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أوتشا     

 )2016مآوي مكتظة في موقع سورتوني للنازحین بوالیة شمال دارفور (برنامج الغذاء العالمي 

 في ھذا العدد                               
 

 1ص. ) في والیة شمال دارفور ھالتھاب الكبد الوبائي (تفشي 

 2ص. اإلبالغ عن حاالت إصابة بالحصبة في والیة شمال دارفور 

 3ص. استمرار ھطول األمطار الغزیرة والفیضانات 

 4ص. بقاء عائالت في حالة نزوح في والیة غرب دارفور 

 

  التطورات أبرز  
تفشي فیروس التھاب الكبد الوبائي  اإلعالن عن •

 شمال دارفور، معبوالیة في سورتوني، ) ھ(
باإلصابة اشتباه  حالة  134اإلبالغ عن عدد

  .الیرقان الحادمتالزمة مرض ب
حالة   74اإلبالغ عن جرىمنذ أوائل یونیو،  •

مرض الحصبة بین الالجئین باإلصابة باشتباه 
بوالیة ، منطقة اللعیتوالمجتمع المضیف في 

 .شمال دارفور
مطار ص بسبب األــشخ 80,000 حوالي أثرت •

والفیضانات في جمیع أنحاء السودان  ،الغزیرة
 .2016في عام 

في حالة نزوح جراء  عائلة   115نحو تظل  •
من ھذا  مبكرفي وقت التي وقعت االضطرابات 

غرب في والیة ، منطقة أم طجوكالعام في 
 .دارفور

 

 2016من خطة االستجابة االنسانیة لعام  أرقام    

 ملیون 3.2حتى 
 
 

 ملیون 2.6حتى 
 
 
 

 ملیون  2.1

 النازحون في السودان 
 )2015(حتى دیسمبر 

 
 النازحون في دارفور

 ) 2015دیسمبر (حتى  
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 
 
 

232,250          

 دولة جنوب من الالجئون
منذ   السودان في السودان

 2013دیسمبر،  15
مفوضیة المسجلون من قبل (

األمم المتحدة لشئون 
یونیو  30حتى  – الالجئین)

2016 

 
 
 
 

133,210 

 من جنسیات أخرىالالجئون 
مفوضیة المسجلون من قبل (

لشئون األمم المتحدة 
مایو  31حتى  – الالجئین)

2016 
 

 التمویل   

 )أمریكي دوالر( ملیون 242.7 
 2016جرى استالمھا في عام  

 

  

    
     

 في المائة  25.5 
 اجمالي التمویل المستلم  

  
 

     

 شمال دارفوربوالیة سورتوني، منطقة  في )ھالوبائي( الكبد التھاب تفشي
 

 ً منظمة أنھار للتنمیة و  ،ومنظمة الصحة العالمیةالدولیة،  إسبانیا - منظمة أطباء بال حدودو، الوالئیة لصحةاوزارة كٍل من ل وفقا
 في 2016مایو شھر منذ  الیرقان الحاد باإلصابة بمرض متالزمة اشتباهحالة  134 نحواإلبالغ عن فقد جرى  ،الوطنیةوالسالم 
الذین نزحوا من جبل من شخص  21,000أكثر من حالیاً  سورتونيمنطقة  تستضیف. ومال دارفورشبوالیة سورتوني، منطقة 

ً نتائجللتحلیل  كانت قد أرسلتسبع عینات وقد أظھرت  .في وقت سابق من ھذا العاماندالع العدائیات  عقبمرة  إلصابة یجابیة لإ ا
بوالیة ، للنازحین سورتونيموقع  في )ھ( تفشي التھاب الكبد الوبائي عنوجرى اإلعالن ، )ھ( فیروس التھاب الكبد الوبائيب

 .زارة الصحةو قبل من شمال دارفور
 
عبر المیاه  فمال طریقعن  العدوى انتقال یمكن حیث ،بالمیاه المنقولة الوبائیة األمراض أحدھو ، مرض متالزمة الیرقان الحادو

 ،أ( الكبد والتھاب الضنك، حمى ذلك في بما األخرى، الشبیھة الوبائیة األمراض أعراض مع ھأعراض ھوتتشاب ،البرازالملوثة  ب
 مع ازدحام، حالة في الناس فیھا یعیش التي المناطق في الغالب في الحاد الیرقان متالزمة تفشي ویحدث .الصفراء والحمى) ھ أو

