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ٍ قبل الحكم عليه  افتتح السوق الخيري لجمعية رعاية المعاقين وأوضح أن نظام ميكنة خدمات الوزارة متكامل ويحتاج لوقت كاف

تأكيدًا لما انفردت »األنباء« بنشره بخصوص »الميكنة«

العفاسي: »الشؤون« ستعيد النظر في الرسوم الدراسية للمعاقين

المنصور يلتقي مديري إدارات العمل
 ويجري تقييمًا لميكنة خدمات قطاع العمل

 بشرى شعبان
تأكيدا ملا انفردت »األنباء« بنشره 
امس االول، عقد الوكيل املس����اعد 
العم����ل منصور املنصور  لقطاع 
اجتماعا مع مديري االدارات اجرى 
خالله عملية تقييمية لالس����بوع 
االول على بدء جتربة برنامج ميكنة 

وزارة الشؤون.
وكش���ف مص��در مس����ؤول 
ل� »األنباء« انه بعد االستماع الى 
مالحظات مديري االدارات حول عمل 
البرنامج والعقبات واملشاكل التي 
تواجههم، حيث يستغرق اجناز 
املعاملة الواحدة ساعتني، قد قرروا 

العمل وفق النظام القدمي لكل معامالت القطاع خصوصا 
معامالت التجديد وااللغاء النهائي واصدار اذن عمل 
ألول م����رة، وحتويل من القطاع االهل����ي الى خارج 

القطاع وبالعكس.
واضاف املصدر: مت االتفاق بشأن اصدار تصاريح 
العم����ل واما التحويل داخل القط����اع فتقوم االدارات 
بتسلم كل املعامالت وادخالها واجنازها وفق النظام 
الق����دمي املعمول به، على ان يتم ادخال البيانات فيما 

بعد على نظام امليكنة.
وتابع املصدر: كما مت االتفاق على ان يقوم الفنيون 
املش����رفون على تنفيذ املشروع مع موظفي الشؤون 
بجوالت ميدانية على ادارات العمل واالطالع املباشر 

على سير العمل في مشروع امليكنة 
ومعاجلة اخللل في كل ادارة من 

االدارات على حدة.
وأوض����ح انه مت تأجيل ادخال 
معامالت ادارة عالقات العمل أسوة 
بإدارة التفتيش على نظام امليكنة 
حلني االنتهاء من املراحل التجريبية 

وجناحها في ادارات العمل.
وأشار املصدر الى ان الوزارة 
التجربة،  حترص عل����ى جن����اح 
وبالتالي ال متانع في متديد فترة 
العمل التجريبية ملدة ثالثة اشهر 

أو أكثر.
وعلى صعيد آخر، كشف املصدر 
حالة متلمل لدى موظف����ي ادارات العمل في مختلف 
املناطق نتيجة اصابة مراقب احدى االدارات الكبرى 
بانفلونزا اخلنازير وعدم اهتمام الوزارة باملوضوع 
وتوفير االج����راءات االحترازية حلمايتهم كحد أدنى 
توفير املطهرات والكمامات حلمايتهم من خطر انتشار 
املرض خصوصا انهم على صلة مباشرة مع املراجعني، 
وال توج����د عوازل تبعدهم، بل يق����ف املراجع مقابل 

املوظف مباشرة.
واكد املصدر ان موظفي الكاونتر في ادارات العمل 
من اكثر موظفي احلكومة عرضة لالصابة باالمراض 
والڤيروسات املعدية، وبالتالي من حقهم توفير احلماية 

لهم كحد أدنى، باالضافة الى دفع بدل عدوى.

 بشرى شعبان
رأى وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي ان انتقاد 
مشروع امليكنة قد ال يكون منصف 
ألن التجربة لم تكتمل حتى اآلن 
فهذا نظام متكامل س����وف يؤدي 
الغرض املعمول من اجله ويريح 
اصحاب العم����ل والعمال وضبط 
امنيا وفنيا والقضاء على  العمل 
التجاوزات حتى ان بعض العمال 
ال يحم����ل رقما مدنيا ويجب منح 
القائمني على املشروع فرصة كافية 
وهو نظام قابل للتعديل واجلهة 
التي قامت به ستكون هي املسؤولة 

