
   
    

     
   

 

  

      

     

     

     

               

     

     

     

     

     

     

      

     

     

     

        

     

     

      

     

      

     

      

     

     

     

      

     

      

 :بجومب

1946/06/18 

1948/02/05 

1949/05/24 

1952/06/18 

1954/12/01 

1958/01/11 

1959/03/05 

1964/03/06 

1964/03/11 

1967/05/16 

1975/02/21 

1977/06/30 

1983/09/16 

1983/09/16 

1993/05/13 

1993/05/27 

1995/12/08 

1995/12/8 

1996/06/06 


� AW  اص  j  ا
j�JA امJ��ر � ا�i 340
�
L.ر د.} T  1943راذ 1

jiWiانW:ja   ت

 12/01/1946خيراتب

خ يارتب

خيارتب

 23/11/1948خيارتب

خ يراتب

خيراتب

خيراتب

خيراتب

 16/02/1959خيارتب

خ يارت

 10/12/1960خيارتب

خ يرات

خ يارت

 18/05/1965خيارت

خ يارت

خ يرات

خ يرتا

خ يرتا

خ يرات

 23/03/1985خيارت

 07/09/1991خيرات

خ يارت

خ يرات

 21/03/1994خيارت

خ يارت


خ يرات


خ يرات


20/2/1999خيارت�

 4/3/1999خيرات

رداصلان وناقلا

رداصلا

در اصلا

رداصلا

رداصلا

ر داصلا

ر داصلا

ر داصلا

رداصلا

 27يعاترشالا

رداصلا

 15668مقر

 15739مقر

 65/26مقر

 67/30مقر

75/6 

119 

89 

224 

239 

302 

487 

487 

513 

7 

75 

م قر

 110يعارتشالا

 112يعارتشالا

ي عارتشالا

 21يعاترشالا

مقر

مقر

م قر

مقر

مقر

مقر

م قر

مقر

مقر

ل دعم

ن وناقلاو

ن وناقلاو

ن وناقلاو

ن وناقلاو

ن ونقالاو

ن ونقالاو

ن ونقالاو

ن وناقلاو

م وسمرلاو

ن وناقلاو

م وسمرلاو

م وسمرلاو

ن وناقلاو

ن وناقلاو

ن وناقلاو

م وسرملاو

م وسرملاو

م وسرملاو

م وسمرلاو

ن ونقالاو

ن وناقلاو

ن وناقلاو

ن وناقلاو

ن وناقلاو

ن وناقلاو

ن وناقلاو

ن وناقلاو

ن ونقالاو
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 7/8/2000خيرات 240مقرن ونقالاو

 2/8/2001خيرات 328مقرن ونقالاو

 20/10/2003خيرتا 553مقرن ونقالاو

 6/3/2010خيرتا 87مقرن ونقالاو

 :يغلي

 1959/03/05خ يرات 27ي عاترشالام وسمرلا

 1946/01/23خ يراتبرداصلان وناقلاو

ينامثعلاء اجزلان وناقو

ة ينانبللاةيروهمجلاسيئرن ا

 1941ةنسي ناثلان يرشت 26حيرصتىلعء انب

، ةيلدعلاريزوحارتقاىلعء انبو

، 1943ةنسط ابش 27خيراتبءارزولالسجمرارقىلعء انبو

 :يتأيامم سري

Wا  S ل و�اب
AWا م� WSا

ل و�اب W4ا 
jا  iا�JS ا  

لو�ا �  ا
j ن WAjا�  ا  4  i�ا�JS ا   UA 

J i ة4�ا  اJ ا 1
1دا jAا ) 5)

ص ننودنمتابوقعلاضرفم دع-ىلوالاة داملا

ن يحه يلعص ند قن وناقلان كيم لم رجل جأن مي حالصاو اي زارتحار يبدتال و�ة بوقعض رفتال 

ي تلاي عرفلاو اي لصالاك ارتشاالل امعاوم رجلاف لؤتي تلال اعفااله يلعى عدملاى لعذ خؤتال �.ه فارتقا

 .م رجلاا ذهى لعن وناقلاص نين ال بقا هاتأ

ديدجنوناقبمرجلاء اغلا 2ة داملا

ي تلاة يئازجلام اكحاللى قبيوال د يدجن وناقه اغلاا ذاي حالصاو اي زارتحار يبدتو اة بوقعبم رجع مقيال 

 .لوعفميأاهبى ضق

ة دملاء اضقناد عبه عمقوه تقحالمف قتال ه قيبطتة دمل الخي فت قومن وناقلا قرخف رتقام رجل كن اى لع

 .ة روكذملا
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ديدجنوناقبميرتجلاطورشل يدعت 3ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 5/2/1948ن وناقب جومب 3ة داملاص نل دع

د قن كيم لا مه ذافنل بقة فرتقملال اعفالاى لعق بطيه يلعى عدملاع فنيال يدعتم يرجتلاط ورشل دعين وناقل ك

 .م ربمم كحا هنأشبر دص

ديدجنوناقبةقحالملاقحل يدعت 4ة داملا

 .هيلعى عدمللة اعارمر ثكان اكا ذاه لة قباسلام ئارجلاى لعق بطية قحالملاق حل دعين وناقل ك

ل دعا ذاون وناقلاذ افنم وين ماال ة لهملاه ذهي رجتال فة قحالملاق حة سرامملة لهمد يدجلان وناقلان يعا ذا

د يدجلان وناقلاة لهما هادمز واجتيال ن اى لعم يدقلان وناقللا قافوي رجتي هفل بقن مة عوضومة لهمن وناقلا

 .ه ذافنم وين مة بوسحم

ديدجنوناقبنمزلارورمةدمل يدعت 5ة داملا

ا هادمز واجتيال ن اى لعم يدقلان وناقللا قافوة دملاه ذهت رجم رجى لعن مزلار ورمة دمن وناقل دعا ذا

 .ه ذافنم وين مة بوسحمد يدجلان وناقلاا هنيعي تلاة دملا

W:ja ت ا J 
 11)6 

صن نودب ة بوقع
jد ا

ال 

 2iة  4ا 
Aا )

 6ة داملا

مرجلا فارتقا نيح .ا هيلع نوناقلا صني ملال  ةبوقع ياب ى ضقي

 .ة جيتنلال وصحت قوى لار ظنا من ود، هذيفنتل اعفام تتا ملاحا فرتقمم رجلاد عي

دشألاديدلجانوناقلاق يبتط 7ة داملا

ر بوثي تلاة داعلام ئارجو اة بقاعتملاوة رمتسملاوة يدامتملام ئارجلاى لعق بطي، دشاو لو، ديدجن وناقل ك

 .ه ناطلست حتا هذيفنتى لع

ه ذافنلبقةفرتقملامئارلجاىلعمحرألاديدلجانوناقلاق يبطت 8ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 5/2/1948ن وناقب جومب 8ة داملاص نل دع

د قن كيم لا مه ذافنل بقة فرتقملام ئارجلاى لعق بطيف خاة بوقعبي ضقيو اة بوقعي غليد يدجن وناقل ك

�.م ربمم كحا هنأشبر دص

دشألاديدلجانوناقلاق يبتطرط ش 9ة داملا

ن وناقلال دعا ذاه ناى لع .هذافنل بقة فرتقملام ئارجلاى لعق بطي الد شات ابوقعبي ضقيد يدجن وناقل ك
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ي تلام ئارجلا، هناطلست حتم تل عفع مقد نع، رابتعاالن يعبذ خؤت، راركتلاوم ئارجلااع متجاد عاوقد يدجلا

 .ه ذافنل بقا هبي ضقي تلات ابوقعلاوت فرتقا

ديدجنوناقبت ابوقعلاذيفنتل يدعت 10ة داملا

ل بقة فرتقملال اعفالاى لعق بطيال ا هتيهامر يغين أبت ابوقعلاى دحاذ يفنتة قيرطل دعيد يدجن وناقل ك

 .هيلعموكحملاواهيلعىعدمللةاعارمرثكانكيملامه ذافن

ا ذهن مت ابوقعلال صفي فا هبت صخي تلاة يعرشلاد عاوقلاد يدجلان وناقلال دعيا مدنعة بوقعلاة يهامر يغتت

 .ن وناقلا

ة بوقعلاىلعنمزلارورمةدمليدعتنوناققيبتطوط رش 11ة داملا

 :يلاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرتا 112م قريعارتشالام وسرملاب جومب 11ة داملاص نل دع

 .ة سماخلاة داملاي فة نيعملاط ورشللا قافوق بطية بوقعى لعن مزلار ورمة دمل دعيد يدجن وناقل ك

Jة 4ا i Jا�ا�	3 Jا�اوزاJا :  ��ا  :
( 12 14د اjAا )

ةيحالصاوةيزارتحار يبادت 12ة داملا

 .ن وناقلاا هيلعص ني تلال اوحاالوط ورشلاي فال اي حالصار يبدتي أو اي زارتحار يبدتي أبى ضقيال 

ة ديدلجاةيحالصالاريبادتلاوةيزارتالحاريبادتلاق يبتط 13ة داملا

ة ئيهر خاا هبل صفتم لي تلام ئارجلاى لعق بطيا يحالصاا ريبدتو اا يزارتحاا ريبدتع ضيد يدجن وناقل ك

 .عئاقولاثيحنمةيحالصتاذة يئاضق

ق يبطتي فه ناطلست حتف رتقملال عفلاع مقد نعب سحتفد يدجلان وناقلاذ افنل بقت ضرفي تلات ابوقعلاا ما

 .�م ارجالاد ايتعابة قلعتملام اكحالا

ةيحالصإلاوةيزارتحإلاريبادتلاء اغلا 14ة داملا

 .لوعفمي أه لى قبيال ر خاا ريبدته نمل دباو ان وناقلاه اغلاي حالصار يبدتل كوي زارتحار يبدتل ك

 .د يدجلاي حالصالاو اي زارتحالار يبدتلاق يبطتلة مكاحملات ديعام ربمم كحر دصد قن اكا ذاف

�iWا  ا 
نWSAا  UA jا ا  JS 4 iا 

� A �iا  ا 1i ة  4ا 
 د اjAا ) 15(18

ةينانبللا ةعيرشلا قيبتط قانط 15  ة داملا



                  

 

                      

      

              

 

        

              

 

         

            

               

        

      

                  

 

                     

   

                

             

              

 

          

       

                   

  

                 

            

                   

            

ض رالاي فة فرتقمة ميرجلاد عت .ةينانبللاض راالي فة فرتقملام ئارجلاع يمجى لعة ينانبللاة عيرشلاق بطت

 :ةينانبللا

1 ة ئزجتمر يغة ميرجل اعفان مل عفو ا، �ة ميرجلاف لؤتي تلار صانعلاد حاض رالاه ذهى لعم تا ذا

 .يعرفوايلصاكارتشالعفو ا

2  .ا هيفا هلوصحا عقوتمن اكو اض رااله ذهي فة جيتنلات لصحا ذا

يوجم يلقإ 16ة داملا

 .ي وجلام يلقالاي أ، اهيطغتي تلاء اوهلاة قبطة ينانبللاض رالال مشت

ةينانبللاضرألات اقلحم 17ة داملا

 :ةيئازجلاةعيرشلاقيبطتل جال،ةينانبللاضرالامكحيفن وكي

 .رزجلاىوتسمىندانمءادتباء ىطاشلانمارتموليكنيرشعةفاسمىلايميلقاالر حبلا1

 .يميلقاالرحبلايطغييذلايوجلاى دملا2

 .ةينانبللاةيئاوهلاتابكرملاون فسلا3

ن مو ايش جلاة مالسن مل انتة فرتقملام ئارجلات ناكا ذا، ينانبلش يجا هلتحيي تلاة يبنجاالض رالا4

 .هحلاصم

م قرن وناقلان مى لوالاة داملان م 1ة قرفلاب جومب، اهصني تآلا 5ة قرفلات ابوقعلان وناقن م 17ة داملاة ياهنى لات فيضا

:1996/6/6خ يارت 513

5 ا ذهي فة تباثلات اصنملاون انبللة عباتلاي راقلاف رجلاوة عناملاة يداصتقاالة قطنملاوة مخاتملاة قطنملا

ي ف 1982/12/10خ يراتبة عقوملار احبلان وناقلة دحتملام ماالة يقافتام اكحالا قيبطت، يراقلاف رجلا

. 1994/2/22خ يرات 295م قرن وناقلاب جومبا هيلام امضنالاة موكحللز يجأي ذلا )كيياماجلا(ي ابوغيتنوم

ةينانبللاةعيرشللق يبتطال  18ة داملا

 :ةينانبللاةعيرشلاقبطتال 

1 ة ميرجلاز واجتتم لا ذاة يبنجاة يئاوهة بكرمن تمى لعة فرتقملام ئارجلاى لع، ينانبللاي وجلام يلقالاي ف

 .ةبكرملار يفش

ى نجملاو ال عافلان اكا ذاة ينانبللاة عيرشللع ضختة يئاوهلاة بكرملار يفشز واجتال ي تلام ئارجلان اى لع

 .ةميرجلافارتقادعبن انبليفةيئاوهلاةبكرملاتطحاذاوا، اينانبله يلع

2 و اة نيفسن تمى لعة فرتقملام ئارجلاى لع، هيطغيي ذلاي وجلاى دملاي فو اي نانبللاي ميلقاالر حبلاي ف

 .ةيئاوهلاةبكرملاواةنيفسلاريفشةميرجلازواجتملاذاةيبنجاةيئاوهة بكرم
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 12/1/1946خيراتبدراصلايكرسعلاء اضقلانوناقن م 168ة داملاب جومب 18ةداملان م 3ة قرفلات يغلا

 :16/ 9/ 1983خ يرتا 112مقري عارتشالام وسرمالب جومب 18ة داملاى لايلاتلاصنلاف يضا

ت لخدا ذا، اهيلعة لوقنملاع ئاـضبلاى لعو اة يبنجالان فسلاى لعء اليتساالم ئارجة ينانبللاة عيرشللع ضختو

 .ةينانبللاةيميلقالاهايملانفسلاه ذه

ت ايقافتالاة اعارمع مة ينانبللاة عيرشللع ضخية لاحلاه ذهي في هوة نيفسلاى لعو اي فب كتريم رجل كو

 .ةينانبللاتاطلسلالبقنماهيلعق فاوملاة يلودلا

ا ذاة يميلقااله ايملاج راخة لصاحلا، نفسلان مع ئاضبلاى لعء اليتساالة ميرجة ينانبللاة عيرشللك لذكع ضختو

 ."ت يزنارتلا "ليبسى لعو اي لحملاك الهتساللة ينانبللاض راالى لاع ئاضبلاه ذهل اخدام ت

اا 2iة4ا  ا
 19(د ةWAا )

ةيتاذة يالحص 19ة داملا

 2ة رقفلاب جومبص نلاا ذهي غلام ث 16/ 9/ 1983خ يرتا 112م قري عارتشالام وسرمالب جومب 19ة داملاص نل دع

 :يلاتلاصنلابهنعض يعتساو 6/6/1996خ يارت 513مقرنوناقلانمىلوالاةداملان م

، الخدتمو اا ضرحمو اا كيرشو اال عاف، ةيسنجلام يدعو اي بنجأو اي نانبلل كى لعة ينانبللان يناوقلاق بطت

 :ةيبنجأةنيفسواةرئاطنتمىلعواة ينانبللايضاراالجراخم دقا

1 ت ادنسلاو اة لمعلاق اروار يوزتو اد يلقتو اة لودلام تاخد يلقتو ا�ة لودلان مأبة لخمم ئارجب اكتراى لع

ت امسور فسلات ازاوجر يوزتو ا، �ن انبلي فا فرعو اا عرشة لوادتملاة يبنجالاو اة ينانبللاة يفرصملا

 الي ذلاي بنجالاى لعق بطت الم اكحااله ذهن اى لع .�ة ينانبللاد يقلاج ارخاق ئاثووة يوهلار كاذتول وخدلا

 .يلودلانوناقلادعاوقلافلاخمهلمعن وكي

2  641د اوملاي فا هيلعص وصنملاوة يرحبلاو اة يوجلاة حالملاة مالسد ضت ايانجلاى دحاب اكتراى لع

 .تابوقعلانوناقنمة لدعملا 643و 642و

3 ة دقاعتملال ودلاى دحالع باتلاي راقلاف رجلاي فة تباثلات اصنملاة مالسد ضم ئارجلاى دحاب اكتراى لع

. 1988/3/10خيراتبدوقعملاامورلوكوتوربي ف

4 ا هباكترال الخل صحا ذا، هنعاع نتمالابو ان اكل معي أبم ايقلان انبلم ازلاف دهبم ئارجب اكتراى لع

 .ي نانبلل تقو اح رجو از اجتحاو اد يدهت

S�اا 3iة4ا 
 2022(ا دjAا )

ةيصخشة يالحص 20ة داملا

، ةينانبللاي ضاراالج راخم دقا، الخدتمو اا ضرحمو ان اكال عاف، ينانبلل كى لعة ينانبللاة عيرشلاق بطت

 .ةينانبللاةعيرشلااهيلعبقاعتة حنجواةيانجباكتراى لع
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 .ة حنجلاو اة يانجلاب اكتراد عبة ينانبللاة يسنجلاب ستكاو اه يلعى عدملاد قفو لوك لذكر ماالى قبيو

ةينانبللايضارالاجراخةينانبللاةعيرشلاق يبتط 21ة داملا

 :ةينانبللاضراالجراخة ينانبللاةعيرشلاق بطت�

م هتسراممض رعمي فو ام هفئاظوم هتسراممء انثاي فن وينانبللان وفظوملاا هفرتقيي تلام ئارجلاى لع1

 .اهل

2 م هلوخيي تلاة ناصحلابا وعتمتا من وينانبللال صانقلاوي جراخلاك لسلاو فظوما هفرتقيي تلام ئارجلاى لع

 .م اعلاي لودلان وناقلاا هايا

ةينانبللايضارالايفةينانبللاةعيرشلاقيبتطم دعط رش 22ة داملا

ل صانقلاوي جراخلاك لسلاو فظوما هفرتقيي تلام ئارجلاى لعة ينانبللاض راالي فة ينانبللاة عيرشلاق بطتال 

 .م اعلاي لودلان وناقلاا هايام هلوخيي تلاة ناصحلابا وعتمتا مب ناجالا

iة 4ا AWSاا 4
 (23ةدWAا )

ةلماشة يحالص 23ة داملا

نم 3ة قرفلاب جومبص نلاا ذهي غلام ث 9/16/ 1983ختا  112م قري عارتشالام وسرملاب جومب 23ة داملاص نل دع ي ر

 :يلاتلاصنلابهنعض يعتساو 1996/6/6خ يارت 513مقرنوناقلانمىلوالاة داملا

ال عافج راخلاي فم دقا، نانبلي فد جوو ام يقمة يسنجلام يدعو اي بنجال كى لعا ضياة ينانبللان يناوقلاق بطت

 (1د نبلا( 19د اوملاي فا هيلعص وصنمر يغة حنجو اة يانجب اكتراى لع، الخدتمو اا ضرحمو اا كيرشو ا

 .لبقوابلطدقهدادرتسانكيملاذا،  21و 20و

ى لا، مقاطن ودبة رجؤمة يبنجأة رئاطن تمى لعو اد ضن اكي أن مة حنجلاو اة يانجلات بكتراا ذاك لذكو

�.ل بقو اب لطد قل عافلاد ادرتسان كيم لا ذا، نانبلي فم ئادة ماقال حمو اي سيئرل معز كرمه لر جأتسم

4ا  h A  ا ىJS  5ة  4اi 
 (2426دا jAا )

ةينانبللا ةعيرشلا قيبتط مدع تالاح 24  ة داملا

غ لبتال بس حة بوقعبا هيلعب قاعملاو 20ـ لاة داملاي فا هيلار اشملاح نجلاى لعة ينانبللاة عيرشلاق بطتال 

ا هضراي فت فرتقاي تلاة لودلاة عيرشت ناكا ذا 23ة داملاا هيلات راشاة ميرجي أى لعال و، تاونسث الثلا

 .ا هيلعب قاعت الم ئارجلاه ذه

مرلجاناكمةعيرشوةينانبللاةعيرشلاف التاخ 25ة داملا
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ـ لان يتدامللا قافوة ينانبللاة عيرشلاه قيبطتد نع، يضاقللفم رجلان اكمة يعرشوة ينانبللاة عيرشلات فلتخاا ذا

 .هيلعىعدملاةحلصملفالتخاالاذهيعارين ا 23و 20

ة ينانبللاة عيرشلاي فا هيلعص وصنملاق وقحلان مط اقساالوة يلهالان ادقفوح الصالاو از ارتحاالر يبادتن ا

 .م رجلان اكمة عيرشى لار ظنا من ودق بطت

ةيصخشلاهيلعىعدملاة عيرش 26ة داملا

 :هميرجتل جالة يصخشلاه يلعى عدملاة عيرشى عارتج راخلاي فو ان انبلي فة فرتقملام ئارجلاص خا ميف

 .ةيلهاالبو اة يصخشلال اوحالابة صاخة عيرشلا عضاخم رجللة فلؤملار صانعلاد حان وكيا مدنع1

2 ة صاخة عيرشن عا ئشاني ئازجلار صقلاا دعا مة يعرشلار اذعاالو اد يدجتلاب ابساد حان وكيا مدنع

 .ة يلهالابو أة يصخشلال اوحاالب

يبنالجا وا

WS4ا م h 
2

ينانبللا ةقالحملا

j ال A 
 (729دا jAا 

مدع

i 
(

 6ة  4ا 

تالاح  27ة داملا

:يلاتلا صنلاب هنع ضيعتساو، 8/12/1995 خيارت مقر 487 نوناقلا بجومب ي غلا 27ة داملاصن

ي فق استال ، ةينانبللاي ضارالاي فة فرتقملام ئارجلاو 19ة داملاي فا هيلعص وصنملات ايانجلاال خا ميف

ة ميرجبق حولد قن اكا ذا 1�:ة يتآلات االحلاى دحاي في بنجاو اي نانبلى لعة قحالمن انبل

و االس فاب بسبا مهادحابو ان يتميرجلان يتاهبة لصت اذة ميرجبو اي ريصقتالس فاو اي لايتحا�س الفا

ي ضارالاج راخا دوجومة سسؤملاو اة كرشلاه ذهز كرمن اكو، عفدلان عة يراجتة سسؤمو اة كرشف قوت

 .زكرملااذههيفعقييذلادلبلايفت رجدقةقحالملاتناكو، ةينانبللا

2 د قم كحلان اكا ذا، هيلعم كحلاة لاحي فوج راخلاي فا يئاهنم كحد قن اكا ذا، ىرخألام ئارجلاع يمجي ف

 .و فعلابو ا، نمزلار ورمبه نعط قسو اه يفذ فن

نانبليفمئارلجاةقحالمى لعةيبنألجاماكحأللر ثأال  28ة داملا

و أ 19ـ لاة داملاا هيلعت صنن انبلي فة ميرجي أة قحالمن ودج راخلاي فة رداصلام اكحالال وحتال 

ن مي مسرر ابخار ثاى لعر دصد قي بنجاالء اضقلام كحن وكين اال ا، �ة ينانبللاض رالاي فت فرتقا

 .ةينانبللات اطلسلا

ل صان مي ضاقلاه ددحيي ذلار ادقملابن امسحيج راخلاي فا ذفنن يذللاي طايتحالاف يقوتلاوة بوقعلان اى لع

�.ا هبي ضقيي تلاة بوقعلا

ةيبنألجاةينحلجاوةيئانجلاماكحألال وعفم 29ة داملا
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 :يلاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرات 112م قريعارتشالام وسرمالب جومب 29ة داملاصنل دع

ح نجلاو ات ايانجلابة ينانبللاة عيرشلاا هفصتل اعفان أشبي بنجاء اضقن عة رداصلاة يئازجلام اكحاالن ا

 :اهيلادانتساالن كمي

1 ة قفتمت مادا م، قوقحلان مط اقسالاوة لهالان ادقفو�ز ارتحاالر يبادتن ما هنعم جنيا مذ يفنتل جال

 .ىرخاالةيندملاجئاتنلاوتاضيوعتلاودودرلاذيفنتةينانبللاة فيرشلاو

د ودربن قوقحط اقساوة يلهان ادقفوة يزارتحار يبادتن مة ينانبللاة يعرشلاه يلعت صنامبم كحلال جال2

 .ىرخاةيندمجئاتنوت اضيوعت

ف قوو، �م ئارجلااع متجاو�م ارجالاد ايتعاو، �ر اركتلان أشبة ينانبللاة عيرشلام اكحاق بطتل جال3

ث يحن من وناقلاى لعا قبطنمي بنجالام كحلان وكن مت بثتين اي نانبللاي ضاقلل�ر ابتعالاة داعاو�ذ يفنتلا

 .ة يضقلاق ئاثوى لاه عوجربك لذو، ساساالول كشلا

iة 4ا  دادJا 7
 (3036دا jAا )

دادرتسالاط ورش 30ة داملا

ك لذن وكين اال ا، نوناقلاا ذهم اكحاا هيلعت صني تلات االحلاال خا ميفة يبنجاة لودى لاد حام لسيال 

 .ن وناقلاة وقا هل�ة دهاعملا قيبطت

دادرتسالاز اوج 31ة داملا

 :دادرتساالح يبت

 .دادرتساالةبلاطةلودلاضرايفة فرتقملام ئارجلا1

 .ةيلاملاا هتناكمنموااهنمانملانتيتلام ئارجلا2

3  .ا هاياعرد حاا هفرتقيي تلام ئارجلا

دادرتسالامدعت الاح 32ة داملا

ا مكة يصخشلاوة يتاذلاوة يميلقالاة ينانبللاة عيرشلاة يحالصق اطني فة لخادلام ئارجلاد ادرتسالاح يبتال 

 . 21ـ لاى لا 19ـ لاد اوملاو 18ـ لاة داملان مى لوالاة رقفلاة ياهنو،  17ى لا 15ـ لاد اوملاا هتددح

د ادرتسالاض فر 33ة داملا

 :يلاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرتا 112م قريعارتشالام وسرمالب جومب 33ة داملاص نل دع

 :دادرتساالض فري

1 ا ذاض يقنلاى لعر ماالن وكيوة يحانجواة يئانجة بوقعبة ميرجلاى لعب قاعتال ة ينانبللاة عيرشلات ناكا ذا
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 .يفارغجلاهعضوببسلنانبليفاهرفوتنكميالمرجللةفلؤملالعفلافورظت ناك

ت بكتراي تلاة لودلاة عيرشو اد ادرتساالة بلاطة لودلاة عيرشي فا هيلعص وصنملاة بوقعلات ناكا ذا2

 .بلطلااهلوانتي تلامئارجلال مجمنعسبحةنسغلبتالاهضرايفل اعفالا

 .سبحنيرهشنعصقنتةضورفملاةبوقعلاتناكاذامكحلاةلاحي فو

3 د قة بوقعلاو ام اعلاق حلاى وعدت ناكو ا، نانبلي فا مربمء اـضقة ـميرجلاي ـفي ضقد قن اكا ذا

ي فة ميرجلات فرتقاي تلاة لودلاة عيرشو اد ادرتساالة بلاطة لودلاة عيرشو اة ينانبللاة عيرشللا قافوا تطقس

 .ا هضرا

دادرتسالا ضفر 34  ة داملا

:دادرتساال ضفري ك لذك

يسايس عباط تاذ ةميرج نع دادرتسالا بلط أشن اذا1 

.يسايس ضرغل هنا رهظ وا � ،

.دادرتساال ةبلاط ةلودلا ضرا يف�قرتسا دق هيلع ىعدملا ناك 2 ا ذا

3  .ع متجملام اظنلة فلاخمد ادرتساالة بلاطة لودلاة عيرشي فا هيلعص وصنملاة بوقعلات ناكذ ا

دادرتسالابلطة لااح 35ة داملا

 :يلاتلاهجولاى لع 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرملاب جومب 35ة داملاص نل دع

ط ورشلار فوتم دعو ار فوتل وحق يقحتلاى لوتيي ذلاي زييمتلام اعلاب ئانلاى لعد ادرتساالب لطل احي

د عبه دادرتساب ولطملاص خشلاق حبف يقوتة ركذمر دصين اه نكميو، ةمهتلات وبثى دمي فوة ينوناقلا

 .هريرقتباعوفشملدعلار يزوىلافلملاليحيمثه باوجتسا

 .ل دعلار يزوح ارتقاى لعء انبذ ختيم وسرمبد ادرتساالب لطبت بي

هدادرتسابولمطلاةقحالمة يفيك 36ة داملا

 :يلاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرتا 112م قريعارتشالام وسرمالب جومب 36ة داملاص نل دع

ن مة ثلاثة لودى لاه ميلستوال ه يفة بوقعذ افناوال ا يهاجوه تقحالمن كميال ه دادرتسام تيي ذلاه يلعى عدملا

ة لودلاة موكحك لذى لعق فاوتن ااال ، هلا ببست ناكي تلاة ميرجلار يغد ادرتساللة قباسة ميرجي أل جا

 .ةقباسلاةداملايفةدراولاطورشلانمضدادرتسالااهنمب ولطملا

 . 33ة داملان مة يناثلاة رقفلام اكحأبة ديقمت سيلة لاحلاه ذهي فة قفاوملاو

 iWا ب W4ا 
WS i امjا ا
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ة داملا

ن ا

5 ت قؤملال اقتعاال

ة داملا

ن ا

5  .ي ندملاد يرجتلا

ة داملا

ن ا

3  .ة مارغلا

ة داملا

ن ا

3  .�ة مارغلا



تابوقعلا







. 



تابوقعلا









تابوقعلا







تابوقعلا






لواا 
i اW:ja ت


iة 4ا 
AWتW:jaا 1�

(3742دا jAا )�

ت ابوقعلا 37

ةيئانجلا



ل اغشاال2

ل اقتعالا3

ل اغشاال4

ت ابوقعلا 38

ةيئانجلا

ل اقتعالا1

ل اقتعالا2



ة ماقالا4

ت ابوقعلا 39


ةيحانجلا


س بحلا1


س بحلا2

ت ابوقعلا 40


ةيحانجلا


س بحلا1


ة ماقالا2

ةيئانلجا

ة يداعلا

ةقاشلا

ةقاشلا

ةيئانلجا

ة يسايسلا

ةياحنلجا

ة يداعلا

عم

ةيحانجلا

ة يسايسلا

ةيداعلا

 :يه

 .مادعاال1

 .ةدبؤملا

 .دبؤملا

 .هتقؤملا

ةيسايسلا

 :يه

 .دبؤملا

 .تقؤملا

د اعباال3

 .ةيربجلا

ة يداعلا

 :يه

 .ليغشتلا

 .طيسبلا

ةيسايسلا

 :يه

 .طيسبلا

 .ةيربجلا
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تافلامخلاي تبوقع 41ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 1948/2/5ن وناقب جومب 41ة داملاصنل دع

 :امهتافلاخملايتبوقعن ا

 .يريدكتلابس حلا1

2  .�ة مارغلا

ةيفاضا وأ ةيعرف ةبوقع 42  ة داملا

:يه ةيفاضاال وا ةيعرفلا تابوقعلا ن ا

ديرجتلا1 .يندملا 

ةيلصا .ةبوقعك هب ىضقملا يندملا ديرجتلل مزالملا بسحلا2 

ةمارغلا3 .ةيئانجلا 

.ةيندملا قوقحلا نم عنملا4 

رشن5 .مكحلا 

قاصلا6 .مكحلا 

7  .ة يصخشلاة رداصملا

iة 4ا  WاتW:jaا 2
 (4350دا jAا )

مادعإلامكحذ يفنت 43ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 5/2/1948ن وناقب جومب 43ة داملاص نل دع

م ادعالابه يلعم وكحملاق نشي .ةلودلاس يئرة قفاوموو فعلاة نجلي أرالع طتساد عباال �م ادعاالم كحذ فنيال 

 .ةبوقعلاذيفنتبيضاقلام وسرملاهنيعيرخآلحميأيفوانجسلاةيانبلخادي ف

 .ةينيدلاواة ينطولادايعاالوعمجلاوداحالامايامادعالاذيفنتر ظحي

 .ا هلمحع ضتن اى لال ماحلابم ادعاالذ يفنتل جؤي

مكحللىلعألاوىندألاد لحا 44ة داملا

ت قوملال اقتعالاوة تقوملاة قاشلال اغشاالبم كحللى ندالاد حلان اكص اخص نى لعن وناقلاو طنيم لا ذا

 .ة نسة رشعمس خى لعاالد حلاوت اونسث الثي ندملاد يرجتلاوة يربجلاة ماقالاود اعبالاو

ةقاشل اغشأ 45ة داملا

ل خادي فء اوس، مهرمعوم هسنجوب سانتتة دهجمل اغشأبم ايقلاى لعة قاشلال اغشاالبم هيلعم وكحملار بجي



     

 

       

                   

 

              

 

        

                  

                      

                  

           

                  

                

 

        

                  

                     

                

                 

      

 

         

                     

     

               

                 

            

              

                  

 .ه جراخي فو أن جسلا

ل اقتعا 46ة داملا

ء دبد نعه وراتخاا ملا قفون جسلاة راداا همظنتي تلال اغشاالد حاي فل اقتعالابم هيلعم وكحملال غشي

 .مهتبوقع

 .ء انجسلاي زء ادتراى لعن وربجيوال م هاضرباال ن جسلاج راخم همادختسان كميوال 

داعبإلاف يرعت 47ة داملا

 :يلاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرتا 112م قريعارتشالام وسرملاب جومب 47ة داملاص نل دع

ا ذاو اا موير شعة سمخل الخي فد البلاد عبملار داغيم لا ذا .�د البلان مه يلعم وكحملاج ارخاو هد اعباال

ن مي قابلان مزلاا هانداة دملد اعبالاة بوقعن مل اقتعاالة بوقعت لدباه تبوقعل جاء اضقنال بقا هيلا�د اع

 .تقوملالاقتعالاةبوقعلىصقاالدحلازواجتت الناىلعهافعضا هاصقاوة بوقعلا

ا هضرأى لعه تماقال ودلاع يمجض فرب بسبا هيلاة دوعلاى لعه ركاو اد البلاة رداغمد عبملاع طتسيم لا ذاو

 .ة بوقعلان مي قابلان مزلاا هاصقأة دملة يربجلاة ماقاالو أل اقتعالاة بوقعد اعباالة بوقعن مت لدبأ

ةيربجة ماقا 48ة داملا

ي فن كميوال م وسرمبة عوضومة حئالن مي ضاقلاه راتخيه يلعم وكحمللم اقمن ييعتي هة يربجلاة ماقالا

ن اكملاي فو أن كسو اه يف�ة ماقال حمه يلعم وكحمللن اكن اكمي فن يعملام اقملان وكين ال اوحاالن مل اح

 .ةعبارلاة جردلاى تحه راهصاوه ئابسناو اه يلعى نجملان كسل حمي فو اة ميرجلاه يفت فرتقاي ذلا

ال ة دملة يربجلاة ماقاالن مل اقتعالاة بوقعت لدبان اكت قوي اله لن يعملام اقملاه يلعم وكحملار داغا ذا

 .ة بوقعلان مي قابلان مزلاز واجتت

يندملاديرجتلال وعفم 49ة داملا

 :يلاتلاهجولاى لع 1983/9/16خ يرات 112مقري عارتشالام وسرمالب جومب 49ة داملاصنل دع

 :امكحبجوييندملاد يرجتلا

 .ةلودلاه يرجتش اعمي أن من امرحلاوة ماعلات امدخلاوف ئاظولاع يمجن عء اصقالاول زعلا1

م وكحملاا هيلاي متنيي تلاة باقنلاو اة فئاطلاة راداي فت امدخلاوف ئاظولاع يمجن عء اصقالاول زعلا2

 .ةباقنلاواة فئاطلاهذههيرجتبترموااشعميأنمنامرحلاوه يلع

 .ةلودلانممازتلاوازايتمابحاصنوكينايفهقحنمن امرحلا3

4  .ةيباقنلاوة يفئاطلاوة يسايسلاوة يندملاق وقحلار ئاسن موا بوخنمو اا بخانن وكين اي فه قحن من امرحلا
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 .ىرخاةيرودةرشنيالواةديرجلا ررحمواارشانوااكلامنوكينالةيلهاالم دع5

 .صاخلاوماعلام يلعتلايفةمهمياوةسردميلوتقحنمن امرحلا6

7  .ة يبنجالاوة ينانبللاة يرخفلاب اقلاالوة مسوالال محق حن من امرحلا

ل اقتعالابواةقاشلالاغشالابه يلعموكمحلاق وقح 50ة داملا

 :يلاتلاهجولاى لع 1983/9/16خ يرات 112مقري عارتشالام وسرملاب جومب 50ة داملاص نل دع

ة سراممل قنتور جحلاة لاحي فه تبوقعذ يفنتل الخي فن وكيل اقتعالابو اة قاشلال اغشاالبه يلعم وكحمل ك

ة يصخشلال اوحاالن وناقم اكحالا قفوي صوى لا، صخشللة مزالملاق وقحلاال خا م، هكالماى لعه قوقح

ر بتعيه يلعم وكحملاه بم وقيف رصتو اة راداول معل كو، مهيلعر وجحملاى لعء ايصوالان ييعتبة قلعتملا

ه يلعم وكحملاى لام لسين ان كميال و، ةنسحلاة ينلاي وذن مر يغلاق وقحبظ افتحالاع ما قلطما نالطبال طاب

.�نوجسلاةمظناواةعيرشلااهزيجتيتلاغ لابملاالخامهلخدنمغلبمي ا

 .ه ترادان عا باسحي صولاه لي دؤيوه نعج ارفالاد نعه كالماه يلعم وكحملاى لاد اعت

ةيحانلجا ة بوقعلا

W ات  3W:jaة  4ا  ا i 
 (5155دا jAا )

ةدم 51  ة داملا

.صاخ صن ىلع نوناقلا ىوطنا اذا اال تاونس ثالثو مايا ةرشع نيب سبحلا ةدم ح وارت

 .لاقتعاالبم هيلعم وكحملان أشب 46ـ لاة داملاه تددحي ذلام اظنللل يغشتلاع مبس حلابه يلعم وكحملاع ضخيو

د حاي فا ومدختسين اك لذا وبلطا ذام هنكميه ناى لع، لغشلاى لعط يسبلاس بحلابم هيلعم وكحملار بجيال 

 .م هتبوقعل جاء اضقناى تحه با ومزلاال معا وراتخاا ذافم هرايخلا قفوون جسلاي فة مظنملال اغشالا

حنلجايفةيربلجاة ماقإلا 52ة داملا

ا هيفذ فنتي تلاا هسفنط ورشلاي فذ فنتوت اونسث الثور هشاة ثالثن يبح نجلاي فة يربجلاة ماقاالة دمح وارت

ط يسبلابس حلال دباه لن يعملان اكملات ناكة دمي اله يلعم وكحملار داغا ذاف، تايانجلاي فة يربجلاة ماقالا

 .ة بوقعلان مي قابلان مزلاز واجتال ة دملة يربجلاة ماقالان م

حنلجايفة مارغلا 53ة داملا
 :ي لاتلاه جولاى لع 1993/5/27خ يارت 239م قرن وناقلاو 1960/12/10ن وناقب جومب 53ة داملاص نل دع

 .كلذر يغى لعن وناقلاص نا ذااال ة ينانبلة ريلي نويلمو.ل .لف لان يسمخن يبح نجلاي فة مارغلاح وارت

ى نداالة بوقعلاد حل قاالى لعي واستا طاسقاة يمكحلاة رقفلاي فص اخص نى لعء انبة مارغلاء ادان كميو

 .امربممكحلاحبصاموينمءىدتبتةدحاوةنسر يخالاطسقلالجازواجيال ناطرشى لع
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 .ا همامتبة مارغلات قحتساه نيحي فط اسقالاد حاع فديم لا ذاو

سبلحابةمارغلال ادبتسا 54ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 5/2/1948ن وناقب جومب 54ة داملاص نل دع

ه يبنتن ودم كحلام اربناخ يراتن مء ىدتبتا موين يثالثة لهمي فد ؤتم لا ذاط يسبلاس بحلابة مارغلال دبتست

 .ةيعرملالوصاللاقفوق باس

 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يرات 239مقرن وناقلاب جومب 54ةداملان م 2ة قرفلاصنل دع

ه ذهن ما دحاوا موين ار ابتعابل دبتسملابس حلاة دمص اخر ارقبفال او، ةبوقعلابي ضاقلام كحلاي فن يعت

 .ةريلفالآةرشعوةريليفلانيبح وارتةمارغيزاوية بوقعلا

ا هبجوتستي تلاة يلصاالبس حلاة بوقعلى صقالاد حلاوال ة دحاوة نسل دبتسملابس حلاز واجين ان كميوال 

 .ةميرجلا

 .سبحلال بق�ي ربجلاذ يفنتلاى لاء وجللان كماز جحللل باقف ورعمل خده يلعم وكحمللن اكا ذاو

ء ادال ك-ة داملاه ذهن مة يناثلاة رقفلاي فد روا مكم كحلاا هدحدي تلاة بسنلابة بوقعلاه ذهل صان مم سحي

 .ي فوتساغ لبمل كوه ئانثاي فو ابس حلال بقي دأي ئزج

لماحلابسبلحاةبوقعذ يفنت 55ة داملا

 :يلاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرتا 112م قريعارتشالام وسرمالب جومب 55ة داملاص نل دع

 .عيباساةتسباهلمحعضتنادعبالاة فقوملاريغلماحلاببسحلاةبوقعذفنتال 

ى لعا هنايناعين يفوقومن انوكيال وة نسلان عص قنتة دمة بوقعلاه ذهبا مهيلعم كحين يذللان يجوزلان ا

 .د يكاة ماقال حما مهلن اا تبثاوه رمعن مة رشعة نماثلان ودد لوا مهتدهعي فن اكا ذاي لاتـتلا

� W W اوت W W�i ا i J� U :  اW:ja ا تiWA ة  4ا  J SAآم WSا  4
 5956(د ا jAا )

سبلحا نكاما فالتخا 56  ة داملا

: ةفلتخم نكاما يف س بحي

.ةتقوملاو ةدبؤملا ةقاشلا لاغشالاب مهيلع موكحملا1 

.تقوملاو دبؤملا لاقتعاالب مهيلع موكحملا2 

.ليغشتلا عم سبحلاب مهيلع موكحملا3 

4  .ط يسبلابس حلابم هيلعم وكحملا

هيلعموكحملالمعلوصمحة مسق 57ة داملا
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 :يلاتلاهجولاى لع 1948/2/5ن وناقب جومب 57ة داملاصنل دع

م وكحملان مل كن يبذ يفنتلابج لوملام اعلاي عدملاف ارشابه تمسقي رجته يلعم وكحملال معلل وصحمل ك

ت اقفنوة يئاضقلات اقفنلاوت امارغلاء افيتسال جالة لودلاوي صخشلاي عدملاوم هلوعين يذلاص اخشاالوه يلع

ه يلعم وكحملاة لئاعن مل كة صحل قت الن اى لعم كحلاة يهامب سحبد دحتة بسنبك لذون جسلاة رادا

 .يرهشلالوصحملاةميقثلثنعيصخشلاي عدملاو

ه يلعم وكحملابة صصخملاص صحلاد ازتض يوعتلان مه لد وعيا مي صخشلاي عدملاي فوتسيا مدنع

 .ه حالصر دقبة درطمة دايزم هلوعين يذلاص اخشالاو

ة يرحللةعنامةبوقعبهيلعموكمحلاةلماعمة يفيك 58ة داملا

 .هحالصر دقبن جسلابه تلماعمن سحتل قالاى لعر هشاة ثالثغ لبتة يرحللة عنامة بوقعبه يلعم وكحمل ك

 .ةلسارملاوت ارايزلاوه زنتلاوت مصلام وزلوه تاعاسد دعول غشلاوع نوم اعطلان يسحتلاا ذهل متشيو

 .ت ابوقعلاذ يفنتن وناقه نيعيسا مو حنى لعك لذل كو

هيلعم وكمحلاب ره 59ة داملا

ل جان مم ربمه جوى لعا هبي ضقة تقومة بوقعل كف صنلاى لاث لثلان مد ازته يلعم وكحملاب رها ذا

 .ص نب�ن وناقلاا هصخي تلات االحلاي فال اة حنجو اة يانج

J S 5iا ت W:jaا  ة  4ا 
 (6062دا jAا )

يريدكتلا سبلحا ةدم 60  ة داملا
:يلاتلا هجولا ىلع ل دع 60ة داملاص ن 5/2/1948ن وناقب جومب

.مايا ةرشعو موي نيب يريدكتلا سبحلا ةدم ح وارتت

 .ةيحانجو اة يئانجت ابوقعبم هيلعم وكحملابة صصخملان كاماالن عة فلتخمن كاماي فم هيلعم وكحملابذ فنتو

 .ف يقوتلابم هيلعم وكحملال معلاى لعر بجيوال 

ةيريدكتة مارغ 61ة داملا
ه جولاى لع 27/5/1993خ يارت 239م قرن وناقلاو 10/12/1960ن وناقو 5/2/1948ن وناقب جومب 61ة داملاص نل دع

 :يلاتلا

 .ة ريلف لان يسمخوة ريلف الاة تسن يبة يريدكتلاة مارغلاح وارت

سبلحابةمارغلال ادبتسا 62ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 5/2/1948ن وناقب جومب 62ة داملاص نل دع
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 .قباسه يبنتن ودم كحلام اربناخ يراتن ما موين يثالثة لهمي فد ؤتم لا ذاط يسبلابس حلابة مارغلال دبتست

 :يلاتلاهجولاى لع،  1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب،  62ةداملان م 2ة رقفلاص نل دع

ه ذهن مد حاولام ويلان ار ابتعابل دبتسملاف يقوتلاة دمص اخر ارقبفاال وة بوقعلابي ضاقلام كحلاي فن يعت

 .ةريلفآالةعبراوةريلفلانيبة مارغي زاوية بوقعلا

ة بوقعه يلعص وصنملاف يقوتللى صقاالد حلال كى لعوم اياة رشعلاة لدبتسملاة بوقعلاز واجتن ان كميوال 

 .ةميرجللة يلصا

ء ادال ك-ة داملاه ذهن مة يناثلاة رقفلاي فد روا مك-م كحلاا هددحي تلاة بسنلابة بوقعلاه ذهل صان مم سحي

 .ه ئانثاي فو اف يقوتلال بقي دأي ئزج

iة 4ا �iWا و JاتW:jaا  6
 (6369دا jAا )

يندمد يرجت 63ة داملا

م كحلا��.ة ايحلاى دمي ندملاد يرجتلاب جويد بؤملال اقتعاالبو اا دبؤمة قاشلال اغشاالبم كحلا

د يرجتلاب جويت ايانجلاي فة يربجلاة ماقاالبو اد اعباالبو ات قوملال اقتعالابو اه تقؤملاة قاشلال اغشاالب

ة بوقعلاذيفنتىلعةرشاعلاةنسلاءاضقناىتحامربممكحلاهيفحبصايذلامويلاذنمي ندملا

خ يرات 112م قري عارتشالام وسرملاب جومب 63ة داملان م 2ة قرفلاى لاي لاتلاص نلاف يضا .�ة يلصالا

:1983/9/16 

خ يراتذ نمم ربمر يغي بايغلام كحلان اكن اوي ندملاد يرجتلاب جويو هفر افلام وكحملاة لاحي فا دعا م

 .�ة يئازجلال وصالان م 346ة داملام اكحالا قفوه ئاغلاخ يراتى تحه رودص

ةيئانجة مارغ 64ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 1993/5/27خ يرات 239مقرن وناقلاب جومب 64ة داملاص نل دع

 54ـ لاو 53ـ لان يتداملام اكحالع ضختي هوة ريلن ييالمة تسوة ريلف لاة ئمن يبة يئانجلاة مارغلاح وارت

 .ةيحانجلاة مارغلابن يتقلعتملا

ة بوقعلان وكتا مبسحل اقتعالاة بوقعو اة قاشلال اغشالاة بوقعا ماا هئادام دعد نعة مارغلان مل دبتست

 .ى رخاة يئانجة بوقعي أو اة قاشلال اغشاالي ه، هيلعم وكحملاى لعا هبي ضقي تلاة يلصالا

ةيندملاقوقلحانمن امرلحا 65ة داملا

ه قوقحة سراممن مه تبوقعذ يفنتل اوطم رحيح نجلاا ياضقي فة يربجلاة ماقالابو ابس حلابه يلعم وكحمل ك

 :ةيتاالة يندملا

 .ةماعلاتامدخلاوفئاظولايلوتيفق حلا1



                  

                       

     

          

 

          

                     

       

          

 

         

                    

              

                 

       

       

        

 

         

                

                 

   

                  

          

      

                  

                  

       

 

           

 .اهيلاي متنيي تلاة باقنلاة راداو اة يندملاة فئاطلان وؤشة راداي فت امدخلاوف ئاظولاي لوتي فق حلا2

3 4�.ة لودلالس اجمع يمجي فا بختنمو اا بخانن وكين اي فق حلا ا بختنمو اا بخانن وكين اي فق حلا

 .تاباقنلاوف ئاوطلاتامظنمعيمجي ف

5  .ة يبنجاو اة ينانبلة مسوال محي فق حلا

قحةسراممنمع نملا 66ة داملا

و اق حة سراممن مع نملابة يحانجة بوقعل كع مم كحين ان وناقلاا هنيعي تلاة صاخلات الاحلاي فن كمي

 .ةقباسلاةداملايفة روكذملاقوقحلانمر ثكا

 .ت اونسر شعوة نسن يبح وارتتة دملع نملاا ذهبى ضقي

ةيئانجلام اكحألاق صل 67ة داملا

ة لحمب رقاي فوت ايانجلاة مكحمة عاقب ابى لعر هشة دملق صلية يئانجة بوقعى لعي وطنير ارقل ك

 .نكسواةماقالحمهيلعموكحمللاهيفناكيتلاة لحملايفوةيانجلاناكمن م

ة سمخة دمة يحانجة بوقعى لعي وطنملام كحلاق صلين ان مكيص اخص نبن وناقلاا هزيجيي تلات االحلاي ف

.يضاقلا اهنيعي يتلا نكاماال يف اموي ر شع

.هيلع موكحملا ةقفن ىلع تاصالخ ماكحالا ق صلت

 .ع بطلاف ورحون العالام جحن يعين اي ضاقلل

يئانجلار ارقلار شن 68ة داملا

 .امهنيعتنيتديرجواةديرجيفي ئانجرارقيأرشنبرمأتناتايانجلاة مكحمل

ن وناقلاص نا ذاي ضاقلاا مهنيعين يتديرجو اة ديرجي فة يحانجة بوقعبى ضقم كحي أر شنن كميك لذك

 .كلذىلعة حارص

 .اهيفي فاضان العار شنن كماى رخا�ة يرودة رشني أو اة ديرجة طساوبة حنجلاو اة يانجلات فرتقاا ذا

 .هنمةصالخترشنهتمربمكحلارشنبصنض قيملا ذا

 .هلككلذتاقفنبهيلعموكحملام زليو

 :يلاتلاه جولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239م قرن وناقلاب جومب 68ة داملان مة يرخالاة قرفلاي فة دارولاة ماغرلات لدع

ر شنلت ريتخاي تلاة فيحصلاي فر شنلار يدمة ريلف لاة ئموة ريلف لان يرشعن يبح وارتة مارغبب قاعي

 .ا هرشنأ جراو اض فرا ذان العالا

ةيانجوأةحنجن عةتجانلاءايشألاة رداصم 69ة داملا
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 :يلاتلاهجولاى لع 5/2/1948ن وناقب جومب 69ة داملاصنل دع

و اة يانجن عت جتني تلا�ء ايشالاع يمجة رداصمة نسحلاة ينلاي ذر يغلاق وقحبظ افتحاالع من كمي

 .امهفارتقالةدعمتناكواتلمعتسايتلاواةدوصقمة حنج

 .حيرصص نى لعن وناقلاى وطناا ذاة فلاخملاي فو اة دوصقملار يغة حنجلاي فء ايشااله ذهة رداصمن كميو

ا مبسحه تميقء اداة لئاطت حته ميلستل جالة لهمه يلعم وكحملاح نمط بضد قه ترداصمب جتا من كيم لا ذا

 .يضاقلاا هردقي

ة قيرطلابة ردقملاة ميقلال صحتوا هؤاداب جاولاة ميقلار يدقتلر يبخبة ناعتسالاء اضتقاالد نعة مكحمللن كمي

 .ة مارغلال يصحتي فة عبتملا


iWاا 
i اJ 
زاJا :

iة 4ا Jا 1 
AWزاJا :�

(7073دا jAا )�

ةيرحللةعناملاةيزارتحإلار يبادتلا 70ة داملا

 :يهةيرحللةعناملاة يزارتحاالر يبادتلا

 .يزارتحاىوأميفز جحلا1

. ة لزعلا 2

3  .ل يغشتللر ادي فز جحلا

ةيرحللةديقملاةيزارتحإلار يبادتلا 71ة داملا

 :يهةيرحللة ديقملاة يزارتحاالر يبادتلا

 .تارامخلادايتراع نم1

 .ةماقاالع نم2

 .ةبقارملاة يرحلا3

. ة ياعرلا 4

5  .د البلان مج ارخاال

قوقحلل ةعناملا ةيزارتإلحا ريبادتلا 72  ة داملا

:يه قوقحلل ةعناملا ةيزارتحاال ر يبادتلا

.ةياصولا وأ ةيالولا نم طاقساال1 

.لمع ةلوازم نم عنملا2 
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3  .ح السلال محن مع نملا

ةينيع ةيزارتحا ريبادت 73  ة داملا

:يه ةينيعلا ةيزارتحاال ر يبادتلا

ةرداصملا1 .ةينيعلا 

ةلافكلا2 .ةيطايتحاال 

لافقا3 .لحملا 

4  .ا هلحو ال معلان عة يونعمة ئيهف قو

iة 4ا  iا 2 j\AاىوJيزا
 (7476دا jAا )

يزارتاحىوأمي فز حج 74ة داملا

و عدتي تلاة يانعلاه بى نعيوم وسرمبن يعيى فشتسمي فف قواي زارتحاى وأمي فز جحلابه يلعي ضقن م

 .ه تلاحا هيلا

يزارتإلحاىوأملاب يبطر يرقت 75ة داملا

 .رهشأةتسلكهيلعموكحملاة لاحبا ريرقتمظنيناىوأملابيبطى لع

 .ز جحلابت ضقي تلاة مكحملاه نيعتب يبطل قالاى لعة نسلاي فة رمه دوعين اا ضياب جيو

ةيرحللةديقمواةعنامةبوقعبهيلعموكمحلان ونج 76ة داملا

ة لافكلابو اة ماقاالع نمبو اة بقارملاة يرحلابو اة لزعلابو اة يرحللة ديقمو اة عنامة بوقعبه يلعم كحن م

ه بى نعيث يحي زارتحاى وأمي فه يلعز جحن ونجلابب يصاد قم كحلاذ يفنتء انثاي فه نات بثوة يطايتحالا

 .هتلاحاهيلاوعدتيتلاة يانعلا

ن وكين اال اه ذيفنتق لعي ذلاي زارتحاالر يبدتلاو اة بوقعلان مزن مي قبا مز جحلاة دمز واجتن ان كميال 

 .ةماعلاةمالسلاىلعارطخهيلعم وكحملا

و اة بوقعلار ادقمن ما هضعبو اا هلكز جحلاة دمم سحب جيل هر رقيه نعج ارفالابي ضاقلاي ضقيا مدنع

 .ي زارتحاالر يبدتلا

iة 4ا jا 3
 (7778نWد WAا )

ةلزعلاذ يفنت 77ة داملا

 .ةنسة رشعسمخوتاونسثالثنيبةلزعلاةدمح وارت
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 .موسرمبنيعتةيعارزةرمعتسميفواليغشتللةسسؤميفةلزعلاذ فنت

 .ةيورقلاو اة يندملاه تأشنلوه تالهؤملا قفون يتسسؤملان يتاهى دحاي فه يلعم وكحملاع ضوبي ضاقلار مأي

 . 58ـلاو 57ـلان اتداملاة لزعلابم هيلعي ضقن مى لعق بطت

زلحجاناكمهيلعموكمحلاة رداغم 78ة داملا

ى لاة نسن مل يغشتلاع مبس حللض رعتا هيفز جحي تلاة سسؤملات ناكة دمي اله يلعم وكحملار داغا ذا

 .ت اونسث الث

�S راد i j ا i 4 ة  4ا 
 (79ةدWAا )

ليغشت راد يف زحج 79  ة داملا

.تاونسث الث نع ديزت وا رهشا ةثالث نع ليغشتلل راد يف زجحلا ةدم صقنت نا نكمي ال 

نيتداملا 57ـلا 58.ـ ـلاو يف نيعملا ماظنلل هيلع موكحملا ع ضخي

 .ة نسى لار هشاة ثالثن مل يغشتلاع مس بحلابب قوعت ناكة دمي الل يغشتلار اده يلعم وكحملار داغا ذا

Aة 4ا  i تارWAادWر ا�5
 (80ةدWAا )

تاراملخادايترانمهيلعم وكحملاع نم 80ة داملا

د ايتران مه يلعم وكحملاع نمين اي ضاقللف�ة يلوحكلات ابورشملار يثأتبة حنجو اة يانجت فرتقاا ذا

ة رشعن مبس حلاة لئاطت حتت اونسث الثوة نسن يبح وارتة دمت ابورشملاه ذها هيفع ابتي تلات اناحلا

 .رهشاةثالثىلام ايا

ع نملابم هملعى لعة يحورلات ابورشملاه يلعم وكحملان وطعين يذلاه يمدختسموع ئابلابه سفنب اقعلال زني

 .ه بل زانلا

Aة 4ا  i  AWiا �6
 (8183دا jAا )

ةماقإلاعنمف يرعت 81ة داملا

 .مكحلاا هنيعي تلاة نكماالي فه نعج ارفالاد عبد جوين اه يلعم وكحملاى لعر ظحلاو ه�ة ماقالاع نم

ى نجملاه يفن كسيي ذلاء اضقلاوة حنجلاو اة يانجلاه يفت فرتقاي ذلاء اضقلاي ف، نوناقلام كحبة ماقاالع نمت

 .ك لذف الخي ضاقلار رقا ذااال ، ةعبارلاة جردلاى تحه ؤابسناو اه يلع

ةماقإلاع نمة دم 82ة داملا

 .ةنسةرشعمسخوةنسنيبةماقاالعنمةدمح وارت
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ة بوقعلاة دمي زاوتة دمة ماقالاع نملا مكحع ضخية يرحللة ديقمو اة عنامة يئانجة بوقعبه يلعم كحن م


.اهبي ضقملا


ت طقسو ام اعو فعبه تبوقعن مي فعاود بؤملال اقتعالاو اا دبؤمة قاشلال اغشالابو ام ادعالابه يلعم كحن م


ة رشعمس خة ماقالاع نملا مكحع ضخيه تقومة بوقعا هنمت لدباو ات ضفخو ان مزلار ورمبة بوقعلاه نع


