
 مرص: يجب إسقاط األحكام ووقف المحاكمات الجائرة أمام محاكم الطوارئ
   

ألحكام الصادرة بحق ا إلغاءإىل الرئيس المرصي عبد الفتاح السيسي عىل الفور  ،نحن المنظمات الموقعة أدناه ،ندعو 

 
 
ن محتجزين تعسفا ن عن حقوق اإلنسان ونشطاء وسياسيي  تهم زائفة وحكم عليهم عىل خلفية والذين أدينوا  ،سبعة مدافعي 

ي محاكمات 
ن
. كما قهم بشكل سلمي بممارسة حقو  لمجرد قيامهمأمام محاكم الطوارئ  جائرة للغايةبالسجن لمدد طويلة ف

بإجراءات بيعتها بط معيبة إنها حيث  ،فوري لجميع المحاكمات أمام محاكم الطوارئبشكل  وضع حدتحث المنظمات عىل 

 عنها غي  قابلة لالستئناف. غي  عادلة واألحكام الصادرة 

 

ي 
ن
 عىل خلفيةبالسجن لمدة أرب  ع سنوات  سنطاويأحمد سمي   كم عىل الطالب والباحثح   ،2021 حزيران/ يونيو  22ف

ي أنه قام بكتابتها  التواصل االجتماعي أنكر  مواقعمنشورات عىل 
ن
/  17. وف ي نوفمير

ين الثانن حكمت محكمة أمن  2021 تشر

ن الصحفي  الدولة العليا عىل  ن  والسياسي  ي   ي السابق  وحسام مؤنس فؤادهشام  ي  
لمانن زياد وعىل السياسي والمحامي والير

ن أرب  ع وخمس سنوات لمجرد انتقادهم  العليمي  اوح بي 
ي مرص والسياسلبالسجن لمدد تير

ن
 اتسجل حقوق اإلنسان ف

 عىل الناشط البارز حكمت  كما المعيشة.   ىاالقتصادية ومستو 
 
بالسجن عالء عبد الفتاح  محكمة أمن الدولة العليا مؤخرا

ي ومدير  ،خمس سنوات
ر
محمد إبراهيم رضوان وعىل المدون والناشط محمد الباقر عدالة مؤسسة وعىل المحامي الحقوف

ن " ي تنتقد سجل مرص  مواقعبالسجن لمدة أرب  ع سنوات عىل خلفية كتاباتهم عىل " أكسجي 
التواصل االجتماعي التر

 . ي
ر
 الحقوف

 

ةالسلطات المرصية  سنت ي السنوات األخي 
ن
يعات لتقويض استقالل القضاء وضمانات المحاكمة العادلة ف  ،تشر

ي حرية التعبي  وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي اواستخدمت تهم فضفاضة لقمع 
ن
وإسكات األصوات المستقلة  ،لحق ف

ي 
ن
ين األول والمعارضة ف ي أكتوبر/تشر

ن
ي سبقت رفع حالة الطوارئ ف

ي األشهر التر
ن
أحالت السلطات المرصية  ،2021 البالد. ف

ن عن حقوق اإلنسان  ين من المدافعي  ن للمحاكمة أمام محاكم الطوارئ والنشطاءما ال يقل عن عشر ن المعارضي   ،والسياسيي 

ي ال يزال بعضها 
 والتر

 
 .مستمرا

 

ي  اكم أمن الدولة العليا طوارئ،محاإلجراءات أمام تتسم 
. يسمح بطبيعتها غي  عادلة  بأنها  ،حالة الطوارئ بموجب تشيالتر

ي تقع ضمن  بتشكيل تلك المحاكمحالة الطوارئ للرئيس  ينظمالقانون الذي 
ن القضاة وتحديد الجرائم التر وتعيي 

 حالة الطوارئ.  رفعمن القانون عىل استمرار المحاكمات الجارية حتر بعد  19. وتنص المادة ا اختصاصه

 

ي المحاكمات أمام محاكم أمن الدولة العليا دورييتم انتهاك معايي  المحاكمة العادلة بشكل 
ن
ي ذلك حق الدفاع  ،ف

