
 كثييرة هي اجل�صييور ال�صغرة والكبييرة يف حمافظة 
الب�ييرة والتييي فيها م�صيياكل عديدة تتعلييق بق�صايا 
مالية او ب�صبب �صوء التنفيذ فع�رات اجل�صور يف مركز 
املدينيية مل تكتمل لتزيد معاناة ابنيياء اغنى حمافظة 
نفطييية بالييواردات لتكييون االزدحامييات يف خمتلف 

الطرق والتقاطعات ب�صبب عدم اكتمال هذه اجل�صور .
يك�صييف النائب عيين حمافظة الب�رة فالييح اخلزعلي 
للجورنييال عيين احالة ملييف بع�ض اجل�صييور يف مركز 

حمافظيية الب�ييرة اىل هيئيية النزاهيية بينهييا ج�يير 
الرتبية وج�ر الزبر وج�ر حممد باقر ال�صدر الرابط 
بيين مركييز املحافظيية وق�صيياء �صييط العييرب وج�صور 
اخييرى مهمة يف حل االختناقييات احلا�صلة يف مركز 
املحافظيية ،ف�صييا عيين اجل�صييور املعلقيية ال�صغييرة 
اخلا�صيية بامل�صيياة، موؤكييدا انييه متييت خماطبيية هيئة 

النزاهة بها لكنه مل ي�صل الرد حيالها اىل االن.
الطييرق واجل�صييور يف  دائييرة  قييول مدييير   وبح�صييب 
الب�ييرة حممد قا�صم للجورنييال "ان هناك الكثر من 
امل�صاريع التابعة للوزارة متوقفة،  فقط ج�ر الفيحاء 

الكونكريتييي هييو الذي  تقدمييت االعمال فيييه" مبينا 
ان القر�ييض املييايل الذي خ�ص�ض من قبييل املحافظة 
وجمل�ييض املحافظة هو الييذي جعل التقييدم يف اجناز 
هييذا اجل�ر الييذي و�صلت ن�صبيية اجنازه بحييدود اكرث 
ميين %90 ،الفتًا النظر اىل ان الطرق املتوقفة هي ام 
ق�يير و�صفوان وام ق�ر والزبيير وطريق عتبة ب�صبب 
قرار 347 وهناك مداوالت للمبا�رة فيها عن طريق 
البنك الدويل والبنييك اال�صامي حيث ان البنك الدويل 
با�يير �صيانة وتاأثيت الطريق ال�ريع من البطحة اىل 

�صفوان ومن الرميلة اىل مركز املحافظة .

م�صيياكل  لديهييا  واجل�صييور  الطييرق  دائييرة  ان  وبيين 
كبييرة حيث انهييا تفتقر اىل امليياك الهند�صي والفني 
واحلرفييين حيييث انييه قييل العييدد ميين 117 اىل 68 
موظفييًا ب�صبييب احاليية بع�صهم على التقاعييد حيث ان 
الدائرة مقيييدة وال ن�صتطيع تنفيذ اي م�صاريع عماقة 
ب�صبييب قلة املاكات ،الفتا النظر اىل انه طالب وزارة 
واحلالييية  ال�صابقيية  والبلديييات  واال�صييكان  االعمييار 
بتخ�صي�ييض موظفيين للدائييرة وبحييدود مييا يقييارب 
الييي 50 موظفييًا لكنييه مل يتييم تخ�صي�ييض اي موظييف 
اىل االن، م�صييرا اىل ان بع�ييض االليييات التخ�ص�صييية 

متوقفيية ب�صبييب عدم وجود �صواق لهييا ف�صا عن عدم 
وجود ماكات اخييرى متخ�ص�صة بالدائرة ف�صا عن 

عمال خدمين للدائرة .
 احلكوميية املحلية من جهتها ت�صيير للجورنال وعلى 
ل�صان النائب االول للمحافظ حممد طاهر التميمي اىل 
انها كانييت �صاعية اىل دعم الدوائر تتعلق بتخ�صي�ض 
امييوال الإك�صيياء بع�ييض ال�صييوارع والطييرق اخلارجييية 
ومعاجلة املطبييات واجل�صور اخلارجية ،م�صرا اىل ان 
املوانييئ العراقية خ�ص�صت مبالييغ ملحافظة الب�رة 
حيييث عملييت املحافظة من خال ق�صييم الهند�صة على 

