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احلبس مدة ثالث سنوات بحق كل
من يــرتــكب عـــمــداً فــعالً من شــأنه
نـشــر مـرض خـطــيـر يـضــر بـحـيـاة
األفـراد). وصـدقت مـحكـمـة حتـقيق
اخلالدية اقوال متهم اثن بقتل

فتاة وطفل في اخلالدية.
…U²  q²

ـركز اإلعالمي لـلمـجلس في وذكر ا
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس أن
(متـهم اثنـ اعترفـا أمام قاضي
مـحـكمـة حتقـيق اخلـالديـة الـتابـعة
لـرئاسة اسـتئـناف االنـبار بقـتلـهما
فــتـــاة وطــفل بــعــد إحــراق خــيــمــة
يــســكــنــانــهــا في احــد مــخــيــمــات
ـديـنة) .وأضاف أن الـنازحـ في ا
(امر القـبض جرى استـنادا ألحكام
ـادة 406 من قــانـون الــعــقــوبـات ا
ـتـهـمـ الــعـراقي) الفـتـا إلى ان (ا
ــة بـســبب خالفـات ارتـكــبـا اجلـر
عـائـلـيـة بـ الـطـرفـ ورفض ذوي
ـتـهـمـ الـفـتـاة تـزويـجـهـا الحـد ا

فـيـمــا  ضـبط رسـائل تــهـديـد في
هـاتف اجملــنى عــلـيــهـا عــائـدة إلى

.( تهم ا

الــعـقــوبــات بــحق كل من يــتــسـبب
بنـشر هـذا الفـايروس من خالل بث
الشـائعـات الكـاذبة حـول االصابات
رض أو االستهزاء بخطورته أو با
واطـن عـلى التجـمعات تشـجيع ا
بــــأي شــــكل مـن األشــــكـــال والــــتي
منعتها جلنة األمر الديواني بالرقم
 55 لسنة 2020 واتخاذ االجراءات
ـــصــــابـــ الـــقــــانـــونــــيـــة بــــحق ا
ـمـتـنــعـ مـنـهم عن بـالـفــايـروس ا
ــعــلـــومــات الى اجلــهــات تـــقــد ا
الطبية اخملتـصة لغرض معاجلتهم
والقيام باالجـراءات الالزمة للحجر
ـرض الى والـوقــايـة من انــتـشــار ا

عوائلهم.
والــتـأكــيــد عـلى اجلــهــات األمـنــيـة
اخملتصة على تنفيذ حظر التجوال
بشكل كـامل وإلقاء الـقبض على كل
من يـــخـــالـف ذلك بـــالــــتـــعـــاون مع
احملاكم اخلـافرة الـتي سوف تـتابع

تنفيذ حظر التجوال. 
ـادة368 ومن اجلــديـر بـالــذكـر أن ا
مـن قـــانــون الـــعـــقـــوبـــات رقم 111
لــســنــة  1969نــصـت عــلى عــقــوبـة
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أوعز الى محاكم التـحقيق ومكاتب
االدعــــــاء الــــــعــــــام عــــــلى ?ضــــــوء
الحــظــات الــتـي أثــارهــا الــســيـد ا

ا يلي: وزير الصحة 
 اتـخـاذ االجـراءات الـقـانـونـيـة على
ـادة  368 من قـانـون وفق أحـكـام ا
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سخر متقاعدون من مزاعم شركة كي كارد بشأن انسيابية خدماتها. واكدوا
ان منـافـذ الرواتب شـبه مـعطـلـة منـذ يـوم بـحـجة عـدم وجـود سيـولـة نقـدية.
وشكا متقاعدون لـ (الزمان) صعوبة حصولهم على الرواتب منذ يوم برغم
نـاطـقـهم الـتي انـهم تـنـقـلـوا في مـنـاطق عـدة بـدءا من وسط بـغـداد وانـتـهـاء 

