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الكبرى  المحكمة  ــررت  ق  [
القاضي  برئاسة  الجنائية، 
خليفة،  آل  علي  بن  محمد  الشيخ 
محمد  ضياء  القاضيين  وعضوية 
وأمانة  الكعبي،  وعلي  هريدي 
على  القبض  عبداهلل،  ناجي  سر 
متهمين   8 قضية  في  الشهود 
والتجمهر  نظافة  شاحنتي  بحرق 
»مولوتوف«،  وحيازة  والشغب 
كانون  ٢٣يناير/  حتى  وأرجأتها 
لشهود  لالستماع  الجاري؛  الثاني 

اإلثبات.
أمــس،  ــوم  ي جلسة  وخـــالل 
بينهم  المحامين،  من  عدد  حضر 

الذي  سرحان،  جاسم  المحامي 
الحاضرون،  معه  وانضم  طلب، 
االستماع لشهود اإلثبات الذين لم 

أمس. يوم  بجلسة  يحضروا 
جلسة  في  متهمين   3 وأنكر 
تهم؛  من  إليهم  نسب  ما  سابقة 
فيما  مؤخراً.  عليهم  قبض  لكونهم 
نسب  ما  السابقان  المتهمان  أنكر 
وقد  سابقة.  جلسة  في  إليهما 
سرحان،  جاسم  المحامون  حضر 
محمد  العصفور،  علي  مكي،  منار 
طلبوا  الذين  المتهمين  مع  المهدي 
نسخة من أوراق الدعوى لالطالع 

والرد.

] حددت المحكمة الكبرى الجنائية، )٤ فبراير/ شباط 2013( للحكم في 
قضية متهمين بالتجمهر والحرق الجنائي.

علي  مهدي،  محمد  سرحان،  جاسم  المحامي  المتهمين  مع  وحضر 
مع  للحكم  القضية  مانع من حجز  لديهم  ليس  أن  بّينوا  الذين  العصفور، 

تقديم مرافعاتهم.

الصغرى  المحكمة  حجزت   [
الناشطة  قضية  األولى  الجنائية 
بسب  المتهمة  الخواجة،  زينب 
على  توقيفها  فترة  خالل  شرطية 
بجلسة  للحكم  أمنية؛  قضية  ذمة 
الجاري.  الثاني  كانون  يناير/   ١٥
حسن  المحامي  حضر  وقــد 

محمد  المحامي  عن  مناباً  العجوز 
وطلب  الوسطي،  عبداألمير 
من  اإلثبات  لشهود  االستماع 
بها،  تقدم  دفاعية  مذكرة  خالل 
لم  الشاهدتين  أن  إلى  مشيراً 
النيابة  في  ألقوالهما حتى  ُيستمع 

العامة.

المحكمة تقرر القبض على الشهود 
بقضية حرق شاحنتي نظافة

 ٤ فبراير الحكم في قضية 
متهمين بالحرق الجنائي

 ١٥ يناير الحكم بقضية الناشطة 
زينب الخواجة بسبِّ شرطي

»الوفاق« تستنكر تدخل األمن في صالحيات 
المجالس البلدية وإزالة جسور بوري للمشاة

الوفاق جمعية   - §الزنج 
أمس  لها  بيان  في  البلدية  الوفاق  كتلة  أعربت   [
استنكارها  عن   )2013 الثاني  كانون  يناير/   6( األحد 
لتدخل وزارة الداخلية بصورة مباشرة في صالحيات 
الحديد  الجسور  إزالة  آخرها  وكان  البلدية،  المجالس 
منطقة  جنوب  تربط  التي  النفط  أنابيب  على  المعلقة 
المنافذ  وإغالق  نهائية،  بصورة  واقف  بسوق  بوري 
األسمنتية  الكتل  من خالل وضع  والسوق  بوري  بين 
لما  صارخاً  انتهاكاً  يعد  ما  وهو  الشائكة،  واألسالك 
ويشكل  البلدية،  المجالس  بشأن  الدستور  عليه  نص 

البلدي. العمل  مسيرة  في  سابقة خطيرة 
هذا  على  البلديات  وزارة  صمت  الكتلة  أدانت  كما 
بالقيام  الشمالية  بلدية  مع  إياها  مطالبة  التصرف؛ 
التي  المعلقة  الجسور  بإعادة  القانونية  بواجباتها 

