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تعديل على قائمة اجلزاءات ال�صادرة عن اجلهة ذات ال�صلة 

يف جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة حتت الف�صل ال�صابع من 

ميثاق الأمم املتحدة ب�صاأن منع وقْمع الإرهاب ومتويله ومْنع 

وقْمع ووْقف انت�صار اأ�صلحة الدمار ال�صامل ومتويلها

الأموال  غ�ْشـل  ومكافحة  حْظـر  ب�شاأن  ل�شنة 2001   )4( رقم  بقانون  املر�شوم  لأحكام  وفقًا 

ومتويل الإرهاب، على الأ�شخا�س الطبيعيني والعتباريني العمل بالتعديل على قائمة اجلزاءات 

املرافق، وال�شادر عن اجلهة ذات ال�شلة يف جمل�س الأمن التابع لالأمم املتحدة حتت الف�شل 

ال�شابع من ميثاق الأمم املتحدة ب�شاأن منع وقْمع الإرهاب ومتويله ومْنع وقْمع ووْقف انت�شار اأ�شلحة 

املحددة  والقواعد  والإجراءات  لالآليات  وْفقًا  تاأخري، وذلك  دون  فورًا  ال�شامل ومتويلها  الدمار 

بقرار جمل�س الوزراء رقم )12( ل�شنة 2021.
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 SCA/1/21 (16) :عج%$لا
  

ایقیرفأ )2013(2127 رارقلاب المع ةأـــــــــ6/7لا 5مألا 2ل.م ة/.ل ةـــــــــسائر &%هت  ةیروھمج  نأـــشب   
 دJتو ة%ــ;6Iلا Hمألا G%ــل تاــFقا6Dلا/F<5قا6Dلاو تاــ6ئا%ــلا تال?66لا/5>6ئا%ــلا 5>ل?66لا ىلإ اــهتاــ>;ت ىطــــسولا
 :يلی اO6 غالبإلا

 ة6ئاق ىلإ هاندأ 6F<ّ5لا %>قلا ةفاــــــــضإ ىلع ة/.للا ]قفاو ،6FD 2021ــــــــــــWXد /لوألا نJناS 21  يف 
 ،5مألا 2ل.م اهـــــضDف يIلا D>با%Iلل 5>عـــــضاbلا تانا>eلاو داDفألا ءا6ـــــسأ Hـــــdت يIلا اهب ةـــــصاbلا تاء̀ا.لا
 .ة%;6Iلا Hمألا قا?>م 5م عOاXلا لlفلا jجO6J تbhتا يIلاو
 
 دا.فألا – فلأ 
 

CFi.015: اساراد :2 يلع :1 :3سالا 

ـــــــسrم :ةفـــــ7لا DفIJم D>غ :6قللا  ىxـــــــسJلا ا>قDwفأ ةwرJه6ج يف مالـــــــXلا لجأ 5م دا;تالا ةعا6ج H>عزو 2ِّ
 ةDفاE ةCDك ىxــــــــسJلا ا>قDwفأ ةwرJه6ج ،ماهوأ ةzفا;م ،Jباك :ةدال=لا نا@م Sept. 1978 22 :ةدال=لا خ;رات
 Ali Daras )ج( Ali Mahamat Darassa )ب( Ali Darassa Mahamat )أ( :ةـــ;=هلا HـــیHـــFGل
 ةwرJه6ج :ةDـــــــــPCQلا Général Ali Darassa )أ( :ة;=هلا HیFGHل ةDفاD. Eغ ةCDك Ali Darrassa )د(
  :خ;راFب ةYئاقلا يف جردُأ 10978000004482 :ةUCD=لا ة;=هلا 3قر :.فـــــــQلا زا=ج 3قر ىxــــــــــسJلا ا>قDwفأ

