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كاب2ةنسلاءايمبكلاوءامزبغلا~ههدمنأ

ةيكيناكيمةلومراشثما.ا
نرموي٠امطسورفهوشتراشتماهرطاظرط:ةيكيناكيملاةجوملا:
طسوطفنوبمجديعنذيحساكعناوأ٠ومفنو٠هوننملاسغنللاعنثاىط:ةيلاوتملاةيكيناكيملاةجوملا:

عبنملاهكرحسغنراسنتلا
ه٠املانو٠أفاطلالافتماىط:ةجوملا:
هنجوملاراسنتاهاعناسفنرفي٠املاطسولاطقناهيفزنهن:ةيلوطلاةجوملا:
هجوملاراشثماهابناىلعاي٠ومكى٠املاطسولاطغناهبفزتهن:ةيضرعلاةجوملا:

د٠٠٩ هكرسالوم٧ه-رسحءرنمزرخاندعب5وبنملاةكرحراستملاطسونملةطقندبعنبنمزلارفاتلا٠
رانئشلا

هينمزلاهدملااوهجوملافرطنمةكوطقملاةفاسملا~ذيحل--:ةيكيناكيمةجومراشنتاةعرس٠
ةفرغتسملا

ةجوملا
راشتتلاطسونمنيتطقنبتكرحةنراقم٠

روطل)بفنفاوتىلعذازنهن٧و8)~ل-هل

-٧7 ٨-٨ روطلارفسكاعتلع-ازتهت٩وهل٧
ه-(هاهنمىةعتفهبازجاحفداصتامدعهيكيناكيمةجومرانساهاعتاريغتي:ةيكياكيمةجومدويه٠
اهددرتبةجوملاسهبفولعتطسولكوه:ددبملاطسولا٠

ةيثونهةجومراشتنا.اا
)-3.(0٩-لدغافلافةيثوضاتاجوملارانساةعس٠
ةجوملارود٦وةجوملاددرت٧وةجوملالوط(شهل-(.٧ة-ةبثونمةجومراشتاةعرس٠
طسورفةجوملاهعرسهذيحء-رفاغسطسولراسكنلالماعم٠
(-ثثب٦هراسكنالماعمطسوبف(ةجوملالوطنعبيةيداملاطاسولاف٠
رعأعتفىذزجاحىلإاهلوصودمعةينوصلاأجوملاراشتماهاعتاريغبن-وللاةبداحأأجومدوبح٠

اهنم
ربغص

8-ر-م-رةقلعلابةمظمةعقبلوأوةثضملاةبزك~اةعقبلازك_نميوازلاففلا8ددعت
ءهد..

1-~ةهلعلابةبزكرملاأعقبلاضرع1نعربعي
٩-ه٨ء´و0-أ٨أ´-4و-.ءأهد´-ءأ٦ذ´وءأءأ--دأءهروشومللةزيمملاتافلعلا٠

بكاعشلاصقكا.ااا
ةاون.ذماعبناعمارارقتسارتكأةدلوتمةدبونىلإهعنمةدبونلنمزلاىفبقترمرينذمتفتىعاعنملاطامنننلا٠
>٩٥ذمورتبزوبوأ_٩ءنورتكلإوأؤلهمويليهلا
هتلذاعميوونلوح)2و٩ظاغعنا(يذوسنوناف٠
ةبثابرهكلاةنعشلا



كاب2ةنسلاءايمبكلاوءامزبغلا~ههدمنأ

٨ء<أء0ىعاعشلاطاشنلا٠ ل٢~و_٩ا٩
٧اماهتراث(ةاونلانادغفةعيثةربيكةقاطتاذتانونوفثاعبناوهلبعاعشلاطاشنلا٠ ؤاأ~ؤ٨
ةيقبتملاةلنكلا-))(ه~و.ء~(أهيقبتملاىونلاددك٨))(ه٧و.ء~()ىعاعشلاصقاتملانوناق٠
ةتفنملاةلتكلا-́))(-_و)(-ء~(أ(ةنتغتملاىونلاددك٩́))(-لو)(-ء~()(٠
ةعشملاةاونللرمزلاةتباثدمستله(٠

