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 ملخص:

يف طياق  عمًييقل تن ويم قتن  ييقع تاًيقمأ تنييي اعايس مهاةييق تنظي خال  قوقناةييق  ي ل ميي قت ق       

و قال ستل مهي  تنياًٍ  يت بوقاي  ْيذت تنو زليز قتناوي  اظيكقٌ         6102يقرص يٍ تن يقو   62تن ظكزي يُذ 

قإاييقاو قري ييش قدؼييزل  ق رييقر ق ييزتلى ق ؼييا   هاييس ي طييأ قي قَييقو      تنيياًٍ تنيي َاال  ييو ا ق ز ييقا   

لكقايي ْق تنظييكقٌ تنيي َاال داييخ  قظيياةقم يف ألييم تنرييًس تني ييأ قتنيي قت تنؼييال ق قنيي  تالَايي   يييٍ  

تن  ييقع قتكقبًيي  تن قنايي  ن ييقاو قيظييفخت تنودييقن  تنظيي خاي يييٍ مظييكزلال ق شْييى مهيي  تنظييخت م        

ريق تإلَظيقَا  قتق خ اي  ميٍ يظيفخناقريق قتنوشتيقرييق تن قناي  قتني   اي  يف        قدُرم تنييى تنود و قْافق

 .محقل    خ  تإلَظقٌ يف تناًٍ

 6102فربتليز   06تنختفي    تالثيُال ظياق  ليخو    0011 قيس طقلزت  تنظ خال  قوقناةق يف تنظيقم   

ن َاال مب لزلي   اؼٍ ث ث  قرت   خل  مه  طخ   ضقض تنؼ يب مبُط    ضقض تنأْخن  اقنظكقٌ ت

تلي  بياشو اقنظيخ     زآ يزلٍ قعق يس اييقر ق     4وهي  ق يز    يي َاال    4اكام تنش حمقفظ      عق  يس  

تنؼ يب عدهاس قايز  بم ييق فايّ ييٍ حمي   ةقرلي  قع ذلي  ققرػي  ظياقَ  طياقرت  قطياقردال ي َاي             

 قإقق  عضزتر  ظاً  اقنخ  و تنردا  نهًُط  .

 

 الىالعت:تفاصيل 

فربتليز   06تنختفي    تالثُاليف تنظقم  تنوقط   يٍ ظاق  لخو 

ػييُس تنطييقلزت  تقزاايي  نودييقن  تن يي قتٌ تنظيي خاي    6102

تطييوة فس تنرييقرو تنيقش قرػيي  ظيياقَ     ثيي ث  ييقرت   خليي    

  ايقع قإظ   طاقرت  ي َا  دواع تنختطٍ/ ما تهلل حيىي 

مث عم اييةق  ييقرو ثقَايي  تطييوة فس حميي   تنيي َاال تنو قرليي    

ق وهكقريى تخلقظ  اظخ   ضيقض تنؼي يب مب لزلي  اكايم     

تنش حمقفظ      قتنرقرو تنثقنث  تطوة د  طاقرو ْاهيخبض  

  يي تاي َاال قليي م  مهييأ حمًيي  ماظيي  ني يي  تنضييدقلق تنيي

 يي ل حمققنوييّ تخلييزقل يييٍ تنظييخ  قتنُ ييقو  يييٍ تن ريي      

  اقعي َاال تثُال مت تنو زف مهاةى قْى ظ   حمً  َقظز  4نوظاز مٍ جمشرو اؼ   عسْ س  اقو 

تنايقنغ    ي تاي مقيقام مقيم اخرػ  تنراقَ  قتنضدا  تآل ز ل م  مهأ حمًي  ماظي     60لاهغ يٍ تن ًز 

الذمار في سىق حضاض الشعبي آثار  
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مقيييقام يقنيي  تنظيياقرو ت اهييخبض تنظييوة ف  اقنرييقرو تنثقنثيي  عيييق تنضييدقلق تن وهيي  تناييق ال   44تن ًييز  يييٍ

قم اْى تثيُال فهيى ليوى تنو يزف مهياةى  يزت  داديى ييق ا يأ ييٍ ع ظيقاْى تنيي ع قنويةق تنريقرت  إش               

 عػ   دُقثز  يف حماط تنظخ . 

