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 ملخص:

،رحؼمشظللجرينثُللتر اجللنرونخهلجخيجللتر  لل ور2102ث نجلل رر2قبللمروللمشس روللارثلل وروافللُ رو  و لل ر

ّروألسىلريفرونسلهلػتررج يريٍرقبمرؼريوٌرونخحهلنفرونسلؼ ييرونل ير لٍرغلارولهلجوثرج ثلترالنؤْهلرا هلجحلرررررررر

يلب رلهجلترونخمشاجلترسونخؼهلجىرررررروسلخهن جروسخهن جرينجسلترونقيجلنرػبلنوطرػؽجلّرسولهلجح رررررريسهلءرر03:1ول

ّرررر ْ  يللّرويل يريفرونسللهلػترونسهليسلتريسللخهن هل ر للهلررررسولهلجةرػهللسريسل نرواللريرسون لهلجةروأل للريةرو للسرال

ر.يؽؼىر ؼيبرنهً وؼٍرجثهلضرونشًريي

ترو سلخهن تريفرينثُلتر اجلنرػهلسرييمشالتريلٍرسل ةرو نثُلت،ر هقلجررررررررررحيغرمججغرْ ِروألػجهلٌرو نَجر

(رآ لمشثٍراجُلهىرؼقلم،رمججلغرْللاءرونعلحهلثهلرسليؽ ور فلمشررررررررر6(رقخهلسريلنَج رسجلمش ر)ررر:ون هلجوثروي ثتر)

ْلهلالً رَلهللرو ُشل هلثرسوألػجلهلٌررررررسوحليلجرون لهلجوثررييلهلجو ررررون هلجةرونيتروسلخهن جرينجسلترػبلنوطرػؽجلت،ررررر

جمللهلسجو ،ررهن ترسؤظللمشثراإجاؼللترجتللًثروهلجثللترسخمللجننجترسًخللزنو رؼبجللهل رسيلل ا ررررررو نَجللتروألجاللغرو سللخرر

سحسببجريفروفهلجةروا فرسو هغرننىرؤسسهلغريؼظىرونسكهلٌرو نَج رونيمشثبتريُهل  ىرسؤحجلهلالهىرونسلكُجتررر

ر.يٍريُهل  ى(رػهلالًثرينَجتر0و نَجترو سخهن ترسحشمشثنرحن ر)ريٍروألػجهلٌ

 

 الىالعت:فاصيل ت

،ر لُجرؼلهلالمشوثرللهلنفرونؼلنسوٌرونسلؼ ييرررررر2102ث نجل ررر2يسهلءرث وروألفلُ رو  و ل ررر03:1ػُنرونسهلػترول

غار ىلرػشمشريقهلال روسخهن جروألسىلرينجسترػبلنوطررا رلمروهلجةرسؤ مشىرغاروهلجوثرج ثترحقصمر

ػهلسريسل نروالريرسون لهلجةروأل لريةرررررررػؽجترسوهلجح روسخهن جريب رلهجترونخمشاجترسونخؼهجىرسون هلجةرونمشواؼت

وسللخهن جريؽؼللىرجثللهلضرونشللًريي،رحيللغرمججؼهللهلر نثُللتررررر

 اجللنرونخهلجخيجللترػهللسرونؽمشثلل رونؼللهلورس يمشاللتريللٍرونسلل ةرررررررر

ْلى3رررقخهلسر(رينَج ر:و مشلزيرنهًنثُت،رؤسقمشثرػٍرسق عر)

ػبلللنِرجتًلللنررر-2ػهليلللهل ر،رر22ؤمحلللنرحسلللٍر الللمشوْجىرررر-0

ر-:ر ثللل ث،راُشلللمشرسح لللجريسج لللتررػهليلللهل رخملللهلح ر1:جلللًلر

ػهليهل رخملهلح رجتلمر)ايهلنلت(رررررر22 هنيرػبنرونؼزثزرجمشَنلر

نهً ويرون  والجت،رحيغرجتًهتىرؤيهلورينجسترػبنوطرػؽجلترر

(ريللنَج راجُللهىرؼقللمرثبهلل ريللٍررر6و سللخهن ت،رلًللهلرجللمش ر)ر

،رؤمسهلءرويمشحلسروسجيَهلْلهلرحقصلجً ريفريًحل ررررريؼّسُ وثرلهلٌرامش يترسوننِرون يرؤخمج رؤثعهل رر9ونؼًمشر

