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بناء على مـا جاء بكتاب مديـرية بلديات مـيسان/ شعبة االمالك
ـرقم ١٤٣٤٩ في ٣١ / ٧ / ٢٠١٩  تـعـلن جلـنة الـبـيع وااليـجار ا
في مـديـرية بـلـديات مـيـسان عن تـأجـير (١) حـانوت الـعـائد الى
ـزاد العـلني اسـتنـادا لقـانون بيع مـديريـة بلـدية قـلعة صـالح با
ـعدل فـعلى من ـرقم (٢١) لسـنة ٢٠١٣ ا وايجـار اموال الـدولة ا
زايـدة العلنـية مراجـعة مديريـة بلديـة قلعة يرغب باالشتـراك با
صـالح او سـكـرتيـر الـلـجنـة خالل مـدة ٣٠ يـوما تـبـدأ من الـيوم
الــتـالي من تــاريخ نــشـر االعالن مــسـتــصـحــبـا مــعه صـورة من

البـطـاقة الـشخـصـية مع الـتـأميـنـات القـانـونيـة الـتي ال تقل عن
ـقـدرة لـبـدل االيـجـار لـكـامل مـدته وسـتـجـرى ٢٠% من الـقـيـمـة ا
ـزايــدة في الـيـوم الــتـالي مـن مـدة االعالن الــسـاعـة الــعـاشـرة ا
والنـصف صبـاحا خالل الـدوام الرسـمي ويكـون مكـان اجراءها
ـزاد في مـقـر مــديـريـة بــلـديـة  قــلـعـة صـالـح واذا صـادف يـوم ا
الـعـلــني عـطـلـة رسـمـيـة فـيـؤجـل الى الـيـوم الـذي يـلـيه من ايـام
ـزايدة اجـور النـشر العـمل الـرسمي ويـتحـمل من ترسـو عـليه ا

واالعالن واية اجور قانونية اخرى.
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مــــســــؤولــــ ال يــــبــــحــــثــــون ســــوى عن
مــصــاحلـهم الــتــجـاريــة وغــيـاب الــرغــبـة
السياسية احلقيقية إليجاد حلول بديلة.
ويـسخر جبـر الذي يسكن في مـنطقة برج
حـمــود من احلل الــذي طـرحه مــيـســانـا
قـائالً "كـأن الـواحد مـنـا يـجـلس في مـكان
تـــفــوح رائــحــتـه وال يــقــوم ســوى بــرش

العطر".
ويـضيف "لديـنا الـطاقة واخلـبرات لـننتج
من الـزبالة (...) ونعـيد استهالكـها كمواد
كننا أن نكسب اذا ال  أولـية".ويتساءل "

منها بطريقة ال تؤذي البيئة?".

بـحـسب جـريـصـاتي بـتـوسيـع مكـب برج
حــمــود لـكـن هـذا يــعــني تــدمـيــر مــيــنـاء
لـلصيد قريب مـنه.وكان ناشطـون بيئيون
في لـبـنـان اعـتــرضـوا عـلى خـطـة إلنـشـاء
مــحـــارق مــا من شــأنـه أن يــرفع نــســبــة
الـــتــلـــوث.ويــشـــكك الـــبـــعض في جـــديــة
ـسـؤول إليـجـاد حل لألزمـة خـصـوصاً ا
أنـــهـم قـــرروا وقف الـــعــــمل في مـــراصـــد
حتـديد جـودة الـهـواء كـجزء من مـيـزانـية

تقشفـــــــية للعام 2019.
ويـــدين كــلــود جـــبــر من حتـــرك "طــلــعت
ريـحتـكم" الذي قـادرت احتـجاجات 2015

ونـصـابـون".يـصـر مـينـاسـا عـلى أن احلل
الـــذي يــطـــرحه إلزالــة الـــرائــحـــة مــؤقت.
ويـقـضـي بـوضع مـحــلـول بـيــولـوجي في
موقـع لتنـظيف شاحنات نـقل النفايات
فـضالً عن رشـها في أجـواء مـوقع حتويل
ـواد الـعـضــويـة إلى سـمـاد فـي مـنـطـقـة ا
بـرج حـمود.وبـرغم ذلك يـرى مـيـنـاسا أن
احلل "لـــــــــيس فـي الــــــــرش إلـى األبــــــــد"
خـصــوصــاً أنه يــجـب بخ احملــلــول الـذي
يـطرحه 24 سـاعة يـومـياً لـلـحصـول على
نـتــيـجــة.واحلل األسـاس وفق قــوله هـو
ـنــازل لـلـتــقـلـيل من فــرز الـنـفــايـات في ا

