
 االحد
  ٢٨  نوفمبر  ٢٠١٠ 

 9 
 للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 
 editorial@alanba.com.kw

  فاكس: ٢٤٨٣١٢١٧ 

 الجامعــــة  الجامعــــة  الجامعــــة 
 التطبيقي 

 الجامعــــة  الجامعــــة 
 التطبيقي 

 الجامعــــة  الجامعــــة 
 الجامعــــة  الجامعــــة  الجامعــــة  الجامعــــة  و  التطبيقي  التطبيقي  التطبيقي  التطبيقي 
 و  التطبيقي  و  التطبيقي  و  التطبيقي  و  التطبيقي  التطبيقي  و  التطبيقي  و  و  و  و  و  و  التطبيقي  التطبيقي  و  و  و  التطبيقي  و  التطبيقي  و  التطبيقي  التطبيقي  و  التطبيقي  التطبيقي  التطبيقي  التطبيقي 

 محمد المجر
  «االحتاد والنهج الطالبــــي» جتمع طالبي يضم 
جميع الطلبة الكويتيني الدارسني في اململكة املتحدة 
وايرلندا تستعد خلوض انتخابات احتاد الطلبة التي 

ستنطلق اليوم.
  لذلك التقينا نائب املنسق العام للقائمة ومرشح 
القائمة ألمانة السر في االنتخابات م.حمود املطيري 
الذي حتدث عــــن البرنامج االنتخابي للقائمة وأهم 
اإلجنازات التي حصلتها القائمة باالضافة الى تأكيده 
استعداد القائمة خلوض االنتخابات متوقعا ان تكسر 
حاجز الـ ٣٠٠ صوت كما حتدث عن املرشحني للهيئة 

اإلدارية وآلية متويل االحتاد وفيما يلي اللقاء:
ــاد الطلبة ـ  ــتعداداتكم النتخابات احت ــا هي اس    م
ــا الكلمة التي  ــة املتحدة وايرلندا اليوم وم فرع اململك

توجهونها للطلبة؟
   في مثل هذه املناسبة السنوية نود أن نهنئكم ونهنئ أنفسنا بهذا 
العرس الدميوقراطي والذي ننعم به بفضل اجلهود املخلصة التي بذلها 
األجداد وحافظ عليها اآلباء لتصلنا في أنقى صورها، لذلك فعلينا ان 
نصون هذه النعمة باملشــــاركة فيها إيجابيا مبا يخدم املصلحة العامة 
قبل اخلاصة، ومبا يهتم بخدمة الطلبة وإيصال صوتهم للمسؤولني، 
وأخيرا مبا يقوم املسيرة العلمية والتربوية للطالب والطالبة في بالد 
الغربــــة. وهذا هو نهج القائمة منذ تأسيســــها وحتى اليوم، ونعدكم 
باالستمرار على هذا اخلط من العمل الدؤوب بأمانة وإخالص في سبيل 
خدمة الطالب منذ حلظة قبوله في البعثة الى فرحة تسلم الشهادة. 

   عرفنا عن قائمة االحتاد والنهج الطالبي؟
   قائمة االحتاد والنهج الطالبي هي جتمع طالبي يضم جميع الطلبة 
الكويتيني الدارســــني في اململكة املتحــــدة وايرلندا امللتزمني بالثوابت 
الكويتية الوطنية واالسالمية املؤمنني بأهمية العمل الطالبي في صياغة 
كويت الغد عبر صقل الطاقات الطالبية املتميزة والفاعلة ضمن إطار 

دميوقراطي يلتزم باألصول النقابية السليمة.
  كسر حاجز الـ ٣٠٠ صوت

   هل تتوقعون حتقيق أرقام متقدمة في االنتخابات احلالية؟
   الطالب والطالبات في اململكة املتحدة وايرلندا ميلكون الوعي الكافي 
ولديهم احلرية املطلقة في اختيار القائمة املناسبة في قيادة دفة االحتاد 

ونسعى الى  كسر حاجز الـ ٣٠٠ صوت في االنتخابات احلالية.
   ما برنامجكم االنتخابي لهذه االنتخابات؟

   البرنامج االنتخابي لقائمة االحتاد والنهج الطالبي للعام النقابي 
٢٠١٠-٢٠١١ يتضمن عدة جوانب هي اآلتي:

  في اجلانب الطالبي األكادميي نركز على املبتعثني من وزارة التعليم 
العالي، حيث سنطالب باعتماد املراسلة عن طريق البريد اإللكتروني 
بني وزارة التعليم العالي واملكتب الثقافي بدال من الفاكس، وتســــهيل 
عمليــــة التحويل من جامعة إلى أخرى، حتى إن اجتاز الطالب وحدات 
دراسية معينة. على أن تكون اجلامعة املراد التحويل إليها تقبل معظم 
املواد التي انتهى الطالب من دراستها، كما سنطالب ببدل إيجار للمدن 
التي عادة ما تكون فيها إيجار العقارات مرتفعة جدا، عن طريق إيجاد 
جلنة تشــــمل أشــــخاصا من الوزارة واملكتب الثقافي واالحتاد نفسه، 
إليجاد حلول عملية لهذه القضية، والتأكيد على دفع رواتب طلبة الطب 
البشري وطب األسنان في سنة االمتياز، باإلضافة الى تخصيص مقاعد 
ثابتة لطلبة الطب البشــــري وطب األسنان في اجلامعات البريطانية، 
وفتح مراكز جديدة لدراسة السنة التمهيدية لثبات فشل معظم املراكز 

السابقة من خالل نتائج الطلبة خالل األعوام السابقة. 
  أما مبعوثو الدراســــات العليا فســــنطالب لهم بزيــــادة بدل الكتب 
واألدوات، وبزيــــادة الرواتب، باإلضافة الى توســــيع دائرة االعتراف 
باجلامعات والتخصصات املختلفة، وإضافة قســــم جلنة الدراســــات 
العليا في مجموعة مســــتجد التابعة لالحتاد الوطني لطلبة الكويت ـ 

فرع اململكة املتحدة وايرلندا إلرشاد طلبة الدراسات العليا.
  أما فيما يتعلق مببتعثي ديوان اخلدمة املدنية  سوف نطالب بزيادة 
بــــدل الكتب واألدوات لهم وزيادة الرواتــــب والتأكيد على صرف بدل 

للتذاكر بحيث يسافر املبتعث على أي خطوط طيران يختارها.
  اما الطلبة اخلاصون فمن الضروري تســــهيل عملية قبول الطلبة 
اخلاصني في البعثات من خالل تسهيل الشروط وتسهيل عملية تواصل 
املكتب معهم وتوفير كل الدعم املعنوي واألكادميي لهم، مع حث الطلبة 

على التسجيل في املكتب حال وصولهم. 
  أما بخصوص املكتب الثقافي فسنطالب بتطوير املوقع اإللكتروني 
للمكتب الثقافي (لندنـ  دبلن) حتى يقدم خدمات جلميع الطلبة بسهولة 