ظروف حدوث موسم األمطار الحالي في  وربما أسھم .سورتوني منطقة مثل والنظافة الصحیة المرافق كفایة وعدم ،المیاه في شح
 تجرإذا لم  یتفشىأن للوباء یمكن لذا ، االشخاص تلوث في المناطق التي یعیش فیھاالو ،المراحیض طفحغیر صحیة بسبب 

 .معالجة مسألة االكتظاظ
 
تفشي  لمعالجة أسباب ع وزارة الصحة بالوالیة،م ة حالیاً الصحی والمرافقوالمیاه  في مجال الصحةاإلنسانیون الشركاء یعمل و

األنشطة  ،الوباءوتشمل الجھود الرامیة إلى احتواء تفشي . سورتونيمنطقة  وحاالت اإلسھال في وباء متالزمة الیرقان الحاد،
تعزیز أنشطة مراقبة  فقد جرىوباإلضافة إلى ذلك، . وتحسین نوعیة المیاه من خالل المعالجة بالكلور ،تعزیز الصحةبذات الصلة 
والمستلزمات  ،األدویةوقد جرى تقدیم  مع تواصل عملیة االكتشاف النشط للحاالت.ومكافحة ناقالت األمراض،  ،نوعیة المیاه

من منظمة  بدعمٍ الوطنیة، أنھار منظمة و، إسبانیا  -لعیادات الصحیة التي تدیرھا منظمة أطباء بال حدودلشھرین  لمدةالطبیة 
  ، ووزارة الصحة الوالئیة.والیونیسیفمیة، الصحة العال

 
 سبانیة في سورتوني:متالزمة الیرقان الحاد في عیادة أطباء بال حدود اإلمرض باإلصابة ب االشتباهعدد حاالت 

 لمصدر: منظمة الصحة العالمیةا
 

 ووسط دارفور ،وجنوب ،شمالوالیات جبل مرة في منطقة نزوح من حاالت ال
 

ً قوف  األشھرخالل  دارفور أنحاء جمیع في الجدد النازحین من 81,000 من یقرب ما ھناك  ،وشركائھا المتحدة ألممل ا
ً  ورد وقد.   2016 عام من األولى السبعة  50,000منھم  ،نزحوا قد ینآخر شخص 170,000 نحو ھناك أن أیضا

 اتاحة النعدام اً نظر األرقام ھذه من التحقق من یتمكنوا لم والشركاء المتحدة األمم نأ إال .دیارھم إلى عادوا قدشخص 
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واطني دولة جنوب السودان أثناء عملیة التسجیل والتحقق في الفردوس، شرق مالجئون من 
 دارفور (المنظمة الدولیة للھجرة)

  2016 عام في النزوح موجات من العظمى الغالبیة حدوثفي  الرئیسي والسبب. المذكورة المواقع الوصول إلى
، وتجرى حالیاً الجھود 2016 ینایر شھر في بدأ الذي ,مرة جبل منطقة في النزاع اندالع إلى یعود ،الیوم تاریخ وحتى
والیتي  المناطق التي ورد أنھا تستضیف نازحین من منطقة جبل مرة في إلىقدٍم وساق لمحاولة الوصول على 
على الرغم من أن مفوضیة العون واحتیاجات أولئك النازحین. و ،ووسط دارفور، وذلك بغرض تحدید أعداد ،جنوب

شمال دارفور والیة جبل مرة في  من القادمینأن النازحین   إلىقد أشارت وسط دارفور والیة في   الحكومیة اإلنساني
 .شمال دارفوروالیة من ألولئك النازحین أیة تحركات واضحة بعد لم تالحظ ال أنھ إ، دیارھم إلىفي العودة  بدأواقد 

 

 من مواطني دولة جنوب السودانالحصبة بین الالجئین إصابة بحاالت 
 

 ً  االشتباه باإلصابة بالحصبةحاالت من  74اإلبالغ عن نحو  الوطنیة، فقد جرى من أجل التنمیة التعاون لمنظمة وفقا
حیث جنوب السودان، دولة ال سیما في أوساط الالجئین من  شمال دارفوربوالیة یت، علال محلیةمنذ أوائل یونیو في 

