
التغيري  حالة  هو  واحلياة  الكون  مالمح  اأه��م  اأح��د 
احلركة  عملية  يف  تت�شكل  التي  اأحيانًا  والتكامل 
اإىل  ليتحول  يتحرك  �شيء  فكل  وامل�شتمرة،  الدائبة 
العنا�رص  جمموعة  تتفاعل  اأن  بعد  جديد  �شيء 
وجوداً  لتخلق  متعددة  وظروف  اأجواء  يف  املختلفة 
اإن  قدميًا:  الفال�شفة  قال  وقد  قبل،  من  يكن  مل  اآخر 
وعدم،  موت  اال�شتقرار  واإن  الوجود  قانون  التغيري 
تنزل  ال  فاأنت  املاء  بجريان  التغيري  لفكرة  ومثلوا 
من  جتري  جديدة  مياهًا  فاإن  مرتني  الواحد  النهر 

حولك
مظاهر  جميع  لها  تخ�شع  طبيعية  ظاهرة  فالتغيري 
الذي  وال��زم��اين  احلركي  البعد  من  انبثاقًا  الكون 
ي�شكلها يف تلك احلالة. وال تتوقف حالة التغري على 
البعد املادي يف الكون فالتغيري ي�شمل البعد املعنوي 
يف حركة احلياة ثقافيًا واجتماعيًا وتاريخيًا، فاإذا 
فاإنه  الكونية  احلركة  عمق  يف  االإن�شان  ه��ذا  ك��ان 
لنف�شه  ليخلق  املتغريات  حركة  مع  يتفاعل  ال�شك 
ت�شويغ  »اإن  يتنا�شب مع واقعه اجلديد  �شلوكًا جديداً 
العمل االإن�شاين يرتكز على ال�شريورة -التغري- الأن 
الكون الثابت ال يدفع االإن�شان اإىل العمل التطوري«. 
فالتغيري �شنة ثابتة من ال�شنن االإلهية تفر�ض ن���ف�شها 
هذا  يخرتق  اأن  ميكن  ال  بحيث  االإن�شان  حي��اة  على 
القانون االإلهي ويقاومه ويختار اجلمود والبقاء على 
نف�ض حالته وقد قال تعاىل يف كتابه احلكيم: )اإن اهلل 
ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما باأنف�شهم( فاالأمم ال 
ذاتها  من  تغري  اأن  بعد  اإاّل  واقعها  تغري  اأن  ت�شتطيع 

وجتاري القانون الفطري االإلهي.
التغيري  �شنة  فهم  والدرا�شة:  الكالم  مق�شد  هو  وهذا 
اأن  التنبوؤ مبا ميكن  القدرة على  وامتالك  احلياة  يف 
يقع حتى ميكن ا�شتباق االأحداث لل�شيطرة عليها ومن 
ن�شتطيع  ولكي  احلياة.  اإدارة  يف  ال�شليم  التحكم  ثم 
فهم جوهر عملية التغيري ب�شكل اأدق البد من معرفة 
بع�ض العنا�رص االأ�شا�شية التي ت�شكل عملية احلركة 

االإن�شانية الدائبة،
عنه  ال�شادر  وال�شلوك  وخمتار  عاقل  كائن  االإن�شان 
ينبع من ال�شعور الواعي والتفكري امل�شبق عادة، لذلك 
يحاول اأن يتكيف مع املتغريات باإح�شا�شه العقالين 
ولي�ض جمرد تكيف غريزي وانعكا�ض جبّلي كما هو 
يف احليوانات، فهو يختار ويقرر بنف�شه ما يريد، لذلك 
تختلف ا�شتجابة كل اإن�شان عن االإن�شان االآخر جتاه 
الظروف التي تواجهه على عك�ض احليوان الذي تكون 
االإرادة  فاإن  ثم  ومن  مت�شابهة.  غريزية  ا�شتجابته 
االإن�شانية تلعب الدور االأ�شا�شي يف �شنع املتغريات 
قادر  االإن�شان  فاإن  ولذلك  ل�شاحله،  احتوائها  ويف 
ملختلف  املرنة  اال�شتجابة  على  احل��رة  بطبيعته 
ح�شب  اخلا�شة  اأ�شاليبه  وابتكار  وجتديد  التاأثريات 
التجديدي  »التكيف  اإن  اأي  بها،  مير  التي  الظروف 
املقرون بخا�شية التثقف يعك�ض املرونة التي تت�شم 