يسكنون فيها.
ــتـــقــاعـــد مــنـــذر سالم انه وقـــال ا
(فـوجئ بـعدم صـرف راتـبه للـشـهر
اجلاري برغم مروره على عديد من
ـنـافذ. وكـانت احلـجة دائـمـا عدم ا
وجــود ســيــولــة مــالــيــة) واكـد ان
نـافذ اعتـرفت صراحة ان (بعض ا
بالغ صارف تـرفض تزويدهم بـا ا
ـطــلـوبــة فـيـمــا احـجم بـعــضـهـا ا
االخـر عن ذكـر االسـبـاب). وقـال ان
(هذه احلـالـة سبق ان واجـهته عن
انــدالع الـــتــظــاهــرات فـي تــشــرين
ــاضـي فــقـــد تـــعــرض الى االول ا
ـشـهد مـا يـعـني ان اصـحاب ذات ا
مـنافـذ كي كارد يـتـحيـنون الـفرص

خللق ازمة). 
هدي تقاعد حس عبد ا وطالب ا
ــالـيـة بـالـتـدخل وتـشـكـيل (وزارة ا
جلان لـتقصي احلـقائق ومحـاسبة
ــنــافــذ الـــتي حتــاول خــلق ازمــة ا
ــتــقــاعــدين) واحلــاق الــضـــرر بــا
وشــدد عـــلى الــقـــول (ان الــشــركــة
تـتــحـمل ايــضـا جـانــبـا كــبـيـرا من
شيوع هذه الظاهـرة النها تتكاسل
ـنافذ ورصد عن متابـعة اصحاب ا
احلـــاالت الــــســــلـــبــــيــــة ومـــنــــهـــا
االســـــــتــــــقـــــــطــــــاع دون وجـه حق
واحلـصــول عــلى فـوائــد اكــثـر من
ـــســــجل في قـــواعـــد الـــصـــرف). ا
ووصف هـــذا الـــتـــصــرف بـــانه (ال

مسؤول). 
ـتـقاعـد عـبـد الزهـرة حـكيم وربط ا
ب هذه الـظواهر وانعـدام الرقابة

الـــنــــوع والـــفـــاســــدين وكـــورونـــا
جتـمعـوا علـيـنا المـتصـاص رحيق
حــيـاتــنــا واصـابــتــنـا بــاالوجـاع).
وتــسـاءل (الى مــتى نــبــقى هــكـذا?
ـعـاناة في ومـتى تـنـتـهي فـصـول ا
ظل غياب القانـون وهيمنة مصادر
ــالي والــتــربح احلــرام الــفــســاد ا

الذي يستوفى من رواتب الضعفاء
تقاعدين وغيرهم?).  كا

وســخــر مــتــقــاعــدون من اعالنــات
مـدفوعـة الثمـن تنـشرها شـركة كي
كـارد وتزعم بـانـها (تـعتـمـد انظـمة
مـــتــطـــورة لــتـــوســيع خـــدمــاتـــهــا
والــتــواصل مـع الــتــطــورات الــتي

يـشـهدهـا مـيـدان الدفع االلـكـتروني
ـيا).  وعلـقوا بالـقول (اذا كانت عا
الـــســـوق الــعـــراقـــيـــة تـــشــكـــو من
اخفاقات منافذ الشركة كما يحصل
فـي االزمـات احملـلـيــة فـمـا بـالك اذا
واجـهـت ازمـات دولـيـة? الشك انـهـا
ســــتــــقف عــــاجــــزة عن اجــــراء اي

احلــكــومــيــة والــتـهــاون فـي انـزال
ــسـيء واخلـارج عــلى الــعــقــاب بـا
الـقانـون. وقـال ان (هذا االمـر يدفع
ضـعـاف الـنـفـوس الى الـتـمادي في
خـرق التـعـليـمات ومـحـاولة افـشال
الـتــجـارب الـتي مـن شـأنـهــا انـهـاء

الي).  الفساد االداري وا
وطالب حـكيم بالـتحرك الـفعال ب
احلـكـومـة واجـهـزة الرقـابـة ومـنـها
ــــان لـــرصــــد هـــذه االعالم والــــبـــر
الـظـواهـر وانـهـاء سريـان حـركـتـها
ـنافذ مهـما كـانت منـزلة اصـحاب ا
او الــشـركــات الـتـي تـقف وراءهم).
واشار الى ان (شركـة كي كارد غير
معنيـة بتحس خـدماتها او ضبط
مـثل هـذه الـظـواهــر الـسـلـبـيـة قـدر
اهتمامها بـجني االرباح والتواطؤ
مـع الـفـاســدين في بــعض االجـهـزة
ال احلـكومـية في احلـصول عـلى ا
ـواطـنــ ومـصـدر احلــرام من دم ا

