
ــنـازل (ســلــعــاً مــعــمــرة) اي تـدوم فـي ا
شرط ان تراعي تلك الصناعات الكهرباء
وان يكـون اسـتـهالكـها قـلـيالً وان تـعمل
ــولـدة واقـتـصـاديـة فـعـلى سـبـيل عـلى ا
ــبــردات) يــجب ان تــكــون من ــثــال ( ا ا
ـضـغـوط الـصـلب وان مـادة الـبالسـتك ا
تـكون ( احلـلفـة) من النـوعيـات احلديـثة
ولـيس كـمـا كـانت سـابـقاً وان تـعـمل في
ـــادة تـــمــنع كل الـــظــروف وان تـــدهن 
ــلح  ,وان تـــكــون الــصــنــاعــات تــراكم ا
ـلـحـة التي واد الـبـسـيطـة ا بـداية مـع ا
واطن مثل ( صناعة يحتاجها عموم ا
ـربى والـعـصـائر مـعـجـون الـطـمـاطـة وا
علبات مثل مرق الفاصوليا الطازجة وا
والـبـامـيا والـبـاذجنان وكـذلك االجـبان )
ومن ثـم يــصـــار الى انــتـــاج صــنـــاعــات
اخــرى مـــثل ( االطـــارات والــبـــطــاريــات
واالجـهزة الـكـهـربـائيـة وخـاصـة اجـهزة
واطن الى صـنـاعة التـبـريد) ويـحـتـاج ا
(الـــدراجــات اخملــتـــلــفــة والـى صــنــاعــة
الــبــطــانــيـات والــشــراشـف والــســتــائـر
ـوحد البس وخـاصـة الـزي االمـعي ا وا
واالحـــذيــة اجلــيــدة اخملــتــلــفــة وهــنــاك
صـنـاعات كـثـيرة جـداً وفق مـا امكن ذلك
فـإنـنــا سـوف نـوفــر الـعـمالت الــصـعـبـة
ونـعـمل عـلى تـشـغـيل الـعـمـال وتـصـدير
ـنـتـجات الى دول الـفـائض من كل تـلك ا

اجلوار . 
واطـن " علي حـافظ" من فيـمـا يـتـنـاول ا
نتوج بغداد/ الدورة / موضوع كساد ا
ــعـــامل عن الـــعــراقـي وتــوقـف بــعـض ا
ـستـورد ويقـول / البد االنـتاج لـوجود ا
من اجـبـار دوائــر ووزارات الـدولـة عـلى
نتـجات العراقيـة وحتريك عجلة شراء ا
االنــتـاج الــوطـني بــدال من اسـتــيـراد كل
شـيء من اخلــــارج وتــــشــــغـــيـل االيـــدي
الــعـامــلــة الـعــراقـيــة وتـوفــيـر الــعـمالت

الصعبة . 
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واطـن "حتس الوضـوع ادناه بـعث به ا

خــضــيــر" من مــحـافــظــة بــابل / احلــلـة/
يــتــنـاول فــيـه مــقــتـرحــاتـه بــشــأن اعـداد
صــنــاعــات مـحــلــيــة تــلــبي احــتــيــاجـات
وضوع واطن هذا ا واطن ويبـتد ا ا
بـالــقـول / لم يــعــد الـعــراق يـنــتج بـعض
الــصـنــاعـات احملـلــيـة عن طــريق االنـتـاج
سـتوردة فقد الكـلي او جتميع االجـهزة ا
اخـتـفت كل الـصـنـاعـات احملـلـيـة اجلـيـدة
واخـذنــا نـسـتـورد ( الــعـلك واآليس كـر
ــواد ولـــيـــفـــة احلـــمـــام) وغـــيــرهـــا مـن ا
ـكن صـنــاعـتـهـا حـتى الـبـسـيـطــة الـتي 
ــنـازل ! ومـن الـغــريب ان يــصـبح داخل ا
االجتـاه نــحـو االســتــيـراد كــلـيــاً بـدالً من
االجتــاه الى الــصـــنــاعــة وانــتــاج كل مــا
يسـتطـيع اي مواطن ان ينـتجه والبد اذن
مـن االجتــــــاه اوال الى اعــــــادة تــــــأهــــــيل
ـــة وزيــادة ـــعـــامـل الـــقـــد ـــصـــانع وا ا
عـامل التي تـعمل حـالياً وهي وتـوسيع ا
مــعـامل مـنــتـجــة لـكـنــهـا خـاســرة بـسـبب

