
تاذخار  (2008فاذح أغططص ) 1429 مه رجة 28صادر فً  1404.08قرار لوزٌر الفالحح والصٍذ الثحري رقم 

. ذكمٍلٍح خاصح لمحارتح داء طاعون المجرراخ الصغٍرج ذذاتٍر

 

وزٌر الفالحح والصٍذ الثحري، 

رؼٍك تاذخار  (1977 عثرّثش 19 )1397 شٛاي 5اٌظادس ٟف  1.75.292تٕاء ػٍٝ اٌظ١ٙش اٌشش٠ف تّصاتح لأْٛ سلُ  اٌّ

ٌفظ١ٍٓ  ؼذ٠ح ٚالع١ّا ا ٌذاظٕح ِٓ األِشاع اٌّ  ِٕٗ ؛ 7 5ٚاٌرذات١ش اٌىف١ٍح تؽّا٠ح اٌؽ١ٛأاخ ا

ٛاشٟ ؛  ٚتالرشاغ ِٓ ِذ٠ش ذشت١ح اٌّ

ا١ٌح،  ٚتؼذ اعرشاسج ٚص٠ش االلرظاد ٚاٌّ

 

 : قرر ما ٌلً

 

اإلجراءاخ العامح  : الجسء األول

 

ر الفالحح والصٍذ الثحري رقم ) األولىالمادج   صادر فً 5932ج ر رقم  - 05/11/2010 صادر فً 2992.10عذلد تقرار لوزٌ

ٌٍفظً : ( 374، ص 07/04/2011 شاس إ١ٌٗ أػالٖ سلُ 5طثما   5اٌظادس ٟف  1.75.292 ِٓ اٌظ١ٙش اٌشش٠ف تّصاتح لأْٛ اٌّ

عرشاخ اٌظغ١شج(1977 عثرّثش 19 )1397شٛاي  ؽاستح داء طاػْٛ اٌّ ٌمشاس ذذات١ش ذى١ٍ١ّح خاطح ٌّ  .، ٠ؽذد ٘زا ا

 

ر الفالحح والصٍذ الثحري رقم ) 2المادج  ، ص 07/04/2011 صادر فً 5932ج ر رقم  - 05/11/2010 صادر فً 2992.10عذلد تقرار لوزٌ

ٌمشاس : ( 374  : ٠مظذ تّا ٠ٍٟ ٟف ِذٌٛي ٘زا ا

 وً شخض ِغؤٚي ػٓ ؼ١ٛأاخ، ٌٚٛ تشىً ِؤلد، تّا ٟف رٌه أشٕاء ٔمٍٙا أٚ تاألعٛاق ؛ :حائس حٍواواخ  (أ

ٛاشٟ ؛ :إثثاخ اإلصاتح  (ب عرشاخ اٌظغ١شج ِٓ ٌذْ ِذ٠ش ذشت١ح اٌّ  إشثاخ ٚظٛد اإلطاتح تذاء طاػْٛ اٌّ

طري رضمً (ج غؤٚي  : ٍت ٌٍفالؼح أٚ اٌطث١ة اٌث١طشٞ اٌّ ذ٠ش٠ح اإلل١ّ١ٍح  ظٍؽح اٌث١طش٠ح تاٌّ اٌطث١ة اٌث١طشٞ سئ١ظ اٌّ

ٌفالؼٟ ؛  ىرة اٌعٙٛٞ ٌالعرصّاس ا ػٓ اٌظؽح اٌؽ١ٛا١ٔح تاٌّ

عرشاخ اٌظغ١شج، ٚالع١ّا األغٕاَ  : حٍوان حطاش (د ْ أ١ٌف أٚ ِرٛؼش لاتً ٌإلطاتح تف١شٚط طاػْٛ اٌّ وً ؼ١ٛا

اػض ٚاألتماس ٚاٌعّاي ؛  ٚاٌّ

عرشاخ اٌظغ١شج ظٙشخ ػ١ٍٗ األػشاع اٌغش٠ش٠ح اٌخاطح  : حٍوان مصاب (ي ْ ؼغاط ٌإلطاتح تذاء طاػْٛ اٌّ وً ؼ١ٛا

شع ٚ ٌفالؼح ؛ /تاٌّ شع ػ١ٍٗ ِٓ طشف ِخرثش ت١طشٞ ذاتغ ٌٛصاسج ا أٚ ذُ ذشخ١ض اٌّ

 (2419ص ، 11/08/2008ترارٌخ    5655   رقم   ج ر )



