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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
اعلن رئيس نقابة العاملني بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب عبدالرحمن الس����ميط ان النقاب����ة التقت مدير عام 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.يعقوب الرفاعي 
وابدت وجهة نظرها في اآللية التي س����يتم بها اختيار كل من 
يشغل الوظائف االش����رافية املقترحة حسب الهيكل التنظيمي 

اجلديد للهيئة.

ودعا جميع االعضاء املنتس����بني للنقابة ممن يرون ان لهم 
احلق في هذه املناصب االشرافية بالتقدم للنقابة بطلب مرفق 
به بيان بالتدرج الوظيفي في اسرع وقت ممكن وذلك لتقدميها 
رسميا الدارة الهيئة. واضاف: يجب علينا ان نحسن االختيار وال 
جنعل هذه املناصب محطات للتجارب، وألن اي قصور سينعكس 
سلبا على ابنائنا الطلبة مباشرة وعلى احلركة التعليمية في 

البلد وفي تنشئة ابنائنا الطلبة النشأة الصحيحة.

السميط: اطلعنا على آلية اختيار من يشغل الوظائف اإلشرافية بالتطبيقي

الدقباسي وعد بالتحرك الفوري إلقرار 
المكافأة االجتماعية لطلبة »الدراسات العليا«

 النعيمي: وقف قبول الطلبة الجدد لمدة
عام دراسي في 5 جامعات خاصة بالبحرين

املنامة � كونا: قال وزير التربية والتعليم البحريني 
د.ماجد النعيمي ان مجل����س التعليم العالي أصدر 
»قرارات مهمة جدا« أهمها وقف قبول الطلبة اجلدد 
ملدة عام في 5 جامعات خاصة وحتويل شهادات صادرة 

عن جامعات خاصة الى النيابة العامة.
واضاف د.النعيمي ف����ي تصريح صحافي أمس 
ان مجلس التعليم العالي اتخذ »قرارات حاس����مة« 
بحق عدد من اجلامعات اخلاصة املخالفة أهمها وقف 
قبول الطلب����ة اجلدد في كل البرامج األكادميية ملدة 
عام دراسي كامل حتى يتسنى لها تعديل أوضاعها 

وإزالة أسباب املخالفات فيها.
واش����ار الى ان اجلامعات املعني����ة هي »جامعة 
اململكة واجلامعة اخلليجية وجامعة دملون للعلوم 
والتكنولوجيا وكلية البحرين اجلامعية واملركز الدولي 
ملعهد بيرال للتكنولوجيا( باالضافة الى وقف قبول 
الطلبة اجلدد وتسجيلهم في كل البرامج األكادميية ملدة 

فصل دراسي واحد في جامعة العلوم التطبيقية.
من جهة أخرى قال وزير التربية والتعليم البحريني 
انه مت االط����اع على رد دائرة الش����ؤون القانونية 
بش����أن طلب املجلس اس����تطاع رأيها في األوراق 
والشهادات الصادرة عن عدد من اجلامعات اخلاصة 
التي تدور شبهات بخصوص مصداقيتها اذ أشارت 
دائرة الشؤون القانونية الى ان »تلك الوقائع حتتمل 
وجود شبهة جنائية«. وقال انه استنادا الى قانون 
العقوب����ات وتعدياته فمن املمكن إحالة كل األوراق 
والشهادات الى النيابة العامة ألن املوضوع يدخل في 
اختصاصها القانوني. واضاف النعيمي انه في ضوء 
ذلك قرر املجلس إحالة عدد من األوراق والشهادات 
الصادرة عن جامعة دمل����ون للعلوم والتكنولوجيا 
واجلامعة اخلليجية وجامعة العلوم التطبيقية الى 
النيابة العامة. وثمن الوزير اخلطوات التي اتخذها 

عدد من اجلامعات اخلاصة التي استجابت لألخطار 
باملخالفات التي أرسلها املجلس وقامت بإزالة أسبابها 
مؤكدا اهتمام املجلس بكل شؤون التعليم العالي في 
مملكة البحرين وتطويره مبا يتناسبق مع مكانتها 
احلضارية والتعليمية. وأكد ان مجلس التعليم العالي 
يأتي بقراراته هذه بحق اجلامعات اخلاصة لضمان 
حقوق األبناء الطلبة وضمان الصحة واألمن والسامة 
في اجلامعات اخلاصة التي يدرسون بها مشيرا الى 
انه سيتم متابعة التحقق من هذه اجلامعات بشكل 
دوري. وشدد د.النعيمي على انه يجب على كل طالب 
جامعي ان يحمل استمارة من األمانة العامة ملجلس 
التعليم العالي وان أي طالب لن يوقع هذه االستمارة 

