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كلما دخلت مكتب زميلي الوافد لعمل ما أو لشــرب 
فنجان قهوة معه وتبادل احلديث أالحظ مظروف رسالة 
على مكتبه ودائما بني يديه يلمســه كل ٥ دقائق وينقله 

من مكان آلخر في مكتبه.
احترمت خصوصيته ولم أسأله ما هي قصة هذه الرسالة 
التي ال ميل من قراءتهــا وال يلقي بها إلى مكان آخر بعد 
قراءتهــا كما يفعل اجلميع. لكن خــالل إحدى املرات زاد 
الفضول عندي إلى حد كبير وخرج مني سؤال عن املظروف، 
فأطرق برأسه قليال إلى أسفل ثم ناولني املظروف، وقال 
افتحه فتحته وقرأته فقط رســالة من زوجته تخبره عن 
حالها وعن حال األوالد وأن أمورهم طيبة وكل شيء متام.

أرجعته له وقلت طيب هذا األمر طيب ومفروض يسعدك 
أرجع لي الرسالة وقال: انظر في الزاوية حتت إلى اليمني 
ركزت قليال وشــاهدت خربشة خط طفل صغير كلمات 

بالكاد تقرأها تقول «بابا أنا أحبك».
قال لي هذه اجلملة كانت مثل السكني الذي غرس في 
ثنايا قلبي وبســببها ال أستطيع ترك تلك الرسالة تفارق 
يدي، أحس أنني إذا غابت تلك اجلملة عن ناظري كأنني 

سأفارقهم مرة أخرى.
سبب طرق هذه احلكاية في مقالتي هو انزعاجي من 
النفس العدائي وغير املبرر الذي بدأ ينتشر بشكل قبيح 

في «تويتر» مؤخرا ضد إخواننا وضيوفنا الوافدين.
هؤالء ناس شرفاء كرماء تغربوا عن ديارهم وتركوا 
أهلهم وأحباءهم بحثا عن لقمة العيش الكرمية ولم يأتوننا 

محاربني أو غزاة أو من غير دعوة.
بل كل وافد في الكويت قام بالتوقيع على السماح له 
بالدخول للكويت على األقل ٢٠ موظفا وجهة رســمية، 
وهو هنا لســبب وجيه وحاجة ماسة له في إحدى جهات 

احلكومة والقطاع اخلاص، وصدق باهللا
متى توفر البديل املناسب والذي ميأل مكانه هو بنفسه 

سيشد رحاله لبلده وأهله.
نحن بلد صغير وبحاجة لكل األصدقاء سواء العرب 
أو غير العرب، واحلمالت العنصرية املقيتة التي يثيرها 
البعض غير أنها ليســت إنسانية فهي تؤثر على عالقات 

بلدنا مع بلدان هؤالء الوافدين. 
وإذا استمرت هذه احلمالت البغيضة سيأتي يوم ال 
جند فيه أصدقاء لنا ونتحول إلى أمة معزولة سيتنكر لها 

اجلميع في أول أزمة مصيرية حتل بها.
نعــم احلوادث الفردية الســيئة موجودة لدي بعض 
الوافدين وهي موجودة لدي الكويتيني أيضا لذلك يجب عدم 
التعميم وإطالق تلك الصفات على شعوب ودول بأكملها.

٭ نقطة أخيرة: الدنيا دين وديان.. وهذه األيام نداولها 
بني الناس.. فاعتبروا.

احليــاة في املدن احلديثــة وطريقة العيش فيها 
مرتبطة بالتوتر املتواصل والتلوث الهوائي وقلة النشاط 
اجلسدي وقلة التعرض إليجابيات الطبيعة اخلضراء 
وسط العيش بني غابات األسمنت والكونكريت احلرارية، 
والتي يتضاعف ضررها مع أجوائنا احمللية احلارة، 
على العكس من العيش وسط املساحات اخلضراء مثل 
احلدائق الكبيرة واملالعب املزروعة بالعشب وتواجد 
مناطق خضراء وسط البيوت وبينها وتتوسط العمارات.
إن املناطق اخلضراء حتســن الصحة النفســية 
واجلسدية وتقلل نســبة اإلصابة باألمراض املزمنة 
وتخفض أعداد الوفيات، وهذا يحدث مع زيادة فترات 
االســترخاء ورفع التوتر وإزالتــه وزيادة الترابط 
االجتماعي والتجمعات بهذه املساحات املفتوحة، حيث 
تزداد األنشطة اجلسدية الرياضية وتقليل التعرض 
مللوثات اجلو والضوضاء واحلــرارة العالية، وهذه 
النقاط ذكرتها بالتفصيل أحد تقارير منظمة الصحة 
العاملية والتي شددت على أن تقدمي بيئة خضراء يفيد 

