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استطالع

ــــــج وأبني وصعدة :

ـــوات الفوضى والتخريب
المشترك وايضاً رفض قاطع لسيناريوهات التعطيل وإلغاء
حق الشعب في اختيار ممثليه في البرلمان نتابع التفاصيل
في الحصيلة التالية:

ـــقه االنتخابي
سالم السعيدي -يافع :لن نفرط
بحقنا الدستوري
ناصر الحوملي -خنفر:االنتخابات
استحقاق شعبي ال رجعة عنه
علي باجاهزة -زنجبار:
متمسكون بحقنا االنتخابي
سعيد فدعق -املحفد:
الجميع مع إجراء
االنتخابات يف موعدها
 ۹وعن موقف امل�شرتك ودعوته الالم�س�ؤولة
حت��دث االخ علي �أح��م��د ب��اج��اه��زة � -شخ�صية
اجتماعية وتربوية مديرية زجن��ب��ار -قائ ًال :
املنحى ال��ذي و�صل �إليه امل�شرتك ال يعترب اال
�إفال�ساً �سيا�سياً حقيقياً ي�ضاف اىل مواقفه ال�سلبية
الكثرية والبعيدة كل البعد عن الهم الوطني..
ولعل دعوة امل�شرتك للفو�ضى هو توجه �أرعن وغري
م�س�ؤول ال ينم اال عن حماولة يائ�سة ثبت ف�شلها
�سابقاً ،وان كان من ر�سالة يوجهها امل�شرتك بهذا
اخلطاب التحري�ضي فهو يوجهه �إىل �أولئك املجرمني
واملخربني واخلارجني على النظام والقانون فقط..
�أما املواطن والناخب فهو ال يهتم بهذه الدعوة
الالم�س�ؤولة ال من قريب وال من بعيد ..وبكل ت�أكيد
نحن ن�ستنكر تلك الدعوة ومبا حتمله من �سلبيات
وم�ساوئ ومبا حتمله �صراحة من خ��روج على
النظام والقانون والد�ستور ،وكنا حقيقة ن�أمل

ونتمنى من امل�شرتك الوفاء بالتزاماته واالتفاقيات
التي وقعها خ�صو�صاً اتفاقي  23فرباير و 17يوليو
وامل�شاركة يف االنتخابات �أو املقاطعة دون التوجه
اىل مثل هذه التوجهات الالم�س�ؤولة والالوطنية..
وحقيقة نرى �أن الت�صويت على قانون االنتخابات
م��ن قبل ا لأغلبية يف جمل�س ال��ن��واب و�إج���راء
االنتخابات يف موعدها املقرر يف  27ابريل 2011م
هو توجه �صائب ويباركه كل �أبناء الوطن.

موقف مستغرب

 ۹فيما حتدث الأخ �سعيد فدعق � -شخ�صية
اجتماعية و�سيا�سية من �أبناء مديرية املحفد
قائ ًال� :إج��راء االنتخابات يف موعدها املحدد يوم
 27ابريل 2011م هو ا�ستحقاق د�ستوري و�شعبي
ونرف�ض موقف �أحزاب اللقاء امل�شرتك يف دعوتها
ال�سخيفة اىل ت�أجيج ال�شارع ،ف�أي �شارع يخاطبه
 ،وم��ن �أعطاها احل��ق يف ه��ذا التوجه ال��ذي وان
ك��ان ميثل �شيئاً فهو �إمن��ا ميثل دع��وة للخروج
على النظام والقانون والد�ستور من قبل �أولئك
االف��راد اخلارجني على النظام والقانون الذين
ي�ستغلون دعوة امل�شرتك لتنفيذ م�آربهم و�أعمالهم
التخريبية التي تطال املن�ش�آت وامل�صالح احلكومية
واخلا�صة ،وللت�أكيد على �صحة مانقوله ن�ؤكد فبعد
دعوة امل�شرتك الالم�س�ؤولة ح�صلت يف �أبني عدد
من االعمال االجرامية كتفجري العبوات النا�سفة
يف بع�ض املقرات احلكومية ويف زجنبار حتديد ًا..
كما حاول جمهولون خارجون على النظام والقانون
مبحاولة اغتيال فا�شلة للعميد مرتي�س نائب مدير
االمن ال�سيا�سي ب�أبني ،فهذه هي من �أب��رز نتائج
دعوة امل�شرتك� ..أما ال�شارع واملواطن ال يهتمون
بهذه الدعوة لأن املواطنني بب�ساطة مع االمن
والأمان ،ومع �سيادة النظام والقانون وال�سكينة
العامة ومع �إجراء االنتخابات النيابية يف موعدها
املحدد ،وان كان امل�شرتك �سيقاطع االنتخابات فذلك
من حقه باعتبار املقاطعة خيار ًا دميقراطياً ،وان
كان من �شيء �أخري نقوله ف�إننا ن�ؤكد ب�أننا مع اخليار
الدميقراطي ومع النظام والقانون والد�ستور،
ول�سنا مع من يقلق �سكينتنا العامة �أو من يدعو
اىل التفجريات والتعدي على امل�صالح العامة
واخلا�صة وترويع الآمنني۹..

