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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد المجر
اعلنت نائب رئيس االحتاد العام لطلبة 
ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدري���ب ضحى احلمادي ع���ن انطالق 
حملة »لنك���ن رواد االم���ة« بكلية التربية 
االساسية بنات. وقالت احلمادي ان احلملة 
بدأت مبحاضرة دينية ألقاها د.جاسم ملك 

بعنوان »حياتي عظيمة«، وتشهد الكلية اليوم 
محاضرة للداعية د.سعاد البشر حتت عنوان 
»لنفس���ك عليك حق«، فيما يلقي د.حسني 
الهدبة محاضرة صباح غد بعنوان »اكتشفي 
ذاتك وارتقي بها«، وتلقي احملاضرة الرابعة 
واالخيرة د.منى اجلناعي بتاريخ 16 اجلاري 

حتت عنوان »غراسنا حصادنا«.

إطالق حملة »لنكن رواد األمة« في »األساسية«

السفير حمود الروضان ود.بندر الرقاص ود.فايز الظفيري مع بعض الطلبة

عباس السماك يقدم شهاد تقدير إلى هادي احلربي

جانب من الطلبة املشاركني في احلفل )ناصر عبدالسيد(د.رشيد احلمد متحدثا في احلفل

د. عبداهلل الفهيد

آالء خليفة
العلوم  اعلن رئيس جمعية 
الكويت  االجتماعية بجامع����ة 
مب����ارك العجمي انه واميانا من 
اجلمعية بالدور املهم واالساسي 
لطلبة وطالبات جامعة الكويت، 
فق����د ق����ررت جمعي����ة العلوم 
االجتماعية تنظيم ندوة سياسية 
اليوم )االثن����ني( حتت عنوان 
»مستقبل العالقة بني السلطتني« 
ملناقش����ة اوضاع مجلس االمة 
التعاون.  ودواعي كتاب ع����دم 
واشار العجمي الى انه يشارك 
بالندوة كل من النواب د.فيصل 
املس����لم، د.جمع����ان احلربش، 
خالد الطاحوس، الصيفي مبارك 
الصيفي، موضحا انه مت توجيه 
الدعوة للنواب : احمد السعدون، 
ومس����لم البراك، واملجال ايضا 

مفتوح لبقية النواب. ولفت الى 
ان الندوة ستقام في كلية العلوم 
االجتماعية في بهو الكلية بجوار 
النافورة وذلك في متام الساعة 

ال� 12 والنصف ظهرا.

مبارك العجمي

وليد الكندري

مستقبل العالقة بين السلطتين
في »االجتماعية« اليوم

»مستقلة« الجامعة المفتوحة شّكلت
هيئتها اإلدارية الجديدة برئاسة النبهان

آالء خليفة
عقدت القائمة املس���تقلة باجلامعة العربية 
املفتوحة جمعيتها العمومية العادية من أجل 
اختيار هيئة التنس���يق اجلديدة خلفا لهيئة 
التنسيق املاضية وذلك بعد أن ألقى التقريران 
اإلداري واملالي اللذان وافقت عليهما اجلمعية 

العمومية العادية باالجماع.
ومتت تزكية هيئة التنسيق اجلديدة حيث 
مت اختيار فواز النبهان منس���قا عاما بالتزكية 
وعبداهلل املشد أمينا للسر بالتزكية وعبداهلل 
الشمري أمينا للصندوق وعبدالرحمن احلميدي 

رئيسا للجنة اإلعالمية.
وقامت أيضا القائمة املستقلة بإعطاء دور اكبر 
للجنة شؤون الطالبات املختصة بتبني جميع 
القضايا واملكتسبات واملشكالت املتعلقة بطالبات 
اجلامعة العربية املفتوحة من اجل تبنيها والقيام 
برعايتها، حيث متت تزكي���ة فاطمة املطيري 

رئيسة للجنة شؤون الطالبات ونوال العنزي 
نائبة لها. وبهذا الصدد شكر املنسق العام فواز 
النبهان اعضاء اجلمعية العمومية على اعطائه 
الثقة لنيله هذا املنصب وان هذا لشرف كبير 
بعد أن تدرج بالقائمة، مؤكدا في الوقت نفسه 
انه س���يضع جميع خبرته الطالبية والنقابية 
من أجل دعم الفكر السامي الذي تبنته القائمة 
املستقلة بدعم الطلبة بالدفاع عن حقوق الطلبة 
داخل اجلامع���ة بالتزامن مع الواجب الوطني 
واإلسالمي واألخالقي منذ نشأتها عام 2003 الى 
اآلن على يد القيادات التي ناضلت لرفع اس���م 

