
القاهرة    فةرهاقلا ي الصداقةرهاقلا يف ة  قطاةرهاقلا يف ةقادصلا ر
 

يو م   تجم ع         20بمناسبةرهاقلا يف ة لألطفا عمجت ل العالمةرهاقلا ي اليو م وهو نوفمبر الثانةرهاقلا ي فةرهاقلا ي      100تشري عمجت لافطألل يملاعلا مويلا وهو ربمفون يناثلا ن مختلفةرهاقلا يف ة جمعيايف ةفلتخم ت عشرة م عمجت لافطألل يملاعلا مويلا وهو ربمفون يناثلا ن طفيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل

    "  "        " بعض  "  م ع ويرسموا ويتحاوةرهاقلا يف ةقادصلا روا معنا تعالضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى فيلضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م ويشاهدوا يلعبوا لكةرهاقلا ي معا اشتركوا حيضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" مليف اودهاشيو اوبعلي يكل اعم اوكرتشا ث الصاوضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" مليف اودهاشيو اوبعلي يكل اعم اوكرتشا ثيح "ي ساقيةرهاقلا يف ة الثقافةرهاقلا ي المركضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" مليف اودهاشيو اوبعلي يكل اعم اوكرتشا ثيح "يواصلا ةيقاس" يفاقثلا ز

لوجوههضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م             ةرهاقلا يف ةقادصلا رسومايف ةفلتخم ت علضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى تحتوضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" مليف اودهاشيو اوبعلي يكل اعم اوكرتشا ثيح "ي عربةرهاقلا يف ة وكيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل عديدة عربايف ةفلتخم ت م عمجت لافطألل يملاعلا مويلا وهو ربمفون يناثلا ن يتكومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن الذضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" مليف اودهاشيو اوبعلي يكل اعم اوكرتشا ثيح "ي الصداقةرهاقلا يف ة .قطاةرهاقلا يف ةقادصلا ر

أخرى     ألماك عمجت لافطألل يملاعلا مويلا وهو ربمفون يناثلا ن القطاةرهاقلا يف ةقادصلا ر هذا .وسينطلىرخأ نكامأل راطقلا اذه ق

للعالضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م         أحالمهضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م ع عمجت لافطألل يملاعلا مويلا وهو ربمفون يناثلا ن فيها يعبرومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن التةرهاقلا ي األطفا عمجت ل ةرهاقلا يف ةقادصلا رسائيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل : وهاهةرهاقلا ي

      . والناس           وامةرهاقلا ي وابةرهاقلا ي اصدقائةرهاقلا ي بحسانلاو يماو يباو يئاقدصا ب انا بخير المجتم ع يكومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن ونفسةرهاقلا ي والقصسانلاو يماو يباو يئاقدصا بحب انا .ريخب عمتجملا نوكي يسفنو ص والقراءة المدةرهاقلا يف ةقادصلا رسةرهاقلا يف ة وأحسانلاو يماو يباو يئاقدصا ب القد م كرة هوايتةرهاقلا ي

 . مصطفضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى          وشكرا واستقراةرهاقلا يف ةقادصلا رىفطصم .اركشو ، وحريةرهاقلا يف ة وسال م خير فضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى تكومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن بلدضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" مليف اودهاشيو اوبعلي يكل اعم اوكرتشا ثيح "ي ونفسةرهاقلا ي جميعا

 . شيماء       دكتوةرهاقلا يف ةقادصلا رة اطل ع ونفسةرهاقلا ي عيامههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن يكومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن محدءاميش .ةروتكد علطا يسفنو نايع نوكي ش نفسةرهاقلا ي

المدةرهاقلا يف ةقادصلا رسةرهاقلا يف ة                واخلسانلاو يماو يباو يئاقدصا بحب انا .ريخب عمتجملا نوكي يسفنو ص ناجةسردملا صلخاو ح اكومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن ونفسةرهاقلا ي عالةسردملا صلخاو حجان نوكا يسفنو ج ويالقوا تعالجهضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م ومستشفيايف ةفلتخم ت دكاترة ويالقوا كويسي عمجت لافطألل يملاعلا مويلا وهو ربمفون يناثلا ن يكونوا اصحابةرهاقلا ي كيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل   .نفسةرهاقلا ي

