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�	 �و�د ُ���������ف ����ّق أ�ر ��� ���ول اط�ب ��د�م ��د ����د ا�� ا�و� ا�� � .ا	�دا�� ������ ا��ز

�" ،	�
��دور وا�دة 
ل أ,رى ط���ت وإ� ط��كِ  إ� ا��%� ����$ �وف ا��. 


��ل ا�وم �,ّ��� أن ا�"%ل �ن���0ء �� �
�تِ  إذا. ا	�دا�� ����� إ 	0��� � .�ذك ا�وظف أ,�ري �234، ��ر0م إ


م ��ظم "� ��و"ّر���
��رة ا ا����	 �ر�د�ن اذي ا4,ص �ن ���داً  ا��9ظ�ر ���2�، ا���0 أ�ت، ��
�كِ  ��ث آ��	 أ��
ن ا

ن. ��>
�	، "� ا���ن ��دم ��4ر�ن 
�ت إذا و�� .�����دك وھو ا�وظف أ,�ري ا


�	 "� اط�ب 
و��ز�9د 4رط	 ا���$ ا�د�� ��?�ق ،ا	����� أ�ر ��� ا��ول ط�ب ���د�م ا4رط	 <��ت إذا��
ن. ا و

�	 �وظ�3 �$ ��د@�. �و�2� "� ����د�ك ��
�2م اط�ب، ا4رط	 ��ّدم م إذا ����� �د�� ��� ��@ور ���0	 
�ت إذا ا
�4رط	 ���$. 


�	 "� ���ّ@�كِ  ������، ا����تِ  إذا�� .ا

ً  ���م ��� �����ن <د ���2� ا���0 أ�ك ��� ���0�. 


�	، "� ��3ك ��@�ل ��
�ك��د��ك 4,ص و�0ب ا. 


�	 إ� ��%ر أن �0ب ��دھ� ا	�����، أ�ر �ن ���� ا	�ّد� ا4رط	 �,�ر ��د���� . ا


ون�� 	��0 	�
���
�	 <��	 "� "�ط ا��م ا�د�� و��دة وا����ون ���>، وا�د�� أ�ِت، ��
و��ن ���A	، ا�� . ا


ون <د� �%��
��ب، ا .أ�%�ً  �و0ود ���> ا��%� وا"ق دا�م 4,ص وأي وا


�� �$ ���> وا�د�� أ�تِ  �����0ن��@�� ��� 	 . ا���%� ط�و

 .ا����	 أ�ر إ�دار ��� �وا"ق 
�ن إذا ���> ا�د�� و���Bل اط�ب �3�ص ا��%� ��وم ا�دا�	، ��
�	 ,?ل


�	 ���در ا��ر، ��� ���> ا�د�� وا"ق إذا�� .ا3ور ��� ا����	 أ�ر ا

 .ا���9�ع ��0	 "� اط�ب �$ ا����ل و���م ا�ؤ<�	 ا����	 أ�ر ا��%� ��در <د ���>، ا�د�� ا��رض إذا


�ن إذا �� ��د�د ا�د	 ��0$ "� ُ��ظر ��د�� ھ� ا���F�ع و��0	 �A��� أ�ر إ�دار 	���� .9 أم ا


�	 ��ط� أن �0ب���رض �طر"�ن ا3ر�	 ا ��2��%>. 

ً  ذك �0د�ن <د ���2�، ا���0 أ�كِ  ��� 
ن. ���� ‘.����	 4�ھدة’  �����ن 24�د�ك ��د و


�	 أن ���� وھذا�� .�����ن ا�4ور ��� �����دك ا


�	 �%�ك �@?ً،�� .ا�3د�و طر�ق �ن و���د@�ن أ,رى Gر"	 "� ا

 .���> ا�د�� �ن �ظرك �0ب 4�4	 و%$ ��
ن أو



 .�و0وداً  ���> ا�د�� �
ون أن دون ا�2��H ا����	 أ�ر ا��%� ُ��در <د ا�دا�	، ��
�	 ���> ا�د�� ��%ر م إذا


�	 إن��
دي ذك ر���	، اB� س إر�داء �ن�?� .ا�0دة ا


�	 إ� ��%ر�ن �رة 
لّ ��
�	 ��ر�J �ن إ�?�ك ���مّ  ا��
دة �Gر 
�ت إذا. ا���ل اB�� و�د، �ن� �����ك �$ ����� ا

�	 �$ أو�� .ط��ك <د�ت إذا ا4رط	 أو ا

 


