نشرهی خبری جامعه نیکوکاری ارب را
وابسته هب ااتق بازرگانی و صناعی و معادن اریان
َ ی و ي وووا مووً سووُ مووا ووا

ال ک رسما قحطا در جىُب سُما ا
سازمان ملل متحد سً واحیً
دیگر در جىُب سوُموا وا ر
قحطوا زدي الو ک دوردي َ
ٌشد ر د دي دً حتموا

یوه

بحر ن تا چىد ٌوتوتوً دیوگور
سر سر جىُب سوُموا وا ر
فر خُ ٌد گرفت.

چٍاسؽىثً ( عُش خَت) دس دَ
خسدَگتتتتتاي ٌتتتتتضخسخن آَخسي
عُمالیایی کً یکی خص آوٍا دس
حُخلی مُگادیؾُ ،پتایتتتخت
َخلع خعت  ،خعتالش لتحتطتی
کشدوذ.
تً گفتً آوٍا ،میضخن عُ تغزیً
مشدش َ وشی مشگ َ میش دس خیته
دَ واحیً تتً حتذی سعتیتذي
خع کً آوٍا سخ ؽام تعشیف
لحطی صدگی می کىذ.
عاصمان مل متحذ ٌمچتىتیته
تخؼ ٌایی خص ؽاتلً میتاوتی
سخ واحیً لتحتطتی صدي خعتالش
کشد.

خیه دس حالیغ کً دس خَخختش
ماي ژَئیً وتیتض دس دَ وتاحتیتً
جىُتی عُمالی تً واش ٌتای
تتتاکتتُ َ ؽتتاتلتتً عتتفتتلتتی،
لحطی خعالش ؽذي تُد.
مماش ٌای عاصمان مل

متحذ

لحطی عتُمتالتی تی ۰۱
عا گزؽتً دس خیته کؾتُس
تی عاتمً تُدي خع .
خیه لحطی دس پتی تتشَص یت
خؾکغالی کم عتاتتمتً سی
دخدي خع .

حذَد  ۰۱میلیُن وفش دس ؽشق
آفشیما دس معشض عخت تتشیته
خؾکغالی  ۰۱عتا خختیتش
لشخس گشفتًخوذ.
تىا تش تشآَسدٌا تتیتؼ خص ۰۱۱
ٌتتضخس عتتُمتتالتتیتتایتتی تتتً
کؾُسٌای ٌمغایً کتىتیتا َ
ختیُپی گشیختًخوذ.
تشآَسد می ؽُد کتً حتذخلت
ٌ ۰۰۱ضخس وفش دس تختؼ ٌتای
لحطی صدي جىُب خیه کؾتُس
فمیش متىتطتمتً ؽتای آفتشیتمتا
صوذگی می کىىذ.
عاصمان خُخستاس َ کؾتاَسصی
مل متحذ پیؼ تیتىتی کتشدي
خع کً تیه چٍاس تتا ؽتؼ
ٌفتً دیگش ،لحطی خحتماال تً
تتتمتتاش تتتختتؼ ٌتتای جتتىتتُب
عُمالی تشعذ.

موُوعوُالوا
1

ال ک رسما قحطوا
در جىُب سُما ا

2

ختصاص یک سَُک ز
سٍم مواک بوً موردک
سُما ا

3

الووو ک

متوووعووویوووت

عطر ری قوحوطوا َ
گرسىگا بر ی جىوُب
سُما ا
 4شر یط ال ک قحطا

 5تشکیل وویورَی َیو ي
محافظت زدارَ وٍوای
دوومووک رسوواوووا در
سُما ا
 6تشوودیوود بووحوور ن در
92
سُما ا؛ مور
ٌس ر دُدک در سوً
ماي

ختصاص یک سُک ز سٍم ماک بً مردک سُما ا
آیت هلل جعتر سبحاوا:
تً گضخسػ لم ویُص تً وتمت خص
خثشگضخسی مٍش ،آی خهلل جعفش
عثحاوی تعذ خص ظٍش دَؽىثتً
دس پایان جلغً تفغیتش لتشآن
دس مجتمع آمُصػ عالی فتمتً
دس گتتفتتتتتگتتُ تتتا ختتثتتشوتتگتتاسخن
تاکتیتذکتشد :خختتتصتاؿ تلت
عٍم خماش تً مشدش عُمالتی

ف ٍ ر سوت

جایض خع .
خیه مشجع تملیذ تا خؽتاسي تتً
وتتامتتىتتاعتتة متتشدش
َضتتعتتیت
مغلمان عُمالی تاکیتذکتشد:
ٌمان ُس کً لثال ٌم خص متا
پتتشعتتیتتذي ؽتتذي َ خعتتالش
کشدي خیم خختصاؿ ل عتٍتم
مثاسک خماش تشخی خیه کاس جایتض
خع .

