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 اعى االو  االعى  خ

 زًذٚح تدا٘ خٕاد اتشاْٛى دٔخٙ خنٕس زغٌٕ انخفاخٙ  ١

 زغَٕح ػطٛح كاظى اتشاْٛى ػظٛى زغٍٛ زاذى انُاخٙ ٢

 خٕنح كاظى يدٛذ ازغاٌ ػهٙ خًؼّ االعذ٘ ٣

 صْشج خاس هللا زغٍٛ ازغاٌ كاظى خش٘ زغٍٛ انغاػذ٘ ٤

 يشٚى زًذ فانر ازًذ اتشاْٛى ػهٕٛ٘ زغٍ انؼثٕد٘  ٥

 ْذٚح يُٓا زغٍٛ ازًذ تشٚغى عهًاٌ خًٛظ انشدُٚٙ ٦

 تؾشٖ غُاو زًضِ ازًذ زغٍ فانر غانٙ انؾًش٘ ٧

 اًٚاٌ زغٍُٛ ػهٕاٌ ازًذ زغٍ غالو ػهٙ انرًًٛٙ ٨

 كًٛح ػثذ هللا خهٛف ازًذ زغٍٛ يظهٕو عهطاٌ انقانسٙ ٩

 كشدٚح ػهٙ غاخٙ ازًذ زطاب ػثذهللا يسغٍ انًسًذأ٘ ١١

 َنال زغٍ ػهٙ  ازًذ زًضِ ػثاط ػهٙ انخهٛفأ٘ ١١

 صكٛح ػثٕد فازة  ازًذ ساؽذ ػثذهللا يسًذ انضتٛذ٘ ١٢

 ػثهّ َافش خاعى ازًذ عانى ػثاط زغٍ انًٛازٙ ١٣

 زًذٚح خؼفش ػثذانشصاق ازًذ عراس َاخٙ زغٍ انؼُض٘  ١٤

 عانًح ػايش فؤاد ازًذ عؼٛذ كشص فكش ١٥

 َداج يٕعٗ كاظى  ازًذ ػادل ازًذ يسًذ خٕاد انثذس ١٦

 عهًٛح خثاس  ازًذ ػادل يضٚذ  ١٧

 اخالؿ ػثاط  ازًذ ػايش عاْٙ كاظى انؼايش٘  ١٨

 ػفاف زغٍ ػهٙ  ازًذ ػثاط خهف ؽاٚغ انثٛناَٙ  ١٩

  يغسَٕح زًٕد زغَٕٙ ازًذ ػثاط ػهٕٛ٘ زغَٕٙ انغاػذ٘  ٢١

 غانٛح كاظى يسًٕد ازًذ ػثاط يسغٍ خاعى ٢١

 زهًٛح يسًذ خٕاد ازًذ ػثذانسغٍٛ ػٛذاٌ ػثذانشعٕل دػٛثم ٢٢

 خغى خاعى تذٕٚ٘ ازًذ ػثذانؼضٚض خهٕب االيٙ  ٢٣

 فثٛسح يضػم عاخد ازًذ ػثٕد خثاس انًُٓأ٘ ٢٤

 عهًٛح يدٛذ يٓذ٘  ازًذ ػهٙ ذٕفٛك زغٍٛ  ٢٥

 فهٛسح زغٍ ازًذ غاَى كاظى االصٚشخأ٘ ٢٦

 صْشج يسًذ يسغٍ ازًذ ياخذ خثاس يسًذ انسغُٛٙ ٢٧

 َدٕٖ خٌٕٛ ازًذ يسغٍ ػثذانشما انغاػذ٘ ٢٨

 َداذ ػثذانسغٍ ؽاذٙ  ازًذ يسغٍ َثٕط َافش انذخاَٙ  ٢٩

 َاْذِ ػثذ ػهٙ عؼٛذ ازًذ يسًذ سما زغٍ ٣١

 ْذّٚ الصو خهٛم ازًذ يسًذ ػثاط يٓأ٘ انسهفٙ ٣١
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 ْاؽًٛح فشج تذس  ازًذ يؾسٕف َافش تدا٘ انًٕعٕ٘ ٣٢

