
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 

   
   
   
 

 
 

 
 

 
 

 

 

أوتشا     

 في ھذا العدد
   1 صشخص  44,000حوالي الفیضانات الموسمیة تؤثر  على 

   2ص نازح في والیة وسط دارفور  34,000حوالي  إلى الصحیة تقدیم المساعدات

   3ص في والیة شمال دارفور تلمیذ وتلمیذة  2,200مدارس إللحاق 

 4ص الالجئون من جنوب السودان یتلقون المساعدات اإلنسانیة                      

 

 

 

 
 

  التطورات أبرز
أفادت السلطات الحكومیة أن  •

مواطنا قد لقوا حتفھم  39حوالي 

شخص  44,000 نحو رأثوت

  الغزیرة األمطار جراء آخرین

التي  الموسمیة والفیضانات

 .السودان ضربت

وفقا لتقاریر منظمة الصحة  •

 50,000یوجد حوالي  العالمیة،

قرى مرال،  في مواطن

والمقارین، وحجیر في محلیة بلیل 

 إلى بحاجة بوالیة جنوب دارفور

 .الصحیة المساعدات

تلمیذ  2,200یستفید حوالي  •

مدرستي أساس،  من تشیید وتلمیذة

والثانیة   محلیة الطینة في ھما احدإ

 .محلیة السریففي 

 تمسلمنذ شھر أبریل الماضي،  •

في  ارئوطللمستلزمات أسریة 

 19,500لحوالي  والیة الخرطوم

 .الجئ من دولة جنوب السودان

 أرقام

 
 

 ملیون 6,9
 
 

2,000,000 
 

359,000 
 

 ملیون 1,4

ألشخاص إجمالى عدد ا
ن للمساعدات المحتاجی

 سوداناإلنسانیة في ال
 

 النازحون في دارفور
   2013في عام 

(حتى  2014في عام و
 تاریخھ) 

عدد المصابین بسوء 
                  التغذیة الحاد الشامل    

157,000 
          

 

  السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضیة

 )لالجئینشئون ال

 دولة جنوب من نوالالجئ 88,900
  في السودان السودان

مفوضیة األمم المتحدة (
  )لالجئینشئون ال

  

 التمویل
 )أمریكي دوالر( ملیون 988

  2014مطلوبة في عام 

46% 
 ةتوفرنسبة األموال الم

 

 الجلوس على الطوب بدال من الكراسي في إحدي مدارس والیة غرب دارفور (تصویرالیونامید)
 شخص في السودان  44,000حوالي ؤثر على الموسمیة تالفیضانات  
 

شخص في والیات  44,000حوالي على األمطار الغزیرة والفیضانات الموسمیة التي بدأت في أوائل شھر یولیو  أثرت
. وقد أوردت وسائل اإلعالم المحلیة أن وزیر لمفوضیة العون اإلنساني الحكومیةوفقا وذلك  كسالالخرطوم، ونھر النیل، و

 .البالد قد لقوا حتفھم جراء ھذه الفیضانات شخصا في مختلف أنحاء 39الداخلیة أشار إلى أن حوالي 
 

مفوضیة العون كل من شترك في رئاستھ ت الذي ثار الفیضاناتآ ءلعمل القومي لدرتنشیط فریق ا جرى، فقد إستجابة لذلك
اإلشارة تجدر و .جتماعات منتظمةإیقوم الفریق بعقد و ومكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة، اإلنساني الحكومیة

، باإلضافة الى تحدید المطلوبةستنادا إلى االحتیاجات إ إلى أن مھمة ھذا الفریق ھي اإلستجابة لطوارئ الفیضانات
 . ویحتاج الفاعلون اإلنسانیون أن یتاح لھم الوصول إلى المتأثرینمخاطرستھداف األشخاص األكثر عرضة للإاألولویات و

  .عملیة توفیر المساعدات رصدحتیاجات واإلستجابة  لھذه اإلمن ثم اتھم وجللوقوف على إحتیا
 
حتى تاریخھ لتحدید االحتیاجات في والیات كسال، وجنوب كردفان، والنیل األبیض قد أجریت عملیات تقییم مشتركة و

