
العامل��ون باالج��ر اليوم��ي يف حمافظ��ة باب��ل ه��م ن�سبة 
لي�س��ت بالقليل��ة  وقد �سكلوا ظاه��رة اجتماعية واقت�سادية 
يف ظ��ل ازدياد عدد العاطلني ال�سيما من اخلريجني وحملة 
ال�سه��ادات، ويب��دو ان القوان��ني الت��ي �رشع��ت اىل يومن��ا 
ه��ذا مل تفل��ح يف احلف��اظ على حق��وق ه��ذه ال�رشيحة رغم 
تطبي��ق جمي��ع �سوابط وتعليم��ات العمل  عليه��م من دون 
ا�ستثن��اء، م��ن حيث ع��دد �ساع��ات العمل والغياب��ات، كما 
ميك��ن اال�ستغناءع��ن اي �سخ���ص يعم��ل باجر يوم��ي �سواء 
كان عام��ا او موظف��ا باج��راء اداري ب�سيط ج��دا خال من 
اي��ة �سمانات او حق��وق  حتى لو افن��ى العامل  من حياته  

ع�رشات ال�سنني . 
 من دون �ضمانات

يق��ول عامل النظاف��ة يف بلدية امل�رشوع �سمال بابل  فاح 
ج��واد:  اعم��ل يف جم��ع  النفاي��ات م��ن ال�ساع��ة ال�سابع��ة 
�سباح��ا  اىل الثالث��ة م�س��اء باج��ر يوم��ي ق��دره ثماني��ة 
االف دين��ار واتعر�ص يوميا مع بقي��ة زمائي اىل خماطر 
التلوث البيئ��ي والعمليات االرهابي��ة دون ان نح�سل على 
خم�س�س��ات خطورة كبقي��ة  العامل��ني واملوظفني من هم 
على املاك الدائم، ويفر�ص علينا العمل يف العطل الر�سمية 
واال�سبوعي��ة.  وا�س��اف ج��واد : الدوائر البلدي��ة مل جتهزنا 
بب��دالت عمل او قفازات كفوف م��ن اجل حماية انف�سنا من 
امللوثات وعندما نطالب بذلك يقولون ا�سرتوا على ح�سابكم 
انتم اجراء يوميون، وي�ساأل فاح :  الندري ماذا �سنعمل اذا  
تعر�سن��ا اىل مر�ص معد او �رشر �سحي �سببه العمل الدائم 
و�سط اك��وام النفايات فا رعاية �سحية حكومية والمبالغ 
تعوي�سي��ة وعلى العامل امل�سطر ان يتحمل جميع العواقب 
العامل��ني  العم��ل ال يحم��ي  ان قان��ون  واملخاطر،موك��دا 
باالج��ر اليومي من اي اعتداء يتعر�س��ون اليه اثناء العمل، 
مبين��ا ان اح��د زمائ��ه تعر���ص لل���رشب امل��رح  من قبل 
احد ا�سح��اب املطاعم الذي امره برف��ع النفايات اخلا�سة 
مبطعم��ه وعندما ا�ستكاه يف مركز ال�رشطة مل تدخل البلدية 
كط��رف يف الق�سية  ومل تكل��ف نف�سها يف ار�سال م�ساورها 

القانوين للدفاع عن العامل .
تعليمات غري من�ضفة

 كوث��ر عبا���ص قالت : ان��ا اعمل باجر يوم��ي وا�ستلم راتبي 
م��ن ادارة املدر�سة م��ن خال جمع املعلم��ني ملبلغ  250 
ال��ف دينار يف نهاية كل �سهر،  رغم انني اعمل من ال�ساعة 
الثامن��ة �سباح��ا وحت��ى الرابع��ة والن�سف ع���رشا  واقوم  
بتنظي��ف �سف��وف املدر�س��ة واملراف��ق ال�سحي��ة واحلديقة 
وعمل ال�ساي لل�سيوف .و حاولت ان اتعني )عاملة خدمة (

على املاك الدائم لكني مل اجد من ينظر بطلبي .
 نه��ى ماج��د ) موظف��ة ادارية ( قال��ت :  انه��ا انقطعت عن 
ال��دوام ب�سبب موت والدتها وحينما ع��ادت رف�ست الدائرة 
ا�س��دار ام��ر اداري لها،وا�سبح��ت عاطلة ع��ن العمل ب�سبب 
ظ��رف اجتماعي خ��ارج عن ارادتها . مبين��ة ان التعليمات 

االداري��ة غ��ر من�سف��ة وبحاج��ة اىل قانون جدي��د ي�سمن 
حقوق موظفي العقود واالجور اليومية .

