
تــسـاعــد الـشـبــاب عـلى قــضـاء اوقـات
الفـراغ وتـساعـدهم عـلى قضـاء اوقات
ـكن في هـذا الصـدد اشراك ـتـعة و
بعض الـشباب في العـمل التطوعي او
ــــصـــانع وزيـــارة دعم الـــعــــمـــال في ا
ستشفيات او االشتراك في مخيمات ا
في مــنــاطق مـالئــمــة لـهـم كــمــا يــقـول
ـواطن " هـمام احـمـد" طـالب جـامعي ا
مــضــيــفــاً الــقــول / ان عــلى اجلــهــات
اخملـتـصـة ان تـبـتـكـر لـهم االعـمال وان
حتاول امتصاص اوقات فراغ الشباب
بـأشيـاء نافـعة وتـعلـمهم قـوة التـحمل
والــــصالبــــة والـــقــــوة في مــــواجـــهـــة
الـــصــعـــاب من خالل االعـــتــمـــاد عــلى
ـوذجـيـة فهم انـفـسـهم في مـخـيمـات 
من يـطـبخ وهم من يـبـحث عن احلطب
ـيـاه او يـشــعل الـنــيـران او يـحــضـر ا
والـذين ال يـعـمــلـون سـوف يـواجـهـون
ـصاعب  كـما ان اجلـوع والـعـطش وا
كن ان يقضي بها هناك مهام كـثيرة 
الــشـــاب اوقـــات فــراغـه في الـــعــطـــلــة
الـصيـفيـة او بعـد تخـرجه وهو يواجه
الـبـطـالـة.  والبـد ان تـضـطـلع اجلـهات
اخملـتصة بـدورها في دعم الـشباب من
ــــشـــاريـع الــــصـــغــــيـــرة خالل فــــتح ا
وتـسـلــيـفـهم مـبــالغ من اجل االعـتـمـاد
الئم عـلى انـفسـهم في إيـجاد الـعمل ا
عــــلـى ان ال تـــرهـق كــــاهل الــــشــــبـــاب
بأقساط كبيرة يعجزون عن دفعها كما
ــشـاريع اذ من هـو احلــال مع بـعض ا
ــعـقــول ان يـدفع الــشـاب مــبـلغ غــيـر ا
ملـيـوني ديـنار سـنويـاً ! وهـو صاحب
مـشـروع صـغـيـر والبـد مـنـزيـادة اعداد
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 تـعــاني شـريــحــة الـشــبـاب من الــيـأس
جراء عـدم توفر االعـمال وكثرة الـبطالة
وخــاصــة اخلـــريــجــون مــنـــهم ويــقــول
مـواطـنـون / ان الـشـبـاب هم الـشـريـحة
االكـثر فـي اجملتـمع وهم الـقـوة الفـاعـلة
التي يـعول عـليـها الـتقـدم والبـناء ومع
هـــذا فــهي تـــعــانـي من اوقــات الـــفــراغ
الـطويـلة ويرى "احـمد شـاكر" متـقاعد /
ان اوقات الفراغ قاتلة وتصيب الشباب
بـيـأس كـبيـر فـالسـاعـات الـطويـلـة التي
يـقضـيها اي شـاب بطيـئة علـيه وتدفعه
الى الـتـفكـيـر بـحاالت سـلـبيـة لـذلك البد
ـكـن ان تـشـغل تـلك من وجــود اشـيـاء 
االوقات واذا علـمنا ان شريـحة الشباب
تـضم اكـثــر من نـصف مـجــمـوع سـكـان
الــعــراق فالبــد اذن من االهــتــمــام بــهـا
وتـوفـيـر الـدعم والـرعـايـة لهـا من خالل
اشـغـال اوقـات فـراغـهـا امـا بـالـعـمل او
قضاء االوقات في اعمال نافعة تفيد كل
ـواطـنـ .  وبـدال من تـسـكـع الـشـباب ا
ــقــاهي في االســواق وجــلــوســهم في ا
ـسـتمـرة مع بـعـضهم او وشـجاراتـهم ا
قـضـاء سـاعات الـلـيل في اشـيـاء فـارغة
كـتــبـادل الـتــهم والـشـتــائم مع اآلخـرين
عـبر االنـترنت او قـضاء سـاعات طـويلة
في النـوم البد من ايجـاد مراكز شـبابية
ــمـارسـة هـؤالء الــسـبـاحــة والـريـاضـة
ــكـتــبـات او ـتــنـوعــة او اجلـلــوس بـا ا
وسيقى ارسـة الهوايات اخملـتلفة كـا
والفنـون التشـكيلـية والتـمثيل وغـيرها
من النشاطـات التي تأخذ اوقات الفراغ
وتــمـتص كـل مـا يــشـعــر به الــشـاب من
ـارسات وطـرق كثـيرة قـنوط ..وهـناك 
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في كل مـدن الـعـالم هـنـاك سـقف
زمنـي محدود للـبنايـات وبعدها
البـد من هـدمـهـا واعـادة بـنـائـها
مـن جــــديـــد  اال فـي الــــشـــوارع
ـة عـنـدنـا فـهـنـاك بـنـايات الـقـد
شـيدت مـنذ اكـثر من نـصف قرن
 وهـــنـــاك بـــنــــايـــات في شـــارع

