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صع ال   ا  ارى واأ
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ا  

اا واا

 

ك ك
ت ا

 ا
ق و   رد ا

ي ا ذا
أاص ت ألت أان وت 

ا

أ ا
  و    ك ك 

ارن   ااص  ا ا  ت 
   د أ  ء اا  فوالان واا

اصا

  
 ا  و  رضا  أو وا  ص اوز

اصا  ة  ك  أ

و أر 
 ن ا ون  ا ا  ان 
 أ  ا   عو  راتا 

   يا ا    ي اص اا  د
انا    ين اا ل وا 

ا نا ا  انا  ن اذالا  
و ال  ا اردةو   ااص 

اء وردة   ا

ح  ااص  واة   اق ااة ى 
    اص اواا ا  

   اره.

 را روا
   ر ةوا رو

 ع را روا  لا   
نا  ا  ين ا لا 

 ع را روا  نا   
انا  لا  ا  يا ا

  د ع أ ر ت ان ا 
وا  ّ  ذا ا  اصا 

 ىوا  لح ا أ

   ن   ث ذا
 ر اصا  ص أي  تا   

ىة أ

أ  ا 
 ازا ااص ا    ر ات ة 

صع ال   ا  ارى واأ

ا  و
 ا  اص اا      

ج ء أ م يا ا  ا   وا

ك ك ر
  وره  وا  دوار دونا  

 دون ا  ة اص اا ت وا
ا  

اا واا

 

ك ك
ت ا

 ا
ق و   رد ا

ي ا ذا
أاص ت ألت أان وت 

ا

أ ا
  و    ك ك 

ارن   ااص  ا ا  ت 
   د أ  ء اا  فوالان واا

اصا

  
 ا  و  رضا  أو وا  ص اوز

اصا  ة  ك  أ

و أر 
 ن ا ون  ا ا  ان 
 أ  ا   عو  راتا 

   يا ا    ي اص اا  د
انا    ين اا ل وا 

ا نا ا  انا  ن اذالا  
و ال  ا اردةو   ااص 

اء وردة   ا

ح  ااص  واة   اق ااة ى 
    اص اواا ا  

   اره.

 را روا
   ر ةوا رو

 ع را روا  لا   
نا  ا  ين ا لا 

 ع را روا  نا   
انا  لا  ا  يا ا

  د ع أ ر ت ان ا 
وا  ّ  ذا ا  اصا 

 ىوا  لح ا أ

   ن   ث ذا
 ر اصا  ص أي  تا   

ىة أ

أ  ا 
 ازا ااص ا    ر ات ة 

صع ال   ا  ارى واأ

ا  و
 ا  اص اا      

ج ء أ م يا ا  ا   وا

ك ك ر
  وره  وا  دوار دونا  

 دون ا  ة اص اا ت وا
ا  

اا واا

 

ك ك
ت ا

 ا
ق و   رد ا

ي ا ذا
أاص ت ألت أان وت 

ا

أ ا
  و    ك ك 

ارن   ااص  ا ا  ت 
   د أ  ء اا  فوالان واا

اصا

  
 ا  و  رضا  أو وا  ص اوز

اصا  ة  ك  أ

و أر 
 ن ا ون  ا ا  ان 
 أ  ا   عو  راتا 

   يا ا    ي اص اا  د
انا    ين اا ل وا 

ا نا ا  انا  ن اذالا  
و ال  ا اردةو   ااص 

اء وردة   ا

ح  ااص  واة   اق ااة ى 
    اص اواا ا  

   اره.

 را روا
   ر ةوا رو

 ع را روا  لا   
نا  ا  ين ا لا 

 ع را روا  نا   
انا  لا  ا  يا ا

  د ع أ ر ت ان ا 
وا  ّ  ذا ا  اصا 

 ىوا  لح ا أ

   ن   ث ذا
 ر اصا  ص أي  تا   

ىة أ

أ  ا 
 ازا ااص ا    ر ات ة 

صع ال   ا  ارى واأ

ا  و
 ا  اص اا      

ج ء أ م يا ا  ا   وا

ك ك ر
  وره  وا  دوار دونا  

 دون ا  ة اص اا ت وا
ا  

اا واا

 

ك ك
ت ا