یحتاجون الى معظم ھؤالء الناس أن  قد أظھرت نتائج التقییمو .الفیضانات الموسمیةبرین أثللوقوف على احتیاجات المت
ووفقا  .والنظافة ة،الصحی قفارمال خدماتو ،والمیاه ،لى الرعایة الصحیةإوكذلك  ،ارئولطلواللوازم المنزلیة  ،الغذاء

  .ةتأثرالفیضانات في بعض الوالیات المبرین أثللمت اتیجري حالیا تقدیم المساعدالحكومیة لمفوضیة العون اإلنساني 
 
ر حوالى أثوت، والیة الخرطومفي  منزل في محلیة أم بدة 1,703نھیار االي  اإلنساني الحكومیةمفوضیة العون أشارت و

 ،والعدس ،واألرز ،السكر مثل ثمانیة أطنان من المواد الغذائیةو قد قامت دولة قطر بتوفیر  ي.من األھال 10,000
 .والبقولیات ،والحلیب

 
ھذا باإلضافة الى  منزل آخر، 1,082عدد لحقت األضرار بنھر النیل و منزل في والیة 595نھار اووفقا للمفوضیة،  فقد 

 13و للتصدي لتلك االضرار فقد قامت المفوضیة و دولة قطر بتوفیر  جراء الفیضانات. شخص 8,400تأثرما یقدر بنحو 
التي لطوارئ لرون مستلزمات منزلیة أثأیضا إستلم المتومنزال.   225توزیعھا لألسر في  جرىطنا من المواد الغذائیة،  

مفوضیة العون اإلنساني و أواني الطبخ التي وفرتھا كل من  ،و البطانیات ،إشتملت على المشمعات (األغطیة البالستیكیة)
 ودولة قطر. ،الحكومیة

 
في والیة  منزل آخر  331عدد لحقت األضرار بمنزل و 432نھار افقد   مفوضیة العون اإلنساني الحكومیةلأیضا، ووفقا 

ضرار فقد لتلك األ وللتصدي .في الوالیة بسبب الفیضانات شخص  3,800ما یقدر بنحو  كسال، ھذا باإلضافة الى تأثر
توزیعھا لألسر في  جرى من المواد الغذائیة طنًا 11ودولة قطر أیضا بتوفیر  ،مفوضیة العون اإلنساني الحكومیةقامت 
 834ستلمت حوالي اأیضا و .لطوارئل رة في ھذه الوالیة أیضا مستلزمات منزلیةأثالمتتلقت األسر  حیث .منزل 200

الیونیسیف  منظمة  قد قامتھذا و .ةیناموسیات من جھات إنسانیة عاملة في الوالالو ،بطانیاتالو ،مشمعاتالأسرة أخرى 
  رین.أثلخدمة المت مراحیض متنقلةببناء 

 
ما یقدر بنحو  رأثمنزل وت  700إنھیارب مفوضیة العون اإلنساني الحكومیةت فادأفقد  أما في في والیة شمال كردفان

و دولة  ،المفوضیة وفرتھاطنا من المواد الغذائیة  11توزیع  الىالمفوضیة أشارت و شخص بسبب الفیضانات، 5,500
 .ودولة قطر ،المفوضیةقدمتھا  لطوارئلرون إمدادات منزلیة أثأیضا تلقى المتومنزل.  225قطر لمساعدة األھالي في 

 
 107أثر وت ،منزل 211نھیار االى  مفوضیة العون اإلنساني الحكومیةأشارت فقد  نوب كردفان،جأما في في والیة 

شخص بسبب الفیضانات. وقد أفادت المفوضیة بتوزیع مستلزمات  2,500ر حوالي أثآخر ھذا باإلضافة إلى ت منزل
  ،ومنظمة الھجرة الدولیة ،ھا مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئینتقدم منزل 405حوالي  لىإطوارئ للمنزلیة 

وقد وفرت مفوضیة العون اإلنساني جمعیة الھالل األحمر السوداني.  و ،الوطنیةس الساحل إ وس أإمنظمة و

 النشرة اإلنسانیة
 السودان
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البرنامج الطوعي و ،(لبینا) المرأة للتنمیة وبناء القدرات تانلوطنیتان امنظمالأشرفت على عملیة التوزیع و ،المالبس
  .(أسیست)للمساعدات اإلنسانیة 

