
 
 

 تحقيق السالم بتحقيق العدالت: تقزيز غىلدستىى
 

وبْٔٛ أٚي  18فٟ ِذافع فٟ غضح  طٛد ايعٕذِب عىذ
 1400  ٚأوضش ِٓإعشائ١١ٍ١ٓرغعخ ، وبْ لذ عمط 2009

 ِزٛعط أعّبس ٘ؤالء،  طفبل352فٍغط١ٕٟ ِٓ ث١ُٕٙ 
.   عبِب11.3رعذ األطفبي ٌُ ٞ

.  
 إلجشاءاٌذعٛاد ٚفٟ اٌٛلذ اٌزٞ ٘ذأ ف١ٗ اٌغجبس، ثذأد 

ِب ٠ذعُ رحم١ك شبًِ ِٚغزمً ٌزحذ٠ذ ِب إرا وبْ ٕ٘بن 
جشائُ اٌزٟ أطٍمذ عٍٝ ٔطبق ٚاعع ثحذٚس ِضاعُ اي

فٟ غضح ٚثبٌزبٌٟ ِحبعجخ اٌّغئ١ٌٛٓ عٓ ٘زٖ حشة 
  .اٌجشائُ ٚإخؼبعُٙ ٌٍّغبءٌخ عّب الزشفٖٛ

 

ثعضخ رمظٟ اٌحمبئك ثزشى١ً  اٌّزحذح األُِ، ٚفٟ ع١بق عع١ٙب ٌزحم١ك اٌعذاٌخ لبِذ 2009 ١ٔغبْ 3فٟ 

 اٌزٟ اٌزحم١ك فٟ ج١ّع أزٙبوبد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ" ٚثزف٠ٛغ ٠ٕض عٍٝ ٠شأعٙب اٌمبػٟ س٠زشبسد غٌٛذعزْٛ
، ٚعٍٝ .."ٜ رٕف١ز٘ب فٟ لطبع غضحاسرىجذ فٟ أٞ ٚلذ فٟ ع١بق اٌع١ٍّبد اٌعغىش٠خ اٌزٟ جشرىْٛ سثّب 

ٚص٠بسح ِظبدس عذ٠ذح  أدٌخ ِٓ جّعرٟ رٍذ رشى١ٍٙب ةٚعٍٝ ِذٜ األشٙش األسثعخ ايإصش رٌه لبِذ اٌجعضخ 
.   اٌمطبع ِشر١ٓ

 
ٚلٛع أدٌخ رش١ش إٌٝ رؼّٓ  طفحخ 575فٟ اٌٛالع رمش٠ش٘ب ٔششد ثعضخ غٌٛذعزْٛ  2009 أ٠ٍٛي 15ٚفٟ 

رؼّٓ رحم١ك حذد آ١ٌخ دل١مخ اٌزمش٠ش أ٠ؼب . ع١ٍّخ اٌعغىش٠خ ػذ اٌمطبع ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ خبلي ايجغ١ّخأزٙبوبد 

 . اٌجٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ إٌٝ اٌّحىّخ فٟ ظشٚف ِع١ٕخٚإحبٌخ اٌّغأٌخ  اسرىجذ ثّب فٟ رٌه اٌّغبءٌخ عٓ االٔزٙبوبد اٌزٟ

عٍٝ اٌزٛط١بد اٌٛاسدح فٟ   وبْ ِٓ اٌّمشس ٌّجٍظ حمٛق اإلٔغبْ اٌزظ٠ٛذ2009 رشش٠ٓ األٚي 2فٟ 

عحجذ اٌغٍطخ اٌفٍغط١ٕ١خ ثشئبعخ اٌشئ١ظ ِحّٛد ِبي  ٌآلحرمش٠ش غٌٛذعزْٛ ٌٚىٓ فٟ خطٛح ِخ١ت