الـرشيـد واجلـمـهـورية
والــــســـــعــــدون آيــــلــــة
ــكن ان لــلــســـقــوط و
تــنـهــار في ايــة حلـظـة
ومع هذا فهي ما زالت
مــــســـكــــونـــة مـن قـــبل
ــــعــــامل الــــعــــوائل وا
والبـــــــد مـن اتـــــــخــــــاذ
اجــــراءات لـــلــــحـــد من
هــــــذه الــــــظــــــاهـــــرة 
ة البد فالبنايات القد
ان تـــتــغــيـــر والبــد من
ـواقع اعــادة الـنــظــر 
الــــــبـــــنـــــايــــــات عـــــلى
الـــــــشـــــــوارع مـن اجل
ضـــمــان انـــســـيــابـــيــة
ــرور ان كــبـــيـــرة في ا

ـــة بـــعض الـــبــــنـــايـــات الـــقـــد
مهجورة واخرى ال اصحاب لها
وهم يـعـيشـون بـاخلـارج وهـناك
بـنايـات عـبـارة عن هـيـاكل والبد
من اتخاذ كل اجـراءات للحد من
خطورة البنايات اآليلة للسقوط
وحمـاية سكـانها من انـهيارها 

والبـد من الـعـمل عـلى اسـتـمالك
بـعض تلك الـبنـايات في مـناطق
مــهـــمــة مـن اجل احلــفـــاظ عــلى
رونق بـغداد واعـادة بـنـائـها من

جديد . 
علي ناظم 
بغداد/ الشواكة 
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ـــواطن ـــوضـــوع ادنـــاه بـــعث به ا ا
"كـاظم سـعيـد" من مـحـافـظة واسط /
الكوت/ يتناول فيه آراءه الشخصية
وانــطـبــاعـاته عن انــتـعــاش االعـمـال
ــرهـــونــة بــزوال وحـــركــة الـــســوق ا
واطن االسـبـاب السـلـبـية ويـبـتـد ا
ــوضـوع بــالـقــول / لم يـواجه هـذا ا
االقـتصـاد الـعـراقي مـنذ 15 سـنـة ما
يـواجـهه اآلن من سـلـبـيـات وداعـيات
فقـد تـوقـفت حـركـة االسـواق تـقـريـباً
وســاد الـــكــســاد ولـم يــعــد الـــعــمــال
الـبــسـطـاء يـحـصــلـون عـلى اجـورهم
عتادة وتوقفـت التعيينات اليومـية ا
نـهائـيـاً وتضـررت االعمـال الـتجـارية
حتى االعـمال الـبسيـطة الـتي تعـتمد
اما عـلى حـركـة الـتـجـارة الـداخـلـية  
اســـبـــاب الـــكـــســـاد وهـــذه االحـــوال
الـسلبـية فهي مـعروفة لـلجميع اذ ان
هبـوط اسـعار الـنفـط وخلـو اخلزيـنة
ـارسـات الـفـاسدين من الـسـيـولـة و
والـسرقـات الـتي حـصـلت واجراءات
الـتقشف واالسـتقطاعـات التي طرأت
عـلى الرواتب كل ذلك اثـر على حـركة
التداول وعمليات البيع والشراء كما
اثـــر تـــذبـــذب ســعـــر صـــرف الــدوالر

