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ُُ    كممة العدد:  ٚاالغ١ٕبء  اٌفمواء ِػبٌ

 ف١ّب ثؼل اٌىٛهٚٔب!!
ٖبك االّزواو١خ ٚا١ٌْٛػ١خ ٚاٌواٍّب١ٌخ صالس ٔظُ فٝ االلز

اٌؼبٌّٝ رؾىّذ فٝ اللاه إٌبً ١ٍٛخ اٌموْ اٌؼْو٠ٓ , ٚوبٔذ 

٘ٝ اٌجبة اٌٛؽ١ل ٌالغ١ٕبء ٌٍٚفمواء فٝ اٌؼبٌُ اعّغ ٚهغُ اْ 

االّزواو١خ وبٔذ ٘ٝ االللَ ٚاالٍجك فٝ اٌٛعٛك ٚمٌه ألٔٙب 

أؾبىد ٌٍفمواء ٚا٠لد ؽمٛلُٙ فٝ رٛى٠غ اٌضوٚاد ئال أٙب 

اٌٝ ٔظبَ ا١ٌْٛػ١خ  َجت  ا١ٌَب١ٍخ ٚااللزٖبكرطٛهد ث

ٚاٌنٜ رؼبًِ ثىً لَٛح ِغ االغ١ٕبء ٚهوي فمٜ ػٍٝ ظٍُ 

٘نا  االغ١ٕبء ٚأؾبى أؾ١بىا اػّٝ اٌٝ اٌفمواء , ٚلل اللٝ

٠بكح ػلك اٌفمواء فٝ اٌؼبٌُ ػٓ إٌظبَ لجٛال ػب١ٌّب ٚمٌه ٌي

االغ١ٕبء , ئال اْ ٘نا إٌظبَ فًْ فْال ىه٠ؼب ٍٚمٜ ػب١ٌّب 

ف١زٝ فٝ ثلا٠خ اٌزَؼ١ٕبد ِٓ اٌموْ ثَمٛٛ االرؾبك اٌَٛ

اٌؼْو٠ٓ , ٕٚ٘ب ٌُ ٠جمٝ فٝ اٌؼبٌُ ئال إٌظبَ اٌوأٍّبٌٝ اٌنٜ 

اٌمطت  رٛؽِ ؽ١ش ٌُٚ ٠جمٝ غ١وٖ فٝ  اٌؼبٌُ وٍٗ ٚألٔٗ وبْ

كاك االغ١ٕبء اٌفمواء ػلكا ٚاىكاك االٚؽل فٝ االلزٖبك فمل اى

٠ى١خ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح االِو, ٠ّضً ٘نا إٌظبَ صواء ٚرٛؽْب 

ك اٌمطت االٚؽل فٟ اٌؼبٌُ, ٚاٌؾم١مخ اْ إٌّط ذثؼل اْ إجؾ

مٜ ؾبك اٌَٛف١زٟ فَٛف رَاٌزبه٠قٟ ٠مٛي أٗ وّب ٍمٜ االر

 .ِل٠ٚب ٌٍواٍّب١ٌخ ٌٍٚؼبٌُ اعّغاِو٠ىب ٍٚٛف ٠ىْٛ ٍمٛٛٙب

ٚثّزبثؼخ االىِخ االلزٖبك٠خ اٌزٝ ٘يد اٌؼبٌُ ٘نٖ اال٠بَ ثَجت 

ا١ٙٔبه ِؼظُ اٌّإٍَبد ٚ رفْٟ ف١وًٚ وٛهٚٔب فٟ اٌؼبٌُ

                       اٌواٍّب١ٌخ ٚاٌزٟ رجؼٙب ا١ٙٔبه وج١و ٌاللزٖبك اٌؼبٌّٟ, 

ٌٚنٌه فإٔب ٔلهن اْ إٌظبَ اٌوأٍّبٌٝ ثؼل عبئؾخ وٛهٚٔب 

١ٍجلأ اٌؼل اٌزٕبىٌٝ ٍٚٛف ٠أرٝ ٠َٛ ٠ؼٍٓ ف١ٗ فًْ ٘نا إٌظبَ 

ٜ , ٕٚ٘ب ٠جؾش إٌبً ػٓ ٔظبَ ٠ؾّٝ اٌفمواء ٚال ٠ؼبك

االغ١ٕبء . ٔظبَ ٠أفن ثبٌؾمٛق ٌٍٕبً ٠ٚأفن ثبٍب١ٌت اٌزملَ 

اٌؼٍّٝ ٔظبَ لبئُ ػٍٝ اٌؼلي ٚ ال٠اللٝ اٌفًْ ٠ِٛب ِب , ٌٚىٓ 

ا٠ٓ ٘نا إٌظبَ , أٗ ٛجؼب ٔظبَ اٌزىبفً ث١ٓ االغ١ٕبء ٚاٌفمواء 

ٔظبَ االٍالَ اٌنٜ أيٌٗ هللا رؼبٌٝ ٌٍّٖؾخ ع١ّغ اٌجْو , 

ٔأفن ثٗ ٠غت اٚال اْ ٔفُٙ االٍالَ  ٚ٘نا إٌظبَ وٝ َٔزط١غ اْ

اْ ج١مب ٚالؼ١ب ثؼ١لا ػٓ اٌّغبالح .فّٙب ؽم١م١ب ٚأْ ٔطجمٗ رط

اٌىزبثبد اٌزٝ أزْود فٝ اٌغوة ٘نٖ اال٠بَ رلػٛ اٌٝ كهاٍخ 

ٔظبَ االلزٖبك فٝ االٍالَ وجل٠ً ٌفًْ وً إٌظُ االلزٖبك٠خ  

 ٘ٛ اٚي فطٛح ٌزٖؾ١ؼ َِبه االلزٖبك اٌؼبٌّٝ وٝ ٠مً ػلك

 اٌفمواء ٠ٚنكاك ػلك االغ١ٕبء ........ 

 اقرأ في هذا العدد:
ُُ اٌفمواء ٚاالغ١ٕبء ف١ّب ثؼل اٌىٛهٚٔب!! :وٍّخ اٌؼلك*  ػبٌ

 2ٓ                                           ثمٍُ/هئ١ٌ اٌزؾو٠و 

كورونا وسد النهضة والتغٌر المناخً،  ل١ٚخ ٌٍّٕبلْخ:*

 3ٓ     ك.عّبي ػجلاٌغٛاكٍُ/ ثم  لنحول التحدٌات إلى فرص

 تهدد   قنبلة موقوتة  كورونا فٌروس * ٕٛهح اٌغالف : 

 4ٓ                                      اػلاك/ اثٓ اٌجٍل      مالعال

   اٌؼبٌُ فٟ ِٛاعٙخ اٌىٛهٚٔب   *فٛاٛو ٚموو٠بد:

 4ٓ                                                 ثمٍُ / ػبثو ٍج١ً

ٍىٕله٠خ ِب ث١ٓ الا:  ُِٖو اٌزٟ ال ٠ؼوفٙب اٌّٖو٠ْٛ *

 5ٓ           ك./وو٠ُ اثٛاٌؼيائُ اػلاك ٍٍٍَخ ِٓ   ...ّؼج١ٓ

ئٌٝ أ٠ٓ رزغٗ اٌو٠بٙخ اٌؼب١ٌّخ فٟ ىِٓ   هوٓ اٌو٠بٙخ:*

 6ٓ                                  اػلاك/وبثزٓ و١ّٛ اٌىٛهٚٔب؟
 

    أٍواُه اٌمٍٛة :*ٚاؽخ اال٠ّبْ
 6ٓ                                     اػلاك/ك.ػٛاٛف اثّٛبكٞ

 7ٓ                        اػلاك ثٕذ ا١ًٌٕ         :ٌه ٠ب ١ٍلرٟ

خل١ٖلح"ئهرُلٚ * هوٓ األكة: َِ  !!ا اٌمُفبَى ٚٙــُؼٛا اٌِىّب

 8ٓ                                                ٌج١ْواػلاك/اثٓ ا

 ُِٖو ٚاٌىٛهٚٔب ث١ٓ ٔبوو ٚ ٔى١و. :ِٓ غ١وػٕٛاْ  ٕفؾخ* 

ِٓ  َِزْفٟ/ٛج١ت ِؾّل ػجل اٌَالَ ِٓ كافً )ثمٍُ

                                 9ٓ      ثٛػ١ْٛ عو٠ئخا/  ػلاكا (َِزْف١بد اٌؼيي اٌٖؾٟ
 

  10ٓ            ك.ؽَٓ ف١ًٍ اػلاك /   : فٟ ٕبٌْٛ اٌج١ْو*

 10ٓ        /َِزْبه ٔبٕو اٌي٠بد   اػلاك : ٔلٚح اٌغّؼخ *

  

فى بالخارج"  المصرٌٌن الجدعان" * ٕفؾخ إٌّٛػبد:
 11ٓ                اػلاك /اٌّٖوٞ أفٕلٞ     زمن الكورونا..
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 ...كورونا وسد النهضة والتغٌر المناخً، لنحول التحدٌات إلى فرص    ٌٍّٕبلْخ :ل١ٚخ  

رٙلك اٍزّواه اٌؾ١بح ػٍٝ ٘نا اٌغيء ِٓ فو٠طخ اٌؼبٌُ،أٚػٍٝ األلً فأٙب رٙلك ثزغ١١و ّىً اٌؾ١بح ف١ٗ  ؽم١م١خ  رؾل٠بد ٚعٛك٠خ

ٚاٌزغ١واد ف١وًٚ وٛهٚٔب  ب ْٔبهن اٌؼبٌُ فٟ ِٛاعٙخثْىً عنهٞ. أرؾلس ػٓ صالس رؾل٠بد وجوٜ رٛاعٕٙب فٟ ٔفٌ اٌٛلذ، فج١ّٕ

ف١ّب ٠زفوط اٌؼبٌُ ػ١ٍٕب ٚٔؾٓ ٖٕٔغ اإلص١ٛثٟ ٚؽلٔب،ٍل إٌٙٚخ  إٌّبف١خ ِٚب رٕزغٗ ِٓ ػٛإف ػ١ٕفخ غ١و ِؼزبكح، فإٔب ٔٛاعٗ

                                                                                                                                               ١ِٖؤب ثأٔفَٕب.

