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علي راشد الفضالة

ذاكرة احلكومة

تقبلوها يا أعضاء 
مجلس األمة

النسيان طبيعة بشرية يعتمد 
عليها البعض بأنهم ينسون 

من تسبب لهم في األذى أو في 
اخلسارة، ولكننا نحمد اهلل أن 
حكومة الكويت بقيادة رئيسها 

سمو الشيخ جابر املبارك لم 
تنس بعض األمور التي نتمنى 

أال تنساها وكنا نعتقد أنها 
منسية.

لقد أفرحنا خبر حتويل ملف 
صفقة الداو كميكال ملعرفة 
املتسبب في تلك اخلسارة 
التاريخية الفادحة للكويت، 

كما نتمنى أن تكمل حكومتنا 
جميلها على أهل الكويت 
ومعرفة املتسبب في عدم 

حتديث أسطول الكويتية مبا 
سمي حينها باسم صفقة 

»االالفكو« وليتهم يأخذون 
موضوع مشروع حقول 
الشمال بطريقهم ألن من 

وقفوا ضده أضاعوا فرص 
عمل كثيرة على الشباب 

الكويتي وهم يدعون أنهم مع 
مصلحة البلد ولكن احلقيقية 

عكس ذلك. 
لقد فعلت احلكومة ما يتوجب 

عليها بحكم القانون فهي 
لن تكون اخلصم واحلكم 

وأحالت امللف للقضاء، وليتنا 
نتعلم كمواطنني من حكومتنا 

ونحاسب شعبيا كل من تسبب 
في خسائرنا الشعبية التي 
سببتها قراراتهم اخلاطئة، 
خصوصا أننا نتبجح بني 

احلني واآلخر بأننا أفهم شعب 
في العالم ولدينا حل لكل 

مشاكل اآلخرين ونحن ما زلنا 
ننسى من أساؤوا لنا.

الشعب الواعي الذي يفهم في 
كل شيء حتى أننا نكاد جنعل 

اينشتاين ينتف شعره من 
فهمنا لكل نظرياته العلمية 

وقد نقنعه بأن يغيرها هو في 
نفس الوقت، شعب يحركه 
هاشتاق ويضيعه هاشتاق، 

واصبح حاله حال من يتبع من 
يحرك صوت اجلرس وهو 
ال ينتمى له ال بالشكل وال 

بالفصيلة والذي قيل عنه كلغز 
»حي ينقل ميت اذا حترك 

احلي صالح امليت« وفهمكم 
كفاية.

أدام اهلل من حاسب كل من 
ضر الكويت وشعبها، وال 

دام من ال زال يريد ان يتبع 
اجلرس الذي يحركه أحدهم 

وال يفهم الى أين الطريق. 

من الطبيعي جدا مع وجود 
عدد كبير من األشخاص أن 
يكونوا مختلفني في الطباع، 
ومن الصعب أن يتفقوا على 
أمر واحد وهذا بديهي بطباع 

البشر جتد فيهم العصبي 
والهادئ املسالم واملندفع 

وقد حتدث بينهم مشادات 
كالمية أواختالف في الرأي، 

وهذا ما حدث في املجلس 
اختالف في الرأي وهذا وارد، 

لكن ما ننكره وبشدة هو 
الطريقة التي عبر بها البعض 

عن اختالف آرائهم، فهم 
لم يرتقوا بتصرفاتهم ولم 
يحترموا املكان املوجودين 
فيه، فطريقتهم أساءت إلى 

املجلس وأساءت لهم كممثلني 
للشعب، فمن املعيب ملن ميثل 

الكويتيني أن يتصرف بهذا 
الشكل املشني للتعبير عن 

وجهة نظره. بالنهاية، النواب 
بشر وليسوا معصومني من 

الغلط، وسبب انتقادهم الكبير 
أنهم يعدون واجهة الوطن 

وفي مكان ميثل الدميوقراطية 
الكويتية.