ستورد ! وجود ا
 لذلك فـأن اول شيء يجب عـمله هو وقف
ـكن ـواد الــبـســيـطــة الــتي  اســتـيــراد ا
للقطاع اخلاص انتاجها في العراق وهي
صـنــاعـات كـثــيـرة جــداً تـمــتـلئ االسـواق
ـــســتـــورد مــنــهـــا ومن ثم يـــصــار لى بــا
ــعــامل االمــلــة حــالــيـاً تــوســيع انــتــاج ا
وتقليل االستـيراد تدريجياً الى ان حتقق
واطن ـعامل االكـتفـاء الذاتي . ان ا تلك ا
ـنــتـجــات احملـلــيـة بــحـاجــة مـاســة الى ا
الرصـينة بـعد ان جربـوا لوعة االسـتيراد
ـاضـيـة التـي لم تـكن كـما في الـسـنـوات ا
ــواطــنــون فــهم يــريــدون كـــان يــتــمــنى ا
كن ـفـتـوح ادخل سلـعـاً ال فاالسـتـيراد ا
لــهــا ان تــعــمل او تــقــاوم ظــروف اجـواء
ـتـذبـذبـة  ,أن عـمـوم الـعـراق وكـهـربـاءه ا
واطن يحتاجون الى صناعات محلية ا
رصينـة وجيدة ورخيـصة السعـر وتعتبر
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في كل صـيف يحـتاج الـعراق الى
ـــيــاه ماليـــ الــغـــالـــونـــات من ا
الـــنــقـــيـــة والـى ماليـــ االمـــتــار
ـكعبـة للـسقي وفي الـصيف يقل ا
ياه في االنهار وتعاني منسوب ا
مدن اجنوب مـن شح مياه الشرب
والــسـقي نــتـيــجـة عــوامل عـديـدة
اهمها اسدود التي بنيت في دول
ــيــاه اجلــوار وتــقــلــيـل نــســبــة ا
الواصلة لـلعراق والهدر احلاصل
ــيـاه اذ تــتـعـرض في اســتـهالك ا
ــيــاه الــصــافــيــة الى جتــاوزات ا
بــاجلــمــلــة حــيث يــقــوم الـبــعض
ـيـاه بـســقي الـواح الـزراعــة من ا
الـصـافـيــة يـقـوم آخـرون بــتـربـيـة
ــــاعـــز واجلـــامـــوس االغـــنـــام وا
واالخــيــر يــحـــتــاج الى احــواض
ـاء وهـذا ال يـأتي من كـبـيـرة من ا
الـنـهـر بل من حـنـفـيـات االسـالـة ,
لـذلك البد مـن التـفـكـير بـبـنـاء سد
ـيـاه قـبل ان تـذهب هدراً حلـجـز ا
لـتصب في اخلـلـيج العـربي ومثل
كن ان يـفيـد السـكان هـذا السـد 
ياه الـنقية ومياه السقي هناك با

ــكـن بــنــاء خــزانــات والـزرع  ,و
خلـــزن مــيــاه االمـــطــار في كل من
واسط ومـيـسـان قـرب احلدود مع
ايـــــران خلــــزن مــــيــــاه االمــــطــــار

والـسـيــول واالسـتـفـادة مـنـهـا في
الزراعة بأوقات الصيف . 

ثامر عباس 
ميسان / العمارة 
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بغداد - الزمان

