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قـال رسـولــنـا الـكـر مــحـمـد ( صـلـى الـله عـلــيه وسـلم) رفـقــا بـالـقــواريـرولم يـقل ذلك
رأة كـيف خلـقها الـله كتـلة من مـشاعر وأحـاسيس مـرهفة اهـية ا إعتبـاطا ألنه أعـلم 
ـراة من ضـلع آدم ولـم تـخلـق عـبثـا  فـلـله فـي خلـقه لـيـست بـصالبـة الـرجل  خـلـقت ا
شؤون  حتما خلقت لتكمل الرجل  وألستمرار البشرية فلوالها ماكان للرجل وجود 
واضيع الديـنية  فقد استبطت من هذا احلديث فأحدنا يـكمل اآلخر  وبعيدا عن كل ا
رأة  وضـوع  اال وهو كـيفـية تـعامل بـعض الرجـال بقـسوة مع ا للـدخول في صـلب ا
ومحاولة محو دورها في احلياة من خاالل إسكات صوتها  وكتم صرخاتها واإلعتداء
ـرأة لتـسانـد الـرجل تشـوه سمـعتـها ويـقضى علـيهـا بالـضـرب والشـتيـمه ح تـخرج ا
ـرأة جزء من اجملتمع مايسري عـلى الرجل يسري عليها عليها وعـلى أفراد عائلتها  ا
ـرأة وبـاألخص الـعـراقـيـة عــانت الـكـثـيـر مع الـرجل جـنـبـا الى جـنب   فـمـعـروف ان ا
مرضة كانت منذ القدم االم والزوجة واألخت وا عاصرت احلروب وقدمت التضحيات 
والـطبيـبة  كانت والزالت لهـا الدور الفـعال في اجملتمع  الـيوم هي سواء كـانت عاملة
ام ربة بيت خـرجت اليصال صوتها  هذا الصـوت احملفوف باحملن  فإن قسى الزمن
لك عمال يسد به رمق عائلته ثل فمثال الزوج الذي ال على الرجل قسى على األنثى با
 الـزوجة كذلك مطـلوب منهـا ان جتد تدبير لـهذه العائـلة  لذا مايـصيب الرجل يصيب
ـسؤولـية  جتـاه عائـلتـها رأة فـحـ تشـارك صوتـها هـذا يعـني إنهـا تشـعر بـعاتق ا ا
ـكن ان تـقـابل بـهذه الـقـسـوة والتـمـرد  نـعم الرجـال قـوامـون على وجتاه شـعـبـها  ال
الـنساء  لكن الـنساء أيـضا التقبل بـاإلهانة  فـأنت مثال الذي تعـتدي على إمـراة حتما
ـا إبـنــة  الأظن بـإنك تـقـبل لـهـم اإلهـانـة والـتـجـريح او لــديك أم او زوجـة أو اخت ولـر

الضرب !! 
لــذا عـلـيـكم أن تــراجـعـوا أنـفــسـكم جـيـدا قــبل اإلعـتـداء عــلى أي إمـرأة  كـذلك احلـال
ـشـاكل االجـتــمـاعـيـة الـتي يـواجـهـنـهـا بـعض الـنـسـاء مع أزواجـهن بـالـنـسـبـة لـبـعض ا
ثال قرأت قبل مـدة بأن هناك فتاة كـانت يتيمة األبوين وعائالت االزواج فعلى سـبيل ا
فجـاء نصـيـبهـا وتزوجت من شـخص كانت تـظن بـأنه مالذها اآلمن  فـتقـول كنت اوبخ
قصـود بالعـمة هي والدة الـزوج) كانت توبخ إن لم تـعمل جيدا في دائـما من عمـتي ( ا
نـزل وتكمل حديـثها قـائلة بإنـها جتاوزت كل تـلك التفاهـات ماإن علـموا بحمـلها حتى ا
تدهورة حيث كانت تصرخ جاء يوم الوالدة  وإذا بـها في إحدى مستشفيات العراق ا
ـمرضـة والزوج ووالـدة الزوج يـبحـرحونـها ضـربا علـى رأسها من اآلالم الطـلق وإذا با
ـولد لم يـكن ذكرا كـما كان يـخيل له ! في ح أدرك الـزوج بإنـها سـترزق بـأنثى وإن ا
أي زمن نعيش نحن يـامعشر الرجال تفتحوا فنحن في القرن احلادي والعشرين  من
فـترض ان نـكون اكـثر وعـيا وأكـثر إدراكـا  أود ان أطرح سـؤاال لهـؤالء النـماذج من ا

أشباه الرجال فأساله بالله عليك من التي اجنبتك ? 
أليست أنثى ? ومن التي جعلت منك رجال ? 

