
بىن سويفأمساء حجاج مـديـرية أمـن /

وزارة الداخلية

مركز/قسم الواسطى

رقم البطاقةتاريخ الميالداســـم الحاجم صلة القرابهاســــم المرافق وسيلة السفر

اإلدارة العامة للشئون اإلدارية
حج عام ١٤٣٤ هـ / ٢٠١٣ ماىل اإلدارة العامة للشئون االدارية  

الفائزون بالقرعة 

النوع 
ذكر/انثى

رقم الطلبالعنوان و مديرية اإلقامةمديرية الميالد

١ذكر١ ٢٢٢٥٤١٠٢٧٢٢٠٠٧١٦ ١٩٥٤/١٠/٢٧ عزمى احمد امين صالح طيران١ اطواب ٢٢بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٤٩١٢٣٠٢٢٠١١٣٧ معه عدد (١) مرافق١٩٤٩/١٢/٣٠ طه عبد العزيز محمد ابراهيم طيران٢ اطواب ٢٦بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٤٠٧٢٦٢٢٠٠٥٠٤ زوجةطه عبد العزيز محمد ابراهيم١٩٥٤/٠٧/٢٦ ناديه عبد الرافع احمد عبد المقصود طيران٣ اطواب ٢٦/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٣٠٦٢٦٢٢٠٠٦٣٥ ١٩٥٣/٠٦/٢٦ سيد قرنى احمد عبد القادر طيران٤ جزيرة المساعدة ٣٤بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٣٠٧١٢٢٢٠١٣٣٦ معه عدد (١) مرافق١٩٥٣/٠٧/١٢ سيد احمد ابو بكر خليفه طيران٥ كفر ابجيج ٣٧بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٧٠٨٠٥٢٢٠١٤٢٧ زوجةسيد احمد ابو بكر خليفه١٩٥٧/٠٨/٠٥ رسم حسن عبد الجواد البدرى طيران٦ كفر ابجيج ٣٧/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢١٣١١٠٢٢٢٠٠٩٠٤ معه عدد (١) مرافق١٩١٣/١١/٠٢ اعتماد محمود عبد القادر محمد طيران٧ زاوية المصلوب ٤٣بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥١٠٤١٨٢٢٠٠٧٥٦ ابن اخاعتماد محمود عبد القادر محمد١٩٥١/٠٤/١٨ احمد عبد المنعم محمود عبد القادر طيران٨ زاوية المصلوب ٤٣/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٤٤٠٧١٠٢٢٠١٤٥٤ معه عدد (١) مرافق١٩٤٤/٠٧/١٠ سيد ابو سريع خليفه موسى طيران٩ قمن العروس ١١٤بنى سويف

صفحة ١ من ٨ ٢٠١٣/٠٥/١٩

رئيس قسم احلج باملديرية
التوقيع  /

مساعد مدير األمن للشئون االدارية و املالية
لــواء  /

يعتمد  ،   مدير األمـــن 

لــواء مساعد الوزير /
مدير ادارة الشئون االدارية باملديرية

التوقيع  /
مفتش الداخلية

لــواء  /



بىن سويفأمساء حجاج مـديـرية أمـن /

وزارة الداخلية

مركز/قسم الواسطى

رقم البطاقةتاريخ الميالداســـم الحاجم صلة القرابهاســــم المرافق وسيلة السفر

اإلدارة العامة للشئون اإلدارية
حج عام ١٤٣٤ هـ / ٢٠١٣ ماىل اإلدارة العامة للشئون االدارية  