ً ی جدیر بالذكر، أن ھناك ما و. یولی من شھر 31 - 25بین منھا في المدة اإلبالغ عن عشر حاالت  جرى  قدر تقریبا
 2016ینایر عام شھر من السودان منذ متفرقة أجزاء  إلى واجنوب السودان قد وصلدولة الجئ من  93,000 بنحو

في والیة  یوجدون 55,000، منھم ما یقرب من ھناكانعدام األمن الغذائي تزاید حالة و، النزاع استمرارمن فراراً 
ً . وشرق دارفور من مواطني دولة جنوب الجئ  2,600وصل أكثر من فقد ، لمنظمة التعاون من أجل التنمیة وفقا

الجئ  5,306 نحویولیو، لیصل العدد اإلجمالي إلى  من شھر 26 - 20ما بین  مدینة اللعیت في المدة إلىالسودان 
الحصبة اإلصابة بعن  تینناجم وفاة لتياإلبالغ عن حا إلىة . وقد أشارت المنظمةیمحلالجنوب السودان في دولة من 

ً منھا نتائج 22 ظھرتفي المختبر، اللفحص أرسلت  عینة كانت قد 44 بین من. وفي المنطقة إلصابة إیجابیة ل ا
في ضد المرض حملة تطعیم  ووزارة الصحة بالوالیة ،وقد بدأت منظمة التعاون من أجل التنمیة  ة.مرض الحصبب

جنوب دولة  ین منالجئالكل  ھدفةً مست رةأثالمتالمناطق 
 عبرالمجتمع المضیف  . ھذا، وتجري عملیة تغطیةالسودان

وتقوم منظمة التعاون من أجل  ة.حملة التحصین الروتینی
 ،العالمي غذاءمن الیونیسیف، وبرنامج ال بدعمٍ  التنمیة

 باالستجابة ووزارة الصحة بالوالیة ،ومنظمة الصحة العالمیة
من مواطني دولة جنوب السودان في الحتیاجات الالجئین 

ألغذیة الطوارئ  توزیع عام وقد جرى القیام بعملیة اللعیت.
من الالجئین الذین وصلوا في أواخر  2,719 التي تستھدف

دلیل و بابكر،دلیل قرى وأوائل شھر یولیو في  ،یونیوشھر 
ً  ،اتوجود ،يكردُ   .والتغذیة ،الصحةفي مجالي دعم تقدیم  كما جرى أیضا
 

 في خور عمر من مواطني دولة جنوب السودانتخطیط معسكر جدید لالجئین 
 
 معسكر جدید في إلىلنازحین لمعسكر خور عمر  منجنوب السودان مواطني دولة نقل الالجئین من  تجري عملیةس

ط مواقع تابع طِ خَ مُ ویجري وضع اللمسات األخیرة على تصمیم المعسكر من قبل . شرق دارفوربوالیة ، كریو
القطاعات . وتنسق شخص 30,000 نحوأسرة أو  6,000 الستیعاب مم المتحدة لشؤون الالجئین، وذلك لمفوضیة األ

المرافق الرئیسیة  للترتیب إلقامةط الموقع طِ خَ مع مُ ، والنظافة ةالصحی مرافقوالمیاه وال األساسیة بما في ذلك الصحة
ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمیة،  ،الیونیسیفوتخطط كل من . حیضوالمرا ،مثل نقاط المیاه في المعسكر

 الدولیةتمكنت منظمة أمكور وقد . تخطیط الموقععملیة لدعم  المنطقة الوطنیة لزیارة ، ومنظمة مبادرة التنمیةبالوالیة
بتغطیة  مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین وستقوم سریة.من المآوي األ 1,400 من تأمین المواد لعدد

في تاریخ العالمي وجمعیة الھالل األحمر السوداني  غذاءوبرنامج ال . وقد قامت كل من المفوضیةمتبقیةاالحتیاجات ال
شخصا،  29,201طن متري من المساعدات الغذائیة العامة في خور عمر لتغطیة احتیاجات  1.9توزیع یولیو ب 27