٘ٛ أفطو اٌزؾل٠بد اٌزٟ رٛاعٕٙب، ٚفبٕخ إٔٔب ٔٛاعٙٗ ٚؽلٔب. اٌّإول ٘ٛ أْ اٌلٌٚخ اٌّٖو٠خ ثلأد فٟ رٕف١ن فطخ ٍل إٌٙٚخ 

إٌٙٚخ؛ فٕٙبن ئػبكح رل٠ٚو ١ٌٍّبٖ، ٕٚ٘بن رم١ٍٔ ِزؼلكح األثؼبك ٌٍزؼبًِ ِغ أٍٛأ االؽزّبالد اٌزٟ لل ًٖٔ ٌٙب فٟ ل١ٚخ ٍل 

ٌٍَّبؽخ اٌّيهٚػخ أهىا، ٕٚ٘بن رجط١ٓ ٌغٛأت اٌزوع ٌٍؾل ِٓ فبلل ا١ٌّبٖ اٌنٞ ٠زَوة ئٌٝ اٌزوثخ، ٕٚ٘بن ٙجٜ ألٍب١ٌت اٌّؾبٍجخ 

رؾ١ٍخ ا١ٌّبٖ اٌىج١وح  ػٍٝ اٍزٙالن ا١ٌّبٖ ٌألغواٗ غ١و اٌيهاػ١خ ٌٍؾل ِٓ اٌٙله ٍٚٛء االٍزقلاَ، ٕٚ٘بن اٌؼْواد ِٓ ِؾطبد

ٚاٌٖغ١وح اٌزٟ ٠زُ ئْٔبئٙب، ٕٚ٘بن ثؤبِظ ّٛٛػ ٌزٛف١و اٌطبلخ، ثّب فٟ مٌه ثبٍزقلاَ اٌطبلخ ا٠ٌٕٚٛخ، ِٓ أعً رٛف١و اٌطبلخ 

بكح اٌالىِخ ٌزؾ١ٍخ ا١ٌّبٖ. اٌّإول أْ ِٖو ٌٓ رفوٛ فٟ ؽمٙب فٟ ١ِبٖ ا١ًٌٕ، ٌىٓ اٌّإول أ٠ٚب أْ اؽز١بعبرٕب ِٓ ا١ٌّبٖ ري٠ل ِغ ى٠

      ئٌٝ فوٕخ ٌزط٠ٛو عنهٞ فٟ أٍب١ٌت ئٔزبط ٚاٍزقلاَ ا١ٌّبٖ.ٍل إٌٙٚخ  اٌَىبْ ٚاهرفبع َِزٜٛ اٌّؼ١ْخ، ٚػ١ٍٕب رؾ٠ًٛ أىِخ

 

٘ٛ أؽل اٌزؾل٠بد اٌزٟ ٔٛاعٙٙب. ٕؾ١ؼ أْ اٌؼبٌُ وٍٗ ٠ٛاعٗ ٘نا اٌزؾلٞ ِؼٕب، ئال أْ ِظب٘و ٚآصبه اٌزغ١و إٌّبفٟ  بفٟاٌزغ١و إٌّ

رقزٍف ِٓ ئل١ٍُ ئٌٝ آفو، ٚػ١ٍٕب أْ ٔىْٛ َِزؼل٠ٓ ٌّٛاعٙخ ِب ٠قٖٕب ِٓ آصبه. ٕ٘بن كهعخ ػب١ٌخ ِٓ ػلَ ا١ٌم١ٓ ف١ّب ٠قٔ 

اٌزغ١و إٌّبفٟ ػٕلٔب، ٌىٓ ٕ٘بن ثؼ٘ األِٛه اٌزٟ ثبرذ ِوعؾخ، أّ٘ٙب اهرفبع َِزٜٛ ٍطؼ ا٢صبه اٌّؾلكح اٌزٟ ٍزأفن٘ب ظب٘وح 

غو اٌجؾو ثّب ٠ؼ١ٕٗ مٌه ِٓ رٙل٠ل ٌٍلٌزب؛ ٚى٠بكح و١ّخ األِطبه اٌَبلطخ ػٍٝ ثالكٔب اٌزٟ رؼٛكٔب ػ١ٍٙب ثالكا عبفخ، ؽزٝ إٔٔب ربه٠ق١ب ٔٙ

بح فٟ إٌّبٛك اٌلاف١ٍخ اٌغبفخ ؽٛي ٔٙو ا١ًٌٕ. ٠غت ػ١ٍٕب ِٓ ا٢ْ ثني وً اٌغٙل اٌؾ١بح فٟ إٌّبٛك اٌَبؽ١ٍخ اٌّّطوح، ٚٔفًٚ اٌؾ١

اٌّّىٓ ٌؾّب٠خ ّّبي اٌلٌزب ِٓ اٌغوق، فٟ ٔفٌ اٌٛلذ اٌنٞ َٔزؼل ف١ٗ ٌالٔزمبي ٌٍؾ١بح فٟ ِٕبٛك أفوٜ ٌُ ٔؼزل اٌؾ١بح ف١ٙب ِٓ لجً؛ 

بد ٚاٍؼخ ػٍٝ ٍٛاؽً ِٖو اٌّْب١ٌخ فٟ ِطوٚػ ١ٍٕٚبء رجلٚا فج١ّٕب رجلٚ ِٕبٛك ّّبي اٌلٌزب ِٕقفٚخ ثلهعخ فط١وح، فاْ َِبؽ

إِٓخ ئٌٝ ؽل ثؼ١ل، ١ٌٌٚ ِٖبكفخ ِب رقطٜ ٌٗ اٌلٌٚخ ِٓ رؾ٠ًٛ ِل٠ٕخ اٌؼ١ٍّٓ اٌغل٠لح ئٌٝ ِووي ٌّٕبٛك ػّوا١ٔخ رَزٛػت ِال١٠ٓ 

ّبك ػٍٝ ١ِبٖ إٌٙو، ٚػ١ٍٕب أْ ٔزؼٍُ ِٓ اٌّٖو١٠ٓ؛ فٟ ٔفٌ اٌٛلذ فاْ ١ِبٖ األِطبه اٌّزيا٠لح رملَ ٌٕب فوٕخ عل٠لح ٌزم١ًٍ االػز

فْٕٛ ٚرىٌٕٛٛع١بد رزمٕٙب اٌْؼٛة اٌزٟ رؼ١ِ فٟ اٌجالك اٌٖؾوا٠ٚخ اٌّؾ١طخ ثٕب، ٚاٌزٟ رؼٍّذ ػجو اٌموْٚ و١ف١خ االٍزفبكح ِٓ وً 

                                                                                                                                لطوح ِبء رَمٜ ِٓ اٌَّبء.

٠ؼوف األٛجبء اٌّزقْٖٖٛ األٍب١ٌت اٌف١ٕخ ٚاٌؼ١ٍّخ اٌالىِخ ١ٌٍَطوح ػٍٝ ٚثبء وٛهٚٔب، ٚٔؾٓ ٔضك ف١ُٙ، فُٙ   ٚثبء وٛهٚٔب

رٚبػف ِٓ فطو أزْبه أفًٚ ِب ٌل٠ٕب. ٌىٓ ٕ٘بن اٌؼْواد ِٓ اٌؼبكاد ٚاٌٍَٛو١بد االعزّبػ١خ اٌزٟ ٔمَٛ ثٙب ع١ّؼب، ٚاٌزٟ 

اٌٛثبء، ٍٛاء وٕب ٔزؾلس ػٓ اٌىٛهٚٔب أٚ غ١وٖ ِٓ األٚثئخ. وً رٙبْٚ فٟ َِز٠ٛبد إٌظبفخ اٌؼبِخ ٚاٌْق١ٖخ ٠ٛفو ث١ئخ ِٕبٍجخ 

الٔزْبه األٚثئخ، فن ِضال اٌجٖك فٟ اٌْبهع، اٌنٞ ِبىاٌذ َٔجخ وج١وح ِٓ ّؼجٕب رورىجٙب كْٚ أٞ ٚفيح ١ّٙو. هثّب رواعؼذ ٘نٖ 

كح فٟ اٌّلْ ٚث١ٓ اٌّزؼ١ٍّٓ ٚا١ٌَّٛه٠ٓ، ٌٚىٓ اٌىض١و ِٓ إٌبً فٟ اٌو٠ف ٚاألؽ١بء اٌْؼج١خ ِبىاٌٛا ِزَّى١ٓ ثٙنٖ اٌؼبكح، اٌؼب

غ١و ِلهو١ٓ ٌّقبٛو٘ب. ٚأظٓ أْ ؽبٌخ االٔزجبٖ اٌزٟ رًٖ ئٌٝ كهعخ اٌفيع ِٓ وٛهٚٔب رّٕؾٕب فوٕخ ٌٍجلء فٟ ؽٍّخ ٔبعؾخ ٌٍمٚبء 

ٕغؼً ِٓ ٚثبء وٛهٚٔب فوٕخ ٌٍزقٍٟ ػٓ اٌؼبكاد غ١و اٌٖؾ١خ، ٌٚزؼٛك االٔٚجبٛ فٟ األكاء ٚاٌٍَٛن، ػٍٝ ٘نٖ اٌؼبكح اٌّميىح. ٌ

لل٠ّب وزت اٌّإهؿ اٌف١ٍَٛف أهٌٔٛل ر٠ٕٛجٟ لبئال أْ اٌزؾل٠بد رَزفي األُِ ٌىٟ رَزغ١ت   ٌٚوفغ كهعخ إٌظبفخ اٌْق١ٖخ ٚاٌؼبِخ.

ٍزغبثبد ٔبعؾخ، ٟ٘ األُِ اٌزٟ رٖٕغ إٌٙٚخ ٚاٌؾٚبهح. ٠ؼزجو ر٠ٕٛجٟ أْ ٌٙب، ٚأْ األُِ اٌزٟ رٕغؼ فٟ اٌوك ػٍٝ اٌزؾل٠بد ثب

أٔغؼ أُِ اٌؼبٌُ فٟ اٌوك ػٍٝ اٌزؾل٠بد ثبٍزغبثبد ؽٚبه٠خ ٠ٛٚٙٔٚخ ِجٙوح، ٚأظٓ أْ األِخ اٌّٖو٠خ فٟ  األِخ اٌّٖو٠خ ِٓ

 اٌزٟ رٛاعٕٙب. اٌموْ اٌٛاؽل ٚاٌؼْو٠ٓ لبكهح ػٍٝ ئثلاع اٍزغبثبد ٔبعؾخ ٌٍزؾل٠بد اٌٛعٛك٠خ اٌضالصخ

                          )ِٕمٛي( ك. عّبي ػجل اٌغٛاكثمٍُ/

https://www.masrawy.com/news/Tag/17051/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/17105/%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/17105/%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9#bodykeywords
https://www.masrawy.com/Author/index/105/%D8%AF.%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF
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 اٌؼبٌُ فٟ ِٛاعٙخ اٌىٛهٚٔب وو٠بد :مفٛاٛوٚ 
ثّغشد اْ أزشش ف١شٚط وٛسٚٔب فٟ أحبء اٌعبٌُ ٚظٙشد  

حزٝ رٛحذ  ِٓ اصبثبد ثّئبد االالف ٚٚف١بد ثبالالفِخبغشٖ 

اٌعبٌُ وٍٗ ٌّٛاعٙخ خطش ٘زا اٌف١شٚط اٌمبرً ٚوأْ اٌعبٌُ وٍٗ 

              اسرذٜ وّبِخ اٌف١شٚط ٚظٙشد سسِٛبد اٌىبس٠ىبر١ش ٘ىزا...

