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 ُمبَيََّضة:ـكتابة ال -نًاثام

يشدشوو فألذفووناأل ووو فأل هنوو  األ ووو  فألألاملسوودة األاريةووباألة وو ماألةووحبأليوو  ةاأل   ةوو  
 تعل ووهأل ووو فأل تعل ووهأل ووو  فألهووشألنووو هأل وو يًفأل قدلوورتألكد خوو افأل هووشألن وو   أل ةوو ألذ م اوو فأل
ألال  حو ألىل ألالتد خو ألةلوهأل او ألالدمهو فأل هوشألت  وهألخعو ألاري ما ألخ وو  فأل  هشألنوط ة

أل و ألأسامفأل  و  ألىلش ماتأل يالحظ ت.ألخالألتعل   تفأل   
  وو فأل ال  حوو أل إسوو ألىلاألت كاوو أليووشةاأليووحبألالوو يحبفألذ  ةوو أل  ووناألاملسوودة األأشوو  ألخ ملدأل

س وسووهألك ووبااألكةوو ألكوو األنعو وو فألأ ألن يووهألىلل وو .أل يووحبأل ووو أل قوو ألةلووهألال  حوو ألأاألن وو أأل
ل خ قاوو أليووحبأل  ووشاألالدشوودنًألىل أل  ووشاألالدنوودعأل ال  وو افأليوو ألأل؛ األاريةووبا ووناألاملسوودةأل

ألسالي ألاري ا أل الدع ب.
أل امل  و ألهسم ا:أل
يو اخ ألاريقو ا فألألذ خو  ألال فو  هألالصدماألاليتألتلهألاملسدة افأل ألضة األولى: * المبي  

شافأل املوو  ةاأل ووبألاملخدوو ماأليسوود ع ألالوصووداأليش ة وو فأل ألألذ وو ألفألالوصووداألاملخدوو مايدتوو يالاأل
دص و فألأ ألت لخ و فألأ ألو  ألاليتألنو غهألأاألت أل لألح ذ ًّ فألهوشأل   للو فأل املو  ةاألالويتألنو غوهألأاألر 

  ا فألهشألذ عللألهب ألذلك.ت ع  ألص   د أل
ةلووووهأل شنووووشألاملدنووووداأل هي  وووو أل يت  وووو أل   لوووو ألألامل شةيوووو أليشوووودمل األ هووووشألك دل  وووو أل 

 وووو ألاأل ماسوووود فأل ا طةوووو ألالوووويتألةلووووهأل حووووش  األ ةودا وووو أل أسوووو  األاةد وووو مافأل املوووووا ألاملد أل
وووأس سوووا أله أل فأل اإلشووو ماألىل ألالشماسووو تألالسووو خ  ألأ أل م أليدنووودة تألال فووو ألا    ةوووس 

حل ل ة فأل الصعدخ تألاليتأل اقا ألال  ح فأل أ ومةألامل  مخ فأل الإ  ألخ وا أل خنيألالشماس ألا
املص  مألالويتألهو عألةل او أل  و فأليو ألشوت أليودق ألملوحبألأذو  األاأل  و أل رألسو م ألاملشو ا.أل

ألت نشألامل شةي ألةلهألمخسألصإف ت. أل الغ ل ألأرة
ووووشألللإصوووود أل امل  حوووو ألالوووويتألندووووشلة أليواوووو أل هووووشألتوووووم حبألأل الدما ووووشألأ ووووم أليوووو ألقا 

املت األأ ألاجمل  ألالنيألنودمهألىلل  ألال فو فأليو ألتدنو  ألألال ي األأ ال ف فأليحبأل ماس أل
املإووو   مألاريس سووو ة ألالووويتألت ووودعألةل اووو أليدنووودة تألال فووو .أل الغ لووو ألأاألنووو ا عألخووونيأل
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أل(ألصإف .10-15)
مثةألذصووود ألال فووو أل ي  ح ووو فألذ   تووو ألالووويتألتشووودملألةلوووهألأ ووومةأل دووو   ألال فووو ألأل

ألفألمثةألاملالحهأل الإا مسألىلاأل قشت.ألالوظ نة أل الدط    ة 
ألألت  ألاملص  مأل امل اق فأل ن تة ألةلهألالوفدألايت::مثةأل

