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 ملخص:

أبشع اجللائم واملضافت إىل ىليلت كبرية من حلك اجللائم املخنافُت معع اعرعلا    يف  واعـة من 

الع  منغعج ععحل اةُعاة عٌ معىاينن معـا ؿوي الخنيُُعن بعني رل ع  ولىنع             -والقىانني الـولُت واإلنيعانُت 

شنج ينائلاث الخغالف اليعوىؿٌ رع د رعاكاث صىَعت رلعً واؿٌ رع          -وؿَانخ  وكغحل أصُل يف اةُاة

ـفت بقلك ىىق اللُل أعـ اعىىاق الشوبُت ال  َقصعـاا املىايننعىي بضعلل البغعذ رعن العلمق أو       ميخه

البُععع والشععلا  أو ااىععخلاعت والنععىت فُعع ذ نععخش رععن اععقا ااىععخهـا  املباشععل للنيععـنُني واعرُععاي املـنُععت  

 94إصععابت منععهم أينلععا  و 03شؾصععاح عىالُععاح  03وااىععخلاعاث وتعع ث البُععع والشععلا  مقخععل أكزععل مععن 

آؽلَن باإلضافت إىل حـمري اللىكنـة اخلاصت بااىخلاعت واحملا  الخضاكَت املىصىؿة فُهعاذ إي مزعل اعق     

اجللائم أصبغج أملاح موخاؿاح بالنيبت للنيىاينن الُنيين واملعىاينن الصعوـٌ رلعً وصع  اخلصعىل يف  عل       

 صنيج ؿويل وعقى ٍ رري مربك.

 

 تفاصيل الىالعت:

حضعللع فُع  منانيعاث اعخنيعع املعـا واملنانيعاث اةقى ُعت واإلنيعانُت وكعقلك           يف الى ج العقٌ وصعأ أي  

اعخنيععععع الععععـويل بىاصبعععع  يف ميععععا لت مععععلح   اجلععععلائم   

واعامك الشب  َىمُت واملخ لكة يف العُنين معن  بعل الخغعالف     

اليوىؿٌذ فإي ينائلاث الخغعالف اليعوىؿٌ كعل َعىت حلح عأ      

نععىفنيرب  0ىافععحل جمععنكة انععا وانععا . فلععٍ َععىت اعكبوععا  امل   

ت شنج ينائلاث الخغالف اليعوىؿٌ رعـة رعاكاث رلعً     9302

واؿٌ اللُعععل اىعععخهـفج ؽ اعععا ىعععى اح شعععوبُاح َعععـرً  ىعععىق 

اللُععل  يف مـَلَععت ىععغاك تافاععت صععوـةذ أىععلل رععن اععق  

 03شؾصعععاح بُنعععهم معععا َقعععاك     03الضعععاكاث مقخعععل ععععىايل  

آؽعلَن بوضعهم ا ما  يف رععل     94أينلعا  وإصعابت عععىايل   

 اَت مع اعخنيالُت اكحلاع رـؿ الضغاَا.الون

نععخش رععن ااىععخهـا  حععـمري لىكنععـة كععاي َقصععـاا رنيععا  اليععىق وأصععغا  احملعع ث وفلععك ل ىععخلاعت    

والنععىتذ رشععلاث الضععغاَا حلغنيععج أصيععاؿام وحقلوععج وبال ععاؿ و الخوععل  رلععً اىَععا م. إي أرععـاؿ      

ا َونيلىي مع بوضهم يف اقا اليىق فقـ بلغ القخلً وأمسا ام َشري إىل أهنم كانىا من أىل مخقاكبت كانى

 شؾصاح. 09رـؿ  خلً أىلة بُج القاضٍ عىايل حيوت أشؾال ومن أىلة ريا  ما َلىق رن 

 جاوب مه الذمار الذي لحك بالسىق
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 ضحايا شهىد عيان

عاهاً، والد القتٍل ولٍد محىد  05الشاهد والضحٍت/ محىد صدام محىد القاضً، البالغ هن العور 

 صدام القاضً، أفادنا بقىله:

يف بُ  القٌ َبوـ رشلاث اامخاك رن اليىق امليخهـ  واى ىىق اللُل ورنـ اليارت الزانُعت   كنج نائنياح

