
 فيم��ا اأ�س��ار اآخ��رون اىل ان ه��ذا ال�س��يناريو جمرد 
"كالم لال�ستهالك االعالمي". 

 فقد ا�س��تبعدت النائب��ة عن ائتالف دول��ة القانون 
�س��مرية املو�سوي اندالع حرب ع�س��كرية بني بغداد 
واربيل يف مرحلة ما بعد داع�ش االإرهابي، م�س��رية 
االإمكاني��ات  ميتل��ك  ال  كرد�س��تان  اإقلي��م  ان  اىل 
الع�سكرية واالقت�سادية التي توؤهله اىل الدخول يف 

هذه احلرب اخلا�رسة.
 واأ�س��افت املو�س��وي ان اإقلي��م كرد�س��تان منق�س��م 
�سيا�س��يا، ويعاين اقت�س��اديا وهذا بح��د ذاته عامل 
م��ن عوامل ع��دم قدرته عل��ى دخ��ول اأي حرب مع 
بغ��داد، اال اذا ق��ام بتنفي��ذ اجن��دة خارجي��ة تدعم 
ومت��ول ه��ذه احل��رب م��ن اج��ل اح��داث االنق�س��ام 
يف الع��راق، الفت��ة اىل ان دعاة احل��رب يف االإقليم 
ينح���رسون يف احل��زب الدميقراط��ي الكرد�س��تاين 
بزعام��ة م�س��عود الب��ارزاين فق��ط، وهذا م��ا يجعل 

احتمالية اندالع حرب بعيدة جدا.
 واأ�س��ارت املو�س��وي اىل ان اإقلي��م كرد�س��تان غ��ري 
قادر على �سن اأي حرب وال حتى االنف�سال، لوجود 
معار�س��ة لذلك من االأط��راف الكردية ولعدم وجود 

اإمكانيات اقت�سادية و�سيا�سية لذلك.

 احلديث عن اجندة خارجية قد تدفع باجتاه احلرب 
وان كانت فر�س��يا �س��عيفة جدا، اأكدته النائب عن 
جبهة االإ�س��الح نهلة الهبابي اأي�س��ا والتي ا�سارت 
اىل ان اإقلي��م كرد�س��تان غ��ري ق��ادر عل��ى االتف��اق 
داخلي��ا، فكيف ل��ه ان يدخ��ل يف حرب م��ع بغداد، 
مبين��ة ان هذه احلرب تتوق��ف على اإمكانية دعمها 
م��ن بع���ش اجلهات اخلارجي��ة الت��ي ال تريد اخلري 
للعراق او جمرد �س��يناريو مط��روح من قبل جهات 

خارجية الغرا�ش امل�ساومة.
 واأ�س��افت الهباب��ي ان ���رسوط اإقلي��م كرد�س��تان 
للم�ساركة يف معركة نينوى او انطالقها مرفو�سة، 
خا�س��ة بع��د احلدي��ث ع��ن عدم م�س��اركة ف�س��ائل 
احل�س��د ال�س��عبي يف املعركة، موؤك��دة ان احلرب اذا 
اندلع��ت قد تك��ون بني االأحزاب الكردي��ة التي تريد 

ال�سيطرة على حمافظات االإقليم ولي�ش مع بغداد.
 واأكدت الهبابي ان ت�سديق رواية احلرب بني بغداد 
واربيل �سيكون بعد حترير نينوى من �سيطرة داع�ش 
االإرهابي واالتفاقات ال�سيا�سية التي قد حتدث على 
اإدارة املحافظ��ة واملناطق املتنازع عليها يف ذلك 

الوقت.
 اأما القيادي يف ائتالف دولة القانون �سعد املطلبي 
فاأكد اأن االنق�س��امات يف االإقليم وغ�س��ب ال�س��ارع 
الكردي من حكومة كرد�س��تان التي ي�ستحوذ عليها 

البارزاني��ون متنع ه��ذه احل��رب ان كان لها هناك 
احتمال �س��عيف. واأ�س��اف ان بع�ش ال�سخ�س��يات 
يف االإقلي��م تبحث عن ابراز نف�س��ها بالتلويح بهذه 
احلرب، لكنها �س��تكون "غبية" ان فكرت يف االقدام 
على هذه اخلطوة، خا�سة وان القوة الع�سكرية التي 
�ستجدها امامها �ستكون مكونة من اجلي�ش العراقي 
مكوناته��ا  مبختل��ف  ال�س��عبي  احل�س��د  وف�س��ائل 
الرتكماني��ة والعربي��ة وامل�س��يحية، الفت��ا اىل ان 
املرحل��ة احلالي��ة يج��ب ان تك��ون توحي��د اجلهود 

للق�ساء على داع�ش االإرهابي الذي يحتل املو�سل، 
ولي�ش للحديث عن فر�سيات ي�سوقها البع�ش.