قتنوظخ ال تن َاال ق ه  تن ر  تنخ ؼأ مه   ي َاال آ زلٍ يٍ يقنكأ تك   تنو قرل  4بًق  ز  

تنظييخ  تنؼيي يب ديي يش قتطييع قتَيي الئ  زتليي  ْقلهيي  عدهاييس قايييز  واييع تكيي   تنو قرليي  قتنًوهكييق    

طاقرت  ي َا  قعضزتر  ظاً  اقنخ  و تنردا  تنخ ا و اقنُط ي    6تن َا  نهًختطُال قد يش تنخرػ  ق

 قتنيضزتر قتن يقر عقراَقْق يف ي    ْذت تنو زلز. بقَس  ا  تإلَؼق م ااقَق  تاز  

 

 إفاداث شهىد عيان وواجيه مه المصف:

عاِاً، شا٘ذ عٍاْ ِٓ أ٘ايل املٕطمت حذد اهلجىَ اٌىحشيً   31عادي أمحذ اٌعزي ٌبٍغ ِٓ اٌعّر 

ٌطرياْ اٌخحاٌف اٌسعىدي عٍى سىق حعاض اٌشعيب و٘ى واْ يف طرٌمٗ حنىٖ ٌٍخسىق لابٍٕياٖ  

 لائالً: فؤفادٔا

"بُس يف طزل أ نهوظخ  قػزت   ق اق  نيطزيت يٍ طيخ   ضيقض تنؼي يب قتنيذي ل ي  تنظيخ  تنخ اي         

تن زلب نُق ق ام عٌ عظم إش تنظخ  قو لي تا مهي  ا ي  ثيخ ث  قلي  يويز ري يس ظياش تنريقرو تنيقش          

  ييس ياقػييزو ات ييم طييخ   ضييقض تطييوة فس قرػيي    نطييشتٌ وييقن  تن يي قتٌ تنظيي خاي يف ت ييخت  مث ق 

ي َايي  ني يي  عْييقت تنُط يي  نريياقَ  قإظيي   تنظيياقرت  قعظيياس       

ل يققا  قرديّ تنثقَاي     اقنذمز قدخ اس يكقين قإذت ايقنطشتٌ تقيز    

تطيوة فس تنظيخ  قييق ا ي  فايّ ييٍ حمي   ةقرلي  قَيقص ضييدقلق          

تٌ  ز يي  لرييز خٌ نُ يي ريى اا ييم تنرييقرو تنيقش مث  ييوى تنطييش    

تقيز  اريقرو ثقنثي  ػيُةق مهي  طياقرو ْاهيخبض ني ي  تنُيق ال يييٍ          

تن ر  قْخ يقن  حمم ةقري اقنظخ  قلي م  مهيأ حمًي  ماظي      

ػيييقْ   مُييي يق  يييذفس ايييّ قطييياقردّ تنريييقرو مييي و عيويييقر      ييي تاي

آ يزلٍ ااُيةى طاي ا     4يي َاال ق يز     4قعطاز  تنرقرت  وا قا مٍ ق يخئ  زةي  يزقمي  رت  ضيداوةق     

تن ر  مه  تنظخ    ل ا   تنوظيخ  قدخ يّ تني َاال إنايّ قليشا ى بقن يقاو يف ق يس تنظةيشو قال         قق ع 

لخ يي  عي يييربر نكييم ْييذِ تنخ ؼييا  قتإل ييزتو نهودييقن  تنظيي خاي مييرب طقلزتدييّ تقزاايي  مهيي  تنظييخ           

 قتردكقاّ  ذِ تازة  قتنو يش ت قلم نهظخ  اقنكقيم".

عاِيًا، أه٘يك اٌمصيف اجليىي حٍياة وٌيذٖ صيال          36اٌبياٌغ ِيٓ اٌعّير     حٍيا  حمّذ ٔاصر حسيني  

عاِاً واْ ٌعًّ بىرشت إصال  صٍأت اٌسٍاراث اٌيت اسخهذفج باٌغارة األوىل  21اٌباٌغ ِٓ اٌعّر 

 مه آثار المصف سيارة محترلت
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لابٍٕيياٖ فخحييذد إٌٍٕييا عييٓ حفاصييًٍ اجلرهييت اٌيييت وٍفهييا اٌمصييف اجلييىي عٍٍييٗ وعٍييى أسييرحٗ     

