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لم يعد بوسعع أ ن اهأ ح ألال طالوط ا طال أةياف أاذةا طالري طا طلها يا طالت ادع د أ بي ا أ اتأ اذأي طي
ابي طي أت ليأا أ طليوايا وسبح عيد أف
وطإلهاأع طلعالت وطضعععسب ااسعععبل طر دعععاا طلبدععع يا أت اري طال أوف ودعا طال ااأا طلدوليا
وطلالواأا وا ااأا طالهااع طالد ت إلى طاةأا هايع طلقاأعأا ةاوطا على وهه طلس عا الفأدي سو آأأ طرزااف
ويواف طلقاأع طلب يدي اأ ان ةاسا اييين دةم يعالون لدى اأ ان  600 000ااال أت  192بلدطيف ويوزع ا
أا طالييي ان طلبعأ ث طلب يديا اح سع اف ك دعل ن طلقاأع طلب يدي ودع اأن يااللون طالسعتوليا عن
طاةأا ةاوطا االوسا الةفيض ط بعأأأا م ان طال بونف وعلي أ ن قود طالريي أت قاأع أف
طةا أ اوضعععوع طلب يد أت ةداا اواب أ إلليأن طليوم طلعأالت للب يد ل اط طلعأمف وطالتسعععسعععأا
طلب يديا ات ال اذ ييي هيدطي الاون قدوة لدعععععع اأ أ على طاادطد اأاح سععععععلسععععععال طإلادطدطا
طلعأاليا ر أ ا ف أأعح أت اوزيع طلبضععأ ع واقديم طلةداأا طرسععأسععياف وياا أ ن اتدي دو طل يأدة
أت السععين اةفيف آأأ اري طال أو وطالذقلم اع أ وطلصاود أت وه أ أت قاأعأا ة ىف
وليسا ااأأال اري طال أو بأرا طل ينف وياالل طلعاح طللقيقت طساأاأ طي لقيقيأي ،الن ا طكساأاأ طا ساعود
بألفأ دة أت اساقبل أف
وسعيدأع يضعع أي طلعاح طلةأم باري طال أو طالقدم لو القيق دطف طال ايا طكهااأعيا وطكقاصعأدياف
وعلي أ ن فا بدعععذن اذأي دعععاا أ ةأ ب ااأاب أ ودعععباأا أ ولدود أف أالح دعععةم واتسعععسعععا اهأ
يا ووان على اط
طالوال ن يسأ م أت اط طل ضأحف وعلي أ هايعأي ن عاح اعأي ان هح ضاأن اساقبح أضح لألهيأح
طلقأدااف
لث الواأا طلبلدطن طرعضعععععأن أت طكاألد طلب يدي طلعأالت على طلعاح اع طلدععععع اأن طلعاوايين
وطلةأصعععععين لضاأن طساأاأ طا بي يا أت طلقاأع طلب يديف
و دعو طالتسسأا طلب يديا إلى إ عأش وح طكبااأ طالت سأعدا أ على دعم اهااعأا أ على ا هأ ال اوأيد-
 19ف سة وط ا طاله با لالوصح إلى للوح طبااأ يا ساةفض بصااام طال بو يا ،ودعو أ ااون اأأبا اعيأ ا هعت
يايس الديد طكساهأبأا طال أسبا وطالتأ ة لدعم اهااعأاامف

و ةي طي ،الل ان اييي طردععةأم طالين يسععاةداون طلب يد اح يوم دعم قاأع أ أت طلوقا طالي عاح أيه
ان هح ب أن اساقبح أضح و العف
اا ى الم لسن سي طالفأكا طليوم طلعأالت للب يدف
طالدي طلعأم ،اأسأ ياو
اياوات

