
البقاء هلل

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
طالبان: أوباما يستحق جائزة نوبل للعنف.

ـ هذه تسليمها في الجبال أو األدغال!
كلما تروح مراجعة يطلبون الجنسية وميالديتك.

ـ انزين أبي افهم البطاقة المدنية ليش مسوينها! حق التفتيشات؟!

أبواللطفواحد

قال: اللهجة املتفائلة التي تكتب بها معاكسة 
للتوجه العام املتشائم، وخصوصا ثناءك على 

السلطة بني احلني واآلخر، فما هو السبب؟
قلت: لنبدأ مبوضوع الثناء على السلطة كما 
أسميته، البد أن نتفق على أن القدح على الدوام 
أو املدح على الدوام أم����ر يخالف املنطق، ولن 
تكون هناك أهمية لالنتقاد من شخص ال يثني 
على اخلطوة السليمة والتصرف االيجابي، فهذا 
الناقد بال توقف يفقد مع مرور الوقت القدرة على 
التأثير، وبالعك����س إذا جاء نقده الصارم بحق 
اخلطأ الفادح بعد أن يكون معروفا بعدالته بني 
الق����دح والثناء � كل في وقته � فإن نقده احلازم 
يكون أكثر تأثيرا من ذلك الناقد لكل شيء ومع 

طلعة كل شمس وغروبها.
قال: مفهوم.. ماذا غير ذلك؟

قلت: املستفيد األكبر من حالة النقد بال حدود � 
وبغير توقف عند االيجابيات � هي الفئة املنحرفة 
في املجتمع، فالسارق يجد في شمول االتهامات 
للجميع بالس����رقة غطاء جميال لفعلته، بعد أن 
صار الش����رفاء معه في قفص االتهام، فيندّس 
بينهم بسعادة غامرة، هل هذا ما نريده لبلدنا؟ 
تس����هيل مهمة تخفي السارقني بنشر االتهامات 

في كل اجتاه!
قال: طيب.. وماذا بعد؟

قلت: »حكاية ما ميدح الس����وق إال اللي ربح 
فيه« تقال ملن يحصل على املناقصات ويفتتح 
الفروع حملالت����ه، أو يتبوأ املناصب التي توفر 
مزايا من مرتبات وبدالت وس����يارات فارهة كل 
عام وس����كرتارية بال عدد.. ال����خ، وال تقال ملن 
يعمل متطوعا حلفظ أموال األجيال وحتسني أداء 
االحتياط����ي العام، بال مرتب وال مزايا من التي 
تعرفها )حتس����ني وضع للوزير وشراء صوت 

لغيره(... واضح؟
قال: واضح... أكمل.

قلت: لقد عاش بلدنا رهينة ملدرسة الرفض 
السياسي ردحا من الزمن، واستفادت هذه املدرسة 
كثيرا من هذا األسلوب سواء على املستوى الشعبي 
في فترة املد الثوري وانعكاساته النفسية � التي 
لم ينقصها إال تعليق صورة »تشي غيفارا« في 
البيوت � أو على املس����توى املادي، كل حس����ب 
ميوله، املناصب للبعض والتجارة للبعض اآلخر، 
وكان حصاد هذا األسلوب ما ترى وتسمع، فشال 
ذريعا اشترك فيه الطرفان، فهذا عبث بالتركيبة 
الس����كانية ملواجهة خطر الرفض املطلق، وذاك 
مترغ في أدغال احلال����ة الثورية املزعومة رغم 

تخمته باملنافع واملناصب.
قال: حسنا، ثم ماذا؟

قلت: لقد كانت مسايرة 
االجتاه العام، كما ذكرت 
ف����ي بداية حديث����ك، هي 
خيار الكثيرين من جيلنا، 
ولكنني توقفت أمام احلديث 
الش����ريف »ال يكن أحدكم 
إّمع����ة، يقول إن أحس����ن 

