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 ��� �	�
 �� )�� ؟؟؟ 10(و�دة 

 ��
�ة ��ا� و

 �ا-ن، و" � *�: )'&�% $ �ى ا"�! �

  :�5 	'4 ورد 2 	�1 0 أول أ��


	� �� دور "� �، ا��ى آ�ن أو�� �� "ا����"�� ا���
�، و�� �، ور#� " !�! � ا��ر	�'&ن " ز��را$� ا��ر	

�� )9'8 ه6ا " � () ا���- دون أن �,�ف" (ا�( &ة"دور 
5AB( 5 CDA E 'F @� ذ"8 <5�5 <5�5، ه6= >�د )�وض �1ا:� 

�GH< 5ركJ�(،  �/0�4م  وآ0/� �7ف �56 3�4&ن ا�2&ارئ، وآ
�@��را$� �0?�رج، أو زار< أ=6 �> ا��رج، آ�ن :�رس دور 
 A ،Bآ� ذ� " �D20Eا�( &ة أو ا� Fث �6ورىH&0$ دون �ا���

7Iا �4
ب ا�6Oر أآ�N، وإذا 	�ءت ا�Jا=�Q ،�3�Rة " أS
 T 6UV �WXا� �آ6 آ(�ء$Y�6ى، وW � ���Z �� [	�)3 �\�
� &4-، وآ]3� �\(_ ا�@�>، و� \'� ��D0ا=� و�^@اه�، 

5�� اEN"0"ور)L9 أن أ�6آ� O لE
" ) `Qا�aا �/W0�
�b�أ"(. 

..... 

	hل "أ$�آ� أن  �ef أدرى �Rذا رB0$ " ebQ ا�\�dة 
 ��hJا i=�j ",��fا� ���'aا� 

eQ�k نlا  

 �jIا �=� �6أت " آ ��� �d3ة ا�&م ر	,e إm ا��وا�
 �n 6ىO3 mوإ ،`Qا�aا �/W0�5 P1د،دورات ا'Rل اE@ة و  

 S ،ول ��ةT 5أ��أه UB5 وآG'5*�0 آC"0 ا	5VPأت ا��
5G'0 آWX'W'" ى�YA أت��  


�ا  Z[� �CD� ن`5 _�ى ا-)^Bة أ�ق 2 و\ 4 

 �A5Nا aإ %YHA، و��رت أن أ�ا"�!  � C"4 ا'\ LYDوأ
  ا-�g، *�� أن آLf أ5fXeA وأdXeA أن 	4Yc ه6= ا"1GJر 
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Wh"0 أو ا�cC"5در اi	 5 أنf"و d" %9(Tأن ا Lf�j ،0 A5

��5 إd�^Hf� a 2 رأس ا0WVP *5"6ات، و�Bآ� a أن ذ"8 ه1 

�ا 
�ا *�� %9(Tا   d\5WH
أن 5ه��d 2 ا"lD'H	1ن 2 ا

� �� DA� ا"5fس 
�ا 
�ا 
�ا gT8 ا"�$5"0 $ �ى (اi'c� Zأ
 )!!!*�� آ% ه6ا؟؟؟

"5o �V ا@�nوك إر�%، " � �� ��e، و: $ 5دة ا"�! �
 dإ" 

 p�� وا"Y 5س أآ�h �� ه6ا CDH"أن أ�49 2 ا L9(ر Uإ S
 =� أ<5دى ) 5W � أر@5

 5	�e� 5�E( ،��5ا��8rD اq $ �ى را�E، ه5د!5، 
 �DiHC�5ا أوsا*

Z5 $ �ى، ا-ن، وآ'4 أ	 %�  إر

f"و a5ه6ا أ)9% "8 و 

��س  4t 2 ه6=  �� u'O5 وW4 آGHf�uAT ر)L9 <5�5 أن 
	5VP0ا 

  :\l	lى �O	v ا`��1

 w��� 0W'V"ة ا" 1م، )��5أ ه6= ا�JA أ�Y�إذا أردت أن 
 �� 0�*5C"0 ا	5VPا aإ �
�'0WX ا�Pا) S ،y إ�YA aى S ار

0WX'`ا %V"  d'آ z�1`1ظ اD| � } 5f" ح� .ه6Vا 

$jz 

�� ث"�V ه6= ه1 ا"6ى 

 � WNا qا ���  ."�'4 أBngت، و"
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