نظمذ حمعيت نهضت املىحدين للخنميت والخعاون ،مائدة مظخديسة  ،يىمه الظبذ دامع ؤكخىبس
حؼسين ألاول عام  9102حىل مىضوى اايوت وه ألاةميوت مىطوىم لتش الدؼوبيع ا بمعوىم وة لي
گليمي ...الىا ووو واقووا ش ،وذلووع عاعوت إلاحخماعوواث الخاةعووت للمديسيووت إلا ليموول للبي يووت الى نيووت
كلمي  ،حيث اطتهلذ أياث يناث من الركس ا حكي جالةا ألاخ حفظ قكيح.
ةعد ذلع اقخخحذ ةره املائدة املظخديسة التي طييةا ألاطخاذتش طليمان ىزواينش وؤوكل لألطخاذت
شطيداحمد الساامش مهموت املعوسز ،كلموت معخضو ت لوسئيع ا بمعيوت ألاخشع ود السحموان الساوامش
الو وورم وحو ووه كلمو ووت ػو ووكس وامخنو ووان للمديسيو ووت الا ليميو ووت نظيو ووي قخحهو ووا اعو ووت إلاحخماعو وواث و ووه وحو ووه
ا بمعي ووت وب وونفع ا ح ووسازة ػ ووكس حمي ووو ا حاض ووسين م وون بعالمي ووين وقعالي وواث م خم ووو م وود ل وؤ ووس
حصبيت وبدازيت حيث عبي عن بمخننواه الك يوي حضوىز عودد ك يوي مون الفعاليواث ا بمعىيوت  ،مؼوييا
بلى ؤنها املائدة املظخديسة الثانيت التي جعام ه نفع الفضاء .
وؤكد على ؤن مىضىعها ل يإحل من قساغ ل حاء ندي ت مظلظل من املؼاوزاث ولعواءاث دؤ وذ
ا بمعيووت علووى جنظيمهووا ملووا لووه موون زاةنيووت دعى ووا ووه بزطوواء قكووس حمووا ه حووىل يعووت العموول
ا بمع ووىم ودل ووع نع وواغ م ووو ةي وواث مدني ووت مذخلف ووت به وودا ج ووادل الخ ووازل ةي ا ياوه ووا وج ووداز
طل ياوها والى ىا على بكساةاوها دعى ا وؤن ب لي گليمي يصدس نماذج ؤز دوذ ود زطوالتها
ون اعت عملها مو سوش منطع آدس ه العمل وةوى الدؼوبيع والوددىل وه اجحواداث وزوا و ج موو
ةي واث امل خمووو املود ل لقزجعوواء الفعول املوود ل و ونو قوواعلين حمعوىيين حعيعيووين ،م وددا ػووكسه
للظادة ألاطاجرة املا سين على حضىزة و ىله دعىة ا بمعيت لخإ يي ةرا اللعاء
ةعوود ذلووع  ،ؤدوور الكلمووت مظوويي ا بلظووت ليؼووكس ا بمعيووت وكاقووت ؤعضووا ها علووى حهىدةووا  ،حيووث
ؤ ووسش ؤنووه زا و العوودد الك يووي للبمعيوواث بأ ؤن دزحووت الدؼووبيع أ شالووذ ضووعيفت والذ و و بلووى ةووره
الغايووت يكوواد يكووىن لوويال حوودا وةووى مووا يطووسو حظووائأث عديوودة حووىل ن اعووت الفعوول املوود ل ودزحووت
مظووايسجه بميووو الخطووىزاث امل خمعيووت ووه امل وواأث كاقووت وحووىل ا ليووت ا بمعيوواث ووه الووددىل ووه
زوا و وبجحوواداث وعوون ؤدواز ا بمعي واث موون دووالل الدؼووبيع ودوزه ووه الخنميووت املحليووت وكعووىة
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ب بياحيو ووت وةو وول الفعو وول يىحو وود قعو وول مو وود ل املىا و ووفاث واملعو وواييي املعبو وويا بهو ووا ؤم ؤن حمعيو وواث
امل خموو املود ل لو جسبوى ةعود لدزحوت الى وىل لهورا كلوهغ ؤطو لت واييةوا طودخطس لهوا ةوره املائوودة
من دالل حلظخين بزنخين:
_ ١جبيان الفعل املد ل من منطلع عين ألاكواديمل و وساءة جحليليوت للعمول ا بمعوىم وجإ وليه مون
حميو ا بىانب.
