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PD50038633-April General Conference 

Saturday P.M., March 31, 2012 
 

 تأييد مسؤولي الكنيسة
 

 تقديم الرئيس ديتر أختدورف
 

 المستشار الثاني في الرئاسة األولى
 

ألّيام األخيرة؛ وهنري من الُمقترح أن نؤّيد توماس سبنسر مونسن آنبّي وراٍء وآاشف ورئيس لكنيسة يسوع المسيح لقّديسي ا
 .بنيون إيرينغ آمستشار أّول في الرئاسة األولى؛ وديتر فريدريخ أختدورف آمستشاٍر ثاٍن في الرئاسة األولى

 
 .ُيرجى من المؤّيدين إظهار تأييدهم

 
 .ُيرجى من المعارضين، في حال وجودهم، إظهار معارضتهم

 
 :بطة الرسل اإلثني عشر واألشخاص التالية أسماؤهم آأعضاء في هذه الرابطةمن الُمقترح أن نؤّيد بويد آينيث باآر آرئيس لرا

بويد باآر، توم بيري، راسل نلسن، دالين أوآس، راسل باالرد، ريتشرد سكوت، روبرت هايلز، جيفري هولند، دايفد بدنار، 
 .آوانتن آوك، تود آرستوفرسن، نيل أندرسن

 
 .ُيرجى من المؤّيدين إظهار تأييدهم

 
 .جى من المعارضين، في حال وجودهم، إظهار معارضتهمُير
 

 .من الُمقَترح أن نؤّيد المستشارين في الرئاسة األولى والرسل اإلثني عشر آأنبياء ورائين وآاشفين
 

 .ُيرجى من جميع المؤّيدين إظهار تأييدهم
 

 .ُيرجى من المعارضين، في حال وجودهم، إظهار معارضتهم بالطريقة ذاتها
 

 .ريح الشيخ ستيفن سنو آعضو في رئاسة رابطات السبعينتّم تس
 

 .ُيرجى من الراغبين في االنضمام إلينا للتعبير عن تقديرهم أن يظهروا ذلك
 

 .من الُمقترح أن نؤّيد الشيخ ريتشرد ماينز آعضو في رئاسة رابطات السبعين
 

 .ُيرجى من جميع المؤّيدين إظهار تأييدهم
 

 .حال وجودهم، إظهار معارضتهمُيرجى من المعارضين، في 
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من المقترح تسريح الشيخين جيرالد جان آوّسي وغاري ستيفنسن آعضوين في رابطة السبعين األولى، مع تصويت يعّبر عن 

 .تقديرنا
 

 .ُيرجى من جميع المؤّيدين إظهار تأييدهم
 

ن األسقفية المترّئسة بعد سنوات عديدة من من المقترح تسريح األساقفة هـ دايفد بورتن وريتشرد إدغلي وآيث ماك مولين م
 .الخدمة المخلصة والفّعالة، وتعيينهم آأعضاء فخريين في السلطات العاّمة

 
 .ُيرجى من الراغبين في االنضمام إلينا للتعبير عن تقديرهم أن يظهروا ذلك

 
 :٢٠١٢مايو /رًا من أّول أّيارمن المُُقترح تسريح األشخاص التالية أسماؤهم آسبعين مسؤولين عن المناطق، اعتبا

 
ريتشرد أهدجي، آليماتو ألميدا، فرناندو أراوخو، مارفن برينكرهوف، ماريو آارلوس، رافايل آاسترو، دايفد آوك، سيزار 
دافيال، موزايا دلغادو، لويس دوارت، خوان إتشغري، ستيفن فلوآيغر، روجر فلومن، روبرت غاي، ميغيل هيدالغو، غارث 

هور، دايفد إنغرام، تيتسوجي إيشي، آابومبا آوال، غلندن ليونز، بروس ميريل، أنريكي مونتويا، دانيال مورينو، هيل، دايفد 
ريكاردو سانتانا، . و، باتريك برايس، مارآوس بريتو، باولو بويرتا، آارلوس ريفاس، أرنأديسينا أولوآاني، غاماليال أوسو

 .يري وب، ريتشرد ويلر، وسكوت وايتينغفابيان سينمبن، ناتا توبياس، ستانلي وان، ب
 
 .رجى من الذين يوّدون االنضمام إلينا للتعبير عن امتنانهم لخدمتهم الممتازة، أن يظهروا ذلكُي
 