جميع الطبقات الشعبية في شكل إيجابي.
لذلــك يعد احلفاظ على البيئة من بني أهم األمور 
التي تسعى الدول املتحضرة لدعمها وتشريع القوانني 
اخلاصة بها، بعد أن أصبح التلوث آفة العصر وظاهرة 
منتشرة مع قائمة طويلة من األضرار والسلبيات التي 
ذكرناها، يقف التشجير كأحد «أركان املقاومة» إذا صح 
التعبير وأحد أسلحة الدفاع املوجود لدينا مع أننا قبل 
الغزو كان لدينا اهتمام ومتيز على املستوى احلكومي 
مبا يخص التشجير وزيادة املساحات اخلضراء وكانت 
هناك حمالت رسمية بهذا اخلصوص ودعوات للمشاركة 
الشعبية، ولكن لألســف الشديد بعد فترة التحرير 
قل االهتمام رغم أن فوائد «اســتمرار» و«تواصل» 
التشــجير مهمة من نواح عديدة، حيث إن تخضير 
املدن احلديثة له إيجابيات في تقليل امللوثات واألدخنة 
الســامة وأيضا محاربة القادم املتجدد إلى أجوائنا 
ســنويا وهو «الغبار» والذي لديه تأثيرات «سلبية» 
وخسائر مادية منها زيادة الضغط على النظام الصحي 
وتعطيل دوائر العمل احلكومية واخلاصة وقد يتسبب 
في إغالق املطــار واملنافذ احلدودية، وأيضا تعطيل 
املشاريع البنائية واإلنشائية واملنافسات الرياضية، 
ناهيك عن اخللل في قطاع النقل التجاري واخلاص 

وزيادة حوادث الطرق.
لذلك نحن نشدد على أهمية استمرار تنفيذ مشروع 
مشترك بني العراق والكويت مدعوم من صندوق التنمية 
خاص في دعم تشجير مناطق داخل العراق تتسبب 
في إحداث الغبار الواصل إلينا وهو مشروع ذو تكلفة 
بسيطة مقارنة في اجلوانب اإليجابية والفوائد املترتبة 
عليه لوقف زحف الرمال والغبار في مناطقنا، حيث إن 
حركة الواقع تؤكد أن زراعة األشجار ملكافحة التلوث 
بكل أصنافه، وزيادة املساحات اخلضراء تساهم في 
خفض درجــات احلرارة ومنع زحف التربة وتآكلها 

ناهيك عن خلق بيئة حيوية للطيور املهاجرة.
نحن في حاجة كـ «دولة» و«مؤسسات مختصة» 
لتدارس الوضع، مع رسم خطة تطبيقية عملية ذات 
جداول تنفيــذ زمنية غير إنشــائية، قابلة للتنفيذ 
والتشجير كما كان يحدث سابقا األمر الذي سيؤدي 

إلى منافع كبرى لإلنسان والبيئة.

ال ننسى نغمات الستينيات صوتاً 
الراحل سعود  الكبير  للفنان  وصورة 
راشــد الرباح رددها مع ريشة العود، 
املرواس،  الكمان، ونغمــات  وأوتــار 
اإليقاع  القانــون، وضبط  وترنيمات 
ونبرة مطربها ومتابعات معجبيها لذلك 

الزمان الذهبي.
ولألغلبية الصامتة الصامدة الصابرة 
ممن عاصروا تلك الفترة طولة بال باعتدال 
تقديرا وحباً ووفاء حلكامهم األوفياء، 
رغم مرور ٣ مواسم شتوية ورمضانية 
وصيفية على وعود «هالمية حكومية 
وبرملانية!» بخصــوص إنصاف هذه 
األغلبية «ونعني متقاعديها» وتكرميهم 
معنويا وفاءً بوفاء، لكنهم لألســف لم 
يجدوا من التقديــر إال تصريحات ال 
ترقى لطول اللسان، ووصل األمر إلى 
ألفاظ ال  االستهانة بحقوقهم، وترديد 
حتترم الــذات! وال تقدر جهودهم في 
تربية بنني وبنات! وكأن املعنيني باألمر 
ال يهمهم إال صفقات تعني مصاحلهم 
بالذات بال استدراك للقادم ولعبة ٧ ورقات 