لن يعترف بشهادته.
من جانبها، نبهت مسؤولة تربوية بحرينية الطلبة 
اجلدد الى عدم االلتحاق باجلامعات اخلاصة املوقوفة، 
مشيرة الى أن القرار يسري أيضا على الطلبة اجلدد 
الذين سجلوا بهذه اجلامعات قبل صدور قرار مجلس 

التعليم األعلى في هذا الشأن.
وقالت القائمة بأعمال األمني العام ملجلس التعليم 
العالي د.منى البلوشي في تصريح صحافي ان هناك 5 
جامعات خاصة في البحرين أوقفت عن قبول الطلبة 
اجلدد لعام دراسي كامل كما ان هناك جامعة أوقفت 
لفصل دراس����ي واحد هي جامعة اململكة واجلامعة 
اخلليجية واملركز الدولي ملعهد بيرال للتكنولوجيا 
وجامعة دملون للعلوم والتكنولوجيا وكلية البحرين 
اجلامعية وملدة فصل دراسي واحد في جامعة العلوم 

التطبيقية.
وأوضحت ان وقف القبول يسري أيضا على الطلبة 
اجل����دد الذين حصلوا على قبول في هذه اجلامعات 
اخلاصة قبل صدور قرارات املجلس داعية إياهم الى 

النظر في االلتحاق بجامعات أخرى.

محمد المجر
التقى اعضاء رابطة الدراسات 
العليا في كلية الدراسات العليا 
النائب علي  الكوي����ت  بجامعة 
الدقباسي ملناقشة مجموعة من 
القضايا التي تهم الطلبة ومنها 
صرف املكافأة االجتماعية والغاء 
الرس����وم. وقال رئيس رابطة 
الدراس����ات العليا احملامي حمد 
روح الدين انه نقل الى النائب 
الدقباسي مدى احقية الطلبة في 
صرف املكافآت االجتماعية حيث 
مت تعميمها على جميع الطلبة 
املقيدي����ن بجامعة الكويت بناء 
على القانون رقم 9 لسنة 2007 
الذي كان نصه »تصرف املكافأة 
االجتماعية جلميع الطلبة الذين 
تنطبق عليهم املادة األولى من هذا 
القانون وال يتقاضون مساعدة 
او راتبا من جهة حكومية اخرى، 
وتصرف املكافأة شهريا ملدة اثني 
عشر شهرا، بشرط استمرار قيد 
الدراسة والتدريب  الطالب في 

امليداني طوال مدة الصرف«.
واوضح روح الدين ان طلبة 
الدراسات العليا عانوا كثيرا من 
عدم تطبي����ق االدارة اجلامعية 
للقان����ون وفي اس����تثناء طلبة 
الدراسات العليا من الكثير من 
القرارات امر غير مقبول ومبا اننا 

في كلية الدراسات العليا نحصل 
على منحة دراسية بناء على نص 
املادة 25 من الئحة كلية الدراسات 
العلي����ا وبالتالي فاننا نس����تحق 
املكافأة الطابية ال� 100 دينار شهريا 
وذلك الن املنحة الدراسية ال تدخل 
في مفهوم الراتب وال املس����اعدة 
وذلك الختاف اس����اس كل منهما 

من الناحية القانونية.
واضاف روح الدين ايضا انه نقل 
للدقباسي مطلب الرابطة املتعلق 
باعفاء طلبة الدراسات العليا من 
الرسوم التي هي رسوم عالية القيمة 

حيث تصل الى اضعاف ما يدفعه 
طلبة اجلامعة الذين مت اعفاؤهم من 
دفعها والتي تشكل عبئا على الطلبة 
وفي الوقت نفسه ابدى الدقباسي 
االدارة اجلامعية  اس����تغرابه من 
التي تستثني طلبة الدراسات من 
التي  االدارية  القوانني والقرارات 
تتسم بالعمومية دون اي اساس 
من القانون. وبني روح الدين ان 
النائب علي الدقباسي وعد بالتحرك 
الفوري بصرف املكافأة االجتماعية 
وعمل كل ما يلزم في سبيل الغاء 

الرسوم املقررة للطلبة.

