
وقال البياتــي يف ت�رصيــح لــ"اجلورنال"،ال 
توجــد م�ساركــة يف االإ�ستفتــاء يف املناطــق 

الرتكمانية واملناطق العربية يف كركوك”.
واأ�ساف:”اأمــا يف طوزخرماتــو فبلغت ن�سبة 
عــدم امل�ساركة يف االإ�ستفتــاء 80 باملئة من 
العرب والرتكمان”،مبينًا ان م�ساركة االأكراد 

و�سلت اىل 20 باملئة فقط.
وعــن االجــواء يف كركــوك االآن بالتزامن مع 
القيــادي الرتكمــاين  اأكــد  االإ�ستفتــاء  اجــراء 
ان،كركــوك خالية من املواطنني وهناك �سبه 
حظــر جتــوال يف ال�ســوارع ،م�ســراً اىل انهــا 

تعي�ش م�سهد مرعب وقلق.
كما اكد �ســكان يف املناطــق املختلف عليها 
،االثنــني ، ان “قوات مــن البي�سمركة هددتهم 
، وو�سعتهــم حتــت خيارين امــا اال�ستفتاء او 

الرتحيل “.
وقــال املواطنــون يف منا�سدات عــر و�سائل 
تابعتها"اجلورنــال  االجتماعــي  التوا�ســل 
االهــايل بالرتحيل   “البي�سمركــة هددت  "ان 
مــن مناطــق �سكانهــم او الذهــاب اىل مراكز 

االقرتاع والت�سويت بنعم للأنف�سال “.
مــن جانبــه اكد ابــو جعفــر ال�سبكــي م�سوؤول 
لواء ال�سبك يف قــوات �سهل نينوى اأن ال�سكان 
القاطنني يف مناطق ال�سهــل اخلا�سعة ل�سطة 
احلكومة املركزيــة راف�سني للأ�ستفتاء جملة 

وتف�سيًل وال علقة لهم به.
وقــال ال�سبكي يف ت�رصيح خا�ش "للجورنال 

" : ان املناطــق الواقعــة حتــت �سلطــة اقليم 
ال�سبــك  فيهــا  يتواجــد  والتــي  كرد�ستــان 
والرتكمــان هــذه املناطــق نعترهــا اأ�ســرة 
بيــد احلــزب الدميقراطــي الكرد�ستــاين الــذي 
ميار�ش كل ال�سغوط علــى العوائل املتواجدة 
هنــاك للت�سويت بكلمة “نعــم” على ا�ستفتاء 

االنف�سال .
واأ�ســاف انهــم يكنون كل االحــرتام والتقدير 
لل�سعــب الكردي وال يوجد اي عداء او كره لهم 
م�سيفــًا ان �سبــب رف�سهــم لل�ستفتــاء كونه 
�سيق�ســم العراق اىل دويــلت وي�سعف وحدته 
وقوتــه كدولة مــا زالت تلعــب دوراً مهمًا يف 

العلقات االقليمية والدولية.
وا�ســار ال�سبكــي ان االمن م�ستتــب يف منطقة 
�سهــل نينوى ومل يحدث اي خــرق اأمني يذكر 
م�ســراً اىل ان مناطــق �سهــل نينــوى الواقعة 
حتــت �سيطــرة احلكومــة املركزيــة ال يتواجد 
فيهــا اي عن�ــرص مــن البي�سمركة م�ســراً اىل 
ان االرا�ســي االخرى من ال�سهل الواقعة حتت 
�سيطرة االقليم ت�سهد انت�ســاراً كثيفًا لعنا�رص 

البي�سمركة.
وتظاهــر عــدد مــن اهــايل حمافظــة ديــاىل 
رف�سهــم  الق�ســاء معلنــني  و�ســط  ،االثنــني، 
ا�ستفتــاء اقليم كرد�ستان.ورفــع املتظاهرين 
�سعارا يدعو اىل وحدة العراق ورف�ش ا�ستفتاء 

كرد�ستان.
كمــا قال املراقب الــدويل العراقي االأ�سل من 
املكون االإيزيدي، عن منظمة ال�سعوب املهددة 
االأملانية، مرزا دنايي، يف ت�رصيح �سحفي ، 

