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حمذ الزايذي  -الطائف
فّ١ج صذثٚي ِشصجدِٛ ٚثلغ ثٌضٛثطً ِمطغ ف١ذ ٛ٠فٛي ِٕغ أدٕجء ثٌمذجةً ثٌٕجصفز ِٓ ثٌضؼٍ ،ُ١شذدس ثٌؾّؼ١ز ثٌٛؽٕ١ز ٌقمٛق
إٌضثِ.ٟ
ثأل١ٌٚز
دجٌّشثفً
ثٌضؼٍُ١
فٟ
ثٌقك
أْ
ػٍٝ
ثإلٔغجْ
ٚأٚػـ سة١ظ ثٌؾّؼ١ز ثٌٛؽٕ١ز ٌقمٛق ثإلٔغجْ ثٌذوضٛس ِفٍـ ثٌمقطجٌٔ ٟـ «ِىز» أْ ثٌؾّؼ١ز صضجدغ ِٛػٛع ِغً ٘ؤالء
ثألشخجصٚ ،وجْ ٠ؾش ٞف ٟثٌغجدك صّى ِٓ ُٕٙ١فم ُٙف ٟثٌضؼٍِ ،ُ١ؼ١فج «الفظٕج ف ٟدذث٠ز ثٌؼجَ ثٌذسثع ٟأْ ٕ٘جن دؼغ
ثٌخظٛص».
دٙزث
ٌٍؾّؼ١ز
صشد
ثٌضٟ
ثٌشىجٜٚ
ٚلجي « إْ ٔظجَ فّج٠ز ثٌطفً ٚالةقضٗ ثٌضٕف١ز٠ز صمؼ ٟدضّى٘ ٓ١ؤالء ثألؽفجي ِٓ فم ُٙف ٟثٌضؼٍ ،ُ١فض ٌٛ ٝوجْ ػٕذ آدجةُٙ
إشىجٌ١جس دخظٛص أٚسثل ُٙثٌغذٛص١ز»ِ ،ؤوذث أْ ثٌقك ف ٟثٌضؼٍ ،ُ١خجطز ف ٟثٌّشثفً ثأل١ٌٚز ،إٌضثِٚ ،ٟدجٌضجٌ ٟفئْ
ثٌؾٙجس رثس ثٌؼاللز صغؼٌ ٝضّىِ ٓ١غً ٘ؤالء ثألؽفجي فض٠ ٝغضىٍّٛث ِج ٠ضؼٍك دأٚسثل ُٙثٌغذٛص١ز.
ٚأ٘جح ثٌؾٙجس رثس ثٌؼاللز ٌضّى٘ ٓ١ؤالء ثألؽفجي ِٓ فم ُٙف ٟثٌضؼٍ ،ُ١س٠غّج صقً إشىجٌ١ز أٚسثل ُٙثٌغذٛص١ز ،خجطز صؾذ٠ذ
أٚسثل ُٙثٌغذٛص ١ز أ ٚفظ ٌُٙٛػٍٙ١ج ٌذ ٜثٌؾٙجس ثألخش ُ٘ٚ ،ٜغ١ش لجدس ٓ٠ػٍ ٝثخضظجس ثٌضِٓ ف ٟفظ ٌُٙٛػٍِ ٝغً
ثألٚسثق.
٘زٖ
ِٓ ؽجٔذٙج أوذس إدثسر صؼٍ ُ١ففش ثٌذجؽٓ ف ٟد١جْ صٛػ١ق ٟأِظ أْ ثٌمذٛي ٠ضُ ٚفك ثٌضؼجِٚ ُ١ثألدٌز ثٌّٕظّز ٚثٌّذٍغز
أل١ٌٚجء ثألِٛس ِٕز ٔٙج٠ز ثٌؼجَ ثٌّجػِ ،ٟش١شر إٌ ٝأْ ثٌمذٛي دؼذ ثعضىّجي ثألٚسثق ثٌٕظجِ١ز ِٓ ثٌؾٙجس رثس ثٌؼاللز.
٘ٛٔٚش إٌ ٝأْ ثٌّٛػٛع ِقً ث٘ضّجَ ِقجفع ففش ثٌذجؽٓ ٚل١جدثس ٚصثسر ثٌضؼٍِ ،ُ١ؼ١فز «ٔغؼذ دضمذ ُ٠وجفز ثٌضغ١ٙالس
ثٌّضذؼز».
ٚثألٔظّز
ثٌٕظجِ١ز
ثإلؽشثءثس
ٚفك
ٚثٌّمٓ١ّ١
ثٌّٛثؽٕٓ١
ٌخذِز
ٚدٕ١ش أْ إؽشثء ثس ِشثؽؼز لذٛي ثٌطالح ٚثٌطجٌذجس عٛف صٕض ٟٙلش٠ذج دؾٛٙد ِٚضجدؼز ثٌّقجفع ،الفضز إٌ ٝأٔٗ ع١ؼٍٓ ػٓ
رٌه ف ٟف.ٕٗ١
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يدٌ حبضسة انديبو صدَمت نروٌ اإلعبلت لبم 0202
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أوذ أِ ٓ١ثٌّٕطمز ثٌششل١ز ثٌّٕٙذط فٙذ ثٌؾذ١ش ،ػضَ ثألِجٔز ثالٔضٙجء ِٓ صٕف١ز ِششٚع صقِ ً٠ٛذْ فجػشر ثٌذِجَ ٌضظذـ
.طذ٠مز ٌز ٞٚثإلػجلز لذً ػجَ  ،1414ػّٓ خطضٙج ٌضىِ ْٛقجفظز ثٌخذش ػّٓ أفؼً ِ 044ذٕ٠ز ػجٌّ١ز
ٚأشجس إٌ ٝأْ ثألِجٔز أػذَّس دثسعز ِضىجٍِز إلػذثد ثٌذسثعجس ٚثٌضظجِٚ ُ١ثألدٌز ثٌٕٙذع١ز ٌضطذ١ك ِؼج١٠ش ثٌٛطٛي ثٌشجًِ
فِ ٟذْ فجػشر ثٌذِجٌَ ،ضظذـ ِذٔج ً طذ٠مز ٌز ٞٚثإلػجلز ٚوذجس ثٌغٌٓ ،ضّى ِٓ ُٕٙ١ثٌّشجسوز دشىً وجًِ ف ٟثٌّؾضّغ
ٚدجعضمالٌ١ز صجِز ِٓ ،خالي ثٌٛطٛي ثػضّجدث ً ػٍ ٝأٔفغ ُٙإٌِ ٝخضٍف ثألِجوٓ ٚثألٔشطز دشىً ٠غ١ش ٠ىفً ثٌّغجٚثر ِغ