.ةنس


ا ذهض رفيح يرصص نى لعن وناقلاى وطناا ذاال اة ماقاالع نملة يحانجة بوقعبه يلعم وكحملاع ضخيال 


.هزيجيواع نملا


و اى لوالاة رقفلاي فد دحملاق اطنلان مضا هضيفختو اع نملاة دمة دايزي ضاقلار رقيم لا مك لذل كق بطي


.ا هنمه يلعم وكحملاء افعا

ةماقإلاعنمة فلامخ 83ة داملا

ة يرحلال دبين اي ضاقللوت اونسث الثى لار هشاة ثالثن مبس حلابا هيلعب قاعية ماقالاع نملة فلاخمل ك

 .ة ماقاالع نمن مي قبا معص قنتال ة دمة ماقالاع نمن مة بقارملا

iة 4ا  4iا JAاJا 7
 (8486دا jAا )

ةبقارملاة يرلحا 84ة داملا

 .عمتجملاعمهفالتئاليهستوهيلعموكحملاة يحالصنمتبثتلاة بقارملاةيرحلانمة ياغلا

ي هنتي تلات الحملاد ايتران عك سمين اه يلعو .ةماقاالع نموت ارامخلاد ايتران مع نمللب قارملاع ضخي

ه ذهل يدعتن كميو، �ة دواعملاة يشخي ضاقلاه يلعا هضرفي تلام اكحالابد يقتين اوة مظناالون يناوقلاا هنع

 .ر يبدتلاذ يفنتء انثاي فم اكحالا

ةبقارملاة يرحلاة دم 85ة داملا

 .فلاخمص اخص نن وناقلاي فد ريم لا مت اونسمس خوة نسن يبة بقارملاة يرحلاة دمح وارت

 .ةطرشلااهرماتلوتة بقارمللةصاختائيهنمنكتملا ذا

 .ل قالاى لعر هشاة ثالثل كة رمه يلعم وكحملاة ريسن عر يرقتي ضاقلاى لام دقي

ةبقارملاةيرلحاة فلامخ 86ة داملا

ن مص لمتلاد اتعاو اي ضاقلاو ان وناقلاه يلعا هضرفي تلام اكحاالف لاخوة بقارملابه يلعي ضقن م

ء ازجى لعن وناقلاص نين ااال ت اونسث الثى لار هشاة ثالثن مل يغشتلاع مس بحلابه يلعم كحة بقارملا

 .ر خا
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iة 4ا Wا 8 J 
( 87ة دWAا )

ة صاخلاةياعرلات اسسؤم 87ة داملا

 .ةلودلااهبت فرتعاةصاختاسسؤمىلاةياعرلابد هعي

 .هيلعموكحمللالمعرفوتناةسسؤملاى لع

ن يجسلاة ونقا هيلام لسين ان كميو .ةنوعملاوح صنلاه يلان ودسيوه تشيعمة قيرطة مكحبا هوبودنمب قاريو

 .هجولضفاىلعهتحلصميفلمعتستلح رسملا

ة ثالثل كة رمه كولسوه يلعم وكحملاة لاحن عر يرقتر يبدتلابت ضقي تلاة يئاضقلاة ئيهلاى لام دقين اب جيو

 .ل قالاى لعر هشا

iة 4ا د4ا UAج ا Jpا  9
 (U8889د WAا )

دالبلانمج ارخإ 88ة داملا

ي فة صاخة رقفب جومبة ينانبللاضراالنمه درطن كميةيئانجة بوقعبهيلعم كحي بنجال ك

 .نوناقلاا هيلعص نيي تلات الاحلاي فال اه درطن كميال فة يحانجة بوقعبه يلعم كحا ذاو�.م كحلا

 .ة نسة رشعمس خوث الثن يبح وارتة دملو اا دبؤمد البلان مج ارخاالبى ضقي

دالبلانمجارخإلاة بوقعر ثا 89ة داملا

 .اموير شعة سمخة لهمي فة صاخلاه لئاسوبة ينانبللاض راالر داغين اه جارخابي ضقي ذلاي بنجاالى لع

 .ر هشاة تسى لار هشن مس بحلابا يراداو ان اكا يئاضقج ارخالار يبدتلف لاخمل كب قاعي

iة 4ا Wا  UAوا jا UAطWaا 10 j 
( 9390د ا jAا )

ةياصولانمواةيالولانماط قسالار ثا 90ة داملا

 .هكالماى لعوم يتيلاو اد لولاى لعق وقحلاع يمجن من امرحلاب جوية ياصولان مو اة يواللان مط اقسالا

 .ماتياودالواة دعبواميتيوادلوباروصحموااماعنوكيو،ايئزجواالماكط اقسالان وكي

 .ة يصخشلال اوحاالم اكحالا قافوي صوى لاة ياصولاو اة يواللاة سراممل قتنت

ةياصولاواةيالولانمنامرلحاوط رش 91ة داملا

م هنان يبتوة يئانجة بوقعبم هيلعم كحا ذاة ياصولاو اة يواللان مي صولاو ام الاو ا�ب الان امرحن كمي

 .م يتيلاو اد لولاى لعم هتطلسة سراممبن يريدجر يغ
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ةياصولانمنامرلحات الاح 92ة داملا

 .هسفنر يبدتللصاخشالاءالؤهض رعتي

و ام يتيلاو اع رفلاو اد لولاق حبا هوفرتقاة ميرجل جان مة يحانجو اة يئانجة بوقعبم هيلعم كحا ذا1

 .هعمك ارتشاالب

م هدايتعان عو اه بيذهتي فم هنواهتن عت ببستة حنجو أة يانجم هتدهعي في ذلار صاقلاف رتقاا ذا2

 .ه تبقارمل امها

ةياصولاواةيالولاط اقساة دم 93ة داملا

 .ة نسة رشعمس خوت اونسث الثن يبح واريل جالو اة ايحلاى دملة ياصولاو اة يالولاط اقسان وكي

ر يبدتو اة بوقعن مي صولاو ام االو اب الاى لعه بم كحا ملى نداة دمله بى ضقين ال احي أي فن كميوال 

 .ة يرحللن يعنامي زارتحا

WA ل ا ا jA UAوا Aا   i 11ة  4ا 
 9594(ن Wد WAا )

اهتابجاول اقرخ فرتقم مرلج ةنهم ةلوازم نم عنم 94  ة داملا

ل ينى لعو اة طلسلال وبقى لعق لعمل معي أو اة فرحو اة نهمو ان فة لوازمن مص خشي أع نمن كمي

ض ورفلاو اة نهملات ابجاولا قرخت فرتقاة ميرجل جان مة يحانجو اة يئانجة بوقعبه يلعم كحا ذاة داهش

 .لمعلاكلذلة مزالملا

ي فاال ه تلوازمن مع نملابء اضقلان كميال فص يخرتو اط رشي أن عل زعمبة نكممل معلاة لوازمت ناكا ذا

 .نوناقلااهيلعصنيتلات االحلا

ي ذلاع نملاو .صيخرتبة طونمل معلاه تلوازمن كتم لن اوع نملل�ت اعوبطملاا ياضقي فر شانلاض رعتي

 .ا هسفنع نملاة دمة فيحصلاف قوى لاي دؤيك لاملابو اه بل زني

لامعألاداحةلوازمنمع نملاة دم 95ة داملا

ع نملابه يلعم كحد قم رجملان اكا ذاة ايحلاى دما هبم كحلان كميو .نيتنسور هشن يبع نملاة دمح وارت

 .كلذىلعةحارصنوناقلاصناذاواتاونسمسخهيلعرمتملمربمر ارقبت قوملا

 :يلاتلاه جولاى لع، 1993/5/27خ يرات 239م قرن وناقلاب جومب 95ة داملان مة يناثلاة قرفلاي فة دارولاة ماغرلات لدع

ة مارغلابور هشأة ثالثى تحبس حلابا هيلعب قاعير يغلاب اسحلو أة طساولابت متن اوع ونمملال معلاة لوازم

 .ة ريلف لأي تيامى تح

iة 4ا  Aن WAJا 12 UA ح �ا
( 9796ن WدWAا )
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حالسلالمحقحنمن امرحلاة دم 96ة داملا

ة رشعس مخوت اونسث الثن يبح وارتة دملو أة ايحلاى دملح السلال محق حن من امرحلابم كحلان كمي

 .ةنس

ن اكي ذلاص يخرتلاى غليوه لمحو أح السلاء انتقالص يخرتى لعل صحين أر يبدتلاا ذهه لوانتن من كميال 

 .هتزايحي ف

 .م سرن مه ادأا مه يلاد ريوال 

حالسلالمحقحنمنامرحلات الاح 97ة داملا

ن من امرحلاب جويف نعلابو أح السلاة طساوبت فرتقاة ميرجل جأن مة يحانجو أة يئانجة بوقعبم كحل ك

 .ك لذف الخى لعم كحلاي وطنين أاال ت اونسث الثة دمح السلال محق ح

iة 4ا  Wا  13 A اةرد
 (98ةدWAا )

ةعورشملاريغءايشألاة رداصم 98ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 5/2/1948ن وناقب جومب 98ة داملاص نل دع

ى عدمللا كلمن كيم لن اووع رشمر يغه لامعتساو أه عيبو أه ؤانتقاو أه عنصن اكا مء ايشالان مر داصي

ح نمط بضد قه ترداصمب جتا من كيم لا ذا�.م كحى لاة قحالملاض فتم لو أه يلعم وكحملاو أه يلع

 .يضاقلاا هددحيا مبسحه تميقي فعضء ادال ئاطت حته ميدقتلة لهمه يلعى عدملاو أه يلعم وكحملا

ة قيرطلابة ردقملاة ميقلال صحتوا هؤاداب جاولاة ميقلار يدقتلر يبخبة ناعتسالاء اضتقاالد نعة مكحمللن كمي

 .ة مارغلال يصحتي فة عبتملا

iة 4ا Wا 14 S ا�W
 (99102داjAا )

ةيطايتإلحاةلافكلاف يرعت 99ة داملا

ن يمأتد قعو أة ءالمي ذل يفكط برو أة يمومعت ادنسو أل املان مغ لبماع دياي هة يطايتحالاة لافكلا

 .ىرخأةميرجلايفالتوأهيلعموكحملاك ولسنسحلا نامض

 .صاخص نى لعن وناقلال متشيم لا مر ثكاالى لعت اونسمس خلول قاالى لعة نسلة لافكلاض رفتن أن كمي

 :يلاتلاه جولاى لع 1993/5/27خ يارت 239م قرن وناقلاب جومب، 99ة داملان مة يرخالاة قرفلاي فد ارولاغ لبملال دع

و أن يمأتلاد قعه نمضين أب جيي ذلاغ لبملار ادقمو أه عادياب جاولاغ لبملار ادقمم كحلاي في ضاقلان يعي

 .ة ريلف لأة يامعبرأى لعد يزيو أة ريلف آالة سمخن عص قنين أن كميال و، ليفكلا

ة يطايتإلحاةلافكلانمةبقارملاةيرلحال ادبتسا 100ة داملا
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ي ضاقلاه ددحي ذلاخ يراتلال بقد ؤتم لا ذاا هسفنة دمللة يطايتحاالة لافكلان ما مكحة بقارملاة يرحلال دبتست

 .مايأة رشعلالخر ثكاالى لعو

 .زجحلاباهؤافيتسانكمأةيونعمةئيهىلعةيطايتحالاةلافكلاتضرفا ذا

 .ا هلحبم كحلان كمأي عرشلاة ئيهلال معف قوباال ة ددحملاة ميقلابي فيال ل اوماالن مد جوا من اكا ذاف

ةياطيتحإلا ةلافكلا ضرف تالاح 101  ة داملا

:يلاتلا هجولا ىلع خيرتا 1983/9/16 مقر 112 يعارتشالا موسرمالب جومب صن 101ة داملا ل دع

:ةيطايتحاال ةلافكلا ضرف ن كمي

�.ليوهت وأ ديدهت لجأ نم مكحلا ةلاح يف1 

�.ةجيتن ىلا ضفي مل ةيانج ىلع ضيرحت لجا نم مكحلا ةلاح يف2 

3 ر ارضاالو أه تليعد ارفأو أه يلعى نجملاء اذياى لاه يلعم وكحملاد وعين ان مف وخللل اجمة مثن اكا ذا

.�م هكالمأب

 .ذفانلامكحلافقووأذيفنتلافقوي تلاحي ف4

5  .ة بقارملاة يرحلاض رفب جوتة ميرجل جأن مة يونعمة ئيهى لعم كحلاة لاحي ف

ةلافكلا در 102ة داملا

 .هيفالتد يرأي ذلال عفلاة برجتلاة دمل الخف رتقيم لا ذال يفكلاأ ربيون يمأتلاب طشيوة لافكلاد رت

 :يلاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرتا 112م قري عارتشالام وسرمالب جومب 102ة داملان م 2ة قرفلاصنل دع

ى قبتيا موت امارغللفم وسرللفة يصخشلات اضيوعتلابة يلضفالابص صختوة لافكلال صحتس كعلاة لاحي فو

 .ة لودلاة حلصملر داصيا هنم

iة 4ا  Wا 15 iالA 
 (103107داjAا )

مرلجاهيففرتقملالمحل افقا 103ة داملا

ى لعن يتنسول قاالى لعا رهشه اضربو أه بحاصل عفبة ميرجه يفت فرتقاي ذلال حملال افقابم كحلان كمي

 .حيرصصنبكلذنوناقلاز اجااذار ثكالا

ـ ـلاة داملاي فد روا مى لعه سفنل معلاة لوازمن مه يلعم وكحملاع نم، هببسن اكا يأ، امكحل افقالاب جويو

. 94 

بادآلابةلّمخلاعفالاجنملمحل افقا 104ة داملا

د حأو أه يلعم وكحملاع نمب جوي�ب ادآلابة لخمو أة يمرجل اعفأل جأن مه بي ضقي ذلال حملال افقان ا
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 .هسفنل معلاه يفل وازين أن مه رمأبه ملعى لعه رجأتساو أل حملاك لمتص خشي أو أه تليعد ارفأ

ن عل زعمبا ولظا ذان يدو أن هرق حو أز ايتماق حل حملاى لعم هلن مع يمجور اقعلاك لامع نملال وانتيال 

 .ة ميرجلا

صيرختنودلحمر امثتسا 105ة داملا

ء الخابم زلأص يخرتن وده تماقال حمي ف�ه رامثتسار شابد قر مثتسملان الل حملال افقابي ضقا ذا

 .ر رضول طعل كي فوة راجاالد قعخ سفي فة ينلان سحلار جؤملاق حبظ افتحاالع مك لذو، لحملا

رمثتسملاةيلهامدعللمحلال افقا 106ة داملا

 .ه يلعه ليعافمت رصتقار مثتسملاة يلهأم دعب بسبر يبدتلاا ذهبي ضقا ذا

 95ةداملاةبوقعق انط 107ة داملا

م اكحأف لاخا ذاث لاثص خشل كوه يلعم وكحملا 95ـ لاة داملاي فا هيلعص وصنملات ابوقعللض رعتي

 .ة قباسلاد اوملا

ا W� A Uوا j A � ه Uiو  i 16ة  4ا 
 111108(د اjAا )

لمعلا نع ةيونعم ةئيه فقو 108  ة داملا

ف رتقاا ذام اعلات اراداالال خا مة يونعمة ئيهل كو�ة يعمجو أ�ة كرشل كو�ة باقنف قون كمي

ب قاعية دوصقمة حنجو أة يانجا هلئاسوى دحابو أا همسابا هلامعو اا هولثممو أا هتراداء اضعأو اا هوريدم

 .ل قاالى لعبس حي تنسبا هيلع

ةيونعملاةئيهلاّ لح 109ة داملا

 :ةقباسلاةداملااهيلاتراشأيتلات االحلايفةروكذملاتائيهلالحن كمي

 .ةينوناقلايسسأتلاتابجومبديقـتـتملا ذا1

 .ةياغلاه ذهل ثمع قاولايفف دهتستتناكوأع ئارشللة فلاخما هسيسأتن مة ياغلات ناكا ذا2

 .لحلالئاطتحتاهيلعصوصنملاةينوناقلاماكحاالتفلاخا ذا3

4  .�ت اونسس مخه يلعر متم لم ربمر ارقب جومبت فقود قت ناكا ذا

ة يونعمةئيهفقوواّلحىلعةبترتمةينوناقج ئاتن 110ة داملا

م ساالل دبتن اوة فاكة ئيهلال امعأف قوب جويو هو، رثكالاى لعن يتنسول قاالى لعا رهشف قولابي ضقي
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ي ذر يغلاق وقحبظ افتحالاط رشل حملان ع�ي ـلختلان ودل وحيو، ةرادالاء اضعاو أن وريدملاف لتخاو

 .ةنسحلاة ينلا

ن عا يصخشل وؤسمل كوة رادالاء اضعاو أن وريدملاد قفيو، ةيونعملاة ئيهلال اومأة يفصتل حلاب جويو

 .اهتراداو أة لثاممةئيهيسسأتلةيلهاال، ةميرجلا

لمعلانعةيونعمةئيهفقوة فلامخ 111ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 111ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ة ريلف لاة ئمن يبح وارتتة مارغبور هشأة تسى لار هشن مس بحلابة قباسلام اكحاللف لاخمل كب قاعي

 .ة ريلي نويلمو

Jزا ا : Jا W:ja  اوت W اب  i 17ة  4ا 
 117112(د اjAا )

يزارتالحا ريبدتلا وا ةبوقعلا باستحا 112  ة داملا

ر هشلاا مهنمز واجا مو، اموين وثالثر هشلاو، ةعاسن ورشعوع برأي زارتحاالر يبدتلاو أة بوقعلام وي

 .يبرغلاميوقتللاقافوهلثمىلاموين مب سح

م ويلاة ريهظل بقه حارسق لطية عاسن ورشعوع برأة دملف قوملاى لعا هبم كحيي تلاة لاحلاال خا ميف

 .ر يخالا

ةيرحللةديقملاواةعناملاةبوقعلاب استاح 113ة داملا

ح بصاي ذلام كحلاب جومبا هذيفنتبه يفء ىدبي ذلام ويلان مب سحتة يرحللة ديقمو أة عنامة بوقعل ك

 .امربم

 .الوأاهدشأذفنةيرحللةعنامتابوقعةدعتعمتجاا ذا

 .ى لوالات ابوقعلاء دبلاي فت ذفنة يرحللة ديقمت ابوقعوة يرحللة عنامت ابوقعت عمتجاا ذاو

ي ندملاديرجتلاةدمن ايرس 114ة داملا

 .امربممكحلاهيفحبصأيذلامويلاذ نميندملاديرجتلاةدمي رجت

. 67ـلاة داملابال معم تي ذلار يخاالق اصلاالر ضحمخ يراتذ نمت بسحا يبايغر دصد قر ارقلان اكا ذاو

ء اضقناذ نمذ فني،  66ـ لاة دامللا قافوي فاضاه جوى لعه بى ضقيي ذلاة يندملاق وقحلاض عبن مع نملان ا

 .ة يرحللة ديقملاو أة عناملاة يلصاالة بوقعلاة دم

يزارتاحىوأميفزجلحامكحل يعافم 115ة داملا
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و أى رخأة بوقعة يأى لات افتلاا من ودي زارتحاى وأمي فز جحلابي ضاقلام كحلال يعافمل احلاي فذ فنت

 .اهناديقيوأةيرحلاناعنميرخآيزارتحاريبدتي أ

ة عناملات ابوقعلاد عبذ فنتي زارتحاى وأمي فز جحلاا دعا مة يرحللة ديقملاو أة عناملاة يزارتحاالر يبادتلان ا

 .ةيرحلل

 .ةيرحللةعناملاةيزارتحالاريبادتلادعبةيرحللةديقملاتابوقعلاذ فنت

ب يترتلاي فى لوالاذ يفنتبء ىدبة يرحللة ديقمة يزارتحار يبادتوة يرحللة عنامة يزارتحار يبادتت عمتجاا ذا

 .ليغشتلار اديفزجحلا،ةلزعلا،يزارتحاىوأميفز جحلا :يتآلا

ن مة عنامة بوقعة يأو أر خآي زارتحار يبدتي أى لات افتلان ودذ فنتد البلان مج ارخاالل يعافمن أى لع

 .ق وقحلا

ة يطايتإلحاة لافكلاوح السلال محن مع نملاول معة لوازمن مع نملال يعافم 116ة داملا

ة دمء اضقناد عبذ فنتة يطايتحالاة لافكلاوح السلال محن مع نملاول امعاالن مل معة لوازمن مع نملان ا

 .ةيرحللةعناملاة يزارتحالاريبادتلاوت ابوقعلا

م كحلاه يفح بصأي ذلام ويلاذ نما هليعافمذ فنتفق وقحلان مة عناملاو أة ينيعلاوة يزارتحالار يبادتلار ئاسا مأ

�ا مربم

. 

ياطيتإلحافيقوتلاةدمب استاح 117ة داملا

ا مر ادقمبة مارغلان مم سحيوة يرحللة ديقملاو أة عناملات ابوقعلاة دمي فا مئادي طايتحاالف يقوتلاب سحي

 . 64و62و 54داوملاماكحالاقافوي ضاقلاه ررقي

 .م كحلاي فة حارصك لذبي ضاقلاى ضقا ذاة يرحللة عناملاة يزارتحاالر يبادتلاة دمن مط قسيو

Wاا 
i اJ حا :

iة 4ا Jا 1 حا :
W A ا (ةjA118128دا) 

 128ىلا 118د اوملا

خ يرات 119م قري عارتشالام وسرمالب جومبا نمض 128ى لا 118ن مد اوملام ضيي ذلال صفلاا ذهي غلا

 .د عبا ميفور شنملا )نيفحرنملاث ادحالاة يامح) 1983/9/16


:اJا ا 
i اjاWAا تi A


iة 4ا iا  UAاjاعاjiا 1 A


(129137داjAا )�



        

            

   

    

   

    

    

 

        

                      

 

               

 

                

                  

                   

    

 

               

                  

                 

     

                  

         

                    

                 

 

              

                 

                  

ةيندم تامازلإ 129  ة داملا

:يه اهب ءاضقلا يئازجلايضاقلا نكمي يتلا ةيندملا ت امازلالا

 .درلا1

لطعلا2 .ررضلاو 

 .ةرداصملا3

رشن4 .مكحلا 

ت اقفنلا 5 .

درلاف يرعت 130ة داملا

ه بم كحلاب جون اكمالاي فد رلان اكا ملكة ميرجلال بقه يلعت ناكا مى لال احلاة داعان عة رابعد رلا

 .اوفع

�.ر يغلا�ة زايحي فن اكا مد رى لعي ندملان وناقلام اكحأي رجت

 697ىلا 695و 692و 689داوملامئارجيفًاوفعلاومألا در 131ة داملا

 692ــلاو 689ـ ـلاد اوملاي فا هيلعص وصنملام ئارجلاى دحاي فة رظانلاة يئازجلاة مكحملاى لع

ة سلتخملام هساالو أق وقحلاو أل اومالاع يمجد ربة ئربتلابت ضقو لوا وفعم كحتن أ، 697ى لا 695ن مو

 .ن ينئادلاة لتكى لا

ر رضلاولعطلاى لع 136ى لا 134داوملاماكحان ايرس 132ة داملا

 :يلاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرتا 112م قريعارتشالام وسرمالب جومب 132ة داملاص نل دع

ا مهبى ضقيور رضلاول طعلاى لعد وقعلاوت ابجوملان وناقن ما نمض 136ى لا 134د اوملام اكحأي رست

 .يصخشلاءاعدالابلطىلعء انب

ل وؤسمكر ضحتساي ذلاق يرفلاب لطو أه يلعى عدملاب لطى لعء انبا مهبى ضقين أن كمية ئربتلاة لاحي فو

 .هاوعديفزواجتيصخشلاي عدملانأنيبتاذاا يندم

ل يطعتى لاو ات وملاى لات دأة حنجو أة يانجل جان م، ررضول طعن مه حنميا من ار رقين أي ضاقللو

 .ك لذا وبلطا ذاه تثروى لاو أه يلعى نجملاى لاة ايحلاى دمال خدع فدي، لمعلان عم ئاد

ي صخشلاقحلاطوقسلًاعبتماعلاقحلاوطقست الاح 133ة داملا

 :يلاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرات 112م قريعارتشالام وسرملاب جومب 133ة داملاص نل دع

ى وعدلاي فم ربملام كحلال بقط اقساالا ذهل صحا ذا، يصخشلاق حلاط اقسالا عبت، �م اعلاق حلاط قسي



                

  

          

                

              

    

                    

       

                  

      

                     

                   

      

                   

  

                 

                 

                 

                

 

         

                     

                   

        

                  

                 

       

 

               

                    

ي فم هددعتل احي فن ييصخشلان يعدملاع يمجن عا رداصو، طرشى لعق لعمر يغو، احيرصن اكا ذاو

 :ةيلاتلام ئارجلا

 .مهلاومأىلعوأدارفاالىلعةعقاولاتاحابقلاي ف1

ت ايدلبلاوة ماعلات اسسؤملاوت اراداالي فظومر يغد ارفاالى لعة عقاولا�ح دقلاوم ذلام ئارجي ف2

س يئرى لعو، ءارزولاوب اونلاى لعوم هتافصو أم هفئاظوب بسبم كحلاة اضقوة مظنملات ائيهلاوش يجلاو

 .لاوحااللكيفة لودلا

3 ى لاى ضفأو أل يطعتى لال عفلاض فيم لا ذا�د ارفالاى لعة عقاولاء اذيالاوح رجلاوب رضلام ئارجي ف

 .مايأةرشعزواجتياللمعلانعل يطعت

4 و أ، وعرفلاول وصاالن يبة لصاحلاو أا نوناقا مهقارتفال بق�ن يجوزلان يبة لصاحلاح نجلاع يمجي ف

 .ى نبتملادلولاومالاوباالن يب

خ يرات 21م قري عارتشالام وسمرلاب جومب، 670م قرى لا 660ة داملام قر 133ة داملان مي لاتلا 5د نبلاي فح حص

خ يرات 87م قرن وناقالن مى لوالاة داملاب جومب،  (133ةداملان م5(د نبالا ذهص ني غلام ث. 1985/3/23

 :يلاتلاصنلابهنعض يعتساو�2010/3/6

5  670و 667ة داملان مى لوألاة رقفلاو 666و 658و 651و 650د اوملاي فا هنعص وصنملاح نجلاي ف

 . 673و 671و

ى لام هدحان عي صخشلاق حلاط اقساي دؤيم هيلعى عدملاد دعتد نعو، ةقباسلاة رقفلاي فة نيبملام ئارجلاي فو

ن أي صخشلاي عدمللفم ئارجلار ئاسي فا مأ .هسفنم رجلاي فم هيلعى عدملاع يمجن عم اعلاق حلاط اقسا

ى وعدى لعط اقساالا ذهر ثؤين أن ودم هيلعى عدملان مر ثكأو أد حاوبة يصخشلاه قوقحله طاقسار صحي

 .د وقعلاوت ابجوملان وناقن م 32ة داملاي فا هيلعص وصنملاة ينوناقلاج ئاتنلاب ترتـتا مناوم اعلاق حلا

ةرداصمللةلباقء ايشأ 134ة داملا

 :يلاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرتا 112م قري عارتشالام وسرمالب جومب 134ة داملاصنل دع

ن م، هبلطى لعء انبي صخشلاي عدمللا هبم كحلان كمي 69ـ لاة داملاب جومبة رداصمللة لباقلاء ايشاالن ا

 .امهرادقمبوررضولطعنمهلبجوتيامل صأ

ي صخشلاي عدملاب لطى لعء انب-ي ضقين أي ضاقللفط بضيم له ترداصمر رقتي ذلاء يشلان اكا ذا

ن او أت ابجوملاود وقعلان وناقن م 251ة داملاي فا هيلعص وصنملاة يهاركالاة مارغلاة لئاطت حته تيدأتب

 .ل ثملال دبع فدبم رجملاى لعم كحي

ينلظاوايصشخلايعدملابلطىلعءانبمكحلار شن 135ة داملا

ر شنبو أه تمربم كحلار شنبر مأين أك لذب جوته تحلصمت ناكوي صخشلاي عدملاب لطا ذاي ضاقلان كمي



           

                  

         

 

            

             

      

               

                 

           

              

                 

       

                 

    

 

            

                    

       

                  

   

 
 �   � �     
   

             

               

               

 

             

                    

                  

 .هيلعموكحملاةقفنىلعدئارجة دعوأةديرجيفهنعة صالخ

ة قفنى لعا هسفنط ورشلاي فة ءاربلام كحر شنبر مأين أك لذب جوته تحلصمت ناكون ينظلاب لطا ذاه نكميو

 .ه اوعدي فز واجته نأن يبتا ذاي صخشلاي عدملا

ةمكاحملا تاقفنب رساخلا قيرفلا مازلا 136  ة داملا
:يلاتلا هجولا ىلع نوناق 5/2/1948 بجومب ةداملاصن 136 ل دع

.رساخلا قيرفلا قتاع ىلع ت اقفنلا

.كلذ فالخي ضاقلار رقي نا اال ةيواستم اماسقأ موسرلا مهيلع تبجو مهيلع موكحملا ددعت ا ذا

 .ارساخن كيملناوهاوسن وداهببسنمقتاعىلعىوعدلاديفتاليتلات اقفنلاعيمجى قبت

.�سالفاالىوعدبةصاخلاةراجتلانوناقم اكحأكلذسميال 

 .ةيئاضقلاتاقفنلاوموسرلاى لع 53ة داملايفةدراولاطيسقتلاةدعاقةماعلاة باينلاق بطت

ال عفت عقود قق يقحتلات ببسي تلاة ميرجلات ناكا ذات اقفنلاوم وسرلان مي عدملاو أي كاشلاء افعابم كحيو

 .اهلعافةفرعمنمنكمتيملقيقحتلان كلو

ة دعاقلا قفوة يلاملاة رازوة فرعمبت اقفنلاوم وسرلال صحتفه رصقو أه تبيغو أه يلعم وكحملاة افوة لاحي فو

 .ة يريمالال اومالال يصحت

تاقفنلانمطقسملايصخشلايعدملاء افعا 137ة داملا

ذ نمت فرصي تلات اقفنلابم زليال ة عاسن يرشعوع براالل الخي فه اوعدط قسأي ذلاي صخشلاي عدملان ا

 .طاقسالااذههيلعىعدملاوةماعلاة باينلاغ البا

م لا مي صخشلاي عدملاق تاعى لعا هنمى قبيا هلوبقم دعر رقتي صخشق حى وعدا هتبجوأي تلات اقفنلان ا

 .ة يضقلاد في

Jآم WSا 2ة4	ا  SA 
 (138146داjAا )

ريغلابةقحاللار ارضألانعضيوعتلابلعافلام ازلا 138ة داملا

 .ضيوعتلابلعافلامزلتايونعموأناكايداماررضريغلابقحلتة ميرجل ك

 .�ء افعاالب ابسأد حأن مد افتساي ذلاة ميرجلال عافى لعة يندملات امازلاالب جت

ررضلاولعطلابرصاقلاونونمجلامازلامدعرط ش 139ة داملا

ص خشة مثن كيم لا ذااال ر رضلاول طعلابن امزليال ز ييمتن ودة ميرجلاب كتراي ذلار صاقلاون ونجملا

ك لذي فا يعارمر رضلاول طعلاي ضاقلار دقيفة ءالمي ذر يغص خشلاا ذهن اكو أا مهلمعة عبته يلعع قت



                  

 

               

                  

 

          

       

              

          

                   

            

 

               

                

              

  
 

             

                 

                   

                

       

 

          

                 

    

         

     

    

 

          

 .�د وقعلاوت ابجوملان وناقن مة ريخالاا هترقف 122ـ ـلاة داملاي فد روا مى لعن يقيرفلاة لاح

ر رضلاولعطلابرارضطالاةلاحيفةعقاولاةميرجلانمعفتنملام ازلا 140ة داملا

 .ه اقتاي ذلار رضلار دقبه تعفنملت لصحن ما يندمم زلتر ارطضالاة لاحي فة فرتقملاة ميرجلا

درلابوجملة ئزتجال  141ة داملا

 .أزجتيالدرلاب جوم

 .ةدحاوة ميرجل جأن مم هيلعم كحن يذلاص اخشاالع يمجن ماضتلابى رخالاة يندملات امازلالال محتي

 .كرتشمضرغلت فرتقااذاالاةمزالتملامئارجلانماضتلالمشيال 

ا هسفنى وعدلاي فا ومكوحد قة دحاوة ميرجل جأن مم هيلعم وكحملان كيم لا مت اقفنلان ماضتلال مشيال و

 .ت اقفنلابم هيلعم وكحملان ماضتلان مي فعين أل احل كي في ضاقللو

ت اقفنلاودودرلابلعافلاعمنماضتلابًايندمنولوؤسملام ازلا 142ة داملا

ة بجوتملات اقفنلاود ودرلابة ميرجلال عافع من ينماضتمن ومزليوة مكاحملاى لاا يندمن ولوؤسملاى عدي

��ك لذي صخشلاي عدملاب لطا ذاة يندملات امازلالار ئاسبم هيلعم كحيو، ةلودلل

. 

ة يندملاتامازلإلابمهتملاوانينظلامازلات الاح 143ة داملا

ي فا هيلعص وصنملاح نجلاى دحاي فن ارظنتا مدنع�ة يئازجلاف انئتساالة مكحملوح نجلاة مكحمل

م هتملاو أن ينظلاى لعم كحتن أت ناكة ميرجة يأي فة رظانلات ايانجلاة مكحملو�س الفاالو�د يلقتلاي لصف

ا يندما مرجف لؤيل عفلان اكا ذار رضتملاق يرفلاا هبلطيي تلاة يندملات امازلاالع يمجبة ئربتلابا هئاضقد نع

 .�ي ندمم رجه بشو أ

ةيندملاتامازلإلاوة مارغلاع يزوت 144ة داملا

ل املاع يزوتى رجة يفاور يغه يلعم وكحملاك المأت ناكوة يندملات امازلالاوة مارغلات عمتجاا ذا

:يلاتلا بيترتلل اقفو ل صحملا

.ررضتملا قيرفلا ةحلصمل اهب موكحملا ةيندملا تامازلاال1 

.ةلودلل ةبجوتملا تاقفنلا2 

3  .ة مارغلا

تاقفنلاوررضلاولعطلاط يسقت 145ة داملا
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 تابجوملاود وقعلان وناقن م 300
 ة داملام اكحالا قافوا طاسقات اقفنلاور رضلاول طعلاء ادان كمي

146 
يهاركاس بح
: يلاتلاهجولاى لع  146 5/2/1948ن وناقب جومب

رشنلار يغ �

.


.


.


UAW
 اا
jaاطWSا مjا i
�

AW
 مWSا  1
 ة 4ا 
147148)
� نWدWAا  (

ةيئازلجاماكألحاطوقسب ابسا 147

ةيلاتلاي ه �:


هيلعموكحملاة افو 1 
.


ماعلاو فعلا 2 
.


صاخلاو فعلا 3 
.


�4 


رابتعالاة داعا 5 
.


نمزلار ورم 6 
.


ذيفنتلاف قو 7 
.


�8 


1983/9/16
� خيرتا 112
� 147 : 

.


148 


149 


.


jSا ةWiو Aم� i 2
 ة 4ا 
149)
� ةدWAا  (


ة داملا
ة داملاص نل دع

ة يندملات امازلاللا ذيفنتة يندملات امكاحملان وناقبال معي هاركاالس بحلاى لاء وجللان كمي

ه دربمكحامدرودئارجلاي ف

هبيصييذلاءزجلانعالاهيلعموكحملاسبحزوجي النماضتلابمكحلاةلاحي فو

ة صاخة نكمأي فا يهاركان وسوبحملاف قوي

ة داملا

اهذيفنتقلعتوأعنمتوأةيئازجلام اكحالاطقستيتلابابساالن ا

مقري عارتشالام وسرملاب جومبةداملاى لايلاتلاصنلاف يضا

ه تيحالصق اطني فة رداصلام اكحاالط اقساي فانئتساالم اعلاب ئانلار رقي، رابتعالاة داعاال خا ميف

ةيندملاتامازلإلاىلعةيئازجلاماكألحاط وقسلر ثاال ة داملا

ة يندملات امازلاالى لعا هلل وعفمال ا هقلعتو اا هذيفنتع نمتو اة يئازجلام اكحاالط قستي تلاب ابساالن ا

د وقعلاوت ابجوملان وناقم اكحالة عضاخى قبتي تلا

يئازلجامكحلاجئاتنىلعهيلعموكمحلاةافور ثاة داملا
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 .هيلعموكحملاةافوبةيئازجلامكحلاجئاتنع يمجل وزت

 . 68و67ـلانيتدامللاقافوامهبىضقملامكحلاق اصلاورشنوتامارغلاءافيتسانودل وحتو

ى لعوال ي صخشلاي عدمللا هبم كحد قة رداصملاء ايشالات ناكا ذاة يصخشلاة رداصملاى لعا هلل وعفموال 

�ل حملال افقاى لعال وة ينيعلاة رداصملا

 . 104ة داملابال مع

ماعلا وفعلا حنمل

3jة  4ا  ا iWم ا 
 (150151داjAا )

حلاصلا 150 عجرملا  ة داملا

.ةيعارتشالا ةطلسلا نع ماعلا�وفعلا ر دصي

.ةيفاضا وأ ةيعرف وأ تناك ةيلصأ ةبوقع لك ط قسيو

.كلذ ىلع ةحارص وفعلا نوناق صن اذا اال ةيحالصاال ريبادتلاو يةزارتحالا ريبادتلا لمشي وال 

 .69ة داملاى ضتقمبة رداصملاء ايشاالوة افوتسملات امارغلاد رتال 

ة اغلم 151ة داملا

 .5/2/1948ن وناقب جومب 151ة دامالص ني غلا

iة 4ا صWا jا 4
 (152156داjAا )

ةيروهملجاسيئرنعصالخاوفعلار ودص 152ة داملا

 .وفعلاةنجليأرالعطتسادعبةلودلاس يئر�ص اخلاوفعلاح نمي

 .وفعلانمةدافتساالضفرينأهيلعموكحملانكميال 

 .رثكأبو أ 170ة داملاي فة نيعملات ابجوملان مد حاوب جومبط انين أوا يطرشو فعلان وكين أن كمي

ـ ـلاة داملان مة ثلاثلاة رقفلاى ضتقمبي صخشلاي عدملاى لعض يوعتلاب جوة يانجف رتقملال عفلان اكا ذا

 .ت اونسث الثا هاصقأة لهمي ف170

صالخاوفعلاة عيبط 153ة داملا

و أي زارتحالار يبدتلاو أة بوقعلاة دمط اقسابو أة بوقعلال ادبابن وكين أن كميو، يصخشص اخلاو فعلا

 .ايئزجوأايلكا هضيفختب

ة يلصأة بوقعى لاة فاضالابا هبي ضقملاة يزارتحاالر يبادتلاوة يفاضاالو أة يعرفلات ابوقعلاو فلعال مشيوال 

 .ه حنميي ذلام وسرملاي فح يرصص نب جومبال ا
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صالخاوفعلالينط ورش 154ة داملا

 .امربمامكحه يلعمكحدقنكيملنموفعلالانيال 

 .و فعلال ينن ودذ فانلام كحلاف قووذ يفنتلاف قول وحيال 

ةلدبتسملاوأةطقسملاةبوقعلال وعفم 155ة داملا

 .امهذيفنتةباثمبيزارتحالار يبدتلاوأةبوقعلاط اقسا

ة داعاوذ فانلام كحلاف قووذ يفنتلاف قوبة قلعتملام اكحالاق يبطتلة لدبتسملاو أة طقسملاة بوقعلال وعفمر متسي

 .م ارجالاد ايتعاور اركتلاور ابتعالا

وفعلاةنحمن ادقف 156ة داملا

ه يلعت بثو أر اركتلات ابوقعله ضرعتة ميرجب اكتراى لعة يناثم دقأه يلعم وكحمل كو فعلاة حنمد قفي

 . 152ـ لاة داملاا هضرفتي تلات ابجاولاد حأبل خأه نأي ئاضقم كحب

iة 4ا Jا Jا 5 Aر
 (157158نWد WAا )

ة اغلم 157ة داملا

. 1983/9/16خ يرتا 112م قري عارتشالام وسرملاب جومب 157ة دامالص ني غلا

ة اغلم 158ة داملا

. 1983/9/16خ يرتا 112م قري عارتشالام وسرملاب جومب 158ة دامالص ني غلا

iة 4ا  ر W4اةدWا  6
 ( 161159د اjAا )

يئاضقلارابتعإلاة داعا 159ة داملا

ط ورشلاى فوا ذاي ئاضقر ارقبر ابتعاالة داعاه حنمن كمية يحانجو أة يئانجة بوقعبه يلعم وكحمل ك

 :ةيلاتلا

1 ا همزاليد قا موة بوقعلاه ذيفنتى لعة حنجلاي فت اونسث الثوة يانجلاي فت اونسع بسى ضقناد قن وكين أ

 .نمزلارورمبهنعاهطوقسىلعوأةيرحللعناميزارتحاريبدتن م

د نعوا مربمر ارقلاه يفح بصأي ذلام ويلاذ نمة دملات رجي ندملاد يرجتلاي ها هبى ضقملاة بوقعلات ناكا ذا

 .ةبوقعلاهذهلجأءاضقناذنميفاضاالسبحلابم كحلا

 .لدبتسملابس حلال جأء اضقناو أء اداالم ويذ نمة دملات رجة مارغلاي ها هبى ضقملاة بوقعلات ناكا ذا

 .ةدملات فعوضر ابتعالاة داعاح نمن أه لق بسو أي نوناقلاى نعملابا رركمه يلعم وكحملان اكا ذا
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 .ةيحانجوأةيئانجةبوقعبقحالمكحه قحبردصنوكياال 2

 .ةدملاىرجمعطقينيتبوقعلانيتاهىدحابقحالمكحل ك

3 ت بثين أو أن مزلاا هيلعرمو أت طقساو أت ذفند قم كحلاا هيلعي وطنيي تلاة يندملات امازلاالن وكتن أ

 .تامازلالاكلتبمايقلانماهعمنكمتيملةلاحيفناكهنأهيلعم وكحملا

.�هنميفعأه ناوأتاقفنوةدئافوالصأنيدلاىضقهنأتبثين أ�س لفملاى لع

4  .ال عفح لصه نأه نعج ارفالاد عبه يلعم وكحملاة ريسن عق يقحتن مون جسلات الجسن من يبتين أ

اًمكحرابتعإلاة داعا 160ة داملا

ع بسل الخي فه يلعض قيم لا ذاا مكحه رابتعاد اعية يرحللة ديقمو أة عنامة يحانجة بوقعبه يلعم وكحمل ك

 .دشأةبوقعبوأةيربجلاةماقاالبوأبسحلابرخآمكحبهتبوقعء اضقناذنمت اونس

و أة يحانجلاة مارغلابر خآم كحبه يلعض قيم لا ذاا مكحه رابتعاد اعية يحانجلاة مارغلابه يلعم وكحمل ك

 .ل دبتسملابس حلاة دمء اهتناو أء اداالذ نمت اونسمس خل الخي فد شأة بوقعب

رابتعإلاةداعار ثا 161ة داملا

 .ةرداصلاماكحالاعيمجل يعافملبقتسملللطبترابتعاالة داعا

 .ةيلهأنادقفنماهنعمجنياموة يزارتحالار يبادتلاوةيفاضالاوأةيعرفلاتابوقعلاط قستو

 .ذ يفنتلاف قون ودل وحتن أو ام ارجالاد ايتعالور اركتللد عبا ميفة روكذملام اكحاالب سحتن أن كميوال 

JAة 4ا  i  UAjا رو 7
 ( 198162د اjAا )

زارتحالاريبادتوتابوقعلاىلعنمزلارورمر ثا 162ة داملا

 .زارتحالاريبادتوتابوقعلاذيفنتنودلوحين مزلار ورم

ة ماقاالع نمى لعو أق وقحلان مة عناملاة يزارتحاالر يبادتلاوت ابوقعلاى لعي رسي الن مزلار ورمن أى لع

 .ةينيعلاة رداصملاو

 : 1983/9/16خ يرات 112مقري عارتشالام وسرمالب جومب 162ة داملاىلاةيلاتلاة قرفلات فيضا

ق حلاى وعدى لعن مزلار ورمى رجمف قويى لواالة جردلاي فن اكو لوى وعدلاي فم كحر ودصد رجم

 .ت ابوقعلان وناقن ما هيليا مو 163ة داملام اكحالا قفوال اي رسيد وعيال ف�م اعلا

ةيئانجلاتابوقعلاىلعنمزلارورمة دم 163ة داملا

 :يلاتلاص نلابل دباو 1983/9/16خ يرتا 112م قري عارتشالام وسرملاب جومب 163ة داملاص ني غلا

 .ةنسنورشعومسخةدبؤملاةيئانجلاتابوقعلاومادعاالة بوقعىلعنمزلارورمة دم



                 

        

                  

     

                  

        

                   

    

 

            

              

                  

      

          

    

                  

 

            

                   

      

 

            

                   

 

            

           

                  

                    

                    

         

ن أن كميال وة مكحملاا هبت مكحي تلاة بوقعلاة دمف عضة تقؤملاة يئانجلات ابوقعلاى لعن مزلار ورمة دم

 .تاونسرشعنعصقنتوأةنسنيرشعز واجت

ة يحانجة بوقعة يأى لعا ضيأة دملاه ذهق بطتوت اونسر شعى رخأة يئانجة بوقعة يأى لعن مزلار ورمة دم

 .ةيانجلجأنماهبي ضق

م وكحملان كيم لوا يهاجور دصا ذاه ماربناخ يراتن موا يبايغر دصا ذام كحلاخ يراتن من مزلار ورمي رجي

 .ذيفنتلانمهصلمتموينماالوافوقومه يلع

ن مه يفت ذفني تلاة بوقعلاة دمف صنط قساة يرحللة ديقمو أة عنامة بوقعذ يفنتن مه يلعم وكحملاص لمتا ذا

 .ن مزلار ورمة دم

ةيحانلجاتابوقعلاى لعنمزلارورمة دم 164ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 5/2/1948ن وناقب جومب 164ة داملاصنل دع

ز واجتن أن كميوال ة مكحملاا هبت مكحي تلاة بوقعلاة دمف عضة يحانجلات ابوقعلاى لعن مزلار ورمة دم

 .تاونسمسخنعصقنتوتاونسر شع

 .تاونسمسخىرخأةيحانجةبوقعيأىلعنمزلارورمة دم

 :نمزلارورمةدمي رجت

ة جردلاي فن اكا ذاه ماربناخ يراتن مو، ةريخالاة جردلاي فن اكا ذاه رودصخ يراتن مي هاجولام كحلاي ف

 .ىلوالا

 .هتماقالحميفوأه تاذبهيلعموكحملاغيلبتذنميبايغلامكحلاي فو

ت ذفني تلاة بوقعلاة دمف صنط قسية لاحلاه ذهي فو، ذيفنتلان مه تلفتم وين مفا فقومه يلعم وكحملان اكا ذاو

 .ن مزلار ورمة دمن مه يف

تافلامخلاتابوقعىلعنمزلارورمة دم 165ة داملا

 .ة قباسلاة داملاي فر كذا مو حنى لعن آدبتن اتنست افلاخملات ابوقعى لعن مزلار ورمة دم

ةيزارتإلحاريبادتلاىلعن مزلارورمة دم 166ة داملا

 .تاونسثالثةيزارتحاالريبادتلاىلعن مزلارورمة دم

ـ لاو 115ـ لان يتداملابال معا ذفاني زارتحاالر يبدتلاه يفح بصأي ذلام ويلاذ نمال ان مزلار ورمأ دبيال 

ي ضاقلان عر دصيم لا مك لذل كو، اهلا مزالمر يبدتلاا ذهن اكي تلاة بوقعلاى لعن مزلار ورمد عبو أ 116

ه ذهي فف، ةماعلاة مالسلاى لعا رطخل زيم له يلعم وكحملان أت بثير ارقق بسا مكت اونسع بسء اضقنال بق

 .ي زارتحالار يبدتلاذ يفنتى لار اصين أبر مأية لاحلا
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ة اغلم 167ة داملا

 .(نيفرحنملاث ادحالاة يامح( 1983/9/16خ يرتا 119م قري عارتشالام وسرملاب جومب 167ة دامالص ني غلا

نمزلارورمب استحا 168ة داملا

ي دامو أي نوناقل ئاحل كن مزلار ورمف قوي .لواالم ويلان ودن مه لثمى لام وين من مزلار ورمب سحي

 :نمزلار ورمع طقيو�.هيلعموكحملاةدارانعأشنيم لور يبدتلاو أةبوقعلاذيفنتنودل اح

 .ذيفنتلاةيغبةطلسلاهيرجتلمعيأوأهيلعموكحملار وضح1

 .مهأة ميرجو أر يبدتلاو أة بوقعلات بجوأي تلاة ميرجللة لداعمى رخأة ميرجه يلعم وكحملاب اكترا2

 .ا هيفعضن مر ثكأى لال احل كي فن مزلار ورمة دمل وطتن أن كميال ه نأى لع

iة 4	ا  ا Uiو 8
 (169172داjAا )

ةبوقعلاذيفنتف قو 169ة داملا

ى لعي ضقن اق بسيم لا ذا�ا هذيفنتف قوبر مأين أة يريدكتو أ�ة يحانجة بوقعبء اضقلاد نعي ضاقلل

 .دشأوأاهعوننمة بوقعبهيلعم وكحملا

و أ�ا يئاضقه درطر رقتا ذاو أي قيقحة ماقال حمن انبلي فه لن كيم لا ذاذ يفنتلاف قوه يلعم وكحملاح نميال 

 .ايرادا

 .ز ارتحالار يبادتو أة يعرفلاو أة يفاضاالت ابوقعلاذ يفنتذ يفنتلاف قوق لعيال 

ذيفنتلا فقو تاباجو 170  ة داملا

ةيتاآل :تابجاولا نم رثكأ وأ بجاوب ذيفنتلا فقو طيني نأ ي ضاقلل

.ةيطايتحا ةلافك هيلع موكحملا مدقي نأ1 

.ةياعرلل عضخي نا2 

3 ة تسلاو أة حنجلاي فن يتنسلاز واجتال ة دمي فه ضعبو أه لكه ضيوعتى لعي صخشلاي عدملال صحين أ

 .ة فلاخملاي فر هشأ

ذيفنتلافقوةحنمن ادقف 171ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 1948/2/5ن وناقب جومب 171ة داملاص نل دع

ة بوقعبه يلعم كحد قن وكيا مبسحن يتنسو أت اونسمس خة دمي فم دقأص خشل كذ يفنتلاف قوة حنمد قفي

د شأة بوقعبو أه سفنوع نلان مة بوقعبا هلجأن مه يلعى ضقيى رخأة ميرجب اكتراى لعة يريدكتو أة يحانج
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 .ة قباسلاة داملاى ضتقمبي ضاقلاا هضرفي تلات ابجاولاق رخه نأم كحبه يلعت بثو أ

ذيفنتلاف قوض قن 172ة داملا

ة يفاضاالت ابوقعللل وعفمى قبيوال ، ايغالة برجتلاة دمء اضقناد نعم كحلاد عذ يفنتلاف قوض قنيم لا ذا

ه يلعص وصنملال حملال افقاوة ينيعلاة رداصملاوي زارتحاى وأمي فز جحلاال خا مة يزارتحاالر يبادتلاو

.� 104ـلاة داملاي ف

ة قحالمو أض قنلاى وعدت رشوبد قت ناكا ذاة برجتلاة دمء اضقناد عبو لوه ضقنن كميذ يفنتلاف قون أى لع

 .ة روكذملاة دملاء اضقنال بقة ديدجلاة ميرجلا

iة 4ا  iWاSا Uiو 9
 (173178داjAا )

ة اغلم 173ة داملا

 .5/2/1948ن وناقب جومب 173ة دامالص ني غلا

ذ فانلامكلحافقوحنمرط ش 174ة داملا

ه يلعم وكحملابه ذيفنتب جية يرحللع نامي زارتحار يبدتة مثن اكا ذاه حنمن كمي الذ فانلام كحلاف قون ا

 .ةيفاضالاوةيعرفلاتابوقعلايفهللعفوال،هتبوقعةدمء اضقناد عب

ي ضاقلار رقين ااال ه تبوقعء اضقناى تحر جحلاة لاحي فل اقتعالابوة قاشلال اغشاالبه يلعم وكحملاى قبي

 .ك لذف الخ

ة اغلم 175ة داملا

. 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرمالب جومب 175ة دامالص ني غلا

ة اغلم 176ة داملا

. 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرمالب جومب 176ة دامالص ني غلا

ة اغلم 177ة داملا

. 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرمالب جومب 177ة دامالص ني غلا

ة اغلم 178ة داملا

. 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرمالب جومب 178ة دامالص ني غلا

 Wا ب W4ا 
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iاA J


لواا 
J i اA J اijiWa
�

iة 4ا  Uا  1 j  اijiWa


(U179180د WAا )�

ة ميرلجلينوناقلاف صولا 179ة داملا

 .ةيريدكتوأة يحانجوأةيئانجةبوقعباهيلعب قاعيا مبسحة فلاخموأةحنجو أةيانجة ميرجلا

 .ا نوناقا هيلعص وصنملاد شالاة بوقعللى لعالاد حلاي نوناقلاف صولاي فر بتعي

ة ميرلجلينوناقلافصولاىلعةففمخلاراذعألاوبابساللر ثاال  180ة داملا

ة ففخملاب ابساالبذ خاالد نعف خأة بوقعا هيلعص وصنملاة بوقعلان مت لدباا ذاي نوناقلاف صولار يغتيال 

�.ة ففخملار اذعاالو أ

iة 4ا WAا 2 hاعJا اj A ي
 (181182نWد WAا )

ماعلاصنلاىلعصالخاصنلاقيبتطة يلضفا 181ة داملا

 .دشالاةبوقعلابيضاقلامكحينأىلعمكحلايفاهعيمجتركذفاصوأةدعل عفللناكا ذا

�ص اخلاص نلابذ خأص اخص نوة يئازجلاة عيرشلان مم اعص نل عفلاى لعق بطناا ذاه نأى لع

دحاولالعفلاة قالحم 182ة داملا

ة قحالملاد عبة يمرجلال عفلاج ئاتنت مقافتا ذاه نأر يغ .��ة دحاوة رماال د حاولال عفلاق حاليال 

ة بوقعلات ناكا ذاف، اهاوسن ودد شاالة بوقعلات ذفناوف صولاا ذهبق حولد شأف صولال باقح بصأفى لوالا

 .ة ديدجلاة بوقعلان مت طقسأت ذفنأد قا قباسا هبي ضقملا

iة 4ا  Jا بW4ا 3 J4
 (183187داjAا )

زواتجريغبقحةسراممدنعم رجال  183ة داملا

 .ز واجتر يغبق حة سراممي فب كترملال عفلاة ميرجد عيال 

قحلاةسراممف يرعت 184ة داملا

 :يلاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرملاب جومب 184ة داملاص نل دع

قحمريغضرعتع فدلةيلاحةرورضهبتضقلعفل ك�قحةسراممد عي

ص خشلاوي عيبطلاص خشلاة يامحلاي في وتسيو، هكلمو أر يلغافس نو أك لملاوأفس نلاى لعر اثمال و�

 .يونعملا
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ـ لاة داملاي فة روكذملاط ورشلاي فة بوقعلان مة ميرجلال عافء افعان كمأاع فدلاي فز واجتع قوا ذا

� .228 

ةيعرشلار ماوألاف يرعت 185ة داملا

 .ةطلسلانعرداصيعرشرمالوأينوناقصنلا ذافنابكترملالعفلاةميرجدعيال 

.هتيعرش ققحتي نأ هل نوناقلا زجي مل اذا لعافلا ررب يعرش ريغ رداصلا رمالا ناك ا ذاو

خيارت 1964/3/11: مقر 15739 موسمرلاب ذفنملا نوناقلاب جومب ةيلاتلا ةقرفلا ت فيضا

:نم ىطعملا يطخلا رماال ةيعرشلا رماوالا نم اضيأ ر بتعي

.يئاضقلا يشتفتلا ةئيه سيئر1 

.يزكرملا شيتفتلا ةئيه سيئر2 

.يلخادلا نماال ىوق ماع ريدم3 

.ماعلا نماال ماع ريدم4 

.هتيحالص قاطن نمض ل ك

ن م 356ى لا 351د اوملاي فا هيلعب قاعملاة وشرلام ئارجن مة ميرجي فم اهساالي فر هاظتلابف ظومى لا

ن مع ونلاا ذهط بضم اهساالا ذهر ربمن وكين أط رش، م ئارجلاه ذهي بكترمف اشتكاة يغب، تابوقعلان وناق

 .ة اخوتملاة ياغلار مالاا ذهبف لكملاط اشنى دعتيال ن او، مئارجلا

ًانوناقحابمل عف 186ة داملا

 .نوناقلاه زيجييذلالعفلاةميرجدعيال 

 :نوناقلاز يجي

 .ماعلافرعلاهحيبياموحنىلعمهتذتاساوم هؤابآدالواالباهلزنييتلابيدأتلاب ورض1

و أل يلعلاى ضربي رجتن أط رشن فلال وصأى لعة قبطنملا�ة يبطلات اجالعلاوة يحارجلات ايلمعلا2

 .ةساملاةرورضلاتالاحيفوأنييعرشلاهيلثممى ضر

3  .ب عللاد عاوقت يعورا ذاة يضايرلاب اعلالاء انثاي فع قتي تلاف نعلال امعا

ريغلاةدارإلضراعمل عف 187ة داملا

و أه عوقولق باسه نمى ضربف رتقاا ذاة ميرجد عي الر يغلاة داراله ضرعتله يلعب قاعيي ذلال عفلان ا

 .ه لم زالم

iWاا 
J i اA J اj Aي

iة 4ا  ا 1
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 (188191داjAا )

ةيمرلجاةينلاف يرعت 188ة داملا

�.ن وناقلاا هفرعا مى لعة ميرجلاب اكتراة داراة ينلا

ةدوصقمة ميرج 189ة داملا

ا ذال عافلاد صقل عفلام دعو أل عفلان عة ئشانلاة يمرجلاة جيتنلات زواجتن او�ة دوصقمة ميرجلاد عت

 .ة رطاخملابل بقفا هلوصحع قوتد قن اك

أطلخاق قتح 190ة داملا

 .ة مظنالاوع ئارشلاة اعارمم دعو أز ارتحاالة لقو أل امهاالن عر اضلال عفلام جنا ذاأ طخلان وكي

ةدوصقمريغة ميرج 191ة داملا

ه تعاطتساي فن اكون يئطخملاه لعفم دعو اه لعفة جيتنل عافلاع قوتيم لء اوسة دوصقمر يغة ميرجلان وكت

 .ا هبانتجاه ناكمابن اب سحفا هعقوتء اوسوا هعقوتين أه بجاون مو أ

iة 4ا  iاا 2
 (192195داjAا )

يمرجلاعفادلاف يرعت 192ة داملا

 :يلاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرتا 112م قريعارتشالام وسرملاب جومب 192ة داملاص نل دع