_ ٢عسض لنمىذحين إلجحاد وػ كت حمعىيين.
و ؤعطيوذ الكلموت لألطووخاذ شدالود ودلوبيش ليبظو ؤةميوت الدؼوبيع ا بمعووىم وه جعىيوت وودزاث
الفوواعلينش ،حيووث عبووي ةووى ادووس عوون ؤةميووت املىضووى وحظوون ادخيووازه و ووازل املخووددل املىضووى
ازبخ ووه م وون م وودادل عدي وودة ؤ سشة ووا م ووددل الخنمي ووت  ،حي ووث ؤ ووسش عل ووى ؤن سن ووام ألامو و املخح وودة
إلانم ووا ل  ، PNUDزك ووص عل ووى ماػ ووساث مهم ووت وع ووسج عل ووى كخ ووال شبيمازجي ووان ط ووينش ال وورم ع ووسا
الدؼبيع على ؤنه آليت للخىا ل ين الدولت وماطظاوها والظواكنت ؤو الف وت املظوتهدقت إعخ ازةوا
واططت مهمت حدا.
ؤم ووا امل ووددل الث ووا ل ،حظ ووب نف ووع املخ ووددل  ،قي وويج ةكساة وواث جذ ي وول الظياط وواث العمىمي ووت
اعخ ازةا ػسيكت ه حميو املساحل وزكص على مؼكل إلالخعائيت ه كثيي من الخوددالث و وه جحديود
معيوواث امل خمووو املوود لغ كمووا زكووص ووه
زئيووت اطووبياجي يت وممهووا ماطظوواث الدولووت نفظووهاا قكيو
معووسض مدادلخووه علووى دوز امل ووادزة الى نيووت للخنميووت البؼووسيت ووه بعطوواء ا بمعيوواث م وواأ ؤزحووب
للعموول زاو الظوول ياث  ،وؤكوود علووى ؤن بكووساه ا حكامووت املاطظوواجيت لووه نخائ ووه الىديمووت دعى ووا
مووو جووىاله جعووازيس امل لووع ألاعلووى للحظووا اث التووي عووسث عوون بدووخالأث حمووت دعى ووا ووه بجفا يوواث
الؼ ووساكت وايية ووا كثي ووي .ة وورا وشاد املخ ووددل ووإن املؼ ووكل اد ووس ة ووى ووه قهمن ووا للمعازب ووت الدؼ ووازكيت
و سو طاالا بلى ؤم حد نفرنا الظياطاث العمىميت وبلى ؤم حد ج زبو املظواوليت املحاطو تغ.
وؤعطووع حعسيفووا لليووت الدؼووبيع حيووث ووين ؤنهووا آليووت مهمووت حؼووبي ق هووا م مىعووت موون ا بمعيوواث
جعدظو و نفو ووع ألاةو ووداا والغاي وواث لخ و وواوش م مىعو ووت مو وون الاكساة وواث وؤعطو ووع بحعو ووائياث بهو وورا
ا خعوى حيووث ووال ووإن عودد ا بمعيوواث املحليووت يفووى  9011حمعيوت ،اػووىيت گليمووي قعو
 0011وهه ؤز ام لها دأأث عديدة.
كم ووا ع ووسج عل ووى دال وواث سن ووام بزجع وواء ال وورم ووام ووسد وجحلي وول معطي وواث دا ووت ةعم وول
ا بمعيوواث وو و علووى مؼوواكل عديوودة حعبوويم عملهووا دووت ممهووا ب عوودام الخ سبووت والخكووىين وؤكوود
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ؤن  ℅06أ حعم و وول وأ حع و ووسا معص و و الدؼ و ووبيع ؤ و ووال ول و وويع له و ووا ؤد و ووع قك و ووسة عو وون الدؼ و ووبيع ؤو
الؼ كاث والسوا املحليت ا بمعىيت وةى بػكال حعيعل.