مقـابل الـدينـار عـلى مجـمل االوضاع
االقــتــصــاديـــة في الــعــراق ويــعــاني
العمال البسطاء من عدم توفر العمل
كـمـا في الـسـابـق وقـلـة االجـور الـتي
ا صـاروا يحـصـلون عـيهـا مـقارنـة 
سـبق اجــراءات الـتـقـشف  ويــتـطـلع
واطـنـون جمـيـعاً الى زوال اسـباب ا
االحـوال االقتـصادية الـسيـئة وعودة
االمـــــور الـى مــــــا كـــــانـت عـــــلــــــيه ..
واحلـقـيـقـة ان اســعـار الـنـفط لن ولم
تـعــود كـمـا كــانت في الـســابق حـيث

بلغ سـعر بـرميل الـنفط اكـثر من مـئة
وعــشـريـن دوالراً ! وهـو رقم قــيـاسي
كن بهذا الصدد ان لن يتكرر ابداً و
يـــعـــود ارتــفـــاع بـــرمــيـل الــنـــفط في
سـتقبل الى سـبع دوالراً! اال  اذا ا
حــدثت مـــســتــجــدات ســـيــاســيــة او
ــنـطـقـة وهـذا يـعـني ان حـربـيـة في ا
الــنــفط لـن يـســهم كــمــا كــان في دعم
االقـتـصـاد العـراقي مـثـلمـا كـان عـليه
في الــســـنــوات الـــتي مــرت ســـابــقــا
ــــكـن من خـالل اجــــراءات ..ولــــكـن 

اتخـذت من قبل اجلهات الـرسمية ان
تـــعــــيـــد االنــــتـــعــــاش الى االســـواق
الــــتــــجــــاريــــة والــــعــــمـل وهي تــــلك
ـــعـــروفــــة مـــثل فـــرض االجـــراءات ا
الـرســوم والـضـرائب عـلى الـبـضـائع
والسـلع واخلدمات لـكن هذه االشياء
يـسيـطر عـليـها طـابع الفـساد ويـؤثر
عــلى الــدعم الـذي ســتــقـدمـه في هـذا
ـــــهم ان تـــــعــــمل اجملــــال لــــكـن من ا
اجلهـات الرسمـية على عـدم االعتماد
عـــــــلـى االنـــــــتــــــــاج احملـــــــلـي ووقف
االســتـيـارد الـزراعي واالعـتـمـاد عـلى
تـــوفـــيـــر قـــوت الــــشـــعب من االرض
العراقية بـايدي عاملة تزرع وحتصد
واآلخــر اسـتـثــمـار الـغــاز وتـصـديـره
بـــدال من احـــتــراقه وذهـــابه ســدى ال
واالدهى من ذلـك انتـا نسـتورد الـغاز
ليارات  تطـوير انتاج الـفوسفات با
والــكـبـريت وتــصـديـره  وهــنـاك امـر
مـهم لـلـغــايـة اال وهـو حتـريك عـجـلـة
االنــتـاج الـصـنــاعي من خالل تـأهـيل
صانع إلسـتيعاب العمالة عامل وا ا
الــعـراقـيــة والـقــضـاء عــلى الـبــطـالـة

وتوفير مبالغ االستيراد .  

 «—U−¹û  …b¹bł 5½«u  sÝ …—Ëd{

" من بـغداد /الـكـرادة/ مـوضوع ـواطن "صـباح حـسـ يطـرح ا
بدالت ايـجار الـعقارات واحملـال التـجارية ويـقول / البد من سن
قرارات وقوان جديـدة للحد من ظاهرة تـرحيل السكان وفرض
قـولة واجبار الـسكان على اخالء الـدور بالقوة االيجارات غـير ا

او بحجة هدم العقار . 
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تضـرر انتاج التـمور في العراق
نتيجة عـوامل كثيرة اهمها عدم
الـعـنـايـة بـالـنـخـيل وعـدم وجود
ايـاد عــامـلـة تـعـتــني بـاالشـجـار
وعـدم مــكــافـحــة آفـات الــنــخـيل
عنية سنوياً وامتـناع اجلهات ا
عن مـــكــافـــحـــة آفــات الـــنـــخــيل

