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السٍذ الذكتىر  /أمحذ دروٌش

رئٍس اهلٍئة العبهة للونطقة اإلقتصبدٌة بقنبة السىٌس
اإلثنني ٌ 32نبٌز 3102

غظؿتمىـةماظؿشققدمجبؿعقةمرجللماعأسؿللماٌررؼنمبرئلدةماٌفـدسم/مصؿحماهللمصقزي–مغلئبمرئقسم
ذبؾسماإلدارةمورئقسمىـةماظؿشققدمبلىؿعقة م مغدوةمسلعةمسي ممتلمماظللسة ماظـلظـة معـ مسرر مؼقم ماإلثـنم
اٌقاصؼم م 23مؼـلؼر م2016ممبؼر ماىؿعقةمبلىقزة م,برئلدةماٌفـدسم/مسؾلمسقلكم–رئقسماىؿعقةم,وذظؽم
ععماظلقدماظدطؿقر م/مأريدمدروؼش م -مرئقسماهلقؽةماظعلعةمظؾؿـطؼةماإلضؿرلدؼةمبؼـلةماظلقؼس م,موضدمحضرم
اظـدوة سددمطؾريمعـماظللدةمأسضلءماىؿعقة,ورجللماظرقلصةمواإلسالمم,وذظؽمبغرضمعـلضشةموإدؿعراضم

" املخطظ العبم وكٍفٍة ختطٍظ األراضً وفزص اإلستثوبر املتبحة وكٍفٍة هشبركة
جمتوع االعوبل يف تنفٍذ هشزوعبت:
"املنطقة االقتصبدٌة بقنبة السىٌس "

بذأ اإلجتوبع بكلوة املهنذس  /علً عٍسى –رئقسماىؿعقة,حقث مضلممبلظرتحقبمبلظلقدماظدطؿقرم/م
أريدمدروؼش م -مرئقسماهلقؽةماظعلعةمظؾؿـطؼةماإلضؿرلدؼةمبؼـلةماظلقؼس موبلظللدةمايضقر م,عؤطداًمسؾكم
أػؿقةماظؾؼلءمٌ,ـلضشةمطؾمعلمخيصم"اٌـطؼةماالضؿرلدؼةمبؼـلةماظلقؼسم"ماٌكططماظعلمموطقػقةمدبطقطم
اعأراضلموصرصماإلدؿـؿلرماٌؿلحةموطقػقةمعشلرطةمذبؿؿعماالسؿللمسيمتـػقذمعشروسلت مبفلم,وضدمأذلدم
دقلدتفمبلظعؿؾماىلدمواىفدماٌؾذولمواظقاضحمظؾـفقضمبلٌـطؼةماالضؿرلدؼةمبؼـلةماظلقؼسمعـمخاللم
اظلقدمرئقسماهلقؽةمومذيقعماظعلعؾنم,وضدمأطدمدقلدتفمعقضقلًمأنمذبؿؿعماالسؿللمعفؿؿ مبلظؿعرفمسؾكم
اًرؼطة ماالدؿـؿلرؼة مظؾؿـطؼة ماالضؿرلدؼة مبلظؼـلة مسـ مضرب مواالنلزات ماظؽؾرية ماظؿك محؼؼفلممممممممممممم
اظدطؿقرم/مأريدمدروؼشمداخؾماٌـطؼةماالضؿرلدؼةمخاللماظػرتةماٌلضقة.م
م
ثن قبم املهنذس  /فتح اهلل فىسي –مغلئبمرئقسمذبؾسماإلدارةمورئقسمىـةماظؿشققدمبلىؿعقةمبإظؼلءم
طؾؿؿف م,عرحؾلً مبلظدطؿقر م /مأريد مدروؼش م -مرئقس ماهلقؽة ماظعلعة مظؾؿـطؼة ماإلضؿرلدؼة مبؼـلة ماظلقؼسم
وبلظللدة مايضقر م م,وضد مضلم مدقلدتف مبؿقجقف ماظشؽر مظؾلقد ماظدطؿقر م /مأريد مدروؼش مظؿؾؾقؿف مظؾدسقةم
وحضقره مهلذا ماظؾؼلء ماهللم ماظذي مؼفدف مإدي مسرض ماظػرص ماالدؿـؿلرؼة ماٌؿلحة مأعلم مذبؿؿع مرجللم
اعأسؿلل,موتقضقحماظر ؤؼةماالدؿـؿلرؼةمهلؿ,مالصؿًلمإديمأنمرجللماعأسؿللمسؾقفؿمدورمطؾريمسيمدسؿموتـؿقةم
اظرـلسةمواالدؿـؿلرمسيمعرر مبرػةمسلعةموسيمتؾؽماٌـطؼةمبرػةمخلصةم,حقثمأغفل عـطؼةمواسدة,موبفلم
سدد معـ ماظػرص ماالدؿـؿلرؼة ماظؽربى ,مسي مزبؿؾػ ماظرـلسلت مواظؿكررلت مواظيت م مدقؿؿ ماظؿطرق مهللمم
خاللماظـدوةم.
