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الرؤية
 بلدية متطورة ومتحضرة خدماتيًا ومؤسساتيًا،  تحقيقًا للعيش الكريم 

والرفاه لمواطنيها .

الرسالة
 التميز والشمولية في تقديم كافة خدمات البنى التحتية والخدمات 
الصحية والبيئية والثقافية من خالل االستثمار األمثل للموارد المالية 

والبشرية، مع الحفاظ على اإلرث الثقافي والتاريخي للمدينة .
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رؤساء البلدية السابقون

1869-1872 الشيخ محمد تفاحة الحسيني
1873-1874 حسن عبد الهادي
1874-1876 أحمد حلمي
1876-1878 عبد الفتاح النمر
1879-1885 حسن عبد الهادي
1886-1887 شريف طوقان
1887-1894 عبد اللطيف عبد الهادي
1894-1896 بشير طوقان
1896-1897 بدوي عاشور
1897-1900 عبد اللطيف عبد الهادي
1901-1902 بشير طوقان
1902-1906 توفيق حماد
1907-1908 محمد عبده
1908-1910 عبد اللطيف عبد الهادي
1911-1912 حيدر طوقان
1912-1913 كمال الدين عرفات
1913-1913 يوسف التميمي
1913-1915 حسن حماد
1915-1915 بشير الشرابي
1915-1916 كمال الدين عرفات
1916-1917 أحمد مختار
1917-1917 يوسف التميمي
1917-1917 حيدر طوقان
1917-1918 عمر زعيتر
1918-1918 نمر حماد
1918-1918 سليمان الصمادي

1918-1918 حيدر طوقان
1918-1924 عمر زعيتر
1924-1925 عمر الجوهري
1925-1951 سليمان طوقان
1951-1951 أحمد الشكعة
1951-1955 نعيم عبد الهادي
1955-1957 معزوز المصري
1957-1959 بهجت طبارة
1959-1963 أحمد سروري
1963-1969 حمدي كنعان
1969-1976 معزوز المصري
1976-1982 بسام الشكعة
1982-1985 السلطة المعينة
1985-1986 ظافر المصري
1986-1988 حافظ طوقان
1988-1994 إدارة ذاتية
1994-2004 غسان وليد الشكعة
2004-2005 لجنة الحكم المحلي برئاسة 

د.حسين االعرج
2005-2005 لجنة الحكم المحلي برئاسة 

غسان الهموز
2005-2012 عدلي رفعت يعيش
2012-2015 غسان وليد  الشكعة
2015-2017 لجنة الحكم المحلي برئاسة 

سميح  روحي طبيلة
2019 - 2017 عدلي رفعت يعيش

2019 - حتى اآلن سميح روحي  طبيلة
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كلمة رئيس بلدية نابلس

األهل واألحبة 

قبــل مــا يربــو علــى الشــهر، طــوت البشــرية صفحــة العــام 2020 الــذي اســتحق وبجــدارة 

لقــب عــام الوبــاء والمحنــة. فقــد حصــد ذلــك العــام، أرواح مــا يقــرب مــن مليونيــن مــن 

البشــر، بينمــا أصابــت أعراضــه المالييــن منهــم، ممــا أدى إلــى تعطيــل دوران عجلــة 

اإلقتصــاد العالمــي، وفقــدان الكثيريــن مصــادر رزقهــم وباتــوا دون عمــل. 

المهندس سميح روحي طبيلة 
رئيس بلدية نابلس 

ــا فــي فلســطين، لــم يكــن الوضــع أحســن حــاال مــن باقــي بلــدان العالــم، فقــد وجــد فايــروس كوفيــد - 19 طريقــه  وهن

إلينــا، وأتــت آثــاره المدمــرة علــى مختلــف مناحــي الحيــاة، فمررنــا بتجربــة مرعبــة فقدنــا خاللهــا العديــد مــن األحبــة، وتــذوق 

ــا أنفســنا محاصريــن بيــن مطرقــة اإلحتــالل اإلســرائيلي الــذي أوغــل فــي  ــاء، ووجدن ــا مــرارة اإلصابــة بأعــراض الوب الكثيــر مّن

مؤسســاتنا  وإمكانيــات  قــدرات  متحّديــا  مذهلــة،  بســرعة  ينتشــر  كان  الــذي  كورونــا  وبــاء  وســندان  وحصــاره،  قمعــه 

