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ــاك نــبــعــا عــــزةٍ وجنــــاحٍ ــن ــي ع

مشرقا تبدى  وقد  الصباح  أنت 

غنى الزمان فكنت فيه قصيدة

مــكــنــونــة درة  ـــل  ب يـــاقـــوتـــة 

يرعاك للعلياء في بحر احلياة

ها وهمّـ العباب  جتتاح  فالفلك 

مرصوصةٍ كأسرةٍ  البالد  جمع 

عقدٌ على البيعة

اح ـــدّـ فــتــرفــعــي بــهــمــا عــن الـــقُـ

اح غار الضحى من وجهك الوضّـ

جــراح كــل  فـــوق  تسمو  اء  غــــرّـ

وشاح ثوب  املجد  جبني  تكسو 

صباح سليل  أو  مــجــد  صــبــاح 

بـــر األمــــــان بــحــنــكــة املـــالح

جناح ــض  ــف وخ ـــرٍّـ  ب بــتــواصــل 
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يف املحافظات واملدارس  
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إعــــــــــــــــداد : د. بهيجة مصري أدلبي

بيني وبينكم
أعزائي األطفال

هذا هو لقائي األول معكم، أطل عليكم وأنا أقرأ في عيونكم أمال مشرقا، وحلما واسعا، 
وطموحا كبيرا، لذلك أردت أن تكون فاحتة كلماتي معكم سؤاال وحوارا جميال.

عندما كنت صغيرة مثلكم، كنت أحب السؤال، اسأل لكي أتعلم، ألن السؤال كما قال لي 
جدي مرة هو أفضل سبيل لتحصيل العلم واملعرفة.

يقفز من بني شفاهكم مثل  رأيت سؤاال  لذلك عندما وضعت عنوان الصفحة )هويتي( 
عصفور جميل، حط على أوراقي وسألني ماذا تعني كلمة )هويتي( ؟

قلت له الهوية انتماء ومحبة وسالم، فرفرف مرة أخرى وسألني وماذا تعني كلمة انتماء؟! 
قلت له أن يكون لإلنسان بيت وأسرة ووطن. وأن يكون له تاريخ يعتز به، كي يبني حاضره 

ومستقبله.
الهوية شجرة،  له:  وقلُت  ابتسمُت  أكثر.  له  أوضح  أن  بحيرة وسألني  العصفور  فرفرف 
فازداد العصفور حيرة. قلت له ياعصفوري اجلميل أراك محتاراً لذلك سأوضح لك أكثر، 

ألسَت صديقاً للشجرة، قال بلى قلُت له هل ميكن للشجرة أن تكون قوية ومثمرة 
قلت  قال ال..  األرض؟  لها ج��ذور متتد في عمق  يكون  أن  دون  الظالل  وواف��رة 
كذلك نحن بني البشر، هويتنا مثل الشجرة، جذورنا هي ماضينا وتاريُخنا املجيد 
وأصالتنا، ولغتنا وديننا، وجذعنا هو حاضرنا وأغصاننا، وثمارنا هي مستقبلنا. 
فلكي تكون هويتنا عميقة في نفوسنا، علينا أن نبقى على اتصال بتاريخنا لنستمد 
فيه  لينعم  ونحميه  ونبنيه،  وطننا  نحب  أن  وعلينا  والقوة.  واحلكمة  العبرة  منه 

اجلميع باحلب والسالم.
رفرف العصفور محلقا وهو يردد بفرح 

والقراءة  هوية،  العريق  باملاضي  والتمسك  هوية،  الوطن  حب  األطفال:  أعزائي 
هوية، والتعليم هوية، ومحبة اآلخرين هوية. فلنحافظ على هويتنا في وطن احملبة 

والسالم.



تغريدات
فبراير شهر ال��وط��ن ، ألن 
الوطن ولد فيه مرتني، مرة 
عندما نال استقالله في 25 فبراير 
1961 ومرة عندما نال حريته في  
26 فبراير 1991 الذكرى الوطنية 

لتحرير الكويت املباركة.

نبارك للوطن ونعاهد قائد 
الوطن صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح بأن نبقى مخلصني لسموه 

ولوطننا احلبيب الكويت.