 
نھیار الى إ مفوضیة العون اإلنساني الحكومیةأشارت و

منزل آخر. وقالت إن  474ر أثوت منزًال 36حوالي 
السیول في الوالیة قد بلغ برین أثاألھالي المت عدد جملة

نھ لم ألى إشارة جدر اال. وتشخص 2,500حوالى 
   .رینأثمتلھؤالء ال اتبعد تقدیم المساعد يجری
 

إلى  أیضًا مفوضیة العون اإلنساني الحكومیةأفادت و 
ر حوالي أثوت في والیة سنارمنزل  1,004نھیار ا

رین جراء أثمنزل آخر. وقدرت عدد المت 1,217
 11,000بحوالي في الوالیة الفیضانات من األھالي 

لھوالء  اتتقدیم المساعد جريشخص. أیضا لم ی
 في الوالیة  بعد. رینأثالمت

 
السیول برین أثترسل مواد إغاثة للمتدولة قطر 

 السودان  والفیضانات في
 

رین أثقطر بإرسال أربع طائرات محملة بمواد اإلغاثة للمتقامت دولة  فوضیة العون اإلنساني الحكومیةلموفقا  
كرتونة  148و من المواد الغذائیة ًاطن 48على  عانةوتشتمل ھذه اإل .السیول والفیضانات الموسمیة في السودانب

 .خیمة  275من األدویة و) (صندوق
 

  صحیة للنازحین في دارفورالمساعدات التقدیم 
 

في  ھنقرَلوُم ،نازح في قرى كبار في محلیة أم دخن، وكذلك في قرى عمار جدید  34,000ما زال ما یقدر بحوالي 
من منازلھم التي تقع في أجزاء مختلفة  كجر مستمرون في تلقي المساعدات اإلنسانیة. وقد فر ھؤالء الناسمحلیة ُم

یلیشیات المحلیة في شھر ینایر من محلیة أم دخن و من والیة جنوب دارفور، في أعقاب القتال الذي اندلع بین الم
الموارد المحلیة، بما في ذلك األراضي والمراعي. و قد أشارت بعثة تقییم مشتركة ب الصراع للسیطرة على ببس

لى الخدمات الصحیة إلنعدام إساسیة أأن النازحین ھناك یحتاجون بصفة إلى إلى ھذه المناطق  تسییرھا مؤخراجرى 
 .ساسیةاألصحیة الخدمات الم یتقدل عاملةوجود مرافق صحیة 

 
بتسلیم وزارة الصحة الماضیة ثالثة أشھر الخالل و لمقابلة ھذه اإلحتیاجات فقد قام صندوق األمم المتحدة للسكان 

امرأة  30,000لى إ 10,000ستفید ما بین ت، وسوف وحدة صحة إنجابیة 32دات تولید و عدد تسع وحاإلتحادیة 
تابع لوزارة الصحة في مدینة زالنجي بثالث السف بدعم برنامج التحصین الموسع الیونیمن ھذا الدعم. و قد قامت 

نظام  عباره عنعملیة التطعیم الموسع. وسلسلة التبرید لالمتحركة حمالت الأنظمة التبرید لدعم سلسلة مجموعات من 
  .حفظھا في درجة حرارة ثابتةبیستخدم للحفاظ على جودة اللقاحات 

 
من ارئ ومواد اإلیواء حالما تفرغ منظمة الھجرة الدولیة ولطلالغذائیة والمستلزمات المنزلیة  حتیاجاتوستوزع اإل

التي تضطلع بھا  المیاه والمرافق الصحیة والنظافة اتولم تنفذ مساعدرین. أثتحدید وتسجیل األشخاص المتعملیة 
منظمة مثلث جیل العمل و ،الیونسیفبمساعدات من  ،الحكومیة ةالصحی قفارموال مصلحة المیاه وإصحاح البیئھ

 .الدولیة بسبب الصعوبات في نقل اإلمدادات نتیجة لسوء حالة الطرق اإلنساني
  

 الصحیة المساعدات على الحصول فرص تحسینإلى  دارفور والیة جنوب شخص في 110,000یحتاج حوالي 
 