عمييل الك�صوفييات للم�صاريييع وبا�ييرت اغلييب الدوائر 
اك�صيياء بع�ض الطييرق الفرعييية وال�صييوارع وب�صبب ان 
هنيياك بع�ض امل�صاكل مل تنجز ميين قبل مديرية طرق 
وج�صييور الب�ييرة، حيييث ان بع�ييض امل�صاريع اجنزت 
قبل عييام 2016 وم�صاريع ظلت جييزءاً منها يف عام 
2016 واجلزء االخر يف عام 2017 خامتا بحديثه 
ان امل�صاكل املوجودة حاليا يف مديرية اجل�صور �صيتم 
حلها من خييال االتفاق مع ال�ركيية العامة للموانئ 
العراقييية من خييال تخ�صي�ض اموال خا�صيية لدائرة 

الطرق واجل�صور يف حمافظة الب�رة .
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الكهرباء،  �صيطرة توزيع  بتواطوؤ بع�ض موظفي  الكهرباء  اأقرت وزارة  بغداد - خا�ض: 
املواطنن على  التيار الإجبار  �صاعات قطع  زيادة  االأهلية، على  املولدات  اأ�صحاب  مع 
اال�صرتاك يف املولدات، ال�صيما يف نهايات االأ�صهر، موؤكدة اأنها عاقبت عدداً من امل�صغلن 
املتواطئن، وماتزال تراقب هذا املو�صوع منذ �صنتن، وتنوي التحقيق بال�صكاوى اجلديدة. 
الكهرباء يثبت تورطه يف هكذا تواطوؤ، مطالبة  اأي منت�صب يف  ا�صم  وبينما هددت نائبة، بن�ر 
االإدارييية.  االإجييراءات  خال  من  مبعاقبته  االكتفاء  وعدم  لغرهم،  عربة  ليكونوا  هوؤالء  مبحاكمة 
التيار  اإطفاء  الكهرباء، بالتعمد يف  الت�صغيل يف حمطات  ا�صتكى مواطنون، من تعمد موظفن بقطاع 
الكهرباء بداية كل �صهر باتفاق مع اأ�صحاب املولدات االأهلية. وقال املتحدث با�صم وزارة الكهرباء، يف 
اإن "الوزارة �صخ�صت حاالت تواطوؤ بع�ض موظفي �صيطرة توزيع الكهرباء، مع  مقابلة اأجرتها )اجلورنال(، 

اأ�صحاب املولدات االأهلية، على زيادة �صاعات قطع التيار الإجبار املواطنن على اال�صرتاك يف املولدات.
التفا�صيل يف امللحق االقت�صادي

 

توقعت م�صادر �صيا�صية ان ت�صهد املرحلة املقبلة ان�صقاقات كثرة 
احلكومة  يف  امل�صاركة  ال�صيا�صية  االحزاب  عن  بارزين  مل�صوؤولن 
بعيدة  احييزاب  تاأ�صي�ض  ال�صخ�صيات  من  عدد  واعلن   ، والربملان 
ت�صاعد  ان  مراقبون  اكد  وقت  ،يف  ال�صابقة  الفكرية  التوجهات  عن 
والتم�صك  الييعييراق  يف  املختلفة  الكتل  داخييل  ال�صيا�صي  اليي�ييراع 
باالمتيازات وحماولة البقاء يف ال�صلطة وراء االن�صقاقات وت�صكيل 

كيانات حزبية جديدة. 
�صليم  العراقي  الربملان  رئي�ض  ان�صقاق  املا�صية  االيييام  و�صهدت 
واحمد  الزبيدي  جرب  بيان  االعلى  املجل�ض  يف  والقيادي  اجلبوري 
عن  بعيدا  مييدين  بلبا�ض  احييزاب  وت�صكيل  احزابهم  عن  امل�صاري 

االجتاهات اال�صامية التي كانوا يعملون معها ل�صنوات طويلة.
�صت�صهد  املقبلة  "االنتخابات  ان  مطلعة  �صيا�صية  م�صادر  وك�صفت 
االحييزاب  بن  متوقعة  غر  وحتالفات  جديدة  �صيا�صية  تكتات 
امل�صوؤولن  "اغلب  ان  اىل  النظر  لفتت  حن  احلالية"،يف  ال�صيا�صية 

