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 لتقرير الختاميا

 

و ونو،ّّود نلّّت الالعام المّّمة للاالماّّل اربّّّّّّعميّّل للتمبيّّل والملوة   ّّ بتوفيق من الل
الاالول  دالالك نبت اللو االقتصمديلفي متيالل  االبتثالمئيل الثملثل دورعو -إيسّيسوو -والثلمفل 

باشمركل د ة1449 مميو 44-9الاوافق د هـ4444ّّّ رمضمن 5-4الممبيل السموديلد يومي 
الجاهوريل الممبيل و داربّّعميل اريما،يلجاهوريل التا في الاالمال مم ن التول األنضّّم 

الجاهوريّّل التمكيّّل لمّّتة اكتاّّمل بّّمرفّّّّّّمفّّل إل  للّّع نضّّّّّّويتهّّمد د التي ن  السّّّّّّوريّّل
 .لتبتوريل ال،ضاممهم إل  الاالمالارجما ات ا

وزيم  دمحات بن حات آل الشيخ حات بنممملي التكتور  بحضورالجلسل االفتتمحيل ا،ملتت  .1
ل رئيس اللجالل الوطاليل السموديل للتمبيل والثلمفالتمليم في الاالول الممبيل السموديلد 

رئيس التورة الثملثل نشمة للالعام الممة  دنلي زيتان أبو زهميممملي التكتور و والملوةد
وبممدة التكتور أبو  دوالثلمفلرئيس اللجالل الوطاليل الفلسطياليل للتمبيل والملوة لإليسيسوود 

ون مستشمر رئمبل الجاهوريل للشلرئيس الاجلس التالفيذي لإليسيسوود د يكوروبوم د
بممدة التكتورة أميالل الحجميد الاتيمة المممل الاسمنتة و اربعميل في بوركيالم فمبود

لممة للاالمال اجميد الاتيم زيز بن نثامن التويممملي التكتور نبت الملإليسيسوو ،يمبل نن 
ي ومممل الذي عمذ ر حضوره لام،ع صحي طمرئد اربعميل للتمبيل والملوة والثلمفلد

ونتد من  التكتور يوبف بن أحات المثيايند األمين الممة لاالمال التممون اربعميد
 .والاسلولين السممين المبايل الشخصيمت

ات بن حالمت من الذكم الحويمد ثم ألل  ممملي التكتور عليع آيمت بي   دوفي بتايل الجلسل .2
د وزيم التمليم في الاالول الممبيل السموديلد رئيس اللجالل الوطاليل محات بن حات آل الشيخ

،لل في  دعمحيبيل بملوفود الاشمركل في الالعامد كلال السموديل للتمبيل والثلمفل والملوة
عحيمت و بن نبت المزيز آل بمودد بلامنالك بتايتهم عحيمت خمدة الحممين الشميفين ال

،مئب رئيس مجلس الوزرا  ووزيم التفمع األميم  صمحب الساو الالويد ولي  المهت
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وفود شومه للنن  نب مو .إل  الالعامين داللو امحفمه محات بن بلامن بن نبت المزيزد
هع إليهم لحضور هذه التورة االبتثالمئيل لتلبيتهمالاشمركل   لمارل ب مم  ع  د التنوة التي وج 

ممة ال تيمالاالصب الالاالول الممبيل السموديل عمشيح التكتور بملم بن محات الاملكد 
الحملي  مةالم اتيمللد خلفم  ـ إيسيسوو ـ للاالمال اربعميل للتمبيل والملوة والثلمفل

وأشمد مممليو باسيمة اريسيسوو الحمفلل . نثامن التويجميبن تكتور نبت المزيز ال
عحليق الغميمت السمميل التي أ،شئع من أجلهمد كام  نل  درببملمطم  وار،جمزات 

أثال  نل  الجهود الوبيمة لامملي التكتور نبت المزيز بن نثامن التويجمي خعل قيمدعو 
يأعي في إطمر عفميل آليمت  عالميم هذا الالعام االبتثالمئيد أن  وأوفح للاالمالد 

التحتيمت والتالسيق والتشمور بين التول األنضم  في اريسيسوو بشأن الاستجتات 
ا  من التممون والتومفل لاواجهل هذه مزيت نليهماالجتامنيل واالقتصمديل التي عوجب 

ورثبمت أن مفمهيم التمبيل والتمليم والثلمفل أقوى من أن عتصتع بفمل  التحتيمت
ر ونب م نن رجمئو التوفيق والالجمح لامملي التكتو .الخعفمت البياليل والتحتيمت الممبمة

في وزارة التمليم في الاالول الممبيل  للممملينبملم بن محات الاملكد ونن شومه 
الل و عممل  أن يولل الجهود الابذولل بملالجمح  بمئع   السموديل ولفميق اريسيسوود

 والتوفيق والستاد.

