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التاريخ   تؤكد حركة 
أن اجلائع يفعل أي شيء 
للحصول علــــى قوته، 
الكفر كما  والفقر قرين 
روي عن رسولنا الكرمي 
الكفر  ژ، «وليس بعد 
ذنب»، وهــــذا يؤكد أن 
ثورة اجلياع تكون مدمرة 
ال هوادة فيها ألن الذي ال 

ميلك شيئا ال يخاف على أي شيء.
  والشعوب اجلائعة ال تستطيع الصبر طويال، السيما 
إذا عرفت أن هذا اجلوع مفروض عليها بسبب  سرقة 
أموالهــــا، فإذا  أضيف الى اجلــــوع دكتاتورية رهيبة 
ميارســــها بعض احلكام فلنا أن نتخيل كيف ستكون 

ثورة الشعوب اجلائعة!
  في التاريخ احلديث أن ملكة فرنسا «ماري انطوانيت» 
زوجة امللك لويس الســــادس عشر وقفت على شرفة 
قصرها وأطلت على اجلموع الغاضبة بسبب اجلوعـ  
ولم تكن تعرف ماذا يحدثـ  فسألت عن سبب جتمعهم، 
فلما قيل لها: إنهم جائعون، قالت: ملاذا ال يأكلون كعكا؟ 
وكان نتيجة الظلم الذي مورس على الفرنسيني قيام 

ثورة كبيرة، وقتل امللكة وزوجها بحد املقصلة!
  وأمامنا اليوم مثل حي في تونس، شاب أقدم على 
حرق نفسه بسبب اجلوع، وبسبب احلكم الظالم أيضا، 
وكان ما فعله بنفسه الشرارة األولى التي أحرقت الظلم 

الذي مورس عليها أكثر من عشرين عاما.
  الرئيس التونسي السابق «زين العابدين بن علي» 
كذب على شعبه كثيرا، ونهب أموال املواطنني لصاحله 
وصالــــح أفراد من أقاربه وأصدقائــــه، وأكثر من هذا 
كله ســــجن املواطنني في سجن كبير وأحصى عليهم 
أنفاسهم، بل وضيق عليهم في دينهم وعباداتهم ففعل 
ما ال ميكــــن أن يتخيله أحد، فاق فيه كثيرا مما فعله 
أكثــــر الطغاة قبله، فكان البــــد أن يصل إلى النتيجة 

املخزية التي وصل إليها.
  وكغيره من الطغاة، وقف ذليال ليقول كالما ال ميكن 
تصديقــــه، ادعى أن هناك من خدعه من املقربني إليه، 
ووعد بتحســــني أوضاع املواطنني، وإطالق احلريات 
العامــــة، وإيجاد عمل للعاطلني وغير ذلك من الوعود 

التي لم يصدقه فيها أحد.
  هذا منطق الطغاة.. أليس هو الذي قرب كل من حملهم 
أوزاره؟! ثم من منعه ومن مينع سواه أن يبحثوا عن 
املؤهلني الوطنيني املخلصني؟ إنهم ال يريدون أمثال هؤالء، 
ألم يكن يعرف هذا الرئيس احلالة املتردية لشعبه؟! 
فإذا كان يعرف ويســــكت فهو ال يصلح لرئاســــتهم، 

والشـــيء نفسه إن لم 
يكن يعرف.

  هرب زين العابدين 
ال يلوي على شيء، تبرأ 
منه أقرب الناس إليه، 
إيوائه،  واعتذروا عن 
الطغاة في  وهذا شأن 
كل زمـــن، ولو أن هذا 
الطاغيـــة كان ميلـــك 
شـــيئا من العقل العتبر بالطاغية قبله شاه إيران، 
لكـــن اهللا يريد لهوالء الهوان، (ومن يهن اهللا فما له 

من مكرم).
  مضى هذا الطاغية، وبدأت كل وسائل اإلعالم تنشر 
تاريخه االسود، وستفعل وسائل اإلعالم التونسية 
الشيء نفسه، ولكن ذهابه غير املتوقع يجب أن يكون 