 .اهاخوتييتلاةيئاهنلاةياغلاوألعفلاى لعلعافلالمحتيتلاةلعلاوهع فادلا

�.ن وناقلاا هنيعي تلال اوحالاي فال ا�م يرجتلار صانعن ما رصنعن وكيوال 

تابوقعلا ىلع فيرشلا عفادلا رثا 193  ة داملا

:ةيلاتلا تابوقعلاب ىضق افيرش ناك عفادلا نأ يضاقلل نيبت ا ذا

.مادعاال نم الدب دبؤملا ل اقتعالا

.ةدبؤملا ةقاشلا لاغشاال نم الدب ةنس ةرشع مسخل وأ دبؤملا ل اقتعالا

.ةتقوملا ةقاشلا لاغشاال نم الدب تقؤملا ل اقتعالا

.ليغشتلا عم سبحلا نم الدب طيسبلا بس حلا

.ةبوقعك نيضورفملا هرشنو مكحلا قصل نم هيلع موكحملا يفعي نا كلذ نع الضف ي ضاقللو

: 1983/9/16خ يرتا 112مقري عارتشالام وسرملاب جومب 193ة داملاى لايلاتلاصنلاف يضا

ة يصخشلات ارابتعاالوة يناناالن ما درجموة ماهشلاوة ءورملابا مستمن اكا ذا�ا فيرشع فادلان وكيو
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 .ة يداملاة عفنملاو

نئاشع فاد 194ة داملا

ن ئاشع فادا هبى حوأد قط يسبلابس حلابو أت قوملاو أد بؤملال اقتعالابا هيلعب قاعملاة ميرجلات ناكا ذا

 :يضاقلال دبأ

 .ةدبؤملاةقاشلال اغشاالدبؤملال اقتعالان م

 .ةتقؤملاةقاشلالاغشالاتقوملالاقتعاالن م

 .ل يغشتلاع مس بحلاط يسبلابس حلان م

بسكلاع فاد 195ة داملا

ا هيلعص وصنملاة بوقعلابوة بوقعلاه ذهبي ضقة مارغلابا هيلعب قاعمر يغة ميرجب سكلاع فادبت فرتقاا ذا

 .ا عمن وناقلاي ف

iة 4ا WااJا 3
 (196199داjAا )

ةيسايسة ميرج 196ة داملا

م ئارجلاك لذكي هو�.ي سايسع فادبل عافلاا هيلعم دقأي تلاة دوصقملام ئارجلاي ه�ة يسايسلام ئارجلا

�ة يدرفلاوة ماعلا�ة يسايسلاق وقحلاى لعة عقاولا

 .ء يندي ناناع فادلد اقناد قل عافلان كيم لا م

ة يسايسلاةميرلجات اقحلم 197ة داملا

ن مة روطخت ايانجلاد شان من كتم لا مة يسايسم ئارجل�ة مزالملاو أة بكرملام ئارجلاة يسايسم ئارجد عت

ا قارغاو أا فسنو أا قارحاك المالاى لعء ادتعاالوم يسجلاح رجلاو�ل تقلاكم اعلاق حلاوق الخالاث يح

.�ت ايانجلاك لتي فوع رشلاك لذكوف نعلاوح السلابا هنمب كتراا ما ميسال و�ة ميسجلات اقرسلاو

ت اداعت ناكا ذااال ة يسايسة مزالتملاو اة بكرملا�م ئارجلاد عتال فن ايصعلاو اة يلهاالب رحلاي فا ما

 .ب يرختلاو أة يربربلال امعأن من كتم لوا هعنمتال ب رحلا

ةيسايسلا ةميرلجا تابوقع 198  ة داملا
:�

.ةدبؤملا ةقاشلا لاغشالا وأ مادعالا نم دالب دبؤملا ل اقتعالا

 .ةتقؤملاة قاشلال اغشالان مدال بي ندملاد يرجتلاو اة يئانجلاة يربجلاة ماقاالو أد اعباالو أت قؤملال اقتعالا
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 .ليغشـتلاعمبسحلانمدالبةيحانجلاةيربجلاة ماقاالوأطيسبلابس حلا

 .�ي جراخلاة لودلان مأى لعة عقاولام ئارجلاى لعم اكحااله ذهق بطتوال 

يناناعفادبيسايسمرجب اكترا 199ة داملا

ة بوقعلان مل دبأء يندي نانأع فادبت بكتراد قة يسايسة بوقعبا هيلعب قاعملاة ميرجلان أي ضاقلاق قحتا ذا

 .ةقباسلاة داملايفاهلباقتيتلاةبوقعلاانوناقاهيلعص وصنملا

 .ة دبؤمة قاشل اغشار يغى لاه ليوحتن كمي الد بؤملال اقتعالان أى لع

Wاا 
J i اA J اWAي د

iة 4ا Wا  1 Aو
 (200203داjAا )

ة لوامح 200ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 5/2/1948ن وناقب جومب 200ة داملاص نل دع

ل حيم لا ذاا هسفنة يانجلاكر بتعتا هفارتقاى لاة رشابمي مرتل اعفأبت أدبة يانجب اكترال�ة لواحمل ك

 .لعافلاة دارانعة جراخفورظىوساهمامتان ود

 :يتآلاه جولاىلعنوناقلايفةنيعملاتابوقعلاضفختنأنكميهنأى لع

ى لات اونسع بسن مه تقؤملاة قاشلال اغشالابو أة دبؤملاة قاشلال اغشالابم ادعاالة بوقعل دبتستن أن كمي

 .ةنسن يرشع

ل اقتعالال دبتسين اول قاالى لعت اونسمس خله تقؤملاة قاشلال اغشالابة دبؤملاة قاشلال اغشاالل دبتستن أو

 .لقالاىلعتاونسسمخلتقؤملال اقتعاالبد بؤملا

 .نيثلثلاى لافصنلانمىرخأةبوقعيأنمطحينأن كميو

 .م ئارجا هتاذد حبل كشتت ناكوا هفرتقاي تلال اعفاللاال ب قاعيال ا راتخمه نعع جرول عفي فرع شن مو

ة يانجفارتقاىلاةيمارلالامعألالوعفمءافتنالتابوقعلاض يفخت 201ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 5/2/1948ن وناقب جومب 201ة داملاص نل دع

 الف ورظب بسبل وعفمى لاض فتم لا هنأر يغت متد قة يانجف ارتقاى لاة يمارلال امعالاع يمجت ناكا ذا

 :يتآلاهجولاىلعت ابوقعلاضيفختنكمأل عافلاةداراباهلة قالع

 .ةنسن يرشعى لات اونسر شعن مة تقوملاو أة دبؤملاة قاشلال اغشالابم ادعاالل دبتسين أن كمي

 .ةنسنيرشعىلاتاونسعبسنمهتقؤملاةقاشلالاغشالابةدبؤملاة قاشلالاغشااللدبتستن او

ي أن مط حين أن كميوة نسن يرشعى لات اونسع بسن مت قوملال اقتعالابد بؤملال اقتعاالل دبتسين او

 .اهفصنىتحىرخأة بوقع
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ة جيتنن وده تداراض حمبل عافلال احا ذان يثلثلاى تحة داملاه ذهي فة روكذملات ابوقعلاض فختن أن كمي

�.ه لعف

ةيحنجة لوامح 202ة داملا

 :يلاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرات 112م قريعارتشالام وسرملاب جومب 202ة داملاص نل دع

 .ةحارصن وناقلاا هيلعص نيي تلات الاحلاي فاال ة صقانلاة حنجلاى لعوة حنجلاي فة لواحملاى لعب قاعيال 

ي فث لثلاى تحوا هيفة حنجلاة لواحمي فف صنلاى تحا هضيفختن كمية ماتلاة حنجللة ضورفملاة بوقعلا

 .ة بئاخلاة حنجلا

ةلوامحلاىلعةبقاعملاط رش 203ة داملا

ل عافلان أى لعل عافلاه لهجيي دامف رظب بسبف دهلاوغ لبن اكمالاي فن كيم لن اوة لواحملاى لعب قاعي

 .مهفريغنعهلعفىتأاذاةلاحلاه ذهيفبقاعيال 

 .ة ميرجن وكيه نأأ طخن ظوال عفب كتران مب قاعي الك لذكو

iة 4ا  WAا 2 hاعW4ب
 (204ةدWAا )

ة يمرلجاةيجتنلانيبولعفلامدعولعفلانيبةيببسلاةلصلار فاوت 204ة داملا

ع امتجاا هيفني الة يناثة هجن مة يمرجلاة جيتنلان يبوة هجن مل عفلام دعول عفلان يبة يببسلاة لصلان أ

 .هلعفنعة لقتسمتناكوألعافلااهلهجءاوسةقحالوأة نراقموأةقباسىرخأب ابسأ

 .ةيمرجلاةجيتنلاثادحالهتاذبايفاكوالقتسمقحاللاببسلان اكاذارماالف لتخيو

 .ه بكتراي ذلال عفلاة بوقعلاال ة ضرعة لاحلاه ذهي فل عافلان وكيوال 

iة 4ا WAا 3 hاعJااWAيد
 (205208داjAا )

يداملامئارلجاع امتجا 205ة داملا

ه نأى لع�.ا هاوسن ودد شالاة بوقعلات ذفنوة ميرجل كلة بوقعبي ضقح نجو أت ايانجة دعت تبثا ذا

ة نيعملاة بوقعلاى صقأى لعة تقوملات ابوقعلاع ومجمد يزت الث يحبا هبم وكحملات ابوقعلان يبع مجلان كمي

�ا هبم وكحملات ابوقعلاع مجبو أم اغدابي ضقد قن كيم لا ذا�.ا هفصنر ادقمباال د شالاة ميرجلل

 .ه لصفيلي ضاقلاى لعر ماالل يحأ

اهبدوصقملاصشخلاريغىلعةميرلجاع وقو 206ة داملا

ن اكن مق حبل عفلاف رتقان اكو لا مكل عافلاب قوعا هبد وصقملاص خشلار يغى لعة ميرجلات عقوا ذا
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.دصقي


.ة قباسلاة رقفلاي فة روكذملاة بوقعلاى لعف صنلاة دايزن كمأا مهالكب يصأا ذاو

ةيريدكتلاتابوقعلاع مجت 207ة داملا

 .ا متحة يريدكتلات ابوقعلاع مجت

ةيزارتالحاريبادتلاوةيفاضإلات ابوقعلاع متج 208ة داملا

ف الخبي ضاقلاض قيم لا مة يلصالات ابوقعلات مغدان اوة يزارتحاالر يبادتلاوة يفاضالات ابوقعلاع مجت


.كلذ


.ا هلة عباتلاة يعرفلات ابوقعلاا مكحت عمجة يلصالات ابوقعلات عمتجاا ذا

iة 4ا  JSا 4
( 209ة دWAا )

رشنل ئاسو 209ة داملا

 :رشنلئاسود عت

ا هدهاشو أر اظناللض رعمو أر وهمجللح ابمن اكمو أم اعل حمي فت لصحا ذات اكرحلاول امعالا1

 .لعفلابهللخد النمل عافلاأطخب بسب

2 ه لل خد الن من يلاحلاال كي فا هعمسيث يحبة يلالال ئاسولابال قنو أا مهبر هجء اوسخ ارصلاو أم الكلا

 .لعفلاب

3 ي فت ضرعا ذاا هفالتخاى لعر يواصتلاوت اراشلاوم الفاالوة يسمشلاوة يوديلار وصلاوم وسرلاوة باتكلا

و أص خشى لعت عزوو أع يبللت ضرعو أت عيبو أر اظناللض رعمو أر وهمجللح ابمن اكمو أم اعل حم

 .ر ثكأ

 :اJاب W4ا 
i 4ا 
لوا aا

W i اصA�وU ا

لواا 

Wi i اA J

Wi i اA J



( 211210ن Wد WAا )

ةيئازلجاةيونعملاتائيهلاة يلوؤسم 210ة داملا

 .ةداراويعونعل عفلاىلعمدقأدقنكيملامة بوقعبدحأىلعمكحيال 

ن وتأيا مدنعا هلامعوا هيلثمموا هتراداء اضعاوا هيريدمل امعأن عا يئازجة لوؤسم�ة يونعملات ائيهلان ا
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 .اهلئاسوى دحابوأة روكذملاتائيهلامسابلامعالاه ذه

 .مكحلارشنوةرداصملاوةمارغلابالااهيلعمكحلانكميال 

ت ائيهلابت لزناوة روكذملاة بوقعلان مة مارغلات لدباة مارغلار يغة يلصأة بوقعى لعص نين وناقلان اكا ذا

 63ـ لاو 60ـ لاو 53ـ لاد اوملاي فة نيعملاد ودحلاي فة يونعملا

يزارتاحر يبدت 211ة داملا

 .ماعلامالسلاىلعا رطخنكيملاميزارتحاريبدتدحأبلزنيال 

ر طخلاد وجون وناقلاض رتفيي تلات االحلاي فال ار طخلاة لاحن مت بثتلاد عبة يزارتحاالر يبادتلابى ضقي

 .اهيف

ى رخأل اعفأى لعم دقين أى شخين اكا ذاة ميرجف رتقاة يونعمة ئيهو أص خشل كع متجملاى لعا رطخد عي

 .نوناقلااهيلعب قاعي

 .ة ينيعلاز ارتحالار يبادتر يغلة يونعملات ائيهلاض رعتتال 

iWاا 
J i اكا�AJ ا

iة 4ا  Wا 1
 (212216داjAا )

ل عاف 212ة داملا

ي فة رشابمم هاسو أة ميرجلاف لؤتي تلار صانعلاد وجولاز يحى لاز ربأن مو هة ميرجلال عاف

�.ا هذيفنت

ك يرش 213ة داملا

ـ لاة داملاي فة دراولاط ورشللا قافود دشت .نوناقلاي فا هلة نيعملاة بوقعللة ضرعة ميرجلاي فك يرشل ك

�.ا هيفا وكرتشان مل معر ادأو أة ميرجلاي فة مهاسملار مأم ظنن مة بوقع 257

ة يلآلالئاسولابلوقنملامالكلابةفرتقمةميرجيفك ارتشالا 214ة داملا

ة داملان مة يناثلاة رقفلاي فد روا مى لع، ةيلآلال ئاسولابل وقنملام الكلابة فرتقملاة ميرجلاي فن اكيرشلا

م الكلاب حاصا مها هسفنة داملان مة ثلاثلاة رقفلاي فة روكذملال ئاسولاى دحابة فرتقملاة ميرجلاي فو أ 209

 .ه اضرن ودم تر شنلان أل والات بثين ااال �ر شانلاوة باتكلاو أ

فصحلاةسطاوبة ميرج 215ة داملا

س يئرو أر رحملافر يدمن من كيم لا ذاف، رشنلار يدما رشاند عيف حصلاة طساوبة ميرجلاف رتقتا مدنع
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 .ة فيحصلار يرحت

ا هنمءافعالاوااهفيفتخوأءاكرشلاةبوقعد يدشت 216ة داملا

ن مل كى لعي رستا هنمء افعالاو أا هفيفختو أة بوقعلاد يدشتا هنأشن مي تلاة يداملاب ابساالل يعافم

ة جودزملاو أة يصخشلاة ددشملاف ورظلال يعافما ضيأم هيلعي رستو، اهيفن يلخدتملاوة ميرجلاي فء اكرشلا

 .ةميرجلاف ارتقاتلهسي تلا

 .ه بق لعتتي ذلاص خشلاال اا هلوعفمل وانتيال فف ورظلان مك لذى وسا ما مأو

iة 4ا ض J�Aا  2
 (217218نWد WAا )

ض رمح 217ة داملا

ن ا .��ة ميرجب اكتراى لعت ناكة ليسوي أبر خآا صخشل محين ال واحو أل محن ما ضرحمد عي

�.ة ميرجلاب اكتراى لعض رحملاة عبتن عة لقتسمض رحملاة عبت

ضرمحلاة بوقع 218ة داملا

و أا هيفا عورشمو أة زجانة ميرجلات ناكء اوسف رتقتن أد ارأي تلاة ميرجلاة بوقعلض رحملاض رعتي

.�ة صقان

ل اة داملاا هتددحي تلاة بسنلابة بوقعلات ففخة جيتنى لاة حنجو أة يانجب اكتراى لعض يرحتلاض فيم لا ذا

2 .4ـ لاو 3ـلاو ـلا اهتارقف يف 220 

قلي .الوبقمل اذا هيلع بقاعي ال ةفلاخم باكترا ىلع ض يرحتلا

. ةميرجلا ل عافن اكو لا مكض رحملابة يزارتحاالر يبادتلال زنت

iة 4ا  Uا  3 p A ا وU 4 A
 (219222داjAا )

ل دختم 219ة داملا

 :ةحنجوأة يانجي ف�الخدتمد عي

1 2�.ل عفلاى لعت اداشرالاه ذهد عاستم لن اوا هفارتقالت اداشراى طعأن م ل عافلاة ميزعد دشن م

ب كترين أل عافلاض رع، ةيونعمو أة يدامة حلصملء اغتبا، لبقن م 3�.ل ئاسولان مة ليسوب

.��ا هتلهسو اة ميرجلات أيهي تلال اعفالاى لعه نواعو أل عافلاد عاسن م 4�.ة ميرجلا

5 و أة ئبختو أا هملاعمء افخاي فم هاسوة ميرجلاب اكترال بقن يلخدتملاد حأو أل عافلاع ما قفتمن اكن م

ه جون عا هيفا وكرتشان يذلان مر ثكاو أص خشء افخاو أ، �ا هنعة مجانلاء ايشاالف يرصت

6�.ة لادعلا ف نعلال امعأب اكتراو أق رطلاع طقم هبأدن يذلاة يئانجلا�ر ارشاالة ريسبا ملاعن اكن م
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و أأ بتخمو أى وأمو أا ماعطم هلم دقوت اكلتمملاو أص اخشالاد ضو أ، ةماعلاة مالسلاوأة لودلان مأد ض

 .ع امتجاللا ناكم

لدختملاة بوقع 220ة داملا

 .لعافلاهسفنوهناكولامكبقاعية ميرجلاتبكتراامهتدعاسمالوليذلال خدتملا

ن اكا ذاة نسن يرشعى لات اونسر شعن مه تقوملاو أة دبؤملاة قاشلال اغشاالبن وبقاعيفن يلخدتملار ئاسا مأ

 .مادعاالببقاعيل عافلا

ع بسن ما هسفنة بوقعلابن يلخدتملاى لعم كحد بؤملال اقتعاالو أة دبؤملاة قاشلال اغشاالل عافلاب اقعن اكا ذاو

 .ةنسةرشعسمخىلات اونس

ل ازنان كميو�.ث لثلاى تحدس سلان ما هتدمض فختن أد عبل عافلاة بوقعم هبل زنتى رخاالت االحلاي فو

 .ة ميرجلاي لعافم هسفنأم ها وناكو لا مكم هبة يزارتحاالر يبادتلا

ريغلاةيكلميفةلاخدءايشاء افاخ 221ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع،  1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 221ة داملايفة دارولاة ماغرلات لدع

، �ر مالابم لاعو هو 219ـ لاة داملان مة سماخلاة رقفلاي فا هيلعص وصنملاة لاحلاال خا ميف، مدقأن م

ا هيلعل صحو أ��ت سلتخاو أت عزني تلاو، ريغلاة يكلمي فة لخادلاء ايشالاف يرصتو أء افخاى لع

ف لأة يامعبراى لاة ريلف لأن يرشعن مة مارغلابون يتنسى لار هشأة ثالثن مس بحلابب قوعة حنجو أة يانجب

 .ةريل

د حلاي ثلثة بوقعلاز واجتن أن كميال ف، ةحنجن عة مجانة فرصملاو أة يفخملاء ايشاالت ناكا ذاه نأى لع

 .ة روكذملاة حنجلاة بوقعلى لعالا

ةلادعلانمرارفلاىلعهتدعاسموةيانجبكترمء افاخ 222ة داملا

ء افخاى لع 219ـ لاة داملان م 6و  5ـ لان يترقفلاي فا هيلعص وصنملات االحلاال خا ميفم دقأن م

ى لار هشأة ثالثن مس بحلابب قوع، ةلادعلاه جون عي راوتلاى لعه دعاسو أة يانجف رتقاه نأف رعيص خش

 .نيتنس

و أم هؤاقشأو أ، تاقلاطلاى تحم هتاجوزو أم هجاوزأو أم هعورفو أن يئبخملاة انجلال وصأة بوقعلان مى فعي

 .ا هسفنت اجردلان مم هراهصأو أم هتاقيقش

iWا aا
jA i اiاWaب

لواا 
iا�
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iة 4ا  ijiWaا �ا 1
 (223ةدWAا )

باقعلاع ناوم 223ة داملا

 .هيفاطولغماليوأتاهاياهليوأتوأة يئازجلاةعيرشلاهلهجبجتحينأدحألنكميال 

 :باقعللاعنامدعيهنأر يغ

 .ةبوقعلاضرفاهيلعفقوتيةيراداوأةيندمةعيرشىلعع قاولاطلغلاوأل هجلا1

 .اهرشنتلتيتلاةثالثلامايالالالخيفمرجلافرتقااذاةديدجةعيرشبل هجلا2

3 ال �ة يعضولان يناوقللة فلاخمة ميرجد وجوبر ثكالاى لعم ايأة ثالثذ نمن انبلم دقي ذلاي بنجاالل هج

 .ا هيفا ميقمن اكي تلاد البلاع ئارش�و أه دالبع ئارشا هيلعب قاعت

iة 4ا  يدWAا �ا 2
 (224226داjAا )

ةميرلجارصانعىلععقاويدامط لغ 224ة داملا

ع قاوي دامط لغل ماعبل عفلاى لعم دقأن مة دوصقمة ميرجي فل خدتمو أض رحمو أل عافكب قاعيال 

 .ةميرجللةنوكملار صانعلادحأى لع

ر ذعلان مد يفتسيك لذكس عبو هو، هنعال وؤسمم رجملان كيم لة ددشملاف ورظلاد حأى لعط لغلاع قوا ذا

 .هدوجولهجي ذلا

 .ه يلعى نجملاة يوهى لعع قاولاط لغلاة لاحي فم اكحالاه ذهق بطت

لعافلاأخطنعجتانريغلعفىلععقاوط لغ 225ة داملا

 .ل عافلاأ طخن عج تنيم لا ذااال ب اقعللا عنامة دوصقمر يغة ميرجلف لؤمل عفى لعع قاولاط لغلان وكيال 

ماعلافوظملاة بقاعم 226ة داملا

ل عفى لعم دقأو أل عفء ارجابر مأي ذلاة موكحلاي فم دختسملاو أل ماعلاو أ، ماعلاف ظوملاب قاعيال 

ي فة لخادر ومأي ف�وع رشملاه ئاسؤرر مأع يطيه نأي دامط لغب بسلد قتعاا ذان وناقلاه يلعب قاعي

 .ا هيفم هتعاطه يلعت بجوم هصاصتخا


iWاا 
i اjaا ةWaهJ ة


iة 4ا  
ي j Aا �اJ�آا  iوةJهWaا ةjaا  1

( 228227ن Wد WAا )

هاركاوةرهاقة وق 227ة داملا

ة لاحلاك لتي فد جون م.�ال يبسا هعفدى لاع طتسيم لة يونعمو اة يدامة وقه تهركان مى لعب اقعال 
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 .ة دوصقمر يغة ميرجل عافكء اضتقاالد نعب قوعه نمأ طخب

عورشمع افد 228ة داملا

ي فة ميرجلال عافط رفأا ذاه نأى لع .��ب اقعللة عنامت سيلى وهلاول اعفنالات الاحوة باهملان أ

و أه يعوة وقا هعمت مدعناد يدشل اعفناة روثي فل عفلاى لعم دقأا ذاب قاعي الوع رشملاع افدلاق حة سرامم

�.ه تدارا

Wة  4ا  i ةروJا 2
 (229230نWد WAا )

ةرورضلاة لاح 229ة داملا

ك لمو أه كلمن عو أه ريغن عو أه سفنن عه بع فدين أى لاة رورضلاه تأجلال عفى لعل عافلاب قاعيال 

 .��ر طخلاوا بسانتمل عفلان وكين أط رشا دصقه يفو هب بستيم لا قدحما ميسجا رطخه ريغ

ةرورضلاةلاحء افتنا 230ة داملا

 .ر طخللض رعتين أا نوناقه يلعب جوتن مة رورضلاة لاحي فر بتعيال 

Wاا 
iاW iو4اءiا 4اja A 

iة 4ا نjا 1
 (231232نWد WAا )

ن ونج 231ة داملا

�.ة داراالو أي عولاه تدقفأن ونجة لاحي فن اكن مب اقعلان مى فعي

يزارتاحى وأم 232ة داملا

ل قعلاه نادقفب بسبه تيلوؤسمم دعبى ضقون يتنسبس حلاا هباقعة دوصقمة حنجو أة يانجه فارتـقات بثن م

 .يزارتحاىوأمي فةئربتلام كحنمةصاخةرقفبجومبز جح

ى وأملاي فل عافلاز جحبي ضقن يتنسن مل قأس بحلاا هباقعن اكو أة دوصقمر يغة حنجلات ناكا ذا

 .ةماعلاةمالسلاىلعرطخهنأتبثاذاي زارتحالا

ض رفتن أن كميوز جحلابت ضقي تلاة مكحملاه ردصتر ارقبن ونجملاء افشت بثين أى لاز جحلار متسيو

 .ه حيرستد نعز وجحملاى لعة بقارملاة يرحلا

iة 4ا  ا 2
 (233234نWد WAا )

ةيلقعة هاع 233ة داملا
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ر ايتخالاو أي عولاة وقت صقناة بستكمو أة يثارو��ة يلقعة هاعبا باصمل عفلاف ارتقان يحن اكن م

�. 251ـ لاة داملام اكحالا قفوا هضيفختو أه تبوقعل ادبان ما نوناقد يفتسيه لامعأي ف

لوكحواتاردخمن مدم 234ة داملا

ا نوناقا هضيفختو أة بوقعلال ادبان مد افتساوة يرحللة ديقمو أة عنامة يحانجو أة يئانجة بوقعبه يلعم كحن م

و أت اردخملان مدمو أ�وس سممه نأت بثوت ابوقعلاه ذهن مة بوقعبه يلعم كحن مو�ه تعلاب بسب

ه يفج لاعيلي زارتحالاى وأملان من اكمي فه زجحبم كحلاي ضقة ماعلاة مالسلاى لعا رطخن اكو�ل وحكلا

 .ةبوقعلاةدمء انثأ

ه زجحبت ضقي تلاة مكحملان مر ارقبت بثملاه ئافشد عبي زارتحاالى وأملان مح رسيي ذلاه يلعم وكحملان ا

 .هتبوقعنمةيقابلاةدملاهيفذ فنت

ي زارتحالاى وأملاي فط بضي، ةماعلاة مالسلاى لعا رطخه تبوقعة دمء اهتناد عبه يلعم وكحملال ظا ذا

ه يلعم كحا ذان يتنسلاوة يانجله يلعم كحا ذات اونسمس خلاز واجتال ة دملا هسفنة مكحملان مر ارقب جومب

 .ا رطخق بيم له نأت بثيق حالر ارقر دصا ذاد دحملال جالاء اضقنال بقه يلعر وجحملاح رسيو .ةحنجب

 .ه حيرستد عبه يلعر وجحملاى لعة بقارملاة يرحلاض رفتن أن كميو

iة 4ا A�Aاو JSا 3 W: تار
 (235236داjAا )

تاردمخلاوالوكحلانعجتانم مست 235ة داملا

ن عة جتانم مستة لاحي ف، ةرهاقة وقو أ�ء ىراطب بسب، لعفلاف ارتـقان يحن اكن مة بوقعلان مى فعي

 .ةداراالوأيعولاه تدقفأ�تاردخملاوأل وحكلا

ن وكيو�.ا هبكتراة دوصقمر يغة ميرجل كن عوال ؤسما ذهن اكل عافلاأ طخن عم مستلاة لاحت جتنا ذا

ال اعفاه فارتقان اكماه أطخب بسبة لاحلاك لتي فه سفند جوأن يحع قوتا ذاة دوصقملاة ميرجلان عال وؤسم

 .ةيمرج

 . 257ـ لاة دامللا قافوه تبوقعت ددشة ميرجلاب اكتراة يغبا دصقة لاحلاك لتي فه سفند جوأا ذاو

ةبوقعلاضيفتخوأل ادبا 236ة داملا

د يعبد حى لاه تداراو أل عافلاي عوة وق�ء ىراطث دحو أة رهاقة وقن عة جتانلام مستلاة لاحت فعضأا ذا

 . 251ـ لاة داملام اكحالا قفوا هضيفختو أة بوقعلال ادبان كمأ


:اJا ا 
i اJ a
�


AWم  WSا 1ة4ا 
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 (237240داjAا )

ة اغلم 237ة داملا

 .(نيفرحنملاث ادحالاة يامح( 1983/9/16خ يرتا 119م قري عارتشالام وسرملاب جومب 237ة دامالص ني غلا

ة اغلم 238ة داملا

م وسرمالب جومبو 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرملاب جومبة لدعملا، 238ة دامالص ني غلا

 .(ن يفرحنملاث ادحالاة يماح( 1983/9/16خ يرتا 119م قري عارتشالا

ة اغلم 239ة داملا

 .5/2/1948ن وناقب جومب 239ة دامالص ني غلا

ىتفلاوقهارملاودلولاف يرعت 240ة داملا

 .ةرشعةيناثلامتياملوهرمعنمةعباسلامتأن مدلولابنوناقلااذهى نعي

 .ةرشعةسماخلامتيا ملوةرشعةيناثلامتأنمق هارملابو

 .ة رشعة نماثلام تيا ملوة رشعة سماخلام تأن مى تفلابو

iة 4ا 
دوا 2

(241248داjAا )�


ة دامالو 247ة دامالو 246ةدماالو 245ة دامالو 244ةدماالو 243ة دماالو 242ةدماالو 241ة دامالص ني غلا

 .5/2/1948ن وناقب جومبا نمض 248

Wا aا
i اW4ابW ءUA ا:ja ،واW،واS هW
�


لواا 
iراا


iة 4ا  Aاراا 1
 (249250نWد WAا )

ةميرلجاىلعرذعلاة يرصح 249ة داملا

 .ن وناقلاا هنيعي تلات االحلاي فاال ة ميرجلاى لعر ذعال 

لمحر ذع 250ة داملا

 .باقعلكنممرجملايفعيلحملارذعلان ا

 .ة لزعلاال خا مز ارتحالار يبادتوح الصالار يبادتء اضتقالاد نعه بل زنتن أن كميه نأى لع

iة 4ا  Aاراا 2
 (251252نWد WAا )
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ةبوقعلاىلعففمخلارذعلار ثا 251ة داملا

يلاتلاص نلابل دباو 1983/9/16ير 112م قريعارتشالام وسرمالب جومب 251ة داملاص ني غلا  :خ تا 

 :ففخمرذعىلعنوناقلاصنيا مدنع

س بحلاى لاة بوقعلات لوحد بؤملال اقتعاالو أة دبؤملاة قاشلال اغشالاو أم ادعاالب جوتة يانجل عفلان اكا ذا

 .رثكالاىلعتاونسعبسولقالاىلعة نس

 .تاونسمسخىلارهشاةتسنمس بحلاناكىرخاالتايانجلاىدحافلؤيل عفلاناكا ذاو

 .رهشأةتسةبوقعلازواجتالفةحنجل عفلاناكا ذاو

 .ةيريدكتلاةمارغلافصنىلاةبوقعلاف يفختيضاقلانكمأةفلاخملعفلاناكا ذاو

ن اكو لة لزعلاال خا مز ارتحالار يبادتن مه لض رعتين اكا مف فخملار ذعلان مد يفتسملابل زنتن أن كمي

 .ن وناقلاا هيلعص ني تلاة بوقعلابه يلعي ضق

ففخملارذعلانمد يفتسملا 252ة داملا

ق حمر يغل معن عج تاند يدشب ضغة روثبا هيلعم دقأي ذلاة ميرجلال عافف فخملار ذعلان مد يفتسي

�.ه يلعى نجملاه اتا�ة روطخلان مب ناجى لعو�

ةيانلجا يف ةفف خ م

iWا  ا 
W4 ا بA ا i 

 (253256داjAا )

بابسا 253  ة داملا
:يلاتلا هجولا ىلع صن 253ة داملا 5/2/1948ن وناقب جومب ل دع

تضق� :ةمكحملا ةففخم بابسأ ةيضق يف تدجو ا ذا

 .ةنسن يرشعى لان ينسع بسن مه تقوملاة قاشلال اغشالاو أة دبؤملاة قاشلال اغشالابم ادعالان مال دب

 .تاونسمسخنملقأاله تقؤملاةقاشلالاغشاالبةدبؤملاةقاشلالاغشالانمال دبو

ى رخأة يئانجة بوقعل كض فختن أا هلوت اونسمس خن مل قأال ت قوملال اقتعالابد بؤملال اقتعالان مال دبو

ز واجي الن اكا ذاف صنلاى لاة بوقعلاض فختن أا هلو .كلذز واجيى نداالا هدحن اكا ذات اونسث الثى تح

 .ر اركتلاة لاحال خا ميفل قاالى لعة نسبس حلابل لعمر ارقبا هلدبتستن أو أت اونسث الثى ندالاا هدح

حنلجايفةففمخب ابسا 254ة داملا

ى نداالا هدحى لاة بوقعلاض فختن أا هلف، ةحنجب كتران مة حلصملة ففخملاب ابسالابة مكحملات ذخأا ذا

ي فل وحتن أو أ، ةيربجلاة ماقاالن موس بحلان مة مارغلال دبتن أا هلو 53و 52و 51ـ لاد اوملاي فن يبملا

 .ل لعمر ارقبة يريدكتة بوقعى لاة يحانجلاة بوقعلار اركتلاة لاحال خا م
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ةفلامخلايفة ففخمب ابسا 255ة داملا

ة فلاخمب كتران مى لعة مارغلابو أ 61و 60ـ لان يتداملاي فن يبملاى نداالة بوقعلاد حبم كحلان كمي

 .ة ففخمب ابسأا هيفن يبت

راركتلاةلاحيفةففمخب ابسا 256ة داملا

و أت ايانجلاي فء اوسا صاخال يلعتال لعمة ففخملاب ابسالاح ناملار ارقلان وكين أب جي، راركتلاة لاحي ف

 .ت افلاخملاو أح نجلا

Wاا 
i اW4ا بSA ةد

iة 4ا   AWةد SAا بW4ا 1
 (257ةدWAا )

ةددشمب ابسا 257ة داملا

 :يلاتلاه جولاى لعة بوقعلاد يدشتر وكذملاب بسلاب جوأ، ددشمب بسل وعفمن وناقلان يعيم لا ذا

 .ة مارغلاف عاضتوف صنلاى لاث لثلان مة تقومة بوقعل كد ازتوة دبؤملاة قاشلال اغشالان مم ادعاالل دبي

iة 4ا را JSا  2
 (258261داjAا )

ةقاشلالاغشألايفر اركت 258ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 5/2/1948ن وناقب جومب 258ة داملاص نل دع

ه يلعي ضقا هسفنة بوقعلاب جوتى رخأة يانجب كتراوا مربما مكحة دبؤملاة قاشلال اغشاالبه يلعم كحن م

 .مادعاالب

ة بوقعلاب جوتى رخأة يانجب كتراوت قوملال اقتعاالو أه تقوملاة قاشلال اغشالابا مربما مكحه يلعم كحن مو

ي ذلاب اقعلابه يلعم كحيا هيلعن مزلار ورمو أة بوقعلاء اضقناى لعا ماعر شعة سمخر ورمل بقا هسفن

ن يثالثي أه يفعضى لاب اقعلاا ذهلى صقاالد حلاغ الباء اضتقاالد نعن كميو�.ه لثمة فاضاع مه قحتسي

 .ةنس

ل عافلاى لعم كحي ندملاد يرجتلابو أة يربجلاة ماقالاو أد اعبالابم كحلاب جوتة يناثلاة ميرجلات ناكا ذاو

 .38ةداملاي فد راولاب يترتلاب سحة دحاوة جردا هولعتي تلاة بوقعلاب

ةنحلجاوأةيانجلار اركت 259ة داملا

ء اضقناى لعم اوعأة عبسي ضمل بقب كتراوة يحانجو أة يئانجة بوقعبا مربما مكحة يانجله يلعم كحن م

ا هيلعص وصنملاة بوقعلاى صقالض رعتي، بسحلاا هباقعة حنجو أة يانج، اهيلعن مزلار ورمو أة بوقعلا



  

                   

                  

               

                  

 

                 

       

 

         

                     

          

            

       

         

                 

      

        

       

               

               

         

 

         

                       

          

                  

     

 
 �   �   �  �   
   


.اهيفعضى تح


.ةيناثلاة حنجلاة ئفن مة حنجي فه بي ضقول قاالى لعس بحة نسل والام كحلاغ لبا ذاك لذكر ماالن وكيو


ي فعضل قالاى لعل داعتة دمبس حلابر ركملاى لعم كحة نسلان ودال بقا هبي ضقي تلاة بوقعلات ناكا ذاو


.نوناقلاا هيلعص ني تلاة بوقعلاي فعضا ذهى نداالد حلاع فرز واجي الن أى لعة قباسلاة بوقعلا


ر يغة يحانجة بوقعبو أة يئانجة بوقعبى ضقد قل واالم كحلان اكا ذاة يربجلاة ماقالان مط يسبلاس بحلال دبيو


.ةمارغلا


م كحلان كمأة يناثر اركتلاع قوا ذاو .تناكة يحانجة بوقعي أبم كحا هقبسد قن اكا ذاة مارغلاف عاضتو


.ا عمة مارغلابور هشأة ثالثى تحس بحلاب

حنلجايفر اركت 260ة داملا

ة داملاي فة دراولار اركتلات ابوقعق يبطتلة دحاوة ئفن مة يلاتلاد ونبلان مد نبل كي فة نيبملاح نجلار بتعت

.لخدتملا وأ ضرحملا وا ،لعافلا ةفص اهفرتقمل ناك ءاوس ، ةقباسلا

.نوناقلا اذه نم دحاو لصف يف اهيلع صوصنملا ةدوصقملا حنجلا1 

بابلا( .(عباسلا قالخالل ةيفانملا حنجلا2 

بابلا( .(نماثلا صاخشالا ىلع ةعقاولا ةدوصقملا حنجلا3 


.ةماعلاةوقلاو أة طلسلالاجروأد ارفاالى لعة عقاولاة يمالكوة يدسجن مف نعلال امعأ4


.نيدوصقملاريغحرجلاول تقلا5


.نيرطخلاصاخشاالبابيفةروكذملاح نجلا6


.كلملاىلعةعقاولاةدوصقملاح نجلا7


.اهسفنةحنجلاكلتوا هوبكترانيذلاصاخشاالء افخاوأةحنجنعةمجانلاءايشاالء افخا8


. 197و 196لان يتدامللاقفوةيسايسد عتيتلاوأةيسايسلاح نجلا9

10  .ف يرشر يغد حاوع فادبة فرتقملاح نجلا

ةفلامخلايفر اركت 261ة داملا

ى رخأة فلاخمي أل جأن مو أا هسفنة فلاخمللة نسلاغ لبتم لة دمن ما مربما مكحه يلعم كحي ذلاف لاخملان ا

 .نوناقلااهيلعصنيتلاةبوقعلايفعضببقاعيد حاوماظنم اكحال

ص ني تلال اوحاالع يمجي فا عمة مارغلابوف قوتلابى ضقين أن كمأا هسفنة دملاي فة يناثر اركتلاع قوا ذا

 .ا هدحوة مارغلاى لعا هيف

iة 4ا ما Jhا دWا 3
 (262265داjAا )
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داتعملامرلجاف يرعت 262ة داملا

ب اكترال، ابستكمو أن اكا يرطف، مئادي سفند ادعتساى لعي مارجالاه لمعم نيي ذلاو هد اتعملام رجملا

 .ح نجلاو أت ايانجلا

ةدوصقملاةنحجلاوأةيانلجايفر اركت 263ة داملا

ت اونسمس خء اضقنال بق، هيلعم كحو، ةدوصقمة حنجو أة يانجلة مارغلار يغة بوقعبه يلعي ضقن م

ة حنجو أة يانجي فل قاالى لعة نسة دملة يرحللة عنامة بوقعب، اهيلعن مزلار ورمو أه تبوقعة دمء اهتناى لع

 .ة ماعلاة مالسلاى لعر طخه ناوم ارجالله دايتعات بثا ذاة لزعلابه يلعم كحي، ىرخأة دوصقم

ة لزع 264ة داملا

ه ناا مكحر بتعي 259ـ لاو 258ـ لان يتداملابال معة مارغلار يغة بوقعبه يلعم وكحمد اتعمم رجمل ك

ي نوناقر اركتل جأن مة يرحللة عنامة بوقعبه يلعم كحا ذاة لزعلابه يلعى ضقيوة ماعلاة مالسلاى لعر طخ

 .رخآ

ة دملاا هيفب سحت الة نسة رشعمس خل الخي فه يلعر دصم ارجالاد اتعمل كص خا مي فك لذكر مالاو

 .ةيزارتحاالر يبادتلاوتابوقعلاذيفنتيفاهاضقي تلا

م ئارجلان مل كن وكين أط رشة دوصقمح نجن عو أر ذعبت فرتقات ايانجن عبس حلابم اكحأة عبرأا ما

 .امربمةقباسلاة ميرجلابمكحلاحبصأنأدعبتفرتقادقةريخالاث الثلا

و أة حنجلال بقة يانجلات عقوء اوسة يئانجة بوقعبم كحوة قباسلاة رقفلاي فة نيبملام اكحاالكن امكحا مأو

 .ا هدعب

ةلزعلاط رش 265ة داملا

ي فو أن جسلاي فه تماقاء انثاي فب كتراة لزعلابه يلعم وكحمل كل قالاى لعت اونسع بسة لزعللف دهتسي

ة نسس بحلابا هلجأن مه يلعي ضقة دوصقمة حنجو أة يانجه نعج ارفاالت لتي تلات اونسمس خلال الخ

 .د شأة بوقعبو أة دحاو

a:Wاتا4ا  AS�م WSا 
 (266267نWد WAا )

ةيرلحلةعنامةيحانجةبوقعر اركت 266ة داملا

و أم ارجالله دايتعات بثن مى لعد البلان مج ارخاالوة ماقالاع نموة يندملاق وقحلان مع نملابم كحلان كمي

 .ة يرحللة عنامة يحانجة بوقعبر ركمكه يلعم كحن م
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ةبقارملاة يرلحا 267ة داملا

ه نعج ارفاالد نعد شأة بوقعبو أس بحلابو أة يربجلاة ماقاالبه يلعم وكحملار ركملاوم ارجاالد اتعملابل زني

ة ماقاالل ادباو اا هضيفختو اا هتدمة دايزي ضاقلار رقين أاال ت اونسس مخة دملة بقارملاة يرحلار يبدت

 .اهنمهيلعموكحملاءافعاوأ،اهبة يربجلا

ى ضقملاة دمللة بقارملاة يرحلار يبدتب 3ـ لاو 2ـ لاا هترقف 82ة داملابال معه بم وكحملاة ماقاالع نمم غدي

 .�ا هب

 a:Wالjا AS�م WSا 
 (268269نWد WAا )

ةبوقعلل ةففمخلا وا ةددشملا بابسألا ماكحا بيترت 268  ة داملا

:يلاتلا بيترتلا ىلع ةبوقعلل ةففخملا وأ ةددشملا بابسالا ماكحأ ي رست

.ةيداملا ةددشملا ب ابسالا

 .راذعالا

.ةيصخشلا ةددشملا ب ابسالا

 .ة ففخملاب ابسالا

ةففخملاواةددشملابابسألال وعفم 269ة داملا

 .ا هبى ضقملاة بوقعلاى لعة ففخملاو أة ددشملاب ابساالن مل كل وعفمم كحلاي في ضاقلان يعي

Wا  Sا بiW 
i اJا
ل وا بW4ا 

J i ااjاi و ا  UAا��ا
( 272240د اjAا )

ةرماؤملاف يرعت 270ة داملا

 .ة نيعمل ئاسوبة يانجب اكتراى لعر ثكأو أن يصخشن يبم تق افتال كة رماؤمى عدي

ةلودلانماىلعء ادتعا 271ة داملا

 :يلاتلاهجولاى لع 1983/9/16خ يرات 112م قريعارتشالام وسرملاب جومب 271ة داملاص نل دع

 .ة لواحملار وطي فا صقانو أا ماتة ميرجللف لؤملال عفلان اكء اوسة لودلان مأى لعء ادتعاالم تي

ةلودلانمأىلعةرماؤمبك ارتشا 272ة داملا

 .ذيفنتللء يهمل عفي أبء دبلال بقا هبة طلسلار بخأوة لودلان مأى لعة رماؤمبك رتشان مة بوقعلان مى فعي
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 .اففخمالارذعلانوكيالفهبءىدبوأاذهكلعففرتقاا ذا

ل بقة لودلان مأى لعى رخأة يانجبو أة رماؤمبة طلسلار بخأي ذلام رجملاف فخمر ذعن مد يفتسيك لذك

ف رعين يذلاى لعو أن يرخآلان يمرجملاى لع-ت اقحالملاة رشابمد عبو لو-ض بقلاح اتأو أا همامتا

 .م هأبتخم

 .ض رحملاى لعة داملاه ذهم اكحأق بطتال 

نانبل

Wرh ا 

دض ناودع

لوا 
و ا  UAا �

1iW ا i 
 (273280داjAا 

ل امعا

ا 
iاjا 
ة  4ا 
( 

W Wت ا i 

273  ة داملا

.مادعاالب بقوع ودعلا فوفص يف نانبل ىلع حالسلا لمح ينانبل لك �

ل اغشاالبب قوعن انبلد ضن اودعل امعأى لعب رحلان مزي فم دقأ، داعمش يجى لام تنيم لن اوي نانبلل ك

 .ةدبؤملاة قاشلا

ب قوعن انبلد ضن اودعل معي أل بقه نعل صفنيم لود اعميش جي فت ناكة فصي أب�د نجتي نانبلل ك

 .ة يبنجاالة يسنجلاه دينجتبب ستكاد قن كين اوة تقوملاة قاشلال اغشاالب

ةيبناجةلودىدلس ئاسدلاس د 274ة داملا

ا هلر فويلو أن انبلى لعن اودعلاة رشابمى لاا هعفديلا هبل صتاو أة يبنجأة لودى دلئس اسدلادس ي نانبلل ك

 .ةدبؤملاةقاشلالاغشاالببقوعكلذىلال ئاسولا

 .م ادعاالبب قوعة جيتنى لاه لعفى ضفأا ذاو

ودعلاىدلس ئاسدلاس د 275ة داملا

 .م ادعاالبب قوعه تاوقز وفى لعن اكه جوي أبه نواعيله بل صتاو أو دعلاى دلئس اسدلادس ي نانبلل ك

ينوطلاعافدلاّ لش 276ة داملا

ر ارضاالى لع، ينطولاع افدلال شد صقت ناكة ليسوي أبم دقأي نانبلل كة دبؤملاة قاشلال اغشاالبب قاعي

ة روصبوت الصاوملال بسوق ازراالور ئاخذلاوت اودالاوة يئاوهلات ابكرملاور خاوبلاوع ناصملاوت آشنملاب

 .هلةعباتلاتاوقلاوأشيجلالامعتسالةدعملاوأيركسعلاعباطلاتاذءايشااللكبة ماع

 .س فنف لتى لاى ضفأو أا هبوشنع قوتد نعو أب رحلان مزي فل عفلاث دحا ذام ادعاالبى ضقي

ةيبنأجةلودىلاةينانبللايضارألامضة لواحم 277ة داملا
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ر يغبو أت اباتكو أب طخو أل امعأبل واحي نانبلل كل قالاى لعت اونسمس خت قوملال اقتعاالبب قاعي

ة لودلابا صاخا زايتماو أا قحا هكلمين أو أة يبنجأة لودى لاه مضيلة ينانبللاض رالان ما ءزجع طتقين أك لذ

 .ة ينانبللا

 298ن يتداملاي فا هيلار اشملات امظنملاو ات ايعمجلاى دحاى لاا يمتنمل عفلاه باكتراد نعل عافلان اكا ذا

 .ا دبؤمل اقتعالابب قوع 318و

برحلاىرسارارفليهستوودعلاة دعاسم 278ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 1975/2/21خ يارت 75/6مقرن وناقلاب جومب 278ة داملانمىلوالاة قرفلاصنل دع

ف اشكتساللل معيء ادعاالد ونجن مي دنجلو أوس ساجلا سابلو أ�ا ماعطو أا نكسمم دق�ي نانبلل ك

و أس يساوجلاء ؤالهد حأع م�اال صتاى رجأو أب رهلاى لعه دعاسو أء ادعاالء المعن مل يمعلو أ

 .ةتقؤملاة قاشلالاغشالابب قاعي�،هرمأن م،ةنيبىلعو هو�ءالمعلاواد ونجلا

 .ت قوملال اقتعاالبب قوعن يلقتعملاو دعلاا ياعرد حأو أب رحر يسأر ارفل هسي نانبلل ك

ةفيلحة لود 279ة داملا

ة دهاعمن انبلبا هطبرتة لودى لعل عفلاع قوا ذاة ذبنلاه ذهي فا هيلعص وصنملات ابوقعلاا ضيأض رفت

 .ا هماقمم وقتة يلودة قيثوو أف لاحت

ن انبليفميقملاي بنجألل 278ى لا 274داوملال ومش 280ة داملا

ل حمن انبلي فم هلن يذلاب ناجالا 278ى لا 274ـ لاد اوملاي فد وصقملاى نعملابن يينانبللاة لزنمل زني

ي لعفن كسو أة ماقا

iة4ا Uا 2
 (281284داjAا )

روحظمناكمىلال ودخ 281ة داملا

ت امولعمو أق ئاثوو أء ايشأى لعل وصحلاد صق، روظحمن اكمى لال وخدلال واحو أل خدن م�

د صقبى عسا ذاول قاالى لعة نسبس حلابب قوعة لودلاة مالسى لعا صرحة موتكمى قبتن أب جي�

 .ة تقوملاة قاشلال اغشالابفسس جتلا

ةموتكمتامولعمة قرس 282ة داملا

ل اغشاالبب قوعا هيلعل صحتساو أة قباسلاة داملاي فت ركذي تلاكت امولعمو أق ئاثوو أء ايشأق رسن م

 .ةتقوملاة قاشلا
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 .ة دبؤملاة قاشلال اغشالاة بوقعلات ناكة يبنجأة لودة عفنملة يانلجات فرتـقاا ذا

ةموتكمتامولعمء اشفا 283ة داملا

ه اشفأو أه غلبأف 281ـ لاة داملاي فت ركذي تلاك�ت امولعملاو أق ئاثولاض عبه تزايحي فن اكن م

 .نيتنسىلانيرهشنمسبحلاببقوعوع رشمببسن ود

 .ةيبنجأةلودةعفنملكلذغ لبأاذالقالاىلعت اونسمسخهتقوملاةقاشلالاغشاالبب قاعيو

ة لودلاي فا مدختسمو أال ماعو أا فظومه نوكة فصبء ايشالاوت امولعملان مر كذا مبظ فتحيم رجملان اكا ذا

ة لاحلاي فة دبؤملاة قاشلال اغشالاوى لواالة رقفلاي فا هيلعص وصنملاة لاحلاي فت قوملال اقتعااله تبوقعف

 .ةيناثلاةرقفلايفاهيلعص وصنملا

ى لان يرهشن مس بحلاة بوقعلات ناكد وصقمر يغأ طخال ام هركذق باسلاص اخشالاد حأى لعذ خؤيم لا ذا

 .ن يتنس

ةيداعمة لود 284ة داملا

م اكحالا قافوت ابوقعلات ددشة يداعمة لودة حلصملة ذبنلاه ذهي فا هيلعص وصنملام ئارجلات فرتقاا ذا

 . 257ة داملا

و W: وJSAا  � Jت  ا 3ة  4ا  i 
 (285287داjAا )

ودعلا عم ةيراتج ةقفص 285  ة داملا
 :يلاتلاه جولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239م قرن وناقلاب جومب 285ة داملان مى لوالاة قرفلاي فة دارولاة ماغرلات لدع

ن كاسص خشل كوي نانبلل كة ينانبلة ريلف لأي تيامن عص قنتال ة مارغبول قالاى لعة نسبس حلابب قاعي

ع يبو أء ارشة قفصي أو أة يراجتة قفصى لعر اعتسمص خشة طساوبو أة رشابمم دقين أل واحو أم دقأن انبل

 .��ودعلادالبنكاسصخشعمو أ��ودعلااياعرد حأعمةضياقمو أ

 :6/3/1964خيرات 15698مقرموسمرلابدراصلان وناقلابجومبةيلاتلاةقرفلات فيضا

ة روصبو أة رشابمل خدية يبرعلال ودلاا ياعرن من انبلي فص خشل كوي نانبلل كة بوقعلات اذبب قاعي

د حأه لوخدن مد وصقملان كيم لن اوى تحو دعلاد البة قبسملاة ينانبللاة موكحلاة قفاومن ودبوة رشابمر يغ

 .ة داملاه ذهن مة قباسلاة رقفلاي فا هيلعص وصنملال امعالا

ةيداعمةلودةعفنملضرقيفة مهاسم 286ة داملا

ب اتتكاو أض رقي فا ومهاسا ذاص اخشاالن ما هيفر كذن مة قباسلاة داملاي فد راولاب اقعلاق حتسي

 .ل ئاسولان مة ليسوبة يلاملاا هلامعأا ولهسو أة يداعمة لودة عفنمل
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ةيداعمةلودلاوماس التاخ 287ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 287ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ن مبس حلابب قوعرس احى لاا هبد وهعملاا هاياعرد حأل اومأو أة يداعمة لودل اومألس تخاو أى فخأن م

 .ة ريلف لأي تياما هلقأة مارغبون يتنسى لان يرهش

iة 4ا WA jiWaااJا 4 W:و ان
( 294288د اjAا )

تقؤم لاقتعا 288  ة داملا

: تقوملا لاقتعالاب ب قاعي

.برحلا يف اهدايح ىلع ةظفاحملل ةلودلا اهتذختا يتلا ريبادتلا قرخ ن م

ر كعو أة يئادعل امعأر طخلن انبلض رعفة موكحلاا هزجتم لب طخو أت اباتكو أل امعاى لعم دقأن م

�.م هلاومأى لعو أم هيلعع قتة يرأثل امعالن يينانبللاض رعو أة يبنجأة لودبه تالص

فنعلابةيبنأجةلودروتسدر ييغت 289ة داملا

ة لودر وتسدف نعلابر يغين أد صقن يينانبللاا ياعرلاد حاه يلعم دقيو أة ينانبللاض رالاي فع قيء ادتعال ك

 .تقوملالاقتعاالبهيلعبقاعياهضرأنماءزجعطتقيوأاهتموكحوأة يبنجأ

 .ل قاالى لعة نسس بحلاب جوتر كذلاة فلاسلات ايانجلاى دحاى لاي مرتي تلاة رماؤملان ا

ةيبنأجةلودلاتقلدونجد ينجت 290ة داملا

ل اقتعالابب قوعة يبنجأة لودل يبسي فل اتقللا دونجة موكحلاة قفاومن ودة ينانبللاض رالاي فد نجن م

 .د اعبالابو أت قوملا

رارفلاىلعةيبنجأدونجض يرتح 291ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 291ة داملاي فةدارولاة ماغرلات لدع

ي فع قيض يرحتل كى لعة ريلف لأة يامعبرأز واجتال ة مارغبون يتنسى لار هشأة تسن مبس حلابب قاعي

د ونجن مة يبنجأة لودد ونجل محل� 288ـ لاة داملاي فة روكذملال ئاسولاى دحابي نانبله بم وقيو أن انبل

 .ن ايصعلاو أر ارفلاى لعو جلاو أر حبلاو أر بلا

ةيبنأجةلودر يقتح 292ة داملا

 :ةيلاتلامئارجلالجأنمررضتملاق يرفلاى وكشىلعءانباهسفنتابوقعلابب قاعي

 .ةينالعينطولااهراعشوأا هملعوأاهشيجوأةيبنجأةلودر يقحت
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 .نانبليفي سايسلااهلثمموأاهئارزووأةيبنجأةلودسيئرر يقحت

ز وجيال  .نانبلي في سايسلاا هلثممو أا هئارزوو أة يبنجاة لوديس ئرى لعة ينالعع قاولا�م ذلاو أح دقلا

 .م ذلاع وضومن اكي ذلال عفلات ابثا

ةيبناجةلودس يئر 293ة داملا

و أه ئارزود حأو أة يبنجأة لوديس ئرى لعي نانبلل عفبو أة ينانبللاض رالاي فة فرتقملاة ميرجلات ناكا ذا

ي فر كذا مو حنى لعة ينوناقلاة بوقعلات ددشة صاخة بوقعة لئاطت حتع قتال ن انبلي في سايسلاه لثمم

 . 257ـ لاة داملا

 293ى لا 289داوملاقيبطتمدعرط ش 294ة داملا

د وقعملاق افتاالي فو أن أشلات اذة لودلان يناوقي فن اكا ذاال ا 293ى لا 289ـ لاد اوملام اكحأق بطتال 

 .�ة لثاممم اكحأا هعم

و 4ه  Aja UAا ر j Sا  UAوا  ا 5ة  4ا  i 
 298295(د اjAا )

يموق روعش 295 ة داملا

ى لاو أي موقلار وعشلاف اعضاى لاي مرتة واعدبا هبوشنع قوتد نعو أب رحلان مزي فن انبلي فم اقن م

 .ت قوملال اقتعاالبب قوعة يبهذملاو أة يرصنعلات ارعنلاظ اقيا

ةبذاكء ابنا 296ة داملا

ن ما هيفغ لابمو أ�ة بذاكا هنأف رعيء ابنأا هنيعل اوحاالي فن انبلي فل قنن ما هسفنة بوقعلاق حتسي

 .ةمالاةيسفننهوتنأا هنأش

 .ل قالاى لعر هشأة ثالثبس حلاه تبوقعفة حيحصء ابنااله ذهب سحيل عافلان اكا ذا

ايلودةبذاكء ابنا 297ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 297ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ة بيهن مل انتن أا هنأشن ما هيفا غلابمو أة بذاكء ابنأر ماالن مة نيبى لعو هوج راخلاي فع يذيي نانبلل ك

ن ويلموة ريلف لأة ئمن يبح وارتتة مارغبول قالاى لعر هشأة تسس بحلابب قاعية يلاملاا هتناكمن مو أة لودلا

 .ةريل

 .م كحلار شنبي ضقتن أة مكحملان كميو
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ةيعامتجاوأة يسايسةيعمجيفط ارخنا 298
 ة داملا

 :يلاتلاه جولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239م قرن وناقلاب جومب 298ة داملان مى لوالاة قرفلاي فة دارولاة ماغرلات لدع

ي فو أي لودع باطت اذة يعامتجاو أة يسايسة يعمجي فط ارخنالاى لعة موكحلان ذان ودن انبلي فم دقأن م

