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كورونا خطر داهم ..الثالثاء ١٩ مايو ٢٠٢٠

واستنفار حكومي ملواجهته

بدء رحالت العمالة السريالنكية اليوم
أجرى وزير اخلارجية الكويتي الشيخ د.أحمد الناصر 
أمس االثنني اتصاال هاتفيا مع وزير خارجية جمهورية 
ســريالنكا الدميوقراطية االشــتراكية الصديقة دينيش 
جوناواردانا تناول خالله مجمل العالقات الثنائية التي 
تربط البلدين الصديقني وأطر تعزيز التعاون املشترك 
نحو مواجهة تداعيات جائحة ڤيروس كورونا املستجد 

(كوفيد- ١٩).
كما مت خالل االتصال بحث موضوع العمالة السريالنكية 
املقيمة بصورة غير قانونية في الكويت، ومت التنسيق 
حيال مباشرة تســيير طائرات ترحيل العمالة املخالفة 
لقانون اإلقامة اعتبارا من اليوم الثالثاء على أن تتواصل 

الرحالت تباعا في األيام املقبلة.

وزير اخلارجية بحث مع نظيره السريالنكي ترتيبات تسيير الطائرات

الشيخ د.أحمد الناصر

اجلاسم: فخورون بنجاح اإلجالء الكبير
عبداهللا الراكان

أكد رئيس مجلس ادارة اخلطوط اجلوية الكويتية يوسف 
اجلاســم انه وبناء على الرغبة األميرية السامية احتشدت 
كل اجلهات في الدولة لتنفيذ اكبر عملية اجالء مواطنني في 
تاريخ الكويت، مشــيرا الى جناح الناقل الوطني والرسمي 
اخلطوط اجلوية الكويتية بتنفيذ هذه الرغبة وبأداء دورها 
والتي جاءت بالتنسيق مع وزارة اخلارجية بإشراف سلطات 

الطيران املدني. 
واضاف اجلاسم ضمن مشاركته في حملة رابطة االجتماعيني 
بعنوان «بوادر األمل» ان هذه العملية تدعو الى الفخر بطواقمنا 
الفنية والتشغيلية سواء كانوا طيارين او مهندسني والفرق 
املساندة لهم داخل الكويت وخارجها في احملطات اخلارجية.

يوسف اجلاسم

«املعلمني» تنعى التربوي عبدالعزيز احلمدان

السعد: املرأة أثبتت وجودها في أزمة «كورونا»

«احملاسبة»: رقابة فّعالة على تعاقدات 
«كورونا» تفاديًا لهدر املال العام

غّيب املــوت، أحد رجال 
التربيــة املخضرمني، وأحد 
القيادات التربوية الســابقة 
في الكويــت، الفقيد الراحل 
عبدالعزيــز عثمــان أحمــد 
احلمدان، املدير السابق في 
فتــرة الثمانينيــات ملنطقة 
العاصمة التعليمية، والذي 
انتقل إلى رحمة اهللا تعالى 
عــن عمر ناهز ٨١ عاما، بعد 
مشوار تربوي قيادي حافل، 
قدم من خالله الكثير ملا فيه 
صالــح املســيرة التربوية، 

وخدمة الكويت، وســاهم في إرســاء قواعد 
العديد من اللوائح والنظم واخلطط التربوية. 
والفقيد الراحل من مواليد جزيرة فيلكا عام 
١٩٣٩. وبدأ مشواره التربوي عام ١٩٦٧، عقب 
تعيينه من قبل وزارة التربية مدرسا للتاريخ 
في ثانوية كيفان للبنني، وبعد سنتني متت 
ترقيته وكيال لثانوية حولي للبنني، وبعد ٤ 
سنوات رقي ناظرا لها، إلى أن أرسل في بعثة 
دراسية الى اجنلترا لدراسة اللغة االجنليزية، 

ليعود بعدها مجددا لعمله في 
التربية، ناظرا لثانوية أنس 
بن مالك في منطقة خيطان 
عــام ١٩٧٥، وكانــت حتــت 
التأسيس، إلى أن متت ترقيته 
مديرا للتعليم املتوسط في 
العام الدراسي ١٩٧٧ - ١٩٧٨، 
ثم مديــرا للتعليم الثانوي 
عــام ١٩٨١، ومن ثــم اختتم 
مشــواره التربــوي مديــرا 
ملنطقة العاصمة التعليمية 
مع بداية تأسيسها عام ١٩٨٦، 

