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 إىل توقعات ؟ األزماتكيف حنول 

 تملن: السوتَض ظوطٗا ذٌزٖ

 6102فثطاٗط  7 :فٖ رطٗسٓ أذثاض الرل٘ذ تاضٗد الٌطط

 

ٍأًا ألطأ لػٔ س٘سًا َٗسُف ػلِ٘ السالم ٍالتٖ تحسحٌا ػٌْا فٖ الومال 
الواؾٖ ٍغلت ئلى ًت٘زٔ هفازّا أى األظهات أٍ ٍلَع األظهٔ ٍػسم التٌثإ 

تؼس هي الرطافات فٖ الؼػط الحسٗج، إٔ فٖ ػػط تَفط الوؼلَهات، تْا 
ًوا ًحي ًؼ٘ص فٖ ػػط سَْلٔ الحػَل ػلى ئل٘س شله فحسة ٍ

، فإٔ هؼلَهٔ تطغة فٖ التٌائْا فاى ّٖ ئال لحظات حتى هؼلَهات
تزسّا ت٘ي ٗسٗه، فوي ٗتؼصض تفمط الوؼلَهات فاًِ ئها راّل ال ٗؼ٘ص 

 .ي االستفازٓ هي تله الوؼلَهاتّصا الؼػط ٍئًا ال ٗطغة ه

تإوس والهٖ،  –لس  –ٍتطزًٖ اٙى الىخ٘ط هي المػع ٍالحىاٗات التٖ 
 0171ٍلىي زػًَا ًصوط لػت٘ي فمف، المػٔ األٍلى: ٍّٖ أًِ فٖ هاضس 

ٍغل الوفاػل الٌٍَٕ توسٌٗٔ )حطٕ هاٗل أٗالًس( األهطٗى٘ٔ ئلى هطحلٔ 
الوطؼٔ ئلى الزَ، ٍتن ئضراع االًػْاض ٍتسطتت وو٘ات وث٘طٓ هي الوَاز 

السثة ئلى فطل أحس غواهات التثطٗس الصٕ ٗثمٖ زضرٔ حطاضٓ الوفاػل 
هٌرفؿٔ. ٍالغطٗة فٖ األهط أًِ لثل ّصُ الىاضحٔ تخواً٘ٔ أضْط حسث 
فطل هواحل فٖ غواهات التثطٗس فٖ هفاػل آذط فٖ ٍالٗٔ )أٍّاَٗ(، ٍلس 

ػواه٘ي، ٍأى أٍؾحت لزٌٔ التحم٘ك أى ضطؤ ٍاحسٓ أًتزت ال
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هٌْسسْ٘ا أًصضٍا اإلزاضٓ هي احتوال فطل غواهات التثطٗس ػٌس ظطٍف 
 هغلمٔ، ٍتالتالٖ ٍلؼت الىاضحٔ.ٍالؼمَل هؼٌ٘ٔ، ٍلىي واى اٙشاى 

أًفزط  0192المػٔ الخاً٘ٔ ٍّٖ تطثِ األٍلى ئلى حس وث٘ط، ففٖ ٌٗاٗط 
 هىَن الفؿاء تطالٌزط فٖ الزَ، ٍأتؿح أى االًفزاض ًزن ػي فطل

الػواهات التٖ تؼول ػلى ػعل غطفٔ الَلَز ػي الؼَازم الوطتؼلٔ 
الراضرٔ هي الوحطن أحٌاء ػول٘ٔ اإلقالق. ٍأٗؿًا أحثتت لزٌٔ التحم٘ك أى 
الوٌْسس٘ي الصٗي غٌؼَا الوىَن قلثَا هي ًاسا تأر٘ل اإلقالق 
الحتوال فطل الػواهات، ئال أى ًاسا لطضت الوؿٖ فٖ اإلقالق قثمًا 

 عهٌٖ الوحسز هسثمًا.للزسٍل ال

ٌٍّان الىخ٘ط هي الحىاٗات التٖ تث٘ي تػطٗح الؼثاضٓ أى لألظهات 
ٍاالستؼساز لْا، ٍتالتالٖ ٍالتٌثإ تْا همسهات ٍاضّاغات ٗوىي لطاءتْا 

