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الثالاثء 2 حزيران 2015

حمتوايت التقرير:
أواًل: امللخص التنفيذي.

اثنياً: مقدمة التقرير.
اثلثاً: تفاصيل التقرير.

مقتل 10 إعالميني، 3 حاالت خطف، إصابة 12 آخرين، حصيلة شهر  أاير 2015

  أواًل: امللخص التنفيذي:
تتوزع أنواع االنتهاكات حبق اإلعالميني هلذا الشهر على النحو التايل: 

يتوزعون  السورية حلقوق اإلنسان مقتل 10 إعالميني،  الشبكة  القتـــل: وثقت  أواًل: 
كما يلي:

ألف: القوات احلكومية: قتلت 7 إعالميني، بينهم إعالمي قتل بسبب التعذيب يف 
مراكز االحتجاز.

ابء: اجلماعات املتشددة:
تنظيم داعش: قتل إعالميان.  

جيم: فصائل املعارضة املسلحة: قتلت إعالمياً واحداً.

اثنيًا: االعتقال أو اخلطف: سجلنا 3 حاالت خطف.  
ألف: اجلماعات املتشددة:

جبهة النصرة: سجلنا حالة خطف واحدة.
ابء: قوات حزب االحتاد الدميقراطي الكردي: سجلنا حاليت خطف.

اثلثاً: اإلصاابت: سجلنا 12 إصابة يتوزعون كالتايل: 
ألف: القوات احلكومية: سجلنا 7 حاالت.

ابء: اجلماعات املتشددة: 
- جبهة النصرة: سجلنا حالتني ابالشرتاك مع فصائل املعارضة املسلحة.

بينهم إصابتان ابالشرتاك مع  5 حاالت،  املعارضة املسلحة: سجلنا  جيم: فصائل 
جبهة النصرة.

رابعًا: االعتداء على املمتلكات:
ألف: قوات حزب االحتاد الدميقراطي الكردي: سجلنا حالة واحدة.

ابء: اجلماعات املتشددة: 
- جبهة النصرة: سجلنا حالة اعتداء.  

-جيم: فصائل املعارضة املسلحة: سجلنا حالة اعتداء.  

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ ٢٠١١ 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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   اثنيًا: مقدمة التقرير:

لطاملا وصفت مهنة الصحافة مبهنة الشجعان واملهام الصعبة، لكن املخاطر والصعوابت اليت يتعرض هلا اإلعالميون يف سوراي 
كانت كافية لتصنيفها من أخطر بلدان العامل ابلنسبة للعمل الصحفي.

لقد استطاع املواطن الصحفي أن يلعب دوراً مهماً وأساسياً يف نقل الصورة واحلدث على مدى أكثر من أربع سنوات منذ 
انطالق االحتجاجات الشعبية يف آذار 2011، رغم أن الساحة اإلعالمية فقدت منهم الكثري ومايزال يغيب عنها الكثري 
أيضاً، إما قتاًل، أواعتقااًل، أو خطفاً، أو بسبب املالحقة والتضييق، أو بسبب األوضاع األمنية اخلطرية، ال سيما يف املناطق 

اليت ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، اليت يتعرض معظمها للقصف العشوائي.
مل تقتصر اجلرائم املرتكبة حبقهم على القوات احلكومية، بل إهنا يف تصاعد مستمر من قبل مجيع األطراف املسلحة املشاركة يف 
احلرب، وهذا ابلتايل تسبب هبروب معظمهم خارج البالد وممارسة نشاطه اإلعالمي عن بعد، كل ذلك حيدث وسط إفالت 

اتم من العقاب وحماسبة مرتكيب االنتهاكات.
لقد رصدت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ابهتمام ابلغ أبرز االنتهاكات واجلرائم اليت تعرض هلا اإلعالميون يف سوراي منذ 
بداية انطالق االحتجاجات الشعبية حىت اآلن، وسعت إىل تسليط الضوء على أبرز املعوقات واملتغريات اليت يُعاين منها الواقع 
اإلعالمي، من خالل التقارير الشهرية والدراسات اليت أصدرهتا يف هذا الشأن، بل وأكدان دائماً على ضرورة توفري احلماية 
والبيئة اإلعالمية املناسبة، لوقف حالة التدهور اليت يشهدها العمل الصحفي، لكن مع األسف حىت اآلن مل نلمس حتركاً دولياً 