بها و�شائل التكيف اخلا�شة باالإن�شان«
اإن�شانية  ثقافات  ن�شوء  عوامل  اأحد  هو  االأم��ر  وهذا 

متعددة وح�شارات تاريخية متنوعة.
من  واملنبعثة  املميزة  االإن�شانية  ال�شمة  فاإن  وكذلك 
االأح�شن  نحو  والتغري  الكمال  عن  البحث  هو  عقله 
ولعل  الدائبة  واحلركة  امل�شتمر  ال�شعي  على  فتبعثه 
اإىل  كادح  اإنك  االإن�شان  اأيها  )يا  القراآنية:  االآية  يف 
ربك كدحًا فمالقيه( تعبري عن هذا املعنى، فاحلركة 
يف  يعني  التغيري  فاإن  االإن�شان  ويف  التغيري  تعني 
والذي  اأعلى،  واالرتقاء نحو مرتبة  الت�شاعد  الغالب 

مرتبة  نحو  االرتقاء  نحو  االإن�شاين  امليل  هذا  يغذي 
اأعلى، والذي يغذي هذا امليل االإن�شاين نحو االرتقاء 
والت�شاعد هو طبيعة التعلم الب�رصية التي جتعل من 
االإن�شان كائنًا ال يتوقف عن اكت�شاب املعرفة والعلم 
االأف�شل  عن  يبحث  فاإنه  معارف  اإىل  تو�شل  فمهما 
الب�رصية هذه هي عملية  با�شتمرار، فطبيعة املعرفة 
تغيري تن�شد اإىل التكامل، باالإ�شافة اإىل ما قد ت�شنعه 
هذه املعارف املكت�شبة من تاأثريات يف اإيجاد اأجواء 
القدمي  بني  والتالقح  التفاعل  على  حتفز  جديدة 
واجلديد من جهة وبني الثقافات االإن�شانية املختلفة 

من جهة اأخرى.
الفطرية  بطبيعته  االإن�شان  اأن  هذا  كل  من  ونعرف 
بقوة  ي�شعى  حرة  ب��اإرادة  متحرك  كائن  والتكوينية 
ت�شاعدية  حياة  يعي�ض  وه��و  والتكامل،  للكمال 
�شبق  اأجل  الفعال من  التناف�ض  ومتعددة مبنية على 
روح  اأن  يعني  هذا  وكل  عليهم،  والتفّوق  االآخرين 
التغيري موجودة يف اأعماق الت�شكل الب�رصي واأنه �شنة 
تاريخية واجتماعية ال ميكن اإلغاوؤها فالتغيري يعني 
احلياة والتطور كماء النهر اجلاري واجلمود والركود 
يعني املوت والتخلف كامل�شتنقعات الراكدة فاإنها ال 

حتمل معها اإاّل الف�شاد واملر�ض.
اجلمود مهلك احل�شارات

والتاريخ الب�رصي اأرانا الكثري من النماذج التي متثلت 
باأمم وح�شارات ارتفعت يف بع�ض املراحل الزمنية 
اأخرى  مراحل  يف  وجمدت  رك��دت  ولكنها  وارتقت 
»اأما  ال�شريازي  حممد  ال�شيد  االإم��ام  يقول  و�شقطت، 
املجتمع الراكد فهو الذي يقف يف مكانه بدون جتديد 
يف فكر اأو �شنعة.. يف املجتمع الراكد يركد كل �شيء 
وي�شري الزمان ببطء وتخلو احلياة عن التجدد ويكون 
االع��را���ض..  مو�شع  جديدة  وحركة  جديد  فكر  كل 
املجتمع امل���ت�شاعد البد اأن ي����كون الت�شاعد م���ن 
ذاته وكل جديد يزيد االجتماع ت�شاعداً وحتركًا اإىل 