 كالم املو�س��وي واملطلب��ي ايده املحلل ال�سيا�س��ي 
واثق الها�س��مي الذي يرى ان هذه احلرب م�ستبعدة 
جدا، العتبارات منها ال�سغط االأمريكي على رئي�ش 
اإقلي��م كرد�س��تان م�س��عود البارزاين، حي��ث تعر�ش 
االخ��ري للتوبي��خ من قب��ل امل�س��وؤولني االمريكيني 
اك��ر من م��رة ب�س��بب ت�رسيحات��ه الت��ي تدعو اىل 
انف�س��ال اإقليم كرد�س��تان عن الع��راق وموقفه من 

املناط��ق املتنازع عليها يف نين��وى واملحافظات 
االأخرى.

 واأ�س��اف الها�س��مي ان م�س��عود الب��ارزاين هو من 
يري��د احل��رب، لكنه يواجه معار�س��ة م��ن االأحزاب 
الكردي��ة يف الداخ��ل الت��ي تغل��ب لغة احل��وار على 
ام��ريكا  العن��ف ومعار�س��ة خارجي��ة تتمث��ل يف 
ورو�س��يا التي ترف�ش اأي حرب ب��ني بغداد واربيل، 
الفت��ا اىل ان م�س��عود الب��ارزاين كان يعتم��د عل��ى 
الرئي���ش الرتك��ي رجب طيب اردوغ��ان يف اإمكانية 
دعم��ه م��ن اج��ل تنفيذ خمططات��ه، غ��ري ان االأخري 
ترك��ه بع��د توقيع اتفاقية مع رو�س��يا ت�س��من عدم 

ان�ساء دولة كرد�ستان املزعومة.
النائب عن اجلبهة االإ�س��المية يف كرد�س��تان احمد 
ر�س��يد اأك��د ان ط��رح �س��يناريو احل��رب ب��ني بغداد 
واربي��ل جم��رد "كالم اعالم��ي" تطرقت ل��ه بع�ش 
ال�سخ�س��يات ال�سيا�س��ية يف االإقليم واملركز، م�سريا 
اىل وجود اتفاقيات عن حترير املو�سل من �سيطرة 
داع���ش االإرهابي واحلديث بعد ذلك عن حل لالزمة 
ب��ني بغ��داد واربيل عرب احلوار الفعال. وبني ر�س��يد 
ان الع��راق يف ح��رب �س��د داع���ش االإرهاب��ي، ومن 
الطبيع��ي ان جت��د مث��ل ه��ذه الت�رسيح��ات تظه��ر 
هن��ا وهناك، للحدي��ث ع��ن اإدارة املناطق املحررة 

واملتنازع عليها.

العمامرة  رمطان  اجلزائري  اخلارجية  وزير  دعا 
امُلنتدى  اجتماع  يف  الفاعلة  للم�ساركة  العراق 
يف  احلايل  ال�سهر  نهاية  املقام  للطاقة  العاملّي 
اإىل اتفاق  ل  اجلزائر، وتاأدية دور ُمهّم يف التو�سُّ
حول االنهيار احلا�سل يف اأ�سعار النفط بني الدول 

امُلنتجة للنفط.

ابرهيم  العراقي  اخلارجية  وزير  مكتب  وقال 
اجلعفري ان “االخري التقى وزير خارجّية اجلزائر 
ال�سّيد رمطان العمامرة، وجرى خالل اللقاء بحث 
تعزيزها  و�ُسُبل  البلدين،  بني  الثنائّية  العالقات 
مّت  كما  ال�سقيقني،  ال�سعبني  م�سالح  يخدم  مبا 
واالأمنّية  ال�سيا�سّية،  رات  التطوُّ جُممل  ا�ستعرا�ش 
املبذولة  واجلهود  والعامل،  املنطقة،  ُعُموم  يف 

لعودة االأمن، واال�ستقرار اإىل �ُسُعوب املنطقة.