 ٖ لائالً:بفمذأٗ ٌىٌذ

"يف ظاق  بم لخو لذْب قني ي ظي   نه ًيم اخرػي  ظياقَ  إظي   تنظياقرت  قدوايع تايٍ مًيأ ماي تهلل            

قلشتقل مًهّ فاةق باين ظاقَ  قعَق بُس عذْيب ي يّ تنظيخ  قعفيوي حمهيأ تنكيقلٍ فايّ قْيخ           اقعحيىي 

ػخريقا  هيةى    01يةيق  ماقرو مٍ حمم إنكوزقَاق  يٍ ع م  رخنُق مه  يقل نُ ام اّ عطزدُق تنايقنغ  خت 

عطاقل قَظق  قدهاا   ق اقريًق تنضزقرل  ييٍ  يذت  ق يخ  ضيزقري الطيوًزترَق مهي  تقايقو قيف ظياق          

و ذْاييس عَييق ققنيي ي إش تنظييخ  قمُيي  قظييخنُق قايي عَق تن ًييم ْييخ     6102فربتلييز  06  تنختفيي تالثييُاللييخو 

نطيييشتٌ ويييقن  تن ييي قتٌ تنظييي خاي   اقنخرػييي  قعَيييق اقكيييم تنويييقاع ت ق عػييي ز إال اخ يييخئ تنريييقرو تنيقش 

تطييوة فس قرػيي  تاييٍ مًييأ تنييذي ل ًييم فاةييق قنيي ي بييقٌ وييس ع يي  طيياقرت  تنيي َاال تنخت ايي  ن ظيي     

س  ي اقنخرػ  ل خو اوراش سلخ   ق قإظ  ةق تَا ز  تنرقرو اقنظياقرو قطي ط قني ي ظي    ويا ا ت وز     

نوا  ِ قنكٍ ري س ظياش تنريقرو تنثقَاي       ظ ِ ػظقلق تنرقرو تنخ ؼا  فدققنس عٌ عوزك ثخ تنخرػ 

زبض ا ي  عٌ تطًأَُيس مهي   ظي ي     ني يف ت خت  فزبضيس قتريايس ايقنيرض قظي  ق خمةيق مث قتظيهس ت      

قق  س تنرقرو تنثقنث  وا ةق تطوة فس تنظخ  قبم يق فاّ يٍ حم   ةقرل  قع ذل  قاؼز قت ويز  بيم   

يي َاال ااُيةى    1ايال  وايم ق يزلي مي ا تن وهي        ػأ  قتده  اقنكقيم قطي ط مي ا ييٍ تنضيدقلق تني َاال     

ي َاال آ زلٍ قال لخ   عي يخت ع عق ي ظكزت  يف تنُط   فأْقت تنُط   يي َاال   4تاين ظ   ق ز  

 قتنظخ  تنظوة ف طخ قا ػ ااقا لزدقاِ طكقٌ تنُط   قتنُقط  تجملققرو.

 
ها اٌمصيف اجليىي بغارحيٗ األوىل    ِاٌه اٌىرشيت اٌفٍٕيت ٌصيٍأت وإصيال  اٌسيٍاراث اٌييت اسيخهذف       

عاِياً،   35ٌبٍغ ِٓ اٌعّر  حٍا جنى بؤعجىبت ِٓ اٌغارة وٌذعى املهٕذس/ عبذاهلل حيىي حسني 

 لابٍٕاٖ وأفادٔا بمىٌٗ:

"عيهيي  قرػيي  فُايي  نريياقَ  قإظيي   تنظيياقرت  تن َايي  قد ييع اظييخ   ضييقض تنؼيي يب مهيي  ي زايي  يييٍ       

يظكين قد   ير ر ا هأ تنخ ا  تنذي عمام يُةق عطزيت قتاُقلأ  هةى عطاقل قلزدقا تنخرػ  م ا ييٍ  

ل تنخرػي   قو لي تا يف ا تلي  تنرياق  قبقن يقاو بيقٌ مًيق       تالثيُال تن َاال اظياقرتريى إلظي  ةق قيف ليخو    

