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 ،،، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،   بسم هللا الرحمن الرحيم

 الرئيس ...  ةالسيــد

 ن ييييييييأو    أود فيييييييية أن أأقييييييييل أد أ اييييييييأ  ن يييييييي  ون  ييييييييأ   أن ييييييييأق 
 
 أنثننثييييييييلبخييييييييننة أنى انييييييييل سايييييييي  أ  خيييييييينب       يييييييين

 ، مؤ أقن دسمان أنكنمل ن   ال جنح أسمنل هذأ أملؤ مر.ن مؤ مر أنعن  أن  يدو 

تعيييييييرا دونيييييييل أنك ويييييييه سييييييين لدأ ى ييييييين وأىيييييييناكن هن أنقيييييييأقأقن ن   ييييييي   أنيييييييذ   ييييييي  ساييييييي  م قييييييي       يييييييل فييييييية با ييييييي  

ن أن يييييييين  لايييييييي   ن يييييييي  أملم  ييييييييل وق فهيييييييي وه يييييييير  اييييييييروة فيييييييية أملم  ييييييييل أنعر  ييييييييل أن ييييييييع دقل أنقييييييييا ال وتعييييييييرا سيييييييين

 و أق أهن فة كل من من شأ ه ألح نظ سا  أمن ن وىالمل أ أضي ن.

 الرئيس ... ةالسيــد

وأايييييي   م يييييي   أميييييين  سيييييين تعنلوايييييين ألينن ييييييل لايييييي  لو  أملييييييأقر أنعيييييين  أنرأ ييييييل أن يييييي أ ق   يييييين  أإلسييييييرأا أ ييييييأدأد  أود

، وكيييييييي د دونييييييييل أنك وييييييييه أ ييييييييأ أمل يييييييينهميد فيييييييية مان ييييييييلة أن كننييييييييل أنأون ييييييييل ن  نقييييييييل أنذ وييييييييل سايييييييي      ييييييييه أمل يييييييين  

أىيييييييييي   بيييييييييي  ال قييييييييييرأ   أ خيييييييييينل أملييييييييييؤ مر أنعيييييييييين ي ييييييييييعأهن  ReNuAL أه ييييييييييل مخ ليييييييييي أ  أن كننييييييييييل  لسييييييييييند مقييييييييييرو  

"مخ ليييييييي أ  ق   يييييييين أمييييييييين  " سايييييييي  أملي لييييييييي  أملييييييييرد أنانبيييييييييل ن  عييييييييأقل أن ييييييييين   ملي ليييييييي أ  أن كننيييييييييل فيييييييية ىنقل ىيييييييييأو   

 أ ل فة تسيي  أن نقل أنا وول ن  ال  وأن ام ل. خ  أأ نل ه د أنتة قن  ب ن أملأقر أنعن  أنر 

 الرئيس ... ةالسيــد

لد أ   ن يييييييييييين  أن ام ييييييييييييل أال  منس ييييييييييييل وأالق  ييييييييييييندقل فيييييييييييية أنعيييييييييييينن   ؤ ييييييييييييأ   م ييييييييييييل   يييييييييييي ل لوييييييييييييند    ييييييييييييي   فيييييييييييية 

لمييييييييأأدأ  أن نقييييييييل ن عايييييييي د أملا  ييييييييل، و ميييييييين أد أن نقييييييييل أنا ووييييييييل تع ليييييييي  م ييييييييأ أ م مييييييييال ونيييييييي   بييييييييأقال مل ييييييييند  

 ال   ن ن  يييييييييييين  أن نقييييييييييييل أ ايييييييييييير  فيييييييييييي د
 
ا يييييييييييين  أس مييييييييييييند أن نقييييييييييييل  تييييييييييييأد  أن  نىيييييييييييين  أن  ا ييييييييييييل ن ييييييييييييأول وفايييييييييييين

 .و   عن  ن وقأ أ  ن



 

 

 
  
 

- 3  -  

 
Permanent Mission 

of the State of 
Kuwait 

to the United Nations 

Vienna 

 

 

 

 الـوفد الـدائـم لـدولـة الكـويـت 

 لـدى األمـم الـمتحـدة     

                                            فيينـا

، وأود أد أ ى ييييييييير هيييييييييذ  أن ر يييييييييل نكييييييييي  2018أ  ييييييييي  وفيييييييييأ بيييييييييالد  بنه مييييييييين  ساييييييييي   اروييييييييير أن كننيييييييييل أن يييييييييا   ن عييييييييين  