ًتَلؼْا ًٍؿغ الركف لْا، ٍّصا ٗؼٌٖ تثساقٔ أى ال ًسذل ئلى األظهٔ 
 هال٘ٔ أٍ س٘اس٘ٔ.هْوا واًت تله األظهٔ، سَاء واًت التػازٗٔ أٍ 

ٍفٖ ػلن تحل٘ل األظهات ٗمَل الىاتة )وٌ٘٘ج هاوزٖ( فٖ وتاتِ )اًتثاُ 
ئشا استؼطؾٌا الوطاحل التٖ توط تْا ».. و٘ف تحَل األظهات ئلى تَلؼات ؟( 

 ول األظهات سٌزسّا تتلرع فٖ:

هطحلٔ اإلًصاض: ٍتظْط فْ٘ا ًصض ٍزالئل تط٘ط ئلى لطب ٍلَع أظهٔ أٍ  -1
% 5وطحلٔ هػ٘طّا اإلّوال، فْٖ ال توخل أوخط هي واضحٔ، ٍّصُ ال

 هي حزن االًتثاُ الورػع ألٕ أظهٔ.
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، ٍتػاحثْا هطحلٔ الحسث: ٍفٖ ّصُ الوطحلٔ تمغ األظهٔ أٍ الىاضحٔ -2
زّطٔ ٍٗتثؼْا ػزع ػي التػطف تحىؤ، ٍّصُ أّن الوطاحل التٖ 

% هي االًتثاُ 71تثمى فٖ الصاوطٓ، ٍتػل ًسثٔ االّتوام تْا 
 ِ لألظهٔ.الوَر

هطحلٔ الٌسم: ٍتتن فْ٘ا زضاسٔ أسثاب األظهٔ ػلى أهل هٌغ   -3
 % هي االًتثاُ الوَرِ لألظهٔ.05تىطاضّا، ٍتوخل 

هطحلٔ اإلرطاءات الَال٘ٔ: ٍفْ٘ا تترص تؼؽ اإلرطاءات تغطؼ هٌغ   -4
 % هي االًتثاُ الوَرِ لألظهٔ.01تىطاض األظهٔ، ٍّٖ توخل حَالٖ 

% هي االًتثاُ 15حل٘ل هطاحل األظهٔ ًزس أى ٍتت :ٍٗستكطز الوإلف ٍٗمَل
ٗتطوع ذالل األظهٔ ٍتؼسّا، ٍّصا ٗؼٌٖ أى الزو٘غ ْٗولَى هطحلٔ اإلًصاض 

الفؼل ٍاالستزاتٔ لألظهٔ،  %، فْن ٗطوعٍى ػلى هطاحل ضز5ٍٓالتٖ ّٖ 
ٍّصا ٌٗالؽ هٌكك اإلزاضٓ، فازاضٓ األظهات ٗزة أى تثسأ هغ هطحلٔ اإلًصاض 

 أ. ّـ.. «الالحمٍٔل٘س فٖ الوطاحل 

الْسف الحم٘مٖ إلزاضٓ األظهات َّ االستؼساز لْا ّصا ٗؼٌٖ تثساقٔ أى ٍ
 هماٍهتْاحتى أٍ هٌغ ٍلؼْا ئى أهىي،  ٍأتحز٘ن آحاضّا، ٍشله تْسف 

 تكطٗمٔ ػلو٘ٔ سل٘ؤ.

ٍّصا ها فؼلِ تالؿثف س٘سًا َٗسُف ػلِ٘ السالم فٖ لػتِ هغ ضؤٗا 
ٍٍؾغ الركف الوٌاسثٔ لتفازْٗا لثل الوله، فمس تٌثأ تاألظهٔ ٍحسزّا 

ٍلَػْا تأوخط هي سثغ سٌَات، فؼٌسها حلت تله األظهٔ الغصائ٘ٔ التٖ 
ػػف تالثالز، هطت ٍوأًْا لن تىي أظهٔ، فمس تن تزاٍظّا تألل الرسائط. 
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ٍػلى ّصا ٗوىٌٌا المَل ئى الْسف األساسٖ هي ئزاضٓ األظهات َّ تحَٗل 
 ٗوىي تحم٘ك ّسف٘ي هٌْا، ٍّوا: األظهٔ ئلى أحساث هتَلؼٔ، تح٘ج

تمل٘ع آحاضّا السلث٘ٔ ئلى الحس األزًى تاػساز تسائل استزاتٔ  .1
 هزْعٓ هسثمًا لتحز٘ن األظهٔ.

