
  تدش دعوة 
ة المتحدة  لندن الممل داد  ة لالس   الحراك الشع االرترى كفا

  
ادات ابناء الوطن   السادة والس

  
ام والتقدير  ل اح م  ف ان نقدم ل تم  21يوم تنا مشاركالتكرم دعوة حضورم ن من الساعة  2019س

ة تدش ة ظهرا الثان االحراك الشع االرترى  مناس داد  ة لالس ة المتحدة. كفا   لممل
ة االرترى الشعب  ةضاانتفانتقلت  داد وكفا ة لالس صوت عا " كفا الت المعاناة والظلم ينادى  الذى عان و

ة لالنقسامات"   ب تصاعدت ا للمعاناة وكفا ادرات تأط الذأت  مواقع التواجد وانتخاب المناد من مجرد م
د لدرجة االتفاق  ة المتحدة.   توح اق تجرى الصفوف واقامة مظلة شاملة ع مستوى الممل و هذا الس

ت الموافق  ة المتحدة يوم الس الممل داد  ة لالس تم  21االستعدادات لتدش الحراك الشع االرترى كفا س
فة وحوارات مكثفة 2019 جة لمجهودات حف ت ممث اث ع ب بناءة م الذى جاء ن مناديبها مدينة انتخ

مقرا  قة د عيتها من ط امل من ستمد  ض ال ة توصلت جرت الشعب التف خالل االسابيع االرعة الماض
ة المطاف ا  ة  نها ة قوى وحدة الرؤ ل حي جاد وتفع والنظام االسا واالتفاق ع اقامة مظلة شاملة ال

تخللها فاصل من المناقشات و . العدالة من اجل التصدى لمهام التغي  ان س ــهذا الصدد نود اعالن  ادل و االراء ت
الحراك  ا ال تتعلق  ات من الجماه المشاركة حول مجمل القضا جا ومهام مجلسها فضال عن االسئلة واال

قوم الفنا ة.  و الختام س ات درام ح دع  القاء الشعر والم كون لنا مشارات من الم ة   نس اء االمس اح
ة.   ة حماس   اغا وطن

  
رام  ادات ال ان هذا الحايها السادة والس شاطرنا الرأى  ة المتحدة لما درما الجميع  عد فرد من نوعه  الممل ث 

داد  د الصفوف من اجل التصدى لمهام انقاذ شعبنا وطننا واجهاد مخططات النظام االس اش توح حمله من ت
الد.  و هذا المدمرة لع ة اد وال الممل داد  ة لالس انتخاب مجلس الحراك الشع االرترى كفا م  د اق نف الس

اننا لن  ة، ن تماما  اركة هذە الخطوة التارخ انجاز المهمة المل ع مقدورنا كون المتحدة ونتطلع ا م
 . م الالزم مشاركتنم ودعم   عاتقنا اال 

  
ان االحتفال:   Oakington Manor Primary School, Oakington Manor Drive, Wembley, HA9 6NFم

 
م  ة المتحدة يرحب    مجلس الممل

 
     

  

 

 

 




