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alll,ىه ةيليئارسالا ةتجلاو دوعوملا ءاخرلاو لسعلاو  
 ليئارسا حقت امتيح ةاسأملا نم ىماتخلاو تلاثلا لصقلا عوضوم

 هيق دوعي ىذلا ريخألا ءاشعلا دهشم ق ةيركسعلا اهتتاسرت ناربت

 بتكلا ىف هنومسي اميق معلا دالوأ نم مقتنيل ىطويرخسالا اذوهي
 ةيتاثلا ةيبيلصلا ىوس تسيل ىهو ..نودجمره ةكرعم ..ةميدقلا
 ..هلهآو مالسالل ةمتاخلا ةياهنلا اهب عضيل Gail اهي ملحي ىتلا

 -.هريفاذحي !J3 لصقلا اهنم Sias دقو ال + سس للا

 دسفلا ريوطتلا اذه نم هيق صلختت CS تقولا ءاج

 رومهدتلا نع LSS اتملكت نآ قيس دقو ءةيرصملا انضرأو انليصآاحمل

 لك ىف ةيليئارسالا ةريخلا لاخدإ بيسي اتليصاحم ق ىعوتلا
 المت ىتلا معط الب ةهكافلا كلت ىه ةجيتنلاو ..انيضارأ نم طاريق

 هيمست ضرآلا يهتق -.5ديدج cloud اهملظل 355 ليئارساو
 راجلا لتقو ءاناطيتسا هيمست رامعتسالاو. عاضوألل ا حيحصت
 ةيتوتاق ةيعرش هيمست ءاتجسلا بيدعتو « ةلادع هيمست ىتيطسلقلا
 Sia هيمست سسجتلاو ..هضرقتو هحييت ةديدج نيتاوق هل نستو
 .امالس هيمست ناودعلاو ..ةيمالعإ

 ةياهت وهو دايعلا باقر ىلع بوتكم قح وهو مداق توملا نإ
 ىلع هدرب تل قوخلاو Jae نل لذلاو oS نف نهولاو ..عيمجلا
 نآلا مه ..حويلا ىلإ مدآ مايأ نم ءاسؤرلاو كوللاو ءاييتالاو ..هياقعأ
 Jost نختسي تروملاو ..رويق تامالعو ىضام درجم

 يبعصأ رايخ ىهق ءبرعلا ىنع ايعص LLS ناك اذإ ةوقلا رايخو
 انتقطتم ف lali ضراعلا رمألا ىه ليتارسإق ..ليئارسا ىلع

 .نيتس عضي ةيبرعلا اندالي ف اهرمعو

 هلك atal o> ons ةديحو اهيرح os ليئارسإ قرقت الو
yeeنوكي نآي جواه ظت ق ملاعئاق  Loolaادهلو ءاهقادهأل  

 اهمسإ ةنتقو Tits يبرح ò ملاعلا عاقبإل ةيتويهصلا ططخت

 ملاعق بهدف تیام ییا و Tog E كلة ھی: هنو هج ووعد
Qt!اهيق ليستو ءاتق برح  clesفققوتت ا اراهتأ تيملسملا  

 3 ءاجام GÌ تودقتعي دوهيئاو) ..ءامسلا نم pault Joi ىتح

Cau!احيسم نكي مق ) Lal,ق ىذلا كلذ وه قحلا حيسملا  

 ..ممآلا عيمج سآر ىلع تامزلا رخآ )3 مهعضيكو مهترصتل ىتاي



 دوهيلل ةماعلا "ةرظتلاق -.خيراتلا حالكو ةينيدلا بتكلا نع اديحيو
 لك ق دوهيلا نم تيغياتلا تآو ءيهاوملاي ىتغ بعش مهتآ ىرت
 لصق دحت لهجي الو ce nS مولعلاو ةقرعملاو نقلا عورق

cảm Saiركتي ال ةراضحلا ق دوهيلا ماهسإو › مهلاشمأو نتويتو .. 
 دض Lied نحتو ..تيملسمك هي فقرتعتو همرتحت نيد ةيدوهيرلاو

 ىسوم لصق راكتإو ةيدوهيلا راكتإو Tasen- دضص Ys دوهيلآ
 ةكرحك ةيتودهصلا دص نحت امتإو Bae- ىريك Tabs هتويتو
 ام لكل دقحلا رمضصتو ةدايسلاو Garg ططخت ةيناودع ةيسايس
 ..هيق LSS لشد ý اراك GS لمحتو ىمالسإو ىيرعو ىرصم یه