ألذف ذا .ألفي اة األالدسلسلألاهلج  هةألريمس  ألاملص  مأل امل اق ألح ذا أل-
أل.يحبألالعودااجت  لأل)ا (ألالدع ن أليحبألاسمألاملصشمألأ ألامل ق ألاألأيةألق  ألأل-
ألال   األالت ميألندن أله لألاملص  مأل امل اق ؛ألل شس ةد فأل رألن  ه م.أل-
ألللمصووشمألأ ألامل قوو فألرألةلووهألاريمسوو  ألاملشووادماأل ووبألارةدمووأل-   ألةلووهألارسوومألال مسووهة

ألال مس ة .
حناألال  ا شأليحبألاسمألاملصشمألىلذاألملألتتحبألق  ااأليحبألالعودااألال مسهةفألي لأل)كد األأل-

أل)ذد ألال  مي(فألذوفناألكلم أل)كد ا(. ألذد ألال  مي(=ألارسمألال مسهة
ألا: دة  ألالدسلسلألايت:ألاألتش نحبأليعلدي تألالتد أل-

اسوومألالتدوو افألاسوومألاملفلوو أل) ذ توو (فألاسوومألا  ةووهأل)ىلاألكوو األا   اوو (فألأ ألاسوومألاملوو قمأل
)ىلاألكووو األي (اووو (فأليتووو األالط ووو فأل امألالط ووو فألمهووومألالط عووو فألتوووشمن ألالط ووو أل)خووو هلج يةأل

أل امل ال ية(فألي ألي اة األةالي ألال ه مفألكم ألاألامل   ألايت::
حووووو  ألألفأل   وووووهأل .( ووووو388ت)ألبةأل طةوووووا أخوووودألسووووول م األتنيفألمفشةألو ألالووووو لوووووىلصووووالعأل

ألع.1985 و/1405س ألال س ل فألالط ع ألال     فألالو يحبفألخب تفأليفسةأل
ألخع ألاملو هشنيألنإ ضألكد خ أليعلدي تألك يل ألةحبألاسمألاملفلة فألي ل:أل-

أل. بةألخ  طةألألاملع  األال سيتةألألا طة األخحبألىلخ ا  مألخحبألشامةألألخحبألمحشألسل م األأخد
ألذولفألي ل: خعوامألنتدإهألخ سمألالشا افأل  دألاريأل

أل.ا طة بةألألسل م األأخد
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الط و فألأ ألتوشمن ألالط و فألذعلوهألأل امخع ألالتد ألرلودأليوحبأل شنوشألمهومألالط عو فألأ ألأل-
فألخعوشألالدشكةوشأليوحبألةلدة و أليوحبألذلوكألل  و األذلوكأل؛ال  ح ألاسدعم  ألاملخدص اتألايتت  

أل:ح    األ
أل .ألي أل=أل  األيط ع .

أل .ألطأل=أل  األط ع .

أل .تأل=أل  األتشمن .
ألف ال فووووووود ألف اريطووووووو من ألف خووووووونيألال سووووووو  لألف(صووووووو  مأل امل اقووووووو امل)الإصووووووولألخووووووونيألأل-

سوو سألالدسلسوولألأ مدةوو ألةلووهألأللألكوول ألسلس وو ألةلووهأل مدةوو تفأل ت ألصووو أل الووش منة ت.ألذد أل
ألللعوداافألرألللمفلة ألأ ألال  ح . ألاهلج  هة

 وووو  ألطووو  أللدلإووو أللل ت ووو فأليواووو ألال وووش ألخ سووومألاملفلةووو فألذ سووومألالتدووو افأل لتوووحبةألأل-
سالي ة ألن ذوداألأيةألط ن  أل بألط ن و ألال ت و ألةلوهألاسومألاملدخصةصنيألخ لشماس تألاإل

ألالتد ا.
هشألنتداألللتد األأك و أليوحبأليفلةو فألأ ألأك و أليوحبألا ةوهفألأ ألأك و أليوحبأليو قمفألأ ألأل-

أك  أليحبأل امألللط  ألأ ألالوش فأل ةلهألال  ح ألأاألنش ةاألي أل ودأليتدوداألاألالتدو افأل
ألىلذاألكو األالدوشل  ألأ ألالدف  وهألأ ألال أل (و ألهوشألصوشمأليوحبأل وو أل وبأل رألناملألذلوكفألىلرة

فألذ شبألىل ألأخ هألأةو  ألاللجوو فأل ن نوشألاشة األاريمس  فألأ ألاشة افأل لتحبةألاريمس  ألك با
ة ووو ماأل)  ةووو  ا(فألأ أل)  ةووو نحب(فألحسووو ألاملدهووو ألاإلةووو ابةفألي ووول:أل   وووهأل .ألىلخووو ا  مأل