بوععـ منخصععف اللُععل مععن َععىت اعكبوععا   نيععج مععن منععامٍ بوععـ أي مسوععج صععىث الصععىاكَؼ الز رععت العع         

اىععخهـفج اليععىقذ كنععج ملحوععأ أؽععقث كشععافت ن أولوخععها ل ععن الضبععاك واعحلبععت كانععج  عع  معع يل و     

راماحذ القٌ كاي نائنياح يف اليىق عُذ  01ىخلع أي أكي ما أمامٍذ حقكلث ولـٌ ولُـ البالغ من الونيل ا

كعاي َونيععل يف  لععف القععاثذ اكحوععـ  لع  ؽىفععاح رلُعع  ؽلصععج رلععً رضالعت مععن أمععلٌ مععن معع يل ومععا أي    

هبعا   فخغج با  مع يل كأَعج صزعت ملقعاة رلعً رخبعت مع يل كعاي الضعضع النعاحش رعن الصعاكوػ  عـ  عق               

رشلاث اعمخاك من ؿاؽل اليىقذ لقـ كانج اجلزت مقلوت ومخلغنيت و  اىعخلع الخوعل  رلُهعاذ مشعُج     

بوـاا  لُل من اعمخاك ن وؿث صزت رانُت ن رالزت وكابوتذ لقعـ مع ث اجلزعذ امل عاي وحلعاَلث يف أكصعا        

ث ورنعـما وصعلج   اليىقذ أىلرج حنعى اليعىق وكعاي بوعو املعىايننني َقىمعىي ثنيعع اجلزعذ معن املنيعلا          

اليىق كنج أكَـ أي أكي ابين أمامٍ عُا ول نين   أصـ ذ   أؿكٌ أَن كاي ولـٌ وأَن صزخع   اعل اعٍ    

حلك ال  كانج ملماة رلً رخبت م يل أت اٍ بني حلك ال  وصـ ا يف ينلَقٍ ذ لقـ كاي انا  أنعاه  

 ععايذ ورنععـما انيععع املىايننععىي  ؿاؽععل املععبس امليععخهـ  َصععلؽىي بالنضععـةذ لقععـ كانععج النععاك حلخععهم امل   

ل نقاف مسونا صىث اللائلاث حتلحل فى ناذ حلل نا ؽىفاح من أي حيخهـفنا رانُتذ لقـ كاي انا  انعاه  

ؿاؽععل املععبس امليععخهـ   َصععلؽىي بالنضععـة وامليععارـة . لقععـ كانععج النععاك حلخععهم امل ععاي ورنععـما انيععع     

ا وحلل نا ؽىفا من اي حيخهـفنا معلة رانُعت. لقعـ    املىايننىي لإلنقاف ذ مسونا صىث اللائلاث حتلحل فى ن

كاي َصلػ احملخضنوي واحملاصلوي ؿاؽل املبس بيبأ الناك ال  انـلوج بـاؽل  ول عن ؿوي صعـوي .     

اصـ ولـٌ ولُـ إا صزت اامـة مقلوت وبال اؿ حولفج رلُ ذ لقـ  خل الوـَـ من أفلاؿ أىعلة ابعين رنيعٍ    

إلضافت إىل ولـٌذ وانا  صلحيعاي يف الوناَعت امللكعنة وا أؿكٌ اعل     وام ىخت أشؾال بُنهم أينلا  با

ىععخ خأ اععم اةُععاة أت ا   اععتا  جمععلؿ حيععوت أشععؾال مععن أىععلا وأىععلة ابععن رنيععٍ أمععا اعشععؾال   

اِؽلوي فقـ كانىا من ؽاكس الب ؿذ كانىا جملؿ رنيعا  يف بيعلاث ومعناكع القعاثذ لقعـ كعانىا َبغزعىي        

ذ إهنا الع  إنيعانُت ب عل حلاصعُلها لعُو لنعا معن عُلعت ىعىي اىذ لعن أنيعً            رلً أكما هم انا يف صوـة

صععلؽاث أول ععك الععقَن اىععخنضـوا ول ععنين   أملععك أٌ عُلععت مليععارـ مذ ىععًكىي ناؿمععاح وعنَنععاح صععـاح 

 رنـما أحقكلام كل ملة.
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اجلرٌح  عاهاً، وأخى الضحٍت 33الشاهد والضحٍت/ حمود عبداهلل جابر عساف، البالغ هن العور 

