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تیفیک 

 ذعر الیطعتت اایم رطس اایم رطس لیمکت

1 30 8 36 6 48          

 ۔۔۔۔۔تیفیک:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، االغط:)وسیعی( رخی ااحتمنات

2 29 12 24 8 36          

 ۔۔۔۔۔تیفیک:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، االغط)وسیعی(: رخی ااحتمنات

3 28 12 24 8 36          

 ۔۔۔۔۔تیفیک:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، االغط)وسیعی(: رخی ااحتمنات

4 27 18 16 12 24          

 ۔۔۔۔۔تیفیک:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، االغط)وسیعی(: رخی ااحتمنات

5 26 18 16 12 24          

 ۔۔۔۔۔تیفیک:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، االغط)وسیعی(: رخی ااحتمنات

          دن166 دن 118 ات  5ات  1

 ۔۔۔۔۔تیفیک:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، االغط)وسیعی(: رخی ااحتمنات

6 1 24 12 18 16          

 ۔۔۔۔۔تیفیک:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، االغط)وسیعی(: رخی ااحتمنات

7 2 24 12 18 16          

 ۔۔۔۔۔تیفیک:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، االغط)وسیعی(: رخی ااحتمنات

8 3 32 9 24 12          

 ۔۔۔۔۔تیفیک:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، االغط)وسیعی(: رخی ااحتمنات

9 4 32 9 24 12          

 ۔۔۔۔۔تیفیک:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، االغط)وسیعی(: رخی ااحتمنات

10 5 48 6 32 9          

 ۔۔۔۔۔تیفیک:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، االغط)وسیعی(: رخی ااحتمنات

          دن65  دن 48 ات   10ات  6

 ۔۔۔۔۔تیفیک:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، االغط)وسیعی(: رخی ااحتمنات

11 6 48 6 32 9          

 ۔۔۔۔۔تیفیک:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، االغط)وسیعی(: رخی ااحتمنات

12 7 60 5 48 6          

 ۔۔۔۔۔تیفیک:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، االغط)وسیعی(: رخی ااحتمنات

13 8 60 5 48 6          

 ۔۔۔۔۔تیفیک:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، االغط)وسیعی(: رخی ااحتمنات

14 9 72 4 80 5          

 ۔۔۔۔۔تیفیک:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، االغط)وسیعی(: رخی ااحتمنات

15 10 72 4 80 5          

 ۔۔۔۔۔تیفیک:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، االغط)وسیعی(: رخی ااحتمنات

          دن31 دن24 ات 15ات  11
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16 11 72 4 60   5          

 ۔۔۔۔۔تیفیک:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، االغط)وسیعی(: رخی ااحتمنات

17 12 72 4 60   5          

 ۔۔۔۔۔تیفیک:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، االغط)وسیعی(: رخی ااحتمنات

18 13 72 4 60   5          

 ۔۔۔۔۔تیفیک:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، االغط)وسیعی(: رخی ااحتمنات

19 14 72 4 60   5          

 ۔۔۔۔۔تیفیک:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، االغط)وسیعی(: رخی ااحتمنات

20 15 72 4 60   5          

 ۔۔۔۔۔تیفیک:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، االغط)وسیعی(: رخی ااحتمنات

          دن 25 دن 20 ات  20ات  16

 ۔۔۔۔۔تیفیک:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، االغط)وسیعی(: رخی ااحتمنات

21 16 96 3 72 4          

 ۔۔۔۔۔تیفیک:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، االغط)وسیعی(: رخی ااحتمنات

22 17 96 3 72 4          

 ۔۔۔۔۔تیفیک:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، االغط)وسیعی(: رخی ااحتمنات

23 18 96 3 72 4          

 ۔۔۔۔۔تیفیک:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، االغط)وسیعی(: رخی ااحتمنات

24 19 96 3 72 4          

 ۔۔۔۔۔تیفیک:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، االغط)وسیعی(: رخی ااحتمنات

25 20 96 3 72 4          

 ۔۔۔۔۔تیفیک:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، االغط)وسیعی(: رخی ااحتمنات

          دن 20  دن 15 ات  25ات  21

 ۔۔۔۔۔تیفیک:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، االغط)وسیعی(: رخی ااحتمنات

26 21 144 2 96 3          

 ۔۔۔۔۔تیفیک:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، االغط)وسیعی(: رخی ااحتمنات

27 22 144 2 96 3          

 ۔۔۔۔۔تیفیک:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، االغط)وسیعی(: رخی ااحتمنات

28 23 144 2 96 3          

 ۔۔۔۔۔تیفیک:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، االغط)وسیعی(: رخی ااحتمنات

29 24 144 2 96 3          

 ۔۔۔۔۔تیفیک:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، االغط)وسیعی(: رخی ااحتمنات

30 25 144 2 96 3          

 ۔۔۔۔۔تیفیک:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، االغط)وسیعی(: رخی ااحتمنات

          دن 15 دن 10 ات 30ات  26

 )انرظہ رقآن اپک یک ومجمیع لیمکت اکررکدیگ(

          دن 434 دن309 لمکم رقآن  30ات  1

( یمیلعت اایم ےک 24" ںیہ وج  ڈلب ابرہ )309اایم  اتممز لک( انرظہ رقآن اپک  یک لیمکت ےک "02رطسوں ےک رقآن اپک ےک اطمقب  انبای ےہ۔ ) 16 ڈیشول ( ہی  یلیمکت 01): ونٹ

 " ےتنب ںیہ۔ امہ 19( یمیلعت اایم ےک اابتعر ےس " رقتابی  24" ںیہ  وج ڈلب ابرہ )434اایم  رتہب( انرظہ رقآن اپک یک لیمکت ےک " لک 03" ےتنب ںیہ۔)امہ 13اابتعر ےس " رقتابی 

   :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دطختس دمرہس

 

ہ

 

ش

 

مفت
   :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دطختس 