بالشاحنات مستمرة نقل المیاه  عملیة. وال تزال طفل دون سن الخامسة ونساء حوامل ومرضعات 3,580من بینھم 
ً . تغطیة جمیع االحتیاجات المائیةحیث ورد أنھ قد جرت في خور عمر،  إلى انخفاض الطلب على  وھذا یرجع جزئیا

في  ةالموسمی لعمالةفرص لخور عمر للبحث عن  وا معسكرغادرقد  ،الماء ألن العدید من الالجئین وبحسب ما ورد
 .ھالمزارع المحیطة ب

 
 جاار نطقةم من من مواطني دولة جنوب السوداننقل الالجئین 

 
دولة راجا بمنطقة في  من مواطني دولة جنوب السودان من الذین فروا من النزاع الجئ  6,000 نحوما یقدر ب تفرق

جا" ا"ر یسمى  معسكر غیر رسمي سابقفي شرق دارفور، بما في ذلك والیة مواقع مختلفة في  فيجنوب السودان 
 . عدد الالجئین في كل موقع تذبذبقد لوحظ فة، والیلكثرة تنقل الالجئین في ال نظراً  . وفردوسوالالضعین  تيمدینفي 

وسوف ة. برافردوس وأبو جال حلیتيالالجئین في م منوالتحقق  ،التسجیل بعملیةوقد قامت المنظمة الدولیة للھجرة 
ً  تتاح جا إلى موقع جدید في اجنوب السودان من رمن دولة تعتزم السلطات نقل الوافدین و. نتائج ھذه العملیة قریبا

"راجا" غیر  معسكر األولیة في حاالت الطوارئ في اتتقدیم المساعد جرىوقد . شرق دارفوربوالیة نمر المنطقة 

حالة اشتباه  74جرى اإلبالغ عن 
 فضًال  بمرض الحصبة باإلصابة

عن اثنین من الوفیات الناجمة عن 
والمجتمع  ،المرض بین الالجئین

بوالیة  المضیف في منطقة اللعیت
 شمال دارفور منذ أوائل یونیو.

 
 

 

 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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الفراغ ة إضافیة بعد مساعدات إنسانی ستجري عملیة توفیروالمكمالت الغذائیة، و ،رسمي بما في ذلك فحص التغذیةال
 .من عملیة النقل

 
 )2016یولیو  24 ىتحوول من ینایر األمنذ السودان ( إلىلة جنوب السودان الوافدون من مواطني دو

 )وتقدیر اعدادھم ،(جرى التحقق منھم
 

عدد االفراد المبلغ  الموقع الوالیة
 المصدر عنھم والمسجلین

، الحكومیة األحمر، المنظمة الدولیة للھجرة، مفوضیة العون االنسانيالھالل  *54,987 مختلف المواقع شرق دارفور
 بعثة مشتركة بین الوكاالت

   54,987   اجمالي فرعي

 برنامج الغذاء العالمي/ منظمة التعاون من أجل التنمیة 5,306 اللعیت شمال دارفور

  5,306  اجمالي فرعي

 جنوب دارفور
 معسكر بلیل للنازحین

  مواقع اخرى

5,324 

275 

 معتمدیة شؤون الالجئین

 حمر السودانيجمعیة الھالل األ

   5,599   اجمالي فرعي

 غرب كردفان
 خرصانھ

 المیرم

3,920 

4,538 

 مفوضیة العون االنساني

 برنامج الغذاء العالمي  

   8,458   اجمالي فرعي

 مفوضیة العون االنساني 1,266 مواقع مختلفة جنوب كردفان

   1,266   اجمالي فرعي

 / مفوضیة شؤون الالجئین جمعیة الھالل األحمر السوداني 16,114 مواقع مختلفة النیل األبیض

   16,114   اجمالي فرعي

 / مفوضیة شؤون الالجئین جمعیة الھالل األحمر السوداني 940 مناطق مفتوحة الخرطوم

   940   اجمالي فرعي

   92,670   اجمالي

ً بعد الفراغ من عملیات تحركات الالجئین بین المواقع المتعددة في  اراستمر*  والیة شرق دارفور. ستتاح المزید من المعلومات الدقیقة حسب الموقع قریبا
 التحقق التي تجري حالیاً 

 

