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ّ
 
ّالت

 
ّاسعّلرصدّتفش يّوباءّكوروناّفيّسورياقريّرالت

٢٠٢٠ّحزيران٣٠ّّّ

 ن داخل سورياو وري  يواجه الس  
 
 مناطق سيطرةفي  متزايدة   البدء بتسجيل حاالت   ، إذ تم  يطرة مخاطر تفش ي وباء كورونا املستجد  ة مناطق الس  ، وفي كاف

  .يطرة األخرى في مناطق الس   تسجيل حاالت   بينما لم يتم   ،في حزيران وري  ظام الس  الن  

 خر استمر  في الجانب ال 
 
، إلى ذاء  ة من غدوية املفقودة، واالحتياجات األساسي  تقديم الخدمات في املناطق العاملة فيها، عبر تأمين األ بة مات املدني  ت املنظ

 الفيروس.رة نتيجة وعية ودعم الفئات املتضر  والت   ماسك االجتماعي  جانب نشاطها في الت  

في  لعام  قرير الوضع اة بنشرها منذ بدء تفش ي الوباء، يرصد هذا الت  يمقراطي  والد   ة تقارير بدأ مركز املجتمع املدني  لاسع من سلسقرير الت  هذا الت   عد  ي  

ّّشهر حزيران.  ٣٠ى وحت   ٣تدة من يطرة خالل الفترة املم  سورية في جميع مناطق الس  

ّ:
ً
ّّمناطقأوال

 
ّّظامسيطرةّالن ّالس  ّ:وري 

 ظام ارتفاعشهدت مناطق سيطرة الن  
 
 ملحوظ ا

 
ن عدد املصابين/ات بلغ أ ٢٠٢٠حزيران  ٣٠في  حةحيث أعلنت وزارة الص   ،لةفي عدد اإلصابات املسج   ا

279  
 
ن معظم أة وري  الس   حةأوضحت وزارة الص  و   .9عددهم  تبلغ الوفياتما أ ،ت  حاال  105لى إن عدد املتعافين وصل أو  ،ورونابفيروس ك إصابة

 
 
 .مصابة   عن االختالط بحاالت   اإلصابات الجديدة ناتجة

  123وضع  كما تم  
 
  طالب/ة

 
 بعد قدوم حالة   حي  في الحجر الص   ،٢٠٢٠حزيران  ٢١ت بتاريخ أوالتي بد ،من لبنان لتقديم االمتحانات في سوريا قادم/ة

 أوأشارت الوزارة  ،من لبنان مصابة  
 
م/ن ة املناسبة التي تقيهحي  ضمن االشتراطات الص   في جديدة يابوس حي  امتحاناتهم في الحجر الص   مون الب يقد  ن الط

  .من اإلصابة بالفيروس

  تشمل يت، والة بالحجر على املناطق التي انتشر فيها الفيروسوري  قامت الحكومة الس   كما
 
اء نبأبالتزامن مع  ،س املعرة وجديدة الفضلأمن منطقتي ر  كال

الفضل  في منطقة جديدة عرطوز  عليم األساس ي  امتحانات شهادة الت   تأجيل تم  كما  ،من األبنية في ضاحية قدسيا بريف دمشق على عدد   مماثلة   إجراءات  

 يحد   إلى وقت  
 
  ،د الحقا

 
 وإجراء امتحانات الش

 
.دة لهم انوية لطالب جديدة الفضل في مراكزهم املحد  هادة الث

 
  مسبقا

ة ضمن احات العام  من الس   يقض ي بإغالق ساحة سعد هللا الجابري ومحيط قلعة حلب وكورنيش اإلذاعة وعدد   ة حلب بإصدار قرار  قامت محافظ

 1.صدي لفيروس كوروناإجراءات الت  

  دقائق ولكنه أقل   10ته مد   سريع   سريري   وهو اختبار   ،ة  سوري   ألف ليرة   18األول كلفته  ورونان سوريا تقوم بفحصين للكأتجدر اإلشارة  
 
 دق
 
ن م ة

فر عبر املطار خارج اغبين بالس  في حين أن الر   .فر أو للمشتبه بإصابتهم داخل سوريا% وهو الفحص الذي يجرى للعائدين من الس  30 بنسبة PCRفحص

من قدرة  عرين أعلى بكثير  ويعتبر كال الس   ،حسب سعر تصريف البنك املركزي   دوالر   100بكلفة  PCRسوريا وباألخص من مطار لبنان يجرون فحص 

، ويذكر أن عراض عليهم/نة في حال ظهور األ حي  لى املراكز الص  إه وج  كاليف وهذا ما يجعل بعض املواطنين/ات عاجزين عن الت  ين على دفع الت  وري  الس  

