
 

ةصرف حي1ي ةحئا,+ا نم '&اعتلا
ً

 اKL صاI+ا ومنلا جذومن راAتبا ةداعإل ايق:رفأ مامأ 

 

لسُ"
ّ

 دِّدحُ,و ،ةحئا[\ا اUVع تفشك PQلاو ايق,رفأ اUVم يSاعPQ Rلا ةيلNيMلا فعضلا ھجوأ FGع َءوضلا 2021 ماعل مي7اربإ دمحم ىدتنم ر,رقت طِ

ايتاذ ًءافتكا ھيف ققحت نأ ةراقلل نكمي ٍلبقتسم وحن لُبُسلا
ً

 noكأ 

 ةيسrئرلا جئاتنلا  2021 ماعل مي7اربإ دمحم ىدتنم ر,رقت :ليمحتلل

كو|\ا لوح عوبسألا ةياvV ىقتلم :لي[stلل
َ

 2021 ماعل مي7اربإ دمحم ةسسؤم نم ةديشرلا ةم

ِلسُ" - 2021 ھينوي/نار:زح 2 ، ندنلو راMاد
ّ

 رثألا :ماع رورم دعÜ ايق,رفأ ÑÖ »19-ديفوÅ« ةحئاج ،2021 ماعل مي7اربإ دمحم ىدتنم ر,رقت ط

ةصرف ةحئا[\ا نم ÑÖاعتلا اMلالخ نم حيsي PQلا ةيفيكلا FGع ءوضلا ،تاعقوتلاو
ً

ةبسانم 
ً

امدق êëQملاو ةراقلا ÑÖ ومنلل ديدج جذومن مسرل 
ً

 وحن 

   .ھقيقحت

كو|\ا لوح عوبسألا ةياvV ىقتلم ليبق مي7اربإ دمحم ةسسؤم ھتقلطأ يذلا ر,رقتلا لوانsي
َ

 2021 ماعل مي7اربإ دمحم ةسسؤم نم ةديشرلا ةم

اليلحت
ً

اديدج 
ً

 ديعص FGع تاساNتنالاو ،ôÖصلا لا[óا ÑÖ تاردقلا فعض اUVيب نمو ،ةحئا[\ا اUVع تفشك امك ايق,رفأ ھجاوت PQلا تايدحتلل 

 عيمج ÑÖ »19-ديفوÅ« ةحئاج ùoثأت نع لماشلا ر,رقتلا يRأ,و .يداصتقالا ومنلا جذومن فعضو ،رارقتسالا مدع ةùoتو ديازتو ،ة,رشõلا ةيمنتلا

لسُ¢و ،ةظقي ةخرص ةباثمب نوNيل ةراقلا ءاحنأ
ّ
   .لضفأ لNشÜ ءانبلا ةداعإ نآلا اMلالخ نم ايق,رفأل نكمي PQلا ة|£اولا لُبُسلا FGع ءوضلا طِ

الئاق ،ميZاربإ دمحم ةسسؤم س_ئرو سسؤم ،ميZاربإ دمحم حَّرص ،مويلا ر,رقت قالطإ FGع ھقيلعR ضرعم ÑÖو
ً

 رودب ايق,رفأ تعلطضا دقل" :

اضيأ حوضوب فشكت تانايبلا نأ دْيب .»19-ديفوÅ« ةحئا[\ ةباجتسالا ÑÖ يوق يدايق
ً

 انمامأ حولتو .ةمئاق لازت ام PQلا روصقلا بناوج ضعÜ نع 

 ديعص FGع لماNتلا ز,زعRو ،ديشرلا مك|\ا ةرصانمل ايق,رفأ ا7دوقت ÑÖاعR ةلحر ءانب ةيغÜ ةحئا[\ا نم ةدافتسملا سوردلا stØùoل ةصرف مويلا