.ثألع٠ٛجءٚ ،صزٌ ً١ثٌؼمذجس ثٌض ٟصم١ذُ٘ ٚصقذ ِٓ إٔضجؽ١ضٚ ُٙثعضمالٌ ُٙف ٟثٌّؾضّغ
ٚد ٓ١أْ ٘زث ثٌّششٚع ٠أص ٟصٕف١زث ً ٌٍضٛؽٙ١جس ثٌض ٟصٕض ػٍٚ ٝؽٛح صأِ ٓ١فشوز صٕمً عٍٙز ٌٍّؼجلٚ ٓ١وذجس ثٌغِٓٓ ،
.خالي ثالشضشثؽجس ثٌخجطز ف ٟثٌخذِجس ثٌذٍذ٠ز ثٌّضؼٍمز ف ٟر ٞٚثإلػجلز ثٌظجدسر ِٓ ٚصثسر ثٌشؤ ْٚثٌذٍذ٠ز ٚثٌمش٠ٚز
ٚأفجد ثٌؾذ١ش ،دأٔٗ ٠ؾش ٞفجٌ١ج ً ػًّ ِّشثس ٌٍّشجر ِٚؾجٚسثس عىٕ١ز عضى ْٛؽج٘ضر خالي ثٌغٕٛثس ثٌغالط ثٌّمذٍز ػّٓ
دشٔجِؼ أٔغٕز ثٌّذِْ ،ش١شث ً إٌ ٝأْ ثألِجٔز صؼًّ ػٍ ٝصط٠ٛش ثٌٛثؽٙجس ثٌذقش٠ز ٚثٌّذْ ثٌغجفٍ١ز ٟ٘ٚ ،ؽضء ِٓ ثٌّشجس٠غ
ثٌضّٕ٠ٛز ثٌخذِجص١ز ثٌض ٟصخذَ ثٌؾّ١غِ ،ؤوذث ً عؼ ٟثألِجٔز ٌضؾ١ٙض ٚثؽٙجس دقش٠ز دّٛثطفجس ػجٌّ١ز ٌضٕجفظ ثٌّذْ ثٌغجفٍ١ز
.ثٌؼجٌّ١ز صغضٙذف صط٠ٛش ٚصؼض٠ض ثٌغ١جفز ثٌذثخٍ١ز ػذش صٕف١ذ ِشجس٠غ صّٕ٠ٛز ع١جف١ز صخذَ ثٌضثةش ٚثٌغجةـ
ٌٚفش ثٌؾذ١ش ،إٌ ٝصؾ١ٙض ثٌشٛثؽب ٚثٌٛثؽٙجس ثٌذقش٠زٚ ،صٕف١ذ فضِز ِٓ ثٌّشجس٠غ ثٌىذ١شر ف ٟثٌٛثؽٙجس ثٌذقش٠ز فٟ
.ثٌذِجَ ٚثٌخذش ٚسأط صٕٛسر ٚثٌمط١ف ٚثٌؾذٚ ً١ثٌخفؾٟ
ٚلجيٚ" 9ػؼش أِجٔز ثٌششل١ز أخ١شث ً ثشضشثؽجس خجطز ٌٍّغضغّش ٓ٠ثٌشثغذ ٓ١دئلجِز ِشجس٠غ ع١جف١ز ثعضغّجس٠ز ػٍٝ
ثٌٛثؽٙجس ثٌذقش٠ز ِغً ثٌّطجػُ ،إر صُ ثشضشثؽ أْ صىٔ ْٛغذز ثٌّذجٔ ٟثٌض ٟعضمجَ خّغز ف ٟثٌّتز فمؾ ٚدم١ز ثٌّغجفز صىْٛ
".ػذجسر ػٓ خذِجس ِ ٛ٘ٚج ٠ذقظ ػٕٗ ثٌغجةقِٚ ْٛشصجد٘ ٚزٖ ثألِجوٓ
ٚأدجْ أْ ثألِجٔز لجِش دؼًّ ِٙشؽجٔجس ِٚشجس٠غ ع١جف١ز دٙذف صٕش١ؾ ثٌغ١جفز ثٌذثخٍ١ز ِٓ خالي إلجِز ِٙشؽجٔجس
دجٌششثوز ِغ ؽٙجس ػذرِٙ ،شؽجٔجس 9عفجس ٞدم١كٚ ،ثٌٕؼ١ش٠زٚ ،ثٌخفؾ ،ٟفّ١ج لجِش دضخظ١ض أسع دّغجفز عضز
ِالِ ٓ١٠ضش ِشدغ ،إللجِز ِضٕضٖ دشِٛ ٞلش ،دٙذف إلجِز ثٌّخّ١جس ،ثٌض ٟصٍم ٝسٚثؽج ً وذ١شثً فِٛ ٟعُ ثٌشضجء ٚثٌشد١غ ِٓ
.ثٌّٛثؽٕٚ ٓ١ثٌّم ،ٓ١ّ١إر صُ صؾ١ٙض٘ج دشىً صمٕ ٟػجٌ ٟأع ُٙدشىً وذ١ش ف ٟصمذ ُ٠خذِز أوغش ِٓ أٌفِ ٟخ ُ١ثٌؼجَ ثٌّجػٟ
ٚفٛي ثعضؼذثدثس ثألِجٔز ٌالفضفجي دجٌ َٛ١ثٌٛؽٕ ،ٟأٚػـ أِ ٓ١ثٌششل١ز ،أْ ثألِجٔز دذأس ِذىشثً ف ٟثالعضؼذثد ٌٙزث ثٌَٛ١
ثٌؼض٠ض ػٍٔ ٝفٛط ثٌؾّ١غ ،إر صُ صٛؽ ٗ١ثٌٛوجالس ٚثإلدثسثس ٚثٌذٍذ٠جس ثٌضجدؼز ٚثٌّشصذطز وجفز دؼشٚسر ثالعضؼذثد ثٌؾ١ذ
ٚ.صٕف١ز ػًّ ِّ١ض ف ٟثٌ َٛ١ثٌٛؽٕٟ
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انكىادز انُسبئُت َُهني  382أنف يعبيهت يف احملبكى وكخبببث
انعدل
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لجٌش ٚصثسر ثٌؼذي ،إْ ِٛظفجس ثأللغجَ ثٌٕغجة١ز ف ٟثٌمطجػجس ثٌؼذٌ١ز ثٌّخضٍفز لذِٓ خذِجس ٌقٛثٌ 054 ٝأٌف ِغضف١ذر،
.دئؽّجٌِ ٟؼجِالس لجسدش  274أٌفج ً خالي ثألشٙش ثٌغذؼز ِٓ وجٔ ْٛثٌغجٕٔ٠( ٟج٠ش) فض ٝصّٛص ( )ٛ١ٌٛ٠ثٌّجػٓ١١