بـــالــطــائــرات  ومن اخملــجل ان
نـــضـــطـــر الى اســـتـــيـــراد تـــمــر
الـــبــــرحي من دول مــــجـــاورة ..
عـــلـــمـــاً ان تــــلك ادول اشـــتـــرت
عشرات اآلالف من فـسائل نخيل
الـبـرحي من الـبـصـرة ونـقـلـتـهـا
الــيـــهــا ال بل انــهـــا عــمــدت الى

شـراء حـتى (الـتــربـة) ونـقـلـتـهـا
بـالــشـاحــنـات الى مـدنــهـا االمـر
الـذي اصــبـحت فــيه تــلك الـدول
مـــغــطـــاة بـــاشـــجـــار الـــنــخـــيل
وخـــــاصـــــة (الــــبـــــرحي) ومألت
شـوارعــهـا بـتـلك االشـجـار ال بل
صـارت مـزارعـهـا تـصـدر اطـنـان
تـــمـــور الـــبـــرحي الى
الــراق !! فـــهل هـــنــاك
اعجب من هـذا المر ..
وفــي ظـل الـــــــــــــــواقـع
احلــــــــــالـي صــــــــــارت
الــبــصــروة تــســتـورد
تـــــمــــر الــــبـــــرحي من
اخلـــارج وتـــســـتـــورد
ياه من دول عبـوات ا
صــحــراوين والنــدري
مــــا هـــو الــــقــــادم من
امــــــــــــــــــــــــور فــي ظــل
االوضـــاع الـــســـيـــئــة

احلالية . 
علي جواد 
البصرة / خمسة ميل 
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ـــــنـــــاســـــبـــــات فـي إحـــــدى ا
االجـتـمـاعـيـة كـانت لـنـا وقـفة
ـــــواطـــــنـــــة " ام كــــرار " مع ا
الــبــالــغــة من الــعــمــر واحـداً
واربع سنة وهي ارملة منذ
ـرأة ســنـوات وقــد حتــدثـت ا

من خاللـــهــا الـــتــغـــلب عــلى
مـشـاكل احلـيـاة واالسـتـفادة
ــــاديــــة واشــــغــــال اوقـــات ا
الفـراغ عندها ¸واحلقـيقة ان
تربـيـة االطفـال مهـمـة كبـيرة
والبـد لــكل ام تـضــطـلـع بـهـا
وان تــــســــعى الى تــــعــــلــــيم
ابــــنــــائــــهـــا كـل االمـــور وان
تــراقـب حتــركــاتــهم من اجل
تـربـيـة نـاجـحـة واحلـمـد لـله
انــنـي اســتــطـــعت ان احــقق
جنــاحــاً كــبــيـراً مـع ابـنــائي
الصـغار وقـد حقـقوا جنـاحاً
فـي دراسـتــهم وتــفــوقـوا في
مــسـعــاهم وقــد اخـذت ادرب
ابـنـتي الـكـبـيـرة عـلى الـعـمل
في مـجـال اخلـيـاطة من اجل
ان تـســاعـدني وتــعــمل عـلى
ايجـاد مـورد رزق لهـا ايـضاً
ألن الـــعــمل هـــو الــوســـيــلــة
الــــوحــــيــــدة لـــــكل انــــســــان
ومـسـاعــدتي في هـذا اجملـال

امر يساعدنا جميعاً. 

يـعـرض تـلك الـسـتـائـر وقد القت
رواجــاً االمــر الـــذي ضــاعف من
عمـلي يـومـياً حـيث انـني اقضي
اكثر من عشـر ساعات باخلياطة
يومياً اما عن موديالت الستائر
وتفصيلها فأنني اخذت استع
اوالً بـأفكـاري اخلـاصة واالطالع
ية في عـلى انواع السـتائر العـا
شــــبــــكــــة االنـــتــــرنــــيت واالفالم
واحـاول تقـلـيد تـلك الـستـائر او
حتـــويـــرهـــا وهـــذا االمـــر جـــعل
ـيزة وجميلة واحلمد الستائر 
لله انـني استفـدت مادياً وحتول
مجرى حيـاتي نحو االفضل وقد
سـاعـدني ذلك عـلى شـراء مـاكـنة
جـديــدة عــمــلـيــة تــسـاعــدني في
االنتاج ولو ان االرامل عملن في
ــبــادرات لــتــغــيــرت مــثل هــذه ا
امـورهن اذ يـجب ان ال تـسـتـك
االرمـــلــة وجتــلـس في مــنـــزلــهــا
وعــلــيــهـا ان تــبــحث عن الــعـمل
والــــطــــمــــوح وان تــــســــعى الى
االبتـكار بأفـكار جديدة تـستطيع