الفائزون بالقرعة 

النوع 
ذكر/انثى

رقم الطلبالعنوان و مديرية اإلقامةمديرية الميالد

١انثى٢ ٢٢٢٤٧٠٩٢٤٢٢٠٠٨٢٩ زوجةسيد ابو سريع خليفه موسى١٩٤٧/٠٩/٢٤ سعاد محمود سيد محمود طيران١٠ قمن العروس ١١٤/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٢١١٠٧٢٢٠٠٩٤٨ ١٩٥٢/١١/٠٧ نبيله احمد عبد هللا حسين طيران١١ افوه ١٦١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٥٠٥٢٦٢٢٠٠٤٧٦ معه عدد (١) مرافق١٩٥٥/٠٥/٢٦ مصطفى حلمى ابو سيف عبد الحافظ طيران١٢ بندر الواسطى ٢٣٣بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٦٥٠٦٣٠٢٢٠٠٦٨٧ زوجةمصطفى حلمى ابو سيف عبد الحافظ١٩٦٥/٠٦/٣٠ ملكه مصطفى توفيق عبد الحافظ طيران١٣ بندر الواسطى ٢٣٣/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٢٩١١١٠٢٢٠١٠٦٦ معه عدد (١) مرافق١٩٢٩/١١/١٠ فاطمه عبد القادر محمود سنجر طيران١٤ صفط الغربية ٢٣٥بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦٣٠٨١٠٢٢٠٠٨٧٢ ابنفاطمه عبد القادر محمود سنجر١٩٦٣/٠٨/١٠ ثروت حامد ابو الحسن سنجر طيران١٥ صفط الغربية ٢٣٥/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٦١٠٩٠١٢٢٠٠٩٠١ ١٩٦١/٠٩/٠١ ناديه احمد محمد عمار طيران١٦ الميمون ٢٤٩بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٤١٢٠٢٢٢٠٠٧٢١ ١٩٥٤/١٢/٠٢ فرحانه سعيد احمد حالوه طيران١٧ ميدوم ٢٦٧بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٧٤٠٤١٧٢٢٠١١٩٤ ١٩٧٤/٠٤/١٧ حسن عبد الوهاب عبد العزيز جعفر طيران١٨ اطواب ٢٨٢بنى سويف

صفحة ٢ من ٨ ٢٠١٣/٠٥/١٩

رئيس قسم احلج باملديرية
التوقيع  /

مساعد مدير األمن للشئون االدارية و املالية
لــواء  /

يعتمد  ،   مدير األمـــن 

لــواء مساعد الوزير /
مدير ادارة الشئون االدارية باملديرية

التوقيع  /
مفتش الداخلية

لــواء  /



بىن سويفأمساء حجاج مـديـرية أمـن /

وزارة الداخلية

مركز/قسم الواسطى

رقم البطاقةتاريخ الميالداســـم الحاجم صلة القرابهاســــم المرافق وسيلة السفر

اإلدارة العامة للشئون اإلدارية
حج عام ١٤٣٤ هـ / ٢٠١٣ ماىل اإلدارة العامة للشئون االدارية  

الفائزون بالقرعة 

النوع 
ذكر/انثى

رقم الطلبالعنوان و مديرية اإلقامةمديرية الميالد

١انثى٢ ٢٢٢٦٣١١٢٨٢٢٠٠٧٢٨ ١٩٦٣/١١/٢٨ توابه عبد العزيز احمد جعفر طيران١٩ اطواب ٢٩٦بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦٣٠٧٢٠٢٢٠٠٨١٤ ١٩٦٣/٠٧/٢٠ محمد نور عويس عبد الحميد طيران٢٠ بندر والواسطى ٣٠٩بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٤٩١١٢٤٢٢٠٠٥٣٩ معه عدد (١) مرافق١٩٤٩/١١/٢٤ محمد عبد الحليم محمد حسين طيران٢١ قمن العروس ٣٤٧بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥١٠٧٠١٢٢٠١١٢٩ زوجةمحمد عبد الحليم محمد حسين١٩٥١/٠٧/٠١ كريمه حسين محمد حسين طيران٢٢ قمن العروس ٣٤٧/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٣٦٠٧٠٦٢٢٠٠٧٠٦ معه عدد (١) مرافق١٩٣٦/٠٧/٠٦ فتحيه عبد الوهاب سيد خالف طيران٢٣ قمن العروس ٣٧٠بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٧٢٠٨٠٥٢٢٠٠٧٧٨ ابنفتحيه عبد الوهاب سيد خالف١٩٧٢/٠٨/٠٥ جمال محمد حامد على طيران٢٤ قمن العروس ٣٧٠/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٩٠٨١٨٢٢٠٠٦٣٤ معه عدد (٢) مرافق١٩٥٩/٠٨/١٨ لطيف عبد الحميد ابو طالب فرج طيران٢٥ ابويط ٣٧٣بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٦٦٠٤١٦٢٢٠٠٧٤٨ زوجةلطيف عبد الحميد ابو طالب فرج١٩٦٦/٠٤/١٦ فوز دخيل عبد اللطيف فرج طيران٢٦ ٣٧٣/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٣٠٩١٠٢٨٢٢٠٢٣٥٣ ابنلطيف عبد الحميد ابو طالب فرج٢٠٠٩/١٠/٢٨ عبد الحميد لطيف عبد الحميد ابو طالب طيران٢٧ ٣٧٣/٢بنى سويف

