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الغامن: العالقة بني الكويت والسعودية خاصة ومميزة
والتنسيق ساهم في جناحنا بالعديد من املعارك السياسية

أعده للنشر احملرر البرملاني

أكد رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن ان العالقة بني 
اململكة العربية السعودية 
ودولة الكويت عالقة خاصة 
ومميــزة، مشــيرا إلــى أن 
اململكة هي العمود الفقري 
للمنطقــة »ومــن يريد بها 
شــرا فإنه يريــد للمنطقة 

ككل الشر«.
وأضاف أن هناك تنسيقا 
عالي املستوى وعلى أعلى 
املســتويات بــدءا بقيــادة 
البلدين مرورا بالبرملانات 
واحلكومــات، مشــيرا إلى 
التطابــق الكامل في الرؤى 
واملواقــف بــني البرملانــني 

السعودي والكويتي.
وثّمــن الغــامن مواقــف 
اململكــة ودورهــا احلثيث 
وتســهيالتها فــي خدمــة 
ضيوف الرحمن حجاج بيت 
اهلل احلرام، مشيرا إلى أنه 
مــن نعــم اهلل أن احلرمني 
الشــريفني موجــودان في 
اململكة العربية السعودية.
وقــال الغــامن فــي لقاء 
تلفزيوني مع قناة اإلخبارية 
في اململكة العربية السعودية 
بعد أدائه مناسك احلج، إن 
ما شاهده العام هو نسخة 
مكررة ومتطورة ملا يشاهده 
كل عام ممــا تقدمه اململكة 
العربية السعودية بقيادة 
خــادم احلرمني الشــريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز 
وســمو ولي العهــد األمير 
محمد بن سلمان وعبدالعزيز 
بن ســعود بــن نايف وكل 
املسؤولني في اململكة الذين 
يشرفون بشكل مباشر على 
تســهيل اخلدمات وتيسير 

األمور لضيوف الرحمن.
وأضاف الغامن ان اجلديد 
الــذي يالحــظ كل عام هو 
اجلديد املتجدد بيسر أكبر 
أكبر وتطوير  وبتسهيالت 
على مستوى أعلى، مشيرا 
إلى أنه من نعم اهلل سبحانه 
وتعالى أن احلرمني الشريفني 
موجودان في اململكة العربية 

السعودية.
وبني أنــه »أعتقد أنه ال 
توجد دولة في العالم أجمع 
ميكــن أن تقدم للحجاج ما 
قدمته اململكة، ونسأل اهلل 
سبحانه وتعالى أن يكون 
ذلــك في ميزان حســناتهم 
مــن رأس الدولــة حتى كل 
االخوة الضباط والعسكريني 
املوجوديــن في الشــوارع 
بالنهار  الليــل  يواصلــون 
الرحمن  خلدمــة ضيــوف 

حجاج بيت اهلل احلرام«.
وأوضح الغامن أن هناك 
مــا يقــارب العشــرة آالف 
حــاج كويتــي كل أمورهم 
ثــم  اهلل  بفضــل  طيبــة 
بفضــل تســهيالت اململكة 
العربية السعودية واإلدارة 
اجليدة ملعظم حمالت احلج 

الكويتية.
وأشار إلى أن »هذا العام 
حدث شــيء جديد وهو أن 
إحدى احلمالت ذهبت للحج 
وعــدد أفرادهــا 3٠٠ حــاج 
وعــادت بعــدد أفــراد 3٠١ 

العسكرية أو ماذا سيحدث 
بعد كلمته، »فهذه ال ميكن 
أن حتــدث إال بــني الكويت 

والسعودية«.
الغامن موقف  واستذكر 
امللك سلمان بن عبدالعزيز 
عندمــا كان أميرا للرياض 
أثنــاء الغــزو عندما حول 
مبنــى اإلمــارة إلــى غرفة 
عمليات وال يخرج منها إال 
لصالة اجلمعة وزيارة أهله.