 اكـد مــواطـنـون / ان الـزواج من اجـانب
ــصـاعب يــسـبب لــلـنــسـاء الــكـثــيـر من ا
ـعـانـاة ابتـداء مـن مـشـاكل اجلـنـسـية وا
الى اخـتالف الـعـادات والتـقـاليـد وقـالوا
في احـاديث لـلـزمـان/ ان زيـجـات قـلـيـلـة
حتدث ب عـراقيات وعـرب واجانب لكن
زواج الــعــراقي من اجــنــبــيــة اســهل في
كــــثـــيـــر من االمــــور ...واوضح "غـــســـان
فــاضل" كـاسـب / ان زواج الـعـراقــيـة من
اجــنـبي سـواء داخل الــعـراق او خـارجه
يــعــنـي نــظــرة غــريــبــة من اجملــتــمع ألن
الـــنـــاس لم يـــتـــعــودوا عـــلـى مــثـل هــذه
الـزيـجـات ويـرفض الــكـثـيـرون مـثل هـذا
الزواج لكن ان حدث فمشاكل كثيرة جداً
تــواجه الـــزوجــة واولــهــا الــســكن اذ ان
كثـيرين يـرفضـون اسكـان اجنـبي بسبب
طـبــيــعــة الـظــروف احلــالــيـة واالســئــلـة
واالسـتـفسـارات الكـثـيرة الـتي تـرد حول
شاكل الساكن اجلـديد والناس ال تـريد ا
. وتــزداد صــعــوبـة الــنــســاء عــنـد والدة
اطــفـــال من اب غــيــر عـــراقي اذ البــد من
اجراءات ومراجـعات وكذلك االمـر للزوج
دارس , واقـامـته وتسـجـيل ابـنـائه في ا
والــزواج من االجــنــبي امــر صــعب كــمـا
" عـامل مضيفاً ـواطن "زهير كر يقول ا
الـقــول / ان الـصـعــوبـة تـكــمن في سـفـر

الزواج االجـنبي فـجأة وتـرك الزوجة مع
اطـفـالهـا ومعـانـاتهـا وقـد حدثت مـشاكل
عديدة من هـذا النوع بسـبب سفر الزوج
وهـــروبـه الى اخلـــارج تـــاركـــاً الـــزوجـــة
مـــعــلـــقـــة ال مـــطـــلـــقـــة وال زوج لـــديـــهــا
وتـستـغـرق معـاملـة الـطالق فتـرة طويـلة
ان رغــبت الـزوجـة بـالــتـفـريق مـعه. وفي
خـارج العـراق استـغل بـعض االجانب

زوجــاتـهـم الـعــراقـيـات
فـي اعـــمـــال مـــشـــيـــنــة
كــتـهــريب اخملـدرات او
ــمــنــوعـات االجتــار بــا
االمـــــر الــــــذي ادى الى
الــســـجن وهــنـــاك كــمــا
يــــــقــــــول ويـــــتــــــحـــــدث
ـــواطــنـــون اعـــداد من ا
الـنــسـاء وقــعن ضـحــيـة
الــزواج من اجــنــبي امـا
اســـــــبــــــاب الــــــزواج من
اجـنـبي او اجنـبـيـة فهي
فـي الـــــــــدرجــــــــــة االولى
احلــــصـــول عـــلـى ســـمـــة
ادخــول لـبـلـدان اجــنـبـيـة
واالمل في احلصـول على
اجلــنــسـيــة وخــاصــة في
اوربـــــــا .. وقـــــــد حتــــــدث
مشاكل كثيرة للمرأة التي

تتـزوج من اجنبـي من عائلـتها واقـاربها
الــذي يــرفــضــون مــثل هــذه الــفــكــرة في
مـجـتـمـع مـغـلق لم يـعــتـد عـلى مـثل هـذه
الزيجات وتتتحدث " ام منتظر" ربة بيت
عن ظـروف زواجـها قـائـلـة / تزوجت من
ـسلـمـ بـظروف صـعـبة احـد االجـانب ا
وقـاسـيـة علـيّ وبعـد اكـثـر من سـنة ذهب

الى بـالده ولـم يـــــعـــــد ! وبــــــالـــــرغـم من
ــراجــعــات الـكــثــيــرة واالسـتــفــسـارات ا
الـطويلـة لم احظ بـنتـيجة ورفـعت دعوى
لطالق وحـصلت عـليـها بـعد مدة  ,اال ان
ـشـكلـة هي في نـظـرة النـاس واجملـتمع ا

اليّ وكأنني قمت بعمل مش . 
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ـواطنـ من سـواق السـيـارات عنـهم " حـيدر عـباس " عـدد من ا
يقولون انهم يطالبون بفتح جميع ابواب مرآب النهضة والسماح
لـلجـميع بـالدخـول اليه والـعمل مـنه ألن بعض الـسيـارات تخطف
ـرآب لــيـظل الــســواق اآلخـرون يــنـتــظـرون الـركــاب من خــارج ا