اإن امل�ساركة يف اال�ستفتاء ت�سر ب�سكل منتظم 
وهــادئ، يف حمافظة اأربيل ومدينة عينكاوة 
يف اإقليــم كرد�ستان. واأ�ساف دنايي اأن ن�سبة 
امل�ساركــة يف اال�ستفتــاء بلغت حتــى ال�ساعة 
العا�ــرصة والن�ســف، �سبــاح اليــوم، حــوايل 
13 باملئــة، ح�ســب زياراتــي لثمانيــة مراكز 

ع�سوائية يف اأربيل وعينكاوة.
ويتنقــل دنايــي وهــو مراقــب عــن منظمــة 
ا�سمهــا  يعنــي  والتــي  االأملانيــة،   )GbfV(
“ال�سعــوب املهــددة”، بــني مراكــز متعــددة 
يف مركــز االإقليــم، وحتــى امل�ســاء يكــون قد 
زار مراكــز يف مناطــق اأخــرى مبــا فيها التي 
افتتحت للنازحــني داخل املخيمات. واأو�سح 
لنــا دنايــي احت�ســاب ن�ســب امل�ساركــة على 
النحو االآتي: على �سبيل املثال، ت�سم املحطة 
االنتخابية ٥00 ا�سمًا، عندما يكون احل�سور 
٥0 مواطنــا معنــاه اأن ن�سبــة امل�ساركــة هي 
10 باملئــة، وهناك حمطات ن�سبتها اأكرث منذ 

�ساعات ال�سباح االأوىل.
وبــداأ الت�سويــت يف اال�ستفتاء علــى ا�ستقلل 
اإقليــم كرد�ستــان يف �سمــال العــراق، اليــوم 
االثنــني 2٥ �سبتمر-اأيلــول، علــى الرغم من 
املخــاوف االإقليمية والدولية من اأنه �سيوؤدي 

اإىل زعزعة اال�ستقرار يف ال�رصق االأو�سط.
وفتحت مراكــز االقرتاع اأبوابهــا، يف ال�ساعة 
الثامنــة �سباحــا بالتوقيــت املحلي )0٥00 
بتوقيت غرينت�ش(، على اأن تغلق يف ال�ساد�سة 
م�ســاء. و�ستعلــن النتائج النهائيــة خلل 72 

�ساعة

  فتــارة حت�سل وتارات اأخرى ال حت�ســل على ما تريد، وبالتوازي 
ويف خــط اآخر مــن خطوط  املقهــى، تراقبهــا اأختهــا االأكر منها 
بب�سع �سنوات وتوا�سل هي اأي�سًا اال�ستجداء من اجلال�سني.  ال�سكن 
يف ال�ســوارع  تقــول فاطمة بعد اأن قدمنا لهــا مبلغًا من املال بعد 
�سمــت ن�سبــي منهــا، اإن والدهــا معــاق وي�سكنون يف اأحــد احياء 
ال�سمــاوة الفقــرة، وبــدت وكاأنها قد حفظــت هذا الــكلم، فلديها 
اإجابــات جاهــزة للأ�سئلــة املتوقعة عــن حالها، وجتيــب ب�سوت 
طفــويل وكلم ي�سعــب فهمــه، اأن والدها هو من يقــوم باإخراجها 
عنــوًة هي واختها من اأجل الت�ســول يف ال�سوارع، وحني ال يجلبان 
املطلــوب يقــوم ب�رصبهما وطردهمــا يف ال�سارع مــن دون ماأكل. 
لي�ســت فاطمــة و�سقيقتها فقــط من يقومــان بفعل الت�ســول، بل ال 
يــكاد يخلــو تقاطع اأو ا�سارة مرور اأو �ســوق اأو باب دائرة حكومية 
اأو اأي جتمــع ب�ــرصي يف ال�سمــاوة، مــن اأطفــال الت�ســول وغرهــم 
مــن الذيــن يغّلفون فعل الت�ســول، ببيع املناديــل والعلكة، اأو حمل 
بخاخات املــاء وامل�ساحات ويتكالبون على ال�سيارات التي تقف‘ 
حلظــة اإعلن اال�ســارة ال�سوء االأحمر اإيذانــًا بالتوقف .    ويف هذا 
ال�ســدد يت�ســاءل الكاتــب والنا�سط املدين لوؤي عمــران مو�سى، عن 
هــذه الظاهرة ما الــذي يدفع اأطفالنــا للت�سول وباأ�ســكال خمتلفة 
علــى االأر�سفــة والطرقات ليــل نهار!؟ مــا الذي يدفعهــم للتواجد 