كافة. والمقيمين  المواطنين  تخدم 
منها  يستفيد  التي  الجسور  هذه  إزالة  أن  وذكرت 
والنساء،  السن  كبار  وخصوصاً  المنطقة  أهالي 

التنقل  في  والمقيمين  والطالب  األطفال  إلى  إضافة 
على  واضحاً  تعدياً  يعتبر  والمنطقة،  السوق  بين 
المواطنين، وهو ما يشكل خطراً على حياتهم  مصالح 

حالّياً عندما يسلكون الطرق البديلة للسوق من خالل 
من  الكثير  ضحيتها  راح  التي  الرئيسية  الشوارع 

المشاة. الجسور وإشارة  قبل وضع  المشاة 

 ] قالت كتلة الوفاق البلدية إن ما أفصح به أحد أعضاء المجالس البلدية من أن أوامر حكومية وراء عملية 
بشكل جلي  البلديات  لقانون  مخالفة  الفصل جاءت  عملية  أن  يؤكد  المنتخبين  البلدية  المجالس  أعضاء  فصل 

واستهدافها المنهج لواقع العمل الخدمي. 
الناس وقضاء نزيه غير مرتهن ألحد  إرادة  نابعة من  إلى حكومة  البحرين بحاجة  ان  الوفاق  وأكدت كتلة 

حتى تستطيع البحرين ان تبني نفسها بسواعد أبنائها كدولة يحكمها العدل واإلنصاف عبر نظام ديمقراطي.
البحرينيين  للبحرين ولكل  العمل  المخلصة والوطنية من  الكوادر  التمييزية لن تثني  إلى أن األعمال  ولفتت 

وكذلك المقيمين.

»الوفاق«: تصريحات عضو بلدي بخصوص 
فصل بلديي الوفاق تؤكد مخالفة القانون

العثور على الشاب البحريني المفقود بالعراق
الجدحفصي محمد   - §الوسط 

الخباز  أحمد  الشاب  عائلة  ذكرت   [
الشمالية  السهلة  قرية  من  عاماً(   26(
أمس  بهم  هاتفّياً  اتصل  أحمد  أن 
الثاني2013(  كانون  يناير/   6( األحد 
صحية  لوعكة  تعرض  أنه  وأبلغهم 
مؤخراً حالت دون اتصاله بهم، مضيفاً 
سأل  من  كل  ويشكر  بخير  حالّياً  أنه 
على  العراقي  الشعب  شكر  كما  عنه، 

عنه. والبحث  والسؤال  الضيافة  كرم 
لـ  ــاب  ــش ال ـــة  زوج ــت  ــح وأوض
في  الخبر  نشر  »بعد  قائلة:  »الوسط« 
قبل  من  كبيراً  تفاعاًل  وجدنا  الصحافة 
معدن  على  يدل  إنما  وهذا  المواطنين، 
تلقينا  هلل  والحمد  األصيل،  الشعب  هذا 
أنه  بإبالغنا  وقام  زوجي  من  اتصاالً 
أن  دون  حالت  صحية  لوعكة  تعرض 

األيام  خالل  معنا  التواصل  من  يتمكن 
إلى  الشكر  وجه  وبدوره  الماضية، 
الكبير  الدور  على  »الوسط«  صحيفة 

وجميع  األمر  هذا  في  به  قامت  الذي 
الشعب  إلى  باإلضافة  المواطنين 
والسؤال  الضيافة  حسن  على  العراقي 

عنه«. والبحث 
البحريني لدى  السفير  قال  إلى ذلك؛ 
المالكي  صالح  العراقية  الجمهورية 
الشخص  عن  الواردة  المعلومات  إن 
يرد  لم  وأنه  شحيحة،  كانت  المفقود 
من  الشخص  بشأن  اتصال  إليهم 
االتصال  خطوط  رغم  على  ذويه  قبل 
السفارة  خصصتها  التي  المفتوحة 
الموجودين  البحرينيين  للمواطنين 

العراق. في 
في  الخبر  قرأنا  أن  »بعد  وأضاف   
الصحيفة  مع  تواصلنا  »الوسط«، 
الشخص  عن  أكثر  معلومات  لمعرفة 
معها،  الملتحق  الحملة  أو  والجهة 
وفي  بذويه  األخير  اتصاله  كان  ومتى 

