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 إضتًرارًا  ملجبدرح حٛبح كرميخ

 جبيؼخ ديُٕٓر تُظى لبفهخ طجٛخ نمرٚخ احلجُبٚخ ثديُٕٓر

1  /7  /0201 

 

      

  ايع٢ًُ ٚايبشح ايعايٞ ايتعًِٝ ٚطٜض -  ايػفاص عبز خايز/  ايزنتٛص األعتاس صعا١ٜ حتت  

 عبٝز/  ايزنتٛص األعتاس ؽضافٚإ ٚبض٥اع١ ايبشري٠ ستافغ - آَٓ٘ ٖؾاّ/   ح.أ ايًٛا٤   ،

 .  اَع١ادت ص٥ٝػ -  صاحل

 األٚقاف ٚطاص٠ َٔ ممجٌ ٚعطٛص احملافع١ عاّ بزٜٛإ ايغهإ ٚسز٠ َع ٚبايتٓغٝل      

 . بادتاَع١ ايبٝطض٣ ٚايطب ٚايرتب١ٝ ايتُضٜض نًٝات ٚعُزا٤ ايهٓٝغ١ ٚممجٌ

 ايكاف١ً ٚتطُٓت رَٓٗٛص َضنظ اذتذٓا١ٜ بكض١ٜ ؽا١ًَ قاف١ً ادتاَع١ ْعُت      

 .ٚايتٛع١ٜٛ  ٚايظصاع١ٝ ٚايبٝطض١ٜ ايبؾض١ٜ َٚٓٗا ايتدصصات َٔ زتُٛع١

 ٚايب١٦ٝ اجملتُع خز١َ ٚعا٥ٌ أِٖ َٔ ايكٛافٌ ٖشٙ تٓعِٝ  إٔ أنز أ.ر/ ص٥ٝػ ادتاَع١     

 األنجض احملافع١ ألٖايٞ ايؾا١ًَ ارتزَات ٚصٍٛ يف ادتاَع١ يزٚص تفعٝال تأتٞ نشيو

 اجملا١ْٝ ٚايتجكٝف١ٝ ٚاجملتُع١ٝ ايصش١ٝ ارتزَات تكزِٜ ٜٚغتٗزف إستٝادا

 يًُٛاطٓني.
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 ادتاَع١ تٓعُٗا ايت٢ ايكٛافٌ َٔ زتُٛع١ ضُٔ تأت٢ ايكاف١ً تًو إٔ بايشنض دزٜض     

ضُٔ املبارص٠    يًهؾف إستٝادا األنجض ٚايكضٟ املصض٣ ايضٜف رتز١َ  أعبٛعٝا

 ايتدصصات ناف١ ف٢ يًُٛاطٓني باجملإ ايعالز صضف ٚمتايض٥اع١ٝ   "سٝا٠ نضمي١ " ، 

 ٚايتٛع١ٜٛ  ٚايظصاع١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ ٚايبٝطض١ٜ ايطب١ٝ ارتزَات َٔ ايعزٜز ٚتكزِٜ

 . ٚايتجكٝف١ٝ
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 نهًشبركخ فٗ  يجبدرح حٛبح كرميخاضتكًبال 

 تُظٛى لبفهخ طجٛخ شبيهخ ملركسكفر اندٔار

10  /8 /  0201   

 

 ٚايبشح ايعايٞ ايتعًِٝ ٚطٜض -  ايػفاص عبز خايز/  ايزنتٛص األعتاس صعا١ٜ حتت       

/  ايزنتٛص األعتاس ؽضافٚإ ٚبض٥اع١ ايبشري٠ ستافغ - آَٓ٘ ٖؾاّ/   ح.أ ايًٛا٤ ،  ايع٢ًُ

 .  اَع١ادت ص٥ٝػ -  صاحل عبٝز

 َٔ زتُٛع١ ايكاف١ً ٚتطُٓت نفض ايزٚاص ضنظمب  ؽا١ًَ قاف١ً ادتاَع١ ْعُت      

 ٚتعًِٝ األ١َٝ ستٛ ٚبضاَر ٚايتٛع١ٜٛ  ٚايظصاع١ٝ ٚايبٝطض١ٜ ايبؾض١ٜ   ايتدصصات

 ايزٚاص نفض َٚز١ٜٓ َضنظ َع بايتٓغٝل ايصش٢ ٚايتجكٝف ايتٛع١ٜٛ ٚايٓزٚات  ايهباص

 ايتزصٜػ ١٦ٖٝ ٚأعطا٤ايهًٝات   عُزا٤ مبؾاصن١،  بايبشري٠ ايبٝطضٟ ايطب َٚزٜض١ٜ

 . ٚايطالب  املعا١ْٚ ٚاهل١٦ٝ

 إىل اذتضد١ اذتاالت ٚحتٌٜٛ باجملإ ايزٚا٤ ٚصضف  األٖاىل ع٢ً ايطب٢ ايهؾفمت        

 األر١ٜٚ ٚصضف ٚايطٝٛص اذتٝٛاْات ع٢ً ايهؾف إىل باإلضاف١ ،  املتدصص١ املغتؾفٝات

 يًُضبني ٚايتٛع١ٝ اإلصؽارات ٚتكزِٜ باجملإ، املصاب١ اذتاالت دتُٝع ايالط١َ ايبٝطض١ٜ

 املعز١ٜ ايٛبا١ٝ٥ األَضاض َٔ ايٛقا١ٜ طضم    -  اذتٝٛا١ْٝ ايجض٠ٚ ت١ُٝٓ طضم)   عٔ

 االدضا٤ات ٚاتباع ايٛقا١ٜ ٚطضم ايغ١ًُٝ ايتػش١ٜ عٔ ايصش٢ ايتجكٝف -  ٚاملؾرتن١

 ايالط١َ ٚايتطعُٝات األَضاض َٔ ايٛقا١ٜ  - نٛصْٚا فريٚؼ ضز ٚايٛقا١ٝ٥ االسرتاط١ٜ

 ( ايجزٟ يغضطإ املبهض ٚاالنتؾاف ٚايطفٌ يألّ
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 يٕدِ ثبجلبيؼخ يشرٔع ضًٍ املدرثني تدرٚت فؼبنٛبد

 0201أغططص  01
  

 