 ػزتح كشٚى  ازًذ يٕعٗ يسغٍ زغٍ انًٕعٕ٘  ٣٣

 مّٕٚ زغٍٛ غضا٘ ازًذ َؼًّ دٕٚاٌ ْهٛثٙ انؼايش٘ ٣٤

 زغُح َٔاٌ زغٍٛ  ازًذ ْاد٘ زًٛذ يؾفٙ انغؼذ٘  ٣٥

 ذًامش عؼٛذ عؼذٌٔ اسعالٌ ازغاٌ ػهٙ  ٣٦

 ػضٚضِ ػثٕد يغاػذ اسكاٌ خثاس نؼٛثٙ يغاػذ انفشٚدٙ ٣٧

 فائضِ غائة دسٔٚؼ  اسكاٌ ػذَاٌ يٕنٕد دسٔٚؼ انثٛاذٙ  ٣٨

 عهًٛح ػهٙ كشو ْكًّ اصدْاس خٕاد ػهٙ ٚاس ػكهّ انفٛهٙ ٣٩

 يٓذٚح زًذ٘ ػثذ اصْاس زًاد٘ خهٛم  ٤١

 عُذط دأد اصْاس ػهٙ خنٛش ٤١

 ياخذج فثسٙ ػثذانٕازذ اصْاس َافش ػثذانسًٛذ يكٙ انًٕعٕ٘ ٤٢

 عاليح فانر ػهٙ اصْش سغٛذ ػثذانشصاق َدى انُافش٘ ٤٣

 فخشٚح يسًذ اصْش ػثذانؼضٚض ٤٤

 تؾشٖ يدٛذ ػفراٌ  اعايّ ػهٙ خاتش ػثذ ٤٥

 فثاذ َافش ػهٕاٌ اعؼذ فازة زًضِ زغٍ انشتٛؼٙ ٤٦

 عاخذِ خاعًالصو اعؼذ ػثذانٕازذ ػثذ يسًذ انكشٚض٘ ٤٧

 ػهّٛ خثش يؼٍ  اعؼذ لاعى عاخد ػٕٚذ انثٛناَٙ  ٤٨

 ذًهٛح ػثٛذ فرالٔ٘ اعؼذ كثشٔخ فازة يدٛذ انفرالٔ٘ ٤٩

 ػزتح ػهٕٛ٘ اؽٕاق سؽٛذ خادس انضتٛذ٘ ٥١

 اَرقاس زغٍ ػٕدِ اكثى ػثاط يسغٍ خأ٘ انقثٛر ٥١

 ػٕاهف كؼٛذ نفرح اكشو َثٛم اكشو يسًٕد انُؼًٛٙ ٥٢

 ستٛؼح ػثٕد خاعى اكشو َغٛى يسٛشب زالِٔ ٥٣

 سعًٛح كشٚى االء سزٛى لُثش يشاد انخانذ٘ ٥٤

 زهًٛح ػثذ انسًٛذ ػثٕد ايدذ زًٛذ ػثذانضْشِ االعذ٘ ٥٥

 تاعًح يشذنٗ يسًذ زغٍٛ ايدذ ػثذانؼانٙ ػثذانسغٍٛ اندثٕس٘ ٥٦

 اصْاس ػثاط َٔاط ايم خثاس زذٍٚ زثٛة ٥٧

 عٓٛهح فٓذ ْالل ايٛش خنٛش زغاٌ ػغكش انمشٚؾٙ ٥٨

 فثٛسح زغٍ  ايٛش هانة ػثذ زغٌٕ انكُذ٘ ٥٩

 غُٛح ػثٛذ زغٍٛ ايٛش ػزاب فامم ػهٙ انضايهٙ ٦١

 كشًٚح خاعى خضل  اَرقاس خًٛم سزًّٛ ػثذانغادِ انغاػذ٘ ٦١

 اًٚاٌ َدى ػهٙ  اًَاس ػهٙ اعًاػٛم كشٚى انثٓادنٙ  ٦٢

 زٛاج غاص٘ َؼًٛح إَس ػهٙ خًؼّ َؼًّٛ انغشاخٙ ٦٣

 فٕصّٚ َاخٙ زًٕد اٚاد زغٍ ػزاب دأد ٦٤

 َداٌ زًٛذ اٚاد ػثذانكاظى ػثذانغادِ انؼثٕد٘ ٦٥

 فٕصٚح ػثذااليٛش ازًذ اٚفاٌ خٕاد يسًذ ػهٙ زغٍ انفٛهٙ ٦٦

 سصٚمّ كشٚى عؼذ اًٚاٌ ػذَاٌ خثاس اندثٕس٘ ٦٧
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 صْشِ ػثٕد٘ اًٚاٌ يسغٍ خهف ٦٨

