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advisor of the ministers’ council, in his statement to alSharq alAwsat, the main objective is to “provide
the opportunity for Egyptians to enjoy a wonderful corniche through coherent planning” 9.
The project execution is dependent on the partnership between the Ministry of Irrigation and Water
Resources Management, the Ministry of Housing, local governorate offices, and the Engineering
Military Authority10, and has started in August 201911. The Minister of Irrigation has spoken of
capitalizing on underutilized lands by the Nile to create parking spaces, which would be not only
beneficial for traffic management but also an additional guarantee to increase state annual
revenues12. The project plan is to be piloted in Greater Cairo by developing the Nile area across from
Imbaba Bridge up until 15 May bridge first, before its full execution in the rest of the Nile’s
governorates1314.
As part of ‘Save the river Nile’ campaign, there were a total of 268,380 cases of removals/ evictions
across the Nile-facing governorates, up until 3 April 2020, according to the Ministry of Water
Resources and Irrigation website15. Just in March 2020, there were 1567 cases of removal16. In April
2020, there have been additional waves of removals across various governorates, with 180 cases
removed only in the third week of April. These 180 removed cases included 28 cases in Al-Gharbiya,
5 in Al-Menoufiya, 30 in Al-Beheira, 7 in Damietta, 21 in Al-Minya, 19 in Assuit, 31 in Sohag, 1 in
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عن الت ي"اية الةيدةفيييييييية وأمةيتميا وبييام الةيييييييينب في اتياا التيبية لنبرن في الةيداة
حتالي  8منيياةا

والجميا

ينييو وكلين من رق ابتبياه مي"و ا متاق من الت اة

وا ن

ال

د
البرايام

تميية الةلتنفية

واريب كلين لل أمةيية التيبية الةيدةفيييييييية في ميييييييير وعربتميا فتقنييم التسيييييييرن من الت ني وم ياولية
مسياعد ا فير الةييراة في تفير ويبة لفالم في الةدةفيةص اا ر
ية ا فير في الةنالم الةمة ية
والفقير

القر

وفيدأ فرايام الت ي"اية مني" أةف ينييا

ال

يييييييران وريم مسيييييييتةرا لل ا

أش ي اق التيبة ولرت قداةما ل ن مر را سييببك ال مير من التيبا
تبفما عد مرا

ما أ ى لل

وفيييتق اقدم ميييينب فييياانت فت

سيييييية ا رى لنبرن ول ن ةي ك ا باة سيييييية البرن في الةداة
الت قيم

مر ا رى ف د افتتاح الةييييييينب

ت اب التيبا

الةدةفييية ل ين ااتماء

عن البرن من أمراي فيييييييتء الت ي"اية مميم ا ايةييا

والتقزم والسيييةنة والتي أشييياة قرار و اة اليي ي ة عن اات
رم م افظة عن ا

لايييييييافا

لنبرن لةنب ويت

لايييافا

1

اي"رر لل أمةيية التيبية ريب أاإيييييييا لل ال فيا
و لتن

يرا

في سيية البرن في الةداة

التيبا

فقنيم في م افظتي أفيييتو وبنا ومت ما عا الة افإ لل وب

مب

في

رى من حيث اات

يييياة الةري وفييييتق قدم ويبة ملتن

البال ص التيبة التي قدم لنبال

من السيييييةنة أو التقزم و
اة ن لنتيبة أ

ااي الة افظا

سياعد في قنيم اسي

ييياة م"و ا مراي فين البرن فنسي ي
عن حسيييي

ال" ا ااي من ا ايةيا جير التيبة التي قدم لنبال
الفقير والةمة

ييييية ف

ربير
اته
ا ااي

ييي ي م ربير من فيييييتء الت "اة رةا

سيرن البرن من الةداة

ومسياعد ا فير الفقير في تفير

ويبة اإلفباة في الييييييباح فنائم من رق الةدةفييييية وعقد وةا

لةجنس ا مناء ولياء ا متة عن

أمةية التيبة الي ية وملالر الب ام السراب وبنيم القيةة ال "ائية
قدم التةبة متيز بيير عن اةاخ التيبة الةدةفية في مير من" الةنن فاةوت وحت الرئيس السيسي
رةا

