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محسن كريم صاحب القلب الطيب السيد جوي قمعو وزوجته السيدة فريدة وأوالدهم ووالديهم للنجاح والتوفيق وهشيم
يباركهم بالروحانيوت والكشميوت أمين
_______________________أوقات الصالة في كنيس"بيت يوسيف"_________________________
ابراهام أبينو عاد من عملية العاقيدا التي طلب هشيم منه أن
يقدم ابنه اسحق قوربانا" ،لكن في آخر لحظة منعه من ذلك
،وكان ذلك عبارة من امتحان إلى ابراهام في هذه العملية .التي
نستفيد نحن منها عبر التاريخ في هذا االمتحان العظيم .وعندما
وصل باب بيته رأى جماهير مجتمعة هناك جاؤوا ليودعون
سارا التي توفيت قبل قليل وقبل وصول ابراهام إلى بيته .هو
جاء ليبشر سارا زوجته بالبراخوت والوعود الطيبة والسّارة
التي وعده هشيم بها في هذه التجربة العظيمة .وأراد أن
تشاركه الفرحة ،لكن توفت وفات األوان .تفاجأ عندما رأى
سارا مرمية على األرض ومغطاة تنتظر الدفن ،فورا" تكلم
عنها ومدحها ولكن بكي عليها قليال" ،والسبب حتى اليفكر إنه
من سبب العاقيدا توفيت زوجته حيث المآلخ فرجاها كيف كان
ابراهام رافع السكين لذبح ابنه اسحق وتوفيت على الفور لذلك
سيطر على نفسه ومسح دموعه القليلة ،ألنه كان مؤمنا" كل
مايجري معه هو إرادة هشيم وكل شيء لصالحه .ثم قال
الباسوق  :وقام ابراهام ملء قامته من أمام سارا ،ليعلمني بأن
على االنسان أن ال ينكسر والينهار أمام الصعوبات مهما كانت
ومرة .وعليه أن يتحدى هذه الصعوبات والييأس ويشكر
قاسية ّ
(ه) على كل شيء .وألنه يؤمن بأن الصديقيم ولو ماتوا لكنهم
أحياء يتركون الحياة الوقتية في هذه الدنيا ويرحلون إلى
السماء وإلى الجنة حيث هناك الحياة الخالدة والباقية .فورا"
خرج من الغرفة وتوجه إلى مجلس وجهاء المدينة وطلب منهم
أن يبيعوه قطعة أرض لدفن فيها أفراد العائلة في المستقبل
.وسجد أمامهم مرتين ،األولى عندما رحبوا به وقالوا إنهم
مستعدون أن يسمحوا له بدفن زوجته في أي مكان يريده
ويحدده ،والثانية عندما سمع من صاحب األرض بالذات
بالموافقة على منحه هذه المقبرة .وقالوا له :أنت زعيم روحاني
وعالّمة كبير في وسطنا .مامعنى وسطنا ؟ أي نحن ال نجامل

وال نراوغ بصورة وجهية إال نقدرك من أعماق قلوبنا .ولماذا
سجد ابراهام ؟ سجد احتراما" وتقديرا" لزوجته الصدّيقيت
وشكر هشيم بأن ساعده بالحصول على هذه المقبرة المقدسة
.فورا" قال له  :أنت سجدت لوجهاء المدينة مرتين ،وأنا
سأكافئك في المستقبل أن يسجدوا الشعوب كلها مرتين ألوالدك
إن عاجال" أو آجال" .األولى أيام شلومو هاميليخ عندما قال
الباسوق يشتاحفوا لو كل الملوك والثانية أيام الماشياح كما قال
الباسوق  :سيأتون ملوك األرض يركعون ويسجدون ألوالدك
،ويرفعون تراب أرجلهم على رأسهم وهشيم يحفظنا آمين.