رئيس التورة الثملثل نشمة للالعام الممة نلي زيتان أبو زهميد ممملي التكتور  ألل ثم  .3
 دة في بتايتهمكلال علت   درئيس اللجالل الوطاليل الفلسطياليل للتمبيل والملوة والثلمفللإليسيسوود 

 إل  خمدة الحممين الشميفيند الالك نبمرات التهالئل بأخلص درمضمنباالمببل حلول شهم 
وولي نهته األميند صمحب الساو الالوي األميم محات بن نبت المزيز آل بمودد  بلامن

د مممبم  نن علتيمه لاوم،ل الاالول الممبيل السموديل في المملم بن بلامن بن نبت المزيز
يل ضق بعمي الاشتمك وقضميم األملد ومالهمالمال ارلتورهم الاتاي ز في دنم اربعمي و
ول فيهم دعواجو وأشمر إل  أن هذا الالعام يالملت في ممحلل . واللتس الشميف فلسطين
ات معتممض لو اللضيل الفلسطياليل من ملام بعمي عحتيمت كبيمةد في ملتمتهم ممالمملم ار
والتشتدد مممبم  نن األمل في إل  جم،ب ا،تشمر خطمب التطمف والوماهيل  دلتصفيتهم

إنطم  دفمل جتيتة للاالمال اربعميل للتمبيل والملوة والثلمفل التي عمتبم من أ،جح 
 الممملين فيهم وفي ملتمتهممشيتا  بجهود ود الاالمامت الاتخصصل في المملم اربعمي

م لتلتياوجتد في ختمة كلاتو نبمرات الشوم و .ور نبت المزيز بن نثامن التويجميالتكت
ز آل بمودد وولي نهته األمين الك بلامن بن نبت المزيإل  خمدة الحممين الشميفيند ال
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 يالالوي األميم محات بن بلامن بن نبت المزيز لمنميتهام للمال اربعمب الساو صمح
لالك ا الاشتمكد كام عوجو بمبمرات الممفمن واالمتالمن إل  نمهل الاالول الاغمبيلد جعلل

لتناو الاوصول لمال اريسيسوو في ملمهم  د حفمو اللودمحات السمدسد رئيس لجالل اللتس
. وأنمب نن شومه لوزارة إل  قمدة التول األنضم  جايمم  في نمصال الاالول الاغمبيلد و

 ام.يت للالعالج نل  ارنتاد دد وإل  فميق اريسيسوواالول الممبيل السموديلالتمليم في ال

ثم عالمول الولال بممدة التكتور أبو بوم دوكوريد رئيس الاجلس التالفيذي لإليسيسوود  .4
في مستهلهمد إل  خـمدة الحـممـيـن الشـميـفـيـن الالك بلامن بن نبت المزيـز آل  ةتلت  ف

إل  صمحب الساو الالوي األميم محات بن بلامن بن نبت المزيز آل بمودد ولي  وبمودد 
بسممي التـلـتيـم واالمتالمند وجزيل  مجلس الوزرا د وزيم التفمعدالمهتد ،مئب رئيس 

د لضميم المملم اربعميل تهامختمود لإليسيسوو هام الاوصولالشوم والممفمند نل  دنا
الليمدة السموديلد وأن يحلـق نل  يتهم وبحواتهمد الازيـت  من المخم   أن يوفـق دانيم  اللو

. كام أنمب نن بممي التلتيم والممفمن إل  نمهل موديلواالزدهمر للاالول الممبيل الس
  حفمو اللود نل السمدسدالاالول الاغمبيل دولل الالم لإليسيسوود جعلل الالك محات 

ثملثل الاالبتثالمئيل  ةالتوروبي ن أن هذه  .علتومن جحم  بو اريسيسوو التنم الذي ع
للالمم في عمشيح الاالول الممبيل السموديل لاتيم نمة جتيت  للالعام الممةد عالملـت