صفحة ٣ من ٨ ٢٠١٣/٠٥/١٩

رئيس قسم احلج باملديرية
التوقيع  /

مساعد مدير األمن للشئون االدارية و املالية
لــواء  /

يعتمد  ،   مدير األمـــن 

لــواء مساعد الوزير /
مدير ادارة الشئون االدارية باملديرية

التوقيع  /
مفتش الداخلية

لــواء  /



بىن سويفأمساء حجاج مـديـرية أمـن /

وزارة الداخلية

مركز/قسم الواسطى

رقم البطاقةتاريخ الميالداســـم الحاجم صلة القرابهاســــم المرافق وسيلة السفر

اإلدارة العامة للشئون اإلدارية
حج عام ١٤٣٤ هـ / ٢٠١٣ ماىل اإلدارة العامة للشئون االدارية  

الفائزون بالقرعة 

النوع 
ذكر/انثى

رقم الطلبالعنوان و مديرية اإلقامةمديرية الميالد

١ذكر١ ٢٢٢٤٠١٢٠٤٢٢٠٠٨٥٨ معه عدد (١) مرافق١٩٤٠/١٢/٠٤ عبد الظاهر عبد السالم عبد هللا يزيد طيران٢٨ انفسط ٤٨٠بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٣٠١٠٥٢٢٠١٦٨٨ زوجةعبد الظاهر عبد السالم عبد هللا يزيد١٩٥٣/٠١/٠٥ سعده ديب عبد القوى عبد العاطى طيران٢٩ انفسط ٤٨٠/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦٢٠٧١٥٢٢٠٠٧٧٥ ١٩٦٢/٠٧/١٥ سيد محمود مدكور ابو العال طيران٣٠ بندر الواسطى ٤٨٥بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٤٩٠٣٠٨٢٢٠٠٦٨٢ ١٩٤٩/٠٣/٠٨ نور سلطان جمعه سليم طيران٣١ ميدوم ٥٢٩بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٣٨١١٠٣٢٢٠٠٤٠٦ معه عدد (٢) مرافق١٩٣٨/١١/٠٣ مريم سيد محمود جمعه طيران٣٢ ابو صير ٥٣٨بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٨٥١١١٦٢٢٠٢٥٥٣ جدمريم سيد محمود جمعه١٩٨٥/١١/١٦ سليمان محمود نبوى سليمان طيران٣٣ ٥٣٨/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٦٤٠٨٢٣٢٢٠١٣٢٨ والدة الزوجمريم سيد محمود جمعه١٩٦٤/٠٨/٢٣ وفاء كامل عبد الحليم عبد هللا طيران٣٤ ٥٣٨/٢بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢١٤٠٨٠٦٢٢٠١١٠٩ معه عدد (١) مرافق١٩١٤/٠٨/٠٦ فوزيه محمد عبد التواب عزوز طيران٣٥ انفسط ٥٨٣بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦٦٠١٠٣٢٢٠٠٨٩٥ ابنفوزيه محمد عبد التواب عزوز١٩٦٦/٠١/٠٣ رمضان محمد عويس حسن طيران٣٦ انفسط ٥٨٣/١بنى سويف

صفحة ٤ من ٨ ٢٠١٣/٠٥/١٩

رئيس قسم احلج باملديرية
التوقيع  /

مساعد مدير األمن للشئون االدارية و املالية
لــواء  /

يعتمد  ،   مدير األمـــن 

لــواء مساعد الوزير /
مدير ادارة الشئون االدارية باملديرية

التوقيع  /
مفتش الداخلية

لــواء  /



بىن سويفأمساء حجاج مـديـرية أمـن /

وزارة الداخلية

مركز/قسم الواسطى

رقم البطاقةتاريخ الميالداســـم الحاجم صلة القرابهاســــم المرافق وسيلة السفر

اإلدارة العامة للشئون اإلدارية
حج عام ١٤٣٤ هـ / ٢٠١٣ ماىل اإلدارة العامة للشئون االدارية  

