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 املىقف اإليزاين حيال السالم األفغاين

 
 

رصغ مؤخشا وصًش اًخاسطٌح اإلًشاين طىاد ظشًف يف خؿاب ًه مىطه إىل اًربملان أن إًشان ًن دلتٍ مبطاًؼح 

عمٌٌح اًعالَ. وهان كذ هذث يف دغشًذج ةعذ إًلاف املفاوغاخ ةٍن األطانث يف أفغانعذان وأن إًشان ًن دُعاهم يف 

هٌئح ؾاًتان ووفذ اًىالًاخ املذؼذج األمشًوٌح ما نطه: )أنا كٌٌم طذا ػٌاي أفغانعذان. عىل األطانث اًزًن ُهضمىا يف 

طانث فٌه أن أفغانعذان أن ًخشطىا من اًتٌذ وأن ًذىكف االكذذاي، وخطىضا يف اًىكر اًشاهن اًزي ًعذؿٌع األ 

ًُظذدوا اًؼشب وًعذغٌىا املىكف(، هام أغاف أن إًشان معذعذج ًتزي اًظهىد إلػالي اًعالَ يف أفغانعذان. وعلث 

/ظتذمرب من اًعاَ اًظاسي أوفذخ ػشهح ؾاًتان ةٌظنح  إىل إًشان موىنح من أسةعح أشخاص عىل 71رًى يف داسًخ 

 ؿاًتان ةلؿش، واًذلىا ةوتاس املعؤوًٍن يف إًشان.سأظها عتذاًعالَ ػنفٍ نائث املوذث اًعٌايس ً

ظنعٌـ اًػىء يف هزا امللاي عىل مىكف إًشان دظاه اًعالَ األفغاين؛ يف ظٍ اًعالكاخ املذذهىسج املذتادًح ةٍن إًشان 

 من طهح وؾاًتان واًىالًاخ املذؼذج األمشًوٌح من طهح أخشي.

 

 األمزيكيت وطالبانعالقاث إيزان املحدهىرة بالىالياث املححدة 

َ ػٌنام هظم مظمىعح من اًشتاب 7197- 7111ًشطع داسًخ دذهىس اًعالكاخ األمشًوٌح اإلًشانٌح إىل اًفرتج ما ةٍن 

اإلًشانٌٍن عىل اًعفاسج األمشًوٌح ةؿهشان وأرسوا مظمىعح من املىظفٍن األمشًوٌٍن، وكذ أدي رًى إىل كؿع 

 اًفرتج اًذٍ دٌر أػذاز اًؼادي ع ر من ظتذمرب ضاس ةشنامع إًشان اًنىوي اًعالكاخ اًذةٌىماظٌح ةٍن اًذوًذٍن. ويف

ظتث ًالخذالف مع اًىالًاخ املذؼذج األمشًوٌح وػٌٌفادها، وما صاي هزا اًخالف معذمشا. مع وطىد دذهىس يف 

هزه اًفشص اًعالكاخ إال أنه كذ ُوطذخ فشص أًػا ًذؼعٍن اًعالكاخ ةٍن اًؿشفٍن، سغم أنها هانر نادسج، ومن 

 اًهظىَ األمشًيك عىل أفغانعذان.
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عالكاخ إًشان ةؿاًتان مل دون ػعنح منز دأظٌغ إماسج ؾاًتان اإلظالمٌح. دشي إًشان يف ؾاًتان طامعًح مذشذدج غًن 

ح دةٌىماظٌٍن إًشانٌٍن يف والً 1كاةٌح ًٌذلاسب مع اًذٌاس اًشٌعٍ ةئًشان، وكذ ةٌغ ةشود هزه اًعالكح رسوده عنذما كُذٍ 

ةٌخ األفغانٌح من كِتٍ ؾاًتان، وعلث رًى مل درتدد إًشان يف دعم كىاخ اًذؼاًف اًشاميل ةأفغانعذان غذ ػشهح 

 ؾاًتان.

