
5 شؤون الناس
PEOPLE AFFAIRS

قــبـل ايــــــام صــــــدر عــن وزارة
الـتعلـيم العـالـي بيـان يـلغي
امـتحـــان الـكفـــاءة يف اللغـــة
االجنبية كشرط من شروط
ـــــــدراســـــــات ـــــــال االلـــتـحـــــــاق ب
الـعلـيـــا، وكــــان لهــــذا القـــرار أصـــداء
متفاوتة يف اوساط االساتذة والطلبة
بـني االستهجــان واالستحـسـان، فـرأي
امللـتـــزمـني الـــواعـني املـتــطـلعـني الـــى
االعلـــى يـتـبـــايــن مع رأي املــتهـــالكـني
ــــوريقــــة الـــشهــــادة ــــى االمـــســــاك ب عل
وحــسـب وممـــا يـثـيـــر احلـيـــرة ان وزارة
الـتـعلـيــم العـــالـي لـم تـبـني االسـبـــاب
املوجبـة لهذا القـرار، وكان علـيها قبل
اتخــاذ هــذا القـــرار االستـئنــاس بــآراء
اكـبر عـدد من اخملـتصني واملـقارنـة مع
ــــــــول يف اجلــــــــامـعــــــــات شــــــــروط الـقـــب

املتقدمة.
مـعـــظـــم اجلـــــــامـعـــــــات االمـــــــريــكـــيـــــــة
ـــــــة ـــــــى طـلـــب واالوروبـــيـــــــة تـفـــــــرض عـل

البكـالـوريــوس
معـــرفــــة لغـــة
ـــــيـــــــــــــــة ـــــب اجـــــن
ـــــــى واحـــــــدة ال
جــانب لـغتـهم
الـقــــــــومـــيـــــــــــة،
وغــــالــبــيـــتهـــــــا
ــــــــطــــــــــــــــالــــــــب ت
بـدراسة الـلغة
الـالتــيــنــيــــــــــة-
مـن الــطـبـيـــة
الـــــــــى االداب-
ــــارهــــــا ــــاعــتــب ب
املفتاح ملـعرفة
الـــلـــغـــــــــــــــــــــــــــــات

االوروبية.
اصـبحـت معـــرفـــة الـلغـــات االجـنـبـيـــة
ضــرورة حـتـمـيــة يف عــاملـنــا املـتــشـــابك
ـــــى قـــــريــــــة صغــيـــــرة ـــــذي حتـــــول ال ال
تـتنـافـس فيهـا الـشعـوب علــى احتالل
املكــانــة املـتقــدمـــة ويتـســابق العـلمــاء
ــــــداعــــــاتـهـــم واجنــــــازاتـهـــم ــــشــــــر اب بـــن
املـتسـارعـة، ونحـن مطـالبـون مبتـابعـة
ذلـك ومـالحقـــته يف وقـــته وســـــاعـــته،
وعدم االتكـال على امـزجة املـترجمني
ــــربح واخلـــســـارة لـــدور ـــات ال وحـــســـاب
الـنـشــر، وهــذا مــا كـنــا نعــول علـيه يف
املـاضي، مـع االسف، مما زاد يف اتـساع
ـــا وبــني العـــالـم املــتقـــدم الهـــوة بـيـنـن
فنجــد معظـم منــاهج كليـاتنــا تقتـات
علـى معلـومـات يتجـاوز عمـرهـا عقـداً

او اكثر من السنني.
ان تعليـمات القبـول للدراسـات العليا
يف اجلـــامعــات املـتقــدمــة تــؤكـــد علــى
معرفـة اللغـات االجنبـية، النهـا واحد
مـن اهـم اسـلحـــة الــبحـث الـعلـمـي يف

معمعة التنافس العلمي العاملي.
فـمن الـضــروري لـلبـــاحث الـفيــزيـــائي
معـرفـة اللغـة الـروسيـة وللكـيميـائي-
ـــونــي-الفـــرنـــسـيـــة االملـــانـيــــة والقـــان
والـتـــشكـيلـي-االيـطـــالـيـــة والخ، وكـــان
الـعلـمـــاء العـــرب القـــدامـــى يـــرون ان
الـلغـــة االجـنـبـيـــة ضـــروريـــة لـلعـــالـم
ـــــرع يف فـــنجـــــد الـــبعـــض مـــنهــم قـــــد ب
اللغات االجنـبية القـدمية واملعـاصرة،
ـــــى ذلـك املــثـل العـــــربــي ويـــــشهــــــد عل
املعـــــروف )وكل لـــســـــان يف احلقـــيقــــة

