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الجمعية قرارات احترام المستقلين بالوفاقيين سلمان: األجدر
عبداهللا - مالك القفول ^

لــجــمــعــيــة ــــام ــــع ال ــــن  ــــي األم ـــــد  أك  ]
علي الشيخ اإلسالمية الوطني الوفاق
«الوفاقيين» بـ  األجــدر من أنــه سلمان
ــوا ــن ــل وأع مستقلين ــوا ــح ــرش ت الـــذيـــن 
في ـــاق ـــوف ال ــم ســيــنــضــمــون لــكــتــلــة ــه أن
باالنتخابات فــــازوا  ــم ه إن الــبــرلــمــان
ــرام ــت واح للجمعية ــوم ــي ال ــام  ــم ــض االن
ــة ــارس ــم م ســلــمــان ـــى ـــف قــــراراتــــهــــا، ون
الــمــتــرشــحــيــن ــض ــع ــى ب ــل ــوط ع ــغ ــض ال
ــان ــم ــل س وقـــــــال ــــاب. ــــح ــــس ألجــــــل االن
إلى سينضمون الــذيــن «المترشحون
المنتمون المترشحون ــاق، ــوف ال كتلة 
ــون من ــح ــرش ــت ــم ال ـــاق، ـــوف ــار ال ــي ـــى ت إل
أن ــم ــه ب ـــن األجـــــدر م ـــاء الـــوفـــاق ـــض أع
يلتزموا وأن بالجمعية اليوم يلتحقوا
«عــلــى أن ــــى إل مـــشـــيـــراً ـــا»،  ـــه ـــرارات ـــق ب
كالم مجرد شعاراتهم  تكون أال  ــؤالء ه
الجمعيات ــات ــي آل احــتــرام عليهم  ــل  ب
ــن وم مــرشــحــيــهــا ــــم واالنـــســـحـــاب ودع
ـــوم»، ـــي ال ــذه ــخ ــت ــي ــل ســيــتــخــذ مـــوقـــفـــًا ف
اإلسالمية الكتلة «تجربة أن موضحًا
 1973 لــلــعــام ــي ــن ــوط ال الــمــجــلــس  فــي 
الــمــتــرشــحــيــن ـــن ــــدد م ـــادى ع ـــن الـــتـــي ت
ــازوا ف وعــنــدمــا إليها سينضمون أنــهــم 
ينضموا ـــم ول حــكــومــيــة كــتــلــة  ــوا  ــل ــك ش
سلمان ونفى اإلســالمــيــة». الكتلة  ــى  إل
ــارس ــم ت ــة ــي ــع ــم ــج ال أن  ـــن  م ـــردد  ـــت ي ـــا  م
بعض انــســحــاب ــــل أج ـــن  م ضــغــوطــًا 
«جــمــعــيــة إن ــــًال: ــــائ ق ــن  ــي ــح ــرش ــت ــم ال
تمارس لم  اإلسالمية الوطني الــوفــاق
تــضــغــط عــلــى أي ـــم ـــذه الــســيــاســة ول ه
ونــحــن ــح مـــن أجـــل االنـــســـحـــاب، ــرش م
ــن ــي ــح ــرش ــم ال ــع ــي ــم ــــرام ج ــــت ـــد اح ـــؤك ن
ــذا ه وان والــمــســتــقــلــيــن، الــمــنــافــســيــن 
وان حــقــوقــهــم  مــــن ـــــزء  ج هــــو  ـــق  ـــح ال
من شــــيء أي ـــي ف ــل ــدخ ــت ت ال  الـــوفـــاق 
لو «الــجــمــعــيــة أن ـــى إل ــراً  ــي ــش م ــــك»،  ذل