١ٌزُ رأج١ً  اٌزظ٠ٛذ ٘بعجبط دعُ

اٌزظ٠ٛذ ع١ٍٗ حزٝ شٙش آراس ِٓ 

.  اٌعبَ اٌّمجً

 عبسِخ ػجخأعمت ٘زا اٌمشاس 

عٍٝ اٌغٍطخ اٌفٍغط١ٕ١خ لبِذ 

  األعجبةد ِٓعذإصش٘ب ثزمذ٠ُ 

ٌٚىٓ اٌّزعبسػخ ٌششح لشاس٘ب 

ػغٛطب جّبع اٌعبَ     ٠شٜ أْ اإل

اٌشئ١ظ اٌفٍغط١ٕٟ  عٍِٝٛسعذ ٘بئٍخ 

.  اٌشئ١ظ األِش٠ىٟ أٚثبِبِٓ لجً إداسح 

٘ٛ فٟ ِٓ ٚساء اٌزأج١ً إرا وبْ اٌٙذف 

، فئْ ٘ؤالء اٌٛالع ٌزحم١ك عبلَ دائُ ِٚغزمش

ِحبٌٚخ دفٓ رمش٠ش غٌٛذعزْٛ  اٌّزٛسط١ٓ فٟ

اٌمبػٟ غٌٛذعزْٛ لذ غشس ثُٙ، ٚوٍّبد 

٘زا ٘ٛ اٌٛلذ إٌّبعت ": خ١ش د١ًٌ ح١ش لبي

اٌّغبءٌخ عٓ جشائُ حشة  عذَ. ٌٍعًّ

 إٌٝ ٚطٍذ اإلٔغب١ٔخػذ ِحزٍّخ ٚجشائُ 

 ٠مٛعٚاعزّشاس أعذاَ اٌعذاٌخ  رأصَ ِشحٍخ

ث١ئخ ٠ٚعضص أٞ أًِ فٟ ٔجبح ع١ٍّخ اٌغبلَ 

 ." ٌعٕفحبػٕخ ي

الٌشزة اإللكتزوًيت 

في أيلىل 

 :ِمزً طف١ٍٓ اص١ٕٓ

  ِمزً طفً فٟ اٌضب١ٔخ عششح

لشة إٌّطمخ اٌعبصٌخ أصٕبء رٛاجذٖ 

 . فٟ أسع عبئٍزٗ

  ِمزً طفً فٟ اٌغبثعخ عششح

عٕذِب د٘غٗ ج١ت عغىشٞ أِبَ 

   .ِذسعزٗ

 عذد األطفبي اٌفٍغط١١ٕ١ٓ 326

األعشٜ فٟ اٌغجْٛ اإلعشائ١ٍ١خ حزٝ 

:  ٔٙب٠خ أ٠ٍٛي ِٓ ػُّٕٙ

 صبلس فز١بد 

  طفً ٚاحذ س٘ٓ االعزمبي

دْٚ رّٙخ أٚ )اإلداسٞ 

 (ِحبوّخ

 
 

 

 

 

 

 

 

أحداث قادهت 

اجزّبع ِجٍظ األِٓ :  رشش٠ٓ أٚي14

اٌذٌٟٚ ٌّٕبلشخ رمش٠ش ثعضخ غٌٛذعزْٛ  

ِؤرّش إٌّبطشح :  رشش٠ٓ أٚي24

   2009اٌذٌٟٚ اٌفٍغط١ٕٟ 

اٌزوشٜ اٌعششْٚ :  رشش٠ٓ صب20ْ

ٌزٛل١ع ارفبل١خ األُِ اٌّزحذح ٌحمٛق اٌطفً 

 
 2009أ٠ٍٛي - اٌعذد اٌزبعع عشش 

 أخبار الوٌاصزة

رحذ٠ش حٛي ِجّٛعخ ِٓ  األطفبي األعشٜ فٟ -  أ٠ٍٛي 30 ٚ 9

   .االعزمبي اإلداسٞ

ثعضذ اٌحشوخ شىٛربْ ٌّجّٛعخ اٌعًّ اٌزبثعخ -   أ٠ٍٛي 16 ٚ 15

.  ٌؤلُِ اٌّزحذح ثشأْ االحزجبص اٌزعغفٟ

 ٌئلرحبد األٚسٚثٟ ثشأْ ثشعبٌخ ِشزشوخ ثعضذ اٌحشوخ – أ٠ٍٛي 24

اٌزٕبلؼبد فٟ إٌٙج اٌزٞ ٠غٍىٗ اإلرحبد فٟ ع١ٍّخ اٌغبلَ فٟ 

. اٌششق األٚعط

 ٌحشذ اٌزأ١٠ذ ٌزمش٠ش ٔذاًء عبجبل أطذسد اٌحشوخ – أ٠ٍٛي 26

.  غٌٛذعزْٛ

 رمش٠شا أطذسد اٌحشوخ ٚثبٌزعبْٚ ِع ِشوض ا١ٌّضاْ – أ٠ٍٛي 28

  .حٛي أزٙبوبد حمٛق اٌطفً أصٕبء ع١ٍّخ اٌشطبص اٌّظجٛة

 إٌٝ ِمشس األُِ اٌّزحذح  حبٌخ11أسعٍذ اٌحشوخ -  أ٠ٍٛي 29

.  اٌخبص ٚاٌّعٕٟ ثبٌزعز٠ت

 إٌٝ سئ١ظ ِجٍظ حمٛق ثشعبٌخثعضذ اٌحشوخ -   أ٠ٍٛي 30

.  اإلٔغبْ ٌحضٗ عٍٝ دعُ ٔزبئج رمش٠ش غٌٛذعزْٛ

 أِبَ ِجٍظ حمٛق ث١بٔب شف٠ٛبأٌمذ اٌحشوخ -   أ٠ٍٛي 30

اإلٔغبْ ٌحضٗ عٍٝ دعُ ٔزبئج رمش٠ش غٌٛذعزْٛ    

 

سٌدعن الجهىد " .. 

الوبذولت لوحاسبت 

  "هجزهي الحزب

 

خطبة أِبَ اٌجشٌّبْ : اٌشئ١ظ أٚثبِب

 2009  رّٛص11اٌغبٟٔ، 
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