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 بؿم هللا الغخمً الغخُم

َ
 
ََشعت

 
َانعظٛىَيصغ

  غلُىم   الؿالم  
 
 وبغواجه هللاه  وعخمت

 
 

 هوفظله  هللاه  بدمضه  للض اهتهذ

 
 

ـه  أغظاءه  اهخسابه  إحغاءاث   مجل
 
 الشُىر

 في حىلتها ألاولى 

ً  وال  غلى خظغاجه  ُىم وػل
 
  مى

 
  هخساباثه لا  هدُجت

َ
 
 ٔانسبصحَانسٛضاد

 أن و  ؾبم   للض  
 

  صغذ
 
 الى  الهُئت

 
 ػىُت

  لالهخساباث
 
ـه  الهخساباثه  الىازبحن   مجل

 
 ،الشُىر
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 وأغلى
 

ٌ   ذ  ًىم   ،الؼمني وؤلاحغائي لها الجضو

التي وزالٌ اإلاضة ، 0202ًىلُى  4الؿبذ اإلاىافم 

 
 
 غضص   جلضم   ،الترشح   لخللي ػلباثه  خضصتها الهُئت

 جغشحهم، بأوعاقه  مً اإلاترشححن وممثلي اللىائمه 

بحن أن مً اؾخىفى منهم وبػض فدصها وصعاؾتها، ج

 
 
  الشغوغ

 
ا بلغ غضصهم اإلالغعة

ً
( 797) كاهىه

( 022غلى اإلالاغض الفغصًت، وغضص ) مترشح

  لللىائم   اإلاسصصته  اغضه غلى اإلال مترشح

  ومثلهم اخخُاػي

 الشغغُته  والتزمىا خضوص  ، كؼاغاث   بؼه ع في أ

  هفظهاالضؾخىعٍت، بأن 
 
مً  ع في الؼػىنه ما صض

  أخيام  
 
 .كظائُت
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ذ حٍغ
 
  وكض أ

 
 غلى مضاعه  مصغ   زاعج   لاهخساباث

ن  أغؿؼـ  02، 9ًىمي  ألاخض وؤلاثىحن اإلاىافلح 

ذ  م،0202 حٍغ
 
ًىمي  غلى مضاعه  صازل مصغ  وأ

ن  مً الشهغ  00، 00الثالثاء وألاعبػاء اإلاىافلح 

 طاجه.

: للض و  ا هلٌى
ً
جىافؿُت،  واهذ اهخساباث  صضك

ا  ةه فيها مً اؾخىفى الشغوغ اإلالغع  جغشح  
ً
كاهىه

 
 
ىاها في الترشحه  وأبضي الغغبت هدً الهُئت  -، وأحٍغ

مػاًحره الشفافُته  وفم أغلى -الىػىُت لالهخساباث 

 اإلاترشححنمً  وكفىا زاللها ،والجزاهته الضولُته 

 
 
كفت ،  وه ه في اللظاءه صه ه وججغُّ اللاض ي في خُاصه
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ىا في إػاع  كاهىوي  ومنهي  وأزالقي   صًىاوأ
 
 غمل

 .اخاهم  لى

َ
 
َٔانسـبصحَانسٛضاد

 للض 
 

  حاءث
 

ـه  اهخساباث ظل  في الشُىره  مجل

 الصػىبت بالغت   ظغوف  

أحمؼ وهى  ٌػلمها اللاص ى والضاوي في الػالمه 

 فحروؽ هىعوها، واعجفاع   جلً الىاحمت غً حائدته 

، وعغم  الحغاعة في هظا الىكذ مً الػام   صعحاثه 

ول طلً اؾخؼاع شػب مصغ الػظُم أن ًجخاػ 

ثبذ للػالم أحم  هظه الظغو  ؼ أهه ف باكخضاع ٍو

كاصع غلى مىاحهت هظه الصػىباث مهما ولفه 

طلً ، فسغج لُضلى بصىجه في اهخساباث خغة هؼيهت 
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شهضث بها حمُؼ وواالث ألاهباء الػغبُت والػاإلاُت، 

مً وكض شجػه غلى طلً ما كامذ به الضولت 

 منها غلى 
ً
ت خغصا جىفحر وافت ؤلاحغاءاث لاختراٍػ

مهىع الىازبحن وجمىُنها لهم مً ؤلاصالء ؾالمت ح

بأصىاتهم في حى جدفه الؼمأهِىت والؿالمت 

 إلى جىفُظ لاؾخدلاق الضؾخىعي الجضًض 
ً
جىصال

 في  الظي 
ً
ل مً الػام اإلااض ى وهى أب مؤزغا بٍغ

إكامت غغفت ثاهُت هُابُت مخمثلت في مجلـ 

 ر ًلىم بضوعه الضؾخىعي واللاهىويالشُى 

هالهما مً  باإلاؿاهضة مؼ مجلـ الىىاب لُػمل

 الحبِبت. اهأحل إغالء نهظت مصغ 

وإلى حاهب طلً كامذ الهُئت الىػىُت 

لالهخساباث بالخماؽ حمُؼ الؿبل اإلاؤصًت إلى 
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ً
 إلىتروهُا

