مقرتح مشروع

تبصرة وتوعية
مقدم من

جمعية أهم انظىخ أوصبر آل انجيذ واألصحبة

(قطبع غشح  -فهظطيه)
3654هـ 4233 -م

مقترح مشروع

تبصرة وتوعية
المؤسسة المنفذة  -جمعية أهل السنة أنصار آل البيت واألصحاب

معمومات عن المؤسسة:
 اسم المؤسسة  :جمعية أهل السنة أنصار آل البيت واألصحاب العنوان  :المقر الرئيسي قطاع غزة – شارع عمر المختار  -مقابل فندق األمل. الهاتف 88098828878889 -88098828220900 : فاكس8809828220900 :-

البريد االلكترونيahlusunna.ps@hotmail.com :

 اسم المكمف بالمتابعة ومنصبه: األستاذ الدكتور  /صالح حسين الرقب

عضو مجمس إدارة

نبذة عن جمعية أهل السنة أنصار آل البيت واألصحاب

انزؼزيف ثبنجمؼيخ:
ّ
ئْ اٌؾّذ هللٔ ،ؾّذٖ ٔٚغزؼ ٓ١ثٗ ٔٚغزغفشٖ ٔٚؼٛر ثبهلل ِٓ ششٚس أٔفغٕب  ِٓٚع١ئبد أػّبٌٕبّ ٙ٠ ِٓ ،ذٖ هللا فال
أْ ال ئٌٗ ئال هللاٚ ،أشٙذ ّ
ِع ًّ ٌٗ٠ ِٓٚ ،عًٍ فال ٘بدٚ ،ٌٗ ٞأشٙذ ّ
أْ ِؾّذاً ػجذٖ ٚسعٚ ،ٌٗٛثؼذ...
فمذ رأعغذ ثؾّذ هللا ٚفعٍٗ ثّذٕ٠خ غضح عّؼ١خ أً٘ اٌغٕخ أٔصبس ا٢ي ٚاألصؾبة ثّٛعت لبٔ ْٛاٌغّؼ١بد
اٌخ١ش٠خ اٌفٍغط.ٟٕ١
ِمش اٌغّؼ١خ اٌشئ١ظ ٚػٕٛأٙبِ :ؾبفظخ غضحٌٍٚ ،غّؼ١خ فشع ثّؾبفظخ خبْ ٔٛ٠ظ.

ميذان ػمم انجمؼيخ:
 اٌغّؼ١خ دػ٠ٛخ صمبف١خ ػٍّ١خ د١ٕ٠خ٠ٚ ،ىِ ْٛغبي ػٍّٙب اٌّؾبفظبد اٌفٍغط١ٕ١خ اٌغٕٛث١خ(لطبع غضح). رزّزغ اٌغّؼ١خ األٍ٘١خ ثبٌشخص١خ االػزجبس٠خ ٠ٚىٌٙ ْٛب رِخ ِبٌ١خ ِغزمٍخٌٙٚ ،اب ؽاك رٍّاه األِاٛاي إٌّمٌٛاخ ٚغ١اشإٌّمٌٛخ ٚاٌزصشف فٙ١ب ف ٟؽذٚد رؾم١ك أ٘ذافٙب.

انؼضىيخ:
اٌؼع٠ٛخ ف ٟاٌغّؼ١خ شخص١خ ٚغ١ش لبثٍخ ٌٍزؾ ً٠ٛثبٌٛوبٌخ أ ٚاإلٔبثخ ٚال رٕزمً ثابإلسس٠ٚ.ؾاك ٌىاً شاخ
غج١ؼ ٟأ ٚاػزجبس ٞوبًِ األٍ٘١خ اٌمبٔ١ٔٛخ االٔزغابة ٌٍغّؼ١اخ ِزا ٝراٛافشد ف١اٗ اٌشاشٚغ اٌّطٍٛثاخ ٌٍٕظابَ األعبعا.ٟ
٠ؼزجش ِإعغ ٛاٌغّؼ١خ أػعبء فٙ١ب ِٓ ربس٠خ رغغٍٙ١ب ف ٟعغً اٌغّؼ١بد ٌذ ٜاٌذائشح اٌّخزصخ فٚ ٟصاسح اٌذاخٍ١خ.
ٚػٍ ٝوً شخ

٠شغت ف ٟاالٔزغبة ٌٍغّؼ١خ أْ ٠مذَ غٍجب ً خط١ب ً ئٌِ ٝغٍظ اإلداسح.

