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 اســـتقبل قسم الكيمياء في كلية العلوم بجامعة الكويت 
البروفيسور هانز فروند ـ رئيس قسم الكيمياء الفيزيائية 

من معهد ماكس بالنك األملاني.
  والتقـــى هانز خالل الزيارة عميـــد كلية العلوم د.نادية 
شعيب، حيث قام الطرفان مبناقشة األمور البحثية املهمة وآلية 
تقييم برنامج الدراسات العليا (املاجستير) للقسم العلمي 

لالستفادة من خبرات االستاذ الزائر في مجال الكيمياء. 

 قسم الكيمياء استقبل البروفيسور هانز فروند

 بدر النشمي

 د.فريدة العلي 

 د.عادل مال اهللا

(كرم ذياب)   د.أنور اليتامى وغسان العصفور وسعاد الزيد وصبيحة الصالل مع املكرمني في احلفل  

 اليتامى: االرتقاء بمستوى قياديي الجامعة لتنفيذ خططها بنجاح

 اختتمـــت إدارة التطوير اإلداري والتدريـــب في جامعة الكويت 
البرنامج التدريبـــي «القيادة الذكية لألزمـــات واملواقف الصعبة» 
املوجه لفئة اإلشـــرافيني من قيـــادات اجلامعة، وذلك بحضور أمني 
عام اجلامعة د.أنور اليتامى واألمناء املساعدين وعميد كلية التربية 
د.عبدالرحمن األحمد وعميد كلية العلوم اإلدارية د.راشد العجمي، 
ومســـاعد عميد شؤون الطلبة د.علي النامي ومديرة ادارة التطوير 

االداري والتدريب سعاد الزيد ومديري اإلدارات.
  وشارك في البرنامج التدريبي ٣٤ مشاركا ومشاركة من القياديني 
واإلشرافيني وحاضر به كل من د.يوسف املطيري، ود.محمد الدويهيس 

ود.م.اياد الكيالي.
  وألقى األمني العام د.أنور اليتامى كلمة في بداية احلفل أكد خاللها 
حرص اجلامعة على تطوير قياداتها واإلشرافيني، الذين يتمتعون 
بقدر عال من املســـؤولية والكفاءة، واالرتقـــاء بهم، مؤكدا ان هناك 
عبئا كبيرا يقع على عاتقهـــم، وانهم هم من ينفذون خطط األمانة 

العامة ويســـاهمون في تذليل الصعوبات وكل ما تواجهه اجلامعة 
من حتديات.

  ووجه اليتامى شكره إلدارة التطوير اإلداري والتدريب وللمشاركني 
في البرنامـــج التدريبي من قياديي اجلامعة، آمـــال أن يكون هناك 
املزيد من الدورات التدريبية لهذه الفئة املتميزة، متمنيا للمشاركني 

التوفيق والنجاح.
  ومن جانبه، ذكر األمني العام املســـاعد للشؤون اإلدارية غسان 
العصفـــور ان إقامة مثل هذه البرامـــج التدريبية لقياديي اجلامعة 
واإلشرافيني يدل على اهتمام األمانة العامة بدور املراقبني واإلشرافيني 
من اإلداريني الذين يواجهون حتديات كبيرة في ظل وجود ما يقارب 
٣٠ ألف طالب وطالبة في اجلامعة، آمال ان تنعكس نتائج البرنامج 
التدريبـــي على العمل اإلداري وتصبح واقعا ملموســـا ينصب في 

مصلحة اجلامعة وأال تكون جوانب نظرية فقط.
  من جهتها، رحبت مديرة ادارة التطوير اإلداري والتدريب سعاد 

الزيـــد باحلضور، وأشـــادت بدور األمانة العامة فـــي دعم البرامج 
التدريبية وما من شأنه تطوير العمل اإلداري واالرتقاء به، موجهة 
شـــكرها للمشـــاركني في البرنامج التدريبي الذين بلغ عددهم ٣٤ 
مشـــاركا ومشاركة مقسمني على ٣ فئات إشرافية، ومتمنية لهم كل 

التميز والنجاح.
  وألقت مساعد املدير اإلداري في كلية العلوم االجتماعية صبيحة 
الصالل كلمة نيابة عن املشـــاركني وجهت خاللها الشـــكر اجلزيل 
إلدارة التطويـــر اإلداري والتدريب على اهتمامهـــا بتقدمي برنامج 
تدريبي اســـتفاد منه جميع املشـــاركني بصورة كبيرة، مشيرة الى 
ان محتوى البرنامج تناول جوانـــب عدة متعلقة بأنواع القياديني 
وأمناط الشخصية، واملواقف الصعبة التي قد يتعرض لها القياديون 

وكيفية التصرف حيالها.
  وفي اخلتام مت توزيع الشـــهادات التقديرية على املشـــاركني في 

البرنامج التدريبي من قياديي اجلامعة واإلشرافيني. 