الشخص  على   العثور  أعلن  األثناء 
القنصلية  إدارة  المفقود«، الفتاً إلى أن 
كذلك  ــادرت  ب الخارجية  بـــوزارة 
فور  والمتابعة  بالسفارة  باالتصال 

الخبر. نشر 
المفقود  الشخص  أن  المالكي  وبين 
السفارة  متابعة  خــالل  من  تبين 
يتمكن  ولم  مريضاً  كان  أنه  للموضوع 
صعوبة  إلى  نظراً  بذويه  االتصال  من 

كربالء. في  االتصاالت 
السفير  عبر  أخـــرى؛  جهة  مــن 
البحرينيين  لذوي  تعازيه  عن  المالكي 
عودة  وتمنى  االثنين،  المتوفيين 
البحرين  البحرينيين إلى أرض  الزوار 
تابعت  القنصلية  إن  وقال  سالمين. 
سير  لحادث  الزوار  أحد  تعرض  كذلك 
أرض  إلى  لعودته  ونسقت  كربالء  في 

العالج. وتلقي  الوطن 

الخباز أحمد 

»الكادر الطبي« يروي للمحكمة وقائع تعذيبه وإجباره على االعترافات

الجنائية  الكبرى  المحكمة  أرجأت  وقد  هذا، 
كانون  يناير/   6( األحد  أمس  المنعقدة  الثالثة 
الزايد،  إبراهيم  القاضي  برئاسة   )2013 الثاني 
وعيسى  السويدي  حمد  القاضيين   وعضوية 
في  النظر  دسمان؛  إيمان  السر  وأمانة  الصائغ، 
من   6 بتعذيب  اتهما  وضابطة  ضابط  قضية 
الثاني،  كانون  يناير/   20 حتى  الطبي،  الكادر 
أن  بعد  وذلك  اإلثبات،  شهود  لبقية  لالستماع 

استمرت جلسة أمس أكثر من 8 ساعات.
مع  والمحاميات  المحامين  من  عدد  وحضر 
المحامي  بينهم  ومن  والضابطة،  الضابط 
الكعبي،  لولوة  غــازي،  فريد  زكريا،  يونس 
المحامي  من  كل  حضر  بينما  صليبيخ،  سهام 
المحامية  عن  مناباً  الفردان  وقاسم  المال،  حميد 
جليلة السيد، والمحامي حسن العجوز مناباً عن 

المحامي علي الجبل مطالبين بالحق المدني.
وأجمع 6 شهود باإلضافة إلى المجني عليهما 
)طبيبتين( على ضرورة أن يأخذ القانون مجراه 
ومحاسبة المخطئين الذين أشرفوا على التعذيب 
أننا في دولة القانون والمؤسسات،  وخصوصاً 
الطبي  الطاقم  أفراد  يرتكب  لم  الذي  الوقت  في 

أية مخالفة للقانون.
بأنهما  المتهَمين  على  الشهود  تعرف  وقد 
)المجني  الشاهدتين  بحق  التعذيب  مارسا  من 
مواجهة  أو  السمع  خالل  من  سواء  عليهما( 
وانتزاع  بالتعذيب  بتهديدهم  لألطباء  المتهَمين 

االعترافات أو التهديد بالقتل.
أمام  ندى ضيف في شهادتها  الطبيبة  وقالت 
)19 مارس/ آذار( بعد  إنها اعتقلت في  المحكمة 
أن تم اقتحام منزلها في جزيرة أمواج وكسر باب 
المنزل، مشيرة إلى أنه تم التعرف على منزلها 

عن طريق شقيقها.
لديهم  يكن  لم  منزلي  اقتحام  حين  وأضافت 
إذن، وُهددُت بنقلي إلى دولة أخرى وقتلي هناك، 
بذيئة  ألفاظ  إلّي  ووجهت  معي  التحقيق  وتم 
من شتائم وسباب كما وجهت تلك الشتائم إلى 

مذهبي وعائلتي.
قامت  الضابطة  المتهمة  أن  وأوضحت ضيف 

بضربي بيديها وبجهاز وقد تعرضت لجرح في 
وجهي.

تسرد  كانت  الشرطيات  إحدى  أن  وتابعت 
ألخرى أن المتهمة قامت بضربي.

