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بـتـبـرعـات مدرسـة األحـد وغـيـرها
ـنـكـوبى فـلـسـطـ وسـوريـا وأرمـيـنـيا
بــنـاءً عــلى رســائل شـخــصـيــة ودعـوة
قـــدمـــهــا فـى الـــهـــدى جــنـــاب الـــقس
نــروبــرچ ســكـرتــيــر مــدارس األحـد
ـيالد إلسعـاف أبناء لـلتـبرع يوم عـيد ا
ـــنــكــوبــ  فـــجــاءته الــعـــطــايــا من ا
ذكـورة أسـماءهم* وجنـابه يـنشـرها ا
اآلن لـلــعـمــوم إشـعـاراً بــالـشــكـر لـهم
ـســاكـ ــنـكــوبــ ا بـلــسـان أولــئك ا

وتـنـويــهـاً بـعـمل نـعــمـة الـلَّه فى الـذين
جادوا بأموالهم بسخاء .

جنيه مليم
ريجينا بالس هوتل إسكندرية ستر هـ . م. دودل ا ٢

٤ سليمان باشا مصر مسز جـ . ا . ويليمس  ٢
عابدين مصر الدكتورفريد عبد اللَّه  ١

نيا ا بطرس أفندى بشاى ٥
صرية باحلملة ا جـ . ا . بست  ١٥٩

* الصحيح : أسماؤهم .
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جنيه مليم
اإلسكندرية زكى أفندى بشاره ١

منوف (عن يد القس مرتيمور) الكنيسة اإلجنيلية األسقفية ٢
فلسط هوچ إيفانس ٥٠٠

صر العباسية  أرنست أمانس ٢٥٠
بورسعيد كترينة وأرنيس نرمبر ٢٠٠
مصر مستر ومسز مكوس ٥
منوف الدكتور ومسز هاربر  ١

أسيوط كلية البنات (عن يد مس ا.ب. كرزول) ١٠
طيرة غربية مسز ر.ب.لويس ١

بنى سويف مدرسة البنات األميركية ٠عن يد القس هندرسن) ١ ٥٠٠
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جنيه مليم
مصر الكانن والسيدة جردنر ٢ ٩٢٥

جيزة سز بابن ٢ الكاب وا
ن) األزبكية ستر هو كنيسة األميركان (عن يد ا ٨ ٦٠٠

مجهول ٥٠٠
صر مدرسة البنات األميركية باألزبكية  ٨ ٨٠٠
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جنيه مليم
نصورة (عن يد مس د. فنى) مدرسة البنات األميركية با ٢ ٢٠٠

مصر مستر وطسن وكليالند  ٢
مسز ت . بكتون الرمل ٥٠٠

باجليش ند الضابط جـ . سا ٩٧
باألزبكية مدرسة األوالد ١ ٤٥٣

نيا ا عبد الله أفندى كزبر وكيل شركة السكر العام باألقاليم الوسطى  ٢
طهطا كنيستى األقباط واإلجنيلي (عن يد كيرلس زخارى عمدة االغانة  ٦ ٥٠٠
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جنيه مليم
مصر مس ك . بادوك ٤٠٠

مس ر . كوهن ٠جمع من مدرستها)  ١ ٥٠٠
القس ماكنتير وبعض مرسلى الكنيسة اإلجنليزية  ٢ ٤٤٥

مس د . ماكنس ١
بشرات بالفيوم (عن يد مس هاموند) جمعية ا ٢ ٥٠٠

جزيرة مسز ر . موسر  ٥٠٠
كنيسة قرقارص اإلجنيلية ٤٠٠

اإلسكندرية اخلواجات أندرستاكس برسوم وشركاهم  ٥
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جنيه مليم
ا أعطاه اللَّه» «الذى أعطى  ٥

أم درمان الدكتورة ويكفلد ١٩ ٥٠٠
فاعلة خير األقصر ٢ ٥٠٠

ة مصر القد ن  دكتور ومسز با ٥٠٠
أسيوط مدرسة خياط (مدرسة األحد) عن يد مس ا.ب.دونى ٥ ١٠٠

الغنائم ـ مدرسة األقـباط األرثوذكس (عن يـد القس جرجس تـادرس  ٦ ٥٠٠
طما)