تعليقات على البراشا
عندما وصل ايليعيزر عبد ابراهام إلى مدينة العروس ربكا
وقف في الساحة العامة ورفع صوته إلى السماء راجيا" هشيم
بأن يوفقه بالعثور على العروس إلى اسحق بأسرع مايكون
،وفورا" تم كل شيء على مايرام وبأقصى سرعة .هنا نسأل
 :إن ايليعيزر ذهب في مهمة فيها زخوت هو زواج اسحق
معلمه .ورافقته البراخوت من قبل ابراهام واسحق بأن يوفقه
هشيم بذلك .وفعال" تم ذلك منذ بداية الرحلة حيث غادر
إسرائيل صباحا" ووصل بعد الظهر إلى حاران أورفه في
تركيا في ذات النهار ،وكل هذه أعجوبة من السماء إذن ،لماذا
صلى وطلب من هشيم المساعدة في نجاح المهمة ؟ أي تعلمني
التوراة درسا" في الحياة على االنسان دائما" يصلي إلى هشيم
ويطلب مايريد من صحة ورزق وسعادة وراحة البال ،ولو
كان عنده كل هذه المؤهالت ومطمئن كل االطمئنان ،مع ذلك
ال يتوقف من الصالة والطلب من هشيم أن يحقق له طلباته
،ألن األمال والوعود السابقة قد تتغير بأي لحظة لذلك فور
وصوله إلى حاران فورا" رفع صوته إلى السماء ليساعده في
تنفيذ المهمة التي أرسل من أجلها .وفعال" ساعده هشيم
وحصل على كل مايريد بأقصى سرعة -2.إن بيت سارا كان

شبيها" في بيت هامقداش -1،حيث كان النور في بيتها يبقى
مشعوال" طوال أيام األسبوع من ليلة شبات إلى ليلة شبات
الثانية وهذا يقابلها في المقداش إن النور في المينورا أي
شمعدان بيت هامقداش الينطفىء أبدا" وهو النور السابع
واألخير تبع المينورا -2.كانت العجينة تبع سارا مباركة
وتطرح فيها البركة ،كذلك في المقداش ليحيم هابانيم أي 12
رغيفا" من الخبز يبقى ساخنا" وطازجا" من أول الشبات إلى
الشبات التالي  -3.طبقة من الغيم على بيتها ال تغادر المكان
أبدا" ،وكذلك أيام المشكان كانت سحابة من الغيوم تتجلي على
المقداش وال تغيب ليال" نهارا" (.هارامبان)
معلومات تاريخية مختصرة  100 :عام بعد خراب المقداش
عام  170ميالدي
في أحد األيام ،أتى رجل وزوجته إلى ربي شمعون وطلب من
الحاخام أن يطلقه من زوجته ألنه مضى عشرة سنوات على
زواجهم ولم تنجب له طفال" ،ويحق له أن يطلقها ويتزوج
امرأة ثانية ربما تنجب له طفال" فأجاب الحاخام قائال"  :مثلما
تزوجتم مع حفلة ووليمة ،لذلك عليكم قبل الطالق أن تعملوا
حفلة مع وليمة ،ثم نعمل لكم عملية الطالق ،فذهب الزوجان
إلى بيتهما وأقاموا حفلة كبيرة وعشاء فاخر وعزموا
األصحاب واألقرباء .وفي تلك الحفلة حاولت الزوجة أن
تشرب زوجها الكثير من العرق والويسكي حتى يسكر وعندما
انتهت الحفلة قال الزوج لزوجته  :اآلن جاء وقت الجد ،عليك
أن تختاري كل عزيز وثمين عليك في هذا البيت وتأخذيه معك
إلى بيت أهلك وعندما نام من شدة السكر ،طلبت من العمال
أن يحملوا زوجها السكران إلى بيت أبوها ،وفعال" تم ذلك من
دون أن يشعر بشيء .وفي منتصف الليل فاق من سكره ورأى
زوجته في الغرفة معه فسألها  :من جلبني هنا إلى بيت أهلك
؟ قالت له  :قلت لي أغلى شيء عندي آخذه معي إلى بيت
أهلي ،ولم أجد أغلى منك على روحي .فورا" أعجبه جوابها
وقرر بأن اليطلقها ،وفي اليوم التالي ذهبا إلى ربي شمعون
ليبلغاه بعدم الطالق ،ففرح الحاخام ووقف أمام هشيم بالصالة
وقال ياخالق الدنيا طالما رجعت المحبة بينهما وصارا على
قلب واحد ،في هذا الزخوت أعطيهم طفال" وأدخل الفرح بيتهم
،وفعال" حملت الزوجة وأنجبت طفال" في العام التالي ومن
هنا نتعلم درسا" في الحياة المحبة والتفاهم بين الزوجين يجلب
الخير والبركة والسعادة آمين.