ليكون أول مدير للمنطقة.
من جانبها، نعت جمعية املعلمني الكويتية 
الفقيد الراحل، وقال رئيس جمعية املعلمني 
مطيع العجمي، إن اجلمعية، وبصفتها املمثلة 
للمعلمني واملعلمــات وأهل امليدان، إذ تنعى 
نفســها واألسرة التربوية والكويت، لتتقدم 
بخالص التعازي إلى آل احلمدان الكرام، وذوي 
الفقيد الراحل، مشيدة في الوقت نفسه مبسيرة 
عطائه التربوي، وسائلة اهللا تعالى أن يتغمده 

بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

قالــت رئيســة مجلــس 
الكويتيــة  إدارة اجلمعيــة 
النسائية خلدمة  التطوعية 
وتنميــة املجتمــع رئيســة 
االحتاد الكويتي للجمعيات 
النســائية الشــيخة فاديــة 
الســعد ان املــرأة الكويتية 
تســتحق تســليط الضوء 
عليهــا واالعتــراف بفضلها 
فــي كل وقــت وخاصة بعد 
ان اثبتت وجودها وتفانيها 
في مختلف املجاالت وفي ظل 
االزمة احلالية، حيث ظهرت 

في الصفوف االمامية وضحت بنفسها وتقدم 
حياتها في كل حلظة فداء لوطنها.

وقالت الشيخة فادية ان ازمة تفشي وباء 
كورونــا جعلتنا نرى األمور بعني الوضوح 
بعدما ظهرت النســاء الكويتيــات على قدر 
التحدي فقد خرجن بكل جرأة ومددن أيديهن 
للتعاون واحتلت الصفوف األمامية وقدمن 
أرواحهن فــداء لوطنهن، وخاطرن بحياتهن 
للمساندة وبجدارة، ولعبت املرأة الكويتية 
دور اجلندي املجهول في معركة املواجهة مع 

تفشي املرض.
وأكدت ان املرأة الكويتية 
باإلضافة الــى ما قدمته من 
خــالل عملها فــي الصفوف 
االماميــة تســعى دائما الى 
الوطنــي  تفعيــل دورهــا 
واملجتمعــي فــي احتــواء 
األزمة، فهي دائما أخت الرجال 
واألم الصاحلة التي تسعى 
وتفكــر وتخطــط ملصلحة 
أســرتها وتوفــر كل ســبل 
الراحة والترفيه داخل املنزل 
وحتــرص علــى توعيتهم، 
وأنها كأم هي املســؤول األول عن مســتقبل 
األبناء وعليها ان تستمر في متابعة األنظمة 
الدراسية األكثر تطورا وحتفيزهم على املتابعة 
باســتمرار، وأن حتمل مشاق البيت والعمل 
ليس غريبا على املرأة الكويتية التي جاهدت 
في نيل حقوقها االجتماعية والسياسية بعد 
طول انتظار وسنوات عديدة وأصبحت تشارك 
الرجل في صنع القرار ودخول البرملان ال فرق 
بينهمــا اال في الكفاءة لتكون املفاضلة دائما 
وابدا قائمة على الكفاءة والعطاء واتقان العمل.

أكد ديوان احملاسبة احلرص على حتقيق 
رقابة فعالة على األموال العامة، والتأكد من 
صحة إجراءات تعاقدات اجلهات احلكومية 
بشأن مســتلزمات مجابهة جائحة ڤيروس 
كورونا املستجد (كوفيد ١٩) تفاديا ألي هدر 
من شأنه التأثير على املوازنة العامة للدولة.

