كاهون رمق ( )63مس ية 5002
ثضبن إػادة ثيظمي َُئة إمحُئة – أتوظيب
حامك أتوظيب،
حنن خوَفة جن زإًد أل هنَان،
تؼد الاظالع ػىل إملاهون رمق ( )6مس ية  6641بػادة ثيظمي إجلِاز إحلكويم يف إمارة أتوظيب وثؼدًالثَ،
وػىل إملاهون رمق ( )5مس ية  6646يف صبن إجملوس الاسدضاري إموظين وثؼدًالثَ،
وػىل إملاهون رمق ( )1مس ية  6663بوضاء َُئة أحباث إمحُئة وإحلَاة إمفعرًة وحمنَهتا وثؼدًالثَ،
وػىل إملاهون رمق ( )5مس ية  6666يف صبن إحملافظة ػىل سالمة إلوسان وإمحُئة إمزرإغَة من سوء إس خخدإم
إملحَدإت وإلمسدة إمكاميوًة،
وػىل إملاهون رمق ( )3مس ية  5001بػادة ثيظمي هجاز إمركاتة إملامَة،
وػىل إملاهون رمق ( )5مس ية  5002بوضاء هجاز أتوظيب نوركاتة إمغذإئَة،
وػىل إملاهون الاحتادي رمق ( )52مس ية  6665بظدإر كاهون إلحرإءإت إجلزإئَة ،وػىل إملاهون الاحتادي رمق
( )4مس ية  6665بوضاء إمَِئة الاحتادًة نوحُئة،
وػىل إملاهون الاحتادي رمق ( )55مس ية  6666يف صبن إس خغالل وحٌلًة وحمنَة إمرثوإت إملائَة إحلَة يف دوةل
إلمارإت إمؼرتَة إملخحدة،
وػىل إملاهون الاحتادي رمق ( )51مس ية  6666يف صبن حٌلًة إمحُئة وحمنَهتا،
تياء ػىل ما غُرض ػىل إجملوس إمخيفِذي ،وموإفلة إجملوس ػوََ،
و ً
أظدران إملاهون إليت:

إمحاب إلول
يف إوضاء إمَِئة
إملادة ()6
ثًضب َُئة ػامة ذإت خشعَة إغخحارًة مس خلةل جسمى (َُئة إمحُئة  -أتوظيب) وحكون إمسوعة إخملخعة جاكفة
صؤون إمحُئة يف إمارة أتوظيب.
وحمتخع َُئة إمحُئة بلُوَة إماكمةل نوخرصف والاس خلالل إملايل وإلدإري إماكمل ،كٌل ثؼخ ر أموإمِا أموإ ًل ػامة.
وحتل إمَِئة إملضار إههيا حمل َُئة أحباث إمحُئة وإحلَاة إمفعرًة وحمنَهتا.
إملادة ()5
ملر إمَِئة إمرئُيس مدًية أتو ظيب وجملوس إلدإرة أن ًًضئ مِا فروػًا دإخل إلمارة.

إمحاب إمثاين
يف أغرإض إمَِئة
إملادة ()5
هتدف إمَِئة إىل حٌلًة إمحُئة وإحلَاة إمفعرًة وثيوغِا إمحَومويج يف تَئهتا إمعحَؼَة ،ومرإكدهتا وثلدمي الاكرتإحات
وإمخوظَات وإحرإء إدلرإسات وإمححوث إمالزمة نوحفاظ ػىل إمحُئة وحمنَة إحلَاة إمفعرًة ،وػىل اكفة إجلِات

