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عادت اأزمة انقطاع التيار الكهربائي عن معظم 
م��دن الع��راق الو�سط��ى واجلنوبي��ة اإىل الظهور 
جم��دداً، بعدما ا�ستق��رت خالل الأ�سه��ر اخلم�سة 

املا�سية.
�سه��ر  الأول م��ن  الأ�سب��وع  فج��اأة م��ع نهاي��ة 
رم�س��ان، جتاوزت �ساعات النقطاع 15 �ساعة 
يومي��ًا، ما اأثار غ�سبًا �سعبي��ًا وت�ساوؤًل �سيا�سيًا 
ع��ن �سبب ت��ردي اخلدم��ة، ل �سيم��ا اأن من اأكرث 
الوزارات متوياًل يف العراق هي تلك املتخ�س�سة 

بالكهرباء.
بغداد ومدن اأخرى، مثل ذي قار ومي�سان وبابل 
والب���رة، تاأثرت بقوة لأنه��ا الأكرث حرارة من 

حيث طق�سها مقارنة ببقية مدن �سمال البالد.
اأ�س��اًل، منذ اأكرث من 14 عامًا، يعاين العراقيون 
اأزمة كهرباء ه��ي واحدة من اأبرز الأزمات التي 

�سهدتها البالد منذ الغزو الأمريكي عام 2003، 
ومل تتمّك��ن من جتاوزها، عل��ى رغم اإنفاق نحو 
41 مليار دولر يف هذا القطاع، وفقًا لتقارير 

ر�سمية.
جوه��ر م�سكلة القط��اع اأنه من ب��ن القطاعات 
الأكرث ف�ساداً، وفق م��ا تبّن ملفات ك�سف عنها 

�سيا�سيون عراقيون.
وزارة الكهرب��اء تتحدث عن وجود خلل يف خط 
الغ��از امل�ست��ورد من اإي��ران، لك��ن مت اإ�سالحه. 
ال��ذي  "النقط��اع  اإن  وق��ال الناط��ق با�سمه��ا 
�سهدت��ه م��دن الع��راق، مل يك��ن انقطاع��ًا تامًا، 
اإمنا ح��دث ل�ساعات قليلة ب�سبب م�سكلة يف خط 

النقل، ومتت اإعادته اإىل و�سعه الطبيعي".
اأعم��ال �سيان��ة عل��ى  "كان��ت هن��اك  وتاب��ع: 
خط الغ��از الإي��راين، بعدما تعر���ض اإىل اأعطال 

وم�سكالت.. وهو يغذي بغداد بالكامل وحمطات 
القد�ض وال�سدر واملن�سورية وغريها".

م�س��ادر حكومية اأ�س��ارت اإىل اأن اإي��ران اأوقفت 
اخل��ط ال��وارد اإىل الع��راق ب�سبب دي��ون الوزارة 
م�س��كالت  اأن  واأو�سح��ت  الإي��راين،  للجان��ب 
اخل��ط  اأج��ور  �س��داد  ع��دم  �سببه��ا  الكهرب��اء 
الإي��راين، ما �سبب انقطاع اخل��ط و�سط الظروف 
املناخي��ة ال�سعب��ة وارتف��اع درج��ات احلرارة، 
واأوقف غالبية جممعات مي��اه ال�رب والور�ض 
وامل�سان��ع، واأحل��ق اأ���راراً ج�سيم��ة مب�سالح 

املواطنن احلياتية.
ع�س��و اللجن��ة املالي��ة يف الربمل��ان العراق��ي 
ماجدة التميمي، تو�سح اأن معدل التوليد احلايل 
ي�س��ل اإىل 10 اآلف و900 ميغ��اواط، واأن البلد 
اإ�سافي��ة  ميغ��اواط  اآلف   10 لتولي��د  يحت��اج 
لتغطية حاجته م��ن الطاقة. واأ�سارت اإىل وجود 
م�ساري��ع متلكئ��ة واأخ��رى منجزة لك��ن متوقفة 
عن الت�سغيل، لأ�سباب �س��وء الإدارة والف�ساد يف 
العق��ود ال�ستثماري��ة وه��در الطاق��ة والتن�سيق 

