
�����:  ���ف ��� ����� ا��ب ا�
	� ا����ة�� ���� ه���-أدر

Adriana Mugnatto-Hamu 

� �� ا��������ت ا����������،           -أدر	��� ������� ��ه��� ه� ��"!� ا�! ب ا�

 $��وه1 ��0&. و �/��. �-,ون ا��*��� ا�&���� و (��	� ا)��'�د ا�&�ارد و �

�=>1 ���ء ا(�;��د    . �� ���ء �567�8 ا��5 ��'�ل آ�2ا     ��و	�آ  ا�! ب ا�

 .  	�7م =>1 ا�)��2ام ا5C�D �>&�ارد ا��6B/�� �@ أ?��A� 5@ أ?��ل =2	2ة

�	�7 =�د�� آ�1 � ُ�����G أ�F'��د���                   B� ����I!ا����2ت ا� G	27� 120ف إ�� @!�

ه��� ��� ��&�5���C          -وإذ ���$ أدر	��� �������.     =>1 �!&5 آ>'��0 �1 ا�&567�8    

دا�'�رث، و�1 �2 	2 ا�/�ن ���6ء ?���� �N� ،���O'� و M!���، ��1�0        -��رو���

GI��&ه�Q� 1N!� 1ر ا����Dف =>1 ا� .��د أن ��/

  416-273-8247:     ا��ك ر)��� D ����Mدر	��� =�>�1 ر(�G ا��R����0 ا��������                   

�و�� ا�����    �I2 ا��	� adriana@danforthgreens.ca:   أو اآ�$ Dدر	��� =>1 ا�6

GI�<= د� .و)�ف ��7م ���

: ولمن ال يعرف، يقوم الحزب االخضر على ستة مبادىء  

المشاركة الديمقراطية، -3العدالة االجتماعية،     -2الحفاظ على البيئة،     -1          

.احترام التعددية -6      االستمرارية،       -5   نبذ العنف،              -4          
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