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ألف جنيه لكل من تهدم منزله كليا بمحافظات   15 وقد أمر الرئيس مبارك بصرف

 باإلضافة إلي تخصيص قطع أراض مساحة كل منها  , وشمال وجنوب سيناء  , أسوان

كما أمر الرئيس مبارك المحافظين بتوفير الرعاية   . متر لبناء منازل بديلة  300

وتقديم   , وكذلك المساعدات الغذائية لألسر المنكوبة  , الصحية لجميع مصابي السيول

وكلف الرئيس مبارك المحافظين بنقل تعازيه في ضحايا السيول   . سبل اإلعاشة لها

  . كما كلف الحكومة بسرعة تعويض المضارين عن كامل خسائرهم  , إلي أسرهم

  . وتقديم تعويضات فورية لألهالي  , وقد شكلت عدة محافظات لجانا لحصر الخسائر

وسوف يقوم الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بجولة ميدانية اليوم 

وإجراءات تقديم   , بمحافظة شمال سيناء لتفقد األضرار الناجمة عن السيول

وأكد رئيس مجلس الوزراء   . وإعادة الخدمات األساسية  , المساعدات للمضارين منها

في   , أن الحكومة تتخذ جميع اإلجراءات الالزمة الحتواء التداعيات السلبية للسيول

إنه ستتم إعادة بناء   : وقال  . خاصة سيناء والصعيد والبحر األحمر  , بعض المحافظات

مشيرا إلي أنه   , المنازل التي تهدمت ـ خاصة المبنية بالطوب اللبن ـ بشكل أفضل

وصرح الدكتور   . سيتم نقل المنازل الواقعة في مخرات السيول إلي مناطق أخري

بأن التقارير التي تلقتها غرفة إدارة   , المتحدث باسم مجلس الوزراء  , مجدي راضي

األزمات بمجلس الوزراء تضمنت تعرض محافظة جنوب سيناء لسيول غزيرة نتج 

حيث قامت   , وتعرض بعض الطرق للغلق  , آخرين  12 وإصابة  , عنها وفاة سيدة

  . القوات المسلحة بالتدخل السريع وتقديم المساعدات الالزمة للمحافظة

كما غرق   , وأشار إلي وفاة سيدتين في أسوان نتيجة انهيار منزلهما في إحدي القري
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ولقي الخامس مصرعه وهو   , تم إنقاذ أربعة منهم  , مركب سياحي يقل خمسة سائحين

  . إنجليزي الجنسية

 أشخاص وإصابة  4 وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة بأن السيول تسببت في وفاة

  . آخرين  41

  , أدي اندفاع المياه بغزارة إلي تقسيم مدينة العريش إلي نصفين  , وعلي جانب آخر

  , وهناك مخاوف من زيادة هطول األمطار  , وانقطاع التيار الكهربائي واالتصاالت

  . األمر الذي يهدد بغرق المدينة  , وانهيار سد الروافع

  67 وقد بدأت وزارة الكهرباء في إصالح األعطال الناتجة عن السيول وتأثر بسببها

وأدت إلي قطع التيار للخط من أسوان إلي نجع   , برجا بجهود فائقة وعالية ومتوسطة

  . كيلومترا  236 حمادي بطول

أعلن ذلك الوزير حسن يونس خالل اجتماع موسع مع رؤساء وقيادات الشركات 

وقد وصل وزير الكهرباء أمس إلي أسوان   . العاملة في تنفيذ مشروعات الكهرباء

ومن   . لمتابعة أعمال اإلصالحات في الشبكة الناقلة للكهرباء من محطة السد العالي

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن االجتماعي قرارا عاجال   , ناحيته

وألف جنيه لكل   , خمسة آالف جنيه ألسرة كل متوفيبصرف إعانات عاجلة قيمتها 

لتتمكن من توفير احتياجاتها   , ومائة جنيه مصاريف إغاثة لكل أسرة  , مصاب

وتواصل المحافظات جهودها بالتعاون مع الوزارات المعنية لمواجهة آثار   . األساسية

وفرق الدفاع المدني   , وسيارات اإلسعاف  , حيث تستخدم بعض المروحيات  , السيول

تعرض وسط وجنوب قطاع غزة   , ومن ناحية أخري  . للبحث عن المفقودين وإنقاذهم

لفيضانات كبيرة جراء السيول التي تكونت إثر فتح قوات االحتالل أحد سدود وادي 

  . األمر الذي أغرق عشرات المنازل وشرد المئات من سكانها  , غزة

 