ويسر، على أن تكون املعلومات كافية ووافية وواضحة 
جلميع الطلبة وباللغتني العربية واإلجنليزية، مع 
التعاون مع مجموعة مستجد لتوفير دليل للطالب 
املستجد يشمل أهم املعلومات التي يحتاجها، باإلضافة 
إلى زيادة عدد املرشدين األكادمييني باملكتب الثقافي 
لتسهيل األمور األكادميية لطلبتنا باجلامعات، كما 
سنطالب بإيجاد مرشد اجتماعي باملكتب، تكون مهمته 
إيجاد احللول املناسبة للمشاكل التي قد تواجه الطلبة 
سواء كانت مشاكل دراسية أو نفسية، أو اجتماعية 
قد تطرأ عليه وهو بالغربة، وسنسعى للتنسيق مع 
املكتب الثقافي في عملية استقبال الطلبة املستجدين 
فــــي لندن وتوجيهم في بداية دراســــتهم من خالل 
مجموعة مســــتجد التابعة لالحتاد الوطني لطلبة 
الكويت ـ فرع اململكة املتحدة وايرلندا، واالستمرار 
في املطالبــــة بزيادة عدد اجلامعات املعترف بها، وتصنيف اجلامعات 
حسب التخصصات، واملطالبة بالتفريق بني طلبة البكالوريس وطلبة 
الدراسات العليا في قرار ٥٠ طالبا لكل كلية. اما بالنسبة للجانب الصحي 
فبرنامجنا االنتخابي يتضمن املطالبة بإنهاء مســــألة التأمني الصحي 
لتطبق على أرض الواقع وتشــــمل جميع الطلبة الدارسني في اململكة 
املتحدة وإيرلندا، والعمل على معاجلة جوانب التقصير والتأخير في 
إجناز معامالت عالج الطلبة لكي تكون منجزة بشــــكل عملي وسريع. 
كما يتضمن البرنامج جانب التثقيف والتوعية الثقافية االجتماعية، 
حيث ســــنطالب بتكثيف زيارات شــــخصيات اقتصادية واجتماعية 
وسياســــية من الكويت للطلبة املغتربني باخلارج، لشرح وجهة نظر 
الكويت في القضايا التي تواجهها الدولة ومناقشتها مع الطلبة حيث 
يفتح ذلك آفاق وتفكير الطالب الكويتي املغترب ألبعد احلدود ويجعله 
ملما بالقضايا التي تواجه الكويت، باإلضافة الى عمل دورات خاصة مع 
أشخاص متخصصني في شتى املجاالت العلمية واالجتماعية وعرضها 
علــــى الطلبة عن طريــــق الصفحة اإللكترونية وذلــــك بهدف تطوير 
الشخصية األكادميية، وإقامة برنامج خاص لزيادة الوعي النقابي لدى 
الطلبة من خالل اســــتضافة عدد من األشخاص ذوي اخلبرة النقابية، 
باإلضافة إلى اهتمام موقع االحتاد بالنشرات النقابية التي تساهم في 
زيادة الوعي النقابي، وإقامــــة املهرجانات الطالبية الترفيهية الهادفة 
والدورات الرياضية وذلك للراحة من عناء البحث والدراسة، وتكرمي 
الطلبة اخلريجني واملتفوقني كل عام دراسي، وتطوير دور الشعب في 
املدن من حيث تنوع األنشطة وتخصيص ميزانية مستقلة لكل شعبة 
على حدة، باإلضافة الى احلصول على املزيد من اخلصومات على أسعار 
التذاكر وشــــحن األمتعة، والتنســــيق مع كبرى املؤسسات السياحية 
والفنادق العاملية إلعطاء أي طالب لديه عضوية في اإلحتاد خصومات 
تنافســــية، وإقامة دورات وندوات تساهم في زيادة الوعي الديني عن 
طريق استضافة مشــــايخ وعلماء الدين من الكويت ومن شتى أنحاء 

العالم بهدف رفع اإلميانيات لدى الطلبة والطالبات املغتربني.

  إنجازات القائمة

ــة الريادة في تولي دفة  ــدد لنا اجنازاتكم خاصة انكم القائمة صاحب    ع
االحتاد؟

   على سبيل املثال ابرز أعمال االحتاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع 
اململكة املتحدة وإيرلندا للعام النقابي ٢٠٠٩ ـ ٢٠١٠ هي:

  زيادة املخصصــــات املالية والبدالت املالية ملبتعثي وزارة التعليم 
العالي، وإعادة نظام األوفســــت، وزيادة اجلامعات البريطانية من ٥٠ 
جامعة فقط إلى ٨٤ جامعة ومازلنا نعمل على توسيع دائرة االعتراف 
باجلامعات، واستثناء طلبة الطب البشري وطب األسنان والصيدلة من 
قرار الـ ٥٠ طالبا في كل كلية، واملطالبة بالفصل بني طلبة البكالوريوس 
والدراسات العليا في قرار الـ ٥٠ طالبا في كل كلية، واملطالبة بتحديد 
معيار معني لطلبة االمتياز حتى يستطيع الكل االستفادة منها، واملطالبة 
باملكافأة األكلينيكية لطلبة التخصصات الطبية، باإلضافة الى تكثيف 
اللقــــاءات املفتوحة بني االحتاد الوطني لطلبــــة الكويت ـ فرع اململكة 
املتحــــدة وإيرلندا واملكاتب الثقافية في لندن ودبلن، واملطالبة بزيادة 

