
يوم��ا بع��د اخ��ر تت�س��اعد وت��رة الت�رصف��ات ال�س��يئة 
املخ�س�س��ن حلماي��ة  الرئا�س��ي  الف��وج  م��ن  الف��راد 
رئي�س اجلمهورية فوؤاد مع�س��وم. فب��ن اعتداءات على 
ال�س��حفين و�س��جارات م�س��تمرة مع �س��ائقي �سيارات 
االجرة و�رصبهم يف احيان كثرة اىل تعطيلهم م�سالح 
النا���س يف �س��يطرات وحواجز امنية تق��ع على عاتقهم 
,يعي���س املواطن البغدادي يف املناط��ق املحيطة مبقر 

الرئي�س يف هاج�س م�ستمر .

عنا���رص الف��وج الرئا�س��ي وهم م��ن القومي��ة الكردية 
يت�رصف بع�سهم بطريقة عنيفة ويلجاأون اىل ال�ستائم 
وال���رصب مع ا�س��حاب املركبات اأاتفه اال�س��باب وهو 
االم��ر الذي ح��دا بحكومة بغ��داد املحلي��ة اىل اخلروج 
عن �س��متها وانتقادها لهذه الت�رصفات ب�سورة علنية 
داعية اىل حما�س��بة تلك الق��وات على اعتداءاتها وان ال 

متر من دون حما�سبة لكونها فوق القانون .
وحّمل جمل�س حمافظة بغداد ’ اللجنة االمنية وعمليات 
بغ��داد م�س��وؤولية ا�س��تهتار عنا���رص الف��وج الرئا�س��ي 
واالإ�س��اءات الت��ي تط��ال املواطنن يف بغ��داد “.وقال 

ع�س��و اللجن��ة االمنية يف املجل�س, �س��عد املطلبي , يف 
ت�رصي��ح ل���”  اجلورنال نيوز  ” وردت �س��كاوى كثرة 
من املواطنن  على الفوج الرئا�س��ي اخلا�س امل�س��ندة 
له حماية منطقة اجلادرية ومت رفع تلك ال�س��كاوى اىل 

عمليات بغداد لكن من دون جدوى” .
وا�س��اف ان ”جمل���س حمافظ��ة بغ��داد ياأ�س��ف عل��ى 
الت�رصفات واالإ�س��اءة التي تطال املواطنن من حماية 
الف��وج الرئا�س��ي يف �س��يطرة ال��دورة وبقي��ة املناطق 
داعيا اللجنة االمني��ة يف الربملان وعمليات بغداد اىل 
احل��د من تلك التجاوزات واال�س��اءات بحق املواطنن” 

.وا�س��ار اىل ان ” الفوج الرئا�س��ي �سبب لنا وللمواطنن 
م�س��اكل كث��رة االم��ر ال��ذي دع��ا  جمل���س بغ��داد اىل  
رف��ع  ع��دة �س��كاوى اىل عملي��ات بغداد  للح��د من تلك 
التج��اوزات “. كما يق��ول, اأمر اأحمد, وهو اأحد �س��كنة 
املنطق��ة ل�”اجلورن��ال”, يف ح��ن ي��رى اخ��رون  يف 
ات�س��ال اأي�س��ا ب� “اجلورنال نيوز” اإن “قوات الرئي�س 
مع�س��وم تعمل وفق اإمرة �س��باطها وال يخ�سعون الي 
�س��لطة ع�سكرية او اأمنية… وكما ال يتوانون عن اهانة 
اي مواطن او القيام باالعتداء على مركبته ان ت�س��اءل 
يف حال اعرتا�س��ه على اجراءاتهم االمنية “. وي�سيف 

“ميكن��ك املرور من اي �س��يطرة ينت���رص فيها عنا�رص 
احلر�س الرئا�س��ي مبج��رد حتيتهم باللغ��ة الكردية … 
جواز مرورك من �س��يطرات حماية مع�س��وم هي بياين 
با���س ) �س��باح اخل��ر ( او ج��وين كاكا ) كي��ف حال��ك 
اخي( ويتابع ان ” حماية مع�س��وم خارج اي م�س��اءلة 
وال ن��دري اين دور القوات االمنية ….. انها  قوة بالك 
ووتر ب�س��كل ك��ردي لكونها ال تختلف عن ممار�س��اتها 
وانتهاكاته��ا �س��د العراقي��ن وعلى الرئي�س مع�س��وم 
ب�سفته راعيًا للد�ستور ولكل عراقي, احرتام املواطنن 

وخ�سو�سيتهم وعدم    ال�سماح باالعتداء عليهم “.