كبات. الكميات التي تصل إلى ا
ويـجـمع خــبـراء بـيـئــيـون عـلى أن نـصف
الــنــفــايــات في لــبــنــان مــكـونــة مـن مـواد
ـمـكن مـعـاجلـتـها بـشـكل عـضـويـة ومن ا
ــنــازل قـبل أفـضـل اذا جـرى فــرزهــا في ا
رمـيها.ويقـول وزير البيـئة اللـبناني فادي
جريصاتي إنه يجري إعادة تدوير ثمانية
ـــــئــــة فـــــقـط من الـــــنـــــفـــــايـــــات في فـي ا
لـبــنـان.ووضع جــريـصــاتي الـذي تــسـلم
مـنـصبه فـي كانـون الـثـاني/يـنـايـر خـطة
تــقـضي بـتـشـجــيع الـلـبـنــانـيـ عـلى فـرز
نــفــايــاتــهم فــضالً عـن إقـــــــامــة مــوقـــع
ـــــطـار في جـديــد إلعـداد الــسـمــاد قـرب ا
الـعـام 2020 وفق مـا قـال في مـقـابـلـة في

تموز/يوليو مع مجلة اقتصادية.
ــعــقــولـة" وتــقــضي إحــدى "اخلــيــارات ا

الــبــاحـثــون أن الــنـســبــة كـانـت أعـلى من
ـتوقع وفق مـا يـقـول ميـكـيلي سـيـتون ا
ــــيــــاه في اخلــــبــــيـــر فـي الــــفــــضالت وا
اجلـامعة.وفي العام 2018 أظهرت دراسة
أجـريت في شـمـال الصـ أن األشـخاص
وخـصوصا األطفـال الذين يعـيشون قرب
مكـبات النفايات أكثـر عرضة للمرض عبر
ـنــاعـة أو خـلل في اإلصـابـة بــنـقص في ا
وظـائف الــرئـتــ واألخـيــر نـاجت بــشـكل
أسـاسي عن انــبـعــاث غـاز الــهـيــدروجـ
ـكبرت.ويـقول سـيتـون أن إزالة الـرائحة ا

فقط ليست حالً مستداماً.
ويـوضح "مـا تـقـوله هـذا الـروائح لـلـعـالم
وألهل بـــيــروت إن هــنــاك حــاجــة مــلــحــة
إليجاد طرق أخرى إلدارة أزمة النفايات".
وارد احملدودة ويـعاني لبنان البلد ذو ا
من نـقص في تأمـ اخلدمـات الرئـيسـية
وتـعاني بنـيته الـتحـتيـة من الترهل وهي
بـحـاجـة مـاسـة إلعـادة تأهـيـل. وشهـد في
الـعام 2015 تـظاهرات ضـخمة احـتجاجاً
عـلى أزمة تكدس النفايات في بيروت.وإن
كـانت احلـركـة في الـشـارع تـراجـعت مـنـذ
ذلك احلـ إال أن الـلـبــنـانـيـ يـوجـهـون
انـتقادات الذعـة للـسياسـي ويـحمـلونهم
ـلف نتـيجة مـسؤولـية الـفشل في إدارة ا
ــســـتـــشــري فـي مــؤســـســات الــفـــســـاد ا
ـــة يــزبـك "الــطـــقم الـــدولــة.وتـــقـــول نـــد
الـسياسي لدينا ال ينفع جميعهم كاذبون

مـطمر برج حمود يتفادى السكان أحياناً
فـتح الشـبـابيك أو اجلـلـوس على شـرفات

منازلهم.
ومع تـصاعـد األزمـة طلـبت وزارة الـبيـئة
فـي تـمــوز/يـولــيـو من خــبـيــر الـنــظـر في
قــضــيــة الــرائــحــة أســبــابــهــا وطــريــقــة

التخلص منها.
ي مـنـاسا اخلـبيـر الـلبـناني - ويـقول ا
الــفــرنــسي في الــهــنــدســة الــزراعــيـة إن
الـرائحة ناجتة عن مياه الصرف الصحي
ـــنــازل وحتــلل الــنــفــايــات ومــخــلــفــات ا