ــة  ــن بلدي ــم تك ــق. ول ــه ح ــة دون وج ــهر طويل ــعبنا ألش ــوال ش ــه أم ــرائيلي ومصادرت ــالل اإلس ــراءات اإلحت ــا إج ــي أرهقته الت

نابلــس بمعــزل عــن هــذا الوضــع، بــل تأثــرت بــه بشــكل كبيــر كونهــا مســؤولة وبشــكل مباشــرعن تقديــم الخدمــات األساســية 

لمــا يناهــز المائتــي ألــف مواطــن، وعــدد كبيــر مــن المؤسســات. 

وعندمــا استشــعرنا خطــورة هــذا الوبــاء وآثــاره المدّمــرة، وقفنــا وبــكل قــوة عنــد مســؤولياتنا، ووضعنــا خطــة عمــل طارئــة 

غايتهــا تحقيــق ثالثــة أهــداف، كان أولهــا تســخير كل اإلمكانيــات والمــوارد المتاحــة للحــد مــن انتشــار فايــروس كورونــا. أمــا 

الهــدف الثانــي لخطتنــا فتمثــل باإلســتمرار فــي تقديــم الخدمــات األساســية لكافــة المواطنيــن بالرغــم مــن النقــص الخطيــر 

ــرا فقــد  ــا الماليــة، مــع أخــذ كافــة االحتياطــات الالزمــة للحفــاظ علــى صحــة وســالمة موظفــي البلديــة. وأخي فــي مواردن

ــف  ــمائة موظ ــف، وخمس ــة موظ ــف وثمانمائ ــن أل ــر م ــب أكث ــورة روات ــع فات ــي دف ــتمرار ف ــى اإلس ــة إل ــذه الخط ــت ه هدف

متقاعــد، كاملــة غيــر منقوصــة، طــوال فتــرة األزمــة وحتــى تاريــخ كتابــة هــذه الكلمــات، وهــو فــي رأينــا هــدف فــي غايــة 

ــس. ــي نابل ــاري ف ــاط التج ــة النش ــك عجل ــي تحري ــهم ف ــزاء، ويس ــا األع ــان لموظفين ــق األم ــه يحق ــرا لكون ــة نظ االهمي

وإضافــة إلــى األهــداف الثالثــة الهامــة التــي ذكرتهــا آنفــا، والتــي نفخــر بتحقيقهــا بفضــل إخــالص موظفينــا، ودعــم حكومتنــا 

الفائــت،  العــام  خــالل  المشــاريع  مــن  حزمــة   لتنفيــذ  اهلل  وفقنــا  فقــد  الشــريكة،  المؤسســات  وتعــاون  الرشــيدة، 

وتوســعتها،  التحتيــة  البنيــة  تأهيــل  علــى  مجملهــا  فــي  تركــزت  والتــي  التاليــة،  الصفحــات  فــي  أهمهــا  لكــم  نــورد 

ســواء كان ذلــك مــن خــالل مواردنــا الماليــة المباشــرة، أو مــن خــالل المنــح والهبــات التــي قدمتهــا المؤسســات الدوليــة 

وأبنــاء نابلــس المقيميــن فــي الوطــن والمهجــر والتــي وصلــت قيمتهــا مجتمعــة إلــى حوالــي 121 مليــون شــيكل

وختامــا، فإننــي أؤكــد أن إيماننــا بمــا نقــوم بــه، وإخالصنــا للقيــم التــي نحملهــا، ورغبتنــا بتقديــم األفضــل لمدينتنــا وأهلنــا، 

شــكل علــى الــدوام الدافــع األكبــر لنقــدم كل مــا نملــك حتــى تبقــى مدينــة نابلــس وبلديتهــا فــي المقدمــة دومــا وأبــدا

واهلل الموفق
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قطاع الهندسة العمرانية والبنية التحتية  

بلغ حجم اإلنفاق والمبالغ المرصودة 
للمشاريع الهندسية

 8.7 مليون دوالر تقريبا

“

“
 فتح شوارع جديدة بطول 5.13 كيلو متر بقيمة إجمالية 1.03 مليون دوالر 

مشاريع شق طرق جديدة وتعبيد شوارع بقيمة إجمالية  2.6 دوالر تقريبا بتمويل من بلدية نابلس 
وصندوق البلديات .. توزعت على النحو التالي: 