رآب .  ساعات طويلة وعدم السماح بالعمل من خارج ا
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اصـــبــحت اعـــداد الــســتـــوتــات في
الشوارع تشكل رقماً صعباً واخذت
تــــزيـــد من شــــدة االزدحـــامـــات في
الــــشــــوارع فــــهـــذه الــــســــتــــوتـــات

اخملـــصـــصــة اســـاســـاً لـــتـــحــمـــيل
الــبـضـائع صـارت حتّـور وتـسـعـمل
في نــــقـل الــــركــــاب وفـي ايــــصــــال
ـــدارس واعــادتـــهم االطـــفـــال الى ا

منـها واخذ البـعض يغطـيها كـيفما
شـاء ويـضع فـوقـهـا اغـلـفـة واقـية ,
البل ان بــعض الــســتــوتــات تـعــمل
كـــخــطــوط لــنــقـل الــركــاب من بــاب
ـعـظم الى سـاحـة الـوثـبـة ومـنـهـا ا
الى سـاحـة الـطـيـران .. وفي اوقات
الذروة حـيث يزداد االزدحـام تسـير
تلك السـتوتات عكس اجتـاه السير
لـلـوصـول  الى االمـاكن اخملـصـصـة
ـقـاعـد لـهـا .. وتـركـيب االغــطـيـة وا
وغـيـرهـا من الـتـحـويـرات عـلى تـلك
اآلالت يـقـلل من قـاعدة االمـان فـيـها
ـركـز ثقل فـهي مـصـمـمـة كـمـا هي 
ـكن ان يغير من محدد والـتحوير 
مـركــز ثـقـلـهــا خـاصـة عــنـد صـعـود
الـركـاب الـيـهـا بـحـيث تـصـبح اكـبر
عرضـة لالنقالب اذا سـارت بسـرعة
محددة لذلك البد من وضع ضوابط
لعمل هـذه اآلالت وان كثرة الـبطالة
ال تـعـني تـعـريض اآلخـرين لـلـخـطر
او مـخــالـفـة الـقــوانـ وتـعــلـيـمـات

السير . 

حس جمعة 
بغداد / الزعفرانية 
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في احد اسواق بغداد التجارية
ــواطن " كــانت لــنــا وقـفــة مع ا
حــســـ عــلـــيــوي " الـــبــالغ من
الـعــمـر تـسـعـاً وخــمـسـ سـنـة
ويـــعــمـل في بــيـع الــكـــبـــة وقــد
واطن عن طبـيعة عمله حتدث ا

ـأكــوالت لــيـشــتـروا من بــاعــة ا
الــكـبــة بــاســعــار مــخــفـضــة ثم
يأخذونها لبـيعها في مطاعمهم
ومثل هذا االجتـاه جعلـنا نتجه
الى كــثــرة االنـــتــاج وتـــشــغــيل
عـمال اضـافـي واحلـمـد لله ان
الـعـمـل يـسـيـر عــلى مـايـرام ألن
اســـاس اي عــمـل هــو الـــصــدق
والـتــعـامـل اجلـيــد مع اآلخـرين
واالكل الــنـــظــيف ونــحن نــهــتم
ــوضــوع حـيث ان جــداً بـهــذا ا
الـنــظـافــة تـشـكـل اهم عـامل في
انــتـاج الـطـعـام واعـداده وكـذلك
طـعم ألن الزبون عندما نظافة ا
يـرى الـنـظـافــة واالهـتـمـام فـأنه
حـــتــمـــاً ســـيــعـــود مـــرة اخــرى
وهـنـاك بـاعـة كبـة كـثـيـرون جداً
ولـــكـن قـــلـــة مــــنـــهم هـم الـــذين
يستمرون بهذا العمل ألن للكبة
مـذاقـا وطـعـمـا خـاصـا وطـريـقة
ـكن ألي احـد عـمـلـهـا عـمـله ال 
بـــســـهـــولــة فـــهـي حتــتـــاج الى
ـــمــارســة والــدقـــة في الــعــمل ا
واهم عـــــامل نـــــاجـح في عـــــمل