 ت ولىع الغارةلحظ
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https://lcrdye.tumblr.com/
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 محافظت الحذيذة –مذيزيت سبيذ ب  مذرست عبذاهلل عطيت وأعيان مذويت أخزي لصفتمزيز حمىلي يىثك 

u v l w x e Z j /LCRDye d info@lcrdye.org   :  www.lcrdye.org 5 

نخيمشثللمش،رلًللهلر هقللجرون للهلجوثرواًللارييللهلجو رلللبريو راهلألػجللهلٌرو نَجللترو سللخهن ترحجلل ر رحللنيريرررررررررْلل ورو

(رجتلًثروهلجثلترسخملجننجترسًخلزنو ررررر4سو سل نرسيؽؼلىرونشلًريي،رسؤظلمشثر )رررررسلهجلترونخمشاجلتررو نجستر

يلٍروألسلمشرررؼبجهل رسي ا رينَجهل ر،رحيغرييهلامرو نجسلت،رلًلهلرحسلببجرون لهلجوثريفرحمشسثلغرس جػلهل رػلنيرللبريررررررررر

(رؤسمشريلٍريُهل  لهلراًلهل رررر0ونيمشثبتريُهل  ىراهل ُش هلثروألجاغرو سخهن ت،رسَزس رحن ر)رو نَجتسونؼهلالًثر

رػٍريكهلٌرآيٍرجينسٌر جّروأليٍرسواسخيمشوج.

ر

 إفاداث شهىد عيان 

عاٍاً، يعَو صيدالين ومييل صييدىيت وتخيًاً    99يبيغ ٍِ اىعَر  –حمَد إبرإيٌ عبداحلَيد 

طبيًا يقعاُ أٍاً ٍدرست عبداهلل عطييت استيخفدفت ويل يو بيْيفَا سيطر اىطرييم اىعياً فقي ،         

 قابيْآ وحتدد ىْا عِ أبرز حلاصيو اىطاقعت قائالً: 
ون لللهلجةروي ثلللتررونسلللهلػترواهليسلللترسونُصلللف،رقبلللمرولللمشس رولللارثللل وروألفلللُ رحقهلجلللإثرا قللل عرررػُلللنر"

وسللللخهن جرينجسللللترونقيجللللنرػبللللنوطرػؽجللللترون وقؼللللترؤيللللهلورخمللللجننجيترسثقصللللمرواللللػرونؼللللهلوراجُُللللهلرررر

ق ثلللهل ،رسسلللبه رظللل ؽههلرونؼُجلللفراخُلللهلفمشروأليسثلللترسوحلللًفرػلللنيرللللبريررررررو  يلللػ،رؤحلللنفجرون لللهلجةروَق لللهلجرر

يُللههل،رؤخمللبجراهلنللتريللٍرونصللنيترسونلل ػمشرحمشلللجرخمللجننجيترس مشجللجراهلحًللهل رػللٍريكللهلٌرآيللٍرسػُللنرررررررررررررر

ؽلللللّ،روفُلللللهلٌريُلللللهىرسجلللللترجؤثلللللجرفًفلللللتريلللللنَج راؼًلللللمشهتىرون لللللهلجةرػهلللللسرقهلجػلللللترونؽمشثللللل رسجتج مش

يعلللمشج راهلنلللنيهلءرؤحلللنْىرؤخملللج راشلللظجترَلللهلفمشثرويلللزءرونؼهللل يريلللٍرجؤ رللللهلٌريشلللهنو ريمشسػلللهل ،رررررررر

ساؼللللنروَيللللًعرون بللللهلجرسونللللن هلٌرسْللللنسءرظلللل جدروألح للللهلجرسونمشلللللهلورونلللل يروحنفخللللّرون للللهلجة،رمسؼللللجرررر

ًلللنرػهلللترػبنوحلًجلللنرونللل ثٍرثسلللكُ ٌريفرونؽلللهلا رونًلللهل ريلللٍرررررخمللل ثروسلللخ هلفتريلللٍرػهلالهلللترػًلللت/رجترر

ونخهلاؼلللتر لللىرسونللليترحيلللغر جهلللهلرخملللجننجيت،رللللهلَ ورثسلللخُ نسٌر همشػلللجر نلللجهىر  جلللنثرػًلللترررررررونؼًلللهلجة