وألطٍ دذهىس عالكاخ إًشان ةؿاًتان فئن إًشان أًذخ اًهظىَ األمشًيك عىل أفغانعذان وإظلاؽ ػوىمح ؾاًتان علث 

ةذهاض إًشان ةعلىؽ ػوىمح ؾاًتان، كامر إًشان مبعاعذاخ أػذاز اًؼادي ع ر من ظتذمرب، وةاإلغافح إىل ا

مخاةشادٌح ًٌظانث األمشًيك يف ػشةه غذ ؾاًتان، وافذذؼر إًشان ةزًى مٌذانا طذًذا ًٌذعاون املُذتادي مع اًىالًاخ 

  املذؼذج األمشًوٌح.

 

 جغُّير املىاقف أم االنحياساث االضطزاريت؟

دعاون مع اًظانث األمشًيك مل دُظِذ هشًنا، وخطىضا عنذما ساس اًٌغـ ػىي ةشنامع معاعٍ إًشان املتزوًح ًفذؽ كنىاخ 

إًشان اًنىوي وواطهر إًشان دؼذًاخ اكذطادًح ضعتح، مام ػذا ةئًشان ًٌذفوًن يف ؾشق مخاةشادٌح وععوشًح ُمتذوشج 

عن مؼاًفٍن طذد. أػذسر ًٌذىغٍ يف املنؿلح ةشوٍ أكىي. ةشوص طامعح داعش يف اًعشق وظىسًا طعٌر إًشان دتؼص 

داعش فشعا ًها ةاظم خشاظان وًه نشاؽ يف أفغانعذان، وهزا اًفشع ًشذمٍ عىل شتاب ًنذعتىن ًٌذٌاس اًعٌفٍ وهى 

دٌاس كادس عىل خٌم مخاؾش إظرتادٌظٌح عىل اًؼذود اإلًشانٌح اً ركٌح. اًظانث اإلًشاين ًلٌم من دضاًذ نفىر ػشهح 

ح ملادٌح يف أفغانعذان. وًزا ضاسخ ػشهح ؾاًتان مششؼح مناظتح ًٌطذاكح مع إًشان خشاظان ودؼىًها إىل أكىي طامع

 ورًى ألنها خاًفر ػشهح داعش منز ةذء دأظٌعها.

َ مبعىناخ ععوشًح ومخاةشادٌح، إال 4172وفم اًذلاسًش املنشىسج، ظانذخ إًشان ػشهَح ؾاًتان يف اًفرتج اًذٍ دٌر عاَ 

ن إىل ما كتٍ ةذء مفاوغاخ اًعالَ. وةعذ ةذء املفاوغاخ ةٍن ؾاًتان وإًشان أصاغ أن إًشان أخفر عالكادها ةؿاًتا

اًظانتٍن اًعذاس عن اًعالكاخ اًذةٌىماظٌح. أسادخ ؾاًتان أن دؼطٍ عىل امذٌاصاخ أهرث من مفاوغادها مع اًظانث 

زا أسادخ إًشان ةعالكادها األمشًيك، وسأخ ؾاًتان أن إعالنها عن عالكادها مع إًشان ًظعٌها يف مىكف أفػٍ. وهو

اًعٌنٌح مع ؾاًتان واظذلتاي وفىدها عىل أسغها أن دىضٍ سظاًح إىل اًىالًاخ املذؼذج األمشًوٌح ةأنها متٌى دأسًنا 

ونفىرا عىل اًؼشهح ودلذس عىل االظذفادج منها غذ اًظانث األمشًيك. وهوزا خشطر اًعالكاخ املذذهىسج ةٍن ؾاًتان 

 هىس وكامر من طذًذ.وإًشان من معاػح اًذذ

 

 القلق من املسحقبل

اخذٌاس ؾاًتان عىل أنها خؿش أضغش من خؿش داعش ًٌغ اًعتث اًىػٌذ ًذغًن سأي إًشان ػٌاي ؾاًتان. ًذفم هٍ من 

اًظانث اإلًشاين وطانث ؾاًتان عىل أهمٌح خشوض األمشًوٌٍن من أفغانعذان ودشوٌٍ ػوىمح طذًذج يف أفغانعذان. 