ماتتخانقش                  كلها الناس ونفسةرهاقلا ي المحتاةسردملا صلخاو حجان نوكا يسفنو ج يدضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" مليف اودهاشيو اوبعلي يكل اعم اوكرتشا ثيح "ي معاشقناختتام اهلك سانلا يسفنو جاتحملا يدي ه اللةرهاقلا ي بعضها تساعد الناس نفسةرهاقلا ي سجائر تبطيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل الكبيرة الناس كيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل نفسةرهاقلا ي

 . احمد  بعضها م ع

كلها                   والناس يكبروا لما شغيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل يالقوا كلهضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م واصحابةرهاقلا ي بعضها تحسانلاو يماو يباو يئاقدصا ب كلها الناس زبالاهلك سانلاو اوربكي امل لغش اوقالي مهلك يباحصاو اهضعب بحت اهلك سانلا ه مافيهاءاميش .ةروتكد علطا يسفنو نايع نوكي ش حلوة تبقضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى الدنيا بحلضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م انا

 . مصطفضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى  بعضها تحسانلاو يماو يباو يئاقدصا ب

 . عتريس           سجائر ميشربوءاميش .ةروتكد علطا يسفنو نايع نوكي ش يكبروا لما االطفا عمجت ل ونفسةرهاقلا ي بعضها تحسانلاو يماو يباو يئاقدصا ب االطفا عمجت ل كيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل نفسةرهاقلا ي

 . مريضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م       سال م فةرهاقلا ي ويعيش يتعلضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م طفيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل كيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل نفسةرهاقلا ي

 . ممود       الناس كيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل اساعد علشامههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن دكتوةرهاقلا يف ةقادصلا ر اكومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن  نفسةرهاقلا ي

 . بوليت          والفقرا االيتا م بمساعدة ايضا واحلضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م الناس بي عمجت لافطألل يملاعلا مويلا وهو ربمفون يناثلا ن بالتعاومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن احلضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م انا

 . اسماء         المجتم ع قةرهاقلا ي والسال م وبالخير البشر كيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل احال م بتحقيىرخأ نكامأل راطقلا اذه ق بحلضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م



 . فادضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" مليف اودهاشيو اوبعلي يكل اعم اوكرتشا ثيح "ي      ويساعدوهضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م اباءهضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م كال م يسمعوا االطفا عمجت ل امههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن

ام عمجت لافطألل يملاعلا مويلا وهو ربمفون يناثلا ن                  فياهلك سانلاو اوربكي امل لغش اوقالي مهلك يباحصاو اهضعب بحت اهلك سانلا ه مجتم ع فةرهاقلا ي اعيش كمامههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن ونفسةرهاقلا ي والمحتاجي عمجت لافطألل يملاعلا مويلا وهو ربمفون يناثلا ن الفقراء المرنما هيف عمتجم يف شيعا نامك يسفنو نيجاتحملاو ءارقفلا ض امرانما هيف عمتجم يف شيعا نامك يسفنو نيجاتحملاو ءارقفلا ضىفطصم .اركشو ، اشخسانلاو يماو يباو يئاقدصا بحب انا .ريخب عمتجملا نوكي يسفنو ص لكةرهاقلا ي وقلسانلاو يماو يباو يئاقدصا ب باطنةرهاقلا يف ة دكتوةرهاقلا يف ةقادصلا رة اكومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن عايضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" مليف اودهاشيو اوبعلي يكل اعم اوكرتشا ثيح "يواصلا ةيقاس" يفاقثلا زة

نوةرهاقلا يف ةقادصلا رامههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن.  وسال م

 

يبطلوا                    بيحاةرهاقلا يف ةقادصلا ربوا واللةرهاقلا ي سال م فةرهاقلا ي تعيش كلها مصر امههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن وبحلضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م صحتها علشامههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن تبطلها سجاير بتشترضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" مليف اودهاشيو اوبعلي يكل اعم اوكرتشا ثيح "ي اللةرهاقلا ي الناس كيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل امههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن بحلضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م

 . مصطفضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى      السجاد يصن ع واحد احس عمجت لافطألل يملاعلا مويلا وهو ربمفون يناثلا ن اطل ع ونفسةرهاقلا ي