الناس أحسنت، وإن أس����اءوا أسأت، وليوطن 
أحدكم نفسه إن أحسن الناس أن حتسنوا وإن 
أساؤوا أن جتتنبوا إس����اءتهم« وفي مناسبات 
كثيرة انتقدت األخطاء في أداء السلطة، غير أنك 
الحظت الثناء على األداء اجليد فقط، وال ألومك، 
ليس فقط ألنه قليل، ولكن أيضا ألن الذوق العام 
في بلدي قد اعتاد على ما بثته تلك املدرسة في 
ذهنه، فالناقد أبدا البد أن يكون على حق، ما هذا 
من العدل في شيء، لقد تسللت هذه الثقافة الى 
دنيا احملامني حتى قال أحدهم »إذا رفعت صوتي 
باملرافعة واستخدمت لغة اإلشارة يتأثر القاضي، 

شتحجون انتوا، هذيله هم بشر«.
قال: هل تقصد أن نتوقف عن النقد؟

قلت: ال، وقد أوضحت موضوع »إن أحسنوا 
وإن أساؤوا«، ولكن أن نتوقف عن متابعة منهج 
طال����ت هيمنته، ومن عجائب ذل����ك املنهج أنه 
ميلك القدرة على االنقالب على نفسه ويشارك 
في الس����لطة بعد كالم من نوع »ال يشرفني أن 
أشارك معهم«، وبعد قضاء الوطر يعاود لبس 
زي »غيفارا«، إنها ثقافة »هذا سالم الشجعان« 

التي جتيد االنتقال من خندق الى آخر.
قال: صحيح، هذا شيء الحظناه.

قلت: يا سيدي، السلطة يتوالها بشر، وعندما 
يصل إليهم الثناء على األمر اجليد فإنهم يتحمسون 
لزيادته، فإذا اقتصر األمر على الذم ماتت الهمم، 
أكث����ر من ذلك أن من ينتهج النقد على الدوام ال 
يتحم����ل منك تلميحا فضال عن أن تنتقده، فإذا 
به يحاربك بكل شيء تصل إليه يداه أو لسانه، 
ملاذا نفترض في طرف التحمل بال حدود، وفي 

الطرف اآلخر الذم بال قيود؟
قال: أعتقد أنن����ا بحاجة الى وقفة جادة في 

»عالقة الراعي والرعية«.
قلت: هذه ممكنة فق����ط إذا متلك املرء الثقة 
بنفس����ه، ولم ينتظر حكاية »سالم الشجعان« 
و»إصالحي/غير إصالح����ي« أن متنحه ثقة لم 

تعد حتظى بها.
كلمة أخيـرة: أدت ثقافة الذم والتفاخر به إلى 
حتول نفسي منذ العام 1977 في تاريخ السلطة، 
حتول م����ن اندفاعة قوية نح����و املبادرات إلى 

الهدوء والتأمل فقط.

حوار
كالم مباشر

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

الناقالت وضياع الطائرات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

منذ ثالث س����نوات ونحن نس����ّطر املقال تلو املقال 
عن اس����تحالة خصخصة »الكويتي����ة« ومن ثم بيعها 
للقطاع اخلاص، نشرت الزميلة »الراي« في عدد امس 
نص اللق����اء التلفزيوني مع وزير املواصالت قال فيه: 
»ستصبح الكويتية شركة حكومية تدار من قبل الهيئة 

العامة لالستثمار ولن تباع للقطاع اخلاص«.
> > >                          

مرَّ على وزارة املواصالت خالل السنوات القليلة املاضية أقوى وأفضل 
وأرقى الوزراء أمثال الفاضل شريدة املعوشرجي، كما مرَّ عليها أسوأ وأكذب 
وأضعف الوزراء � واجلميع يعرف م����ن نعني � ومعرفتنا بالوزير احلالي 
جتعلنا متفائلني ومتأملني اخلي����ر فيما يعتزم القيام به من أعمال، خاصة 
انه قد ورث جباال صماء م����ن األخطاء املتراكمة وكان اهلل في عون الوزير 

بوعبداهلل.
> > >

سؤال النائب الفاضل علي الراشد عن صحة ابتعاث طلبة الطيران حتت 
إش����راف »الكويتية« ثم عدم قبولهم فيها يأتي في محله ف��»الكويتية« بعد 
العودة عن مشروع التخصيص يجب ان يحّدث أسطولها وتتوسع أعمالها 
خلدمة مش����روع كويت املركز املالي حالها حال الس����نغافورية واإلماراتية 
والقطرية واالحتاد، ومن ث����م فهناك حاجة للمزيد من الطيارين ال محاولة 