َ 7ععیت عطر ی چوً
زماوا ال ک ماشُد
 8خشکسا ا در شوا
آفریقا

صووتووحووً

2

اعالم وضعیت اضطراری قحطی و گرسٌگی برای جٌوب سوهالی
سازمان مولول موتوحود بور ی
ٌووایووا ز جووىووُب
بوو وو
سُموا وا رسوموا َعوعویوت
عطر ری قوحوطوا زدگوا َ
گرسىگا ال ک دورد .در یوه
ز  ۰۳درصود
مىطقً بویو
دُددان ز گورسوىوگوا روو
ما برود َ رَز ووً  ۶دوُدک
مامیرود.

دفتتتتتش ٌتتمتتاٌتتىت کتتىتتىتتذي ی
کم ٌای تؾتشدَعتتتاوتً ی
عاصمان مل دس وایشَتی خعالش
کشد کً حذَد  ۳ /۷متیتلتیتُن
وفش ،یعىتی وتیتمتی خص متشدش
عُمالی دس خطش عتاجت تتً
عتتش متتی تتتشوتتذ .دس پتتی
خؾکغالی کم عاتمً ،تتشخی
متتىتتا تتك جتتىتتُب "تتتاکتتُ " َ
" لُسؽاتلً" َضعی خضطتشخسی
خعالش ؽذي خع .

دس تیاویً ی عاصمان متلت تتً
کتً
خیه مىاعث آمذي خعت
جى دخخلتی دس عتُمتالتی،
کتمت سعتاوتی تتً متىتا تك
لحطی صدي سخ دؽُخس عتاختتتً
خع .

ماسک تُدنٌ ،ماٌى کىىذيی
تتتشخی عتتُمتتالتتی،
کتتمتت
جامتعتً ی تتیته خلتمتلتلتی سخ
فشخخُخوذ تا ٌش چتً عتشیتعتتتش

کم ٌای مالی خُد سخ خسخئتً
دٌىذ .تً گفتً ی خٌَ ،ش سَصی
کً متی گتزسد ،تتشخی ؽتمتاس
صیادی خص کُدکان َ ختاوتُخدي ی
آوٍا ،مُضُع مشگ َ صوتذگتی
مطشح خع .
تً گتفتتتً ی کتاسگتاي کتمت
یت
کتتمت
خَکغتتفتتاش ،یت
میلیاسد دالسی مُسد ویاص خع .
کتمت ٌتایتتی کتً تتا کتىتتُن
جمع آَسی ؽذي ،خص خیه متثتلت
تغیاس کمتش خع  .ماسک تُدن
کتً خگتش
خا ش وؾان عاخ
جامعتً ی جتٍتاوتی عتشیتعتا
َخکىؼ وؾان وذٌذ ،لحتطتی
َ گشعىگی َ تتیتمتاسی ٌتای
َخگیش تا دَ ماي دیگش تً ٌمًی
متتىتتطتتمتتً ی جتتىتتُب
ٌؾت
عُمالی گغتتتشػ ختُخٌتذ
یاف .

آیت هلل عوظوموا
وووواصووور موووکوووارک
شیر زی:

شر یط ال ک قحطا
تتتشکتتیتتة خؾتتکتتغتتالتتی،
دسگیشی َ فتمتش دس جتىتُب
عتتُمتتالتتی ؽتتشخیت خعتتالش
سعتمتی لتحتتطتی دس خیتته
مىطمً خص عتُی عتاصمتان
مل متحذ سخ فتشخٌتم کتشدي
خع  .خیه ؽتشخیت ؽتامت
عُء تغزیً حاد تیؼ خص ۳۱
دسیذ کُدکان َ مشگ سَصخوتً
چٍاس کُدک خص ٌش ٌ ۰۱تضخس
کُدک ویض میؽُد.