فعايٝات تزصٜب املزصبني َٔ ايعُزا٤ ٚايٛنال٤  ص٥ٝػ ادتاَع١ –أ.ر/ عبٝز صاحل ؽٗز        

 األعض٠ نٝإ ع٢ً يًشفاظ ايكَٛٞ املؾضٚع تٓفٝش إطاص يف ٚأعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ 

 ص٥ٝػ -  ايغٝغٞ ايفتاح عبز/  ايض٥ٝػ فدا١َ بتٛدٝٗات إطالق٘ مت ٚايش٣ " َٛر٠" املصض١ٜ

 . ٨١٠٢ عاّ يًؾباب ايغارؼ املؤمتض ادتُٗٛص١ٜ خالٍ

 ع٢ً املكبٌ ايؾباب تأٌٖٝ خالٍ َٔ َصض ف٢ ايطالم ْغب َٔ املؾضٚع  إىل اذتز ٖزف      

 َتُاعه١ ق١ٜٛ أعض٠ يبٓا٤ ايالط١َ ٚاملٗاصات املعاصف ايظٚاز ٚإنغابِٗ ٚسزٜجٞ ايظٚاز

 ٚسيو بايتعإٚ بني ٚطاصت٢ ايتطأَ اإلدتُاع٢ ٚٚطاص٠ ايتعًِٝ ايعاىل .

 يٛطاص٠ ايتطأَ َؤنزًا ع٢ً اعتُضاصتكزٜضٙ أعضب أ.ر/ ص٥ٝػ ادتاَع١ عٔ ؽهضٙ ٚ     

 تكزِٜٚ املصض١ٜ ايزٚي١ أٖزاف ٚحتكٝل َتشطض زتتُع رتًل   ٚاملجُض ايبٓا٤ ايتعإٚ

 ايهٛارص تزصٜب  أ١ُٖٝ َٛضشا مثاصٙ ايتزصٜب ٖشا يٝذين ايزعِ عبٌ نٌ ٚتٛفري

ًًا ظاَعتِٗ، َٛر٠ ملؾضٚع عفضا٤ يٝهْٛٛا األنارمي١ٝ  ايؾباب ٚتأٌٖٝ تٛع١ٝ عٔ فط

 األعض٠ نٝإ ع٢ً ٚاحملافع١   اجملتُع يف ايطالم ْغب َٔ يًشز ايظٚاز ع٢ً املكبًني

 يضفع َٛرٙ َؾضٚع عٔ يًطالب ايتٛع١ٝ يتكزِٜ احملاضض٠ قبٌ رقا٥ل ٥ بتدصٝص َٛدٗا

ّٞ ٚايتٛاصٌ املؾضٚع ٖشا مبفاِٖٝ ايٛعٞ  . املتاس١ ايٛعا٥ٌ بهاف١ ايطالب َع اإلظتاب
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 جمهص شئٌٕ خديخ اجملتًغ ٔتتًُٛخ انجٛئخإَؼمبد 

 ثكهٛخ اهلُدضخ تسايُب يغ افتتبحٓب

 0201أغططص  02

          

/  ايزنتٛص األعتاس بض٥اع١ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع رتز١َ رَٓٗٛص داَع١ زتًػ عكز

سٝح   اهلٓزع١ به١ًٝ اجملًػ أعطا٤  ايغار٠ ٚعطٛصص٥ٝػ ادتاَع١  -  صاحل عبٝز

 بادتاَع١ ٚايطالب ايعاًَني مجٝع تًكٞ ضضٚص٠ ع٢ً أنز أ.ر/ ص٥ٝػ ادتاَع١ 

 ايتٛع١ٝ أ١ُٖٝ نشيو ، ٚعالَتِٗ  صشتِٗ ع٢ً سضصا نٛصْٚا فريٚؼ ضز ايتشصني

 ٚايتٛع١ٝ ايجكاف١ ْؾض ع٢ً ادتاَع١ َٔ سضصاسيو ٚ ، ايًكاح أخش بأ١ُٖٝ ايصش١ٝ

  اجملتُع خز١َ يف ٚايفعاٍ اإلظتابٞ رٚصٖا َٓطًل َٔ ادتاَع١ َٓتغيب دتُٝع ايصش١ٝ

 ايفتاح عبز/  ايض٥ٝػ فدا١َ َبارص٠ إطاص ف٢ بايزّ ايتربع أ١ُٖٝ ع٢ً عٝارت٘   أنز ٚ        

 ايزّ ايبالطَاٚتٛفري َؾتكات َٔ ايشات٢ ٚاإلنتفا٤ يًتصٓٝع"  ادتُٗٛص١ٜ ص٥ٝػ - ايغٝغٞ

 ْٚؾض ادتاَع١ بهًٝات تربع ْكاط يتٛفري ايزّ ٚبٓو ادتاَع١ بني بايتٓغٝل  "َٚؾتكات٘

  . ٚطين ٚادب إلعتباصٙ ايتربع أ١ُٖٝ عٔ يًطالب ايتٛع١ٝ

 بايهًٝات عهٝب الْز أفطٌ َغابك١ َٚتابع١ بإعتُضاص ايتٛص١ٝ مت نُا      

 اهلٛا٤ تًٛخ َٚٛاد١ٗ ايب١٦ٝ يتٓك١ٝ ارتطضا٤ املغاسات ْٚؾض ايفاصغ١ املغاسات ٚإعتػالٍ
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 يف ايب٦ٝٞ ايٛعٞ يٓؾض ٚط١ٝٓ مح١ً أٍٚ تعترب ٚايت٢"   يألخطض احتطض"  َبارص٠ إطاص ف٢

 ايال٥ل باملعٗض يتعٗض ٚاألْؾط١ اجملاالت ناف١ ف٢ ادتاَع١ تطٜٛض ع٢ً ٚايعٌُ َصض

 . ٚاإلصتاط ٚاإلبزاع ايتُٝظ خالٍ َٔ اجملتُع ف٢ بٗا عتتشٟ قز٠ٚ يتهٕٛ

 مجٝع َغتٟٛ ع٢ً يًتٓفٝش قاب١ً اجملتُع خز١َ ف٢ خط١ بٛضع  عٝارت٘ ٚد٘ ٖشا ٚقز

 مبشافع١ اجملتُع خز١َ يف ٚاملتُٝظ اإلظتابٞ ايتأثري ٖٛ ادتاَع١ فزٚص ايهًٝات

 .ايبشري٠
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 لبفهخ طجٛخ ثكفر اندٔار

 0201ضجتًرب  02

 طب١ٝ قاف١ً ص٥ٝػ ادتاَع١  -أطًكت داَع١ رَٓٗٛص بض٥اع١ أ.ر/ عبٝز صاحل              

 مشػ عني داَع١ َغتؾفٝات َع بايتعإٚ ايزٚاص نفض مبضنظ طٖض٠ بكض١ٜ  ؽا١ًَ

ضُٔ  ٚايتٛع١ٜٛ ٚايظصاع١ٝ ٚايبٝطض١ٜ ايبؾض١ٜ َٚٓٗا ايتدصصات مجٝع تطُٓت سٝح

 َبارص٠ سٝا٠ نضمي١ .