كو|\ا لوح عوبسألا ةياvV ىقتلمل rµëQئرلا ¥ùكo≤لا روحم و7 اذ7 نوNيسو .تا,ولوألا ةرادص ÑÖ بابشلا عضوو ،ةراقلا
َ

 ةسسؤم نم ةديشرلا ةم

امدق علطتأو ،2021 ماعل مي7اربإ دمحم
ً

اتاوصأ مضت PQلا انتاشقانم دقع G∂إ 
ً

 ".اMجراخو ايق,رفإ ءاحنأ عيمج نم 

ةروص ر,رقتلا مدقي ،تانايبلا ثدحأب ةناعتسالا لالخ نم
ً

ةلماش 
ً

لسُ¢و ،ايق,رفأ نم ∏Pّش ٍءاحنأ ÑÖ ةحئا[\ا ھتفلخ PQلا ùoثأتلل 
ّ
 طاقن FGع َءوضلا طِ

 تايدحتلا قيمعÑÖ R اMلالخ نم »19-ديفوÅ« ةحئاج بõسsت PQلا قرطلا نع فشكي امك .ةيداصتقالاو ةي|∫لا اMمظن ÑÖ ةيلNيMلا فعضلا

  .لعفلاب ةمئاقلا بابشلا ةلاطب ةمزأ مقافت ةدا,زو ةيلا|\ا ةينمألاو ةيئامنإلا

اضيأ فشكي ر,رقتلا نأ ùْoغ
ً

 ايق,رفأ ÑÖ ةداقلا مامأ ةحاتملا صرفلا زno,و ،ةمزألا هذ7 هاجت ةراقلا اæV تعلطضا PQلا ةدحوملاو ة,وقلا ةباجتسالا نع 

 ع¢ونتلاو ،ةراقلا ديعص FGع ىوقألا لماNتلا √ُ¬ُنب ةموعدم ،ايق,رفأ ا7دوقت PQلا ÑÖاعتلا دوM[\ نكم,و .ةمداقلا لايجألل مئاد ùoيغR ثادحإ لجأ نم

ت نأ ،ةيمقرلا ايجولونكتلا وحن ةع¢رس تازفق قيقحتو ،ءارضØ\ا ةيجيتاo≤سالاو ،يداصتقالا
ُ

ادامتعا ƒoكأ حبصتل ايق,رفأل ق,رطلا دMِّم
ً

 تاذلا FGع 

اقيقحت ƒoكأو
ً

  .يRاذلا ءافتكالل 

 :FÖي ام ةيسrئرلا جئاتنلا نمضتت

 تاسرامملا لضفأ FGع ًءانب ،»19-ديفوÅ«ـب ةدكؤم ةباصإ لوأ نم نùموي نوضغ ÑÖ نùطلاóØا عبsتل تاءارجإ ةيق,رفألا نادلبلا تحرط •

 .الوبيإلا لثم ةقباسلا ضارمألا ëQ∆فت مضخ ÑÖ اMقيبطت ىرج PQلا

• ÑÖ ادلب 20 قّبط ،ةراقلا ءاحنأ عيمج
ً

ادلب 14 ـب ةنراقم ،ىودعلاب ةباصإ ةلاح 100 لوأ لبق نùطلاخملل لماشلا عبsتلا تاءارجإ 
ً

 ÑÖ طقف 

 .ي…وروألا داحتالا

• ÑÖ كلا ءار|∫لا بونج ايق,رفأ تقفنأ ،2018 ماعnoى ÑÖ جتان نم طقف ٪1.9 طسوتملاMا اó|FÖ امجإلا∂Ö عFG و ،ةماعلا ة|∫لاÃÖ اثSي 

  .يملاعلا ديعصلا FGع ةبسS رغصأ

• Rُةي|∫لا ةردقلا دع ÑÖ دألا نادلبلا نمض نم ايق,رفأSى ÑÖ سم ر,رس 135 طسوتمب ملاعلاsةّرسأ 3 و ،ىفش ÑÖ ةزكرملا ةيانعلا تادحو، 

