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كلمة الشّد مدِر الرامػة الفججاح الملجقَ  
 

 الرامػة؛ مدِرالشادة هٍاب  -
 وغلٍم الرِاطة، الجربّة البدهّة مػٌد مدِرالشّد  -
طٍّفوا الكرام من الدول الشقّقة والصدِقة؛  -
صرة اإلغالمّة، -

أ
 الشادة الكرام من اال

صرة الرامػّة، -
أ
 الشادة الكرام من اال

بوائُ الػلبة ،  -
أ
 بواثُ وا

 

صالم غلّكم ورشمة هللا ثػالَ وبركاثي ال
ن ثصجظن غلَ مدار - مشجغاهم–زامػة غبد الصمّد ابن بادِس ِشر 

أ
ا
ثقٍِم ممارصة "الٍّمّن فػالّات الملجقَ الدولُ الدالح المٍصٍم بـــ 

هشػة البدهّة الرِاطّة
أ
وًذا بصظٍر مرمٍغة من الباشدّن ، "اال

 .والخبراء فُ الرِاطة من مخجلف زامػات الٍغن، ومن خارج الرزائر
 

ِجٌا 
أ
ٌِا الشّدات،ا

أ
  الشادة، ا

ًمّة الجربّة البدهّة والرِاطّة فُ ثكٍِن المٍاغن الصالس الذي 
أ
إن ا

هشػة . ِمكوي ثمدّل بلدى فُ المصافل الدولّة
أ
زػل مراالت ممارصة اال

البدهّة والرِاطّة ثػرف همٍا بشكل كبّر فبػد ما اقجصرت قدِما غلَ 
ن الجدرِب الرِاطُ، اإلدارة الرِاطّة، 

آ
صبصت ثظم اال

أ
الجدرِس فقع ا

ا مما زػلٌا غلما قائما بذاثي . اللّاقة البدهّة، اإلغالم الرِاطُ وغًّر
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هشػة . ِصجاج للبصح والدراصة
أ
صبس الباشدٍن وممارصُ اال

أ
لٌذا ا

البدهّة والرِاطّة وبغض الوظر غن مشجٍِاثٌم وخبراثٌم بصازة إلَ 
لّة لقّاس مردودًم فُ ًذا المرال، فمن خاللي 

آ
ثٍظّف الجقٍِم كا

ًداف المشػرة والٍقٍف غلَ 
أ
ِمكن الكشف غن مدى ثصقّق اال

زل ثصقّق اصجمرارِة الجػٍر 
أ
المواًذ والػرق المشجخدمة، من ا

.  والجقدم فُ المرال الرِاطُ
غلب من زمّع الباشدّن المشاركّن بذل اإلغار وفُ ًذا 

أ
 ا

 ومصاولة الخروجإلخراء الوقاش شٍل مصاور ًذا الملجقَ زٌٍداثٌم م
ن ثزِد من الرِاطُبجٍصّات قابلة للجػبّق فُ الٍاقع 

أ
، ِمكن لٌا ا

 .ثصقّق اإلطافة لقػاع الرِاطةدور الرامػة فُ 
زدد و
أ
 الملجقَ الدولُ ا لكل القائمّن غلَ ثوظّم فػالّات ًذ كري ا

غلن غن االفججاحكل باصمي، 
أ
طٍّفوا  مجموّا ل، الرصمُ للملجقَوا

مجموّا . بادِسالكرام اقامة غّبة فُ رشاب زامػة غبد الصمّد بن 
 .الوراح لٌذا الملجقَ

 
 .والشالم غلّكم ورشمة هللا ثػالَ وبركاثي