أكدوا مشاركتهم يف االنتخابات القادمة

أبناء صعدة :لن نتخلى
عن حقنا الدستوري
< أثبتت محافظة صعدة في كل منعطف ديمقراطي وانتخابي أنها المحافظة األولى األكثر واألحرص على
المشاركة في مختلف االستحقاقات الديمقراطية والدستورية ،ويكفي لمصداقية هذه المسلمة الواقعية نسبة
التصويت في االنتخابات الرئاسية والمحلية في 2006م رغم ما شهدته وتشهده من أحداث فتنة التمرد الحوثي
منذ العام 2004م اال أنها ومع ذلك يؤكد أبناؤها حرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في مختلف
الفعاليات الديمقراطية ..وهو ما أكده عدد من اعضاء السلطة المحلية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني
والمواطنين في هذا االستطالع التي أجرته «الميثاق» ليؤكدوا مشاركتهم في االنتخابات النيابية في ابريل
القادم  ..مستنكرين تصريحات المشترك حول عدم إمكانية إجراء االنتخابات في صعدة  ..الفتين الى أن تلك
التصريحات تمثل زيف المشترك الذي اعتاد عليه.

صعدة :منصور حزام

ـــــــــة واجتماعيــــة:

ــون أحزاب الفوضى
ال��وط��ن ب�شيء ،ف��ال��ذي يحب
اليمن عليه �أن يلج�أ اىل القوانني
وامل�ؤ�س�سات الد�ستورية..
ول��ي��ع��ل��م��وا �أن �أب���ن���اء حلج
يرف�ضون �أعمال الفو�ضى فهم
يعلمون �أن م�صلحتهم تكمن يف
االنتخابات.
داع��ي�اً كل �أب��ن��اء �شعبنا اىل
امل�شاركة الفاعلة يف هذا العر�س
ال��دمي��ق��راط��ي واال�ستحقاق
ال��د���س��ت��وري ،واالح��ت��ك��ام اىل
�صندوق االق�ت�راع ،فال�شعب
هو احلاكم ويختار من ميثله يف
جمل�س النواب القادم.

قرار شجاع

 ۹ويقول االخ �أحمد �صالح
الزبيدي ع�ضو املجل�س املحلي
مبديرية احلوطة :االنتخابات
ال�برمل��ان��ي��ة ح���ق د���س��ت��وري
لكافة �أب��ن��اء ال�شعب والذين
�سي�شاركون بفعالية وبحر�ص
ع��ل��ى �إجن���اح���ه���ا ..م��ب��ارك �اً
الإجراءات التي اتخذها جمل�س
ال��ن��واب� ،إ�ضافة �إىل ت�شكيل
اللجنة العليا لالنتخابات من
الق�ضاة الذين يعتربون �صفوة
يف املجال الق�ضائي بعيد ًا عن
احلزبية..
م�شري ًا �إىل �أن م��ا يقوم به
اللقاء امل�شرتك من حتري�ض
وتهديد بالنزول اىل ال�شارع من
�أجل تعطيل االنتخابات عمل
غري قانوين وغري ح�ضاري وكان
االحرى بهم �أن يفهموا القانون
والد�ستور وكذا اتفاق فرباير.