  أ ر  دوال  ٢٠بما ال يتجاوز ال  ة  سوري   ألف ليرة   ٤٠ين ال يتجاوز واتب للسوري  وسطي الر  
 . مريكي 

                                                           
https://sanasyria.org/?tag=%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-وكالة سانا،  - 1

-%D9%85%D9%86-D8%B9%D8%AF%D8%AF%

-D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA%

%D8%A8%D8%AD%D9%84%D8%A8-D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9% 

https://sanasyria.org/?tag=%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://sanasyria.org/?tag=%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://sanasyria.org/?tag=%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://sanasyria.org/?tag=%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://sanasyria.org/?tag=%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D8%A8
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 اليات واملناسبات واأل باستئناف العمل في جميع الفع   بإصدار قرار   ٢٠٢٠حزيران  ٨بتاريخ  قام مجلس الوزراءخر آمن جانب 
 
 عمال التي التزال متوق

 
 فة

 30بنسبة 
 
  2%.50شغال أوبنسبة  فراح لتكون في أماكن مكشوفة  األ  إلقامة ضوابط جديدة   إلقرار % من طاقاتها إضافة

 
 ربية قرار كما أصدرت وزارة الت

 
 ا

 يفي  ة الص  عليمي  ورات الت  ماح بإقامة الد  يقض ي الس  
 
  3.ةة واملدارس الخاص  ة واملراكز املهني  غوي  ة في املعاهد واملخابر الل

 البقولي  ، جباناأل  ،لبانالية )األالت   القاض ي بوقف تصدير املواد   5/5/2020تاريخ  ادرالص   /324رقم / تمديد العمل بالقرار تم   كما
 
ماء  ،الكلور  ،بةات املعل

 4.فقط واحد   لشهر   جافيل(

 : وري  ظام الس  في مناطق سيطرة الن   الوضع االقتصادي  

 أغلقت الكثير من املشاغل الص  
 
لى دفع قدرتها عوالر أو عدم عامل مع فرق سعر الد  ة أبوابها بسبب إفالسها أو عدم قدرتها على الت  جاري  ت الت  غيرة واملحال

 تسليم بدل الت  . كما قامت الحكومة بإيجارات املوظفين
 
 شخص 1167 إلىام وريفها عطل بالش

 
  .ة  كامل ألف ليرة   100فعة األولى ال غير واملبلغ فقط بالد   ا

 عقد 
 
  عبمجلس الش

 
 ر صرف الد  عاالرتفاع الكبير لس دوية في ظل  وأزمة األ  ملناقشة الوضع االقتصادي   جلسة

 
ه والذي رافق ،ةوري  يرة الس  والر مقابل الل

للصرف  ي  سمعر الر  برفع الس   املركزي   اهذا و قام مصرف سوري ،ة  سوري   ليرة   3000لى عتبة إوالر وصل الد   ن  إة حيث لع األساسي  سعار  الس  أب كبير   ارتفاع  

  تكما كان ،للدوالر الواحد ليرة   1250إلى  700من 
 
  ،سمح لهم بمزاولة العملللصرافين الذين لم ي   هناك مالحقة

 
 500تها للمتلقين ملبالغ تتجاوز قيم وأيضا

 بين املحافظات بصيغة الكاش وفرضت نقله عبر تحويالت   ة  سوري   مليون ليرة   الخمسة يتجاوز  مبلغ   ظام املواطنين/ات من نقل أي  ، كما منع الن  دوالر  

 .لخر نك  اختلفت من ب عالية   جور  أوب بنكية  

 .جارة طالل البرازي في غرفة تجارة دمشقة وذلك بعد لقاء تجار دمشق مع وزير الت  األساسي   غرفة تجارة دمشق مبادرة لخفض أسعار املواد   تطلقأ

  أما اليوم فهو بسبب الوضع االقتصادي   ،املفروض ، والذي كان في البداية بسبب الحظر املنزلي  رصد انتشار العنف املنزلي   خر تم  آمن جانب 
 
زري امل

  وهو حيث يقول محسنعمال، وفقدان الوظائف واأل 
 
ا ال يكفي للطعام فقط له $ مم   20ما يعادل على  ة  سوري   لف ليرة  أ 60يحصل على  متقاعد   موظف

ّّغيّربالجامعةّوبحاجةّإلىّمصاريفّولديّفواتيّرابنيّالصّ " :هوالدأثنين من الولزوجته و  خلّد ّغلبّمصادّرالأناّانعدمتّّووبسببّكوّرّ،كثيرةّ ّودفعات 

