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بسم اهلل الرحمن الرحيم
-خادم الرارنين اليارن/ين الملا سالمد بان د ال الز نا

سزوم-نل المملكة الزربية السزومنة ورئيس القمة الردلية.

-فخدنة الرئيس أوندنتد أوندال ،رئيس جمهااورنة بيارو ،ورئايس

القمة السدبقة،

 -أصردب الجاللة وال/خدنة والسمو،

نزدلي اللكتور ن يل الزربي ،األنين الزد لجدنزة اللو الزربية،-الضيوف الكرا ،

فااي نسااتهل كلمتااي أوم أ أهن ا أخااي الملا

ساالمد باان د اال الز نا

خدم الررنين الستضدفة بالمه أدمد القمة الزربية-األنرنكية الجنوبية الرابزاة
وترأسا ا له ا ا اللقاادم الم اادر كمااد أوم أ أرااكر فخدنااة ال ارئيس أوندنتااد أوناادال
ال ي ترأست بالمه القمة الثدلثة.

وأغتنم ه ه ال/رصة ألدرب أصدل ااةﹰ دن ن/سي ونيدباةﹰ دان وفا ا ا ال باالمي

د اان الي ااكر الزميا ا ألر ااقدئند ف ااي المملك ااة نلكا ادﹰ وحكونا اةﹰ ور ااز د لرس اان

االستق د وكر الضيدفة وه ا ليس بجلنل دلى أهل ه ا ال لل المضيدف.
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السيل الرئيس،
بزل نرور دير سانوا دلاى القاال التزادو الزرباي-األنرنكاي الجناوبي

في قمة برازنليد التدرنخية ،وهد هو اليو وصل قطدر التزدو بينند وبين أصلقدئند
في أنرنكد الجنوبية الى المرطة الرابزاة وهاي نلنناة الرناد  ،وال نراومناي أمناى

ر أ ه ه المرطة ستيكل نقلةﹰ نودية للتزادو باين المجماودتين وال ننكار
أحاال أن ا تاام الكثي ار خااال ال/تاارب الساادبقة فااي المجااد االقت اادمي والثقاادفي

والزلمي وانزقل اجتمدداد باين نجادلس وزارناة نختل/اة ولكان حتاى اآل لام
ن ل التزدو بين الجدن ين اللى نستوى قموحد رزوبند.

أنااد قمتنااد اليااو نوسااودد سيدسااية هدنااة وأخاارى اقت اادمنة الساادفة الااى

توصاايد ننتاالى رجااد األدمااد ال ا ي ن اام فااي الرنااد

الجدري وال ي ردر في دلم نن نمثلي القطدع الخدص.

نااو  8ناان نااوفم ر

السيل الرئيس...
نتدبع بقل التطورا الخطيرب ماخل األراسي ال/لسطينية السيمد القلس

والمسااجل األق ااى وأ ه ا ه االنتهدك ااد الس ارائيلية المسااتمرب والمت ااددلب

للمقلسد االسالنية والمسيرية تساتوجب نان مولناد التكادت لوقا الجارائم
الس ا ارائيلية ،ودلا ااى المجتما ااع الا االولي أ نترما اال نس ا ا وليت لتا ااوفير الرمدنا ااة

لليازب ال/لساطيني الا ي حاﱢر الااى نونناد ها ا ناان القدناة مولتا المساتقلة دلااى
غرار بقية رزوب الزدلم.
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وبه ا ا ال االم ،أهن ا أخااي نرمااوم د اادس رئاايس الساالطة ال/لسااطينية

بمندس ة رفع الزلم ال/لسطيني دلى ن نى األنم المترلب وه ه الخطوب نأنل أ

ت ااومي ف ااي المس ااتقل القرن ااب ال ااى ح ااو فلس ااطين دل ااى دض ااونة كدنل ااة ف ااي

المن مة األنمية.

السيل الرئيس،
ال األزنااة السااورنة التااي مخلاات ددنهااد الخاادنس تتطلااب تنسااي الجهااوم

االقليمياة واللوليااة للوصاو الااى حاال سالمي سارنع نضاامن الر/اد دلااى وحاالب

سورند وسالنة أراسيهد.

أن ااد بدلنسا ا ة للوس ااع ف ااي لي ي ااد ،ن ااثمن ك اال الجه ااوم الراني ااة ال ااى النه اادم

الخالفد بين األرقدم في لي ياد خدصاة جهاوم مو الجاوار التاي تتاأ ر سال دﹰ أو
النجدبدﹰ بمد نجرى في ه ا ال لل الز ن دليند جميزدﹰ.
السيل الرئيس،
ن ك اال مدمن ااد الكدن اال للي ااردية ف ااي ال اايمن والمتمثل ااة ب اادلرئيس د لربا ا

نن ااور ه اادمى وحكونتا ا كم ااد ن ك اال مدمن ااد وتأني االند للتر اادل الزرب ااي بقي اادمب
المملكة الزربية السزومنة.
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وفي القدر حلنثي دن الوسع في اليمن ،البل أرايل بالدم الالو الزربياة

اليااقيقة ألرااقدئند اليمنيااين ال ا نن لجااأوا الااى بلاالهم الثاادني جي ااوتي ونراان ناان
جدن ند سخرند كل النكدنيد ن سسدتند المزنية لتوفير اللدم الاالز لخوانناد نان

الاايمن سااوام كدناات نسااددلا غ ائيااة أو ق يااة الساادفة الااى التزلاايم وه ا ا أناار

ت/رس دليند روابط الل والتدرنخ.

وف ااي ها ا ا المق ااد  ،ال نس اازني الال أ أح ااي جه ااوم الركون ااة ال ااوندلية

لداادمب بناادم ن سساادتهد األننيااة السااتت دب األناان فااي الزدصاامة والماال الرئيسااة
رغم المردوال اليدئسة نن حركة اليا دب الرهدبياة .ونران نسادهم فاي قاوا

االتردم االفرنقي بكتي تين .وذل نن ننطل نس وليتند القونية.

القمة.

وفااي الختااد أتقاال بدليااكر لكاال ناان ساادهم فااي الترضااير الرائااع له ا ه

ونسأ اهلل أ نوفقند لمد في خير رزوبند
وركراﹰ لرسن االصغدم
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