كنيسة قوص اإلجنيلية (عن يد القس فرج بقطر) ١٥
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كنيسة أوالد نصير اإلجنيلية (عن يد القس أم بطرس) ١ ٦٥٠
كنيسة احلمادية اإلجنيلية (عن يد القس أم بطرس) ١ ٥٠٠

مدرسة مهمشة األميركية (عن يد مس هوزك) ٨٢٥
هليوبوليس مستر نسيم بربارى ١

كنيسة شب الكوم اإلجنيلية (عن يد القس فرمن) ٢
مدرسة قليوب الهوالندية اإلجنيلية (عن يد القس بابل) ١

ة مصر القد مس س. منكريف ٥٠٠
الفيوم سيحي (عن يد القس جلوى) جمعية احتاد الشبان ا ١

أوالد فقراء (عن يد أندراوس أفندى أبسخرون) ٤٠٠
كنيسة محطة ديروط اإلجنيلية (عن يد القس صموئيل عرب ٢ ٨٠٠

اجملموع ١٤٣ ١١٨
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جنيه مليم
ما قبله ١٤٣ ١١٨

عن يد القس عبد الشهيد حنا نيا  الكنيسة اإلجنيلية الثانية با ١١ ٨٦٠
عن يد القس عبد الشهيد حنا نيا  با بشاى أفندى حنا  ١

نصورة والسنبالوين مدرستى ا ١ ٥٠٠
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جنيه مليم
عن يد القس جبرا حنا الكنيسة اإلجنيلية بالفيوم  ٤ ٢٠٠

عن يد القس يعقوب مسعود نهرى  الكنيسة اإلجنيلية  ١ ٥٠٠
مصر مدرسة األحد بالعباسية     ٤٦٠

» » ملجأ اليتامى  ١ ٣٥٥
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جنيه مليم
عن يد القس ناشد جرجس كنيسة الروضة اإلجنيلية  ١ ٥٠٠
عن يد القس إبراهيم جرجس مدرسة األحد بالزرابى ٣
اسكاروس أفندى حن ناظر مدرسة جرجس اإلجنيليه ١ ٥٠٠
سيح أسيوس عن يد سعد أفندى عبد ا مدرسة ويصا ٢ ٥٠٠

الكنيسة اإلجنيلية بنزلة كليب ٣
عن يد القس مرقس مخائيل « بأبى قرقاص  » ١ ٠٩٠

عن يد زكى أفندى زاخر الكنيسة اإلجنيليه نزلة شرموخ أتليدم  ٥٢٠
عن يد الدكتور فريد جندى مرضات باإلسبتالية األميركية بأسيوط الدكاتره وا ٣ ١٣٥
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جنيه مليم
عن يد مس تربلت مدرسة بنل األميركية ببورسعيد  ٤

عن يد القس أبو الفرج سعد سمالوط اخلواجا تاوضروس موسى  ١٠٠
عن يـد القس الـكنـيسـة اإلجنيـليـة وبعض األصـدقاء األقـباط بـسمـالوط ٥ ٥٥٢

أبو الفرج سعد
عن يد القس أبو الفرج سعد طاى الكنيسة اإلجنيلية  ١ ٦٠٠

عن يد مرقس أفندى مرجان الكنيسة اإلجنيلية بطوخ النصارى ١ ٣٢٠
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جنيه مليم
عن يد القس ويصا جندى الكنيسة اإلجنيلية بأخميم  ١

عن يد نصر أفندى حنا لوى  مدرسة األحد بكنيسة تنده  ١ ٨٠٠
عن يد سمعان أفندى حنا الكنيسة اإلجنيلية بأصوان ٦

عن يد اخلواجا إبراهيم عبيد يت غمر  مدرسة األحد  ١ ٩٥٠
عن يد خليل أفندى تادرس بشاى كتنيسة أشمون اإلجنيلية  ٨٤٠

صر بكلية البنات بشارع عباس  مسز م. روبرتسن  ١
صر كنيسة هور اإلجنيلية عن يد زخارى أفندى بقطر  ٢
عن يد زخارى أفندى بقطر كنيسة إبشاده اإلجنيلية  ١

عن يد زخارى أفندى بقطر كنيسة نزلة حرز اإلجنيلية  ٣٠٠
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جنيه مليم
عن يد زخارى أفندى بقطر كنيسة ساقية موسى اإلجنيلية  ٣٠٠
عن يد باسليوس أفندى عبد اللَّه درسة اإلجنيلية بإتليدم  ا ٣٠٠