رماح

إشارة

يجمع األديان السماوية أصل واحد 
هو اإلسالم أو االنقياد إلى اهلل تعالى، 
فإبراهيم گ هو جد األنبياء موسى 

وعيسى ومحمد عليهم الصالة والسالم 
الذين بعثوا بالرساالت السماوية 

الثالث التي بقيت على مر الزمن حتى 
وقتنا احلالي وهي اليهودية واملسيحية 

واإلسالم وقد كان إبراهيم مسلما 
)إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب 

العاملني( البقرة 131. 
وقد حملت رسالة محمد ژ مسمى 

اإلسالم لتذكر بأنها امتداد لعقيدة 
إبراهيم گ، ولم تأت بشيء خارج هذه 

العقيدة يدعو إلى الريبة والشك لدى 
أتباع اليهودية أو املسيحية لكن األهواء 
والتعصب كانا سببا في رفضهم قبول 
اإلسالم. وعلى النقيض فإن املسلمني 
يعترفون بنبوة موسى ونبوة عيسى 
عليهما السالم ويتسمون باسميهما 
وال يتعرضون لهما بسوء ألن ذلك 

من ضرورات عقيدتهم اإلسالمية التي 
تقوم على اإلميان بأنبياء اهلل جميعا 

وتوقيرهم. وقد انعكس ذلك على قبولهم 
باآلخر اليهودي واملسيحي على اعتبار 

أنهم أهل كتاب وهي مثل أخالقية عظيمة 
في تسامح اإلسالم وإميانه بالتعايش 

السلمي مع اآلخر حتى صارت ثقافة 
إسالمية متأصلة لدى املسلمني على مر 

العصور.
هذه القيمة األخالقية يتميز بها 
املسلمون عن اآلخر اليهودي أو 

املسيحي الذي ال يعترف باإلسالم وال 
برسوله وصارت ثقافة الرفض سمة هذا 
اآلخر لتسكن في وعيه العام منذ قرون 
طويلة جتلت في مرات عديدة مبظاهر 

العنف ضد املسلمني في احلروب 
الصليبية أو نكبة األندلس وفلسطني. 
أما اليوم فاتخذت منحى آخر خطيرا 
هو شيطنة اإلسالم واتهامه باإلرهاب 

كما جاء على لسان بابا الڤاتيكان 
السابق بنديكتوس أو الرئيس أوباما 
الذي طالب املسلمني بتعديل القرآن 

ليكون متسامحا! املسلمون متسامحون 
بطبيعتهم الدينية وعلى اآلخرين أن 

يبدوا تسامحا مع املسلمني بأن يكفوا 
عن االستهزاء برموزنا الدينية برسومهم 

الكاريكاتورية الرخيصة وأن يتوقف 
ساستهم مثل ترامب واليمني األوروبي 

املتطرف عن استغالل )داعش( في 
التحريض والكراهية ضد املسلمني في 
معاركهم السياسية وإن كان ذلك غير 

وارد وال يبشر بخير ألن ثقافة العداوة 

مع اإلسالم واملسلمني متأصلة في 
وعيهم ويتساوى فيها متدينوهم مع 

الالدينيني منهم. 
>>>

الفلوجة متر مبعاناة إنسانية شديدة 
وتعيش أجواء حربية رهيبة وهي 

واقعة بني فكي كماشة )داعش( من جهة 
واحلشد الشعبي )الشيعي( مع اجليش 
العراقي من جهة أخرى. رمبا يتساءل 
املرء ما احلاجة إلى دعم جيش نظامي 

مبجموعة من ميليشيات متطرفة حتت 
مسمى )حشد شعبي( غير منضبطة 
عسكريا ومشبعة مبعنويات طائفية 

خطيرة وتخضع ألوامر إيرانية؟ هذا 
املشهد يؤكد السياسة الطائفية التي 

تنتهجها احلكومة العراقية وإن كانت 
تتظاهر بغير ذلك.

>>>
مع اقتراب انتخابات مجلس األمة املقبل، 

بدأت املزايدات االنتخابية والتي كما 
تبدو حول الصوت الواحد وتداعياته 
بني مؤيد ورافض أو مسلم بالصوت 

الواحد بعد الرفض. نتمنى أال ننشغل 
مع موضوع الصوت الواحد وننسى 

مواضيع كثيرة كالفساد وتراجع التنمية 
والتركيبة السكانية والصحة والتعليم.