تم  أنه  لها  ذكرت  المتهمة  أن  ضيف  وبينت 
التي  العمل  مناصب  بسبب  تعذيبها  تخفيف 
يشغلها أخواها، كما أكدت لها المتهمة أنها قامت 

بضرب آخرين من الكادر الطبي.
وقالت ضيف: »أحضروا الطبيب غسان ضيف 
وقاموا باالعتداء عليه بالضرب أمامي معتقدين 
لزوجي،  تهمة  بتلفيق  وهددوني  شقيقي،  أنه 

وكانوا يرهبونني كثيراً«.
وذكرت »في أحد األيام أخذونا إلى التصوير 
للعرض في التلفزيون، وكانوا حينها يجبروننا 
مردفة: خالل  إياه«،  تحفيظنا  تم  كالم  قول  على 
على  االعتراف  مني  يطلبون  كانوا  التصوير 
علي  الشيخ  »الوفاق«  لجمعية  العام  األمين 
علي  السابق  والنائب  فخرو  ومنيرة  سلمان 
إبراهيم  »وعد«  لجمعية  العام  واألمين  األسود 
شريف، بأنهم كانوا يحرضونهم على قلب نظام 
من  عدد  بقيادة  سرية  خلية  هناك  وأن  الحكم 
األطباء من بينهم الطبيب علي العكري وغسان 

ضيف وعبدالخالق العريبي.
أطباء  بتهديد  قاموا  كيف  »سمعت  وأردفت: 
بزوجته،  فالطبيب غسان ضيف هددوه  أمامي، 
والطبيب نبيل حميد هددوه وأجبروه على قول 
توفي،  الذي  بوحميد  عبدالرضا  إنه وسع جرح 

وذلك عن طريق افتعال اإلصابات«.
ألكثر  ويعاد  يقتطع  التصوير  »كان  وتابعت 
لهم، وبعدها  يروق  ال  األطباء  مرة ألن كالم  من 
من  عدد  مع  أخرى  مرة  التصوير  إعادة  تتم 
األطباء ومن بينهم نادر دواني الذي كان ينسى 
ما قيل له، وكانوا يطلبون منه القول إن له عالقة 

مع السفير اإليراني وطهران«.
كانت  الصفار  روال  »سمعت  ضيف:  وقالت 
إنها  القول  تصرخ وكانوا حينها يجبرونها على 
كانت تسرق الدم، موضحة أن »المتهم الضابط 
إليها السب والشتم وهددها بالحبس مدة  وجه 

25 عاماً وأنه حملها على االعتراف«.
نّيره  الطبيبة  فهي  الثانية؛  الشاهدة  أما 
سرحان، وقد تحدثت عن طريقة اعتقالها وقالت 
إحدى  سمعت  التوقيف  في  تواجدها  وقت  إنه 
يجب جلب سيارة  إنه  تقول ألخرى  الشرطيات 
الدرازي  الطبيبة خلود  عليها  للمجني  اإلسعاف 
جلب  تم  وفعاًل  صعبة،  حالة  في  كانت  التي 

سيارة اإلسعاف لها ونقلها.
لمكالمة  سماعي  »وبعد  سرحان:  وأوضحت 
من  فهمته  ما  فإن  آخر  وشرطي  شرطية  بين 
المكالمة الهاتفية التي كانت مع أحد المسئولين 
عدم  الشرطيات  من  طلب  األخير  أن  األمنيين؛ 
ضرب السيدات، إال أنه وبعد أن أنهى المكالمة تم 
ضربي من قبل المتهمة، التي وجهت إلي السب 
والشتائم«، الفتًة إلى أنها تعرفت على المتهمين.
وتحدث الطبيب عبدالخالق العريبي إلى هيئة 
المحكمة عن طريقة اعتقاله، مبيناً أنه خالل فترة 
التوقيف كان برفقته رئيس قسم اإلسعاف السيد 
مرهون الوداعي والطبيب نادر دواني، وأنه كان 
»الهوز«  بـ  يضرب  دواني  نادر  الطبيب  يسمع 
منه  ويطلب  بالضرب،  يهدده  كان  المتهم  وأن 
االعتراف، وقال له ليست لدي مشكلة أن تكون 
موضحاً  الحياة.  فارقت  التي  األرقام  من  رقماً 
مرة من  أكثر من  التحقيق معه  تم  أنه  العريبي 
قبل أكثر من محقق، كما كانوا يطلبون منه ومن 

