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مبناسبة �فتتا� 
ئية  لفضـا �
ية  
ـد أل �
�لعربية (mta3 �لعربية) �ُقيم 
شر�  على  تكرمي  حفل 
�سر� �لفضائية يو> �ألحد 
٦ مايو o قاعة طاهر ببيت 
�ململكة   – لند'  �لفتو�، 
 iملتحد�، 7ُعي (ليه �عضا�
�ملجلس �إلv�7_ �ملركز_ 
�إلسالمية  للجماعة 
�ململكة   o �أل
دية 
�ملتحد� باإلضافة (& بعض 
�لعر´  �لضيو� #�إلخو� 
 o �ملتو�جدين  �لكر�> 
�لcنامج  #طاقم  بريطانيا 

�لشيق "�حلو�v �ملباشر".
 ��م حضر�  �حلفل  #تر�� 
 v#مسر مر��  �ملؤمنني 
تعا&،   �هللا  �يد�  
د، �
بتال#�  �حلفل  #�سُتهل 
�حلكيم  �لذكر  من  مباvكة 
 �vتضمنت �#�ئل �يا. سو
ها5  �ألستا\  تالها  �لفتح 
 �من  Þأل� �لقى   � طاهر. 
عو�7 قصيد� باللغة �لعربية 

 vجلماعة بالديا� �حلضر� �إلما> �ملهد_ �. � 7ُعي �م
�ملقدسة �ألستا\ شريف عو�7 �لذ_ �لقى �لكلمة �لتالية:

بسم �هللا �لر
ن �لرحيم
�حلمد هللا v´ �لعاملني �#ال 
#له  حني  كل   o# #�خر� 
�حلامدين  
د  كل  تعا& 
على  #�لسال>  #�لصال� 
بن  �مد  �ملرسلني  �شر� 
عبد �هللا �لنª �لعرh #على 

�له #صحبه �3عني.

�ملؤمنني   ��م سيد_، 

د � v#مر�� مسر حضر� 
لإلما>  �خلامس  �خلليفة 
�ملوعو7  #�ملسيح  �ملهد_ 
منه  بنصر  تعا&  �هللا  �يد` 

عزيز.
iخو° #�خو�° �ألحبا)

�هللا  
ة v# عليكم  �لسال> 
#بركاته.

�حلمد هللا � �حلمد هللا �لذ_ 
(مامنا  خد�>  من  جعلنا 
�ملوعو7  #�ملسيح  �ملهد_ 

د � غال>  مر��  حضر� 
#سيدنا  سيد�  خا7>   �

�ملصطفى �.
�حبَّ  �لذ_  �خلا7>  \لك 
لغة  #�حبَّ   .. َ́ �لعر
 µَv� #�حبَّ  �لعر´.. 

(عد�7: �مد �
د نعيم *

* �7عية (سالمي �
د_
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على  #برهَن   .. ِ́ �لعر
#(خالصه  حبِّه   Mِصد
حبَّ   cعت�#  �  ªللن
حلبِّ   �vًمعيا �لعربية  �للغة 
vسوله  #حبِّ  تعا&  �هللا 
فيها   nَبر #قد   � �ألكر> 
#كُمل بسبب كما[ �حلبِّ 

.Mِ7خلالِص �لصا�
�حبَّ  �لذ_  �ملحبُّ  \لك 
�لعر´  بال7   &) يصَل   '�
 �خ �قد�>  موطَئ   v#ليز
�لوHv #�عل كحَل عينيه 
 o #ميشى   .Hلثر� تلك 

سككها #طرقها.
 َ́ �لعر �حبَّ  �لذ_  \لك 
#�هتَم  عليهم   Üَحر#
�هللا  بشر�  ح×  ֲדمومهم 
بإصال�  �هللا  ##كّله  تعا& 
يريهم   '� #�£مه  شؤ#�م 
بالفو�  #بشر�  طريقهم 
�ملسعى  هذ�   o #�لفر� 

#�ملر�>.
لقد �نعم �هللا عليه بأ' #كله 
عليه  #�سبغ  �لدين  بنصر� 
بركا.  عليه  #�نز[  نعمه 
من  #بركا.   iلسما� من 
�ألµv. فأحبَّ �' ُيشر` 

