
 

الوتضزريي والوقصييي هي  03/85ي ياللجٌح الىطٌيح لضحايا ضحايا الٌظاهيي األساسي

 :الوتقاعديي والوشاوليي الوزقيي والوٌتظزيي 405/2/11الوزسىم الوجحف 

  تالزتاطوقفح احتجاجيح أهام وسارج التزتيح و 2021 يىًيى 28 االثٌييوطٌي إضزاب 
 2021يىًيى  12 ،الزتاط

إػبدح انُظش فً ورجبهههب انًمظىد ثؼذو نهذكىيخ وانىصاسح انىطٍخ ػٍ انمطبع وانًسزًش َظشا نهظًذ انشهٍت 

فىق يُذدح ثبنًشسىو  ويب 11/11/18 انزسىٌخ انًجزىسح انزً خهفذ ضذبٌب ثبنجًهخ انزٌٍ رضشسوا يٍ رشلٍخ

ػُذ انزىظٍف األول  1/8 رُهً انهجُخ انىطٍُخ إنى جًٍغ ضذبٌب انضذبٌب خشٌجً انسهًٍٍ 405/2/11انًجذف 

هصحىتا تىقفح احتجاجيح أهام الىسارج  ...أًها قزرخ خىض إضزاب وطٌي إًذاريوثذوٌ اسزثُبء 

كوا  .. هساء 4 الساعحوثبػزظبو يفزىح إنى دذود  صثاحا 11الساعح اثزذاء يٍ  2021 يىًيى 28 االثٌيي

 :405/2/11انهجُخ انىطٍُخ نضذبٌب ضذبٌب انًشسىو انًجذف أى 

ويب فىق ػُذ  16/17/18يٍ رشلٍخ وججش انضشس دوٌ رًٍٍض نكم انًزضشسٌٍ  رطبنت ثبنزسىٌخ انفؼهٍخ .1

إداسٌب نهجًٍغ ػُذ اسزٍفبء  1/1/12ألٌ انًهف وادذ ال ٌمجم انزفٍئ ورنك ثزؼذٌم انًشسىو ثبدزسبة انزمبػذ 

 ؛ججش انضشسنرشلٍخ اسزثُبئٍخ نجًٍغ انضذبٌب و، 12/14أسىح ثًزمبػذي  10السلن فً  سٌىاخ 10

ويشاجؼخ انزسىٌخ انًجزىسح غٍش انًُظفخ لظذ ونخ انذىاس بػبدح انًهف نطرطبنت انىصاسح انىطٍخ ثئ .2

 ؛405/02/11 فانًجذاالَظبف انفؼهً وججش انضشس ورنك ثزؼذٌم انًشسىو 

فىسا  هبئورطبنت ثئنغب ػٍ اإلضشاثبد انًششوػخرُذد ثبنًزكشح انزً رُض ػهى خظى انُمظ نهغٍبة  .3

 ؛طذبثهبواسجبع انذمىق أل

انزي ػظف ثزؼىٌضبد  –انًجذف  405/2/11الوزسىم رذػى جًٍغ ضذبٌب انضذبٌب انًزضشسٌٍ يٍ  .4

يضاونٍٍ ويزمبػذٌٍ ويُزظشٌٍ إنى االَخشاط انفؼهً  –ويب فىق  16/17/18ػُذ انزمبػذ نسُىاد  11انسهى 

سجبل َسبء ووانفؼبل ثبنذضىس انؼذدي انىاصٌ فً انًذطخ انُضبنٍخ... يهزًسٍٍ انًسبَذح وانذػى يٍ كم 

 ؛..انزؼهٍى

غ ثًهفُب يٍ أجم وجًٍغ انًُبثش اإلػاليٍخ انذشح إنى انًؤاصسح وانًسبَذح نهذف انذمىلٍخرذػى جًٍغ انهٍئبد  .5

اإلَظبف انذمٍمً وانفؼهً وانؼبدل انزي ٌشوو اػزجبس واػزًبد يجذأ دك ركبفؤ انفشص ثٍٍ انجًٍغ  وثذوٌ 

سئٍس كًب طشح ثزنك   "يشٌخ"نزًزٍؼُب ثزمبػذ  11السلن رًٍٍض ورنك ثبػزًبد إجشاء وادذ نزشلٍزُب إنى 

 .2011يىليىس  10 انذكىيخ ثمجخ انجشنًبٌ ٌىو
 

 2021 يىًيى 28 االثٌيي جويعا هي أجل إًجاح هحطح

  ه هطالةئضاع حق هي ورا وها
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