 ُْاء يسغٍ يسًذ اًٚاٌ يسًذ ػثذهللا كاظى انثٛنأ٘ ٦٩

 اخالؿ ػهٕاٌ زغٍٛ اٚٓاب ازًذ ساؽذ يٕعٗ ٧١

 ؽكشٚح ػثذ إٚب ػثذانغالو ػضٚض ٧١

 ُْاء ػضٔس٘ يٕؽٙ تاعم َدٛة افهِٕٛ زٛذٔ انمظ زُا ٧٢

 عاّٚ هاْش يسٙ تاعى هؼًّ تاؽٕكٙ َافر انًانكٙ ٧٣

 فٕصٚح خثاس زهٕ  تاعى يسًذ زغٛة ػهٕٛ٘ انًاخذ٘  ٧٤

 فراج سامٙ خهٕد تاعى يسًذ ؽغٛش ٧٥

 َؼًح خضػم عؼذ تاٌ ػثذانُثٙ يسًذ تشٚغى انؼماتٙ ٧٦

 تٓٛح ثدٛم يٓذ٘ تذس انذٍٚ ػثذهللا تذس خهف اندًانٙ  ٧٧

 خانذِ سصاق يسًذ تذس ػذَاٌ يُؼى اندثٕس٘ ٧٨

 ػٕاهف ػثذ تغًّ فٕص٘ رٚاب انؼايش٘ ػهٙ انؼثٛذ٘ ٧٩

 ػقًد ػثذانسًٛذ تؾشٖ زغٍٛ ازًذ ٨١

 ٔسدٚح خًٕ دأا تٓاء انثٛش انكغُذس دأد اعكُذس ٨١

 َٕال زغٍ تٓاء فهٛر زغٍ انؼٛغأ٘ ٨٢

 َٓٗ زغٌٕ تٓاءانذٍٚ ػالء ػثذانشصاق االَقاس٘ ٨٣

 ايُّ ؽٓٛذ ذسغٍٛ ػثٛذ يٓذ٘ ٨٤

 اترغاو كاظى خؼفش ذسغٍٛ ػهٙ زغٍٛ يؼٍ انفشٚدٙ ٨٥

 عاْشج يٕعٗ كاظى ذًاو ْاد٘ ػثذ ؽخٛش انضٚذ٘ ٨٦

 فاهًّ يسًذ فافٙ ثائش تشكّ َٕس مًذ انًٕعٕ٘ ٨٧

 ػزتح يدٛذ خًٛظ  خاعى اتشاْٛى خنٛش ػثاط انطهٛسٙ  ٨٨

 يذٚسّ ػثذ انشصاق ػثذ خاعى خؼٛض هٕفاٌ انؾسًاَٙ ٨٩

 فٕصّٚ سؽٛذ زًاد٘ خاعى خهف سامٙ زًاد٘ ٩١

 َدًّ زغٍ خنٛش خاعى يسًذ خهٛفّ َاٚف ٩١

 صْٕس٘ يغهى خاعى يٓذ٘ خاعى اندًانٙ ٩٢

 فاهًح ػهٕاٌ يُٛخش خثاس يسٛم تؾاسِ ػثذ ػٌٕ انثٓادنٙ ٩٣

 فشزّ خانـ خؼفش زشب يُخٙ ٩٤

 فشدٔط ػثذ انؾٓٛذ يسًذ خؼفش يُٛش مٛاء ازًذ انثكاء ٩٥

 تٓٛدح ػهٙ زغٍٛ  خًال انذٍٚ يسًذ ػهٙ زغٍ يٓذ٘ انؾٓشعراَٙ  ٩٦

 كًٛهح زغَٕٙ ْاد٘ خًال زاصو ػهٙ عٓش انذساخٙ ٩٧

 زًٛذج خش٘ تذٔ٘ خًال َافش زغٍٛ تذٕٚ٘ انكُاَٙ ٩٨

 ْاؽًٛح خاتش فانر خًٛم خٕ٘ ػهٙ دسٚؼى انغاػذ٘ ٩٩

 خًٛهح يسًذ تاْش خُاٌ يانر ػثذانقازة ١١١

 َٕسّٚ سامٙ ٚسٛٗ خٓاد كاظى ػثذانسغٍٛ انكشٚى  ١١١

 خٛشٚح زغٌٕ خٕاد سعٕل عؼذٌٔ انًدرٕيٙ ١١٢

 عهًٛح زغٍ يسًذ زاسز ػاٚذ زًٛذ انخضاػٙ ١١٣
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 ُْٛح كغٛش يسًذ زاصو يسغٍ كاظى ػطّٛ انشتٛؼٙ ١١٤

