
�ｿعࣿهلالج لج� ｿ�ࣿهلالج لج� �������� ｿ�����هلالج لج� ��ｿ�� �هلالج لج��

�یࣿهلالج لج� نࣿهلالج لج� �لࣿهلالج لج� ࣿࣿهلالج لج� هلالج لج�ریهلالج لج� هلالج لجنࣿهلالج لج� �ل� ��هلالج لج� �هلالج لج��

� ���هلالج لج �هلالج لج����� هلالج لج��ی�� �����هلالج لج ��� ഀ�هلالج لجࣿ� 2 یࣿ� �� �ن䀀هلالج لج

� هلالج لجࣿهلالج لج��� �䀀هلالج لج ഀ�� �ࣿر ��هلالج لج� �ی� ��هلالج لج هلالج لج�ر هلالج لج䀀ن�� �ࣿ�هلالج لج

�ی�هلالج لج� ������هلالج لج �ࣿ�یهلالج لج� �䀀هلالج لج �� �쳌䁓�هلالج لج هلالج لج���ر�� �ࣿ�هلالج لج �� ���

�ی���� ��ریهلالج لجهلالج لج� �ن䀀هلالج لج ��䁓ل� �هلالج لجهلالج لجهلالج لج هلالج لج�هلالج لج� �ل� �ࣿر� ���

�ࣿر ��هلالج لج� �ی�ر�� ��ഀ�هلالج لج� ����� �䀀هلالج لج ��هلالج لج �ل� �ࣿر ��هلالج لج�

�� �ࣿر� �쳌䁐� �رهلالج لج� �ی��� �یࣿهلالج لج�� �� �� �هلالج لج�هلالج لج�هلالج لجرهلالج لج� �䁓هلالج لجهلالج لج

�䁐� ��� �� هلالج لج䀀ن� �ࣿ�هلالج لج یر�� �Oیࣿهلالج لج�� �䁓هلالج لجهلالج لج�هلالج لجO� �䀀�ࣿهلالج لج� هلالج لجهلالج لجࣿ�

��هلالج لج� هلالج لج�ریهلالج لج� �ࣿ�هلالج لج �� �ࣿ�ࣿ�هلالج لج ��هلالج لج �쳌ഀ ��� �ᦙی��� �ل��� �ی�ین�

هلالج لجل���� هلالج لج��ی� �هلالج لج���� �� � �ഀ�ر� ����

� ഀ쳌ی�� � �쳌� �یࣿهلالج لج� ��� �هلالج لج���� �� هلالج لجࣿ� ��هلالج لج �� ��ࣿ� �

�ࣿهلالج لج�هلالج لج ����هلالج لج �䀀هلالج لج ���ࣿ�ی� �ࣿهلالج لج� ��� ��ن䀀هلالج لج ��هلالج لج��ل هلالج لج��هلالج لج��

هلالج لجهلالج لجرهلالج لج� �� �� � ��䁟�هلالج لج �� ��� �ل���䁟� �䀀هلالج لج ���� ��هلالج لج ���ࣿهلالج لج �ر��هلالج لج

ن� �1971 �� �� �����هلالج لج �� ��هلالج لج ����هلالج لج �� ��䀀هلالج لج 27�� ���

��� 1�1 ��ഀ �� �1949 �� �� ����هلالج لج �䀀هلالج لج ���ࣿ�ی� �هلالج لج䁟�

ഀ�� �ی���ر هلالج لجࣿهلالج لج���� �䀀هلالج لج ഀ�� �ഀهلالج لج �ل� �䀀هلالج لج � �هلالج لجࣿل�� ��䁓�

�هلالج لجهلالج لج�هلالج لج ����هلالج لج �� ���هلالج لج �����هلالج لج �� � ࣿهلالج لج�هلالج لج� هلالج لجࣿهلالج لج��� �䀀هلالج لج

����هلالج لج ��䁓ل�

�هلالج لجࣿل��هلالج لج ��䁓�هلالج لج ��� �� �� �ࣿ�ࣿ� هلالج لج�ریهلالج لج� �ࣿ�هلالج لج ���� ��

�ریهلالج لجهلالج لج� �����هلالج لج �ࣿ�یهلالج لجO �䁟� 1979 �� �����هلالج لج �ࣿ�یهلالج لج� �䀀هلالج لج ��

���ࣿهلالج لج �ر��هلالج لج �ࣿهلالج لج�هلالج لج ����هلالج لج �䀀هلالج لج ���ࣿ�ی� �ࣿهلالج لج� �䁟� ���ر�

��هلالج لج�هلالج لج ��䁓�هلالج لج �ل� هلالج لج�ریهلالج لج� ���هلالج لج هلالج لج�هلالج لج� ��هلالج لجهلالج لج ��هلالج لج ��� ��䀀ل



هلالج لجهلالج لجࣿࣿ�ر� �� �Oیࣿهلالج لج�� ��ഀ � �رهلالج لج�هلالج لج �ر هلالج لج��ر� ��䁓�هلالج لج� �هلالج لج���ی�

هلالج لج쳌�هلالج لج �쳌یل� �ഀ هلالج لج��ر�� � ��ریهلالج لجهلالج لج� ��هلالج لج�� ��쳌هلالج لج ������ هلالج لج�ریهلالج لج�

�ഀ ی�ر� �� ��ریهلالج لجهلالج لج� هلالج لج��هلالج لج�� ����� ��هلالج لج هلالج لجࣿهلالج لج��� �䀀هلالج لج �هلالج لجهلالج لج� ��

�� هلالج لج��� هلالج لج䀀ن� �ࣿ�هلالج لج ��ی� ��ن䀀هلالج لج �یࣿهلالج لج� نࣿهلالج لج� � �هلالج لج�� ����

��� ��ل� ��ن䀀هلالج لج �یࣿهلالج لج� نࣿهلالج لج� ��ی쳌� هلالج لج�ریهلالج لج� هلالج لجهلالج لجࣿࣿ�ر� ���ഀ

�� ��هلالج لج�هلالج لج ��هلالج لج � هلالج لج쳌ی�هلالج لج� �ن� �هلالج لج���هلالج لج �ریهلالج لجهلالج لج� هلالج لج�ن��ی� �ࣿهلالج لجلهلالج لج

لهلالج لجࣿࣿ�ر� ��هلالج لج ��هلالج لجهلالج لج � �� �لࣿهلالج لج� ࣿࣿهلالج لج� هلالج لج�ریهلالج لج� هلالج لجنࣿهلالج لج� �ل� ��هلالج لج�

هلالج لجهلالج لج هلالج لجهلالج لج��쳌هلالج لج�هلالج لج ی��� ��ر��� ᦙهلالج لجل� �� �� �یࣿهلالج لج�� �� ���ࣿ�� هلالج لج�ریهلالج لج��

�����هلالج لج �ࣿ�یهلالج لج �� هلالج لجرهلالج لج�� ����هلالج لج ��هلالج لج�ࣿ� �هلالج لج���هلالج لج �䁓� � �ࣿرهلالج لج

�ل� هلالج لج䀀ن� ���هلالج لج یࣿهلالج لج�� �� ��� هلالج لج䀀ن� �ࣿ�هلالج لج یهلالج لج�� � ��یࣿهلالج لج��

���

��䁓�هلالج لج �� �هلالج لجهلالج لج�� �ࣿ�ری� ഀ��ر�� �䁟هلالج لج ��ഀ �یࣿهلالج لج� �䁟هلالج لج ��

�ࣿ� �یࣿهلالج لج� �� �� ��ࣿهلالج لج یࣿهلالج لج�� هلالج لجرهلالج لج��� ��ࣿهلالج لج �� ��ریهلالج لجهلالج لج� �ن䀀هلالج لج

�� �� هلالج لج�هلالج لجهلالج لج� هلالج لجهلالج لج�� یر�� هلالج لجࣿ�ر�� �ی���هلالج لج� هلالج لج�ࣿ�ر � ��ی��

����� ���هلالج لجهلالج لج ��ࣿهلالج لج ��ر �� هلالج لج�ریهلالج لج� �ࣿ�هلالج لج� �یࣿهلالج لج� �ࣿهلالج لجل هلالج لجهلالج لج��رهلالج لج�

�O�����هلالج لج �ࣿ�یهلالج لج �ل� ������ �یࣿهلالج لج� �䁓هلالج لجهلالج لج�هلالج لج �هلالج لج��O �ن�� �یࣿهلالج لج� �ࣿهلالج لجل

�Oن�䀀هلالج لج ��ࣿهلالج لج �هلالج لج��O ����� �O1992 �� ��Oهلالج لج�ࣿهلالج لج�� هلالج لج���رهلالج لج� ��ر��

Oهلالج لج��ࣿهلالج لج� ���� هلالج لج�ریهلالج لج� �ࣿ�هلالج لج ഀ �O����� �یࣿهلالج لج� �䁓هلالج لجهلالج لج�هلالج لجO�� �����

هلالج لجࣿهلالج لج��� �䀀هلالج لج ഀ�� ���ری� ���ࣿی� ���ری� �یهلالج لجࣿ� �Oیࣿهلالج لج�� �䁓هلالج لج��� �䀀هلالج لج

�ی��� ��یࣿهلالج لج�� �����هلالج لج �ࣿ�یهلالج لج �� هلالج لجرهلالج لج�� هلالج لج�ࣿهلالج لج�� �쳌ی�� �هلالج لج��رهلالج لج��

�ࣿر� �ر�䀀�هلالج لج ��� �� �Oیࣿهلالج لج�� �䁓هلالج لجهلالج لج�هلالج لجO� �䀀�ࣿهلالج لج� هلالج لج�ࣿ�ࣿ� �ی���

���� ࣿ�هلالج لج� هلالج لج�ر� �ن� یل�� � ��ن� هلالج لجل�� �䁟ᦙ �ࣿ䁟ᦙ ل�ی�

��쳌 �یࣿهلالج لج� �䁟هلالج لج � هلالج لج䀀ن� ���هلالج لج� �ن䀀هلالج لج �ࣿهلالج لج�هلالج لج ��ࣿ یهلالج لجࣿ�

�هلالج لجهلالج لج�� ��هلالج لج�� ی��� �ഀ�هلالج لج� �䁓هلالج لج� �䁓�هلالج لج ��هلالج لج �� �쳌�� ���هلالج لج �� �هلالج لج����

�هلالج لجهلالج لج ��ࣿ�هلالج لج ���� �هلالج لج�� ��� ࣿهلالج لج��� �ل 1�4 ���� ��هلالج لج هلالج لج䀀ن� ل���



�� هلالج لج䀀ن�� ���هلالج لج �ഀ�ن ��� هلالج لج�هلالج لج هلالج لج���� ��ر�� ���� ی��� �䁐ࣿل

��� �� ی�هلالج لج� � ��� ���� � ��هلالج لج ��ࣿ�هلالج لج ��� ���هلالج لج� � ���هلالج لج ��هلالج لج��

�هلالج لج��هلالج لج�� ����هلالج لج ل�쳌ی�� هلالج لج�هلالج لج�یر �� ی�ࣿ� �ഀ ��ᦙ �ഀ �ഀ �ࣿ� �ഀ �ഀ

�� ���هلالج لج �ل� هلالج لج䀀ن� ���هلالج لج� �ن䀀هلالج لج �ࣿل�هلالج لج هلالج لجهلالج لجࣿی� �هلالج لجهلالج لج��� هلالج لجرهلالج لجهلالج لج��

��هلالج لج� ���ࣿ� �䁓�هلالج لج ��ࣿ� ���� �هلالج لج��� �ഀ�هلالج لج� �䁓هلالج لج� �䁓�هلالج لج ��هلالج لج

��ی� �ل� لر� هلالج لج�ࣿࣿهلالج لج� � �쳌یل  �� ��䁟�� هلالج لج䀀ن� �ࣿ�هلالج لج ���هلالج لج