ملي   يييييييييل ساييييييييي  مييييييييين وأاييييييييي  كنفيييييييييل أنعييييييييينم يد فييييييييية أإلدأ أ  أ بننا نبيييييييييل أ ايييييييييأ  بننقييييييييي ر وأن ايييييييييأقر لاييييييييي  أمليييييييييأقر أنعييييييييين 

ق ذن  ييييييييييه ميييييييييين  هيييييييييي د  ث ثييييييييييل ن ن يييييييييي ل بييييييييييأو  أن كننييييييييييل،   يييييييييي  أل هيييييييييي د أنتيييييييييية  ااييييييييييل م يييييييييينهمن  أن كننييييييييييل لايييييييييي  

 فة أنعنن . وأن ام لم   ون  أسا  فة تسيي  أن نقل أنذ ول من أ ل أن ال  

 الرئيس ... ةالسيــد

أ ضييييييمن  دونييييييل أنك وييييييه لايييييي  أن كننييييييل أنأون ييييييل ن  نقييييييل أنذ وييييييل، وت يييييي مر  سيييييين  ماييييييذ 55هييييييذأ أنعيييييين  مييييييرو  يقييييييهأ 

 عييييييييينود مييييييييي  أإلدأ أ  أملي   يييييييييل فييييييييية أن كننيييييييييل مييييييييين أ يييييييييل  م  ن ييييييييين مييييييييين أىييييييييي خأأ  بنننقييييييييين   وأندونيييييييييل أنك ويييييييييه 

ن ا  يييييييذ مقييييييين ي     ويييييييل ن  ام يييييييل أال  منس يييييييل قيييييييأ أ  ن أن  ا يييييييل أمل    يييييييل مؤى ييييييين  ن و أن نقيييييييل أنا وويييييييل و اييييييين  

فيييييية هييييييذأ  أن كننييييييل أنأون ييييييل ن  نقييييييل أنذ وييييييلميييييي  أن عيييييينود أن   يييييي  ملروييييييأ ميييييين  سايييييي  أنييييييأوأ    يييييي  و ، وأالق  ييييييندقل

 .أال ن 

أن عيييييييييييينود أمل يييييييييييي مر  بيييييييييييييد دونييييييييييييل أنك وييييييييييييه وأن كننييييييييييييل فيييييييييييية مخ  يييييييييييي   أو ييييييييييييه عيييييييييييي   أن ارويييييييييييير أن ييييييييييييا    قنايييييييييييينول 

مر ييييييييييرون لق  م يييييييييييد مليييييييييي أ د  أول كأ ييييييييييأ  مر يييييييييير أنك وييييييييييه ملكنفتييييييييييل أن يييييييييير ند  تع يييييييييييد خ  يييييييييين  ن، ويقييييييييييي  لايييييييييي  

أ  نق ييييييل أن عيييييينود بيييييييد أنييييييأول أنعر  ييييييل فيييييية  ىيييييي ن ن  تيييييي  وأن  يييييي ور وأن ييييييأ و  فيييييية مجيييييينل أنع يييييي   وأن  ا ن   يييييين "

وأى ضييييييييينفل دونيييييييييل أنك ويييييييييه إل يييييييييأ  أن عثييييييييين  أالىنقييييييييين ول  قيييييييييأد ، فييييييييية  ييييييييي فمل  أملن ييييييييي ة "(ARASIAأنا وويييييييييل  

 إل يييييييييييييييأ بنإلضييييييييييييييينفل الى ضييييييييييييييينفل بيييييييييييييييالد  (، AMRASأن   يييييييييييييييل أن ت  يييييييييييييييل أن ا  م يييييييييييييييل ن  يييييييييييييييالمل أإلشيييييييييييييييعنس ل  

أن ييييييييييه  أنتيييييييييية   مى يييييييييين أن كننييييييييييل  يييييييييي ل أميييييييييين أمل ييييييييييند  أملقييييييييييعل ملا اييييييييييل أىيييييييييي ن وأملحيييييييييي    أإلق  م ييييييييييلأنييييييييييأو أ  

 أنهند  فة   فمل  أملن  ة  ذن .