�ضوابط
ريا���ص مهدي مهند���ص يف دائرة  م�ساري��ع بابل بني :  ان 
العامل��ني باالجر اليومي يعامل��ون كموظفني تطبق عليهم 
جميع القوانني النافذة ،لكن التعليمات الر�سمية ال تعطيهم 
احلق��وق كامل��ة، فا يح��ق لهم التمت��ع باج��ازة ر�سمية او 
مر�سية،وم��ن يتغي��ب بعذر م���رشوع او غر م���رشوع ملدة 
�سبع��ة ايام يف�سل م��ن العمل، واكد مه��دي  ان ق�سما كبرا 
م��ن العامل��ني باالج��ر اليوم��ي اثبت��وا  ح�سوره��م الفعال 
جامعي��ة  موؤه��ات  ميلك��ون  منه��م  فالكث��رون  وامله��م 
واخت�سا�سات نادرة، منهم مهند�سون وفنيون وقانونيون 
واداريون،وبع�ص الدوائر ا�سبحت تعاين من م�ساكل ب�سبب 
اال�ستغن��اء عن العاملني باالج��ر اليومي، فق�سم منهم يرتك 

العمل ب�سبب عدم وجود �سمانات م�ستقبلية له ولعائلته .
ترقيع 

واو�س��ح الباح��ث االقت�سادي م��رزا ح�س��ون ان ) العمال 
الوقتي��ني(  ظاه��رة جدي��دة وموؤقتة ا�ستحدث��ت يف الدوائر 

احلكومي��ة بعد العام 2003 و مل تك��ن موجودة يف العقود 
املا�سية،وه��ي حماول��ة  ترقي��ع لغر���ص ال�سيط��رة عل��ى 
ا�ستفح��ال ن�س��ب البطالة  بني اخلريج��ني والدليل على ذلك 
انه��ا مل تدخ��ل يف �سج��ات وزارة العم��ل م��ن اج��ل االخذ 
بعني االعتبار ت�سغيل ه��وؤالء العاطلني ،مبينا  ان احلكومة 
املحلي��ة يف باب��ل  ق��ررت ان يتناف���ص العامل��ون باالج��ر 
اليوم��ي  يف احل�س��ول على الوظائف من خ��ال  املفا�سلة 

مع املتقدمني الذين ال يعملون باجور يومية . 
فحو�ضات

وطال��ب رئي�ص جلنة ال�سح��ة يف املجل�ص البلدي يف ناحية 
القا�سم الدكتور عبد احل�سن كاظم نا�رش باالهتمام ال�سحي 
بعمال االج��ر اليومي  ال�سيما العامل��ون يف رفع النفايات 
وامللوث��ات البيئي��ة يعمل��ون يف ال�س��ارع ويتخالطون مع 
النفاي��ات وامللوث��ات البيئي��ة م��ن خ��ال توف��ر بطاق��ة 
�سحي��ة جمانية ملراجع��ة املراكز ال�سحي��ة وامل�ست�سفيات 
مع ���رشورة اجراء فحو�س��ات يومية عليه��م ملعرفة مدى 