التقى وفدًا من رابطة الكلية وناشده إلغاء الرسوم

علي الدقباسي خالل لقائه وفد الرابطة

د. يعقوب الرفاعي وم.عبدالرحمن املطوع وم. عبدالرضا دشتي وأنور الشرهان خالل اجلولة

جانب من اجلولة في املعهد

)خديجة عبداهلل(د.فؤاد العلي مكرما إحدى الطالبات

أوس الشاهني خالل تكرمي د.علي النامي

م.عبدالعزيز الكندري مع طلبة كلية الهندسة والبترول

الرفاعي: تعيين العمداء الجدد في الكليات قريبًا
ونأمل المزيد من المرونة في اختيار نواب المدير

خالل جولته في مبنى المعهد العالي لالتصاالت والمالحة الجديد

باألصالة، وأكد انه سيتم االنتهاء 
قريبا من تكليف بقية العمداء، 
حيث ان����ه لن يكون هناك فراغ 
اداري على اإلطاق، مشيرا الى 
ان ه����ذه التكليفات مؤقتة ولن 
تتجاوز فترة الش����هرين حلني 
انتهاء جلان اختيار العمداء اجلدد 

من عملها.
وحول العمادات اجلديدة وهي 
عمادة املكتب����ات وعمادة خدمة 
املجتمع والتعليم املستمر قال 
د.يعقوب الرفاعي ان جلانا أخرى 
مت تشكيلها الختيار عميد للقبول 
والتسجيل بعد ان انتهت فترة 
تكلي����ف د.محمود فخرا وكذلك 
لعمادة املكتبات وخدمة املجتمع، 
مؤكدا ان اللجان انتهت قريبا من 
عملها ولكنه لم يتسلم حتى اآلن 
التقرير النهائي والذي على ضوئه 
سيتم تعيني العمداء اجلدد قريبا 
وقبل بداية العام الدراسي املقبل، 
واشار الى ان قرار تعيني العمداء 
لهذه العمادات الثاث بحس����ب 
الائحة يصدره مدير عام الهيئة 
ولكن حرصا من ادارة الهيئة على 
مبدأ الشفافية يتم التشاور بهذا 
اخلصوص م����ع وزيرة التربية 
ووزي����رة التعليم العالي، وهذا 
األمر ينطب����ق ايضا على مدير 

معهد االتصاالت واملاحة.
اما بخصوص اختيار نواب 
العام قال د.الرفاعي ان  للمدير 
اختيار نواب املدير في التطبيقي 
ان  يختلف عن اجلامعة، حيث 
القرار  الئحة اجلامعة جتع����ل 
بيد مدير اجلامعة اما بالنسبة 
للتطبيقي فالقرار يصدر مبرسوم 
اميري، ولذلك البد ان مير على 
مجلس الوزراء ويعتمد، واضاف 
اننا نأمل ان يت����م االنتهاء من 
القانون  ف����ي  البند  تعديل هذا 
اجلديد إلعطاء مدير عام الهيئة 
مزيدا من املرونة والصاحيات في 
اختيار نوابه كما هو معمول به 
في جامعة الكويت وذلك ملا فيه 
مصلحة العمل، وأكد على دعم 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موض����ي احلمود لهذا 

التوجه.

الختيار عمداء لهذه الكليات كل 
جلنة برئاسة احد اعضاء مجلس 
ادارة الهيئة بحس����ب ما تنص 
عليه الئحة الوظائف االشرافية 
املعتمدة حاليا، حيث انه وبحسب 
اجتماع مجلس ادارة الهيئة االخير 
تقرر ان يعمل بالائحة احلالية 
الوظائف  حلني صدور الئح����ة 
االشرافية اجلديدة والتي ستقر 
التعديات  قريبا بعد اجراءات 
املقترحة عليها ومن ثم ستطبق 