شارع المساكن الشعبية/عصيرة 

شارع أسفل الجنيد 

شارع أسفل األكاديمية / شارع 20

شارع موازي لشارع عسكر الجديد

شارع في منطقة عين كيكوب 

شوارع أسفل اسكان الفلسطيني 

شارع في منطقة مركز االمل  

الشارع الدائري مع جدران مرابيع( 

تأهيل شوارع خلة العامود 

شارع اسفل اإلسكان الفلسطيني 

شارع أسفل الجنيد

شارع أسفل األكاديمية / شارع 20

شارع موازي لشارع عسكر الجديد 

شارع أسفل  مركز االمل 
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شوارع تم تأهيلها وتعبيدها وأخرى قيد التعبيد بطول 2.7 كيلو متر بقيمة إجمالية  799,000 دوالر بتمويل من 
بلدية نابلس

شارع سعد صايل 

شوارع رابطة بالمركز التجاري 

شوارع في المساكن الشرقية والغربية والمعاجين ورفيديا وروجيب

تبليط شوارع في المركز التجاري 

أعمال صيانة للعديد من الشوارع 

شارع في منطقة روجيب شارع سعد صايل 

شارع في منطقة المعاجين  شارع متفرع من طلعة عالء الدين

شارع عسكر القديم الرئيسي  شوارع في عسكر القديم
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أعمال صيانة للعديد من الشوارع في مناطق متفرقة من المدينة

شارع الشيخ مونس

شارع اسكان الموظفين / روجيب

شارع المعاجين

شارع المساكن

شارع بيكر العلوي

شارع عسكر القديم
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مشروع تعبيد شوارع المركز التجاري في وسط  المدينةبطول 6 كيلو متر  بقيمة إجمالية 446,000 
دوالر بتمويل من صندوق تطوير وإقراض البلديات

شارع الغزالي

شارع حمدي كنعان

شارع حطين

شارع ظافر المصري

شارع عمر المختار

شارع غرناطة

شارع فلسطين

شارع سفيان شارع العدل/ باتجاه الجنوب
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منطقة دوار الشهداء

الشارع المتفرع من شارع الغزالي باتجاه دوار الشهداء

منطقة دوار الشهداء ضمن مشروع تعبيد المركز التجاري
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شارع أرض الغزالية

شارع متفرع من غرناطة باتجاه فلسطين

طلعة الفاطمية

نهاية شارع غرناطة باتجاه الدوارشارع سفيان بإتجاه الفاطمية

شارع متفرع من غرناطة إلى فلسطين

شوارع رابطة بالمركز التجاريضمن مشروع تعبيد المركز التجاري 
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مشروع تأهيل وتعبيد شارع الطور بطول 500 متر بقيمة إجمالية 300,000 دوالر تقريبا بتمويل من رجل 
االعمل السيد منيب المصري. 
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مشاريع بناء مدارس بقيمة إجمالية 4.4 مليون 
دوالر بتمويل من أبناء نابلس

“

“ مدارس تم االنتهاء من تنفيذها ) عظم (

مدارس قيد اإلنشاء

مدرسة دولت مكاوي بتمويل من السيدة دولت مكاوي وزوجها السيد حسن مصطفى العاصي 
مدرسة الهدهد بتمويل من المرحوم نبيل الهدهد 

أعمال صيانة عدد من المدارس بتمويل من بلدية نابلس

مدرسة رئيسة عرفات بتمويل من أبناء المرحوم سليمان عرفات/ عنهم السيد باسل عرفات 
مدرسة عائشة عنبتاوي بتمويل من أبناء السيدة عائشة عنبتاوي  ) السادة ابراهيم وفراس ياسر عنبتاوي (

مدارس قيد طرح عطائها 

مدرسة كنعان بتمويل من السيد عزام صادق كنعان 
تشطيب مدرسة دولت مكاوي بتمويل من صندوق لجنة التربية والتعليم

مدرسة الهدهد

مدرسة عائشة عنبتاوي

مدرسة دولت مكاوي

مدرسة رئيسة عرفات
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مدارس قيد طرح عطائها 

مشروع البلدة القديمة بقيمة إجمالية 
640,000 دوالر تقريبا

“

مشروع  ترميم وتأهيل ساحات عامة وحارات  في البلدة القديمة بقيمة إجمالية 490,500 دوالر بتمويل “
من مؤسسة التعاون. 