وألسلللمشةراهل نثُلللتررريسخشلللقسىلر ثللل فريلللٍرثلللنِرجلللمشوءر لللظجتريفرثلللنِرونجسلللمشى،ر حًهخلللّرسوسلللؼقخّررررررررر

ج ىرالللهلحً رػلللٍرآيلللٍرسوسلللخيمشوج،رسوحليلللجرررر جًلللهلرَزحلللجرػهلالهخلللّروىلريو لللمرو نثُلللترنلللنىرؤحلللنرؤقلللهلرررر

حهقللللجرون للللهلجةرلًجللللترلللللبريةريللللٍروأليسثللللترحبهلللل رؤجسللللجًتراصللللجننجيتر يللللنررو ون للللهلجةرون حشللللجترؤظللللمشوج

نؽللللً رونًهلَ ثللللترس رحكللللٍررر-ينجسللللترحؼهجًجللللترر-و سللللخهن ترقجًخللللههلراُحلللل ريهجلللل  رجثللللهلل،رو نجسللللترر

ر."ث يهل"ريهلرفكُترػسكمشثترؤسريسخ يػهل رنألسهحت

ر

عاٍاً، شإد عياُ ٍِ إٔايل ٍديْت زبيد اغخاىيج   66اىباىغ ٍِ اىعَر  –يس جرّده ّضاه عبداىعس

اىغارة اجلطييت عييا اسدرسيت ةيياة أشيئ شيفدا عبيد اىعسييس جرّيده، اىيوا مياُ ييساوه عَيئ              

 مبحو) بقاىت( ىيَطاد اىغوائيت اىطاقعت أٍاً اسدرست، قابيْآ وقاه ىْا:

http://www.facebook.com/lcrdyemen
http://www.twitter.com/LCRDye
https://t.me/LCRDye
https://plus.google.com/u/0/106823218314660458058
https://www.youtube.com/lcrdye
http://lcrdye.blogspot.com/
https://www.instagram.com/lcrdye/
https://lcrdye.tumblr.com/
mailto:info@lcrdye.org
http://www.lcrdye.org/
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 ًلريهلرلُلجريفرؼمشثل رػل يىلروىلري نُلهلرونكلهلالٍرالترجالغرونؼهلتر نثُلتر اجلنرمسؼلجرخمل ثرلهجل رررررررررررررر"

ون لمشس ررقبلمررر03:1ونسلهلػترولرػُلنررنسوٌرونسؼ ييريفرؤج وءرو نثُت،رس  لإةررؼونؽريوٌروحلمشيبرنخحهلنفرون

 يهيلجررػؽجلترررينجسلترػبلنوطررػُلنيهلروسلخهن جررررهلخم ثرخمقريررون هلجةروي ثتروألسىل،ر شهلْنهتمسؼجر

 لهنيرػبلنرونؼزثلزرحجل رؤَلّرديهلةرايهلنلتريل ويرررررررررر/ػهسرحجهلةرو ت

حنلل رو كللهلٌرنًؼً ُللهلٌررْمشػللجريسللمشػهل ررو والجللترؤيللهلورو نجسللت،رر

سجنحّريعمشجهل رجتمرو  ويرون  والجترػهسرحجهلةرؤ ترسػُنرسخم يلر

سَللزفرلللًريو راشللظهلثهلرون للهلجةريفراؽُللّرسؤؼمشو للّررؤخمللج رانيهلالللّ،ر

يلللهلرثيللل ورالللمشاػرسحعلللًجنرؤيلللهللٍررررو رحلللورحللل يفرس رجيلللنرؤحلللنررر

،روَخظللمشثرحللورجمجللةرسللجهلجةرواسللؼهلفرسقللهلي وراًهللّررر خمللهلاهلحّ

سَيمرجًخّر ىلرفًجترو سخشقسروحلك يت،رلهلٌروننيهلجرْلهلالً راهل نجسلترسؤحهقلجروألو ثلترسونبعلهلالغرونليتررررررر

 ولرريفرايهلنترؤ ترونعحجت/ر هني،رسلهلٌرون ػمشرسو هغرثسل يرسلكهلٌرينثُلتر اجلنر لهلنؽريوٌروحللمشيبرارررررر

ج ثللترؤ للمشىروسللخهن جرلهجللترجتهيللهل ريفرؤجلل وءرو نثُللترسقللهلور ؼللهلسيةرونيصللفرويلل يرس للٍرؤجاللغروللهلجوثرر