أهذاف انجمؼيخ:
ٔ .1شش ػم١ذح أً٘ اٌغٕخ ٚاٌغّبػخٚ ،فك ِٕٙظ اٌغٍف اٌصبٌؼ.
ٔ .2شش اٌٛػ ٟاإلعالِٚ ٟفك سؤ٠خ ٚعط١خ .
 .3ث١بْ ِىبٔخ ِٕٚضٌخ آي اٌج١ذ ٚاٌصؾبثخ سظ ٟهللا ػٕٚ ،ُٙغشط ِؾجز ُٙفٔ ٟفاٛط اٌّغاٍّٚ ،ٓ١اٌزأعا ٟثٙاُ
فٔ ٟفٛط اٌّغٍّ.ٓ١
 .4رى ٓ٠ٛعِ ً١غٍُ ٠شؼش ثبٔزّبئٗ اٌؾم١ما٢ ٟي اٌج١اذ ٚاألصاؾبة سظا ٟهللا ػإٚ ،ُٙئػاذادٖ وابِالً ِآ ؽ١اش
اٌؼم١ذح ٚاألخالق ٚاٌغٍٛن ٚفك ٔٙظ أً٘ اٌغٕخ ٚاٌغّبػخ.
 .5رؾص ٓ١اٌشجبة اٌّغٍُ ِٓ اٌؼمبئذ ٚاألفىبس اٌّخبٌفخ الػزمبد اٌغٍف ٚأً٘ اٌغٕخٚ .رٛػ١زٌّ ُٙب ٠خطاػ أػاذاء
هللا رؼبٌ ِٓ ٝئثؼبد اٌّغٍّ ٓ١ػٓ دٚ ُٕٙ٠ئفغبد ػمبئذُ٘.
 .6وشف ثذع ٚظالالد اٌفشق اٌّؼبد٠خ ٌٍذٚ ٓ٠إٌّزغجخ ٌإلعالَ صٚسا ٚثٙزبٔب ،ؽز ٝال ٠مغ اٌشجبة اٌّغاٍُ فاٟ
شجبن ٘زٖ اٌفشق.
 .7رأ٘ ً١اٌذػبح ٚغٍجخ اٌؼٍُ اٌششػ ٟػٍّ١ب ٌٍذفبع ػٓ ػم١ذح أً٘ اٌغٕخ ٚاٌغّبػاخ فاِٛ ٟاعٙاخ اٌؼمبئاذ اٌجبغٍاخ
ٚاألفىبس إٌّؾشفخ.

انىطبئم:

 .1إقامة الندوات والمؤتمرات الدعوية.
 .2إلقاء الدروس والمحاضرات.

 .3نشر وتوزيع الكتب والكتيبات والنشرات واألشرطة.
 .4وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية ،وشبكة المعمومات الدولية.
 .5إقامة المخيمات الصيفية الدعوية.

 .6عقد الدورات التدريبية ،والعممية الثقافية.
 .7عقد المسابقات واألنشطة الثقافية.

مهخص-:
رحصيه انمظهميه مه انؼقبئذ واألفكبر انمخبنفخ الػزقبد أهم انظىخ وانجمبػخ
ثذا٠خ ٔغأي هللا ػض ٚعً أْ ٠ؾفظىُ ٚأْ ٠غض٠ىُ خ١شا ٚأْ ٛ٠فمىُ ٌذػُ عّؼ١زٕب ف ٟرؾم١ك أ٘ذافٙب ،عبئٍ ٓ١هللا
أْ ٠غؼٍٗ ف ٟصؾبئف أػّبٌىُٚ ،أْ ٠ضمً ثٗ ِٛاصٕ٠ىُ  َٛ٠اٌم١بِخٚ ،ثؼذ....
ٌمذ رؼشض أثٕبء اٌشؼت اٌفٍغطِٚ ٟٕ١ب صاي ئٌ ٝؽٍّخ ظبٌّخ ِٓ لجً ِىش اٌغشة اٌصٍ١ج( ٟاٌغض ٚاٌفىشٞ
ٚاٌّإعغبد اٌزجش١ش٠خ) ٚاٌؾمذ اٌٛٙ١دٚ ،ٞأصؾبة إٌؾً ٚاٌفشق ٚاٌّمبالد اٌىفش٠خ ،رغزٙذف رٍه اٌؾٍّخ اٌظبٌّخ
ػم١ذح اٌشؼت اٌفٍغط ٟٕ١اٌّغٍُٚ ،فىشٖ ٚلٍجٗ ،ؽٍّخ فىش٠خ رٕبٌٚذ ؽشِبد اٌؼم١ذحٚ ،سعبٌزٙب ف ٟاٌؾ١بح ،وّب رٕبٌٚذ
ِمذعبد أخاللٙب ٚلّٙ١ب اٌذ١ٕ٠خ األصٍ١خ ،ثبٌٙذَ ٚاٌزم٠ٛطٚ ،اٌزشٚ ٗ٠ٛئصبسح اٌشجٙبد ٚاٌشىٛنِٕ ِٓٚ .طٍك
شؼٛسٔب ثؼظُ اٌّغإ١ٌٚخ أسدٔب أْ رىٛٔٛا ِؼٕب ِٚغ اٌخ١ش ؽ١ش وبْٔ .مذَ ئٌ١ىُ أؽذ ِششٚػبرٕب اٌؼٍّ١خ ٚاٌذػ٠ٛخ
ٚاٌز ٞأغٍمٕب ػٍ ٗ١اعُ (رجصشح ٚرٛػ١خ) ساعِٕ ٓ١ىُ أْ رزىشِٛا ٚرزفعٍٛا ثزمذ٠ ُ٠ذ اٌّغبػذح.