الشهيد هو الطائر األخضر 
ال���ذي تغني روح���ه للوطن 

أغنية األمن واحملبة والسالم

الكويت عاصمة 
للثقافة االسالمية

 تكتمل األع��ي��اد باختيار 
وط���ن���ي ال���ك���وي���ت عاصمة 
للثقافة اإلسالمية للعام 2016

ه������ل ت�����ع�����رف�����ون م���������اذا ي���ع���ن���ي أن 
ت��ك��ون ال��ك��وي��ت ع��اص��م��ة للثقافة 

اإلسالمية؟
يعني أن وطني الكويت، هو منارة 
العلم وامل��ع��رف��ة، وط���ٌن ع��ري��ق في 
نشر الثقافة العربية واإلسالمية 
والثقافة اإلنسانية ثقافة احملبة 
وال���س���الم، ل��ذل��ك اخ���ت���اره العالم 
ليكون عاصمة للثقافة اإلسالمية 
في هذا العام، وفي هذه املناسبة 
سيتعرف العالم على وطني أكثر 
ح��ني ي����زوره ال�����زوار م��ن ك��ل بقاع 
ال��ع��ال��م ليحتفلوا م��ع��ه ف��ي هذه 

املناسبة

أعزائي األطفال  القاموس هو الكتاب الذي يحوي كلمات  لغتنا اجلميلة 
ومعانيها، وسوف نتوقف في كل عدد مع بعض الكلمات التي نستخدمها في 

لغتنا كي نتعرف عليها بشكل دقيق.
وطن

الَوَطُن كما جاء في القاموس هو : املَْنِزُل الذي تقيم به، وهو َمْوِطُن اإلنسان 
ومحله؛ وهذا املعنى ال يختلف عن املعنى الذي تعرفونه عن كلمة وطن، فالوطن 
هو املكان الذي تعيش فيه جماعة من الناس تشترك فيما بينها بتاريخ واحد 
ولغة واحدة، وعادات وتقاليد واحدة، فهو الذي يحدد هوية اإلنسان، وهو الذي 
مييزه عن غيره من اجلماعات األخرى، وهو الذي يحدد انتماءنا مثل وطننا 
واملعرفة،  والعمل  بالعلم  ونبنيه  ونحميه  ونحبه  إل��ي��ه  ننتمي  ال���ذي  الكويت 
ال��ذي جتتمع حتت سمائه دولنا  العربي،  وقد يكون الوطن كبيرا مثل وطننا 
املشترك  والتاريخ  الواحدة  اللغة  احمليط، جتمعهم  إلى  اخلليج  من  العربية، 
واملصير املشترك، أعرف أنكم ستسألون ماهو الفرق بني وطننا الصغير ووطننا 
الكبير ، أحبائي إن انتماءنا إلى وطننا الصغير هو ما نسميه بالهوية الوطنية 
وإنتماءنا لوطننا الكبير هو ما نسميه بالهوية القومية، فالهوية القومية هي 

التي حتتضن الهوية الوطنية مثل األم التي حتتضن أطفالها.   
أن��زل اهلل  ال��داف��ئ. لذلك  ف��ي حضنها  التي حتتضن اجلميع  األم  ه��ي  فاللغة 
تعالى القرآن الكرمي بلغتنا العربية فكان قرآنا عربيا ليحفظ ألمتنا وجودها 

وخلودها.

وضـع النقاط
على الحروف

قاموسنا اللغوي 

لغتي

في املاضي لم تكن حل��روف اللغة العربية نقاط ، كانت احل��روف متشابهة 
ويصعب التمييز بينها مثل )التاء والثاء والباء( و)اجليم واخلاء واحلاء( 
و)السني والشني( لذلك ابتكر أحد أجدادنا العرب، النقاط للتميز بني تلك 

احلروف كي يسهل علينا معرفة معاني الكلمات.
للغتنا  وض��ع  بالفصاحة،  مشهور  جليل  لغوي  عالم  ه��ذا  ن��ا  وج��دُّ

سهولة،  أكثر  والكتابة  ال��ق��راءة  جعلت  التي  النقاط  العربية 
ومن حبه للغة وضع لها بعض القواعد النحوية ، فمن هو 

ذلك العالم اللغوي اجلليل الذي ابتكر النقاط ؟
إنه أبو األس��ود الدؤلي. وهو من يتوسط اسمه أل��وان العلم 

الوطني لدولة الكويت. 