ال�سعيف بن وزراتي الكهرباء والنفط.
ممث��ل حمافظ��ة مي�سان، يف الربمل��ان العراقي، 
حممد ال�سيهود، اعترب اأن احلكومة اجلديدة ل بد 
م��ن اأن تكون خمت�سة باخلدم��ات ل بال�سيا�سة. 
وقال اإن "م�سكلة اخلدمات، وتاأتي يف مقدمتها 
الكهرباء، متث��ل معاناة حقيقية"، م�سرياً اإىل اأن 
"احلكوم��ات املتعاقبة منذ عام 2003، وفرت 
اأموال تكاد تو�سف باخليالية لوزارة الكهرباء، 

لكن الوزارة مل تقدم اأي �سيء".
واأ�س��اف اأن "ا�ستج��واب وزي��ر الكهرب��اء قا�سم 
الفه��داوي يف الربمل��ان، مل ُيف���ضِ اإىل نتيج��ة، 
فل��م نع��رف اخلل��ل يف ال��وزارة واأ�سب��اب تردي 
واق��ع الطاقة يف البالد، ب�سبب الف�ساد ال�سيا�سي 
واحلماي��ة الت��ي تلقاه��ا الوزي��ر م��ن �سيا�سين 
داخ��ل الربمل��ان. هذه ح��ال البل��د، كلم��ا اأردنا 
حما�سبة اأحد الفا�سدين، تظهر جماعة تدافع عن 

الفا�سد ول تراعي حقوق املواطنن".
وب��ّن اأن "ال�سيا�س��ة املعتم��دة خاطئ��ة، وه��ي 
املتعلق��ة با�ست��رياد الطاقة الكهربائي��ة والغاز 
املخ�س���ض للمحط��ات الكهربائي��ة، لأن العراق 
يتمت��ع ب��كل اخل��ريات الت��ي م��ن املفرت���ض اأن 

ُت�ستغل وُتفعل".
الربملاين �سليم �سوق��ي اتهم احلكومات املحلية 
يف مدن جن��وب العراق بعدم الك��رتاث مل�سكلة 
الكهرب��اء، وغي��اب متابع��ة خط��وط النقل وما 
يح��دث فيها من اأعطال. وق��ال اإن "�سوء الإدارة 

اأب��رز ما تتمي��ز به احلكوم��ات املحلية يف مدن 
اجلنوب".

العراقي��ة الحتادي��ة  "احلكوم��ة  اأن  اإىل  ولف��ت 
هي الأخرى متورطة مب�س��كالت الكهرباء، فهي 
م��ا زال��ت ت�ست��ورد الطاق��ة واخلط��وط اخلا�سة 
امل�ستخدم��ة يف حمط��ات التولي��د املحلي، على 
رغ��م درايتها باأن ال�ست��رياد ُمكلف ماليًا... كنا 
نطم��ح خ��الل ال�سن��وات املا�سي��ة اإىل تاأ�سي���ض 
حمطات متطورة وجدي��دة لإنتاج الكهرباء ل�سد 
احلاج��ة املحلية وبيع الفائ���ض اإىل من يحتاج 

اإليه من جريان العراق".
يف ال�سي��اق، ه��دد نا�سط��ون يف بغ��داد بتنظيم 
ه��ذه  بتح�س��ن  للمطالب��ة  �سعب��ي  اعت�س��ام 
القان��وين  و�سفه��ا  كم��ا  الأزلي��ة"،  "امل�سكل��ة 
ل�"العرب��ي  مبين��ًا  التميم��ي،  ب�س��ام  والنا�س��ط 

اجلدي��د"، اأن "بغداد �سهدت اأ�س��واأ خدمة كهرباء 
من��ذ اأ�سهر، و�سل معدل توف��ر التيار فيها اإىل 3 
�ساعات يوميًا، وهذه الكارثة يتاأثر بها مالين 
املواطنن ال�سائمن يف �سه��ر رم�سان"، لفتًا 
اإىل اأن "وزارة الكهرباء اختفت نهائيًا عندما بداأ 

مو�سم النتخابات"
وخرج اأه��ايل كربالء لل�س��وارع غا�سبن، وبلغ 
به��م الأم��ر اأن حاول��وا اقتحام من��زل املحافظ 
عقيل الطريحي ورمي القوات الأمنية امل�سوؤولة 

