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تقول املادة 40 في القانون رقم 76 لســنة 2019 في 
شــأن اجلامعة احلكومية: »تنقل جامعــة الكويت بكافة 
كلياتها ومراكزها وإداراتها واملباني واملرافق التابعة لها 
إلى موقع املدينة اجلامعية املنشأة بالقانون رقم 30 لسنة 
2004 املشار إليه، ويخصص املوقع جلامعة الكويت ويكون 
مقرا رئيسا لها، وتنشأ فور نفاذ هذا القانون ومبقتضى 
أحكامه جامعة حكومية باسم »جامعة عبداهلل السالم« يشكل 
مجلس إدارتهــا وفقا ألحكامه، وتخصص جميع املباني 
واألراضي واملرافــق التابعة جلامعة الكويت القائمة قبل 
نفاذ هذا القانون لهذه اجلامعة، وال يجوز التنازل عنها إال 
جلامعة حكومية بعد موافقة مجلس اجلامعات احلكومية«.

أما نص املادة 41 فيقول: »تلغى القوانني أرقام 29 لسنة 
1966 و30 لســنة 2004 و4 لسنة 2012 املشار إليها، كما 

يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا القانون.
هــذه الديباجة التي اطلعت عليها في القانون رقم 76 
لسنة 2019 بشأن اجلامعة احلكومية والتي تعتبر بشرى 
خير ألهل الكويت ومســتقبل أجيالنا بعد 53 سنة على 
مرسوم إنشاء جامعة الكويت، اجلامعة احلكومية الوحيدة 
التي بدأت االنتقال إلى مبانيها اجلديدة في منطقة عبداهلل 
املبارك »الشــدادية« سابقا والتي سوف تستقبل طالئع 
طالبها وأساتذتها في 6 كليات يوم 8 سبتمبر 2019 القادم. 
وهنا نقول بكل فخر واعتزاز جلامعة الكويت التي أفرزت 
ثلة من رجال الدولة وقادة من اجليل املخضرم الذي قاد 
مسيرة النهضة والتنمية والتزال تخرج افواجا من طالبها 
املتمكنني وبصدور هذا القانون اخلاص باجلامعات احلكومية 
تكون الكويت قد حققت امنيات اجيال حاضرة ومستقبلية 
بوالدة جامعة املغفور له الشيخ عبداهلل السالم - طيب اهلل 
ثراه - والتي ستكون املتنفس احلقيقي لألجيال القادمة 
لذلك نحن على أمل ان يشكل مجلس إدارتها املؤقت بأسرع 
وقت حتى تبدأ مسيرة التنمية بجانب جامعة الكويت وفق 
ديباجة هذا املرســوم مبادتيه 40 و41 ما دامت حتققت 
جلامعة عبداهلل السالم كل املباني واملرافق التابعة جلامعة 
الكويت قبل نفاذ هذا القانون األكثر أهمية في مســيرة 

التعليم اجلامعي واألكادميي.
إن قانون اجلامعــات احلكومية هو املطلب األهم في 
هذه املسيرة املستقبلية بجانب قانون اجلامعات اخلاصة، 
فالكويت أصبحت بحاجة قصوى لهذا القانون الذي طال 
انتظاره وحتقق في نهاية املطاف وأصبحت جامعة عبداهلل 
الســالم حقيقة اليوم ماثلة للعيان بسريان هذا القانون، 
وهنا نحن نزف التهنئة ملجلس جامعة الكويت وطالبها 
وأساتذتها والعاملني في قطاعاتها ونبارك لهم بدء النقلة 
النوعية ملبان مميزة ستكون معلما علميا وأكادمييا فاخرا 
ومفخرة معمارية وحضارية ملستقبل التعليم األكادميي 
في دولة الكويت، وبال شــك حتققت اليوم ايضا جهود 
ودعم القيادة السياسية لهذا املشروع التنموي الذي تفضل 
سمو األمير، حفظه اهلل، بوضع حجر أساسه عام 2004، 
من هنا نقولها بكل اعتزاز شكرا كبيرة لسموكم، واحلمد 
هلل جامعــة الكويت ترى النور اليــوم مبوقعها احلديث 
واملطور في املدينة اجلامعية اجلديدة بالشــدادية ونحن 
نتطلع الفتتاح جامعة عبداهلل السالم احلكومية اجلديدة 

مستقبال قريبا بإذن اهلل تعالى وبركته.

