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 �''��ز���''� ا�����ـ'' ��''�ن دور ا�&�''م ا�
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  ���ل ا�ر�	� ا���	ط	� و �و�
   �''''��ز���'''� ا�����  ـ''' �'''ؤدي و,''''ول ا�&�'''م ا�

�''ت ا�ظ"''رة إ�''8 ��''�ل .�''رة *�''8 ��''�وى ر�
 �&�ط�� :د�دة �د96 ا���رة ا��&�ط�� ا�.دم ��"
ز���'''��ت '''��  ���'''�ل أر�'''�� �&�ط�'''� ذات ط
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