جاداً يف هذا اخلصوص.
تقول هدى العلي الباحثة يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

»تلك املعطيات تشكل مصدر قلق حقيقي ابلنسبة لنا، ومن شأهنا أن تقوِّض األسس الصحيحة اليت يُفرتض أن تكوِّن القاعدة 
املتينة النطالق العمل اإلعالمي املهين احلر، ومن شأهنا أن متثل خطراً على طمس احلقيقة وجمرايت األحداث، وتكميم األفواه، 

وحجب الصورة والكلمة«.
تؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على ضرورة التحرك اجلاد والسريع إلنقاذ ما ُيكن إنقاذه من العمل اإلعالمي يف سوراي، 
وجتدد إدانتها جلميع االنتهاكات حبق حرية العمل اإلعالمي ونقل احلقيقة من أي طرف كان، وتؤكد على ضرورة احرتام حرية 
العمل اإلعالمي، والعمل على ضمان سالمة العاملني فيه، وإعطائهم رعاية خاصة، مع حماسبة املتورطني يف االنتهاكات حبق 
الصحفيني والناشطني اإلعالميني، وعلى اجملتمع الدويل متمثاًل مبجلس األمن حتمل مسؤولياته يف محاية اإلعالميني يف سوراي.

  منهجية التقرير:

حبسب منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان فإن املواطن الصحفي هو من لعب دوراً مهماً يف نقل ونشر األخبار، وهو 
ليس ابلضرورة شخصاً حيادايً، كما يفرتض أن يكون عليه حال الصحفي.

املواطن  صفة  عنه  تسقط  اهلجومية،  القتالية  العمليات  يف  مباشرة  بصورة  ويشارك  السالح  الصحفي  املواطن  حيمل  عندما 
الصحفي، وتعود له هذه الصفة إذا اعتزل العمل العسكري متاماً.

يعتمد هذا التقرير بشكل رئيس على أرشيف وحتقيقات الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، ومن املمكن االطالع بشكل موسع 
على منهجيتنا يف توثيق الضحااي، إضافة إىل رواايت أهايل وأقرابء الضحااي، واملعلومات الواردة من النشطاء احملليني، وحتليل 

الصور والفيديوهات اليت وردتنا وحنتفظ هبا يف سجالتنا املمتدة منذ عام 2011 حىت اآلن.
كل ذلك وسط الصعوابت والتحدايت األمنية واللوجستية يف الوصول إىل كافة املناطق اليت حتصل فيها االنتهاكات، ولذلك 
فإننا ُنشري دائماً إىل أن مجيع هذه اإلحصائيات والوقائع ال متثل سوى احلد األدىن من حجم اجلرائم واالنتهاكات اليت حصلت.
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  اثلثاً: تفاصيل التقرير: 

ألف: االنتهاكات من قبل القوات احلكومية: 
القتل خارج نطاق القانون:        

1 - يوم األحد 3/ أاير/ 2015، قُِتَل اإلعالمي حسني مجال سرت، من مواليد حي السكري يف حلب عام 1989، جراء 
إلقاء الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على حي السكري مبدينة حلب، ذلك أثناء تغطيته األحداث يف املنطقة.

القوات احلكومية  وإطالق  إثر تعرضه لكمني من قبل  العيسى،  قُِتَل اإلعالمي عمار  2 -يوم اإلثنني 4/ أاير/ 2015، 
الرصاص عليه، ذلك أثناء حماولته الدخول إىل حي الوعر مبدينة محص.  

3 -يوم اخلميس 14/ أاير/ 2015، قُتَل اإلعالمي أسعد اجلوالين »انطق إعالمي 
القوات  قبل  من  داببة  بقذيفة  استهدافه  إثر  ابلقنيطرة«،  العسكري  اجمللس  ابسم 
الطريان  لقصف  تعرضت  اليت  املناطق  إلحدى  اإلعالمية  تغطيته  أثناء  احلكومية 

احلكومي يف ريف القنيطرة. 