أطباء آخرين الغناء والرقص.
وجبات  وإن  مالبسه،  من  تعريته  تمت  وقال: 
جلسة  أول  في  وإنه  تــزداد،  كانت  التعذيب 
أخذ  الوطنية  السالمة  محكمة  أمام  محاكمته 
ضمن مجموعة من األطباء وكان يرتدي وطبيب 
آخر »جالبية« النوم، وأضاف أنه بسبب ضغط 

القيود على يديه أصابه قطع في اليد.
تحدثت  ــدرازي  ال خلود  الطبيبة  الشاهدة 
وقالت  اعتقالها،  طريق  عن  المحكمة  إلى  أيضاً 
وإنه  والشتم،  والسب  لإلهانة  تعرضت  إنها 
كانوا  وإنهم  مرة،  من  أكثر  معها  التحقيق  تم 
وقت  يحاسبونها  وكانوا  طرق،  بعدة  يرهبونها 
الطوارئ  خطة  تطبيقها  سبب  عن  التحقيق 
مطلوباً  كان  ما  تطبق  كانت  أنها  تجيب  وكانت 
منها، مشيرة إلى أن التحقيق كان يتم عن طريق 
المتهمة ذاتها التي كانت تعتدي عليها بالضرب، 
وإنها سمعت الشرطيات يقلن إن المتهمة اعتدت 

علّي بالضرب.
وقالت الدرازي: »في اليوم الذي كنت سأغادر 
صوتها،  خالل  من  المتهمة  على  تعرفت  السجن 

وإني  أدبتك،  اللي  »إني  لي:  قالت  األخيرة  وإن 
قدرت على نبيل حميد وراويته«.

األمر  هذا  يحدث  »كيف  الدرازي:  وتساءلت 
لنا  أطباء  والقانون؟ نحن  المؤسسات  في دولة 
مكانتنا في المجتمع؛ فكيف يسمح أن يحدث لنا 

كل هذا؟«.
وأضافت أنه بسبب الضرب تم نقلها بواسطة 
الداخلية  وزارة  إلى مستشفى  اإلسعاف  سيارة 
)القلعة( ومن ثم إلى المستشفى العسكري، وإنها 
هددت من قبل الشرطية المرافقة لها بأال تطلب 

الترقيد في المستشفى.
وطالبت الدرازي بتطبيق القانون، وخصوصاً 
أنها لم تكن تتوقع حدوث ما جرى لها ولألطباء. 
الطبيبة زهرة السماك أوضحت طريقة القبض 
في  وأطفالها  زوجها  برفقة  كانت  عندما  عليها 

المطار.
»أخذ  وزوجها،  اعتقالها  بعد  أنه  وذكــرت 
ونقلوهم  المطار  من  أبنائي  الشرطة  رجال 
إلى  أخذوني  حين  في  الجنائية،  التحقيقات  إلى 
التفتيش،  من  االنتهاء  وعند  لتفتيشه،  المنزل 
عن  سألت  الجنائية،  التحقيقات  إلى  وعودتي 
أبنائي فأخبروني بأنه تمت إعادتهم إلى المنزل«.
أخبرتني  الحقاً  عني  اإلفراج  »عند  وأضافت 
مبنى  في  سقطت  النساء  إحدى  بأن  ابنتي 
أن  علمت  الحقاً  وأنه  الجنائية،  التحقيقات 

المقصودة هي الطبيبة ندى ضيف«.
أخرى، وخالل  مرة  علّي  القبض  »تم  وتابعت 
التحقيق تم تهديدي في حال عدم الرد باإلجابة 
يعلمونني  أناس  إلى  فسيأخذوني  المطلوبة 

كيف أجاوب على األسئلة«.
 وحملت السماك مسئولية ما جرى لها المتهم 
كان  الذي  القسم  عن  مسئوالً  كونه  بحكم  األول 