ــــسأ :̂.خأ تام=لعم 2021 ربمــسید /لوألا نوناك 21  يف مالــــXلا لجأ 5م دا;تالا ا>ــــ7>ل>م اــــساراد يلع 2ّ
 HهFیhــعتو 5>>ن%ـ6لا لــIقO ]ـماـق يIلا ،ىxــــــــــــــسJلا اــ>قDwفأ ةـwرJه6ج يف ةدJج6Jلا ىxــــــــــــــسJلا اــ>قDwفأ ةـwرJه6ج
 ،يناـــXنإلا يلو%لا نJناقلا تاكاهIناو ناـــXنإلا قJقح تازوا.ت 5م ًاSF<D ًاد%ع ]eFتراو ،Hه%Dwـــ7تو HهباـــIlغاو
 يفو ،ة>نJناق D>غ jئاDض ضDف ة7xنأو ،ة;لسألاO را.تالا ة7xنأ يف 2014 ماع يف اهئا7نإ h/م ]علضو
 ل̀ای ال Jهو ،DGخأ تا>ـــــ7>ل>م %ـــــض ÇلShو ،ىxـــــسJلا ا>قDwفأ ةwرJه6ج يف 5مألاو عاف%لا تاJق %ـــــض بD;لا
WقJه دhيفو .ا>ـــ7>ل>6لا ه SناJد/لوألا نWX6ـــFD 2020، ئا ءاـــ7نإ يف &دا>ق رو%ب ماقIلا فالJÖ/<<5 لجأ 5م 
 يIلا تا%هعIلل كاهIنا يف ،يغناO ة6ــــــصاعلا لJخد لواحو تاOاIbنالا ةــــــضراع6ل حالــــــXلا ل6ح &hلا D>>غIلا
 ä>ق;Iل يـــــسا>ـــــXلا قافتالا jجO6J ىxـــــسJلا ا>قDwفأ ةwرJه6ج يف مالـــــXلا لجأ 5م دا;تالا هـــــXفن ىلع اهعxق
 Dcب ةF.Eـــ`Yلا ةـــصاbلا ة.ـــ`Cلل ةa@Dـــ`لا ةلـــص=لا .D 2019یاFDف/çاFــــش 6 يف عَّق6Jلا ة;لاــــ6lلاو مالــــXلا
-https://www.interpol.int/en/How-we :ةHـــــGــFــYــلا 3ــمألــل عــjاـــــFــلا cــمألا iــلــPــمو ل=ــf.ــFــنإلا

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals قناD ا/ه 
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 nد.Qلا mج=Yلا

CFi.015 

 اساراد يلع
 

 :ة>;لل ي89)لا عق-,لا ىلع 2د(0لا /ج-,لا ()ن خ%رات  

21 SناJد/لوألا نWX6FD 2021 

 ال6ع 2021 ربمــسید /لوألا نوناك 21 يف ة6ئاقلا يف اــــــــساراد يلع Hــــــــسا جردُأ :ةYئاقلا يف جاردإلا a6ـــــس
OقفلاDقفلاو 20 ةDب( 21 ة( قلا 5مD2399 را )2018(، لاh& دِّ%م O6Jجj قلاD2588 را )راـــ67ل ،)2021SIه 
 ÇلIل Hع%لا WH%قت يف وأ ىxــــــــــــسJلا ا>قDwفأ ةwرJه6ج يف 5مألا وأ راDقIــــــــــــسالا وأ مالــــــــــــXلا ضJّقت لا6عأ يف
 لا6عأ ججrت يIلا وأ ،ة;لاـــــــــ6lلاو راDقIـــــــــسالا ä>ق;ت ة>ل6ع لقDعت وأ دِّ%هت يIلا لا6عألا اه>ف اO6 ،لا6عألا
 وأ ،يناـXنإلا يلو%لا نJناقلا وأ ناـXنإلا قJق;ل يلو%لا نJناقلا ÇهI/ت لا6عأل Ibx<ìلا يف هعJلـdلو ؛ف/علا
ـîــــــــــــــ7ت لاـ6عأ يف وأ ،ةـلاـ;لا jــــــــــــــO;X ،اـهباـeترا وأ لاـ6عألا Çـلت هـ>جJت يف  قJق;ل تاـكاـهIنا وأ تازواـ.ت لِّ
 ة>قDع تاراIFعال ةhَّف/6لا تا6.هلاو ،5>>ن%6لا فا%هIـــــسا Çلذ يف اO6 ،ىxـــــسJلا ا>قDwفأ ةwرJه6ج يف ناـــــXنإلا
 سرا%6لاو Hكا;6لاو ةwرادإلا `كا6Dلا اه>ف اO6 ،ة>ن%6لا نا>عألا ىلع تا6.هلا 5ــــــــشو ،5>>ن%6لا %ــــــــض ة>/ید وأ
 .&XDقلا %I7Dwلاو فاIxخالاو ،تا>ف6XI7لاو