وقالت مديرة إدارة الرقابة املسبقة للشؤون 
االقتصادية باإلنابة في الديوان خولة احلذران 
لـ (كونا) إن الظروف االستثنائية التي متر 
بها البالد واإلجــراءات الوقائية املتبعة في 
مختلف جهات الدولة نتج عنها ورود طلبيات 
شــراء متشابهة من عدة جهات، السيما تلك 
املتعلقة باملواد املعقمة. وذكرت احلذران أن 
من تلك الطلبات املتشــابهة لبعض اجلهات 
احلكوميــة طلب شــراء املعقمات الوارد من 
وزارة الدفاع لعدد ٢٠٠ ألف عبوة معقم بحجم 
(٥٠٠ ملليتر) من إحدى الشركات بقيمة ٢٫٩٥٠ 
دينار للعبوة (نحو تسعة دوالرات) الفتة إلى 

ورود ذات الطلــب من وزارة الصحة وبذات 
املواصفات وحجم العبوة (٥٠٠ ملليتر) لكن 
لعدد مليون عبوة من أحد املصانع احمللية 
بقيمة ٨٠٠ فلس (نحو ٢٫٥ دوالر) للعبوة.

وأضافت أن ديوان احملاســبة قام بإبالغ 
وزارة الدفاع بضرورة التنســيق مع وزارة 
الصحة بهذا الشأن نظرا إلى انخفاض عرض 
السعر املقدم لوزارة الصحة عن عرض السعر 

املقدم لوزارة الدفاع.
وبينت أن «الدفاع» سحبت أوراق املوضوع 
وأعادت عرضه على الرقابة املســبقة بطلب 
التعاقد مع الشركة احمللية بعرض سعر بقيمة 
دينار واحد وجاءت مبررات املصنع بارتفاع 
السعر عن السعر املقدم سابقا لوزارة الصحة 
الختــالف الكمية املطلوبة من وزارة الدفاع 
عــن تلك التي مت طلبهــا من وزارة الصحة، 
كذلك الرتفاع ســعر املواد األولية باألسواق 
العاملية نظرا للظروف احلالية ألزمة كورونا.

الفقيد الراحل عبدالعزيز احلمدان

الشيخة فادية السعد

سفير أوزبكستان لـ «األنباء»: الكويت أثبتت أنها دولة متقدمة 
وقادرة على حماية أمنها ومصالح شعبها حتى في األزمات

وكذلك من خالل تقدمي تعويض مالي 
لســداد أقســاط التأمــني واخلدمات 
اللوجستية الالزمة لعمليات التصدير، 
خاصة للمنتجات الزراعية من اخلضار 
والفواكه، وكذلك من الدواجن واألدوية 
واملواد واألجهــزة الطبية واألدوات 
املنزلية ومنتجات اجللود وغيرها.

كما أوضح أعاليوف أن املســافة 
بني الكويت وأوزبكســتان مناســبة 
جدا لعمليــات التبادل التجاري بني 
البلدين، حيث ال تســتغرق رحالت 
الطيران املباشــر بينهما أكثر من ٣ 
ساعات، وهذا عامل مهم لتوسيع دائرة 

االستيراد والتصدير.
وأكــد انه يبذل جهودا كبيرة من 
أجل فتح خطوط طيران مباشرة بني 
البلديــن، خاصة في هــذه الظروف 
العامليــة التي تواجــه فيها عمليات 
الشــحن البري بعــض الصعوبات، 
وأشــار إلى أن فتــح خطوط طيران 
مباشرة سيساهم في خدمة مصالح 
كال البلدين ويضمن استمرار تدفق 
املنتجات الغذائية والطبية إلى الكويت 

بسرعة وفاعلية.

توســيع دائرة التبادل التجاري بني 
البلدين، مشــيرا إلى أن بالده قادرة 
على تزويد الكويت مبختلف املنتجات 
الغذائية والزراعية واللحوم والدواجن 
واألدوات الطبية واملنزلية ومنتجات 
النسيج والبتروكيماويات وغيرها، 
قائال ان املنتجات الغذائية والزراعية 
األوزبكية تتميز بأنها عضوية وذات 

جودة عالية جدا وحالل.
وأشار إلى جهود سفارة بالده في 
الكويت مع عدد من الشركات الكويتية 
حاليــا من أجل تزويد الكويت بعدد 
من املنتجات األوزبكية من احلبوب 
والعسل الطبيعي والفواكه املجففة 

واألدوات الطبية.
وأكد أعاليوف دعم حكومة بالده 
لتصديــر املــواد الغذائيــة وغيرها 
إلــى الكويت، الفتا إلــى قيام رئيس 
جمهوريــة أوزبكســتان الصديقــة 
شوكت ميرزاييف بالتوقيع مؤخرا 
على مرسوم بشأن مواصلة عمليات 
التصديــر، ودعم الشــركات املعنية 
بالتصديــر من خالل حتمل ٥٠٪ من 
مصاريف النقل اخلاصة بالتصدير، 