ٚأٚػقش ثٌٛصثسر أْ ثأللغجَ ثٌٕغجة١ز صمذَ خذِجصٙج فِ ٟقجوُ ثٌٍّّىز ثٌّخضٍفز 9ثألفٛثي ثٌشخظ١زٚ ،ػجِزٚ ،ؽضثة١ز،
ٚ.صٕف١زٚ ،صؾجس٠زٚ ،ػّجٌ١ز ،إػجفز إٌ ٝوضجدجس ثٌؼذي
ٚأشجسس إٌ ٝأْ ثٌّٛظفجس ٠ؼٍّٓ ف ٟثٌّقجوُ ٚوضجدجس ثٌؼذي فٚ ٟفذثس ثالعضمذجي ٚثإلسشجدٚ ،إدثسر طقجةف ثٌذػجٜٚ
ٚثٌّٛثػ١ذٚٚ ،فذثس ثٌظٍـ ٚثإلسشجد ثألعش ٞفِ ٟقجوُ ثألفٛثي ثٌشخظ١ز ،إػجفز إٌ ٝألغجَ ِغضقذعز ِخضظز دجعضمذجي
.شىج ٜٚثٌّغضف١ذثس ِٚضجدؼضٙجٚ ،ألغجَ ثٌضمٕ١ز ثٌشلّ١ز
ٚصظذسس ثأللغجَ ثٌٕغجة١ز ثٌؼجٍِز ف ٟثٌّشثفك ثٌؼذٌ١ز دجٌش٠جع ثٌمجةّز دـِ 601067غضف١ذر ،صٍٙ١ج ؽذر دـ ،351465عُ ِىز
.ثٌّىشِز دـٚ ،051461ثٌذِجَ دـ ،051443عُ ثٌّذٕ٠ز ثٌّٕٛسر دـ7423
٠زوش أْ ٚصثسر ثٌؼذي ِٕقش ثٌفشطز ٌٍّشأر ٌٍّ -شر ثأل - ٌٝٚو ٟصؼًّ ف ٟخّغز ِؾجالس 9ٟ٘ ،دجفغز ثؽضّجػ١زٚ ،دجفغز
ششػ١زٚ ،دجفغز لجٔ١ٔٛزِٚ ،غجػذر إدثس٠زِٚ ،طٛسر دشثِؼ أ ،ٌٝٚػٍ ٝثٌّشصذز ثٌغجِٕز1

احملخبج يف عُىٌ انىشازة والحبجت نُشس حبنخه..
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أؽٍمش ٚصثسر ثٌؼًّ ٚثٌضّٕ١ز ثالؽضّجػ١ز صطذ١ك ِّ١ض ػٍ ٝثألؽٙضر ثٌزو١ز ٠غضف١ذ ِٕٗ فجػٍ ٟثٌخ١ش ف ٟصغؾ ً١د١جٔجس
ثٌّقضجؽٚ ٓ١ثٌّضؼففِ ٓ١شعٍٕٙ١ج إٌ ٝثٌٛصثسر أ ٚثٌّٛلغ ثإلٌىضشٌٙ ٟٔٚج ٠ٚقًّ ثٌضطذ١ك ثعُ "ٚطجي"  ،ف١ظ صضأوذ ثٌٛصثسر
ف ٟخطٛر صجٌ١ز ِٓ طقز ثٌّؼٍِٛجس ٚ ،صٛؽ ٗ١ثٌذػٛر ٌّٓ صٕطذك ػٍ ُٙ١ػٛثدؾ ثالٔؼّجَ ٌٍؼّجْ ثالؽضّجػٚ ، ٟؽجء
ثٌضطذ١ك ِٓ أؽً صغ ً١ٙثٌٛطٛي ٌٍّقضجؽ ٓ١ف ٟؽّ١غ أٔقجء ثٌٍّّىز ٚ ،صّٕ١ز فظ ثٌّغؤ١ٌٚز ثٌّؾضّؼ١ز ٌذ ٜأفشثد
ثٌّؾضّغ ٚ ،ثٌمؼجء ػٍ ٝثٌّّجسعجس ثٌخجؽتزِ ،غً ٔشش د١جٔجس ثٌّقضجؽ ٓ١أ ٚصظ٠ٛشُ٘ ف ٟدشثِؼ ثٌضٛثطً ثالؽضّجػٟ
ٚلذ ع ٍّٙش ثٌٛصثسر ٌفجػٍ ٟثٌخ١ش ؽش٠مز ثعضخذثَ ثٌضطذ١ك دخطٛثس ِ١غشر  ،صذذأ دضغؾ ً١فجػً ثٌخ١ش د١جٔجصٗ ثٌشخظ١ز
ػذش ثٌشثدؾ
www.mlsd.gov.sa/ar/query/wesal
عُ صغؾ ً١د١جٔجس ثٌّضؼفف ِغ وضجدز ششؿ ِذغؾ ػٓ فجٌضٗ ٚظشٚفٗ ،عُ سفغ ثٌذ١جٔجس ٌٍٛصثسر ٌ١م َٛفش٠ك ِخضض دذسثعز
ثٌقجٌز ٚصقذ٠ذ ِذ ٜثفض١جػ ثٌّضؼفف ٚإوّجي دم١ز ثإلؽشثءثس.
6
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«انهجُت اإلشسافُت» حُبلش سسعت انبج يف لضبَب انفسبد
إضبفت إىل انىسبئم واِنُبث انالشيت نخحمُك انُصاهت
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ٚثط  -ثٌش٠جع
ٔجلشش ثٌٍؾٕز ثإلششثف١ز ٌّىجفقز ثٌفغجد ثٌٛعجةً ٚث١ٌ٢جس ثٌالصِز ٌضقم١ك ثٌٕضث٘ز ٚثٌمؼجء ػٍ ٝثٌفغجد ثٌّجٌٚ ٟثإلدثسٞ
ِٚضجدؼز وً ِج ٠ضظً دزٌه ،دّج ٠ىفً عشػز ثٌذش ف ٟلؼج٠ج ثٌفغجدٚ ،ثٌشفغ دضمجس٠ش ٌٍّمجَ ثٌىش ُ٠ػّج ٠ضُ دٙزث ثٌشأْ أٚالً
دأٚي.