ــــراءات إج ــذت ــخ الت تضغط أن أرادت 
ترشحوا الذين  أعضائها بعض  بحق
االنتخابات في لمرشحيها كمنافسين
كــحــزب ــا ــه ــق ح ـــن م ــــك ذل أن  ــــم  رغ ــى  ــل ع
ــل ــم ــع ال فـــــي ــــــو مــــتــــعــــارف عـــلـــيـــه وه
بـــذلـــك». ــم ــق ـــم ت ل ــا ــه ــن ــك ــي ول ــاس ــي ــس ال
المجلس قــيــام كــذلــك ــان ــم ــل س ونــفــى 
من ــرك ــح ت «أي بــمــمــارســة  الــعــلــمــائــي 
العلمائي وإنــمــا ـــد اح ــاب ــح ــس ان ـــل  اج
ــدة ــوح م ــة ــل ــت ــــم ك ـــي دع ـــــه ف أعـــطـــى رأي
رأي ــذا وه التغيير، على ــادرة ق لكونها
الــذي الــعــلــمــائــي اإلســـالمـــي للمجلس 
تتعلق كثيرة قضايا  فــي  رأيـــه يعطي 
من أن مـــوضـــحـــًا  ــــام»، ــــع ال بـــالـــشـــأن 
أن العلمائي  اإلسالمي المجلس  «حــق
الجميع حــق مــن هــو كــمــا  رأيــــه  ــدي  ــب ي
ترشيح ــى ــل ع ـــــداً اح يــجــبــر لـــم  ــه  ــن ــك ول

الوفاق». قائمة

للتصويت العامة المراكز بإلغاء مطالب
ـــــود «وج أن ـــــى  إل ـــان  ـــم ـــل س ولــــفــــت 
المشبوهة العشرة المراكز  في ــالء وك
ــاك ــن ه لــيــســت ـــــه ــــــاف، كـــمـــا أن غـــيـــر ك

اإلطــــالق بــاإلضــافــة حــاجــة إلــيــهــا عــلــى
تـــدور الــتــزويــر ـــاوالت ـــح م كـــل  أن  إلـــى 
ــادة زي «ضــــرورة ــى حــولــهــا»، مــشــيــراً إل
ــاد ــج إي مـــع ــح ــرش م ــل ــك ـــالء ل ـــوك عـــدد ال
وهــذه مــراقــب،  صــنــدوق على مراقبين 
في  ــب ــص ت ــب ــال ــط ــت م ــس ــي ل ــب ــال ــط ــم ال
هي ــا ــم وإن الــوفــاق مــرشــحــي  مصلحة 
ــــل مــصــلــحــة الــعــمــلــيــة ـــن أج ــب م ــال ــط م
ــه أن ــا»، مـــؤكـــدا ــه ــت ــزاه ون ــة ــي ــاب ــخ ــت االن
وذكــر المصوت ــم  اس طباعة مــن «البـــد 
يــحــدث ــا ــم ك ــي ــاض ــق ــل ال ــب اســمــه مـــن ق
مــن ـــد ـــأك ـــت ال ــــن بـــــاب ـــت م ـــوي ـــك ــــي ال ف
الناخبين»، قائمة على اســمــه وجـــود 
االنتخابية «العملية أن إلــى مشيرا
شــهــدت   2002 الـــعـــام فـــي لــلــبــلــديــات 
إلى للرجوع المصوتين  أسماء  طباعة
شخص أي ــن ــع ط ـــال ح فــي ــوف  ــش ــك ال

االنتخابية». العملية نزاهة في

المشكالت بمعالجة ومطالب ...
في االنتخابات الفنية

ــــان عــــــن وجــــــود ــــم ــــل وتــــــحــــــدث س

االنتخابية العملية في فنية إشكاالت
فنية «إشـــكـــاالت هــنــاك أن إلـــى مــشــيــراً 
تغيير ـــى إل ــاج  ــت ــح ت ــات ــاب ــخ ــت االن فـــي 
االنتخابية العملية وتيسير لتسهيل
مضيفًا  الـــجـــاري»، الــشــهــر ــن  م  25 ــي ف
يفرق ـــراع ـــت االق ــق ــادي ــن ص ــــالق  «إغ أن 
اذ ــي ــاب ــي ــن وال ــدي ــل ــب ــن ال ــي ــن ب ــي ــت ــاع س
مساء   6 للبلدي االقـــتـــراع بـــاب يغلق 
يسبب  ـــا  م ــــو وه مـــســـاء   8 والـــنـــيـــابـــي
فالبد االنتخابية العملية فــي ــًا ــاك إرب
صــنــاديــق ــــالق إغ ــت ــي ــوق ــد ت ــي ــوح مـــن ت
الــثــامــنــة ـــي ف ــحــيــث يــكــون االقــــتــــراع ب
ـــون يــوم ـــك ــــأن «ي ب مــــســــاء»، مــطــالــبــًا
ــة ــي ــم رس إجـــــــازة ـــــوم االنـــتـــخـــابـــات ي
عــمــلــيــة ــل ــي ــه ــس ــت ــاع الــــخــــاص ل ــط ــق ــل ل
يوم فليكن ــك ذل تعذر وإذا المشاركة،
عملية وتيسير لتسهيل إجـــازة نصف 
فليعط ذلــك يــصــدر  ــم ل وان الــمــشــاركــة 
ــوم ــي ال ـــي ذلــــك ف ــن ــي ــت ــاع ــون س ــل ــام ــع ال

