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 ملخص:

قدشة حودوأ فلدف ٍدو       اصدادد ىغزًنٍب وحشَخ جشائم الزحبلف الغعودً ضدذ عدنبا الدَامل ادلدذ َوا  د      

لجذء عذوا و العغنشً عوي الَامل اضبفو اىل احلظبس الشب ل والزً ففزك ثأثنبء الدَامل و ندبصذلم قدز      

ب وٍنبثدذىب اثضدش  دمل    ورذ ًنا  وهتجدًنا  وحظدبسا  ويوٍعدب وفابعدبد و اعدٌ ا غدب َو رودوو حدذود وطدو          

الددَامل ارثشٍددبء ثددبعزشاا  نااددبد حنوقَددخ ول غددب َخ دولَددخ وا  ددم       وَددوا ا غددبا  ددذ َب  ددمل عددنبا  32

ادلزحذح يف رنبسٍشىب الظبدسح عن ب  ؤخشا وحبغت  بوصننبه حنمل ادلشثض النب وين لوحنوو والزناَدو فندذ   

 ددمل عددنبا الددَامل ادلددذ َوا     ( (وجددشحن حنددو   اعددوش عددذواا الزحددبلف الغددعودً العغددنشً عددمل  نزددل      

  احملاَو  عاا م  مل ارعوبأ والنغبء اضبفو الذ بس الواع  الزً  بأ سلزوف ارعَبا ادلذ َو

فامل الوابئ  وجشائم احلدشة وارثدبده الدر اسرنجد ب الزحدبلف الغدعودً قظدوو الوحشدٌ ثيدبسرٌن جوٍدخ            

عوددي  نيلدٌن  ددذ ٌَن ثددبا  ددأىورا    3152دٍغددا   51اجلاعدخ    ودزىب عًنا ددو احلددش  عندذ وبٍددخ ٍددو   

ثعذح فعشح  ذ َخ ثشٍئدخ ننغندخ ادلدضاسد نذٍشٍدخ اخلوخدخ الواقعدخ عودي عدبحل الجحدش ا  دش نحبفادخ            

عود   وصد س  غدبء وجدشحن      51قزَ    ذ َب   ند م   35احلذٍذح، اوقعذ جشميخ لثبدح  شوعخ ساحن ضحَز ب 

بثددذ الظددجَحٌ وعجددذا  ربلددت  شٍددود، الوددزاا  فعوددبأ رخددشٍمل مددَع م  ددمل فعددشع ادلددواعنٌن عوددٌ ص  4

 .ٍعا ا يف الضساعخ وطَذ ا مسبك

نوقع دب اجليدشايف ادلزاَدض و طدواعئ ب      ورزاَدض  رن   ذٍشٍدخ اخلوخدخ يف فقظدي جندوة زلبفادخ احلذٍدذح      

(  غدداخ وثنضبفددخ 227234الغوٍوددخ والغددبحشح رع ذلددب عوددي الجحددش ا  ددش وٍجوددا عددذد عددنبوب قشاثددخ    

% حبغددت لحظددبئَخ سمسَددخ لوج ددبص ادلشثددضً للحظددبء وٍعاددل  عاددم عددنبوب يف         4511ويددذ عددنب َخ ث

فحدذ   ثب دذ اخلوخدخ   حَدب  وياعدب  عدنب َب   دذ َب ،     41وٍنغندوا يف   والجنَو يف الضساعدخ  اطغَبد ا مسبك

 ند ب   و عىن اخلوخو النبفزه اوالوزحو الظيًنه الر ٍذخل ادلوا ئ الَانَخ الش ًنح لزظذٍش النب الَاين

 .الضوء اىل ادلنيأ

وحد  ردبسٍخ ثزبثدو       لجذء عذواا الغعودٍو وحتبلو دب عودي الدَامل   3151/ بسط  مل العب  33و نز ربسٍخ 

ىزا الزنشٍش مل رنمل  ذٍشٍو اخلوخو وعنبوب ادلذ َوا ارثشٍبء والزٍمل ننبى عمل اعابأ النظف اجلدوً  

نجدددذ خ ذلدددب رلدددبصس ثشدددعو وجدددشائم ضدددذ والجحدددشً لغدددًناا وثدددواسط الزحدددبلف الغدددعودً احلشثَدددو اسر