زمن شيطنة 
اإلسالم 
واملسلمني

فكرة

مع فشل مشروع االحتاد العربي الذي أفشله صدام حسني 
بغزوه الكويت، وفشل مشروع االحتاد املغاربي الذي أفشله 

بتعمد القذافي التدخل الشرير في شؤون جيرانه وتوجهه 
الفريقيا إلفشال مشروع الوحدة االفريقية، شن بعض الثوريني 
العرب حمالت شعواء بقصد إفشال مشروع مجلس »التعاون« 

اخلليجي بحجة ان املشروع لم يحقق بعد سنوات من نشأته 
الوحدة االندماجية اخلليجية، وكان مؤسفا ان يردد بعض 

الساسة واإلعالميني اخلليجيني تلك املقوالت احملبطة التي ال 
تستهدف على االطالق مصلحة دول اخلليج.

>>>
وكان ردنا عليهم في املقاالت واللقاء اإلعالمية التي تصاحب 

كل قمة خليجية، ان االستعجال بالوحدة االندماجية هو ما 
أفشل الوحدة املصرية ـ السورية التي صوت لصاحلها %99 

من السوريني إال انهم نكصوا عنها وأيدوا االنفصال عندما نقل 
الرئيس عبدالناصر مشاريع التأميم واالشتراكية وديكتاتورية 
الرأي الواحد لسورية الدميوقراطية والرأسمالية آنذاك، بحجة 
ان هذا ما هو مطبق في مصر، وهو نفس األمر الذي اكتشفه 

دعاة الوحدة العربية في الكويت بعد غزو صدام عام 1990، 
وقيام جالوزته مبحاولة تطبيق شرور بلدهم من قتل وقمع 
وتعذيب ومقابر جماعية وتأميم ممتلكات على الكويت، وهو 

أمر طبيعي، فالدولة االندماجية تطبق فيها قوانني حكم واحدة 
)االستثناء هو االختراع الصيني البديع لهونغ كونغ املسمى بلد 

واحد ذو نظامني(.
>>>

ذكرنا ومازلنا ان الوحدة االندماجية اخلليجية املستعجلة 
ستضر بأكثر مما تنفع ألن فرض نظام سياسي واقتصادي 

واجتماعي واحد على الدولة اخلليجية الواحدة له سلبياته 
للتباين الشديد القائم بني أنظمة سياسية تأخذ بالدميوقراطية 

كمنهج سياسي وأخرى تأخذ بنظام الشورى وثالثة تلتزم 
بشكل مختلف، واحلال كذلك مع اجلانب االقتصادي، حيث 

تعتمد دول خليجية ال موارد طبيعية لديها، على نظام الضرائب 
على الواردات لتمويل ميزانيتها، بينما تقوم دول أخرى 

بالعكس من ذلك متاما كونها تعتمد على انها مراكز مالية ال 
ضرائب فيها.

وعلى اجلانب االجتماعي هناك فروقات شديدة بني دول 
خليجية شديدة احملافظة ودول أخرى شديدة االنفتاح 

والليبرالية، لذا فتطبيق أحد النظامني شديد احملافظة أو شديد 
الليبرالية بشكل سريع على جميع دولنا سيخل بتوازن 

املجتمعات املعنية.
>>>

في اخلالصة، لقد حقق مجلس التعاون اخلليجي الكثير من 
االجنازات عبر خطواته »التعاونية« والوحدوية املتدرجة، واألهم 

هذه األيام هو ضرورة قيام حتالف عسكري خليجي فاعل 
نشهد مناوراته العسكرية كل عام، قريب من حلف الناتو في 

عمله حلماية كينونة وبقاء الدول اخلليجية، ويجب أن يتلو ذلك 
على املدى املتوسط وحدة أو تقارب اقتصادي، ثم على املدى 

البعيد وحدة سياسية تقوم على دولة واحدة ذات أنظمة سياسية 
واقتصادية واجتماعية متعددة، وهذا ما مت في االحتاد األوروبي 
أي وحدة عسكرية ثم اقتصادية ثم سياسية، وليس العكس كما 
يطالب بذلك الثوريون العرب الذين أفشلوا كل مشروع وحدوي 
عربي حتت رايات وشعارات أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة 

)رسالة فحواها احلقيقي قتل كل العرب بشكل متساٍو وتدمير 
أوطانهم وتهجير أبنائهم(.

