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 ا��س�ن وا�
	�ر" ���ة"

17-3-2009  
  ا������ا�س��

 564: ا���د

 ) 15( ��0/.�� - ا��,�+� ا���&�� ا*
(��ن) '�&%(

�1�,1: 
�  4ا23

56
) 500 إ�2C )  B1401   Dع� B1 ه:ا ا9*
(��ن      A@�ع�ض  ) ا���م و>�ا ( ه:ا ا9*(�ع    �7

�ر        F �2دG س��61 I7�� واJK ا�.Lو�&�M
� ع(�رة، P& �1 ا9*
�M&�ت       �2/0سN�2 ا9*

 �R�3ا"S�� "-" 9" ،�1رح�و���ا �LU	�ا P&  . 

W�و�1ز        Y:م ه�Z�7 إ��ح2\ ]و
 1,�ر�� &�ح
�2ل إع�اد ا�
,س�S ا���`       ا_�و�� >^ 1
 b7ر�
� أو ا9*
��رات ا���6g أو ا��,�عBا��� f��1eاض ا��dس��، أو ا��& . 

Bh�    K[ء   دع ا]�7م و1(�درات ا�L����7 إD        وا�U1jء،k ،S6اع� &Jh آ�S61 وS6*�l وإ&
�1 *�
S دون و�7�K ح:رة هh:ا. 

) B1 %*�
 )B1 500 450 إD 401اjnء ا�
 : &����&�� ا�d.ح5: أو9

401.     b0<س أ���ا\h��ا W)�7 oار ح�pأ . 
402.     J1س أع����9 ا S6�h� ،ه& f�01��7 أن bآ�2 أح f�01��7J�g�& . 
 .�Cز�7   آ�60   واgسs��   ا�nن   &��rد   أوB1   9   أ��     .403
404.     tرأbrوا B1 أن   b�)	�أن ا Juو+ه�v ^w7و x7�gا J��1آ . 
 . ��\ �ه ر�N\، وه:Y ه5 ا�0h�gا���y ه:ا     .405
406.     \��   B1   ��
 .�K���   1B   ��س��g   WآJ   ح�0ل   عB   �(حz   أن   261
407.     �KU@ أى��ا3,�,�ا Y:ه Dه إ)
 . أن ه:Y ا����� 9 'س�وى، �Bh أح�ا �7 9
   .آ:�{ أ�� اع�+W أ�� d� x7�1س��، ��hن ذ�{ د��U ع50 أن آJ ا���س ��     .408
 . B1 ا���م وآy fs أ�� د�L,� واح�ةأ�Lم     .409
 .ا���� اd�9��9ت د��J ع50 إ�6vر     .410
 . أ01{ �1 أع	�ه ��0��� إ9 ا��d,�9 أ��     .411
�y f أ��1�Z Y�j'.�رت آ�20     .412rأ1ٍ� �1، أ B1 W�6
 . أ�� ا�
 .�س(��   1سs��   ا���ف     .413
 . I,� 5F - �1، إذن �0.�9 ح�ل ا���Y�*s& yأن ��     .414
415.     �,
 .ا���وف   آ��W   �261   ��1ه   عB   ��ل1س  ا��dس5   اx7�g   أن   أع
416.     Jآ � . �1 - ع,0ه، إ9 أ��إ9   أو J),7�,7   9واح
�'� أر7� A ���p@� أ+�J �1هآ�20     .417r5ء وp 50ع W0.ح . 
418.     J�� D4إ � . أن �1 أ�� +�ه ه� �1�Z ����7 وا23
419.     ��p �g ،I� س���ا�7 ا�� Wحس� � .,5 أح
أو " أن 7��� " ا�:ى 5w)�7 ع50 أى أح� ا��ذY ه� ا9@
��ر &P           ا��ح�� ا�,�ارا     .420
 ).ح���" (��تأن "