الفائزون بالقرعة 

النوع 
ذكر/انثى

رقم الطلبالعنوان و مديرية اإلقامةمديرية الميالد

١انثى٢ ٢٢٢٥٣٠٨٠٢٢٢٠١١٤٩ ١٩٥٣/٠٨/٠٢ تحيه كامل سيد بيدق طيران٣٧ قمن العروس ٦٥٥بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٦٠٠٩٠٤٢٢٠٠٨٤٦ ١٩٦٠/٠٩/٠٤ هناء محمد خليفه شاهين طيران٣٨ بندر الواسطى ٦٨٢بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٧٤١١٢٩٢٢٠٠٥٧١ ١٩٧٤/١١/٢٩ عالم سيد حسين حسانين طيران٣٩ بندر الواسطى ٦٩٠بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٤٠٠١٠٣٢٢٠٠٥٥٦ معه عدد (١) مرافق١٩٤٠/٠١/٠٣ رشدى مبروك محمد خليفه طيران٤٠ كفر بنى عتمان ٦٩٩بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٧٥١١١٥٢٢٠١٤٥٨ ابنرشدى مبروك محمد خليفه١٩٧٥/١١/١٥ مبروك رشدى مبروك محمد طيران٤١ كفر بنى عتمان ٦٩٩/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٤٦١٢٠٦٢٢٠٠٩٨٣ ١٩٤٦/١٢/٠٦ اعتماد نجيب مندور جبر طيران٤٢ صفط الشرقية ٧٠٦بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٢٥١١٠٥٢٢٠١١٨٥ معه عدد (١) مرافق١٩٢٥/١١/٠٥ فتحيه محمد عمار محمد طيران٤٣ افوه ٧٠٨بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦٦٠٨٠٣٢٢٠٠٣١٨ اخفتحيه محمد عمار محمد١٩٦٦/٠٨/٠٣ نبيل محمد عمار محمد طيران٤٤ افوه ٧٠٨/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٤٣٠٢٠٥٢٢٠٠٩٢٧ معه عدد (١) مرافق١٩٤٣/٠٢/٠٥ زينب عبد القادر محمد عبد اللطيف طيران٤٥ افوه ٧٣٥بنى سويف

صفحة ٥ من ٨ ٢٠١٣/٠٥/١٩

رئيس قسم احلج باملديرية
التوقيع  /

مساعد مدير األمن للشئون االدارية و املالية
لــواء  /

يعتمد  ،   مدير األمـــن 

لــواء مساعد الوزير /
مدير ادارة الشئون االدارية باملديرية

التوقيع  /
مفتش الداخلية

لــواء  /



بىن سويفأمساء حجاج مـديـرية أمـن /

وزارة الداخلية

مركز/قسم الواسطى

رقم البطاقةتاريخ الميالداســـم الحاجم صلة القرابهاســــم المرافق وسيلة السفر

اإلدارة العامة للشئون اإلدارية
حج عام ١٤٣٤ هـ / ٢٠١٣ ماىل اإلدارة العامة للشئون االدارية  

الفائزون بالقرعة 

النوع 
ذكر/انثى

رقم الطلبالعنوان و مديرية اإلقامةمديرية الميالد

١ذكر١ ٢٢٢٧٣٠٤٢٤٢٢٠١٥٧٥ ابنزينب عبد القادر محمد عبد اللطيف١٩٧٣/٠٤/٢٤ عمر احمد سعيد ليثى طيران٤٦ افوه ٧٣٥/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥١٠٤١٠٢٢٠١٣١٥ معه عدد (١) مرافق١٩٥١/٠٤/١٠ سيد محمد طلبه ابراهيم طيران٤٧ بندر الواسطى ٧٥٧بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٤١٢١٥٢٢٠٠٧٠٧ زوجةسيد محمد طلبه ابراهيم١٩٥٤/١٢/١٥ عواطف حسين عبد الجواد احمد طيران٤٨ بندر الواسطى ٧٥٧/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٣٠٣٠١٢٢٠١٦٢٩ ١٩٥٣/٠٣/٠١ عيده عمر محمد سليم طيران٤٩ صفط الشرقية ٧٧٦بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٤٧٠٥١٤٢٢٠٠٦٧٢ معه عدد (١) مرافق١٩٤٧/٠٥/١٤ حامد قرنى محمد خليل طيران٥٠ بند الواسطى ٧٧٩بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٩١٢٢١٢٢٠٠٩٣٣ اخحامد قرنى محمد خليل١٩٥٩/١٢/٢١ مدحت قرنى محمد خليل طيران٥١ بندر الواسطى ٧٧٩/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٧٤٠٣١٤٢٢٠١٠٩٦ معه عدد (١) مرافق١٩٧٤/٠٣/١٤ ابو العز مدكور حسين زيدان طيران٥٢ ابو صير الملق ٧٨١بنى سويف

١انثى٢ ١٢٨٢١١١٣٠١٠٤٢٤٦ زوجةابو العز مدكور حسين زيدان١٩٨٢/١١/١٣ مها سليمان حسين سليمان طيران٥٣ ابو صير الملق ٧٨١/١القاهرة

١انثى٢ ٢٢٢٦٠١٢١١٢٢٠١٣٢٣ ١٩٦٠/١٢/١١ زينب مراد شحاته خليفه طيران٥٤ ميدوم ٧٨٣بنى سويف