العضوية.
والقى تـقريره موجة سـخرية على وسائل
الـتواصل االجتـماعي إذ رأى البعض أنه
لم يـكتشف شيـئاً جديداً بل قـال ما يعرفه
. كـما سـخروا من حل الـلبـنانـيون أسـاساً
طـرحه بوضع محلول مع على النفايات

إلزالة الرائحة.
وكـــتب أحــدهم مـــتــســائالً "خـــبــيــر دولي
لـيحدد مصدر رائحـة الزبالة? اليس هناك

من لبناني يشمها?".
وال تـقتـصـر الـقـضـية عـلى رائـحـة كـريـهة
فـقط بل قـد يــكـون لـهـا انـعــكـاسـات عـلى
الــصـــحــة. وخالل فــصل الـــشــتــاء عــمــد
بــاحــثــون فـي اجلــامــعــة األمــيــركــيــة في
بـيـروت إلى قــيـاس نـســبـة الـهــيـدروجـ
ـكبرت نوع من الـغاز ذو رائحـة كريهة ا
في الـهـواء في منـطـقـة برج حـمـود.ووجد

ــة { بــيـــروت (أ ف ب) - اعــتـــادت نــد
ـاضـيـة علـى تنـشق يـزبك خالل األشـهـر ا
رائـحـة نفـايـات كـريـهـة تـتسـلل إلى داخل
مـتجرها ما جعل شعوراً بالقرف يسيطر
عـليها بـشكل دائم ويـعرقل عملـها في بيع
ـناقـيش في مـنطـقة بـرج حـمود شـمالي ا

بيروت.
من عـلى كرسي بالسـتيـكي أمام مـتجـرها
) لـوكـالة الـصـغيـر تـقـول يزبك (66 عـامـاً
فـرانس برس "رائـحة مـلـيئـة بـالبـكـتيـريا
كلها قرف (...) يجب أن يجدوا حالً لها".

. وتـضـيف "يـؤثر األمـر عـلى عـمـلي طـبـعاً
هـنـاك الكـثـيـر من الـذبـاب ال أسـتـطيع أن
اخـرج األكل من البراد واسـتخدم األدوية

ضادة للحشرات كل الوقت". ا
في العام 2015 شـهد لبنان أزمة نفايات
تـــراكــمـت خاللــهـــا الـــزبــالـــة في شــوارع
بـيروت وفاحت رائحتها من دون أن جتد
احلـكـومـة حالً مـسـتـدامـاً لـهـا بل عـمـدت
إلى فـــتـح مــطـــمـــرين جـــديـــدين فـي بــرج
حـمـود حـيث تـسـكن يزبـك وعلـى شاطئ
ـطار جـنوب الـكوسـتا بـرافا الـقريب من ا

العاصمة.
ـــاضـــيـــة ومع تـــراكم وخـالل األشـــهـــر ا
النـفايات شيئاً فـشيئاً وحتللـها تدريجياً
بـاتت الرائحة تفوح في ضواحي بيروت
سافرون القادمون وهي أول مـا يتنشقه ا
إلـى لـبــنـان.وعــلى بـعــد كـيــلـومــتـرات من

