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اجلمعية أكدت أن الكادر يجب أن يأخذ مساره الطبيعي وحقه املشروع في اإلقرار من السلطة التشريعية

»املعلمني«: الثالثاء املقبل يوم احلسم لـ »الكادر« وتعديالت مجلس اخلدمة املدنية 
األخيرة تستهدف تعطيل املداولة الثانية وحسم الزيادات دون الرجوع إليها

القرار الكادر، وحس���م القضية 
دون الرجوع اليها.

االلتزام والوفاء

واختتمت اجلمعية بيانها 
مشيرة الى أن ما حدث أخيرا من 
مستجدات أعطى الدافع القوي 
بالتزاماتها  لاللتزام والوف���اء 
أمام جموع املعلمني واملعلمات، 
وبضرورة السعي القرار الكادر 
وفقا ملا هو متفق عليه في الوقت 
الذي حرصت فيه على مد كل 
جس���ور التعاون والتش���اور 
م���ع الوزير املليف���ي من أجل 
الوصول ال���ى اآلمال املرجوة 
اال أن االم���ر تطلب منها أيضا 
جتديد وتكثيف حتركاتها من 
أج���ل التأكيد على ضرورة أن 
يأخذ الكادر مس���راه الطبيعي 
وحقه املشروع من خالل اقراره 
من قبل الس���لطة التشريعية، 
وطرح���ه للتصويت عليه في 
جلسة املداولة الثانية، مجددة 
ثقتها الكاملة بالوقفة املنشودة 
من قبل النواب وفي تفهم موقفها 
من رفض التعديالت االخيرة، 
كما انها لعلى ثقة كاملة باذن 
اهلل تعال���ى مبا س���تحظى به 
جلسة املداولة الثانية من شبه 
اجماع مرتقب، لتحسم قضية 
الكادر بعدها بش���كل نهائي، 
وتكون احلكومة بذلك ملزمة 

بتنفيذه بالكامل.

املشروعة، خصوصا ما يتعلق 
ال���ذي بنيت  باق���رار كادرهم، 
عليه آمال وتطلعات لترس���يخ 
مبادئ العدل واملساواة، وضمان 
االس���تثمار التربوي احلقيقي، 
التربوي، وتفعيل  واالستقرار 
خطط تشجيع الكوادر الوطنية 
لاللتحاق مبهنة التعليم، والسعي 
اجلاد واحليوي من أجل تعزيز 

املسيرة التربوية.
وأضاف���ت اجلمعية أن بداية 
املليفي جاءت  الوزير  مش���وار 
بشكل يدعو الى التفاؤل وأعطت 
مؤشرات ايجابية وانطباعا راسخا 
بأن االمور ستأخذ االجتاه املأمول 
واملنشود القرار الكادر، خصوصا 
عقب تصريحاته املتالحقة، التي 
أكد من خاللها وقوفه الى جانب 
املعلمني في أكثر من مناسبة، في 
الوقت الذي جاءت فيه جلس���ة 
العاشر من مايو اجلاري التاريخية 
التي أقر فيها مجلس االمة الكادر 
في مداولته االولى مبوافقة 43 
نائبا من أصل 45 لتعزز موقفه، 
ورغم ذلك فان كل ذلك جاء بشكل 
معاك���س ملا هو مأم���ول، عقب 
املدنية  تعديالت ديوان اخلدمة 
االخيرة وما جاء في تصريحات 
الوزي���ر املليفي املخيبة لآلمال، 
والتي بدا من الواضح متاما أنها 
جاءت كعملية حتصيل حاصل، 
ولذر الرماد في العيون، وبهدف 
تعطيل جلس���ة املداولة الثانية 

يوم الثالثاء املقبل والتي ستكون 
حاسمة في شأن اقرار الكادر في 
الوقت الذي تضع فيه اجلمعية 
ثقتها الكاملة مبا س���يحظى به 
الكادر من دعم شامل وموافقة شبه 
كاملة من قبل النواب كما حدث 

