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 ملخص:

 دصرر اُ كثلؾرر ىكفلرربكثليررق كثلرر و كككثلقطررير كهرريكفررا ث  كك(كيوهرر ً==77مبررر اكثرزررركهرريك ك

حطررخوركثلطررقوويتك و لكه ليف رر كاكثاحيرر حكبرررثانكدرررحك برررثانكإرراكثاًطرر ً تك كبإرر  تكث كبرررثانكك

ضرركبإرولر  كؤب راثكمب ر ثكثلتر اثثككككككؤكثألبري ءكاكثل ويكهيكب ٌ نكثلطي ىكثملاً نيثاب وةكثجلو ف تكحبقك

 كآخركبرثانكثاب وةكق  مكع ارثثكثلطقوويتك ه ليف  كثرحرب رتكك كثرحرب تكثلودي تكثليتكًيفذهت كع ارثهت

مكبةضق طكقٌبلرتك خ ررتكبتر اةكبويرتكفلربكككككك<877/كه اشك/ك=ل الًكهيكيومكثألابق ءكثملو قكك397?اكثلط فتك

فلربككحم  ؾتكصرٌق ءككك–هايريتكإالؿكمهاثىكك–يخبـك3كفو اكدطنيكثلقو اكمبٌغقتكثحملجرككً  ًهزنلكها

ثملاخلكثليو يلكثلتريبكأله ًرتكثلق صروتكصرٌق ءكر ًرجكحطريٌَكررالدكؤضررككهاً رتكهطرخإبرةك ك إضريفرثككككككككككك

ك(?(كؤعيفر لك ك ثصر بتك كك8(كًطر ءك  ك8ب ٌر نك ككك(كهراً  ًك>فيكاد ل  كبإرولر  كبرنيكثألًقر عك فراوُنك كككك

(كًطررر ءك كؤ لررر كثملصررر بنيكهررريكؤضررررةكهاً رررتكؤخرررر ك ررر  اةكللورررزنلككك9(كؤعيفررر لك  8هررراً نيكبٌررر نك 

كهٌ زلك   اة.ك9رثاكبطو تكبرككثرحقجكثإثليتك كثملطخ افكثليتكوهرحَكثلت اةكثلودي تكرل  ً

 

 الىالعة:تفاصيل 

مكشررٌجكعرر ارةكدرب ررتكلخذرر ل ك<877/كهرر اشك/ك=يررومكثألابقرر ءكثملوث ررقككهرريلرر الًكك397?اكثلطرر فتكثلرررررركك

هيروىكهريكعر بقنيكبٌر ءكخرضر ًَك دجررككيخبرـكثملروثعيك/ككككككككككثلقا ثىك  اةكبويتكثضخ ا جكهب كهزنالًكهراً  ًك

كحم  ؾتكصٌق ءك كك–هايريتكإالؿكمهاثىكك-فو اكدطنيكثلقو اك_كمبٌغقتكثحملجرك

يبلر ككثلرذ ككرةك كثألضرةكثأل  كؤضررةك/كب ر وك  ُراكفلراكشراثوككككككر ًجكحطيٌَكرالدكؤضرككهاً تكهطخإب

 ك ثلز ً رتكؤضررةككككك(كف هر ًك;8 ز بخَكًؾريٍكفلاكؤمحراكشراثوكثلب لترتكهريكثلقوررك كككككك(كف ه 97ً هيكثلقورك

احكثألضررةك هقرَكز بخرَك/ك  رتكاثشراككككككك(كف هر ًكك;9يبل كهريكثلقوررك ككثلذ كاإوثىكق ضنكحمطيكشاثوكك

(كؤفروثمك ك ثألضررةكثلز لزرتكُراكؤضررةك/كدرسثمككككككك<عيفلخ و ك/كثشروث كاإروثىك كك ك(كف ه 97ًحمطيكشاثوك 

(كؤفروثمك كك=(كف هر ك عيفلرَكؤرررمكدرسثمكثلبر ل كهريكثلقوررك ككككككك;;ؤمحاكدرسثمكثلطرور كثلبر ل كهريكثلقوررك ككككك

قراكككيتغوىكاكًوه نكآهٌنيكهغو ٌنيكبإه ىكثهللك ىكييوًروثكيقلوروىكبرإىكٌُر شك دير يكوهوير ًكككككككر ًوثكمج ق ً