 خالد عبداهلل جابر عساف، قال لنا:

ميععا و ووصععلج إىل مععنلق  يف   4كنععج  ععـ ىععافلث مععن تافاععت صععوـة رشععُت اعكبوععا  رنععـ اليععارت     

بوععـ منخصععف اللُععل رنععـما وصععلج معع يل صععا ا احصععا  مععن صععوـة أي  0تافاععت عضععت رنععـ اليععارت 

خًصل فُهعا بوعو الضعل  أعا أؿي إىل     اللرياي اةليب اليوىؿٌ اىخهـ  اللىكنعـة الع  كعاي أؽعٍ َيع     

مقخل وإصابت الوشلاثذ  لكث املضاؿكة حنى صوـة رنـ الصباط وفلك للخًكـ من صغت أؽٍ ؽالعـ عنع    

  َععلؿ رلُععا أعععـ أرنععا  اللُععل عُننيععا عاولععج ااينني نععاي رلُعع  ورنععـما وصععلج كععاي أؽععٍ  ععـ نقععل إىل           

 ؿملث كلُاح.امليخشلً وفُ  بوو اجللوط كاي أؽٍ ميخًصل لضلفت و ـ 

عاهااً، وقرٌال لعادد هان الضاحاٌا       05الشاهد والضحٍت/ أهني طاهر علً عساف، البالغ هن العور 

 القتلى واجلرحى قال لنا:

كنج يف تافات عضت ورنـما مسوج باخلرب حىاصلنا مع أصغابنا يف تافات صوـة وأبلضىنعا أي ابعين   

وأبنا  رنيىم    نول  من القٌ حعىيف ومعن   رنيٍ تنيـ تنيـ مقبل ريا   ـ  خل والوـَـ من أفلاؿ 

 القٌ ا ما  رلً  ُـ اةُاة وبوـ ىاراث رلفنا أمسا  القخلً واجللعً.

)اععقا و ععـ أفاؿنععا الشععااـ أمععني ريععا  ب شععف رععن أمسععا  الضععغاَا وأرنيععاكام ب شععف مععـكس يف اععقا  

 الخقلَل(

 

 وتائج الىالعت:

 الضحاٌا املدنٍني:

 
   

 اإلمجايل

 94 42  9 القتلى

 29 01  35 اجلرحى

 املنشآث املدنٍت:

 
    

  5 7 1 تدهري

 1  8  تضرر
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 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

املنلقعت الع  و اىعخهـافها ووصعـنا     حتقُقعاث مُـانُعت ملولفعت     امللكن القانىا اينلع رلً الىا وت وأصلي

وا حىصععـ أٌ أاععـا  ريعع لَت يف حلععك  ىععى اح شععوبُاح  ربععاكة رععن مـنُععت وأي امل ععاي امليععخهـي املنلقعت  أ

املنلقت اعمل القٌ َتكـ أي ما  امج ب   ىاث الخغالف اى اىعخهـا  مخونيعـ للنيعـنُني واملنشعملث املـنُعت      

َوا ععأ رلُهععا القععانىي الععـويلذ وؽل ععاح للنيبععاؿ  والقععُم العع  أتوععج رلُهععا اعخنيوععاث         واععٍ صععلائم  

نيلاك اليوىؿَت وحتاللها يف  خل واىخهـا  اعينلعا  والنيعا  واملعـنُني معا اعى إا      اىخ وجملؿاملخغضلة. 

ٌ  صلميت بشوت حضا  إىل اجللائم ال   ما ما   وميعنيع اعخنيعع   أي لح بعها أمعات معل   َ الخغعالف اليعوىؿ

اإلنيانُت وال  ىخش ل يف امليعخقبل   الـويل القٌ ما ما  صامخاح إما  اق  اجللائم ال  َنـي اا صبني

القلَأ رقبت أمات ح احف اعخنيع الـويل وؿفار  رن اةقىق واةلَاث بل ىخ ىي اق  اجللائم ىعىابحل  

 ؿولُت يف الوـواي رلً اعخنيواث والـو .