القائمة املستقلة داخل احلرم اجلامعي.
وش���كر النبهان الهيئة التنسيقية السابقة 
والتي كان يترأس���ها مبارك العربود وإخوانه 
القيادات السابقة، مؤكدا لهم أنه ال يألو جهدا 
في متابعة مس���يرته��م ف�����ي خدمة إخوانهم 

الطلبة.

خالل افتتاح األسبوع التنموي الوقائي اإلرشادي في »التربية«

خالل االحتفال بتكريم الطلبة المتفوقين والمستجدين في مصر

الفهيد: االهتمام بالبحوث العلمية لمواكبة التطور التكنولوجي

الحمد للطلبة: تحلّوا بالخُلق الحميد واتبعوا القوانين تجنباً للمشاكل

القاهرة ـ هناء السيد
احتفل االتحاد الوطني لطلبة الكويت 
في مص����ر بتكريم الطلب����ة الكويتيين 
المتفوقين واستقبال المستجدين برعاية 

سفيرنا لدى القاهرة د.رشيد الحمد.
وأعرب السفير الحمد في كلمة افتتاح 
الحفل الذي اقيم امس األول عن تهانيه 
الحارة للطلب����ة والطالبات المتفوقين 
وكذلك الطلبة المستجدون الذين التحقوا 
هذا العام بالجامعات والكليات ومؤسسات 

التعليم العالي في مصر.
ودعا الطلبة الكويتيين الدارسين في 
مصر الى ان يكونوا خير سفراء للكويت 
من خالل التحلي بالخلق الحميد واتباع 
نظم وقوانين هذا البلد المضياف متوجها 
بالشكر الى المسؤولين في مصر على 
حس����ن التعاون وتذليل اي عقبات قد 
تعترض الطلبة الكويتيين خالل دراستهم 

في مصر.
واشاد السفير الحمد بحرص االتحاد 
الوطني لطلبة الكويت على اقامة مثل هذه 
المناسبات التي تجمع الطالب الكويتيين 
وأسرهم الكريمة، متمنيا ان يكون عاما 
دراسيا سعيدا وحافال بالجهد في سبيل 
االرتق����اء بتحصيل العلم النافع ورفعة 

شأن الوطن العزيز.
من جانبه هنأ رئيس المكتب الثقافي 
في سفارتنا في القاهرة د.عوض العنزي 

في كلمته الطلبة والطالبات المتفوقين 
على ما بذلوا من جهد كبير ومثابرة خالل 

سنوات الدراسة.
كما اعرب العنزي عن امنياته للطلبة 
المس����تجدين بالتوفي����ق والنجاح وان 
يكونوا خير من يمثل الكويت في المسلك 
والجهد، مشيرا الى ان المكتب الثقافي 
يضع كل االمكانيات في س����بيل نجاح 

مهمة الطلبة االكاديمية.
واكد ان المكتب الثقافي ال يألو جهدا في 
تقديم كل ما يحتاجه الطلبة من معلومات 
وخدمات راجيا من الطلبة والطالبات عدم 
التردد في استيضاح مختلف االمور التي 

تتعلق بفترة دراستهم في مصر.
بدوره اش����اد رئيس الهيئة االدارية 
في االتح����اد الوطنى لطلبة الكويت في 
القاهرة ناصر الياسين بالجهود الفعالة 
والمخلصة للسفير الحمد وأركان السفارة 
الكويتية في القاهرة ازاء الطلبة الكويتيين 

الدارسين في مصر.
وأكد الياسين ان الطلبة المغتربين 
يحتاج����ون ال����ى المزيد م����ن التعاون 
والوقوف معهم بفاعلية لدفع المسيرة 
الطالبية وحفز روح النش����اط والجهد 
لتحقيق المزيد من الطموح، مشيرا الى 
ان اعضاء لجان االتحاد يمثلون جميع 
الجامعات المصرية لتحقيق خدمة الطلبة 

المستجدين على أكمل وجه.