التخلص منهم ألسباب واهية.
> > >

مقارنة ما جرى ف����ي الناقالت مبا جرى في الطائرات يصب بالكامل في 
صالح القائم����ني على الناقالت، فالتجاوز املالي فيه����ا مت »قبل« الغزو، اما 
التجاوز في شراء الطائرات فقد مت »قبل« و»أثناء« و»بعد« الغزو كما ذكرت 
ذلك تفصيال مجلة »االيكونومس����ت« البريطانية الرصينة، كما ان جتاوز 
الناقالت قد مسَّ الشحم اي من فوائض األموال واألرباح احملققة، اما جتاوز 
»الكويتية« فقد مت فيها بعد ان أكل السراق الشحم واللحم وكسروا العظم 

ومّصوا ما في داخله.
> > >

كذلك جنحت إدارة العمليات في الناقالت بإخراج »جميع« ناقالتها املتواجدة 
ف����ي الكويت مع الدقائق األولى للغزو � ومثلها عمليات طيران اجليش � اما 
عمليات الكويتية فقد سلمت »جميع« طائراتها للعدو الصدامي الذي استخدم 
الطائرات ال� 17 الكويتية لنقل جنوده وخدمة مجهوده احلربي وقد تسبب 
ذلك التسليم بالتبعية في ش����راء طائرات جديدة دون حاجة عام 1991 مما 

أدخل »الكويتية« في دين مدمر وغير مبرر مبليارات الدوالرات.
> > >

كما قامت ادارة الناقالت بقبول عرض إمارة الشارقة واشتغلت من هناك 
بكام����ل طاقتها إبان الغزو فحققت األرباح املجزية والكويت محتلة مما يدل 
على الكفاءة بينما رفضت إدارة الكويتية عرضا مماثال من الشارقة التي ال 
متلك ش����ركة طيران خاصة بها وفضلت العمل من القاهرة دون حقوق نقل 
مما نتج عنه خسائر مالية فادحة وتشغيل صوري عبارة عن رحلة واحدة 

لطائرة واحدة في األسبوع مما يدل على انعدام كامل للكفاءة.
> > >

آخر محطة: العزاء احلار لعائلة القناعات الكرمية وللصديق الدكتور محمود 
البدر على وفاة شقيقه عبدالفتاح، فللفقيد الرحمة واملغفرة وألهله وذويه 

الصبر والسلوان، وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

محطات واضح

هل الفس���اد مفهوم هالمي ليس 
له بنيان وأعمدة، أم ان الفساد جزء 
من مفهوم البالغة السياس���ية حتى 
أصبح من املهم اتهام الناس جميعا 
بالفس���اد دون حتديد أو تشخيص 
أو تدليل على اس���م معني هو منشأ 

الفساد بعينه؟
كل واح���د فينا يته���م اآلخرين 
بالفس���اد، بل بعض مفسدي األمس 
القريب هم ادعياء العفة والش���رف 

والنزاهة اليوم.
قالوا انهم اقتربوا من اقتالع »رأس 
األفع���ى« ونحن نق���ول لهم »يرحم 
والديكم منو رأس األفعى بهالبلد«؟

لنس���ِم األمور مبسمياتها، فلنقل 
ان الوزارة الفالنية تعاني من الفساد 
والسبب التاجر الفالني مثال واملسؤول 
الفالني بدال من حالة اجلنب »والعشو« 

السياسي ليس إال.
أعطونا معطيات اإلصالح السياسي 
من خالل تسمية رموز الفساد، قولوا 
لنا اسماءهم أو انشروا صورهم لكي 

نسعى جميعا حملاربتهم.
نعم، أتفق على وجود فساد، ولكني 
اعتقد أننا جميعا شركاء فيه إذا لم 

نقم بتسميته.
رأس األفع���ى، وحيتان الفس���اد 
»وال���رزة املزدوجة عند غراندايزر« 
ورموز الفساد، والكالم الفاضي الرنان 

ال معنى له إطالقا.
فمن داهن وزراء سابقني هم مصدر 
الفس���اد على كوكب املشتري فليس 

حريا به أن يتكلم في الشرف.
ومن عقد الصفقات السياسية من 
أجل حماية أسماء بعينها من النظام 
فليس أهال للتعالي والفشخرة التي 