ً
غ فاؾخدضثذ جؼبُلا  الخؼٍى

  لخىػَؼ اللظاة

 همزؼاعه لىترووي ل ؤلا الهُئته  بمىكؼه  وأوصلخه

 غلى مىاكؼ الخىاصل  هما اؾخدضثذ
ً
جؼبُلا

  أمىاءه  لاحخماعي لزؼاعه 
 
ً   اللجان  لجانهم بأماه

 بما ٌؿمذ   ؤلالىترووي الهُئت مىكؼ   ثوػىع 

 هم هم وإعشاصه اكتراغه  الىازبحن بلجانه  بئزؼاعه 

 إلى أماهنها

 
 

لاهخسابُت  للػملُته  ؤلاغضاصه  وشهضث إحغاءاث

 هبح
ً
 حػاوها

ً
 را

 في الضولت  اإلاػىُته  بحن الجهاثه 

 وبحن الهُئت الىػىُت لالهخساباث 
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 اإلاؿلحت  منها اللىاثه  هسص  

 ػً أوعاق اهخسابُت  55كاض و 822 التى هللذ

 إلى مدافظاث الصػُض واإلادافظاث الحضوصًت

  وخغصىا غلى مشاعهته 

 الخاعج  و  في الضازله  مصغ   أبىاءه 

 محن في الخاعجاإلالُ مصغ   بأن أحؼها ألبىاءه 

ٌه  ذ مً زال ض   الخصٍى  البًر

 
ً
 ببػع صٌو الػالم أؾىة

  ً   دغم مصغي مً خلهه ختى ال 
 

ذ  في الخصٍى
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 وباءبؿبب جفش ي  اإلافغوطته  اللُىصه  هدُجت

 ؤلاكامت في بلضه  هىعوها 

  ووطػىا إحغاءاث  
 
ً   وطىابؽ   جظم

 
 شخصُت

خه لاكتراعه  مماعؾته   وؾٍغ

 الضازل أبىاء مصغ في وخغصىا غلى مشاعهته 

  بأن
 
 اللجان الفغغُت وكللىا غضص   اصػوصها أغض

 منها الىازبحن في ول  

َفأجغٚذَاالَزشبثبدَ

  ( لجىت فغغُت04,290 في غضص )

 ( لجىت غامت07وغضص )
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بحن  الخباغض لاحخماعي كىاغض إغماٌا أجاح مم

 الىازبحن لضي إصالئهم بأصىاتهم

 
 
 الىكائُت ؤلاحغاءاثه  واجسظها وافت

َ
 
ََٔرُبفس

 
َفٛٓبَادلرتشذٕ

 
ٌََ

َ(َيقعضَثبنُظبوَانفغص011َ٘عهَٗعضصَ)
َىـــــ(َيقعضَثُظبوَانقٕائ011ٔعضصَ)

   و
 

ذ حٍغ
 
 هظه لاهخساباث  كض أ

 كظائي وامل،  جدذ إشغافه 

ته  مً الشغػته  وبخأمحن   لها  التي هلضع   اإلاصٍغ

 ما بظلىه مً حهىص  
ً
 وحىىصا

ً
ٌ   مظيُت   طباػا  زال

 لاكتراع   لجانه  جأمحنه  اإلااطُت في ؾبُله  ألاًامه 
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، وبدظىع مىضوبي ووهالء اإلاترشححن، والفغػ 

اإلادلُت  اإلاضوي اإلاجخمؼه  مىظماثه  مًوبمخابػت 

( مىظمت مدلُت ، 47)ها التي بلغ غضص   وألاحىبُت

 ( مىظمت صولُت وأحىبُت ، 04)

 ( مجالـ خلىكُت.3و )

واإلاؤؾؿاث  وبخغؼُت مً حاهب ؤلاغالمُحن

( مؤؾؿت مدلُت 33) غ غضصها التي بل ؤلاغالمُت،

  ( مؤؾؿت إغالمُت صولُت060، وغضص )

.
 