 ػًؾّ زغٍٛ ػٕٚذ زايذ سؽٛذ فشْٕد ١١٥

 عهًٗ خادس ػثذانشما زغاو انذٍٚ ػهٙ َؼٛى يدٛذ انكٕاص ١١٦

 اًٚاٌ خسٛة كاظى زغاو خثاس زغٍٛ انًسًذأ٘ ١١٧

 اعشاء ػثذانؾٓٛذ ؽكش زغاو زغٍ سامٙ زغٍ  ١١٨

 ْذٚح كاظى زغاو يسًذ دٕٚاٌ ١١٩

 َدٛسح يُقٕس فشزاٌ زغاو يظٓش ػثذهللا خاعى انقفش ١١١

 فخشٚح ْاد٘ عهًاٌ زغاو يٓذ٘ ْاد٘ يسٛغٍ انُٓذأ٘ ١١١

 فاهًّ ػهٙ زغٍ زًٛذ ػهٙ انركغٛش٘ ١١٢

 فثشّٚ خاعى ػهٙ زغٍ صٚاسِ ػهٕاٌ ػثٛذ انٓهٛدٙ ١١٣

 ْٛفاء سيناٌ زغٍ عًٛش يسًذ يدٛذ ١١٤

 زُّ فانر زغٍ ػٛذاٌ زاؽٕػ انشاؽذ ١١٥

 ؽشٔق ػثاط عهًاٌ  زغٍ فاسط ػهٙ اكثش  ١١٦

 َدٛح زٛال ػٕدج  زغٍ كشٚى زغٍٛ ؽاكش انؾًش٘  ١١٧

 االء يسًذ زغٍ زغٍ يٛثى خٕاد زغٍ ٔذٕخ ١١٨

 ٔداد يٕعٗ زًاد٘ زغٍُٛ خؼفش يدثم زًاد٘ انؾشٚفٙ ١١٩

 خهٕد يسٙ خاعى زغٍُٛ ػثذ ػهٙ َؼًّ ػهٕٛ٘ ١٢١

 نماء ػثذ زغٍٛ ازًذ ػثذ ػهٙ  ١٢١

 فٕصّٚ خٕاد زغٍٛ زايذ َؼٛى ١٢٢

 ػثٛذج خاعى زغٍٛ زذٚذ ؽهٕؽٙ أؽٛر انغاػذ٘ ١٢٣

 فنٛهح ػثٛذ خٛاد  زغٍٛ خنٛش ظاْش زغٍٛ انقافٙ  ١٢٤

 خًٛهّ ػضٚض عانى زغٍٛ داخم ػثذهللا ؽالػ انغضانٙ ١٢٥

 َؼًٛح َاٚف فشزاٌ زغٍٛ عهًٛاٌ ػغم يضٚذ انُؼًٛٙ ١٢٦

 سعًٛح خغاو يسًذ ػثاط زغٍٛ فازة ػثٕد ػثاط اندثٕس٘ ١٢٧

 اصْاس كاظى يدٛذ زغٍٛ فثٛر سامٙ ١٢٨

 زغُح ػثذانُثٙ يسًذ زغٍٛ هالل هانة يسًذ عٛذ َٕس  ١٢٩

 عهًّٛ ؽؼثاٌ زغٍٛ  زغٍٛ ػثذ صٚذ ْاؽى ػٛذاٌ انكشٚؼأ٘  ١٣١

 عهٕٖ زٌُٕ ػهٙ زغٍٛ ػثذانٕدٔد خضػم انًُقٕس٘ ١٣١

 َٕفّ كاظى زغٍٛ ػٛغٗ يكطٕف ١٣٢

 فهٛسح فثش٘ عهًٛاٌ زغٍٛ فائك فادق ػثذانسغٍٛ  ١٣٣

 سزًٛح خٓاد الصو زغٍٛ كاظى ػضٚض عكشاٌ انؼغكش٘ ١٣٤

 َٕال خاتش ازًذ زغٍٛ يسٙ انذٍٚ زغٍٛ انمضُٔٚٙ ١٣٥

 تٓٛح كؼٛذ هٕٚشػ زًضِ زطاب فشٚح ػغكش انغهٛى  ١٣٦

 ٔزٛذج ػهٙ ٚاعٍٛ  زًضِ خهف َافش يسغٍ انؼمٛهٙ  ١٣٧

 ػهّٛ ػثاط زذٚذ زًضِ ػثٛظ ػثذ زًاد٘ انمشٚؾٙ ١٣٨

 اترغاو ػثذ زُاٌ خؼفش خاعى خؼفش اندؾؼًٙ ١٣٩
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 فثٛسح ػثذ زُاٌ لاعى يسًذ االتشاًْٛٙ ١٤١