عن حماية البيت باحلجارة.
ويف حماول��ة لمت�سا���ض الغ�س��ب، ق��رر وزير 
الكهرب��اء قا�سم الفه��داوي اإعف��اء مدير كهرباء 
حمافظ��ة كرب��الء م��ن من�سب��ه، فيم��ا ق��ررت 
احلكومة املحلية زي��ادة ت�سغيل مولدات الطاقة 
الأهلي��ة �ساعت��ن اإ�سافتن يومي��ا لت�سبح 15 

�ساعة يوميا.
ويلجاأ العراقيون منذ �سنوات اإىل بدائل للح�سول 
عل��ى الطاقة الكهربائية، كاملولدات الكهربائية 
املنزلي��ة ال�سغ��رية، اأو املول��دات الأهلي��ة التي 

تزود الأحياء ال�سكنية بالطاقة.
ويع��اين الع��راق من��ذ ت�سعينات الق��رن املا�سي 
من اأزمة ح��ادة يف الطاقة الكهربائية وخا�سة 
يف ف�س��ل ال�سيف الذي عادة م��ا ي�سهد ارتفاعا 

ملحوظا يف درجات احلرارة.
وعادة ما ي�سه��د العراق تظاهرات واحتجاجات 
وا�سعة وخا�سة يف املناطق الو�سطى واجلنوبية 
احتجاج��ا عل��ى ت��ردي خدم��ة الكهرب��اء، على 
الرغ��م من �رف اأكرث من 50 مليار دولر على 
مل��ف الكهرباء من��ذ عام 2003 وفق��ا لو�سائل 

اإعالم حملية.

حر وظالم في الصيام.. عراقيون بالكهرباء
بغداد - متابعة

ديالى: مدينة البرتقال تغرق باالستيراد وتودع الزراعة 
بخسائر مادية فادحة للمزارعين

حقول األلغام في العراق.. حرب قديمة تترك وراءها إرثا خطيرا

"بيت الجواهري": ترميم ذاكرة بغدادية

ما  “بالد  ال�سواد”،  “اأر�ض  الرافدين”،  “بالد 
اأ�سماء  الفراتية”؛  “اجلزيرة  النهرين”،  بن 
ت�سري  وجميعها  ق��دمي��ا،  ال��ع��راق  بها  ع��رف 
حيث  م��ي��اه��ه،   وك���رثه  اأر���س��ه  خ�سوبة  اإىل 
واملحيطة  الداخلية  الطبيعية  العوامل  كانت 
الرافدين  بالد  وظلت  ذل��ك،  على  ت�ساعد  كلها 
لأبنائها  واملزروعات  واحلبوب  للغذاء  م�سدرا 

وجريانها حتى وقت قريب .
 منذ عام 2003 و ومع انهيار الدولة العراقية، 
تهاوى القطاع المني وال�سيا�سي والجتماعي 
فاأ�سبح  الزراعي،  اىل  بالإ�سافة  والع�سكري، 
حلياة  ومهددا  ه�سا  العراق  يف  الغذائي  الأمن 
ال�سكان بعد اأن كان العراق مكتفيا باإنتاجه من 

املحا�سيل الزراعية والرثوة احليوانية.
حمافظة دياىل اكرب م�سدرين الفواكه واخل�سار 
يعاين  الخرى،  والبالد  العراق  حمافظات  اىل 
املحافظة  ا�سواق  اغ��راق  من  اليوم  فالحوها 
بامل�ستورد. رمبا ا�سبح ال�سترياد ركن اأ�سا�سي 
الفا�سدين  �سلة  به  يقوم  ال��راه��ن،  الوقت  يف 
ال�سوق  اإغ�����راق  م��ن  وامل��رت�����س��ن  وال�������راق 
ل  والتي  البلد  يحتاجها  التي  الغذائية  باملواد 
بامتياز،  ا�ستهالكية  منطقة  جلعله  يحتاجها، 
اأم��ام  ي�سمد  ول  وم�سلول  عاجز  بلٍد  وخلق 
فر�سة  البع�ض  لرياها  ومتغريات  �سغوط  اأي 
لالإثراء والغنيمة. رئي�ض جمل�ض حمافظة دياىل، 