 دعتشعی تتً کتمتتتش خصچٍاس لیتش آب دس سَص
 آَخسگی گغتشدي دسگیشیٌای دخخلی خص تیه سفته کام متىتاتتعدسآمذ َ دخسخییٌا
 دفتتش ٌتمتاٌتىتگتی خمتُستؾشدَعتاوً عاصمان متلت
متتتتتحتتذ دس عتتُمتتالتتی دس
خ تتالعتتیتتً خی خعتتالش کتتشدي
خع ت " :حتتذَد وتتیتتمتتی خص
عتُمتالتی – ۳/۷
جمعی
میلیُن وفش – دس عتشتتاعتش
خیتته کؾتتُس دس ؽتتشخیتت
تحشخوی تً عش میتشوذ کتً
خص خیتته تتتعتتذخد حتتذَد ۸/۲
متتیتتلتتیتتُن وتتفتتش دس جتتىتتُب
عُمالی صوذگی میکىىذ".

دسیتذ
 دعتشعی تیغتخص جمعی تً کمتش خص ۸۰۱۱
کیلُ کالشی غزخ دس سَص
 عُء تغزیً حاد تتیتؼ خصعی دسیذ خص کُدکان
 مشگ سَصخوً دَ تتضسگغتاخص ٌش دي ٌضخس وفش یتا چتٍتاس
کُدک خص دي ٌضخس کُدک

تتتىتتا تتتش خیتته خ تتالعتتیتتً
دسگتتتیتتتشی ٌتتتای جتتتاسی
دعتشعی تً مىا ك تحت
کىتش گشَي خلؾثاب سخ تتشخی
عاصمان ٌتای خمتذخدسعتان
تغیاس دؽُخس کشدي خع .

شر یط ال ک قحطا
عاصمان مل متحذ صمتاوتی
ؽتتشخیتت لتتحتتطتتی خعتتالش
میکىذ کً دع کتم عتً
ؽتتشا خَ خیتته فتتٍتتشعت
محمك ؽُد:

آلتتای تتتُدن ٌؾتتذخس دخدي
خع  " :خگش خالن َخسد عتمت

وؾتُیتم ،خؾتکتغتالتی َ
ؽیُع تیماسی ٌای عفتُوتی
تاع گغتشػ لحطتی تتً

مُمىان ما تُ وىود
ز یک سُک سٍوم
ماک بر ی دمک بً

موووردک موووحووورَک
سُما ا ستتادي
دىىد.

تماش مىا تك ٌؾت گتاوتً
جىُب عتُدخن دس تی دَ
ماي آیىذي خُخٌذ ؽذ".
عتتُوتتیتتا صخمتتثتتاکتتیتتذط ،خص
عاصمان " وجات کُدکتان" دس
گف َگُ تتا تتی تتی عتی
عتتُمتتالتتی سخ
َضتتعتتیتت
تکان دٌىذي تتُیتیتف کتشدي
خع  .خَ میگُیذ متادسخوتی
سخ دیذي کً تً متذت ؽتؼ
سَص تذَن غزخ ،تا پای پتیتادي
تً دوثا کم میگؾتىذ.

صففف ففففحففف

جووا مووعووً ووویووکووُ دووا ر ی
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بوور ر

تشکیل ویرَی َی ي محافظت ز دارَ ن ٌای دمک رساوا در سُما ا
عاصمان مل

متحتذ دس سخعتتتای

مثاسصي تا لحطی دس ؽای آفتشیتمتا
خُخعتاس تؾکیت
آيت هلل عظما
حسیه
وُريٌمد وي:
مُمىیه عالَي تتش
تثشعتات ؽتشعت
خُد ل خص عٍم
مثاسن خمتاش(ع) سخ
تً خيه خمتش متٍتم
خختصاؿ دٌىذ