ل خيخٌ ائظ   ع   تنظاقرت  قعَق ذْاس نيػوزي يرقرل  ييٍ  

تنظييخ  قف ييأو ق  ييس تنرييقرو تنيقش مهيي  تنخرػيي  ايزريييق اقنكقيييم  

قتَ ن س ياقػزو تنُشتٌ فاةق نذَق اقنازتر يٍ تنظيخ  ييع َيق ال    

يييٍ تنوظييخ ال قتناقميي  ق ز ُييق يييٍ تنظييخ  ق يي ل ذنيي  ق  ييس     

تنثقنثيييي  وا ةييييق تطييييوة فس تنظييييخ    تنرييييقرو تنثقَايييي  مث تنرييييقرو  

نو قرلييي  ق وهكيييق  تنييي َاال فايييّم دظييياب تنريييقرت     قتكييي   ت

تاخل  مب وم مقيهال يٍ تنخرػ  قطقل  تنظياقرو دادًيس  ثيثةى    

قا ضةى دُقثز  عػ  ْى قعق س  ظقلز باشو اأظدقع تك   تنو قرل  ققرػي يُيةق  ايب اهريس    

تثييُال يهاييخٌ قئظييًقل  عنيي  رلييقل قعظييادس عَييق    6211111هييغ  ظييقلزي  ييزت  ديي يش تنخرػيي  ثييخ يا 

 بعط أشالء الضحايا
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قتن  ل  يٍ عظدقع تك   تنو قرل  تني يزو اي  يري ر رس  إلمقني  عطيزَق ييٍ    يق قال لخ ي  عي         

 يربر نكم ْذِ تنخ ؼا  نودقن  تن  قتٌ ا ر  تنظخ  تنؼ يب قد يش بم ػأ  فاّ".

 

 إفاداث رسميت:

بقٌ ي لز يكوب تنرد  مب لزل  اكام تنش/ مهأ حمً   ربتٌ    ق ّ يف اايقٌ نيّ َي ت  تطيورقث  ق يقل      

فربتليز اؼيٍ ثي ث  يقرت       06تنااقٌ عٌ طقلزت  تنوديقن  تنظي خاي ع ي يس ظياق  ليخو تالثيُال تنختفي         

 هايس   ُخَا  قق ؼا  يف َايض تنخ يس تطيوة فس طيخ   ضيقض مب لزلي  اكايم تنيش مهي  قتاي  يزض           

جمييشرو رْاايي  قيزقميي  ق زةيي  لُيي أ  ييق تايياال عسْ ييس  اييقو تن  ليي  يييٍ تنيي َاال اقميي  قيوظييخ ال     

قُْقك تن  ل  يٍ تنا خالٍ بًق دظااس تنرقرت  تنخ ؼا  إش يخ   َشق  وقمأ ني هب طكقٌ تنُط ي   

  ٌ عي ي خيييق   يييٍ يُييقس ى إش عيييقبٍ ع ييزأ ا ضييةق يف تن ييزت  قعٌ ْييذِ تنيطييز تنُقس يي  عظييادس ايي ق

تقاييقو يييٍ تنرييذت  قتإللييخت  بييخ ى َش ييخت  خفييقا يييٍ تن ريي  تاييخي نهودييقن  تنظيي خاي قَقػيي  تنااييقٌ    

تنُظًق  تن قنا  قتإلَظقَا  اودًم يظيفخناقريق قتنوي  م تن ق يم إلل يقف تنريقرت  ت ظيوشل  مهي  عاُيق          

ز تنُقس ي  قتنوضيزرو بيخٌ تنخضيع ال     تن لزل  تن َاال قتنو  م اخضع  هخل مق ه  يف إلخت  قدظيكال تنيطي  

حيوًم تنوأ ش قعٌ تنظخ  تنؼ يب تنظوة ف  ي  مت دي يشِ اقنكقييم قبقفي   وهكيق  قحمي   تني َاال        

 تنو قرل .

 

 وتائج الىالعت:

 اٌعحاٌا املذٍٔني:

 
   

 اإلمجايل

 4 4   اٌمخٍى

 0 4  6 اجلرحى

 املٕشآث املذٍٔت:

 
    

 2 2 1 15 حذِري
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 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

تنُط ي  تنيي مت تطيوة تفةق قق ي َق     و ا يق  يا تَاي  ن زفي      تنزبش تن قَخين تطهع مه  تنخت    قع زأ

لضيى اقمي  قيوظيخ ال    طيخ  ػي يب قحمي   ةقرلي      ي َا  قعٌ تنكيقٌ تنظيوة ف مايقرو ميٍ     ٌ تنُط   ع

كزل  يف ده  تنُط   تنييز تنذي لؤب  عٌ يق  قيس اّ  خت  تنودقن  ْخ قال دخ   عي عْ تف مظي َاال 

ل ق يب مهاةيق تن يقَخٌ تني قتم ق ز يقا نهًايقاا       تطوة تف يو ً  نهً َاال قتنُؼ   تن َا  قْأ  يزتلى  

تطوًزتر تنظ خال  قوقناةق يف  ويم قتطيوة تف    قجمزاقتن اى تني عو س مهاةق تجملوً ق  تنودضزو. 

