
الهدف  يعد  مل  الب�رش  بني  االفرتا�ضية  احلواجز  اإزالة 
الوحيد من ا�ضتخدام مواقع التوا�ضل االإجتماعي، فمع 
اأ�ضبحت  املاليني،  ملئات  م�ضتخدميها  عدد  ارتفاع 
وتتيح  التعبري،  بحرية  ت�ضمح  فاعلة،  ك�ضب  و�ضائل 
اعرتى  ال�ضابق  يف  النظري.   منقطع  ب�ضكل  الرتويج 
اليوم  اأما  االأ�ضواق،  الروتني والتعقيد عامل  الكثري من 
"مودرن" ع�رشي، وفر  الو�ضع اختلف، فثمة ت�ضويق 

ذلك  وكل  ال�رشعة،  البائع  ومنح  اجلهد  الزبون  على 
ميديا،  وال�ضو�ضيال  االجتماعي  التوا�ضل  مواقع  عرب 
عنه  يتمخ�ض  �ضحيح  بال  ت�ضوقا  اأت��اح  ال��ذي  االأم��ر 
عقد �ضفقات قد تكون مربحة للزبون والبائع. "توجد 
اإذا  والربح،  وال�ضهرة  النجاح  اىل  تقود  فريدة  فر�ض 
االجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  ا�ضتخدام  اأح�ضن  ما 
بارق  امل�ضوق  يقول  هكذا  ومبدعة"،  منفتحة  بعقلية 
في�ضبوك"  على  �ضفحته  مبتابعة  ينهمك  بينما  كرمي، 
للبيع.  واألعابًا  كهربائية  اأجهزة  فيها  يعر�ض  التي 

حا�ضبات،  علوم  بكالوريو�ض  على  حا�ضل  ك��رمي، 
لكنه  بوظيفة،  يحظ  ومل  اأعوام  ثالثة  نحو  منذ  تخرج 
�ضفحة  اإن�ضاء  اىل  �ضارع  بل  اليدين  مكتوف  يقف  مل 
"وجنح  الت�رشيف،  على  ياأخذها  ب�ضائع  لت�ضويق 
اىل حد بعيد"، ح�ضب تعبريه. ويقول كرمي يف حديث 
عمال  ولديه  عمل  مدير  "اأ�ضبح  اإن��ه  ل�»اجلورنال«، 
كرمي  جدا".  جيد  املادي  وربحه  )ديليفري(،  تو�ضيل 
"الفي�ضبوك"  ا�ضتخدم  نف�ضه، كونه  اعتمادا على  اأثرى 
و  جات"  و"ال�ضناب  الفايرب"  و"  اآب"  "الوات�ض  و 

بدل  اح��رتايف  ب�ضكل  و"التليغرام"،  "االن�ضتغرام" 
وحول  فقط.  والرثثرة  اللهو  اأجل  من  بها  االإن�ضغال 
التوا�ضل  ومواقع  "الفي�ضبوك"  عرب  الت�ضويق  ا���رشار 
االجتماعي، قال خبري املعلوماتية ب�ضار �ضليمان، اإن 
"طريقة التفكري هي املفتاح يف عملية الت�ضويق، كما 
اجل  من  االهم  العامل  هو  الت�ضويقى  الهدف  ذلك  ان 
النجاح"، مو�ضحا اأن "امل�ضوق يجب اأن ي�ضاأل ذاته، ما 
هى الطرق التى ميكن ان ي�ضتخدمها الإ�ضهار ب�ضاعته، 
اإي�ضالها للزبون ب�رشعة و�ضعر مقبول يغري  وتاأمني 

ويو�ضح  والتعليقات.   ال�ضور  روؤي��ة  مبجرد  املقابل 
تبدو  "املهمة  اأن  ل�»اجلورنال«،  حديثه  يف  �ضليمان  
�ضهلة الأول وهلة، لكنها يف الواقع تتطلب الكثري من 
النجاح.  اأجل  من  وال�ضدق  اجلدية  اىل جانب  الرباعة 
االجتماعي  التوا�ضل  �ضبكات  فاإن  اخلرباء،  وبح�ضب 
الت�ضويق، حيث جمعت  اأحدثت قفزة كبرية يف جمال 
الفكرة  اي�ضال  فيه  ي�ضهل  واح��د  جمتمع  يف  النا�ض 
التوا�ضل  مواقع  ويف  التكاليف.    وباأقل  واملنتج 
ميكن الأي م�ضرتك ان ين�ضئ �ضفحة خا�ضة ب�ضخ�ضة 