مذح انمشزوع-:
 6شٛٙس.

مىاقغ ػمم انمشزوع-:
ِؾبفظبد لطبع غضح ( اٌشّبي  -غضح  -اٌٛعط - ٝاٌغٕٛة)

انفئخ انمظزهذفخ-:
 -1ػبِخ إٌبط ف ٟاٌّغبعذ.
 -2اٌذػبح ٚاٌٛػبظ فِ ٟغبعذ لطبع غضح.
 -3ثبل ٟاٌّزوٛس ٓ٠ف ٟاٌّششٚع.

ربريخ ثذء انزىفيذ-:
فٛس اٌؾصٛي ػٍ ٝاٌزّ ً٠ٛاٌّطٍٛة.

انمىاسوخ اإلجمبنيخ-:
 39353دٚالس.

مجزراد انمشزوع-:
رم َٛثؼط اٌغّبػبد اٌز ٟرذػ ٟأزّبئٙب ٌٍذ ٓ٠اإلعالِ ٟثزش ٗ٠ٛصٛسح اٌصؾبثخ سظ ٟهللا ػٕٚ ُٙآي ث١ذ
سعٛي هللا ِٓ خالي ثؼط اٌغّؼ١بد اٌز ٟاعزؾذصذ ٌٕشش ٘زا اٌفىش اٌّغٍٛغ ،فإٔب ف ٟاٌغّؼ١خ  ِٓٚأ٘ذافٕب أْ ٔمَٛ
ثّؾبسثخ ٘زٖ اٌفئخ ِٓ خال ي إٌذٚاد ٚدسٚط اٌؼٍُ ٚؽٍمبد اٌمشآْ ٚاٌّإرّشاد اٌؼٍّ١خ ٚٚسػ اٌؼًٌّ ،زٌه لّٕب
ثؼًّ ٘زا اٌّششٚع ِٓ أعً ٔشش اٌصٛسح اٌصؾ١ؾخ ػٓ اٌصؾبثخ ٚآي اٌج١ذ سظ ٟهللا ػٕ.ُٙ
أهذاف انمشزوع-:
ٔٙذف ِٓ ٚساء ٘زٖ اٌّششٚع ئٌ ٝرؾم١ك األ٘ذاف اٌزبٌ١خ-:
.1

اٌّغبّ٘خ ف ٟئػذاد ع ً١فٍغطِ ٟٕ١زّغه ثؼم١ذرٗ اإلعالِ١خِ ،ؼزض ثذٚ ٕٗ٠ؽعبسرٗ اإلعالِ١خٚ ،اع
ٌؾبظشِٖٚ ،ب ٠ؾبن رغب٘ٗ ِٓ ِإاِشاد ِٚىبئذ د١ٕ٠خِ ،غزششف ٌّغزمجٍٗ ،لبدس ػٍ ٝؽًّ سعبٌخ اإلعالَ
اٌؼبٌّ١خ.