خلوهم من االمرا�ص االنتقالية .
طرق قانونية

 النا�س��ط املدين ح�س��ني علي جا�سم ا�س��ار اىل �رشورة �سن 
قان��ون يحم��ي العامل��ني باالج��ر اليوم��ي  م��ن العمليات 
االرهابي��ة واحلوادث العر�سية اثن��اء العمل والتي قد ينتج 
عنها ع��وق ج�سدي او �رشر �سحي، فهن��اك من قطعت يده 
او قدم��ه وا�سبح عاجزا عن العم��ل .كما ان بع�سهم ا�سيب 
مبر���ص ع�س��ال فيم��ا يع��اين البع���ص االخر م��ن امرا�ص 
جلدية خطرة نتيجة مام�ستهم للنفايات واملياه الثقيلة، 
مبين��ا ان الكثرين من عمال وموظفي االجر اليومي كانوا 
اك��ر كف��اءة وعط��اء يف دوائ��ر حكومي��ة تعط��ي احلق��وق 
كامل��ة للموظفني على املاك الدائ��م ومنقو�سة ال�سحاب 
االج��ر اليوم��ي، وا�ساف جا�س��م : لقد اطلعن��ا على جتارب 
اقليم كرد�ستان ووجدن��ا ان االجر اليومي يعامل معاملة 
املوظ��ف يف احلق��وق والواجب��ات طامل��ا مت تعين��ه بام��ر 
اداري ،ونح��ن حالي��ا ننتظر ما �سي�سفر عن��ه عمل املجل�ص 
اجلديد واذا بقي االمر على ماهو عليه �ستكون لنا كلمة من 
اجل حت�سني الظروف املعي�سية اىل هوؤالء العمال و�سنعتمد 
احلوار والطرق القانونية لغر�ص تعيينهم ب�سفقة واحدة او 

اعادة التعليمات التي تغمط حقوقهم .

  ما ن�رشته احدى اجلرائد البغدادية يوم 2017/3/7 من 
للمطالبة باجناح  القانون  احدى كليات  تظاهرة لطاب 
كل  مبنح  الكلية  عميد  الزام  طريق  عن  الرا�سبني  بع�ص 
للرا�سب  النجاح  يتحقق  لكي  درجات  ع�رش  را�سب  طالب 
القانون  حكم  عن  واالبتعاد  معا  واحلزن  اخلوف  يثر 
ثانيا ذلك ان هذه التظاهرة لطلبة القانون ولي�ص ل�سواهم 
طريق  عن  ناجحني  طلبة  اىل  الرا�سبني  الطلبة  بتحويل 
هذه  مبنح  الكلية  عميد  وهو  �سده  التظاهر  مت  من  الزام 
الدرجات وبالتايل حتويل الطالب الرا�سب اىل طالب ناجح 
الد�ستوري  احلق  حتويل  تت�سمن  املطالبات  هذه  ومثل 
املادة  مبوجب  املقررة  التظاهر  يف  الد�ستورية  واحلرية 
وغر  م�رشوعة  غر  مطالبة  اىل  الد�ستور  من   )38(
ان  تقول  التي  للقاعدة  خافا  د�ستورية  وغر  قانونية 
واملطالبة  بامل�رشوع  للمطالب  مقررة  التظاهر  حرية 
باحلق واملطالبة بالقانوين ولي�ص �سوى ذلك كاملطالبة 

كما  القانوين  وغر  بالباطل  واملطالبة  امل�رشوع  بغر 
القانون  كلية  القانونية لطاب  التظاهرة غر  ح�سل يف 
ان هوؤالء املتظاهرين هم  اذا علمنا  �سوءا  االمر  اذ يزداد 
كلية  طلبة  ولي�سوا من  القانون  اهل  من  اي  قانون  طلبة 
الطب البيطري اذ لو كانت هذه التظاهرة من طاب كلية 
الت�سامح  ميكن  لكان  كليتهم  عميد  �سد  البيطري  الطب 
بال  ما  ولكن  عليها  االعرتا�ص  عدم  االقل  على  او  معها 
والذي  جلبابا  القانون  اتخذ  ممن  ت�سدر  التظاهرة  هذه 
يفرت�ص فيه ان عقله وقلبه بعد درا�سته للقانون يف هذه 
الكلية حتول اىل قانوين واعتزل غر القانوين باال�سافة 
اىل ان هذه التظاهرة تثر اخلوف واحلزن معا فاذا كان 
ان  علمنا  اذا  واقع  غم  احلزن  فان  متوقعا  غما  اخلوف 
تتجاوز  ال  القانون  لطاب  الكلية  هذه  يف  النجاح  ن�سبة 
%10 مع تدن وا�سح جلميع اخلريجني يف جميع الكليات 
وا�سحة  م�ساألة  وهذه  واالهلية  واحلكومية  اجلامعات 
ومعروفة لكل �ساحب �ساأن جتدها يف خريج كلية الطب 
جميع  وعلى  القانون  كلية  وخريج  االداب  كلية  وخريج 

