
اقتصاد الثــــورة

حركة (يب دي سي):

ــة مـــع االحـــتـــالل ــئ ــواط ــت ــار لــشــركــات م ــم ــث ــت ـــــدة وصـــنـــاديـــق االس ــب أرص ــح ــة أدت إىل س ــع ــاط ــق ــم ¶ حــمــلــة ال

املقاطعة االقتصادية والسياسية إلسرائيل أحد أشكال النضال واملقاومة
أن  ــل  إلرسائي ــة  املناهض إس“  دي  ــي  ”ب ــة  حرك ــدت  أك
ــان  ــة للكي ــية واألكاديمي ــة والسياس ــة االقتصادي املقاطع
الصهيوني ُتمثُِّل إحدى أشكال النضال أو املقاومة بالنسبة 
ــبة  ــطيني (بالنس ــعب الفلس ــن مع الش ــرب، أو التضام للع
ــة (والخليجية  ــة العربي ــل تطبيع األنظم ــب)، يف ظ لألجان

بشكل خاص) مع جهاز دولة االحتالل،.
ــاًء يف الكويت بهدف  ــو الخليج قد نّظموا لق  وكان مناضل
ــكال املُقاَوَمة… وأّدت  ــكل من أش إحياء ِفْكَرة املُقاطعة كش
حملة الدعوة ملقاطعة الكيان الّصهيوني إىل سحب أرِصَدِة 

َبْعِض صناديق االستثمار من مؤسسات مالية متواطئة مع 
ــالل، ومنها صندوق التأمينات االجتماعّية يف الرنوج،  االحت
ــحاب  ــا أّدت إىل انس ــة، كم ــيخّية األمريكّي ــة املش والكنيس
ْت أمواًال  ــِرسَ ــالل ألنها َخ ــوق االحت ــرشكات من س بعض ال
ــا  ــة، ومنه ــالت املقاطع ــبب حم ــا بس ــت أرباحه أو انخفض
ــبق لحمالت  ــا“ و“أورانج“، وس ــية ”فيولي الرشكات الفرنس
املُقاطعة القيام بدعوات وُضُغوَطات ُمَكثََّفة إلْدراُج رشكات، 
ــتوم“ ورشكة املقاوالت األْمِنّية ”جي 4  منها ”فيوليا“ و“ألس
اس“ (مقّرها بريطانيا)، ورشكة خدمات املعلوماتية وإنتاج 

 Hewlett ــكرية (هوِلت بكارد أو األسلحة والخدمات العس
ــن الرشكات املَُتَورَِّطة يف جرائم اإلحتالل،  Packard – ) ضم
ــتبعاد  ــعود إىل اس والتي وجب مقاطعتها، مما اضطّر آل س
ــار بني مكة  ــكة القط ــغال س ــتوم“ التي بدأت أش رشكة ”ألس

واملدينة  يف إطار عقد هام بقيمة  9,4 مليار دوالر، 
كما اضطرت حكومة الكويت إىل استبعاد رشكة ”فيوليا“ 
ــرشوع النفايات  ــون دوالر (م ــة 750 ملي ــن بقيم ــن عقدي م
ــن  ــادرة ع ــات الص ــت البيان ــج، وقال ــة)… يف الخلي الصلب
ــس التعاون الخليجي اصطفوا  الحركة ُحّكاُم ُدَوْيالت مجل

ــربوا  ــي واعت ــدو الصهيون ــة والع ــة األمريكي وراء اإلمربيالي
ــة الّتطبيع  ــر الّرئييس، لتربير ُممارس ــران ُتَمثُِّل الخط إن إي
ــة الخليجية  ــض املَُنّظمات األهلي ــن بع ــكاله، ولك بكافة أش
ــرشكات املتواطئة مع االحتالل، ومنها  د بالتعامل مع ال تندِّ

”شباب قطر ضّد التطبيع،“ و“الكويت تقاطع“… 
ــة املُقاطعة (بي  ــات العربية لحرك ــاب عىل املجموع وُيع
ــا للمجموعات األوروبية واألمريكية التي  دي إس) َتَبِعّيَته
ــن َجْوَهِره  ــت ِفْعل املقاطعة م ــداء املُقاطعة وأفرغ ــْت ن َميََّع
ــات  ــض املجموع ــت بع ــي، وأضاف ــيايس واإليديولوج الس