ألأ  سأل  ة نحب.
ع ذو ألللط  ةو ألهشألجيشألال  ح ألأاةألللتد األ امااأل احوشاألللط و أل الوشو فألي ول:أل امألاملأل-

 وووو هألي وووول:ألأل الوشوووو فألاألخووووب تفأل هووووشألجيووووشألأاةألللتدوووو األ امااألللوشوووو فأل  امااألللط وووو ف
ذ متوو ألتوش نحبألألفيتد و ألا و  هةألللط  ة فأل  ش ألأل  ن فألط  أل امألال   افألريبألة  شا

 الغ لووو ألأاألتتوووداألأل امألالط ووو ألذ ووو فألأ ألتوووش نوام أليعاووو فألأ ألتوووش نحبألاريشوووا أليوامووو .
أليعا .ألالشامألللط  ة أل الوش 
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يحبألالدإ نهألخونيألالدف  وهفأل اإلشو ااألةلوهألالدف  وهفأل الدصوف  فأل الدعل وهفألألرألخشةألأل-
أل  ن ألالإا مسفأل الد شميفألذدتد ألالع  ماألكم أل هألاألالتد ا.

ي اةوووو األ ه  وووو ألةاليوووو تألال هوووو مفألألفألاأل  وووو ألكلةوووو ف رألخووووشةألأاألن اةووووهألال  حوووو أل
 ألاملو سو فأل ةلوهألالوفودأل ةالي تألالدشت لفألحنيألن دوهألامل  عأل نوعا فألاألاملدنو

(فأل ندنوو ألالوو همأل5املو سوو .أل ن ووشأألتوو ه مألال فوو أليووحبألامل شةيوو ألالوويتألتشةوونأل  ل اوو ألمهوومأل)
ألأسإلألالصإف فألأ ألأةال  فألاألقا ألال منيفألأ ألال س مفألأ ألالدس .

خعووووشألامل  ةووووو ألاري  ألرألخووووشةأليووووحبأل هووووداألشووووه أليووووحبألالدعووووشنلفألأ أل* المبي ضةةةةة الة: يةةةةة: 
 أليحبألاملش افألأ أليحبألال  ح أل إس فألذ عشألىلق ا ألكلةألذلكألأ ألالدعل هفألىليةألالدصف  فأل

نتوووداألال فووو ألهوووشأل صووولألىل ألي حلووو ألامل  ةوووو ألال    ووو فألالووويتألتعووو ألار د ووو  ألىل ألي حلووو أل
ألالط  ة فألذ ملو هش فألذ لوش فألخعشألىلق ا ألالدعشنالتألاليتألتإ نا أل و ألاملو هش .

أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل

 
 
 

 عالمات الترقيم

أل
 الفاصلة )الفارزة(: 
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إصوولألخعوو ألأقوو ا ألالتووالعألةووحبألخعوو فألذ  وو ألال وو م ألةوووش  أل هإوو ألتسوودعملألل
ألةإ إ .أل أخ هأليدان ألاسدعم هل :أل

فألي ل:ألأل- ألتدن ألخنيألا ملألاليتألندشلة أليحبأل مدةا ألكالعألت عةألاأليعىنأليعنية
 ألىل ألاريذ و افألتإسبألال   األالتو ميأللو ألذدا وشألك وبافألذاودألن و ةاألاملعو نألال     ةو

ةجووو هألذ ووو فأل نسووو ةشألالإ  ووو ألةلوووهألاسووودو  طألاريحتووو عأل نعووونيألةلوووهأليع ذووو أليوووداطحبألاإل
ألالش ة ة .