 يًُٓاطل ايؾا١ًَ ايت١ُٜٛٓ ايكٛافٌ تٓعِٝ ع٢ً ادتاَع١ ًا َٔ سضص ٜأت٢ سيو               

 ارتزَات تكزِٜ بٗزف ستزر طَين دتزٍٚ ٚفكا رٚص١ٜ بصف١ استٝاًدا األنجض ٚايكض٣

 ٚايٛقا١ٝ٥ اإلسرتاط١ٜ اإلدضا٤ات اختاس ع٢ً ايهاٌَ اذتضص َع ٚاجملتُع١ٝ ايصش١ٝ

 فريٚؼ دا٥ش١ ظٌ يف ايطب١ٝ ٚاألطكِ املٛاطٓني ٚعال١َ صش١ ع٢ً يًشفاظ ايالط١َ

 ص٘ختص ف٢ نال ٚايع١ًُٝ ايٓعض١ٜ ادتاَع١ نًٝات مجٝع مبؾاصن١ نٛصْٚا

 ٚايظصاع١ ٚاآلراب ٚايتذاص٠ ٚايرتب١ٝ ٚايعًّٛ ٚايتُضٜض ٚايصٝزي١ ايبٝطضٟ ايطب نًٝات

 ع٢ً ايكٛافٌ ،ٚتكّٛ ايٓٛع١ٝ ٚايرتب١ٝ عًَٛاتاملٚ ٚاذتاعبات املبهض٠ يًطفٛي١ ٚايرتب١ٝ

 بؾهٌ ايبشج١ٝ ايع١ًُٝ تطٜٛض أفطٌ، تع١ًُٝٝ خز١َ تكزِٜ ٖٚٞ ثالث١ ستاٚص

 .  ايبشضاٟٚ اجملتُع خز١َ َتُٝظ،

 ايالط١َ ايتشايٌٝ ٚإدضا٤ ايالط١َ األر١ٜٚ ٚصضف ايطيب ايهؾف ايكاف١ً مشًت سٝح

 املتدصص١ املغتؾفٝات إىل دضاس١ٝ عًُٝات  إيٞ  حتتاز ايت٢ اذتاالت ٚحتٌٜٛ

 ايصش١ٝ ايتٛع١ٝ ٚتكزِٜ ٚايغهض ٚايطػط اذت١ٜٛٝ ايعالَات قٝاؼ مت ٚنشيو

 املبٝزات ٚصضف ٚايظصاع١ٝ ايبٝطض١ٜ ارتزَات تكزِٜ نشيو،  ايالط١َ ٚايٛقا١ٝ٥

 رسض ٚأ١ُٖٝ ٚاملٛاط١ٓ ٚاإلْتُا٤ ايٛال٤ عٔ ٚايتٛع١ٝ ايتجكٝف تكزِٜ ٚ ايالط١َ ايظصاع١ٝ

 . ايؾا٥عات
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 لرٚخ األٔلبف مبُشٛخ ، ٚاصؽار١ٜ ٚتٛع١ٜٛ طب١ٝ قافً٘ ادتاَع١ ْعُتنُا         
 مشػ عني داَع١ َع بايتعإٚ  0201أكتٕثر  01 بتاصٜذ ديُٕٓر مبركس فاللخإ

 َتُج١ً بايبشري٠ ايصش١ َٚزٜض١ٜ  ايبٝطض١ٜ باإلراص٠ َجُج١ً ايبٝطض٣ ايطب َٚزٜض١ٜ

 . ايكض١ٜ ٚزتًػ املزٜٓ٘ ٚزتًػ اذتٝٛإ صش١ عٛخ َٚعٗز  بزَٓٗٛص  ايصش١ٝ باإلراص٠
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 ٔتٕػٛتٓى ضد اإلشبػبد 0201إضتمجبل انطالة اجلدد نؼبو 

 0201أكتٕثر  9

 

 ايؾباب ٚع٢ أ١ُٖٝ ع٢ً  رَٓٗٛص داَع١ ص٥ٝػ  - صاحل عبٝز/  ايزنتٛص األعتاس  أنز

 ميجٌ، فايؾباب  ْفٛعِٗ ف٢ يبًزِٖ اإلْتُا٤ يػضؼ األرٚات أِٖ إسز٣ ف٢ٗ أنتٛبض بٓصض

 غُاص طتٛض ؽبابٓا فبغٛاعز ٚايبٓا٤، يًبكا٤ املكزع١ َعضنتٗا يف ملصض اذتكٝك١ٝ ايك٠ٛ

 أسالَِٗ يتشكٝل ؽبابٗا رعِ ع٢ً ٚأبزا را٥ُا عاط١َ املصض١ٜ ايزٚي١ إٔ ٚأؤنز ايتشزٟ،

 "ٚاملغتكبٌ األٌَ ضتٛ

 ايعظّ َٓٗا يٓغتُز ايعطض٠ ٚسنضٜاتٗا بطٛالتٗا ايفدض بهٌ  اعتعارت َصض  إٔ نُا

 ايفضٜل ٚصٚح ايشات ْٚهضإ االٜجاص ، ايضفٝع١ ٚايكِٝ املعاْٞ نٌ َٓٗا ْٚغتًِٗ ٚاإلصضاص