وقال إن »هذه املواقف ال 
ميكن أن تســقط من ذاكرة 
الكويتيني وعند الشعوب ال 
تسقط هذه املواقف بالتقادم 
إمنــا ســنورثها لألجيــال 
القادمة وستتوارثها األجيال 

جيال بعد جيل«.
وأكــد أن العالقــة بــني 
الكويت والسعودية خاصة 
ومميزة وغير متكررة عسى 
اهلل أن يدمي هذه النعمة على 

الشعبني الشقيقني.
أن  الغــامن  وأوضــح 
»املسؤول مهما كبر منصبه 
فهو في النهاية بشر وطبيعة 
البشــر دائما فــي اللقاءات 
املباشــرة واحلوار املباشر 
تكون هناك حميمية وود، 
وعندما أزور السعودية ال 

أشعر إال أنني في بيتي«.
وذكر الغامن أنه »تناول 
الغداء قبل يومني مع خادم 
امللك  الشــريفني  احلرمــني 
ســلمان بــن عبدالعزيــز 
وايضا العشاء مع صاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن 
سلمان والتقينا بالعديد من 
املسؤولني وهذا يحدث كل 
عام في احلج وفي رمضان 

الفلســطينيني  وبشــهادة 
أنفســهم أن اململكة لعقود 
طويلة كانــت دائما داعمة 
عبــر كل العهــود وامللوك 
وامللك ســلمان حاليا يكمل 
مسيرة إخوانه ممن سبقوه 

في دعم هذه القضية.
وأكــد أن هــذه القضية 
مبدئية لدى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
وهو دائما داعم وموجه في 
هــذه القضية، مبينا أن كل 
هذا الدعم هو عمل مســاند 
للبرملانات في هذه القضية.

وقال »إن ما نريد إيصاله 
حاليــا اننا نعلم أن امليزان 
العسكري ليس في صاحلنا 
ولسنا في أفضل حالنا وهذا 
ال يعني أن نسكت وأال نقوم 
بعمل أي شيء، فنحن وفق 
عقيدتنا اإلسالمية نعلم بأن 
األمور سوف تتغير ونعلم 
أن دوام هــذا احلال احلالي 
من احملال وسيتغير لصالح 

اإلسالم واملسلمني«.
واســتدرك بقوله: »لكن 
فــي هذه احلقبــة وفي هذا 
الوقت يجب أن نســتخدم 
كل األسلحة املتوافرة لدينا 
ومنها سالح الكلمة ومنها 
مواجهتهــم فــي احملافــل 
الدولية، لذلك نواجههم في 
االحتاد البرملاني الدولي ألنه 
ثاني أكبر مؤسســة دولية 

بعد األمم املتحدة«.
أنــه »فــي األمم  وبــني 
املتحدة لو جمعنــا العالم 
أجمع ولكن واحدة من الدول 
دائمة العضوية في مجلس 
األمن تستطيع أن تستعمل 
الڤيتو ضد أي قرار يصدر 

لصاحلنا«.
وأضاف انه في االحتاد 
البرملاني الدولي ليس هناك 
ڤيتــو وهنــاك عــدد كبير 
جــدا من الدول اإلســالمية 
وهــي برملانــات تعبر عن 
صوت الشــعوب وبالتالي 
نستطيع أن نتخطى بعض 
العوائق التي تقيد أو تواجه 

احلكومات«.
وقــال الغامن إلى »ليكن 
العــدو  جتــاه  تركيزنــا 
وجتاه الكيــان الصهيوني 
وأال نوجــه ســهامنا جتاه 
بعضنــا البعــض، هــذا ما 
نتمنــاه ونحــاول أن نقوم 
بــه فــي االحتــاد البرملاني 
الدولي والبرملانات اإلقليمية 
واملناســبات  والدوليــة 
الدولية، ولوال دعم القيادات 
في بالدنا ملا متكنا من اتخاذ 

هذه املواقف املتقدمة«.
وأكد أن أي شــيء ميس 
اململكة العربية السعودية 
فهو ميس الكويت بشــكل 
مباشــر وليس بشكل غير 
مباشر مثلما أي أمر ميس 
الكويت ميس اململكة العربية 

السعودية بشكل مباشر.
وذكر أن مثل هذه األمور 
ال تقال من باب املجاملة أو 
األمور النظرية ولكنها واقع 
عملي ملموس مت جتسيده 
أثناء الغزو العراقي الغاشم 
على الكويت عندما فتحت 
اململكــة وشــقيقاتها دول 
التعاون اخلليجي  مجلس 