م��ن جهته اأكد اخلبر الق�س��ائي والنائب ال�س��ابق وائل 
عب��د اللطيف ل�” اجلورنال ” ان ق�س��م م��ن هذه القوات 
مت ا�س��تدعاوؤه للم�س��اعدة اأو للحلول حم��ل القوات التي 
توجه��ت اىل القت��ال يف املناطق ال�س��اخنة من العراق 
ومنه��ا املو�س��ل و�س��الح الدين واالنب��ار وهي مكلفة 
بحماي��ة رئي�س اجلمهوري��ة” اأما ” اجلزء االخر فقد  مت 
تكليفهم ب�س��بط االمن يف ج�رص اجلادرية, ا�س��افة اىل 
اماكن نادي ال�س��يد واملناطق القريبة منه واي�س��ا يف 
وزارة العلوم والتكنولوجيا وجهاز التقي�س�س وال�سيطرة 

النوعية”. 

تستجير بالعبادي إلنقاذها.. الديوانية تشرب ماء ملوثًا بمياه الصرف الصحي منذ سنتين!
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الرحالت المدرسية إلى المتنزهات 
واأللعاب في ازدياد

العالقات ال تسوء فجأة..
7 سلوكيات يومية تؤذي شريكك

05060910

بغ��داد - ثائ��ر جبار: ك�س��ف جمل�س حمافظ��ة الديوانية, االثنن, عن كارث��ة بيئية تهدد 
حي��اة �س��كان املحافظة من خطر اال�س��ابة باالمرا���س "ال�رصطاني��ة",ويف حن اكد ان 
هن��اك 41 الف مرت مكعب من مياه ال�رصف ال�س��حي تذهب مبا�رصة اىل النهر, دعا رئي�س 

جمل�س الوزراء اىل ت�سكيل جلنة لزيارة املحافظة والوقوف على حجم الكوارث.
وقال ع�س��و املجل�س جعفر املو�س��وي ان "هناك 41 الف مرت مكعب من مياه ال�رصف ال�س��حي, 
تفرزه��ا جميع م�س��اكن الديوانية, تذهب مبا���رصة اىل النهر من دون عملية ت�س��فية اولية او تدوير, 
يف اقل تقدير جعلها �س��احلة ل�سقي االرا�س��ي الزراعية, مو�سحا ان "هذه املياه تذهب اىل النهر ب�سبب 
توق��ف حمطة املعاجلة اخلا�س��ة مبياه ال�رصف ال�س��حي, والتي م�س��ى عل��ى توقفها قرابة ال�س��نتن ومل 
ن�س��تطع تاأهيلها لعدم وجود اموال يف خزينة املحافظة". واو�س��ح, ان "هناك قرابة ت�س��عة جممعات �سكنية 
يف حمافظ��ة الديواني��ة, ت�رصب من مياه هذا النهر امللوث مبياه ال�رصف ال�س��حي" مبين��ا ان "هذه الكارثة تنذر 

بانت�سار االمرا�س ال�رصطانية بن النا�س يف ال�سنوات املقبلة, اذا ا�ستمر االمر على ما هو عليه اليوم"

 

تتباين مواقف النواب العراقين ازاء النتائج املرجوة من قمة البحر 
يعد  فبينما  الها�سمية,  االردنية  اململكة  يف  اليوم  تعقد  التي  امليت 
يف  والت�رصيحات  اخلطب  �سوى  جديدا  حتمل  ال  انها  القمة  البع�س 
اطار دعم معنوي ,يرى نواب اخرون ان هذه القمة �ستتعدى مرحلة 
موقفهم  لتغير  احلقيقية  العربية  النوايا  لتوافر  املادي  اىل  الدعم 
ان  الفار�س  فار�س  متحدون  كتلة  عن  النائب  ويتوقع  العراق.  جتاه 
يقدم العرب دعما ماديا اىل جانب الدعم املعنوي للعراق يف اطار 

