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يليصفت ثحب

ص10:49:35 ةعاسلا 2009 - ربمسيد - 22 ،ءاثالثلا :ثيدحت رخآةضايرداصتقاتاراوحو ريراقتيلحم

ثادحأ قئاقح يصقت ةنجل ءاضعأ رايتخإ هتسائر ةئيه لوخي باونلا سلجم
نيبأب ةلجعملا
رود نم ةيناثلا ةرودلل ةيناثلا هداقعنا ةرتف لامعأ تاسلج دقع باونلا سلجم لصاو
نب ريمح سلجملا سيئر بئان ةسائرب مويلا هتسلج دقعب عباسلا يونسلا داقعنالا
. رمحألا هللادبع

:رابخألا رخآ
ةيفرصملا مولعلل ةيبرعلا ةيميداآالا سيئر
ءاعنص رداغي

نيمأ نم ةلاسر ملستي ةيجراخلا ريزو
نواعتلاو يجراخلا لاصتإلل ةيبعشلا ةنجللا
يبيللا يلودلا

ةرورض نودآؤي تارانم ةيلاعفب نوآراشملا
راوحلل ةيروهمجلا سيئر ةوعد عم لعافتلا
ينطولا

ةيلاملا يبستنم بردي ةيرادالا مولعلا دهعم
ةبساحملاو ةرادالا ىلع عافدلا ةرازوب

  :رورملا ةملآ  :مدختسملا مسا

يلحم  

نميلا يف لامعألل ةينوناقلا ةئيبلا زيزعت تايلآ ةشقانم

]2009/ربمفون/22[

:تنأبس ـ ءاعنص
تايلآ ءاعنصب مويلا تدقع لمع ةشرو تشقان
.نميلا يف لامعإلل ةينوناقلا ةئيبلا زيزعت

لدعلا ةرازو اهتمظن يتلا ةشرولا تفدهو
نوناقلا مكح ريوطتل يبرعلا زآرملا عم نواعتلاب
صاخلا عاطقلا ةآراشم ليعفت ىلإ ةهازنلاو
ةيراجتلا ةينوناقلا ةئيبلا حالصإ تاطاشن يف
ءاربخلاو لامعإلا عاطق يف نييسيئرلا حلاصملا باحصأ نيب لصاوتلا زيزعت قيرط نع ،نميلا يف
.رارقلا يعناصو ماعلا عاطقلا يف تايسايسلا يعضاو لبق نم ةلاعف ةآراشمبو نيينوناقلا

لامعألا لاجرو نويداصتقالاو نوماحملاو ةاضقلاو نييميداآألا نم ددع ةآراشمب ةشرولا تفده امآ
.تايدحتلا ةهجاومل ةيراجتلا نيناوقلل ةنكمملا تاحالصإلا تاراسم سرادت ىلإ

يطخت ةرورض يذحاشلا نمحرلادبع ةيرادإلاو ةيلاملا نوؤشلل لدعلا ةرازو ليآو دآأ ةشرولا يفو
ةيمهأ ىلإ اتفال.نميلا يف ةيراجتلا نيناوقلا ريوطتو حالصأ ةيلمع هجاوت يتلا تابوعصلاو تاقوعملا
.نميلا يف يراجتلا ءاضقلاب ضوهنلل ذاختا بجي امب يف ريآذتلا يف ةشرولا

.ماع لكشب ءاضقلاو يراجتلا ءاضقلا ريوطتب ةيئاضقلا ةطلسلا ةدايق مامتها دآأو

ةرورض ىلع ضوعم ىده ةهازنلاو نوناقلا مكح ريوطتل يبرعلا زآرملا لثمم تدآأ اهبناج نم
هتنمضت ام ىلإ تتفلو .ذيفنتلا نع ةلوؤسملا تاهجلاو تاعيرشتلا يعضاو نيب اميف قيسنتلا
.نميلا يف ةيراجتلا دوقعلا ذافنأ لوح ةقمعملا ةساردلل ةيلوألا تايصوتلا

نيناوقلا زيزعت عورشمب صاخلا ينطولا ريرقتلا تايصوت زجوم ةشرولا يف نوآراشملا ضرعتساو
ةرازوو يلودلا نواعتلاو طيطختلا ةرازوو رامثتسالل ةماعلا ةئيهلا نع تالخادم تمدق امآ ،ةيراجتلا
.لامعألا ةئيب نيسحتو ،نميلا يف ةيراجتلا نيناوقلا حالصإ ريوطت لوح لدعلا

أبس

)يلحم( نم ديزملا  
ءاعنص رداغي ةيفرصملا مولعلل ةيبرعلا ةيميداآالا سيئر
يبيللا يلودلا نواعتلاو يجراخلا لاصتإلل ةيبعشلا ةنجللا نيمأ نم ةلاسر ملستي ةيجراخلا ريزو
ينطولا راوحلل ةيروهمجلا سيئر ةوعد عم لعافتلا ةرورض نودآؤي تارانم ةيلاعفب نوآراشملا
ظيحالملاب يبطلا ميخملا ءادأ ريس ىلع ناعلطي يماشلاو ينالحكلا
اهسيسأتل نيعبرألا ىرآذلاب يفتحت ندع ةعماج
تيوحملاب ةيوان يداو هايم زجاح ءاشنإ عورشم ذيفنت ةيقافتا عيقوت
ةينكسلا حلاصلا سيئرلا عيراشم ذيفنت لامكتسا تاءارجإ ةشقانم
ةنزاوملا عيراشم ةساردب ةفلكملا باونلا سلجمب ةيعرفلا ناجللا لامعأ لصاوت
كنضلا ىمح ةحفاكمب ةصاخ ةيجيتارتسإ دادعإ ةيمهأ دآؤي زعت ةظفاحم ليآو
ةدعص نم نيحزانلا معدل ةيحللا ةيريدم نم ةثاغإ ةلفاق قالطنا
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