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 ا��س�ن وا�
	�ر" ���ة"

10-3-2009  
  ا������ا�س��

�د� 557: ا�

 ) 13( �.�-,�� + ا��*�(� ا���$�� ا)
'��ن) %�$#(

�/�*/: 
� ( 7'6 إ4 ا3)'�ع ا�*�دم 0� )  و$�آ�ا���م$

9:

=ارB) ا�A@.� ا3و?( ه=> ا��ر;� و%�C4ا DC�E
 .  ��ى /�ذا GHI أو 7

�ا ا���/G ه� اPQء ا�س�$# ، وMه=ا . 

Rا�HS . 

) G/ #$س��ء اPQ350 إ? 301ا G/ 500( 
��$�� ا�U,ح9: أو4��$ : 

�� أ@����   .301Sأ                G/ ا3/�ر Vآ�� �� W@ ث ه=ا�Y ،Z;ة، وآ\] أآ�د أ�/�M �@�U$ 
7�ة ا�س�ء �S ?�@ . 

302.   G/ ]H�$ _ + احلس'�ن�ذ #Eس�ه�، و�Uأ@`/��، و� a:U� أن ���.C أن bد رأ�c. 
303.   �d.آ Veد�fىZM 9.C ف��
 .  أ@�ا، i7آh، و7

� %kCP/ ]H�$ Zlآ�Zا   .304e ]ا3آ a��� أن ;Sأ �/  . 

 .  اA-�$�ات ا���/� %�اh'e أ�� $�cه �nصأن أS_ أ��   .305

306.   GHI�nrف ه=ا ا�� .  3ى t-S أن 7�س ا��) a���ns t- دون أن 7

 .  ��س ا�G/P ا�*�ZM4 v*) w هaا��n3ر ا���س   .307

308.   ��Zy�$ �z�./ ���� .  أ@س�� ا��|�، وأ%*�� ا��}� 4آ
���U أن ا�

309.   W@ �}واحل=ر%س� <�'
$4� /G (�ط ا�4 ���� .  أ/�رك + ه=> ا�

 .  أ�Mر� /G أى W@ t-S آ�ت أ�Mر /��n G? أ��   .310

311.   � . 9ء أ(E[ وا@� + آ[ Sأآ�ن أن أر7

312.   ���H.ِ�/ نrا V�H� ،س�ا $�9ء�� aه G/ �@ ]�/ أن @|9 آ�ن  . 

313.   G/ bأ�ه رأ���*Aا G/ a.(أ W@ t-S أى G/ ف�n9{ أن أ@=ر وأ.C ��  . 

 .  وا�6 أ�h )�ف أآس� + ���7 ا��:��7أ��   .314

�� + ��@�� /� آ�Zا   .315	e ]ق إر$�، آP� hأ� ��Sأ  . 

316.   �@ �EMلأ�eف /�ذا أ�C4 أ aه� . أو 7
ح�ا] أ@
 .  �Uس9 /��� + ا���A ;�ل ا��Ve+ أ�6 أ��   .317

  . $��:a أ�Cف آ�D آ�ن GHI أن �H7ن @�ل /��G @�? إذا 0 أآ�c�/ Gدا هH=ا 4   .318

319.   hH.I ف�y'�)� ر��� ا�ى �%�7 G/ ;� /�`( @� أرى���ا G/ ( 

 .  أن أ)Z و@�ى أ�nف   .320

 . أدn[ + ا���م $س:��� 4    .321
 .  أن أ9��M أ���ء ا)
ح�d/9 أ@�   .322

323.   �$4 G/ أن أ��م أن ]'e =)ا���ل ا3$�اب وا�Ueم ا�H@إ G/ � .  أ%\آ

��E، �س�رت ا3/�ر C.9 /��7ام             ��   .324$ a:E� /��� أن ا���س آ���ا �fد�e وأ@'�ا $
���A�$ . 

 .  ? ذ�� + أى 9Sء �cٍر أو ��ى ���   .325

326.   �d.آ`fا أ���( Vس�س9 U� �cأ [�� .  @,.C V.9 /� �7س

327.   ��Sدة أ�� .  @� أ%\/[ أى 9Sء $�/��ن $��س

�d[ /� أ%س�ءلآ�Zا   .328$ 9/��e س9 أ���ءU� v'{أ �/  : ��$ ]�  ذ�_؟و/�ذا )�ف أ(
329.   ��Sأ hس9 + أىأ�U� ]lSس9  أU�� 6�)4 أ W@ Ve��9ء ;�ل اS  . 