قوت معيشتهم). 
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وصـادف ان هذه الـظاهـرة تفـاقمت
فــيـمــا كـانت ازمــة تــفـشي كــورونـا
تـأخـذ مداهـا في الـشارع وتـتـسبب
بارتـفاع مـلحـوظ في اسعـار السلع
ـواد االسـاسيـة الـيومـيـة ومنـها وا
ـــســتــلــزمــات االدويـــة والســيــمــا ا
ـــســــتـــخـــدمـــة فـي الـــوقـــايـــة من ا

الفايروس. 
وقـال مـواطن كان يـسـتـمع الى هذا
احلـــديـث ان (الـــشـــركـــات من هـــذا
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-1- كورونا غَضَب إلهي ام صناعة أميركية ?!..

إذا كـان فـايروس كـورونـا الذي أرعـبَ سكـان كـوكبـنـا  غضب إلـهيّ أنـزله تـعالى
على األرض و قـد فَتَـكَ بأكبـر الدول اإلسـالميـة ايضا  ,اضـافة الى دول الـكفار و
ـشركـ   فـتلكَ مُـصـيبـة ..  و إذا كـان الفـايـروس صنـيـعة أمـيـركيـة ضـد الدول ا

صيبةُ أعظمُ!.. عادية لها  التي تدعيّ قدرتها على مناطحة أميركا  فا ا
-2- هل سيُنقذ فايروس (كورونا) األحزاب ?!..

ا اصابة  الـعشرات فـي  محافـظات  مخـتلفـة  من العراق بـفايروس  كـورونا   ر
أزق الكبير الذي هيَّ ُنقذُ بالنسبة لألحزاب اإلسالمية (احلاكمة)  من ا سيكـونُ ا
بهِ و الواقعـة فيه مـنذُ أكثـرَ من أربعة أشـهر  في مـواجهة غـضب الشعب الـشيعيّ
سـتشريّ  خصوصاً إذا مـا تفشى الفايروس ُتصـاعد ضد فسادها و فـشلها ا ا
و ســجل إصــابــات أكــثـر  كــمــا في (ايــران)  فــاالحـتــجــاجــات و االعـتــصــامـات
وت ُسـتمرة في بغداد و محافظات الـوسط و اجلنوب  و التي عجزت كلُ طرق ا ا
و الوسائل الـقمعيـة التي اتبعـتها تـلك األحزاب من أجل اخمادهـا  قد يُنهـيها هذا
رة  إذا انتقل لساحات التظاهر و حقق إصابات فيها  الفايـروس (سلمياً) هذه ا
لذا ال يُـستبعدُ أبداً أن تـبادرَ أحزاب السلطـة التي قتلت أكثر من (700) مـتظاهر و
جرحت و عـوقت اآلالف  بنقلِ هذا الوباء (كورونا) لسـاحات الثوار  فهو الفرصة

ناسب إلنهاء ثورة تشرين بالنسبة لها  .. السانحة في الوقت ا
-3- نشرات االخبار ! . 

الدولُ التي تتصدرُ نشراتُ األخبار السياسية دول مُدمرة (فاشلة) .. ! .
و تلك التي تتصدرُ نشراتُ األخبار االقتصادية  دول مُتقدمة (متطورة )..!

-4-
ثقافةُ الفساد ! ..  

في زمن الـبـعث وصـدام كـانت االحـزاب االسالمـيـة احلـاكـمـة حـالـياً ,تُـجـيـز سـرقة
واطنـ ان استطـاعوا وال تعـدهُ (حراماً) مُمـتلكـات الدولة من قـبل ا
حـسب فـتـاويّ سـريـة تـصـدر بـذلـك مـعـتـبـرةً الـنـظـام الـسـابق
خـــارجــا عـن شــرائـط االسالم .. لـــكن الــعـــجـــيب ان هــذه
االحـزاب و بـعـد حـكـمـها لـلـعـراق مـنـذ الـعام  2003  والى
االن تسـرق خيـرات و ثـروات البـلد فـهل هذا حالل ايـضا

في ثقافتها ?!

