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 ص�  ةصا اارا   اص ر  صياصل  ث ا يال  الإن�صا  اريال    
 ا اعيةال الإن�صانية يةلال حيةالر يةاا ياا ان ل  اد الإن�صانية
 رير اال اال�ص ا ار دال دال ا اإاان ا  صر صياصال ل نل

اعص  ال رة الا �صاحن اريال راا ا�صة عل اا لف صالف ا 
ة ا�ص  اإر�صا دعي ا الإ�ص ا ا�صرارية   صياص الإ�ص اريال 
 ن عل ص�ا اة الإيال صياصال ل ا  ن ةا الإن�صانية اا  اا
 ة اصا اص ةاال ا�صةا يحيا  ارا ر ال ال�ص علي ال ن ا
  ع اعل صرال اال الإن�صانية ن  ح ا  ن ل �لي ص ص�ا
  ا ص�ا االإ ندا �ي رير ال ا ل ارن ا صريةال ياا ال ص
 ل ي لا يد لا ان لا  ا ةالرح دالةال  ةا ا اا ال  ا  ريد اص
 االث اا يال ل  ا  ص�ال اإ �اعا ال صفاال  عن اللد ص ر

  ةالد
 ة  الف صيص ال�ص علي ص�ا االإ ص�  اإلي فان الل ا ا  ن ل
 صر ال رية الاال ارار اا لا �ع عل نالز د ال اان صا�ا  اارا
  ص�  اي ايص� ا عث ص يال دال ريال ديال ن اإر الزر 
 علي ص�ا اار الإا صيةص ن ييثة الا �فال صةريا ال صةيالر ياال
 �يالر ن ال�صل حيا فا�صي ل  ال�ص علي يال ة اية ا ل ال�ص
را الايد عل صصية الإا ا�ص علي ال�ص نا ار الثا ال ار  صية 
 ان  ااا اارا يةصايا ال�صال  ن رال  ال�ص علي يال ا

الإ�ص ا اإ االدع
 ل اصف الا حيةالإ�ص حر ال�ص علي ص�ا اار الإا  ا دا 
انا ع الاري راح ث ن الصصيا �صل الصا عل صصي ن ان لفة 
 ريال صرص�ا ال ا صرل ا ثاا يص� ا عل الإن�صا اال  ا ا دص�ل
 رصال رد ال نية يةا ا ر ة اإ الإ�ص صارح ا  انير اص�
 رة اصل� صيةص يةا ل  ًاا صل�ا  اصال يال الر ص�ا  زنةا
 ن عل ص�ا االإ صا�ا اإ راال رحلة اإ ا  صرا  الإجنليز احال ال ا

اعال دال يص�  اصال�ص ا ص�ا عل 
ا ا ن�صا ن اا ا�ص حريا الا ال  يلف د لصصية  ن ح �ليا ا�صة الي 
  داا نا عن ال  دي ا يةاا ا�صاان ص� ال�ص علي ص�ا االإ
 ان ال اا داة عن ايا عن ا احال الفاح  يف صية الفصال
لا لي  ارة الاية  الا عل ن يل  نف�ص ان را الإن�صانية  ا الح
ير نعا ا عن الزعا الصانية نن عل ا الي ان ل �صارا  ا الري ل�صلا 

 عن ص صرال  ي صال ا ي ا  اإ
 صياص ن ا صيةصال  درا�صة رال اال الن ا ا ل ينا ال د ير
ا ي ال �صلا ا �ص علي ا  ي ا الإ�ص ال درا�صا ن  ال�ار 
  ال�ص علي يال ا  ة ن ل اص� د ي لا ا ا داال
الصا ن  ا ص ن    ل ل نل يةاإ�ص  صياص ال�ص  علي ص�ا االإ
الة الا ل درا�صة اا ل الصصيا حياا �صاا ن ا ار اة الإن�صانية 

ا يةاالث ال�صيا�صية ا اعية اال ية اال ا
 لفةية ااريال اال اا ا ا ال�ص علي يال ا ا ا ةالا  اإ 
ا ان صصيا ية عل الصصية الديية  ا ا صير  الصار الصيفة 

 اا إن�صاريدا ل اصدا اان اإن  صةير ايا دال ر ا
 ا اال الن دا ا دين ال ص�ا ال صصا اص� ي 
ال�صفا ن �صا صا عل  الصصيا رد ا�ص الإن�صانية 

      ا صةلص�ار االثريرال �يرل •
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ري� الرير
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� ش ش�   العد

ا�ص الثاة  الصر ادي ريز ا�صا�صية �صيلة د 
 ا ا ي در الر لل ص� صارح ةا  اعلي

  يةااي رص رًا لفة يا ياا ال  ةا ن
الد ليالإ ي

ا �صل اإ ال�صل الثاة الإ�صية العية  صا يي
 ن ا ي ال�ص علي يال در�صة ا ن ةاية الالدي

الديا ال ي عل الا عل اال� الديية عًا 
ا�صيية ص�صًا اإرا ايا الإحاة ا لنا ث الية 

لفةا ياا ص  نا ا اد عليي ية الال
ا ا ال الثا ن ا صاي نصر العية الديية 

 ا صر ر عد ي�ص اإن يةصي�صة اال يفا
 صا رال  ال�ص علي يال ر ا ا لةاة الالث
الصا الية ال ياا  عصر ا ا اي ن 
الصر ر ن ا ال الفيا ا ة اإيصا ا 

 دعي�ص ر الال ة الي�صا لي�ص اال ا الر لالف
صاعفة ا لرير الا� ن ي افر اثف ن 

  الي اا اا الصري ال ا راالن ال
صةصفا ةين عاع

ل اإا ارنا لعالا ا  اداا د ا  اة 
 ة الصا�ا ا ال صي� اإل ارا الا ر�ص ال ريلل

 ًص�ا لا اال  ن  يلة د د اا
 ا الإ�ص االث ال�صل  لاال عل ي ا 

 علي ا ص� يال ة اا ا يريد ع �اال ا علصري
  ا رًاا الا اال ا صالي�ال جنا جنا 

 ارعية الال يحان ال ايال صالي�ة لص�ال اا
عن اا اص علي ال�ص حي رعة الة الفصاحة 

اال  ا ص� ال ا
اًا اإ الإا ا�ص علي ال�ص ا�صصد ن ا ة 

 يةالإ�ص ال صرعيةال احال الدين ص�ا  داا
 لا ا عل ل�صا الإا �ص ا علي ًل ع ًصن 
 ل ةص�ة اعا ةا  ية الة الإ�صاالث يفا
 داصل�صيد ال لال د ا صا ار صاا�ص ران ا 

 ليال صاالإر داال  يل ي�ص ا ال�ص علي
 ة الص� ص�ا ال صدال ال رايدا عن الإ االإ

ال ا دع إ�صة لصي� رص� ر�ص
ال د

 اة الة
الدة

لوال شالع عا



  شل ش شا ا



ا العبة اشة ادشة ا العبة اشة ادشة ا العبة اشة ادشة 
 شم اة العا   عا بش



 ا عد   �دا  صي�ا  ال  �ير  
 صال� ال�صيد   اإ  ث صر  رية   لال
 فا  صيال  ال  ا��ي  �ير  ي��در��ا
 ي�صة �صيد  صا ح ا ال�صاند ةصرا

 اال
 يةال  ا

ا   االر  ا ر  الصة   ا��ال  
عصاا   ال اة  �صاعة   ا ن   را
صرا  فا       ي عصر 
 را ررا ف�صارا�ص ا�صة عاليًا نث

الال
 اال  صيد� ي�صة   ا الية   ��ص��ا��ا  
 يي�ص   ارية     عل رانا   ص�ا
 ي صر� ريرال ا ند ال�ص راال اا
 صل ا ييدنا ال  ا صر الال
 ص� ديد يا ارًا صي� داصال  اإ
 ااإح  ري   ا�صرين   الإحيا �صر 
 اال ةصر ال ل ن دالةال ا
الدا اا ا رًا عة صرة للدنا 

ريا
اًا  يانًا  ا���ص��در  د   صيال  ال  اإ ير 
ن   اال  صيد� ي�صة   داا�ص  ي  اا
لد ن  دًا    ا  الإراية  الا�صر   
 صاند�  يصي�ا  ��الإ  لدع  �اال
 صيي  را�ص  �دا   ةصارا  ا�صا
صدا ي�صة �صيد الا ال اي  ي�صة 
ار ي�ص ة الرا د ا ال�صيد 
 ا ا ال حزن يصي�ا إل يدرا

 ي�صةال  رياال

اا يا ال الصي ار ال�ص ال�صا� لة 
�صاد ح�صييا دية دا رعاية �صاحة ال�صيد 
�صال ايدر ري� يا ال الصي  صار 

اليدًا ل يةصي�ا االث ًاص�
 ا ار   ا  االدي    اإع صدر   صا
 �ير ث رص ا ا  ااعة الدي عل
 ا ال�صيد   الز  ليا عد   صيال  راال
 يا ر علالد اد الرع ر �صالد دا
نا ري� يا ال الصي اة ا ا�صاد 

دا  يةالدي لة الل ياصي�ا
 رصر عا ا ير االد ا صدر اصار اا 
 راا  ر صر     صي�ا  ا  ا�ص
 لا  ص الاعية   صا اة   يصل
الثار   راال  صال   االة  عن   ًص لا 
 اة الإا ا اص صيد� ل ا ص�ا للل

  ة  الا  ال�ص علي ص�ا
 ليا عد  ار     راال  �ير  ث اد  يا 
 عل الا رال�صيد ن راال �ير �حر الز

ع الصار ا�صيية ر ال  اصر اإل 
رصح  ية حالان اص�ا ا

 داالع اة  نصر   ا  ل    الز عا   
 ا�ص  يا اا   ال   ال�صية 
  ةال ا يل صي�ا ا راا ر رص
عد   ص�  دا  ا ال�صيد   ا اصدر   صاا
 رصر  عل  عل ار     ل    صد  االر
 اا يف اعال اال صا�ال ي ر�صي
 ًا اص ال�ص علي ص�ا اا الإ نا ال
اا اة دا دع ا�صاد ا�صييا ن 
  الع رية لإجناصرال الزص�ا ايز 

 يةصي�ر ااصال الدين الإ�ص ا الدع
 لا ال عد اد اإلص را ا صدرر ا 
 راا ر رص   صي�ا ا  ا�ص  ص�
 ا ا اي ال صة اا يصل
 االإ الا  ار ن   ال  اا  يال نصر   ي
                                          ص� �ص صد يا ال �ص علي ال ا

 ا  عشال ال ا
الش الش لة شد 

 دا ةد شو

الإ�ص الإع اال را •

   شا
 دداشال ا

 عة 
الدش

 ديداية اال  صرال  ال الصي  اة   ال ا ديرية 
ةاا  ليال ازيز الل اصا�صية لل�ال د در�صة

 نا يا ر علالد صيال صرح اال حف اإ االدي صدر ر
 صلالف ا ال�صيد اال فا ح فر �صا رالد االدي �ير

ديريةا ص� ن ف  ةاا  ادير ال
 اي �ير يدرا احة ال�صيد �صالرعاية �ص  يا اال حف د اإا 

ال الصي صًا اإ اإ عد الالا  ادر�صة اديد ل  الة 
عة عل اراح الدرا�صية الفة يا ل عد الار الدري�ص  در�صًا 

  ةال صا   صا�صية�ال د در�صة صدر اإا صاا
 �دار ن   صراال  عل  صري  صيال  ال  اي  ا  ر يدر  ا 
اللي الدي ال  عل  ااا الراية  ار يرا ا زيز 

  ال  ال لال اال

ش�ال ال  عشال عة ال دد شةد ا

عة عل اراح الدرا�صية الفة يا ل عد الار الدري�ص  در�صًا 
  ةال صا   صا�صية�ال د در�صة صدر اإا صاا

 �دار ن   صراال  عل  صري  صيال  ال  اي  ا  ر يدر  ا 
اللي الدي ال  عل  ااا الراية  ار يرا ا زيز 

 ل ديددر�صة اا  االال عد اإ ًا اإص صيال ال
 دري�صر الاال عد ل اي لفةالدرا�صية ا راحا عة عل

  ةال صا   صا�صية�ال د در�صة صدر اإا صاا
 �دار ن   صراال  عل  صري  صيال  ال  اي  ا  ر يدر  ا 
اللي الدي ال  عل  ااا الراية  ار يرا ا زيز 
 �دار ن   صراال  عل  صري  صيال  ال  اي  ا  ر يدر  ا 

ا   االر  ا ر  الصة   ا��ال   ا  االر  ا ر  الصة   ا��ال  
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ا   االر  ا ر  الصة   ا��ال  
عصاا   ال اة  �صاعة   ا ن   را ااصع  ال اة  �صاعة   ا ن   را
صرا  فا     
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 ا عد   �دا  صي�ا  ال  �ير   ا عد   �دا  صي�ا  ال  �ير  

 اال  صيد� ي�صة   ا الية   ��ص��ا��ا  
 يي�ص   ارية     عل رانا   ص�ا
 ي صر� ريرال ا ند ال�ص راال اا
 صل ا ييدنا ال  ا صر الال
 ص� ديد يا ارًا صي� داصال  اإ
 صل ا ييدنا ال  ا صر الال
 ص� ديد يا ارًا صي� داصال  اإ
 صل ا ييدنا ال  ا صر الال

 ااإح  ري   ا�صرين   الإحيا �صر 
 اال ةصر ال ل ن دالةال ا
الدا اا ا رًا عة صرة للدنا 
 اال ةصر ال ل ن دالةال ا
الدا اا ا رًا عة صرة للدنا 
 اال ةصر ال ل ن دالةال ا
الدا اا ا رًا عة صرة للدنا 
 اال ةصر ال ل ن دالةال ا
الدا اا ا رًا عة صرة للدنا 
 اال ةصر ال ل ن دالةال ا

ن   اال  صيد� ي�صة   داا�ص  ي  ان ا  اال  صيد� ي�صة   داا�ص  ي  اا

 ص� ديد يا ارًا صي� داصال  اإ
 ااإح  ري   ا�صرين   الإحيا �صر 
 اال ةصر ال ل ن دالةال ا اال ةصر ال ل ن دالةال ا

 اال  صيد� ي�صة   ا الية   ��ص��ا��ا  
 يي�ص   ارية     عل رانا   ص�ا
 ي صر� ريرال ا ند ال�ص راال اا
 صل ا ييدنا ال  ا صر الال
 ص� ديد يا ارًا صي� داصال  اإ ص� ديد يا ارًا صي� داصال  اإ
 صل ا ييدنا ال  ا صر الال
 ص� ديد يا ارًا صي� داصال  اإ
 صل ا ييدنا ال  ا صر الال

 ااإح  ري   ا�صرين   الإحيا اإحا �صر   ري   ا�صرين   الإحيا �صر 

 ي صر� ريرال ا ند ال�ص راال اا ي صر� ريرال ا ند ال�ص راال اا
 صل ا ييدنا ال  ا صر الال صل ا ييدنا ال  ا صر الال
 ص� ديد يا ارًا صي� داصال  اإ ص� ديد يا ارًا صي� داصال  اإ
 صل ا ييدنا ال  ا صر الال
 ص� ديد يا ارًا صي� داصال  اإ
 صل ا ييدنا ال  ا صر الال صل ا ييدنا ال  ا صر الال
 ص� ديد يا ارًا صي� داصال  اإ
 صل ا ييدنا ال  ا صر الال

صرا  فا     
 را ررا ف�صارا�ص ا�صة عاليًا نث

 اال  صيد� ي�صة   ا الية   ��ص��ا��ا   اال  صيد� ي�صة   ا الية   ��ص��ا��ا  
 يي�ص   ارية     عل رانا   ص�ا

�  صفر� 



 رعا ع  •

   ة ااا 
دا الةعد اإ دال

ن الانة الاة للة اللية اد�صة ة ا�صة 
 صر�  �ديلرال  �دا الة     لف

 ااإ ن علن الز ع ر اد
ن اللة ن الانة الاة للة اللية اد�صة 
 اا�ص  �ير  نا  �اال عد  ار   صاال
 �ير ال�صا ا ال �صصار  ال  ن 
 اال ادير   ال  عيدا ا  رالد  را��ال
 ا صن ح�صن عل� اص�ال يةراال احلل
ااح ال�صا عد ا حاد �صن   دير عا
 ع  اص�ال  يةراال  الل  اال ادير 
 ال  اال ص�صا�ا رلدا ادير الا ا ص�
ار الدير ا د ا د اص�ال صيال

 �دا     ن   صا�ص�ال  دال  ا�� ��د 

عن  الزن  ار   نف   ��  صر�  �ديلرال
را   رل  ����ا  �� ا  ص  ال  �فاال
ا�صر   حي–  ا  صال  رصال يا 
�صاعا�صًل  عصر   د  اال  يال الصير 
اإ حفا ا ازية اصية ا  الة 
 ن  ع��دا  ال ثلا رال د�صة حيية الال

ريةال افا  ث زين حف ا
 د   الريلد� �صر ا الرة 
  ا ية ان نزاا اي ص ال
صة للرة حصر الرصة ا صا ل ن  ر
 صرع  اا  �فاال  ل  اا�ص  ��ا
  ا   راا�ص د  اد�صة  للة  الاة  ال��ان��ة 
 راا�ص اإ صا�   ةي�صية للة الرزيا

ن   ص��ر���  ���د����ي��ل��الر  �دا    ا��
اإعار ا اا   اإعا ار  ية ن   �نفا
 ا  ا  صا  ا  را����ال الزارين   ا��ا ا 
ا�ص  الة  لا د للر الار 

صر� �دلا
ادير ر ا ا  عل نفا �ا ية 
اية ية  ا اد الاري  د 
  ارا ا  نا  ع صفا لاا  
 ارع  را ا  يةا ارا ر ا
 لا  صريال  را ا  صف لة  عن رة 
 ان ال  ةص�  نن الز ع 
 ييال عان ال رن الاال صا انصا داال

اال

 اا ية     اال اد�صة  اللية  الة   اا
 ال  الإ�ص  رال  ا �صاة   ال  ر  يراال
 ال�ص  عليا  ا  رحا    صرال  ال اة 
 رال  ا  اال  عل ا  حثًا   �دا  ر  انف

  اا الإ�ص
 يراال اية ا اال ية ال صار رالد ال 
  ااعد �صرًا عا رحًا ارح دل اي ا ةا�صا ةل
ا�صاة ن�صا ا ا ا يز الثا ل ا�صل  الة 

ًا ا زا اال ال�صيد ال ص�را عل د�صةية الال
 ية الال�ص الف ن ار رال ن ا ا ية صاا
 ن رح لد ن  ال ص يةال�ص صارا ااجنز
 ا د رال راال صف ر ا د يةال�ص صارا
اا  الصدر ال ل�ص ح يا ا يار ن 
ا يد  الرا الر �صي ا لا ال�ص الر 

ا الفن ر  ال
 اصار ا ار ا ا  ا الصد احية ن ن  ال ا انيار 
ا الا عليًا علي ال�ص  ال ال لل الر اا ار د ا 
  لفا احثا الرا ال لفاا صاعي  راث دنا ا ا

 لل ال لا  ال�ص علي عليًا اال ا ا علا رال ا يدا
الر اإلي  �صل�صلة اا لل عدا ا  اار اارة ن ا 

 ال�ص علياا الداة ا ص� يل  ااإ راال �دا اا
 الانة الاة للة اللية اد�صة از صصة للفازين  د فاية ان 

ديرية زا عل صارية ا صا حي ةصا�ا  ة الالث راا

 الع ة اش
وال شاالإ

�  صفر�



• ية الرير

ا�صل الة ا�صيية 
 ليا  ا اد�صة 
 ال  ر اة 
الصن     صداح
 صريال  صي�ا
 صا ية   صارل
 االإ اصا�ص ية زا
 علي ي ا ص�ا

ال�ص
 عد الا�ص  ا
 ةال  لص�ن ا
 ال  د  

رال دد اع صياحة الص� د�صةية اصي�ة الل اال
 " ين ا زة الال صح اا ا ال ل  رال صيعا ال
�صيد الصارا الاصراية لا عل ف  ص ن ااا ادنا 
  ا ح نر اصن ا ال�ص علي ص�ا  اي ااار ي ا ي

" صاا اا انر ال اراصن ال جن ا اد لل لل اال 

 لال  اإ  "احص�  صاا
   يا  صرال  يا
 ص�ا  اال  ا  نر  ا
علي ال�ص ي �صد لديا 

ااة ارا  ا�صة
 ا ندا رال صيال 
 ياة الال صا�ة الا
 ا  ي "عليا   ال
 ال�ص  علي  ص�ا  اال
  االعا  اصيد� ي

 " اص�ية نفر  ااا
اة   �ير  ا  ان ن 
  الي صار ر الدر ح�صن ع الا "اإ ااة لياا 
د الزا ا ر�ص ا د �صل ا علي ال �صل صا �صيد 
اة   ا  عل دا   ال�ص  علي  ي  ا  ص�ا  االإ  داصال
 صال�    ي  ا  ل  ي    ال  ا عن   يد  ل  ر

"ةا الإن�صانية ن ا ارال�ص علي ص�ا االإ الإن�صانية

ا دعو ا عة  ا بش اال شال

شد الشعا الع�شاة 
ع ال

 داشل ال شل ا عم اا
عال 

الارية    صال  ر  اليا  ا
 ال�ص  علي ص�ا اية اليار  داصل
 حدا  د�صةية اصي�ة اال اا ال

 ال�ص علي ص�ا الة ال ا
ا�صيية  للة   ا����ال  ���ال  ��ن��ا ���ر 
الانة   ا  صاال  صا ال�صيد  اد�صة 
  لص د�صةية اصي�ة اة للاال
 ار  صن  صا ليار   صص
 ان  صص  ال اللة   ص
 ارية صة ن صيار ال ياا
صان اع لةصا ة الثانيةالل  ح 

   في لي صن صيار اد�صة اية اصي�ة اال ارا �ل
 ح  الث صالية لل زا صي ا ةال ا اي اا

الة   در���  صارا  ي  ر  ��ا��
 د�صةية اصي�ا

 ع ال�صيد را عل اال صرا ا
صارة  صد   را  ا  الدين  صيا احد 
 اا ن اريا اصن  انا 
ار  الين �صا   داصال  ا صد� عد
 ر دية  صدا   ال الراية   االع
 ال�ص علي ص�ا اية اليار  د�صةا

صيةاا
 راا  ي  ا ةصرا اللة   ا  صاا
 ا ا اص ار صن صا عل صلل  رار ا عل ياا�ص
 اا      فيل  صن  صا ايار   ااع  صرا اصلة   االل

 االر
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 ا  ة الع ة الد عا 
 االع  ةشال شال دع

 يراال  فيصال ناة   ث اع��ل��ن 
 ث  ��ع  عل  لصح ع��ن   ��ر��  
ارية الديية الليا صرر  اة 
  فيةصال صر�ال ا�صةا اياالح

  راال
 ث  ال  ع  رال عد  نة   ا��
 ا  ر   الليا  الديية  ارية 
 صياحة الد�صة �صية اصي�ة اال عا
  الاة   ر  ا  رال  دا عد 
 ص� علي ر د�صةا ر ةا
 ر ةدي يا اإعر ال ياال

 ر  را��ا  ر�� ن  الاصر   ��ي اد�صة 
ا�صصا الإا ا�ص علي ال�ص ال ن 

 فيصاية الح ان صري يا الل
  ع لال يا لر يراال

اصا ا ر الاة  ر  ا ن 

 راال اا للر ا �صيي 
   ا يا   انال  صري  إ�صرال
ارية   ثل  صا�ا�ص  ل  راا
احد  ال�صيد   ��ر��   الليا  الديية 

 رال دد اع صيال صاال
الة   ل  ا  ر����ال ع����د   ��ا��
 ر رص الاصر ن   ��ي ا����ارا  د 
 ص�ا االإ اصا�ص ي ن راا
صية    اية  ن   ل ا   ال�ص  علي
الدا عن اا ح ال يا 
 احرا اص ينة الاصال داصل
 ال�ص  راا ��ن   ص اية   ن  ��ا ��ن 

 راال

 ال الا للة ا�صيية اد�صة الصي عد 
اد الر عد ا  ل� علا اندني�صيا 
 رال راال الي نيةراة الاصر الثن �ص
 رال راار ال  ن د�صةة اا ال ال

 ال اال
 �ل ��د   الا�ص  ��  رال  صيال  ا��
 دص د�صةية اصي�ة اال ني�صيا "ااند اعل
 صراالإ  صف  ل   عا د  لا  ا 
 ا ال�صديداي لياية الية الديرصر للاا
ا الة  عد نصاا ار�صا ا حيد 
الص الرا النفا عل ي الا الديية 
ا�صصا  الة اارة ال عل ا الفة 
 ا   ار�ص راال  اعدا  حا ال الافية 

فيةاة الصن نار الفل
ااا   ال  اصاال  ا ا ن   احص�  صاا
الة اد�صة  ار للرا الر ي صر اة 
دية   عل يصر  ل   ص  رال  راال  الي
 ااا ��ن   ع��د  ا د   �� اد�صة   ��ر��

 راال ار ح يةراال
  ني�صيااند اعل �ل �يد ران  ن

 رصلل  يص    ال��د  ��الع   الدين 
  للا   اير �صرا   لن  راال  الل ايية 
  الرا يا ا د علا اندني�صيا رر 
 صفار�  عد ر راال  صل�ا اصا يار

ال اال عل ل ل ي ني�صيةاند
 ار لص� دع � دال ا اص لدال صيي
 لدا ال ي ار الال رارحالة ال�ص راال
 ا  ا    ال��د  ��الع  لاي  ا صا 
ا  �صا الع الدلية ث صيا ل�صة 

 يةلة الالد 
 عل ����ا ����ا
 اال�ص  ح���ف���ا
ن  الد  �صا   ال
الة   ��ص�����  
اد�صة  ا�صيية 
 دير رص اد
للة  الاة  لانة 

د�صةية اصي�ا
 ي����ار  ا  ص����ا����ا
 اعل  �����ل�� ����د 

 ا انا  نعا  ن   ال د   رالل اندني�صيا 
يصلدين الال  يةال احيد الل

اد�صة   اال انا دنا   حديث  ا ا
  اان ةي ا  يةة ا�ص ةثا
 ا  ا رصا   عل  صلل  لي  �اصا  عل
 صل�ا ص ي ص� صل ان
 الل   را   ث  اال  ل    ا اصاة 
ا   ��ر  ال�ص ي��ن   صا� ي��ن   ال�ص  ا  ا
  � دال ا اص اص ن لدال انيي

 د�صةة اال   ر صاري

شة  دة ا شبة االع و شدود او
و عد عو لش الة الاة
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 عا لإعدا ال و  
شة دة ا شبة االع  ةاال اول 

 ر اد�صة  ا�صيية  الة     ا
 ص  ����ال  ����ر    لا  لإع����دا
 ر علا��  ي اإع��دا  ��ل ر�صا دة 
 ة اصاا يص� ص رال راال 

رال رالل ل انلي يلا
 اإ  "  فاا  عل  ال  اص�ا  ا��
 ص�ا ادر�صة الإ  يا ال رالد
 ال االفر ر ا�ص لح ال�ص علي
 الإل صا  ة د صا�ر ص

نيةرا ا ةااإ �ر
ن   عل اصا   رال��د  عل  اال  اإ راال رحلة  اا   ي  ا اليا   صي

 رالد  ��  يا  حي الصرعية 
ل������دي��د ة   ان��ا������ة ا����
دا  ��ي��د   ا����  ��  ياص�

" يد
اصا افا "ا اإار در�صة 
ا  ر ال�ص علي ص�ا االإ
 ا  صريال  صي�ا الصن 
 رال��د�� ��ص��ار����ة ا��ا�� ر������
 رال  رالل ف�صية   يا
�صايا   ص   ر����  اا����ص��

"رلل

ش اإا علة
 ا وش

الشة ة 
ا

اعلن ري� اد�ص  الة ا�صيية اد�صة 
   عن اإجنا ا د ح�صن �دا
ة    الاة  الصية   ياا  اعا ن 
 صيال ال اي ن ي صي�ا يا
الة    الد�صية   صاريا  ص�  ص��را��اإ��

يةصي�ا
�صاحة   ا ن   ي  صرا  ا "  ا��
 عل  ي  ���رال  ��  ا    
 االر ن   ل  ااح �صية   حد  
 صلل صصة  اان   اإ اإصاة   صا�ال
 ��اال��ر  ل�ص ���ا�� ا����ن  ا������اع   د���
ارر   درا���ا  ص��ا�����اإ ع��ن   ًص  يةال
 الإع  ي  ��ي����ال  داا�ص  ��  ا����الإي
 ع   ا   ةص�  ��ا  ل ار  الية 
 ا ايال ن ن صرال الل ان ص�

"اا زيل ص�  ح

  لة يةص� ا ريدل اصرال احد  داد�صة عية اصي�ة اة للاانة الال را
 نيةليا الزيار  رينة الزاد اداا�ص حديثة ي ا�صفا

ا ري� �ص الص ادية  الة ا�صية اد�صة " ا عل يا ال الا للة 
 ا�صفا  يةص� ا ريدل اة الان صةص اصر ة عدفا  د�صةية اصي�ا
 اإحد صة علفيص� را�صة د دال ير�ص ا  اصر ن عد ااع اا�ص  ان حديثة

 "حديثة ا�صفا لة يةص� ا  يزي ن اة الية لناال اصرال
 اا عل  ال ال يص ليةع عل صرة اال ا" ص د اا صاا
 اي ن صص اري لي  ل صرالية الالية لة اليال ا اي لةية اصال

"صيال ال
 رال ية " ادا صال ص� �ير ا
ن صرا ا ن ن اا ا نية 
الين  ال��زا��ري��ن   اع��دا��  ��ا���ص��ا للزايد 
 اا�ص  د�صةا  ر ةدي صدي
  اداا�ص صي� اا  ا عد
يار الر الاة اصاة ا ا�صداا 
  ادص ص� نية الليا الزيارا 
الاية   ص��ر��ال  ال اد�صة   د��ا

�صارا اد�صة"

 شا ة ة ش ع 
ا ةد واة لع

�  صفر� 



دو شة لش الة والإعام

يالر  •

 اإحيا ا�صةا ااصاد�صة نية ااة الة للاانة الال اا
 ا ال�صين علياا اة الإد  ةصار يةصي�ر ااصال
 اصا�ص رل ًاإحيا د�صةة اال ص� يةصي�ا اة اي
 رارال اص�ا ي ن ا داالثلة ا ال�ص علي ص�ا االإ

ال�ص ار عليال ي ا  ا لر�ص ا�صا
 د انل اص ازية ن ح�صيية ا الصدر ة �ص اصد 
 ااال راحة حصا� االإ حر ًل اإص� صريال اال

