
 

 

 

 

  

  ا���د

� �طف ���ر ا
��م �ن ���و�� ا
�ذب و ا�ذروا �ن ا
	�ل ��ر��ن 
أ���#" ا!�زاء  ھ��وا إ
و ��ن �'وت ا
و�ت �+ول 	ل  �*	�رھم��دأ �*��(م و ��)("  أ���#��� �)'&� ھذا ا
داء ا
وا�ل ��ن 

أ���	م أ���#" ا
��)+�ل  ا
�دمو ھ�(�ت أن ��'0  ����وا�د ��	م 
�)���/)(دت �. ��ود 
.�)دراك 
أف 
(ذه ا
���ة ا
)" ����ھ� إ�(� "  و����. )/�ل �'�ك �� ��" )+ول  ���)ر�دو� �� �(�	ما
زاھر 
  "ا!�ل4+�5

  ـــ�ا����ـــ


	م ا��ص :  

• �� ����   . ��دھت ��وا�
�ب� ھو ا�داء ا�ذي �ذر ���  •� و ��ذا ؟ ا�

•  � ��ت ا����
+ *��� �% دة �ل ���� ووظف �%"$  -ھ��وا    :  ا"رح ا�.  
  :�,� ا��ص 

	���ت ا���طر ���  .أ�رب ا�
� � إ�/��م ).( ا��ن(*�4 ا��ؤ�ث ا��1طب  �ول ا�*��� ا�	
�م أ��:+ ا�����9ل ا�زاھر�أ�

�ر دون ����( 

� � ;����د ا�> ا�*دول ��:  
  ا�� ا��رة  
;ل أ*وف  ا�� ��ود

.......................  ......................  .......................  

 

   +:���� أ�� +
�� ا�	�زة ��  .ــ ��ل 

 � *ت �	 � ا���� ��/ ا�Bواب، وأردت أن ��@��  :ا�و?; � ا<د�����ل وا���رأ ت ز� �ك  
ذا �9ول ��؟ �  

�;دى ��ب 
9رة < �د  10أ	� ز� �ك ��*د وا<*	 
 E@��
;ل ا�Bر(أ�طر  <�;���(.  
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	م ا��ص :  

  ...ط�ب ا
��م /ا
درا�4 ا7/)(�د �" :    ا
��وان   

�با�داء ا�ذي �ذر ��� �  ا
	�ل !�� ������ �ن ط�ب ا
��م ا�


وا: ھ��وا:  "رح�ا��(                 //"%�  ا�)&ر :  

  : ..................................  / .......................................ا
)وظ�ف 

  ا<�راب :�,� ا��ص 

����  ا�را�	  ا�
  )ر�دون

  
4+�5  

  

ل ا���1� وا�واو ?� ر ;

;ل �?رع �ر
وع و�>�� ر
;� �Fوت ا��ون <�� �ن ا<

�ل 4
�@ل ���+ 
+ ��ل ر�  

  و�>�� ر
;� ا�?�� ا�ظھرة ��/ ا1ره�1ر إن �ر
وع  

��(  : ل �وا�� نأ�����	
�ر دن ��� ن+ ا�����9ل ا�زاھر�( 

� � ;����د ا�> ا�*دول ��: 

  ا�� ا��رة  
;ل أ*وف  ��ودا�� 

  ھذا   9ول  ا�داء

  

+:���� أ�� +
�� ا�	�زة ��� ا
��رة !�(� �	�ورة و�� ���(� ��	ن ��  

 � *  :ا�و?; � ا<د�
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