إحلكومِة إمخًس َق مع إمَِئة يف جمالت إمححوث وإدلرإسات وإم رإمج إملخؼولة ثضؤون إمحُئة وإحلَاة إمفعرًة.
ومخحلِق ُذٍ إلغرإض ثلوم إمَِئة مبا ًًل:
 . 6إحرإء إدلرإسات وإمححوث إمؼومَة إمالزمة وإملسح إمضامل نوحُئة ونوحَاة إمفعرًة هبدف وضع
إلسرتإثَجَات وحتدًد إلوموايت.
 . 5ثلِمي إملوإرد إملائَة وإلرضَة وإكرتإح ظرق الاس خخدإم والاس خغالل إلمثل مخكل إملوإرد هبدف إحملافظة ػىل
إمحُئة وإحلَاة إمفعرًة وحمنَهتا.
 . 5ثلِمي ثبزري مرشوػات إمخخوط من مِاٍ إمرصف إمياجتة غن الاس خخدإمات إملزنمَة ،وغريُا من إميفاايت
إمعياغَة إمسائةل ػىل إمحُئة وإحلَاة إمفعرًة ،وإمخوظَة بكامة مرشوػات ملؼاجلة ُذٍ إميفاايت إمسائةل ومذاتؼهتا.
 . 1ثلِمي ثبزري إمفوإئغ إميفعَة ػىل إمحُئة وإحلَاة إمفعرًة ،وثلدمي الاكرتإحات وإحلوول يف صبن ُذٍ إملضالك.
 . 2ثلِمي ثبزري الاهحؼااثت إمِوإئَة إمعياغَة والاهحؼااثت إمياجتة غن الاس خخدإم إملزنيل ػىل إمحُئة وإحلَاة
إمفعرًة ،وإكرتإح إحلوول يف صبن إمخووث إمِوإيئ وإمخوظَة بكامة إملرشوػات مخيلِة الاهحؼااثت إمِوإئَة وثًس َلِا
مع إجلِات إخملخعة ومذاتؼهتا.
 . 3ثلِمي فؼامَة إملرشوػات إملعحلة حام ًَا ملؼاجلة إميفاايت إملزنمَة وإمعياغَة إمعوحة ،وثلِمي ثبزريُا ػىل إمحُئة
وإحلَاة إمفعرًة ،وثلدمي الاكرتإحات يف صبن حتسني ُذٍ إملرشوػات أو إملِام مبضارًع خدًدة.
 . 4إمخوظَة بكامة مرشوػات ملؼاجلة إميفاايت إمسامة إمعحَة ومذاتؼهتا نوخخوط مهنا ومٌع أخعارُا.
 . 5ثلِمي ثبزري إملوإد إمكاميوًة وإخلعرة وإملحَدإت وإخملعحات إمكاميوًة وإلمسدة إمغري غضوًة ػىل إمحُئة،
وثعيَف ُذٍ إملوإد حسة درخة ثبزريُا وإكرتإح مضارًع وأهظمة مخيظمي إس خخدإهما ومذاتؼهتا.
 . 6ثلِمي ثبزري إملرشوػات والاسدامثرإت إمعياغَة والاكذعادًة إملامئة أو إميت ثلام يف إمارة أتو ظيب ػىل إمحُئة
وإحلَاة إمفعرًة ،وإمخًس َق مع إمَِئة الاحتادًة نوحُئة وإمَِئات وإملؤسسات إلخرى إملؼيَة تدرإسة ُذٍ
إملضارًع ،وظوة إحرإء إدلرإسات أو الاحذَاظات إمالزمة وثلدمي الاكرتإحات وإحلوول يف صبن إملضالك إمحَئِة
إميت كد ثًضب غهنا ورفؼِا إىل إجملوس إمخيفِذي.
 . 60ثلِمي ثبزري إهمنو إمساكين ومرشوػات إمحًِة إمخحخَة لكامة إملدن ػىل إمحُئة وإحلَاة إمفعرًة وإملسامهة يف
ختعَط ُذٍ إملرشوػات مع إجلِات إخملخعة وإمخوظَة بمعرق إلكل ثب ًزريإ ػىل إمحُئة وإحلَاة إمفعرًة نولِام هبا.
 . 66إمخوظَة بكامة مرشوػات ملؼاجلة أو إملضاء ػىل إلاثر إمسُئة إمياجتة غن إملرشوػات إمعياغَة