عن يد مس بابووثر صر  مدرسة البنات اإلجنليزية  ١ ٤٠٠
صر القس ومسز تروبرج ١



¥µµ

جنيه مليم
الكنيسة اإلجنيلية ملوى عن يد القس شحاته عويضه ٥
عن يد القس حنا شنوده سارة  الكنيسة اإلجنيلية  ٢ ٥٠٠

عن يد الشيخ مرقس سعد  الكنيسة اإلجنيلية بالسراقنه ٢ ٥٠٠
عن يد القس ملطى مخائيل كنيسة القداسة بصفط الل  ٣

عن يد حنا أفندى عطيه نيا كنيسة القداسه با ٥ ٧١٠
فلكى مصر السنيور ودوجالس جاردنر  ٣٩٠

عن يد القس بننجس ملجأ األيتام األميركى بقليوب  ١ ٤٢٠
عن يد القس أم عوض الكنيسة اإلجنيلية بدير مواس  ١ ٢٠٠
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جنيه مليم
الكنيسة اإلجنيلية بسوهاج عن يد الشيخ كرلس فلتاوس ٧٥٠

عن يد القس أبو الفرج سعد بسمالوط  يعقوب أفندى بباوى  ١
عن يد القس أبو الفرج سعد بسمالوط معوض أفندى إبراهيم ١
عن يد القس أبو الفرج سعد بسمالوط بنيام أفندى ميخائيل  ١
عن يد القس أبو الفرج سعد بسمالوط جاد اللَّه أفندى الدفشى ٢٠٠
عن يد القس أبو الفرج سعد بسمالوط نصيف أفندى احملامى ٢٠٠

عن يـد الـقس أبو بـسـمالـوط سكـرتـيـر النـيـابه نـاشد أفـنـدى خـليـل ٣٠٠
  الفرج سعد

عن يد القس أبو الفرج سعد بسمالوط اخلواجا بطرس عدوى  ١٠٠
عن يد القس أبو الفرج سعد  بسمالوط اخلواجا ساويرس هندى ١٠٠

سيح سداروس عن يد القس عبد ا كنيسة مشتا اإلجنيلية  ٥٠٠
عن يد القس جلمور باإلسكندرية مدرسة األوالد  ٦
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جنيه مليم
بالزقازيق القس هارت ٥٠٠

هليوبوليس مسز ت. امس  ٥٠٠
عن يد مس كنى ببورسعيد من محلة منكوبى األرمن  ١    

بالزيتون ستر أسوان من أجنال ا ١   
عن يد القس إسحق إبراهيم مدرسة قنا اإلجنيلية  ١٢ ١١٥

عن يد القس إسحق إبراهيم كنيسة قنا اإلجنيلية وبعض األقباط ١٧ ٨٨٥
عن يد سليمان باشا مسز ويليمس ٧٠٠

مصر س . مترى ٣٥٠
قنا عن يد سوريال أفندى منقريوس الكنيسة اإلجنيلية بدندره ٧
عن يد صموئيل أفندى عزب  الكنيسة اإلجنيلية بديروط الشريف ٥٤٥

بكفر حنس جرجس أفندى مسعود سيدهم وجرجس أفندى زكريا  ١٥٥
بالسنطة درسة اإلجنيلية  ا ٥٠٠
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عن يد القس أم واصف بالبلينا الكنيسة اإلجنيلية  ٢ ٣١٥
بـالـسـودان الـكـنـيـسـة اإلجنـيـلـيـة بـالـكـوم حـبــشى أفـنـدى يـوسف مـبـاردى ٥٠٠

 األخضر مغاغه 
عن يد القس واصف فيلبس ١٠

عن يد ملك أفندى بساليوس بوادمدنى الكنيسة اإلجنيلية  ٢ ٢٣٥

اجملموع ٣٠٢ ٤٢٠
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جنيه مليم
ما قبله ٣٠٢ ٤٢٠

عن يد إلياس أفندى جرجس الكنيسة اإلجنيلية باجلرابيع ٢ ٢٠٠
عن يد اإلياس أفندى جرجس بنزلة أبو غلبان الكنيسة اإلجنيلية  ٥٠٠
عن يد إلياس أفندى جرجس بالشيخ فضل الكنيسة اإلجنيلية  ١٠٠
عن يد إلياس أفندى جرجس بالشيخ فضل الكنيسة القبطية  ٥٠٠
عن يد الشيخ جبرائيل سليمان بطهطا الكنيسة اإلجنيلية  ١ ٢٥٠