ّ
ً
ّّ،داخلّأسرتيّفأصبحّالوضعّكارثيا

ً
ّّأصبحتّاألصواتّالعاليةّسمة

ً
ستوىّمنّاملشاكلّعلىّمّىّإلىّكثيرّ اّأدّ ائدةّمم ّللمنزلّوالعصبيةّالزّ ّواضحة

 "العائلة

 
 
  هناك مخاوف

 
  من إصابات   كبيرة

 
 طالت الط

 
ات الوقاية في املشافي، باإلضافة لغياب أقسام الوصول املنفردة نقص إجراءات ومعد  ة بسبب ي  ب  واقم الط

 رونا.للمشتبه بإصابتهم بفيروس كو 

   في ات  سرقل دة  متعد   لت حاالت  حيث سج   ،ةظام بسبب تدهور األوضاع االقتصادي  رقة في املناطق الخاضعة لسيطرة الن  حاالت الس   رصد انتشار تم  
 كل 

   الالذقية وحمص ودمشق وريف دمشق وبعض أرياف حماة طالت بشكل   من
 الص   أساس ي 

 
 يدليات ومحال

 
 ت األغذية ومحال

 
 .اراتي  هب والس  ت الذ

ّ
ً
ّّمناطقّفيانتشاّرفيروسّكوروناّّ-ثانيا

 
ّالش ّ:ّمالّالغربي 

  1636 حزيران 30املفحوصة لغاية تاريخ نات حيث بلغت عدد العي   كورونا خالل شهر حزيرانبفيروس  إصابة   ل أي  لم تسج  
 
، 5تائجة الن  كانت سلبي   حالة

 أخذة في ة املت  بالفيروس تراجعت اإلجراءات االحترازي   إصابة   ومع عدم تسجيل أي  
 
 ي  ب  غلب املراكز الط

 
هت مات العاملة على األرض التي وج  ة وفي معظم املنظ

  .د بإجراءات الوقايةعامليها على التقي  

                                                           
 https://damascusv.com/archives/25261صوت العاصمة،   2

 http://www.sana.sy/?p=1162857وكالة سانا،  - 3

 id=47andays.com/?page=show_det&select_page=http://www.syri&62517سوريا اليوم،  - 4

 
الحكومة السورية المؤقتة،  - 5

https://syriaig.net/ar/464/content/%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%20%D9%88%D8%

https://damascusv.com/archives/25261
http://www.sana.sy/?p=1162857
http://www.syriandays.com/?page=show_det&select_page=47&id=62517
https://syriaig.net/ar/464/content/%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A?fbclid=IwAR0cZhrn8Daf0m8VSC5T39yWtgfFjccLxdcWxuDlVDohLlD9kYyfEUnp8IA
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 حدى امليس  إمريم 
 
ّّ"قالت  ةطمأم بمخيمات فل واأل رات في مركز الط

 
ّّهناكّصعوبة

 
مّتهاّوذلكّلعديّ غمّمنّأهمّ قيدّبإجراءاتّالوقايةّعلىّالرّ بالت

ّ
 
ّنهّهناكّفيروسّهذاّبدايةّوتعرّ أساءّاملراجعاتّبتصديقّالن ّىحدإالمّعلىّاملراجعاتّلقسمناّحيثّضناّلالنتقادّإذاّماّعقمناّأيديناّبعدّالس 

ّ
 
ّأهمتناّبتّ اساءّالن

 
ّن ّّهاّليستّقذرةّليتم ّوأنّ ّ،ناّمتعجرفات  ّّ،رةّبعدّمصافحتهاتعقيمّيدّامليس 

ً
بخصوصّّثيرةّ كّنّهناكّجلساتّتوعية ّأومعّّوهذاّثانيا

ّ
 
ّد ّالفيروسّق

 
  "خاذّإجراءاتّالوقايةمتّللنساءّفيّمركزناّولكنّالّيوجدّتجاوبّالت

 كما 
 
 الب دون عادت املدارس لتستقبل الط

 
 كما األسواق وغيرها من األماكن التي تشهد تجمعات للناس فيها ،من الفيروس احترازية   إجراءات   خاذ أي  ات

 حت  
 
 مانعة الت   منطقة ازحات منحدى الن  إخديجة ، تقول باقة لذلكنها كانت الس  أد باإلجراءات مع ة لم تعد تتقي  ي  ب  ى املراكز الط

 
 :مالي  في ريف حماه الش

ّإدورّالصطحبّطفليّذهبتّألسجلّ"
 