لهو × لهو إضاعة األوقات!
أما أغلبية أهل الديرة بكافة نسيجها 
فهي صامتة تتابع بصبر نهاية االنفالت 
بهدر املال العام وتالعب زمرة التسليكات 
للحالي وما هو قادم مســاويا ما فات! 
لتبقى منحة أو تكرمي أو مكافأة متقاعدي 
الواجب تالعبها تلك األوقات املهدورة 
فقط للتصريحات واحلكمة تقول «اتق 
احلليم إذا أحرجتــه»! فهو ذخر لكنه 
«بركان مشتعل بنهاية األمر! ال سمح 
اهللا»، وليــدرك كل ذلك صاحب القرار 

مهما كان الفرار خارج احللبة! 
أهــل الكويت حكامــا ومحكومني 
يتحلون الكرامة والشموخ مع متسكهم 
له  بدستور ســماوي وآخر موضوع 
توقيته باحترام وخشوع للعدل واملساواة 
وليس التغافل وحتقير الذات كما أمر 
بذلك رب األرض والســموات، ونبي 
حليم قدوة لألقدمني وحالي األوقات، 
والعنــوان للمقالة خير دليل وبرهان، 
أطال اهللا أعماركم للخير ودحر الشر 

من شيطان رجيم.

كلماتي هذه قد تكون غيضاً من فيض، 
وزفرة ألم لنفس بعد أن أعياها التعب 
أو هو نزف جرح انساب بني أصابع 

يدي التي آملها طول التمسك به..
قد قالوا عن ابني أنه طفل متوحد؟ 

ورددت عليهم بال
ال وألف ال 

ولدي ليس كذلك..
ولدي يختلف عنكم،

ولن أخضع! ولن أستسلم! أو أقنع،
مبا تقولونه لي،

مبا تقولونه عنه بأنه طفل متوحد.
قد يكــون طفلي متوحــدا بتميزه، 
وبذكائــه، وباختالفه عــن غيره من 
األطفال مــن أقرانه في تفكيره وفي 
فرط حساسيته ورقة مشاعره وفي 
قوته، في رفض ما ميلى عليه من أوامر 
ال تعجبه، في انفراده برأيه اخلاص به 

ونظرته لألمور، قد تتساءلون؟
كيف تتحدثني عن نظرته لألمور وعن 
رأيه وهو مجرد طفل ال يعي شيئا؟

وسأقول لكم: نعم
إن طفلي رجل مكتمل الرجولة

ولو لم ينِه سنوات طفولته
رجل بكلمته

والتزامه
ووعده

يكفي أنني مؤمنة به 
وهذا يكفيني
فتوقفوا رجاء

ُكفوا عن إطالق أحكامكم عليه ونبذه 
توقفوا عن حتجيمه
وتسميته باملتوحد

أال تعلمون؟
أتعلمون؟

ما معنى املتوحد؟
أيها الكرام!

املتوحد لغة تعني املتفرد بشيء
املتوحد اصطالحاً تعني

أنه ليس كمثله شيء
أال تعلمون؟

عندما أسميتموه متوحداً فبذلك اعتراف 
منكم بأنه متميز ومختلف عنكم أيها 

املتشابهون..

املستوى الشعبي العربي، حتى داخل 
الدول التي طبعت مع «إســرائيل» 
والتي قــدرت بنســبة ٩٠٪  من 

الشعوب!
بــل حتى األنظمة السياســية 
املطبعة فوجئت مبواقف سياسية 
إسرائيلية سلبية ومتعنتة، مثلما أن 
التطبيع لم ينه أزمات السودان، كما 
جاءت الوعود قبيل اتفاقية التطبيع. 
وكذلك برفض «إسرائيل» بيع هذه 
الدول منظومات عسكرية، ما يعكس 
عدم ثقة إسرائيل بهؤالء العرب مهما 
عملوا من وسائل التقرب والتذلل 
لها، بل وهناك غزو ثقافي وأخالقي 
ممنهج لتمييع الشخصية العربية 
داخــل مجتمعات الــدول املطبعة 
وســلخها من قيمها اإلســالمية 

ونواميسها اآلدمية.
فهل هذا إجناز يحســب لدعاة 

التطبيع؟

مراجعة أي جهة أخرى الســتخراج 
الطلبــات اخلاصــة مبعرفة رصيد 
اإلجازات أو السيرة الذاتية للموظف.