مؤازرة وطنية

 ۹من جانبه ي�ؤكد ال�شيخ
حممود نا�صر قا�سم الداعري

عاشور :هزيمة
مبكرة للمشرتك
الزبيدي :ال يؤمنون
بحق الشعب
الداعري :أنجحنا خليجي
عشرين وسننجح االنتخابات
ان القيادة ال�سيا�سية بزعامة
ابن اليمن البار فخامة الأخ
علي ع��ب��داهلل �صالح رئي�س
اجل��م��ه��وري��ة ..حتر�ص على
�إجناح االنتخابات الربملانية،
بعد جناح بالدنا يف ا�ست�ضافة
ب��ط��ول��ة خ��ل��ي��ج��ي 20رغ��م
ال��ع��راق��ي��ل وال�����ص��ع��اب التي
رافقت البطولة ،لكن حنكة
ال��ق��ائ��د و���ض��ع��ت ال��ن��ج��اح يف
املقدمة..
ودعا الداعري كل ال�سيا�سيني
وال�شخ�صيات االجتماعية
والوطنية ومنظمات املجتمع
امل���دين اىل م������ؤازرة قيادتنا
ال�سيا�سية لإجناح االنتخابات
الربملانية القادمة واحلر�ص
على تقدمي كافة �أ�شكال الدعم
ال�شعبي للعاملني يف امليدان
لإجن��اح هذه املهمة الوطنية

ال��ك��ب�يرة يف ال�����ـ 27اب��ري��ل
2011م.
منوهاً �إىل �أن �أب��ن��اء حلج
ا�سقطوا امل�شاريع الت�آمرية
ال��ت��ي حيكت ���ض��د خليجي
ع�����ش��ري��ن وك��ذل��ك �سيقفون
�ضد ك��ل م��ن ي�سعى لعرقلة
االنتخابات �أو للإ�ساءة �إىل
مواقفهم الوطنية.

فشل املشرتك

� ۹إىل ذلك تطرقت االخت
عائدة عا�شور -رئي�سة القطاع
الن�سائي مبحافظة حلج� -إىل
م��ا يعتمل يف ال�����س��اح��ة من
حت�����ض�يرات ج����ادة �صوب
انتخاب جمل�س نواب جديد
وفقاً للقانون وثقة الناخبني
والناخبات حتديد ًا اللواتي
ي�شكلن ن�سبة كبرية تزداد يف
كل انتخابات برملانية وحملية
ورئ��ا���س��ي��ة حكمها ال��واح��د
�صندوق االق��ت�راع ،منوهة
اىل �أن م��ا ق��ام��ت ب��ه �أح���زاب
تن�صل عن
اللقاء امل�شرتك من ُّ
اتفاق فرباير وحم�ضر يوليو
ي ��ؤك��د �أن��ه��ا ت�سعى لتعطيل
االن��ت��خ��اب��ات م��ن��ذ ال��ب��داي��ة
خ�صو�صاً �أن امل�ؤمتر قد قدم
ت��ن��ازالت ك��ث�يرة وا�ستجاب
مل��ط��ال��ب��ه��م ،ل��ك��ن امل��ك��اي��دات
وال��ن��ع��رات جعلت �أح���زاب
ال��ل��ق��اء امل�����ش�ترك ي�����س�يرون
يف ط��ري��ق خ��اط��ئ بعيد ًا عن
ممار�سة الدميقراطية ،ولعل
املقاطعة مبكر ًا تثري عالمة
ا�ستفهام يدركها كل املهتمني
واملن�شغلني يف ال�ش�أن ال�سيا�سي
يف بالدنا۹..

 ۹العماد
 ۹ب��داي��ة حت��دث االخ حممد عيظة
العماد االم�ين العام للمجل�س املحلي
ب�صعدة قائ ًال :االنتخابات �ستتم و�ستقام
يف املحافظة و�ستعمل قيادة ال�سلطة
املحلية على تذليل كافة ال�صعوبات
التي تواجه هذا اال�ستحقاق الدميقراطي
وذلك ل�ضمان ممار�سة �أبناء املحافظة
احلق الذي كفله الد�ستور يف امل�شاركة يف
االنتخابات النيابية ويف موعدها املحدد،
و�أ�ضاف :اعتقد �أن حمافظة �صعدة ال
يوجد فيها اال�شكاالت التي ي�صورها
االعالم املعادي �أو املعار�ضة.
ولفت العماد اىل بع�ض اخلروقات من
قبل عنا�صر التمرد احلوثي متمنياً �أن
تتال�شى و�أن يوقف االعتداء على بع�ض
املواطنني والقبائل املوالية للدولة،
وق��ال �إن ق��رار ت�شكيل اللجنة العليا
لالنتخابات من الق�ضاة ق��رار �صائب
وجيد الفتاً اىل �أن ذلك هو طلب �أحزاب
امل�شرتك وه��و ما �أعطى قيادة اللقاء
امل�شرتك واملعار�ضة �ضمانة ا�ستقاللية
اللجنة العليا لالنتخابات ونزاهتها يف
نف�س الوقت.