واد اجيدة .  الكبة هو ا

الـعـمل ومـن يـريـد ان يــحـافظ عـلى
سـيـاق عمـله ان يـحـافظ عـلى نفس
الــطـريـقــة الـتي يــعـد بـهــا الـطـعـام
ويستـمر علـيه ألن اي تغييـر يفقده
الزبائن واحلمد لله إننا مستمرون
ـنـوال في إعـداد الـكـبـة عـى نـفس ا
اجلـيدة ولـهذا فـأن الـزبائن يـغدون
الـيـنا من مـنـاطق بعـيـدة وبعـضهم
زبـائن دائـمـيون وخـاصـة اصـحاب
احملال والـعـمـال وعـمـال الـتـحـميل
وظف ايضاً ولكل انسان ذوقه وا
ــــأكــــوالت اخلــــاص فـي تــــنــــاول ا
واســاس عــمل الــكــبــة هــو الــلــحم
احملـلي اجلــيـد الـدسـم اضـافـة الى
قـشـرة الـكـبـة الـتي يـجب ان تـكـون
رقيقة وكـذلك ( السوب) الذي يجب
ان يــكــون دســمــاً ولــذيــذاً كــمــا ان
لـلـبــهـارات دوراً رئـيــسـاً في اعـداد
الـكـبـة اجلـيـدة وكل ربـات الـبـيـوت
يـعــمـلن الـكــبـة لـكن قـلــة مـنـهن من
تـقـدر ان تـعـمل كـبـة لـذيـذة وجـيدة
ط مـعـ في ونـحن اعـتـدنـا عـلى 
انـتاج وعـمل الكـبة  ,وانتـاجـنا من
الــكـبـة وصل الـى مـحـال اخـرى في
مناطق بعيدة حيث يأتي الينا عدد

بــغــداديـــة اصــيــلــة حـــيث يــفــضل
الـــكـــثـــيـــرون تــــنـــاول الـــكـــبـــة في
االفــطــار!او عـــنــد الــظـــهــيــرة وفي
ـسـاء ايـضــاً وكـلـمـا كـانت الـكـبـة ا
لـذيـذة ودسـمة وكـبـيـرة احلجم زاد
االقــبـال عــلـيــهـا وهــذا هـو جــوهـر

قـائالً/ اعــمل في هــذا اجملـال مــنـذ
اكـثـر مـن عـشـرين ســنـة ألن افـضل
عـمل متـوفـر اآلن ومن قبل هـو بيع
ـكن ألي انسان ان أكوالت اذ ال  ا
يـسـتـغنـي عن الطـعـام وخـاصة اذا
كـان الـطعـام جـيداً ومـعـداً بطـريـقة

الى / صحيفة الزمان الغراء 
م/ إجابة 

الـــسـالم عـــلـــيـــكـم ورحـــمـــة الـــله
وبركاته ...

إشـارة الى مـا نشـرته صـحيـفـتكم
بــعـــددهــا  5890 في 2017/11/22
موضـوعـاً بـعـنـوان (ضوابـط نقل
ـعلمـ تعجـيزيـة) نوع اعالمكم ا
ان ضــوابط الــنــقل الــداخــلي هي
ضـوابط مــركــزيـة تــشــمل جــمـيع

ــديـريـات الــعـامــة لـلــتـربــيـة في ا
احملـافظـات كـافـة وتـتـضـمن امور
ــعـلم او مــهــمــة وهي أن يــكــمل ا
ــدرس خـــمس ســنـــوات خــدمــة ا
ـناطق الـبـعـيدة وفي فعـلـيـة في ا
حــالــة تــقـــد الــنــقل يــجب ان ال
ـنقول درسة ا يحـدث شاغـر في ا
مـنـها وفي حـالـة اخـتـيـار مـدرسة
لـلــنــقل الـيــهـا يــجب ان ال يــشـكل
ـــدرســـة وهـــذه فـــيض فـي تـــلك ا
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ـواطن " حـسـ في اتـصـال هـاتـفي مع هـذه الـصـفـحـة يـطـرح ا
دارس مـطـر " من محـافظـة صالح الـدين الضـلـوعيـة موضـوع ا
فترض ان يشملها الهدم او التي انشأت وتركت التي كان من ا
ولم تكتمل والتي حتولت الى مـرائب اليواء السيارات او مخازن

خلزن البضائع وهو امر البد من معاجلته . 
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ـواطن " عالء عــبـد الـرحـمن" مـن بـغـداد/ الـدورة/ الى يـشــيـر ا
وظف بغـير اختصاصه ويقـول / ان هناك مئات احلاالت عمل ا
لعمل موظف بـغير اختصاصاتـهم مثل عمل مهندس في اعمال
كـتـابيـة او عـمل خـريج قـانـون في احلـسـابـات ومـثل هـذه االمور