االأمام..«
حتكم  ف��اإن��ه��ا  للتغيري  ت�شتجيب  ال  ال��ت��ي  واالأمم 
احل�شارات  اأغلب  فانحطاط  باملوت،  نف�شها  على 
اأن تغري  باأنها يجب  وانقرا�شها يبداأ عندما ال تفهم 
من واقعها ا�شتجابة للم�شتجدات التي واكبت احلركة 
الب�رصية املت�شاعدة، اأو اإنها تبداأ باحلركة املت�شافلة 
االنحطاط  عنا�رص  تختار  عندما  االن��دث��ار  نحو 
اأن  اأردنا  )واإذا  الكرمي:  القراآن  يقول  وهنا  والرتاجع 
عليها  فحّق  فيها  فف�شقوا  اأمرنا مرتفيها  قرية  نهلك 
املجال  هذا  يف  ويقول   ، تدمريا(  فدمرناها  القول 
وع�رصين  اإح��دى  بدرا�شة  قام  ال��ذي  توينبي  اآرنولد 
ح�شارة من احل�شارات وحاول اأن ي�شل اإىل معرفة 

وتطورها  قيامها  يف  تتحكم  التي  العامة  القوانني 
هو  اإمن��ا  االأمم  من  اأم��ة  كل  تاريخ  »اإن  وانحاللها 
واإن  فيها  وج��دت  التي  الظروف  لتحدي  ا�شتجابة 
االإن�شان حقق احل�شارة ا�شتجابة لتحدي موقف ذي 

�شعوبة خا�شة«.
ولهذا فاإن االإن�شان اأو املوؤ�ش�شة اأو املجتمع اأو االأمة 
اأو احل�شارة يفقد القدرة على التغيري الأنه ال ي�شتطيع 
الالزمة  املرونة  ميتلك  ال  اأو  املتغريات  ي�شتوعب  اأن 
للتكيف مع الواقع اجلديد وبالتايل فاإنه يتخلف عن 

االآخرين ويبقى راكداً يف م�شاكله واأزماته.
علما  وخ�شو�شًا  االإن�شانية  العلوم  بحثت  وق��د 
االجتماع واالإدارة نظرية التغيري باعتبار اأن عملية 
التي  الديناميكية  العمليات  اأه��م  من  هي  التغيري 
واملوؤ�ش�شات  اجلماعات  وت�شكيلة  اأ�شلوب  يف  توؤثر 
االأداء  لقيا�ض  معايري  و�شعوا  وق��د  واملجتمعات، 
النماذج  تلك  متلكه  م��ا  ح�شب  والنجاح  وال��ق��درة 
التي  املتغريات  ا�شتيعاب  على  قدرة  من  املذكورة 
حتيط بها. ويعرف علم االإدارة التغيري باأنه: »حتول 
يكون  وقد  قبل  من  عليه  كان  عما  معني  و�شع  يف 
التحول يف ال�شكل اأو النوعية اأو احلالة وهو اأمر حمتم 
اإذ ال �شيء ميكن اأن يثبت على واحد ب�شفة دائمة ومن 

ثم فاإن املن�شاأة حتوطها با�شتمرار عوامل التغيري.

ولد الدكتور ح�شني بن اأمني بن عبد املجيد العنزي يف بغداد يف 
حملة الطوب عام 1343ه�/1925م، ودر�ض املرحلة االبتدائية 
درا�شته  وتابع   ،1931 عام  من  ابتداء  املاأمونية  املدر�شة  يف 
 ،1941 عام  املركزية  الثانوية  دخل  ثم  الغربية،  املتو�شطة  يف 
وبعدها اأنخرط يف �شفوف دار املعلمني االبتدائية الق�شم العايل، 

ثم يف مدر�شة تطبيقات دار املعلمني االبتدائية.
على  منها  وح�شل  االإ�شكندرية  بجامعة  واألتحق  م�رص  اإىل  �شافر 
املاج�شتري عام 1958م بتقدير، وهو اول طالب عربي ح�شل من 
الرئي�ض  من  تقديرية  جائزة  ونال  الدكتوراه  على  اجلامعة  هذه 

الراحل جمال عبد النا�رص.
ا�شتهر بظهوره يف عقد ال�شتينيات بربامج التلفاز حيث قدم برنامج 