ري رابة أمراي فيييييييتء الت "اة في الة افظا

إلاماء م"و ا مراي من رق تفير ويبا
ولالبة ث ا

ييير لل

كا

وري

وريييييي ك و اة الترفية والت ني

بيةة ج"ائية تنافيي ي

مب الترييييب الييي ي ي ل م لال

رابة سييرن البرن من الت ني عن مسييتتى الجةمتةاة وأ

بيد سييييييياعيد عن لعيا م مر أ رى لل الةيداة

بة

رةياأ التيبية الةيدةفيييييييية ن ي

تفير ويبة لم

وةا ممةية لنبرن

ولألفر في وبك واحد
اعتةا اا في التةبة عن عد مييييا ة أمةما ا
الةدةفيييية في ميييير وا

يييير لل أ بنة البيااا

باة اليي ي فية والنقاءا

التنيفزاتاية التي لذ الت "اة

رااك عائقا أمامنا في ف ل ا متة عن فيييبيم الةماقص

اةاخ التيبة وش نما في عمد الرؤفاء السافقين وعن م تتى التيبة الةدةفية.

 1أميةة لفةاعيمص الت "اة الةدةفية الترب جرابيص مدى ميرص 2021/11/28
https://www.madamasr.com/ar/2021/11/28/feature/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8
%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A/
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فدأ

ري

التيبة الةدةفية في مير ولةاكا فدأ ؟

ريب فيدااية ف ر التيبية الةيدةفيييييييية في عيام 1942ص فينةيا رياايك ميييييييير
آا"اك الةنن فاةوت حار مييييييير والسييييييت ا
الةداة

الةن ي وريا ا

يك ال

و ريب أمةيتما لدع ا فيييييير و فيز البرن لن"مان لل

ص فأادة الةنن مرفتم من ي  25لسنة  1942انزم الدولة فتتفير رم الةياةا

ال "ائية لبرن الةداة

ةميا

في الةراحم الت نيةية ا ول

2

التي تفر التيبة

ورااك ت ت التيبة من حرو ل ينية ولبم

فتق وبب ة يبن وفتق فييييييت ااي  3مب حنتق ثتة  1952ل ات ير ال مير في منظتمة التيبة فم ارييييييي
لليما ثةر فارمة ورااك لتن
رق فتر ح

السيا ا

التيبة من منبقة ال رى

ل ات ير ال مير في حج التيبة الةدةفيية التي احتت

وبب يية يبنيية مببت ييةص لل أ

ير

في منتييييييي

ةجيفين من اللبز  4وفي عمد مباةك ا د

المةييااينييا

عن

بزص فتق وعنبة لبن

فت تلييك لل ويبيية م نفيية ت ت من

التيبة شيي ي ر آ ر و تلك لل فسيي ي تاك أو فبير مرف  5أما

ف د المتة و رق عمد الرئيس عبد الفتاح السيييييسييييي التي ياء

رنةا و فأمةية التيبة الةدةفييييية و وة

الت "اة لرلفاق «ال م ا "ى وال اا ام مسييتقبم مييير  6فييتق لتن

التيبة الةدةفييية حسي

رم

منبقة ورم م افظة وكلن ف د اتائ االحيييييائية لسييييتء الت "اة عند البرن والتيبة الةنافييييبة لم
واسيييييييتفيييد  12 2منيت لييال ي  /من التيبيية الةييدةفيييييييييية من ليةييالي  24منيت لييال ي
الجةمتةاة فت نفة يم لل  644ينيما ميراا لنبال

التاحدص كلن ف يةالي  7منياة ينيو

عن مسيييييييتتى
7

أمراي فتء الت "اة فين البرن:
من" فدااة اات
وب

ييييياة فيرو

رتفيد  19حرم الفيرو

الةراين من البرن من التيبة الةدةفيييييية فسيييييب

الدةافة

واريب أمةية م"و التيبة لل ال فا

عن اييي ة البرن و ع ا فيييير الفقير

في ميييييييير  2022/2021و عيك التيبيا

الةيدةفيييييييية عن البرن مب ال رص عن ا بياه ليراءا

مةيتما لبرن الةدةفييية وفي امااة ال ام السيييافم  2021لال
مسي لبي رامم عن البنبة فسيب