 :ةEفاضإ تام-لعم  

ـسأ  ا>قDwفأ ةwرJه6ج يف ةدJج6Jلا ىxـسJلا ا>قDwفأ ةwرJه6ج يف مالـXلا لجأ 5م دا;تالا ا>ـ7>ل>م اـساراد يلع 2ّ
 قJقح تازوا.ت 5م ًاSF<D ًاد%ع ]eFتراو ،Hه%Dwـــ7تو HهباـــIlغاو HهFیhعتو 5>>ن%6لا لIقO ]ماق يIلا ،ىxـــسJلا
 را.تالا ةxـــــــ7نأ يف 2014 ماع يف اهئاـــــــ7نإ h/م ]علـــــــضو ،يناـــــــXنإلا يلو%لا نJناقلا تاكاهIناو ناـــــــXنإلا
Oـــــ7نأو ،ة;لـــــسألاxف ةDـــــض ضDئاj غ<D ناقJلا يفو ،ة>ن;Dق %ـــــض بJه6ج يف 5مألاو عاف%لا تاJرwفأ ةDwا>ق 
 ،6FD 2020ــWXد/لوألا نJناS يفو .ا>ــ7>ل>6لا هhه دJقW ل̀ای ال Jهو ،DGخأ تا>ــ7>ل>م %ــض ÇلShو ،ىxــسJلا
 لواحو تاOاIbنالا ةــضراع6ل حالــXلا ل6ح &hلا D>>غIلا لجأ 5م JÖ/<<5لا فالIئا ءاــ7نإ يف &دا>ق رو%ب ماق
 ةwرJه6ج يف مالــــــXلا لجأ 5م دا;تالا هــــــXفن ىلع اهعxق يIلا تا%هعIلل كاهIنا يف ،يغناO ة6ــــــصاعلا لJخد
 .D 2019یاFDف/çاFش 6 يف عَّق6Jلا ة;لا6lلاو مالXلا ä>ق;Iل يسا>Xلا قافتالا jجO6J ىxسJلا ا>قDwفأ

 تاكاهIناو ناــــــXنإلا قJق;ل ةx<Dخ تازوا.ت لîــــــ7ت الا6عأ اــــــساراد يلع ةدا>قل نJعــــــضاخ نJلتاقم ejترا %قو
 يف JلJب DGق دا;تالا 5م نJلتاقم Hجاه ،6FD 2014فJن/ينا?لا Dw5ـــــــــــ7ت 10 يفف .يناـــــــــــXنإلا يلو%لا نJناقلل
 نJناـS 12 يفو .5هلزاـ/م يف ءاـ>حأ 5قDحُأ تاـّ/ــــــــــــــXم ءاــــــــــــــXن ثالث Hه/>ب 5م 5>>ن%ـم 10 لـIُقف اـكاو ةـzفاـ;م
 ة>Fعـ7لا ةهF.لاو ىxـسJلا ا>قDwفأ ةwرJه6ج يف مالـXلا لجأ 5م دا;تالا 5م داDفأ äلÖأ ،6FD 2017ـWXد/لوألا
 يفو .لافÖأ H 4ه/>ب 5م ،ًا>ن%م 17 لIقم 5ع Dفـــــــسأ ا6م ،ىفـــــــI7ـــــــXم ىلع را/لا ىxـــــــسJلا ا>قDwفأ ةـــــــdه/ل

 لIقم 5ع Dفــــــــسأ ا6م ،وا%/>لأ يف 5>حزا/لل ًاb<6م دا;تالا 5م داDفأ Hجاه ،6FD 2018فJن/ينا?لا Dw5ــــــــ7ت 15
 .ين%م 100 و 70 5>ب حواIDی د%ع

