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 2016، أوت 27الموافق  1437، ذو القعدة 24 ،السبتالجزائر، 

  

 بسم هللا الرمحن الرحمي امحلد هلل رب العاملني.

 أ رشف املرسلني والصالة والسالم عىل 
  

 إخواين  

  السالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.

ينا ل ده ع اطلب من هللا عز وجل أ ن يعي ل حضى املباركعيد ا بةمبناس          

 أ مان.  و  وئاموعليمك وحنن يف 

 تجدون رساةل املغافرة موهجة ملواطين والية غرداية.  وعيدمك مبارك، وس           

اسع، و يوزعه عىل نطاق  أ ن الثاين النداتسمل هذه املغافرة و اطلب من لك من         

 ن املواطنني واملواطنات.  لك اخلريين م وعىل

 مك واقرتاحاتمكمبالحظاتونين ته وحتليهل جامعيًا، وتراسلءأ رجوا أ ن تتفضلوا بقرا        

واطين والية تقبل املشرتك ملأ جل ا ملس  وذكل من د النداء ال ول كام تفضلمت بع الوجهية،

ق مش ل تقبرية ودامئة ملس  ذجياد حلول جغرداية معوما، حيث أ نه ال بد علينا من ا  

 تقةل. واملس  الواحدة املوحدة ئر احلرة أ جل اجلزار، من هوزا

  bakirkob@gmail.com وذكل عرب الربيد الالكرتوين التايل:        

  أ خومك قارة معر بكري   :ءمضاا                                              
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 2016، أوت 27الموافق  1437، ذو القعدة 24 ،السبتالجزائر، 

 

 

 .بسم هللا الرمحن الرحمي امحلد هلل رب العاملني

والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني س يدان محمد وعىل أ هل وحصبه والتابعني هل 

حسان   .ىل يوم ادلينا  ب 

 املبارك عيد ال حضىمبناس بة  وتغافر نداء

 ،والية غرداية مواطناتو  مواطينا ىل 

 السالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته وبعد:

  

لاكفة  تقدمأ  املبارك، وهبذه املناس بة السعيدة،  حنن عىل أ بواب الاحتفال بعيد ال حضىها 

متنني م الشاحئ بأ حر الهتاين وأ طيب ال ماين اضل بلوالية من خمتلف ال عامر و مواطنينا ال ف

 الهناء.هلم دوام الصحة و 
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ها حنن معه،  ين، واجاوبمك اال جياييمت مغافرة عيد الفطر مع النداء للخري ِ وبعد أ ن تلق   

عادة ال وضاعىل غاية ا  ذه املساعي ه بلك عزم نواصل روفة بني املعالطبيعية املعيش ية و  ا 

 .املواطنني يف هذه الوالية

 

 ص ما ييل:لية ميكن أ ن نلخ ِ من ال جوبة ال و  

ال ميكن أ ن ترجع ال خوية ال اءىل ال جو ا  اال يصال  .1 دلامئ احتت اال رشاف املبارش و  ا 

 .دلوةلل

 .مهنجية العمل تكون خطوة بعد خطوة .2

نشاء مجعيات خمت :أ ول معل هو .3 ية، يف مجيع امليادين )ادلينية، الثقافية، الرايض لطة ا 

كنني ل  من املسسااملطلب العند املتجاورة وذكل يف بعض ال حياء الاجامتعية...( 

، التضامن الوطين)الش بيبة والرايضة،  :الوزارات املعنيةرعاية وحتت ا رشاف و 

 (ادلفاع الوطين ،ادلاخليةالشؤون ادلينية،  الثقافة، ،الشغل

 بل.س تظهر أ رضية العمل واملهنجية اليت ينبغي العمل هبا يف املس تق  هذه اخلطوة ال وىل 

 العزمو  عىل هذا النداء الثاين س يكون هل احلسم يف معلنا املس تقبيلمك كن ردود  ول       

 يف مواصلته. 

 مناأ  جعل هذا البدل رب ا اي

 أ منة مس تقرة.قوية عاشت اجلزائر 

 اخللود لشهدائنا ال برار.اجملد و 

 أ خومك قارة معر بكري: ا مضاء