التصويت». في للمشاركة

إلى وصلت االنتخابية الرشى
دينار ألف 350

«أحـــــــد أن ـــــان ـــــم ـــــل س ــــــف  ــــــش وك
النيابية لــالنــتــخــابــات  الــمــتــرشــحــيــن 
 350 بـــ ــدر ــق ت ـــى مــالــيــة ــع رش ــدف ـــد ب وع
لمؤسسة ــى ــن ــب م ـــراء ـــش ل ـــار  ـــن دي ألــــف 
أصــوات ــراء  وش توجيه  مقابل نسائية
المؤسسة»، لتلك التابعات الناخبات
ــرى أخ سياسية «جــهــة  أن ــى إل مــشــيــراً
 60 ــــا ــــداره ــــق م رشــــــى بــــدفــــع  ـــــــدت  وع
ــروع ــش م ـــي ف ـــار لــلــمــســاهــمــة ـــن ــــف دي أل
الناخبين أصـــوات شــراء مقابل معين 
«كل أن مؤكداً الجهة»، لتلك التابعين
المال فيها يوظف  التي  الصفقات  تلك
تــســتــهــدف ـــذا الــحــجــم ـــه الــســيــاســي ب
تــمــثــيــلــهــا ــــن ـــة م ـــارض ـــع ـــم ــــان ال ــــرم ح

البرلمان». قبة تحت الحقيقي

حسن) طاهر سيد (تصوير: لجمعية الوفاق  الصحافي المؤتمر

أسبوعيًا القانون خارج جنسية 200 سلمان:
اإلسالمية الوطني الوفاق لجمعية العام األمين قال ]
الفترة خــالل ــدت رص «الجمعية إن سلمان  علي الشيخ
للجنسية  ــًا ــي ــوع ــب أس ــص  ــخ ش  200 تــســلــم ــة ــي ــاض ــم ال
هذه عن غافلة ليست «الجمعية أن مؤكدا البحرينية»،
عملية مع ترصد أنها كما  جد،  بكل  تتابعها  وهي الملفات
تحول عمليات القانوني اإلطار خارج  الجارية التجنيس
ذلك جــاء بحرينيين». إلــى الــمــدارس في األجانب بعض 
الــذي األسبوعي  الصحافي المؤتمر ــالل خ ــس  أم ظهر 
تطورات آخــر بشأن الــوفــاق جمعية بمقر سلمان عقده 

االنتخابية. العملية

االنتقالية العدالة لتطبيق السعي علينا الجمري:

اإلسالمية الوطني الوفاق جمعية مرشح ذكر ]
بالمحافظة الخامسة  الدائرة عن النيابية لالنتخابات 
من ــا ــن ــروج «خ أن الــجــمــري جميل محمد الــشــمــالــيــة 
تتجه مرحلة ــول ودخ االنفتاح  إلــى الــدولــة أمــن حقبة 
أصاب ما لمعالجة وقفة منا  يتطلب  الديمقراطية إلى

تلك الفترة السوداء». المواطنين في
وسجناء قضوا ومعذبون شهداء «لدينا وأضاف أن
والدراسية تأثرت حياتهم المعيشية السجن في سنين
تلك من وجسديا نفسيا يعاني اليزال بعضهم أن  كما 
أن إلى مشيرا  ــار»، اآلث تلك معالجة من بد  فال الفترة، 

السياسي القمع مرحلة من انتقلت التي األخرى «الدول
االنتقالية بالعدالة ذلك عالجت السياسي االنفتاح إلى
إعــادة من بد وال التعذيب ضحايا إنصاف من بد وال
بالشهداء واالعتراف النفسية اآلثار ومعالجة االعتبار
أعمال في يموتوا  لم وإنهم للوطن شهداء باعتبارهم 
«مرسوم أن موضحا الوطن»، ألجل قتلوا بل الشغب
بد  وال والجالد الضحية بين ساوى  2002 للعام   56
المترتبة المشكالت كل لمعالجة عمل هناك يكون أن