 . أ�Cف (�a أ( ،�H�h�H @� أ@�ول أن أ@�Hه 4 أ)
	�#أ��   .330
331.   ��Sه، و4 �� أ�� (�هأ�ه أ$ ��Sأ �� �� .  4 أ@� 7س
	�# أن �7

 . /G ا��*�� إ? ا��*��/
*.'� ا����� @�ل   .332
333.   �C�( ه9؟ احل� G7أ GH� ،ض��% 4  

334.   �d.أن أ�ح                آ ]'e al�ا [�dl7ا، وZn ه.�cا a:.�ل ا�eأن أ(�ح، أ Vd� 9سU�� 
�@�U��$ . 

 ّ!! آ[ /� ��ى ، �n�7 GHس�رة(�هa أ��   .335
336.   VU.%ا أZآ�?�@  . 

337.   ��S9 أC�{�/ + ن�d.H
7 aأ� ��Sأ �dآ ،�/�� a@دP/ 9� أن  . 

338.   ��Sا �� 7=اع +أZ6 $�-,9 أن آ�.�
 . ا�
.��7PUن /
  .  + @ أ�Sء أ)
	�# أن أوG/ �#eِ أ�� .339
� @�اh�$ Pc و$� 4 .340c�% ،س���اv'E��$ 9M�/ن آ[ /� + د�)��7 a:) . 
7� @e �:|7 4 W,�رى أو %*,Zى 4   .341� . أ@� ا�
ح

ه أ(�c\ أن أ�nف   .342$�cف إ�Cس¡ال 4 أ$ . 
343.  ��dCأ Vآ� hددت  أ���أن[ ¢�را  �cن ? زو�H% )�'�'@ آ[ /���ء) أو +. 
� ا�'ح�، أ@�  .344��$ GC GH�و )���'� ���$ G/( 
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 . �h�H أDe أ/�/:� + ��nع آ�/[اQ'�ل، /G أ�nف  .345
 . (9d /�[ ���رة ا��y+ ا�	��م أf'ح  .346
�� أن ا¤          اaS أ@����  .347S\) ة�$�C ه�اء �dرا�ح� احل��ة + �س   ?�� راٍض   )'ح��ه و%

hC. 
�م �G أ��  .348Cثأ�@ �d:/ �.�(و . 
�ورى أ��  .349*�9� . أن أ@*6 أى 9Sء، �� أن احل� /
�� $��	d\���� أآ��و@�ى أآ�ن @�  .350Sأ . 

����� :�7�,Aا ��/����$ 

 .��.�   $س
�   /��{.�   ���ا��   �� @Z;�@    W   اآ�ن   /� وزى    (�@�ن   آ
�C�(   Zت  $�$*9       .301

Uس�   زم   4   ا3@`م   أن رأG/    b   أ��       .302%   a:U
 .��م ا�
�dم   @س�¥�   و��d[   و%
 .ZMى   و�Cف )�$h    أ�e4ه   وا@�   ا�f@�   /�   آ[       .303
304.       Z
�dه   ا3آ[   إن   أ@�   آ;   Zl
/   ]H�$   CP/k. 
305.       _S�$   ات   (�ه   إن�$��    h�'

 .$��=ات   أ�� $
7��ف   /�   G/   ZM   وا@� أى    7سGH�   ad   وا@�  أى       .306. 
 .و$�   ز/�ن   ��س �¦�    ا�7�Hس�   ا���س       .307
308.       ���� .وt'7   §{�7 ا�.Zn  ، �$    9   /.����   ا�
309.       ���� .اA,̈ح,̈ح   P7�Cة   ا�
 .ZM�$   G/   ©��n   أ��       .310
 .@��c   آ[ +    وا@�   أ@سP7�C  Gأ$*9       .311
312.       ��    Wª زى    آ�ن Vª   س���ز/�] /.ـِـ_   آ�ن ،  آ`م ا3̈ى    ا .  
 .ن 7س.G/ ä ا�*A��G/ أى @� ��C   ¬�ف   ا��ا@�   إن رأb    أ��       .313
 .@�آـْس�   ا��:��7 +  إ]    وا�6   أ��       .314
315.       Z