�لنعم  هذ�   o �لعر´ 
 ��كث #�جتهد  #�لcكا.. 
�' يوصَل vسالته #كتبه (& 
�لعر´ بكل �لوسائل، لكن 
حالت 7#' \لك �ملعوقا. 
#حجبت 7عوته #ُكُتبه عن 

�لعر´ (ال قليال.
كيفية  عن   ]iيتسا فكا' 

(vسا[ �لكتب #يقو[:
�نبئو5 كيف  �ألعز�  "�يها 
تصل   �تدب #بأ_ِّ  �vسُل 
 o �جتهد  #�نا  (ليهم. 
 vُ#مكا5 £ذ� �ملقصد #�شا
حتققت  نعم  �ملجربني.. 
#هذ�  سيد_  �منيتك 

ته. #صلت v# بفضل �هللا

على  �مولة  vسالتكم 

ائم �لشوM كما ُقلتم:

شوٍ�  بريِش  تط@  �امتنا 
oها حتُف �لسال
&� منقا

 �
.� &طن �لن� حبيب 
oسـله خ@ �ألنا
&سيد 

هي  ها  سيد_  نعم 
�ألمن  vسالة  vسالتكم 
�لسال>  #حتف  #�ألما' 
تصل (& بال7 �لعر´. �ل� 
#حزًنا. #�ملا  7ما  تنـز� 

#خطب  vسالتكم  هي  ها 
تدخل  �£ما>  خليفتكم 
بيو. �لعر´ o كل مكا' 

 oلشا� �لبلسم  £م  تقد> 
تدخل  #�مر�ضهم.  لعللهم 
لتحييهم  �حليا�  (ليهم  لتر7 
�حياهم  كما  جديد  من 
�لثقلني �مد بن عبد  سيد 

�هللا � o �لِبعثة �أل#&.
سيد_ �م� �ملؤمنني.

|ب  (ليك  �توسل 
�ملصطفى #�vجو من 3يع 
كل   o �أل
ديني  (خو�5 
 iللدعا يهّبو�   '� مكا' 
£م  �هللا  ير7  ح×  للعر´ 
من  �لغابر #�علهم  mدهم 
 '�#  � �ملصطفى   iحبا�
باهللا  �لعاvفني  من  يكونو� 

عز #جل.

ة �هللا v# لسال> عليكم�#

#بركاته.
� تلت هذ� �لكلمة كلمة 
شا�  
د �  �نص �ألستا\ 

مدير �لفضائية جاi فيها:
 &) جيد�  �\كر   ]��� "ال 
 Hبد� حني  �ليو>  غاية 
سيدنا �م� �ملؤمنني - �يد� 
�لعزيز-  بنصر�  تعا&  �هللا 
بر�مج  (يصا[   o vغبته 
 iبنا� قلو´   &) �يه   °  <�

�ألستا\ �مد شريف عو�7
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لبث  �لية  خدمة  طريق  عن  �لعر#بة 
ֲדذ�  �أل#�مر   vصد�# �ل�cمج  هذ� 
�لصد7. #بصر�حة للوهلة �أل#& بد� 
� �ملشر#o n غاية �لصعوبة #\لك 
 .hلعر� �لعا�   o �لسائد�   nلأل#ضا
بأنه سيتحقق  ثقة  لكنÓ كنت على 
نظر�  موعد�،   o �هللا  بإ\'  #ينجح 
#ملا  vبه،  على  حضرته  توكل   &)
كا' من �ملقدo vَّ علم �هللا �' تصل 
 � �ملوعو7  �ملسيح  سيدنا  vسالة 
(& �لعر´ o كل حا[ فقد حتققت 
بفضل  �ملشر#n #\لك  vغبته #جنح 
تقبل �هللا عز #جل أل7عية #تضرعا. 

حضرته.
� جاv#7 i �ألستا\ مصطفى ثابت 

#�لقى �لكلمة �لتالية:
�شهد �ال (له (ال �هللا #حد� ال شريك 
له، #�شهد �' �مد� عبد� #vسوله.

