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أقفلهدئ كضقئ  اثئ  إأقغجخ  إدكئ  أوكهحئ  كِّددئ   اطكف 
أومدش� مأقرحع  أقغجخ  عن  أقطحإهئ  أيدغعهئ   أولتقهفألهئ 
أقكصحأك أيجأحئ  كتقخ  محآهخ  أيدأغعئ  حآهخ  أرحأظ   ماثئ 
 ثدأق لطمق. ماغجق أقكِّددئ ججكأامأ قوصعأف حمن أىطأغئ
 عن فف كك أقكتأف أقسثن مأقاطقهكن. مالعح أقكِّددئ إحأكة
 كتاكطهئ صمهقئ أوكج� فكأ ماثأعص إرفف كداكح طقن حُّهئ
أقتأكض مأقاطقهق  أقرأكف  أقاذَّمهف  ججكأئ  امعهح  لثم   مأشثئ 

كك جيف كحفخ اَّمهف أقصعف مأقكجحدئ أقتأكطئ
إدكئ أوكهحئ  قكِّددئ  أقاأإض  أقصعف  اَّمهف  كحفخ   مغج ثأعص 
أقطأقهئ� أقتمجئ  حأئ  أقججكأئ   إأقغجخ طقن دتف ثأعف كك 
 مفلاهتئ قحقغ ثسف طقن رمأجئ                      جيف أوطمأق
أيطاكأج رمأجئ  طقن  أقكحفخ  مثسف  فكأ  م�2012   2009  �2006 
 أقجمقن           قبيبئ كحأئ طقن أقامأقن جيف أوطمأق �2015 2018

م2021
مأقاَّمهف أقطية  ججكأئ  إدكئ  أوكهحئ  كِّددئ   ماغجق 
 قوصعأف أقعقدصهلههك كك أقشعئ أقظحإهئ� مغصأض ظخئ مأقغجخ�
فكحفخ أقكِّددئ  ماطكف  فكأ  طأكأ.   15 مثان  همق  طكح   كك 
أقكطحعئ مكرأحفئ  ملرح  مأقاجحهؤ  أقغجحأئ   قإلأ  مصلن 
أقرحهفئ� إثهب أقكحأفخ مأقكِّددأئ  أقعشقن كض   مأقككأحدأئ 
ماغجهق أقكطحعئ  قكرأحفئ  أقلصأع  مأدض  لضأق   لرأ﴾  هاق 
أقسثئ مخأحئ  اطاإح  أقاَّمهف�مقحقغ  كتأف  عن   أقججكأئ 
 أقعقدصهلهئ كحفخ اَّمهف أقصعف أقكحفخ أومف قاثمهف أيصعأف
 حمن أىطأغئ قاقغن ججكأئ أقطية مأقاَّمهف. فكأ هشأظ قفف
رإفئ عن  طشم  إدكئ  أوكهحئ  كِّددئ  ٍّك  دأإغأ  حفح   كأ 

كدارعهأئ أقغجخ أقرحغهئ
أقتأكض ققاطقهق  عحهجأ  لكمحتأ  أقتأكطئ  كجحدالأ  اكبف   عهكأ 
 ثهب اججق أوصعأف أقعقدصهلههك كك كلصغئ أقغجخ� ماركف

 .أقسعمظ كك أقإداأك مثان أقسظ أقبألن طرح
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طقن كجأح
أيطمأق ثحسلأ
طقن ٍّك لداكح إذ

اغجهق أقطية ققكآأئ كك أوصعأف أقعقدصهلههك كك حمن أىطأغئ
 

أقبألمهئ إدكئ  أوكهحئ  كجحدئ  عن  أىطأغئ  حمن  أوصعأف   جكة 
أقتأكطئ� أقان ااإلن دهأدئ أقاطقهق أقتأكض

 جطق ماكفهك أوكمأئ مأودح قهدأمكمأ إرفف عأطف عن طية
ٍّصعأقمق

 أقمسمف أقن أوصعأف أقعقدصهلههك عن كجاقظ كلأصع أقشعئ
أقظحإهئ قامعهح أقطية كك جيف أقإحلأكة أقكهجألن

اجحهؤ أقطأكقهك عن كتأف أىطأغئ عن أقكِّددأئ أقرحهفئ

 حعض مطن أقكتاكض طقن أقكدامن أقكثقن مأقمصلن ثمف
 ﴾ثاهأتأئ أوصعأف حمن أىطأغئ مأقاثجهأئ أقان همأتمملمأ

محمهمق
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أقجكة مأقكرأحفئ
أوكهحئ  وفبح كك 55 طأق مأسقئ كِّددئ 
أقمصلن أقكحفخ  فملمأ  إأقغجخ   إدكئ 
فكأ أىطأغئ�  حمن  أيصعأف  قاثمهف   أومف 
عن أقعأطقهك  أمق  كك  إفملمأ   أداكحئ 

كتأف أقاَّمهف أقرأكف مأقاطقهق أقتأكض

أقكدأمأئ

 عن كِّددئ أوكهحئ إدكئ إأقغجخ� لشكك
فكأ أىطأغئ�  حمن  أيصعأف  ثغمع   ثكأهئ 
ملغجح ثهأامق اكأكأ فظهحمق كك ٍّغحألمق

أقتمجئ
إأقغجخ إدكئ  أوكهحئ  كِّددئ   ثسقئ 
قبيبئ أقجمقن      أيطاكأج  رمأجئ   طقن 
عن كداكحئ  مكأخأقئ  أقامأقن.  طقن   كحأئ 
قغهأكمأ أقاغههكأئ  ٍّعشف  طقن   أقثسمف 
أقكغجكئ ققججكأئ  تمجئ  أطقن   إاغجهق 

قوصعأف أقعقدصهلههك كك حمن أىطأغئ

أقلخأمئ

 لثك لقاخق إَّطقن كطأههح أقكملهئ مأوجيع
تجهحهك قلفمك  أقرجسهئ�     مأقكدِّمقهئ 

إأقبغئ أقان هشطمأ ٍّصعأقلأ إلأ

أيداججأق أوكبف ققكمأحج
إأقغجخ إدكئ  أوكهحئ  كِّددئ   اقاخق 

إأيداججأق أيإجأطن مأيكبف قكمأحجمأ

أيداتأإئ
 

أقاجصهش طكقهئ  قاطخهخ  فبؤ  طك   لطكف 
عن أقمأجظ  مأقامأسف  أقاطأمك  ٍّتف   كك 
مٍّسثأؤ  أقرحفأ كض  أقكلأدؤ   أقمغئ 

أقكسثقئ

 أيقاخأق أقبأإئ إغهكلأ

أولتقهفألهئ أودغعهئ  أقفلهدئ  ٍّدأغعئ   حآهخ 
أقطحإهئ عن أقغجخ مأقرحع أومدش

إدكئ أوكهحئ  كِّددئ  ﴾جأحئ  كتقخ   محآهخ 
إأقغجخ

أقكصحأك - ثدأق لطمق
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أك  .
ـ
تكهطأ إمأ  لعاجح  أقان  أيلتأخأئ  إطأق   2022 أقطأق  مسظ   هكفك 

 أقاخأكلأ أقبأإئ إغهكلأ فأك إمسقئ طكقلأ جيف أقعاحئ أقكأشهئ. ثهب أللأ
 فكحفخ مصلن عن أقغجخ هغجق ججكأال قكآأئ أيصعأف أقعقدصهلهك
أقن مأقكطحعئ  أقجإحئ  لرح  طقن  أماكأكلأ  لحفخ   �

ـ
دلمهأ أيطأغئ   حمن 

 أقكحأفخ أقرحهفئ أقكلارحئ عن أقشعئ أقظحإهئ� إثهب هاهت قلأ أقمسمف
قمق أقججكأئ  أعشف  قاغجهق  أيطأغئ  حمن  أيصعأف  تكهض   أقن 
لصأع امدهض  عن  أقكداكح  دطهلأ  مشكك  ألل  فكأ   مقطأآيامق. 
كك  أيلامأ طك  لطقك  أيطأغئ�  حمن  قيصعأف  أقكغجكئ   أقججكأئ 
اغجهق جيقمأ  كك  دلداصهض  أقان  أقتجهجئ  أقدكض  مثجئ   اتمهخ 
أقغأجق 2023. أقطأق  إجأهئ   كك 

ـ
أطاإأحأ أقدكض قيصعأف   ججكأئ عثز 

 كتهجئ مدلئ
ـ
 لرفح تكهض أقرحفأ مأقجأطكهك مأاكلن قفق أطهأجأ

 كقهآئ إأقلتأت مأقاغجق

 ديق مكثإئ ققتكهض ميسجغأآلأ مرحفأآلأ عن فف كفأك� لاَّكف عن
إأقطأآقئ أقكهيجهئ�  أقدلئ  محٍّخ  أقكهيج  قطهج  أقكإأحغ   أقكمدق 
 أقكغجدئ محثقامأ أقكحمقئ كك أقلأسحئ أقن إهئ قثق مأقن كسح� مكك
 بق أقطمجئ أقن مصلمق. هكبف محأ أقطهج خكك قاتجج أوكف مأقكثإئ

مأقديق� قحأ أاكلن قفق مققتكهض ثمف أقطأقق أقديق مأقلتأت

لطكئ من  رجز�  طقهمأ  هثسف  أك  هكفك  أقان   أيرهأ أبكك   كك 
قمحأ إأقغجخ  إدكئ  أوكهحئ  قحأ فألئ كمكالأ عن كِّددئ   أودحئ� 
عن أصعأقمق   كض  قهدهحمأ  أقطأآيئ  كك  أقكخهج  اكفهك  من   أقطأق� 
أقكمأدق محل  قفق  اتقؤ  أك  أاكلن  مأقاطأعن.   أقرعأ كك   حثقئ 

أقديق مأقدطأجئ� طهج كهيج كتهج قفق موثإأآفق

أولتقهفألهئ أودغعهئ  أقفلهدئ  ٍّدأغعئ   حآهخ 
أقطحإهئ عن أقغجخ مأقرحع أومدش

إدكئ أوكهحئ  كِّددئ  ﴾جأحئ  كتقخ   محآهخ 
إأقغجخ

أقكصحأك - ثدأق لطمق

أقكجهحئ أقطأكئ قكِّددئ أيكهحئ إدكئ إأقغجخ

أقدهجئ - عهمقهئ كإأحغ
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 تألؤ كك أثاعأف ٍّصعأقلأ عن كحفخ اَّمهف أقصعف مأقكجحدئ
أقتأكطئ� إكلأدإئ طهج أقكهيج أقكتهج� خ

فف طأق مألاق إأقظ جهح
.