ن
بما ف

ي علنية الجلسات. 
ن
حرم المحامونوالحق ف منعون، كما ىل انفراد من التواصل مع موكليهم ع ي  من تصوير ملفات القضايا  ي 

 االتهام واألحكام.  مواد و 

 

حرم المتهمون الذين حوكموا أمام محكمة أمن الدولة العليا من  ،ذلك باإلضافة إىل ي المحاكمات  درجاتي 
ن
ي المتاحة ف

التقاضن

ي يمكن االستئناف ال  ، حيثالجنائية األخرى
ن
بل يقوم رئيس الجمهورية  ا،محكمة أمن الدولة العلي مناألحكام الصادرة  ف

يتمتع الرئيس بصالحية تخفيف  ،حالة الطوارئ ينظمعليها. بموجب أحكام مختلفة من القانون الذي  فقط بالتصديق

 .ن رسيان حالة الطوارىء من عدمهبغض النظر ع ،أو بعدهيها عل التصديقسواء قبل ئها، األحكام أو إلغا

  

ات طويلة  تم احتجاز  ن المذكورين أعاله رهن الحبس االحتياطي لفير قضايا منفصلة  عىل ذمةجميع النشطاء والسياسيي 

 حبس معظمهم  وتملمحاكمة. ل تتم إحالتهالم 
 
ن  تتجاوز لمدد  احتياطيا  الحد األقىص للحبس االحتياطي  ووه ،عامي 

كةة أمن الدولة العليا بالتحقيق نياب تقومبموجب قانون اإلجراءات الجنائية المرصي.  المنصوص عليه  معهم بتهم مفير

ي  قطاعرسية من  تحرياتبناًء عىل  ،إن لم تكن متطابقة متشابهة،
ي خاص،وه ،األمن الوطتن

سمح لهم  و جهاز أمتن وال ي 



ي هذه القضايا  قضوهفإن الوقت الذي  ،. عالوة عىل ذلكعىل تلك التحريات طالعباال ولمحاميهم 
ن
ي الحبس االحتياطي ف

ن
ف

حتسب ضمن مدة األحكام الصادرة بحقهم ة سجنهم الجائر.  ،المنفصلة لن ي   مما يطيل فير

 

ي ظروف تنتهك الحظر المطلق عىل  ولالحتجاز تعرض جميع األفراد المذكورين أعاله لسوء المعاملة 
ن
ه من اف لتعذيب وغي 

ي انتهاك للدستور 
ن
وب سوء المعاملة ف ي مرصضن

ن
يعات المحلية ف امات مرص و  ،والتشر ن لحقوق لبموجب العهد الدوىلي  اللير

وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ه من ضن  ،المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغي 

ي 
 فيها.  تعتير مرص التر

 
 طرفا

 

الجائرة الصادرة  األحكامندعو الرئيس عبد الفتاح السيسي عىل الفور إللغاء  ،المنظمات الموقعة أدناه ، نحنفإننا  ،وعليه

وهشام فؤاد وحسام مؤنس وزياد العليمي وعالء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد  سنطاويبحق كل من أحمد سمي  

" ن وط عنهم . كما إبراهيم رضوان "أكسجي  وإسقاط جميع التهم  ندعو السلطات المرصية إىل اإلفراج الفوري وغي  المشر

ي من حريتهم حرمانهمإليهم وتقديم تعويضات شاملة وكافية عن  المنسوبة
ي لحقت بهم.  التعسفن

ار التر ها من األضن وغي 

ن عن حقوق اإلنسان اندعو السلطات المرصية عىل الفور إىل إنهاء  ،عالوة عىل ذلك لمحاكمات الجارية ضد المدافعي 

ن الذين أحيل  ت قضاياهم إىل محاكم الطوارئ قبل رفع حالة الطوارئ. والنشطاء السياسيي 

 

 

 الرجاء االطالع عىل المعلومات األساسية أدناه لمعرفة المزيد عن القضايا. 