�لعليم  �لسميع  باهللا  فأعو\  بعد،  �ما 
من �لشيطا' �لرجيم

بسم �هللا �لر
ن �لرحيم
�خلليفة  حضر�  �ملؤمنني   ��م سيد_ 

�خلامس لإلما> �ملهد_
 �#�م بريطانيا  3اعة   ��م �لسا�7 
3اعة �لدياv �ملقدسة #مدير �لفضائية 
�أل
دية، حضر�. �لضيو� �لكر�> 

من �لسيد�. #�لسا�7
�لسال> عليكم #
ة �هللا #بركاته

�لقنا�  بافتتا�  �الحتفا[  مناسبة   o
من  بيتا  تذكر.  �لعربية،  �لفضائية 
�ملصريو'  كا'  قصيد�   o �لشعر 
يتغنو' ֲדا o �لقر' �لعشرين مبناسبة 

�ستكما[ بناi �لسد �لعا�.

كا' حلما فخاطر� فاحتماال
          � �ضحى حقيقة ال خياال

 '� فأستطيع  �لعربية  �فتتا�  عن  �ما 
�قو[ عنه �نه: كا' حلما #ظل حلما 
مستحيال ال �حتماال. #صحونا \�. 
ال  حقيقة   vصا قد  �حللم  فإ\�  يو> 

خياال.
(' �لوليد عا�7 ما يولد صغ�� ضعيفا 
قنا�   '�  �غ قو�  #ال  له  حو[  ال 
قوية  عمالقة  ُ#لد.  �لعربية   mta3

من  غ�ها  جعلت   vجلبا�  7vكاملا
�لقنو�. يبد# كاألقز�>. #ليس هذ� 
 mta3 حلسن بقنا�� Óقو� �نا #ال ظ
�حد  عنه   cع ما  هو  #(منا  �لعربية، 
 mta3 بأ'   5cخ� �لذ_   Üألشخا�
�لدينية  �لقنو�.  �فضل  هي  �لعربية 

.Mعلى �إلطال
 iلعر´ #علما� لقد ظل (خوتنا من 
لعد� عقو7 ضحية  �لعر´  �ملسلمني 
 iالفتر��# �لتضليل  من  حلمال. 
�إلسالمية  �جلماعة  ضد  #�لبهتا' 

�ألستا\ مصطفى ثابت
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�يضا  ظلو�  ��م  كما  �أل
دية. 
من  مقصو�7  
ال.  من  يعانو' 
�جلماعة  هذ�  �إلعالمي ضد  �لتعتيم 
عنها  �لنا�  يعلم  ال  لكي  �ملباvكة 

.iكل ما هو كذ´ #�فتر� Hسو
�حلمال.  هذ�  3يع  �نتهت  #قد 
 &) �لعربية   mta3 7خو[  مع  �ملضلة 

.hكل بيت من بيو. �لعا� �لعر
�لعر´  �إلخو�  يتحقق  #سو� 
 iلعلما�  Hير #سو�  بأنفسهم، 
�فر�7  بأنفسهم �'  �لعر´  �ملسلمو' 
هم  �أل
دية  �إلسالمية  �جلماعة 
�شد �ملسلمني حرصا على �إلسال>، 
#�كثر �ملسلمني 7فاعا عن �إلسال>، 
�لقر�'  شأ'  يعظم  من   ]#� #هم 

�ملجيد، #يعلي شأ' �لنª �لكرمي � 
�لعر´  من  إلخوتنا  نقوله  ما  #كل 
 o &تعا بقو[ �هللا  �' نذكرهم  هو 

�لقر�' �ملجيد: 
َمَكاٍ'  ِمْن  �ْلُمَنا7ِ  ُيَنا7ِ  َيْوَ>  َ#�ْسَتِمْع 

َقِريٍب
ال ميكن �' يكو' مكا' معني قريبا 
من كل (نسا'، فاملكا' �لقريب من 
شخص ما يكو' بعيد� من شخص 

�خر.
�ملكا'  هو  �لتلفا�  جها�  #لكن 
فيه  ينا7_   '� ميكن  �لذ_  �لوحيد 
لكل  بالنسبة  قريبا  #يكو'  �ملنا7_ 

.iشخص يسمع منه �لند�
 mta3 ملنا7_ ينا7يكم �ليو> من قنا��

�لعربية"
�ملسيح   iجا  iلسما� صو.  �¦عو� 

جاi �ملسيح
#قد �مرنا سيدنا vسو[ �هللا � �نه 
حني يأ° \لك �ملسيح �ملوعو7 فأتو� 
فإنه  �لثلج،  على  حبو�  #لو  #بايعو� 