هله<«««.......«..<«.«..«.اه(
اا

<، ٩١ه-ا١اا-٠ا٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ه٠-~--٠ <>م«ر~-مثسث،<دهونم«شن٠٠سشت<هينم٠ن«<ذمم«ثم~ؤششن<رمسه،~--ر٠
ةيلصأةاونلةلسلستمذمانتغننعةبنانىونلانمةعومعمبهةعشملاةليصفلا٠
هنقلعلابهنكربعبه))(بهلزمرن،نمزلاةدحوبفهنيعلهنلصاعلاتاتغتلاددعوهةعشمةنبعطاشن٠
.~~_د».~.>...٥دل)،( -هها-ا-ا---ها-ا-ا-دهادها-ا---~ ءم~ه..معم،.،م-~-،مءر٠<-،..م-~..،،م،مر-.-_-~-~

ةراثإهنلاحبفةدلوتملاةاونلاتناكاذالعاعنملاتاعبنابةموعصمهقباسلاتاتتفتلاذموكتنأنكمي٠

ببومىفيقحددعءه)دء.ل.-
ةلاطلا9ةلتكلا9كوثلا.ا~

٥_-)2_م٨)4-7(_م-دم)٩٧((ةقلعلابهنعربعي٩٢ةاونل٥_:ىلتكلاصقنلا٠
٨>تت)2_و٨)٥-2(_م-_)ؤ٢(ا٩(٩مطبرلاةقاط٠
~رهمونلطبرلاهقاط٠

٩تت~
يوونلوعنلهيفاطلاهنلبصحا٠

٨ر)لو(ا ٨ء)لو((-)لر)او(٨ ٥٢تت)لم)٨و(٨
طلتت)_)لو(ا_)ل.((~)_)لر(د_)لر((.ل(
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لرامرنونةمتول٩.بطقلاهيحثانمهباجتسا٠
ثكملا~رمنيبرنوتللةبسنلابةبلضافتلاةلداعملا٠

هالاءا ر..ررر ر
.هنيلضاعنلاهنلداعملالح٠

رتونللةبسنلام

١))(0ال،)0(-0ممادلاماطتلا~

<(2(8(ا٠ااداا٠داا٠٠،ا٠ا رغمم́:هقستئ:٠ ´́.ىقهنو´ ك́مذدحولم--شأثم---~ر́تريمعنهث́´ههن́ص́́«سعباهنمم

٩1بطقلابثانت.لا

~وألصومك~رصنتهعيشولا



)ء-0(ةيلاثمةعيشوبففتكمنرغت:

صاغلاضبنلاصةلارودلا

)ةمواقملادوجو(ةيقيقحةعيشوىففثكمغفت٠

هبرمحماظن8ه8،يرود(ماظنريك٩ىرودهبشماظنىلعلصعنةربغص٩

ةقلاعلاققعيرتوتبةرادلا٠وزيدلومهطساوبتابذبذتلاهنايصبموقنيرو٠ماظنىلعلوصعلالجأنم
٩-8ثيهال-٧أةيلانلا ٩~ةرادلاةمواقم٧ 1

ء(-٦<(>٠٦..««<.>«.٠٠«« ل»هم>؟<وا-مأهن«ر́<ء́́«هنؤشتتم́̀<ل́́فثم́́«

)رعب~اه(هيلاونملا٩اءةرادلاىفةبرسقلاتابذبذتلا

ةبرسه~ابذبذتلانألوعن٧ذذرتببذبذملاىلع٩1ءهرادلادلوملامغرم



٩-ال..ا.ءهداههقلعلابفرعتهطسوتملاهردقلا:

عسولانيمصتوةمولعملالقنةيسيطنعمرهكلاتاهوملا.ا٨
أبذبذنمةرادبطبمرمرئاوهاعدعي،ةبرنرلذماجومهطساوبهمولعملالفنمنب

الو))(-٧)5))(٨الو(ه)ء(ألماكصلاهرادلل5؟رفملادنع٠
نمضملارنونلاعسو٠

..،..،،_..<،...ر،.>.الدم_.<.الدم>،._د_.«..<... ها.،<..٠٠>:<..>«٠>.ا<«٠٠٠ه-~~~~.>٠-٠١<٠«٠ رىينسس«بس
-

ررر
<.«ينرس<ءو~>،<- سسم هرسم«سو<سورب>«

فلعتافناك

مظنملا

روصغلاأدبملولانونافلا٠

روصقلازكصةنطربمىناثلانوناقلا٠
ةينملاتاريثأتلاأدبمثلاثلانوناقلا٠
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ةتتةتدعترعلاطوقسلاةلاح
روعملةبسنلابلغسلاوعنىلكلانمرحطوعسىفمسجروصقزكرماهغغعبىتلاةبنمزلاذملداعملا ~ د،ه--ء

