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 انخاًَ: انرتجٍح تزواٌح األفقّ واألعهى: انىجّ

 ا
ً
:(3)انصائى ٌصثح جُث
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 :يسأنح انقٍاو نهجُاسج
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 انفزوع انفقهٍح ادلتعهقح تهذا ادلزجح:
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 انىجّ انخاًَ: انرتجٍح تعهى اإلسُاد
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 :إفزاد أنفاؾ اإلعايح 
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ً
رفع انٍذٌٍ عُذ انزكىع عُذ اجلًهىر خالف
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 :يسأنح عتــم ادلــسهى تانكــافز
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 يصادر ويزاجع انثحج
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