
مّة فة رةافمدسة
پو ع من / اب ضا کت

شف،ادنةذماةّةر :ج
ة هاة،خاّصةّلمامةّمد  هذاس شاةبنممامّة.
ّة رّة  ّ ة ن  ّ،هد  ا سة  ّدة. ف م م دّة،
ّة، رّة ماضة اة  رّة  ا  ،د هذ فذ ما
ف مامّة م مائ  ساّة دسة ا ا هذ  .ث هد  ة

ّ


  مة ر دسن.سة هان فا  رة    فة سمد
اس صّة ،ا من  ، ن ا ،، دسن ان ان ن
ة، ا ،أ   ّ  ة ار  . ة  رّة
   ساء، د ا ّة، اف  ذ بن ة ساطة  ا
 ذ د مذه م ة اإ اف اإظ  ا  ن ذ  ا 

من. دسن هان  ة  اس شهد  ة
ّ
 هذ دد ز

.ذ ا ؛ مدسة ا؛ ذن اة فة؛ مدسة ا؛  احّة:

ة24منسوآ اظار د  دسة
سیوهدفش ًدمسی

رک ک  کت

ْ ََّه َْد
َ
َ« رة ة و اّمة ـــرة ا من د ف مّثة ا ک :ج

با ة، ا یســـّـــة اّ  ّد ه  »ِ َِّ ََهاُْ ٰى
َ
َ ْ

َ

َ
ْ
َ
 ِبَـــا ََّهـــَ ِـــِ

،ســـی  ذمن من وع ّ ا ـــد  ّد ،ـــو هذ من ـــددـــاآ ّ
،ه ســـی ة ـــ شـــ ســـّة ـــد .ا هذســـا  ضـــة  مـــ
ســـا    م ـــاء من د  ،ـــم ز ،ا ـــد ـــا، ،ـــ ،ـــا 
،ذا فـــ ســـی ســـو من 53 آة ّد  .ـــ ّـــد،ةـــ ـــ

.د ف ن أ  صخ  ض  ّة ه 

ّّة. ه ا د اء؛ ة ا؛ یس؛ سو من 53 آة احّة:
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فاة »«ةک خوسةحو
ط ضا کت /س فاطکت
اه مد کت /  ک اف

ـــ  ـــد ـــ ـــو ـــن ســـا اصـــاخ مـــن هـــ ـــار ســـد :جـــ

ـــاض مـــن
ً
ــا اـ ـــّد ـــ ـــا ـــد .ـــدم اـــة مـــا ءـــم ـــدة

دمســـ  آـــ فـــ ـــة هـــذ دمســـ مـــا .»ـــ« کـــة آّـــة، ـــ ّـــة

.ـــ ـــر ـــ کتـــا ّ فـــ ـــا ّـــ ـــ  ـــا»دا.  هـــا ّـــة، کـــا«ـــة،

ســـة جـــ مـــ ّفـــا ـــ ،ـــا مـــ امـــ ـــن مـــؤة هـــ ـــ اجـــ کتـــ ّ ـــ

ـــو ـــکا ذـــن مـــن ـــا فـــ جهـــا ة.ـــن هـــذ مـــن ـــث اـــ

هـــذ مـــن ـــ ـــة. هـــذ ـــودـــة؟م ّ هـــ  ـــة هـــذ ـــ ـــ ـــر ـــ

فـــ  .ـــار فـــ خـــا جـــ خـــا  ـــة هـــذ ّخـــا ـــم ـــد هـــ ،هـــ ـــق،

ـــ ـــر ـــد »ـــ« کـــة ّتإســـ ؟مـــو ســـدما مـــا ـــّ ـــ اـــة

خـــ شـــ  هـــ ـــد ـــ ّ ـــدی ،آخـــ ـــجا مـــن مّـــة. ّـــة ســـا ـــ

ـــ جـــد  رـــة هـــذ اســـ ـــج فـــ جـــم ّ،ةـــ ـــا فـــ »ـــ« کـــة

.ـــاأ فـــ ـــة ّ ـــة ّ ـــ

. د؛  د؛ را؛ احّة:

ادحةحةّرفة
نصح مد

ّمّة، بة، رّة، اّ سـا  ر د وـ هـذ،ا ّهـی :جـ
ّ ـ

ً
ّکـدم ـج ّجـ »« کـة ـم ـا  ،ـ  ـ ـّد ـن اجـة فـة

  سـا هذ  اّة.  ّة ـرّة، اّ  جة
ً
خفا ة  رّة

رّـة  ـآّـة ـ ضـوع هـذ سـد .ـا ـج جـ فـ ـر ـد ـا
.  ـ إضافـة

صّة. ة ّة؛ رّة؛ ؛ د رّة؛ فة احّة:
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آثا آمفنطادةّفاّ
خآذ م کت /دق دمکت