ــان، يف حني  أهداًفا تتمثل يف احرتام االحتالل لحقوق اإلنس
ــة وكرامة البرش،  ــه اعتداًءا عىل حري ُل االحتالل نفُس ــكِّ ُيَش
وأضافت مجموعات أخرى عبارات ”إىل أن تحرتم إرسائيل 
َع  ــو الذي َرشَّ ــني إن القانون الدويل ه ــون الّدويل“، يف ح القان
ــعب الفلسطيني يستهدف  وجود االحتالل، وإن نضال الش
ــَنَتُه“) وعودة  ــس ”َدَمْقَرَطَتُه“ أو ”أَْنَس زوال االحتالل (ولي
ــت  ــواء كان ــم، س ــم وأراضيه ــم ودياره ــني إىل وطنه الالجئ
ــا“ أو ”عرابة  َرة أو ”حيف ــرَّ ــة األرض املَُح ــدس“ عاصم ”الق

البطوف“…  

٠٨

يف األسبوع األول من مايو: 

ضبط ٦٠ مخالفة تجارية وتحريز وإتالف ١٥ طن مواد غذائية منتهية الصالحية
ــورات الوضع التمويني  ــد تقرير ملخص تط أك
ــة  ــة واملحلي ــعار العاملي ــد األس ــعري ورص والس
ــتهالكية خالل  ــلع الغذائية األساسية واالس للس
ــة  ــو2018م مقارن ــهر ماي ــن ش ــبوع األول م األس
ــت  حصل 2018م  ــل  ابري ــن  م ــع  الراب ــبوع  باألس
ــر كميات كافية من  ــخة منه توف "الثورة" عىل نس
ــع املحافظات دون رصد  ــلع الغذائية  يف جمي الس
ــلعة غذائية أو استهالكية  أي اختناقات يف أي س

مع تدفق وانسياب السلع بصورة طبيعية.
ــن الصوامع  ــات املرحلة م ــريا إىل أن الكمي مش
ــرشكات يف الحديدة إىل محافظات الجمهورية  وال
خالل الفرتة 1 - 7/ 5/ 2018م بلغت(16139) طن 

دقيق.
ــتقات النفطية (البنزين -الديزل)  كما أن املش

ــات التجارية  إضافة إىل  ــرة يف معظم املحط متوف
ــي احتياجات  ــر بكميات تلب ــزيل املتوف ــاز  املن الغ
ــرب املجالس  ــد توزيعها ع ــة بع ــتهلكني خاص املس
ــع املبارش ،علما ان  ــة وعقال الحارات والبي املحلي
ــا ملديريات  ــطوانات التي تم توزيعه كميات االس
ــرتة1 - 7/مايو /2018  ــالل الف ــة العاصمة خ أمان

(177201) اسطوانة.
ــورات الغاز املرحلة فعلياً  فيما بلغت عدد مقط
إىل املحافظات خالل الفرتة  من 1 - 30 /4/ 2018م 
ــا يعادل   ــاً بم ــورة  أي (31987) طن (1271) مقط

(3364383) اسطوانة.
ــواد  امل ــن  م ــات  الكمي أن  إىل  ــر  التقري ــار  وأش
الغذائية واملشتقات النفطية الواصلة عرب ميناءي 
الحديدة والصليف خالل 1 - 7/ 5/ 2018م هي:-

(13036) طن أرز.
(13000) طن برتول.

(7184) طن ديزل.
(10020) طن مازوت.

(2100) طن غاز.
(27) طن عالجات.

ــة  ــواد الغذائي ــن امل ــات م ــت الكمي ــا بلغ بينم
ــاءي  مين ــرب  ع ــة  الواصل ــة  النفطي ــتقات  واملش
الحديدة والصليف خالل شهر ابريل 2018م قمح 
ــرب ميناء  ــن ع ــا (55000) ط ــاً منه (170989) طن

الصليف.
(56442)طن سكر

(19131) طن أرز
(3100) طن دقيق

(88552) طن ديزل
(6535)طن غاز

(400)طن فاصوليا
(31000)طن فول الصويا 

(25480) طن ذرة
ــل امليداني تواصل  ــد التقرير أن  فرق العم وأك
ــواق يف املحافظات  ــة عىل األس ــا يف الرقاب إعماله
ــت من ضبط  ــث تمكن ــملها التقرير حي ــي يش الت
عدد (60) مخالفة متنوعة من قبل مكتب األمانة 
ــراءات القانونية حيالها،  وصنعاء تم اتخاذ اإلج
ــالف كمية (15)  ــط وتحريز وإت ــا تم معها ضب كم
ــا بلغ عدد  ــتهالكية ،  فيم ــة واس ــن مواد غذائي ط
ــات (55) بالغاً تم  ــي تلقتها العملي ــات الت البالغ

عكسها عىل املعنيني يف املكاتب أوًال بأول.