دعم موقفه يف احلرب على االرهاب .
متفائلوؤن  اننا  االثنن  اأم�س  للجورنال  ت�رصيح  يف  الفار�س  واكد 
خرا من قمة البحر امليت , فالدول املجاورة للعراق ميهمها ا�ستقرار 
التنظيمات  �سد  عاملية  معركة  يخو�س  العراق  ان  م�سيفا  العراق, 
زيارة  املوقف  ذلك  وترجم  معه  متعاطف  كله  والعامل  االرهابية 

العبادي اىل الواليات املتحدة اأخراً.
وا�سار الفار�س اىل ان الزيارة االخرة لرئي�س احلكومة ك�سبت تاأييداً 
اىل  بحاجة  فالعراق  داع�س,  اره��اب  �سد  العراق  ملعركة  عامليا 
م�ساعدات ان�سانية واقت�سادية كما انه بحاجة اىل اإدامة زخم اجلهد 
مقررات  �ست�سدر  القمة  هذه  وان  خا�سة  املو�سوع  هذا  يف  احلربي 

جتاه العراق .
ا�سكندر  النائب  النيابية  والدفاع  االمن  جلنة  ع�سو  توقع  حن  يف 
دول  هيمنة  ب�سبب  اليوم  تنطلق  التي  العربية  القمة  ف�سل   , وتوت  

اخلليج على قرارات القمة .
اخلليجية  القرارات  ان”    ” اجلورنال  ل�”  ت�رصيح  يف  وتوت  وقال 
عادة ما ُتفر�س على القمم العربية وال جدوى من عقدها يف ظل هذه 
للقرارات  �سيا�سية معار�سة  قوة  ت�سكيل  اىل  العراق  داعيا   االجواء, 
اخلليجية واملد اخلليجي على املنطقة العربية .وا�ساف وتوت  ان ” 
العرب يعي�سون يف حالة مزرية نتيجة القرارات ال�سعودية واخلليجية 

و�سيطرتها الكاملة على القرار العربي .

كانون  من  ال�20  يف  ت�سلم  مع�سوم  فوؤاد  اجلمهورية  رئي�س  وكان 
الثاين املا�سي ر�سالة خطية من ملك االأردن عبد اهلل الثاين ت�سمنت 
دعوته حل�سور اجتماع القمة العربية. والتي من املقرر ان حتت�سن 
القمة  م�ستوى  على  العربية  الدول  جامعة  جمل�س  اجتماع  االأردن 
الدورة العادية ال�28 باالإ�سافة اإىل االجتماعات التح�سرية خالل 

املدة 23 – 29 اآذار 2017 يف منطقة البحر امليت.
املحلل ال�سيا�سي ’ جا�سم املو�سوي له راأي خمتلف فهو يرى ان عقد 
القمة العربية يف البحر امليت داللة وا�سح على �سفة القمة باعتبار 
احلا�رصين  وان  ال�سيما  والقمة  نف�سه  يحي  ان  ي�ستطيع  ال  البحر 

يعلمون ان وفاتهم �سبقت ح�سورهم للقمة . 
وقال املو�سوي’  يف ت�رصيح ل�" اجلورنال ’ ان"  القمة املزمع عقدها 
يف البحر امليت ال تاأتي باخلر للعراق وان كان هنالك دعم ظاهري 
للعراق  فباطنه ارهاب . وا�ساف ان" الدول العربية  ا�سبه بامليتة  
ال�سيا�سية  وال�رصاعات  االقت�ساد  م�ستوى  على  ينقذها  من  حتاول 
والتقاطعات الدينية وال فائدة من ح�سور العراق بو�سفهم منق�سمن 

بن الداعم لالإرهاب واملتفرج على االرهاب . 
وتابع بالقول ان " تن�سل رئي�س اجلمهورية من  متثيل العراق باعتبار 
اأن الكرد ال يريدون ان يكونوا يف املقدمة  للدفاع عن العراق لكونه 
لوا�سنطن  للعبادي  االخرة  والزيارة  االنت�سارات  بعد  قويا  ا�سبح 
يف  عراقية  �سيا�سية  قوة  هنالك  تكون  ان  يتمنون  ال  وانهم  ال�سيما 
املنطقة .  ويت�سدر ملف العراق واحلرب على االإرهاب جدول اأعمال 
العبادي.وبح�سب  الوزراء حيدر  رئي�س  فيها  البالد  التي ميثل  القمة 
ال�سفر العراقي لدى م�رص ومندوب العراق الدائم يف اجلامعة العربية 
حبيب ال�سدر, فان »العراق يتطلع اإىل تفعيل العمل العربي امل�سرتك, 
وزيادة الدعم العربي للعراق يف ملف اإعادة اإعمار املناطق املحررة 
واإعادة النازحن, وحت�سيد الدعم العربي الإنهاء الوجود الرتكي على 
االأرا�سي العراقية«.وا�ساف »اننا ننظر للقمة العربية املرتقبة نظرة 