>>>
آخر محطة: تظهر االستفاءات تقارب أعداد الداعني خلروج 

بريطانيا من االحتاد األوروبي مع الداعني لبقائها، وسبب اإلشكال 
هو عدم اقتناع قطاع كبير من الشعب البريطاني باستحقاقات 

الوحدة ورفضهم لفكرة التزام بلدهم بقوانني االحتاد األوروبي 
فيما يخص الهجرة وغيرها، حتى وصل األمر ببعض الداعني 

لالنفصال التهام احلكومة البريطانية بأنها تقوم مبا تقوم به ـ 
عادة ـ أنظمة دول العالم الثالث، أي التالعب بأعداد املسجلني 

للتصويت في 23 يونيو اجلاري، وتوعدوا باللجوء إلى احملاكم 
البريطانية إلبطال وإلغاء نتائج االستفتاء إن لم يأتِ لصاحلهم!

حري بنا في هذه األيام املباركة أن نكون قدوات إميانية يحتذى 
بها، ومناذج قرآنية يفتخر بها، تأكد أن شهر رمضان ال يعني 

إطالقا االمتناع عن الطعام والشراب وحبس الشهوات والتباهي 
في عدد اخلتمات، إمنا هو دورة مكثفة لتطبيق ما قرأنا وما 

تدبرنا وما رتلنا، فالصيام فرصة ذهبية للتغيير والتحلي 
بجواهر األخالق وكمال األوصاف، فما فائدة الصيام وأنا أشتم 
هذا وأغتاب ذاك وأظلم الناس وأصب جام غضبي على عباد اهلل 

بحجة أني صائم؟ أنا أعتقد أن الصيام محك حقيقي لصقل القيم 
وترويض النفوس وتهذيب األخالق.

ويؤسفني أنني وقفت في األيام املاضية وقلبي يعتصر أملا، 
وقلمي يرجتف خجال متحسرا على ما حدث في أروقة البرملان 
الكويتي من تصرفات صبيانية وعبث أخالقي يندى له اجلبني 

وتضيق به األنفس.
من املؤلم هذا االنحدار األخالقي لشعب فطم على تعاليم اإلسالم 

وترعرع في أحضان الدميوقراطية وسطر أروع البطوالت في 
النكبات واألزمات، ما حدث باألمس مؤشر خطير على ضياع 

القيم وتدهور األخالق والشعب مساءل عند اهلل عن سوء 
االختيار وعن تدهور األخالق، ومن احملزن أن عشق الكراسي 

وتضارب املصالح أعمى البصائر وقتل الضمائر. 
اسأل نفسك أخي النائب، ماذا تركنا للصبية والعوام وعلية 

القوم يتحاورن بالشتائم ويتراشقون باألحذية؟ فهل يبقى هناك 
عتب على الناشئة والسفهاء، تذكر أيها النائب الفاضل أنك قدوة 
يحتذى بها ومحط لألنظار، فخطأ العظيم عظيم، تذكر أنك ممثل 

للشعب ومنظومة أخالقية تتعلم منها األجيال سمو األخالق 
ورقي التعامالت، ال تعتقد أن هذا املنصب فقط تشريف ووجاهة 

اجتماعية وشهرة إعالمية، بل هو تكليف وأمانة تبرأت منها 
السموات واألرض، ووقوف بني يدي اجلبار تُسأل فيه عن كل 

صغيرة وكبيرة.
احرص عزيزي النائب أن تغادر املجلس وقد تركت موروثا طيبا، 

وصفحات ناصعة سطرت ببطوالت الشرفاء، وحديث احلكماء 
وسلوك النبالء، وتذكر أنها لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك.
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عبدالمحسن محمد المشاري 

خلود عبداهلل الخميس 

سلطان إبراهيم الخلف

العقوبات التبعية والتكميلية: هي 
احلرمان من الوظيفة أو املهنة 
واالنتخاب والترشح للمجالس 

املؤسساتية املختلفة واالبعاد لالجنبي.. 
الخ.

٭ الغنب: هو احلصول على ميزات 
إضافية بالعقد على حساب طرف 

آخر، وبالتالي يكون هذا الطرف اآلخر 
استهبل.

٭ الفضالة: هو تصرف من شخص ما 
ملصلحة شخص آخر حلماية مصلحة 

هذا اآلخر أو دفع ضرر عنه دون 
تفويض من ذلك الشخص اآلخر.