       

 
اال اْ ِظب٘ش  إٔب ٚثشغُ اٌخٛف ٚاٌٍُٙ ِٓ أزشبس اٌف١شٚط

اٌزٛاصً ٚاٌزمبسة ث١ٓ شعٛة اٌعبٌُ  ٌّٛاعٙخ اٌف١شٚط ععٍذ 

اٌعبٌُ ٚوأٔٗ لش٠خ ٚاحذح اٚ ٌٕمً اْ ٘زا ٘ٛ اٌعٌّٛخ وّب ٠غت اْ 

ذ اٌعبٌُ ٚاْ وبْ صّٓ رىْٛ... فشىشا ٌىٛسٚٔب اٌزٜ ٔغح فٟ رٛح١

 ثب٘ظب عذا ٚرٌه ٌعذد اٌٛف١بد إٌبرظ عٓ وٛسٚٔب... اٌزٛح١ذ 

       

ٙب ص١حخ  ل٠ٛخ ٌٕطٍمإٔب ِٚٓ خالي صفحبد "ِغٍخ اٌجش١ش" 

ٚٔعٍٕٙب فٝ وً أحبء اٌىشح االسظ١خ  لبئ١ٍٓ :                                                 

                 "٠ب ّؼٛة اٌؼبٌُ ارؾلٚا ٚوفبٔب ؽوٚثب ٚكِبها...       "

                                                                        ٚػفٛا ٠ب إِب االهٗ....."                 ٚ

     ػبثو ٍج١ًاػلاك /

قنبلة   كورونا فٌروس     :ٕٛهح اٌغالف

 مالعال تهدد   موقوتة

 
 

، كارٌكاتٌر 7070ٌناٌر  77كوٌتٌة،ٌوم االثنٌننشرت جرٌدة 
ٌوضح أن فٌروس كورونا قنبلة موقوتة تهدد العالم، وقالت 

مالٌٌن شخص فروا من  5وسائل إعالم صٌنٌة إن أكثر من 
مدٌنة ووهان الموبوءة التً بدأ فٌها تفشى فٌروس كورونا 

وصرح عمدة .قبل أن ٌنتقل إلى مناطق عدة فى الصٌن، والعالم
 ، تشو شٌان وانجووهان عاصمة مقاطعة هوبً وسط الصٌن

مالٌٌن من سكان المدٌنة فروا منها،  5، أن فً ذلك الوقت 
قبٌل فرض السلطات الصٌنٌة اإلغالق التام علٌها، على ما 
أوردت صحٌفة "ساوث تشاٌنا مورنٌنج بوست" الصٌنٌة، 

وأضاف أن هؤالء المالٌٌن فروا، .7070ٌناٌر 76 مساء األحد
كٌن نٌتها فرض إغالق تام لدى إعالن الحكومة المركزٌة فً ب

على الحركة من المدٌنة وإلٌها ٌوم الخمٌس، فٌما وصف بأنه 
وتأمل بكٌن من وراء هذا .أكبر عملٌة حجر صحى فى العالم

اإلجراء فى منع انتشار فٌروس كورونا الممٌت إلى أجزاء 
وٌبدو أن الصٌن حازمة للغاٌة فى مسألة  .أخرى من البالد

ووهان، إذ إنها منعت حتى األجانب من القٌود المفروضة على 
وبعد ذلك انتشر الوباء فً كل العالم واصبح  مغادرة المدٌنة

                                   فعال قنبلة موقوتة تهدد العالم حفظنا هللا من كل شر ووباء.

ثٓ اٌجٍلاػلاك/ا
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 ...ٍٓىٕله٠خ ِب ث١ٓ ّؼج١الا       :ُِٖو اٌزٟ ال ٠ؼوفٙب اٌّٖو٠ْٛ

       
اٌْؼت .. فٝ اإلٍىٕله٠خ ا٢ْ ٠ؼ١ِ إٌبً فٝ ّؼج١ٓ ِٕف١ٍٖٓ ١َ٠واْ عٕجب ئٌٝ عٕت فٝ ػب١ٌّٓ ِزٛاى١٠ٓ ..ٌىّٕٙب أثلأ ال ٠ٍزم١بْ

أٔبً ٍىٕله٠جٓ أ١١ٍٕٓ ٠ؾٍّْٛ فزُ اٌزبه٠ـ ٚاٌؾٚبهح ٠ْٚؼْٛ صمبفخ ٚفٕب ٚأكثب ٚ٘إالء ُ٘ إٌّؾلهْٚ ِٓ  األٚي ِىْٛ ِٓ

خ لل٠ّخ ٍٛاء أوبٔذ غ١ٕخ ..أهٍزموا١ٛخ أٚ ؽزٝ ِزٍٛطخ اٌؾبي ..ٌىُٕٙ ٠زفمْٛ فٝ اٌَّبد ٚاٌطجبئغ فُٙ ٠ؼْمْٛ ػبئالد ٍىٕله٠

اٌٙلٚء ٠ٚز١ْٙٛ ؽجب فٝ اٌجؾو أٚ اٌغيء اٌّزجمٝ ِٓ وٛه١ْٔٗ ٠ٚملهْٚ اٌغّبي فٝ اٌؼّبهح اٌمل٠ّخ ٚفبٕخ ػّبهاد ٍٜٚ اٌجٍل 

١ٌ ٠ٚأوٍْٛ اال٠ٌ اٌىو٠ُ اٌىبٍبرب فٝ رو٠بْٔٛ ٠ٚؼْمْٛ ٛؼُ اٌىٍٛ وٍٛ اٌنٜ وبْ اٌف١َٕ١خ اٌزى٠ٛٓ .. ٠ْٚوثْٛ لٙٛرُٙ فٝ ك٠ٍ

عوٚثٝ ٠ج١ؼٗ ِغ ثبئؼٝ اال٠ٌ وو٠ُ اٌن٠ٓ وبٔٛا ٠غٛثْٛ اإلٍىٕله٠خ ػٍٝ اٌجَى١ٍزٗ ٚأِبُِٙ ٕٕلٚق ٕغ١و ثٗ وٕٛى ِٓ اال٠ٌ 

٠ْؼوْٚ ثبٌْٕٛح ٚاٌَؼبكح فٍف إٌٛافن اٌزٝ وو٠ُ ..٘إالء اٌن٠ٓ ٠ْوثْٛ لٙٛرُٙ ػٍٝ ِمب٘ٝ اٌجؾو أصٕبء ٍمٛٛ األِطبه ٚ

٘نا اٌْؼت ٘ٛ اٌنٜ ػبُ ِغ ا١ٌٛٔب١١ٔٓ ٚ اإل٠طب١١ٌٓ ٚاألهِٓ ٚعبٚهُ٘ فٝ اٌؼّبهاد اال١ٔمخ ماد .رزَبلٜ ػ١ٍٙب لطواد اٌّطو

زٛ..٘إالء ِٓ اٌَالٌُ اٌوفب١ِخ ٚرؼٍُ ُِٕٙ ثؼ٘ اٌىٍّبد اال٠طب١ٌخ ٚا١ٌٛٔب١ٔخ ١ٌزىٍُ ثٙب ِغ ِبه٠ىب ٚأغً ٠ٚٛهغٛ ٚ فو٠َ

ّوثٛا اٌٍجٓ فٝ اٌم١ٕٕبد اٌيعبع١خ اٌزٝ وبْ ثبئغ اٌٍجٓ ٠ٚؼٙب أِبَ أثٛاة اٌج١ٛد فٝ اٌَبثؼخ ِٓ ٕجبػ وً ٠َٛ ٠ٚؾًّ اٌيعبعبد 

اٌفبهغخ..٘نا اٌْؼت ٘ٛ ِٓ وبْ ٠ؼٛك ئٌٝ ِٕيٌٗ فٝ اٌضبِٕخ ٌزغٌٍ االٍوح وٍٙب ِؼب ٌزٕبٚي اٌؼْبء ٚرمٚٝ ثؼ٘ اٌٛلذ ِؼب لجً 

َٛ ٚفٝ افو االٍجٛع وبٔٛا ٠ٍزمْٛ فٝ عبثٝ اٚ ٍبٔزب ٌٛر١ْب اٚ ئ١ٍ٠ذ اٚ ؽزٝ لٖٙٛ فبهٚق ػٍٝ اٌجؾو ..٘إالء وبٔذ اٌقٍٛك ٌٍٕ

ِزؼزُٙ اٌمواءح ٚاٌزّزغ ثبٌجؾو ٚئلبِخ اٌؼاللبد االعزّبػ١خ ٚاإلَٔب١ٔخ.٘إالء وبٔٛا ّؼت اإلٍىٕله٠خ اال١١ٍٕٓ ٚاٌن٠ٓ ئٔموٙٛا أٚ 

ٚاٌؾَوح ػٍٝ ١ٙبع ِل٠ٕزُٙ اٌغ١ٍّخ ماد اٌّجبٔٝ اٌؼز١مخ ٚاٌْٛاهع إٌظ١فخ ..٘إالء ِٓ ثمٛا  فٝ ٛو٠مُٙ ٌإلٔمواٗ ٚاالؽزواق

ثؼل ِغبكهح اٌقٛاعبد اٌّل٠ٕخ ..٘إالء ِٓ ٠زؾَوْٚ ١ِٛ٠ب ػٍٝ ١ٙبع االٔبلخ ٚم٘بة اٌىٛه١ِٔ اٌٝ إؾبة اٌّمب٘ٝ ٚا١ٌِْ 

بهع فإاك ٚاٌٍَطبْ ؽ١َٕٛ٘إالء ُ٘ اٌّزّْٙٛ أُٙ ٚا١ٙٔبه اٌؼّبهاد ٚاٌف١الد اٌمل٠ّخ ١ٙٚبع ِالِؼ ِؾطخ اٌوًِ ّٚ