ابrبط 35و
ً

 .صØ– 100,000 لNل 
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 / يرشõلا Ö“انملا زوعلا سوùoفو لسلاو ا,رالملا نع ةمجانلا ةطرفملا تايفولا نأ G∂إ ةحئا[\ا وحن ةدود|óا دراوملا ھيجوت ةداعإ ùoش" •

  .اMكرادت ِرجي مل ام صØ– نويلم نآلا زواجتت دق )زديإلا( بسsكملا ةعانملا صقن ةمزالتم

 ام اودقف نيذلا ايق,رفأ ÑÖ بابشلا ددع ديازت عم ، دعÜ نع ملعتلا تاردق ÑÖ صقنلا بõسÜ ةراقلا ءاحنأ عيمج ÑÖ سرادملا قالغإ مقافت •

 .Ö“امتجالا عونلا FGع مئاقلا فنعلا كلذ ÑÖ امب ،ةديا¥≤م فعض طاقن تايتفلاو ءاس÷لا ھجاوت .ةساردلا نم رMشأ ةعبس نم برقي

 .سرادملا قالغإ ءانثأ ثدح يذلا لم|\ا ةجيsن ةسردملا G∂إ ىnoكلا ءار|∫لا بونج ايق,رفأ ÑÖ ةاتف نويلم دوعR ال دق •

 .2019 ماعÜ ةنراقم 2020 ماع ÑÖ فنعلا اÿVف عفترا PQلا ةديحولا ةراقلا ÃÖ ايق,رفأ  •

 .مŸVاموNح ÑÖ نùنطاوملا ةقث ض,وقت ةدا,ز G∂إ ةيندملا تا,ر|\ا FGع ةضورفملا دويقلاو ةيطارقميدلا تاسرامملا ليطعR يدؤي •

• ÑÖ حùاومن تلّ[⁄ دق ايق,رفأ ّنأ ن
ً

ايباجيإ 
ً

 ماع ÑÖ »19-ديفوÅ« ةحئاج نع مجانلا دوم[\ا عفد ،1991 ماع ذنم داصتقالا ديعص FGع 

اماع 30 ذنم ةرم لوأل ةراقلا ÑÖ دوÅر لي[G Rt∂إ 2020
ً

. 

 ،ةيلوألا علسلا FGع Ö›راØ\ا بلطلا FGع طرفم لNشÜ دمتع" ماظنو ايق,رفأ ÑÖ ومنلا جذومن ÑÖ ة,وي÷ب فعض طاقن نع ءا€ولا فشك •

 .ة,ودألاو ةيذغألا لثم ةيسrئرلا علسلل Ö›راØ\ا دادمإلا FGع اًضيأ نكلو

ادلب 30 ءا7ز ھجوت عم ،نويدلا ءابعأ دّقعRو Ö∂املا ¥ù|\ا ةيدودحم نع ةمجان ليقارع ةمزألل ةباجتسالا FGع ايق,رفأ ةردق تMجاو •
ً

 G∂إ 

  .ةحئا[\ا ثودح ليبق ة|∫لا FGع قافنإلا نم ƒoكأ ماعلا نيدلا دادس FGع قافنإلا

 ةيداصتقالاو ةي|∫لا مظنلا FGع »19-ديفوÅ« ةحئاج ھتفلخ يذلا ùoثأتلاب ةقلعتملا تاشقانملا يƒoُي نأ مي7اربإ دمحم ىدتنم ر,رقت  نأش نم

كو|\ا لوح عوبسألا ةياvV ىقتلم لالخ ÑÖ ايق,رفأ ÑÖ ةيسايسلاو
َ

 5-3 نم ةo≤فلا ÑÖ هدقع عمزملاو ،مي7اربإ دمحم ةسسؤم نم ةديشرلا ةم

  .2021 ماعل وينوي/نار,زح

كو|\ا لوح عوبسألا ةياvV ىقتلم عمجي
َ

 ايق,رفأ ءاحنأ عيمج نم بابشلا تاوصأو رارقلا عانصو ةداقلا مي7اربإ دمحم ةسسؤم نم ةديشرلا ةم