اآللية السابقة ساهمت في تأخير 
عملية التسجيل، ما دعا ذلك الوزارة 
إلى متديد الفترة حتى ٣٠ يونيو املقبل 
لتمكني املوظفني من االستفادة من هذه 
امليزة التي كان اجلميع ينتظر إقرارها.

بعد هذه االســتجابة وجب على 
وزارة الصحة اإلســراع في حصر 
البدل  موظفيها املستحقني لشروط 
النقدي متهيدا إلرسال كشوفاتهم إلى 
اجلهات املختصة في ديوان اخلدمة 
املدنية للتدقيق ومن ثم لوزارة املالية 
لتحديد املبالغ للمستفيدين في هذه 
اجلهات.. ومنا إلى املسؤولني بالوزارة 
عجلوا فالعملية ال حتتاج إلى كل هذا 
التطور اإللكتروني  التأخير في ظل 

في إجناز املعامالت!

سخيفا بسبب أسلوب سائق التاكسي 
ويرغب الراكب في االنتهاء منه بسرعة 

والوصول إلى وجهته.
وهناك العديد من الطرائف التي 
أفصح عنها سائق التاكسي فلن يثق 
أحد به بعد ذلك ولن يركب معه أحد 
لنفســه بكسر حواجز  ألنه سمح 
اخلصوصية مع الركاب دون االهتمام 

مببادئ السلوكيات واألخالقيات. 
وبعــد أن قرأت معظــم الكتاب 
وضحكــت على بعــض احلوارات 
التي ذكرهــا فإنني رأيت أنه صدر 
في عام ٢٠١١ ومازال صاحلا للقراءة 
والضحك وهذه ميزة األعمال الورقية 
على األعمال الرقمية اإللكترونية أو 
التغريدات التي قد ال حتتفظ برونقها 
طويال. ونصيحة مني ال تفتحوا أي 
حوارات تدخل ضمن اخلصوصية 
مع أي سائق تاكسي ألن اخلصوصية 
ســتخترق إما مع ركاب آخرين من 
أو  التاكسي  أحاديث ســائق  خالل 
نشــرها في أحد الكتب أو وسائل 

التواصل االجتماعي مستقبال.

إن املشوار طويل ومعقد ويحتاج 
عزمية وإرادة وقــرارا جريئا من 
الدولة، يســتلزم معه بناء سياحة 
داخلية ولتكن الســياحة الشتوية 
أول خطوة وبداية جيدة على طريق 
بناء مشــروع مهم يخــدم البالد 
ويستقطب سياحا من دول مجاورة 
وأشــقائنا من دول اخلليج أيضا، 
هذا باإلضافة لذلك فإنه الستكمال 
هذا املشروع فهذا يتطلب تكاتف 
اجلهود جلميع مؤسسات ومنشآت 
الدولة ووزاراتها في تسهيل حركة 
الدخول واخلروج لكل من يرغب في 
قضاء أيام سياحية في البالد. يتم 
من خاللها ضمان عدم اإلخالل بأي 
تغيير باملشهد السكاني والتركيبة 
أننا نتمنى مشاهدة  وخالفه. كما 
مشاريع سياحية في بلدنا احلبيب 
بدال من أن تذهب خيرات ومقدرات 
املواطنني إلى خارجها وحرمان الدولة 
من االستفادة من مورد مهم جدا 
بسبب سياسات ضيقة. واهللا املوفق.

اقتحام املسجد األقصى وساحاته، 
وممارسة ذبح القرابني على أبوابه، 
ونشــر بوســتر يتضمن صور 
لقبة مسجد الصخرة  ورسومات 
وقد علــت عليها معاول الهدم! ما 
ينبئ بإشعال حرب دينية ال تبقي 

وال تذر.
التطبيع ما زال مرفوضا على 

من البــدل، إما عن طريق «أونالين» 
أو التسجيل اليدوي في مقر املوظف 

دون التكليف على املوظفني.
قطاعات الوزارة طلبت من موظفيها 
تقدمي الطلب للمسؤول املباشر والذي 
يشمل اســم املوظف والرقم املدني 
إضافة إلى رقم ملفه الوظيفي، وكذلك 
رصيــد اإلجازات املــراد بيعه دون 