~ل~~~~~٩(ىلعلاونهجومك٨
~

لفسلاونهجومكا

كاكتحابىبسأرلاطوقسلا.لاا

نيساسأنيجذومئزيمنوعثاملاكاكتحلاةوق)

ةعرسلاىنملسكاعماطاعنموهفيعصلاتاعرسلاتاذهريفصلاماسجلالاحبف)تتللاهتدش٠
هنعرسلاىنملسكاعماطاعنموهريمكلاتاكرسلاتاذهرمبكلاهاسجلاةلاحىيف)-٧ل(اهتدمتم٠
دازملاعثاملامبهالوعثامللهيمباةلنكلاهمذميح٨و--هم.~لسديمخراةعفا٠٠

ىلاتلاكةيلضافنلاةلداعملابتكنةيلضافتلاةل٠اعملا

رثرةيلاملاةفلعلابةيدعلاةعرسلاددح٠
-<٧

ل..و-ل.٨ه:٩):ريلوأةفبرطدمنعنايباسحةيلنمافتلاةلداعملالح

.باسعلا

ةبومنمصلاذماكربا.٧١اا
ةلاقثلالاجمبقةقيذقةكرح

)٩.د.((ملعملاىفىمعلسلارعلاطوقسلا
)٩.ل.ل(ملعملابفةكرسلاةهعنملابتادحا

_ملرر-لر،ووه ~٩أالرم-ألمدأءه

)٩.د.ل(ملعملاربفعاسنلاههعنمتايتادحا
~~ر-ه

٦م ه--و ر

٩ةطقلالصأنمةغيدقلاقةطنالاحرفراسملاةل٠اعم٠
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ةينمابرمولعبصافنكاسرهكلاعمبفةنوعشمةقيق٠ةكرح
<-- نكاسرهكلالاعملاههعنملومل.ههلةنكاسرهكلاةوقلا
..-٥ل

)نكاسرهكلالاعملا~رطنمةتدعملاةوقللطعلوصغتةنعشلاتناكاذإ(هه-٨عاسنلاةهعتم
__

ماظنتابهربغتمةيميقتسمهكرعلاذمافلعمهبزاوتم٧وةبثدبلاهكرسلاتناكا٠ا
__

ةيمعلشةكرعلاذماف٢عمةبزاوتمريغ٧وةبثدبلاةكرسلاذمناكا٠ا

ىسيطانفملاعمبفةنوعشمةثيقدةكره
و-- رل٨8عاستلاةهعتم

)ةيسبطانغمةوغلطغفوضفمةنعسلاساكاذإ(ده~
__

ةمظتمةيميقنسمةكرعلاناف8ومهبزاونم٧وةيثدبلاهكرسلاذمناكا٠ا
>٠1..د~ راهكاعشهمظثمهنرثا٠ةكرعلانافطىلعةب٠ومعلوةيثدبلاهعرسلاتناكا٠ا

٩-~أ

بكاوكلاوةيعاطملارامقلا
رلبيكنيتاوق:
هينرؤبىدهاجبليلهانكةرابكبكوكلكروصقزكرمراسمسمصشلايزكرملاملعملاىيفلولاذموناقلا~

سمننلازكرمعمقبطنم
ةدملاسفن~لفهسياقتمناحاسمبكوكلازكصبسمشلازكرمطبرنبنلاةعطقلاعسكتبتاثلاذموتاقلا~

ةينمزلا
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ىوازلاعاسملاوىوفلاموزعوحمعمنيمأبمكلاأقلعلا.ك
إداكاءرساىطغلاهماستلا

لل
ىنتتاممل!قم́سمنت-ةتت-م
~
ر
ىمظنملاحماسنلا٩متت~

5-88يوازلالوصفلاورنعنملالوصفلانيبةقلعلا~
لهل8ةبوازلاةكرسلاوةيطغلاةعرسلاسةقلعلا~
٥>-ل8يوازلاعاستلاورطغلاعاسنلانمةقةعلا~
هم-ه8(ةبوازلاةعرسلاوبمظنملاءراسنلانمةقلعلا~
٨~و)ل.ل-او8)هيكبرعتلاةفلعلا(كيمانيدللهنيماسلاأفلعلا