عبرة قوية للحكام وللشعوب في الوقت نفسه.
  بعض دولنا العربية مرشـــحة لثورات اجلياع، 
وهناك بوادر في هذا البلد أو ذاك، في األردن مظاهرات 
تطالب بتحسني أوضاع املواطنني، ومثلها في اجلزائر 
ومصر.. األردن بدأ فعال في حتســـني أشياء أخرى،  
ومثلهـــا بدأت  تفعل اجلزائر، لكن مصر اســـتمرت 
تكابر مع أن هناك تخوفات واضحة من تكرار جتربة 
تونس في مصر، فالرئيس املصري اجتمع مع وزيري 
الدفاع والداخلية وطالبهما بالتنســـيق مع بعضهما 
في حاالت الطوارئ، وكذلك طالب بتخفيف الضرائب 
على املواطنني، وأقول: من مصلحة مصر أن تفعل كل 
شيء من أجل مواطنيها السيما وهي دولة غنية بكل 

املقاييس لكن الفساد هو الذي أضعفها كثيرا.
  مرة أخرى.. أدعو كل احلكام إلى سماع ردة فعل 
الشعوب العربية على ما حصل في تونس.. عليهم أن 
يالحظوا فرحتهم الكبيرة.. وأخيرا عليهم أن يعيدوا 

النظر  في كل املفاسد التي تلحق بشعوبهم.
  عليهـــم ـ أيضا ـ أن يالحظـــوا ردة فعل حليفهم 
«أميركا» وهي ـ أيضا ـ حليفة «زين العابدين» كيف 
كانت؟ وكيف وضعوا حكمه؟ ولكن بعد فوات األوان، 

وليتها تفعل ذلك في األوقات املناسبة.
  ألطف ردة فعل سمعتها كانت من «القذافي» حيث 
رأى أن من واجب التوانســـة أن يبقوا رئيسهم مدى 
احلياة! يعني  مثله متاما، ومثل ما يطالب به البعض 
في اليمن بالنسبة للرئيس «علي عبداهللا  صالح».

  على أي حالـ  ما حدث في تونس لم يكن يتوقعه 
أحد، ولهذا فالعبرة فيه أكثر من سواه.. عبرة للحكام 

واحملكومني على حد سواء.
 malharØ@hotmail.com  

 د.محمد علي الهرفي

 احذروا ثورة الجياع

 وجهة نظر

 ما دفعني ألكتب هذه 
املقالة هـــو حبي لهذا 
الوطن وحبي الخواني 
وأخواتي، ومن منطلق 
احلرص علـــى بناتنا 
الالتي هن  وأخواتنـــا 
زهرة املستقبل واألمل 
الطمأنينة  الذي يبعث 

لنا جميعا.
  أكتب هذه املقالة خوفا على بناتنا ولتنبيه أولياء 
األمور، ســـواء كان أبا أو زوجا أو أخا لكي نتصدى 
جميعا لهذه الظواهر الغريبة على مجتمعنا وعادتنا 
وتقاليدنا التي نشأنا وتربينا عليها، ومن الظواهر 

التي أريد التحدث عنها ما يلي:
  ١ـ  «ركبي وراي»: انتشرت في اآلونة األخيرة داخل 
املجتمع ظاهرة ركوب الفتيات للسيكل خلف الشباب 
متناســـيات العادات والتقاليد العربية واإلسالمية 
ويقمن بتقليد األجانب والعادات الغربية الدخيلة 

على املجتمع اإلسالمي العربي.
  وقد انتشرت هذه الظاهرة بوضوح بني الفتيات 
وبالطبع ليست كل فتاة نراها تركب السيكل خلف 
الشـــباب هي فتاة كويتية، ولكن مع األسف هناك 
بعض الفتيات الكويتيات يقمن مبثل هذه التصرفات 
التي نعتبرها بعيـــدة كل البعد عن أخالق فتياتنا 
املسلمات وبعيدة كل البعد عن مجتمعنا احملافظ، 
فركوب الفتاة الســـيكل  خلف الشـــاب أمام الناس 
ليس بظاهرة حضارية فعلى الرغم من عدم مخالفة 
هذه الظاهرة للقانون أو جتاوز قانون املرور نظرا 
الرتـــداء الفتاة خلوذة األمان، فـــإن هذا الفعل غير 
مقبـــول أخالقيا وال دينيا فهذا التصرف يصدر من 
فتاة غير ملتزمة ال أخالقيا وال دينيا وال جتد رقيبا 
وال حسيبا يحاسبها أو يعترض على فعلتها، فأين 
احلياء واخلجل اللذان تتســـم بهما الفتاة الكويتية 