 ق راتلا لعشأ نم نأ aal قدصي فقيكو ..قدصأ فقيكو

 Jamol- ملسم 54 ..نيحالقلا نم ءايريآلا قرحآو ةيرئازجلا ىرقلا
Slsتم  GSىلوصآأ ملسم وه سوووقلاي لاقطآلا . 
 ali محتقا نم نأ دحتآ قدصي فقيكو ›35<———[ فقيكو

colaوه ..دوجس مهو تيئصملا لتقو  -dso aliveهتآو  
 t2 ,12 YI مسايو مالسالا مساي هئعق Lo لعق

HELLS توركاسلا ءالؤه وحصي ce 
 نم ةليوط ةلقاق  Sole Dtoمهتويعو ..!امايت نوشمي ىيرع

 ةحوتقم  Listsملاعلاو ..مهلوح نم رجقتت لياتقلاو ..سم مهياصآ

Bi امايت نوشمي !ولاز ام مهو ..لديتي. Go GN, ريغتي 
maal del. 5t5 ie  - ىىحدعصت یکم- -- e2 GL 

 .. _۔. طق ىتاميإ دققآ مل اتآ
  olريع لوقت ىتلا دهاوشلا لك مهر ..ةيتآ ديال تعيلا ةعاس

treet, ISLES GIL tad .. (Soh! see Gas .. Sol. G Issa 
Yosh) Se لي -- نامآ الو Gel eo 3e سيل al تم GLY! لوستت 

 رمصي  (sai LIالو  .. GLIاتفق رمصي لي ( .. Blaas Y¥Sاتل تيييو

 . راهتلاو ليلفا ركم اتي ركميو -- ليلي
 مالس ىلع ps نم ل ASi ةلمتحم برح بيسي قلقلا نإ

 - بذاك

 قا ,aS Gob UGS ةتاحيس A ..ةياهتلا )3 bon, Git انت
 نم اتيقعي ال اذه تنكلو هتيد وه .قدهتسملا Cos 1L ä › عارصلا

Saultفو  Jes Woكلا يجو وامر اهو  c3 2A1 3212 cla 
 تسيل ..ايتدلا ىلإ ىالخ لاو تيل اظلا ىلإ نوكرلاو لذاختلاو لكاوتلاق
 فق SLE وهو ..هرصتي نم الإ رصتي Y هلئاو ..ملسملا قالخأ نم

EE ae 4 زيّزع ی وقل هللا نإ هرصتي نم هللا نرصتيئو & 

 (£ (جملا-
 واصتنإلا ىه طرق هلفا رصتلق  Goodىيالو . هللا  GÌ.هيقوت

 ا  Lis afهللا تتإب هب نوقول -
 a سا سلا



V3 c— la cơ -À21 seal S ھه ةد ووقف كتو 
SEN 6 5 SSS Gest! حهق مهل cÍ( ait ot <b]! 

 ...` , 6لڪ ا خغ -_

[EES - ots مھیق Ge 
 <  la ^>— 5a Loisارات  tsi 4b cay ———tiتا

—>—> X تاو tists esll Dis 

 al :ةاروتلا لوقت ىسوم ىتح ..هديعيو ىيهذلا لجحلا عتصی

 Call ضرآ Jaia نم برلا همرحي liels . هسدقي ملو هير

 = ةاروتلا ىف بركا امهل لوقيو توراهو وه ءاتيس ف توميو

LSYىتامتتخا  ets35 ىتلا خرآلا الخادت نتف ىتاسدقت  

 ٠ نوت ني عوشي cose اهلك ديو السعو اتیل

 ..هدايعل تازريكلا ,Bab, GS «تيئايكمي co ليكي فيك م
: ) ٣٣ SH رقس ىإ) 514535( ق iss 

 نكلو ايري ضصرقت ىيتج دغك  SYايري یخرقت ال
-Das ۲١ LII VE ةينكتلا رقس ) قو 

-EGS (1212213 coal! Gy ell ةاهيظحتا . اما هكون LEY 

 .ةصيقغيلا ةيرصتعلا هذهي Jole cam بر ملكتي قيك
 LOSS رقس ق ةاروتلا هتع لوقت ماتي الو Jaa Y ىذلا بركاو

 تم (BES دق GY بيرلا مادق رشيفا لك اي اوتكسآ CÁ حاحصالا)

 BAL ليئارسإا دارم سيل مالسلا

 - e1 نم
Ets >برحلت ارات ]9555[  ati Lal ibiقف نوعسيو  C253) 