كب برج حمود صورة من االرشيف 

قبل سنة قدمتُ مشروعا من 23 فقـرة تمثل مقترحات للمسات إدارية غير مكلفة
ـا نراه عـلى األرض وحـسب جتارب الـغـير وقـد نشـرته الـزمان في حـينـها طبـقا 
ـستوى كدراسـة مختـصرة وهي مـبادرة قـدمتهـا عرضـاً أمام مسـؤول رفـيعي ا
رور العـامة وأمانـة بغداد وجمـهور متـخصص ومهتم وواعٍ من عمـليات بغـداد وا
ـقـترحـات وال سـيـما ـا يـحصل فـي الشـارع .. تـبـنتْ هـذه اجلهـات بـعض ا جـدا 
هارة عـالية  لـكن لألسف لم نشهد أي قيـادة عمليـات بغداد وطبـقتهـا وجنحت 
ـرور الـعامـة بـعد حراك أو حتـرك أو حتـريك حلجـرة واحـدة من الـتي وضعـتـها ا
رفع الـسـيـطرات وقـد أغـلـقـوا بهـا كل اإلسـتـدارات في اجلـزر الـوسطـيـة .. أكـدنا
وألكــثــر مـن مــرة في عــرضــنــا وفي مــنــشــوراتــنــا : يــانــاس  نــعم نــحن لــســنــا
مـتـخـصـص بـقـواعـد تـخـفـيف الـزحـام مـثـلكـم ولكـن في كل األحـوال هي قـاعدة
ركـبة عن أي سـتطـرقة فـعنـد اكتـظاظ شـارع باجتـاه ما يـبحث سـائق ا االواني ا
ـا تغـيـير إجتـاهه عكـسـيا لـلتـخلـص من الزحـام لكـنه يرى مـنفـذ لـلخـروج منه ور
مركـبته حبـيسة هذا اخلـط الطويل بال أي مـتنفس وعـليه يكـون مضطـرا للوصول
ركبات الى التـقاطع ثم العـودة وبذلك بقي االكـتظاظ كـما هو وزاد ضـغط كثافـة ا
رور بتـنظيمه ويالـيته يستطـيع وسط هذا العدد الهائل في التـقاطع وابتلي رجل ا
ـرورية ـركـبات الـتي تـزور التـقاطع قـسـرا بسـبب تـغافل أو تـعمـد اجلـهات ا من ا

اإلبقاء على غلق اإلستدارة بعد رفع السيطرات والنقاط . 
رور لـزيـارة تقـاطع الـبيـاع والـبدالـة ودرويش كـنمـاذج لـهذا ـسـؤولي ا هي دعـوة 
الـسـلوك فـي أوقات الـذروة لـيـسـمـعوا كمّ الـتـذمـر والـشـتيـمـة والـصـراخ والـعراك
ـرور الذي إن حضـر ال يعَدّ واطنـ لتـأدية دور رجل ا تـجدد ما حـدا ببـعض ا ا

وإن غاب ال يُفتقد  ماذا يفعل ? 
ـا ــراجـعه ويـقــتـرح وال أظـنه يــفـعل !! ر ال شيء بـيـده ســوى أن يـقـدم تــقـريـره 
لتـرسّخ تقاليد قاسية مثل (نفذ وال تناقش) أو(أشطب يومك) مع احترامنا لبعض

سؤولية الوظيفة .  نتم حقاً  للوطن ولهم شعور عالٍ  النماذج النادرة من ا
ـفـتعل في الـتـقاطـعات ر يـوم واحد إال وقـد شـهدتُ وشـاهـدت هذا الـزحام ا لم 
ح شـرطــيـا أو ضـابــطـا إالّ واقــتـرحت عـلــيه فـتح مــا أغـلق من الـتي ذكــرتُ ولم أ
بكـي ما حصل بـعد فـتح تقـاطع البـياع حـيث فاقم األزمة ضـحك ا إستـدارات وا
ـغلق فـقط ولم ينـتبهـوا الى اإلستدارات من جديـد ظنا مـنهم أن الـعالج هو فتح ا
ــا أكـثــر .. وألنـني ـئــة من الــضـغط ور الــتي تــخـفف 50 بــا
مطـربة احلي فال يطربـون لصوتي بـالتأكيـد مثلمـا إستلهم
البـعض خـطـتي األولى فـاسـتـفاد وأفـاد الـصـالح الـعام
وكأنه هـو من وضعها وفكّر بهـا .. ال يهم فجهودنا لله
ـنـفذ لـكل إرادة ونظـام وضوابط ـستـك ا والشـعب ا

حتى لو كانت غير مثمرة لألسف .