لك عن يد تادرس أفندى عبد ا بنزلة النخل الكنيسة اإلجنيلية  ٥٠٠
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جنيه مليم
شكرى أفندى عبد الشهيد ناظر مدرسة الراعى الصالح بكرموز ٦٠٠

عن يد القس حنا شنودة بالقوصية الكنيسة اإلجنيلية  ٢٥٠
عن يد القس حنا شنودة بفزاره الكنيسة اإلجنيلية  ٢٧٠

عن يد الدكتور كرودنيير بصنبو الست جيدة  ٥٠٠
عن يد القس عبد الشهيد حنا بدمشير الكنيسة اإلجنيلية  ١ ٠٤٠
عن يد مس مكمالن بطنطا مدرسة البنات األميركية  ٣ ٤٠٠

بقنا عن يد القس إسحق إبراهيم (ثانية) الكنيسة اإلجنيلية  ٥
عن يد موسى أفندى قزمان بعطبره الكنيسة اإلجنيلية  ١ ٢٥٠

بدجلا التاجر حن أفندى شحاته ٦
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جنيه مليم
عن يـد صلـيب أفندى باجلزيـرة مراغه الكـنيسـة اإلجنيـليـة والقبـطيـة  ١ ٧٠٠

   عويضه
عن يد برالم أفندى حنا ناظر الكنيسه ببنى غنى الكنيسة القبطية  ١ ٩٠٠

عن يد لوقا أفندى حنا ببنى غنى الكنيسة اإلجنيلية  ٢ ٥٠٠
عن يد لوقا أفندى حنا بنزلة العمودين الكنيسة اإلجنيلية  ٢ ١٠٠

عن يد القس هوران كنيسة أل سنتس (األوالد) ٢ ٤٤٥
بالفجالة جمعية الشابات ٥٨٠

بشارع عباس كلية البنات ١٠
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جنيه مليم
عن يد القس مرقس مخائيل كنيستى صفط الل وأبى حنس ٤

عن يد مس سمث باإلسكندريه بحارة اليهود مدرسة األحد  ١ ٣٥٥
عن يد مس سمث بكرموز باإلسكندرية مدرسة األحد  ١ ٦٤٥

عن يد بساليوس أفندى نخلة نيا با الكنيسة اإلجنيلية األولى  ٤
عن يد القس سواش بحرى  الكنيسة اإلجنيلية ومدارس اخلرطوم  ٧ ٤٩٠

عن يد القس سواش الكنيسة اإلجنيلية ومدارس بأم درمان ١ ٣١٠
عن يد القس سواش بأم درمان بشر وقرينته طوبيا أفندى ا ٥٠٠
عن يد القس سواش أم درمان الدكتور سركيس وقرينته ٦٠٠
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جنيه مليم
عن يد القس سواش بأم درمان الست فلة مناشى  ١٠٠
عن يد مسوى أفندى حن بعض األقباط باجلرابيع ٢ ٣٠٠

سيح حنا اللَّه عن يد القس عبد ا بعزبة دياب الكنيسة اإلجنيلية  ٠٠٥
عن يد مجلى أفندى خليل ببهجورة  الكنيسة اإلجنيلية  ٧ ٦٩٥

عن يد فهمى أفندى إسطفان بالبنك األهلى ببورسودان أصدقاء ٣ ٧٥٠
عن يد جورجى أفندى مشرقى بأشمنت مدرسة األحد  ٢
عن يد عطا اللَّه أفندى فرج بأشمنت مدرسة األحد  ٥٠٠

اجملموع ٣٨٤ ٨٥٠
©*¡UDš `O×Bð®

ورد فى عدد ٣٣ تـبرع ١ جـنيـه و٥٠٠ ملـيم باسم كـنيـسة الـروضة وصـوابه (من قلـندول
ومسيحى نواى)

* الصحيح : خطأ .
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غروش باره 
٣٠٠ اخلواجا س. م بالروضة فيوم

صر سعادة ع . و بك   ١٠٠
صر صديق  ٥٠
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» ٢٤٠ مس ب 
» الست ا م ز ٥٠

