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 للمنازعات األونروا محكمة
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 حضرة القاضية يوهانا شوخنبروك أمام:

 عّمان المحكمة:قلم 

 إليزابيث إلمور رئيسة قلم المحكمة:

 

  أبو حطب 

  ضد 

 
 المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة 

  وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى

   

  حكم  

 محامي المدعي:

 المدعي يمثل نفسه

 محامي المدعى عليه:

 ناتالي بوكلي )إدارة الشؤون القانونية(
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 مقدمة

هذه دعوى رفعها إسماعيل أبو حطب )"المدعي"( ضد قرار اتخذته وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل  .1

ه"(، وهو قرار عدم اختياره الجئي فلسطين في الشرق األدنى )"األونروا"، أو "الوكالة"، أو "المدعى علي

التي أنشئت لوظائف مدير المدرسة لجميع المناطق على الدرجة  2021/2022لقائمة المرشحين المقبولين لعام 

15. 

 الوقائع

أو سلمت من النزاع. في الزمن مدار الدعوى الراهنة، كان المدعي موظفا  محط إقرارالوقائع التالية  .2

في  8والخطوة  10غير محدود المدة في وظيفة مرشد مدرسي على الدرجة لدى الوكالة بموجب تعيين مؤقت 

 مدرسة ذكور النزهة اإلعدادية الثانية.

مدير مدرسة/جميع المناطق.  ائف، نشرت الوكالة داخليا إعالن شاغر لوظ2020يونيو/حزيران  24في  .3

( مرشحا في 286ستة وثمانون )طلبات للوظيفة بما فيها طلب المدعي، ثم أدِرج مئتان و 408تلقت الوكالة 

( مرشحا إلى المقابلة الشخصية، بمن فيهم 71القائمة القصيرة لخوض امتحان كتابي. دُعي واحد وسبعون )

مرشحا لكي يشغلوا وظائف مدير المدرسة لجميع  21بـالمدعي. أوصى فريق المقابلة )"الفريق"( باإلجماع 

لم يستوف أيا من الكفايات األربع، ولذلك لم يُرشح المدعي المناطق، في حين خلص الفريق إلى أن المدعي 

 لشغل الوظيفة. 

، أقر مدير شؤون األونروا في األردن التوصية المقدمة من الفريق، ولم 2021أبريل/نيسان  21في  .4

 مدير مدرسة لجميع المناطق، وهذا هو القرار الطعين. ائفيُدرج المدعي في قائمة المرشحين المقبولين لوظ

، أعلم مسؤول االستقدام في دائرة الموارد البشرية في 2021أبريل/نيسان  28موجب رسالة مؤرخة ب .5

 مدير مدرسة لجميع المناطق. ائفإقليم األردن المدعي أنه لم يتم إدراجه في قائمة المرشحين المقبولين لوظ

يونيو/حزيران  6تاريخ بموجب رسالة إليكترونية إلى رئيس مكتب الموارد البشرية في إقليم األردن ب .6

 ، التمس المدعي مالحظات حول أدائه في المقابلة.2021
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" في B، أعلمت معاونة الموارد البشرية "2021يونيو/حزيران  10بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .7

ابلة.   مكتب إقليم األردن المدعي أنها رتبت اجتماعا بين المدعي ونائب رئيس برنامج التعليم لبحث أدائه في المق

بموجب رسالة إليكترونية في اليوم نفسه، أفاد المدعي أنه لم يرغب في مقابلة أي شخص وجها لوجه، والتمس و

 ردا كتابيا بشأن أدائه في المقابلة. 