كم ووا ؤ ووسش ممي و اث الدؼ ووبيع الت ووي ط ووسدةا ووهت عنع ووس املع ووا املؼ ووبيكت والخع وواون ال يص ووي،
ؤدواث العموول ا بمع ووىم ،ةياك وول ماطظووت ومظ وواولياث مؼ ووبيكت وه ووه كلهووا جف ووبي ال ووى الى ووىل
ا بمووا ه لألةووداا املظووخحيلت ةؼووكل قووسدم بذ أ وود موون جفووادم جووددالث الفوواعلين وجعظووي املهووام
وقع زئيت واضحت من دالل ب عاغ وج ادل ألاقكاز والياث املخمثلت ؤطاطا ه حع ت التي جعيبي
ا بمعيوواث التووي حؼووخغل ةؼووكل قووسدم وبالخوواله قالخمىيوول ووه ب وواز بجحوواداث ؤ و ح مطل ووا زئيظوويا
وؤكو وود علو ووى ضو ووسوزة الخكو ووىين والخكو ووىين املظو ووخمس و ووه مىاضو وويو وه و و ا بمعيو وواث وم و وواأث عملهو ووا
دعى ووا ق وواليىم ؤ و حنا ن ووخكل ع وون الخذع ووت ووه م ووال الطفىل ووت ،امل ووسؤة ،حع ووى إلا ظ ووان،
ً
إلاعا ت ،ال ي ت...وةل حسا وهه من ؤزبى الدؼبيكاث ا بمعىيت.
ةعد ذلع ،ؤدر الكلمت ألاطخاذش حظون ؤوحظولمذش  ،اعخ وازه احثوا وه الخنميوت حوىل الدؼوبيع
ا بمعووىم وطوواال الخنميووت علووى ضووىء الخ ووازل الى نيووت والدوليووت ،حيووث ؤ ووسش ؤن املىضووى يلعووع
بةخمام ووا عاملي ووا ةعك ووع املحل ووه وال ووى صي ال وورم ي ع ووع حظ ووب حع ي وويه دون املظ ووخىي املطل ووىل .قه ووى
طووبيل ؤن ووو لخعصيووص وودزاث ا بمعيوواث وةووى عموول جطووى ه حمووا ه منظموواث ايووي حكىميووت ةوودقها
جعىيت دزاث وعسج علوى حعسيفواث عودة ممهوا حعسيو منظموت ألامو املخحودة الورم عسقوه إنوه عودد
م ون املنظموواث التووي وهوودا الووى جوودعي وودزاوها ال حثيووت لهوودا حوول مؼووكالث معينووت .ؤمووا حعسي و
املندوبيووت الظوواميت للخذطووي  HCPقعسقخووه علووى ؤنووه ج مووو زطوومل لعوودد موون املاطظوواث التووي
جذضو لنفع ألاحكام .وؤعطع كرلع ؤمثلت لؼ كاث عامليت ليع لها بعبياا زطمل لكن لها وشن
وجإزيي كما ةى الؼإن النظ ت بمعياث الدقا عن ال يىت ياطا على حعسي HCP
ةوورا وؤعطووع ةووى ادووس بحعووائياث ووادزة عوون الووىشازة املكلفووت العال وواث مووو البيملووان وامل خمووو
امل وود ل الت ووي ين ووذ ؤن ةن ووا  001ؤل و حمعي ووت و ني ووا  ℅80ممه ووا أ جنذ ووسب ووه ػ و كت حمعىي ووت
وبالخاله أ حظخفيد من الدع والظاال ةى ملاذاغ.
الدؼ ووبيع حظ ووب ألاط ووخاذ ؤوحظ وولمذ نع ووال ع وون الكاج ووب ش مانىي وول كاط ووبيشش ووه كخا ووه ط وولطت
الاجعوواله ةووى ضووسوزة اطووبياجي يت قوونحن ووه م خمووو الؼو كاث نظووسا سةميووت الدؼووبيع قهووى طوولطت
للووخحك ووه معووادز املعلىمووت  ،وزكووص نفووع املخووددل علووى ؤننووا دنووا ؤمووام وا ووو حديوود حيووث انخعلنووا
من الديمى سا يت الخمثيليت الى الديمى سا يت الدؼازكيت سط ال ممها ضع الثعت .وؤزاز كرلع
3

التقرير التركيبي للمائدة المستديرة" التشبيك الجمعوي بإقليم كلميم الواقع واآلفاق

قك و ووس العو و ووال ألاملو و ووا ل شةا سمو و وواضش حيو و ووث يعو و ووىل و و ووإن الديمى سا يو و ووت الدؼو و وواوزيت ك و و ووديل عو و وون
الديمى سا ي ووت العددي ووت .ليع ووسج عل ووى ؤنن ووا انخعلن ووا ك وورلع ال ووى ا بي وول الثال ووث م وون ا حع ووى حي ووث
الخنميووت حاضووسة ع وىة وطووسد كسونىلىحيووا ةوورا النووى موون الديى سا يووت التووي دووت ق هووا املنؼووىز
الىشازم طنت  9112الرم ؤطع لؼساكت الدولت ا بمعياث ليخطس بلى دطخىز  9100الرم فص
فصة نىعيت ه ج ظيد ؤدواز امل خمو املد ل ودياز الديمى سا يوت الدؼوازكيت وكيفيوت ونو العوساز
العمىمل دعى ا الفعىل  09،02،022التي زكص على آلياث ا حىاز والدؼاز وضوسوزة بحودااها
ه امل الع البيا يت.