ألتدن ألخنيألأ دااألالشه أل أهس ي فألي ل:ألأل-
أهس عألاحلشن أليحبألح  ألال  د أل ال  ة:ألاحلشن ألالصف  فأل احلشن ألاحلسحبفأل

أل احلشن ألالوع  .
ألتدن ألخنيألالع  ماتألاملدو   افألي ل:ألأل-

ووو ألاألتإسوووبألال  ألاألم انووو أل ووو  افأل ا وووش ألكووولةألةلمووو  ألالشووو نع أل داوووش ا:ألاملإسة
ألمألاألت  ن ألالع   ش.ألاحلشن فأل الإ   ألاألاسدو  طألاريحت عفأل املدتل أل

ألتدن ألخعشأللإظألاملو  ىفألي ل:ألأل-
أل  اْسج شليأل  امْك علهألي   ألال  اكلعلني أل أللل  خ كل أل.ألن  ألي ْ مي  فألاهْوو يتل

 الفاصلة المنقوطة:

أليوووحبألتدنووو ألخووونيألا مووولفألذدشوووبألخوووشاألن ووو ألال ووو م ألةوووو ش  أل هإووو ألأطووود ألهلووو الا
ألستد ألالإ صل فأل أشا أليدان ألاسدعم هل ألتالت :

ألأاألتدن ألخنيأل(لدنيألتتداألت   دام أل د ج ألةحبألاري  فألي ل:ألأل-
اةدل ألالإ ا  ألك بااألاألاسدو  طألاريحت عألالش ة ة ؛أللونلكألتعوشة تألاملونا  أل

ألاإلسالي ة .
ألفألي ل:ألأاألتدن ألخنيأل(لدنيألتتداألت   دام ألس  ا ألاألاري  أل-

ومألاةدلإوداألاألأصود أل اةدل ألالإ ا  ألك بااألاألاسدو  طألاريحت عألالشو ة ة ؛ألريهة
ألارسدو  ط.
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الإ  وشافألذ توداألالغو ضألأل أليحبأل مدةا ألكوالعألتو عةألأاألتدن ألخنيأل(لألطدنل فألندشلةألأل-
ألخس  ألت  ةش  فألي ل:أل؛ ألا ل ألخ وا يحبأل نعا ألىليت األالدوإسألخنيألا ملفأل جتو أل

مبسددىأل احشفأليوحبألح و ألالعو نو ألخ  و األاملعو نألال     ةو فألألل س ألكد ألالدإسب
 خ  األأس امألالدع بألال   نةفأل التشو ألةوحبأليوداطحبألاإلةجو هفأل ارةدمو  ألةلوهألال و ا حبأل
اللغدنة ألاأل شنشألاملعىن؛أل ىلّنة أل هألةلهأليسددن تأليدإ  تو فألذ عووا ألكو األن عوىنألخونلكألأل

أل   ماا ألفأل يوا ألي ألك   ألةو ند ألخنيألخني.كلة فأل خعوا ألك األرألن عىنألخ ع ألذلكألىلرة
 النقطة:

ي هتوووو فأل  وووو ألي دةألألتدنوووو ألخعووووشأله نوووو ألا ملوووو ألالوووويتأل ةأليعو  وووو فأل اسووووددذ ألكوووولةأل
افأل بألي ألة ند ألا مل ألالس خ  فألي ل:ألتالحظألأاةأل ألا مل ألالد ل  ألتط  أليعىنألقشنشا

ةلوومألالدإسووبألأشوو األالعلوودعألالشوو ة ة فأل أك   وو ألذ  ووشا؛ألري ةوو أل وودألالوونيألنسوواةلأل
ال ووو ح نيألالدصووود ألىل أليعووو نألال ووو  األالتووو مي.أل للدإسوووبأليوووو   أللدلإووو فأليواووو :ألألةلوووه

ألاللغديفأل ال   نفأل الإ اهفأل الإلسإهفأل اإلش ميةفأل اريت ية.أل
 :الرأسيّتان لنقطتانا

أل:ذلكتسدعمالاألاألس   ألالددن  أل الد  نيفأليحبأل
ألألاملعىنألي ل:ألي ألنش اام ألاألأ ألفم ألتدنع األخنيأللإظألال د أل التالعألامل د أهةألأل-

ذ ووو  :ألأذدسووومعداألأل.ألك وو األالتوووالعه وولألإلنووو سألخوووحبأليع  نوو :أليووو ألذ وووكألة ووو ألىلرةأل
ألخلألصداخا فأله  :ألذ ل ن  افأليحبألا بألةب.ألألفأ ألةطشا؟أله لدا:ألرألفصداخا 

ألتدنع األخنيألالشه أل أ داة أل أهس ي فألي ل:ألأل-
ألأهس عألالتلم ألتالت :ألاسمفأل ذعلفأل ح ا.

