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»الصلح خير« 
خارجياً وداخلياً

تنعقد في الكويت اليوم ويوم غد 
قمة خليجية تداولتها منصات 

التواصل االجتماعي »باملصاحلة 
اخلليجية«، ومن جهتهم ربط 
كويتيون بينها وبني ضرورة 

»الصلح الوطني« الذي بات من 
األساسيات في السياسة الداخلية 
مثل إحلاح إنهاء نزاع اإلخوة في 

السياسة اخلارجية.
وليس بجديد أن الكويت دولة 

تتبع منهجية عدم االنحياز في 
سياستها اخلارجية، وألنها كذلك 
فإنها املرشح األول إلدارة ملفات 
النزاعات بني دول مجلس التعاون 

اخلليجي عبر الوساطة، وقد 
جنحت بهذا الدور وهلل احلمد في 

غير مرة.
وبالسياسة ذاتها »عدم االنحياز« 

نريد حل أزمة اخلالف بني 
احلكومة وفصيل من الشعب في 
الكويت بسبب األحكام األخيرة 
بالسجن مع التنفيذ ضد نواب 

وسياسيني واقتصاديني وقانونيني 
وأطباء وطلبة وشباب كويتي 

بسبب قضية »املجلس« املعروفة 
والتي تطلق عليها املعارضة 

قضية »دخول املجلس« بينما 
املواالة »اقتحام«، أإلى هذا احلد 

بلغ الشقاق وتعدى للتراشق 
بني الكويتيني باألصول والتنابز 
بالعائالت والتعيير باملهن لآلباء 
واألجداد، وحتى طلبة املدارس 

طالهم الصراع، أال يستحق الوطن 
الوساطة العاجلة؟ 

أما مطالبتي بعدم انحياز الدولة 
فهي أال تأخذ طرف املواالة ضد 

املعارضة، والدولة هي املؤسسات 
وتديرها السلطة التنفيذية، وهذه 
انحازت ضد فئة من أبناء الشعب 

»املعارضة« واستخدمت كافة 
الوسائل التي فوق الطاولة وحتتها 

لكسر أجنحتها، في حني الذي 
تعلمناه ودرسناه عن األنظمة 

السياسية في العالم، أن املعارضة 
مهمة جدا للحكومة، ألنها العني 
املبصرة لألخطاء والتي تبقي 

احلزب الفائز بتشكيل احلكومة 
وإدارة الدولة حتت املجهر فتحميه 

من نفسه بتصيدها وتتبعها 
لتحركاته فيتدارك أخطاءه قبل 
الوقوع فيها، ولكن ألن الكويت 

ليست دولة أحزاب سياسية، 
دخلت املعارضة السياسية بصراع 
غير متكافئ مع احلكومة حاصرها 

ألسباب ثالثة:
األول: أن املعارضة عندما جنحت 

وشكلت كتلة في البرملان تعجرفت 
احلكومة في التعاون معها وجلأت 
للتأزمي حتى تضغط على السلطة 
التنفيذية وعاند الطرفان وانتهى 

الصراع بحل املجلس.
الثاني: أن املعارضة جلأت ملقاطعة 

االنتخابات احتجاجا على احلل 
وتفكيك قوتها ككتلة برملانية 
معتبرة أنه ال حل جذريا إال 

بإصالحات سياسية حتمي السلطة 
التشريعية من سوء استخدام 
السلطة التنفيذية »لكتاب عدم 

التعاون« الذي يؤدي حلل البرملان.
الثالث: أن املعارضة عندما انقسمت 
وقررت مجموعة منها التراجع عن 
املقاطعة واملشاركة في االنتخابات 
التالية أدى ذلك إلى متثيل متناثر 

في البرملان سهل االنقضاض عليه 
بتحالفات مصلحية فئوية مذهبية، 

فلم يعد له القدرة على تشكيل 
جبهة قادرة على متثيل عادل 

لقواعدها.
وصحب كل ما سبق توتر 

»سياسي - قضائي« بني احلكومة 
واملعارضة فجاءت القشة: أزمة 

»أحكام السجن مع التنفيذ« 
وتسليم احملكومني ألنفسهم، 
فقصمت ظهور العائالت التي 
مسها الضرر فباتت الوساطة 

فرضا على كل رشيد قادر، وعدم 
االنحياز ضد املعارضة، كفئة من 
نسيج العلم الكويتي فرض عني 

على الدولة. 
نعم ديبلوماسية الكويت ناجحة 

خارجيا، كما أن األقربني أولى 
بالديبلوماسية، أحتدث ألنه واجبي 

كمواطنة القيام بشفاعة حسنة 
لرأب صدع حائط سور الكويت 

الوحيد وهو الشعب، وإلبقاء وجه 
بلدي ناصعا بال حاجة حلمالت 

جتميل صورته أمام املجتمع 
الدولي.