أِب اٌْؼت ا٢فو فُٙ اٌٍن٠ٓ ِألٚا ّٛاهع اٌّل٠ٕخ ..٘إالء اٌمبكِْٛ ِٓ اٌٖؼ١ل ٚغ١و٘ب  ِزؼغوفْٛ ػٕٖو٠ْٛ ٚثٛهعٛاى٠ْٛ

 ٠ي٠ل اهرفبػٙب ػٓ ِٓ ف١الد ِٚجبْ ال -ثَّبػلح اٌفبٍل٠ٓ فٝ اٌّؾ١ٍبد  -ٌٍؼًّ وّمب١ٌٚٓ فٝ وبه اٌّؼّبه فجلٌٛا ػّبهح اٌّل٠ٕخ 

كٚه ؽزٝ فٝ اٌْٛاهع ا١ٌٚمخ .. ٚلبِٛا ثْواء اٌف١الد  ٠ٓٛٛاثك ئٌٝ ػّبهاد لج١ؾخ ّب٘مخ ٠ًٖ اهرفبػٙب ئٌٝ أوضو ِٓ  ٦

ٚاٌمٖٛه ٚ٘لِٛ٘ب ْٚٔوٚا صمبفخ اٌمجؼ ٚثلٌٛا وً ع١ًّ ئٌٝ أ١ّبء ِبك٠خ ..ػبُٚٔٙ فٝ مٌه ثؼ٘ اٌمبك١ِٓ ِٓ االه٠بف اٌن٠ٓ 

خ و١أعٛط ِٚأعٛط ثلْٚ ٘لف أٚ ػًّ ..فزجلٌذ اٌٛعٖٛ ٚػال٘ب اٌزغُٙ ٚئفزفذ االثزَبِخ ٚم٘جذ عٍّخ ٔٙبهن ىؽفٛا ػٍٝ اٌّل٠ٕ

ٍؼ١ل اٌٝ غ١بثبد اٌغت ٚظٙود ِٖطٍؾبد عل٠لح غو٠جخ ٌزالئُ ٍبئمٛا ا١ٌّىوٚثبٓ ٚهاوجٛا اٌزٛن رٛن ٚئٔزْود اٌؼْٛائ١بد 

ْٛ ػٓ اٌوثؼ اٌَو٠غ فاِزألد اٌْٛاهع ثبٌّمب٘ٝ اٌزٝ رملَ ا١ٌْْخ ٚاٌزٝ ٚم٘ت اإلؽزواَ ٚئفزٍٜ اٌؾبثً ثبٌٕبثً ٚأفن ٘إالء ٠جؾض

 .. رَٙو ٛٛاي ا١ًٌٍ ٚاٌزٝ رٖله االىػبط ٚثبد اٌْؼت االٚي فٝ ؽ١وح ِٓ أِوٖ ..أ٠ٓ م٘جذ ِل٠ٕزُٙ اٌغ١ٍّخ ..اٌوال١خ..إٌظ١فخ

ّأل اٌْٛاهع ٚريوُ األٔٛف؟ً٘ ٕ٘بن أًِ أْ ً٘ هؽٍذ ِغ ِٓ هؽٍٛا ِٓ األعبٔت؟أَ ِبىاٌذ ِٛعٛكح رؾذ أوٛاَ اٌمّبِخ اٌزٝ ر

رؼٛك ٠ِٛب ِب ؟ٚاٌّْىٍخ أْ اٌْؼت ا٢فو ئما ؽلصزٗ ػٓ اٌولٝ ٚاٌغّبي ٚاٌؾفبظ ػٍٝ ٛبثغ اٌّل٠ٕخ ٚٔظبفزٙب ..ٔظو ئ١ٌه ثاٍزغواة 

 ٌٖؼب٠لح ٚاٌفالؽ١ٓٚوأٔه لبكَ ِٓ ػبٌُ أفو صُ ٠قوط ١ٌمٛي أْ اٌْؼت األٚي ٠زؾلس ثٍغخ ِزؼب١ٌٗ ٚأٗ ػٕٖوٜ ٚأٔٗ ال ٠ؾزوَ ا

.                           َِبءوُ ٍؼبكح ٍٚىو ى٠بكح.. َِى١ٓ اٌْؼت ا٢فو فٙٛ ٌُ ٠زنٚق اٌغّبي ١ٌٌٚ ٍىٕله٠ب أ١ٕال ١ٌفُٙ ِب ٔمٛي...

                                                                              افز١به / اؽّل اٌجَزبٜٚ.                                                           )ِٕمٛي ( أًِ ِب٘و اٌغ١بهثمٍُ/

 ُوو٠ُ اثٛاٌؼيائ.ك /   ٍٍَخ ِٓ ئػلاك
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 أٍواه اٌمٍٛة    ٚاؽخ اال٠ّبْ
ٌٍمٍٛة آماْ ٌٚىٕٙب ال رَّغ ئال ِٓ إٌَٔخ اٌمٍٛة ، ٌٚٙب أػ١ٓ، 

ٕٙب ال ٌىٕٙب ال رجٖو ئال ِٓ ظٙٛه اٌغ١ٛة . ٌٚألهٚاػ ػ١ْٛ ٌٚى
رجٖو ئال ثبٌج١ٖو اٌؼ١ٍُ اٌقج١و . ِٚٓ أثٖو ثؼ١ْٛ اٌمٍٛة 

ّٙل ا٠٢بد، ِٚٓ أثٖو ثؼ١ْٛ األهٚاػ ّٙل اٌزغ١ٍبد ، ِٚٓ 
وبْ اٌؾك ٍّؼٗ ٚثٖوٖ ّٙل ِبال ٠ج١ٓ ثؼجبهح ٚال ثاّبهح .. 

ئما ٛٙو      ٕٚ٘ب رَغل األهٚاػ فى١ف ٠ىْٛ ؽبي األّجبػ .  
ٛهاً ثبألٔٛاه ، ٚرطٙو اٌمٍت لل اٌمٍت ِٓ األغ١به ٕبه ث١زب ِؼّ

٠زؾمك ػٕل لَٛ فٝ آٔبد ِقٖٕٛخ ؽزٝ ال ٠ْه اٌّْب٘ل ٌُٙ 
فٝ أُٔٙ أً٘ ِمبَ ِغ اٌؾك ٍجؾبٔٗ ، ؽزٝ ئما فُزٕٛا ثبٌق١و أٚ 

ثبٌْو أىْفذ ؽم١مزُٙ ٌقبٕخ إٌبً ٚ٘إالء ١ٌَٛا أً٘ 
ٕفبء ٚال أ٘ال ٌإللجبي ػٍٝ اٌؾك ؛ ألْ أً٘ اإللجبي ػٍٝ اٌؾك 

رُٙ أُٔٙ ػٕل االثزالء ثبٌق١و أٚ ثبٌْو ٠َىْٕٛ ئٌٝ هللا ِٓ ٕفب
 -وَىُٛٔٙ ئ١ٌٗ ٍجؾبٔٗ فٝ غ١و رٍه األؽٛاي أٚ أػظُ  -رؼبٌٝ 

آٔبً ثبٌوٙب ألٍ٘ٗ ، ِٚوح ثبٌْىو ؛ ألْ  َٚ ربهح ثبٌٖجو ألٍ٘ٗ ، 
أً٘ االعزجبء ؽبٙوْٚ ثّؼ١خ ِٛالُ٘ ، فال ٠غ١ت ػُٕٙ عّبٌٗ 

ب٘لح وّبٌٗ ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٚعالٌٗ ، ٚال رٕفه لٍٛثُٙ ػٓ ِْ
فٝ ع١ّغ رغ١ٍبرٗ ، ِْب٘لح رغؼٍُٙ ال ٠زأصوْٚ ثزغ١واد ا٢صبه 
ٚال ثزؼبلت األؽٛاي .. فأػّبٌُٙ ثو٘بْ ػٍٝ ٛٙبهح لٍٛثُٙ ِّب 

ٍٜٛ اٌؾك ٍجؾبٔٗ ، ؽزٝ ٕبه اٌمٍت ث١زبً ِؼّٛهاً ثبٌؾك ، 
ِٚٓ ٌُ ٠جو٘ٓ ثأػّبٌٗ ػٍٝ ِب رىٕٗ ٍو٠ورٗ فٙٛ ِلع ِغوٚه 

                               ؾَت أٔٗ ٠ؾَٓ ٚ٘ٛ َِٟء .ثٕفَٗ ٠
فطٙبهح اٌمٍت ػّب ٍٛا هللا ِمبَ ِٓ اٌّمبِبد اٌؼب١ٌخ اٌزٟ ٠ٕزظ 

ػٕٙب اٌزٛوً ثجلا٠زٗ ٚٔٙب٠زٗ ، ٚاٌوٙب ػٓ هللا ٍجؾبٔٗ ثأعٍٝ 
ؽم١مزٗ ؽزٝ ٠ىْٛ ثّٛالغ اٌجال٠ب أػظُ ٍوٚهاً ، ٌزؾممٗ أْ 

أْ ٠ىوٖ ػّال ِٓ أػّبي ١ٍلٖ اٌفبػً ٘ٛ هللا ٍجؾبٔٗ ف١قْٝ 
ِٚٛالٖ ، أٚ ٠َقٜ لٚبء لٚبٖ فبٌمٗ ٚ ثبهئٗ ئال أٔٗ فٝ ِضً 

٘نا اٌؾبي ٠قبف ػظّخ اٌؼظ١ُ أْ ٠زٍمٝ عالٌٗ ثفوػ ٍٚوٚه ، 
ف١ُغٚت اٌؾك ٍجؾبٔٗ ، ف١زٍمبٖ ِزجزال ثزجزً ٚرٚوع ٚرنًٌ 

ًَّ عالٌٗ فٝ كفغ  ِٚىَٕخ  ٚفيع ئ١ٌٗ ٍجؾبٔٗ ، ٚاٍزؼبَمح  ثٗ َع
اٌجالء ِؼزملاً أٔٗ ٍجؾبٔٗ ٘ٛ اٌفبػً ، ٚ٘ٛ ٍجؾبٔٗ اٌّغ١ش ٘نا 

اٌؾف١ع فال ٠ٍٙغ ٠ٍٚٛم ثبٌقٍك ، ٚال ٠َٕٝ ػم١لرٗ ٠ٚم١ٕٗ ثبهلل 
ٍجؾبٔٗ . ٚئما أٔؼُ هللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ػ١ٍٗ ثٕؼّخ ِٓ اٌؼٍُ أٚ 
اٌىواِخ أٚ اٌغبٖ أٚ اٌل١ٔب ، فأٗ ٠وٜ مٌه ثالء ِٓ هللا رؼبٌٝ ، 

ْىو ، ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ ِمبَ اٌؼجل ، ٠ٚؼزمل أْ فؼ١ٍٗ أْ ٠ٍيَ اٌ
هللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٘ٛ اٌنٞ رفًٚ ػ١ٍٗ ثّؾ٘ فٍٚٗ ، ٚأٔؼُ 

ػ١ٍٗ ثاؽَبٔٗ ٚثنٌه رلَٚ إٌؼّخ ػ١ٍٗ ٚرزٛاٌٝ أ٠بكٞ اٌفًٚ 
                                                                     ئ١ٌٗ .