التحرر االقتصادي يف فكر الشهيد القائد (٤)
ــعة  واس ــان  مع ــة  الهيمن ــوم  ملفه
ومتشعبة حسب موضوع استعمالها 
ــىل  ع ــز  يرك ــام  الع ــا  له ــو  مدل أن  إال 
ــة  فالهيمن ــلط،  والتس ــاع  االخض
ــة قوية  ــلط دول ــكرية تعني تس العس
ــكرياً، واحتالل  عىل دولة ضعيفة عس
ــة  ــا "الهيمن ــا، أم ــن أراضيه ــزء م ج
ــيطرة دولة  ــي س ــة" فتعن االقتصادي
ــة  ــة الضعيف ــوارد الدول ــىل م ــة ع قوي
ــا  حينه ــاج  اإلنت ــارص  عن ــخري  وتس

لصالح الدولة القوية.
ــة  الهيمن ــارس  تم ــاً  وأحيان
ــة رشكات صناعية عمالقة  االقتصادي

ــات دول كثرية وقد ظهرت هذه  ــيطر عىل اقتصادي فتس
ــمايل يف أوروبا،  ــرشكات يف النظام االقتصادي الرأس ال
ــيطرة  ــة س ــة االقتصادي ــر الهيمن ــض مظاه ــن بع وم
ــدول الفقرية،  ــرثوات الطبيعية لل ــة الغنية عىل ال الدول

ــواق  ــدول الفقرية كأس ــتعمال ال واس
ــدم  وع ــة،  الغني ــدول  ال ــات  ملنتج
ــة عىل  ــدول القوي ــدول ال ــجيع ال تش

إقامة صناعات يف الدول الفقرية.
ــة  األمريكي ــة  الهيمن ــط  خط إن 
ــت بالجديدة بل هي  عىل العالم ليس
ــة يف عمق تاريخها الجديد منذ  ضارب
ــكل يف الشمال األمريكي  أن أخذ يتش
ــتقبل  ملس ــاص  الخ ــوره  تص ــًال  حام

العالم.
ــدة  املتح ــات  الوالي ــوت  تف ــم  فل
ــا  تاريخه ــداد  امت ــىل  ع ــة  األمريكي
ــا وإعادة  ــرض هيمنته ــة فرصة لف أي
ــارزة يف  ــمة الب ــا العام والس ــو هدفه ــم ه ــكيل العال تش

سياستها الخارجية.
من كتاب الهيمنة االقتصادية
للباحث االقتصادي / أحمد يحيى الديلمي

استنفار شعبي ورسمي لتوفري متطلبات رمضان االستهالكية
يف ظل ارتفاع األسعار بسبب العدوان والحصار:

ــتنفر  ــهر الكريم حتى يس كالعادة ما إن يدخل الش
ــرشاء  ــواق ل ــو األس ــه نح ــتقباله بالتوج ــاس الس الن
وتوفري االحتياجات الرمضانية التي تتميز بإضافات 
غذائية وسلعية واستهالكية متعددة ومتنوعة يتعود 
ــهر  ــون عىل إضفائها يف موائد اإلفطار طيلة ش اليمني
ــل حيث ترتفع كمية الطلب عىل املواد  رمضان الفضي
ــمن والحليب  ــة بالذات األلبان واللحوم والس الغذائي
ــويات  ــعريية والعصائر والنش ــة والش واألرز واملكرون
ــة إضافة إىل زيادة  ــلع الغذائي وغريها من املواد والس