أوبريت 
األطفال

في وطننا يحتفل األطفال والكبار, يحتفل النخيل ومعه العصافير والغيوم اجلميلة وكل 
املباركة  وبالذكرى  الوطن,  عيد  يوم  الغالي  اليوم  بهذا  فرحًا  يرقص  الطبيعة  مافي 
أكثر وأكثر ألن  العام  الكويت احلبيبة. وتزداد فرحتنا هذا  العظيمة ذكرى حترير 

العالم اإلسالمي كله يحتفل بالكويت هذا العام عاصمة للثقافة اإلسالمية.
و الكل يغني : 

غنوا معنا غنوا معنا 
فكويت البهجة يجمعنا 

علٌم باحلب حملناهُ 
وبنبض الروح حميناهُ 

أنا عصفور حني أغني 
لكويٍت كم يحلو حلني 

فأرى العالم أجمل أجمل 
هيا هيا هيا نغني 

وأنا يا أصحابي الغيمْة 
وافرة أبدا بالنعمْة

أهطل فرحا أهطل حلما 
وأنا فوق كويتي خيمْة.

غنوا معنا غنوا معنا 
فكويت الفرحة يجمعنا
موجُة حب أحمل حبي
للشرق جميعا والغرِب 

أحمل سفنا للشطآن
أنبض في بحري كالقلِب 

أنا نخلُة أُم الصحراْء 
أكمامي نوٌر وضياء 

بلحي حلٌو كاألطفال 
ظلي لألطفال غناْء 

غنوا معنا غنوا معنا 
باحلب كويٌت يجمعنا 

عيدك يا وطن األحرار 
عيد فيه الليل نهار 
بأيادينا نرفع علما 
نحن األبناء األبرار 
حررناه من العدوان 

كي يسعد فيه اإلنسان
نحرسه بالقلب ليبقى 

وطنا يحمه الرحمن 
وطني عاصمة األحالم 

فيه حمام فيه سالم 
يحضن كل العالم حباً 
وعلى بحر احلب ينام.

كويت احملبة والسالم
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قض�ـــة

ِغـبْـطـٌة وتحـيّـة
شعر :  عبدالكرمي الزهوري 

ـــهْـ ــــ ـــيّـ ـــةٌ وحت ـــطــــ ــــ ـــبْـ ــــ ـــر غِـ ـــاب ــــ ـــن لــــك فــــي امل

ــرٌ ـــ ــيّـ ـــكِـ ن ــــ ـــمُـ ــــ ــــسِـ وسْـ ــــمْـ ـــنيِـ الــــشّـ ـــب ـــى ج ـــل وع

ــاًـ ـــ ــج ــوهّـ ـــ ـــــــنِـ ت ـــــــقـــيْـ َـ اخلـــافِـ تِـ عــــــنيْـ ـــألْـ ـــمــــ فــــ

ــا ــه ــــى ب ــــنّـ ـــــــت قــــصــــيــــدةٌ غـــــ هـــــا أنـــــــــتِـ أن

ــــةٌ ــــوب الـــــعـــــاملـــــني مــــحــــبّـ ـــــ ــــل ــــــي ق ــــــــكِـ ف ل

ــتْـ ـــ ــا كـــــويــتُـ فــقـــــدْـ زهَـ ـــــكِـ ي ـــــلُـ تـــــاجِـ ـــــثْـ ــنْـ مِـ ـــ مَـ

ـــعٍ ــــ ـــواضُـ ـــتــــ ــــ ــــتِـ ســـنـــابـــلٌ بِـ ــــأنْـ ـــــــاًـ فـــــ ـــــــقّـ حَـ

ـــةٌ ـــوب ـــص ــــت خ ــــوي ـــــا ك ــــك ي ــــالل طـــــــــابــــت ظ

ــةٌ ــط ـــ ــبْـ ـــ ـــــى مـــقـــامـــك غِـ ـــوس إل ـــف ـــن تـــــــرنـــو ال

ـــعٌ ـــاط ـــك س ـــم ـــات جن ـــب ـــك ـــن ـــك ال ـــال ــــ فـــــي ح

ــــني ـــــ ــــأعْـ ــــدةٌ وبِـ ــــــــتِـ رشــــيـــــ ـــلِـ أنْـ ــــ ـــضْـ بـــالـــفــــ

ــدى ــــبّـ الــنّـ ــى حُـ ــل ـــروا ع ـــطِـ ــــ ــدْـ فُـ ـــ ـــ وبـــــــنـــوكِـ ق