يدعو  ثم  �رشكته،  او  االلكرتوين  موقعه  او  مبنتجه  او 
وهنالك  عليها.   والتعرف  فيها  لال�ضرتاك  ا�ضدقائه 
طريق  عن  وهو  االل��ك��رتوين،  الت�ضويق  من  اآخ��ر  نوع 
االعالنات املدفوعة، التي متكن املعلن من التحكم يف 
عن  ف�ضال  مبنتجه،  اخلا�ضة  االعالنات  ظهور  مكان 
ظهور  املراد  اجلمهور  بها  يتحدث  التي  اللغة  حتديد 
االعالن امامه، وكذلك الدولة واالهتمامات وتفا�ضيل 
املطلوبة  لل�رشيح  االعالنات  بو�ضول  ت�ضمح  اخرى 

ب�ضكل دقيق. 
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حقبة  اىل  العراقية  الذاكرة  تعود  "البعث"  ذكر  مبجرد 
�ضادها الكثري من االإنعزال و�ضيا�ضة احلزب الواحد ومتجيد 
ال�ضارع  يف  مفرطة  ح�ضا�ضية  ي�ضبب  الذي  االأمر  الرئي�ض، 
واالأو�ضاط ال�ضيا�ضية العراقية حتى عند ترديده، خا�ضة اإذا 
ان  التي تر�ضم من املقرر  النيابية  االنتخابات  تزامن مع 

جتري ال�ضبت املقبل. 
على  االن��ق��الب  ف��ك��رة  ت�ضويق  م��ن  ال��ت��ح��ذي��ر  وي��ج��ري 
"بعث البعث" واإبرام حتالفات تعيده  الدميقراطية الإعادة 
للواجهة بت�ضميات جديدة، وذلك كله اعتمادا على جيو�ض 
اأرجل  �ضحب  اإعالمي عربي، ف�ضال على  األكرتونية، ودعم 
وقالت  م�ضادر�ضيا�ضية.   بح�ضب  وغ��ريه��م،  املثقفني 
امل�ضادر انه، "يجري ت�ضخري جيو�ض األكرتونية ل�ضن حملة 
العراقية  ال�ضاحة  يف  فاعلة  �ضيا�ضية  اأطراف  على  ت�ضقيط 
وتلميع النظام ال�ضابق واإعادة ت�ضويق حزب البعث املنحل 
دول  مب�ضاعدة  يتم  "ذلك  اأن  مو�ضحة  جديدة"،  بحلة 
خليجية عرب بث االآراء ووجهات النظر املعار�ضة للعملية 
وحذرت  حاليا".   العراق  يف  الفاعلة  واالأح��زاب  ال�ضيا�ضة 
تلك  حتقيق  اىل  ت�ضعى  التي  "االأطراف  اأن  من  امل�ضادر، 
الغاية تعمل بحرفية عالية من اأجل حتقيق اأو�ضع قدر من 
العراقيني  واالإعالميني  املثقفني  ا�ضتمالة  عرب  االنت�ضار 
اأو دون  اأبواق بق�ضد  واإغرائهم باملال ليكونوا عبارة عن 
النظام  بحقبة  متجد  مقاالت  "بروز  اأن  اىل  الفتة  ق�ضد"، 
ال�ضابق وت�ضوه العملية ال�ضيا�ضية يف تقارير يومية تتلقفها 
عدة مواقع عراقية، لي�ض من قبيل ال�ضدفة، واإمنا حمالت 
ال�ضاحة  يف  التاأثري  اجل  من  دول  ورائها  تقف  منظمة 
الربملانية.   االنتخابات  اقرتاب موعد  تزامنا مع  العراقية 
وتبني امل�ضادر، اأن "هذه احلمالت تهدف اىل اإعادة انتاج 
البعث املنحل عرب اخلطاب املوجه وخلط االوراق وت�ضوير 
العمل ال�ضيا�ضي الربملاين يف العراق باأنه فا�ضل"، م�ضرية 
مواقفها  لتبني  برملانية  كتل  مع  حتالفات  "ح�ضول  اىل 