في جلسة املداولة االولى.
واختت���م العتيبي تصريحه 
موجها الدعوة للمعلمني واملعلمات 
للتواصل مع جمعيتهم حلضور 
اللقاء اجلماهيري يوم غد االحد 
الساعة الثامنة والنصف مساء 
مبق���ر اجلمعي���ة في الدس���مة 
مبشاركة عدد من النواب لبيان 
واستعراض جميع املستجدات 
واملوقف الرافض نيابيا ومن قبل 
اجلمعية ملا طرح مؤخرا من قبل 
ديوان اخلدمة املدنية ومن الوزير 

املليفي.

ثالثاء الحسم

من جانب آخر قالت اجلمعية 
في بي���ان لها جاء حتت عنوان 
»احلسم في املداولة الثانية« انه 
ال خالف عل���ى أن التركة التي 
يحمله���ا وزي���ر التربية أحمد 
املليفي ثقيلة جدا، في ظل وجود 
كم هائل من القضايا املتراكمة 
واملتشعبة واملعقدة في الوقت 
نفسه، منها ما يتعلق باخلطط 
التربوية بشكل عام، وما يعتريها 
من سلبيات ومعوقات، ومنها 
أيضا ما يتعلق بحقوق املعلمني 

للطلبة تخالف ذلك متاما وهذا ما 
كشفته دراسات موثقة ومستوفية 

أعدتها جامعة الكويت.

مزايدة وتشدد

وجدد العتيبي موقف اجلمعية 
الرافض متاما لكل ما جاء من قبل 
املليفي وديوان اخلدمة  الوزير 
املدنية مشيرا الى أن هذا الرفض 
ال يأتي من باب املزايدة أو التشدد 
والتصلب ف���ي املواقف بقدر ما 
يهم اجلمعي���ة بالدرجة االولى 
أن يتفهم الوزير املليفي وديوان 
اخلدمة املدنية األبعاد واالهداف 
الكاملة للكادر وضرورة اقراره 
بالكامل وفقا ملا مت طرحه ودون 
أي مساومة خاصة ان امليزانية 
املطروحة للكادر مناس���بة جدا 
هذا اذا ما وضعنا في االعتبار أن 
االستثمار البشري احلقيقي في 
مجالنا التربوي هو أكبر بكثير 
من أن يكون مرهونا باملساومات 
املالي���ة وبالضواب���ط املخالفة 

الهدافه ومعطياته.
وأض���اف أن اجلمعية تؤكد 
مجددا وبناء على املس���تجدات 
اجلديدة التي طرأت على موقف 
احلكومة ممثلة بديوان اخلدمة 
املدنية وما جاء في موقف الوزير 
املليفي في شأن الكادر املضي قدما 
في طرح الكادر مجددا للتصويت 
عليه م���ن قبل مجلس االمة في 
املداولة الثانية التي خصص لها 

في عهد الوزيرة السابقة د.موضي 
احلمود، كما أن مسألة الضوابط 
التي وضعها مرفوضة متاما حيث 
أنها تتع���ارض جملة وتفصيال 
مع أهداف الكادر ومع متطلبات 
الواقع التربوي والغاية النبيلة 
في انصاف املعلمني واملعلمات 
ولتفعيل خطط تشجيع الكوادر 
الوطنية لاللتحاق مبهنة التعليم، 
هذا اذا ما وضعنا في االعتبار أنه 
ال ميكن في أي حال من االحوال 
الكادر بضوابط هي  ربط بنود 
باالساس لها اعتباراتها وشروطها 