وأقول كمراقبة إن السلطة مع 
الزمن والفنت تأكل من رقعة 

األخالق حتى تتهلهل القيم داخل 
الفرد في مؤسستها، ويتغلغل 
السوس في هيكل إدارة البالد 

ككل، والنظام القضائي ال ينفصل 
عن تلك املنظومة ينصلح بصالحها 

ويفسد بفسادها، فالقاضي ليس 
مبنأى عن اجلهل واتباع الهوى أو 

نقصان احلكمة، وذلك بإخبار نبينا 
محمد ژ، لذلك ليت األصوات 

التي جتأر بعصمة القضاء تكرمنا 
بقول اخلير أو الصمت.

فيا مرحبا بزعماء اخلليج وأهال 
باملصاحلة اخلليجية والكويت 
أثبت التاريخ أنها كتف شديدة 

ملن يستند عليها، والصلح خير 
خارجيا وداخليا. 

أيام معدودات

@Al_Derbass
Tariq@Taqatyouth.com
م.طارق جمال الدرباس

د.عصام عبداللطيف الفليج

لم أتصور أني سأدك جراحاً عبر مقالي السابق لينزف كماً كبيراً من 
املشاعر التي أثرت بي بشكل غير مسبوق.

كتبت مقالي األسبوع املاضي كعادتي وأرسلته إلى اجلريدة بعنوان بـ 
»الوافدون.. طوفة هبيطة« والتي تناولت قضية الوافدين في الكويت، 

إال أنني صعقت من التفاعل الكبير وردود األفعال التي تلقيتها على 
البريد اإللكتروني وموقع اجلريدة نفسه.

وسأتطرق في هذا املقال إلى بعض الرسائل املليئة باملشاعر املتضاربة 
من عتب وحب وإحباط من سوء املعاملة، وذلك من بني الرسائل الكثيرة 

التي وصلتني من إخواني الوافدين ممن تفاعل مع املقال.
تقول السيدة سمر »يسلم قلمك أستاذ طارق تعرف انك بكيتني 
بكالمك احللو عن الوافدين أنا لبنانية صار لي بالكويت 56 سنة 

واحلمد هلل، وحب الكويت بقلبي واهلل يحفظ الكويت ويحفظكم من كل 
مكروه«.

يقول السيد Yaso65 »ان الكويت بلدي الثاني وعشت فيها اكثر من 50 
عاما من األمن واألمان وغادرت إلى بالدي منذ 10 سنوات ولكن ال زالت 

عالقة في ذهني الذكريات اجلميلة في هذا البلد الطيب«.
وتقول السيدة نور »اننا نستند على اهلل، األكبر من كل دعوات 

العنصرية، لقد دعونا للكويت بدموع حارقة أيام الغزو واليوم ما زلنا 
ندعو لها أن يدمي اهلل عليها امنها واستقرارها وخيراتها، لكننا نقول 
لفئة تظلمنا وكأننا ننزع اللقمة من فمها نقول اتقوا اهلل فينا فدعوة 

املظلوم ال ترد«.
ويقول السيد أسامة »ببساطه أنا عمري 37 سنة جئت الكويت من 

سنتني ومبسوط جدا ان جتلي فرصة عمل في الكويت حتديدا ألني 
كنت موجود فيها من 25 سنة مع أسرتي أنا شخص الكويت بالنسبة 

لي املاضي بتاعي اجلميل، لكنني فوجئت من املعاملة واألخبار اللي 
بسمعها عننا كل يوم كوافدين وبشعر باإلحراج والضيق، سامحني ملا 

أقولك ان حتى السالم ال يتم الرد عليه كما ينبغي أن يرد عليه«.
ويقول السيد أبورضا »أنا أعمل حالق في الكويت منذ سنوات، ولكننا 