تفاوؤل واأمل«, 
التتمة يف ال�صفحة 2

اأعلن��ت النائب��ة ع��ن التحالف الكرد�س��تاين اأ�س��واق 
اجل��اف اأن االأ�س��بوع املقبل �سي�س��هد ب��دء املرحلة 
الثانية من املباحثات لتغير الرئا�سات الثالث يف 
اقليم كرد�س��تان.وقالت اجل��اف اإن املرحلة االأوىل 
م��ن املباحث��ات الكردية � الكردية انتهت وو�س��لت 

اىل مرحلة ال�س��الم وتوافق جميع الكتل.واأ�س��افت, 
اأن اال�س��بوع املقب��ل �س��تبداأ في��ه املرحل��ة الثانية 
من ه��ذه املباحثات, من اأجل اإيج��اد اآليات لتغير 
الرئا�س��ات الثالث.واأ�س��ارت اجل��اف اإىل اأنه �س��يتم 
كذلك مناق�س��ة ايجاد خارطة طريق حلل امل�س��اكل 
واالأزمات التي تع�سف باالقليم, واختيار بديل عن 

رئي�س اإقليم كرد�ستان حلن اجراء االنتخابات.

 ك�س��ف املتحدث با�س��م هيئة احل�س��د ال�سعبي اأحمد 
االأ�س��دي٬ ٬ ع��ن ما جرى يف االجتم��اع االأخر بن 
الق��ادة امليدانين للح�س��د ورئي�س جمل���س الوزراء 
القائ��د الع��ام للق��وات امل�س��لحة حي��در العب��ادي٬ 
موؤك��دا ان العب��ادي اأو�س��ح لهم موقفه من احل�س��د 
ال�س��عبي, وق��ال االأ�س��دي يف حدي��ث �س��حفي٬ ان 
االجتم��اع املذك��ور متخ���س عن��ه حم��وران االأول 
قدمت هيئة احل�س��د ال�س��عبي طلبًا ملناق�سة النتائج 
االأمني��ة الت��ي يخو�س��ها مقاتلو احل�س��د يف قواطع 
العمليات الع�سكرية٬ والثاين تركز على بحث نتائج 
زيارة العبادي لوا�س��نطن ولقائه االإدارة االأمركية 
اجلديدة وحتديد م�س��تقبل احل�س��د يف ذلك. واأ�ساف 
اأن العب��ادي اأطل��ع قي��ادات احل�س��د ال�س��عبي عل��ى 
حقيقة ت�رصيحات��ه٬ اإذ خاطب احلا�رصين بالن�س 

باأنهم جزء من املنظومة الع�س��كرية للبالد ال ميكن 
التخل��ي عنه��ا وتعّد اإح��دى ركائز م�س��تقبل البالد, 
اىل ذل��ك اف��اد القي��ادي يف احل�س��د ال�س��عبي جواد 
الطليباوي باأن املناق�س��ات واحل��وارات التي جرت 
خالل اجتم��اع رئي�س الوزراء القائ��د العام للقوات 
امل�س��لحة حيدر العبادي مع قادة احل�س��د ال�س��عبي 
اإن  الطليب��اوي  احل�س��د.وقال  م�س��لحة  يف  ت�س��ب 
‘لقاء قادة احل�سد ال�سعبي مع رئي�س الوزراء حيدر 
العبادي جاء ليخر�س االل�س��ن التي تقولت وحاولت 
اال�س��اءة وااليق��اع بينن��ا وبن احلكوم��ة العراقية 
و�س��خ�س رئي�س الوزراء, موؤك��دا اأن االجتماع كان 
مثمرا وناجحا و�س��هد مناق�س��ات كثرة’.واأ�س��اف 
الطليباوي, اأنه ‘ال ي�س��تطيع الك�س��ف عن النقا�سات 
الت��ي جرت ل�رصيته��ا, موؤكدا اأن ‘جميع النقا�س��ات 
التي جرت اأخراً ت�س��ب يف �س��لحة احل�سد ال�سعبي 

ولي�س �سده.