 CPFساييييييي  أال  نق يييييييل أإل ن ويييييييل أنثننثيييييييل ن ل  ييييييينم  أنا ييييييير   قييييييي   أمييييييي  دونيييييييل أنك ويييييييه وقعيييييييهسيييييييالو  ساييييييي  لنييييييي ، 

أنتييييييية  يييييييأد  نهييييييين ام يييييييل مجييييييينال  لأ  أهم يييييييل و ا يييييييل تقيييييييمل أن يييييييالمل 2025-2020 تييييييي   نأونيييييييل أنك ويييييييه ن 

 وأ من أنا و  وأنغذأ  وأنر أسل وأنصحل وأن غذقل وأمل أ د أملن  ل وأن  ئ ل وأن نقل وأن انسل.
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-Practicalساييييييي  أ  نق يييييييل أنت    ييييييين  أنعم  يييييييل  يييييييذن   مييييييين ىييييييي  ق  دونيييييييل أنك ويييييييه ساييييييي  هييييييينم  أمليييييييؤ مر أنعييييييين  

Arrangements   نيييييييييييأس  أن عييييييييييينود فييييييييييية مجييييييييييينل   يييييييييييأ و منقيييييييييييل أن  نيييييييييييل أن ترويييييييييييل مييييييييييين ايييييييييييالل تعروييييييييييير أنايييييييييييأ أ

 مييييييين   أ يييييييل أنعميييييييل ساييييييي  أ  نق يييييييل أنت    ييييييين  أنعم  يييييييل مييييييي  أن كننيييييييل ألين يييييييل أملؤى ييييييي ل وأن اا يييييييل فييييييية أنييييييي الد، 

ه  مر يييييير بنن عيييييينود فيييييية مجيييييينل أن يييييي  أنايييييي و  وأل روزيييييية ميييييي  مر يييييير  يييييينبر أ  مييييييأ ن  يييييي  أل روزيييييية ب ييييييأ   أه  يييييي

 لق  مة ن  أ و  فة مجنل أن   أنا و .

سايييييييي  أ  نق ييييييييل اييييييييالل شييييييييهر أ  يييييييي  ر أملا ييييييييل أد تع يييييييين بنع يييييييين ىيييييييي  ق   ي يييييييير دونييييييييل أنك وييييييييه لايييييييي  لنيييييييي ،  ضيييييييينفلل

ملعهييييييييأ أنك وييييييييه نربتيييييييينت أنع م ييييييييل  مر يييييييير م عيييييييينود ميييييييي   ن ع يييييييييد مر يييييييير أبتيييييييينت أن  نييييييييل وس يييييييي   ألح يييييييين  أن يييييييين  

مجييييييييينل أىييييييييي خأأ  أن اا ييييييييين  أنا وويييييييييل وأنا ييييييييين ر نأ أىيييييييييل ودفييييييييي  أنع ييييييييي   فييييييييية  Center Collaboratingأن كننيييييييييل 

، وهيييييييذ   ييييييية أملييييييير  أ واييييييي  2023 – 2019أن ييييييين   ل وأن ترويييييييل،   ييييييي  ىييييييي ع ل  أملي لييييييي  مر يييييييرأ م عنو ييييييين ن  تييييييي   

أنتيييييية ىيييييي    في يييييين أس مييييييند أ ييييييأ مخ ليييييي أ  أملعهييييييأ  مر يييييير م عيييييينود ميييييي  أن كننييييييل، ويع ليييييي   ك يييييي ال ن  عيييييينود أمل مييييييي  

 أنك وه وأن كننل أنأون ل ن  نقل أنذ ول سا  أمل     أن نة.بيد دونل 

 الرئيس ... ةالسيــد

فييييييية ىييييييي ن  دو  أن كننيييييييل فييييييية أنتييييييي وو  نالىييييييي خأأمن  أن ييييييي م ل ن  نقيييييييل أنذ ويييييييل، ف  اييييييين  قييييييي أ بييييييينل ه د أمل ذونيييييييل 

أد ت يييييي مر  ، و ؤ ييييييأ سايييييي  أهم ييييييلأملن يييييي ةأنا ووييييييل فيييييية  يييييي فمل   ن ع يييييي   وأن اا يييييين نعاييييييأ أملييييييؤ مر أنيييييي لأ   أ ول 

 أن كننل فة ساأ مثل هذ  أال  منسن  سنن ل أمل     فة هذأ أمل نل.