ٍّجإأح حأآطئ

أقحآهخ أوكحهفن تم إأهجك
 هخمح رإفئ كدارعهأئ أقغجخ أقرحغهئ

أقرحغهئ أقغجخ  كدارعهأئ  رإفئ  إخهأحئ  إأهجك  تم  أقحآهخ   غأق 
مغج أقدائ.  أقرحغهئ  أقغجخ  أداغإأقل كجحأ كدارعهأئ   مفأك عن 
 رجج أقحآهخ إأهجك عن جصأإل طقن ٍّمكهئ أقجمح أقحن اغمق إل محل
أثاهأتأئ ماقإهئ  أقسثهئ  أقحطأهئ  قججكأئ  اغجهق  كك   أقكدارعهأئ 

أقكحشن

 عهكأ بكك أيبح أقحن ااحفل أقحطأهئ أقسثهئ أقحأآطئ قجن أقكحشن� ثهب
أقن قعئ  عهكأ  ققاطأعن�  أقجأعض  ماكلثمق  أقسثهئ  أثاهأتأامق   اقإن 
 أمكهئ أقجمح أقحن اغمق إل أقككحشأئ�  معن محأ أقسجج ٍّرأج إأقطكف
 أقحأآض أقحن اغمق إل رإفئ أقكدارعهأئ أقمصلهئ أقعقدصهلهئ غأآـي:
أقسثهئ أقحطأهئ  قلضأق  أقعغحن  أقطكمج  من  أقكدارعهأئ   "محل 
 أقعقدصهلن. هقتَّ ﴾قهفق أقلأخ عن قثضئ ثأتامق ". مٍّشأظ: "هرحعلن
اغجكملمأ أقان  أقحطأهئ  متمجئ  أقججكئ  حُّهئ  طقن  غأجـحأ  ٍّفمك   ٍّك 

ققرطؤ أقعقدصهلن

 فكأ أفج أقحآهخ إأهجك كتججأ طقن أك أقميهأئ أقكاثجئ أيكحهفهئ
"أداجأكئ قشكأك  أقكلصغئ  عن  أقغهأجأئ  تكهض  كض   داطكف 
 كدارعهأئ أقغجخ أقرحغهئ� قفن اضف كاأثئ مكداكحئ عن اغجهق

ججكأئ أقحطأهئ طأقهئ أقتمجئ أقان هداثغمأ أقرطؤ أقعقدصهلن
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كِّددئ أوكهحئ إدكئ إأقغجخ اصقع
كمغطمأ أيقفاحملن أقتجهج

إدكئ أوكهحئ  قكِّددئ  أقتجهج  أيقفاحملن  أقكمغض  ﴾صيع  طك  لطقك  ٍّك   هدطجلأ 
كجاقظ طقن  أقججكأئ�  ٍّعشف  اغجهق  لمأسف  أك  طأق  إطج  طأكأ  أداصطلأ  ثهب   إأقغجخ� 

أصعأقلأ قسأقت  افمك  مأك  قيكأق�  جصمأالأ  تكهض  قافمك  لدطن  أقكدامهأئ� 
 

حمن أيرجأز  مجأسئ  أيرجأز  كك  ققطجهج  مدهقئ  إكبأإئ  أقكمغض  محأ   دهفمك 
أقغسز كك  أقطجهج  همعح  عهكأ  دممقئ�  ٍّفبح  إصحهغئ  أقهلأ  أقمسمف  كك  قهاكفلمأ   أىطأغئ�  
اكفللأ أقكمغض  محأ  جيف  مكك  ألل  ﴾ح  مإحأكتلأ.  ججكأالأ  ثمف  أقكطقمكأئ  كك   مأقفبهح 
أيثجب مأقاغلهأئ  مأقمدأآف  أقعشقن  أقككأحدأئ  مأداججأق   

ـ
غجكأ أقكشن  كك  ٍّجحن  كحئ 

www.Basma-Centre.org 

جيف كك  أودآقئ  صحت  ٍّم  كمطج�  قاثجهج  كإأرح  إرفف  كطلأ  أقامأسف  أهك   هكفلفق 
كمغطلأ عن  أقتجهجئ  أقكهخئ  محل  تحإمأ  كطلأ"�  امأسف   "  سعثئ 

أقككهخئ أقطلأمهك  ٍّظقؤ  اتجمك  ثهب  أقتجهج�  أقحآهدهئ  سعثالأ  طإح  اسعثمأ 

جطق ٍّمكهئ  همشت  مأقحن  أيكمأئ"�  اجطق  أوكمأئ   " أقككهخ  أقاغحهح  قغحأئ   لجطمفق 
مأيدحئ أوق  اكفهك  إحلأكة  جيف  كك  مأقطأآيئ  أيكمأئ 

كك أقظحإهئ  أقشعئ  عن  مرحفأآلأ  ألرصالأ  ثمف  أقكخهج  طقن  اطحعمأ 
أقكهجألن أقإحلأكة  اسعت  جيف 

فمحملأ  تأآثئ  ألارأح  ضف  عن  ثان  ججكأالأ�  اغجهق  طك   
ـ
أإجأ لامغظ  قق  ٍّللأ  اطقق   مف 

إطج طك  أقطية  إحلأكة  اسعت  جيف  كك  محأ  طك  أقكخهج  كطحعئ  هكفلفق 
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خهأجئ طجج أيصعأف أقحهك هاق اغههكمق عن أقشعئ أقظحإهئ

   اقغهلأ محأ أقطأق دهأحئ اق اتمهخمأ إثهب افمك طهأجئ كالغقئ سظهحئ تجهجئ جأسئ ققإحلأكة   أقكهجألن
 مأقان   اق   أقاإحض   إمأ   إدجأ   كك  غإف  كِّددئ  طأآقئ تأكف خ                             دادأمق محل أقدهأحئ
 عن امدهض لصأع طكف عحهغلأ كاطجج أقاجسسأئ عن أقشعئ أقظحإهئ� أوكح أقحن دهكفللأ كك أقمسمف أقن
 كلأصع تجهجئ ماثجهجأ أقكلأصع أوفبح امكهرأ� كأ دهدأطجلأ طقن إلأ رحأفأئ تجهجئ كض طجج أفإح

كك أقكحأفخ أقمدصهئ

 أدايق دهأحئ لغف تجهجئ ققإحلأكة أقكهجألن

Campbell Family 

.



أقهمق أقطأقكن قيرجأز حمن أىطأغئ
 

كِّددئ أوكهحئ إدكئ إأقغجخ الضق ألرصئ كاطججئ  قيصعأف مطأآيامق

 إكلأدإئ أقهمق أقطأقكن قيرجأز حمن أيطأغئ� لضكئ كِّددئ أوكهحئ إدكئ إأقغجخ  طجج كك أيلرصئ قوصعأف عن
 كحفخ اَّمهف أقصعف� مغج اجقف محل أيلرصئ طججأ كك أقعغحأئ أقان غأق إالضهكمأ صأغق أقكطأقتهك عن كحفخ اَّمهف
قغهأكمق أشأعئ  مكرأحفئ غسسمق  ٍّعفأحمق�  أقاطإهح طك  عن  مأيكمأئ  أيصعأف  أقان رأحغ كك جيقمأ  م   أقصعف 

إلرأش علن ماحعهمن

 مغأف أقكجهح أقصإن قكِّددئ أوكهحئ إدكئ إأقغجخ ج. مشأت كقثهخ " ﴾ك محأ أقلمض كك أيلرصئ كمق قجطق ثغمع
إأقشحمحئ أقحن  أوكح  كافأعآئ�  عحز  طقن  قثسمقمق  مسمي  مأقاكفهك�  أقامطهئ  جيف  كك  أىطأغئ  حمن   أوصعأف 

دهلطفخ طقن أوصعأف مطأآيامق

مغج أشأظ "إَّك كِّددئ أيكهحئ إدكئ فكِّددئ حأآجئ عن كتأف أقطية مأقاَّمهف ادطن قاطخهخ جمح أيمف فرحفأ 
.عن أقطكقهئ أقطيتهئ يصعأقمق". إثدؤ اطإهحل

.

.



.

