
6- الفت��اة التي ترغب باإقامة عالقة مع البويات اأو املعجبات ت�ضع عالمة معينة 
ت��دل على انه��ا مرتبطة اأو غ��ر مرتبطة وغالب��ًا ماتر�ضم ه��ذه العالمة على 
اجل�ضم وبالذات على مف�ضل اليد من باطنها ،وهذه العالمة تدل يف حالة انها 
كان��ت مفتوحه بعدم الأرتباط والأ�ستعداد للأرتباط باأي معجبة ،واإذا كانت 
مغلق��ة تدل على انها مرتبطة مبعجبة كم��ا يف ال�سور،وهذا الت�سرف ت�سرتك 

فيه ظاهرة البويات وظاهرة الأعجاب بني البنات.

7-  ي�س��ل احل��د ببع�ض البويات ب�سب��ب انحرافها و�سذوذها باأن ت��رى اأن لها احلق 
بالزواج املثلي مع الفتاة املرتبطة معها وهذا الزواج تتم مرا�سمه بني جمع من 

البويات وفتياتهن ويعلن فيه اأن البوية وفتاتها زوجان.

8- يف جمتم��ع البوي��ات ليح��ق للبوي��ة ول لفتاته��ا املرتبط��ة معها بال��زواج من 
الرج��ال وهذا م��ن الأ�سا�سيات ال�س��اذة يف علقة البوية مع م��ن ترتبط معها 

،فعلقتهما هي علقة زوجية لتنف�سل اإل برغبة من البوية نف�سها .

اأ�سباب ظهور هذه الظاهرة و�سبل الوقاية منها

•ه��ذه الظاهرة اأو غريها من الظواه��ر ال�ساذة واملنحرفة اأخلقيا ل تنمو اإل  	
يف نف���ض ق��د فارقها الأمي��ان وحل حمله اله��وى وال�سيطان نف���ض قد تلب�ست 
ب��كل مع�سية وت�سرب��ت كل فتنة فاأخذت تخرج عن ح��دود الفطرة ال�سليمة 
والأخلق القومية اإلى فطرة منحرفة واأخلق منتك�سة وذلك ب�سبب البعد عن 
اهلل عزوج��ل واخلروج من طاعته �سبحانه اإلى طاعة عدوه الذي اأق�سم كما 
قال �سبحانه وتعالى يف حمكم التنزيل على اإ�سلل بني اأدم ب�ستى ال�سبل حيث 

ق��������ال �س�����بحان���ه : 

•فعلينا التوبة والرجوع اإلى اهلل عزوجل وغر�ض حمبة اهلل وحمبة ر�سوله �سلى اهلل  	
عليه و�سلم يف نفو�ض اأبنائنا وبناتنا وبيان عظم هذا الذنب وقبحه و�سناعته .

•ومن الأ�سباب الرئي�سية اأي�سا لظهور مثل هذه الظواهر الإنفتاح الإعلمي و الو�سائل  	
التقني��ة احلديث��ة م��ن اجل��والت والأنرتن��ت والت��ي ابتليت به��ا الأم��ة وا�ستخدمت 
الإ�ستخ��دام ال�س��يء ال��ذي يعود عليها وعل��ى اأبنائه��ا بال�سر وال�سر، ول�س��ك اأن هذه 
الو�سائل اإن مل ت�ستخدم وت�ستثمر ب�سكل �سحيح �ست�سبح معاول هدم للدين والأخلق 
والقيم وكيف ل وهي من اأعظم الو�سائل التي ي�ستخدمها الكفار لغزونا فكريا ونف�سيا 
ومعنويا، فاحلذر احلذر من هذه الو�سائل وما تبثه من اأفكار منحرفة و�سلوكيات �ساذة 
واأخلق �سيئة ،ومعرفة الأ�ستفادة منها واأخذ النافع املفيد وترك ال�سار واخلبيث.  