أللددن  ألي ألس   فألي ل:ألأله لألالتالعألالنيألنع ضألتدنع األ-
يع ذوو ألالوفوودألك ووباألالإدا ووش:ألت ووهألاللسوو األيووحبألا طووشألاألالوطووهفأل تعوونيألال وو م أل

ألةلهألذامألاملعىنفأل تتس ألاملدعلةمأل مان ألاألالعلدعألاملخدلإ .ألأل
أله لألاريي ل ألاليتألتس  أللددن  أله ةشافألأ ألحتمفألي ل:ألألتدنع األ-
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ألأطد أليحبألمقل ا . ناأل داألامل ىنألةوشألىلن ذد فألي ل:ألنشاألال ماذ أل
 لشَّْرطَة:ا

ألأك  ألي ألتسدعملألاأليدنعني:
ألألفألي ل:ةوشألالدعشا أل-

ألألألأل-اري ة 
ألألألأل-اري  

ألألأل-راألأ ةأل
ألألألأل-1
أل-أ

أل-ا
ألألةوشألارة اضفألي ل:أل-

ألأاةألةلمألالدإسبألأحشألةلدعألال   األالت مي.أل-مة  ألاهللألأل-اةلْمأل
 :عالمة االستفهام -6

أك  ووو ألأ ااألارسووودإا عأليووونكدماألاأل فألسووودا ألتدنووو ألخعوووشألا ملووو ألارسووودإا ي ةأل
ألي ألأهس عألاحلشن ؟أل:ي لا مل فألأعألان ذ فأل

أل
 :رعالمة التأثّ  -7

ّ أل ووألةووحبألار إعوو رتألالوإسوو ةألتدنوو ألخعووشألا موولألالوويتألتعووو  فأل الإووو عفأل فألك لدعجة
ألأل احل افأل الشة  فأل الش ش فأل ارسدغ ت فألي ل:

ألي ألأهسهأل لمألال  ن !أل
ألم  ألا و األذد ألال  خ !ألن أل  أل

 :عالمة التنصيص -8

يوو ألنو لوو ألالت توو أليووحبألكووالعأل ووبافأليلد ياوو ألألندنوو ألخوونيألهدسوو ا ألاملوو   قنيألكوولةأل
أل ي ألذ  أليحبألةالي تألال ه مفألي ل:ألألف  صةأل
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ألأةوونتألاألىلرةألأل ألهوو  :ألايوو ألةوو  انألأحووشألهوو ةألةووحبألاريحووو ألخووحبألهوو سألأ ةووألهحتوو
ألة ذووو أللووو ألهوووشمافأل ىلاألكووو األ  نألأيووو األخ حوووشىألتوووال ألةصووو  :ألىلاألكووو األأةلوووهأليووو ةأل

ألل ألةل  ا.ع ألهشميألةو فأل ىلاألك األ ظبيألتإوةألمذ
وا ألأصوووف هب أل تت ووو ألةاليووو ألالدوصووو  ألاألال فووود أل املدنووودة تألالووويتألنوووومةأل

 أله ل أل ب مألاأل ناألاجمل  أل إس فأللالسدشا  فألأ ألارةدو اهألهبو ألاألأ ألذ  اتألكةألفأل(الاأل
ألةل ا .ألت  ن ألي ألن نش األيحبألح   هفألأ ألملو هشدا أل ال  ةأل

 لدوص  ألأشت  أللدلإ ألمب  ن سأللدلإ فأليوا :لعالي ألا* مالحظة: 
مألالع خ ة فألأ لأل أي  األأل- ألا.ذلكألأليعىنألاألاةدلإداألذ هة
مألالع خ ة فألأ لأل أي  أل»أل- أل.«ذلكألأليعىنألاألاةدلإداألذ هة
مألالع خ ة فألأ لأل))أل أي  أل- ألذلكأل((.أليعىنألاألاةدلإداألذ هة

أله    ًّوو فألندنوو ألخوونيألهدسووني* مالحظةةة:   لألهووداسألاهلالل ةوو ألأل الل ةوونيفألىلذاألكوو األالووو ة
 :أشت  أللدلإ فأليوا 