طأسعئ ظهح كامغطئ اخهج كك غمئ أودحئ إَّفكقمأ

 مقجئ كهدأ إسثئ تهجئ� مإجٍّئ افإح فصعقئ كداغقئ اطاكج طقن لعدمأ ماثؤ أك ادأطج أيجحهك� " اغمف
 مأقجامأ ٍّلمأ جأآكأ كأ فألئ اثشح صطأكمأ ققكجحدئ إلعدمأ� فكأ فألئ كداغقئ عن أجاهأح مأحاجأ كيإدمأ"�
 قفك مإطج أسأإامأ إعأهحمخ ادإؤ قمأ إرقف حإأطن مأمغعمأ طك أقثحفئ إأائ محل أقرجسهئ أقكداغقئ دهظ

حم ثجهك إأقلدإئ قكهدأ أقان قق اطاج طقن صقؤ أقكدأطجئ كك أيجحهك

 اقغئ كهدأ طيتمأ كك أقعأهحمخ ماطأعئ� ظهح ألل احفمأ كض أطأغئ ثحفهئ اثاأة قطية ماَّمهف كفبظ ثهب
امغض أوصإأ ألمأ إثأتئ قكجئ ي اغف طك دائ أرمح طقن أيغف غإف أك افمك غأجحئ طقن أقكرن كتججأ

 إدإؤ محأ أقعأهحمخ� اظهحئ ثهأئ كهدأ إحكامأ عن همق مأثج� ٍّسإثئ إثأتئ كدأطجئ كك ثمقمأ� مقق اداصض
 أدافكأف اطقهكمأ عن كجحدامأ إدإؤ متمج أقطجهج كك أقجحتأئ مأقديقق� ثهب قق افك مأقجامأ غأجحئ طقن
 ثكقمأ ققصمأإع أقطقمهئ مإأقاأقن فأك طقن مأقجمأ كظأجحئ طكقل إرفف همكن قهغمق إمحل أقكمكئ. مقااكفك
 كهدأ كك أدافكأف اطقهكمأ إرفف أعشف أشصحئ أقطأآقئ قاظههح كجحدامأ مأيلاغأف قكجحدئ إطهجئ تجأ طك

أقكلخف

 أقاغن كجهحلأ أقصإن أقجفامح مشأت كقثهخ إكهدأ ممأقجامأ عن أقشعئ أقظحإهئ� مغأق إاثمهقمأ قااقغن إحلأكة
طيتن ماَّمهقن كفبظ مرأكف عن كحفخ اَّمهف أقصعف� عن كِّددئ أوكهحئ إدكئ إأقغجخ� ثهك مسقئ كهدأ 
قكحفخلأ قق افك غأجحئ طقن أقدهح  مظهح غأجحئ طقن اثحهغ هجهمأ� ثان ألمأ قق افك غأجحئ طقن ثكف فمؤ كأ 

أم مأاظ عن هجمأ

 مإثدؤ مأقجامأ� " قق افك كهدأ اثؤ أقتقدأئ أقطيتهئ عن أقإجأهئ� فكأ أك مأقجامأ قق افك كِّكلئ إعأطقهئ
 محل أقتقدأئ� من أطاإحئ ألمأ قك اثغع أقلاأآة أقكصقمإئ عن أقمغئ أقغحهؤ. مكض حقغ كك جيف أججأف اقمك
 أيجح إجٍّئ أيق اجحغ أقعحع ماحن أقاغجق� ثهب أك أيججأيئ افمك رأكقئ مكفبعئ� " أطاغجئ عن أقإجأهئ أك
أقتقدأئ أقطيتهئ قك افمك فأعهئ� مقفك فبأعئ مطجج أقتقدأئ أقكغجكئ همكهأ أثجب عحغأ فإهحأ إأقلدإئ قلأ

إحلأكة مأيحرأج كك جيف  أقجطق  مأقجامأ ججكأئ  اقغئ   �قكهدأ أقكغجكئ  أقرأكف  أقاَّمهف  قججكأئ   إأيشأعئ 
 اكفهك أيق مأيدحئ� " قغج اق اجحهإن كك جيف امأتجن عن فف تقدئ طيتهئ قصعقان� محقغ ثان أاكفك كك
 أيداكحأح عن اغجهق ججكأئ أقطية يإلان ٍّبلأ متمجلأ عن أقكلخف� أم ثان جيف أقعاحئ أقكدأآهئ جيف متمجلأ
 عن كحفخ اَّمهف أقصعف". قغج دأطجئ محل أقججكأئ مأقجئ كهدأ طقن عمق طية صعقامأ� فكأ لغقئ محل

أقجإحأئ قتكهض أعحأج أيدحئ� ﴾ح غأكئ أقطأآقئ إجكة جصئ أقطية أقكلخقهئ كض لضأق ثهأامق أقهمكن

 مفكأ حفح أطيل� امغطئ أيدحئ رعأ كهدأ عن ظشمك دائ أرمح أقن دلئ� قفك عن أقمأغض محأ قق هثجب�
مإأقصإض ألل كك أقسطؤ اغإف محأ أيكح إأقلدإئ ققطأآقئ مغج حأعع محأ أيلاضأح أقفبهح كك أقغقع ثهب أك ي رن 

 كِّفج إأقلدإئ قمق اغمف أوق
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 كك أقهمق أيمف عن إحلأكة اكفهك أوق مأيدحئ اثسف أقطأآيئ طقن جطق فأكف� إمجظ
إَّكف� ققكداغإف  مأقاصقض  أقطغإأئ  اجصن  طقن  مكدأطجامق  أصعأقمق  اثدك              اطخهخ 
 " هتؤ ٍّك هفمك ملأغ أكف إظس أقلضح طك أقسطمإأئ� كك أقككفك يعحأج أقطأآقئ أقطكف
كهدأ إجٍّئ  أقمغئ  كض   " ماشهظ  اجحهتهأ"�  ااثدك  مأوكمح  لثأمف  يخقلأ  أللأ  أح   كطأ� 
 اداكاض جيف متمجلأ عن كحفخ أقاَّمهف� أح أك حُّهامأ يصعأف أجحهك اتطقمأ ارطح إألمأ
 قهدئ مثهجئ� فكأ ٍّك عحهع كِّددئ أوكهحئ إدكئ جأطكمك تجأ مي هاَّجحمك عن أقحج طقن

حدأآقلأ أم كفأقكالأ

إرفف ادهح  أيك  ممن  أقبألن�  ارحهك  رمح  جيف  كِّجحأ  أقاَّمهف  كحفخ   كهدأ  خأحئ 
 كداغف ممن أغحؤ كك أن مغئ كشن ققرعأ أقاأق� " فف أوكمح أيك ادهح طقن كأ هحأق�

مأيك كهدأ غأجحئ طقن اثشهح صطأكمأ أقكجحدن كحئ أجحن" إثدؤ اطإهح مأقجامأ

 غإف كظأجحئ كحفخ اَّمهف أقصعف� احفئ أوق مأإلامأ حدأقئ رفح قعحهع كِّددئ أوكهحئ
 إدكئ إأقغجخ ققاطإهح طك دطأجامق إطمجئ كهدأ قثهأامأ أقصإهطهئ كداغقئ ملرهصئ

فكأ طمجامأ طأآقامأ

 عن إطس أيثهأك� افمك أقطمأسظ ظهح أقكامغطئ من أقان هكفك أك اظهح ثهأالأ قوعشف�
أللأ مطلجكأ لفمك عن دأثئ أقكشن غجكأ� ظهح  أللأ ي لداصهض  أقمغئ لضك   معن كطضق 

أقكطحفئ عغش� لطحظ فق أللأ لداصهض

.
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لضحئ طأكئ طقن أقدلمأئ أقجكخ أقكأشهئ

كحفخ اَّمهف أقصعف

 إحأكتلأ

أقإحلأكة أقكهجألن

 كك جيف محأ أقإحلأكة هقاغن عحهغلأ كاطجج أقاجسسأئ إأيصعأف عن أقكهجأك عن كحأفخلأ أقرحهفئ أقكمتمجئ عن
 أقشعئ أقظحإهئ� ثهب هغمق كجهحلأ أقصإن إكطأهلئ أيصعأف ماثمهقمق أقن كحفخ اَّمهف أقصعف عن كِّددئ أوكهحئ
عحهغلأ هغمق  أقحفح  دأإغئ  ققججكأئ  أقثأتئإأيشأعئ  إثدؤ  أيجحن  أقحطأهئ  اغجهق  كحأفخ  أقن  أم  إأقغجخ   إدكئ 
 كاطجج أقاجسسأئ إاغجهق ججكأئ أقاجحهؤ مأقامتهل قصمأغق أقكحأفخ أقرحهفئ إمجظ حعض تمجئ أقججكأئ أقكغجكئ

مشكأك أداكحأح اغجهكمأ

ججكأالأ� قاجطق  أقحآهدئ  أقبيبئ  إحأكتلأ  اسكهق   اق 
 ثهب لثأمف كك جيف محل أقإحأكة أك لغمق إجحأدئ
ماغجهق أيطأغئ�  حمن  كك  إَّصعأقلأ  أقكثهصئ   أقإهآئ 
 ججكأالأ قمق إلأأ طقن حقغ. طقن أقحظق كك فمك
إحأكتلأ كاكهخ إثج حأال مقل أمجأعل إحلأكة كك   فف 
أداحأاهتن إرفف  سككئ  إحأكتلأ  أك  ظهح   أقجأسئ� 
قلأ هدكت  كأ  ججكأالأ�  طقن  أقكثأعضئ  ااق   إثهب 
 إأيداكحأح إاكحهح حدأقالأ أقمأجعئ أقن ٍّك هثسف تكهض
 أيصعأف أقعقدصهلههك طقن ججكأئ أقاَّمهف أقرأكف

مأقاطقهق أقتأكض

 أوصعأف أقحهك أداعأجمأ كك
أقججكأئ عن كحفخ أقاَّمهف

 أقطأآيئ أقكداعهجئ كك إحلأكة
اكفهك أوق مأودحئ

 أوصعأف أققحهك اقغمأ ججكأئ
 أقكطأهلئ مكك بق اق اثمهقمق

ققاَّمهف كك جيف أقإحلأكة أقكهجألن

4.1771.2662.782
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 لامتل إأقرفح أقتخهف قكِّددئ طأآقئ تأكإف                            � مكِّددئ أوسجغأ أوكهحفهك
اثجهجأ ماجسهسمأ  تجهجئ  لغف  دهأحئ  اغجهق  طقن  طصأآمق�   دجأ طقن  أقغجخ�   قكصحألهئ 