ٍنذى ذلب اجلجٌن وضاًن ار غدب َو و دمل اثدشص رودك اجلدشائم الدر وصن دب         ار غب َو حبق اثنبئ ب ادلذ َوا

 ادلشثض النب وين لوحنوو والزناَو :  ارعزبر عابد    الزحَو وافو ب جبشائم العذواا ثبخلوخو(
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 الىالعت:تفاصيل 

لزحبلف العذواا الغعودً ربسرٌن جوٍخ عنذ رشوة مشدظ ٍدو  اجلاعدخ ادلوافدق     طنذ الغبئشاد احلشثَخ 

  اعدددز ذفذ خ ذلدددب  دددنيأ ادلدددواعمل عودددٌ صبثدددذ  1:21  اليدددبسح ا وىل ثب دددذ يف الغدددبعخ 51/53/3152

 غدبء اصندبء وقدذ طد ح ادليدشة  دنيأ ادلدواعمل         3:11الظجَحٌ فَاب اعز ذفذ اليبسح الضب َخ يف الغدبعخ  

بسرٌن ثدٌن مدود ىدزه    ،ا وجدشد اليد   خ أ رواجذىم    ثبفو افدشاد اعدشىم    ذ  شٍودعجذا  ربلت ف

 خثذائَد  خحَدش اا  ندبصذلم ادلغدز ذف     ع ب يف اذلدواء لزندزا  دم يف ثدل  ندبا ،     و بصشهتم  خارعش ادلذ َ

 .اخلوخخ الغبحوَخ نحبفاخ احلذٍذح  مل  النش (ورن  يف  نغنخ ادلضاسد نذٍشٍخ خ جنَ

عود   وصد س  غدبء     51قزودي  ند م     ذ َب  35 وقود جشميخ اثبده ثشعو ثغنوط صىبء رٌن عملفعوشد اليبس

الضدحبٍب  دمل فعدشه الظدجَحٌ وعجدذا   شٍدود ادلدزثوسح فادمل فعدشح عودٌ            ىدؤرء  فعودبأ ثدل   4جدشحن   ثاب

صبثذ الظجَحٌ قضذ اليبسح ا وىل عودي حَدبح سة ا عدشح وصوجزدو وفسثعدخ  دمل فعوبلدو وجدشحن عودل ٍعدذ           

 ضاسعب  وقذ وفذوا قجدل   عوٌ الظجَحٌ حَذ  مل ا عشح، يف حبلخ متبصوو لوشوبء ثبا ٍعال سة ار عشهالو

عذه اط ش  مل  ذٍشٍخ  وصد نحبفاخ رعض لىل اخلوخخ ثعذ حظوأ والذىم عوي عال ثأحدذ  دضاسد فثندبء    

 . ذٍشٍخ اخلوخخ

واحوددبده  طخظددب   ددمل فعددشرو واورده 51ف ددب فعددشح عجددذا   شٍددود فنددذ اثددبدد اليددبسح الضب َددخ لىل  نزددل  

  . ص صخ  مل فعوبذلاب اليبسحواٍضب عجذا   شٍود وولذه عبمل وجشحذ  عو   وا شفرٌن 55ثَن م 

و زَجخ رعزاشاس حتوَق عبئشاد الغعودٍخ وحتبلو ب احلشثَخ يف مسدبء ادلنغندخ وقظدو ب ثشدنل ىغدزًنً      

الوَدل لجدواسط وفشقبعدبد     عَودخ ذفعٌ والظدبسوخٌ  و نبعق رلبوسه ثبلزضا مل  د  النظدف ادلد    ادلنغنخعوي 

وخغددش جددذً  ادلنغنددخطددنل عبئنددب ا ددب  اىددب    اخلوخددخثغددبحل  حادلزواجددذ خالزحددبلف الغددعودً احلشثَدد 

ا عددشح  ٍز ددذد اسواح ددم يف الوطددوأ لىل ادلنددبصأ ادلغددز ذفخ ول نددبرىم لوجشحددي وا زشددبأ جضددش ضددحبٍب    