وعلى مدار العام في الزيارات 
املتبادلة عندما يشرفوننا 

في الكويت«.
وأوضــح أن الكثير من 
األمور واملسائل حتل بشكل 
ودي وبشكل طيب من خالل 
هذه اللقاءات بني املسؤولني 
في البلدين، وكذلك التنسيق 
على املواقف اخلارجية يكون 

من خالل هذه اللقاءات.
وأكــد أنه »فــي اجلانب 
البرملانــي هنــاك تنســيق 
على أعلى مستوى وتطابق 
كامل في الــرؤى واملواقف 
بــني البرملانني الســعودي 
فــي  وحتــى  والكويتــي 
املناسبات واملؤمترات التي 
يغيب فيها أحد البرملانني عن 
احلضــور فال جتد البرملان 
احلاضــر أيهما إال أنه دون 
توصية يكون ممثال للبرملان 

اآلخر«.
هنــاك  ان  وأوضــح 
مناسبات غاب عنها ممثلو 
البرملان السعودي وكنا نحن 
في أكثر من برملان نتحدث 
عــن اجلانــب الســعودي، 
وفي املقابل هناك مناسبات 
غاب عنها البرملان الكويتي 
وحتدث أشقاؤنا في البرملان 
السعودي نيابة عن البرملان 

الكويتي.
وأكد أن »هذه العالقات 
هي التي نحرص عليها كل 
احلرص وورثناها عن آبائنا 
وأجدادنا وواجب علينا أن 
نحافــظ عليهــا ونورثهــا 

ألبنائنا«.
وذكر »ان طبيعة عالقتي 
مــع أخــي الكبيــر رئيس 
مجلس الشورى السعودي 
د.عبداهلل آل شــيخ قدمية 
جدا وهو أخ كبير لنا جميعا 
وهــو حريص علــى جمع 
الكلمــة وتوحيد الصفوف 
وحريص أيضا على أن يكون 
متثيل اململكة ودول مجلس 
التعاون اخلليجي والعرب 
واملسلمني بشكل عام أفضل 

متثيل«.
»نتيجــة  إنــه  وقــال 
التنســيق جنحنــا  لهــذا 
فــي العديــد مــن املعــارك 
السياســية البرملانيــة في 
احملافــل الدوليــة وجنحنا 
في إجنــاح البنود الطارئة 
التي صدرت في العديد من 
املؤمترات والتنسيق لألمام 
في املؤمترات القادمة وهذا 

شيء نفخر به«.
وأكد أن »وجود د.عبداهلل 
آل شــيخ إضافــة ال ميكن 
تعويضها وهو كنز، ونسأل 
اهلل ســبحانه وتعالــى أن 

ميده بالصحة والعافية«.
القضيــة  وبخصــوص 
الفلســطينية قــال رئيس 
مجلــس األمة إنهــا قضية 
املســلمني والعــرب األولى 
وهي قضية شرعية في املقام 
األول وقوميــة وإنســانية 
ليــس فقط للمســلمني بل 

حتى لغير املسلمني.
وأعرب الغامن عن شكره 
العربيــة  اململكــة  لدعــم 
الســعودية ودور خــادم 
الشــريفني وولي  احلرمني 
عهده األمــني، الفتا إلى أنه 

فتحوا قلوبهم قبل أبوابهم 
ألشقائهم الكويتيني.

وتابع: »وعندما تشارك 
الكويت في عاصفة احلزم أو 
في أي معركة متس اململكة 
الســعودية فهذا  العربيــة 
واجــب وليس فيــه فضل، 
ومجلس األمة الكويتي أعلن 
في أكثر من مناسبة تأييده 
ووقوفه مع اململكة العربية 
اهلل  نســأل  الســعودية، 
سبحانه وتعالى أن تنتهي 
حرب اليمن في أسرع وقت 
ممكن وأن تعود الشــرعية 
إلى كامل التراب اليمني وأن 
تتوقــف احلروب واملعارك 
ألن هــذا أمــر ال يرغب فيه 

أحد وأولهم اململكة«.
وقــال إن هنــاك توافقا 
وثباتا راســخا في املواقف 
الســعودية الكويتية وهي 
مبادئ ثابتة وعامة وندفع 
بها، وحدثت جهود كويتية 
في الشأن اليمني بالتنسيق 
مع اململكة العربية السعودية 
واجتمع الفرقاء في الكويت 
في فترة سابقة ولم يصلوا 
إلــى نتائج إيجابية وكذلك 
االجتمــاع الــذي انعقد في 
السويد بتنسيق من اململكة، 
األمر الذي يدل على أن هناك 
تقدير من اململكة للكويت.