 نظيف يؤكد أن الحكومة اتخذت جميع اإلجراءات الحتواء آثارالسيول

  : كتب ـ عصام عبدالكريم

أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة تقوم باتخاذ جميع االجراءات   . أكد د

الالزمة الحتواء التداعيات السلبية التي خلفتها السيول في بعض محافظات 

وتقوم جميع الوزارات   , الجمهورية خاصة في سيناء والصعيد والبحر األحمر

وتتابع غرفة   , المعنية باصالح االضرار التي أوجدتها السيول وتعويض الضحايا

إدارة االزمات بمجلس الوزراء بصفة مستمرة تداعيات السيول علي جميع انحاء 

وقال رئيس   . الجمهورية وتقديم تقاريرها لرئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن

مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته أمس مع رئيس وزراء جورجيا 

نيكاجلوري ان كل التسهيالت موجودة بالمحافظات وسيتم اعادة بناء المنازل التي 

تهدمت جراء تلك السيول خاصة المبنية من الطين بشكل افضل اما المنازل الواقعة 

  . في مخرات السيول فسيتم اعادة بنائها في مناطق اخري

نظيف ان الدولة ستقوم بكل ما تستطيع لتعويض كل متضرر مشيرا إلي  . وأضاف د

انه ليس هناك مناطق منكوبة وان السيول لها مناطق محددة والدولة تعمل علي 

  . وقدم رئيس مجلس الوزراء التعازي السر ضحايا السيول  , معالجة تلك المناطق

مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم بمجلس الوزراء بان التقارير التي   . وصرح د

تلقتها غرفة إدارة االزمات بمجلس الوزراء تضمنت قيام الوزارات المعنية بالتنسيق 

وقال ان   , مع المحافظات المتضررة باتخاذ ما يلزم الحتواء التداعيات السلبية للسيول

التقارير تضمنت ايضا تعرض محافظة جنوب سيناء لسيول غزيرة في معظم 

اخرين وانهيار اربعة منازل وتعرض   12 المناطق نتج عنها وفاة سيدة واصابة

بعض الطرق للغلق حيث قامت القوات المسلحة بالتدخل السريع وتقديم المساعدات 

الالزمة للمحافظة وفي اسوان انهار احد العقارات كما توفيت سيدتان نتيجة انهيار 

  .. منزلهما في احدي القري واصيبت سيدتان اخريين تم نقلهما إلي المستشفي للعالج

منزال مبنيا بالطوب اللبن مما ادي إلي حدوث   250 كما اسفرت السيول عن انهيار

كما انهار عشرة ابراج للضغط   , اضرار مادية إال انه لم يسفر عن سقوط ضحايا
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العالي بالمحافظة وغرق مركب سياحي يقل خمسة سائحين تم انقاذ اربعة منهم في 

وقد وصل وزير الكهرباء إلي اسوان   , حين لقي الخامس مصرعه وهو انجليزي

  . لالشراف علي عملية اصالح ابراج الكهرباء ومتابعة الموقف

وأشار راضي إلي ان التقارير اوضحت انه في محافظة قنا حدثت بعض التصدعات 

 القصير  / في عدد من الطرق خاصة طريق قفط

 

 معونات عاجلة من الهالل األحمر لمضاري السيول بالصعيد وسيناء

قررت السيدة سوزان مبارك رئيس الهالل األحمر   : كتبت ـ جيهان مصطفي

المصري تنفيذ خطة للطوارئ بالمحافظات التي تضررت من السيول بالصعيد 

واالستعانة بالرصيد االحتياطي من المعونات بمخازن فروع   , وشمال وجنوب سيناء

وأضاف أنه يجري اآلن إنشاء مخيمات   . الهالل بهذه المحافظات إلغاثة المضارين

إقامة مؤقتة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات إليواء هذه األسر وتوزيع 