ٚوجٔش ثٌٍؾٕز ػمذس أِظ ،ثؽضّجػٙج ثألٚي دشةجعز سة١ظ ثٌ١ٙتز ثٌٛؽٕ١ز ٌّىجفقز ثٌفغجد ِجصْ دٓ إدشث٘ ُ١دٓ دمحم
ثٌىّٛٙطٚ ،رٌه فِ ٟمش ثٌ١ٙتز دّذٕ٠ز ثٌش٠جع.
٠زوش أْ ثالؽضّجع ٠أص ٟصٕف١زث ً ٌٍضٛؽ ٗ١ثٌٍّى ٟثٌىش ُ٠ثٌمجػ ٟدضشىٌ ً١ؾٕز إششثف١ز ٌّىجفقز ثٌفغجد دشةجعز ِؼجٌٌ ،ٗ١شفغ
ِغض ٜٛأدثء ٚفجػٍ١ز ثألؽٙضر ثٌشلجد١ز ػٍٔ ٝق٠ ٛقمك صطٍؼجس ثٌم١جدر ثٌشش١ذر  -أ٠ذ٘ج هللا ٚ ،-صقم١ك أػٍ ٝدسؽجس فّج٠ز
ثٌٕضث٘ز ِٚىجفقز ثٌفغجد.
ٚوجْ ثٌٍّه عٍّجْ ٚؽٗ دجػضّجد صشىٌ ً١ؾٕز إششثف١ز ٌّىجفقز ثٌفغجد دشةجعز سة١ظ ثٌ١ٙتز ثٌٛؽٕ١ز ٌّىجفقز ثٌفغجد،
ٚػؼ٠ٛز سة١ظ ٘١تز ثٌشلجدز ٚثٌضقم١كِٚ ،ذ٠ش ػجَ ثٌّذجفظ ثإلدثس٠ز.
ٚصض ٌٝٛثٌٍؾٕز ثصخجر ؽّ١غ ثٌٛعجةً ٚث١ٌ٢جس ثٌالصِز ٌضقم١ك ثٌٕضث٘زٚ ،ثٌمؼجء ػٍ ٝثٌفغجد ثٌّجٌٚ ٟثإلدثسِٚ ،ٞضجدؼز وً
ِج ٠ضظً دزٌه ،دّج ٠ىفً عشػز ثٌذش ف ٟلؼج٠ج ثٌفغجدٚ ،ثٌشفغ دضمجس٠ش ٌٍٍّه ػّج ٠ضُ دٙزث ثٌشأْ أٚالً دأٚي.

2.2يهُىٌ جهست لضبئُت ببحملبكى و 822أنف حكى خالل عبو
ً
9آالف جهست َىيُب ..و»االسخئُبف» َخصدز األحكبو
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ثٌّذٕ٠ز  -ؽذر
ٔفزس ٚصثسر ثٌؼذي خالي ثٌؼجَ ثٌٙؾش ٞثٌّٕظشَ  ْٛ١ٍِ 111ؽٍغز لؼجة١ز دّؼذي  8آالف ؽٍغز ١ِٛ٠ج ف ٟؽّ١غ ِقجوُ
ثٌٍّّىز.
ٚوشفش ثٌّؤششثس ثٌؼذٌ١ز ػٓ إفظجءثس أػّجي ثٌّقجوُ ٚوضجدجس ثٌؼذي خالي ثٌؼجَ ثٌّٕظشَٚ ،ثٌض ٟصش١ش إٌ ٝأْ ثالفىجَ
ثٌظجدسر دٍغش  744أٌف فىُ صٛصػش ػٍ 144 9 ٝأٌف ٌّقجوُ ثالعضتٕجف 064ٚ ،أٌفج ٌٍّقجوُ ثٌؼجِز  034ٚأٌفج ٌألفٛثي
7
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ثٌشخظ١ز  024ٚأٌفج ٌٍّقجوُ ثٌؾضثة١ز  13ٚأٌف فىُ دجٌّقجوُ ثٌضؾجس٠ز  10ٚأٌفج ٌٍؼّجٌ١ز.
ٚأٚػقش ثإلفظجءثس أْ ِقجوُ ثٌضٕف١ز ثعضمذٍش  674أٌف ؽٍخ خالي ٔفظ ثٌؼجَٚ ،وجٔش أدشص  2عٕذثس صٕف١ز ثعضمذٍضٙج
ثٌّقجوُ ِٓ إؽّجٌ ٟثٌطٍذجس ٘ 365 9ٟأٌف عٕذ ٌطٍخ ٚسلز صؾجس٠ز  044ٚأٌف ؽٍخ فىُ طجدس  25ٚأٌف ؽٍخ
وّذ١جٌز.
ٚفّ١ج ٠ضؼٍك دىضجدجس ثٌؼذي ،فمذ ٔفزس ِ 215ال ٓ١٠ػٍّ١ز صٕٛػش وجٌضجٌ:ٟ
ثٌٛوجالس ٚثإللشثسثس ٔق١ٍِ ٛغ ٟٔٛػٍّ١ز ِٕٙج  144أٌف ٚوجٌز طذسس د ْٚص٠جسر وضجدجس ثٌؼذيٚ ،فغـ ٚوجالس ٔقٛ
 345آالف ػٍّ١ز  ٟ٘ٚخؾّز سلّ١ز أطذقش ال صغضٍضَ ص٠جسر وضجدجس ثٌؼذي ْٛ١ٍِٚ ،ػٍّ١ز ِضؼٍمز دجٌؼمجسثس.

َ

انعدل  :انكىادز انُسبئُت خديٍ  062أنف وأَهني  382أنف
يعبيهت خالل  7أشهس
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ٚثط  -ثٌش٠جع
أػٍٕش ٚصثسر ثٌؼذي ،ػٓ صمذِٛ ُ٠ظفجس ثأللغجَ ثٌٕغجة١ز ف ٟثٌمطجػجس ثٌؼذٌ١ز ثٌّخضٍفز خذِجصٌٕ ٓٙق 054 ٛأٌف ِغضف١ذر،
دئؽّجٌِ ٟؼجِالس لجسدش ثٌـ 274أٌف ِؼجٍِز خالي عذؼز أشٙش ،دذث٠ز ِٓ ٕ٠ج٠ش ِٓ ثٌؼجَ ثٌؾجس ٞفض ٛ١ٌٛ٠ ٝثٌّجػ.ٟ
ٚأٚػقش ثٌٛصثسر أْ ثأللغجَ ثٌٕغجة١ز صمذَ خذِجصٙج فِ ٟقجوُ ثٌٍّّىز ثٌّخضٍفز (أفٛثي شخظ١ز ،ػجِز ،ؽضثة١ز ،صٕف١ز،
صؾجس٠زٚ ،ػّجٌ١ز) ،إػجفز إٌ ٝوضجدجس ثٌؼذيٚ 1أشجسس إٌ ٝأْ ثٌّٛظفجس ٠ؼٍّٓ ف ٟثٌّقجوُ ٚوضجدجس ثٌؼذي فٚ ٟفذثس
ثالعضمذجي ٚثإلسشجدٚ ،إدثسر طقجةف ثٌذػجٚ ٜٚثٌّٛثػ١ذٚٚ ،فذثس ثٌظٍـ ٚثإلسشجد ثألعش ٞفِ ٟقجوُ ثألفٛثي
ثٌشخظ١ز ،إػجفز إٌ ٝألغجَ ِغضقذعز ِخضظز دجعضمذجي شىج ٜٚثٌّغضف١ذثس ِٚضجدؼضٙجٚ ،ألغجَ ثٌضمٕ١ز ثٌشلّ١ز.