تحت إمرته.
تلقى  إنه  رجب  عارف  الطبيب  قال  حين  في 
من  السلمانية  مستشفى  في  مكتبه  من  اتصاالً 
الداخلية  وزارة  في  يعمل  أنه  له  ذكر  شخص 
هناك  إلى  توجه  وعندما  الحضور،  منه  ويطلب 
وزارة  قبل  من  مدنيين  بوجود شخصين  تفاجأ 
في  معه  وتوجها  مرافقتهما،  منه  طلبا  الداخلية 
وهناك  الجنائية،  التحقيقات  مبنى  إلى  سيارته 
وعبدالخالق  ضيف  غسان  األطباء  من  كاًل  رأى 
والسيد  دواني ومحمود أصغر،  العريبي ونادر 
ومواجهين  اليدين،  مقيدين  الوداعي  مرهون 
أسماؤهم  ومكتوبة  األعين  ومصمدين  الجدار، 
خلف ظهورهم، وكان ذلك عند الممر المؤدي إلى 

غرفة المتهم األول.
وأضاف »الحقاً قابلت المتهم األول الذي اعتذر 
مني وتم إرجاع هاتفي ومفتاح سيارتي وسمح 
أنه  إلى  مشيراً  التحقيقات«،  مبنى  بمغادرة  لي 
مكتب  من  اتصاالً  تلقى  ايام   10 يقارب  ما  بعد 
رئيس األطباء يخبره بأن هناك اجتماعاً، اال انه 
تفاجأ بان الشخص ذاته الذي رافقه للتحقيقات 
ينتظره وآخرين، وحينها تم القبض عليه بمعية 
فضل،  عبدالشهيد  حميد،  نبيل  األطباء  من  كل 

وزهرة السماك، ونبيل تمام.
اللذين  من  األ  من  شخصين  أن  رجب  وتابع 
كانا يرتديان لباساً مدنّياً رافقاه )رجب وطبيب 
وكانت  التحقيقات  مبنى  لداخل  بسيارته  آخر( 
المعاملة مختلفة في هذه المرة، »ففور وصولنا 
أن  وأخبروني  عيني،  وتصميد  يدي  تقييد  تم 
إلى  للتعذيب، وآخرها تصل  هناك ثالث مراحل 

القتل كما حصل للقتيل فخراوي.
وبين أنه تم التحقيق معه أكثر من مرة، وكان 

يتلقى الشتم والسب واإلهانات.
بحبسه  وقامت  معه  حققت  المتهمة  إن  وقال 
وهو مقيد وأنه تعرض للضرب واإلهانات، الفتاً 
إلى أنه »خالل التحقيق معي من قبل المتهمة كان 

هناك شخص يعتدي علي بالضرب«.
بثالث  االعتراف  على  أجبر  أنه  رجب  وبين 

وقائع غير صحيحة خالل تصويره.
معلمة  وتعمل  عبدالرزاق  سناء  الشاهدة  أما 
عما  تحدثت  فقد  والتعليم؛  التربية  وزارة  في 
ما  حين  إلى  عليها  القبض  منذ  له  تعرضت 
تصرخ  وهي  الــدرازي  خلود  الطبيبة  سمعت 
وتم  واألطعمة،  األدوية  تتناول  لم  بأنها  شاكية 
نقلها للعالج، مشيرة إلى أنه في تلك األثناء »تم 
نقلي إلى المكان وهو مستشفى القلعة وسمعت 
الطبيبة خلود تروي للطبيب ما تعرضت لها من 

إصابات«.
الممرضة ضياء جعفر  الشاهدة  تحدثت  فيما 
الغرفة  في  »كنت  وقالت:  اعتقالها  وقائع  عن 
نفسها التي تتواجد فيها الطبيبة زهرة السماك، 
وكانت المتهمة تجبر السماك على اإلدالء باألقوال 

التي تود سماعها«.
وأضافت أنه عند نقلي إلى غرفة المتهم حاول 

أحد األشخاص التهجم علي.
تغيير  حال  في  هددت  أنها  ضياء  وذكرت 

أقوالها بأنها ستعاقب.
جلستين  في  وضابطة  ضابط  أنكر  وقد   

سابقتين ما ُنسب إليهما من تهمة التعذيب.

§المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

] استمعت المحكمة الكبرى الجنائية إلى 8 شهود في قضية »تعذيب 6 من 
الكادر الطبي«، إذ روى الشهود للمحكمة تفاصيل وقائع االعتداء على األطباء 

وإجبارهم على االعترافات، وخصوصًا أثناء عملية تصويرهم. 