اىل ادلندبصأ   ىدشد فثندبء ادلنغندخ    وىدذوء النظدف   الغدجذ  حنادلننوثخ وا زادشوا حد  ادثدش الوَدل وجدبء طدجب      

فوجئددوا ثجشددبعخ اجلشميددخ وفابعزدد ب فنددذ وجددذوا ثبفددو افددشاد         وعنددذ وطددوذلم عوددي اع ذلددب    ادلددذ شح

مل ٍعضددشوا عددوى عوددي فطدد ء  ضقزدد ب اليددبساد   خثاودد ب ثبليددبسرٌن الوحشددَأث ثَددذدفقددذ  ادلننوثددخا عددشرٌن 

 1خوقزفذ  ب يف اذلواء ورنبصشىب نحَظ ادلنبصأ ادلغز ذف
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 إفاداث الشهىد

ػاهاً، وٌؼول حماهً وأحذ ألاسب أسرشج ػثرذاهلل    41الشاُذ/ حموذ ػلً هشٌىع، الثالغ هي الؼوش 

هااسفشخ ػٌَ هي سحٍل اغلة هشٌىع املٌكىتح لصفاً تغاسج لطرياى الرحالف السؼىدي احلشيب و 

 االسشٍ والزي أفاد املشكز الماًىين تمىلَ:

  ويف الغددبعخ الغبدعددو اٍاددب  ددمل  وددظ الَددو  طددمل    51/53/3152 ددمل  غددبء اجلاعددخ   1:21يف الغددبعخ 

          ٌ  عًناا الزحبلف الغدعودً احلدش  ردبسرٌن جوٍدخ ا  وىل اعدز ذفذ  دنيأ ادلدواعمل عودٌ صبثدذ الظدجَح

فطخبص ىم سة ا عشح وصوجزو وفسثعخ  دمل فورده فعودبأ    3فشاد فعشرو ، قزوذ خ أ رواجذه    ثبفخ ف

اعنج ب ثنظف عبعخ اصندبء وقدذ طد ه ادليدشة ، وقعدذ اليدبسح الضب َدخ عودي  دنيأ           عول رخش ، مث وجشحن

طخظدب   دمل    51ننزدل   اعدوشد عدمل سحَدل  عادم ارعدشه      احذ اقشثبئٌ ادلدواعمل / عجدذا  ربلدت  شٍدود    

فعودبأ رخدشٍمل ثادب د دشد اليدبسرٌن       2 دشفرٌن وجدشحن    عود   وا 55 ثَند م  جدذا   شٍدود  فعشح اثدمل عادٌ ع  

 نيذلم وىٌ  نبصأ طعجَخ  جنَخ  مل النش ومل  غزغ  الزحشك لىل ادلنبصأ ادلغز ذفخ رعزاشاس النظف 

اجلددوً والجحددشً لغددًناا وثددواسط الزحددبلف الغددعودً احلشثَددخ عوددي ادلنغنددخ و نددبعق رلددبوسح و وَنددب يف  

عوددود الظددجبحن وثعددذ ىددذوء النظددف ىشعنددب لىل ادلنددبا وفوجئنددب ثجشددبعخ  شدد ذ اجلشميددخ   غددبثننب حدد 

لىل فطد ء طديًنح  زندبصشه قاندب      جضض م شلضقخ و زوحاخ وثعضد ب حتولدذ   وجذ ب  عام ففشاد ا عشرٌن

ىدزه   وجذ ب جشميخ لثبدح مبعَخ حنَنَو اسرنجد ب عدًناا الزحدبلف الغدعودً احلدش  حبدق       ثزجاَع ب ،

ور ٍوجدذاً ر دت اقزشفزدو ىدزه ارعدش الدزٍمل  عاا دم         ارعش ال ئَدو  وادب وعدذوا ب وٍندذى ذلدب اجلدجٌن      

،ر  فبدلنغنخ وادلنبصأ ادلغز ذفخ  ذ َخ طشفخ اعوبأ و غبء ر س ىزه الوحشَو لوزحبلف الغعودً عوَ م

 1"ىل ادلغزشويٍوجذ فً  واق  عغنشٍخ فو  نبروٌن يف ادلنغنخ، و قذقاذ ثإععبا اجلشحي ل

 