الماضية». الحقبة  على

البقاالت؟ في (A4) ورق على البلديين يومًا إعالنات المترشحين توزع هل

المحلية الشئون محرر - الوسط #

ــة ــن ــج ــل ال رئــــيــــس ـــف  ـــش ك  ]
ــي ف الـــعـــلـــيـــا لــــالنــــتــــخــــابــــات
ـــي ـــن ـــوط ال جـــمـــعـــيـــة الــــــوفــــــاق
عن ـــروز، ـــي ف اإلســالمــيــة، جــــواد
ــة ــل ــب ــق ــم ال ـــة ـــل ـــرح ـــم أنــــــه فــــي ال
ــرة، ــاش ــب وبــعــد االنــتــخــابــات م
مــع ــــــاق» ــــــوف ـــل «ال ـــواص ـــت ـــت س
مكتب ــن ــم ض ــة ــدي ــل ــب ال كــتــلــتــهــا 
شئونها جميع لمتابعة إسناد
والقانونية، والتقنية ـــة اإلداري
وتأهيلها تدريبها  على  عـــالوة
بين ــة  ــرك ــت ــش م لــــقــــاءات وعـــقـــد 
لنقل القدامى البلديين األعضاء
مجال في وانجازاتهم ملفاتهم

مع ــالت ــراس ــم وال الــمــشــروعــات
لــألعــضــاء ــــــوزارات الــخــدمــيــة ال

الجدد.
الجمعية أن ـــروز  ـــي ف ـــــاد  وأف
الــتــرشــح ـــاب ب ــح ــت ــذ ف ــن ــــدأت م ب
من عـــدد بتحديد  لــالنــتــخــابــات 
للمترشحين التأهيلية الــدورات
أن ـــــى إل ـــراً ـــي ـــش م ـــن،  ـــي ـــدي ـــل ـــب ال
أولـــى ــة ــل ــرح م ــن ــم ذلــــك كــــان ض
بمجمل وتــعــريــفــهــم لتأهيلهم 
ـــة رؤي ـــــرح وش ــل الـــبـــلـــدي ــم ــع ال
الــتــي ــــازات ــــج ــــاق» واالن ــــوف «ال

قدمتها.
إصـــدار تـــم أنـــه ــــد فـــيـــروز وأك
«نحو بــعــنــوان تعريفي  كتيب 
تــضــمــن ـــدي مــتــمــيــز» ـــل عـــمـــل ب

مـــرئـــيـــات الـــجـــمـــعـــيـــة لــلــعــمــل
الكتيب هـــذا  أن  ــــراً  ذاك ــدي،  ــل ــب ال
مرجعيًا ــون ــك ي أن  الممكن ــن  م
ــاء ــض واألع الــبــلــديــة للمجالس 
تجربة من لالستفادة البلديين 
الــعــمــل الـــبـــلـــدي فـــي مــرحــلــتــه 
ــن ــي ــم ــض ــــــــــــى، كــــمــــا تـــــم ت األول
ـــدي فــي ـــل ـــب ـــة الـــعـــمـــل ال ـــالص خ
أوراق يتضمن ممغنط ـــرص ق
والـــدراســـات ــوث ــح ــب الــعــمــل وال
الخاصة واألنــظــمــة والــقــوانــيــن
البلدية، المجالس عمل بتنظيم
ــذي ال ــة لــلــقــانــون الــبــديــل ــاف إض
توزيعه ــم وت الجمعية  طرحته
والمهتمين المترشحين عــلــى

البلدي. بالشأن

لتشكيل تسعى «الوفاق»
«بلدييها» الجدد لـ مكتب إسناد

«الوفاق» مع تنسيقية اتصاالت أي ينفيان وميالد العرادي
- صادق الحلواجي #الوسط

في الـــبـــلـــدي لــلــمــجــلــس ــان  ــح ــرش ــت ــم ال ــى  ــف ن  ]
حسين الــعــاصــمــة محافظة ــن م الــثــانــيــة  الـــدائـــرة 
اتــصــاالت بــشــأن نشر  ــا م ــالد، ــي م ومجيد الــعــرادي 
الوفاق لجمعية العام األمين وبين بينهما ــرت ج
فيما والــتــنــســيــق ــاور ــش ــت ــل ل اإلســالمــيــة،  ــي  ــن ــوط ال