421.     ��Jآ��gا Jآ W03 ،� . ا*
	�ع أى ��1 أن �d7ح �
422.     - f�h1إ��h� 9� . أن أ�K ]ى 1�ة 7�p	� أن أ'sآ� أن � ع
 .5ء �jوم أى pه��Y^< J، +�2  دام آ5p Jء �11     .423
7�ة @��َ� أن 'f���wأ@�ف أ��     .424�r را�h+أن أع�ف أ . 
 . ا]�1 آ:�{ ، إذن 9 داع5 ]ى 5pءدام �1     .425
1�J ا�.�روخأ�� ��     .426 W,0	�9 ,�، إذن���1 7 W+ع� . 
427.     � . +�ض ` �1�Z، و9 أ*
	�% ا�.�&�� ذ�{ ����� واح�ة�,
428.     Jآ S1:�اا�r �6�2 >�ٍل�+ ،o1ع� و'���ى، إ9 ذ�)' . 
 . 9 أ�J2 أن أر>5p - bء 9 أ*
	�% ا3.�ل ع�0هأ��     .429
 . أ�Lل ��dس5، إع,50 �1 داW1 ا]�1ر 'س^ وا�سUم�1 آ�^ا     .430
 . �� أن ا���س +26
� آ�2 أ�� 1
.�ر عd� Bس5، و��\ ع50 ح,�,oأود     .431
�ر ع,��S�� &�دى     .432L 50ع S601أن أع� %�	
�ا حo أ*�r Dح� B1 S6+أ . 
 . أp�� أ�� أر7� أن أ��Md دون *(bأح����     .433
 .  9 �7��  ��ع� �B�1 ح��ه و�1 ح��ه، �� ا�+ jN�d�B1�U إن     .434

435.     U�+}�:�1 دام ا]�1 آ ،P�7 5ءp 9 . 
%�2 ��ى، �1 ذا ����h أن أ+�J أ��؟ دام �1     .436nا 

�ر�r آ�+��أ��     .437& oK�+ :@A y ��h� ،ظ��G . 
 . أ�1را آ�^ة ��سW - ا@
.�5K أUKأ',B أ��     .438
 . أ*
	�% أن أآ�� �B�1 أع�J1 ح o�� �7 y	I ح�+�أ��     .439
� ا�
���6 إD ه:Y ا��,	�، +�0\ أ1�1د��1 �1     .440L �7�r B1 أ� .5 إ9 أن أ&
441.     ���� . £^، �Bh ا]�1ر '�,b0 >�2 إذا �1 آ�ن ا]�1 �.�ا�
�7
56 أى 5pء�� أ��     .442 B� ،5ءp Jآ - W,Lد . 
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�Jإن     .443g�& Y�01��7 أن ��
 . ��d7 B1ت ���0س، 9&� أن �7
444.     �1 W1د�L5ء، و9 أp �267 أى U+ ،¤rوا W7أد �L وز�� S  أى��� . أى أح
445.     ���� . 9 'س�وى، ��L ��hدر أن أr��60 'س�وىا�
446.     9 �&¥N�
 . أن أ�
,B� S 'س(b - ه:ا �261 آ��W ا��
447.     b.ح�اءأح�{ ا�ء،  � - ذU¦ا Bا]�1آ . 
�7
56   أن ه:Y ا����� دار +��ء، 9 &� أن 7س�رع &s@: ح,ه J)L أن              7��ف ا�:ى     .448 

 .ا���2
� أن u:ر ا��س�ن B1 آJ ا���س�1     .449& U+ ،أ�1ن �� \�� ���� . داW1 ا�

�B0+ ،56 ُأآJ§2*�رت  ا]�1ر أن ��     .450pع50 >^ �1 أ . 

  
����� :�7�.g��1 ا����& 

401.     b0<س   أ���ا   �p  ،  �1 ©�3 W)�7   \h��ا. 
  . 1���7   آ�Y   &���02ا   �1   ه   S�7 Bh��f�01    إSª   أحb   �1 زى    ا���س   &�ع�J1   أ��     .402
 .�Cز�7   آ�60   واgسs��   ا�nن   &��rد   أوB1   9   أ��     .403
 .�vو+ه   وw7^   اx7�g   ��1آJu   J   9زم   ا�	(�b   إن رأt    أ��     .404
405.     �0h�gإن    ا   y���ا   Yش   �1   د��ر7\   . 
406.     \��   B1   ��
 .�K���   ��g   �1   B1آJ   ح�0ل   عB   �(حz   إ���   261
 .&��ه   وا@�   ح�ش      �1�Bh   �1'س�و�7   ا�����   إن   و�1+�ه   ا]�1     .407
408.     ��Jس5، 7(,5 آd� x7�1 fإ W+س    اع����5��1    ا Pس�d� . 