وامتيازاتها.
وأش���ار الى أن عل���ى وزير 
التربية وهو حديث العهد بالوزارة 
أن ي���درك متاما الواقع التربوي 
ومتطلبات���ه ومن أه���ل امليدان 
أنفس���هم وقد كان من االولى له 
خالل جوالته امليدانية أن يعرض 
ذلك عليهم ليسمع بنفسه حقائق 
الواقع التربوي واال بأي اعتبار 
ال���كادر بأنصبة  ربط ضوابط 
وانتاجية املعلمني في الوقت الذي 
املدارس  تختلف فيه ميزانيات 
الى أخرى بالنسبة  من مدرسة 
العداد الطلبة والكوادر التعليمية 
كما أن ربط الكادر بنتائج الطلبة 
سيعود بنا مجددا الى سلبيات 
نظام املقررات التي غالبا ما كانت 
نتائج مستوى الطلبة بهذا النظام 
مرتفعة لظروف متعارف عليها 
في حني أن املستويات احلقيقية 

جديدا مع تقديرنا البالغ فيما ذكره 
بل ناقض ولالسف الشديد الوعد 
الذي قطعه من خالل تصريحاته 
املتالحقة والتي أكد فيها انه لن 
يس���اوم على كادر املعلمني الى 
جان���ب الوعد الذي قطعه خالل 
جلسة املداولة االولى للكادر في 
مجلس االمة يوم العاش���ر من 
مايو اجلاري والتي أكد فيها أن 
احلكومة ستعتمد اجلدول 1 و2 من 
الكادر وأن التفاوض مع اجلمعية 

سيتم في البنود االخرى.

ضوابط مرفوضة

وذكر العتيبي أن الوزير املليفي 
عندما ذكر أنه مت تخصيص 88 
مليون دينار للكادر فهو لم يأت 
بشيء جديد وان هذا االعتماد مت 

أبدى رئيس جمعية املعلمني 
متعب العتيبي حتفظه واستغرابه 
على ما ذكره وزير التربية ووزير 
التعلي���م العالي أحم���د املليفي 
من أن مجل���س اخلدمة املدنية 
اعتم���د 230 مليون دينار لكادر 
املعلمني الكويتي���ني والوافدين 
منه���ا 88 مليون���ا لتحس���ني 
مكافأة املستوى الوظيفي وبدل 
التدريس عل���ى املعلمني وبدل 
االش���راف والتوجيه الصحاب 
الوظائف االشرافية والتواجيه 
وان امليزاني���ة املتبقية البالغة 
132 مليون دينار س���تخصص 
للمكافآت التشجيعية واملمتازة 
النادرة  وأصحاب التخصصات 
والش���هادات العلي���ا ومجتازي 
الدورات التدريبية املتميزة ومن 
خالل ضوابط ومعايير يتفق في 
شأنها مع جمعية املعلمني ومنها 
نتائج الطلبة وأنصبة وانتاجية 
املعلمني ونسب الغياب وتقييم 
الطلبة للمعلم���ني وغيرها من 

الضوابط.
الوزير  ان  العتيبي  وأضاف 
املليفي من الواضح متاما انه في 
موقف حرج، االمر الذي أدى الى 
خلط االوراق في مفاهيم وأبعاد 
الكادر وخصوصيته والغايات 
املرجوة منه وفقا ملا هو واضح 
ومحدد في بنوده وفق ما تقتضيه 
مصلح���ة مس���يرتنا التربوية، 
وأضاف أن املليفي لم يقدم شيئا 

أحمد املليفي متعب العتيبي

اإللكترونية متاشيا مع األهداف 
املنادية بذلك، وايضا بعد عرضه 
على اجلهات املختصة واللجنة 
التعليمية مبجلس األمة متت 
املوافقة على هذا املشروع، ومن 
ثم حتويل���ه إلى وزارة املالية 
لب���دء التطبي���ق الفعلي لهذا 