4 -يوم السبت 23/ أاير/ 2015، قُِتَل اإلعالمي تيم قباين املعروف بـ تيم احلليب 
قنبلة  أايم بشظااي   3 قبل  بعد إصابته  جبراحه  متأثراً  »مراسل شبكة حلب اآلن«، 
برميلية ألقاها الطريان املروحي احلكومي على حي الشعار قرب الطبابة الشرعية حبلب.

5 -يوم األحد 24/ أاير/ 2015، قُِتَل اإلعالمي ملهم القاسم، إثر إلقاء الطريان 
املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني على مشفى  كفر زيتا التخصصي بريف محاة بعد 
منتصف الليل، وقد تسبب القصف مبقتل عدد من الكوادر الطبية ودمار كبري يف 

املشفى.
اجلدير ابلذكر أن ملهم من بلدة كفر نبودة بريف محاة، وكان يعمل إعالمياً يف النقطة 

الطبية يف كفر زيتا.

6 -يوم األربعاء 27/ أاير/ 2015، مت توثيق مقتل اإلعالمي حممد أمحد الفالح، بسبب التعذيب يف أحد مراكز االحتجاز 
التابعة للقوات احلكومية يف دمشق، أخربان ذووه أنه مت تبليغهم من قبل عناصر الشرطة العسكرية يف مدينة الصنمني من أجل 
احلضور واستالم هويته الشخصية وحاجياته، ومت إبالغهم أن ابنهم تويف يف أحد تلك املراكز بدمشق وأن قوات األمن قامت 

بدفن جثمانه.
اجلدير ابلذكر أن حممد مت اعتقاله منذ حنو 3 سنوات إثر مدامهة منزله يف مدينة الصنمني من قبل رجال األمن، وكان حينها 
بصحة جيدة حبسب ما أخربان به أحد أصدقائه، وكان يُلقب ابلعربية لتواصله مباشرة مع قناة العربية، حيث كان ينقل األخبار 

عرب مداخالت إعالمية على القناة. 

أسعد اجلوالين-القنيطرة-إعالمي

االعالمي ملهم القاسم

http://www.sn4hr.org
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الشامي  عمار  اإلعالمي  قُِتَل   ،2015 أاير/   /31 يف  األحد  يوم   -  7
»مراسل وكالة قاسيون«، إثر استهداف الطريان احلريب احلكومي بلدة مرج 
السلطان مبنطقة املرج بريف دمشق بصاروخ، ذلك أثناء قيام عمار ابلتغطية 

اإلعالمية يف املنطقة.
عمار الشامي، من أبناء حمافظة ريف دمشق، يبلغ من العمر 33 عاماً، كان 

من أوائل الناشطني اإلعالميني يف منطقته.

اإلصاابت:    
1 -يوم الثالاثء 19/ أاير/ 2015، أصيب اإلعالمي رضوان حمري »أبو يزن 
احلمصي« مراسل وكالة مسارت وعضو تنسيقية مدينة بنش الواقعة يف ريف 
عملية  تغطيته  أثناء  احلكومية،  للقوات  اتبع  قناص  أصابته رصاصة  إدلب، 

اقتحام مسلحي املعارضة ملعسكر املسطومة بريف إدلب.

2 -يوم السبت 9/ أاير/ 2015، ُأصيب اإلعالمي حممد حاج بكري، مراسل قناة أورينت يف الالذقية، إثر تعرضه لشظااي 
قذيفة هاون أطلقتها القوات احلكومية على قمة النيب يونس بريف الالذقية، سقطت القذيفة بقربه أثناء تغطيته للمعارك الدائرة 

هناك.

3 -يوم اجلمعة 22/ أاير/ 2015، ُأصيب اإلعالمي خالد أبو اجملد »مراسل قناة أورينت نيوز«، إثر سقوط قنبلة برميلية 
على حميط مسجد مدينة عندان بريف حلب. 