ثم التاأثري عليها ب�ضكل غري مبا�رش، وذلك بت�ضخري �ضحف 
النظام  لت�ضويه  االنت�ضار  وا�ضعة  عربية  اإع��الم  وو�ضائل 
بان  لهم  وااليحاء  العراقيني،  اأمام  العراقي  الدميقراطي 
عودة نظام بعثي بثوب جديد، هو اخلال�ض لهم.  وحتذر 
الدميقراطية،  على  االنقالب  منية  "ترويج  من  امل�ضادر، 
وت�ضخيم نزاهة اأحزاب من نوع معني، مع د�ض حمر�ضني 
تعرية  اجل  من  اجلماهريية  والتجمعات  املنا�ضبات  يف 
وت�ضويه  ال��ع��راف،  يف  االأم��ور  دف��ة  مت�ضك  التي  االأح���زاب 
قال  ذلك  وفق    ."2003 بعد  ال�ضيا�ضية  العملية  �ضمعة 
ل�»اجلورنال«،  حديث  يف  الركابي  وائل  ال�ضيا�ضي  املحلل 
وال�ضعودية  امريكا  تدعمه  الذي  املخطط  هو  هذا  "نعم 
واالمارات بعد ف�ضلهم يف ادخال داع�ض للعراق"، م�ضيفا 
املوؤ�ض�ضة  ابناء  مواجهة  من  يتمكنوا  مل  البعث  "اأزالم  اأن 
امريكا  مهدت  عندما  ال�ضعبي  واحل�ضد  العراقية  الع�ضكرية 
دخولهم للعراق بالتعاون مع بع�ض اخلونة من العراقيني، 
ماجعلهم يتجهون اىل اخرتاق العملية ال�ضيا�ضية من خالل 
بوابة االنتخابات.  ويعترب الركابي، اأن "احلكومة العراقية 
بعثية  و�ضخ�ضيات  ال�ضعودية  مع  اتفقت  امريكي  وب�ضغط 
االنتخابات  يف  الدخول  على  للعراق  ا�ضاءت  قد  كانت 
ال�ضدامي  البعث  رم��وز  من  ا�ضماء  جند  لذلك  القادمة، 
الفا�ضي بعد ان �ضدر قانون العفو وبدال من ا�ضدار مذكرات 
اعتقال وادانة بحقهم، نرى العك�ض وهو تكرميهم بالدخول 
البعث  اأن  يعتقدون  "اوؤلئك  اأن  مو�ضحا  لالنتخابات"، 
�ضيعود ليقف بوجه ايران كما يتوقعون او ح�ضب روؤيتهم 
النظام  جم��ازر  متنا�ضني  املقيتة،  الطائفية  وافكارهم 
ال�ضعودي  الدعم  ومتنا�ضني  العراقي  ال�ضعب  بحق  البائد 

لالرهاب". 
اأوتقول م�ضادر �ضيا�ضية ل�»اجلورنال«، اإن "البعث متواجد 
على ال�ضاحة العراقية ومل يختفي متاما بعد افوله قانونيا 
مع الت�ضديد عليه"، م�ضريا اىل اأن "هناك حماوالت خارجية 
لكن  ال�ضيا�ضية،  احلياة  اىل  واعادتهم  لهم  ف�ضح  العطاء 

عودتهم م�ضتبعدة النهم مرف�ضون من قبل العراقيني".  

بغداد - اجلورنال اعلنت وزارة ال�ضحة ، ا�ضتح�ضالها موافقة جمل�ض الوزراء الإ�ضافة الدرجات 
املتبقية الإكمال التعيينات. وذكرت الوزارة يف بيان، ان "وزيرة ال�ضحة ح�ضلت على موافقة 
هذا  املنعقدة  جل�ضته  خالل  التعيينات  الإكمال  املتبقية  الدرجات  الإ�ضافة  ال��وزراء  جمل�ض 
"مت ت�ضكيل جلنة من االمانة العامة ملجل�ض الوزراء ووزارتي املالية  اليوم".  وا�ضافت انه 
وال�ضحة لتقدمي التو�ضية بتحويل جميع الدرجات على املالك الدائم بدال من العقود وتاأمني 
التخ�ضي�ضات املالية عن طريق املناقلة من قبل اللجنة امل�ضكلة و�ضيتم عر�ضها يف اجتماع 

جمل�ض الوزراء املقبل ال�ضدار قرار بذلك".

