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قبببببروم ح   ببببب  بتحسسسسساعصاي    سسسسس صلإلال سسسسسا  صالمجلسسسسستصادي وسسسسساعيصوادث مسسسسسا  صوال  سسسسسا  صيرحببببب  

والقةصبببا ي  تولةياميببب  ولدعرت ببب  انبببذ ول ببب  و    ببب   ولعق ببببال مفببب ول اليبببال ولدة بببري وة ري  ببب  

  .  تح اي ول اس في ول   و أثر سنبي انذ ولبال ولعق بالكا  له ه ، ح ث 1997 ولعام

 

 يع ببب  ومولقبببر هببب و أ  المجلسسستصادي وسسساعيصوادث مسسسا  صوال  سسسا  صال سسسا  صلإلتحسسساعصاي    سسس  تيعةقبببر

 هببب و تب بببي تي بغبببي. وة ري  ببب  ولدة بببري تول اليبببال ول ببب  و  ح ببب  ةي بببب   ولعالقبببال فبببي جريبببر فيبببر

 أخببر . تفببي قضببايا  هدبب   عاليبب  ن بب  ولةقببرم  بب  ولدزيببر إلحببرو  ول ببب   لةده ببر تماايةبب  ولةقببام 

 اببب الدين  والقةصبببا ا توالجةدبببااي تول قبببافي بببب ول  اسببب   ولشببب ت   يد اببب  تعبببر  ولصبببر ، هببب و

 ولروا بب  ولببرت  قائدبب   بب  ول بب  و  ، بإ ولبب  آجببال تلبب   ابباجال ،ولدة ببري ول اليببال تقبب م أ  فببي أ نهببا

 ولرتل ببب  لنيهببب   يقر ببب  ول ببب  و  ولببب ا توسببب  نطبببا  انبببذ بببب  ولدعةبببر  ولةعبببات   ببب   فبببي لإلمهبببا 

 .وإلمها  لد امب 

 

 وإليياب ببب  ببببالاط ول اي    سسس صال سسسا  صلاتحسسساعصوال  سسسا  صوادث مسسسا  صادي وسسساعيصالمجلسسست تيشببب ر

 .ول   و  في تتط يرها وإلن ا  حق   ةعزيزل ول   و  وتا ها ولةي

 

شبببع   كافببب  لدشبببامك  ك سببب ن  ول ببب وم   وصبببن  انبببذ ول ببب  و  ل بببر  تقبببريرنا اببب  نعبببر  كدبببا

 ول  اسبببي ولط ببب  أ بببام ولطريببب  ، تتده بببر ول ط  ببب  ولقضبببايا ليد ببب   شبببةرك  مؤيببب  ول ببب  و  تتقاسببب 

 ولة بببا   متح انبببذ أيضبببا تن  بببي. ول ط  ببب  ول حبببري ح   ببب  تشببب    فبببي لند ببباهد  بأسبببره ول ببب  وني

 .وةطرو  جد   ب   ول ق  تعز  ولةي

 

 ول ببب  و  تعبببات  انبببذ اي    سسس صال سسسا  صلاتحسسساعصوال  سسسا  صوادث مسسسا  صادي وسسساعيصالمجلسسستتي  بببي 

 ولقضبببايا كافببب  فبببي والفريقبببي توالت بببا  والتمتببببي توالت بببا  ولدة بببري تول اليبببال ولبببرتلي ولديةدببب   ببب 

 أشببب ا  كافببب  ت  اف ببب  ولبببرتل    توة ببب  ول بببن  انبببذ بال عبببا  يةعنببب  ، ف دبببا ولدشبببةر  والهةدبببام ذول

 .بالبشر توالتيام ولقان ن   غ ر تولهيري والمها 

 

ص2017أك و  صص9

 

 سيواكي  انغار  شارعص

 رئيت

 لاتحاعصاي     صال ا  صالمجلتصادي واعيصوادث ما  صوال  ا  ص