شع، ظٙشخ  : حٍوان مشرثً تإصاترً تالمرض (و ْ ؼٟ أٚ ١ِد، ٠ٕرّٟ إٌٝ فظائً اٌؽ١ٛأاخ اٌؽغاعح تاٌّ وً ؼ١ٛا

عرشاخ اٌظغ١شج ؛ /ػ١ٍٗ أػشاع عش٠ش٠ح ٚ أٚ ظشٚغ ذذػٛ إٌٝ االشرثاٖ ٟف ٚظٛد داء طاػْٛ اٌّ

شع أٚ ذؽرعض أٚ ذغرغً ف١ٗ تشىً داُئ :ظٍعح  (ز  وً ِؤعغح فالؼ١ح أٚ تٕا٠ح أٚ وً ِىاْ ذشتٝ ف١ٗ ؼ١ٛأاخ ؼغاعح تاٌّ

 .أٚ ِؤلد، تّا ٟف رٌه ؼذائك اٌؽ١ٛأاخ ِٚؽالخ ػشع اٌؽ١ٛأاخ أٚ األعٛاق

 

الرذاتٍر الواجة اذخارٌا فً حالح االشرثاي تالمرض  : الجسء الثاوً

 

ر الفالحح والصٍذ الثحري رقم ) 3المادج  ، ص 07/04/2011 صادر فً 5932ج ر رقم  - 05/11/2010 صادر فً 2992.10عذلد تقرار لوزٌ

ْ ٠ظشغ تزٌه فٛسا : ( 374 عرشاخ اٌظغ١شج، أ ْ ِظاب أٚ ِشرثٗ ٟف إطاترٗ تذاء طاػْٛ اٌّ ٠عة ػٍٝ وً ؼائض ؼ١ٛا

ٌٍفالؼح أٚ  ٌٍّذ٠ش٠ح اإلل١ّ١ٍح  ْ ٌٚذٜ اٌطث١ة اٌث١طشٞ اٌراتغ  ٌزٞ ٠ٛظذ تٗ اٌؽ١ٛا ىاْ ا ؽ١ٍح تاٌّ ٌذٜ اٌغٍطح اإلداس٠ح اٌّ

ٌفالؼٟ أٚ ٌذٜ طث١ة ت١طشٞ خاص ؼاطً ػٍٝ االٔرذاب اٌظؽٟ ؼغة اٌؽاٌح ىرة اٌعٙٛٞ ٌالعرصّاس ا  .اٌّ

ْ ؼ١ا أٚ ١ِرا زوٛس وزٌه وً طث١ة ت١طشٞ ٠مَٛ تفؽض اٌؽ١ٛا ٌٍرظش٠ػ اٌّ  .٠خؼغ 

ر الفالحح والصٍذ الثحري رقم ) 4المادج  ، ص 07/04/2011 صادر فً 5932ج ر رقم  - 05/11/2010 صادر فً 2992.10عذلد تقرار لوزٌ

عرشاخ اٌظغ١شج ٟف ػ١ؼح ِا، ٠مَٛ فٛسا 1–: ( 374 ْ أٚ ػذج ؼ١ٛأاخ ٠شرثٗ ٟف إطاترٙا تذاء طاػْٛ اٌّ ػٕذ ٚظٛد ؼ١ٛا

ٌزٞ ٠ٛظذ تٗ  ىاْ ا ٌفالؼٟ اٌراتغ ٌٗ اٌّ ىرة اٌعٙٛٞ ٌالعرصّاس ا ٌٍفالؼح أٚ اٌّ ٌٍّذ٠ش٠ح اإلل١ّ١ٍح  اٌطث١ة اٌث١طشٞ اٌراتغ 

شع ْ أٚ اٌؽ١ٛأاخ ترطث١ك ٚعائً اٌرؽشٞ ٌرأو١ذ أٚ ٔفٟ ٚظٛد اٌّ  .اٌؽ١ٛا

زوٛس تّا 2ٍٟ٠ - شع، ٠مَٛ اٌطث١ة اٌث١طشٞ اٌّ  : ِثاششج تؼذ اٌرظش٠ػ تؽاٌح االشرثاٖ تاٌّ