وأضاف ان الهيئة االدارية في االتحاد 
تسعى دائما الى اقامة الندوات الثقافية 
واالجتماعية والدينية وغيرها من االنشطة 
االخرى التي تنمي العقل والفكر وتحقق 
االستفادة من زيادة المعلومات واكتساب 
لغة الحوار واالشتراك في جميع قضايا 

المجتمع.
وش����ارك في الحفل اركان الس����فارة 
الكويتية في القاهرة وعدد كبير من الطلبة 
والطالبات واعضاء هيئة التدريس عالوة 

على العديد من االعالميين.
وشدد رئيس القسم القنصلي مشعل 
المنص����ور على ان القس����م يعمل دائما 
لخدمة الطلب����ة ويوفر جميع الخدمات 
والمعلومات للطلبة خاصة المستجدين، 
مشيرا الى االستش����ارات التي يوفرها 
خاصة جميع االجراءات القانونية الخاصة 
بالمس����كن واجراءات الجمارك وغيرها 
وطالب المنصور الطلبة بضرورة االلتزام 
بقوانين وقواعد البلد الشقيق مصر وقدم 
المنصور التهنئ����ة للطلبة والطالبات، 
واصفا احساسه بالفخر وسط االعالن 
وتكري����م الطلبة المتفوقين وانهم خير 

مثال لوطنهم الكويت.
وأعرب����ت د.خيرية رمضان الملحقة 
الثقافية عن ترحيبها بالطلبة المستجدين 
وتقديرها للمتفوقين، مشيرا الى توفير 
القسم الثقافي جميع الرعاية والخدمات 

للطلب����ة، مطالبة ابناءن����ا الطلبة بعدم 
التعام����ل مع اي ش����خص او جهة غير 

المكتب الثقافي المعتمد.
واعلن رئيس مكتبنا الصحي بالقاهرة 
منصور صرخوه ع���ن توفير المكتب 
جميع االجراءات الوقائية للحماية من 
مرض انفلونزا الخنازير، مش���يرا الى 
عدم وجود حاالت بين الطلبة، مشددا 
على اهمية الت���زام الطلبة بالتعليمات 
للوقاية مطالبا الطلبة بضرورة تواجد 
البطاقة الصحية بصفة دائمة تحس���با 

ألي موقف.
واشاد رئيس اللجنة االعالمية باالتحاد 
وعضو اللجنة المنظمة عبداهلل العصيمي 
بجهود وتعاون سفيرنا بالقاهرة د.رشيد 
الحمد واعضاء سفارتنا لتوفير كل ما 
يلزم الطالب لتوفير المناخ للتحصيل 
العلمي، مشيدا باعضاء هيئة التدريس 
بالجامعات المصرية لجهودهم المستمرة 

لتوفير ما يحتاج اليه الطالب.
وتضمن حفل االفتتاح تكريم السفير 
واعضاء السلك الديبلوماسي ومدير مكتب 
الخطوط الوطنية بالقاهرة ماجدة شنودة، 
كما تم تكريم الطلبة المتفوقين من جميع 

الجامعات المصرية.
وأعلن مدي����ر الخطوط الوطنية عن 
منحها 50 تذكرة طيران مجانية للطلبة 

المتفوقين.

العملية التربوية في اجلامعة.
من جانبها، قالت رئيسة وحدة 
اإلرش���اد النفس���ي د.معصومة 
املطي���ري ان هدفن���ا م���ن هذا 
الثقافي هو توصيل  االس���بوع 
العلمي���ة للطلب���ة  املعلوم���ة 
واالساتذة على مستوى الكلية، 
كما مت ع���رض جه���از اورا في 
احملاضرة األول���ى وهذا اجلهاز 
تعرف على ش���خصية اإلنسان 
التخلص من الضغوط  وكيفية 
النفسية والتعامل معها، وثاني 
يوم ستكون محاضرة للتنومي 
العاطفي  املغناطيسي والتحرر 
للدكتور حجاج بوخضور، واليوم 
الثالث محاضرة لفن إدارة احلياة 
للدكتور اسماعيل الشطي، اليوم 
الرابع محاضرة الصحة النفسية 
وجودة احلي���اة للدكتور فيوال 
الببالوي، اليوم األخير محاضرة 
ح���ول إدارة الص���راع لتحقيق 
النفس���ي واالجتماعي  التوافق 
للدكتور محمد الظفيري، وهدفنا 
من هذه احملاضرات تنمية الذات 
وكيفية إدارة احلياة لإلنس���ان 

بحياته وذاته.