 السيدة الرئيس ،،،

 ،2021-2019 ضيييييييييمن  مل  ييييييييي  متييييييييينف   أن كننيييييييييل أنأون يييييييييل ن  نقيييييييييل أنذ ويييييييييل ن  تييييييييي   نال دونيييييييييل أنك ويييييييييه  ت ييييييييي  

 ت ييييييييييت بثاييييييييييل أملييييييييييؤ مر أنعيييييييييين  و    يييييييييي  لايييييييييي  أد  نييييييييييه، بنال ضييييييييييمن قيييييييييير  ب يييييييييين نو يييييييييية أمليييييييييير  ألينم ييييييييييل أنتيييييييييية ى 

 وإل، أىييييييي نو اييييييي ا  أ وىييييييي أمل  ييييييي  ن  تييييييي   أملا  يييييييل   نبيييييييل سييييييين مجم سيييييييل أنقييييييير   أسضييييييين  كأ يييييييأوأس مندهييييييين 
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 أهييييييييأأفان ب يييييييي   ييييييييا  أن  نىيييييييين  بنن كننييييييييل ب ييييييييأ   أ هيييييييير  ؤ ييييييييأ  ر ييييييييان سايييييييي  أملقيييييييين  ل أن عننييييييييل فيييييييية أسميييييييينل 

أا  يييييييين  أملييييييييأقر أنعيييييييين  أناييييييييند  ن  كننييييييييل بايييييييين  سايييييييي  أملها ييييييييل وأناييييييييأ   سايييييييي  ألح يييييييينظ سايييييييي   أهم ييييييييلأملر يييييييي  ،   يييييييية 

أملرشييييييييي   و ؤ يييييييييأ فييييييييية هيييييييييذأ أن يييييييييأد أنت أمايييييييين بنملقييييييييين  ل أن اييييييييين   فييييييييية سم  يييييييييل أا  ييييييييين  م ييييييييأأق ل سميييييييييل أن كننيييييييييل،

هيييييييذ  أنعم  يييييييل   الىيييييييل  نييييييي   ن  كننيييييييل أالىييييييي ارأ  أمل  ييييييي ا  ل مييييييين  ضيييييييرو  ، مقيييييييأدقن ساييييييي  وأ   يييييييأ أ   ييييييي 

 أملا  ل ب ن. بن سمنل ا ن  ن

  الرئيس... ةالسيد

 ييييييأقن دونييييييل أنك وييييييه  قييييييأ  أنا يييييين  بيييييين   جيييييين ا   ووييييييل ت يييييينه  فيييييية  ايييييي و  أن ييييييالمل أن قييييييرول،  ميييييين  ييييييأقن أ  

أىييييييي  رأل أو   ييييييير  مييييييين شييييييين ه أد قضييييييير بييييييين من وأن ييييييي   أنيييييييأون يد، ومييييييين هيييييييذأ أملا  ييييييي  فيييييييند دونيييييييل أنك ويييييييه 

لاييييييييي  هن وييييييييين أنقيييييييييع  ل أنأقمارأ  يييييييييل ، و يييييييييأس   مه  ويييييييييل ك    قنميييييييييه ب ييييييييين يييييييييأقن  م ييييييييي  أن جييييييييين ا أنا وويييييييييل أنتييييييييية 

بخ ييييييي أ  ألحييييييي أ  أنتييييييية أ خيييييييذ  ر ييييييي  و  يييييييل وقيييييييرأ أ  مج ييييييي  أ مييييييين لأ  أن ييييييي ل، أالنتييييييي أ  بنملعنهيييييييأأ  أنأون

 ، م   عيد لا  أد  ثمر هذ  أمل ند أ  سن أملروأ من أالى ارأ  فة ش ه أل رور  أنك  ول.مؤارأ

 الرئيس،، ةالسيد

ق ع يييييي  بخ ييييييل أنعمييييييل أنقيييييينم ل وأملقييييييت  ل،  اييييييأ  دونييييييل أنك وييييييه دو  أن كننييييييل فيييييية م ن عييييييل  ا  ييييييذ أال  يييييين  ف ميييييين 

، وإ يييييييأأ هن ن  اييييييين ور لأ  أن ييييييي ل،  و  ييييييين   بنه مييييييين  بييييييينن  أن  ييييييي  أ  فييييييية 2231بم  ييييييي  قيييييييرأ  مج ييييييي  أ مييييييين 