حــول حاويات النفايات والغو�ش فيها.!؟ اأهو العوز.؟ اأم هو ج�سع 
اولياء االأمور؟ هل هو عدم وجود ويل للأمر، فكان ال�سارع املاأوى 
الوحيــد.؟ هــل عجزنا كدولــة و�سعب عن معاجلــة م�سكلة قد تكون 
معاجلتهــا االأ�سهــل من بــني امل�ســاكل العراقيــة امل�ستع�سية؟ هل 
اأ�سبحــت الطفولة م�سكلًة موؤجلــًة اإىل اإ�سعار اآخر. واأما ذلك يحاول 
عمــران و�ســع االجابات واحللــول والتي من املمكــن تنفيذها يف 
الدولــة العراقية، ويقــول ُين�سب عــدد من افراد ال�رصطــة واملراتب 
وال�سبــاط لت�سكيــل مركــز موؤقــت لل�رصطــة املحليــة، اأو ق�ســم من 
اق�ســام ال�رصطة وُين�سب معهم عدد من املدنيني ومنهم مندوب عن 
جمل�ش املحافظة ومندوب عن ديوان املحافظ، اأن يكونوا باحثني 
اجتماعيني. فيما يو�سح، ماجد اأبو كلل، مدير مركز ذر للتنمية يف 
ق�ساء اخل�رص مبحافظة املثنــى اإن ظاهرة الت�سول كما ر�سدناها 
قبــل فــرتة، تبني لنــا ان هناك ن�ســاًء ورجااًل من خــارج حمافظة 
املثنــى وحتديداً من حمافظــة ذي قار، يتم نقلهــم ب�سكل جماعي 
اأو فــردي خ�سو�ســًا اّيام اجلمــع، للت�سول يف املدينــة مما يرهن 
علــى اأن هوؤالء جميعــًا يتحركون بتن�سيق وتنظيــم ولي�ش بطريقة 
ع�سوائيــة. مبينــًا: اأن هــذا ي�ســّكل خطــراً اجتماعيًا و حتــى خطراً 
اأمنيــًا.  وعن دور منظمــات املجتمع املدين بهذا ال�ساأن ي�سيف اأبو 
كلــل، حاليًا لي�ش هناك دور فاعــل ملنظمات املجتمع املدين للحّد 
مــن هــذه الظاهــرة  كونها اأ�سبحت جتــارة منظمة ولكــون موارد 
املنظمــات حمــدودة، فاقت�رص دور هــذه املنظمات علــى مطالبة 

احلكومــة املحليــة بتطبيــق القانــون بحق اأوليــاء اأمــور االطفال 
املت�سولني وبحق املت�سولني االأكر عمراً.

 وفيمــا يخ�ش حتديد هويات املت�سولني واأعمارهم، يقول �سكرتر 
اللجنــة امل�سكلة ملكافحة الت�ســول: اأن اأعمــار املت�سولني متفاوتة 
وغالبيتهــم مــن الن�ســاء وكبار ال�ســن واالأطفال ال�سيمــا املعاقني 
منهم، نافيــًا: املعلومات التي تتهم النازحني واملهجرين بالقيام 
بهــذه العملية، وقال اإن احلديث عن ت�سول النازحني يف املحافظة 
غر دقيق، نعم هنالك حالة واحدة مت حتديدها ومت اأخذ التعهدات 
من ذويهم يف عدم املمار�سة، ولكن يف احلديث عن الن�ساء اللواتي 
ميار�سنــه، اأكــد ر�ســول بــاأن اأغلب هــوؤالء الن�ســاء هّن مــن الن�ساء 
الغجريــات، داعيــًا يف الوقــت ذاتــه اإىل �ــرصورة ت�رصيــع قوانني 
خا�سة بهوؤالء الذين نبذهم املجتمع وتركهم دون ماأوى اأو عمل .   
اأما عن ن�سبة املت�سولني من اأبناء املثنى، فقد بنينَّ ر�سول: اأن ن�سبة 
املت�سولــني مــن اأبناء املحافظــة تبلغ 2% فقــط، والباقي فهم من 
اأبناء املحافظات املجاورة، وعن االجراءات والكيفيات القانونية 
التي يتم التعامل بهــا مع املت�سولني. م�سيفًا: اأن هذه االأمر يعاين 
م�سكلــة قانونية جوهرية، هــي اأن القانون ال يتعامل مع املت�سول 
مبا�رصة ، فبعد معرفته والتو�سل اإليه نكتفي باأخذ التعهدات عليه 
فقــط، اإال اأن املجــرم احلقيقي هو من يقوم بجلبهم واالتفاق معهم 
وهذا ما تنطبــق عليه القوانني ال�سارية اخلا�سة باالإجتار بالب�رص. 
مبينًا: اأن ر�سد جلنتنا قد ك�سف اأن بع�ش هوؤالء هم من امل�سجلني 