بدأنا في السنوات األخيرة نشعر بالضيق وبعدم االستقرار وكأننا 
على كف عفريت وذلك خوفا من أن نفاجأ بأنه غير مرغوب فينا في 

هذا البلد الطيب، فما نسمعه من تصريحات ومقترحات ضدنا، يشعرنا 
بأننا جئنا رغما عنهم، ولكننا نكمل أفراد هذا املجتمع في كثير من 

الوظائف التي ال يعملون هم بها«.
بعد هذه الرسائل التي أنقلها إلى كل نفس عنصري على هذه األرض 
الطيبة، وأدعو اجلميع إلى احترام اإلنسان دون تفرقة أو متييز كما 

أمرنا ديننا احلنيف وكما جتبرنا عليه أخالقنا وكما ينص عليه دستور 
الكويت. 

إن التطور والنهضة ألي بلد بحاجة إلى مقومات بشرية تعمل مجتمعة 
للنهوض به، والبالد التي تسعى للتقدم تستهدف استقطاب البشر 

لتحقيق نهضتها وحتترم وجودهم دون تضييق أو متييز.
كما اختم مقالي بأننا بحاجة إلى تنظيم استقطاب الوافدين، وذلك من 

خالل هيئة القوى العاملة التي يجب أن تلبي حاجة السوق بالعمالة 
الوافدة حتى يتم القضاء على جتار اإلقامات، وإعطاء الوافدين حقوقهم، 

فنحن في بلد اإلنسانية التي يجب أن حتترم اإلنسان.

شكرا لكم قادة اخلليج العربي على حرصكم على حضوركم وإجناح 
قمة مجلس التعاون اخلليجي السنوية، الرئة التي نتنفس منها 

الوحدة والعزة واألمل، بل اآلمال.
شكرا لكم قادة اخلليج على اهتمامكم بتماسك دولكم وتوحدها، 

وتيسير العالقات االجتماعية واإلعالمية والسياحية والثقافية 
والدينية بينها، وضمان األمن داخلها.

شكرا لكم قادة اخلليج على رعايتكم لشعوبكم في مختلف املجاالت 
العلمية والصحية واالقتصادية والثقافية، وبث روح التنافس 

والطموح بني الشباب.
شكرا لكم قادة اخلليج على ضبط زمام األمن في املنطقة، وتعزيز 
فاعلية درع اجلزيرة على أرض الواقع، وتفعيل التحالف للمصلحة 

العامة.
شكرا لكم قادة اخلليج على كل ما تقومون به ألجل استقرار املنطقة 

وأمنها وتنميتها ومستقبلها. 
شكرا لكم من القلب ولكن.. الشباب وما أدراك ما الشباب، فهم ما 
زالوا يتعطشون إلى املزيد من التنمية والتشجيع وزيادة مساحة 

العمل واإلنتاج.
ال يخفى على سموكم أن ثلثي الشعب اخلليجي من الشباب، رجاال 

ونساء، ينتظرون مواكبة العصر والتقنيات احلديثة في جميع 
األمور.. العلمية والصحية واملعامالتية والصناعية واالقتصادية 

والثقافية والتربوية، وغير ذلك، فما عادت األنشطة التقليدية حتقق 
طموحهم، وال والفعاليات االعتيادية جتذبهم.

نعم.. فقد تغيرت األوضاع كثيرا عن سنة تأسيس املجلس عام 
1981م، ولعل هناك أهدافا جزئية مضى عليها الدهر، وأصبحت 

احلاجة ملحة لصياغة أهداف جديدة تتوافق مع متطلبات العصر، 
ليس على املستوى السياسي واألمني فقط، وإمنا على جميع 

املستويات، وأهمها الشباب.. عماد األمة وأمل املستقبل.
وال ينحصر االهتمام بالشباب في الشأن الفني أو الرياضي فقط، 
فهو بالنهاية هواية وشغل وقت فراغ، وفي عمر معني، فقد تفوق 
شباب اخلليج في محافل دولية كثيرة، في مجال الطب والتقنية 

والهندسة والتربية والطيران وحتى في العمل اخليري، ونالوا في 
ذلك جوائز عاملية عديدة لتميزهم وإبداعهم، وكلهم يهدي فوزه 

لرئيسه وبلده وفاء وعرفانا باجلميل، وهم بحاجة للمزيد من 
االهتمام والدعم والتشجيع واالحتواء واالستقطاب.