و  قري مرال، في ةالمضیف اتالمجتمعمن وأفراد  نازح  50,000 ھناك حوالى ،العالمیة الصحة لمنظمة وفقا
و قد كان معظم . الصحیة الخدمات على للحصول یحتاجون دارفور بلیل بوالیة جنوب محلیة في وحجیر ،المقارین

العیادات المحلیة التي كانت تدیرھا منظمة  منفي السابق الصحیة  خدمات الرعایةعلى ون حصلھؤالء األھالي ی
 .2013 عام إبریل شھر میرلین الدولیة قبل إغالقھا في

 
فرص  فقدان خطرحالیا  یواجھون أیضا اكلم معسكر في النازحین آخر من شخص 12,000و ھناك حوالي 
تعمل مع شركائھا لتوفیر المساعدات الالجئین األمریكیة  جنةلأن منظمة إال . الصحیة الخدماتالحصول على 

مساعدات مكتب على تمویل من الالجئین األمریكیة  جنةلمنظمة  حصلتقد ف ،اإلنسانیة التي تشتد الحاجة إلیھا
وكاالت األمم المتحدة لتشغیل جمیع من و ،وكالة التنمیة الدولیة التابعة للوالیات المتحدةالتابع ل الكوارث الخارجیة

 . الالجئین األمریكیة جنةلمنظمة عملیات  فاظ على خدماتھا في جمیع مناطقالعیادات في معسكر كلما للنازحین والح

وفقا لمفوضیة العون اإلنساني فقد 
شخص في  11,000ر حوالي أثت

 والیة سنار جراء السیول و
 األمطار الغزیرة

وفقا لمنظمة الصحة العالمیة ھناك 
من األھالي في  50,000حوالي 

وحجیر  ،و المقارین ،قرى مرال
في محلیة بلیل في والیة جنوب 
دارفور یحتاجون لمساعدات 

 صحیة
 

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 طالب نازحون في إحدي مدارس محلیة كبكابیة  في والیة غرب دارفور (الیونامید)
 

 لتلبیة فإن التمویل أیضا مطلوب مرة، جبل شرق منطقة إلى اإلنسانیة المساعدات سبل وصول تحسن معو
 .شخص یعیشون ھناك 50,000 بنحو یقدر لما الصحیة حتیاجاتاإل
 

من إنشاء مدارس أساس جدیدة في والیة والتلمیذات  من التالمیذ 2,200حوالي یستفید 
 شمال دارفور

 
الیة شمال دارفور من في و وتلمیذة تلمیذ 2,200سیستفید حوالي 

أساس جدیدتین من قبل المنظمة الوطنیة للخدمات  بناء مدرستي
ین المدرستین في قریة كرنوي اتواحدة من ھ ستقامو  .اإلنسانیة

في قریة الحلیلة  ىبنتلمدرسة األخرى فساأما  ،بمحلیة الطینة
بمحلیة السریف. و تضم مدرسة الحلیلة التي یمكن أن تستقبل 

و  ،مكتبینو  ،تلمیذ، ثمانیة فصول دراسیة 1,200حوالي 
 و ستة مراحیض. ،مطبخ

 
 تسع لعددأما المدرسة الثانیة في قریة كرنوي والتي یمكن أن ت

أربعة فصول دراسیة، ومكتبین،  طفل فیوجد بھا 1,000
اإلنعاش مقابل  عبر برنامج تینرسن المدھاتی تشییدالغذاء العالمي و قد تولى برنامج  .ومرحاضین ، ومطبخ ،ومخزن

 .العائدین من دولة تشاداألھالي  طفالألو ،التعلیم ألطفال المجتمع المضیف نتارسالمد وفروست الغذاء
 

 مخاوف بشأن وضع األمن الغذائي في والیة  شمال دارفور
 

أظھرت نتائج  2014ة من أبریل حتى  سبتمبر مدالمبكر بالمجاعة للوفقا لتقریر التوقعات الذي أصدرتھ شبكة اإلنذار 
بالتعاون مع   من قبل حكومة السودان 2013دراسة أجریت بإستخدام طریقة المسح المكاني لحالة التغذیة في عام 