ةرا وعبي املخددل عن ؤةميت الدؼبيع ا بمعىم من دالل حعصيص حىدة املؼوازكت والدؼواوز،
و ووسو ط وواالا محىزي ووا ،كيو و يمك وون للدؼ ووبيع ؤن اظ وواة ووه زةان وواث الخنمي ووت املحلي ووتغ وؤح ووال
حظ ووب زؤيو ووه خع و ووت ا بهو ووىد لكظو ووب مو ووىازد وقو ووس للخمىيو وول دعى و ووا مو ووو املنظمو وواث الغسبيو ووت
وإلانفخ وواو عل ووى ا خ ووازج كح وول للخمىي وول ،كم ووا ؤ و عل ووى ض ووسوزة دل ووع ػ و كاث لخعي ووي الظياط وواث
العمىميت وجعدي معبيحاث وا عيت لخ اوش املؼاكل التي حعثي طيي الخنميت نهج ط ل املعودا يت
والكفوواءة وشا بنديووتش حظووب حع يوويه والخنظوويع ا بيوود وإلاطووخعالليت والخ ووسد الخنظيموول وحظوون
بدخياز الؼسكاء والخنعيب عن يادة بطخثنائيت.
وؤضاا ؤن الدؼبيع يعظ الى نفين بزنين ألاول حغسا ه منا عل ،والثوا ل مىضوىعاحل ينعوب
عل ووى مىض ووى اؼ ووكل ة وودا الدؼ ووبيع وؤط وواض عمل ووه .كم ووا ؤك وود عل ووى ض ووسوزة الخ ووىقس عل ووى آلي وواث
للعمل من معساث وج هي اث وعسج على عىائع ةرا الدؼبيع حيث ا خل ين إلانخماء الظياسبي
واملو وود ل وةو ووى بػو ووكال حظو ووب حع يو وويه يمكو وون ؤن يف و ووبي الو ووى جف يو ووي جنا ضو وواث دادو وول إلاجحو وواداث
والووسوا وادووخالا دواقووو ألاضووخا وضووع زعاقووت الخطووى لوودي ؤعضووا ها بضوواقت الووى ضووع
الخكووىين حيووث ن وود حمعيوواث أ حعل و ؤدوازةووا دعى ووا املظوواحت املمنىحووت لهووا مووثال ووه ا بووياو
نعو وواب علو ووى حو وودول ؤعمو ووال امل و ووالع البيا يو ووت و ضو وويت البياقو ووو دعى و ووا و ووه جعو وودي الع و وسائ
وامللخمظاث.
وؤػاز املخددل ملفاجيح ل ناء الدؼبيع حيث ادب لها ه:
_جإطيع قعل حسكل ايي حصبل اايخه الخطى وليع الى ىل بلى الظلطت.
_ألاعخماد على ا بىدة أ الكميت.
_وحىل الدؼبيع وقع منهج ماطسبي علمل.
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_إلانطال من املمكناث.
_زب الدؼبيع منهج مىضىعاحل ؤو م اله.
_العمل وقع زئيت واضحت.
_إلاةخمام الخكىين والخكىين املظخمس.