�صيحاولون ترك االحزاب التقليدية ".
ويرى املراقبون ان املرحلة املقبلة �صت�صهد املزيد من االن�صقاقات 
واإعان احزاب جديدة يف ظل اقرار قانون االحزاب العراقي اجلديد 
ومتا�صيا مع متطلبات املرحلة اجلديدة التي بات فيها العزوف عن 

االحزاب التقليدية امرا مفروغًا منه.
فقد عد ع�صو جمل�ض النواب عن الكتلة الوطنية حممود  امل�صهداين 
"االحد"  ان�صقاق �صخ�صيات من الكتل ال�صيا�صية حالة �صحية للعمل 

ال�صيا�صي . 
وقال امل�صهداين يف ت�ريح لي اجلورنال "  ان االن�صقاقات التي يقوم 
فقد  ال�صارع  وان  ال�صيما  �صحية  حالة  تعد  ال�صخ�صيات  بع�ض  بها 

الثقة بكثر من ال�صخ�صيات ال�صيا�صية. 
وا�صاف  امل�صهداين  ان ما ظهر من ت�صكيل كتل بعيدة عن املنهج 
بها  مير  التي  املرحلة  تر�صبات  �صببها  �صعاراتهم  يف  اال�صامي 

على  ثم ظهروا  ديني ومن  بغطاء  كانت  التي  وال�صخ�صيات  العراق 
حقيقتهم يف امل�صهد ال�صيا�صي  احلايل، مبينا ان ال�صارع ا�صبح على 

دراية كاملة لكل ما يقوم به ال�صيا�صي العراقي . 
بع�ض  يف  الثقة  فقد  الييعييراقييي  اليي�ييصييارع  ان   اىل  االنييتييبيياه  الفتا 
لك�صب ود  اخرى   التفكر بطرق  اىل  الذي دعاهم  االمر  ال�صيا�صين 

ال�صارع العراقي من جديد يف االنتخابات املقبلة.
بدوره عييّد النائب عن حتالف القوى العراقية “عبد الرحمن اللويزي 
�صليم  االإ�صامي  احلييزب  يف  والقيادي  الربملان  رئي�ض  ان�صقاق 
اجلبوري عن حزبه وت�صكيل كيان جديد، مبثابة حماولة جلاأت اإليها 

االأحزاب االإ�صامية لتدارك ف�صلها  قبيل االنتخابات املقبلة.
االخييوان  حزبي  يف  االن�صقاق  ا�صرتاتيجية  اإن  اأو�ييصييح   اللويزي 
واال�صامي هي ا�صرتاتيجية متبعة، ففي مرحلة ما�صية ان�صق احلزب 
االإ�صامي اإىل تيار التجديد برئا�صة طارق الها�صمي وتيار امل�صتقبل 
برئا�صة رافع العي�صاوي، وكاهما يعدان من اأبرز قيادات االخوان. 
املدة  خال  �صديدة  هجمة  اىل  تعر�ض  االخوان  حزب  اأن  واأ�صاف، 
وعلى  االعت�صام  �صاحات  ادارة  عن  امل�صوؤولن  وخا�صة  املا�صية، 
اأن ت�صتبق  ال�صنية تريد  اأن الطبقة  راأ�صهم احلزب اال�صامي”، مبينا 
ال�صبغة  ياأخذ  بع�صها  م�صاريع  خم�صة  بطرح  املقبلة  االنتخابات 
اأمنوذج  تقدمي  يف  الدينية  االحزاب  “ف�صل  اأن  اإىل،  واأ�صار  املدنية. 
ا�صامي كاالأمنوذج الرتكي او االيراين وغرها، جعلها ت�صعر بنوع 
من احلرج وهي مقبلة على ممار�صة انتخابية، لذا انح�ر دور هذه 
االحزاب وقلت حظوظها، وهي تلجاأ عمليا اىل هذا التكتيك لتتدراك 

من خاله نف�صها وحتاول ان تركب موجة املدنية الرائجة االن”.
من جانبه قال القيادي يف ائتاف دولة القانون موفق الربيعي، ان 
"االن�صقاقات لبع�ض امل�صوؤولن عن االحزاب ال�صيا�صية �صواء داخل 
املكونات ال�صيعية او ال�صنية او الكردية عامة �صحية �صت�صمح بعبور 
اخلنادق املذهبية والعرقية وت�صكيل حكومة االغلبية ال�صيا�صية على 