ويريد الشباب على مستوى العموم »من غير املتميزين، والناس 
قدرات« أن يشعروا بوجودهم في خدمة وطنهم في أي مجال، 

ويحلمون بوظائف تناسب إمكانياتهم ومكانتهم، وتوفير الدخل 
املناسب لهم إلعالة أسرهم، فعشرات اآلالف يعيشون على الكفاف، 

وميوتون على الدين، وال حول لهم وال قوة.
الكل يعلم أنكم لستم بعيدين عن الشباب، فما تخلو مناسبة من 

ذكر لهم في كلماتكم، ولكن الشباب بعيدون عنكم البتعاد املسؤولني 
عنهم، وما لم يتم استيعابهم سيحتويهم اآلخرون، فالغرب والشرق 

ينظرون إلينا بالتلسكوب الدقيق، ويعرفون مشاكل الشباب 
واحتياجاتهم ومطالبهم، فإما يغرقونهم باملخدرات املتطورة، 

وإما يشاركونهم آالمهم وآمالهم ويسحبونهم إلى ساحتهم، وإما 
يبتزونهم باملال والفساد، وإما يتجهون إلى الغلو والتطرف أو 

 ..NLPاإلحلاد، أو يستخدمون االختراق العقلي وعلوم الطاقة و
وغير ذلك.

وما اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي إال إحدى الوسائل التي 
تخترق البيوت، وباألخص الفتيات، فما عاد هناك ساتر وال مانع وال 

حاجز سوى الدين والقيم واألخالق، التي لو ذهبت لفنيت البالد.
شكرا لكم مرة أخرى قادة اخلليج على حضوركم وإجناح قمة 

مجلس التعاون اخلليجي السنوية في بلدكم الثاني الكويت، 
واستعينوا باهلل على النوائب، فما لنا غيره معني ومغيث، وما زال 

الشباب ينتظرون منكم حتقيق اآلمال.

الوافدون.. 
طوفة هبيطة )2(

شكرًا لكم 
قادة اخلليج.. 

ولكن

هندس

آن األوان

كلما جاء ذكر الثروة النفطية 
اجتهت األنظار إلى الدول اخلليجية، 

حتديدا، حتى أصبح النفط رديفاً 
السم اخلليج، رغم كثرة الدول 

املنتجة للنفط ومنها الصني وروسيا 
وفنزويال وأميركا واملكسيك 

وعشرات الدول األخرى، ومن الدول 
العربية التي حباها اهلل بالثروة 

النفطية العراق وليبيا إضافة إلى 
اجلزائر التي لديها احتياطيات كبيرة 

من النفط والغاز. وفي التحليل 
اإليجابي ميكن القول إن سبب 

)النظرة النفطية( إلى اخلليج يعود 
إلى ارتباط النفط بالنهضة اخلليجية 

املشهودة التي حولت املنطقة إلى 
مركز جذب للناس كافة، وأصبحت 
سوقا تعمل فيها جميع اجلنسيات 

القادمة من جميع قارات األرض.

> > >
يعود الفضل في هذه النهضة 
اخلليجية املشهودة إلى احلكم 

الصالح في دول مجلس التعاون 
اخلليجي. ذلك ان النفط )املال( وحده 

ال يصنع نهضة وال يعمر داراً، بل قد 
يكون سببا في خراب الدار وعذاب 

أهلها. فالعوائد النفطية في ليبيا، 
طيلة فترة حكم القذافي، لم تنعكس 

على الدولة أو على اخلدمات التي 
تقدمها للمواطنني، بل مت صرف املال 
على املنظمات اإلرهابية وشراء الذمم 
وتأسيس الواليات املتحدة االفريقية 

واحلصول على لقب »ملك ملوك 
افريقيا«، وكذلك الثروة النفطية في 

العراق البعثي )وما بعد البعثي( لم 
حتد من هجرة العراقيني للعمل في 

اخلارج والفرار من العراق.