 تنوديقن  تنظي خاي  قل قتنُظق  قتن َاال يق ْخ إال  زة  اؼ   دضقف إش تايزتلى تنيي  ييق ستل    تنيطا

قيظًع تجملوًع تن قت تنذي يق ستل ظقيوقا إست  ْذِ تازتلى تني لُي أ  يق  ياال    عأ زدكاةق عيقو يزل

قافقمييّ مييٍ تق ييخ  تإلَظييقَا  قتنييي طوؼييكم يف تنظييو ام تن زلييب م ايي  عيييقو دكييقد  تجملوًييع تنيي قت   

 قتقزلق  ام طوكخٌ ْذِ تازتلى طختا  اقنا  يف تن  قتٌ مه  تجملوً ق  قتن قل.

 

 تىصياث المركز:

     تنزبيييش تن يييقَخين نهد يييخ  قتنوًُاييي  لييي مخ وايييع يُظًيييق  تجملوًيييع تنييي ين قتنُظًيييق  تن قناييي

َا  ةيقِ ييق لزدكايّ    ق رخظقا يُظًق  تنيييى تنودي و إش وًيم يظيفخناقريق تني   اي  قتإلَظيق      

 تنظ خاي يٍ  زتلى حب  تناؼزل  ق تإلَظقَا  و ق. تنودقن طشتٌ 

    بًق ل مخ تنييى تنود و قجمهض تنييٍ إش تقاقظ مه  يق دا   يٍ ري وةق قطزم  تن ًم مهي

 ق   تقزع قق   َشل  تن و تناًين قتق  يٍ تردكقع تازتلى حب  عطاقل قَظق  تناًٍ.

  طزم  إرطقل اقٌ و ا  اقنا  نهود ا  يف ْذِ تازةي  ق شْيق قد ي ر يزدكااةيق     قل مخ إش

 نه ضق  تن قت.

 

 

  



 

 

 تمرير حمىلي يىثك والعت  لصف المذوييه في  
 9 

 (1ٍِحك رلُ )

 أمساء وبٍأاث اٌعحاٌا اٌمخٍى ِٓ املذٍٔني وصىر ٌبععهُ

 اٌعّر إٌىع االسيييييييييُ َ
ٔىع 

 االٔخهان

املٕطمت/ 

 املذٌرٌت

ِىاْ 

 اٌىالعت
 حارٌخ اٌىالعت

 6102فربتلز  06 طخ   ضقض اكام تنش  وام 60 ذبز  اقعحمً  َقظز ظ      1

 6102فربتلز  06 طخ   ضقض اكام تنش  وام 44 ذبز مهأ حمً  ماظ    تاي   2

 6102فربتلز  06 طخ   ضقض اكام تنش  وام   ذبز )تنذقليب( جمةخن  ااقَقدّ    3

 6102فربتلز  06 طخ   ضقض اكام تنش  وام 62 ذبز  ظال حيىي  ا    4

 

 

 أحذ ظحاٌا اٌمصف

  

  

 

  

  



 

 

 تمرير حمىلي يىثك والعت  لصف المذوييه في  
 01 

 (2ٍِحك رلُ )