 وفم  الظىابؽه التي وطػتها الهُئت

 الفغغُته  باللجانه  وكض اهخظم الػمل  
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مً  مدضوص   غضص   في فخذه  جأزحره  هىان   وإن وان

ٌه  لخأزغه  الىكذه  لبػعه  اللجانه   اللظاة وصى

  اإلاشغفحن غليها

 
 

 الػملُته  وي أثىاء ؾحره الشيا بػعه  هىان   وواهذ

  لاهخسابُته 
 
 الهُئت  ت غملُاثه التي جللتها غغف

 
 

ٌه لها فبده  التي كامذ وواهذ جلً الشياوي  ي الحا

 لاهخسابُت  الػملُته  في ؾحره  ؤثغة  م غحر  

ليافت إحغاءاث الػملُت  اإلاىظبؽه  وال في اإلاشهضه 

 لظىابؽه  واخضة ؾىي مسالفت  لاهخسابُت 

 لاهخساب الضغاًته 
 

 مغاكبته  مً لجىته  للهُئته  ُت وعصث

 بمدىمت  لاهخسابُت الضغاًته  مسالفاثه 
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حىىب اللاهغة وكض جم اجساط ؤلاحغاءاث اللاهىهُت 

  بشأنها بئخالتها للىُابت الػامت

َ
 
َانزُفٛظَ٘ثزهقََٗكًبَقبوَاجلٓبػ

َ
 
ََانفغعٛخَٔانعبيخَنسبئغَانهجبٌ ََانعضصٖ ََاحلصغ ََزلبضغ

ََيفَاَزشبثبدَانضاسم

َٔقبوَثبدلغاجعخَٔانزضقٛقَََ
َََثعضَإضبفخَأصٕادَيٍَأصنٕاَثأصٕارٓىَثبخلبعجَ

 جظلم (49وهظغث الهُئت هظلً غضص )
ً
  ا

 واهخهى في البػع منها  هافيها حمُػ ذوفصل

  اإلى غضم كبىله
ً
 شىال

   اوالبػع آلازغ لغفظه
ً
 مىطىغا

َ
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َانسٛضادَٔانسـبصح

 للماصة )
ً
ؿىت ل 098( مً اللاهىن عكم 00وإغماال

 في شأن الهُئت الىػىُت لالهخساباث  0207

بأن الهُئت هي اإلاىىغ بها إغالن الىخائج النهائُت 

 صون غحرها 

حمُؼ الخاص بالىخائج في   اإلادظغ بػغضو 

 الهُئت إصاعة مجلـ مدافظاث الجمهىعٍت غلى

 0202( لؿىت 52عكم )  لغاعال ع أصض

  الخىفُظي ػ الجها مدظغ باغخماص

ذ هدُجتوحاءث  اباثلاهخس وهدُجت  الخصٍى

 في ول مدافظاث الجمهىعٍت

 :الخالي الىدى غلى
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لُضًـًغضص ــــ      
 
 ًـــالىازبُ بلاغضة بُاهاث اإلا

065,942,60  
ً
 هازبا

ً ـــالىازبُ غضص  ــــ    8,959,235 ً الحاطٍغ
ً
 هازبا

 مشاعهـــــــــــــــــــ 
 
 % 04,03 ـــــــــــــــــــــــــــــــتبيؿبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  7,577,740 الصحُدـتىاثه ــــألاصغضص ــــ 
ً
 اصىج

 % 58,84بيؿبت  

ا  0,380,094 ألاصــــــــــــــــــىاث الباػلـــــــت غضصــــ 
ً
 صىج

 % 40,05بيؿبت 
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 ىػ ول مً :ـــــــــــــــف واغخماص

َأٔال:َثبنُسجخَنهًقبعـــضَانفغصٚــــخ
َبْــغحـانقَزلبفظخَـ0

                 ضـــــــــــــــــــــــي مدمض غبُـــــــــــــــــــــــحي عفاغـــــــــغبضالـ 0

   ض خؿُــــــــــــــــً فاًــــــــــــــــــــــــم صبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىع ـــــــــــــأخمـ ـ0

  دمض مدمض إبغاهُمحماٌ أبى الفخىح م ـ3

  ــــــــــــغ مدمــــــــــــــــــــــــض ػهــــــــــــــــي إبغاهُـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــًاؾـــــــ ـ4

  فؤاص ؾػض فــــــــؤاص غبضالؿالم اللاطــــــــي ـ5

 الوي مدمــــــض مجـــض الضًـــــً فاعوق اإلاىـــــــــــــــــؼ  ـ6

  زالض مصؼفى غبضالىهاب غبضالغخُم ـ7

  اـــــــــــــــــض ػهٍغــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ ؾُــــــــــــــــــــــــــــــــــض ؾمُـــــــــــــــــــأخمــــــــــ ـ8

  ـــــــــــــــــي ؾــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىؽـــاٌ ػهــــــــــــــــــــــعأفــــــــــــــــــــــــــــــــذ همــــ ـ9

ــــــــــــــ ببــــــــــ ـ02   ــــاوي مغحــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــاصي لٍى
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َانقهٕٛثٛخَزلبفظخَـ2

 اػي ــــــؾُض غبضالحمُض ؾالم خؿً حجـ 0

 ىمى اخمض عمظانــــــــــــــــــــــغ مدمض البُــــــــــــؾمُ ـ0

 ىــــــــً الؼغباهــــــــــــــض امُــــــــــــى ؾػُـــــــــــــــــــــــــــــــمصؼف ـ3