 �اال صالف لة ا صيد ال ا الر

الاية  للة  الاة  الانة   دع
 ص�  ص�   ا�صة   ند اد�صة 
 اراع د�صةة اال  الإع ةاالث
 رصال  ن     ا الدر   لصا
الة   اليا اصاة نا عن  ا
 اال�ص   اا  الا�صة   راا
ال ا ي ال�صيلة ال ل ن 
 ال�صي  دا الفر   اعاصاإ لا 

راة الال  ن
 د حصر الد ال�صا اا اص النار ال الا للة الاية 
 عل صرا اراإ �ل صع يص ا  صيصيلة ال د�صةا
عار   اص�ال  ارال  �ل  صاعا ن   عد  الع الثاة   ص�

الإع ةاالث ص� �ير ارنعزيز ال
 ص�  اال دان �صن اي ا ةا�صا  ةل ال�صيد ال لا 
  الل�صا الا للة الاية اد�صة  ص  نا الإع ةاالث
  انل ال افا داعااإ ااع ر ان نن

�صلية  اانة   ا  �الإ اد 
 ا د�صةة اال ل عا عل ال
الإ�صحية  نصا  را    ي ن   ا

ًا ي نر لل
 ًا  يص  ا    صيال   د ا 
ا ن �ص الإع ال�صلة الراة 
 ن اد�صة  الاية  الة    نن 
 ال ا    الزار   ل  ال ال�صلة 
 الدعا  الزيار  عل  را�صي لصر 
 اإ�صدارا ن  اد�صة  الاية  الة   صدر ا   ا اإا   ص�
 علي يال ة اا رف  يةصااإر يةي نااإع راص
 ال�ص علي صة اال ص� ع �ر ن ص� ال�ص
الفر  الا اد�صة ة  لإيصا لي ر�صالة   عل اإ دًا 

ا اال ا صي�ال دا
 الإع ةاالث ص� صال صا�ر  ارا ا ا ل د

ياص�ا علا ا ا االر يةص�صة الع�ير ا صة �صا

شة  دة ا بة الالع
لدا ة الع  

�  صفر�



   يالر ح�ص •

 صيال ال اي  د�صيةال رالدا �يعلن را
ادير الفي صر اإعار ير الة ال�صرية 
اد�صة اد�  النصار  اا صي الة 

 ا  ا  لي اد�صة  ال�صرية 
 يًاة ي  اإ   ا
 اا�صا  ي��اا   عدا   صاعي
ي اة حي صد الة اد�صة 

" ث ص ريند الزاا
 االإ د   ا��  ��ل  ا  ا ا��ص��ار 
 راال  ���ا ��ن  للزارين  ا����زاي��د 
 ��ا��الإ  زي��ار��  صرلل  ��ار��
لد     ��ال�����ص عليا   ريص�ال
الزار   اي  ��ال  ال  ريال
لل�ص اإ دية �صارا ل ادية 
 اإ ل�صرارا   ال  راحا    ااح �صة  دا
 لف اعا  لا حياا اليية ال�صاة 
حيا ا ااا الرا يد الزارين الادين 

ردا  ال ااصية ح ا الف عد 
ار�صة  ن  �صانا    عليا   ياالإر  رصي�
اللة   عا  عل  لا د   ل  ��ل  ��ل  حيا
 اد انًا ر ا ال صد� ار اعية لالف

  يًاي رة االل ص� ل اال ال
اص"ا ا ا ن الزارين ص اإ الة 
 يا  اإ  رصي ا   را  اا د   د�صةا
 اد ر لرنا ند نن صرين الصال ا
 "ارالإ صاال  ال ا  يا
 ي الة   �ا  د    ا ا   "صاا
 رينللزا اليية  اانية   ادا  دي ارا 
 ةال�صري اال  صاال صال اا ا
 ال اصال ن �صاعا يال عل ال داا ي

"ي  ن ًصا� صة�اا ح

 ال د دم شة دة ا شبة العالع ش

 ان ال د زار ال�صيد ا�صةانة ارعاية ال
للصر   ر  حف يا  ال�ص عليا   اال
 اد الإر ال ة اللية الارا للفاا�ص
الدين   ص� اة  لد   صا    ريص�ال
الصريفة  الصيية   زارالل  اال  ��ال صر 
 صياصال ��ن   ع���د  ر���ص��ا��ا ح�صن  ال�صيد 
 اا ن رصاال ا ال�صيا�صية يةالدي

  د�صةا ر صرال ال الدين ص�
 � ر ارال ر يصال ر ا
 نا يرا يا ا احة ال�صيدر �صص

 ال�ص د علي د ال�صيدر �اا ال
 اا  ن ًا يًاص الاإ رد اص د
 رال  يراال ن   را����ال الزارين  ادية 
ال��زار عل ا ال لا   ا الان د 
الا�صية  ا�صيية   د�صا  ال  ص�
 ر اص ر الصال ا عاراإع  د�صةا

  صررحلة ال ا�ص ا ح �ا
 رال  حف  اليا  الي  �نف  صا�  لان  
 اال رد  الصريفة  الة   دل اا�صة 
 ير ان ال يال  لةص� ريص�ال

ن  د  ال�صيد  رد   �اا  ��ال لة  لا 
الا علي ال�ص اد� �ص ي�ص دا 
لة ال اا� للزارا الصيية ال�صيد ح�صن 

ر�صاا
ن   را����ص����ل صرية  ����ص��ار��ة   ��ف��ا صن     
ال���ص���ر ��ر�� اد�صة   ������ال  ا����ا��
 صل دا  اصر   لي  د�صةا الاية 
ال�صيد  رد  ير  �صة   صر  �صا�ال حر 

 ال�ص د علي
 

 بة الإ د  شبة ش عو 
العش ع الشام
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 م الال  د دشال ا  دع شة دة اش بة العبالع
ة شا  شام لال ع

شة  دة ا شبة العبالع
ش  ع ا الدويل

ال�سعيد س� •

 �ص اصاري الد�صية  الة الا�صية اد�صة عد ي ا زار ال�صيد 
 ي صاا صرلل  ص� ال�ص علي اال ان ال د

 صريزار العن ا اال ال د�صة ناا�صية اة الال ر ن دال 
�اع ص�ي ص� �دا ل �اا ال

 �اا ال الدين ة �صا  يةصيال زاراة للاانة الال ث ا
اًل عل رار ا  زار �صيد د "  داية الر ان لديا ر ي الة 
 ار ا رالف في ديرة اا عن اث د زاراا   
الرا صادا صاري الي ال ف  الا اد�صة ازارا الصريفة 
 ان عا ال راال ار اصر ن ان ال ديدا الاإلي د  رًا
 ةا اليلة لل ارًاعر ا صا�الف ا  حي را صية ر  
ر را اي ل ا ال�صا�ص  نعية ال لي� ار اي د 

 " اال  ف ا عننف�صا اينا
 صةصا فية الرار الاد الصان ل ن يال رال عل" ًاص
 صالف د ار ا ي صر اين نفال د�صةا�صية اة الة ال د 
 صال ن   ا لا   يةاال الد�صية   ا�صفاا  صا  ال�ص  علي  �اال
 زا ي اعصر فيد�صة لا�صية اة الر الا يارا رصار الا

 درا ا ن لال
  ف ال صاريا ا ر�صالة ص�ن يار اا ال  ن ا ننا "صاا
  ةا صي� صرا ا اإ ص�ن ا ااا يدا د�صةا اال

 " ا صا اإ را صاري
 صيا �دد�صة اا�صية اة الال  د�صيةال صاريا ص� �ير  ان ن
 ال صاريا ا د لي د ال�صيدر ا ي صر ا " صايد ال
 لا عر ن الانة اا�صة رد ال�صيد  د  د�صة حية اال ار افن
 صالف ا ر حرا ي  اد جناح ا ال�صعلي اال ان الإ د
ا�ص ارنا  اعا الي عرايًا  د   ا الا� علي ال�ص د 
 ياال صا داا�ص ية للاال ا صا�ن ا را صرا ا

 "زالد ال عل ر ة الري 
اص ان" �ص اعا صي الا اإ�صاا ال ا الة الا�صية 
 ا ل صريزار الا اإ  ال اال لةاال زا��ال  د�صةا
  ايا ا ال  دا �صي�ص اا عل ااال يث اال اعا

 "اا علا  ةنية اراية الال ي

  اد�صة  الا�صية  للة  الاة  الانة   صا
ر اري الد الزراع  ا يز صن 
 صا� ز  ةاال اراعة ا  دا را
عد الرحن  دية اري صا ال اإ�صاًا ن 
�صيا   داعااإ اإار    د�صةا الا�صية  الة 
اد�صة   اال دة  ير   ا   ا�صاا 
اريا الرا للري ا   ا�صاا الفة 
 انا   لصااا   اال  فاال  ي  

 يةاال اا الزراعية رانيةال يةدا
الة  الاة   اال  ص�  �ير  نا  ل  صر�
الا�صية اد�صة ال�صا ا�ص الا يا ا الة 
 فيال صرة    ن   صار  " اد�صة  الا�صية 
 ص�  ة الزراعةص انيةيية ااال الل

 اان  صال  الزراع صيا  ادية   صال
ال�ص الي اد عل ر ص الة اد�صة 

 "ارن ال ا
  الثانية ااال  ة الصارا " انر ا
 ارال  االث  الزراع  اعصال   ص�ا  اا

 " رد ال دا ر  اصار د
الة    ادية   صال  ص�  �ير     ن 
  ر يا ي  " نا  لي اد�صة اا
 را اا   صار  ال الإناية  اراز 
الصديد   ااإع الزارين  الث ن   دا اا�صة 
 ز صد�  ايا د�صةة اال ص�صا� اا
  ر ةدي ص� عل اص� ة الن حا
 االل صال  ص�ا عل ا  اا 

 ا اال ص�ا عل ا الزراعية اا 
 صايال ن الل انيةيا الل فية الصر

 " راا

�  صفر�



االال اص�  رري  دي •

 البا و ششال ب  شد الشال

  شم االإ  ا شا
و الإشا والب وادة

 االإ  راصعا  ي   اة   ص�  يا اة   عي   حر  ل
 ر ن صراال  صريال صي�ن اصال  ال�ص علي ص�ا
 صال اة   ا  اا  حي    اا  ���
 صاد الال�صيد اح الليا �صاحة  اإاة ث ارية الديية  اعًة 
 ين ال زا  د ن الر صة الااإ  ثلةال رًة اصار

 يا  د ع
الثانية ال اصرا    د�صةا ر  ةا ي ا�ص
 ص�ا ازية الإل صرين الصال ة ندزين اا  رعايًة
 اص�ا ي ن ا ةيالثلة ال اصا�ص اصا�ص ي  ال�ص علي
 اإ "ال�ص  علي  ص�ا  ا��الإ لة   يري رصة     ياا
اة     الإ�ص  لل  ر اإ��ا  ف�صدًا  ل  رًا  ل  اصرًا   را  

 " د
 االإ ن  ا�صلا   ا  ال  ا ال�صيا�صية   ال  احص�  ال
ا�ص علي ال�ص ر الإ�ص الا ادة لة دير  ا ن 
 "ل االث رالف لا الص ارا اعز في ا نصا
 الإ الد �صا ال  لاال  ي ا  ا انص� ا صا�ا
 ال�ص  علي  ص�ا االإ    اإ  ي�ص    ��اريالإ  ا ال�صا�صة 
 د اع ا  اا�ص الصار  ا   د ةا   الإ�ص  ي  ل ال

 "د ةن ا صد� ا صلي ا زااع ر  ال�ص علي
 ا ا ن�صا لة ال ر ةالد ة اإصااإ ا الي  "احص� ا
 االإ  اإ  ص ل   ا  ص  �فال الة   لإ�ص  يا  ي  ا
  ااإ اإلي صن ا ن ال اصا صا  ال�ص علي ص�ا
 االإ  ا اإ  صن
 ال�ص  علي  ص�ا
 ا  ن�ص  ���ال  عل
  زلة اإ  صن
 ن  ااإ اص�ا
 ا ص ا ل اإ

ش ا وع ش ل ل ة اإ الش  الة ال واللام لم   ا شالإ اا ااإ 
 إ عو ب   و ال ششا اإ ا دشم الالإ ا   ش ال  وا وال

 ا ال  ال ع ا ش

 ا الإ�ص الي ا الين حاال ن ر ص د ان �ص ر ل ن
 "راصعا ي  ال�ص علي ص�ا ل ةية ال اص�ي

الإ�صرار   اإ  ا  يال  عل الإ�صرار   ال   ال�صا�صة  الإ  اا
د لا ن الإا ا�ص علي ال�ص لا ن ا الص الار 
 عا   داصصيد ال�  يثاا دال د ة الدا ا 

 "ة الا  صةلة اصرال ل را ن ر  
 ل يي�ص  ا صلي ا راا ااإ الإن�صا ا "احص� صاا

 ا اا ال�س ي ا ا
 ا   ا سن�ا س

ا  سد�  سا

�  صفر� 



 ال ثا يال احال زاالل االإ  ص�ال ة اإا ل
 ني ان رالف صا ا�صاإ ر يدصال اا الإلن ا ص

 "اا ال  ثال ي ا يي�ص اإن ا ار 
     ال�ص  علي  ص�ا  ا���الإ   اإنا   "احص�  ا��  اا  
 ن  ًلا انف�صا صلن نا اراا ال�ص علي اال اإ حي نا
 ال ار ار ة ارح ن رنا لن ا صد� ا اإ�ص اإ

 "ال�ص صال صا علي لا

   ددا اال 
 اا ا    دع ديدية اراة الا ا ير 

دا     ايالا اصة   الا  ر��ن  را��ال  �ير را�صة  لا 
 ير ص� اا ا يةارا اير ال ل نال يث لةصا�

ص�ا
 ث  رنا ال اا" ا راال اا ل  الا ا

"ير  ن ة عر ن نريدل
 عل ال ارا ا�ص را راصر الاي ا لا" ا صاا

"ل ير الا الاإلي ص� رحلة الن ا لي�ص ح فا�صيال 
ا�صصارين   صاعد� الير   ي  ا �صريا   ال�ص  ي  ا" يا 

"فيلل ا ا رنا د
  يةصاا الصيا�ص�  حاص نريد" الا ا يالال �ص

"لية ص�صا� ان ل ح ا انةال�ص
  را يير حي  ا زيل يةار اع اإ ان" صاا
اللدا  ا نا ا ي لا ص  �صيا�صا الية االية 
 لةص�  ال   ا رية  نريد     ا   ارال  فال

"رص ا ا
ا" ا ال ال علي اة ال  ي  ا اة ا لة 
 ال  فريال  لدعا  ي   ا�صلية   د    ال  ا حيع

"يا صي د الصا ا  ل الفر�صة ل االإر
  علي فاال  ا  ين يا ي ا ا علحر�ص" ا

"يداا انا عل �ي صيا�صي� فا نا حينا ار�صالة لل
اية   ا��ال  عل  فاا  رصر  عل  ل    را��ال  �ير  صد
 ر  ا  ص  لل  ةال�صا اة     صا�  ال ال��ي��ة 
 رصر عل دا  ال�صيا�ص  صال  اا الر ن  الاحد   الفري
ار  الييز  ان   عد ةاا  �صا�ا  لة علالد  ص�صا� ا
ا ان ارا اصار ري� الرا اإ ا اص اإ ا فر ن 

 لةيار الدان ييز يال افر
  اص ارالية الي ارالإ اال  رال اإعا عا اإ
اد   راالد     لالإ اإ حد   ص ناا   زاا  لياع
 لل اية  الدار   ارا��ال  ل يدانية   زيارا  صي�  ان
عل ا�صل الة اف للا ارا اعيا ار الدلة اة 
 �يعا ر ر  اا يص� عد رار اا يص� اإ
الرا ي الرا اإ في ل يدانية عل ار ل عن 

 رالل فلة اا صل�ا عل ث
 ي الراية  للدلة   د�� اصة  اصاية  �صيا�صة   ص  اإ ع��ا 

ةا لةالد ص�صا� را  ن اي  ااان
 ي الفا ا ل ح يرا راال ي يد ا رصر د علا
 صي لةالد  فا ي الرا اإ د ي  ا   راال  �ل صاعا
 ااإ�صدار الرارا احد د   زاالل رصر اإ اصار   ل ارار

 د  را��ال الًا 
 ���ن ا���� ������را���
 عل  ال اا 
�صديد   لا  ا

اص�

   ا ع سب� ا س�ا
 ا اد �سا الب يف الع
 عست�  اا سة ا�ال�س
 ال   احل�س ا   ا

 د ةيف ا سا ي 

اال 
 ع ���ال ������ا ال����
     ����وال ا������ة 
 ة ع وة ا وا 
 د   ال 
 لدع  ب  و اشولة 
 ��والإ  وال  ال
الشة ل   ا 

 ا ش د الشا

�  صفر�



 الدع  د الإة الدع  د الإة الدع  د الإة الدع  د الإة

 اإ يانا  الإاة الة ل ير عن 
 دعا  يف  ا��  ةاال  اعدال  ��
 عل  لي  ع   صا   ا الإاة 
 اياال ي اإ را انلي ا ال

ااإلي ي ال
 صياا  ��    ال  ا  ا اإل   
 اص�ل ص�ال – را اح ا
 ي  ال يا   الد ييا  ل  صاة 
ال�صاحة     صا  ا����الر ��ا   ي  ا
الإاة   ي��د������ال  ا����   ل   ي��ة����الإ���ص
 رال   اإ���ا   ص� ال����ة  رة 
 ا  ل  صًايا الإ�صية   اا ي عل
نا  الإاة  راية   لحا  الدعا  صل
لصا   ياال   الإ�صية   ��ال��دل  ن
 يص� اي�صر  الاية   اإ  ص�ال  نف�صل

 صرا
 زا ل حًاف ريال يزا  ا 
   ا صال اإصراا   ا  ا ة 
للة  ا�صد   د��ا   ال��دلل��ة     ياال
 ال ا ن ا ل   دال
 اإ   ش     ا   ش ل و  يال

    ع   ل  ا

•••
 اإ  ال  ا  اإ  فاالل ن  د  ل  لن 
 صياص  ة��ا��الإ  د    ال ��ا 
ال�صلة   ل  لي�ص  ال  اإ ا�صفياا 
 اإ  ص�ال الداعية   ا  للل  ي  ال

 عديد اص�ل  ا ااإر  اي
 ا

  ا   يي  ال  اا شعة     
 لف ال اال  الإ�ص  ةاالإ
 ال  ياص�ا  فا  رياال    اجن
 ال  الال  ال���ر  ��ا��ا ا   صي�
 ص�ال  ي ا   ا��ال  ل ا�صعا 
اإ اا ااصر لإعا ارًا �صًا د 
اا عل  ال اية  يد   ي


 اال  ��ل  ن   وا��ال  د  
 ال��را��  ����  ��ال��ث��ا  يصال    ����ح
ية  صاد   عل يرز   ع��ا  ��ا��ا  
ا   ير  نا ا   فاالل  دير يراا 
ن   ا  ايةالر  اا�ص  صي ا 
 ةي  اص�ل– الصة   اإ انية  ة 
 ف اإا   ا ال��راي��ة     ص�
الر   ��  صا  ا  عل  ال���را
اصاا اف ا الإعا  الث ن 
را ا اليعلي ال�ص صن ار 
ا لرا اإ  الة ل ا ن 

 الفر ال 
الإاة     ار��ال  الب  عا    
 ي  ��  اال  �� ع��ن  ��ص��ن����ا 
 اصيا� ة ن اا ل صيةاا ا
 ال  اإ  ال   ا   ا��ال ا  ف لا
  الفرية   ��ا��ا  د ل   اد  ��ال
  ل   ا������يا�� ا�ص�صا    ل   لةاا

 صياحةالص� •
صيا الدين ين الدين

اإ اة الإشاة 
عد اة 
 والإع ال 
  الإة 
 با شوا
  شامال ع
 ش ال ال
ع اة الإلة 
 ا د 
 شة واشاالإ
 و الع اإ
 ال ع ب
ة الشاالإ

�  صفر� 



 ا اا اال
  الا  عن   يي ل   ا  رصرال ن  لن 
ل   –  ال ا   اإ  ال �صة   ا
 اا  افر    رااإ �صة   لزص�
 يل  ًيص�  اف��ر��ا  ��  اا   ل 
ا    ا   ال  ل   ةلا الاية 
ن   اص� عا   را����ال  ال ��ا    ييز 

   اا
 راال را �ا نف دًا علصا افيي
 اإ  ���ا  ا����اإع  اإ الصار   ي  
اإعا ي اا ال الزا الر�صالة 
 صل�  ���لا  علي  ا  ��ص��ل���  ��ال��ر���ص

 اا الإع دي ا
 ��ا  ا�� ������ال  د��� ا���� را����ال��
ن   اا  اح ن   يي ا   –
 يح  ليفر  د����ال  ا����الإع  ا
عة  ن  يا  ا     ال  عل  ال
 ان اا �صع ن   ا   ص
 دا ي�ص ي اند صريةلل  ل
  ا ل إن�صال ال �ص ايا ن
 رص� ن  صر   ل  د  ااإلي  ص�ال
ن  ادار  ا     ااإع  ا ليد   صًايا
     ����  �� عا   لي ل   ��زا��ا
 درال عد ر اصالل ليث لال يان
  ااإع ايا�ص عل �اال  لد
 زاال    ا راعن اإ يل ي
 انرن ا نر   ةا�صة عا نل 
 ا  رال  ا    اا ن   ا    
 لي    صاال   ا   زاا   اة 

 اال لال
 احد رص� دال اإ راال ز ًاا
  ح ارا  ز الإن�صاد علي 
 ص�ا �ف صال زدار اا ا
 ا الإن�صا  ا ص�ي   ل
 ي�ص ا  ن  انةال�ص  لي
 احد ةيال ل ا ا  ن 

 لا ة عليا  يا 
  د ب ع  ع   ل            اإ و
  ا د  ش� ا ع ا و        ش  ا  
 إ        ش       اإ   ا  و    
  ال  ا     ا ع    �� ل و  ا ع     
  د عا      ا و   ال      و  ال

 "     ل
 و   ��   �� ا د�� �� ش���  ا����� ع ا و    ن

  ةيال ان  اا نل    ا
  ا ع   ل و ا ع      ةيال اإ
 �اا  رال   انا  يفيا   د��ال  اإ
 االث  لال  ص�ا    رال عصر 
 ا صارا   صريةال  صل�  ال
ا ار ن الدين –ص عا ن 
  االإع ا نر �ا ص الإ�ص
ا الف الايد ل يزا اًا ا حية 

 رنية ارا
 صي  را����ال  د������ال   الزة   ����
 فيال  �اا  ص    ا����اإع  را����ال
 د ا����ال  ��ان��اإ   الإن�����ص��ا  ا����اإ��
 صل�    ��ا��ل  ير    ة��ا��  اح
 اصال  �����ص���ال  ���  ��ص������ا  ��ال����
  ااإ  اا ل ا يف�ص نيةراال
 ثال  يال   ن  الثاية  اللية 
 ا ا  ال ال اا صا�صال
 ص� ا عل ة الإن�صانيةرا ان ا
 رنية ارا ال  زع يي ا 

 ل ا  ن ايةال اإ ص�عن ال
 االإع اعن ا نف�ص ال  ا يف
الصرية   ال  د    اي ا   را����ال
 لال ��ن  ر���ة   ��  صل  د����ال  ����ح
ا  صاد     الإن�صا يلا   ��ا
     ش  ا  ا�� ا   ل  ا����الإع
   ب       ش ا  و   ال     ا
  ع ا          وا   ا ا  ل

 " د  ش�   ش�  

�  صفر�
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نن ن  ر عاصرا ا�صار حرة 
الإا ا�ص ن عل عليا ال�ص الصية 
 د  عل الثرية   ارا �صار  ن     ال
ن   الال�ص ن  لا  لد  الصر  الة 

 ا الر صاا العي
لة  لا  دا   ال  زاا  اإحد  اإ
   اصال  صا  الإع    راصعا
 الإع  ص�  داال�ص  ياال ارعة 
 ال ياال ناإع  دا داصصيد ال� لد
 ا صل� ا ر�ص د ةدي  لا ال
 ال�ص  علي  ر�صال  ثا  صل�  ال  علي
 ا ا اصر فيةن ا د يا اإ
   ال  الإع  الإع  ا    علي
  عل فرة اية الال ل ل ن
 ر  صر ن  لد اع ن ا رال
 ص    ي  حي اليار   اص�ال ن 
ر�صال اإ  ار اصرا ل را  ل ف�صدا 
اة     الإ�ص  لل  ر اإا   اا ل 
 ا  رل ي را ا ر لا د د

 ع ار ل يا
ال�ص علي ص�ا االإ اإع  ا
احدا   ي      اا  ي    ل راا 
�ص �ص اإل ال علي اة صر الدين 
 را    ال  الفا�ص  عل  رالث

الإن�صانية ي اال�ص احل
 داح �يد الصا حي راصعا ي   
 ال�ص  علي  االإ يدر     الل  يا
 يال  صاالإر الصية   الإ   دا 
 ا  ارار  صد  االل �صة   ر
 ي  ليةال  �الدر يص ير ي�صد 
 ا ةالث االإ ن الإيثار ع دا ي
ا عز  ا يل ا ا ي�ص� ل ن 
 صي  ص�  ي ن  �صيد   ص  اإع

ةاال ياال اإ 
 ص ا دا ال�ص  علي االإ   دل
 صن  داا  ليل  ا اإعيا  اا 
 الإع  ال�صيا�ص  اا  حر  لإجنا
 ال�ص  علي  ص�ا  االإ  ي  ا  ال
 داا�ص  عل    ح الة   لإعدا  دي
يزيد  ية   ر  زا  اال ن   لل
   ارص  ا    رصال ر   عل  صا ن 
  الصية   ا  ا  ثل  ايي ل   ثل  ل
اإ  ن    يزيد ص صص رص
 ل  يال�ص  علي  ص�ا  ن  عل �صار 

رصر ال يزيد عل ثاا ايل ي ا
 ر ن  الاصر   ي ارة   اان د   
 علي  ص�ا  االإ  صيال  ا  اصا�ص
   الل  لا  يص� ن  لد   ا  ال�ص
 راا لدر  عا  الإعية  الر�صالة   ح
د   ;راصعا لة   الإع    صا�ص
عليا   عل  االإ    ي  لل�صيد ر 
ال�ص  ر  ر  ارا ثفة حالة لر�صالة 
ايا ا�ص ن   رلث ال لة   ي ا
 ال   ر  ا ال�صعليعل
 ا  ا ال�صعلي ال راا الزاإل ا

صل� ال علي ا صل� يانال
�صالة   ال�ص عليا   ي  لصا د 
 رالث ا ا�صد صي صاالإر يال
 ا للزلزاصا ريا لزال حدا ا يةصي�ا
 صي�ا زا     ال اة   حدا  ال
الإعية  الر�صالة   لا  راصعا  
   ال ا  ا�صيية   رالث ن   اا
  لن   ا يزيد  للاية   ال�ص عليا 
 الإع اال ف  صا ح  رنا

 الدية اصي�ا رللث  ا ال
 يل الإعية  ااية   ان  ل  ا  
 اا  يص  عل  ا  ص عن   ارع
ن  يزيد   الفا�ص  ل  عا  زل يد 
اية  اإ يا اة  لل�صال عن يفية 
 ن ال  صل�ر ال ا الفا�ص ث 
 صد�  �اال  ار  صل�  ال ن   صن
الا اإ الي الة ث يزيد ل الدين 
 ل يد  لدي ا ا الإع ال�ص
 ال  صرال  اا ن  انفا  ا    ر  ي

ال اال
 اال  ا اإل اإ رال ر ال�صر ر
 صا ر  داا  لصا  عل ً ي
 صا  ح  صالي�ال الر  

رال ة لصا اال احدا
اإنا الي دع ا�صة  الر اللية 
 صاة الص� ال الإع اا النف 
 ا  صا  الإع  ري    ال�ص  عل
للية ريا للدا عن ال ايا انا  
 ي ا  اان  ا ا احل ار ا
 راالن ال�صار   اال  لال  ر
 الإع اليار   ل  يادي ن   الن
 الإع لة    انصارا   ص� عدا 

ة  صي�ا

صاال عدنا •

 شا
 اإعا 

 اش�شة ع    دل 
 وا شا  شع  اإعا

  وال   دالة والشوال
 ا بو شلة الش ة

 ال  ال  اإ والدع
والشبدا وا ل الإشة 

 ا ش  ا  وال
 شال  ال و  وا

 د شو وال وال شوال
اود و ةاإعام ال
 اش اإل   لة  و

د اإل إعام   ة وا إعام  ا
اا  ال ا اد 

 ة وال ة ع ال
 ششوا  او لاإعام  ب

   وة اششال  
 وا ش وا ا بإ



 شال ل ا  ال  واال ا  دا ا  ع ة اشعال ال 
 شبا  ال  لدة اشة اا  ع عا دشوال الع  لإل  ال وا شال
 شا  د اشا ا ةش دش  شل اشعال شوا عشل ش ل ع

 ا  ال  ال ا ا  س يف لق

 و ا ة اإشا دشال ل 
 مة الإ د مل

يالر  ارح

 ش�ع   ش لل   ش  شبد اوال

�  صفر�



 اا  اار الا را يةصي�صة االر لة
الز زح الرا رحا الل ن الد الحا

 عال  ��    البد    
ل م اة لاال شل

 دال�ص اعياإ�ص ع زح الد ا 
  ةص� اال ا ة  د�صةا ر 
الدنيا   اإ  ي  ال��د    حي ال  يي  
د اصر    الد ال ا الزا د 

الد ا
ة  عة   ل     
  و ش شو وا ب شا

ا دش وا
 ال�ص علي عل اصاحة الإ�   صاح�  الد يال ا
  اعد اع الفرا اا  يةصي�د اصاال  ير ا اد ر
 ا اإ اية الإلف صال ص ر  يص يا ا ارال اصد�ال
 ل  ةد �ص ارا صيد ا اا عن ديد   ص� صران ر �صيصا

 ال ل  ديا يص�ر ال عد ص�
مالد اال ع ال ل ا ا 

اية ا ل الز لي� ا�صا للالة ا الص  ص ل ييزا 
 ال�ص �نف لي يصي�يد اان الر عد ال ل  ا رين حيعن ال
 ة لاال ص نل الدة للص�ال يال زح ا ال�ص اال�ص زح ث
 �الا د اي د ا نا لث  زي ا  ا الل دًاا   الز

