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بسم اهلل الرحمان الرحيم
والحمد هلل والصالة والسالم على موالنا رسول اهلل وآله وصحبه؛
احلضور الكريم،
إذا كان ال يرحب باملرء يف بيته ،فإني أغتنم هذه الفرصة ألقدم لكمم اليميد المو ير
واليمما ميممايديكم كم يبمماراا االيتمموا والت مدير لت بيممتكم الكرنممة لممديو نا ،مم أجم
احلضور إليطاء انطالقة رمسية آللياا التعاون والتنييق بيننا.
ال شممأ أن حلظمماا المموال ب ممد اا مما يف ك م التلممارة العامليممة حممد ا ذا ولممة
إنيانية ورموية يوجب االحتفاء وييتحق الكثري م احلرص والعناية.
واليوم ،حن أمام مناسبة هامة ستو ها بك ايتوا ذاكر ال ضاء ك حطة أسييية
واختبار ح ي ي إلرا نا الصا قة م أج كريس است الل ح ي ي ل ي طة ال ضااية.
يمموم اع عممة ماني مممار  2018نعتم ه بكم ي ممو حلظممة وال هممذه اهيئممة املشممةكة
واستهالها لتكون بذر طيبة لشلر مباركة أصم ها ابمو وفريهما يف اليم اء يُيمتظ بظم
حك تها وجنايتها و ؤ ي أك ها ك حو بإذن رهبا.
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واألكيد أننا اليوم وحن نعطمي انطالقمة فع يمة ألشم ال همذه اهيئمة ذ مر همذا البيمو
الوقور

حمك ة الن ض مدرسمة ال ميم والت اليمد لمدلي واحم ي مد األجمواء اإلجيابيمة الم

يفةض أن كون ي يها كافة مكوناا أسر العدالة ،حيث نعد أرحية ص بة لعالقاا عاون
و نييق مث ر قوامه االحةام املتبا ل واحلوار اعا وروح املواطنة احل ة.
احلضور الكريم؛
اريخ هذا الوط المذ نعتمو باالنت ماء إليمه اولنما اليموم فرصمة لمنطو معما سمطورا
مضيئة يف كتابه العريق الكبري.
هذا التاريخ الذ ي ومنا بكثري م احلك ة واعرأ والشفافية ومرح مة فمرض ي ينما
ستوريا وقانونيا التعاون م أج إجيا ح مول لكم العراقيم والصمعوباا وإ المة ال مبس يم
املواحمميا الم أريممد همما أن كممون غامضممة واملتع ممة بمماإل ار ال ضمااية ،ذمما يكفم اسممت الل
الي طة ال ضااية ويض

نفيذ امل رراا املتع ة بالوحعياا النظامية ل ضا .

وال شأ أن املا  54م ال مانون التنظي مي الم نصمو ي مد إحمداا همذه اهيئمة
املشةكة م أج التنييق يف جمال اإل ار ال ضااية حتو إشراف مؤسية المرايس املنتمدة
ل ل س والو ير املك ف بالعدل ك في ا اصمه ذما ال يتنمافد واسمت الل اليم طة ال ضمااية،
ستب د نصا واححا وحال ناجعا لك اإلشكاالا.
3

إن املرح ة تضي منا االنكباة اعا ون أ ر أو انتظار م أج راسة كم
امل فاا والن ما الم سمتدر يف جمدول األي مال بعيمدا يم أ منطمق إال مصم حة الموط
وإبداع ح ول وم ارباا واقعية ختولنا بناء الي طة ال ضااية و وفري ك اإلمكاناا هما لتمؤ
رسالتها وأ وارها املنوطة هبا.
ويل الي و معايل الو ير ،أننا سنلد فيكم الديم واليند والعون لرفا هذا التحمد
يدا واحد وأسر موحد وأهدافا ورؤية واححة.
ول م أحمميف جديممدا إذا ي م ا لكممم معممايل الممو ير ي م مممد

مديرنا لشطصممكم

وايتوا نا بي و أخالقكم ويظيم جتربتكم و تنا يف إرا كم الصا قة لت ر مرح ة التأسيس
ال نعيشها اليوم بأيير اليب وأحي الظروف.
احلضور الكريم؛
حتدياا متعد سنيعد مجيعا بإذن اهلل إىل رفعهما ،ويل الي مو أننما بفضم صمد
النوايا وجهو ك أيضاء هذه اهيئة املشةكة و ضحياهتم سنص إىل اهدف املنشو .
وأرجو الع ي ال دير أن ي ه نا سب الرشا ويعيننا ي مد أ اء همذه الرسمالة وأن نم
بال يم الذ أ يناه أمام جاللة امل أ حم د اليا

ام له النصر والت كو.

إنه ويل ذلأ وال ا ر ي يه؛
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