املتعلق���ة بالش���باب واألس���رة 
والتربية والتعليم.

وأكد األحمد ان وحدة اإلرشاد 
النفسي بإدارتها احلالية، عملت 
بجد واجتهاد على ترجمة األهداف 
الس���ابق ذكرها الى واقع يتمثل 
بخدم���ات تقدم لطلب���ة جامعة 
الكوي���ت والعاملني، حيث تقدم 

أنشطة عديدة منها:
1 � دراسة احلاالت التي حتول 

من عمادة شؤون الطلبة.
2 � تقدمي استشارات للطلبة 

وللعاملني باجلامعة.
� تخصيص صفحة دائمة   3
في جريدة آفاق لتقدمي استشارات 

نفسية.
4 � نش���ر مجموعة مطويات 
للتوعية بعدد من القضايا النفسية 
واالجتماعية يتم توزيعها على 

الطلبة وغيرها من األنشطة.
وأضاف ان الكلية تسعى الى 
الوحدة بزي���ارة اخلدمات  قيام 
النفس���ية التي تقدمه���ا لطلبة 
اجلامعة والعاملني بها من خالل 
املادي والبش���ري  الدعم  تقدمي 
لها ألهمية الدور الذي تقوم به 

والضغوط التي تعترض مسيرة 
حياتهم، ومتثل انشطة االسبوع 
التنموي الوقائي اإلرشادي ترجمة 
ألهداف وحدة االرش���اد النفسي 
بالكلي���ة والتي منها: مس���اعدة 
الطلبة عل���ى تنمي���ة توافقهم 
النفسي واالجتماعي والتربوي، 
تزويد الطلبة باملعلومات النفسية 
واالجتماعية والدراسية واكسابهم 
امله���ارات التي تس���اعدهم على 
النجاح والتفوق، توعية املجتمع 
بالقضايا النفسية واالجتماعية 

معه بالشكل العلمي واملهني وال 
ميكن ألي ش���خص استخدامه 
الكليات  مستبعدا توزيعه على 
اال بحالة استثنائية لقسم النفس 
بكلية العل���وم االجتماعية على 

حسب احتياجهم لهذا اجلهاز.
وفي اخلتام شكر د.الفهيد عميد 
كلية التربية د.عبدالرحمن األحمد 
ود.معصوم���ة املطيري رئيس 

وحدة االرشاد النفسي.
من جانبه، ق���ال عميد كلية 
التربية د.عبدالرحمن األحمد ان 
امللتقى يسعى الى زيادة الوعي 
بالثقاف���ة التربوية والنفس���ية 
واالجتماعية لدى طلبة وموظفي 
اجلامعة وكذلك العاملني في قطاع 

التربية والتعليم في الكويت.
كما يهدف االسبوع الى حتقيق 
هدف آخر، يعكس الدور احليوي 
ال���ذي تقوم به وحدة االرش���اد 
التربوية  العملية  النفس���ي في 
في اجلامعة، اال وهو مس���اعدة 
الطلبة والعامل���ني في اجلامعة 
على فهم ش���خصياتهم وتنمية 
قدراتهم واستعداداتهم وتزكية 
أنفسهم والرضا عنها والثقة فيها 

سعود المطيري
الكويت  أش���اد مدير جامعة 
د.عبداهلل الفهيد مبا حققه قسم 
اإلرشاد النفسي في كلية التربية 
على مستوى البحث العلمي املميز 
الذي يصب في صالح رقي العلم 
على املستوى الطالبي واألكادميي، 
ذلك خالل افتتاح االسبوع التنموي 
الوقائي اإلرشادي لوحدة اإلرشاد 
النفس���ي بكلية التربية بعنوان 
»تنمية الذات في إدارة احلياة«.