               : ومساواة    وحسانلاو يماو يباو يئاقدصا ب تجم ع فةرهاقلا ي األطفا عمجت ل جمي ع تكومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن امههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن واتمنضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى سعيدة وحياة جمييف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل مستقبيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل لكضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م اتمنضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى العالضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م أطفا عمجت ل كيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل الضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى

فةرهاقلا ي                    مستقبيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل لاهلك سانلاو اوربكي امل لغش اوقالي مهلك يباحصاو اهضعب بحت اهلك سانلا ه والتجعيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل الطفيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل هذا تتعسانلاو يماو يباو يئاقدصا ب التفرقةرهاقلا يف ة هذشقناختتام اهلك سانلا يسفنو جاتحملا يدي ه ألمههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن والغنضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى الفقير مابي عمجت لافطألل يملاعلا مويلا وهو ربمفون يناثلا ن تفريىرخأ نكامأل راطقلا اذه ق هنايف لبقتسم هل لعجتالو لفطلا اذه بعتت ةقرفتلا هذه نأل ىنغلاو ريقفلا نيبام قيرفت ك يكومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن امههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن اتمنضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى وال مابينهضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م

ألمههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن                   الحياة فةرهاقلا ي تواجهاهلك سانلاو اوربكي امل لغش اوقالي مهلك يباحصاو اهضعب بحت اهلك سانلا ه التةرهاقلا ي المصاعسانلاو يماو يباو يئاقدصا ب جمي ع ويواجاهلك سانلاو اوربكي امل لغش اوقالي مهلك يباحصاو اهضعب بحت اهلك سانلا ه قوضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" مليف اودهاشيو اوبعلي يكل اعم اوكرتشا ثيح "ي يكومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن أمههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن هذا علضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى ايضا ويجسانلاو يماو يباو يئاقدصا ب الدنيا ويكرشقناختتام اهلك سانلا يسفنو جاتحملا يدي ه وييأس الحياة

شاء                    امههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن جميلةرهاقلا يف ة وحياة سعيد مستقبيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل فةرهاقلا ي ليعيش األخري عمجت لافطألل يملاعلا مويلا وهو ربمفون يناثلا ن م ع يشاةرهاقلا يف ةقادصلا ريف لبقتسم هل لعجتالو لفطلا اذه بعتت ةقرفتلا هذه نأل ىنغلاو ريقفلا نيبام قيرفت ك امههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن طفيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل كيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل أمههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن ويجسانلاو يماو يباو يئاقدصا ب جميلةرهاقلا يف ة صفةرهاقلا يف ة الصعاءاش نا ةليمج ةايحو ديعس لبقتسم يف شيعيل نيرخألا عم كراشي نا لفط لك نأ بجيو ةليمج ةفص ب مواجهةرهاقلا يف ة

 . سمر    صعاءاش نا ةليمج ةايحو ديعس لبقتسم يف شيعيل نيرخألا عم كراشي نا لفط لك نأ بجيو ةليمج ةفص ب غير م عمجت لافطألل يملاعلا مويلا وهو ربمفون يناثلا ن اللاهلك سانلاو اوربكي امل لغش اوقالي مهلك يباحصاو اهضعب بحت اهلك سانلا ه

امههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن                     واتمنةرهاقلا ي بلدى احسانلاو يماو يباو يئاقدصا ب وانا بعضكضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م م ع تتعاونوا وامههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن بلدى اعرنا ينمتاو ىدلب بحا اناو مكضعب عم اونواعتت ناو ىدلب ف امههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن احسانلاو يماو يباو يئاقدصا ب وانا المرضةرهاقلا ي ألعالنا ينمتاو ىدلب بحا اناو مكضعب عم اونواعتت ناو ىدلب فرعا نا بحا اناو يضرملا ج دكتوةرهاقلا يف ةقادصلا رة اكومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن امههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن اتمنةرهاقلا ي انا

 .     . ايمامههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن   يابلدى لكضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى حبةرهاقلا ي م ع البعض بعضكضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م تحبوا

 

