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 ق��ررت احلكوم��ة الفل�س��طينية ي��وم ام���س الثالث���ء، ت�أجي��ل 
االنتخ�ب���ت املحلي��ة اأربعة اأ�س��هر، بعد اأن ك�ن��ت مقررة يف 
الث�من من اأكتوبر اجل�ري.  وي�س��مل قرار ت�أجيل االنتخ�ب�ت 
جميع االأرا�س��ي الفل�س��طينية، بعد اأن رف�ست جه�ت �سي��سية 
ال�س��فة  يف  اال�س��تحق�ق�ت  اإج��راء  العلي���  املحكم��ة  ق��رار 
الغربي��ة دون قط���ع غ��زة.  ويف وقت �س���بق، اأدان��ت حم��س 
ق��رار املحكم��ة، وراأت اأن��ه م�س��ي�س، ويكر�س ح�لة االنق�س���م 
الفل�سطيني.  وق�ل الن�طق ب��سم حم��س �س�مي اأبو زهري، اإن 
احلركة �س��تبحث هذا التطور اخلطري مع الف�س�ئل الفل�سطينية 

التخ�ذ موقف و�سفه ب�لوطني جت�ه ذلك.
الرئي���س  ط�لب��ت  املركزي��ة  االنتخ�ب���ت  جلن��ة  وك�ن��ت   
الفل�س��طيني حممود عب��س بت�أجيل االنتخ�ب�ت املحلية �ستة 
اأ�س��هر، لرتتي��ب البيت الداخل��ي ومع�جلة االأنظم��ة والقوانني 
ذات ال�س��لة.  م��ن جهت��ه، ع��ر �س��كرتري املب���درة الوطني��ة 
الفل�سطينية م�سطفى الرغوثي، عن رف�سه اإجراء االنتخ�ب�ت 
يف ال�س��فة دون غزة، وق�ل اإن القرار يتع�ر�س مع امل�س�حلة 
الوطني��ة والدميقراطي��ة لل�س��عب.  وق���ل القي���دي يف حركة 
اجله�د االإ�س��المي داود �س��ه�ب اإن ق��رار املحكمة من �س���أنه 
اأن يعمق االأزم�ت الداخلية الفل�س��طينية واالنق�س���م، وا�س��ف� 
الق��رار ب�أنه م�س��ي�س.  بدوره���، راأت كل من اجلبهة ال�س��عبية 
لتحرير فل�س��طني واجلبه��ة الدميقراطية لتحرير فل�س��طني اأن 
ق��رار املحكمة م�س��ّي�س ويكر�س لالنق�س���م.  وك�نت املحكمة 
العلي��� الفل�س��طينية اأق��رت يف 21 من ال�س��هر امل��س��ي وقف 
اإج��راء االنتخ�ب�ت موؤقت� اإىل حني �س��دور ق��رار يف الطعون 
املقدم��ة من نق�بة املح�مني الفل�س��طينيني وممثلني عن عدد 

من القوائم االنتخ�بية املمثلة حلركة فتح يف قط�ع غزة.

في تبادل إلطالق نار.. 
مقتل قيادي اخواني في مصر

البرلمان األلماني يؤيد حلوال عملية لتوزيع 
الالجئين في أوروبا

تأجيل االنتخابات المحلية 
الفلسطينية أربعة أشهر

أفغانستان: عمليات تطهير قندوز مستمرة

الق�ه��رة - مت�بع��ة :  ق�ل��ت وزارة الداخلية امل�رصية، يوم ام���س الثالث�ء، اإنه� 
قتلت قي�ديً� ب�رزاً م�س��وؤواًل عن "اجلن�ح امل�س��لح" بجم�عة االإخوان امل�س��لمني، 

وع�سواً اآخر ب�جلم�عة، يف تب�دل الإطالق الن�ر يوم اول ام�س االثنني.
 وقتل حممد كم�ل الب�لغ من العمر 61 ع�م� وهو ع�سو مبكتب االإر�س�د، وي��رص 
�س��ح�تة وهو قي���دي اآخر ب�جلم�عة.   وق�لت الوزارة اإنه� ق�مت مبداهمة �س��قة 
�س��كنية يف حي الب�س���تني ب�لق�ه��رة بعدم� تلقت معلوم�ت تفي��د ب�أن قي�ديني 
ي�س��تخدمونه� كمقر لهم.  واأف�دت اجلم�عة على و�س�ئل التوا�سل االجتم�عي اإن 
كم�ل اختفى بعد ظهر االثنني دون اأن تخو�س يف مزيد من التف��سيل.   وق�لت 
الوزارة يف بي�ن اإن �سح�تة حمكوم عليه غي�بيً� ب�ل�سجن ع�رص �سنوات "للتعدي 
على مواطن واحتج�زه ب�لقوة يف مقر حزب احلرية والعدالة" اجلن�ح ال�سي��سي 

للجم�عة.

