
تاربخلا لدابتو ينفلا نواعتلا ةصنم –" سيب اردياه " يف ةكراشملل نينانف 6 رايتخا : يفحص نايب
 

هستيشوك ، انايلبويل هللا، مار ،2021 طابش 25
 

نواعتلا ةصنم – يلودلا " سيب اردياه " عورشم يف ءاكرشلا يلثمم نم ةلكشملا ةيلودلا ميكحتلا ةنجل تراتخا
ةوعدلل ةباجتسا مّدق بلط 30 نيب نم ، اينيفولسو نيطسلفو ايكافولس نم نينانف ةتس ، تاربخلا لدابتو ينفلا

. دنيل انآ ةسسؤم نم معدب عورشملا اذه ذفني عأاله. ةروكذملا نادلبلا يف ةينف تاماقا يف ةكراشملل ةحوتفملا

يف نولمعي نيذلا طئاسولا يددعتم وأ نييرصبلا نينانفلل ةحوتفملا ةوعدلا تمتتخا ،2021 يناثلا نوناك ةياهن يف
تشقان ، نيتلحرم ربع . ةكيرشلا ندملا يف نيرهش ةدمل ةينف ةماقإ يف ةكراشملل ، ايكافولس وأ نيطسلف وأ اينيفولس
ةعومجملا رايتخا ةنجل تنوكت . يئاهنلا رايتخ واال يلو األ رايتخ اال ةلحرم اًبلط: ثالنيث ميكحتلا ةنجل تسرادتو

ةريدم ) ركب وبأ )،سيلا اغافاربود يريلا غو اكشيش ونيك يف ةيرصبلا نونفلا جمانرب ةلوؤسم ) ريفز اينآ نم ةيئاهنلا
،( نينانفلل هستيشوك KAIR ةماقإ ةريدم ) افوكيتوك انازوز هللا)، مار ةيدلب يف ةيعمتجملا و ةيفاقثلا نوؤشلا ةرئاد
انا اديا يلو األ رايتخ اال ةنجل تنمضت .( هستيشوك KAIR يف ةينفلا تاماق اال عورشم ةلوؤسم ) افوكسوه ارتيب
دبع ةسسؤم ، ضراعم مّيق ) ينانع ديزي ،( اغافاربود يريلا ج (نم شتيجنيرغوف يرو كنيلبا اكشرواو راتوكوك

.) نينانفلل هستيشوك ةماقإ )نم اهفوشتاكات انايتاتو افوكنيفارت ايرام انآ ىلإ ةفاض )،باإل ناطقلا نسحملا

)إل نيطسلف ) ةنابش نمحرلا )ودبع ايكافولس ) افوياديغان ال ياكيم : ةكراشملل مهؤامسأ ةيلا تلا نينانفلا رايتخا مت
اكينرفتاز ،وانج هستيشوك ،KAIR ةماق )إل نيطسلف ) يرجاوحلا دمحم )و اينيفولس ) رمز اكجين ، اغافاربود ةماق

هللا. مار يف ةماق )لإل انيفولس ) شتيفورداه يمجيس )و ايكافولس )

امك . وروي 1000 ةميقب نانف موسر ىلإ ةفاض ،باإل اًناجم لمعلل ويدوتساو نكسلل ةلصفنم ةقش ةماقإ لك رفوت
ىلإ ةفاض ،باإل ةماق اإل دلب يف ( ةدودحم ) رفسلا فيلا كتو ( ةدودحم ) جاتن اإل فيلا كتو ةشيعملا فيلا كتب لفكتت

هللا. مار يف ريخ األ عامتج اال روضحل رفسلا و نكسلا فيلا كت

. زومت ىلإ ناريزح رهش نم دتمتس يتلا ةماق اإل ءدب لبق ةكيرشلا تاسسؤملا عم مهنواعت ةتسلا نونانفلا أدبيس
بآ. رهش يف هللا مار يف ريخ األ عامتج اال ءاكرشلا يلثممو نيكراشملا نينانفلا عيمج رضحيسو

فورظلا عم فّيكتلل ةلباقلا ةينفلا تاماق لإل رقتسمو مادتسم جذومن ميمصتو ريوطت ىلإ عورشملا ءاكرش فدهي
.2021 بآ ىلإ 2020  األلو نيرشت نم يرجيو ، دنيل انآ ةسسؤم معد ىلع عورشملا اذه لصح . رارمتساب ةرّيغتملا



