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نم يهلإلا سادقلا سأري يناثلا سوردويث
)ويديف( ةرهاقلاب نيسيدقلا ةسينك

م /2020 – 05:39ويام 22/ةعمجلا
رئاس كريرطبو ةيردنكسالا اباب ،يناثلا سوردويث ابابلا ابابلا ةسادق سأرت
نْيَسيدقلا ةسينك نم ،سيمخلا سمأ ،يهلإلا سادقلا ،سكذوثرالا مورلل ايقيرفا
.ةرهاقلا طسوب ءالجلا عراش يف هناليهو نيطنطسق لسرلا يلداعملا
روضحب ،ةناليهو نيطنطسق لسرلا يلداعملا نيسيدقلا ديع ةبسانمب كلذ ءاج
؛ةرهاقلاب يكريرطبلا ليكولاو ،سيفمم نارطم سوميدوقين تيلوبورتملا
.يبعش روضح نود رشابملا ثبلاب
رئاسو ةيردنكسإلا كريرطب ،يناثلا سوردويث ابابلا ةىسادق هجو ،رخا قايس يف
:اهيف لاق  2020كرابملا رطفلا ديع ةبسانمب ةلاسر ،سكذوثرألا مورلل ايقيرفأ
ةيبرعلا رصم ةيروهمج سيئر ةماخف ىلإ ةيوخألا ةيبلقلا ةئنهتلاب مدقتأ »
لينلا ضرأ يف نيملسملا انينطاوم ىلإ كلذكو ،يسيسلا حاتفلا دبع ديسلا
».يبرعلا ملاعلا ءاحنأ يف نيملسمل عيمجلو ،ةكرابملا
متي لازي الو ةيرشبلا رابتخا مت دق ماعلا اذه نأ ،هتلاسر يف ،سوردويث فاضأو

يف مهحاورأ رشبلا نم تائم َدَقَف اهلالخ يتلا  covid-19،ةحئاج راشتناب اهرابتخا
ةياعرب نمؤت لازت ال ةفيعضلا ةيرشبلا هذه نكل .ئفاكتملا ريغ عارصلا اذه
.هتمحرو هللا
اهذختا يتلا تاردابملابو ريبادتلاب ديشأل ةبسانملا هذه زهتنأل ينأو :عباتو
ةحصلا نأل ؛انينطاوم ةحص ىلع ظافحلا لجأ نم ،هيدعاسمو ةيروهمجلا سيئر ةماخف
.ةيرشبلل هللا هحنم ام نمثأ يه
تادوهجمب هتداعس نع ،سكذوثرألا مورلل ايقيرفأ رئاسو ةيردنكسالا اباب برعأو
ةمزألا هذه عم لماعتلا يف ،ضيبألا شيجلا ،ضيرمتلا ةئيهبو ةيرصملا تاطلسلا
انتوخإل تايفشتسملا يف جالعلاو ةياعرلا ريفوت لالخ نم ،ةيفرِحب ةرئاجلا
ةدوع لجأ نمو ،اهتعيبط ىلإ ةيرشبلا ةدوع لجأ نم اًراهن اًليل اًيلصم .ىضرملا
.ضرألا ىلإ لمألاو حرفلاو مالسلا
سيئرلا ةماخفل ةبيطلا يتاينمت عم« :ةئنهتلا ةلاسر يف هتسادق متتخاو
،مالسلل بحملا رصم بعشو ةيبرعلا رصم ةيروهمج سيئر يسيسلا حاتفلا دبع
انرصم هللا ظفحي نأو ،مالسلاو ةحصلا انحنمي اًعيمج ريدقلا هللا انظفحي نأو
».ةينغلا هتمحرب ردغو ةنايخ لك نم ةبيبحلا
ثدحتملا ،اطنط نارطُم ،وينوطنأ الوقين نارطُملا ثعب ،قايسلا سفن يف
ةيقرب ،سكذوثرألا مورلل ايقيرفأ رئاسو ةيردنكسألا ةيكريرطب مسأب يمسرلا
ديع لولح ةبسانمب كلذو ،ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةمألاو يرصملا بعشلا اهلالخ أنه
.كرابُملا رطفلا
:يتآلاك ةئنهتلا ةيقرب صن ءاجو
بيطاو يناهتلا رحأب مكيلإ مدقتا نأ ينرُسي ؛مكمايقو مكمايص هللا لبقت
نُميلاو ريخلاب مكيلع هللا هداعأ ؛ديعسلا رطفلا ديع ةبسانمب يناهتلا
».ريخب متناو ماع لك »تاكربلاو
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