وبع وود ةظ و إلا وواز النظ ووسم للمائ وودة املظ ووخديسة جو و الانخع ووال بل ووى ع ووسض ج ووسبخين زائ وودجين محلي ووا
وحهىيا ،ؤوأةا:
*ج سبو ووت بجحو وواد ا بمعيو وواث العاملو ووت و ووه م و ووال إلاعا و ووت بهو ووت گليمو ووي وادنو ووىن ت وهو ووه ج سبو ووت
اطخعسضها عضى إلاجحاد واملظدؼواز عون حماعوت الطنطوان الظويد شالعسبول ؤضسضوىزش نيا وت عون
زئوويع إلاجحوواد الظوويد شع وود السحمووان بد لمعوودمش  ،الوورم حعورز عليووه ا حضووىز إللب اموواث ؤدووسي،
حيووث جطووس بلووى ؤ وول قكووسة إلاجحوواد والوورم حوواء حظووب حع يوويه ندي ووت إلكساةوواث عديوودة بعبوويث
عموول ا بمعي وواث العامل ووت ك وول عل ووى ح وودي والتووي حعص و وونفع الغاي ووت دعى ووا اس ووالي املكىن ووت
للبهت ل الخغييي البيابل للبهاث.
وؤكو وود ؤن ةو وودا عملهو ووا مىضو ووىعاحل مؼو ووييا بلو ووى ؤن الظسقيو ووت حخمو ووذ علو ووى ةو ووره ا بمعيو وواث
الوددىل ووه ةوورا إلاجحوواد زحىعووا بلووى الظووبب ألاول وبيمانووا موومه كوورلع ووإن الووصمن ا حوواله ةووى شموون
الخكو و ووخالث ةمخيو و وواش  ،بذ قطنو و ووذ دول لهو و ووره الفكو و ووسة وضو و ووسل ؤمثلو و ووت لخ مو و ووو دول حنو و ووىل ػو و ووس
معيوواث لهووا بمكانيوواث ذاجيووت ةظوويطت سن يوود
آطوويالالنمىز اطوويىيتت وإلاجحوواد ألاوزبوول ..قكي و
هللا مو ا بماعت ،وذلع سطخغالل الفس وحعدد السئي للى ىل الى ااياث مؼبيكت  ،مؼييا بلى
ؤن إلاجحوواد يض و حوود ان  26حمعيووت كوول موون ؤ ووالي ت گليمووي  ،طوويدم بقصووي ،الطنطووان ،وآطووا
الووصاو .وحظوويي  00مسكووصا للبي يووت ا خا ووت املعووا ين حيووث سعووذ ووه جعوودي دوودماث لهووره الف ووت
وؤ و حذ ووديال حعيعيووا للماطظوواث الخعليميووت العمىميووتا كمووا و عووذ عوودة ػووساكاث مووو وشازاث
واطو ووخطاعذ جحعيو ووع بن و وواشاث ؤ سشةو ووات مؼو ووسو حؼو ووغيل مساكو ووص مخذععو ووت و ووه م و ووال إلاعا و ووت
وو و وولذ بل و ووى حؼ و ووغيل  091ضخع و ووا م و وون حمل و ووت الؼ و ووىاةد ،وك و وورا مؼ و ووسو ن و وواء مسك و ووص د و ووا
املعا ين،واييةا كثيي...
*ةع وود ذل ووع ح وواء ال وودوز عل ووى الخ سب ووت الثاني ووت لؼ و كت أ جع وول ؤةمي ووت ع وون ط ووا عتها وه ووه لؼ و كت
حمعياث وادنىن التي جسؤطها الظيدةتشمنينت مىذنش التي ةظطذ هه ألادسي قكسة ب ؼاء الؼ كت
وؤ ؼووطتها وقووع ػووسي مىزووع لخضووي ؤنهووا لفي و موون ا بمعيوواث حؼووخغل علووى امل ووال ا بغسا ووه
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دعى ووا ةعوود الطل وواث الكثيووية خىطوويعها لخض و حهوواث ؤدووسي وةووى مووا ج و الفعوول ةعوود حمعهووا
العام ألاديوي ،حيوث عودل انىنهوا ليضو ا بهواث ا بنىبيوت الوثالر ،وؤكودث علوى ؤنهوا ػو كت قخيوت
جإطظووذ ووه  01مووام طوونت  9106بأ ؤن سووبلها حاقوول اإلن وواشاث حيووث نظمووذ ووه ةوورا الظ وسا
الو ووىحي ؤزبو ووو ملخعيو وواث حهىيو ووت مىاضو وويو مذخلفو ووت واطو ووخطاعذ كو وورلع جنظو ووي دوزاث جكىينيو ووت
ووزػاث جط يعيت مخذععت حظوتهدا دعى وا ا بمعيواث املنضوىيت جحوذ لىا هوا كموا ؤضواقذ
ؤنها ععدث عدة ػساكاث و ولذ منطعوت الكي وع دولوت كنودا دعى وا وه العوناعاث الغرائيوت.