 المنظمات الموقعة: 

 األورومتوسطية للحقوق
 التحالف التونسي للكرامة ورد االعتبار

  الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 
 نسانلحقوق اإل الجبهة المرصية 

 نسانالجمعية المغربية لحقوق اإل 

 الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان
 الجمعية التونسية أوالدنا

 الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية 
 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان

 الراقصون المواطنون الجنوب
 الشبكة التونسية للعدالة االنتقالية 

 الليبية لمناهضة التعذيبالشبكة 

 بلجيكا –العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب 

 كاتالونيا  –إسبانيا  –العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب 

 ألمانيا –العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب 

 نسانالفيدرالية الدولية لحقوق اإل 

 الكرامة للحقوق والحريات

ي مرصاللجنة األمريكية ضد 
ن
 القمع السياسي ف

ن   اللجنة الدولية للحقوقيي 

 المفوضية المرصية للحقوق والحريات
 المرصد التونسي الماكن االحتجاز



 المنتدى المتوسطي للذاكرة
 المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
 المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

 دمج، الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
الكرامة للحقوق والحرياتجمعية     
ي االختالف

ن
 جمعية تفعيل الحق ف
ي 
ي رغما عتن

  جمعية فتن
 رابطة النساء الدولية للسالم والحرية

 كينيدي لحقوق اإلنسان  روبرت ف. 

 سالم للديمقراطية وحقوق اإلنسان

ي غينيا
ن
ي لمراقبة االنتخابات ف

 شبكة منظمات المجتمع المدنن

 ال سالم دون عدالة

 مبادرة الحرية

 (RSFمراسلون بال حدود )

ي 
 مرصد هلسنكي اليونانن

 مركز البحرين لمناهضة التعذيب

 مركز الحقوق اإلنجابية

 مركز العمل االجتماعي إلعادة تأهيل وتأهيل ضحايا التعذيب والحرب والعنف

ق االوسط ي الشر
ن
وع الديمقراطية ف  مشر

ق األوسط  معهد التحرير لسياسات الشر

ا لحقوق اإلنسان
ّ
 من

 منظمة العدالة ورد االعتبار   

 منظمة العفو الدولية

 منظمة القلم الدولية

 منظمة خطوة بخطوة لسيادة القانون وحقوق اإلنسان
 منظمة ذكرى ووفاء   

 مواطنة لحقوق اإلنسان

 مؤسسة بالدي لحقوق األنسان

 مؤسسة حرية الفكر والتعبي  

Asociación ProDerechos Humanos de España (APDHE) 

Association UMDPL (Ukraine) 

CIVICUS 

CNCD-11.11.11 

Committee for Justice (CFJ) 

DefendDefenders (East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project) 

Human Rights Association (IHD) 

humanrights.ch 
Karapatan Alliance Philippines 

Kenya Human Rights Commission 

http://humanrights.ch/


Odhikar 

Safeguard Defenders 

Scholars at Risk 

Suaram 

Unit for Protection of Human Rights Defenders - Guatemala 

 
 :أساسيةمعلومات 

  

وبولوجيا بجامعة أوروبا الوسط ) هو  سنطاويأحمد سمير  ي فيينا بالنمسا. CEUباحث مرصي وطالب أنير
ن
تم إلقاء ( ف

ي  القبض
ن
اير/شباط  1عليه ف ي  2021فير جز بمعزل عن العالم الخارجر

 
. أمرت نيابة أمن الدولة العليا أيام 5لمدة واحت

إرهابية" و"تعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة" و"استخدام حساب  جماعة عىل ذمة التحقيقات بتهمة "االنضمام إىل بحبسه

ي القضية رقم  شبكة المعلومات الدوليةخاص عىل 
ن
 إىل  2021 لسنة 65لنشر أخبار أو بيانات كاذبة" ف

 
 محاضن استنادا

ي األمن ا قطاعرسية من تحريات 
زعم أنه  صور ول لوطتن ي حسابهمن حساب فيسبوك ي 

ن
وجهت إليه  2021مايو/أيار  22. ف

" وأحالته   أخبار كاذبة من خارج البالد حول الوضع الداخىلي
ي قضية منفصلة بتهمة "نشر