.2

رشع١خ اٌؼم١ذح اإلعالِ١خ فٚ ٟالغ ؽ١بح إٌبط ٚفك ِز٘ت اٌغٍف اٌصبٌؼٚ ،ثٕبء شخص١خ اٌفشد اٌفٍغطٟٕ١
ثٕبء ِزىبِالً ِزٛاصٔب ً ٚفمب ً ٌٍزصٛس اإلعالِ.ٟ

.3

رّٕ١خ اٌمذساد اٌؼٍّ١خ ٌٍذػبح ٚاٌٛػبظِّ ،ب ٠ؼضص لذسر ُٙػٍ ٝاٌزأص١ش اإل٠غبث ٟف ٟاٌّغزّغ اٌفٍغط.ٟٕ١

.4

ئػذاد اٌذػبح اٌّإٍ٘ ٓ١ػٍّ١ب ٌٍذفبع ػٓ ػم١ذح اإلعالَ فِٛ ٟاعٙخ اٌؼمبئذ اٌجبغٍخ ٚاألفىبس إٌّؾشفخ.

رفبصيم انمشزوع-:
ٌعّبْ رؾم١ك وبًِ أ٘ذاف اٌّششٚع اٌّمزشػ ٚاٌخشٚط ثٕز١غخ ػٍّ١خ عٛف ٠زُ ِب -:ٍٟ٠
.1

غجبػخ ػذح وزت ٚوز١جبد :غجبػخ ػشش ْٚأٌف ٔغخخ ِٓ اٌىزت ٚرٛص٠ؼٙب ِغبٔب.

.2

غجبػخ آالف إٌششاد اٌذػ٠ٛخ ٚرٛص٠ؼٙب ِغبٔب ف ٟاٌّغبعذ ٚاٌّذاسط اٌضبٔ٠ٛخ.

.3

رٛص٠غ آالف األششغخ ٚاألعطٛأبد ٌ ،CDىجبس اٌذػبح ٚاٌؼٍّبءٚ ،أخش ٜػٓ اٌفشق اٌّخبٌفخ الػزمبد
اٌّغٍّ.ٓ١

.4

اٌزٛاصً ِغ اٌّغزّغ اٌّؾٍ ِٓ ٟخالي إٌذٚاد ٚاٌّؾبظشاد ٚاٌٍمبءاد ٚاٌذسٚط اٌؼٍّ١خ ف ٟاٌّغبعذ
ٚغ١ش٘بٚ .اٌّشبسوخ ف ٟدٚساد ئػذاد اٌذػبح.

.5

اٌذػٛح ِٓ خالي ِٛالغ االٔزشٔذ  ِٓٚخالي اٌجش٠ذ اإلٌىزشٚ ٟٔٚإٌّزذ٠بد.

.6

إللبِخ اٌّإرّشاد اٌؼٍّ١خ اٌذػ٠ٛخ اٌّزخصصخٚ ،اٌّشبسوخ ف ٟاٌّإرّشاد اٌؼٍّ١خ اٌّزخصصخ ف ٟث١بْ
ٚرٛظ١ؼ ٚرأص ً١اٌؼم١ذح اٌغٍف١خٚ.ث١بْ ٚاعجٕب رغبٖ اٌصؾبثخ ٚآي اٌج١ذ سظ ٟهللا ػٕ ُٙعّ١ؼبٚ ،وشف
خصِّٙٛب ِٓ اٌفشق اٌّؼبصشح.

.7

ئلبِخ ا ٌؾٍمبد اٌذساع١خ اٌّغزّشح ف ٟاٌّغبعذ اٌّشوض٠خ ئؽ١بء ٌغٕخ أئّخ اٌغٍفِٕٙ ،بِ :ب ٠خز

ف ٟاٌؼم١ذح

اإلعالِ١خٚ ،أخش ٜدػ٠ٛخٚ ،صبٌضخ ف ٟاٌفشق ٚاٌّزا٘ت اٌفىش٠خ اٌّؼبصشح إٌّبٚئخ ٌإلعالَ.
.8

رض٠ٚذ ِىزجخ اٌغّؼ١خ ثجؼط اٌىزت ٚاٌّشاعغ ٚاٌّصبدس اٌّزخصصخ ف ٟخذِخ أٔشطخ اٌغّؼ١خ ٚرؾم١ك
أ٘ذافٙب.

.9
.13

رض٠ٚذ لبػبد اٌؾبعٛة اٌٍّؾمخ ثبٌّىزجخ ثأعٙضح ؽبعٛة.
رٕف١ز ػذح دٚساد إلػذاد اٌذػبح اٌّإٍ٘ ٓ١ػٍّ١ب ٌٍزٛػ١خ ثبإلعالَ ٚاٌذفبع ػٓ ػم١ذح اإلعالَ فِٛ ٟاعٙخ
اٌؼمبئذ اٌجبغٍخ ٚاألفىبس إٌّؾشفخ.