م
م

ثن بذأ ببلذكتىر  /أمحذ دروٌش -مرئقسماهلقؽةماظعلعةمظؾؿـطؼةماإلضؿرلدؼةمبؼـلةماظلقؼس طؾؿؿفمعرحؾلًم
بلظللدةمايضقرم ,موضدمأطد مدقلدتفمأنمعـطؼة مضـلةماظلقؼسمعـطؼة ماضؿرلدؼةمأغشؽت مبؼلغقنمخلصمهللم
ادؿؼالظقةمسيمإصدارماظؼقاغنماًلصةمبفل,معؤطداًمأغفممتماالغؿفلءمعـمسؿؾقةماظؾـلءماٌؤدلكمعـذمدـةم
تؼرؼؾلًم.م
وضدمأذلرمبأنمحرلدماظعلممسيمعـطؼةم"ذرقمبقردعقد"مصػر,مومذظؽمإلغفلمتعدمعـطؼةمعؿؿقزةمجداًمموعـمثؿم
صإغفمجيبمهريماظدضةمسيمحلـمإدؿغالهللمحقثمأنمتؾؽماٌـطؼةمتعدمبعقدةمجداًمبلظـلؾةمظؾؿلؽـم
واالضلعةماظؽلعؾةم,معؤطدامأنماٌـطؼةمحبلجةمإديماغشلءمبـقةمهؿقةمعؿؽلعؾةمعـمحقثمربطلتماظؽفربلءم
واٌقلهمواظررف,مبلإلضلصةمإديماٌلؽـموشريػلم.م
وضدمأطدمدقلدتفمأغفمبلظـلؾةمٌـطؼةمذرقمبقردعقدمصإنماهلقؽةمظدؼفلمحلظقلًممعطقرمصـلسلمعؿكرصمدقؿؿم
اظؿعلضدمععفمخاللمذفرمإبرؼؾماٌؼؾؾمسؾكمأنمؼؾلمذظؽممتعلضداتمأخرىمحؿكمؼؿؿمخؾؼمبقؽةمعـلدؾةم
جقدةمسيمتؾؽماٌـطؼةماهللعةم.م
أعلمبلظـلؾةمٌـطؼةماظعنماظلكـةمصؼدمأطدمدقلدتفمأنماٌـطؼةماىـقبقةمبفلمزبررةمظؾرـلسلتماظـؼقؾةمبفلم
أعلماٌـطؼةماظشؿلظقةمصؿؿؿرطزمبفلماظرـلسلتماًػقػةم,وضدمأذلرمأغفمعـماٌؿقضعمأنموؾبمتؾؽماٌـطؼةم
دخؾمضدمؼرؾمإديمم6معؾقلرمجـقفمخاللماظػرتةماٌؼؾؾةم.مم
ثؿمأذلرممأغفممضدممتمتقضقعمتلقؼةمععم"ذرطةمدقغؽر"ماٌؿكررةمسيمبـلءماظؿـلطرممبؾؾغمضدرهم130معؾققنم
دوالر,موسؾكماظقجفماآلخرمضػدمطلنمػـلكمذبؿقسةمعـماظعؼقدممتماظؿعلضدمسؾقفلمعـذمدـقاتمموملمتػعؾمبعدم
وجلريماآلنماظعؿؾمسؾكمدرسةمتػعقؾفلم,وعـفلمسؼدمععمعطقرمصـلسلمصقـكمضدموُضعمعـذمثالثمدـقاتم
وغرػموملمؼؿعدىمسؿؾقةماظؿػلوضممخاللمتؾؽماظػرتةمواظذيممتماظعؿؾمسؾكمدرسةماإلجراءاتمإلنلزهم
وتػعقؾفموضدمبدءماظعؿؾمعـذمثالثمأدلبقعموغرػم.م
وأضلفمدقلدتفمبلنماهلقؽةمضدمنقتمسيمجؾبمعطقرمصـلسلمجدؼدمظؾؿعلضدمععفمسؾكمعللحةمم6معؾققنم
عرتمعربعمموعرـعمتؽرؼرمبرتولمسؾكم22.2معؾققنمعرت,مبلإلضلصةمإديمعرـعمرخلمموحدؼدموشريػلم,عؤطدام
أغفمحدثمانلزمطؾريمسيماٌـطؼةمعـمخاللماظرـلسلتماظـؼقؾةمواٌطقرماظرـلسلمم,أعلمسـماظرـلسلتم
اٌؿقدطةمصؼدممتمسؿؾمانلزمرقبموطؾريمسيمػذهماٌـطؼةمحقثممتمهدؼدم4معؾققنمعرتمعربعمطؿدؼـةم
ظرـلسةماظدواءم.م
وضدمأضلفمبأنماهلقؽةمتـلصلتمعـمخاللماظعؿؾمسؾكمتطقؼرماٌـطؼةماالضؿرلدؼةممععمدبلمحقثممتم