هنبوازلاةكرسللهمنمزلاةلدةملا
يوازلا~وصلللةمنمزلاةلدةملا

ةتدمدصلاهبكيباكصلانام~ا.٨~ا
طسولانمأفاطلااهنكرحءاننأأبكبناكبملاهعومعملالبغننسلامدنعهرحلابذبذنلانوكمهنرعلاذنايذيذنملا٠
ربجرافلا
أباهنامىلإهعومعملابذبذنتناكاكنحلابابغىف٠
ونمومدنعبذبذنملاففوبنفنمزلاهنللدبهنبذبذنلاهنكرعللىوصغلاوسولاصفاننبناكاكنحلا٠وجودنع٠
رفننصلانزاونلا
٠ومغلاهمظنأ٠

٦زمرلابرودلاهبنننلزمرنوىسألكنننبوسولاصلاننبفبعنم٠ومفىرو٠هبنننماظن~
بذبذننو٠هنزاونونمومىل)بذبذنملا٠وعب٠اح٠ومفىرو٠لماظن~

٠
نزاونلاعضوم

يللاساوننرمساون
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8))(-8>م.ههد)رتت)٨اه(8ىوازلالوصفلاولرمغتملاناكاداةبنمزلاةلداعملالح٠
7))(-لم.ههء)رتت)٨اه(٦ىنمزلاةلداعملاوطريغتملاناكاداةينمزلاةلداعملالح٠

٦.رودلابنلعنملابذبذنلاعسوعبصيذميح٧.اهرو٠بذبذتملاىلكهيجرافةكومعمضرفتامدنعنيترلاةرهاظ

هذطىمسنفىوصفةميقلابذبذتلليوصقلاوسولادخأيبذبذتمللصاغلارودلا٦وعم٧و-٦.هبصامدنعو
نينرلاةرطاظبةرطاظلا

هيقاطلارحاظملا



2،ةيلاقننلاعضولاهقاط~ .)ىلعلاوعنهجوم~طروعملارابنعاب(٨٠ومتت_و٨

ااون~
،»ء-.(-<هدهد><>،<.>٠.:: ا>اهأو_و<«ر--<~«٩،و-٩،و̀رس´́́<هجؤدزم´رشم«

دو» ءوم--8.٩(٨ءبللاساونلوضولاهنهاط
د٠<. لمم--لو.8(ةيكىاةه́´اطلا

ةيكيناكيملاةقاطلا

ةيكياكيملاةقاطلا

دجةريغصلاتابذبذملةبسلاب

:دنلمهمناكاكنه7اذمناكاذا

تامكمهرذلةقاطلالابوتسم

تامكمتاربغتتارذللهنقاطلاتاربغت~
ذمامكماهنألوفنهلصنمربغهفاطىونلاوتاثبزباونارذلانملكهفاط~
٠هذذرتنونوفصاصتماوأذماعبنامتيىوتسمىلإىوتسمنمهرذلالاقنتادنع~

عاعشاهزحلتمماهنمهدحاولكتازحنمناعبنلافابطأ-وكتلاعبنلاتيط

ىنلالاعاعشلا(تاعاعشلاضعبصنمتاهنإفهئبزجوأهرذىلعلصنمىئونمفططلستدنعصاصتملاتيط
)انكاءاهعنمومرهظب(صتمملاعاعسلاةيئونملاهدشلاضفغنتف)اهنعبنلأنكمب
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زبكرتلاوهنداملاهنمكريكذت
..- ء-رىلانلاكهن٠امةيمكومسجهلنكنيبةهلعلابنكت٠

_تت~:شاملولعمللءىيلوملازبكرنلا٠

ه)ل(. . م٧متت~شاملولعملاىهلشابمبكهحنلىلعغلاىلوملازكرنلا٠
- ،س-تتشايميكهحنلىلنكلازيكرنلا٠

ةثيطبلال7وعنلاوةعبرسلاتلوتلا
لازتفا٠ةدسكألعافت.نيلعافتمنيبلانورتكللللدابتملاقنتاهللختدعييذلالعافتلاصسي~
لقلاىلكدهاونورنكلإعنمهناكمإبريثايمبكهحنلك.لزتغملا~