التاكسي مهما كان عمره.
وأحيانا قد يكون سائق التاكسي 
جزءا من منظومة أمنية خفية يصعب 
الوصــول إلى أطرافها بل قد يكون 
سائق التاكسي في حقيقته أحد أطراف 
منظومة قمعية وينتهي املشوار مع 
الراكب إلى ما وراء الشمس. ويبقى 
أن نحيي سائقي التاكسي ملا يقدمونه 
للراكب على عجالة من ثقافة وطرائف 
تخفــف أحيانا من عناء ووحشــة 
البعض هما  الطريق وأحيانا يكون 

حتدت الطبيعة من خاللها وأقامت 
الكثير من املشاريع السياحية والتي 
أصبحت مقصدا بامتياز للسياحة 
في أوقات العام. وبالتالي فإن هذا 
املشروع هو حاجة قصوى للبالد 
وفي حال مت العمل به فعليا، فإنه 
وال شك سوف يغير خارطة املشهد 
السياحي في الكويت، وفي تقديرنا 
بأن هذا األمر سوف يوفر موردا 

مهما للدولة بإذن اهللا.
ومن ناحية أخرى أيضا نقول 

٢- انتهاك حريــة التنقل وفرض 
احلصــار علــى الفلســطينيني، 

والتهديد.
٣- االعتقال أو االحتجاز التعسفي 
مع التعذيب وسوء معاملة األطفال 
وانتهاك احلق في احملاكمة العادلة.
املقدســات اإلسالمية  ٤- تدنيس 
اليهود على  بتشــجيع املتطرفني 

البيانات في األجهزة  ومطابقتها مع 
وكرت اإلجازات بدال من اإلجراء احلالي 
الذي يتســبب في تأخر الكثير في 

تسليم مناذجهم.
وزارة الصحة جتاوبت مع مقترحنا 
بشكل عاجل وأصدرت تعميما على كل 
قطاعاتها بتطبيق آلية جديدة تسهل 
على املوظفني التســجيل لالستفادة 

٥٠٪ من كل املعامالت مما أذهل من 
كان يطمع في احلصول على املليون 

من املصباح.
وإن كل صفحــة من صفحات 
الكتاب فيها إيحاءات منقولة عن سائق 
التاكسي وهو أشبه مبسرحية واقعية 
تتكرر أو قابلة للتكرار في املجتمعات 
والدول املختلفــة التي تتوافر فيها 
أجواء حرية الرأي والتعبير وكذلك 
فإنه ميكن معرفة األحوال املعيشية 
للمجتمــع من خالل مظهر ســائق 

خيالي بكل معنى الكلمة، فهو ليس 
حارا وليس باردا جدا شأنه شأن 
الدول القريبة منا مثل دول أوروبا 
والشام وغيرها. وهنا فرصة ضائعة 

بكل تأكيد.
 هذا من ناحية ومن ناحية أخرى 
نقول إن الدولة اليوم مطالبة أكثر 
من أي وقت مضى بأن تولي اهتماما 
جادا وفعاال بإقامة مشاريع سياحية 
ولتكن مغطــاة كما هو احلال في 
دولة اإلمارات العربية املتحدة والتي 

التي بشر  على عكس األحالم 
بها دعاة التطبيع، فإن إســرائيل 
تأييد لسياستها  بأنه  تعاملت معه 
املظلوم،  الفلسطيني  الشعب  ضد 
فزادت من جرائم احلرب ضد املدنيني 
وفي استهدافها ملئات الصحافيني، 
الذين قتلوا أو أصيبوا أثناء تغطيتهم 
للمسيرات السلمية، والتي تتعرض 
غالبا إلطالق الرصاص احلي فقتلت 
مئات مــن املدنيني وآخرهم مقتل 
الصحافية املأسوف عليها شيرين 
أبو عاقلة وما بعدها، وامتناعها دائما 
عن التحقيق اجلنائي ضد اجليش 

اإلسرائيلي. 
بل لوحظ زيادة في االنتهاكات 

من بعد التطبيع وعلى األخص:
١- مصادرة بيوت الفلســطينيني 
وتدمير أراضيهم الزراعية، إلقامة 
مزيد من عشــرات املستوطنات 

اإلسرائيلية.