شرثٗ تٙا ٚ (أ  : ص٠اسج اٌؼ١ؼح اٌّ

رٛاظذج تاٌؼ١ؼح ؛  - شع اٌّ فؽض ظ١ّغ اٌؽ١ٛأاخ اٌؽغاعح إصاء اٌّ

ٌٍؽ١ٛأاخ اٌرٟ ذُ اٌؼصٛس ػ١ٍٙا ١ِرح ٚذشش٠ػ ظصصٙا ٚأخز اٌؼ١ٕاخ اٌالصِح إلظشاء اٌرؽ١ٍالخ  - فؽض عش٠شٞ دل١ك 

خثش٠ح ؛  اٌّ

شالثح اٌشع١ّح (ب شرثٗ تٙا ذؽد اٌّ  .ٚػغ اٌؼ١ؼح اٌّ

 : ٚوزا (ض

ٌٍرؼشع ٌإلطاتح  - ٌماتٍح  ظاتح أٚ ا ١رح أٚ اٌّ إؼظاء ظ١ّغ اٌؽ١ٛأاخ اٌؽغاعح ِغ ذؽذ٠ذ ػذد اٌؽ١ٛأاخ اٌّ

شع ؼغة وً فظ١ٍح ؛  تاٌّ

ادج  (épidémiologique) إٔعاص تؽس ٚتائٟ - مرؼ١اخ اٌّ ٌمشاس8طثما ٌّ  . ِٓ ٘زا ا

 : ٚاٌؽشص ػٍٝ (د

شع ؛  - شرثٗ ٟف إطاترٙا تاٌّ ػضي اٌؽ١ٛأاخ اٌّ

شع ؛  - شرثٗ ٟف إطاترٙا تاٌّ ِٕغ ذؽشن اٌؽ١ٛأاخ ِٓ ٚ إٌٝ اٌؼ١ؼح اٌّ

ٛاشٟ ؛  - زٖ اٌغا٠ح ِٓ طشف ِذ٠ش ذشت١ح اٌّ ؽالخ اٌرٟ ذأٚٞ اٌؽ١ٛأاخ تاعرؼّاي ِٛاد ِشخظح تٙا ٌٙ ذط١ٙش اٌّ

ٞ أٞ خطش الٔرشاس ف١شٚط داء  - شالثح اٌث١طش٠ح ٚرٌه ٌرفاد ىاْ، ذؽد اٌّ ١رح تؼ١ٓ اٌّ إذالف ظصس اٌؽ١ٛأاخ اٌّ

عرشاخ اٌظغ١شج  .طاػْٛ اٌّ

ٕظٛص ػ١ٍٙا ٟف اٌثٕذ 3 - شع  (2ٟف أرظاس ذطث١ك اٌرذات١ش اٌّ ْ ِشرثٗ ٟف إطاترٗ تاٌّ أػالٖ، ٠عة ػٍٝ ؼائض وً ؼ١ٛا

ٌٍرم١ذ تأؼىاَ اٌثٕذ  أػالٖ ؛ ( ٔمطح د (2اذخار وً اإلظشاءاخ اٌرؽفظ١ح 



ٕظٛص ػ١ٍٙا ٟف اٌثٕذ 4 - أػالٖ ٌرشًّ ػ١ؼاخ أخشٜ ٟف ؼاٌح ِا إرا واْ ذٛاظذ٘ا أٚ ٚػؼ١رٙا  (٠2ّىٓ ذّذ٠ذ اٌرذات١ش اٌّ

شع إ١ٌٙا شع، ٠ش١ش إٌٝ إِىا١ٔح أرماي اٌّ شرثٗ ٟف إطاترٙا تاٌّ ا تاٌؼ١ؼح اٌّ  .اٌعغشاف١ح أٚ اذظاٌٙ

ر الفالحح والصٍذ الثحري رقم ) 5المادج  ، ص 07/04/2011 صادر فً 5932ج ر رقم  - 05/11/2010 صادر فً 2992.10عذلد تقرار لوزٌ

ٌٍّادج : ( 374 رخزج طثما  ٛاشٟ تاٌرذات١ش اٌّ زوٛسج ٟف ؼاٌح إشثاخ .  أػال٠4ٖخثش ِذ٠ش ذشت١ح اٌّ ٠ٚرُ اإلتماء ػٍٝ اٌرذات١ش اٌّ