االستفازٓ هي آحاضّا اإلٗزات٘ٔ ئلى الحس األلػى تتحَٗل األظهٔ ئلى  .2
 فطغٔ.

ًزس أى ٍػٌسها ًمَم تتحل٘ل الَؾغ فٖ الثحطٗي ٍفٖ زٍل الؼالن الؼطتٖ 
 ذالل السٌَات الواؾ٘ٔ تالؼسٗس هي األظهاتّصُ السٍل ٍلس هطت 

، ئال أًْا أٗؿًا هطت تسٌَات الَفطٓ ٍتػَضٓ وث٘طٓ، فمس االلتػازٗٔ
 ن تىي فٖ الحسثاى، ئال أىل ر٘التؼ٘سٓ الئلى هٌاقك  الٌففأسؼاض حلمت 

ا لن تستفس هي ّصُ الَفطٓ فلن تَفط ٍلن ترعى ٍلن تؼول لْ صُ السٍلّ
)المطش األت٘ؽ ٗػلح  المائلاحت٘اقات هستمثل٘ٔ ٍلن تفىط تالوخل 

للَ٘م األسَز(، ٍئًوا غطفت ول تله األهَال فٖ ئلاهٔ الحفالت 
ػٌسها ّثكت ٍالوسطح٘ات ٍالسثالات الر٘ل ٍالس٘اضات ٍها ئلى شله، ٍ

أسؼاض الٌفف ئلى أزًى هستَٗاتْا ٍحلت األظهٔ الوال٘ٔ ٍااللتػازٗٔ 
ال تؼطف  ٕٗسسٍل الووتسٓ هي الرل٘ذ ئلى الوح٘ف هىتَفٔ األٍلفت تله ال

ل٘س شله فحسة ٍئًوا الؼسٗس هي  هاشا تفؼل، فْٖ زذلت هطحلٔ الحسث
أًِ فٖ أظهٔ، فوا ظال ٗثصض األهَال ٌّا ٌٍّان ٍهي حن  طفال ٗؼتله السٍل 

 ٗكلة االستسأً ٍظٗازٓ السٗي الؼام ٍٗفطؾْا ػلى الوَاقٌ٘ي.
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الوصّلٔ فٖ الوَؾَع أى الثحطٗي توتله أضؾًا ظضاػ٘ٔ ٍهي األهَض  
ًٍحي  6102ألف فساى فٖ السَزاى هٌص حَالٖ  011توساحٔ ٍتمسض تحَالٖ 

سٌٔ، ٍلىي  11ٍلْا حك االًتفاع هي ّصُ األضؼ حتى  6102الَ٘م فٖ ػام 
لألسف فاى حىَهٔ الثحطٗي لن تستفس هي تله األضؼ حتى اٙى، ٍول 

االتفال٘ٔ لسضاسات لى٘ف٘ٔ االستفازٓ هي تله األضؼ، ٍالصٕ فؼلتِ ئرطاء ا
تله  الثحطٗي تسحة هي التٖ ت٘ي الحىَه٘ت٘ي تٌع ػلى أًِ سَف

 ،ئى لن ٗتن استخواضّا ٍاالستفازٓ هٌْا 6102األضؼ فٖ ًْاٗٔ ػام 
ئال واى تاإلهىاى ٍشله تثساقٔ ألى الثحطٗي غ٘ط هحتارٔ ئلى تله األضؼ ٍ

 االستفازٓ هٌْا.

فٖ أضؼ ذػثٔ الَلت تساءل لواشا ول تله السضاسات ٍئؾاػٔ ًٍحي ً
ٍٗمغ تحتْا أوثط هرعٍى هائٖ فٖ الؼالن )ذعاى الٌَتٔ( ٍتالمطب هٌْا 
أضاؾٖ لثؼؽ السٍل الطم٘مٔ التٖ تن االستفازٓ هٌْا ئلى ألػى زضرات 
االستفازٓ، لواشا اًمؿت حالحٔ سٌَات هي الَلت فٖ ئرطاء السضاسات ؟ 

ٍتوت ظضاػتْا  –ووطحلٔ أٍل٘ٔ  –عء هي تله األضؼ فلَ استمكغ ر
ٍتن ت٘غ رعء هي تله األػالف، ٍتن االستفازٓ هي الزعء  –هخالً  –تاألػالف 

اٙذط فٖ تٌو٘ٔ الخطٍٓ الحَ٘اً٘ٔ لوا ٍغلٌا ئلى هطحلٔ ضفغ السػن ػي 
  اللحَم.