                                                                                                   َ : ِؾّل ِبٟٙ أثٛاٌؼيائٌُإلِب) ٠مظخ اٌمٍٛة (ِٓ وزبة
  اػلاك / ك.ػٛاٛف اثّٛبكٞ

هوٓ اٌو٠بٙخ :  ئٌٝ أ٠ٓ رزغٗ اٌو٠بٙخ 
 اٌؼب١ٌّخ فٟ ىِٓ اٌىٛهٚٔب؟ 

 

رؾٛي وٛهٚٔب ٌٛثبء ػبٌّٟ ًّ وً اٌّغبالد اٌؾ٠ٛ١خ فٟ 

اٌؼبٌُ ِٕٚٙب اٌو٠بٙخ ال ١ٍّب ووح اٌملَ، فأٌغ١ذ َِبثمبد 

ٚفوٗ ػٍٝ اٌىض١و ِٓ اٌالػج١ٓ فٟ أٔل٠خ وجوٜ اٌؾغو اٌٖؾٟ 

فٟ ِٕبىٌُٙ، فمل رَجت اٌف١وًٚ ثزؼ١ٍك اٌلٚهٞ اإل٠طبٌٟ، صُ 

ٍجب١ٔب ٚفؤَب ٚأٌّب١ٔب ٚئٔىٍزوا، ٌؾمذ ثٗ اٌلٚه٠بد فٟ وً ِٓ ئ

ٕٚٛال اٌٝ إٌّبفَبد اٌمبه٠خ ؽ١ش لوه االرؾبك األٚهٚثٟ 

ئهعبء ِجبه٠بد فٟ َِبثمزٟ كٚهٞ األثطبي ٚ"٠ٛهٚثب 

ٍٚجّت رفْٟ ف١وًٚ وٛهٚٔب اٌَّزغل ٍّال ّجٗ وبًِ، ."١ٌغ

ٚئْ وبْ ِٛلزب ؽزٝ ا٢ْ، ػٍٝ َِزٜٛ َِبثمبد أٔل٠خ ووح 

ا ِٓ ٘نا األٍجٛع، ِب ٠طوػ أٍئٍخ ػٓ اٌملَ فٟ أٚهٚثب ثلء

اٌٚوه اٌّبٌٟ اٌىج١و اٌنٞ ٍززىجلٖ اٌو٠بٙخ اٌْؼج١خ 

ٚوبٔذ اٌجطٛالد اٌقٌّ اٌىجوٜ لل أػٍٕذ ٚلف .األٌٚٝ

اٌّجبه٠بد اٌزٟ ػبكح ِب رّأل علٚي ػطٍخ ٔٙب٠خ األٍجٛع، ٚمٌه 

ٌفزواد ِزفبٚرخ، ِضٍٙب ِضً ثطٛالد أفوٜ وبٌجورغبي ٌٕٚ٘ٛلا... 

أ االرؾبك اٌمبهٞ )٠ٚفب( ِجبه٠بد اٌْٙو٠ٓ اٌمبك١ِٓ"، وّب أهع

ٚكػب العزّبع ٌجؾش ١ِٖوّ٘ب، ١ِٖٚو ثطٌٛزٗ األُ٘ 

 12ٌٍّٕزقجبد، وأً أٚهٚثب، اٌزٟ ِٓ اٌّموه اْ رمبَ ث١ٓ 

ٚػّلد  .  ِل٠ٕخ 12رّٛى/١ٌٛ٠ٛ فٟ  12ؽي٠واْ/١ٔٛ٠ٛ ٚ

اٌجطٛالد ا١ٌٕٛٛخ ثلا٠خ اٌٝ ئلبِخ ِجبه٠بد ِٓ كْٚ عّٙٛه، 

ٛ ِب ٛبي أ٠ٚب اٌَّبثمز١ٓ اٌمبه٠ز١ٓ. ٌىٓ ِغ ارَبع هلؼخ ٚ٘

" اٌنٞ ثبد ِٖٕفب ٚثبء ػب١ٌّب ِٓ لجً ِٕظّخ 19-"وٛف١ل

اٌٖؾخ، ٚاٌم١ٛك اٌىج١وح اٌزٟ فوٙذ ِٓ لجً كٚي ػلح ػٍٝ 

ؽووخ اٌَفو، ٚعلد ا١ٌٙئبد اٌىو٠ٚخ ٔفَٙب ِوغّخ ػٍٝ 

  .فوٗ رؼ١ٍك ّبًِ ؽزٝ ِطٍغ ١َٔبْ/أثو٠ً ػٍٝ األلً

            وبثزٓ و١ّٛ/ لاك اػ

https://annabaa.org/arabic/variety/22544
https://annabaa.org/arabic/variety/22544
https://annabaa.org/arabic/variety/22544
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   ١ْواػلاك / اثٓ اٌج                                                           :هوٓ االكة
ُٓ فٟ ىِٓ اٌىٛهٚٔب ٚاٌؾظِو فٟ اٌج١ٛد....               ؼِو ال ٠ٚو , فٖٕٛبُ ٚٔؾ ِْ ًٌ ِٓ اٌ  ل١ٍ

 

خ  !!! َِ  ئهرُلٚا اٌمُفبَى ٚٙــُؼٛا اٌِىّب

 

ٓ  ِالِخ    ِِ خ           فّب  ثَؼَل  اٌىــٛهٚٔب   َِ  ئهرُلٚا  اٌمُفبَى  ٚٙــُؼٛا   اٌِىّب

ْٛ            فَفٟ أْفِن٘ـب  لل  رغُٝء  اٌَالِخ     َٚ ُفـنٚا   األٍجبَة   ال   رَـزَـٛأـ

 ال  ٠ُف١ُل   اٌجُىـبُء    ثؼَل    إٌَلاِخ   ٚاٌَيِـٛا اٌج١َُُٛد  ماَن  أٌَِو فط١ٌو            

ُعٖٛ َ َوض١وا ً            ُٛ ٍٛا األ٠لٞ ٚاٌ َِ ِْ   ػالِخ  ٚ اْغـ ْطُو  اال٠ّب َّ  فبٌطُٙٛه 

َِ   اٌم١ِبِخ  ٚ اثىٛا  ََٔلِبً ػٍٝ  ُمٍٔٛة رٛاٌذ               ِي ٠ٛ ْٛ َ٘  ٓ ِِ  ٚارمٛا هللا 

ب اٌؾ١بح َ ٌِؼٌت ٚ     ٌٛ         ٚ اػٍّٛا ئَّّٔ ًُ  اٌٛؽ١ُل  فٟ  االٍزمبِخ   ٌَٙ ج١ ََ  ٚاٌ

   ٗ َِ ٙب ٍِ   ْٓ ِِ ٚ ِْ ١طب َْ وِٚهاٌ ِّ  ٓ ِِ ِٚلـبُء            ًَ   فبٌَّبُػ   ؾٛا إٌَّب ِِ  ٍب

ُِ  اٌىواَ               َ١ ِّ ٗ ٚ اػفٛا فبٌؼفٛ ِٓ   َِ ٍََه ِىِب َِ ْٓ ٠َْؼفٛ فٟ لُلَهح ٍ  َِ  َٚ 



 
 هـ   1441 شعبان                     (  اثانية و العشرون )السنة  802 العدد                             م  0202 ابريل

8 

 

        اعذاد/ثٕذ ا١ًٌٕ                                                                                           ٌِه ٠ب س١ذرٟ:

 روائح فً المنزل استنشاقها ٌسبب خطرا 6
 سٚائح ِضً وش٠ٙخ، إٌّضي سائحخ رغعً ٚاظحخ أسجبة ٕ٘بن

 ِخبغش ٕ٘بن إْ غ١ش اٌّزسخ، اٌغ١ًَ أٚ اٌطعبَ، ٚثمب٠ب اٌطٟٙ،

                                                  صحزٕب. عٍٝ خطشا رىْٛ أْ ٠ّىٓ اٌزٟ اٌعفٓ ِضً خف١خ،

إرا الحظذ ٚعٛد سائحخ س١ئخ فٟ ِٕضٌه؛ فشثّب  هائؾخ اٌؼفٓ

٠ىْٛ عفًٕب فٟ اٌغذساْ، لذ ٠ىْٛ اٌعفٓ سبِب عٕذ اسزٕشبلٗ 

٠ٚسجت ثعط األِشاض ِضً: اٌحسبس١خ، ٚرزفبلُ اٌٝ ِشض 

ٟ حبالد ٔبدسح، ٠ؤدٞ إٌٝ االٌزٙبثبد.ٌٚزٕظ١ف ِٕطمخ اٌشثٛ، ٚف

                                                     اٌّبء ٚاٌصبثْٛ. اسزخذاَ لطعخ لّبشخ ظعٟ ع١ٍٙباٌعفٓ، ع١ٍه 

ِٓ اٌشٚائح اٌزٟ رضعظ اإلٔسبْ،  األٍالن اٌىٙوثبئ١خسائحخ 

ٌسّه اٌّحشٚق عٕذِب رحزشق أٚ رزٚة رٕجعش ِٕٙب سائحخ رشجٗ ا

أٚ اٌجٛي.ٌزا ٠فعً االرصبي ثفٕٟ وٙشثبئٟ، ألْ اٌّشبوً 

                                                                                .ثبئ١خ ٠ّىٓ أْ رىْٛ خط١شح  ٚ رسجت االخزٕبق ٌٍىض١ش اٌىٙش

رسشة اٌغبص ِٓ األِٛس اٌخط١شح فٟ إٌّضي اٌزٟ هائؾخ اٌغبى

سجت أظشاس وض١شح إرا رُ اسزٕشبلٗ، ِضً حذٚس رٍف فٟ أٔسغخ ر

اٌّخ، ٚٔض٠ف فٟ األٔف.ٌزا عٕذ اٌشعٛس ثزٍه اٌشائحخ، ع١ٍه 

إ٠مبف رشغ١ً عذاد اٌغبص ٚاٌخشٚط ِٓ إٌّضي، ٚفزح األثٛاة 

                                                                             ٚاالرصبي ثششوخ اٌغبص ٌذ٠ه ٌٍزحمك ِٓ اٌّشىٍخ ٚإصالحٙب. 