يظحأس أقإحلأكة أقكهجألن
 

 أقدهأحئ أيك كتمخئ إثهب اكلت أيصعأف حمن أىطأغئ مٍّدحمق عن أقشعئ أقظحإهئ ٍّعشف عحسئ
ققلتأت كك جيف اقغن ججكأئ أقاججف أقكإفح مطأقن أقتمجئ عن أقمغئ أقكلأدؤ

 
مأقكمكرئ� أقكطخمقئ  أقكتاكطأئ  أقن  أقمسمف  أقاجسسأئ كك  أقصإن كاطجج  عحهغلأ   دهاكفك 
كك� ثهب ٍّلل مإعشف متمج محل أقدهأحئ أقكتمخئ قيداججأكأئ أقصإهئ دهاكفك عحغهلأ

ك
 إرفف أ

كك اغجهق ججكأئ أقكطأهلئ قمق عن أقكهجأك

دهأحئ كتمخئ فطهأجئ كالغقئ تجهجئ� طجج
ٍّفإح كك أيصعأف أقكداعهجهك مججكأئ كداجأكئ 

Campbell Family  
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إحلأكة اكفهك أوق مأودحئ

أقحأآج� قهركف كحأفخلأ عن أوق مأيدحئ  إحلأكة اكفهك  قامدهض لصأع طكف  أقطأق  أقعحسئ محأ  قلأ  أاهثئ  ٍّك   هدطجلأ 
 تكهض ٍّلثأ أقشعئ أقظحإهئ اجحهتهأ. قغج اكفلأ  محأ أقطأق كك امعهح إحلأكة اجحهإن يحإطئ كحأفخ رحهفئ ثمف ٍّمكهئ
 اكفهك أيكمأئ مأيدحئ� مجمحل أقإأقط عن طكقهئ أقطية مأقاَّمهف أقجأز إأصعأقمق� ممحل أقكحأفخ غج اكبقئ إكحفخ

أقطحمؤ� مكحفخ تإف أقلتكئ� مكحفخ أقطمجئ� مكحفخ دقمأك
 

أىظأبئ مججكأئ  إأقغجخ�  إدكئ  أوكهحئ  كِّددئ  إهك  كأ  أقرحأفئ  أاعأغهئ  شكك   أقاجحهإأئ  محل   ماَّان 
 أقفأبمقهفهئخخخخخخخ   مكلضكئ سثئ أقطأآقئ أقجمقهئ              شكك ﴾صأح كرحمض أقكرأحفئ أقكجلهئ مأقكتاكطهئ أقككمف كك
 أقمفأقئ أوكحهفهئ ققالكهئ أقجمقهئ           � ثهب اغمق كِّددئ أوكهحئ إدكئ إأقغجخ إالعهح كرحمض اكفهك مكلأسحئ
 ثغمع أوكمأئ مٍّصعأقمك حمن أىطأغئ عن أقشعئ أقظحإهئ مأقحن هدطن أقن اثدهك عحز أقثهأئ قوصعأف حمن أىطأغئ

عن أقشعئ أقظحإهئ ماكفهك ٍّكمأامق ماخمهجمق إأقكمأحج أقيخكئ قجطق ٍّصعأقمق مكلأسحئ ثغمغمق

أقكحأفخ كك  صقؤ  طقن  إلأأ  مقفك  أقمدهصئ�  أقكحأفخ  عن  إأقغجخ  إدكئ  أوكهحئ  كِّددئ  اجحهإأئ  تكهض  طأجئ   ااق 
 مفتخ كك محأ أقكرحمض غأكئ كِّددئ أوكهحئ إدكئ إأقغجخ إجطمئ 10 كمضعهك كك كحفخن تإف أقلتكئ مكحفخ
أقكمضعمك كك كرأمجئ اكفك  أقخهامك� ثهب  أقكِّددئ عن تإف  كغح  أقاجحهإن عن  أقإحلأكة  عن  ققكرأحفئ   أقطمجئ 

أقتقدأئ أقطيتهئ عن كحفخ اَّمهف أقصعف إرفف كإأرح
 

 غأف ٍّثج أقكرأحفهك كك كحفخ أقطمجئ: " ﴾ك جكة أيكمأئ مأيإأ متطقمق تخ كك أقطكقهئ أقطيتهئ مم أكح حأآض� فكأ
أقعحهع هطكف إفف تمج ككفك� كك أيك مسأطجأ دأظهح أقكغجكئ� ﴾ك محأ  أقججكأئ  أقكطأقتهك مأشثئ عن   أك حمت 

أدقمإن عن اغجهق أقطيتأئ عن كحفخن� ثهب دأثحز طقن أك هفمك أيكمأئ مأيإأ تخأ كك أقطكقهئ أقطيتهئ

(CRS)FHI360
(USAID)
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 كك جيف محأ أقإحلأكة� هاق اخمهج أوكمأئ مأودح إثخكئ كك أقججكأئ أقمأجعئقاكفهلمق�
 ثهب ااقغن أيكمأئ مأيدح ججكأئ أقجطق أقلعدن مأيتاكأطن� ﴾شأعئ قججكأئ أقاجحهؤ طقن

طية ماَّمهف ٍّصعأقمق� مججكأئ حعض أقمطن مأقابغهظ

"



 إأقلضح قحجمج أقعطف أيهتأإهئ� ع﴿للأ لدطن أقن امدهض محل أقجطمئ قاركف كخهج كك أقكحأفخ أقرحهفئ قلأ مأقكلارحئ عن
 تكهض ألثأ أقشعئ أقظحإهئ  مشكك لعخ أقكرحمض� هتحن العهح ٍّلرصئ ٍّجحن كك جيف إحلأكة قاكفهك أوق مأودحئ.

ااقغن أوكمأئ أهك تقدأئ ٍّدإمطهئ ﴾شأعهئ عن بيب تمألؤ قاطخهخ اتحإامك عن كحفخلأ� مادحهض اغجق ٍّصعأقمك

اركف محل أقتقدأئ طقن
1-أقطية إأقكمدهغن
2 -أقامطهئ مأقابغهظ

3 -أقجطق أقلعدن مأيتاكأطن أقعحجن مأقتكأطن

 ادأطج أقكمدهغن أوصعأف طقن أقاحفهخ مأقاثفق عن ثحفأامق أقي﴾حأجهئ� اسلض أوكمأئ كض أوصعأف ﴾هغأطأئ تكهقئ"
أقاثجهأئ طقن  أقاظقؤ  طقن  ماثبمق  أقي﴾حأجهئ  أقثحفأئ  عن  أقاثفق  اطقكمق  أقان  أقمأجعئ  أوظألن  ٍّسمأئ   طقن 

مامتهممق لثم كمأحأئ ثدهئ مطأصعهئ مدقمفهئ ٍّعشف

طكح تأإح- كطأقة كمدهغن
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 طخخئ محل أقتقدأئ كطحعئ أوكمأئ إأورجأز حمن أىطأغئ مثغمغمق� إأىشأعئ ﴾قن اثعهخمق طقن أقاعفهح أقطكقن
 مأقتأج عن أقدطن ققثسمف طقن محل أقثغمع. محظق ٍّك أقتقدأئ ثكقئ أقفبهح كك أوقق أقحن ٍّطحإئ طلل أوكمأئ� أي

أك أقغجحئ طقن أقاطإهح إثحهئ عن ثج حأامأ ٍّكح سثن مشحمحن قوق

 عهفامحهأ رفحن محأدلئ- كثأشحئ مكجحإئ عن كتأف أقامطهئ أقسثهئ قيكمأئ  

 ججكأئ أقاَّمهف أقرأكف عن ثج حأامأ كمكئ محأآطئ� مكض حقغ ي هكفك اتأمف ٍّمكهئ ثأتئ أيصعأف ماثجهج أيصعأف
 حمن أيطأغئ أقن إهآئ أتاكأطهئ مٍّدحهئ أهتأإهئ. قحقغ� لطكف عن كِّددئ أوكهحئ إدكئ إأقغجخ طقن اغجهق ججكأئ
 افكهقهئ قإحلأكة اكفهك أيق مأيدحئ� ثهب أبإائ أقاتأحؤ أقدأإغئ ٍّك جطق أيكمأئ هلطفخ إرفف حأآض طقن ثهأئ

ٍّصعأقمك

لمن طإأدن- ٍّجسأآهئ أتاكأطهئ

أقتقدأئ أقطيتهئ إطج إأقكمدهغن� ثهب هخجأج لرأصل عن   هرطح ٍّثكج إبغئ ٍّفإح إطج ثسمقل طقن تقدأئ أقطية 
اقغهل أقطية إأقكمدهغن� ارطحل أقكمدهغن إَّلل غأجح طقن عطف فف رن فظهحل كك أيصعأف

 مأقجئ ٍّثكج - لأإقخ
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من اغحٍّ� من اعطف� من اِّبح
 لتثلأ محأ أقطأق عن أطجأج ماسكهق فاهإلأ أقتجهج " من اغحٍّ� من اعطف� من اِّبح"� مهمجظ محأ أقفاهؤ أقن امعهح

كطقمكأئ قيكمأئ مأقطأآيئ قادأطجمق طقن اطقق أقككأحدأئ أقعشقن ققاطأكف كض أصعأقمق
 

 فكأ دهمعح محأ أقفاهؤ ﴾حرأجئ ثمف أقثكف مأقاحإهئ أيهتأإهئ� ثهب لدطن كك جيف محأ أقفاهؤ أقن امطهئ أيدح 
 ثمف ٍّمكهئ أاجأح فأعئ أيتحأأئ أقمغأآهئ أقيخكئ قاغقهف أثاكأقهئ ألتأؤ أصعأف كك حمن أطأغئ� عهكأ عن حأئ أقفاأؤ

لرتض أيكمأئ مأيدح قصقؤ أقكدأطجئ كك أقكجاسهك� مأقدطن لثم أقاججف أقطيتن أقكإفح
 

 طقن امسهأئ أوكمأئ� ثهب غكلأ إطكف كتكمطئ إِّحهئ غجكئ جيقمأ أيكمأئ كمأشهض
ـ
 اق اسكهق محأ أقفاهؤ إلأأ

قطية حثقامق  إجأهئ  عن  أقكطقمكأئ  محل  قدكأض  إثأتئ  فك  ألمك  أيكمأئ  أمشثئ  ثهب  أقفاهؤ�  قمحأ   كغاحثئ 
.أصعأقمق� مقمحأ هحجك امعهحمأ إمجظ امعهح عحسئ أعشف كك أقكطحعئ يكمأئ أجحهأئ

.