تسعى كل دولة متحضرة لتوفير األمن الغذائي ألبنائها، 
فتحرص على حتقيق االكتفاء الذاتي منه، وهذا احلرص 
ليــس على الكم فقط بل على الكيف أيضا، وحتيط دول 
العالــم املتحضرة غذاء اإلنســان بحزمة من اإلجراءات 
والفحوصات والرقابة الصارمــة لتضمن ان يصل الى 
مواطنيها الغذاء الصحي الســليم الصالح واخلالي من 
كل أنــواع امليكروبات واجلراثيم، حتى أنها جتري عليه 
فحوصات لتتأكد من أن نســبة اإلشــعاع به في احلد 
املسموح به، ومتارس الدول رقابة صارمة على الغذاء في 
كل مراحل إنتاجه من احلقل إلى معدة املســتهلك أو من 
البحر إلى ثالجة املســتهلك. أسوق هذه املقدمة وقد حل 
بنا فساد في األغذية يجعلك تتحسس اللقمة التي تبتلعها 
وتؤخر يدك عن طعام تشتهيه، ولم ال والفساد يضرب 
جنبات منظومة الغذاء في بلدنا الكويت، وتطالعنا األخبار 
كل يوم عن ضبط مئات األطنان من األغذية الفاسدة من 
كل صنف ونوع، أغذية فاسدة متأل املخازن وعلى أرفف 
اجلمعيات، صالحية الغذاء تُزوَّر وأدوات التزوير تضبط 
أغذية صالحيتها منتهية تتسرب إلى األسواق ونشتريها 
أنــا وأنت وتوضع على موائدنا طعاما نحث أوالدنا على 
تناوله ونحن ال ندري أننا نقدم لهم سما ناقعا، واحلمالت 
تتوالى مع كل يوم وتكتشف مخازن جديدة لسلع منتهية 

الصالحية مبئات األطنان.
لم يعد خافيا على أحد أن هناك تواطؤا وتسترا على 
أمر هذا الفســاد دون النظر إلى األمراض التي ينشرها 
في الكويت وارتفاع معدالت اإلصابة باألمراض السارية 
واجلرثومية بسبب الغذاء الفاسد الذي يأتينا من كل مكان. 
إن توفير احلماية لهذا الفساد مشاركة في قتل املواطن 
واملقيم واملساءلة النيابية أصبحت ال جتدي في هذا املقام، 
ونناشــد تدخل رئيس مجلس الوزراء شخصيا لتأخذ 
العدالة مجراها ونعرف كشف املتالعبني بأرواحنا، فكل 
يوم يحمل لنا خبرا جديدا عن مخزن جديد وسلع مختلفة 
من جميع األنواع يتم ضبطها، فإلى متى هذا السكوت؟ 
لقد طفح الكيل وآن األوان لنشر احلقائق، وسيسأل كل 
مسؤول متواطئ عن هذه اجلرائم أمام اخلالق عز وجل 
يوم القيامة، ونشكر جميع مفتشي البلدية على عملهم 
املتواصل الدؤوب لكشــف األغذية الفاسدة فلهم الشكر 

منا جميعا.
 اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها ومن عليها 

من كل مكروه، اللهم آمني.

يعيب العــرب على دول 
اخلليج كثــرة الهنود فيها، 
وبعضهــم يتحســر كيف 
الــدول اخلليجيــة  تقبــل 
بالعمالــة الهنديــة والبطالة 
تهدد املجتمعات العربية، حيث 
االلتزام العروبي يفرض إعطاء 
األولوية ألبناء األمة العربية )!( 
ويتجاهلون مهارة اليد الهندية، 
ودربتهــا العاليــة، وجودة 
إنتاجهــا، والتزامها بالعمل، 
وتدني أجورها، وجميع هذه 
املزايا مهمة وأساسية لنجاح 
املشــاريع. ناهيك عن البعد 
للجاليــات األجنبية  األمني 
الــدول. فمن  املقيمــة في 
املعروف عن الهنود، على وجه 
العمــوم، التزامهم بالقوانني 
احمللية والنأي بأنفسهم عن 
املشــاكل، والعيش في أمن 

