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ء األمورلیا أورسالة الوزیر إلى

2020 یولیو 30 خي:رتالا

 ،ویراتنؤآعة طاقميف ر ومٔ�اء ایلؤآوء ٓ��اىل ٕا

  .19-يدفو� سريوف�ه اوتيه وعة طاقملا اهبر مت يتلا ةرتفلاه ذهل ال�مة السلاوة ص�ل� عتمت� ا يف مكو�ذو  متنآ او رمتس��ن ٔآ ىنمتٔآ

ب الطلااة يحیة امحوس رادملاق ال�ٕ�مة وكاحلر ارق  دعب مك یلٕابه  ت�وتب اطخل ٔوآىل �ل یلقب ر هشٔآعة برٔآن م  دیزآ   ورر م  عدب مكبط�أآ
  نمك�  تباثلا  ءيشلا ن ٕاف، �ذع مو ، مةرصن ملا ةعبرٔا� رهشٔا�  لال�  ةري ثك  یاء�شٔآ  ت غريت دلق .نلوغت�ش� و نوشيیع  ثيح  تاعمت�او رسٔ�او
 . انتع طاقمو  انتاعمتجم ةسالمىل �ظ افحلایة غبرس ٔ�ا وبطاللا وءٓ��ابه م اقي ا�د �وملاد هجلا يف

 اهااجت  �ذتی ٔآبد مة اعلا�ة صلاى نحم  ٔنأب  ار�تف� يعادو ملن هنٕاو  ،حضاولك ش�عة طاقملاء احنٔآع یمجيف مة اعلایة حصلا� ااحلت روطتد قل
  ظافاحليف ل ثمتملايس اسٔ�ا ٔآدبملبه �ا نمقء ارجٕا لكيف اد شرتس� مت، 19-يدفو �سوريف  يشفتیة ادبذ ن مف .ةیضاملا �یلقلا عیباسٔ�ا يف ایبجيإا
  اًعیمجا نی�ٔن أب حض اولان مو   مك.�عامت جممة السو� ذكمت نٔآمك ت مالس  ىل� ظفاحلا ٔآبدمب شدرتس�  نانٕفا ، �ذىل �ا سايقو  ،مكلافطٔآ ةسالم ىل�
  .بهم وقن ا ًم�ا ًرود

، ةیبلطا تماخلدا سيئر  م هيف  ن مب  ،اندك يف ن�ئدالرا  ءاملعلاو  بطلا لاجميف  ء ارباخل�ة یصنىل � ًءانب  �ذو ، مویلاا هنعا نفشك يتلاطة اخلن ٕا
  عیمجيف ب الطللح مستس يتلایة هيجوتلائ ادبملادد حت  ،19-ديفو�وس ريفبص ااخل رماؤ�اوادة يقلا زكرمو ، لافطٔ�ا  ضارمٔآ  ىفشتسمو
  : يلیا میة هيجوتلائ ادبملا ههذ لشم�و  .ربمتبس هرشيف یة س�ارا� ل وصفلا ىلٕا نامٔآلك �دة وعل� ةطعاقملا ءاحنٔآ

 ؛عوبس�ٔ�ايف م �ٔآسة مخدة ملم اعلاع اطقلان م� ومملایة ئادتب�س رادملاع یمجل لامشل اح اتتف�ادة �ٕا ●
 لقٔ�ا تامتع�ا  طاسؤآ يف دة وجوملاس رادملاح تفادة �ٕاع م ،�فيكُمج ذومن اس سٔآىل � یة وناثلاس رادملام ظعم حتفادة �ٕ�ح امسلا ●

 ؛عوبس�ٔ�ايف م �ٔآسة مخدة ملوس ريفلار طضة خلرع
  .نةس�ل ار ادمىل �ر ارقلاا ذهري یغتیة ناكمٕاو، تنرتنٕالا  قریط نوع ل وصفلال �امل دعتلاني بر اتی  خ �  منمكنكمتن مد ٔكأتلا ●

  انٔنأب رب� خت �ة اتملایة بطلاحئ اصنلال ضفٔآ ن ٕاو، ویراتنؤآ  ةطعاقم  بالطل بة س�نل� �ة ادفر ا�سخيف  ببس�د ق  19- ديفو�وس ريفٔن أبمل عنا ننٕا
 .هم سرادمىل ٕاا نلافطٔآادة �ٕاىل ٕا�ة احب

  نيعضاو ،ةیس�ارا� ل وصفلا ىلٕا ل افطٔ�ا ادة �ٕالا نتطخ  نعف شكل�عة طاقملايف ل ؤ�ار �زولا و� ٔآ تمق، مویلاا ذهن مق باس تقويف و
 . ناكمٕالا درق مع�ا من ندويفت�سي سو  نينمآن ونوكیس� لافطٔ�ا نٔآ ن مدٔكأتللري ظنلاعة طقنم دة ید�د راومو تاماد�� ذل �ٔ�
   فیظنتل ا ت امزلتس�م  ريوفتو ، یةصشخلایة امحلات ادعموعة نقٔ�اء ارشلر الودن ویلم  300  ن عد یز�ا یلاما غلبمعة طاقملا مة وكح  تحنم  امك
  ة�صلل ينهملا �روتطل �م ايقلا� ذك و، یةس�ردملات الفااحلوس رادملا  يف  نيفظوملا نم یدملزافة اضٕاو ، دةید�یة ميلعتف ئاظو  قل�و  ، زةزعملا
 . نيفظملوا عیمج ةئدفالمة السلاو
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  قنطا يف نولعمی ةضممرو ضممر  (500) ئة امسمخن ملك شتت� قنتمكة بش�ري فوت  لال�ن م  ویارتنؤآ ةطعاقم  درفنت س، �ذىل �ة وال�
  يف يبطلامع ا�ور ابتخ�  �زعزت وص فحل�ق لعتملامع ا�مي دقتل� ذو، عةفترملار طا�ات اذق طانملايف مه رش�مت يسو، مةاعلا�ة صلا
  ىل�د صرتلار ابتخاء ارجٕ�ة ماعلا�ة صللو یراتنؤآئة یهم وقتس�  ،لضفٔآ شلك� طرا�ا مهفو  ةاب�ت�س� زز�عت  فدهبو ، اًري�ٔآو. انس�رادم