عدد املرشدين األكادمييني في املكاتب الثقافية.
  كمــــا عملنا علــــى تطوير طرق التواصل بــــني الطلبة واالحتاد من 
خــــالل وضع إعالنات فــــي املوقع اإللكتروني قبل مقابلة املســــؤولني 
لتبني قضايا ومشاكل الطلبة والطالبات الدارسني في اململكة املتحدة 
وايرلندا، وتوفير خصومات على اخلطوط اجلوية الكويتية واخلطوط 
اجلوية البريطانية، وإعادة نظام الفاوجر من جديد للخطوط اجلوية 
الكويتية، وإقامة دورات تطويرية للطلبة، وتكرمي الطلبة اخلريجني 

للعام الدراسي ٢٠٠٩ ـ ٢٠١٠، وإقامة حفل لتكرمي املتفوقني. 

 تقدم املتحدث الرسمي باسم جامعة الكويت مدير ادارة 
العالقات العامة واإلعالم فيصـــل مقصيد بأحر التهاني 
القلبية الى األسرة اجلامعية مبناسبة مرور ٤٤ عاما على 
تأسيس جامعة الكويت، موضحا ان اجلامعة أنشأت في 
أكتوبر ١٩٦٦ مبوجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٦، بشأن 
تنظيم التعليم العالي والقوانني املعمولة له، ومت افتتاحها 
رســـميا في ٢٧ نوفمبر ١٩٦٦، حيث تفضل ســـمو األمير 

الراحل الشيخ صباح الســـالم الصباح بافتتاح اجلامعة 
في مهرجان علمي وشعبي حافل حضره كبار املسؤولني 

في الدولة مبختلف القطاعات.
  وأكد مقصيد ان جامعة الكويت كانت ومازالت وستظل 
تلك الشعلة املضيئة والشمعة الوهاجة التي تنير طريق 
العلماء، فقد استطاعت خالل السنوات املنصرمة ان تثبت 

وجودها الشامخ كمنارة للعلم في البالد. 

 مقصيد: جامعة الكويت أثبتت وجودها كمنارة للعلم على مدى ٤٤ عامًا

 مقابل ٤٩٠ صوتًا لقائمة المستقبل الطالبي

 «الوحدة الطالبية» فازت في انتخابات اتحاد أميركا بـ ٦٦٠ صوتًا
 ميامي (الواليات املتحدة) ـ كونا: فازت 
قائمة الوحدة الطالبية في انتخابات االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت فرع الواليات املتحدة 

التي أقيمت امس االول.
انتخابات  القوائم املرشحة في    وكانت 
هذا العام هي قائمة (الوحدة) التي حصلت 
على ٦٦٠ من االصوات مقابل قائمة املستقبل 

الطالبي التي حصلت على ٤٩٠ صوتا.
  من جهتــــه، اكد رئيــــس االحتاد أحمد 
اجلوعان لـ (كونا) «ان االنتخابات شهدت 
اقباال كبيرا وجرت دون وقوع أي مشاكل». 
وأعرب اجلوعان عن األمل في أن تستطيع 
القائمــــة الرابحة متثيــــل الطلبة وتنفيذ 
مطالبهــــم واحتياجاتهم وحقوقهم، معربا 
عن الشكر ايضا جلميع الطلبة املشاركني على 
حسن تعاونهم مع االحتاد وجميع الهيئات 
املشاركة في سبيل إجناح هذه االنتخابات. 
وكان أكثر من ١٥٠٠ طالب كويتي يدرسون 
في الواليات االميركية املختلفة حرصوا على 
حضور افتتاح املؤمتر السابع والعشرين 
الحتاد الطلبة فــــي الواليات املتحدة الذي 
أقيم اخلميس املاضي برعاية سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
  وحول زيادة رواتب الطلبة املبتعثني في 
اخلارج بنسبة ٢٠٪ التي مت االعالن عنها 
خالل املؤمتر، ذكر اجلوعان «ان الزيادة كان 
يجب ان تكون أكثر، اال انها جيدة وستساعد 

الكثير من الطلبة الدارسني هنا». 