واإلسالمية؟!
  ٢ـ  ديسكو في السيارة: من بعض املظاهر املنحرفة 
أيضا التي نراها اآلن في املجتمع والتي تعتبر من 
العادات املشينة والسيئة التي استفحلت في مجتمعنا 
وهي خروج الفتاة بسيارتها أثناء  الدوام أو أثناء 
الدراســـة للتسكع بالســـيارات في شوارع الكويت 

وجتدها تســـتمع إلى 
صوت األغاني بطريقة 
استفزازية وبصوت عال 
جدا وكأنها الوحيدة في 
الطريق وجتدها تتمايل 
وتتراقص بشكل مقزز 
غير مبالية مبا يحدث 
في الطريق من حوادث 
قد تقتـــل فيها أرواح 
بريئة أو تتســـبب في فاجعة لشـــخص آخر أو لها 
شخصيا، فأين الرقابة األسرية وأين دور أولياء األمور 
والرقابة املرورية ملثل هذه الظاهرة؟ وملاذا ال يسارع 
ولي األمر أو الزوج إلى السؤال عن ابنته أو زوجته 
في دوامها أو في دراستها لكي يطمئن أنها موجودة 

بدوامها وال تتسكع بالسيارة في الطرقات؟!
  ٣ ـ مسج مقابل حياتك: إن التطور الذي يشهده 
العالـــم يعتبر من األشـــياء املفيدة جـــدا ومالحقة 
هذا التطور الســـريع في بالدنا شيء جلل وعظيم، 
فالتطور من سمات البالد املتقدمة واستخدام التطور 
التكنولوجي في أشياء مفيدة يجعل املجتمع حضاريا، 
ولعل التطور الذي شهده مجال االتصاالت واحملمول 
دليـــل واضح على ســـرعة التكنولوجيا، ولكن مع 
األســـف فالبعض في مجتمعنا يســـتخدم التلفون 
وتطوره أسوأ اســـتغالل وخصوصا الفتيات فهن 
ال يستخدمن تكنولوجيا االتصاالت كما خلقت لها 
ولكنهن يســـتخدمنها من أجل الترفيه والتســـلية 
وضياع الوقت، فالفتيات جتدهن يستخدمون (البي 
بي) أثناء قيادة الســـيارة غير مبالني مبا سيحدث 
من حوادث وكوارث تسبب فيها انشغالهن بالبالك 
بيري وكذلك جتد معظم الفتيات العامالت ليس لهن 
شـــاغل سوى الشات عن طريق البالك بيري وترك 

األعمال التي من املفترض أن يقومن بها.
  لذلك أتساءل ما األشياء املفيدة املوجودة في البي 
بي جتعلهم ينشـــغلون عن الطريق أو عن األعمال 

التي يقومون بها؟
  وأخيـــرًا علينـــا أن ندرك أن األخـــالق الكرمية 
وعاداتنا األصيلة حتفظنا من الوقوع في هذه األمور 

الدخيلة.
 alialrandi@hotmail.com  

 علي الرندي

 آخر زمن

 من الديرة

 كل ما نخشــــاه أن تتحول مشكلة املرور عندنا إلى معضلة يصعب حلها، 
والسبب أن إشكالية املرور عندنا محاصرة بني جبهتني، األولى هي االختناق 
املروي، والثانية هي الفوضى املرورية أو االستهتار املروري، وكلتا املشكلتني 

عظيمة وجسيمة، وحتتاج إلى حل بشكل مستقل عن الثانية.
  أما مشكلة االختناق املروري، فقد بدأت تظهر منذ أعوام، وساهمت فيها عدة 
عوامل، منها أن التخطيط السابق للشوارع لم يراع عملية التطور السكاني، 
بدليل أن أكثر الشوارع حيوية هو أضيقها اليوم. األمر اآلخر هو عدم مراعاة 
وجود مواقف رسمية للسيارات في كثير من املناطق املزدحمة، لذلك تضطر 
الســــيارات للوقوف على جانبي الطريق معيقة بذلك حركة املرور. وتشــــير 
إحدى الدراسات التي أجريت إلى أن «الكويت تفتقر لوجود تشريع يلزم مالك 
العقارات بتخصيص أماكن للمركبات، إضافة إلى عدم وجود تشــــريع ينص 
على احلد األقصى لعدد املركبات اململوكة للشخص الواحد وعدم فرض ضريبة 
تصاعدية عليهم. فالكويت تواجه زيادة مستمرة في أعداد السكان، وباملقابل 
يبلغ إجمالي عدد املركبات املسجلة في الكويت (١٫٧٤٥٫٢٥ مركبة)، ولو أردنا 
حساب الرقم التصاعدي لعدد رخص القيادة، فيجب ان نعرف أنه خالل النصف 