الو ة نلإليسيسوود يخلف الاتيم الممة الحملي الذي خـتة بـلـته الوميم من موقمود وقـت  
ف التولل التي يالتاي إليهمد كام  صورة  مثـل  للاسلول الوف  الالـتـتر الذي يشـم 

ف التول األنضم  في اريسيسوو كمفل ديل الاالول الممبيل السمو مد بام قت متو. وأشيشـم 
التنم الوبيمد نل  جايع الاستويمتد ونبـم مختـلف من للمال اربعمي الاشتمك 

ملع ،الذي  وهو التنماللالواتد وبأشوـمل شتـ د مالـذ عأبيس مالمال التممون اربعمي. 
 موديللممبيل السعمشيحمت  الاالول ا من عجليمعود وكمن دو،صيبم  وافـما  مال اريسيسوو

ـهم لان بيخلفوالحمليالاتوـمرة للاتيم المـمة  ممبيل الاالول الد لتلكت بذلك د وعمشيح 
ـمـيـند همالسموديل نطـم  اْلـض ـب  لو م  اشـمق للمنميل الوميال الوجـو عبمز الو الذي ال يـ 
 وريسيسوالتي عتخلهم اجتيتة الامحلل ال كام نب م نن أملو في أن عشهت .لهذه الاالمال
ـتـطـلـع إل  الـغـت بـلـلـوب مشمقـل بمألمـلد وال،حو الازيت من التـلـتة جتيتة ا،طـعقـل  

التي حمزت علتيم  التول ل لاالمالطـمفـحـل بملـثـلـل في الاستلبل اآلمن والازدهـم 
هم. ـهم وإشمدعـ   األنضم  كمفـل  ودنـا 
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األمين الممة لاالمال التممون اربعميد وألل  ممملي التكتور يوبف بن أحات المثيايند  .5
كلال علت ة فيهم بخملص نبمرات الشوم والتلتيم إل  خمدة الحممين الشميفين الالك بلامن 
بن نبت المزيز آل بمودد وولي  نـهـته األميند صمحب الساو الالوي األميم محات بن 

مي الاشتمك ودناهام نل  رنميتهام للمال اربع دبلامن بن نبت المزيزد حفمهام اللو
بملشوم إل  ممملي التكتور و كام عوج   .لاالمال التممون اربعمي لألمم،ل المممل الاوصول

حات بن محات بن حات آل الشيخد وزيم التمليم في الاالول الممبيل السموديل نل  التنوة 
مافم  تالوميال لحضور الالعام وإل  ممملي التكتور نبت المزيز بن نثامن التويجميد ان

بتوره ومسمنيو من أجل الالهوض بملشأن الثلمفي والملاي والتمبوي طوال نالو متيما  
وأك ت حمص مالمال التممون اربعمي نل  عمزيز المال اربعمي  نممم  لإليسيسوو.

 المال والبمامج التي كم،عالاشتمك في مختلف الاجمالت والتخصصمتد ومالهم مجمالت 
التي عمت  والتمبيل والملوة والثلمفل واالعصمل  فيذهم في قطمنمتببمقل إل  عالاريسيسوو 

 اللطمنمت األكثم حيويل في عحليق التالايل االجتامنيل واالقتصمديل في دول المملم
في خططهم الاتممقبل للالهوض اريسيسوو د  وأشمد بمر،جمزات التي حللتهم اربعمي

ماعيجيل نل  غمار عالفيذ االبت لم اٍربعميبملشأن الثلمفي والملاي والتمبوي في دول المم
الثلمفيل للمملم اربعمي وعطويم بمامج عتريس اللغل الممبيل للالمطلين بغيمهم وعالفيذ 

. وذك م بحمص مالمال التممون اربعمي التائم نل  بم،ممج نواصم الثلمفل اربعميل
البمامج اللضميم وو صللالالعامات اللطمنيل ذات ال مع اريسيسوو بشأن عفميل الشماكل

مالمال التممون اربعمي  ععطل  ونب م ممملي األمين الممة في ختمة كلاتو نن ى. الوبم
لاالمال اربعميل للتمبيل والملوة والثلمفل في الامحلل اللمدمل ا التائم لازيت من التالسيق مع

 .في مهممو التوفيق والستاد امملي التكتور بملم بن محات الاملكلراجيم  

مملي م كلال دأللع بممدة التكتورة أميالل الحجميد الاتيمة المممل الاسمنتة لإليسيسووثم  .6
التكتور نبت المزيز بن نثامن التويجميد الاتيم الممة للاالمال اربعميل للتمبيل والملوة 