ــةًـ ـــ ـــ ــيَـّـ ـــا حـــ ـــراي ـــب ـــي ال ـــــجــايــا ف تِـ الــسّـ ــــزْـ ـــــ حُـ

ـــــتِـ نــــوائــــبــــاًـ ـــــمْـ يـــكـــفـــيـــك أنـــــــك قـــــــــدْـ جل

ـــو بــــنــــوك بـــبـــذلـــهـــمْـ ـــم ــــ ـــسْـ ـــــمٍ ي ـــــراحُـ ـــــت ب

ـــبـــتْـ شــــ ـــوْـ ـــشــــ ـــهـــم لـــلـــمـــكـــرمـــات اعْـ ّـ فـــبـــحـــبِـ

ــا ــه ــج ــأري عـــــت ب ـــــــذى فــتــضـــــوّـ ـــتْـ شــــ ـــاح ــــ ف

ــــا بــهــا ــــتَـ إحــــســــان ــــيْـ ــــــتَـ لــــقِـ ــــــهْـ ــــــــى اجتّـ أنّـ

ـــــالصُـ نـــــــــوراًـ فــارتــقــى ـــدْـ زانـــــــــهُـ اإلخــــــ ــــ ق

ــةًـ ـــ ـــــهــانَـ ـــــــهُـ مَـ زتْـ ـــــــــــوَـ ـــدْـ أعْـ ــــ ـــيـــتِـ مـــــنْـ ق آســــ

ــتْـ ـــ ــع ــن ـــ يْـ ــأَـ ــني ف ـــ ـــ ــس ــائ ــب عَـ ال ـــدْـ ــــ ــــ ـــــــــــتِـ ص ورأبْـ

ـــــــهُـ  ـــتِـ دمـــوعَـ ـــدْـ مـــســـحْـ ــمٍ قــــ ـــ ــي ــت ـــنْـ ي ــــ ــــمْـ مِـ ك

ــعــيــلــهــا ــدِـ مُـ ـــ ــقْـ ــف ـــ ــعـــــتْـ ب ـــــجِـ ـــــرةٍ فُـ ــــــ سْـ ـــمْـ أُـ كــــ

ــى ـــ ــــولٌ إل صـــــ يُـّـ مــــوْـ ــــوِـ ـــــ ــــي ــــكِـ احل يــــانُـ ــــرْـ ـــــ شَـ

ـــنـــــــتـــهـــم ـــــشـــــآم وصُـ ـــــاء ال ـــــن ــــــتِـ أب عـــــــــــــيْـ ورَـ

ـــــةٍ ــــم حتـــــيّـ ــــي ــــظ ــــم ع ــــه ــــن ــــي م ــــل فــــتــــقــــبّـ

ـــا كـــرجـــالـــهـــا ــــ ـــاؤه ــــ ـــس ـــت ن ـــوي ــــ ـــك ــــــذي ال ه

ن تـــــــأســـــــيـــاًـ ــــرْـ ـــــ ــــف ــــــةٍ ن ــــــع ّـ واق ـــــلِـ ــــــ ـــــي ك ف

ـــت ثــــمــــار شــمــوخــهـــــا ـــف ـــط بـــــــأكـــــــفـــهـــــــا ق

ــةًـ ـــ ــل ــبْـ ـــ ـــتْـ قِـ ـــح ـــأضْـ ــا ف ــه ــن ــــدى م ــــنّـ فـــــــــاضَـ ال

ـــاًـ ــــ ـــق ـــــطـــــو واثِـ ــــانُـ يــخْـ ــــســـــ هــــا اإلن وأمــــيــــرُـ

ــــا فـــــي احملـــــافـــــل ســـاعـــيـــــــاًـ ــــراه ـــــ ى عُـ قـــــــــــوّـ

ــــاونَـ والـــتـــكـــاتـــفَـ فـــالـــتـــــــوتْـ ــــع ــــت ورعــــــى ال

ــهُـ ــقـــــوقـــ ــــيّـ حـــ ــــوف ـــعـــبِـ ال ـــدْـ صـــــــــانَـ لـــلـــشّـ ــــ ق

ــــفـــــــــاًـ ــــا وتـــــــــآلُـ ـــــ ــــي ــــواصِـ ـــون ت ـــق ـــاب ــــ ـــس ـــت ي