اار ر ارا  يةصي�ا اا اا
 ش�  عد  ام العع  ال  ا�ش

شا وا الدو اإ
 اا ن عد  رالل صر ان رحالد اال رص دا ادع
الرا اي ايصا  الد الرية اار ار اإن ر   الد ا 
لا �صريا اإيرا الي الرين ال�صية علا ا الالد رح ا ا ييد 

 الل لة  ص� صاد   ��ل    ��ل الفار�صية  اللة 
 الفار�صية يةرال

  حد ا رح الدال  ااة رحا ا
�صفر ل اإ الرين  ا لا انا ل ن 
  صي  ص�  ��ان  ل  ا�� الة    اال  ال��د
 ال االح ديرًا عن ال نفا عل لعا
 ان عر علي ا�صية الريية  الالة لن 
 ًا رال ل  عن راع ا رح الدال
 ي  اا راال  ا ع" الدارة  الراية  اللة 

"ص�ا
   عاة ام 
 ا  ع  و  ا��ا العاة   شل

ع ة والشا شعل ل شد
 ال د �صاد الال ان �صل رل ي ر اا دان ا
ال الف اار ي ال يي الصار ا�صيية ال ا نا ال الار 

عديد ا ل اص� لةا عل
 لصا� ر را دل ر  نر الا اإ دعاا�ص  د الدة للص�ال
 يةصي�ر ااصصدين للا ا ا صل� ا اا ا اري  ل صاي
 يراال  ل  ةص� راا ا يل ح اا نا ال ر نر اا ا عل
 عل حدا عل صال ا رح الدال ا ً يةد ح�صيصا ل راي ا ا
الصفي ال لا صة لإلا الصيد اإل ان  را الن ال�ص الين 

ران ال 
 ا  ما الالد    ال اد   ا    

اد واشال
 علي ص�ا ص� اإع للصايا ارصة ال ص ن  نية  
 الدال ص� ان اإ ص�ل نن  ا ا  ا ص�  ال ال�ص
حي رص للديد ن ال�صاا احة اصاية ن  الا الث الاد د 
ا الالد رح ا اصرر اإ ار الرا  دايا ار الراية الإيرانية 

 اا  اار الا را يةصي�صة االر لة
الز زح الرا رحا الل ن الد الحا

 عال  ��    البد  

 دال�ص اعياإ�ص ع زح الد ا 
 
الدنيا   اإ  ي  ال��د    حي ال  يي  
د اصر    الد ال ا الزا د 

ة  عة   ل  
  و ش شو وا ب شا

 ال�ص علي عل اصاحة الإ�   صاح�  الد يال اع ة والشا شعل ل شد

 ال ال  ما اعد ا 
 شبا اشة  اشبة   ��و  اا
 والع  الدم    دشال
   ا  و  ش  ��و  �� اإا   
  ا شة   د او بو ع
 شا ال شبع  دم البال 
 او اة واشا شعة الاإ 
الشد و لل الش داع شة 

شو دا   ة عشدو

 ال    وا���ال      
   ا"  دش    ا
 ا وشة"   عد    ش
 و ب ا 

  ا ع ا اإ
اا 

�  صفر� 





 ا ا احد ا � ان ال  ا حي صر�ا راا ر رياص� ا اإ
انيةة الديا  ررا�ص داال اال د �ص عد رصا عد 

م الالد اال و   
 ص�ا    يةصي�ة اصير ا راا راالد لال اد ا 
اإا ر   ي ل  ��حر ا�� اإ  ل رال ال��د ن   ر ي ر صيدال
  داال اال  صية اث ي  رد ا اي ازع نرا راي  ص 
 لل ا دصاال را اا يةصي�ر ااصة الان اإ صاا رال يايص�

ح�صر دًا  ح صدية علي� نف�صية داعيا صال
ما ا ة الشد اشال ا  

ار ا را الالد ا  ر صيد اح  ح�ص ا عدن �صيلة  
يل للصاعر اا د الر ل   الصيد حاية    ف ا نال
 را د  ا يد اراي ا ي ا انر ل ر ا لرا احي نا 
 انث صيي   ياة ا رر د   ةر �صا صي�ن اصال  ال
ن   راا ااا ر ان ا ف ا  ن   

دال اال� حاليا ر ال ر صفاال ا 
ل  ة ا   

 صا�ا يصي�يد ااالر اري ةا عل ال حر�ص ر لصا 
 ريارا ل راصعا ر ن ي ح�صي را ار ل يةا ا ل ا
 ي لا ة ال اإع ن ا �فال ا الإيثار يةصال ا صرن حرارال
  ن ا دًل انار لة الري اال  ا عندي ا  يًاني يداالر 

الدا صال  يص اإ  ص� ص�ار للال ةيصفة ال�

�  صفر�

 ا ا احد ا � ان ال  ا حي صر�ا راا ر رياص� ا اإ

 ص�ا    يةصي�ة اصير ا راا راالد لال اد ا 
اإا ر   ي ل  ��حر ا�� اإ  ل رال ال��د ن   ر ي ر صيدال
  داال اال  صية اث ي  رد ا اي ازع نرا راي  ص 
 لل ا دصاال را اا يةصي�ر ااصة الان اإ صاا رال يايص�

ار ا را الالد ا  ر صيد اح  ح�ص ا عدن �صيلة  
يل للصاعر اا د الر ل   الصيد حاية    ف ا نال
 را د  ا يد اراي ا ي ا انر ل ر ا لرا احي نا 
 انث صيي   ياة ا رر د  
ن   راا ااا ر ان ا ف ا  ن 

 صا�ا يصي�يد ااالر اري ةا عل ال حر�ص ر لصا
 ريارا ل راصعا ر ن ي ح�صي را ار ل يةا ا ل ا
 ي لا ة ال اإع ن ا �فال ا الإيثار يةصال ا صرن حرارال
  ن ا دًل انار لة الري اال  ا عندي ا  يًاني يداالر يدال�ص ص�ي  ◄

 وال اع
شم الو

  ي لة اا نرد اا عيا ااصا�ص ر  نن
ال�ص راا اا يايا ال  ص يا الدر 
  صاا حدي افاا ال ر را  ا
 لا صنا  عل ر ال  الف ا  ان �ص ص
ا�صاعا ز الصا ر الد   ريرر الإن�صاال
يا ي ايا ال�ص الصيد الاري ير  ع ي�صيد 
 احاص�  الديا  ل  نا    حزاال ان ال اا
ا     ال الصة   ا�صرار    الاة  د  صيااا    نز
نف�ص لإع لة ا الإل ل الف� ال �ص  علياا 
 ر دًا  راال ي  لال زال ا لح
  زا لل  يًا للدين ار رارية اا �ص اص
 يد الرا�صيا ا يد ل ال صاال  دا صل

اري �صيد يا ن عل ارص ري  اليا   ن ارد 
 عي ر الا الدارا صا�  ال عي ال اال ي
  ي   لا   رالف نر   رع  ال  فصا  اال
 صن  صفاال ا�صة   ال�صد  اع    ص�ا عن   ف  
ًا  صر اا   ر  صار  ا  ي ا   صاا
 داصا   اليالي ياة ا ال را فريفن  االد
انا   اريال �صفر     راح  ليا  ري�ص  صرع  عل
  ًار ف�ص  د نا   ل ي ًا  عي د  ا
 ل �صرا يار  د الفريدا اليا د  د نال  اإيثارًا
 ل يار اال ليار ان   رن ا �صع 
 ن لا اا علا  �ار ا  د را الد
 ندر ا  ا انف�صر ا  ا ا ةل صاال لال
 راال  صري  ص�  ا   ة  عن   ل عن   ن
 ان اعا   صلف  ن دعا   جنا  حل عزانا 
 ا صارا� ع ن ن�صن را ال ص�ا نع ايانا
 لةال ا    اي �صرة   صع  فاا  اص�ا   رياال
  صري رن   اا ال�ص صيا ياا ًل عل ا نرل ا
  عي الزا ن اين ندا د دانا  ردانا ن 
 افر ن فر   ي�صر ًايح رال  فر ي ا
 ا يدر  ن   االإ    ارا�صرا  ياا

 صال را يل
 فر ف صاالف  ص� يااار ي ل اصال  
 ا ا  ل يال فال صا اعلريال صار� عل
الفص الا�فديا ف اي ن ازين اال  عينا 
  رال ال  اريال  ف عي اال�ص اإ رن

ارال اإل عل  زا ص� لر الا ن صفر �صي�
  ي دصا�ص ي لد ي يدصا اليا علي ص� 

حيا





  ا علا صرة ال  رياال ي 
ر ان  �صيا ن نار ا حص  لة 

 صا� د ي�صا ر
  ةل اني ا اإ ي ارا ا ا ا
 ن حي لا دا صر اعد عل  ل
  اا ي د   داال الزن   داال
 ة الليا الص�ر اداا ع  ا ي صر� ا 

ياعا ان لياعا دا   صرا
 اال اي  ال�ص علي ص�ة اصر� زا ا
دا اإ ا ين د  ص� ال  ن اا ا
 را  ي�  يا�ص�ي  ل ي�صاإل   
 ال �ن الدرل ةلا  ةليل �صا�ال دال
راا  ن ا ا ا ارا عل الف� الاة 

لل�ص
 فلي رالي ةلا  صري ا راحدا اا ا ل
را  ا ا  ايا ل زيد  صين يالل يين ال
 صا اإ ال ح زاال د ن اي رال عل
 صال صي�ا ة الإعي حا ل�صا عل داصال
   علا  ال  ال�ص  علي  ص�ا  رلث  الثا
  ي ر لة   يةال ر داا

�ن ال حا ي ا ال�صعلي عل
�������������عة  ال  ا ا  ا

 شعة ب ش�  ا الد  
  ل ب شال    

عة  اشا ا   �����������  و
ا صر الة الرية  صايا الإن�صانية 
 ث ال  ان ا  ال�صيا�صية الديية  الية 
 ل يةلة الاال ص�  ة   صار� عديد
علا عل احصاا ا فا لدا ال انا �صصر 
 ص� ص ا ا اص صا�ي ال ال  عل
 ن�ص  ف اع ر رال صريةة اليال 

ا صريةال اري  ثيل
ر الصن ال ال د الن�ص   

ية ال ي ا رايا ا ياا 
ةال اا

 را اية  ية   ا  صياا  عل نن  ا  ثا 
 اصد�حد الل ال�ص ا اللا ي اث ي
 ان عل ال ن ا ص�ن الحيا لا  را ا

  رال صا� لي رصرال رن ا �لي
 ال ة  صا  �� ية   ا�� د  ��ا نا   ن�ص
 ص� يا ل يلة ل ا ا ا  اراع ا
 نر رد �صص اإ  اال نل ير ني
 ا لا اال�ص   د ال ي
  راد اصا  احا  عزا ا  اال
 راة الزي انةال فة  دصاا   ع
 ر ال ان اإ رفة الال  اعلي ا ص�
 يدل ر ةرا را اإ ال�ص علي ص�ا
  اا نل ي ن ا ا ص� ن يا اإ
 ا حيا عل اا�صنا ا ا  ان 
 ص ا  ا  علي  ا  ال 
الر  ال��ر ن   اا��  ص  ايي  ر��ا  صاعا�

 اص� ةص�ا
  زا راا را ر  لي ا احد ص
  ا ر ا ل ا ا  انةال اا
اإنا    اا�� اراع ا الانة    ر ية 
لا  عليا   ا  ص�  را��ال��ز اا  �صية   لة
 ال  حاد ا ةرا  حيدا ااا ر ادع
ل  �صدر نر لن ا ين   ا ان  ن
اإانا ا  يا  صر ا �ص  ارة 
  ا د حر�صل  ااا  ال ن ل 
 د    دا  د��ا  يال  ا   اانا 
ا ا اا ارا ا  لا ال�صيد الية اة 

ل ا عل صيال
  الا  اإ  اناا الا ا لل ث ااإن
  انة حال اية   عل  �را ال  ا  ال
 يا  ��  ة الالل  ر�� ي��ةا رال حلا
  ا عل لة ي�ص  ع   صرع ا ااا
 ال  ل الة  ية    اي��ة   ر  اصرير� ارة 
لا عيلة الالي  لا ا ن�صد ا ل الزر 

ليال

ا �صرية  ص ين ا الد ار  
ال اإل الد ش ل

اإ ا �صفة �ص ا ال�صا  الص لة ايلة 
اصاا   اا ارة ا ل ن عافة 
 ا ا ر حالد حا عة �صيصال اا ا

ة لي� لفر احد  ا صا�ر ال اال ا ال
 ار ا  را صال ار ي  ا ا

 د ال�صيدص رصن يةاا �صيا ا صل
 ال الفاة   حد حيا  عليا   ا  ص�  ي
 د ر اإ  ال�ص علي ص�ا ايا 
  ص�ا ايصد ا� عن  ةرصاحة ا� ن
 ف ال ال�ص دا عداال ةعا  لال
عل ثا ايا الزيز د ز �صي اادين 
 اإرًا اإرًا  ا احد  يصر   د �را  را
انا لن صر ا  ا ار ا ي عليا  را 
 اا ريناا اعا د   لن ا حد ز 
 ي  ل اإليا  اصارا  الصاصة   ا  ل
 ا الار   صد�   يدا   ص  اإلي الر 
 رار دع  اال�ص ن ل االد صرا
 صل ارا ال ا   الل لةا ةصا 
 صل� لا علي ا صل� د ية نص� ين ا 
 دراال  �ر ا رن ي ن ا  د
 ح يف د الصا ا ن لن ا ا صية�ا
 ا اا ا�ص ن صديلة للاال  ياليةا الر
 اا�ص ا عل ة لي�صالفا درال  ن لي�ص
  صريةة اليعن ال ر انل جند اا صي�ا
ح ا ا  صان د ار الر�ص الع د 
 �صل ا علي ال�� �صل  ا ي   الية 
   للدللة  ل ث  ر ص  ا نا ا  اإ     �ا ل صريفةال
عل ان ي ا  ا�صفا الية الصرية ثلية 
 لن ح رصي   حال  لي يا  اإل  الة   ص
 ا ينن ا ارا ياالإ فال عد لفةال
 اللة   ال  اة ل اللة  اإنا 
 ر ي ا ل ال ال ن ا عل ة الا
�صل�ص اصد  الرية   اا ر صرية ية لاإل
   ار صار  لي�صا  اريعد�صة ال اا

 اي ال ع �ر  ةلا
ار  رللف  ال�ص رن ي ن  

ةش  ةداعاإ و
اا  ��ن  ���ص��ر��ا   ��ا�� الاية   صيفا�ال  ��
ال�صييا ا ادار� الإداعية ال د �صارا 
 عل  فاا   ارية  ليية   ا��ا اإل  صارا 
 يرية الصال �دارا ا صا دنة اي

 يدال  اح   •

   ا ة
و اإداعة  شة

 اة دا رز الدرا�صا الية الا الف�صية

�  صفر� 



ي عليا الر  ادر�صة الرزية ا الريدية 
 ثال عل  حداا اصزلة ل ر ااإع 
 ر�ص  ن زيةالر ا�ص ير االف ل
ارية ر�صا  لحة    د�صةا  �رييا حةل
لا  ال  ي�ص ا ي ا �صر اية 
 زالر  ا����الح د ا��  نف�ص  عل ��ل صدل
 ا اة �ص اري حل ان �رييا ال
 ير لا�ص ل  ا ةي  انا اال�ص
يرز ص اص  للدللة عل ا ا يي  ن 

 ف رنان ن لل ا ���� ي�������ةل�������ر
 ا  صل� د   ��ال��ر���ص ����لا ��ع��ل��ي

 ن ا ص�ا   ا صل� نف�ص
 راال   را   صا�ال  ي

 ال�ص  ن يةال عل �الر ح
 ����ال ��ع��ل ���ص�������ا

 اصا�  ز��������ال
لا د  ف يد
 صا�ال  �����ل
 ��� ي����ا��������ال

 ةلا  را���ا
 ��������ص�������ل
 لا �حا�صيا
 ا���ن ال���ر���
ني� اا 

يزيد   ا���ل�������ص
 ي  �  �� ص��ف������ا

   ا  ����ص���  د�����
 ح ا يف اا    ص�ا يا
    ي اإل را   �ا نا الن�صا

اإصايا   ع  ل  صي  ا  يي�ص ا   ن 
الإراية  الصر       ي  علي�ص
 انري  ص�  ا  ل  صا ا��ن   

 ارا الي صي ا احة اإ لا 
 صال ن الزل ران الد صاع  ال
 اراعية للالن رصال   رياح ار

    ا�صلية  الرزية  للرية  ال�صة  ا��ا 
  اة الص�ا  الا دليد ا

�ة الفر �فال 
ية  ارص�ا ا ا  ن   

اال عد الع
د يد الا ريًا صيًا ا لنا د 

انا   راصعا ن�ص عن   ا نا 
الصية   ث اين   ����

انصار   ا����ص����ال  ال���ف���دا
 ر��ال��ث ��ال�����ص��ي ��ع��ل ال����د
الإا ا ل �صي لن 
 ا�ص ن   ص�  راصعا

  ية الرز را��������ال
 رال  ر����ال ا  اإ

 ص�ا  ل  ا ار ��ا 
 ا  ا    را������ال ً����ف����

 ًاص�
 ا د

   ل  راصعا ليلة   اص�ا    ال�ص  علي
 رالل ا دصا� را اعد ا  ال  د
 االإ ص� يا ن لية   يي ا راال
ا�ص  رح ار نا رًا اإ ا يلة 
 دي  ا  راا ن   راصعا ليلة   ا ا   حيا
ا�ص ا�صا علي  الرا الر اإاة 
 ص� ن ا راال ص�ا اللي ص�
 صل�  ال �صية   يا    را����ال  ر��  ال
 راال ص� ن ل صل� ��لا  علي ا
 ال�ص  علي  ص�ا  ال  ص�ي  
 ي الرا ح د ل د 
 ا   ص� ح ا  ا ل لي ا
 ن  ا  ان   ي  الر     ال  ا  ص�ا

 ال   اً  ا ع  ا يا
 رالث د��  اا لل ي     
 علي ص�ا الية لة اللا
 ر ا “ الدا ل   ال�ص
اصراً  ل را ل ااً  ل ف�صدا 
اة    الإ�ص لل ر ااإ
 علي ا صل�   ا ر�ص   د��
 نا را را  صل� لا

رعن ا
 راة الزص اإلي ا ان ًاد   
 �الدر ا ا ال�صعلي ا ص�
 ا ر�ص ص�ا ال ال   ال
   صل�  ��لا  علي  ا  صل� ا
 راال  عد لا   ا  لالث  حدي
 ا اإ ي ر اإ  ل رال
 ا    د صلا  لن     ص�
يفا  ل��ن   ي  ��ا  ع  ا
 ي اران ا ا علير ح
  ا ال ا  اي لف
  ن عل �� ��ال��د  ح��ر
الار   ص��د����� ص��ار���  را����ال��
 ير اال عل ص�را صا
 ا  راال  راي  ير
 زال الن   عل  صا�
 صا  ن ز 
 ا الدة   ل ا   نل
ا   يص�ل  
 ا ا علصل� اعل
 ا الا  ن   صال�

  داصصيد ال�

�  صفر�



  ع
شال

ا�����ش������������ ����� ع��������و 
ا ا صا� •

ا�����ش������������ ����� ع��������و ا�����ش������������ ����� ع��������و 
ا ا صا� 

ا�����ش������������ ����� ع��������و ا�����ش������������ ����� ع��������و ا�����ش������������ ����� ع��������و ا�����ش������������ ����� ع��������و ا�����ش������������ ����� ع��������و ا�����ش������������ ����� ع��������و 
ا ا صا� 

 د عاية  نصة  ا�صيية  الصة   اإ
 اا  ياا  ص�   لصر  حدا 
 ال الاية  اا    ن ل  اال
 ال ال  ن إن�صاة لراال ا
 صراال  ا ل ادا عيعا ر اإ
اليا ن الر العا صارا يا 
ا  الصيد ا�صل ن عر ال الصيد 
 ا  الل ن  ل     ل  ال االد 

 لاي ا اريلل ا فري
 اصا      صل�ا عن   ااا  ي
 لدل  داا  ال�ص  علي  ص�ا  االإ
الإا ال�صا علي ال�ص ا ا ريا 
 ة اإدين ا ال�ص علي ص�ا ر ا
 ر نز ار لز  صل�ا ر ة
 اا�ص  راصعا  ي  را  را�ص ا 
ا�ص علي ال�ص د ا ا الإ ن 

 اإ زلل ال�ص علي اال�ص االإ ل
عد   ا  يد    اصال�ص ارة   را
  ارا   ا  ال�ص  علي  ص�ا  ا
 اإل اًا   نف�ص  ال    ي الراية 
اللة  ييد   ا  ال�ص  علي  ص�ا
 ا�ص ا ر ال راال  يةرال

ص�صار اناصايا صلي� اصلي�
 ا زار اال ل ا د ا 

 
      ش شو ع  الب

� بو �ش  �وا
             � ��  �ش ااإ

 �ب�ش�د اا � �ش 
ارا 

   ا  ال   الية   �الدر ن 
 علي  ص�ا  اي�ص  ا  ا�صل  راا عدا 

 ان ال�ص لا اي�ص ا  ل ال�ص
 علي ح  راا ا ل ا ال�ص علي
 علي اال�ص ا عل  عة  د
 عا ةيا ص� ر را ل ال�ص
 ل اإ ال رة اص د ال
   راح  ا  ا د   انية  ع
 علي ص�ا اإلي صر�ا اصري� رال عل
 ص علي  ر�ص ن عل نز ال�ص
 ال�صيا  ا د ال عل يا د
 ان  اإ  ص�ا  را  يعي  صل�ا  ف
 �صة صر اص نف�ص الصريفة  ص�

  لا نل علي ا صل�
 اصف�ال  ين  ا  ال  صاال اد 
ا   ا  ا  �نف    لياال حلية   
 اصر  ل اليا   رالل را   ا  ال

 علي ا ا

�  صفر� 



  

ا�صرانا  د   ال�ص  علي  يال  ل  اا نن 
 راالإ  ا ارا الة   ل  را الاة   اص�ال
 لي ن   ال  صا�ي د  لن  ا  �صدا 
عن   ال�ص  علي  ص�ا  االإ  ر  ايا  داا
 ص�ا  االإ  اص�ا ال حلا   صفاال  يزاا
ارة   ل  نيل  اإ درا   ا  ال  ال�ص  علي
 داصصيد ال�  لد ال يالر صرال ل اليةال

ال�ص علي
 صاا ل    اإ  رال الالة     ن

 ا
ن  الديد    نصاد   حي  ةشل  الإ  
 يا    راعا  عد  اص�ال  لا  ا
 ل  د  ال  اال ن  ا  را  الدنيا 
 صا  اإ الصية �صل    اال ليثلا ل ة 
 عيا  ا ص�ا ا حيلص�  يةصال ار
 ل ا ل ل  – ص ي د حصن ال حلا
 اصاح� الصية   يص�   ا   صلي  حيا ن   ا
 عل  رال�صا ا   ي�ص در�صة   ل ليصا 
 داا  يص�   الصية   اال  ا  اصال  ر

يدال
 رالث  داا  ي يا  ا�صة   صال  
 علي ص�ا االإ اص�ا رد ا يلةا الايا
 صري اصد ال ا   في نا ال�ص
الاية  ي صد   ف ا  ا صن  ال  االإ
 عداال  ال ي ل رال الفا�صد ي يزيد
 عد  عد لة  ن   ي   ا   ر  لح ن 
 لل ن ال  الة ل اإ صا ي  ا
ا�ص علي ال�ص ل ان الدنيا لا اية ا يا 
ا   اي الإاة   عل    ال لرنا  الدين 
ا   ل  اع د  اصلة     ا ا   ر يدر 
 ا    اي  اا ن   رع ا   عداا

 ةرا رصاال ا صرا ر�صا لا اإن
 ا   صلةا   د   مال  شال  
 اإ  صي    ال  علي  ا  ا  اصر  صال
 ال اة   ريا  عل  حا  اص� را 
 دايا ح اا ا ال ال�صا  صدر 
دا   ح  دا  عل  االع  حال  نا  
ا ل  رارا  د   ا  ص ا  ا
 ا  نلا يان ااإ ال ل نف�صا اال
ن   نا لة  ثلة  الراة   اص�ال  لا  اااإ
 اا لر ل در ا ن اصفا ا ا  
را اإنا عل نياا صارنا نا ن ال نا ن 

اعا

 علي ص�ا االإ  اص�ا  ا اإ جند   ال  
 ر�ص ن   را  ص�  اإيا  اعا ين     ال�ص
 ع ص�  ا   صل�  لا  علي  ا صل�  ا
ال�صية  ا ا صاد  ن ح�صن �ص اة 
 ن ر د عل نا لا اال يا لاإ ا
 االإ  نل رال الدنيا   ي ا ا يا  نا
 ل لةن ا ا ن ا اعةال فا صا
 ن دل ا ن ر�صيا ا  ص ن رير ل ال ا
  ناصاعا ي   يدي  ان ا اعلي  ا

 ةياال ا يصفي د ي
 االإ اص�ا عل حي حي ةعوا الع  
 ان    ثال  ا  ال  ي  ال�ص  علي  ص�ا
 ي   انة عالية ةر يةزلة عل ل
 ا صل� ا ر�ص اص�ن ا ا صد�ر الا ن
 لاال ارن ا �نا ل ع ن ر لا علي
 ع ا ا اصرير ر در اص�ن ا ا ال
�صيد   ا ةص�ن ع صل� ةال  ا ر اار  ا ن 
 فا ا ا  دة ن�صال  ن 
 اصل ر ن  ال�ص علي ص�ا االإ ر ا
 صفال اارا  الة   الل نصة   ان اإا   �اال
الصة اة ا ا  ين ي ن ير ية 
 ان ا   انة ا ص  ا صر ان ن
 ر عل  د ا رال يا  ف
  يةصال ال�ص علي ص�ا االإ ا�صر ا اإ
 اال ل ي صرع لي ا را صي يص�

  ع اال ي
 اص�ا  ا  ن ا ل يفا   ةشاالإ وال 
انا   د ا       ال�ص  علي  ص�ا  االإ
 عل يد عن  ان   اال  الإن�صا  صفا�  لي
  ايلص�  �نفال صي�ص ل ا رااإ
 ر اإن�صاني  احد ة اا�صي  ال �نف 
الإ�ص ال  نف�ص الار �صا  ا اا 
 صااإي عداا عل �ا ال ص اإ ياال  ن
 صي راحا   صيا�ا  ع يا   ال  اا
 ر�ص  نا  عل داالإ عد عل نثي ل
  رصد� ان صل� لا علي ا صل� ا
 علي  ص�ا  داصال �صيد   ص�ا  ل  عل  زا
 لل  ا  ا  ا  ص� عن   ص�  ال  ال�ص

ص� ارال لصيد� نل ال


 � يالال ا �   اريال  اال
� ص�ا اصا�ص

الف  يي •

  ع
شال

  اوشا   ا   اإ
 و اللة   ال واعة 
 ع  ع    دوال اعة 
 اا    شالإ  ال  
 شا الإ���م   شل الاعة 
 شل ا شام الال ع
 اإ    ةالع ل
   ا ول ��وا  شا  عا ل 

شا

�  صفر�



 ا عب ةششة اال ل   ال  دل
 وا لبعدو وال ال عد ا عدو الع عد
 ا ال    عال   داوا اإل ا عال
ال و البعد الش   الإم اش ع الشام واشد 
 الشو ال ش ع الإم اش   الششة 
 ة والعاوال ال اإ شلإ  شة  د ا 

والعد
 رال  اال   الر   ا  الإ�ص  اال  اال  اال  ل    
ص الي الصة د  عية ر اإل  نا �ص ا 
 ارال اديد  صا     ال اللي�صية  ال�صداية  الصلية  النة 
 د ااع لل را احا�ص ح ص� ناحرية ا رصا� ال
 ص�در�صة ا ن صةال صر ل ا ة اإاا �ا صرية اليال
 لي�ص صةية نا صةال  حد يرا راصا ال�ص علي ال�ص
  ص ل اإن�صا الإن�صا  ليةصة عال ل يةي  ا رصرال

عر  ا عر ص� ا صي صي� ا صل�
 اال  ل صالال ال�صيا�ص  اال    صةال  صر ا  ا  ا
  ةاالث لال صاال اال ص   الفا�صد يف�صد ال�صيا�ص
 يد اا عر ال صي�  ال�ص علي ص�ا االإ ا لل ص

فيةن ا د
 لل ر ااإ  اا ل ف�صدا ل را ل صرا  را   اإ    ال 
 د ص� ص�ا رعن ا نا را را ريد اا د ةا  الإ�ص

ال ن ا عل ا ا ر�ص
   ن  ال�صية ن ا ن�صص ا ال يفر ي الا ال�صيا�ص الفا�صد 
 �اال صرا عل اال عل ر ي  ص   يز عي ا علي ي
 نا ا ةاا صاال اة ا  دال فال ال ال �اري

 صاح� ي ا  ن ص� اإع ا ان ا ل ا اال عل ري
 يةصال حر  صلا ي يف�صد ا ا ا يح ي صن صر
لد رايا الث ن الثرا حرا الرر عدا ص اإ ال�صلة 
 ثال ياصال د ال الفا�صد ال�صيا�ص صد ا ي صاد ن
ال اإا ا ار� نف� �صيا�صا الا اا انا ان �ص صالا 
 ا ا ي ا  ن ص� اصل� ادلص� ا اإ راة اصد ال�صل
 ال�صيا�ص الل ار ةل  ن ا دل ةا يةصال ةرا 
الا عدا فص  صي ارحلة ال�صيا�صية لاا ار عدا 
 ث ال نانياال ةصيية الزا ص� صاال د  ا ن ل

رال صد ال ص صلاا  ناصال اا
   اإ   اال رصة   الصة عد ا�ص ال�ص ل ارة 
 راال  ث ن ةصلي� ان ايةال ا حا اعا اإلي ية الصال
 ة اال�صل ا علرز ن ر ال يةدا  ررال احر صي ال

را ص ن ا
 ةال�صل ن ا ةال�صل د ني ل ال�ص عليال�ص ص�ا اا   
  ح�صنال صال ن يال ن ا ةاة الال�صل دا ا�صاإ داا
علي ال�ص ارا ص ا ي افاي ال�صيا�صية ن  ص ال�صلة 
 ال  دص�ية ال عل را يار�صة ال ل ص�لي لا راا
 ا ي ال اال يال اص  ال ال�صيا�ص ية الري ا حد

داا اا �صاصي الفا�صد ل ي الإن�صا ل را ي ا ي�ص
 ال�صيا�ص اا الرصا� ال حرية الإن�صا اإ اإ ال�ص ص�ا د �صل   
 داال�ص  الثا الدي داال�ص  ال دان ال�ص ع اا
 ل �د ليال ن حري ة الإن�صارا ل ةرا  ةا نا ا ال�صيا�ص
 علي ال�ص ص�ا  ص لل ةرا  ةا حرية ل  ةا اإ ةرا