لم أحتسس  في حـياتي الـدراسية مـثلـما حتسـست في درس الضـمائـر في قواعد
ــرة االولى الـتي تــنـاهى الى ســمـعي تــفـاصـيل الـلــغـة الـعــربـيــة!! وال زلت اتـذكـر ا
ـوضـوع من خالل الـشرح الـذي قـدمه استـاذ شـهاب (رحـمه الـله ) مُدّرس الـلـغة ا
العربـية في ثانوية الرميلة للبن حـيث كنا طالبا في الثانوية آنذاك ولكنني لم أفهم
الـسـر في انـزعـاجي وانـقبـاض صـدري الـذي شـعـرت به مع اسـتـعـراض اسـتـاذنا
تـصـريــفـات الـضـمـائـر واحـكــامـهـا عـنـدهـا رحت اتـســاءل مع نـفـسي : لم كل هـذه
شاعـر السلـبية الـتي اعترتني في هـذا الدرس دون غيـره? ولكي أجد جـوابا لهذا ا
ُلِح رِحتُ أتمـعن في كل كلـمة وردت في تـعريـفه الذي يقـول: بأنه ضـمير السـؤال ا
مـستـتر ال نـستطـيع لفـظه ولكـننـا نسـتطـيع تقـديره وفهـمه من خالل سـياق الكالم,
وأن هنـاك من الـضـمـائـر ما هـو واجب االسـتـتـار ولكـنـني لم اجـد تـفـسيـرا مـقـنـعا
لـسـؤالي بل زادت حـيـرتي وفي الـنــهـايـة  جتـاهـلت األمـر خـصـوصـا مع مـغـادرتي

مقاعد الدراسة ودخولي عالم احلياة العملية.
مـضت االيـام مسـرعـة ولم يـدر بخـلـدي ان درس الـضمـائـر سـيـرافقـني في مـسـير
درسة فـهمـته في لعبـة احلياة سـتمر ,وما لم أفـهمه في أيـام ا حيـاتي كالـكابـوس ا
فاكتـشفت اسرارا صـادمة كان يخـفيهـا درس الضمائـر فعرفت من أي طـ حقير
مـخـلوق (هـو) وأي نفس وضـيـعة (هي) وقـد بـدت لي كل سوآتـهـما وصـار مـعلـوما
طبيعة العالقة التي تربط(هما) وتساقطت االقنعة عن وجوه (هم) القبيحة وانكشف

كيد(هنّ) وبانت االعيبهنّ القذرة.
وكما فـعلتم في اللغة يا ضمائرنا الغائبة فقد فعلتم كل ما هو سيء وقبيح في هذا
الـزمن الـرد فقـد  رفـعتم الـواط االخـسـاء وجعـلتـمـوهم في محل رفع ,وأجـرمتم
بحقنـا حينما خدعتمونـا ووضعتمونا في موضع نصب!! بل انـكم ذبحتمونا حينما

وضعتم قبلنا من التافه الصغار  لنكون في محل جر!!.
 فإلى مـتى تصرون على دس رؤوسـكم في التراب يـا ضمائرنـا? والى متى سيدوم
ظلـمك يا (انت)? وكم مرة ستخذلوننا يا (أنتما)? ,وهل ستـطعنوننا بظهورنا مجددا

يا (أنتم)?. والى متى ستكسرنا يا (هاء الغائب)? .
 يـا ضمائرنـا الغائبة ,يـا من ضيعتم االمانة ,وطـمستم احلقائق ,يـا من حللتم سفك
وازين وضـيـاع احلـقوق ,هل من امل في دمـاءنا ,يامن كـنـتم الـسـبب في اخـتالل ا

أل وكسر قيود الغياب والصدح باحلقيقة ?.  ظهوركم على ا
رحـمك الـله  يا اسـتـاذ شهـاب الـيوم ادركـنا مـا كـنت تـقصـده في درس الـضمـائر,
وفهمنا معنى كالمك عندما قلت: انكم ستجدون ان نصف اجلُمّل في اللغة العربية
حتتـوي عـلى ضمـائر غـائبـة بيـنـما في حـياتـكم العـمـليـة قد ال جتـدون ضمـيرا حـيا

واحدا فأغلبها غائب ومفقود!!.
يـا اصحـاب الضـمـائر الـغـائبـة: اال تـعلـمـون ان هنـاك شعـرة الـهيـة هي من تـضيئ
القلـوب واالرواح اسمهـا الضمـير احلي? ويا اصحـاب الضمـائر النـائمة :الى متى

ستبقون بال محل من االعراب?. 
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خــــــدمــــــات!) واضــــــاف ان (هــــــذه
الشركات تستثـمر تخبط السياسة
الـيـة وانعـدام الـهـيكـلـة الـعلـمـية ا
لــلـــمـــوازنـــات فـــضال عـن شـــيــوع
الـفـوضى االقــتـصـاديــة بـسـبب مـا
يـــتـــرتب عـن الــوضـع الـــســيـــاسي

العام).  