مب فدء ال ام الدةافييييي
احترا اية

الرئيس عبد الفتاح السييييسيييي ف يراء

فيتء الت "اة لنبرن ال"ان نت

ير فينم عد أمراي شيائ ة م

 2ةامام ال رابيص مراحم بتار التيبة من" ح فاةوت حت ا
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2408182
 3الةيدة السافم
 4أحةد عبد هللاص من الفتق والجبنة لل البس تاك والبا يو… رق عن اةاخ التيبة الةدةفيةص التفدص https://cutt.us/75koa 2017-10-29
 5الةيدة السافم
الت "اة الةدةفية ررنص ا مرام
 6فالةة ال رفيص «ير
https://gate.ahram.org.eg/daily/News/203893/3/824978/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%C2%A
B%D8%AC%D8%B1%D8%B3%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D8%A8.aspx
الت "اة الةدةفية ررنص ا مرامص 2021/10/1
 7فالةة ال رفيص ير
https://gate.ahram.org.eg/daily/News/203893/3/824978/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%C2%A
B%D8%AC%D8%B1%D8%B3%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D8%A8.aspx
… الت "اة الةدةفية
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مفيد ومبمجة لأللفاقص الةير

اليتمص 2021-9-1

ا ايةياص السييةنةص التقزم وات عن الف ذ الببي ال
و  %33فا ايةياص و  %5فالتقزم

ييامم ويت  %13 5من البرن ميييافت فالسييةنة

8

مييا مي ا ايةيييا؟ ا رق الة مييد القتمي لنت يي"ايية فييأامييا مي اقذ عييد ررا
را

الببي يص وحس ي

الة مد فأايةيا ال داد مي ا رمر شيييتعا في ال ال

عيدم حييييييييتق الجسيييييي عن ا ل ةية التي
امتياص ال داد

ا ايةيا لل

اريب فييب

تت عن حيدايد ريافي وعيدم نياوق جي"اء يييد اسييييييياعيد عن

9

ما الإييرة التي سييببو ا ايةيا لنبرن؟ تسييب
وال سييم في ا ا

الييدم ال ةراء عن الة ييدق

ييبة الةدةفييية ل"لن اج

لدام أايةيا ممم الفتق وال د
مياكا عن التقزم؟ انت

تفير ف ل ا ل ةة التي

وف ل اللإروا

تت عن حداد لنبرن ال"

رالجريير أو ال سم ا فت

10

ييييييير التقزم اتيجية عيدم الت ي"اية الجييد وعيدم حييييييييتق البفيم عن ويبيا

مت يامنية مميم البرو ين ص الفيتيامينيا

و الة يا

اةت القامة عند البفم وفالتالي ا د

التقزم

واررد م مد الت "اة أ
ف د لرت منما بيا

في بنة الن

يياو عند البرن وعدم الترريز في الةدةفيية

وأ اقذ في مي"و الة تايا

ال ي"ائيية ر

رنةا را التد م السيراب مب را رنةا رااك اتيجة ال را أفإيم وا د
اسييي

اقذ مرمت النةت وال د الدةبية عند ا لفاق و

جي"ائيية
لل عيدم

التد م

تاإيييو وا باه اظام

ج"ائي ييد اإييةن لو ويت عناايير ال "اء الةت امنة من ويت فرو ين ممم الن تم والدواين وا فييةاكص
و ويت فرو ين ابيا ي مميم الفتقص ال يد
ا ا

ييييبة الراارييييية رم م"و التيبا

فالب د عن ال ا ا

ص الفياايييييييتلييا البيإييييييياء شيييييييرن النبن واريم الجبن ومةياةفييييييية
ايييي ية اج

مي عا ا

ا باعما و زواد البرن فيما واييييي م

اللالئة في النظام الييييي ي ي ممم ناوق ال نتاا

السييييرا ة حيث اج م التقزم البرن في حالة أ ر ةافييييي وريي ي
ات ررت لنسةنة وال استبي ت الة
أما فييةنة ا لفاقص فمي