على التعيينات اجلديدة وليس 
بأثر رجع����ي بالتأكيد، واضاف 
العمداء احلاليني سيقومون  ان 
بدورهم الى نهاية شهر سبتمبر 
املقبل، وذل����ك حرصا من ادارة 
الهيئة على سير العمل، واشار 
د.الرفاعي الى ان القرار الوحيد 
الذي صدر لتعيني عميد باالنابة 
هو قرار تعي����ني خولة يعقوب 
للقي����ام مبه����ام عمي����دة كلية 
التمريض حل����ني اختيار عميد 

ان الهيئ����ة لديها خطة طموحة 
ملواكبة هذا التوسع في االنشاءات 
بالتوسع ايضا في خطة البعثات 
لتوفير األعداد املطلوبة من أعضاء 

هيئة التدريس والتدريب.
وفي رده على س����ؤال حول 
جلان اختيار العمداء جدد لكلية 
التربية االساسية والتكنولوجية 
اكد  والتجاري����ة والتمري����ض 
د.يعقوب الرفاعي ان ادارة الهيئة 
قد انتهت من تش����كيل 4 جلان 

محمد هالل الخالدي
تفقد مدير عام الهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعلي����م 
د.يعقوب الرفاعي املبنى اجلديد 
للمعهد العالي لاتصاالت واملاحة 
في الشويخ والذي شارف على 
االنتهاء متهيدا الستقبال الطلبة 
املقبل، وفي  الدراسي  العام  في 
كلمة ل� »األنباء« قال د.يعقوب 
الرفاعي نتواجد اليوم في موقع 
املعهد لتفقد املشروع في مراحله 
النهائية، حيث وصل املشروع 
ملراحل متقدمة جدا وأوشك على 
نهايت����ه ونتوقع بش����كل كبير 
ان تبدأ الدراس����ة فيه في العام 
الدراسي املقبل، نأمل ان يكون 
مع بداية الفصل الدراسي االول 
وإن لم يسعفنا الوقت سيكون 
الثاني  الدراس����ي  الفص����ل  في 
بإذن اهلل، مشيرا الى ان العمل 
جار حاليا عل����ى تأثيث املبنى 
ووضع اللمسات األخيرة متهيدا 
الستقبال الطلبة واعضاء هيئة 
الرفاعي كلمة  التدريب، ووجه 
شكر لفريق العمل الذي ساهم في 
هذا املشروع من مصممني وفنيني 
وإداريني وكذلك اجلهة التي نفذت 
املشروع، مؤكدا انه احد املشاريع 
التنموية املهمة في الباد وهو 
دأب الهيئة الس����تيعاب االعداد 
الكبي����رة من الطلبة والطالبات 
والتي وصلت الى اكثر من 40 الف 
طالب وطالبة، واضاف ان الهيئة 
تسعى الى مواكبة هذه الزيادة 
ف����ي اعداد املقبول����ني من خال 
التوسع في مشاريع بناء معاهد 
وكليات جديدة، وأشاد د.الرفاعي 
بتصميم املبنى واحتوائه على كل 
متطلبات الدراسة سواء للطلبة 
او املدرب����ني او االدارة، واكد ان 
هذه ليست الزيارة االولى لهذا 
املش����روع وغيره من املشاريع، 
حيث يحرص كل احلرص على 
متابع����ة وتنفيذ كل مش����اريع 
الهيئة، مؤكدا  التوسعة ملباني 
انها ل����ن تكون الزيارة االخيرة 
للتأكد من س����ير العمل بحسب 

اخلطة املوضوعة.
من جهة ثانية، اكد د.الرفاعي 

 العلي للطلبة: اجعلوا الطب جزءًا
من حياتكم واجتهدوا لتحقيق أهدافكم

لميس بالل
اميانا من رابط���ة طلبة الطب بأهمية الثن���اء على جهود الطلبة 
املقبولني في كلية الطب بعد عام من اجلهد واملثابرة، أقيم أمس األول 
حفل تكرمي على شرف طلبة وطالبات دفعة 2008 ممن اجتازوا السنة 
التمهيدية ووفقوا للقبول في كلية الطب وذلك حتت رعاية بنك اخلليج 

