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 ضـش األبيـال اجليـى أبطـإل
 

، COVID-19شدددو  ل فدددض  دددا حةدددف دقو يفددد  دق    ل ددد   أيصدددهذ  ددددد دقدددده  ليددده ةددد       ددد   ددده  
وبدد   لقدد  قمودةود   دددد دقوط دأ د   دقبي دد  دقد د  دد    د  دق بدد فد   دقددد قف تل تدد  دأألكمث التود   ددا ةد ددف 

 هًد شددو ثالثددو  قددط يي ددب ليي ردد  دذتلدد  ةدد وف صدد ت   دقحددا تددده  دألتلددها دقحةددف    ةددض دإ ،دق ب دد 
 .لشو ه  دق  ةودذ هللا تد ق 

تبدد ت تد اددود قم دد ي  دقوبدد   ل ددلبود اددف   قمةدد    ت ، قلدده د  ذت دد  كوكردد  نةددد  ةددض دق ددوهد  دأ
  دود أ  أيمد  دقدبد   لت ة دود  دض صدوود  دقوود    دا ةو  ود   ددد دق بد  تدده  حر   ف  داأ  وف ل أ د  ذلد 

ةدالت إلةض     ك   قزدة        د حدك ذ ف تمزيه دقحله   لد .ح صود ق  ف دقمو   لةر  يو أدقيال  دقفسض ل 
 ددم   ف  ددا  ددوال  دق  دد ذ لدق  ددو    ددهة   سددحدك   ددد  دقفاردد  دقفس  دد  ةددض تدد ذي  دقبددب  ددا أل لدد  

  .قد دقد

ح  ، لحتد ق ق     ق  وه   تإذ  هللا إإ  ص دع دقر  ي  ةع  دد دقيال     حوا ت ق ص  لإ     دقف    
ض ذلدح لتل  دد  دق سدد ي  لدقفدده ةدديصدد  ةوددو  ف ن لدد ذ دأأيردد   دقددد دق لدقددد قف  يدددقو  أذقددا دقفدد ض  دد رل  

  تحوحددده دقوودددو  لتدددو   دنةه  ددد   قحسدددو   ةومددد  أ ح ددد ذ  ددددد دقوبددد  . ل  ددد   ددددد دقب يدددق ن ددده إة ددد ي  
  .ير   لتل    دقم  ي  دقحا تف ق  وف ل ف يص ذ و   دد دقم ضدأ

يصدد  ةوو  دد   ددا دقحودصدد  لدقحفدد ل قحددو    دقمدو دد   دقبي دد  لتددو    دقمهدد   أيردد   قلدده  دددقا  ل تدد  دأ
ض ةدد دددقو   لذقددا ت قحددد ل  ةددع دقده دده  دقماليددف قدددالز دقددزةال  دقمصدد   ض تمدد     ددق تمهدد  حوف لدقووددو  دقحددا

دقوودد   دقفهوة دد  لد دد  دقفهوة دد ، كمدد  د ددحم    ددا ةوو  دد  ق حول دد  تم دد ي   دددد دقوبدد   لتل  دد  د ح دد ذ  
  دإ الة  . ي  ة ح ط دقم ص   

 ةث دد   ددا دقح دد  ا لدقيدددتذلع دأأ سدد  ا ليةدد بو  يردد   ليي ردد   دقددد دق ل ددف  ددم ل  لدةدديوف دإتف دد  أ
 .  دذ لةض    حفق  وف      دد دقب يق دقم  ف  لدق  و  ق  وهد  دألدق حم
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