خيار أمثل

 ۹من جانبه يقول ا لأخ �أحمد علي
االدول رئي�س فرع نقابة املهن التعليمية
والرتبوية ب�صعدة� :إن ت�صريحات
امل�شرتك ب ��أن �صعدة لن جت��ري فيها
انتخابات �شبيهة بت�صريحاتهم يف مرحلة
القيد والت�سجيل يف الفرتات املا�ضية ان
�سبع مديريات من مديريات املحافظة
�سوف تقاطع القيد والت�سجيل مع اننا
عملنا واللجنة اال�شرافية املكونة من
( )8مراكز انتخابية ومل يقاطع �أي مركز
انتخابي ..و�أكد م�شاركة �أبناء �صعدة يف
االنتخابات الربملانية القادمة ..الفتاً اىل
�أن ت�شكيل اللجنة العليا لالنتخابات من
الق�ضاة هو خيار ومطلب امل�شرتك.

ادعاءات

� ۹إىل ذل��ك ق��ال االخ عبداهلل راجح
رئي�س االحت���اد ال��ع��ام لنقابات عمال

 ۹الأدول

 ۹راجح

العماد :تشكيل لجنة
االنتخابات من القضاة
قرار صائب
األدول :أبناء صعدة
سيشاركون يف
االنتخابات الربملانية
راجح :املشرتك يسعى إىل افتعال
األزمات والفوضى
العامري :صعدة حققت أعلى نسبة من
التصويت يف االنتخابات املاضية
بادي :على املشرتك أال
يتحدث باسم الشعب
اليمن فرع �صعدة� :إن ما تقوله قيادات
امل�شرتك ب�أن االنتخابات لن جترى يف
�صعدة ي�أتي �ضمن الدعايات التي اعتاد
امل�شرتك عليها �سوا ًء يف هذه الق�ضية
�أو يف غريها م�ست�شهد ًا على قوله ب�أنه
ك��ان يتحدى رئي�س اجلمهورية ب��أن
ي��زور املحافظات اجلنوبية ،الفتاً اىل
�أن قولهم ب�أن االنتخابات لن جترى يف
�صعدة كالم لي�س له �أ�سا�س من ال�صحة..
م�ضيفاً ب�أن امل�شرتك ي�سعى اىل افتعال
الأزم��ات و�إقحام ال�شعب يف متاهات..
وقال راجح� :إن ت�شكيل اللجنة العليا
لالنتخابات من الق�ضاة ق��رار موفق

 ۹العامري
ويعترب من �ضمن التنازالت التي قدمها
امل�ؤمتر للم�شرتك وت�شكيلها من الق�ضاة
جاء بناء على طلبها.

نحو االنتخابات

 ۹ال�����ش��ي��خ ع��ب��دال��رح��ي��م ري�����ش��ان
العامري ع�ضو املجل�س املحلي رئي�س
جلنة اخلدمات مبديرية �ساقني قال:
�إن االنتخابات �ستجرى يف املحافظة
وت�صريحات ق��ي��ادات امل�����ش�ترك غري
�صحيحة ،منوهاً اىل ما حققته حمافظة
�صعدة يف �أعلى ن�سبة من الت�صويت
يف االنتخابات الرئا�سية واملحلية يف
2006م� ،إ�ضافة اىل �إج��راء انتخابات
امل��ح��اف��ظ�ين وجن��اح��ه��ا رغ���م وج���ود
املعوقات جراء �أحداث الفتنة ،م�ؤكد ًا
حر�ص �أبناء �صعدة الدائم على ممار�سة
حقوقهم الد�ستورية والدميقراطية يف
�أحلك الظروف و�أ�صعبها ..وق��ال� :إن
ت�شكيل اللجنة العليا لالنتخابات من
الق�ضاة ح��ل و�سط يجب �أن ير�ضى
به اجلميع ل�ضمان نزاهة االنتخابات
وا�ستقاللية جلنتها.