وهدوء وسالم.
> > >

ليس األمر جديدا أو طارئا، 
فبالد الهند والسند في اخلليج 
منذ أزمان قدمية، ورغم املياه 
الواسعة الشاسعة )بحر العرب( 
التي تفصل بني شبه اجلزيرة 
الهندية وشبه اجلزيرة العربية 
فان التواصل مستمر منذ آالف 
السنوات حيث الهند موجودة 
املطبخ اخلليجي، وعلى  في 
موائد الطعــام، وفي خزانة 
الثياب، وعلى أرفف العطور، 
القاموس  املبخرة وفي  وفي 
اخلليجــي. وفــي األعراق 
وأصــول الناس وجذورهم. 
وفــي الفنون واملوســيقى 
وفي نقشة احلنة في كفوف 
النساء. فقد كانت عالقة الدول 
بالهند حياة كاملة  اخلليجية 
بتفاصيلها املتشعبة واملدهشة.

> > >
الكبرى  التحوالت  قبيل 
وفد إلــى اخلليج الكثير من 
الهنود الذين تولوا تشــغيل 
املرافــق احلديثــة )املوانئ، 
املطارات، محطات  الكهرباء، 
الالســلكي( كما عملوا في 
قطاعــات جديــدة في ذلك 
الوقت مثل املصارف وجتارة 
القومسيون، وبرزوا في مجال 
التجارية، وعملوا  الوكاالت 
طباخني بعد انتشار املطاعم، 
وبائعني لقطــع الغيار، وفي 
السيارات.  كراجات تصليح 
كما برزوا في مجال الطبابة 
حني عرف اخلليج املمرضات 
الهنود  الهنديات واألطبــاء 
املهرة. وكان التاجر الهندي أول 
العمومية(  )املتاجر  من جلب 
إلى األسواق، وحتولت بعض 
أســماء العائالت الهندية إلى 
عالمات جتارية مشهورة، مثل 

عائلة )جاشنمال( الكرمية.

البوصلــة التي اســتند عليها 
صحيحة فاحلل سيأتي بشكل 
مفاجئ غير متوقع للجميع رمبا 
قبل حتى تقدمي االســتجواب 
األول، ولكن ال يزال أمامنا اكثر 
من شهرين مـــن اآلن ملعرفة 
السياسي ومن  النيابي  االجتاه 
ثم يتبني خيط احلل األبيض من 

أســـوده.
> > >

القادمة مختلفة،  االنتخابات 
وســواء عقدت مبكرا أو عقدت 
في موعدها الدستوري املنتظر 
بعد أن يكمل املجلس ســنواته 
األربع، فنتائجهــا مختلفة عن 
السابق وطريقة إدارتها مختلفة 
متاما من كافة اجلهات واملعنيني 
والتحالفات التي ستقود املجاميع 
مختلفة أيضا وبتوجه جديدة، 
ال ميكن اجلزم بأن هذا التغيير 
لألفضل، ولكن أيا كان التغيير 
فحتما هو أفضــل من الوضع 

الراهن.

بواحد من عــدد األطفال ولكن 
اللعب مختلفة!  املبدأ ومنظومة 
فمع بداية اللعبة يقولون لألطفال 
إن عددكم أكبر من الكراسي، فإذا 
بقي أحدكم بال كرســي يخسر 
اجلميع، فيحاول جميع األطفال 
احتضــان بعضهم البعض، كي 
يستطيع األطفال املتواجدون في 
اللعبة اجللوس على الكراســي 
املتواجدة، ومن ثم يقللون عدد 
الكراســي تباعا مع بقاء قاعدة 
أنهم يجب أن يحرصوا على أال 
يبقى أحدهم من دون كرســي 
وإال خسروا جميعا.. هنا يتعلم 
الطفل ثقافة »أنــه ال جناح لي 
من دون مساعدتي لغيري على 
النجاح« وتزرع في نفوســهم 
التعاون ومحبة البعض ومساعدة 

اآلخرين!
٭ مسك اخلتام: قد تختلف اللغات 
وتتعدد اللهجات ومن هذا وذاك 

تبقى ثقافة لعبة الكراسي!