على مسرح مركز العلوم الطبية بكلية الطب باجلابرية.
بدأ احلفل بالوقوف حلظة صمت على روح صرح من صروح العلم 
املرحوم د.محمد جعفر بهبهاني وعلى روح ش���هداء اجلهراء أسكنهم 
اهلل فسيح جناته، ثم تاوة آيات من الذكر احلكيم، ثم بدأ عميد كلية 
الط���ب د.فؤاد العلي كلمته بتقدمي نصائح للطلبة والطالبات بالعمل 
واجلهد الشاق والعمل على تنظيم الوقت ودراسة املواد التعليمية 4 
مرات يوميا واملرة اخلامس���ة قبل االمتحان، مؤكدا ان تقسيم الوقت 

مهم للوصول للهدف.
ودعا العلي الطلبة الى االلتزام بحضور احملاضرات العلمية والعملية 
واغاق الهواتف في وقت احملاضرة وان يجعل كل طالب الطب جزءا 
م���ن حياته فيهتم بقراءة املقاالت الطبية ومش���اهدة البرامج الطبية 
ليصب���ح جزءا ال يتجزأ من حياته وبذلك يطبق مبدأ االس���تفادة من 
الوقت في احتواء املعلومات املفيدة لكل طالب والتي توجهه لطريق 
االحتراف، مش���يدا بدور الطلبة والذين من دونهم ال ميلك املعلمون 
دورا او Career في اجلامعات ولكن على الطلبة كذلك االس���تفادة ألن 

املعلمني واحلكومة يبذلون الكثير ويعطون الكثير.
كما بارك رئيس الرابطة منصور الصادقي للطلبة واألهالي وشكر راعي 

احلفل خال كلمة قصيرة ختمتها للطلبة ب� »خدمتكم شرف«.
ومن جانبه نصح م.خالد الزنكي الطلبة والطالبات خال محاضرته 
بتنظيم الوقت للوص���ول للنجاح بضرورة كتابة األهداف لتحقيقها 

مستلهما بذلك واقع خبرته الشخصية خال ايام الدراسة.
واختت���م احلفل كل من عميد كلية الطب د.فؤاد العلي وممثل بنك 
اخلليج هشام النقيب ورئيس الرابطة منصور الصادقي بتكرمي الطلبة 
والترحي���ب بهم بأول عام لهم في كلية الطب من بعد الس���نة األولى 

التمهيدية وتوزيع هدايا عينية قيمة.

خالل تكريم طلبة الطب ممن اجتازوا السنة التمهيدية

النامي: إعداد ثروة بشرية للدولة وتشجيع 
اإلبداع الفكري للطلبة عبر مجاالت عديدة

سعود المطيري
أقام االحتاد الوطني لطلبة الكويت � فرع اجلامعة 
مؤمتر »احلركة الطابية في اخلليج العربي.. نحو 
شراكة تخدم األوطان« حتت رعاية عميد شؤون 
الطلبة بجامعة الكويت د.عبدالرحيم ذياب على 
مسرح عثمان عبدامللك في كلية احلقوق بجامعة 

الكويت.
في البداية حتدث مساعد عميد الشؤون الطابية 
بجامعة الكويت د.علي النامي نيابة عن عميد شؤون 
الطلبة د.عبدالرحيم ذياب وقال النامي ان جامعة 
الكويت دائما تسعى الى اعداد برامج تشجع االبداع 
الفكري للطلبة عبر مجاالت عديدة ومتنوعة كما 
ان رسالة اجلامعة تكمن في اعداد الثروة البشرية 
للدولة وتزويدها بالقيادات الواعية بتراثها وقيمها 
ومتطلباتها، وذلك لسد حاجات املستقبل بالتعاون 
مع املؤسسات العلمية األخرى، التي حتمل ذات 
الرسالة والهدف سواء كان محليا او اساميا او 
عاملي���ا، موضحا ان يكون ذلك من خال الروابط 
الثقافية والعلمية مع اجلامعات واملؤسسات العلمية 
املميزة، وكذلك االهتمام بالطالب وتوفير جميع 
االمكانيات لنمو شخصيته ومواهبه اخلاقة وامداده 
بصورة مس���تمرة بالنصح واالرشاد والرعاية. 
وأوضح النامي ان هذا املؤمتر يأتي متوجا جلهود 
االدارة اجلامعية بالتعاون مع احتاد الطلبة لتوثيق 
الروابط الثقافية والعلمية بينها وبني املؤسسات 
االخرى داخ���ل الكويت وخارجها، كما اكد اهمية 
احلركة الطابية في تعزيز التواصل والتعاون بني 