 اخمضالػفُفى هصُف خفىاوي اخمض ؾُضـ 4

 ىـــــــــــــــــــــى الىفُلـض بُىمـى مدمـى بُىمـــــمصؼفـ 5

َانضقٓهٛخَزلبفظخَـ3
 ـــــــــاصيـــــػــــــــــــــــاعق أخمــــــض مدمــــض غبـــض الهـــــــــــــ 0

 حماٌ غبض الظاهغ مدمض اؾماغُل زظغ ـ0

 ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الؿُــــــــى غلـــــــــــــــــض غبضاإلاػؼـــــــــمدم ـ3

 هـــــــــــــــــــــــي غاٌشـــــــــــه غلــــــــــضه غؼُـــــــــضه غبـــــــــــــــغبـ 4
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 ىح مدمض اخمض ـــــغوث فخذ الباب ابىالفخـــــثـ 5

 ىــــــــــــــــــــــــــــــى الشافػــــــــض الحؿِىــــــــــا مدمــــــــــــــــــــعطـ 6

َادلُٕفٛخَزلبفظخَـ4

 ىن ـإلالصىص ػاخغالءالضًً هاصف غبضاـ 0

 ىع ــــــــــــــــــم مىصــــــــــــــــــــــــــــــم ابغاهُـــــــــــــــــــــــــــه فهُــــــــــــــــــــــاؾام ـ0

َانغغثٛخَزلبفظخَـ5

 اصـــــــــــــــــــــــض خمـــــــــــــــى مدمــــــــــــض غلـــــــــــــــاخمـ 0

 اب ًىؾف فؤاص جىفُم الهغمُلـــــــــايه ـ0

 غمغو مدمض الؿػُض فهمى مصباحـ 3

 ًــــــــض خؿُــــــــــــه اخمــــــىص غبضاللــــــــمدمـ 4

 غاوي ـــــض الشػــــض اخمـــــــــــض مدمـــــــــــاخمـ 5
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َـَزلبفظخَكفغَانشٛز6

 خؿً كىضًل غلى البدحري ـ 0

َاجلٛـــؼحَزلبفظخَـ7
 غـــــىن هاصـــــــاح مأمــــغبضالفخاصٌ ـــغـ 0

 ض ــــــــــىص مدمـــــــــــــالٌ مدمـــــــــــــــام هــــــــــــــــغص ـ0

 اخمض ٌؿغي الؿُض غبضالػاٌ كؼبـ 3

 ضــــــــــض ػاًــــــــغ مدمــــــــــض غمـــــــــــــغ اخمــــــــــــــــــغمـ 4

 ابــــــى صًــــــــــان مصؼفـــــــــــض اخؿــــــــــــــــــاخمـ 5

 م غبضهــــــــــغي ابغاهُـــــــغو مدمض ٌؿـــــــغمـ 6

 ظ غثمان غثمانـــــض خافــــــيى مدمـــــــمدـ 7
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َانفٛـــــٕوَزلبفظخَـ8

 ىغــــــــــــــــــــــــــــً ابىبــــــــــض غبضالغخمــــــض اخمـــــــــــــــــــــــولُـ 0

 ىصــــــــــــغو مدمض هبُل غبضالظاهغ ابىالؿػــــــغم ـ0

 خاجم غلىي الؿُض اصَعـ غبضالػاٌ اإلالُجىـ 3

َثىنَسٕٚفَزلبفظخَـ9

 مدمـــــــض غلــــــى غبضالفظُــــــل كىضًـــــــــــــــــــــــــلـ 0

 ـــــــــــــــــــــــــاعن ؾلُـــــــــــــــــــــمأخمــــــــــــــــــض مدؿــــــــــــــً مبــــــ ـ0

َادلُٛــــــبَزلبفظخَـ01
ً الػابضًـ 0  ً اخمض مدمض ابغاهُمـــــــــٍػ

 ذ مدمىصــــظ صالـــــــــــض غبضالحفُــــــــــــــــمدم ـ0

 ىــــــــــــــــــــــــــــض مصؼفـــــــــــً مدمـــــــــــــاعق خؿــــــــــــــــــػـ 3
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ــــضـ 4  أبى ػالـــــــب مػتز أخمض صفىث أبى ٍػ

 ضــــــــــــــــــــــغي مدمــــــــــــً غشُــــــــــغف خؿُــــــــــــــــــاشـ 5