للقوات  اتبع  قناص  برصاص  ألوان،  راديو  »مراسل  السيويف  تيم  اإلعالمي  أصيب   ،2015 أاير/   /23 السبت  -يوم   4
احلكومية، ذلك أثناء تغطيته املعارك يف بلدة دير سلمان يف الغوطة الشرقية بريف دمشق، كان يصور من على سطح أحد 
املنازل حني مت استهدافه برصاصة أصابته خبدوش يف رأسه، سقط إثرها عن السطح وأصيب كذلك ببعض الرضوض، ومت 

إسعافه بعدها إىل أقرب نقطة طبية يف البلدة.

خوجة  أمحد  اإلعالمي  ُأصيب   ،2015 نيسان/   /26 األحد  -يوم   5
استهداف  نتيجة  جسده  يف  عدة  بشظااي  برس،  االحتاد  شبكة  »مراسل 
تؤوي  ومدرسة  سوقاً  ابلصواريخ  احلكومية  للقوات  التابع  احلريب  الطريان 
حيث  مبجزرة كبرية،  ذلك  تسبب  إدلب،  بريف  دركوش  بلدة  يف  انزحني 
 7 بينهم  55 مدنياً،  اإلنسان حينها مقتل  السورية حلقوق  الشبكة  وثقت 

أطفال، و14 سيدة.
خضع أمحد لثالث عمليات جراحية بعدها، كان أخرها عملية يف الرأس يوم 

اإلثنني 18/ أاير/2015.

عمار الشامي، مراسل وكالة قاسيون

االعالمي رضوان حمري 

أمحد خوجه
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6 -يوم األربعاء 27/ أاير/ 2015، ُأصيب اإلعالمي حسام قطان »مراسل مركز حلب 
اإلعالمي ومصور متعاون مع وكالة رويرتز اإلخبارية«، برصاصة قناص اتبع للقوات احلكومية 

يف البطن وذلك أثناء تغطيته للمعارك يف حي الشيخ سعيد مبدينة حلب.

املكتب  »مراسل  احلمود  حممد  اإلعالمي  ُأصيب  أاير/2015،   /30 السبت  -يوم   7
اإلعالمي املوحد لشبكة ألرحيا اليوم«، بكسر يف القدم وبعض الرضوض يف جسده؛ نتيجة 
لسقوط صاروخ من الطريان احلريب احلكومي على منزل جماور ملنزله يف بلدة أرحيا بريف إدلب، 

ذلك بعد سيطرة املعارضة املسلحة عليها بيوم واحد.
الفضائية حني  القنوات  إحدى  إعالمية على  مداخلة  يستعد إلجراء  أنه كان  أخربان حممد 

حدث القصف، وقد تسبب ذلك إضافة إىل إصابته أبضرار جزئية يف منزله.

ابء: االنتهاكات من قبل قوات حزب االحتاد الدميقراطي الكردي:    
اخلطف:

اذاد  روداو  قناة  مراسل  الكردي  الديقراطي  االحتاد  التابعة حلزب  األسايش  قوات  اعتقلت  أاير/2015،   /9 السبت  يوم 
مجكاري، واملصور طارق شكري، أثناء تغطيتهما لفض اعتصام االحتاد النسائي الكردستاين يف بلدة معبدة »كركي لكي« 

بريف احلسكة، وقد أطلق سرامحا يف اليوم نفسه. 

االعتداء على املمتلكات:
يوم اجلمعة يف 1/ أاير/ 2015، وجه الصحفي حسن شندي نداء إىل الرأي الكردي واملنظمات املسؤولة عن حرية التعبري 
التابعة حلزب االحتاد الديقراطي الكردي على منزل والده   )YPG( والرأي يف العامل، وذلك بعد استيالء قوات األسايش
وبستان الزيتون الذي يلكه يف منطقة عفرين بريف حلب، حيث دامهت تلك القوات منزل عائلته وأمهلتهم أسبوعاً إلخالء 
املنزل والبستان، وقد ذكر شندي عرب تصرحياته الصحفية أن سبب وقوع ذلك االعتداء حبق ذويه كان انتقاماً منه، وحصل ذلك 
بعد أايم عدة من مشاركته يف برانمج االجتاه املعاكس على قناة اجلزيرة، إضافة إىل انتقاده املستمر للحزب وساسيته وممارساته، 