إرا وبْ ِٕضٌه ٠حزٛٞ عٍٝ سغبد ٚالحظذ  هائؾخ اٌَغبك

سائحخ لزسح ال رضٚي، ٠غت ع١ٍه رٕظ١فٗ عٓ غش٠ك سش صٛدا 

اٌخجض ع١ٍٗ ١ٌال، صُ اسزخذَ اٌّىٕسخ اٌىٙشثبئ١خ الِزصبص 

                                                                         اٌشٚائح اٌىش٠ٙخ.

٠ّىٓ ٌغسبٌخ األغجبق أ٠عب أْ رٕجعش ِٕٙب  غَبٌخ األٛجبق

سٚائح وش٠ٙخ ثعذ اسزخذاِٙب ٌفزشح غ٠ٍٛخ إٌبرغخ ِٓ رشاوُ ثمب٠ب 

األغعّخ، ٚعٕذ اسزٕشبق ٘زٖ اٌشٚائح ٠ّىٓ أْ رسجت 

االخزٕبق.ٌزا ٠غت اٌحشص عٍٝ رٕظ١فٙب ثبسزخذاَ وٛة ِٓ اٌخً 

                                                                  فئ، أٚ ٚظع ثعط صٛدا اٌخجض فٟ اٌغسبٌخ.ٚاٌّبء اٌذا

اٌغٍٛط ِع أشخبص ِذخ١ٕٓ ِٓ األِٛس هائؾخ اٌَغبئو

 00اٌخبغئخ، إر إْ اٌذخبْ إٌبرظ ِٓ اٌسغبئش ٠حزٛٞ عٍٝ ٔحٛ 

ّىٓ أْ ِبدح ِسججخ ٌٍسشغبْ، وّب أْ اسزٕشبق اٌذخبْ إٌبرظ ٠

٠سجت ِشبوً فٟ اٌغٙبص اٌزٕفسٟ، ٌزا ٠فعً االثزعبد عٓ األِبوٓ 

                                                                        اٌزٟ ٠زٛاعذ ثٙب اٌّذخ١ٕٓ.
                                                                          ب
 قول()منأسماء مرسًقلم/ب

 أطعمة تحول شكل بطنك إلى "بالونة" 4

    

     

ري٠ل ِغّٛػخ ِٓ األٛؼّخ ِٓ اؽزّب١ٌخ رقي٠ٓ كْ٘ٛ اٌجطٓ ػٕل اٍزٙالوٙب 

ثبٌزور١ت :                                            ثطو٠مخ غ١و ِزٛاىٔخ، ٌنا ٔملِٙب ٌىُ 

١ٍئخ ثبٌَىو٠بد اٌٖٛكا ِٚؼظُ اٌؾٍٜٛ اٌزٟ ٔؾًٖ ػ١ٍٙب ِ  ٌٖٛكاا -1

اٌّىوهح ؛ فؼٍٝ ٍج١ً اٌّضبي فٟ ِؼظُ اٌّوثٝ اٌزغبه٠خ، ٠زُ ٕٕؼٙب ٌٍؾفبظ 

٪ 60ػٍٝ ِؾزٛا٘ب اٌٖغ١و ِٓ اٌفبوٙخ، ئم ٠ّىٓ أْ رؾزٛٞ ػٍٝ ِب ٠ًٖ ئٌٝ 

ِٓ اٌّؾ١ٍبد. ٚرٕٟٛ ِٕظّخ اٌٖؾخ اٌؼب١ٌّخ ثزٕبٚي ِب ٠ؼبكي ألً ِٓ 

                                                        ىعبعخ اٌىٛال.                             

ٍأي إٌبً أٔفَُٙ و١ف ٠ّىٓ   األٛؼّخ غ١و اٌّزٛاىٔخ اٌّؼجأح ثبٌلْ٘ٛ. 2

أْ ٠ىْٛ اٌٙبِجوعو ٚاٌجطبٌٛ اٌّم١ٍخ ١ٍئخ عًلا، ئما رؾزٛٞ ثْىً أٍبٍٟ 

ػٍٝ اٌٍؾُ ٚاٌقجي.اٌجطبٌٛ اٌّم١ٍخ ٚاٌجوعو ِٓ األٛؼّخ اٌّم١ٍخ اٌزٟ 

اٌّْجؼخ ِب ٠زَجت فٟ فف٘ اٌَىو ثبٌلَ، اٌلْ٘ٛ  رؾزٛٞ ػٍٝ اٌّي٠ل ِٓ

                                                                                  ٚرإكٞ ٌٍزؼت اٌؼبَ ٚاٌقّٛي.                                                   

٠ؼل األهى األث١٘ أؽل أوضو ِٖبكه اٌىوث١٘ٛلهاد   اٌىوث١٘ٛلهاد اٌّىوهح .3

اٌّىوهح ١ًّٛػب ئٌٝ عبٔت اٌّىوٚٔخ ٚاٌقجي األث١٘.ٚرورجٜ اٌىوث١٘ٛلهاد 

اٌؾ٠ْٛخ، ٠ّٚىٓ أْ ٠َبػلن اٌزؾٛي ئٌٝ األهى اٌلْ٘ٛ  اٌّىوهح ثي٠بكح

اٌىبًِ أٚ اٌّىوٚٔخ أٚ اٌقجي فٟ ِؼبٌغخ اٌىوث١٘ٛلهاد ألٔٗ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ 

                                                                                                            اٌّي٠ل ِٓ األ١ٌبف.                              

لبئك اٌنهح اٌّغٍفخ ثبٌَىو، ّٚٛوٛالرخ اٌغوأٛال ، اٌزٟ  هاٌَىو اٌّىوه. 4

غبٌجًب ِب ٠ُؼزمل أٔٙب ٕؾ١خ، غ١ٕخ عًلا ثبٌَىو٠بد ٚاٌلْ٘ٛ اٌّىوهح ٚرؾزٛٞ 

م١ًٍ أٚ ال رؾزٛٞ ػٍٝ أ١ٌبف. ٚاهرجٜ رٕبٚي اٌىض١و ِٓ اٌَىو ثبٌلْ٘ٛ ػٍٝ اٌ

اٌؾ٠ْٛخ.اٌجل٠ً اٌغ١ل ٘ٛ كل١ك اٌْٛفبْ اٌقبٌٟ ِٓ اٌَىو اٌنٞ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ 

                                    اٌّي٠ل ِٓ األ١ٌبف ٚل١ًٍ ِٓ اٌَىو اٌّٚبف أٚ ِؼلَٚ.

(افز١به/ا١ِوح ؽٍّٟ )ِٛلغ ِٖواٚٞ

https://www.masrawy.com/howa_w_hya/Tag/6741/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%88%D9%86#bodykeywords
https://www.masrawy.com/howa_w_hya/Tag/6741/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%88%D9%86#bodykeywords
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 ُِٖو ٚاٌىٛهٚٔب ث١ٓ ٔبوو ٚ ٔى١و....

 
 

ّواهاً ٌؾبٌخ االؽزمبْ اٌْل٠ل ٚاالٔمَباَ اٌزٝ إبثذ اٌّغزّغ اٌّٖوٞ ِٕن اؽلاس ِب ٠َّٝ ة"اٌوث١غ اٌؼوثٟ" فٟ ٠ٕب٠و ٍزا

١ٙٚبع ٌٍؾمٛق ٕبؽجٗ رغٛي  رٍه االؽلاس اٌزٟ افوىد اٍٛأ ٚاعًّ ِب فٟ ِٖو فّٓ فٛٙٝ ٕٚواػبد ٚغ١بة ٌالِٓ 2011

ٕب ٔؼ١ِ فٟ ٚفٖٕٛب فٟ اٌؼًّ اٌزطٛػٟ ِّب عؼٍ ٌٍمجٚخ اال١ِٕخ فٟ اٌجالك اٌٝ ظٙٛه ٛبلبد اٌْجبة ٚرؾٍُّٙ ٌٍَّإ١ٌخ

و أ ٚاٌقطأ , ٌٚالٍف ٚهغُ ِوٚه اوضِغزّغ ِٕمَُ اٌٝ ل١َّٓ وً لَُ ٠وٜ أٗ االفًٚ ٚاالٕؼ ٚاْ اٌمَُ االفو ٘ٛ االٍٛ

ٍٍطخ اٌّغٌٍ اٌؼَىوٞ ىٚاي ٌٍَطخ ِجبهن اٌٝ اؽلاس اٌوث١غ اٌؼوثٟ ٚهغُ رؼلك اٌٍَطخ فٟ اٌجالك ِٓ ِٓ رَغ ٍٕٛاد ػٍٝ 

اٌٝ ثلا٠خ ِٖو اٌؾل٠ضخ رؾذ ل١بكح اٌوئ١ٌ ا١ٌََٟ ٚهغُ االٍزمواه اٌنٞ رؼ١ْٗ  2013لاس ١ٔٛ٠ٛؽاٌٝ ٍٍطخ االفٛاْ صُ ا

 ِبىاي َِزّوا ٚ٘ٛ اٍٛء ٚٙغ ٠غزبػ ِٖو االْ . االٔمَبَِٖو ٚاالٔزؼبُ االلزٖبكٞ اٌنٞ ال ٠ٕىوٖ اؽل اال اْ 

ُٓ ثٍخ ِٛٙٛع أزْبه ف١وًٚ وٛهٚٔب ِٚب رجؼٗ ِٓ اعواءاد اٙطواه٠خ عؼٍذ اٌؼبٌُ وٍٗ ٠ؼ١ِ ٚ رؾذ اٌؾٖبه لل ىاك اٌط١

٘ٛ ٚاٌؾظو ٚهغُ اْ اٌؾبٌخ فٟ ِٖو ٘ٝ اؽَٓ وض١وا ثبٌَٕجخ ٌلٚي افوٜ اوجو فٟ االِىب١ٔبد ٚاؽلس فٟ ٔظُ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚ

ٚ اٌّْزون اال ٚ٘ٛ ِب ٔؾّل ػ١ٍٗ هللا ٌٚىٕٕب ِبىٌٕب فٟ ِوؽً اٌقطو ,رٍه اٌّوؽٍخ رَزٛعت اْ ٖٔطف ع١ّؼب ٌّٛاعٙخ اٌؼل

ئْ ؽبٌخ اٌزالٍٓ ث١ٓ اٌّإ٠ل٠ٓ ٌٍٕظبَ ٚاٌّؼبه١ٙٓ ٌٍٕظبَ ِٓ ِإ٠لٜ عّبػخ االفٛاْ ٚثؼ٘ اٌّؼبه١ٙٓ ِٓ ف١وًٚ وٛهٚٔب.