أليست هي ذاتها األنثى?!! 
ـوضوع  واحلديث عنـها حتمـا له بقية شـاكل االجتماعـية في صدد هذا ا كـثيرة هي ا
ـقولة الشهيرة " إن وراء كل رأة  وتذكر ا رجاءي أن ترتقـوا أكثر ح تتعـاملوا مع ا
رجل عظيم إمرأة" التنسى بإنها تقف معك في السراء والضراء على مدى االزمنة  إن
ـرأة تعني البس والـزينـة التـقليـدية  ان حـرية ا رأة التـعني أبدا حتـررها من ا حريـة ا
رأة قلب حـرية اإلختيـار وحرية الـتفكـير وحريـة احلياة  وأخـيرا وليس آخـرا أقول " ا

اجملتمع والرجل عقلهفاليتم اجملتمع اال بهما.

d¹—«uI UÐ ÎUI —

بغداد

wz«d U « W L¼

بغداد

wł«— lÞUÝ

oÒAM¹ t½≈
تنـاقلت وسـائل االعالم تصـريحـا لعضـو في حزب االحتـاد الوطـني الكـردستـاني ينفي
فـيه إنـشقـاق الـرئـيس بـرهم صـالح عن احلـزب وكـانت تسـريـبـات عن انـشـقـاق صالح
تدوولت  بـعد تراجع فـرصه لرئـاسة االحتـاد الذي اخـتار قـيادة عائـليـة مشـتركـة خوفا
من االنشقـاق الالفت لالنتباه هنا إن الرئيس صالح سبق وأن إنشق حقاً عن االحتاد
انية الـوطني وأسس حزبـا جديدا ال يتـــــــــذكر أحد أسـمه وخاض به االنتـخابات البـر
قعـدين ال يعـرف أحد مصـيرهـما اليـوم ثم عاد الـرئيس وإنشــــــــق في 2018 وفـاز 
عـلى احلزب الذي أسـسه ليرجع الى بـيت االحتاد الوطـني خلاطر عـيون الرئـاسة لكنه
ليس الوحيـد في ذلك فالنائبة آال طالباني خرجت من االحتاد وخاضت االنتخابات مع
قـعد يقـال ان اصواته جاءت من االردن "حتـالف بغداد" وهـو قائـــــــمـة سنيـة وفازت 
ثل االحتاد الوطني الكردستاني!!. وهاهي تشارك بوفد تفاوضي لتشكيل احلكومة 
قـصـة االنـشـقـاقـات في الـعراق مـشـوقـة إلن مـعـظم الـفـوضى الـتي حـدثت في تـشـكيل
ـهـدي حـصــلت بـسـبب االنـشـقـاقــات إذ انـشق عـدد من اعـضـاء حتـالف حـكـومـة عـبـدا
النصر الفـائزين في االنتخابات بفضل رئـيسهم حيدر العبادي والـتحقوا بتحالف دولة
الـقــانـون الـذي سـبـق لـلـعــبـادي أن إنـشق عــنه وهـو مـا أربك حتــالف االصالح وضـيع

مفهوم الكتلة الكبرى!! 
وحـتى اكثـر التـيارات تـماسـكا واعـتزازا بـقائـده مثل الـتيـار الصـدري شهـد الكثـير من
االنشقاقات لم تـتوقف عند ظهور العصائب إذ تبعــــــــــها انشقاق جنوم التيار تباعا
عـدنان الشـحماني وكـاظم الصيادي ومـحمد صـاحب الدراجي وعلي الـشكري وقصي
نافسـة للتيار بعدما أكلوا حلم الســــــهيل وغـيرهم وصاروا رؤوس حراب مع القوى ا
وعسل الـتيـار وهم اليـوم االكثـر قسـوة وجرأة عـلى تيـارهم األم أما حـزب الدعـوة فهو
مـدمن انـشـقـاقـات ال يـنـافـسه اال اجملـلس االعـلى الـذي خـرج عـنه تـيـار احلـكـمـة لـيـأتي