املؤسسات التعليمية والطابية محليا واقليميا 
وعامليا. واشار النامي الى انه قدم مقترحا بإنشاء 
مجلس طابي استش���اري على مستوى اخلليج 
العربي، وذلك في اجتماع عمادة ش���ؤون الطلبة 
االخير الذي انعقد في سلطنة عمان مايو املاضي. 
ومن جانبه قال رئيس االحت���اد الوطني لطلبة 
الكويت فرع اجلامعة اوس الشاهني انهم في احتاد 
الطلبة وفي جامعة الكويت يشهدون عيدا من اعياد 
احلركة الطابية الجتماع ابناء اخلليج ليمضوا 
على خطى الدول حني توحدت حتت مظلة مجلس 
التعاون وليتوحدوا مبنظماتهم ومؤسس���اتهم 
وروابطهم الطابية، مضيفا: ال ش���ك في انه عيد 

يهنئون به أنفسهم.
واشار الشاهني الى انهم اتفقوا من حيث املبدأ 
مع الوفود املشاركة في املؤمترات على أن يشكلوا 
االحت���اد الطابي اخلليجي الذي س���يكون حتت 
مظلته اكثر من 720 ال���ف طالب وطالبة، وقال: 
هذه بشارة أزفها لكل محب ومهتم بالعمل الطابي 

اخلليجي.
ومن جهته، ألقى كلمة الوفود املشاركة باإلنابة 
رئيس االحتاد الوطني اإلماراتي أحمد املا، حيث 
قال إنهم أتوا من مجتمعات الش���باب ومن دول 
تفخر باألجيال والش���باب الى الكويت ليشاركوا 
في املؤمتر الذي يعتبر ملتقى جميع طلبة اخلليج 
وقدم الش���كر لكل من اتيحت لهم فرصة القدوم 
والتعرف على ه���ذه الفئة من الطلبة التي باتت 

همه األول في حياته.

خالل مؤتمر »الحركة الطالبية في الخليج العربي.. نحو شراكة تخدم األوطان«

دورة طلبة الهندسة والبترول تنطلق اليوم

تنطلق مس����اء اليوم دورة طلبة كلية الهندسة 
والبترول الرمضانية التي تنظمها جلنة الش����ؤون 
الطابي����ة والبحث العلمي في جمعية املهندس����ني 
الكويتية، مبش����اركة 13 فريقا، ويلعب اليوم على 
ملعب جمعية املهندسني ببنيد القار الذي يقام عليه 
جميع مباريات الدورة، ست مباريات ساخنة، يتأهل 

منها ستة فرق الى الدور الثاني.
وبني مقرر اللجنة املنظمة م.عبدالعزيز الكندري 
ان املباراة األولى ستكون بني فريقي معهد اخلرسانة 
االميرك����ي )ACI( وجمعية املهندس����ني الكهربائيني 
وااللكتروني����ني )IEEE( فيم����ا يلعب فريق جمعية 
استكش����اف الفضاء وتعمي����ره )SEDS( مع فريق 
جمعية طلبة الهندس����ة الكيميائي����ة )CHESS( في 

املباراة الثانية، اما في املباراة الثالثة فيلعب فريق 
جمعية العمارة )KASA( مع فريق جمعية مهندسي 
الكمبيوتر )CPE( ويتقابل في املباراة الرابعة فريق 
جمعية مهندسي البترول )SPE( مع فريق جمعية 
املهندسني الصناعيني )IIE(، بينما في املباراة اخلامسة 
يلعب فريق اجلمعية االميركية ملهندسي التكييف 
والتبريد والتدفئ����ة )ASHRAE( مع فريق جمعية 
الهندسة والبترول، وفي املباراة األخيرة يلعب فريق 
 )ASME( اجلمعية االميركية للمهندسني امليكانيكيني
 )SEES( مع فريق جمعية طلبة الهندسة الكهربائية
وقطع فريق اجلمعية االميركية للمهندسني املدنيني 
)ASCE( تذكرة التأهل الى الدور الثاني بفضل القرعة 

التي ابتسمت لصاحله.


