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21 Henry B Eyring 
 

182nd Semiannual General Conference 
Saturday Afternoon Session, October 6, 2012 

  
  

  تأييد مسؤولي الكنيسة
 
 

  تقديم الرئيس ھنري إيرينغ
 
 

  ّالمستشار األول في الرئاسة األولى
 
 

ٍمن المقترح أن نؤيد توماس سبنسر مونسن كنبي وراء وكاشف ورئيس لكنيسة ّ ّ ّ يسوع المسيح لقديسي األيام األخيرة؛ وھنري ُ ّ

ٍبنيون إيرينغ كمستشار أول في الرئاسة األولى؛ وديتر فريدريخ أختدورف كمستشار ثان في الرئاسة األولى ٍ ّ.  
 

ّيرجى من المؤيدين إظھار تأييدھم ُ.  
 

  .ُيرجى من المعارضين، في حال وجودھم، إظھار معارضتھم
 

ّمن المقترح أن نؤيد بوي د كينيث باكر كرئيس لرابطة الرسل اإلثني عشر، واألشخاص التالية أسماؤھم كأعضاء في ھذه ُ
بويد باكر، توم بيري، راسل نلسن، دالين أوكس، راسل باالرد، ريتشرد سكوت، روبرت ھايلز، جيفري ھولند، دايفد  :الرابطة

  .بدنار، كوانتن كوك، تود كرستوفرسن، ونيل أندرسن
 

ّيرجى من المؤي   .دين إظھار تأييدھمُ
 

  .ُيرجى من المعارضين، في حال وجودھم، إظھار معارضتھم
 

ّمن المقترح أن نؤيد المستشارين في الرئاسة األولى والرسل اإلثني عشر كأنبياء ورائين وكاشفين َ ُ.  
 

ّيرجى من جميع المؤيدين إظھار تأييدھم ُ.  
 

  . بالطريقة ذاتھاُيرجى من المعارضين، في حال وجودھم، إظھار معارضتھم
 

  .ّتم تسريح الشيخ جاي جنسن كعضو في رئاسة رابطات السبعين
 

  .ُيرجى من الراغبين في االنضمام إلينا للتعبير عن تقديرھم أن يظھروا ذلك
 

ّمن المقترح أن نؤيد الشيخ كريغ كريستنسن كعضو في رئاسة رابطات السبعين ُ.  
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ّيرجى من جميع المؤيدين إظھار تأييدھم ُ.  

 
  .ُيرجى من المعارضين، في حال وجودھم، إظھار معارضتھم

 
ّمن المقترح تسريح الشيخ مارلين جنسن كمؤرخ ومسؤول عن سجالت الكنيسة، مع تصويت يعبر عن تقديرنا ّّ ُ.  

 
ّيرجى من جميع المؤيدين إظھار تأييدھم ُ.  

 
ّمن المقترح أن نؤيد الشيخ ستيفن سنو كمؤرخ ومسؤول عن سجالت الكني ّ ّ   .سةُ

 
ّيرجى من جميع المؤيدين إظھار تأييدھم ُ.  

 
  .ُيرجى من المعارضين، في حال وجودھم، إظھار معارضتھم

 
ُمن المقترح تسريح الشيوخ كيث ھيلبيغ، وجاي جنسن، ومارلين جنسن، وأوكتافيانو تينوريو كأعضاء في رابطة السبعين 

  .ّاألولى، وتعيينھم كأعضاء فخريين في السلطات العامة
 
  .ُن المقترح تسريح الشيخين كيث إدواردز والري غيبونز كعضوين في رابطة السبعين الثانيةم
 

ّيرجى من الذين يودون المشاركة في التعبير عن االمتنان لھؤالء اإلخوة لخدمتھم الممتازة، أن يظھروا ذلك ُ.  
 

ّمن المقترح أن نؤيد بقية السلطات العامة والسبعين المسؤولين عن المنا ّ ّ ّطق والرئاسات العامة للمنظمات المساعدة كما ھي ُ ّ
ًمؤلفة حاليا ّ َّ.  

 
ّيرجى من جميع المؤيدين إظھار تأييدھم ُ.  

 
  .ُيرجى من المعارضين، في حال وجودھم، إظھار معارضتھم

 
  .ّنشكركم أيھا اإلخوة واألخوات على تأييدكم، وعلى إيمانكم وتفانيكم وصلواتكم

 
 

102  
 

  قادة الكنيسة
 

   إيرينغھنري
 

  الرئاسة األولى