  .ضارعٔ�ا من نونعای  ال ن��ا ةیوناثلا ساردملا بطال

  نوكت س� اهنٔآام ك ، یةبطلا موعلل� ارهتانتسو�ا هتانتمبم ویلاا هنعف شكلا مت يتلامة السلاو�ة صلل �ماشل ا توال�وتوربلطة لبارتملا�ة وم�از اتمت
 ا ذهل ريغتملاع قاوللبة ا�تس�الل اددعتس�اىل �  نأنأب مكنئطمٔ  آنٔآ يننك ومي .19-ديفو�وس ريفلكه ش�ي ا�  ريتغملا ددیلهتل ةبا�ت�س� صدق نة رم
 . سوريفلا

 : يلیا مبق لعتتحضة اوبة وجٔآري فوتل ال�ن مب الطلامة السىل �يه جوتلاا ذهظ فا�یس�و 
 . يتا�ا صیشخلت ا ●
 .نيفظوملا وبطاللل �ندیلا ةفاظن ز�زتع ●
  ؛12ىل ٕا 4  من فوفصلل بةس�نلمة �امكلاع ضوية مازلٕا ●
  ؛باللطا هيا�ٕا جتاحي قد يتلایة ش�امقلا اتملكاما نم  ةیطیاتحات ایمكو  ،نيفظاملوو ةتذاسٔ�لیة صشخلایة اقولات ادعم ريوفت ●
  ؛ للفصا جرا�ض عبلم �هضعبك تاكحا ن م لیلقتلل م راصلك ش�ب الطلاوجي فتبم ايقلا ●
  ؛ �دباتلا ●
  ؛نييفضإ الااس راحلن م (900)ئة امعس� نيیعت بنا �ىلایة س�ردملا تفالاحلا وقفارملل  ميقعلت ا و فیظنتل ا  �زعزت ●
  ؛اروزلا ىل� دويق رضف ●
  .ساردملاح تفادة �ٕایة لمعبة قارميف دة �اسملل �وذق بس�ملا يس ارا�ل یجستلا ما نظقیبتط ●

   سةردملاىل ٕان �دئاعلاب الطلل بةس�نل�سة ام�ة ا�لك ش�ا هنٔأبا ًعیمجمل عن يتلاو، بالطللیة لقعلا�ة صلال اجميف ر �تس�يف ر متس�نسو
  20 غ لبمر �تس�ط قفنة س�لاه ذهيف ا نمقد قو. 19- ديفو�ء و� يشفتن عمج انلاق لقلو�ني قیلام دعبر وعشلار هشٔآ دة علم هبر�ان ٔآ  دبع
   نكمتي س  امك  ب.اللطا ت�ایاتحا سدل يق ابتسامع دمي دقت  من ساردملا تااردٕا س لاجمن كمت� ىتح، يفاضٕالال یومت�ايف ر الودن ویلم
  ایس�ايقا لغبم دد صلاا ذهيف  ر مثتسنسو، معا�  نم ویة لقعلا�ة صلاي فظوم ل بقن ممة دقملات امداخل  ىلٕاق وبس�مري �  ذافنل ا  نم  بالطلا
  .رالون دویلم 50 ىلٕا لص یمالعا اذه

  يفدمه �اوتية مازلٕا � ذيف ا مب، صةااخلیة ميلعتلات ا�ایتح�ي وذب الطلا دة ئافل ا ًم�ا ًمعدا ًضیٔآ  رفوت  سراملدا  حتف ادة �ٕاطة خ  نٕا
  ٔنأش�  اهتمیصتو يف  نيحضاوء ارباخل ناكد قل. یةوناثلاویة ئادتب�س رادملان م لكيف ع وبس�ٔ�ايف م �ٔآ  (5)سة مخدة ملیة س�ارا�   لو صفلا
 . لافطٔ�ا ءؤالهه اجتابه م وقنس�ا ما ذهو، قاس�� �سأمیة مهٔآ

    مننكمتنس ، اًعمل معلال ال�ن  مف  .ویراتنؤآ  ةطعاقم  بالط  هاجتا  انتا مازتلا  صوصخب دد رتن نل ف وس، ةرتفلاه ذه� ی ط  �ذ نعرب� �  ام كو 
 . لبقت�سملل بة س�نل�ا ًضیٔآن كلو، نةس�لاه هذلبة س�نل�ط قفس يل، حا�نللادمه د�ٕان امض

  دةوعن امضل  انعم  مكا�املزتاو مك� امهاسم  ىل�و   ،بؤو ا�مك لمعىل �، ویراتنؤآ عة طاقميف ر ومٔ�اء ایلؤآوء ٓ��اا هئآ ، مكركشٔآن ٔآ م اتخلايف   دؤآ
 رب.متبس هرشيف س رادملاىل ٕانة ٓمآ

  .يتیاحت صل�ا لوبقب اولضتفو

  ميلتعلا ر�ز و،يشتیل فنيتس دی�سلا يلامع
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