ثقايف عن التاريخ يف تلفاز العراق با�شم )ثقافة االأ�شبوع(.
واأول ن�شاط �شيا�شي له وهو يف املتو�شطة حيث قام وجمموعة من 
اال�شدقاء بتوزيع من�شور يندد بقتل امللك غازي عام 1939 وقد 
احيل على اأثرها اإىل املحكمة العرفية التي حكمت عليهم بالغرامة 
اأكرب ن�شاط �شيا�شي له فهو اختياره �شابطًا  ال�شجن، اما ثاين  او 
 1958 مت��وز   14 حركة  قبل  االأح���رار  ال�شباط  بني  لالرتباط 
النا�رص زميله  الليثي عبد  النا�رص بوا�شطة  الراحل عبد  والرئي�ض 

يف الدرا�شة.
ووجها  ممتازا  وباحثا  جيدا  موؤرخا  اأمني  ح�شني  االأ�شتاذ  كان 
اإذاعيا وتلفازيا، ا�شتهر بني النا�ض لكرثة ما كان يقدمه من برامج 
اجلمعية   ( اأم��ني  ح�شني  الدكتور  اأ�ش�ض  التاريخ  عن  التلفاز  يف 
التاريخية العراقية( واأ�شبح رئي�شا لها منذ بداية ال�شبعينيات من 
القرن املا�شي ، ثم انتخب اأول اأمني عام الحتاد املوؤرخني العرب 
. قدم اأكرث من 650 حديثًا لالإذاعة يف ق�شايا الرتاث والتاريخ. 
كما �شارك يف موؤمترات تاريخية عراقية وعربية واأجنبية عديدة. 
وقد  باري�ض.  ومقرها  الدولية  التاريخية  اجلمعية  يف  ع�شو  وهو 
العربية  الثقافية  املوؤ�ش�شات  من  بالكثري  وثيقة  �شالت  لُه  كانت 
والعاملية. ولقد اختارته جامعة مارتن لوثر باأملانيا �شنة 1970 
يف  عامة  حما�رصات  كذلك  األقى  وقد  فيها.  زائرا  اأ�شتاذا  ليكون 
واأدن��ربة  وكمربج  اأك�شفورد  جامعات  منها  ع��دي��دة،  جامعات 
وقد  وليبزغ.  وب��راغ  وم��دري��د  وفرانكفورت  وميونيخ  وبرلني 
تركزت حما�رصاته حول التعليم االإ�شالمي واملوؤ�ش�شات اجلامعية 

العربية وجوانب من احل�شارة العربية واالإ�شالمية.
الأي  م�شيب  راأي  كل  ينتهل  انه  فيقول  فل�شفته  عن  يتحدث  كان 
اللوؤلوؤة  فان  الفا�شلة،  اأخالقِه  من  اأرى  ملا  و))اال�شطفاء  اإن�شان 
النادرة والغالية ال تهان لهوان غائ�شها الذي اأ�شتخرجها من قاع 

البحر((.
2013م،  اآذار  1434 ه�/24  االأوىل  12 جمادى  بتاريخ  تويف 
يف  التايل  اليوم  م�شاء  يف  ودفن  عمان،  االأردنية  العا�شمة  يف 
حمافظة كربالء يف العراق، و�شط ح�شور ومتثيل ر�شمي من قبل 

احتاد املوؤرخني العرب ببغداد وبع�ض ال�شخ�شيات احلكومية.
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يف ديوانية اال�شم واملعنى ... زارتنا زهور حفيظة يف اليوم الثاين من يومي 
التعليمية  رائحتها  تفقد  مل  زهور  وهي  العراق  متو�شط  اإىل  الوقتية  هجرتي 
يف  املفقود  التعلم  ب�رص  الحتفاظها  حميطها  ه��واء  عطرها  الزم  بل  يومًا 
احلري�شة  االإن�شانية  ببذور  خ�شبة  تعليمية  تربة  يف  ولزراعتها  الزمان  هذا 
اأن الزمت تربة الع�رص احلايل بذور  واملع�شوقة باأواين االإحاطة الوفرية بعد 