األول من العام الفائت أصدرت اإلدارة العامة للمرور ٨٢٧٢ رخصة!».
  وبحسب حتليل الدراسة «فإنهـ  وإذا استبعدنا األطفال والعجائز والفقراء 
ـ يعني ذلك أن هناك معدال مرتفعا للغاية للسيارات مقارنة بالبشر، إذ يعني 

هذا أنه يوجد أكثر من سيارة لكل شخص بالغ مقيم في الكويت».
  اما األمر الثالث الذي ساهم بشكل (غير مباشر رمبا) في االختناق املروري 
فيتمثل في منح رخص قيادة الســــيارات ملن ال يســــتحقها، أي الواســــطات 
واحملســــوبيات، وهذا البند األخير يقودنا الى الشق الثاني من مشكلة املرور 
واملتمثلة في الفوضى املرورية او االستهتار، وهي املشكلة التي أصبحت تنشر 
الرعب واخلوف في شوارعنا التي حتولت بسبب رعونة بعض السائقني الى 

ساحة للشهداء.
  على اجلانب اآلخر من هذه املشكلة، جند ان هناك إهماال لتخطيط وتنظيم 
بعض الشوارع الداخلية، فبعض األرصفة، مثال ال يوجد عليها تخطيط لوني 
وال إشــــارة توضح ما اذا كان الوقوف بجانبها مســــموحا او ممنوعا، وعندما 
يركن السائق سيارته بجانبها يخرج فيجد «الورقة الصفراء» بانتظاره على 

زجاج نافذة السيارة.
  وأمام كل تالل املشــــاكل هذه، هناك حلول ميكن اتباعها، وهي كثيرة جدا 
وواضحة جدا، وليس أولها إعادة هيكلة الشــــوارع وتهيئتها، وليس آخرها 

إنشاء مترو األنفاق.. وبأسرع ما ميكن قبل أن يدركنا االختناق املروري.
 nasser@behbehani.info  

 ليست غريبة أبدا أن يأمر صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، حفظه اهللا ورعاه، مبكرمة أميرية ألبنائه، 
وليست غريبة أيضا أن تكون مكرمة سموه هي األكبر 
في تاريخ الكويت، فشـــكرا الى والـــد اجلميع صاحب 
الســـمو الشيخ صباح األحمد يقولها كل أبنائك من أهل 

الكويت.
< < <  

  في الوقت الذي يحرق فيه عشرات الشباب أنفسهم في 
الساحات العامة في بعض الدول، احتجاجا على الظلم 
واجلوع والفاقة، وفي الوقت الذي متتلئ فيه ســـجون 
كثير من الدول الديكتاتورية باملســـحوقني واملظلومني، 
ننعم نحن هنا في الكويت، بفضل من اهللا، باألمن واخلير 
والرخاء واالستقرار في ظل قيادة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وأســـرة اخلير أسرة آل الصباح 
الكرام، واهللا اننا نعيش بخير ونعمة تســـتحق الشكر 
هللا عز وجل، الدولة ترعى املواطن من حلظة امليالد الى 
حلظة املوت مجانا، وما بني امليالد واملوت آالف اخلدمات 
املجانيـــة تقدم للمواطن بقوة القانون بال منة أو اذالل، 
التعليم والعالج والزواج والســـكن وغيرها، والكويت 
بالنهايـــة دولة من دول العالم الثالث كان من املمكن أن 
تكون مثلها مثل كثير من بلدان هذا العالم الديكتاتورية، 
ولكن أسرة اخلير واحلكمة لم ترض للشعب الذل والهوان، 
بل اختاروا العزة لهذا الشـــعب الذي بادلهم حبا بحب 