عنه.
وقال في تصريح للصحافيني 
بع����د افتتاحه الس����وق اخليري 
احلادي والثالثني للجمعية الكويتية 
لرعاية املعاقني ان وقف تصاريح 
العمل للقطاع اخلاص بسبب وجود 
عمالة متوافرة في البالد بإمكان اي 
صاحب عمل االستفادة منها خاصة 
بعد منح العامل حرية التنقل في 
البالد فأي صاحب احتياج يستطيع 
احلصول على احتياجاته من السوق 
احمللي والتضييق على تصاريح 
العمل جاء إلعادة االختالل املوجود 
في التركيبة السكانية وبالنسبة 
للقطاع احلكومي فال توجد لديهم 
مشكلة حيث يتم صرف تصاريح 
العمل بعد تقدمي تقرير احتياجاتهم 
بشرط ان يلتزموا بتشغيل العمالة 

على ذات املشروع.
واكد العفاسي ان الوزارة ستعيد 
النظر في الرسوم الدراسية للمعاقني 
في املدارس اخلاصة وزيادتها في 
املستقبل خاصة ان بعض اولياء 
امكانياتهم مح����دودة ال  االم����ور 
يستطيعون حتمل االعباء املالية 
الدراس����ية في ظل ارتف����اع تلك 
الرسوم في املدارس اخلاصة جللب 
معلمني ذوي مواصفات ومعدات 
خاصة مم����ا يكلف املدارس مبالغ 
مالية كبيرة وس����وف تتم اعادة 
النظر في الرسوم حتى تتفق مع 
نفس م����ا تقدمه املدارس اخلاصة 
لهذه الشريحة.وبني ان احلكومة 
انتهت من قانون االجتار بالبشر 
والذي نسعى من خالله لتنظيم 
العمالة املنزلية فقط ووضع شروط 
تنظم العمل بني اخلادم ورب العمل 
يوضح فيه من خالل العقد ساعات 
العمل والراح����ة واالجازات وهي 
باختصار عالقة اخلادم باملخدوم 
ومت رفعه الى مجلس األمة إلقراره 
قبل جلسة منظمة العمل الدولية 
املقرر عقدها في مايو من العام املقبل 

للرد على تس����اؤالت املنظمة في 
هذا اجلانب.وحول السوق اخليري 
للجمعية اش����اد العفاسي بجهود 
القائمني عليها الهتمامهم باألطفال 
املعاقني وتوليهم اهتماما قد يفوق 
اهتمام املجل����س األعلى للمعاقني 
وهذه جهود مكمل����ة لدور وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل والذي 
تسعى لتقدمي خدماتها للمعاقني 
بعد صدور قانون 96/49 وانشاء 
املجلس األعلى للمعاقني ودمجهم 
في املجتمع ليكون املعاق عضوا 
فعاال في املجتمع ورأينا ابداعات 
كثيرة في اجلمعية واهتماما من 
اجلهات التي ترعى املعاقني وكذلك 
الدولة حكومة  اهتمام خاص من 
امة خاصة بعد تشكيل  ومجلس 
جلنة ش����ؤون املعاقني البرملانية 
التي تقوم حالي����ا بإعداد قانون 
الش����ريحة. متكامل لرعاية هذه 
اكد رئيس جلنة شؤون  وبدوره 
املعاقني البرملانية النائب مس����لم 
البراك ان الثالث من شهر ديسمبر 
املقبل سوف يشهد انطالقة حقيقية 
وسعيدة للمعاقني في الكويت من 
خ����الل احتفاالتهم باليوم العاملي 
للتضامن مع املعاقني سيحتفلون 

