
 
  

 

 

 
/. ع,بسأ ةدمل ةلمح

 Z 19إ 13 نم HierWirdGeimpft# "حيقلتلا يرجB انA" ناونع تحت ا8ناملأ ءاحنأ عيمج 0
  2021 ̀_مت^س [لولBأ
 اهزاربDو اهم9ظنتو ةلقنتملا م9عطتلا تالمح قالطإ /ع عيجش*لا 'إ ةوعد

 ةركفلا
 
fg .مامتهالا نم نكمم ردق \]Zأ بذجو صرفلا نم نكمم ددع \]Zأ ةحاتإ رمألا مزلتسW ،ةنكمم حيقلت ةSسQ /عأ قيقحت لجأل

h فلا[iة 
 راعش تحت تاmالولا تاموكحو ةmداحتالا ةموكحلا وعدت ذإ :ة9لعف "ةزه" ثدحت نأ بقَترُملا نم ،\]متqس oلولmأ 19 'إ 13 نم
fg ع�بسأ اهتدم ة9عامج ٍةلمح 'إ HierWirdGeimpft# "حيقلتلا يرج% ان""

h ا9ناملأ ءاحنأ عيمج. 
 ٍةعفد /ع لانملا ةلهس ة9لحملا م9عطتلا ضورع لصحتس ،مامتها نم ةلمحلا ەاقلت*س ام لضف�
 �ihلا ة�راجلا ة9عاد�إلا م9عطتلا تالمح� اًملع \]Zأ ٍةع�� تانطاوملاو نونطاوملا ذخأ9سف .ة��ق
Wاهيلإ لوصولا مهيلع لهس fg

h ملا لصح�و – مهتقطنم[iةلوهس� م9عطتلا ذخأ /ع نومزاعلا نودد 
��اقولا مهم9عطت /ع

h انوروك سو�]ف َّدض. 

 مادختسا عم �hامتجالا لصاوتلا لئاسو /ع اهو��Qاو ة9لحم م9عطت ةلمح م9ظن*ب ،نكمأ نإ ،اولضفت
 تالمحلل لضفأ ةmاعد قيقحتلو .HierWirdGeimpft# "حيقلتلا يرجm انه" غاتشاه
�gوi]لإلا عقوملا /ع HierWirdGeimpft# تالمح ضرع ُّمت»س ،ة9لحملا

h 
hierwirdgeimpft.de امتجالا لصاوتلا تاونق /عو�h داحتالا ةرازولل ةع�اتلاmةحصلل ة. 

fg ىرخأ م9عطت تالمحل جــــ�وi]لا اًضmأ م®عسوب نوك9سو
h ²³ظنمو تام²ظنم عم نواعتلاو م®تقطنمh ́�يلحملا تالمحلاg. ألافZ[µ ة9مهأ 

�iآلا̧ g·م ٍتقو يأ نم نآلا
h: ̧حَنم9ُس م9عطت ُّل fg

h أ رهشmلولo سqس \]مت[�gةمالس اند�
ً

 fg
h صف/h ءاتشلاو ف�¹خلا.  

فوتتو اذه
َّ

 :معدلا نم ٍد�«مل ة9لاتلا ةمدخلا داوم ر

�gوi]لإلا م®عقوم وأ ،ةصاخلا م̧داوم /ع مادختسالل تاراعشلا -
h، امتجالا لصاوتلا تاونق وأ�h 

 ة9لحملا م9عطتلا تالمح م9ظنت صوصخ� ةد9فم حئاصن لمش¼ ةعجارم ةمئاق -
 ا½9لحم ةلمحلا زاربإ لجأل قيلعتلاو ةعاSطلل زهاج HierWirdGeimpft# قصلم -
 زجاوحلا ةلازإ ضرغ� h/حملا ىوتسملا /ع ة9عوتلل "مXعطتلا ذخأل باQسأ ةعQس" ناونعN ةKLصق تامولعم ةقرو -

 )م9عطت i]فد دوجول ةجاحلا مدع ،لاثملا لq9س /ع( نيددi]ملا عانقDو
 ة9لحملا م9عطتلا ةلمح نامزو نا®م� ةصاخلا تامولعملا لاخدإ عم اهلmدعت نكم�ih mلا ̂_امتجالا لصاوتلا عقاوم روص -

�gوi]لإلا عقوملا /ع وأ ،كوت ك9تو ،مارغاتسDQو ،كوبسÃفو ،i]��ت /ع مادختسالل
h صاخلا 

bcحص ناXب -
 ةلمح صخت �ihلا لmدعتلل ةل�اقلا تامولعملا� ǵ�يلحملا ǵ�يفحصلاو تا9فحصلا 'إ هلاسرإل _fgذومن _

 ا½9لحم ةدقعنملا م9عطتلا