ح وارتتة مارغبوت اونسث الثى لار هشأة ثالثن مة يربجلاة ماقاالو أبس حلابب قوعوع نلاا ذهن مة مظنم

م قرن وناقلاب جومب 298ة داملان م 2ة قرفلايفة دارولاة ماغرلاتلدع.ة ريلف لأة يامسمخوة ريلف لأن يسمخن يب

 :يلاتلاهجولاى لع،  1993/5/27خ يرات 239

و أا سبحة نسلان عة يلمعة فيظون يتروكذملاة مظنملاو أة يعمجلاي فى لوتن مة بوقعص قنتن أن كميال 

 .ة مارغة ريلف لأي تيامن عوة يربجة ماقا

U
 Jhة 4ا  i  Aاا 6
 (299300نWد WAا )

�

ينوطلاعافدلابقلعتمد هعت 299ة داملا
 :يلاتلاه جولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239م قرن وناقلاب جومب 299ة داملان مى لوالاة قرفلاي فة دارولاة ماغرلات لدع

اع نصتساو أد هعتد قعه يلعا هضرفيي تلات ابجوملاع يمجا هبوشنع قوتد نعو أب رحلان مزي فذ فنيم لن م

ت قوملال اقتعالابب قاعين يلهاالن يومتو أة ماعلاة لودلاح لاصموي نطولااع فدلابق لعتتت امدخم يدقتو أ

 .ةريلنويلمنعصقنت الناىلعاهيفعضوذفنملاريغبجوملاةميقنيبحوارتتة مارغبو

ة رقفلاي فة نيعملاة مارغلان عال ضفبس حلابل عافلاب قوعد وصقمر يغأ طخن عا مجانذ يفنتلام دعن اكا ذا

 .ةقباسلا

 .الاسيلرخأتدقذيفنتلاناكاذاة داملاهذهيفاهيلعصوصنملاتابوقعلافصنض فخي

ر يخأتي فو أد قعلاذ يفنتم دعي فا ببسن اكر خآص خشي أى لعة قباسلاا هقراوفبت ابوقعلاه ذهض رفتو

 .ه ذيفنت

ينوطلاعافدلابةقلعتملادهعتلاد وقعن مش غ 300ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 300ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ة قاشلال اغشاالبه يلعب قاعية قباسلاة داملاي فا هيلار اشملاد وقعلان أشبا هسفنل اوحالاي فف رتقيغش ل ك

 الن أى لعه فاعضأة ثالثوم رجملاه انجي ذلاع ورشملار يغح برلاي فعضن يبح وارتتة مارغبوه تقوملا

 .ة ريلن ويلمن عص قنت

iWاا 
i اJااjاi�اUA ااواp 
iة 4ا  Wا 1 Wاتjاi� اj�ر

( 305301د اjAا )
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روتسدلار ييغت 301ة داملا

س مخت قوملال اقتعالابة عورشمر يغق رطبة لودلا�ر وتسدر ييغتف دهتسيي ذلاء ادتعالاى لعب قاعي

 .لقالاىلعت اونس

 .ف نعلاى لال عافلاأ جلا ذاد بؤملال اقتعاالة بوقعلان وكتو

ةينانبللايضارألانمءزجخ لس 302ة داملا

 .داعبالابو أت قوملال اقتعالابب قوعة ينانبللاض راالن ما ءزجة لودلاة دايسن عخ لسين أل واحن م

 .ف نعلاى لال عافلاأ جلا ذاد بؤملال اقتعاالة بوقعلان وكتو

حلسمن ايصع 303ة داملا

ل اقتعالابه يلعب قاعي�ر وتسدلاب جومبة مئاقلات اطلسلاد ضح لسمن ايصعة راثاد صقبف رتقيل عفل ك

 .تقوملا

ى لعت اونسمس خت قوملال اقتعالابة اصعلار ئاسود بؤملال اقتعاالبض رحملاب قوعن ايصعلاب شنا ذا

 .ل قالا

اهفئاوظةسراممنمتاطلسلاع نم 304ة داملا

ه يلعب قاعي�ر وتسدلان مة دمتسملاا هفئاظوة سراممن مة مئاقلات اطلسلاع نمه نمد صقيي ذلاء ادتعالا

 .د اعبالابو أت قوملال اقتعاالب

ةيئانجةيربجةماقاود اعبا 305ة داملا

ة ماقاالبو أد اعبالابة ذبنلاه ذهي فة روكذملام ئارجلاى دحاب اكتراف دهتستي تلاة رماؤملاى لعب قاعي

 .ة يئانجلاة يربجلا

JS و اW iةد بi A W Wو ا 2i �ا ة  4ا 
ن Wد WAا ) 307306(

ةيركسع ةدايق وا ةيندم وأ ةيسايس ةطلس باصتغا 306  ة داملا

:لقالا ىلع تاونس عبس تقوملا لاقتعالاب ب قاعي

.ةيركسع ةدايق وأ ةيندم وأ ةيسايس ةطلس بصتغا ن م

.ةيركسع ةدايق وأ ةيندم ةطلسب ةموكحلا رمال افالخ ظفتحا ن م

 .ه قيرفتبو أه حيرستبر ماالر دصن اد عبا دشتحمه دنجى قبأي ركسعد ئاقل ك
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ة حلسملئاصفف يلأت 307ة داملا

د يقى لعو أد نجلان مة حلسمل ئاصفف يلأتى لعة طلسلاى ضرن ودم دقأن مت قوملال اقتعاالق حتسي

 .ر ئاخذلاوة حلسالابم هدمو أم هزيهجتى لعو أم هدينجتو أر كاسعلا

iة 4ا  ا 3
 (308313داjAا )

ةيلهأب رح 308ة داملا

ل اتـتـقاالو أة يلهالاب رحلاة راثاا مأف دهتسيي ذلاء ادتعاالى لعا دبؤمة قاشلال اغشالابب قاعي�

ب هنلاول يتقتلاى لعض حلابا مأور خآلاض عبلاد ضم هضعبح لستلاى لعم هلمحبو أن يينانبللاح يلستبي فئاطلا

 .ء ادتعاالم تا ذام ادعالابى ضقيو، تالحمو أة لحمي ف

ةلحسمتاباصعس ؤرت 309ة داملا

ا مأا هعونن اكا يأة دايقو أة فيظوا هيفى لوتو أة حلسمت اباصعس أرتن ما دبؤمة قاشلال اغشاالبب قاعي�

و أة مجاهمد صقبا ماون يلهاالن مة عامجك المأو أة لودلاك المأض عبو أة لحمو أة نيدمح ايتجاد صقب

 .ت ايانجلاه ذهي بكترمد ضة لماعلاة ماعلاة وقلاة مواقم

ةلحسمتاباصعيفك ارتشا 310ة داملا

ت ايانجلاب اكتراد صقبت فلأة حلسمت اباصعي فن وكرتشملاة دبؤملاة قاشلال اغشاالبب قاعي�

 . 309و 308ـلان يتداملايفاهيلعص وصنملا

م لستساوة نتفلان كامأي فف قويم لوة مدخو أة فيظوة باصعلاي فم هنمل وتيم لن مة بوقعلان مى فعيه نأر يغ

 .م كحي أر ودصل بقوة مواقمن وده حالسب

 310و 309نيتداملاتايانجةبوقعديدشتت الاح 311ة داملا

ن يتداملاي فا هيلعص وصنملات ايانجلاى دحاب اكتراى لعم دقأن مة بوقع 257ة داملاى ضتقمبد دشت�

 : 310و 309ـ لا

 .أبخموأا رهاظاحالسلمحيناكا ذا

 .نييركسعوأاناكنيـيندمارخآاراعشلمحيوأا يزيدتريناكا ذا

و أت ارباخملال بسي فو أة ماعة حلصمبة صصخمة ينبأي فه يوشتو أب يرختل امعأى لعم دقأا ذا

 .ل قنلاو أت الصاوملا

ةماستاتجنموةرجفتمد اوم 312ة داملا
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ة لودلاد ضى رخأة يانجة يأو أة ذبنلاه ذهي فة روكذملات ايانجلاى دحال يهستو أف ارتقاد صقبم دقأن م�

ء ازجاالو أة قرحملاو أة ماسلات اجتنملاوة بهتلملاو أ�ة رجفتملاد اوملاة زايحو أء انـتقاو أع نصى لع

ا هقحتسيي تلاد شاالت ابوقعلان عال ضفة تقوملاة قاشلال اغشاالبب قاعيا هعنصو أا هبيكرتي فل معتستي تلا

 .ة صقانت يقبو أا هيفرع شو أت فرتقاا ذات ايانجلاك لتي فن ولخدتملا

ةنتفلاباكترادصقبة رماؤم 313ة داملا

 .ة ذبنلاه ذهي فة روكذملات ايانجلاى دحاب اكتراد صقبة رماؤملاى لعة تقوملاة قاشلال اغشاالبب قاعي�

iة 4ا  بWهرا  4
 (314316داjAا )

يباهرال مع 314ة داملا

ت اوداالكل ئاسوبب كترتور عذة لاحد اجياى لاي مرتي تلال اعفاالع يمج�ة يباهرالال امعاالبى نعي

ا هنأشن مي تلاة يبوركملاو أة يئابولال ماوعلاوة قرحملاو أة ماسلات اجتنملاوة بهتلملاد اوملاو�ة رجفتملا

 .ا ماعا رطخث دحتن أ

يباهرالمعباكترالة رماؤم 315ة داملا

 .ةتقوملاة قاشلال اغشاالبا هيلعب قاعيب اهرال امعأو أل معب اكتراا هنمد صقيي تلاة رماؤملا�

 .لقالاىلعتاونسمسخلةقاشلالاغشاالبجوتسييباهرالمعل ك

و أة يعانصة سسؤمو أة ماعة يانبي فا يئزجو لوب يرختلاه نعج تنا ذاة دبؤملاة قاشلال اغشالاب جوتسيو هو

 .لقنلاوتالصاوملاوتارباخملالبسيفليطعتلاوأىرخأتآشنموأة نيفس

ة دعو أص خشه يفوه لكو أه ضعبن اينبلام دهو أن اسنات ومى لال عفلاى ضفأا ذام ادعاالة بوقعبى ضقيو

 .ص اخشأ

ةلودلانايكرييغتلةأشنمة يعمج 316ة داملا

ى دحابة يساساالع متجملاع اضوأو أي عامتجاالو أي داصتقالاة لودلان ايكر ييغتد صقبت ئشناة يعمجل ك

 .ةتقوملاةقاشلالاغشاالباهيلان يمتنملاىلعىضقيول حت 314ـلاة داملايفة روكذملال ئاسولا

 .تاونسع بسنعنيريدملاونيسسؤملاةبوقعصقنتوال 

ة ددحملاة يانجلاي بكترمل مشي 272ـ لاة داملاب جومبن يرمآتمللح ونمملاف فخملاو أل حملار ذعلان ا

 .ه العأ

باهرالال يومت-ر ركم 316ة داملا
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: 2003/10/20خ يارت 553مقرن وناقلابجومبت ابوقعلانوناقى لا،اهصني لاتلا، كررم 316ة داملات فيضا

ل امعاالو اب اهراالل يومتبة مهاسملاو ال يومتبة رشابمر يغو اة رشابمة ليسوة يابود صقن عم وقين مل ك

ن عد يزتوال ت اونسث الثن عل قتال ة دملة تقؤملاة قاشلال اغشاالبب قاعية يباهراالت امظنملاو اة يباهرالا

 .ه لاثماة ثالثن عد يزتوال وع فدملاغ لبملال ثمن عل قت الة مارغبوت اونسع بس

iة 4ا UءWا JSو ا jاة jا UAلWااJا 5 : J W اA 
( 318317ن Wد WAا )

ةيرصنعلاوأةيبهذملاتارعنلاة راثا 317ة داملا

 239م قرن وناقلاب جومبة ماغرلاه يفت لدعي ذلاي لاتلاص نلابل دباو 1/12/1954نوناقب جومب 317ة داملاص ني غلا

: 1993/5/27خ يارت

ض حلاو أة يرصنعلاو أة يبهذملات ارعنلاة راثاا هنعج تنيو اا هنمد صقيب اطخل كوة باتكل كول معل ك

ة مارغلابوت اونسث الثى لاة نسن مبس حلابه يلعب قاعية ماالر صانعف لتخموف ئاوطلان يباع زنلاى لع

ة عبارلاوة يناثلان يترقفلاي فة روكذملاق وقحلاة سراممن مع نملابك لذكوة ريلف لأة يامنامثى لاف لأة ئمن م

 .�م كحلار شنبي ضقتن أة مكحمللن كميو 65ـ لاة داملان م

ةيبهذملاتارعنلاةراثافدهبةأشنمة يعمج 318ة داملا

 .ةقباسلاة داملاي فا هيلار اشملاة ياغللت ئشناة يعمجى لاي متنيص خشل كا هسفنت ابوقعللض رعتي

 :يلاتلاه جولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239م قرن وناقلاب جومب 318ة داملان م 2ة قرفلايفة دارولاة ماغرلاتلدع

ة فيظوى لوتير وكذملاص خشلان اكا ذاة ريلف لأي تيامن عة مارغلاوة دحاوة نسن عبس حلاص قنيال و

 109ـ لان يتداملابال معا هكالمأة رداصموة يعمجلال حبم كحلان عال ضفك لذل كة يعمجلاي فة يلمع

 .69و

ا هتادنسو ةلودلا دقن

 WAا 

ةناتم

وا  iWSA UA ا i 
 320319(ن Wد WAا )

يف ةقثلا

 6ة  4ا 

ةعزعز 319 ة داملا

:يلاتلا هجولا ىلع 27 /5/1993، خيارت رب جومب 239 مقن وناقلا ةداملا 319 يف ةدارولا ةماغرلا ت لدع

م عازمو أة قفلمع ئاقو 209ـ لاة داملان مة ثلاثلاوة يناثلان يترقفلاي فة روكذملال ئاسولاى دحاباع ذأن م

د انساالع يمجوا هتادنسوة لودلاد قنة ناتمي فة قـثلاة عزعزلو أة ينطولاد قنلاق اروأي في ندتلاث ادحالة بذاك

ة يامسمخن مة مارغلابوت اونسث الثى لار هشأة تسن مبس حلابب قاعية ماعلاة يلاملاة قـثلابة قالعلات اذ

 .ةريلينويلمىلاةريلف لأ

 .م كحلار شنبى ضقين أك لذن عال ضفن كميو
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ةلودلاتادنسعيبولاومألابسحىلعض حلا 320ة داملا

 :روهمجلاضحلاهنيعل ئاسولابرعذتصخشلكاهسفنت ابوقعلاق حتسي

 .ةماعلاقيدانصلاوفراصملايفة عدوملالاوماالبحسىلعا مأ

 .ا هئارشن عك اسمالاى لعو أة ماعلات ادنسلان ما هريغوة لودلات ادنسع يبى لعو أ

AWم WSا 
( 321ة دWAا )

 321ةداملا
ق وقحلان مع نملابي ضقتن أب ابلاا ذهي فا هيلعص وصنملاح نجلاى دحاي فم كحلاد نعة مكحملان كمي

 .88و 82و 65ـ لاد اوملابال معد البلان مج ارخاالبو أة ماقالاع نمو أة يندملا

 iWا ب W4ا 
J i ااjاi��اAا AWا

لواا 
i اواJ Wp 

Wة 4ا   Uر 1
 (322323نWد WAا )

ةلحسمتارهمجتوت اباصع 322ة داملا

ر ثكأو أص خشن اكا ذان وناقلاا ذهي فد وصقملاى نعملابة حلسمت اعامتجاالوت ارهمجتلاوت اباصعلاد عت

ل محيم هضعبن اكا ذاه نأى لعة يفخمو أة أبخمو أة رهاظ�ة حلسأن يلماحم هنمف لأتتن يذلاص اخشاالن م

 .ه بل هجى لعا وناكا ذاص اخشالار ئاسى لعر ماالا ذهذ خؤيال ف، ةرهاظر يغة حلسأ

حالسلاف يرعت 323ة داملا

ى لعة رطخة ادأل كوة ضارو أة بقاثو أة عطاقة لآو أة ادأل كة قباسلاة داملاق يبطتل جالا حالسد عي

 .ةماعلاة مالسلا

ا ذاال اف يرعتلاا ذها هلمشي الة جاحلاد نعل معتستلل محتم لي تلاة فيفخلاي صعلاوة يداعلاب يجلان يكاكسن ا

 .ة حنجو أة يانجب اكتراي فت لمعتسا

A�ة 4ا  i Jا وا 2 Wp وWزWانودWhة ز
( 326324د اjAا )

ة اغلم 324ة داملا

 .18/6/1952ن وناقب جومب 324ة دامالص ني غلا

ة اغلم 325ة داملا
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 .18/6/1952ن وناقب جومب 325ة دامالص ني غلا

ر ئاذخلاوةلحسألال مح 326ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 326ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ت الاحلاال خا مي فة بوقعلات ناكة يانجب اكتراا هتزايحن مو أر ئاخذلاوة حلسالال محن مة ياغلات ناكا ذا

ة ئمن مة مارغلاوت اونسث الثى لاة نسن مل يغـشـتلاع مس بحلا، دشأة بوقعن وناقلاا هعمض رـفيي تلا

 .ة ريلف لأة يامتسى لاف لأ

A�ة 4ا  i j AAا ا 3
 (327328نWد WAا )

ة اغلم 327ة داملا

 .18/6/1952ن وناقب جومب 327ة دامالص ني غلا

ة اغلم 328ة داملا
 .18/6/1952ن وناقب جومب 328ة داملاص ني غلا

iWاا 
i ا��ياjaاوقjاW4hا تi A 

( 334329د اjAا )

ةيندملاتابجاولاوقوقلحاىلعي دعت 329ة داملا

ر هشن مبس حلابه يلعب قاعية يندملاه تابجاوو أه قوقحة سراممن عي نانبللاق وعين أه نأشن مل عفل ك

 .يونعملاو أي دسجلاه اركالال ئاسون مى رخأة ليسوي أبو أة دشلاود يدهتلابف رتقاا ذا، ةنسى لا

ى لار هشأة تسن مبس حلاة بوقعلات ناكر ثكأو أص اخشاة ثالثن مة فلؤمة حلسمة عامجم رجلاف رتقاا ذا

 .ن يتنسى لان يرهشن مس بحلاة بوقعلافح السال بم رجلاع قوا ذاوت اونسث الث

ة لودلان ماى لعة عقاولاح نجلاي فد البلان مج ارإلخاو أة ماقإلاع نمو اي ندمد يرتج 330ة داملا

و أا هلكة لودلاض رأي فا هذيفنتد ارية ربدمة طخلال معة قباسلاة داملاي فة نيعملال اعفالاد حأف رتقاا ذا

 .د اعبالابو أت قوملال اقتعاالبن يمرجملان مل كب قوعا هنمت الحمو أة لحمي ف

باتخنإلاةيجتند اسفا 331ة داملا

 :يلاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرات 112م قريعارتشالام وسرملاب جومب 331ة داملاص نل دع

 .ماعلاباختنالاةجيتنداسفادصقبن يينانبللادحأاعرتقايفريثأتلالواحن م

و أ.دوعولاو أا ياطعلاو أض ورعلابو أ .هلامو أه زكرمو أه تليعو أه صخشبق حلير رضن مه تفاخابا مأ
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 .ةيراداحنمبسانلانمة عامجوأيونعمصخشد عوب

 :يلاتلاه جولاى لع 1993/5/27خ يرات 239م قرن وناقلاب جومب 331ة داملان م 4ة قرفلايفة دارولاة ماغرلاتلدع

 .ةريلنويلمىلافلأةئمن مة مارغلابوةنسىلارهشنمسبحلابب قاعي

 .ا هسمتلاو أد وعولاو أا ياطعلاه ذهل ثمل بقن ما هسفنة بوقعلاق حتسيو

ةلطسم ادختسا 332ة داملا

ب قوعن يينانبللاد حأاع رتقاي فر يثأتلله تطلسم دختساة لودلاي فم دختسمو أل ماعو أم اعف ظومل ك

 .ي ندملاد يرجتلاب

شغلابباتخنإلاةيجتنر ييغت 333ة داملا

 .نيتنسى لان يرهشن مبس حلابب قوعب اختناة جيتنش غلابر يغين أل واحو أر يغص خشل ك

ق لعتمر خآل معي أبم ايقلاو أا هزرفو أا هظفحو أاع رتقالاق اروأو أت اوصاالع مجا فلكمم رجملان اكا ذا

 .ت اونسث الثى لار هشأة تسن مبس حلابب قوعم اعب اختناب

باتخنإلال ابطا 334ة داملا

 .ه ببسبو أة ئانـثأي فف رتقتي تلام ئارجلاي فب اختنالال اطبالن أشال 

ل اومألاو سانلا ىلع

Wا  ا 
W تJ � A ا i  اJSA و

را1Jة  4ا  W ات Ah i 
 (335336نWد WAا )

تايانلجا باكترال ةيعمج 335 ة داملا

:يلاتلا هجولا ىلع خيرات 1983/9/16 مقر 112 يعارتشالا موسرملا بجومب ل دع 335ة داملاصن

ى لعت ايانجلاب اكتراد صقبي هفشو أي طخق افتاء ارجاو أة يعمجف يلأتى لعر ثكأو أن اصخشم دقأا ذا

ة يلاملاو أة يركسعلاو أة يندملاا هتاسسؤملض رعتلاو أا هتبيهو أة لودلاة طلسن مل ينلاو أل اومالاو أس انلا

ة ياغت ناكا ذات اونسر شعن عة بوقعلاه ذهص قنتوال ه تقؤملاة قاشلال اغشالابب قاعية يداصتقالاو أ

 .ةماعلاتاراداالوتاسسؤملايفن يفظوملاةايحوأريغلاةايحىلعءادتعاالن يمرجملا

ر ئاسن عت امولعمن مه يدلا مبى ضفأوق افتالاو أة يعمجلار مأبح ابن مة بوقعلان مى فعيه نار يغ

 .ن يمرجملا

ةلحسمت اباصع 336ة داملا

ب لسد صقبة حلسمت اباصعف ايرالاوة ماعلاق رطلاي فن وريسير ثكأو أص اخشأة ثالثن مة عامجل ك
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ن وقحتسية يصوصللال امعأن مر خآل معي أب اكتراو أل اوماالو أص اخشالاى لعي دعتلاوة راملا

 .تاونسعبساهلقأة دمةتقوملاةقاشلال اغشالا

 .اهركذقباسلال اعفالادحأاوفرتقااذاةدبؤملاةقاشلالاغشاالبمهيلعى ضقيو

ب يذعتلام هيلعى نجملابل زنأو أه لواحو أل تقلاى لعة يانجللا ذيفنتم هنمم دقأن مم ادعاالة بوقعب جوتسيو

 .ة يربربلال امعالاو

iة 4ا Wا 2 AاتJ 
 (337339داjAا )

ةيرسة يعمج 337ة داملا

م وقتت ناكون وناقللا يفانما هضرغن اكا ذاة يعمجلاة فصع قاولاي فا هلة عامجو أة يعمجل كة يرسد عت

 .ارساهنمضعبلابوأا هلامعأب

ن أد عب، ةطلسلام لعتم لون وناقللف انما هضرغن أت بثي تلاا هسفنت اعامجلاوت ايعمجلاة يرسد عتك لذك

نايبومهتاعامتجاعوضومبوم هفئاظوواهئاضعأءامسأبوةيساسالااهتمظنأب،كلذاهيلاب لط

 .�ة صقانو أة بذاكت امولعمر ومالاه ذهن عت طعأو أا هدراومر دصمو�ا هكالمأ

ةيرسلاة يعملجال ح 338ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 338ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

 .اهلاومأرداصتوةيرسةيعمجلكل حت

ة ئمن مة مارغلابون يتنسى لار هشأة تسن مبس حلابب قوعة يذيفنتو أة يراداة فيظوا هيفا يلوتمن اكن مو

 .ن يتبوقعلاف صنبفء اضعالار ئاسا ماو، ةريلن ويلمى لاف لأ

اهضرغلاذيفنتةميرجةيرسةيعمجيفو ضعف ارتقا 339ة داملا

ث يحاع متجالار ضحي ذلاو ضعلافة يعمجلاه ذهض رغلا ذيفنتة ميرجة يرسة يعمجي فو ضعف رتقاا ذا

 .218ـلاة داملاهتضرفامببقاعيواضرحمدعيةميرجلات ررقت

ي فد روا مى لعه تبوقعب قاعيول خدتملام كحي فن وكيا هفارتقان يحة ميرجلان اكمي فد جوي ذلاو ضعلاو

. 20ـ لاة داملا

:اJا  ا 
A ا J �� ي W اوب اJh �ا  i 

 344340(د اjAا )

ةماعلا حلاصملا ةلقرع ىلع فوظم مادقا 340  ة داملا

و أم هلامعأف قوى لعن يقفتما ومدقأا ذام اعد قعة لودلابم هطبرين يذلان وفظوملاي ندملاد يرجتلاق حتسي
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 .ة ماعلاح لاصملاى دحار يسا هعمل قرعتيل اوحأي فم هتلاقتسام يدقتى لعو أا هفقوى لعا وقفتا

ةماعلاتالطسلاىلعطغضلادصقبل معلانعف قوت 341ة داملا

ط غضلاد صقبا مأة لمعلاو أن ومدختسملاو أع يراشملاء اسؤرو أل امعالاب ابرأد حأل غشلان عف قوتا ذا

و أبس حلابن يمرجملان مل كب قوعا هنعن يرداصر يبدتو أر ارقى لعا جاجتحاا مأوة ماعلات اطلسلاى لع

 .ل قاالى لعر هشأة ثالثة دمة يربجلاة ماقاالب

ة ماعلاحلاصملاوةيديربلاتالصاوملاولقنلالئاسوب اصتغا 342ة داملا

ء دبلاو أ�ة لواحملاه عبتيوا صخشن يرشعن مر ثكأه بم وقيب اصتغال كى لعة مارغلابوس بحلابب قاعي

:فيقوت دصقب ذ يفنتلاب

.ىرخاال نادلبلا نيبو هنيب وا نانبل ءاحنأ نيب لقنلا لئاسو1 

.ةينوفلتلاو ةيقربلاو ةيديربلا تالصاو ملا2 

.ءابرهكلا وا ءاملا عيزوتب ةصتخملا ةماعلا حلاصملا دحأ3 

 .وعرشمب بسن ودا هلمعف قوا ذاا هركذق باسلاح لاصملاى دحام زتلما هسفنة بوقعلاب جوتسيو

و أف يوختلال ئاسون مك لذر يغبو أد يدهتلابو أء ايشاالو أص اخشاالى لعف نعلال امعأبم رجلاف رتقاا ذا

ت احاسلاول بسلاي فر همجتلابو أفس نلاي فا رثأث دحتن أا هنأشن مة بذاكم عازمبو أل ايتحالاب ورضب

 .ل قاالى لعر هشأة تسبس حلابل اعفااله ذهو بكترمب قوعل معلان كامأل التحابو أة ماعلا

لمعلافيقوتىلعض حلا 343ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 343ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

م هلمحل واحو أن يرخاآلل محفة قباسلاة داملان مة ريخاالة رقفلاي فة روكذملال ئاسولاى دحابرع ذتن م

ة نسبس حلابب قاعيل معلاا ذهف قوي فم هتبثين أل واحو أم هتبثو أم هنيبا ميفق افتالابم هلمعا وفقوين أى لع

 .ة ريلف لأة ئمى لعد يزتال ة مارغبور ثكاالى لع

ميكحتلارارقذ يفنتءارجاوأض فر 344ة داملا

ر ارقي أو أم يكحتلار ارقذ يفنتأ جرأو أض فرل ماعو أم دختسمل كووع رشميس ئرو أل معب رل ك

 .ة نسى لان يرهشن مبس حلابب قوع�ل معلام كاحمى دحان عر داصر خآ


UAWاا 
iW�هJوتاW A ا ت� S
�
iة 4ا  1W�هJا تا� S
�


(345ةدWAا )�
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بغشة رهاتظ 345ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 345ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ن يوعدملاد دعو أه ضرغو أه تياغل بقن مء اوسص اخلااع متجاالع باطه ليس لاع متجاي فن اكن م

ض رعمو أر وهمجللح ابمل حمبو أم اعن اكمي فن اكو أه داقعنان اكمن مو أم هنمف لأتين يذلاو أه يلا

ن ماالا هعمب رطضيت االحي ف�ت اراشلان مة راشز ربأو أب غشلاد يشانأو أح ايصبر هجفه راظنال

ف لأن يرشعن مة مارغلابوة نسى لار هشن مس بحلابب قاعيى رخأب غشة رهاظتة يأى لعم دقأو أ�م اعلا

 .ة ريلف لأي تيامى لاة ريل

Wة 4ا  A i �ا ت 2 S 
 (346348داjAا )

بغشع مجت 346ة داملا

س بحلابه يلعب قاعيوب غشللا عمجتد عير وهمجللح ابمن اكمي فو أة ماعلاق رطلاى لعب كومو أد شحل ك

 :ةنسىلارهشن م

 .احلسمل قاالى لعم هدحان اكوة حنجو اة يانجف ارتقاد صقبر ثكاو اص اخشاة ثالثن مف لأتا ذا

د صقبة ماعلات اطلسلاا مهتذختار يبدتو أر ارقى لعج اجتحالاد صقبل قالاى لعص اخشأة عبسن مف لأتا ذا

 .اهيلعط غضلا

 .ة ماعلاة نينأمطلار كعين أه نأشن مر هظمبا ورهظون يرشعلاى لعص اخشاالد دعى برأا ذا

قرفتلابةطلسلار اذنا 347ة داملا

ة طباضلان مط باضو أة يراداالة طلسلاي لثممد حأق رفتلابم هرذنأة روصلاه ذهى لعاس نلاع مجتا ذا

ى رخأة قيرطة يأبو أة رافصلاو أق وبلاي فخ فنلاو أل بطلاع رقبل اوحاالت عدا ذاه مودقن لعي�ة يلدعلا

 .ةلثامم

ن أن ودا هراذنالل احلاي فن ولثـتميو أة طلسلار اذنال بقن وفرصنين يذلاا فنآة ضورفملاة بوقعلان مى فعي

 .ى رخأة حنجي أا وبكتريو أم هتحلساا ولمعتسي

ةوقلابق رفت 348ة داملا

 .نيتنسىلانيرهشنمبسحلاة بوقعلاتناكةوقلاريغبنومعتجملاقرفتيملا ذا

 .ا هقحتسيد قد شأة بوقعي أن عال ضفت اونسث الثى لاة نسن مبس حلابب قوعح السلال معتسان مو


AWم WSا 

( 349ة دWAا )

ي دعتلابة قلعتملاح نلجاي فد البلان مد رلطاوة ماقإلاع نموة يندملاق وقلحان مد يرجت 349ة داملا
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ةيندملاتاباجولاوقوقلحاى لع

ي ف 88و 82و 65ـ لاد اومللا قافود البلان مد رطلابوة ماقاالع نمبوة يندملاق وقحلان مع نملابم كحلان كمي

 .ب ابلاا ذهن م 5ى لا 2ل وصفلاي فا هيلعص وصنملاح نجلا

 Wا ب W4ا 
i اJااjاi�� ا ةراداAW

AWم WSا 
( 350ة دWAا )

فوظملاف يرعت 350ة داملا

 :يلاتلاص نلابل دباو 1983/9/16خ يرتا 112م قري عارتشالام وــسرملاب جومب 350ة داملاص ني غلا

ت ايدلبلاو�ة ماعلات اسسؤملاوت اراداالي فف ظومل كب ابلاا ذهي فد وصقملاى نعملابا فظومد عي

و أل دببة ماعة مدخء ادالب ختناو أن يعص خشل كوة لودلاي فم دختسمو أل ماعل كوء اضقلاوش يجلاو

�.ل دبر يغب

لواا 
i اJ اا�Aj:اW4hا ت�j 

iة 4ا ةj�Jا  1
 (351356داjAا )

يعرشلمعلباقمة وشر 351ة داملا

 :يلاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرتا 112م قريعارتشالام وسرمالب جومب 351ة داملاصنل دع�

ة يمسرة مهمبف لكء رمال كو، نييعتلابو أب اختنالابء اوسة ماعة مدخى لاب دنص خشل كوف ظومل ك

ي عرشل معبم وقيلى رخأة عفنمي أو أا دعوو أة يدهه ريغلو أه سفنلل بقو أس متلاك يدنسلاور يبخلاوم كحلاك

ل بقو أذ خأا مة ميقا فعضا هلقأة مارغبوت اونسث الثى لار هشأة ثالثن مس بحلابب قوعه تفيظول امعأن م

 .ه ب

يعرشريغلمعل باقمة وشر 352ة داملا

 :يلاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرات 112م قريعارتشالام وسرملاب جومب 352ة داملاص نل دع

ى رخأة عفنمي أو أا دعوو أة يدهه ريغلو أه سفنلل بقو أمس تلام هركذق باسلاص اخشالان مص خشل ك

ه يلعا بجاوه لمعن اكا مر خؤيو أل مهيلو أه تفيظوي فل خاده نأي عديو أ�ه تفيظولا يفانمال معل معيل

 .هبلبقوأذخأامةميقفاعضأةثالثنعصقنت الةمارغبوه تقوملاةقاشلالاغشاالبب قوع

 .ل اعفااله ذهب كتراا ذا�ي ماحملاى لعا هسفنة بوقعلابى ضقي

لدختملاوايشارلاءافعاط رش 353ة داملا
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ة داملاى لاي لاتلاص نلاف يضا.ي شارلابا ضيأل زنت 352و 351د اوملاي فا هيلعص وصنملات ابوقعلان ا

: 1983/12/16خ يرتا 112مقري عارتشالام وسرمالب جومب 353

ل بقه بف رتعاو أة يحالصلات اذت اطلسللر مالابح ابا ذات ابوقعلاه ذهن مل خدتملاو أي شارلاى فعيو

 .ة مكحملاى لعة يضقلاة لاحا

رارسافشكلباقمة وشر 354ة داملا

ت لدعي ذلاي لاتلاص نلابل دباو 1983/9/16خ يرتا 112قم ر ي عارتشالام وسرملاب جومب 354ة داملاص ني غلا

 :27/5/1993خ يارت 239مقرن وناقلاب جومبهيفةدارولات اماغرلا

د قعبل معب حاصع مط بتران مل كوا راشتسمم أا ريبخم أن اكا مدختسم، صاخلااع طقلاي فل ماعل ك

و أر ارساف شكل، ىرخاة عفنمي أو أا دعوو أة يده، هريغلو أه سفنلل بقو امس تلا، رجاء اقل�م ادختسا

ب حاصبي ونعملاو أي داملار رضلاق احلاد صقبه نعاع نتمالاو أل معبم ايقللو أل معلاى لاء يستت امولعم

 .ةريلف لأي تيامى لاف لأة ئمن مة مارغلابون يتنسى لان يرهشن مبس حلابب قاعي، لمعلاح لاصبو أ

 .ي شارلابا هسفنة بوقعلال زنتو

بجاوريغراجلباقمفوظمىلعةيدهض رع 355ة داملا

و أى رخأة عفنمي أو أة يده 351ـ لاة داملاي فم هركذد راولاص اخشالان مص خشى لعض رعن م�

ا ذاب قوعه ذيفنتر خؤيلو أه تفيظول امعأن مال معل معيال و أل معيلب جاور يغر جأل يبسى لعا هبه دعو

ء يشلاة ميقي فعضن عص قنت الة مارغبول قالاى لعر هشأة ثالثس بحلابوال بقد عولاو أض رعلاق اليم ل

 .د وعوملاو أض ورعملا

بجاوريغر أج 356ة داملا

ق بسد قل معن عب جاور يغر جأبل بقي 351ـ ـلاة داملاي فم هيلار اشملاص اخشاالن مص خشل ك

 .ه بل بقا مة ميقا فعضا هلقأة مارغبوة نسى لار هشن مبس حلابب قاعيه تمهمو أه تفيظول امعأن مه ؤارجا

Jة 4ا  i ذjاف 2
 (357358نWد WAا )

ةفيظوريغلاةلانادصقبهباجوريغر اج 357ة داملا

و أن يرخآة لاناد صقبه ريغلو أه سفنلن اكء اوسه بد عولال بقو أب جاور يغا رجامس تلاو أذ خأن م

ى دحاو أة لودلان ما حنمو اا هريغا حابرأو أ�ع يراشمو أت والاقمو أال معو أة فيظوم هتلانالي عسلا

ن يتنسى لان يرهشن مبس حلابب قوعت ناكة قيرطة يأبت اطلسلاك لسمي فر يثأتلاد صقبو أة ماعلات ارادالا

 .ه بل بقو أذ خأا مة ميقا فعضا هلقأة مارغبو
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ةامامحلاةنهمةسراممنمع نم 358ة داملا

 :يلاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرات 112م قريعارتشالام وسرملاب جومب 358ة داملاص نل دع

ب قوعة يضقي فر يبخو اك يدنسو أم كحو أض اقف طعى لعل وصحلاة جحب�م احمل عفلاف رتقاا ذا

 .ة ايحلاى دمه تنهمة سراممن مع نموت اونسث الثى لاة نسن مس بحلاب

iة 4ا   j�ا رWAاوس pا  3
 (359366داjAا )

ةماعلاوماس التاخ 359ة داملا

ء ايشأو أد وقنن مة فيظولام كحبه تنايصو أه تيابجو أه ترادار مأه يلال كوا م�س لتخاف ظومل ك

 .د ودرلاة ميقا هلقأة مارغبوت اونسث الثى لار هشأة ثالثن مبس حلابب قوعس انلاد حالو أة لودللى رخأ

ةيحصحريغتاباتكسدبس التخا 360ة داملا

ت اباسحلاف التاو أف يرحتبو أر تافدلاو أر يتاوفلاي فة حيحصر يغت اباتكس دبالس تخاالع قوا ذا

ي ضقالس تخاالف اشتكاع نمى لاي مرتة ليحة يأبة ماعة روصى لعو�ك وكصلان ما هريغو أق اروالاو

 .ة قباسلاة داملاا هضرفتي تلاة مارغلان عال ضفة تقوملاة قاشلال اغشالاة بوقعب

ءادالاىلعصخشلفوظمه اركإ 361ة داملا

ه يلعب جاور يغه نأف رعيا مء ادأبد عولاو أء اداى لعه لمحو أص اخشاالن ما صخشه ركأف ظومل ك

ل قالاى لعة نسبس حلابب قاعيد ئاوعلان مك لذى وسا موم وسرلاو أب ئارضلان مه يلعب جيا معد يزيو أ

 .د ودرلاة ميقا فعضا هاندأة مارغبو

موسرلاوبئارضلانمينوناقريغء افعا 362ة داملا

ن مد ئاوعلان ما هاوسوت امارغلاوم وسرلاوب ئارضلان مء افعاح نميف ظومل كا هسفنة بوقعلابب قاعي

 .ك لذن وناقلاز يجين أريغ

ةلودلالاوماي فش غ 363ة داملا

ت اماغرلات لدعم ثي لاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرملاب جومب 363ة داملاص نل دع

 :27/5/1993خيارت 239مقرن وناقلاب جومبهيفة دارولا

 .ةريلنويلمىلافلأيتيامنمةمارغلابوت اونسثالثىلارهشأةثالثنمبس حلابب قاعي

و أة راداب اسحلو أة لودلاب اسحلة لوقنمر يغو أة لوقنمل اومأة راداو أء ارشو أع يبه يلال كوأن م1

ف رتقافا همهسأن ما مسقة لودلاك لمتو أة ماعة عفنمت اذة سسؤمو اة ماعة ئيهو اة يدلبو اة ماعة سسؤم



                   

                  

                    

                  

                 

                   

             

                 

   

                 

                   

                   

    

                   

               

      

            

 

               

                 

                  

                 

      

 

             

                    

                

                

            

 

ا رارضاق يرفلة اعارمو أي تاذم نغمر جلا مأا هيلعي رستي تلام اكحالاف لاخو أل امعااله ذهد حأي فغش لا

2�.م يسجلاوح دافلاأ طخلاب كتراو أ، ةيمومعلال اومالاو أة ماعلاة حلصملابا رارضاو أر خاآلق يرفلاب 

و أت احيلصتو أة نايصو أع انصتساو أل قنو أة ماعل اغشأو أل امعاد هعتد قعب، ملسلاة لاحي ف، طبتران م

ة صقانمة جيتند قعلان اكء اوسة قباسلاة رقفلاي فة نيبملات اهجلاى دحاع من يومتو أم زاولو ات امدخم يدقت

و أة دوصقملاة لطامملاب ورضى لاأ جلفى رخأة قيرطي أبو أي ضارتلاة قيرطبو أط ورشر تفداس ساى لع

ي فش غلاف رتقاو أه ريغلو أع فنلا رجو أة لودلاع يراشمبر ارضاالد صقبة دملاة لاطاو أذ يفنتلاة لقرعلة ليحلا

 .ةيرهوجلااهتافصاوموأاهعنصوأاهبيكرتيفوأةمدقملاوأةلمعتسملاد اوملاع ون

3 ا رارضام هنمد حاوبم ازتلاالر صحلو أم يزلتلاة يلمعد اسفالم هنيبا ميفؤ طاوتلابن وقفتين يذلان ودهعتملا

 .ةدقاعتملاةيمسرلاة هجلاب

ة بقارمو أى رخأة قيرطة يأبو أي ضارتلابف يلكتلاو اة صقانملاى لعف ارشالاه بط ونملاف ظوملا4

و أم يزلتلاي فر خآى لعق يرفة اعارما هنأشن مل امعأبم اقا ذا، اهزاجناد عبل اغشاالم التساو أذ يفنتلال حارم

ص نتي تلار يبادتلاف لاخملاق حبذ ختيم لو أة بقارملال مهأو أة فلاخملاط بضن عى ضاغتو ها ذاو أف يلكتلا

 .ةصتخملانيناوقلاا هيلع

ى رخأة قيرطة يأبو أي ضارتلابف يلكتو أة صقانمة جيتنم دقر خآص خشي أو أط يسولاو أد هعتملا5

ل بقي ذلام دختسملاو أف ظوملار بتعيو، تايدلبلاوة ماعلات اسسؤملاوت اراداللة حلاصر يغو أة دسافا داوم

 .مرجلاباكيرشداوملاهذهملتساو أ

 .ا هلوصحل احي فة وشرلات ابوقعن مه بى ضقيا معال ضفا ذه

ة رادإلاتالماعمنمةيصشخةعفنمى لعفوظمل وصح 364ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 364ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ة رشابمك لذل عفء اوسا هيلاي متنيي تلاة راداالت الماعمى دحان مة يصخشة عفنمى لعل صحف ظومل ك

ن يتنسى لار هشأة ثالثن مبس حلابب قوعة يرهاظك وكصى لاء وجللابو أر اعتسمص خشد يى لعو ا

 .ة ريلف لأي تياما هلقأة مارغبو

مهذوفنقاطنميفةماعلاةلطسلايلوتمر اجتا 365ة داملا

ة طرشلاو أ�ة لودلاط ابضوة رادالاي لثممول املاة ابجوة اضقلاى لعة قباسلاة داملات ابوقعض رفت

ك وكصى لاء وجللابو أا راهجا ومدقأا ذاة لودلاش اعمم هيلعي رجين يذلاة ماعلاة طلسلاي لوتمر ئاسو

ب وبحلابة طلسلاا هيفن وسراميي تلاة قطنملاي فر اجتاالى لعر اعتسمص خشد يى لعو أة رشابمة يرهاظ

 .م هكالمأه تجتناا مر يغة يلوالاة رورضلات اذت اجاحلار ئاسوة يئاذغلاد اوملاو
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عفنلاةداهزلةبوقعلاض يفخت 366ة داملا

 :يلاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرات 112م قريعارتشالام وسرملاب جومب 366ة داملاص نل دع

ع فنلاول صاحلار رضلان اكا ذا 362ى لا 359ـ لاد اوملاي فا هيلعص وصنملات ابوقعلاف صنض فخي

 .ةمكحملاى لعة يضقلاة لاحال بقا ماتا ضيوعتر رضلان عض وعا ذاو أن يديهزم رجملاه اخوتي ذلا

ة بوقعلان مض فخم ربمر يغو لواس سالاي فم كحي أل بقوة مكاحملاء انثاي فض يوعتلاو أد رلال صحا ذاو

 .ا هعبر

J �� ا ي ا i  4ة  4ا 
 ) (367370داjAا 

ةيرلحل يعرش ريغ زحج 367  ة داملا

ة قاشلال اغشالابب قاعين وناقلاا هيلعص نيي تلات الاحلار يغي فا صخشس بحو أف قوأف ظومل ك

 .ة تقوملا

ةيئاضقةركذمنودصخشء اقبتسا 368ة داملا

ن مم هتايحالصبع لطضان مل كوت ايحالصالاو أة يبيدأتلاد هاعملاو أن وجسلاس ارحوي ريدمن ا

د دحملال جاالن مد عباى لاه وقبتساو أي ئاضقر ارقو أة يئاضقة ركذمن ودا صخشا ولبقا ذان يفظوملا

 .ت اونسث الثى لاة نسن مس بحلابن وبقاعي

نيسجراضاحر يخأت 369ة داملا

ن ييراداالن يفظوملاع يمجوا هدارفاوة ماعلاة وقلاط ابضع يمجم اعه جوبوم هركذق باسلاص اخشالان ا

م هيلاب لطيي ذلاة يحالصلاي ذي ضاقلام امأن يجسو أف قومص خشر اضحان ورخؤيو أن وضفرين يذلا

 .ةنسىلارهشنمبس حلابنوبقاعيك لذ

ن وقحلمم هي تلاف يقوتلاة نكمأت الجسع يمجون جسلال جسز اربان مي ضاقلاه بلطيا ملا روفل ثتميم لن مو

 .ا هسفنة بوقعلابن وبقاعيا هب

لزانملاىلافوظمل ودخ 370ة داملا

ص نيي تلات الاحلار يغي فل زنملات اقحلمو أس انلاد حأل زنما فظومه نوكة فصبل خديف ظومل ك

وال ت اونسث الثى لار هشأة ثالثن مبس حلابب قاعيا هضرفيي تلا�ل وصاالة اعارمن ودون وناقلاا هيلع

 .ل عافلاه اتأر خآم كحتل معي أو أن اكملاي رحتل عفلاق فارا ذار هشأة تسن عة بوقعلاص قنت

iة 4ا  j�ا تW4hا:jلpاوالWAاةءWا 5
( 377371د اjAا )



          

                     

                  

         

                

 

          

                 

                   

               

               

 

         

                    

        

                  

                  

         

                

          

 

          

                       

            

 

         

                     

                

      

 

          

هتطلسلفظوملالامعتساة ءاسا 371ة داملا

و أن يناوقلاق يبطتر خؤيو أق وعيل�ة رشابمر يغو أة رشابمه ذوفنو أه تطلسل معتسيف ظومل ك

ة طلسلان عر داصر مأي أو أة يئاضقة ركذمو أي ئاضقر ارقذ يفنتو أب ئارضلاو أم وسرلاة يابجوة مظنالا

 .نيتنسىلارهشأةثالثنمبسحلاببقاعيةيحالصلات اذ

 .ة نسلاة بوقعلاز واجتال فا ماعا فظومه ذوفنو أه تطلسل معتساي ذلاص خشلان كيم لا ذا

ةيموقلاعاضوألابفوظملاء اردزا 372ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 372ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ى لعض حف ظومل كة ريلف لأي تيامى لاف لأن يسمخن مة مارغلابوة نسى لار هشن مبس حلابب قاعي

 .اعضواالو أع ئارشلاه ذهي فانتل امعأر كذبد اشأو أة لودلاع ئارشبو أة يموقلااع ضواالبء اردزالا

 .ص اخلاو أم اعلام يلعتلاة ئيهد ارفأى لعون يدلال اجرى لعا ضيأص نلاا ذهق بطي

ةيفيوظلاتابجاولال امها 373ة داملا

ت اماغرلات لدعم ثي لاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرملاب جومب 373ة داملاص نل دع

 :27/5/1993خيارت 239مقرن وناقلاب جومبهيفة دارولا

م ايقلاي فاال مهاوع رشمب بسن ودت ايدلبلاو أة ماعلات اسسؤملاو أت ارادالاي ف�ف ظوملاب كتراا ذا

ن مة مارغلابون يتنسى تحس بحلابب قوعه سيئرن عه يلاة رداصلاة ينوناقلار ماواالذ فنيم لو أ�ه تفيظوب

 .نيتبوقعلانيتاهىدحابوأة ريلنويلمىلافلأي تيام

ة داملاص نلا قفوة بوقعلاد دشتة ينعملات ايدلبلاوت اسسؤملاوت اراداالح لاصمبر رضل عفلاا ذهن عم جنا ذاو

 .ر رضلاة ميقل داعتة مارغبه يلعم كحين أن كميو،  257

ينوناقبلطةيبلتنعع انتما 374ة داملا

ة ليصفو أع قومد ئاقل كوة ماعلاة وقلاد ارفأن مد رفو أط باضل كة نسى لار هشن مس بحلابب قاعيك لذك

 .ة يرادالاو أة يئاضقلاة طلسلان عر داصي نوناقب لطة يبلتن عع نتمأ

فوظملا ديف ك 375ة داملا

ة ماعة مدخى لاب دنص خشل كوه ديت فكو أل زع 306ـ لاة داملام هتركذن يذلار يغف ظومل ك

ي فى ضما ذات اونسث الثى لار هشأة ثالثن مبس حلابب قاعيه تدمت هتناون ييعتلابو أب اختنالاب

 .ن وناقللا فالخه تفيظوة سرامم

ةنهملاتاباجولفانمل عف 376ة داملا
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 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 376ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ص نبص خيم لل عفى لعر يغلابر ارضالاد صقبو أه ريغلو أه سفنلة عفنملاب لجد صقبم دقأ�ف ظومل ك

ى لاف لان يرشعن مة مارغلابوت اونسث الثى لار هشن مبس حلابب قاعيه تنهمت ابجاوي فانين وناقلاي ف

 .ف لأي تيام

ذوفنلالامعتساة ءاسا 377ة داملا

ن افن وفظوملاا هبكتريي تلام ئارجلان عة صاخت ابوقعن وناقلاا هيفض رفيي تلات الاحلاال خا مي ف

ى لعم هفئاظون من يدمتسملاذ وفنلاو أة طلسلال امعتسام هتءاسابو أة روكذملام هتفصبم هنمن ومدقين يذلا

ي تلاة ددشملات ابوقعلان وبجوتسين يلخدتمو أن يكرتشمو أا وناكن يضرحم، تناكة ميرجي أب اكترا

 . 257ـ لاة داملاا هضرفت

AWم WSا 
( 378ة دWAا )

ةيندملاقوقلحانمع نم 378ة داملا

ق وقحلان مع نملابم كحين أل صفلاا ذهي فا هيلعص وصنملاح نجلاى دحاي فه ئاضقد نعي ضاقلان كمي

 .ة يندملا

iWا  ا 
AW ا ا � اi Jاjا  ا i 

دJAا   1iة  4ا 
 (379380نWد WAا )

فنعلاب فظوم ةمواقم 379  ة داملا
:يلاتلا هجولا ىلع ل دع 379ة داملاص ن 5/2/1948ن وناقب جومب

ذ يفنتو أب ئارضلاوم وسرلاة يابجو أة مظنالاو أع ئارشلاق يبطتى لعل معيا فظومف نعلابم واقو أم جاهن م

 :يلاتلاه جولاى لعب قوعة يحالصلات اذة طلسلان عر داصر مأي أو أة يئاضقة ركذمو أي ئاضقر ارق

1 ى لار هشاة ثالثن مس بحلابا وبقوعن يرشعلاى لعا هصاخشأد دعي برين وحلسمة عامجل عفلاف رتقاا ذا

ة داملان م 2ة قرفلايفة دارولاة ماغرلاتلدع.ن يتنسى لان يرهشن مبس حلان اكزال عا وناكا ذاوت اونسث الث

 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 379

2 ا وناكا ذان يتنسى لان يرهشن مبس حلاة بوقعلات ناكن يرشعلان ودم هددعص اخشأل عفلاف رتقاا ذاو

ا وناكا ذاة ريلف لأي تيامى لاف لأن يرشعن مة مارغلاور هشأة ثالثى لام ايأة رشعن مس بحلاون يحلسم

 .زال ع

يعرشلمعف قو 380ة داملا
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 239م قرن وناقلاب جومبه يفة دارولات اماغرلات لدعم ث، يلاتلاه جولاى لع 5/2/1948ن وناقب جومب 380ة داملاص نل دع

: 1993/5/27خ يرات

ة قباسلاة داملام هتفصون يذلاص اخشاالد حأه بم وقيا يعرشال معف قوتة يبلسم أت ناكة يلعفة مواقمل ك

 .ة ريلف لأة ئمى تحة مارغلابور ثكالاى لعا رهشس بحلابا هيلعب قاعي

iة 4	ا  ةSالWAا  2
 (381382نWد WAا )

ةفيظولاهتسراممءانثافظومف ينعت 381ة داملا

 :يلاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرتا 112م قريعارتشالام وسرملاب جومب 381ة داملاصنل دع

ه تسراممض رعمي فو أة فيظولاه تسراممء انثاي ف�ة دشلاو�ف نعلابه لماعو أا فظومب رضن م

 .تاونسثالثىلارهشأةتسنمبسحلاببقاعي،اهببسبوأا هايا

 .ت اونسثالثىلاةنسنمةبوقعلاتناكناكتقويأيفضاقىلعلعفلاعقوا ذاو

ف نعلال امعأت فرتقاا ذا 257ة داملاي فن يبملاو حنلاى لعن يتقباسلان يترقفلاي فة ضورفملات ابوقعلاد دشتو

 .ضرموأحارجاهنعمجنوألقالاىلعصاخشأةثالثنمةعامجاهتفرتقاا ذاوأا دمع

ة داملاه ذها هيلعت صني تلات ابوقعلان مد شأة بوقعب جوتستث يحبة روطخلان مف نعلال امعأت ناكا ذاو

 .ت ابوقعلان وناقن م 257ة دامللا قافوك لذء ارجن مل عافلاا هقحتساي تلاة بوقعلات عفر

ةيئاضقةمهمبنيمئاقلاد يدهت 382ة داملا

ت اماغرلات لدعم ثي لاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرملاب جومب 382ة داملاص نل دع

 :27/5/1993خيارت 239مقرن وناقلاب جومبهيفة دارولا

، ءاضقلام امأا ينوناقا بجاوي دؤيو أة يئاضقة مهمبم وقيص خشي أو أ، ايضاق، تناكة ليسوي أبد دهن م

ن مه عنملو أه مكحو أه يأرو أه تعانمى لعر يثأتلاد صقب، دهاشلاو أك يدنسلاو أر يبخلاو أي ماحملاو أم كحلاك

ي نويلمى لاف لأي تيامن مة مارغلابوت اونسث الثى لاة نسن مبس حلابب قاعي، هتمهمبو أه بجاوبم ايقلا

 .ةريل

د حأبن رتقاا ذاو أ، لاومالاو أص اخشاالى لعء ادتعاالبو أح السلال امعتسابد يعوى لعد يدهتلاى وطناا ذاو

 .ة تقؤملاة قاشلال اغشالابل عافلاب قوعل اعفااله ذه

J a ا 3ة  4ا  i 
 (383384نWد WAا )

فوظم ريقتح 383  ة داملا
:يلاتلا هجولا ىلع ل دع 383ة داملاص ن 5/2/1948ن وناقب جومب

ه مايقض رعمي فو أة فيظولابه مايقء انثاي فف ظومى لاه جويي ذلاد يدهتلاو أت اكرحلاوم الكلابر يقحتلا
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 .لعافلاةدارابهغلبيوأا هب

ه تفيظوبه مايقء انثأي فف ظومى لاه جويي ذلاة ينوفلتو أة يقربة رباخمو أ�م سرو أ�ة باتكبر يقحتلاو

 .اهبهمايقضرعميفو أ

 .رهشأةتسىلعديزتالةدمبسحلابهيلعب قاعي

 .ةنسىلانيرهشنمةبوقعلاتناكةماعلاةطلسلان وسرامينممرقحملافظوملاناكا ذا

ن مبس حلاة بوقعلات ناك�ء اضقلاة صنمي فض اقى لعد يدهتلاو أت اكرحلاو أم الكلابر يقحتلاع قوا ذاو

 .نيتنسىلارهشأة تس

 .ل دبر يغبو أل دببة ماعة مدخو أة فيظوء ادالب ختناو أن يعص خشل كف ظوملابد اريو

ةلودلاسيئرر يقحت 384ة داملا

 .نيتنسىلارهشأة تسنمسبحلاببقوعةلودلايسئررقحن م

ة داملاي فة روكذملال ئاسولاى دحابة ينالعي نطولار اعشلاو أم لعلار قحن مى لعا هسفنة بوقعلاض رفتو

. 209ـ ـلا

iة 4	ا  حaاوما  4
 (385389داjAا )

ح دقوم ذ�	385ة داملا

 .هتماركو أه فرشن مل انيم اهفتسالاو أك شلاض رعمي فو لوص خشى لار مأة بسنو هم ذلا

 .امر مأة بسنى لعو طنيم لا ذاا حدقد عير يقحتلان عن افشيم سرو أر يبعتل كوب ابسو أء اردزاة ظفلل كو

 .ر يقحتلاف يرعتن مضتتي تلا 383ـلاة داملام اكحالض رعتلان ودك لذو

ةداملا 209 يف ةينعملا لئاسولا ىدإحب مذلا ةبوقع 386  ة داملا

:هيلع بقاعي ـلا 209 ةداملا يف ةنيعملا لئاسولا ىدحاب م ذلا

.ةلودلا سيئر ىلع عقو اذا نيتنس ىلا نيرهش نم س بحلاب

ى لاه جوو أ، ةماعلات اراداالو أيش جلاو أة مظنملات ائيهلاو أم كاحملاى لاه جوا ذار ثكالاى لعة نسس بحلاب

 .هتفصوأهتفيظول جأنمة ماعلاةطلسلانوسرامين مم�ف ظوم

 :يلاتلاه جولاى لع،  1993/5/27خ يارت 239م قرن وناقلاب جومب 386ة داملان مة يرخالاة قرفلاي فة دارولاة ماغرلات لدع

ف ظومي أى لعع قوا ذاة ريلف لأي تيامى لاف لأن يرشعن مة مارغبو أر ثكاالى لعر هشأة ثالثبس حلاب

 .ه تفصو أه تفيظوب بسبر خآ

ةفيظولابق لعتمم ذ 387ة داملا
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ت بثتوة فيظولابة قالعا ذال معم ذلاع وضومن اكا ذان ينظلاأ ربية لودلاس يئرى لعع قاولام ذلاال خا مي ف

 .ه تحص

ةداملا 209 يف نيبملا حدقلا ةبوقع 388  ة داملا

بقاعي 209 :هيلع ـلا ةداملا يف ةنيبملا لئاسولا ىدحاب ح دقلا

.ةلودلا يسئر ىلع عقو اذا ةنس ىلا رهش نم س بحلاب

و أ، ةماعلات ارادالاو أيش جلاو أة مظنملات ائيهلاو أم كاحملاى لاه جوا ذار ثكالاى لعر هشأة تسس بحلاب