 ، رفع المدعي طلب مراجعة قرار.2021يونيو/حزيران  25في  .8

، رد مدير الموارد البشرية على طلب مراجعة القرار 2021يوليو/تموز  14بموجب رسالة مؤرخة  .9

المقدم من المدعي، وثبّت القرار الطعين. وقد أفاد مدير الموارد البشرية في رسالته أن الفريق توصل إلى تقييم 

تزكيته للوظيفة، وأن عملية االختيار  خالل المقابلة مفاده أنه لم يلب أيا من الكفايات األربع، وعليه قرر عدم

 إلطار التنظيمي للوكالة.ل وفقاأجريت 

 التاريخ اإلجرائي

، رفع المدعي دعوى إلى محكمة األونروا للمنازعات )"المحكمة"(، 2021أكتوبر/تشرين األول  11في  .10

 .2021أكتوبر/تشرين األول  25فأرِسلت الدعوى إلى المدعى عليه في 

 75، منحت المحكمة المدعى عليه 2021فبراير/شباط  1المؤرخ  2021/001ئم رقم بموجب األمر القا .11

 1يوما تقويميا من تاريخ تسلّمه الدعاوى لرفع رده عليها، وذلك لجميع الدعاوى المرفوعة في الفترة من 

 .2021ديسمبر/كانون األول  31يوليو/تموز إلى 

رده على الدعوى، فأرِسل إلى المدعي في اليوم ، رفع المدعى عليه 2022يناير/كانون الثاني  5في  .12

 نفسه.

، رفع المدعى عليه طلبا يلتمس فيه تمديد الوقت لرفع الترجمة لرده 2022يناير/كانون الثاني  21في  .13

 على الدعوى.

)"األمر القائم رقم  2022يناير/كانون الثاني  24المؤرخ  2022/001بموجب األمر القائم رقم  .14

يوما تقويميا من رفع الرد باللغة اإلنجليزية لكي يودع الترجمة  45المحكمة المدعى عليه "(، منحت 2022/001

 .2022مارس/آذار  1يناير/كانون الثاني حتى  1العربية للرد، وذلك بشأن الردود المرفوعة من 
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ى ، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لترجمة رده، ثم أرِسل الطلب إل2022فبراير/شباط  18في  .15

 .2022فبراير/شباط  20المدعي في 

، قبلت المحكمة طلب 2022مارس/آذار  3( المؤرخ UNRWA/DT/2022) 032بموجب األمر رقم  .16

 المدعى عليه لتمديد الوقت لترجمة رده.

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية لرده على الدعوى، ثم أرِسلت الترجمة 2022أبريل/نيسان  29في  .17

 .2022مايو/أيار  4ي في العربية إلى المدع

 حجج المدعي

 يقدم المدعي الحجج التالية: .18

i)  ينتهك القرار الطعين اإلطاَر التنظيمي للوكالة؛ و 

ii) .أنزل به القرار الطعين أضرارا معنوية ومادية 

 يلتمس المدعي ما يلي: .19

i) فسخ القرار الطعين؛ 

ii) الترقية؛ 

iii) التعويض عن األضرار المعنوية والمادية التي قاساها؛ 

iv)  تعقد المحكمة جلسة استماع شفهية؛ وأن 

v) .أن تحاسب الوكالة المسؤولين عن القرار الطعين 

 حجج المدعى عليه

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .20
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i) أعطي ترشح المدعي للوظيفة اعتبارا وافيا ومنصفا؛ 

ii) ق سالمة قرار عدم اختيار المدعي لوظيفة مدير مدرسة لجميع المناطق، وذلك ألن تقييم الفري

للمدعي خالل المقابلة خلص إلى أنه لم يستوف أيا من الكفايات األربع، ثم قرر الفريق باإلجماع عدم 

 التوصية به لشغل الوظيفة؛

iii)  عجز المدعي عن تقديم أدلة كافية تثبت أن القرار الطعين كان تعسفيا أو مزاجيا أو أن دافعه كان

 راه خلل إجرائي أو خطأ في القانون؛التحامل أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع، أو اعت

iv) يجب رفض طلب المدعي للتعويض والمساءلة، وذلك ألن القرار الطعين قرار شرعي؛ و 

v) .ال أساس قانونيا لالنتصاف الذي يلتمسه المدعي 

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملها. .21

 اإلطار القانوني

)"توجيه شؤون  A/4/Part II/Rev.7/Section Iينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .22