بالعجائب في االنقالب على نفسه مقلدا التيار الصدري بال جناح يذكر.
الـسـاسـة السـنـة مـبـدعـون وعـبـاقرة فـي االنشـقـاق فـمع كل صـفـقـة يـنـشق سـياسي او
مجـموعة سـاسة سـواء كانت صـفقة مـنصب او صـفقة جتـارية ويـصعب مـعرفة من مع
من حتى انـنا ال نعـرف اليوم مـثال فيـما اذا كان خـميس اخلنـجر مـثال حليـفا للـمالكي

والعامري واخلزعلي ام ال في بيت حتالف البناء الواسع?
ـواقف تتـغير من ويسـتحـيل معرفـة من مع احللـبوسي ومن ضـده من النـواب السنـة فا
عــشـاء الى آخــر ولن يــتـمـــــكن أي مـحــلل ام عـراف مـن اكـتــشـاف مــوقع مـشــــــعـان
ــنـشــقـة عن احلــزب االسالمي وفــيـمــا اذا كـان قــادتـهـا اجلــبـوري وال عــدد االحـزاب ا

مازالوا اعضاء في احلزب أم ال?.
الـكارثـة الكـبرى هـي االنشـقاقـات في مجـالس احملافـظات فـعلى مـدى دورات انتـخابـية
ـسؤول فيذهبون ناصب ويطاح  كاملة تستـمر االنشقاقات ومع كـل انشقاق تتغـير ا
نـاصـبهم بـينـما ـقالـون  الى الـقضـاء وفي اثنـاء ذلك حتـدث إنشـقاقـات أخرى فـيـعود ا
ــالـيـة بال عـمل عــدا عـقـد صـفـقـات ـقـالـون اجلـدد لــلـقـضـاء وتـنـتــهي الـسـنـة ا يـذهـب ا

االنشقاقات والتحالفات وما يصاحبه من نهب وتبديد للمال العام.
صـلـحة عـامـة وال أساس اخالقي او االنـشـقاقـات هـذه ال تخـضع لـعرف سـيـاسي وال 
فكـري أو عقائـدي لهـا بل هي مشاريع شـخصيـة تساهـم في حتطيم الـنظام الـسياسي
ارسـة االحـتيـال عـلى النـاخـبـ وإثارة لـلـفوضى وتـمـييـع نتـائج االنـتخـابـات وصار و

لزاما وضع حد قانوني لها. 
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ذكـــرت صـــحـــيـــفــة (إل مـــيـــســـاجـــيــرو)
اإليـــطــالـــيــة امس الـــثالثــاء أن الـــبــابــا
فـرنـسـيس الـذي ألـغى اعـتـكـافـا لـلـصوم
ألول مــرة في تـاريــخه الــبـابـوي بــسـبب
إصــابــته بــنــزلــة بــرد جــاءت حتــالـيــله
ـسـتـجـد. خـالـيـة من فـايـروس كـورونـا ا
ــتــحــدث بــاسم وقــال مــاتـــيــو بــروني ا
الـفـاتيـكـان إنه (ليس لـديه تـعلـيق فوري
عـلى تقرير الصحـيفة. وألغى البابا (83
عــامـا) مــعــظم الـلــقــاءات اجلـمــاهـيــريـة
ـــاضي. وخـــضـع جلـــراحــة األســـبـــوع ا
الســتـئـصـال جـزء من إحــدى رئـتـيه قـبل
عـشـرات الـسنـ بـسـبب مـرض أصابه).
ويـأتي مرض الـبابـا في وقت تكـافح فيه
إيـطـاليـا تـفشـيـا للـفايـروس حـيث ارتفع
عــدد الــوفـيــات بـســبب كــورونـا إلى 52
االثــنـ كــمـا قــفـز إجــمـالي عــدد حـاالت
ـؤكــدة في الــبالد لــيـتــجـاوز اإلصــابــة ا