املشروع الطالبي.
العتيب���ي بأنه  واض���اف 
مره أخرى دخل هذا املشروع 
في س���بات عميق وال يحرك 
ساكنا، وذلك رغم أخذ جميع 
املوافقات الالزمة على إقراره من 
قبل مجلس اجلامعة باإلدارة 
اللجنة  اجلامعي���ة، وكذل���ك 
التعليمية مبجلس األمة، ولكن 
جاءت وزارة املالية التي قامت 
برد هذا املشروع الطالبي بداعي 
املالية  امليزاني���ة  عدم وجود 
املخصصة له، وذلك كله أيضا 
برغم تأكيدات وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي السابقة 
د.موضي احلم���ود باملوافقة 
والعم���ل على ب���دء التطبيق 
الفعل���ي له في اق���رب فرصة 
ممكنة.. هذا كله باإلضافة إلى 
أن هناك مخصصات مالية من 
قبل وزارة املالية يتم صرفها 
لطلبة امل���دارس الثانوية في 
مش���روع مواز لهذا املشروع 
الطالبي باجلامعة »الب توب 
لكل طالب«، مما يعد تناقضا 
واضحا وجليا في هذا املوضوع 
فكيف تقوم وزارة املالية بصرف 
ه���ذه املبالغ لطلب���ة املدارس 
الثانوية وباملقابل تعلن بأنه 
ال توجد مخصصات مالية لطلبة 
اجلامعة ولهذا املشروع احليوي 

احتاد اجلامعة يناشد املليفي  إحياء  مشروع 
»الب توب لكل طالب باجلامعة«

جامعة اخلليج حتتفل بالكويت
تقديرًا لدورها في دعم البحرين

املنامة � كونا: احتفلت جامعة اخلليج العربي 
امس األول بأنشطة »يوم الكويت« تقديرا على 
دورها في دعم مملكة البحرين واملساهمة بتحقيق 
االستقرار االمني والسياسي واالقتصادي خالل 

االزمة التي مرت فيها اململكة.
وق����ال عميد ش����ؤون الطلبة ف����ي اجلامعة 
د.عبدالرحمن اس����ماعيل ل� »كونا« ان »احتفال 
اجلامعة يأتي بالتعاون مع الطلبة الكويتيني من 
اجل تقدمي الشكر وتقديرا جلهود الكويت على ما 

قدمته من دعم الى مملكة البحرين«.
واشار الى ان اجلامعة حددت يوما لكل دولة 
من دول مجلس التعاون إلقامة احتفالية خاصة 
بها واجلامعة اليوم حتتفل بيوم الكويت من خالل 
تعليق االعالم الكويتية وصور خاصة بالكويت 
على ساحات وممرات اجلامعة اضافة الى كلمات 

يلقيها الطلبة لشكر الكويت.
واوضح اسماعيل ان »االحتفال يعكس ترابط 
ابناء دول مجلس التعاون اخلليجي ومتاسكهم من 
خالل تواجد الطلبة من جميع هذه الدول في هذه 
الفعاليات وقيامهم بإلقاء كلمات االشادة بكل دولة 

خليجية يتم االحتفال بها في اجلامعة«.
واكد ان »اجلامعة تعتبر منوذجا لترابط ابناء 
دول مجلس التعاون ألنها اكثر اجلامعات اخلليجية 
تنوعا في عدد الطلبة من دول املجلس وهي تعكس 
جناح مشروع الوحدة اخلليجي الذي يهدف اليه 

مجلس التعاون لدول اخلليج العربية«.
من جهته اعرب نائ����ب مدير املكتب الثقافي 
الكويت����ي الدكت����ور دعيج املطيري عن ش����كره 
وتقدي����ره للجامعة على اقامة ه����ذه االحتفالية 
اخلاصة بالكويت مضيفا ان »ما قامت به الكويت 
جتاه البحرين هو واجب جتاه دول خليجية لها 

روابط تاريخية مع الكويت«.
وقال املطي����ري جامعة اخلليج تضم حوالي 
400 طالب كويتي ميثلون نخبة الطلبة يقومون 
باملس����اهمة الكبيرة في اجن����اح هذه االحتفالية 
وابراز دور الكويت في دعم البحرين من جميع 