ال تقوى على �شق طريقها نحو االنبات.
تو�شطنا اجللو�ض على اأرائك متقابلة يف منت�شف املنت�شف اال�شتقبايل ليعم 
... كان  اأكرث من ن�شف قرن  الهواء حديٌث ممتع تخللتُه ذكريات عدى عليها 
هذا ما دار مع امراأة يف �شن ال�شتني من العمر حينما روت مناهجها احلياتية 
درجة  اخلم�شني  عدت  حرارة  درجات  يف  الدرا�شية  مناهجها  مع  املنغم�شة 
اأو  الن�شف  حالة  لنعي�ض   ... االو�شط  الفرات  عمق  يف  تقع  مدينة  عند  مئوية 
املعلومة  ناقل  �شن   ... الوقت كحا�رص   ... الوقت كما�ٍض   ... �شئ  كل  اأكرث يف 
... �شنة ح�شول الق�شة ... موقع ح�شولها ... اجلو الذي اأحاط بن�شمات حديثنا. 
الدمعة مع كالم �شادق ونادر يف  ... لتخرج  حروف جتمعت يف دمعة عني 
جلو�ض متوا�شل ... اأثناء �رصد النقلة الق�ش�شية طراأ علي الثبات اجل�شدي نحو 
عني املتحدثة الأرى والأول مرة حروف ابجدية جتوب عيني الناقلة ... ناقلة 
احلدث احل�شاري ...حروف كثرية بع�شها اقرتب من الرمو�ض وبع�شها متاأهب 
للقفز امل�شلي نحو التج�شيد التاريخي ... تزاحم االأحرف جعل الناقلة تقب�ض 
كفها لت�شتدير االأ�شابع م�شكلتًا مقب�ض دون مفر هوائي ... ثم رفعت املقب�ض 
الكفي اإىل عينيها وبداأت بغلق واحدة لتدلكها ثم تعود لتفتح املغلقة وتغلق 
املفتوحة كي ت�شتمر الت�شوية التدليكية ... وهو ناجت الزحام االبجدي الأحرف 
ع�شقت اخلروج ومل جتد اإال هذه اللحظات لتنطلق عابرة ومعربة عن رجٌل مل 
الن�شمات من هجرتها  . عادت  التعليمي  التطور  �شبيهًا له يف زمن  نعد نرى 
اإىل الكف بعد فتح املقب�ض وعودة عينيها اإىل الروؤية الطبيعية بعد ان متتعا 
باإجازة زمنية دامت ب�شع ثوان مبوافقة ر�شمية ... موافقة جربية ال اختيارية 
لعملقتها  احلادثة  نحت  رمبا  العينني.  منفذي  من  االحرف  هجرة  الإنهاء   ...
انق�شاء  بعد  اأيامه  بانت  قد  بزمن  ومقارنتها  ال�رصدي  الطرح  من  اأف�شل 
خم�شني �شنة ... كان ُيلقي حما�رصته يف مدر�شة ذات غرفة تعليمية واحدة... 
معلم مل ميتهن التدري�ض وظيفيًا بل امتهنه ان�شانيًا نتيجة حر�شة على تعليم 
يل  حتدثت  متوا�شلة.  غري  متكررة  اأيام  يف  الوظيفي  معلمه  عنه  غاب  جيل 
العقلنة  ال�شاأن يف زمن  ... عظيم  الزمن  الفعل يف هذا  املراأة عن رجل غريب 
دارة املجاور ملدر�شة  ... حيث كان يخرج من  االن  ... ندرت طلته وم�شريته 
ميتهن  مل  وهو  املعلم  و�شول  تعذر  عند  الطالب  بتدري�ض  يقوم  كي  املنطقة 
اإن تكرر هذه الق�شة يف  ... حتى  ... تطوع لُيعلم  وظيفة التعليم طوال حياتة 
زمان اآخر ... ا�شبح حلم تعليمي وان�شاين بعد ان غادرنا نقيب املعلمني تاركًا 
احلياة يف ت�شعينيات القرن املا�شي حينما فارقت روحه ج�شده ... تركنا دون 
تدوين تروؤ�شة التعليمي وت�شفيف اإح�شا�شه يف منهج دويل ي�رصد فيه الطوعية 
والتوعية دون مكا�شب اإعالمية يف زمن االبي�ض واالأ�شود ... ُنبٌل تدري�شي األقى 
ياب�شة  اأي  عن  بعيداً  البحر  قاع  يف  منفى  اإىل  هذا  زماننا  عن  بعيداً  بنف�شه 
ي�شتطيع من خاللها املدعي عقد موؤمتر �شحفي . كان ُيقبل هذا الرجل بزيه 
كونه  االبتدائية  املرحلة  يف  الطلبة  لتدري�ض  متطوعًا  املدر�شة  نحو  العربي 
ب�شبب  تعذر و�شول معلمها  التعلم وجتاور منزلة ملقر مدر�شة  ان�شان عميق 
للتعلم والتعليم يف وقت  )اأبا موؤيد( بع�شقة  العراقي  املوا�شالت. هكذا ُعرف 
مل تظهر فيه الب�شمة االإلكرتونية بل الزمت �شفاتة الب�شمة االإن�شانية والتي 