ٚصظذسس ثأللغجَ ثٌٕغجة١ز ثٌؼجٍِز ف ٟثٌّشثفك ثٌؼذٌ١ز دجٌش٠جع ثٌمجةّز دـ ِ 60067غضف١ذر ،صٍٙ١ج ؽذر دـ ِ 35465غضف١ذر،
عُ ِىز ثٌّىشِز دـ ِ 05461غضف١ذر ،ثٌذِجَ دـ ِ05443غضف١ذثس ،عُ ثٌّذٕ٠ز ثٌّٕٛسر دـ ِ 7423غضف١ذر٠ 1زوش أْ ٚصثسر
ثٌؼذي ِٕقش ثٌفشطز ٌٍّشأر ٌٍّ-شر ثألٌ -ٌٝٚى ٟصؼًّ فِ 4 ٟؾجالس ٘( 9ٟدجفغز ثؽضّجػ١ز ،دجفغز ششػ١ز ،دجفغز لجٔ١ٔٛز،
ِغجػذر إدثس٠زِٚ ،طٛسر دشثِؼ أ )ٌٝٚػٍ ٝثٌّشصذز ثٌغجِٕز1
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انعًبنت املُصنُت حسخحىذ عهً  % 69يٍ انشكبوي املمديت
نـ«انعًم»
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أًِ ثٌقّذ ِٓ ٞؽذر
أوذس ٚصثسر ثٌؼًّ ٚثٌضّٕ١ز ثالؽضّجػ١ز ،أْ ثٔخفجع ثٌٛػ ٟدجٌقمٛق ٚثٌٛثؽذجس ف ٟثٌؼاللز ثٌضؼجلذ٠ز ،أع ُٙف ٟسفغ ػذد
ثٌّخجٌفجس ٚثٌشىج ٜٚثٌّضؼٍمز دٕظجَ ثٌؼًّ خظٛطج ػذ طجفخ ثٌؼًّ.
ٚأٚػقش ،أْ ثٌؼّجٌز ثٌّٕضٌ١ز لذِش  58ف ٟثٌّجةز ِٓ فؾُ ثٌشىج ٜٚثٌّمذِز ٌٍٛصثسر خالي  ،1407دّٕ١ج  01ف ٟثٌّجةز
ِٓ ثٌشىج ٜٚػذ ػجًِ 1ٚ ،ف ٟثٌّجةز ػذ طجفخ ثٌؼًّ  04ٚف ٟثٌّجةز صؼذِٕٙ ً٠ز 4ٚ ،ف ٟثٌّجةز شىج ٜٚأخش.ٜ
ؽجء رٌه خالي ٚسشز ػًّ ػٓ ثٌغمجفز ثٌؼّجٌ١ز صقش شؼجس "ِؼج ٔق ٛعٛق ٚثع" دغشفز ؽذرٚ ،رٌه دٙذف صط٠ٛش ِذجدسر
دشٔجِؼ ثٌغمجفز ثٌؼّجٌ١ز.
ٚأشجسس ثٌٛصثسر إٌ ٝأْ صمذ٠ش فؾُ ثٌخغجسر ف ٟثٌغٛق ٔض١ؾز ػؼف ثٌغمجفز ثٌؼّجٌ١ز ِذٕ ٟػٍ ٝػذد ِٓ ثٌؼٛثًِ،
صضظذس٘ج ثٔخفجع ثإلٔضجؽ١ز ،الٔشغجي ثألؽشثف دجٌخالفجس ِج ٠ؤد ٞإٌ ٝػ١جع ثٌٛلشٚ ،ص٠جدر صىٍفز ثٌؼّجٌز ٚرٌه
الٔخفجع ؽجرد١ز ثٌغٛقِ ،ج ٠ضطٍخ ٚؽٛد ػّجٌز ِضخظظز رثس صىٍفز أػٍ ،ٝإػجفز إٌ ٝػؼف ثٌضٛػ١ز ،ف١ظ صؼًّ
ثٌٛصثسر ػٍ ٝصٛػ١ز ؽّ١غ ثألؽشثف طجفخ ثٌؼًّ ٚثٌؼجًِ.
ٚصٕجٌٚش ثٌٛسشز ،ػمٛد ثٌؼًّٚٚ ،ثؽذجس ثٌّٛظف ٚفمٛلٗ ف ٟػمذ ثٌؼًّٚ ،أٔٛثع ثألؽٛس ٚعجػجس ثٌؼًّ ٔٚظجَ
ثإلؽجصثس ثٌشعّ١ز ٚثٌّغضقمز ٌٍؼجًِ ٚثٌّشأر ثٌؼجٍِز ٚثٌقمٛق ثٌؼجِز ف ٟػمذ ثٌؼًّ ،ثٌض ٟصؼذ عؼ١ج ِٓ ثٌٛصثسر ٌقفع
فمٛق ثٌؼّجي ٚأطقجح ثألػّجي ٚػّجْ ثٌضؼش٠ف دقمٛق أؽشثف ثإلٔضجػ ثٌغالعز ٚٚثؽذجص.ُٙ

األيٍ نهجًُع ويسؤونُت اجلًُع
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َىسف انمبالٌ

لذَر الحكُمي في تُفيز األمه الُطىي داخليا ً َخارجيا ً ٌُ مسؤَليت أساسيت َسياديت ،فاألمه الُطىي مىظُمت أمىيت
متكاملت تقُم الحكُماث بالذَر الزئيس فيٍا ،لكه ٌذي المىظُمت ال تكُن فعّالت مه دَن مشاركت أفزاد المجتمع،
َمؤسساتً المختلفت..