برل��ني - مت�بعة:  اأب��دى رئي�س الرمل�ن االأوروبي، م�رتن �س��ولت�س، انفت�حً� 
جت�ه التخلي عن اأنظمة احل�س���س امللزمة، يف النق��س حول توزيع الالجئني 
يف اأوروب���.  وق���ل �س��ولت�س يف ت�رصيح���ت ل�س��بكة "اإي��ه اآر دي" االأمل�ني��ة 
االإعالمي��ة يف بروك�س��ل، "هن���ك تزايد يف عدد ال��دول التي لديه� اال�س��تعداد 
للتو�س��ل حللول عملية على اأ�س��س تطوعي... هذا اأف�سل من ال �سيء. يتعني اأن 

ن�سلك هذا الطريق اأي�سً�".
 جت��در االإ�س���رة اإىل اأن هن�ك خالف��ً� منذ فرتة داخل االحت���د االأوروبي حول 
ق�س��ية الالجئ��ني.   وك�ن جمل���س وزراء االحت�د االأوروبي اأ�س��در قراراً الع�م 
امل��س��ي رغم مع�ر�س��ة املجر وروم�ني� والت�سيك و�س��لوف�كي� بتوزيع 120 
األ��ف الجئ من اليون���ن واإيط�لي� املكتظت��ني ب�مله�جرين عل��ى ب�قي الدول 
االأوروبي��ة.  وتقدم��ت املج��ر و�س��لوف�كي� بدع��وى ق�س���ئية اأم���م املحكم��ة 

االأوروبية �سد القرار.

قن��دوز - مت�بع��ة :  اأعلن��ت ال�رصطة االأفغ�ني��ة اأن عملي���ت "التطهري" م�زالت 
متوا�س��لة يف قندوز، كرى مدن �سم�ل البالد حيث ال يزال مق�تلون من حركة 
ط�لب���ن يختبئون بعدم� مت �س��د هجومهم بدعم من القوات اخل��س��ة والقوات 
االأمريكي��ة.  وق�ل ق�ئد �رصطة قندوز، اجلرنال حممد ق��س��م جنقلب�ق "ب��رصن� 
الليل امل��س��ي عملية مب�س�ندة القوات اخل��سة وطهرن� و�سط املدينة"، م�سيف� 

اأن "احللف االأطل�سي قدم دعم� جوي� للعملي�ت الرية".
 وت�بع، اأن املع�رك ال تزال متوا�سلة يف �سواحي املدينة، م�سريا اإىل مقتل مئة 

عن�رص من ط�لب�ن.
 واأت�ح و�س��ول التعزيزات من القوات اخل��س��ة االأفغ�نية االأف�س��ل تدريب�، مع 
دع��م جوي م��ن الق��وات االأمريكي��ة املنت�رصة بتفوي���س من احللف االأطل�س��ي، 
لل�س��لط�ت ا�س��تع�دة ال�س��يطرة على الو�س��ع.  وق�ل ح�كم املدينة، اأ�سد اهلل عمر 
خي��ل يف بي���ن اإن "العملي���ت ج�رية لكنن��� نتقدم بب��طء الأن مق�تلي ط�لب�ن 

ي�ستخدمون من�زل املواطنني لالختب�ء يف املدينة".