 ةxلــــــس ìــــــOX ةداعإ ضراعW ،اــــــساراد ةدا>ق ];ت ،ىxــــــسJلا ا>قDwفأ ةwرJه6ج يف مالــــــXلا لجأ 5م دا;تالا لôو
 يفو .تاــFـــــــــــــساــ/م ة%ــع يف ةــ>باــIbنالا ةــ>ل6علا د%ــه ًاxDخ داــ;تالا Jلتاــقم لــîـــــــــــــش ،2016 ماــع يفف .ةــلو%ــلا

 5>حزا/لا 5م ًاد%ع اJباـــــــصأو يباIbنا `DSم ىلع صاـــــــصDلا دا;تالا 5م نJلتاقم äلÖأ ،2016 سرام/راذآ 29
O.Dحو. 
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 لجأ 5م JÖ/<<5لا فالIئا ءا6عز %حأ هIفـــــــــOl ،كراـــــــــWُ7 اـــــــــساراد يلعو 6FD 2020ـــــــــWXد/لوألا نJناh S/مو
 ة>عDwــI7لا تاOاIbنالا ءاDجإ ع/م لوا;wُو ،ة;لاــ6lلاو مالــXلا ä>ق;Iل يــسا>ــXلا قافتالا تاكاهIنا يف ،D>>غIلا
 Jلتاقم اهب ماق يIلا تا%ی%هIلا FjــúXو .ىxــسJلا ا>قDwفأ ةwرJه6ج يف راDقIــسالا ة̀ععز ،Hعأ هجúJو ،ة>ــسائDلاو
 يف 6FD 2020ـــــــــWXد/لوألا نJناS 27يف ]JwـــــــــIlلا تا>ل6ع ءاDجإ رhعت ،اـــــــــساراد يلع ةدا>ق ];ت دا;تالا
 JمFJمو اكاو يzIفا;م يف Öäا/م ة%ع يف لا?6لا ل>Fـــــــــس ىلع Çلذو ،دا;تالا ةxD>ـــــــــXل ةعـــــــــضاbلا Öäا/6لا
 .ةJقلاO يغناO لJخد دا;تالا لواح ،D 2021یا/ی/ينا?لا نJناS يفو .ا>لعلا
 

 :ةلHلا تاذ تاد-Eقلا  

 

 W6î5 الاÖ7/لا ىلع عالDلا تاl;6لا ة>فIةقلع OلاIغ<<Dلا تاIلا تاء̀ا.لا ة6ئاق ىلع لخ%ُت يbةصا 
Oلا ̀ء.لا يف ة/.للاbـ7/لا” ـــــــــــــــب صاDلا تاl6لا 5م “ة>ف;ـJـ7لا عقFîعلا ىلع ة/.لل ي/Jلإلا ناeIDلا ينوIيلا: 

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2127/press-releases. 

 لîـــــــــش يف ةحا6Iلا ،ة/.للاO ةـــــــــصاbلا تاء̀ا.لا ة6ئاق 5م ةثّ%;6لا ةbـــــــــX/لا ىلع عالÖالا w6î5و 
HTML و PDF و XML، علا يف/Jلإلا ناeIDلا ينوIيلا: 

 https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/2127/sanctions-list-materials. 

 ةلخ%6ُلا تاD>>غIلا ع>6.ل ًاعFت ة%;6Iلا Hمألل عOاIلا 5مألا 2ل.6ل ة%ح6Jلا ة6ئاقلا üی%;ت ًاـWdأ wIHو 
 /https://www.un.org :يلاIلا ينوeIDلإلا ناJ/علا يف ٌةحاIم يهو ،ة/.للاO ةــــــــــــــصاbلا تاء̀ا.لا ة6ئاق ىلع

securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list. 