نطاق او�صع".
التتمة يف ال�صفحة 2

وجهييت وزارة العييدل، عقوبيية لفييت نظيير الحييد 
موظفييي دائييرة الت�صجيييل العقيياري يف ق�صيياء 
احلييي التابع ملحافظة وا�صييط. وجاء يف الوثيقة 
ال�صييادرة ميين املدير العييام للت�صجيييل العقاري 
وكاليية فوزييية عليييوي خفيييف واملوجهيية اىل 
املوظف حميد هادي حمزة الكاتب يف ماحظية 
الت�صجيييل العقاري باحلي انه "بناًء على ما جاء 

بقييرار اللجنيية التحقيقييية امل�صكليية يف ديييوان 
املديرييية العامة وم�صادقة ال�صيدة املدير العام، 
ولثبييوت قيامييك بالتعليييق علييى املن�صييور على 
�صفحيية )العداليية واملجتمييع( وهييذا خمالف ملا 
تن�ض عليييه املادة )5/14( من قانون ان�صباط 
موظفييي الدولة والقطيياع العام رقييم )14 ل�صنة 
1991( املعييدل، تقرر توجيييه عقوبة لفت نظر 
اليك".وبينييت الوثيقيية ان "العقوبيية �صتكون ا�صد 

يف حالة التكرار م�صتقبا".

حتدثييت تقارير عن اأن ت�ريحييات “مو�صيه يعلون” 
وزييير الدفاع االإ�رائيلي االأ�صبييق حول دعم تل اأبيب 
لداع�ييض وغرها ميين اجلماعات امل�صلحيية يف العراق 
و�صوريييا دخلت حيييز التنفيذ . و نقييًا عن م�صادرها 
اأفادت التقارير باأن اجلي�ييض االإ�رائيلي اأدخل 600 
ميين املجنييدات الن�صيياء اإىل مناطييق العييراق و�صوريا 
بهييدف دعييم اجلماعييات امل�صلحيية وب�صييكل خمييٍف. 
وتعرف هييذه املجموعة من املجنييدات الن�صاء با�صم 
“قطييط ال�صحييراء” وهي تابعة للجي�ييض االإ�رائيلي 
وتعييد القييوة اخلا�صيية يف هييذا اجلي�ييض، حيييث اأمتت 
هييذه الفرقيية دورات تخ�ص�صييية ويتييم تلبييية جميع 
اجلن�صييية  االحتياجييات  ذلييك  احتيجاتهييم مبييا يف 

،باالإ�صافيية اإىل ذلييك، يتييم اإ�صتخييدام هييذه الفرقيية 
الأمييور اخييرى. واأ�صافييت التقارييير :نقلييت و�صائييل 
االعييام اال�رائيلية عن قييادة ع�صكرين قولهم اإنهم 
يخططون جلذب وزيادة املجندات الن�صاء يف اجلي�ض 
االإ�رائيلييي  اجلي�ييض  حاجييات  لتلبييية  االإ�رائيلييي 
باجلي�ييض  لاإلتحيياق  االإ�رائيلييي  ال�صبيياب  وجييذب 
االإ�رائيلييي اأي�صييًا. وميين اجلدييير بالذكيير اأن داع�ض 
وغرها من اجلماعات التكفرية هم يف حالة انهزام 
متتيياٍل ولهييذا فاإنهييم يتخبطييون و يتبعييرثون ويف 
النتيجيية ت�صعف جمموعاتهم وميين جهة اخرى ترى 
بلييدان بينهييا ا�رائيل التييي تدعم وتقييف خلف هذه 
املجموعييات االرهابييية اأن اأهدافهييا غييدت يف مهب 
الريييح ولذلييك فاإنها تفعييل امل�صتحيييل وتلبي جميع 
اإحتياجات االإرهابين الإبقائهم يف �صوريا والعراق.