غÜُ اMجراخو
ْ

 زكùُoس ،ي‹اUVلا ر,رقتلا جئاتن ضارعتسا لالخ نمو .ةراقلا ھتزرحأ يذلا مدقتلا ديعص FGع ةمسا|\ا ةيم7ألا تاذ لئاسملا ةشقانم ةَي

كو|\ا لوح عوبسألا ةياvV ىقتلم
َ

 FGعو ،ايق,رفأ FGع »19-ديفوÅ« ةحئاج اfiVفلخ PQلا راثآلا FGع 2021 ماعل مي7اربإ دمحم ةسسؤم نم ةديشرلا ةم

امدق êëQملا ق,رط
ً

 .ÑÖاعتلا وحن 

 

 :ةثالث رواحم FGع تاشقانملا ¥ùكرت ّبصنrسو

 ش1ن:رغ تيقوتب 14:50-13:20 وينوي/نار:زح 3 ،س_مI+ا :ةabلا •

 ايق,رفأل ةي|∫لا تاردقلا ز,زعتل لجاع ءادن :ةحئا[\ا نم ةدافتسملا سوردلا

 ش1ن:رغ تيقوتب 14:30-13:00 ،وينوي/نار:زح 4 ،ةعم,+ا :ةسايسلاو عمت,lا •

 رارقتسالا مدعل ةديدج عفاودو ،قوق|\او ةيطارقميدلا ÑÖ تاساNتنا :تايعادتلا ةرادإ

 ش1ن:رغ تيقوتب 14:30-13:00 ،وينوي/نار:زح 5 ،تpسلا :داصتقالا •

 ايق,رفأ ÑÖ ومنلا جذومن ةئيŸV ةداعإل ةيسrئر ةصرف :لبقتسملا فارشsسا

كو|\ا لوح عوبسألا ةياvV ىقتلم ÑÖ نùم7اسملاو نùثدحتملا ةمئاق لمشsس
َ

ك 2021 ماعل مي7اربإ دمحم ةسسؤم نم ةديشرلا ةم
ُ

ال
ً

  :نم 

 ةيملاعلا ة|∫لا ةمظنمل ماعلا ريدملا ،سوسtuvيغ موناZدأ سورديت روتكدلا •

  ةدحتملا ممألل ماعلا نùمألا ،شxuvتوغ وينوطنأ •

 2020 ماعل مي7اربإ دمحم ةسسؤم ةزئاج FGع زئا|\ا ،رجينلل قبسألا سrئرلا ،وفوسvإ ودمحم ديسلا ةماخف •

 ةباجتسالاو ب7أتلاب Q‚عملا لقتسملا ق,رفلل ةكراشملا ةسrئرلا ،ايùoبيلل ةقباسلا ةسrئرلا ،فيلxuس نوس}وج نxلإ ةديسلا ةماخف •

 ةحئا[„ل

 »19-ديفوÅ« ةحئاج نأشÜ يق,رفألا داحتالل صاØ\ا ثوعبملا ،اMوxuباM دلانود روتكدلا •



 

  ةي€وروألا ةيضوفملا ةسrئر ،نيال ريد نوف الوسروأ •

  يق,رفألا داحتالا ةيضوفم سrئر ،دمحم يقف �Ä~وم ديسلا '{اعم •

  ي…وروألا سل[óا سrئر ،ليش_م لراش •

  ةدحتملا ممألل ماعلا نùمألا ةبئان - دمحم .ج ةنيمأ •

  اUVم ةياقولاو ضارمألا ةحفاNمل ةيق,رفألا زكارملا ريدم ،غ}وساغنيكن نوج روتكدلا •

  ةدحتملا ممألل ةعÜاتلا ايق,رفأل ةيداصتقالا ةن[„ل ةيذيفنتلا ةنيمألا ،يوغ}وس اxuف ةروتكدلا •

