
حملة مقاطعة البضائع الدانمركية
أولً    /  المشكلة بأساس التعريف

شهرأ 3 حوالي ،قصيرة فترة منذ    
،الصيت ذائعة دانمركية جريدة نشرت
الشعب لدى كبيرة مصداقية وذات

أحسن لرسم مسابقة ،الدانمركي
الصلة عليه محمد للرسول ،كاريكاتير
من أكثر القراء أرسل وبالفعل ،والسلما

 ...صورة مائة
تصور ،تيرا كاريك12 حوالي نشر تمو

مليئة عمامة يلبس وهو ،الله رسول
يصلى وهو وتصوره ،والصواريخ بالقنابل

نشر تم ولقد ،للغاية مهينه أوضاع في
،أسابيع عدة مدار ,وعلى علنا الصور هذه

من وتأييد بل ،وموافقة وبمعرفة
الدانمركي العاما أيالر وتفاعل ،الحكومة

الجالية حاولت ولقد ،معها
الدفاع ،هناك السلمية

نشر بوقف وذلك ،ومقدساته السلما عن
رئيس رفض كما ،الصور هذه

كل وتضامنت ،مقابلتهم مجرد التحرير
ورفضت ،الجريدة مع الحكومية الهيئات

ة... السلمي الجالية محاولت كل
ةبجول لقيامال ةسلميإ بعثة بعمل فقاموا

عن معهم للتضامن العربي العالم في
بمقاطعة ي،اقتصاد حصار فرض طريق

، استيرادها ومنع الدانمركية المنتجات كل
هذه أيقر من كل من نرجوه ما وكل

كل يقاطع نأ ،الرسالة
.. الدانمركية المنتجات

الله رسول تلقون سوف أنكم تنسوا ول
نهر على القيامة يوما

ما علمتم وقد له ستقولون فماذا الكوثر
المر تجعلوا ل شباب يا أرجوكم ؟ علمتم

أن لو وتخيلوا ،الكراما مرور عليكم يمر
رد سيكون فماذا أختك وأ أمك سب حدهمأ

إليك أحب ،وذويك هلكأ وهل فعلك؟
....................الله رسول من

المنتوجات ببعض قائمه( 
الدانمركية)

/ وأجبان زبدة 
زبدة لورباك.-1
جبنة البقرات الثلثا .-2
جبنة الدنماركية البيضاء.-3
جبنة الموزاريل.-4
جبنة بوك.-5
جبنة بوك.-6
.وتشمل أجبان فيتا السعودية-7
دي   - 8 إما .MDجبنة
- جميع منتجات البقرة القوية9

المشروبات/     
.شراب ماجيستك -1
.شراب السعودية -2
عصائر السعودية-3
.عصير فيفيير -4
.مياه السعودية -5
حليب نيدو.-6
حليب أنكور.-7
عصير سنتوب-8
حليب السعودية .-9

حليب دانو.-10
( مشروبات غازيةماجستيك-11

فوارة)
/المأكولت

: ماركة "كريسبي"-1
طماطم السعودية(معجون)صلصة -2
-كريسي (رقائق بطاطس,وفول3

سوداني)
4-

اليسكريم: 
ايسكريم موفمبيك ، -1
بريمو السعودية ، -2
ومور ، -3

ويوفو-4  
 موفنبيك-5  
-بابو.6  

/التجميل           

1- العرق ومزيل وصابون كريم
(HAZA شامبو ورغوة  (

(ZATA)2- الشعر جل  

3- شازاد شفاه ملمع .

الشركات/       
1-KDD شركة كويتية 

دانمركية لنتاج العصائر
ومعجون الطماطم وزيت

الزيتون وقشطة وحليب وغيره
السعودية سدافكو - اسهم2

على سدافكو" قائمة "شركة
اللبان من الغذائية المواد انتاج

وغيرها والعصائر ومشتقاتها
ببعض وثيق ارتباط ولها

 الدنمركية الشركات
جميع منتجات مخابز وشركة-3

صوفي دى فرانس لصنع
الفطائر والمعجنات الدانمركية.

/شركات البويات 

- دهانات سيبكو.1

- بويات دايروب.2

متفرقات : 

ecco- أحذية ايكوو  1

بيزون شركة-4
شركة وهي

مشهورة دانمركية
.التجميل عالم في

كارولين شركة-5
.

  6- دانفوس شركة
Danfoss 

انتاجها من  :
Thermostats

حرارة ضوابط  

2-Refrigerator 
Compressors

(( للثلجات ضواغط
-Contactors

تلمس مفاتيح
-Relays مرحلت
-Charging 
Boards

شحن وحدات
الثلجات

..بخطوالنتاج
 لنتاجJORAN- شركه - 7

بنط ومعدات التثقيب 
 لنتاجEXPANDET-شركه 8

الخوابير ومستلزمات
التثبيت 

 لنتاجVIKING-شركه 9
سلحا المنشار بجميع
انواعه وادوات قطع

المعادن 
 لنتاجJACK_شركه 10

جميع انواع مناشير
الخشاب والشجار 

 لنتاجTEXAS_شركه 11
معدات الحداثق والزراعه 

DUCARBO- شركه 12



لنتاج بنط ثقب مدوده
بحدود قاطعه من الكربيد