لقٌ برلكثملروثك ثابر وةكثل راكككككك  فر ء كليفؾ ف حرَك ؤفو لرَكثالبرثه رتكككككزنهلرنكثملطرخإبرييكلرَكُرا  ًككككبقل نك ه

وهرررثكثملررزنلككفوررقكًرروه نك ًيفررذكبرديخررَكثلوديرر تكب ليفقررلكقبررلكؤىكيرراخلوىكاكضررب ثض طررقغ  كفلرر  نك

خإبرةكمج رـكثألضررةكثملاً رتكثلرزالدكثملطرككككككثؤبر وك  قذ جكبإبطر وكضر رٌ َكبرنيكثلررر مك حمر ظكثملرزنلك ككككككك

احكؤداكثألضركيافبكاإوثىكق ضنكشاثوك ذ ي ن ك(كؤعيف لك ثه  هتنك8(كؤشخ صكهٌ نك > فاوُنك 
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 يُقراكثلٌر باكككخيضرـكثألىكللقٌ يرتكثملرررسةكب ملطخيريفبكككككدربرتكك كد لخرَكثلصرذ تكككبريخكبةصر ب ثكخغرريةكك

  اكهزنهلرنكك(كهاً نيكهيكؤضرةكؤمحاكإرٌ ٌَكث ركك< كبرحكهقَكؤيض ًثلود اكاكد لكمت رلَكللييف ءك قاك

(كًطرر ءك كثلترر اةكثلوديرر تكوهرررثكثملررزنلكثملطررخ افكككك9(كؤعيفرر لك  8للوررزنلكثملطررخ افكبررنيكثملصرر بنيك كك

كلَك.كهٌ زلكهاً تك   اةك9ب لي هلك ؤإرثكح

ك

 إفادات ألارب الضحايا وشهىد الىالعة:

ثملطرخ افك  كهق يٌرتكككثملررسكثلق ًوينكللذقرو ك ثلخٌو رتك كًرسلكاكصرب حكثل رومكثلخر يلكث كهير ىكثملرزنلككككككككك

للاه اك ثألإررثاكثلرذ كخليفخرَكثلتر اةكبر ملزنلكثملطرخ افك هٌر زلكثملراً نيكث ر  اةكككككككككككثملي ىك ؤبريٌ كحور ق ً

كدجررنكثلرراه اكييفررو كثلوصرر ك ثلخقغٌرر كصررواثًكىكيقرراكلررَكؤ كؤرررركضررو كؤعررالالًكهرريكثلرررر مكك برراً كثملررزنلك

فلربككخ افك هٌر زلكثملراً نيكث ر  اٍك ك حارراككككك وحو رث  تكحوإرخكدجرنكثلراه اكثلرذ كرحرقكبر ملزنلكثملطرككككككك

للوي ىك ثرحاكثلطي كثمليخؼكبقيرثثكثملٌ زلك ثملب ينكثلطيٌ تكثملإُولتككب ألضرركككثملاً تكثلصر تثلغب قتك

ثملاً تكبل نكهيكؤعيف لك ًط ءكق بلٌ كفاةكش ووكف  ىك هخغوفنيكهيكؤُ يلكثرحاكثملطخ افكضر فا ثكاكك

ثلريتكؤصر  ككككدٌ ٌرتكلكؤضررةكؤمحراككك ُكً بوىكهيكثهلجومكثجلرو كرور كُروكدركككككثًخي لكبزذكثلضذ ي ك ؤيض 

هقؾو  كب لت اةك يقـكهزنلكفلربكبقراكةطرتكهخررك قرظكهريكثملرزنلكثملطرخ افك ك ر ًرجكحرخلخ كب ر وثثكككككككككككك

كش ووكثلق  ىك ثملخضرا ىكاككثآليتك3_

ك

، شنا٘ذ عيناْ لاتٍٕناٖ فتحنذي اٌيٕنا عنٓ        ( عاِناً 35يثٍغ ِنٓ اٌعّنر )   – حٕيٕحتىيً أمحذ أمحذ 

 أترز تفاصيً اٌىالعح لائالً :_

زنلكثملطررخ افك  جررإةكفٌرراكثلطرر فتكثلخ ضررقتكككورر ك ثشررق ااكمبزنلٌرر كث رر  اكللك ثلرراهررـكك كرٌررجكهخوثبرراثً

 ثلٌص كهيكل لكثألابق ءك قجكصيفريكثلت اةكثجلويتكاكثهلوثءكمثكثًيفج اُ كثلقٌ  ك كهيكقروةكثلضرتظككك