 «التطوير اإلداري» اختتمت برنامج «القيادة الذكية لألزمات» لقياديي الجامعة

 اتحاد أميركا يطالب بشمول مبتعثي 
«التطبيقي» بزيادة المخصصات

 آالء خليفة
  أعلن مســـؤول الشـــؤون 
الوطني  الطالبية في االحتاد 
لطلبة الكويتـ  فرع الواليات 
املتحدة األميركية سعد املطيري 
ان االحتـــاد يطالب بشـــمول 
مبعوثي البكالوريوس للهيئة 
العامـــة للتعليـــم التطبيقي 
والتدريب في زيادة املخصصات 
الوزارة  أقرتهـــا  التي  املالية 
ملبتعثي وزارة التعليم العالي 
مؤخرا، وبّني املطيري ان هذه 
الفئة من مبتعثي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 

تســـير عليهم قوانني االبتعاث نفسها لوزارة 
التعليم العالي وانه مـــن الظلم الواقع عليهم 
اال تشـــملهم زيادة املخصصـــات املالية وانه 

من غيـــر املنطقي ان يعاملوا 
معاملة مبتعثي وزارة التعليم 
العالي ويخضعون الشرافها 
وال تشملهم هذه الزيادة فهم 
فـــي نهاية املطـــاف واقعون 
حتت األسباب نفسها التي أدت 
للمطالبة بزيادة املخصصات 
من زيـــادة التضخـــم وغالء 

املعيشة.
   كما بّني املطيري ان االحتاد 
حاليا يقوم بخطوات جدية في 
مخاطبة املسؤولني في وزارة 
التعليم العالي والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
لتشمل زيادة املخصصات مبعوثي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقـــي والتدريب في أقرب وقت 

ممكن. 

 نشمي يشيد بصندوق دعم الطلبة 
الدارسين على نفقاتهم الخاصة

الدائم في حـــال اعتمادها على 
اخلبرات األجنبية فقط، مشددا 
على ضرورة االهتمام بالتنمية 
البشرية ألنها االستثمار األمثل 

والرابح دائما للبالد.
  ودعا نشمي اعضاء مجلس 
األمـــة واحلكومة الـــى دعم هذا 
القانون واملوافقـــة عليه وعدم 
وضع عراقيل وهمية امامه مهما 
كانت، فإن كل ما سيتم تخصيصه 
لهـــذا الصندوق  من ميزانيـــة 
سيكون عائده األضعاف املضاعفة 
على البالد. وختم نشمي حديثه 
مجددا شـــكره لرئيس وأعضاء 
اللجنة التعليمية على جهودهم 
التنفيذية  الهيئة  مؤكدا متابعة 

لهذا املقترح بشكل دقيق. 

من دون سواعد ابناء هذا الوطن 
وخبراتهم العلمية والعملية لن 
يكتب لهذه اخلطة االســـتمرار 

 آالء خليفة
  شكر رئيس الهيئة التنفيذية 
لالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
بدر نشمي جميع أعضاء اللجنة 
التعليمية مبجلـــس األمة على 
جهودهـــم املبذولة في ســـبيل 
التعليمية ومن  تطوير احلركة 
أهمها موافقتهم على قانون انشاء 
صندوق لدعم الطلبة الدارسني 
على نفقاتهم اخلاصة، وقال نشمي 
ان هذا املقترح سيكون له اثره 
الكبير في النهوض مبســـتوى 
البالد في املســـتقبل القريب في 

حالة إقراره.
  وأكد نشمي ان خطة التنمية 
التي اقرها املجس اهم خطوة فيها 
هي دعم التنمية البشرية وأنه 