 

ã,ىقتلم '& ل éLا لوح عوبسألا ةيا+bكو
َ

 2021 ةديشرلا ةم

 Ö: https://mif.live/igw/media/registration∂اتلا طبارلا noع حوتفم مالعإلا لئاسول لي[stلا

 ةياvV ىقتلمل نùيمسرلا نùثدحتملا عم مالعإلا لئاسول ةصصóØا تاباجإلاو ةلئسألا ةسلج روضح ةل[tملا مالعإلا لئاسو عيمج رودقمب نوNيس

 نع نالعإلا يرجيسو .وينوي/نار,زح 5 تõسلا موي شsن,رج تيقوتب 09:00 ةعاسلا مي7اربإ دمحم ةسَّسؤُم نم ةديشرلا ةمكوَ|\ا لوح عوبسألا

 .ةيلاعفلل دد|óا دعوملا نم نكمم تقو برقأ ÑÖ ليصافتلا نم د,زملا

 ميZاربإ دمحم ةسسؤم عم لصاوتلل

  :عم لصاوتلا وأ mif.live/igw ةرا,ز G›ري ،ةلباقم دقع بلطل وأ تامولعملا نم د,زمل

 +mifmedia@portland-communications.com، 489 877 7922 44 ،ةسسؤملا ىدل يمالعإلا ق,رفلا ●

S˚]ع مكعFG اتمÜع تاشقانملاو رشابملا زجوملا ةعFG وت,≥o مسولا مادختساب # IGW21، اتم وأÜةع  Mo_IbrahimFdn @. 

 :noع مي7اربإ دمحم ةسَّسؤُم ةعÜاتم مكنكمي

 @ o: Mo_IbrahimFdn≤,وت ●

 https://www.facebook.com/MoIbrahimFoundation :كوبسrف ●

 https://youtube.com/user/moibrahimfoundation :بويتوي ●

 https://instagram.com/moibrahimfoundation :مارغتسSإ ●

 mo.ibrahim.foundation :يNبشلا عقوملا ●

  :ميZاربإ دمحم ةسَّسؤُم نع ةذب

أ 
ُ

Sو 2006 ماع مي7اربإ دمحم ةسَّسؤُم ت)شÃÖ زكرت ÑÖ لمعMع اFG ةماعلا ةمكوَ|\او ةيسايسلا ةدايقلل ةمسا|\ا ةيم7ألا ÑÖ لالخ نمو .ايق,رفأ 

ملا G*سR ،ةمكوَ|\او ةدايقلا ÑÖ مّدقتلا معدل ةمزاللا تاودألا ùoفوت
ُ

  .ةّراقلا ÑÖ فداMلا ùoيغتلا ةيلمع ز,زعG R∂إ ةسَّسؤ

  

كرتو
ّ

ملا ز
ُ

ت ال ةمظنم ÃÖو ،ةسَّسؤ
ُ

  :ةيسrئر تاردابم سمخ لالخ نم ام7ز,زعRو امMمييقتو ايق,رفأ ÑÖ ةدايقلاو ةمكوَ|„ل ٍف,رعR عضو FGع ،حنملا مِّدق

  

  ايق,رفأ ÑÖ مك|\ا نوؤشل مي7اربإ ليلد •

  ةيق,رفألا ةدايقلا ÑÖ زاجنإلل مي7اربإ ةزئاج •

  مي7اربإ دمحم ةسَّسؤُم نم ةديشرلا ةمكوَ|\ا لوح عوبسألا ةياvV ىقتلم •

  ةيساردلا مي7اربإ حنمو تالامز •

  دعاصلا لي[\ا ةكبش •

https://twitter.com/Mo_IbrahimFdn/
https://twitter.com/Mo_IbrahimFdn/
https://mo.ibrahim.foundation