صفحة ٦ من ٨ ٢٠١٣/٠٥/١٩

رئيس قسم احلج باملديرية
التوقيع  /

مساعد مدير األمن للشئون االدارية و املالية
لــواء  /

يعتمد  ،   مدير األمـــن 

لــواء مساعد الوزير /
مدير ادارة الشئون االدارية باملديرية

التوقيع  /
مفتش الداخلية

لــواء  /



بىن سويفأمساء حجاج مـديـرية أمـن /

وزارة الداخلية

مركز/قسم الواسطى

رقم البطاقةتاريخ الميالداســـم الحاجم صلة القرابهاســــم المرافق وسيلة السفر

اإلدارة العامة للشئون اإلدارية
حج عام ١٤٣٤ هـ / ٢٠١٣ ماىل اإلدارة العامة للشئون االدارية  

الفائزون بالقرعة 

النوع 
ذكر/انثى

رقم الطلبالعنوان و مديرية اإلقامةمديرية الميالد

١انثى٢ ٢٢٢٥٣٠٨٠٢٢٢٠١٠٦٨ ١٩٥٣/٠٨/٠٢ فوزيه عبد الفتاح رياض جنيدى طيران٥٥ جزيرة المساعده ٧٨٧بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٤٠٩٠٥٢٢٠١٢٠٩ ١٩٥٤/٠٩/٠٥ جمالت امحمود ابو الهوايل حسن طيران٥٦ ميدوم ٧٩٠بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٧٩٠٧٣١٢٢٠١٠١٩ معه عدد (١) مرافق١٩٧٩/٠٧/٣١ احمد بدوى قرنى احمد طيران٥٧ جزيرة المساعدة ٨٤٥بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٨١٠٦٠٢٢٢٠١٢٢٩ اختاحمد بدوى قرنى احمد١٩٨١/٠٦/٠٢ امل بدوى قرنى احمد طيران٥٨ جزيرة المساعدة ٨٤٥/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٧٥٠٣٢٥٢٢٠٠٩٧٩ ١٩٧٥/٠٣/٢٥ محمد احمد ابراهيم على طيران٥٩ اطواب ٨٤٨بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٤٣٠٥٠٧٢٢٠١١٤٧ معه عدد (١) مرافق١٩٤٣/٠٥/٠٧ فتحيه كامل معوض حسن طيران٦٠ بنى حدير ٨٦٢بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٦٠٣١٢٢٢٠٠٧٥٣ ابنفتحيه كامل معوض حسن١٩٥٦/٠٣/١٢ عاطف عبد الستار محمد محمد طيران٦١ بنى حدير ٨٦٢/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥١١١١٦٢٢٠٠٤٥٤ ١٩٥١/١١/١٦ سرحان احمد صابر عبد الواحد طيران٦٢ زاوية المصلوب ٩٠٧بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٠٠٩٢٤٢٢٠٠٦١٨ معه عدد (١) مرافق١٩٥٠/٠٩/٢٤ طه محمد حسن بريك طيران٦٣ ابويط ٩٢٨بنى سويف

صفحة ٧ من ٨ ٢٠١٣/٠٥/١٩

رئيس قسم احلج باملديرية
التوقيع  /

مساعد مدير األمن للشئون االدارية و املالية
لــواء  /

يعتمد  ،   مدير األمـــن 

لــواء مساعد الوزير /
مدير ادارة الشئون االدارية باملديرية

التوقيع  /
مفتش الداخلية

لــواء  /



بىن سويفأمساء حجاج مـديـرية أمـن /

وزارة الداخلية

مركز/قسم الواسطى

رقم البطاقةتاريخ الميالداســـم الحاجم صلة القرابهاســــم المرافق وسيلة السفر

اإلدارة العامة للشئون اإلدارية
حج عام ١٤٣٤ هـ / ٢٠١٣ ماىل اإلدارة العامة للشئون االدارية  

الفائزون بالقرعة 

النوع 
ذكر/انثى

رقم الطلبالعنوان و مديرية اإلقامةمديرية الميالد

١انثى٢ ٢٢٢٦٠١١٠١٢٢٠١٦٢١ زوجةطه محمد حسن بريك١٩٦٠/١١/٠١ مرضيه عبد الهادى عبد الهادى ابو بكر طيران٦٤ ابويط ٩٢٨/١بنى سويف

صفحة ٨ من ٨ ٢٠١٣/٠٥/١٩

رئيس قسم احلج باملديرية
التوقيع  /

مساعد مدير األمن للشئون االدارية و املالية
لــواء  /

يعتمد  ،   مدير األمـــن 

لــواء مساعد الوزير /
مدير ادارة الشئون االدارية باملديرية

التوقيع  /
مفتش الداخلية

لــواء  /