انسان(.
نـتـمـنـــى علـــى وزارة الـتـعلـيـم العـــالـي
اعــادة الـنـظــر يف قــرارهـــا آنف الــذكــر
لـضــرورة معـرفــة البــاحث واالكــادميي
لغــة اجنـبيـة واحـدة يـطل مـنهــا علـى
االجــواء العلـميــة العــامليــة وتـســاعــده
حـتـمــاً يف ابحــاثه وقــراءاتـه الالحقــة

يف حياته العلمية مستقبالً.
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وزارة التعليم العايل..
وقـرار إلغــاء امتحـان
ـالــــكــفــــــــــــــــــاءة

أ.د. محمد يونس

يف صلب املوضوع

مع االسف، مما زاد
يف اتساع الهوة
بيننا وبني العالم

املتقدم جند
معظم مناهج

كلياتنا تقتات على
معلومات يتجاوز

عمرها عقداً او اكثر
من السنني.

استشـــــارات قانونيـــــــة

عدسة اخلامسة

ردود وإجاباتردود وإجاباتردود وإجابات

باب الرزق!

NO (659)Thu. (4) May

العدد )659(اخلميس)4( أيار 2006

تدني العمل.
عنـدمـا اخــرج صبـاحــاً من
بـيـتـي مـتــوجــاً الــى عـملـي
فـأن هـاجـس التعـرض الـى
اخملاطر ال يفـارقني، انظر
يف عـيـــون اطفـــالـي وأســـأل
نفــسـي مـــاذا عـنهـم لـــو ان
ـــــاً طـــــالــنــي عـــمالً ارهـــــابــي
ــــــــــاح وزوجــــتــــي يف كـل صــــب
تـــســمعـنـي دعــــاءهــــا يف ان

اعود الى البيت ساملاً.
االن كـل ما امتـناه ان يـعود
العـــراق الـــى ســــابق عهـــده
مـــــــن حـــــــيـــــــث االمـــــــــــــــــــــان
واالستقــرار واعتقـد بـأنهـا
فـتـــرة ســـوف متـــر ويـــشعـــر
بعــدهــا جـمـيع العــراقـيـني
ـــــاة ـــــان واحلــي ـــــاالطــمــئــن ب

الكرمية.
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تـعلـــمهـــــا وكــــســـب املهـــــارة
فيها.

بـعـــــــد سـقـــــــوط الـــنــــظـــــــام
واالشهــــر الــتــي تلــت ذلـك
ــــراً كــــان زخـــم العـــمل كــبــي
وكنــا نعـمل واالمل بـحيــاة
افضل من الـسابـق يزيـدنا
ــــشــــــاطــــــاً ولـكــن االمــــــور ن
تـــدهـــورت يف هـــذا الــشـــارع
ـــــرك العــــديــــد مــن وقــــد ت
اصحــــاب احملالت عـمـلهـم
واغــلــقــــــــــــــوا مــحــــــــــــــالــهـــــم
التجـاريـة بـسـبب االوضـاع

االمنية املتردية.
الـشيء الذي يتـوجب ذكره
يف هـذا اجلانب ان املناطق
الـصناعـية التـي أنشئت يف
ـــــاطـق يف بغـــــداد عـــــدة مــن
واحملـــافـظـــات ســـاهـمـت يف
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ـــــاشــيء مــن املـــتعـــــددة املــن
)الـبــــرغـي( الــــى )مــــاكـنــــة
ــــــذلـك فــــــأن ــــــارة( ل ــــســي ال
معـظم اصحـاب الـسيـارات
تـــوجهــوا الـــى محالت بـيع
املـــواد االحـتـيـــاطـيـــة فـــأي
جـــــــــزء او جـهـــــــــاز يـعـــــطـل
ـــــــى ـــــــديـهـــم يـعـــمـــــــدون ال ل
ــــــــــديـلـه يف حــــني كــــــــــان تــــب
ـــــــــى اغـلــــبـهــــم يــــتـــــــــوجـه ال
)الـــفــــــــيــــــــتــــــــــــــــــــــرجــــــــي( أو
ـــــــســــمــكــــــــــري( الصـالح )ال