“ا�سواق  اإن  له  ت�ريح  يف  قال  الدايني  علي 
باملحا�سيل  م�سبوق  غري  اغراقا  ت�سهد  دياىل 
الزراعية امل�ستوردة من دول اجلوار رغم وجود 
ت�سويق جيد للمحا�سيل املحلية يغطي احلاجة 
الفعلية”، لفتا اىل ان “عملية الغراق ت�سببت 
اغلب  للمزارعن يف  فادحة  مادية  يف خ�سائر 
“اغراق  ان  الدايني،  وا�ساف  دياىل”.  مناطق 
م��وؤام��رة  امل�ستوردة  باملحا�سيل  ال���س��واق 
اىل  لفتا  عام”،  ب�سكل  والزراعة  الفالح  �سد 
الفالحن  ع��زوف  اىل  �سيوؤدي  “الغراق  ان 
رهينة  ال�سواق  ت�سبح  وبالتايل  الزراعة  عن 
وا�سعة  ارا���ض  ونخ�ر  اخل��ارج��ي  ال�سترياد 
البطالة  م��ع��دلت  يف  كبري  وزي����ادة  منتجة 
من   70% نحو  ت�ستقطب  ال��زراع��ة  باعتبار 

اليادي العاملة”. موؤامرة ال�سترياد
تقول  �سمي�سم  ،���س��الم  القت�سادية  اخل��ب��رية 
يواجه  الذي  الكرب  اخلطر  هو  "ال�سترياد  ان  
املحافظات  ل�سيما  العراقية،  املنتوجات 
تعتمد  ما  �سميم  يف  �سي�ربها  لأنه  الزراعية 
عليه". وت�سري اىل ان "ال�سترياد �سيخلف عزوفًا 
جتهيز  على  �سيوؤثر  ب��دوره  الذي  الزراعة،  عن 
املواد الغذائية يف العراق، وهذا الن�سحاب عن 
انتاج املواد الغذائية يوؤدي اىل الن�سحاب عن 
دمر  ال�سترياد  ان  اخرى". م�سيفة  مواد  انتاج 
وادى  ال�سنوات  هذه  خالل  العراقية  الزراعة 
يف  اجل��وار  دول  على  كليًا  العتماد  اىل  بها 
وتتابع  الب�سيطة.  الزراعية  املواد  حتى  توفري 

:"ال�سترياد �سيزعزع تركيبة القت�ساد الوطني 
وتعزيز   ، ال�سعبة  العملة  خ��روج  عن  ف�ساًل   ،
على  باعتماده  ال���واردات  يف  العراق  احادية 
وزير  وكيل  يقول  جانبه  من   ." فقط  النفط 
الزراعة، مهدي �سمد ان :" هناك عدة اجراءات 
 : منها  املو�سوع  ه��ذا  يف  ال���وزارة  اتخذتها 
كالطماطم  املحا�سيل  من  عدد  ا�سترياد  منع 
وال�سمام  ،واخليار،  والباذجنان  والبطاط�ض، 
معمم  املنع  وهذا  ،وال�سجر،  )الركي(  ،والبطيخ 
وعلى  واجل��م��ارك  احل��دودي��ة  املنافذ  كل  على 
حال  يف  م�سيفًا   ." والتجارة  الداخلية  وزارة 
قائموها  �سيحا�سب  املحا�سيل  ه��ذه  ادخ��ال 

قانونيا.
ويتابع :"هذه املحا�سيل ل حت�سل على اجازة 
املعار�ض  �ركة  قبل  من  ت�سدر  التي  ا�سترياد 

واخلدمات التجارية التابعة لوزارة التجارة".
وي�سري اىل ان:" الوزارة ت�سعى اىل دعم النتاج 
، لن تداوله �سيزيد من قوة القت�ساد  املحلي 
�سحيًا  مطماأن  ك��ون��ه  ع��ن  ف�سال  ال��ع��راق��ي، 

للمواطنن".
عام  بعد  حتول  العراقي  القت�ساد  ان  ويذكر 
ُحّر  اقت�ساد  اإىل  مركزي  اقت�ساد  من   2003
الناجت  من   2% ال�سناعة  ت�سكل  واأ�سبحت 
 7% ت�سكل  الزراعة  بينما  الإجمايل،  املحلي 
البنك  يوؤكد  الناجت املحلي الجمايل، فيما  من 
الدويل اأن حجم الناجت املحلي الإجمايل للعراق 

يبلغ 168.6 مليار دولر.