ونخمشاجللترسونخؼهللجىرسيسلل نرواللريرسيؽؼللىر للؼيبرحيللغرمججؼهللهلريفرو نثُللت،رلهلَللجرون للهلجوثرػُجقللترنه هلثللترررررر

َجلتروالهلسجة،راؼلطررررجسجًتراؼنيريٍروحملًثرسو ًخهكهلثرو نرو سييمشثرو ُش هلثراهلنكهليمرسوحليجرؤظمشوج

ٍررررررر روألسمشر مشججراإلًهههلريٍريُهل  هلرونيمشثبتريٍرو ُشل هلثرو سلخهن تر ىلرونشل وجعرالهلحً رػلٍريكلهلٌرآيل

،رسوألػجللهلٌرفرو لنَج رسوألػجلهلٌرو نَجلتررراأو نثُلتريكخظلترالرررُسلهلء،ررونؼقلهللرسريلٍروألرحيخًل ٌر جلّرؤوهبلهىرررر

ر."يٍرسكهلٌرو نثُترسظ وحجههلرافرونؽً  نيهلهتهلرونخؼهجًجترحرسحينوو نَجترْتر نيجتر

ر

سييناُ ٍديْييت زبيييد   ٍييِعاٍيياً ، شييإد عييياُ   66عبييداهلل سيييَاُ ةتييِ قحطيياُ يْييإس عَييرٓ    

 اىخارخييت قابيْآ وقاه ىْا:

ونخهلجخيجلترن لهلجوثرج ثلتريلٍرقبلمرللهلنفرونؼلنسوٌرونسلؼ ييررررررررررحيمشثبهل رنهًمشةرونسهليسترحخؼمشضرينثُتر اجن"

وحلنثللنة،ريُل ر لمشسػّريفرونؼللنسوٌرػهلسرونلجًٍرسحصللهلجِروالهلَ رػهللسر لؼبّرسالهلأل  رسللكهلٌرجتهل ظلتررررررررر

لهلَجرختهفرجمشوالىرحمش رسجمشوالىرظنرواَسهلَجتروجحكبههلرونخحهلنفرونسؼ ييرا هلجوحّرون حشجتر لًلرْل ِررر

يللٍرر2102ث نجلل رر2رو  و لل ر اجللن،رسيللهلرحؼمشظللجرنللّرونجلل وروافللُ ررونقخللمشةريللٍرػنسوَللّرالل رؤاُللهلءرينثُللتر

وهلجوثرسحشجتراه جرغلارولهلجوثر لُههلرػهلسرؤػجلهلٌرينَجلترحيلنور لنيهلهتهلرونخؼهجًلترنهؽلً رلهل نجسلترررررررررررر

سلهجللترونخمشاجللترو سلللخهن خ رؤسرثللليسٌروألْللهليلرخملللًهتىرس للؼهلالمشْىروننثُجللترلًلللهلرْلل روحلللهللرنهًسللل نررررررررر

ييمشحللّراهلنكهليللمرسوحهقللجرلًجللترلللبريةريللٍريصللهلحفرونيللمشآٌرونكللمش ،رلًللهلررو سللخهنفرونلل يرحؼللمشضرن للهلجةر

هل ٌريلٍرؤجلمرحل  ريريلهللررررررً هقجرون هلجوثرجمشديتريمشسػترا رسلكهلٌرينثُلتر اجلنرؤوهبلهىرػًلهللرللهلَ ورثؼرررررر

ثؼجه ٌراّرؤسمشْى،رو إسهلةرلبريةرَهلنلجريؼظلىرونؼلهلالًثرونليتر يلنثرؤاُهلالهلهلرسؤخملج رػلنيريلٍرؤ مشويْلهلررررررررررر

ر."جخههلرسؼجبترؤْهههلسو نثُتريؼمشس تر نَ

 الخيزجاوب مه الذمار الذي لحك بمسجذ 
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ر

 وتائج الىالعت:

 اىضحايا اسدّيني:

 
   

 اإلمجايل

 : :   اىقخيا

 6 5  0 اجلرةا

 اسْشآث اسدّيت:

ر
ررررررر

 9   9 9 9  حدٍري

  4 9    9 حضرر

ر

ر

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

و ُؽيلترونليتر روسلخهنو ههلرسسجلنَهلرررررليجيلهلثريجنوَجلتر ؼمش لترررررو مشلزرونيهلَ  روؼهغرػهسرون وقؼترسؤجمشى