 أمساء وبٍأاث اٌعحاٌا اجلرحى ِٓ املذٍٔني وصىر ٌبععهُ

 اٌعّر إٌىع االسيييييييييُ َ
ٔىع 

 االٔخهان

املٕطمت/ 

 املذٌرٌت

ِىاْ 

 اٌىالعت

حارٌخ 

 اٌىالعت

 6102فربتلز  06 طخ   ضقض اكام تنش  زلي 01 طام ْقاي طُخي عاخ ما ل   1

 6102فربتلز  06 طخ   ضقض اكام تنش  زلي 01 طام عمح  مهأ ثقاس عاخ ما ل   2

 6102فربتلز  06 طخ   ضقض اكام تنش  زلي 62 ذبز فارم حيىي  ظال   3

 6102فربتلز  06 طخ   ضقض اكام تنش  زلي 11 ذبز ما ِ َقظز ْقاي تناكاهأ   4

 6102فربتلز  06 طخ   ضقض اكام تنش  زلي 12 ذبز مهأ حمً   داش عاخ ما ل   5

 6102فربتلز  06 طخ   ضقض اكام تنش  زلي 12 ذبز مهأ  ظٍ يزسق    6

 6102فربتلز  06 طخ   ضقض اكام تنش  زلي 14 ذبز   تايإريقمام ما تهلل حمً     7

 6102فربتلز  06 طخ   ضقض اكام تنش  زلي 42 ذبز   تايحمً  مهأ    8

 6102فربتلز  06 طخ   ضقض اكام تنش  زلي 21 ذبز حمً   زو عاخ ما ل مهأ مهأ   9

 

 

 
  



 

 

 تمرير حمىلي يىثك والعت  لصف المذوييه في  
 00 

 (3املٍحك رلُ )

 املٕشآث املذٍٔت املذِرة واملخعررةأمساء وبٍأاث 

 ٔىع اٌعرر ِىاْ اٌىالعت اٌخارٌخ اسُ املٕشؤة َ

 د يش طخ   ضقض 6102فربتلز  06 حمم يختا  ذتلا / ماظ  حمً  ظرش   تاي  01

 د يش طخ   ضقض 6102فربتلز  06 حمم يختا  ذتلا / مقيز حمً  يؼاب   00

 د يش طخ   ضقض 6102فربتلز  06 حمم يختا  ذتلا / مهأ ْقاي تن قضأ   06

 د يش طخ   ضقض 6102فربتلز  06 حمم ع ذل  ق ًي/ ْقػى عمح  يؼ ب   01

 د يش طخ   ضقض 6102فربتلز  06 حمم  ضقر/ مهأ حمً  ْقاي عاخ ما ل   04

 د يش طخ   ضقض 6102فربتلز  06 حمم  ضقر قفختبّ/ عمح  حمً    تاي   02

 د يش طخ   ضقض 6102فربتلز  06 حمم إنكوزقَاق / مهأ  ً ٌ تن قضأ   02

 د يش طخ   ضقض 6102فربتلز  06  اقعحمم إنكوزقَاق / حمً  َقظز    04

 د يش  ضقضطخ   6102فربتلز  06 حمم يختا  ذتلا / مهأ ما ِ   تاي   02

 د يش طخ   ضقض 6102فربتلز  06 حمم يختا  ذتلا / ظقحل حمً  تن قضأ   00

 د يش طخ   ضقض 6102فربتلز  06 حمم يختا  ذتلا / عمح   ُغ   تاي   61

 د يش طخ   ضقض 6102فربتلز  06 حمم  طع  اقر ارت ق  َقرل / ما تهلل حمً  طخلم   60

 د يش طخ   ضقض 6102فربتلز  06 ما لارت   َقرل / مهأ حمً  ْقاي عاخ    66

 د يش طخ   ضقض 6102فربتلز  06 حمم إتذل /  ا ر حمً  ط     تاي   61

 د يش طخ   ضقض 6102فربتلز  06  اقعحمم  طع  اقر طاقرت / ما تهلل َقظز    64

 د يش طخ   ضقض 6102فربتلز  06 حمم إنكوزقَاق /  ظال مهأ ػزم  تن قضأ   62

 د يش طخ   ضقض 6102فربتلز  06 ْاهخبض/ مهأ حمً  ماظ    تايطاقرو    62

 د يش طخ   ضقض 6102فربتلز  06 طاقرو دخلخدق/ تنذقليب   64

 د يش طخ   ضقض 6102فربتلز  06 طخ  ػ يب   62

 دضزر طخ   ضقض 6102فربتلز  06 تنخ  و تنردا    60

 
  



 

 

 تمرير حمىلي يىثك والعت  لصف المذوييه في  
 01 

 صىر ٌبعط املٕشآث املذٍٔت املذِرة واملخعررة جراء اٌمصف 

  
  

  
  

  
  

 صٕعيييياء –اٌٍّييييٓ  - املروز اٌمأىين ٌٍحمىق واٌخٍّٕت صادر عٓ/