ىكؤداك رفكهزنلٌ ك وخرولكثلراخ ىكثألضرووك  ر زثثكثلتر اةكثجلويرتكككككككثدارخَكقذ ٌ كث كد اظكبااثثلذ ك

مج ررـكثضررريتكررر ًوثكهصرر بنيكهٌرر نكهرريكؤصرر  كبسب برر ثكثلٌوث ررذككثملطررخ افككهررـكثألحربررتك اررر مكثملررزنل

قوررككثلبر ل كهريكثلكككدٌ ٌتهٌ كؤص  كب ليفسؿك كقوجكبإخذك ثلا كؤمحاكك بقض  كهٌ نكهيكثألدج اك بقض ً

 خربٌر كهطررفنيكككبلر نكؤعيفر لك ًطر ءككككثألضررةككبق رتككؤخرذ ثكك بق تكؤخرويتكك محلخَكفلبكرخيفاكك(كف ه ً;> 

مثكابقررجكثحيفقرراكهرر كدصررلكرٌرر كًطرروـكُررايركثلغررريثىككككب ملٌغقررتك ؤيرروثا نك  ررَككث كهررزنلكؤدرراكبريثًٌرر كك

هرزنلكب اًر كفور اكككك كاؤيٌر ككا رنكضروثوكثلل رلككككالكزثلكا نكثاحي بَكللجرديتكحيلقكاكؤبوثءكثملير ىككثرحريبك

ًقر ذكبقراككك كثار صرولك ركككَكثًخؾرًر كثه رٌٌر كدر كككهٌركثألوخٌتك ثلرر مكحخص فاك كعالالًؤثلقو اكقاكؤصبخك
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ألضررككلضرذ ي ككثلهررٌ كث كثملزنلكثملطرخ افك فزرًر كفلربكبزرذكبقر ككككككثلت اةكمثكهيكهر اكًص كض فتك

هٌر  كفزرًر كككككحمر ظكثملرزنلك بقضر ًكككقراكقذ خر  كثلتر اةكث كككثليتكر ًجكهطخإبرةكللوزنلكثملطرخ افككثملاً تك

ثلضرذ ي ك  وب ٌر كببير فتكهير ُاكككككبق رتككفل   كبنيكثلرر م كثضخورثكب ووً كاكا ـكثألًق عكفيكبزرذكك

(ك>ثجلرديتكثملر فتكثليتكخليفخ  كثلت اةكثلودي تكإاكُراالءكثملراً نيكثألبرير ءك كر ًرجكدصر لخ  كهقخرلك كككككك

اإروثىكشراثوككك ك احكثألضررةكثلز لزرتكيرافبكككك حكؤضررُنك ذ ي ور كهريكؤابركككهاً نيكب ٌر نكعيفلرنيك ثهررؤحنيكككك

الكزثلكفلبكق اكثرح  ةك  كثضرق  َكث كككاً كؤًَفزرً كفل َكبنيكثألًق عك هيكخاللكهالهطخٌ كأل اوحَك ب

هٌرر نكؤشررالءكهخٌرر ررةك كبيرر فتكثجلرديررتككككثملطخيرريفبكفرراكضرر  اةكثضررق فك ثلبق ررتكبزررذكُ هرراةك بقضرر ًككك

ليلكُذٍكثلودير تكلخذر ل كثلقرا ثىكثلطرقوو كفلربكُرذٍكثألضرركثملاً رتككككككككك ثإذتكللق  ىك الكيوباكؤ كهااك

ك فا ثً ًكثليتكثزُقجكثا ثد نكؽلو ً

ك

لاتٍٕناٖ وأفادٔنا   ( عاِا41ًيثٍنغ ِنٓ اٌعّنر )    –ٌه املزني املستهذف ينذعى / عّنار حسنني اٌعّنار     اِ

 تمىٌٗ 

ؤ لر كُرذثكثملبلر ككككهل وىكاي لكبٌ اَك جت  سٍكهبل كفيرييك كىكحيخولك رديتكهيكبٌ ءكثملزنلكثلذ كرليف ك

هٌر  كر ًرجكضرليفتكهريكفراةكؤشرخ صككككككككًخ جتكب ـكز بيتك شق ق يتكه كديلينيكهريك روُرثثك بقضر ًكككر ىك

