
تؼذ صثاح اىخيش وذقثيو أيادينٌ اىَثاسمح اىشب 

يذفع ىْا دياذنٌ فً سػايح قذاعح اىثاتا شْىدج 

اىثاىث و ششمائح فً اىخذٍح اىشعىىيح آتائْا 

 األعاقفح 

   

  مو ػاً وأّرٌ تخيش تَْاعثح أػياد اىقياٍح 

 واىخَاعيِ اىَقذعح 

 

 name known to us in fullـ آٍاه :اإلعٌ 

 

اىنْيغح اىراتؼح ىها األُ     

                                    

  مْيغح اىَالك ٍيخائيو تشاسع اىذنَح ٍذيْح 

طْطا   

                                                 

    إيثاسشيح طْطا وذىاتؼها 

   ذذد سػايح ّيافح اىذثش اىجييو األّثا تىال 

 

   1968اىنْيغح اىرً مْد ذاتؼح ىها أثْاء ظهىس أٍْا اىؼزساء  

           مْيغح ٍاسجشجظ تنفش اىذواس ٍذافظح اىثذيشج

   ذذد سػايح ّيافح األّثا تاخىٍيىط ٍطشاُ اىثذيشج و اىخَظ ٍذُ اىغشتيح    

 

 ً 1968هزٓ هً شهادذً ػِ ظهىس أًٍ  أً اىْىس اىؼزساء ٍشيٌ ػاً 

  ػاً ومْد فً اىصف اىثاًّ اإلػذادي 14     ماُ ػَشي فً هزا اىىقد 

فزهثد ٍغ سديح خشجد ٍِ مْيغح ٍاسجشجظ تنفش اىذواس تؼذ إّرهائً 

ٍثاششج ٍِ إٍرذاّاخ أخش اىؼاً اىذساعً فزهثْا إىً اىقاهشج ووصيْا إىً 

مْيغح اىغيذج اىؼزساء تاىضيرىُ وماُ صداً شذيذ جذا ً جذا ً أٍاً اىنْيغح 

. ودىىها

 

  ىيال ً ماُ اىْاط ميها تصيىا و تيشَّىا سشىا 12       وفً دىاىً  اىغاػح 

اىىسد يا صثايا سشىا اىىسد ٍغ اىياعَيِ سشىا اىىسد وقىىىا ٍؼايا اىؼزساء 

صٍْها جايا و آخشوُ يقىىىا ذشاّيٌ ذاّيح مريشج تاىذف و اىرشياّرى و فجأج 

ظهش تخىس شذيذ جا ً ثٌ ظهش دَاً دجَح مثيش أمثش ٍِ دجٌ اىذَاً 

اىؼادىىماُ ىىّح أتيض وماُ ييف دىه اىنْيغح واىْاط و تؼذهزا إخرفً  

وظهشخ أً اىْىس وسأيد ظهىس أً اىْىس تذجَها اىطثيؼً و ماّد واقفح 

أٍاً اىصيية إىيً ػيً اىقثح اىنثيشج  تؼذ ّضوىها تغذاتح  ٍِ اىغَاء إىً 

عطخ اىنْيغح و ٍشيد ىغايح اىصيية و عجذخ أٍاً اىصيية و ماّد ذأخز 



تشمح ٍِ اىصيية و ذىصع ػيً اىشؼة اىىاقف أٍاً اىنْيغح و ّاط ماّد 

 .  ذصشر و ذقىه ياىيً إلظهشي ياىيً طيً تْىسك طيح 

 

  وإعرَش هزا اىظهىس فرشج طىييح ال أػشف مٌ ٍِ اىىقد فقذ مْد فاقذج

اىىقد و اىَناُ مو إىيً أّا ػاسفاج إًّ شايفح أًٍ اىؼزساء أٍاًٍ ترثاسك 

اىشؼة وٍا مْرش داعح تْفغً إُ مْد تأصشر وال تشٌّ وال تأجشي وال 

 وتؼذ اىظهىس دج ماُ ٍاراه اىثخىس تاقً و إخرفد اليَنِ وصفهاواقفح داىح 

أًٍ اىؼزساء 

 

  وىنِ تؼذ فرشج ظهشخ أً اىْىس ذاًّ ٍِ عذاتح ّاصىح ٍِ اىغَا ػيً عطخ 

اىنْيغح ظهش ٍْها ٍْظش اىؼائيح اىَقذعح أً اىْىس سامثح ػيً ظهش اىذَاس 

وداٍيح سب اىَجذ يغىع و يىعف اىْجاس يَغل تاىذَاس و ماّد اىؼاءىح 

اىَقذعح تررَشً ػيً عطخ  اىنْيغح وىَذج طىييح جذا ًجذا ً وماّد أً اىْىس 

ترْظش ىيْاط و ماُ اىَْظش ّىساًّ جَيو و إعرَش ىغايح ظهىس ّىس اىصثاح 

 .

 

  هزٓ هً شهادذً ػِ ظهىس أً اىْىس ماٍيح اىثرىىيح أٍْا اىؼضساء ٍشيٌ تشمح

شفاػرها ذنىُ ٍؼاّا  

 

   ٌإتْرنٌ اىَذراجح إىً صيىاذن

 

  name known to us in fullأٍاه 

  

   طْطا ٍذافظح اىغشتيحavailable to us in fullاىؼْىاُ 
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