ظاهريــا بســبب التدافع على 
إلى  االســتجوابات، باإلضافة 
تبني بعــض النواب لقضايا او 
مشــاريع قوانني شعبية والتي 
ستشكل ضغطا حتى على النواب 

احلكوميني.
> > >

ومع ســيل االســتجوابات 
بها  التلويح  أو  املتوقع تقدميها 
ينتظــر أن ينتهي دور االنعقاد 
الرابع قبل ان يكمل الشــهرين 
من عمره، وأنا أعتقد إذا كانت 

محور مقالتنا عندما نقرأ عنها 
وكيف تلعبها الشعوب األخرى 
جند بعض الشعوب تقوم ثقافتها 
اليابان  على نهج آخر، فمثــال 
طريقتهم مختلفة وثقافتهم حتمل 
العديد مــن اجلماليات لزرعها 
في نفســية أطفالهم من خالل 
»لعبة الكراسي«.. فنجد الشعب 
يأتون بكراسيهم وفق  الياباني 
عدد األطفال الراغبني في اللعب 
الكراسي ناقصة  وأيضا تكون 

اللجوء خليار  سياسية فرضت 
االستمرار واالبتعاد عن حل... 

احلل.
> > >

احلل بطبيعة احلال إما بسبب 
وجود حالة سياسية ما ال ميكن 
جتاوزها إال باللجوء إلى انتخابات 
مبكرة لتجــاوز تلك احلالة، أو 
بسبب البحث عن إيجاد نتيجة 
جديدة ال تتأتــى إال بانتخابات 
جديدة، وأيا كان السبب فأعتقد 
أن حل املجلس احلالي سيكون 

الطفل من تلك اللعبة »نفســي 
ثم نفسي« ولكي أجنح علي أن 
أزيح غيري.. تلك هي الثقافة التي 
تعلمهــا البعض ومازلنا نعلمها 

ألبنائنا من لعبة الكراسي.
هي لعبــة ولكنها ثقافة ألننا 
نزرعها في نفوس أطفالنا فالبد 
البعض أن يقرأ عن ثقافة  على 
األلعاب ويتعلم كل ما هو أفضل 
لزرعها في نفوس أطفاله! فعلى 
الكراسي«  املثال »لعبة  ســبيل 

اعتقاد غريب  ال يزال هناك 
يتملــك اغلب املتابعني بأن هذه 
املجلس لن يتم ســنواته األربع 
املقــررة وأنه ســيتم حله حال 
دســتوريا لسبب ما، لم تتحدد 
مالمحه بعد، بل إن االعتقاد هذا 
يدفع إلى التصور أنه لو تبقى من 
عمر املجلس شهر واحد فسيتم 
حلــه، طبعا ال توجد دالئل على 
هذا وال قرائن تقود لهذا االعتقاد 
ولكنه كما ذكرت اعتقاد يتملك 
غالبية املراقبني ان هذا املجلس 
الدستوري  اليوم  الى  لن يصل 

األخير له.
> > >

بطبيعة احلال ان أجواء احتمال 
احلل ســيطرت على املشــهد 
السياســي طوال مجلس 2016 
أكثر من مرة، وآخرها كان قبل 
عطلة الصيف، وكانت أجواء احلل 
قريبة جــدا، وقبلها قبل نهاية 
السنة املاضية 2018 كان احلل قاب 
قوسني أو أدنى ولكن توازنات 

املتحركة، من  الكراسي  لعبة 
منا لم يلعبها في صغره؟ ومن 
منا لم ير أبناءه يلعبونهــا في 
وقتنا هذا؟ تدور األزمنة ومتر 
السنون وتبــــــقى هذه  بنا 
اللعبة متوارثة جــيال بعد جيل.. 

ولكــن!
اتبع مــا توارثه من  العديد 
املاضي في لعبة الكراســي من 
منظمة وأساس لها وهي بأن يأتوا 
بتسعة كراســي لعشرة أطفال 
وقد يكثر العدد أو تقل الكراسي 
املتواجدين  أعداد األطفال  وفق 
والراغبني في لعبة الكراسي، يبدأ 
اللعب وفق منظومة محددة وهدف 
واضح وهو »أن الرابح هو من 
يحصل على الكرسي األخير ومن 
يبق من دونه يكون خارج اللعبة« 
وتســتمر اللعبة مع تقليل عدد 
الكراسي كل مرة ليخرج العب بعد 
آخر حتى يبقى طفل واحد ويتم 
اإلعالن أنه هــو الفائز، فيتعلم 