ؼ ال ًطٗس أى تعضع ّصُ األضٍتاإلؾافٔ ئلى الوَاضٖ ٍالخطٍٓ الحَ٘اً٘ٔ، ف
تالكواقن ٍالر٘اض ٍتؼؽ أًَاع الفاؤْ، ٍئًوا هي األفؿل أى تعضع 
تالٌثاتات التٖ أضاض ئلْ٘ا س٘سًا َٗسُف فٖ لػتِ هغ ضؤٗا الوله، ًطٗس 
ظضاػتْا تالحثَب االستطات٘ز٘ٔ التٖ ٗؼ٘ص ػلْ٘ا اإلًساى ٍالتٖ تحفظ 
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از ػلى فٖ سٌاتلْا، هخل الموح ٍاألضظ ٍالصضٓ ٍها ئلى شله، حتى ٗمل االػتو
تىَى  االست٘طاز هي الراضد، ٍٗرعى رعء هٌْا، حتى ئشا ها راءت أظهٔ هال٘ٔ

الحىَهٔ لس استفازت هي ظهي الَفطٓ، ٍأغثح ػٌسّا هرعٍى هي الخطٍٓ 
الحَ٘اً٘ٔ ٍالعضاػ٘ٔ تستف٘س هٌْا تكطٗمٔ ػمالً٘ٔ حتى تزتاظ تله 

 لْن.ٍأضظا ضفغ السػن ػي لَت الٌاستؿكط أى تلزأ ئلى فال األظهٔ، 

ٍالَ٘م ًٍحي ًؼلن أى الٌفف تؿاػٔ غ٘ط زائؤ ٍال هستساهٔ، ٍحتى 
أسؼاضّا فٖ السَق الؼالوٖ غ٘ط حاتتٔ، تطى ون زٍلٔ ػطت٘ٔ استكاػت 

لوا تؼس الٌفف ؟ سَاء فٖ التَرِ ئلى األًَاع لْا أى تؿغ الركف الوٌاسثٔ 
تؼتوس الورتلفٔ هي الكالٔ أٍ التَرِ ئلى تٌَٗغ هػازض السذل تح٘ج ال 

 فْ٘ا ػلى الٌفف لَحسُ ووػسض للسذل ؟

ٍهطٓ أذطى ًمَل ئى األظهات ٍالؼٔ ال هحال، ٍلىي الطاقط َّ هي ٗستك٘غ 
تفازْٗا ٍااللتفاف حَلْا ٍتألل الرسائط، ٍالؼارع هي ٗلَم ًفسِ 

 ٍالظطٍف التٖ ٍؾؼتِ فٖ هخل ّصا الوَلف. 

لغ تْسف فمس ٍؾغ الؼلواء هٌْز٘ٔ للتؼاهل هغ الَاٍهي أرل شله 
تحَٗل األظهٔ ئلى تَلؼات ٍاؾحٔ ٗوىي تزاٍظّا، ٍّٖ تتىَى هي 

 الٌماـ التال٘ٔ:

ئًطاء فطٗك ػول ذاظ تاألظهات؛ ّصا الفطٗك ٗزة أال ٗىَى لسِٗ   -1
ئال ّصُ الَظ٘فٔ فمف، فال ٌٗطغل فٖ أهَض أذطى ٍهَؾَػات ال 
توت ئلِ٘ تػلٔ، ػلى أى ٗىَى الفطٗك هىَى هي هزوَػٔ هي 

 ٘٘ي ٍالوترػػ٘ي فٖ الؼسٗس هي الؼلَم الورتلفٔ.االذتػاغ
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هي الركأ أى ًىاتط ٍال ًؼتطف  ػتطف تَرَز أظهٔ؛ٍارِ الَالغ ٍا  -2
تَرَز أظهٔ تمتطب، فؼٌسها تسل الوإضطات ػلى ئًٌا ًمتطب هي 