َأسٛـــٕطَزلبفظـخَـ00
 مجضي غبضالغخُم ؾلُم غبضالغخمًـ 0

َـَزلبفظـخَانٕاصَ٘اجلضٚض02
 ضمدمـــض غلـى أخمـض ؾُــ 0

َانجذغَاألمحغـَزلبفظـخ30َ
 مدمض ؾػُض خؿب الىبي ػهـ 0

 
َانشغقٛخَزلبفظخَـ04

 ألاشلغغبضاإلاجُض غبضالػاػى غبضاإلاجُض ـ 0

 ىـــــــــــــــــــــــــــــــض الصالحـــــــــــــــــــــــــــض الؿُــــــــــــض مدمــــــــــمدم ـ0
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 ى ـــــــــــــض الخىوؿـــض غبضالحمُــــــــــــــغو مدمــــــــــــــــــــــــغمـ 3

 ىــــــــــــــــــــــــــــــض الؼاعوػــــــــــــالح فٍغـــــــــــــــــض صـــــــــــــــــــــــــــــاخمـ 4

 غــــــــه ابى الخُـــــــــــم الؿُض غؼُــــــــــــــــــــــض ؾلُــمدمـ 5

 غلىى ــــــــــــــــــىع الضًً الؿُض مدمض الحؿِىـــــــــــــــ ه6

 ًـــــــــــــــــــــــــــــــــض شاهُـــــــــــــــــــــــــىع مدمـــــــــــــــــــــــض أهــــــــــــــــــــــــــــ أخم7

َصيٛــبطـَزلبفظـخ50َ
 ولُض صالح مصؼفى الخماميـ 0

َانسٕٚسـَزلبفظـخ60َ
 ىـــــــــــــــــض شافػــــــــــــض غبضه خامــــــــــــــــؾُـ 0

َمشبلَسُٛبءـَزلبفظـخ70َ
 مــــــــــــــان غىُـــــــــــــــــىي ؾاإلاـــــــــــــــم شدُـــــــــــــؾالـ 0
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َسُٛبءَجُٕةـَزلبفظـخ80َ
 ىاصـــــــــــــــــــــــان غـــــــــــــــــــىه مظػــــــــــــــــــغلى غؼـ 0

َاإلسكُضعٚخَزلبفظخَـ90
 ؾامذ مدمض صالح الضًً مدمض ابغاهُم الشُمىـ 0

 غاػق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض غبضالــــــــــــىلى ؾػـــــــــــــض غبضاإلاــــــــــــــؾػ ـ0

 ض ـــــــــــــــــــــــــــــاص اخمـــــــــــــــض حــــــــــــــــــــــــً مدمـــــــــــــالءالضًـــــــــــــــــــــــــــــــــغـ 3

 هــــــــىض اللـــــــــــــــــــم مدمض غــــــــــــــــــض ابغاهُــــــــــــــــــــــــالؿُـ 4

 غفــــــــــــى خؿحن شــــــــــض خؿً غلــــــــــض اخمـــــــــــمدمـ 5

 ؼهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض خمــــــــــــــــىص مدمـــــــــــــض مدمــــــــــــــــمدمـ 6

 ضيــــــــــــــــــــــب حىــــــــــــــــــــغي صلُــــــــــــــــــــــأث مخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوشـ 7
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َانجذٛــــغحَزلبفظخَـ21
 اـــــــــــــــــــــــــــــى البىـــــــــــــــــضه غلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــض خمُـــــــــــــــــــــــــــــــــــمدمـ 0

 ضيــــــــــــــــــــــــــــــــى الؿػـــــــــــــــــــــض ػهــــــــــــــــــــــض ؾػـــــــــــــــــــمدم ـ0

  ؼــــــــــــــــــــــــضي بلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض غلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغُـ 3

 ىعهــــــــــــــــــً كغكـــــــــــــــــض مدمض غبضالغخمـــــــــــــــــــــــــاخمـ 4

 خىـــــــــــذ الؼىُـــــى الفخـــــــــــــــً ابــــــــــــــاصٌ خؿـــــــــــــــــــــــغـ 5

 غفىـــــــــــــــــــــــــــــــــىص الصُـــــــــــــــــــــغ مدمـــــــــــــــــً حابـــــــــــــــــأمُـ 6

 اخمض مدمىص ؾُضاخمض اللفاصالؿُض ؾُض ـ 7
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 عهَٗاألغهجٛخَادلطهقخَمجٛعبَ َحلصٕذلى

 لحىم  لألصىاث الصحُدت 
ً
 إغماال

 الشُىرمجلـ  (مً كاهىن 04اإلااصة )

 . 0202لؿىت  040كم ع 

َىــُظبوَانقٕائثنهفبئؼٍَٚ:َثبنُسجخَبَ ـــثبَٛ
فلض فاػث )اللائمت الىػىُت مً أحل مصغ( 

 في ول مً:

ََٗـانضائغحَاألٔنَـ0
ت أمً اللاهغة  وملغها مضًٍغ

َخَــانضائغحَانثبََٛـ2
ت أمً الجحزة  وملغها مضًٍغ
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َخَــانضائغحَانثبنثَـ3
ت أمً الشغكُت  وملغها مضًٍغ