ذمة التقارير الصحفية، ذكر 
أن سبب التفجير النووي 
كان خطــأ أثنــاء تصنيع 
صواريخ )فاجنارد( الروسية 
الرئيس  التي تكلــم عنها 
بوتني  الروسي فالدميير 
واســتعراضها من ضمن 
حزمة أسلحة جديدة تنضم 
للترسانة الروسية، صواريخ 
سوبرسونيك وغواصات 
مهولــة وصواريخ كروز 
جديدة غير محدودة املدى.
ال توجــد أي تفاصيل 
الكارثة،  أخرى عن هــذه 
احلكومــة الروســية إلى 
لم تذكر أي تفاصيل  اآلن 
بهذا اخلصوص ســوى 
أنها أْجلت جميع املواطنني 
الذين يعيشــون  الروس 
املناطق والضواحي  بتلك 
إلى مناطق أبعد حماية لهم 

من تأثيرات اإلشعاع، وهو 
ما مت رصده بالفعل، لقد مت 
رصد مستويات عالية من 
اإلشعاعات التي تؤثر بشكل 
رئيس على صحة اإلنسان، 
اكبر  وهذه احلادثة تعتبر 
من حادثة تشــيرنوبل أو 
الغواصة كورسك أو تسريب 
النووية فوكوياما  احملطة 

باليابان. روســيا لم تذكر 
أي تفاصيل عن أي تدابير 
أخرى للواقعة من اإلشعاع 
حتى اآلن ســوى عملية 

اإلخالء.
ولهذه احلادثة انعكاساتها 
على عاملنــا العربي الهادر 
ال شك في ذلك، يجب أن 
نعرف أن هناك دوال عربية 

للطاقة  باملنطقة تســعى 
النووية بعضها روســية 
املنشأ، رمبا يكون لها خطط 
أخرى بعــد هذه احلادثة، 
التســويق  أن  خصوصا 
النووية وتصميم  للتقانة 
املفاعالت اجلديدة كان على 
اكثر  أنها أصبحت  أساس 
أمانا من سابقاتها وقامت 
حملة دعاية كبرى في هذا 
املجال، مثل شركة )أريفا( 
في فرنسا، )روس اتوم( من 
روسيا وأيضا من كوريا 
وغيرها، اآلن رمبا يكون 
لهذه الدول خطط احترازية 
أخرى حتسبا لألسوأ، نعم 
هناك مفاعل روسي يُبنى 
في الضبعة في مصر، وآخر 
كوري في اإلمارات يشارف 
على االنتهاء السنة القادمة، 
السعودية وفي  وآخر في 

نتكلــم اليوم عن اكثر 
الكوارث النووية تأثيرا في 
القرن احلادي والعشرين، 
عن كارثة نووية حصلت 
في روسيا األسبوع املاضي 
من هذا الشهر أغسطس من 
العام 2019، وهذه احلادثة 
لم تأخــذ حقها الكامل في 
اإلعالم، رمبا بسبب التعتيم 
على التفاصيل أو رمبا ألن 
الشــرق األوسط مزدحم 
بالكثير من الكوارث واملآسي 
أنظار  إليها  التي تتوجــه 

اإلعالم العربي والغربي.
املاضي  في األســبوع 
وقعت حادثة نووية ولم تكن 
اختبارا، في منطقة عسكرية 
روسية بالشمال قريبا من 
القطب الشمالي في منشأة 
روسية لتصنيع الصواريخ 
النووية، وعلى  والرؤوس 

إيران كذلك وفي وقت ما 
كانت سورية.

أننــا مقدمون  يبــدو 
على تغير مفجع باملناخ ال 
محالة وموجة من األمراض 
املستعصية الناجتة من هذه 
اإلشعاعات جتتاح دوال عدة، 
العربي،  كل هذا وإعالمنا 
احلكومي واخلاص، بعيد 
كل البعد عــن هذا اخلبر 
وكأنه حدث عابر بسيط. 
ومن حقي ان اســأل على 
األقل على املستوى احمللي، 
ونحن لنا جتارة مع األقاليم 
الروســية: ما اإلجراءات 
احلكومية التي من املمكن 
ان تتبع احترازا مبثل هذه 
األمور؟ أم أن احلكومة أيضا 
لم تســمع بهذا التفجير؟ 
وربي من وراء القصد وفي 

اخلتام سالم.

