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  مارديين عامر ذلند الدكتور كلنة

 العالي التعليه وزير

 ٻ ٻ ٻ      ٱ

 ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ژ

 ژ  ڦ  ڦ      ڦ ڦ  ڤ  ڤ ڤ

 الؽريم: احلػل أهيا

 اجلؿفٞروي رئقُ كوئىافعطور..  كجوح افًـتٞرة افسقًة اوشٛ

 افنٞضٜ، مسوحي امتًاد ظذ افسٞروي اجلومعوت واوشٛ افعويل، افتعؾقٛ وزارة واوشٛ

 انلحٍ أتؼنًم افعنويل، افتعؾنقٛ جمؾنُ واوشنٛ افبحثقني، ومٍاـَهنو افعؾقنو معوهنًهو واوشٛ

 صنعبـو وإػ افسنٞروي، افعٍاقني اجلؿفٞروني رئنقُ إشنً اشور افٍئقُ افسقً إػ افتعوزي

 افسنٞري افعؼنٚ ذفنٙ صنفقً، واثن٘ ا  ظبنً افنًـتٞر إشنتوذ فٍحقنٚ شٞروي ذم افعٍيب

 اجلفننٚ ظننذ اوكتصننوركو وإوننٌاًكو ؿٍاوًكننو ا  جعؾننٝ افننٞاؾٍ، ادعننٍذم وافؽـننَ اننوفعؾٛ، ادتػتنن٘

 افبٞاشننٚ جـٞدكننو هبؿنني احلبقننى وضــننو راننٞع إػ وافسننالم افسننؾٛ وظننٞدة واجلننوهؾغ،

 جمقى. شؿقٕ إكٝ ومغ،ادق إاطول صفًائـو واًمو  افغوكؿغ،

 السادة السقدات...أهيا أيتفا

ِ٘  مل صخّ ظٜ أـتى وأن أحتًث، أن افصعٞاي اوفٖ أمٍ فعؾٝ  ذم واحنًة منٍة إٓ انٝ َأْفَتن

 وحسى.. افتحقي إفؼو  افؾؼو ، ذفٙ ذم احلًوٌ وتجووز افعؿٍ...ومل

 صنفقً.. واثن٘ ا  ظبنً افًـتٞر إشتوذ وً ذم وًي أ٤ٕ أن ظظقاًم  ذًؾو ـون أكٝ إٓ

 افعويل.. افتعؾقٛ وزوٍ مـصى ذم فٝ خؾقػيً  أصبى أن وًٞمو، أحؾٛ أك مل اٚ ٓ أصوؾحٝ..
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 ادٍحنٞم ظؿتن٠ اانٜ ـنون منو صفقً واث٘ ا  ظبً ادٍحٞم ظٜ أظٍؾٝ ــً افٌي ـٚ

 وًور ـون مو ٓحًؼو ثٛ جومعقًّو... ضوفًبو ــً أووم ظـٝ وٍووٝ افعظؿي معٜ افًـتٞر إشتوذ

 ـنون احلوفتغ ـؾتو وذم افٍؾوظ٠، شومٍ حمؿً افًـتٞر إشتوذ مٕ صًوؼغ اغ حًوٌ مٜ

ْم٠ افعؾؿقي افبحٞث مٍـَ مًوٍ ظٜ احلًوٌ َٞ  كػسنٝ هنٞ وـلكٝ واإلصورات، واوفٍمٞز اوف

 افعسؽٍوي. ا٣ٕار مٜ ٣ٌ 

ْشؿٝ حتٟ كعٛ  ُوْؾؿنى منو اهلقبي مٜ وؿتؾٙ إشام ..اشٛ اؼقي ظٜ خمتؾٗ وؿٕ ـون ِٓ

  ..وافٞاثن٘ ادتٞا٤نٕ افعبنً كصنقى..ؾفٞ اشنؿٝ مٜ امٍئ وفؽٚ متؿقَة.. صخصقي إػ

 افشفقً.. ثٛ واٞضـٝ اـػسٝ

 افعؾؿن٠ افبحنٌ ٣ٕار اندارتنٝ مٍتبًطنو ـون صخصٝ ظٜ احلًوٌ ظٜ افتؽتٛ وراام

 ادػننوخٍة ظننٜ وبتعننًون افننٌوٜ إِجنناّل  افبننوحثغ أخالؿقننوت هنن٠ راننام أو افننٞضٜ.. ذم