 

21 SناJد /لوألا نWX6FD 2021 
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SCA/2/21 (17) المرجع:

  
�شأن تنظیم الدولة    ) 2015(   2253  و   ) 2011(   1989  و   ) 1999(   1267  القرارات   �موجب   لجنة مجلس األمن العاملة  تهدي

إلى الممثلین الدائمین   تحیاتها،  (داعش) وتنظیم القاعدة وما یرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات و�یانات   اإلسالمیة في العراق والشام 
 :ي ل ی  ا �م   غ ال ب اإل   تودوالمراقبین لدى األمم المتحدة و 

  
أدناه إلى قائمة الجزاءات الخاصة بها التي  المبیَّنةالقیودات  إضافة ، وافقت اللجنة على2021 �انون األول/ د�سمبر 21في 

من قرار   1تدابیر تجمید األصول وحظر السفر وحظر تور�د األسلحة المنصوص علیها في الفقرة لتضم أسماء األفراد والكیانات الخاضعین 
وجب الفصل السا�ع من میثاق األمم المتحدة. �م خذتي ات ت الو ، )35T2368 )2017مجلس األمن  

  
فراد األ-ألف  

  
QDi.431:غیر متوفر4: غیر متوفر 3: غفاري 2 : ثناء هللا1 االسم : 

 ثناء هللا غفاري  االسم (�اللغة األصلیة):

  Oct. 1994 28 تار�خ المیالد: غیر متوفرة الصفة: رد�تو  اللقب:

 (ج) Shahab Muhajer (ب) Dr. Shahab al Muhajir (أ) كنیة أخرى �افیة لتحدید الهو�ة: انستانغأف مكان المیالد:
Shahab Mohajir (د) Shahab Mahajar (ه) Shihab al Muhajir (و) Shihab Muhajer (ز) Shihab Muhajer 

رقم غیر متوفر  رقم جواز السفر: نانستاغأف الجنسیة:غیر متوفرة  كنیة أخرى غیر �افیة لتحدید الهو�ة: Shihab Mahajar (ح)
�انون   21 ُأدرج في القائمة بتار�خ: انستان (سا�قًا)غأف قندوز، (ب) )2021( أفغانستان (أ) العنوان: غیر متوفر الهو�ة الوطنیة:
). خبیر في QDe.161( وال�ة خراسان -تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام  مزعی  معلومات أخرى: 2021 األول/ د�سمبر

  .النشرة الخاصة المشتر�ة بین اإلنتر�ول ومجلس األمن التا�ع لألمم المتحدة ته متاحة إلدراجها فير صو  تكنولوجیا المعلومات.
:الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتر�ة بین اإلنتر�ول ومجلس األمن التا�ع لألمم المتحدة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals  انقر هنا .

 سردي ال وجزمال

QDi.431  ثناء هللا غفاري
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2021�انون األول/د�سمبر  21 السردي على الموقع الشبكي للجنة:تار�خ نشر الموجز 

  2368 من القرار 4 و 2عمال �الفقرتین    2021�انون األول/د�ســــــــــــــمبر   21ُأدرج اســــــــــــــم ثـناء هللا غـفاري في الـقائمـة في   
�ســبب ”المشــار�ة في تمو�ل أعمال أو   ،تنظیم القاعدة مرتبطًا بتنظیم الدولة اإلســالمیة في العراق والشــام أو  شــخصــاً   �اعتباره )2017(

، ”أو في التخطیط لهذه األعمال أو األنشطة  )QDe.161(  وال�ة خراسان -أنشطة �قوم بها“ تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام  
األسـلحة وما  ”تور�دو    أو ارتكابها، أو المشـار�ة في ذلك معه أو �اسـمه أو �النیا�ة عنه أو دعمًا له“ اإلعداد لها أو تیسـیر القیام بها أو

 “.هـالتجنید لحساب ” یتصل بها من معدات إلیه أو بیعها له أو نقلها إلیه“ و
 
ضافیة:إ معلومات   

  هیونی حز�ران/منذ    )QDe.161(  وال�ة خراسان  -العراق والشام  ناء هللا غفاري هو زعیم تنظیم الدولة اإلسالمیة في  ال یزال ث  
مسؤول عن الوال�ة خراسان. وهو  -الدولة اإلسالمیة في العراق والشام على رأس تنظیم  األم  نه تنظیم الدولة اإلسالمیةعیّ   وقد. 2020

ر للهجمات  قد �ان العقل المدبِّ و العملیات.    تنفیذم لتنظیم في جمیع أنحاء أفغانسـتان وترتیب التمو�ل الالز الالموافقة على جمیع عملیات 
نت اإلرهابیة مســـــؤول عن عدة ال  هو  �صـــــفته زعیم تنظیم الدولة اإلســـــالمیة في خراســـــان، فقد �انو في �اكســـــتان وأفغانســـــتان.    التي شـــــُ

األجهزة    ةطواســــــ ب ت هجماالاالغتیاالت و   اتالهجم  أســــــلوبشــــــمل � . و 2021هجمات إرهابیة أدت إلى مقتل مئات األشــــــخاص في عام 
المتفجرة الیدو�ة الصنع.