الطلب عىل مادة الغاز املنزيل.
ارتفاعات سعرية

ــتطالعنا يف األسواق املحلية بأمانة  ومن خالل اس
ــعرية هائلة جداً وفارقاً  العاصمة وجدنا ارتفاعات س
ــعار املواد والسلع الغذائية  ــعرياً غري معقول يف أس س
ــل إىل ما بني 40  ــبة تص ــتهالكية املتنوعة وبنس واالس
ــبيل املثال كان  - 50 % مقارنة بالعام املايض، فعىل س
ــعر الكيس الرب االسرتايل العام املايض 5500 وارتفع  س
ــكر من  ــعر الكيس الس ــذا العام إىل 8500 , وارتفع س ه
ــعر األرز  ــال إىل 13 ألف ريال كما وصل س ــف ري 11 أل
ــرشة كيلو إىل 3 آالف  ــدي العادي للقطمة الع التايالن
ــايض , فيما  ـــ2400 العام امل ــام مقارنة ب ــال هذا الع ري
ــعر النصف القمرية السمن إىل 5500 هذا العام  بلغ س
ــمن البنت  ــايض، وكذلك وس ـــ3800 العام امل ــة ب مقارن
وبنقص مائة إىل مائتي ريال، بينما ارتفع سعر الكيلو 
ــن 1200العام املايض إىل 1800 هذا  الحليب املجفف م
العام وسعر النشأ الكاسرت علبة حجم صغري من 400 

العام املايض إىل 700ريال.
اللحوم 

ــبة تصل إىل  ــد ارتفعت بنس ــعار اللحوم فق أما أس
ــعر  ــة بالعام املايض حيث وصل س ــة 50 % مقارن قراب
ــة  ــال مقارن ــام إىل 3 آالف ري ــذا الع ــم  ه ــو اللح الكيل
بـ(1500 - 1700) العام املايض للحم البقري والغنمي 
ــة الواحدة من  ــعر الدجاج ــا الدجاج فقد ارتفع س أم
ــف ريال العام املايض إىل 1500 ريال هذا العام  1000 ال

يف املتوسط.
التمور 

ــاك فوارق كبرية  ــعار التمور فهن ــا يتعلق بأس وفيم
ــا بني  ــل إىل م ــاق تص ــة وال تط ــعار خيالي ــداً وبأس ج
ــك عن بعض  ــة الكبرية ناهي ــال للتنك ــف ري 12 - 15 أل
ــري  وغ ــة  الصالحي ــة  املنتهي ــور  التم ــن  م ــروض  املع
الصالحة لالستخدام...فيما استقر سعر الغاز املنزيل 
ــم ضبطها من قبل  ــال بعد اآللية التي ت ــد 3000 ري عن
ــام الجاري 2018م  ــة العاصمة والدولة مطلع الع أمان
ــا خفف من  ــرب عقال الحارات م ــم التوزيع ع حيث يت
ــية  ــادة األساس ــذا امل ــات يف ه ــاز واالختناق ــة الغ أزم

والحيوية.
أعباء 

هذه االرتفاعات السعرية بالتأكيد تزيد من معاناة 

ــىل أولياء أمور األرس  ــاس ومن مضاعفة األعباء ع الن
ــم وترضرت  ــت مرتباته ــن أغلبهم توقف ــة الذي اليمني
ــدوان والحصار.. يف  ــبب الع مصالحهم وأعمالهم بس
ــون يف  ــاك تجار "ظلمة فجرة" يمارس ــت هن ذات الوق
هذا املوسم بالذات عمليات مزايدة وابتزازاً للمواطنني 
عن طريق رفع األسعار دون مراعاة الظروف التي يمر 
ــوء التغذية  ــع ارتفاع حدة الفقر وس ــا املواطنون م به
ــا أدى  ــف، كم ــاءات اليونيس ــا إلحص إىل 200 % وفق
ــب  ــتهالكية واألدوية بنس ــواد االس ــعار امل ارتفاع أس
ــاوزت 100 % قابل ذلك انخفاض القدرة الرشائية  تج
ــف  ــة وتوق ــاع االقتصادي ــبب األوض ــتهلك بس للمس
املرتبات واملشاريع الصغرية واملتوسطة الناجمة عن 
ــتورد 90 %  ــيما وأن البلد يس العدوان والحصار، الس
من االحتياجات األساسية واالستهالكية من الخارج 
ــتمر يف سعر العملة  إضافة إىل التهاوي املخيف واملس
الوطنية والذي تجاوز 120 % ما أدى إىل اتساع دائرة 
ــر والعوز وبروز مؤرشات مجاعة يف مناطق يمنية  الفق
ــية وارتفاع  ــة األساس ــواد الغذائي ــحة امل جديدة وش

