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 بَم  ةإ ديَم الَق  ورإ ص  الع   ذ  نْ م   ان  َس نْ الإ  اْعَتَنى 
َ
 حإ ـم  ال ةإ بيعَ ي الط  فإ  الإ َم الَج  رإ اهإ ظ

َ
ى  .بهإ  ةإ يط

َ
وَسَعى إل

  ومَع ا. هَ ــنْ مإ  اَدةإ تَف االْس 
َ
إ  نإ د  ـم  ال رإ و  تط

 تَع ْم تَ ى يْس ، حت  الحدائقإ  امةإ قَ لى إإ النسان  عَ  رَص ا، َح هَ اعإ َس وات 
 ةإ اص  والَخ  ةإ ام  العَ  ائقإ َد الَح  اءإ َش ي إنْ ين فإ نإ الس إ  آالفإ  ذ  نْ م   ة  نَ راعإ الَف  عَ رَ . وبَ ةإ ميلَ الَج  دإ اهإ َش ـَم البإ 

ْت يقإ سإ وتنْ  ، ةَ طيلَ ستَ ـم  ال ياهإ ـمإ ال اَض وَ ـــــــأْح  قإ ائإ َد ي الَح ا فإ وْ ــــــبنَ  ْد َق فَ ، ة  يرَ ثإ َك  َر ي مظاهإ هم فإ ـت  اعَ برَ  ها. وتجل 
إ  اتإ رَ يْ َج وش   هورإ من الز   ةً ادرَ واًعا نَ وا أنْ ب  ، وجلَ ة  تقيَم ْس م   وف  ف  في ص   جاَر وا األْش س  رَ غَ و 

 ْن مإ  ةإ ينَ الز 
يَدًة . و بعيدة   ان  َد لْ ب   رإيَقًة جدإ

َ
وا ط وَها اءإ رَ ْح الص   الإ من رَم  ائقإ َد الَح  ايةإ َم حإ لإ اْسَتْنَبط  َحاط 

َ
، إْذ أ

َيةإ ارإ وَ األْس بإ  َقةإ واألْشَجارإ الَعالإ اهإ
 . الش 

َز َم وتَ        ي بإ ـــــفإ  ةً اص  َخ ، وَ قإ ائإ َد الَح بإ  ةإ ـــــــَق ائإ م الَف ــــهإ ــتإ ايَ نَ عإ بإ  وَن لم  ْس ـم  ال ي 
َ

  دإ ل
َ
  ْد َق ،  فَ سإ ل  َد ـــــنْ األ

َ
ي ــوا فإ ع  َد بْ أ

إ اتَ بَ نَ  ةإ اعَ َر ي زإ ــوا فإ ع  رَ بَ ، وَ  قإ ائإ َد َح ْل لإ   ة  يلَ مإ َج  ة  ي  سإ َد نْ َه  يَم امإ صَ تَ  عإ ضْ وَ 
 سجإ رْ الن   ةً اص  َخ يها، وَ فإ   ةإ ينَ ات الز 

 إإ  ـَماء  ا المنهَ  اب  َس نْ يَ ، فَ قإ ائإ ي الحَد ــــفإ  اتإ وَر اف  الن   اءإ نَ بإ وا بإ تنَ اعْ و  ين،مإ اَس واليَ 
َ
ًتا وْ ًثا صَ دإ ْح اضإ م  وَ ى األْح ــــل

  ل  أْه  َبَنىيًل، وَ مإ َج 
َ
 طإ ـم  ال َذ افإ وَ والن   اتإ فَ ر الش   سإ ل  َد نْ األ

 رإ اظإ نَ ــَم البإ  اعإ تَ ْم تإ للْس  ؛قإ ائإ َد ى الَح َل عَ  ةَ ل 
  َز ـــــــــي  َم تَ وَ  .ةإ يلَ مإ الَج 

َ
  ل  ْه أ

َ
 فإ  ورإ ه  الز   ةإ اعَ َر زإ بإ  سإ ل  َد نْ األ

َ
. ورإ ص  الق  وَ  وتإ ي  الب   َل اخإ َد ا َم هَ ــــوا بإ ن  ي  َز ي، وَ انإ وَ ي األ

  ن  د  م   ْت ازَ َح وَ 
َ
 ي  سإ ل  َد نْ أ

 يرَ ثإ َك  ة 
قَها ةً يرَ بإ َك  ةً رَ هْ ش   ة  َفْضلإ َجَمالإ َحَدائإ ةإ وَ  بإ  نَ رْ ل غَ ثْ ، مإ ةإ ص  االَخ العام 

َ
 ةَ اط

 يلإ بإ وإْش 
 .ةَ ي 

 رإ صْ ا العَ َذ ي َه فإ و     
َ
 وْ أ

َ
  فيرإ وْ تَ لإ  َك لإ ذَ ، وَ ةً يرَ بإ َك  ةً ايَ نَ عإ  َق ائإ َد الَح  نإ يْ رَ ْح البَ  ة  َك لَ ْم َم  ْت ل

َ
 ــم  ال نإ اكإ َم األ

َ
 ةإ َم ئإ ل

ي َس ، يهإ فإ رْ والت   هإ ز  ـــنَ للت   يقإ هَذا الَهَد يلإ بإ َوفإ ، د  فإ َقامْت بإْجَراَءات  عإ َتْحقإ  فَ ة 
َ
 َش نْ أ

َ
 َن مإ  يَر ثإ الَك  ْت أ

 ي  ــــولإ الد   رَض عْ ـَم ال تَم ظ  . ونَ ةإ ي  اتإ بَ الن   ةإ يَق دإ والَح  ةإ ائي  ـَم ال ةإ يَق دإ ل الَح مثْ  ةإ يلَ مإ الَج  ةإ ام  العَ  قإ ائإ َد الَح 
نيَن  تعَ ، وشج  ائقإ َد للَح  واطإ   ةإ اص  الَخ  ائقإ الحَد  ْنَشاءإ ى إَل عَ  الـم 

َهاتي يَ ال  ر  اسإ أْفَضَل  َبْعض   ْعَتبإ َن  الن   مإ
 .ةإ ام  العَ  ائقإ َد الَح 
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