تأهيل حارة الجوزة 
تأهيل ساحة التوباني 

تأهيل ساحة هاشم 
تأهيل واجهات سوق الحدادين

تأهيل ساحة التوباني

تأهيل واجهات سوق الحدادين

تأهيل حارة الجوزة
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أعمال متفرقة بقيمة إجمالية بلغت 872,000 دوالر 
ممولة من بلدية نابلس وجهات مختلفة

“
“

تركيب مظالت في ساحة النصر بقيمة 150,000 دوالر بتمويل مشترك بين الغرفة التجارية والسيد 
سامح المصري وبمساهمة من بلدية نابلس 

 إعادة تأهيل مكتبة بلدية نابلس بتمويل من مؤسسة التعاون التركي )تيكا( 
تركيب مظالت لمجمع القرى الغربي بتمويل من بلدية نابلس 

تشطيب قاعة عامة في الحي السامري بتمويل من المصرف العربي للتنمية االقتصادية في افريقيا من خالل 
البنك االسالمي للتنمية. 

تجهيز مركز الخدمات الغربي لفحص الكورونا بتمويل من بلدية نابلس 
تجهيز مركز الثريا اليواء مصابي الكورونا بتمويل  من بلدية نابلس 

إعادة تأهيل بركة سما نابلس بتمويل من شركة جوال 

تأهيل مركز الخدمات الغربي لفحص الكرونا
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إعادة تأهيل أرشيف  مكتبة بلدية نابلس

تركيب مظالت لمجمع القرى الغربي

تشطيب قاعة عامة في الحي السامري

إعادة تأهيل بركة سما نابلس

أعمال متفرقة بتمويل من بلدية نابلس وجهات أخرى
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مشروع انشاء حدائق عامة  بقيمة إجمالية 
227,000 دوالر بتمويل من صندوق تطوير 

وإقراض البلديات

“

حديقة المعاجين               حديقة كبار السن              حديقة شارع 24 “

حديقة المعاجين

حديقة كبار السن

حديقة شارع 24
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قطاع المياه والصرف الصحي

بلغ إجمالي حجم اإلنفاق في مشاريع
 المياه والصرف الصحي 1 مليون دوالر

“

“
تطوير وتأهيل آبار مياه ومحطات ضخ ولوحات كهربائية لمحطات الضخ بمبلغ إجمالي 476,400 

دوالر أمريكي 

توريد وتركيب 5 مضخات ولوحات كهربائية آلبار المياه )بئر اودله والفارعة ودير شرف والباذان( بقيمة 395,400 دوالر 

بتمويل من صندوق تطوير وإقراض البلديات والبنك اإلسالمي وصندوق البلدية. 

توريد وتركيب مضخة عدد 2 لمناطق جنبالط وعراق التايه ولوحات كهربائية بقيمة 30,000 دوالر من صندوق البلدية 

توريد 4 لوحات كهربائية ولوحات سكادا لمحطات الضخ بقيمة حوالي 51,000 دوالر بتمويل من صندوق البلديات.

جولة تفقدية لمضخة بئر الباذان لوحات كهربائية في محطات الضخ

مضخات الفارعة مولدات في محطات ضخ ابار مياه
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تمديد شبكات مياه جديدة وإعادة تأهيل خطوط واستبدال التالف منها  بمبلغ إجمالي 258,000 دوالر

مشاريع تمديد وتطوير شبكات صرف صحي في مناطق متفرقة من مدينة نابلس بطول 1600 متر 
بقيمة 204,000 دوالر من صندوق البلدية.

توريد وتركيب 1500 عداد مياه منزلي من اصل 11,000 عداد  بمبلغ إجمالي 76,000 دوالر من 
صندوق البلدية )قيد التنفيذ(

تمديد خط تصريف مياه امطار بالمساكنمشروع تمديد خطوط مياه مقابل اكاديمية القران الكريم

خطوط مياه وصرف صحي في وسط المدينة
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KfW مشاريع محطات التنقية الغربية والشرقية بتمويل بنك التنمية األلماني

بلغ حجم المبالغ المرصودة لمحطات التنقية الغربية والشرقية
 52 مليون يورو

“

“ مشاريع محطة التنقية الشرقية 

تنفيذ سياج معدني )قيد التنفيذ( 
بمبلغ إجمالي 145,000 يورو 

 