اًؼوىمح املؿٌىةح؟ هزا هى املىغىع اًزي ًلٌم منه اًظانث اإلًشاين. ماصاًر إًشان كٌلح ػٌاي منـ وًون ما هى نىع 

يف  –دفوًن ؾاًتان. يف مشاظالدها اًرسًح مع اًىالًاخ املذؼذج األمشًوٌح رهشخ إًشان أنها سأخ من ؾاًتان 

 ظذعذاد ًٌلتىي ةأكٍ من رًى.إكتاال هامال عىل مىغىع إنشاء اإلماسج اإلظالمٌح وعذَ اال  –املفاوغاخ 
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واًخالضح أن إًشان دشغث أن ًوىن ًؿاًتان ظهم يف اًؼوىمح األفغانٌح اًلادمح، إال أنها ال دشغث يف اظذالَ 

ؾاًتان ألصمح اًؼوم ةشوٍ هامٍ. وًهزا دؤهذ إًشان عىل شمىًٌح مفاوغاخ اًعالَ ًوٍ فئاخ أفغانعذان ومبؼىسًح 

 اًؼوىمح األفغانٌح.

 

 العالقاث مع طالبان وجأثُّياجها عىل عمليت السالم

ًٌغ من املؤهذ أن دوىن إًشان ضادكح يف ادعائها أن ؾاًتان دؤهذ عىل اًشطىع اًوامٍ ًذأظٌغ اإلماسج اإلظالمٌح، 

إال أن اظذخذاَ إًشان ًلنىاخ اًذىاضٍ مع ؾاًتان ًفذؽ نىافز دفاوع طذًذج مع اًظانث األمشًيك أمٌش واغؽ. دشًذ 

ًشان أن دُظهش كذسدها عىل اظذخذاَ ؾاًتان يف موافؼح داعش، هام دىضٍ سظاًح إىل اًظانث األمشًيك ةأن إ 

عالكادها مع ؾاًتان عالكاخ طٌذج ودعذؿٌع إػػاسها ًؿاوًح اًذفاوع، ودؼزسها من مؿاًتاخ طامعح ؾاًتان ةاًشطىع 

 اًوامٍ إىل نظاَ اإلماسج اإلظالمٌح.

ىل ؾاًتان ًٌغ واغؼا. اًظانث األمشًيك ال ًُعٌم ةأن إػػاس ؾاًتان إىل ؾاوًح اًذفاوع مذي نفىر ودأسًن إًشان ع

اإلًشانٌح ظٌٌعث دوسا هاما هام أن اًىالًر املذؼذج األمشًوٌح ال دؤمٍ يف أهذاف مشرتهح ػٌاي هزا اًطذد. وًزا مل 

 عالَ.يف عمٌٌح اً –هذوًح من دوي املنؿلح  –ً ُر صملٍ خٌٌٌضاد إىل ظهم إًشان 

إرا ةلٌر إًشان خاسض عمٌٌح اًعالَ، فوٌف ظذوىن عىاكث مؼادساخ اًعالَ؟ ظنلذس عىل معشفح اإلطاةح ةعذ ظهىس 

مذي دأسًن إًشان عىل ػشهح ؾاًتان وكاددها. اًيشء اًشاةر يف هزا اًطذد هى أن إًشان دشغث يف املعاهمح يف 

 يف اًؼشب األفغانٌح. عمٌٌح اًعالَ، هام أنها مل دُفّىخ نطٌتها من املعاهمح

 

 النحائج

إًشان دخاف من دؼىي أفغانعذان إىل وهش من أوهاس داعش. وًزا فهٍ مػؿشج ًلتىي أدىن اًرضسًن واًذطادق معه، 

وؾاًتان خًن مششؽ ًزًى ةعتث عذاودها مع اًىالًاخ املذؼذج األمشًوٌح وعذائها ًذاعش وعالكادها املذذهىسج مع 

ن دشىض أةذا ةانذطاس ؾاًتان يف هزه اًنضاع، وهى أمش معٌىَ ًؿاًتان. وًزا ًؤهذ اًظهاص اًععىدًح. إال أن إًشان ً

اًذةٌىمايس اإلًشاين عىل أهمٌح مشاسهح طمٌع فئاخ اًشعث األفغاين يف مفاوغاخ اًعالَ ةأفغانعذان. املفاوغاخ 

ًشاين ورًى ألنها كذ دذمخؼ عن نذائع اًرسًح ةٍن ؾاًتان واًىالًاخ املذؼذج األمشًوٌح غًن َمشغٌّح ًذي اًظانث اإل

 ًعرس عىل إًشان هػمها.