. األلف

وصــدرت قـرارات إمـا بـإلـغـاء أو تـأجـيل
حــفالت مـوســيـقـيــة وأحـداث مــهـمـة في
اإلمـارات مع تفـشي فايـروس كورونا في
مـنـطـقةاخلـلـيج. واكـتُشـفت إصـابـة ما ال
يـقل عن 1641 شـخـصـا بـالـفـايروس في
منطقة اخلليج ومعظمهم في إيران التي
ــرض بـحـيـاة 66 شــخـصـا بـهـا. أودى ا
كــمــا أعـلــنت بــلـدان أخــرى في مــنـطــقـة
الشرق األوسط عن حاالت إصابة.وألغي
مـهـرجان ألـترا لـلـموسـيقى اإللـكـترونـية
الـذي كان مـقررا في اخلـامس والسادس
مـن مارس آذار في سـاحة دو أرينـا التي
تـسـع لـنـحو 25 ألـف شـخص بـأبـوظـبي
وسيقى كـما ألغي حـفل (ميوزيك بـانك) 
الـبــوب الـكـوريـة والـذي كـان مـقـررا يـوم
 21 من هـذا الشهر في سـاحة كوكا كوال
الــــتي تــــسع لـــنــــحـــو 17 ألـف شـــخص
بــدبي.وأشـار مــنـظـمــو مـهـرجــان ألـتـرا
الـذي كـانت سـتـشـارك فـيـه فـرقـة (مـيـجر
لـيـزر) للـمـوسيـقى اإللـكتـرونـية ومـنسق

األغـاني أفروجاك إلـى قيود علـى السفر
فـــرضــتــهــا بـــعض الــبـــلــدان وشــركــات
الـــطــيـــران في ظل االنـــتـــشــار الـــســريع
لــلــفـايــروس.وقـالت قــنــاة (كـيه.بي.إس)
الـكـوريــة اجلـنـوبـيـة وشـركـة مـيـكـسـتـار
الـقائمة على تنـظيم حفل (ميوزيك بانك)
إن قــرار اإللــغــاء جــاء بــســبب انــتــشــار
الـــفــــايـــروس في كـــوريــــا اجلـــنـــوبـــيـــة
وغـيـرهـا.وأعـلنت اإلمـارات اكـتـشاف 21
حـــالـــة إصـــابـــة بـــفـــايـــروس كـــورونـــا.
ؤتمرات واحلفالت وتـستضيف الـبالد ا
واألحـداث الـريـاضيـة الـكـبـيرة بـانـتـظام
ا يجتذب الكثير من الزوار األجانب.
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وتــقـرر أيــضــا إلـغــاء أو تـعــديل أحـداث
أخـرى كـانت مـقـررة في مـارس آذار ومن
بـينـها مـنتدى لـلمـرأة ومهرجـان للـيوجا
ـهـرجـان الـهنـدوسي في فـي أبوظـبي وا
دبـي.وفي الوقت نفسه قال مغني الراب
األمريكي راس إن حفله الذي كان سيقام

في 27 مـــــارس آذار في دبي تـــــأجل إلى
نـوفـمــبـر تـشـرين الـثـاني بـسـبب تـفـشي
الـــفــايـــروس.وأرجــأت دبـي مــعـــرضــهــا
لــلــقـوارب إلـى تـشــرين الــثـانـي بـدال من
مـــارس آذار وقـــررت أبـــوظـــبي تـــأجـــيل
ـيـة لـسـباق الـثالثـي هذا الـبـطـولـة الـعـا
الشهر فيما ألغيت آخر مرحلت بسباق
اإلمـارات للدراجات بعـد اكتشاف حالتي
. شارك إصابة بفايروس كورونا ب ا
وأغلق متحف اللوفر الشهير في باريس
أبـوابه لـلـيـوم الـثـالث امس فـيـمـا أجرت
اإلدارة مـحادثات مع العامل فيه لبحث
ـتـعـلـقــة بـفـايـروس كـورونـا. اخملــاوف ا
دخل الرئيسي للمتحف ووُضـعت على ا
الفـتة بـلغـات متعـددة كُتب عـليـها (تأجل
ـوعـد الــيـوم فـتح الـلــوفـر. سـنـبـلــغـكم 
ـكن. مــحــتــمل لــلـفــتح فـي أقـرب وقـت 
ــتـحف شــكـرا عــلى تـفــهـمــكم). وأغـلق ا
ـونــالـيـزا الــشـهـيــر الـذي يـضم لــوحـة ا
لـلــفـنـان لـيـونـاردو دافـنـشي أبـوابه يـوم