عطاء مشروع أعمال الحفريات للمحطة الشرقية )قيد المداوالت لترسية العطاء(. 
بمبلغ إجمالي 2.5 مليون يورو 

مشروع تنفيذ شبكات صرف صحي لقرى عزموط وسالم ودير الحطب )ستتم المباشرة قريبا( 
بمبلغ إجمالي 3 مليون يورو 

مشروع شبكات صرف صحي في بلدة بيت فوريك )قيد التجهيز لطرح العطاء( 
بمبلغ إجمالي 6 مليون يورو بمساهمة من وزارة الحكم المحلي بقيمة 690,000 يورو 

تقديم خدمات استشارية من الجانب األلماني )قيد التنفيذ( 
بمبلغ إجمالي 5 مليون يورو 

توقيع عطاء لتوقيع اتفاقية انشاء سياج للمحطة الشرقية 

وفد بنك التنمية األلمانياجتماع وادي الشعير
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عطاء محطة التنقية الشرقية وتأهيل المقاولين )قيد التجهيز( 
بمبلغ 30 مليون يورو 
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مشاريع محطة التنقية الغربية 

مشروع توريد وتركيب عصارات لمناشير الحجر 
بمبلغ إجمالي 695,000 يورو 

مشروع توريد وحدات تقشير السمسم )قيد التنفيذ( 
بمبلغ إجمالي1.41 مليون يورو 

مشروع إعادة استخدام المياه المعالجة ألغراض الزراعة خارج حدود المحطة )قيد التنفيذ( 
بمبلغ إجمالي 1.24 مليون يورو 

خدمات استشارية إلعادة استخدام المياه المعالجة 
بمبلغ إجمالي 2.1 مليون يورو 
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الوضع المالي

“

بلغت حجم اإليرادات للعام )2020(  121 مليون شيكل تقريبًا بما في ذلك إيرادات “
ذاتية ومنح وهبات وإيرادات حكومية ، بينما بلغت حجم النفقات 139 مليون 

شيكل تقريبًا حيث بلغ العجز المالي مايقارب  18 مليون شيكل.
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قسم الحركة

تحديث اسطول بلدية نابلس من خالل استبدال سبع سيارات 
موديل افيكوكابينه 2020 بتمويل من صندوق البلدية. 

“

“
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مؤشرات وإحصائيات

إجمالي عدد جلسات التنظيم والبناء 43 جلسة، صدر عنها 2088 قرار
إجمالي عدد رخص البناء الجديدة والمجددة الصادرة بكافة تصنيافتها 1856 رخصة. 

إجمالي المساحات المرخصة للبناء 381,934 متر مربع )355,620 سكني(، )11,304 تجاري(، )13,234 
صناعي(، )1,776 أخرى(. 

إجمالي أذونات اإلشغال 2323 إذن إشغال. 
إجمالي أذونات الصب 883 إذن صب. 

إجمالي مخططات الراسيم 1078 مخطط. 
إجمالي إخطارات األبنية بكافة تصنيفاتها 1001 إخطار. 

عقدت لجنة ضريبة التربية والتعليم 4 جلسات 
بلغت ايرادات صندوق التربية والتعليم للعام 2020 ، 5.4 مليون شيكل تقريبا 

وبلغت نسبة اإلنفاق على بناء المدارس %22 من إجمالي االيرادات، و %12 تجهيزات مدارس، و %12 لصيانة 
30 مدرسة. 

تساهم ضريبة التربية والتعليم في بناء المدارس التالية وهي قيد اإلنشاء: 
عائشة عنبتاوي، رئيسة عرفات، نديم الهدهد. 