ـــا فــتــســامــقــت ـــه ــــ ـــــا ب ـــــى م ـــــل ــــــى وأع ســـــــ أرْـ

ـــب فـــــي الـــعـــال ـــاق ـــن ـــامل ــــلُـ ب ـــــ ف ــــرْـ ـــاح ي ـــب ـــص ف

ــداًـ ـــ ــائ ـــ ــى ق ــســـــمّـ ــــأنْـ يُـ ـــــ وبـــــــذا اســتــحـــــقّـ بِـ

ـــودةٌ ــــ ـــق ــــ ـــعْـ ـــا م ـــن ــــ ـــبّـ ــــذي قـــــــالئـــــــدُـ ح ـــــ ه

ــــهْـ  ـــــ ويّـ ــــرْـ ـــــــــدى م ويــــــــــــــدٌ تـــــــــوالـــــــــتْـ بــــالــــنّـ

ـــــــهْـ ــــداك نـــــــديّـ ـــــ ّـ إذْـ ي ـــــــزٍ ـــــــري بـــــــعِـ ـــــــغْـ يُـ

ـــــــهْـ ـــيّـ ـــدى وحـــمِـ ــــ نـــــــيـــــــا ص ـــــــمـــعِـ الـــدّـ ومبـــــــسْـ

ـــهْـ ــــ ـــيّـ سِـ ـــدْـ ــــ ــــانِـ متـــــاوجـــــتْـ قُـ ــــزمـــــ ـــرُـ ال ــــ ـــغْـ ثــــ

ــةْـ ـــ ـــ ــيّـ ـــ ــخِـ ــــداهُـ س ـــــ ـــنْـ ي ــــ ــي م ـــــيّـ ــــداًـ تـــــحَـ ـــــ أب

ــهْـ ـــ ــيّـ ــلِـ ـــ ـــ ــجْـ ـــنـــا م ـــلُـ بـــالـــسّـ ــــ ـــائِـ ـــمــــ فـــيـــه الـــشّـ

ـــــــهْـ ـــيّـ ـــنِـ ـــحْـ ــــدتْـ مَـ ـــدْـ غـــــ ــــ ّـ مـــــألى ق ـــرِـ ـــبــــ ـــالْـ بــــ

ــــهْـ ـــــ ـــــ ـــــــة مــــضــــريّـ مـــــــا أنـــــــــت إال دوحــــــــ

ـــــــــــهْـ ضـــيّـ ـــــى الـــعـــال مـــرْـ ــــت إل ـــــ ـــد وجلْـ ــــا قــــ ه

ــهْـ ـــ ــيّـ ـــ ــج ـــ ـــــــتِـ ن ـــــــتْـ مـــابـــرحْـ مــهــمــا ادلـــهـــمّـ

ـــــهْـ ــيّـ ـــــمِـ ــــــتِـ مـــصـــــــونـــــــةٌ مــحْـ ـــــــــمــــنِـ أن حْـ الــــرّـ

ـــهْـ ـــــويـــــتُـ ســـجـــيّـ ـــك يـــــا كُـ ـــعِـ ـــبْـ ـــط ـــدا ب ـــغ ــــ ف

ــــهْـ ــــســــانــــيّـ ــــــضُـ إنْـ ــــــحْـ ــــــذي ســـــــجـــــــايـــــــا مَـ ه

ـــهْـ ــــ ـــيّـ ــــ ـــــرُـّـ بـــلِـ ــــيــــابــــهــــا فـــــي الـــفـــتـــك شــــــ أنْـ

ـــهْـ ــــ يّـ ـــزّـ ــــ ـــــني م ـــــرم ـــا فـــــي األك ـــه ــــمْـ ب ـــــ ــــعِـ ـــــ أنْـ

ـــــــــــــهْـ ديّـ ـــــــــــحـــارى وا حـــــــــةًـ ورْـ أرضُـ الـــصّـ

ـــهْـ ــــ يّـ ـــرّـ ــــ ــــةِـ احل عـــــ ـــــــن بــــروْـ ـــفْـ ــــ ـــغِـ ـــجٌ شُـ ــــ ـــهَـ ــــ مُـ

ـــــــهْـ ـــيّـ ـــفِـ ةٌ مـــخْـ ـــــــرّـ ــــــــ ــــــدٍ بَـ ـــــــ ـــــاهُـ أيْـ ع ـــــرْـ ــــــ ت