8ء4~٩دلذد.ه´
كد٩ذ.٥´~~8ء8لقلاىلعدحاونورتكلإباسنكاهناكمإبىثابميكهحنلك.دييكؤملا~
ايظعلةعومعملاروطنناكاذإاعبرسلوعنلانوكي~
نثاقدوألاعاسبلطتباثيطبةعومعملاروطتناكاذإاثبطبلوعتلاذموكب~
امابأبلطتيادجاثبطبةعومعملاروطتناكاذإادجاثبطبلوعتلانوكب~
لماوعوتلعافنملازيكارتةرارعلاةجرد(ةيثايميكلاةعومعملاروطتةعرسريفيرادغمبكرعلالماعلا~

ىتاصيكلوتلىتمزلاعبنملا
:بثايميكلوحتعبتتلةلمعتسملاقرطلا٠

٩راد>(ةلصاوملاسايفةيثابزيغلافرطلا~ ةيلصومهولولعملاةلصاوم٩ذيح٩-٧.ه-)7
ىفل»ويللىلعفلابلوملازيكرتلا)ل.(ول.نويللةيلوملاةيلصوملا(ر~هيلغلاةتباث٧ولولعملا
طيلغلا

معبعلاسايقملسايق~
ةرياعملا.هيثايميكلاقرطلا~

ل))(----ىثايمبكلكاغتلهنمعبعلاهنكرسلا٠
-ماهيفنوكيةينمزةدم)«ملعاغتلافصننمز٠

لتت~
نيمنمبفثدعبتلاةيثاميكلات7وتلا

لهث٩~٨ل~٩~بل~نوتزهربءاطعإىلعرداقىثايميكءونلكدتنننورببسحضمعلا٠



كاب2ةنسلاءايمبكلاوءامزبغلا~ههدمنأ

٩)لظ.٩)(ظ8أ(ظنوتوربباستكإىلكر٠اقشابميكهحنلكدتشنورببسح٠ةدكاقلا٠ ٨
ل٩/٥~ةبانكلاباهلزمرنةدعاف٠ضمهةجوذزملا٠
ل٩«٩.ةجو٠زملله<ضمحنملظتانوتوربلال٠ابتهءامنأتدعيلعافتوطةدعاقضمحلعاغت٠

لهو/4وىرخأةجو٠زمل4وةدعاقلاو

:هلموهفم
هله-اهه)لم٩~(ففغملولعممل٠
)لم٩~(-70~~~ه٢همبقللفنمذمانويأزيكرت٠

ه)له٩ا... ~:رتم٠ملزاهجساملةلد٠

٢م-لمروىلكلالوعملا٠
٩مورىلكلارمغلالوعنلا٠ ٢م٢

،.م م -~- ~سش«سم-<بس
ء-،-،<د«-ر

ةيثايميكةعومعمنزاوتةلاح

ريلكلوعتلانوكي

))(أن)0(٩ ٨~~٠٠٠هئ٠٠:٠٩هاند1٩~.~د٨٨د٠:ا«٠١»ا.:ذه::> مرمر.~ى>هنصرمسء<»-.><سدم.همنذسم٠س-سئنمىنمذئمنم-
~ ىرب-مرمم

٩»وبلكاغتلا؟رانزمرنهيثاميكةكومينزاوتهلاح٠
ذنبه٩،.وتتكةبصتسزاوتبفةكصيملالوكتامدتع٠

ودقتلاةبسنىلعهرمنؤملالماعلا
هرمكنزاونلاهتبامذمناكاملكهرمبكهذموكم:لعافنلل٨نزاونلاهنبان٠
اغغفملولعملا،اكاملكهربكءذموكن:لعافتملاهعومعمللهنثدبلاهنلاعلا٠

بثاملولعمبفةدكاق-ضمحتلعائتلابةنورقملاتلوعتلا
٨~:ءامللىتاذلارنونوربلاللعنلا٠ ٢ 0لو٩ل٢و٩ظ٩ لو٨
25ان~ةي<ارعلاةجمددنع٨.-)لو٩ظ(.)ل٩~(-(0̀~٩:ءامللرنويلاءاذعلا٠
ه٧.--اهو٨.لمعنسنايلمع٠
هبثاملالبلاعمللململس٠

:ةدعاق٠صمهةحودزملةيصمعلاةتباث
)8(.)لء0ا(< ~):ذيههينممعلاهتبانصستكدهنبانبل٩هدعا́لضمههنجودزملكزبمتن٠ ٨و-´

)8( ر-هلولهةيصمعلاةنبانلانيمههلعلا٠
-
مل-ماو٨اهو.