الكليات  هذه  مع  خريج  فكل  ا�ستثناء  بدون  الكليات 
والبديهيات  الوا�سحات  بامل�سلمات  يحيط  ال  اكرهم 
امل�سهورات يف العلوم التي در�سها ال بل �ساهدنا احدهم 
وهو حا�سل على دكتوراه يف التاريخ يف �سارع املتنبي 
ال مييز بني ابن اجلوزي وابن اجلوزية واالمر ذاته يقال 
التدين  وظاهرة  االيام  هذه  يف  القانون  خريجي  عن 
والتفوق  عامة  �ساملة  للخريجني  العلمي  امل�ستوى  يف 
االوىل  قليل جدا ونادر وكم كان  لكنه  والكفاءة موجود 
باجلهات ذات العاقة ترك موؤمترات وندوات واجتماعات 
التي  املراأة  �سد  والعنف  والدميوقراطية  االن�سان  حقوق 
العلمي  امل�ستوى  اىل  وااللتفات  �سنة   14 ملدة  ا�ستمرت 
وندوات  موؤمترات  يف  الظاهرة  هذه  ودرا�سة  املتدين 
العليا  باملنا�سب  مرورا  اجلهات  جلميع  واجتماعات 
واحلكومة  والرملان  العايل  والتعليم  الرتبية  كليات  يف 
و�سواها فكل �سيء ميكن قبوله اال م�ساألة تدين امل�ستوى 
�سلم  املري�ص  ابنه  ان  منهم  واحد  اي  ت�سور  ولو  العلمي 

اىل طبيب ينطبق عليه الو�سف ال�سابق .
الكوميديا  يف  فارقة  عامة  يعتر  بغداد  يف  ولد  عراقي.  ممثل 
ارتقى بتلقائيته املفرطة  العراقي،  الواقع  التي تام�ص  الهادفة 
بالتمثيل اإىل م�ساف كبار جنوم العامل العربي، قدم �سخ�سيات 
كوميدية را�سخة ال ميكن ان تتكرر، مثل دور )رجب( يف م�سل�سل 
ال�سينما  فر�سان  من  املاك  يعد  كما  املدينة(  وعيون  )الذئب 
العراقية االأكر... ا�سرتاكًا يف افامها التي اكت�سحت دور العر�ص 
ذلك  يف  العراقية  ال�سينما  �سباك  يف  �سخمة  اي��رادات  وحققت 

الوقت.
ا�سهاماته يف ال�سينما العراقية

فيلم الراأ�ص اإخراج في�سل اليا�رشي 1976
فيلم امل�ساألة الكرى عام 1979

فيلم عري�ص ولكن، اإخراج ح�سني امني
فائق يتزوج اإخراج اإبراهيم عبد اجلليل 1984

حب يف بغداد مع اإقبال نعيم
احلدود امللتهبة اإخراج في�سل اليا�رشي 1986

عمارة 13 اإخراج �ساحب حداد 1988
افرت�ص نف�سك �سعيدا اإخراج عبد الهادي الراوي

�ستة على �ستة - اإخراج خرية املن�سور
مائة باملائة - اإخراج خرية املن�سور

امللك غازي اإخراج حممد �سكري جميل 1992
ا�سهامات قا�سم املاك يف التلفزيون العراقي

اإخ��راج  امللح  جرف  م�سل�سل  الثقفي،  قا�سم  بن  حممد  م�سل�سل 
للموؤلف  املدينة  وعيون  الذئب  م�سل�سل  اجلليل،  عبد  اإبراهيم 
وعيون  الن�رش  م�سل�سل  اجلليل،  عبد  اإبراهيم  اإخراج  كاظم  عادل 
املدينة للموؤلف عادل كاظم اإخراج اإبراهيم عبد اجلليل ، م�سل�سل 
املتمردون ، م�سل�سل جرف امللح، م�سل�سل عادل يتزوج ، اجلزئني 
االأول والثاين من م�سل�سل حب وحرب ج1، م�سل�سل امل�سر القادم 
دور،  دار  م�سل�سل  القهوة،  رائحة  م�سل�سل   ، �سالح  عزام  اإخ��راج 
التيتي  م�سل�سل  االول،  الدر�ص  م�سل�سل  ال�ستوتة،  �سايق  م�سل�سل 
امل�رشح  يف  ا�سهاماته  واملجنون،  انا  م�سل�سل  القطار،  جابي 
العراقي، م�رشحية الدبخانة 1967 مع وجيه عبد الغني وقائد 
النعماين، م�رشحية مملكة ال�سحاذين 1986 بطولة قا�سم املاك 
را�سم اجلميلي م�رشحية رحلة حول العامل قا�سم املاك مايني 
القومية  الفرقة  مدير  البغدادية،  قناة   - الدراما  مدير   ،1996
للتمثيل ملدة ع�رش �سنوات، مدير امل�سارح، مدير الفرقة القومية 