يف دوائــر الرعايــة االجتماعيــة ويتقا�ســون رواتبهــم بانتظــام 
وقامــت اللجنــة بتهديدهم بقطع تلك الرواتــب يف حال تكرار هذه 

الفعلة.    
 ويف مــا يخ�ش الت�رصيحات التي تناولتهــا و�سائل االعلم، ذكر 
ر�سول: اأن هذه الت�رصيحات التي ت�سدر عن امل�سوؤولني هي خلف 
الواقــع الــذي يوؤكد باأن ن�سبــة الق�ساء على الت�ســول يف املثنى قد 

انتهت مبا ن�سبته 90 %  . 
 تهديد اأمن املدينة

 �سبــق واأن ك�سفــت اللجنة االمنيــة يف جمل�ش املثنــى، عن تنامي 
ظاهــرة الت�ســول خــلل الفــرتة املا�سيــة، وفيمــا دعــت االجهزة 
االمنيــة اىل اتخاذ االجــراءات اللزمة للحّد من هذه الظاهرة التي 
ا�سبحت ت�سكل تهديداً امنيًا واأخلقيًا، موؤكدًة اأن ن�سبة كبرة ممن 

يقومون بالت�سول من خارج املحافظة.
 وقــال نائــب رئي�ش اللجنــة احمد منفي يف ت�رصيــح �سحايف، اإن 
هذه الظاهرة التي ا�ستفحلت يف االآونة االخرة باتت ت�سكل تهديداً 
الأمــن املحافظة ب�سبــب املخاوف مــن ا�ستغللها مــن اجلماعات 
لتنفيــذ �رصقات اأو اعمــال ارهابية، ف�سًل عــن ا�ستغللها باأعمال 
غر اخلقية على حد قوله، م�سراً اىل اأن هذه الق�سية طرحت عّدة 
مرات امام انظار اللجنــة االمنية العليا للنظر بها. داعيًا: االجهزة 
االمنيــة واال�ستخباراتية ملتابعــة هذه الظاهــرة ومعرفة هويات 

املت�سولني واتخاذ االجراءات املنا�سبة للحّد منها.

محافظ ديالى يوجه بتقليص الدوام خالل األيام 
العشرة األولى من محرم

مجلس نينوى يعلن عودة 40% من النازحين

40 أسرة عربية تطالب بإعادتها إلى منازلها في جلوالء

البصرة تطبق نظام الكفيل للوافدين إليها خالل شهر محرم

بغــداد ـ متابعة : وجــه حمافظ دياىل، مثنــى التميمي،االثنني،جميع دوائر املحافظة 
بتقلي�ــش الــدوام الر�سمــي �ساعة واحدة خلل االيــام الع�رصة االوىل مــن �سهر حمرم 
احلــرام. وقال التميمي يف بيان تلقت "اجلورنال" ن�سخة منه، ان "الدوام �سينتهي يف 
كل الدوائــر بتمام الواحــدة والن�سف بدال من الثانية والن�ســف، خلل االيام الع�رصة 
االوىل من �سهر حمرم احلرام". وا�ساف التميمي، ان "القرار جاء الإتاحة الفر�سة امام 
القــوات االمنية لتنفيذ اخلطة اخلا�سة بحمايــة املواكب احل�سينية يف عموم االق�سية 

والنواحي".