بنا  يييييييذ باييييييي د ا يييييييل هيييييييذأ أن ييييييي ن  وال ىييييييي من أن اييييييين ور أ ايييييييي   أنتييييييية  ؤ يييييييأ   يييييييند أقيييييييرأد سييييييين أالنتييييييي أ  أنكنميييييييل 

  .أنعمل أنقنم ل وأملقت  ل

، ان ييييييل وأع يييييين أس مييييييأ  ميييييين ق ييييييل مج يييييي  2015   ييييييه دونييييييل أنك وييييييه بخ ييييييل أنعمييييييل أنقيييييينم ل أملقييييييت  ل سيييييين  

أ مييييييين أنيييييييأواة بيييييييننارأ  ىييييييينن  أنيييييييذ ر، وأ يييييييأ  فييييييية   ن ييييييين ساييييييي  ضيييييييرو   وفييييييين  لقيييييييرأد بننت أمن  ييييييين أنكنم يييييييل وفييييييي  

أنضيييييييمن ن  أنقييييييينم ل مييييييي  أن كننيييييييل أنأون يييييييل ن  نقيييييييل أنذ ويييييييل، و  ييييييي  معنهيييييييأ  سيييييييأ  أال نقييييييين  أناييييييي و ، وأ  ييييييين  
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لد أ ايييييييين بييييييييأد هييييييييذأ أال  يييييييين  ال ق ليييييييية مقيييييييين ل وق يييييييي  دول أملا اييييييييل، لال أ ايييييييين وميييييييين ما  يييييييي   وح أن عيييييييينود ودسيييييييي  

أل هييييييي د أنأب  منىييييييي ل، سل  ييييييين سييييييين أم اييييييين بيييييييند ي ييييييينه  هيييييييذأ أال  ييييييين  فييييييية تعروييييييير أ مييييييين وأالىييييييي ارأ  فييييييية أملا ايييييييل 

 .وأنعنن 

ن قيييييه أنيييييذ   ؤ يييييأ ف يييييه ساييييي  أ تييييي أ  دونيييييل أنك ويييييه وأنت أمهييييين بنا  يييييذ قيييييرأ أ  مج ييييي  أ مييييين، لال أ اييييين  ييييير  وفييييية أ

بييييييأد أ ىيييييي نا أنتيييييية أد  لايييييي   ييييييأه    ننييييييل ا ييييييل أنعمييييييل أنقيييييينم ل أملقييييييت  ل ت يييييي أ ة لسييييييند  ت يييييي    أنضيييييي   

س  كنفيييييييل أل هييييييي د ساييييييي  معنل يييييييل كنفيييييييل أنقييييييي أ ل أإلق  م يييييييل وأنأون يييييييل أملر   يييييييل بنال  ييييييين ، فأونيييييييل أنك ويييييييه  يييييييأ

وأمل يييييين ة أنرأم ييييييل لايييييي   تا يييييي  أ ميييييين وأالىيييييي ارأ  فيييييية أملا اييييييل أنتيييييية سن ييييييه  يييييي وال ميييييين أالضيييييي رأبن  وألحييييييروا،  

ف يييييييننر   مييييييين ا ييييييي    ووأقع يييييييل   ييييييي  أنقييييييي أ ل، لال أد سيييييييأ  و ييييييي د بيييييييأقل نهيييييييذأ أال  ييييييين  قجعيييييييل بان يييييييه مهمييييييين 

 .قرأ  نضمند أى مرأ  أن كننل بنن تا  من ى م ل أنل  نم  أنا و  أإل 

 ؤ ييييييأ سايييييي   يييييي   م يييييي  أنييييييأول ب   يييييينر و  يييييي ور وأىيييييي خأأ  أن نقييييييل أنا ووييييييل نر ييييييرأل أن يييييي م ل فيييييية ل يييييين   وإل

مييييييييين   يييييييييه س  يييييييييه معنهيييييييييأ  سيييييييييأ  أ نقييييييييين  أ ىيييييييييلحل أنا وويييييييييل، ف  اييييييييين  يييييييييأس  أل مه  ويييييييييل أإلىيييييييييالم ل أإلقرأ  يييييييييل 

لايييييييييي  أالنتيييييييييي أ  أنكنمييييييييييل  الىيييييييييي مرأ  تعنوع يييييييييين واقيييييييييي نف ل  نمييييييييييل ميييييييييي  أن كننييييييييييل أنأون ييييييييييل ن  نقييييييييييل أنذ وييييييييييل، وأنعيييييييييي د 