وإنه لطاملا تعرض للتهديد من قبل تلك القوات.
عمل شندي يف جمال الصحافة يف وسائل اإلعالم الكردية، ونشر عدداً من الكتب، ويعترب معارضاً سياسياً حلزب العمال 
الكردستاين وفروعه يف سوراي منذ عام 2005 حني جلأ إىل إقليم كردستان، وقد انتقدهم مراراً يف كتاابته الصحفية وعرب وسائل 

اإلعالم.

اتء: االنتهاكات من قبل اجلماعات املتشددة: 
1: تنظيم داعش:

القتل خارج نطاق القانون:    
1 - يوم الثالاثء 19/ أاير/ 2015، أعدم تنظيم داعش اإلعالمي حممد سليمان املنبجي يف مدينة منبج، حيث يعمل حممد 

مراساًل لصفحة منبج احلدث. 

االعالمي حممد احلمود

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2X01Ha3V0RUNkZ2s/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2c2hjY0FEeWtDdDA/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2c2hjY0FEeWtDdDA/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2LVRqMTU2UU5URHM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2LTJJOGk1eHp3ODg/view
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2 -يوم اخلميس 21/ أاير/ 2015، أعدم تنظيم داعش اإلعالمي حسام حسن سليمان العوين، 19 عاماً، يف مدينة منبج، 
بعد أن اعتقله بتهمة العمالة لصاحل فصائل املعارضة املسلحة، يعمل حسام مراساًل لصفحة منبج احلدث، وقد ذكرت إدارة 

الصفحة أنه كان ينقل هلم األخبار من داخل املدينة.

ب: تنظيم جبهة النصرة: 
اخلطف: 

يوم اإلثنني 18/ أاير/ 2015، اعُتِقَل اإلعالمي أمحد العبدو »مراسل قناة اآلن اإلخبارية« من قبل عناصر مسلحة اتبعة 
لتنظيم جبهة النصرة، بعد أن دامهت منزله يف قرية اليعقوبية بريف إدلب.

اجلدير ابلذكر أن عناصر من اجلبهة عادت بعد اعتقاله بيومني ودامهت منزله وصاردت مجيع األجهزة اخلاصة به )البتوب 
وكامريا وموابيل(، ومايزال مصريه جمهواًل ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهله أيضاً حىت اآلن.

اإلصاابت:
يوم األحد 10/ أاير/ 2015، ُأصيب مراسل قناة اإلخبارية السورية »عبدو زمام«، ومراسل املركز اإلخباري جعفر يونس، 
بشظااي قذيفة مدفعية، أطلقها مسلحو جيش الفتح )يتكون من جبهة النصرة وفصائل عدة اتبعة للمعارضة املسلحة(، على 
حميط معمل السكر يف ريف جسر الشغور مبحافظة إدلب، حيث كان املراسالن يقومان مبرافقة القوات احلكومية لتغطية املعارك 

يف املنطقة.
مقطع مصور يظهر حلظة إصابة املراسَلني يف ريف جسر الشغور

جيم :  فصائل املعارضة املسلحة:  
القتل خارج نطاق القانون: 

يوم اجلمعة 1/ أاير/ 2015، مت توثيق مقتل الصحفي عبد هللا املقداد »أبو يعرب« من قبل أحد فصائل املعارضة املسلحة 
مبدينة دوما يف الغوطة الشرقية بريف دمشق، وقد علم أهله مبقتله عن طريق تسريبات مؤكدة من بعض العناصر اليت تعمل 
مع اجلهة اخلاطفة، أخربوهم فيها أن عبد هللا تويف بعد أايم عدة من خطفه، ال سيما أنه كان يُعاين من أمراض عدة ووضعه 