وتم   , وقد تم تجهيز المخيمات بالمراتب واألغطية  , المعونات اإلغاثية العاجلة لهم

كما أسهم شباب الهالل في نقل المصابين   , توزيع المواد الغذائية علي المتضررين

وتم   , واألفراد الذين يتم إخالؤهم من المنازل والمستشفيات التي تعرضت للسيول

  . تقديم الدعم النفسي لهم

 

 آالف الوجبات ومعسكر إيواء من القوات المسلحة

  : عزت عبد المنعم - كتب

  . شاركت القوات المسلحة بجهود كبيرة في دعم عمليات إغاثة المضارين من السيول

وخمسة أطنان مواد   , قدمت للمضارين خمسة آالف وجبة جاهزة  , ففي أسوان

  . باإلضافة إلي ألفي بطانية  , تموينية

شخص من   200 الستيعاب  , أنشأت معسكر إيواء في أبوصيرة  , وفي جنوب سيناء

  . المضارين

 

 خبراء األرصاد يحذرون من البرودة الشديدة اليوم

شديد البرودة ليال علي   , يحذر خبراء األرصاد من أن حالة الطقس اليوم بارد نهارا

حيث يستمر تكاثر السحب الممطرة علي شمال وشرق   , معظم أنحاء الجمهورية

مما يزيد اإلحساس ببرودة   , مع زيادة نشاط الرياح  , البالد حتي مدينة القاهرة

وكانت األمطار قد   , علي أن يبدأ التحسن التدريجي في حالة الجو غدا  , الطقس

  , سقطت أمس علي المدن الساحلية والقاهرة ومحافظات الوجه البحري وشمال سيناء

  . لكن تنعدم فرص سقوطها اليوم علي محافظات الجنوب

  
 

  +� إ.�-, #"

  ,'	 ا�*���1ت �0
      

       ا+$~ 
s6و
� ا?�=1�
�     

 V)*�1ان ا�'�>     

 V)*�-

 

55

66

  

  

  
إر+7 

 
  V)*�-: %#1" � 08:04   20/01/2010: -�ر�M  ا��(
  

 8*�ح ا���% !� ا��6ذ '0%س 2��3
�)� )"
> %��a س
?ء !!! &@�� اآ(� اآ1
 وا4� ز<]ن "% ��
 ه' ا��(� وز�
 ا�$��(� �8

2
�@� <,�ر�� <*s ا�@('ت ا�*% , ?ء �1�1=
وش f��+ ? \*a �:�4 ا� HC�� ر�?�6 �� ه(,
 )& L6آ� '� s14 L��G- !!

Page 3 of 5 sف -�'�/�ت وأراض �$/�ري ا��('ل -ا�و�
�� 
�@�رك �^�

2010/01/20http://www.ahram.org.eg/52/2010/01/20/25/4169.aspx



 

 

  V)*�-: )A? د "'زى  M07:50   20/01/2010: -�ر� 
  

l دى -� ا�";�د���%ا@", ا�;?< =�% �
 ا��

ه� )aو Yا�=�ر� �Hه ��I- Yو�H@$دات ا�'GI$*� ()!ا�� �K�,*� 
��,- Y)#- ()4
$4 ا�
��) ا� ا�
 ����
 ه' وا���د� ا�'زراء و<*s هHا "�L�� �6 وا<!� او �1�� �G� ض
�1- s1ا�='ارث ا� �

��Y ور�\ Iـ� 
� ا? ��V#1 ا�1�=(
� ا��1Hه s" 
4�ث �$��� �ر:Y ان اآ'ن 8C(@� و�=�
 � 
)E6وا<$���� و ��-�"
�1� �G8�
� ا�'ر &@(�(Y �$�ذا ?6Hه �G/�� �� اث�ا?4

 Y)*> s+'� �� Y1��-و s6�5اا� J)ر�� �G> s" )�
C?ا s*>و ����أ6 s*> بH=6?آ��و'*+
� 6'ح G> s"ره� و�ا��]م ار+7 ا� ا�8'"�ن و���$�G'م ا���
ى ا��('ل ��4(�ا�� آ�ن ��

ار+7 ا�8'"�ن � ا��$�ء ا��('ل ا��Iر"Y اذا ��+�د� هs اداة <Hاب وا16,�م و�'ان +('ل 
 ���J +('ل 6'ح <*(Y ا��]م وا��
ق �(�G$� ا�G6 آ�H6[� L6ار �����@Y �]ول ا�� =- )� Jر��(
 Y@/ه � ا?H6ارات �H1='ن ه� ��*�" �� �G� و6,'ل ����ا:� أ6
ا�G*� L6�=" s6�5]ك اذا �$�ذا ?6

ا�$,8) ا�s ا��و�,Y ا�s ا?6�D6'*ا �I$(� ا6'ا<�G ا�s ا��('ل 0� �,'ل 7K�0 و�� <]Y0 هHا �Hاك 
 
� ا?-Hآ
ة ��� H16 s14آHه Rو�� ا � آ`6�� (*�� �A 7�s و���6*�)� � Y� و6,'ل YN0��6
 sE@�� اذا �A
 0@(7 ا��,7 وا�� Y�=و� ��و6
:� ا�s ا� :$(�� هHا 0� ?�='ن � 0@(7 ا�1

����4 ?�
s2 ا���70 أو  f@�ا Y4ا
�� Y6� �6
)a 7@0 ����6ق �� ا�-�#(f ا�$��ر وا��
 ا�1$�دى "s ا����د s14 ?6,� "($� و�0 � 
)C J�ا�� Y�:ا
� �
 ا���70 و�� ا�s ذ�~ ��+�د)a
4� s�R وان -)  s*> Hوه 
N��? �0 V)*�1ا ا�Hا��*) ان ه �� Yو? ا� ����6 ر��(J اش آ: Y)"

 
=Nاء ا�
Eا� ���
I��" 
Nا��

 

  V)*�-: رج':  M07:38   20/01/2010: -�ر� 
  Thank God 

 

 "s ��&�� ا�`(A �$ا��8(� ور� s*> ا� �$#6

 

  V)*�-:elomda   M07:28   20/01/2010: -�ر� 
   %�= Iا Jاآ�@

 
ا وان �����a? �)�: �K آ7 ا+
ة �=A %>�$1:?ا اJ� ��4 4@�� 6,'ل �*�(� وز�
 ا�1/��

وا ��Y آ$�ن "'� ��ا :�ا و�� ��(: 
ا�1$/
ر� ?0/�ء ا?14(�:�ت ا?+�+(� د� �@*� آ@(


ا =Aو ��'A (ه
� ��,'ل 6'"�و<*�Nن آ

 

  V)*�-: D�Dا�� �@> �
از�*(�  -�#$�  M07:21   20/01/2010: -�ر� 
  

 L���1 ا����"�ز!�رات ا�%��< وا�
 hه
 ا��4س �> 
@�- �)��+ s6��� )�
"s ز��رات +(�دة رK(��� ا�#@(B �=7 0*'ب ا�$�

 ��ازرة ا�/���ء او > 
C^1� ?ى و

 W@6 آ7 ���N1�� ()4ر B*0 s" رV)0 +�آ
 1�`A 7C�s" �) ادارة ا?ز��ت ا�J$- s1 4(�ة ا�$'ا&�(� Y-د�)�" ا�$�='�( او ا��1#$:(
 V#*� � "s ا��ا7C او ا�`�رج وا��Iد ا�#*'ل ا�HIر�� ��رء ا?�) او ا�/
ر ا�Hى 0)�
ا�$�

  ا?�5*� ا�s1 .���$'ا&� 
 و�1$75 ذ�~ آ5()�
+(�دة رK(��� ا�#@(B �#$7 ه$'م آ7 ا�$�
 s�',ا� V�
 ا</�ء ا��� YKا��� s*> وا?&$���ن Y-ه� ر<��� +(�د
Cاده� وا��- =$�?
�ء �Y ��ل s14 -^آ� وا&$� <*s +]�� و�'ل آ7 G� )� Y-(�د�" )�
 ا�$�)�IN$وا�


 ����'دان KاDIوا� 
 رs" (G1*4 �@�راة ��� )�
وا?�5*� آ5(
ة آ7 �'م <*s ر<��� . ا�$�
 � أL6 +(�دة ا�
J)K .+(�د-HG� Yا ا�'& وا�$'ا&�(K�,و�6) ا� J(K
"��) ا?ب أL6 +(�دة ا�

 J)K
 أL6 +(�دة ا�)�

 ا�DIاء. و�6) ا�#@(B �=7 ا�$�)C ��> اك ا�DI" .