 

القدس- متابعة

 مل ت�ستبعد رو�س��ي� اأن يحدد جمل�س االأمن الدويل 
املر�س��ح لتويل من�س��ب اأمني ع���م االأمم املتحدة 
يف ال�س��هر احل�يل، موؤكدة اأنه� تريد اأن ترى �سيدة 
من اأوروب� ال�رصقية تتوىل هذا املن�سب املحوري 

الأول مرة.
 وم��ن املق��رر اأن يج��ري جمل���س االأم��ن ال��دويل 
الي��وم، جولة االق��رتاع الق�دمة ب�س��يغة جديدة، 
اإذ �ستختلف بط�ق�ت االقرتاع لالأع�س�ء الدائمني 
وغ��ري الدائمني يف املجل�س بلونه���، وهو اأمر من 
�س���أنه اأن ي�س��ري اإىل م� اإذا ك�ن هن���ك توافق بني 
االأع�س���ء الدائمني حول املر�س��ح ال��ذي يجب اأن 

يقرتحه جمل�س االأمن على اجلمعية الع�مة.

 وق���ل فيت�يل ت�س��وركني من��دوب رو�س��ي� الدائم 
لدى االأمم املتحدة لل�س��حفيني يوم ام�س الثالث�ء 
اإن اأع�س���ء جمل���س االأم��ن اتفق��وا على من�ق�س��ة 
مو�س��وع انتخ�ب�ت االأمني الع�م اجلديد مب��رصة 
بع��د جولة الت�س��ويت واعت��ر اأن هن���ك اإمك�نية 
الإج��راء الت�س��ويت النه�ئي يف غ�س��ون اأي�م بعد 

هذه املن�ق�سة.
 و�س��دد ت�س��وركني عل��ى اأن موق��ف مو�س��كو م��ن 
انتخ�ب���ت االأم��ني الع���م مل يتغ��ري، اإذ م��� زال 
اجل�ن��ب الرو�س��ي يعت��ر اأنه ح�ن الوق��ت لتتوىل 
املن�س��ب  ه��ذا  ال�رصقي��ة،  اأوروب���  متث��ل  �س��يدة 

امل�سوؤول.
 وق�ل ت�س��وركني، نود كثريا اأن نرى �سيدة، لكنن� 
ال نهتم بتحقيق اأهداف ترويجية مثل دول اأخرى، 

�سبق له� اأن اأعلنت عن رغبته� يف انتخ�ب �سيدة، 
لت�س��وت بعد ذلك ل�س���لح الرج�ل فقط. ونحن ال 

ننخرط يف ذلك.
 هذا وتراأ�س��ت رو�س��ي� اعتب�را من ال�1 من اأكتوبر 

رئ��سة جمل�س االأمن الدويل.
 ومن املنتظر اأن تنظم املفو�سية الرو�سية الدائمة 
ل��دى جمل�س االأم��ن انعق�د زه�ء 20 جل�س��ة لهذا 
ال�س��هر، لبحث جملة من الق�س���ي� الدولية امللحة 
يف مقدمته��� النزاع���ت يف دارف��ور، والكونغ��و، 
ال�س��ودان،  الو�س��طى وجن��وب  وم���يل واإفريقي��� 
اإ�س���فة اإىل التطورات يف �س��وري� وليبي� واليمن، 
فيم� من املقرر عقد مداوالت علنية حول الت�سوية 
ال�رصق اأو�س��طية يف ال�19 من هذا ال�سهر يف اإط�ر 

جدول عمل املجل�س الربعي.

 �س��هدت الكويت، انت�س�راً اأمنيً� كبرياً ب�أ�سلحة ن�رية، 
وا�س��تنف�را مدّعم��� بيقظة ف��وق الع�دة م��ع انطالق 

جم�ل�س ع��سوراء يف البالد.
 وق���ل م�س��در اأمني ي��وم ام�س، اإنه "و�س��ط انت�س���ر 
اأمني كبري ب�أ�سلحة ن�رية "مذّخرة"، وا�ستنف�ر مدّعم 
بيقظ��ة فوق الع�دة، �س���رت اخلطة االأمنية اخل��س��ة 
ب�س��هر حمرم احل��رام، مع انطالق جم�ل�س ع��س��وراء 
يف احل�س��يني�ت التي �س��هدت ح�س��وراً متو�س��طً� يف 
اأوىل اللي���يل".  واأ�س���ر اإىل اأن التع���ون ب��ني رج���ل 