ؤازرة في هذا البلد ,والكل يظهر ساعدة وا اجلميع يَسْتَصْرِخُ اجملتمع ويطلب ا
كـضحية ال حول لها وال قوة ,ويـصيح أنقذوني ,والـكل يشتكي الكل الى الله في
ــثـيـر ــنـافع واحلـصص ,وال احـد يـطــيق احـدا. وا ــصـالح وا مــجـتـمـع حتـكـمه ا
والغريـب ان احلكومة التي تمتلك زمـام السلطة هي نفسهـا تطلب ان ينقذها احد
فـسـدين وتـتهـمـهم بضـيـاع امـوال البالد والـعـباد!! ,وكـلـنا رأيـنا من الـفـسـاد وا
وزراءً يشـتكـون من سطـوة االحزاب عـلى وزاراتهم ويـطالـبون بـإنقـاذها ,والـدولة
تـعاقبـة التي تُـدار بالـوكالة, نفسـها ومـؤسسـاتها تـطلب االنـقاذ من احلـكومـات ا
والكل صـار يضـيق ذرعا بـالكل في مـشاهـد صادمـة للـمجـتمع الـعراقي ,فـرأينا
ـرضى وأهاليهم, االطبـاء يضربون عن الـعمل مطـالب بإنـقاذهم وحمـايتهم من ا
ـرضى يطـلـبون انـقـاذهم من جشع ويتـهـمون وزارة الـصـحة بـالـتقـصـير ,فـيمـا ا
االطبـاء ومستـشفيـاتهم اخلـاصة واخطـائهم القـاتلة ,ووزارة الـصحـة دخلت على
اخلط  واتـهمت بـعض االطـباء بـاإلهـمال والالمـباالة ,بـينـما اصـحـاب الشـهادات
العـليا وخـريجـو اجلامعـات في اعتـصام مـفتوح يـفتـرشون االرض وحتت شمس
ساواة في التعيينات  ,ويـصرخون: انقذونا من البطالة الهبة ,يطـلبون العدالة وا
ظلومية والتشـكي لتصبح ظاهرة جتتاح والتهـميش . ثم تتوسع دائرة مطالـبات ا
كل ركن وزاويـة وفـئـة في اجملـتـمع  ,فـتـرى الــطـلـبـة يـسـتـصـرخـون إلنـقـاذهم من
ُـعلِمون ناهج ,في حـ يصرخ ا درسـية وشحـة الكـتب وتغيـر ا انعـدام االبنيـة ا
تـكررة ُدّرِسـون واالساتـذة اجلامـعيـون لـتوفـير احلـمايـة لـهم من االعتـداءات ا وا
ـواطـنون بـإنـقـاذهم من سـطوة بـحـقهم ,وتـزداد الـصـورة قتـامـة حـيـنمـا يـطـالب ا
ـئة بـ مـوظـفي الـدولة ,بـيـنـما الرشـوة في الـدوائـر الـتي بـلـغت نـسـبـتـها 80 بـا
ـوظفـون بـان رواتبـهم فـلـيلـة ويـطالـبـون بـإنقـاذهم من مـصاعب تـتـعالى اصـوات ا
احليـاة وشظف العيش. وتستمر صـيحات االنقاذ والتذمر ,فـتسمعها وتراها من
الـعــلـمـانـيـ ضـد االسالمـيـ وسـطـوتـهم ,ومن االسالمـيـ ضـد اهل االنـفـتـاح
والـتجديد ,ومن االحـزاب الصغـيرة ضد الـكبيرة ,ومن تـيار اليـسار ضد الـيم
ـتــقـاعــدين ضـد وبــالـعـكس ,ومن االطـفــال ضـد قــسـوة الــكـبـار ,ومن جـيــوش ا
ـطـلـقات الـلـواتي ـتـزوجـات ضـد ا دوائـرهم ,ومن الـبـنـات ضـد الـعـنـوسة ,ومن ا
ـسـتوردة ,غـير أنّ ـنتـجـات احمللـيـة ضد ا يـشـكلن خـطـرا عـلى ازواجهنّ ,ومن ا
الالفت فـي األمــر أنك لن تــســمع صــرخــات االنــقــاذ واالســتــغــاثــة من الــفــقــراء
ـسـحوقـ في هذا الـبـلد ذلك ألن االمـوات الذين فـوق االرض ليس سـاك وا وا
لـهم أصواتا ,واجلمـيع يصاب بـالصـمم فال يسـمعهم احـد حتى ولـو بقوا لـعقود
يسـتغيثون.  فمن ينقذ البلد من كل هذه الفوضى العارمة? ,ومن ينقذنا من كلمة
انــقـذونــا الــتي تــدل عــلى انـنــا نــعــيش في غــابـة وحــوش من الــقــرون الــوسـطى

الغابرة??!!.