هؼقؼمنلحمبشؽؾمجقدممبشلرطةمدوظةماالعلراتم,حقثمذطرمدقلدتفمأنماذيلديماظعؼقدماظؿكممتم
إنلزػلممخاللم13مذفرماٌلضقةمضدرػلم25.6معؾققنمعرت,معؤطدامأنمػذاماظرضؿمجقدمجداممعؼلرغةمبؽؿم
اٌشلطؾماظؿكمطلغتمعقجقدةمبلٌـطؼةم.م
اعلمبلظـلؾةمٌـطؼةماظؼـطرةمشربمصؼدمأذلرمدقلدتفمبأغفلمتعدماٌـطؼةماظقحقدةماظيتمتؼقمماهلقؽةمبعؿؾم
اٌراصؼمبفلمحلظقلًمبؾموتلعكمجلػدةمإلجيلدمعطقرمذرؼؽمبفلم,وػلمعـطؼةمضرؼؾةمعـمعـطؼةمأبقمخؾقػةم
وبفلمعللحلتمطؾريةمظؿطقؼرمسؼلريموزراسلموصـلسلم,وظؽـفمشريمعلؿقحمبفلمبإرتػلسلتمطؾريةمعأدؾلبم
أعـقةمحقثمأنماٌـطؼةمضرؼؾةمعـماظؼـلةمظذامالمؼلؿحمهللمبلرتػلسلتمحؿكمالمتلؿطقعمطشػماظلػـم
واظؾقاخرماٌلرةمبلظؼـلةم,مودقؿؿمحؾمتؾؽماٌشؽؾةمحللمادؿؼرارماعأوضلعماعأعـقة.م

وضدمأذلرمدقلدتفمبأغفمتقجدمبعضماٌشلطؾمواظعؼؾلتمولهماٌطقرؼـماظعؼلرؼنمواظيتمجيبمإجيلدم
ايؾقلمهللمبلإلتػلقمبنماهلقؽةموماٌطقرؼـ,مصالبدمأنمؼؿؿمإجيلدماٌؿقظنموغؿقدثمسـمررقممتقؼؾقةم
جلدةموجلذبةموعلؿؼرةم,ممبعـكمأغفمإذامتعلضدتماهلقؽةممععماٌطقرماظرـلسلمسيمعـطؼةمذرقمبقردعقدم
صقفبمأنمؼؿقاطبمذظؽمععمماٌطقرماظعؼلرىم,حبقثمالمدبؾؼمعشؽؾةمظؾؿطقرماظعؼلرىمضؾؾماظعؿؾموذظؽم
بلظـلؾةمظلؽـماظعؿللمواٌقزػنمواٌفـددنموشريػؿ,موطذظؽمحقلمضقؿةماٌؾلغلموعلمإذامطلغتم
دؿضلفمإديمضقؿةماالجيلرمممملمضدمؼؿلؾبمسيمحدوثمبعضماظؾؾسممواٌشلطؾم.م
**مثؿممضلممدقلدتفمبؿؼدؼؿمطلصةماٌعؾقعلتمواظؾقلغلتمسـماٌـطؼةماإلضؿرلدؼةمظؼـلةماظلقؼسمعـمخاللم
تؼدؼؿمسرضمبعـقانم“ “ Suez Canal Economic Zone. Development Overviewم,واظذيم
ميؽـماإلرالعمسؾقفمعـمخاللمزؼلرةماظرابطماظؿلظلم مgoo.gl/oLc1gWممم
ثن مت فتح ببة املنبقشة حٍث مت تنبول النقبط التبلٍة:
م

 صقؿلمخيصمعقضقعماٌطقرماظعؼلريمواٌطقرماظرـلسلم,متماظؿأطقدمبأغفمجيبمهدؼدموتقضقحمعػفقمم
اٌطقرماظعؼلريمواظذيمؼعدمأمشؾمعـمعػفقمماٌطقرماظرـلسلمم,حقثمأنماظؿطقؼرماظعؼلريمؼشؿؾم
اظؿطقؼرماظعؼلريمواظلقلحلمواظرـلسلموطلصةماًدعلتماالخرىم,حقثمميؽـمظؾؿطقرماظعؼلريمهدؼدم
برغلعجمزعينمظؿطقؼرماعأراضلمذلعؾةمطلصةماظؼطلسلتماإلضؿرلدؼةماٌكؿؾػةموعـمضؿـفلماظؿطقؼرماظرـلسلم
ثؿمررحفلمظؾؿرـعنمحبقثمتؽقنمسؿؾقةماظؿطقؼرمعـظؿةموعـمضؾؾمعطقرمسلممواحد.