� د�L,� واح�ة&��Lم     .409¬ �1 fم آ���ا B1 . 
 .����   ا�d��9'ه   �6�7ِ  إ�50     .410
�ر   ح��r   ع���7   �1   أ��     .411Lإ9   أد�67   أ ����0�§(����   �̄.�ا. 
412.     Jف  ا �1   آ�p    fس5 إd� صU@  ، ل�Lس�ه   أ�. 
 .�س(��   1سs��   ا���ف     .413
414.     ��   J50    آ�5  -  اF I,�0 ح��� 7(,5    ا�.
 .ا����� ح�7
415.     �,
  .ا���وف   آ��W   �261   ��1ه   عB   1س��ل ا��dس5    اx7�g   إن   أع

416.     Jآ   � .إ9 ا�� ،  Fه -  إ�50    إ9   �6���7ش   �1   واح
417.     Jعآ ��L9أ ،�rع50 ح� J.�6�1 �1 اح Bآ�2ن أحس �rح� j7�. 
418.     s�6
74 � . D آ�ا ر�� �Lى وا23
419.     ��b�' � . ا���س ��
S6 حس�� &.ح��، �1 آ���5 ح
�Y ه� إ�ه 7��� أو ��ت ا�,�ار     .420@�7 � ).ح�5§وه� ( ا��ح�� ا�50 9زم آJ واح

421.     �� Jآ��gا Jآ ،I�,وح I� ح�d7 ع�ف �
حJ  ا��اح'. 
 . �Bh أ�K أى 1�ة ع�p 50ط أ'sآ� إن +�ه ع�لأ��     .422
 . دام آJ ح��r زى آJ ح��r 7(,5 إ7ه �jو�61 &,�15     .423
7�ة �Lى أحسB أ'w^أ��     .424�r ر�h+�1 اح(� اع�ف أ . 
 . ح��rأى  ه� �1 دام ا�7�h3 آ�U& 5,)7 ،Yش &,5 �1     .425
�رت اع�ف إ7ه ا�50 ��     .426L .�روخ�زى ا I0	ا� W�0 آ�	�1. 
 . @Uص زه,W &.ح�� و�L �1در أ�K و9 �����أ��     .427
428.     Jىآ�L D�< �6�Z ،ا�� o1ى إ9 ذ��
ِ'ِ Bh� S1:�ا . 
�©ه��1     .429L �1 أ�� �rس5 أع�ز ح�d�� 5ح�Rأ�� �1 ا . 
430.     ^
 . أ�Lل ��dس5 �7 واد اع,J، �1 ه��p�1 5 و@Uصآ
 . ا���س '�26d زى �1 ا�� 1
.�ر، �1 زى �1 ا�� �I وح,�d�Iس5     .431
�هd�Sس5     .432L 50ع S601ر أع��Lآ�7\ ع��ن ا D50 ح�ا�ا S6+ا . 
 . &�ح\ إf ح� +�b)* ^< B1 %L*�ع�ت     .433
�ع ��سا���س     .434r�6 دول أ��50 ح�ا�50 �1 ح�*� &��ا . 
435.     �1 ،5,& Y� .'(,+�� �1 5�� �I وح,�I ه� آ
436.     bع�50ط S60إ7ه، و�³ آ J2ا�� اع . 
 . ح�5 آ�7\ &\ �1 @�'� +�oK آ�7�dأ��     .437
 . اع�ف - ح��rت آ
^ �Lى �1 ا@
.�5Kأ��     .438
�ا51، حo �� �1 �	,�5 و9 آ�20أ��     .439L 50�ر ا+,\ ا�Lا . 
440.     �1,)7 ،Y�3� آ �W0Kدام و �7�r B1 ى�
 .5 9 زم ا&
441.     ����5 3�©ى و'
,S< b0ا�M��' \& ،^£ . 
 . ا�� �� ح�دIL - آJ ح��r �1 +�� ح��r ح� �0ص�1     .442
 . ��d7ت ���0س 9زم �d7 �³'��ه &��ها�50     .443
444.     �1� . دام ا�� عW02 ا�50 ع�50، 7(,5 طj - أى ح��r، وأى ح
445.     ���� . �1 'س�و�7، &\ ا�� &,5 ح�@0©��6 'س�وىا�
 . 9زم ا�
,B1 S ا�50 آ�ن ا�س(b �261 آ��W ا��
�7¥أ��     .446
447.     b.ح�ا   أح�ا oح U¦ا Bا]�1آ  . 
 . 7��ف إن ا����� دى +���� 9زم �7@� ح,ه J)L �6�1 �1 ��5ا�50     .448
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449.     ����� �u©س B1 آJ ا���س دى �1 ��ش أ�1ن، 7(,5 ا��احا�. 
450.     ��bأ�� �1 9ع ،µ)���& j75 زى �1ا�� ع��
 . ا]�1ر ��1 �1

 