َـخَــانضائغحَانغاثعَـ4
ت ت أمً ؤلاؾىىضٍع  وملغها مضًٍغ

 

 ا ــــــــسابهــــالهخ

 %  5 ثججاوػ  بيؿبت 

 غة ــــــــــــــــصائيل مً الىازبحن اإلالُضًً ب

 للماصة 
ً
 مً اللاهىن  05ػبلا

  0202لؿىت  040عكم  

 بئصضاع كاهىن مجلـ الشُىر

 ََ
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ََٔإط
 
َنهُظبوَانفغصَ٘ادلرتشذنيَثعضملَحيصم

َثجعضَانضٔائغَ
َعهَٗاألغهجٛخ َادلطهق خَنألصٕادَانصذٛذخَ

 لحىم اإلااصة عكم )
ً
 (04وإغماال

 الصاصع باللاهىن  الشُىرمً كاهىن مجلـ  

 .0202لؿىت  040عكم 

عفقضَ
 
ض
 
ََانسبنفَاإلشبعحَإنَّٛاذلٛئخ َقغاعََص

َث
 
َ:َكمَيٍَغـيفَصٔائ إلعبصح َاَجٕنخ ََإجغاء

 

َثنيَانقهٕٛثٛخَزلبفظخ

ؼ إمام غفُفـــيـ 0 ؼ أبى ؾَغ  أبى ؾَغ

 زالــــــــض مدمــــــــــــــــض خمض غغمـــــــــــــــــــــــــــان ـ0
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َثنيَادلُٕفٛخَزلبفظخَٔ

 م غلى اخمض غلى الحاج غلىهشاـ 0

 خؿً أبى اللمصان فغاج الخىلـي ـ0

 ـ صــــــــــــــالح غبضاإلاػبـــــــــىص فاًـض الؿُـض3

ــــــــــــض مدمـــــــــىص شـــــغاعه4  ـ مدمــــــــــــىص فٍغ

َثنيَكفغَانشٛزَزلبفظخَٔ

 اشغف ممضوح غبضالىهِـ شػبانـ 0

 ىاوىـــــــــــــــــــــــــــــــــــى العجـــــــض غلــــــــــــى مدمـــــــغل ـ0

 الؿُـــــــــــض مصؼفــــــــــــى خؿــــــُـً زلُفـهـ 3

 مدمض إبغاهُم غبضالحمُض مىصــــىع ـ 4
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َثنيَاجلٛــؼحَزلبفظخَٔ
 ىـــغمغو ابغاهُم غلى مدمض اللماػـ 0

 ض عطىانـــــــــــــف ابىػٍــــــــــــــى ًىؾـــــــمصؼف ـ0

َثنيَثىنَسٕٚـفَزلبفظـخَٔ
 هبُل خمُضه غبض الخالم ثغوث مدمض ؾلُمانـ 0

 ــــــــــــــغوعأخمــــــــــــــــــــــــــض ؾـــــــــــــــــــــغوع ؾلُمـــــــــــــــــان ؾـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ0

َبصحَـــــإلعنانظَ٘متَرصعٛضَِ
َثقغاعَرلهسَإصاعحَاذلٛئخَ

إعًبال َنهقبٌََٕنكََّٕدمَيفَرغرٛتَرلًٕعَاألصٕادَ
َثعضَادلغشخ

َادلزٕيفَإىلَعمحخَاهللَرعبيلَ
  شعجبٌَأمحضَعجضانعهٛىَشعجبٌ 
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َثنيَأسٛــٕطَزلبفظـخَٔ
 بغواث الغنى ٌؿً ؾُض غصام الضًً غبضـ 0

 ىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً كغشـــــــــــــــــــــم ٍػــــــض غبضاإلاىػــــــــــــــمدم ـ0

 ضـــــــــــــم غبضاإلاجُـــــــــــــىص ابغاهُـــــــــمصؼفى مدمـ 3

 ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاػي اخمـــــــــــــــــــــض حجـــــــــــــــــاصٌ مدمـــــــــــــــــغـ 4

 ف ـــــــــــــــــــــى ًىؾــــــــــــــــــــــف فهمـــــــــــــــــــــام ًىؾــــــــــــــــــــهشـ 5

 ضؽ ـــــــــــــــــــــــــىب كلــــــــــــــــــــــــً ٌػلـــــــــــــــغ مالــــــــــــــــــمىخصـ 6

َثنيَسْٕـبجَزلبفظـخَٔ
 هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض زغاحـــــــــــــض مدمـــــــــــــضي اخمــــــــــــــــمجـ 0

 غهــــــــــــــــــــــــــــــــم ابىؾضًــــــــــــــــــــــــىص غبضالغخُـــــــــــــــــــــــــــمدم ـ0

مـ 3  غبضالحىُم خؿاوى اخمض مدمض غبضالىٍغ
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 ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــىص اخمـــــــــــــــىػي مدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض فـــــــــاخمـ 4