"ؽتثتکتً ٌتای

خمتتتىتتتیتتتتتتتی" خعتتتتتتتشختت ت یت ت

کُدک صیش پتىتس عتا

تتً دلتیت

گشعىگی جان ختُد سخ خص دعت
دخدي خوذ .عاصمان مل

ویض تخمتیته

َ

میصوذ کً حذَد  ۳میلیُن َ ۸۱۱

ٌتای

ٌضخس وفش دس عتُمتالتی وتیتاصمتىتذ

آفتتشیتتمتتایتتی َ عتتاصمتتان ٌتتای

کم

ٌای " فُسی" ٌغتىذ کتً خص

تیه خلمللی دس رختایتض غتزخیتی َ

خیه میان ٌ ۰۱۱ضخس عُمالیایی دس

تتا

وتیتشٌَتای

عشمایًگزخسی تیؾتش دَلت

مذیشی

آب سعاوی ؽذي خع

خص خیه سخي دس صمان ؽیُع لحتطتی
تتُخن ویاصٌا تشخی غتزخ سخ تتیمتیته
کشد..

مىا ك تحت

کتىتتتش

خلؾثاب صوذگی میکىىذ.
دس ٌمیته حتا

سَصخوتً دَ ٌتضخس

عتتُمتتالتتیتتایتتی تتتً کتتم ت
آمتشیتکتا دس

تش خعاط آماس دَلت

عً ماي گزؽتً تیؼ خص ٌ ۸۱تضخس

یکی خص عىاتتُسٌتای آمتشیتکتایتی
وغث تً َلُع تحشخوی خوغتاوتی
تذتش خص آوچً دس دًٌ ۰۱۲۱میالدی
دس ختیُپی سی دخدٌ ،ؾتذخس دخدي
خع ت  .دس آن صمتتان تتتً دلتتی ت
لحتطتی حتاکتم دس خیته کؾتُس
وضدی تً ی میلتیتُن وتفتش جتان
تاختىذ.

ٌتتای

پىاٌجُیان دس ختیُپی َ کىیتا پتىتاي
میتشوذ.

تشدید بحر ن در سُما ا؛ مر

ٌ ۹۲س ر دُدک در  ۰ماي

ٌ ۸۱تتضخس کتتُدک دس عتتً متتاي

تتتیتته خلتتمتتلتتلتتی تتتً متتىتتا تتك

تً  ۸میلیُن َ ٌ ۰۱۱تضخس وتفتش خص

گزؽتً جان دخديخوذ.

لحطیصديی عُمالیَ ،ضتعتیت

عُمالیایی ٌا خص ٌش گُوً خمتکتان

متحذ عً وتاحتیتً

دس خیه کؾُس ٌمچىتان تتحتشخوتی

دسیاف

کم

تتً دَس ٌغتتتىتذ.

عاصمان مل

دیگش دس عُمالی سخ جضَ متىتا تك

خعت  .عتتختتىتتگتتُی تتتشوتتامتتً ی

عاصمان مل

متحذ عتً وتاحتیتً

کتتتشد.

دس

دیگش دس جىُب عُمتالتی سخ جتضَ

دس

تشلیه می گُیذ ٌش چتىتذ خمتکتان

مىا ك لحطیصدي خعالش کتشدي َ

عً ٌفتً آیىذي َخیمتتش ختُخٌتذ

سعاوی تتا حتذی عتمتلتی

تً خیه تتشتتیتة ؽتمتاس وتُخحتی

تتحتشخن

ؽتتذي خمتتا دعتتتتتشعتتی تتتً

لحطی صدي دس خیه کؾُس تً پتىتس

خوغتتاوتتی گغتتتتتشدي ٌؾتتذخس

پىاٌجُیان ٌمتچتىتان مؾتکتلتی

واحیً سعیذي خع .

دخديخوذ.

تغیاس جذی تً ؽماس میسَد.

لتتتحتتتطتتتی صدي خعتتتالش

کاسؽىاعان می گُیىذ َضعی
ؽذ َ وغث

تً َلُع ی

عتتلتتیتتشغتتم خسعتتا

کتتم ت

ٌتتای

جٍاوی غزخی عاصمتان متلت
کم

تً گفتً ی کاتاسیىا َلتکتً وتضدیت

َععیت عطر ری چً زماوا ال ک ما شُد
خضتطتشخسی تتشخی

عُء تغزیً کُدکان دس عُمتالتی،

کتتُدک ۱ ،تتته خص عتتُء تتتغتتزیتتً

لحطی َ گتشعتىتگتی خص عتُی

خص تاالتشیه وشی دس عشخعش جتٍتان

میمیشوذ.