العمامرة  اجلزائر  خارجّية  وزير  اأكد  جانبه  من 
على اأهّمية تعزيز التعاون، والتن�سيق بني العراق 
العراق  داعيا  املجاالت،  خمتلف  يف  واجلزائر 
العاملّي  امُلنتدى  اجتماع  يف  الفاعلة  للُم�ساركة 
وتاأدية  اجلزائر،  يف  احلايل  ال�سهر  نهاية  للطاقة 
االنهيار  حول  اتفاق  اإىل  ل  التو�سُّ يف  ُمهّم  دور 
امُلنتجة  الدول  بني  النفط  اأ�سعار  يف  احلا�سل 

للنفط”.

الهبابي،  نهلة  املالكي  ائتالف  عن  النائب  اأكدت 
العبادي،  حيدر  الوزراء  جمل�ش  رئي�ش  زيارة  ان 
اىل نيويورك هي للتن�سيق ب�ساأن انطالق عمليات 
فيما  الرتكية،  القوات  وتواجد  املو�سل،  حترير 
بينت ان معركة املو�سل �ستكون بتخطيط واإ�رساف 

امريكي بحت.

الهبابي يف ت�رسيح �سحفي لها قالت اإن “زيارة 
العبادي اىل نيويورك جاءت ردا على زيارة نائب 
ثم  ومن  بغداد  اىل  االأمريكي  اخلارجية  وزير 
�سيناق�ش  العبادي  “زيارة  ان  وا�سافت  انقره”. 
تواجد  �سل  يف  املو�سل  حترير  معركة  خاللها 

القوات الرتكية واالإطماع الكردية فيها”.
ولفتت الهبابي، اىل ان “املعركة �ستكون باإ�رساف 
ما  وكل  االمريكية  املتحدة  الواليات  وتخطيط 

اىل  االمر  عازية  لها”،  �سحة  ال  ذلك  عك�ش  يقال 
“ال�رساعات املتوقعة بعد حترير املو�سل لوجود 
القوات الرتكية و�سعي الكرد لل�سيطرة على بع�ش 

املناطق واأمور اأخرى”. 
حيدر  الوزراء  رئي�ش  يزور  ان  املقرر  ومن 
العبادي، االربعاء، نيويورك ويلتقي بها عدد من 
االمريكي  الرئي�ش  بينهم  االمريكية  ال�سخ�سيات 

باراك اوباما.

الخارجية األندونيسية تعلن دعم بالدها للعراق في حربه ضد اإلرهاب

اأك��د مق��رر اللجن��ة املالي��ة يف الربمل��ان العراق��ي، 
احمد ر�س��يد، ب��اأن احلكومة ا�س��رتدت مبلغ مليونني 
وثالثمئة األف جنيه ا�س��رتليني من �سخ�ش بريطاين 
باع اىل العراق اجهزة مزيفة للك�سف عن املتفجرات.
وق��ال ر�س��يد، اإن العراق متك��ن من ا�س��رتداد املبلغ 
ال��ذي طالب��ه كغرام��ة مالية م��ن �س��خ�ش بريطاين 
ُيدع��ى "جي��م كرومينك" ب�س��بب اإخف��اق االخري يف 
تزوي��د العراق باأجهزة ك�س��ف املتفج��رات وفق عقد 

مربم بني اجلانبني منذ عدة �سنوات.
وكان��ت اجلورن��ال ق��د انف��ردت يف العدد املا�س��ي 
بن���رس، احللق��ة االوىل م��ن �سل�س��لة وثائ��ق تك�س��ف 
عن خفايا �س��فقة اجهزة ك�س��ف املتفج��رات موؤكدة 

انها ب�س��دد اال�س��تمرار بن�رسها يف االع��داد املقبلة 
وبوثائ��ق حتقيقية دامغة تظهر ماجرى يف كوالي�ش 