 ... ٚايفزا٤ ٚايتطش١ٝ

 ايطالب ٜٓغام ٚأال  اجملتُع ع٢ً ٚتأثريٖا ايؾا٥عات خطٛص٠ ٚأٚضح أ.ر / ص٥ٝػ ادتاَع١ 

 ايؾا٥عات ملٛاد١ٗ تغتدزّ ايت٢ اإلعرتاتٝذٝات َٔ ايعزٜز ٖٓاى إٔ سٝح ٚصا٤ٖا

 ايش٣ األَض ٖٚٛ أعاؼ، رٕٚ ايؾا٥عات َٔ ايهجري إٔ إىل َؾرًيا املعًَٛات، بإعتدزاّ

 أٚ أخض٣ ضز د١ٗ أٚ آخض ضز ؽدص غتٛضٗا قز ايت٢ ايٓفغ١ٝ اذتضب إطاص ف٢ ٜزخٌ

  أخض٣، ضز رٚي١

 اذتكا٥ل بني ايتُٝٝظ ع٢ً ايكزص٠ يزِٜٗ ايٓاضذ١ اجملتُعات ف٢ األفضار إٔ إىل الفًتا

 ٚتظرار ايؾا٥عات فٝٗا تهجض ايت٢ ايٓاضذ١ غري اجملتُعات َٔ ايعهػ ع٢ً ٚايؾا٥عات،

 .األطَات أٚقات ف٢ ٚخصًٛصا إْتؾاًصا،
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 إَطالق محهخ نهتربع ثبنجالزيب ثكهٛخ انؼهٕو

 0201أكتٕثر  12
 

 

 

  ادتُٗٛص١ٜ ص٥ٝػ - ايغٝغٞ ايفتاح عبز/  ايض٥ٝػ فدا١َ َبارص٠ تٓفٝش إطاص يف        

بايبالطَا  يًتربع ايكَٛٞ املؾضٚع ضُٔ ايبالطَا َؾتكات َٔ ايشاتٞ ٚاإلنتفا٤ يًتصٓٝع

 ٚبايتعإٚ   اَع١ادت ص٥ٝػ -  صاحل عبٝز/  ايزنتٛص األعتاس صعا١ٜ حتتْعُت ادتاَع١  

خالٍ ايفرت٠ َٔ  ايعًّٛ به١ًٝ مح١ً يًتربع بايبالطَا  ايزّ يبٓٛى اإلقًُٝٞ املضنظ َع

  2021أنتٛبض   12إىل  10

 ايتربع بأ١ُٖٝ  اجملتُع تٛع١ٝ يف ادتاَع١ رٚص  ع٢ً أ.ر/ ص٥ٝػ ادتاَع١  أنز            

 ٚتعضٜفِٗ ٚايطالب يًُٛاطٓني ايصش١ٝ ايتٛع١ٝ محالت تهجٝف ٚايعٌُ ع٢ً   بايزّ،

 حتكٝل ف٢ ٜغاِٖ مبا بايبالطَا ايزٚصٟ ايتربع إعتُضاص ٚنشيو ايتربع ٚؽضٚط بأ١ُٖٝ

 . ايبالطَا َؾتكات َٔ ايشاتٞ اإلنتفا٤

 ٜهٕٛ إٔ ٖٞٚ بايبالطَا يًتربع ٖٓاى ؽضٚط ظتب تٛافضٖا  دزٜض بايشنض إٔ          

 أؽٗض ٣ ايـ خالٍ بايزّ ٜتربع ٚمل دٝز٠، بصش١ ٜٚتُتع عاًَا،٠٢ايـ عٔ فٛم املتربع

 .املاض١ٝ
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 ايكٛافٌ تٓعِٝ ادتاَع١ ص٥ٝػ -  صاحل عبٝز/  ايزنتٛص بض٥اع١  رَٓٗٛص داَع١ ٚاصًت 

 ( ٚتٛع١ٜٛ ٚتُٜٓٛ٘ ٚطصاعٝ٘ بٝطضٜ٘ بؾضٜ٘)  ايؾا١ًَ  ايت١ُٜٛٓ ايتدصص١ٝ ايطب١ٝ

 اجملتُعٞ ادتاَع١ يزٚص ٚتأنٝزا ، سٝح" نضمي١ سٝا٠" ايض٥اع١ٝ املبارص٠ أعُاٍ ضُٔ

 نُا ْطاقٗا، يف ايٛاقع١ ايكض٣ ألٖايٞ َتُٝظ٠ صش١ٝ خز١َ تٛفري بطضٚص٠ ٚاإلظتابٞ

 سٝا٠» َؤعغ١ َع بايتعإٚ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ قطاع عٌُ خط١ ضُٔ تأتٞ

  ،«نضمي١

 َغتُض٠، بصف١ ادتاَع١ تطًكٗا ٚاييت املتها١ًَ ايكٛافٌ َٔ اجملتُع استٝادات يتًب١ٝ

 بايكض٣ اجملاالت ؽت٢ يف ايف٦ات ملدتًف ايضعا١ٜ أٚد٘ ناف١ تكزِٜ إىل تٗزف سٝح

 .ايتٓفٝش َٛضع
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 ثكهٛخ انرتثٛخ   حهى ثداٚخ  يطبثمخ ثدء

07  /12  /0201 

 