> > >
نرفع القبعة احتراما لبيوت احلكم 

في الدول اخلليجية، فاحلكم الصالح 
والرشيد في دول مجلس التعاون 

اخلليجي قدم ويقدم للعرب واملنطقة 
والعالم درسا بليغا مفاده ان الدولة 

تسلم حني يسلم الرأس. وسالمة 
الرأس مسؤولية بيوت احلكم التي 
أثبت التاريخ حرصها على تعاقب 
احلكمة فيها. وبعيدا عن شعارات 

الدميوقراطية الزائفة ميكن القول إن 
الرشاد هو الدرب املضمون للرقي 
والتطور، وفي بيوت احلكم حكمة 

ورشد ال تتوافر خارجها. حكمة 
مسؤولة عن كل هذا العمار والتعمير، 
وهذا األمن واألمان، وهذا التقدم الذي 
يعيشه اإلنسان اخلليجي ويرفل في 

خيره. وهلل احلمد واملنة. 

هناك كلمة يستخدمها اجلميع 
ملعرفة طبيعة األشخاص فيقولون 

»قل لي من ترافق، أقل لك من أنت« 
وهي كلمة حقيقية، فكما يقال إن 

الصاحب ساحب ألنه قد يؤثر على 
من يرافقه من مبدأ أن األجرب 
يعدي األصحاء، وتصديقا لتلك 

اجلملة مبعرفة الناس فإن كثيرا 
من أمور حياتنا اليومية سيشملها 

ما يشمل ذلك املبدأ فقل لي ماذا 
تأكل سأقول لك ما األمراض التي 

ستصاب بها في املستقبل فمعرفة 
تلك األمور ال حتتاج خلبراء 

لتعريفها لنا.

هناك أمور أخرى فيك سيكتشفها 
اجلميع دون أن تقولها أو تشكو 

منها، فحني يشهد لك اجلميع بنظافة 
اليد مبن فيهم ديوان احملاسبة 

وجند من يهاجمك أو ينتقدك فثق 
متاما بأننا سنعرف من أنت ومن 

تكون، وهذا األمر ينطبق على سمو 
الشيخ جابر املبارك رئيس الوزراء، 
فمن يهاجمونه ويحاولون انتقاده 
هم أشخاص تضرروا من تطبيق 

القانون لعلهم يحصلون على فرصة 
لترضيتهم بتجاوز القوانني.

معرفتي بسمو الشيخ جابر املبارك 
ال تختلف كثيرا عن معرفة أغلبكم 

به ولكن عرفت عنه من خالل بعض 
املقربني منه انه ال يرضى ان يحاول 

أي شخص جتاوز القوانني وال 
يرضخ للهجوم عليه وهو يعرف 

جيدا الفرق بني »الرضة والترضية« 
ومبا أن بعضكم سيموت ولن يجد 
من يرضيه فعليه أن ينتظر الرضة 

وحينها عليه حتمل النتائج ولكم 
مبن هم أطول لسانا منكم عبرة 

وفهمكم كفاية.
أدام اهلل من رضي باحلق وعمل به، 

وال دام من يعتقد أن طول لسانه 
سبب لترضيته وهو سيكون سبب 

رضته. 

تعقد هذا األسبوع قمة مجلس 
التعاون في بلد اخلير الكويت حيث 
يشارك فيها قيادات اخلير في دول 

مجلس التعاون اخلليجي.. نحن 
متفائلون ببشائر هذه القمة وحتقيق 

رغبة شعوب دول مجلس التعاون في 
نتائجها، والسبب يعود الى أمرين، 

أولهما اتكالنا على اهلل عز وجل، فهو 
املدبر واملعني ومصلح النفوس، ثم 
حكمة القادة اخلليجيني وحرصهم 

على هذه اللحمة املباركة بني شعوبهم، 
مما جعل أهل اخلليج يتمتعون 

بالتواصل قبل أوروبا وغيرها، كما 

أن القادة حريصون على استمرار 
هذا الصرح شامخا وعاليا دون تدخل 
الغرباء وتعطيله، واألمر املهم أن القادة 
يهتمون برغبات شعوبهم ومتطلباتهم 
والتي في احملصلة تعود باخلير علينا.