اةرة في ا ا

رق فأاما مي اا

و

بة الراارية

ف مر وعدم االعتةا عن التيبا
الت ييييييم اليتمي لندةافييييةص رةا
11

البفم عن الة دق الببي

لسيينو و لتلو و ات

يييليذ فيييةنة ا لفاق عن لرام يداوق ااييية فاعةاة و ألتاق و أو ا ا لفاق  12و تةمم أفيييبان
السةنة في ا باه اظام ج"ائي مإر ممم ناوق التيبا

السرا ة وا ل ةة الةقنية  -الة

ب ة فالزات

 13 5من ا لفاق ميافت فالسةنة و %33فا ايةيا و%5
رابة أمراي فتء الت "اة فالة افظا
 8وليد عبد السرمص الي ة
تتل ف ذ ال اال ص اليتم
و 488م ةر و 300عيا
ايرق ال را و شرو ال اةاية أو فدا الةيروفا
فالتقزم التأمين الي
السافبص https://www.youm7.com/story/2021/8/13/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9- 2021/8/13
%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-13-5-%D9%85%D9%86/5422340
 9الة مد القتمي لنت "اةص م نتما ا يةص ا ايةيا http://nni-
egypt.org/%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a7/
 10الةيدة السافم
 11الةيدة السافم
 12الةيدة السافمص فةنة ا لفاق
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جير الي ي ية  -واإلفراو في ناوق ال نتاا
أرم الفارمة وعدم مةاةفييية أا

وشييرن الةياو ال ا اةص والب د عن اللإييروا

يييبة ةاارييييةص منا اج

الي ي ية وبنة

التأريد عن أمةية حيييية ا ل ان في الةداة

وامةية مةاةفييييييتما لبرن السييييييةنة وانييييي ي فا باه أاظةة ج"ائية في الةدةفيييييية فتيت ثةر فارمة
وويب ا

ج"ائية ايي ي ية وال رص عن اييي ي أولياء ا متة فأمةية التيبا

الفتق والبيل والزفا

ال "ائية الييي ي ية ممم ويبا

وعناار ا رم الةدعةة فالفيتامينا

الفقر وعربتو فالتيبة الةدةفية:
الةدةفييية ليسيييك م ااا لتنقي ال ن فقك مي م ااا اتبتة البرن فيو عقنيا وافسييييا ويسيييداا لي تاتا
ببياة الةسيييييييتقبيم وفنيا اليدولية وم ققين التنةيية وا تةيد ال مير من ا فييييييير عن التيبية الةيدةفيييييييية
فنائم التي ت ه في الةداة
وفقير ص حيث فجنك م دال
ا ن منا ال ات د

ام ليسيتا با ةان عن

تفير ل امص أو اسي نت في منالم ممة ية

الفقر في مير ا ت %29 7

عن اظام ج"ائي ييد فم عن ويبة الب ام رةا أ التيبة الةدةفييية تفر شييب ة من

ا ما االيتةاعي لألفييييير ال"ان ارفييييينت افنائم لنةدةفييييية لن ييييييتق عن ويبة ج"ائية ايييي ية و رق
السينتا

السيافقة اة فب ع التيبة الةدةفيية من رق الةسياعدا

الةالية التي قدمما الةرفيسيا

الدولية والة نيةص وكلن في م اولة ل ييييتق أعن رةية مة ن من البرن عن ويبة مدةفيييية اييي ية
نق"م من الجته وا مراي ال
انقسيييي ي م تايا
و

ائ ة ممم ا ايةيا والتقزم والسةنة

ك الفقر حسيييييي

قرار اليد يم واالافيات لل الة ت ال ي"ائي والة ت جير ال ي"ائيص

رفم ن

الة ت ال ي"ائي :مت
السييي را

نفية فيييييينية فييييييينب جي"ائيية نسيييييييج مب السييييييينتك االفيييييييتمرري لنفقراء و تفر

ال راةاة والبرو ينا

الر مة لقيام الفر فالن

يييياو الببي ي و لتن

نفة السيييينب ال "ائية

فا ترق الةنالم الج رافية واةمم ك الفقر ال "ائي  -لل حد ربير  -رنفة البقاء عن بيد ال يا
الة ت جير ال "ائي :ات