 .هتفصوأهتفيظولجانمةماعلاةطلسلان وسرامينممفظومىلاه جو

 :يلاتلاه جولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239م قرن وناقلاب جومب 388ة داملان مة يرخالاة قرفلاي فة دارولاة ماغرلات لدع

ل جأن مر خآف ظومي أى لعع قوا ذاي ريدكتلاف يقوتلابو أة ريلف لأة ئمى لاف لأن يرشعن مة مارغلاب

 .ه تفصو أه تفيظو

يضاقمذواحدقوار يقتح 389ة داملا

 :يلاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرملاب جومب 389ة داملاص نل دع

ة تسبس حلابه يلعب قاعيك لذبة قالعه تفيظولن وكين أن ودي ضاقلاى لاه جوملام ذلاو أح دقلاو أر يقحتلا

 .رثكالاىلعر هشأ

ل صفلان مى لواالة ذبنلاي فه العأة دراوح دقو أم ذو أر يقحتة ميرجبم كحل كر شنبي ضقتن أم كاحمللو

 .ي ناثلا

jA iة 4ا  Aا تWiا 5 J
 (390ةدWAا )

يمسرنالعاق يزمت 390ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 390ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ا ذاوة ريلف لأة ئمى لاف لأن يرشعن مة مارغلابب قوعا يئزجن اوه فلتأو أه عزنو أا يمسرا نالعاق زمن م

 .ر هشأة ثالثلاز واجتال ة دمبس حلاه باقعن اكا هلامعأد حأى لعا جاجتحاو أة طلسلابء اردزال عفلاب كترا

iة 4ا  Wا 6 i الWا واتU W�j 
 (391394داjAا )

ةفصل اتحنا 391ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 391ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ت اراشو أة مسوأو أء ايزأن مة راشو أم اسول محو أي مسري زء ادتراى لعق حن ودوة ينالعم دقأن م

ة تسبس حلابب قوعاس نلان مة ئفة ينانبللاة عيرشلاه بص ختا بوثى دتراو أة يبنجأة لودو أة ينانبللاة لودلا
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 .ةريلفلأيتيامىلعديزتالةمارغبوأرثكاالى لعر هشأ

ة صاخة سبلأق حن ودي دتريص خشل كى لعة حلاصلاة يبهذملات اطلسلاى وكشى لعء انبص نلاا ذهق بطي

 .ة ينيدلاف ئاظولاى دحاب

ةيندمواةيركسعة ماعةفيوظل احتنا 392ة داملا

 .نيتنسى لان يرهشن مبس حلابب قوعا هتايحالصرس امو أة يندمو أة يركسعة ماعة فيظوال حتنما دبن م

 .رهشأة عبرأن عس بحلاص قنيال فن يفظوملابن يصاخة راشو أا يزل معلاء انثأي فا يدترمل عافلان اكا ذا

 .257ـلاة داملام اكحالا قافوا هتبوقعت عفرى رخأة ميرجبل عفلان رتقاا ذاو

قحنودةنهمة لوازم 393ة داملا
 :يلاتلاه جولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 393ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ن مة مارغبور ثكاالى لعر هشاة تسبس حلابب قوع�ي نوناقم اظنلة عضاخة نهمق حن ودل وازن م

�.ة ريلف لأة يامعبراى لاف لأن يسمخ

فئاوظلاواتافصلالاتحنابقلعتملامكلحار شن 394ة داملا

 .ة ذبنلاه ذهي فا هيلعص وصنملاح نجلاي فم كحلار شنن كمي

A  7iة  4ا  W�jا و اق اروا ع ijوم W pا  J �iا 
 397395(د اjAا )

ماتألخا كف 395  ة داملا

ة يلصنقلاو أة يحورلات اطلسلاب لطبو أة ماعلاة طلسلار مأبة عوضوملام اتخالاك فى لعا دصقم دقأن م

ل امعأى لاأ جلا ذاوة نسى لار هشن مبس حلابب قوعن انبلي في نوناقلاا هصاصتخاد ودحن مضة لماعلا

 .ت اونسث الثى لاة نسن مفص اخشالاى لعف نعلا

ةيمسرقارواف التا 396ة داملا

م كاحملام القأو أت اظوفحملان ئازخت عدوأق ئاثوو أا قاروأا يئزجو أا ماتا فالتاف لتأو أع زنو أذ خأن م

 .تاونسث الثى لاة نسن مس بحلابب قوع، هذهه تفصبم اعن يمأى لات ملسو أة ماعلات اعدوتسملاو أ

ت ناكص اخشالاى لعف نعلال امعأة طساوبو أق لستلاو أع لخلاو أم اتخاالك فة طساوبل عفلاف رتقاا ذا

 .ة تقؤملاة قاشلال اغشاالة بوقعلا

ةماعلاةلطسلاتالجسف التا 397ة داملا
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و أت الجسا يئزجن اوف لتأو أق رحأن مق راوفن مه يلعت لمتشاا مبة قباسلاة داملات ابوقعق حتسي

 .ة ماعلاة طلسلابة صاخلاك وكصلال وصأو أت ادوسم

 :اJاب W4ا 
i اJاا�AW: ا ةرادW a 

لواا 
iاJا اJ : A  اW a ء
iة 4ا Wاآ  1 W اوت

 (398400داjAا )

ةلودلانماىلعةعقاوةيانجم تك 398ة داملا

ة نسن مبس حلابب قوعل احلاي فة ماعلاة طلسلاا هبء ىبنيم لو�ة لودلان مأى لعة يانجبم لعي نانبلل ك

 .ة يندملاق وقحلان مع نملابوت اونسث الثى لا

ةنحجواةيانجم تك 399ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 399ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ب قوعه ملعبت لصتاة ميرجن عر ابخالاأ جرأو أل مهأفا هتقحالمو أم ئارجلان عث حبلاف لكمف ظومل ك

 .ةريلفلأيتيامىلافلأنيرشعنمةمارغلابوت اونسثالثىلارهشنمس بحلاب

ه مايقء انثأي فا هبف رعة حنجو أة يانجن عة يحالصلات اذة طلسلام العاأ جرأو أل مهأف ظومل ك

 .هالعأةددحملاةمارغلاببقوعاهبه مايقض رعميفوأة فيظولاب

 .س انلاد حأى وكشى لعة فوقوما هبر بخيم لي تلاة ميرجلاة قحالمن كتم لا مه لكك لذو

ةنحلجفعسملام تك 400ة داملا

ز وجتة حنجو أة يانجه يلعت عقوه نأو دبيص خشف اعسابة يحصلان هملاى دحاه تلوازمل احم اقن م

 .ة قباسلاة داملاي فا هيلعص وصنملاة مارغلابب قوعا هبة طلسلاء ىبنيم لوى وكشن ودا هتقحالم

iة 4ا  jا 2 i ا عاJiا وراWAj� A ت
 (401ةدWAا )

ةوقلابتامولعملاورارقإلاع ازتنا 401ة داملا

و أة ميرجن عر ارقاى لعل وصحلاي فه نمة بغرن وناقلاا هزيجيال ة دشلان ما بورضا صخشم اسن م

 .تاونسثالثىلارهشأةثالثنمسبحلاببقوعا هنأشبتامولعمى لع

 .ة نسس بحلاب اقعلاى ندأن اكح ارجو أض رمى لاه يلعف نعلال امعأت ضفأا ذاو

iة 4ا Jا واJاقpا 3 iءا
 (402404داjAا )
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ةلدألاومئارلجاق التخا 402ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 402ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ف رتقتم لا هنأف رعية ميرجن عة يئاضقلاة طلسلاالغ باا هيلعب جية طلسو أة يئاضقلاة طلسلار بخأن م

س بحلابب قوعه ذهكة ميرجى لعة يدامة لدأه قالتخابي ئاضقو أي ديهمتق يقحتة رشابمي فا ببسن اكن مو

 .ن يتبوقعلاى دحابو أة ريلف لأة ئمى لعد يزت الة مارغبور هشأة تسلاز واجت الة دم

ةفلامخواةحنجء ارتفا 403ة داملا

ة يئاضقلاة طلسلاالغ باا هيلعب جية طلسى لاو أة يئاضقلاة طلسلاى لاا رابخأو أ�ة ياكشم دقن م

وع قوى لع�ة يدامة لدأه يلعق لتخاو أ�ا هنمه تءاربف رعية فلاخمو أة حنجاس نلاد حأى لاا زعف�

 .تاونسثالثىلارهشنمبسحلاببقوعمرجلاا ذهل ثم

 .رثكالاى لعت اونسر شعة تقؤملاة قاشلال اغشاالبي رتفملاب قوعة يانجف لؤيو زعملال عفلان اكا ذا

ت اونسر شعن عة قاشلال اغشالاة بوقعص قنتال فة دبؤمة بوقعبو أم ادعالابم كحى لاء ارتفالاى ضفأا ذاو

 .ة نسة رشعس مخى لاا هغالبان كميو

ءارتفإلانعع ورج 404ة داملا

ا ملا قافوة ذبنلاه ذهي فا هيلعص وصنملات ابوقعلات ففخة قحالمة يأل بقه ئارتفان عي رتفملاع جرا ذا

 .251ـلاة داملاي فء اج

iة 4ا  :ذWSا�jا 4
 (405406نWد WAا )

ةبذاكلايلدعلاطباضلاة دافا 405ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 405ة داملايفة دارولاة ماغرلات لدع

ى دأو أه لت سيلة فصو أا مسار كذفا هلاجرد حأو أة يلدعلاة طرشلاط ابضن مط باضو أض اقه امستسان م

ف لأة ئملاز واجتال ة مارغبو أر ثكاالى لعر هشأة تسس بحلابب قوعه نكسو أه تماقال حمن عة بذاكة دافا

 .ة ريل

ريغلامسال اتحنا 406ة داملا

ث الثى لار هشأة ثالثن مبس حلابب قوعة يئاضقة مكاحمو أي ئاضقق يقحتي فه ريغم سال حتنان م

 .ت اونس

Wة 4ا  i روjاةد 5
 (407411داjAا )



        

                    

         

 

        

                       

                

                  

 

                 

      

             

 

           

      

                    

  

                      

 

           

        

                     

                 

                   

             

                  

 

           

                   

                 

ة بذاكة رذعم 407ة داملا

ى ضقيي تلاة مارغلان عال ضفر ثكالاى لعر هشأة ثالثس بحلاق حتسيا بذاكا رذعي دبيي ذلاد هاشلا�

 .�ر وضحلان عه فلختب بسبه يلعا هب

روزة داهش 408ة داملا

ل كو أض عبم تكو أق حلار كنأو أل طابلابم زجفي راداو أي ركسعء اضقو أة يئاضقة طلسم امأد هشن م

 .تاونسثالثى لار هشأة ثالثنمبس حلاببقوعا هنعل أسييتلاة يضقلاع ئاقون مه فرعيا م

ى لعت اونسر شعة قاشلال اغشاالبي ضقة يئانجة مكاحمو أي ئانجق يقحتء انثاي ف�ر وزلاة داهشت يدأا ذا

 .رثكالا

ت اونسر شعن عة قاشلال اغشاالص قنتال فة دبؤمة بوقعبو أم ادعالابم كحة بذاكلاة داهشلان عم جنا ذاو

 .ةنسةرشعس مخىلااهغالبان كميو

 .ة بوقعلاف صنض فخن يميلاف لحين ان ودع متساد قم رجملان اكا ذا

ةبوقعلانمدهاشلاءافعات الاح 409ة داملا

 :ةبوقعلانمى فعي

1 م دقيوق يقحتلام تخين أل بقة بذاكلاة دافاالن عع جرا ذاي ئازجق يقحتء انثأي فة داهشلاى دأي ذلاد هاشلا

 .رابخأه قحب

2  .م ربمر يغو لوى وعدلااس سأي فم كحي أل بقه لوقن عع جرا ذاة مكاحمة يأي فد هشي ذلاد هاشلا

ةبوقعلانمدهاشلاءافعات الاح 410ة داملا

 :ةبوقعلانمىفعيك لذك

1 ه لض رعيو أف رشلاو أة يرحلاباس سمه لم يسجر طخلة قيقحلال اقا ذاا متحض رعتيي ذلا�د هاشلا

 .اهسفنت اجردلان مه راهصأو أه تاوخاو أه توخأو أه عورفو أه لوصأد حأو أا قلاطو لوه جوز

2 ن من اكو أد هاشكه عامتساب جاولان من كيم لوه تفصوه تينكوه مسابي ضاقلام امأى ضفأي ذلاص خشلا

 .ءاشاذاةداهشلاءادانععنتمينأهلنأىلاهبنينأب جاولا

 .ن يثلثلاى لاف صنلان مة بوقعلات ضفخم كحلو أة ينوناقة قحالملر خآا صخشر وزلاة داهشت ضرعا ذاا مأ

روزلاةداهشءاداىلعض يرتح 411ة داملا

ا متحه ضرعيد هاشلان اكا ذاه نمض يرحتبر وزلاة داهشت يدأي ذلاص خشلان عة بوقعلاف صنض فخي

 .ة قباسلاة داملان مى لواالة رقفلاه تحضوأي ذلاكم يسجر طخله ئابرقأد حأض رعيو أة قيقحلال اقو ل



 
 �   � �    � �  �   �   

   

         

                 

                   

                  

     

           

 

        

                    

    

            

 

            

            

 
 �   �       �   

   

          

                 

                   

      

                   

  

 
 �       ��   �  �   �   

   

            

                 

                    

      

iة 4ا  Jا �	6 Ja  اWS ا وبذAhJ  اWSذ: 
( 414412د اjAا )

بذاكريبخر يرقت 412ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 412ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ى لعح يحصر يغال يوأتة لوؤيو أة قيقحللف انمر مأبم زجيوة يئاضقلاة طلسلاه نيعتي ذلا�ر يبخلان ا

ن عال ضفع نميوة ريلف لاة ئمن عص قنتال ة مارغبول قاالى لعر هشأة ثالثبس حلابب قاعيه تقيقحبه ملع

 .اريبخادبأنوكينأك لذ

 .ة يئانجة يضقبق لعتتر يبخلاة مهمت ناكا ذاة قاشلال اغشاالبى ضقيو

ةبذاك	ة مرجت 413ة داملا

ر يغة مجرتا دصقم جرتيي ذلا�م جرتملاق راوفلان مه يلعت لمتشاا مبة قباسلاة داملات ابوقعلض رعتي

 .ةيلدعةيضقيفة حيحص

 .ا دبأ�ة مجرتلاة لوازمن مع نملابك لذن عال ضفه يلعى ضقيو

ةبوقعلانمنامرجتلاوريبلخاءافعات الاح 414	ة داملا

 . 409ـ لاة داملام اكحأن امجرتلاور يبخلاى لعق بطت

iة 4ا Uا  7 A اWS ذ: 
 (415ةدWAا )

ةبذاكلانيميلانعع وجر 415ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 415ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ن مة مارغلابوت اونسث الثى لار هشأة تسن مبس حلابب قوع�ة يندمة يضقي فة بذاكلان يميلاف لحن م

 .ةريلفلأيتيامىلافلأة ئم

ر يغو لوم كحبن يميلاوع ضومت ناكي تلاى وعدلاي فت بين أل بقه نيمين عع جرا ذاب اقعلان مى فعيو

 .م ربم

Wء W ا ءJ4Aاة زWA ا مa J فW: ا i  8ة  4ا 
 416(ة دWAا )

ةزربملا ءاضقللقئاثولا هيوشتو فالتاو ءافخا  416ة داملا

 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 416ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ن مة مارغلابب قوعء اضقلله زربأن أد عبه هوشو أه فلتأو أه افخأو أر خآء يشبو أة قيثوبف رصتن م

 .ةريلفلأةيامتسىلافلان يسمخ
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 .ب لطل كى دلم دقين أى لعك رتد قز ربملاء يشلاو أة قيثولات ناكا ذاص نلاا ذهق بطيو

ا J ا �iJ WA ال او W a iWا  ا 9ة  4ا  i 
 419417(د اjAا )

مكامحلا ماما ةظوفلملا بطلخا ىلع مذو حدق 417  ة داملا

ة نسحة ينن عم كاحملام امأز ربتو أظ فلتي تلات اباتكلاوب طخلاى لع�ح دقو أم ذى وعدة يأب ترتتال 

�.وع رشملاع افدلاق حد ودحي فو

يضاقلانعرداصلاجارإلخارماة فلامخ 418ة داملا

 :يلاتلاهجولاى لع، 1983/9/16خ يرات 112مقري عارتشالام وسرمالب جومب 418ة داملاصنل دع

ة سلجلار يديي ذلاي ضاقلان عر داصلاج ارخالار مأف لاخوي ئاضقق يقحته يفي رجين اكمي فد جون م

د شأت ابوقعن مه لض رعتيا معال ضفة عاسن يرشعوا عبرأي ريدكتلاف يقوتلابه يلعم كحوي ضاقلاه فقوأ

 .ء اضتقاالد نعة يحالصلات اذة مكحملاه با هلزنت

يضاقف اطعتسا 419ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 419ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ف لأن يرشعن مة مارغلابب قوعه دضو أن يعادتملاد حأة حلصملة هفاشمو أن اكة باتكا يضاقف طعتسان م

 .ة ريلف لأة ئمى لا

WA iة  4ا  10 �JSi J�� 
 (420421نWد WAا )

اهرشنرمحظق ئاثو 420ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 420ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

 :رشنينمة ريلف لأيتيامىلافلأنيسمخنمةمارغلابب قاعي

 .ةينلعةسلجي فاهتوالتلبقيحانجلاوأيئانجلاقيقحتلاقئاثونمة قيثو1

 .مكاحملات اركذم2

 .ةيرسلاتاسلجلات امكاحم3

.�بسنىوعديفت امكاحملا4

 .رجهلاوأقالطلايواعديفت امكاحملا5

 .اهرشنمكاحملاتعنمةمكاحمل ك6

 .ح اولاالو أت انالعالاة طساور يغبة ينن سحن عة روشنملام اكحالاى لعة قباسلاص وصنلاق بطتال 
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تاباتتكاح تف 421ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 421ة داملاي فةدارولاة ماغرلات لدع

ن من يتبوقعلان يتاهى دحابو أة ريلف لأة ئملاز واجتال ة مارغبور ثكاالى لعر هشأة تسبس حلابب قاعي

و أت امارغن مة يئازجة مكحمه بت ضقا معض يوعتللا هنعن العاالو أت اباتتكاح تفى لعة ينالعن ومدقي

 .ر رضول طعو أم وسر

iWاا 
J WA i  ضW iا ذJa ا تاراW a 

iة 4ا  jiااJا 1 UAا ةJa ا تاراW a 
( 424422د اjAا )

ءاضقلاديتتحةعوضوملاءايشألابف رصتلا 422ة داملا
 :يلاتلاه جولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239م قرن وناقلاب جومب 422ة داملان مى لوالاة قرفلاي فة دارولاة ماغرلات لدع

ن مه يلعن متؤأا مض عبو أل كبف رصتلاو أر رضلاق احلاى لعا دصقم دقيي ذلا�ي ئاضقلارس احلان ا

 .ةريلفلأيتيامىلافلأن يرشعنمةمارغلابونيتنسى لانيرهشنمبسحلاببقاعيء ايشالا

 .هلامهابء يشلا�ررضتاذاطقفةمارغلابهيلعى ضقيو

 :يلاتلاه جولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239م قرن وناقلاب جومب 422ة داملان م 3ة قرفلاي فة دارولاة ماغرلاتلدع

ق احلاو أا هذخأى لعا دصقم دقيا هتيكلما يعدمو أء اضقلاد يت حتة عوضوملاء ايشاالا كلامر خآص خشل ك

ة نسى لار هشن مبس حلابب قاعيه رمأبم لاعو هوه بف رصتو أا هنمذ خأا مء ىبخيو أا هبر رضلا

 .ة ريلف لأة ئمى لاف لأن يرشعن مة مارغلابو

ةيئاضقلاريبادتلاة فلامخ 423ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 423ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

 :ةريلنويلمىلافلأةئمن مةمارغلابوةنسىلارهشنمسبحلابب قاعي

ف لاخن م 2�.ه نمج رخأر اقعى لعه ديع ضوو أء الخالار ارقبد تعمر يغر اقعي فث بلن م1

 .ديلاعضووأةيكلمللةنايصيضاقلااهذختايتلار يبادتلا

 .ن يتنسى لار هشأة تسن مس بحلان اكف نعلابل عفلان رتقاا ذا

يئاضقنالعاقيزمتواء افاخ 424ة داملا
 :يلاتلاه جولاى لع،  1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 424ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ي تيامى لاف لأن يسمخن مة مارغلابب قوعة ناداالبم كحلا ذيفنتق لعا نالعاا يئزجو لوق زمو أى فخأن م

 .ةريلف لأ

و أه يلعا ضرحمن اكو أا فنآر وكذملام رجلاه سفنو هف رتقاد قم حكلاق اصلاة بوقعبه يلعم وكحملان اكا ذا
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 .ر هشأة تسى تحبس حلاة مارغلان عال ضفق حتساه يفال خدتم

Jiة 4ا  i ءWارا 2
 (425428داjAا )

ءانسجلارارفل يهست 425ة داملا

ة تسبس حلابب قوعة فلاخمو أة حنجن عن وناقللا قافون جسو أف قوأص خشله لهسو أر ارفلاح اتأن م

 .رثكالاىلعر هشأ

س بحلابم رجملاى لعم كحة تقومة يئانجة بوقعبا هيلعب قاعية يانجل جأن من جسو أف قوأد قر افلان اكا ذا

ع بسى لاث الثن مة قاشلال اغشاللم رجملاض رعتد شأة يانجلاة بوقعت ناكا ذاوت اونسث الثى لاة نسن م

 .ت اونس

ءانجسلارارفلسراحل يهست 426ة داملا

ث الثى لار هشأة ثالثن مس بحلابب قاعيه لهسو أر ارفلاه لح اتأفن يجسلاق وسو أة سارحبا جلومن اكن م

ت اونسع بسى لات اونسث الثن مة قاشلال اغشاالبو، ةقباسلاة داملاي فة روكذملاى لواالة لاحلاي فت اونس

 .ةثلاثلاة لاحلايفةنسةرشعمسخىلاتاونسسمخنمةقاشلالاغشالابوةيناثلاةلاحلاي ف

ى لواالة لاحلاي فة نسى لار هشن مس بحلاه تبوقعت ناكق ئاسلاو اس راحلال امهاب بسبر ارفلال صحا ذا

ة لاحلاي فت اونسث الثى لاة نسن موة يناثلاة لاحلاي فن يتنسى لار هشاة تسن مبس حلاوا فنآة روكذملا

 .ة ثلاثلا

ةلحسأبءانجسلاد ادما 427ة داملا

ى لعم هيتاؤتا هاوست آالبو أة حلسابم هرارفلال يهستم هودمأوم هقوسو أء انجسلاة سارحم هيلال كون م

مس خن مل قأال ه تقوملاة قاشلال اغشالابه دحول عفلاا ذهن عن وبقاعيف نعلاو أر سكلاة طساوبه باكترا

 .ت اونس

 .ة تقوملاة قاشلال اغشاالبب قاعيل عفلاا ذهى لعم دقأم هريغص خشل كو

رافلاىلعض بق 428ة داملا

ن مر هشأة ثالثل الخه سفنم يلستى لعه لمحو أر افلاى لعض بقلام رجملان مأا ذاة بوقعلاف صنض فخت

 .ة حنجلاو أة يانجلابف صوتى رخاة ميرجب كتراد قن وكين أن وده رارف

Wاا 
W i اءWAS ا

Aة 4ا  i تا :WاءWا 1
 (429431داjAا )
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تاذلابقلحاء افيتسا 429ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 429ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ي فل امع زنى لعل احلابة يحالصلات اذة طلسلاة عجارمى لعر داقو هو�ت اذلابه قحلء افيتسام دقأن م

 .ة ريلف لأي تياملاز واجت الة مارغبب قوعا هبر ضأفء ايشالابف نعلال امعتساو أ�ر يغلاة زايح

فنعلابتاذلابقلحاء افيتسا 430ة داملا

ه اركاى لاء وجللابو أص اخشالاى لع�ف نعلاة طساوبة قباسلاة داملاي فر وكذملال عفلاف رتقاا ذا

 .هالعأة ددحملاةمارغلانعالضفرثكاالىلعرهشأةتسبسحلابلعافلابقوعي ونعم

ن مة عامجو أح لسمص خشه اركاالو أف نعلال معتساا ذان يتنسى لار هشأة ثالثن مس بحلاه تبوقعن وكتو

 .ن يحلسمر يغو لور ثكأو أص اخشأة ثالث

ررضتملاىوكشىلعءانبةقالحملاف قو 431ة داملا

ز وجتى رخاة ميرجبة روكذملاة حنجلان رتقتم لا ذار رضتملاق يرفلاى وكشى لعة قحالملاف قوتت

 .ى وكشال با هتقحالم

ةزرW4Aا  i 2 ة  4ا 
داjAا ) (432436

ةزرابم 432  ة داملا

 .ة نسى لار هشن مة زرابملاة بوقع

ةزرابملاىلاة وعد 433ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 433ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

 .ة ريلف لأة يامعبرأى لاف لأن يسمخن مة مارغلاا هتبوقع، تضفرن اوة زرابملاى لا�ة وعدل ك

ةزرابملليدتحلاض فر 434ة داملا

م لو أة زرابمللا ءرماد حتيم له نالم اعلاء اردزالله فدهتساو أة ينالعر خآن اهأن ما هسفنة بوقعلابب قاعي

 .ه ادحتن مب لي

ةزرابملاةيجتنت وم 435ة داملا

ى لاث الثن مل اقتعالاى لواالة لاحلاي فة بوقعلات ناكم ئادل يطعتى لاو أت وملاى لاة زرابملات ضفأا ذا

 .ت اونسث الثى لاة نسن مبس حلاة يناثلاة لاحلاي فوت اونسع بس
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ةبوقعلانمفعسملابيبطلاء افعا 436ة داملا

 .ن يزرابتملا�ف عسأي ذلاح ارجلاو أب يبطلاة بوقعلان مى فعي

UAW ا ب  W4ا 
AW ا a W: اA J�ا  ا i 

لوا  ا 
AW ا W ا دWA او A او A A ا تJ او وا  Wp a i 

A WA ا تJ او وا  Wp a 1i ة  4ا 
 439437(د اjAا )

ةلودلا متاخ ديلقت 437  ة داملا

ر ماالن مة نيبى لعو هود لقملام تاخلال معتساو أة يبنجأة لودم تاخو أ�ة ينانبللاة لودلام تاخد لقن م

 .لقالاىلعتاونسعبسةقاشلالاغشالابب قوع

ب قوعى رخأة يبنجأة لودم تاخة غمدو أا همتاخة غمدد لقو أة ينانبللاة لودلام تاخق حن ودل معتسان م

 .ةتقوملاةقاشلال اغشاالب

 :يلاتلاه جولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239م قرن وناقلاب جومب 437ة داملان م 2ة قرفلاي فة دارولاة ماغرلاتلدع

 .ة ريلف لأة يامسمخلان عص قنـتال ة مارغن يتلاحلاا تلكي فم رجملاق حتسيو

ةيمسرتامالعد يلقت 438ة داملا

ك لتة غمدد لقو أة يبنجأو أت ناكة ينانبلة ماعة رادابة صاخة قرطمو أا عباطو أا مسيمو أا متاخد لقن م

 .تاودالا

ة حيحصة قباسلاة رقفلاي فة روكذملا�ة يمسرلات امالعلان مة مالعي أع ورشمر يغض رغلل معتسان مو

 .ةروزموأت ناك

 :يلاتلاه جولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239م قرن وناقلاب جومب 438ة داملان م 3ة قرفلاي فة دارولاة ماغرلاتلدع

 .ة ريلف لأة يامتسى لاف لأة ئمن مة مارغلابوت اونسث الثى لاة نسن مبس حلابب قوع

باقعلانمديلقتلافرتقمء افعا 439ة داملا

و أل امعتساي أل بقة يمرجلاة داملاف لتأا ذاب اقعلان مى فعية ذبنلاه ذهي فه يلعب قاعملاد يلقتلاف رتقان م

 .ة قحالم

jة 4ا  i AWا دWاو AاJو 2
( 449440د اjAا )

ةيضفواةيبهذةلمعر يوزت 440ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع،  1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 440ةداملايفةدارولاة ماغرلات لدع



                      

                  

                

  

 

           

                 

                 

             

 

        

                   

                    

                  

      

 

         

                   

                  

               

   
 

        

                     

                  

 

           

                   

                   

                    

            

و أ�ا هجيورتد صقبى رخأة لودي فو أن انبلي فا فرعو أا عرشة لوادتمة يضفو أة يبهذة لمعد لقن م

د البو أة ينانبللاد البلاى لاا هلاخدابو أا هجيورتبو أة دلقملاة لمعلار ادصابر مالان مة نيبى لعو هوك رتشا

ى لعة ريلف لأة يامسمخلاغ لبتة مارغبوت اونسمس خن عص قنت الة دمة قاشلال اغشالابب قوعة يبنجأة لود

 .ل قالا

ةيضفوةيبهذريغةلمعر يوزت 441ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 441ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ت ناكة ضفلاوب هذلار يغة يندعمة لمعبق لعتتة قباسلاة داملاي فا هيلعص وصنملام ئارجلاى دحات ناكا ذا

 .ة ريلي نويلمى لاة ريلف لأي تيامن مة مارغلاوة تقوملاة قاشلال اغشاالة بوقعلا

ةلمعف ييزت 442ة داملا

ا فرعو أا عرشة لوادتمة لمعج يورتد صقبم دقأن مة قباسلاة داملاي فا هيلعص وصنملات ابوقعلابب قاعي

و أة ميقر ثكأا هنأه عمم هوتيء الطبا هئالطبو أا هنزوص اقنابا ماا هفييزتى لعة يبنجأة لودي فو أن انبلي ف

د البلاى لاا هلاخدابو أا هجيورتبو أ، ةروصلاه ذهى لعة فيزمة لمعر ادصابر ماالن مة نيبى لعو هوك رتشا

 .ة يبنجأة لودد البى لاوأة ينانبللا

دقنلاقاروار يوزت 443ة داملا

 :يلاتلاهجولاى لع، 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرملاب جومب 443ة داملاص نل دع

د صقبة لودلان ذابة رداصلاة يبنجاالوة ينانبللاة يفرصملا 000د قنلاق ارواو أ�د قنلاق اروأد لقن م

ـ لاة داملاي فا هيلعص وصنملات ابوقعلابب قوعا هجيورتبو أا هرادصابك رتشاو أ�ا هجيورت

�. 440 

دانسأر يوزت 444ة داملا

و أا هجيورتبو أ�ة فيزمق اروأر ادصابر ماالبم لاعو هوك رتشاو أا فنأت ركذي تلاكد انسأر وزن م

 . 441ـ لاة داملاي فا هيلعص وصنملات ابوقعلابب قوعى رخأة لودد البى لاو أة ينانبللاد البلاى لاا هلاخداب

ةلمعجيورتولقنوضرعوع ينصت 445ة داملا

 :يلاتلاهجولاى لع، 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرملاب جومب 445ة داملاص نل دع

ة لمعا هبا دلقمة يندعما عطقج ورو أر اجتاالد صقبل قنو أض رعو أع نصن مة مارغلاوبس حلابب قاعي

ي دقنلاق رولان يبوا هنيبس ابتلاع قيد قة عوبطما قاروأو أى رخأد البي فو أن انبلي فا فرعو أا عرشة لوادتم

 .ة لودلان ذابة رداصلاة يبنجالاوة ينانبللاة يفرصملا 000د قنلاق اروأو أ
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ةيدقنقاروأوةلمعجيورتوض بق 446ة داملا

ت لدعم ثي لاتلاه جولاى لع، 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرملاب جومب 446ة داملاص نل دع

 :27/5/1993خ يارت 239مقرن وناقلاب جومبهيفةدارولات اماغرلا

ة يبنجاالوة ينانبللاة يفرصملا 000د قنلاق ارواو أة يدقنا قاروأو أة لمعلان ما عطقة نسحة ينن عض بقن م

ز واجتال ة مارغبب قوعا هبويعن مق قحتن أد عبا هجوروة روزمو أة فيزمو أة دلقمة لودلان ذابة رداصلا

 .ة ريلف لاي تياملا

لماعتلاىلاةلطابةيدقنقارواة داعا 447ة داملا

 :يلاتلاهجولاى لع، 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرمالب جومب 447ة داملاصنل دع

 000د قنلاق اروأو أة يدقنا قارواو أة لمعر مالابم لاعو هول ماعتلاى لاد اعأن ما هسفنة بوقعلاق حتسي

 .ا هبل ماعتلال طب�ر ماللا دانساو أة لودلان ذابة رداصلاة يبنجاالوة ينانبللاة يفرصملا

ةلمعلافييزتلةدعمتالوآتاوداع نص 448ة داملا

ت لدعم ثي لاتلاه جولاى لع،  1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرمالب جومب 448ة داملاص نل دع

 :27/5/1993خيارت 239مقرن وناقلاب جومبهيفةدارولات اماغرلا

ة ينانبللاة يفرصملا 000د قنلاق اروأو أة لمعلار يوزتو أف ييزتو أد يلقتلة دعمت اوداو أت آالع نصن م

ل اغشاالبب قوعع ورشمر يغه جوى لعا هلامعتساد صقبا هيلعل صحو أة لودلان ذابة رداصلاة يبنجالاو

 .لقالاىلعةريلفلأيتيامةمارغلابوة تقؤملاة قاشلا

 .ل قاالى لعة نسبس حلابب قوعا هرمأبه ملعى لعت اوداالو أت آلالاك لتى نتقان مو

ةلمعلافييزتلتالوآتاودأة زايح 449ة داملا

 :يلاتلاهجولاى لع، 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرمالب جومب 449ة داملاصنل دع

ع نصلة دعمت اوداو أت االا زئاحد جون مة قباسلاة داملاي فا هيلعص وصنملاة يئانجلات ابوقعلابب قاعي

 .ع ورشمر يغه جوى لعا هلامعتساوة يفرصملاد قنلاق اروأو أي دقنلاق رولاو أة لمعلا

عباوطلا وا ةغمتلا

 Aا 

قاروا

قارواو
)451450 

ا Jو j :ا3jة  4ا  i 
 Uد WAا )

ريوزتو 450 ديلقت  ة داملا
:يلاتلا هجولا ىلع، 27/5/1993 خيارت مقر 239 نوناقلاب جومب 450 ةداملا يف ةدارولا ةماغرلا ت لدع

ى لعا هلامعتساد صقبد يربلاع باوطو أت االصيالاع باوطوة يريمالاع باوطلاو أة غمتلاق اروأر وزو أد لقن م

ة مارغبوت اونسمس خى تحة تقؤملاة قاشلال اغشاالبب قوعا هرمأبه ملعى لعا هجورو أع ورشمر يغه جو
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 .ة ريلف لأة ئما هلقأ

ةروزمعباوطل امعتسا 451ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 451ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

و هول معتسان مة ريلف لأي تيامى لاف لان يسمخن مة مارغلابوة نسى لار هشأة ثالثن مس بحلابب قاعي

 .ه لامعتساق بسا عباطو أة روزملاو اة دلقملاع باوطلاد حأر مالابم لاع

AWم WSا 
( 452ة دWAا )

ةبوقعلانمريوزتلايفكرتشملاءافعات الاح 452ة داملا

ل صفلاا ذهن مة ثلاثلاوة يناثلان يتذبنلاي فا هيلعص وصنملات ايانجلاى دحابك رتشان مة بوقعلان مى فعي

 .اهمامتالبقةيانجلاهذهبةطلسلاأ بناو

ف رعين يذلاى لعو أن يمرجملار ئاسى لع، تاقحالملاء دبد عبو لو، �ض بقلاح يتيي ذلاه يلعى عدملاا مأ

. 251ـ ـلاة داملاه يلعت صنا مو حنى لعط قفه تبوقعض فختفم هأبتخم


iWاا 
i  اjوJ
�


(453455داjAا )�

ريوزتلاف يرعت 453ة داملا

 :يلاتلاهجولاى لع، 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرملاب جومب 453ة داملاص نل دع

ط وطخمو أك صا هتبثيي تلات انايبلاو أع ئاقولاي ف، ةقيقحللد معتم�ف يرحتو ه�ر يوزتلا

 .ي عامتجاو أي ونعمو أي دام�ر رضث ادحاع فادب، �ا دنتسمل كشي�

روزمل امعتسا 454ة داملا

�.ه رمأبم لاعو هو�ر وزملال معتسان ما هسفنر يوزتلاب كترمة بوقعبب قاعي

روزملامعتساواريوزتلاباكتراةبوقعض يفتخ 455ة داملا

 . 251ـ لاة دامللا قفوة بوقعلات ضفخح يحصر مأت ابثاد صقبر وزملال معتساو أر يوزتلاب كتراا ذا

iة 4ا  WاJوjا  1
 (456460داjAا )

يدامريوزتفوظمب اكترا 456ة داملا

ه مايقء انثأي فا يداما ريوزتب كتريي ذلاف ظوملال قالاى لعت اونسمس خة تقؤملاة قاشلال اغشاالبب قاعي



 

                 

                    

                 

             

 

           

                  

                  

       

        

             

                    

           

 

               

                   

                

              

       

 

            

                   

                  

 

        

                   

         

                

                 

 :ةفيظولاب

و أك صع نصبا ماوا روزما ءاضماه عيقوتباال مجاوع بصاة مصبو أم تاخو أء اضمال امعتساه تءاسابا مأ

ص قنتال و�.ط وطخمو أك صن ومضمي فر ييغتو أة فاضاو أف ذحن مه بكتريا مبا ماو�.ط وطخم

 .اهريوزتي عدين أى لاا هبل معيي تلات ادنسلان مر وزملاد نسلان اكا ذات اونسع بسن عة بوقعلا

 .ا يئزجو أا يلكا فالتاد نسلاف التال احي فة داملاه ذهم اكحأق بطت

هصاصتاخنمضريوزتلافوظمب اكترا 457ة داملا

 :يلاتلاهجولاى لع، 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرمالب جومب 457ة داملاصنل دع

ن ما دنسم ظنيي ذلاف ظوملاا هيفن يبملاق رافلاع مة قباسلاة داملاي فا هيلعص وصنملات ابوقعلابب قاعي

:هفورظ وأ هعوضوم يف اهيوشت ثدحيف ه صاصتخا

.هيلع نمتؤأ ضايب ىلع ءاضما لامعتسا هتءاساب ا مأ

.اهولمأيتلا وأ نيدقاعتملا نع تردص يتلا ريغ الاوقأ وأ تالواقم هنيودتب و أ

ي أه فيرحتبو أا هبف رتعما هنأى لعا هبف رتعمر يغع ئاقوو أ�ة حيحصا هنأى لعة بذاكع ئاقوه تابثابو أ

 .ح يحصر يغه جوى لعه دارياو أا رمأه لافغابى رخأة عقاو

ة يصخشلالاوألحابةقلعتملاتالماعملايفريوزتلانيدلالرجب اكترا 458ة داملا

 :يلاتلاهجولاى لع، 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرملاب جومب 458ة داملاص نل دع

م كحبا هبن وموقيي تلات الماعملاي فن يدلال اجرة قباسلاد اوملاق يبطتلن يماعلان يفظوملاة لزنمل زني

ء اطعاة مظنالاون يناوقلام كحبه لز يجأن مل كك لذكوف اقواالبوة يصخشلال اوحالابة قلعتملاون وناقلا

 .م تاخلو أء اضمالو أد نسلة يمسرلاة فصلا

ةيمسرلاقاروألايفريوزتلايبكترمة بوقع 459ة داملا

ة روكذملال ئاسولاى دحاب�ة يمسرلاق اروالاي فا ريوزتن وبكترين يذلا��ص اخشاالر ئاسب قاعي

�.ك لذف الخى لعن وناقلاا هيفص نيال ي تلات الاحلاي فة تقوملاة قاشلال اغشاالبة بقاسلاد اوملاي ف

ةيمسرق اروا 460ة داملا

 :يلاتلاهجولاى لع،  1983/9/16خ يرتا 112م قري عارتشالام وسرمالب جومب 460ة داملاص نل دع

 :ةقباسلاداوملاق يبطتل�ةيمسرلاقارواالكد عت

1 ا مو 453د اوملاي فا هيلعص وصنملاة لوقنملام يقلات ادنسر ئاسواع دياالت اداهشوت ادنسلاوم هسالا

ت اسسؤملاو ات اكرشللن وناقلاز يجيي تلا، رماللو أل ماحللو أة يمسات ناكء اوسة راجتلان وناقن ما هيلي
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 .ىرخأةلوديفوأنانبليفا هرادصا

و أة ينانبللا�ة يملعلات اداهشلا 3�.ة يلاملاه دانساوه تادنتسموه دويقون انبلف رصمت الجس2

ة نهمة سراممل جأن مة ضورفملاوت اعماجلاو أا يلعلاد هاعملاو أة يمسرلاع جارملان عة رداصلا، ةيبنجالا

 .ىرخأة يملعةسسؤمىلاباستنااللجأنموأةفيظووألمعو أ

4  .ة يمسرلات ائيهلاوت اراداالا هردصتي تلا�ب يصنايلاق اروأ

jة 4ا  i WiWا وتاJو 2 Aا ت4 J 
( 462461ن Wد WAا )

ةيمسرلاتالجسلار يوزت 461ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239م قرن وناقلاب جومب 461ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ن يودتل فغأو أة بذاكا رومأا هيفن ودفة طلسلاة بقارملة عضاخ�ت الجسك سمين أا نوناقه يلعب جون م

ن مل عفلان اكا ذال قالاى لعة ريلف لأة ئمة مارغلابوة نسى لار هشن مس بحلابب قوعا هيفة حيحصر ومأ

 .ط لغلاي فة طلسلااع قياه نأش

ةدلقمةقيثوز اربا 462ة داملا

ة قيقحلاف لاخيه جوى لعة مظنمو أة فرحمو أة دلقمة قيثور ماالبم لاعو هوز ربأن ما هسفنة بوقعلابب قاعي

ى دحالو أة لودللة بجوتملاد ئاوعلان مك لذر يغو أم وسرلاو أب ئارضلاب اسحلا مأا ساسأن وكتن الة دعمو

 .�ه تمهمبة قلعتملام رجملال امعأى لعة ينوناقلاة بقارمللا ماوة ماعلات ارادالا

iة  4ا  Wا  3 Sا تادWSذ: 
 (463468نWد WAا )

ةيمسرقئاثور يوزت 463ة داملا

خ يارت 487م قرن وناقلاب جومبص نلاا ذهي غلام ث 112/1983مقري عارتشالام وسرمالب جومب 463ة داملاص نل دع

 :يلاتلاصنلابهنعض يعتساو،  8/12/1995

ى لع، تابوقع 457و 456ن يتداملاي فا هيلعص وصنملال ئاسولان مة يونعمو اة يدامة ليسوي أبم دقأن م

ة تسن مبس حلابب قاعي�ل وخدة مسو ا�ر فسز اوجو ا�د يقج ارخاة داهشو اة يوهة ركذتر يوزت

 .ت اونسث الثى لار هشا

ليوتحلاوافيرتحلاواقالتخالابر يوزت 464ة داملا

 :يلاتلاهجولاى لع 1983/9/16خ يرتا 112م قري عارتشالام وسرمالب جومب 464ة داملاصنل دع

ر ورمة ركذتر يوزتى لعل يوحتلاو أف يرحتلاو أق التخالابم دقأن من يتنسى لان يرهشن مبس حلابب قاعي

 .يلدعلال جسلان عة خسنو أل قنة قيثوو أب خانة ركذتو أة رايسة دايقو أح السل محو أد يصة صخرو أ
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 :اهسفنةبوقعلابب قاعيو

1 ة للضمة ليسوي أبو أه مسار يغم سال احتنابو أة بذاكة يوهر كذبق ئاثولاه ذهى دحاى لعل صحن م

 .ىرخا

 .هتيوهريغةيوهبوأهمساريغمسابةاطعملاق ئاثولاهذهىدحالمعتسان م2

3  .ة يوهلاو أم ساالل احتنابه ملعع مق ئاثولاه ذهى دحام لسيي ذلاف ظوملا

ة اغلم 465ة داملا

: 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرملاب جومب 465ة داملاص ني غلا

ةبذاكة داهش 466ة داملا

ة داهشء اطعأى لعة يحصو أ�ة يبطة نهمو أة ماعة مدخوأ�ة ماعة فيظوه تسراممل احم دقأن م

ن أو أة عورشمر يغة عفنمر يغلاى لعر جتن أا هنأشن مو أة ماعلاة طلسلاى لام دقتي كلة دعم�ة بذاك

 .سانلادحأحلاصبررضلاق حلت

ة داهشف يرحتلاة طساوبر وزو أ�ة قباسلاة رقفلاي فن يروكذملاص اخشاالد حام ساه لاحتنابق لتخان مو

 .ةروكذملاةداملااهيلاتحملأي تلاك

 .نيتنسىلان يرهشنمسبحلابب قوع

ص قنيال ف�ة ماعة مدخن مء افعاالر ربتلو أء اضقلام امأز ربتي كلت دعأد قة بذاكلاة داهشلات ناكا ذاو

�.ر هشأة تسن عس بحلا

غيلبتق اروا 467ة داملا

 :يلاتلاهجولاى لع، 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرملاب جومب 467ة داملاص نل دع

ر ضاحملاك لذكوة ماعلات اراداالوة لودلاي فن يلماعلار ئاسون ورشابملاا هررحيي تلاغ يلبتلاق اروان ا

ب قاعتو،  463ة داملاي فة روكذملاق ئاثولاة لزنمل زنتة يلدعلاة طباضلال اجرا هررحيي تلار يراقتلاو

 .ة داملاه ذهي فة روكذملاة بوقعلاب

رقفوأكولسنسحة داهش 468ة داملا

 .رهشأة تسى تحبس حلابب قوعر قفة داهشو أك ولسن سحة داهشر وزو أ�ر اعتسمم سات حتع ضون م

ن عة رداصة داهشر يوزتلال وانتو أف ظومم سات حتة داهشلات عضوا ذاة نسى لار هشن مة بوقعلان وكتو

 .ف ظوم

iة 4ا Wا 4 i الj� 
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 (469470نWد WAا )

ةبذاكة يوه 469ة داملا

ق وقحبر ارضالاة ينبو أه ريغلو أه سفنلة عفنملاب لجد صق��ة بذاكة يوهبة ماعة طلسى لام دقتن م

ل احي فة يئانجلات ابوقعلان مه لض رعتيد قا معال ضفن يتنسى لان يرهشن مبس حلابب قوعاس نلاد حأ

 .م اعف ظومع مه ئطاوت

ةماعلاتالطسلاماماةبذاكةيوهت ابثا 470ة داملا

س انلاد حأة يوها فنآة روكذملال اوحالاي فه نمم لعن عت بثيص خشل كى لعا هسفنة بوقعلاض رفت

 .ة ماعلات اطلسلام امأة بذاكلا

jة 4ا  i  Wاقاروا Jو 5
 (471472نWد WAا )

ةصاخقاروايفريوزتلاب اكترا 471ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 471ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ب قوع 457و 456ـ لان يتداملاي فة ددحملال ئاسولاى دحاب�ة صاخق ارواي فر يوزتلاب كتران م

 .ة ريلف لأة ئما هلقأة مارغبوت اونسث الثى لاة نسن مس بحلاب

ريوزتلامرجةبوقعنممرمجلاء افعا 472ة داملا

 .باقعلانميفعأةقحالملاولامعتسااللبقيمرجلال عفلابمرجملارقأا ذا

و حنى لعة بوقعلاض فختفة قحالملاو أى وكشلال بقور وزملال امعتساد عبم رجلان عر ارقالال صحا ذاا مأ

 .251ـلاة داملاي فء اجا م

سدWا ب W4ا 
J i ااUA اU  Wاوا

لواا 
iااUA اU 

UAة 4ا  WA i ارj Sا  1
 (473475داjAا )

هللامساىلعف يدتج 473ة داملا

 .ة نسى لار هشن مبس حلابب قوعة ينالعاهللا م ساى لعف دجن م

ةينيدلارئاعشلار يقتح 474ة داملا
 :يلاتلاصنلابل دباو 1/12/1954ن وناقب جومب 474ة داملاص ني غلا

ة ينالعس رامتي تلا�ة ينيدلار ئاعشلار يقحتى لع 209ةداملاي فا هيلعص وصنملاق رطلاى دحابم دقأن م
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 .ت اونسث الثى لار هشأة تسن مس بحلابب قوعر ئاعشلاك لتى دحابء اردزالاى لعث حو أ

ة دابعلابةصاخلاةينبألامدهوةينيدلاتالافتالحاش يوشت 475ة داملا
 :يلاتلاصنلابل دباو 1/12/1954ن وناقب جومب 475ة داملاص ني غلا

 :تاونسثالثىلارهشأةتسنمسبحلابب قاعي

1 �س وقطلاك لتبة قلعتملاة ينيدلام وسرلاو أت االفتحاالبو أوس قطلاى دحابم ايقلاد نعا شيوشتث دحأن م

 .ديدهتلاوأةدشلالامعأباهلقرعو أ

2 ه مركيا مما هريغوا هترعشأو أ�ة دابعلابت صخة ينبأجس نو أنس دو أه وـشو أم ـطحو أم دهن م

 .س انلان مة ئفو أة نايدلال هأ

Jة 4ا  i  �هAا 2
 (476ةدWAا )

بهذملارييغتماكحالنيدلالاجرة فلامخ 476ة داملا

ت لدعم ثي لاتلاه جولاى لع،  1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرمالب جومب 476ة داملاص نل دع

 :27/5/1993خيارت 239مقرن وناقلاب جومبهيفةدارولات اماغرلا

ن ودي نيدلاج اوزلابل فتحاو أب هذملاو أن يدلار ييغتبة قلعتملاة ينوناقلام اكحاالن يدلال اجرد حأف لاخا ذا

ة يامسمخى لاف لان يسمخن مة مارغلابب قوعت يعورد قة روكذملام اكحاالن أن مة جاحلاد نعت بثتين أ

 .ة ريلف لا


AWم WSا 

( 477ة دWAا )

ة يناثلاة رقفلاي فة دراولاق وقحلاي فة لئاعلاون يدلابة ساملام ئارجلاي بكترمع نم 477ة داملا

 65ةداملانمة عبارلاو

ى دحاف رتقاا ذا 65ـ لاة داملان مة عبارلاوة يناثلان يترقفلاي فة روكذملاق وقحلان مم رجملاع نمن كمي

 . 476ى لا 474د اوملاي فة دراولام ئارجلا

iة 4ا iدم: �AW�ااJاiوتا jAا AJ��يا 3
( 482478د اjAا )

ىتوملاتالافتحاش يوشت 478ة داملا

ن مبس حلابب قوعد يدهتلاو أة دشلال امعأبا هلقرعو أى توملات الفحو أم تأملاي فا شيوشتث دحأن م

 .ة نسى لان يرهش

ةثجفالتاوة قرس 479ة داملا
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ء افخاد صقبة قرسلات لصحا ذاو، ةنسى لار هشن مبس حلابب قوعا هضعبو أا هلكة ثجف لتأو أق رسن م

 .ن يتنسى لان يرهشن مفة دالولاو أت وملا

يملعضرغلةثجح يرشت 480ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 1993/5/27خ يرات 239مقرن وناقلاب جومب 480ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ى دحابو أر هشأة تسى لعد يزتال ة دمبس حلابوة ريلف لأة يامسمخى لاف لأن يسمخن مة مارغلابب قاعي

ى لعو أ�ا هحيرشتو أة ثجذ خأى لعق حلاه لن مة قفاومن ودي ميلعتو أي ملعض رغلم دقأن من يتبوقعلا

 .ر خآه جوي أبا هلامعتسا

روبقلاةمرحىلعء ادتعالا 481ة داملا

 :نيتنسىلانيرهشنمسبحلابب قاعي

1  .اههيوشتو أا هميطحتو أا همدهى لعا دصقم دقأو أى توملاب اصناو أر وبقلاة مرحنس دو أك تهن م

2  .ا هنييزتو أر باقملاة نايصبو أى توملار ئاعشبص خر خآء يشي أه وشو أم طحو أم دهو أنس دن م

ةينوناقلالوصألاةاعارمنودتيمن فد 482ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239م قرن وناقلاب جومب 482ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

 :ةريلفلأيتيامىلافلأن يرشعنمةمارغلابويريدكتلافيقوتلابب قاعي

ن يناوقلات ناكة روصي أبن وفلاخيو أة ينوناقلال وصاالة اعارمن وده ديمرتو أت يمن فدى لعن ومدقين م

.�د يمرتلاوأنفدلابةقلعتملاة مظنالاو

 .ن يتنسى لان يرهشن مة بوقعلات ناكة دالولاو أت وملاء افخاد صقبل عفلاع قوذ ا

iWاا 
iاJااUAاW

iة 4ا aا اJا 1 Aj W:جاو
 (483486داjAا )

رصاقج اوز 483ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 1993/5/27خ يرات 239مقرن وناقلاب جومب 483ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ه لن مى ضرد قعلاي فن ودين أن وده رمعن مة رشعة نماثلام تيم لر صاقج اوزن يدلال اجرد حأد قعا ذا

ف لأة يامسمخى لاف لأن يسمخن مة مارغلابب قوعي ضاقلان ذابه نعض اعتسين او ار صاقلاى لعة يواللا

 .ة ريل

ةينوناقلاتالماعملامامتالبقجاوزد قع 484ة داملا
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ص نيي تلات الماعملار ئاسوت انالعالام تين أل بقا جاوزد قعيي ذلان يدلال جرا هسفنة بوقعلاق حتسي

 .ا هتدعء اضقنال بقة أرماج اوزى لوتيو أة يصخشلال اوحالاو أن وناقلاا هيلع

يعرشج اوز 485ة داملا

ى لار هشن مبس حلابب قوعق باسج اوزب بسبه جاوزن الطببه ملعى لع�ة يعرشة قيرطبج وزتن م

 .ةنس

 .ةقباسلاة يجوزلاة طبارلابه ملعى لعر وكذملاج اوزلاد قعى لوتيي ذلان يدلال جرا هسفنة بوقعلاف دهتسيو

 : 1983/9/16خ يرتا 112مقري عارتشالام وسرمالب جومب 485ة داملاى لايلاتلاصنلاف يضا

ط اقسابم كحيو�ة ينانبللاة يسنجلاا هحنمف دهبة يبنجأن مج وزتيي نانبلل كة تقوملاة قاشلال اغشاالبب قاعي

 .ا هسفنة بوقعلاا هبل زنتوج اوزلاا ذهل عفبة بستكملاة جوزلاة يسنج

ةينازة أرما 486ة داملا

م هتفصبج اوزلاا ورضحن يذلاد وهشلاون يدقاعتملاو لثممة قباسلام اكحاالق يبطتلن يدلال اجرة لزنمل زني

 .ه ذه

iة 4ا  ا باد :AW�اا 2
( 491487د اjAا )

يوجزلاتيبلايفا نز 487ة داملا

ا ذاة ينازلاك يرشى لعا هسفنة بوقعلابى ضقيو�.ن يتنسى لار هشأة ثالثن مبس حلابة ينازلاة أرملاب قاعت

 .ةنسىلارهشنمسبحلابفاالو،اجوزتمن اك

ن عا هنمأ شنا ماال �ك يرشلاى لعت وبثلاة لدأن مل بقي الة دوهشملاة حنجلاوي ئاضقلار ارقاالال خا ميف

 .ا هبتكي تلاة يطخلاق ئاثولاول ئاسرلا

ًاراهجةليلخهذاختاويوجزلاتيبلايفانزلاجوزلاب اكترا 488ة داملا

ي ف�ا راهجة ليلخه لذ ختاو أي جوزلات يبلاي فا نزلاب كتراا ذاة نسى لار هشن مبس حلابج وزلاب قاعي

 .ناكناكمي أ

 .ك يرشلاة أرملابا هسفنة بوقعلال زنتو

انزلالعفةقحالمل وصأ 489ة داملا

 .يصخشلاي عدملاةفصذ اختاو�ج وزلاى وكشبالاانزلالعفةقحالمزوجيال 

 .اعمجوزلاوال ا�ل خدتملاوأكيرشلاقحاليال 
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 .هاضربانزلامتيذلاجوزلانمىوكشلالبقتال 

 .جوزلاملعبمرجلاهيفلصتايذلامويلاىلعرهشأة ثالثءاضقنابىوكشلالبقتال 

 .نيمرجملار ئاسن عة يصخشلاى وعدلاو�م اعلاق حلاى وعدط قسية جوزلاو أج وزلان عق حلاط اقسا

 .ى وكشلاط قستة كرتشملاة ايحلاف انئتسابل جرلاي ضرا ذا

ىبرقلاح افس 490ة داملا

ة وخاالوت اقيقشلاوء اقشالان يبو أن ييعرشر يغو أا وناكن ييعرشوع رفلاول وصاالن يب�ح افسلا

ى لان يرهشن مبس حلابه يلعب قاعية رهصاالن ما عيمجء ؤالهة لزنمبم هن مو أم ألو أب ألت اوخالاو

 .نيتنس

 .تاونسث الثى لاة نسن مة بوقعلافة يلعفو أة يعرشة طلسر خاآلى لعن يمرجملاد حالن اكا ذا

 .ة يالولاق حن مم رجملاع نمن كمي

ىبرقلاحافسةقالحمل وصا 491ة داملا

ة جردلاى تحن يمرجملاد حأر هصو أب يرقى وكشى لعء انبة قباسلاة داملاي فف وصوملاح افسلاق حالي

 .ةعبارلا

 .ة حيضفلاى لار ماالى دأا ذاى وكشال بة قحالملار شابتو

iة 4ا aا اJا 3 Aj W: وj : 
( 494492د اjAا )

دلوف خط 492ة داملا

 :يلاتلاهجولاى لع، 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرملاب جومب 492ة داملاص نل دع

ب قوع�ه دلتم لا دلوة أرماى لاب سنو أر خآبا دلول دبأو أه رمعن مة عباسلان ودا دلوأ بخو أف طخن م

 .ةتقوملاةقاشلال اغشاالب

ة نيبلاف يرحتو أة لازأا هتجيتنت ناكو أة ميرجلان مض رغلان اكا ذات اونسمس خن عة بوقعلاص قنتوال 

�.ة يمسرلات الجسلان عة يروصة يصخشل اوحأن يودتو أة يصخشلاد لولال اوحأبة قلعتملا

ءاطقللاى وأمدلوع اديا 493ة داملا

 :يلاتلاهجولاى لع، 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرملاب جومب 493ة داملاص نل دع

ي عرشر يغو أا يعرشا دلووس فنلات الجسي فا ديقمه نوكل احه تيوهم تكوء اطقللاى وأما دلوع دوأن م

 .ة تقوملاة قاشلال اغشالابب قوعه بف رتعم
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ةيصخشلالاوألحابةقلعتملاتانيبف يرتح 494ة داملا

 :يلاتلاهجولاى لع، 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرمالب جومب 494ة داملاصنل دع

د حأل اوحأبة قلعتملاة نيبلاف يرحتو أة لازاى لاي مرية قباسلاد اوملاي فت ركذي تلال امعاالر يغل معل ك

