
 

 ا�
���دة ا�
�ز��� – أھم ا�
�و
�ت ������� �ك
 


ل ا�
�ز�! ����ك وا������ � ط���ك, ��ن أوك �ر�
ن / �ر�
رھ��ن  أذا )�ت 
ؤ$&� %�ر $�در ��! ا�#��م ���

و*ود�ن �����دك. �و�� ��*د ا��ل      

 


&! أ�-ل ��! 
���دة 
�ز���؟ 


ل ا�
�ز�! ����ك .�ك %�ر $�در ��! ا�#��م ���  

 !�/&�
   * �ـ&)ون �! ا�

ا�وا�د�ن 
6 ا�ط�ل- �ـ �دأ �5ج و$�23 دا1�! أو �1ر*!   *   

   * �دى 
رض ��د أو أ�-ل ��! ر���� &
ر�ض 
�ز�2
   * � �دأ إ��دة ا�& ھ�ل ��
ر9! ا��1ر*��ن أو      


ل أ�و ا�و>ده؟.�� > &�&ط��ن ا>�&
رار �2 ا�#��م ��>�
�ل ا�
�ز��� ���ب 
/�)ل ���  *   

 

 ��د3ذ ��ق �ك ا��-ول ��! 
���دة 
�ز��� إذا )�ت �2 ا�
�زل �&! ا@ن، إذا )�ن أط���ك دون �ن ا�<����   


د ��! ا�
���دة ���ب ا��C$ـ�*&�٠/رة، أو إذا )�ت &  

 

 )�ف أ$دم ط�ب ا�
���دة ا�
�ز���؟


� �م &)ن  ٠ا�&1دا
�G �2 أوك �ر�
ن / �ر�
رھ��ن �&م &#د�م ا�ط�ب�ـ �&<��ء ا���>ت ا�ط�ر�3 ـ $�ل  –ا�
���ده ا�
�ز��� ھ2  
�و�� �/�Gدة ط���  (��! ���ل -

ن ا*ل ا�5ج ، �*ب أن �)ون ا�ط�ب  !�/&�
ا�
���ده ا�
�ز��� 
ط�و��  ���ب ا��#�ء ���

٠ا�
<�ل، �2 ���� و*ود 
رض 1ط�ر)   

 

 )م 
ن ا�و$ت �
)��2 ا��-ول ��! ا�
���دة ا�
�ز���؟


دد ا�!  & �*��
)ن و��د ا�
�! أو     �٢٦&رة ا�
���دة >&ز�د ��دة �ن أر�6 أ����6 و/&�
أ��وع ـ $��و��� ـ �د ا�
)وث �! ا�
  ���N�١٤!&�أ��وع �٥٢وم 
ن �
ر ا�ط�ل ا�
و�ود و ا�
-�ب �
رض 1ط�ر &
دد ا��&رة     

 ـ $��ون أوك ـ
 


)ن ����د�! �! ا�
���دة ا�
�ز���؟

ن  


�>ت و���&�ون 
6 ال أوك �
)ن &�ظ�م ا�
���ده ا�
�ز���     &����� �٠و*د ��ده <5ث آ !� ��ال أوك &��ھم �! ا�&)�  


���ده 
�رف أو *�ران و����G &د�6 ال أوك �! اط�ر  أ*ر <��ت*   
   *$��م /ر�ك ا����ة أو أ$�رب ���
���ده و��د �#دا�Gم دG�1م أو  

أ1-���3إ�&��&ك �
���دة 
�ز���  *   

 


�ذا �*ب ��! د��؟ 

١٠��

ن ا�&)���ف ا��و
�� )*زء 
ن ا�
��ھ
� ا�#��و��� ـ 1
�� �ورو أد�! 
��T و�/ره �ورو أ��! 
��T �و ٪  


ل أو ا�و>ده &�N! ا�
��ھ
� ا.����9 ���٠د ا���*� ا�! 
���دة 
�ز��� �! ���� ا�  
  

 ھل �و*د �د�ك أ�3�� أ1رى؟

��(/
٠�! إ�&داد �
���د&ك ��! ا�&��ون أو )&���� أو /1-�� �! ا�دى 
)�&��� �! �ر�
ن و �ر�
رھ��ن��ن � ٠>�و*د   

 

 


)ن أ��9 ط�ب ا�
���دة ا�
�ز��� �&! و �م �)ن ھ��ك أط��ل ��/ون �2 ا.�رة� ،���
 * و�2 ظروف 

 

 