 

  V)*�-: ()اه
�ي ا�G�  M07:10   20/01/2010: -�ر� 
  ,1�;Mأرض ا� �! Iا N� 

 � ا�$,($( �`�رج ��
 ���ر ا��('ل ا��Iر"� "% +(��ء وا���()�

ي � ا�$�)Eآ L���-
 HC^6 ه�، وأن
A (G@�I� ا���8ر وأن �Hه 
)C �)$Iزق ا�
���Y:'1 إ�s ا� <D و:7 أن �

 <@�د ا� � أ�'ان � �
Cا� B)�� �$� وا?��4س s���- ا� sا��'دة إ� �#� �G�� رس�ا�
� ا�$��+@� أ4(% ا�s*> �)$I ذ�~ ا�1/�"
 . ا�@]ء�1='ن ا�*#$� "% �h ��% ا��6dنHGو�

. �~ ا� ��أرض ا�=���6... وا���1ون �( ��'ف ا�B�N ا�$�
ي؛ �A@� و4='�� 

 

  V)*�-: �#�  M06:57   20/01/2010: -�ر� 
  
 ا�JP -%ج آ%ب ا��M%و'�

 (Eا� (G�> �"
� ا��('ل وأن �Hاء ه
: )�
� أن ��
ج ه) وآ
ب إC'ا��6 ا�1$/[> s" أ+^ل ا�
4) � ��ت ��G) وأن 
وا�G) وا�=
ب ��/*Y و��Y وآ
�Y اY6 و�% ذ�~ وا�,�در <*(Y وأن �

� و<*% ��Y و�#@Y و+*) -�*($� آ5(
ا$#� %*> (G*و�*% ا� ..... �N�% ا�$���(
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 اI أآ*%
 
�ا أآ5a أ0'ل 
 و+'ء و�(,(A 7آ � 
ا�#$� � <*s 0/�ء ا� ، اد<' ا� ان �#�� ��


ا0ً�إن �Aء ا� ، هHا ا1C@�ر � ا� A. ا ���6 ا�#@(@� و4
و"V ا� ا�s*> 7$�*� �)$I ر"�� ��
 �)$Iا� ا�)��)Kو4='�� ور �@�A (
. ا�Y)" �� s ا�`(

 

  V)*�-: 
 06:35   20/01/2010: -�ر��A  Mآ
  

 �1%&� 2�Qش �3%ك' !�رب ا�;��� 
 Lرة أ+'ان ��0 و��ر�
�Y*C وز��ر-Y ا��
��� �*$��&V ا�1$/- �>
+ s*> J)K

 +(�دة ا�=N6

 (G1آ
#" 
A'ط �I6 4$�دي ?ن ا���س ���1(� "% آN� 7=*� ا�
6 J)K��Y أ�� ��0% ا�$��و�("
 (G�0'� 1'ى�� s*> �� (G*C��8(�� و-

 

  V)*�-: (��+ �� ا$4$#�  M06:16   20/01/2010: -�ر� 
  T"وا�� ,�	MUرآ, ا���� 

 L��," 7)درء آ�ر�� ا�� s" B�Nت ا�#='�� وا�
G�6ا "A �!"�#� s$�ل +(��ء 4(� ا+=

ات E5ا� �ا�#='�� �1'"(
 ا�$'اد ا�1$'6(� وC(�م ا?�'اء و�0م ا���ء ا�$#�"�8 آ81�� �$� 7(� ��
 �,�1� J)K
ا�s1 آ�
ه� ا��(7 و�C�� ا�#�ب ا�$��ات ا�5,(*�و�$� ?Y)" ~A ان �,'م ا��(� ا�


�6 ا���E(� 4�!~ ا� �� �#*�$� 7$�� �ا�$��&V ا�1$/
رة �����('ل ��ل <*s ا��6 �6(� وا4
�
و� +'ا=� s*> � آ7 +'ءوا$4� � ا�Hى ?�#$�
���� .
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  V)*�-: V)�)�ا� 
K�&  M04:59   20/01/2010: -�ر� 
  