بإق����رار قانونهم في مجلس األمة 
وسينصف القانون املعاقني بجميع 
فئاتهم سواء كانوا كويتيني او ابناء 
كويتيات من الب����دون فلن نفرق 
بينهم ستتم معاملتهم بسواسية 
ألننا ننظر للبعد االنساني للقانون 
إلنصاف املعاق على ارض الكويت.
واش����ار البراك ال����ى ان القانون 
التي  القضاي����ا  س����يعالج جميع 
يعاني منها املعاقون مبا في ذلك 
املخصصات املالية الشهرية التي 
تقدمها الدولة للمعاق ومهما اختلفنا 
مع احلكومة في قضايا اقتصادية 
وسياس����ية س����نتفق في قانون 
املعاقني وسوف نكون حريصني 
على اقراره الندماج هذه الفئة في 
املجتمع من خالل توفير احتياجاتها 
بقانون، فرأينا الظلم للمعاق في 
اجلانب الرياضي فحققوا البطوالت 
ورفع����وا اس����م الكوي����ت لكنهم 
ظلموا في التكرمي فالقانون كفيل 
بإنصافهم.وبني البراك ان القانون 
سيراعي ام املعاق ووالده وكل من 
يتعامل معه وسيكون هذا القانون 
هدية لكل م����ن يتعامل مع املعاق 
ف����آن األوان إلقراره ويكون هدية 
الكويت ألبنائها في يومهم العاملي 

والتش���يكية ويحتوي السوق 
اخليري لهذا العام على مجموعة 
من التحف املتميزة واملزهريات 
واطباق الفاكهة واطقم من املفارش 
واللحف وبعض قطع من االثاث 
الراقي، والكريستال، باالضافة 
الى املفروشات واالدوات املنزلية 
والبطانيات والس���جاد واملواد 
الغذائية التي تبرعت بها الشركات 

واجلمعيات التعاونية.
واكد تقي ان امينة الصندوق 
باجلمعية موضي السلطان تقوم 
باالشراف على االسواق اخليرية 
السنوية التي تقيمها اجلمعية منذ 
اكثر من ثالثني عاما، وقد خصصت 
احد اقسام السوق لعرض مجموعة 
من اجود انواع العطور والبخور 
التي اشتهرت بها ويقبل عليها رواد 
الالمحدود  السوق وهي بعطائها 
تس����هم في زيادة ايرادات السوق 
اخليري وحتقق اهدافه املنشودة، 
ويس����تمر الس����وق اخليري ملدة 

اسبوعني.

الجهود الحكومية

وق���ال تق���ي إن اجلمعية 
الكويتي���ة لرعاي���ة املعاق���ني 

جمعية خيرية تأسس���ت في 
مايو 1971 لتس���هم مع اجلهود 
احلكومية في تقدمي اخلدمات 
الالزمة لألبناء املعاقني، وتقدم 
خدماتها جلميع اجلنس���يات، 
وتتمثل تلك اخلدمات في توفير 
الرعاية الصحية والنفس���ية 
واالجتماعية والعالج الطبيعي 
والعالج بالعمل باالضافة الى 
اخلدمات التعليمية والتأهيلية 
التي تقدمها عبر مراكز الرعاية 
النهارية التابعة لها في محافظات 
حولي واجله���راء واالحمدي، 
باالضاف���ة الى قس���م الرعاية 
الرئيس���ي،  االيوائي���ة باملقر 
وتغط���ي خدمات اجلمعية كل 
ان���واع االعاقات س���واء كانت 
اعاقات شديدة او مركبة كالتخلف 
العقلي الشديد املصاحب للشلل 
الدماغي والصرع وكف البصر 
او االعاقات االخرى كالتخلف 
العقلي واالضطرابات النمائية 
وصعوبات الكالم واالضطرابات 

السلوكية والتوحد وغيرها.
وبني تقي ان خدمات اجلمعية 
يستفيد منها ما يزيد على 500 ابن 
من الذك����ور واالناث موزعني بني 

اقسام الرعاية االيوائية والرعاية 
النهارية وتسعى اجلمعية حاليا 
إلنشاء فرعها اخلامس في منطقة 
غرناط����ة خلدمة ابن����اء محافظة 
العاصم����ة واملناطق احمليطة بها. 
واشار الى ان اجلمعية الكويتية 
املعاقني تقوم بدور فعال  لرعاية 
على الصعيدين احمللي والعاملي 
وحتتل مناصب متميزة في العديد 
العاملية وهي مركز  من املنظمات 
اقليمي لبعض املنظمات كمنظمة 
التأهي����ل الدولي ومنظمة الفنون 
اخلاصة والرابطة الدولية جلمعيات 
املتخلفني عقليا ومنظمة احلراك 
الدولي وبرنامج ماكتون للتواصل 

اللغوي وغيرها.
وتنتهز اجلمعية هذه املناسبة 
لتتقدم بجزيل شكرها وعظيم 
امتنانها لكل من ساهم في دعم 
اجلمعية منذ انشائها وحتى اآلن 
سواء بالتبرع عينيا او نقديا، 
ونش���كر كل من مد يد العون 
إلجناح مش���اريعها، ونخص 
بالشكر صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 

حفظهما اهلل ورعاهما.