وأكد أن »موقف اململكة 
ويســانده موقــف الكويت 
ثابــت وواضــح وراســخ، 
متمنيــا أن حتل األزمة في 
أســرع وقت، ولكــن األمر 
خارج إرادتنا وليس حتت 
ســيطرتنا، فهنــاك عوامل 
أخرى كثيرة ال منلكها، ولكن 
في نهاية املطاف احلق هو 
الذي سينتصر وسيسود«.

وبشأن مجلس التنسيق 
الكويتــي الســعودي قــال 
الغامن»إن هــذا املجلس هو 
عمــل إجرائــي وتنظيمــي، 
مشيرا إلى أن التنسيق على 
أعلى املســتويات بداية من 
احلكام مــرورا بالبرملانات 
واحلكومــات  واحلكمــاء 
ورؤساء احلكومات والوزراء.
ولفــت إلــى »أن هنــاك 
تنســيقا ســعوديا كويتيا 
خاصــا فــي كل القطاعات 
دون استثناء، وأثره كبير، 
وجانــب من هــذا األثر هو 
العالقة الطيبة التي نتمتع 
بهــا كشــعوب فــي اململكة 
وفــي الكويت، وجزء كبير 
منه يعود إلى هذا التنسيق 
املستمر وهو لن يقف عند 
حــد زمنــي فيمــا يتعلــق 
بالقطاعات وإمنا هو تنسيق 
مستمر وسيظل إن شاء اهلل 
إلى أبد اآلبدين، ألننا نعتبر 
أنفسنا شعبا واحدا وبقية 
أشــقائنا فــي دول مجلس 

التعاون اخلليجي«.
وتقدم الغامن بالشكر إلى 
اململكة العربية السعودية 
قيادة وحكومة وشعبا على 
كل مــا يقدمونــه حلجــاج 
بيت اهلل احلرام وضيوف 
الرحمن، والســعودية هي 
العمود الفقري الستقرار هذه 
املنطقة، ومن يريد بها شرا 
فهو يريد باملنطقة ككل الشر 

وهذا ما ال نتمناه«.

أكد في حوار مع قناة »اإلخبارية«  أن اململكة هي العمود الفقري للمنطقة ومن يريد بها شراً فكأمنا يريد للمنطقة كلها الشر

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

حاج وحدثــت حالة والدة 
بعد طــواف اإلفاضة وهو 
بذلك من مواليد مكة واحلرم 
وهي من احلــاالت التي لم 

حتدث في السابق.
وأكد الغامن أن »العالقة 
بني اململكة العربية السعودية 
والكويــت عالقــة خاصــة 
ومميزة وال ميكن أن نوفيها 
حقها في الوصف خالل هذه 
الدقائق املعدودة، فتربطنا 
كشــعوب كل األمــور التي 
تربط أي شعبني في العالم 
مــن وحدة األصــل والدين 
واللغــة والعقيدة واجليرة 

واجلغرافيا والتاريخ«.
وقال: »إن حكامنا تربطهم 
عالقات خاصة ومميزة منذ 
قدم التاريخ وانتهاء بوجود 
خــادم احلرمني الشــريفني 
امللك سلمان بن عبد العزيز 
وصاحــب الســمو األميــر 
الشيخ صباح األحمد، فهما 

أكثر من شقيقني«.
وذكر أن »هــذه العالقة 
لهــا  واخلاصــة  املميــزة 
انعكاســات على الشعبني 
الشــقيقني، وال ميكــن ألي 
كويتي أن ينسى أو تسقط 
من ذاكرته كلمة امللك فهد بن 
عبدالعزيزـ  طيب اهلل ثراه 
ـ عندما حدث الغزو العراقي 
الغاشم للكويت وقال كلمته 
الشهيرة بأنه »إما أن تذهب 
الكويت والسعودية أو تبقى 