سبق أن تطرقنا إلى مرسوم البدل 
النقدي من رصيد اإلجازات الدورية 
أثناء اخلدمة الذي أقر في مرســوم 
بوقت سابق ميكن من خالله املوظف 

من بيع رصيد إجازته نقداً.
أن وزارة الصحة تعمل  وذكرت 
وفق آلية ستسهم في تأخرها باللحاق 
في ركاب الوزارات األخري التي انتهت 
من حصر موظفيها املستفيدين من 

هذه امليزة.
اقترحت وقتها في زاويتي على 
املسؤولني في وزارة الصحة إيجاد آلية 
تسهل على املوظفني طلب احلصول 
على البدل النقدي لرصيد اإلجازات 
الوظيفية على  بتسجيل معلوماتهم 
مناذج اإلجــازات وطلب فترة البدل 
املطلوب من رصيد اإلجازات والتوقيع 
عليه من قبلهم وإحالته إلى اإلدارات 
املعنية الســتخراج مــا هو مطلوب 
بعــد التأكد من صحــة املعلومات، 

سائق التاكسي في أي دولة هو 
املجتمع مبوروثاته وثقافته  صورة 
وأحالمه وعندما نحاول تذكر مناذج 
الدول  التاكســي في  من ســائقي 
املختلفة جنــد الدليل واضحا حيث 
إنني قــرأت كتابا عنوانه «حواديت 
املشاوير» للصحافي خالد اخلميس 
والذي يحوي مجموعة طرائف من 
سائق تاكسي وهذه الفكرة جديدة إذ 
إنه مت تسجيل احلوارات مع سائق 
التاكسي دون رتوش وكأنها مسرحية 

كوميدية مسلية.
وهــذا الكتاب يعكس الكثير من 
األمور والقضايا والنوادر بأسلوب 
الذي  بسيط وقد أضحكني احلوار 
دار بني شــخص يحكي عنه سائق 
التاكسي أنه وجد مصباح عالء الدين 
فقام بفركه وظهر له اجلني يسأله: 
شــبيك لبيك ماذا تريد؟ فقال: أريد 
مليون جنيه فأعطاه اجلني نصف 
مليون وعندما احتج الشخص وسأل 
عن الباقي فقال له اجلني: إن املصباح 
شراكة مع احلكومة واحلكومة تأخذ 

مع حلول موعد أي مناسبة أو 
عطلة طويلــة وآخرها عطلة عيد 
الفطر الســعيد، أعــاده اهللا على 
اجلميع باليمن واخلير والبركات، 
يبرز إلى الواجهة أمر له أهمية كبيرة 
وهو تلك املاليني الضائعة والفرص 
املهدرة في الدولة جراء الســياحة 
اخلارجية، واملاليــني التي ينفقها 
جيوش الســائحني من املواطنني، 
وهي فرصة ذهبية مستدامة تهدر 
مــع كل إجازة أو عطلة في البالد، 
ونقول هنا إنه ليس هناك ما مينع من 
تركيز الدولة على السياحة الداخلية 
من خالل إقامة مشاريع سياحية.

قد ال تكون البالد سياحية من 
وجهة نظر البعــض! ولكن نقول 
إن هناك مجموعة من الشــروط 
إذا ما توافــرت فإنه ميكن إيجاد 
ســياحة من نوع ما. ولن نخوص 
بالسياحة الشتوية في البالد فهي 
الساحة  مشروع غائب متاما على 
الداخلية، إذا ما أخذنا باالعتبار أن 
فصل الشتاء في البالد، هو فصل 

في الصميم

رسائل بخط 
اليد كتبت..
لم تقرأ بعد

@ghunaimalzu٣byم.غنيم الزعبي

وقفة

األشجار 
والصحة

د.عادل رضا

إطاللة

«الصحة» تتجاوب 
مع مقترحنا بشأن 

إجراءات بيع اإلجازات
khaled-news@hotmail.comخالد العرافة

ألم وأمل

طرائف
سائق التاكسي

د.هند الشومر

من الواقع

السياحة اخلارجية.. 
واملاليني الضائعة!

Dr.essa.amiri@hotmail.comد.عيسى محمد العميري

م. ٣٦

إجنازات إسرائيل 
بعد التطبيع

a.alsalleh@yahoo.comد.عبدالهادي عبداحلميد الصالح