يدعيها.
وإذا كنا منلك الش���جاعة، فلنكن 
واضحني، ولنق���ل للناس اننا نريد 
تغيير شكل الدولة والنظام من أجل 

أسماء معينة.
أسماء لم يسبق لها أن اختبرت في 

إدارة يراد تزكيتها إلدارة دولة!
يقولون ناص���ر احملمد ال يصلح 
إلدارة دولة، وجابر املبارك ضعيف، 
ومحمد الصباح عليه مالحظات، وأحمد 
الفهد من وزراء التأزمي، يرحمكم اهلل 

من املستفيد من 
هالكالم؟

من املستفيد 
م���ن االدعاء كل 
يوم بأن أي حدث 
هو عجز في نظام 
الدولة، وان ادارة 

السلطة التنفيذية ضعيفة وان مجلس 
األمة ال معنى لوجوده؟!

شوهوا صورة مجلس األمة بإدخال 
البالد يوما بعد يوم في تصريحات 
ال معنى لها س���وى الكفاح من أجل 
إزالة أسماء من على الطريق ملصلحة 

أسماء أخرى.
هم من ميلكون لباس الشرف، وهم 
من يحق له���م فقط ان يهبوا الناس 

صك النزاهة والنظافة!
وهم ش���ركاء حت���ى النخاع في 
الفساد، في وزارات أسست من أجل 
مصاحلهم، وجليش عرمرم من موظفي 
الدولة ال يعمل���ون إال على خدمتهم 

ألنهم معفون من الدوام متاما.
الفساد ليس فقط سرقة للمال العام 
امللموس، بل التعيينات ملن ال يستحق 
ظلم للدولة وفس���اد فيها، والتستر 
على س���رقات اجلمعيات التعاونية 

ايضا إفساد في األرض.
فأي أفعى أي بطيخ؟! تريدون ان 
حتكموا األمور بكيفكم ومشتهاكم، وأنا 

اقول اهلل ال يجيب ذاك اليوم.
وأق���ول ان بعض الفش���لة ممن 
السياس���ية  ناصرمت طوال حياتكم 
لن يص���ل بع���ون اهلل إلدارة أمور 
البالد، فالبلد وأهله حتت رعاية رب 
العباد ثم من بعده ولي األمر صاحب 
السمو األمير، حفظه اهلل، وهو أدرى 

باملصلحة العامة لشعبه.
أخيرا.. حلمت.. »خير اللهم اجعله 
خير« بأن األفع���ى »تتعلج« يعني 
متض���غ علكة بالعربي���ة الفصحى، 

وتتمشى أحيانا على البحر.
والفهيم يفه���م، وأهل الداللة في 
العقار يكتبون في نهاية إعالن بيع 

العقار »الوسطاء ميتنعون«..
املق���ال للعقالء  أق���ول هذا  وأنا 

فقط..
واخلبول ميتنعون.

من هم أهل الفساد؟

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

مواقيت الصالة والخدمات  ص 20

القتيل رفض سداد 20 ديناراً فسددت إليه 3 طعنات
الجاني مّثل جريمته بعد ضبطه في مطار الكويت واعترف:

صورة املجني عليه من خالل جواز سفره

جواز سفر القاتل الذي حاول الهروب به إلى موطنه

املتهم وأمامه املضبوطات

املتهم محاطا برجال األمن أثناء متثيله للجرمية

مواطنة تقاضي 
»الرعاية السكنية« 

و»العدل«
مؤمن المصري

ال�محامي مبارك  اختصم 
الخش�����اب مدي�����ر ع���ام 
ال��مؤسسة ال��عامة للرعاية 
السكنية بصف�ته ووكيل وزارة 
ال��عدل ب��ص�فت���ه مط��البا 
بأحقية مواطنة وشق�ي��قتها 
في تمل���ك بي���ت حك��ومي 
بمنطقة الدوح���ة مع إل��زام 
الم��ؤسسة بأتعاب المحاماة 

الفعلية.
وجاء في صحيفة الدعوى 
انه بتاريخ 1972/3/14 تسلم 
والد الطالبة من المؤسس���ة 
العامة للرعاية السكنية البيت 
الحكوم���ي الكائ���ن بمنطقة 
الدوح���ة ابتداء م���ن مارس 

