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�» ت��م ا���آ�ت بـ «ا���رآ�د» �� أ��رة ����������«ا�

���� ا����� �� ��ة

��	� ��م�ت ا������	� م� ا���آ�ت وا���س��ت ا����د	� وا��ي 	��� ��آ�ت�� ��أ�'م& وزارة ا�"! آ� � ا����� �
وم�س��ت ا����ة وا���آ�ت ذات ا��-�6 �����5 ا��آ�5 ا�+�ر*( ��34 � م012 ��/�م! ا������	�  ( ا�.-ف ا�+�ر*(
��/�م! م@� ا��@�م� وا���	<� ا��<�رة �2?<�دق وأن ت�� �6اءة ه�ا ا��8/�م! A5  �"3�5 و�.� ا������ م����B2از ����5�.2 ا���
0	�C �D ������ أس�رة ت"�ي آ� � ا����2م�ت و	�@� �6اءت &8��C 0 ا��8رآ�د. وأآ�ت وزارة ا�"! أن ا��زارة	�C �D
��س�G �@5صE2D 0 *�از س?� A5  ء������"�	� واس� ا�?<�ق و ��ة ا�8 Aت-�ا��8رآ�د وت��� م��2م�ت ا������ م�H س@<A وت<
ا������ �@( 	��<E ��2زارة ا��*�ع ��L2 ا����2م�ت. وت��ف ا��زارة م� ذ�L إ�E ت�J	� وت"��5 ا�+�م�ت ا����م� ��5Iف
�RQ�/ A5 رP5Q مP2B اOدارة وا���I ا��<��ب ���آ� ���5& اV ا�"�ام وزوار ا����B ا�<�8ي ا���	T. ووصT أح�� 
����(  ( ح?W ا�"��ق ��J2 �5 وم���B	O������Q ��2<��5 ا���5ح�5 ��58 ا�1�6د	�ت ا�"! وا����ة �6ار �D�8C ا��8رآ�د 
E058 ح�J��ا���رج  ( ا ��	ح� أن ���ت<�-ت ا������، �5<�� ت@�� ا���582  ( ص���� ت058J ا���ار ��م�A د �� واح�ة م
���� ا������	� ح�ل ا����� م����� ا��058J م� �86 رؤس�ء ا���D��Bت  ( ا��ول ا��(  5Q-آ�ت ا����ة ووآ��� E>��	
��5 م� ا����ه� م[ ا��+��?�5 ا��	� 	�@�Hن م� م�س� ا����ة \داء ��م�D��Bت آ�58ة وت�ر	R ا���^?�5 ��	�� . وح�ر 

.��م<�سL ا�"!، و	���88ن  ( أ�3ار واس�� ���آ�ت وم�س��ت ا����ة  ( ا���2@� وا�8-د ا���دم�5 م<

 أ�'م& وزارة ا�"! ��آ�ت ا����ة ����8رآ�د
 ( أس�رة ������2	�. "ا�1�6Gد	�"

�A5 ��58 ا�1�6د	�ت ا�"! وا����ة، إ/?�ق س�� م-	�5 م���� �-ل ا���س� ا���3( أآ�H م� ��و ( ا���5ق ذاتA �6ر أح�� 
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35E�دوا إ��	 �� �	�أن ا� E�م��5ا إ (A -ت و�-� م�52ر ر	�ل ت��� ( ت�اآ� ا��?�، ا��@�، ا���DO ، ا���اص-ت وا��<

11�-ده� ��� ت_د	� ا��<�سL أ�6 م�  Eم���� ح� T�اد ا���+2?�5 �-ل م�س�30 أ�Dأن أ E�ة ا���3(, م��5ا إ��� ذي ا�
�� أو11139ا����ة ا���3( س�B أ�6 م�>Bس )  -ًHب رادع ���2+2?�5، م����D @�ن ه<�ك	أن  A5� �� R��Cم����ا. و 

ت.�	��� وز	�دة  ��ة ا��<[ إ���D E س<�ات ��G م� ��P س<�ات، و��D ��3ن /��ي م� 286�� ��2آ�5 ا�+�ر*( �86
�6وم��، إ�3 � إ�E ��3ن /��ي \ي م���� G ت�*� ��	A و^5?�، وم<�b ��6��5ت *�	�ة م[ ��آ�ت وم�س��ت ا����ة
ا����د	� ��b ]3��5ت *�	�ة ��<[ ا��-RD. 	�آ� أن �Dد ا������	� ا��	� وص�2ا إ�E ا���2@� ��_��5ة ��Dة �-ل ا���م

 �"/ &.2� م�52ن م����.5.1  ( ا����Q م��ر/� �����م ا��ي A286 ا��ي س�B /"� 15ا���3( �c2 س�� م-	�5 م����، �'	�دة 

 ���� ا)'!&%د$� ا#�"! و)���2014�. ا��-�ق ��(�+� �ـ&�

�� ا)'!&%د$)��/ �� ���6&��8 و�76$  و56(�4 إدارة ا��1ا0� ا#�"! و
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