انمظزفيذيه-:
ثارْ هللا رجبسن ٚرؼبٌ ٝع١جٍغ ئعّبٌ ٟػذد اٌّغزف١ذ ِٓ ٓ٠اٌّششٚع :آالف اٌّٛاغٕ ٓ١اٌّغٍّ ٓ١اٌفٍغط.ٓ١١ٕ١

انجذول انشمىي-:
 فئخ خش٠غ ٟوٍ١بد (اٌشش٠ؼخ اإلعالِ١خ ،أصٛي اٌذ ،ٓ٠اٌذساعبد اإلعالِ١خ) ٚػع ٚئسشبد-:األٚلبد اٌضِٕ١خ

إٌشبغ
انشهز األول
9 3 8 1

رؼييه فزيق انؼمم في
انمشزوع ورىقيغ انؼقىد
رشكيم نجىخ (فزح
انمظبريف) ,نجىخ ثذ
ورزطيخ
إػذاد مىبقصبد (األجهشح,
انطبوالد ,انكزاطي,
األرفف ,انكزت ,طجبػخ
انكزت ,طجبػخ انىشزاد,
طجبػخ األططىاوبد)
إػالن انمىبقصبد
رظهيم انؼطبءاد وانجذ
وانززطيخ
طجبػخ يبفطبد جهذيخ ثبطم
انمشزوع
انزؼبقذ مغ مذرثيه (مذرة
في انذػىح وفه اإلنقبء
وانخطبثخ.)...,
اإلػالن ػه انذوراد في
قطبع غشح
ػقذ دورريه( :انذػىح
وفه اإلنقبء وانخطبثخ).
ػقذ حهقبد ػهم في انؼقيذح
وفق مىهج أهم انظىخ
وانجمبػخ ,فضم انظهف
مه انصحبثخ وانزبثؼيه...
رىسيغ انكزت
رىسيغ انىشزاد,
واألططىاوبد
احزفبل خزبمي ,إػذاد
انزقبريز انىهبئيخ
مزبثؼخ ورقييم

انشهز انثبوي
9 3 8 1

انشهز انثبنث
9 3 8 1

انشهز انزاثغ
9 3 8 1

انشهز انخبمض
9 3 8 1

انشهز انظبدص
9 3 8 1

انمزبثؼخ وانزقييم-:
 ع١زُ رٕف١ز اٌّششٚع ػجش رجٕ ٟعٍغٍخ ِٓ اإلعشاءاد ٚاٌمٛاػذ ٚاٌّؼب١٠ش اٌّ١ٕٙخ اٌىفٍ١خ ثبالسرمبء ثبٌّششٚعٚرأو١ذ ٔغبؽٗ ٚرٌه ثبٌزٕغ١ك ِغ اٌّإعغبد األٍ٘١خ ٚاٌّإعغبد اٌؾى١ِٛخ ،ف ٟرٕظٚ ُ١رجٕ ٟرٕف١ز اٌّششٚع
ظّٓ سؤ٠خ ٚغٕ١خ ِٛؽذح ٌٍخطخ اإلعزشار١غ١خ اٌز ٟأػذرٙب اٌغّؼ١خ ٌزٕف١ز اٌّششٚع.
 ع١زُ رؼ ٓ١غبلُ ئداسٚ ٞفٕ٠ ٟذ٠ش اٌّششٚع ٠ٚغبػذ ْٚف ٟػٍّ١خ اٌّشالجخ. عٛف ٠زُ رفؼٔ ً١ظبَ اٌشلبثخ ٚرم ُ١١األداء ٚرٌه ػجش اٌزٛعٗ ٌطٍت أساء خجشاء ٚاعزشبس ،ٓ١٠ثبإلظبفخٌٍشلبثخ اٌذاخٍ١خ ِٓ لِجً ئداسح اٌغّؼ١خ ف ٟرٕف١ز ٚئداسح اٌّششٚع.
 عٛف ٠زُ رم ُ١١وً ِشؽٍخ ِٓ ِشاعً اٌّششٚع ثبإلظبفخ ٌٍزم ُ١١إٌٙبئٚ ٟاٌشبًِ ٌٍّششٚع. ٌٓ ٠زُ االوزفبء ثبٌزذل١ك اٌّبٌ ِٓ ٟلجً ِؾبعت اٌغّؼ١خ ثً عزٍغأ اٌغّؼ١خ ئٌ ٝاٌشلبثخ اٌخبسع١خ ِٓ عٙخِؾب٠ذح رذفغ ثبٌزٛص١بد اٌىفٍ١خ ٌزصؾ١ؼ ِغبس اٌّششٚع ثٕبء ػٍ ٝاٌذسا٠خ ٚاٌخجشح اٌّ١ٕٙخ.
 ف ٟإٌٙب٠خ ئْ س٠بدح ٔٚغبػ اٌّششٚع ال رى ْٛثىضشح اٌؼذد أ ٚرمٍ١ذ ِب ِ٘ٛ ٛعٛد ثً رطٍت ئثذاع ف ٟاٌطشػٚرأٌك ف ٟاٌزٕف١ز ٚرّ١ض ف ٟاٌّخشعبد.