جليل  الركن  الفريق  بغداد  عمليات  قائد  اعلن 
الربيعي عن تاأمني الف و802 مركزاً انتخابيا 
للنازحني  خ��ا���ض  م��رك��ز  و100  ب��غ��داد  يف 
وال�ضجون. وقال الربيعي يف موؤمتر �ضحفي " مت 
باالنتخابات  خا�ضة  حمكمة  امنية  خطة  اعداد 
م�ضرياً  بغداد،  يف  املواطنني  �ضالمة  ل�ضمان 
العا�ضمة  يف  النارية  الدرجات  حركة  منع  اىل 

الربيعي"  واأ�ضاف   . االربعاء  اليوم  من  اعتبارا 
واحلركة  احلمل  عجالت  دخ��ول  منع  مت  كما 
اىل  االربعاء  اليوم  م�ضاء  من  اعتباراً  بغداد  يف 
 13 االنتخابات"، منوهًا اىل" مت حتديد  نهاية 
مركزاً انتخابيًا لالعالميني يف جانبي الر�ضافة 

والكرخ".
على  القب�ض  القت  االمنية  "القوات  ان  وتابع 
املتهمني  من  واملئات  االرهابيني  من  العديد 

بجرائم جنائية".

اكد النائب عن كتلة االحتاد الوطني الكرد�ضتاين 
عبدالباري زيباري،  ان احلكومة احلالية برئا�ضة 
اىل  وتتحول  مهامها  �ضتنتهي  العبادي  حيدر 
من  االأول  من  ابتداء  اعمال  ت�رشيف  حكومة 

�ضهر متوز املقبل.
وقال زيباري ان"الدورة احلالية ملجل�ض النواب 
ال�  يف  �ضتنتهي  احلالية  االحتادية  واحلكومة 
موؤكدا"حتول  املقبل"،  حزيران  �ضهر  من   30
احلكومة اىل حكومة ت�رشيف االعمال من ابتداء 

من االأول من متوز املقبل".
ت�رشيف  حكومة  ان"مهام  زيباري،  واأ�ضاف 
االعمال �ضتقت�رش على تنفيذ ما مت اقراره �ضابقا 
والعمل على ماهو متداول من القوانني"، م�ضريا 
اىل ان"حكومة ت�رشيف االعمال ال �ضالحية لها 

على �ضن القوانني او عقد االتفاقات الدولية".
�ضتعمل  االعمال  اىل ان"حكومة ت�رشيف  ولفت 
احلكومة  من  ال�ضادرة  ال��ق��رارات  تنفيذ  على 
االحتادية او جمل�ض النواب"، مبينا انها"�ضتقوم 
بتم�ضية االمور اليومية فقط ومتابعة امل�ضاريع 

املقرة. 

اأجل  من  والقوائم  للتحالفات  االنتخابي  التناف�ض  �ضدة  خ�ضام  يف 
لوحاتها  لونت  والتي  ايران  يف  املقيمني  العراقيني  اأ�ضوات  ك�ضب 
الدعائية �ضوارع اجلمهورية االإ�ضالمية، فاأن قائمتي ال�ضدر واحلكيم 
على  هناك،  الناخبني  اأع��ني  ام��ام  ملر�ضحيهما  مناظر  يعر�ضا  مل 
اأخذت فيها �ضور احلكيم  التي  العراقية املا�ضية  عك�ض االنتخابات 
وال�ضدر حيزا يف ايران. ثمة هناك عالمات ا�ضتفهام عديدة و�ضعت 
عمار  بزعامة  احلكمة  ملر�ضحي  الدعائية  اللوحات  غياب  ام��ام 
حيث  اي��ران،  �ضوارع  من  ال�ضدر  مقتدى  بزعامة  و�ضائرون  احلكيم 
التحالفني يف  تراجع مقبولية  ان  ال�ضيا�ضي  بال�ضاأن  راأى خمت�ضون 
ايران جعلهما يبتعدا عن دعايتهما هناك، فيما ا�ضتبعد اخرون ذلك. 
ويقول النائب عن تيار احلكمة �ضليم �ضوقي يف حديث ل� »اجلورنال«، 
و�ضائرون  احلكمة  حتالفي  ملر�ضحي  الدعائية  اللوحات  غياب  ان" 
"مبينا  هناك  موؤيديهما  �ضعف  على  الي��دل  اي���ران   ���ض��وارع  من 
يف  الدعائية  وال�ضور  ال�ضعارت  رفع  متنع  االإيرانية  البلديات  ان" 
�ضوارعها، مما جعل التحالفني يتجنبان خمالفة قانونية، واالعتماد 