 ممإنمعـطؼةمضـلةماظلقؼسمسيمحلجةمإديمأنمتؿققلمإديمذبؿؿعمعؿؽلعؾمطؾـقةمهؿقةمحبقثمتؿؿؿعم
بلظؽـريمعـماٌؿقزاتمواظرـلسلتمعـمحقثماٌأطؾمواٌشربمواٌلؽـموايقلةماظرتصقفقةمسؾكمأنمؼؿؿم
ذظؽمبرؤؼةمعلؿؼؾؾقةمواضقةماٌعلمل,ممبعـكموجقدمعطقرمسؼلرىمسلممظؾرـلسلتمواظعؼلراتموشريػلم.
 أنماٌـطؼةماالضؿرلدؼةمظؼـلةماظلقؼسممضلدرةمسؾكمإغشلءماظشرطلتمظؾؿلؿـؿرؼـم,محقثمأنماهلقؽةمظدؼفلم
اظلفؾماظؿفلرىماًلصمبفلموميؽـفلماسطلءماظرتاخقصمإلغشلءماظشرطلتمدونماظرجقعمإديماىفلتم
اٌكؿؾػةمعـؾم موزارةماظدصلعمم,ووزارةماآلثلرم...,مإخلموشريػلمعـماىفلتماٌعـقةماعأخرى,موذظؽمظلرسةم
اإلجراءاتمواظؿكؾصمعـمأؼةممسراضقؾمروتقـقةمضدمتقاجفمايرقلمسؾكمتؾؽماظرتاخقصمعأسؿللم
اٌـطؼةماالضؿرلدؼةم,حقثمأنماهلقؽةمتلؿطقعماغشلءماظشرطةمخاللمثالثةمأؼلمموإدؿكراجماظرتاخقصم
خاللمزيلةمأؼلم.
 تؼقمماهلقؽةمحلظقلًمضؿـمخطؿفلمبلإلدؿعلغةمبلًرباتماظػرغلقةمواإلؼطلظقةمبلإلضلصةمإديمذرطلتمجـقبم
ذرقمآدقل.
 بلظـلؾةمظؾشؼماحملؾلمظؾـؼؾماظؾقريمصؼدممتتماإلذلرةمإديمإنمإغؿؼللماظلؾطةمعـموزارةماظـؼؾمإديم
اهلقؽةماظعلعةمظؾؿـطؼةماإلضؿرلدؼةمظؼـلةماظلقؼسماعأعرماظذيممضدمأثلرمبعضماٌشلطؾمصقؿلمخيصماًطقطم
اٌـؿظؿةم Regular Linesمواظيتمطلغتمهرؾمسؾكمبعضماٌزاؼلمواظيتممتموضػفلم,وػـلممتماظؿأطقدم
بأغفممبقجبماظؼرارمرضؿم13مظؾفقؽةمتظؾمطلصةماظؼراراتماظيتمإدبذػلماظقزراءمدلرؼةم,وبلظؿلظلمجلريم
حبثمػذاماعأعرمظؾعؿؾمسؾكمإسلدةمعـحماٌزاؼلمظؾشرطلتماٌشلرمإظقفلم.

