
 

َ 2014ا 15  22 رَط د َر ذ  زَ  د م َمَ   ،َرةدام مةَ مذدار

  

  
  

  اواَر  رزام نظَا مَ َمرد َر  َرو مظ ربَل رو  ودط َد طَر   ط 
   اواَرد ََم َو  زارو اواَل و  ر د ََم َاوا زاروَر َ  ل ن دوم مو م ورو

َ ز َ د َم مررة  ذ  ا َرظ ذ  َ وَى  َمرد ول  ذدارا لم من وزارو 
) مم َ2013  َمم  2016.( ن ل ن دوم مذ م  ةَىم رةدان   دا َ َد ظ  َىَذ

  َ2014ا22   15 ذ روذاَ  ز  زارَون ل مرَى مَ د ل دَ دَ ذ  ام مرطرَ مَ د
 .ن و دة َد َررطرة م  ى ذدةر  و   َ وازَ َىَو ل  َوة َم  ل 

  .م ن



  
َرةدام َ24 دا دظ ار  َ روم َمرذدار ود م  مرَى و ظ َ ز زور َررطم رةن و ذ

 د  َ َم رَ و َ و رةزاَ مى  ر ن ذ  رةرم زاروَ م .َارَى مَ د دا ان
وى ذ دام ز َ . و ظ  َرةزا َ ن ذ َد َو  َمر زا  وة ذ  رة نظ مط

 َ رر َ  ررطم ام  َم دى  دَى َ َ . د َرةدام َان ذ  )40(ا د ظ  رىرطم
مش   ن  )236(مررَ د  ان  و   )11(و ،  را َ   )5( ،مرطر  َرَى  )24(: وان 

  . رم  ن ل ر رى )45(و 
  : مَ مظَ وان ل ارَى درَ َ 24  ذ ظ              

ذ مى و  َرى  مظ رةطزم  رةطز

1  -رَرَى  مرطرَ د ل مم ن دوم، مرطرَى د   مرو .د
 م ،َم  د ََم َاوا زاروَرَى ردام  َم 

2 مَ  مرطرَى دَ  مرو .د 
3 مَ  مرطرَى د   ر.د 
4 مَ  مذدارا  ور  ر رامو.د 
5 او دي دا.د مَ  مذدارا  ور 
6   مَ  مذدارا  ور  ز ََطو.د
7  مر.د َ  مذدارا  ور 
8 ظ َم. د   مَ  مذدارا  ور
9 ز ََن رو.د ذدارَى دم َم 
10 ر َر. د م-مم ن دوم مذدارَى د ل َم 
11  مر.د ذدارَى دم َ 
12 ورو طا ر َم 
13  ر م َرر َ 
14  م م-مم ن دوم ل َرر َ 
15 م   ررَ  َ  
16 ارا ط   َم-مم ن دوم ل َرر 
17 زا مظ َرر َم 
18 رو َام َرر َ  
19 ماس آ   أم ما
20 م ام  أم 
21 دامَ  دان َرر َ  مرو

22 ىدى  م داز  ر َرو اواَر َم  د ََم َزارو  
)Bambini Cardiopatici nel Mondo Association( َم 

23 َم ط َ  راطمن  
24 ر  راطمن َم 



            َ َ  :
1- َ  َمم و َ

َ َمم و َ  
  

ممن ذ  وَى مَى  زام رة ، رَى َ  و مم َوة ظد م و دةمم رَ مَ وان 

وةك م َ ررة   م ردمن م رة ن  مظ َررط ،  ش ذم َزارو َوط مدة روة

رم   َن  )2( مش   و من )236(دظ َرةدامَ دا . مرطرمَ د رةدامَ دا دا 

  . ل ر دة َ َل ر رى 



  

َ َمم و َ  



  

  

 ًرَى   -2

 ًرَى
  

د َم َزارو  ا رَى َررطم  وا و رَى َ دوَى َ  ررطرة م نظ َب ر . َ َظ

رم   َن ل   )16(ذ وان  را دةممَ ل مرَى زادى ل د َن و   )5(مرطرى ان  )29(

 َ َر دة رى ل ر .  



  

  

  

 ًرَى  



3-  د َررطم َ
  

د َررطم َ

 َذدارم ومدة و ب  رو رر َل ذ َز ل د زور َ  ان ذ رىرطم َ َظ  .)11(  

م ان ل  رىرطو م د َم َ زادى 27(رَى(  َ َر دة رى ل ر ان ل   َمر

 .  

  



  

  

 د َررطم َ  



 د َررطم َ



5- َى روذممرط ى

مةَ روذمطرى  طان ل مم زادى  ب رظوم  م َ ل دَ و م َم ل   2014\2\18ل 

ََ  و  َرَر  رَى طَر  ارر مد ََل دة ََر  اواَن و ر  َ  .

 َ َ م  دَى  َىم ر وَى ة  و   رَى وان َ َ  روم رو  ندرو

 َمم  ت 2016ل  رَى َ ر و ب ر ب دة َ دَى . تن و ط  اواَر ََ ت َ

 َمرد َر ل   ومردة َرة اوةَف ر.   