تربك العمل والبد من جتاوزها . 
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ـواطن " حــسن عـبـد الـسـادة" من مـحـافـظـة الـبـصـرة / يـطـرح ا
الـشــعــلـة / مــوضـوع غــرق احلي مــيـاه آســنـة ومــيـاه الــصـرف
الصـحي الـتي غـطت كل الـشوارع وسـبـبت االمـراض للـكـثـيرين
شـكـلـة الـتي بـاتت تـهدد والبـد من ايـجـاد حـلول سـريـعـة لـهـذه ا

مستقبل االطفال وحياتهم . 

" من بغـداد / مديـنة الـصدر/ جلوء واطـن " ماجد كـر يـنتـقد ا
ـصـاب واطـنـ جلـمع التـبـرعـات من اجل معـاجلـة االطـفال ا ا
بالسرطان لعدم تمكن اجلهات الصحية من عالجهم لعدم وجود
تـخــصــيـصــات وادويــة ويــقـول / هل وصــلت بــنــا االحـوال الى
واطن لكي يـقوم بواجبات الدوائر االخرى! واذا االعتماد على ا
كانت تـلك الدوائـر ال تسـتطـيع االيـفاء بـأعمـالهـا فلـماذا اذن هي

موجودة ?!
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واطـن " علي رسول" من بـغداد/ الكـاظميـة/ الى تكدس يشـير ا
نـطـقـة وعدم مـعـاجلـة تلك الـنـفـايات خــــارج مـحيط الـنـفايـات بـا
ــزيــد مـن اجلــهــود من اجل ــرقــد الـــشــريف والبــد مـن بــذل ا ا
ـواطنـ على الـتعاون مع ـقدسة وحث ا ديـنة ا نـظــــــافة هـذه ا

البلديات . 

 WOLþUJ « WM¹b0  U¹UH½

»½ÃU²∫ معمل النتاج االلبسة في بغداد

االمـور هي من اســاسـيــات الـنـقل
وظف الذي وجتعل التعامل مع ا
يقـدم خدمـة عامة بـأن يؤدي عمالً
مـــقــابل مـــا يــتــقـــاضــاه من راتب
وخالفه فـإنه اذا مــا حـدث شـاغـر
نـتـيجـة نقـله سـيؤدي الى حـرمان

الطالب من فرصة التعلم . 
لـلتـفـضل باالطالع ونـشر االجـابة

..مع التقدير. 
دير العام  حسن فاضل معله / ا

عــدد من عـمــال ومـوظــفي شـركـة
ــــبـــردات الــــهالل لــــصـــنــــاعـــة ا
الــعـــراقــيــة وهي شـــركــة قــطــاع
مـــخـــتـــلط يـــطــالـــبـــون بـــصــرف
تأخـرة ويقولون / ان رواتبـهم ا
االنــــتـــاج كـــاســــد لـــعـــدم رواجه
بـسـبب اسـتيـراد مـبـردات بـديـلة
مـن دول اجلــوار والبـــد من مـــنع

االسـتــيـراد لـكي تــعـمل الــشـركـة
بـــــــصـــــــورة طـــــــبـــــــيـــــــعـــــــيـــــــة
وحتقـيـــــــــــــــــق ارباح ورواتب

وظف .  العمال وا
ـواطن " احـمد الى ذلك  يـشـيـر ا
نــــــــاجـي " مـن بــــــــغــــــــداد / حي
الــــــقـــــاهـــــرة/ الى مــــــســـــلـــــسل
االعـــــتـــــداءات عـــــلـى االطـــــبـــــاء
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عـلـم واحملـام واالسـاتـذة وا
ويــقـول/ ان االعــتــداءات صـارت
تـشمل مـوظفي امـانة بـغداد هذه
رة وهـو امـر يـضاعف الـهـموم ا
والبــــــــد من اجــــــــراءات رادعـــــــة
وحـازمــة بـحق كل مـن تـسـول له
نفسه االعتداء على اي من هؤالء

واطن .  ا
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بائع كبة في مطعم

ستوتة على رصيف

اجلاموس يحتاج الى مياه وفيرة

عقد الزواج يبدأ باخلا