عرشاخ اٌظغ١شج ٛاشٟ ػٕذ ٔفٟ ؼاٌح االشرثاٖ . اإلطاتح تذاء طاػْٛ اٌّ ٚذشفغ ذٍه اٌرذات١ش ِٓ طشف ِذ٠ش ذشت١ح اٌّ

شع  .تاٌّ

 

 الرذاتٍر الواجة اذخارٌا عىذ الرأكذ مه وجود المرض : الجسء الثالث

 

ؼٕٟ، تٕاء ػٍٝ الرشاغ ِٓ : 6المادج  عرشاخ اٌظغ١شج، ٠مَٛ ػاًِ اإلل١ٍُ أٚ اٌؼّاٌح اٌّ ػٕذ شثٛخ اإلطاتح تذاء طاػْٛ اٌّ

ٌمشاس  ٕظّح اٌرٟ ع١طثك ف١ٙا ا ٕطمح اٌّ شع ٠ٚؽذد اٌّ اٌطث١ة اٌث١طشٞ اٌشعّٟ، تاذخار لشاس ٠ؼٍٓ ف١ٗ ػٓ ٚظٛد اٌّ

زوٛس ا .اٌّ عاٚسج ٌٙ ؼٕٟ ٚوزا إٌٝ ػّاي األلا١ٌُ ٚاٌؼّاالخ اٌّ ٌمشاس إٌٝ ظ١ّغ اٌغٍطاخ اٌراتؼح ٌإلل١ٍُ أٚ اٌؼّاٌح اٌّ  .٠ٚثٍغ ا

اظة اذخار٘ا ٚخاطح زوٛس اإلظشاءاخ اٌظؽ١ح اٌٛ ٌمشاس اٌّ  : ٠ٚث١ٓ ا

ٛتٛءج ؛  (أ ٛظٛدج تاٌؼ١ؼح اٌّ ظاتح اٌّ إذالف ٚدٓف أٚ ؼشق اٌؽ١ٛأاخ اٌّ

ٛتٛءج ؛  (ب ذط١ٙش اٌؼ١ؼح اٌّ

ٛتٛءج ذؽد اٌؽعض ػٍٝ ِغؤ١ٌٚح ؼائض٘ا (ض  .إتماء اٌؼ١ؼح اٌّ

ر الفالحح والصٍذ الثحري رقم ) 7المادج  ، ص 07/04/2011 صادر فً 5932ج ر رقم  - 05/11/2010 صادر فً 2992.10عذلد تقرار لوزٌ

ٌزٞ ٠ؽذد : ( 374 ٛاشٟ ا عرشاخ اٌظغ١شج إال تّٛظة ذشخ١ض ِٓ طشف ِذ٠ش ذشت١ح اٌّ ال ٠رُ اٌرٍم١ػ ػذ داء طاػْٛ اٌّ

 .اٌى١ف١اخ اٌؼ١ٍّح إلٔعاصٖ ٟف ِزوشج إٌٝ ِظاٌؽٗ

تائٟ ػٍٝ اٌخظٛص ػٍٝ ِا ٠ٍٟ: 8المادج   : ٠شًّ اٌثؽس اٌٛ

عرشاخ اٌظغ١شج تاٌؼ١ؼح ؛  - فرشػح ٌرٛاظذ داء طاػْٛ اٌّ ذج اٌض١ِٕح اٌّ اٌّ

ّىٓ  - ٌٍّشع تاٌؼ١ؼح ٚاٌرؼشف ػٍٝ اٌؼ١ؼاخ األخشٜ اٌرٟ ذرٛاظذ تٙا ؼ١ٛأاخ ؼغاعح ٚاٌرٟ ِٓ اٌّ ؽرًّ  ظذس اٌّ اٌّ

ظذس ؛  ٌٍّشع ِٓ ٔفظ اٌّ ْ ذىْٛ لذ أط١ثد أٚ ذؼشػد  أ

ؽرًّ ٌعصس اٌؽ١ٛأاخ ِٓ ذٍه اٌؼ١ؼاخ - ؼ١ٕح أٚ اٌخشٚض اٌّ  .ذؽشواخ اٌؽ١ٛأاخ اٌؽغاعح ِٓ ٚإٌٝ اٌؼ١ؼاخ اٌّ