الكويت والسعودية«.
الكلمة  وأوضح ان هذه 
قالهــا امللــك فهــد دون أي 
اعتبار ألي أمور أخرى سواء 
الوضــع القائم مــن القوى 

كل عام أجد ما تقدمه اململكة 
العربية السعودية للحجاج يتطور 

عامًا بعد عام

هناك حوالي 10 آالف حاج 
كويتي يتمتعون باخلدمات 

املقدمة للحجاج

مواقف اململكة التاريخية لن 
تنسى وستعرفها األجيال القادمة

الزيارات املتبادلة بني البلدين 
للتنسيق وتوحيد الرؤى

عالقتي مع رئيس مجلس الشورى 
 السعودي عبداهلل آل شيخ

قدمية وهو إضافة ال ميكن تعويضها

القضية الفلسطينية قضية 
 املسلمني والعرب األولى

وهي قضية شرعية

في االحتاد البرملاني الدولي 
ليس هناك ڤيتو وأمتنى أن نوجه 
سهامنا للكيان الصهيوني وليس 

جتاه بعضنا البعض

ما ميس اململكة ميس الكويت 
بشكل مباشر وما ميس الكويت 

ميس اململكة

الكويت سعت بالتنسيق مع 
اململكة إلى جمع الفرقاء اليمنيني 

حلّل القضية

التنسيق السعودي ـ الكويتي 
مستمر وهو على أعلى املستويات 

وجانب من أثره العالقة الطيبة بني 
الشعبني الشقيقني

.. ويعزي نظيره في الصني 
بضحايا إعصار »ليكيما«

بعــث رئيس مجلــس األمة مرزوق الغــامن اليوم 
ببرقية إلى رئيس البرملان الصيني لي تشانشو عبر 
فيهــا عن خالــص العزاء وصادق املواســاة بضحايا 
إعصار »ليكيما« الذي ضرب عدة مقاطعات ومناطق 
شرقي الصني وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا 

واملصابني.
وأعرب الغامن فــي برقيته عن التعاطف التام مع 
الشــعب الصينــي الصديــق معربا عن ثقتــه بقدرة 

الصينيني على جتاوز آثار تلك الكارثة الطبيعية.

عبداهلل الكندري: فتح مخارج
ملناطق اجلابرية والسرة والسالم

قــدم النائــب 
عبداهلل الكندري 
3 اقتراحات برغبة 
مخــارج  لفتــح 
ملناطق اجلابرية 
والسرة والسالم 
علــــى طريـــقي 
املغرب الســريع 

واخلامس.
ح  قتــــــر ا و
الكنـــدري فتــح 
مخــرج ملنطقــة 
اجلابريــة علــى 

طريق املغرب السريع، حيث قال: نظرا 
ملا تعانيه منطقة اجلابرية من اختناقات 
مرورية خصوصا في أوقات الذروة، 
ولتكدس السيارات فيها وفي منطقة 
السرة التي باتت هي املنفذ للوصول 
الى طريق املغرب السريع، أطلب عرض 

املقترح على املجلس املوقر.
مــن جانــب آخــر، اقتــرح النائب 
الكندري إنشاء مخرج ملنطقة السرة 

وربطــه مباشــرة بطريق 
املغرب الســريع، وأن يتم 
تدريجيــا ربطــه مبدخــل 
الدائري اخلامس السريع.

وقال: صدر قرار املجلس 
البلــدي بإنشــاء مخــرج 
ملنطقة الســرة عن طريق 
جســر يربــط مــع طريق 
املغرب السريع، وذلك من 
شارع طارق بن زياد، ورغم 
ان هذا املخرج والربط مع 
طريق املغرب السريع متت 
املوافقة عليه من قبل جلنة 
اخلدمات ومت إعداد مخطط له، إال أن 
البدء في تنفيذ هذا املشــروع لم يتم 

حتى تاريخه.
ودعا الكندري إلى استحداث مدخل 
ومخرج لضاحية السالم على الدائري 
اخلامــس نظــرا ملا تعانيــه ضواحي 
منطقة جنوب الســرة من اختناقات 
مرورية، ولقلة املداخل واملخارج فيها، 

خصوصا ضاحية السالم.