صر ٢٠٠ اخلواجا ح . ف التاجر
نيا « م . ش با ٥٠
صر ستر ن  ا ٤٨٠

ه صر القد مس ا  ٥٠
صر اخلواجا ن . س  ٥٠
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صر « ح . غ اجلاولى  ٦٠
بشر كنيسة شبرا عن يد اخلواجا ص . ج ا ١٥٠

من أعضاء كنيسة ههيا وأهل اخلير عن يد الشيخ ك . م  ٩٠
سيحية بالزقازيق ساعى ا جمعية ا ٨٠
الدكتور ع . خ أفندى باإلسكندرية  ٣٠

جمعية السيدات بطنطا ٧٠
بطنطا مدرسة األحد  ٢٠٠

مصر اخلواجا ا . م موزع ببوستة ١٠
» » » « س . ع  ٥

ستر ى . ل . ا ببورت سعيد ا ٢٥
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درسة األحد ببلبيس اجملتمع  ٣٠٠
بأسيوط مدام ن . و بك  ٥٠٠

ببورت سعيد ستر ى . ل . ا ا ٦
بسواكن ١٠٠ اخلواجا ع . ش 
بشب الكوم « ع . ح . ب  ٥٠

بشر بدير اجلرنوس « م . ب ا ١١٠
« ح . يا م لبدارى ٧٠

ستر ي . ل . ا ببورت سعيد « ا ٢٠ ١٦
بشب القناطر مس ا  ٢٥
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محب األيتام بقليوب ١٠
بشقلقيل اخلواجا خ . ب  ٢٠٠

طاى الست م . م  ١٠٠
» اخلواجا م . ب ١٠٠
بصفط الل « م . ع  ٣٠٠

صر « ص . ج  ٥٠٠
باسكندرية « س  ١٠٠
بسوهاج « ج . ع  ١٠٠

٢٠    ٤٨٧٧   
صر و ٦ أمـتار شيت من مدام خ . كذا  جـاءنا جانب من الـكعك من اخلواجـا ر . س 

ل بأرمنت
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واردات شهر أغسطس سنة ١٩١٨
سيحية بالزقازيق ساعى ا جمعية ا  ٨٠
صر اخلواجا ا . م بالبوستة  ١٠

» » « س . ع  ٥
ببورت سعيد ستر ي . ل . ا  ٢٦ ا
باإلسكندرية الدكتور ع . خ  ٣٠
بأشمون بشر اخلواجا خ . ت ا ٨٥

نيا با « ب . ب  ٢٠٠
بالسودان « ا . ف الضابط بسنكات ١٨٠

محب اخلير بأبو تيج ٢٠
عمير الست ا م ع بشباس ٤٥
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بالسراقنا اخلواجا ح . ا عن مدرسة األحد وأهل اخلير ١٥٠
بشب الكوم الست ع . ع . ب  ٥٠

الكال بالسودان با اخلواجا ل . م  ١٠٠
بأبو تيج اخلواجا ت ب . و ب . ح  ٢٠٠

بالصحة بالفيوم « ى . ح  ١٠٠
بقليوب محب اخلير  ١٠

نهرى ق  نهرى عن يد اخلواجا م .  ساعى  جمعية ا ١٥٠
ز بطهطا جمعية السيدات عن يد القس ح .  ٤٠

اخلواجا ع . م بأهناسيه ١٤
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ببورت سعيد تر م  ا ١٠
ببورت سعيد ستر ى . ل . ا  ا  ٢٠ ٦

بالزيتون اخلواجا ج . خ  ٦٠
الدويرى « ميشل جنل الشيخ م . ص  ١٥

صر ستر ل  ا ٥٠
٢٠  ١٦٢٥  

فبـعـد شـكر الـلَّه أبـيـنا عـلى مـحبـته وعـنـايتـه أشكـر حـضرات إخـوتى وأخـواتى أهل اخلـير
ـذكورة . وإنى أرجو من جـميعـهم أن يذكرونـا فى صلواتهم بالغ ا الذى تكـرموا بإرسـال ا
لـيحفـظنـا الرب من الوقـوع فى شر ضائـقات األيـام احلاضرة واألزمـة احلاليـة . أسأل اللَّه أن
يُـبـاركـكم جـمـيـعـاً  ويُـعـجـل وقت الـسالم جملـد اسـمه الـقـدوس وتـخـفـيـفـاً آلالم اإلنـسـانـيـة