.1972
الطالبة  حيث قام وال���د 
البيت  بس���داد كامل ثم���ن 
المخص���ص له  الحكوم���ي 
العامة للرعاية  للمؤسس���ة 
السكنية في حياته، وبذلك 
تكون ملكية هذا البيت آلت 
الي���ه، إال ان والد الطالبة لم 
يستصدر وثيقة ملكية لهذا 

البيت.
ان���ه بتاري���خ  مضيف���ا 
1993/1/20 توف�ي والد الط��البة 
وانحص���ر ارثه ف���ي كل من 
زوجت���ه وأوالده وبتاري���خ 
2004/4/29 توفي���ت والدة 
الطال��ب���ة وبذل���ك أصبحت 
البنتان الوريثتين الشرعيتين 

لهذا البيت الحكومي.

اللواء جاسم المنصوري 
باچر وياكم

االدارة  تستضيف »األنباء« مدير عام 
العامة لالطفاء اللواء جاسم املنصوري غدا 
االثنني في ديوانيتها للرد على استفسارات 
واسئلة القراء بشأن دور االطفاء في التعامل 
مع احلرائق وعمليات االنقاذ وإذا ما كانت 
اجهزة االطفاء تتحمل مسؤولية احلرائق 
التي وقعت مؤخرا وما خطط االطفاء للحد 

من احلرائق. 
اللواء جاسم املنصوري سيكون على 
الهاتف اعتبارا من الساعة السابعة وحتى 
التاسعة مساء على الهواتف: 24830398 – 
24830238 – 24830657، داخلي 318-131.

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
طالبته ب� 20 دينارا كان قد اس���تدانها مني نظرا حلاجتي الى 
املال لسفري الى موطني قال لي: ليس معي دينار واحد.. طريقة 
حديثه استفزتني فوجدت نفسي من دون ادراك اذهب الى مطبخ 
القتيل ووجدت سكينا قمت بطعنه 3 طعنات.. لم اخطط جلرمية 
القتل وس���فري كان مقررا له قبل ايام، القيت بالسكني الى جوار 
محول يبعد عن مكان اجلرمية نحو 70 مترا ثم صعدت الى تاكسي 
جوال متجها الى س���كني في الفردوس كنت احلم بأنني لم اقتله 
ولكن لالس���ف قتلته، فكان السكني هنا القيته وهذا هو السكني 
»اداة اجلرمية« تلك هي ابرز اعترافات قاتل زميله السيالني في 
منطقة الرقعي وذلك امام مدير مباحث الفروانية العقيد منصور 
الهاجري والنقيب حسني العطار والنقيب عبداحملسن السعيد، 
رج���ال مباحث الفروانية لم يكتف���وا باعترافات تفصيلية وامنا 
اصطحب���وا القاتل الى مكان اجلرمية ف���ي الرقعي وقام بتمثيل 
ارتكابه للجرمية، كما ارش���د عن مكان الس���كني الذي اس���تخدم 
ف���ي اجلرمية، هذا واكد اجلاني انه كان يدين املجني عليه ويوم 
اجلرمية ذهب اليه الس���ترداد املبلغ ورفض القتيل سداد املبلغ 

فانهال عليه بطعنات قاتلة.

جمارك العبدلي أوقعت سائق شاحنة بـ 10 آالف حبة كابتي

12 مصابًا وإتالف دورية في 7 مشاجرات
هاني الظفيري

اصيب 4 م���ن رج��ال امن محافظة الجهراء 
فيما تعرضت س���يارة ش�����رطة تابعة لنجدة 
الجه���راء الضرار على اث���ر تدخل رجال االمن 
لفض مشاجرة داخل مستشفى الجهراء العام 
حينما حاول 3 ش���باب اقتحام غرفة الحوادث 
لمواصلة االعتداء على شاب سبق ان تشاجر مع 
شقيق الشباب الثالثة وكانت مشاجرة وقعت 
في الشارع العام بين ش���ابين انتهت باصابة 

المتشاجرين.
وفي ه���ذه االثناء علم اش���قاء احد اطراف 
المش���اجرة، بما حدث لشقيقهم فسارعوا الى 
المستشفى في محاولة لالنتقام من الشاب الذي 