ؤػجلهلٌرينَجلترجتًجلتر  جل رؤحكلهلورونيلهلَ ٌرونلنسيلررررررررينَجترسؤٌرو كهلٌرو سخهنفرػبلهلجةرػلٍرررٌرو ُؽيترؤ

واَسهل رون يرحيظمشر ٍرْ ًهلثرػهسرو نوج رسو يلهلجرونخؼهجًجلترونليترحيلنور لنيهلهتهلرنهًلنَج رسؤثعلهل رررررررر

ؼبللهليةرأليرْ ًللهلثريخؼًللنةرؤسرػشلل والجترسْلل ِروألػجللهلٌرو نَجللترونلليترث ؽجهللهلرْلل ورررررحيظللمشرحؼللمشضريسجرون

سارح جللنرؤيررونخيمشثللمشرْللترينجسللترسلهجللترحمشاجللترسحؼهللجىرسيسلل نو رسقللنرؤجللمشىرو مشلللزرليجيللهلثراشللإ هل،رر

ؤْنوفرػسكمشثتريفرحهةرو ُؽيتروأليمشرون يرثلللنرؤٌريلهلرقهليلجرالّرقل وثرونخحلهلنفرْل روسلخهنوفريخؼًلنرررررررررر

ثؼهلقلل رػهجهللهلرونيللهلَ ٌرونللنسيل،رس مشقللهل رنهًبللهلي رسونيللجىرونلليترررررسو ُشللأثرو نَجللترسْللترجللمشوالىررررنهًللنَج 

وسللخًمشوجرونسللؼ يثترسلهلنقهللهلريفرقخللمرسوسللخهنوفروألؼقللهللررسجمللمشيؤمجؼللجرػهجهللهلرواخًؼللهلثرو خحعللمشة.ر

مشحكبلههلررثرونخحلهلنفرونسلؼ ييررسونُسهلءرسو نَج ريهلرْ ر ارجمشديتراشؼترحعهلفر ىلرويلمشوالىرونليترريلهلر ولرررر

سيسًغرواخًغروننسيلرون يريهلر ولرخمهليخهل ر  وءرْ ِرويمشوالىرونيترثُنىر هلرجب رواَسهلَجترؤىرؤيهلوريمش

سونيترسخشكمريفرو سخيبمرونيمشث رػيبترؤيهلورحكهلحفرواخًغرونلنسيلرسي هلػلّرػلٍروحليل ةرسوحلمشثلهلثرالمررررررر

ر.سخك ٌرْ ِرويمشوالىرس وا ريسنجتريفرونؼنسوٌرػهسرواخًؼهلثرسوننسل

 
 

http://www.facebook.com/lcrdyemen
http://www.twitter.com/LCRDye
https://t.me/LCRDye
https://plus.google.com/u/0/106823218314660458058
https://www.youtube.com/lcrdye
http://lcrdye.blogspot.com/
https://www.instagram.com/lcrdye/
https://lcrdye.tumblr.com/
mailto:info@lcrdye.org
http://www.lcrdye.org/


 

 

 محافظت الحذيذة –مذيزيت سبيذ ب  مذرست عبذاهلل عطيت وأعيان مذويت أخزي لصفتمزيز حمىلي يىثك 

u v l w x e Z j /LCRDye d info@lcrdye.org   :  www.lcrdye.org 8 

 

 تىصياث المزكش:

 و مشللللزرونيلللهلَ  رنهحيللل ةرسونخًُجلللترثلللنػ رمججلللغريُظًلللهلثرواخًلللغرو لللن رسو ُظًلللهلثروننسنجلللتررر

س ص خمهل ريُظًهلثروأليلىرو خحلنةر ىلرلًلمريسل  نجهلهتهلروأل ًقجلترسواَسلهلَجترولهلِريلهلرثمشحكبلّرررررررررر

رونسؼ ييريٍرجمشوالىرا رونبشمشثترسرواَسهلَجترمجؼهل.رونخحهلنفؼريوٌر

  وأليىرو خحنةرسجمهاروأليٍر ىلروحلقهلؾرػهسريهلرحبيسريٍرمسؼخههلرسسمشػترونؼًمرػهلسرررلًهلرثنػ

رسقفروحلمش رسسقفرَزثفروننورونجًينرسوحلنريٍروجحكهل رويمشوالىرا رؤؼقهللرسَسهلءرونجًٍ.