ن
نيابة أمن الدولة العليا اتهامات ف

ي 
ن
حكمت عليه محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالسجن أرب  ع  2021يونيو/حزيران  22إىل المحاكمة أمام محكمة طوارئ. ف

ي القضية رقم  500غرامة سنوات و 
ن
اب شامل عن الطعام  سنطاوي. دخل أحمد سمي  2021لسنة  774جنيه ف ي إضن

ن
ف

 عىل هذا الحكم.  40لمدة 
 
 احتجاجا

 
ي سجن ليمان طرة تم حبسهيوما

ن
ي البداية ف

ن
ي الحبس االنفرادي  ،جنوب القاهرة ،ف

ن
ف

/كانون األول  أنقبل  ي ديسمير
ن
ة 2021يتم نقله إىل سجن مزرعة طرة ف  لسوء المعاملة.  احتجازه. وتعرض خالل فير

  

ي  هشام فؤاد
. اعتقل  الكرامةهو مراسل لصحيفة  وحسام مؤنس، وسياسي  مقاالت رأيوكاتب  مستقلّ هو صحفن وسياسي

ي 
ي  عىل يدكالهما بشكل تعسفن

ي  قطاع األمن الوطتن
ن
ي القاهرة وتم  2019يونيو/حزيران  25ف

ن
جماعة  مشاركة"ب اتهامهما ف

ي القضية 
ن
ي  2019لسنة  930 رقمإرهابية" و"نشر أخبار كاذبة" ف

ن
 2019يوليو/تموز  2المعروفة باسم قضية خلية األمل. ف

 
 
ي أموالهمأصدرت نيابة أمن الدولة العليا أمرا

ن
ي  بمنعهم من الترصف ف

ن
ي  17ومنعهم من السفر. ف

ين الثانن /تشر  2021نوفمير

جنيه بتهمة  500حكمت عليهم محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرة بالسجن لمدة أرب  ع سنوات وغرامة قدرها 

ي القضية رقم 
ن
" ف  أخبار كاذبة من شأنها النيل من الدولة وزعزعة األمن القومي

ي ي  ز  . وكانا محتج2021لسنة  957"نشر
ن
ن ف

/كانون األول  ا سجن طرة تحقيق قبل نقلهم ي ديسمير
ن
 . 2021إىل سجن مزرعة طرة ف

  

ي هو محا زياد العليم  
ر
لمان ) نائبو مي حقوف ي الير

ن
ي الحزب المرصي الديمقراطي 2013-2011سابق ف

ن
( وعضو مؤسس ف

 .  لعب االجتماعي
 
 بارزا

 
ي  دورا

ن
ي / ثورة يناير ف

ي 2011 كانون الثانن
ن
ي ف

عىل يد  2019 نيونيو/حزيرا 25. تم اعتقاله بشكل تعسفن

ات من ي القاهرة  قوات عشر
ن
ي مالبس مدنية ف

ن
ي القضية  ووجهت لهاألمن القومي ف

ن
تهم تتعلق باإلرهاب ومعاداة الدولة ف

ي 2019لسنة  930 رقم
ن
ين  17. ف /تشر ي نوفمير

قاهرة بالسجن حكمت عليه محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بال 2021 الثانن

ي القضية رقم  500أرب  ع سنوات وغرامة قدرها 
ن
" ف  أخبار كاذبة من شأنها النيل من الدولة واألمن القومي

جنيه بتهمة "نشر

ي مجمع 2021لسنة  957
ن
 ف
 
زياد العليمي الصحية بشكل خطي   حالةبالقاهرة. تدهورت  طرة سجون. وال يزال محتجزا

لسنة  957والقضية رقم  2019لسنة  930القضية رقم  بجانبعاية الطبية الكافية. منذ اعتقاله نتيجة لعدم تلقيه الر 

ي ، 2021
ن
. ف ن ن أخريي  ن جنائيتي  ي قضيتي 

ن
حكم عليه بالسجن لمدة عام  2020مارس/آذار  10يواجه زياد العليمي اتهامات ف

ي القضية  20وغرامة قدرها 
ن
. أيدت محكمة أعىل 2020لسنة  684 رقمألف جنيه بتهمة "نشر أخبار وبيانات كاذبة" ف