الكون كله طاقة واألرض 
طاقة واإلنسان طاقة والطاقة 
في األصل من الروح، ومبا 
أن الروح هي مصدر للطاقة 
أن  فال يجب على اإلنسان 
يخوض في ذلك العلم إال ما 
أتى به في القرآن والســنة 
كعلم للبشــر، وذلك لقوله 
تعالى في ســورة اإلسراء 
)85( )ويســألونك عن  آية 
الروح قل الــروح من أمر 
ربي ومــا أوتيتم من العلم 
إال قليال(، أما بالنسبة ملا يلجأ 
إليه بعض الناس اليوم وهو 
الشفاء بعلم الطاقة فإن اهلل 

عز وجل أخبرنا مبا هو به 
للناس وهي معجزة  شفاء 
القــرآن لقوله في ســورة 
اإلسراء آية )82( )وننزل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة 
الظاملني  للمؤمنني وال يزيد 
إال خسارا(، فالعالج احلقيقي 
بالطاقة يحتاج من الفرد أن 
باليقني  يستمده من خالقه 
والتوكل عليه فهو صاحب 
الروح واخللــق وامللكوت، 
واليقني مــن أعلى درجات 
اإلميان الذي يكفل لصاحبه 
الشفاء، فاإلميان باهلل واليقني 
به مطلبان رئيسيان لسعادة 

الفرد ال لشقائه، ولو نظرنا 
القرآن لآليات  لدقة ســرد 
الكرمية، فسنجد رسالة من 
اخلالق للبشر ما بني اآليتني 
الســابقتني من  الكرميتني 
سورة اإلسراء يقول عز وجل 
)وإذا أنعمنا على اإلنســان 
أعرض ونــأى بجانبه وإذا 

الشر كان يئوسا قل  مسه 
كل يعمل على شاكلته فربكم 
أعلم مبن هو أهدى سبيال(، 
الذي أحصى كل  فسبحان 
شيء في كتابه وجعله للعاملني 
إلى يــوم يبعثون.  مرجعا 
املتأنية  القراءة  فقط علينا 
املتدبرة حتى نسمو ونرتقي 

وال جنعل مجاال للسفهاء أن 
يضحكــوا على عقولنا مبا 
ليس لنا بــه علم، فاهلل عز 
وجل يخبر نبينا محمد صلى 
اهلل عليه وسلم: كلكم يعمل 
على شاكلته أي على ناحيته 
وطريقته، فاهلل أعلم مبن هم 
منكم أهدى طريقا للحق من 
غيره، وحتى نكفل ألنفسنا 
الرقي بالفكر والروح علينا 
فقط اليقني فهو درجة خلقية 
البشــر عن بعضهم  متيز 
البعض، فمن خاللها يتميز 

الصالح من الفاسق.
ومن ناحية أخرى جند في 

علم اجلذب الذي شد انتباه 
الناس في اآلونة األخيرة في 
حتقيــق األماني دون يقني 
بالشيء وفكر يسمو به الفرد 
منهم، فــإن ذلك تطبيقه ال 
يأتي من فراغ وإمنا بالرجوع 
والتوكل على خالق اخللق 
وصاحب امللكــوت باليقني 
الظن  التام وحســن  أيضا 
باهلل عز وجل في حتقيق ما 
هو خير للفرد، فهو صاحب 
األمر بالنهاية وهو صاحب 
تلك الطاقة التي أنعم بها على 
عبده من أجل العمل ال من 

أجل اجلهل.

مساحة للوقت

قانون اجلامعات 
احلكومية وجامعة 
»عبداهلل السالم«!!

طارق إدريس

صراحة

األمن
الغذائي

Adel.almezel@gmail.comعادل نايف املزعل

محلك سر

ثقافة 
الكراسي

Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

كالم من القلب

كارثة نووية 
في روسيا

د.عبدالرحمن العيسى

للسطور عنوان

علم الطاقة والعالج به!
شيخه العصفور

احلرف٢٩

االنتخابات 
القادمة غير

waha2waha2waha@hotmail.comذعار الرشيدي