الكويتي للتنميــة بقيمة ٤٠ مليون 
دينــار تقريبــا، وأن هذه املشــاريع 
تخدم مباشرة املجتمع األوزبكي في 
مجاالت الصحة والتعليم وبناء الطرق 
واملنازل، مؤكدا أن دعم الكويت لبالده 
في هذه الظروف العاملية االستثنائية 
محل تقدير كبير مــن بالده وتأكيد 
على الروابط التاريخية بني البلدين.

كما أكد أعاليوف أن سفارة بالده 
في الكويت تعمل بكل نشاط من أجل 
زيادة عمليات التصدير من أوزبكستان 
إلى الكويت، الفتا إلى خطاب ســمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد قبل أيام والذي أكد فيه حرص 
حكومة الكويت على استمرار تدفق 
الصادرات إلــى الكويت من مختلف 
الوجهات، بهدف ضمان توفير كافة 
متطلبات البالد من املنتجات الغذائية 

والطبية وغيرها.
وأضاف ان أوزبكستان تثمن هذا 
التوجه وحرص احلكومة الكويتية 
على أمنها الغذائي، مؤكدا ان بالده على 
استعداد للتعاون الكامل مع حكومة 
الكويت والشركات الكويتية من أجل 

محمد هالل اخلالدي

أشاد سفير جمهورية أوزبكستان 
الصديقــة د.بهرمجــان أعاليــوف 
باجلهود الكبيرة التي تبذلها الكويت 
حلماية أمنهــا ومواطنيها واملقيمني 
على أرضها خالل مــا مير به العالم 
من وباء غير مسبوق، مؤكدا أن ذلك 
يعكــس اهتماما كبيــرا من صاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بوطنه وشعبه، وبحرص احلكومة 
الكويتية على تنفيذ توجيهات سموه 
مبا يخدم مصالح الكويت وشعبها.

وقال أعاليوف في تصريح خاص لـ 
«األنباء» إن مهمة احملافظة على تدفق 
املنتجــات الضرورية في اجلمعيات 
التعاونية واألسواق املركزية في هذه 
الظروف العاملية تبدو مهمة صعبة 
جدا، ولكن الكويت استطاعت أن توفر 
كل ما يحتاجه مواطنيها واملقيمني على 
أرضها مــن منتجات غذائية وأدوية 
ومعدات طبية، كما أثنى على جهود 
الكويــت في تقــدمي الرعاية الطبية 
الالزمة للمصابني بڤيروس (كوفيد 
ـ١٩) دون متييز بني مواطن أو مقيم، 
كما أشاد بشفافية احلكومة في تعاملها 
مع الوباء وتواصلهــا مع املواطنني 
واملنظمات الدولية لتقدمي املعلومات 
حول الوبــاء، الفتا إلــى أن الكويت 
أثبتت أنها دولة متقدمة وناجحة في 
تعاملها مع هذا الوباء العاملي الذي شل 
كثير من احلكومات والدول الكبرى.
من جهــة ثانية، ثمن د.أعاليوف 
استمرار الدعم السخي من الصندوق 
الكويتي للتنمية لبالده، واستمرار 
هذا الدعم والتعاون مع حكومة بالده 
حتى في ظل انتشار الوباء، الفتا إلى 
وجود ٦ مشاريع تنموية جتري حاليا 
في أوزبكستان بقرض من الصندوق 

أعاليوف أشاد بجهود احلكومة في مواجهة الوباء ويثني على استمرار التعاون بني البلدين

سفير أوزبكستان د.بهرمجان أعاليوف

املطوع لـ «األنباء»: شروط محددة لصالحية الكمام القماش

حنان عبداملعبود

قال مدير إدارة منع العدوى 
د.أحمــد املطــوع إن ڤيروس 
كورونــا «كوفيد- ١٩» ينتقل 
من شخص الى آخر من خالل 
استنشــاق الــرذاذ الناجت عن 
الشخص املصاب أثناء التحدث، 
أو السعال أو العطاس، أو ملس 
ســطح ملوث برذاذ الشخص 
املصــاب ومن ثــم ملس األنف 
أو العني أو الفم، الفتا إلى أن 
الكثير من األشخاص املصابني 
بڤيروس كورونا ال تظهر عليهم 
أعراض مرضية، كما أنهم قد 
ال يشعرون بأنهم مرضى، إال 
أنهم قد ينقلون الڤيروس إلى 