وقفة جادة

� ۹أما ال�صحفي وال�شاعر يو�سف �سامل
بادي فقد قال� :إن امل�شرتك يف احلقيقة
ال يعرب عن ر�أي ال�شعب وال ي�صح له �أن
يتحدث با�سمه لأنه مل َ
يحظ بثقته يف �آخر
انتخابات جرت عام 2006م ومل يح�صد
امل�شرتك اال الف�شل خاللها ،وبالتايل ف�إن
�أي حديث ح��ول ذل��ك يعترب نوعاً من
البلطجة غري املقبولة من فئات ال�شعب.
و�أ�ضاف� :أن�صح امل�شرتك �أن يكون لهم
وقفة جادة و�صحيحة من �أجل ال�شعب
وم�صاحله وتقدمه و �أن ال يعار�ضوا
احلكم القائم ملجرد املعار�ضة ،وعليهم
�أن يوجدوا احللول البديلة التي تخرج
الوطن من �أزماته وم�شاكله ..وحول
ت�شكيل اللجنة العليا من الق�ضاة قال:
�إن ذلك خطوة يف االجتاه ال�صحيح التي
ت ��ؤدي يف النهاية اىل حت�صني العملية
الدميقراطية ككل۹.

عزيزي
«املشرتك» لقد
نفد رصيدكم
عبدالولي املذابي
¿ هدد امل�شرتك بتحريك ال�شارع لل�ضغط
باجتاه عرقلة �إجراء االنتخابات ولكن يبدو
�أن �شارع امل�شرتك الي�سري فيه �إ ّال املخربون
وامل��ت��م��ردون ،ف��االج��ت��م��اع��ات ال��ت��ي ب��د�أت
ال�سبت بني امل�شرتك وق��ي��ادات احل��راك يف
خنفر مبحافظة �أبني ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستئناف
اللقاءات مع احلوثيني ورفع وترية التن�سيق
امل�شرتك ،كلها ت�ؤكد نفاد الر�صيد اجلماهريي
لأحزاب اللقاء امل�شرتك ،الناجت -حتماً -عن
تدين م�صداقية تلك الأح��زاب لدى قواعدها
ب�سبب مواقفها املتخاذلة التي مل تعد تقنع
�أحد ًا يف الداخل �أو اخلارج..
وهي نتيجة طبيعية للتناق�ضات املخيفة يف
�سلوك فرقاء امل�شرتك وتعاملهم مع الق�ضايا
الوطنية ،حتى و�صل الأمر بهم �إىل االنقالب
على �أنف�سهم وحل�س اتفاقاتهم وتعهداتهم.
واملت�أمل للخطاب ا لإع�لام��ي وال�سيا�سي
للم�شرتك �سيلحظ دون عناء ذلك التخبط
وا�ستدعاء ق�ضايا قدمية للمتاجرة بها مثل
ق�ضية اجلعا�شن التي مر عليها �سنوات دون
موقف جاد من �أحزاب امل�شرتك ،هاهي تعود
من جديد برفقة م�شاكل الباعة املتجولني
وطالب اجلامعة ومعتقلي احلراك ،وكل هذا
البي�ض و�ضع يف �سلة واحدة ليمنحهم امل�شرتك
جميعاً �صك التعاطف ،وينعم عليهم مب�سحة
�شفقة التخلو من الل�ؤم والتحري�ض ،يف بيان
لفرع الإ�صالح بالعا�صمة ،دعا فيه �إىل مواجهة
ما �أ�سماه ف�ساد ال�سلطة وظلمها..
�أي����ن ك���ان ه������ؤالء ،ق��ب��ل اق��ت�راب موعد
االنتخابات ،وملاذا املتاجرة بق�ضايا النا�س
و�آالمهم و�أين احللول التي يقدمونها با�ستثناء
جرع التحري�ض وت�سميم ال�سلم االجتماعي..
ويف الأخري اليجدوا �أولئك املخدوعني �سوى
بيانات عقيمة الت�سمن وال تغني من جوع..
متاماً كما حدث يف ق�ضية املتقاعدين التي
كان يفرت�ض �أنها ق�ضية احلزب اال�شرتاكي