والاكذعادًة.
 . 65إػدإد إخلعط إمالزمة موضع وثعوٍر س َاسة تَئِة مذوإزهة وثعحَلِا ػىل إملرشوػات إمعياغَة وإمزرإغَة
والاكذعادًة إميت ثلام يف إمارة أتو ظيب من أخل حٌلًة إمحُئة وإحلَاة إمفعرًة ورفؼِا إىل إجملوس إمخيفِذي
لظدإرُا.
 . 65ثلِمي ثبزري وضاظات إمعَد إم ري وإمححري يف إمارة أتو ظيب وثلدمي الاكرتإحات وإحلوول ملوإهجة خعر
إهلرإض إحلَاة إمفعرًة إذلي كد ًًذج غن ُذٍ إمًضاظات وإمخوظَة بكامة مضارًع لدإرة وضاظات إمعَد وإوضاء
مٌاظق محمَة.
 . 61ثلِمي ثبزري إمدسوَة وإمرتفَِ ػىل إمحُئة وإحلَاة إمفعرًة وثلدمي الاكرتإحات وإحلوول ثضبن إلاثر إمضارة إميت
ثًذج غهنا وإمخوظَة بكامة مضارًع مخيظمي ُذٍ إمًضاظات.
 . 62إكامة مٌاظق محمَة ومالذإت نوحَاة إمفعرًة وإدإرهتا وثعحَق إلهظمة وإمخؼواميت إخلاظة تخكل إملياظق.
 . 63إكامة وإدإرة إملرإكز إملخخععة يف حمنَة إحلَاة إمفعرًة إملِددة بلهلرإض.
 . 64إكامة وإدإرة إملرإكز إمحَعرًة نوؼياًة بحلَاة إمفعرًة وإػادة ثبَُوِا نوؼُش يف تَئهتا إمعحَؼَة.
 . 65إكامة إملرإكز إملخخععة هبدف إحرإء إدلرإسات وإمححوث إمؼومَة إملؼيَة بمحُئة وإحلَاة إمفعرًة ،وثعوٍر
هظم مجع إملؼوومات غن إمؼيا ر إمعحَؼَة إملؤررة يف إمحُئة وإحلَاة إمفعرًة.
 . 66إمخًس َق وإمخؼاون مع إلهجزة إحلكومِة وإملًضبت إموظيَة وإملؤسسات إمؼومَة ومرإكز إمححوث يف إمارة
أتو ظيب وخارهجا.
 . 50إػدإد كوإدر وظيَة كادرة ػىل إػدإد وثيفِذ س َاسات إمحلاًة نوحُئة وإحلَاة إمفعرًة.
 . 56ثلدمي إدلرإسات إملخؼولة حبٌلًة إمحُئة وإحلَاة إمفعرًة نوجِات وإلصخاص إمؼامة وإخلاظة.
 . 55حتلِق إمخمنَة إملس خدإمة من خالل إمًضاط إمحُيئ.
 . 55ورش إموغي حول أمهَة إحلفاظ ػىل إمحُئة وإحلَاة إمفعرًة وإمخؼرًف بمَِئة وأُدإفِا ،وذكل غن ظرًق
إم رإمج إمخؼوميَة وإمخثلِفِة.
. 51فـحط إمعوحات إمللدمة إىل إجلِات إخملخعة بظدإر إمرتإخِط نومضارًع إمعياغَة وإمزرإغَة إمحَئِة
وإخعار ُذٍ إجلِات تلرإرُا يف صبهنا.
 . 52ماكحفة إمخووث ،وإحملافظة ػىل حودة وسالمة إمِوإء وإملاء وإمرتتة وإملوإرد إمعحَؼَة ،وإمخيوع إمحَومويج

وإس خغالل إمحُئة وموإردُا الاس خغالل إلمثل محلاًة إلوسان وإمحُئة ووضع هظام نوركاتة إملس مترة ،وإكرتإح إحلوول
إملياس حة نومضالك إمحُئة إخملخوفة.
 . 53وثوزتم مجَع إجلِات إحلكومِة إملؼيَة بظدإر إمرتإخِط إمخجارًة وإمعياغَة والاكذعادًة وإمزرإغَة وغريُا
ترضورة حتوًل إمعوحات إمللدمة إههيا نوَِئة نوحت فهيا وإخعار ُذٍ إجلِات بملرإر يف صبهنا.

إمحاب إمثامر
يف إدإرة إمَِئة
إملادة ()1
ٍرأس إمَِئة ويل إمؼِد ،وًخوىل إدإرهتا جموس إدإرة ل ًلل غن مثاهَة أغضاء ول ٍزًد ػىل أحد غرش غضو ًإ مبن
فهيم رئُس جموس إلدإرة وانئحَ وإمؼضو إمليخدب ،وًعدر تخؼَُهنم وحتدًد ماكفبهتم مرسوم أمريي.
مدة إمؼضوًة بجملوس سًذان كاتةل نوخجدًد.
ًؼني جموس إلدإرة إلمني إمؼام ،وحيدد ماكفبثَ وخمععاثَ.