ثألِٓ فجؽز إٔغجٔ١ز أعجع١زِٚ ،ظذس ثعضمشثس ٚعمز ّٔٚجء ٚدٕجء ،فال صضقمك صّٕ١ز ٚال عؼجدر ٚال ف١جر وشّ٠ز ِٓ دْٚ
أِٓٚ ،أّ٘١ز ثألِٓ ف ٟف١جر ثألفشثد ٚثٌّؾضّؼجس ِٚغضمذً ثألُِ ؽؼٍش ثٌقىِٛجس صضِ ٌٝٛغؤ١ٌٚضٗ ٚصؼضذشٖ ِغؤ١ٌٚز
ع١جد٠ز إل٠ؾجد د١تز إِٓز ف ٟثٌّؾجالس ثٌّخضٍفزِ ،غؤ١ٌٚز ثٌقىِٛجس ال صٍغِ ٟغؤ١ٌٚز ثألفشثد ٚثٌّٕظّجس ٚأّ٘١ز
9
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ِشجسوضّٙج ف ٟصٛف١ش ثألِٓ ،أ ٞد١تز ٠غٛد٘ج ثٌخٛف ٚثٌمٍك ٌٓ صى ْٛد١تز ِٕضؾزٚ ،أ ٞدٌٚز صقىّٙج ثٌفٛػ ٌٓ ٝصىْٛ
إِٓز  ٌٓٚصى ْٛطجٌقز ٌٍق١جر.
ثٌؾجٔخ ثٌٛلجة ٟف ٟلؼ١ز ثألِٓ دجٌغ ثألّ٘١ز ف ٟثٌـضأع١ظ ٌّؾضّغ آِٓ ٠ضّضغ دجٌضىجفً ٚثٌّقذز د ٓ١أفشثدِٖ ،ؾضّغ ٠غٛدٖ
ثٌغالَ ٚثٌضغجِـٔٚ ،ذز ثٌضؼظخ ٚثٌؼٕظش٠زٚ ،صؼض٠ض ثٌضؼجٌّ ْٚظٍقز ثٌؾّ١غ 1ثألِٓ ثٌٛلجة ٟأِٓ شجًِ ٌىً ِج ٠شصذؾ
دق١جر ثإلٔغجْ ٚثفض١جؽجصٗ ٔٚشجؽجصٗ٘ ،زث ثٌؾجٔخ ِٓ ثألِٓ ِغؤ١ٌٚز صشد٠ٛز ٚعمجف١ز صم َٛدٙج ثٌّؤعغجس ثٌذ١ٕ٠ز ٚثٌضؼٍ١ّ١ز
ٚثالؽضّجػ١ز ٚثإلػالِ١ز ثٌشعّ١ز ٚثألٍ٘١ز 1دٚس ٚؽٕ٠ ٟؾٕذ ثٌّٛثؽٓ ٌ١ى ْٛشش٠ىج ً فؼجالً ف ٟثٌّقجفظز ػٍ ٝثألِٓ
دّف ِٗٛٙثٌشجًِ ثالؽضّجػٚ ٟثاللضظجدٚ ٞثٌغ١جعٚ ٟأِٓ ثٌّؼٍِٛجس٠ٚ ،ضؼّٓ رٌه ثألِٓ ثٌفىش ٞثٌز٠ ٞقّ ٟثٌّؾضّغ
ِٓ خطش ثٌضطشف ٚثإلس٘جح ،ثٌّٛثؽٓ ثٌّشجسن ثٌفؼجي ف ٟثٌقفجظ ػٍ ٝثألِٓ ٘ ٛثٌّٛثؽٓ ثٌز٠ ٞقضشَ ثألٔظّز ٚثٌمٛثٔٓ١
٠ٚضّضغ دجٌشلجدز ثٌزثص١زٚ ،ف ٟدثخٍٗ ثٔضّجء ٠شؼشٖ دأٔٗ ػؼ ٛف ٟثٌؼجةٍز ثٌىذ١شرٚٚ ،الء ٠ذفؼٗ ٌإلخالص ف ٟخذِز ثٌٛؽٓ
ٚدػُ إِٔٗ ٚثعضمشثسٖ.
ً
ً
ثٌذٚس ثٌقى ِٟٛف ٟصٛف١ش ثألِٓ ثٌٛؽٕ ٟدثخٍ١ج ٚخجسؽ١ج ِ٘ ٛغؤ١ٌٚز أعجع١ز ٚع١جد٠ز ،فجألِٓ ثٌٛؽِٕٕ ٟظِٛز إِٔ١ز
ِضىجٍِز صم َٛثٌقىِٛجس دجٌذٚس ثٌشة١ظ فٙ١جٌ ،ىٓ ٘زٖ ثٌّٕظِٛز ال صى ْٛفؼجٌز ِٓ دِ ْٚشجسوز أفشثد ثٌّؾضّغِٚ ،ؤعغجصٗ
ثٌّخضٍفز.