 متتماإلذلرةمإديماٌعلؼريماظضرؼؾقةماٌطؾؼةمبلٌـطؼةماإلضؿرلدؼةمظؼـلةماظلقؼسموخلصةمسيمزؾمضلغقنم
اإلدؿـؿلرماىدؼدم,بلإلضلصةمإديمإعؽلغقةمتطؾقؼمدعرمزبػضموسلدلمىذبماٌزؼدمعـماإلدؿـؿلراتم
,وػـلممتماظؿأطقدمبأنمدعرماظضرؼؾةمػقمدعرمعقحدموصؼلًمظؼلغقنماظضرائبم,عقضقلًمأنماظلؾبمسيممإرتػلعم
غلؾةماظضرؼؾةماظذيممتمسيماٌـطؼةماإلضؿرلدؼةمظؼـلةماظلقؼسمؼرجعمإديمتقحقدمغلؾةماظضرؼؾةمععماظرعقدم
حؿكمالمؼؿؿمػروبماٌلؿـؿرؼـمعـماظرعقدمإديماٌـطؼةماالضؿرلدؼةم,محقثمأنمغلؾةمضقؿةماظضرؼؾةمسيم
اظرعقد%22مم,ظذامصالبدمعـمحدوثمعللواةم.
 أعلمبلظـلؾةممظؾؼطلعماظزراسكمواظلقلحكمصكماٌـطؼةماإلضؿرلدؼةمبؼـلةماظلقؼسم,مصؼدممتماظؿأطقدمبأغفمالم
ؼقجدمإدؿـؿلراتمسيمػذؼـماظؼطلسنمبلٌـطؼةمإالممأنمػـلكمعقضعموحقدمصكماٌـطؼةموػكمضطعةم
أرضمتؾؾغمعللحؿفلمم50مأظػمعرتمجبقارمعقـلءماظلكـةمسؾكماظؾقرمعؾلذرةمومدؿطرحمسيمشضقنمأؼلممسؾكم
علؿـؿرمحقثمدقؿؿمإغشلءمBusiness Centerموصـدقمبؿؾؽماٌـطؼةم.
 متتماإلذلرةمإديمأغفمجلريمسؿؾمدرادةمعـمضؾؾمذرطةمدارماهلـددةمخبرقصمصرصماظعؿؾماٌؿقضعةم
حللماإلغؿفلءمعـمتـػقذماٌـطؼةماإلضؿرلدؼةمبؼـلةماظلقؼسمحقثممتماظؿأطقدممأغفمدقؽقنمػـلكمعؾققنم
صرصةمسؿؾمبلٌـطؼةمحبؾقلمسلممم2030م,محقثمؼرتتبمػذاماعأعرممسؾكمضدرةماهلقؽةمالدؿؼطلبم
ادؿـؿلراتمجدؼدةمطـقػةماظعؿلظةمعـفلمعرلغعماٌالبسموشريػلمعـماالدؿـؿلراتمععماظؼدرةمسؾكمتقصريم
اظلؽـماٌـلدبمهلؿم,عؤطداًمبأنماٌـطؼةمعؿقضعمهللمتقصريمػذاماظؽؿمعـمصرصماظعؿؾ.م
 ممبشأنمغلؾةماظعؿلظةماعأجـؾقةممبشروسلتماظؿـؿقة,مصؼدممتماظؿأطقدمبأنمغلؾؿفلمموصؼلمظؼلغقنماإلدؿـؿلرم
اىدؼدممترؾمإديم(م)%10مم,مإالمأغفمضدمؼلؿحمظؾؿلؿـؿرمبزؼلدتفلمحللمسدمموجقدمبدؼؾمربؾكمهلل,مععم
تؼدؼؿمعذطرةمؼقضحمبفلممسددماظعؿلظة,مودؾبماالدؿعلغةمبفل,موخطةمدبػقضفلمبشؽؾمتدرجيل.م
 بلظـلؾةمظؿقظقدماظطلضةمعـماٌكؾػلتموإدؿكداعفلمسيمعشروسلتماظؿـؿقةممبققرماظؼـلةممطـقعمعـمأغقاعم
تقصريماظطلضةم,صؼدممتماظؿأطقدمبأنماهلقؽةمضدمتؾؼتم3مسروضمظؿقظقدماظطلضةمعـماٌكؾػلتمظؿقصريػلم
ٌشروسلتماظؿـؿقةممبققرماظؼـلةم,مإالمأغفلمملمتُـػذمبعدمسؾكمأرضماظقاضعمبلؾبمضؾةماٌكؾػلتمعـم
اٌشروسلتماٌقجقدةمحلظقلًمبلحملقر,إالمأغفمجلريمحلظقلًمدرادةمذيعماٌكؾػلتمعـماحمللصظلتم
اظؼرؼؾةمدقاءماظلقؼسمأوماإلمسلسقؾقةمظـؼؾفلمحملطلتماظؿقظقد,مشريمأغفمتقجدمبعضماظرعقبلتممصكمذيعفلم
وغؼؾفلمموجلريماظعؿؾمسؾكمحؾمػذهماظرعقبلت.