خليفة �هللا �ملهد_"
(نÓ �شكركم يا سيد_ �م� �ملؤمنني 
�ل�  �لعظيمة  �£دية  هذ�  على 

.hهديتموها (& �لعا� �لعر�
�لذين  �لعر´  من  �ملاليني  #باسم 
�ستمتعو� مبشاهد� قنا� mta3 �لعربية 
#جلميع  لك  شكر_   vكر� فإ5 

�لعاملني o هذ� �لقنا� �ملباvكة.
#�7عو �هللا تعا& �' تكو' هذ� �لقنا� 

مشهد عا> لقاعة �حلفل
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#�لصا7قني  �ملخلصني  £د�ية  سببا 
 hلعر� �لشعب  بني  من  #�ملؤمنني 

�لكرمي.
 i�vآل  µبعر  vحلضو� �ستمتع   �
�ملشاهدين  #�نطباعا.  #تعليقا. 
 vحلو�� برنامج  حو[  خصوصا 

�ملباشر.

�ملؤمنني   ��م �لقى حضر�   ��#�خ
قد>  �أل7vية  باللغة  #جيز�  كلمة 
تر3ة فوvية £ا �ألستا\ عبد �ملؤمن 

طاهر #(ليكم فيما يلي تعريبها:
بعد �لتعو\ #�لتشهد قا[ حضرته: 
ُتقا> هذ� �حلفل على شر� �لعاملني 
�لعر´  #�إلخو�  �لعربية   mta 3  o
�ل�cمج  (عد�7   o ساåو�  �لذين 
�لبث  يغطي  ال  حاليا  #(خر�جها. 
نأمل  #لكننا  بأكمله   hلعر� �لعا� 
سيغطى   vمايو/�يا من  بد�ية  �نه 
�لبث �لعا� �لعرh بانتظا>. #نأمل 
على  �هللا   iشا  ') سنتغلب  �ننا 
ستبث   � #من  �لتقنية  �ملشاكل 

�ل�cمج بشكل منتظم.    
بأ'  ُيؤمن  
د_ � مسلم  كل   ')
�ملسيح  سيدنا  بعث  قد  تعا&  �هللا 
لنشر  �لزمن  � o هذ�  �ملوعو7 

عليه  �هللا  صلى  �هللا  vسو[  vسالة 
من  #يبد#  �لعا�.   o #سلم  #�له 
مؤلفا. حضرته � �لعديد� #من 
خال[ v#�يا. صحابته �لكر�> �' 
صلى   ªللن #حبه  حضرته  عشق 
�هللا عليه #�له #سلم ال يقدv على 
يسبق   � حيث  بيا'   _� #صفه 
#�حلب  �لعشق  هذ�   ') مثيل.  له 
�ملنقطع �لنظ� قد هز عرÎ �لر
ن 
فأكرمه �هللا باختيا�v لنشأ� �إلسال> 
�لثانية. #كا' �7فعا قويا #لد o قلبه 
�ملا متناهيا من �جل vقي �إلسال> 
#�نشأ v o#عه حنينا #لوعة لتبليغ 
vسالة �إلسال> o �لعا�. (' هذ� 
يتقبل  ال  جعلته  #�حلسر�  �للوعة 
#جو7 �_ 7ين �خر o �لبال7 �ل� 
 ªلن� �إلسال> o �من  فيها  �نتشر 
 �# #سلم.  #�له  عليه  �هللا  صلى 
�ملسلمني   nضا#� حتمل  يستطع 
 nلبال7 فلجأ (& �لتضر� o يةvملز�
يبيت  كا'  حيث  �لعز�  لر´ 
للمسلمني  مستنجد�  باكيا  لربه 
�هللا  تقبل  #قد  �لcية.   �خ #7ين 
فأ7vفه   � حضرته  تضرعا. 
تعريبه:  ما  منها  عديد�  بإ£اما. 
 o# "سيحقق �هللا 3يع مر��7تك"

مما  �تية".  �أليا>   ')" �خر  موضع 
�لطمأنينة  حضرته  قلب   o بعث 
على مستقبل �إلسال> �_ ال �7عي 
 '�  _� مؤكد  �مر  فهذ�  للقلق 
�لقدv �إل£ي �' �هللا قد فتح �بو�´ 