على طريقي املغرب السريع واخلامس

عبداهلل الكندري

السويط: معاشات تقاعدية لغير محددي اجلنسية
املشاركني في حرب التحرير أسوة باحلروب العربية

وقــد نصت املــادة ١٠ على 
أن تســري علــى العســكريني 
غير الكويتيني، ولو كانوا من 
غير الذين استفادوا من أحكام 
القانــون رقم 3١ لســنة ١٩67، 
األحكام املشار إليها في املواد )٩، 
8، 7( من هذا القانون، واملواد 
املذكورة تتعلق باستحقاقات 
التقاعد من معاشات ومكافآت.

حيث إن البدون الذين قاتلوا 
في حرب حتريــر الكويت من 
الغاشــم مستحقون  االحتالل 
كذلك للتقديــر والتكرمي، فقد 
رؤي التقــدم بهــذا االقتــراح 
بقانون بإضافــة فقرة جديدة 
إلــى املــادة ١٠ للنص صراحة 
على شــريحة العسكريني من 
البدون الذين شاركوا في حرب 
حترير الكويت لتشملهم املادة 

١٠ املشار إليها في حكمها.

املرسوم بالقانون رقم 7٠ لسنة 
١٩8٠، بشأن العسكريني الذين 
استفادوا من أحكام القانون رقم 
3١ لســنة ١٩67 بشأن سريان 
أحكام قانون املعاشات ومكافآت 
التقاعد للعسكريني على غيرهم 
مــن العاملــني بتكليــف مــن 
احلكومة في مناطق العمليات 
احلربية، الذي كفل لهم معاشات 

ومكافآت تقاعدية.
سواء أولئك الذين استفادوا 
من أحكام القانون رقم 3١ لسنة 
١٩67 بشأن سريان أحكام قانون 
املتقاعدين  معاشات ومكافآت 
للعســكريني علــى غيرهم من 
العاملني بتكليف من احلكومة 
فــي املناطــق احلربيــة، أو لم 
املذكــور،  القانــون  يشــملهم 
وذلــك مبقتضى املادتني ١ و١٠ 

من القانون املشار إليه«.

ونصت املذكرة اإليضاحية 
على ما يلي:

بإضافــة فقــرة جديدة إلى 
املادة ١٠ من املرسوم بالقانون 
رقــم 7٠ لســنة ١٩8٠، بشــأن 
العسكريني الذين استفادوا من 
أحــكام القانون رقم 3١ لســنة 
١٩67 بشأن سريان أحكام قانون 
معاشــات ومكافــآت التقاعــد 
للعســكريني علــى غيرهم من 
العاملني بتكليف من احلكومة 
في مناطق العمليات احلربية، 
»كان للكويت موقف مشــرف 
مبشاركتها في احلروب العربية 
ضد العــدو اإلســرائيلي، عام 
)١٩73، ١٩67(، وكان للعسكريني 
من فئة غير محددي اجلنسية 
)البدون( دور في هذه احلروب 
فتم منحهم مزايا ومســاعدات 
ماليــة وقروضــا مبقتضــى 

»كما تسري على العسكريني 
غير محددي اجلنســية الذين 
شــاركوا فــي حــرب حتريــر 

الكويت«.
)املادة الثانية(: على رئيس 
مجلس الــوزراء والوزراء كل 
فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

تقدم النائب ثامر السويط 
باقتــراح بقانــون بإضافــة 
فقرة جديــدة إلى املادة ١٠ من 
املرســوم بالقانــون رقــم 7٠ 
لسنة ١٩8٠، بشأن العسكريني 
الذيــن اســتفادوا مــن أحكام 
القانــون رقم 3١ لســنة ١٩67 
بشــأن ســريان أحكام قانون 
معاشــات ومكافــآت التقاعــد 
للعســكريني على غيرهم من 
العاملني بتكليف من احلكومة 
في مناطق العمليات احلربية 
لتسري على العسكريني غير 
محددي اجلنسية الذين شاركوا 

في حرب حترير الكويت.
ونص االقتراح على ما يلي:

)املادة األولى(: تضاف فقرة 
جديدة إلى املادة ١٠ من املرسوم 
بالقانون رقم 7٠ لســنة ١٩8٠ 

املشار إليه نصها اآلتي:

قدم اقتراحاً بقانون لتقديرهم وتكرميهم

ثامر السويط