 .ه تقؤملاة قاشلال اغشالابه يلعب قاعية يصخشلااس نلا

iة4ا Jا اJ��يا 4 Wa 
 (495497داjAا )

رصاقف طخ 495ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 1993/5/27خ يرات 239مقرن وناقلاب جومب 495ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ن مة طلسن عه عزند صقه اضربو لو�ه رمعن مة رشعة نماثلان ود�ا رصاقد عبأو أ�ف طخن م

ف لأن يسمخن مة مارغلابوت اونسث الثى لار هشأة تسن مس بحلابب قوع�ة سارحلاو أة يواللاه يلعه ل

 .ةريلفلأيتيامى لا

ل اغشاالة بوقعلات ناكة وقلاو أة ليحلابد عبأو أف طخو أه رمعن مة رشعة يناثلام تأد قر صاقلان كيم لا ذاو

 .ه تقؤملاة قاشلا

رصاقراضإحبيضاقلارمألم ألاوبألاة فلاخم 496ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 1993/5/27خ يرات 239مقرن وناقلاب جومب 496ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

م تيم لر صاقر اضحار خؤيو أض فريف�ي ضاقلار مأل ثـتميال ر خآص خشل كو�م األوباأل

ف لاي تيامى لاف لان يسمخن مة مارغلابون يتنسى لار هشأة ثالثن مبس حلابب قاعيه رمعن مة رشعة نماثلا

 .ة ريل

مكحلارودصلبقرصاقع اجرا 497ة داملا

م رجملان ع 251ـ لاة داملاي فن يعملار ادقملابة قباسلاد اوملاي فا هيلعص وصنملات ابوقعلاض فخت

 .مكحيأرودصلبقهمدقوأر صاقلاعجرأي ذلا

 .ر اركتلاة لاحي فص نلاا ذهق بطيال 

iة 4ا   jhWا وا jا�5
 (498500داjAا )

دلوب ييست 498ة داملا

ة لاحب بسب�ه سفنة يامحك لميال ر خآص خشي أو أه رمعن مة عباسلان ودا دلوب يسو أح رطن م

 .ةنسىلارهشأةثالثنمسبحلاببقوعةيسفنوأة يدسج

 .ت اونسث الثى لاة نسن مب اقعلان اكر فقن اكمي فب يسو أز جاعلاو أد لولاح رطا ذا



 

            

                    

                    

                   

      

 

              

                     

           

                   

   

 

            

                  

                    

                  

       

     

   

                       

                      

 

                      

                  

                   

 

                       

               

            

هبييستواهرحطةجيتندلوت وم 499ة داملا

ا قافوم رجملاا هبذ خوأت وملاى لاه بت ضفأو أى ذأو أا ضرمه يلعى نجمللة ميرجلات ببسا ذا

و أة جيتنلاك لتع قوتد قن كيم لا ذار فقمر يغن اكمي فب ييستلاوح رطلاة لاحي ف 191ـلاة داملام اكحال

ر فقمن اكمي فب ييستلاو أح رطلاة لاحي ف 189ـلاة داملام اكحالا قافوا هبذ خوأوا هبانتجاه ناكمابن أد قتعا

 .ر طاخملابل بقوة جيتنلاع قوتا ملك

هلوصأداحلبقنمهبييستةيجتندلوت وم 500ة داملا

و أه تجلاعمو أه تبقارمو أه تسارحن يلوملاص اخشالاد حأو أز جاعلاو أد لولال وصأد حأم رجملان اكا ذا

 .257ـلاة داملاهيلعت صناموحنىلعةبوقعلاتددشه تيبرت

ه بييستو أا هدولومح رطى لعة لخدتمو أة لعافو أة ضرحمت مدقاي تلاة دلاولاى لعص نلاا ذهق بطيال 

 .ا هفرشلة نايص

لاملباقمرصاقنعي لتخر ركم 500ة داملا
 :13/5/1993خيرات 224مقرن وناقلاب جومبة يلاتلاكرر م 500ة داملا،تابوقعلانوناقم اكحاىلاف يضا

د صقبو لوه رمعن مة رشعة نماثلان ودر صاقن عة مئادو أة تقومة رتفلي لختلال واحو أى لختن مل ك

ن مة مارغلابوت اونسث الثى لاة نسن مبس حلابب قوع، رخاع فني أو أي لامل باقمء اقلي نبتلله ئاطعا

.ةينانبل ةريل نويلم نيرشع ىلا نييالم ة سمخ

.لخدتملاو كيرشلاب اهتاذ ةبوقعلا ل زنت

:اهتاذ ةبوقعلاب ب قاعي

1 ه بف رتعمي عرشر يغد لولم االو أب الاو أ، امهدحأو أر صاقي دلاول محين أل واحو أل محن مل ك

ة عفنمة يأو أة يلامغ لابمء اقلر صاقلان عي لختللة ياصوو اة يوالة طلسه لن مل كو اا مهدحأن مو أا مهنم

 .ىرخأ

2 ى لعد لويد قو أد لول فطي دلاوة رشابمر يغو أة رشابمة ليسوة يأبل محين أل واحو أل محن مل ك

 .هلامعتسال واحيو أه لمعتسيو أد هعتلاا ذهز وحين مل كو، هنعي لختللد قاعتلاو أل فطلان عي لختلابد هعتلا

ع يبد صقب، الو أة يعرشة روصبب اجناالى لعر خاص خشي أل محين أل واحيو أل محين مل ك3

 .دولوملا

4  .هينبتو أل فطى لعل وصحلاة يغب، رخاع فني أو أي لامل دبء اقله تطاسوم دقين أل واحو أم دقن مل ك

 .اهيلال وؤيي تلاة جيتنلان عل زعمبه العأة روكذملات الاحلار ئاسي فض يرحتلاى لعة بوقعلاق بطت

 .ر اركتلال احي فت ابوقعلان وناقن م 257ة دامللا قفوة بوقعلاد دشت
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iة 4ا   Wا تW4hاjالWAها 6
 (501502نWد WAا )

ةلاعإلابوجمذيفنتض فر 501ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 1993/5/27خ يرات 239مقرن وناقلاب جومب 501ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ا ضفرء اوسه اينبتا دلوو أي عرشلار يغو أي عرشلاا مهدلوج ايتحاة لاحي فن اكرتين يذللام األوب األن ا

ن ابقاعيه ئاضقن ما مهنكمتي تلال ئاسولاى لعل وصحلاال مهأو أا مهقتاعى لعع قيي ذلاة لاعاالب جومذ يفنت

 .ة ريلف لأي تياملاز واجتتال ة مارغبور ثكاالى لعر هشأة ثالثل يغشتلاع مس بحلاب

يئاضقمكحبوجمبةددمحلاة لاعإلاةيدأتنعر أختلا 502ة داملا

ه لوصأى لاو أق باسلاه جوزو أة جوزى لاي دؤين أب�ة مكحملاة يضقلاة وقب ستكام كحبه يلعي ضقن م

�ا هيدؤي الن يرهشي قبفة نيعملاط اسقااله تيبرتو أه تلاعاه يلعب جيص خشي أى لاو أه عورفو أ

 .هؤاداه يلعب جوا مر ادقمي زاوتة مارغبور هشأة تسى لار هشن مل يغشتلاع مس بحلابب قوع

ر داصلار ارقلام كحي فن وكين انبلي ف�ة يذيفنتلاة غيصلابن رتقملاة يبنجأة مكحمن عر داصلار ارقلان ا

 .ة قباسلاة رقفلاق يبطتلي نانبللاي ضاقلان ع

W:ا بW4ا 
i اJاا�Ap W: ا بادا وقAW

لواا 
i ا�ءااJض
iة 4ا بW�ا 1

 (503506داjAا )

عاملجاىلعه اركا 503ة داملا

ى لعت اونسمس خة دملة قاشلال اغشاالبب قوعع امجلاى لعد يدهتلاوف نعلاب�ه جوزر يغه ركأن م

 .ه رمعن مة رشعة سماخلام تيم له يلعى دتعملان اكا ذات اونسع بسن عة بوقعلاص قنتوال �.ل قالا

عادخلابعاملجاىلعه اركا 504ة داملا

و أي دسجص قنب بسبة مواقملاع يطتسيال �ه جوزر يغا صخشع ماجن مة تقوملاة قاشلال اغشاالبب قاعي

 .اع دخلاب ورضن مه وحنل معتساا مب بسبو ا�ي سفن

رصاقة عمامج 505ة داملا

ص قنتوال �ة قاشلال اغشالابب قوعه رمعن مة رشعة سماخلان ود�.ة تقوملاا رصاقع ماجن م

 .هرمعنمةرشعةيناثلامتيملدلولاناكاذاتاونسمسخنعة بوقعلا

 : 1983/9/16خ يرات 112مقري عارتشالام وسرمالب جومب 505ةداملاىلايلاتلاصنلاف يضا
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ى لان يرهشن مبس حلابب قوعة رشعة نماثلام تيا ملوه رمعن مة رشعة سماخلام تأا رصاقع ماجن مو

 .ن يتنس

رصاقةعمامجةبوقعد يدشت 506ة داملا

و أي عرشر يغو أن اكا يعرشه لوصأد حأه رمعن مة رشعة نماثلاوة رشعة سماخلان يبا رصاقع ماجا ذا

ص اخشاالك ئلوأم دخد حأو أة يلعفو أة يعرشة طلسه يلعس راميص خشل كول وصالاة هجله راهصأد حأ

 .ةتقوملاةقاشلال اغشالابب قوع

ه يفال ماعو أم ادختساب تكمر يدمن اكو أن يدل جرو أا فظومم رجملان اكا ذاا هسفنة بوقعلابى ضقيو

 .ه تفيظون ما هدمتسيي تلات اليهستلاو أة طلسلال امعتساا ئيسمل عفلاب كتراف

iة 4ا  ءWSا 2
 (507510داjAا )

ة مشحللفانملعفءاراجىلعه اركا 507ة داملا

 الة دمة قاشلال اغشالابب قوعة مشحللف انمل عفء ارجاو اة دباكمى لعد يدهتلاوف نعلابر خآه ركان م

 .تاونسع برانعص قنت

 .ه رمعن مة رشعة سماخلام تيم له يلعى دتعملان اكا ذات اونست سة بوقعللى نداالد حلان وكيو

ةليلحابة مشحللفانملعفب اكترا 508ة داملا

ة لعن مد افتساو أة ليحلاب ورضى لاأ جلن مر ثكاالى لعت اونسر شعة تقوملاة قاشلال اغشاالبب قاعي

�.ه باكتراى لعه لمحو أة مشحللا يفانمال عفه بب كترافه سفنو أ�ه دسجي فء ىرما

رصاقبةمشحللفانملعفب اكترا 509ة داملا

ب قوعه باكتراى لعه لمحو ا�ة مشحللا يفانمال عفه رمعن مة رشعة سماخلان ودر صاقبب كتران م

 .ةتقؤملاةقاشلال اغشاالب

 .ه رمعن مة رشعة يناثلاد لولام تيم لا ذات اونسع ربان عة بوقعلاص قنتوال 

رصاقبةمشلحلفانملعفباكتراةبوقعد يدشت 510ة داملا

ة نماثلاوة رشعة سماخلان يبر صاقبب كتري 506ـ لاة داملاي فن يفوصوملاص اخشاالن مص خشل ك

ر شعى لعد يزتال ة دمة قاشلال اغشاالبب قاعيه باكتراى لعه لمحيو أة مشحللا يفانمال عفه رمعن مة رشع

�.ت اونس

4م WSا  AWاتاa:W 
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 (511513داjAا )

 509ىلا 507و 505ى لإ 503د اوملاي فا هيلعص وصنملات ابوقعلاد يدشت 511ة داملا

ي ذلاو حنلاى لع 509ى لا 507و 505ى لا 503لاد اوملاي فا هيلعص وصنملات ابوقعلاع فرت

 . 506ـ لاة داملاي فم هيلار اشملاص اخشاالد حأم رجملان اكا ذا 257ـ لاة داملاه تركذ

ضرعلاىلعءادتعالاتايانجتابوقعديدشتوط رش 512ة داملا

 .لصفلااذهيفاهيلعصوصنملاتايانجلات ابوقع 257ـ لاة داملاماكحأى ضتقمبد دشت

 .هبحش فلاء ارجاى لعا وبقاعتو أه يلعى دتعملاة مواقمى لعب لغتلاي فا وكرتشار ثكأو أن اصخشا هفرتقاا ذا

ن عه تدمد يزتل يطعتا مهنعب بستى ذأو أر خآض رمي أبو أي رهزض رمبه يلعى دتعملاب يصأا ذا

 .اهتراكبتليزأفاركباهيلعىدتعملاتناكوأمايأة رشع

ص قنتال فة جيتنلاه ذهد ارأد قل عافلان كيم لوه يلعى دتعملات ومى لاا هركذق باسلات ايانجلاى دحات دأا ذا

 .ة نسة رشعي تنثان عة بوقعلا

اهسفننعنيسجةوجزلفوظمة دوارم 513ة داملا

ى دحاد وارو أه تطلسو أه تبقارملع ضاخص خشو أف قومو أن يجسة جوزا هسفنن عد وارف ظومل ك

 .ةنسىلارهشأةثالثنمبسحلاببقوعص خشلاكلذت ابيرق

و أه با هلصفط ونمة يضقه لص خشة بيرقو أة جوزا هسفنن عد واريي ذلاف ظوملابا هسفنة بوقعلال زنتو

 .هئاسؤرب

 .ا فنآت اروكذملاء اسنلاى دحان مه برام رجملال انا ذابة وقعلاف عاضت

iة4ا Uا 3
 (514517داjAا )

جاوزلادصقبف خط 514ة داملا

 .ت اونسث الثى لاة نسن مبس حلابب قوعج اوزلاد صقبة أرماو أة اتفف نعلاو أاع دخلابف طخن م

روفجلاباكترادصقبف طخ 515ة داملا

ل اغشاالبب قوعه بر وجفلاب اكتراد صقبى ثنأو أن اكا ركذص اخشاالد حأف نعلاو أاع دخلابف طخن م

 .ت اونسع بسن عة بوقعلاص قنتال فر وكذملال عفلاب كتراا ذاوة تقوملاة قاشلا

فنعواعادخنودرصاقف طخ 516ة داملا

ن مة رشعة سماخلام تيم لر صاقى لعف نعو أع ادخن ودل عفلاب كتراا ذاة قباسلات ابوقعلاض رفت
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 .ه رمع

فوخطملاع ارجا 517ة داملا

ء اقلتن مف وطخملاع جريي ذلام رجملا 251ـلاة داملاي فا هيلعص وصنملاة ففخملاب ابسالان مد يفتسي

ء ايحللا يفانمال عفه بب كترين أن وده تيرحه يلاد يعيون يمأن اكمى لاة عاسن يعبرأوي نامثل الخي فه سفن

 .ة يانجو أت ناكة حنجى رخأة ميرجو أ

iة 4ا  Wا Uآ WAا  AJقJpو�اوءا�jا  4 W: Wا (ءjA521518د ا )

ج اوزلابءاوغادعبة راكبض ف 518ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 1993/5/27خ يرات 239مقرن وناقلاب جومب 518ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ى تحبس حلابد شأا باقعب جوتسي الل عفلان اكا ذاب قوع�ا هتراكبض ففج اوزلاد عوبة اتفى وغأن م

 .نيتبوقعلاى دحابوأةريلفلأيتياماهاصقأةمارغبورهشأة تس

ي تلاى رخالاق ئاثولاول ئاسرلان عا هنمأ شنا مال ام رجملاى لعت وبثلاة لدأن مل بقيال ر ارقاالال خا مي ف

 .ا هبتك

ر صاقبءايحللفانملعفب اكترا 519ة داملا

ة أرمأو أى ثنأو أن اكا ركذه رمعن مة رشعة سماخلان ودا رصاقء ايحللة يفانمة روصبب عادو أس ملن م

�ا مهاضرن ودة نسة رشعمس خر معلان ما مهلة اتفو أ

 .ر هشأة تسلاز واجت الة دمس بحلابب قوع

رصاقىلعءايلحلفانملمعض رع 520ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 1993/5/27خ يرات 239مقرن وناقلاب جومب 520ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ة مشحلابال خما مالكه يلاه جوو أء ايحللا يفانمال معه رمعن مة رشعة سماخلان ودر صاقى لعض رعن م

 .ا عمن يتبوقعلابو أة ريلف لأن يسمخون يتئامن عد يزت الة مارغبو أي ريدكتلاف يقوتلابب قوع

ءاسنلابصاخناكملوخدوةأرمايزبر كنت 521ة داملا

ب قوعء اسنلار يغلل عفلات قوه لوخدا روظحمو أء اسنلابا صاخا ناكمل خدفة أرماي زبر كنتل جرل ك

 .ر هشأة تسن مر ثكأ الس بحلاب


AWم WSا 

( 522ة دWAا )

ا هيلعىدتعملاومرجملانيبحيصحجاوزداقعنالةقحالملاف قو 522ة داملا
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 :يلاتلاهجولاى لع 5/2/1948ن وناقب جومب 522ة داملاص نل دع

ت فقوأا هيلعى دتعملان يبول صفلاا ذهي فة دراولام ئارجلاى دحاب كترمن يبح يحصج اوزد قعا ذا

 .هيلعضرفيذلاباقعلاذيفنتقلعة يضقلابمكحردصناكاذاوة قحالملا

ة يانجلاى لعت اونسمس خء اضقناوة حنجلاى لعت اونسث الثء اضقنال بقة بوقعلاذ يفنتو أة قحالملاى لاد اعي

 .ا هيلعى دتعملاة حلصمله بم وكحملاق الطلابو أوع رشمب بسن ودأة رملاق الطبا ماج اوزلاى هتناا ذا

iWاا 
i ا���اjاورJضpا باداوقAW

iة 4ا رjا���ا 1
 (523530داjAا )

روفجلاىلعضلحاد ايتعا 523ة داملا
 239م قرن وناقلاب جومبه يفة دارولات اماغرلات لدعم ثي لاتلاه جولاى لع 5/2/1948ن وناقب جومب 523ة داملاص نل دع

: 1993/5/27خ يارت

ر وجفلاى لعه رمعن من يرشعلاوة يداحلاغ لبيا ملى ثنأو أن اكا ركذر ثكأو أص خشض حد اتعان م

ن مة مارغبوة نسى لار هشن مبس حلابب قوعا مهنايتاى لعه تدعاسمو أه لا مهليهستى لعو أد اسفلاو أ�

 .ةريلفلأة يامسمخىلافلأن يسمخ

 .ا هلهسو أة يرسلاة راعدلاى طاعتن مه سفنب اقعلاب قاعيو

د يدهتلاوافنعلاواعادلخابةاتفءاوغاىلعريغلاء اوها 524ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 1993/5/27خ يرات 239مقرن وناقلاب جومب 524ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ى لعر يغلاء اوهالء اضرام دقأن مة ريلف لأي تيامن عص قنت الة مارغبول قاالى لعة نسس بحلابب قاعي

ي فة اتفو أة أرماو أا هاضربو لوا هرمعن من يرشعلاوة يداحلان ودة اتفو أة أرماد اعباو أب اذتجاو أء اوغإ

ل ئاسون مك لذر يغو أذ وفنلاف رصو أد يدهتلاو أف نعلاو اع ادخلال امعتسابر معلان من يرشعلاوة يداحلا

 .ه اركالا

ةراعدلايطاعتىلعه اركا 525ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 1993/5/27خ يرات 239مقرن وناقلاب جومب 525ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ه لامعتسابم دقأن مة ريلف لأة يامسمخى لاف لأن يسمخن مة مارغلابون يتنسى لان يرهشن مبس حلابب قاعي

ر وجفلات يبي فه يلعه لن يدب بسبو لوه نعا مغرص خشء اقبتساى لعة قباسلاة داملاي فة روكذملال ئاسولا

 .�ة راعدلاي طاعتى لعه هركأو أ

بسكلادصقبروجفلاب اكتراىلعةماعلاء اوغا 526ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 1993/5/27خ يرات 239مقرن وناقلاب جومب 526ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع
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ل ئاسولاى دحال معتسان مور يغلاع مر وجفلاب اكتراى لع�ة ماعلاء اوغاب سكلاد صقبل هسين أد اتعان م

ن مس بحلابب قاعي�ر وجفلاى لاس انلاب الجتسال 209ـ لاة داملان م 3و 2ـ لان يترقفلاي فا هيلار اشملا

 .ة ريلف لأي تيامى لاة ريلف لأن يرشعن مة مارغلابوة نسى لار هش

ريغلاة راعد 527ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 1993/5/27خ يرات 239مقرن وناقلاب جومب 527ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ن مبس حلابب قوعر يغلاة راعدى لعا هضعبو أه تشيعمب سكي فد متعافل عفلابة نهمى طاعتي الء ىرمال ك

 .ة ريلف لأي تيامى لاف لأن يرشعن مة مارغبون يتنسى لار هشأة تس

روفجلاىلعريغلاضحةلوامحىلعة بقاعم 528ة داملا

 . 525ى لا 523ـ لاد اوملاي فا هيلعص وصنملاح نجلاي فة لواحملاى لعب قاعي

روفجلاىلعضلحامئارجةبوقعد يدشت 529ة داملا

ن ممن ومرجملان اكا ذاة روكذملاد اوملاا هيلعص نتي تلات ابوقعلا 257ـلاة داملام كحى ضتقمبد دشت

. 506ـ لاة داملاي فا وفصو

ر وفجلاىلعضحلابةقلعتملاحنلجايفةبقارمةيروحدالبلان مج ارخا 530ة داملا

ه ذهي فا هيلعص وصنملاح نجلاى دحاي فم كحلاد نعة بقارملاة يرحلابود البلان مج ارخاالبء اضقلان كمي

 .ل حملال افقابا ضيأى ضقيو، ةذبنلا

iة 4ا AWا قpاوبادضJا 2
( 534531د اjAا )

ةماعلابادلآلض رعت 531ة داملا

ة داملان مى لوالاة رقفلاي فة روكذملال ئاسولاى دحاب��ة ماعلاب ادآللض رعتلاى لعب قاعي

 .ة نسى لار هشن مبس حلاب 209

ةماعلاقالألخلض رعت 532ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 532ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ـ ـلاة داملان مة ثلاثلاوة يناثلان يترقفلاي فة روكذملال ئاسولاى دحابة ماعلاق الخاللض رعتلاى لعب قاعي

 .ة ريلف لأي تيامى لاف لأن يرشعن مة مارغلابوة نسى لار هشن مبس حلاب 209

ءايحلابةلخملاءايشألابر اجتا 533ة داملا
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و أة يودير وصو ام وسرو ات اباتكء انتقاد يروتو أر يدصتو أع نصى لعم دقأن ما هسفنت ابوقعلابب قاعي

و أن لعأو أا هعيزوتو أا هبر اجتالاد صقبء ايحلابة لخملاء ايشاالن مك لذر يغو أت اراشاو أم الفأو أة يسمش


.ا هيلعل وصحلاة قيرطن عم لعأ

ةعيبلطافالخىلعة عماجم
 534ة داملا


.ة دحاوة نسى تحبس حلابا هيلعب قاعية عيبطلاف الخى لعة عماجمل ك

Wa Uا ة رWد �
i 3ة 4ا  J

(

(535536نWدWAا �

ة اغلم
 535ة داملا

 .(نيفرحنمالث ادحالاة يماح�
1983/9/16 (خ يرات�
119م قري عارتشالام وسرمالب جومب 535ة داملاص ني غلا

 536ة داملا

ث ادحالاة يامح( 1983/9/16

ة اغلم

 .(نيفرحنملاخ يرتا�
119م قري عارتشالام وسرملاب جومب 536ة داملاص ني غلا

Wاا 
i
Wا iو�
iWA �4ا  �
jWا� h ض


iWA4ا j� Wا�
i 1ة 4ا �
(

�


(537538نWدWAا �

ة اغلم
 537ة داملا

 1983/9/16.خ يرات�
112م قري عارتشالام وسرمالب جومب 537ة داملاص ني غلا

ة اغلم
 538ة داملا

 1983/9/16.خ يرات�
112م قري عارتشالام وسرملاب جومب 538ة داملاص ني غلا

Wا �
i 2ة 4ا  hض

ة داملا
( 

539 

 (539545داjAا 

ضاهإلجائط اسوج يورت
 :يلاتلاهجولاى لع،  27/5/1993خيرات 239مقرن وناقلاب جومب 539ةداملايفةدارولاة مارغلات لدع

ر شنا هنمد صقي
209ـ لاة داملان م 3و 2ـ ـلان يترقفلاي فا هيلعص وصنملال ئاسولاى دحابة واعدل ك

ن مة مارغلابون يتنسى لان يرهشن مبس حلابا هيلعب قاعيض اهجالاط ئاسول امعتسال يهستو أج يورتو أ


.ة ريلف لأة يامسمخى لاف لأة ئم

ضاهجإلاثادالحةدعملاداوملاع يب
 540ة داملا
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ل هسو أض اهجاالث ادحالة دعمد اومع يبلاد صقبى نتقاو أع يبللض رعو أع ابن ما هسفنة بوقعلابب قاعي

 .ت ناكة قيرطي أبا هلامعتسا

سفنلاح رط 541ة داملا

ة تسن مبس حلابب قاعتا هاضربا هريغه لمعتساو أل ئاسولان مه تلمعتساا مبا هسفنت حرطة أرمال ك

 .ت اونسث الثى لار هشأ

اهاضربةأرماح يرتط 542ة داملا

ى لاة نسن مبس حلابب قوعا هاضربا هحيرطتة لواحمو أة أرماح يرطتى لعت ناكة ليسوي أبم دقأن م

ل عافلاب قوعة أرملات ومى لاه ليبسي فت لمعتساي تلال ئاسولاو أض اهجالاى ضفأا ذا�.ت اونسث الث

 .تاونسعبسىلاعبرأنمةقاشلال اغشاالب

ي تلال ئاسولان ما رطخد شأل ئاسون عت وملاب بستا ذات اونسر شعى لات اونسمس خن مة بوقعلان وكتو

 .ة أرملاا هبت يضر

اهاضرنودةأرماح يرتط 543ة داملا

 .لقالاى لعت اونسمس خة قاشلال اغشاالبب قوع�ا هاضرن ودة أرماح يرطتبد صقن عب بستن م

 .ة أرملات ومى لاة لمعتسملال ئاسولاو أض اهجاالى ضفأا ذات اونسة رشعن عة بوقعلاص قنتوال 

 542 543ناتداملاقيبتطط ورش 544ة داملا

 .ل ماحر يغح يرطتلال ئاسوا هيلعت يرجأي تلاة أرملات ناكو لو 543ـ ـلاو 542ـ ـلان اتداملاق بطت

فرشلاىلعاًاظفحس فنلاح يرتط 545ة داملا

ن مه سفنر ذعلان مد يفتسيك لذكوا هفرشى لعة ظفاحما هسفنح رطتي تلاة أرملاف فخمر ذعن مد يفتست

ه عورفى دحاف رشى لعة ظفاحملل 543و 542ـ ـلان يتداملاي فا هيلعص وصنملام ئارجلاى دحاب كترا

 .ة يناثلاة جردلاى تحه تابيرقو أ


AWم WSا �

( 546ة دWAا )

ةأرماحيرطتةبوقعد يدشت 546ة داملا

ي لديصو أي ئازجاو أة لباقو أح ارجو أب يبطل صفلاا ذهي فا هيلعص وصنملاح نجلاى دحاب كتراا ذا

 .257ـلاة دامللا قافوةبوقعلات ددشن يلخدتمو أنيضرحمو أا وناكنيلعافم هيمدختسمد حاو أ
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 حيرطتللةدعملاداوملارئاسور يقاقعلاعيبداتعادقمرجملاناكاذاكلذكرماالن وكيو

ل ينو أة طلسلان ذابن يطونما نوكيم لن اوه لمعو أه تنهمة لوازمن مع نمللك لذن عال ضفم رجملاف دهتسيو

ةداهش

ل حملال افقابا ضيأم كحلان كميو

ة داملا

ة نسن يرشعى لاة نسة رشعمس خن مة قاشلال اغشاالبب قوعا دصقا ناسنال تقن م

ة داملا

ة داملاص نل دع

بكترااذاادصقلتقلاى لعة دبؤملاةقاشلالاغشالابب قاعي

ةحنجلانعة جتانلاةعفنملاىلعل وصحلل

ب جومبد نبلاا ذهي غلا

خ يرتا

ه رمعن مةرشعةسماخلانودثدح

ة داملا

ة داملاص نل دع

يلاتلا

بكترااذاادصقل تقلاىلعمادعالابب قاعي

.


.


 UAWا ب W4ا 
صWا  a
 Wا W ااوت i
�

لواا 
A
 Wا ةW i ون Wا Wاوت i
�

ا i
 
a i 1ا ة 4ا 
547553)
� داjAا  (
�

547 
اًدصقاناسنال تق

�.
 �

548 
ادصقلتقلاةبوقعد يدشت
�

يلاتلاه جولاى لع 1977/6/30
� خيرات 110
� مقري عارتشالام وسرمالو  : 548 24/5/1949ن وناقب جومب

: 

لفاسب بسل 1 
.


2 
.


3 


112
� مقري عارتشالام وسرمال بجومبي لاتلاص نلابل دباوم قري عارتشالام وسرمال 110/77 

:1983/9/16 

لتقلادعبةثجلابليثمتلاىلعم رجملام ادقاب

ى لع4

5 ر ثكأو أن يصخشى لع

.


.
 


.


549 
ًادصقلتقلاىلعمادعإلاة بوقع

1977/6/30
� خيرات 110
� مقري عارتشالام وسرمالبو هجولاى لع 1949/5/24 نوناقب جومب 549 

: 

:


نيضرحملار ارفلال يهستو أا هلا ذيفنتو أ اليهستو أ، ةحنجلو أة يانجل 1 ا دمع

نيلخدتملاوأاهيلعافوأةيانجلاكلتى لع

اديهمت 2  �.
� �

باقعلانيبومهنيبةلوليحللوأا هيف �.
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 .هعورفوأمرجملالوصأدحأى لع3

4 5�.ص اخشاالو حنة سارشلاو أب يذعتلال امعأى لعم رجملام ادقأة لاحي ف ء انثأي فف ظومى لع

 .اهببسبوأاهلهتسراممضرعميفوأهتفيظوه تسرامم

: 1983/9/16خ يرتا 112مقري عارتشالام وسرملاب جومب 549ة داملاى لاةيلاتلاتاقرفلات فيضا

ن مو أه ئابرقأن مو أه تفئاطن مه ريغا هبكتراة يانجله نما رأثو أي فئاطلاه ئامتناب بسبن اسناى لع 6

 .هيبزاحم

 .ةرجفتملاداوملال امعتساب7

8  .ا هملاعمء افخالو أة حنجو أة يانجن مب رهتلال جأن م

دصقريغنعل تق 550ة داملا

ر خآل معي أبو أة دشلاو أف نعلاو أ�ب رضلاب�ل تقلاد صقر يغن من اسنات ومبب بستن م

 .لقالاىلعتاونسمسخة قاشلالاغشالابب قوع�د وصقم

 .ن يتقباسلان يتداملاي فا هيلعص وصنملات الاحلاى دحابل عفلان رتقاا ذات اونسع بسن عة بوقعلاص قنتوال 

ًاحافسهبلبحيذلااهديلولةدلاولال تق 551ة داملا

 .احافسه بت لبحي ذلاا هديلول تقى لع، راعللء اقتا، مدقتي تلاة دلاولات قوملال اقتعالابب قاعت

 .ا دمعل عفلاع قوا ذات اونسس مخن عة بوقعلاص قنتوال 

قافشإلالماعبًادصقل تق 552ة داملا

 .ب لطلابه حاحلاى لعء انبق افشاالل ماعبا دصقا ناسنال تقن مر ثكاالى لعت اونسر شعل اقتعاالبب قاعي

راحتنإلاىلعة دعاسم 553ة داملا

ـ ـلاة داملاي فة روكذملاق رطلان مة قيرطب، هدعاسو أر احتنالاى لعت ناكة ليسوي أبا ناسنال محن م

م تا ذار ثكاالى لعت اونسر شعل اقتعالابب قوع، هسفنل تقى لع-ة عبارلاوة يناثلاوى لواالت ارقفلا 219

 .راحتنالا

 .مئادز جعو أء اذياه نعم جنر احتنالاي فوع رشلاة لاحي فن يتنسى لار هشأة ثالثن مس بحلاب

ت قبطا هوتعمو أه رمعن مة رشعة سماخلان ودا ثدحر احتنالاى لعد عاسملاو أل ومحملاص خشلان اكا ذاو

 .ه يفل خدتلاو أل تقلاى لعض يرحتلات ابوقع

iة 4ا  صWاءاا 2
 (554559داjAا )



              

                  

                     

                 

                

                 

 

             

                  

                   

                   

        

 

              

                    

       

 

        

                 

                    

                    

                 

   

 

           

                 

                 

   

 

          

                   

لمعلانعليعطتواضرمنوديدصقء اذيا 554ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 1993/5/27خ يرات 239مقرن وناقلاب جومب 554ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ل يطعتو اض رمل اعفااله ذهن عم جنيم لو�ه ئاذياو أه حرجو أص خشب رضى لعا دصقم دقأن م

ى لعر هشاة تسبس حلابر رضتملاى وكشى لعء انبب قوعم اياة رشعن عد يزتة دملل معلان عص خش

 .نيتبوقعلان يتاهى دحابو اة ريلف لان يسمخى لاف آالة رشعن مة مارغلابوي ريدكتلاف يقوتلابو ار ثكالا

 .ل وعفملان مي صخشلاي عدملاح فصلا مة بوقعلاى لعه لن وكيو، ماعلاق حلاط قسيي كاشلال زانتن ا

يدصقلاءاذيإلاةجيتنلمعلانعليطعتوض رم 555ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 1993/5/27خ يرات 239مقرن وناقلاب جومب 555ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

م رجملاب قوعم ايأة رشعن عد يزتة دمل معلان عص خشل يطعتو أض رمل صاحلاى ذاالن عم جنا ذا

ل زانتا ذاو�.ن يتبوقعلان يتاهى دحابو أر ثكاالى لعة ريلف لأة ئمة مارغبوة نسلاز واجتال ة دمس بحلاب

 .ف صنلاى لاة بوقعلات ضفخه قحن عي كاشلا

اموينيرشعنمرثكأللمعلانعليعطتوض رم 556ة داملا

ث الثى لار هشأة ثالثن مبس حلاة بوقعبي ضقا موين يرشعلال معلان عل يطعتلاو أض رملاز واجا ذا

 .ا هركذق باسلاة مارغلان عال ضفت اونس

ةمئادة هاع 557ة داملا

 :يلاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرات 112م قريعارتشالام وسرملاب جومب 557ة داملاص نل دع

��ف ارطاالد حأر تبو أ�و ضع�ل اصئتساو أع طقى لال عفلاى دأا ذا

ة يأو أم يسجه يوشتث ادحاي فب بستو أ�ل معلان عاس وحلاى دحال يطعتو أا مهدحأل يطعتى لاو أ

ت اونسر شعة تقوملاة قاشلال اغشاالبم رجملاب قوعة مئادلاة هاعلار هظما هلو أة مئادى رخأ�ة هاع

 .ر ثكالاى لع

دصقنعاهئاذيإللماحض اهجإ 558ة داملا

 :يلاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرات 112م قريعارتشالام وسرملاب جومب 558ة داملاص نل دع

ى لعو هول ماحض اهجاب 554ـ ـلاة داملاي فة روكذملال اعفاالى دحابب بستن ما هسفنة بوقعلابب قاعي

 .ا هلمحبم لع

صاشخألاءاذيامئارجةبوقعد يدشت 559ة داملا

ة نيبملات الاحلاى دحابل عفلاف رتقاا ذا 257ة داملام اكحالا قافوة ذبنلاه ذهي فة روكذملات ابوقعلاد دشت
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 . 549ـ لاو 548ـ لان يتداملاي ف

iة 4ا  ةJhWSAا  3
 (560561نWد WAا )

ةراجشمءانثاءاذياوال تق 560ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 5/2/1948ن وناقب جومب 560ة داملاص نل دع

ع يمجب قوع، تاذلابل عافلاة فرعمن كمتم لوة عامجا هيفك رتشاة رجاشمء انثأص خشء اذياو أل تقع قوا ذا

 .اهفصنىتحةبوقعلاضيفختدعبة فرتقملاةميرجلاةبوقعبهيلعى نجملاباعقيالااولواحن م

ن مل قأال ب اقعلابى ضقيفد بؤملال اقتعاالو أة دبؤملاة قاشلال اغشاالو أم ادعاالب جوتستة ميرجلات ناكا ذاو

 .ت اونسع بس

ةراجشملابب بست 561ة داملا

 .�ة رجاشملابة رشابمب بستن مى لع 257ـلاة داملاه يلعت صنا ملا قافوا هركذق باسلات ابوقعلاد دشت

ءااوaاiرا 4ة4ا 
 (562563نWد WAا )

ع ورشملاريغعاملجاوادوهشملاىنزلاهباكترالريغلال تق 562ة داملا

 :يلاتلاص نلابه نعض يعتساو 20/2/1999خ يرات 7م قرن وناقلاب جومبت باوقعالن وناقن م 562ة داملاص ني غلا

ي فو اد وهشملاى نزلام رجي فه تخاو اه عورفو اه لوصاد حاو اه جوزأ جافن مف فخملار ذعلان مد يفتسي

 .د معر يغبه ئاذياو اا مهدحال تقى لعم دقأفوع رشملار يغع امجلاة لاح

سفنلانعع افد 563ة داملا

 :سفنلانععافدلاليبقنمة يتاآللاعفالاد عت�

1 ف نعلال امعتسابم دقين مه اجته لاومأن عو أر يغلافس نن عو أه لاومأن عو أه سفنن عع فادين مى لعف

 .بهنلاوأةقرسلاى لع

2 ة قصالملاه تاقحلمى لاو أ�ل هآل زنمى لاال يلل وخدلال واحو أل خدص خشع فدد نعف رتقملال عفلا

 .ةصاخت اودأو أة دلقمح يتافمل امعتسابو أا هرسكو أ�ا هبقـثو أل خادملاو أن اردجلاو أت اجايسلاق لستب

 .251ـلاة داملابالمعففخملارذعلانماال لعافلاديفتسيالفاراهنلعفلاعقوا ذاو

ل اوماالو أص اخشاالى لعء ادتعاالن أبد اقتعاى لعن كيم لا ذاوع رشملاع افدلاة لاحي فم رجملار بتعيوال 

�ه برأمذ يفنتي فة مواقملان مه اقليد قا مة جيتنبو أر شابملاي دتعملاض رغن اك

. 

iة 4ا  iءااو aا 5 J � U



   

          

                       

         

 

          

                        

                   

    

                   

                  

                 

 

              

                    

        

                     

            

                 

 

           

                    

       

                  

                 

                  

                

                 

              

              

  

 (564567داjAا )

لامهانعتوملابب بست 564ة داملا

ب قوعة مظنالاو أن يناوقلاة اعارمم دعو أ�ز ارتحاة لقو أ�ل امهان عد حأت ومبب بستن م

�.ت اونسث الثى لار هشأة تسن مس بحلاب

مرمجلاأطخنعمجانء اذيا 565ة داملا

ب اقعلان اك 558ـ لاى لا 556ـ لاد اوملاه يلعت صني ذلاك�ء اذيااال م رجملاأ طخن عم جنيم لا ذا

خ يارت 239م قرن وناقلاب جومب 565ة داملان م 2ة قرفلاي فة دارولاة ماغرلاتلدع�.ة نسى لان يرهشن م

 :يلاتلاهجولاى لع 1993/5/27

 .ةريلف لأة ئمز واجتت الة مارغبو أر ثكالاى لعر هشأة تسبس حلابد وصقمر يغر خآء اذيال كى لعب قاعي

ز واجتة دملل معلان عل يطعتو أض رمء اذياالن عم جنيم لا ذاه يلعى نجملاى وكشى لعة قحالملاق لعتو

 . 555ـ لاو 554ـ لان يتداملاي فة نيبملال يعافملافس نه قحن عي كاشلال زانتلن وكيو، مايأة رشعلا

م دصثداحنعةمجانلاةعبتلانمةبكرمقئاسص لمت 566ة داملا

ة ماغرلات لدعم ث، يلاتلاه جولاى لع 198/9/16خ يرتا 112م قري عارتشالام وسرمالب جومب 566ة داملاص نل دع

: 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلابجومبهيفة دارولا

ن مص لمتلال واحو أه يلعى نجملابن عيم لو أه روفن مف قيم لوي دامو لوث داحبب بستة بكرمق ئاسل ك

 .ةريلفلأةئملازواجت الةمارغبورهشلازواجتت الةدملبسحلابب قاعيبرهلابة عبتلا

 .ل اعفالاه ذهى دحام رجملاف رتقاا ذاا هفصن 565و 564ن يتداملاي فة روكذملات ابوقعلاى لعد ازيو

رخطةلاحيفصخشةدعاسمنعع انتما 567ة داملا

ةماغرلات لدعم ث، يلاتلاه جولال خ يرتا 112م قري عارتشالام وسرمالب جومب 567ة داملاص نل دع ىع 9/1983/ 16

: 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلابجومبهيفة دارولا

و أه تثاغاه عسوبن اكو، يحصب بسبو أء ىراطث داحب بسبر طخلاة لاحي فص خشة هجاومبد جون م

ن عه تداراض حمبع نتماور طخلله ريغو أه سفنض رعين أن ودوة دجنلاب لطبو اي صخشل عفب، هفاعسا

 .نيتبوقعلان يتاهى دحابو أ، ةريلي نويلمى لاف لأي تيامن مة مارغلابوة نسى لار هشن مبس حلابب قاعيك لذ

ي فة مكاحموع ضومو أف وقومص خشة ءاربت بثتة لداد وجوبا ملاعن اكن م، اهسفنة بوقعلابب قاعيو

 .نماالت اطلسو أء اضقلام امأك لذبة داهشلاى لاا يئاقلتر دابيم لوة حنجلاو أة يانجلاع ونن مة يضق

 .قحالتقويفايئاقلتمدقتوداعاذاة بوقعلانملعافلاىفعيةلاحلاهذهي فو

ة جردلاى تحم هبراقأوه عمن ولخدتملاوه ؤاكرشوة قحالملاوع ضومة ميرجلال عافا ضيأة بوقعلان مى فعيو

 .ة عبارلا
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W4ب اد  U U AhWا ء ا او aا   6iة  4ا 
 568(ة دWAا )

ءاذيالاو لتقلا ةبوقع ضيفتخ 568  ة داملا

ة لقتسمت ناكول عافلاا هلهجب ابساة دعة جيتند صقر يغو أد صقن عن ابكترملاء اذياالوت وملان اكا ذا

. 200ـ لاة داملاي فن يبملار ادقملابة بوقعلاض يفختن كمأه لعفن ع

iWاا 
J i ااjاi�اJ ف JSا وا
WAJة 4ا  i  Jان 1

 (569570نWد WAا )

ة يصخشلاةيرحلان امرح 569ة داملا

 :يلاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرات 112م قريعارتشالام وسرملاب جومب 569ة داملاص نل دع

ةقاشلالاغشاالبب قوع،ىرخأةليسويأبوأف طخلاب�ةيصخشلاهتيرحرخآمرحن م

 :ةيلاتلاتالاحلانملكيفةدبؤملاةقاشلال اغشاالبلعافلاب قاعيو�.ة تقؤملا

 .يونعمو أي دسجب يذعته تيرحم رحن مبل زنأا ذا 2�.ر هشلاة يرحلان امرحة دمت زواجا ذا1

 .اهيلاه ئامتناب بسبو أ، اهبه مايقض رعمي فو أه تفيظوبه مايقء انثأف ظومى لعم رجلاع قوا ذا3

4 و أه تفئاطن مه ريغه بكترال عفله يلعى نجملان ما رأثو أة يبزحو أة يفئاطة ميرجلاع فاودت ناكا ذا

 .هبراقأوأه يبزاحم

و أل املاز ازتباة يغبة لودلاو أت اسسؤملاو أد ارفاالى لعل يوهتللة نيهره تيحضل عافلال معتساا ذا5

 .هنعع انتمالاوألمعبمايقلاوأةبغرذيفنتىلعه اركالا

و أر اطقلاو أة رايسلاكة ماعلاو أة صاخلاة يلاآلل قنلال ئاسوى دحاى لعء ادتعاللا عبتم رجلاع قوا ذا6

 .ةرئاطلاوأة رخابلا

 .نيحلسمهباكترادنعاوناك،رثكأوأنيصخشن مةعامجل عفبمرجلالصحا ذا7

ة قالعه لر خآب بسي أو أب عرلاة جيتنن اسنات ومم رجلان عم جنا ذا 257ةدامللا قفوة بوقعلاد دشتو

 .ث داحلاب

ًاوفعهتيرحنممورمحلاحارسق الاط 570ة داملا

 :يلاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرات 112م قريعارتشالام وسرمالب جومب 570ة داملاصنل دع

ة يانجى رخأة ميرجه بب كترتن أن ودوم ايأة ثالثا هاصقأة دمل الخوا وفعه تيرحم رحن مح ارسق لطأا ذا

 .تاونسثالثىلارهشأةتسنمسبحلابل عافلابقاعيةحنجمأت ناك

ع برأل الخا وفعه يلعى نجملاح ارسق لطاو هن ال عافلاة حلصملف صنلاى لا�ة بوقعلاه ذهض فختو
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 .ة حنجم أت ناكة يانجى رخأة ميرجي أه يفب كترين أن ودور ثكاالى لعة عاسن يرشعو

Jpة 4ا i jا  AJق 2 A ل
 (571572نWد WAا )

قحنودلزنمل ودخ 571ة داملا

ي فث كمن مك لذكو، هتدارالا فالخ�، هلزنمو أه نكسمت اقحلمو أر خآن كسمو أ�ل زنمل خدن م

 .رهشأة تسلاز واجتال ة دمس بحلابب قوع، هئاصقاي فق حلاه لن مة دارالا فالخة روكذملان كامالا

ى لعف نعلاو أر سكلاة طساوبو أ، اليلل عفلاع قوا ذات اونسث الثى لار هشأة ثالثن مبس حلابى ضقيو

 .نيعمتجمصاخشأة دعهبكتراوأ،حالسلال امعتسابوأص اخشالا

 .ر رضتملاق يرفلاى وكشى لعء انبال اى لوالاة رقفلاي فا هيلعص وصنملاة لاحلاي فة قحالملاى رجتال 

ريغلاصختنكاماىلافنعلاةسطاوبل ودخ 572ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 27/5/1993خ يرات 239م قرن وناقلاب جومب 572ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ى لعف نعلاو أر سكلاة طساوبل لستن مة ريلف لأة ئملاز واجت الة مارغبو أي ريدكتلاف يقوتلابب قاعي

ق حلاه لن مة داران مم غرلاى لعا هيفث كمو أ، روهمجللة حابمت سيلور يغلاص ختن كامأى لاص اخشالا

 .هئاصقاي ف

 .ر رضتملاق يرفلاى وكشى لعء انبال ام رجملاق حاليوال 

iة 4ا  ا 3
 (573578داjAا )

حالسلابد يدهت 573ة داملا

ة نسون يرهشن يبة بوقعلاح وارتور هشأة تسلاز واجتال ة دمس بحلابب قوعح السلابر خآ�د دهن م

 .ل عافلاه لمعتساوا يرانح السلان اكا ذا

مادعإلاباهيلعبقاعمةيانبجد يدهت 574ة داملا

و أة نسة رشعس مخن مر ثكأو أة دبؤملاة قاشلال اغشاالو أ، مادعالاا هتبوقعة يانجبر خآد عوتن م

ث الثى لاة نسن مبس حلابب قوعث لاثص خشة طساوبو أة لفغمو لوة باتكة طساوبء اوسد بؤملال اقتعالا

�.ه نعع انتماالبو أا عورشمو لول معء ارجابر ماالد يعولان مضتا ذات اونس

يهفشد يدهت 575ة داملا

ن ودة هفاشمل صحه نأاال ا رمأن مضتو أا رمأه العأة روكذملات ايانجلاى دحابد يدهتلان مضتيم لا ذا

 .ن يتنسى لار هشأة ثالثن مبس حلابي ضقر خآص خشة طساو
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مادعإلاباهيلعب قاعمريغةيانبجد يدهت 576ة داملا

ا ذا 574ـ لاة داملاي فة روكذملات ايانجلان مف خأة يانجبد يدهتلاى لعة نسى لار هشن مس بحلابب قاعي

 .ا هسفنة داملاي فة نيبملال ئاسولاى دحابب كترا

ًةباتكةنحبجد يدهت 577ة داملا

ز واجت الة دمبس حلابه يلعب قاعيث لاثص خشة طساوبو أة باتكع قوا ذاا رمأن مضتملاة حنجبد يدهتلا

 .ر هشأة تسلا

قحمريغررضلازنإبد يدهت 578ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 27/5/1993خ يرات 239مقرن وناقلاب جومب 578ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

،  209ـ لاة داملاي فة روكذملال ئاسولاى دحابو أل وقلابل صحا ذاق حمر يغر رضل ازنابر خآد يدهتل ك

ز واجت الة مارغب، ىوكشلاى لعء انب، هيلعب قاعيا ديدشا ريثأته يلعى نجملافس ني فر يثأتلاه نأشن من اكو

 .ة ريلف لأة ئملا

iة 4ا  راJاءWSiا 4
 (579581داjAا )

يعرشببسنودرسء اشفا 579ة داملا

ة مارغلات لدعم ث، يلاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرتا 112م قري عارتشالام وسرملاب جومب 579ة داملاص نل دع

: 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلابجومبهيفة دارولا

ه لمعتساو اي عرشب بسن وده اشفاور سبم لعى لع، هنفو أه تنهمو أه تفيظوو أه عضوم كحبن اكن م

ا ذاة ريلف لأة يامعبراالز واجت الة مارغبور ثكالاى لعة نسبس حلابب قوعر خآة عفنملو أة صاخلاه تعفنمل

 .ا يونعمو لوا ررضب بسين أه نأشن مل عفلان اك

ةموتمخلئاسرىلعع الإط 580ة داملا

ه تفصل امعتساء يسي�ق ربلاود يربلاة حلصمبق حلمص خشل كن يتنسى لان يرهشن مس بحلابب قاعي

ل سرملار يغى لاا هنومضمبي ضفيو ال ئاسرلاى دحاس لتخيو اف لتيو أة موتخمة لاسرى لعع لطين أبه ذه

 .هيلا

و أه تفيظوم كحبا هيلعع لطاة يفتاهة رباخمى شفأو�ف تاهلاة حلصمبا قحلمن اكن مبا هسفنة بوقعلال زنتو

 .ه لمع

ادصقةلاسرف التا 581ة داملا
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 :يلاتلاهجولاى لع 1993/5/27خ يرات 239مقرن وناقلاب جومب 581ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ة رباخمى لعة عدخلابع لطيو أ، هيلاة لسرمر يغة يقربو أة لاسرا دصقض فيو أف لتير خآص خشل ك

 .ةريلفلأة ئملازواجتالةمارغببقاعي، ةيفتاه

ر رضق احلاا هتعاذاي فة يفتاهو أة يقربة رباخمى لعو أة لاسرى لعع لطان مى لعا هسفنة بوقعلابى ضقيو

 .ه يلات لسرأن مر يغا هبم لعأفر خآب

iة 4ا  حaاوما  5
 (582586داjAا )

�

رشنلالئاسوى دحإبم ذ 582ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 1993/5/27خ يرات 239مقرن وناقلاب جومب 582ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ة ثالثى تحبس حلاب 209ـ لاة داملاي فة روكذملال ئاسولاى دحابف رتقملااس نلاد حأب�م ذلاى لعب قاعي

 .نيتبوقعلانيتاهى دحابواةريلفلأيتياملاىتحة مارغلابور هشأ

 .ة ينالعم ذلاع قيم لا ذاا هدحوة مارغلابى ضقيو

مذلابكترملر يربتال  583ة داملا

�.ه راهتشات ابثاو ام ذلاع وضومل عفلاة قيقحت ابثابه سفنلا ريربتم ذلاب كترملح مسيال 

رشنلالئاسوىدإحبح دق 584ة داملا
 239م قرن وناقلاب جومبه يفة دارولاة ماغرلات لدعم ث، يلاتلاه جولاى لع 5/2/1948ن وناقب جومب 584ة داملاص نل دع

: 1993/5/27خ يارت

ر يقحتلاى لعك لذكو 209ة داملاي فة روكذملال ئاسولاى دحابف رتقملااس نلاد حاي فح دقلاى لعب قاعي

و أر هشأة ثالثى لاوع بسأن مس بحلاب 383ـ لاة داملاي فة دراولاة روكذملال ئاسولاى دحابل صاحلا

 .ةريلفلأةيامعبرأىلافلأنيسمخنمة مارغلاب

 .ة ينالعح دقلاف رتقيم لا ذاا هدحوة مارغلابى ضقيو

لدابتمح دق 585ة داملا

و أق حمر يغل معبح دقلابب بستد قه يلعى دتعملان اكا ذاة بوقعلان ما مهدحأو أن يقيرفلاي فعين أي ضاقلل

 .ال دابتمح دقلان اك

تيمح دقوم ذ 586ة داملا

 .يصخشلاي عدملاةفصهيلعىدتعملاذاختاىلعىوعدلاف قوتت
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ا ذه، ةقحالملاق حل امعتسام هاوسن ودة عبارلاة جردلاى تحه ئابرقالز اجت يمى لاح دقلاو أم ذلاه جوا ذا

 .ة ميرجلان ما يصخشر رضتث يروو أب يرقل كق حبظ افتحالاع م

 Wا ب W4ا 
AW J pا �SS W W ات ا i 

لوا  ا 
J ا i 

 (587594داjAا )

ً ادصق رانلا مارضا 587  ة داملا

ةلهآر يغو أة لهآت ارامعي أو أ، نزاخمو أ، رشوو أع ناصمو أة ينبأي ف � ا دصقر انلام رضأن م

ر يغر ثكأو أا صخشل قتت ابرعو أة يديدحلاة كسلات ابكرمي فا همرضاو أ، ةيرقو أة نيدمي فة عقاو

د حاي فة يسارو أة رخامن فسي فا همرضأو أص خشن مر ثكأو أص خشه يفر اطقلة عباتو أم رجملا

ة قاشلال اغشاالبب قوع، الم أه كلمت ناكأء اوسر اطمي فة مثاجو أة رئاطة يئاوهت ابكرمي فو أء ىفارملا

 .ت اونسع بسن عل قتال ة دمة تقوملا

ةنوكسمةينبايفرانلام ارضا 588ة داملا

ة لهآلاة نكماالج راخة عقاون كسللة دعمو أة نوكسمة ينبأي فا دصقر انلام رضين ما هسفنة بوقعلابب قاعي

م أه كلمت ناكأء اوسا هداصحل بقت اعورزمي فو أن يتاسبي فو أب اطتحالل�ت اباغي فو أج ارحاي فو أ

 .ال 

ةنوكسمريغةينبايفرانلام ارضا 589ة داملا

ة عقاون كسللة لمعتسموال ة نوكسمر يغة ينبأي فا دصقر انلام رضين مة تقوملاة قاشلال اغشاالبب قاعي

ب طحي فو أه ناكمي فك ورتمد يصحي فو أش قلان ماس دكأو أت اعورزمي فو أة لهاآلة نكماالج راخ

ن اكو أر انلات دتمافا هكلمين اكو أء ايشااله ذهك لميال ن اكء اوس، هناكمي فك ورتمو أف وصرمو أدس كم

 .ر يغلاك لمى لاا هنمد تمتن أن كمي

قيرحةلوامحواق يرح 590ة داملا

ر يغم نغمر جو أر يغلابي دامر رضق احلاد صقبف رتقار كذا مر يغق يرحة لواحمو أق يرحل ك

 .ة مارغلاوبس حلابه يلعب قاعير خآلو أل عافللع ورشم

قيرلحامئارجباكترالًاديهمتًادصقل تق 591ة داملا
 :يلاتلاص نلابهنعض يعتساو، 1995/12/8خ يارت 487مقرن وناقلاب جومب 591ة داملاصني غلا
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ة قباسلاد اوملاي فا هيلعص وصنملاق يرحلام ئارجب اكترالا ديهمتا دصقا ناسنال تقين مل كم ادعالابب قاعي

 .اهلا ذيفنتوااليهستو ا

 .ة رطاخملابل بقفة مئادة هاعبه تباصاو ان اسناة افور انلام رضمع قوتا ذاة دبؤملاة قاشلال اغشاالبب قاعيو

ةرفجتمةداملعفبف التا 592ة داملا

ء ايشالاد حأ، ايئزجو لو، فلتين أل واحيو أف لتين مى لعا هسفنط ورشلاي فة قباسلام اكحاالق بطت

 .ة رجفتمة دامل عفبا هيفة روكذملا

زارتحاةلقوالامهانعماجنق يرح 593ة داملا

ب قوعر يغلاه كلميء يشق يرحبة مظناالو أن يناوقلله تاعارمم دعو أه زارتحاة لقبو أه لامهابب بستن م

 .رثكالاىلعةنسس بحلاب

 .ر هشأة ثالثلاة بوقعلاز واجتال فا هفاتم رجلان اكا ذاو

قئارلحاءافإلطةبكرمةلآل يعطت 594ة داملا

ا هلعجو أا هناكمر يغو أق ئارحلاء افطالة بكرمة لآزع نن من يتنسى لار هشأة ثالثن مبس حلابب قاعي

 .لمعللة حلاصر يغ

 :يلاتلاهجولاى لع 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 594ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ن وناقلام كحبا ربجمن اكن مة ريلن ويلموف لأي تيامن يبح وارتة مارغن عال ضفا هسفنة بوقعلابب قاعيو

 .ا مئادل معللة حلاصا هقبيم لو أل وصاللا قافوا هبيكرتل فغأفق يرحلاء افطالة لآء انتقاى لعة مظناالو أ

ماع قيرط

W WA ال

يف

اوت 
ت ا

iWا  ا 
a J اق A ا وjA ا

اق jA �a Jا و 1 i 
 (595600داjAا )

ب يرخت

�� ءا
ة  4ا 

595 

ا i 

ة داملا

:يلاتلا صنلاب لدباو خيرات 1983/9/16 مقر 112 يعارتشالا موسرملا بجومب ي غلا 595ة داملاص ن

د صقن عا ررضا هبق حلأو أ�ة ماعلات آشنملاى دحاي فو أم اعق يرطي فد صقن عا بيرختث دحأن م

 .ةماعلاة مالسلاى لعو أر يسلاة مالسى لعر طخه لعفن عأ شنا ذان يتنسى لار هشأة تسن مبس حلابب قوع

ه ايملاو أء ابرهكلال اغشأى لعف رشملاو أل يكولاو أذ فنملاو أد هعتملار ثكاالى لعة نسى تحس بحلابب قاعيو

ر اثآو أت اوجفو أر فحو أد اومو أا ياقبك رتد نعا هحالصأو أت اقرطلام يمرتو أريراجملاو أف تاهلاو أ