•وم��ن الأ�سب��اب التقلي��د الأعم��ى ل��كل مايبث��ه الف�س��اق والكف��ار م��ن خ��لل الأف��لم  	
وامل�سل�س��لت الهابطة والأغ��اين املاجنة والربامج الفا�سق��ة واملو�سه الداعرة و التي 
تدعوا اإلى الأنحلل الأخلقي والتجرد من الدين وال�سلوكيات امل�ستقيمة وت�سرح يف 
كث��ري مما تبثه من ال�سموم اإلى ال�سذوذ اجلن�سي واملخالفة الفطرية وتغيري خلق اهلل 
والدعوة اإليه باأ�ساليب خبيثة وملتويه.فعلينا تعزيز الثقة يف نفو�ض بناتنا واأبنائنا 
باأن ال�سخ�سية الأ�سلمية املتم�سكة بال�سرع ظاهرًا وباطنًا هي مايجب اأن نكون عليه 

وما ندعوا اإليه جميعا وما نعتز به ونفخر.

•الأ�سطراب��ات النف�سية للبنت ب�سبب امل�س��اكل العائلية اأو اإن�سغال الوالدين عنها وعن  	
اإعطائه��ا مايكفيه��ا من العاطفة التي ه��ي اأحوج ماتكون اإليها فته��رب من هذا الواقع 
امل�سط��رب لتبح��ث عن م��ن يعطيها كفايتها م��ن العاطف��ة واحلنان فترت�سده��ا اأيدي 
خبيث��ة وخفية لت�ستغل هذا اجلانب فتوقعها يف �سراك ودهاليز هذه الفئة فتكون يف 
بداية الأمر �سحية للبويات ويف اآخره بوية مرت�سدة للفتيات.فعلى الوالدين احلذر 
م��ن الآث��ار النف�سية التي ت�سببها امل�س��اكل العائلية وتهيئة الأج��واء املنا�سبة املليئة 

بالعط��ف واحلن��ان للأبناء والبن��ات واحتوائهم وتعزي��ز الثق��ة يف نفو�سهم ومعرفة 
م�ساكلهم وحلها بالأ�ساليب الرتبوية ال�سرعية ال�سحيحة .

•ت��رك الأم��ر باملع��روف والنهي عن املنك��ر وبالذات يف حمي��ط البي��ت والعائلة وعدم  	
الألتفات والأهتمام ملا يطراأ على البنت من تغريات �سكليه ونف�سية ولأقتناع بالأعذار 
الواهي��ة لهذه التغ��ريات باأنها مو�سه . فعلينا تفعيل هذه ال�سعرية العظيمة واحلر�ض 
على الأ�ساليب ال�سحيحة لأنكار املنكر باحلكمة واملوعظة احل�سنة ومتابعة التغريات 

التي تطراأ على البنت وعر�سها على ال�سرع فما وافق اخذنا به وما خالف تركناه. 

•�سع��ف الأر�س��اد والتوجي��ه يف املدار�ض واجلامع��ات والت�ساهل يف علج مثل ه��ذه الظواهر  	
بالأ�سالي��ب الرتبوي��ة ال�سرعي��ة ال�سحيحة م��ن خلل الدرو���ض و املحا�س��رات والدورات 
الهادفة و توثيق العلقة بني الأر�ساد والتوجيه الطلبي وبني من �سلك م�سلك هذه الفئة 

من الطالبات ومعاجلتها من خلل برامج تقوم �سلوك الطالبة الأخلقي والنف�سي .

•م��ن اأعظم الأ�سباب واأهمها تاأخري زواج الفتاة واملبالغة يف ال�سروط واملهور والطلبات  	
مم��ا اأدى اإل��ى اإعرا���ض كث��ري م��ن ال�سباب ع��ن ال��زواج وارتف��اع ن�سبة الفتي��ات الغري 
متزوجات فاأدى ذلك عند من �سعف عندها الوازع الديني اإلى اإ�سباع رغباتها بالأمور 
املحرم��ة وال�ساذة.فال��زواج �سيان��ة للنف�ض عن احل��رام واإعفاف له��ا واإرواء للغريزة 

اجلن�سية ومودة ورحمة وطماأنينه.