نتاأمل انباتها يف كل فرد �شمع عن هذا الرجل اأو قراأ ق�شتة.
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من أروقة 
الذكريات 

وزارة النقل
الشركة العامة للسكك الحديد العراقية

لجنة البيع والتأجير المركزية
م/ اعالن مزايدة

تعلن الشركة العامة للسكك الحديد العراقية احدى تشكيالت وزارة النقل عن اجراء المزايدة العلنية وفق قانون بيع وتأجير اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 النافذ 
لتأجير العقارات المدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة لشركتنا والتي ستجري المزايدة عليها في محطة بغداد المركزية في اليوم 30 من اليوم التالي لنشر االعالن في 
الصحيفة في تمام الساعة العاشرة صباحا واذا وافق يوم المزايدة عطلة رسمية فتكون المزايدة في اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي فعلى الراغبين باالشتراك في 
المزايدة الحضور في الزمان والمكان المعنيين مستصحبين معهم التأمينات القانونية والبالغة 20% من القيمة المقدرة بصك مصدق معنون المر الشركة العامة للسكك 
المطلوبة )هوية  المستمسكات  المزايد استقدام براءة ذمته الضريبية وجلب  المزايدة وعلى  الذي ترسو عليه  بالسعر  التأمينات  نقداً على ان تستكمل باقي  الحديد او 
االحوال المدنية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية االصلية والمصورة( ويتحمل من ترسو عليه المزايدة اجور االعالن والخدمة البالغة 2% من قيمة 
االيجار السنوي ويتم تسديد بدل االيجار السنوي دفعة واحدة عند االحالة القطيعة ويمكن االطالع على العقار قبل موعد المزايدة وعلى من ترسو عليه المزايدة تسديد 
بدل االيجار خالل )30( يوم من تاريخ المصادقة وبعكسه يعتبر ناكالً ويتحمل جميع االجراءات القانونية المترتبة عليه وعلى من ترسو عليه المزايدة مراجعة شعبة 

االمالك والعقارات / في مقر الشركة لغرض تبليغه باالحالة القطعية 
                                                                                                                                              المدير العام 

                                                                                                                                 للشركة العامة للسكك الحديد
لجنة بيع وتأجير العقارات المركزية

التأميناتمدة االيجارنوع االستخدامالمشيداتالتفاصيلت
)1,000,000(سنة واحدة محل محلقطعة ارض جزء من القطعة المرقمة 1/6 الخر في منطقة القادسية بمساحة 200م12
)1,200,000(سنة واحدةمحلمحلمحل رقم )3( على جزء من القطعة المرقمة 1/400 في كرادة مريم/عالوي الحلة بمساحة 10م22
)2,800,000(سنة واحدةسوق قطعة ارض جزء من القطعة المرقمة 1475/7 م20 الداودي بمساحة 600م32
)1,000,000(سنة واحدةمشتلقطعة ارض جزء من القطعة المرقمة 1/6 الخر في منطقة القادسية بمساحة 200م42
)2,800,000(سنة واحدةبيع مواد انشائيةقطعة ارض جزء من القطعة المرقمة 38 متروكة منطقة جكوك بمساحة 350م52
)2,000,000(سنة واحدةكراج سيارات قطعة ارض جزء من القطعة المرقمة 38 متروكة في منطقة  جكوك بمساحة 360م62
)400,000(سنة واحدة بيع مواد غذائية كشك في المجمع السكني في الصالحية /557 كرادة مريم بمساحة 6م72
)10,000,000(سنة واحدةمخزنمخزنمخزن في قسم اآلليات الشالجية بمساحة 4200م82
)11,000,000(سنة واحدةمعمل ثلججملون/2 قطعة ارض جزء من القطعة المرقمة 22/3 بيجية في كمارك الشالجية بمساحة 5000م92