للفنون ال�سعبية

العاملون باألجر اليومي.. حقوق ضائعة ومستقبل مجهول
بغداد ــ  خاص

 طارق حرب

الأنه  االن�سان  اأخاقيات  يحكم  الذي  االأعلى  احلد  هو  ))ال�سمر(( 
..اأنه  الداخلية  القلب  م�ساعر  على  وحتى  والفكر  النية  على  يحكم 
ال�سهادات  اأكر  املرء  ميتلك  اأن  قيمة  ،ما  العامل  يف  حمكمة  اأقوى 
�سلوكه  يراقب  �سمر  الميتلك  لكنة  اجلامعات  اأرقى  ومن  العلمية 

وفعله ؟.
اأما ))القانون (( هو احلد االأدين الذي يحكم اأخاقيات االن�سان الأنه 
يحكم على االعمال التي لها مدلول مادي يثبتها ،ما اأ�سهل ان يقوم 
االإن�سان بارتكاب جرميته ويتوارى عن االنظار ؟،ما اأ�سهل اأن يف�رش 
القانون تف�سر رديئًا ل�سالح املف�رش خللٍل ذاتي يحيط به ؟اأو يف�رشه 
امل�سلحني  اهلل  ...بعث  املري�سة  ال�سخ�سية  واأهوائه  رغباته  وفق 
�سلوك  على  فهوحجة  النف�ص  يف  ال�سمر  و�سناعة  لبناء  لاأر�ص 
تنفع  ،لن  البع�ص  بع�سهم  مع  و�سلوكياتهم  اأفعالهم  يف  النا�ص 
االموال والعطاء الزائد يف وقف جماح امل�سيء فالوثة متاأ�سلة يف 
باحل�سن هو حل �سائب  امل�سيء  ،اأ�ستبدال  القيمي  ونبيانه  جذوره 
الأن  اجلراأة  �سمنح  ،فاأننا  له  ويحلو  ي�ساء  ما  يفعل  تركه  ،ولي�ص 
يرتكب فعٍل اأكر اأ�ساءة و�رشر مب�سالح النا�ص ومقدراتهم ،ويكون 
ال�رشر اأكر وقعًا اإذا كان يف موقع امل�سوؤولية فاأنه �سياأتي باإمعات 
توجهاته  مع  تتائم  التي  واحللول  املخارج  له  يجدون  طفيلني 
املنحرفة،اأن ظاهرة التاعب بالقوانني واأيجاد خمارج للمف�سد منح 
عاتقهم  على  امللقاة  للم�سووؤلية  بال�سعور  االكرتاث  بعدم  االخرين 
اأن  الرغم  على  ق�سائها  على  للم�ساومة  النا�ص  حوائج  وحتولت 
معاماتهم قانونية و�سحيحة وم�ستكملة لكافة االجراءات و�سليمة 
،اال اأن ا�سحاب النفو�ص اخلبيثة يقاي�سونهم مقابل املال اأو �سيء 
اآخر يطلبونه منهم ،ال�سبكات العنكبوتية التي ن�سجها الفا�سدون ثم 
حتولت للوبيات داخل اأروقة املوؤ�س�سات والوزارات ،الق�ساء عليها 
ميكن باأحداث ثورة جذرية تقتلع املف�سدين من جذروهم واالأتيان 
مبخل�سني لديهم واعز اأخاقي واإن�ساين ووطني يف التعامل باالأمور 
املوكلة األيهم ، ُيحكى اأن اخلليفة العبا�ص املهدي كانت لديه هواية 
تربية الطيور وهذا املو�سوع �سبب له حرج بني امل�سلمني حتى اأنه 
،فطلب  الدارج  بتعبرنا  الق�رش  �سطح  للطيور( يف  )كنج  لديه  كان 
)�ص(  النبي  عن  حديث  له  ف�سنع  الوعاظ  باأحد  فجيء  لذلك  حًا 
يوجب تربية الطيور وفيها حما�سن و�ستدخله اجلنة ،املهدي �سحك 