هذه ال�سفقة واملتورطني بها .
وبح�س��ب ر�سيد فاإنه تبني فيما بعد ان االجهزة التي 
باعه��ا ال�س��خ�ش املذك��ور اىل العراق كان��ت اجهزة 
مزيفة وت�س��تخدم للعثور على ك��رات لعبة "الركبي" 
ومت بيعه��ا عرب طرق اإحتيالية اىل العراق وجورجيا 
وقوات االمم املتحدة. واأ�س��ار ر�س��يد اىل انه على اإثر 
ذلك �س��ادرت حممكة بريطانية ام��وال "كرومينك" 
والتي ُقدرت ب� )7900000( ب�سبعة ماليني وت�سع 
مئ��ة األ��ف جنيه ا�س��رتليني، حيث مت ا�س��رتداد مبلغ 
مليون��ني وثالث مئة األف جنيه ا�س��رتليني منها اىل 

العراق كتعوي�سات عن "ف�سل تلك ال�سفقة".
وذكر ر�س��يد اأي�س��ا ب��اأن �س��عر اجلهاز الواح��د يبلغ 

)ع���رسون دوالرا( فق��ط، وكانت ال�رسك��ة املزعومة 
تبي��ع كل واحدة من تل��ك االأجهزة مببلغ )40000( 

دوالر اىل العراق بعد تغيريات ب�سيطة على اجلهاز.
كما ق��ررت احلكومة العراقية يف �س��هر اآذار 2010 
اإحال��ة اأ�س��خا�ش اإىل الق�س��اء �س��اركوا يف التعاق��د 
وا�س��ترياد اأدوات خا�س��ة بك�س��ف املتفجرات ات�سح 

اأنها غري �ساحلة، ومالحقة ال�رسكة امل�سنعة.
التلفزيوني��ة  القن��وات  اإح��دى  عل��ى  مقابل��ة  ويف 
احلكومي��ة، ق��ال وزي��ر الداخلي��ة )امل�س��تقيل( عقب 
تل��ك  اإن��ه ورث  الغب��ان،  ، حمم��د  الك��رادة  تفج��ري 
امل�س��كلة، واإن��ه ينبغي ت�س��كيل اأحد اللجان للك�س��ف 
عما اإذا كانت تلك االأجهزة تعمل بالفعل. كما و�سف 
م�س��كلة اأجهزة الك�س��ف عن املفرقعات باأن حجمها 

"اأكرب من وزارة الداخلية".

بيد اأن اإبراهيم العبادي، وهو متحدث با�سم الوزارة، 
ق��ال اإن ثمة حتقيق��ًا جرى عام 2011، وقد �س��افر 
حينها م�سوؤولو وزارة الداخلية اإىل اململكة املتحدة، 

وا�ستنتجوا اأن تلك االأجهزة كانت مزيفة.
واأو�س��ح قائ��اًل "كن��ا نفك��ر يف �س��حبها م��ن نقاط 
التفتي���ش، لكن امل�س��كلة اأنه لي�ش هن��اك بديل". كما 
اأ�س��اف اأنه��ا ميكنه��ا اأن تخيف اأي �س��خ�ش يحمل 
متفجرات اأو اأي اأغرا�ش مهربة، ليتمكن اأفراد االأمن 

املوجودون بنقاط التفتي�ش من ا�ستك�سافها.
وك�س��ف اأن اأح��د مديري وحدة مكافح��ة املتفجرات 
ب��وزارة الداخلي��ة حك��م علي��ه بال�س��جن ملدة �س��بع 
�س��نوات عام 2012 ب�س��بب �رساء تلك االأجهزة. وقد 
اأ�س��يفت �س��نتان اأخريان اإىل تلك املدة ب�س��بب حكم 

اآخر يف عام 2015.
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بارزاني: ال توجد أية روابط ثقة بيننا وبين بغداد

الكشف عن توجه األحزاب الكبيرة لتضمين فقرة 
"العتبة االنتخابية" ضمن قانون االنتخابات