.



طك إدكئ  أوكهحئ  كِّددئ  عن  أقاجحهؤ   هجاقظ 
ثهب أجحن�  كِّددأئ  عن  أقاجحهإأئ  كك   ظهحل 
ألل أح  أقكِّددئ�  عحهع  إحمت  ملأ  أقاجحهؤ   هاكهخ 
أقطيتهئ� أيغدأق  كجاقظ  إهك  الأظق   ملأغ 
طكف كك  أدأدن  حفك  مم  أقاطأمك  أك   ثهب 
 أقكِّددئ� ﴾ح ألل هدأمق إجقع إهآئ كك أقاطأمك
أك حفحل  تجأ  أقكمق  مكك  أقكحهت.   مأقطكف 
 أقصأغق ي هغمق إ﴿جعأ أن كك أقكطقمكأئ مقفلل
كطلأ ققكرأحفئ  أيكفأك  إغجح   هدطن 
 فكاجحإهك. كف ٍّك أغأإف محأ أقصأغق كحئ أجحن
إَّك محل إَّلن كِّكلئ   عن ثهأان. دَّجاق غمقن 

أقكِّددئ اداثع أقثهأئ

حهمأق كرطف
تأكطئ إهحخهئ 

إحلأكة اجحهؤ صقإئ أقتأكطأئ
مأقكدامن أقلضحهئ  أقاطقهق  إهك كدامهأئ  أقعتمئ  قتدح  لدطن  أقإحلأكة   كك جيف محأ 
أقتأكطأئ كك  طجج  كض  أيقاخأق  جيف  كك  محقغ  أقطكف�  دمع  هاصقإل  أقحن   أقطكقن 
أقجطق جيقل  كك  هاقغمك  إمق�  جأسئ  اجحهإأ  إحلأكتأ  إاغجهق  لغمق  ثهب   أقعقدصهلهئ� 

 أقطكقن اثئ أرحأظ عحهغلأ كاطجج أقاجسسأئ

عن أقاَّمهف  كحفخ  عن  أقاجحهؤ  اتحإئ   فألئ 
 كِّددئ أوكهحئ إدكئ� اتحإئ عحهجئ كك لمطمأ أح
أقلضحن أقكدامن  طقن  ىبحأآن  فأعهئ   فألئ 
إأقلدإئ قن أك أقكمق   مأقطكقن إرفف فإهح. كك 
ألمأض كجاقظ  كض  أقاطأكف  طقن  هركف   أقاجحهؤ 
أثسف أك  ومكهئ  لضحن  قعئ  أقحن  أوكح   أيطأغأئ 

طقن اجحهؤ رأكف عن كجاقظ ألمأض أقطيتأئ

محل  كبف  أقن  ققكتهء  همكهأ  أيداهغأص   ﴾ك 
 أقكِّددئ أقحأآطئ هرفف جأعطأ طضهكأ إأقلدإئ قن�
 مدأفمك جأآكأ ككالئ قكأ ثسقئ طقهل كك كطحعئ

ملأ

حهق حإأض
تأكطئ إهحخهئ

.

.

.

.



أدافرأظ طكقلأ

 شكك أداحأاهتهئ أقكِّددئ قحعض غجحأئ صمأغكمأ أقصإهئ
 مأقاَّمهقهئ� مكمأفإئ أثجب أقاغلهأئ عن كتأف أقاَّمهف
أقجفامح مشأت كقثهخ أقصإن�   مأىطأغئ� هرأحغ كجهحلأ 
أقحن أقدلمن  ققكِّاكح  مأقدإطمك  أقدأجدئ  أقجمحئ   عن 
مأقصؤ أقجكأظن  ققرقف  أوكحهفهئ  أوفأجهكهئ   الضكل 
 أقلكأآن      ممممم ممثهب هاق محأ أقطأق الضهق أقكِّاكح

 عن ميهئ يخ عهظأخ أوكحهفهئ
 مهدطن أقكِّاكح أقن اصمهح أيإثأب أيفأجهكهئ مأقصإهئ
أك قشكأك  محقغ  أىطأغئ�  حمن  إأيرجأز   أقكاطقغئ 
 افمك أقججكأئ مأقجطق أقكغجق قمق حم عأطقهئ مكظخن�

 إأقرفف أقحن هِّبح أهتأإهأ طقن ثهأامق
كِّددئ كرأحفئ  أك  ج.مشأت  أمشت  غج  تألإل   مكك 
 أوكهحئ إدكئ إأقغجخ كأ من أي مدهقئ عطأقئ عن لرح
 حدأقالأ محُّهالأ ققطأقق� أشأعئ قيصيض طقن أجح أقجحأدأئ
أقطيتهئ أقمدأآف  مأثجب  إأيطأغئ  أقكاطقغئ   مأيإثأب 
 مأقاَّمهقهئ� أوكح أقحن إأقشحمحئ دهلطفخ طقن كدامن
كدامن مهثدك  أقكِّددئ�  عن  أقكغجكئ   أقججكأئ 

أقتمجئ

إأقغجخ إدكئ  أوكهحئ  قكِّددئ  أقصإن   أقكجهح 
 هرأحغ عن أقجمحئ أقدأجدئ مأقدإطمك ققكِّاكح

AACPDM أقدلمن قوفأجهكهئ أوكحهفهئ

COVID-19

AACPDM

.

.

.

.

.

 مأشأظ ج.كقثهخ أك أقكرأحفئ عن أقكِّاكح كبقئ عحسئ ققاطحظ طقن أقجإحأ أقطأقكههك عن كتأف اَّمهف أوصعأف حمن
أىطأغئ مأقاطحظ طقن دهأدأئ أقاَّمهف إطج أقجحمة كك تأثئ فمحملأ

 مإأيشأعئ ققكثأشحأئ ممحرأئ أقطكف� رأحفئ كِّددئ أوكهحئ إدكئ إأقغجخ عن أقكِّاكح شكك كطحس وعشف أقسمح
أوكحهفهئ أيفأجهكهئ  أك  حفحل  أقتجهح  مكك  أىطأغئ�  حمن  أيرجأز  ثهأئ  طقن  أقاَّمهف  مٍّبح  ٍّمكهئ  طك  اطإح   أقان 
 ققرقف أقجكأظن مأقصؤ أقلكأآن           ح � من ٍّفأجهكهئ اشق أفبح كك 1200 طشم كاطجج أقاجسسأئ� كك أقكِّددأئ
أدحمق ثهأئ  قاثدهك  ﴾شأعئ  أقصعمقئ�  كلح  أىطأغئ  حمن  قيرجأز  أقحطأهئ  اثدهك  ثمف  طكقمأ  هاكثمح   أقان 

مكتاكطمق

AACPDM



أقكجهحئ أقطأكئ قكِّددئ أوكهحئ إدكئ إأقغجخ
ارأحغ عن أقجمحئ 45 قكِّاكح أياثأج أقجمقن ققكدارعهأئ

 رأحفئ أقكجهحئ أقطأكئ قكِّددئ أوكهحئ إدكئ إأقغجخ� أقدهجئ عهمقهئ كإأحغ� عن
كك إالعهح  طغجمأ   اق  مأقان  ققكدارعهأئ�  أقجمقن  أياثأج  قكِّاكح   45 أف   أقجمحئ 
 أياثأج أقجمقن ققكدارعهأئ         عن جإن طقن كجأح بيبئ أهأق كامأسقئ� ثهب الأمف
 أقكِّاكح كمشمض    "أقحطأهئ أقسثهئ أقكداجأكئ� عن شم أىتحأأئ أقكثقهئ مأقجحمخ

أقطأقكهئ أقكدارعهأئ
 مغج كبقئ كإأحغ أقكِّددئ� كك جيف أقاطحهظ إإحلأكة اكفهك أوق مأيدحئ مكأ قل
ألارأح عاحئ  جيف  إطج  طك  مأقطية  أقاَّمهف  ججكأئ  اغجهق  أداجأكئ  عن  جمح   كك 
إدكئ أوكهحئ  كِّددئ  إحأكة  اسكهق  أقهأئ  أقن  كإأحغ  قعائ  فكأ  فمحملأ�   تأآثئ 
مأقاَّمهف أقطية  ججكأئ  إاغجهق  مألامأأ  أقكهجألن  أقإحلأكة  كك  إجأهئ   إأقغجخ 
 أقكجطمكئ شكك طجج كك أقإحأكة� افعف أداجأكئ اغجهق أقججكئ مدممقئ أقمسمف