 خُٕب ػهٙ خنٛش زُاٌ ْاؽى يٓذس يضٚذ انًاكٙ ١٤١

 ؽكشٚح لاعى زٛذس ذايٕل ياؽٙ يطٛش انغؼٛذ٘ ١٤٢

 عٓاو كشٚذ٘ زًذاٌ  زٛذس خُاو غنٛة تاْل انؼٕاد٘  ١٤٣

 عاْشج خؼفش فكثاٌ  زٛذس زغٍ ٔانٙ يسغٍ اتٕ غشتاٌ ١٤٤

 سزًح فامم زغٍ  زٛذس زغٍٛ يسًذ ػهٗ ؽاْش اندثٕس٘  ١٤٥

 َداج َؼًح يسًذ زٛذس زًٛذ ْاؽى ػثاط انًشػثأ٘  ١٤٦

 َقشِ زغٍٛ ػهٕاٌ زٛذس خًٛظ يسًذ تُذس انؼايش٘ ١٤٧

 ؽكشٚح ازًذ يسًذ زٛذس خٌٕٛ كاظى انسًغأ٘ ١٤٨

 يهٛسح ٕٚعف هّ زٛذس ستٛغ يٕعٗ كاظى انشكاتٙ ١٤٩

 االء ػثٛذ زغٍٛ  زٛذس سػذ يٓذ٘ يسًٕد ١٥١

 فنٛهّ زغٍٛ زٛذس سيناٌ فانر انشاؽذ ١٥١

 ػٕٓد زايذ ػثذهللا زٛذس عراس َٕسٔص خاٌ انًُذالٔ٘  ١٥٢

 فٛساء يغهى  زٛذس عؼٛذ ػثذهللا انسالُٔٚٙ ١٥٣

 فٕصٚح زشتٙ ؽاذٙ زٛذس فثاذ ؽشْاٌ َؼًّ انًرشفٙ ١٥٤

 عهًّٛ زغٍٛ  زٛذس هانة ػثذانضْشِ انًٛاذ ١٥٥

 سعًٛح كاظى ؽُأج  زٛذس ػثاط زالٔ٘ ٕٚعف ١٥٦

 ْاؽًّٛ ازًذ ػهٙ زٛذس ػثذانشزٛى يدٛذ انًظفش ١٥٧

 اترغاو يدثم خُدٌٕ زٛذس ػثذانغالو يٓذ٘ يسًذ انؼثٕد٘  ١٥٨

 عهٕٖ زٌُٕ يسًذ زٛذس ػثذانٕدٔد خضػم انًُقٕس٘ ١٥٩

 عاخذج ػثٕد ػهٙ زٛذس ػهٙ كاظى ياؽٙ انشيازٙ ١٦١

 زٛاج خثو ػثٕد زٛذس غشٚة فٕٛٓد ػثٕد انكشػأ٘  ١٦١

 عؼذِ زثٛة تشغؼ زٛذس فامم يسغٍ خأ٘ ١٦٢

 غُٛح ٔزٛذ يسًذ انٓالنٙ زٛذس فخش٘ غانٙ خٕدِ انغشاتٙ ١٦٣

 عًٛشج دػٛش خهف زٛذس كاظى ؽشْاٌ الصو انضٚذأ٘ ١٦٤

 اًٚاٌ زغٍٛ ػهٕاٌ زٛذس كاظى ػثذانسغٍٛ يٕعٗ انغاػذ٘ ١٦٥

 ؽكشٚح يسًذ زٛذس يسًذ زغٍٛ  ١٦٦

 خًانّ ػثذ زٛذس يسًذ عٓٛم اتٕ غُٛى ١٦٧

 فٕصٚح ػهٙ خثش زٛذس يسًذ ػثذ كؼٛذ انفشٚدٙ ١٦٨

 فثٛسّ غنثاٌ كؾكٕل زٛذس يسًذ ػثذانسغٍ يُقٕس انثٓادنٙ ١٦٩

 نُذج يطهة خاعى  زٛذس يذٚر هشفّ ػُٛض٘ انؼاسمٙ ١٧١