 "( على ما يلي في الجزء ذي الصلة:A4الموظفين المحليين 

 فرق المقابلة

 . يضطلع فريق المقابلة لكل شاغر بالمسؤوليات التالية:22

  إعداد أسئلة مقيّسة قبل المقابلة لكي تُطرح على جميع المرشحين، مع ضمان
كون هذه األسئلة محايدة من حيث النوع االجتماعي وأنّها ال تؤدي إلى معاملة 

 غير عادلة ألي مرشح؛ 

 إجراء مقابالت قائمة على الكفايات؛ 

 تقييمات األداء؛ تقييم المرشحين بناء على نتائج االمتحان والمقابلة والمعرفين و 

 رفع توصيات للمدير صاحب التعيين بشأن مالئمة المرشحين للوظيفة 

]...[ 
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 المقابلة الشخصية

لبات . خالل مرحلة المقابلة الشخصية سيقيم الفريق المرشحين باالستناد إلى المتط43

 المبينة في الوصف الوظيفي وإعالن الشاغر. 

]...[ 

 إدارة قوائم المرشحين المقبولين

ن من على أنهم مالئمين للتعيي الموافقة عليهم. إن المرشحين الذين جرت تزكيتهم و56

فما دون( أو من جانب  17جانب المدير صاحب التعيين )وذلك للوظائف على الدرجة 

سيتم  فما فوق( لكن لم يُختاروا لملء الشاغر، 18المفوض العام )للوظائف على الدرجة 

مسبقا،  قائمة الوكالة للمرشحين المقبولين الموافق عليهم في ةالمسبق موافقتهموضعهم ب
لين وذلك لمدة عام واحد. سيُنظر في المرشحين، المدرجين في قائمة المرشحين المقبو

د في ملء الشواغر المستقبلية في الوظيفة ذاتها )التشديبغية الموافق عليهم مسبقا، 
 األصل(.  

 ة للمحكمة )"القواعد"( على ما يلي:( من القواعد اإلجرائي1)11تنص المادة  .23

 يجوز للقاضي الذي ينظر في القضية عقد جلسات استماع شفهية.

 االعتبارات

 طلب المدعي لجلسة استماع شفهية

( من القواعد، تحظى المحكمة باجتهاد واسع 1)11يلتمس المدعي جلسة استماع شفهية. بموجب المادة  .24

على األدلة الموجودة في الملف، ترى المحكمة أن السجل في هذه القضية بعد االطالع وفي مسائل إدارة القضية. 

تالحظ المحكمة أن المدعي لم يقدم أي مبرر لطلبه بجلسة  كما ؛كاف إلصدار قرار بدون جلسة استماع شفهية

 وعليه، فإن طلب المدعي مرفوض. 1استماع شفهية،

                                                   
Mbaigolmem ، وحكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف 33الفقرة  UNAT-2018 Nimer-879حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف  1

2018-UNAT-819 28، الفقرة. 
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 موضوع الدعوى

مدير مدرسة لجميع  ائفه لقائمة المرشحين المقبولين لوظيطعن المدعي في قرار الوكالة عدم اختيار .25

 .2021/2022المناطق لعام 

تالحظ المحكمة في المستهل أن مدير الموارد البشرية شرح في رده على طلب مراجعة القرار المقدم  .26

اء مدير مدرسة لجميع المناطق ج ائفمن المدعي أن عدم إدراج المدعي في قائمة المرشحين المقبولين لوظ

ألنه لم يستوف أيا من الكفايات األربع خالل المقابلة، وألن الفريق قرر عدم التوصية به لهذه الوظيفة. وتطرق 

مدير الموارد البشرية كذلك إلى حجج المدعي األخرى بشأن اإلطار التنظيمي للوكالة. لم يرض المدعي بهذا 

جج التي بسطها في طلب مراجعة القرار بدون التطرق الرد، ومن ثم رفع الدعوى الماثلة أمامنا مكررا فيها الح

إلى السبب الذي ينبغي ألجله رفض الشرح المقدم من مدير الموارد البشرية لسبب عدم اختيار المدعي في 

القائمة. تالحظ المحكمة أنه في الحاالت التي ترد فيها الوكالة على طلب مراجعة القرار، ينبغي للمدعي عموما 

د شرح الوكالة للقرار بدال من مجرد رفع الحجج ذاتها التي بسطها في طلب مراجعة القرار مرة تقديم حجج تفن

 ثانية. 

