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                      .درهملم يبق له  و -                   

 ………………………………………………………………………………،  سعيد و جابر و عبد هللا أصدقاء مخلصون 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………........……………………………………………………………

 صديقي قرضا و ال أعطيه؟ يو هل كنت تظنين أن يطلب من :فأجابها ………………………………………………………………………

    

 
 ــــــــــــــــــ

11 

 

    

 
 ــــــــــــــــــ

11 

 