  ادتُٗٛص١ٜ ص٥ٝػ فدا١َ قض١ٜٓ ”ايغٝغٞ إْتصاص ايغٝز٠/  صعا١ٜحتت             

      ص٥ٝػ ادتاَع١ -   صاحل عبٝز/  ايزنتٛص األعتاس أطًكت داَع١ رَٓٗٛص بض٥اع١ 

ضُٔ املبارصات ايض٥اع١ٝ يتُهني ايؾباب  به١ًٝ ايرتب١ٝ  ” سًِ بزا١ٜ”  َغابك١

( ٚايتطٛع١ٝ ايجكاف١ٝ يًرباَر املضنظ١ٜ اإلراص٠)  ٚايضٜاض١ ايؾباب ٚطاص٠ َع بايتعإٚ

 .يًذاَعات ايعا١َ اإلراص٠ٚ

 األْؾط١ ف٢ ايؾباب رَرإٔ ٖشٙ املبارصات تٗزف إىل  أ.ر/ ص٥ٝػ ادتاَع١  أنز           

 ايصٛص٠ ٚحتغني اجملتُعٞ ايبٓا٤ يف ايؾباب َٔ َؾاصن١ ْغب١ أع٢ً تشكٝلي املدتًف١

 ٚصفع ايؾباب ٚتأٌٖٝ ٚتزصٜب ،اجملتُع١ٝ ٚاملبارصات ايٛطين بايعٌُ املضتبط١ ايش١ٖٝٓ

 َٔ اإلظتاب١ٝ ٚايغًٛنٝات ٚاألخالقٝات املبارئ ٚتضعٝذ، ٚاإلْتاد١ٝ ايهفا٠٤ َغتٜٛات

 مبا ٨١٣١ َصض ٚصؤ١ٜ املتٓٛع١ املبارصات بني َا ايفعاٍ ٚايضبط   ع١ًُٝ مماصع١ خالٍ

 ٚتضعٝذ ادتُاعٞ ايعٌُ ق١ُٝ ٚإعال٤ املتها١ًَ ايٛط١ٝٓ باملٓع١َٛ ايؾباب ثك١ ٜعظط

 اصشاب ٚ يالفهاص َغابك١ أنرب تعز، نُا ٚاإلْتاد١ٝ باإلدار٠ املضتبط ايجٛاب َبزأ

 . َصضٟ دٓٝ٘ أيف ٣٧١ ٚ ًَٕٝٛ دٛا٥ظ بإمجايٞ ادتُٗٛص١ٜ َغتٟٛ عًٞ املبارصات
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سضص   ايرتب١ٝ ن١ًٝ عُٝز٠ - َٗضإ أٌَ  االعتاس٠ ايزنتٛص٠/ ٚأٚضشت              

 اجملتُع خز١َ ؽأْٗا َٔ ايت٢ اجملتُع١ٝ املبارصات شتتًف ف٢ املؾاصن١ ع٢ً ادتاَع١

  إٔ ع٢ً َؤنزٙ، ايبٓا٠٤ املبارصات تًو ف٢ ايفاع١ً باملؾاصنات ايؾباب يز٣ ايٛع٢ ْٚؾض

 إعٗاَات َٔ اإلعتفار٠ إٔ ع٢ً ريٌٝ املغابك١ يتًو  ايغٝغٞ إْتصاص ايغٝز٠ صعا١ٜ

ًْا ادتزٜز٠ املصض١ٜ يًذُٗٛص١ٜ ٚصنٝظ٠  ايٛط٢ٓ ايعٌُ أدٓز٠ َكز١َ ف٢ ايؾباب  إميا

 .زتتُع١ٝ ت١ُٝٓ حتكٝل ف٢ َٚؾاصناتِٗ ألفهاصِٖ ٚتكزٜضًا

ايت٢ تهٕٛ فضم يعٌُ املبارصات ايت٢   املغابك١ ؽضٚطإٔ َٔ   دزٜض بايشنض ..              

 املضس١ًف٢ ، أفضار 5 إىل أفضار 3 َٔ فضٜلنٌ  افضار عزر ٜهٕٛ ختزّ اجملتُع إٔ

 coach- mentor املزصب رٚص ًٜعبايفضٜل  أعطا٤  سزٚأ ع١ٓ 35 إىل ع١ٓ 18 َٔ ايعُض١ٜ

 أٚ املبارص٠ يصاسب ٜغُح ال يالعتؾاصٙ، ع١ٓ 35 َٔ أنرب ايعُض ٜهٕٛ إٔ املُهٔ َٚٔ

 سات املبارص٠ تهٕٛ إٔ ٜؾرتطٚ ، َبارص٠ َٔ أنجض ايتغذٌٝ أٚ ايزخٍٛ ايعٌُ فضٜل افضار

 ٚايتعضف  فٝٗا ايتكزِٜ ٚميهٔ .  2030 َصض صؤ١ٜ اٖزاف بأسز ٚتضتبط زتتُعٞ عا٥ز

  helm.com-www.bedayt: االيهرت٢ْٚ املٛقع خالٍ َٔ ؽضٚطٗا ع٢ً

 

 

 

 

  

http://www.bedayt-helm.com/
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 ديُٕٓر جببيؼخ املجكرح انطفٕنخ ٔدراضبد انجحٕث ٔحدح إَشبء
 املصرٚخ اجلبيؼبد يطتٕ٘ ػهٗ يرح ألٔل

08  /12/0201 
  

 

 

 

 

             

 

 

 ايغٝاع١ٝ ٚايكٝار٠ املصض١ٜ ايزٚي١َٔ سضص ادتاَع١ ع٢ً  تٓفٝش ستاٚص إٖتُاّ إْطالقًا 

 ٚصعا١ٜ ت١َُٝٓٚٓٗا  ادتُٗٛص١ٜ ص٥ٝػ  - ايغٝغٞ ايفتاح عبز/   ايض٥ٝػ حتت صعا١ٜ 

 حتت  بادتاَعات املبهض٠ يًطفٛي١  ايرتب١ٝ نًٝات  بتطٜٛض ٚاإلٖتُاّ مبصض، ايطفٛي١

 . ايعًُٞ ٚايبشح ايعايٞ ايتعًِٝ ٚطٜض - ايػفاص عبز خايز/   ايزنتٛص األعتاس صعا١ٜ

 املاي١ٝ ايال٥ش١ إعتُار اَع١ادت ص٥ٝػ -  صاحل عبٝز/  األعتاس ايزنتٛص أعًٔ          

 داَع١ املبهض٠ يًطفٛي١ ايرتب١ٝ به١ًٝ ايطفٛي١ ٚرصاعات ايبشٛخ يٛسز٠ ٚاإلراص١ٜ

 َغتك١ً سغاب١ٝ ٚسز٠ هلا خاص طابعسات  ٚسز٠ يتهٕٛ  املاي١ٝ ٚطاص٠ َٔ رَٓٗٛص

 َٛاصر تععِٝ ايٞ باإلضاف١ ممٝظ٠ زتتُع١ٝ خزَات تكزِٜ ف٢ ٜغاِٖ مما ايهٝإ

 .   ايشات١ٝ ادتاَع١

 املصض١ٜ ادتاَعات َغت٣ٛ ع٢ً ْٛع٘ َٔ األٍٚ ٜعز املضنظ إٔ"  صاحل"  ٚأٚضح          

 خزَات تكزِٜ يف املبهض٠ يًطفٛي١ ايرتب١ٝ يه١ًٝ ايبشجٞ ايٓتاز ٜٚغدض ٜطٛع ٚايشٟ

 تع١ًُٝٝ طفض٠ ٜعترب ٚايش٣ ٚتطٜٛضٙ اجملتُع خز١َ ف٢ تغِٗ َبتهض٠ َٚٓتذات

  املٓتر تغدري ضتٛ را٥ُا تغعٞ فادتاَع١، ْٛعٗا َٔ َغبٛق١ ٚغري ٖا١ً٥ ٚعج١ٝ

 . ٚتُٓٝت٘ اجملتُع تطٜٛض ف٢ تكًٝز١ٜ غري خزَات تكزِٜ ف٢ ٚايبشجٞ ايتع٢ًُٝ
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 لبفهخ طجٛخ نهكشف املجكر ػٍ ضؼف انطًغ ٔتأخر انُطك نألطفبل