الطريق إلى الصحة والشفاء
ذكرنا سابقا" إنه عندما االنسان يكون في وضع خوف او
توتر فورا" الجسم يفرز مادة أدرنالين -التي هي بمثابة
البنزين للجسم .وعندما يفرز الجسم هذه المادة ،فورا" يرتفع
مستوى السكر في الدم حتى تولد الطاقة في الجسم ويعطي

للجسم القوة لدفع الخوف والتوتر ،وهذه المادة تسبب إلى
تقلص شرايين الدم وارتفاع ضغط الدم .هنا نسأل  :إن هشيم
خلق االنسان بحكمة رائعة وخارقة ،لماذا الجسم ذاته ال
يفرق بين الحالة الخطرة التي يمر فيها وبين الحالة أقل
خطرا" حينئذ ال داعي للجسم لفرز مادة األدرنالين بكثرة ؟
اإلجابة هي  :إن هذا التصرف في الجسم هو الحكمة االلهية
.ألن مادة األدرنالين خلقها هشيم لتنقذ االنسان عندما يكون
في حالة الخطر .وكل لحظة تمر في تلك اللحظة لها قيمة
كبيرة لحياته ،وإذا الجسم تركناه لوحده ليقرر هل هو خطر
فعلي أم ال ،في لحظة تفكيره هذه ولحتى تأتي األوامر من
الدماغ بأن على الجسم أن يفرز أدرنالين ويبدأ بذلك
ويستغرق مد ة من الزمن حتى تكون هذه المادة كافية لتنقذ
حياته ،يكون هذا االنسان قد فارق الحياة السمح (ه) لذلك
أمره (ه) في لحظة وقع الخوف في هذا االنسان أو التوتر
،يجب على الجسم أن يفرز هذه المادة المنقذة فورا" وبدون
تردد وإذا كانت ضرورية أم ال .وحياتنا العصرية اآلن
تغيرت عن السابق كثيرا" ،حيث االنسان كان يعلم عما
يجري حوله مسافة ال تبعد أمتار عن مكان وجوده ويكون
بعيد عن التوتر والتعصب ،والكان يوجد تلفون وال جرائد
وال سللرفون ،وال تلفزيون ،وكان ال يسمع بالخبر المثير
والمدهش إال بعد شهور إذا وصله الخبر .لكن اآلن كل شي
سريع بلمحة البصر مايحدث في أقاصي األرض تسمعه
فورا" بلحظة وقوعه ،وهنا يتعرض الجسم للتوتر والخوف
والقلق وغيرها من متاعب الحياة و (ه) يحمينا من المفاجآت
أمين .
توجيهات دينية" :ماهو واجب االنسان في هذه الدنيا؟"
خليقة الدنيا وخليقة االنسان هما كليهما هدف واحد .والهدف
هو تنفيذ رغبة وارادة خالق االنسان والدنيا .واالنسان ال
قيمة من وجوده في هذه الدنيا واستمرار حياته بدون برنامج
ينفذ خالله مهمته في هذه الدنيا التي يعيش بها،وال يجوز له
استعمال مؤهالت وقدرات هذا الكون العظيم،اذا لم يكن هذا
االستعمال هو الغرض منه عبادة واطاعة الخالق .لذلك
أوال" وقبل كل شيء يحتاج الى مدرب والى موجّه والى
مرشد،ليسير به وليساعده في تنفيذ هذا الهدف الذي خلق
من أجله .واذا سار في هذا الطريق حينئذ يسمى "آدام" أي
"انسان" بكل معنى الكلمة،وإال ال فرق بينه وبين الحيوان.