بينهم.
ــارة إث مــن المحتمل «الــغــرض إن ــرادي ــع ال ــال  وق
من ضغوطًا أن إظــهــار ــورة، ــص ال بــهــذه الــمــوضــوع 
أية هــنــاك ليست ولــكــن عليه، مــورســت (الــوفــاق) 
بين مــشــتــركــًا  ــًا  ــق ــواف ت ــاك ــن ه أن  بــاعــتــبــار  ــوط  ــغ ض

«لكل أن مــوضــحــًا الـــدائـــرة». ــي ف المترشحين  ــل  ك
رأي يــحــتــرم أن  ــن م والبـــد ــاص ــخ ال رأيـــه  مــتــرشــح 
حرية ـــرد ف لــكــل وأن نــفــســه، الــوقــت فــي  اآلخـــريـــن 
مظلة تــحــت يسير ــل  ــك ال وأن  ــار، ــي ــت واالخ التفكير 

العلماء». ورأي توجه عن نختلف العلماء، وال
ــاك ــن «لـــيـــس ه ـــــه إن ـــــال مـــيـــالد ـــه، ق ـــب ـــان ــــن ج م
لـــ ــــام ــــع ال ــــن  ــــي األم ــــع م ــــت  ــــري أج ـــــاالت  ـــــص ات أي 
هناك كانت وإنما للتنسيق، ــرادي ــع وال ــاق) ــوف (ال
تتعلق وال العالقات وتوطيد للتعارف اتــصــاالت
موضوع ــي ف التنسيق  ــا أم نــهــائــيــًا، باالنتخابات 

أبداً». يحدث فلم االنتخابات

الصفار أحمد - #الوسط

وجـــود الــمــمــلــكــة ــظ فـــي كــثــيــر مـــن شـــــوارع ــالح [ ي
على النيابيين  المترشحين قبل مــن شــرســة هجمة 
ألعمدة ـــوًال وص المباني ــي ــال أع ــن  م ـــدءاً ب اإلعـــالنـــات، 
وانــتــهــاًء ــرق ــط ال ــب ــوان وج ــازل ــن ــم ــــدران ال ــــارة وج اإلن
ــذا ــف ه ــل خ تـــتـــوارى ــن ــي ح ـــي ـــارات، ف ـــي ـــس بــنــوافــذ ال
وهــنــاك هــنــا ــح إعـــالنـــات صــغــيــرة ــاس ــك ــواذ ال ــح ــت االس
تبدو وجــوهــهــم ــح  ــالم م ــاد ــك ت ال  بلديين لمترشحين 

للعيان.
إعـــالنـــات ثـــالثـــة هـــنـــاك ــــرى ــــوارع ت ــــش ــــد ال ـــي أح ف
إعـــالن خــلــفــهــا ومـــن ضــخــمــة لــمــتــرشــحــيــن نــيــابــيــيــن
ســرعــة ـــد ـــزاي ت ومــــع ــن، ــي ــدي ــل ااثـــنـــان لــمــتــرشــحــيــن ب
التقاط على قادرين راكبوها  يكاد ال  المارة السيارات
المبهرج اإلعــــالن يــشــدهــم ــا م بــقــدر الصغير  اإلعــــالن 
المتأللئة الصورة تتوسطه الــذي  الزاهية  ــوان األل ذو 
كريمًا مــســحــوقــًاأو يــتــرك ــم ل ـــذي ال المستقبل  لنائب 
يمكن ال مـــا  ـــو وه ــه، ــدم ــخ ــت وأس إال  ــرة ــش ــب ال لــتــفــتــيــح  
قــادر غــيــر ــــاس فــي األس ـــه ألن ــدي فــعــلــه، ــل لــمــتــرشــح ب
قبل مــن مدعومًا ــان ك إذا  إال  ترشحه كلفة تحمل على 