اوضاعنا افضل بكثير من ارامل
ال راتب لـديهن وال سكـن ولديهن
اطــــفـــال وابـــنـــاء يـــدرســـون في
ـدارس والكـليات  واحلمـد لله ا
ان االمــور تــســيــر عــلـى مــايـرام
وتأخـذ تربية االبـناء مني اجلزء
االكــــبـــــر فـي حــــيـــــاتي
واحلـــقــيـــقـــة ان راتــبي
التقاعـدي ال يكفيني وال
ســـيـــمـــا ان الـــراتب كل
شـــهـــرين ولـــهـــذا فـــقــد
عـمـلـت عـلى ان اشـتـغل
بــاخلــيــاطــة وقـد كــانت
الــبــدايــة قــبل ســنــوات
بــخــيـاطــة مــا حتــتـاجه
الــنــســاء من مالبس اال
ان هـــــذا الــــعـــــمل كــــان
بـطـيـئــاً وغـيـر مـسـتـمـر
فـتــحـولت الـى خـيــلـطـة
الــسـتــائـر وبــيـعــهـا في
االســــــــــــــواق مـن خـالل
التعـامل مع احد الباعة
في محل جتاري اذ اخذ

عن مشاكـلهـا ومصـاعب حيـاتها
قــــائــــلــــة / تـــوفـي زوجي مــــنـــذ
ـرض ســنــوات بــعــد اصــابـتـه 
عـضــال وتـرك لي اربــعـة اطــفـال
ــنـزل وراتــبـاً تــقــاعــديـاً وهــذا ا
الـذي نعـيش فـيه واحلمـد لله ان

وضوع / رصد صحفي   ا
تــهــديــكم مــديــريــتــنــا أطــيب وارق

التحايا ,
إشــــارة الى اخلــــبــــر الــــصــــحــــفي
ـنــشـورة في صــحـيــفـتــكم بـعـدده ا
 5908 في  13/12/2017 وحتت عنوان
ـــــرور فـي الـــــعـــــراق الـى اين .. ( ا
السـتوتـات تعوق احلـركة والـكيات

تخرق القواعد )
يــنت لــنــا وكــالــة الــوزارة لــشـؤون

الشرطة مايلي : - 
حـــــول مـــــوضــــوع قـــــيـــــام ســــواق
الـسـتـوتـات بالـسـيـر عـكس االجتاه
واطـن في وسط الشارع وانزال ا

ا يسـبب ازدحام للسـير فأن هذه
ـوجب احلـالــة تـمت مــعـاجلــتـهــا 
رور رقم الفقرة ( -28ب) من قانون ا
تضمنة ( يعاقب  86لسنة  2004 وا
كل من ارتكب مخالفة من اخملالفات
بـلغ عشـرون الف دينار ) التـاليـة 
نع فيه ـركبة في مـكان  ( ايقاف ا
الــــــوقـــــوف ) والــــــفـــــقـــــرة ( -27ب)
ـتـضـمــنـة (يـعــاقب كل من ارتـكب ا
ــبـلغ ((30, 000 مــخـالــفـة الــتـالــيـة 
ثالثـون الف ديـنـار ) (قيـادة مـركـبة
ــرور بـــصــورة مــعــاكـــســة لــوجه ا

رور ).  قررة من سلطات ا ا
امـــا بــخـــصــوص الـــهــورنــات ذات

ـواطـن "سالم جــمــيل" من بــغــداد / ابــو غــريب / مــوضـوع يــطــرح ا
ايصال اخلدمات الـكاملة الى مناطق ضـواحي بغداد ويقول / ان تلك
اء نـتظـمة وا نـاطق تشـكو من قـلة اخلدمـات واولهـا الكـهربـاء غيـر ا ا
الـصـافي الـصـالح لـلـشرب ورفـع القـمـامـة واالزبـال وتـبـلـيط الـشوارع
وايصـال الـغـاز بصـورة مـستـمـرة وتوفـيـر الـعمل لـعـشرات اآلالف من

