
 

  

	�� ا����  

  
���� أ
��ل ا���ن: �� ا���� � ��  ا� ��

آ�ن ا��� ������ �	 أن أ���ل ا����ن ���� ��ه	 ا����� ���            
*/�ن�. ا�-راس�� *(%�� واج��        . آ�ن%� ن�"� �	 إ"!�ز ا�����ن ا�����ي       

و�/�ن%�� ت�;��� ا��67ء وت�7(%9 ب�67ء ���4            . ��3%(2 *%1%0 إ�(%��   
�1<�*�� أ��ا=�%� ب���      ، *�6 ب��%��   *��73(9 �	 "�0 ا�(�ن ��-24       
9)  .أن�ا"%� أو@ �	 ح(� ا�73

�� أ��Gم ا�73(9 *�6 أ����ل       ) ١: (*/�ن ا��� *3�A�� 6(	 وه�1    
ا�J%����1 . ����� أ�����اض ا�7���3(9 *���6 أ������ل ا�������ن     ) ٢(ا�������ن و 

�ع .  ا�73(9 �	 "�0 ا�(�ن    �9-�4وا�3�1<21 وص6K ت��(�6    =�و�
  �Nن(��� *(%��� ا��G ت����� ��������ل ا���1;�ح� ا�6��3 ص���ح. ب�P��K    ا�

  .ا�2�1
�=��<� وثVث��(	ووج��-ت ا����Tت ا����1;�دة "���R "��-د ���14� � 

ب�2 ��%�� آ��1 "�*%��        ، وآ�ن. �(��. ت�7(%� آ�%��      . *6 ا����ن ا�/��0  
  .و"-ده� "�7ة ��ا=�، �� �-24 *6 ا���ل ا��1س2، ���ع ا����ن

 9)*��6 أ�����ل ا������ن ���217 ا��JW���3 ���	 ا����� ه��6 أ����Gم ا�7��3
  R�")) ١	د��K� ،   �=ا�وه� *�6   ، ��آ(	) ٢(و  .وه� *6 ثVث� �

. وه� *6 ثVث� "��7 ��=�<�      ، ��Kد ب�1آY ) ٣(و  . ت�<� ��ا=� 
، ح��6 ب<���6   ) ٥(و  . وه� *�6 ثVث�� "��7 ��=�<�        ، ح�((	) ٤(و

6 ��=��� واح��-��* �وه��� *��6 أح��- "���7 ، "����6 ب����6) ٦(و . وه��
�>=��ف) ٨(و  . *6 ثVث� ��ا=�  وه�  ، ج�1) ٧(و  . �K�� ،  �وه�

. وه� *6 اث�(	 و "��7	 ��=�<�      ، ت�1(2) ٩(و  . *6 ثVث� ��ا=�  



وه��  ، �!2�1 ) ١١(و  . وه� *6 ثVث� ��ا=��    ، �(� ت�1(2 ) ١٠(و  
   �>=�� �7" �>. وه� *�6 ث�1ن(�� ��ا=��      ، �K;2) ١٢(و  . *6 س

3�ل ) ١٣(و  � Y��G،   �) ١٤(و  . ��=�<� *�6 ��14� و"���7	       وه
وه�� *�b� ،    6آ�- ) ١٥(و  .  ��=�<�  وه� *6 اث�(	 و"��7	   ، ��س2

  . وه� *6 ثVث� ��ا=�، ب�(c) ١٦(و . ثVث� ��ا=�

ب(���ن ا�����ل و ) ١(أ���� أ����اض ا�7��3(9 *��6 أ�����ل ا������ن ه��6 
  .ت�(�%�) ٤(ت����ه� و ) ٣(ب(�ن ��-اره� و ) ٢(

 