اجل��رح��ى  م��ن  ك��ث��ري  ه��ن��اك  ل��ذل��ك،  ونتيجة 
)جرف  ت�سمى  قرية  يف  الأط���راف  ومبتوري 
النا�ض  اأ���س��ب��ح  ال��ع��راق،  ج��ن��وب  امل��ل��ح( يف 
ي�سمونها )قرية البرتان( اأي مبتوري الأطراف، 

بح�سب تقرير لوكالة "رويرتز"
جراء  اأطرافهم  القرية  �سكان  من  مئات  وفقد 
احلرب  خملفات  من  وعبوات  األغام  انفجار 
لثماين  رحاها  دارت  التي  العراقية-الإيرانية 

�سنوات بن 1980 و1988
قرية  اأه��ل  م��ن  ك��ث��ريون  الق�سة  ذات  وروى 
على  الب�رة  مدينة  �رقي  الواقعة  البرتان 
حدود  ميثل  ال��ذي  املائي  العرب  �سط  جمرى 

العراق مع اإيران.
رعاة  من  الأ�سا�ض  يف  ال�سحايا  اأوائ��ل  وكان 
يف  لرتعى  قطعانهم  ي��اأخ��ذون  الذين  الغنم 
األغام  حقول  باعتبارها  حمددة  غري  مناطق 
املنفجرة  غري  والقذائف  القنابل  انت�سار  رغم 

فيها
كغريها  ال��ق��ري��ة،  ب���داأت   1991 ع��ام  ويف 
نتيجة  الفقر  تعاين  العراق،  وم��دن  قرى  من 
البالد  على  ُفر�ست  التي  الدولية  للعقوبات 
بعد غزو الكويت واأ�سبح جمع املعادن اخلردة 

الع�سكرية  املعدات  من  الكهربائية  والأ�سالك 
املهجورة ب�ساحات القتال و�سيلة لك�سب الرزق 
لكثري من اأبناء القرية والنتيجة زيادة يف عدد 

النا�ض مبتوري الأطراف
اإنه خرج بحثا عن  فالح  يدعى  �سخ�ض  وقال 
اإىل  م�سريا  والنحا�ض  احلديد  بجمع  ال��رزق 
اأ�سعار الغذاء ب�سكل كبري. وفقد الرجل  ارتفاع 

�ساقه وخم�سة من اأ�سابع يديه يف انفجار
املبتورة يف  الأط��راف  ذوي  عدد  تنامي  ومع 
جنوب العراق افُتتح مركز لالأطراف ال�سناعية 
اللجنة  1995 مب�ساعدة من  الب�رة عام  يف 
الدولية لل�سليب الأحمر ليوفر اأطرافا �سناعية 

لنحو ثمانية اآلف
يف  قطعة   50 اإىل  ي�سل  ما  املركز  وي�سنع 

ال�سهر
اإن  املركز  م�سوؤويل  اأحد  ال�سيد  حم�سن  وقال 
نحو ثلث الوافدين على املركز فقدوا اأطرافهم 
اآخرين  املئة  يف  و10  ال�سكري  مر�ض  ب�سبب 
باقي  ترتبط  بينما  متعددة  ح��وادث  ب�سبب 

احلالت باحلرب
وبداأت قوات احل�سد ال�سعبي حملة لنزع الألغام 
ال�سهر املا�سي قرب البرتان با�ستخدام معدات 
املنطقة  لتطهري  متخ�س�سة  ومركبات  ثقيلة 

ال�سحراوية

على  احلفاظ  يجر  مل  اإنه  القول  مبالغة  لي�ست 
احلكومات  اختالف  على  الرتاثية  بغداد  معامل 
القليلة  العربية  املدن  من  اأنها  رغم  املتعاقبة، 
التي مّت حتديثها عّدة مرات يف القرن الع�رين 
اأن  وفق خمططات هند�سية كان من املفرت�ض 
اأن  اإىل  اإ�سافة  حتافظ على هويتها املعمارية، 
الثالثينيات كان  الذي و�سع يف  الآثار  قانون 
ين�ض على حماية الأبنية القدمية، لكن مل يجر 

اللتزام به غالبًا.
 فقدت العا�سمة العراقية بيوت العديد من كبار 
�سليم  جواد  الفنان  منزل  ُهدم  حيث  مبدعيها؛ 
متحف،  اإىل  لتحويله  املتوا�سلة  الدعوات  رغم 
الأمر ذاته كان م�سري بيت الفنانة �سليمة مراد، 
كما تعّر�ض منزل املوؤّرخ حممد بهجت الأثري 