ى إمكانیة موسم الجفاف وھذا یشیرإل أثناء%  28الیونیسیف، أن معدل اإلصابة  بسوء التغذیة الحاد الشامل قد بلغ 
من ثم التعرض للصدمات  و ،تعرض الناس في الوالیة الى معدالت خطورة عالیة و حرجة من اإلصابة بالمرض

وتوقف التجارة إلى  ، وموجات النزوح ،والنزاعات ،نقص الغذاء. وقد أدت ھشاشة الوضع األمنيل مصاحبةال
النضوب المبكر للمخزون الغذائي األسري، وفقدان التقاوى واألدوات الزراعیة و من ثم إلى اإلرتفاع الحاد في أسعار 

. ووفقا للشبكة،  فإن العوامل المذكورة لألھالي ل النقديودخمالمواد الغذائیة األساسیة في األسواق، والى عجز في ال
 إبانلى سبتمبر إ وة من  یونیمدمراض المنقولة بواسطة الماء في الرص القابلیة لإلصابة باألإزدیاد فباإلضافة الى 

اإلصابة انتشارمعدل إلى زیادة في ربما إنعدام األمن الغذائي وتدھور حالة إلى مزید من  ؤديتموسم األمطار، قد 
 بسوء التغذیة الحاد الشامل.

 
 في والیة شمال دارفورسوء التغذیة خفیف من فریق عمل للت تكوین

مستجدات وضع األمن الغذائي في والیة شمال  لمتابعةعمل فریق  تكوین جرىفقد  ولة لمعالجة ھذا الوضعوفي محا
وبرنامج الغذاء  ،یتكون فریق العمل ھذا من الیونیسیف، ومنظمة الفاوو .2014ة من سبتمبر إلى دیسمبرمدلل دارفور
یقوم مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشئون اإلنسانیة بدعم عمل الفریق عبر و سوف  .ومنظمة الصحة العالمیة ،العالمي
 .األمن الغذائيتدھور وضع ل المحتملةسیناریوھات الأسوأ ستجابة المتكاملة للتخفیف من واإل ستعدادخطة اإلوضع 

عدم من حیث حالة  كتم، و كبكابیة بإعتبارھا األسوأملیط، وو ،مدینة الفاشر ریفيحدد فریق العمل محلیات  وقد
 .وتدھورمستوي التغذیة في إقلیم دارفور ،األمن الغذائي إستتباب

 
نتاج الغذاء إعملیة  علىفبرایر قد أثر بدوره شھرفي  نشطة اللجنة الدولیة للصلیب األحمرأتعلیق  لشبكة فإنوفقا لو

 .موسم الزراعة أثناءلألھالي  یقدمھا الصلیب األحمرالتي كان  اتبسبب فقدان المساعد
 

تشیر والیة شمال دارفور. وفي  ،2014بین أبریل إلى أغسطس   افي األسواق مومن المتوقع أن ترتفع األسعار 
في حین أن أسعار  ، في المائة من المتوسط  137إلى أن أسعار الدخن سترتفع الى أكثر من  وفقا للشبكةالتوقعات 

  المیدانفي في المجال اإلنساني الجھات العاملة  ت، وقد الحظفي المائة أعلى من المتوسط 81 سترتفع بمعدلالذرة 
 االمدادات من دولة تشاد.فرص وصول  لتناقص ذلكوشح الحبوب في األسواق 

 
  وسائل العیشمساعدات في والیة غرب دارفور تلقي األھالي 

 
والیة غرب دارفور من المدخالت بمحلیات في ثمان  )أسرة15735  حوالي( شخص 78,700سیستفید حوالي 

 والسمسم ،والفول السوداني ،والذرة الرفیعة ،الدخن) (بذور طن متري من تقاوى 187,972الزراعیة بما في ذلك 

محلیات والیة شمال ت سجل
، ریفي الفاشروھي  دارفور

وكبكابیة أعلى  ،وكتم ،ملیطو
األمن عدم إستتباب معدالت 

الغذائي وسوء التغذیة في إقلیم 
 الكبرى. دارفور
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

، دوابالمحاریث التي تجرھا ال من 635ول، عاوالم من 5,054عدد على  ملتالمعدات الزراعیة التي تشو
ومنظمة ، منظمة مثلث جیل العمل اإلنسانيبدعم و قد قامت الفاو . ًافوراج 60و ،مدمٍة 3,483باإلضافة الي 