كتمكؤبّرثكثملزنلكهيكرالدكؤضركهاً رتك ىكديرركفلربكثضرخ ج اُنكلرَكشر رك اكل لركككككككك<8/877/; اكح ايخك

فرريكشرريكخيرراينكث رر  اييكللوررزنلكؤدرراكؤُرر يلكهٌغقررتكثحملجرررككهرريك وبيررجكب حصرر لكثألابقرر ءككصؤهرر

 كلررَفلرربكائ شكثألضررركثملطررخإبرةككهررزنيلك حرراهريٍكعررريثىكهرر ل كثلقررا ثىكثلطررقوو ك رر اةكبويررتكفلرربككك

صبجكبصاهتكىكثضخغ ـكثرحررتكهيكهي ينكرلوجكؤخاكب لخذرشكث كثملي ىك ؤً كذُبجكاكصب حكثل رومككؤ

ك ضررظكؤه ًررتكثلق صرروتك ك فٌرراك صررويلكحيف بررإثكمبيرر ُاكحبرراكضرربإكثلخرر يلكررروينكثضررييكاكهررزنلكآخررركك

الكؤوا كهر كثلرذ كرر ىكض يريلكهرزنيلكثملراينك ثلرذ كككككككك كثملزنلكؤصربخكؤعرالالً ككككثلاه اكثلذ كخليفخَكثلت اة

حطرريٌَكؤضررركهاً ررتكهرريكثألعيفرر لك ثلٌطرر ءكهرريكخغررواةك ك  لغب قررتكثملاً ررتكؽرر ُرةكللق رر ىك الكيوبرراكؤ ككككك

ثلتر اةكثلودير تكثلريتكشرٌ  كككككؤ قراح ككهقطيرثثكث كهوثقـكفطيريتكاكثملٌغقتك كؤً كهٌيروحكدق قرتك قراكككك

 قراككحنروكةطرنيكهل روىكاير لكككككبلترجككه ل تك  ودرتككخط اةككهخيباثًكعريثىكه ل كثلقا ثىكهزنيلكب لي هل

ك.ؤصبذجكثآلىكؽر اكصقبت

ك

 ، أحذ املصاتني ِٓ اٌمصف لاتٍٕاٖ وافادٔا لائالً : ( عاِا65ًأمحذ أمحذ ضٕيٕٗ يثٍغ ِٓ اٌعّر )

ك ؤً كثضرييكاكدراكثحملجرركبضرالؿكمهراثىكفلربكثعررثفكثلق صروتكصرٌق ءكب الجتر ٍككككككككككك كهٌذكفير ىكف ه ً

َك   رَكهرـكث الو ك ثديفر و ككككقبرلكفراةكؤفروثمك ؤضرييككككككثليو يلكثلتريبكاكهزنيلكثملخوثإـكثلذ كقوجكببٌ ار

 ا نكبلو اكهيكثلقورركفخّ ر كرٌرجكفلربكهقر رَكبطري ىكثرحراك ثملٌر زلكثلريتكحيرخؼكهبر ك هريكحلر كثملٌر زلككككككككككككككك
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كقبرلكشر ركحقريبرر ًككهرزنلكبر ا ك/كفور اكثلقورر اكثملق برلكملرزنيلك كقراكثًخرر بكهريكحير  اٍكقبرلكفرراةكؤشر رك كككككككككك

يفر لك ًطر ء ك  جرإةك اككككعؤهقؾرنكحلر كثألضرركككككثضخإبرحَكرالدكؤضركهاً تكرٌجكؤفرر  نكهقر رتكدق ق رتككك

للٌرومكىكؤشرقركبالكبضرتظكثًيفجر اكثلتر اةكثجلويرتككككككككب ملزنلكر لق وةكهخ    ًكل لتكؤهصكثألابق ءكرٌجكهخوثباثً

ثلٌرر وعكؤ ككاك ىكثضررخغـككصرربجكبرإرروعك رطررواكاكؽ ررر ك ثعرررثكككككؤقررذ خ كث كبررااثىك ررر يتك ككك

ك ؤخرثبراكثلخٌيفصكبرثءكثلت زثثك ثألوخٌتكثليتكضببخ  كثلت اةك ق مكؤدراكؤ الو كبقراكفزرواٍكفلراكبإخرذ كككككك

 كثضرخ ا جكثلتر اةكثالبرثه رتكهرزنلكبر ا كفور اككككككك بيوثءً ك  َفكثرحاكثث كهزنلكؤداكبريثًٌ كفلبكثعر