عبارة عن 68 مادة يحتويها القانون 
وهو عمل متميز ملختلف املجاالت 
الصحية والتعليمية والوظيفية 
والتدريبية ولم نغفل شيئا حتى 
ان مواقف املعاقني املس����لوبة من 
العام����ة مت التش����ديد عليها فهو 
انس����اني لهذه الشريحة. قانون 
وبدوره شكر مدير عام اجلمعية 
الكويتية لرعاية املعاقني هاشم تقي 
وزير الشؤون لرعايته حفل افتتاح 

س����وق اجلمعية اخليري احلادي 
والثالث����ني والذي متث����ل عائداته 
دعامة اساسية من دعائم الصرف 
املقدم����ة لألبناء  على اخلدم����ات 
املعاقني.وقال انه ارضاء جلميع 
القائمون  االذواق فقد ح���رص 
على السوق اخليري على توفير 
بضائع متميزة وفريدة مت جلبها 
خصيصا من كبرى الش���ركات 
االيطالية واألملانية والفرنسية 

)فريال حماد(د.محمد العفاسي ومسلم البراك وعدد من احلضور في السوق اخليري جلمعية رعاية املعاقنيد.محمد العفاسي يتفقد احد النزالء

د.موضي السلطان

تقي: السوق الخيري يساهم بتغطية جزء من نفقات الجمعية التي ترعى 500 ابن

البراك: 3 ديس�مبر سيش�هد انطالقة حقيقية لقضايا المعاقين عب�ر إقرار القانون

مّثل الوزير في رعاية ملتقى األيتام الثاني لجمعية اإلصالح بالجهراء

العمار: »الشؤون« تسعى إلى حماية وتنمية العمل الخيري
 بشرى شعبان

اكد مدير ادارة املبرات واجلمعيات 
اخليرية ناصر العمار ان الوزارة 
تسعى الى تنمية وحماية العمل 
اخليري، مش����يرا الى انها انشأت 
جلنة لتوطني العمل اخليري وفي 
طريقها النش����اء جلن����ة لتوحيد 

احلسابات.
ج����اء ذلك خالل كلم����ة القاها 
العمار نيابة عن وزير الش����ؤون 
االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي 
خالل رعايته مللتقى االيتام الثاني 
الذي نظمت����ه جلنة زكاة اجلهراء 
التابعة جلمعية االصالح االجتماعي 
مس����اء اول من امس حتت شعار 
»اصالح له����م« في مق����ر الهيئة 
اخليرية العاملية االسالمية. وقال 
ان العمل اخليري عندما يتحول الى 
عمل وجداني فإنه يرقى ليالمس 
احتياج����ات املجتمع وفق مناهج 
علمية مدروسة تستوجب االعتراف 
به ومعاونته من قبل جميع اجلهات، 
السيما الرس����مية منها، وهذا ما 
حققته جمعية االصالح االجتماعي 
عندما حققت حلم قطاع التنمية 
االجتماعية من خالل خلق عالقة 

وجدانية بني املانح واملتلقي.
واشار الى انه يوجد في بلدنا 
صورة رائعة جلهود رعاية االيتام 
من خالل عدد كبير من املؤسسات 
والهيئات واجلمعيات اخليرية التي 
حتظى برعاية ودعم الكثيرين من 
اهل اخلير، الفت����ا الى ان قرارات 
مجلس الوزراء تدعو لتخصيص 
جزء من تلك االموال لتنفق على 
محتاجي الداخ����ل، خصوصا ان 
التكاف����ل والتراحم م����ن الصفات 
الكرمية التي يتصف بها املجتمع 
املسلم، مبينا دور اللجان اخليرية 
في مساعدة الفئات احملتاجة الى 

