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 كممة ال:دد
ف م لخطب  نحلتبب ا البحمر م جبن  وتوايقه ت ير وةيب لمالعون ولللال ل جن لهلل

 ل جن فحم وعصب  اقبس لبس ع لمخطبولع لمةةجيبب و  ا إلعه مم يج   فة  تف ي هح 
طريقهببح م عطبب ق لملببحس ولمالحفببل ا اوحعببع لمخطببوة لاومبب  لقببرلر لم ببيس لملحنيببب تفخببذ 

فب م فةب  تف بيس جلةبب وةيبب لمالعبون ولل ر يس لحجةب جصرلته و لمقح   لحمجولاقبب
فبب م وفةببوم لحببحا وسرل ببحع لمالعببون ولل وجلةببب فةجيببب لحنيببب جحوجببب ترةعبب  لعشببر 

ةجطلوفبحع لبوزلرة لمنقحابب ولمجلتجبص لاتصحل نم ت ه  رلر لم بيس جبسير لاسلرة لمةحجبب م
لشفن جعح لاذن مةجلةب لجلحشرة فجةهبح ولصصبرلر لسلرة  2015  م عب 3لمجسع  ر م  

لموةيب ولا حتذة وهي ب لمتحرير خرج لمجوموس لملوبر جبن هبذه لمجلةبب لمب  حيبز لمولبوس  
ةيبحع ميعظم لم  لقيب لخوته جن ل رة لمجلب ع لملحنيبب لمجحوجبب لمتب  تصبسر فبن لمو

لمجختةالب ملحجةب جصرلته ا و س حرصعح ا  فسسعح لاول  ن يوون جعوفًح وشحجً  جن 
حيا لمتخصص ولملغرلايح ا اشجل لمةسس لحبوا فةجيبب جبن سول فرليبب فبسة  ووبحن 
اببب  لمةسيبببس جبببن لمتخصصبببحع لمالعيبببب ولاف جيبببب ولمةةبببوم ذلع لمة  بببب البببح  ميحبببوي 

فببب م لاموتروعببب  فببب م لمال بببح   وللولللمةةجيبببب اببب  لمالعبببون و لمصبببححاب لملحبببوا 
وف  بببب و بببح ل لافببب م لحقبببوق لاع بببحن وتفنيرلتهبببح لمعال بببيب فةببب  لملجهبببور للجيبببص 
ح لعولفه ل حاب لم  لمتعحاس لين لمو ح ط لاف جيب لمت  يةج لهبح فحمجعبح لميبوم ا وجب

 .يحتوي لمةسس فر ًح  موتح  فةج 
جلةبب لمةةجيبب اصععبح ا عجةبك لا ه لمول جن هذلمةسس لأل وعحن لذ علتهج لصسور

مب  ل   بحتذة و  سلرة لموةيبب و إوبل جبن ل بهم اب  هبذه لاعط  بب جبن ن عوله لمشبور لمب   
ةب مبب  جولصببإ ببهجول لفلحببحنهم ابب  هببذل لمةببسس وعببسفوهم لجيةببًح  لجيببص لملحببحا لمببذين 

 .لمةطح  لمةةج  ولملحن  لمججيز
 ولهلل وم  لمتوايق
 ر يس لمتحرير