ماعطل يف سيارته.
ــــة الــــســمـكــــري الــتــي مهــن
ـــــــام ـــــــذ اي مـــــــارســـتـهـــــــا مـــن
طـفــــــــولـــتـــي الاســـتــــطـــيـع
الـتخلـي عـنهــا او ابـــدالهــا
مبـهــــنــــــــــة اخــــــــــرى، لـقــــــــــد
امـضـيت سـنني طــويلــة يف
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ـــــــــوضـع االمــــنــــي غــــيـــــــــر ال
املـــسـتـتـب ادى الــــى تــــدنـي
العمـل كان لـنا الـكثيـر من
الــزبـــائن يــأتــون الـينـــا من
محـــــافـــظــــــات العـــــراق يف
الـــوقـت احلـــاضـــر لـم نعـــد
نــــراهـم كـمــــا يف الـــســــابق،
املــواطـن العـــراقي صـــاحب
السيارة كـان ياتي بـسيارته
الصـالحهــــا حــــال حــــدوث
العـــطل فــيهــــا، االن صــــار
يــــــــؤجـل ذلــك ويـخــــــشــــــــى
ـــــــاطـق ـــــــى املـــن اخلـــــــروج ال
املــــــــــزدحــــمــــــــــة خـــــــشــــيــــــــــة
الـتفـجيــرات، عمـلنــا شهــد
انـخفــــاضــــاً وتــــدنـيــــاً كـمــــا
ذكــرت السبـاب اخــرى غيـر
الـــسـبـب االمـنـي مــنهــــا ان
السـوق يشهد طـرح كميات
كبيرة من اجهزة السيارات
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بغداد/املدى
ابــو زكــريــا 43 سـنـــة يعـمل
سـمكــريــا يف شــارع الــشـيخ
عـمــــر يف بغـــداد مـنـــذ عـــام
1976 عــائلته مكـونه من 9
ـــــة افـــــراد زوجـــــة وثــمـــــانــي
اطفال منهم ثالثة ذكور.

ـــــــــــدأ يـــــــــــومــــي يـقـــــــــــول: اب
بـالنهـوض مبـكراً والـتوجه
الــى فـتح ابـــواب محلـي يف
شــــارع الـــشــيخ عـمــــر، كــــان
عــمـلــي يــــســتــمــــــر حــتــــــى
السـاعة الثـامنة مـساء، يف
الوقت احلاضر اتوقف عن
الـعمل يف حــوالي الـسـاعـة
الـثـــالـثـــة بعـــد الــظهـــر، يف
مـثل هـــذا الـــوقـت تـتـــوقف
احلـركـة يف الـشـارع فــالكل
ــــى بــيــــوتهــم، ــــون ال يــــذهــب
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يوم يف حياة سمكري

السؤال الذي ال يفارقني كل صباح: هل سأعود ألطفايل وزوجتي؟

ضيـف هذه احللقـة الدكـتور احملـامي محـمد عـباس
الــســامــرائـي لـيجـيـب عـن االسـئلــة واالسـتفــســارات

املوجهة من قراء اجلريدة.

النشوز
س-املــــواطـن فـــــاضل فــــرج مــن بغـــــداد بعـث بــــرســــالــــة
يستفـسر فيهـا عن احلكم علـى املرأة بـ)النـشوز( وهل ال

يزال يعمل به يف احملاكم الشرعية.
ج-نـعم، هــذا احلـكم مـعمــول به يف احملـــاكم الـشـــرعيــة،
ويـحكــم به علـــى املـــراة الـتـي ال تـطـــاوع زوجهـــا يف بـيـت

الزوجية.
عقد

س-املــــواطـن فـــــالح صــــدام عـبــــد مـن واســـط يقــــول يف

رســـالـتـه انه فـتح مـحالً لـبـيع املــــواد القـــرطـــاسـيــــة مع
شــــريك تـكفل بـــرأس املـــال بـيـنـمـــا تـكفل هـــو بــــالعـمل،
شـــريـكه يـــريـــد فـض الــشـــركـــة وســـؤاله ان كـــان يـحق له

مناصفته برأس املال.
ج-الميكـن اجابـة املواطـن صاحـب الرسـالة علـى سؤاله
دون االطالع علــى فقـــرات العقــد املــوقـع بني الـطـــرفني

ففي حالته يعتبر العقد شريعة املتقاعدين.