ذكر بيان لوزارة اخلارجية العراقية ، ان "وزير اخلارجية 
العراق��ي ابراهيم اجلعفري التقى يف فنزويال على هام�ش 
قمة ع��دم االنحياز ال�س��ابعة ع�رس بنظريته االندوني�س��ية 
"اجلانب��ني  ان  البي��ان  واأ�س��اف  مار�س��ودي".  رينت��و 
ا�ستعر�س��ا �س��ري العالقات الثنائية بني بغ��داد وجاكارتا 
و�س��بل تطويره��ا وتعزي��ز التعاون امل�س��رتك يف حماربة 
االإرهاب". واأكد اجلعفري بح�س��ب البيان على اأن "العراق 
حق��ق اجنازات ع�س��كرية مهمة يف حربه �س��د ع�س��ابات 
داع���ش االإرهابية يف العديد من املناط��ق على الرغم من 
الظروف اال�س��تثنائية التي مير بها البلد املتمثلة باالأزمة 
املالي��ة وميزانية احلرب �س��د االإرهاب"، م�س��ددا على اأن 
"الظ��رف الذي مير به العراق موؤقت و�س��ينت�رس على كل 
التحدي��ات فاحل��رب ال حمالة اإىل زوال و�س��نتجه الإعادة 
بناء االقت�س��اد والتنمية ولن نن�سى الدول ال�سديقة التي 
وقف��ت اإىل جانبا وقدمت امل�س��اعدات يف زم��ن املحنة". 
واو�س��ح اجلعف��ري اأن "مكافحة االإره��اب تتطلب اقتالع 
اجل��ذور التعليمية والثقافية اخلاطئة التي ين�س��ىء عليها 
االأطف��ال وتتط��ور اإىل حالة من الت�س��دد والعن��ف". ودعا 
اجلعف��ري نظريت��ه االندوني�س��ية اىل "زي��ارة الع��راق يف 
اإط��ار تعزي��ز العالق��ات الثنائية بني البلدي��ن". فيما نوه 
اىل ان “العراق اليوم ي�س��هد ف�سواًل انتخابية دميقراطية، 
وُي�ساهم ال�سعب كل�ه يف االنتخابات كلها، هذا هو العراق 
اجلدي��د، والع��راق اجلديد مل ُي�س��عل فتن��ة، وال معركة، وال 
حرب��ًا، ومل مي�ش �س��يادة دول اجلوار اجلغ��رايف، والعراق 
ُي��ربم اأرقى العالقات م��ع هذه الدول �س��واء كانت تركيا، 
اأم اإيران، اأم �سورية، اأم الكويت، اأم االأردن جميعًا يحظون 
بكل االحرتام والتقدير من قبل ال�سعب العراقي، ومن قبل 
احلكوم��ة اجلدي��دة، والعراق الي��وم يقطع اأ�س��واطًا طويلة 

على طريق الدميقراطية، واإقامة الدميقراطية”.

بغداد_متابعة: بحث رئي�ش جمل�ش النواب �سليم اجلبوري، مع رئي�ش ائتالف دولة 
القانون نوري املالكي اآليات تهياأة املناخ ال�سيا�سي املنا�سب ملواجهة التحديات 

االأمنية واالقت�سادية وال�سيا�سية التي ت�سهدها البالد.
ذكر بيان ملكتب رئي�ش جمل�ش النواب العراقي �سليم اجلبوري، اإن "رئي�ش جمل�ش 
نوري  القانون  دولة  ائتالف  رئي�ش  مكتبه،  يف  ا�ستقبل  اجلبوري  �سليم  النواب 
املالكي"، مبينًا اأن "اجلانبني ا�ستعر�سا طبيعة التحديات ال�سيا�سية واالأمنية التي 

ت�سهدها البالد، باالإ�سافة اىل امللف االقت�سادي وتداعياته".
ال�سيا�سي املالئم  "اجلانبني بحثا �سبل واليات تهياأة املناخ  اأن  البيان،  واأ�ساف 

ملواجهة تلك التحديات وتن�سيق املواقف ب�ساأنها". 

اإقليم كرد�ستان م�رسور بارزاين، ان االإقليم  بغداد_متابعة: اكد رئي�ش جمل�ش االمن يف 
جرب جميع ال�سبل مع احلكومة االحتادية يف بغداد اال انه من دون اية نتيجة، موؤكدا ان 

االإقليم يريد اال�ستقالل عن املركز ولكن ب�سكل �سلمي بال عنف واقتتال.
م�رسور بارزاين يف مقابلة مع �سحيفة له قال انه "من االآن و�ساعدا نحن ل�سنا مواطنني 
عراقيني، وال توجد اية روابط ثقة بيننا وبني بغداد"، مبينا اأن "احلل الوحيد ملا يجري 