بنال  يييييين ،  ميييييين     يييييي  لايييييي  م ييييييندقل أقييييييرأد سايييييي  أنل و  كيييييي ل أإلضيييييينفة و ا  ييييييذ ، ن ن يييييين  ن  كننييييييل أد  كيييييي د فيييييية 

وضيييييي  قم ن يييييين ميييييين  اييييييأق   أ  ييييييأأ  لأ  م ييييييأأق ل  قييييييأد سييييييأ  و يييييي د ميييييي أد وأ قيييييي ل   ووييييييل  ييييييي  مع اييييييل فيييييية 

 أنا و .لقرأد ووضمن أى مرأ  وضع ى ن  أونل  ي   ن ر  سا  أن الح 

 الرئيس... ةالسيد

 ؤ ييييييييأ دونييييييييل أنك وييييييييه سايييييييي   م يييييييي هن بأهم ييييييييل لقنمييييييييل ما اييييييييل انن ييييييييل ميييييييين أ ىييييييييلحل أنا ووييييييييل وأىييييييييلحل أنييييييييأمن  

أنقييييييينمل فييييييية أنقييييييير  أ وىييييييي ، ملييييييين ى  ييييييينه  لنييييييي  فييييييية أىييييييي ارأ  أملا ايييييييل، و  ييييييي  أ مييييييين وأن ييييييي   أنيييييييأون يد، 

أ  أ نقيييييييين  أ ىييييييييلحل أنا ووييييييييل، ال و ؤ ييييييييأ ميييييييين هييييييييذأ أملا  يييييييي  سايييييييي  أهم ييييييييل أ ضييييييييمن  لىييييييييرأ  ل لايييييييي  معنهييييييييأ  سيييييييي
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ىييييييييي من وأع ييييييييين أنأونيييييييييل أن   يييييييييأ   يييييييييي  أن ييييييييير  فييييييييية أملا ايييييييييل، وإاضييييييييين  كنفيييييييييل م قيييييييييأ  ن لاييييييييي    ييييييييين  أنضيييييييييمن ن  

 .أنقنم ل أن ن   ن  كننل أنأون ل ن  نقل أنذ ول

في و ييييييييين أد  ك    يييييييييلأن ييييييييي أ ميييييييييأقر سييييييييين  أن كننييييييييل بننا نبيييييييييل  بييييييييي سالدوفيييييييية هيييييييييذأ أن يييييييييأد،  ر ييييييييي  دونييييييييل أنك ويييييييييه 

ا اييييييل ألينن ييييييل ميييييين أ قيييييين  أملأن كننييييييل ىنقيييييين   بيييييينملؤ مر أملرميييييي  ساييييييأ  فيييييية    ويييييي    فيييييية  يييييي فمل  أناييييييند   يييييي ل 

أ وىييييييي ، و يييييييأس أ كنفيييييييل أنيييييييأول أملعا يييييييل ن مقييييييين  ل ف يييييييه ودسميييييييه أت ييييييينقن أنيييييييأمن  أنقييييييينمل فييييييية أنقييييييير   أىيييييييلحل

  ل.م  أنارأ أ  أنأون ل ومخر ن  مؤ مرأ  مرأ عل سأ  أال نقن  لأ  أن 

 

 الرئيس... ةالسيد

ساييييييييي  أىييييييييي مرأ  دسمهييييييييين ن يييييييييأو  أنرويييييييييند  أنيييييييييذ   اييييييييي   بيييييييييه أن كننيييييييييل أنأون يييييييييل مجيييييييييأدأ لد دونيييييييييل أنك ويييييييييه  ؤ يييييييييأ 

 أ هيييييييل ملو أن ام يييييييل أمل ييييييي أأمل ن م ييييييينهمل فيييييية  تا ييييييي   باييييييين  أنايييييييأ أ  ن  نقييييييل أنذ ويييييييل وم ييييييينهمن  ن أن عننيييييييل فيييييية

أنايييييييي و  فيييييييية أنييييييييأول  وأ مييييييييند، ودو هيييييييين فيييييييية تعرويييييييير ما  ميييييييين  أ ميييييييين أ لميييييييين  أالق  ييييييييندقل وأملنن ييييييييل وأنغذأ  ييييييييل

 .و      أنضمن ن  أ سضن 

                                               أسمنل هذأ أملؤ مر. إل جنحو      لا  أنعمل مع   

 

 
ً
 الرئيس. ةالسيدشكرا