ٌٙٝ اوضو فزىب ٚٙوها ِٓ ف١وًٚ وٛهٚٔب ٔفَٗ , ٚٔؾٓ ٕ٘ب ٕٔبّل اٌغ١ّغ اٌّإ٠ل٠ٓ  ثمب٠ب عّبػبد اٌوث١غ اٌؼوثٟ اٌْجبث١خ

ٚاٌّؼبه١ٙٓ اْ ٔٛؽل اٌغٙٛك ٚال ٍٔزفذ اٌٝ اٌٖواػبد ٚاالٔمَبِبد فٛثبء وٛهٚٔب ٌٓ ٠فوق ث١ٓ ِإ٠ل ِٚؼبهٗ , ٠ٚغت اْ 

ٌْزَُىٓؼظ١ٓ ؽ١ش لبي فٟ وزبثٗ اٌىو٠ُ )ٕٚلق هللا اٌ بٍٚالِخ إٍ٘ب ٚاثٕبئٕب فٟ ٠لٔب ١ٌٌٚ فٟ وٛهٚٔ بٔؼٍُ اْ ٍالِزٕ َٚ  ُْ ُٕى ِِّ 

خٌ  َِّ َْ  أُ ٌَْق١ْوِ  ئٌَِٝ ٠َْلُػٛ َْ  ا ُوٚ ُِ ٠َأْ ْؼُوٚفِ  َٚ َّ ٌْ َْ  ثِب ْٛ َٙ ْٕ َ٠ َٚ  ِٓ َٕىوِ  َػ ُّ ٌْ ٌَئِهَ  ا ْٚ أُ َٚ  ُُ ُ٘  َْ ْفٍُِؾٛ ُّ ٌْ  (104ٍٛهح آي ػّواْ آ٠خ )  ا

اال ُٚ٘ االٛجبء ١٘ٚئبد اٌزّو٠٘ ٚاٌغ١ِ ٚاٌْوٛخ ٚوً ِٓ  ٚفٟ اٌقزبَ اثؼش ثبٌزؾ١خ ٚاٌزمل٠و ٌىزبئت اٌلفبع ػٕٕب ع١ّؼب

                                         ٚأمَبَ . بً ٠ؼًّ ٌّٛاعٙخ ف١وًٚ وٛهٚٔب رؾذ إؼت اٌظوٚف فٙٛؤالء ُ٘ االثطبي ؽمب ٚوفب افزالف

)ِٓ كافً اؽلٜ َِزْف١بد اٌؾغو اٌٖؾٟ(ثمٍُ/ٛج١ت ِؾّل ػجلاٌَالَ

ن عنوا  من غير  صفحة  

 اثٛػ١ْٛ عو٠ئخاػلاك /  يكتبها واحد فهمان
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                                       :اٌضمبف١ٝواٌجْ فٝ ٕبٌْٛ

ؼمل ٕبٌْٛ اٌج١ْو اٌضمبفٝ فٝ االص١ٕٓ اٌضبٔٝ ِٓ وً ّٙو ، ٠ُ 

 ٘نا اٌٖبٌْٛ ِٛٙٛع ٠زٕبلِ ف١ٗ ٌٚىً ؽٍمخ ِٓ ؽٍمبد 

 ٙٛع اٌٖبٌْٛٚلل وبْ ِٛ، اٌؾبٙوْٚ ُٚ٘ صٍخ ِٓ اٌّضمف١ٓ

                                    (  األٍّبُء ٚ إٌِؾً)             :ثؼٕٛاْ

 اٌّٛكح ٌٚمل رٕبلِ اٌؾبٙوْٚ ٚعود إٌّبلْبد فٝ عِٛٓ

ٚرُ رٛى٠غ ١ِضبق ّوف اٌٖبٌْٛ ٚاػالْ االٌزياَ  ٚاالؽزواَ

ثٗ ِٓ عبٔت ع١ّغ اٌؾٚٛه ، ٚلل اللٝ ا١ٌّضبق اٍزؾَبْ 

ثٗ ، ٚأولٚا ؽوُٕٙ ػٍٝ االٌزياَ اٌَبكح اٌؾٚٛه ٌّٛٙؼ١زٗ 

ٓ فالي إٌمبُ أزٙٝ اٌَبكح اٌؾٚٛه ئْ ّبء هللا رؼبٌٝ ِٚ

                                                             ئٌٝ إٌمبٛ اٌزب١ٌخ :

* ََ َُ آَك َػٍَّ َٚ  رطوق اٌؾٚٛهئٌٝ ِٕبلْخ كالٌخ لٌٛٗ رؼبٌٝ )

اَلئَِىِخ فَمَبَي أَٔجِئُِٟٛٔ ثِأَ  َّ ٌْ ُْ َػٍَٝ ا ُٙ َٙ َُّ َػَو َٙب صُ بَء ُوٍَّ َّ ٍْ بِء اأْلَ َّ ٍْ
) َٓ بِكل١ِ َٕ  ُْ ُإاَلِء ئِْ ُوٕزُ . ِٓ ؽ١ش ؽم١مخ ٘نٖ (31اٌجموح / ) ََٰ٘

األٍّبء ِٚب مووٖ  اثٓ ػجبً: ٟ٘ ٘نٖ األٍّبء اٌزٟ ٠زؼبهف 

 ًٍٚٙ ٚثؾوٚعًّ ثٙب إٌبً ئَٔبْ ٚكاثخ  ٍّٚبء ٚأهٗ

                                                           ٚأّجبٖ مٌه ٚغ١و٘ب

بلِ اٌؾٚٛه اٌزواكف فٝ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚ٘ٛ ارفبق اٌّؼٕٝ ٔ*

.فّٓ  ٚافزالف اٌٍفع أٚ أْ ٠لّي أوضو ِٓ ٌفع ػٍٝ ِؼًٕٝ ٚاؽل

اٌؼٍّبء ِٓ أصجذ اٌزواكف ، ٚؽغزُٙ فٟ ٘نا أّٔٗ ٠ّىٕٕب اٌزؼج١و 

َٛ ٔفَٗ فمٌٕٛب اٌٍت رؼٕٟ ػٓ اٌٍفع ثٍفع آفو ٚاٌّؼٕٝ اٌّفٙ

ٙب ِىبْ األفوٜ ٠ٚجمٝ ٠ّٚىٓ اٍزؼّبي اٌٛاؽلح ِٕاٌؼمً،

اٌّؼٕٝ ٚاؽل، ٚأْ اٌّزىٍُ ٠ّىٓ أْ ٠أرٟ ثبٌّزواكفبد ٌزٛو١ل 

اٌّؼٕٝ ٚئْ وبْ ٕ٘بن فوٚق ث١َطخ ٚكل١مخ ئال أْ اٌّؼٕٝ 

َّ ٘ٛ ٔفَٗ.ٚآفوْٚ أٔىوٚا، ٚوبٔذ ؽغزُٙ أْ ٕ٘بن فوٚلًب  اٌؼب

ًّ وٍّخ ف١ٕٖٛخ ػٓ غ١و٘ب  كل١مخ ث١ٓ األٌفبظ رؼطٟ و

رٟ ٠ٛعت افزالف اٌّؼبٟٔ فّٓ ٠أ ٚافزالف األٍّبء ػٕلُ٘

 .اٌّؼٕٝٔفٌ ثأوضوِٓ وٍّخ ٠ىْٛ ٘لفٗ أوضوِٓ ِؼٕٝ ١ٌٌٚ 

                                                                    اٌٍغخ اٌؼوث١خ ثأٔٗ ال رواكف ربَ فٝ ارفك اٌؾٚٛهٚ

إٌَخ  ) ِضً ٌّٕبلْخ ثؼ٘ اٌّٖطٍؾبدوّب رطوق اٌؾٚٛه*

 -اً٘ اٌمواْ ٚاً٘ اٌؾل٠ش-آي اٌج١ذً٘ اٌج١ذ ٚأ-ٚا١ٌْؼخ

ٙوٚهح رق١ٖٔ أوضوِٓ اٌؾٚٛه(الزوػ اٌٖٛف١خ ٚاٌٛ٘بث١خ

ْٝ ِٓ ؽٍمخ ٌّٕبلْزٙب ث                                                                                  اٌزف١ًٖ ١ْ

 ٘نا ٚلل ٚلل ٕبؽت فؼب١ٌبد اٌٖبٌْٛ ػيف ػٍٝ أٌخ اٌؼٛك*

 ٌالٍزبم ػٍٝ ِؼٛٗ اللذ االٍزؾَبْ ِٓ اٌَبكح اٌؾٚٛه

 اعداد د/حسن خلٌل                                                

                            ٔلٚح عّؼ١خ أٌٟٚ اٌؼيَ اٌل١ٕ٠خ   ٔلٚح اٌغّؼخ:

ٔظوا ٌّب رّو ثٗ اٌجالك ِٓ ظٙٛه ف١وًٚ وٛهٚٔب اٌَّزغل، 

رٛلف االعزّبػبد ٌؾٖو ٘نا اٌٛثبء" ِٚب أػمت مٌه ِٓ 

اٌنٞ َٔأي هللا رؼبٌٟ أْ ٠ٖوفٗ ػٓ اٌؼبٌُ ثوِزٗ. ٌنٌه رٛلفذ 

                              ( " 2222إٌلٚح ٘نا اٌْٙو)ِبهً 

ث١ّْئخ هللا رؼبٌٟ فٟ اٌغّؼخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌْٙو  فٍٚزَزأٔ

 ثامْ هللا رؼبٌٟ. وؼبكرٙب 

ثجؼ٘ االثزٙبالد اٌؼي١ِخ، ٚلل أصؤب اْ ْٕٔف ا٢ماْ 

ٚاٌلػٛح ٌّٖبٌؾخ إٌفٌ ٚعّغ اٌمٍٛة ػٍٝ ػالَ اٌغ١ٛة 

ٍجؾبٔٗ ١ٍّب ٚٔؾٓ فٟ اعٛاء  اإلٍواء ٚاٌّؼواط اٌزٟ وبٔذ 

ِؼغيح ٌٍؾج١ت اٌّؾجٛة ِٚغ مووٞ ٌِٛل االِبَ أثٟ اٌؼيائُ 

هٟٙ هللا ػٕٗ ٔوفغ ئٌٝ هللا رؼبٌٟ ٘نٖ اٌلػٛح ٌّٖبٌؾخ 

 إٌفٌ.