االأمن وم�س��وؤويل احل�س��يني�ت ورواده��� ك�ن عالمة 
وامل�س���ركني.   املتواجدي��ن  زادت طم�أنين��ة  ب���رزة 
وو�س��ف امل�س��در تطبيق اخلطة يف يومه��� االأول ب� 
"الرائ��ع م��ن حيث االلت��زام ب�أعمدة اخلط��ة الثالثة 
التوزي��ع وال�س��يطرة، ورف��ع درج��ة اليقظ��ة واحل��ذر 
وال�سالح الن�ري املذخر متمثاًل ب�مل�سد�س�ت وبن�دق 
العملي���ت  غرف��ة  ت�س��جيل  "ع��دم  موؤك��داً   ،"16 اأم 
اأوام��ر م�س��تمرة  ع��دا  تذك��ر  اأي ح��وادث  املركزي��ة 
للتدقي��ق عل��ى مركب���ت اأو اأ�س��خ��س يكونون حمل 
ا�س��تب�ه ك�إجراء احرتازي م�ستمر يف املواقع".  واأكد 
امل�س��در اأن "اخلطة االأمنية م�س��تمرة ب�لزخم نف�س��ه 

خ��الل الع���رص االأوائل من حمرم، رغ��م اأن االإجراءات 
االمنية �ست�س��تمر طوال ال�سهر لالأم�كن واحل�سيني�ت 
املحدودة التي تكمل جم�ل�سه� طوال ال�سهر".  وحول 
اأبرز االأوامر التي اأ�سدرته� غرفة العملي�ت املركزية 
للقط�ع���ت االأمني��ة امل�رصف��ة عل��ى ت�أم��ني املواقع 
يف الليلة االأوىل من اإحي�ء ع��س��وراء، اأ�س���ر امل�سدر 
اإىل "اأوام��ر متك��ررة ب�ليقظة واحلذر والت�س��ديد على 
عملي���ت التفتي���س واإبع�د ونقل املركب���ت املعرقلة 
والتج��وال والر�س��د يف حمي��ط املواق��ع، ف�س��اًل عن 
اأوامر ليلية مت�أخرة بعدم التحرك من املواقع اإال بعد 

مغ�درة اآخر �سخ�س واآخر مركبة للموقع".

موسكو تدعم سيدة من أوروبا الشرقية لمنصب األمين العام لألمم المتحدة

تخوفًا من وقوع هجمات إرهابية.. انتشار أمني مع انطالق مجالس عاشوراء في الكويت
الكويت - متابعة

موسكو - متابعة

فرنسا تطرح مشروعها أمام مجلس األمن لوقف إطالق النار في حلب
 عل��ى اثر احلمالت اجلوية التي اوقعت العديد من ال�س��ح�ي� يف 
حل��ب والتي اث�رت غ�س��ب� دولي�، طرح �س��فري فرن�س��� يف االأمم 
املتحدة فرن�سوا دوالتر، م�رصوع قرار اأم�م اأع�س�ء جمل�س االأمن 
ال��دويل يهدف اإىل فر�س وق��ف اإطالق الن�ر فيه�، وو�س��ع اآلية 
ملراقب��ة اح��رتام اأط��راف النزاع لوق��ف القت�ل، و�رصح ال�س��فري 
الفرن�س��ي اأن م���رصوع الق�نون يهدف اإىل "اإنه���ء مع�ن�ة حلب" 
و�س��م�ن دخ��ول امل�س���عدات االإن�س���نية، وتعت��ر ه��ذه اح��دث 
حم�ولة ملم�ر�س��ة ال�سغوط على النظ�م ال�سوري ورو�سي� لوقف 

تلك احلمالت.
 وق���ل فران�س��وا دوالتر لل�س��حفيني:  نعت��ر اأن م�س��وؤوليتن� اأن 
نبذل كل م� بو�سعن� من اأجل توحيد جمل�س االأمن حول جهودن� 
وو�سع حد ملع�ن�ة حلب، مو�سح� ان احلديث يدور عن �رصورة 

اإحالل نظ�م وقف اإطالق الن�ر، واإي�س�ل امل�س�عدات االإن�س�نية.
 ومبوجب م�رصوع القرار الذي �س�ركت اإ�سب�ني� يف رع�يته، ف�إن 
املجل���س يهدد ب�تخ���ذ "اإجراءات اإ�س���فية" يف ح���ل مل تلتزم 
االأط��راف بوق��ف اإطالق الن�ر، اإال اأنه ال يدعو اإىل تفعيل الف�س��ل 
ال�س�بع من ميث�ق االأمم املتحدة الذي ي�سمح بفر�س عقوب�ت اأو 