,!%Q ن�� إد!�P آ
 J!~ ا� �� ر��4$�دي و ...4 �I6 ط و'A

دوا أ�/ً� ��� أ4�اث "N- �Hا�0@�ط ا� J)أ�

 Jف أ? ��1#,'ا -�'�/�ت �� ر�
�ر � a'ل ا�81E� (ات أآ@�دهH*" وا�,"

 

  V)*�-: د'$#� �� 04:14   20/01/2010: -�ر�M  <$�د ا�
  

 %&� �! Iا NV?Q
 �@�Aو4='�� و ��)Kر 
�� :$(� . 4�!~ ا� ����
 رK(�� و4='�� و�A@� 4�!~ ا� ����

 ا��('ل �=7 �� 6$*~ و-�f1 ا�,�'ات � �<�ء �@*�آ) و���<�ة ا�$/
ر���� (=)*> 
ا���ء ��
 JKي و��آ��
� آ@:��� �)" 
 ا:7 ���  و��(#()$*�� �)$I*% ا��ع و�(
@1*� �)>
Nا�

 �@�Aو4='�� و ��)Kر 
د0% ا:
ا+~ 4�!=% ا� ����
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why not?  
I hoped that president Mubark made the same in Nag Hammadi with the 

victims and the families of the victims !!!!!!!!!!! 
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 02:37   20/01/2010: -�ر�M  <$ـــــــــــــــــــ
  �&�� �� د�\ ��&%�1 ا�]���L ا'� وا�1��1 وز��

ا-':V)$�� Y ا?+% وا�#Dن �/#��� ا��('ل "% +(��ء وا�@#
 ا?$4
 وا+'ان واده' ا�$'�% 
 
�ه) ���+f رY1$4 ور2'اY6 وا-/
ع ا�% ا�$'�% :] <]� ان �#�� ��$E1� ان 
��ا��*% ا�,
 
 �]د ا�$�*$(K�+ء و�Cء ر�`+ �G*�I� وان V�
5
ات ا�8> � �G)$#� ا ا�(� وانD�D> ��&و


ا و<'�6 ��� داK$� و�$�
�6 ا���E(Y ا�*G) ا%6 Cذ Y*�I� وان �@�رك ��� "% ز<($�� ا�$@�رك وان
ا-/
ع ا�(~ "�+BI1 د<�K% واردد 0'ل 6'ح <��(Y ا��]م ?��Y ا�*G) ارزY0 ه' وذر�Y1 ا?رض 

 ا�8(@Y ا�1% ه% ام ا�@]د وa'ث ا��@�د ا�*G) ا�( ا�(

 

  V)*�-: 
�و��80� h)8*ا����#$'د<@��C د'$#�  M02:08   20/01/2010: -�ر� 
  


 آ_ 6	ء( � %&� I2 ا�Q( 

اء : �ة ا�ه��% �>��$� Y-�G):'- ار�� �*$��&V ا�$/�رة وإ��
 ا�
J)K �@�رك <*% -�,=N6

 ���>
 آ7 +'ء . ا��('ل وا��'ا�h ا�� 
4$% ا� ��

 

  V)*�-: h)8*ا����#$'د<@��C
 
���N1ر�
آDا���1ون ا�ورو�% ا��

  M01:30   20/01/2010: -�ر� 


 ا�M	ارث  � %&� Iا b?Q 
 ا��('ل و�
ف ا��1'�/�ت � ��$� ?Y)" ~A أن -�,� ا��(� ا�
V&��$*� J)K ا�$/�ر


J)K ا�'زراء وا�,'ات ا�$�*#� � Y�)*=-7 و� 
����Y� L آ7 ا�1,G- %1ا�]ز����#�ب ا�@('ت ا�
. 4�� ا� ��
رK(�� و4='�� و�A@�. �¦-`�ذ ا�]زم

 
 

 

 ��+�� ا�ه
ام� V@�� أو -'ز�� أو &@� أى ��دة دون إذن 
N6 
�ى ��+�� ا�ه
ام،و �#!� �R'�#� 
N4,'ق ا�� �)$: 
 s6و
� ا?�(=1�
  ahramdaily@ahram.org.egرا+*�� <*s ا�@

� و)'	�؟�ه* ���( 
�� ا����و�� ��� أ�� �������� ا�"ا��� و !�ه� ا��#
eSsOoG.cOm
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