�إ ّال �أن��ه جتاهلها لأك�ثر من ثالثة ع�شر عاماً
حتى حترك املتقاعدون الع�سكريون �سلمياً
للمطالبة بحقوقهم فا�ستجابت الدولة ملطالبهم
ال�شرعية ،ولكن احلزب اال�شرتاكي �أراد �أن
ي�ستغل تلك املطالب للتحري�ض وبث روح
الفرقة واالنق�سام وبذر املناطقية ،وت�شجيع
الدعوة لالنف�صال ،من �أجل انتاج املزيد من
ال�ضغوط على ال�سلطة ولو كان على ح�ساب
امل�صلحة الوطنية وال�سلم االجتماعي..
ونحمد اهلل كثري ًا على وعي املتقاعدين الذين
ر ف�ضوا ذلك التدخل و�أ�صروا على املطالبة
بحقوقهم �سلمياً حتى حتقق لهم ما �أرادوا.
ب��الأم�����س القريب �أ���ص��در امل�شرتك بياناً
م�شرتكاً مع احلوثيني على �سبيل تو�سيع
دائ���رة ال�ضغوط على ال��دول��ة واحلكومة
والتلويح ب�إمكانية ع��ودة املواجهات �إىل
�صعدة ،لتكتمل احللقة وت�صبح الدولة يف
مواجهة مع احلوثيني واحلراكي�ش من ال�شمال
واجلنوب فيما تتفرغ �أحزاب امل�شرتك لتلغيم
الو�سط من خالل الق�ضايا اليومية وامل�شاكل
املعروفة.
وم��ن امل�ؤ�سف �أن هناك م��ن الي���درك تلك
الألعاب واملمار�سات التي تخلو من امل�سئولية
جتاه الوطن والنا�س ،فلو كان احلوثيون
يعقلون لعرفوا �أنهم جمرد �أدوات حتاول
بع�ض القوى ا�ستخدامها ،و�إ ّال ملاذا مل تخرج
قيادات امل�شرتك �أمثال العتواين والآن�سي
وغريهم مبواقف �صريحة عندما �شاركوا يف
جلان الو�ساطات ،ملاذا مل ينطق �أي منهم بكلمة
حق عقب انتهاء مهمة جلنة الو�ساطة ،وملاذا
انتظروا حتى جاءت االنتخابات الرئا�سية
ليقولوا �إن الدولة ت�شن حرباً ظاملة؟!
�إنها جتارة بخ�سة بدماء النا�س وم�صلحة
الوطن ،لن حتقق �أي مك�سب حقيقي طاملا
كانت النوايا بهذا امل�ستوى من االنحطاط.
وا�ستطيع القول �إن مواقف نواب امل�ؤمتر
ال�شعبي العام وو�سائله ا لإعالمية كانت
ا�شجع منهم و�أكرث و�ضوحاً وانت�صار ًا لق�ضايا
النا�س ،ولكن ما ي�ؤخذ على قيادات امل�ؤمتر هو
جنوحها للحوار مع �أطراف غري �سوية تبيت
نوايا هدامة ت�ستهدف امل��ؤمت��ر و�شعبيته
ولكنها للأ�سف ال ت�صيب �إ ّال قلب الوطن،
و�سمعته ،و�أمنه وا�ستقراره.
�أعتقد �أن على امل�ؤمتر اليوم مهام وطنية
وم�سئوليات كبرية جت��اه ناخبيه الذين
منحوه الثقة ،تت�صدرها التنمية ،فالنا�س
ين�سون الكالم واملهاترات ولكنهم يتذكرون
االجنازات فقط� ،أما االن�شغال بهراء �أحزاب
امل�شرتك فهو اخلط�أ الفادح لأنك حينها تهدر
وقتاً ثميناً ور�صيد ًا �شعبياً كبري ًا كان ميكن
توجيهه للبناء والتنمية ،ومل يعد هناك جمال
الآن للحديث �سوى عن االنتخابات والر�صيد
اجلماهريي احلقيقي� ،أما من نفد ر�صيده لدى
ال�شعب فال ر�صيد له لدينا ،لأن الدميقراطية
جمموعة �أر�صدة مينحها ال�شعب ملن يريد،
فلنكن �أه ًال للثقة۹.