أقهمأ
أقجمقن أياثأج  كِّاكح  إثتق  كِّاكح  أمكهئ  طقن  كإأحغ  أبلئ  أجح�  تألؤ   مكك 
 ققكدارعهأئ� يعائ أقن ألل يإج كك افأاظ أقتممج طقن أقسطهج أقكثقن مأيغقهكن
أقجإحأئ محعض كدامن أقججكأئ أقسثهئ أقكغجكئ� عن دإهف  مأقجمقن� إمجظ اإأجف 

اثغهع أقكسقثئ أقعشقن ققكداعهجهك
 مكك أقتجهح حفحل أك كِّاكح أياثأج أقجمقن ققكدارعهأئ� مم كلاجن طأقكن عحهج كك
 لمطل هتكض ٍّطشأ أياثأج أقجمقن ققكدارعهأئ         � مغأجئ أقكدارعهأئ مأقججكأئ
 أقسثهئ مكلضكأئ أقحطأهئ أقسثهئ� ثهب هاق كك جيف محأ أقكلاجن ادمهف أقاإأجف
ثمف أقثمأح  كض  تلؤ  أقن  تلإأ  مأقاتأحؤ�  مأقجإحئ  ققكطحعئ  أقاجسسأئ   كاطجج 

أقككأحدأئ أقعشقن طقن كدامن أقغهأجئ� مأيجأحئ� ماغجهق أقججكأئ

"

IHF

IHF
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أقخمأح مأقمعمج
إثشمح ظإصئ حآهخ أيدأغعئ محآهخ كتقخ أيجأحئ أقكصحأك ثدأق لطمق

أطشأ أقمهآئ أقطأكئ مكتقخ أجأحئ كِّددئ أوكهحئ إدكئ إأقغجخ هصقطمك

طقن أمق أيلتأخأئ مأقاصمحأئ عن أقكِّددئ

 أتاكض حآهخ أودأغعئ أولتقهفألن عن أقغجخ أقكصحأك ثدأق لطمق - حآهخ كتقخ أجأحئ كِّددئ أوكهحئ إدكئ إأقغجخ
 كض أطشأ أقمهآئ أقطأكئ مكتقخ أجأحئ أقكِّددئ ثهب اكئ كلأغرئ ٍّمق أيلتأخأئ مأقاصمحأئ عن أقكِّددئ طقن كدامن
 أقججكأئ مأقإحأكة أقان اغجكمأ أقكِّددئ قيصعأف حمن أيطأغئ مطأآيامق أشأعئ أقن أقاحكهكأئ أقثأقهئ مأقكداغإقهئ عن
 كجاقظ أغدأق أقكِّددئ ثهب غأكمأ إتمقئ عن فأكف أغدأق أقكِّددئ� قيصيض طقن دهح أيطكأف طك فبؤ� مأقمغمظ

طلج أيثاهأتأئ مأقاعأطف كض أيصعأف محمهمق

دئ مي دهنكأ وسثأؤ أقاثجهأئ كمأ أقكِّدن  ٍّطحؤ حآهخ أودأغعئ أقكصحأك ثدأق لطمق طك حشأل معجحل إأقججكأئ أقان اغجن
 مأقغجحأئ أقجأسئ. مغج ٍّرأج إتممج أىجأحئ متكهض أقصمأغق أقحهك هطكقمك إحمت أقعحهع أقمأثج مرإنممق إجقهنئ أقلثف� عن

طمق طقن أىداكحأح إاغجهق ٍّعشف أقججكأئ قكتج أ مججكئ أىلدأك أقاثدهك مأقاصمهح أقكداكح مأقكقثمص� مرتن

أقدهجئ أقطأكئ�  أقكجهحئ  أطحإئ  تألإمأ   مكك 
أقمهآئ  إأطشأ أطاخأخمأ  طك  كإأحغ   عهمقهئ 
كتقخ  مأطشأ حآهخ  رفحئ  فكأ   أقطأكئ� 
اغمق أقحن  أقجمح  أمكهئ  طقن  كِّفجئ   أيجأحئ 
أيدأغعئ حآهخ  أرحأظ  اثئ  أقفلهدئ   إل 
 أقكصحأك ثدأق لطمق عن جطق مكمأفإئ طكف
قيصعأف أقججكأئ  أعشف  قاغجهق   أقكِّددئ 
ألثأ تكهض  كك  مأدحمق  أيطأغئ   حمن 

عقدصهك
 

حآهخ ملأآؤ  أقطأكئ  أقمهآئ  طشم  طإح   مغج 
طك أقإحظمبن  إرأح  أقدهج  أيجأحئ   كتقخ 
كك أقكِّددئ  اغجكل  إكأ  معجحل   أطاخأخل 
� ثهب أمشت أك

ـ
 ججكأئ يفبح أقعآأئ امكهرأ

اغجكمأ أقان  أقججكأئ  عن  جأآق  اصمح   ملأغ 
 عن أقكحأعع أقطأكئ ققكِّددئ

ـ
 أقكِّددئ مأهشأ

.

.

.
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كتقخ ٍّكلأ أوسجغأ أوكحهفهك
قكصحألهئ أقغجخ هخمح كِّددئ

أوكهحئ إدكئ إأقغجخ

ممم إلدقعألهأ�  أإحرهئ  أدغظ  تماهحخ�  جألهأف  أقغخ  إطمجئ  إأقغجخ  إدكئ  أيكهحئ  كِّددئ   حثإئ 
إطكف أقمعج  أرأج  مغج  أإحرهال�  كك  ثتأة  معج  إاحٍّخ  غأق  ثهب  ققكِّددئ.  مجأطق  غجهق   سجهع 
 أقكِّددئ كض أيصعأف حمن أيطأغئ مطأآيامق. مكك تألإل غأحك حآهخ أقفلهدئ أودغعهئ ققغجهخ
 ٍّقإأك مٍّإحرهئ إلدقعألهأ أودغعهئ قوحأشن أقكغجدئ� أقغخ كأبهم جأهامك كحفخ أقاَّمهف عن كِّددئ
 أيكهحئ إدكئ إأقغجخ إإحغ إهبهدجأ أقثجهبئ                                    ثهب اثجب كطتخأئ أقرعأ مهاتجج

أيكف

 مركقئ أقخهأحئ طقن تمقئ عن فأعئ كحأعع أقكِّددئ إجأهئ كك كحفخ أقاَّمهف كحمحأ إأقحمشأئ ممسمي
إأقاأفهج أقتمقئ  أقدهجئ عهمقهئ كإأحغ جيف  أقطأكئ ققكِّددئ�  أقكجهحئ  أقتأكطئ. مغأكئ   ققكجحدئ 
 طقن حُّهئ أقكِّددئ أقدأطهئ قاَّكهك عحز أقاَّمهف أقرأكف مأقاطقهق أقتأكض قيصعأف أقعقدصهلههك
أقكِّددئ قاصمهح  أيثاهأتأئ  أمق  كإأحغ  أمشثئ  فكأ  أكأقمق�  قاثغهع  مسمي  قاكفهلمق   أشأعئ 
أقحن أقكداكح  أقجطق  أيطأغئ� كبلهئ طقن  أقعقدصهلههك كك حمن  أداكحأح ججكأامأ قوصعأف   مجطق 

اغجكل أإحرهئ إلدهقعألهأ ققكِّددئ
 

 لثك ككالمك ققظأهئ ققسيئ مأقثشمح مأقجطق كك تكهض ٍّسجغأآلأ عن ٍّإحرهئ إلدقعألهأ� لاغجق إأقرفح
قمق مقتكهض ٍّسجغأآلأ عن تكهض ٍّلثأ أقطأقق طقن أقارتهض مأقكدأطجئ أقطكقهئ

 مغج أبلئ كإأحغ طقن أقرحأفئ صمهقئ أقكجن أقان تكطالأ
 إأيسجغأ أوكحهفههك� رأفحئ اعألهمق عن جطق ججكأالأ
 محدأقالأ� ثهب قعائ أقن أك محل أقرحأفئ أداكحئ " كك
 غمن ﴾قن ٍّغمن" اثئ حطأهئ أقدهج تمك قهلئ. مكك تألؤ
 أجح� أطحإئ كإأحغ طك دطأجامأ إأقاحثهؤ إأقدهجئ ﴾هقهك
مكك غحهإأ.  أقتجهج  كلسإمأ  داادقق  مأقان   دإلدح 
مأماكأكمأ ثكأدمأ  دإلدح  أقدهجئ  رأحفئ   تألإمأ� 

قاصمهح محل أقرحأفئ أقككهخئ
 مطقن أقتألؤ أوجح� غأف أقكجهح أقالعهحن أقثأقن قذ           �
 ﴾ك كتقخ ٍّكلأآمق أشأعئ ققكمضعهك هرطحمك إأيكالأك
 ققاحثهؤ أقثأح أقحن اقغمل عن كِّددئ أوكهحئ إدكئ همق
 أوحإطأ أقكمأعع 12 ارحهك أومف� "اكفللأ كك حُّهئ طكف
 أقكحفخ أقحأآض أقحن ظهح ثهأئ أقفبهحهك� مقكدلأ اَّبهحل طقن
كِّددئ اكلت  ثهب  أىطأغئ�  حمن  كك   أقعقدصهلههك 
أقرحغهئ أقغجخ  عن  مطأآيامق  أوصعأف  إدكئ   أوكهحئ 
 معن تكهض ألثأ عقدصهك حطأهئ أقصأغق أقكاجسز أقحن
لارحظ قحأ  إأيلاأتهئ�  مكقهآئ  فحهكئ  إثهأئ  قمق   هدكت 
إأقرعأ أقكقهآئ  أقكِّددئ  محل  كض   رحفأ لفمك   إأك 