انتقد عديد من النواب وامل�صوؤولن العراقين، ا�صتفحال ظاهرة خ�صوع 
احلواجز  على  عنا�ر  قبل  من  املايل  االبتزاز  اإىل  ال�صاحنات  �صائقي 

االأمنية، يف حن نفذ ال�صائقون، اعت�صامات وتظاهرات وقطع الطرق. 
�صائقي  قيام  مطلعة،  وم�صادر  املحلية  الف�صائية  القنوات  وتناقلت 
دولية،  طرق  وقطع  تظاهرات  بتنظيم  متعددة،  مناطق  يف  ال�صاحنات 
�صاحناتهم  مرور  وتعطيل  ماليًا  ا�صتغالهم  ا�صتمرار  على  حمتجن 
خورماتو،  طوز  ق�صاء  ويف  عليهم.   لل�صغط  اأيييام  لعدة  احلواجز  عند 
جنوبي كركوك، وا�صل �صائقو املركبات ال�صغرة وال�صاحنات، تنظيم 
اأفاد  ما  وفق  اجلمركية،  االإجييراءات  على  احتجاجا  مفتوح،  اعت�صام 
واملركبات  ال�صاحنات  �صائقو  قام  كما  الق�صاء.  من  مطلع  م�صدر  به 
ال�صغرة العاملون �صمن خط بغداد – كركوك، و�صائقو �صيارات احلمل 
الطوز  ق�صاء  و�صط  فيها  ليتجمعوا  �صغرة  خيم  بن�صب  والبقالون، 

الواقع على الطريق الرابط بن كركوك والعا�صمة بغداد.

ال�صائقن  مطالب  حتقيق  حلن  مفتوحًا  �صيبقى  االعت�صام  اأن  واأكدوا 
واأبرزها »اإعادة النظر بقوانن التعرفة اجلمركية، وتخفيف االإجراءات 
اإي�صال  من  يتمكنوا  كي  لهم  متعددة  منافذ  وفتح  �صدهم،  املتبعة 

ب�صائعهم ب�صكل �صليم وعدم قطع اأرزاقهم«.
يف  مييدن  اأربييع  يف  �صلمية  تظاهرات  يف   ، ال�صاحنات  �صائقو  وخييرج 
حمافظة دياىل للمطالبة مبعاجلة ملف اجلمارك، كا�صفن عن تعر�صهم 
متظاهرون  قام  كما  ال�صفرة.  جمرك  يف  كبرة  ابتزاز  عمليات  اإىل 
احتجاجًا  ال�صاحنات  اأ�صحاب  قبل  من  كركوك،  ي  بغداد  طريق  بقطع 
عندما  وا�صط  يف  احلييال  وتكررت  الباهظة.  اجلمركية  الر�صوم  على 
راف�صن  ووا�صط  بغداد  بن  الربط  الطريق  ال�صاحنات  ا�صحاب  قطع 
املمار�صات غر ال�صحيحة واالتاوات امل�صتمرة من قبل افراد ال�صيطرات 

بحقهم .
املا�ض،  رعد  دياىل،  حمافظة  عن  النائب  اأعلن  االأزميية،  ت�صاعد  واإزاء 
ال�صاحنات  �صائقي  تبنيه رفع دعاوى ق�صائية »جمانية« �صد مبتزي 

يف نقطة جمارك ال�صفرة وال�صيطرة داخل املحافظة.

ب عقوبة  يف  ال�صاحنات  �صائقي  من  الع�رات  ل�صهادات  »ا�صتمع  وقال: 
حول ما تعر�صوا له من عمليات ابتزاز ودفع اتاوات يف جمرك ال�صفرة، 
قرب بعقوبة، وبع�ض ال�صيطرات واحلواجز االأمنية املنت�رة على الطرق 
�صلطة  تعزيز  اإطار  يف  ياأتي  الدعاوى  »رفع  اأن  اإىل  م�صرا  الرئي�صية«، 

القانون وماحقة الفا�صدين«.
اإىل لعنة على  اأن »جمرك ال�صفرة الواقع �صمايل املحافظة حتول  وعّد 

االآالف من �صائقي ال�صاحنات«، عازيًا ذلك اإىل »الفو�صى والف�صاد«.
�صيا�صية  جهات  من  مدعومة  مافيات  اأن  اأكدت  اأخرى  م�صادر  ولكن 
�صائقي  ابييتييزاز  اأجييل  من  اخلارجية  الطرق  على  ال�صيطرات  ت�صتغل 
باملرور،  لهم  ال�صماح  مقابل  كبرة  مبالغ  على  واحل�صول  ال�صاحنات 
اأ�رار  اإحلاق  اإىل  ال�صيطرات ما يوؤدي  حيث تقوم بتعطيلهم الأيام يف 
بهم وخا�صة عندما تكون ال�صاحنات حمملة مبواد غذائية قابلة للتلف.
حل  باإيجاد  مراراً  وعدا  واحلكومة  النواب  جمل�ض  اأن  من  الرغم  وعلى 
لهذه امل�صكلة ومنذ اأ�صهر، لكن االأزمة ت�صاعدت وال�صكاوى منها تزداد، 

من دون التو�صل اإىل نتيجة.