 افعؾؿقني، شرتٝ كؼٍأ ظـًمو فؽــو افعسؽٍوي، إوامٍ احؽٛ افتؽتٛ هٞ راام أو .وافتػوخٍ.

ة، دارة افصغرة ؿٍوتٝ ذم وتٍظٍع كشل أن مـٌ متؿقَة ظالمي أكٝ كجً ََّ  مـنواٍ اظتذ أن إػ َظ

ا جومعًقو أشتوًذا فقصبى ثٛ ادغسب، ذم وادعٍؾي افعؾٛ ًٍ ا افعويل، فؾتعؾقٛ ؾٞزو ًٍ  دٍـنَ ؾؿنًو

 افعؾؿقي. حٞثافب

 افتعؾنقٛ فتطنٞوٍ ادخطنٓ افنٞزوٍ وهنٞ اوفساقي، افعؾٛ مَج افٌي اجلومع٠ إشتوذ هٞ كعٛ

 ادتحضن افعنومل إػ شنٞروي مـنورة افبحنٞث مٍـنَ منٜ جعٚن افنٌي ادتؿنٍس ادًوٍ وهٞ افعويل،

 افعود٠. وحتٟ وافعٍيب افٞضـ٠ ادستٞى ظذ ُظاّلميً  وكؼطيً 

 - ا  رمحننٝ - ـننون ؾؼننً افعؾننام  اؼنناع تورُيفننو ذم تبحننٍ إرض صننعٞب أن واوظتبننور

ا ؿبطوًكو ًٍ و ظؼناًل  ظوفًقو.. ورؾعفو افٞضٜ راوي محٚ موه  حين٘ وادعٍؾني، انوفعؾٛ متػتًؼنو شنٞروًّ

ا، ؾورؿفنو ؿنً أكٝ وصحقى اٝ.. وػخٍ أن مٞاضٜ فؽٚ ًً ا. اقــنو اؼن٠ أكنٝ إٓ جسن ًً  ؾنام خوفن

 منٜ فـو تٍـٝ مو فؽٚ وجًاكـو وذم ؿؾٞاـو ذم حقًّو وشقبؼٟ خصوئؾٝ.. حمؿًٞدا موت مٜ موت

 ظظقؿي. وإكسوكقي متؿقَة، واصامت جؾقؾي، وأظامل واؾٍ ظؾٛ
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ا ا  رمحٝ ـون فؼً ًً  أظامفنٝ تشنفً ـنام وادتؿقنَة افػنٌة افٞضـقي افشخصقوت مٜ واح

 افت٠ ؿٕادٞا ذم حتؼقؼفو ذم أشفٛ افت٠ افعظقؿي واإلكجوزات تٞٓهو، افت٠ ومفامتٝ افعؾؿقي،

 ووٓ  وإخالص أخالؿقي مـوؿى إفقفو مضوًؾو .. واؿتًار اجًارة ـون ذفٙ وـٚ صغؾفو..

 اوفٞاجى. وافتَام فؾٞضٜ

ْثٍ.. افٍاحٚ أهيو افٍجول  افشنؿٞع هن٠ ـنام وشنتغؾٞن افنٌوٜ ؿؾقنٚ... أمثوفٙ فؽٜ ـُ

 رافـنٞ ضٍون٘ وافعطنو .. اخلنر ضٍون٘ وإكنورة وافتخؾنٗ اجلفنٚ طنالم افظالم.. اؿحوراي