على  وحثهم  هناك  الناخبني  مع  للتوا�ضل  الكرتونية  و�ضائل  على 
يف  يعتمد  الوطني  احلكمة  ان" تيار  واأ�ضاف  مر�ضحيهما.   انتخاب 
حملته الدعائية لالنتخابات الت�رشيعية املرتقبة على طريقة "طرق 
والتوا�ضل  التيار  ملر�ضحي  امليداين  باجلهد  تتمثل  والتي  االأبواب" 
"م�ضريا اىل ان" تيار احلكمة اجرى عدة  مع الناخبني وجها لوجه، 
االإيرانية للتوا�ضل مع ناخبيه هناك وطرح  زيارات اىل اجلمهورية 
ان" مر�ضحي  اىل  "الفتا  فيه،  القناعهم  عليهم  االنتخابي  برناجمه 
و�ضائل  ا�ضتخدموا  ايران  اىل  ال�ضفر  ي�ضتطيعوا  الذين مل  احلكمة  تيار 
على  اي��ران  يف  املتواجدة  جماهريهم  حلث  االجتماعي  التوا�ضل 
�ضوارع  بع�ض  وتكتظ   . النيابية  االنتخابات  يف  لهم  الت�ضويت 
م�ضاركة  حتالفات  ملر�ضحي  الدعائية  باالفتات  االيرانية  امل��دن 
باالنتخابات العراقية ابرزها الفتح والن�رش وائتالف دولة القانون، 
ويرى  االإي��راين.  املدن  يف  املقيمني  العراقيني  ا�ضوات  ك�ضب  بهدف 
مراقبون ان هناك ا�ضباب اخرى دفعت تيار احلكمة وحتالف �ضائرون 
عالقة  فتور  ب�ضبب  منها   ، ايران  يف  ملر�ضحيهما  الرتويج  عدم  اىل 
طهران مع ال�ضدر واحلكيم، ال�ضيما بعد ان اعلن االخري ان�ضحابه من 
املجل�ض االعلى وت�ضكيل تيار �ضيا�ضي جديد. وي�ضيف املراقبون ان 

العالقة بني ايران وزعيم التيار ال�ضدري تراجعت كثريا بعد ان زار 
قوات  بدمج  امل�ضتمرة  مطالبته  وكذلك  واالمارات  ال�ضعودية  ال�ضدر 
احل�ضد ال�ضعبي التي ترتبط بع�ض ف�ضائله بايران يف �ضفوف اجلي�ض 

وال�رشطة.
يف  اعماله  العراقية  لالنتخابات  العليا  املفو�ضية  مكتب  وبا�رش 
جا�ضم  حيدر  ايران  مكتب  مدير  قال  و  طهران،  االيرانية  العا�ضمة 
حممد علي انه ومن حيث املبداأ بامكان اجلالية العراقية يف ايران 
حمافظات  يف  العراقي  ال��ن��واب  جمل�ض  انتخابات  يف  امل�ضاركة 
�ضتقيم  اي��ران  يف  العراقية  املفو�ضية  ان  اىل  اأ�ضار  فيما  اإيرانية، 
واهواز  وا�ضفهان  وم�ضهد  وقم  طهران  حمافظات  يف  اقرتاع  مراكز 
ويزد وكرمان�ضاه وايالم وبلدة نقدة يف حمافظة اآذربيجان الغربية، 
العا�رش  يف  يومني  مدى  على  �ضتكون  االقرتاع  عملية  ان"  "مبينا 

واحلادي ع�رش من ايار مايو املقبل
انتخابيًا  حتالفًا  و71  �ضيا�ضية  وكيانات  اأح��زاب   204 ويتناف�ض 
كبرياً وبعدد مر�ضحني بلغ 7188 مر�ضحًا، من بينهم اأكرث من األفي 
مر�ضحة يتناف�ضون على 329 مقعداً بالربملان العراقي املقبل التي 

جتري عملية انتخابه يف الثاين ع�رش من اأيار املقبل.