4  /11/0201 

 

 ادتاَع١   ص٥ٝػ  - صاحل عبٝز/   ايزنتٛصبض٥اع١ األعتاس   رَٓٗٛص داَع١ْعُت 

 ضعف عٔ  املبهض يًهؾف طب١ٝ قاف١ًٚإؽضاف ن١ًٝ ايرتب١ٝ يًطفٛي١ املبهض٠ 

 ٚطاص٠ َع بايتعإٚ اذتطا١ْ َضس١ً يف يألطفاٍ ايٓطل تأخض ٚعالز ايغُع ٚفكزإ

  املطاَري أبٛ ملضنظ ايتابع٘ ايؾعضا٣ٚ َتٛىل ستُز ، بكض١ٜ اإلدتُاع٢ ايتطأَ

 صش٘ عٛخ َٚعٗز ايبٝطضٟ ايطب َٚزٜضٜ٘ ايكضٜ٘ ٚزتًػ احملافع٘ َع باالؽرتاى

 . اذتٝٛإ

 ايتدصصات تتطُٔ ايت٢ يكٛافٌرتط١ ا ادتاَع١ دا٤ سيو اعتُضاصًا يتٓفٝش 

 ايض٥اع١ٝ  املبارص٠ ضُٔ  ٚايتع١ًُٝٝ ٚايتٛعٜٛ٘ ٚايظصاع١ٝ ٚايبٝطض١ٜ ٚايصش١ٝ طٝب١اي

 َصض ٚصؤ١ٜ املغتزا١َ ايت١ُٝٓ يتشكٝل ايزٚي١ خط١ إطاص ف٢ تأت٢ ٚايت٢ نضمي١ سٝا٠

 . إستٝادا األنجض ٚايكضٟ املصضٟ ايضٜف تطٜٛض خالٍ َٔ ٨١٣١

 عال١َ َٔ ٚايتأنز يألطفاٍ ايًػٟٛ ايغُعٞ املغح ٖزفت ايكاف١ً إىل عٌُ 

 ايًػ١ٜٛ اذتص١ًٝ حتغني عٔ فطال ايغُع، ِضعاف ٚانتؾاف  ٚايتشزخ ٚايًػ١ اإلرصاى

 .ايغُع ضعاف األطفاٍ يز٣ ٚايهالّ ايٓطل عٝٛب َٚعادت١

 ايٛقا١ٜ بٝٓٗا َٔ َٛضٛعات، عز٠ سٍٛ تٛع١ٜٛ محالت ايكاف١ً قزَت  

 ايًكاح أ١ُٖٝ ع٢ً ٚايتأنٝز نٛصْٚا فريٚؼ َٔ ايٛقا١ٜهٝف١ٝ ب ٚايتٛع١ٝ ايصش١ٝ،

 . ايب٦ٝٞ ايٛعٞ طٜار٠ ع٢ً ايعٌُ إىل باإلضاف١ ،املطار يًفريٚؼ
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 تدشني يجبدرح حمٕ أيٛخ يركس ثأكًهّ ثكفراندٔار

4  /11/0201 

 
أٍٚ    اَع١ادت ص٥ٝػ -  صاحل عبٝز/    ايزنتٛص بض٥اع١ رَٓٗٛص داَع١ رؽٓت

  - َٗضإ ستُز أٌَ/    ايزنتٛص٠بأنًُ٘ بإؽضاف األعتاس٠  َضنظَبارص٠ حملٛ أ١َٝ 

"  يأل١َٝ ال"  َبارص٠ األ١َٝ ستٛ ملؾضٚع رَٓٗٛص داَع٘ َٚٓغل  ايرتب١ٝ ن١ًٝ عُٝز٠

 -     َضطٚم ع٢ً أمحز/   املٗٓزؼ  ايًٛا٤ ايغٝز عطٛصبهفض ايزٚاص   طٖض٠ بكض١ٜ ٚسيو

 َضنظ َزٜض -   ستُز ستُز عبزاهلل/   ٚاألعتاس  ايزٚاص نفض َز١ٜٓ زتًػ ص٥ٝػ

 ايؾٛص٣ زتًػ عطٛ -  بًبع عٝز/   ايزنتٛص  بايبشري٠ٚ ايهباص تعًِٝ

 تكٛرٙ َضنظ أٍٚ أْ٘ سٝح ايزٚاص نفض َضنظ ع٢ً ٚقع اإلختٝاص إٔ سٝح 

 نرب٣ َٔ فٝعز أ٢َ أيف 264 عزر ٜطِ ألْ٘ أَٝت٘ ع٢ً يًكطا٤ بأبٓا٥ٗا ايرتب١ٝ ن١ًٝ

 يٝػ  املبارص٠ ٚتغتٗزف يتذاٚطٙ ايرتب١ٝ ن١ًٝ عتغع٢ ايت٢ املٓافغات ٚأسز ايتشزٜات

 َغ٦ٛيٝت٘ تكع االَض ٖشا ٚإٔ ايتعًِٝ بأ١ُٖٝ اجملتُع٢ ايٛع٢ صفع ٚإمنا فكط آ١َٝ ستٛ

 . ايطالب أبٓا٤ْا عاتل ع٢ً

 2030 َصض صؤ١ٜ رعِ ع٢ً حتضص ادتاَع١ إٔ صاحل عبٝز/  ايزنتٛص ٚأٚضح  

 قاَت يشيو ايغٝغ٢، ايض٥ٝػ أطًكٗا ايت٢ اإلْغإ بٓا٤ اعرتاتٝذ١ٝ تٓفٝش ف٢ ٚاملغا١ُٖ

 إطاص ف٢ ايهباص ٚتعًِٝ األ١َٝ حملٛ ايك٢َٛ املؾضٚع يزعِ َتها١ًَ خط١ بتٓفٝش

 يف ايضا٥ز يزٚصٖا ٚتفعٝال ادتٌٗ ٚستاصب١ ٚاملعضف١ ايعًِ ْؾض ف٢ ادتاَع١ اعرتاتٝذ١ٝ

 اجملتُع، خز١َ
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 طٖض٠ قض١ٜ َٔ بز٤ت قز"    يأل١َٝ ال"  َبارص٠ إٔ َٗضإ آٌَ/  ايزنتٛص٠ أنزت ٚ