وكما نقول يوميا" في صالتنا الفرق بين االنسان والحيوان
هو كلمة "ال"" .الحيوان" ال يعرف تغيير حياته ،هدفه
الطعام والشراب والنوم واالنجاب،وال يعرف أن يختار بين
هذا وذاك،حياته ثابتة من بدايتها حتى نهايتها وبدون أي

تغيير .أما االنسان فله القدرة أن يرفض ويقول" :ال" .ال
أريد "هذا" وانما أريد "ذاك" .ويستطيع بعقله الذي زوده
الخالق به أن يميز بين الصح والخطأ،بين الجيد وبين
األجود،بين الحسن واألحسن .لكن االنسان الذي يسير في
حياته بدون منهاج معين ومدروس ومفيد في هذه الدنيا ودنيا
اآلخرة هو ليس انسانا" وانما فاشال" وخاسرا" .وباستمرار
ان االنسان يملك عالوة عن الحيوان :القول -المعرفة-
العطاء .التي يفتقر لها الحيوان .وهذا العقل والمعرفة يقوالن
لالنسان :يا رفيق! ..وجودك في هذه الدنيا داخله هدف
سامي ومقدس،عليك أن تنفذه قدر االمكان،افرح وانبسط اذا
تعمل على تنفيذه،وازعل واحزن اذا أنت تبتعد عنه وال
تنفذه .السعادة النفسية هي سر النجاح في هذه الحياة .ألن
بدون ابتسامة وبدون سرور وبدون فرح الرعاية االلهية
تبتعد عنك كثيرا" .حتى دراستك وفهمك للتوراة ونجاحك
بها ال يتم اذا لم تكن سعيدا" وفرحا" بما تدرسه وتفهمه.
يجب أن تحبه وبقناعة ومن أعماق قلبك .يجب أن تقنع بأنك
تمسك بيدك الجوهرة الثمينة التي تؤمن لك نجاحك في هذه
الدنيا ودنيا اآلخرة .صحيح والواقع يقول :ال يوجد انسان
في هذه الدنيا بدون مشكلة وصعوبة يعاني منها،ال يوجد
انسان سعيد بكل معنى الكلمة،افتح قلبه ستجد به كثيرا" من
الهموم واالنزعاجات والقهر .لكن هنا تأتي قوة ارادة
االنسان الناجح،ال ينظر الى هذه الهموم بكل عقله وبكل
تفكيره،فإذا نظر اليها،وقع في شباكها وتخبط في عراقيلها
وزادت همومه هما" وأوجاعه وجعا" .ليس كل شيء مشكلة
وهم وغم،انظر الى الجانب الجيد في هذه الحياة ولو كان
قليال" وصغيرا" جدا" .الجانب اآلخر واألكبر وهو في
نظرك غير جيد ومؤلم،لكن في داخله يحمل الخير واالفادة
لك ولمصلحتك .وعليك أن تؤمن بأن كل مايحدث لك في
هذه الدنيا هو قرار من السماء ومن السماء ال يأتي لنا إال
الخير والذي هو مفيد لنا،ولو في نظرنا هو غير جيد.
النظرية العظيمة التي عليك أن تتمسك بها طوال حياتك
هي :الذي مضى انتهى وخلص لماذا الزعل؟ والمستقبل
والذي سيأتي فيما بعد والذي تخاف منه،لكن اآلن لم يأت
بعد فلماذا الزعل عليه؟ ليس مطلوب منك إال أن تعيش
اللحظة والساعة التي تعيش بها اآلن فقط،حينئذ همومك
تصغر وتضعف وتنتهي منها و(ه) يحفظك أمين.
هكاؤون حاخام شالوم كوهين 2022-1931
أيام استالمه رئاسة اليشيبا ،خرج من تحت يده مئات
التلميديم الذين كبروا في التوراة ،وحققوا مناصب عالية
واشتهروا بذكائهم وبانجازهم في دراسة علوم التوراة في

إسرائيل وفي المهجر ومن بينهم األخوان هاأدموريم لعائلة
المقوباليم بيت أبو حصيرة ،وألفّوا كثير من المصاحف
وكتبوا ماسمعوه من حاخامهم من داروشيم ودروسه الدينية
ومن هذه المصاحف التي حملت اسم حاخامهم وهي :سياح
كوهين -دوبير شالوم -توميخا في أوريخا -شبيبيه أور -
هانهاكوت في عوبادوت -فنينيم وأماروت -ومنذ طفولته
كان مربوطا" روحيا" وجسديا" مع يروشاليم ومع الكوتيل
هاماعارابي .وكان نشيطا" وجادا" في عبادة هشيم وفي
صرح ،إنه عندما كان في سن
صلواته في أحدى المرات
ّ
بار مصفا كان يصلي مع منيان أشكنازيم ألنهم قريبين من
موقع الكوتيل حيث هناك ترعرع وهناك سكن وطوال حياته
عاش هناك ،وشهد عليه الكثيرون من الناس بأنه بالرغم
حياته كلها هناك ،لكن عندما كان يمر على مقربة من
الكوتيل يشعر بالرهبة والتقديس لهذه المنطقة ويقول أنا أمر
أمام بيت هامقداش أمام مكان عاقيدا اسحق مكان تجلي
الشيخينا على شعب إسرائيل .ويقول خسرت من عمري مدة
 19عاما" كنت بعيدا" عن المقداش ألنه كان تحت قيادة
األردنيين.