الشباب . 
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" من بـغداد/ الزعفـرانية/ موضوع واطن " علي حس يتنـاول ا
تــشـابه االسـمـاء عـنــد اجـراء مـعـامالت والبـد من الــتـركـيـز عـلى
االسـمــاء كــامـلــة واسم االم والــلــقب ومـحـل الـســكن وعــدم جـر

واطن الى جملة تعقيدات .  ا
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ـوظـفـ وعـمـال العـقـود مع وزارة الـكـهـربـاء يـقـولـون انهم لـفـيف من ا
امــضـوا اكـثـر مـن عـشـر سـنــوات في اخلـدمـة ولـدى عــدد مـنـهم اربع
الك الـــدائم والبــد من عــشـــرة ســنــة وحـــتى اآلن لم يـــثــبـــتــوا عـــلى ا

انصافهم . 
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ـوظــفــ في وزارة الـتــجـارة يــقـولــون انـهم عـدد من الــعـمــال وا
خـدموا لـسنوات عـديدة في دوائـر التـجارة وحـتى اآلن يعـيشون
في بـيوت وشـقق مؤجرة وقـد اصبح لـديهم ابـناء كـبار والبد من
توزيع قطع االراضي عليهم لكي يسـكنوا ويصبح لديهم سكنهم

عاناة الطويلة .  اخلاص بعد تلك ا
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ــواطن " عــدي عـبــد الـســتـار " من مــحـافــظـة االنــبـار / طـالب ا
واطن في اتصال هاتفي اعمار جسر الفلوجة بأسم عدد من ا
الفلوجة احلديدي الـقد وقال / ان ذلك اجلسر له تاريخ طويل
ـنـطـقــة والبـد من اصالحه واعــادته الى اخلـدمـة من في حـيــاة ا

جديد . 

واطن "سنان محمد" من بغداد / الكرخ/ الى انه راجع يشير ا
احــدى مـراكـز صـحــة االسـنـان وقــد فـوجئ بـعــدم تـوفـر اخملـدر
ـواطن اذا اخلــاص وعـدم تــوفـر حــشـوات االســنــان ويـضــيف ا
كـانت تـلك االشيـاء االولـيـة لـعالج االسنـان غـيـر مـتوفـرة فـلـماذا

راكز ومن االفضل غلقها وتسريح موظفيها !! تفتح تلك ا
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عـدد من مـواطني مـحافـظة الـبصـرة من اخلريـج يـقولـون انهم
تخـرجوا ولم يحـصلوا على عـمل حتى اآلن والبد مـن عملهم في
ـنــشـآت الـنــفـطـيــة فـهم احق من غــيـرهم بــالـعـمل في مــنـشـآت ا
محافظتهم وايقاف تـعي اآلخرين من خارج احملافظة وانصاف

الشباب وعوائلهم العاطل منذ سنوات . 
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قاهي X∫ شباب يقضون اوقات فراغهم في ا Ë

ادة ( – 29ج) النغـمات فقـد ذكرت با
ـتـضـمـنـة (يعـاقب كل مـن ارتكب وا
بلغ مخالفة من اخملالفات التالية 
(عـشـرون الف ديــنـار ) (اسـتــعـمـال
تـعدد جـهـاز التـنبـيه الـهوائـي او ا
الـنغـمات او وضع سـماعـات كبـيرة
ـنــبـهـات خـارجــيـة او اســتـعـمــال ا
بـصوت عـال او عـلى شـكل اصوات
احلــيـوانــات غــيــر الــتي تــكـون في

نشأ).  ركبة اصالً من ا ا
يــــرجى الـــــتــــفــــضل بـــــاالطالع مع

التقدير...
عـ/ اللواء الدكتور 

مدير دائرة العالقات واالعالم 

واطن " علي سعدون" من يطرح ا
مــحــافــظــة الــبــصــرة / مــوضـوع
السواتر الترابية التي حتجز مياه
ــاحلــة الـقــادمــة من دول الــبــزل ا
اجلوار ويـقول / ان تـلك السـواتر
باتت مهـددة بالتآكل والـهدم بفعل
عـوامـل كـثـيــرة والبـد مـن مـعــايـنـة
االضـــــرار في تـــــلك الـــــســـــواتــــر
واصالحــهـا حلــجب مــيــاه الــبـزل

ياه والزرع .  احلة عن ا ا
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ارملة عراقية تبكي

اقبال ملحوظ على شراء السلعتمور مستوردة في اسواق البصرة

ة زقاق في محلة قد