ن مد حتو أا هيلعر يسلاة يرحر ربمن ودل قرعتن أا هنأشن ما هزاجناد عبو أل امعالاء انثأت اقرطلاى لع

 .رطخللةماعلاةمالسلاضرعيوريسلاهعمبعصيلكشبق باسلاا هعاستا
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ن سحول امعااله ذهى لعف ارشالاوة باقرلان عل وؤسملام دختسملاو أف ظوملاى لعه سفنب اقعلاض رفيو


.اهذيفنت


ن وكين أن ودة ماعلات اقرطلاى لعة ماعو أة صاخال اغشاي رجين مل كة نسى تحس بحلابب قاعيوا مك


.ة صتخملات اطلسلان مك لذبص يخرته يدل

ةكرلحاتالآوايديدحطخل يطعت 596ة داملا

ا مة ليسول معتساو أر يسلان ودل وحيا ئيشع ضوو أة راشاالو أ�ة كرحلات الآو أا يديدحا طخل طعن م

ن عص قنت الة دمة تقوملاة قاشلال اغشالابب قوعط خلان عا هفارحناو أت اراطقلان يبم داصتلاث ادحال

 .ت اونسمس خلا

ةيولجاوةيرحبلاةراشإلاتالآم يتحط 597ة داملا

ة صاخة ليسوي أو أة طولغمت اراشال معتساو أة راشالات الآل طعو أم طحن ما هسفنة بوقعلابب قاعي

 .ةيئاوهةبكرمطاقساوأةنيفسقارغاد صقبى رخأ

 .ل قالاى لعت اونسر شعة بوقعلات ناكة يئاوهلاة بكرملاط وقسو أة نيفسلاق رغل عفلان عم جنا ذاو

ةيكلساللاوةيكلسلاتاربامخلاريسع قط 598ة داملا

ر رضلاق احلابء اوسو يدارلات اعاذاو أة يفتاهلاو أة يقربلات ارباخملار يسع طقى لعا دصقم دقان م

 .رهشأة تسى تحسبحلاببقوعىرخأةقيرطةيأبوأكالسالاوأت الاآلب

 .ن يتنسى لار هشأة ثالثن مس بحلابي ضقة ماعلاة مالسلاى لعر طخل عفلان عم جنا ذاو

ت الصاوملاولقنلاقرطةمالسىلعةعقاولامئارلجاةبوقعد يدشت 599ة داملا

م ادعالابى ضقيوة مئادة هاعباس نلاد حأب يصأا ذاا هفصنة قباسلاد اوملاي فة روكذملات ابوقعلاى لعد ازي

 .اس نلاد حأت ومى لار ماالى دأا ذا

تالصاوملاولقنلاقرطميدهتوبيرتخبأخطنعب بست 600ة داملا

ز واجتال ة دمس بحلابب قوعة قباسلاد اوملاي فة روكذملال اعفالار ئاسوم يدهتلاوب يرختلابأ طخب بستن م

 .ر هشأة تسلا

iة 4ا   WالWAا 2
 (601603داjAا )

لمعلائراوطعنملتاراشاواتالآعضول افغا 601ة داملا
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 :يلاتلاهجولاى لع 27/5/1993خ يرات 239مقرن وناقلاب جومب 601ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ة حلاصا مئادا هقبيم لو أ�ل معلاء ىراوطع نملت اراشاو أت الآع ضول فغأة شرويس ئرو أي عانصل ك

 .ة ريلن ويلمى لاف لأة ئمن مة مارغلابون يتنسى لار هشأة ثالثن مس بحلابب قوعل امعتسالل

لامهانعلمعلائراوطعنمتاراشاوتالآلال يعطت 602ة داملا

ت اراشالاوت الاآلل يطعتي فة مظناالو أن يناوقلاة اعارمم دعو أل امهاو أز ارتحاة لقن عب بستن م

 .ر هشأة تسلاز واجتال ة دمبس حلابب قوعة قباسلا

ًادصقلمعلائراوطعنمتاراشاع زن 603ة داملا

ى لار هشأة تسن مبس حلابب قوع، لامعتساللة حلاصر يغا هلعجو أت اودااله ذهى دحاا دصقزع نن م

 .تاونسث الث

ى لاى ضفأا ذاة دبؤملاة قاشلال اغشالابوة ميسجة ثداحل عفلان عم جنا ذاة تقوملاة قاشلال اغشالابى ضقيو

 .فس نف لت

Wا  ا 
jنا Wن او iا  J ة: اA Jا  ا i 

 1iة  4ا  W:jا ض اJAا 
 (604606داjAا )

دصق ريغ نم يئابو ضرم راشتنا يف ببست 604  ة داملا

ن م�ي ئابوض رمر اشتناي فة مظناالو أن يناوقللة اعارمم دعو أل امهاو أز ارتحاة لقن عب بستن م

ن أر يغن مر مالابم لاعو هوه لعفى لعل عافلام دقأا ذاو .�ر هشأة تسى تحس بحلابب قوعن اسنالاض ارمأ

 .ة مارغلان عال ضفت اونسث الثى لاة نسن مبس حلابب قوعد حأت ومد صقي

لامهانعةرخطةموثرجراشتنايفب بست 605ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 605ة داملايفة دارولاة مارغلات لدع

و أن جاودلان يب�ف اوسر اشتناي فة مظنالاو أن يناوقللة اعارمم دعو أز ارتحاة لقو أل امهان عب بستن م

 .ةريلف لأي تياموف لأن يرشعن يبح وارتة مارغبب قوع، تاباغلاو أت اعورزملاى لعة رطخة موثرج

 .ة مارغلاى لعة والعبس حلابب قوعه لعفى لعا دصقم دقأا ذاو

ةئبوألاةحفاكملةصالخاةمنظألاةاعارمم دع 606ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 1993/5/27خ يرات 239مقرن وناقلاب جومب 606ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ة حفاكملة صاخلاة مظنالاي عاري الن مة ريلف لأي تيامى تحة مارغلابور هشأة تسى تحبس حلابب قاعي



            

 
 �    �  � 

   

           

                  

                   

 

                    

     

                    

  

                  

                  

       

             

 

           

                  

                  

            

               

 

          

                    

                  

                   

  

                  

                   

             

 

 .�ة راضلات اناويحلار ئاسود ارجلاوت ابنلاض ارمأوف اوسلاو�ة ئبوالا

iة 4ا  �ا 2
( 609607د اjAا )

ءاذغلابةصتمخداومي فش غ 607ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 1993/5/27خ يرات 239مقرن وناقلاب جومب 607ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ن يتاهى دحابو أة ريلف لأة يامتسى لاف لأن يسمخن مة مارغلابوة نسى لار هشأة ثالثن مبس حلابب قاعي

 :نيتبوقعلا

و أة يعانصت اجتنمو أة برشأو أر يقاقعو أن اويحلاو أن اسناالء اذغبة صتخمد اوم�ش غن م1

 .عيبللةدعمةيعيبطواة يعارز

2 ة شوشغما هنأبم لعى لعو هوا هعابو أع يبللا هحرطو أا هركذق باسلاد اوملاو أت اجتنملاد حأض رعن م

 .ةدسافو أ

 .اهلامعتساه جوبم لاعو هوا هعابو أع يبللا هحرطو أش غلاث ادحاا هنأشن مت اجتنمض رعن م3

لامعتساى لع 3و 2 ـلان يترقفلاب ـ لاة داملاا هيلعت صني تلال ئاسولاى دحابض رحن م 4 209

.ةثلاثلا ةرقفلا يف ةروكذملا داوملا وأ ت اجتنملا

. مرجلاب اكترال ة طساون اكي ذلال معلاة سراممن مم رجملاع نمير اركتلاد نعو

ناسنالاةصحبةراضةشوشغمد اوم 608ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 1993/5/27خ يرات 239مقرن وناقلاب جومب 608ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

س بحلابي ضق، ناويحلاو ا�ن اسناالة حصبة راضة دسافلاو اة شوشغملاد اوملاو ات اجتنملات ناكا ذا

 .ةريلنويلمىلافلاةئمن مةمارغلابونيتنسىلارهشاةثالثن م

 .ن يراضلاد اسفلاو اغش لابم لعى لعي راشلاو أع ئابلان اكو لوت ابوقعلاه ذهق بطت

ةراضةشوشغمداومة زايح 609ة داملا
 :يلاتلاه جولاى لع 1993/5/27خ يارت 239م قرن وناقلاب جومب 609ة داملان مى لوالاة قرفلاي فة دارولاة ماغرلات لدع

ن يتاهى دحابو أر ثكالاى لعر هشاة ثالثبس حلابوة ريلف لاة ئموف لان يرشعن يبح وارتة مارغبب قاعي

ا هتفصوي تلاك لتن مد اومو أت اجتنمع ورشمب بسن ودبن اكن اكمي أي فم هتزايحي فا وقبأن من يتبوقعلا

 .ةقباسلاة داملا

 :يلاتلاه جولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239م قرن وناقلاب جومب 609ة داملان م 2ة قرفلاي فة دارولاة ماغرلاتلدع

ى دحات ناكا ذا .ةريلف لاة يامتسى لاف لأن يسمخن مة مارغلابوة نسى لار هشاة ثالثن مس بحلابى ضقيو

 .ن اويحلاو أن اسنالاة حصبا راضة شوشغملاو أة لوغزملات اجتنملاد حأو أد اوملا
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Jا ب W4ا  W 
J i ااW 4S J اWصJ p 4�:نو Wتاد 
Wا�


لواا 
i  اU j A ا وJS AدU
�

iة 4ا  Uا  1 j� A
�

(610613داjAا )�

ماعن اساح 610ة داملا

م اعلان اسحاالة صاخلاه تعفنملى دجتساول معلابد راومى لعل وصحلاع يطتسين اكو ا، دراومه لت ناكن م

ى لعر هشة دملل يغشتلاع مبس حلابب قوع، ةيراجتل امعأر اتست حتو أة حارصا ما، ناكن اكمي أي ف

 .رثكالاى لعرهشاةتسول قالا

 .79ـلاة دامللا قافوليغشتللراديفعضوينأ،كلذنعالضفن كميو

 .ر اركتلاة لاحي فا بوجور يبدتلاا ذهبى ضقيو

ركسلاوالسكلاةجيتنماعن اساح 611ة داملا

ن من اسحاالو أة ماعلاة نوعملاء ادجتساى لعا ربجمة رماقملاو أر كسلاه نامدأو أه لسكب بسبح بصأن م

 .رهشأةتسىلارهشنمليغشتلاعمسبحلابب قوعس انلا

ي تلات اناحلاد ايتران مه عنمول يغشتلار ودى دحابه يلعم وكحملاع ضوبم كحين ا، كلذن عال ضف، يضاقللو

. 80ـ لاو 79ـ لان اتداملاه يلعت صنا مى لعت ابورشملاا هيفاع بت

لوستلاياطعتواةيريخةسسؤمة رداغم 612ة داملا

 .ه العأة روكذملاة دمللبس حلابا زجاعن اكو لو، بقوع، لوستلاى طاعتوه بى نعتة يريخة سسؤمر داغن م

لوستلا تالاح 613  ة داملا

:ةيلاتلا فورظلا دحأ يف يدجتسي يذلا�لوستملا ن ا

.ةدشلا لامعأ وا ديدهتلاب1 

.ةبذاك رقف ةداهش لمحب2 

.تاهاع وأ حارجب رهاظتلاب3 

.ناك لكش يأ ىلع ركنتلاب4 

.رمعلا نم ةعباسلا نود وه نمم هعورف دحا وا هدلو ريغ دلو باحصتساب5 

.حنجلا وا تايانجلا فارتقاب ةصاخ تاودأ وأ ةحلسأ لمحب6 

.هدئاقو زجاعلا وأ هتجوزو جوزلا نكي مل ام عامتجالا ةلاحب7 

ز جاعر يغن اكا ذال يغشتللر ادي فه عضون عال ضفل يغشتلاع من يتنسى لار هشاة تسن مبس حلابب قاعي
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 .ازجاعناكاذااهسفنةدمللطيسبلاس بحلابو

 .ة بقارملاة يرحلار يبدته يلعض رفين أك لذكن كميو

iة 4ا  JSا  2 AدU 
 (614615نWد WAا )

درشتملاف يرعت 614ة داملا

وال ه لن كسم الح يحصل كر هشأة تسى لار هشن مل يغشتلاع مبس حلابك لذى لعب قاعيوا درشتمد عي

 .لغشى لعل وصحللي فاكلاي عسلاى عسه نأت بثيم لول قالاى لعر هشن مال معرس اميال يش عللة ليسو

 .ليغشتللراديفن يدرشتملاعضوكلذكن كميو

 .ر اركتلاد نعا بوجوا هيفن وعضويو

ةحلسألدرشتملاة زايح 615ة داملا

ا حالسل محيد رشتمل كى لع 613ـ لاة داملاي فا هيلعص وصنملاة يزارتحاالر يبادتلاوت ابوقعلابى ضقي

ى لعف نعلال امعأن مل معي أبم ايقلابن وددهيو أن وموقيو أ، حنجلاو أت ايانجلاف ارتقابة صاخت اودأو أ

 .ر ثكأفن يصخش، نيعمتجمن ودرشتيو أل اكشاالن مل كشي أى لعن وركنتيو أص اخشالا

iة 4ا  JSا ثاا 3 AدUا واU j A 
( 618616د اjAا )

ة اغلم 616ة داملا

 .(ن يفحرنملاث ادحالاة يامح) 1983/9/16خ يرات 119م قري عارتشالام وسرمالب جومب 616ة دامالص ني غلا

ادرشتمهكرتلرصاقلاوباة بقاعم 617ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 1993/5/27خ يرات 239مقرن وناقلاب جومب 617ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

م لي ذلار صاقلاا وبأة ريلف لأة ئمى لاف لأن يرشعن مة مارغلابور هشأة تسى لار هشن مس بحلابب قاعي

ه وكرتوم هرادتقام غره دوأبا وموقيم لا ذاه تيبرتوه تلاعان وفلكملاه لهأو أه رمعن مة رشعة سماخلام تي

 .ا درشتم

لوستلاىلارصاقع فد 618ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 27/5/1993خ يرات 239مقرن وناقلاب جومب 618ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ر هشأة تسن مبس حلابب قوعة يصخشة عفنملا رجل وستلاى لاه رمعن مة رشعة نماثلان ودا رصاقع فدن م

 .ة ريلف لأي تيامى لاف لأن يرشعن مة مارغلابون يتنسى لا

iة 4ا   Jا 4
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 (619620نWد WAا )

لرحلاف يرعت 619ة داملا

ن ودن انبلي فن يلوجتملاء ابرغو أا وناكن يينانبلو دبلاور ونلاة ذبنلاه ذهي فد وصقملاى نعملابال حرد عي

 .ف رحلاى دحأن ولوازيود راومم هلت ناكو لوت باثر قم

ةينانبللاضرألايفلحرلال وجت 620ة داملا
 :يلاتلاه جولاى لع،  27/5/1993خيارت 239مقرن وناقلاب جومب 620ة داملايفةدارولاة مارغلات لدع

ة يوتحملاة يوهلاة ركذتال ماحن وكيوال ل قالاى لعر هشن مة ينانبللاض راالي فل وجتيل حرلان مد رفل ك

ن مة مارغلابوة نسى لار هشأة ثالثن مس بحلابب قاعية طلسلان ما هبلطه نأت بثيال و أة يدسجلاه تاسايقى لع

 .ةريلفلأيتيامىلاةريلفلأن يرشع

 .ة بقارملاة يرحلات حتع ضوين أا ضيأن كميو

AWم WSا 
( 621ة دWAا )

دالبلانمنورطلخاصاخشألاد رط 621ة داملا

د البلان مه درطبم كحلاي فى ضقين أن كميل صفلاا ذهي فة دراولاد اوملاى ضتقمبه يلعم كحب يرغل ك

 .ة ينانبللا


iWاا �
W i  اJS A اوتا�Aتار

iة 4ا  JSا  1 A تا



(622629داjAا )�

ماعلحميفرهاظر كس 622ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 622ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ى لاف الآة تسن مة مارغلابب قوعر وهمجللح ابمن اكمو أم اعل حمي فر هاظر كسة لاحي فد جون م

 .ة ريلف لأن يرشع

ماعلحميفرهالظاركسلار اركت 623ة داملا

ة بوقعلال ئاطت حتت اناحلاد ايتران مع نميوي ريدكتلاف قوتلار اركتلاد نعه يلعى عدملاق حتسي

 .80ـلاة داملاي فة ضورفملا

ق وقحلان مع نملابك لذن عال ضفه يلعي ضقور هشأة تسى لار هشن مس بحلابب قوعة يناثر ركا ذاو

 .ة ياصولاوة يواللان مط اقساالوة يندملا



        

                       

    

                  

        

          

 

        

                 

                   

    

 

               

                  

                 

                  

               

 

         

                    

    

 

         

                    

  

 

           

                 

                

 
 �    �  �   

 ��    

نمدمر يكس 624ة داملا

ن مص اخح انجي فه زجحب-ىلواالة رمللا رركمن كين اوي ضقا نمدما ريكسه يلعى عدملان ات بثا ذا

 .هيفجلاعيليزارتحاالى وأملا

م وكحملاء افشه يفت بثيه بت ضقي تلاة يئاضقلاة ئيهلان مر ارقبي هتنتل قالاى لعر هشأة تسز جحلاة دمو

 .نيتنسلاةدملاهذهز واجتنأنكميواله يلع

 .ز جحلاة دمل الخي فة يرحللة عناملاة بوقعلاة دمي رست

رصاقر اكسا 625ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 625ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ى لاف الآة تسن مة مارغلابب قوعه ركسأى تحة يحورة برشاه رمعن مة رشعة نماثلان ودر صاقلم دقن م

 .ة ريلف لأن يرشع

م اعلحميفهراكساةينبريغللةيوحرةبرشام يدقت 626ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع،  27/5/1993خيارت 239مقرن وناقلاب جومب 626ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ل حمب حاصو أة ناحلاب حاصة ريلف لان يرشعى لاف آالة رشعن مة مارغلابوي ريدكتلاف يقوتلابب قاعي

ى لاا هومدقو أه وركسأى تح�ة يحورة برشأص خشى لاا ومدقا ذاه ومدختسما ذكهور وهمجللح ابمر خآ

 .�ه رمعن مة رشعة نماثلان ودر صاقى لاو أر هاظر كسة لاحبص خش

ةناحيفءاسنم ادتخسا 627ة داملا

ة يداحلان وده تليعر يغن مء اسنو أت انبه تناحي فم دختسيي ذلاة ناحلاب حاصا هسفنت ابوقعلاق حتسي

 .ر معلان من يرشعلاو

ًايئاهنلحمل افقا 628ة داملا

ل حملال افقابم كحلان كمي 627و 626ـ لان يتداملاي فا هيلعص وصنملاح نجلان مة حنجي أر اركتد نع

 .ا يئاهن

ناركسلاصشخللمرمجلاك رت 629ة داملا

ن اركسلاص خشلام رجملاك رتا ذا 626و 625ـ لان يتداملاي فا هيلعص وصنملات ابوقعلاف عاضت

 .ة طلسلال اجرى لاه ميلستو أه لزنمى لاه عوجرن مؤيم لو أر كسة لاحي فل وجي

iة 4ا  تار A�ا 2
W A ا (ةWA دW630631ن) 
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 631و 630ن يتداملا

18/6/1946نوناقب جومب 631ةدماالو  630ة دمالاص ني غلا ن وناقالبل دبتساوه وردبي غلاي ذلا .(ت ادرخملان وناق )

 .(فئالسلاوة يقلعالت ارثؤمالوت اردخمالن ونقا( 1998/3/26خ يرات 673م قر

Wاا 
i  اJAWaA ة

 (632634داjAا )

رامقلاباعلأف يرعت 632ة داملا

 .ةنطفلاوأةراهملاىلعظ حلااهيفطلستييتلايهرامقلاب اعلأ

ي تلاب اعلاالك لذكو، فوشكملار كوبلاوو فشي تبلاون وعرفلاوا راكبلاوت يلورلا، ةرماقمب اعلأة صاخد عت

 .ة ماعة روصبا هلثامتو أا هنعرع فتت

ةرماقملاباعلام يظنت 633ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 5/2/1948ن وناقب جومب 633ة داملاص نل دع

ل زنمي فو أر وهمجللح ابمو أم اعل حمي فء اوسة عونممة رماقمب اعلأم ظنو أة رماقمللال حمى لوتن م

 .ةياغلاهذهلذختاص اخ

 .نومدختسملاول امعلاوء اردملاو�مهونواعمون وفارصلاو

 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 633ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

 .ةريلينويلمىلاةريلفلأيتيامنمة مارغلابونيتنسىلارهشأةثالثنمبسحلابن وبقاعي

 .ةينانبللادالبلانمدرطلااوفدهتساءابرغاوناكا ذاو،ةماقالاعنمنومرجملاف دهتسيو

ء ايشاالر ئاسوث اثالاه باكترالة دعمت ناكو أت لمعتساو أم رجلان عت جتني تلاء ايشاالن عال ضفر داصت

 .اهبنيزوناكملاشرفيتلاة لوقنملا

 .ل حملال افقابء اضقلان كميو

ةرماقملاباعلأبك ارتشا 634ة داملا
 239م قرن وناقلاب جومبه يفة دارولاة ماغرلات لدعم ث، يلاتلاه جولاى لع 5/2/1948ن وناقب جومب 634ة داملاص نل دع

: 1993/5/27خ يارت

ن يسمخن مة مارغبب قاعيب عللاء انثأا هيفء ىجوفو أه العأة روكذملان كامالاي فب عللابك رتشاص خشل ك

 .ة ريلف لأة يامعبرأى لاف لا


JSيدWا ب W4ا �

ل اjAا��aا اJا


لواا 
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WA i الJ  pا
iة4ا iJا 1
 (635648داjAا )

ةقرسلاف يرعت 635ة داملا

 :يلاتلاص نلابل دباو 1983/9/16خ يرات 112م قريعارتشالام وسرمالب جومب 635ة داملاص نت يغلا

تاقاطلال زنت�.كلمتلادصقبةونعوأة يفخ�لوقنملاريغلالامذخأي ه�ة قرسلا

 .ة يئازجلاص وصنلاق يبطتي فة لوقنملاء ايشاالة لزنم�ة زرحملا

ةصاخةبوقعاهلددحملاريغةقرسلاد يدشت 636ة داملا

ه يفت لدعتي ذلاي لاتلاص نلابل دباو 1983/9/16خ يرتا 112م قري عارتشالام وسرملاب جومب 636ة داملاص ني غلا

 :يلاتلاه جولاى لع 27/5/1993خ يرات 239مقرن وناقلاب جومبة ماغرلا

س بحلابا هيلعب قاعي، ىرخاالن وناقلاا ذهص وصند حأب جومبة صاخة بوقعا هلد دحتم لي تلا، ةقرسلا

 .ةريلفلأةيامعبرأىلافلأةئمنمة مارغلابوتاونسثالثىلانيرهشن م

 :ةيلاتلاتالاحلاىدحايفةقرسلاتبكتراا ذا 257ةدامللا قفوةبوقعلاهذهد دشتو

ة ماعلان كامالاي فو أق رطلاي فك لذن اكأة راملال شنب 2�.ة لوهأملاة ينباالو�د باعملاي ف1

 .لقنلالئاسونماهريغوات ارئاطلاوانفسلايفوأتاراطقلايفوأى رخالا

 .ماودلات اقوأر يغي فة قرسلات بكتران اوى تحة سارحلاو أ�ن مالاظ فحه بط ينأف ظومل عفب3

4 ل ماعو ام دختسمل عفبو أه مودخمل زنمن مر يغلال امق رسيو أه مودخمل امق رسير وجأمم داخل عفب

 .عنصملاو أل معللة عباتلاى رخالان كاماالو أت اعدوتسملاي فو أه مودخمع نصمو أل حمن مق رسي

5 �.ر ثكأو أن يصخشل عفب

ض رألاتالوصحمة قرس 637ة داملا

ت لدعي ذلاي لاتلاص نلابل دباو،  1983/9/16خ يرتا 112م قري عارتشالام وسرمالب جومب 637ة داملاص ني غلا

 :يلاتلاهجولاى لع،  27/5/1993خيارت 239مقرن وناقلاب جومبهيفةدارولاة ماغرلا

ة مارغلابب قاعية ريلة ئاملان عه تميقل قتا مم، اهرجشر امثن مو أض رالات الوصحمن ما ئيشق رسن م

 .ةريلفلأةئمى تح

 .ر رضتملاق يرفلاى وكشى لعة قحالملاف قوتتة لاحلاه ذهي فو

ةقرسلاة بوقعديدشتت الاح 638ة داملا
 :يلاتلاصنلابل دباو 1983/112م قريعارتشالام وسرملاب جومب 638ة داملاص ني غلا

 :ةيلاتلات الاحلاى دحاي فة قرسلاى لعت اونسة رشعى لات اونسث الثن مة قاشلال اغشاالبب قاعي

و أة يمسرة رادالب تكمو أز كرمي أو أة يموكحة سسؤمت ادوجومو أل اوماى لعة قرسلات عقوا ذا1



  

                 

                    

                 

             

                       

    

   

                    

          

 

          

                    

      

                  

                    

                     

                   

                    

                   

 

           

                    

    

                  

                   

 

              

 

         

                     

 .ةماعة ئيه

 .ةفريصللوأةغايصللل حمو أ�فرصمتادوجوموألاوماىلعةقرسلاتعقوا ذا2

3 ة سسؤمي فم دختسمي أى لعو أم اعف ظومي أى لعو أض بقلاي دمتعمد حأى لعة قرسلات عقوا ذا

ة بوقعلاض رفتو .لاملاا ذهة قرسد صقلان اكوا هيفل معيي تلاة سسؤملاو اة راداللال امل محيو هو، ةصاخ

 .ةانجلاعمأطاوتاذامدختسملاوأماعلاف ظوملاوأضبقلادمتعمىلعا هسفن

4 5�.ك رحمت اذة يربة بكرمي أو أ�ة رايسى لعة قرسلات عقوا ذا ل محيو أع نقمص خشل عفب

 .ايفخوأارهاظا حالس

6 

 :اهصني تآلاة سداسلاة رقفلا 1995/12/8خ يارت 487م قرن وناقلاب جومبت ابوقعلان وناقن م 638ة داملاص نى لات فيضا

�.ص اخشاألى لعف نعلال امعتسابة قرسلات عقوا ذا

ةقرسلاةبوقعديدشتت الاح 639ة داملا

م قرن وناقلاب جومبا ددجمي غلام ث،  1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرملاب جومب 639ة دماالص ني غلا

 :يلاتلاصنلابل دباو 1995/12/8خ يارت 487

 :ةيتاآلت الاحلاى دحاي فة قرسلاب كترين مل كت اونسع بسى لات اونسث الثن مة قاشلال اغشالابب قاعي

و ا، ةلوهأمر يغم أة لوهأم، ناردجلابة ناصملاة لفقملان كاماالي ف�ر سكلاو ا�ع لخلاة طساوب1

ا هيلال وخدلاد عبو اى رخاة اداي أو أ�ة عنصملاح يتافملال امعتسابو اج راخلاو ال خادلاي ف�ا هقلستب

ي ف 2�.ة فولأمر يغى رخأة قيرطي أبو اة يمسرة مهمبع رذتلابو اف ظومة فصل احتنابو اة ليحلاب

 .ىرخأة بئاني أو اة نيفسق رغو اي نمأب ارطضاو اق يرحو اب رحو اة روثو اب غشل امعأوع قول الخ

3  .ب رهلان يمأتلم أق ورسملاى لعء اليتساللم اا هليهستلم اة ميرجلاة ئيهتلن ا�ح السلابد يدهتلاب

صاشخألاىلعفنعبةنرتقمة قرس 640ة داملا

خ يرات 487م قرن وناقلاب جومبا ددجمي غلام ث،  112/1983مقري عارتشالام وسرمالب جومب 640ة دمالاص ني غلا

 :يلاتلاصنلابل دباو 8/12/1995

م اا هليهستلم اة ميرجلاة ئيهتلن اص اخشاالى لعف نعة قباسلاة داملاي فة روكذملال اعفالاد حاق فارا ذا

ة قاشلال اغشاالى لاة بوقعلاع فرتف�ال يلل اعفالاد حام تا ذاو اب رهلان يمأتلم اق ورسملاى لعء اليتسالل

 .ةدبؤملا

 .م ادعالابب قاعيفة روكذملاة قرسلابة لصي ذب بسلن اسنال تقى لعل عافلام دقاا ذاو

ةنيفسىلعء اليتسا 641ة داملا

ص نلاا ذهي غلام ث، ديدجص نبل دباو،  112/1983مقري عارتشالام وسرملاب جومب 641ة دامالص نل دع



                   

      

       

                  

                   

          

                 

   

                

             

           

                     

                 

 

                

      

          

                  

       

                 

              

 

            

                  

              

                  

                

    

                 

                

 513ن مى لوالاة داملان م 4ة قرفلاب جومبا ددجمص نلاا ذهي غلام ث، ديدجص نبل دباو 487/1995م قرن وناقلاب جومب

 :يلاتلاصنلابهنعض يعتساو 1996/6/6خ يارت

 :نملكةتقؤملاةقاشلال اغشاالبب قاعي

، اهلقنتي تلاع ئاضبلاى لعو اة رخامو اة يسارة نيفسى لعت ناكة ليسوة يأبوة عورشمر يغة روصبى لوتسا

ل محو اا هتدايقبم كحتو اة نيفسلاى لعر طيسو ا، ةنصرقلاو اي رحبلاغش لات ايلمعن مة يلمعة يأرس امو ا

 .فنعلابواديدهتلاباهريسةهجورييغتىلعا هدئاقواا هنابر

ا هيلعر طيسو اي راقلاف رجلاي فة تباثة صنمى لعت ناكة ليسوة يأبوة عورشمر يغة روصبى لوتسا

 .فنعلابواد يدهتلاب

ة حالمة مالسض يرعتا هنأشن مي تلا، ةيتاآلل اعفاالد حأ، دصقن عوة عورشمر يغة روصبب كترا

 :رطخلليراقلاف رجلايفةتباثلاةصنملاةمالسواةيرحبلاةحالملاةمالسواة نيفسلا

 .اهتلومحبوااهبةحدافرارضاثادحاواةنيفسلاف التا-أ 

ن اكوت ناكة ليسوة يأبة تباثة صنمى لعو اة نيفسى لعة دامو از اهجع ضوى لعر يغلال محو اع ضو-ب 

ة صنملابو اا هتلومحبو اة نيفسلابر رضلاق احلالو ار يمدتلل، ةتباثلاة صنملاو اة نيفسلاض يرعتك لذن أشن م

 .ةتباثلا

ة حالملات امدخو ات ازيهجتو ات آشنمبو اة يرحبلاة حالمللم دختسيأ فرمبة حدافر ارضاث ادحا-ج 

 .ةميسجةروصباهلمعةلقرعوا، ةيرحبلا

 .ةحيحصريغاهنأبهملععمت امولعمالغ با-د 

ن اكو ام ئارجلاه ذهى دحالل عافلاو هن اكا ذاة نيفسلان ابرق حبت ابوقع 257ة دامللا قفوة بوقعلاد دشتو

 .اهيلعارضحموااهيفالخدتمواا كرتشم

ر ئاسى لعك لذكع نملاا ذهبم كحيوا يئاهنة نهملاة سراممن مع نملابا ضيان ابرلاى لعم كحين ان كميو

 .ة يرحبلاة راجتلاو اة حالملابة قالعت اذم هتنهمت ناكا ذان يضرحملاون يلخدتملاون يكرتشملاون يلعافلا

رثكأوانيحلسمنيصشخلعفبة قرس 642ة داملا

ي غلام ث، 1995/12/8خ يارت 487م قرن وناقلابو،  112/1983مقري عارتشالام وسرمالب جومب 642ة دماالص نلدع

 :يلاتلاصنلابهنعض يعتساو 1996/6/6خ يرات 513مقرنوناقلان م 5ة قرفلاب جومبصنلاا ذه

ن مة لدعملا 641ة داملاي فا هيلعص وصنملام ئارجلان مي أب اكترام تا ذاة دبؤملاة قاشلال اغشالابب قاعي

ب اكتراق فارا ذاو اه لامعتسابا وددهو اح السلاا ولمعتسار ثكأو ان يحلسمن يصخشل عفب، تابوقعلان وناق

 .دحاىلعفنعة ميرجلا

ة صنملار يمدتى لاى داو اا هباكرد حات وموة نيفسلاق رغى لاة ميرجلاب اكتراى دأا ذام ادعاالبب قاعيو

و ات آشنمر يمدتى لاة ميرجلاب اكتراى داا ذاة تقؤملاة قاشلال اغشاالبو، اهيلعن ممد حات وموة تباثلا



                 

  

 

        

                  

                 

       

                 

           

                 

      

            

                 

      

         

                

                 

 

                 

                  

 

       

               

 

       

                  

 

       

               

 

       

ة لصه لر خآب بسي أو اب عرلاة جيتنص اخشاالد حات ومو اة يرحبلاة حالملات امدخو ات ازيهجت

 .ة ميرجلاب

ةرئاطىلعء اليتسا 643ة داملا

ي غلام ث، 1995/12/8خ يارت 487م قرن وناقلابو،  112/1983مقري عارتشالام وسرمالب جومب 643ة دماالص نلدع

 :يلاتلاص نلابه نعض يعتساو 1996/6/6خ يرات 513م قرن وناقلان مى لوالاة داملان م 6ة قرفلاب جومبص نلاا ذه

 :نملكةتقؤملاةقاشلال اغشالابب قاعي

م كحتو اا هيلعر طيسو اا هناريطء انثاة رئاطى لعت ناكة ليسوة يأبوة عورشمر يغة روصبى لوتسا

 .فنعلابواديدهتلابا هريسةهجورييغتىلعاهدئاقلمحواا هتدايقب

ة حالملاة مالسض يرعته نأشن من اكا ذا، ةيتالال اعفاالد حاد صقن عوة عورشمر يغة روصبب كترا

 :رطخللةرئاطلاةحالمةمالسواة يوجلا

 .ناريطللةحلاصريغاهلعجتةمدخلايفةرئاطبةدمعتمرارضال ازنا-أ 

ة دمعتمر ارضال ازناو ا، ةيوجلاة حالملات امدخو ات ازيهجتو ات آشنمبة حدافة دمعتمر ارضال ازناب 

 .ةيوجلاةحالمللمدختسيراطمتآشنمبة حداف

 .ةحيحصريغاهنأبه ملععمتامولعمغ البا-ج 

ل عفبة داملاه ذهي فا هيلعص وصنملام ئارجلان مي أب اكترام تا ذاة دبؤملاة قاشلال اغشالابب قاعيو

د حاى لعف نعة ميرجلاب اكتراق فارا ذاو اه لامعتسابا وددهو اح السلاا ولمعتسار ثكأو أن يحلسمن يصخش

 .صاخشألا

و اط وقسلار طخلا هضرعية رئاطلاي في بيرختل معب، تناكة ليسوة يأب، لعافلام اقا ذام ادعاالبب قاعيو

ث داحلابة لصه لر خآب بسي أو اب عرلاة جيتنن اسنات ومل عفلان عم جنا ذاو ار يمدتلا

ة اغلم 644ة داملا

. 1983/9/16خ يرتا 112م قري عارتشالام وسرملاب جومب 644ة دامالص ني غلا

ة اغلم 645ة داملا

. 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرمالب جومب 645ة دامالص ني غلا

ة اغلم 646ة داملا

. 1983/9/16خ يرتا 112م قري عارتشالام وسرملاب جومب 646ة دامالص ني غلا

ة اغلم 647ة داملا
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. 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرمالب جومب 647ة دامالص ني غلا

ة اغلم 648ة داملا

. 1983/9/16ختا  112م قري عارتشالام وسرملاب جومب 648ة دامالص ني غلا ي ر

iة 4ا  �jاوبW�ا 2
 (649650نWد WAا )

ةباتكب اصتغا 649ة داملا

ة ماغرلات لدعم ث، يلاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرملاب جومب 649ة داملاص نل دع

 :27/5/1993خيارت 239مقرن وناقلاب جومبهيفة دارولا

 .ةينانبلةريلفلأةيامتسىلافلأةئمنمة مارغلابولقالاىلعةنسبسحلابب قاعي

ة باتكب اصتغاى لع، هريغلو أه لع ورشمر يغع فنب التجاد صقبو�ف نعلابو أد يدهتلابم دقأن م1

2�.ا هيلعع يقوتب اصتغاو أء ارباو أا دهعتن مضتت ن عع انتماالو أل معء ارجاى لعا صخشه ركأن م

 .هريغةورثبوهتورثبارارضاه ئارجا

ل عافلان اكا ذان يتقباسلان يترقفلاي فة نيبملات الاحلاع يمجي فة تقؤملاة قاشلال اغشاالة بوقعض رفت3

�.ه يلعى نجملاه بد دها حالسال ماح

ل يوهت 650ة داملا

ة ماغرلات لدعم ث، يلاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرملاب جومب 650ة داملاص نل دع

 :27/5/1993خيارت 239مقرن وناقلابجومبهيفة دارولا

و أص خشلاا ذهر دقن مل انين أه نأشن من اكوه نعر ابخاالو أه ئاشفاو أ�ر مأح ضفبا صخشد دهن مل ك

ب قوعة عورشمر يغه ريغلو أه لة عفنمب لجى لعه لمحيي كله فرشو أه ئابرقأد حأر دقن مو أه فرش

 .ةريلف لأةيامتسىتحةمارغلابونيتنسىلانيرهشنمس بحلاب

م كحبه لمعبل صتاد قه حضفبد دهيي ذلار مالان اكا ذال عافلاق حبت ابوقع 257ة دامللا قفوة بوقعلاد دشت

 .ه نفو أه تنهمو أه تفيظو

: J نو W اء WA ال ا i 3 ة  4ا 
 651(ة دWAا )

قح نودب ريغلا ءايشا لامعتسا نع ماجن ررض 651  ة داملا
هجولا، 27/5/1993 :يلاتلا ىلع خيارت مقر 239 نوناقلا بجومب ةداملا 651 يف ةدارولا ةماغرلا ت لدع

ء يشلاالس تخاا دصاقن كيم لوا ررضه بق حلتة روصبه ريغص خيا ئيش�ق حن ودبل معتسان مل ك

 .ن يتبوقعلان يتاهى دحابو أة ريلف لأي تيامى لاف لان يسمخن مة مارغلابور هشأة تسى تحس بحلابب قوع
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4م WSا  AWاتاa:W 
 (652654داjAا )

ر يغلالامذخأيفعورشلاىلعة بقاعم 652ة داملا

 .ل صفلاا ذهي فا هيلعص وصنملاح نجلاب اكترابع ورشلاب اقعلال وانتي

ة قرسةلوامحواةقرسلأجنمةيرلحانمةعنامة بوقع 653ة داملا

ة يرحلان مة عنامة بوقعبه يلعم كحن مل كة ماقاالن مع نمين أو أة بقارملاة يرحلات حتع ضوين أن كمي

 .ة قرسة لواحمو أة قرسل جأن م

ةقورسملاءايشألاء افاخ 654ة داملا

ص وصنملاء اكرشلاة ئبختة ميرجو أة قورسملاء ايشاالء افخاة ميرجب كتراص خشل كة بوقعلان مى فعي

و لوض بقلاح اتأو أة قحالمة يأل بقء اكرشلاك ئلوأن عة طلسلار بخأا ذا 222و 221ـ لان يتداملاي فا مهيلع

 .مهأبتخمفرعينمىلعتاقحالملاةرشابمد عب

 .ن يرركملاى لعة داملاه ذهم اكحأي رستال 

iWاا 
i اWولJ J W ا بو�


iة4ا 
لWا 1

(655657داjAا )�

ةيلايتاحت اروانم 655ة داملا

ت لدعم ث، يلاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرمالب جومب 655ة داملاص نل دع�

 :27/5/1993خيرات 239مقرن وناقلاب جومبهيفةدارولاة ماغرلا

و أ�ل وقنمر يغو أ�ال وقنم�ال امه ميلستى لع�ة يلايتحالات اروانملابر يغلال محن مل ك

ت اونسث الثى لار هشأة تسن مبس حلابب قاعيا هيلعى لوتاسوة عفنمو أء ارباو أا دهعتن مضتتا دانسا

 .ةريلنويلمىلافلأةئمن مة مارغلابو

 :ةيلايتحاالتاروانملانمر بتعتو

1 ح بربال مأه نهذي فق لختي تلاو أ�ي مهووع رشمد وجوبه يلعى نجملام اهياا هنأشن مي تلال امعاال

 .ررضنمافوختو أ�

�2 ف رظة جيتنو أة ينن سحن عو لوث لاثص خش�د ييأتة جيتنه يلعى نجملاا هقدصية بوذكأق يفلت

3�.ه نمد افتساف رظو أم رجملاه لد هم و أق حه ليس لن ممة لوقنمر يغو أة لوقنمل اومأبف رصتلا

 4�.ل املاز ازتبالال سوته قحل امعتساء اسأفف رصتللة فصو اق حه لن ممو أا هبف رصتللة فص

ب اكترا�ة لواحمي فه سفنب اقعلاق بطيو .ريثأتلاوة عداخملل�ة بذاكة فصو أر اعتسمم سال امعتسا
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 .م رجلاا ذه

لايتإلحاةبوقعد يدشت 656ة داملا

 :ةيتاآلتالاحلاىدحاي فمرجلابكترااذاةبوقعلاف عاضت

 .ةيمومعةرادايفلمعوأةفيظونيمأتة جحب1

2 وع رشملو أة كرشلق ئاثولان ما هريغو أت ادنسو أم هسار ادصالاال مة ماعلان ممس تليص خشل عفب

 .ام

: 1983/9/16خ يرتا 112مقري عارتشالام وسرملاب جومب 656ة داملاى لايلاتلاصنلاف يضا

3  .ر خآ�ي ونعمص خشي أو أة سسؤمو أة يعمجو أة كرشن عع يقوتلابض وفمي أل عفب

رصاقتاجايتاحل الغتسا 657ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 657ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ه وتعمو أب وذجمو أه رمعن مة رشعة نماثلان ودر صاقء اوهأو أة ربخم دعو أت اجايتحال غتسان مل ك

ن يرهشن مبس حلابب قوع، ريغلاح لاصمو أه حلاصمبر ارضالاه نأشن مي نوناقل معء ارجاى لعه لمحف

 .ة ريلف لأن يسمخن عص قنتوال ر رضلاة ميقي زاوتة مارغبون يتنسى لا

Wل

ةدعول وا رايلخا قح

ا ى J Aى 2Jh WA iة  4ا 
 (658660داjAا )

عم 658 ةعاضب ميلست  ة داملا
:يلاتلا هجولا ىلع، 27/5/1993 خيارت مقر 239 نوناقلاب جومب ةداملا 658 يف ةدارولا ةماغرلا ت لدع

ن اكو أ�ا هنمثع فدم دعي ونيو هوة دعولو أر ايخلاق حع مة عاضبه ميلستى لعر يغلال محن مل ك

م لو أا هدريم لا ذاة ريلف لأي تيامى تحة مارغبور هشأة تسى تح، بسحلابب قوع، عفدلاه نكمي اله نأف رعي

�.ه راذناد عبا هنمثع فدي

م اعلحميفبارشلاوماعلطاواةمانملاعفدم دع 659ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 659ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ه نكمي اله نام لعيو اع فدلام دعي ونيو هوم اعل حمي فا بارشو أا ماعطو أ��ة مانمه سفنلر فون مل ك

 .ة ريلف لأة ئمى لاف لأن يرشعن مة مارغلابوي ريدكتلاف يقوتلابب قوع، عفدين أ

شغلابةيوجواةيربحواةيربلقنةسطاوذ اتخا 660ة داملا

ة رجاع فدين أن ودة يوجو أ�ة يرحبو أة يربل قنة طساوغش لابذ ختان مل كى لعا هسفنة بوقعلابى ضقي

 .ق يرطلا
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iة 4ا   UهرءWaض وJaا وة:WاJAا  3
 (661665داjAا )

ابرض رق 661ة داملا

 :يلاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرتا 112م قريعارتشالام وسرمالب جومب 661ة داملاص نل دع

د يزيل دعمب، ةيفخو أة رهاظة يلامجاة دئافض رقتسملاى لعض رفي، ةيراجتر يغة ياغل، يلامض رقد قعل ك

 .��ا برض رقف لؤيا يونسة ياملاب 12ن ع

ريغلاقيضلالغتساوة ابارم 662ة داملا

ض رتقملال املاس أرف صنغ لبتن أن كمية مارغبب قوعه ديت اذق يضل الغتسالا صخشى بارن مل ك

 .ن يتبوقعلان يتاهى دحابو أة نسلاز واجي الن أى لعبس حلابو

ةابارملاد ايتعا 663ة داملا

ب قوع، نيفلتخمن ينويدمو أا دحاوا نويدمر ثكأو أ�ن يترمت اونسث الثن مل قاي فى بارن مل ك

 .ةقباسلاة داملايفة نيعملاتابوقعلابةابارملادايتعاة ميرجل

 : 1983/9/16خ يرتا 112مقري عارتشالام وسرملاب جومب 663ة داملاى لايلاتلاصنلاف يضا

ء اوست اونسث الثل الخل قاالى لعن يترمه لعفر اركتد نع،مرجلاا ذهي فل خدتملاو أض رحملاب قاعي

 .ن يرخآص اخشان يبو أا مهتاذة يحضلاوي بارملان يبي رجأا برض رقض رعمبك لذن اك

ةابارملايفلدختلاواض يرتحلا 664ة داملا

م كحلاد عبت اونسس مخن مل قأي فب كتراا ذاى برلابد حاوض رقن مج تنتسية ابارملاد ايتعام رجن ا

 .ة قباسلاد اوملاي فا هيلعص وصنملاح نجلاى دحاب

ضارقإلل لمح حتف 665  ة داملا
:يلاتلا هجولا ىلع بجومب 5/2/1948ن وناق ل دع 665ة داملاص ن

:ضرقملا لاملا سأر عبر غلبت نأ نكمي ةمارغبو رهشأ ةتس ىتح سبحلاب ب قاعي

ادحاو .ادقع ىرجا ولونذا نودب نهر ءاقل ضارقالل الحم حتف نم لك1 

م ساوة ضرقملاغ لابملاة ميقن مضتيا رتفدك سميم لون هرء اقلض ارقاللن ذاى لعل صحتسان مل ك2

 .ةيقيقحلاهتميقونوهرملاعونوهتفصوض رقـتسملا

ت ايلمعلال يهستل جالر اجتلاة حلصملة دوقعملان هرء اقلض ورقلاى لعة داملاه ذهم اكحأي رستال 

 .ة يراجتلا
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iة 4ا  :ا  4 �S ن و:WaA 
 (666667نWد WAا )

ةنوؤمن ودك ش 666ة داملا
ة دارولاة ماغرلات لدعم ث، يلاتلاص نلابل دباو 1967/5/16خ يارت 67/30م قرن وناقلاب جومب 666ة داملاص ني غلا�

 :27/5/1993خيارت 239مقرن وناقلاب جومبه يف

ن مل ك�.ة يفاكر يغة نوؤمبو أع فدللة دعموة قباس�ة نوؤمن ودك شب حسى لعم دقأن مل ك

 .كشلابحسدعباهضعبوأةنوؤملال كع جرتسا

ن وناقن م 428ة داملاي فا هيلعص وصنملات الاحلار يغي فه يلعب وحسمللع فدلان عا عنمر دصأن مل ك

ة ريلن ييالمة عبرأى لان ويلمن مة مارغلابوت اونسث الثى لار هشأة ثالثن مس بحلابب قاعي�.ة راجتلا

 .رماالىضتقااذاررضلاولطعلالدبهيلاافاضمك شلاةميقعفدبهيلعم كحيو

 . 68و 66ن يتداملاماكحاراركتلاتابوقعىلاة فاضاالباضيأقبطتراركتلالاحي فو

 :يلاتلاه جولاى لع 2010/3/6خ يرتا 87م قرن ونقالان م 2ة دمالاب جومب، 666ة داملاى لان يتديدجن يتقرفص نف يضا

 .ماعلاقحلاىوعدطوقسىلايدؤيةروكذملامئارجلايفة يصخشلاقوقحلاطاقسان إ

ب ترتتال و، ءارجالاة يعرملان يناوقلار ئاسى فل معتسملان ئاشلام رجلاف صوم ئارجلاه ذهى لعق بطنيال 

م رجبه يلعم كحين مى لعب ترتتي تلاون يناوقلاك لتي فة ددحملاج ئاتنلان مي أا هادحإبه يلعم كحين مى لع

 .ن ئاش

ةنوؤمنودكشمرجيفل خدت 667ة داملا
 :يلاتلاصنلابل دباو 1967/5/16خ يارت 67/30مقرن وناقلاب جومب 667ة داملاص ني غلا

نودكشمالتساىلعةفرعمنعمدقأنمه العأنيعملامرجلايفلخدتلاتابوقعبب قاعي

م لو لوى تحا برلابض رقة يطغتله يلعل صحتساد قك شلال ماحن اكا ذات ابوقعلاه ذهف عاضت�.ة نوؤم

�.ال خدتمن كي

 :يلاتلاو هو 2010/3/6خ يرات 87م قرن ونقالان م 3ة دماالب جومب، 667ة داملاى لاة ديدجة قرفص نف يضا

ط وقسى لاي دؤية يصخشلاق وقحلاط اقسان إ، ابرلابض رقة يطغتلك يشى لعل اصحتساالة لاحء انثتساب

 .م اعلاق حلاى وعد

iة  4ا  JhWا 5 A W: ة�
 (668ةدWAا )

رفسلاىلعريغلالملحب ذك 668ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 5/2/1948ن وناقب جومب 668ة داملاص نل دع

ر فسلاى لعص خشل محلب يذاكأه قيفلتبو أا رابخأه قالتخابا ما عفنه ريغلو أه سفنلد عوتساو أب لتجان مل ك

ة داملاي فا هيلعص وصنملاة بوقعلابه يلعي ضقه يلاد صقين اكي ذلاد لبلار يغد لبى لار فاسمه يجوتلو أ
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. 655 

 .م رجلاا ذهب اكتراة لواحمي فه سفنب اقعلاق بطيو

AWم WSا 
( 669ة دWAا )

 663و 656ةداملايفةدراولاحنلجابقلعتملامكحلار شن 669ة داملا

د نعو 663و 656ة داملاي فا هيلعص وصنملاح نجلاى دحأبء اضقلاد نعم كحلار شنبر مؤين أن كمي

 .ل صفلاا ذهي فة نيعملام ئارجلان مة ميرجة يأر اركت

Wاا 
W i اةءWAا ونp سا
( 673670د اjAا )

لوقنمودانساس التاخ 670ة داملا

ت لدعم ث، يلاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرتا 112م قري عارتشالام وسرمالب جومب 670ة داملاص نل دع�

 :27/5/1993خيرات 239مقرن وناقلاب جومبهيفةدارولاة ماغرلا

�ء ارباو أا دهعتن مضتيد نسق يزمتو أف التاو أد يدـبتو أ�س التخاو أم تكى لعا دصقم دقأن مل ك

ة يراعل يبسى لعو أ�ة راجاالو أ��ة لاكولاو أ�ة عيدولاه جوى لعه يلام لس�ر خآل وقنمء يشو أ

و أه مدقيو أه ديعين أط رش�ة رجان ودبو أة رجأء اقلل معء ارجالو أ�ن هرلاو أ��ل امعتسالا

ل طعلاود ودرلاة ميقع برن يبح وارتة مارغبون يتنسى لان يرهشن مبس حلابب قاعين يعمر مأي فه لمعتسي

 .ة ريلف لأن يسمخن عص قنت الن أى لعا هفصنن يبور رضلاو

تايلثملابف رصت 671ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 671ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

م لعيو هون يعمل معله يلات ملس�ت ايلثملان مى رخأء ايشأبو أ�ل املان مغ لبمب�ف رصتن مل ك

ة نسى تحبس حلابب قاعي�ر اذناالم غره تمذء ىربيم لوا هلثمة داعاه نكميال ه نأم لعين أب جين اكو أ

 .ة ريلف لان يسمخن عة مارغلاص قنت الن اى لعر رضلاول طعلاود ودرلاة ميقع برى تحة مارغلابو

ةناماة ءاسا 672ة داملا

 :يلاتلاهجولاى لع، 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرملاب جومب 672ة داملاص نل دع

ى لعن ومدقيا مدنعي ليا ميف�ن وروكذملاص اخشالات اونسث الثى لار هشأة ثالثن مبس حلابب قاعي

 :نيتقباسلا 671و 670ن يتداملاى دحاص نلا قفوم هبا هرمأط انملاو أم هيلاة ملسملال اوماالبة ناماالة ءاسا

 .فقولاي لوتم1

 .اهلاومأنعلوؤسملكوةيريخةيعمجو أةسسؤمر يدم2
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.هلثمم وأ ةيلهالا دقافو رصاقلا يصو3 

.جاوزلا دقع وأ ةيصولا ذفنم4 

.ضوفم لامعأ ليكو وأ لدع بتاك وأ ماحم لك5 

. ةصاخ ةسسؤم يأع م رجأ ءاقل� لمع دقعب طبترم لكو روجأمم داخ وأ مدختسم لك6 

.اهتسارحل وا دارفالا وأ ةلودلا صخت لاومأ ةرادال ةطلسلا نم بانتسم صخش لك7 

 .م رجلاب بسبب كتراي ذلال معلاة سراممم رجملاى لعع نمين أن كميو

ًاطلغةزايحلايفلدخلوقنمس التاخ 673ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 673ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

و أا طلغه تزايحي فل خدل وقنمء يشي أو أة طقلم تكو أد رين أض فرو أس لتخاو أك لمتسان مل ك

ر رضلاول طعلاود ودرلاة ميقع برى تحة مارغبوة نسى تحبس حلابب قاعي، ةرهاقة وقبو أ�ة ئراطة روصب

 .ةريلفلأنيرشعن عة مارغلالقتالنأى لع

 .ه ريغلد ئاعلاب يصنلابق لعتيا مبا زنكب اصأن مى لعة داملاه ذهم اكحأي رست

Wاو iWا ولواAWم WSا 
 (674676داjAا )

ب اقعلان مة نامألاة ءاساوس التخالاول ايتالحاوة قرسلام ئارجي بكترمء افعا 674ة داملا

 :يلاتلاهجولاى لع، 1983/9/16خ يرات 112مقري عارتشالام وسرملاب جومب 674ة داملاص نل دع

ا هيلعا ومدقأا ذاب اقعلان من وفعية قباسلال وصفلاي فا هيلعص وـصنملام ئارـجلاي بكـترـمن ا

 .انوناقه جوزن عق رتفملار يغج وزلاو أى نبتملان بالاو ام األو أب األو أوع رفلاو أل وصالابا رارضأ

ص وصنملاة بوقعلابر رضتملاى وكشى لعء انبه يلعي ضقت اونسمس خل الخي فه مرجم رجملاد واعا ذا

 .ث لثلاا هنما ضفخمن وناقلاي فا هيلع

 660و 658و 651و 650و 647د اوملاي فا هيلعص وصنملاح نلجاة قحالمل وصا 675ة داملا

 673و 671و

ح نجلا�، ةدودرمى وكشلان كتو أ، والهجمن كيم لا م-ر رضتملاق يرفلاى وكشى لعء انباال ق حالتال 

 . 673و 671و 660و 658و 651و 650و 647ـلاد اوملايفا هيلعص وصنملا

ى دحاا هتقفارا ذاا وفعق حالت 671و 670ـ لان يتداملاب جومبا هيلعب قاعملا�ن امتئاالة ءاسان ا

 . 672ـ لاة داملاي فا هيلعص وصنملاة ددشملات االحلا

ة نامألاةءاساوسالتالخاولايتالحاوةقرسلاحنجةبوقعضيفتخوط رش 676ة داملا
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ن اكا ذاث لاثلاوي ناثلاول والال صفلاف لؤتي تلاد اوملاي فة نيعملاة يحانجلات ابوقعلاف صنلاى لاض فخت

ة لاحال بقه لكل يزأد قر رضلان اكا ذاو أن يهفاتا هنمه بالتجال عافلاد صقي ذلاع فنلاو أا هنعج تانلار رضلا

 .ةمكحملاىلاى وعدلا

ع برض فخيفم ربمر يغو لواس سالابم كحي أل بقن كلوى وعدلاء انثأر رضلال يزأو أد رلال صحا ذاا مأ

 .ة بوقعلا

:اJا ا 
i اi AWا � A ت

iة 4ا  WSAJا وتارWا 1 jSا وا ijiWaا  � A وi اi Wا Aآ� 4
( 681677د اjAا )

ةعورشمريغليياكموت ارايعل امعتسا 677ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 677ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ة راجتللة دعملان كامالان ما هريغي فو أع يبلات ابرعي فو أه ناكدو أه نزخمي فى نتقاو أل معتسان مل ك

ن وناقلاي فة نيعملال يياكملاوت ارايعلان عف لتخت�ل يكلاو أن زولاد دعن ما هريغو أل يياكمو أت ارايع

ن يتاهى دحابو أة ريلف لأة ئمى لاف لأن يرشعن مة مارغلابوي ريدكتلاف يقوتلابب قاعي، ةموسومر يغو أ

 .ن يتبوقعلا

ةعورشمريغليياكموتارايعء انتقا 678ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 678ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ر يغو اة شوشغمل يكو أن زود دعو أل يياكمو أت ارايعه العأة روكذملان كامالاي فى نتقان مل ك

 .ة ريلف لأة يامعبرأى لاف لان يسمخن مة مارغبور ثكالاى لعر هشأة ثالثبس حلابب قاعي، ةطوبضم

ء يشلاةيمكيفدقاعلاشغلةشوشغمتارايعل امعتسا 679ة داملا

ة ماغرلات لدعم ث، يلاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرملاب جومب 679ة داملاص نل دع

 :27/5/1993خيارت 239مقرن وناقلاب جومبهيفة دارولا

ى لعة طوبضمر يغو أة شوشغمل يكو أن زود دعو أل يياكمو أت ارايعة فرعمن عه لامعتسابم دقأن مل ك

ة ئمن مة مارغلابون يتنسى لار هشاة ثالثن مل غشلاع مس بحلابب قاعيم لسملاء يشلاة يمكي فد قاعلاغش 

 .ة ريلف لأة يامتسى لاف لا

ملسملاءيشلاةيمكي فش غ 680ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 680ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

، ةقفصللع فادلاب بسلاي هة يهاملاه ذهت ناكا ذاه تيهامو أم لسملاء يشلاة يمكي فء اوسر خآغش ل ك
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و أة ريلف لأة يامسمخى لاف لأن يسمخن مة مارغلابوة نسى لار هشأة ثالثن مل غشلاع مبس حلابب قاعي

 .ن يتبوقعلان يتاهى دحاب

ةشوشغملاليياكملاوتارايعلاة رداصم 681ة داملا

ف لتختي تلاو أة شوشغملال يكلاون زولاد دعول يياكملاوت ارايعلا 98ـ لاة داملام اكحالا قفو�ر داصت

 .ن وناقلاي فة نيعملال يياكملاوت ارايعلان ع

iة 4ا iا  2 � jiا عW 4
 (682683نWد WAا )

د قاعلاش غ 682ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع،  27/5/1993خيارت 239مقرن وناقلاب جومب 682ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

 :دقاعلاشغنمل ك

 .ةديفملار صانعلان ما هيوتحتي تلاة يمكلاو أا هبيكرتو أة يرهوجلاا هتافصو أة عاضبلاة عيبطي فء اوس

ب بسلات اداعلاو أق افتاالب جومبا ربتعمر دصملاوع ونلان ييعتن وكيا مدنعا هردصمو�ا هعوني فو أ

 .عيبللي سيئرلا

ى دحابو أ .ةريلف لأة يامسمخى لاف لأن يعبرأن مة مارغلابوة نسى لار هشن مل غشلاع مس بحلابب قاعي

 .ن يتبوقعلان يتاه

ليلتحلاتايلمعد اسفا 683ة داملا

 :مرجلاب كترااذانيتنسىلابسحلاةبوقعع فرت

ي فغش لاد صقبر ييغتى لاو أل يكلاوب يكرتلاو أل يلحتلات ايلمعد اسفاى لاي مرتل ئاسوبو أئس اسدبا مأ

 .تايلمعلاه ذهءارجالبقىتحاهمجحوأاهنزووأة عاضبلاب يكرت

 .ة حيحصة قباسة يلمعد وجوبع انقاالى لاي مرتة شوشغمت انايببا مأو

ةعj 4ا  jA W: ا J iJ  3ة  4اi 
 684(ة دWAا )

ةديازملا ةيرح ةلقرع 684  ة داملا

ة ماغرلات لدعم ث، يلاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرملاب جومب 684ة داملاص نل دع

 :27/5/1993خيارت 239مقرن وناقلاب جومبهيفة دارولا

و أف نعلاو أد يدهتلابك لذوت امازتلالاو اة ديازملاة يرحة لقرعى لعة ينلعة ديازمء انثأم دقأن مل ك

ر هشأة تسى لار هشن مبس حلابب قوع، دوعوو أت ابهبن يمزتلملاون يديازتملاء اصقاى لعو أب يذاكالا

 .ة ريلن ويلمى لاف لأة ئمن مة مارغبو



 
 �    �   �  �     

    

             

                  

                   

                 

    

       

         

              

 

            

           

               

         

            

 
� �  �  �  �� �   

    

                   

                  

 

          

                    

                 

     

                 

 
�  �    

�  �  � �  �  �  
 �   � �  �   

   

iة 4ا  Wا  4 A رW: ت�J اJSA و
 (685686نWد WAا )

ةيراتجلامهسألاواعئاضبلاراعساي فش غ 685ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع 1993/5/27خ يرات 239مقرن وناقلاب جومب 685ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ن مل كة ريلن ييالمة تسى لان ويلمن مة مارغلابون يتنسى لار هشأة تسن مل غشلاع مس بحلابب قاعي

ي فة لوادتملا�ة صاخلاو أة ماعلاة يراجتلام هسالاو أع ئاضبلار اعسأ�ض ـيفختو أع فرلغش لابل صوت

:اميس وال �ة صروبلا

.ةبذاك تاءاعدا وأ ةفلتخم ع ئاقو�ن العاب

.راعساال ةلبلب دصق ءارشلا وأ عيبلل ضورع ميدقتب و أ

 .ق وسلاي فب لطلاوض رعلاة دعاقد اسفاه نأشن مل معي أى لعم ادقالابو أ

عئاضبلاراعسايفشغلاةبوقعد يدشت 686ة داملا

 :اهطوبهوأراعساالاعفترال صحاذاةبوقعلاف عاضت

 .ةيئاذغلاداوملانمكلذريغوأح ئابذلاوأموحللاوتيزلاوركسلاونيحطلاوبوبحلاى لع1

 .مرجملاةفرحنعةجراخداومىلعو أ2

3  .ر ثكأو أص اخشأة ثالثن مة فلؤمة عامجن مو أ

4م WSا  AWاتاa:W 
 (687688نWد WAا )

ا هيليا مو 679د اوملاي فا هيلعص وصنملام ئارجلاب اكتراي فع ورشلاة بقاعم 687ة داملا

 .ا هيليا مو 679د اوملاي فا هيلعص وصنملام ئارجلاب اكتراي ف�وع رشلاب اقعلال وانتي

تالماعملايفشغلامئارجر اركت 688ة داملا

 .هرشنو أم كحلاق يلعتبل صفلاا ذهي فة روكذملام ئارجلاى دحاي فر ركمى لعم كحلاد نعة مكحملار مأت

ل ينى لعة قلعما مهتسراممن كتم لو لول معلاو أة نهملاة سراممن من امرحلاك لذا دعر اركتلاب جوتسيو

 .ةطلسلانمنذاوأة داهش

 .ل عفلاة روطخك لذب جوتساا ذاى لواالة رمللل عافلاى لعم كحو لور شنلاوق يلعتلابر مؤين ان كميو


UAWاا 
i اiا�اوسJاراW: اU
�

iة 4ا 
سiا 1

(689698داjAا )�



        

                   

                  

                    

        

  
 

          

                     

               

                

                     

              

              

             

 

        

               

               

            

                     

           

                     

               

             

 

         

                   

                 

      

لاتمحس لفم 689ة داملا

 :يلاتلاهجولاى لع، 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرملاب جومب 689ة داملاص نل دع

ه رتافدى فخألس فمر جاتل كت اونسع بسى تحة تقوملاة قاشلال اغشاالبب قاعيو�ال اتحما سلفمر بتعي

و ار تافدي فء اوسه يلعة بجوتمر يغن ويدبة عضاومف رتعاو أه لامن ما مسقد دبو أس لتخاو أ�

�ه تنزاومبو أة يداعو أة يمسرك وكص

. 