 ٛ اٌؼيائُ هٟٙ هللا ػٕٗ:٠مٛي اإلِبَ أث

 ٍٛان  ثٍطفٗ  اٌجل٠غ   فٙٛ     ٠ب ٔفٌ ١٘ب ٕبٌؾٟ ِٛالن 

 ِٓ ؽظه ٚ٘ٛان  ٚرقٍٖٟ  ٠ب ٔفٌ ١٘بِٓ ٍٛاٖ رغوكٞ 

                                                                                ثٛكاكٖ  ؽالن  ٘ٛ  ظب٘و     أ٠ب ٔفٌ ف١ه ٌٛرأٍِذ ٌؾظخ 

                                                                                       

ِغ   ٚثؼل ٘نٖ اٌّٖبٌؾخ إٌف١َخ ٚظٙٛه اٌٛكاك اٌوثبٟٔ ٔوفغ

                                     اإلِبَ أوف اٌٚواػخ ئم ٠مٛي:
 ٠لػٛن ٠ب هللا ِب فبة ِٓ    هللا      ٠ب        ٠ب هللا   هللا 

 أٟٔ أ١ًِ  ئٌٝ ّٙٛك ٍٛاٖ    ؽبّب ٚٔٛه عّبٌٗ ٚعالٌٗ  

 ٚثَوٖ     و١ف اٌٍَٛ ِٚٙغزٟ ثغالٖ ٚثؾك ٔٛه وّبٌٗ 

 ٚ٘ب ٘ٛ ٠َزغٍت هؽّبد اٌَّبء ِٓ اٌجو اٌوؽ١ُ ف١مٛي:

 غٛس  وو٠ُ  ثو هؽ١ُ       ِؼ١ٓ  هاىق   ثٟ  ئٌٟٙ أٔذ 

 ٌفًٚ اٌؼ١ُّ ٚوُ ٚافٟ ثه ا   ٚوُ ٔغ١زٕٟ ِٓ وً ٘ٛي   

 ف١ٙئ   ٌٟ  ثؾمه  ِب أهَٚ   ٚوُ أ١ٌٚزٕٟ ػيا ِٚغلا    

 اٌفَٙٛ                                                 ئٌٟٙ ػٍُ ؽبٌٟ ػٓ ِمبٌٟ    وفبٟٔ ئْ  رؾ١ود

                                                                                         فؾبّب أْ اّه ٚأٔذ هثٟ   ٚأفْٝ  ٚا١ٌم١ٓ ثىُ ١ٍٍُ 

اٌٍُٙ ئٔب ال ْٔه ٚال ٔوربة ٚا١ٌم١ٓ ثه ٠بهلل ١ٍٍُ، ٚاٌمٍت 

ثنوون ػبِو. ٚاٌٍَبْ ثْىون ال٘ظ ٚاألوف ئ١ٌه ٙبهػخ 

ٚإٌفًٛ ثٛػلن ِطّئٕخ َٔؼٝ وّب أِود ٚٔوٙٝ ثّب للهد. 

ٍٕٚٝ اٌٍُٙ ٚثبهن ػٍٟ ١ٍلٔب ِٚٛالٔب ِؾّل ٚػٍٟ آٌٗ 

                                                                                                  أعّؼ١ٕٓٚؾجٗ 

                                                                            
 اػلاك/اٌَّزْبه ٔبٕو اٌي٠بد
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  اػلاك/ اٌّٖوٞ أفٕلٞ ن الكورونا..فى زمبالخارج"  المصرٌٌن الجدعان" ٌّٕٛػبد:ٕفؾخ  ا
 مبادرات مجتمعٌة ألبناء الجالٌات المصرٌة فى الخارج لمساندة بعضهم البعض للتواصل وحل األزمات            

 
 

كثٌر من المواقف والمحن تكشف عن الوجه الحقٌقً والجمٌل للشعب المصري داخلٌا وخارجٌا، فدائما ما تجده ٌقف بجوار بعضه ال
هناك العدٌد من المواقف والمبادرات التى تكشف عن جدعنة المصرٌٌن فً دول  وأجل خدمة بعضهم البعض، لتخطى أى أزمات،من 

الخارج، مبادرات عدٌدة أطلقها أبناء الجالٌات المصرٌة فً مختلف الدول من أجل مساندة بعضهم البعض فً ظل هذه األزمة 
لمصرٌة فً الخارج مبادرة جدٌدة لالطمنان على بعضهم البعض فً مختلف دول العالم ، من أبناء الجالٌات ا  ودشن عدد.العالمٌة

وتهدف  .والتً حملت اسم " ٌاال نطمن على بعض" وذلك فً ظل الظروف الراهنة التً تشهدها دول العالم فً انتشار وباء كورونا
عً واستخدام التقنٌات المختلفة للتواصل والحدٌث عن الحملة على تواصل ابناء الجالٌات المصرٌة عبر مواقع التواصل االجتما

                                                                                          .اوضاعهم فً الدول ، فً ظل االجراءات االحترازٌة التً تقوم بها عدد من الدول للوقاٌة من فٌروس كورونا القاتل
، السٌاسً االلمانً من اصل مصري، وأحد ابناء الجالٌة المصرٌة فً برلٌن، أن الحملة هدفها االطمنان على  ٌقول حسٌن خضر

أوضاع المصرٌٌن فً ظل هذه الظروف ، والحدٌث عن اي مشكالت تقابل أي مصري فً مختلف الدول والعمل على اٌجاد حل لها، 
ن فٌروس كورونا القاتل، مؤكدا أن الفترة الحالٌة المصري للمصري وقت اضافة الً الحدٌث حول االرشادات الخاصة بالوقاٌة م

وأضاف خضر فً تصرٌح للٌوم السابع، ان التواصل ٌكون بشكل ٌومً، وان اي مشكلة تقابل اي مصري فً اي دولة ال .األزمة
ادرة نابعة من المصرٌٌن الموجودٌن فً ٌمكن تركها دون ان ٌتم حلها، فً ظل الظروف التً تشهدها دول العالم ، مؤكدا ان هذه المب

لم تكن هى المبادرة الوحٌدة، .الخارج، وغرضها هى عملٌة التواصل والتأكٌد على ان المصرٌٌن على قلب رجل واحد داخلٌا وخارجٌا
لمانٌا، وهً عبارة عن مجموعة الطوارئ فً أ  بل أطلق عدد من الشباب المصرٌٌن فً ألمانٌا مبادرة جدٌدة "ملوك الجدعنة"

والهدف منها التواصل لمساندة المصرٌٌن المقٌمٌن فً ألمانٌا، فى ظل القرارات الخاصة بفرض حظر التجوال فً لمواجهة انتشار 
 700المبادرة التى تضم أكثر من .فٌروس كورونا، وتعمل هذه المبادرة على حل بعض المشكالت التً تواجه المصرٌٌن فً غربتهم

وتعمل على مدار الساعة لحل أى مشكالت عالقة بالمصرٌٌن هناك، وتقدٌم الدعم للمواطن العالق أو الذي  فرد، تعمل بشكل تطوعً
                                                                  ٌمر بمشكلة سواء كانت صحٌة أو غٌرها من األزمات التى تواجه أى من المصرٌٌن العالقٌن

رئٌس الجالٌة المصرٌة فً فرنسا، أن هناك تواصل مستمر مع جمٌع ابناء الجالٌة المصرٌة فً بارٌس  ، فرهودفٌما كشف صالح .
لمناقشة أى مشاكل تواجه أى من المصرٌٌن، الفتا أن ناك العدٌد من المبادرات والحمالت التى أطلقها الكثٌر من المصرٌٌن فً 

تمر مع مؤسسات الدولة المعنٌة لحل جمٌع المشكالت التى تواجه أى من فرنسا، لحل المشكالت والعمل على التواصل المس
رئٌس الجالٌة المصرٌة فً فرنسا أكد للٌوم السابع، أن هناك العدٌد أٌضا انضم إلى .المصرٌٌن العالقٌن فً ظل هذه األزمة العالمٌة

كورونا، ودعم األسر األكثر احتٌاجا، لتكون مثاال  مبادرة تحدى الخٌر لمساندة المصرٌٌن والدولة المصرٌة فً أزمة انتشار فٌروس
ٌحتذى به غٌرها فً مساعدة األسر المتضررة من تبعات وإجراءات مواجهة فٌروس كورونا المستجد، الفتا أن الشعب المصرى 

مت الكثٌر ووجب علٌنا أعطى مثال ٌحتذى به أمام الجمٌع فً هذه األزمة داخلٌا وخارجٌا، والمواقف الكثٌر أثبتت ذلك ، فالدولة قد
 .اآلن الوقوف بأن نساند بعضنا البعض من أجل استمرار هذه الدولة

عضو مجلس رابطة المصرٌٌن بمدٌنة مسٌعٌد بدولة قطر ان المصرٌٌن بالخارج دائما ما توحدهم  ٌقول المهندس/مجدى مرسً

 تقدم كل الجهد والمساندة لكل المصرٌٌن فى دولة قطر. االزمات وان التواصل مستمر بٌنهم وبٌن السفارة المصرٌة بدولة قطر التى
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A Spring Awakening? 

            
Again, the violet bows to the lily.  

Again, the rose is tearing off her gown!  

The green ones have come from the other world, 

tipsy like the breeze up to some new foolishness.  

Was the great Sufi poet Jeluluddin Rumi seeing through his third eye what is happening 

in the world now at the turn of the spring? While we are waiting for the roses to blossom 

after a harsh winter, the whole world is up to “some new foolishness”. I have not seen 

the green leaves of the trees yet, and flowers are still hiding. Meanwhile, the world is in 

panic due to the coronavirus epidemic which made people hole up in their houses, 

seeking shelter from an invisible monster. But who created the monster? And who is 

responsible for this new foolishness? The answer is very simple! We created the monster 

and we should be responsible for our foolishness. Man has invaded nature and ruined 

the world by acts of greediness and recklessness. It seems like human beings thought 

they are alone on this planet. But God is now letting nature hit back. While God 

created us to populate the earth and enrich it with life, we chose to deviate from that 

path by polluting everything and abusing all resources. The major problem now is that 

we are trying to correct our mistakes by making more mistakes: by spreading fear and 

panic. Politicians and businessmen who led these destructive processes are now 

asking the world population to stay at home! While staying at home might help 

temporarily, the long-term impacts of our hostilities towards the planet cannot be 

undone by merely staying at home. They can be avoided only by a great awakening 

that resonates with a spring awakening. It is time to realize that other living organisms 

can be Sufis too. As Rumi said, “there are Sufis everywhere!”                                                       
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