 َمهّٛ خنٛش زٛذس يٓذ٘ كاظى ْرًٛٙ انفرالٔ٘ ١٧١

 فاهًح اتشاْٛى زغٍٛ زٛذس َدى ػثذ خؼفش انؼالق ١٧٢

 اصْاس َٕٚظ يسًذ زٛذس َنال كاظى ػهٙ  ١٧٣

 َٕاس خاعى يرؼة زٛذس ْاد٘ زغٍ يرؼة ؽثغ ١٧٤

 زًذٚح زًٛذ ػثذ انشعٕل زٛذس ْاد٘ كاظى ػثذ االعطح ١٧٥
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 فٕصٚح ػثاط خانذ خًال يشداط ١٧٦

 راذّ زشخاٌ اتشاْٛى  خانذ ػثذانشصاق ػثذ ػهٙ هٕفاٌ  ١٧٧

 ٚذسٚح زًٛذ نفرّ خانذ ػثذانضْشِ زًذاٌ فٛاك ١٧٨

 فثشٚح يٓذ٘  خانذ كاظى يدٛذ ؽاٚغ انضٚذ٘ ١٧٩

 خغٕيح ؽاذٙ خانذ يطؾش كشٚى ػثاط انكُاَٙ ١٨١

 ٔثٛمح يسًذ خذٔع خنش ػثذانًطهة خنش ١٨١

 َٓشج سما يشصج خهذٌٔ فانر يٓذ٘ خهٛم ١٨٢

 زًضٚح ْٕٚذ٘ سْٛف خهٛم َدى زغٍٛ ٔعان ١٨٣

 َٕسٚح لاعى زًضج  دسٚذ ػهٙ زغٍٛ يسًذ انسطاب  ١٨٤

 ياخذِ يضْش ػهٙ رٔ انفماس ػهٙ يضػم ؽؼثاٌ ١٨٥

 عًٛشج عؼٛذ يٛخا سافٙ سيض٘ يشكٕ٘ ػٕدٚؾٕ ٚذكٕ ١٨٦

 اًٚاٌ هانة ازًذ سايٙ لاعى كاظى اندضائش٘ ١٨٧

 عٕالف ػثذ انسًٛذ ساَّٛ َافش غاص٘ يسًٕد انخانذ٘ ١٨٨

 ػثذ زغٍٛ زًذٚح فٛاك خغاط انؼكٛهٙ كاظى سائذِ ١٨٩

 تذسٚح زغٍٛ  سائغ يسًذ خٕاد زًاد٘ انؼايش٘  ١٩١

 ػٛذِ زغٍ كطٕف ستٛغ فهٛر غاص٘ صغٛش اناليٙ ١٩١

 َثّٛ زغٍٛ  سخة ػثذانؼضٚض ١٩٢

 عٓٛهح كاظى ػٛغٗ  سزاب يسًذ خثاس يؼٛثذ انشكاتٙ ١٩٣

 ففٛح سامٙ  سصاق ٚاعش يطٓش زغَٕٙ انؾشايطّ ١٩٤

 فثٛسح خثاس غنثاٌ سعم فثاذ عراس  ١٩٥

 اترغاو زغٍٛ  سؽا ٚؼمٕب ٕٚعف كاظى اندُاتٙ ١٩٦

 فٕصٚح ٚاسا عٕصِ سػذ خثش كاظى عانى انشتٛؼٙ ١٩٧

 ترٍٓ رْة سامٙ سػذ يسغٍ َؼًّ زغٍٛ انضٚذ٘ ١٩٨

 تهمٛظ كثش ػهٕػ سغذ يسًٕد ػثذ تشتٕذٙ اناليٙ ١٩٩

 فهٛسح نؼٛثٙ فٓذ سغذاء ػثذانؼضٚض ػاذٙ ٢١١
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