ي 
ن
ي محكمة جنايات القاهرة  قامت وعىل صعيد آخر. 2020يونيو/حزيران  2درجة حكم إدانته ف

ن
 2020أبريل/نيسان  18ف

ي مرص الكيانات"قائمة  بإدراجه عىل
ن
 نتيجة ،2020 لسنة 571 رقمالقضية  عىل ذمة" لمدة خمس سنوات اإلرهابية ف

ي أمواله،السفر  تم منع العليمي من اإلرهاب،دراجه عىل قوائم إل 
ن
ن احتمال مع  ومن الترصف ف  .شطبه من نقابة المحامي 

  



ي  هوعالء عبد الفتاح 
ن
ي ف

ي بارز ومطور برمجيات ومدون. تم اعتقاله بشكل تعسفن
ر
/أي 29ناشط حقوف  2019 لولسبتمير

ي 
ر
طة الدف ي مركز رسر

ن
ة المراقبة ف ي فير

ي  ،بينما كان يقىصن
طة. وكان قيد يساعة يوم 12حيث كان يقىصن  تحت مراقبة الشر

 
ا

ي 
ن
بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة خمس  ،2019مارس/آذار  29المراقبة بعد إطالق رساحه من سجن طرة بالقاهرة ف

/أيلول  ي سبتمير
ن
ي القضية  2019سنوات. ف

ن
باالنتماء بتهم تتعلق " 2019لسنة 1356  رقماتهمته نيابة أمن الدولة العليا ف

" و"استخدام  من شأنها تهديد "نشر أخبار كاذبة  ،"تمويل جماعة إرهابية" ،إىل جماعة إرهابية"  مواقعاألمن القومي

ي 
ن
". ف ي  23التواصل االجتماعي الرتكاب جرائم نشر

ين الثانن /تشر أدرجته محكمة جنايات القاهرة عىل "قائمة  2020نوفمير

ي مرص" لمدة خ
ن
ي 2019لسنة  1781 رقمالقضية  عىل ذمةمس سنوات الكيانات اإلرهابية ف

ن
ي  18. ف

ين الثانن /تشر نوفمير

ي  2021
ي رفضت محكمة النقض االستئناف النهان 

ن
عىل "قائمة الكيانات اإلرهابية". ونتيجة إلدراجه  عىلإدراجه  قرار  ف

ي أمواله عتم من اب،اإلره قوائم
ن
ي عبد الفتاح من السفر ومن الترصف ف

ن
/كان 20. ف حكمت محكمة  2021ون األول ديسمير

 من شأنها تهديد جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة عىل عالء عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة 

ي القضية رقم 
ن
" ف ي سجن طرة شديد الحراسة 2021لسنة  1228األمن القومي

ن
 ف
 
ي القاهرة. عندما  2. وال يزال محتجزا

ن
ف

قل إىل السجن ألول 
 
ب والتجريد من مالبسه والتهديد ،مرةن رم من  ،تعرض للرصن يضوح  من ، و كتبالحصول عىل  و  الير

 .دافئة ومياه جارية الئقةساعة ومرآة ومالبس 

  

ي هو  محمد الباقر
ر
ي  محامي حقوف

ن
ي ف

/أيلول  29ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات. وكان قد اعتقل بشكل تعسفن سبتمير

عىل لة أثناء حضوره جلسة تحقيق مع موكله عالء عبد الفتاح. ووجهت إليه فيما بعد اتهامات بمقر نيابة أمن الدو  2019

تمويل جماعة "من نيابة أمن الدولة العليا بتهم "االنتماء إىل جماعة إرهابية" و 2019لسنة 1356 م رق القضية ذمة

" من شأنها تهديد إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة  " و"استخدام وسائل التواصل االجتماعي الرتكاب جرائم نشر  ،األمن القومي

 
 