٭ القانون املدني: هو القانون الذي 
يتناول االمور املدنية مبختلف أنواعها 
مثل العقود، الدين، احلواالت، التأمني، 

وأمور أخرى كثيرة حتدد طبيعة 
السلوك الصحيح والتعامل السليم 

بني االفراد في املجتمع وما يشذ عنه 
والقانون يقره مجلس األمة ويعتمده 

سمو األمير ويكون مكتوبا.
٭ القانون: هو مجموعة التشريعات 
التي حتدد العالقة السليمة والسلوك 

الصحيح بني االشخاص مبختلف 
أنواعهم الشخص الطبيعي والشخص 

االعتباري العام واخلاص وبني 
املؤسسات في املجتمع وبني املؤسسات 

واالفراد سواء لألمور املدنية بجميع 
أشكالها أو فيما خص العقوبات على 

اجلرائم التي ترتكب، واجلرائم هي 
سلوك فردي ناشز يعاقب عليه القانون 

والقانون ينصه كتابة االخصائيون في 
مجال التشريع بتكليف من اجلهات 
املختصة ويقره بعد دراسته وعمل 

الالزم مجلس االمة أو املجلس النيابي 
في الدولة، وهنا في الكويت يجب ان 
يحظى على موافقة سمو األمير بعد 

موافقة مجلس االمة باالكثرية املطلقة 
وبعد ذلك ينشر في اجلريدة الرسمية 
)الكويت اليوم( ويصبح نافذا للتطبيق 

في يوم نشره أو من التاريخ الذي 
يحدده القانون للبدء بسريان مفعوله.

٭ مواقعة محرم: اجلماع اجلنسي مع 
أقارب الدم املباشرين: أم، أخت، خالة، 
عمة، ولد أخت، ابن االخ، بنت االخت.. 

الخ.
٭ مسلوب اإلرادة: ليس لديه إرادة 

ليتحكم باالمور، مجنون معتوه.. الخ.
٭ مظهر الكمبيالة: الشخص الذي 
يوقع على ظهر الكمبيالة بتحويلها 

الى مستفيد آخر وعادة يقوم حامل 
الكمبيالة »املستفيد منها« بعملية 

التظهير لشخص آخر مقابل خصم معني 
عليها كان يعمد إلى تظهير الكمبيالة الى 
شخص آخر حلاجته الى املال قبل تاريخ 
االستحقاق ويقوم بخصم نسبة معينة 

لصالح احلامل اجلديد للكمبيالة.
٭ يفسر الشك ملصلحة الطرف 

الضعيف: عادة يفسر الغموض والشك 
في التعاقد بني األطراف ملصلحة 

الضعيف فيهم، أي املدين، والذي تثقله 
االلتزامات املتفق عليها.

القرار الوزاري: للوزير سلطة قانونية 
يحددها له القانون ومبوجب هذه 

السلطة يصدر الوزير قرارات قانونية 
تنفيذية للعمل مبوجبها وهذه القرارات 

يجب ان تكون متناسقة ومتوافقة مع 
القانون ويجب أال تتناقض معه وهي 
من حيث قوة التطبيق اقل شأنا من 

القانون حيث إن القرار الوزاري قابل 
لاللغاء بقرار آخر لتغير في الظروف 

بغرض اإللغاء ويصدر من الوزير نفسه 
أو وزير آخر يخلفه في الوزارة ذاتها أما 

القانون فال يجوز إلغاؤه أو تعديله إال 
بعد عرضه على مجلس األمة أو املجلس 

النيابي والتصويت عليه باألغلبية 
املقررة دستوريا لهذا الغرض.

٭ قوة الشيء املقضي: الشيء املقضي 
هو الشيء الذي فصل فيه القضاء 

واصدر حكمه فيه وعليه يجوز هذا 
الشيء على قوة القانون ويجب التنفيذ 

مبوجبه.
٭ الضبطية القضائية: سلطة تعطى 

لبعض املوظفني متنحهم احلق بتحرير 
املخالفات وتفتيش احملالت وضبط 
البضاعة وحترير قضية باملخالف 

وحتويله إلى جهات االختصاص وقفل 
احملل.

٭ العمل غير املشروع: هو عمل غير 
قانوني ويعاقب عليه القانون وهو أيضا 

فعل ضار.
* املصدر: سلسلة الوعي القانوني 

للتأكد من املعلومات.