انةرهاقلا ي                    واتمنضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى سعداء ويكونوا القطر يركبوا الشاةرهاقلا يف ةقادصلا رينا ىنمتاو ءادعس اونوكيو رطقلا اوبكري ع فضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى اللةرهاقلا ي اخواتةرهاقلا ي امههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن واتمنضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى القطاةرهاقلا يف ةقادصلا ر هذا فةرهاقلا ي سعيد صديقةرهاقلا ي يكومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن امههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن اتمنضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى

 . ابيننا ينمتاو ىدلب بحا اناو مكضعب عم اونواعتت ناو ىدلب فرعا نا بحا اناو يضرملا ج        وشكرا االطفا عمجت ل اعلضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م لكةرهاقلا ي كتيرة اشياء واتعلضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م اكبر



األخري عمجت لافطألل يملاعلا مويلا وهو ربمفون يناثلا ن                     م عمجت لافطألل يملاعلا مويلا وهو ربمفون يناثلا ن لألهانةرهاقلا يف ة يتعرنما هيف عمتجم يف شيعا نامك يسفنو نيجاتحملاو ءارقفلا ض وال ويتعلضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م ويقرأ طفيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل كيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل حياة علضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى والحفانيرخألا نم ةناهألل ضرعتي الو ملعتيو أرقيو لفط لك ةايح ىلع ظ التعليضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م فةرهاقلا ي طفيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل لكيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل الحىرخأ نكامأل راطقلا اذه ق يكومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن أمههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن هو حلمةرهاقلا ي

 . مينا            حروءاش نا ةليمج ةايحو ديعس لبقتسم يف شيعيل نيرخألا عم كراشي نا لفط لك نأ بجيو ةليمج ةفص ب يوجد ال لكةرهاقلا ي بعضنا ونحسانلاو يماو يباو يئاقدصا ب البعض بعضنا بي عمجت لافطألل يملاعلا مويلا وهو ربمفون يناثلا ن نتعاومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن امههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن ويجسانلاو يماو يباو يئاقدصا ب

 . أيةرهاقلا يف ة         العالضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م فةرهاقلا ي األطفا عمجت ل حقوةيأ .ملاعلا يف لافطألا ق ع عمجت لافطألل يملاعلا مويلا وهو ربمفون يناثلا ن واداف ع محاميةرهاقلا يف ة ابقضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى نفسةرهاقلا ي

جميعها                  األطفا عمجت ل ونفسةرهاقلا ي االشياء كيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل فةرهاقلا ي جميلاهلك سانلاو اوربكي امل لغش اوقالي مهلك يباحصاو اهضعب بحت اهلك سانلا ه واكومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن والناس البشر لجمي ع الخير واحسانلاو يماو يباو يئاقدصا ب عسكريةرهاقلا يف ة ممرضةرهاقلا يف ة أكومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن نفسةرهاقلا ي انا

صابري عمجت لافطألل يملاعلا مويلا وهو ربمفون يناثلا ن.  تتعلضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م

 . حس عمجت لافطألل يملاعلا مويلا وهو ربمفون يناثلا ن       بعضهضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م ويساعدوا بعضهضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م يحبوا كلهضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م األطفا عمجت ل عايضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" مليف اودهاشيو اوبعلي يكل اعم اوكرتشا ثيح "يواصلا ةيقاس" يفاقثلا ز

 . أحمد      بعض يحبوا األطفا عمجت ل كيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل امههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن أتمنضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى

 . شروةيأ .ملاعلا يف لافطألا ق            وشكرا الناس لكيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل بالسعادشقناختتام اهلك سانلا يسفنو جاتحملا يدي ه بحلضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م الناس لكيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل الخير واتمنضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى مدةرهاقلا يف ةقادصلا رسةرهاقلا يف ة اكومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن نفسةرهاقلا ي

  . المنعضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م         عبد وشكرا بخير يكومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن كلاهلك سانلاو اوربكي امل لغش اوقالي مهلك يباحصاو اهضعب بحت اهلك سانلا ه العالضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م نفسةرهاقلا ي ضابمعنملا دبع .اركشو ريخب نوكي هلك ملاعلا يسفن ط اكومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن نفسةرهاقلا ي

 . مصطفضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى             وشكرا اهليهضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م م ع هدفهضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م يحققوا االطفا عمجت ل كيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل اتمنضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى الرسضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م فةرهاقلا ي فنامههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن اكومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن نفسةرهاقلا ي

 . صابري عمجت لافطألل يملاعلا مويلا وهو ربمفون يناثلا ن      بعض م ع تتعاومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن الناس كيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل  نفسةرهاقلا ي

         . الولد           زضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" مليف اودهاشيو اوبعلي يكل اعم اوكرتشا ثيح "ي تتعلضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م بنت كيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل ونفسةرهاقلا ي بوتيدلولا يز ملعتت تنب لك يسفنو ك افتةسردملا صلخاو ح نفسةرهاقلا ي بعض علضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى يخافوا اإلخوايف ةفلتخم ت و الخروةسردملا صلخاو حجان نوكا يسفنو ج فةرهاقلا ي االوالد زضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" مليف اودهاشيو اوبعلي يكل اعم اوكرتشا ثيح "ي البنايف ةفلتخم ت نفسةرهاقلا ي

الدنيا     ألايندلا ّف نفسةرهاقلا ي والكتابةرهاقلا يف ة .القراءة

 . عتريس           سجائر ميشربوءاميش .ةروتكد علطا يسفنو نايع نوكي ش يكبروا لما االطفا عمجت ل نفسةرهاقلا ي بعضها تحسانلاو يماو يباو يئاقدصا ب االطفا عمجت ل كيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل نفسةرهاقلا ي

امههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن                     واتمنضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى بلدضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" مليف اودهاشيو اوبعلي يكل اعم اوكرتشا ثيح "ي احسانلاو يماو يباو يئاقدصا ب وانا بعضكضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م م ع تتعاونوا وامههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن بلدضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" مليف اودهاشيو اوبعلي يكل اعم اوكرتشا ثيح "ي اعرنا ينمتاو ىدلب بحا اناو مكضعب عم اونواعتت ناو ىدلب ف امههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن احسانلاو يماو يباو يئاقدصا ب وانا المرضضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى العالنا ينمتاو ىدلب بحا اناو مكضعب عم اونواعتت ناو ىدلب فرعا نا بحا اناو يضرملا ج دكتوةرهاقلا يف ةقادصلا رة اكومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن امههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن اتمنضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى انا

 . ايمامههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن          بلدضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" مليف اودهاشيو اوبعلي يكل اعم اوكرتشا ثيح "ي يا ليكةرهاقلا ي حبةرهاقلا ي م ع اللاهلك سانلاو اوربكي امل لغش اوقالي مهلك يباحصاو اهضعب بحت اهلك سانلا هىفطصم .اركشو ، يحبكضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م كما بعضكضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م  تحسانلاو يماو يباو يئاقدصا ب

 . هاجر     بعضها تحسانلاو يماو يباو يئاقدصا ب الناس كيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل نفسةرهاقلا ي

 . هدير       وصحةرهاقلا يف ة امامههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن فةرهاقلا ي تعيش الناس كيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل نفسةرهاقلا ي

 . وليد                 الضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" مليف اودهاشيو اوبعلي يكل اعم اوكرتشا ثيح "يواصلا ةيقاس" يفاقثلا زمالدلولا يز ملعتت تنب لك يسفنو ك نادضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" مليف اودهاشيو اوبعلي يكل اعم اوكرتشا ثيح "ي فةرهاقلا ي بطيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل اطل ع نفسةرهاقلا ي ومتعاوني عمجت لافطألل يملاعلا مويلا وهو ربمفون يناثلا ن بعض تحسانلاو يماو يباو يئاقدصا ب الناس كيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل اهلها م ع تعيش الناس كيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل نفسةرهاقلا ي



 . أميف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل      المظهر حسنةرهاقلا يف ة تكومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن الناس كيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل نفسةرهاقلا ي

 . شيماء       دكتوةرهاقلا يف ةقادصلا رة اطل ع ونفسةرهاقلا ي عيامههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن يكومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن محدءاميش .ةروتكد علطا يسفنو نايع نوكي ش نفسةرهاقلا ي