�   آ[ إن    أ@�   آ@  h/   + ��@��. 
7
ح�ا]   $��eل   أ�� /��C(�9    أ��       .316 � .إ7ه �A ا�EM أو @
 .Vا��e   ;�ل   اU� ��/  +  ��AسG/    9   وا�6   أ��       .317
 .ZMي   /G   إ7ه   @�%�d[   آ��V @�ا?¦  إ�.9    ا���س   �Cرف   /®       .318
 . ) /�`   �S;�   4$� (ر�9    $�   4   وا@� أى    /�n�$   Gف       .319
�ي أ/��n�$    9ف       .320@��. 
321.       ]nم +    $�د���ا   ��)����$. 
 .احل�dم +    وا�� أhM    أ@�       .322
 ./� ا��م   e'[   وا��'�$�_   ا3$�اب   G/   ]Ue   أ%\آ�   4زم       .323
 .�GH 7'*9 /�� /�� �� ا���س $
*�ل ا�,�ق و°� $�E:� آS   �7�U§ء   آ[       .324
 .@��c أى  +    ذ��   /���®   أ��       .325
�]    � إ��(�آ   @�C �c.9    ا@,[   /�   آ[       .326��   /® أh�e4  @�%س��  . @��c   و4   )
 .�7�S   (�:�   أ%\/[   ��   @��c أى    /G   $س��دة   $�@�       .327
328.       Z
 دى ا�� @��e�$  :  ��;   �At.±    ]dCل   $�@':�   @�dC�$   �c[   وا�� �Uس9   أ9e4     آ

�ه�؟ � .إ7ه $
 .��Uس§ /�(���C    9�eن   @��c أى  +  �UسlS�$    9ـِـ[ إ]    @�)�       .329
�ى  إ�.9  أ@9cs  9H    $�   إ7ه $�(�H +    أ��   �Cرف   أ��       .330�C §�)�C�/. 
�ر    وا@�  4  و إ�ه   @�)�   أ��       .331*7   �Y    9.��$ ح�ح   (�ه   ا��,$. 
332.       ���� .ودي دى  C.9    ا�
333.       �C�(   احل�   �/   �) }ه9 �$ ،§�{��
%. 
�.ه   ا�.:a   أ�eل   أ(�ح /�9cs    آ[       .334cا    ،Zn    ��(ا �/ ]'e al%س9واU�. 
 .، $� n �7س�رة. @��c   آ[   (�هa   أ��       .335
336.       VـّـU.%�$    ¦?ا�@ Z
 .   آ

�d.Hا   ���H7ا   /� وزى  �9  +    ز�²   (�ه       .337�$    + §C�{�/. 

=اع ا�.G/    9   آ
�c�@   Zت   إن   $�@�       .338
�.*�   ا�
.��7PUن +    $
/   §,-�$. 
�ر   أ��       .339eـّ#   أeأى    أو �@    + ³@. 
  �Cر(��ه   هa �9    + إ�.9     وآ[   ا���س،     و$� $�h     @�اPc   (�®   /�   إن   @�)�       .340
 v'|��$ .  

7�   ا@'®   /�       .341� .أ%U*�   أ@سG   ا�
ح

ه  /��C(®   $س¡ال   أ(�c\ إ]    $��nف       .342$�cإ . 
343.       V.l
Sا��7'*9    أ@�   ¢�ر     ? �cآ[ +  )  @'�'�   أو  ( زو   ���/. 
�   /G   ا�'ح�   أ@�       .344��$   ���'�. 
�ا/:� + ��nع وا@iام   �GH ،  اQ'�ل   /�n�$   Gف       .345e De�$. 
 .ا��y   ���رة ;�dه + $�*�9 زى  $�́*9     ا3آ[       .346
 . hC  را}9    ر$��   إن   وا@�   @.�ة   ه�ا   �س�d +    احل��ة   ر�Y   أ�C�(   aSت       .347
 .@,[   /:M�@   �d.ـَ�   /®   أ��       .348
�ر   أ��       .349e9    أ.C  أى �c�@   ��   ه�)   Vª. 
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350.       �A   ى    أآ�ن�
	Gd $�$*9  و@/   iأآ. 