أسعارها.
توسع 

ويؤكد فضل مقبل منصور، رئيس الجمعية اليمنية 
ــرة تدفق  ــعاً لظاه ــتهلك، أن هناك توس ــة املس لحماي
ــري املطابقة  ــة املهربة وغ ــة واألدوي ــات الغذائي املنتج
ــة  الصالح ــري  ــة وغ ــة الصالحي ــات ومنتهي للمواصف

ــواق املحلية  ــارها يف األس ــتخدام اآلدمي وانتش لالس
ــكل  ــة واملقلدة التي أصبحت تش ــلع املغشوش مع الس
ــوق  ــارة املتداولة يف الس ــن حجم التج ــوايل 60 % م ح
اليمنية التي تجاوزت يف بعض السلع الـ80 % كأدوات 

التجميل وااللكرتونيات وقطع غيار السيارات.
سلع مخالفة 

ــهر رمضان  ــور إنه مع قدوم ش ــول فضل منص ويق
ــري  لتوف ــتهلكني  املس ــات  احتياج ــادة  وزي ــارك  املب
ــلع  ــم، هناك من يقوم ببيع س ــهر الكري متطلبات الش
ــية وقريبة االنتهاء وبيع  مخالفة للمواصفات القياس
ــوات ال تحمل  ــم إعادة تعبئتها يف عب ــلع منتهية تت س
ــة  ــروف االقتصادي ــتغلة الظ ــا مس ــات عليه أي بيان
واملعيشية للمستهلكني، كل ذلك يف ظل تدني مستوى 
ــل الجهات واألجهزة الحكومية املعنية  الرقابة من قب
ــراءات القانونية الصارمة تجاه كل  وعدم اتخاذ االج
ــلع منتهية  ــترياداً أو إنتاجاً لس من يمارس بيعا أو اس

مغشوشة أو مقلدة.
تلف 

ــيئ  ــن والنقل الس ــرض والتخزي ــاً : إن الع مضيف
للسلع الغذائية يشكل أحد العوامل الرئيسية لتلفها 
خاصة وأن هناك سلعاً تحتاج إىل وسائل نقل مربدة 
ــازن تتوفر فيها  ــن يف محالت أو مخ وعرض أو تخزي
ــم يتوفر يف  ــة وهو ما ل ــة والصحي ــرتاطات الفني االش

ــة األمر الذي  ــتثناء القل ــم املخازن اليمنية باس معظ
ــات الكيميائية  ــري الصف ــف وتغ ــلع للتل ــرض الس يع
ــم أن فرتة  ــتهالك رغ ــج ويصبح غري قابل لالس للمنت

صالحياته ما زالت سارية.
ضمري ميت 

ــاراً يبحثون عن  ــل منصور إن هناك تج وقال فض
ــيجنونها من بيعهم  ــال دون النظر للنتائج التي س امل
ــة أو مقلدة طاملا والضمري  ــلع منتهية أو مغشوش لس
ــادرة يف مثل  ــة نائمة أو غري ق ــت والقانون والرقاب مي
ــدود يف ظل كم  ــروف وإن عملت فعملها مح ــذه الظ ه
ــكالها  ــواق بكل أش ــلع التي تمأل األس ــن الس هائل م
ــتهلك يبحث عن إشباع حاجته دون  وأنواعها واملس

وعي.
تفعيل 

ــة تطالب الجهات  ــتطرد منصور: إن الجمعي ويس
ــي واتخاذ االجراءات  ــة بتفعيل دورها الرقاب الرقابي
ــا تطالب النيابة  ــا للقوانني النافدة، كم الصارمة وفق
ــتهلك يف كل  ــة املس ــون حماي ــق قان ــم بتطبي واملحاك
ــا كقضايا  ــا والتعامل معه ــي تحال إليه ــا الت القضاي
ــنة 2008  ــص القانون رقم 46 لس ــتعجلة وفقا لن مس
ــالم  ــائل اإلع ــاً وس ــتهلك، داعي ــة املس ــأن حماي بش
ــتهالكي  ــرش الوعي االس ــهام يف ن ــة إىل اإلس املختلف

لدى املواطنني حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم.