ّلىّالط

 
ّبيبّكانّالت

 
ّأنهمّيتخذونّإجراءاتّمنّأعلىّأساسّّ،باكسجيلّعلىّالش

 
اسّمنّفيروسّجلّحمايةّالن

ّّنساء 10ّّكثّرمنّأتجمعناّّ،كورونا
 
ّعلىّالش

 
ّباكّيتزاحمنّلتسجيلّالدورّّظن
ً
ّّواحدةّ ّمنّكل ّّا

 
ّأاّمن

ً
ّالّستحتميّمنّحرّ ّنهاّاذاّدخلتّمبكرا

 
مسّحيثّش

ّننتظّر
ً
ّّثم ّّبالخراجّفترة ّّيدخلونناّعلىّدفعات 

ً
نّفالّماّاّلأّاخلّبعدّتعقيمّأيدينالىّالد ّإاّنيرسلونّيقيسونّالحرارةّفيّخيمةّالعزلّثم ّّكانواّسابقا

ّ
 
ّأدّوهذاّيؤك

 
ّّاهنهّالّيوجدّفيروسّولكنّكل ّّتعقيدات  ّلطاتّاملحليّ منّالس 

 
ّيّ بّ ةّالط

 
  "اسةّلتصعبّاألمورّعلىّالن

 االنتظار في مشفى اإل  رفباعد في غإجراءات الت  خذ لم تت  
 
 وجميع من كانوا فيها غير مرتدين كمامات   خاء حيث كانت غرف االنتظار للمراجعين/ات مكتظة

 ،كمامةن املراجعين/ات ال يمتثلون ألمر ارتداء الأكبير و اللعدد لوعزت ذلك  ،حدى املمرضات في املشفىإفادت أن بعضهم يعاني الزكام حسب ما أمع 

 كألوالدي ألشتري  ملك ثمن خبز  أنا ال أن يلبي طلبنا بشراء الكمامة نحن نقف عاجزين عندما يقول لنا أحد أ وجوع   يعاني من فقر   نازح   فكيف ملريض  
 
 مامة

 
 
  .وأتلفها رح غطي فمي بكمي أفضل واضعها ساعة

 إ ،و حرارة  أ من سعال   عراض  أ أي  من ما معبر دير بلوط فتابع إجراءات الوقاية من خالل قياس درجة حرارة العابرين وسؤالهم إذا كانوا يعانون أ
 

 ن  أ ال

 شخص 25ة تحمل ما يقارب راعي  هذه اإلجراءات غير كافية فسيارات نقل العاملين/ات في األراض ي الز  
 
ن لإلصابة بالفيروس في صندوقها جميعهم معرضي ا

  .خذتت   وقائية   جراءات  إن ال أة خاص  

ّ

ّ
ً
ّّ:مناطقّشمالّشرقّسورياّ-ثالثا

 كورونا في املنطقة، األ في فيروس  إصابة   ل أي  لم تسج  
 
  .لوقائية في مناطق شمال شرق سورياااإلجراءات االحترازية من القيود و  مر الذي رافقه تخفيف

 : سمحت الحسكةمحافظةّفيّ -
 
 وأصدرت قرار  ،فتح الحضانات ورياض األطفالبة اتي  اإلدارة الذ

 
عن شمال شرق  يقض ي برفع الحظر الجزئي   ا

  ٢٠٢٠حزيران  ١٥بتاريخ  سوريا
 
  باستثناء مع بقاء املعابر مغلقة

 
 بقة والتايهة للحاالت اإلنساني  معبري الط

 
ما إدارة معبر سيمالكا أ .6البة والط

   كإجراء   ادس من حزيرانفي الس   جوال الكامل في إقليم كردستان العراقمام حركة العبور بعد تطبيق حظر الت  أغالق املعبر إرت فقد قر  
 ،وقائي 

 خاص  
 
حد تخصيص يومي األ  العائدين/ات من اإلقليم وتم   يناملدني  مام أ الحق   ليتم فتحه في موعد   7بعد ارتفاع عدد اإلصابات في اإلقليم ة
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 واألربعاء لعودة 
 
 األهالي من شمال شرق سوريا /ات في إقليم كردستان العراق وصرحت الل

 
ن نتائج فحوصات أة في املعبر ي  ب  جنة الط

 سلبي   اإلقليم جاءتالعائدين/ات من 
 
  .ة

   حة بتجهيز مخبر  جنة الص  ل: بدأت قةالرّ محافظةّفيّ -
السلحبية افتتاح مستوصف  ، كما تم  قةلفحص فيروس كورونا داخل مدينة الر   خاص 