وعامل الجتماع علي الوردي اإىل اإهمال كبري.
 600 من  اأك��رث  ي�سلم  مل  اأن��ه  التقديرات  ترّجح 
من  اآلف(  اأ���س��ل  )م��ن  ب��غ��دادي  ت��راث��ي  بيت 
التخريب، كان اآخرها اإزالة منزل ال�ساعر جميل 
�سدقي الزهاوي منذ عامن، ومل تِف ال�سلطات 
م�روع  بتنفيذ  املتكّررة  بوعودها  العراقية 
عام  عنه  اأُعلن  الرتاثية  املعامل  تاأهيل  لإعادة 
ينّفذ  املباين مل  لعدد  ترميمها  اأن  2013، كما 
على اأ�س�ض مهنية مثل "ال�راي احلكومي" الذي 

يعود تاريخ ت�سييده اإىل الع�ر العثماين.

بيت ال�ساعر حممد مهدي اجلواهري )1889 - 
1997( الذي يحمل رقم 27/3 ويقع يف حي 
ال�سحافين يف منطقة القاد�سية )جنوبي غرب 
بغداد( مل يكن ا�ستثناء، حيث توا�سلت منا�سدات 
عائلته ونا�سطن مدنين عراقين وعرب خالل 
جهودهم  جنحت  حتى  لإنقاذه  املا�سي  العقد 

عام  ���رائ��ه  اإىل  العراقية  احلكومة  دف��ع  يف 
2013 لتحويله اإىل متحف.

بعد �سبع �سنوات، اأ�سدرت اأمانة بغداد )البلدية( 
يف  العمل  بدء  عن  فيه  اأعلنت  اأي��ام  منذ  بيانًا 
الفنية  ك��وادره��ا  "�ستقوم  حيث  امل�����روع، 
متحف  اإىل  لتحويله  املبنى  وترميم  ب�سيانة 
اجلواهري"  "بيت  ا�سم  يحمل  ثقايف  ومركز 

بالتن�سيق مع عائلة ال�ساعر".
املتحف  يف  "�ستعر�ض  اأنه  اإىل  البيان  واأ�سار 
و�سوره  اجلواهري  ودواوي��ن  وكتب  مقتنيات 
به،  اخلا�سة  النحتية  الأعمال  وبع�ض  واأوراقه 
لزيارته  وللوفود  للجمهور  مفتوحًا  و�سيكون 

والتعّرف على ملحات من �سريته واآثاره".
اأو  خمططات  اأي  عن  تك�سف  مل  الأم��ان��ة  لكن 
اأو  البيت  ترميم  عمليات  لإطالق  حمّدد  موعد 
اإن ت�ريحاتها الأخرية ل  موعد لإنهائها، بل 
تعدو اأكرث من اإعادة ملا تعّهدت به عام 2011.
1971 على  اأن بيت اجلواهري �ُسّيد عام  ُيذكر 
على  مربعًا،  مرتاً   540 تبلغ  اإجمالية  م�ساحة 
ال�سحافين  على  اآنذاك  الدولة  وّزعتها  اأر�ض 
ب�سفته  اجلواهري  عليه  ح�سل  وقد  والكتاب، 
العراقين"  والكتاب  الأدب��اء  ل�"احتاد  رئي�سًا 
نفقته اخلا�سة، وي�سم ثالث غرف  وبناه على 
نوم وغرفة ا�ستقبال واأخرى للجلو�ض، وقد �سِهد 
عام  غادره  حتى  الأدبية،  وجل�ساته  ملتقياته 

.1980

الجورنال - متابعة

بغداد - متابعة

الجورنال – متابعة 

ملا �ساقت �سبل العي�ش على 
قرويني عراقيني، ا�سطر كثري 

منهم للتنقيب يف �ساحات 
معارك �سابقة بحثا عن معادن 

واأ�سالك �سمن خملفات حروب 
�سابقة لبيعها وك�سب قوتهم. 

وقد اأقدموا على ذلك وهم 
يعلمون ما فيه من خماطر 
هائلة تتمثل يف التعر�ش 

لألغام وذخائر مل تنفجر