راال صال ال اصر ال�ن ا ريةا اإ ن ا ال�ص

 الشة
• نزار حيدر

 الشة الشة
اش�ع

�  صفر� 



   الصة عد ا�ص ال�ص دا ن الإن�صا ال ي ا ي حرا 
 عل ال�صلة   ري ا ال�ص علي حن لل يارال را علا

ال�ص علي ي 
 ن را ا صل� لا علي ا صل� ا ر�ص اإ �اا اليا   
 ة ر�صالفا ل�ص د اثا لنا ا را ص� راا اناصل�
 ا  ل ف ا علي ي ل ادال الإ ا اع  ي ا

لد ليد ا ا ا علح
   ال اإ ل د لزا اعة الصيا را اعة الرحن ارا 
ا  حر  ا  حرا احلا   الف ا�صارا   دا لا  ع  الف�صا

   ن حنا اا لح
ا ال 

  يةلة الإ�صالد  نا  دية عيلية الص�ا االإ يث   
الر عن ي الديية ااا الفرية ل ال�صلة  الدلة اية 
 ال  نا   ان   اااإي  ا �صلا   ا يار   عا  صا  لة
 يا ي ا ي لل لا اال الر راا صال
 ران ل اة اإيد ال�صل عل ال يصال لية الإ�صص�
 ل يا ال�صلة ل حد ل ا لا ل ي عد حد لد 
رايا ي ا يا الا الص الاد ال ح الرا اديد 
 صد دا د ا يا ص نن الز ة عرة ارا يلة ارال
 دل ي�ص نا رال ن را  ةصري دا�ص ةي ة
اإل ن يا �صيا�صا اارا ال�ص اداة ا�صل لا صر 
   اارص لا د ا ا ل دير ا ااإ ةال�صل

رال ل احدال صفي دال
 ل الفر �� ن الإن�صا دا ال�ص ص�ا �ا  صةال اإ
 ا صةال  ر ل ل نا نن ي ي اعةا ة اال �� الإن�صا

     ااإ لياص� الي رين اال عل
 ة الفا�صدال�صل صرري الفر �� الإن�صا ا  ا الف ن لا
 �ار  عا  اا  رال   يصرر   ا  ��  الإن�صا  ا ا 
اإا   ث  ا    الثا  الفر    ال  يص�  عل  صل�
 اا ي الي ا ي�ص ا �اال اا ا الف ار ااا�ص
 حد عل ا الفر صررال صيل� ل ا ةايزانية الا ا
 الصص ن ي اا ي يي ا  ح رصي� نل الفر اص�
 اي رال�ص ي اد اد عع ة اإاا ال ص� ي
 دال ال �ر رصي� نل ا اد اللا ا عل
 ل اا ي  ر حد �صا اال اا ي د ا رال
 درا ية لدال ا  صا� ة الاال صاريا عل صرد يي

ل  اا ص� ال ةصال ليال �ر صي لا


 عل ال�صلة   ري ا ال�ص علي حن لل يارال را علا  ةال�صل عل  ري ا ال�ص علي حن لل يارال را علا  ةال�صل عل  ري ا ال�ص علي حن لل يارال را علا

 ن را ا صل� لا علي ا صل� ا ر�ص اإ �اا اليا    ن را ا صل� لا علي ا صل� ا ر�ص اإ �اا اليا    ن را ا صل� لا علي ا صل� ا ر�ص اإ �اا اليا   
 ة ر�صالفا ل�ص د اثا لنا ا را ص� راا اناصل� ة ر�صالفا ل�ص د اثا لنا ا را ص� راا اناصل�
 ا  ل ف ا علي ي ل ادال الإ ا اع  ي ا ا  ل ف ا علي ي ل ادال الإ ا اع  ي ا ا  ل ف ا علي ي ل ادال الإ ا اع  ي ا ا  ل ف ا علي ي ل ادال الإ ا اع  ي ا

   ال اإ ل د لزا اعة الصيا را اعة الرحن ارا    ال اإ ل د لزا اعة الصيا را اعة الرحن ارا 
ا  حر  ا  حرا احلا   الف ا�صارا   دا لا  ع  الف�صا

  يةلة الإ�صالد  نا  دية عيلية الص�ا االإ يث   
الر عن ي الديية ااا الفرية ل ال�صلة  الدلة اية 
 ال  نا   ان   اااإي  ا �صلا   ا يار   عا  صا  لة
 يا ي ا ي لل لا اال الر راا صال
 ران ل اة اإيد ال�صل عل ال يصال لية الإ�صص�
 ل يا ال�صلة ل حد ل ا لا ل ي عد حد لد 
رايا ي ا يا الا الص الاد ال ح الرا اديد 
 صد دا د ا يا ص نن الز ة عرة ارا يلة ارال
 دل ي�ص نا رال ن را  ةصري دا�ص ةي ة
اإل ن يا �صيا�صا اارا ال�ص اداة ا�صل لا صر 
   اارص لا د ا ا ل دير ا ااإ ةال�صل

 ل الفر �� ن الإن�صا دا ال�ص ص�ا �ا  صةال اإ
 ا صةال  ر ل ل نا نن ي ي اعةا ة اال �� الإن�صا

 ة الفا�صدال�صل صرري الفر �� الإن�صا ا  ا الف ن لا
 �ار  عا  اا  رال   يصرر   ا  ��  الإن�صا  ا ا 
اإا   ث  ا    الثا  الفر    ال  يص�  عل  صل�
 اا ي الي ا ي�ص ا �اال اا ا الف ار ااا�ص
 حد عل ا الفر صررال صيل� ل ا ةايزانية الا ا
 الصص ن ي اا ي يي ا  ح رصي� نل الفر اص�
 اي رال�ص ي اد اد عع ة اإاا ال ص� ي
 دال ال �ر رصي� نل ا اد اللا ا عل
 ل اا ي  ر حد �صا اال اا ي د ا رال
 درا ية لدال ا  صا� ة الاال صاريا عل صرد يي درا ية لدال ا  صا� ة الاال صاريا عل صرد يي

 ا  ل ف ا علي ي ل ادال الإ ا اع  ي ا ا  ل ف ا علي ي ل ادال الإ ا اع  ي ا ا  ل ف ا علي ي ل ادال الإ ا اع  ي ا
االال اص�  ◄

ال لا
شبال ش  

 �ر لا علي ا صل� الر�ص ايا اص� ال يا صل� ال ال�ص  اإ
 اإ ر زيرا ري عن ص ة اإن ال ا انلا يان ال داصال
 يص�  ص ةال  ا اري ةصا�ا ص ل ريا ال ة عصا�ا
 يال صال ا دي ا ال يا ا  احد ف�ص ص� لل �لي
 راال دا  لا علي ا صل� عال الر�ص ن ا اياال�ص ن ا ا

اال�ص لًةال
ير ار ان صر اص  ا  ا ر ن اصاد ال يا لا 
صد الرا� را� الإا ا�ص علي ال�ص ن ر اإ ع�ص ا يا 
 صي ارييًا  ا�ص لًا  انا   ص ح اح صين  ص�ا  
 اص�ا ال ل ل د علصي اياال�ص ال يا صل� ال ال�ص 

 دال اإ
 ال�ص علي ص�ا �عن  را ص را اي  د الصان ا ا 
  ان ية حلة الإ�صصار الدا  لا علي ا صل� ال ي ايا اص�

يال رصي�
ص�د اص

 ص�ا اليد ا اراا ا ال اإ � داصصة الر  صر اص نا ي
 ا ص�ا ا فا لدال ن ل يزي ا ةلال الزا ل يي ا لعا ا اإر�صلا
ييا ل ا اراا ا ي�صدعا  ال يدلا اللد  يزلا ارا ا ي�صا 
 صريال �ا الراص ا ر�ص عل لدال ار ازل اي اليد ا  ن
 ا الد لي ص صار  را �ن الرا  ر اعلي ر رص� عل
 را  را ار ن لد اع ياا ا اإ  راصعا ي  ةص� 
ي صد الة ا  ة �ص   اا ل عل  نل را  ل د ر ي ل

ا رح  رال�صيد ا ا �ف ر ا
صيد نص

 ر ا اإصل� ا نا الل اال ف صي  ة الا ال�صانا
 لا راا را لن ا ا ازي لدال زي �ن اليا رصر اا صين
 �فر ال د ر�ص  ل لدال يد ا ال�ص علي ص�ا �را  ا ال
 يراا ا رال اإ  د �ص صريال �الرا ااإ ا  ل را
 صاال ا ل   ال�ص علي ص�ا �را د لا صل�ا

  اليد  لدال ار �ا الرال  لل
   ا عل داص صار� صريال �الرا  ص� ا  ا رح  ال ر
اصار ن رر      ر  ا  ا   ا  رال ا  ر اإا   صين يدلا 

ل صيزر ا فر صرين� حرا ال �را عل اعلي ال�ص
حل اد حص

 صل� ا اإ را �صا ًا حل اد حص �ص  ال صيال صيي
 لد ا ال�ص علي ص�د اص� ص�دًا يص� ايصا�  يرا اح اإ
ا�صد راي   عار �صًا �ص ًن دار ر راي حرًا صًا 
 د  علي ا ي ص�را ر عا ص ي ًاار را ا دار 
 ص را ا  ي الد رال را ا د عنص�ا ا د  لصا�

ص اإ  ا ي�صان ينال ال ص ال�ص علي ص�ا �را
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  دالعد اإة   شة عدا  ا  ا  بالع  ا
اش ادة ال  �ش د  ال الشوة 
 ش وا بة عا و شع� اإ ل ش  وال
 دش  ��ال  اال  ع��داا    بال الاد  عد   شش
   بوالع ادة   دش  ع شا   ا عد  شة   بالع
ام الا اة  اش الإ  اش ادة 

اد الا   ع عشة و
ي �ص اصاري الد�صية  الة ا�صيية اد�صة في �ص ن 
 صر يا  ن  ا  الر   ص�ال  في  عل  صراالإ  صاريا  ل
 �ص�صة  ف ال د�صةية اصي�ة الل اال دا داصصيد ال�
صصة  انية  صرة    ن   ا ال�صانة  اصرا  فيًا  الر 

اال عة را
 ي اصر ال ي اا ا�ص اة �صر ن  �صاحة 
 ارال  دا عد   صيال اد�صة  ا�صيية  للة   اال  ��ال
 اد الإر عن   د ًار ًا  اصاح� را علعز
 علي  �اال  صالف  ا رد  عن       ال�ص  علي  ص�ا
ال�ص  ة ا اا  اية ن ارة ا  �صرا �صاحة 

ر    اإ ص ا
اليةال ادا اإجنا اد اإ صرا  دي 

 حي رينالزا ص  ااا االيال يةصال ياا
صا�ا للصفن الي  ان ال�صرصي

   عن    ارع  صرال  اال  ا ن   ص�ا  ا��الإ  صي
 ا الاية   الل عة   ا يصن   ر      صاح�

صصة  صرة   ص�  ����ا الصفر   �� الصفر   ��  ��
ال ر انا ي ديثةا ال دا يز

 صي   اة حالال صاح� ا صي� ال اا الا
 احدة  الر للا  اعص� ر  د�صةا اال  رلزا
 ا ا� لار صي الة  دل صاعد ا�صة الزارين 

يةال
 حال اا�ص ي   صاح� ةد ا�صفا ص�ص�
 ا  صرية للال اد دية ليياالع الا ارال
للصيد   ر�� صصة  رة   اصر   ن   اال  ز 
  د صايا صرال اال  ي للل اص�ل رصال ليالل

صلةف صيدلية� �ا

  ال�ص ح�صرير •

 دا داشد ال ش وش
�سة  ة املقدعتبة احل�سينيد لد ا
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ةا ال  اصاح� يةح�صي
در�صة الة للدرا�صا الديية  الا الثا  اعا را�صية 
 اعال  صا�ل  ارإ��ل  ر ا�صة  �صية   يا  صل
ص  عص� صر� اا�ص اعا ااعة حا�ص ة

لفة  صة    عن   ارع    الثال  اال   �صية   ر  ص
   صاعد ةص� ااإلي الحا  لاا الصية صاعد ية 

اي �ا ص�ل ندرل اال ا�ص صصلة لف ةر
زلل ر  زا داص�ل اعا  ن �ص لاي ال اال

  ر ةدي  عن الحيد ن   صاا  ديداية اال  ي ي
 ياال�ص ر�صلال رانيال ةا اصيارا ايةال درا لي
 صي� ال�ص ل �ا ين ال يةان ص� ير عن ص
 ص�  عل  ثا  ااال  صا ن   �ا   الاية  اة   لي

 ا�صة
الصية   ياا  اصر�   الان  للاية   يال  اال�صر  ي
عل ة اة الة لليا الثيلة  رحا اإ اارية الية 
 زا  نال�صا ايز ال  يلر ة عل ي ةديلل

    ةص� صار يا

�  صفر�

ا صا�  ◄

 لي�صا فر ان ا يداع ل  يا ن يد اع ر�صا
  ال يا نة اصر صرا حل  ر عن ي عن �ص
 ص� ح ر�ص را   ل  ًال ر  ة الااإ

 ي صانا ال صار عل    ر
 

 ص�د راع االإ �ل رال عل ص� ح اال ا ا
 ص� ص�د راع اد الإ عي   عل  ص 

  ص�ا االإ اعارنار ال حر صل�ا

 ���� ������وا ������ ������ا ������

 ��ال����واع ���ل��� ����ع ��ش������و

 ش  ������ا ل   ا  ���د���  ����

 ������  ���  �����ا    ل  واإ

���ب���وا   ������ال  واا  ا  ����ش��

 لو  ����دا�����ا  ����ع  ����و

 ال    لش ا  لد   لع

 ب  ����  ���ا  ش  ����ع ��ا  ش����

ة   ������  ���   ��������ا   إ�����

   ��ش����ا  واو�����ال  ا  اإ  ���و

 �����او ������و  ������ ����������

   �������������ا ل������د   ������ل���ع

ة     شا     ال 

لة  العد   ال ��ا  وعة 

����ة   ش��د���� ل   ������  ��� ال 

ل��ة   ���� ل   ا  ��ش���� ل���و 

اة  ال    ش  ش  اإ

 اش  والع شة 

شة     ال  اإ  اعش

ش�اة    ��ش��ا  ش

ع ال د اش لل واة

 ��ة  ا��ش��  ���ا  ل��د

اة   ����ل  ��ش������ل ����ة   د���

وة   ��������ع  ����  ������  ����

 ���� ����



���و������وع ��� ������  د���������ال���ع �������ا
���� �� ������ ������  ش����ا��������ال ������ ا
����دو���� ������ ������ا ش�����ا����������ال �������ا
ا��������� ������������ا ���������  ���������� ����� ا

���� ش����و ا��������ال   ���ش������  �������� ا
ش  ���������  ���� ل  ����  ش���ا������
������ا���  ��ش���� ��ع ��� �����ا م���ش������وال
������ل  ����ش�����  ����ش��������    م���ش������ل���
د������ع او   ���ش������  ��� ���ش���  م����ش����  ����
 م ����� ���ش������ال م���ش������وال ������ش���وا
�� �� �� �� ش���� د����ش�� ا���ش������ع  ����������ا

 ����ع����ا ������������ا ������ش������ل���  ������������ا
���� ش��ا�� ����ش����ل�� ���������  ����ش����و
دا���� ش���� ����ل ������ ���ش������ ���� ���ع������ش���و
������  ��������������وال  �������ا�������ا واإا 

اإ  وا  ع�������ا ����د   ا�������� ش�����  ��������ل
ا�� ش���� ��  ����ش����ا   ا  ا���ش���  ����  ���
   ������  وا   �������ا  ������وا
 ���ب���وا ������   ������ال���ب ����   ��������

�����وا  ���� ����  ا  ������ع���  ������ ����د 
������ ش���ا   ع���ب���ة��� ������ب���  �������� �����
ولا  ���������  �������ا  م�������  ���������ل او 

������ ش������ش���وا ������ ��� �����ال�����ع�����ب �������ا
������ ������ د��������� و  ������������ ����� ل���������ل
������ ���اإ  ��������و  ا�����ش�����������ع  ��������   
������ ش���ا���  ���������  ا  ���� ����  ������  �����
���� ل������ل ���������ش������   وا��������������د ال������ع
�������� ����ا ول   �����ش���������� ول   ������ د������ 
��������� واا د�������� ���������ع ���� ����ش��������وال
ل  ����ش��   ���ش�������ع ال����     ��ع��و���ش
���� ����ش���� ����� ال�����د ����� �����وع دا������������ا
����ل��ش��و م����ش���� ������ ش��� د���� ������ش��� ����
���� ����  و����������ال  اإ  ���� �������� ���� ا  ����
���� ��������اإ �������� ع���� ������ع��� ������ع������
������ ���ش��� ���ع    ا  ���ش������  ������������
���� ����  ��������ا  �����ل  اإ   ����������و
��� ������اإ    ������  –  ���������ال���ع  ����  
�������� ل��������اإ ����ش������������ا ������� ������������ ش����ا
��� ������ ���������� �������� ��� ش��������� �����
���� ��ش���� ���������ال   ��� ��� ���������ل
�������� ا����اإ ��������ال ����������ا ���� ش�������� ول����ب
���� ا����ش��    ������ ������ا  ا����������  
��� ا���ش���ا  ���  او  �����  ��ا������ل  ���  �����
����ل  ����    ا������ا و    �������  ا و

د ش� عب
ي ص�ي صا ال�صيد  
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  ة������ش����و �������� ����ش���� ب�����ة�����  ����
������ ������ع �������ا �������� ������ د������
���� ����  ����������ا  اإ  ������  ���ش���ع������وال
������ش����ا  ا  م��������  ����  ����ش��ع����
���� ����  ���������ال ��� ��� ش���  ��������وو
دا��� ش������  ������������ال ������ش��� ����������او
ة����� �����ا  ا  ا���������� �����  ������������

������ة   م ����������ا   دا������ ش������ا  �����د�����و
د����  ������و  ل  ���� ����  ������  ����
������  م د���������  ����������ا�����اإ  ��������  اإ

   ������ش���� ��� ���ع ������  ���� ل���� د������
شا  ������  ����  ���  ��� ���  ������  ���
ة��� د��� ������ش������ال ���������ال م د������� ������ 
��� ��� ة������ل ������ ��� ال���ع ������ل���با ������ 
 ���ش���  و������������  ������������� ������ ا ل  
ا������ع���    ����ش��������ا  ���ش���  ����  ا
ا��� ع���ش������   �����ش����������ا  ���ش���  ����  ا

����ا�������� د������ش���  �����ش����� ������������ا
ا������ش���  ����������   �����  ��������ع  ���� او 
�������� ������ش������وال   ����ش��������ل ���ب������ع
د����    ع����ة��������ش��������ال   ������������  ��������ل
���� ����ش��  ���������ع  ������  ا  ����������� وا
�� ������ش����  ���������� اإ   ������ ل������ ������ ������ ل
������ ل������ ������������ دا���������  ���ع������ش������
��� ������ ��������ا �����ال�����د و�������� ������
�� ���� ������ ��� ���� ���� ���� ����  ���

���� ��������و ما���������� ��� ش��������� ����������و
ة����ع����ا ������� و�����ع���������� �������������وال
ا�����������و   ة��������� ���������ا  ل  ������������

���� ا����و   ���� ع������ش�� �����ا  ����ل����ا 
����� دا�����   ������  ا  ��� ���  ا  اإ
�������� وا  ��������ا  اإ  ������������ال  ا
�� ����  ������ ��������ال ���ش������و
������ ������ع ������  ���� ��������  ����� د�����
��� ���ش��������� �������� د���� ة������ ������ا ������
���� ����ع ة���������������ل ��� ش���ب������ ا����� �����
������ ش�������ب���دا ا��� ������ل ��� ������ ������������وال
��� ���ش���ا ��������  ����� د����� ������ ����
���� ل��  د���������� و   ا��������������   ������������ل
���� ش���� ع��ب ���ع ����������ا ���  ������������ا
������ ���ا    ا    ������ش������  ������  ����
������ ������ش������ل ����� �����د����� ��������� �������� 
���ا���ع  ������ع������ل ا���ش��� ����� ����� 
�������� ا����اإ د��� ع������ل ������ب��� ������� ������� 
������ ������ا ����� ����� ����� ��������ل ����� ����� �����
�������� ع����اا  ���� ش��������ال  اإ  ���������������ل
������� ا ��������ا ع���������  ���������� ����
������ ش������ا ������ ���   ���������ش��� ���������وع
������ ا���ا    ����������ل    ������ش�������ا  ����ل  ا
���� ����ش��  ��������اإل   ����د����  ا  ������ ������
���� ����ش��ا د���� ال����ع ���� ������د ا����و
���� ��  ����  �������ا او   ������ع���  ������
������ ������  ����������  ا  ������ ب������ ������   �������
������ ���ا ��� ���������ا ��� ��������� ا 
������ ��� ��������ا  �������� ������ –  ����ع��������
 ش  ������ا  ������ا   ة������ش���  
�������� اإع����ا    ������������وال   �������� ش��������و
�������� ل����ل �����ش����������  ����������ا ����� ����������و
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   ال�س  ي  احل�س ا  ن     اس�ال
 ا ي ب  عة الا يف امل  يت ا
 س لا ي ا س س�ال ن   سعد�
 ند امل�س س   امل د ةع يف 
 س�ال ل ع  سعد� ا ي  ا

الع �ن  د
 النب  ا  الت  ت يف   ب    ا  ةا
  سامل ن ن س� لا ي ا س
الس  ا  القسة ا سع يف اة 
  س سة س  يتقل الت ت
   تا  سنن� يف   قالبي  ا    

ال�سند تسعي  ي
  ت تاال   ل�سند يالت�س  
    امل س  نا ملن  د يف ا
 ة املقب ستت  ت دا  ا
امل�س ي   اد لس ليسا 

ةاال س  ل اع ت ن
 عنتمل التية  القة   ع  ا  امل�ست  
�ستند  ا ال�سينية الت س القسة 
 ا س س�ال ا د نس� ل س ي
 عا ال  امل  سامل ن د لا ي
 س  س�ال    ل  ال قسية   ق  
  نع قد امل ن   لا ي ا
 ن قد يف ال ا املق يا  املق
  الع ا  الن�س ا  ت امل
 ياملد س  ساحل ال ع يف ت
 لا ي ا س س�ال ا  الع�س س
ن امل  س  نع  امل�س يف 
 امل�س ا  امل�س  امل ن ال

  س� ا س�
 ي نامل  ا  ا   الت  ت ن د
 ا  يف س  يف امل ن  س�ال
 ي نامل  ا  ي انع ةع سا

 ن ند ةن س� امل ن ا ال امل  ال�س
 ا اا ا�ست�سل ي ا ي  تا يةا
 امل ن د لا ي ا س ا س� 
 احل�س نا نامل ا  ل ان د يف

ال�س ي
 احل�س ا  البي ا با ب اال�س
ا الة    ا   ل س�ال ي
 دلي  ال�س ي احل�س ا ت  
 ال�س ي احل�س ستقب� تا الس�ا ا
 احل�س ا ت   سيعةال  ال البيعة

سا الت  ال�س ي
  با   ا  ع ا   ا  ةا
 الع س�ا الس�د ا ة الال ا 
   اا س�ة لي لبيعت ياامل
  ةال ا ع  سيعيةد الالعق 
 احل�س ة   سيالت ملية   د ا 
 س ليا  ن ا ا ال�س  ي
   ل  بيعت ال�سي�سية  ة   ا  ا
ا�سية  لدلة   س�ال�سي  ساملن   ت
 ا تس ت تقا  عة  
 عتقد ا ي سد   سيعةال عن
 سبن تس ال�س ي ةة ا
 يالد ساملن ل ال  ال لا

ةة ا  ال
 ا  سيعةند ال ال�س ي حل�س
 ل�س ا سع ا ق ا اس�   
 ا ا  عد ا  ا ا  ةا س� 
 اتقا ت عتقد ا  ين ةال
 ت عتقد ا  ا  سا  عامل  
  ا املعن ال�س ي نامل ة ا
 س ة اي ا س� دق ل ن ا
 ا ت  ا ب  يف ساد ا ال
  اا اا   س د ال�س ي ا

اا ا ت ت سيعة الي�س
 ي احل�س ة يف اال ا ا ست ا
 ا عا   ا السيعة     لي�سا   ال�س
 س سيالت س لبيعة  ال�س ي احل�س

ا
 ي احل�س د ا امل�س  اال�س
 ل ا  ت داا  سي ال�س
ة ب  يف  ت �س النق ال�سعة  سق

 ل سب�  ةامل
 ا  ا  ا  يف ا  ةا
 ا  احلي يف  لا   سعبا   سدا  ا
  اع ايف ال است�ا ااا اة الال�س
احل سي  ادا   �س السعة 
 ب اا   ال�س  ي  احل�س    ال�س
 ند ال   اال�س    ا
 ال لت داا  سامل   س 
ا  س سة  اسة  ا ا   ا
 داا  سي ي ة ال�سند يف احليس
  ا ال�س ي سال ا    ن
 ي احل�س   د لن   
ال�س ا  سي ت ا ل   �سنة 
  ا ت يف احل س اا ت ةسي� ن 
 ا تب س�ن س اا ت املن امل
 يق  ا اسا اا اا ت ال 
 ال�س ق لا ي ا س ا س� ا
   س  ل  قد الع ا�ست ل ق
 مل اال ية   ال  ا   

 ال   ت يع دامل اا
 ال�س ي احل�س ا   امل اال�س
  يف  بال س�امل ل سا لي س�

ا ا بةع ع ا
 ال�س  ي  احل�س  ا  ا  ا  ةا
 ي ةملق ل   ةال ا ا ين

 ن ع  ا ا ة التس�ا  ال ي يف  لدا ة ال ا

     ش
ال 



�  صفر�

د  ا�ستة لد ا الة الق لة 
  اا سي    لل ي
 ال�س ي ا ال ةل لعي د  ةاملع
  احل س ني

نةاملد ا ال
 د امل  س�  ا  ل  ع
 س�س�ا  ال�س  ي  احل�س
 ا  ع  ا   اعال  ا
 ع ةل  ا ل
 سا ا   ة  
 ي ةا ع  
 سال  ا ال�س قسة 
ي ال�س  ا ع ا �سيقد ل ال�س يف 

  ة
 لع الق   ا  سا ا ا  نق
 ا ق س�ال ي ل ا
 ال�س  ي اة   ا  ق    ق  
 ل ةع  ا ب  ا  ع
  ن بق يةسال يف ا يالت
 ي ةل ية التسع  ن ةال
   ال  ال ع ا
 ال�س ي سا  ي  سعال
 ين    ا      ا      ين
  ا ا  ين ال�س ي س�
 س� لا ي ا س النب ا  ا 
  الع ع  ال�س ي ةا
 ا س  ن  دا ل س 
 س�ل ال احل  اع ا   ل
 نل قاملن س�ا  د لا ي ا اس
  سيف الق ل  د ل 
  ا سع    اال  ع
 ال�س ي نامل ا ا ليسد التا
 س يف  ي لعنة ا  ا ا ع

 لن  ا ال�س نتا  السة 
 احل�س ند يالت تس سعة   ا  ل
ي ال�س ل قد  احل ال عد 
  لقد  ي ةاحل لقا ةال يعة ا
نيف    ا ع ا  ال�س  ي ي ال
 ع  داا ليا ست�  عاال 
 ع  ا  ةاحل ق ا دسي� 
 ا لس�  ال ا ا ليبست� ل ا
 دسي�   ا ل  لي  اا

ا ا املتع ي  يف ان 
  ا ا ع يف الع  ا ي
 سب�ية االع الع ل  لي قتل
 امل  ع  ند ات يداق  تع
 ت ا ع ا   لةس� اس ق
 ل ل ا�س لقد لعي يف احل س�
سد العي  ا امل    املعي ند 
 �الع   ع لي سال ق ا الع

سةل ية  
اة  الية   ال    ال  سل  ل
  ةيل ا ا يف يسال 
 امل�س يا س   ا ا
  سة�ال يالد   نة ا الي�س ا

ةس س�ل نت
 س النب  ا  ال اق  اال�س
 ي احل�س  د ا ا   ال ي ا
 ن   ي   عة الا   ال�س
  ال�سقة  ال�سة   تال يف   ا  ابا
  س ال�س ي احل�س  س�ا

 يةس�ا س� تال
   اسالب اليبية   ابا  ا اة 
  سة      ال  د    ت
    لا د يبيةال ابا تع

ةس

 اال  ند  تال املعة    ال
  بسا با  ي ال يال
 ال�س اال  يف  ال  قة 
سة    الة   عن  ا  ةسبل

يةس�ا
 سب�  يب  با  ن    ا  مل  ا
 لا  يالتب السعيد    لا  ة 
املقد�سة   تال  س�  الت د   ا  ق د 

 الت ال اققة لال�س
  ا  ال  دسد� ا الق �لي
 ي  ال سية   ن  امل  ليا  ت
 ن�س سية  س ال اال  ند ال

بي  د
 القد  دعل الب�سية   لعتن  س�
 سال اسد  ن ق يف   ا ادد د 
  ا ند بق   عة الا  دت
 ل ال ال�س ي احل�س  يف ا س

سالن  
 سيف ال " عة الا   دت ا الن
 ال الن  "اسق� ا اال  ند
  ل ال س   دت

ال�س ي احل�س
 تقة لق  نا  سيد�ل ا الي  
    سب ال�سي ي سيب 
  ل�سيد  ان ية يف ا الس ند 

 اال 
 اال  ند ة لي سا اس
 بن ية عةا  ال�س ي احل�س 
ال ا سية ال ا التنب ا الن 
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 وع ال شامال ع عبدا ا 
ا    ا ع وال

 وع ال شامال ع عبدا ا 

 وع ال
اال شال

ال ال ا ش
 ششد الشال عال ة اش 

 ام
عد  ة ا ي ال�س

يف   اا  س�ال    س�    س لقد 
 ل سب�  د ياحل امل س�ا

ةت سا ت ي
 الق با اا  امل  ن

امل  ب عد ا ا اامل 
 االق   لت  امل  ي ن
 ل  اا اامل لسية لس�ال ااالق

ل  سال
ن ن امل قلة املس ادية 

 ب  ا ا  ا  ا ا بت    لب 
لةاملق

 ي ة اا ستق  س ة القي امل  ي  ن
ةسال اال ا ن ية التيال با س  ا  يف

ل ي يف سال احل ي  ا سا  ال ن
ا ا امل سيد� ع ا اا

اا  عة
 ش 

ع س�
 ي الن ي ق سقت با اا  الت امل  
  ت تع  يةس�ال ااالق االق  ي   س
 ا  س� قل  –  ا اامل  – امل  امل   ل
 ا ي الق   سالت    ي است�ا الع  امل  داا  ا  