بشوم اللو عممل  نل  مم أ،مم بو نل  اردارة المممل  التي ابتهل همد -إيسيسوو-والثلمفل 
 .يسيسوو والتول األنضم  من ،جمح كبيـم في االرعلم  بملاالمال وعطويمهم ومـت  إشممنهملإل

ة بأبا  نبمرات الشوم والتلتيم واالمتالمند إل  خمدة الحممين الشميفين الالك كام علت  
بلامن بن نبت المزيز آل بمودد حفمو اللود وإل  ولي  نهـته األميـند صمحب الساـو  
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األميـم محات بن بلامن بن نبت المزيزد ،مئـب رئيس مجلس الوزرا د وزيـم التفـمعد الالوي 
نل  موصول الـتنـم والتـأيـيـت والاـلازرة الـذي للـيـو مالهامد دانيـم  اللو أن يوفلهام إل  مم 

 منب  ود ولألمـل اربعميل جامم . للاالول الممبيل السموديلفيو الخيـم والتـلـتة واالزدهمر 
الحسن  كالاللممهلْي الاالول الاغمبيل دولل الالم لإليسيسوود جعلل  نمفم،ونن  في كلاتو

د م التائم لإليسيسووا  دناهنل د حفمو اللودلود وجعلل الالك محات السمدسالثم،يد رحاو ال
إل  أصحمب الجعلل والفخممل والساود قمدة التول األنضم د بمميم االحتماة  وج  عو كام

ووافـم التلتيم وجزيل الشومد نل  مم لليو مالهم جايمم د من دنم موصول للاهمة التي عالهض 
الالعام الممةد ومن ببلو من رؤبم  الالعام في دوراعو  شوم رئيس  وبهم اريسيسوود 

الامفيلد وأنضم  الالعام الممةد ورئيس الاجلس التالفيذيد ومن ببلو من رؤبم  الاجلس 
وأنضمئو في التورات الامفيلد وأبمة اريسيسوود بوا  الحملييـن مالهمد أو من ا،تـلـل إل  

مالذ  ـت همهم وارعفع رصيزات التي عماكـاـع حصيلتجمنت د في كلاتو ار،نـفـو اللو عـمـمل . و
هم الفـمنـل نل   فجملْع مند عأبيس الاالمال اريسيسوو مالمال دوليل كبيمة لهم حضور 

من نعقمت التممون والشماكل مع ،حو  ل وابملشبومن خعل السمحتين اربعميل والتوليلد 
نعميل راتمبويل وال همليايل ومماكزقار همد ومومعبين وثعثين مالمال دوليل وإقليايلممئت

وإشمنل مبمدئ المتل  للالوايم الحسالل ئهمفي نتد من التول األنضم د وبفماالاوجودة 
هذه الاالمال اليوة ،اوذجم   صمرتوالسعة والوئمة والتمميش بين األمم والشموبد حت  

سيسوو في ابتامار مسيمة اري توثلوأنمب نن راقيم  للتضممن اربعمي في أقـوى عجليمعو. 
الاتاي زة لتبل  دائام  مالـمرة  مشمـل  للتضممن اربعميد وقمطمة  دافمـل  للمال اربعمي 

ة لام فيو الخيم  والم يوفق الجايعأن اللو  بمئع  الاشتمك في مجمالت البالم  الحضمريد  ـز 
 شتمك. والالام  للتول األنضم  والالجمح والفعح للمال اربعمي الا

وعلتيما  للجهود الوبيمة التي بذلهم ممملي التكتور نبت المزيز بن نثامن التويجمي نل   .7
رأس اردارة المممل لإليسيسوو وربهمممعو الاهال في عطويم المال اربعمي الاشتمك 
في مجمالت التمبيل والملوة والثلمفل واالعصملد وانتمافم  بتوره البمرز في االرعلم  

ممملي التكتور حات بن محات بن حات إل  مصمف الاالمامت التوليل الالمجحلد قمة  بملاالمال
المزيز  التكتور نبت ممملي آل الشيخد وزيم التمليم في الاالول الممبيل السموديلد بإهتا 

بممدة بفيم جاهوريل الومممون في المبمطد  د كام قمةدرع الوزارةبن نثامن التويجميد 
بتسليم الوبمة الذي أصتر فخممل السيت بول ببيمد رئيس  يلدنمصال الاالول الاغمب
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م بممدة التكتورة اجاهوريل الوممموند ممبومم  باالحو لاممليو من درجل فمبطد وابتلاته
 .أميالل الحجميد الاتيمة المممل الاسمنتة لإليسيسوو ،يمبل نالو

 التول األنضم عم أخذ صورة جامنيل لمؤبم  وفود وفي ختمة الجلسل االفتتمحيل  .8
 الاشمركل في الالعام.