ظاتح3ذؽذد تّمرؼٝ لشاس ِٓ اٌؼاًِ ِٕطمح ِٕظّح ٠مذس شؼاػٙا تـ : 9المادج  .  و١ٍِٛرشاخ ػٍٝ األلً ؼٛي اٌؼ١ؼح اٌّ

ؼط١اخ اٌعغشاف١ح تائ١ح ٚاٌّ ٕطمح تٕاء ػٍٝ ٔرائط األتؽاز اٌٛ  .٠ّٚىٓ ذّذ٠ذ ٘زٖ اٌّ

ىرة  ٌٍفالؼح أٚ اٌّ ٌٍّذ٠ش٠ح اإلل١ّ١ٍح  ٕطمح، ذؽد ِغؤ١ٌٚح اٌطث١ة اٌث١طشٞ اٌراتغ  ٠عة ذطث١ك اإلظشاءاخ اٌرا١ٌح تٙزٖ اٌّ

ؽ١ٍح ٌفالؼٟ ٚترؼاْٚ ِغ اٌغٍطاخ اٌّ  : اٌعٙٛٞ ٌالعرصّاس ا

ٕظّح ؛  (أ ٕطمح اٌّ اٌرؼشف ػٍٝ وً اٌؼ١ؼاخ اٌرٟ ذرٛاظذ تٙا ؼ١ٛأاخ ؼغاعح داًخ اٌّ

ٌٍؽ١ٛأاخ اٌؽغاعح ، ٚوزا أخز  (ب ٕظّح ٚتفؽض عش٠شٞ  ٕطمح اٌّ رٛاظذج تاٌّ ٌم١اَ تض٠اساخ دٚس٠ح ٌع١ّغ اٌؼ١ؼاخ اٌّ ا

خثش٠ح ؛  ٌم١اَ تاٌرؽ١ٍالخ اٌّ اٌؼ١ٕاخ اٌالصِح، إرا الرؼٝ األِش ، لظذ ا



ٕظّح إال ٟف ؼاٌح ٔمٍٙا ِثاششج، ذؽد إششاف ت١طشٞ، إٌٝ ألشب ِعضسج  (ض ٕطمح اٌّ ِٕغ إخشاض اٌؽ١ٛأاخ اٌؽغاعح ِٓ اٌّ

ٌٍّشالثح تظفح ِٕرظّح ؛  ذخؼغ 

ِٕغ ذعّؼاخ اٌؽ١ٛأاخ اٌرٟ ذٕرّٟ إٌٝ األطٕاف اٌؽغاعح ؛  (د

ٛاشٟ (ٖ عرشاخ اٌظغ١شج إرا ِا ذُ اذخار لشاس تٙزا اإلظشاء ِٓ طشف ِذ٠ش ذشت١ح اٌّ  .ذٍم١ػ اٌؽ١ٛأاخ ػذ داء طاػْٛ اٌّ

شاس إ١ٌٙا أػالٖ تمشاس ِٓ اٌؼاًِ، تٕاء ػٍٝ الرشاغ ِٓ اٌث١طشٞ اٌشعّٟ، : 10المادج  شالثح اٌظؽ١ح اٌّ ذشفغ إظشاءاخ اٌّ

ظاتح ٚذٕظ١ف ٚذط١ٙش اٌؼ١ؼاخ  ٚرٌه تؼذ أمؼاء فرشج ال ذمً ػٓ شالشح أعات١غ تؼذ إذّاَ ػ١ٍّاخ إذالف اٌؽ١ٛأاخ اٌّ

ٛتٛءج  .اٌّ

 

الرعوٌط  : الجسء الراتع

 

ر الفالحح والصٍذ الثحري رقم ) 11 المادج ، 07/04/2011 صادر فً 5932ج ر رقم  - 05/11/2010 صادر فً 2992.10عذلد تقرار لوزٌ

ٕظٛص ػ١ٍٙا أػالٖ، ذؼ٠ٛؼا ٠شِٟ إٌٝ األخز تؼ١ٓ االػرثاس : ( 374ص  ٠رماػٝ وً ِاٌه ؼ١ٛأاخ ذم١ذ تاٌرذات١ش اٌّ