األحـد بـعـد أن عجـزت اإلدارة عن طـمـأنة
الـعـاملـ عـلى احتـواء مـخاطـر الـعدوى
تاحف ـا دفعهم للعزوف عن العمل.وا
الهي ـــزارات الــســيـــاحــيـــة ومــدن ا وا
لـيست جـزءا من حـظر فرضـته احلـكومة
الـفـرنسـية يـوم السـبت عـلى التـجمـعات
الـعـامـة الـكـبـيـرة فـيـمـا تـسـعى الحـتـواء
تــفــشي الـفــايــروس الـذي أودى بــحــيـاة
شخص وأصاب نحو 130 في فرنسا.
بـياد الـيـابانـية امس وقـالت وزيـرة األو
ــبـيـة إن عــقـد طــوكـيـو مـع الـلـجــنـة األو
الـدولـيـة يـسـمح بـتـأجـيل األلـعـاب حـتى
نـهايـة العام وسط مـخاوف من أن يـجبر
بية تـفشي فايروس كـورونا اللجـنة األو

الدولية على إلغائها.
ـــان قـــالت وردا عـــلـى ســـؤال في الــــبـــر
الـوزيرة سيكـو هاشيموتـو (العقد ينص
عــلى إقـامــة األلـعـاب في 2020. هــذا قـد

يترجم إلى السماح بتأجيلها).
 ووفـقا لعقـد االستضافـة تمتلك الـلجنة

ــبــيـة الــدولــيــة وحـدهــا حق إلــغـاء األو
األلعاب. 

وقـــال تـــومـــاس بــاخ رئـــيس الـــلـــجـــنــة
ـاضي إن ـبــيـة الـدولـيـة األسـبـوع ا األو
بياد مـنظمته (مـلتزمة تـماما) بإقـامة أو
طـــوكـــيــو فـي مــوعـــدهـــا رغم انـــتـــشــار

فايروس كورونا. 
œUO³*Ë« W UC²Ý«

وقـالت هاشيـموتو إن حـكومة الـيابان ال
قرر بياد ا تـزال ملتزمة باستضافة األو
ان انطالقها في 24 تموز.  وأبلغت البر
”نـفـعل كل ما في وسـعـنا لـضـمان إقـامة
ــبـــيــاد مــثــلــمــا هـــو مــخــطط لــهــا. األو
ــبـــيــاد مــكـــلــفــا وســـيــكــون إلـــغــاء األو
لــلـغــايـة.وقــالت هـاشــيـمــوتـو إن أحـدث
مـيزانية تبلغ 1.35 تـريليون ين (12.51
مـليار دوالر) ووفرت احلكومـة اليابانية
ـبي 120 مــلـيـار ين لـبــنـاء االسـتـاد األو
ــبــيــاد ذوي و30 مـــلــيــار ين إلقـــامــة أو

االحتياجات اخلاصة 2020.
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{ كـــابــول  (أ ف ب) - شن اجلــيش األمـــيــركي امس األربــعــاء
غارة جويـة استهـدفت مقاتـلي طالبـان للمـرة األولى منذ  11 يـوما
تـمردة عـلى القـوات األفغـانية ردا عـلى هجـمات نـفذتـها احلركـة ا
في والية هلـمند الواقــــــعة جنوبا وفق ما أعلن متحدث عسكري
ـتحـدث بـاسم القـوات األميـركـية في أفـغـانسـتان أمـيركي.وكـتب ا
تحدة ضـربة جوية في سوني ليـغيت على تويـتر "شنت الواليـات ا
4 آذار/مارس ضد مقاتلي طالبان في نهري سراج بوالية هلمند
والــذين كـانـوا يـهـاجــمـون قـوات األمن األفـغــانـيـة".وأضـاف "نـحن
مــلـتــزمـون في سـبــيل الـسالم لــكن لـديــنـا مـســؤولـيــة الـدفـاع عن