مأوكف
 

 مكك أقتجهح حفحل ٍّك أقرحأفئ إهك أوسجغأ أوكحهفهك
مكِّددئ أوكهحئ إدكئ إأقغجخ اَّددئ طأق 1988

AFEDJ حعهض معجأ  إأقغجخ�  إدكئ  أوكهحئ  كِّددئ   أداغإقئ 
قكصحألهئ أوكحهفههك   أوسجغأ كِّددئ  كك   أقكدامن 
 أقغجخ أيدغعهئ      ح           � مغج احٍّخ أقمعج فف كك أقكجهح
 أقالعهحن أقثأقن أقدهج تمك قهلئ� مأقكجهحئ أقالعهحهئ أقان

داادقق كمأكمأ غحهإأ أقدهجئ ﴾هقهك دإلدح
 

إأقغجخ� إدكئ  أوكهحئ  قكِّددئ  أقطأكئ  أقكجهحئ   غأكئ 
أقجفامح أقصإن�  أقكجهح  تألؤ  أقن  كإأحغ�  عهمقهئ   أقدهجئ 
 مشأت كقثهخ إأسصثأؤ أقمعج عن تمقئ عن تكهض أغدأق
إمجظ محقغ  أقتأكطئ�  مأقكجحدئ  أقصعف  اَّمهف   كحفخ 
 ادقهش أقشم طقن أقكرأحهض أقمأكئ أقان اكئ جيف أقطأق

أقتأحن

(AFEDJ)

.

.

.

.

.

اداغإف إأقغجخ  إدكئ  أوكهحئ   كِّددئ 
 معجأ كك أإحرهئ إلدهقعألهأ



ممم إلدقعألهأ�  أإحرهئ  أدغظ  تماهحخ�  جألهأف  أقغخ  إطمجئ  إأقغجخ  إدكئ  أيكهحئ  كِّددئ   حثإئ 
إطكف أقمعج  أرأج  مغج  أإحرهال�  كك  ثتأة  معج  إاحٍّخ  غأق  ثهب  ققكِّددئ.  مجأطق  غجهق   سجهع 
 أقكِّددئ كض أيصعأف حمن أيطأغئ مطأآيامق. مكك تألإل غأحك حآهخ أقفلهدئ أودغعهئ ققغجهخ
 ٍّقإأك مٍّإحرهئ إلدقعألهأ أودغعهئ قوحأشن أقكغجدئ� أقغخ كأبهم جأهامك كحفخ أقاَّمهف عن كِّددئ
 أيكهحئ إدكئ إأقغجخ إإحغ إهبهدجأ أقثجهبئ                                    ثهب اثجب كطتخأئ أقرعأ مهاتجج

أيكف

 مركقئ أقخهأحئ طقن تمقئ عن فأعئ كحأعع أقكِّددئ إجأهئ كك كحفخ أقاَّمهف كحمحأ إأقحمشأئ ممسمي
إأقاأفهج أقتمقئ  أقدهجئ عهمقهئ كإأحغ جيف  أقطأكئ ققكِّددئ�  أقكجهحئ  أقتأكطئ. مغأكئ   ققكجحدئ 
 طقن حُّهئ أقكِّددئ أقدأطهئ قاَّكهك عحز أقاَّمهف أقرأكف مأقاطقهق أقتأكض قيصعأف أقعقدصهلههك
أقكِّددئ قاصمهح  أيثاهأتأئ  أمق  كإأحغ  أمشثئ  فكأ  أكأقمق�  قاثغهع  مسمي  قاكفهلمق   أشأعئ 
أقحن أقكداكح  أقجطق  أيطأغئ� كبلهئ طقن  أقعقدصهلههك كك حمن  أداكحأح ججكأامأ قوصعأف   مجطق 

اغجكل أإحرهئ إلدهقعألهأ ققكِّددئ
 

 لثك ككالمك ققظأهئ ققسيئ مأقثشمح مأقجطق كك تكهض ٍّسجغأآلأ عن ٍّإحرهئ إلدقعألهأ� لاغجق إأقرفح
قمق مقتكهض ٍّسجغأآلأ عن تكهض ٍّلثأ أقطأقق طقن أقارتهض مأقكدأطجئ أقطكقهئ

“Pools of Bethesd”
.

.

.

اداغإف إأقغجخ  إدكئ  أوكهحئ   كِّددئ 
 معجأ كك أإحرهئ إلدهقعألهأ



Diocese of  Pennsylvania 
leader: Bishop Gutierrez and Canon 
Matthew Welch 5th September 2022

St George's College
14th September 2022

AFEDJ Board of  trusties 
12th October 2022

St George's College
1st August 2022

Washington Cathedral
leader: REV. John Peterson
8th August 2022

Methodist Liaison Office 
13th October 2022

ممم إلدقعألهأ�  أإحرهئ  أدغظ  تماهحخ�  جألهأف  أقغخ  إطمجئ  إأقغجخ  إدكئ  أيكهحئ  كِّددئ   حثإئ 
إطكف أقمعج  أرأج  مغج  أإحرهال�  كك  ثتأة  معج  إاحٍّخ  غأق  ثهب  ققكِّددئ.  مجأطق  غجهق   سجهع 
 أقكِّددئ كض أيصعأف حمن أيطأغئ مطأآيامق. مكك تألإل غأحك حآهخ أقفلهدئ أودغعهئ ققغجهخ
 ٍّقإأك مٍّإحرهئ إلدقعألهأ أودغعهئ قوحأشن أقكغجدئ� أقغخ كأبهم جأهامك كحفخ أقاَّمهف عن كِّددئ
 أيكهحئ إدكئ إأقغجخ إإحغ إهبهدجأ أقثجهبئ                                    ثهب اثجب كطتخأئ أقرعأ مهاتجج

أيكف

 مركقئ أقخهأحئ طقن تمقئ عن فأعئ كحأعع أقكِّددئ إجأهئ كك كحفخ أقاَّمهف كحمحأ إأقحمشأئ ممسمي
إأقاأفهج أقتمقئ  أقدهجئ عهمقهئ كإأحغ جيف  أقطأكئ ققكِّددئ�  أقكجهحئ  أقتأكطئ. مغأكئ   ققكجحدئ 
 طقن حُّهئ أقكِّددئ أقدأطهئ قاَّكهك عحز أقاَّمهف أقرأكف مأقاطقهق أقتأكض قيصعأف أقعقدصهلههك
أقكِّددئ قاصمهح  أيثاهأتأئ  أمق  كإأحغ  أمشثئ  فكأ  أكأقمق�  قاثغهع  مسمي  قاكفهلمق   أشأعئ 
أقحن أقكداكح  أقجطق  أيطأغئ� كبلهئ طقن  أقعقدصهلههك كك حمن  أداكحأح ججكأامأ قوصعأف   مجطق 

اغجكل أإحرهئ إلدهقعألهأ ققكِّددئ
 

 لثك ككالمك ققظأهئ ققسيئ مأقثشمح مأقجطق كك تكهض ٍّسجغأآلأ عن ٍّإحرهئ إلدقعألهأ� لاغجق إأقرفح
قمق مقتكهض ٍّسجغأآلأ عن تكهض ٍّلثأ أقطأقق طقن أقارتهض مأقكدأطجئ أقطكقهئ



Embrace the Middle East 
24th October 2022

St.Marys Arlington Virginia Rev Andre and 
Cameron Merrow 5th November 2022

Living Stones Leader Rev Lyle Schoen 
16th November 2022

St George's College
30th November 2022

تميئ مخهأحأئ ﴾قن
� كحفخ أوكهحئ إدكئ
ثخهحأك- فألمك أمف 2022

ممم إلدقعألهأ�  أإحرهئ  أدغظ  تماهحخ�  جألهأف  أقغخ  إطمجئ  إأقغجخ  إدكئ  أيكهحئ  كِّددئ   حثإئ 
إطكف أقمعج  أرأج  مغج  أإحرهال�  كك  ثتأة  معج  إاحٍّخ  غأق  ثهب  ققكِّددئ.  مجأطق  غجهق   سجهع 
 أقكِّددئ كض أيصعأف حمن أيطأغئ مطأآيامق. مكك تألإل غأحك حآهخ أقفلهدئ أودغعهئ ققغجهخ
 ٍّقإأك مٍّإحرهئ إلدقعألهأ أودغعهئ قوحأشن أقكغجدئ� أقغخ كأبهم جأهامك كحفخ أقاَّمهف عن كِّددئ
 أيكهحئ إدكئ إأقغجخ إإحغ إهبهدجأ أقثجهبئ                                    ثهب اثجب كطتخأئ أقرعأ مهاتجج

أيكف

 مركقئ أقخهأحئ طقن تمقئ عن فأعئ كحأعع أقكِّددئ إجأهئ كك كحفخ أقاَّمهف كحمحأ إأقحمشأئ ممسمي
إأقاأفهج أقتمقئ  أقدهجئ عهمقهئ كإأحغ جيف  أقطأكئ ققكِّددئ�  أقكجهحئ  أقتأكطئ. مغأكئ   ققكجحدئ 
 طقن حُّهئ أقكِّددئ أقدأطهئ قاَّكهك عحز أقاَّمهف أقرأكف مأقاطقهق أقتأكض قيصعأف أقعقدصهلههك
أقكِّددئ قاصمهح  أيثاهأتأئ  أمق  كإأحغ  أمشثئ  فكأ  أكأقمق�  قاثغهع  مسمي  قاكفهلمق   أشأعئ 
أقحن أقكداكح  أقجطق  أيطأغئ� كبلهئ طقن  أقعقدصهلههك كك حمن  أداكحأح ججكأامأ قوصعأف   مجطق 