ا�ستخدام القوة الع�سكرية.
 ويعرب م�رصوع القرار عن "الغ�س��ب من م�س��توى الت�سعيد غري 
املقب��ول يف العنف" ويدعو جميع االأطراف اإىل التطبيق الفوري 
لوق��ف اإط��الق الن���ر وال�س��م�ح بدخول امل�س���عدات االإن�س���نية 

ووقف حتليق جميع الط�ئرات احلربية فوق حلب.
 كم��� يدعو ن�س امل�رصوع االأمني الع���م لالأمم املتحدة ب�ن كي 
م��ون اإىل االإ�رصاع يف تقدمي خي�رات لو�س��ع اآلية مراقبة لوقف 
اإطالق الن�ر مب�س���عدة من الدول ال�23 التي تدعم عملية ال�سالم 
يف �س��وري�.  ويط�ل��ب م���رصوع الق��رار "جمي��ع اأط��راف الن��زاع 
ال�س��وري وخ��سة ال�س��لط�ت ال�س��ورية ب�لتطبيق الفوري جلميع 

التزام�ته� مبوجب الق�نون الدويل".
كم��� يدع��و جمي��ع االأط��راف اإىل "تطبي��ق و�س��م�ن التطبي��ق 
الك�م��ل لوق��ف االأعم���ل القت�لي��ة، مب��� يف ذل��ك وق��ف جمي��ع 
عملي�ت الق�س��ف اجلوي".  ويدعو م�رصوع القرار كال من رو�سي� 
والوالي�ت املتحدة اإىل "�سم�ن التطبيق الفوري لوقف االأعم�ل 
العدائية ابت��داء من حلب، ولتحقيق ذل��ك، اإنه�ء جميع الطلع�ت 

الع�سكرية فوق املدينة".

بغداد - خاص

 هل سيصوت المغاربة بكثافة في االنتخابات التشريعية؟
 عل��ى كورني���س عني الذئ���ب يف الدار البي�س���ء، 
الع��س��مة االقت�س���دية للمملك��ة، ال يوج��د م��� 
يوحي بكون اململكة مقبلة على اختب�ر انتخ�بي، 
يتن�ف���س في��ه اأك��ر م��ن 30 حزب���، واإن ك�ن��ت 
الهيئ���ت ال�سي��س��ية الكرى املوؤهل��ة للعب اأدوار 
اأ�س��سية يف احلكومة املقبلة ال يتج�وز جمموعه� 

عدد اأ�س�بع اليد الواحدة.
 والعثور على اأ�س��خ��س لديه��م رغبة يف االإقب�ل 
عل��ى �س��ن�ديق االق��رتاع، مل يكن ب�الأم��ر الهني، 
فظروف احلي�ة ال�س��عبة ال تفتح �سهية العديد من 

املغ�ربة لالنخراط يف العملية االنتخ�بية.
 حيث يقول �س���ئق �س��ي�رة اأجرة، اأي النخبة التي 
متلك الروة، كم� اأن "الدولة عملت ل�س��نوات على 
تنفري املواطن يف العمل ال�سي��س��ي" ب�لن�سبة له، 
معت��را اأن "االأحزاب مل تعر���س اأفك�را ب�إمك�نه� 
تغي��ري الواق��ع"، ويرى فيه��� اأنه� "تبقى نف�س��ه� 

مهم� تغريت اأ�سم�وؤه�".
 وحت��دث كم���ل ال�س���ملي، الع�م��ل يف التج���رة، 
ال��ذي ك�ن يتج��ول برفقة زوجت��ه وابنيه، بنف�س 
النرة، موؤكدا ب�لكثري من ال�س��خط اأنه "ال ي�سوت 
ولن ي�س��وت يوم���" يف االنتخ�ب���ت، ع�ئب� على 
به���،  االإيف���ء  الوع��ود دون  تق��دمي  ال�سي��س��يني 

م�سيف� اأنه "فقد الثقة يف االأحزاب ب�ملرة".
اأنظ���ر  ���رصف  ال�س��عب  االجتم�ع��ي  الو�س��ع   
ح�ر�س ال�س��ي�رات كم�ل اأج��دور، عن االنتخ�ب�ت 
اأي�س���، ي�رصح ال�س���ب الثالثيني موقفه بغ�س��ب، 