واحتراما باحترام. 
< < <  

  من يتأمل في كثير من مشـــاكلنا السياســـية بعمق 
فسيكتشف بال شك أن كثيرا منها مشكالت مفتعلة، أو هي 
مجرد صراع مصالح شخصية لبعض املتنفذين، صحيح 
أن احلكومة قد أخفقت في كثير من األحيان، بل في أغلب 
األحيان من حل الصراعات السياسية واحتوائها بطريقة 
حكيمة، ولكننا مع هذا كله النزال «بخير ونعمة» وهللا 
احلمد، وأكبر مشاكلنا اليوم باالمكان حلها بسهولة لو 
خلصت النوايا وتخلصنا من عقلية االنتقام والشخصانية 

والبطوالت املزيفة في العمل السياسي.
< < <  

  لتكن مكرمة صاحب السمو األمير مبادرة خير على 
اجلميع، املسألة ليست مجرد مال بالتأكيد، ولكنها مكرمة 
تأتي تزامنا مع مناســـبات وطنية عزيزة على اجلميع، 
فلتكن مناسبة للتهدئة وفتح صفحة جديدة في العالقة 
بني السلطتني، فالناس ضجوا وضجروا من هذا الوضع 
املزري الذي تســـبب في شـــل حركة البناء في البالد، 
لتكن مبادرة من احلكومة باصالح نفسها وتغيير بعض 
الوزراء الذين لم يتمكنوا من أداء مهامهم، ولتكن مبادرة 
من املجلس باعطاء احلكومـــة فرصة للعمل واالجناز، 
فليس من املعقـــول أن يقابل كل خطـــأ من أي موظف 
باستجواب لرئيس احلكومة وادخال البلد في نفق مظلم، 
ولتكن مبادرة من شـــعب الكويت يقابلون فيها مكرمة 
والد اجلميع بالوفاء والطاعة والعمل املخلص من أجل 
الكويت، «شـــكرا» كبيرة نقولها لصاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد الذي أعاد البسمة ألبنائه.
< < <  

  الى الرأسماليني اجلشعني، أرجوكم ال تفسدوا فرحة 
الناس مبكرمة والدهم، فاتقوا اهللا في األســـعار فلسنا 
وحدنا الذين نشتري منكم، هناك آالف املواطنني واملقيمني 

ممن يعيشون برواتب بسيطة.
 bodalal@hotmail.com  

 ســــيدي ووالدي صاحب الســــمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، ال شــــيء ينافس مدة كرم ميينك سوى مدة ميينك 
باخلفاء، فإن جزل عطاء ميينك ليشــــمل كل أبناء شــــعبك 
مبكرمة الـ ١٠٠٠ دينار، فاهللا وحده يعلم مدة ميينك باخلفاء 
ملئات األســــر من احملتاجني مواطنني ومقيمني في الكويت 
وخارجها، جبرت بها عثرات وأغثت بها ملهوفني وأطلقت 

سراح محتاجني وسترت متعففني.
  ما عرفته عن سر مكرمة األلف دينار أنها جاءت من رحم 
أفكار صاحب السمو ولم يشر بها عليه ال مستشار وال ناصح 
وال حتى مسؤول قرب أو بعد عن سموه، ولم يعلنها أمام 

أحد قبل إيعازه للحكومة بإعالنها ليلة أمس األول.
  ما لم يعلنه ولن يعلنه الديوان األميري أن سموه فاجأ 
بها اجلميع، حتى أن أقرب املقربــــني إليه فوجئوا بقراره، 
وأمر بها سموه قبل إعالنها رسميا بساعات، حتى احلكومة 
نفسها لم تكن تعلم من أمر املكرمة شيئا، قبل أن يتفضل 

سموه ويأمر بها ويأمر بإعالنها.
  وبعيدا عن القراءات السياسية أو التحليالت التي قد تظهر 
على السطح بعد مدة لتحليل ما وراء هذا القرار، فالقرار كان 
أبويا بالدرجة األولى والثانية والثالثة واألخيرة.. نعم كان 
قرار صرف هذه املكرمة قرارا أبويا بحتا، خالصا، متجردا 