واقبلوا سالم
محبكم فى الرب
القس بننجس
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جنيه مليم
طهطا برسوم أفندى يوسف ٥٠٠

عن يد راعيها بالفكرية الكنيسة اإلجنيلية  ٥
السكرتير عن يد فهمى أفندى حنا شغل البطرسى  مدرسة ا ٥٠٠

عن يد الست مكونهى بالقللى  مدرسة األحد  ١
عن يد القس حناوى جرجس كنيسة بنى سميع اإلجنيلية  ١ ٣٣٠
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عن يد القس عجبان واصف بكوم أسفحت الكنيسة اإلجنيلية  ٢
عن يد القس عجبان واصف بصدفا الكنيسة اإلجنيلية  ٢ ٤٠٠
عن يد القس حنا شنوده تناغا القوصية الكنيسة اإلجنيلية  ٤٨٠

الشيخ توفيق إبراهيم احللوة الكنيسة اإلجنيلية  ٥٠٠
عن يد الشيخ مترى صليب الدويرى بطنطا الكنيسة اإلجنيلية  ٧ ٧٧٥

ستر سنيل عن يد ا بشب القناطر الكنيسة اإلجنليزية ١
عن يد الدكتور نرمان ليك ببورسعيد أوالد إجنليز  ١ ١٥٠
بطما عن يد القس برسوم شنودة الكنيسة اإلجنيلية  ٤ ٨٠٠

بالفشن عن يد الشماس واصف جرجس الكنيسة اإلجنيلية  ١ ٨٨٠
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عن يد القس وكر مدرسة بنها اإلجنيلية ٣٠٠
عن يد مس هودچس أنفوشى اإلسكندرية مدرسة البنات ٤٨ ٨٨٠

عن يد أثناسيوس أفندى مرقس بطوة الكنيسة اإلجنيلية  ١ ٢٠٠
عن يد الشيخ عوض واصف بالفجالة  الكنيسة اإلجنيلية  ٦٥٠



¥∑µ

عن يد القس مكجل بهليوبوليس الكنيسة اإلجنيلية  ٤
عن يد توفيق أفندى جيد بكفر الشيخ  الكنيسة اإلجنيلية  ٥٠٠

عن يد القس أخنوخ يوسف صفط ميدوم الكنيسة اإلجنيلية  ٢ ٦٥٥
عن يد األستاذ رسل كلية أسيوط اإلجنيلية  ٢٠ ٤٢١

عن يد القس الدر الزقازيق الكنيسة اإلجنيلية  ٥ ٣٠٥
عن يد القس ويصا تاوضروس الدوير الكنيسة اإلجنيلية  ٤
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عن يد مسز مجنس باإلسماعيلية مدرسة األحد وجمعية السيدات ١
عن يد عطيه أفندى جرجس الواسطى الكنيسة اإلجنيلية  ٥٠٠

عن يد حكيم أفندى جريس ميت يعيش  درسة اإلجنيلية  ا ٦٠٠
باقور الكنيسة اإلجنيلية  ٧

عن يد القس خانتمور األرمنية مدرسة األحد  ٢ ١٠٠
عن يد القس معوض حنا بأسيوط الكنيسة اإلجنيلية  ١٨
عن يد حليم أفندى إبراهيم بدمنهور مدرسة األقباط  ٥٠٠

تالمذة وأساتذة مدرسة نقاده اإلجنيلية عن يد مخائيل أفندى سعد ١ ٨٠٠
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عن يد مخائيل أفندى سعد نقادة الكنيسة اإلجنيلية  ٦
من مدرسة األحد بكنيسة الروضه ٢٠٠

عن يد القس جرس جريس مير الكنيسة اإلجنيلية  ٥ ٧٠٥
عن يد عـبـد الـسـيد بـالصـفـيـحـة  كـنـيـسـتى اإلجنيـلـيـ واألرثـوذكس ٣ ٤٢٥

أفندى يوسف
عن يد القس إبراهيم بشارة كنيسة كوم بدَّار اإلجنيلية  ١
عن يد مس فرنش باإلسكندرية مدرسة األمركان  ١ ١٠٠

تحصل بلغ ا مجموع ا ٥٠٣ ٩٠٦
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