إملادة ()2
ًلوم رئُس جموس إلدإرة أو انئحَ بظدإر إنووإحئ وإميظم وإملرإرإت إمخيفِذًة مِذإ إملاهون ،وإميت حكون موزمة
ماكفة إجلِات.

إملادة ()3
جموس إلدإرة ُو إمسوعة إخملخعة ثضؤون إمَِئة وثرصًف أمورُا وحتدًد خعة إمؼمل إمس يوًة وإغامتد ظرًلة
ثيفِذُا ،وإختاذ إملرإرإت إمالزمة مخحلِق أغرإضِا يف حدود أحاكم ُذإ إملاهون ودون إلخالل تبحاكم إملوإهني
إلخرى ،وًخوىل إجملوس تعفة خاظة ما ًًل:
 - 6إغامتد خعة إمؼمل إملعووب وأوموايت إجنازٍ مخحلِق أُدإف إمَِئة وإغامتد إخلعط إمالزمة مخيفِذ ذكل.
 - 5حتدًد إمس َاسة إمالزمة نومحافظة ػىل إمحُئة وإحلَاة إمفعرًة وإمؼياًة هبا وحٌلٍهتا وحمنَهتا ،وكذكل إغامتد
إم رإمج وإخلعط إمالزمة مخيفِذ ذكل.
 - 5إكرتإح إمرسوم إملياس حة ػىل إلوضعة إخملخوفة ورفؼِا نومجوس إمخيفِذي وحتعَل أحور إخلدمات إميت ثلدهما
إمَِئة.
 - 1إكرتإح مرشوػات إملوإهني وإملرإس مي إلمريًة وإنووإحئ إمالزمة محلاًة إمحُئة وإحلَاة إمفعرًة يف تَئهتا إمعحَؼَة.
 - 2جضكِل جلية إسدضارًة من خ رإء ػاملَني يف جمال حٌلًة إمحُئة وإحلَاة إمفعرًة يف تَئهتا إمعحَؼَة.
 - 3جضكِل إنوجان إدلإمئة وإملؤكذة من تني أغضائَ ومن غريمه دلرإسة ما ًمت حلكَفِم تَ.
 - 4إكرإر إمَِلك إمخيظميي نوَِئة وحتدًد الاخذعاظات وإملِام مالدإرإت وإلكسام وإموحدإت إلدإرًة إموإردة تَ.
 - 5إظدإر إنووإحئ إملامَة وإلدإرًة إميت ثيظم سري إمؼمل بمَِئة.
 - 6إظدإر لحئة إمؼاموني بمَِئة إملخؼولة تخؼَُهنم وحركِهتم وحتدًد مرثحاهتم وتدلهتم وكوإػد ثبدٍهبم وإهناء
خدمهتم ،وغري ذكل من إلحاكم إملخؼولة هبم.
 - 60إميظر يف إمخلارٍر إدلورًة إميت ثلدم غن سري إمؼمل يف إمَِئة.
 - 66إملوإفلة ػىل مرشوع إملزيإهَة إمس يوًة نوَِئة وإكرإر إحلساب إخلخايم إمس يوي.
 - 65حبر وإغامتد إمخلرٍر إمس يوي لجنازإت إمَِئة يف هناًة لك ػام مِالدي.
 - 65إغامتد إم رإمج إمخدرًخِة إمالزمة مخوفري إلػدإد إماكفِة من إمكوإدر إملؤُةل.
 - 61إميظر فامي حيال إىل إمَِئة من إملسائل إملخؼولة تًضاظِا ،أو ٍرى رضورة درإس هتا.
 - 62إسدامثر أظول وأموإل وممخواكت إمَِئة هبدف زايدة وحمنَة موإردُا.

 - 63حتدًد ظالحِات وإخذعاظات إلمني إمؼام.
 - 64حتدًد إملعارف إميت ثودع فهيا أموإل إمَِئة وظرًلة إمخرصف فهيا.
إملادة ()4
دوراي لك س خة أصِر ،ونورئُس إحلق يف دغوة إجملوس إىل إحامتػات أخرى لكٌل
ًؼلد جموس إلدإرة إحامتػًا ً
دغت إحلاخة ذلكل ،وحكون إحامتػات إجملوس حصَحة حبضور أغوحَة أغضائَ ػىل أن ٍكون من تُهنم إمرئُس أو
انئحَ.
وثعدر كرإرإت إجملوس بلغوحَة إملعولة لظوإت إحلارضٍن ،وغيد إمدساوي ٍرحج إجلاهة إذلي مٌَ رئُس
إجلوسة.
نومجوس دغوة إلمني إمؼام حلضور إحامتػات جموس إلدإرة والاصرتإك يف مٌاكضاثَ ،دون أن ٍكون هل ظوت
مؼدود يف إملدإولت.