حضانة
س-املـــــواطــن )ع.س( مــن بغـــــداد يقـــــول يف رســـــالــته ان
احملكمة الشرعيـة حكمت له بحضانة طفله من زوجته
املطلقـة لكن الـزوجة تقـدمت بـشكوى واوقـفت التنفـيذ

وهو يسأل ان كان يحق لها ذلك.
ج-ال يجوز ايقاف تنفيذ حكم احملكمة.

بعــث املــــــواطــن ســــــرمــــــد نــــــاجــي
محمـود من بغداد برسـالة يطالب
فــيهــــا بــــاعــــادة الـنــظــــر يف رواتـب
املـوظفني الـذين تـقل رواتبهـم عن

150 ألف دينار ويذكر برسالته.
ان الــــزيــــادة الـتـي حـــصلــت علــــى
اسعــار الــوقــود أثــرت بـــاملقـــابل يف
زيـــــــادة اسعــــــار املـــــــواد الغــــــذائــيــــــة
واخلــضــــر وكــــذلـك اسعــــار اجــــور
الـنـقل وشـكلـت عـبـئــــًا علــــى هــــذه
الشريحـة من املواطنـني الذين لم
ــــــــــــشــهــــــــــــــــدوا اي حتــــــــــــســــــن يف ي
مدخـوالتهم الشهـرية مقـابل هذه
الــــزيــــادات اضــــافــــة الــــى ان مــــواد
احلصـة التمـوينيـة يف تدهـور ولم
تـشهــد هي االخـرى اي حتـسن يف
مفــــــــرداتهــــــــا بل حــــــــدث العـكـــــس
ويستـشهد على ارتفـاع اسعار املواد
فيذكـر ان سعر الـكيلو الـواحد من

ـ ـ ـ

الـــــى 350 ديــنـــــاراً وكـــــذلــك اسعـــــار
اخلـضــر والفـــواكه، اسعــار الـســوق
بــرمتهـا شهـدت ارتفـاعـًا ملحـوظـًا
ممــا ادى الــى انخفــاض ملحــوظ
ايـــضـــــــًا يف  القــــــدرة الـــــشــــــرائــيــــــة

للمواطن.

الــرز الــذي كــان يـبــاع بـ300 ديـنــار
ارتـفـع الـــــــى 750 ديـــنـــــــارًا وسـعـــــــر
الـصمـونـة مـن 50 دينـارًا الـى 125
ديـنــاراً وعـبــوة الــدهـن مـن 6 االف
ديــــنـــــــــــار الـــــــــــى 19 الـف ديــــنـــــــــــار
ومساحيق الغسيل من 250 دينارًا

الرواتب وأسعار السوق

بعـثت والــدة الــصبـي علـي وليــد مـن بغــداد بــرســالــة تقــول فـيهــا: ان
ولـدها مصـاب بالعمـى وقد عـرضته علـى عدة اطبـاء يف مستـشفيات
الــدولــة او املــستـشـفيــات االهـليــة وقــد اكــد لهــا جـميـع االطبــاء بــان
اجـراء عـمليـة له خـارج العـراق ميـكن ان يـستـرد مـن خاللهـا الـرؤيـة
ثـــانـيـــة وهـي تـنـــاشـــد وزارة الــصحـــة ومـنـظـمـــات اجملـتـمع املـــدنـي يف
مسـاعدتهـا من اجل سفـر ولدهـا الى خـارج العراق الجـراء العملـية،
خاصة وانها ليس لديها املال الالزم لتحمل تكاليف السفر او اجراء

العملية.