 فــــــــــــــــضعي مصؼفى الشٍغـــــــــــــــــــــــــــــــــى كـــــــــمصؼفـ 5

 اٌـــــــــــــــــــــــــــض غبضالػـــــــــــــــٍػ بىأان ـــــــــــــــــــــغ غثمــــــــــــــــــــــــغمـ 6

 ىــــــــــــــــــــــى غلـــــــــــــــــض مصؼفــــــــــــــــــــى مدمـــــــــــــــــــمصؼفـ 7

 ــــــــــــــاصـــــــــــــــــــذ خمـــــــــــــــــــــــــــض بسُـــــــــــــــــــــــىص ؾُــــــــــــــــ مدمـــــــــ8

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض هاشــــــــــــــض مدمـــــــــــــــم مدمـــــــــــــــــــــهاشـ 9

شهـ 02  اؾماغُل فاعوق اؾماغُل اخمض ابىهَغ

َثنيَقُــــــبَزلبفظـخَٔ
 غػيــــــــــــابىالىجا مدمىص غثمان اإلادـ 0

 ى ـــــــىص مىؾـــــــــــاٌ مدمــــــــــــــــــــــــــض همـــــــــــــمدم ـ0

 غبضالغاض ى غغبى مدمض مدمضخؿًـ 3
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 ؤاص مدمض ابىػٍضـــــــــــــــض فــــــــــــــــضاخمـــــــــــــؾُـ 4

 ض ـــــــــــــــــــــــــــــــــض ؾُــــــــــــــذ مدمــــــــــــــــل بسُــــــــــــــــــهبُـ 5

 ل ـــــــً اخمض صهلــــــــــــــاح خؿــــــــــــــــغبض الفخـ 6

َثنيَاألقصغَزلبفظـخَٔ
 ضــــــــــمدمض غبضالػلُم خؿحن مدمـ 0

  ؿـــــىىي أخمض الظــــــــــــــــىي غضٌالظــــــــــــ ـ0

 بضاللاصعـ مدمــــــــــــــض فخـــــــــحى أخمـــــض غ3

 مدمض غؼاهللا اؾماغُل ابغاهُمـ 4

َثنيَأســٕاٌَزلبفظـخَٔ
 ً ػهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجض الضًً خؿِبى أبى الحؿـ 0

  غبضالحفُظ غبضالؿُـــــــــضؾلُمان مدمض ألاهىع  ـ0
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  ؾُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض ـــــــــــىضــغ غبضالحمُــــــــــــــــــض غـــــــــــــــــــــــ ًاؾـــــــــ3

 ـــاصقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مصؼفـــى حمػــــت مهــــــضي غبضالص4

َثنيَصيٛــــبطَزلبفظـخَٔ
 أخمض غبضالشافي مدمض البلشـــــــــــــــــــــىـ 0

 ــض شلبـــــي غاشىع خمــــــــــــــضي غبضاإلاجُـــــــــــ ـ0

َثنيَثٕعَسعٛضَزلبفظـخَٔ
 غاػف مدمض مدمض خؿىحن غلم الضًً ـ 0

 هـــــــــــاصاللـــــــــــــغ ػاًض حــــــــــــــــــض حىهـــــض مدمـــــــــاخم ـ0

َثنيَاالمسبعٛهٛـخَزلبفظـخَٔ
 غاصٌ غبضالغنى غبضالخالم غمغـ 0

 م ــــــــــــــــــــــــــى غىُـــــــــــام غلــــــــــــمإان ــــــــــــــــــعمظ ـ0
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َثنيَيطـــــغٔحَزلبفظـخَٔ
 عػق غلىاوى غبضالحمُض غلىاوىـ 0

 صابغ مصؼفى مدمض غبضاللاصع ـ0

َ
 
  بصح َــــجٕنخ َاإلعاالقرتاعَيفَغَ٘عهَٗأٌَي

 ،  7/9/0202، 6 اإلاىافلحن لاثىحن،  ألاخض  ًىمي  

  اخلبعج َيفََادلقًٛنيَيصغألثُبء َ

  9/9/0202، 8اإلاىافلحن  ألاعبػاء،  الثالثاء ٍىميو 

 ضاسمادلقًٛنيَثبنَيصغألثُبءَ

 للجضٌو الؼمنى 
ً
 لهظه لاهخساباث.جؼبُلا
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باللغاع مضمجت  أؾؼىاهتوؾُىػع غلى خظغاجىم 