وأكد د.الفهيد ان هذه البحوث 
العلمية البد منها من حيث التطور 
العلم والتكنولوجيا،  في مجال 
املتبقية االقتداء  الكليات  وعلى 
فيم���ا قام���ت به كلي���ة التربية 
وعمل نشاطات علمية وثقافية 
وأنا أش���جع على قيام مثل هذه 
األنش���طة بدال من عمل الندوات 
السياسية وكرة القدم، علما بأن 
هذه الدورات والندوات ال تغني 

وال تسمن من جوع.
وعن توزيع جهاز أورا العلمي 
على مختلف الكليات قال د.الفهيد 
ان هذا اجلهاز البد ان يكون بيد 
أشخاص مهنيني محترفني للتعامل 

بدء تسجيل الراغبين في االلتحاق
بكليات ومعاهد »التطبيقي« اليوم

المعهد العالي لالتصاالت والمالحة حصل
على متطلبات نظام الجودة آيزو 9001: 2008

الروضان بحث مع المكتب الثقافي
في بريطانيا تذليل العقبات أمام الطلبة

لندن � كونا: بحث مدير االدارة 
القنصلية في وزارة اخلارجية 
السفير حمود الروضان مع رئيس 
الرقاص  الثقافي د.بندر  املكتب 
وامللحق الثقافي د.فايز الظفيري 
سبل تذليل العراقيل التي تواجه 

طلبة الكويت في بريطانيا.
وق���ال الس���فير الروض���ان 
ل���� »كونا« امس ان���ه بحث مع 
مس���ؤولي املكت���ب م���ا يتعلق 

باجراءات احلصول على تأشيرة 
الدخول الى اململكة املتحدة عن 
البريطانية في  طريق السفارة 

الكويت.
وأكد حرصه على تذليل كل 
املش���اكل التي تعترض الطلبة 
الدارسني في بريطانيا، مضيفا انه 
استمع لعدد من املالحظات سواء 
من مسؤولي املكتب الثقافي او 
من الطلبة والطالبات فيما يتعلق 

ببعض االج���راءات التي تؤخر 
حصول الطلبة على تأش���يرات 

الدخول الى اململكة املتحدة.
حضر االجتماع املستش���ار 
في س���فارتنا في لندن حس���ن 
زمان وأمني سر الهيئة االدارية 
ف���ي االحت���اد الوطن���ي لطلبة 
الكويت � ف���رع اململكة املتحدة 
يوسف العنزي وعدد من الطلبة 

والطالبات.

ما يلزم لعملية التسجيل.
ال���ى ذل���ك، رح���ب رئيس 
االحت���اد العام لطلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب ولي���د ملك الكندري 
بالقيادات املش���اركة في مؤمتر 
القمة اخلليجي، وناشدهم بتبني 
فكرة تنظيم مؤمتر سنوي ثابت 
للقيادات الطالبية في املؤسسات 
االكادميية لدول املجلس بهدف 
تبادل اخلبرات والزيارات بني 
االشقاء واالستفادة من جتاربهم 

النقابية والطالبية.
وقال الكندري: من الضرورة 
مبكان تنظيم معرض س���نوي 
يقام بالتناوب بني دول املجلس 
ليكون فرصة للشباب لعرض 
أفكارهم وبحث الهموم واملشاكل 
التي تعوق العملية التعليمية 
ومحاولة وضع احللول املناسبة 
له���ا، فضال عن التنس���يق بني 
القيادات الطالبية لدول املجلس 
في اصدار البيانات للعاجل من 
االمور اخلاصة باالمة االسالمية 

والعربية.

محمد الخالدي
استقبل املعهد العالي لالتصاالت واملالحة اعضاء 
 Bureau Veritas فريق التقييم اخلارجي في ش����ركة
وذلك للقيام بعملية التقييم على ادارة املعهد العالي 
لالتصاالت واملالحة واقس����امه التدريبية واالدارية 
واملكات����ب النوعية، مت عقد اللقاء االفتتاحي والذي 
حضره اعضاء جلنة املراجعة االدارية وهم مدير املعهد 
عباس الس����ماك ومساعد املدير م.يوسف املزروعي 
واملدير االداري واملالي جاس����م سراب وممثل ادارة 
ضبط اجلودة رناء الهاجري ورؤساء االقسام واملكاتب 
في املعهد، وكان اللقاء بحضور مساعد مدير ضبط 
اجلودة واالعتماد االكادميي في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب هادي احلربي. وأكد الس����ماك 
ح����رص املعهد على اجناح عملية التقييم وذلك عن 
طريق اهتمام اعضاء املعهد بتطبيق نظام اجلودة 
لالستمرار في احلفاظ على شهادة اجلودة. من جهته، 
اثن����ى هادي احلربي على ال����دور البارز للمعهد في 
احلصول على ش����هادة اجلودة ومتيزه في تطبيق 
نظام اجلودة، بحيث اصبح مثال يحتذى في الهيئة، 
مشيرا الى استمرار التعاون بني املعهد ومكتب ضبط 
اجلودة في الهيئة. بدورها، اشارت رناء الهاجري الى 
ان املعهد حرص في هذا التقييم على ان يتم تطوير 

