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 -  ��ر �ر�� ��ر��� ٦٤ا	��روع ��6م و�'�ل وھو ���م ��	و�دة ا	��
�� 	�ر�� طوخ د	�� *

��� و�8 *دد ١٦*��رة *ن �3ث ���ت � �1دم ا9ول و� ���8 ����س ) ٤(��ر �ر�� ;2 ا	�

���س � �'�ل ا	��
�ن ا19ر��ن ;2 ) ٢(م و���وى *
2 *دد ٤×  ٤و�
�ق �8 �دروم و� ���8 

�� �ر1ص �ر1�� دا��6 ر�م ا	�و�ط���  ٩٤/ ٤٤٤٠٠و @ل �@�رى ر�م  1�٢٢٢٧ز�ن وا	�
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 ا����� ����	�� ���ن

 ١٥٠ %��D�١ن 

 ٣٠٠٠ �Kر��ء

��ل و����ل ٢٠٠٠ 

 ٥١٥٠ ���� ا���رو�Cت ا4Dرى

  
  


%���ف ا;	
�ج  Fإ����:        
 ا����� ����	�� ���ن

١٨٠٠٠ � �
ز��ت ا	���Hل -١ 

��ت -٢��D�	وا �	�'�	١٨٤٨٠ أ@ور ا 

 ٤٧٢٥ ا�ھ���ت -٣

٤- 1Oت ا�رو;� ٥١٥٠ رىا	�



 

  ٥


%���ف ا;	
�ج ���� ٤٦٣٥٥ 

  
  
  
  

  :ا;�رادات ا�+	و�� 
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