ػاهاً، أحذ أتٌاء املٌطمح الرزٌي اراسكىا أ أػوران إًمرار اجلشحرى       43غالة أمحذ جملس، وػوشٍ 

 واًرشان الضحاٌا هي األسشج املٌكىتح حتذز للوشكز الماًىين لائالً:

عجذا   شٍود سة احذ ا عش ادلذ َخ الر قضي عوَ ب الغًناا احلش  لوزحبلف الغدعودً   الضحَخ ٍعذ

 ب خبلو وىو  دواعمل ثغدَظ ٍعادل يف الضساعدخ وثدبا      فف و اثمل طنَنر واعز   حذ ربسارو، احذ اقبس أث

اخلددب ق و نع ددب وحتبلو ددب عوددي الددَامل وفشضدد ب لوحظددبس   طددَذ ارمسددبك قجددل عددذواا الغددعودٍخٍعاددل يف

ذ ثنظدف  يف طدَذ ا مسدبك ثدل وقب د     اعادبذلم  وعذه  ذٍشٍبد عبحوَو  مل  ضاولو لغنبا اثنبء اخلوخخ

 خ"عًناوب احلش  واوقعذ رلبصس فاَع ع  العذٍذ  مل الظَبدٍمل

ننيذلم ادلزواضد  وادلدجين    طخظب  جو م فعوبأ و غبء 51قوا  ب  والجبلا وخ أ رواجذ    ففشاد فعشرو 

ً   ،وثعذ مسبعنب لزحوَدق الغدًناا احلدش     ننغنو  ضاسد اخلوخو  مل النش يف مسدبء   لوزحدبلف الغدعود
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بء ادلذٍشٍخ قب  عنذ وبٍخ ٍو  اجلاعخ ثشمل ربسرٌن ا  وىل عوي  دنيأ عودٌ صبثدذ الظدجَحٌ     ومس ادلنغنخ

 اليبسردبا  وف ودد ادلعشوا ثبدلوصعٌ وثعذىب ثنظف عبعخ ربسرو الضب َخ عوي  نيأ قشٍيب/ عجذا   شٍود

فعودبأ  وعزخ فطدخبص  دمل فعدشح الظدجَحٌ وجدشحن فسثعدخ        طخظب   مل فعشح عجذا   شٍود 51 اىل  نزل

 ددمل ا عددشرٌن ويف طددجبحن الَددو  الزددب  وثعددذ ىددذوء الزحوَددق والنظددف رىجددذ  دد  رخددشٍمل لىل ادلنيلددٌن         

ادلغز ذفٌن وعضش ب عوي جضخ  زوحاخ لنشٍيب عجذا   شٍود وص س جضش وجذ بىب قذ  ضقز ب اليدبسح لىل  

ا  ثب دذ رجودا  دمل    عدنواد وفدشحن عودٌ عجدذ     1 ظوٌن رعشفنب عوَ ب ورعود لألعودبأ ا دذ عدبمل عجدذا      

ٌ        عنواد 2العاش  ٌ      واجلضدخ ادلاضقدخ الضبلضدخ رعدود لضوجدو ولدذه عود عب دب، و  31 وردذعي /وىجدو سدَظ عود

  عضددش عددوى فطدد ء طدديًنح  ددمل جضددض م مل  غددزغ  الزعددشا عوَ ددب،  ثنَددخ الضددحبٍب  ددمل اعددشه  شٍددود فوددم

ثدجًنح و ؤدلدخ لشحَدل ىدزه      وجذ ب  ش ذ  ؤمل وجشميدخ فاَعدخ وثب دذ الوبجعدخ الدر عادذ اثندبء ادلنغندخ        

ا عدددش ال ٍئدددخ ثبلنظدددف اجلدددوً، ور  دددذسً دلدددبرا ثدددل ىدددزه الوحشدددَخ يف قظدددف الغدددعودٍخ وحتبلو دددب    

 س و1 ثغبئشاهتب احلشثَخ لواذ ٌَن والنضبء عوي فعش ثأثاو ب  مل ارعوبأ والنغبء دومنب طونو او

احلرشيب للرحرالف السرؼىدي     أحذ ألاسب أسشج ػلً ثاتد الصثٍحً املٌكىترح والرأ أتراد الطررياى    

