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 تصريح صحفي صادر 

 من تجمع جمعيات اإلرتريين في هولندا

                       COVID-19 كورونا وباء جائحة وطأة تحت يئن برمته العالم فآن تعلمون كما  

  المليون عن يزيد ما وطـأته من يعاني يزال وال إنسان ألف مائة عن يزيد ما حصد الذي 

  كان أي4ا الوباء يستثن ولم. اآلن حتى له ناجع عالج إيجاد في البشرية عجز بسبب

. واألعمار واالعراق واألديان األلوان باختالف البشرية لكل كاسح وباء هو إنما ر،البش من  

  تأثير إلى أدى مما الطبيعية، سيرورتها وعطل إنسان، لكل اليومية الحياة على بظالله ألقى وقد

العالمية االقتصادية المنظومة في كبير . 

ذات المتقدمة البلدان في نعيش نم السيما كإرتريين، علينا يحتم االستثنائي الوضع وهذا  

 وليبيا واليمن وإثيوبيا السودان وخاصة اللجوء معسكرات في العالقين اإلرتريين إخوتنا جانب إلى نقف أن األفضل، الوضع 

لهم الدعم وتقديم وإسرائيل ومصر .   

مبادرة مستقلة، وشخصيات هولندا في اإلرترية الجمعيات تجمع نحن نطلق المبدأ هذا ومن  

  العالم جميع في إخوتنا من البقية همم به نشحذ إنسانيا أثرا بذلك لنترك إخوتنا، مع للوقوف 

: في مماثلة خطوات التخاذ  

  * شخصية او منظمة بصفة المستطاع بقدر مالية مساعدة نقدم ان

       شفاف بأسلوب التبرعات تحصيل يتم أن*

المستعصية للحاالت ويةاألول وتقديم دراسة عمل التبرعات، تحصيل بعد  * 

 لجنة بانتخاب التجمع قام وقد. تحصيلها تم التي المبالغ وكمية المتبرعين كشوفات إعالن يتم سوف الشفافية بمبدأ والتزاًما

أسماؤهم اآلتية اإلخوة من تتكون البرنامج هذا تنفيذ مسؤولية تتحمل   

حقوس داويت السيد  .1  

عقباميكائيل قرماي السيد .2  
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قبريسالسي ألم تسفا دالسي  .3  

هللا عبد سعيد السيد  .4  

توكل سعيد السيد  .5  

رؤسوم تسفاي السيد  .6  

الموضوعة الخطة تنفيذ في أعاله المذكورة اللجنة بمساعدة سيقومون آخرون أشخاص هناك يكون وسوف .  

  هولندا، في المقيمين اإلرتريين واألخوات اإلخوة

 اإلنسانية حقوقهم فاقدين الشتات مواقع مختلف في العالقين أو الالجئين معسكرات في تكمإخو جانب إلى بالوقوف نناشدكم

 بما فتبرعوا تستطيعونه، مبلغ أي تستصغروا وال. إخوتنا على والبسمة األمل إلعادة   اإلنساني النداء لهذا واالستجابة القانونية،

 .تستطيعون

البنك حساب على تبرعاتكم حولوا : 

 BANK: ING 

Ten name van (Bank Account Holder): VEAO (Vereniging Eritreers Amsterdam Omgeving) 

IBAN:  NL11 INGB 0006 4484 79  

BIC code: INGBNL2A 

COVID-19 عبارة كتابة هولندا وخارج داخل من المتبرعين جميع من ويرجي :  

سماءهمأ التالية اإلخوة على االتصال يمكنكم المعلومات من ولمزيد : 

0684148871 حقوس اويت  .1 

0611271226  هللا عبد سعيد  .2  

0686358278 رؤسوم تسفاي  .3  

وبالشعب الشعب إلى الشعب من: شعارنا  
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هولندا في اإلرترية الجمعيات تجمع/ تحيات مع  

  2020مارس12                                                      