احلــكــومــيــة بــوزارة الــدفــاع خالل
الــفــتــرة بــ عــامي  2005 و2015 .
وأضــافت أن من (بــ احملــتــجـزين
ـــــــســـــــؤولــــــــ في وزارة 29 مـن ا
ـنـطـقــة الـشـرقـيـة من الـداخـلــيـة بـا
بـيـنـهم ثالثــة ضـبـاط بـرتـبـة عـقـيـد
وضابط بـرتبة لـواء وضابط بـرتبة
عـمـيـد). وقـالت الـهـيـئـة إن (من ب
قبوض عليهم قاضي تورطا في ا
ـــة الــــرشـــوة وتــــســــعـــة من جــــر
ـسـؤولـ لـضـلـوعـهم في الـفـساد ا
ا ـعـرفـة بـالـريـاض  في جـامـعـة ا
نــتج عــنه أضـرار جــســيـمــة بــأحـد
ـــــبــــاني وتـــــســــبب قـي وفــــيــــات ا
وإصابـات.ولم تورد الـهيـئة أسـماء
الـقبـوض عـلـيهم كـمـا لم تخض في

تفاصيل القضايا).

مالحـــــــقــــــة فـــــــســـــــاد مــــــوظـــــــفي
الـــدولـــة.وقـــالت هـــيـــئـــة الـــرقـــابــة
ومـكافـحـة الفـساد الـسـعوديـة التي
تـعـرف بـاسم الـنـزاهـة عـلى تـويـتـر
يـــوم إنـــهـــا (ألـــقت الـــقـــبض عـــلى
ـعـنـي وسـتـوجه لهم ـسـؤول ا ا
اتهـامـات في جرائم تـشمل الـرشوة
ــال الــعــام واالخــتالس وتـــبــديــد ا
وإســاءة اســـتـــعــمـــال الـــســلـــطــة).
ــبـالغ الـتي وأضــافت أن إجـمـالي ا
أقـروا بـهــا خالل الـتـحـقــيـقـات بـلغ
مـــلـــيـــون 101مـــلـــيـــون ريــال ( 379
دوالر). ومن ب احملتجزين ثمانية
من ضـــبـــاط اجلــــيش الـــعـــامـــلـــ
ــتــقـاعــدين قــالت الــهـيــئــة إنـهم وا
تـورطـو في جـرائم الـرشـوة وغـسل
األمــــوال واســـتــــغـــلــــوا الـــعــــقـــود
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أعـلـنت الــسـعـوديــة امس احـتـجـاز
ـملـكـة من بيـنهم 298 مـسؤوال في ا
ضــــبـــــاط بــــاجلــــيش والــــشــــرطــــة
لالشــتــبـاه بــضــلــوعـهم فـي جـرائم
الـــرشــوة واســتـــغالل مــنـــاصــبــهم
وقــالت إن مــحــقــقــ ســيــوجــهـون

إلـيـهم اتـهـامـات.وفي عـام  2017 
احتجاز العشـرات من أفراد النخبة
االقتصاديـة والسياسيـة السعودية
في فندق ريتز كارلتون الرياض في
حـمـلـة عـلى الـفـسـاد أزعجـت بعض

ستثمرين األجانب. ا
ـــاضي قــال الــديــوان وفي الــعــام ا
لكي إنه وضع نـهاية للحـملة بعد ا
مرور  15شهرا. لكن السلطات قالت
في وقـت الحق إنـــهـــا ســـتـــبـــدأ في
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اســتـقــبل رئـيـس مـجــلس الـقــضـاء
األعلى فـائق زيدان في مكـتبه وزير
الـــصــحـــة جـــعــفـــر صــادق عالوي
ووكـــيل الـــوزيــر حـــازم اجلــمـــيــلي
ومـدير الـصحـة الـعامـة رياض عـبد