حمافظة  يف  الغربية  املناطق  اهايل  يطالب  م�ساحتها  حجم  لكرب 
وعنه  هيت  اق�سية  ت�سم  بهم  خا�سة  حمافظة  بان�ساء  االنبار 
الغربية"  "حمافظة  م�سمى  حتت  والرطبة  والقائم  وحديثة  وراوه 
حيث  االنبار",  "حمافظة  م�سمى  حتت  والفلوجة  الرمادي  وتبقى 
ت�سكل  حيث  م�ساحة  العراق  حمافظات  اأكرب  االنبار  حمافظة  ُتعد 
 138,500 م�ساحتها  وتبلغ  العراق,  م�ساحة  من  الثلث  يعادل  ما 
ونينوى,  الدين  �سالح  حمافظتا  ال�سمال  من  حتدها  مربع,  كم 
من  واالأردن  الغربي,  ال�سمال  من  ال�سورية  العربية  واجلمهورية 
العربية  اململكة  اجلنوب  ومن  ال�رصق,  من  بغداد  الغرب, وحمافظة 

ال�سعودية ومن اجلنوب ال�رصقي حمافظتا كربالء والنجف. 
رئي�س جمل�س ق�ساء حديثة خالد �سلمان, ا�سار اىل انه "قبل دخول 
هناك  كانت  االنبار  حمافظة  مناطق  اىل  االرهابي  داع�س  تنظيم 

فكرة لدى اق�سية املناطق الغربية, باأن تكون هناك حمافظة حتت 
متثل  االنبار  حمافظة  ان  اعتبار  على  الغربية,  حمافظة  م�سمى 
االق�سية  �سيطرة داع�س على  "بعد  انه  العراق", مبينا  ثلث م�ساحة 
بعد  ان��ه  اىل  ا�سار  حن  يف  ذل��ك,  على  العمل  ايقاف  مت  الغربية 
جتاه  موقف  هناك  �سيكون  االرا�سي  وحترير  داع�س  من  اخلال�س 

مو�سوع الغربية".
"هذه الفكرة جاءت بعد درا�سة  " ان  "اجلورنال  وا�ساف �سلمان ل� 
الغربية مبراجعة املراكز اخلدمية يف مدينة  اق�سية  معاناة اهايل 
الرمادي مركز املحافظة لغر�س اكمال معامالتهم واحتياجاتهم", 
منوهًا باأن "فكرة ان�ساء حمافظة جديدة  لي�ست تهربًا او االح�سا�س 

باملظلومية من قبل جمل�س حمافظة االنبار".
وبن ان "كالم ق�ساء حديثة واالق�سية التي �سمدت بوجه االرهاب, 
م�سموع لدى جمل�س املحافظة, وان االدارة املحلية يف حديثة تعمل 

على اخذ حقوق اهايل الق�ساء من قبل جمل�س املحافظة".

من جهة اخرى عرب قائممقام ق�ساء هيت مهند زبار ل� "اجلورنال 
نيوز" عن "امله بان تكون هناك حمافظة الغربية, �رصط ان ت�سب 
يف م�سلحة املواطن ولي�س يف م�سلحة اجندات خارجية او �سيا�سية, 

ولي�س الغر�س منها تق�سيم املحافظة اىل حمافظات �ستى".
وا�ساف ان "املوازنة املالية لعام 2017 هي ميزانية طارئة, على 
العك�س من ال�سنوات ال�سابقة التي كانت ت�سل التخ�سي�سات كاملة 
اىل اق�سية ونواحي املحافظة من قبل جمل�س املحافظة, وهذا ما 

يجعل ابناء الغربية يطالبون باإن�ساء حمافظة اخرى خا�سة بهم".
هي  العائالت  الخراج  الق�ساء  يف  امل�سكلة  "اللجنة  ان  زبار  وبن 
جلنة م�سكلة من قبل وجوه و�سيوخ ومثقفي املنطقة, ونحن كادارة 
حملية النقف بال�سد من عمل اللجنة يف ابقاء او اخراج العائالت, 
العائالت من قبل االدارة املحلية بالتعامل  التعامل مع تلك  ويتم 
االمني, بابالغ القوات االمنية باتخاذ اجراءاتها بعد ورود موؤ�رصات 
بتورط عائلة من تلك العائالت بالعمل مع تنظيم داع�س االرهابي".