إجمالي عدد العطاءات المطروحة 60 عطاء. 
إجمالي قيمة العطاءات المطروحة 57 مليون شيكل )ال تزال بعض أعمال العطاءات قيد التنفيذ( 

إجمالي عدد مشاريع صندوق تطوير وإقراض البلديات قيد التنفيذ 7 مشاريع 
إجمالي المبلغ المرصود من مساهمة البلدية في جميع المشاريع 6 مليون شيكل تقريبا 

إجمالي عدد المشاريع الممولة من بنك التنمية األلماني قيد التنفيذ والمنتظر تنفيذها 7 مشاريع 

إجمالي عدد جلسات المجلس البلدي 47 جلسة صدر عنها 1126 قراراً 
الدائرة اإلدارية

قسم التنظيم

صندوق التربية والتعليم

قسم العطاءات والمشتريات

إجمالي الشكاوي البيئية المستلمة من مختلف المصادر والتي تم التعامل معها 2543 شكوى )مجاري وإسالة 
مياه، زرائب، هياكل سيارات، نفايات، أنقاض، مكاره صحية، ازعاج طلبات تراخيص، شروط صحية، طلبات تعقيم(. 

إجمالي أعمال رش ومكافحة قوارض وكالب ضالة ومتابعة وحدات صحية وتعقيم مواقع 1911 موقع. 
إجمالي تراخيص الحرف 406 ورخص حرف جديدة 339 رخصة. 

إجمالي حاالت دفن وفيات 523 حالة منها : 497 بالغين، 26 أطفال، 294 ذكور، 229 إناث. 

دائرة الصحة والبيئة

إجمالي الحوادث التي تعامل معها قسم اإلطفاء بلغت 302 حادث )59 حريق منزل، 36 حريق سيارة، 50 حريق 
محل، 37 حوادث سير، حوادث إنقاذ مختلفة 120(.

قسم اإلطفاء

إجمالي المعامالت المستلمة 19400 معاملة، تم إنجاز 12340 معاملة، وال تزال 3400 معاملة عالقة ألسباب 
فنية، بينما بلغت المعامالت قيد التنفيذ 3600 معاملة، وبلغت نسبة اإلنجاز اإلجمالية 73%. 

قسم خدمات الجمهور

إجمالــي عــدد المســتفيدين مــن المراكــز  الثقافيــة التابعة لبلدية نابلس 330 الف مســتفيد.
الدائرة الثقافية
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استقبال وفود ومسؤولين رسميين

عطوفة اللواء ابراهيم رمضان/ محافظ نابلس

معالي الدكتور نصري أبو جيش / وزير العمل

عطوفة اللواء محمود العالول

معالي المهندس مجدي الصالح / وزير الحكم المحلي

معالي السيدة روال معايعة / وزير  السياحة

العقيد حقوقي سائد زهران / مدير الشرطة

مدير عام مؤسسة التعاون

معالي الدكتورة مي الكيلة /وزيرة الصحة

مدير التوجيه السياسي

رئيس بلدية بيت فوريك
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فعاليات ومبادرات

اإلتحاد العام للمرأة الفلسطينيةهيئة المكاتب الهندسية

وفد الغرفة التجارية

افتتاح معرض المنشية

وقفة احتجاجية ضد صفقة القرن وقفة احتجاجية ضد مشروع الضم

وقفة تضامنية لدعم األسرى
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تــود بلديــة نابلــس أن تتقــدم بالشــكر والتقديــر لــكل مــن 
ســاهم وشــارك فــي دعــم مشــاريع البلديــة لمــا كان لــه 
مــن أثــر فــي إنجــاز هــذه المشــاريع وإنجــاح مســيرة هــذه 
المؤسســة التاريخيــة العريقــة، ونخــص بالذكــر كل مــن :

 	
وزارة الحكم المحلي

 	
محافظة نابلس

 	
غرفة تجارة وصناعة نابلس 

 	
ملتقى رجال األعمال

 	
KfW بنك التنمية  األلماني

 	

MDLF صندوق تطوير وإقراض البلديات
 	

مؤسسة التعاون 
 	

مؤسسة التعاون التركي ) تيكا(
 	

المصرف العربي للتنمية اإلقتصادية في إفريقيا
 	

البنك اإلسالمي للتنمية
 	

شركة جوال لإلتصاالت الخلوية
 	

حســن  الســيد  وزوجهــا   مــكاوي  دولــت  العاصــيالســيدة  مصطفــى 
 	

المرحوم نبيل الهدهد
 	

باســل عرفــات أبنــاء المرحــوم ســليمان عرفــات / عنهــم الســيد 
 	

وفــراس ياســر عنبتــاوي (أبنــاء الســيدة عائشــة عنبتــاوي ) الســادة ابراهيــم 
 	

السيد عزام صادق كنعان
 	

السيد منيب المصري
 	

السيد سامح المصري
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