الرعاية سيما فئة االيتام.
من جانبه، بني الداعية د.محمد 
العريف����ي ان اهلل قس����م النع����م 
واملصائب بني اخللق، السيما ان 
الدنيا دار بالء وامتحان، ومن الناس 
من يبتلى ف����ي ماله او صحته او 
ينشأ يتيما فاقدا البيه او المه او 
االثنني، فأوجب اهلل على املسلمني 
ان يقف بعضهم مع بعض، مبينا 
ان اهلل اوج����ب على الغني اعطاء 

الفقي����ر واليتيم من ماله، كما انه 
اوجب على القادر ان يشعر اليتيم 

باالبوة ويقوم على شأنه.
واشار الى ان في التاريخ عددا 
من االنبياء والعلماء من نش����أوا 
ايتاما، وافضل مثال هو النبي ژ، 
فقد مات اب����وه وهو في بطن امه 
ثم ماتت امه وعمره ست سنوات، 
وتنقل في عيشه بني جده وعمه، 
وعاش ف����ي هذه الظروف، وكذلك 
من االمثلة االمام الشافعي حيث 
بعثته ام����ه وهو غالم الى املدينة 
ليتعلم العل����م من االمام مالك بن 
انس، فمضى وعمره تسع سنوات 
حتى وصل مع قافلة الى املدينة، 
وكذلك االمام احمد بن حنبل نشأ 
يتيما فبعثته امه من العراق الى 
بعض البلدان ليتعلم العلم، وكذلك 

ابن تيمية، والشيخ عبدالعزيز بن 
باز، والشيخ السعدي الذي له العديد 
من الكتب في التفاسير، وطالبه هم 
من هيئة كبار العلماء منهم الشيخ 

ابن عثيمني.
واك����د ان القضية ليس����ت ان 
ينشأ االنس����ان يتيم االم او االب 
او كليهما او ان يكون من اصحاب 
الظ����روف اخلاصة ايض����ا، امنا 
القضية ان ينتصر االنسان على 
اليتم، فاالنس����ان قد يولد ولديه 
نوع من االعاقة في بصره او قدميه 
ورمبا في اليدين، وقضيته كيفية 
التعامل مع املشكلة. وذكر العريفي 
انه قابل احد االش����خاص املعاقني 
ممن ال يستطيعون حتريك ايديهم 
او ارجلهم اال رأس����ه كان يتحرك، 
حيث اذهله عندم����ا قال »انني ال 

ارى املعاق الذي ال يحرك رجليه او 
يديه، امنا املعاق الذي يسمع آذان 
صالة الفجر ويرقد وال يصلي مع 
اجلماعة، املعاق الذي ال يطيع اهلل«، 
مشيرا الى وجوب استثمار النعم 
والقدرات االخرى التي هي موجودة 
عندي.وحث االم التي عندها ايتام 
او من يقوم على االيتام ان يزرع 
في االيتام الثقة بالنفس وان يكونوا 
مؤثرين في احلياة، كما ال ينبغي ان 
يشعر اليتيم بانه مسكني وضعيف 
او ان توضع صورته دائما يبكي، 
او استعمال العاطفة الكبيرة مع 
اليتيم واشعاره بانه مصدر لرقة 
قلب الكافل ومصدر لصدقته، كون 
مثل تلك االمور رمبا تزعزع ثقة 
اليتيم بنفسه، وجتعله ينشأ وهو 
يعتقد انه ال يعيش اال متكئا على 

اآلخرين، واالفضل ان يعامل اليتيم 
كمعاملة باقي االطفال في معاقبته 
في حال أخطأ ومجازاته في حال 
اصاب.ودعا العريف����ي الى كفالة 
اليتيم، مذكرا بقول النبي ژ في 
حديث صحيح »خير بيوت املسلمني 
بيت فيه يتيم يحسن اليه«، وقال 
كذلك انا وكافل اليتيم كهاتني في 
اجلنة، مبينا انه اثنى على ام االيتام 
التي تقوم عليهم، اي ان العناية 
باليتيم هي طاعة يتقرب بها العبد 