عذرا رمضان، ولكن من األهمية أن 
نطرح هذا املوضوع وقت إقراره لئال 

يبرد فرن »غيرة املؤمن« التي في 
طريقها لالنقراض!

أي نعم، سيأتي يوم وتوزع فيه 
الدعوات حلضور عرس قانوني بني 
»كاثي وكلبها« بعد أن أخذت العالقة 

اجلنسية بينهما الصفة القانونية، 
إذن املسألة مسألة وقت ليمنح الغرب 
احليوانات احلق في التوثيق القانوني 

لزواجهم من البشر، ولم ال واآلن أقروا 
ممارسة اجلنس قانونا مع احليوانات 

ولكن برضاهم ألن االغتصاب ضد 
حقوق احليوان!

لست هنا أمارس اخليال الواسع لكاتبة 
أو السخرية او الكوميديا السوداء، 

ولكنني أنقل »سواد وجه« التشريعيني 
في كندا، حيث أقروا مؤخرا قانونا 

يسمح مبمارسة اإلنسان اجلنس مع 
احليوانات بشرط أال يكون اغتصابا 

وبرضا احليوان، وال أدري كيف 
سيعرفون إن كان راضيا! والسؤال: هل 

أرسلوا هذا القانون لبريجيت باردو؟!
حقيقة ال أدري من يستحق أن يسجل 

في خانة »احليوان« هنا، وماذا تبقى من 
احترام اإلنسان إلنسانيته بعد، وماذا 

تبقى من العجائب التي لم ترها »أليس« 
في رحلتها؟!

أزمة فكرية وأخالقية في مفهوم 
الغرب للحرية، هي اإلباحية املطلقة 
في كل شيء، مما نتج عن العالقات 
اجلنسية الفوضوية بال مؤسسات 

زوجية، فأبناء غير شرعيني أو »لقطاء«، 
فعالقات بني املرأة واملرأة وبني الرجل 

والرجل! وبانتظار سيدنا جبريل أن 
يؤمر بقلب األرض عليهم »أقوام لوط 
اجلدد« ليمروا بتجربة العقوبة العامة 

التي ينزلها اهلل- جل جالله- على األمم 
عندما يسلكون ضد الفطرة وأسباب 
اخللق، وال يكتفون بالفساد الفردي، 

بل يتعدونه إلى اإلفساد بإعالن حتدي 
قوانني اهلل وحدوده وإشاعة الرذيلة 

وتشريعها واتهام مخالفيهم بالتخلف 
والرجعية، هذا ما مسنا من املؤسسات 

الدولية.
مشكلتهم احلاجة »غير املهذبة« للتعدد 
واالنفتاح في العالقات، وحتى احليوان 

لم يسلم من شهواتهم الشيطانية، 

ولكنهم يعتبرون أن اإلسالم أهان 
حقوق املرأة بتعدد الزوجات، )انظر 
كيف ضربوا لك األمثال فضلوا...(!

بال أي اعتبار ألي دين أو قيم، أدى 
انقيادهم لشهواتهم إلى وجود الشواذ 

واملتشبهني بالنساء واملتشبهات 
بالرجال، ويطلقون عليهم »مثليني«، 

ال توجد مثلية، يوجد شذوذ جنسي، 
وعلينا أن نسمي األشياء بأسمائها، 

وهؤالء أصدروا قانونا يسمح بزواجهم، 
رجل يتزوج رجال، وامرأة تتزوج امرأة 
بالقانون، أما اإلجناب فاملالجئ عندهم 

مليئة باللقطاء من عالقات محرمة.. 
وهكذا!

نبارك لليبراليني باتساع رقعة احلريات 
حتى »احليونة«!

يخرسون عن حرية سجناء الرأي، 
وينعقون في كل خطوة تؤدي الى 
حتول املجتمع إلى نادي عراة. هم 
هكذا، يزعجهم جدا كثرة املالبس 

ويفضلونها حياة أجساد، حلوم مختلفة 
األلوان ومكشوفة في »فاترينات« وما 
يخفونه من رغبات شاذة أعظم، وما 

يعدهم به اهلل أشد وأقرب.

الغنب والقانون 
ومواقعة محرم 
ومسلوب اإلرادة

الدعوة لعرس 
»كاثي والكلب«!

يا سادة يا كرام

أيام معدودات