ال ا ةال ستا سال ست�
 ش 

 
 ام ششد الشال

ش�ال ال

وع ال و 
 م  شبة ال

اا ر   لا  علي ا صل�  ال  ص�ا  نا  د ر
 ا  نف�ص ر حا�ص ايا ا ا ع ا صر
 ا  نف�ص    دًا صا�   ا ن ا ا�ص
 عل ف ل ر ي ال رز لل  

 يةا ا
 ي اا ر ل  يا   ا نا  لا  علي ا صل� ع
الر ن ا ح يا�ص نف�ص اصد ن ا�صة 
 صر ينن ا  ينن ا لي صري صريال
ن   ر ايا ا  ن حرا ا ن ح ا ص�ل ينن ا
 لين ان ا  ا اي  اا ص�ين ان ا اي 

 ار ال
ان ا ان   ال�ص دين علياين ال اعن الإ
ن ل زا  ا ا ل اع ن نف�ص ا  ا ا
  ي ن ا  ا  ان   ن ةا�صا ان

 ًاا د عا ا يد  
 شا  مال

 ل ي ص�ا ن  لا علي ا صل� ا ن ر�ص
 علي  ا  صل�  ع  صل�  �لي  صل�ا ار 
   �لي  صل�ا ار   ي ل   ص�ا ن   لا
 �لي  ي  ل  صل�لل يا   اي  ًر  ص� ن 

 صل�
 ان  ا ال�ص ر عليافر ال ا اعن الإ
  ل ا ي دع   ية لاا علي ل

ة ا   ا ار ا ليد

ش �شعة 
 ال ية ااحة اص� علال الدي را ا 
ارال ل ا ششال شا د عشال

 ششد الشال عال ة اش 

يف   اا  س�ال    س�    س لقد 
 ل سب�  د ياحل امل س�ا

 الق با اا  امل  ن

 االق   لت  امل  ي ن
 ل  اا اامل لسية لس�ال ااالق

ن ن امل قلة املس ادية 
 ب  ا ا  ا  ا ا بت    لب 

ن ن امل قلة املس ادية 
 ب  ا ا  ا  ا ا بت    لب 

ن ن امل قلة املس ادية 

�  صفر� 



◄اإعدا ية الرير

عبة اع

ش�  ال ااإ
  د ن ي عن عل ن اإراي عن د ن عي�ص عن 
عن   ال�ص  علي فر  اا   لصا�  ا  جنرا  ا ان  عدالرحن 
ا   د ل       ن  ا  اصي  ا  ل الحيد 
 اال در ل ص صل ي   ص ن علي  
 اال  رصا ي  ا ي   اال در ي

د ل   ص ا ياإ 
 صا عن يالف رن ع �اعن ال يعن ا يران اإ عل 
 لصا�  ح  للزندي  ا  نا  ال�ص  علي  داع  ا عن   ا ن 
 نا  ااإ اإ  ار صياال  ص  ا ا
ص ية الصيية  ان ل �ص ل �صر ل ي �ل ي �ل 
  ل رالد ص ل اال در ل �ا �اا يدر
 يص�    ا  ص  يص�  اإن    ال�صا  ل  ا  اال
يصر   ف�ص  ي�ص    لةا    ص ارحة     يص�  ص
 ص نا ف�ص صري ص ف�ص ي�ص يص� اإن  �لي ف�ص
الف� ص ار لن ار عار عن نف�ص اإ  �صل اإاا 
 ل  ل  ال ل ا ل يص� اإن ا صا�  اإ ل
 نا  اإ ال   ل    ر  �لي  نف�ص عن   ال  ااإ  را

ا ل ا اال ا  ا اال صال يال�ص
   الر    ال�ص  علي  داعا  ا   ا   ال�صا  ل  ا
 ا ل لا را  ااإ ا  �لي ا  ا
 ن اصان� صياال ال ص  اإ ن ارل ا ل ل را
 اصا زيزال الرحي نالرح ا  ص� ا  را 

عز ا  اص�ن ا ل

 اإل ع ل
 عن عل ااص�ا   ن الد عن  احد ن د   عن   
 ا صل� ا ر�ص  ةير ن ا ان �ص �ي نةن عا
علي ال ا �ص ا علي ال�ص  عر ر ا ا 

 �ل ي رص� صل ي ا نف�ص عر ي ي نف�ص عر
 ص   ر  يد د  ري �اال �ال ي �اا
ل يا ص  اا  ص ل يا ل اا ا  الصيا ل 
 اص� ص ن ار ص ل صيان ال ار ص  ا ص

د ص ل  ا ل ا  ن
د ن اإ�صاعي عن الفص ن صاا عن �صفا ن يي عن 
صر ان حا ا ل ل عدا علي ال�ص اإ نار ا 
  ل ري ن ا را عزا ا ل  ا اإ ل ل

ا رح ا ا ري اال

ا اعة
 يران اإ عل لصن ال�ن ا داعن ع صن�ن ا د  
 ن يزيد عن الف اي داار الن ا د ن ارعن ا
عن ا ا�صن علي ال�ص ا �صال عن ان ارة ا الرار 
ان ل اإل  ل ص ل ل ن ان د ث   يد 

ص ثل �لي نا

عبا
ن  ا�صن  عن   يدع ن   عي�ص ن  د  عن   يرااإ ن   عل    
 ال�ص علي داع ا  عن ان را عن  احد عن 
 فر د ا  د ال�صن ع فر د ال دان ع ا
 اال�ص  ااإي  ا عد  ن   صرا د   ا  ال�ص عد  ن 
  ل�صان  ن ل د علي ا نف�ص ص� ال صفا علي

اح ال�ص علي ا ا اص�ا لا نيع رصرا�
 ا الا� ن ر عن عدالرحن ن  اإراي عن   عل ن 
 ا ل ل  ل ا  ال�ص  فر علي ا  اإ   ا جنرا
اإ ن   ا ا دصاحدالحد الال ن الرحيد الرحن دا
  اصي دي  د  فر صرا اال�ص ص�ا  د ال�صع
 اإ  اال�ص    اال�ص    ص�ا الصد  الحد  الاحد   دااع

ا نف�ص ص� صفا� اال�ص

�  صفر�



 صل ي افعبا ن ال�سيد صل ي افع صل ي افع
الت الت قست� س�ل تس ن

ةدة العقسال
يةة السال

 ا   يست� ةدة العقسال  يف البد ال  س�
 اال   ا    ال�س  يسال  ا     الت
لسسية  العقدة   امل    لنتع  اق  ع يف   لنت  ا

ال�س ياحل�س
  ي    ال�س  ا   س ا   ا    ي    ال�سلا قال
   ي   ال�س ا ي  ياا  ا   ي   ال�س ا  ب    ا
  ي   ال�س ا   س�ي  ا   ي   ال�س ا  ي  س�  ا
  ا    ن امل ا  ا   ي   ال�س ا يب  د     ا
   ا ةا    احل�س ا ن  ساملق 

الع 
اة الع لي�س    ا ا لة املا  اسة  
 نتق  ةا نتق  الع  س  املنتق سيف ال  ةل
 ت  ال ن  ا   ع ب  لل ا    س 
 قال ا قال�س  تقا تال ا ا  ب    ن ي   سا  ال
    ا  يا  امل ال�س ي اال  تا لل
   تا ي    ق ع ا      ن  ي ل   دل   
  تقا ا ن  ا ا   ي س�   يس� ا  يف 
  ا  احل�س  ال   ي ا   ا ا يس�

  س�  د ي�س س� ياا 
 ا   قد س�ال يا بيا س  احل�س  ال ا
 ا  لد    ت  ن  ا  ا    "ال�س  يسال
 ة التال�س سال ي ا "سيا يا س�ال  بيا
يد   داس�ال  يةا  ا  س  النب    ا  ا    ن  ل
 ا  يف اق  لل ةلة اا  لي سال  
  ي   ال�س    س�امل ت ال    ي   ال�سال�س يس�ل
 ياحل�س ا س ال�س  ل    ال  يا ا الت  ا

ال�س ي عد  ةلال�س
  ي   ال�س  س امل د    ي   ال�سليةال قال 
 ة د   ي   ال�س اة ال  ي   ال�س سامل 
   س�ا   احل�س س�   امل  س�ا  ت�س  ن ال
  ا  ا  ا   د   سب� ع   ع

 الن�س  د  يف ال�س يسال ا ن ا د
 سا س� ي   حل�س التع   الن�س  سيالتن
 ياا  دا سال  سا ا ب س ن ا عن
  سال لا ي ا سد ا س ا اال�س ي
   ب الن  ت   يف ن ع ال االق ن ق الت سا س
 ا س�ال ا ق ند سا س  ياا س  ت  ال 
  سا س  دن احل�س ال سملق  ا ة
 ي  ا    س امل  ملا  اي  ا    س امل  ملس
 سا   احل�س  ع سة  س�ل  ةيف ا  لل
    سا  ا ا  احل�س  ةاملع ا ا  ا ملل 
 س   ع     س ع ة    مل ع ال   ا    ا  ي ا  ا ا     ا
    ا ا ةسالب اسال س�  يت س سا

سا س  احل�س ا ب ا قال
 يا   سال  د ا  ا د ساال�س ي ل ةلال قال 
 قالي ا ت  لس�  ا ع ا  نامل   ي   عمل  ا   ال

 نامل  ي   سة الا  امل اس�  سا ن
 يف ا ال تيف ا تيف ا ي س  ن سال قي
ملع الن  املن يف ة ا   ي احل�س ت ق ل يف 

   سال  د ا  ا د سا ال
ة سن  ت سال ن ب  ال ساملق 

ال ال�س ال القع القي  قةال
 ستا القب   س يف س قد   س تاحلقيقة 
     س يف    ال ن  امل  ا د احلقيقة ا س  قةال 

سقيقة ال  بالق س   ع س 

 ع الب ا   ال ش ة ة" وش عب   عةش  " الوا ع ا ش بال ع و
  وال  ةع ع ة اع  شام عال  عةا ال  ا  ة اع  لشامال

شامال عشة اشة �شع   ا   ل عب  وال ا  

 صل ي افع صل ي افع
 شا

�  صفر� 



 يقة العب يسا ةا  ت ةسال  ةقيال
 سال ا د   يةدا دس بل امل  دس
س  ا يف ب يسد ب  ا  ا سد داية 
 النب ق  بامل  قال   سال البي ا سع لل
 ين   الن�س يال  ي  ا"س� لا ي ا س
 ا ي يف  عة"ق ال�س ينامل ا  ا "سال
  ا د      ا  د ساس�ل  ق  ند  ا  "ي  نةا  ا
  االعب   اس�ا   ا  س   عن  ال  يا    سال

اليق  ا  ا  قالي ا ت 
 ة ا ا عل  ت ت  ة ا ا  ع عال  ةستامل قالعةاال قال 
 عا المل س� س�  ي س   ل  ع  س� ة ا ا عل  ت  
 ق ا�س قة الع قة يسة لي�س لة سة  لة 
  يف سس ل  س ا عامل �ة النل لي�س الب

 اس
ق اا ال�س  ةل 

 ست ةا    ا  ن ال اقال  ستق� عة اللا
 ي  الد يف  ا  ن عل ل س�   ا    ال اق ال االق عال
ا ا�ستد القا لة الع اا  لة  سة ا قة    ا

 سةي
    ا   ادل�سب  ال�سب  عال     ني  
 ا ا"ال�س ينامل ا ا   ل   
 س�ا  ة ل تداا �لي عال ين "ا �سب ا ل
 لن ب ا عت  عن  سعن عال دلنا   
لعنة ا  المل قلنال ا المل  ت  عد ا 

 عال عن  ا اا د اامل  سةي ةل
 ي سد د ا  سالت تقل ت ةت ا ل عال ا ل 
 يال ل ال اال دا عال  اا ة اس  ةل ا
   ا  ل تق ع ب  ا سع قسد ند ا  ل 
 لعنن ال   س�ا  ية ا لة اال  سيع

ا املعن   ال�س ي البي ا دا
 ا عا ي ا اسدة ال  تع سة�ا قال

 ت  ةا ع  احل�س ا  عا

  ل    ا  س�  ي

   ا     ب

ل ة ي الس بة 

�سعة                         ن ة  ة  

 ل يف �لي س يس

  ن د   

سال  س� اا الدا  

س         اة 

�  صفر�



ال�ص ح�ص  ◄

 صرال  ايرال ا�ص صيد� صي�ا يلل زاال �ال اا اي
لا الا ن ر ر �صاحة ال�صيد ر ا اإ ف حي �صا ال�صيد 
اا الصر  عد اصا الين ي لا را�صي يار الر الا 
 صر ري ا علر�صي رص يا  را  ا ل ا لال ا
 را �صص�ع ارال ي ا الر�ص يا يا اإ�صا اإجنالل ر

ل ص رال ص� ن فاصارية عن ال�صح
د ير ال ا ا ال ي اير ا اا عن ا الإحيا لر 

ا ن الزيار  ل ال ال�ص علي يال ا
لد عا الإ�ص  ارة عصر رنًا اإ اإعار الر ل الر ن 
   الدي الزراعة صال عل ح اايح ارصراعة ال اص

ا رن اا ا  ايان الر
ا الر�ص �صل ا علي ال �صل" ن نص صر �ص عل حفا 
 "د اة عا �صدر ن صاي  ص   ل ا رث ا حعلي ياال
 ا نا  ال�ص علي د اع ا ز الا ادي  ا ر عن 
 ا  ةر الزراعة اإ لًا ي ص�ا دا ل ل ا لصا� لر
 يل ا ا ًع �اال ا ع ا  ار�صا ارعا" ال�ص علي
 ل ال صريال ديا ا الزر �ر يةا نر �   اال"

  ا لدل ا جند  ا
ا الر�ص �صل ا علي ال �صل "اإا ا ال�صاعة  يد احد �صيلة 

 �   ةا يزا"ار�صلي
 فل  ا اة   ندع      اا  اإ  الدع     ن ل  اإنا 
لية ث  الار اإانية يا ار اصار الاد عل اللد 
 ل ا يصال ال�ص ااال  ايةال الزر اا اد ا�ص
ا للرا ال �ص الر ن  صد ان ي ن يةااإي ار ن
 ص رينار ال�صاللز  ناا   صيال  رارا صدا لفيف
اة  الزار  �ص رصا ا �ص الر ص عن اا الدنيية 

ن ا ثا ال فيدص� ال رال
ا ثا ن  الا  اي ن الدلرا ل راعة حزا اصر 
 دصي�ص� نا ص  ا ال اا ص�ار ا ا ل ي دا ح

 ا ال ا دااإ صرال لنا �صاح ل
 صي�ا ا ل�ص  عز ا ا�ص صيد�  ن راا ا ا 
 را الإن�صا ة اح  ا  الإن�صا حيا  فاع ا رص
 الر اار لا دني عل ح�صا اا اليية ل الا�صر 
 رصيد ال�ا ا ةن�ص فاار لال ياد ا صا�ص يارية للصرال
 ال صار   ا�ص  اإ    ير ل   زايد  اإ  الال  ي  ��ال
 لص�ا  اال  اال  صا�ا  ال الدر  نية  اإا   فال  الف

اال نا   ًلاإ ا �ص رصيد ال�ا لثا ي�صالر

  
ا  ال عش



 ش د دشال
 ا شال

� 
 اص �صيد  اريية   ر �صفر  ن   صرال
 ا     الحرار  لة   ال ان  ة  ا
 صاعا�  ياال  ا  �لي  ي  اإن  ا
 ا اليل ا صا د ال�صاعا ا لي�ص
 ي  ةلال   يااثا ا�صي ي ا
 يص� اار رال صار  ا يان ا
 ر ة   ث  ص� ة   ي    ا
 ي ةص�ال ا اإعد صي صد ي
 دا  د  ا  ر عل  ر  ا   يزيد   ا
الصيد   اإل  لا لا  ا  ح  ا  ص�
 ر  د ص�  ال  لل  ال�ص  علي

ياال  اصال الد
   د  ال الاية  عن   ي�صا  صا�  ل  
 عليص�ا دية   ص�      يا
لفة   الا  ريال اار   داال�ص
 ا ال �صي يلةال الدر اع ال�صفر عثا
 ال�ص  لا د  الر    د  ا   لال
 ال  يال  ال ة  ص    عن   ديدال
 يلة ل ي اصا�   را يصا� ي
عل  ثلا ح الف ال   الر 
ن انا ا ال  يد اص �صيلة رة 

ص�ال صا� ن
اية  ار عن   ر  ي�صا  ا  ال�صا  ل    
ايد       ال الاية   را    را
   ريد ا اا  ازا ا ةر
 ل د الف ن الل  لا اف�صل يا
 ال  حر يلفا  الية   الفيا    
راا  ارة     يصال  ر يلفا    ر   ر
 درا  �لة ا عن الر ال  ل
 ث ريد ا اا ارصال ال حي يال

 ل  د ا  ن
اإ ا الزح الع ال �ص اإ ديد 
 ر ص�    عا   يا  را
    رنفا    ال�ص  علي  ص�ا
 ي  فر ل ال�ص علي يال ل الا
 اص� اصا�  ل   ي 
ن   يا  ل    ح�ص يا   يل  اي  ل
اع احد ن ا احد ل يف راصا 

 ال ص�ة اللل اصا ص� ل احدا
� ل�صيد الصدا  رز عن  ا صريال
 اال الدعن   ا لة   لا  ل
ثلا    الدين   ي  اإ  صي  عداا ن 
  اإع لر  ديد عد ا الل ا 

ارال اللي  ا ا
عا  ارا   ال  ل اية  ن  اعا  ا   
 لا  علي  ا  صل�ا  ر�ص اإليا   ح لا 
 حا    يص�  ل  حدي    ي    صل�
 فال  ا     ح�صيا   حا ن   ا
 ص�ا ا  ح اإل   اإ  ر ا  الزاحفة 
 عا الر  راا ا  ال�ص علي
 لا اف�صل ا ا عن  اإل ا ليا
  اص� ح ا علنا انف�صا  �صين   
  الر�ص ي اصا يعن ع  اإ
 يح فد   للر�ص ا�صاا   يع عن   
ر   ال�ص  ا اة     ر صية 
الدر عل ل الفاة ل ة عاصرا ل 
ل  ة       ةال ن  ن  عد   
 ر را    ال  ص� اإ   لا  ن 

 راصعا ي 
 ةيا يد لا اإل   يا  ر ا
 ل ن  لا   ث  ا  راا ا  اية  ا 
ا  ح ة  لن  لا  عد   د    ا
 ا  ص�    عف  رنفا   الدية 
   ا  ياال ن   ي   ارا  ل   رال
  ان ا صيا�ال   رااإ  عل
عن     نا   احد   صي�  ل�ص   ص
لإاا   ر  عف   �صيد  اة   ر
انة   د    ال�ص  علي الصيد 
 ا د حد اع  لن ال راصة عالل
   ان    ال  راصعا لزن   داا  
 ر  ر  للث  ا  ص�  نا ا   ةال

 الدينا ايرا  ال�ص
 ل ص�   ثل ة لل رنفا رال  
الص  ارا ليدا للة ية يدا 
 ث  ةصريال اري رر علن ي  

داصال ة اييرا

فال  •

اعة 
الإم 

 شا

 لد الع
دال



�  صفر� 



د  ال�����ص��ي��د   ا������ال
 صالر  د اال�صيد ع ن  ح�صن 
  الدين   را اح��د   راا  صال
  ص صل�ال  ن را صرع
 رن ع ةال�صا    ر اإ  الد
 ص�  ا  اإ الديية   لال  ل  صا
اإ رة الا صد للف ارية 
ن  دًا   ا��  حيا اا��ر    الديية 

الال ياال
 صيال صاا الن ال لة علي ر 
عد الر اار �ص� ا اللية 

 د�صةا  
الد   ر  ا��ا ن  اعة   اإ ير 
 ل عن ًص ليدال  اإلي ا يران
ال�صيد   اإ  ير ةرا صاح� ًاعار ا
 ا د  ال�صيد   ال  الدي  ��ر��ا
 ي  را  علي يصد  عدا   ا  اليز
ارديا   صال�صيد ح�صن ال ثيا ا

صر ن  صفل
 ال  صر�  �د  رصا  ارا ن 
 ا  ص�ا  ا   ال نلا 

عة 
 اإيرا ران ا

اا اإ ر �صال عن 
 لا  ل  ا  صيالر  ا عد   

 ص�ا االإ ص�ي ا الليلة  اص�
   ال�ص  علي  ا  ال�ص  علي
 ا عد   ا  ياالر  عا  ا ااصفة   عا
 اال الي  صدر� عل ص صيالر

اا ا
 حدا  لا  ة  د ا  حفيد ير
ال�صيد صف ال ا ي �ص ااعة 
 د ح�ص الثا ر  الدلفًا ل
  اليز ا ال�صيد رر اصا� ال
     رال  لال  ر    صا�  ال

د عل ال�صيد الثال لديةال
الص حديث عن  ال�صيد   حفيد ا�صي
 اإ ًاث د اريال ل دل ًا د
 ي ا   صيفال  ص�  ي   احدًا 
 ا  ي  ي  صي  يا ا   ا�� د 
 اص�  ��ا ن   ص� يصر   ا��  ال
  ال اصن ا� ح ةالفا رل�ص  ا

 ينا
 عص ع��ن 

ص� 
�صيد  �صد    ااعة   ص�  يي  ا��
الصدا علي ال�ص  اة الصالية ن 
 اإل �دا  صريال  ل را را
الرصة   ���ا  ��ال�����ص  ��ع��ل��ي  ��ص�����ا

را
 ال  دالز ا صانيال  ر
ا   ����ال ال��راي��ة     اا����ال  

ا عليل صلف
 حر ار  ن ن �صفر �ال�صا  
 ال�ص  علي  ص�ا  ا��الإ  داصال �صيد 
الر ن رد ال�صيد اإراي اا اإن 
الإا �ص ن فر علي ال�ص ريًا 

لفيةا صرية ال ن
 ر ع����ص��ا��ر    الصر   ا������ن

 اصر�ا

 ش د دشال
 ا شال

� 
ا ا صا� •

�  صفر�



صر حيدر اإعدا•


ول ����������������������������������������������������������������������������������������������������

   ةصيال  عا ن   �   ةص�  اص    لد 
 ا ال   عا  ر ا اإحد رية
ا ن ار ااص عصر ل دا ا الدين 
ال د العل الصي �صال ن ي الة 
ايا ا   صاا ادا الثة انا   ا ل
 ع اا �صل�ص ي الل الفص انًا 
ة    اصر   ال �صل�صلة  �صا   ًي
 ي الين  الدين  ين   ا  ا  ال  عا  
  راال ا  ل ري ن  يصفد ال� 
 لا  ل  ا  لا  ل  يي ل   ا الا  الية 
 الثانية   ن  ح�صن   صيال    ث ر 


 الع  دا    و  ل  
����������������������������������������������������������������������������������������������������والعة

 يع الدر   لي  ًصا عاًا  الدين  ين   صيال  ا
ادًا عادًا حازًا  رعًا  نيًا  يًا  ازلة   ير  صاال
  يا   صاري ل  ا  ا  فرًا   اال  صفا�
 االز  ان ح�ص ح�صة   ال فار  ن   رف
ا يًا ارًا  الدرة الليا  الفا دًا 

 ال الإ�صية   لال  ي   صارًا  ا�صليًا 
 رال  ال اللة   ا  ياال  صرال
 عل ديا عل ف�صال الف ال�ص اال
الرا عل اليد ا�ص الاد اة اللية 

ل  صا�ا د�صةال ةيال
 ا صيال يد اال عل را  ال�ص اإ اي
 ل  رانا اا ا لف صل� يال انال
 لال   ن ث  ال اليد   عل را  ل
  ن رصا را الف ةة الفااال لفاا
ا ا ا�صال الرصة  دار الدري� ن 
 فصا  لفا انار     الي  ح  صرع
 ديا    ص� د   دينا  الال  ر
راا اراا ل  عل الة اإ را  الاة 
 االإ لفيا  عن  اا  راية   الف    
 ي ل�ص صر صد ل ل ال ا
اد� ا�صان اا اإص الصي ين الدين 
 لل انا�ص ر اإصا� ةاال �دارا  �دريال 
نا ًل اًا ن ارا الدلة اع دري� ادر�صة 
الرية  ل  ي اإ صا اص �صيدا ا 
 لي ر  ا ال ل  ًل علي ا
 اعال رر الد عل ل الدة ايال لفا
  حالة  عل  ل يصل ل عا  ا 
صي  االة ن  الفر اصا الا عن 
 درا   يلفا   لال  صا� ن  �صالة   فال

الي ااصة حيا الر ل  صر صاة 
 د عل ح  ل صاعد ل� ل صرنا ريا
 ا رح  ا ص� لد ا ن صا
الفر  للاية   حالة ن  عا  ر �صة 
 يص� عل ايرا اعل ان حا  ا ل ارا
 دا ل يال صار ا يان ينال ثاا
اص �صة اا ل ا الصي الا ث ًا 
 رار ن   عا   ن   ثالا  الثا الصيد   ا
 ار  ي  ال �لا ة اص يال
ة  زار ا   ل  نا را �اع صاال
�صيانة  الدلة   رع  صيا�ال  يانال ر  زار 
 عا  ن  ا ال ا  ا رح ال در
 عا  اعل انيا ي صل ال  اإ

اا ال  ال صان ا
 را  ص�ا  �   �صة   اال    را  داا
 ةص�  دا ا رع ي � ةص�  صران
 صر   صر  اال   الي  را  داا   ا
الإرصا د ا ا�صفا ي  ل �صار 
 علي يال ة اد ارا زيار صرلل راال اإ
 � �صة   الثا  ير      ر  ا  ال�ص
اة     ص   ا   اص      عر
 ا ل�ص  �دا ي ر لزيارصا� �
 الل  ا ن  الدين   �ص  صيال  ال�صفر  ل  
  ارال االإ يص�  علي را د�صا

 شال الع بعد اا  ع  الد  شال

ية الرير

  يا   صاري ل  ا  ا  فرًا   اال  صفا�
 االز  ان ح�ص ح�صة   ال فار  ن   رف
ا يًا ارًا  الدرة الليا  الفا دًا 

 اعال رر الد عل ل الدة ايال لفا
  حالة  عل  ل يصل ل عا  ا 
صي  االة ن  الفر اصا الا عن 
 درا   يلفا   لال  صا� ن  �صالة   فال

اة     ص   ا   اص      عر
 ا ل�ص  �دا ي ر لزيارصا� �
 الل  ا ن  الدين   �ص  صيال  ال�صفر  ل  
  ارال االإ يص�  علي را د�صا

�  صفر� 



  اإ  ر  ةعا ااإ  اا صل� يص�
ال   اا  اإ اار �صة  � ص ًالة 

را لال


���������������������������������������������������������������������������������������������������� ش  ع الإة
 علي راا   ال  ال  ر  اال ان    عد

را
 اريرة الان اا رد احن ا عل الد �
� ا الصي عل ن عد الا اي�ص � ال�صيد 
الدين   ن جن الدين ال�صيد فر ن ر  ح�صن ن 
  ن  الدين   �ص  �  رال  صي�ا  عرال
 االإ  صيال  �  را ن  احد   صيال  �  صالد
 صيال ن  احد  الدين   ا  صيال  ا  اا

لاال ا ن د الدين �ص
 ص�ا ن   را ال�صة   اعل ن   صاي اا 

�ال ع
  يزا فا صالد ل ن الدين �ص �
راية الصي � الصي  الدين عد الار ن 
 �دا ي احد اا ع ير زال ا ا
 د�صا  الل  ا ن  الدين   �ص  صيال  �  

ةعا ااإ اا
�صة عصر صيًا  صر ار الصي صا الدين 
الرل ا د ال�صا الصي صا الدين ن 
 الا  را الدين  ين   صيال  لا الار 
 صالفر الار  عد  ن  د  الدين   �ص  صيال

 الدين الدير �ص صيال صاال


ا ا ����������������������������������������������������������������������������������������������������
 ص�ا ا ا�صن  الدين عل ن ا�ص ن  نر  ال�صيد 
 ص�ن ا ال�صيد عل دارا الد �صاح ا لاال
 صاح� صاال صال زيا لاال صي�د ا ن
الصد  عد  ن   ح�ص  صيال  صاالر  ص���راال  صرح
الال اار الدا الد الصي الا الصي عل ن 
 لار الا لا ص�ن ا د ا لاال ر
 اا يد الثاصة ال الد صا�ال الد �صاح رصا
 ل صلا ال عا ا  رص حيا 
الصي ا الا�ص نر الدين ن عل ن الصد الال ال�صيد 
نر الدين ن ال�صيد ر الدين عد ايد الر الان 
  عل فاال اا ا�ص ران ا ا صد
 زيا صن ال�ن ا ن عل د الدين لةا ا
 ص�ا صي�در الدين ح�صن ا ن ال�صيد ا اال�صيد ع
 لاال  ي�صا الدين   ا ن  احد  ن  الدين    صيال
 اري اا ع ير رزاا  ن الدين ا صيال

لاصن ال�ا ن ا ال�صيد عز الدين ح�ص 


شو ل ا ����������������������������������������������������������������������������������������������������
  ا   ايال  اال  صانيال ن     ر
 ا  عل ر  ن     صا� ر  عن   صنا
ي ا ن فر  لفا صفا ي اصد 
  اعي انالة اإ ل �ا ا لي ال
 اإ  ر�صال  اال ان   ا اا  صي لصا
 لفاا ل را صةا الررا الر لفا ا

اليال
للة   اال  صاالر  صر    اا  ر  �
ال � اا�صد اللية  صر الر�صالة اللفية للصيد 
ال  صر ز �  صر اللفية الصيدية 
 ر        ر د  ااصية  زلة   ص�
 صفلية للالر�صالة ال صر  ليةد ااالف � �
 االإ صال� �  ز صر  يد الصلل
اإ صرا الإ�ص � يد الاعد ال�صلية الرية 
 يا  عل حاصية   �  صرعيةال  احال  فريل
 ا  �  صراال  يا   حاصية   ا  صراال
 � ريدية ا � صصرار ال�ا  ر�صالة � ةالل
 � دايةال  صر  � ةيال  احا ص الرية عن 
ار   � اعاالإي  ال  صي�    الال ار 
 ي  ا  � الدين   ا ا�صرار    الا�صدين 
 اا  �  ال   ة   �  االإ  الإ�ص
انار   �  ا  صال  االز ا�صرار   �  صال
  العاية  الر�صالة   �  داال �صالة     دال