ثٌٍّّىز ثٌؼشد١ز ثٌغؼٛد٠ز ِٓ ثٌذٚي ثٌّّ١ضر ػجٌّ١ج ً ف ٟثٌّؾجي ثألِٕٚ ،ٟفممش إٔؾجصثس س٠جد٠ز فِ ٟىجفقز ثإلس٘جح
ٚثٌؾشّ٠ز ،ف٘ ٟزث ثٌؼظش ثٌز ٞصٕضشش ف ٗ١ثٌّخذسثس ٚثٌؾشّ٠ز دأشىجي ِخضٍفز دّج فٙ١ج ثٌؾشثةُ ثٌّؼٍِٛجص١زٚ ،ثوذش
ثٌٍّّىز ثٌضطٛسثس ثألِٕ١ز فىجْ ٌألؽٙضر ثألِٕ١ز ٔؾجفجس ِشٛٙدر ف ٟفّج٠ز ثألِٓٚ ،عشػز ثٌمذغ ػٍ ٝثٌّؾشِٓ١
ٚإفجٌضٌٍ ُٙؼذثٌزٚ ،لذ ٔؾقش ٚصثسر ثٌذثخٍ١ز ِؤخشث ً  -ثِضذثدثً ٌٕؾجفجس عجدمز  -ف ٟثٌىشف ػٓ غّٛع ػذد ِٓ ثٌؾشثةُ
ٚثٌمؼج٠ج ثألِٕ١ز ٚإ٠مجف ػذد ِٓ ثٌّؾشِ ٓ١ثٌّشصىذٌ ٓ١ؾشثةُ ِخضٍفز ِٕٙج ثٔضٙجن ثألٔظّز ٚعشلز ثألِٛثي ٚثٌّّضٍىجس،
ِٕٙٚج خطف ؽفً سػ١غ صّىٕش ثألؽٙضر ثألِٕ١ز ِٓ إ٠مجف ثٌّضّٙزٚ ،إػجدصٗ إٌ ٝثٌّغضشف( ،ٝسثؽغ صمش٠ش ثٌش٠جع /
ثٌؾّؼز  11ر ٚثٌقؾز ).0334
صٍه ثٌٕؾجفجس صّش ف ٟصِٓ ل١جعٚ ،ٟدؼؼٙج ٠ضُ ف ٟألً ِٓ  13عجػز فغخ ثٌضمش٠ش ،أِج فِ ٟؾجي ِىجفقز ثإلس٘جح فئْ
ثٌٍّّىز صؼذ ِٓ ثٌذٚي ثٌشثةذر ثٌّضمذِز ف ٟثٌٛلج٠ز ِٓ ٘زث ثٌٛدجء فىش٠ج ً ِٚالفمضٗ إِٔ١جًٚ ،صؼًّ ٚصثسر ثٌذثخٍ١ز ػٍِٛ ٝثوذز
ثٌضطٛسثس ثٌضٕظ١ّ١ز ٚثٌضمٕ١ز ف ٟثٌّؾجي ثألِٕٚ ،ٟلجِش ِؤخشث ً دئػجدر ٘١ىٍز ثٌٛصثسرٚ ،فممش صمذِج ً ف ٟثالٔضشجس ثألِٕٟ
ِٚغض ٜٛثألدثء ثٌّ ٟٕٙف ٟوجفز لطجػجصٙج ِّج أد ٜإٌ ٝثٔخفجع فٔ ٟغذز ثٌؾشثةُٚ ،ف ٟأػذثد ثٌقٛثدط ثٌّشٚس٠زٚ ،فٟ
صقغ ٓ١ثٌخذِجس وّج ِ٘ ٛشج٘ذ ػٍ ٝأسع ثٌٛثلغٚ ،وّج صش١ش ثٌضمجس٠ش ثٌغٕ٠ٛز ٌٛصثسر ثٌذثخٍ١ز.
فِ ٟؾجي ِىجفقز ثإلس٘جح صٕطٍك ثٌٍّّىز ِٓ ثعضشثص١ؾ١ز إِٔ١ز ِىٕضٙج ِٓ ثٌم١جَ دؼٍّ١جس ثعضذجل١ز أفذطش ِخططجس
إس٘جد١ز ٚثٌٛطٛي إٌ ٝخال٠ج ٔجةّز وجٔش صٙذد أِٓ ثٌٛؽٓ.
٘زٖ ثالعضشثص١ؾ١ز ِٕظِٛز ٚؽٕ١ز فىش٠ز ٚصشد٠ٛز ٚإػالِ١ز ٚإِٔ١ز ِٚغؤ١ٌٚز سعّ١ز ٠شجسن فٙ١ج ثٌّٛثؽٓ ف ٟثٌّٛثلغ
ثٌّخضٍفزٚ ،ثٌّؤعغجس ثٌّذٔ١ز ف ٟثٌّؾجالس ثٌّخضٍفزٌٚ ،ؼٍٕج ف٘ ٟزث ثٌّمجَ ٔش١ش إٌ ٝأّ٘١ز ثٌّؤعغجس ثٌضؼٍ١ّ١ز ف ٟصأع١ظ
ثٌغمجفز ثألِٕ١ز ٚػشٚسر ٚؽٛد٘ج ٔظش٠ج ً ٚصطذ١م١ج ً ف ٟثٌّذثسط ٚثٌؾجِؼجس ٚوجفز ثٌّؤعغجس ثٌضؼٍ١ّ١ز.
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كهًت االلخصبدَت

ص ٌٝٛخجدَ ثٌقشِ ٓ١ثٌشش٠ف ٓ١ثٌٍّه عٍّجْ ِمجٌ١ذ ثٌقىُ ف ٟثٌٍّّىز ،دؼذ سفٍز إدثس٠ز ؽٍ٠ٛز ف ٟثٌمطجع ثٌؼجَِٕٚ ،ز وجْ
أِ١شث ٌّٕطمز ثٌش٠جعٚ ،ف ٟوً وٍّز أٌ ٚمجء ٠ؤوذ خجدَ ثٌقشِ ٓ١ثٌشش٠فِ ٓ١ف َٛٙثٌّظٍقز ثٌؼجِز وئفذ ٜأُ٘ سوجةض
ثإلدثسر ثٌغؼٛد٠ز ف ٟػٙذٖ ثٌضث٘ش٘ٚ ،زث ثٌّف٠ َٛٙمؼ ِٓ - ٟد ٓ١أِٛس  -ثٌضضثِج دمِٚ ُ١ذجدا عجدضز ٌٍغٍٛن ٚثٌٕضث٘ز،
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٘ٚزٖ أُ٘ لٛثػذ ثٌقٛوّز ثٌقذ٠غزٌٚ 1ؼّجْ "ثٌؼًّ ِٓ أؽً ثٌّظٍقز ثٌؼجِز" ف ٟؽّ١غ ثألٚلجس ،فئْ لٛثػذ ثٌقٛوّز
صؤوذ ٘زٖ ثٌّذجدا ػٕذ لّز ل١جدر ثٌمطجع ثٌؼجَِ ٛ٘ٚ" ،ج ٠شجس إٌ ٗ١غجٌذج دجعُ "ثٌٕغّز ف ٟثٌمّز"ٚ ،إٔٗ ٠ؾخ ثعضخذثَ ٘زٖ
ثٌم ُ١ػٕذ ثصخجر ثٌمشثسثس ٚغ١ش٘ج ِٓ ثإلؽشثءثس.