قدارو ف د

داد ك الفقر ال "ائي ومت اسيييييبة من اإلافات ال "ائي لألفييييير

التي اسيييييياو لافابما ال ني بيةة ك الفقر ال "ائي م"و ا فيييييير ارييييييبر
اإلافات عن ال "اء حت

تة ن من

ممم اإلافات عن الةس ن والةتاار

7

بية افقا

لل الت ارييييييي عن يزء من

جير ج"ائية رييييييروةاة وال سييييييتبيب اإلفييييييت ناء عنما

وفقا لنجما الةررز

لنت بئة واإلحيييييييياء اقب أجن

من الفقر في ميييييييير فنسييييييبية  %42 8وانيميا ةا

الفقراء في الرا
التييو الب ر

واةمم التيو القبني اعن اسيييييي

 %23 1ص ث ايأ ي ال إيييييييرص فيالة يافظيا

ال إييراة ن  %14 7ص اني كلن حإيير التيو القبني ن %12وا يرا حإيير التيو الب ر
أ أجني

التقزم والسيييييييةنية وا ايةييا مي في م يافظيا

حياال

ن %4 4

يااي من الفقر والتمةي

الةسييي ال" بامك فو و اة اليييي ة عن فييييتء الت "اة لنبرن في مييييير فأ م افظا
ااي من اإلايافة فا ايةيا ممم م افظا
مر ف ة في م افظا
انت

التيو الب ر

ييير أاإيييا في م افظا

أفييتوص فيتمااص ا بييرص الفيتم أما حاال

ممم م افظا

13

مب ال ن

وحسييييييي
التيو القبني

السيةنة ف ااك

اإلفيي ي ندةاة و مياو والدبمنية والب ير

التيو القبني والة افظا

والتقزم

ال دو اة ممم مرفي ي مبروح وأفيييتا والةنيا

وشةاق فيناء

التسرن من الت ني :
دم

يييي ي نة التسييييييرن من أربر الة

الةجتةب ال مير من الةتاة الب
مجر

نقي البرن م نتما

ييييييارم التي تايو ال ةنية الت نيةية في مييييييير من حيث أاو افقد

يييييراة لت قيم التنةية االيتةاعية واالبتييييييا اة ول
مجر

من لرا البرن ومن م شييما ا

نيةية فقك فم مي عةنية رفتاة شيييامنة و ةم ةفيييالة اوفيييب
والةدةفيية اج

االيتةاعية واالبتييييا اة و نةية مماةا م ص ل ن اق
من الت ني

واة ن أ

ن

د عةنية الت ني

أ

ت أ ا عةنية لت قيم الةسيياوا والتنةية

أمام كلن ال مير من ال تائم منما سيييرن البرن

التيبة الةدةفييية وةا في م اف ة التسييرن من الت ني من رق

البرن لتيت ويبة ل ام ا ية تتافر عند تايدم في الةدةفة

 13الجما الةررز
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لنت بئة واإلحياءص ف ث الد م واإلافات 2019ص القس التافب مقاايس الفقر والتفاو

في االفتمرك

ييجيب

ولت را

التسيييرن من الت ني مت عدم ال إيييتة لنةدةفييية اتميا أو أ انقبب البال
14

الةدةفية ف ي م ائ أو ااقباه البالبة عن الةدةفية ف ي م رني
التسييييييرن النا

رةا أ اتيد ااتاه من التسيرن ممر

من عدم اإللت ات فالةدةفيييييية أو فالت ني ا فييييييافييييييي والتسييييييرن فين مراحم الت ني

الةتتالية وال ا ةم البالبة
وفالنظر لل

15

نيةما ف د م"و الةراحم

رابة التسييييييرن في مييييييير اجد أ أجن

الةتسييييييرفين اق ت في الة افظا

والمام يية واأ ي فيببا من افيبان التسيرن من الةداة
لتتفير الةتاة الر مة من الب ام والةسيي ي ن في ا فيييير
م"و ال ناار لك فتق