 ً الصاصع مً الهُئت الظي ٌشمل الفائٍؼ

وصوائغهم بالىظام الفغصي وهظا اللائمت وهظا 

 ن الظًً ؾُجغي بُنهم ؤلاغاصة وصوائغهم اإلاترشحح

َانسٛضادَٔانسبصح
 للفائؼ 

ً
 بثلت الىازبحن   ًٍهىِئا

 لىم  
ً
  وشىغا

 
خغصىم غلى مباشغة  مصغ ء أبىا

  همترشححنه  الؿُاؾُته  خلىكىمه 
 
وكض  وهازبحن

 اإلاؿئىلُت  غلى كضعه  وبدم   هىخم  

 عئًِؿا وأغظاءً  -وإهىا ههُئت  وػىُت  لالهخساباثه 

 
ً
 وحهاػا

ً
  جىفُظًا
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 ه
 
ً  ث  لاكتراعً شاعن  في غملُته مم

ه  خه    ه في لاهخسابه له غلى مماعؾته خ   غص 

 مً لم ٌشاعن  
 

ث د 
 
 ه أن ًؤصي واحب   وه

 ججاه  وػىه 

َانسٛـــضادَٔانســــبصح
 ىم الفاغلت بمشاعهخه  إهىم  

ـه  في اهخساباثه       الشُىر مجل

مً  والػالم   بها مصغ   التي جمغ   الظغوفه  في ظله 

  اخىلىه 
ً
  كض أعؾلخم عؾالت

 
 الىطىح شضًضة

  وال حغفل   ها غحن  ال جسؼئ  
 
 غنها أطن
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 لػالم أحمؼا الغؾالت بلغذ ضوك

 أن مصغ متى هاصث

  مائت ملُىن مصغي  فثمت

 وزاعحهاصازل مصغ 

 حهحر  بصىث   ًلبىن الىضاء  
 
  ألاعض   ًمأل

ٌ  و   هاعحاء  أ ٍؼلؼ

 دمل  ىا عحل واخض ًأهىا غلى هثرجه  للض أثبخم  

 
 
 وػً عاًت

ه،  الػلم   لُبلى   اإلاصغي مغفىًغا غلى ؾاٍع

ا بألىاهه بحن أكغاهه ًُ  مخباه

 
 
ا صوه

ً
ش وػً، ما صىث  مخدضث ، مػبًرا غً جاٍع

 أمت وأصالت شػب، وإعاصةه 
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 بأكضامه  أثبخم أهىا ماطىن إلى اإلاؿخلبله 

 تعاسخ

وفي الىكذ طاجه، ممؿىحن بخالبِب اإلااض ي، 

  ً  ئىابلُمىا ومباص ومخفازٍغ

  ً  مصغ  و  وكض بغه
 
ٌ  كظاة  حِشها عحا

شغػتها وهظلً عحاٌ الؿلىحن الضبلىماس ي و 

  واللىصلي

باطلحن ىػنهم مصغ ل همسلصىن في خبمأنهم 

ٌ  وهفِـ  اواػصهاعه امً أحله  ول غا

َانشٕٛرَسهرلَءبضعأانسبصحَ
 شػب الًا مً ازخاعهم 

 لخىىهىا أغظاًء في مجلـ الشُىر

 ثمت ولمت واحبت لىم؛

 إن ألاما
 
 ه

 
  ت غظُمت

 
  واإلاؿئىلُت

 
 حؿُمت
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  واإلاهمت

 
 غؿحرة شاكت

 لها أهىم أهل  ثلت ىا غلى ىولى

 مهامهااإلاؿئىلُت و أهىم غلى لاطؼالع بو 

 كاصعون

 ثلخىا بؼ  مىوشػب مصغ هى 

  وكض ،إلاا الو 
 
 ه فُىمأوصع ثلخ

 وشغ  
 
 ف

 
 م بخمثُلهى

 بىم وهىهىا غىض ظىه ثلخه فاخفظىا

ًه  وججغصوا لصالحه   اػًواإلاى  الىػ

 هىهىا في مجلؿىم اإلاىكغ هىاًبا غً مصغ ولها

 ال غً صائغجىم أو خؼبىم أو هازبُىم
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مً أغماق الللب  أبػث إلُىم بضغاء  صاصق  و 

 بالخىفُم والؿضاص

وزخاًما؛ فئن ثمت إشاصة وشىغ واحبان ليل 

 مؤؾؿاث الضولت وعحاالتها

 الظًً حػاوهىا مػىا في إحغاء لاهخساباث

 ي عأًخمىهالخسغج بصىعتها الت

 وال ًمىىني أن أطهغهم لىثرتهم

  -صون كصض  -ومسافت أن أغفل 

وحمُػهم غلى كضع  مً الفظل  غً طهغ أخض  منهم

ؿخدلىن الشىغ  َو

 فشىًغا لىم
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 أصًخم ما غلُىم

 شػب مصغ الػظُم

م
 
، ووفم  مؿػاه م هللا 

 
ى

 
 باعه

موؾض  
 
ه زؼاه

مه الحم   ص  غلى ػٍغ

 هللاه 
 
ه والؿالم  غلُىم وعخمت

 
 وبغواج
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