ءاكرشلا نع
 

اينيفولس ، انايلبول ، اغافاربود

ينيفولسلا سدنهملا و نانفلا لا معأ دحأ وهو ، شهدملا يزكرملا ةنيدملا قوسب طاحم يفاقث زيح وه اغافاربود
يريلا غ ىلعو ، عيراشملا ةماقإو ضرعلل ةحاسم ىلع زيحلا يوتحي .JožePlečnik كنشتيلب هزوج يملا علا

ال مأتلا ىلع جمانربلا زكري . ةرصاعملا ةينفلا تاعوضوملا و بيلا واألس تاسرامملا فلتخمل حوتفم ويدوتساو ةيراجت
تاقايسلا و تافاشكتس واال تاردقلا متحاالتو لال اًقرفم لثمي يذلا ليجلا ، بابشلا نينانفلا ليجل ةيلا مجلا ت

وعدت ةءارق ةفرغو ةماع جمالت ةبتكم ىلع اًضيأ اغافاربود يوتحت . رصاعملا اننمز يف ينفلا جاتن لإل ةيلا حلا
. اهفاشكتساو اهحفصتل روهمجلا

https://dobravaga.si/en/
 

نيطسلف هللا، مار هللا، مار ةيدلب

 
يثحب ينف لدابت جمانرب وهو ،" تارمم " ةيلودلا ةينفلا تاماق اإل جمانرب هللا مار ةيدلب تقلطأ ،2017 ماع يف
لمعل ساسأك ثحبلا ىلع جمانربلا دمتعي . طئاسولا ةددعتم نونفلا و ةرصاعملا ةيرصبلا نونفلا يف صصختم

، ةماعلا تاءاقللا و تاراوحلا خالل نم ينيطسلفلا قايسلا ب مهفيرعتو عورشملا يف مهتفاضتسا متي نيذلا نينانفلا
مهفو فرعتلا لجأ نم ىرخأ ةينيطسلف ندمو هلل مار ةنيدم يف يلحملا عمتجملا و نييفاقثلا نيلعافلا عم تاءاقل
عمتجملا سامغنا صرف فاكشتساو ةماق اإل تاعوضومب قلعتت ةلئسأ يف ثحبلا و قيمع لكشب يلحملا قايسلا

. يلحملا روهمجلا نيبو مهسفنأ نينانفلا نيب تاشاقنو راوح حتفو ةينفلا عيراشملا يف يلحملا
،. نيطسلفلو ةنيدملل لبقتسملا االت متحا فرشتسيو عقاولا سكعي يذلا ينفلا جاتن اإل عيجشتل جمانربلا ىعسي

. نييلحم نييفاقث نيلعافو نيثحابو نينانف عم كرتشملا جاتن واإل لمعلا ىلع نيرئازلا نينانفلا جمانربلا عجشيو
www.ramallah.ps  

 
ايكافولس ، هستيشوك ،K.A.I.R

فلتخم نمو ملا علا ءاحنأ عيمج نم نينانفلل يلود ةماقإ جمانرب وه هستيشوك يف ةينفلا ةماق اإل جمانرب ،K.A.I.R.
يفاقثلا اهطيحمو ةمهلملا هستيشوك ةئيب يف لمعلل ةصرف ىلع نونانفلا لصحي . ةينفلا ريباعتلا و تاصصختلا

. ينطولا و يلحملا روهمجلل مهسفنأ ميدقتو يلحملا نفلا دهشم عم نواعتلا ،و مهعيراشم ذيفنتل ديرفلا
www.kair.sk



اردياه عورشم ةيوه

تاربخلا لدابتو ينفلا نواعتلا ةصنم – اردياه االمس:
، هستيشوك ،K.A.I.R.؛ اينيفولس ، انايبلول ،( ةيرضحلا ةفاقثلل اكشيشونيك زكرم نم ءزج ) اغافاربود : ءاكرشلا

نيطسلف هللا، مار هللا، مار ةيدلب ؛ ايكافولس
( رهشأ 9)2021 بآ –2020 لوأ نوناك : عورشملا ةدم
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يلدن انآ ةسسؤم نم: معدب