لقد كان لصاحب السمو األمير دور 
عظيم في جمع الكلمة منذ بدايات 

األزمة اخلليجية فكانت رحالته 
املكوكية تطوف في دول اخلليج حلل 
املشكلة فجزاه اهلل خير اجلزاء، كما 
ان التقدير والتوقير لألمير واضح 

عند قادة الدول وهذا مما يساهم في 
التوافق واخلروج من معضالت األزمة 

بإذن اهلل تعالى.
إن شعوب اخلليج كلها تتطلع الى 
إرجاع الوضع الى سابقه وتتمنى 

املزيد من اإلجناز ألنهم تعودوا على 
مكتسبات مجلس التعاون واخلير 

الذي يأتي به، فهم ينظرون الى هذه 
القمة ببشائر طيبة وينتظرون بفارغ 
الصبر إلعالن السرور والبهجة في 

جميع مناطق »التعاون«.
نسأل اهلل التوفيق للقادة واتساع 

صدورهم إلسعاد شعوبهم وان 
يحفظ دول اخلليج وشعوبها من كل 

مكروه.

)إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى 
أهلها(.. في هذه اآلية الكرمية بنّي اهلل 
تعالى املعنى العظيم في تأدية األمانة 
إلى أهلها، والتي تضمنت تأدية مهنة 

الطب على أكمل وجه من األمانة 
املهنية وااللتزام باملبادئ األخالقية 

احلميدة. 
إن مهنة الطب احتوت على مبادئ 

وأخالق مهنية رفيعة متعارف 
عليها دولياً ومحلياً، وقد وجب 
ذكرها وتذكيرها لكوكبة أطبائنا 
احملترمني، فلعل ذلك يسهم في 
تقوية مناعة األطباء من الوقوع 

في األمراض األخالقية، فأول هذه 
املبادئ هو العمل في بناء الثقة 
الوطيدة مع املرضى والشفافية 

في التواصل وإبداء املعلومات لهم، 
كذلك االلتزام بحفظ خصوصية 

املرضى ومراعاة سرية معلوماتهم 
ومساعدتهم في اتخاذهم للقرارات 

املناسبة مع احترام القيم واملعتقدات 

التي يحملونها، إضافة إلى ذلك على 
األطباء تقدمي أفضل سبل الرعاية 
الصحية للمرضى وإيجاد الطرق 

السوية ملوازنة مسؤولياتهم الطبية 
جتاه أصحاب املصالح مثل بعض 

شركات األدوية دون التأثر على أي 
من احلوافز املادية أو املعنوية، فبئس 

الطبيب الذي يقدم وينجرف حتت 
مصاحله الشخصية على حساب 

صحة املرضى.
مهنة الطب من أعظم املهن البشرية، 

ليس في مجتمعنا فحسب بل في كل 
املجتمعات، فلطاملا متيزت هذه املهنة 

عن املهن األخرى بالرحمة والعطاء 
واإلنسانية، فكثير من طلبتنا اغتربوا 

لتعلم الطب، وآخرون شدوا رحالهم 
لتلقي العالج من أطباء متخصصني، 

ورغم عظم هذه املهنة ال يخفى 
على أحد أن كثيرا من منتسبيها في 
مجتمعنا اليوم قد جرفوها إلى غير 

مقاصدها النبيلة، فال متر بضعة 

أسابيع إال ويستيقظ املجتمع على 
حدث يهز شرف هذه املهنة، ففي 

بداية السنة احلالية اندلع صراع بني 
طبيبني، أحدهما وزير وآخر وكيل 

وزارة، بسبب داء املنصب والسلطة، 
وفي األسابيع القليلة املاضية انتشر 
خبر تخاصم طبيب مع آخر بسبب 

عملية نصب وداء اجلشع املالي، حيث 
انتهت بحبس أحدهما خلف القضبان 

حتسبا ألخذ اإلجراءات القانونية، 
وباألمس القريب، بكل أسف، انتشر 
خبر وفاة وافد مصري لعدم إجراء 

العملية املطلوبة من قبل األطباء 
املعنيني ألنه لم يتمكن من دفع رسوم 

العملية بعد تعرضه جللطة قلبية! 
نعم، فقد انتشر داء التشبث بالسلطة 
واملال على الكثير من أطبائنا، وقارب 

أن يدق ناقوس هذا الوباء. 
فهل أصبحت مهنة الطب عبارة عن 
كسب مال ووجاهة أم مازالت مهنة 

إنسانية؟!

www.salahsayer.com
@salah_sayer

saad.almotish@hotmail.com

mqarawi@hotmail.com
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