 سثنػ ر ىلرسمشػتر جسهللريهلٌرليج ريسنجترنهخحيج ريفرْ ِرويمشديلترسوريْلهلرسحيلن ريمشحكبجهلهلررررر

 نهيعهلءروننسيل.

ر

ر

 ر
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د(.0)ملحكد لمد

دأمس ءدوب  و تد وضح   د وم لىدمهد جلذو نيد

 اىعَر اىْطع االسٌ ً
ّطع 

 االّخفاك
 اسديريت

ٍناُ 

 اىطاقعت

حاريخ 

 اسخفداففٌ

ر2102ث نج رر2رينثُتر اجنر اجنررقخجمر22رذلمشررؤمحنرحسٍروامشوْجى  9

ر2102ث نج رر2ر اجنينثُترر اجنررقخجمر1:رذلمشرػبنِرجتًنرجًلر  2

ر2102ث نج رر2رينثُتر اجنر اجنررقخجمر22رذلمشرر هنيرػبنونؼزثزرجتًنرجمشَنلر  6

 

 صطر بعض اىضحايا ٍِ اىقخيا اسدّيني
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د(.2)ملحكد لمد

دأمس ءدوب  و تد وضح   د ااحىدمهد جلذو نيد

 اىعَر اىْطع االسٌ ً
ّطع 

 االّخفاك
 ٍناُ اىطاقعت اسديريت

حاريخ 

 اسخفداففٌ

ر2102ث نج رر2رينثُتر اجنرر اجنررجمشثدر9رؼقمررػبنِرػبنوطر خجينرقمش تر  9

ر2102ث نج رر2رينثُتر اجنرر اجنررجمشثدر1:رذلمشررػبنوطر خجينرقمش ت  2

ر2102ث نج رر2رينثُتر اجنرر اجنررجمشثدر22رذلمشرريصؽقسرجتًنرحيىيرينوي  6

ر2102ث نج رر2رينثُتر اجنرر اجنررجمشثدر40رذلمشررجتًنرػهترػبنوحلًجنرو ُنير  4

ر2102ث نج رر2رينثُتر اجنرر اجنررجمشثدر42رذلمشررػًمشرحس رػًمشرجؼًهل ر  5

ر2102ث نج رر2رينثُتر اجنرر اجنررجمشثدر::رررررذلمشرػبنِرؤمحنرخمهلحلرييُ عر  6

 صطر بعض اىضحايا ٍِ اجلرةا اسدّيني
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د(.3)ملحكد لمد

د جلىشآتد جلذو  د جلذماصدو جل ضا صأمس ءدوب  و تد

 ّطع اسْشؤة اسٌ صاةب اسْشؤة ً
ّطع 

 اىضرر
 حاريخ اسخفداففٌ ٍناُ اىطاقعت اسديريت

ر2102ث نج رر2رينثُتر اجنررر اجنرررحنيريررينجسترررينجسترونقيجنرػبنوطرػؽجّرر  9

ر2102ث نج رر2رينثُتر اجنررر اجنرررحنيريرريس نريس نروارير  2

ر2102ث نج رر2رينثُتر اجنررر اجنرررحنيريررجهليؼتريب رلهجترونخمشاجترر  6

ر2102ث نج رر2رينثُتر اجنررر اجنرررحعمشجرري لرررجتًنرػهترػبنوحلًجنرو ُني  4

ر2102ث نج رر2رينثُتر اجنررر اجنرررحعمشجرخمجننجترررجتًنر امشوْجىرػبنروحلًجنرر  5

ر2102ث نج رر2رينثُتر اجنررر اجنرررحعمشجرًخزنررررررررجتًنر امشوْجىرػبنوحلًجنرر  6

ر2102ث نج رر2رينثُتر اجنررر اجنرررحنيريرريؽؼىرررجثهلضرونشًريي  7

ر2102ث نج رر2رينثُتر اجنررر اجنرررحنيريررجتمروهلجيررجتًنرػيجهترر  8

ر2102ث نج رر2رينثُتر اجنررر اجنرررحعمشجررسج ترحلهلوررػًهلجرو ش يلرر  9

ر2102ث نج رر2رينثُتر اجنررر اجنرررحعمشجراُشمشر ث ثرػبنِرجتًنرجًل  96

  
 لى دوبةضد جلىشآتد جلذو  د جلذماصدو جل ضا صدجا ءد ومصفد

  

  

  

دلىةدددد ءد– و مددددهدد-د جلاكزد وم وىيندولحمىقدو و ىم  دل د دعه/
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