حذرت جلن��ة الزراعة واملياه النيابية٬ من غرق بع�س 
النقاط احلدودية امل�سرتكة بن بغداد ودم�سق يف حال 
انهيار �س��د الفرات ال�سوري الواقع على نهر الفرات٬ يف 
ح��ن لفت��ت النظر اإىل اأن �س��د حديثة الواق��ع يف داخل 
االأرا�س��ي العراقي��ة �س��يمنع غ��رق املناط��ق املحاذية 
للحدود مع �س��وريا. وقالت نائبة رئي�س اللجنة �رصوق 
العبايجي يف ت�رصيح �س��حفي٬ اإن انهيار �س��د الطبقة 
ال�س��وري لن يوؤثر �س��لبًا يف االأرا�س��ي العراقية ب�س��بب 
وجود �س��د حديثة الذي يعمل ك�م�س��دة مائية مقاومة 
للفي�س��انات الت��ي متنع غرق مناط��ق البالد املحاذية 
للحدود ال�س��ورية٬ مبينة اأن اإ�س��ابة ال�سد ال�سوري باأي 
�رصر �س��يعر�س بع�س النقاط احلدودية امل�سرتكة بن 
العراق و�س��وريا للغرق. واأ�سافت العبايجي٬ اأن االأنهر 
الدولية واأ�رصار ال�س��دود القائم��ة عليها تتطلب تعاونًا 

جديًا بن الدول املجاورة٬ معربة عن ا�س��تعداد العراق 
مل�س��اعدة احلكومة ال�س��ورية الإ�س��الح �س��د الطبقة يف 
حال طلبت دم�س��ق ذلك. وكان املر�سد ال�سوري حلقوق 
االإن�س��ان ك�س��ف اأول اأم�س االأحد٬ عن توقف �سد الطبقة 
الواقع على نهر الفرات يف �س��مال مدينة الطبقة بريف 
الرق��ة الغربي عن العمل٬ الأ�س��باب جمهولة حتى االآن٬ 
يف ح��ن حذر من انهياره ب�س��كل تام ب�س��بب �س��يطرة 
اإرهابي��ي داع���س على معظ��م اأجزائه.وكانت �س��حيفة 
رو�س��ية, حذرت  مما عّدته طوفانا يهدد �س��وريا, وذلك 
اث��ر ب��دء تنظيم داع�س عملي��ات اإغراق �س��واحي الرقة  
)ايزفي�س��تيا(  االأ�س��د.وذكرت �س��حيفة  مبي��اه بح��رة 
يف مق��ال له��ا, يوم االح��د 29 كانون الث��اين 2017, 
ان م�س��لحي داع���س ويف حماول��ة لوق��ف تق��دم قوات 
�س��وريا الدميقراطية جتاه معقله الرئي�س��ي يف �سوريا, 
مدين��ة الرقة, با�رصوا عملية اإغراق االأرا�س��ي املحيطة 

باملدينة, با�ستخدام مياه بحرة االأ�سد اال�سطناعية. 

البعض يرى أنها لن تنفع بغداد وآخرون يتفاءلون بدعم مادي

نواب: قمة البحر الميت اختبار حقيقي لنوايا العرب بعد السنوات "العجاف" تجاه العراق 

مؤكدين "يئسنا منكم وسئمنا داعش".. "محافظة الغربية" خيار أهالي غرب األنبار بعيدًا عن سلطة الرمادي 

هل سُيغرق سد الفرات السوري في حال انهياره مناطق من غرب العراق؟ 

بانتظار تنازل بارزاني.. 
مباحثات لتغيير الرئاسات الثالث في اإلقليم

مصادر حشدية: عالقتنا برئيس الوزراء أفضل 
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الوطني يتحدى الظروف ويبحث 
عن فوزه األول على السعودية

"بياني باش و چوني كاكا".. جواز المرور من "بطش" حماية معصوم التي تواصل حلقات اعتداءاتها في بغداد

مناسبات صغيرة يغتنمها المرء 
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