أما في موضوع الدعوى، فقد درج فقه محكمة األمم المتحدة لالستئناف على أن معيار االستعراض  .27

 القضائي للقرارات اإلدارية في مسائل اختيار الموظفين هو كما يلي: 

متع اإلدارة باجتهاد واسع في مسائل اختيار الموظفين، وقد بيّن فقه محكمة . ]...[ تت14

االستئناف أن دور المحاكم، في مقام استعراض القرارات من هذا القبيل، يتمثل في النظر 
فيما إن ُطبقت أحكام النظامين األساسي واإلداري للموظفين السارية أم ال، وفيما إن 

وغير تمييزية. وليس دور المحاكم استبدال قرارها بقرار ُطبقت بطريقة عادلة وشفافة 

  2اإلدارة.

في هذا المقام، تعتبر المحكمة أن شرح المدعى عليه للقرار الطعين يبدو موثوقا ومعقوال، وأن المدعي  .28

يات لم يقدم أي دليل أو حجة تشكك في هذا الشرح. الظاهر من تقرير االستقدام أن المدعي لم يستوف أيا من الكفا

األربع المقيمة خالل المقابلة، وبذلك لم يزكه الفريق لوظيفة مدير مدرسة لجميع المناطق، وهذا ما صادق عليه 

مدير شؤون األونروا في األردن. ال أساس أمام المحكمة للتشكيك في نتائج المقابلة، أو في واقعة أن المدعي 

في شأن الحجج األخرى التي قدمها المدعي، فإن المحكمة  تقاصر عن تلبية الكفايات المطلوبة خالل مقابلته. أما

                                                   
 .   UNAT-2019Kinyanjui-932حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف  2
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أن المدعي ُمنح بيت القصيد أن األدلة بين يدي المحكمة تبين مطمئنة إلى الشروحات التي قدمها المدعى عليه. 

اعتبارا وافيا ومنصفا بشأن الوظيفة، وأن عدم إدراجه في القائمة قام على معيار موضوعي وغير شخصي، 

 .ك من أي مؤشر على تحيز أو تضارب مصالح أو تمييزوقد سلم ذل

لقد عجز المدعي عن تبيان أن القرار الطعين كان تعسفيا أو مزاجيا أو أن دافعه كان التحامل أو عوامل  .29

أخرى خارجة عن الموضوع، أو اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون. لّما كان ذلك، عجز المدعي عن 

الوكالة أساءت استخدام سلطتها االجتهادية عندما اختارت عدم إدراج المدعي في النهوض بعبء إثبات أن 

 ا كان ذلك، يجب رد الدعوى. لمّ مدير مدرسة لجميع المناطق.  ائفقائمة المرشحين المقبولين لوظ

 الخالصة

 تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي: .30

 الدعوى مردودة

 

      (ع)وق

 شوخنبروكالقاضية يوهانا 

 2022مايو/أيار  29بتاريخ 
 

 2022مايو/أيار  29أدِخل في السجل بتاريخ 

    )وقع(

 إليزابيث إلمور، رئيسة قلم محكمة األونروا للمنازعات، عّمان

 

 
 