انمىاسوخ انمقززحخ نهمشزوع-:
جدول رقم (-:)3

انجىذ

انمجهغ ثبنذوالر

مالحظبد

أعشح اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌّششٚع

$ 17433

عذٚي سلُ ()2

رغ١ٙضاد ٌٛٚاصَ

$ 18753

عذٚي سلُ ()3

ِصبس٠ف ٔٚضش٠بد ٚأعشح ِىبْ ٚلبػبد

$ 3233

عذٚي سلُ ()4

$ 39353

رطم رىضيحي يجيه وظجخ كم ثىذ مه ثىىد انمىاسوخ-:

 أجزح انؼبمهيه في انمشزوع-:جدول رقم (-:)4

انؼبمهيه في انمشزوع

انؼذد

انزارت شهزي
ثبنذوالر
153
533
433
333
233

13
أعشح ِذسع ٓ١ؽٍمبد اٌؼٍُ
1
ِذ٠ش ِششٚع
1
ِؾبعت ٌٍّششٚع "خش٠ظ ِؾبعجخ"
1
عىشر١ش ٌٍّششٚع "خش٠ظ عىشربس٠ب"
1
ػبًِ ٔظبفخ
ِغّٛع اٌشٚارت شٙش٠بً
ِغّٛع اٌشٚارت خالي فزشح اٌّششٚع ( 6شٛٙس)

مجمىع انزوارت شهزيبً
ثبنذوالر
$ 1533
$ 533
$ 433
$ 333
$ 233
$ 2933
$ 17433

رطم رىضيحي يجيه رىسيغ أجزح انؼبمهيه في انمشزوع-:

 رجهيشاد ومؼذاد نزىفيذ انمشزوع-:جدول رقم (-:)5

انجىذ

انؼذد

انظؼز ثبنذوالر

انمجمىع

غجبػخ وزت

5333

2

$ 13333

غجبػخ ٔششاد

23333

3.1

$ 2333

اعطٛأبد CD

13

13333

$ 5333

ئػالٔبد

53

5

$ 253

ِىٕخ رص٠ٛش

1

1533

$ 1533

اٌّغّٛع

رطم رىضيحي يجيه رىسيغ رجهيشاد ومؼذاد نزىفيذ انمشزوع-:

$ 18753

 مصبريف يىميخ مه أجزح انمكبن وانىثزيبد وأجزح انقبػبد-:جدول رقم (-:)6

انجىذ

انظؼز ثبنذوالر

انمجمىع

اعزئغبس شمخ

2333

$ 2333

ِصبس٠ف ظ١بفخ

533

$ 533

ِصبس٠ف ِٛاصالد

533

$ 533

ِصبس٠ف لشغبع١خ

233

$ 233

اٌّغّٛع

$ 3233

رطم رىضيحي يجيه مصبريف ووثزيبد وأجزح مكبن نزىفيذ انمشزوع-:

ف ٟإٌٙب٠خ "ِٓ ال ٠شىش إٌبط ال ٠شىش هللا" ٚوٍٕب أًِ ثبهلل ػض ٚعً أْ ٠زُ لجٛي
٘زا اٌّششٚع ٌّب ف ِٓ ٗ١خ١ش وض١ش ع١ؼٛد ػٍ ٝاٌّغزّغ أٚالً ٚػٍ ٝاٌّغزف١ذٓ٠
ِٓ اٌّششٚع صبٔ١بً.
والله نسأل السداد والتوفيق

(قطاع غزة – فلسطني)
 1938هـ  8811 -م