ألأل.﴾ة ظل م ألألش ْه  ألألالس  ة  لألأله ْل  ل   ألألىللا ألألم خ ت مأْلألاتو   داألالو  س ألألأ نو ا  ألن  أل﴿أل-
ألأل.ألة ظل م ألألش ْه  ألألالس  ة  لألأله ْل  ل   ألألىللا ألألم خ ت مأْلألاتو   داألالو  س ألألأ نو ا  ألن  ألأل-
-    ة ظل م ألألش ْه  ألألالس  ة  لألأله ْل  ل   ألألىللا ألألم خ ت مأْلألاتو   داأل س ألالو ألألأ نو ا  ألن .أل
أل. ة ظل م ألألش ْه  ألألالس  ة  لألأله ْل  ل   ألألىللا ألألم خ ت مأْلألاتو   داألالو  س ألألأ نو ا  ألن   أل-
أل.ة ظل م ألألش ْه  ألألالس  ة  لألأله ْل  ل   ألألىللا ألألم خ ت مأْلألاتو   داألالو  س ألألأ نو ا  ألن   أل-
 .   }ة ظل م ألألش ْه  ألألالس  ة  لألأله ْل  ل   ألألىللا ألألم خ ت مأْلألاتو   داألالو  س ألألأ نو ا  ألن  أل {-

ألحشن ا أل  دنًّ فأل نإوةلألالدم   ألخ وام فألاألشتلألال ودسأل   كنلكألىلذاألك األالو ة
ألاهلاليلة.

 :عالمة الحذف -9

 ألاألأ ألأك وو أليووحبألكووالعأل ووبا؛أللالسدشووا  ألهبووألفةوووشي ألنو وولألالت توو أل(لوو ألأ ألذ وو األ-
فألأ ألاأليو هشو ألذتو افألهوشألجيوشألاملدهو ألنشوبألخ ركدإو  ألخو ع أل وناألت  نو ألحتومأليو الاأل
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أل ت  اوو أل  قوو ألالت توو فألصوو راألصوولألاتةأل ألرألندةألالتووالعألاملو وود فأل ارسوودغو  ألةووحبألخعووو فألكةوو
توال أل  و طألألسدغىنألةوو فأل نتدو ألخوش ألا ون األةاليو ألاحلوناأل  وه:ذ فناألي ألن أل

أل. ملألن  ألالتالعألاملو د ألأينيألاألالو لفأل ل ش ألال  م ألةلهألأ ةألأليدد خع ؛
ألن ووو  ألذك  ووو فأل نووو ىألاألالتوووالعألالووونيألن نوووشأل  لووو أل(وووالاألأل ألنووو ىألالت تووو ألأاةألأح   اوووأل-

أل.الدغ نهألةوا فألذ فنذا أل نتد أليت ه ألةالي ألاحلنا
 :القوسان -10

ندنووع األاأل سوو ألالتووالعفأل نتدوو ألخ واموو ألاريلإوو نألالوويتألل سوو أليووحبألاريمكوو األ
تالعفألي ل:ألا ملألارة ان  فأل  بألذلكفألكو ألن طو ألتودايلألاريمكو األ ألهلناألالاريس س ةأل
ك وووبأليوووحبأل ألأل ألاألا ملووو ألالداحوووشافألأ ألتع هووو ألا ملدووونيألاملووو ت طدنيألاألاملعوووىن.اريس سووو ةأل

التدووو األنسووودعملداألالشووو طدنيألخوووش ألال دسووونيألاأل( ووو ألاملدانووو ألالووويتألسووو هألشووو حا فأل
أل.  ناألارسدعم  ألق   أل يشادم

أل
أل

ألةاليوووو ألىلرةألألف ألالسووووط نووو ألةاليوووو أليووووحبألةاليوووو تألال هوووو مألاألأ ةألرألجيوووودهأل أل حظةةةةة:مال
ألال دسني.ةالي ألالدوص  أل أل
 : و  ألتالت أليداه أليحبألةالي تألال ه ممالحظة: 

ووو أل صووولألاألألأل- يدهووو ألالعو نووو ألالد يةووو فأل ذ ووو ألتت ووو ألالعاليووو تألك ووو األ انوووف فأل  وووناألىلّنة
ّافأليحبألاملفل إنيفأل ألا    ني.كد خ تأل ألألذ يألا 

و أليده ألالعو أل- ألتتو  ألتوعوشعفأل  وناألىلّنة نو ألالوو  مافأل ذ و ألت ولةألالعاليو تألخدنودعفألحو ة
أل صلألاألالتد ألالدج منة فألأ أل بألالدخصةص ة .

يدهووو ألالعو نووو ألامل  دلووو فأل ذ ووو ألتتوووداألالعاليووو تأل انوووف فأللتوةاووو ألل سووو ألكمووو ألاألأل-
ألالعو ن ألالد ية فأل  ناأل دألالش   ألاألالتد أل ال فد فأل ال س  لأل اريط من .أل

أل
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أل
أل
 