أفشادُا ، ذىاصلٌا ػرب اهلاذف هغ امٍك سب ُزٍ األسشج وتؼذ أى أدىل لٌرا   تغاسذَ األوىل هؼظن

 تثٍاًاذَ الرالٍح:

 فمذ أفادًا تمىلَ: ػاهاً، 35ػىض ثاتد اتشاٍُن الصثٍحً، ٌثلغ هي الؼوش 

جددشاء  خخض عددنبا ادلنددبعق الغددبحوَ الددر عددنبا الددَامل عاو ددب وثددب   خ غددب َوادلاعددٌ اإ حلواعب ددب  اددشا 

ادلدذٌٍن   دوا متََدض عودي   اذلغزًنً اجلوً والجحشً لغًناا وثواسط الزحدبلف الغدعودً احلشثَدخ    النظف

ىبجش فخٌ/ عوٌ صبثذ الظدجَحٌ لىل  ذٍشٍدخ اخلوخدخ     يف  ذٍشٍخ  وصدخ هتم اخلذ َوشلزونبهتم و نشا

فطدخبص، ىدم طدنَنٌ     2فعدشرو والجدبلا عدذدىم    نحبفاخ احلذٍذح قجل مثب َدخ فطد ش رنشٍجدب   د  ثبفدخ      

واٍددواء اعددشرو  عاددل ىنددبك ثإحددذى  ددضاسد فثنددبء اخلوخددخ وحظددولو عوددي فعوددبذلم اخلاغددخ عوددٌ وصوجزددو

وفوجئنددب ثنَددب  عددًناا الزحددبلف الغددعودً احلددش  ثنظددف      خ،نددنيأ  ددجين  ددمل النددش جبددواس ادلضسعدد   

سحَل فخدٌ عودٌ    فعوشد عمل ثأحذ ربسارو  51/53/3152ٍو  اجلاعخ   نيذلاب خ أ رواجذىم ثبلنب ل

 52عب دب ، وفسثعدخ  دمل فعوبذلادب ىدم  دضىن        21عب ب ، وصوجزو فلَودخ   َدوة الجبليدخ  دمل العادش       11صبثذ 

فعوا ، وجشحن عجذالنشمي عوٌ  2عب ب ، وفثش  عوٌ الجبلا  مل العاش  55عب ب ، وف ذ  53عب ب ، وزلاذ 

فعددعف عوددي لصشىددب لىل ادلغزشددوي وهل قظددف  نيذلددم      عددنواد وىددو رددوف  فخَددو فثددش  جبددشوحن ثبليددخ      2

عودي   حالادبىش  خالغوولد  خعوي ارقل ل اءح واثزغدب    شاعبه س و او ث   نٌن يف  نيذلمروىم  ولثبدهتم

وحتبلو دب عودي ارزبلَ دب و دضد اثزغدب ز م ق دشا       الدر قب دذ الغدعودٍخ    ثندبء  شٍدود    ٍضب فاورد اخٌ عوٌ و

 وه ، فجشبعخ اجلشميخ طبىذح عوي وحشَخ حتبلف العذواا الغعود1ًر ت اقزشف  ثذوا اًٌنثيبسر
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 وتائج الىالعت:

 الضحاٌا املذًٍني:

 
   

 اإلمجايل

 35 2 2 51 المرلى

 2   2 اجلشحى

 املٌشآخ املذًٍح:

 
 

 2 ذذهري

 

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

الغعودٍخ   غزاشح  يف اسرنبة اجملبصس وجدشائم احلدشة   ر صالذ دوأ حتبلف العذواا الزً رنوده 

واإثبدح اجلابعَخ ثنل وحشَو وثشدبعخ حبدق عدنبا الدَامل  ادلدذ َوا  ارثشٍدبء وقضدبءه عودي فعدش  ذ َدخ           

جوددد م  دددمل ا عودددبأ والنغدددبء ثأثاوددد ب وردددذ ًن  ندددبصذلم وياعدددبهتم الغدددننَخ ادلذ َدددخ الظدددشفخ خددد أ  

ش  ثاب ىو حبأ ىزه احلبدصخ الر ٍيغَ ب ىزا الزنشٍش، دومنب وجل رواجذىم فَ ب ثيبساد عًناوب احل