السياسية. الجمعيات إحدى

على ــر ــص ــت ــق ي لـــم ــن ــي ــدي ــل ــب ال ــــاء  ــــض األع ــش  ــي ــم ــه ت
وجوههم، في  أبوابها توصد التي الخدمية الــوزارات 
وتنفيذ المشروعات بإنجاز لهم وعــودهــا من وتتلكأ
المترشح شخصية ــى إل حتى يمتد بــل المخططات،
ــيء ال ش ـــه أن نــفــســه ــــذي يــشــعــر فـــي قـــــرارة ــدي ال ــل ــب ال
ــار ــب أخ مـــن ــــراه ي أو يـــقـــرأه أو يــســمــعــه مـــا  ــى  ــل ع بـــنـــاًء 
بيروقراطية من  البلديين  معاناة عن  فصوًال  تحكي
التحرك فـــإن وبــالــتــالــي التنفيذية،  ــزة  ــه األج بــعــض 
لدى ضعيفًا يكون الدعائي المستوى على للترشح
مهما أنــهــم يــعــتــقــدون ــن ــذي ال البلديين المترشحين 
التجاهل ســتــكــون  نهايتهم ـــإن ف فــعــلــوا أو  صــعــدوا 

والصد.
 2700 عـــن يــقــل  ال  ــًا ــغ ــل ــب م يــتــقــاضــون  ــــواب  ــــن ال
كلفة تــحــمــل  ــى  ــل ع ـــــادرون ق ـــم  وه ـــة،  ـــدول ال مـــن  ديـــنـــار 
بعضهم أن فــيــه ـــك الش ــا  ــم وم ــة،  ــي ــاب ــخ ــت االن ــة  ــاي ــدع ال
ــل  ـــن أج م ـــوات ـــن س  4 ــذ ــن م ــة ــب ــاس ــن ــة م ــل ــي ــص ح ـــــر  أدخ
في ــه ــوت ــص ب يــصــدح ــه ــس ــف ن ــه ــي ــد ف ــج ـــوم الــــذي ي ـــي ال
ــادات ــه ــش وال الــنــجــوم ــع ــرص ي ــره االنــتــخــابــي وهـــو ــق م
حيث ــن م ــود ــع ي أن ـــل أج ــن م صـــدره عــلــى  ـــة  ـــم واألوس

بــيــنــمــا يــــحــــتــــار الـــعـــضـــوبـــــدأ مــــن جــــديــــد،

عن ويــبــحــث هــاتــفــه، فــاتــورة يتسلم عــنــدمــا  الــبــلــدي 
الـــذي راتـــبـــه مـــن يــبــقــى ــة لــتــســديــدهــا فـــال ــل ــي ـــف وس أل
بالكاد  ــذي  ال القليل ــوى س ديــنــار)  1000 ) يتقاضاه
يوفرها ــان ك التي الحياة مــن بسيطًا ــو ول ــزء ج يوفر 

بلديًا. عضواً يصبح أن قبل ألهله
احتساب الــحــكــومــة عــلــى ــرح ــت اق الــنــواب  مجلس 
خدماتهم نظير حياتهم طوال ألعضائه تقاعدي راتب
من البلديون األعضاء يجد لم  بينما للوطن، الجليلة
قانون تعديل  بشأن بمقترحاتهم يأخذ أو يسمعهم 
أي ــي ف يعمل أو  مــدرســًا منهم كـــان  ومـــن ــات،  ــدي ــل ــب ال
ـــن عـــمـــره ضــاعــت  ـــوات م ـــن 4 س فــــإن ــي ــوم ــك قـــطـــاع ح
ظل ــي وف خدمته.  ســنــوات ضمن تحتسب ــم  ول هــبــاًء 
الــبــلــديــيــن فمن ـــدى ل ــن اإلحـــبـــاط ــال م ــح ـــذا ال وجــــود ه
مــتــســاوون ــم ــه أن كمترشحين يقتنعوا أن  الــصــعــب 
نــظــرائــهــم مـــع واالحــــتــــرام ــة والـــكـــرامـــة ــي ــان ــس فـــي اإلن
الــديــمــقــراطــيــة ــدم الــعــمــلــيــة ــق ـــع ت مــن الــنــيــابــيــيــن، وم
لمترشحين ــات ــالن إع سنشهد االنــتــخــابــات ــي  ــوال وت

ــر ــغ أص ــن ــي ــدي ــل وستصلب اآلن  عــلــيــه هـــي ــا  ــم م
ــد ح ـــــــى (إل ورق عـــلـــى ــا  ــه ــع ــب ط

ــا ــه ــرك وت  (A4
البقاالت. في