إرا اظذمشخ مؼادساخ اًعالَ ةٍن ؾاًتان واًىالًاخ املذؼذج األمشًوٌح عىل نؼى ال ًذؿاةم مع أهذاف إًشان، فئن 

نفىر إًشان ظذؼاوي إفعاد املفاوغاخ، وًذىكف نظاػها يف اإلخالي ةعمٌٌح املفاوغاخ عىل عذج عىامٍ منها: مذي 

ودأسًن إًشان عىل ؾاًتان، ومذي اًذعم اإلًشاين ًؿاًتان. مع أن هنان مضاعم دفٌذ وطىد دعم إًشاين هتًن ًؿاًتان، 

 إال أن اًذذكٌم يف هٌوٌح دنظٌم ؾاًتان واًخٌفٌح اًعذائٌح ةٍن اًؿشفٍن دظعٌنا نشى يف هزه املضاعم.
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 األمن الغذايئ يف أفغانسحان

األظاظٌح اًذٍ ًؼذاض إًٌها هٍ إنعان منز والدده وػذى وفاده اًؼطىي عىل اًغزاء اًوايف واًطؼٍ، من اًرضوسًاخ 

 هام أن منىه واهذعاةه ًٌلىج واًنشاؽ ًشدتؿان اسدتاؾا وسٌلا ةاًغزاء.

 دأهٌذا عىل ػم هٍ إنعان يف اًؼطىي عىل اًذغزًح 42ًهزا، دػمن اًتٌان اًعاملٍ ًؼلىق اإلنعان يف مادده سكم 

من اًذوي اًذٍ  –مع األظف  –اًطؼٌح، مع دىفش كذسده املادًح وإموان اًىضىي إىل أماهن اًذمىًن. إال أن أفغانعذان 

 ًٌعر عىل املعذىي املؿٌىب يف هزا اًظانث.

ظنٌلٍ نظشج يف هزا امللاي عىل وغع اًذغزًح واألؾعمح يف أفغانعذان، مع عشع مىطض ًتعؼ اإلػطائٌاخ 

ظنعٌـ اًػىء عىل اًذؼذًاخ اًذٍ دىاطه األمن اًغزايئ يف أفغانعذان واًؼٌىي اًوفٌٌح ةاًلػاء عىل واًؼلائم، هام 

 اًذؼذًاخ.

 حقائق إحصائياث و

دفٌذ اًعذًذ من اًذساظاخ واالظذلطاءاخ أن نعتح اًفلش كذ صادخ يف ػوىمح اًىػذج اًىؾنٌح ػٌص دتٌغ نعتح اًفلش 

شخطا من ةٍن هٍ مئح شخظ ًظنىن أكٍ من دوالس واػذ يف  22ن نؼى % من إطاميل اًعوان، مبعنى أ 22ػاًٌا 
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% من اًعوان 22اًٌىَ. وهام أرشنا فئن األمن اًغزايئ يف اًتٌذ كذ غُعف مع كذوَ ػوىمح اًىػذج اًىؾنٌح، وًعظض 

 عىل دىفًن اػذٌاطادهم اًغزائٌح.

( شهشا ُمطاةىن ةِلرص  21 – 1ؾفاي يف ظن ) % من األ 21.1َ، هنان نعتح 4172وفم اإلػطائٌح اًىؾنٌح املنشىسج عاَ 

ظم عنذ ةٌىغه عامٍن فئنه ًُعذ مطاةا ةعىء اًذغزًح،  91اًنمى وظىء اًذغزًح، وهى داء ال ًُعاًع. إرا مل ًتٌغ ؾىي اًؿفٍ 

امٍن وال ٌنون عالطه ومن سم ظٌنشأ كطًنا، ودؼذز هزه اًؼاًح عنذما ال دُشغع األَ ؾفٌها منز اًىالدج ػذى ةٌىغه ع

ةاًلذس اًوايف، ػٌص من اًرضوسي أن دُشغع هٍ أَ ؾفٌها ملذج ظذح أشهش، سم دُػاف ةعؼ املُغزًاخ األخشي اًذٍ 

 ًؼذاض إًٌها.