نظام اجلودة عن طريق االنتقال ملتطلبات آيزو 9001: 
2008 ويكون للمعهد الس����بق في هذا التطوير، كما 
كان له الس����بق في احلصول على الشهادة، مشيدة 
باجلهد املميز الذي بذله اعضاء مكتب ادارة اجلودة 
ملدة عام في العمل على تطوير النظام بالتعاون مع 
اعضاء جلنة املراجعة االدارية وفريق التدقيق الداخلي 
وفريق التحليل االحصائي في املعهد من خالل عقد 
اللقاءات واالجتماع����ات والدورات التدريبية ورفع 
التقارير الدارة املعهد، وبعد امتام عملية التقييم مت 
عقد اللقاء اخلتامي حيث اس����تعرض اعضاء فريق 
التقييم نتائج التقييم، وق����د اثنى رئيس املقيمني 
على اجلهد الذي مت بذله في تطوير نظام اجلودة في 
فترة قياسية، مؤكدا انه سيرفع توصيته للشركة 
بتطوير شهادة املعهد لنظام آيزو 9001: 2008. وفي 
ختام اللقاء، قدم السماك شهادة تقديرية ملساعد مدير 
ضبط اجلودة واالعتم����اد االكادميي هادي احلربي 
نظرا جلهوده املبذولة في تنس����يق عملية التقييم 
اخلارجي وإقامة الدورات التدريبية في مجال اجلودة 
وتعاونه في عقد ورش العمل مع جهات مختلفة في 
الهيئة، ومهنئا احلضور على تطوير النظام، شاكرا 
العامل����ني في املعهد على ما بذلوه من جهد لتحقيق 

هذا االجناز.

الفيلكاوي:  املس���تجدات مرمي 
اوض���ح املطي���ري ان طالبات 
ايام االحد  االحتاد سيتواجدن 
والثالثاء واخلميس ملس���اعدة 
زميالتهن املستجدات وارشادهن 
لكل ما يحتجن اليه للتيس���ير 
عليهن وتذليل اي عقبات ميكن 
ان تواجههن في عملية التسجيل، 
التي بذلتها  مش���يدة باجلهود 
عمادة التس���جيل والقبول في 
الهيئة واستعداداتها الستقبال 
الطلبة والطالبات وجتهيز كل 

محمد المجر
اعلن رئيس جلنة املستجدين 
في االحتاد العام لطلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب عبدالرحمن املطيري ان 
عملية تسجيل الطلبة والطالبات 
الراغبني ف���ي االلتحاق بكليات 
ومعاهد الهيئة تبدأ اليوم االثنني 
ويس���تمر حت���ى 29 اجلاري، 
وسيكون التسجيل خالل الفترة 
الصباحية من الساعة 8 صباحا 
الس���اعة 12 ظهرا، وخالل  الى 
الفترة املس���ائية من الساعة 4 

عصرا الى الساعة 7 مساء.
وأوضح املطيري ان يومي 
االثنني واالربعاء من كل اسبوع 
سيكونان مخصصني لتسجيل 
الطالب، ويتوجب عليهم احضار 
صورة عن البطاقة املدنية وطبق 
االصل من شهادة الثانوية، وعدد 
2 صورة شخصية عند حضورهم 
ملبنى التس���جيل في مبنى رقم 
7 بديوان عام الهيئة بالعديلية 

على الدائري الثالث.
بدورها، قالت رئيسة جلنة 

مستمر حتى 29 الجاري

ضحى احلمادي


