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بنبٌ ىبٚ رىبسربأل رتىننسّٗبٚ رىببلم بلىَْنبدٙ رىعسببٚ رىتبلّٚ ىينَْغبل ٗرىنوب غو   ّ ب٘            يععدّٚ أُ أزحب   

 بلىََينبل رىعسبغبل   حَليل رجنَلعغل ٗتَْغل ٍعندرٍل   ٗرىرٙ يعقد بلىنعلُٗ بغِ ٍْظَل رىعَو رىعسبغبل ٗٗشرز  رىعَبو  

ٌ   رىعع٘ديل ٗرىبْل رىدٗىٚ  ٚ       بغبل ٍْظَبل رىعَبو رىعس   .. مَبل يعبعدّٚ بلظب  ٗأطبسر  رنّنبلا رىتة بل ىبٚ رىب٘طِ رىعسبب

 –حيظر  ا    –خادم الحرهيي الشرريييي جللرة الولرب عبرذ ا  بري عبرذ الع ير      رعود         لٗبلظَٚ شبصغل أُ أتقدً 

ٚ ٗدعَبٔ ٍٗعبلّدتٔ ىٖبرر رىعَبو رىقبٍ٘ٚ ىغعقبد        رىنسيَبل زعلينبٔ  ٘ضع ٕرر رىَْندٙ ت ب   بلالٍنْلُ ى  ديْبل ٍ زحبل   ىب

 .. رىوقغقل رىََينل رىعسبغل رىعع٘ديلعيٚ أزض ٗرىسيلض 

رىَْندٙ ٗتفَٖٔ ى لجبل   رٕنَلً ٗرظنعدرد ىينعلُٗ عْد طسحْل ىنس  رّعقلدرىبْل رىدٗىٚ ٍِ  ّقدز ٍل أبدرٓمَل 

رىَْطقببل رىعسبغببل وىببٚ ٗضببع زريببل ةرظببنسرتغ غلد ىَ٘رجٖببل ت ببدٙ رىبطلىببل ٗت قغببو رى َليببل رالجنَلعغببل ٗرىنَْغببل        

 رىَعندرٍل ..

ىٚ ظو ظسٗ  غليل ىٚ رىدقل تنفلعو ىغٖبل رتحبدرب بوبنو ٍنعبلزث حغبت شبٖد         رىَْندٕٙرر يأتٚ رّعقلد 

ت ٘ال  ٕلٍل خةه رىتة ل أع٘رً رىَْصسٍل ، ٗقد دىع  ٕرٓ رىن غغسر  بقضليل رىنو غو ت ديل  ٍْٗطقنْل رىعسبغل 

ىنأخبر ٍنلّٖبل ىبٚ رىصبدرز  حغبت بلتب  ٍوبنيل رىبطلىبل تَبط          ل ٍٗنلى ل رىبطلىل ٗرى د ٍِ رىفقس ٗرىعدرىل رالجنَلعغب 

جَغع رىبيدرُ رىعسبغل ٗبلىنلىٚ تونو خط٘ز  عيٚ رتٍِ رىقبٍ٘ٚ ٗرالظبنقسرز رالجنَبلعٚ رىعسببٚ ٗأضب   أظب٘ر        

 رىعَو تَ٘ا بن ديل  حقغقغل ..

أمتبس   بيب  فلعبل  ٘زر  عيٚ قضليل رىنو غو بونو ظيبٚ حغت ظب و ٍعبده رىبطلىبل رزت   رىنطٕرٓ ٗقد رّعنع  

، ٗتبصدرد رىَوبنيل تعقغبدر حغبت ت٘لبط رىبطلىبل ىبٚ         د ٍيغبُ٘ علطبو  02ٗرقنس  عبدد رىعبلطيغِ ٍبِ ة   % ، 61ٍِ 

ّلب وىٚ ضعط رىْعبل ببغِ رىبرم٘ز ، ٗيَنبِ رىقب٘ه أُ رّعقبلد      رىَْطقل رىعسبغل بأّٖل شبلبغل مَل تنصريد ّعبنٖل ٍِ رن