ويف الــــــــخـــــــاتـــــــمـــــــة
اإلى اأولياء الأمورجميعًا

اتق��وا اهلل يف فل��ذات اأكبادكم لترتكوه��م فري�سة �سهلة لقرناء ال�س��وء و واإلى مايبثه الإعلم  
م��ن اأف��كار و�سموم هدامة، كونوا معهم دائما بن�سحكم وتوجيهك��م واإر�سادكم لهم اجعلوا بينكم 
وبينهم مودة ورحمة تعرفوا على همومهم وم�ساكلهم �ساركوهم حلها وتوا�سعوا ملعرفة اأ�سرارهم 

وخ�سو�سياتهم كونوا قريبني منهم قبل اأن يكون الف�ساد واأهله اأقرب منكم اإليهم.
اإلى اأبنائنا وبناتنا اإلى اإخواننا واأخواتنا

ديننا احلنيف وا�سلمنا الراقي فيه النجاة والفوز والفلح،مت�سكوا به وع�سوا عليه بالنواجذ 
واعلم��وا اأن هذا الدين العظيم قد جعل لنا �سخ�سية ا�سلمية م�ستقلة مببادئها راقية بفكرها 
متمي��زة عن غريها ،هذه ال�سخ�سية الأ�سلمي��ة لتقبل لنا اإل الرفعة والعزة واملكانة العالية، 

هذه ال�سخ�سية هي مايجب اأن نكون عليه واأن نعتز بها ونفتخر واأن لنقبل غريها عليها .
و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني..

اإعداد
�سامي بن �سرحان بن را�سي ال�سمري

اإمام وخطيب جامع اأبي بداح بعرعر

@samialshammry1

•ع��ن اهلل عزوجل واخلروج م��ن طاعته �سبحان��ه اإلى طاعة  	
عدوه الذي اأق�سم كما قال �سبحانه وتعالى يف حمكم التنزيل 
عل��ى اإ�سلل بن��ي اأدم ب�ست��ى ال�سبل حيث ق��ال �س�����بحانه : 

 



احلمدهلل رب العاملي وال�سلة وال�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
اأما بعد،،

يق���������ول ربنا تب�����ارك وتعال����������ى يف حمك������م التن�زيل: 

اأن  ع��ن  املوؤمن��ن  تعال��ى  نه��ى   
 يتمن��ى بع�سه��م م��ا ف�س��ل اهلل ب��ه غ��ريه م��ن الأم��ور املمكن��ة، وغ��ري املمكن��ة، 
ف��ل تتمنى الن�س��اء خ�سائ�ض الرجال الت��ي بها ف�سلهم على الن�س��اء، ول الرجال 
خ�سائ���ض الن�س��اء، فق��د اخت���ض اهلل عزوج��ل الرج��ال بخ�سائ���ض والن�س��اء 
بخ�سائ�ض وجعل لكل منهم خلقته وقدرته وخ�سو�سيته فل يجوز اأن يتجاوز اأٌي 
منهم��ا م��ا اخت���ض اهلل به الأخر باأي ح��ال من الأحوال لأن ه��ذا فيه خروج عما 

كتبه اهلل و فطره وقدره .
ومن اأعظم اخلروج واملخالفة للفطرة وال�سخط على قدر اهلل وعلى خلقته ،ت�سبه 
الرج��ال بالن�س��اء والن�س��اء بالرج��ال، فقد �سح ع��ن النبي �سل��ى اهلل عليه و�سلم 
َهاِت  َُت�َسبِّ ِه َو�َسلََّم املمْ ُ َعَليمْ لَّى اهللَّ ِ �سَ فيم��ا رواه ب��ن عبا�ض حيث قال :) َلَعَن َر�ُسوُل اهللَّ

َجاِل ( . �َساِء ِمنمْ الرِّ ِهنَي ِبالنِّ َُت�َسبِّ �َساِء َواملمْ َجاِل ِمنمْ النِّ ِبالرِّ
َجاِل  ِثنَي ِمنمْ الرِّ َُخنَّ ��ِه َو�َسلََّم املمْ ُ َعَليمْ لَّى اهللَّ ِبيُّ �سَ وعن��ه ر�سي اهلل عنه قال )َلَعَن النَّ