 ارتط١ اطاص ف٢ ٚسيو ايزٚاص نفض ملضنظ تابع٘ اخض٣ قض١ٜ إىل يالْتكاٍ متٗٝزا

 االعالٕ ٜتِ ست٢ َتصٌ ٚادتٗز أ١َٝ بال ايزٚاص نفض َضنظ عٔ يإلعالٕ ايتٓفٝش١ٜ

 .ايرتب١ٝ ن١ًٝ أٚيٜٛات َٔ ايؾعاص فٗشا أ١َٝ بال ايبشري٠ ستافع١ عٔ

 إلصتاح  ٚعًْٛا دٗزًا تزخض مل إس  ادتاَع١ َٔ بزعِ املؾضٚع بشيو  اإلٖتُاّ دا٤ ٚ 

 تعًِٝ َضنظ َع ٚبٓا٤ َجُض ٚبتعإٚ يًذاَعات األع٢ً اجملًػ َٔ ٚنشيو املؾضٚع ٖشا

 ِٖٚ ابٓا٥ٓا تٛاد٘ ايت٢ املؾهالت ناف١ سٌ ف٢ نجريا عاُٖٛا ايشٜٔ بايبشري٠ ايهباص

 .   ايٛاقع أصض ع٢ً األ١َٝ ميشٛا

 ن١ًٝ ٚطايبات طالب تزصٜب مت إٔ بعز بز٤أت  املبارص٠ ٖشٙ إٔ بايشنض ٚدزٜض

 ستٛ ف٢(  ايٓص تضب١ٜٛ)  اذتزٜج١ االعرتاتٝذٝات ع٢ً  طٖض٠ ملضنظ ايتابعني ايرتب١ٝ

 فطال ايتٓؾٝط٢ ٚايفصٌ اذتض ايتعاقز بٓعاَٝ٘ ايفصٍٛ فتح بطضٜك١ ٚتعضٜفِٗ األ١َٝ

  األَٝني َع تعاٌَاي نٝف١ٝ ع٢ً نشيو ٚتزصٜبِٗ  اذتٝات١ٝ املٛاقف بأعًٛب ايتعًِٝ عٔ

 عٝتُهٕٓٛ ايشٜٔ ايطالب إٔ نُا  تعًُِٝٗ ملتابع٘ حتفٝظِٖ ٚ يًتعًِ األَٝني ٚدشب

 ايشٜٔ يألَٝني بايٓغب١ ٚ َاي١ٝ دٛا٥ظ هلِ األَٝني َٔ ممهٔ عزر أنرب اصتاح َٔ

 .ارتاص ايكطاع مبصاْع عٌُ فضص١   ع٢ً اذتصٍٛ ف٢ االٚي١ٜٛ هلِ عٝٓذشٕٛ
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 تُظٛى لبفهخ طجٛخ شبيهخ ثمرٚخ ثركخ غطبش ثأثٕ محص

18  /11  /0201 

 

 

 رتز١َ ٚتٛع١ٜٛ ٚتجكٝف١ٝ ٚطصاع١ٝ ٚبٝطض١ٜ طب١ٝ قاف١ً ادتاَع١ ْعُت              

 اإلراص٠ َع بايتعإٚ ايبشري٠ مبشافع١ محص أبٛ َضنظ غطاؼ بضن٘ قض١ٜ أٖايٞ

 َٚعٗز  ٚايكض١ٜ املز١ٜٓ ٚزتًغٞ بايكض١ٜ ايصش١ٝ ايٛسز٠ٚ  محص بأبٛ ايصش١ٝ

 ؽاٌَ طب١ٝ حتايٌٝ مبعٌُ ايعًّٛ ن١ًٝ ٚؽاصنت  بايبشري٠ اذتٝٛإ يصش١ ايبشٛخ

 ُٖٝٛدًٛبني ْٚغب١ عهض حتًٌٝ  َابني حتًٌٝ 70 عزر إدضا٤ مت سٝح َتٓكٌ

 عٞ . ٚفريٚؼ بٍٛ  ٚحتًٌٝ نضٜاتني

 ، ،دًز١ٜ ٚععاّ أطفاٍ ، ايباطٓ٘ ) ايطب١ٝ ايتدصصات ناف١  ايكاف١ً تطُٓت           

 تجكٝف َٔ متضٜط١ٝٚخزَات   ايبٝطض١ٜ ارتزَات باإلضاف١ ٚأعصاب َذ ، ْغا٤

 ايطػط ٚقٝاؼ، ساي١ 720ذتٛاىل (   املظ١َٓ األَضاض يًعزٜز َٔ ٚقا١ٜٚ ٛع١ٝٚت

 .ساي١  ٨٥١ يعزر ايصش١ٝ اذتاي١ ٚتكِٝٝ ، ساي١ ٣٣١ يعزر ٚايغهض

 يالطفاٍ ايصش١ٝ ٚايتػش١ٜ ايٛالر٠ٚ اذتٌُ فرت٠ عٔ ألَٗاتمت تٛع١ٝ ا ٚقز           

 ايٛقا١ٜ ٚنشيو،  ايجز٣ عضطإ عٔ ايشات٢ ايفشص طضٜك١ ٚ ، املدتًف١ ٚايتطعُٝات

 أ١ُٖٝ ٚ ، ايهٛصْٚا ضز ايالط١َ ٚايٛقا١ٝ٥ االسرتاط١ٜ اإلدضا٤ات تطبٝل ٚنٝف١ٝ

 خزَات  تكزِٜ اىل باإلضاف١ ، ايغها١ْٝ ايظٜارٙ ٚ االعض٠ ٚتٓعِٝ ايظٚاز قبٌ َا َؾٛص٠

 ٚستٛ نضمي١ سٝا٠ ٠ رصمببا ٚايتعضٜف اجملتُع١ٝ ٚايكٛافٌ األعُاٍ ٚصٜار٠ ايتزصٜب

 . ايهباص ٚتعًِٝ األ١َٝ
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 َٔ ساي١ ٨١١ ذتٛايٞ زتا١ْٝ رٚا١ٝ٥ عب٠ٛ ٥١١ َٔ  ٜكضب  اَ رٚإصؽا  صضفمت ٚ         