لفــيف مـن اهـــالـي مـــديـنـــة
احلــسيـنيــة بـعثــوا بــرســالــة
يطـالبـون فيهـا أمانـة بغداد
بــااللـتفــات الــى مــا تعــانـيه
مــــــــديـــنـــتـهـــم مـــن اهـــمــــــــال
وانعــدام خــدمــات ويقــولــون
يف رســـالـتهـم ان اخلـــدمـــات
تكــاد تكــون معــدومــة فــالــى
االن وانـــابيـب ميــاه الـشــرب
تعــاني مـن انقـطــاع ســريــان
امليـاه فيهـا ولفتـرات طويـلة
اضـــــافـــــة الـــــى ان الــطـــــاقـــــة
الــكهــــــربــــــائــيـــــــة ال تخــــضع

للـبـــرمجــة مـثل بقـيــة املــدن
وان شــوارع املــديـنــة وازقـتهــا
بحالة مـزرية نتيجـة للحفر
وكـثــــرة املــطـبــــات والــــى االن
ايـضــاً ومــديـنــة احلــسـيـنـيــة
تـعــيـــــش دون شــبـكـــــــة ملــيـــــــاه
اجملـــاري واالمـطـــار.. واكـــوام
الــنـفـــــــايـــــــات واالزبـــــــال متـأل
الــســاحــات دون ان جتــد مـن
يزيلها، ويتساءلون الى متى
تــبقــــى هــــذه املــــديـنــــة حتـت
وطـــأة الفقــر واحلــاجــة الــى

ادنى اخلدمات البلدية.

احلسينية مدنية ال تزال مهملة

يعـانـي اهلي مـدينـة الـشعلـة من مـشكلـة لم يجـدوا لهـا حالً
منـذ سـنني طـويلـة تتـمثل بـالبـزل املـمتـد من بـدايـة املـدنيـة
وحتى نهـايتها وعلى طول الطريـق الرئيس فيها مما أضاف

صعوبات جمه على الواقع الصحي وعلى مشكلة اجملاري.
واالن يـطـــالـب االهـــالـي بـــردم املــشـــروع )الـبـــزل( وفق خـطـــة
مـناسـبة ومـستقبلـية تخـدم املنطقـة وتنهـي معانـاة استـمرت
سـنـــوات عـــديـــد السـيـمـــا ان هـنــــاك افكـــاراً ومــشـــاريـع ميكـن
اقـامتهـا علـى اراضي البـزل تغيـر من جمـاليـة املـنطقـة نحـو

االفضل واالحسن.
ونـتـمـنــى ان يــسـمع صــوتـنـــا مجلــس الــوزراء وامــانـــة بغــداد

وجميع االشخاص الذين تهمهم مصلحة املواطنني.
احمد عبد اهلل
م460

)البزل( وتأثريه الصحي 
يف مدينة الشعلة

املـواطـن محمــود عبــد القــادر بعث بـرسـالـة
يدعـو فيها بلديـة البتاويـن الى مالحظة ان
بـعض أصحـاب احملــال التجـاريـة وعـدداً من
شـركـات الـطبـاعـة يف شـارع الـسعـدون اخـذوا
يــرمــون الـنفــايــات علــى رصـيف الـشــارع ويف
اجلهـة املقـابلـة لـسيـنمـا اطلـس وهـو يـدعـو
بــرســالـته الـبلــديــة الــى مـنع هــذا الـتجــاوز

الهميـة هذا الشـارع الذي ميثل الـشريان يف
قلب الـعاصمـة بغداد وكـذلك يذكـر ان اكوام
االزبال هـذه بدأت بـالظهور مـؤخراً ويـخشى
مـن ان بقـيـــة احملـــال واملـطـــاعـم والــشـــركـــات
جتــد يف هــذا الـشــارع املكــان االنــسب لـــرمي
النفـايـات مــا لم تـســارع البلـديـة الـى احلـد

من هذه الظاهرة قبل استفحالها.

دعوى لعالج طفل اعمىنفايات شارع السعدون

ردود وإجابات

م/اجابة
حتية طيبة..

إشـــــــارة الـــــــى مـــــــا نـــــشـــــــر يف
جـــريـــدتكـم بعـــددهـــا املـــرقـم
609 يف 2006/2/23 حتــــــــــــت
ــــــــوان )يف حـــي االمـــني.. عـــن
شـورع انـدثـرت وجنـابـر قـرب
صـفـــــــوف الـــــــدراســـــــة( نـــــــود
أعالمكم بـأنه متت مفـاحتـة
دائرة املشاريع حول املوضوع
أعاله والــشـــارع داخل ضـمـن
خــطـــة عـمـلهــم لهــــذا العـــام
بهــــــدف تـــبلــيـــط الـــــشــــــوارع
خــــــــدمــــــــة ملــــــــواطـــنـــي احلـــي

وتخفيفاً ملعاناتهم..
شاكـرين تعاونكـم معنا.. مع

التقدير

م/ اجابة
حتية طيبة..