 افؼودمي.. فألجقول وادعٍؾي

 شنتػتؼًك ـنام ـثنًرا شٞروي وشتػتؼًك مجقًعو، افسٞروغ ؿؾٞب ذم ظطٍِة ذـٍاك شتبؼٟ

 افٞضٜ.. شبقٚ ذم وافتضحقي افعؿٚ ذم واإلخالص إخالق مؽورم

 مموتٙ.. ذم ظظقٛ أكً وهو حقوتٙ ذم ظظقاًم  ــً كعٛ

 ْٛ  افصنز مجقًعنو وأهلؿـو واشعًي، رمحيً  ا  رمحٙ ؿًمً، ؾقام خوفً ٕكٙ افعغ ؿٍوٍ َك

 راجعٞن. إفقٝ وإكو   إكو وافسؾٞان،

 إفقنٙ أهنًهيو أمثوفنٙ افعظنام  رثو  ذم افشعٍ مٜ أاقوت اعْ إٓ افـفووي ذم أجً ومل

 وؼٞل: حقٌ افصحقى جوشٛ افشوظٍ فسون ظذ

 حننننزه اننننوؿ٠ مثننننٞاه ظننننذ ُصننننب ٞا

 

 ؿنننننننزه داخنننننننٚ وٍتنننننننوح ؾؾعؾنننننننٝ 

 ؾطودنننننو طفنننننٞراف زمَمنننننٝ احلنننننز 

 

ى   ضفننننٍه مـننننوإ مننننٜ افضننننامئٍ روَّ

 ؿطننننٍةٍ  آخننننٍ مثننننٞاه ظننننذ ُصننننب ٞا 

 

ه خنننننننَائٜ ذم تؼبنننننننٕ زرؿنننننننو   ِّ٣ِ 

 دوكـنننو وؽتنننى انننوفبحٍ واشنننتـجًوا 

 

ثقنننننننننيٌ   ٍْ ه فِسنننننننننقًِّ تؽػننننننننن٠ َم  ُدرِّ

  ٍُ ٍَ  وٍثننن٠ افبحننن  ـالمهنننو حقنننٌ افبحننن

 

 جننننَره شنننوظي ادنننٞج احنننَن أدرى 

   ٚ  حؽوونني حمننْ افننًهٍ ذم امننٍئ ـنن

 

ٍ  و   دهننننٍه حؽوونننني وغننننًو مننننٜ احلُنننن
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 وننننَل ومل افطننننٍوى اجلبننننٚ أهيننننو وننننو

 

 صنننخٍه هقبننني أؾنننوق ظنننذ ُوؾؼننن٠ 

 صنننننومًتو اخلطواننننني ظؾَّؿنننننٝ ادنننننٞت 

 

 اثغنننننٍه افؾغنننننوت فغننننني ؾتحنننننًثً 

 ادنننًى وػنننسع هـنننوك ـنننون وافـخنننٚ 

 

 متننننٍه مننننٜ دمعننننٝ ووسننننؼٓ حًَكننننو، 

 ؿٞاؾًقنننننو افبؽنننننو  خنننننٍز تـظؿنننننٞا ٓ 

 

َّٛ  مننننو  ُٚ  َثنننن  كثننننٍه ةؿصننننقً مننننٜ أمجنننن

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أكننننو وهننننو افشننننوـٍوٜ مؼننننوم هننننٌا

 

 صنننؽٍه شنننجًة فنننًوٙ وطقنننٚ ؿؾنننٛ 

ًَ  ظؿنننٍك ـنننون فنننٞ   جينننً مل صنننعٍ اقننن

 

ا  ًَ  اصنننًره احتنننٞاه منننو وعنننودل ظجننن

 اشنننننوظٍ وفنننننقُ ِشنننننّؽغ افشنننننعٍ 

 

ٍِّ  ٓ َمننننننٜ   صننننننعٍه ـتوانننننني حننننننٝدُم

 
 افبؼو . ضٞل وفؽٛ شٞروي، ؾؼقً ظذ ا  رمحي

 واٍـوتٝ ا  ورمحي ظؾقؽٛ وافسالم

 

     
 