ل٘س شله فحسة ٍئًوا ًؼول ػلى أظهٔ ف٘زة أى ًؼتطف تصله، 
الركف الوٌاسثٔ الحتَائْا ٍتفازْٗا، ٍتؼس شله ٗزة أى  ٍؾغ

أظهٔ، ٍٗزة أى  سٍثتاحتوال ح –أًٗا واى حزوِ  –ًؼلن الزوَْض 
ًَؾح لْن اإلرطاءات التٖ ٗوىي أى تترص تػَضٓ ػاهٔ الحتَاء تله 
األظهٔ، ٍها الصٕ ٗوىي أى تفؼلِ الحىَهٔ ٍها الوكلَب هي الٌاس 

 أى ٗؼولَُ.
ب ًتائزِ ٍذ٘ؤ، لصله حاٍل أى تمَل ٍتٌطط فالىصال تىصب؛   -3

أى  –ووا َّ هؼطٍف  –الحمائك التٖ ٗوىي أى ترسم الزوَْض، ٍلىي 
ها ول ها ٗؼطف ٗمال، ئال أًِ ٗزة أى تىَى حصض هي اإلضاػات 
الوغطؾٔ ٍالىالم الصٕ ْٗسم أوخط هوا ٗرسم، ففٖ فتطٓ األظهات 

 م السلثٖ.الٌاس هستؼسٓ أى تػسق ول ها ٗمال ٍذاغٔ الىال
ػلى المائس أٍ الوسإٍل أال ٗؿغ ًفسِ هَؾغ الوتْن الصٕ ٗكلة   -4

الثطاءٓ؛ ٍلىي الزو٘غ هسإٍل ٍالزو٘غ ٗزة أى ٗمف أهام األظهٔ 
فٖ غف ٍاحس، ٍػلى المائس أى ٗمَم ٍتطزاػٔ تاًماش الوَلف، 
ٍٗمَم تتػح٘ح األذكاء ٍاتراش اإلرطاءات الحاسؤ هْوا واًت، 

تؼؽ الوسإٍل٘ي الصٗي افتؼلَا األظهٔ أٍ لن  ى ٗحاسةأٍئى واًت 
 ٗسضوَا حزن األظهٔ التٖ َٗارْا الٌاس.

ذص هي الطَضى ٍس٘لٔ ٗإوي هطوعًٗا فٖ اتراش المطاض؛ ٍلىي ٗزة أى   -5
فطٗك ػول  ٗتن استطاضٓال تتزاٍظّا أحٌاء األظهٔ، ف٘زة أى 
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تأذص فطٗك آذط همطب ٗاألظهات ٍوصله ٗوىي أحٌاء حسٍث األظهٔ أى 
رسًا هي شٍٕ االذتػاظ ٗساػس فٖ تزاٍظ تله الوحٌٔ، ٍضتوا ّصا 
ها فؼلِ ػعٗع هػط ػٌسها فْن س٘سًا َٗسُف فسترلػِ لٌفسِ، 

 ٍػٌسئص لام ػلِ٘ السالم تؼول الالظم لتزاٍظ األظهٔ.
تؼعٗع الؼاللات ٍفتح لٌَات التَاغل هغ الزو٘غ؛ فؼلى المائس أى   -6

فالزو٘غ ػٌسُ ضٖء ٗطٗس أى ٗسوغ أٍ تاألحطى أى ٗػغٖ للزو٘غ، 
طه فٖ ٍالءات تَاب فٖ ٍرَُ الٌاس، ٍال ُٗٗمَلِ فال تغلك األ

رل ول إالٌاس ٍال ٗتن هؼاتثتْن أحٌاء األظهٔ، ٍئًوا ٗوىي أى ٗ
 شله لوا تؼس الحسث.