% من األؾفاي ُمطاةىن ةػعف منى اًعػالخ واًزي ظتته عذَ اًؼطىي 1.2هام ًُفٌذ االظذلطاء املزهىس أن نعتح 

% من األؾفاي عىل أن أوصانهم أكٍ من اًىصن اًؿتٌعٍ. دم دلٌٌم اًتناخ 42عىل اًغزاء اًوايف، هام دم دعظٌٍ نعتح 

% ًذًهن وصن 77.1% منهن ُمطاةاخ ةاًنؼافح، ونعتح 9( عاما ًٌمشج األوىل، ودُظهش اًنذائع نعتح  71 – 71من ظن )

عاما ( فهنان نعتح  21 – 72% فلـ ُمطاةاخ ةاًعمنح. وةاًنعتح ًٌنعاء يف اًعن اًطاًؼح ًٌؼمٍ )4.1صائذ، هام أن 

 % مطاةاخ ةاًنؼافح أو ظىء اًذغزًح.1.4

َ كٌح يف نعتح املىاد األظاظٌح املُغزًح يف أفغانعذان ملاسنح ةاًذوي األخشي 4172دفٌذ اإلػطائٌح اًغزائٌح اًىؾنٌح ًعاَ 

( مىطىد ًذي اًنعاء غشاَ يف هٍ دًيس ًرت 77.11مام ًُعذ دؼذًا هاما. فلش اًذَ )كٌح اًهٌمىطٌىةٍن أهرث من معذي 

% 22% وظتته نلظ اًؼذًذ، وًعتث مشاهٍ عذًذج مشٍ اًذعث واإلسهاق، هام أن نعتح 21.2يف ظن اًؼمٍ ةنعتح 

 من األؾفاي ُمطاةىن ةفلش اًذَ، وًزا دشذيك اًوشًن من األرس ةأن أؾفاًهم فاكذون ًٌشهٌح.

 األمن الغذايئ كأولىيت أساسيت

ما ًعذؿٌع طمٌع اًعوان يف اًتٌذ اًؼطىي عىل اًغزاء اًطؼٍ واًوايف واًنظٌف يف األمن اًغزايئ ػاًح دذىفش عنذ

هٍ األنؼاء ويف هٍ املىاظم مع اًلذسج املادًح عىل اً راء واًلذسج عىل اظذخذامه ًٌؼطىي عىل اًؿاكح اًرضوسًح. 

 ًألمن اًغزايئ أسةعح أعمذٍج، وهٍ:
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هٍ املىاظم. إرا انذًعر اًؼشب يف منؿلح أو ُظذخ اًؿشق أو : ًنتغٍ دٌرس اًؼطىي عىل اًغزاء ًوٍ مىاؾن يف 7

 ُعذمر اًعىق فئن األمن اًغزايئ ًنعذَ هزًى.

: إرا مل دون هنان مىانع مشٍ اًؼشب أو انعذاد اًؿشق إال أن املىاد اًغزائٌح اًرضوسًح مل دذىفش يف اًعىق أو أن 4

  هزًى.اًعىق مل دون مىطىدج أضال فئن األمن اًغزايئ ًُعذ مخذال

: إرا انعذمر مىانع اًىضىي إىل اًعىق ودىفشخ املىاد اًغزائٌح املخذٌفح يف اًعىق إال أن اًؼاًح املادًح ألفشاد اًشعث 2

 ال دعمؽ ًهم ةاًؼطىي عىل اًذمىًن اًرضوسي فاألمن اًغزايئ ًُعذ مخذال هزًى.

إال أن املىاد اًغزائٌح غًن ُمعلمح أو أن اًعوان  : إرا دىفشخ طمٌع األظتاب املزهىسج وهان ًذي اًعوان كذسٌج رشائٌح2

مفذلذون ألنظمح وخذماخ ضؼٌح وًٌغ عنذهم اًىعٍ األظايس ةاًذغزًح اًطؼٌح فئن األمن اًغزايئ ًُعذ ُمخذال 

 هزًى.