غيرهم من الناس.
تقليل االنتشار

وأكد املطوع لـ «األنباء» أن 
ارتداء الكمام ُيقلل من فرصة 
انتشار العدوى واإلصابة بها، 
حيث إنه يحول دون انبعاث 
الرذاذ من األنف والفم، كما أنه 
مينع وصول رذاذ األشخاص 
املصابني إلى فم وأنف الشخص 

الذي يرتدي الكمام.
وأضــاف أن أهمية ارتداء 
القناع أو الكمام تكمن في أنه 
يحمي الشخص الذي يرتديه 
وكذلك األشخاص املجاورين 
له، وبالتالي إذا التقى شخص 
يحمل الڤيروس بشخص آخر 
وكان االثنان يرتديان الكمام 
فإن مفعول الوقاية الذي يتحقق 
في هذه احلالة يكون مضاعفا، 
لذا فإننا نوصي بأن يتم ارتداء 
الكمام خالل أي وقت يتواجد 
فيه الناس خارج منازلهم، في 
سبيل احليلولة دون انتشار 
الڤيروس في أي مكان يترددون 
عليه، حتى عنــد عدم وجود 
أشــخاص حولهم، إذ انه من 
الضروري استخدام الكمام من 
أجل احليلولة دون ترك الرذاذ 
على األسطح وإصابة آخرين إذا 
كان الشخص حامال للڤيروس 

وال يعلم.
ولفــت إلى أنه قد ال تكون 

من أصحاب احلاالت اخلطيرة 
أثناء خضوعهم إلجراءات طبية 
خاصة باجلهاز التنفسي، وهذا 
النــوع من الكمامــات ال يلزم 
استخدامه من عامة اجلمهور.

وهنــاك القنــاع ذو صمام 
 (respirator with valve)
وهو نوع أيضا غير مناســب 
لالستخدام لدى اجلمهور óون 
الهواء الذي يخرج من الصمام 
مــع الضغط قــد يــؤدي إلى 
انبعاث الرذاذ ونقل العدوى. 
وأوضح املطوع أن الكمامات 
يجــب االحتفاظ بها في مكان 
نظيف تتم تهويته جيدا، كما 
يجــب التخلــص مــن الكمام 
املستخدم، أو املتسخ أو املمزق 
بطريقــة آمنة متنع انتشــار 

العدوى.
صناعة منزلية

وأشار إلى أنه مع األوضاع 
احلاليــة وكثــرة اســتخدام 
الكمامات قــد يواجه البعض 
صعوبة في إيجادها، لكن نظرا 
ألهمية الكمام في منع انتقال 
العدوى فإنه حال إذا لم يتوافر 
كمام مــن األنــواع التجارية، 
فباإلمــكان حتضيــر كمــام 
مصنــوع من القمــاش والذي 
قد يســتخدم ملــرات متعددة 
وبنفس الوقت يكون ذا قدرة 

أن يتــم غســله مــرة كل يوم 
املاء  على األقــل، باســتخدام 
والصابــون وبدرجــة حرارة 
ال تقل عــن ٦٥ درجه مئوية، 
ويجــب أن يتم جتفيفه جيدا 
قبل ارتدائه مرة أخرى ويفضل 
التجفيف حتت أشعة الشمس، 
مع مراعــاة أن الكمام التالف 
ال يحمي، كمــا أن الكمام غير 
املشدود بإحكام واملبلل ال يوفر 

حماية جيدة.
وشدد املطوع على أنه يجب 
التحقــق ممــا إذا كان الكمــام 
يســبب صعوبة في التنفس، 
وإذا تســبب في ذلــك فيجب 
االمتناع عن استخدامه خاصة 
للمرضى املصابــني بأمراض 
القلــب أو الرئــة حيث يجب 
توخي احلذر، فالكمامات التي 
تســبب صعوبة في التنفس 
من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم 
املرض، وحال حدوث ذلك يجب 
التوجه الستشارة الطبيب إذا 

لزم األمر.
واختتم د.املطوع مشــددا 
على أهمية احلرص على غسل 
اليديــن باملــاء والصابون أو 
تطهيرها باملستحضر الكحولي 
بعد مالمســة الكمــام أو عند 
نزعه تفاديــا لنقل الڤيروس 
إلى الوجه (األنف، العني، الفم) 

أو األسطح احمليطة.