ؤعيفر لك ًطر ء كث خ لرجكثلتر اةكدلو رنكاكككككككبل نلَكثلقو اك قضجكفلبكمج ـكثألضركثليتكر ًجكهطخإبرةك

ك".ألضرك قريٍكؤد  ً كُكر ًوثكالكديليوىكقوثكيوه نك فا ثً ًكثرح  ٍك ضيفيجكوه ا نكبا ىك بَكدقكؽلو ً

ك

ك

ك

 وتائج الىالعة:

 اٌضحايا املذٔيني:

 
   

 اإلمجايل

 > 8 8 8 اٌمتٍى

 77 ; 9 8 اجلرحى

 املٕشآخ املذٔيح:

ك
كك

  1 تذِري

 3  تضرر

ك

ك
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 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

ثملٌغقرتكثلريتك كثضرخ اث   ك  براً كككككهق قر ثكه اثً رتكملقر رتكككككثملررسكثلق ًوينكثعلـكفلبكثلوثققتك ؤبر 

هإُوالًكبزالدكؤضركهاً تكهطخإبرةكبلر نككهزنلكهاينكهاً تك ؤىكثملي ىكثملطخ افكفب اةكفيكىكثملٌغقتكؤ

 الكحوبرراكؤ كؤُرراثفكفطرريريتكاكحلرر كثملٌغقررتكثألهررركثلررذ كياررراكؤىكهرر كق هررجكبررَكقرروثثككككؤعيفرر كلوًطرر ءك

يق قرر كفل  رر كثلقرر ًوىكثلررا يل كثلخذرر ل كُرروكثضررخ اثفكهخقورراكللورراً نيك ثملٌيررأثكثملاً ررتك ُرراكبرررثانكك

ثضخورثاكثلطرقوويتك ه ليف ر كاكككك  روخوق ثكثملخذضرة.ك خرق ًكللوب وتك ثلق نكثليتكؤمجقجكفل   كث 

قخرلك ثضررخ اثفكثألعيفر لك ثلٌطرر ءك ثملراً نيكهرر كُروكبالكبرديررتكبيرقتكحضرر فكب كثجلررثانكثلرريتككهرر كزثلككككككك

 هطروـكث خورـكثلرا يلكثلرذ كهر كزثلكصر هخً كبزثءكُرذٍكثجلررثانكككككككككؤ كرحيب  كؤه مكهرركيكثلخذ ل كثلطقوو 

طرر ً تك ثلرريتكضخيرريلكاكثملطرخقبلكثلقريرر كفقبررتكؤهر مكحيرر ح كث خوررـكثلررا يلكككثلريتكيٌررا كهلرر كبربنيكثاًكك

ك و  فَكفيكثرحقو ك ثرحري ثكبلكضخيوىكُذٍكثجلرثانكضوثبقكو ل تكاكثلقا ثىكفلبكث خوق ثك ثلا ل.

 

 تىصيات المركز:

 ثملرررررسكثلقررر ًوينكللذقرررو ك ثلخٌو رررتكيرررافوكمج رررـكهٌؾوررر ثكث خورررـكثملررراينك ثملٌؾوررر ثكثلا ل رررتككك

 خصوصً كهٌؾو ثكثألهرنكثملخذراةكب كهورلكهطر ول  هت كثألخالق رتك ثاًطر ً تكجتر ٍكهر كيرحيبرَكككككككككك

كثلطقوو كهيكبرثانكحبقكثلبيريتك كثاًط ً تكمجق .كثلخذ ل عريثىك

 ثألهيكب كثرحيف ػكفلبكه كحبقبكهيك قخ  ك ضرفتكثلقولكفلربكككرو كيافوكثألهنكثملخذاةك  لص

ك ق كثرحرحك  ق كًسي كثلامكثل و ك ثرحاكهيكثاحي حكثجلرثانكحبقكؤعيف لك ًط ءكثل وي.

 يافوكب كضرفتكباض لكجل ىكهق قكو ل تكللخذق قكاكُذٍكثجلرديرتك  ريُر ك حقراركهرحيب  ر ككككك 

 للقض ءكثلا يل.