ِرُجوُهممْ ِمنمْ ُبُيوِتُكممْ ( �َساِء َوَقاَل اأَخمْ َلِت ِمنمْ النِّ جِّ رَُتَ َواملمْ
فقد لعن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم املت�سبه من الرجال بالن�ساء وهم )املخنثون) 
و لعن املت�سبهات من الن�ساء بالرجال وهن) املرتجلت )واللعن هو الطرد والأبعاد 
ع��ن رحمة اهلل ولي�ض هناك اأعظم من اأن يطرد العبد ويبعد عن رحمة اهلل هذه 
الرحمة التي قال فيها ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : )ما منكم من اأحد يدخل 
اجلن��ة اإل برحم��ة اهلل تعالى « قيل: ول اأنت يا ر�سول اهلل؟ قال: »ول اأنا، اإل اأن 
يتغم��دين اهلل برحمت��ه(«  فهذا ر�سول اهلل �سلى اهلل علي��ه و�سلم الذي غفر اهلل 
ل��ه ماتق��دم من ذنبه وما تاأخر لن يدخل اجلن��ة اإل برحمة اهلل فكيف مبن دونه 

وكيف مبن طرد من رحمة اهلل واأبعد .
يقال هذا الكلم وقد ظهرت يف جمتمعنا ظاهرة �ساذة انت�سرت بني بناتنا من خلل 
م��ا يبث��ه الغرب يف و�سائل الإعلم من اأفكار هدام��ة، وعادات خمالفة، و�سلوكيات 

�ساذة يف ظل �سعف الوازع الديني وغياب الرقابة الأ�سرية وقلة الوعي العام .
ه��ذه الظاه��رة تعت��رب من اأخط��ر الظواهر عل��ى جمتمعن��ا ويكفيها خط��ورة اأنها 

خمالفة خللقة اهلل والفطرة ال�سحيحة ،هذه الظاهرة ت�سمى :

ظـــاهـــــــرة ))البويات اأو امل�سرتجالت((
يف ه��ذه املطوي��ة املخت�سرة اأعرف به��ذه الظاه��رة واأ�سباب ظهوره��ا و�سلوكياتها 

وحكم ال�سرع فيها و�سبل الوقاية منها .فاأبداأ م�ستعينا باهلل وحده .
•التعريف بظاهرة )البويات( 	

البوي��ات ه��ي ظاهرة تتمرد فيه��ا الأنثى على خلقتها التي كتبه��ا اهلل لها فتت�سبه 
بالرجال يف �سلوكياتها عامة.

والأ�سم ال�سرعي الذي ورد يف حديث النبي �سلى اهلل عليه و�سلم هو )املرتجلت)
وتعريف املرتجلت :اأي املت�سبهات من الن�ساء  بالرجال 

وقد دلنا حديث النبي �سلى اهلل عليه و�سلم املذكور اأنفا اأن هذه الظاهرة �ستظهر 
يف اأمتن��ا بغ���ض النظر ع��ن امل�سميات احلديثة التي �سميت به��ا فقد ذكر �سلى اهلل 

عليه و�سلم اأن هذه الفئة ال�ساذة ملعونة و مطرودة من رحمة اهلل .
•وهذه الظاهرة تعددت م�سمياتها يف هذا الزمان : 	

فتارة ت�سمى) باملرتجلت ( ن�سبة اإلى ماذكر يف حديث النبي �سلى اهلل عليه و�سلم .
وت��ارة ت�سم��ى )بالبويات(ا�ستقاق��ا م��ن الكلم��ة الأجنليزي��ة)boy( وترجمتها 

بالعربي )ولد). 
وت��ارة ت�سم��ى )باجلن�ض الراب��ع (ويعني ذلك اأن��ه الرتتيب الرابع ب��ني لأجنا�ض 

وهي الذكر والأنثى واخلنثى.
وتارة ت�سمى  )باملثلية اجلن�سية- Homosexuality(وتعريفها علميا:

ا�سته��اء  ع��ن  والع��زوف  واح��د،  جن���ض  �سخ�س��ني م��ن  ب��ني  اجلن�س��ي  التعُلّ��ق 
،(Gay(بالل��واط الرج��ال  ل��دى  وُتع��َرف  الآخ��ر؛  اجلن���ض  م��ن  الأ�سخا���ض 

 

ول��دى الن�س��اء بال�ُسحاق)Lesbian(،وتتمث��ل اجلن�سي��ة املثلي��ة لدى الرج��ال

 

يف حتقيق الرُجل للن�سوة اجلن�سية عن طريق الت�سال برُجل مثله؛ولدى الن�ساء 
يف حتقيق الأُنثى للن�سوة عن طريق الت�سال باأُنثى مثلها.