 وضع معايير أكاديمية تعطي مهنة 
المهندسين أهميتها ورونقها

أستراليا.
  وقـــال ان الكليـــة تقـــوم 
البكالوريوس  مبنح درجـــة 
الهندســـة فـــي بعض  فـــي 
التخصصــات التي تتماشى مع 
احتياجات ومتطلبات السوق 

احمللي.
  من جانبـــه، طالب عضو 
هيئـــة التدريـــس فـــي كلية 
الكويت  الهندسة في جامعة 
د.محمد اخلضر بضرورة وضع 
معايير أكادميية تعطي مهنة 
املهندســـني رونقهـــا، منتقدا 
جمعية املهندسني على منحها 
العضوية حلملة مؤهل دبلوم 
الهندسة التكنولوجية، مشيرا 
الى انها يجب ان تقوم بدورها 
املهني وتخضع اي متقدم لها 

لالختبارات املهنية.
  وردا على ما قاله د.اخلضر 
قـــال عضو اجلمعيـــة محمد 
الرشـــيدي ان اجلمعية تقوم 
مبنح عضويتها ملســـتحقيها 
الذيـــن حصـــل بعضهم على 
العضويـــة مبوجـــب أحكام 

قضائية.
قـــال مقرر جلنة    وأخيرا 
التعليم الهندســـي في احتاد 
املهندسني العرب د.عادل مال 
اهللا ان الكويت مقبلة على خطة 
تنمية واستراتيجية حتويل 
الكويت الى مركز مالي وجتاري 
األمر الذي يحتم على املهندسني 
القيام بـــدور كبير في عملية 
تأهيل مشاريع التنمية والبنى 

التحتية.
  وعرض مال اهللا توصيات 
النـــدوة التي شـــددت علـــى 
التي تعود  املطالبة باجلودة 
مســـؤوليتها الـــى عـــدد من 
اجلهــــات منها أمانة االعتماد 
األكادميــــي للجامعات وهيئة 
التعليــــم التطبيقي وجمعيات 
النفــــع العام وعلى رأســـها 
جمعيــــة املهندسني إلنشـــاء 
جلـــــــان مشـــتركة فيمـــــا 
بينهــــــــا، مطالبا بضرورة 
االســـراع فـــي انشـــاء هيئة 
لالعتمـــاد األكادميي ملراجعة 
واعتمـــاد اجلامعات اخلاصة 

في الكويت. 

 أكدت األمينة العامة بالوكالة 
العتمـــاد اجلامعات اخلاصة 
العلي  الكويت د.فريـــدة  في 
ان مجلس اعتماد اجلامعات 
املالي  التقرير  اخلاصة يدقق 
لـــكل جامعـــــــة  الســـنوي 
واملشـــترط فيه اعتماده في 
مكتب معتمد للمحاسبني كما 
يقوم املجلس بوضع مالحظاته 
املختلفـــة علـــى تقارير هذه 

اجلامعات.
  كالم د.العلـــي جاء خالل 
مشـــاركتها في ندوة «جودة 
التعليم الهندسي في اجلامعات 
التي عقدتها جلنة  اخلاصة» 
التعليم الهندسي املنبثقة في 
احتاد املهندســـني العرب في 
جمعية املهندسني، حيث قالت 
ان املجلس لديه مشاريع عن 
كيفية تقييم مخرجات التعليم 
اجلامعي مبـــا فيها مخرجات 

التعليم الهندسي.
  واشـــارت الى ان املجلس 
يتكون من ٨ اعضاء من ذوي 
اخلبرة برئاسة وزيرة التربية 
العالي فيما  التعليم  ووزيرة 
حتتوي الئحته التنفيذية على 

٣٠ مادة.
  وتابعت د.العلي ان املجلس 
مسؤول عن ترخيص اي جامعة 
ويشرف على تطبيق معايير 
اجلـــودة األكادميية الدولية، 
موضحة انـــه تلقى ٣٥ طلبا 
إلنشاء جامعات خاصة صدر 
بحق انشائها ١٤ مرسوما أميريا 
منهـــا ٤ جامعات فعلية على 
ارض الواقع ويدرس فيها نحو 

١٥ ألف طالب.
  وقالت د.العلي ان ترخيص 
اجلامعات يستغرق سنتني فيما 
يستغرق االعتماد األكادميي 
فترة تتراوح بني سنتني و٦ 