وه��و منهم��ك يف غ�س��ل �س��ي�رة ب�لق��ول، "اإن مل 
اأعم��ل اأو اإن مر�س��ت اأجد نف�س��ي وحي��دا"، واأث�ر 
و�س��عية االأحي�ء اله�م�س��ية للدار البي�س���ء على 
كونه��� �س��يئة "ال اأحد يط��ل عليه� مبج��رد مرور 

االنتخ�ب�ت"، تبع� لت�رصيحه.
 ومل يخ��رج اأ���رصف اأم��راين ذو ال���25 ع�م��� عن 
�س��ي�ق الت�رصيح���ت ال�س���بقة، حي��ث مل يب��د اأي 
ا�س��تعداد للتوج��ه ملراك��ز االق��رتاع، معت��را اأن 

"االأحزاب مل تقم ب�أي �س��يء ومل تقنعه براجمه� 
اأ�رصت��ه  ل��الإدالء ب�س��وته" اجلمع��ة، واإن ك�ن��ت 

ت�سوت ل�س�لح حزب "العدالة والتنمية".
 يف ح��ني مل يخ��ف ن��زار، ال��ذي ف�س��ل احلدي��ث 

ب��سمه ال�سخ�سي دون الك�سف عن ا�سمه الع�ئلي، 
اأن��ه �س��وت يف االنتخ�ب���ت الت�رصيعي��ة االأخرية 
لف�ئ��دة حزب العدالة والتنمية، اإال اأنه غري موقفه 
الي��وم، وق��رر اأن يحتف��ظ ب�س��وته لنف�س��ه حت��ى 
واإن ك�ن ه��ذا ميكن اأن يف�س��ح املج�ل الأ�س��م�ء ال 
ت�س��تحق اأن تكون �س��من ممثلي ال�سعب حتت قبة 
الرمل�ن، الأنه يف راأيه "�سوته لي�س له اأي قيمة".
 وي�س��ري ن��زار اإىل اأن الكث��ري م��ن اأن�س���ر ح��زب 
العدالة والتنمية انف�س��وا م��ن حوله، وفقد العديد 
منهم "الثقة فيه". ويعيب على احلزب االإ�س��المي 
احل�ك��م اأن امل�س���ريع التي تق�م ال ي�س��تفيد منه� 
املواطن الب�سيط، داعي� االأحزاب "للقي�م مبراجعة 
ذاتي��ة ب�إمك�نه� اإع�دة الثق��ة للمواطن يف العمل 

ال�سي��سي".
 وق��ررت زينة بكري، وهي رب��ة منزل، البق�ء يف 
بيته� يوم االنتخ�ب�ت ومت�بعة النت�ئج عن بعد، 
وحت��ى اإن توجهت ملراكز االقرتاع فهي لن متنح 
الثق��ة الأي ح��زب، و"تلق��ي ب�لظ��رف ف�رغ��� يف 

�سندوق االقرتاع"، وفق ت�أكيده�.
 ولفتت بكري اإىل االإ�س��ك�الت الكرى التي يع�ين 
منه� البلد وعلى راأ�س��ه� اأزمة البط�لة، واأو�سحت 
اأن "له��� ابن��� اأنهى درا�س��ته، اإال اأن��ه اليزال دون 
�س��غل منذ ثالث �س��نوات"، م�س��رية اإىل م� اأ�سمته 

"كرة الوعود الك�ذبة".
 وانتق��دت ه��ذه امل��راأة اخلم�س��ينية ب�س��دة حزب 
العدال��ة والتنمي��ة وزعيم��ه عب��د االإل��ه بنكريان، 
وق�ل��ت بعد حلظ��ة ت�أمل اإنه� "�س��وتت ل��ه ب�أمل 

حدوث تغيري، لكنه مل يقم ب�أي �سيء".

الجورنال - متابعة

 اليزال املغاربة يتطلعون 
اإىل التغيري، ويطمحون 

مل�شاريع تغري من واقعهم 
املعي�شي، م�شاريع مت�س 

القطاعات احليوية من 
�شحة و�شغل وتعليم 

وغريها. وال�شعور باخليبة 
اإزاء الوعود ال�شيا�شية التي 

قدمت لهم، كان بالن�شبة 
للكثري منهم مبثابة اإعالن 

طالق مع �شناديق االقرتاع.