ف�ساألوه ما ي�سحكك قال لهم : اأنه يكذب علينا بحديثه .
فقالوا له : املوجودين مبجل�سه ملاذا مل توقفه ؟

فقال لهم : اأن مثل هذا الواعظ علينا �سمه لنا ليكون لنا عني تنقل 
ترر  وهمية  حاديث  الأ �سناعته  عن  ف�سا  نريدهم  من  اأخبار  لنا 
�سلوكياتنا واأفعالنا بني االأمة التي ولينا عليها يقول �سيد احلكمة 
فاأن  اخللوات  يف  اهلل  معا�سي  )ع(.}اأتقوا  علي  االإمام  وال�سر 
ال�ساهد هو احلاكم {يتحدث االإمام عن ال�سمر وهو اأقوى واأعدل 
ويردعه  االن�سان  م�سار  ويقوم  يحا�سب  ،فهو  العامل  يف  حمكمة 
وفاعلية  ال�سمر  ،قوة  اخلطاأ  يف  والوقوع  االنحراف  من  ليمنعه 
النف�ص ال  تنتهجها  واحد  ذاته بخطاب  ال�سدق مع  تاأتي من  عمله 
خطابني متاأرجحًا مابني االبي�ص واال�سود ،فعندما يكون ال�سدق 
راحة  الأ طريقا  النجاة  تكون  عنوانه  كان  واأيًا  اخلر  لفعل  �سلوكًا 

ال�سمر .

مبدعون من
خبير قانوني يدعو إلى دراسة ظاهرة تدني المستوى العلمي للخريجين

قاسم المالك 

مابين الضمير...
والقانون 

ثائرالربيعي 

أقالم حرة

ت�رشحت ا�سباب �سحية من اجلي�ص �سنة 1979 ويف �ستة 1982 
واثناء حياتي املدنية اعتقلت ملدة �سنة و�سهر و23 يوم بتهمة 
التهجم على �سخ�سية �سدام وبتاريخ 5/4/1983 اطلق �رشاحي 
من التوقيف من قبل حمكمة الثورة لعدم كفاية االأدله ، وبتاريخ 
وعندما  للجي�ص  اعادتي  �رشحبيل  جلنة  قررت   5/9/1988
علمت وحدتي اآنذاك م�ست�سفى بعقوبه الع�سكري عن اعتقايل عن 
طريق امن دياىل وفرع حزب البعث قامو باأ�ستح�سال املوافقات 
ويف   ،15/3/1989 يف  اجلي�ص  من  بطردي  وال�سخيه  ال�رشية 
جلنة  اىل  امل�ستم�سكات  كافة  ت�سم  معاملة  قدمت   2012 �سنة 
يف   77 بالوجبه  اين  عرفت  ا�سهر  اربعة  وقبل  ال�سيا�سي  الف�سل 
اح�سل على  االآن مل  الوزراء وحلد  رئا�سة  باأمانة �رش  التحققات 

نتيجه والاعرف م�سر معاملتي او الرد عليها مع التقدير،

اعدمه النظام الفا�سي البعثي بعد �سقوط نظام عبد الكرمي قا�سم 
ل�سنة 1963 وح�سلنا على موافقةمو�س�سة ال�سهداء وا�ستح�سلنا 
الزمن  من  فرته  وبعد  االر�ص  قطعة  من  امل�رشوعه  احلقوق 
يعتر  ال  والدنا  كرباءان  ملحافظه  ال�سهداء  مو�س�سة  اخرتنا 
�سهيدا الن تاريخ وفاته قبل عام 1967ويجب ا�سرتداد قطعة 
الت�سديد  عدم  حالت  يف  وانذرونا  التقاعدي  والراتب  االر�ص 
اللجوء اىل املحاكم املخت�سه اوالد ال�سهيد وزوجة ال�سهيد عبد 
العراقيه  الغره  ا�سحاب  ال�رشفاء  ننا�سد  مطلك  عليوي  الفتاح 

النظر يف ق�سيتنا و�سمولنا بقرار املوؤ�س�سه 16-9-2014

أضاعوا معاملتي وراحت حقوقي

من ينقذني من مؤسسسة الشهداء؟

المواطن و المسؤول
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