 ٍِ رٕنَلً بقضليلٓ ..ٗرىَنلُ رىَْلظبغِ ىَل ىٔ ٍِ إَٔغل ٍٗل يْنظسٓ رىَ٘رطِ رىعسبٚ رىَْندٙ قد جلء ىٚ رىصٍلُ 

ٍْظَبل  ألب ل    ٗرىرٙ يولزك ىغٔ رى٘شزرء رىفلعيغِ رالقنصلديغِ ٗرالجنَبلعغغِ  ةرىَْندٙ  ٕدىْل ٍِ عقد

ٕب٘   ددٗىغل رىْلج لرتعَله ٗرىعَله ٗعدد ٍِ رىَْظَل  رىدٗىغل ٗرنقيغَغل ذر  رالخنصلم ٗأل ل  رىن لز  رى

زريببل ٍوببنسمل تبب٘رشُ بببغِ ٍقنضببغل  رى َليببل رالجنَلعغببل ٗت قغببو رىنَْغببل رالقنصببلديل رىَعببندرٍل ،    رالتفببل  عيببٚ

وشبسرك رىقطبلث رىببلم ٍٗاظعبل  رىَ نَبع رىَبدّٚ ىبٚ زظبٌ ظغلظبل           ٗدر عيٚ ٍْظٍ٘ل ٍعيٍ٘لتغل شلٍيل ، رعنَل

 عٚ رىَ قو ىقدز أمبس ٍِ رىعدرىل رالجنَلعغل ٗرىعيٌ رالجنَلعٚ ..ىلعيل ىدعٌ رىنو غو ٗبْلء ق٘رعد رىن٘رىو رىَ نَ

   تشرغيل إعرلى الريراض للتٌويرة الوسرتذاهة وال    ٗظ٘  يصدز عِ رىَْندٙ ٗ غقبل خللبل ت ب  عْب٘رُ       

نضَِ ظغلظل  ٗخطأل رىعَو ٗأظط رىنفلٌٕ رىَونسك ىن قغو رىنَْغل رىنٚ تضَِ شيلد  رىنو غو ٗرى د ٍِ رىبطلىل ت

  ل رىفقس ، ٗت دد ٍعلىٌ ت قغو رىنعلُٗ بغِ رىَْظَل  رىعسبغل ٗرىدٗىغل ىٚ ٕرر رىَ له ..ٍٗنلى

 بلىََينبل رىعسبغبل رىعبع٘ديل    ىقغبٔ ٗشيبس رىعَبو   بِ ٍ َبد ببِ عببد رىقبلدز     َعلىٚ رىَْٖدض علده ىونس أقدً رى

رهلل ، ّٗبتَِ رىبسٗا رىعلىغبل    رٕنَلٍٔ ٗجٖ٘دٓ ٍٗعلعدتٔ ىٚ وعدرد رىنستغببل  رىَْلظببل ىعقبد ٍْنبدٙ ّبلجن بب ذُ       عيٚ 

 ىفسيو رىعَو بلى٘شرز  ٗرىرٙ يعَو ٍعْل بسٗا رىفسيو رى٘رحد ..

دً َّ٘ذجبل زرععبل   ىبرٙ يقب  ٗمرىل رىن غل ىيبْل رىدٗىٚ عيٚ رٕنَلٍٔ بأٗى٘يل  ٍْطقنْل رىعسبغل ٗىسيو رىعَبو ر 

 ىينعلُٗ

نفلعببو ٍببع قضببليل رنّعببلُ رىعسبببٚ يرى َغببع ىببٚ ٕببرر رىَْنببدٙ رىٖببلً رىببرٙ حببلزرب بَوببلزمل ٗأزحبب  تسحغبببل 

 .. بص٘ز  ٍبلشس 

 ،،، والسلم عليكن ورحوة ا  وبركات 
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