الى اهلل.
بدوره، قال االمني العام للجان 
الزكاة سعد الراجحي ان اجلمعيات 
اخليرية تعتبر صمام االمان ملثل 
هذه الفئات، وهي تعمل في قالب 
واحد مع وزارة الشؤون على تتبع 
االمور وتنظيمها وترتيبها، داعيا 
الى مزيد من التباحث والتشاور 
والتناصح بيننا ملا فيه خير العمل 
ملصلحة البلد، حاثا الوزارة ممثلة 
بالوزير ان يكون لها دور اكبر مما 
تقوم من خالل فتح املجال لتشاور 
اكب����ر من اجل النه����وض بالعمل 
اخليري والجل عمل افضل وتوطني 
العمل اخليري داخل الوطن وخارجه 
حسبما يريده املتبرع.وبني ان اآلية 
)وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم 
ذرية ضعافا خافوا عليهم( تشير 
الى ان اخلوف هنا من الفقر وقلة 
احليلة وقلة اخلبرة ومن الضعف 
البشري، وصغر السن، وشياطني 

االنس واجلن.
من جانب����ه، قال رئيس جلنة 
اجلهراء للزكاة واخليرات بجمعية 
االصالح االجتماعي عبداهلل العجمي 
ان اهداف مركز الرحمة لاليتام هي 
توفير السكن املناسب لاليتام ورفع 
املعاناة عنهم وتسليط الضوء على 
معاناته����م ورعايتهم من الناحية 
التربوية واالجتماعية وطرح مجال 
جديد للعمل اخليري.ولفت الى ان 
مركز الرحم����ة لكفالة االيتام قدم 
الكثير من اخلدمات، منها الرحالت 
الترفيهي����ة واحلقيبة املدرس����ية 
والص����االت الترفيهي����ة لاليتام 
املوجودة ف����ي كل مبنى وتوزيع 
العيادي في عيدي الفطر واالضحى 
وكسوة اليتيم والنادي الصيفي 
للفتيات وحلقات حتفيظ القرآن.

د.محمد العريفي والزميل يوسف عبدالرحمنناصر العمار

العريفي مع عدد من األبناء في ملتقى األيتام الثاني جلمعية اإلصالح

»البر الخيرية«
تدعم المعاقين

أكدت املنسق العام 
ملبرة الب���ر اخليرية 
الش���مري ان  صفية 
املبرة ش���اركت في 
دعم السوق اخليري 
للجمعية، وهذا أقل 
شيء نقدمه ألبنائ نا 
املعاقني ومساعدتهم، 
عم���ل  ان  خاص���ة 
اجلمعية التي يترأسها 
أحم���د املزيني لديها 
اللجان  العديد م���ن 
التي تق���دم خدماتها 
للمعاقني منها جلنة 
املعاقني والتي  زواج 
قدم���ت العدي���د من 
االجنازات وكذلك جلنة 
تشغيل املعاقني، وان 
املبرة تسعى خلدمة 
هذه الفئ���ة العزيزة 

على قلوبنا جميعا.

القالف: بصمات واضحة للعيار في خدمة المعاقين
صرحت املدير التنفيذي للمجلس األعلى لشؤون املعاقني جناة القالف 
بأن املجلس األعلى للمعاقني شهد طفرة في خدماته في عهد الفقيد الراحل 
طالل العيار والذي كان يشغل منصب وزير الكهرباء واملاء ووزير الشؤون 
االجتماعية والعمل ورئيس املجلس األعلى لش����ؤون املعاقني، مشيرة 
الى ان للفقيد اجنازات حتس����ب له في ميزان حسناته على الصعيدين 
الدولي واحمللي وترك الفقيد بصمة له في جميع املناصب التي تقلدها 
ونخص بالذكر رعايته التامة جلميع شرائح املعاقني في الكويت حيث 
كان للفقيد الفضل بعد اهلل في اصدار قرارات وزارية عديدة س����اهمت 
في تقدمي املزيد من اخلدمات للمعاقني والنهوض بها فقد س����اهم الفقيد 
في خروج قرار وزاري بشأن تخصيص معاش اعاقة للمعاقني فوق سن 
الثامنة عشرة وصدرت في عهده ايضا آلية لتخصيص صرف األجهزة 
التعويضية للمعاقني وفي عهده مت استحداث منصب أمني عام للمجلس 
األعلى لشؤون املعاقني. سائلني املولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بالرحمة 

واملغفرة وان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
جناة القالفإنا هلل وإنا إليه راجعون.

منصور املنصور