الطيبةرهاقلا يف ة                 المعيشةرهاقلا يف ة للناس واتمنضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى والتوفيىرخأ نكامأل راطقلا اذه ق النجاةبيطلا ةشيعملا سانلل ىنمتاو قيفوتلاو ح واألطفا عمجت ل الناس لكيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل وأتمنضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى المدةرهاقلا يف ةقادصلا رسةرهاقلا يف ة فةرهاقلا ي اتفوةيأ .ملاعلا يف لافطألا ق وإنةرهاقلا ي دكتوةرهاقلا يف ةقادصلا رة اكومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن اتمنضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى

دنيا.  وشكرا

 . فؤاد         الحروءاش نا ةليمج ةايحو ديعس لبقتسم يف شيعيل نيرخألا عم كراشي نا لفط لك نأ بجيو ةليمج ةفص ب كيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل تنتهةرهاقلا ي ونفسةرهاقلا ي العالضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م يعضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م والسال م الخير نفسةرهاقلا ي

 . ياةرهاقلا يف ةقادصلا را      تتعلضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م والناس مانجو تاكيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل الناس نفسةرهاقلا ي

        . وبالحريةرهاقلا يف ة           إجباةرهاقلا يف ةقادصلا ر بدومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن األطفا عمجت ل لكيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل العالةرهاقلا ي بالتعليضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م أتمنضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى مشاكيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل اضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" مليف اودهاشيو اوبعلي يكل اعم اوكرتشا ثيح "ي دومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن بمستقبيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل ولكضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م ليا احلضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م العالضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م أطفا عمجت ل كيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل إلضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى

      .       . بي عمجت لافطألل يملاعلا مويلا وهو ربمفون يناثلا ن.      سعيدة الحياة تكومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن امههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن اتمنضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى العالضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م أطفا عمجت ل جمي ع بي عمجت لافطألل يملاعلا مويلا وهو ربمفون يناثلا ن الحسانلاو يماو يباو يئاقدصا ب اتمنضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى العالضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م أطفا عمجت ل لجمي ع بالحريةرهاقلا يف ة أتمنضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى المطلقةرهاقلا يف ة

اللاهلك سانلاو اوربكي امل لغش اوقالي مهلك يباحصاو اهضعب بحت اهلك سانلا ه.   تقضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى االسر

 



ألقاربهم             أمهبراقأل و ألنفسهم أحالمهم عمهبراقأل وأ مهسفنأل مهمالحأ ن فيها يعبرمهبراقأل ومهبراقأل وأ مهسفنأل مهمالحأ نع اهيف ن التمهبراقأل وأ مهسفنأل مهمالحأ نع اهيف نوربعي ي األطفامهبراقأل وأ مهسفنأل مهمالحأ نع اهيف نوربعي يتلا ل      رسائمهبراقأل وأ مهسفنأل مهمالحأ نع اهيف نوربعي يتلا لافطألا ل

 . خلود        ماما معايا يكومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن ونفسةرهاقلا ي طبيبةرهاقلا يف ة اكومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن أمههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن أتمنضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى

 . أحمد            حساءاش نا ةليمج ةايحو ديعس لبقتسم يف شيعيل نيرخألا عم كراشي نا لفط لك نأ بجيو ةليمج ةفص ب مدةرهاقلا يف ةقادصلا رس اكومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن امههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن واحسانلاو يماو يباو يئاقدصا ب معةرهاقلا ي وابةرهاقلا ي معةرهاقلا ي امةرهاقلا ي يكومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن أمههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن نفسةرهاقلا ي

 . مناةرهاقلا يف ةقادصلا ر        اخويا معايا يبقضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى نفسةرهاقلا ي وكامههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن دكتوةرهاقلا يف ةقادصلا رة أكومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن نفسةرهاقلا ي

 . عمر           بترو عمجت ل شركةرهاقلا يف ة فةرهاقلا ي بابا زضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" مليف اودهاشيو اوبعلي يكل اعم اوكرتشا ثيح "ي اشتغيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل ونفسةرهاقلا ي معايا يكومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن بابا نفسةرهاقلا ي