 

 تىصياث المزكز:

  لـولُعععت امللكعععن القعععانىا للغقعععىق والخننيُعععت َعععـرى تُعععع منانيعععاث اعخنيعععع املعععـا واملنانيعععاث ا

وؽصىصاح منانياث اعمعم املخغعـة إىل حتنيعل ميع ىلُا ا اعؽ  ُعت واإلنيعانُت اعا  معا َلح بع           

 اليوىؿٌ من صلائم حبحل البشلَت و اإلنيانُت توا. الخغالفينرياي 

   ًكنيا َـرى اعمم املخغـة وجملو اعمن إىل اةلاظ رلً ما حبقً من مسوخها وىلرت الونيل رلع

 الـت الُنيين واةـ من اكح ا  اجللائم حبحل أينلا  ونيا  الُنين. و ف اةل  وو ف ننَف

      وَـرى إىل ىلرت إكىا  جلاي حتقُحل ؿولُت للخغقُحل يف اق  اجللميعت وررياعا وحقعـر ملح بُهعا

 للقضا  الـويل.
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 (1هلحق رقن )

 هن املدنٍني وصىر لبعضهن أمساء وبٍاناث الضحاٌا القتلى

 تاريخ استهدافهم مكان الواقعة املديرية نتهاكنوع اال العمر النوع االسم م

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك  خُل 00 ينلل ربـاخلالحل ربـ  ريا   1

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك  خُل 09 ينلل راؿ  تنيـ ناصل ريا   2

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك  خُل 00 ينلل ب لٌ ربـ   ائـ ريا   3

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك  خُل 00 للين تنيـ ااَل أمحـ عىَش  4

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك  خُل 01 ينلل ولُـ محىؿ صـات القاضٍ  5

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك  خُل 01 ينلل تا  رلٍ تين القاضٍ  6

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك  خُل 02 ينلل امسارُل صباك تين القاضٍ  7

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك  خُل 03 ينلل أبى صابل بنـك ربـاى صابل  8

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك  خُل 03 ينلل حُنيىك رلٍ ناصل ريا   9

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك  خُل 93 فكل ؽالـ رلٍ ربـاى ريا   11

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك  خُل 93 فكل تنيـ تنيـ مقبل ريا   11

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك  خُل 03 فكل ي ناصل ريا ربـاى ىبخا  12

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك  خُل 91 فكل تين ربـاى تنيـ ريا   13

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك  خُل 92 فكل ربـ  رلٍ تنيـ ريا   14

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك  خُل 92 فكل ربـاى رلٍ تنيـ ريا   15

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك  خُل 03 فكل ـ ربـاى ريا ناصل أمح  16

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك  خُل 23 فكل تنيـ رالأ أمحـ ريا   17

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك  خُل 01 فكل رلٍ تنيـ رلٍ فَا   18

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك  خُل 03 فكل تنيـ ربـ  صاحل اةىَش  19

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك  خُل 91 فكل رلٍ ماينل ربـاجللُل  21

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك  خُل 93 فكل تنيـ صباك تين القاضٍ  21

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك  خُل 91 فكل مواف صباك تين القاضٍ  22

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك  خُل 03 فكل رـناي رلٍ تين القاضٍ  23

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك  خُل 00 فكل ن تين القاضٍربـ  تي  24

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك  خُل    ُو رلٍ صاحل أمحـ القنلاك  25
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 تاريخ استهدافهم مكان الواقعة املديرية نتهاكنوع اال العمر النوع االسم م

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك  خُل   عيني رلٍ صاحل أمحـ القنلاك  26

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك  خُل   أمحـ رلٍ عيني صغُش  27

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك  خُل   ـ مقبل ريا تنيـ صضري تني  28

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك  خُل   تنيـ عامـ ريا   29

 صىر بعض الضحاٌا هن القتلى املدنٍني
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 (5هلحق رقن )

 هن املدنٍني وصىر لبعضهن اجلرحىأمساء وبٍاناث الضحاٌا 

 العمر النوع االسم م
نوع 

 االنتهاك
 تاريخ استهدافهم مكان الواقعة ةاملديري

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك صلَظ 03 فكل ؽالـ ربـاى صابل ريا   1

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك صلَظ 09 فكل تا  رلٍ  ائـ ريا   2

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك صلَظ 02 ينلل ربـاخلالحل تنيـ مقبل ريا   3

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك صلَظ 03 كلف ىامٍ ربـاى ربـاى ريا   4

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك صلَظ 02 فكل ربـ  أمحـ تنيـ انىمٍ  5