قصة
توقف نيسان في تلك الليلة الماطرة من اللحاق بالحاخام ليسترد
منه علبة الصداقا التي أعطته إياها زوجته بيال .وفجأة طرق
الباب رجل غير يهودي وطلب منه أن يدخل بيته من البرد
القارس واألمطار الغزيرة الموجودة في الشارع ،فأدخله البيت
وقدم له كاسا" ساخنا" من الشاي واعتذر منه إن المدفئة غير
مشعولة ألن ماعندهم حطب الشعالها .قال له الضيف  :أنا
الأحتاج إلى المدفأة ،بل أحتاج إلى فراش أنام عليه ألستريح
مدة ساعتين ثم أتابع طريقي إلى المكان الذي أقصده .فورا"
نيسان هيأ له فراش على أرض الصالون ووضع بجانبه
أغراضه الخاصة ،ونام نوما" عميقا" .وبدأ صوت الشخير
يطلع من أنفه وكأنه متعب جدا" طول الطريق ،وبعد ساعتين
األمطار توقفت استيقظ من نومه العميق وشكر إلى صاحب
البيت على هذه الضيافة ،وقال لهم أنتم اليهود تساعدون الناس
والمقطوعين وغادر البيت .
دينيم
1إذا اقترض شخص مبلغ من المال وبدون فائدة ،ال يجوز لهأن يعلم كيمارا أو توراه لصاحب المصاري أو ألوالده ،ألنها
يعتبر ذلك بمثابة فائدة ،لكن إذا كان عادته أن يعلمهم توراة قبل
أن يستدين المصاري يجوز له باالستمرار في تعليمهم.
-2إذا انسان أعطى مصاري لشخص بالحرام وبدون "شيطار
عيسقا"،وبعد ذلك سمع إن الفائدة حرام هل يستطيع أن يصحح
الوضع؟ يجب عليه أن يتخذ هذه الخطوات :عليه أن يستعيد
هذه المصاري أوال" (القرضة ) وبدون أي فائدة ،ويقول له

صاحب المصاري أنا مابدي منك وال ليرة .ثم يعيد له القرضة
ويكتب شيطار عيسقا ويستطيع أن يكتب مبلغ المقطوع
الشهري مضاعف مثال" إذا كان يأخذ في المرة األولى
()500ليرة شهريا" ،يستطيع اآلن أن يكتب ( )1000ليرة
مقطوعة شهريا" في "شيطار عيسقا" وطالما القرضة جديدة
وحسب دين "شيطار عيسق" .ال يوجد بها أي حرام ولو كان
عما يأخذ مشان القرضة القديمة.
-3من استدان مصاري من رفيقه بدون فائدة ،وعرض بيته
لآلجار لصاحب المصاري،اليجوز له أن يؤجر البيت بسعر
رخيص مقابل المصاري الموجودة عنده،ألن هذا السعر
الرخيص هو فائدة عن المصاري ،ولوال المصاري لما أجره
البيت في هذا السعر.
-4اليجوز لبائع الجملة أن يبيع بضاعة لبائع المفرق بهذه
الطريقة بأن يقول له هذا الكالم :إذا دفعت لي ثمن البضاعة
اآلن (سي-أو-دي) بأخذ منك مثال" عشرة آالف ثمن البضاعة
لكن إذا ستدفع لي ثمنها بعد ستة شهور سأقبض حينئذ منك
مثال" ()11الفا".لكن يجوز له أن يقول له بهذه الطريقة  :إن
ثمن البضاعة هذه هو ( )11ألف.لكن إذا تدفع لي سعرها اآلن
آخذ منك ( )10أالف فقط.
 -5اليجوز أن يقول لرفيقه اقرضني اآلن مائة ألف ليرة لمدة
( )3أشهر مجانا" ،وأنا بعد ذلك إذا التزمت إلى مائة ألف أنا
أقرضك إياها مجانا" لمدة ( )6أشهر ،أو اقرضك مائة
وخمسون ألفا" لمدة ( )3أشهر عوضا" عن ( )100ألف
تبعتك.هاتين الطريقين هما فائدة رسمية ومحرم ذلك نهائيا".