ــــهْـ ـــــ يّـ ــــرِـ ـــــ ــــــرات ث ّـ ــــــةٍ بــــــالــــــنــــــيِـ ــــــريّـ ـــــــــــــثُـ كَـ

ـــــهْـ ـــ ـــ ـــ ــيّـ ــــام عـــــصِـ ـــلُـ الــــكـــــــــوارثِـ فـــي األنـــــ عـــل

ــهْـ ـــ ــيّـ ـــ ـــــخـــــيّـ جــنِـ ــكِـ الــسّـ ـــــمِـ ــسَـ ـــذعٌ بــبــلْـ ــــ ــــ جُـ

ـــــــهْـ ـــــــمـــةًـ روحـــــــيّـ ـــه بـــسْـ ــــتِـ فـــيــــ ــــحْـ ونــــفـــــ

ــــهْـ ـــــ ـــــ يّـ زِـ ّـ رَـ ّـ كـــــــلِـ ــــرِـ ـــــ ـــتـــهـــا عــــــنْـ ش ـــــــفـــيْـ ـــــــكَـ فَـ

ـــهْـ ـــــــيّـ ـــتِـ حـــيِـ ــــشــــآم فــمـــــا قـــــــطـــعْـ ـــــمِـ ال ــــــ حِـ رَـ

ــــهْـ ــــيّـ ـــــ ــــــورُـ دن ّـ نـــــــــــازلـــــة متـــــــ ـــــــــلِـ ـــــنْـ ك عــــــ

ــــهْـ ــــيّـ ـــــ ـــــــــاس الـــــــــــوداد وفِـ ـــبـــــــقـــتْـ بــــأنــــفْـ عَـ

ـــهْـ ـــيّـ ــــ ـــح ـــــان كــــــــلّـ ض ـــــس ـــــاإلح نَـ ب آثـــــــــــــــــرْـ

ــــهْـ ــــيّـ ــــنِـ ـــنّـ جـــــــــدّـ سَـ ـــيـــهــــ ـــاعــــ ـــــإذا مـــســــ ــــــ ف

ــــهْـ ـــــذل لــــلــــعــــلــــيــــاء خــــيــــر مــــطــــيّـ ـــــب ـــــال ف

ـــهْـ ــــا الـــبـــشـــريّـ وه ــــذْـ ـــــ ــــــــذو ح ـــر حتْـ ـــخـــيْـ ـــل ل

ــــــــــــهْـ ــــا ورويّـ ــــه ــــلــــو ب ـــــ ـــــمـــــةٍ يــــعْـ ـــــــــــكْـ وبـــــحِـ

ـــهْـ ـــيّـ ــــ ـــدول ـــا ال ـــه ــــ ـــداتِـ ــــ ـــــقَـ لِـ ـــــبْـ ــــتــــحــــوزَـ سَـ لِـ

ـــهْـ ـــيّـ ــــ ـــس ـــنْـ ـــــنـــــتْـ م ـــــث ــــــنــــــقُـ املــــــآســــــي وان عُـ

ـــهْـ ـــيّـ ــــ ـــع ـــف ـــن ــــق ال ــــســــاب ــــات ت ــــب ــــواج ــــال ـــــ ف

ــــهْـ ــــت بـــــوحـــــــــــدةٍ وطــــنــــيّـ ــــوي ــــك ـــــو ال ه ـــــزْـ ت

ــــهْـ كـــــــــيّـ ـــا تـــــفـــــوح عــــلــــى األنــــــــــام زّـ ـــب ـــي ط

ـــهْـ يّـ ــــةٍ فـــخـــــــرِـ ـــــ ــــلّـ ـــــ مْـ بـــهـــا مـــــن حُـ ـــــــرِـ ــــــــ أكْـ

ـــــهْـ ـــــــــــيّـ ـــــــــــمِـ مَـ مــــــوقــــــةٍ أُـ ــــلٍ مــــــرْـ ــــاف ـــــ ــــح مب

ـــــهْـ ـــــــــةًـ أبـــــديّـ ــــيَـ ـــــــــلْـ ك حِـ ـــدِـ ــــ ـــي ـــج ـــى ب ـــق ـــبْـ ت

شـــــــــــــــــعــــــــــــــر
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