ة ار


د الشل العدا شب ����������������������������������������������������������������������������������������������������
 يال  ر  انيثال  ال    ان  ال الار 
 ا ل اإ  اصية ر  عن صثة لل
انا   ال ازيفة  اة   عر  ي  اثال
 ةصيال ا ي اا�ص �اال ار عل ي
 صيال  عر ا   اإن�صا   ن   ا  را انا 
 صالر  عد  اال      صال  ارا

 الإ�ص ا الفةر اال
  ا ن  اصد   عل  ان اراة     ا  حي
  ن يةصي لة اي لص ا ص� ال لداال
 ص ا اا لحاإ دانيا ن ث ل
 الثا الصيد   يل  ال  صال �صر   رن دة 
 ل  ا اإ  اإ ل ن ا ردع
يصرا    حلة   ص  ريةال ادر�صة   

 ص�ر صيال  علي يل  صيلةالف  صاع الال
 اصااإر اع


ششة ا �����������������������������������������������������������������������������������������������

  اصيفية ا�ص  يدصلل ا لا�����
ار   صيال  ر ا   يل يا   ن نن   ال
 عل ل ص� ا ا ال ا ا  لاال
 نا  ص    يرا  صاا   �ص ن  ا 
 ص رال ا علحدل  ر اإلي  را
 ر ا�ص صيدا� صا اإ  علي ا
 ةالل صر ليا ياال ل  لص صيال ا
ن�صة  ي ي  الا را�صا ير ن    
ال�ص ان الف  �صة اصر �صة ايا لن  عل ر 
  اإ صاال ر�صا ليفا داا اري ةص�ال
ن يل ا يا  ر ل د فرا عن اللد 
فرا للالي ا ل  ا اللد لد �صار عا 
ا د   ا اإ ي�صار   ا  صيال  ا د ر 
    رصا� يارصد ال رارا ل ح
  د د نا الر اصل� اإ صيدا� صا 
 ر�صا ةرال اا عن د ر صاال 
 ًا ح حي  اإ ل ا صيال ل  ر اال�صل
 ا عللي  اثي  اعل  ي ا
 ا  صيا ي علي حا ي 
 ل   ة اإ  صيال ا ا الر
 ن ح   ل ا ة ري   ا
ي ا  ا  ا ريد رص ل لا ر ن 
 ا رااإلي ص� ال الر  اإ  رصا� ا
الصية   اعل ن ر ا صيال ر �صال عن 
 ا ا ا ا اال�صل اإ ر�صلا ريد اا يةاالإ
 ل يا د  صر د نا اال�صل ي ا
 الرا  ًا لص� ي ني�صاعد اص�ا ا
ا ل ا را�ص اإ ال�صلا ل  ان ن 
�صاح الر ا ا اعة ن الا راا 
 د  دص  اال�ص ن   ز انارا  الليلة   ل  
 اال�صل اإ ص�را الر ا ة ا علي ا
 ص� ل ًا حي  يا ا را ا ر علينا
ال�صيد عد الرحي الا�ص ا ا ال�صيد الي ن 
 ال�ص صا العلي ا ن ا �اال لا
 عل صا  ا   اال�صل  ل  الر  ل    
   يةا ارا ا ا رًا ي حي  ل يدصال
 ال راال الر ل عل ص� رالد د رد
 ص� صاا اص ارا فل نارا دا
ال�صاا الر يا ايا ا   ا ا اعلي

 ارال اللي 

�  صفر�



 ي  ��ال��ي اد�صة  ا�صيية  الة   
اثا  النصة �ص �ص �ص الصيانة 
ا   صااإن  ال  دا��ا  عل  رلل
 رال عد   ا��ا  اال�ص اليا   ص�ال
عالة   عل ليدا   ص�ال  ص�  ارالن

ا ص�ال صااإن دايا عن
ا صاري صا الة ا�صيية اد�صة 
 صاا  ي  ح حالا  اصة   ثال
 ا  اال���د  عل  ا  ا����ال   ادية 
 داا�ص ا ي ة اصاا ريةصيانة الدال

 ا  ست�ا سالت ةسا ا تع قا  ال ية ادا س�س�يف امل لع  لد ع  
ا ييف ا التبد ايا سا ةاا ا ت  لت ستع�ا

 ا سس ي الع الي دال ب  ةاملقد دا العتبة احل�سينية املقد�سة  يةد س�سة� ا
سد ة اد اية   يف  ق الع قد ات ا  �سا ا ا ي سية اة �سعة يف 

تل ا ة ااملقد د تع  ل ال �

�شعبة الع اة
ع  اإجناا ة 

ال د ح�ص دحا �دريرا •

�  صفر� 



��ن ح����دا ��را ��دية 
�ص ال�ص ال  نعية 
 ة ان ال ةدا ادا
 ا  ص  �� انا  ار���ا 
 ل ا صيانةة الد اإ
اللية     اي  ص�  صااإن

ةال�صرعة ا رارا�ص
 يص يفية   ار����الن  ���
الر  ��داي��ة   ��ا��  ص�ال
الصيانة  صة   داا�ص  
   اري ال�صرية 
 لصي ال اصيانة اال ص� اإ د ل ا عا د اا ار�ص

د�صةية اصي�ة اال را ي  لفةصيانة اال اعا
 ص رن ا حاليا لاي ص�ال اإ  صاا

اليةا اريةة الإصال 

يةانييا اعة الص 
دنيةا اعة الص 

ة الإ�صالةص 
  ا ية لانييا اعة الص ا الان ص�ز عن الا ا د
 ا عن ادلي ال د ح�ص دحا �دا الص� ايال يا ال
  االإجنا اعن ال ديدال ا ةصال  اإ ا ةصال  ااإجنا

الة ن الر اإ اا
الجناا اا�صة �ص الصيانة

  اإجنا صر �صي ا ال الاة ل�ص اا  الة ا�صيية 
 ل فااإر  ار ×ل صاحة� اعصال ا  ةاد�صة الا
 �صة الصن ا ةال لياا  صيارا� عل فاا  ايةال ان د  

  اص ال������ار  �صيفا  ا��ار��ة 
 ال ��زي��د��ا  علية   ���
   ��ح��ي لا  الصيانة   را����اإ  
ا   ���    صي    يص
  �صيانة   اإ الإصاة     ص�ا
 ال  اريصال      يا
ال�� ��ال����ال�� عدا   ����ص�����
 حي ا �نف  اريص� صرع
  ن ال اإجن��ا ا    د
   ال  داا صر را

 يةانييا اعة الص

 ا�ستدا سعبة السية ال�سعة 
  س�  ت
 س� ا عد لتت   ملد

ة احلسيال

�  صفر�



  د صريال �الرا ا  االر يفل را ص�ا صر اإجنا 
 × صاحة�  رال�ص  ال  داا ا ر عد  ن اإجنا
ر ارفا  الاية  ري ا�ص عد عر صاحة ا راة ا ا 
 ا ا  ال  ةرا   نةرا  لةال�ص ر ا داصال صار  ن
   ة لصاالإ ال الزيارا  د�صةية اصي�ة اار الة لزصاي

اة اد�صي يلي ي د�ص ص االر يف را
 صر اي  �صيانة ر اا الة عدا اا حي ل الاة 
  الصفية   ا  نز   د   ال�صاعة    ل  ًا للفلين  الناية 
 اا ل  صداة للا ا ا ر حديديةص� ن الدا رية الف
 االإ�صالة ال صر  ال�ص علي ص�ا اار العالية لز اة ندر صاال

 د�صةية اصي�ة الل
 صر صي ا حديد ل ا ال�صل� �صي لز ال�صا عن 
 ر عليا ن يح اص صري ر صريال صي�ا را ا االر
  الية الانة الا  لة حرص�  نر اا ال زي حي  ال�ص
  ن حي   فاار ارا  ةرا ل لي حي نية الليا الزيارا
ا الا ا   ا يا حيزا ا اا ي يد  ير رية 

 يدص�ال�صري ال�ص
 حي صريفال را  صيةصنية اللنية الراة الا اإجنا صر 
  ين ال ةا  فاار  ر × صاحة� ار يص 
 ص� يز يلة ةرز   را اإ�ص د�ص يص ا االز
 ي ا    الليزرية   �راال ا�صة   لر الصاة   ص�  ز    ان

صريفةية الصي�د اصاال  صرااا ل ا�صي الفدي  �راال
ادا ال�صيارا ا اة احاا الا الي ال�صية   لي صر 
   فريال  ال  يال  اداص�ا  لال  صدان ال ااي

 ل  صةصا رصة ال�صر  ن عالية
  ن ل   صاية ار زرعة  صال صارين ا ديدال اإجنا 
زين    الاية       فاار  ر  ×صاحة�    ز  يص
 ص    يدال�ص ا ليف  حي  صاا ا�صةا عال

   ا  �نف   اال زر   �ا ار  صي    يصل الإصاة     ا
�صاحة  ×ر ارفا   ا�صي� ار  حد الرصية �صا 

 ة صل�ر�صانة اا
  يز د�صية يصا  داريةا اال  انان ال عد اإجنا 
 ياصال  ان ال يز عد  يصة لصاالإ  يةصاالف ر ا ر
 ا دارية ا ل ن�ص ل عن ص  صاية ار زرعة انارل
صاي اية لدار الرا ال�ص  ة اا  ع اة ير رز 
 حف ص�ل ين ال را  ر صي  ع ل  صر  للاا ي

رية الدا صا�ال  اال
 اإجنا صر ادر�صة الديية  ة رية  حي  صي را �صاحة 
  يد ا  ين ال ياص د ز  فاار ر ×
 يزا  �ص  احاا �صر ن ا   brcل ل رزًا ايا 
  يةالإ�ص لًا للا  يةي در�صة   صريال صي�ر اصر الفل

   د�صةا اال رلزا ا
 – صي في الاة الري�صية دية الإا ا�ص علي ال�ص الزراعية 
 فاار ارا  ن ا للد صي ة الاية للرينز الاالر ص�  حي
 ص� ع عل يدص� يًاان اص� ة حديدية يا يص  ا  
�صا ا دية �ص يلا ا صي ي  ا زرة د�صية 

    ا ل  ية الزراعيةال صر يةا ص�ة عدي

 داإل  ل ا ا ال�ص علي ص�ا اال ر
الص اصد لفزا ا   عر  الد
 عل  راال الاصة  اة  الإانية   درال
 ا عل ا ية الاا رال ل صا�ا

صا اح زالن نالز ع صال
 رالزا  رالث ل ص ةل حرانا اليا ا
 �ل ع ا الن ل  الإن�صانية ال يال
 صل� صين ال �اال زرا ان ال ي
 �ال  لال اعيانا   ا د   ال الدرة 
عاا   رن  ال ااية   اراصال  را  ال

اال ال رالف اا اإل ال د 
 الف�صا انا   د  اال�ص  ا ا�صاحا  لد 
   صف ةاال اراصا الانا ر صا�الإ
 عا انةالرن اصريال ا فيليا اراني
 صر�  راالن الفارة  ال�صيا�صية   اراصال
راا ا�صي ارنا ر دنا صي االا 
 يل اا     ا  د  صياال  اا  ار
 انا �صرل ر ا ال صيي ال را اال
الل عل د ر عديد   ا ي ن اا 
 ي ا ص�ن ااا �يل ا  ص ريرا
ر اري الدين  ين يزرين الل  ريرا ا 
 ر ا �الل رصي ا�صال دا الإ�ص
الإا ا�ص علي ال�ص  ر عل  الر 

ا  ال  ا
 عد ا ةيا ا عل ا ل ثاا اإ
 ارا  ا يراح ص صر ا
 ع ل  ل حية اريية  رل ي ص ةيال�ص

�صال �ر ةنا�ص
اإن ا ار ل ث صا  ارا يزيد 
 ا اي ا ية ع�صارير الصاا ا ا ان
 ص ل   ياا  لص عن  يدا   صدر
 دعين يال ن لل ةرا ا حنري نا
الين   اا  راي ل  الين   ل  صاليا
 ال اإ  لع صارا ص� عل ا 
 ر�ص  نل ل  يزيد  ا ال يصال ال
 ح�ص ع صل� لا علي ا صل� ا ال ا
 انا ن ح�ص اح ا ن اح ح�صيا ا 
ا اصار الإ�صية  ا   د يص� ديا

 ل يد علا ريد ال ا
 رة اديا عل    الثا الد ال 
  صل� لا علي ا صل� عال ة الر�صدي
ة     ا �صاة  �صايا   ص� ن   ا
 ا  لا  صر  عل  داالع   رصا   را

  اا ري   اا   د ل  راع
 ا ي ةال ا�صر   الثال صيال ال 
ارا ال ا ن  ا ن  ريا 
 راي  ا  راا ن   ث اصار   اد  يا

ال�صر لدا ا ا يزيدل ال راا
 ن ا يل يزيد الفار الفا�ص ن ي  يزيد  

  را اللا نا اصرنا اع 
 ا اإر ل  زيزال ا   ا ا د 
 الار ا ل ن  ا ن  ص� ال ينال

 يةال  رص�  صر ل  لياا
ا عز ن ا   ل ل�صا ا الا ا 

رال رن �ص  يةال  ل نا ا
  ايرز اا � اال ا �ااإل ا
 ا ازال افص اداعي ةال  �ن ص�
 د ةيا ن نا ارا ااإ نر الزر ا
 ال�ص عليص�ا رنف ا ال ي ةال يةا
 صالفي  ا  اال ناا   ال    ان
 د �صل ر�صلصيد ا� د ال�ص علي ص�ا
 صاح� الدا الإ�ص  ا صل� لا علي ا
 ن�صا صيد� راة الزا  ا ية الال ن
 ص�ا اإل   الي ل   صر  ا ص  ن�ص    اال
الإن�صانية  ادر�صة       ر ن   ال�ص  علي

 داا ا ة اصل� ال ي ا  ل ال
 ال�ص لا  اإ صلين يال لا  لة 
الة لينا لا للصرية ا اية الاصة 
 ي  ا  اريلل  ا اإا   الإيثار الر  الفصيلة 
فة اإ اا ار اثلة للص  اإا ا للدنيا 
 ا ااإ  الفدا اري ال ية �صص رل  ا
لإن�صانية ا   ص اا ار   لللة 
 ص�لة ا  ص�ية اص ص�ا ص 
 صال اري ادص لةثا  را   ال�ص علي
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 داإل  ل ا ا ال�ص علي ص�ا اال ر
الص اصد لفزا ا   عر  الد
 عل  راال الاصة  اة  الإانية   درال
 ا عل ا ية الاا رال ل صا�ا

صا اح زالن نالز ع صال
 رالزا  رالث ل ص ةل حرانا اليا ا
 �ل ع ا الن ل  الإن�صانية ال يال
 صل� صين ال �اال زرا ان ال ي
 �ال  لال اعيانا   ا د   ال الدرة 
عاا   رن  ال ااية   اراصال  را  ال

اال ال رالف اا اإل ال د 
 الف�صا انا   د  اال�ص  ا ا�صاحا  لد 
   صف ةاال اراصا الانا ر صا�الإ
 عا انةالرن اصريال ا فيليا اراني
 صر�  راالن الفارة  ال�صيا�صية   اراصال
راا ا�صي ارنا ر دنا صي االا 
 يل اا     ا  د  صياال  اا  ار
 انا �صرل ر ا ال صيي ال را اال
الل عل د ر عديد   ا ي ن اا 
 ي ا ص�ن ااا �يل ا  ص ريرا
ر اري الدين  ين يزرين الل  ريرا ا 
 ر ا �الل رصي ا�صال دا الإ�ص
الإا ا�ص علي ال�ص  ر عل  الر 

ا  ال  ا
 عد ا ةيا ا عل ا ل ثاا اإ
 ارا  ا يراح ص صر ا
 ع ل  ل حية اريية  رل ي ص ةيال�ص

�صال �ر ةنا�ص
اإن ا ار ل ث صا  ارا يزيد 
 ا اي ا ية ع�صارير الصاا ا ا ان
 ص ل   ياا  لص عن  يدا   صدر
 دعين يال ن لل ةرا ا حنري نا
الين   اا  راي ل  الين   ل  صاليا
 ال اإ  لع صارا ص� عل ا 
 ر�ص  نل ل  يزيد  ا ال يصال ال
 ح�ص ع صل� لا علي ا صل� ا ال ا
 انا ن ح�ص اح ا ن اح ح�صيا ا 
ا اصار الإ�صية  ا   د يص� ديا

 ل يد علا ريد ال ا
 رة اديا عل    الثا الد ال 
  صل� لا علي ا صل� عال ة الر�صدي
ة     ا �صاة  �صايا   ص� ن   ا
 ا  لا  صر  عل  داالع   رصا   را

  اا ري   اا   د ل  راع
 ا ي ةال ا�صر   الثال صيال ال 
ارا ال ا ن  ا ن  ريا 
 راي  ا  راا ن   ث اصار   اد  يا

ال�صر لدا ا ا يزيدل ال راا
 ن ا يل يزيد الفار الفا�ص ن ي  يزيد  

  را اللا نا اصرنا اع 
 ا اإر ل  زيزال ا   ا ا د 
 الار ا ل ن  ا ن  ص� ال ينال

 يةال  رص�  صر ل  لياا
ا عز ن ا   ل ل�صا ا الا ا 

رال رن �ص  يةال  ل نا ا
  ايرز اا � اال ا �ااإل ا
 ا ازال افص اداعي ةال  �ن ص�
 د ةيا ن نا ارا ااإ نر الزر ا
 ال�ص عليص�ا رنف ا ال ي ةال يةا
 صالفي  ا  اال ناا   ال    ان
 د �صل ر�صلصيد ا� د ال�ص علي ص�ا
 صاح� الدا الإ�ص  ا صل� لا علي ا
 ن�صا صيد� راة الزا  ا ية الال ن
 ص�ا اإل   الي ل   صر  ا ص  ن�ص    اال
الإن�صانية  ادر�صة       ر ن   ال�ص  علي

 داا ا ة اصل� ال ي ا  ل ال
 ال�ص لا  اإ صلين يال لا  لة 
الة لينا لا للصرية ا اية الاصة 
 ي  ا  اريلل  ا اإا   الإيثار الر  الفصيلة 
فة اإ اا ار اثلة للص  اإا ا للدنيا 
 ا ااإ  الفدا اري ال ية �صص رل  ا
لإن�صانية ا   ص اا ار   لللة 
 ص�لة ا  ص�ية اص ص�ا ص 
 صال اري ادص لةثا  را   ال�ص علي
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  دل شم االإ عد ال
 ا ال ا  ا بو

    ا ش د عش
ا  ش ا شا 
  ع  ع  م ا

    والعدوا لإ ا عب
 ال ال ع

  شامال ع شا 
 شة الدلة اشل داا

ال   اإل  ل م 
 ال وش دة ووالعب ال

 شا  اب ش ال وال
  وا شو ا و  عبد ةلا

ة  ة االد شال ش�
 ا شا  ع ال

 ا وا �شعة وااال وال
 د  ش ل 

   ال الدو  ال  مال
شعا ع 



لل عل  ان ا افص اي ر  ار�صا ر�صي الاد 
ال�صية اة ااة عليا ن الزيي اليا اي ا�صي �صاحة 
 ر ةدي  لياية الية الديرا  د ص�ا   ال�صيد

اار الا  اريا
 بع  شا  ا  اإ  و   الحسينية:  الروضة 

ع شام ل لةش
 حيا    ا  صا�ص�ا ر   لل  ا   احد   صي ل  الموسوي:  السيد 
الإ�صية   صارا ا   صارا ن  ��زا   ا  ص�ا لد     اا
 ر ر ن ا ل ال�ص علي يال ا اا اري صارح �صا
 نصر ا عل ا لا اة حية ناصة   عصر ا ا 
ل اإل لنا ا�صد درا عل الا ن ياا ال ص ل الصة 
الية �صي لا ر�ص ا �صل ا علي ال لا اة ا ي الصة 

 اصلال صا علي
 اري  ةرا صةيا صاا ا ص�ا �ا ص صي�ا ا اإ
 اي ا  ثا   �اال  اإ ي�صلا   ا  ل ن   اا  اا�ص  يال
 ل ا ا ا اعيةال يةلال يةاريال ارن ال ارن ا اإلي
ر علية صة   ا  اعيةال  ياا ي   صا ايز  الدر 
ر  الرا الر ل ن ا الي علي ال�ص ا�صد ا  ا 
 ص� عل ر دي ن ا
 ي الاعية   ا������ال
 را���اإ فا�صيلا   ا���  ص��ر���ال
 ل ر  الإ�صية   ص��ر���ال
ا   �ع ��ع��ل  ����ع��ل  ��ي����
 ز ال الرية  الثاة   د
ن   ل ا   ص�  اا
 ا عل��ا������اع ز����ال درا����
 داا ارالإ ان ريا

 �اال ا اإع ص ا الا ال  انيةصيال صالي�ال  يال
 ل ا ا اإل ا الإن�صا ري ال يا اال الدا ل ا لل
 ريزال ل ي ي ي ن ا ن يةا �ص�ا يةااع ر ن
 ي ا الإن�صالي انية الصز الران ال ا يلة الفر  ف�صيةال
 ع ث داصال اصرارا ي ا ةفا ل ا ي ا ايفية ال
 انا  اا ادد �ص جند ن ا فاال�ص عل اا ا ا اريال
 ن ال ا د الدين ال ن ا لال عال  ال  رياا
 ص�ال  عل ا�صرا   دا ن  ي�صلا   ا  ��راا الين  اللة   ا��ا

ل   ر ل ا ا ا ص ل ي ا
 ع   شبا الم   عا اإ الحسينية:  الروضة 
 ال  لشم الع  شعد ا شش ال ع

 ةا   ا  
السيد الموسـوي: ل  ا د��� ر ر ا لد ا ي ن 
يل ا ل الية ل اليفة ا نصد ن اللية ا ي ا ن 
 اإ ياال   صا�ص ةا اال  ارية لإا يةا لفية ل را
 �الا  ا�صال ص� ا عي ةر فد ار �اال ا صل–
ااص���را الا��� الثاية اللية ا ص عل اي���  ا ي يا 
ا لا اية لير ااصرين ا�ص ص�صا  ل صلل رح 
 ان الر د عةا اا���صال اليةال ااالث ن ا ر���صا ا ااإ
 ص�   ة ل���صي� ةدر يا ص�  ���ف اإل ���اص� اإ

ين لل ا صي�  ال�صا
 ل  الال    ا  ان �صاا   اصال  ا    ثي ال��ر   ا ال��ر 
 ر علد ال اصال  اي�ص  ن حيا ا ا �صص ينثال
 �اال اإ ص ةلا نيالإن ياصاالف ع اإلي صل� د �اال�صن ال
 ر  اا اإ ا ر االد ا يا اصا�  ان ا صالي�ا
  فال�صن ا ر علد ا ال رصايا اال  ةا اصال ل
 ن الي ني  دراا نديا  االر �دارا  ةلال راالد

 شا ا
ال�ص ح�صارح •

ص�ا   ال�صيد

 شل ش

  


   
   



 ش  شاالإ الد اشة لا ال ا  داوا شا ا  ا ع ا ش�
 الع ع و ال اش�والإ اال  ة واة والة والدالع عا 

ة وشالإ ا ااإ ش   اإ  ا شاالإ ال ا وال ال

�  صفر� 



 لا ياا اع ن ير اإ صديد ةا نن اا الي اعا ين
 صالي�ا الإ�ص اال  اإ صا� ال اال لفةا الا ي�صال
 فر اا ي صرا للا ي ا يا عل  ا ن دا 
 عا    يا    

 الي ي
ن   ص�ا دير   ��ا  عل  اإ
 ا  ��ع��ل  �����ال  ���ا���ال
 صا�ال  ياصاالف  نيالن
ال����ر ال�� ��ل��� ا ال���در 
 عل    اصال  ل  ا
���د ���ص��ا ل��ي�� ن������ارا ا 
 اإ  ر���ا ة  ��ن   ة ن 
 اإ  صن  ال لا   نيالن
انا� ا ا نص اإلي ل عصا 
 يلز نة   ���  ال�ص  ا����

 ا يص�ل لا  الدي ص�ا اإ ا فاال�ص
  ديد ال ة اإا ي اال اال ارلل ف  
  ا ا اإصل� د ينثال ا عاند ا ص ا  ن ا يال

ةريال
الروضة الحسينية:    اب ا الب ا ة 

اش  ا  مال ل ب ا  
 اا ن ا  صايا الن ال ديدال ا :السيد الموسوي
اي يلز ال عليا ص ي لي  ا ر�صاليا دعا الة 

لار الا صالي�ا
 ص�ن ال ص�ا علي ا يا راراع ديرصية ال صاياال ل ا  ن

اإ � اا اية ااية ن 
 اإ  يال  اريال ��ا   ��ع يا 
 صل�ا حد  الال رر اا الي
 اإ  ال  ةالفر اا  ل
 ل  عل  �ل  ��ا��ا�� ال�صثار 
 لن ل ي ال ا �ن لي را�صال
  ا   ا ا  ا ح ا اية   ف�ص
 ية الرن الإ ص اال ص
 ص�ا رينال اني ا ص�ا
 ح  �الفا   �صر   ال
احد   ل  ال  اال يد   ل
الة    ارا  ادية    ارا  عصر 
 ل  اإ       ارا  صر 

يةار ال�صلن ال
 يا  عل  ا����ا��ال  دع ن 
 يص�ا االد  صيةال  يا

 صل�ا ا ل عن اع
 ا يد ا  ل ال
ال��ر   ��لا ��ا   ال�ص  علي
 ارال  االف  ل  اإ
 يال ا ح  صلح ال
ا   ��ح    ال�ص  علي
الدين  فا�صيل ص�صا 
  د  ان ا ا
الإاة  فيا  الصية   ��
يا  ال���ة  ا�صاة  يا 

 صرعيةال احال  صيا ا صيا ةال صيا  ر الال انا
رن ال ل  اإ

 ا شامال ع شم اشة الإ ةشالروضة الحسينية: و
ا ا ش  شع

 ص�ا اصة الإن يا ص� صا�صيا�ن ا االسيد الموسوي: اإن
   يا ااا  ال  صل�   صدارال ال�ص   رز   علي
 ص�ا للصف� ي صي�ا يا  صي�ا ا عل  زيةرصية اال
علي ال�ص اة ر صية الدير لا را ا�صاا اا احداا 
 ل  اإ يةال ديةاال يةال حيةا الراا ايا اان
ن الر  ا را ير الة ا الي علي ال�ص ا صية 
  ا ر الالف يصال ر الإ�صالف  د الفا�صا اي ي

 ر الالف ا فة لرزية اال صف صيةال
ا ا ا صية الثة  الصية ااية ل الصي ال�صا صية 
الدير صية الإا ا�ص علي ال�ص  صية الإا اد اراحا 
 �يل اا � الي ا عداال حا ية الصصية اال  دا
عن   ااإ  �اال  الإي الا 
  يا ال  ا الاا

نف� الإن�صا ان 
للا� حية   ي  ا  يا عل
 الصية الا اللية اللية 
 صرع  صل�ا يرحا  اللية 
ن   ا����  اإ ����ص�����ص��ا  ��دي��د 
 عل علية   ار ادعة  الل���ة 
ادية  الصية   ان ن   ثال
 ا  ي  عل  ال  ا�ص  اال  ا
الاية  اللية  الصية   انال
 اراإ اإانا   �لي اصة   
 انال لن  عالة  رية   اال
ة اراحا  ا  يا ال ال
  لدا اال االد صي� دا

اياز افا�صيل  ال

  



   




   
  
  
   
     




اإ � اا اية ااية ن 
 اإ  يال  اريال ��ا   ��ع يا 
 صل�ا حد  الال رر اا الي
 اإ  ال  ةالفر اا  ل
 ل  عل  �ل  ��ا��ا�� ال�صثار 
 لن ل ي ال ا �ن لي را�صال
  ا   ا ا  ا ح ا اية   ف�ص
 ية الرن الإ ص اال ص
 ص�ا رينال اني ا ص�ا
 ح  �الفا   �صر   ال
احد   ل  ال  اال يد   ل
الة    ارا  ادية    ارا  عصر 
 ل  اإ       ارا  صر 

 يا  عل  ا����ا��ال  دع ن 
 يص�ا االد  صيةال  يا

 ل دة الش ا عةوا اإ
 داوا عو شبوا و

و وع واع الوة 
 اإ ةة والدة والعاوال

 ا ا و ال  ل 
 شامال ع الب  ةال 
 شد الا  ب بةش وا

 وال شال شاالإ ال 
 ش ةشال و ا ال
ال ال ا وة ل عة اال

�  صفر�



ال�س ي احل�س ة اعينيا   املع ستقب�
شة  دة ا شبة االع ا

 دا  ص� ا�صيية   اا    ا دنا 
 ا لا  ل��ل��زار   ا��د��ا  صا  دل
  اا  ل عليا  ااة   صاحا�ا �صر  ن 
 عد  ا  ايا�ص  ا��اإي �صالة   اإ  اال
 اال ار��اي����ا   لل  ص� ال��زا��ري��ن  ��ن 
ن  الزارين   ا���اإي �صالة   ال ال��در��ة   
  صاحا� ة علال  ا صن 

ةا�ص
اصار اا ا ا  للة ة ا ري�صية 
عل ر ال الة دا  الية ااة 
 ا عل ري ع ر  صيفا ا ن 
الزارين   د انا  دنا   ال ة  ا  صا�ا
 ااإ�ص صيارا�  ةيال فارا  راال
ل ية اا لي� لا الإانية لل عدنا 
ل    �صيار اإ�صا فر ية 

صةص ية را ا
 اا ا يا لد رن ا ا صاا

 لزيار دا ي�صدع ال�ص علي يال ا
�صالة   ص الا   اع  يا  رال
 ا ارايا   ل   الزة   فال  دا
 ر ينفلل الة رز   ا  ي
د  ��د  ا��ر   ��ي��ا دا   ر  ��ن صة 
ية رازنا   ا علن  رص� ل  نا  لا
الثر   لي�ص  ع  الا اة   ا����اإع  ��

 ن ���  ص��ر���ا��  ��ع��ل��ي
  ر ل  د ةدا 
صة   ا������الر  ��ح��ي ��ن 

نالن
 ر����ال ا����د����ا �����ح
الة   ��ا�� دا   ����ال
 اإ  ا�� اد�صة  ا�صيية 
 د    الة   ا
 د ن�� ث��ار��الإ ا������ال
الفا ال �صاعد عل اإالة 

 اال ي ا احر�ص فاالن ا صع�صر ال
 رصرال ن  دنا  ا   صانص  عل
 ا   لا  الاة  صر   ا������ال
 � ص�ية لار صال� يةصي�ة اال

يةن�صا اليةر را اعلي ي ارالز
   ري د ل  الزار     ا  را�ص  
ص�صا   الزيار �صن  الصررية   الا