	مقدمة
	1. هذه دعوى رفعها إسماعيل أبو حطب ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى ("الأونروا"، أو "الوكالة"، أو "المدعى عليه")، وهو قرار عدم اختياره لقائمة المرشحين المقبولين لعام 2021/2022 التي أنشئت لوظائف مد...
	الوقائع
	2. الوقائع التالية محط إقرار أو سلمت من النزاع. في الزمن مدار الدعوى الراهنة، كان المدعي موظفا لدى الوكالة بموجب تعيين مؤقت غير محدود المدة في وظيفة مرشد مدرسي على الدرجة 10 والخطوة 8 في مدرسة ذكور النزهة الإعدادية الثانية.
	3. في 24 يونيو/حزيران 2020، نشرت الوكالة داخليا إعلان شاغر لوظائف مدير مدرسة/جميع المناطق. تلقت الوكالة 408 طلبات للوظيفة بما فيها طلب المدعي، ثم أدرِج مئتان وستة وثمانون (286) مرشحا في القائمة القصيرة لخوض امتحان كتابي. دُعي واحد وسبعون (71) مرشحا إل...
	4. في 21 أبريل/نيسان 2021، أقر مدير شؤون الأونروا في الأردن التوصية المقدمة من الفريق، ولم يُدرج المدعي في قائمة المرشحين المقبولين لوظائف مدير مدرسة لجميع المناطق، وهذا هو القرار الطعين.
	5. بموجب رسالة مؤرخة 28 أبريل/نيسان 2021، أعلم مسؤول الاستقدام في دائرة الموارد البشرية في إقليم الأردن المدعي أنه لم يتم إدراجه في قائمة المرشحين المقبولين لوظائف مدير مدرسة لجميع المناطق.
	6. بموجب رسالة إليكترونية إلى رئيس مكتب الموارد البشرية في إقليم الأردن بتاريخ 6 يونيو/حزيران 2021، التمس المدعي ملاحظات حول أدائه في المقابلة.
	7. بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 10 يونيو/حزيران 2021، أعلمت معاونة الموارد البشرية "B" في مكتب إقليم الأردن المدعي أنها رتبت اجتماعا بين المدعي ونائب رئيس برنامج التعليم لبحث أدائه في المقابلة.   وبموجب رسالة إليكترونية في اليوم نفسه، أفاد المدعي أنه ...
	8. في 25 يونيو/حزيران 2021، رفع المدعي طلب مراجعة قرار.
	9. بموجب رسالة مؤرخة 14 يوليو/تموز 2021، رد مدير الموارد البشرية على طلب مراجعة القرار المقدم من المدعي، وثبّت القرار الطعين. وقد أفاد مدير الموارد البشرية في رسالته أن الفريق توصل إلى تقييم خلال المقابلة مفاده أنه لم يلب أيا من الكفايات الأربع، وعليه...
	التاريخ الإجرائي
	10. في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2021، رفع المدعي دعوى إلى محكمة الأونروا للمنازعات ("المحكمة")، فأرسِلت الدعوى إلى المدعى عليه في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
	11. بموجب الأمر القائم رقم 2021/001 المؤرخ 1 فبراير/شباط 2021، منحت المحكمة المدعى عليه 75 يوما تقويميا من تاريخ تسلّمه الدعاوى لرفع رده عليها، وذلك لجميع الدعاوى المرفوعة في الفترة من 1 يوليو/تموز إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021.
	12. في 5 يناير/كانون الثاني 2022، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، فأرسِل إلى المدعي في اليوم نفسه.
	13. في 21 يناير/كانون الثاني 2022، رفع المدعى عليه طلبا يلتمس فيه تمديد الوقت لرفع الترجمة لرده على الدعوى.
	14. بموجب الأمر القائم رقم 2022/001 المؤرخ 24 يناير/كانون الثاني 2022 ("الأمر القائم رقم 2022/001")، منحت المحكمة المدعى عليه 45 يوما تقويميا من رفع الرد باللغة الإنجليزية لكي يودع الترجمة العربية للرد، وذلك بشأن الردود المرفوعة من 1 يناير/كانون الثان...
	15. في 18 فبراير/شباط 2022، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لترجمة رده، ثم أرسِل الطلب إلى المدعي في 20 فبراير/شباط 2022.
	16. بموجب الأمر رقم 032 (UNRWA/DT/2022) المؤرخ 3 مارس/آذار 2022، قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لترجمة رده.
	17. في 29 أبريل/نيسان 2022، رفع المدعى عليه الترجمة العربية لرده على الدعوى، ثم أرسِلت الترجمة العربية إلى المدعي في 4 مايو/أيار 2022.
	حجج المدعي
	18. يقدم المدعي الحجج التالية:
	i) ينتهك القرار الطعين الإطارَ التنظيمي للوكالة؛ و
	ii) أنزل به القرار الطعين أضرارا معنوية ومادية.