من المقترح تسريح األخوات جولي بيك وسيلفيا أولريد وباربرا تومسن آرئاسة عاّمة لجمعّية اإلعانة، بتصويت يعرب عن 
 .خالص التقدير

 
 .آما نشمل في التسريح أعضاء المجلس العام لجمعّية اإلعانة

 
 .ذلك يظهروا أن وتفانيهّن الممّيزين، تقديرهم ألولئك األخوات لخدمتهّن عن للتعبير إلينا االنضمام يوّدون جميع الذين من رجىُي
 

آريغ آاردن، ستانلي إليس، الري إآو : من المقترح تأييد األشخاص التالية أسماؤهم آأعضاء جدد في رابطة السبعين األولى
 .هوك، روبرت غاي وسكوت وايتنغ

 
 .ُيرجى من جميع المؤّيدين إظهار تأييدهم

 
 .المعارضين إظهار معارضتهم بالطريقة ذاتهاُيرجى من 

 
 جان آوّسي من المقترح أن نؤّيد غاري ستيفنسن آأسقف مترّئس في آنيسة يسوع المسيح لقّديسي األّيام األخيرة، مع جيرالد

 .آمستشار أّول ودين مايرون دايفس آمستشار ثاٍن
 

 .ُيرجى من المؤّيدين إظهار تأييدهم
 

 .ُيرجى من المعارضين، في حال وجودهم، إظهار معارضتهم



April 2012 Saturday P.M. --- 21 Dieter F. Uchtdorf, 102 Arabic p.3 

 
 :آسبعين جدد مسؤولين عن المناطق أسماؤهم التالية من الُمقترح تأييد األشخاص

 
لي أونا جونيور، مارك باسيت، روبرت آول، هرناندو آامارغو، جين شدستر، يواآن بدرو أّدورو، دتلف أدلر، أنجل ألرآون، أ

آوستا، رالف دوسنب، أنجل دوارت، إدوارد دوب، موروني غونا، تايلور غودوي، فرنسيسكو غرانخا، يوري غوشن، ريتشرد 
، أدوني IIIن آلود مابايا، ألفن مردث هنسن، تود هنسن، آليفرد هربرتسن، أنيفيوك أودو إنيون، لويس ليل، ألخندرو لوبز، جا

أبندو، جارد أآمبو، أدينكا أوجدران، أندرو أوريوردن، خيسوس أرتيز، فريد بارآر، سيو هونغ بون، أبراهام آويرو، روبرت 
آالر رين، خورخي لويس روميو، خورخي سلديفر، غوردن سميث، ألن سباناوس، موروني تورغان، ستيفن تورنتو، ودانيال 

   تويايرنيا
 

 .ُيرجى من جميع المؤّيدين إظهار تأييدهم
 

 .ُيرجى من المعارضين، في حال وجودهم، إظهار معارضتهم
 

من المقترح أن نؤّيد ليندا آجار بورتن آرئيسة عاّمة لجمعّية اإلعانة، مع آارول مانزل ستيفنس آمستشارة أولى وليندا شفيلد 
 .ريفز آمستشارة ثانية

 
 . إظهار تأييدهمُيرجى من المؤّيدين

 
 .ُيرجى من المعارضين، في حال وجودهم، إظهار معارضتهم

 
من الُمقترح أن نؤّيد بقّية السلطات العاّمة والسبعين المسؤولين عن المناطق والرئاسات العاّمة للمنّظمات المساعدة آما هي 

 .مؤلَّفة حالّيًا
 

 .ُيرجى من المؤّيدين إظهار تأييدهم
 

 .ن، في حال وجودهم، إظهار معارضتهمُيرجى من المعارضي
 

 .حضرة الرئيس مونسن، بحسب ما رأيُته، جاء التصويت في مرآز المؤتمرات باإلجماع لصالح االقتراحات
 

 .نشكرآم أّيها اإلخوة واألخوات على تأييدآم، وعلى إيمانكم وتفانيكم وصلواتكم المستمّرة
 

طات العاّمة والرئاسة العاّمة لجمعية اإلعانة إلى التقّدم واّتخاذ أماآنهم على ندعو من تّمت دعوتهم اآلن آأعضاء جدد في السل
 .المنّصة
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