ة  شبة اعل العة  ة  ة ادا اا ا
   ال اال بشل اعداششة ا دا
الدام   ع شا  الشام   ع  شا الإم  اعة 

شاال والع االع   و

ال�ص ح�ص •

�  صفر� 



ا�صيية  الة     ا����ا  ص� اصر 
 اا  عل  انياال  ي اد�صة 
ا�صيية ادية ا�صداا ل�صا ار 

ال�ص علي ص�ا اال را
 ص�يةصي�صة االرلة ل ر
 د�صة ال�صيد �صاة اال  اا ص�
 ع  يلية الا  ا اي را اصل�
للة   اال  ��ال  نا  ا  ل  د
الية  يصن   ا  في   ن   
 رينالزا  ايااح ل�صد  ياا   ال
  ا  ا    الة    يا 

ل
 ي  دا  ص�ال  ا    صا� ال�صيد  ا��د 
انية    عدا   الال  انياال
  ا  ���  ر ن اد
انية للا ا�صيية  الاة الة 
ادية   الل  دال  �نف   اد�صة 
اصر عل دا دية  للة  الاة 

د�صةا ر
اص ا الانيا ا اية 
عد  ييا  ال��زا��ري��ن   عل يا   صي�
 داا د�صةة اال ا ر ي

اين ح ر �صفرص ن ا
 اال ��ا       ص�ال  ا  ا  ص��ا��ا
اصاة ا الانيا  افرصا ن 
 ان ا عد عل ارال اال�ص ي
  �صاعدا   ��ل  ةيصي�ا ادية 
 ص�ا اار الة لزريا اال 

ييرا ر يي  ال�ص علي
ا�صيية  الة   ا الر  ادير  ��ن 
 عل انياال ي ةلي   صة� دا
 اال ة الثالثة علة لل�صيدا اا

الصرعية   ال����ص��الإ    ي  اصال
صارة   ا    ا  رصرال ن  دنا 
 ا�ص  ����ال��دي  ��ي������ال  ص���ا���الإر  ص�ل
الزيار اإلا  ااصرا صي الر 
انيا   الزيار ارة  الصرعية  الادية 
 ا  ا ا   ةيال الصرعية  لاا 

اارية  ادية   صال  ص�ل ا  را 
 ا  ��ا��ا دة   لياا    ا�ص
 صياح  فايالل ا�صة   صيار�    
 صال  صرال  ا  ص�لل  ا��ا  ل ار 
 صا ايزة لصر  ةال دا ا
�صية لة ال  د ل ادة 
 راا  ا فر  اان    نصا   ا  ان

 ااا يةصال
 فا�صيال    عل  رلل
ادة   ادا عن   ر��ال
ن  ا الة ا�صيية 
   ا الد�صة انا
 ال ري ن علاة الال
 ��ص����� ا����د����ل��ي ص���ر���ال
 يدال  صا ال�صيد   ا
��ا ��ا����ا اإن��� ل����ص��ر لا 
 ص�ا  ا��ال ار   دن  ا

 ا ���ا   ��ال�����ص  علي
ز  ية     ��  صن
 صيار� انية   �����
  ا  صاصة   اا�ص
   صال  را�صي  ل
ااصرا ن  صاية 
 الح ��ال��ص��ا��ة   ��ر��
 صلل �صد   عل  ا
   ار������ي ���ا   ��ص����ي
 صا�ال  اللر  ص�  ر
ن   ايااح اة  ز 
ن   ري ��ار   علي  صري  ��  صاال
صصا ا ا ا دة الصال ن 
 عن حال لر ان الزاية ليا ا 

ع احالة ا 
 نا  ا  اال  د عن   يدال  صاا
 ي اصال ف د ا ص صي�
   يار  اا  ح�صا عن   ارع الفر 
عصار   ي  ي  ا����ال الفر     الف
اا   ص�  ا����ال  ا ا��ا     يص�
  ��  ي ع����ار ع��ن ���ا ح�����ص��ا يا 
 صاال ة   ل  ا  ي  صاال  اال
   ي  االد  ا  اال اإا   صان
 ا  ا��ا  ي  صي� ا   فيفةا  ��ال
ية   —  د الزارين   عل

احدة اللل
الة   ا  اإ  ا  حديث يدال  ا
الر �صد نف� ادا اا اإ الة 
�صة لن ان عن د اية دة  دية اصي�ا

ال�ص علي ص�ا اار ال ااي

�سة  ة املقدالعتبة احل�سيني
 والب  �ال   ��
ع���� ا����ا���� ا��د����ة

 ا يف     ا  نا
 قل  ا العتبة 

  ةسب ةب
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   ر الوشة اشة 

شاال د  •
اال ع ا

   احل�س ا س  
    ا  ع و     ع ة  ال        ش   و و  ش   ل اإ 

    ب    اإ
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  ول اش   ل ال ع دااإ ا البع  ال اإل  •
  ال شع ا   اإل ال و اشش الإدام 

ع
   ا ي ال  ص� ي ل  ً د ال  ًا ي ح اإل ز  ال ي  ص�     ال � ي ل" ال�ص علي صين�ال ص�
 يد   ل ع    ال     ا د ل   ل ع  ال  " دل "    ا ي ح ل   ال  ال اإل  ال
  ا  ي         ال   ا   ص� ي  اإل    ي ا ي  صا     ص�ا  اإل     ل ا ا  " " ا  ف ال
 ا ن   ل عل         ل  ن  رل   ص� ف ن اإ   ال ا  ا  ص� ل    ا       ص� ا 
 ا  ل    ن   ال   ر ي ل" "      ا ي ح ن  ر ي  ز ع     "  "  ال ن  ًا    ي صال   حا

"ًا ر  اإل ين  ال ال   ا ي ال  ً ا  ص� اإل  ال   را ل   اإن  ًا    ا
  ع ل و ع   د  ال   اإ ل ش ا •

ل 
 ا ا  ل  ل ًا ع           ًل ا  ا ي  ا  ن " ل ل ال�ص علي ص�ا ص�
    يل ع ة ل ال      ا ن ف ص    ا ن ر ص     اإ" ال يلل ا "ا     ح  ل    ص� ف ن

"   ي  ن ر ن ا ف اإ   ال  ع 
  ال دام عواإ اواإ   وا شا  ا  عدو •

ل  ش ب ال شب
 ي   ا ل    ا  ص�ا ن  ًا   ل    ًا اا  ص�ا ل عا ل  اإ ال�ص علي ص�ا ص�

 ا ز  ا       ع  ا  ا ز      ي   ا ن   ص� ا ل  ر ا
ل ل   ش ال ب ال البع  ل ال اإل 

  ا  ص� ر ن ع  ص  نل   ي  ال  ا ا ان ص ر ا ا ص ر لال�ص علي ص�ا ص�
   ل ز   ي     ي ع    ر    � د  ال    ح    ل ة ع               لا   يل ع  ا  ل ص�

 د ع 
  ا ا  دعد ب ش و   ا  ال    •
  ا ال عة ال دع ووال ل اال  

ةال 
 ار ر اإ   ل ر ا ل   ي ل ال ا  اإع   د ي   ي  عا ل ا  ل" ال�ص علي صين�ال ص�

 " يد   ال
مال ا ال شا ش و  •

   ز  ر د   ع الد ن ا  ع الد اإ  لا" ل ل يداال ال�ص علي ص�ا ص�
 ر  ح     ا   ل ص� ر  ا  ل  ل   ا   ا ي" ل " ة ل ا ال   ا  ي    ة ل ال  ةل ال�ص       ا
 " ا ر  ال  ار� ص   ل ع ا�  الل ة اع  ر  ن ا ن  ة ي ا � ف ن  ة ي  ح نا    ر     ا 
  ا ص� ف ا ال ر  ا   ن  ح الر ة اع  ا  ر    ا ي صال ة اع  ا  ز ل د  ل  اإ  لا" ل ي

"  ل  ا ح  ر ح   ا ا ر ا حل حا     ف ال  ا ر ا  ا�ص    د  ا ال  ع 

     ع   ا   ال  اإل  شا   اد   ب  ل  ل  •
ا ش

  اح   اإ  لا" دًا ل  حدن ا ًاا رنا  ناا ال�ص علي ص�ا ص�
" ر ا�ص ال ة ل      د  ال ةل    صر�ال    

 اة والالدول  ااال  شب    وال  ع   ل   واإ  •
الإة   ادوال والة   وال  شوال  ���والإ  بال

 لوا ة الالدا وال
 ر ا ا ي   ي  ا     ل ع   صن" اا  ث  ال�ص علي ص�ا ص�

" ين ر ا صال

     ل  ل    و  دش    ش وا�شد   شب  عا    •
دوا  ةش� ل ش و   عبد ا شال

�ص ا�ص علي ال�ص ل ايا ر "الل ل ي ا علي ن صي ناة 

   رنا اا ال عل لد  دع  عن لصا�ص� الا "صال�

عل ع  •
  صيرا ي ا اإ ال ل" ًا ر ا ال�ص علي ص�ا ص�

"صر ح

 شال    و   او اال ا  ول با  ا  •
عش  ا

  ل  ن  ي�ص  ل " ا      نا    ز ا ن   ل ع  " ل ال�ص علي ص�ا ص�
  ل  ي      ص�را    ل  ا ا ل انيًا ا ص    رال اإ ر الد

 " ا  ص� ر   د ا  لا  ح ا "ا 

اإل الش   ا   شا   ال  دا�ش ل دو�ش  •
ال  وا  

 ا ي  ا ي  ا  ص�  اإل ل   ا ر ي  ا ص   ل ًا ع  ص�" ا  ال�ص علي ص�ا ص�
"صر ح  صيا ير ا اإ يا ر" صًايا ل "  يث   ص� ا

 دش   اع ول ل ش لع و ش� ةل  ا  •
  ال  عش العب ش دع د ا ال ا 

 "عد  ص حيل ل ر صر�ان ال"  صد ال�ص علي ص�ا ص�
"نا ف�ص " صايا راصعا  صالف ل ال�صا  ال ا

 و شا شعا و ل ا ع دش  ع  •
 �اال ا رح" ديناين ال عل لد  فيل يا ال�ص علي ص�ا ص�
 ن عل �اا الع ا" صافر ال لد  ا "ف�ص اا د لا رد ال
 ص ًاح�ص ً لا  ال�ص علي د اع ا  دا االإ صل� صال نا
  راا اإ يرح ا  ا ن ل ا راصعا ي �الة ال ن�صي  "يدًاص
 اإ د ح "دًاا ل رانا ال ا د ل ل نف  " ًا فان 
 "للر�ص  صن راا ح ا  ا ياد" ل ا ا يص�  ة للالث

 يل ا�صال ال ن  صي دا ال صاح� �اال

 ال ع لشا ا ع ال ل  وا شال ل ش   •
لد وعا  � ة الع �

  ن  ي      ص� لا  ل ع ل   ل ين الد  ا ي ن الد يد  ع �ا ال ال�ص علي ص�ا ص�
 ان ي الد      ال  ا ص   ا اإ     ص اي      ر  ا 

ش   ال  ة و  •
" لف  ع  ص  لاإ   در   ا  ل  اع   ع ص لاإ د حا ة ا  ا ا ا  "

دش  ل ل   ع وا   ش ةع  ا  •
 الثا ص ا نا ا ر ا ل ل ا ص ا نا صياصة ا� ا"
 ص ا ��نا ا ًا ل يراص لا الثال ص ا ��نا لية ا ن ر��ا
 عن نف�ص ان ا ص اا� اإا  ا حر لي ا ل ا ااإ الرا

"ص ا نا ارال  د  ارال    ال لا

ة ا   اة الل  ال  •
ا  ع ل ي ا ان ا نص د ا اإ ا  صي�ا" ال�ص علي ص�ا ص�

"ص�ل ي ن حي   ير  ا ي اإ ري

�  صفر�



ص ا�ص لة الرصة   د
 عل صال صلي�ل دا الل يةصي�ا

اناعا الزارين ح ية الص االة 
ة  اا ادية  دا ادا يةال

د�صةا اال ال�صفارا
بشالإعام ال

 صاا صية الإع اإ ال اال�ص  ر
 ان لا ير عل اار ال�صياحة 

 ررين الالزا را ص� راال  يةالدي
  ينن ال  اا انال

شة دد ااا  ةدا شا 
اار الاإع ح راال ار ن د�صةا اار ال اعاان

ال�ص ح�صاالال اص� •
 شا  شواإ الة   الب    شب   دا  واشعة   ا   عم   ال عد   االع   ادشة   بالع  اااإ   
 ا  بل عم     واال  عداا  عش    ا   ادشة   بالع وشة   ااوا ااد   اشلع والعاة  ادة 

ب  شة دة ادد ول االب دش  ةش
 ة الاوشال شال  ع   و االع  ةاة الدعد ال ش  شاوالإ الإعام الع شو ع ا و
  د الع  دعد ا  داال اال لا  ال اال ة اإل اشام اعة ال شوال ع ش 

شة دد اشا ا ا  شةو ش ش� بشل ال شوة ال اإ دشة اعة الإال  لة

 صاا صية الإع اإ ال اال�ص  ر
 ان لا ير عل اار ال�صياحة 

 ررين الالزا را ص� راال  يةالدي
  ينن ال  اا انال

  ال     
 ا  ا  اا  ا�ست
     ا    سامل
يف  الدنية  ال�سية   ا
    ي  اعال
   س�    
 ا   ة  ا

  ست� 

 ال  تا  ست�  
املية   احل  دب
�سة  دقامل ل
  ة يندال ل�سية 
 ا ات ب يف 
  ا   
 ست� ا ا  سا

قب 
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  ا اي ن� راا ا�ص
  ي�ص  راي الإاة 

   ص� ري ان لا
ة  لة ااا ااالإ  ة الص�ال  

 الإع ا ا ا ث  ا ل
  عةص�ا را ا يةرية اراال

�صي  حية الصا ال ا ال�صن 
يا د ار ر ا الإرا اة 

لدن ال اا   د ال
ام ا اة

اا ال�صا الثا د  انا الزارين عن 
�ص الا ال دي اا الية 

للاا اد�صة ال�صياحة الديية د 
   اا نا ال  اا
  صارا عا ان   ح

   ص� نا اإ
دا ش

 ص� اإ الثال اصار ال�صا ح 
 ية علراال ان ا ة دا ادا
 ا انا اراا يةدا اا

 اد انا  ا اال ةاالإ
 ص�ة اص� انا    يد
يا ا  ن الين  ا�صع انا 

لة 
الشة الدة

 صال ليل  ال�ص  الرا اال�ص ا
عل نصاا الة ا�صيية اد�صة اا�صة 
 ا د�صةا اال  اي رينالزا 

 ص�  عل ر علالزا ا  راال
 ل ية اصي�ة اال  يةلل�صياحة الدي
  ا ح  علا  ا

 ال�ص رصر اال  فيد علل ا
للي الإع عن نصاا الة ا�صيية 

 ر الا ااراإ يص�  يةدا
 ال ليرين ان الزا عد فيد لا

ارن ا
شال ش

د  ال�صا اا� اإ فا�صي ال�صفر 
ال�صة للزار ا ل  الفا�صي ن 

 اال�ص  ن صيا�صية� ا�صيةل افار
 الد صا  ا  رالزا عن را

 ال�صفر ا ا ة يةراال صرال
 ار ا عل صل ةر ص عل ا

 ا  ة  ي نا  اا
 ا ر  دا ح  اا ا

ار ا عل صل ةر ص عل 
 ا ا شال و

دعا
 يف ال�صيا �صا الزارين عن ر 

الفصايا ا اا اد  ن حالة 
 اعا ا�صنا  راال  رار الال�ص
 اعا�ص انا  اا ل ا ل

يا ا  انا  �ص اصار 
ال  ي نا اإ 

الة العاة والإاة
اا ال�صا ال�صا د ص ل�صيا عن 

انا الزارين ح االة الرانية الإارية 
 �صا د�صةا اا الدص ال

الة ا�صيية اا  انا 
ا   انا يد اصار 

لة انا اإ 
اال و

 الة للص عن �ص الاعة الرصا 
ر الف للزار ص ال�صيا �صال 

 لزيار ي ي ر االزا يدع انية اعن اإ
  اا راال  د�صةا اال

  ا ح  ن�
 اإ اال�ص  ة اليال ص ح 
 ررين الاعة الزا  رصن ا ص�ال
 زيار ياية للا صاال ا انال

الا اد�صة  الرا ا ال�صة 
 ل ااع عن عد  ع ليلة الال

  يةح اصاي ا لفة اص�ل
 �ا ل ليا  ا�صة ل

  د ية الاالإر ان ا ا
راال ا ن ص�

 وا اشال ع
الة

 ر حللزا ال�ص  د ار �صا 
  يفال ان راال�صي ا ةي

 يد ا نا  ا رينالزا اا
 ص�ا ص� نا اإ  صارا اي

ص�ا  نا  را
 ا حن ال�ص الية ل رن 

  ا ل راال  ديدا اار الص
 ع ة لل  يدا ة اإا ل ا

ة  د اا ن ا اإار لد 
 صا رصال ارة الال صاراا

ا يًا يد الر ا�صة  صر ال
  يدال صي�ال دا إ�صية لاالإي

 صدال رال د عن اال

ع الشا وا الة

يد ديد التع

 قبلة

امل�ست 

س�ت ست�س�ت ست�

دا ش
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ارير

�  صفر� 

   ص�  صل  ا�ص  اال�ص  ل ر 
 ا اال ال  اال صي�ال ارا
  ن انا ا  اياصد الح�  دل

د  رصر الد ا عا
  د   ر  اا ن   عا  عل
 عا اا�ص ةال دا رينالزا عداا

رال اان ا
 صرال ل ان را ن ا ا صار اا
  عا عد ص� اإ اإ ة علر ة
رال   ن�صا      اإ   ال رر 
ن  اللية   ا    ااا  ل ن 

صرة الا
 عا   زية  علية   ا  صل    
الليا  الديية  ارية   د   ن   
 ااا  ل   عدنا   ا  �اصا  ا
 يال   لفة   عا  صرا  ا
 اا ن ا اص�ال اا صاال

 ارا ة يال  الد ا�صع ا
ا د  عل   ايدر ن الزار 
  اد   ص�ا  عل  راي    ي
د ا�صاا لا ا حص  الص ن 
الة   الل  عا احد  ا�صصد   اص

لال نا صر
 ال ةال  نا صن� صل صاا 
 فاعل ر ح�صنال يالل ا ا اي ال
 لي � ادير ا عل �را ن ا حي
الة اة ار  عد حل اللية ا ن 
الر الصرعية  ا ي ار عدا 
  ن  اا�صة  الرعاية   اال صادا 
�صاحة  اد�صة  ا�صيية  للة   اال  ال
 ص عز ا  رال دد اع صيال
 اا  ن�صا  ل  عا  دا اصر 
ن   ص� ا  د  ص�صا   عا  لل
�صلة   ال   ن   ااح اة  ح�صن 

ارن     ا  حي  ياالزي صة 
ران الزا صدراي   نصي�

 علل ر   ال  اا ن   ا  صاا
 صي�ا  ص�  ال�صل يصد   ا ا   حدا  ا
 لل  اال  ال  ر  ر  ل  انزل
عد  الزار  دة  ن   رصي�  نل  ي  ا
 ا�صة لدار ااإ�ص  صيار� لن الزيار اان
 صفالل ا د ا ال ا د صرال
  صا عحد اا ا رال ان ا
  لا   ي د   الد  ان  ل الا   لا
 عل  صر�ا  ل  ر  ل  ار  ا  اال
 ال�ص  عليص�ا ار  دة  ا�صلة 
لن   ان  الا  ل    ل  عا احد 
 ا  ا ي دا لةا الزيارا صاري
ايصا  الرار   ا  صدرا   لا  ا  ا
 ار    يراال اإا  ن   ع  ا

 صاصي ارة الزدلل يا راال

 شا ة عبشعبوال عال  شةدة اشبة االع دش ة الا اال 
 ع ال عد  ال   مال  ش  شةشة و دبة ام العشة ا ع

اة لاال شبو دا شا د ع ابة واإالع  ش ل

 شا ة عبشعبوال عال  شةدة اشبة االع دش ة الا اال 
 ع ال عد  ال   مال  ش  شةشة و دبة ام العشة ا ع

عا
 ل لدة اشة



ي سامل�ستب
������اإل ش ةالإ

   ل ة ايصا لةعا  صان "دة "اإردي   ةص�  الد لد
ل علي الا ن عاد  �صد ا الدلي   ا نية  ا ا صر علي
 علي عل اة الإصليا اإ  ص� ح ال ن   داال رلل اعا
  ال�ص علي عل ار الإ ا ر ي ا حا  ل لفاا ا عل ال�ص

صالفا عل صفا  د ا يد ةا

شال ع شم ا د ة  ا
 صفا د ا  زلةا يد ا �صي دعا   الد ي
 د" ةال ل صرح ة د  زديد اا ن اا ا ا صالفا عل
افص  ا ر عل الفاص  الإا علعلي ال�ص صلة اصاا 

"ليال
 را  اإلي ي ا ا ا صا  صيد عن الال عصا د ال  ل
ال ي  د افص عل الفاص  ل �صيا اإا ا ل  �صالة الإاة 
 اإل ا  د  ل ي ن ا    ي ا  حا  ا اإ  د  ي ن  ا   ا لل ل  ةا

�ني       ي    ا ل    د  ي

 ا ل  ث ا�ص   اا ا  يرا " الد"  لا ا ن
 فد ا�ص  اإل ص انل ; ا �صي رصي ا ا  ًاع ة ااة الإصي
ا ا لا رية ار; ل الدا الي �صالة ال لل عل عاا 

ا يا ةلة اصا� ا ي  ث ف ا

ةالإ وش�
ا الإاة ل الصة   �صالة ل   ال  ن " الد" عر
 علي  ا رال�صرا اة ار ر يرا    ار ا يي�ص

  ا انص� ا ري عن اإل ل رل ي راصال لال
 �فن الا ةر عن زصر; ليار الة عن اار ةالة الإصا�  ال
 ن ا ر  ا�صالة اليار الرا   ال يصف ن عا رية 
 ا ل  الإاة   عز ارال د ح  رال  ةار الإل  ن اص

 ا ا لال �ل ني
 ا    ي ر  ن   ا  ًاا اإ �ا ل ل ل اع  اإ ا  ن   ا  ا ل    ر ي ا ر اإ ل  ا اإ 

رال   ا ال  د  ع ا  ل ي
 ال صل� ا اا ا   ا ا رال فر الد ةص�ال را ال ا دل
 صاح� عل ص ةصفي� ر�ص صا ن ال د ع�ص ا د ال

اا  صي ن ي را صل� لا علي ا صل� د ر ا

 ان الد رد للن�ص راا ر رص يا
– ال�ص علي ص�ا داع ا ا

 يال ل ال ار ح حي يال اة �صيدي اا
علي ال�صن اإاة را�صي الزا ا�صي  دية 
الدا ا ص يف ي لزا ا�ص علي ال�ص ي�صن 
 ل ح ي   ا يي لد اي لد  لدي راص

 ا ا�ص ا
ن  ص� الر ن�صا ياال را ا داا ال 
ا   ال�ص  علي  ص�ا  صر  داص�   رالا   

 ليدار الا
  اا الدعلي صا اص�ا ي  ي ا دي 
ا�صاعا ارنا ر اعية �صرية –ن الليلة ال ن 

 صرع  ليلة ح را
 لصار ال�ان ارص ا اصا عرا ا اي  ر 
 ينا اليدين  ارلا  ا   ل    رصا�ص  عا  
حفا �صيد يا ح�ص  ر لا ر ا�صة ا  نن 
ار  يا حياا الياا يص  حرا 
 ا�ص علي ال�ص ص ا رح – ن رحالا 
عا   ن�ص  �الا  ارصال    ��رال  نف  ا

 زل صر� ةل

    ال�ص علي ص�ا ن ر  ل ي رار �ا صرن
نا�صرنا  لة  حدا  حالا   ن   ر��  صارنا  ن  ر��
 از اال ل الد ز اعلي ار الزا
اة   اللد  نر  ر ن  الاصر   ي  صرا�ا
ن  حياا  دلة  نيد  راحا   را���ا  لل  رص�

ديد
 يا�صيد ل  �صنا  ا ا اللي اعرنا 
 ن   رال  ن �صاح الفر نر   اا  رال
   زاال  راا  اص�ا  فر  راصعا    ران ل 
 ين زا  اص�ل  اصا  ال الص ح�صيياا  صارعا 
  ل اي �ة ل حي ياال  ث  ةي ار 
ص ر الزا  �صا ي ادرا  �صا يي ا 

 را رنا حزناي
  اإاة  ر نا ناص�  را رناا ا ع
 ا نن   را ال�صارا   علي  ص�ا  عزا

االد

ليفا الد س�ا
 الر دالب

صا امل 

   ب م الد

�  صفر�

 الن ا ال�سيد 
 ااحل  س  



 ا ا ير ًث ا ثاليةا اإ ي ص جند لا ل
 ال ة ايا عا  ال  ل صلة الة الفاديا   ثاا
 صارا ي  ا ا �صا�ا عل راا ي ص ثا عا  ااإ
 ًا يال اا الل ة ايح ا علزار  ية الار الديال 
لا ا ند ح الا ح نف رصان  الدنيا الر ا ايار 

دال ا الرل فا ي ي�صايرا ا ا ن الفر لي
 اا �صلفا ع ا ا ة الفرصل  ر الإ�صا دا ي
 ف ال صا�ال ااإ ا ال�ص اان عل اعا ي يا الإ�ص
 يدل ان ل ن نف يدالر يال  ن ةية اية الإ�صال ل
اا  اإا   اا  االر  نال  اا  ل  ي  ال  رال  عل
  ال�ص ر ل ي�ص ي ح�صنا ا ةال ص�ص�ا يةالرا يفا
الا ال ي�صل اإ ر الا ن ل ل ا د ال ن اا 

اصا� ن ا د
 ا ارا ال صل� لا علي ا صل� عال الر�ص ا ي ا ل ري
 ثا ةصاال دال  الإ�ص  لية ااال�ص ة ر�صالا  عز
 را رال ةية ان ال يا ي لا يال ا  ال
 اإ  رال  لا  ا  صرن  د�صاا عن   االد ار  عن   ال

 صاد ا يا ح�صنا ر  ا اال  ةصاال اعال ا
�ص ا�صا اإنا ار�صلا صادًا صرًا نيرًا  د ل   رال راال

ا ًاصرا� ناإ ا اعيًا اإ
 ال  نصا  ار ا�صانا   ا عد   عال  الر�ص زلة   ل نية 
  الر�ص  اا ا ا    ص�  ن  ا  ا  يان  لر�ص اار 
 ا ر ةاالإ ال  ن اان اان ع اا ن
 ص�ا ا اال رص� فاع  ااإن اي صن الف  االر
  زاالل اإ صل� لا علي ا صل� عال عانا ال رالدين ال
 ا ا ةالر�صي الإ�ص �ص�ا ية ةر اإ ًا يزاة اليا
ار ي الثل ا اإ �ص ا لن صل  ا عل ا ي الياة 

اع لصا� ا
نا   راال  ال  ا  ا   ا�صر   اال  فاعال  ي ا 

الإ�ص عا علي  ال الرا�ص ا �صا�ال
  صل� لا  علي ا صل� عال ال الة اص د   ا ا 
ا اح�صن ثي د  رية الالر�صالة الإ�ص ثل ينال ييا لفاا
 ن نف�ص اإلي حا ا د حن عل ي ل ا يح علي ن
 صف� لن ا اإلي حا لا ي ن ع اإلي حا ع 

ة  شة اال
•  ح�ص عدنا ديف س العملة

 ا ا ير ًث ا ثاليةا اإ ي ص جند لا ل

    ة  و  اا الاشة واش   ة الا واع د 
  ا ة ال ال و اة اال ا اا اإ ل عو     اال

وا ولا

�  صفر� 





 ا اصد ا�ص ح ا عل دا الإ�ص ا يةا  صراال 
 رال ل �ية الد�صاا حا ال�ص علي ال ن ا عل ا
ا�صا �ص   ا ي الإا ا�صن علي ال�ص ا ن 
 اد ال�ص علي صن�ا اصاحة الإ� يصية ال�صيا�صية لالدعا ح
 لة اا ا عن ا ل ا ال�ص علي االإ ا صاا ر
يار ال   عدًا اة   ل ن الإصاعا الريصة 
 رال ا  يةا ناا ايل ال ا ال ل ال ةالدني ياال

 اإ  ا ال  انا  صا  حيا  ال�ص  علي صن�ا االإ  ل  دل
 اصا�ص د   اا ل لة  اصف� ا اا لحصر�  ا ايا
 ا ادع  ةيا  ان �ص ي  صن  ح   ال�ص علي
 ان ةال�صا زل ن يال ا راا ا الد   د 
  ةاال ل ن رالد ر عل ايفيال صا�ال ص يةال�صا

يةا صل�لل اعن اإ ا ال�ص علي االإ ا
 ية الا  ن يانةا درة الرا ال�ص علي صن�ا االإ  ص
 عل ار ادية حيا ار�ص ر�صل عد ا ن �صار اإ الإا ا�صن  
  ال اإع صاالإ لة يا صاية الرال ل ًحا  ال�ص علي

ال�ص علي االإ صي صر
 علي صن�ا االإ    ص�  ال  ال  ل  ال  ي د  اإ اية 
 ًا ةال  عل الف ا �ص ا د  اصصي� ال�ص
  فا ا الر ر د ع ا د  صر صر  
�صالا   ا الإا ا�صن علي ال�ص �ص حة اية الصرعية 

 ةعن ا ل ا احي
لي� عن   ال�ص  علي صن�ا االإ   ال  ن   رال  اال  اإ
  اإا   ي  الل   ل   علي  �ص  اإل  ص الإاة   ااإ
 ا را ال اال ص اراإ يةة الإ�صا ةعن ال�صل ا
 ع لا     ال�ص  علي الد  اصا�ص يد   ان    �اال  ا
 ال�ص  علي االإ  عل �اال  صر را  اال  ةصال  رال  
  اية   ي اة  عن  الر   يارا  اع  عد  لا
 ل ل علي ال�ص ل ال اإ اية عانا لر لي� ي عز ل  صي
 ال�صي   عز ا ا احا علي نار ا را اإ صفةن
 ان  ن �اال اا صاالر نا لا  ال ياا را اإ

صلال ا يةية الال
رًا     صل�ا  ي عًا   ً  ال�ص  علي ا�صن   االإ  
عاليًا اة ص فزعًا  ص يا � اليد الين رصا 

دًل 
� �  ال صر  

 ارال ن الا لد نا  

 ا
 ام اال

ن الدالرحع   

 ال ا ر عاا ار ل دا ال�ص علي اال�ص االإ
لح ل

ا ال اار ين عل اإ اة الد صاي الد د صرا ا 
 ص اال ل  ةا �الل  ا حرارل  ثلة الال يزال

