
قامعألا نم كل ھیحت شبح رخص 

دامح يربص.أ/ملقب

راكفأ رشن ىلعً امود لمع ,ةیبألا ھتكرحلو ةینطولا ھتیضقلً ایفو الإً اموی نكی مل  
هرمع تاونس ىضق ثیح اھلبقتسم ىلع صیرحلا ناكف ,ةیماسلا اھئدابمو ةكرحلا  
ناكف ھتامامتھا لج اھلبقتسمو ةكرحلا سسأ عضی,ً افیرشً التاقموً الضانم لاوطلا  
ةیار ءالعإ لجا نمً اعسو رخدی مل رارقلا باحصأ دحأوً ایعاوً الجروً ایرقبع  
.ةقداصلا ةملكلا لوقو قحلا

ًامئاد ناكف رابلا اھنباو ,يخیراتلا حتف لجر شبح رخص لضانملا خألا ناك اذكھ  
,ةكرحلا حاجنإ لجا نمً اعسو رخدی الو حارجلا متكیو تمصب لمعی ةمدقملا يف  
مواق ,ةیزكرملا اھتنجل ءاضعأ دحاو ةكرحلا هذھل ينطولا لمعلا زومر دحا ناكف  
ةیحصلا فورظلا ھفعست مل نكلو ةلیوط تاونس رادم ىلعوً الیوط لمعوً اریثك  
ًالئاح ضرملا فقو ثیح ,يمیظنتلا لمعلا يف ھتیرارمتسا نم رھاقلا ضرملاو  
ھتكرحل ھبح متكف ,ءيش يأ نم عرسأ بعصلا هرارق ناكف ,لمعلا يف هءاقب نود  
ةعاجشو ةئیرج هوطخ يف ةیزكرملا ةنجلل حشرتلا مدع ىلع هوقب رصأو ھبلق يف  
نع ربعی امنإ كلذ يف شبح رخص خألا رارق نإف اذھلو, نورخآ يف اھدجتً املق  
ًاصوصخ حتف ءانبأ نم ھناوخإل اھلمحف, ةنامألا ظفحو ةبحملاو ءافولا ىدم  
يف لجرلا ءاكذو دئاقلا تایقالخأ ھب مستت ام ىلع منی لمعلا اذھو , مھنم بابشلا  
يخیراتلا اھرودلو ةكرحلل ًءایحإ ,ةدیدج ءامد خض بلطتت يتلا تاذلاب ةرتفلا هذھ  
.قالمعلا  
لجأل لمعلا نم دبالو عیمجلا قوف حتف نال بحملا ءادن ءادنلا ناك انھ نم  
دحاولا قیرفلا حورب لمعلا نم دبالو ربكألا مھلاو ةیضقلا ىقبت نیطسلفو ,نطولا  
رازن وبأ ىخآ ای لاجرلا نوكت اذكھف ,دیدجلا عادبإلا قلخو حالصإلا لجا نم  
ىقبتس ةجضان هرمث كؤاطع ناكو تیطعأو حتفلا ئدابم ىلع تیبرت اذكھو  
,ةلیوط تارتفل اھنوركذی نیبحملا نم كؤانبأ لظیسو, ةلیوط لایجأل اھراثأ  
.ةلیوط تاونسو تاونسل لایجألا ثیدح نوكتسو
تحن نم ایو دینعلا رخصلا اھیأ ایً اموی اھطقست ملو ةیارلا تلمح نم ای كیلإف  



تحن نم ایو دینعلا رخصلا اھیأ ایً اموی اھطقست ملو ةیارلا تلمح نم ای كیلإف  
تحبصأف ةمقلا ىلإ تلصو ىتح میظعلا حتفلا مرھ يفً الیوط تلمعو ریثكلا  
رصعلا يف هروث ربكا تحبصأ يتلا ,ةرصاعملا ةروثلا هذھ زومر نمً ازمر  
ءانبأ لك بولق يف اقالمعً اخماش ىقبتس عكری دجملا كلو, ةیحتلا لك كل ثیدحلا  
مھو ةیسایسلا ةایحلا اوكرتو دجملا اوعنصً الاطبأ كانھ نأ خیراتلا ركذیسو ,حتفلا  
.مایألا نم موی يفً ادھج الوً اعسو اورخدی ملو ,مرھلا ةمق يف
هذھ تظحال امبرو ً,ادبأ يھتنت نل كل انتبحم نأ فرعت نأ كیلع رازن ابأ اماتخ  
حضاو لیلد اذھو ,رمتؤملا ءاضعأ نم كیبحم نویع نم ترمھنا يتلا عومدلا  
,كل عیمجلا ھنكی يذلا صالخإلاو ءافولا ىدمو اھریثأت ىدمو ةبحملا قمع ىلع  
ةیحتلا كلفً امئاد قالمعلا  شبح رخص كنأل     

10/8/2009 : رشنلا خیرات 