 الشيخ فهد سالم العلي متوسطا د.عيسى األنصاري ود.رشيد احلمد ود.محمد احلويلة وعدنان املطوع ود.علي العمير

 (ناصر عبدالسيد)  الشيخ فهد سالم العلي مكرما إحدى الطالبات

 أنصار قائمة الوحدة الطالبية يحتفلون بالفوز شعار قائمة الوحدة

 نائب المنسق العام للقائمة ومرشح القائمة ألمانة السر عّدد أهم اإلنجازات للعام الحالي خالل حفل تكريم الطلبة المتفوقين والمستجدين في مصر

 الحمد: ضمان جودة مخرجات التعليم من طلبتنا
  ليساهموا في عملية بناء الوطن وتنميته

 المطيري لـ«األنباء» : «االتحاد والنهج الطالبي» ستتخطى 
حاجز الـ ٣٠٠ صوت في انتخابات اتحاد بريطانيا  

ليتســــنى لهم تقدمي جل عطائهم 
خالل فترة حتصيلهم الدراسي على 

ان يكونوا خير سفراء لوطنهم.
  واكد االنصاري الدعم واالهتمام 
اللذين يحظى بهما الطلبة الكويتيون 
الدارسون في اجلامعات املصرية من 
قبل السفير د.رشيد احلمد وحرصه 
على تسخير كل امكانات السفارة 
في سبيل خدمة القضايا الطالبية 
وتذليل كل العقبات التي تواجهه 
الطلبة. وشدد االنصاري في هذا 
السياق على الدور الذي يقوم به 
املكتب الثقافي الكويتي جتاه الطلبة 
الكويتيني الدارسني في مصر سواء 
طوال فترة عملية التسجيل او اثناء 
مســــيرتهم الدراسية حيث يضع 
املكتب كل امكاناته وكوادره خدمة 
البنائنا الطلبة. من جهة اخرى، اكد 
مقرر جلنة شؤون التعليم والثقافة 
واالرشاد البرملانية النائب د.محمد 
احلويلة اهمية التواصل املستمر 
بني نواب االمة والطلبة مضيفا ان 
املشاركة في االحتفاالت الطالبية 
تعتبر مبثابة فرصة لالســــتماع 
الى مقترحاتهم ومالحظاتهم حول 
التعليمية سواء كانت  مسيرتهم 
العقبات او املشكالت التي تواجههم. 
واوضح احلويلة ان من شأن هذه 

اللقاءات ان توجــــد الية حقيقية 
لتبنــــي اي مقترحات ومالحظات 
من قبل مجلــــس االمة او اللجنة 
التعليميــــة البرملانية لتذليل اي 
عقبات قد تعكر صفو مسيرة ابنائنا 
الطلبة الدارسني في اخلارج وخاصة 
في مصر. وقــــال ان مجلس االمة 
التعليمية يسعى  ممثال باللجنة 
دائما الى تبني القضايا التعليمية 
والتربوية واعطائها االولوية عن 
غيرها من املوضوعات والقضايا 
حرصا منه على النهوض باملستوى 

التعليمي ومخرجات التعليم.
  من جانبه، قال عضو مجلس 
االمــــة النائب عدنــــان املطوع ان 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع 
القاهرة يحرص دائما على توجيه 
دعوات سنوية العضاء مجلس االمة 
للمشاركة في االحتفاليات الطالبية 
االمر الذي يعكس مدى تلمس نواب 

االمة وقربهم من قضايا الطلبة.
  واضاف املطوع ان هذا االحتاد 
الطالبية  اقدم االحتادات  يعد من 
الكويتية في اخلارج، مشيرا الى 
ان حجم الطلبة الكويتيني الدارسني 
في مختلف اجلامعات املصرية يقدر 
بـــــ ١٢ الف طالب وطالبة. واعرب 
عن امله في ان تتمكن اجلامعات 

الكويتية من استيعاب اكبر عدد 
ممكن من الطلبة ليتجنب اولئك 
الدراســــة في اخلارج واالغتراب 
بيد انه اكد ان الكويت تفتخر بكل 
الطلبة الذيــــن يتلقون العلم في 

