
 
 

        
  

�� ا���ج �� ا�������ر ا�������ه� أ
	 ا���ط اإن ����*�.- م, می*� (خى ی&ه� وا�%�$�وي  !	 ی�/,� ��2	 ش�هت 
 
6 أن ا��� تب��%�م4 وا���3 ا�خ���ء  وی��د ا��� �.@$� م�	دًا، و�%, ه=ا ا��ض; ی%�ن م:!�ً�أ9�8 خ2�2ً�!	 ��Bا 	ب� 

  . م, ا���ج
ك �.@$� م, ج	ی	 إ��&	م� ش�م�� ��K- م4J ش�م�� ا(�2Iل وإب��	ي D, ت.�ی, ش�ك أو ت���	F أو /دF  ش�DدةD@	 و�

����ً�و. خ�ل /�ة ���ط ش�ك بPم%��O وض; ش� م����رأم�   .
�N ی@$� ب�%4 آ.�I ی%�ن 	ر !����ا�$  أو ی%�ن ا���
�ًD�@Qم ��D�@9 م, أ���ف  .  

  
Q��S�:ا�� USت ��!�I ض��  ��ت ا���� N.D 4$ت� ��N.D رأ�O وت�.4 م, ا�$����ر � ا�$����ر /

  .ت��W ا��.	
  

  ا����ی� ������ ا��
	��رآ���� 
  

 

  :ت
�ی� ا����
2�X@�� ع��   .  م, ا�\��ر]O�.D ت$��Z ا��� مة /� ا(�

ی*�D ذو أ�@�ن  Zأو م� �$D�� ش�ة  . أ��&	م� /
��ی� ا���إ�N  ا��=ورم��K ا��� م, �   

  

�
  : ا���� وت�����
�4 ^�.م��K ا��� ج�	ًا! [   
 -�Q4 ا�Q/ �/ی O@%$ 	.] ب��ل 8- 6 ^�$���Bات م, ا   .  مة م, ا���B$�ل15-12ب�	  أم� /� /4Q ا����ء /P^�.�] م


�ض ض�� م�	ارًا �/ ������ر واتآ�]  �i ض�� ا��� ا�$)h ت��&	م� ا�$�ء ا���خ, أب	ا(ب] م�ء /�ت ) �IU( م, ا���م
  .�$	ة د!����,

	jاkم, ا�$�ء ا� l.&�.� -K.ب [�.D �K\وب�رد ، إض -�X� �2] ب$�ءKض وأش�Sج�] م, ا�  .إخ
ا�*\D Z.�] ب.l.&�.� -K م, ا�$�ء و بPم%��O وض; ب.�N.D i ا��� وتآ] �$	ة خ$n د!�i� mj ^�.] ب$�ء ��X- وب�رد 

	jاkا�.  
  . م; ا�*\Z ا�&�2-م��K] ب�9oب�O وج�22] ب/m ب$@�2]

�2�Xم@��2 ج�/� و� N.D [ض��   . أو N.D آة 9\�ة  ���- ب����اء����2- ا���
  .أب	ًا) ا����ار(h ت��&	م� م�2- ا���اء 


�N ی%�ن !	 Fش�  . و�Dد إ�N ش%.] ا(9.�ج- ت$�مً� h ت$��K ا��� ا�$�.�ل ب$�Z أو /
  .h ت��22] تUS أش�� ا��$n ا�$��شة

��,ب�	 ج�2ف ا^
�] آ$� ت� ���.  
  

  ��)ی' م& ا���%$م�ت �"م �ن� ا�ت��ل 
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