إمحاب إمرإتع
يف إخذعاص إلمني إمؼام
إملادة ()5
ٍكون أمني ػام إمَِئة ُو إملسؤول غن إدإرهتا وإمليفذ مس َاس هتا وفلًا لحاكم ُذإ إملاهون وإملوإهني إملؼمول هبا
وكرإرإت جموس إلدإرة ،وػوََ توخَ خاص إملِام مبا ًًل:
 - 6إكرتإح خعط إمؼمل وجرإجمَ وأوموايت ثيفِذُا ،وإملرشوػات وإم رإمج إمالزمة مخيفِذ ذكل.
 - 5إػدإد مرشوع إملزيإهَة إمس يوًة ورفؼِا إىل جموس إلدإرة.
 - 5متثَل إمَِئة دلى إجلِات إحلكومِة وإملضائَة وإملؤسسات وإمَِئات إمؼومَة وإجلِات إملؼيَة إلخرى.

 - 1إملوإفلة ػىل إم رإمج وإميدوإت يف حدود إملزيإهَة إمس يوًة إخملععة نوَِئة.
 - 2إػدإد مرشوػات إنووإحئ إملامَة وإلدإرًة إمالزمة مخيظمي سري إمؼمل بمَِئة وإنووإحئ إمليظمة مضؤون إمؼاموني،
وجرإمج إمخدرًة ،ورفؼِا إىل جموس إلدإرة.
 - 3إمرصف من إملزيإهَة إملؼمتدة وفلًا نووإحئ إملامَة وإلدإرًة إمللررة بمَِئة.
 - 4ثوحَِ إمؼمل يف إمَِئة وإلرشإف ػوََ ظحلًا نووإحئ.
 - 5إػدإد إمخلارٍر إخلاظة تدٌفِذ خعط وجرإمج إمَِئة ودرإس هتا وغرضِا ػىل جموس إلدإرة.
 - 6إلثعال مبرإكز إمححوث وإدلرإسات وإجلامؼات وإملخاحف وإمليظٌلت إحملوَة وإلكوميَة وإمؼرتَة وإدلومَة إملؼيَة
بمححوث وإدلرإسات ،من أخل إمخؼاون وثحادل إخل رإت وإملؼوومات يف خمخوف أوخَ إمًضاط مؼِا.
ً - 60لدم إلمني إمؼام إىل جموس إلدإرة إحلساب إخلخايم نوَِئة وإمخلرٍر إمس يوي غن أغٌلمِا ،وذكل خالل
زالزة أصِر ػىل إلكرث من إىهتاء إمس ية إملامَة.

إمحاب إخلامس
يف مزيإهَة إمَِئة وموإردُا
إملادة ()6
حكون نوَِئة مزيإهَة مس خلةل ،وثخكون أموإل إمَِئة من:
 - 6الاغامتدإت إميت ختععِا مِا حكومة أتو ظيب.
 - 5إدلخل إذلي حتلق من ممارسة وضاظِا.
 - 5إمِحات وإلػاانت وإمليح وإموظااي ،إميت ًلدوِا جموس إلدإرة وفلًا نولوإػد إميت ًضؼِا ذلكل.

إملادة ()60
ثُؼفى إمَِئة وإملرإكز وإلكسام إمخاتؼة مِا وإملمووكة مِا لك ًَا أو حزئ ًَا من مجَع إمرضإئة وإمرسوم إحملوَة.
إمحاب إمسادس
يف إلحاكم إخلخامِة
إملادة ()66
ثُعحق ػىل موظفي ومس خخديم إمَِئة من إملوإظيني ،كوإهني وأهظمة إخلدمة إملدهَة ومؼاصات وماكفبت إمخلاػد
إملدهَة إملؼمول هبا يف إمارة أتو ظيب ،فامي مل ٍرد تَ هط خاص يف لحئة إمؼاموني بمَِئة.
إملادة ()65
ًُؼني جموس إلدإرة مدكلًا حسات ًَا أو أكرث ملرإحؼة وثدكِق حسابت إمَِئة وٍكون من إملدكلني إملؼمتدٍن يف
إمارة أتو ظيب ،وحيدد جموس إلدإرة ماكفبهتم.
إملادة ()65
حكون إمَِئة يه إمسوعة إحملوَة إخملخعة همتثَل إمارة أتو ظيب دلى إمَِئة الاحتادًة نوحُئة وثيفِذ إملوإهني