 
 الكیانات واألشخاص من ذوي الصلة المدرجِة أسماؤهم في القائمة: 

 2004تشر�ن األول/أكتو�ر  18درج اسمه في القائمة في أُ )، QDe.115تنظیم القاعدة في العراق ( 

2019 مایو/ر�اأ 14درج اسمه في القائمة في أُ )، QDe.161( وال�ة خراسان -تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام  

تنظیم الدولة اإلســـــالمیة في   المفروضـــــة على  �مكن االطالع على أســـــماء األفراد والكیانات المدرجة أســـــماؤهم في قائمة الجزاءات
ــ ”النشــــرات الصــــ  ــام (داعش) وتنظیم القاعدة عمال �قرار من اللجنة في الجزء الخاص بــــــــــــــــ على   للجنةحفیة“ من الموقع الشــــبكيالعراق والشــ

 .https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/press-releases  العنوان التالي:
 

األفراد والكیانات المرتبطین بتنظیم الدولة اإلســـــالمیة في العراق والشـــــام (داعش) وللحصـــــول على نســـــخة محّدثة تمامًا من قائمة  
ع الدول األعضــــاء على الرجوع �صــــفة منتظمة إلى الموقع الشــــبكي للجنة على العنوان  وتنظیم القاعدة والخاضــــعین لتدابیر الجزاءات، ُتشــــجَّ

وقـائمـة الجزاءات المفروضــــــــــــــة على .https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/aq_sanctions_listالـتالي:
تنادًا و�تم تحدیثها �انتظام اسـ  XMLو PDFو HTMLتنظیم الدولة اإلسـالمیة في العراق والشـام (داعش) وتنظیم القاعدة متاحٌة في شـكل

مها الدول األعضاء والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة  .إلى المعلومات ذات الصلة التي تقدِّ

ــاً   تمو�  دخلــة على قــائمــة الجزاءات  تبعــًا  تحــدیــث القــائمــة الموحــدة لمجلس األمن التــا�ع لألمم المتحــدة    أ�ضـــــــــــــ لجمیع التغییرات المــُ
و�مكن االطالع على نســخة محّدثة من القائمة الموحدة   .م (داعش) وتنظیم القاعدةالمفروضــة على تنظیم الدولة اإلســالمیة في العراق والشــا

 .https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-listعن طر�ق العنوان اإللكتروني التالي:  
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قائمة الجزاءات المفروضـــــة   في  ة جد ت ســـــ آخر المعلومات الم  إحالة �   تقوم األمانة العامة تلقائیاً   ، ) 2004(   1526 من القرار   19للفقرة  ووفقاً 
ــام (داعش) و ع  إلى الدول والمنظمات اإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة عن طر�ق البر�د اإللكتروني    القاعدة تنظیم  لى تنظیم الدولة اإلســـالمیة في العراق والشـ

جدیدة لهذا الغرض   أو   حّدثة معلومات م   الموقع الشــبكي للجنة. والدول األعضــاء مدعوة إلى تقد�م أي   في �عد وقت قصــیر من نشــر هذه المعلومات  
  ســحفوتشــجع اللجنة جمیع الدول على    . SC-1267-Committee@un.org:  العنوان التالي  لى ع البر�د اإللكتروني    ة ط بواســ إلى األمانة العامة 

ــتجدات    لتنفیذ  المجال ــة على تنظیم الدو   فيآخر المســــــ ــام (داعش) وتنظیم القاعدةقائمة الجزاءات المفروضــــــ  لة اإلســــــــالمیة في العراق والشــــــ
 الموقع الشبكي. في نشراتاللى رسائل البر�د اإللكتروني أو اإلشعارات اإللكترونیة أو ع  اداً مت عا 

2021�انون األول/د�سمبر  21

  