لظنوك  ام حندوو اإ غدبا الذولَدخ وقواعدذ الندب وا الدذو  اإ غدبين او خجدل الغدعودٍخ وحتبلو دب يف           

الوفبء ثزع دذاهتب والزضا بهتدب الذولَدخ يف احزدشا  رودك ادلواصَدق اإ غدب َخ الذولَدخ ادلزعوندخ حبابٍدو حندوو            

 با  و ن ب احلق يف احلَبه والغنمل والغ  خ والعَش ثأ با    اعشرو ورلزاعوار غ

، وحبغددت ا دلددخ وطددواىذ ىددزا الزنشٍددش ادلوضددوعَخ الددر وصننبىددب واوسد بىددب فَددو ، رشددنل ىددزه الواقعددخ 

جشميخ حشة وجشميخ ضذ اإ غب َخ و اٍضب جشميخ اثبده  زنب وخ  فسثبودب، حَدش جعودذ قدواد الزحدبلف      

ىدذفب  سئَغدب     –زلبفادخ احلذٍدذح    –ً  مل ادلذ ٌَن و نبصذلم ننغنخ ادلضاسد  نذٍشٍدخ اخلوخدخ   الغعود

ليبسربا جوٍدو دوا متََدض او رنبعدت  دمل ربساردو اجلوٍدخ الدر طدن ب عًنا دو احلدش  عودي الدَامل يف ٍدو               

حيخ (ربساد عوي زلبفاو احلذٍذح  سلبلودخ طدش  2(ربسه جوٍو  ن ب  14  والر ثويذ  51/53/3152

 حنب  النب وا الذو  اإ غبين ا  ش الزً ٍغزوجت  عو عوي اجملزا  الذو  رعَاب ا عشاا الغدب َخ  

ادلوقعخ عوي اروبقَخ جنَف  وار م ادلزحدذح ورلودظ حندوو ار غدبا وسلزودف ىَئبهتدب لعادبأ  دض ادلدبدح          

 ادلنذ دخ  ند ب   حندخ رلش دٌ     (  مل اروبقَخ جنَف الشاثعخ ادلزعونخ ثبلزذاثًن الواجت ارجبع ب ويف543 

احلددشة و ددمل ف ددشوا ثبسرنددبة ىددزه اجلددشائم ادلشوعددخ  ددمل قجددل قددواد الزحددبلف الغددعودً ورنددذمي م لىل      

 1احملبثاخ الذولَخ    ضابا عذ  لف هتم  مل ادلغبءلخ والعنبة
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 تىصياث المركز:

  اادددبد الذولَدددخ ادلشثدددض الندددب وين لوحندددوو والزناَدددخ ٍدددذعو مَددد   ناادددبد اجملزاددد  ادلدددذين وادلن

وخظوطب   ناابد ا  دم ادلزحدذح لىل حتادل  غدئولَبهتب ا خ قَدخ واإ غدب َخ يدبه  دب ٍشرنجدو          

 عًناا الناب  الغعودً وحتبلوو  مل جشائم حبق الجششٍخ و اإ غب َخ معب1

   ثاب ٍذعو ا  م ادلزحذح ورلوظ ا  مل لىل احلوبػ عوي  ب رجني  مل مسعز ب وعشعخ العال عودي

 شة ووقف  ضٍف الذ  الَاين واحلذ  مل اسرنبة اجلشائم حبق فعوبأ و غبء الَامل1وقف احل

      وٍذعو لىل عشعخ لسعبأ جلبا حتنَق دولَخ لوزحنَق يف ىزه اجلشميدخ ورًنىدب ورندذمي  شرنجَ دب

 لونضبء الذو 1
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 (1هلحك سلن )