نصرته #لينصرنَّك.
 `vتتالت �إل£اما. #منها: "مبا#
�لسما#ية  �لتأييد�.   ،`vمبا مائة 
معنا" #"�جر` قائم #\كر` �7ئم". 
#�إل£اما.   .�iلنبو� هذ�   ')
تكرمي  على  حتما  تد[  #�لوعو7 
�إلسالمية  للجماعة  �هللا عز #جل 
�أل
دية #سيدنا �
د � �ألمر 
�لطمأنينة  قلوبنا   o يبعث  �لذ_ 
فيها   Hنر �ل�  �أليا>  بأ'  #�ليقني 
 ªلن� iدية #لو�
فتح �إلسال> #�أل
صلى �هللا عليه #�له #سلم يرفر� 

على �لعا� غ� بعيد�.
�لقنا�   iنشا)  '� فيه  ال شك  #مما 
�جلديد� لـ �> ° �يه �ل� تبث للبال7 
�لعربية مت بتأييد �هللا تعا& #£ذ� قد> 
 "`vمبا مائة   `vمبا" �لتها5:  �هللا 
�أل
ديني  جلميع  �لتهنئة  #هذ� 
�لقاطنني o �جلزير� �لعربية #3يع 
(عد�7   o يساåو'  �لذين  �#لئك 
 o# مج #�ملشرفني على �لقنا��cل�
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جهو7كم  بأ'  �يضا   �vبشا هذ� 
#مساعيكم لن تذهب هد�v بإ\' 
 '� على  �هللا  من  ִדنئة  #لكم  �هللا 
 vهذ� �ملضما o كةvملبا� خطاكم 
قد  �إل£ية  �لتأييد�.  vيا�   ')#
�جلماعة   çلصا جتر_  بد�. 
ستحيط  �أل
دية  �إلسالمية 
�لعا�  �لعاجل  �لقريب   o تشمل#

بأسر� بإ\' �هللا. 
� تنا#[ حضرته #حيا �خر لسيدنا 
تعريبه:  ما   � �ملوعو7  �ملسيح 

�ملخلصني  �بيك  3اعة  "سأ�يد 
#(ننا  عد�7".  �لقلو´   Mعما� من 
نالحظ كل يو> �' كل من يعتنق 
3اعة   &) ينضم  فإنه  �أل
دية 
 `�\  .� �ملوعو7  �ملسيح   ª�
�لرجل �لذ_ �ض o قرية قا7يا' 
له   vحيد� فريد� قد صا# ���لصغ
حلقة  #هذ�  �ملحبني  ماليني  �ليو> 
تعا&  �هللا  #ْعد  (جنا�  من حلقا. 
ليس  �لنا�  قلو´   �تغي فإ'  #(ال 
من صنع �_ (نسا'. #من بني هذ� 

�جلماعة �ملحبة من �عماM �لقلو´ 
¨بو'  �لذين  �لعر´  �ملحبو' 
#يعشقونه   � �ملوعو7  �ملسيح 
�حلب  \لك  لقطا.  عاينتم  #لقد 
 Hبد� حيث  �لcنامج  هذ�   o
�ملحتر>  ثابت  مصطفى  �ألستا\ 
�ستمعتم  كما  �ملخلصة،  عو�طفه 
ملشاعر شريف عو�7 �ملحتر> #هنا 
7قة  �بو  #متيم  طاهر  ها5  �لس 
 '#�كث عر´  #هنا`  �ملحترما' 
�حلب.  بذلك  #جوههم  تفيض 

�د - Oيد� �هللا - O 
حضر� مر�� مسر&
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 o ´حد} هذ� �النقال� iفأ_ شي
�لعا� �لعرh؟ ال شك (نه #عد �هللا 
�لذ_ قطعه مع عبد� �ملسيح �ملوعو7 
�ل�  قائال "سأخلق 3اعة �بيك" 
�ملوعو7  للمسيح  حبا   .7�7�� قد 
 nجة تستعد لتقدمي �_ نوvلد �
من �لتضحية إليصا[ vسالة �ملسيح 
 iجاv� كافة   &)  � �ملوعو7 