ـ
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619 الـصادر يف 2006/3/12
مـوضـوعــاً بعنـوان )حـديقـة
اجلـــوادر.. مـتـــى يــســتفـيـــد
منهـا املواطـن( نود تـوضيح

ما جاء فيه:-
مت تـخــــصـــيــــص جــــــــزء مـــن
املــتــنـــــزة املـــــذكــــــور كقـــــاعـــــة
لالجـتمـاعـات الـديـنيــة من
قــبل الــــوقف الـــشــيعـي امــــا
املـــتـــبـقـــي فـــــــســـيـخـــــصـــــص
النــــــشــــــــاء مــــــشـــتـل خــــــــاص
لـبلــديــة مــديـنــة الـصــدر/2

مع بناية للقسم الزراعي.
شــاكـــرين اهـتمــامكـم... مع

التقدير
عادل حسوني
العرداوي
مدير قسم العالقات
واالعالم/ امانة بغداد

دوريــــات االجهــــزة االمـنـيــــة
العـــراقيــة تخــرب الـشـتالت
علــــــى االرصفـــــة واجلـــــزرات
الـوسـطيـة حتـى لـو لـم يكن
هــنـــــاك اخــتــنـــــاق يف املـــــرور
فـيــمكـن حل هـــذه املــشـكلـــة
بـأعداد تـوعيـة إرشاديـة عن
طـريق وسـائل االعالم حتث
هــــــــــــذه االجـهــــــــــــزة لـــــتـاليف
تخــــــريــب الــــشــتـالت النهــــــا
ظـــــاهـــــرة غــيـــــر حـــضـــــاريـــــة

ومرفوضة.
4-ممـا تقدم نـؤكد اننـا كلنا
مـــســــؤولــــون عـن جـمــــالـيــــة
مديـنتنـا وعلينـا ان نتـرجم
حبنا لبغداد بفعل صادق.

م/ اجابة
حتية طيبة..

نـشــرت جــريــدتكـم بعــددهــا

ـ ـ

جــريـــدتكـم بعــددهــا املــرقـم
618 يف 2006/3/12 حتـــــــــت
عــنـــــــوان )لــنـــتعــــــــاون علـــــــى
ــــــــى إيـقــــــــاف الـــتـجــــــــاوز عـل
املـــســــاحــــات اخلــضــــر( نــــود

أعالمكم ما يلي:-
1-أن هـمــة مـنـتــسـبـي دائــرة
بلدية مركز الكرخ تتصاعد
الزالـــــة الـــتجـــــاوزات ضــمــن
الرقعة اجلغرافـية لدائرتنا
وبـــاجلهـــد الـــذاتـي اخلـــاص

بها.
2-ال تــــوجــــد ضـمـن حــــدود
دائـــرة بلــديــة مــركـــز الكــرخ
جتـاوزات صـارخـة كـتحــويل
املــــــشــــــــاتـل املــــــــؤجــــــــرة الــــــــى
مــــطـــــــاعــم ومـحـالت شـــــــواء
للـسـمك ومعـــارض سيــارات

وغيرها.
3-امــــا مـــــا يقـــــال ان بعــض

ـ

ـ ـ ـ

نــشــرت جــريـــدتكـم بعــددهــا
614 الـصـــادر يف 2006/3/19
مـــوضـــوعــــاً بعـنـــوان )جــســـر
الـــشهـــداء مــن يلـبـــسه ثـــوب
اجلـمـــال( نـــود تـــوضــيح مـــا

جاء فيه:-
هناك حمالت مكثفة جتري
لغـــــرض تــنـــظـــيف اجلــــســـــر
ومـقتــربــاتـه من قـبل اقـســام
الـنـظـــافـــة الـتـــابعـــة ألمـــانـــة
بغـــــداد وســـــوف يــتــم أجـــــراء
حــملــــة شــــاملــــة لـتــطــــويــــره
وإضفاء طـابع جمـالي يليق

بهذا اجلسر التاريخي.
شـــاكـــريـن اهـتـمــــامكــم.. مع

التقدير

م/ اجابة
حتية طيبة..

إشـــــــارة الـــــــى مـــــــا نـــــشـــــــر يف

من يرعى من

رجولة مبكرة