ك

ك

 ك
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 (1ٍِحك رلُ )

 وتيأاخ اٌضحايا اٌمتٍى ِٓ املذٔيني وصىر ٌثعضهُ أمساء

 اٌعّر إٌىع االسنننننننننُ َ
ٔىع 

 االٔتهان

املٕطمح/ 

 املذيريح
 ِىاْ اٌىالعح

تاريخ 

 اٌىالعح

 <877ه اشكك= إالؿك-ثحملجرك مهاثى قخ لت < عيفلت ؤشوث كاإوثىكق ضنكحيىيكشاثو  1

 <877ه اشكك= إالؿك-ثحملجرك مهاثى قخ ل < عيفل ؤررمكدسثمكؤمحاكدسثمكثلطور    2

 <877ه اشكك= إالؿك-ثحملجرك مهاثى قخ لت ;8 ثًزب ًصرةكفلاكؤمحاكشاثو   3

 <877ه اشكك= إالؿك-ثحملجرك مهاثى قخ ل 97 ذرر ب  وك  ُاكفلاك  و كشاثو   4

 <877ه اشكك= إالؿك-ثحملجرك مهاثى قخ لت 97 ثًزب   تكاثشاكحمطيكص حلكشاثو   5

 <877ه اشكك= إالؿك-ثحملجرك مهاثى قخ ل ;; ذرر دسثمكثلطور دسثمكؤمحاك   6

 

 صىر تعض اٌضحايا ِٓ اٌمتٍى املذٔيني
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 (2ٍِحك رلُ )

 أمساء وتيأاخ اٌضحايا اجلرحى ِٓ املذٔيني وصىر ٌثعضهُ

 اٌعّر إٌىع االسنننننننننُ َ
ٔىع 

 االٔتهان

املٕطمح/ 

 املذيريح
 ِىاْ اٌىالعح

تاريخ 

 اٌىالعح

 <877ه اشكك= إالؿك-ثحملجرك مهاثى بريخ ش ريي عيفل فلاك  اشكؤمحاكدٌ ٌت   1

 <877ه اشكك= إالؿك-ثحملجرك مهاثى برحيت ; عيفلت ارك  اشكؤمحاكدٌ ٌت   2

 <877ه اشكك= إالؿك-ثحملجرك مهاثى برحيت ;8 ثًزب ً ويتكفباٍكثليغيب   3

 <877ه اشكك= إالؿك-ثحملجرك مهاثى بريخ ;9 ذرر اإوثىكق ضنكحمطيكشاثو   4

 <877ه اشكك= إالؿك-ثحملجرك مهاثى برحيت ;9 ثًزب بهل مكاز كفباٍكدٌ ٌت   5

 <877ه اشكك= إالؿك-ثحملجرك مهاثى برحيت ;9 ثًزب ضلو كحمواكثملل يا   6

 <877ه اشكك= إالؿك-ثحملجرك مهاثى بريخ ;9 ذرر  اثوكحيىيكفلاكدٌ ٌت   7

 <877ه اشكك= إالؿك-ثحملجرك مهاثى بريخ ;9 ذرر دٌ ٌتبي لكؤمحاكؤمحاكفلاك   8

 <877ه اشكك= إالؿك-ثحملجرك مهاثى بريخك;> ذرر ؤمحاكؤمحاكفلاكدٌ ٌت   9

 <877ه اشكك= إالؿك-ثحملجرك مهاثى بريخ 7: ذرر ببرثُ نكمحاكحمواكثلٌ  ا    11
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 (3املٍحك رلُ )

 واملتضررجاملٕشآخ املذٔيح املذِرج أمساء وتيأاخ 

 اسُ صاحة املٕشؤج َ
ٔىع 

 املٕشؤج

ٔىع 

 اٌضرر

املٕطمح/ 

 املذيريح
 ِىاْ اٌىالعح

تاريخ 

 اٌىالعح

 <877ه اشكك= إالؿك-ثحملجرك مهاثى حاهري هزنل فو اكدطنيكدطيكثلقو ا   1

 <877ه اشكك= إالؿك-ثحملجرك مهاثى حضرا هزنل ؤمحاكؤمحاكفلاكدٌ ٌت   2

 <877ه اشكك= إالؿك-ثحملجرك مهاثى حضرا هزنل ؤمحاكصتريكزي و   3

 <877ه اشكك= إالؿك-ثحملجرك مهاثى حضرا هزنل فلاكاز كثلي خ   4

 

 صىر ٌثعض املٕشآخ املذٔيح املذِرج واملتضررج جراء اٌمصف 

  
  

  

 
  صٕعنننناء –اٌيّننننٓ  - املروس اٌمأىين ٌٍحمىق واٌتّٕيح صادر عٓ/
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