سنوات.
  وأكدت د.العلي ان املجلس 
سيقوم بواجباته وعمله حتى 
تصبح اجلامعـــات الكويتية 
معتمدة وفق البرامج األكادميية 

العاملية.
  كما يقوم بطلـــــب تقارير 
دورية من اجلامعات الزميلة 
الكويتية اخلاصة  للجامعات 
الى جانب قيامه بفحص األبنية 
اجلامعيـــة التي قرر املجلس 
في اشتراطه منح التراخيص 
اجلديـــدة ان يكون هناك مقر 
دائم لهـــذه اجلامعات وليس 

بصفة مؤقتة.
  ثم كانت كلمـــة ممثـــــل 
الكلية األســـتراليــــة د.سعد 
العمـــر الذي أكـــد ان خريج 
الكليـــــة األسترالية يتسلم 
الكلية  شـــهادتني األولى من 
األسترالية في الكويت والثانية 
من أستراليا، كما ميكنه اكمال 
دراســـته فـــي الكويت او في 

 خالل ندوة «جودة التعليم الهندسي»

 قبول ١٦٥ طالبًا وطالبة في جامعة الشرق األوسط األميركية وكلية القانون العالمية
 ٭  أحمد علي أحمد جمعة 

 ٭  آية حبيب رمضان حسن 
 ٭  محمد سلمان محمد الرفيدي 

 ٭  يوسف حاجي محمد الشمري 
 ٭  امينة عدنان نافل بو يابس 
 ٭  سلطان فهد عامر املطيري 

 ٭  عبدالرحمـــن معيـــض فنيخر 
العنزي 

 ٭  حمد فهد حجي اخلياط 
 ٭  دانة صالح ابراهيم احلبيل 

 ٭  احمد حبيب عبدالرزاق احمد 
 ٭  دالل محمد عبداهللا حبيب 

 ٭  عائشـــة احمـــد عبدالعزيـــز 
الهارون 

 ٭  مشاري علي مشيلح الديحاني 
 ٭  فيصـــل عبدالعزيـــز خليـــف 

العنزي 
 ٭  عبداهللا جمال مشاري الرفدي 

 ٭  محمد ناصر محمد جمران 
 ٭  عبدالعزيز احمد حميد كنعان 
 ٭  فاطمة عادل عباس منصوري 