ةية الإن�صانية ال�صليال ا يي الا
 ص� را ا زنا ال ال�ص علي يال ا ا
 الإح�صا ال ال ة علاال در�ص يًا عن ًا ي صاال
 ا ا   يةال�صا ثا يلةال يال عل ا الفر ر ال

ل  ا ري صاا جند الل

����ل����ا ������ش�� ������ ا
 ��ش���  و  ������ل���  ������ل
ش  ��ش����ال  ��  ���  اإ

اع ول   ����  ال  ��
��������� م�����������������اإ ���������
��� ال���ع���ب ����������ا ������إ���

ا

     ش    با  
 اإ ا    ااإ  ا  ش
د  ا  ��  ش  ��  اإ

وال  ش عد   وا
ال اال  ش

شا  اإ  اال شد 
الية   عل صاد     ال�ص  علي  ص�ا  االإ  ث  ال�صيا ا   
 اال ران يةصال صال لةال ي ن إن�صانيةل د ا ةص�ا
 يص يلةال  يال   ر�ص في الل  صياالن لال ر

ياال رال صرال  عل صر الإ�صان
 ينص�ا اال اال عر ز ص� لا ر ز  ال
 ال�ص علي ص�ا  ص د راي اإع ين ا صرن عل ا انل
 الال ا صلاا ديناا ارللث لا صي� ا الفدا ري

ح  
ال�صا ال ن ا يدر  الا ا  اإ الا الفرية للية 

ةصر الع  دياة الا عل را يةصي�ا
 ن ا ا يية عراا اا صال يص� الا  ة ايا 
ديا  اإنا  ا�ص� اا ر�صا ا ا  د الزن 
 رالث اا�صة   يفاا  ص  اا  ص الثاة   لال ر 
 الال الل اليا ال�صار ا يل ر  االة صد  ا�صيية 
اا  الرا  ا يا عة  الثر ا عل اإحدا الر 

ااال ينياا ل  ااإ ص� دانيًا �لي لا
 داال از ةاالث ي ر لال ي  دي ي   نا ا ي
ًا لنا �صد عاا ا ن  ص� الا عةا ااا  يةصي�ا
 راي ر  عزا ين ا صرن ال�ص علي ص�ا االإ  عز ا

داا يث صري ا اصر اإ  عز ا ا د عاليًا
 االإ ال�ص صال علي يانال ا ن اا �ص�د اص� ل

ل يانال ارا ص ث ص�ا
نل ا �ص اإ نية اا ا الية ا�صيية لاا اداا 
 �ص�ًا ا ا  انل اص�ص�ار ا ا ا  ن ا ة لارا

ا ا   ةصا�  رحا اا اإ الن اال

�  صفر�



 عشاو عد  اا ع و  ا عا
 شع  ا  ا  شامال  ع  ال  شعا  ع  و د 
 د��ووا  ا��و  و  عا  شبو  عا  شع  وا عاة 
  العا اإل ش ال شة ا  ا لو
 عا و ةعة وااة واش ة واعب عا
الإم   ع  و د   بال ا     شد      و ة  ع
 داإ  ا ش      �� ��ا  ا ع"  ام شال  ع  شالع
  وا  ب ا ع و  ال    وال  ع ال  و  ش و

 "  ال  ال ا ش ب 
 االإ  ن ا ايد علياال ص� ا اال ر ااا ي را ل
 احا ا   اي لا   ال الفة   ص�  ال�ص  علي  رص�ال
 علي ا صل� ال اإ ن ا يانال ا ياا ن ا  ي
  الص  ص�ل ي ن �ان الا ل ان ا  ا لا
 الص    الا  �ل اية  الي�صار      ن   ا  ا  يال
ة الي ا ان اإ عل ل عل رارا�ص لص ةع

 ال�ص علي رص�ال النا الإ ار ال �ا اال 
 يار  اال   اليية   الفرا    ص�ا  الإحد  ص�  
 لال  اص اريية     ال�ص  علي  ص�ا  يار    رال
 ال رص  يار  دلل ص� رة الل  ال
 ا ف علي ا اصل� ي ا ة الص� ًازاال الي
 صر    ًل  ا  ار   صعًا   ��رال  عل  ال�ص
 صال   ًا   ل  الرحي الرحن   ا  ص�� ار   د�صال

يةفاالإ  ًااا�ص ريةا
 اع  اال  ازاال د ال  صي ص ارا ا
ة  اص ن  فة ااال  ا اصا�ان د ةياة الإصيال
لة ان  ال اار عن الإا ال�صر علي ال�ص ان 
ن ين اإاة ا ا عل ن ا ال علي ال�ص الة   
 ر عل صي ا ارال ن ال را ال�ص علي د ن اال
 عل  ري ة ليال ا اد ن ي  نصا ا الة الا

حال
 و  اال   عة   او  ��ا  ��و  شو  د��اإ  شا  
 ع و ب ال  شال ع  بةوا شبة ولش
 شا عد   عو  ا  شا عد   ع  وا  ل  شالع  شال
 و عد ة ال ع و عة شبو   شالع
 ال  شا عد   شال  عو  شا    ال      و  ش
 الإ و ش ب ة ال عو شعد ال عة الو
 شب  و  بةاال  شاال  داا  ال    بو  ال  شا عد   

  ا  عة شو داوا ا  عة شع
 ًاال ااا عل اأ ي

 اص صلب ي

 ااال عل  صرج   ي
 ع الب  ا  ع ا  ول اال   ال  شا ا  ش 
 و ا اا ع   اا د عشدد الال شامال

  ا  بال شة وال ال  ل 
 ًاال ااا عل اأ   ي

 حيانًاا ايصلب ي

 ااال عل  صرج   ي

  ا ا
 عا

ا

ن الد الرحع  دي   

 ي ع ا اس سدل سا ت يف
 ال�س ي سال بدا ا 

عاة   ش�  ل      ل  ل  "  
 ا  دل  واإ  ع شد  و    ��ع�� 

" والع والإ الع عا

�  صفر� 



ةال

 ا اش ع  شبوا ال    شال شال و 
  يل ل الش ع الشام   الع" و عد 
العدد   وو  ببو  ا ويل   ع الشام   و  ال   ا
 ع  شا  ا عبد   ل  ال    ا  ع  ع  واال  

  ا  ش  شالع  شامال
ال�ص   ااا عل اأ ي

 اال�ص   اي ب ي

  ر ل ااا صر عل صي    ج
 شال  اإ"  شامال  ع  شال  ا عبد   ��ا  ع  ا  ع  
 شب  عا  ع    وال   لدم  شب  عا  شا  ع  
وااة   وا  شل  شب  عا  ع    شوال  اشل
 عال    اا  ع  ا   لا   " شب  عا  ع  
 ع   ال العشبة  الم     دامال  ع ش العة 
 ع  شا الإم  لشة   وا  ا ة  وا  اال   م  ا

   ا  ش دش   و�شع شامال
ال�ص   صيًا صال  اا عل اأ ي

ًاا راص  صيًا اال�ص   اي ب ي

 ر ل صيًا ااا صر عل صي    ج
 لع  الو  ل   ال  بشا    ��وا��ال  ش  

  ا  ل ا ش  وا و  ال
 ًاا ةال  زأ يل

 ًاال ةال  زب يل

 ةال  زج   ل يل
 لوا  ع  ا  ش الم   شال        دشا    
  اإ  وا ال  ع " ا   ع   ا"  شو

  ا  اال 
صد� ن ا ا  ص�ل يل ال عن ال ع رأ ي

ر لدي  احيانًا اإا ص�ب يل

اا صرعية اة الرلل ل ي ص�ج   يل

   بوا  ا��ال  ��و  الع  ع  با  شو    با  ع  
د    با  عو  لش� او  ابة     ع  شدال       الة 
عة      د عد   ��اوا  ش  ال  شال  دش    بشال

  ا  ة  واو
 ًاا ةال  زأ يل

 ًاال ةال  زب يل

 ةال  زج   ل يل
  با و ال ع  ا و شاال د اا شال 
   شا اال ع شوال شالإ ب  ب وا  
  العبد ا   وا  شة اشة اال ع شوال

  ا  عل  ب  ع  دش و
لي�صد    يلا   يةصي�ا الة   عل  ص�  ي  ا  �ري أ 

اارا اإي   ناا  ا حعلي
 ر  ا اإد عليب ي�ص

ًاث رل ج   ل ي
      اا  ع    ةال    ال  شل البشة   

  ا  ل  ب    و ا اا شل ع
 ا    ليد ر اي يةالف فا�صيال  درأ ي

ا ا عل ص�  ل
لةصا�ا  عن ا  ل ليد ر اب ي

ا ن ا ن ي الي يا  ًا د ًار ج   ل ي
   ا��ال      ال  ال  ا  ش  �  ا  ش  
اإة   شاو شوالع ال  شا ة شا  ا  وعا
 ع      ال      ا  ش ول��ا   ال  شا
 عةشل  اشع�  شا   د ع    ةشلب  ا  ة ا ل   بال

  ا 
يةفاالإ صال  رًا ح ااا عل اأ ي

ريةا صال   رًا اي ب ي

رال يج   ل ي

 عل �را نا ا  ص�ن ال ن عليا ن دار   ان احال نر ل ان ال ناصاح ل ارن ال صالرحلة ال  د
حال  اا ي  علي ر صا ا ا ان �    ج  ل ان ب  �ص  ل اصر نأ  ع  ل اإح�ص ا ثال رال

 صيد� ًا لي ًاال ًال ن ا  ا  ن ا ي ال ي ر  د ص  ديا �صي نا ةاا ص�ال  ان  ل ااإ
الةا  عل االد االث ل ا ن�صا اليةة الالدر  لل

 ال ا رااإ عل زال رثاا دا اإل ا علي ال ي صال�ص الف ا ري  نا ص�ا ال�ص  ر ان اا اإ ا
اة عليا صاالف حيا صديد علال �را

 الدين  ا عل ال�ص الال يال ا�صر ل صا ص� د ديد ن دان ا ا ان ن � ا ياال � ص�ا  ةالدر ان اا اإا
صي�ا صالف ير الا الرا ن اإ ا ايزال لن ال دل اا عل ا رارالإ ال رال  ص�ال يا

  ا رلل  عز ن ا صيلة ااإن الي   يا عل  ال�ص علي لل صل� لا علي ا صل� صية ال�  ال�ص علي ران ال
ارال عدال ةا صيل ةاالإ دلل ةصي�ال ل  ال  ةيالر  را  ا اإن رحال يال ا ا يا ر�ص ا

 ص�ي ي  ا اال�ص ةي اا ا ةيا ة ا صان الف ال اإ ال�ص علي رص�ال اا الإصار لا ال ال ي  صاا ال
 ا رنا نزرًا ال ةصي�ا صاالف  ن نف�ص احر  الإن�صا

�  صفر�



 رل  اال  ص�ا    ي�ص  ا   ص�ا  ااإ
 اناإ  يالال اة  صدر   ال  صا

 ا ص�ا  ال عاصا اا
عن   حدي  صي�ا  ا ير   ح  ديا
 ص�ا د ل ال  ص�ا اال ال�ص
اال� ا�صيية الصريفة ر لإ�ص الة لن 
 ا�صال ف ا ص ي  ا اإحال صلي
 ال الرية   ن ا  اا  ا   اي  ليلل  اا
 ي    صارح ال�صية   صارا  ا  

رال دال لال
ل �صي اثا ا ا ي ن اا الين 
 يدر  عل  ًا  صراا  ااإل    دي
ن   صراا  ف ًا   ا الرين   ل
 ن حي يرال  عل درال  ل ص� ص�
 لدي ر   ا  صر لن   صا  ا  صال

ان ا اد
   ل  صصال  الدرا�ص  صيال  ًلا
 ياال عن  يدًا   لا الار   ر اار 
 اا�ص  ي ا   الف  ا  ال�ص  ا  راال
   ث  ااحرا  اا   اار   ل
 يا  ا  الحيا      ص�لل  يي  ح

يةلال ا ا ًار ي  ا
لة  الاعية   لال  را  ا را�صة   انيًا
 اال   الية   لال  ا  ا  اعيةاإ ا�صلية 

صلةا
 ا اإ ر ال اا ا اري االإ الثًا

ة الاريفية اال ل ص� ا
 راد  االل  ع ااة  ن   ل  ًارا
 يةدريال اللية  اار�صة  للا   صيةص
ن   فاص�ل الار   اا  اا حة 
 لا ل ص�ا  ال دال  صالي�ا
 يةصاة عري نف�صا نف�صا ان  اا

رحلةا  ا ي 
 الف ال 

  اا  الين  ايا  يا   ا  انص�  ا  ي
 اا  لد ا  حي لف ا ل ل
 اا ن  يًا  جند  د   ا  صل�
 ا  عل ن   لنز ر  يالفا  اارًا   ري
 د ن دا الفا را دالفا  
 صة اا �را عل  صا�عن ال ي
عن   ي   د ن   جن اا   زا
 رين ليال رية علا �ار  يةدال

ًانًا �صرع ن نف�ص

د اار 
 صل ي يًاح�صي ي ا ي صي�ا ا ا
ير يدًا عن الدا ال دا ا  صية 
 ايز  صي�ا  ا    ص�ا  عل الدة 
 الد الدا الد الل اإ اد عن ا 
 ي ن را اا�ص علي لن ا يلز دال
 ال�صيا�ص  ا  رالف  ا  ال�ص  ا

ل  ا
اار   اا ن     ا  نل  لا  ي ا 
 ال  ليدال  صي�ا  ا  ا  يةصي�ا
 ال ا ا ص�ال عةالل ا علي لي
 اإ  ةالل الاريية  الصية   ا  عل ز  ير
 ا  ا  صاالإر  عال  اا  ان
 ا ا ا�صررية اصايا الفال الي ال
 ا  ا  ةال�صا الصايا  عن    دي  ال
ال ير الر الفية الادية  اار 
 ا ل ا ن  ًا ا  ا ي

ص� ي ل اإ ار
 ص�ا يا 

   صي�ا  ا ير  ة   ا  ال يد 
 ال اة  �صلية   ا  حد  اا �صلية 
 يةلال ا ا  اا ل االي ي
 يا عل  ليةص�ا يص�  رص ا
  ر ي ا ي  ص�ا  ص�ا
ا الير  يف ا جن ال  ال�صا 
 رصرال ن     الل ندنا   اص�  
 ا   ن ا  حا ر  ا�صن ا


 رل  اال  ص�ا    ي�ص  ا  اناإ  ص�ا
 اناإ  يالال اة  صدر   ال  صا
 ص�ا    ال  عاصا    اا

ا
 عاصا اة      ا ايد  ن   ي را 
 ر رص ص�  يا ارحصي� ال
عن  صيًا   يدر ل     اص�ل  ي  ص�ا

يا رحصي� ال صا
 عل  ص�ا ي�صاعد  د   صلفًا�  صا ديد   اإ
 ي ص� ااا الي ال يار اا
عن يرصد  يفية رية ال ا ي عن 
 لدي  ال      اال رية   ل  ير�ص
ا   ل صاية  اإاة  عن   ي  داع  اصاإ

الي

 راال رد الع •
اعا اح

البعد     او���  شا  ا
الدا والبعد الع واإ اعد 
   ا م   د����ال ���ا   ��ع
 ا ب  ا شا  ع
 ا  ������ال  ا  ��ش��ا��الإ

ششال

 لوا ال  ا ع
��ع����دا ع�� ال�������� ال������ا او 
  و���ا   ال او  ال��ش��يل 
 ا    ������ا    ����ش��ا

بو  اواإ

البعد     او���  شا  ا
الدا والبعد الع واإ اعد 
   ا م   د����ال ���ا   ��ع

 ا
شا

و ا

لوال شالع عا

�  صفر� 



ال�ص ح�صاالال اص�•

لوال شالع عا
  ب امل س يف عا 

 ا ش��امال ع    ش عال �� ش  ا د��    ��  ا �� ع  و
  ��   و  �� ش   ا  ا�� ش  ��   ��   ا ��  ا ع " �� 

  ش ب     ا و   ب  ا   ع  و    ال  ��  ال و   ع   ال
  مال  "   ال    ال  ا

  ال�س  ي احل�س  د ال  لد ال�س  ي سال ا 
 ا  قي ال�س ي بد ا ا  ا�ست    ةع ا
  ن  عتس� س س ت س� س يف د د
   ا ةسل د سيةل ن س ةال ن س   ق
 ال ا  ا لينا  �الن  دا ع ق  س 
 ا احل�س ي ال�س ال اقا اال اسسا ادا بة يف 
  مل ند يف ستن �سا ا  بي سا ي ال اة  
 اسل ن    س ل ااا د  ا ي  ن

 ا س� ا ال ا ليا  ا الن يل ا
 نا   ا  ا  ت يف ن اا  سا  ا
  ل نع   ي ا داا ا ال ا ليا
 الت  ال      ال  نل     ن  لينا  سال
 ال�س ي بد ا ا   تق الت دا  ا �سال  
  الت الق  ا ة لن   الت ا  ا
 �ا  ست�ا ا ال لن  ة التسال  ا لن ا

الع  احل   ت داا 

�  صفر�



 علي ص�ا ل يا زح �اال  ا  رال  يار ص اعر ا د 
ال�ص �صيدا لرحلة الص الإل ال �صل يا اعدا الزارين اإ ارة عصر 
 علا  عل الدلة   يل  صد  ا  يرا ال��زار  ن   اال  دال ا   نالي
 نف�صا نف�صا ي ال�ص علي يال ا اا جند ا ل  ياص�ا
 اا ال ر ي نيةليا صا ل ال�ص اا يين ي ا ا

ث اد ةية الدا اال
عن   الار ال�صية الادية ال  نا  الاري ا يللا ن 
 يةصي�صة االر لة را افالاإ عد ة يا فا�صي ياااإي زايا

رينن الزا عد  اليةال اراا
 ص�ا االإ داصر �صيد الا نزدع "ا انيةن الدي  نا�صر ح�ص رالزا
 صيال  ا��اإ  اال الصية  الية   �الدر    لن�ص اإنا   ال�ص  علي
 الدعا صال رعن ا ال را رال رال صرال ة علاا

"انص� ا ح  اال راال را
 لن�ص  عال  الر�ص    ا ا  ا   ير ص  "ا  
 ل راصعا ر  ا�صة ال�ص  علي ص�ا ا��الإ  يار ن ين�ص
 ر ةدي الفرعية ي�صيةالر رال  ص�ا اص�ا فالة ارصا� دنا
صر ال يا ث الصصا الإع��ا لار ال�صن الين يل الراحة ن 
 ص� اال صال ل  الل صارل �اال  حياناا ال�صفر اع

 ارا عل ريال  حاال
 رصر للزارين  ادة    دي الين   ا  ��ال   نا  ا   �� "صاا
ااة عل ناة الصار الر�صفة عد اإاة اد ال  الصار الري�صية 
 ا ا�صة ة ال�صحر ري ا نصا ن ل ا لي اال�صرا يا صن

"راصعا ياا  يا  رينالزا عداا
 ا " ة لةصا� عن  د د الياا�ص  يا ال�صل صا� را الزاا
 ن ا ا يص�  ةدا  دي  ال ة ليالف ةيزن ا الية راصال 
 ال ال ا ة اإصااإ ال�ص علي ص�ا
 ل داع   رال يار  صي
 ي  عا لن ا د ل اري ع
 لا الال�ص علي يال ا ااا 
 ا ال فا�صي اإ فاة اللن ا
الي الفريد ن نع �ص اإانيا الدلة 
اة للدة ال�صي ن ناحية ال الين 
  ارا اإنصا ن لفة الا ارا��الإ
اصرة   رصال  �ي صارح  ةا�صا

"صي�ال دا إ�صل

 ن حال ثال د د نيةليا راال  ث  يداال "ال درا�ص
 ادا اناية الإد اال الزحا ة حيي صا ارااإ ا لال
 عل  اال  ا   نا  ا  ا  ل  د�صةا  ر  ث  ص� دية   
 زاالل ص ال الإ�ص الية لصرا رصال عل فاا رصر اا
 ةدا ا ةااإ ا يي صرعيةال نيةانال رال ا ا ةاال اال
ل ااة عل اإاة الص  ااا ل اا اص علي ال�ص د 
 لا علي ا صل� رال الر�ص  ا ا يث عل اإ�صرار ص� ادصا�ص

"ا اان ع
 اال�ص ا �ي صير الالزا  د اي
 اا الار   ن اثال�ص اعن ال
 حث  ��ال�����ص  علي  ص�ا  ي���ار صية 
 ي اإ "ًا الزيار  ص�ال عل ا
ال  ع رية   ير عا رنا  ي رال
 ر را صر اإ�ال ن ال�ص ا ر�ص
 الر الية   صاا ن   علي  ر ا 
 ة ال  علي يا ن دة عال   ليا
 الصا عد الاية يزيد ن اية لة 

 راال  ال  ل الإ�ص  ن الإ�ص حرة  الين ا حرة   عل ا
"لا علي ا صل� ا ر�ص عيا يص�

 ا اصل� ص�ا االإ يار ي   ي ا  ا الي "ا صيال را�ص
  ن اال   ا يزة يا�صي ل  ا  حر  اص د علي
الصري ل ال يد رة يا عليا الا ال اصد الة" يا" لد 
ا ا الرايا الحاي عن اا الار ال  الصر ال الرة 
  ا�صة ال�ص علي ص�ا يار ن يةاا ا ا اإ فرا صفاعةال

احلية    لية   سعال    ا  
 ا ة يف �سبيدا  قد  ال  ةال
 لت  ال�س  ي  احل�س  ا  
   عا  يف س ال
   تد   ل دق
  نا  ي ت  لا
 اال  ا    س    اعال

ا الع
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 الد ال�س يف   ي  سال  ا  
 ال�س  ي احل�س ا   د ال
   ي ا نداا  ا  ال
   لينا  سال    ل  نع
     ال  نل       ن
   ا  �سال     الت  ال
 بد ا ا    تق الت دا
  الت ا  ا ال�س ي
 الت الق  ا ة لن 
السة     ا  لن  ا 
  تس�ا ا ال نل  تال
   ت داا  �ا

الع  احل

الر ن ا جند ا يار عاصرا ا يللا ن را�صي د ا�ص ا عن 
 "ال�ص صال صا علي علي الر�ص ي ل لا دا لال

د  د ال "ال راصعا را�صي اة ااال اال زاصية ال عل صيال عر
 اال يال الثيا صد�ة اان ياا ان   ةاية الا عل الإ�ص
 اصان اإر ز صي اإ رصرن ال را ال ةاال راا ارصال صراال
 اال ي ن صا ال ياال  ا ية الصي�ا �الا  صي�ا ا
 اال رصر عن ًص �اال �نف  ال
 لل الاة   اا  يا   يا   صي�ال
اد�ص از اة الية ن ا اإار 

"ال ثال ال را�صيا 
ن اان اا� را�صي عاصرا الصية 
   "ارد اع  رالزا ا يةصي�ا
ل صرر اة  اإ صية اة    ��نا  ا
 دي ناحية  ��ن   ��دي��ا الصر   دي��ا��
 ل  اال  ا����نل  ا  الدي  اا

 ا ية الالإن�صانية ال�صا صالل حا
 اعن ا اال ةاالإ ال الي ا
 ر��ال يفا   ال  ر����ال  اان  صا
ل�صيا اعا اللا الية الا�صة النصار 

"ًاا ا ا �صنل
 اإ  ���ال  عل  ا  ر��ال��زا  ر يا 
 ازان ال اللا ي راصر عااص فا�صي
اا ا  ا ي�صا   اال عل صرعية ي
 ن يةصي�ر ااصة الااإ زا نل "لةا
 �صيلا الا الفي� لن ي ا ل ن�ص ا الإا ا�ص د ا�صصد ن 
ا ثي عا الإ�ص افا عل الصرعية ن ا اإ ن الصرر ل�صر 
 ا ال عد رية الحر عل فاا ااا ص� ة اة اصل�ا
يصلا اا �ص لزيار الإا علي ال�ص را الرا العية ااة 
عل اا الص افا عل حرة الي ال يدلنا ل ا ال�صاحة 
  يةير لة �لي  ال�ص علي ص�لل ص� ا زاا عن ادي ا
 صا� اا يال ا اة لصر رص� �ع اعلي فاا دية يالة عصا�

"ياصاا�صة الف يةال الإع
 انيا الا  يا ين �ي رالزا  ال  لةا  ن ال را ا
 رحا  ناا ا رصا ر الالف ةيال�ص الراحة اا ص�ا ا يص�ل ا "ا

"ا ال�صعلي �اال ص�ا دال ااإ  د�صةا ر
  ا�صة ارة الال يار ال ة ال د ااالف ح اععن ان ل
 ا حعلي ص ا � ةيد عا ياااإي زايا ا "ًا رال

الح���رار   ��ا  ن الزاحفة   ����ا  ��  ص�
 عال ال رال ا ال�ص علي
انا� ن ال ا الا ي�ص  ًا 
 علي  يال  ا  ح    حدي    اإ
 ر  از����ص��� يية  ية   ��ال�����ص
 يدال  ةريال رال اا احا
 عل  االث   الثة   از��  ااالث  ز
 صل� د  الإن�صانية   ن    ا  ال الدين 
 ع ن الي الة   ا ال علي ا

"صار اال

�  صفر�



ال ا  
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�شع  شع  بة

ال ا  ال ا  الع
• ال عا� الار

واال اإ ش   ش
ا شال ع وع ش

 اا ش
 ع شة اع  لع

ا   الد و  عدو
   ال و  عدو
عدو  و اا  دد

وال  د اا لوا ش
 ب  او

ا ال ع ش
وا  اإشش الع ادد
داا   ش شد

شبام الا  عشو ا عوا
ا  ع ال وا
 ال وع   شب

ال   
     عدوش

 ال دا  شو
ل 

ال   اش عش
شع ة 

بال ال  ا ع
   ا ولد

ا 
   � ع

لالب ش�

  دي�ص  ال  ال  ل ا�صال  ال  ا  ص� صرا حا
 ر عن   ال   ن  اإليا  الا�صلة  الاريية   اا  اإ  رح
 ال اة   عا  ص�  ر  ال�ص  عليص�ا  االإ
�صدًا   صرا  ص نلا   اإعا  ااح ز علاي  الدا
الر �حر ايا ن    ال  ث صا�اا  افر اإ
  ةاال ةلية الالفا حدان ا اا اإلي ال�ص فر اإ  

 ر را عل رلل  ةص� رن ا صراال
 ص�ا ي ا ر ية اليح  اإن ا ال ا  اا ا
ث ن ا الف اد ا �ص ي نا الر اإ اإ اة 
 ح ارص  در ار الإن�صانية  ص ا ي ر
الدالة   دا  اإ ادعة   صارالإ   ن     �صد   صي
الإن�صانية الصيي  الإن�صا اف اا�صر حي اإ نصة 
 ص�  الإن�صا  ص�  دا�ص  ال�ص  عليص�ا  االإ
  ا     للل  ا  الل  صا  الر الية  رة  ن 
اإن�صا يدًا عن يان ي �ص لن ي �ص ل ن 
 يان ا ةارية االإل ص ريناراا ا لل ادا
 ا    ر  ا  فاع  الا  د  لدا  يا

 اار رال صار  يةنا لدا صل ا�صرا ياا
 ال  ا  ف    ا    ص�ن  ا عليا   ي  اال  
 ر ةر حدارر لا  اال  اإعا   ن صيي  �لي
ن   الال�ص  اإ  الدع   ن   صرا  ص �صيلا   اا
رة   ا  ال الاية  صراا  ن   الن  يةالإل يا 
ن   ال  داالإ ن  رحة   اا  اإ  �اال ن   ثلل الة 
 ديدال  ل ص�ا نالرا حداا ا اإ االن 
 عل  �لي  اإن    ا  ةارال اياية   الل ااة  حيية 
 االإ صا�ا  ةاال حداا فا�ص يص� يدي ا االف يال
 صر� لة اإعاا دا رير ص اص�ا ي ا ص�ا
ا صن   درلي اارة صر �صيية  الة ا�صيية   ا
 ث  داعيةالإ ال�صاحة    ن   ري    صي�ا  ال
 �لي صرا اريال احال را ا ن دا يا ا الف

دا يال اا ن
ل   ي    اإ  زي  رال  راال  ا ا  ارا  اإا 
اإ حة يا ن الاري اا حي  ا الإرا ا 
 اص�ا اإال ا لانيةالر صاي ن فاال�ص الف
اريية   حداا  الن  ا الييةل  حياا  ن  الران   حداا  عل
 ااإ ل  ل ل  اصرح اننا الزعلي ص

ًا اال  ال 
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ش اا  اش عدم
ل  ��  ع    ��ول��ع
ش  ا  ا��ا  ل
دا  دا م  عة 
وا      ��ا  ش
ة ش  الع   ا 
و  ��  ا����ال  ��ب��ا  ا
عد ال������م   �� وشة 
 ا ال  اة
  ش�    ولبعد
د  ���  ���� وشبة 
لش  او  ��ا وة 
د اش ال عة
لل  ال ��م  وبة 
ا  ش  ال  
بشو شا  ولبعد
  عال    و
ا  والع  شبال  ��
شل  بال  ا  ��  ��� ا
ش   ش ا 
ش  شوا  ا  عل ا
ب  ��  ا����ال اة   
ع    اا    
د  ا      ش

ع  ش  ����  ل
  ��  �� شد   ش
شدم  با    ش  ل
م   ��ب����وال ���ة  ���ال  ��
م  ش  لش  ��ا ل 
ول      اوش الش شا
م  ����    با  ��
ش ااة   شم
  ������  ������وا
ش  ب  شال  
 ل  ة   شال  د��
ش  وا د   ����ا
ش الإ���م       
 اا  الش ددم
م    شال    اإ  
شع واش شب الدم
ش  ������  ����  ������و
  ش او     شو
ع    ����ال   د 
ش  و د �ش
  اإ ال����م   ش
اش عد ش م  اإ
ش ل   ا ال��م   
عا   العة   ��و

  ةالع ش

صي�ا العر صر الا يدح اد �ص ال�صيد ص�ا ا •



 الة    ا 
�اع ال •

 ال اش�ال  
 ال  ةاواإ�ش

ال  ا ع
ا 

ال  ا
او  شو

 دشوا ا 
اال
شوا
شوا

و
شوو ع د  

  ع شو
 ع شة

ا ا   ب
اشة   و ة

 • • • •
 دش

 ل 
 ا ش  العة

االع 
 بال ا او
عد و و ب 

   د لمال 
داا ال  ع

 شال  ع ب 
ال  ول

 ا  ب
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