اغجكل أإحرهئ إلدهقعألهأ ققكِّددئ
 

 لثك ككالمك ققظأهئ ققسيئ مأقثشمح مأقجطق كك تكهض ٍّسجغأآلأ عن ٍّإحرهئ إلدقعألهأ� لاغجق إأقرفح
قمق مقتكهض ٍّسجغأآلأ عن تكهض ٍّلثأ أقطأقق طقن أقارتهض مأقكدأطجئ أقطكقهئ



Diocese of  Pennsylvania 
leader: Bishop Gutierrez and Canon 
Matthew Welch 5th September 2022

مثجئ أقدكض أقتجهجئ
تأمخئ قيداججأق

أقدكض أقاتمهخأئ عن مثجئ   ألامأ لطقك طك  أك   هدحلأ 
دافمك غحهإأ  ثهب  أقصعف�  اأمهف  كحفخ  عن   أقتجهجئ 

كاأثئ قججكئ أيصعأف أقعقدصهلههك كك حمن أىطأغئ

 جطكئ كِّددئ                                                          كك
أولتقهفألهئ أقغجخ  أوكحهفهك قكصحألهئ   جيف أيسجغأ 
 أودغعهئ           إدجأ مثجئ  أقعثز أقدكطن عن كحفخ

اَّمهف أقصعف

 ﴾ك أقثسمف طقن طقن مثجئ أقججكأئ أقدكطهئ
 أقتجهجئ هرفف أشأعئ حأآطئ قثخكئ ججكأالأ� أح
إثأتئ مق  ككك  إأصعأف  أدإمض  فف   لقاغن 
طقن غأجحهك  إالأ  مأوك  أقدكض�  اغههق   قججكأئ 
 امعهح حقغ. دهِّجن أقثسمف طقن محل أقججكأئ
 إأقصإض أقن اطخهخ ججكأئ طية أقلصع مأققظئ عن
أفإح مأجحأغ  عمق  قجهلأ  دهفمك  يلل   كحفخلأ� 

يثاهأتأئ أيصعأف
 

محل دادأطجن  أقرجسن�  أقكدامن   طقن 
مداحعض مقظئ  لصع  فكطأقتئ  أقتجهجئ   أقمثجئ 

كدامن جإحان� ماتحإان أقكملهئ

اكأحأ ثتأخهك غكسهئ
كطأقتئ أقلصع

Dorothea Haus Ross Foundation

AFEDJ 

.

.

.

.



ققالكهئ        مكك أقعحلدهئ  أقمفأقئ   إاإحض دجن كك 
 جيف  كحفخ  اصمهح  أقكلضكأئ  ظهح  أقثفمكهئ        �
 أمرفلأ طقن أيلامأ كك كرحمض احكهق أقغدق أقتجهج
ثأدمؤ� كجاإح  طقن  دهركف  مأقحن   �1- أقصأإع   عن 
قظحعئ أشأعئ  أقامثج�   مسعمظ جحأدهئ كجسسئ يصعأف 

 كمأحج

اصمحأئ أقاحكهق عن
غدق أقامثج أقتجهج

(AFD)

.

(NDC)



 أقكجحدئ أقتأكطئ

ققامطهئ همق  الضق  إدكئ  أوكهحئ   كجحدئ 
إأمكهئ أقفرظ أقكإفح طك دحصأك أقبجن

 لضكئ كجحدئ أوكهحئ إدكئ أقبألمهئ أقتأكطئ همق جأز ققامطهئ إأمكهئ
 أقفرظ أقكإفح طك دحصأك أقبجن� مأقحن شق طججأ كك ٍّكمأئ أقصقإئ�
صإهإئ ممن  أقخإك  أرمأع  أقجفامحئ  أقغامأ  كثأشحئ  شكك   مأقكطقكأئ 

أرطل كجاسئ إارجهز دحصأك أقبجن

 
أقبجن دحصأك  ثمف  أقمأكئ  أقكثأمح  كك  طججأ  أقكثأشحئ  الأمقئ   مغج 
 مأقهأئ أقفرظ أقكإفح طلل كك جيف كجاقظ ألمأض أقعثمسأئ أقكامعحئ�
مأقهأئ عمكمأ أقلاأآة  أقاطأكف كض  أيكمأئ ثمف دإف  قابغهظ   أشأعئ 

إأقاطأمك كض أيصإأ مأقكجاسههك

.

.



أشأعئ أيطأغئ�  حمن  قيرجأز  أقطأقكن  أقهمق  إكلأدإئ  كالمطئ  عطأقهأئ  أقتأكطئ  أقبألمهئ  إدكئ  أوكهحئ  كجحدئ   لضكئ 
أداصأطمأ رع صحهغمق أيطأغئ ككك  قجحهتن كجحدالأ كك حمن  أيثاعأقهئ فقكأئ  اجقف  مغج  أقكطقق  إهمق   قيثاعأف 

ققثهأئ مأيلجكأة إأقكتاكض ممكأ أيك جحهتن تأكطأئ مأرجأز عأطقهك مكدأمكهك عن أقكتاكض
 

 ثهب أفج أقصقإئ طقن أكالألمق ققكجحدئ أقان خحطئ إمق غهق أقطصأ� مأيسحأح طقن أقمسمف ققمجظ كبكلهك متمجمق
أقتأكض مأقاَّمهف أقرأكف أقاطقهق   عن كجحدئ اخحض غهق اغإف أيجح ماجطكل ثان اثغهع أثيكل كك جيف امعهح عحز 
أقجطق فف  طقن  مأقكدأطجأئ  مأجأحامق  كطقكهلمق  صأغق  أقن  مأيكالأك  إأقرفح  اغجكمأ  فكأ  أقكافأعآئ.   مأقعحز 

مأقكدألجئ أقحن اقغمق جيف كدهحامق عن أقكجحدئ
 

مأيفأجهكن أيجأحن  أقصأغق  فأكف  إرفح  كإأحغ  عهمقهئ  أقدهجئ  ققكِّددئ  أقطأكئ  أقكجهحئ  غأكئ  أقكلأدإئ   مإمحل 
أقان إحقممأ طقن كجأح أقدلمأئ� معن ضف أثقغ أقضحمظ� إمجظ أقثبهبئ   مأقكدأطجأئ عن أقكجحدئ� كبكلئ تممجمق 
 جطق اصمح صقإئ أقكجحدئ� مإرفف جأز أقصقإئ كك حمن أىطأغئ� عهكأ قعائ ومكهئ محل أقحدأقئ أقاحإمهئ مأيلدألهئ أقان

اسؤ عن كسقثئ أقصيؤ ماجطق جكتمق عن أقكتاكض� مثسمقمق طقن عحز كافأعآئ قهفملمأ أرجأسأ عأطقهك

 مكك تألإمأ� طإحئ كجهحئ أقكجحدئ أقدهجئ رهحهك دطهج� طك ٍّمكهئ أقججكأئ أقكغجكئ عن أقكجحدئ مأقان اق اسكهكمأ
 إرفف هجطق اصمح أقصقإئ ماغجكمق عن أقثهأئ أقطكقهئ � ثهب أفجئ أك محأ أقلكمحة هدأمق مإرفف أهتأإن عن ثهأئ

أيصعأف مأقتهف أقغأجق إرفف أهتأإن

أقكجحدئ عن  كاطججئ   عطأقهأئ 
أقطأقكن أقهمق  إكلأدإئ   أقتأكطئ 
إأيشأعئ أيطأغئ  حمن   قيرجأز 

قهمق أقكطقق

.

.

.

.



كجحدئ أوكهحئ إدكئ
أقبألمهئ أقتأكطئ الضق خهأحئ

قكدارعن أقكصقض

 غأكئ كجحدئ أوكهحئ إدكئ أقبألمهئ أقتأكطئ إاضهق خهأحئ قكدارعن أقكصقض ٍّمظمداأ عهفامحهأ� عن كإأجحئ غأق
أقدحصأك أقكدارعن عن غدكن  عن  أقكغهكهك  أيصعأف  قكتكمطئ كك  إاغجهق مجأهأ   صقإئ كجحدالأ جيقمأ 
أقكجحدئ جيف رمح أفامإح شكك أقحن لضكال  أقجهحن  أقإخأح  أكمأف اق تكطمأ عن   مأقفقن� محقغ كك جيف 
 عطأقهئ ققامطهئ إدحصأك أقبجن. مغج اجقف أقخهأحئ طجج كك أيلرصئ أقاحعهمهئ كبف أقحدق طقن أقمتمل مأققطؤ

.كض أيصعأف � إمجظ أججأف أقعحثئ قغقمإمق مأدطأجمق



جأاكئ
أقاَّمهف عحز  اَّكهك  ﴾قن  دطهلأ  عن   دلداكح 
أقعقدصهلههك قوصعأف  أقتأكض  مأقاطقهق   أقرأكف 
مأقاَّبهح أقكرأحفئ  كك  اكفهلمق  ﴾قن    ﴾شأعئ 
قاثغهع مسمي  أقكافأعآئ  أقعحز  طقن   مأقثسمف 
جيف كك  أقحُّهئ  محل  إاطخهخ  لغمق  ثهب   ٍّكأقمق. 
أقكخهة كطحعئ  هكفلفق  مأقان  أقكجاقظ   إحأكتلأ 

طلمأ كك جيف خهأحئ كمغطلأ أقحدكن

أقإحهج جيف  كك  كطلأ  أقامأسف  هكفلفق   فكأ 
 أىقفاحملن

 ٍّم طقن حغق أقمأاظ

www.basma-centre.org

info@basma-centre.org  

 +972.2.6283058