ةوورا وزكووصث علووى ؤن ا بمعيووت ل و جووددس حهوودا ووه جفعيوول ألادواز الدطووخىزيت بمعيوواث امل خمووو
املوود ل وزبطووذ عال وواث مهمووت دعى ووا مووو حماعووت الدػوويية ا بهاديووت وكووان ةمهووا الك يووي جكووىين
حمعياوها من دالل بطخغالل مىاضيو ةامت والاطخما بلى زا واث املنذوس ين وهوه الؼو كت التوي
جض  001حمعيت .لكن ه املعا ل الذ إن ز يدةا ه ب داز ال ياناث كوان محدؼوما كىنهوا لو
جعو وودز الا يو ووانين يديمو ووين ،وؤ و ووسشث م مىعو ووت مو وون إلاكساةو وواث ؤحملتهو ووا و ووه لو ووت املو ووىازد البؼو ووسيت
وبطخذ اا الطا اث وضع الى ه ا خوا ا بمعيواث و وعىبت الخىا ول معهوا وعبويث علوى ؤن
الؼ كت لها ؤةداا مظخع ليت مخمثلت ؤطاطا ه شيادة عدد ا بمعياث م اليا وا خسوج ةؼ كاث
مىضووىعاجيت مخذععووت حؼووخغل طسيعووت جساقعيووت ومسكووصة علووى م وواأث ةعيمهووا وشادث ووإن ؤملهووا
ةى حؼكيل ػ كت دا ت الخعاونياث وجطىيس الؼساكاث.
ةعد ذلع قخح امل ال للمدادالث التي جسنحذ ين وسو ؤطو لت مىضوىعيت عون ؤطو ال العوصوا
عوون الدؼووبيع وضووع الخكووىين والخووإ يي وزعاقووت الخطووى وبووين بنخعوواد العموول ا بمعووىم عووفت
عامووت علووى بعخ وواز ؤننووا كي و يمكوون لنووا ا حووديث عوون الدؼووبيع ونحوون نمخلووع حمعيوواث ضووعيفت
دون ز يد وأ جكىين حعا ل عدم إلاطوخعالليت .ليورةب النعواغ بلوى حدليوت العال وت وين الفاعول
الظياسو ووبي والفاعو وول امل و وود ل ،وؤكو وودوا عل و ووى ؤن منطو ووع العم و وول ا بمعو ووىم ع و ووسا ب عطاقو ووت ك ي و ووية
دعى ا مو بنطال وزغ امل ادزة الى نيت للخنميت البؼسيتا كما عسقذ املودادالث وسو نمواذج
ؤدسي بمعياث حعص م اأث ػت مو طسد بكساةاوها ومنغعاث عملها.
و ه ألاديي بدخخ زئيع ا بمعيت املنظمت الخع يي عن ػكسه الكامول موسة زانيوت بميوو ا حضوىز
وؤكد على ؤن امل ال مفخىو لخال ح الخ ازل والسئي وقع منظىز جفائله اعه حيدا وا عه املبيدم
ومحيطووه املثو لكوون يحوودوه ؤموول ك يووي ووه عوودم البياحووو وم ابهووت املؼوواكل ةعووين الععوول والخ عووس
والنو ووإم الو ووراث عو وون ج ذو وويع عمو وول ادو ووس وبنمو ووا اإلنخعو وواذ ال نو وواء وحشو ووبيو امل و ووادزاث النا حو ووت
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والخنىيووه م هووىداث ادووسين سن م ووال البياقووو ووه الفعوول املوود ل واطووو زحووب اظووخد ه اليعظووت
والعمل الخطى ه امل صي على الضمائس ا حيت.
ة وورا وجو و جىشل ووو ةعو و الؼ ووىاةد الخعديسي ووت للظ ووادة امل ووا سين عسب ووىن مح ووت وجع ووديس لهو و عل ووى
املظاعمت الاي ا يت ه جإ يي ؤػغال ةره املائدة املظخديسة.
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