هـندس طـالل أبي حيـدر الذي فـقد ابـنته ذات  ذهبت مـعزيـا الى بـيت صديـقي ا
ـهلـهـا اال اشهـراً ودعت بعـدها ـرض الـسرطـان الذي لم  (29) اثر اصـابتـها 
أهلـها واطفـالها األربـعة حيث بـارئهـا .. بكى أبا حـيدر بكل حـرقة اب صرف كل
ما عنـده النقـاذ حياة فـلذة كـبده التي فـارقته  ومـاتت شيئـاً فشـيئاً حـتى العذاب
والتـعذيب .. فهمس باذني باكيـا : (شيء عجيب ان يكون في مسـتشفيات بغداد
فقط اكـثر من عشـرة االف مريض بالـسرطان بال امل شـفاء وهم ينـتظرون تـباعا
رحـمـة الـله .. بعـد مـعـانـاة وصرفـيـات تـثـقل كاهـل الفـقـراء ..) . فـشألـته من اتى
ـراجـعـات والـدوران ـعـلـومـة?  فــقـال : اصـبـحت خـبـيـرا جــراء مـتـاعب ا بـهـذه ا
ـسـتـشـفــيـات خالل شـهـور خـلـت .. مـضـيـفـا انه ســمع من دوائـر صـحـيـة ان بـا
ـرض .. ويـا ساتـر من ـئـة من الـعراقـيـ مـهـددين بـاالصـــابـة بـهـذا ا أربـعـ بـا

القادم ..) .
اعـتدت عـلى الـقراءة بـعـد منـتـصف اللـيل حـتى اذان الفـجر تـقـريبـا .. فـيمـا كنت
اقلب خـبر السرطان وضـحاياه وسكـوت احلكومة واجـراءاتها والدوائـر الصحية
ـسجد الـقريب يفـاجئني : (انـا لله وانا اليه ؤذن ا والكـتل والسيـاسي .. واذا 
راجعـون .. رحل الى رحـمـة الله الـكـابـ ماجـد جنف) .. فـمـا ان سمـعت الـنداء
حتى وقفت مبسمال متشهدا محوقال اسفا على صديقي الكاب الذي فهمت انه
ـوت احد ضـحـيـة أخـرى من طـوابـير مـرض الـسـرطـان .. وفي الـنـهـار سـمـعت 
اقربـاننا بالسرطان أيضا .. انه فـتك جديد .. ما ادري ما الذي جعلني اربط ب
تـصـريح احـد الـسـيـاسيـ الـغـربـ : بـان نـفـوس الـعـراق يـجب ان ال تـزيد عـلى
ـنـكوب عـشـرة ماليـ نسـمـة وب األرقـام واالحـصـاءات التي ذكـرهـا الـصديق ا
بفـلذة كبده .منذ سنوات طويلة وانا اطالع كتاب حملات من تاريخ العراق احلديث
لـلـعـالم الـدكـتـور عـلـي الـوردي رحـمه الـله سـيـمـا تــلك الـصـور الـتي يـصـاب بـهـا
ئات االف فـقراء الشعب فـيما يخلص العراقـيون بالكـوليرا الهـيضة التي تـفتك 
دن ن يغادرون ا منهـا الدبلوماسـيون والقادة والعسـكريون والتجار والـوجهاء 
نكـوبة الى بساتينهم الكبيرة خـارج العاصمة .. كنت اقرا تلك احلوادث بشكل ا
ن كن ان ينزل بالء السـماء ومرضهـا اال على الفقراء  لم يتـقبله عقـلي .. فال 
يـحـصـدهم حـصدا فـيـمـا يـفلـت االخرون .. لم اقـبل ولم اتـقـبل تـلك الـفـكرة .. بل
شطح عـقـلي على ان تـلك االمـراض اخلـطيـرة مـا هي اال اجنـدات خـارجيـة تـفتك
بالـعراقي بال قتال وبعنوان اخر .. اليوم فقراء الشعب طريحو فراش السرطان
وهم بـاالف فـيـمـا لم نـسـمع عن الـقـادة والسـيـاسـيـ والـوزراء والـنـواب وغـيرهم
باالالف مـن الدرجـات اخلـاصة ان احـداً مـنـهم قـد كان ضـحـية
رض اخلـطـير .. حـما الـله جمـيع الـعراقـي االخـيار لهـذا ا
ن يتـحلون باحلس الوطني .. لكن ثمة سؤال محير ..
ـهـور هل يــعـقل ان الـســرطـان مــخـصص لــلـفـقــراء و
بـاسمهم ..?  اشك بذلك واعتـقد ان في االمر ريبة ما

تابعة !!   ... تستحق التوقف وا