 الفیضانات في السودانبشخص  80,000 تأثر حوالي
 

سیول في العدید من حدوث في  یولیوشھر وأواخر  ،ما بین بدایة الشھر الماضيفي المدة األمطار  تسبب ھطول
 أدىوالمنازل والبنى التحتیة بضرار األ الحقمما  وسنار ،في جمیع أنحاء السودان، ال سیما في والیتي كسال الوالیات

من  اً متزاید اً نذار المبكر بالمجاعة، ھناك خطراإلنظم وفقا لشبكة . إلى خسائر في األرواح واألصول اإلنتاجیة
بسبب توقع ھطول أمطار غزیرة الفیضانات على طول نھر النیل وروافده في السودان خالل األسابیع القلیلة المقبلة 

ً و . األزرقالنیل  منابعمناطق  في حتى  قد تأثرفجمعیة الھالل األحمر السوداني والشركاء ولحكومة السودان،  وفقا
احتیاجاتھم  تحدیدو ،الجھود جاریة للتحقق من عدد األشخاص المتضررینال تزال شخص، و 80,175 نحواآلن 

تضررت، منھا قد  منزالً  15,955 عددھناك  تقدر الحكومة أنفرة، أثفي المناطق المتالمناسبة. أما  االستجابةجھود و
ً قد  منزالً  5,492  یونیو، من یبدأ الذي األمطار موسم خالل السودان في الفیضانات تحدث ما وعادة .دمرت تماما
 أكتوبر.  / سبتمبر حتى ویستمر

 مراقبة الفیضاناتعلى ي تقوده الحكومة مع الجھات الفاعلة الرئیسیة ذالفیضانات الوطني ال فریق عمل درءعمل یو
ً تقوم  .جھود االستجابةو االستجابة لالحتیاجات الناجمة عن  مباشرةبوالمجتمعات المحلیة  ،السلطات الحكومیةأیضا

كما ھو الحال في السنوات السابقة، قد یحتاج المجتمع الدولي لالستجابة في و. والفیضانات ،األمطار الغزیرةھطول 

 ً  نسانيلمفوضیة العون اإل وفقا
، فقد انھار أو لحقت الحكومیة

االضرار حتى اآلن بما یقرب من 
األمطار منزل بسبب  16,000
 الغزیرة 
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

بالفیضانات في والیة كسال (جمعیة الھالل  متأثرةة منطقجز في اإقامة ح
 )2016األحمر السوداني 

االستجابة في شراكة مع الجھات كذلك القیام بترتیبات و ،اتالفیضان ثارآلدرء ودعم تدابیر التأھب  ،بعض المواقع
 .الفاعلة الوطنیة

 
 غرب كردفانوالیة الفیضانات في برة أثاستجابة للمجتمعات المت

 
في والیة غرب كردفان، زار فریق  الحكومیة اإلنسانيعلى طلب للحصول على دعم من قبل مفوضیة العون  بناءً 

ة نالمدی نتیجة لھطول األمطار الغزیرة في واالحتیاجات في المنطقة ،لتقییم الوضع محلیة النھود توكاالالمشترك بین 
ن أكومیة حال نسانيمفوضیة العون اإل وأفادت بعثة التقییم المشتركة بین الوكاالت بما في ذلك. یولیو 18و  16 ما بین

ً  8,673ر أثتفیما ، اا حتفھمیلققد شخصین  ً  منزالً  698 رثأت مع منزالً  541 اروانھ، آخرین شخصا بسبب  جزئیا
من  156 عدد من قبل دیوان الزكاة الحكومي إلى )األغطیة البالستیكیةالمشمعات (توزیع ھذا، وقد جرى  .الفیضانات

 البعثة بتقدیمأوصت  حیث، بیوتھا تماماً األسر التي دمرت 
في شكل مستلزمات منزلیة لجمیع  اتمزید من المساعدال

 ،الیونیسیف ت كل من وقد أوصھا. األسر التي انھارت منازل
ً  129تطھیر بوجمعیة الھالل األحمر السوداني   مرحاضا

ھناك و .معالجة میاه الشربكذلك و ،انھارتورد أنھا قد 
المراحیض وتوفیر وبناء تطھیر عملیة دعم لحاجة ماسة 