نفقات
ــهر  ــني يف ش ــد اليمني ــاق عن ــري االنف ــع فوات ترتف
ــاق عىل الغذاء  ــم حيث يمثل االنف ــان كل موس رمض
ــتحوذ عىل 70 % من  أولوية املجتمع اليمني كما يس
ــة، لكنها  ــام العادي ــة خالل األي ــات األرس اليمني نفق
ــاوز 200 % ونحو 3 ماليني  ــهر رمضان تتج خالل ش
أرسة تنفق 300 مليار ريال عىل الغذاء يف العام بينما 
ــال خالل  ــار ري ــوايل 40 - 60 ملي ــون ح ــق اليمني ينف
ــرشاء وتوفري  ــط، وذلك ل ــارك فق ــان املب ــهر رمض ش
ــا  ــة وفق ــد الرمضاني ــات املوائ ــات ومتطلب احتياج
ــط إنفاق  ــة، إذا ما كان متوس ــات االقتصادي للدراس
ــال يمني لكل  ــن 50  -  60 ألف ري ــدة م األرسة الواح
ــة من  ــم الغالبي ــدود وه ــل املح ــن ذوي الدخ أرسة م
ــل إنفاقها إىل  ــا األرس الغنية يص ــكان اليمن، بينم س
ــب تلك الدراسات،  ما بني 100 - 300 ألف ريال بحس
ــات يف أيام  ــاول 3 وجب ــة تتن ــم أن األرس اليمني وبرغ
ــرص عىل وجبتني  ــر يف رمضان يقت ــر إال أن األم الفط
ــوق يزداد  ــحور واإلفطار، كما أن التس فقط هما الس
ــذاء حيث  ــيما يف مجال الغ ــرية الس ــورة كب فيه بص
ــق اليمنيون 200 % من ميزانيتهم عىل الطعام يف  ينف

رمضان.
ــري.. موفقون  ــام والجميع بخ ــم.. كل ع ــهر كري ش

بالنرص املبني الذين نراه قريبا يلوح يف األفق.   

٣٠٠ مليار ريال نفقات 
اليمنيني على الغذاء كل 

عام و٦٠ مليار ريال خالل 
شهر رمضان فقط

تجار يستقبلون رمضان 
بالجشع واملغاالة دون 

مراعاة ملعاناة املواطن 
والبلد عمومًا

ارتفاع أسعار السلع 
االستهالكية والدوائية 

بنسبة ١٠٠٪ والغذائية 
٥٠٪ هذا العام 

حماية املستهلك : هناك 
توسع يف ظاهرة تدفق 

املنتجات الغذائية واألدوية 
املهربة

السلع املغشوشة واملقلدة 
تشكل ٦٠٪ من املعروض 

يف السوق

ــذي يصومه يوم  ــان املبارك ال ــهر رمض ــول أيام ش ــا عن دخ ــان يفصالنن أو يوم
ــامل والرببري  ــتمرار العدوان والحصار االقتصادي الش اليمنيون يف ظل اس
الغاشم الذي تشنه قوى البغي واالستعمار واالحتالل األمريكي الصهيوني السعودي 
اإلماراتي عىل اليمن للعام الرابع عىل التوايل بكل غطرسة واستكبار وظلم ال نظري له.. 
ــزداد مع التبعات  ــنة ومعاناة اليمنيني تتعاظم وت ــم الرمضاني هذه الس ويأتي املوس
ــي تتخذها قوى العدوان  ــراءات  االقتصادية املمنهجة الت ــي خلفها الحصار واإلج الت
ــال واملوظفني  ــع والعم ــح املجتم ــرية من رشائ ــدان غالبية كب ــز وفق ــعبنا العزي ــد ش ض
ــلع  ــعار الجنوني للس ــم  وأعمالهم وتوقف مرتباتهم .. ناهيك عن ارتفاع األس لوظائفه
واملواد الغذائية خاصة مع قدوم موسم رمضان الذي يستغله بعض التجار من ضعفاء 
ــعار عىل كاهل املواطن املغلوب عىل أمره..  النفوس ملزيد من تحميل األعباء ورفع األس
ــهر رمضان تقرأونها  يف السياق  ــتقبال ش ــتعدادات الناس الس ــع عن اس تفاصيل أوس
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