 د ونمض  خعلهم انتامد قمئال الوفود الاشمركل ثم ا،ملتت الجلسل ارجمائيل التي عم   .9
 هام. وانتامد  ومشموع البم،ممج الزمالي  مشموع جتول األنامل

الاالول الممبيل السموديل عمشيح  لمارب الوثيلل الالت مل والخمص ل ودرس الالعام .11
التكتور بملم بن محات الاملكد لاالصب الاتيم الممة للاالمال اربعميل للتمبيل 

ن التكتور نبت المزيز ب خلفم  للاتيم الممة الحمليد ـ إيسيسوو ـد والملوة والثلمفل
زا  جمفم  مووبمت أن قت ة ممملي التكتور بملم بن محات الاملك ن نثامن التويجمي.

خذ الالعام بشأ،هم اللمار اع   لل اللمدمل من نال اريسيسوودنن رؤاه لاعمح الامح
وقت أنمبع دولل قطم نن عحفمهم نل   .(1. 4/ق3/2119م.ع.ا.القرار رقم: ) الامفق

 ارجما ات الاتخذة بهذا الشأن.

ملتهالئل بثم ألل  أصحمب الامملي والسممدة رؤبم  الوفود كلامعهم التي علتموا فيهم  .11
للاالمال  جتيتا   نممم   لتكتور بملم بن محات الاملكد نل  ا،تخمبو متيما  امملي ال

يق في ـد متاالين لو كممل الالجمح والتوف اربعميل للتمبيل والملوة والثلمفل ـ إيسيسوو
مهاتو نل  رأس الاالمالد وملكتين ابتمتاد دولهم وجهمت االختصمص فيهم لتناو 
ومسم،تعو والتممون ممو في مجمالت اختصمص الاالمالد لام فيو خيم مجتاممعالم 

 اربعميل وبام يحلق آمملهم في التالايل والمخم .

ور بملم بن محات الاملكد الاتيم الممة الجتيت التكت ممملي ونل  إثم ذلكد ألل  .12
الاالتخب للاالمال اربعميل للتمبيل والملوة والثلمفل ـ إيسيسوو ـد كلال عوجو فيهم 

إل  خمدة الحممين الشميفين الالك بلامن بن نبت بخملص نبمرات التلتيم والشوم 
لوي األميـم محات بن د صمحب الساـو  الانهـته المزيز آل بمودد حفمو اللود وإل  ولي  

 غمليلالبلامن بن نبت المزيزد ،مئـب رئيس مجلس الوزرا د وزيـم التفـمعد نل  الثلل 
يل للاالمال اربعميل للتمبلاالصب الاتيم الممة د من خعل عمشيحو وفممهم فيوالتي 
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ت السمدسد نمهل الاالول كام شوم جعلل الالك محا دوالملوة والثلمفل ـ إيسيسوو ـ
وأشمد بملجهود التي بذلهم كلٌّ من األبتمذ  دنل  دناو للاالمالالاغمبيلد حفمو اللود 

نبت الهمدي بوطملبد رحاو اللود والتكتور نبت المزيز بن نثامن التويجمي نل  
و بملشوم إل   وفود التول األنضم  الاشمركل في الالعام نل  رأس الاالمالد وعوج 

ن عواكب اريسيسوو التغيمات أكت في كلاتو فمورة ألهذه الاالصب. و ا،تخمبو
 ن عالهض باسلوليمعهمستويين ارقلياي والتولي وحمصو نل  أالحمصلل نل  الا

مت ر الشماكبيع خبمة المملم اربعمي في مجمالت اختصمصهم وأن عطو  بمرهم تنبم
ال المبتممد نن عسييس ع اللطمع الخمصد دانيم  إل  االمع الالبسمت الالميمة وم
 ناربعمي الاشتمك وإل  صون الالتبمت في فلسطي التمبوي والثلمفي والملاي