�쳌�� ���هلالج لج ��� ��ن䀀هلالج لج �یࣿهلالج لج� نࣿهلالج لج� �� هلالج لج�ریهلالج لج� هلالج لجنࣿهلالج لج� �ل� ��هلالج لج�

�هلالج لجهلالج لجࣿ� هلالج لج�ریهلالج لج� �ࣿ�هلالج لج �ل� �ی�� ��ഀ�هلالج لج� �䁓هلالج لج� �䁓�هلالج لج ��هلالج لج ��

��� �ل� هلالج لج��ر��� هلالج لج�ࣿهلالج لج�� ��� ����� �ഀ Oیࣿهلالج لج�� �䁓هلالج لجهلالج لج�هلالج لجO� �䀀�ࣿهلالج لج�

������هلالج لج �ࣿ�یهلالج لج� �䀀هلالج لج �� �ل�� ���ࣿهلالج لج ���䀀هلالج لج هلالج لجࣿریهلالج لج� ��

���ن� هلالج لجهلالج لجل�� �هلالج لج��ی� هلالج لج���رهلالج لج� ���� �� ���ر�� ���� �������

����هلالج لج � �یࣿهلالج لج� �䁟هلالج لج �ഀ �� هلالج لج���ر�� �هلالج لجهلالج لجهلالج لج� ����هلالج لج� �����هلالج لج

�䁟هلالج لج �� ��� �هلالج لجࣿ� �ഀ ഀ�ر� ��� �� ی�� 䁓� ���� �ن䀀هلالج لج �هلالج لج�ل�هلالج لج

�ل� �رهلالج لج�� ��ی� �هلالج لج� هلالج لج�ریهلالج لج� �ࣿ�هلالج لج هلالج لج䀀ن� �ࣿ�هلالج لج ی�� �یࣿهلالج لج��

�Oیࣿهلالج لج�� ����O�� هلالج لجل�� �䁓� � �یࣿهلالج لج� �䁓هلالج لج��� �䀀هلالج لج هلالج لج��ࣿهلالج لج� �� هلالج لجهلالج لج�

���ᦙ �� ����هلالج لج �䁓� � �ن䀀هلالج لج �هلالج لج�ل�هلالج لج ����هلالج لج �� ����هلالج لج �� �هلالج لجهلالج لج�

�� ��هلالج لج�هلالج لج �ഀ Oیࣿهلالج لج�� �䁓هلالج لجهلالج لج�هلالج لجO� �䀀�ࣿهلالج لج� هلالج لجهلالج لجࣿ� ��� �� �هلالج لجهلالج لج� �یࣿهلالج لج��

�یࣿهلالج لج�� �䁟هلالج لج �� Oر�� 쳌ᦙ �ی��� 쳌ᦙ Oیهلالج لجࣿ� �� �هلالج لجهلالج لج� ��هلالج لجᦙهلالج لج� ����ل�

�ل� ی�� �� ��ری��� �ഀ ��ࣿی�� �ഀ هلالج لجࣿهلالج لج��� �䀀هلالج لج ഀ�� ��ری� �� �هلالج لجهلالج لج�

�ࣿ�هلالج لج �� ��� � هلالج لجࣿهلالج لج��� �䀀هلالج لج ഀ���� 쳌�䁓هلالج لج� ل�ࣿهلالج لج� �ࣿࣿهلالج لج� ���هلالج لج

䁐نهلالج لجهلالج لج �هلالج لج� هلالج لج����هلالج لج� �ن��� ������هلالج لج �ࣿ�یهلالج لج� �䀀هلالج لج �� �쳌䁓�هلالج لج هلالج لج���ر��

����هلالج لج � ��� هلالج لجࣿهلالج لج��� ��ഀ �ل� �ریهلالج لجهلالج لج� ��هلالج لجهلالج لج ���ࣿ� ��هلالج لج ���هلالج لج

�هلالج لجࣿ�ر� �䁐�هلالج لج هلالج لجࣿری� ��


