
انتيرح لجأل ريسنلاف
28 وينوي -  18 دق 2014

 يلإ غروبسارتسإ نم ريسنل -ناكم لك نم نومداق نحن
لسكورب

ملُح انيدل ...
.ةيبوروأ راطقأ ةدع نم نورجاهم ،نييعرشلا ريغ نيرجاهملاو ،ءوجللا يبلاط نحن

 قحب نوزاتمي ال نيذلا كئلوأ نحن ،“نيرجاهم ةيفلخ يوذ„ نويبوروأ نحن
 تاسايس هاجت بضغلا سفن نومساقتي نونطاوم  كلذك نكلو ،ةلماكلا ةنطاوملا

.يبوروالا داحتالل ةيرصنعلا ةرجهلا
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 اكيجلجبب لسكورب يلا ًاهجوت ةيبوروألا نادلبلا يربُك نم ًاقالطنإ يبوروأ بكوم ميظنت انررق دقل
 انسبح ،انل تعضُو يتلا دودحلا يلع انضارتعإ نع ريبعتلل كلذو ،يبوروألا داحتإلا رقم دجوي ثيح

.ةيلودلا دودحلل نيجاسمك و لماعملا يف
..تارارقلا ردصُت ثيح ًةرشابم انبلاطم ضرعنسو ،لقنتلا ةيرح يف يساسألا انقح سرامنس نحن

ملُح انيدل:-
 

 ءوجللا يبلاط لكل ةنطاوملاو ةكرحلا ةيرح •
ابوروأ ءاجرأ لماعملا يف ةيربجلا ةماقإلاو  2 نلبد خف فاقيإ •

نيرجاهملا يفن و نجس تايلمع فقو •
لمعلا فورظ يف عيمجلا ةاواسم •

ةساردلاو لمعلا يف قحلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجإلا ،ةيسايسلا قوقحلا يف ةاواسملا •
“وتانلا برحو„ ةرُحلا ةراجتلا تادهاعمل ال :ةيبوروألا ةيلايربمإلا تاسايس فقو •

.ةرجهلل ةداضملا تاسايسلاو مظنلا لكو “روسوريإ ،سكتنورف „ ءاغلإ •

انل مضنإ:-
ةمقلا ةبطاخمل لسكوربب يسيئرلا ثدحلا

 نع ةيبوروألا ةمقلا ءانثأ ةعساو تاجاجتحإ عم ًانمازت لسكوربب ةينطولا ةريسملا يهتنت فوس
.2014 وينوي نم 27لا و 26لا يف ةرجهلا تاسايس

 يضقن فوسو وينوي 21 يلإ 20 نيب ام ،ةمقلا ةيادب نم عوبسإ لبق لسكوربل لوصولا نوك-:يس
.انبضغ يدمب عيمجلا ةيعوتل لسكورب ةنيدمب طاشنلاب ًالفاح ًاعوبسإ

 لاصتالا:
	 •	 Amir (یسراف,	english)	015215154310
	 •	 Ksenia ( у )	01ι62356132λ
	 •	 Ali (bambara, français, espanol)	0152130κι340
	 •	 Badra (bambara, français, italiano, english)		01ι6κλ2λ6602
	 •	 Asif (ودرا	,	english,	 ,											,	ε ην ά,		يباخنث	,										(	01ι631ι64453
	 •	 Riad/ ضايرلا (français,	ةيبرعلا,		deutsch)	015214κ465λ6
	 •	 Nadia (türkçe, english, français, deutsch)	015ι300632ιλ

   freedomnotfrontex@riseup.net ينورتكلإلا ديربلا
  http://www.facebook.com/freedomnotfrontex   :كوبسيفلا
    http://www.freedomnotfrontex.noblogs.org : عقوملا
    @FreedomNotFront :رتيوت
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