصُع "ظانٍُا" إلَراج أكٍاض انثالظرٍك إنى
انًذكًح يٍ اجم إعالٌ إفالظّ ،يع انعهى أٌ انًصُع لد ألٍى يُر  40عاو ،دٍث لاو انعًال تاالدرجاج ٔإغالق تاب انًصُع
إياو انرجاز ٔانًٕزدٌٍ دٍث ٌعًم فً انًصُع  160عايم ففً دال إغاللّ ظٕف ٌٓدد  160عائهح تفمداٌ عًهٓى.
ترازٌخ  2011/12/18ذٕفً عايم فهعطًٍُ يٍ تهدج غًٌٕ إثُاء يالدمح شسغح االدرالل نّ فً يدٌُح غًسِٔ ،ذنك تذجح
عًهح دٌٔ ذصسٌخ عًم ،دٍث ذٕفً انعايم اثس ذعسظّ نُٕتح لهثٍح دادج عُد يطازدج جٍش االدرالل نّ.
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