نينــوى ـ متابعــة: اأعلــن جمل�ــش حمافظة نينــوى عن عــودة ما يقــارب %40 من 
النازحــني اىل مناطقهــم، م�ســراً اإىل اأن م�ستوى اعــادة اخلدمــات باجلانب االأمين 
بطــيء جــداً وال يرتقــي اىل امل�ستــوى املطلــوب. وقــال نائــب رئي�ــش املجل�ش نور 
الديــن قبــلن ان الدوائر اخلدميــة واملوؤ�س�سات ال�سحية م�ستمــرة باإعادة اخلدمات 
اىل اجلانــب االأميــن للمو�سل، م�سيفــًا انه “للأ�سف مع كرثة الدمــار واخلراب الذي 
حــل باجلانب االأمين فان م�ستوى اخلدمات دون م�ستوى املطلوب”. واأكد قبلن ان 
%40 من نازحي املو�سل عادوا اىل مناطقهم االأ�سلية بعد حتريرها من �سيطرة 
تنظيــم داع�ش ، بعد اعادة تقدمي اخلدمــات اإليها، مو�سحًا ان “%60 من النازحني 
مازالــوا يف املخيمــات واأغلبهم من اجلانب االأمين، ون�سبــة كبرة منهم يف اجلانب 

االأي�رص.

بغــدادـ  متابعــة: اأفــاد م�سدر حملي يف حمافظــة دياىل، اليوم االثنني، بــاأن 40 ا�رصة 
عربيــة نازحــة نظمت جتمعــا �سلميا من اأجــل اإعادتها اىل منازلهــا يف ناحية جلوالء، 
مبينــا اأن تلك االأ�رص تنتمــي للقومية العربية وترف�ش ا�ستفتاء كرد�ستان. وقال امل�سدر 
يف حديــث �سحفــي ،ان "ما يقــارب 40 ا�رصة نازحــة من اهايل ناحيــة جلوالء �سمال 
�رصقــي دياىل، ال متتلك موافقات عودة ر�سمية، نظمت جتمعا �سلميا يف �سيطرة كبا�سي 
قــرب جلوالء حماولة العودة اىل منازلها يف الناحية". وا�ساف ان "اال�رص التي حتاول 
العــودة عربيــة وراف�سة الإجــراء ا�ستفتاء كرد�ستــان يف جلوالء بالرغم مــن اأن غالبية 
�سكانهــا مــن العرب"، مبينــا انها "تطالــب اجلهات املعنيــة والقوات االمنيــة باإعطاء 
ال�ســوء االخ�رص للعودة وال�سماح لها بالدخول اىل مناطقها يف جلوالء". وكان نازحو 
ناحيــة جلوالء قد خرجــوا بتظاهرة، االثنني، �سد ا�ستفتــاء كرد�ستان وطالبوا بالعودة 

اىل ناحيتهم.

الب�ــرصة ـ متابعــة: اأ�ســدر رئي�ــش خليــة االأزمــة االمنية يف الب�ــرصة، املحافــظ ا�سعد 
العيــداين، توجيهــا للجهزة االأمنيــة، يق�سي بعدم ال�سماح بدخــول اي �سخ�ش من غر 
�سكنــة الب�ــرصة اىل املحافظة اإال بكفيــل )معّرف( وذلــك كاإجراء وقائــي موؤقت. وقال 
العيــداين يف ت�رصيــح �سحفــي اإن ذلــك التوجيــه ياأتــي لفر�ــش االأمن وحمايــة اأهايل 
املحافظــة خلل فرتة الع�ــرصة االأوىل من �سهر حمرم احلرام، مبينــا ان اإجراءات اأخرى 
مت اتخذهــا حلماية اأمــن املحافظة متثلت بن�سب مفارز على اخلــط ال�رصيع. من جهته، 
بــني رئي�ش اللجنة االأمنية جبار ال�ساعدي ان ذلــك االإجراء جمره على تنفيذه االأجهزة 
االأمنيــة نتيجة وجــود تهديدات وحتديــات اأمنية على امن املحافظــة. وتابع اأن قيادة 
العمليــات �رصعت بتنفيذ وتطبيق ذلك االجــراء يف ال�سيطرات اخلارجية، موؤكداً يف ذات 
الوقــت على اأهمية تخ�سي�ــش �ساحات تكون مبثابة حمطة ا�سرتاحــة قريبة لل�سيطرات 

اخلارجية خدمة للمواطنني القادمني من خارج املحافظة.