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك صلَظ 04 فكل تنيـ ربـ   ائـ ريا   6

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك صلَظ 90 فكل رنياك ربـ  صاحل اةىَش  7

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك صلَظ 03 فكل قاضٍؽالـ صباك تين تين ال  8

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك صلَظ 02 ينلل مصللً ربـ  صاحل اةلَش  9

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك صلَظ 92 فكل يناكق تنيـ حيىي القاضٍ  11

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك صلَظ 90 فكل ص   رلٍ ناصل فَا   11

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك صلَظ 03 فكل لٍ مضبشربـالي ت رلٍ ر  12

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك صلَظ 01 ينلل رلٍ رنيل ناصل مضبش  13

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك صلَظ 03 ينلل مالك ناصل أمحـ ريا   14

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك صلَظ 02 ينلل نصل الـَن رلٍ ريا   15

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك صلَظ 00 ينلل يا ااَل ربـاى مقبل ر  16

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك صلَظ 02 ينلل تنيـ ربـاى مقبل ريا   17

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك صلَظ 01 ينلل ىُف منصىك تنيـ أبى صابل  18

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك صلَظ 03 ينلل كضىاي محىؿ أبى صابل  19

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك صلَظ 09 ينلل ناصل ريا  منخصل ربـاى  21

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك صلَظ 02 ينلل شاَف ربـاى رلٍ ماينل أبى صابل  21

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك صلَظ 09 ينلل مامي رنَن رلٍ أبى صابل  22

 9302 نىفنيرب 0 واؿٌ ر   ىغاك صلَظ 93 فكل ربـال لر رلٍ ماينل أبى صابل  23

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك صلَظ  فكل مسري تنيـ ناصل ريا   24

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك صلَظ  فكل كرـ امحـ رلٍ ماينل  25
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 العمر النوع االسم م
نوع 

 االنتهاك
 تاريخ استهدافهم مكان الواقعة ةاملديري

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك صلَظ  فكل رلٍ امحـ عين ريا   26

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك صلَظ  فكل ىلُم حيىي عيني الشُباا  27

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك صلَظ  فكل ل ناصل صابل امحـصاب  28

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك صلَظ  فكل صـات عيني تنيـ  29

 صىر بعض الضحاٌا هن اجلرحى املدنٍني
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 (3امللحق رقن )

 أمساء وبٍاناث املنشآث املدنٍت املدهرة واملتضررة

نوع  العدد نوع املنشأة اسم صاحب املنشأة م
 الضرر

 تاريخ استهدافهم مكان الواقعة املديرية

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك كلٍ 0 لىكنـة ؿوكَن ىلُم ناصل ناصل أبى صوا  1

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك كلٍ 0 انضل ؽضلواث ىلُم ناصل ناصل أبى صوا  2

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك كلٍ 0 مبس ىلُم ناصل ناصل أبى صوا  3

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك صنئٍ 0 مضيلت م بو ىلُم ناصل ناصل أبى صوا  4

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك صنئٍ 0 منكرت ىلُم ناصل ناصل أبى صوا  5

تععععععععععععععععععع ث  1 ىلُم ناصل ناصل أبى صوا  6

 وانضل

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك صنئٍ 2

صوا  ىلُم ناصل ناصل أبى 7  9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك كلٍ 0 تل ال خلونُاث 

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك كلٍ 0 بقالت ىلُم ناصل ناصل أبى صوا  8

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك كلٍ 0 خمني أؿوَت فىام عيني وااي خمـك 9

 9302 نىفنيرب 0 واؿٌ ر   ىغاك كلٍ 0 كلخريَا أمحـ صاحل أمحـ اةـاؿ 11

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك كلٍ 0 صالىي ع  ت ىلُم ناصل ناصل أبى صوا  11

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك كلٍ 0 مصنع علىَاث راك  فتاؿ اناع القباينٍ 12

 9302نىفنيرب  0 واؿٌ ر   ىغاك كلٍ 0 ميلؼ ؿصاس عامـ 13
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 جراء القصف صىر لبعض املنشآث املدنٍت املدهرة واملتضررة 

  
  

  
  

  
 صنعاااااء –الٍواااان  -صادر عن/ املركز القانىين للحقىق والتنوٍت 

 