 ايكض١ٜ أبٓا٤ َٔ املضض٢
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 لبفهخ طجٛخ شبيهخ ثمرٚخ ضٛدٖ غبزٖ ثكفر اندٔار

0 /10   /0201 

 

 
 ٚايبشح ايعاىل ايتعًِٝ ٚطٜض -  ايػفاص عبز خايز/  ايزنتٛص األعتاس صعا١ٜ حتت      

 ايبٝطض١ٜ)   تدصصاتاي ايؾا١ًَ ف٢   يًكٛافٌ خطتٗا رَٓٗٛص داَع١ٚاصًت  ايع٢ًُ

 نضمي١ سٝا٠ ايض٥اع١ٝ  املبارص٠ ضُٔٚايصش١ٝ (   ٚايتع١ًُٝٝ ٚايتٛعٜٛ٘ ٚايظصاع١ٝ

 َٔ ٨١٣١ َصض ٚصؤ١ٜ املغتزا١َ ايت١ُٝٓ يتشكٝل ايزٚي١ خط١ إطاص ف٢ تأت٢ ٚايت٢

 .إستٝادا األنجض ٚايكضٟ املصضٟ ايضٜف تطٜٛض خالٍ

مت ٚ باجملإ خزَاتٗا ٚقزَت ايزٚاص نفض مبضنظ غاط٣ عٝز٣ بكض١ٜ إْطًكت ايكاف١ً

، ٚمت قٝاؼ ضػط ايزّ ٚايغهض  ايهباص تعًِٝ َضنظ خالٍ َٔ األ١َٝ ستٛ فصٍٛ فتح

 ايصش١ٝ ايٛقا١ٜن َٛضٛعات عز٠ سٍٛ تجكٝف١ٝٚاي  تٛع١ٜٛارتزَات اي إىل باإلضاف١

ٚأٜطا  ايًكاح، أ١ُٖٝ ع٢ً ٚايتأنٝز نٛصْٚا فريٚؼ َٔ بايٛقا١ٜ ٚايتٛع١ٝعا١َ  

 يزِٜٗ . ايب٦ٝٞ ايٛعٞ طٜار٠ ع٢ً ايعٌُ
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 يصر أجم يٍ أػًبل نرائداد(  يصر لٕح ْٙ)   يجبدرح إطالق

02 /10   /0201 

 
 ٚايبشح ايعايٞ ايتعًِٝ ٚطٜض  –األعتاس ايزنتٛص / خايز عبز ايػفاص  صعا١ٜ حتت        

 يًزصاعات ادتاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب -      -األعتاس ايزنتٛص / عبز اذتُٝز ايغٝز  ،  ايعًُٞ

 بايتعإٚ َصض أدٌ َٔ أعُاٍ يضا٥زات(  َصض ق٠ٛ ٖٞ)   َبارص٠ إطالم مت ٚايبشٛخ ايعًٝا

 ْا٥ب - بًبع ْٗاٍ/ ٚسطٛص ايزنتٛص٠  َصض أدٌ َٔ ٚطالب نضمي١ سٝا٠ أصزقا٤   َع

 ٚايغار٠ عُزا٤ ايهًٝات ٚعزر َٔ أعطا٤ زتًغ٢ ايؾعب ٚايؾٝٛخ. ايبشريٙ ستافغ

  

 األعُاٍ ٚصٜار٠ املضأ٠ متهني زتاٍ ف٢ إْطالم ْكط١إٔ تصبح  املبارص٠ ٖزفت        

 ايفِٗٚتأنٝز  ، ايصػض َٚتٓا١ٖٝ ٚاملتٛعط١ ايصػري٠ ٚاملؾضٚعات ايعٌُ يغٛم ٚايتأٌٖٝ

 األطضاف بني املؾرتى ايتعإٚ خالٍ َٔ ٚسيو اذتض ٚايعٌُ األعُاٍ صٜار٠ يجكاف١ ايعُٝل

 ايعٌُ يغٛم ٚايتأٌٖٝ األعُاٍ صٜار٠ مبذاٍ ارتاص١ ٚايرباَر األْؾط١ رعِ ف٢ املع١ٝٓ

 . يًزٚي١ اإلعرتاتٝذ١ٝ ارتط١ َع متاؽٝا ذاَع١يً اإلعرتاتٝذ١ٝ ارتط١ أٚيٜٛات ٚفل

  

 صٜار٠ َفّٗٛ سٍٛ ايٛع٢ ْؾض تعٌُ ع٢ً  املبارص٠ إٔ ايغٝز اذتُٝز عبز/  أ.ر أٚضح           

 يز٣ ايضٜار٣ ايتفهري ت١ُٝٓ ، ٚايتطٜٛض األبتهاص ٚتؾذٝع اذتض ايعٌُ ٚثكاف١ األعُاٍ



22 
 

 ، باجملتُع ايضٜار١ٜ املؾاصٜع ٚتأعٝػ ايتٓافغ١ٝ قزصاتِٗ يتعظٜظ ٚتأًِٖٝٗ املؾرتنني

 صا٥زات ملغاْز٠ ايتٌُٜٛ ٚدٗات املبارصات ت١ُٝٓ َضانظ َع فاع١ً عالقات ؽبه١ بٓا٤

 زتاٍ ف٢ اإلعتؾاصات تكزِٜ ، بٓذاح ارتاص١ َؾاصٜعِٗ ٚتغٜٛل تأعٝػ ف٢ األعُاٍ

 ثكاف١ تؾذٝع ، ٚاجملتُع ادتاَع١ بني اجملتُع١ٝ ايؾضان١ عتكل مبا األعُاٍ صٜار٠

 َع َٚؤثض٠ ممٝظ٠ عالقات بٓا٤ طضٜل عٔ األعُاٍ ٚصٜار٠ ٚاإلبتهاص ٚايتُٝظ اإلبزاع

 ادتاَع١ شتضدات تغٜٛل ٚاٜطا ٚاجملتُع األعُاٍ ٚقطاع ٚايؾضنا٤ ايباسجني

 .ايٓاؽ١٦ ايؾضنات إْؾا٤ يزعِ ٚعاملٝا ستًٝا ٚاإلبتهاص١ٜ اإلبزاع١ٝ

 


