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��ف ا
�	��ّق ا��ر إن� �
 .ا��	ز�� ا��	ف �ن ��
	ون ا�ذ�ن ا���
ص ���
�� ا������ �ن �
درة �
	و	�� و���� ھو ا
��ز


��	ف ا� %$	
 وإذا ا��رط� إ" د�
ء  م إذا% ،��� أ�ر �(+ �(��ول ط(ب "	�ّدم ا��	ز���
 .إ��, ا��"
ء ا���ص �ن 	�
%� ا

� إ�+ �ذھب �د 3ده، ا��	ز�� ا��	ف ار �%ت %0	ك أ�د ظن إذا�

%� ا���
�� أ�ر �(+ �(��ول ط(ب ��دم ا�ذي ا����	 ,	�.  

 .%	5", ا�ط(ب % �د�م ��وم أو

 .���� ا
ُ�د�� ُ "�+ "وف ا������، و6� ا��ط� ا�ط(ب �(+


� , ا��ر "��وم ا�ذي ا���ص وُ�د�+��% ����
 .���� ا

�� أ�ر �رط� 3
%ط أ�ط
ك إذا��

�� ا�وراق إ�رأ ،ا	�% – 
 وأي ا������ وو�ت و 
ر�; 3دك، ا��وّ:$� ا9ّد�
ءات  �دد �	$
3� ُ��در �د  �3ر، �ن إذا. ا��$
  ذھب أن �:ب �����

%ك 6� أ�راً  ا���>. 

�3� �:وز ا��
9ت %�ض 6
 .ا������ إ�+ وإ�3
رك %@� :
زك ا��رط�  �وم ��� �ذ�رة إ�دار �(�

��� أ�ر ��در �د ا��
9ت، %�ض 6��
 .%, إ�ط
رك �%ل ا
�ؤ�	� ا

��� أ�ر  (��ت إذا. ا� 5
��ل �ن %�ز�د ا����3 6� ا������  	ظر � + �(�, ا��:	� ا��ر ھذا �����
 .%,   �ّ�د أن �:ب ا
�ؤ�	� ا

+�" ُ ���
  .ا
�دا�� ������ ا�و�+ ا���


�� أ�ر ��در أن ���ن ا������، ھذه إ�+  ذھب �م وأ	ت %
�ط(ب ر"��
ً  إ�ط
رك  م إذا�� �A
 ا��ر �روط  ؤ�ر و�د 3دك، 	$
+)� C3ك و	�" C� � .�(�, ا��:	


	و	� %�ر�ز ا9 �
ل أو %��
م ا9" �
	� ���	ك� � . ا��:
	�� ا��
	و	�� ا���ورة �ك ��ّدم �د وا�ذي �: ��



رات �دة �د�ك "��ون ا�%دا��، ����� 6� ا�ط(ب 6� ا�	ظر �و�د ���ن �	د���. 

Cط� " : 

 .ا���
�� أ�ر إ�دار �(+ ا��وا��6 -

6� ا�و�ت �د�ك ��ون %��ث ا������،  0:�ل ط(ب أو -
 .ا��
	و	�� ا���ورة �ط(ب ا��


�(� ا" �
ع :("� �3ور �(�ك �:ب �
ر3ت، إذا. �در ا�ذي ا���
�� أ�ر �(+ ا�E راض أو -� C� � و�ت 6� �(�, ا��:	
  .ا������  �دده

  

3� ُ��در �د

�� ا��ؤ� � ا���
�� أ�ر ا����� � .%��3 ك ا������  	ظر � + �(�, ا��:	

 .ا�د�� و �د�م رأ�ك، وإ�ط
ء 3دك، ا��و:$� ا9د�
ءات �(+ �(رد ا�5ر�� ا9" �
ع :("� �ك  �دم



 �ؤ�ت، ��
�� أ�ر �
ن إذا. ا��روط ھذه  �	�, �
 و	�رح �	, 	"�� �ك "	�دم ا��ر، إ�دار �	د ا������ 6� �و:وداً   �ن �م إذا
 .ا������ ا�+ ذھ
%ك �و�د �ن إ��Hك � م "وف

 .ا
	�رض ��دم طو�� أ�ر �(+ ا��وا��6 ���	ك ا��ر، إ�دار �	د ا������ 6� �	ت إذا

 .ار �
%, �ن ا� و�ف �(+ ��"
�د ك ا��	ز�� ا��	ف ���
��6 �� �د %ر	
�I �3ور �	ك ا��ر ھذا � ط(ّب


�ل ا��وم �ّ�ص��
 .:�دة �H%س ار دِ  �ذ�ك ر"���، أ	$
 و ذ�ر ا������، إ�+ �(�3ور %

� آ�ر ��ص وأي �(�, ا��:	� 3د ا��	ز�� ا��	ف ار �
ب و�دم :�داً  ا� �ّرف ا��ؤ� � ا���
�� أو ا���
�� أ�ر �	ك � ط(ب��� 
 .ا��ر �%ل �ن

3� ��3ف �د
 .ا��ر �(+ ا��روط �ن ا��ز�د ا��


��	ف ا�� �(ّق ا��ر ��در% � إ $
�ك ���ن %
��ر   �ّ�د �م إذا و��ن ا��د��، ":(ك �(+ َ�ظ$ر �ن و��	, ا������ �ن ا��	ز�

��A :ر��� %
ر �
ب	:. 

 