ي أغسطس/آب  وتم حبسه احتياطيا

ن
 ،تم إحضار الباقر لالستجواب من قبل نيابة أمن الدولة العليا 2020بسجن طرة. ف

ي قضية منفصلة وهي القضية رقم 
ن
هم بسلسلة من التهم المماثلة ف

 
ي ممار  2020لسنة  855وات

ن
عرف باسم "ظاهرة ف

 
سة ت

ي التدوير
ن
ي  23". ف

ين الثانن /تشر أدرجته محكمة جنايات القاهرة عىل "قائمة اإلرهاب" المرصية لمدة خمس  2020نوفمير

ي القضية
ن
ي 2019لسنة  1781 رقم سنوات ف

ن
ي  18. ف

ين الثانن /تشر ي  2021نوفمير
رفضت محكمة النقض االستئناف النهان 

ي أمواله، ب". "قائمة اإلرها عىلضد إدراجه 
ن
نتيجة إلدراجه عىل قوائم اإلرهاب، تم منع الباقر من السفر ومن الترصف ف

ن  ي مع احتمال شطبه من نقابة المحامي 
ن
/كانون األول  20. ف حكمت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة  2021ديسمير

ي القضية رقم  يد من شأنها تهدعىل محمد الباقر بالسجن أرب  ع سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة 
ن
" ف  1228األمن القومي

ي مجمع سجون 2021لسنة 
ن
 ف
 
رم من  طرة. وال يزال محتجزا ي القاهرة. وقد ح 

ن
يضف ساعة من و  ،كتبالحصول عىل  و  الير

 ومياه جارية دافئة.  الئقةومالبس  ومرتبةومرآة 

  

ي  كان يقوم بتغطية موضوعات حولمدون بارز  هو  "أكسجير  محمد إبراهيم رضوان "
ن
السياسة وقضايا حقوق اإلنسان ف

ي 
ن
ي ف

 تم اعتقاله 2019و 2018مرص قبل اعتقاله التعسفن
 
ي . ومؤخرا

ي  واخفائه بشكل تعسفن
ن
 ف
 
/أيلول  21قشيا  2019سبتمير

ن  قيامه بتأدية التدابي  أثناء  طة البساتي  ي قسم رسر
ن
ازية ف ي القضية رقم  ،االحير

ن
ي تم اعتقاله  ،2018ة لسن 621ف

عىل والتر

ي 2019يوليو/تموز  31إىل  2018أبريل/نيسان  6من  ذمتها 
ن
ين األول  8. ف مثل أمام نيابة أمن الدولة  ،2019أكتوبر/تشر

ي القاهرة
ن
ي وجهت له اتهاماتالعليا ف

ي القضية  ، والتر
ن
وصدر أمر بحبسه عىل ذمة التحقيق. ، 2019لسنة  1356 رقمف

ين ال 3بتاري    خ  /تشر ي نوفمير
ة باإلفراج عن محمد إبراهيم أمرت محكمة جنايا 2020 ثانن ن ازية. إال أن القرار بتدابي  ت الجي  احير

نفذ ي  ،لم ي 
ن
ي  10وف

ين الثانن /تشر عىل وجهت إليه نيابة أمن الدولة العليا تهمة "االنضمام إىل جماعة إرهابية"  2020نوفمير

 وأمرت  ،2020ة لسن 855القضية رقم  ذمة
 
 بحبسه احتياطيا

 
ي يوليو/تموز مجددا

ن
ن من  ،2021. ف بعد ما يقرب من عامي 

ي  ،دون االتصال بأرسته ومحاميهمن و  الحبس االحتياطي 
ن
ي السجن. ف

ن
 20حاول محمد إبراهيم االنتحار أثناء وجوده ف

/كانون األول  حكمت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة عىل محمد إبراهيم بالسجن أرب  ع سنوات  2021ديسمير

ي القضية رقم  شأنها تهديد  منبتهمة "نشر أخبار كاذبة 
ن
" ف ي سجن 2021لسنة  1228األمن القومي

ن
 ف
 
. وال يزال محتجزا

رم من  2طرة شديد الحراسة  ي القاهرة. وقد ح 
ن
يضف  ومياه الئقة ومالبس ومرتبةوساعة ومرآة  كتبومن الحصول عىل   الير

 جارية دافئة. 


