
 

 
 

     
  

 

  مخس دقائق
  من تسع وثالثني دقيقة

 
 
 

  انــل طوقــأم
 
 
 
 



 ٢ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 ٣ 

  بسم ا الرمحن الرحيم
 

       
 

 
       

 
       

 
       


    

     
    

 



 ٤ 

   



        

        
  

 
    

       
        

       


 
–

 –
        

 



 ٥ 




 
  

         
       

       
         

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 ٦ 

  ...وانطلق الفلم 
 


       

       
        


 

       
      

  
         




         

 



 ٧ 


 


       

 

  

       
 

       
        


 
 
 
 
 



 ٨ 

  الدقيقة األوىل
 


 

     
 
- 

 
       

 
       


 

     
    


 



 ٩ 

     

        

  
 


   


 
      


     
  

       

 
       



 ١٠ 

      


 
    

        
         


    

       


 
  

          





 ١١ 


 

       
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٢ 

  الدقيقة الثانية
 

        






       

 
     

         



       
          






 ١٣ 

       
 
       


       


  
       

 
      


 

 
 

       
 



 ١٤ 




         
 


 


 

 
 

      
     




          
     



 ١٥ 

         
 


  

 




 
   





       
 






 ١٦ 

   
     

 
    
         


 
     

     
 


   

 
 
      

     



 ١٧ 

         
 

 



 ١٨ 

  الدقيقة الثالثة
 

      
      

 
     

       
       

 
       


 

      
 


 



 ١٩ 


 


 

 


 
       

 

   

 


 
       
 



 ٢٠ 

 
 

       
 

       
 

 
 
         

 


 
 
       

 
 
 



 ٢١ 

  الدقيقة الرابعة
 


 

 


   
 

     
      

 
      

 
        


         



 ٢٢ 


 




       
 

     
       

 
       

 
       


 


 



 ٢٣ 


       
       

 


       
 


 

      
 

  
  



 ٢٤ 

  الدقيقة اخلامسة
 

      
   

 
        

 
       
        

       
      

 
 

        
       

 



 ٢٥ 


         
       

 
  

 
     


 

      
       

 
        

        
      

 



 ٢٦ 

 
      




 
 

         
     

 


        
  

 
      

          
 

 



 ٢٧ 


      

 



       



 

   
       

     
    

 


 



 ٢٨ 

     
       


    

      
      

 



 ٢٩ 
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