 بلظـلؾةمٌعلىةماظررفمظؾؿشروسلتممبققرمضـلةماظلقؼسممصؼدممتماظؿللؤلمػؾمطؾمعرـعمدقؽقنمظفم
وحدةمععلىةمظؾررفماظرـلسلمسؾكمحدةمأممدقؽقنمػـلكمربطلتمععلىةمذبؿعةمٌعلىةمعقلهم
اظررفمعأطـرمعـمعرـعم,وػـلممتماظؿأطقدمبأنممػـلكمعؼرتحمٌعلىؿفلمأوظقلًمبلٌرلغع,مضؾؾمتقزؼعفلم
بشؾؽلتماظررفم,طؿلمأطدماظدطؿقرمأريدمدروؼشمأنماهلقؽةمسؾكمأمتمإدؿعدادمظؿؾؼلمأؼةمعؼرتحلتم
سؿؾقةموعدرودةمأخرىمسيمػذاماظشأن.
 متماظؿللؤلمحقلماظرتطقزمسؾكمصـلسلتمربددةمبلٌـطؼةماإلضؿرلدؼةمظؼـلةماظلقؼسم,وػؾمػـلكمإعؽلغقةم
إلغشلءمصروعمأخرىمبلٌـطؼةمبلظـلؾةمظؾشرطلتماظؼلئؿةمبلظػعؾم,وضدممتماظؿأطقد بأنمػـلك صـلسلتم
ربددةمدقؿؿماظعؿؾمسؾكمادؿؼطلبفلمخاللماظلـةماظـلغقةمعـماٌشروع,مطؿلممأنمتأدقسماظشرطلتمسيم
اٌـطؼةمؼؿؿمسيموضتمضقلدكمم,وظؽـمعـمميؾؽمذرطةمسيمأيمربلصظةمسيمعررمظـمحيؿلجمظؿأدقسم

ذرطةمأخرىموإمنلمؼؿؿمإخطلرماٌـطؼةماالضؿرلدؼةمبذظؽموبـلءمسؾقفمؼزاولمغشلرفمدونمتأدقسمذرطةم
جدؼدة.م
 متماظؿأطقدمسؾكماظدورماظػلسؾمظؾؿـطؼةماالضؿرلدؼةمظؼـلةماظلقؼسمصكماالضؿرلدماظؼقعكمحقثمتلعكم
اهلقؽةمظقؽقنمهللمدورمضقيموعؤثرمصكماالضؿرلدماظؼقعكم,وصقؿلمخيصماظؾـقةماظؿقؿقةمصإنماهلقؽةمضدمحرؾتم
سؾكمعقاصؼةمعـماظؾـؽماٌرطزىمسؾكمبقعماظؽفربلءمواٌقلهمواظغلزمبلظدوالرمعـؾؿلمايللمسيمجؾؾمسؾكم
ورـفةموشريػلموبأدعلرموعزاؼلمتـلصلقةمجداًمسـمتؾؽماٌـلرؼم.
 متماظؿأطقدمبأغفمالمتقجدمأيمتػرضةمسيمععلعؾةماٌلؿـؿرماٌرريمسـماعأجـيبم,حقثمأنمنلحماٌلؿـؿرم
اٌرريمعـمذأغفماٌللػؿةمبشؽؾمطؾريمسيمجذبمإدؿـؿلراتمأجـؾقةمتؾلسلًم.
 متماظؿللؤلمسـمعدىمإعؽلغقةممإدخللمغشلطمماًدعلتماظؾقرؼةمواظؾقجقلؿقةموتداولمايلوؼلتمم
بلٌـطؼةماإلضؿرلدؼةمواظيتمدبؿصمخبدعلتمصقلغةماظلػـموشريػلم,اظيتمعـمذأغفلمأنمتدرمسلئدمطؾريم
ظؾدوظةم,وضدممتماظؿأطقدمبأنماهلقؽةماظعلعةمظؼـلةماظلقؼسمػكماىفةماٌكؿرةمبذظؽ.م
م
م
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