هو االنف�سال بالن�سبة لنا".
واأ�ساف ان "التعاي�ش االجباري يف العراق بال فائدة كونه بلداً قد ف�سل يف كل �سيء"، 

م�سدداً اأن "اإقليم كرد�ستان ما�ش يف اجراء ا�ستفتاء لتقرير امل�سري".
 ،)2016 يونيو   24( اجلمعة  دعا،  قد  البارزاين  م�سعود  كرد�ستان  اإقليم  رئي�ش  وكان 
ال�سيا�سيني الكرد اإىل اتخاذ االإجراءات الالزمة يف اأ�رسع وقت لتوحيد املوقف ال�سيا�سي 
اأبدى رف�سه الت�سحية ب�حق تقرير امل�سري  اإزاء اال�ستفتاء واال�ستقالل يف االإقليم، فيما 

من اأجل �رساعات حزبية. 

اىل  الكبرية  االأحزاب  توجه  عن  مطلع،  �سيا�سي  م�سدر  ك�سف  بغداد_متابعة: 
حماولة  يف  االنتخابات  قانون  �سمن  االنتخابية"  "العتبة  فقرة  ت�سمني 
الهدف  بان  اأو�سح  فيما  ال�سغرية،  االأحزاب  من  االخرين  املناف�سني  الق�ساء 
االخر هو لدفع االأحزاب اجلديدة اىل الدخول �سمن االئتالفات الكبرية من اجل 

�سمان عدم املناف�سة.
"العتبة  فقرة  لت�سمني  الكبرية  االأحزاب  لدى  توجهًا  هناك  ان  قال  امل�سدر 
االنتخابية" �سمن قانون االنتخابات يف حماولة الإق�ساء املناف�سني االخرين 
من االأحزاب ال�سغرية، مو�سحًا باأن "العتبة االنتخابية �ستكون مب�ستوى 5% 
كحد اأدين من االأ�سوات ال�سحيحة يف الدائرة حيث ان الكيان الذي ينال اقل 
من العتبة االنتخابية التي يحددها القانون ال يدخل مر�سحوه حلبة التناف�ش 

للفوز باملقاعد".
اق�ساء  اىل  يوؤدي  مما  احلالة  تلك  يف  �ستلغى  االأ�سوات  ان،  امل�سدر  واأو�سح 
مع  حتالفات  وت�سكيل  االندماج  اىل  دفعها  وبالتايل  ال�سغرية  الكيانات 

الكيانات الكبرية".
ي�سار اىل ان زعيم التيار ال�سدري مقتدى ال�سدر، قد دعا يف وقت �سابق، اىل 
تغيري قانون االنتخابات وت�سفية املفو�سية من "الزوائد غري امل�ستقلة، فيما 
طالب بتعميم االنتخابات يف جميع العراق وعدم ا�ستثناء اية حمافظة ب�"حجة 

االرهاب".
يف حني اأكد رئي�ش املجل�ش االعلى اال�سالمي، عمار احلكيم، على �رسورة اإقرار 
قانون جديد لالنتخابات املقبلة وتقدمي وجوه جديدة، واإقرار قانون انتخابات 

يتنا�سب مع طبيعة النظام الربملاين املبني على اأ�سا�ش الكتل النيابية ".

بغداد- حيدر حسين

الجزائر تدعو العراق للمشاركة الفاعلة في اجتماع المنتدى العالمي للطاقة

نواب: سيناريو الحرب بين بغداد وأربيل "استهالك إعالمي" وإقليم كردستان يعيش أسوأ أيامه

الهبابي تؤكد: تحرير الموصل بإشراف وتخطيط أمريكا 

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

 �سخر نواب ومراقبون عراقيون 
من التقارير الغربية اخلا�سة 

ب�سيناريو اندالع حرب بني اإقليم 
كرد�ستان واحلكومة االحتادية 

يف مرحلة ما بعد داع�ش 
االإرهابي من جراء النزاعات 

على اإدارة املدن املحررة، واكدت 
االو�ساط النيابية ان اإقليم 

كرد�ستان ال ميتلك االإمكانيات 
الع�سكرية واالقت�سادية لدخول 
مثل هذه احلروب التي �سيكون 

بها خا�سرا بكل تاأكيد.

بغداد ــ متابعةبغداد - خاص


