
سمشلا ةيحت
 ةلسلس نع ةرابع سمشلا ةيحت -
 نرمت و بردت يتلا نيرامتلا نم
 .انمسجب ةريبكلا تالضعلا ةعومجم
 لكشب اهتسرامم نكمي نيرامتلا هذه
 وا يضاير نيرمت نوكت ثيحب عيرس
 نوكي يك  ةيورب اهتسرامم نكمم
 يذلا لماتلا نم عونك نيرمتلا
.نهذلا يقني و يفصي
 قوف ميقتسم لكشب فقن الوا -
 ايناث ، ةداجسلل ةيمامالا ةيوازلا
 و نييزاوتم ونوكي نا بجي نيمدقلا
  ضوحلا ضرع ىلع نيلصفنم
 دشن مث ،ديلا ةضبق لداعت ةفاسمب
 و يرقفلا دوماعلا و ضوحلا



 دشن مث ،ديلا ةضبق لداعت ةفاسمب
 و يرقفلا دوماعلا و ضوحلا
 دش عم فتكلا تالضع يخرتسن
.رهظلا لفسا و ةدعملا تالضع
 نع بيرق مهضعب عم نيفكلا عضن -
 يزاوم دعاسلا نوكي ثيحب بلقلا
 نع فاتكالا دعبن اهدعب ،ضرالل
.ميقتسم لكشب مامالل رظننو نينذالا
 .ريفز .… قيهش -
 مث مامالل عرذالا دمن … قيهش -
 عم رهظلا ينحن اهدعب و  ىلعالل

. رهظلا لفسا تالضع دش
 مسقلا و سارلا كرتن .… ريفز-
 مث ةيعضولا هذهب مسجلل يولعلا
 ماما نيديلا عضو عم ناتبكرلا ينحن
.نيمدقلا



 ماما نيديلا عضو عم ناتبكرلا ينحن
.نيمدقلا
 فلخلل ةنميلا مدقلا كرحن … قيهش-
 نوكت ال لكشب ةرسيلا ةبكرلا يحنن و
 مسقلا عفر عم مدقلا نم ىلعا ةبكرلا
.ىلع ىلا مسجلا نم يولعلا
 ىتح ارولل ةرسيلا مدقلا كحرن  مث -
 مسجلا دشنو طغضلا ةيعضول لصون
.سفنلا سبح عم
 ىلع نيتبكرلا عضن … ريفز -
 مث نيبجلا مث ردصلا مث ةداجسلا
ىلعالا ىلا دهظلا لفسا عفرن
 درفن و نطبلا عضن .…قيهش -
 طغضن مث ةداجسلا ىلع نيمدقلا
 و نيديلا ىلع طيسب لكشب
 عفرن ةيلعلا فتكلا تالضع مادختساب



 و نيديلا ىلع طيسب لكشب
 عفرن ةيلعلا فتكلا تالضع مادختساب
 مسجلل يولعلا مسقلا و سارلا
 اهدعب اربوكلا ةيعضو ىلا ىلعالل
. مستبن و نينذالا نع فاتكالا دعبن
 نيمدقلا عباصا عضن  .. زيفز -
 و عرذالا ددمن مث ةداجسلا ىلع
 ىلع مسجلا حبصي نا ىلا مادقالا
  رهضلا لفسا عفرن ثيحب ثلثم لكش
 ددمن و اروالل هعجرن و ىلعالل
 ىلع نيمدقلا بعكب طغضن و نيمدقلا
.ةداجسلا
 مث ةداجسلاع ةرسيلا ةبكرلا عضن -
 نيب مامالا يف ةنميلا مدقلا عضن
.ضكرلا ةيعضو يف نيديلا
 مث اهل ةرسيلا مدقلا برقن مث -



.ضكرلا ةيعضو يف نيديلا
 مث اهل ةرسيلا مدقلا برقن مث -
 دشن ضوهنلا عمارولل رهضلا ينحن
 ىلعالل نيديلا عفرن و  رهضلا لفسا
 ميقتسم لكشب فوقولا عم