اعتدى على ش���قيقهم وهو ما دعا رجال االمن 
الى التدخل وتوقيف المتشاجرين وادخالهم الى 
الدورية اال ان احدهم كسر زجاج الدورية هذا 
وامر مدير امن الجهراء بارسال تعزيزات امنية 
ووصلت القوة االمنية الى 26 رجل امن وكان 
من بينهم العقيدان سلطان نشمي وماجد البيد 

والنقيبان مطر سبيل وغنيم الظفيري.
من جهة اخرى شهدت البالد 6 مشاجرات في 
اماكن مختلفة وقال فني اول الطوارئ الطبية 
عبدالعزيز بوحيمد ان المشاجرات الست التي 
وقعت ثالث منها ف���ي مقاه اثناء عملية الدهم 
لوزارة الداخلية اسفرت عن اصابة 6 مصابين 

من جنسيات مختلفة.

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
اعلن مبارك القطان من مكتب مدير 
عام االدارة العامة للجمارك عن توقيف 
سائق مصري حاول تهريب 10 آالف حبة 
مخدرة نوع كابتي اثناء دخوله البالد قادما 
من العراق، مشيرا الى ان مفتش جمارك 
العبدلي جدي����ع املطيري والذي كان له 
الفضل في ضبط املهرب العراقي والذي 
حاول تهريب 3 كيلو غرامات حش����يش 
قبل اسبوع باخفائها في مالبسه.واشار 
القطان الى ان الواف����د املصري اخضع 
للتحقيق م����ن قبل مدير مكتب التحري 
اجلمركي راش����د البركة ومساعده سالم 
اشكناني ومت اخطار االدارة العامة ملباحث 

املخدرات الستكمال التحقيقات معه.

الشيخ خالد علي صباح الصباح سعود الصباح � 16 عاما � الرجال: 
ديوان الشيخ صباح الصباح � شرق مقابل قصر 
دسمان � العزاء ملدة 3 ايام، النساء: االندلس – ق5 

– ش4 – م210 – ت: 24806440.
عشـية مزيد صنديح العنزي ارمل���ة صالح عبداهلل غازي 
العنزي � 70 عاما � اجلهراء – الواحة – ق1 – ش4 

– م2 – ت: 97173331 – 99782262.
نعيمة حسني جابر العبداهلل زوجة حسن احمد اجلناعي 
� 79 عاما � الرجال: الشويخ – ديوانية القناعات 
– العزاء يبدأ من اليوم )االحد( – ت: 55958833، 
النس���اء: مبارك الكبير – ق1 – ش10 – م15 – ت: 

.99373115
طيبة يوسف ناصر الوقيان ارملة مشاري فهد العودة � 80 
عاما � الرج���ال: الفيحاء – ديوان الوقيان – ق3 – 
ش35 – م11 – ت: 22518825 – 99658680، النساء: 
عبداهلل السالم – ق1 – شارع هرم بن سنان – ت: 

.99803351 – 22522885
رفاعـي محمـد الشـليمي – 71 عام���ا – االندلس – ق4 – 
ش20 – م35 على طري���ق الدائري اخلامس – ت: 

.99292991 – 66599299
منيرة خلف احملمود الشبيب ارملة خالد عبيد بوحواس – 69 
عاما – عبداهلل املبارك – غرب اجلليب – ق7 – الشارع 

التاسع – م17 – ت: 66850663 – 66608978.
حميدة غدير خزعل سلمان – 33 عاما – الرجال: اجلهراء – 
العيون – ق1 – ش10 – ج55 – م400 – ت: 99136992 
– 66621202، النساء – اجلهراء – تيماء – ق4 – ش11 

– م69 – ت: 66956757.
منيرة جابر محيبس النبهان زوجة سعود عطا اهلل الدليمي 
– 44 عام���ا – الرجال: القصر – ق4 أ – ش6 – م27 
– ت: 66740707 – 99011848، النساء: تيماء – ق6 

– ش1 – م196 – ت: 99553289.
مزعل حسن ثامر النبهان الشمري – 76 عاما – الرجال: تيماء 

– ق7 – ش5 – م445 – ت: 99999010.