دسجتً

تتتشختتُسدخس خعت  .دس وتتیتتمتتی خص

صمتاوتی

مىا ك خیه کؾتُس ،کتُدکتان خص

خعالش می ؽُد کً تتیتؼ خص ۳۱

گشعىگی سوس می تتشوتذ .خکتىتُن

متىتطتمتً خص

ؽماس خیه کُدکان دس متىتا تمتی

گشعىگی َ عُء تغزیً سوس تثتشوتذ

کً تشخی آنٌا َضعی

خضتطتشخسی

َ سَصخوً خص ٌش دي ٌضخس کتُدک ،دَ

خعالش ؽذي ،تً تیؼ خص  ۳۱دسیذ

ته تمیشوذ.

سعیذي َ سَصخوً خص ٌتش دي ٌتضخس

خعالش َضعتیت

عاصمان ملت  ،تتاتتع یت
تىذی خع  .خیه َضعی
دسیذ کتُدکتان یت

خشکسا ا در شا آفریقا
کم ٌای غزخیی تً خسدَگاٌٍای
خ شخف دَلُ آدَ کً مىطمً خی دَس
خفتادي دس جىُب ؽشلتی ختتیتُپتی
خع  ،مغیشی ُالوی َ پش خطش
خع .

خؾکغالی گغتشدي عثة خیجاد
تحشخن ؽتذیتذ غتزخیتی دس ؽتای
آفشیما ؽذي خع کً ؽام کىیا،
ختیُپی ،جتیتثتُتتی َ عتُمتالتی
خع  .ؽشخی مُجُد آب َ ٌُخیی
دس دس خلیاوُط آسخش تاع ؽذي کً
دس دَ فص گزؽتتً تتاسػ تتاسخن
یُست وگیشد .خحتما تاسػ تتاسخن
تا ماي میالدی عزتامثش تغیاس کتم
خع  .مغیش خوتما محمُلً ٌای

حذَد  ۰۱کامیُوی کً ٌش ماي خیه
عفش سخ خوجاش می دٌىذ ،محمُلتً
ٌای مُخد غزخیی سخ دس جتیتثتُتتی
تحُی می گتیتشوتذ َ عتزتظ خص
شیك ؽٍش وایشي دس ختیتُپتی تتً
خیه خسدَگاٌٍا کً وضدی مشص کىتیتا
خع  ،می سعاوىذ.

عاکه ؽشق ختیُپی مثتاسصي متی
کىذ.
وتفتش
دس جشیان خیته حتملتً یت
کؾتً ،ی وفش مجشَح َ دَ وتفتش
دیگش ٌم تً گشَگان گشفتً ؽذوتذ.
خفشخد تً گشَگان گشفتً ؽتذي تتاصي
آصخد ؽذي خوذ.
تا خیه حا تشوامً جٍاوی غزخ می
گُیذ کً سخوىذگان کامیُوٍای حم
کمکٍای غزخیی ٌمچىان مصتمتم
ٌغتىذ کً خیه مغیش خطشواک سخ
تزیمایىذ.

خیه عفش  ۰۱سَصي خالی خص ختطتش
ویغ .
دس ماي مً ،کامیُوٍای حام متُخد
غزخیی مُسد حتملتً ؽتُسؽتیتان
" جثًٍ آصخدیثخؼ متلتی خَگتادن"
لشخس گشفتىذ ،گتشٌَتی کتً تتشخی
خستما حمُق خلتُخش عتُمتالتیتایتی

جامعً ویکُداری بر ر
آدرش :خیاتان خعتاد وجات خلٍی(َیال)-
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تلته99808898 -99808888 :
ومابر99808988 :

آدرس سایت:
www.abrarcharity.ir

پیاهبر اکرم(ص):
«هي سوع رجالً یٌادی یا للوسلویي فلن
یجب فلیس بوسلن»
هر کس ًدای هسلواًی را بشٌود اها ب
فریادش ًرسد هسلواى ًیست.