عفدلانعفقوتمر جات 690ة داملا

 :يلاتلاهجولاى لع، 1983/9/16خ يرتا 112م قري عارتشالام وسرمالب جومب 690ة داملاصنل دع

 :عفدلانعفقوتمرجاتلكةنسىلارهشنمبسحلابب قاعيوارصقماسلفمر بتعي

 .ةصروبلابوأعئاضبلاىلعةيمهوتايلمعي فءاوسةظهابغ لابمكلهتسادقناكا ذا1

2 د قعو أا هنمثن مل قأبا هعيبلع ئاضبء ارشى لعالس فالار يخأتل يبسي فوع فدلان عف قوتلاد عبم دقأا ذا

 .لاملاىلعلوصحللةديبمىرخأقرطبلسوتوأتادنسلوادتوأاضورقاهسفنة ياغلل

 .نينئادلاةلتكبارارضانئادء افياىلععفدلانعفقوتلادعبمدقأا ذا3

4  .د حلان عة دئازه تيبت اقفنو أة يصخشلاه تاقفنت دجوا ذا

سلفمر اجت 691ة داملا

 :سلفمرجاتلكهالعأض ورفملاسبحلاببقاعيوارصقماسلفمربتعينأن كمي

 .اهبدهعتامدنعه تيعضولة بسنلابةميسجتادهعتضوعنودبريغلاةحلصملدقعا ذا1

.�ة راجتلالجسميظنتبةقلعتملادعاوقلابديقتيملا ذا2

3 م لقى لاة راجتلان وناقى ضتقمبم زاللا�ح يرصتلاع فدلان عه فقوتن ما موين يرشعل الخي فم دقيم لا ذا

 .نينماضتملاءاكرشلاعيمجءامسأنمضتيالحيرصتلااذهناكا ذاواة مكحملا

ر يغو أة صقانه تدرجو أه رتافدت ناكا ذاو أط بضلابة درجلام ظنيم لو أة يراجتر تافدك سميم لا ذا4

 .شغةمثكلذعمنكيملوهيلعاموهلامةقيقحنيبتالوأة يلوصأ

5  .ق باسلا�ح لصلاد قعط ورشم تيم لوه سالفار ركتا ذا

ةيراجتةكرشس الفا 692ة داملا

 :يلاتلاهجولاى لع، 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرملاب جومب 692ة داملاص نل دع

ت اكرشي فء اكرشلاا دع 689ـ لاة داملاي فه يلعص وصنملاب اقعلال انية يراجتة كرشس الفاد نع

 :ةيصوتلاتاكرشيفنيصوملاءاكرشلاون ماضتلا



           

         

             

      

                 

               

 

               

                  

                 

    

                  

            

 

             

                    

          

 

         

       

          

           

           

      

           

   

              

 

         

                 

 .ةكرشلالامعأيفل خدتلااوداتعان يذلا�نوصوملاء اكرشلا1

 .ةيلوؤسملاةدودحملاتاكرشلاومهساالبةيصوتلاةكرشو ريدم2

ة بساحملاو ضوفموة بقارملاس لاجمء اضعأون وضوفملاء الكولاوة رادااللس جمء اضعأون وريدملا3

 .ةلفغملاتاكرشلاوة روكذملات اكرشلا�ل امعو

د صقن عه باكتراا وحاتاو اا ولهسو أي لايتحاالالس فالال امعأن مل معب اكتراى لعم هسفنبا ومدقأا ذا

 .ة يمهوة بصنأا وعزوو أة يقيقحر يغت انزاومو ات انايبا ورشنا ذاو ا�م هنم

ة يراجتة كرشسالفادنعيريصقتلاسالفالاةبوقعلومشى دم 693ة داملا

ه العأن يروكذملاص اخشاالن مم دقأن مل كي ريصقتلاس الفالاة بوقعبب قاعية يراجتة كرشت سلفأا ذا

 690ـ لاة داملاي فا هيلعص وصنملام ئارجلان مم رجب اكتراى لعا هتحلصملل معلاو أة كرشلاة راداي ف

 .ةثلاثلاوة يناثلاوىلوالاا هتارقف

م رجب اكتراى لعا هتحلصملل معلاو اة كرشلاة راداي فم دقأا ذاه سفنب اقعلاص خشلاا ذهل انين أن كميو

 .ة عبارلاى تحى لواالا هتارقف 691ـ لاة داملاي فة روكذملام ئارجلان م

ة يراجتلاة كرشلاب 211و 210نيتداملاةبوقعل ازنا 694ة داملا

ـ لان اتداملاه يلعت صنا م 693و 692ـ لان يتداملاي فة نيعملات الاحلاي فة يراجتلاة كرشلاف دهتست

 .ة مارغلاال خة يزارتحالار يبادتلاوت ابوقعلان م 211و 210

يلايتإلحا سالفإلا ةبوقع 695  ة داملا

:يلايتحاال السفالا ةبوقع ق حتسي

�س التخاى لعس لفملاة حلصملم دقأن م 1

.ةلوقنملاو اهنم ةتباثلا اهضعب وأ اهلك هلاومأ متك وأ ءافخا و أ

�ر اعتسمم سابو اه مسابال ايتحام دقتن م 2

.سالفاال قباط يف ةيمهو نويد ت يبثتل

� ي مهوم سابة راجتلاى طاعتيو هوب كتران م 3

.يلايتحاال السفاال ة ميرج

 .ي عرفلال خدتلاو أض يرحتلال امعأء ارجن مة بترتملاة يلوؤسملان عر ظنلاع طقبا ذه

قباطلاكيدنسن ئاد 696ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 696ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع
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ع ارتقاي فه كارتشاب بسبا صاخا عفنر خآص خشي أع مو أس لفملاع مء اوسه سفنلط رتشيي ذلان ئادلان ا

ع مبس حلابب قاعي، سلفملال اومان مه تحلصملا عفنب لجتسيلا يصوصخا قافتاي رجيو أن ويدلاب ابرأ

ا ذان يتنسى لاس بحلاة بوقعع فرتن ان كميو .ةريلف لأة يامتسلاز واجت الة مارغبوة نسى لار هشن مل غشلا

 .ق باطلاك يدنسن ئادلان اك

قباطلاصختتادنسلهبراقاوسلفملاجوزس التاخ 697ة داملا

و أن وقرسيو أن وسلتخين يذلاا هسفنت اجردلان مه راهصاوه لوصأوه عورفولس فملاج وزن ا

ه عما يعرفال خدتا ولخدتيو أس لفملاع مق افتاى لعا ونوكين أن ودق باطلاص ختت ادنس�ن وفخي

 .648ـ لاة داملاي فا هيلعص وصنملاة قرسلاة بوقعبن وبقاعي

ةراجتلاةسراممنمدبؤمواتقؤمع نم 698ة داملا

 .لصفلاا ذهي فا هيلعص وصنملام ئارجلاى دحال جأن مه رشنور ارقلاق يلعتبر مؤين أن كمي

و أت قوملاع نملاف دهتسيي ريصقتلاس الفاالبا راركته يلعم كحن موي لايتحاالالس فاالبه يلعم كحن م

ة يناثلاا هيترقف 692ـ لاة داملاي فة نيعملاف ئاظولاى دحابة كرشي فم ايقلاو أة راجتلاة سراممن مد بؤملا

 .ة ثلاثلاو

U JاراW: ا ا اب و4S JA Jا ى Jpا  �  2iة  4ا 
 700699(ن Wد WAا )

نيدملا لاوما صاقنا 699  ة داملا

ة تباثلاو أة لوقنملا�ه لاومأي فذ يفنتلاع نمو ان ينئادلاق وقحة عاضا�د صقبم وقيي ذلان يدملان ا

 :اميسالوناكلكشيأبهلاومأصاقناى لع

و أه لاومأض عبم تكبو أ�ه ضعبو أه لكه ئافيابو أب جومد وجوبا بذكر ارقاالبو أة يمهوت ادنسع يقوتب

 .اهبيرهت

 .اهبييعتوأاهفالتاوأهلاومأضعبعيببو أ

 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 699ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

 .ة ريلف لأة ئامتسى لاف لأن يسمخن مة مارغبور هشأة تسى لار هشن مل غشلاع مبس حلابب قاعي

نينئادلابارارضاشغبورضةكرشب اكترا 700ة داملا

ى لعة يزارتحالار يبادتلاوت ابوقعلاف دهتستة كرشلاه ذهن افا هباسحلو أة كرشم سابة ميرجلات بكتراا ذا

ن ما هيفر كذن م،  692ـلاة داملام اكحالا قفو، اهقحتسيي تلات ابوقعلان عر ظنلاع طقب�ي فن يعمو ها م

 .م هنمد صقن عه باكتران وحيتيو أن ولهسيو أل عفلاي فن ومهاسين يذلاص اخشالا
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سدWاا 
i اa

aة 4ا  i Wر Wا ت WAا 1 iا وWةر
( 706701د اjAا )

ةراجتلاواةعانصللةقرافلاتامالعلاف يرعت 701ة داملا

ل كشى لعة بوتكملاء امساالة ذبنلاه ذهي فد وصقملاى نعملاب�ة راجتلاو أة عانصللة قرافت امالعر بتعت

، ةزرابلام وسرلاو، تامسلاوف ورحلاو، تاغمدلاو، ماتخالاو، زومرلاوب اقلالاو، اهريغن عا هزيمي

-ر جاتلاو أل معملاب حاصوك لهتسملاة حلصمي ف-ي مرتة راشال كل امجاالبوم اقرالاوت اريوصتلاو

ل يصاحمو أ، يعارزو أي راجتو أي عانصل وصحمة يهامو أا هردصموا مة عاضبة يهامر اهظاى لا

�م جانملاوت اباغلا

 .ء ارجاالة يعرملان يناوقللا قفو�ت رشنوت امالعلاه ذهت لجسا ذا

ةقرافة مالعد يلقت 702ة داملا

ة ماغرلات لدعم ث، يلاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرملاب جومب 702ة داملاص نل دع

مقر 239 :27/5/1993خيارت نوناقلاب جومب هيف ة دارولا

ةفرعم نع مدقأ نم ل ك

: ��

وأف نصو أ، هبشمو أ، هيبشتل ثم � ىرخأ اظافلاا هيل ا فاضأو لور يغلاص  ختة  قرافة مالع د يلقتى لع

. �. ةفصو وأ ، عون

.ةيراجتلا هعلس وأ هتوالصحم ىلع ةدلقم ةمالع وأ هريغ صخت ةمالع عضو ىلع و أ

ش غين أه نأشن مه لمعن اكن اف�.ع يبللة ضرعو اة دلقمو اة بصتغمة مالعل محيل وصحمع يبى لعو أ

ث الثى لار هشاة ثالثن مل غشلاع مبس حلابوة ريلن ويلمى لاف لأة ئمن مة مارغلابب قاعيوي رتشملا

 .ن يتبوقعلان يتاهى دحابو أت اونس

شغلاةينبا هريغبةمالعه يبشت 703ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 5/27/ 3199خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 703ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

 .اهدلقين أنود،غشلاةينباهريغبةمالعهبشنمل ك

ن أه نأشن مه لمعن اكا ذافه يلعا هعضوال وصحمع يبللض رعو أاع بو أة مالعلاه ذهل ثمل معتسان مل كو

 .يرتشملاغش ي

ى دحابو أن يتنسى لان يرهشن مل غشلاع مس بحلابوة ريلف لاة يامسمخى لاف لأة ئمن مة مارغلابب قاعي

 .ن يتبوقعلان يتاه
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ةدلقمةمالعع يب
 704ة داملا

غش لاة ينبة هبشمو أ، ةدلقمة مالعن ولمعتسين يذلاو اع يبللن وضرعيو أن وعيبين يذلاص اخشالان ا

ا هدلقن مع مق افتاالبل عفلاا وبكتريم لا وناكا ذاة مالعلال يجستم هلهجة جحبا وعرذتين أم هاوسن ودم هنكمي

ا ههبشو أ

ة داملا

. 

ة يراتجلاةمالعلاىلعةيبنجاواةينطوةمسوار يوصت 705

و أة ينطوة مسوأة مالعلاى لعر وصن مل كى لع
703ـ لاة داملاي فا هيلعص وصنملاة بوقعلابى ضقي


.بادآلاوأماعلام اظتناللةفلاخمو أ�ةريثما زومرو اتامسوااروصوأتاملكوأة يبنجأ


.م كحبة قحالملان رتقتم لو لون يعستلاوة نماثلاة داملاى لاد انتسالابة مالعلاة رداصمبر مأين أي ضاقللن كميو

ت الوصمحلاىلعةقرافلاةمالعلاعضول افغا
 706ة داملا

ى ضتقمبا هعضوب جاولاة قرافلاة مالعلاه توالصحمى لعع ضيم لن مل كى لعا هسفنة بوقعلابى ضقي

ةمظنالاون وناقلا

هيلعاهعضوب جاولاةقرافلاةمالعلالمحيالوالصحمعيبللضرعوأاعبنملكو أ

.


.



.130ـلاة داملام اكحالا ذيفنتة روكذملاة مالعلاع ضوبة مكحملار مأتو


i 2ة 4ا Wا تادJ p عا

ة داملا
( 

707 


(707709داjAا �

عارتخالاتاداهشبررضلاق احلا

خ يرات�
240م قرن ونقالان م�
60ة دامالب جومب،  1993/5/27خ يارت 239م قرن وناقلابل دعملا 707ة داملاص ني غلا

.2000/8/7 

عارتخالات اداهشبررضلاقاحلاىلعة دعاسملا
 708ة داملا

خ يرات�
240ن ونقالان م�
60ة داملاب جومب، 5/27/ 1993خ يرات 239م قرن وناقلابل دعملا 708ة داملاص ني غلا

.2000/8/7 

عارتخالاةداهشل هج
 709ة داملا
 2000/8/7 .خ يارت 240م قرن وناقلان م 60ة داملاب جومب 709ة داملاص ني غلا


WاجذWAا وم j�Jا �
i 3ة 4ا �
(

(710712داjAا �

ةيعانصجذامنوموسربررضلاق الحا
 710ة داملا
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:يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 710ة داملايفةدارولاة ماغرلاتع  ل د

ة نومضمل وصالاب سحة روشنموة لجسم�ة يعانصج ذامنوم وسري فا ررضة فرعمن عق حلين مل ك

 .ة ريلف لأة يامسمخى لاف لأن يسمخن مة مارغلابب قاعي، ءارجالاة يعرملان يناوقلاب

ررضتملاصخشللمرمجلاة دعاسم 711ة داملا

ى لعة والعب قوع، ررضتملاص خشلات ناكة فصي أبي ضاملاي فد عاسو أا دعاسمم رجملان اكا ذا

 .ر هشأة تسى لان يرهشن مل يغشتلاع مس بحلابة مارغلا

ةيعانصلاموسرلاىلعءادتعالاةبوقعنمء افعا 712ة داملا

 .ل يجستلاه لهجت بثأن مل كة بوقعلان مى فعي

a:Wاتا4ا AWم WSا 
 (713ةدWAا )

ة روشنمريغةيعانصموسروعارتاخةداهشوةقرافت امالع 713ة داملا

م لل وـصاللا قفوة لجسملاة يعانصلاج ذامنلاوم وسرلاو أ�اع رتخالاة داهشو أة قرافلاة مالعلات ناكا ذا

 .ل يجستلابا ملاعن اكو أم لعه نات بثو لا ميفة بوقعلال عافلاق حتسيل عفلاب اكترات قور شنت

شغلاب ريغلا نئابز

4Wة  4ا  ا  A iا jAا 
 (714ةدWAا )

ليوتح 714 ة داملا

:يلاتلا هجولا ىلع 27/5/1993، خيارت مقر 239 نوناقلاب جومب ةداملا 714 يف ةدارولا ةماغرلا ت لدع

ر يغلان ئابزل يوحتى لعد صقء وسن عح يملتلابو اة بذاكلات اءاعدالاو أغش لال ئاسوبم دقأن مل ك

ل وانتي�.ة ريلف لأة يامسمخى لاف لأة ئمن مة مارغلابر رضتملاى وكشى لعء انبب قاعي، هيلا�

 .ة ميرجلاه ذهب اكتراي فوع رشلاب اقعلا

iة 4ا  يرWاا بW�ا 5
 (715717داjAا )

يراتجلامسالاف يرعت 715ة داملا

 :يلاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرات 112م قريعارتشالام وسرملاب جومب 715ة داملاص نل دع

 :يراجتلامساالبت عني

1 د يحولاوي رورضلاب قللاح بصاد قن كيم لا ذار مثتسمو أرع ازمو أع نصمب حاصو ار جاتلم سال ك

 .لوصحملل

 .يباستناعباطهلسيليراجتناونعل ك2
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 .رمثتسملاوأعرازملاوأعنصملابحاصوأر جاتلاهبىنكتيي ذلا�ر اعتسملام سالا3

4 ن ايكت اذة ئيهف لؤيق يرفلاا ذهن كيم لو لوه العأر كذن مماس نلان مق يرفه قنتعاي ذلاز يمملام ساال

 .ي نوناق

يراجتلامسالاب اصتغا 716ة داملا

 :يراجتلاريغلامسابصتغانمل ك 702ة داملاي فاهيلعصوصنملاةبوقعلاق حتسي

ت افالغلاى لعو أا هعباوتو أة عونصملاو أة يعيبطلات الوصحملاى لعن اكل كشي أبه راهظاو أه عضوبا مأ

 .اهلكاشاموألئاسروأريتاوفوأت انالعاوأت اروشنم�ه تعاذابو أ�.تاراشلاو أ

ة يأبو أه بحاصة ينكر يغة ينكبا نورقمو أال يلقو لوا فرحمب صتغملام ساالن اكن اوم اكحااله ذهق بطت

 .سابتلاالىلعل محتو�ةزيمملامسالاف ورحيقبتىرخأة رابع

 .ة ميرجلاه ذهب اكتراي فوع رشلاب اقعلال وانتي

يراتجلامسالاباصتغايفةينلاء وس 717ة داملا

�.ي راجتلام سالاب اصتغاي فة ينلاء وسس كعلات وبثى تحض رتفي

Wر او W j اj ا ا 6 i ة  4ا 
 719718(ن Wد WAا )

ةيمهو ةيراجتو ةيعانص زئاوج لامعتسا 718  ة داملا
:يلاتلا هجولا ىلع 27/5/1993، خيارت مقر 239 نوناقلا بجومب 718 ةداملا يف ةدارولا ةماغرلا ت لدع

ى دحابو أن يتنسى لار هشأة ثالثن مبس حلابوة ريلف لأة يامسمخى لاف لأن يرشعن مة مارغلابب قاعي

 .ةيرحللة عنامة بوقعبم كحيم لا ذاة ريلف لأة ئمن عة مارغلاص قنت الن أى لع، نيتبوقعلان يتاه

ك لذوة ينالعا هلمعتساوة يمهوو أت ناكة يقيقحة يراجتو أة يعانصز ئاوجغش لاة ينبه سفنلب سنن مل ك

 .تامراآلى لعا هتباتكبو أة يراجتلاق ارواالو أع ئاضبلات افالغى لعوة يراجتلات اراشلاى لع�ا هعضوب

 .ة يعانصو اة يراجتز ئاوجل محيه نأة ماعلام اهيال واحن مل كو

ا هنعة رداصلاة لطسلان ييعتن ودة يمهوة يراجتوة يعانصز ئاوجل امعتسا 719ة داملا

 :ةقباسلاةداملايفاهيلعصوصنملاةمارغلابى ضقي

ا هتحنمي تلاة طلسلاو أض رعملام ساط بضلابن يعين أن ودة يراجتو أة يعانصة زئاجل معتسين مل كى لع

 .هيفتيطعايذلالماكلاخ يراتلاو

ي ذلال حملام سان يبين أن ودا دعاسمه نوكة فصبا هلانة يعانصو أة يراجتة زئاجل معتسين مل كى لعو

 .ه مدختسا
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AWم WSا 

( 721720د اjAا )

هيبشتود يلقت 720ة داملا

ي لامجااله باشتلار ابتعابو، يرتشملاو أك لهتسملاة يحانن ما مهيلار ظنلابه يبشتلاود يلقتلام كاحملار دقت

 .ة يئزجلاق ورفلار ابتعان مر ثكأ

ديلقتلاةميربجةقلعتملاماكألحار شن 721ة داملا

ه قيلعتوم كحلار شنبو 65ـ لاة داملان مة عبارلاوة ثلاثلان يترقفلاي فة نيعملاق وقحلان من امرحلابى ضقي

 .لصفلااذهيفةروكذملاحنجلادحأبمكحا ذا 68و 67ـ لان يتداملام اكحالا قافو

ء انثأم رجلال صحي تلاة عانصلاو أة راجتلاة سراممن مم رجملاع نمبى ضقين أن كميا هراركتد نعو

 .ا هتسرامم

W:اا 
iاS A ا و:دا

AWم WSا 1ة4ا 
 (722725داjAا )

ة اغلم 722ة داملا

 1999/4/3خ يرتا 75م قرن وناقالن م 100ة دماالب جومبت ابوقعالن ونقان م 722ة دامالص ني غلا

ة اغلم 723ة داملا

.1999/4/3خ يرات 75م قرن ونقاالن م 100ة داملاب جومبت ابوقعالن ونقان م 723ة دامالص ني غلا

ة اغلم 724ة داملا

.1999/4/3خ يرتا 75م قرن وناقالن م 100ة دماالب جومبت ابوقعالن ونقان م 724ة دامالص ني غلا

ة اغلم 725ة داملا

.1999/4/3خ يرتا 75م قرن وناقالن م 100ة دماالب جومبت ابوقعالن ونقان م 725ة دامالص ني غلا

iة 4ا  تW:jaا 2
 (726729داjAا )

ة اغلم 726ة داملا

.1999/4/3خ يرتا 75م قرن وناقالن م 100ة دماالب جومبت ابوقعالن ونقان م 726ة دامالص ني غلا
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ة اغلم 727ة داملا

.1999/4/3خ يرات 75م قرن وناقالن م 100ة دماالب جومبت ابوقعالن ونقان م 727ة دامالص ني غلا

ة اغلم 728ة داملا

.1999/4/3خ يرتا 75م قرن وناقالن م 100ة دماالب جومبت ابوقعالن ونقان م 728ة دامالص ني غلا

ة اغلم 729ة داملا

.1999/4/3خ يرتا 75م قرن وناقالن م 100ة دماالب جومبت ابوقعالن ونقان م 729ة دامالص ني غلا


UAWا ا �
aا راJا  AAW: ا ووا كJi د ا


iة 4ا  �اوما 1 J


(730734داjAا )�

ر وهمجلاةعفنملةدعملاليثامتلاوةيراكذتلاباصنألابيرتخوم ده 730ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 5/27/1993خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 730ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ة عفنملة دعملات اءاشناالن ما هريغو أل يثامتلاوة يراكذتلاب اصنالاوة ينباالا دصقب رخو أم دهن مل ك

ة يامتسى لاف لأة ئمن مة مارغلابوت اونسث الثى لار هشأة تسن مس بحلابب قاعية ماعلاة نيزللو أر وهمجلا

�.ة ريلف لأ

ةيخيراتةميقهليراكذتبصنبيرتخوم ده 731ة داملا

ر يغو أل وقنمء يشي أو اي راكذتب صنب يرختو أم دهى لعا دصقم دقأن مل كا هسفنة بوقعلاق حتسي

 .ه ريغلم أه لا كلمن اكأء اوسل جسمي عيبطر ظنمو أل اثمتو أة يخيراتة ميقه لل وقنم

ريغلاكلمم ده 732ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 732ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ر هشأة ثالثن مبس حلابب قاعيه ريغك لما هناه ملعع ما هضعبو أا هلكة يانبي أم دهى لعا دصقم دقأن مل ك

 .ةريلفلأةيامعبراىلافلأن يسمخنمةمارغلابونيتنسى لا

ت ناكن يطن ودبش دلابة ينبملان اطيحلاو أة نيطملار يغن اردجلاوخ اوكالاى لعا يئزجو لوم دهلاع قوا ذاو

 .ة ريلف لأة ئمى لاف لأن يرشعن مة مارغلاور هشأة تسى لار هشن مس بحلاة بوقع

ريغلاصتخءايشابيرتخوام ده 733ة داملا
 :يلاتلاه جولاى لع، 1993/5/27خ يرات 239م قرن وناقلاب جومب 733ة داملان م 2و 1ن يتقرفلاي فة دراولاة ماغرلات لدع

ز واجت الة مارغبب قاعيب ابلاا ذهي فن يعيم لا ممه ريغص خيا ئيشا دصق��ب رخو أم دهن مل ك



          

                 

      

  
 

            

                      

      

 
 �    �  �   �      

   

          

                   

                       

          

                 

     

  
 

        

                 

                 

                

 

            

                     

        

                    

                    

    

            

                   

 .ةريلفلان يرشعنعصقنتالناىلعر رضلاة ميق

ن أة مارغلاى لعة والعن كميفة ريلف لأن يرشعلاز واجيم جانلار رضلاو أف لتملاء يشلاة ميقت ناكا ذاو

 .رهشأةتسلاقوفت الةدملعافلاس بحي

بيرختلاومدهلاةيجتنريغلاحرجوأل تق 734ة داملا

ع مل عفلاا ذهى لعم رجملاب قوعه حرجو أء ىرمال تقى لاة ذبنلاه ذهي فة روكذملاح نجلاى دحات دأا ذا

 .191و 189ن يتداملام اكحاة اعارم

W ا بWaر j� اوم� ji اع  2iة  4ا 
 (735738داjAا )

دودحلا تامالع بيرتخ 735  ة داملا

�ي نبد اوملاي أن مر وسم دهو اة رفحم طى لعا يئزجو لوم دقأن م

�د ودحلاى لار يشتة مالعة يأل قنو أب رخو ام دهن موا سبايم أن اكا رضخأه عزنو أج ايسع طقى لعو أ

 .رهشأة تسلاز واجتالةدمسبحلاببقاعيكالماالفلتخمن يب

و اد يدحتلاب صنو أء ادهتساالت امالعوأة حاسملام وختل قنو أب رخو أم دهن مبا هسفنة بوقعلال زنت

�ض رالاة يوستت امالع

. 

ضرأب صغ 736ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 736ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ل عافلاب قوعص اخشالاى لعع قاولار بجلاو أد يدهتلابو أض رأب صغلال يهستر وكذملام رجلاب كتراا ذا

 .ة ريلف لأة يامعبرأى لاف لأن يسمخن مة مارغلان عال ضفة نسى لان يرهشن مس بحلاب

ديدهتلاوفنعلابريغلاراقعىلعء اليتسا 737ة داملا

ة ماغرلات لدعم ث، يلاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرملاب جومب 737ة داملاص نل دع

 :27/5/1993خيارت 239مقرن وناقلاب جومبهيفة دارولا

ب قوعه ريغد يبر اقعن مم سقو أر اقعى لعى لوتساو�ف رصتلابو أة يكلملابا يمسرا دنسل محي الن م

ي ف 257ةدامللا قفوة بوقعلاد دشت�.ة ريلن ويلمى لاف لأي تيامن مة مارغلابوة نسى لار هشن مس بحلاب

 :نيتيلاتلانيتلاحلانمل ك

 .ءايشاالوأصاخشاالىلعفنعو أد يدهتلعفلاقفارا ذا1

2  .ة يعاشملاك الماالو أة لودلاك المأو أة ماعلات اقرطلان مم سقو أل كى لعب صغلاع قوا ذا
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ر امثتسالاوالاغشإلاوانكسلادصقبريغلاراقعىلعء اليتسا 738ة داملا

ة ماغرلات لدعم ث، يلاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرملاب جومب 738ة داملاص نل دع

 :27/5/1993خيارت 239مقرن وناقلاب جومبهيفة دارولا

و أ�ل اغشالاو أ�ن كسلاد صقب، راقعن مم سقو أر اقعى لع�ي عرشوغ سمن ودى لوتسان م

ى لاف لأي تيامن مة مارغلابوة نسى لار هشن مبس حلابب قاعي، ىرخأة ياغي الل امعتساالو أر امثتسالا

.ةريل ن ويلم

:ةيلاتلا تاالحلا نم لك يف ةداملل 257 اقفو ةبوقعلا د دشت

.ءايشاال وأ صاخشاال ىلع فنع وأ 1 ديدهت لعفلا قفار اذا 

2 ت اسسؤملاى دحاو أة يراداالت ائيهلاى دحاو اة لودلات اراداى دحاه لغشتء انبى لعء اليتساالع قوا ذا

 .ةماعلاةعفنملاتاذو أة ماعلا

3 ر متساا ذاو أا يطخا راذناه غلبتخ يراتن موع بساة لهمن مضه ئالخاور اقعلاك رتى لال عافلار دابيم لا ذا

�.ن يرهشلان عد يزتة دمه يلعه ديع ضوي ف

iة 4ا  ا رjات �وتWiاjاوتWو رjAا �يا 3
( 744739د اjAا )

ريغلاتاعورزمف التا 739ة داملا

و ان اسنالاد يب صنو اة عيبطلات بنت اريجشو أا راجشاو أة مئاقت اعورزمف لتأو اف صقو أع طقن م

 .ر هشأة ثالثى تحس بحلابب قوعه ريغص ختا هنأه ملعع ماس رغاالن مك لذر يغ

ةرمثمراشجاوميعاطمف التا 740ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 740ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ن مة نيمثى رخأة رجشل كى لعو أ�ا هلئاسفو ا�ة رمثمر اجشأو أم يعاطمى لعف التاالل عفع قوا ذا

ة ريلف لأة يامتسى لاف لأن يعبرأن مة مارغلابل عافلاب قوعة يعانصلاو أة يراجتلاو أة يعارزلاة هجولا

ة بوقعلاع ومجمز واجي الن أى لعة ليسفو أة رجشو أم وعطمل كن عر هشى لام ايأة رشعن مبس حلابو

 .ت اونسث الثلا

لئاسفلاواراشجالاواميعامطلام يلقت 741ة داملا

ة داملاي فا هيلعص وصنملاة بوقعلات ضفخل ئاسفلاوأر اشجالاو أم يعاطملا�م يلقتى لعم رجلار صتقاا ذا

 .ف صنلاى لاة قباسلا
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ريغلاصيخناويحل تق 742ة داملا

ص ختع اونالاف لتخمن مي شاومو أب وكرو أل محو أر جن اويحل تقى لعر طضمر يغا دصقم دقأن م

ي أبه تزايحوأه تراجابو أل عافلاك لمى لعر اجو ها مي فم رجلاع قوا ذاي ريدكتلاف يقوتلابب قاعيه ريغ

 .اهعبتياموةينبالاوأرئاظحلاوأتالبطساالوأيضارالانمت ناكة فص

ي أبه تزايحو أه تراجابو أن اويحلاب حاصك لمى لعر اجن اكمي فم رجلاع قوا ذار هشاة تسى تحبس حلابو

 .تناكة فص

 .رخآناكميأيفمرجلابكترااذانيرهشىلاامويرشعةسمخنمبس حلابو

ى لار هشأة ثالثن مبس حلال احل كي فة بوقعلات ناكه العأة روكذملات اناويحلاد حأم مستلابل تقا ذاو

 .ن يتنس

ةيعارزلاتاودألاف التا 743ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 743ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ر هشأة تسى لار هشن مس بحلابب قوعا هليطعتو أا هرسكو اة يعارزلات اوداالف التاى لعا دصقم دقأن م

 .ة ريلف لأة ئمى لاف لأن يرشعن مة مارغلابو

ة عارزلاتالآواتاناويحلاواتاعورزملاب هن 744ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 744ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ا هفالتاو أه العأة فوصوملاك الماالض عبب هنى لعص اخشأة سمخن عص قنت الة حلسمة بصعت مدقأا ذا

�ا رادتقاوة وق

 .ة ريلف لأة يامعبرأى لاف لأن يسمخن مة مارغلابوة تقوملاة قاشلال اغشاالبن يلعافلان مل كب قوع

Wاا 
J i ا اa AW� :م W�ا ا A 
( 749745د اjAا )

هايملاىلعي دعت 745ة داملا

ة ماغرلات لدعم ث، يلاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرملاب جومب 745ة داملاص نل دع

 :27/5/1993خيارت 239مقرن وناقلابجومبهيفة دارولا

 :نذان ودبم دقأن من يتبوقعلان يتاهى دحابو أة ريلف لاة يامسمخى تحة مارغلابوة نسى تحبس حلابب قاعي

ن كيم لا ما هرصحى لعو أة رجفتملاو أض راالت حتة نئاكلاه ايملان عب يقنتلال امعأبم ايقلاى لع1

 .ارتمنيسمخوةئماهقمعزواجي الةصاخلاكالمالايفةرجفتمريغرابآرفحد وصقملا

ف يفجتلاوي رلاة ينقاوا هرباعمو�ه ايملاي راجمف افضد حن عد عبتت ايرفحء ارجاى لع2



              

                     

           

                  

                

         

                

               

     

                

                    

 

            

                   

         

 

              

                     

                   

                

              

       

                 

                    

                 

                 

                   

  

 

         

 .راتمأةثالثنملقألاحلكيفوتايرفحلاهذهقمعنملقأةفاسمف يرصتلاو

3 ض اوحأن مو أف افضلاك لتن عب اشعأو أت اريجشو أر اجشأو أل مرو أب ارتو أة راجحع زنى لع

 .ناردغلاوكربلاوتاعقنتسملاوتاريحبلانموأةمئادلاوأة تقوملاهايملاي راجم

4 ى لعو أن اردغلاوك ربلاوت اعقنتسملاوت اريحبلاف افضى لعا مء يشع ضوو أرع زلاو أس رغلاى لع

ف يفجتلاوي رلاة ينقأت ارممد ودحن يبو أا هضاوحاي فو أة مئادلاو أة تقوملاه ايملاي راجمف افض

 .ةماعلاةعفنمللاهئاشنابحرصملااهرباعموه ايملالطاسقوأف يرصتلاو

ت اعقنتسملاوة مئادلاو أة تقوملاه ايملاي راجموع يبانيلاف افضى لعن اكل كشي أبي دعتلاى لع5

و أه ايملار باعمو أف يرصتلاوف يفجتلاوي رلاة ينقأت ارممد ودحى لعو أن اردغلاوك ربلاوت اريحبلاو

 .ةماعلاة عفنمللاهئاشنابحرصملاا هلطاسق

 .اهنمن يديفتسملانعبرشلاهايمعطقىلعوارحايرجةيمومعلاهايملايرجعنمى لع6

�7  .ا هيرجوة يمومعلاه ايملاة يمكى لعر يثأتلاه نأشن مت قومو أم ئادل معي أبم ايقلاى لع

نذانودباهمينظتوهايملايرامجف ينظت 746ة داملا

ة تقوملاه ايملاي راجمف يظنتى لعن ذان ودبم دقأن مة قباسلاة داملاي فا هيلعص وصنملاة مارغلابب قاعي

 .ا هميظنتو أا هميوقتو أا هقيمعتو أة مئادلاو أ

ة يمومعلاهايملابعافتناللةديشملاتاءاشنإلابيرتخوام ده 747ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يرات 239مقرن وناقلاب جومب 747ة داملاي فة دارولاة ماغرلات لدع

ض عبو أل كب رخو أب لقو أم دهن مة ريلف لأة يامسمخى تحة مارغلابون يتنسى تحبس حلابب قاعي

ا صوصخوه ايملاه ذهن ايغطن مء امتحالال يبسي فو اا هظفحلو أة يمومعلاه ايملابع افتناللة ديشملات اءاشنالا

ء اوسة رومطملاو أة رهاظلاه ايملال طاسقوف يرصتلاو أف يفجتلاوي رلاة ينقأور باعملاود ودسلاور وسجلا

 .المأازايتماهايملابحنمدقن اك

: 1983/9/16خ يرات 112مقري عارتشالام وسرمالب جومب 747ة داملاىلايلاتلاصنلاف يضا

ا هتأشناي تلاي رلاع يراشمه ايمر داصمى لعن اكل كشي أبي دعتلاى لعم دقين مل كبا هسفنة بوقعلال زنتو

د ودحوي رلاة ينقأى لعوا هيرجوة يمومعلاه ايملاة يمكى لعر يثأتلاة يغبة ماعلات ائيهلاو أت ارادالاو أة لودلا

و أرس غين مى لعك لذكوة يمومعلاة عفنمللت ميقأي تلاع ورشملات آشنمة فاكى لعو أا همرحى لعوا هتارمم

ة قفنى لعه يلعن اكا مى لال احلاة داعابم كحيو، اهيلعء انبلاو أا هيفر فحلابم وقيو أن كامااله ذهرع زي

 .ف لاخملا

عبنلاهايمث يولت 748ة داملا
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 :نمىلعاهسفنةبوقعلابى ضقي

1 ة حصلابة راضد اومو أل ئاوسا هيفى مرو أب كسو أ الم أز ايتماا هبح ونمملاة يمومعلاه ايملاي فل يس

 .هايملاهذهبعافتنالانسحنمةعناموأةماعلاةحارلاو أ

2 ع بنة يامحلة طلسلاه تددحي ذلاق اطنلان مضة لخادلاي ضاراالي فا راذقأع ضوو أة يناويحة دمسأى قلأ

 .ةماعلاهنمع فـتنت

3  .ر يغلاا هنمب رشيي تلاه ايملاو اع بنلاث يولته نأشن مل معي أى رجأ

عبنثيولتىلعًادصقم ادقإلا 749ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 749ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ة مارغلابوت اونسث الثى لاة نسن مبس حلابب قاعير يغلاه نمب رشيء امو أع بنث يولتى لعا دصقم دقأن م

 .ة ريلف لأة يامتسى لاف لأن يسمخن م

JSا بW4ا  iW 
i  اW W4aت
لواا 

WA i اJاقAW ا وWA آU اjه\A 
( 752750د اjAا )

ه جولاى لع 16/9/1983خ يرات 112م قري عاترشالام وسمرلاب جومب 752و  751و  750د اوملابة دارولات ابوقعلات لدع

 :27/5/1993خ يارت 239م قرن وناقلاب جومبا هيفة دارولات اماغرلات لدعم ث، يلاتلا

ةماعلاقرطلاوتاحاسلاب يرتخ 750ة داملا

م دقان من يتبوقعلان يتاهى دحابو أ، ةريلن ويلمى لاف لأة ئمن مة مارغلابور هشأة تسى تحبس حلابب قاعي

 :ىلع

 .اهبييعتوأةماعلاق رطلاوتاحاسلاب يرخت1

ة يرتموليكلات امالعلاوة ينباالى لعو أرع اوشلات افطعنمي فة عوضوملام اقرالاوت احوللاع زن2

 .ا هبييعتو اا هبيرختو أى وصلاو

ةماعلاقرلطاةيامحل امها 751ة داملا

 :نيتبوقعلان يتاهى دحابو أ، ةريلن ويلمى لاف لأة ئمن مة مارغلابور هشأة تسى تحبس حلابب قاعي

1 ب جومبد دحملاى وتسملان عه هايمب صمه عفربر يغلاك لمو أة ماعلاق رطلاف يوطتى لعم دقأن م

 .رخآأطخيأهباكترابوأة مظنالا

2 ر ورملاة يرحع نميء يشي أا هيلعه كرتو اه عضوبة طلسلان من ذاوال ع ادن ودة ماعلاق رطلام دسن م

 .امهقيضيوأه تمالسو
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م امأو أا هئارجابه لن وذأملال اغشاالن ما هريغوت ايرفحلام امأال يلر يونتلاوا راهنه يبنتلال مهأن م3

 .ةماعلاق رطلاىلعوتاحاسلايفاهعضوبهلنوذأملاءايشاالنماهريغوداوملار ئاس

.�اهفلتأوأاهعزنو أةماعلاقيرطلاريونتلةلمعتسملاسيناوفلاوأليدانقلاأفطأن م4

 .ةماعلاقيرطلاىلعرخآءيشيأوأةسانكو أ�اراذقأعضووأى مرن م5

 .هابتنار يغن عةراضلاءايشاالنماهريغو أاراذقأسانلاد حاى لعطقسأوأىمرن م6

 .ةدابعللةدعملاة ينباالور باقملاوةماعلاةينبالاوةيخيراتلاباصناالىلعتانالعاعضون م7

 .ق يرطلاد ستي تلاد اوملاو أت انالعااله تطساوبو أل عافلاة قفنى لعع زنت

ةيران مهسا قالاط وا تاناويح ضاكرا 752  ة داملا
:يلاتلا هجولا ىلع صن 752ة داملا 18/6/19552ن وناقب جومب ل دع

:ةلوهأملا نكاماال يف مدقا نم ةقباسلا ةداملا يف ةروكذملا ةبوقعلا ق حتسي

.اهقالطا ىلع وأ ةيشاملا نم اهريغو بوكرلاو لمحلاو رجلا تاناويح ضاكرا ىلع1 

 .ءايشاالو أصاخشاالىلعرطخعوقواهعملمتحية روصب�ةيرانمهسأقالطاى لع2

 .ةطوبضملامهسالاوةحلساالر داصت

 .ي ريدكتلاف يقوتلاة بوقعل ازناة يناثلاة رقفلاي فا هيلعص وصنملاة لاحلاي فن كميو


iWاا 
WA i اA اتAW



(753756داjAا )�

ه جولاى لع 1983/9/16خ يرات 112م قري عاترشالام وسمرلاب جومبا نمض 760ى لا 753د اوملابة دارولاة بوقعلات لدع

 :27/5/1993خ يارت 239م قرن وناقلاب جومبا هيفة دارولات اماغرلات لدعم ث، يلاتلا

دالوألاىلعرحظممليفواةيرحسمض رع 753ة داملا

ى لعر ظحمو ها ممم ليفو اة يحرسمض رعد نعن ولبقين يذلام هيمدختسموا منيسلاوح راسملاي ريدمن ا

ر يغا هرمعن مة رشعة نماثلاغ لبتم لة نباو أى ثنأو أن اــكا ركذا قهارــمو أا دــلو، دوالالا

ى لعر هشاة ثالثى تحس بحلابن وبقاعي، نيغلابلان ينداالا هبراقأد حأو أا هيلوو أا همأو أا هيبأبة بوحصم

 .نيتبوقعلانيتاهىدحابوأ، ةريلف لأةيامعبرأىلافلأنيعبرأنمةمارغلابور ثكالا

 .ر هشأة ثالثلاوم ايأة ثالثلان يبح وارتة دملل حملال افقابر مؤين أن كمير اركتلاة لاحي ف

ء الزنلاءامسانيودتلرتفدكسمقدانفلاباصحال امها 754ة داملا

ل وصالاب سحك سمين ار اجياللة دعملاة شورفملات ويبلاوت اناخلاوق دانفلاب احصان مل مهأن م

ه تدالول حموه تعنصوه لزني فل يللاى ضقو أم انص خشل كم ساض ايبن ودبول سلستلابه يفن ودي�ا رتفد
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ب قاعيص اصتخالات اذة طلسلان مب لطل كد نعر تفدلاا ذهز ربيم لن موه جورخوه لوخدخ يراتوا هخيراتو

ن يتاهى دحابو أ، ةريلف لاة يامعبراى لاف لان يعبرأن مة مارغلابور ثكالاى لعر هشاة ثالثى تحس بحلاب

 .ن يتبوقعلا

م هتالمحفيظنتامنيسلاوحراسملايريدمل امها 755ة داملا

ح راسملاي ريدمو، ةقباسلاة داملاي فا هيلار اشملاة فصلاي وذص اخشاالى لعا هسفنة بوقعلابى ضقي

 .م هتالحمف يظنتبن ونعي الن يذلاة ماعلات الحملان ما هريغوا منيسلاو

لماعملاونارفألاناخدمبءانتعالال امها 756ة داملا

ى دحابو ا، ةريلف لاة يامعبراى لاف لأن يعبرأن مة مارغلابور ثكاالى لعر هشأة ثالثى تحس بحلابب قاعي

ي تلات الحملان ما هريغول ماعملاون ارفاالن خادمو�ت اقاجولابء انتعاالل مهأن من يتبوقعلان يتاه

 .ا هحيلصتوا هفيظنتل مهأو أر انلاا هيفم دختست

Wا  ا 
اJا وب ادا  AWا  ت W W �Aا  i 

 760757(د اjAا )

ماع لمح يف ةمشلحل رياغم عضوب مامتحسا 757  ة داملا

ك لذل ثمبة ماعللح ابمو ام اعل حمي فر هظن موة مشحللر ياغمع ضوبة راملان مى أرمى لعم حتسان م

و أ، ةريلف لأة يامعبرأى لاف لأن يعبرأن مة مارغلابور ثكالاى لعر هشأة ثالثى تحبس حلابب قاعيع ضولا

 .ن يتبوقعلان يتاهى دحاب

ةماعلاةحارلاق القا 758ة داملا

ى دحابو أ، ةريلف لأة يامعبرأى لاف لأن يعبرأن مة مارغلابور ثكاالى لعر هشأة ثالثى تحس بحلابب قاعي

 :نيتبوقعلان يتاه

و أل معلاا ذهى لعض رحن ما ذكون يلهاألة حارب لستة روصى لعا طغلو أء اضوضث دحأن م1

.�هيفك رتشا

2 ر يغلان كاسموة ينباالوت الجعلا، �ر اذقاالبو أة بلصلام اسجاالن ما هوحنو أة راجحبا دصقى مرن م

 .اشوحالاون ئانجلاوهراوسأو أ

 .هتسارحيفا ناكانونجمقلطأوأايذؤماناويحتلفأن م3

4  .ا ررضو أى ذأث دحيم لو لوك لذن عه كسميم لن مو أم هبق احللاو أة راملاه تمجاهمد نعه بلكث حن م
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موسروروصوشوقنةسطاوبنيينانبللاةروصه يوشت 759ة داملا

ن مة حيحصر يغة ركفن يينانبللان عي طعتا موسرو أا روصو أا شوقنع يبللض رعو أع ابو أع بطن م

ن يعبرأن مة مارغلابور ثكالاى لعر هشأة ثالثى تحبس حلابب قوع، مهرابتعاوم هتماركن مل انتن أا هنأش

 .نيتبوقعلانيتاهىدحابوأ،ةريلفلاةيامعبراىلاف لا

 .م وسرلاور وصلاووش قنلاك لتر داصتو

صيرختنودب يصنا ي 760ة داملا

ر هشأة ثالثى تحبس حلابب قوعر خآب علي أو أ�ا بيصنايص يخرتن ودبم اعلاق يرطلاى لعض رعن م

 .نيتبوقعلانيتاهىدحابوأنةريلفلأةيامعبراىلافلأنيعبرأنمةمارغلابورثكاالى لع

 .ه باكترالة دعمت ناكي تلاو أل عفلاب اكترالت مدختساي تلاء ايشاالر داصتو


:اJا ا 
i اWة ءAW A اjاWiت



( 763761د اjAا )

ناجدلاف يرعت 761ة داملا

 .ه ابروه كلمتسان مة سارحي فيش عين اويحل كة ذبنلاه ذهي فد وصقملاى نعملابا نجادر بتعي

ناجدناويحةلماعمة ءاسا 762ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 762ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

ى لعاع دن ودبم دقيص خشل كة ريلف لأن يرشعى لاف آالة رشعن مة مارغلابوي ريدكتلاف يقوتلابب قاعي

 .�ه قاهراى لعو أن جادن اويحة لماعمة ءاسا

ًانلعناجدريغناويحةلماعمة ءاسا 763ة داملا

 .ن جادر يغن اويحة لماعمع ادن ودبوا نلعء اسأن مه العأا هيلعص وصنملاة مارغلابب قاعي

UAW ا ا 
سWا و Jر اA\:  وا ك ا i 

 765764(ن Wد WAا )

نذا نودب ةلودلا كالما نم بارت وا بشع جارتخسا 764  ة داملا
:يلاتلا هجولا ىلع 27/5/1993، خيارت مقر 239 نوناقلاب جومب ةداملا 764 يف ةدارولا ةماغرلا ت لدع

ة لودلاك المان مج رختسين مة ريلف لأن يرشعى لاف الآة تسن مة مارغلابوي ريدكتلاف يقوتلابب قاعي

 .د اوملان ما هريغو أة راجحو أا بارتو أا بشعن ذان ودب
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قحنودريغلاضرايعروال ودخ 765ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 765ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

 .ةريلف لأنيرشعىلاةريليفلأنمةمارغلابب قاعي

1 ق حه لن وكين أن ودت والصحما هيفي تلاو أة عورزملاو أة زرحملار يغلاض رأل وخدى لعم دقأن م

2�.ر ورملا ن مه ريغلن اكا مي فب وكرلاول محلاور جلات اناويحر ئاسو أة يشامق لطأو أى عرن م

ى تأن مل كل امجاالبو، تالوصحما هيفي تلاو أة عورزمو أة رمثما راجشاة سورغمو أ�ة زرحمض رأ

 .اهيفا ررضث دحتن أن كميت اناويحبي عرلاو أر ورملاق حا هيلعه ليس لو أه صخت الض رأى لا

3  .ا هئاذياو أا هحرجور يغلات اناويحت ومه أطخبب بسن م

Wسد ا ا 
AW ا a W: UA ات W W �Aا  i 

 768766(ة دWAا )

انوناق ددحملا اهنمث ةدايزو ةعاضب عيب 766  ة داملا
:يلاتلا هجولا ىلع، 27/5/1993 خيارت مقر 239 نوناقلاب جومب ةداملا 766 يف ةدارولا ةماغرلا ت لدع

ب قاعين وناقللا قفوة روشنملاة ريعستلاي فن يعملان مثلان عد يزيا مبر جأب لطو أة عاضبع يبى لعم دقأن م

ه يلعن وناقلاض رفد قن كيم لا ذا، ةريلف لأن يرشعى لاف آالة رشعن مة مارغلابوي ريدكتلاف يقوتلاب

 .د شأة بوقع

ا هلةددحملاةميقلابةينوطلادوقنلالوبقض فر 767ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع،  27/5/1993خيارت 239مقرن وناقلاب جومب 767ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

 .ة ريلف آالة رشعى لاف لأن مة مارغلابب قاعيا هلة ددحملاة ميقلابة ينطولاد وقنلال وبقى بأن م

ب عللاقرووفكلاةءارقوميجنتويسياطنغمم يونت 768ة داملا
 :يلاتلاهجولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 768ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

، حبرلاد صقب، ىطاعتين مة ريلف لأن يرشعى لاف آالة رشعن مة مارغلابوي ريدكتلاف يقوتلابب قاعي

م لعبة قالعه لا مل كوب عللاق روة ءارقوف كلاة ءارقوم يجنتلاوي سيطانغملام يونتلاو، حاورالاة اجانم

 .ةلمعتسملاددعلاوةسبلالار داصتو، بيغلا

 .ا يبنجأن اكا ذاه داعبان كميو، ةريلف لأي تياملاى تحة مارغلابور هشأة تسى تحبس حلابر ركملاب قاعي

W:اا 
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ةيرادالاةطلسلارماواةعاطاض فر 769ة داملا



                 

          

               

                       

                    

                

             

 

           

                    

        

                  

             

 

           

                    

 

         

              

                 

        

  

       

  

   

 

  

  

      

 

 :يلاتلاه جولاى لع، 1993/5/27خ يارت 239مقرن وناقلاب جومب 769ة داملايفةدارولاة ماغرلات لدع

 :ةريلف لأنيرشعىلافالآةرشعنمةمارغلابب قاعي

 .ةيعادتملاة ينباالمدهوأحالصابةيراداالةطلسلارماواةعاطاضفروألمهأن م1

2 ي أء ارجان عو أة ثاغالان عر ذعن ودبى ناوتيو أف كنتسيال م أن فلال هأن من اكء اوسص خشل ك

ى رخأة لئاغي أو أق يرحو أن اضيفو أق رغو أث داحل وصحد نعة طلسلال اجره نما هبلطية مدخو أل مع

 .ةيئاضقلام اكحاالذ يفنتد نعو أد اجنتساالو اد وهشملام رجلاوأبلسلاو أق يرطلاع طقد نعو أ

 .ي ريدكتلاف يقوتلاة بوقعض رفى لوالاة رقفلاي فا هيلعص وصنملاة لاحلاي فن كميو

ةيدلبلاواةيرادإلاةمنظألاة فلاخم 770ة داملا

ة ماغرلات لدعم ث، يلاتلاه جولاى لع 1983/9/16خ يرات 112م قري عارتشالام وسرمالب جومب 770ة داملاص نل دع

 :27/5/1993خيرات 239مقرن وناقلاب جومبهيفة دارولا

ة مارغلابور هشأة ثالثى تحس بحلابب قوعن وناقللا قفوة رداصلا�ة يدلبلاو أة يراداالة مظناالف لاخن م

 .ن يتبوقعلان يتاهى دحابو أ، ةريلف لأة ئامتسى لاة ريلف لأة ئمن م

نوناقلااذهنايرسورشنخ يرات 771ة داملا

 .1944ة نسل والان يرشتل وأي فء ارجاالع ضومع ضويوة يمسرلاة ديرجلاي فا روفن وناقلاا ذهر شني

ةفلامخلاصوصنلاعيمجء اغلا 772ة داملا
 :5/2/1948نوناقن م 47ة داملاب جومبة يلاتلا 772ة داملاص نف يضا

ن وناقن م 173ة داملاو 1946ة نسي ناثلان وناك 23ي فر داصلان وناقلاوي نامثعلاء ازجلان وناقي غلأ

 .نوناقلااذهماكحالةفلاخملاىرخاالة يعارتشالاصوصنلاعيمجوت ابوقعلا

 1943ة نسر اذآل وأي فت وريب

ش اقند رفلا

 :نوناقلاة عضاوة نجللا

س يئرلا

ن ومعد اؤف

ن اوضعلا

لس وبب يجنب يليف، راصقق يفر
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