من أي حسبة اقتصادية أو سياسية أو حتى اجتماعية.
  وخارج دائرة احلديث السياســــي املفرغة، البد أن نعيد 
تعريــــف نظام احلكم في الكويت ملن يفهمه وملن ال يفهمه، 
نعم اليزال نظام احلكم في الكويت أبويا في شكل رئيسي 
من أشــــكاله التي يتخذها، دميوقراطي نعم، إمارة وراثية 
أيضا صحيح، ولكن األهم هو الشكل األبوي الذي يتخذه، 
وهو الشكل الذي مارسه صاحب السمو منذ توليه احلكم 
قبل خمس سنوات، استمرارًا لنفس النهج منذ أن ارتضينا 
آل الصبــــاح حكاما لهذا البلد واتفــــق عليهم اجلميع رغم 

اختالفاتنا وخالفاتنا.
  ولم تكن املكرمة عطية حاكم وال هبة مسؤول سياسي، 
بل مدة ميني أب حانيــــة ألبنائه وبناته، إلخوته وأخواته، 

لشركائه في هذا الوطن.
 Waha٢waha@hotmail.com  

 «ال رئاســــة مدى احلياة.. احلرية الكاملة لإلعالم بكل وســــائله.. مراجعة 
النصوص املنظمة للحياة السياسية في تونس.. لقد فهمتكم، فهمت اجلميع العاطل 

عن العمل واحملتاج والسياسي.. الوضع يفرض تغييرا عميقا وشامال»!
  كانت هذه آخر رجاءات الرئيس التونســــي املغادر لعل وعسى ينقذ نفسه 

من الطوفان الشعبي الذي بدأ يطّوقه!
  وكأن الرد الشــــعبي يقول له: «آآلن وقد عصيت قبل وكنت من املفسدين» 
(يونــــس اآلية ٩١)، بعد ان قــــال فرعون حني أدركه الغرق (آمنت أنه ال إله إال 

الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من املسلمني) (يونس اآلية ٩٠).
  وهي حقيقة سجلها القرآن الكرمي كنموذج للذين طغوا فاستهانوا واستهزأوا 
باملستضعفني ممن حتتهم، حتى إذا ثارت عاصفة اجلالء عليهم أظهروا التوبة 
والعودة لإلصالح! ولكن ماذا بعد ان انتهى كل شــــيء لهم؟! وما أكثر مواعظ 
هــــذه النماذج التي تكررت في التاريخ القريب والبعيد وما أقل املتعظني! لقد 
قالها شاه إيران قبل الثورة االسالمية االيرانية عندما حاول االلتجاء الى الغرب 
املناصر له حينما حاول االلتجاء اليهــــم فلم يجد الترحيب به فقال «رموني 
كالفأر امليت!»، واآلن زين العابدين بن علي اعتذر الغرب عن اســــتقباله، ولم 
يجد بدا اال االلتجاء الى الدول اخلليجية العربية! انه الدرس األبدي الى األنظمة 
السياسية في العالم ان تستمع جيدا لصوت الشعب، فالقمع قد يسكته يوما 
ولكن ســــينفجر يوما ما عن طوفان يقلب النظام مهما كان قويا في استبداده 

وما نظام صدام العراق ببعيد!
< < <  

  حضرنا مســــرحية «آالم ســــامراء» بدعوة كرمية من املركز االسالمي على 
مســــرح مكتبة الرسول األعظم ژ ببنيد القار وكانت مبهرة من جميع أركان 
العمل املسرحي من حيث الديكورات واالضاءة والصوت واألزياء التي كانت 
حتاكي القرن الثالث الهجري أيام املعتصم العباسي ومن بعده الواثق واملتوكل 
واملنتصر.. الخ، أثناء حياة اإلمام علي الهادي گ (٢١٢ـ  ٢٥٤ هـ)، حيث تنقل 
املســــرحية اجلمهور الى وقائع وأحداث لها ربط بواقعنا املعاشي مستذكرة 
مناقب وأهمية دور اإلمام الهادي گ في مســــيرة األمة االســــالمية، فلجميع 
العاملني بهذه املســــرحية الشــــكر والتقدير، ويا ليت يلقون من املؤسســــات 

الرسمية واخلاصة الدعم والتشجيع.
 a.alsalleh@yahoo.com  

 محمد هالل الخالدي
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