 
العراقية  احلكومة  لدى  اأوروبية  دول  من  خبريا   35 من  مكون  فريق  ر�ضد 
عزما كبريا على اإعادة هيكلة اجلهاز االأمني، بعد الق�ضاء على تنظيم داع�ض 
االرهابي، وليكون منا�ضبا مع اأوقات ال�ضلم، فيما بني خرباء امنيون ان مثل 
القريب على جدول احلكومة. وك�ضفت  هذه اخلطوات موجودة يف امل�ضتقبل 
وزارة الدفاع العراقية يف وقت �ضابق عن و�ضع خطة الإعادة هيكلة اجلي�ض 
خالل العام اجلاري، بالتعاون مع قوات التحالف الدويل. وبعد دحر تنظيم 
"داع�ض" يرى رئي�ض بعثة ال�رشطة االأوروبية يف العراق ماركو�ض ريرت الذي 
حتت قيادته فريق مكون من 35 خبرياً من دول اأوروبية خمتلفة امل�ضورة 

اأمامه  "العراق  ان  القومي  االأمن  العراقية ومكتب م�ضت�ضار  الداخلية  لوزارة 
اإعادة هيكلة جهازه االأمني وتقلي�ضه ليتنا�ضب مع اأوقات  مهمة كبرية يف 
اأي�ضًا يف احلد من انت�ضار ال�ضالح.   واأ�ضار اخلبري االأمني  ال�ضلم، ما ي�ضاهم 
اإىل �رشورة اأن يتاأقلم اجلهاز االأمني امل�ضلح يف العراق على نحو �ضخم على 
اجلهاز  تقلي�ض  هو  ذلك  يف  االأكرب  التحدي  اأن  ريرت  واأو�ضح  ال�ضلم،  اأوقات 
االأمني، قائال "يف العراق توجد اأ�ضلحة كثرية للغاية وقوات مدججة باأ�ضلحة 
كثرية. ويذكر ريرت يف بيانات اعدها عن القوات العراقية اأنه جترى مكافحة 
االإرهاب يف العراق بالو�ضائل الع�ضكرية فقط، م�ضيفًا اأنه من املهم تقلي�ض 
هذا  متويل  وحدها  مبقدورها  لي�ض  العراقية  احلكومة  الأن  االأمني،  اجلهاز 
اإعادة  على  العراقية عزمًا كبرياً  احلكومة  لدى  ير�ضد  اأنه  اجلهاز"، م�ضيفًا 

هيكلة اجلهاز االأمني، وقال "مل اأر مطلقًا ا�ضتعداداً ورغبة يف احل�ضول على 
خطوات  ان  ال�ضاعدي  امري  االمني  اخلبري  قال  بدوره  هنا.  مثل  امل�ضاعدة 
امر  بها  القيام  العراقية  تعتزم احلكومة  التي  االمني  اعداد اجلهاز  تقلي�ض 
بغاية ال�ضعوبة خ�ضو�ضا وان عدد من املناطق العراقية احلدودية تتعر�ض 
اىل هجمات ارهابية خمتلفة. وا�ضاف ال�ضاعدي يف حديث مع »اجلورنال« 
ان "القوات االمنية العراقية ا�ضتطاعت ان تخرج من حرب �ضعواء بانت�ضار 
ابهر العامل با�رشه وتعمل اليوم على تاأمني االنتخابات الت�رشيعية املقررة 
تعمل  القريب  امل�ضتقبل  "يف  ان  وتابع  احل��ايل.  اي��ار  من  ع�رش  الثاين  يف 
القيادات االمنية وفق التوافق ال�ضيا�ضي على �ضم قوات احل�ضد ال�ضعبي اىل 

القوات امل�ضلحة يف الدفاع والداخلية".

تقف خلفها دول خليجية

مشاورات سرية تسوق لفكرة االنقالب على الديمقراطية في العراق 

لماذا غابت الدعاية االنتخابية لقائمتي الصدر والحكيم من شوارع ايران؟

خطوات حكومية بدعم اوروبي لتقليص الجهاز األمني العراقي

مجلس الوزراء يوافق على اضافة درجات وظيفية للصحة

عمليات بغداد تمنع حركة الدراجات 
وعجالت الحمل اعتبارا من اليوم  
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