ظاتح  .اٌخغاسج اٌرٟ ذىثذ٘ا تغثة إذالف ؼ١ٛأاذٗ اٌّ

ٌٍفالؼح أٚ  ٌٍّذ٠ش٠ح اإلل١ّ١ٍح  رٍف ِٚٓ اٌطث١ة اٌث١طشٞ اٌراتغ  ْ اٌّ ٌٚٙزٖ اٌغا٠ح ذمَٛ ٌعٕح ِىٛٔح ِٓ خث١ش ٠ؼ١ٕٗ ِاٌه اٌؽ١ٛا

ْ ذُ إذالفٗ ٌذاء ترؽش٠ش ِؽؼش ٌرمذ٠ش ل١ّح وً ؼ١ٛا ٌزٞ ظٙش ف١ٗ ا ىاْ ا ٌفالؼٟ اٌراتغ ٌٗ اٌّ ىرة اٌعٙٛٞ ٌالعرصّاس ا . اٌّ

ظاتح ْ أٚ اٌؽ١ٛأاخ اٌّ ؽؼش تراس٠خ إذالف اٌؽ١ٛا  .٠ٚؽشس اٌّ

ر الفالحح والصٍذ الثحري رقم ) 12 المادج ، 07/04/2011 صادر فً 5932ج ر رقم  - 05/11/2010 صادر فً 2992.10عذلد تقرار لوزٌ

ادج : ( 374ص  مرؼ١اخ اٌّ ّٕٛغ ٚفما ٌّ ْ ال ٠فٛق ِثٍغ اٌرؼ٠ٛغ اٌّ ثاٌغ اٌرا١ٌح٠11عة أ ٌمشاس اٌّ  :  ِٓ ٘زا ا

ٛع ؛  500  - ٛع األط١ً ِٛشك ٟف ععً عالٌح إٌ ٌٍرٕاعً ِٓ إٌ ُ٘ ػٓ وً سأط غُٕ ِؼذ  دس

ٛع ؛  1000 - ٛع األط١ً غ١ش ِٛشك ٟف ععً عالٌح إٌ ٌٍرٕاعً ِٓ إٌ ُ٘ ػٓ وً سأط غُٕ ِؼذ  دس

ُ٘ ػٓ وً سأط غُٕ ِٓ ٔٛع آخش ؛  500 - دس

ٛع األط١ً ؛  1500 - ُ٘ ػٓ وً سأط ِاػض ِٓ إٌ دس

ُ٘ ػٓ وً سأط ِاػض ِٓ ٔٛع آخش 400 -  .دس

ر الفالحح والصٍذ الثحري رقم ) 13المادج  ، 07/04/2011 صادر فً 5932ج ر رقم  - 05/11/2010 صادر فً 2992.10عذلد تقرار لوزٌ

عرشاخ : ( 374ص  اػض ذّد ٟف إطاس ِؽاستح داء طاػْٛ اٌّ ْ ذىْٛ وً ػ١ٍّح إذالف سأط ِٓ األغٕاَ أٚ اٌّ ٠عة أ

شائك اٌرا١ٌح  : اٌظغ١شج، ِٛػٛع ٍِف ذؼ٠ٛغ ٠رأٌف ِٓ اٌٛ

ٚسلح ِؼٍِٛاخ ػٓ ِاٌه اٌؽ١ٛأاخ ٚػٓ ػ١ؼرٗ ؛  -

ادج  - ٌم١ّح ٠رُ إػذادٖ ٚفما ألؼىاَ اٌّ  أػالٖ ؛ 11ِؽؼش ذمذ٠ش ا

ؼٕٟ ِؤشش ػ١ٍٗ تظفح طؽ١ؽح ِٓ طشف اٌطث١ة اٌث١طشٞ اٌشعّٟ ؛  - ْ اٌّ ِؽؼش إذالف اٌؽ١ٛا

ظاتح ؛  - شٙادج ذط١ٙش اٌؼ١ؼح اٌّ

ٌفالؼٟ - ىرة اٌعٙٛٞ ٌالعرصّاس ا ٌٍفالؼح أٚ ِذ٠ش اٌّ ٌٍّذ٠ش اإلل١ٍّٟ   .ِمشس اٌرؼ٠ٛغ 

ٌزٞ ٠ٕشش تاٌعش٠ذج اٌشع١ّح: 14المادج  ٌمشاس ا ٛاشٟ ذٕف١ز ٘زا ا  .٠غٕذ إٌٝ ِذ٠ش ذشت١ح اٌّ
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 .عزيز أخنوش وزٌر الفالحح والصٍذ الثحري،

 