ّ أـة.فد فـ  ـ ـا ـة دّـة ـاة فـطـا ـن ـد ـ :جـ
فـة ـام فـ طـا ـ ـ .ـکت فـ ـا شـ ـ ّـة ّفـة ـا ـاإه
  ر سء ن ًد ّة  د  ، مفة ف آّة ، رة
ده طا ف ّفة  ف مظة  سـة  ن اهم  اه ـا
 اجـ ـّـ ـم  ـن غرّـة ـ  ـاا ـ

فّة. ـاض فـ طا ـن ـد

دة. د؛ ّة؛ ک ا؛ طا؛ ن د احّة:

ابو اّ اشف ا»ثاإثن«
ضو دم سد /دح حد کت

فـ ّ ـة ـ ـة ـار ـد  ـ  اـة ،ـا ـ ـا :جـ
صّا ـابو اّ »امم«  ،» »مـق ،»امـ ـ« ،»امـ سـ«ـوم
ا ـج ـق، هـذ فـ إـن« ـا«مـنـ .»ـدک ـ ضـا مـد دکتـو«
ـاو فـ 

ّ
سـ  ـآ  ـ  ـ

ّ
ص کـ سـو ـد ـا ـک  »ـ بـ« ـ ـ

 تم سـا سـا  رة  دّة ارّة ق هذ ّ.ـابو ا ة
»« ّ ق هذ اام  .اا  اة اة  ،اإس م
کت  ا فـ  سـو د ا ک  » بـ«ـ ـمـاـخـ ـ
 دـم ة ـ د  ق هذ ـ ـا. ـا مـا ـن ،ـاّ ـاوم ـ
سـا ـ ـا. اـة  ـ  ـد ّـ ـ ـابو ـا ـاوم فـ  ـة
ذ خرـاا مـن رـن. کاشـ ـ

ً
ـدم رـة  ـ،ةّا دـ

من ا اّإ ّ،ـابو اّ اوم ف  اـة ـق
ّ
ت ـ ـار ّ،ـق

شـا. ّغ اطب ـن ذــا. ـة ـا ـنمم ة
ّ
ــا

او اإن؛ ا؛ ا ممن؛ سوک؛ احّة:
.ابو ا
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ان؟فممةلمسااسا
غدیرة انزذنمأخسرؤم

ضوساز /اسسا ض کت

مـا ـ مـا  امـ ّک فـ  ّ ،ـنم ـ ـم  طریـق ـ :جـ
نمم  سـا ـرح ـ  هذ اة.  ا ا  ،ا
ا جاة  ـخّة من ،اّ رسـن،خاّصة مـ صـ طـر ـ ـة
ف لما اسـاة ـ  ن درـة. ـا ـا سـة مـ ـ ـص
ـاخة ـ ف ّـة. ـو  ـاخـة ـ ـن. ـ درـة ـا
ـ فـ  مـن ا،خاّصـة مـا ضـ   ضـا  ـ  ـ ـ شـا ـن
 ـ  اجـة   ـء ـ دـا ـة، ـاء ـد

ّ
 ة،دـة، ـو
.ا ـ ـا ـو

 درة؛ ا ا؛ إما ممن؛ احّة:

جر»« رحو
اقپو ّقدس /اح دم کت

ن ن د ّرها ذ ة  ا ر اس من » «  :ج
  م  ذ ا  .  د سو    رجي ضا مد
مضاة، هذفط .ًشام

ً
جاا

ً
نمنکا إ .ومأ

ا ف دمس  ا وّة  غّة،  ک ودة، د وة، دسة
ا  أ د،هذ .ا ام  س ا  طا؟ ة  
اج  ة اة  ا. هذفا  فاادم  اطة
ف   ا  ا ام ف ّد ا اب   د ا  ف
اس.ضوعا  ّة  فاّة مّة، م ة اض

.اطس د   
ّ
  ّد ،س ا ف ّد  ة ا ن

احّة:ر؛««؛دننمدضارجي.
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)1401– 1305(مغادد حد دکتوح فذکرساذ
ا امح من کت
حا ف ضا کتمد
شر اطا حن سح

ّد .امد ـــد د دکتـــو  ـــو مذّک ـــ ا هـــذ :جـــ
ً
ســـا ًم کا ذ ر د اســـ اســـ ن اا ا ـــام ـــن دکتو
دکتو ـــ ســـة. خـــن  مـــد ف  ّة

ّ
 د ن

ً
تا ـــ  ـــد دکتـــو

 فـــ«اا« 2016 ســـة ف ـــها ّ  ا ســـاة ف ار ـــ مدضـــا
  آة و ـــراا اا ـــن ســـ ّة و  امد دکتو شـــ
من ـــ.امد ـــد د دکتـــو د ـــا من ـــامد ـــد اظـــ مـــد
 ، ـــابو  .ســـا ّة ـــو  اا ـــ اا هـــذ
ت  ـــاص د ـــر م ـــد دکتو ـــة ـــة  ،ـــا ـــابو

.سا فا

د ر دما؛ ـــد اظ مد دما؛ د د ـــاحّـــة:
ـــ ـــ مـــد ـــابو؛ ـــ ـــد ســـا؛ فـــا تـــ صاـــ؛

.ابو
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