 الححدياث الحي جىاجه األمن الغذايئ

 اًفلش وغٌم راخ اًٌذ. .7

 ةاملؼافظح عىل اظذلشاس األمن اًغزايئ.انعذاَ اًىعٍ اًشعتٍ، وعذَ وطىد ةشامع عمٌٌح هفٌٌح  .4

 عذَ دخطٌظ كذس هايف من مٌضانٌح اًذوًح ًألمن اًغزايئ. .2

 كٌح اإلنذاض اًضساعٍ واإلنذاض غًن اًفنٍ ًٌمؼاضٌٍ. .2

 عذَ وغع كػٌح األمن اًغزايئ عىل سأط األوًىًاخ. .2

 عذَ االهذامَ ةاًتنٌح اًذؼذٌح ًلؿاع اًذغزًح واًذمىًن. .1

 اًفنٌح من املىاسد اًؿتٌعٌح.االظذفادج غًن  .1
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 غعف اًربامع اًىكائٌح املذعٌلح ةعىء اًذغزًح، وعذَ دخطٌظ كذس هاٍف من املٌضانٌح ًزًى. .9

 الحلىل

أ: اًذنمٌح اًضساعٌح وإػذاز اًذعهٌالخ ألضؼاب املطانع ودظاس املؼاضٌٍ اًضساعٌح مع متهٌذ اًعتٍ ًشفع معذىي 

 ًذي اًعوان وًوىن مبلذوسهم اًؼطىي عىل املىاد اًغزائٌح األظاظٌح. اإلنذاض اًىؾنٍ ػذى ًشدفع معذىي اًذخٍ

ب: إػذاز ةشامع وخؿـ وآًٌاخ دنمىًح ؾىًٌح املذي ًلؿاع اًضساعح ودؿتٌلها واظذؼذاز اًؿشق اًؼذًشح ًٌضساعح ) 

طىدج املؼاضٌٍ  ةاظذخذاَ اآلالخ واملاهٌناخ (، ودىفًن أماهن خاضح ًٌشعٍ ًذؿىًش كؿاع املىايش واًزي ًعلته دؼعن

 اًؼٌىانٌح.

ض: معاعذج اًفالػٍن عىل إًطاي مؼاضٌٌهم ًٌعىق يف اًىكر املناظث مع دؿىًش اًؼوىمح ًٌؿشق املعتذج املىضٌح 

 ةٍن األسايض اًضساعٌح واملشاهض اًذظاسًح.

ةشامع ظىاء، ودلذًم  د: دؿتٌم ةشامع دىعىًح من كِتٍ وصاسج املعاسف ًشفع اًىعٍ ًذي املذعٌمٍن اًزهىس واإلناز عىل ػذ

 دشلٌفٌح مذعٌلح ةاألمن اًغزايئ من كِتٍ مذسيس املذاسط واًظامعاخ ًن ر اًىعٍ ةٍن اًناشئح واًشتاب.

هـ : هام ًظث دخطٌظ كذس من املٌضانٌح ًربامع اًىكاًح من ظىء اًذغزًح ًذي األؾفاي، ةؼٌص ًوىن ًذي اًشعث 

مع إسشادهم ًألغزًح املذىفشج يف اًتٌذ واًذٍ دُغنٍ عن اظذًناد أدوًح  اًىعٍ اًوايف ػٌاي اًذغزًح اًرضوسًح ًألؾفاي،

غاًٌح ًعالض ظىء اًذغزًح، ػٌص ًُعذعاع عنها ةاملىاد اًغزائٌح املؼٌٌح واًتلىًٌاخ واًنشىًاخ ًٌىكاًح من ػاالخ ظىء 

 اًذغزًح، مع اظذشاسج األخطائٌٍن يف مظاي اًذغزًح.

ج املىاد اًغزائٌح وغامن هىنها ضؼٌح ػذى دشم طمٌع فئاخ اًشعث ةعالمح املىاد و: ًنتغٍ إًظاد إداسج ملشاكتح طىد

 اًغزائٌح ومؿاةلذها ًٌمعاًًن اًطؼٌح.
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ص: عىل اًعٌامء واًخؿتاء أن ًُتٌنىا أهمٌح اًذغزًح من منظىس اإلظالَ، مع موافؼح ةعؼ املعٌىماخ اًخاؾئح املنذ رج. 

ةذغزًح األؾفاي يف األًاَ األًْف األوىل من ػٌادهم ػذى ًنشؤوا أضؼاء عٌٌهم أن ًن روا اًىعٍ ةرضوسج االهذامَ 

 وأكىًاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جىاصل معنا: 

 info@csrskabul.com -  csrskabul@gmail.com  :الربيد اإللکرتوين

 www.csrs.af -- www.csrs.com                    املىقع:

   + 93 (0) 080282422  -  +(93) 020460202    :املکحب هاجف

 نستقبل آرائکم واقرتاحاتکم لتطويز هذه النرشة.
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