 شخص 50لتوظيف  مسابقة   إجراء تم   ة.الغربي  
 
   وكادر   وممرضين/ات   ونساء   رجال   من أطباء   ا

. كما في املدينة حي  لصالح مركز الحجر الص   إداري 

قل خطوط الن  رصد عودة  . وتم  قةحة في مدينة الر  ابعة لدائرة الص  قيم املقامة من قبل الورش الت  والتع   ش  عمليات الر   رصد استمرار تم  

  اخلي  الد  
 
 إة كاف

 
  ة بتخفيف إجراءات الحظر.اتي  لى العمل بعد قرار اإلدارة الذ

 
نذ بداية متجار بها وتسويقها مك واإلماح بصيد الس  الس   تم   وأيضا

 
 
 .ت ثالثة أشهر  ة الحظر التي استمر  ادس بعد انتهاء مد  هر الس  الش

 ات إزالة الر  عملي  لقة ة في الر  ي  دائرة الخدمات الفن   رصد استئناف تم  
 
ات افة عملي  ظنهت دائرة الن  أو  وسط املدينة. حياء  أة رقات بعد  كام وفتح الط

 تنظيف وإزالة األ
 
 استأنفت لجنة الر  كما  ريق الواصل بين دوار البانوراما ومفرق الجزرة.تربة من الط

 
 ياضة والش

 
ة اضي  ياليات الر  ة الفع  باب كاف

 في الر  
 
ل.س  3000لى عتبة إقة والر في محافظة الر  رف الد  وصل سعر الص  و  دام ألكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا. ف  قة وريفها بعد توق

 للدوالر الواحد.

الزورّمحافظةّماّفيأ -  : ديّر
 
  يعيش األهالي حياة

 
  طبيعية

 
 دون ات

 
ي فصابات إ تسجيل أي   نه لم يتم  أكر خاذ اإلجراءات الوقائية والجدير بالذ

 دير ة بتسليم مشافي  حة العاملي  نسيق مع منظمة الص  عاون والت  بالت   ور املدني  حة في مجلس دير الز  لجنة الص  قامت كما  .محافظة دير الزور

  .كامل   لتجهيز املشافي بشكل   ة  ي  طب   وأجهزة   ات  الزور معد  

  ،ة ملوظفيهادريبي  الت   اتور د  لاستأنفت هيئة بلديات إقليم دير الزور ا
 
الدورة  فت نتيجة اإلجراءات االحترازية ملكافحة كورونا، وتهدفوالتي توق

 
 
ة ساتي مع مراعاة ة مجاالت العمل املؤس  لزيادة خبرة املوظفين في كاف

 
 ة.حي  اإلجراءات الوقائية الص  كاف

 رصد  في املحافظة، فقد تم   أما الوضع االقتصادي  
 
 ع ماد  ف املطاحن عن بيتوق

 
 أحين في ة الط

 
ة اتي  رياف دير الزور التي تسيطر عليها اإلدارة الذ

غالق الفرن إل وكذلك  ،ليرة   500لى إحيث وصل سعر ربطة الخبز  في ريف دير الزور الغربي   زمة خبز  ى أل بسبب ارتفاع أسعار القمح ما أد  

 الذي يخدم عموم الر   ياحي  الس  
 
 وارتفاع أسعار املواد   ،ةي األوضاع املعيشي  على ترد   سلسلة احتجاجات   ى إلىد  أمر الذي . األ رقي  يف الش

  رجت، وخفي قرية بريهه شرقي دير الزور ارات  إطارات سي   بحرق محتجون  ، حيث قاموالفساد اإلداري  ةاألساسي  
 
  مظاهرة

 
 ريق العام  قطعت الط

 بحة بالر  في بلدة الص  
 
قمح عر الجديد لللفالحي دير الزور بمركز الحبوب بسبب الس   ضراب  إرصد  تم   كما ور.ومظاهرة في بلدة الص  ، رقي  يف الش

 قر  أالذي 
 
  . ةاتي  ته اإلدارة الذ

 دونم 30 بر مساحتها تقد   ض  أر نشب في قرية امليالج على  حريق   منها ،ة حرائقمن جانب آخر نشبت عد  
 
يف جديد بكارة بالر  في  ، وحريق  ا

 
 
 أبو حمام في الر  في  ، وحريق  ات  دونم 10بمساحة  ة  إلخماد حريق بقايا زراعي   رقي  الش

 
 وهي حصيلة حصاد ،من القمح كداس  أطال  رقي  يف الش

 دونم 15
 
.ير الغربمنطقة أبو خشب بريف الد  في  خرآو  .ا  ي 

 

                                                           
 