•مراحل البويات: 	
لب��د م��ن تو�سيح اأم��ر مهم األ وهو اأن كث��ري من الباحثني والنف�سي��ني �سنفوا هذه 

الظاهرة على ثلث مراحل :
املرحلة الأولى:

وه��ي مرحل��ة الت�سب��ه الظاهري فق��ط بالرجال من ب��اب التقلي��د الأعمى لبنات 
جن�سها من دون اأي قناعة داخلية بهذا الفعل، فهي مقتنعة كليًا باأنها اأنثى وفعلها 
ه��ذا ماهو اإل تقليد فقط م��ن دون اأي ممار�سات �ساذة ومنحرف��ة ،وغالبًا مايكون 

هذا الت�سبه ظاهريًا فقط .

املرحلة الثانية:
وه��ي مرحلة خطرة ج��دا لأن الفتاة البوية اأو امل�سرتجل��ة يف هذه املرحلة مقتنعة 
داخلي��ًا مب��ا تقوم ب��ه من التجرد م��ن اأنوثتها والت�سب��ه بالرجال ،ويف ه��ذه املرحلة 
متار���ض البوي��ة جمي��ع الأدوار الذكورية علنًا م��ن دون اأي حترج، ومتار���ض اأي�سا يف 

هذه املرحلة كثري من الت�سرفات اجلن�سية ال�ساذة مع من ترتبط بها من الفتيات.
املرحلة الثالثة :

وه��ي مرحل��ة تدافع فيها امل�سرتجل��ة اأو البوية ع��ن حقها يف ت�سرفاته��ا وميولها 
العاطف��ي واجلن�سي ال�ساذ لبن��ات جن�سها، وهذه املرحلة ت�سم��ى مبرحلة )املثلية 
اجلن�ضي��ة- Homosexuality(كم��ا عرفناها يف بداي��ة املطوية، وهي من اأخطر 

مراحل ال�سذوذ اجلن�سي حتتاج بعد الرجوع اإلى اهلل والتوبة اإلى علج نف�سي.
• �سلوكيات )البويات(:	

ظاه��رة البويات ه��ي ظاهرة منحرف��ة ُخُلقي��ًا واأخلقيًا لها �سلوكي��ات وتوجهات 
�س��اذة ظاهرة وباطنة تع��رف بها البوية، وتت�سف بها ،نذك��ر هذه ال�سلوكيات من 
ب��اب التعريف بطبيعة هذه الظاهرة لكي  نح��ذر منها، ونو�سح مدى خطرها على 
الفرد واملجتمع ،ونبحث عن جميع ال�سبل والأ�ساليب امل�سروعه لدحرها وعلجها 

،ومن اأبرز هذه ال�سلوكيات :
ال�ضلوكيات النف�ضية للبوية :

البوي��ة اأو الفت��اة امل�سرتجل��ة اأنحرفت عن الفط��رة ال�سليم��ة والأخلق القومية 
لأ�سب��اب ع��دة �سنذكره��ا ،اأثرت عل��ى نف�سيتها مما اأث��ر على �سلوكه��ا وت�سرفاتها 
،فالبوي��ة تُعد نف�سه��ا رجًل بجميع ماتعنيه ه��ذه الكلمة من معن��ى، فتقنع نف�سها 
باأنه��ا ذكر، لها رغبات عاطفي��ة وجن�سية جتاه املراأة، كما للرجل ولها قوامة على 
الفت��اة التي ترتبط معها، كما للرجل قوامة على املراأة ،فتحاول ب�سبب انحرافها 
اإقن��اع نف�سها ومن حولها بهذا الأمر املنحرف ُخُلقيًا حتى ي�سل الأمر ببع�سهن اإلى 
تغي��ري اأ�سمه��ا من اأ�سم انث��ى اإلى ا�سم ذكر، ف��ل تقبل اأن تن��ادى اإل به ول تعرتف 
باإ�سمه��ا احلقيقي بني مثيلتها،فه��ي تتجرد نف�سيًا من اأنوثته��ا وخلقتها فتنحرف 

بذلك التجرد عن الأخلق القومية وال�سلوكيات ال�سليمة.
ال�سلوكيات الظاهرة للبوية اأو امل�سرتجلة:

تنح�سر هذه ال�سلوكيات بكل مايخرجها عن اأنوثتها وخلقتها قوًل وفعًل ومنها:
1-البوي��ة تتعم��د ق���ض �سعره��ا ك�سعر الرج��ل جتردا م��ن اأنوثته��ا و خلقتها لتي 

خلقها اهلل عليها.
2- تغ��ري البوي��ة من ت�سرفاته��ا وحركاتها كاأنث��ى فتغري من م�سيته��ا ومن طريقة 
اأ�سلوبه��ا يف كلمها و�سوتها وتعاملها مع الأخرين اإلى اأ�سلوب الرجل يف م�سيته 

وكلمه و�سوته وتعامله.

3- لب���ض امللب�ض التي تبعد عنها الو�س��ف باأنها اأنثى كبع�ض البناطيل والقم�سان 
الف�سفا�س��ة والأحذي��ة والعطور الرجالي��ة وبع�ض ال�سل�س��ل والأ�ساور التي 
يلب�سه��ا بع���ض ال�سب��اب املنحرف��ني اأخلقيا،كل ذل��ك لكي تتجرد م��ن اأنوثتها 

وتو�سف باأنها ذكر.
4- ي�س��ل الأمر عند بع�سهن اأن حتلق �سعر وجهها ويديها ورجليها حتى يظهر فيه 

ال�سعر فيما بعد ب�سكل كثري وكثيف،فتبدو كالرجل.
5- من اأبرز ال�سلوكيات ال�ساذة عند البويات اأن و�سل احلد ببع�سهن تعاطي بع�ض 
العقاق��ري التي تزيد م��ن ن�سبة الهرمون الذكري يف اجل�س��م وي�سعف الهرمون 

الأنثوي وذلك لأخفاء معامل الأنوثة من ج�سمها.
�سلوكيات البوية مع بنات جن�سها:

1- البوي��ة اأو امل�سرتجل��ة لها �سلوكيات منحرفة مع بن��ات جن�سها هذه ال�سلوكيات 
تب��ني لنا مدى خطر هذه الظاهرة و �سذوذه��ا وانحرافها الأخلقي ف�سًل عن 
خروجه��ا ع��ن فطرتها الت��ي فطرها اهلل عليه��ا .فاإن البوي��ات اأو امل�سرتجلت 
ب�سب��ب ه��ذا الأنحراف تنج��ذب احداهن اإل��ى بنات جن�سها عاطفي��ا وجن�سيا 
فعلق��ة البوي��ة م��ع بن��ات جن�سه��ا من الفتي��ات غ��ري البويات  تعت��رب علقة 

عاطفية جن�سية �سهوانية. 

2- يف جمتم��ع البوي��ات اأو امل�سرتج��لت يكون هن��اك تناف�ض �سديد ب��ني البويات 
نف�سه��ن على بنات جن�سهن فتقع بينهن م�ساكل ت�سل اإلى حد العراك وال�سرب 

فيما بينهن.

3- يف جمتم��ع البوي��ات لت�سمح البوية للفتاة التي ترب��ط معها بعلقة عاطفية 
ب��اأن ت�س��ادق اأو ترتبط مع غريه��ا اإل باإذنها واإذا تبني له��ا عك�ض ذلك تعاقب 
الفت��اة م��ن قبل البوية حت��ى ي�سل هذا العق��اب اإلى حد ال�س��رب والف�سيحة 

والت�ضهر بها  .

4- البوي��ة له��ا اأ�سالي��ب يف الأيق��اع بالفتيات اللت��ي يرف�سن الأرتب��اط بها منها 
الت�سيي��ق عل��ى الفت��اة والتحر���ض به��ا ج�سدي��ا اأو حت��ى جن�سي��ا و تهديده��ا 
والرت�سد لها من قبل البويات الأخريات ومنع �سديقاتها من الأقرتاب منها اأو 

حتى مكاملتها والتوا�سل معها .

5- الأبتزاز م��ن الأ�ساليب الدنيئة عند البوية وبالذات الأبتزاز مبقاطع الت�سجيل 
ال�سوتي و ال�سور والفيديو التي حتتوي على كثري من الت�سجيلت اخلليعة للفتاة 

املرتبطة مع البويةووذلك لأرغام الفتاة على تنفيذ كل طلبات البوية. 

 