األمير وناقش االجراءات القانونية
الـواجـب اتـبـاعــهـا جملــابـهــة خـطـر
فـــــايـــــروس كــــورونـــــا واحلـــــد من
انـتـشــاره في الـعـراق. وأفــاد بـيـان
ركز االعالمي للمجلس صادر عن ا
تــلـــقــته (الـــزمــان) امس أن (زيــدان
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توقعت هيـئة األنواء اجلـوية والرصد
الزلزالي التابعـة لوزارة النقل تساقط
امـطــار مـتــفـاوتـة الــيـوم الــثالثـاء في
ناطق الـرئيـسة الثالث وال تـغير في ا

درجات احلرارة. 
وبحـسب  تقـرير لـلهـيئة اطـلعت عـليه
ـتـوقع (الـزمـان) امس فـإن (الــطـقس ا
ـنـطـقـة الـوسطى الـيوم الـثالثـاء في ا
غــائـم جــزئي يـــتـــحــول الى غـــائم مع
تـساقط امـطـار خـفـيفـة الى مـتـوسـطة
الشدة ابتداءً من االقسام الغربية بعد
نـطقـة الشـمـاليـة غائم الظـهر  وفـي ا
مع تـسـاقـط أمـطـار مـتــوسـطـة الـشـدة
ـنـطـقـة تـكـون رعـديـة احـيـانـا  وفي ا
اجلنوبية صحو يـتحول تدريجيا الى
غائم جزئي واحـيانا غـائم مع تساقط
زخات مطـر ليال وال تغـير في درجات

ناطق الثالث ). احلرارة في ا
توقع  ليوم االربعاء وبشأن الطقس ا
ـنطقة الـوسطى (غائماً فسيكون في ا
مع زخات مطـر متـوسطـة الشدة وفي
نـطـقـة الـشمـالـيـة غائـمـاً مع تـساقط ا
زخـات مــطـر وفي اجلـنــوبـيـة غــائـمـاً
جـــزئـــيــا الـى غــائـم مع زخـــات مـــطــر
خـفـيـفـة ودرجــات احلـرارة تـنـخـفض
ناطق الثالث). وبحسب التقرير في ا
ـتـوقع لـيـوم اخلـميس فـان (الطـقس ا
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ــنـطــقــة الــوسـطـى غـائـم جـزئي في ا
ـنـطـقة الـشـمـالـيـة غـائم جـزئـياً وفي ا
الى غـــائم مـع تـــســاقـط زخـــات مـــطــر
خـفـيــفـة وفي اجلــنـوبـيــة صـحـو الى

 .( غائم جزئياً
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وفي سـياق مـتـصل تـوقع الـتـقـرير ان
ـقـبل في يـكـون طـقس يـوم اجلــمـعـة ا
ـنـطـقـة الـوسـطى صـحـوا مع بـعض ا
ـــنــطــقــة الــقـــطع من الــغـــيــوم وفي ا
الشمـالية يـكون الطـقس غائمـا جزئيا
الى غـائم مع تـسـاقط زخـات مـطـر في
امـاكن مـتـفـرقـة مـنـهـا وفي اجلـنـوبـية
صحـوا مع بعض الـقطع من الـغيوم)
مشيرا الى ان (درجات احلرارة ترتفع

ـــــــنــــــاطـق الــــــثالث).  قـــــــلــــــيـال في ا
من جهـة اخـرى سـجلـت هيـئـة األنواء
اجلويـة وقـوع هـزة أرضيـة بـقوة 4.4
عــلى مـقــيــاس ريـخــتــر في مــحـافــظـة

نينوى.
وقــــالت فـي تـــقــــريــــر امس إن (قــــسم
الــرصـد الــزلــزالي في الــهـيــئــة سـجل
امس االثـنـ حـدوث هـزة أرضـيـة في
مـــحــافــظـــة نــيـــنــوى عـــنــد الـــســاعــة

 10,14,11 بالتوقيت احمللي
لـلــمـديــنـة)  مـوضــحـا أن (قــوة الـهـزة
بلـغت 4,4 درجة عـلى مـقيـاس رخـتر
ـنــطـقـة ــواطـنــون في ا وشـعــر بـهـا ا
وإقلـيم كـردسـتـان شعـوراً خـفـيـفاً ولم

ترد أنباء عن حصول أضرار تذكر).