الاحتادًة وإحملوَة ذإت إمؼالكة.
ًعدر وزٍر إمؼدل بلثفاق مع رئُس جموس إدإرة إمَِئة أو انئحَ كر ًإرإ تخحدًد موظفي إمَِئة ممن هلم ظفة
مبموري إمضحط إملضايئ يف جمال إمخفذُش ػىل إملًضبت وإلماكن وإملضارًع وغريُا ،نوخحلق من إمزتإهما تبحاكم
إملوإهني الاحتادًة وإحملوَة وإملرإرإت إمعادرة ً
ثيفِذإ مِا وملوظفي إمَِئة إذلٍن ثلررت هلم ظفة مبموري إمضحط
إملضايئ أن ًضحعوإ أًة خمامفة لحاكم إملوإهني إمسارًة وأن حيَووإ إخملامف إىل إمسوعات إملضائَة ظحلًا
مالحرإءإت إملؼمول هبا يف إدلوةل.
إملادة ()61
حيظر ػىل أي مًضبة أو فرد مزإوةل أي معل من إلغٌلل أو إملِام تبي وضاط كد ًؤرر سو ًحا ػىل حصة إلوسان
وسالمة إمحُئة دون إحلعول ػىل حرخِط من إمَِئة.
حيق ملفديش إمَِئة وكف وضاط أًة مًضبة أو مٌع إس خؼٌلل أًة مادة أو أدإة أو أةل إذإ اكن إس خؼٌلمِا ٌضلك
خعرإ ػىل حصة وسالمة إلوسان وإمحُئة.
ً
لك من ًدسخة تفؼهل أو إٌُلهل يف إحدإث رضر تعحة وسالمة إلوسان أو إمحُئة ًخحمل اكفة إمخاكمَف إمالزمة
ملؼاجلة أو إزإةل ُذإ إمرضر.
إملادة ()62
مع ػدم إلخالل تبي غلوتة أصد ًيط ػوهيا كاهون أخرً ،ؼاكة لك من خيامف أحاكم ُذإ إملاهون بحلخس
وإمغرإمة إميت ل ثلل غن مخسة ألف درمه أو بحدى ُاثني إمؼلوتخني ،ومعادرة إلدوإت وإللت إخملامفة
إمليعوص ػوهيا بمفلرة إمثامثة من إملادة إمرإتؼة غرشة من ُذإ إملاهون.
ويف مجَع إلحوإل ًوزتم إخملامف بزإةل أاثر إخملامفة يف إملوػد إذلي حتددٍ إمَِئة ،فاذإ مل ًلم تذكل كامت إمَِئة
بزإههتا ػىل هفلذَ.

إملادة ()63
مع ػدم إلخالل تبحاكم إملوإهني الاحتادًة يف صبن إمحُئة ،متارس إمَِئة إخذعاظاهتا إمليعوص ػوهيا يف ُذإ
إملاهون بمخًس َق مع إمَِئة الاحتادًة نوحُئة.
إملادة ()64
ًُوغى إملاهون رمق ( )1مس ية  6663ثضبن إوضاء َُئة أحباث إمحُئة وإحلَاة إمفعرًة وحمنَهتا إملؼدل بملاهون رمق ()6
مس ية  ،6664وإملاهون رمق ( )5مس ية  6666يف صبن إحملافظة ػىل سالمة إلوسان وإمحُئة إمزرإغَة من سوء
إس خخدإم إملحَدإت وإلمسدة إمكاميوًة.
كٌل ًوغى لك حنك ُخيامف ُذإ إملاهون.
إملادة ()65
ًًرش ُذإ إملاهون يف إجلرًدة إمرمسَة ،وًؼمل تَ من اترخي ورشٍ.
خوَفة جن زإًد أل هنَان
حامك أتوظيب