-6إذا أعطى رفيقه بدون فائدة مبلغ ( )100الف لمدة عام كامل
.وبعد ثمانية شهور أتى صاحب المال وقال للدائن الزمني
ترجع لي المصاري وعوضا" عن  100ألف رجع لي فقط
( )90ألف وأنا أسامحك بالباقي هذه مسموحة رسميا" واليوجد
بها فائدة أبدا" ألن صاحب المال هو الذي خسر ولم يكسب
شيء-7 .إذا أحد استدان من رفيقه مصاري بدون فائدة وبعد
مدة أعاد له المصاري وانتهى كل شيء بينهم،وبعد مدة صار
عنده عرس صاحب المال،وقدم له هدية غالية الثمن نوعا"
ما،مثال" لوال المصاري لقدم له هدية ( )100ليرة لكن اآلن
قدم له هدية ( )200كتقديرا" له بأنه عمل معه معروف في
زمانه ،ولم يقل له مشان المصاري ،إال محبة وتقدير مسموح
له بعمل ذلك .واألفضل أن اليعمل ذلك.
ساهم في هذه النشرة
الحزان الناعيم زميروت إسرائيل حاخام دافيد شرو وزوجته
السيدة راحيل وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى روح والده
همانواح رحمين بن مريام وروح والدها عزرا بن زريفة
عليهم السالم أمين***.هاربانيت السيدة استر خمري وولدها
السيد يوسيف وأوالدهم للنجاح والتوفيق أمين ***.السيد
الفونس قباني وزوجته السيدة كولدا وأوالدهم للنجاح والتوفيق
أمين ***.األخوة األكارم السادة  :رحمين -دافيد -يهوشواع-
جانيت-ايفون لعائلة خضرية للنجاح والتوفيق وعلى روح

والدهم همانواح موردخاي بن مزال وأخيه الجندي هقادوش
ابراهام بن فريدا عليهم السالم أمين ***.األخوة األكارم السادة
 :سارا -ليندا -يوسيف لعائلة حلبية للنجاح والتوفيق مع
عائالتهم وعلى روح والدهم همانواح قاسم بن استر ووالدتهم
ماري بنت صلحة عليهم السالم أمين ***.السيد شلومو لوز
وزوجته السيدة مارسيل وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى
روح والدها همانواح يهودا-ليون جاجاتي بن جميلة عليه
السالم أمين ***.السيد شلومو شالوح هاكوهين ووالدته السيدة
سيلي وزوجته السيدة ليليان وأوالدهم للنجاح والتوفيق وعلى
روح والده همانواح يوسف شالوح بن أميليا عليه السالم ***
السيد ايزاك شقالو واخواته كراسيا -شيال-فيوليت-استيال-
كلودي للنجاح والتوفيق مع عائالتهم وعلى روح والدتهم بيال
شقالو -موضب بنت كحيلة عليها السالم أمين ***.األخوة
األكارم السادة جاك -جوي-ريزي-فيرا-لينا لعائلة سردار
للنجاح والتوفيق وعلى روح والدتهم راحيل بنت الفيرا عليها
السالم أمين

***********
الصيدالنية األستاذة فيفيان جاك كباريتي تعلن عن
افتتاح صيدليتها الجديد  ave R 2934تلفون 718-
 758-4800تقبل جميع شركات األنشورنس
والتوصيل للبيوت مجاني .
السيد ابراهام كوهين صاحب محل كوهين ميني
ماركيت يرحب بكم في محله الكائن AVE U 902
تلفون  347-348-9779ويقبل فود ستامب وجميع
كريديت كارت .
من يهمه االتصال مع الحاخام للتبرع أو كتابة األسماء
 646-552-3412أو يرسل لهذا العنوان
vaad tehilim torah / c/o R.A.FARHI
2415 OCEAN PKY ,BROOKLYN
,NY,11235
*******
بلغ عدد الذين دخلوا للنشرة عن طريق االنترنت من
بداية نيسان  2020حتى هذا التاريخ136800شخص
وتزكوا لمصفوت أمين وصلت التبرعات لهذه النشرة
$ 2350والمصاريف  1400$وتزكوا لمصفوت أمين.
**********
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