مختلف دول العالم.
  من جهتــــه، اكد عضو مجلس 
االمة النائب الدكتور علي العمير 
اهمية االســــتثمار فــــي العنصر 
البشري، مشيرا الى ان املخرجات 
التعليمية هي اضافة جديدة لسوق 
العمل وللكوادر الوطنية التي تعمل 
الكويت. وقــــال «اننا كنواب  في 
عن االمة نشارك الطلبة تكرميهم 
واحتفاالتهم وهم سيشــــاركوننا 
في عطائهم لوطنهــــم ورفعته»، 
مضيفا ان «تواجدنا كمراقبني او 
مشرعني جاء لتحسس اوجه معاناة 
الطلبة ومشاكلهم كي نتمكن من 
تذليل اي عقوبــــات قد تعترض 
مسيرتهم التعليمية». وشدد على 
ان مجلس االمة يعمل جاهدا نحو 
سن تشريعات وقوانني في شان 
التعليم العالي تهدف الى االرتقاء 
باملنظومة التعليمية اليجاد بيئة 
مهيئة للطالب الكويتي جوا تعليميا 
يساعده في اداء مهمته ودراسته 

في اخلارج. 

 القاهرة- هناء السيد
  اكد سفيرنا لدى القاهرة د.رشيد 
احلمد ان الكويت تولي اهمية كبيرة 
للعمليــــة التعليمية ومســــيرتها 
مشددا على «ضرورة ضمان جودة 
مخرجات التعليم من ابنائنا الطلبة 
وبخاصة الدارســــون في اخلارج 
ليتسنى لهم املساهمة في عملية 

بناء وطنهم وتنميته».
  جاء ذلك خالل حفل التكرمي الذي 
اقامه االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
فرع القاهرة اول من امس للطلبة 
املتفوقني واملستجدين في مختلف 
اجلامعات املصرية برعاية سفيرنا 
لدى القاهرة د.رشيد احلمد وبدعم 
من قبل الشيخ فهد سالم العلي. 
وقال السفير د.احلمد في تصريح 
لـ «كونا» خالل احلفل ان التواجد 
واملشاركة في مثل هذه املناسبات 
الطالبيــــة «تعد فرصــــة حقيقية 
لاللتقاء بابنائنا الطلبة والتعرف 
على ابــــرز القضايا واملشــــكالت 
التي قد يعانون منها  واملعوقات 

خالل مسيرتهم الدراسية».
السفارة مبختلف  ان    واضاف 
مكاتبها امللحقة تعمل جاهدة على 
تســــخير كل امكاناتها في خدمة 
ابنائنا الطلبة وتذليل اي عقبات 
قد تواجههم ســــواء خالل تقدمي 
أو  االلتحاق باجلامعات املصرية 

خالل فترة دراستهم.
  ودعا د.احلمــــد ابناءه الطلبة 
في مختلــــف املراحل الدراســــية 
باجلامعات املصرية الى االجتهاد 
وبذل اجلهود في التحصيل الدراسي 
للتزود بالعلم «للمساهمة في وضع 
لبنات تقــــدم الكويت في مختلف 
املجاالت التي سبقهم اليها زمالؤكم 
اخلريجون في االعوام السابقة».

  مــــن جانبه، قال الشــــيخ فهد 
ســــالم العلي ان دعمه لهذا احلفل 
يأتي «تقديرا ومحبة وتشــــجيعا 
البنائــــه الطلبة وحثهم على نيل 
العلم واملعرفة مــــن منابع العلم 

وخاصة في مصر».
  واشار الى الدور الكبير الذي 
ســــاهمت به مصر فــــي النهضة 
التعليمية والعلمية التي شهدتها 
الكويــــت منــــذ تأســــيس النظام 
التعليمي فيهــــا، الفتا في الوقت 
ذاته الى ان اولى البعثات الكويتية 
الدراســــية والتعليمية كانت من 

جمهورية مصر العربية.
  واعتبر ان تكــــرمي كوكبة من 
الطلبة املتفوقني واملستجدين من 
شأنه ان يوجد حافزا الولئك الطلبة 
للتسلح بالعلم واملعرفة واملساهمة 
في بناء الكويت ونهضتها، داعيا 
في الوقت ذاته الطلبة الى مواصلة 
اجلهود واملثابرة في سبيل حتقيق 

اعلى مراتب العلم.
  من جهته، قال املستشار الثقافي 
في سفارتنا لدى القاهرة د.عيسى 
االنصاري ان هــــذا التكرمي يأتي 
حتفيــــزا ودعما البنائنــــا الطلبة 

 م.حمود املطيري