ةدعاق٠صمحلعائتبةنورقملانداوتلاةتباث
٨ومومم:٥م/8وو4و/8وننجودزمللهدعاف.ضمحلكافتربتعن٠ ٨وموممل٩ممووم٥ ٥ممووم8



كاب2ةنسلاءايمبكلاوءامزبغلا~ههدمنأ

ىثاملولعمبفةدعافوأضمعلفورعمريغزيكرتديدعتوه.ةرياعملا
ابثاقتماوايلكواعمرسهرباعملالكافننوكبنأبعب~
.ولو-،واوؤفاكتلاأفلع~
ةبزاوتملاتاسامملاةغبرطىلك٠امنكلابؤفاكنلاةطغن٠دعت~
ةميقمصتنولملافشاكلافاطعناةفطنمنوكتذنيعبةنولملافشاوكلاىلع٠امتعلابؤفاكتلاةطغن٠دعت~

ؤفاكتلادنكطيلغلاهل

ىثاقلتلاروطتلارايعم
تلاحثلثزيمنو٢ل٩>ذصا٠امةعومعملاروطت

نزاوتهلاحىفهعومعملاروطتيلوضفتلةعومعملا٧تت٠.٩
٩و~نوكنىعنم٥.:دبازتىلاى٠ؤمىدلارشابملارعنملاىفروطتمصعملا٧ط٠.٩
٠.٨ ٩ 8و٩نوكنرعنمرشابملاربغلارعنملارفروطتمةكومعملا٩
اذمدعم)بلاسلابطملا(٠ونلاراوعي٠

´
أي٠ونلاهدسك

8٥4»٩لو٨هوءظ
٩دو٨د>ءظل٩٥4وي٠وناكلالارتفلاثدعب)بجوملابطغلا(٠وتاكلاراوعي٠
٨و8ء4ر٨هو٩لولءو٩لو٨ءو٩ه4وبتكنةيثايميكورهكلاأليصعلا٠

٩مر.ةل.٨)ء~(.وأ٩م..-ا٩)ررر٠ومعفرطنماطربصتنكمملاىوصقلاءابرهكلاهنمك٠
ى٠ارفةتباث)٠ة9650)/-هأوةل٠ابتملاذمانورتكل(اة٠امهيمكء)٥~(وم



ةأملباوةرتسلاءلعافت

٠ودعموئيطبلكاغتةرتسلالكاغت

ةماعلاةلاعلافةل٠اعملارظنألوعكووسسكوبركضمهسلكاغتنعسلاهنتي

ةيليكلأرودج8´و8

هتلءاعمئيطبلعاغموهوةسملالعاغلسكاعملعاغتةأملعلالعافت

ءامل

ةقلعلاباهنعربعي٨نزاوتلاةتباثبزيميةأملح>ةرتسأشاصيكلانزاونلا

بيذمسيلوعتانهنلذمزاوتلاهتباثىفرابتعلانيعبءاملادفأيةظوعلم

ةبوصقلاةداملاهنمكىلع٦ممو)ءد)ءد(اييمرعتاهيلعلصعملارتس(اةدامهيمكدراقوهةرتسلالعافتدودرم
مموررومم

اهبلعلوصعلارظتصلا٦مم)ءد)ءد( ~.~-٢

ىلإىلولالوعكلانمدودرملاصقامتيتيحلمعتسملالوعكلافنصبةأملعلاوةرنسلاتلعافندودرمونلعني
بثلتلالوعكلا
لعافتلاةكرسىفمكحتلا
بلعافتلاةعرسدادزت

يلعافتلاطسولاةرارحةجردعفر~
زافحلامعتسا~

م~~نص~~~م~ةبوةف~~

ةيناهنلاةلاحلاىفمكحتلا
نكميلعافتلاةيدودرمنيسحتل

)ةفلكتلقلالعافتملا(ةرفوبتلعافتملادحألامعتسا~
هنوكتءانتأيلعافتلاطسولانمجتاونلادحأةلازأ~

٩_٥.هلامعسابو700)ةرا-تبردتعمرلسكول

ةماعلاةلاحبفلعاغلارلأةماعلاةلاعلارفلعافتلاةل٠اعمظنأرممحدبردأنماقلطناتلاهبصت

ىليسكوبركضمه