�ســدد الرئي�ــش االأمركــي دونالد ترامــب ،االثنني، 
احلظــر املفرو�ــش علــى دخــول مواطنــي ثمانيــة 
دول اإىل الواليــات املتحدة بدايــة من 18 ت�سرين 
االأول القــادم، فيمــا قرر اتخاذ اإجــراء جديد ب�ساأن 
العراقيــني. وقالــت اإدارة الرئي�ــش االأمريكــي، اإن" 
الواليــات املتحــدة �ستمنع دخــول مواطني كوريا 
ال�سماليــة اإليهــا يف اإطار حظر �سفــر جديد يفر�ش 
قيــودا اأي�ســا على مواطني ت�ســاد وفنزويل، ف�سل 
عــن اإيــران وليبيــا و�سوريــا واليمــن وال�سومال".  
وجــاءت القيــود اجلديدة، بنــاء علــى مراجعة بعد 
طعــن يف اإحدى املحاكم علــى حظر ال�سفر االأ�سلي 
"كوريــا  اأ�ســدره ترامــب. وقــال االإعــلن،  الــذي 
ال�سماليــة ال تتعــاون مع احلكومــة االأمريكية باأي 
�ســكل وتتقاع�ش عــن تلبية كافــة متطلبات تبادل 
املعلومــات". واأكــد االإعــلن علــى اأنــه" مت رفــع 
القيــود املفرو�سة علــى دخــول ال�سودانيني، الفتا 
اأن مواطنــي العــراق �سيخ�سعون لفح�ــش اإ�سايف 
لدخــول الواليــات املتحــدة لكنهــم لــن يواجهــوا 

قيودا".
وعلقــت وا�سنطــن دخــول االإيرانيــني اإىل الواليات 
املتحدة با�ستثناء حملة تاأ�سرات الدرا�سة وتبادل 

الزيارات ال�سارية.

 اأعلنت ال�سلطــات االإيرانية، االثنني، اإغلق 
حدودها الرية مع اإقليم كرد�ستان.

وذكــرت قناة العربية، يف خــر عاجل لها، 
ان "ال�سلطات االيرانية، قامت اليوم باإغلق 

حدودها الرية مع اإقليم كرد�ستان".
وكانــت تركيا اغلقت، اليــوم االثنني، معر 
خابور احلدودي مع اإقليم كرد�ستان، وذلك 

تزامنًا مع ا�ستفتاء ا�ستقلل االإقليم.
 وي�سهــد اإقليــم كرد�ستــان، اليــوم االثنني، 
اجــراء ا�ستفتــاء انف�ساله عن العــراق، رغم 
الرف�ش ال�سعبي واحلكومي والدويل الوا�سع 

لذلك.

أجواء قلقة وانقسام بالمواقف في المحافظات التي شهدت 
التصويت على استفتاء كردستان

المتسولون في السماوة ..غياب القانون وانتشار الغجر يزيد من أعدادهم

أميركا تتخذ إجراءات جديدة 
بشأن العراقيين

إيران تغلق حدودها البرية 
مع إقليم كردستان

متابعة - وكاالت

وكاالت ـ متابعة

بغداد ـ الجورنال

المثنى ـ متابعة

اخرتقت فاطمة، ذات اخلم�س 
�سنوات؛ طاوالت اأحد مقاهي 

كورني�س ال�سماوة مركز حمافظة 
املثنى، حيث املكان االأكرث جتمعًا 

من �سرائح املجتمع كافة، فهو مكان 
اللقاءات واملقاهي و�سرب ال�ساي 

وتدخني االأركيلة وجتمع ال�سباب، 
وفاطمة بج�سمها النحيل، ول�سانها 

الثقيل ومالب�سها الرثة ووجهها 
الباكي، متّد يدها بني اأكتاف 

اجلال�سني طالبة العون منهم، 

ك�سف القيادي يف منظمة 
بدر” حممد البياتي،”، 

اليوم االأثنني ، اأن امل�ساركة 
يف اإ�ستفتاء كرد�ستان يف 

كركوك”�سئيلة جدًا”،الفتًا 
اىل ان قوات البي�سمركه 

جترب بع�س العائالت 
العربية من “النازحني” 
على الت�سويت بـ”نعم” 

لالإ�ستفتاء وانهم ا�سبحوا 
�سحية الطماع رئي�س 
االقليم املنتهية واليته 
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