 . عبدشقناختتام اهلك سانلا يسفنو جاتحملا يدي ه              العالضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م حو عمجت ل األطفا عمجت ل كيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل م عمجت لافطألل يملاعلا مويلا وهو ربمفون يناثلا ن أتعلضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م انةرهاقلا ي وأتمنضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى سياحةرهاقلا ي مرشد أطل ع انةرهاقلا ي حياتةرهاقلا ي امنيةرهاقلا يف ة

اكومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن                    أمههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن لنفسةرهاقلا ي واتمنضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى متفوقي عمجت لافطألل يملاعلا مويلا وهو ربمفون يناثلا ن يكونوا امههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن لهضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م واتمنضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى التفوةيأ .ملاعلا يف لافطألا ق لهضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م واتمنضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى منصسانلاو يماو يباو يئاقدصا ب اعلةرهاقلا ي فةرهاقلا ي يكونوا امههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن اصحابةرهاقلا ي كيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل نفسةرهاقلا ي

  . ياأصحابةرهاقلا ي         بحبكضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م واخواتةرهاقلا ي وابةرهاقلا ي وامةرهاقلا ي الناس أما م باصحابةرهاقلا ي واعتضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" مليف اودهاشيو اوبعلي يكل اعم اوكرتشا ثيح "يواصلا ةيقاس" يفاقثلا ز كمبيوتر .مهندس

 . وينةرهاقلا ي         بعض م ع ونلعسانلاو يماو يباو يئاقدصا ب اصحابةرهاقلا ي م ع دايما نكومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن امههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن اتمنضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى

 . عيد              مطرءاش نا ةليمج ةايحو ديعس لبقتسم يف شيعيل نيرخألا عم كراشي نا لفط لك نأ بجيو ةليمج ةفص ب اكومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن او يونايتد منشستر زضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" مليف اودهاشيو اوبعلي يكل اعم اوكرتشا ثيح "ي الخاةرهاقلا يف ةقادصلا رةسردملا صلخاو حجان نوكا يسفنو ج فةرهاقلا ي واحترنا ينمتاو ىدلب بحا اناو مكضعب عم اونواعتت ناو ىدلب ف كبير مرمةرهاقلا ي حاةرهاقلا يف ةقادصلا رس اكومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن حلمةرهاقلا ي

.      . المدةرهاقلا يف ةقادصلا رسةرهاقلا يف ة           واخلسانلاو يماو يباو يئاقدصا بحب انا .ريخب عمتجملا نوكي يسفنو ص ناجةسردملا صلخاو ح اكومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن ونفسةرهاقلا ي عالةسردملا صلخاو حجان نوكا يسفنو ج ويالقوا تعالجهضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ىلاعت" م ومستشفيايف ةفلتخم ت دكاترة ويالقوا كويسي عمجت لافطألل يملاعلا مويلا وهو ربمفون يناثلا ن يكونوا اصحابةرهاقلا ي كيف ةفلتخم تايعمج ةرشع نم ل نفسةرهاقلا ي

احمد

 . حسي عمجت لافطألل يملاعلا مويلا وهو ربمفون يناثلا ن         وأخواتةرهاقلا ي بابا معايا يبقضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى نفسةرهاقلا ي كامههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن ضابمعنملا دبع .اركشو ريخب نوكي هلك ملاعلا يسفن ط ابقضعب عم اومسريو اورواحتيو "انعم ى نفسةرهاقلا ي

      . يسمعوا            اخواتةرهاقلا ي ونفسةرهاقلا ي دكتوةرهاقلا يف ةقادصلا رة اكومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن نفسةرهاقلا ي السرتةرهاقلا ي اعلةرهاقلا ي مثال اكومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن امههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن واحسانلاو يماو يباو يئاقدصا ب العمر طوا عمجت ل وسعيدة متفوقةرهاقلا يف ة اكومههوجول تاموسر ىلع يوتحت ةبرع لكو ةديدع تابرع نم ن نفسةرهاقلا ي

بسنت.  الكال م

 . عمر   كمبيوتر مهندس الهوايةرهاقلا يف ة

http://old.tapori.org/www.tapori.org/site/article2728%2C2728.html