ترشــيح جيدة. وأوضح انه 
ميكن حتضير القناع املصنوع 
من القمــاش في املنزل أو في 
مشــغل خياطــة، حيث ميكن 
حتضيره من طبقتني أو ثالث 
طبقات حســب سمك وجودة 

القماش املستخدم.
مواصفات الصناعة

وبني املطــوع أن حتضير 
القناع املصنــوع من القماش 
يحتــاج الــى اختيــار دقيــق 
للقماش املستخدم والذي يجب 
أن يكون من قطن منسوج (غير 
قابل للشد)، كما انه يجب أن 
يتمتع بسماكة مناسبة، وكذلك 
يجب اختيار القماش املناسب 
الذي ميكن غسله على درجة 
حــرارة أكثــر مــن ٦٥ درجة 
مئويــة، وذلــك لكي يتســنى 
غسله وإعادة استعماله بأمان.

جتهيز البديل
وأردف: حــني يســتخدم 
الكمــام يجــب أن يغطي الفم 
واألنف بشكل كامل وأن يكون 
منسوجا من جميع اجلوانب، 
ويفضل حتضير عدة كمامات 
لكل شخص، ليتسنى تغييره 
عندما يتسخ أو يصبح رطبا، 
ومن الضرورة عند استخدام 
الكمام املصنــوع من القماش 

مدير إدارة منع العدوى ذكر أنها تشمل نوعية النسيج وسمكه ومدى حتمله للغسيل في ماء ال تقل حرارته عن ٦٥ درجة مئوية

الكمام املصنوع من القماش قادر على احلماية لكن بشروطد. أحمد املطوع

هناك حاجة الستخدام الكمام 
مع أفراد األســرة الواحدة، إال 
إذا كان أحد أفرادها يعاني من 

أعراض تنفسية.
أنواع الكمامات

وحتدث املطوع عن أنواع 
الكمامات، مبينا أنها متنوعة 
ومتعددة ويتوقف مســتوى 
احلماية على نوع القناع، ومن 
الضروري االنتباه إلى أنه ليس 
كل نوع منها مالئما الستخدام 
األشــخاص العاديني، مضيفا 
أن األكثــر مالءمة الســتخدام 
اجلمهور القناع الطبي، وكذلك 
(قناع اجلراحني) الذي يستخدم 
في املستشــفيات والعيادات، 
ويعتبر مناسبا أيضا للجمهور 
عامة، وهناك أيضا الكمام غير 
الطبي الذي يتيح احلماية من 

انتشار الرذاذ. 
وعــن القناع املصنوع من 
القماش الذي يستخدم ملرات 
متعددة، قال املطوع إن مستوى 
احلماية فيه يعتمد على نوع 
القماش وسمكه وعدد الطبقات 

املستخدمة.
وأشار إلى أن هناك أقنعة 
الســتخدام  مناســبة  غيــر 
 ،Nاجلمهور، ومنهــا كمام ٩٥
وهو قناع يســتخدمه الطاقم 
الطبي عنــد معاجلة املرضى 

يجب استخدام املاسك في األماكن العامة حتى لو لم يكن فيها أحد لكي ال تبقى أي آثار معدية

أوزبكستان تقدم تسهيالت ودعمًا حكوميًا لتصدير املواد الغذائية والطبية للكويت
نسعى إلى فتح خطوط طيران مباشرة بني البلدين لتسهيل عمليات التبادل التجاري

ر احلماية ملن يرتديه فقط بل للمحيطني به أيضًا أهمية ارتداء الكمام تكمن في أنه ال ُيوفِّ
إذا تسبب الكمام في صعوبة التنفس فيجب التوقف عن استخدامه خاصة ملرضى القلب والرئة

الكوادر الطبية

ضمن مشاركته في حملة رابطة االجتماعيني بعنوان «بوادر األمل»

ملشاهدة الڤيديو