 ٭  نور مصطفى بوعباس 
 ٭  اسماء فايز العتيبي 

 ٭  شريفة ناصر عبداهللا البدر 
 ٭  سالم صالح سالم البالود 

 ٭  عبداهللا فواز مصيخ الشمري 
 ٭  افراح فهد سماوي الظفيري 

 ٭  طـــالل محمـــد عبداحملســـن 
الربيعة 

 ٭  مرمي خالد حسني العبداحملسن 
 ٭  عبير عبيد زويد املطيري 

 ٭  فارس صادق ابراهيم معرفي 

 ٭  فهد علي خالد اجلري 
 ٭  فهد نفال محمد الصانع 

عيســـى  عبدالعزيـــز   ٭  فـــرح 
بوحمرة 

 ٭  باسل بدر جبر العنزي 
 ٭  محمد فهاد ناصر العجمي 
 ٭  نواف مطر منير املطيري 

عبدالرحمـــن  صالـــح   ٭  داوود 
الهندي 

 ٭  احمد ساير سالم الشمري 
 ٭  فهد جاسم فهد املسحلك 

 ٭  عبدالرحمـــن حســـني جمعـــة 
السناوي 

 ٭  جنالء جمعان مبارك العازمي 
 ٭  حامد عبداهللا سعيد حبشي 

شـــليويح  فيصـــل   ٭  غـــامن 
العصيمي 

 ٭  سعود عامر محمد الهاجري 
 ٭  سالم راشد سالم الدويلة 

 ٭  محمد سعد سعيد العازمي 
 ٭  هيا عادل رجب احمد 

 ٭  عبدالرحمن عبدالعزيز سعود 
الفريج 

 ٭  غدير مجبل صعفك املطيري 
 ٭  ســـليمان وليـــد عبدالعزيـــز 

التميمي 
 ٭  عبدالعزيز خالد احمد محمد 

 ٭  فهد عامر احلصينان 
 ٭  سارة موسى سعد القحطاني 

 ٭  ناصر محمد فهد العجمي 
 ٭  تركي محمد طنا العنزي 

 ٭  سعد مطلق صلبي العنزي 

 ٭  سارة حسني علي احملمد علي 
عبدالرحمـــن  بـــدر   ٭  شـــروق 

العثمان 
 ٭  شوق مجبل صبيح صالح 

 ٭  فهـــد عبداجلليـــل عبـــداهللا 
العبداجلليل 

 ٭  احمد ابراهيم علي الزيد 
 ٭  سالم علي شعبان قاسم 

 ٭  خالد عبداهللا جاسر الراجحي 
 ٭  مها سليمان عليان الرشيدي 

 ٭  فواز محمد سعد الدوسري 
 ٭  جنان علي مبارك البغدادي 
 ٭  ضاري جبر قطنان العنزي 

 ٭  فاطمة سليمان فهد الفهد 
مصبـــح  عبدالرحمـــن   ٭  لـــني 

احلزمي 
ركابـــي  مطلـــق   ٭  ابراهيـــم 

الضفيري 
 ٭  امنة علي محمد سالم 

 ٭  يوسف سمير بدر املطيري 
 ٭  فهد شليويح حسني العصيمي 

 ٭  حمود عطاهللا عطاهللا اجلبل 
 ٭  احمد خالد األدعس السعيدي 

 ٭  احمد محمد مطر احلربي 
 ٭  دانة غامن ذياب حجي 

 ٭  عبدالرحمـــن فيصل يوســـف 
الدريس 

 ٭  علي سعد قويعان الهاجري 
 ٭  محمد خليل حبيب الزيدي 
 ٭  احمد مشعان جبر العنزي 
 ٭  مها ناجح شويرب العجمي 

 ٭  حسن فؤاد حسن تقي 

  مرمي جابر عبدالرحمن حميدي ٭
 ٭  حصة خالد سيف الشطي 

  تخصص محاسبة
 ٭  بشاير محسن محمد العجمي 

 ٭  دالل يوسف فالح الهمالن 
 ٭  علي خميس علي السعد 

 ٭  هاجر عبدالرضـــا علي حاجية 
بوصخر 

 ٭  محمد جمال ابراهيم الهولي 
 ٭  ضحى مصطفى علي غلوم 
 ٭  فجر طالب صالح الصراف 
 ٭  علي يوسف حسني التقي 

 ٭  حسني محمد جاسم الشمالي 
 ٭  عبداهللا فاضل عبداهللا الهزاع 
 ٭  يوسف حامد عبداهللا احلبيب 
 ٭  حوراء محمد سلمان العريعر 

 ٭  زهراء عارف اسحاق البلوشي 
 ٭  مناور عباس حبيب املناور 

 ٭  محمد حمود عودة القحطاني 
 ٭  عبدالعزيز خالد حاجي محمد 

فرحـــان  عبـــداهللا   ٭  احمـــد 
الضفيري 

  كلية القانون الكويتية العالمية

  تخصص حقوق 
عبدالكـــرمي  قاســـم   ٭  خالـــد 

اجلريدان 
صليبيـــخ  عايـــض   ٭  االء 

السويلمي 
 ٭  حسن محمد أحمد الرامزي 
 ٭  مرمي عبداهللا حسن العباد 

 ٭  نائلة حسام جاسم املسيليم 

عبدالرحمن
احمـــد  عبداحملســـن   ٭  اوراد 

اخلليفة
 ٭  راشد عبداهللا احمد الراشد

 ٭  رزان فالح زايد العدواني
 ٭  عبدالعزيـــز عبداهللا ياســـني 

املطيرى
 ٭  سعد خالد مطلق مزيعل

 ٭  عمر محمد حسن االنصاري
 ٭  فاطمة أحمد اكبر حسن

 ٭  بدر جمال خالد الغربللي
 ٭  محمد عبدالرحمن خالد شرف

 ٭  خلود بدر محمد الشطي
 ٭  منار محسن عبداهللا العجمي

 ٭  تخصص هندسة صناعية
 ٭  نوف عبداهللا خليفة الفرج
 ٭  محمد عمرو محمد العتيقى

 ٭  غالية عبدالسالم ذياب حجي
 ٭  زينب ناصر حسني سبتي

 ٭  رقية احمد محمد اكبر
 ٭  نـــورة ســـلطان عبدالصمـــد 

اجلوهر
 ٭  خلود احمد عبداهللا العازمي

 ٭  شـــيخة احمـــد عبداحملســـن 
احلماد

 ٭  شهد صالح محمد اخللفان
 ٭  دالل عبدالعزيز عبداهللا احمد
 ٭  سارة أحمد عبدالعزيز الفهد