 - (BUI NE) م نيدسقغلا يحي Y هئلاو ةىاسق
 _ مهقلخح liao + ختيراتكا لوطي مهيآد اته

 - طوشلا رخآ )3 مهلام ادهو

ca --موي قى ليكارسإ دارم نكي  

 ىلع ءىش لك ere نأ ليقو !Sst ليع تولا ةوحص ديرخ
ns 5حالصاللا ليحتسيو  - 

S51 412v abel LOLةيدتعم  Lại Dod Yلو ›  ageقاكيم الز  

 ىلع اهتاقارجي تمحهو ىلسيوآ قاقتاو دیردم قایم تقزم دقل
Gee | UO O)سوس  E A T Rمص  ree | Eےک | وسل  

 ,TL SS ديقيد بماك 555 تنم اهعتمي Ilai .. نوكلا سيئر

 فقرصتت GÌ .. هوڃرآ ام لكو „12311 هيلإ تقئآ GI بح ام قكو
 نع فقكت Sis .. راطخالا هذه ةهجاول .. ةمزاللا ةيدجلاي



 ناستإلا عنصت ىتلا ةيقيقحلا ةيوونلا ةوقلا ىه ناميإلا نإ

 مغر اهتورداغي قوس ةايحلا نويحيو ايتدلا نورثؤي نيذلاو
 .. مهتعاس ىتأت Lee مهعجاضم ىلإ نوزربي قوسو . مهقونأ
 :.ةجور:ىهيقر نأ :đa تداكسو SY توك كلم

 اهيلع BLE ىتلا ايتدلا امو .. صرحلا مالعو فقوخلا مالعق
 . 1؟ يارس الإ ساتلا

 الب بعتو .. عيش الب عوجو .. ءاوترا الب شطع الإ انايند ام
 بارخو ءاوخ ناميإ نودي یهو .. ه سقن لكأي بطحو .. ةحار
 . ءىش ال ف ىعسو هيتو ةملظو

dalنىتمۆم  Min OALاک =: لاؤسلا اذه:  
JS - laءىش  . 

 ريغ رارسآ ىهو .اهتماوك نمو سوفنلا رارسأ نم یه ةيرقبعلا
 .تانيجلا 3 اهل دوجو الو ..خسنلل ةلياق

 ثروي الو ةيقالخألا تالامكلا ثروت الو ةيرقبعلا ثروت ال اذهلو

 دعب GEG ملو ..تاثروم ةيرقبعلل الو تانيج Jall دجوي الق .لبنلا

 ءاج حون نياو ..بويأ ربص الو ناميلس ةوبن LS عبطت ةعبطم
 اذه تايثبع ضعب ىه امنا ..هيبأ ةوبن نم ائيش ثري ملو ارفاك

 ىف ىملس بالقنا وهو ..ةبحمو رح an na مالسإلا
 ريخلل ىلك عوطتو ةلماك ةرانتسا ىلإ ىدؤي درفلا ريمض لخاد
 مالسإلاو ..ءىش لكل قلاخلا دحاولل ناقرعو لماش دوجسو

Shyىباهرإ نم ةشئاط ةصاصربالو مكاح نم ىرازو رارقب . 
 .قطنمو لقع نيدو مهافتو راوح نيد مالسإلاو

È4 مكناهرب اوتاه لق ... 



 ىف ملسي نلو .. مكيسارك مكل مودت نلو .. مكلاومأ مكعفنت نلو
 . قحلا ىلع نوتباثلا الإ ةعفارلا ةضفاخلا ةعاسلا

 اهنع عجري نأ بجيو ..لكلا اهيف كرتشا لذاختلا ةميرج نإ
 ..لكلا

 ةريسم هبقعت ةيبوروأ ةنيدم ىف لاض بلك ىلع ءادتعالا نإ
 امف ..ناويحلاب قفرلا تاعامج ءاضعأ نم عراوشلا ىف جاجتحا
 نوعست اهيف نفد ةنسوبلا ىف نيملسملل ةيعامج ةربقم VAV لاب

itعيموح] تنمطو  gta La ads say pallingمث  
 رزاجم ىف اوديبأ ءانيس لامر ىف نييرصم دونجل ةيعومج رباقم
 ًاجاجتحا ولو جتحت ىمالسإ دلب ىأ ىف ةدحاو ةريسم رئ ملو ..ردغ
 ..تاروشنملا ميزوتو تاتفاللا عف رد اتماص

 ..لكلا سوؤر ىلع ةيبلسلاو لماش ريصقتلا نإ



 تدمحيو مهللا ڪتاحبس

 تنأ الإ هلإ ال نأ دهشن

 Cn بوتنو تكرمغتسن

 ديدج باتكل صخلم عم ءاقل ىلإ
 باتك تو دح تاباسح

 ديور دنالل
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