الصحي سيئ.
أخربان ذوو عبد هللا أنه كان يعاين من أمراض عدة حني مت خطفه من قبل مسلحي فصائل املعارضة، حدث ذلك أثناء اقتحام 
مدينة عدرا العمالية يف أواخر عام 2013، وطوال املدة املاضية قام اخلاطفون اببتزاز عائلة املقداد، عن طريق االتصال هبم من 
اهلاتف اجلوال اخلاص بعبد هللا على اعتبار أنه حبالة صحية جيدة دون أن يتمكن ذووه من التواصل معه بشكل مباشر، وكانوا 

يطلبون منهم ابستمرار شحن رقمه برصيد إلجراء املكاملات.
اجلدير ابلذكر أن املقداد من مواليد بلدة غصم مبحافظة درعا، يبلغ من العمر 62 عاماً، صحفي وعضو املكتب التنفيذي 

الحتاد الصحفيني السوريني بدمشق.

اإلصاابت:
1 -يوم اخلميس 30/ نيسان/ 2015، تعرض مراسل شبكة أخبار إدلب »أبو الرباء اإلدليب، إىل هجوم ابلضرب من قبل 
أحد مسلحي فصائل املعارضة املسلحة يف سراقب بريف إدلب، ذلك أثناء تغطيته اإلعالمية يف املنطقة، ومت منعه من التصوير 

فيها.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2YWRRbEV6YkJhd2c/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B2pa2B5VWhEOMTRZVUtQSGhFN2c/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2SlJxNnN6WUhPMFk/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2LTUwdnM2R3JXZHM/view
https://www.youtube.com/watch?v=Xfdhf5bRiLA&feature=youtu.be
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2MnN4M0YzNTMyZGs/view
http://https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2di1ycVdDMHBiU2c/view
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2 -يوم األحد 3/ أاير/ 2015، ُأصيب اإلعالمي كرمي الشيباين »مراسل املركز اإلخباري 
أطلقها  دمشق،  بريف  الشرقية  الغوطة  يف  هاون  قذيفة  بشظااي  الرمسي«  لإلعالم  التابع 
مسلحو فصائل املعارضة، ذلك أثناء تواجده مع الكادر اإلعالمي املرافق للقوات احلكومية 

هبدف تغطية املعارك يف الغوطة. 

3 -يوم األحد 10/ أاير/ 2015، ُأصيب مراسل قناة اإلخبارية السورية “عبدو زمام”، 
ومراسل املركز اإلخباري جعفر يونس، بشظااي قذيفة مدفعية، أطلقها مسلحو جيش الفتح 
)يتكون من جبهة النصرة وعدة فصائل اتبعة للمعارضة املسلحة(، على حميط معمل السكر 
احلكومية  القوات  يرافقان  املراسالن  حيث كان  إدلب،  مبحافظة  الشغور  جسر  ريف  يف 

لتغطية املعارك يف املنطقة.  
مقطع مصور يظهر حلظة إصابة املراسَلني يف ريف جسر الشغور

 
4 -يوم السبت 30/ أاير/ 2015، تعرض اإلعالمي فادي احلليب »مراسل مركز حلب 
الفردوس مبدنية  الشام، يف حي  ينتمون حلركة أحرار  اإلعالمي« للضرب من قبل عناصر 
العناصر على حتطيم  أثناء تغطيته ألحداث جمزرة يف احلي، كما أقدم أحد  حلب، ذلك 

الكامريا اليت كان حيملها فادي. 

شكر وتقدير
كل الشكر والتقدير ألهايل الضحااي وأقرابئهم وجلميع النشطاء اإلعالميني من اجملاالت كافة، الذين لوال مسامهاهتم وتعاوهنم 

معنا ملا متكنا من إجناز هذا التقرير على هذا املستوى، وخالص العزاء ألسر الضحااي.

االعالمي كرمي الشيباين

 فادي احلليب

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2LTUwdnM2R3JXZHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2SlJxNnN6WUhPMFk/view?usp=sharing
http://youtu.be/Xfdhf5bRiLA
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2dE1wMFFFM2lXN1k/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2ZE9zR0JzQkEwWjQ/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2cnZMZ0lLRUxvTEk/view