ٗزة ػلى الزو٘غ أى ٗؼلن أًِ فٖ أظهٔ ٍتالتالٖ االستٌفاض الؼام؛   -7
فال ٗكالة تحمَلِ  الوكلَب هٌِ أى ٗمف غفًا هغ الزو٘غ،

ٌٍٗسى تم٘ٔ الثطط الوح٘ك٘ي تِ، فٌْان استٌفاض فٖ حفظ 
الوَاضز، ٍفٖ تمل٘ع اإلًفاق، ٍفٖ تمل٘ل االستْالن، ٍشله حتى 
توط تله األظهٔ ٍتطرغ ول تله األهَض ئلى ٍؾؼْا الكث٘ؼٖ، ٍٗزة 
أى ًإهي ٍأى ًؼول أى ًطرغ ول ها واى ئلى ٍؾؼِ الكث٘ؼٖ أٍ 

 ٘ؼٖ.المطٗة ئلى الكث

احتَاء الٌاس؛ الٌاس ستؼ٘ص فٖ ّصا الَؾغ تكطٗمٔ غ٘ط   -8
قث٘ؼ٘ٔ، فْٖ سَف تتصهط ٍتطفؽ إٔ لطاضات تػسض، لصله ٗزة 
ػلى المائس أى ٗمتطب هي الٌاس، ٍأى ٗحفعّن ٍأى ٗطؼطّن أًِ 
رعء هٌْن، ٍأًِ ٗؼول تىل قالتِ لَؾغ الحلَل الٌارؼٔ لحل ّصُ 
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ؿة، تل ػلى الؼىس ف٘زة أى األظهٔ، ٍأال ٗلزأ ئلى الػطاخ ٍالغ
 ٗطؼطّن تاألهي ٍأى َٗفط لْن الحواٗٔ الالظهٔ.

فمِ األٍلَٗات؛ ٗزة تحسٗس أٍلَٗات اإلًفاق، ٍاألٍلَٗات التٖ  -9
ٗحتاد ئلْ٘ا الٌاس، حتى ال ٗطؼطٍا أًْن ّن الصٗي ٗسفؼَى حوي 

 الرطٍد هي األظهٔ، ٍأى الحىَهٔ ٍالفٔ تتفطد.

هٌِ؛ ٗزة أى تسضس الحىَهٔ زضاسٔ الَالغ ٍو٘ف٘ٔ الرطٍد   -11
ول الوؼك٘ات التٖ أهاهْا للرطٍد هي ػٌك العرارٔ، ٍأذص 
الوثازضات الالظهٔ التٖ تساػسّا فٖ شله، ٍأال تىَى حطوتْا 
ٍلطاضاتْا هزطز ضزٍز فؼل ٍلتِ٘ ال ترسم إٔ غطؼ، تل ضتوا ػلى 
الؼىس فاًْا لس تخ٘ط الطإٔ الؼام ٍتسثة هطىلٔ ػلى الَؾغ 

 المائن.

حج ػي رصٍض األظهٔ؛ فٖ الىخ٘ط هي األح٘اى ًمَم تالىخ٘ط أت  -11
هي اإلرطاءات ٍالسضاسات لحل األظهات، ٍلىٌٌا ًٌسى ًٍحي فٖ 
ذؿن األظهات أى ًثحج ػي األسثاب الحم٘م٘ٔ التٖ أزت ئلى ظَْض 
هخل تله األظهٔ، ضتوا واًت األسثاب تمثغ تحت أٗسٌٗا ًٍحي 

ضتوا تىَى غائثٔ، ٍلىي هْوا ًطفؽ أى ًطاّا، ٍضتوا تىَى تؼ٘سٓ، ٍ
واًت فاى لىل أظهٔ رصٍض ٍس٘ماى ٍأٍضاق، فلٌثحج ػي الزصٍض 

 ٍتؼس شله ٗوىي أى ًتَرِ ئلى الفطٍع.  

ػسم استفعاظ الزوَْض؛ ٍذاغٔ هي الوسإٍل٘ي الصٗي   -12
ٗمَهَى تاغساض لطاضات ترسم هػالحْن ّن فمف، ٌٍٗسَى أٍ 

، ف٘ػسضٍى لطاضات ٗتٌاسَى الَؾغ األظهَٕ الصٕ ٗؼ٘طِ الٌاس
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، ٍهوتلىاتْن تْسف الوحافظٔ ػلى هػالحْن الفطزٕ ٍالح٘ات٘ٔ
 ٍٗؼ٘ص الٌاس فٖ أظهٔ.

الرالغٔ، هطٓ أذطى ًمَل أًِ ٗوىي لٌا أى ًتزاٍظ ذطافٔ األظهات، 
ٍتحَٗلْا ئلى هطاول تس٘كٔ ٗوىي تزاٍظّا ئى استكؼٌا أٍ ضغثٌا فٖ 

 شله، ٍتألل الرسائط الووىٌٔ.

 

 


