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 لق ابلسجنمعلومات إضافية حول شريط الفيديو املتع ر:ـمص
 

 غللل  ئاة للة مللف  ملللو   ،  عللأ  أ     2011 فربابل/شللطا  8مللل ال احةلللةة للللة اللاخللوبل ايا للة  لل    ات دخللم ماللل 
مل، هوو ماة  ميار   جلل  بق لك ةً لاس نلللف  حلأ  ثلت  ملبوار  للط  جل لة اتمل ووفي  آخل أبأ جثة شقيق  ات

 ولع   نحخأرار، موجود    احةلةة.
 

بق  حم للأ ا لللاويم الأمللوقك، الللجث كاقلله جثللة شللقيق  رسللا ا لللاويم الأمللوقك، الطللال  ملل  مللل  اخللدطة  للأهكللاأ ماللل  ات
   احةلةة كجل .  ه ب لطف   هقزبم   مف  الفيوم، موجود  ئاماس، هوو مط    45الع ل 

 
يلة لل  مل  هكاأ رسا ا لاويم الأموقك، اللجث   ل  ماخلبعاس لاخلبح اةةجبلة ا، أبلة، بق لك ملأ  ملبة هقاخلت الللبة احلطق

 مبوار  لط  جل ة ولع   نحخأرار. 10مأ  ةً   اة  ك الطالغة 
 

ببابل/كلاقوأ الثلال ليخربا للا أبأ لا   رل للا ئ ل  مغلادر  اللللف   له  أبللأ  29هكلاأ البللزبتأ قللأ اواخلت  ةللقيقي  ا   
  حناء ماخل.   مجيح اليت اقألعه   اليوم اللايل حظاولار "مجعة الغ  " م ث  م  قطم رجال  اللتح

 
ئ   اة ار شقيقي  ا ال احبللزل  ه ائاد  لا ال اللل طار. هقلأ ه لت  بلاء  مل هحم أ ا لاويم الأموقكاتهاوف  مال  

   للأ  سلطا  ا،للي حملفلزب   شللاوأا اا  لببابل/كلاقوأ الثلال، هلًب  30ئ ل  موئلأ مللط  اة لار ا    للطيدة بلوم 
 ةور الواقح   جبوب للب القاول .دو  الفيوم هالقاول  نلقلب م  معلًل ئ   الطلب  الللبح الوا م  

 
ق ق له مةلة جثلة، بطلأه  ألا لللفباء آخللب ،  واملطة ملكطلار ئللًلبة ال احةللةة. ه  ولزال  2011فربابل/شطا   9ه  

 احت لار احلع قة  وفا م لري هاسدة.
 

 .2011فربابل/شطا   9ف  شقيقي  ا   مل هحم أ ا لاويم الأموقك  أاتهقأ قام مال  
 

 ه عأ ملهر ثتثة  ايم قأم اللجتأ شًو  ال مًل  الباة  العام ملفقة  اخور الفيأبو.
 

مبللللائأ  احلكلللز احاخللللث  ،و  ال مًلللل  الباةللل  العلللام   القلللاول  هو طلللا مبللل  مع وملللارفربابل/شلللطا  قلللأما شلللً 21ه  
 ل لب ية هةقوق ااقلاأ.



 
       .هفا  شقيقي  اما زا  نقلظار  أء اللدقي     اهبقو أ اأ 