وّج أْ ٘زٖ ثٌم ُ١صضطٍخ ثالٌضضثَ ثٌم ٞٛدغ١جدر ثٌمجٔٚ ،ْٛثالِضغجي ٌؾّ١غ ثألٔظّز رثس ثٌظٍزٚ ،إرث صُ ػذؾ ٘زٖ ثٌمٛثػذ
ٚصأو١ذ ثٌٕضث٘ز ٚفّٙٙج ِٓ ٘زٖ ثٌّٕطٍمجس ّ٠ىٓ ثٌٛطٛي إٌ ٝصقذ٠ذ صؼش٠ف ٚثػـ ٌٍفغجدٚ ،إٔٗ ثٌؼًّ ػٍ ٝغ١ش ِج
صمضؼ ٗ١ثٌّظٍقز ثٌؼجِز ،ػٕذِج ال صى ْٛثٌٕضث٘ز فجػشر ٚثٌمِ ُ١فؼٍز ٚثٌمشثسثس ػٕذ ثٌمّز ِقال ٌضؼجسح ثٌّظجٌـ1
ٚألْ ثألِش دٙزٖ ثألّ٘١ز فمذ أٚالٖ خجدَ ثٌقشِ ٓ١ثٌشش٠ف ٓ١ث٘ضّجِٗ ثٌشخظٚ ،ٟأشجس إٌ٘ ٝزث ثٌّٛػٛع ف ٟأوغش ِٓ
ِٕجعذزٚ ،دذأ ِقجسدز ثٌفغجد ػٕذ ثٌمّزِ ،غ صشىٌ ً١ؾٕز ٌزٌه ثٌغشع دشةجعز  ٌٟٚثٌؼٙذ ثألِ١ش دمحم دٓ عٍّجْ ف ٟأٚثةً
ػجَ ٚ ،0328خالي أػّجي ثٌٍؾٕز صُ ثعضذػجء  270شخظجٚ ،أخٍ ٟعذ ٌُ ِٓ ً١صغذش ػٍ ُٙ١صّٙز ثٌفغجدٚ ،أؽش٠ش ثٌضغ٠ٛز
ِغ  76شخظج دؼذ إلشثسُ٘ دّج ٔغخ إٌٚ ُٙ١لذ ٌُٙٛدجٌضغ٠ٛزٚ ،أف 45 ً١شخظج إٌ ٝثٌٕ١جدز ثٌؼجِز العضىّجي إؽشثءثس
ثٌضقم١ك ِؼٚ ُٙفمج ٌٍٕظجَ ،وّج ٔضؼ ػٓ رٌه ثعضؼجدر أِٛثي ٌٍخضثٔز ثٌؼجِز ٌٍذٌٚز صؾجٚصس فِ ٟؾّٛػٙج أسدؼّجةز ٍِ١جس
لايرٚ ،أٔٙش ثٌٍؾٕز أػّجٌٙج فِٕ ٟضظف ػجَ ٚ ،0334ؽجء ثٌضٛؽ ٗ١ثٌٍّى ٟدجعضّشثس ثٌذٌٚز ػٍٙٔ ٝؾٙج ف ٟفّج٠ز ثٌٕضث٘ز
ِٚىجفقز ثٌفغجد ٚثٌمؼجء ػٍٚ ،ٗ١سدع وً ِٓ صغٛي ٌٗ ٔفغٗ ثٌؼذظ دجٌّجي ثٌؼجَ ٚثٌضؼذ ٞػٍٚ ٗ١ثعضذجفز فشِضٗٚ ،أْ ػٍٝ
ثألؽٙضر ثٌؼذط١ز ٚثٌشلجد١ز صؼض٠ض دٚس٘ج فِّ ٟجسعز ثخضظجطجصٙج؛ دّج ٠ؼّٓ ثٌفجػٍ١ز ٚفّج٠ز ثٌّجي ثٌؼجَ ٚثٌّقجفظز
ػٍ.ٗ١
ػٕذِج أٔٙش ثٌٍؾٕز ثٌؼٍ١ج أػّجٌٙج وجٔش صؼٍٓ أٔٗ لذ صُ صؼض٠ض ل ُ١ثٌٕضث٘ز ٚع١جدر ثٌمجٔ ْٛػٕذ ثٌمّز ف ٟأػٍ ٝثٌٙشَ ثإلدثسٞ
ف ٟثٌٍّّىزٚ ،أْ ثٌٕغّز ٕ٘جن أطذقش صؤوذ رٌه ،وّج صضطٍخ لٛثػذ ثٌقٛوّز ثٌض ٟألشصٙج ثٌّؤعغجس ثٌذ١ٌٚز وجفزِٓ ،
دٕٙ١ج ِٕظّز ثٌضّٕ١ز ٚثٌضؼج ْٚثاللضظجدٚ ٞثٌذٕه ثٌذٚ ٌٟٚغ١ش٘ج ِٓ ثٌّؤعغجس ثٌذ١ٌٚز ثٌّٙضّز دٙزث ثٌشأْٚ ،ألْ صؼض٠ض
ثٌٕضث٘ز ػًّ ِغضّش ِّٕٙٚؼ ،فئْ ِج أٔؾض ػٕذ أػٍ ٝثٌٙشَ ٠ضطٍخ ػّال ِّجعال ػٕذ ثٌّغض٠ٛجس ثإلدثس٠ز ٚثٌّؤعغجس
ثٌقى١ِٛز ثٌؼجٍِز ف ٟثٌّظٍقز ثٌؼجِز وجفز.
ٚلذ أِش خجدَ ثٌقشِ ٓ١ثٌشش٠ف ٓ١دجألِظ دجػضّجد صشىٌ ً١ؾٕز إششثف١ز ٌّىجفقز ثٌفغجد ،دشةجعز سة١ظ ثٌ١ٙتز ثٌٛؽٕ١ز
ٌّىجفقز ثٌفغجدٚ ،ػؼ٠ٛز سة١ظ ٘١تز ثٌشلجدز ٚثٌضقم١كِٚ ،ذ٠ش ػجَ ثٌّذجفظ ثإلدثس٠زٌ ،ضض ٌٝٛثٌٍؾٕز ثصخجر ؽّ١غ ثٌٛعجةً
ٚث١ٌ٢جس ثٌالصِز ٌضقم١ك ثٌٕضث٘زٚ ،ثٌمؼجء ػٍ ٝثٌفغجد ثٌّجٌٚ ٟثإلدثسِٚ ،ٞضجدؼز وً ِج ٠ضظً دزٌه ،دّج ٠ىفً عشػز
ثٌذش ف ٟلؼج٠ج ثٌفغجدٚ ،ثٌشفغ دضمجس٠ش ػّج ٠ضُ ف٘ ٟزث ثٌشأْ أٚال دأٚي.
ٕ٘ٚج ٠ؤوذ خجدَ ثٌقشِ ٓ١ثٌشش٠فِٕٙ ٓ١ؾٗ ثٌظجسَ فِ ٟىجفقز ثٌفغجد ٚػذَ ثٌضغجِـ ِغ ثٌفجعذٚ ،ٓ٠فّج٠ز ثٌّظٍقز
ثٌؼجِزِ ٛ٘ٚ ،ج صُ ثٌضٛؽ ٗ١دٗ ِٓ لذًٚ ،صأو١ذ فشص ثٌٍّه  ٌٟٚٚثٌؼٙذ ػٍ ٝسفغ ِغض ٜٛأدثء ٚفجػٍ١ز ثألؽٙضر ثٌشلجد١ز.
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