 أمساء وتٍاًاخ الضحاٌا المرلى هي املذًٍني 

 الؼوش الٌىع االسن م
ًىع 

 االًرهان
 املذٌشٌح

هكاى 

 الىالؼح

ذاسٌخ 

 اسرهذافهن

 51/53/3152 ادلضاسد اخلوخخ قزَل 2 عول عجذا  عبمل عجذا  ربلت  شٍود  5

 51/53/3152 ادلضاسد اخلوخخ قزَل 4 عول  وعي عوٌ عجذا  ربلت  شٍود  3

 51/53/3152 ادلضاسد اخلوخخ قزَوخ 1 عووخ فزحَخ عجذا  ربلت  شٍود  2

 51/53/3152 ادلضاسد اخلوخخ قزَوخ 1 عووخ فشحيخ عوٌ عجذا  ربلت  شٍود  4

 51/53/3152 ادلضاسد اخلوخخ قزَوخ 3 عووخ سٍب  عبمل عجذا  ربلت  شٍود  1

 51/53/3152 ادلضاسد اخلوخخ قزَل 2 عول فثش  عوٌ صبثذ الظجَحٌ   3

 51/53/3152 ادلضاسد اخلوخخ قزَوخ 2 عووخ صىشح عبمل عجذا  ربلت  شٍود  2

 51/53/3152 ادلضاسد اخلوخخ قزَوخ 2 عووخ فشحن عوٌ عجذا  ربلت  شٍود  1

 51/53/3152 ادلضاسد اخلوخخ قزَل 2 عول عوٌ عوٌ عجذا  ربلت  شٍود  9

 51/53/3152 ادلضاسد اخلوخخ قزَل 1 عول ف ذ عبمل عجذا  ربلت  شٍود  51

 51/53/3152 ادلضاسد اخلوخخ قزَوخ 51 عووخ عنبء عبمل عجذا  ربلت  شٍود  55

 51/53/3152 ادلضاسد اخلوخخ قزَل 55 عول ف ذ عوٌ صبثذ الظجَحٌ   53

 51/53/3152 ادلضاسد اخلوخخ قزَوخ 55 عووخ ععَذح عجذا  ربلت  شٍود  52

 51/53/3152 ادلضاسد اخلوخخ قزَل 52 عول  ضىن عوٌ صبثذ الظجَحٌ   54

 51/53/3152 ادلضاسد اخلوخخ قزَل 53 عول زلاذ عوٌ صبثذ الظجَحٌ   51

 51/53/3152 ادلضاسد اخلوخخ قزَوخ 31 ف ضي وىجخ قاَظ عوٌ  53

 51/53/3152 ادلضاسد اخلوخخ قزَوخ 21 ف ضي فلَوخ عوٌ   َوة  52

 51/53/3152 ادلضاسد اخلوخخ قزَوخ 21 ف ضي خذا خ  بطش ثوثَش  51

 51/53/3152 ادلضاسد اخلوخخ قزَل 21 رثش عبمل عجذا  ربلت  شٍود  59

 51/53/3152 ادلضاسد اخلوخخ قزَل 11 رثش عوٌ صبثذ الظجَحٌ   31

 51/53/3152 ادلضاسد اخلوخخ قزَل 31 رثش عجذا  ربلت  شٍود  35
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 (2هلحك سلن )

 أمساء وتٍاًاخ الضحاٌا اجلشحى هي املذًٍني وصىس لثؼضهن

 الؼوش الٌىع االسن م
ًىع 

 االًرهان
 املذٌشٌح

هكاى 

 الىالؼح

ذاسٌخ 

 اسرهذافهن

 51/53/3152 ادلضاسد اخلوخخ جشٍح 1 عول ثشبس د   عجذا  ربلت  شٍود  1

 51/53/3152 ادلضاسد اخلوخخ جشٍح 2 عول عجذالنشمي عوٌ صبثذ الظجَحٌ   2

 51/53/3152 ادلضاسد اخلوخخ جشٍح 1 عول عب ش عجذا  ربلت  شٍود  3

 51/53/3152 ادلضاسد اخلوخخ جشٍح 53 عول عجذالش مل عجذا  ربلت  شٍود  4

 صىس تؼط الضحاٌا هي اجلشحى املذًٍني
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 (3هلحك سلن )

 املٌشآخ املذًٍح املذهشج واملرضشسجأمساء وتٍاًاخ 

 اسن صاحة املٌشؤج م
ًىع 

 املٌشؤج
 الؼذد

ًىع 

 الضشس
 املذٌشٌح

هكاى 

 الىالؼح

ذاسٌخ 

 اسرهذافهن

رذ ًن  3  نبصأ  شٍودعجذا  ربلت  5

 ثوٌ

 51/53/3152 ادلضاسد اخلوخخ
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