وفيييق  املتقاعييد،  والفريييق  الع�صكييري  املحلييل  راأى 
ال�صامرائييي، ان زيارة وزير اخلارجية ال�صعودي عادل 
اجلبر بغداد جاءت خلداع العراقين من اجل ا�صعاف 
قوتهييم، داعيا احلكومة اىل ان تكييون �صلبة بالتعامل 

مع باده.
وقييال ال�صامرائييي، يف من�صييور لييه علييى �صفحتييه يف 
الفي�صبوك، انه "بعييد تفقي�ض ع�رات اآالف االإرهابين 
ميين قبييل مراكييز التكفيير والتحري�ض ومواقييع دينية 
�صعودييية، وتدفييق اآالف منهييم للعييدوان علييى العراق، 
وبعد �صل�صلة من الت�ريحات الر�صمية العدائية للعراق 
واإثييارة النعييرات الطائفييية، ي�صييل وزييير اخلارجييية 
ال�صعييودي فجيياأة اىل بغداد مبييا ُو�صف بفتييح �صفحة 

جديييدة". واأ�صاف، "ي�رب اأنهم م�صتعدون لا�صتثمار 
يف العراق وكاأن العييراق مل يكن ويبقى اأغنى منهم لو 
اأقيييم فيه نظام قوي يليق بييه"، متابعا انه "قبل اأكرث 
ميين عام، قلت اإن من وقفوا �صد العراق �صيذهبون اإليه 

�صاغرين )فا�صلن(".
واأو�صح انه "مع اأن الف�صل حميط بكل �صيا�صات النظام 
ال�صعييودي وحتالفهم مع قطيير، اإال اأن الزيارة لي�صت اإال 
خطييوة خييداع مك�صييوف يييراد بهييا تراخييي العراقين 
وجرهييم اإىل مواقف تخييدم خطط ال�صعودييية الفا�صلة، 
متهيييدا ال�صتهييداف عنا�ر قييوة العييراق"، م�صرا اىل 
ان "مييا ف�صلوا يف حتقيقه بالقييوة ي�صعون اىل حتقيقه 
باخلداع، لكن ال�صعب العراقي ُخلق واعيا دقيقا مل متر 
عليييه خطط اخلييداع، والقرار بيد ال�صعييب الذي ي�صتنر 

باملفيد من حراك الراأي العام".

شخصيات بارزة تتخلى عن أحزابها التقليدية.. وأخرى تساوم: االنشقاق أو مناصب وامتيازات وحمايات!

"انتفاضة" على السيطرات "المشبوهة".. سائقو الشاحنات يرفعون شعار: "نرفض أتاواتكم يافاسدين" 

وفيق السامرائي: السعوديون جاءوا لخداع العراقيين.. فلنحاسبهم على ما مضى !

العدل تحث الموظفين على تقديم "اليكات" 
في الفيسبوك.. االنتقاد ثوابه عقوبة!!

في إطار خدماتها "القذرة"... 
إسرائيل تهدي نساء لداعش في العراق 

بغداد – حسين فالح

بغداد- سعد جاسم

بغداد- خاص

بغداد – متابعة بغداد – خاص

البصرة – محمد الجابري
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الزوراء والجوية يرفعان شعار
الفوز في المهمة القارية

باتت من األطالل.. مواطنو البصرة يكتبون "شهادة وفاة" جسورها والمحافظة تعطلها بانتظار كشف اللصوص!!

كتب السحر مبيعاتها تفوق 
مبيعات الفائز بجائزة نوبل

متملصين من وزر الفشل ومشكلين أحزابًا جديدة

القوات االمنية واحل�صد ال�صعبي ت�صتقبان العوائل الهاربة من جحيم داع�ض

ً