         .�vملعمو�
(' 3اعة �ملحبني هذ� تضم �لرجا[ 
#�لنساi #�أل#ال7 �يضا فالعر´ حني 
�لعو�طف  هذ�  ُيبد#'   Óير�سلون
 o #�حلب   Üباإلخال �لفياضة 
يأتو' هنا فاحلب  vسائلهم #حني 
 .�iللقا�  iثنا�  o يبد#نه  �لذ_ 
 iهو �آلخر يكشف ¼ال h خلاصة�
�' ما #عد �هللا عبد� �ملسيح �ملوعو7 
بد�  قد  �ملحبني  3اعة   iبإعطا
 iهؤال �ملحبني  عد7   ')# يتحقق. 
 o تز�يد مستمر #سيستمر o 'آل�
�ملستقبل �يضا #سيأ° �ما' يتوحد 
بصفة  #�حد�  يد  على  �لعر´  فيه 
سيدنا  مع  #ستتضامن  #�حد�  �ّمة 
�لصال�   o  � �ملوعو7  �ملسيح 
على �لنª  �. (' قنا� mta3 هي 
�لتأييد�.  �ية من  �ألخرH تشكل 

تؤشر   vألمو� هذ�  #كل  �إل£ية، 
فيه  يرفر�  �لذ_  �لوقت   '�  &)
�لعا�  �vية �إلسال> #�أل
دية على 
بأسر� غُ� بعيد، #هذ� �ألمر �ب 
�' ينبهنا (& �لدعاi #�البتها[ �كثر. 
�لتقد>  هذ�  ألحر��  �هللا  #فَّـقنا 
#�لرقي بأسرn #قت ممكن منتبهني 
(& هذ� �أل7عية �كثر من \_ قبل 

ساجدين هللا سائلني (يا� فضله.
 &) حضرته  توّجه  كلمته  �خر   o
�ملشاهدين  #�ألخو�.  �إلخو� 
عو�طفهم  �بد#�  #�لذين  للقنا� 
#�شا�#7  لل�cمج  �لنبيلة  �ملخلصة 
¼و7ִדا – #بعض هذ� �النطباعا. 
�حلفل  هذ�   o قرئت قد  #�لرسائل 
– #قا[: (' عو�طفكم #مشاعركم 
�لها #Ìن نقّدvها  o لنبيلة كلها�
#نشكركم على \لك غ� �نÓ �قو[ 
(' (بد�i �لعو�طف �لنبيلة #حد� ال 
 vيكفي. فتقدمو� ملساند� هذ� �ملختا
تأييد� لإلسال> #�نضمو� (& 3اعته 
للذ7#  #�حد�  يد  على  #توحد#� 
 o #جتند#�  �إلسال>   µحيا عن 
�لفتو�  إلحر��  �لر#حا5  عسكر� 
�هللا   i_جر هو  فهذ�  لإلسال>، 
 vملغو�� �لبطل  هو  #هذ�  �لوحيد، 

�لذ_ �vسله �هللا تعا& من  �لوحيد 
عند� o هذ� �لزمن. لذ� يتحتم على 
3يع �لعر´ �لذين كانو� هم �#[ 
�ملصطفى  �مد  لسيدنا  �ملخاطبني 
�نه  �مته  �مر  حني  #سلم  عليه   �
فليذهبو�  (\� ظهر مسيُحه #مهديه 
من  فاآل'  سالمه،  #ليبلغو�  (ليه 
�لفريضة  هذ�  تؤ�#7   '� #�جبكم 
 µفيو من  #�فر�  حظا  #تنالو� 
�لنª صلى �هللا عليه #�له #سـلم 
�فضا[  #تستنـزلو�  #بركاتـه 
�هللا تعا& �كثر فأكـثر. �سأ[ �هللا 
تعا& �' �ـعل vسال� هذ� مليِّنة 

لقلـوبكم.
#ندعو� عز #جل �' يوفقنا إلجنا� 
�لو�جبا.  من  علينا  يترتب  ما 
 &) �النضما>  بعد  #�ملسؤ#ليا. 
على   � �ملوعو7  �ملسيح  3اعة 
 o � سالتهv حسن #جه #نشر�
�لد#�>  �هللا على  �يَّدنا  �لعا� �3ع. 

#نصَرنا.
3اعي   i7عا حضرته  كلمة  تلى 
 iعشـا مبأ7بة  �حلفل  #�ختتم 
عربية  �كال.  على  �حتو. 
�أل
ديا.  �لسيـد�.  �عـدִדا 

�لعربيا..  