شركائنا األفغان".
وتـابع "في يوم  3آذار/مارس لـوحده أطـلقت طـالبان 43 هـجوما
ضـد نـقـاط تفـتـيش تابـعـة للـقـوات األفـغانـيـة في هلـمـند" احملـافـظة
اجلــنـوبـيــة الـتي تـعــتـبـر احــد أبـرز مـعـاقــلـهـا.وذكــر بـانه اذا كـان
ـتمـردون يقـولون "إنـهم يقـاتلـون من أجل حتريـر أفغـانسـتان من ا
القـوات الـدولـيـة فـان اتـفاق 29 شـبـاط/فـبـرايـر يـحـدد انـسـحـابا
يـستـنـد عـلى أسـاس عدة شـروط" يـجب ان يـلـتزمـوا بـهـا.وقد وقع
األمـيـركـيـون وحركـة طـالـبـان السـبت في الـدوحـة اتـفـاقا تـاريـخـيا
ـوجبـه واشنـطن بـانـسحـاب كـامل لـلـقوات األجـنـبـية من تعـهـدت 
أفــغـانـسـتـان في غـضـون 14 شـهـرا مــقـابل ضـمـانـات من حـركـة
طالبـان.وتابع الكولـونيل ليغيت عـلى تويتر أن "قـادة طالبان وعدوا
اجملــمـوعــة الــدولـيــة بـانــهم ســيـحــدون من الــعـنـف ولـيس بــزيـادة

الهجمات".
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وقتل 20 جنديـا وشرطيـا أفغـانيا عـلى األقل في سلـسلة هـجمات
لـطـالـبـان لـيال وفق مـا أكـد مـسـؤولون حـكـومـيـون لـوكـالـة فرانس
بــرس امس األربــعــاء وذلك بــعـــد ســاعــات عــلى إعالن الــرئــيس
األميـركي دونالـد ترامب أنه أجرى مـحادثـة "جيـدة جدا" مع زعيم
ـتـمــردة.وقـال صـفي الــله أمـيــري عـضـو مــجـلس واليـة احلـركــة ا
قندوز إن "مـقاتلي طالبان هاجـموا ثالثة مواقع للجيش على األقل
اضية وقتلوا 10 جنود في منطقة إمام صاحب في قندوز الليلة ا
ـتمـردون الـشـرطة في وأربـعـة شرطـيـ عـلى األقل". كمـا هـاجم ا
تـحدث بـاسم احلاكم والية أوروزغـان (وسط) ليل الـثالثاء وأكـد ا
زرقــاي عــبــادي لــوكــالــة فـرانـس بــرس "قـتـل ســتــة من الــشــرطـة

وأصيب سبعة بجروح".
وأبـدى وزيـر اخلارجـيـة األمريـكي مـايك بـومبـيـو امس أمله في أن
قـبلـة مـفاوضـات ب احلـكـومة األفـغانـية تبـدأ في األيـام القـليـلـة ا
ـتحـدة اتفاقـا مع احلركة وحركة طـالبـان بعد أن وقـعت الواليات ا
اإلسالميـة بـشـأن سحب الـقـوات األمريـكـية.وقـال بـومبـيـو لشـبـكة
وقع يـوم السبت كـان تاريـخيـا وتضمن سي.بي.إس إن االتفـاق ا
الـتـزامــات مـفـصـلـة من جــانب طـالـبـان بـشــأن خـفض الـعـنف في
ـهـد الـطـريق إلجـراء مـفــاوضـات فـيـمـا بـ األفـغـان ــا  الـبالد 
بشـأن مستـقبل الـبالد ألول مرة منـذ نحو 20 عـاما.وتـابع بومـبيو
(نــأمـل أن تــبـــدأ مــفـــاوضــات بـــ األفـــغــان كـــذلك) وأضــاف أن
(الـرئــيس األمـريــكي دونـالـد تــرامب سـيــشـارك بـشــكل فـعـال في
ـوعود مع الـعـمـلـيـة. ولم يـحدد بـومـبـيـو مـوعدا الجـتـمـاع تـرامب ا
زعـمـاء طالـبان). وقـالت جلنـة قانـونيـة في السـودان امس إنه تمت
إقالة الـعشرات من الـدبلوماسـي بسبب صالتـهم بإدارة الرئيس
وجب اخملـلـوع عـمـر الـبـشـير.و تـشـكـيل جلـنـة إزالـة الـتـمـكـ 
قانـون  سـنه في نـوفمـبـر تشـرين الـثاني لـتـفـكيك نـظـام البـشـير
الــذي تـمت اإلطـاحـة به من الـسـلـطــة في أبـريل نـيـسـان من الـعـام

اضي بعد ما يقرب من ثالثة عقود من احلكم. ا