	19. يلتمس المدعي ما يلي:
	i) فسخ القرار الطعين؛
	ii) الترقية؛
	iii) التعويض عن الأضرار المعنوية والمادية التي قاساها؛
	iv) أن تعقد المحكمة جلسة استماع شفهية؛ و
	v) أن تحاسب الوكالة المسؤولين عن القرار الطعين.

	حجج المدعى عليه
	20. يقدم المدعى عليه الحجج التالية:
	i) أعطي ترشح المدعي للوظيفة اعتبارا وافيا ومنصفا؛
	ii) سلامة قرار عدم اختيار المدعي لوظيفة مدير مدرسة لجميع المناطق، وذلك لأن تقييم الفريق للمدعي خلال المقابلة خلص إلى أنه لم يستوف أيا من الكفايات الأربع، ثم قرر الفريق بالإجماع عدم التوصية به لشغل الوظيفة؛
	iii) عجز المدعي عن تقديم أدلة كافية تثبت أن القرار الطعين كان تعسفيا أو مزاجيا أو أن دافعه كان التحامل أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع، أو اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون؛
	iv) يجب رفض طلب المدعي للتعويض والمساءلة، وذلك لأن القرار الطعين قرار شرعي؛ و
	v) لا أساس قانونيا للانتصاف الذي يلتمسه المدعي.

	21. يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملها.
	الإطار القانوني
	22. ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم A/4/Part II/Rev.7/Section I ("توجيه شؤون الموظفين المحليين A4") على ما يلي في الجزء ذي الصلة:
	23. تنص المادة 11(1) من القواعد الإجرائية للمحكمة ("القواعد") على ما يلي:
	الاعتبارات
	طلب المدعي لجلسة استماع شفهية

	24. يلتمس المدعي جلسة استماع شفهية. بموجب المادة 11(1) من القواعد، تحظى المحكمة باجتهاد واسع في مسائل إدارة القضية. وبعد الاطلاع على الأدلة الموجودة في الملف، ترى المحكمة أن السجل في هذه القضية كاف لإصدار قرار بدون جلسة استماع شفهية؛ كما تلاحظ المحكمة...
	موضوع الدعوى

	25. يطعن المدعي في قرار الوكالة عدم اختياره لقائمة المرشحين المقبولين لوظائف مدير مدرسة لجميع المناطق لعام 2021/2022.
	26. تلاحظ المحكمة في المستهل أن مدير الموارد البشرية شرح في رده على طلب مراجعة القرار المقدم من المدعي أن عدم إدراج المدعي في قائمة المرشحين المقبولين لوظائف مدير مدرسة لجميع المناطق جاء لأنه لم يستوف أيا من الكفايات الأربع خلال المقابلة، ولأن الفريق ...
	27. أما في موضوع الدعوى، فقد درج فقه محكمة الأمم المتحدة للاستئناف على أن معيار الاستعراض القضائي للقرارات الإدارية في مسائل اختيار الموظفين هو كما يلي:
	28. في هذا المقام، تعتبر المحكمة أن شرح المدعى عليه للقرار الطعين يبدو موثوقا ومعقولا، وأن المدعي لم يقدم أي دليل أو حجة تشكك في هذا الشرح. الظاهر من تقرير الاستقدام أن المدعي لم يستوف أيا من الكفايات الأربع المقيمة خلال المقابلة، وبذلك لم يزكه الفريق...
	29. لقد عجز المدعي عن تبيان أن القرار الطعين كان تعسفيا أو مزاجيا أو أن دافعه كان التحامل أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع، أو اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون. لمّا كان ذلك، عجز المدعي عن النهوض بعبء إثبات أن الوكالة أساءت استخدام سلطتها الاجتهادية ...
	الخلاصة
	30. تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي:
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