 ،تمن اإلسھاالعدیدة اإلبالغ عن حاالت  وقد جرى .المیاه
ولكن حتى اآلن  والتھابات الجھاز التنفسي العلوي بین السكان

وتخطط كل  .األمراض المعدیةمن  يٍ أللم یكن ھناك انتشار 
 ووزارة الصحة بالوالیة،منظمة الصحة العالمیة، من 

لتوفیر  یةسرسویالطفولة الإنقاذ ومنظمة  ،الیونیسیفمنظمة و
مكافحة القیام بعملیة و والناموسیات، ،األدویة األساسیة

دعم التي تربعة األمرضى الخارجیین للجمیع مراكز الرعایة وقد ورد أن  للنظافة.ناقالت األمراض، وتنفیذ حملة 
 .معتادكال عملھا مستمرة في مزاولةوالمرضعات  ،األمھاتو ،األطفال المصابین بسوء التغذیة تحت خمس سنوات

 
 الفیضانات في والیة كسالبشخص   27,000كثر من تأثر أ

 
 ،من والیة كسال في منتصف أجزاءً  ضربتالتي ة القویالفیضانات ، فقد أثرت الحكومیة وفقاً لمفوضیة العون االنساني

ً  27,735على یولیو شھر وأواخر  والناموسیات إلى  ،المشمعاتتوزیع . وقد قامت مفوضیة العون االنساني بشخصا
شھر من  سابقٍ  ت في وقتٍ حدثالفیضانات التي برة أثعائلة مت 100
ً . ویولیو ، نسانيكل من مفوضیة العون اإللفریق تقییم یتألف من  وفقا

صحاح البیئي المیاه واإل رنامجبوجمعیة الھالل األحمر السوداني، و
وبرنامج  ،ومفوضیة شؤون الالجئین ،عن الیونیسیف ، فضالً الحكومیة

ة ثرأواحدة من المناطق المتوھي  أروماالعالمي، الذي زار  غذاءال
إلى مواد  ةلفیضانات األخیرابرین ثأاألشخاص المت، یحتاج ناتالفیضاب

. والمیاه ،والمساعدات الصحیة ،اإلیواء، واإلمدادات الغذائیة الطارئة
ً  ،لحكومةستعمل او من أجل االستجابة  والشركاء في المجال اإلنساني معا

بما في  ،كسالمن والیة الفیضانات برة أثلالحتیاجات في المناطق المت
 .وھمشكوریب ،محلیتي أروماذلك 

 

 غرب دارفوربوالیة ، طجوكلمدنیین في أم لنزوح موجات 
 

غرب دارفور في أواخر كرینك بوالیة ة یمحلب، طجوكوالمزارعین في قریة أم  ،بین الرعاةالذي اندلع القتال  إثر
ً . إلى المنطقة المحیطة بھا قد نزحوا )أسرة 550( اً شخص  2,750ما یقدر بنحو فقد ورد أن ھناك یونیو، شھر   ووفقا

لزراعة ممارسة االنازحین إلى قراھم األصلیة لھؤالء الغالبیة العظمى من فقد عاد ، الیونامیدبھا قامت ة بعثل
ً   575 ھناك نحوفما زال ومع ذلك،  .الموسمیة وقد ورد ، طجوكفي منطقة أم  یعیشون كنازحین )عائلة 115( شخصا

. وتخطط كل من ھناك الوضع متوتراً حیث ما زال  والمستلزمات المنزلیة األساسیة ،الطوارئمآوي حاجة إلى أنھم ب
أدرا إلجراء تقییم ومنظمة جمعیة الھالل األحمر السوداني، و نساني،الكندیة، ومفوضیة العون اإلطفل الحرب منظمة 

. یونیوشھر لألسر النازحة في  اتوتقدیم المساعد ،من أجل تحدید االحتیاجات ،سریع لالحتیاجات ھذا األسبوع
  .متاحة في القریب العاجل وستكون نتائج التقییم

 )2016أوتشا ( منازل دمرھا الفیضان في محلیة النھود، بوالیة غرب كردفان

 ً  نسانيإلالمفوضیة العون  وفقا
، فقد أثرت الفیضانات ومیةكالح

القویة في والیة كسال في أواخر 
ً شخص 27,735على  یولیو  ا
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