تةد ا فر عن

الرفيييي ي البيااي ال" أمامنا اتريييي ي

اة ن أ

م التيبة الةدةفييييية عنييييير من

تفير ويبة اإلفباة من الةدةفة لفالم

رابة التسييييييرن من الت ني عن مسييييييتتى الة افظا

ال ةمص ايي ي تفة التاييييتق لل الةدةفييييةص ووفا أحد التالدان وبد ياء

و لتن

راة الرفييييييتنص

م افظة مبروح الةررز ا وق

من حيث البرن الةتسييرفينص انيما ينتن فيييناء واإلفي ندةاةص أما الة افظا
م افظة فتةف يد والةنيا والقامر

ا رمر فقرا

مت الظروق الةا اة وال ةمص وبد اريب كلن

أفييييييبان التسييييييرن فين الة افظا ص منما عدم ةجبة الفر وا فيييييير ص الظروق الةا اةص

ايي

عن ال إيييتة في

ا بم سيير فرا رااك من

16
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أمةية التيبة:
ممم ما ةأانا أ م دال
فا فا

الفقر والتسييييييرن من الت ني اسيييي ي

عن

و

ير

ومنا أ ي أمةية التيبة الةدةفية في أاما ساعد عن حم ف ل ا ما

النتائ أ التيبة الةدةفيييية سييياعد عن
اا

عالية في م افظا

رمير مي ممة

يييييية

في الت ني

قنيم ال يان والتسيييرن من الةدةفييية رةا أ التيبة سييياعد

الت ييم الدةافي لنبرن و مةاةفتم لألا

بة الراارية

و سيييياعد عن ةفب رفاء الجما الةناعي لدى ا لفاق و يييييينم من ا مراي ال
مسيييييييتتى وع أوليياء ا متة عن أمةيية الت ي"اية الجييد

لفيالم

ييييائ ة واج

ةفب

وار فب التسيييييييرن من الت ني اتيجية

لستء الت "اة لنبرن ولاافتم فا مراي
وبد أوري ك و ار اليي ة في افتتاح ميينب فياانت فتو  -الةسيروق ا
التي فما اس

 -أ الة افظا

عن تةاد ا ج"اة الةدةفيية

عالية من ا ايةيا  -يم لل  - %50فتق تإةن التيبة يبنو وفارمة

لريييافة لل يزء ا تت عن حداد من مييييدة حيتااي والة افظا

التي اتيد فيما اسي ي

لل  %20فييتق تإييةن التيبة فتارة مجففة ولا ية فالنسييبة لل الة افظا
فيةنة ت دى  %20ف

في النمااة اج
ا فيييبتهص وفجت
مب ا
اج

أ

ا

السيةنة أرمر من  %10فالتيبة فيت ت حةيييةص فيةسيةيةص فتليةص

فالسةس

و تنته التيبة في ا اام حت ال اةم البال

قدم التيبة الةدةفييييية في يةيب الةداة
عالية رع يةيب القيةة ال "ائية التي اج

" في االعتباة لل ويت ر
أ

ي

يياةك يةيب الةرفييسييا

وة

في الةداة

لل يةيب البرن والبالبا
أ

تتفر لنبال

لايييافا

عن ويت أا

لتاق أاام

والبالبة في الةدةفييية

عن البرن لة رفة ا مراي الةنت

السيييرا ة الةنت

بة ةاارية في الةداة

ير

رةا

الةدةفيييةص

سييية مر أ رى ومن الةم أاإيييا ا

امةية التيبة اليي ي ية التي فيد البال  /ف يدا عن التيبا
ال فا
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في قدم ات تفير ع مالي ولتيسييتي لتقدا التيبا

وويت مراببة من و اة اليي ي ة لةنب حدو
أولياء ا متة رةا اج

التي اتيد فيما اسي

التيبة الةدةفيية فيت ت عباة عن فقسيةاو فالسيةسي ويبن أفيل وفارمة

وفسي تاك ولبن ولكا رااك م دال
فس تاك وافرص ومقرم

ا ايةيا ييييم

ييير ثقافة

ييير فين البرن وف ل

اةاةفما البرن فافتةراة
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