 ٭  دعاء يعقوب يوسف احلمادي
 ٭  مشاعل سند زويد املطيري

 ٭  اريج هشام محمد العنبر
 ٭  محمد عباس حسن الدوخي

  تخصص متويل
 ٭  منار وليد خليفة اجليماز
 ٭  حنان محمد يوسف محمد

 ٭  فاطمـــة عبدالفتـــاح صالـــح 
العسماوي

 ٭  علي حسن عبداهللا حسني
 ٭  فهد سعود عبدالعزيز املديرس

 ٭  عبدالعزيـــز عـــادل مشـــعان 
املرزوق

 ٭  فاطمة حســـن عبداحلميد بن 
حيدر

 ٭  بزة ايهاب عبداهللا الغامن
 ٭  محمد صالح احمد االنصاري

 ٭  فياض احمد محمد الفياض
عجيـــل  أحمـــد   ٭  عبدالعزيـــز 

حشاش
  تخصص إدارة املوارد البشرية

 ٭  ســـعود عبدالعزيـــز مصطفى 

 ٭  سارة ابراهيم عباس احلداد
  تخصص تسويق

 ٭  لولوة محمد صياح العازمي
محمـــد  علـــي   ٭  عبدالرحمـــن 

الكندري
 ٭  بدر محمد محمود محمد

 ٭  لطيفة يوسف جهيم اجلهيم
 ٭  عبـــداهللا ابراهيـــم عبدالعزيز 

اسماعيل
 ٭  يســـرى عبداهللا حمود املوسى 

السيف
 ٭  سارة خالد عبد العبكل

 ٭  صالح سهيل سلطان فرحان
 ٭  آالء جاسم على الكندرى

عبدالـــرزاق  فـــالح   ٭  فيصـــل 
ارزوقي

عبـــداهللا  خالـــد   ٭  عبـــداهللا 
احلسينان

 جامعة الشرق األوسط االميركية بالكويت

  تخصص إدارة نظم املعلومات
 ٭  اميان عبدالعزيز سفر املؤمن

 ٭  وســـن حيـــدر عبداللطيف 
احمد

 ٭  احمد بدر عبدالرزاق املاص
 ٭  حـــوراء عبداجلليـــل محمد 

عبدال
 ٭  بدور أحمد حسن الشواف
 ٭  محمد سامي محمد الفيلي

 ٭  انوار خالد محمد الشامري
 ٭  براك صالح عبداهللا علي شاهني 

الغامن
عبدالرضـــا  توفيـــق   ٭  روان 

محمد
 ٭  ســـيد هاشـــم رضـــا أحمـــد 

الطبطبائي

 أعلنت األمني العام لألمانة العامة ملجلس اجلامعات اخلاصة باإلنابة د.فريدة 
محمد العلي، ان اللجنة اإلشرافية للمنح والبعثات الداخلية مبجلس اجلامعات اخلاصة 
قد اعتمدت قبول (١٦٥) طالبا وطالبة من خريجي الثانوية في برامج البكالوريوس 

في جامعة الشرق األوسط األميركية وكلية القانون الكويتية العاملية.
  ودعـت الطلبة املقبولني إلى مراجعة املنشـأة التعليميـة املقبولني فيها 
الستكمال إجراءات القبول والتسـجيل وإال اعتبر قبولهم ملغي. كما أوضحت أن 
باب القبول مازال مفتوحا الستقبال طلبات الراغبني في االلتحاق ببرامج الدبلوم 

حتى ٢٤ يناير اجلاري. وفيما يلي أسماء املقبولني:

 العلي: باب القبول مازال مفتوحًا الستقبال طلبات الراغبين في االلتحاق ببرامج الدبلوم حتى ٢٤ الجاري

 سعد املطيري