. مللتطمف والغلو ومحمربل الجهل والفت اوعمبيخ الهويل اربعميل ومواجهل دنوا
نمب نن ابتمتاده الوممل للمال في إطمر التالسيق مع جهمت االختصمص في كام أ

 من دمتطلمم  إل  دنم التول األنضم  لو لتاويالو من الليمة باهممو التول األنضم د
االرعلم  بأدوار عمزيز ار،جمزات التي عحللع نل  متى الملود الامفيل وأجل 

الاالمال في ختمل المال اربعمي الاشتمك وعطويم آليمت التممون بين التول 
و في ختمة كيهم. فاألنضم د بام يسهم في عحليق أهتاف التالايل الاستتامل  لاتو وعوج 

ل ات آل الشيخد وزيم التمليم في الاالو  ممملي التكتور حات بن محات بن حبملشوم إل
الممبيل السموديل وإل  فميق اريسيسوو وجمممل الالك نبت المزيز وكل من أبهم 

 في إ،جمح الالعام.

نلي زيتان أبو زهميد رئيس التورة الثملثل ممملي التكتور  وعالمول الولال بمت ذلك  .13
ثلمفلد رئيس اللجالل الوطاليل الفلسطياليل للتمبيل والملوة وال وودنشمة للالعام الممة لإليسيس

د إليسيسوول الاالتخبالاتيم الممة  دالتكتور بملم بن محات الاملك مممليإل   بملتهالئلو توج  ف
دانيم  اللو عممل  أن يوفلو في االفطعع باهممو الجتيتةد حت  عواصل الاالمال  مسيمع هم 
زة  بملتممون مع الالعام الممة  الالمجحلد متنومل  بثـلـل التول األنضم  كمفلد وممـزَّ

عمبيخ حضورهم الفمنـل والالثـم نل  ووالاجلس التالفيذيد لاواصلل الالهـوض بهم 
. ونب م بمبم الالعام الممة لإليسيسوو نن الثلل في أن ممملي يل والتوليلالسمحتيـن اربعم

لإليسيسوود بيوون خيـم  خـلـٍف لخيـم بـلـفد ليواصل المال نل   الاالتخبالاتيم الممة 
 ن ثلتود كام نب م ناألبس الثمبتـلد وار،جمزات الوبيمة التي حللتهم في مماحلهم السمبلل

متهم نضم د وفي طليعحليق أهتافهم السمميل بتنم من التول األ قترة اريسيسوود نل  في
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 مضمنفل الجهود في عالفيـذ خطل المال الثعثيل الحمليل د دانيم  إل الاالول الممبيل السموديل
مدة خوعوجو في ختمة كلاتو إل   بملمزة ،فسو الذي بتأت بود وعحليق أهتافهم التالاويل.

مرات أبا  نببن نبت المزيز آل بمـودد حفمو اللود الحممين الشميفين الالك بلامن ب
الشوم والتلتيم واالمتـالـمند متاالـيـم  لـو كــممــل  التوفـيـق في قيمدعو لهـذا البـلـت الوميمد مع 
 زدولي  نـهـته األميـن صمحـب السـاـو الالـوي األميـم محاـت بـن بلاـمن بن نبت المزي

 .الذي يـشـتُّ أزره

ة الول الممبيل السموديل نل  كمالا لوزارة التمليم في الالعام بملشوم الجزيلة علت  و  .14
مدة الحممين خإل   وعلتيم ونمفمنشوم  بمقي تيْ ثم رفع الالعام الضيمفل وحسن التالميمد 

وإل  صمحب الساو الالوي األميم محات  الشميفين الالك بلامن بن نبت المزيز آل بمـود
 دآل بمودد ولي المهتد ،مئب رئيس مجلس الوزرا د وزيم التفمعبن بلامن بن نبت المزيز 

ونل  التنم  الالعام من رنميل ونالميل كمياتيندبو  منل  مم أحمط داللو امحفمه
بمبملتهم مالهام الاوصول الذي يلتمم،و لإليسيسوو وملازرعهام التائال لهمد إيام،م  

الحضمريل ار،سم،يلد وعمبيخم  لافمهيم التضممن اربعميد وإبهممم  في عحليق الالهضل 
 اربعمي. المملمالحضمريل الشمملل في مجمالت التمبيل والملوة والثلمفل في 


