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 قالطإ نلعي يزكرملا تيوكلا كنب ظفاحم
 2022 -"يتيوكلا يداصتقالا بلاطلا ةزئاج"

 
 نوراهلا دمحأ لسI ةيفرصملا تاساردلا دهعم ةرادإ سلجم سيئرو يزكرملا تيوكلا كنب ظفاحم نلعأ  
 ةيعماجلا ةلحرملا ةبلطل ةهجوملا )ةثلاثلا ةرودلا( "يتيوكلا يداصتقالا بلاطلا ةزئاج" قالطإ نع
 رداوكلا زيفحتو يفرصملاو يداصتقالا نأشلا يف يملعلا ثحبلا عيجشت فد` ،ايلعلا تاساردلاو
 لمعلا تالاجم يف ةيلاع ةيملع سسأ ىلع ةيثحبلا اoاردقو اoاراهم ريوطت ىلع ةباشلا ةينطولا
  .يلاملاو يفرصملا
 

 تيوكلا كنب اهقلطأ يتلا "ةءافك " ةردابم نمض يتw ةزئاجلا هذه قالطإ نأ ظفاحملا فاضأو
 ت�اغلا قيقحت يف ةزئاجلا مهاستو ،ةيفرصملا تاساردلا دهعم اهريديو ةيتيوكلا كونبلاو يزكرملا
 لمعلاو ةيلاملاو ةيفرصملا نوؤشلا ريوطت يف يملعلا جهنلا خيسرتل يزكرملا تيوكلا كنبل ةيجيتارتسالا
 يفرصملا عاطقلا لمع تالاجم يف اًيلمعو اًيملع ليهأتلا ةيلاع ةصصختملا ةينطولا تاردقلا ءانب ىلع
 .يتيوكلا يلاملاو
 
 ىلوألا اهيترود يف يتيوكلا يداصتقالا بلاطلا ةزئاج هتققح يذلا حاجنلا نأ ىلإ ظفاحملا راشأ امك
 ىلع ءوضلا طيلستو ةبلطلا ىدل يملعلا ثحبلا ةفاقث خيسرت ةيمهأل ساكعنا الإ وه ام ،ةيناثلاو
  .يتيوكلا يلاملاو يفرصملا لمعلا عقاو ريوطتل لولحلا راكتبال مهزيفحتو مهنم نيزيمتملا

 
 ريياعملا قفو ةزئافلا ثاحبألا رايتخا ىلع فرشت نييملاعلا نيمكحملا نم ةنجل نأ ظفاحملا حضوأو
 ،ىلوألا ثالثلا زكارملI زوفتس ىتلا ثاحبألل ةيلاتلا زئاوجلا حنُمت هرم لوألو ،ةيميداكألا ةيملعلا
 5,000 اهرادقم ةأفاكم ىلع يتيوكلا يداصتقالا بلاطلا ةزئاجل لوألا زكرملI زئافلا لصحيف
 ثلاثلا زكرملI زئافلاو ،ك.د 3,000 اهرادقم ةأفاكم ىلع لصحيف يناثلا زكرملI زئافلا امأ  ،ك.د



 عوضوم وذ زيمتم ثحبل ةيعيجشت ةزئاج ىلإ ةفاضإلI ،ك.د 2,000 اهرادقم ةأفاكم ىلع لصحي
 زكرملI زئافلا ثحبلا ةعابط نع ًالضف ،ةيراكذت �ادهو ريدقت تاداهش نيزئافلل مدقُتس امك ،ركتبم
 ثاحبألا نم ةدافتسالا يف نيبغارلل اًعجرم نوكيل هعيزوتو هرشنب ةزئاجلا ةنجل يصوت ثحب يأو لوألا
 ديدحتو ثوحبلا يقلت كلذ يف امب ةزئاجلا ةرادإ ىلوتيس ةيفرصملا تاساردلا دهعم نأ اًنيبم ،ةزيمتملا
 .ةجيتنلا نالعإو ميكحتلا جئاتن دصرو نيمكحملا نييعتو طورشلل اهنم يفوتسملا

 
 حشرتلا طورشو زئاوجلI ةصاخلا ليصافتلا نأ ىلإ ًاريشُم هحيرصت يزكرملا تيوكلا كنب ظفاحم متتخاو
 ةردابمب صاخلا ينورتكلإلا عقوملا ىلع ةروشنم تابلطلا يقلت ديعاومو ثاحبألا ميدقت ةيفيكو
 عالطالل عقوملا ىلإ لوخدلا ةكراشملI نيبغارلاو نيمتهملا ناكمºو ، kafaakw.orgةءافك"
 نم ةيادب كلذل ةصاخلا جذامنلا ىلع حشرتلا تابلط ميدقتو ، 2022 ماعل زئاوجلا ليصافت ىلع
 .2023 رياربف 23 موي ةياغلو 2022 ربمفون 6 موي

 