 غربو منظمة شباب والیة  ،مساعدة المسنین الدولیة، وجمعیة تنمیة الطفل، ومنظمة اإلغاثة والتنمیة الدولیة
بتوفیر المدخالت  وذلك وبرنامج الغذاء العالمي  ،المستقبل للتنمیة المجتمعیة ومنظمة  ،من أجل التنمیة دارفور

  .الزراعیة لھذه المبادرة
 
والذرة  ،الدخن(طن من التقاوى المتنوعة   107,3حوالي  باإلضافة إلى ذلكزعت منظمة كونسیرن الدولیة  قد وو

أسرة) في منطقة مورني في محلیة  2,806(حوالي شخص  14,000لحوالي  )والبامیة ،والفول السوداني ،الرفیعة
تسلم أیضا عدد قد و .برنامج معرض األدوات و البذورعبر وكلبس  ،وكذلك في محلیات جبل مون ،كرینك

 .وكلبسفي منطقتي جبل مون  ًاودجاج ًا،أسرة) ماعز 2,800شخص (حوالي  140,00
 

 نسانیة اإلمساعدات الالجئون من دولة جنوب السودان یتلقون 
 

شئون مم المتحدة لاأل مفوضیةوفقا إلفادات 
الالجئون من دولة جنوب  الجئین إستمرال

في مواقع إعادة التوطین  واستقبلاالذین السودان 
تلقي المساعدات في والیة النیل األبیض في 

جد وو ی التقریر.إعداد ھذا  خالل فترةاإلنسانیة 
في والیة النیل  الالجئون من دولة جنوب السودان

األبیض في مواقع إعادة التوطین في الجوري، 
 یةاقالعل نقطة إنتظار وفي  ،و الردیس ،والكشافة

حیث أكمل برنامج الغذاء العالمي عملیة توزیع 
  .الجئ 5,000الطعام لعدد 

 
األمم المتحدة  مفوضیةوفقا ل ومن المنتظر

مناطق لالجئین أن تتحسن الخدمات الصحیة في 
بعد توقیع إتفاقیة خاصة ردیس لوا ،الجوري

 ،الشراكة بین جمعیة الھالل األحمر السوداني
 یولیو المنصرم.  22ووزارة الصحة الوالئیة في 

 
تھ في اقد قام الھالل األحمر بتزوید عیادو

ع ذلك . ومبحصة شھرین من األدویة الموقعین
فإن عملیة إرسال المرضي الى المرافق الصحیة 

األخرى یشكل تحدیا لعدم توفر سیارات اإلسعاف.  و قد أفادت المنظمة أن الھالل األحمر یستخدم في الوقت الحالي 
 .خرىاألإحدى سیاراتھ لنقل الحاالت الحرجة الى المرافق الصحیة 

  
وعند  ،والردیس ،الكشافةمواقع إعادة التوطین في الجوري، والجئ في   4,800حوالي یولیو   23حتى  سلمقد تو

والھالل األحمر  ،مفوضیة األمم المتحدة لالجئینارئ قامت بتوزیعھا وطلل منزلیًة ًامؤنایة قنقطة انتظار العل
حیث  و قد أصبحت عملیة توصیل إمدادات إضافیة إلى مواقع إعادة التوطین  .و منظمة بالن سودان ،السوداني

قد ھذا و  .األمطار الغزیرة نظرا لسوء حالة الطرق الناجمة عن ھطولأمرا بالغ الصعوبة  تدفقیواصل الالجئون ال
مواد إیواء و والیة الخرطوم  في في شھر أبریل المنصرمالجئ)  19,500من األسر ( 3,900تلقت حوالي 

 .مستلزمات منزلیة للطوارئ
 
 
 

من  233,000تسلم حوالي 
 األھالي في والیة غرب دارفور

ل ائسومساعدات زراعیة ودعم 
 العیش

في  الجئ 19,500 حوالي  ىتلق
والیة الخرطوم مستلزمات منزلیة 

شھر أبریل منذ  للطوارئ
 .المنصرم

الجئ في  19,500حوالي  ىتلق
والیة الخرطوم مستلزمات منزلیة 

 شھر أبریل منذ  للطوارئ
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