


ديري
 

 
 

وه ام

 

 نم نوناعي وأ اوناع نيذلا صاخشألا معد •

شيمهتلا وأ زييمتلا

 لمعل قالطنا ةطقنك ةيدرفلا براجتلا عيجشت •

هبقاوع مييقت نكمي يعاو و لقتسم

 ةكرتشم ةايح قيقحتب ةليفكلا لبسلا ىلا ةراشالا •

 زيحتلا و ةيرصنعلا نم ةيلاخ و ةاواسملاب عتمتت

ةيلثملا نم فوخلا و يسنجلا

ريبعتلا و فطاعتلا ىلع ةردقلا زيزعت •

ةيمويلا ةايحلا يف ةيتاذلا ةءافكلاب روعشلا •

يفنعاللا لصاوتلا و فرصتلا تايناكما زيزعت •

.ةيعامتجالا تاراهملا ةيمنت •

 

 

 حوارتت نيذلا بابشلا ىلإ هجَوُم تنم!تيم موك عورشم
 ىلع مهعجشن نأ ديرن نحن .27و 16 نيب مهرامعأ
 عيمج هيف عتمتي عمتجم يف ةكرتشم ةايح لجأ نم لمعلا
 اميف مهيعو ىوتسم عفر ديرن و .قوقحلا سفنب سانلا
 .ةيلثملا هاجت و ةأرملا هاجت ةيئادعلا و ةيرصنعلا صخي
.ةماركلا و عونتلا و يعولا تالاجم يف مهدوهج معد و
 ىلوألا ةوطخلا يف .نيتوطخ ىلع عورشملا ذيفنت متي
 سمخ وأ ثالث اهتدم لمع ةقلح يف نيمتهملا كراشيس
 و عورشملا ىلع فرعتلل ةصرفلا حنست انه .تاعاس
.ةيسيئرلا هعيضاوم
 بيردتلا يف كراشت نأ بابشلل نكمي ةيناثلا ةوطخلا يف
 و ةقفارمب نيصتخم دادعا و لمع قيرف دادعال ينهملا
 نحن .مهيلع فارشالا و صاخشألا نم ةعومجم ةياعر
 لكشب ةيصخشلا مهتايحب ةيارد ىلع بابشلا نأ دقتعن
 نم مهسفنأب اونكمتي ىتح مهمعدب موقن اذهل و .لضفأ
 .قوقحلا ةيواستم ةكرتشم ةايح قيقحتب ةليفك لبس داجيإ
 ىلع ينهملا بيردتلا لالخ نم نوكراشملا لصحي
 اولصح يتلا تاربخلا و فراعملا هذه ءاطعال ةصرف
.رمعلا سفن نم نيرخآ صاخشأ ىلإ اهيلع

   

مدقي
 

 دادعا و لمع قيرف دادعال ينهم بيردت •
 نم ةعومجم ةياعر و ةقفارمب نيصتخم
 ةرم عمتجن ةداع( مهيلع فارشالا و صاخشألا
)ءاقل 25 تاءاقللا ددع .نيتعاس ةدمل عوبسأ لك
 يتلا تاربخلا و فراعملا هذه ءاطعال ةصرفلا •
 ىلإ نيصتخمك و لمع قيرفك اهيلع اولصح
رمعلا سفن نم نيرخآ صاخشأ
 صخي اميف يلمعلا و يعوضوملا لماعتلا •
 ةيلثملا هاجت و ةأرملا هاجت ةيئادعلا و ةيرصنعلا
 عونتلا لجأ نم اعم لمعلا ةيفيك لوح تاشقانم •
نيسنجلا نيب ةاواسملا و يعامتجالا
ةيوبرت بيلاسأب حرسملا ةبرجتل ةصرف •
يفنعاللا لصاوتلا تايجيتارتسا ملعت •
 ليثمت و ميدقت يف ةربخلا باستكا ةصرف •
تاعومجملا وأ ةيسردملا فوفصلا
 تالاجم لوح ةلصلا يوذ صاخشأ عم لدابتلا •
.تنم!تيموك عيضاوم