النواحي.
واش����ار الى دور االدارة اجلامعية في عملية 
التنس����يق والتفاهم مع املكتب الثقافي الكويتي 
خالل االزمة وبعدها من تسهيل ألوضاع الطلبة 
الكويتيني ومراعاتهم مضيفا ان االدارة دائما ما 
تتخذ القرارات باملش����اركة مع املكاتب الثقافية 
وجعل تلك املكاتب ش����ريكا في اتخاذ القرارات 

التي تخص الطلبة.
ووجه ش����كره ال����ى وزارة التربية والتعليم 
البحرينية على ما قامت به من جهود لتس����هيل 
دراسة الطلبة الكويتيني في البحرين البالغ عددهم 
نحو اربعة آالف طال����ب وتعويض ايام الغياب 
الدراس����ية واالمتحانات خالل الفترة التي مرت 

بها البحرين.

الطالبي الذي يخدم قطاعا كبيرا 
من اجلموع الطالبية التي على 
وشك التخرج خلدمة هذا الوطن 

الغالي. 
واختتم العتيبي تصريحه 
بتوجيه مناش���دة طالبية منا 
ومن اجلم���وع الطالبية كافة 
لوزير التربية ووزير التعليم 
العالي أحمد املليفي بدراسة هذا 
امللف واملشروع الطالبي إلحيائه 
وبدء اآلليات واإلجراءات الفعلية 
إلخراجه إلى حيز التنفيذ خدمة 
ومساهمة تصب في مصلحة 
جموعنا الطالبي���ة التي طال 
انتظاره���ا لرؤية حتقيق هذا 
املش���روع الذي سوف يساهم 
في حتقيق نقلة نوعية كبيرة 
لديهم خالل مسيرتهم الدراسية 

باجلامعة.

وجه رئيس الهيئة اإلدارية 
باالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
� فرع اجلامعة محمد العتيبي 
مناشدة من اجلموع الطالبية 
ملعالي وزي���ر التربية ووزير 
العالي األستاذ أحمد  التعليم 
املليف���ي بالعمل عل���ى إحياء 
وإجناز املشروع الطالبي الب 
توب لكل طالب بجامعة الكويت 
وإخراجه من سباته إلى حيز 

التنفيذ .
وأوض���ح أن االحت���اد قد 
قام س���ابقا مبخاطبة اجلهات 
املختص���ة واملعنية باجلامعة 
عبر مقترحه املطالب بتوفير 
أجه���زة كمبيوتر ل���كل طالب 
باجلامعة، وق���د قامت اإلدارة 
اجلامعية بدراس���ة املشروع 
وحتويله إلى اجلهات املعنية 
التي أقرت بالفعل العمل بهذا 
املش���روع م���ن قب���ل مجلس 
اجلامعة، ومن ثم مت رفعه إلى 
اللجنة التعليمية مبجلس األمة 
الذي تفضل مشكورا باملوافقة 
علي���ه، ولكن لظروف خارجه 
عن إرادة اجلميع ملرور العالم 
أجمع باألزمة االقتصادية أجل 

العمل بهذا املشروع.
العتيبي قائال  واس���تكمل 
بأنه وبعد أن تعافى االقتصاد 
العاملي من تبعات تلك األزمة 
املالية شيئا فشيئا متت املطالبة 
بتفعيل العمل بهذا املشروع مرة 
أخرى، ولكن بشكل آخر وهو 
تخصيص بدل نقدي مقطوع 
لكل طالب )250 دينارا( تصرف 
ملرة واحدة لش���راء جهاز الب 
توب للوفاء باحتياجات الطالب 

ذكر د.بدر اخلضري نيابة عن 
بعض األكادمييني والكتاب أن توجه 
الوزير أحمد املليفي في سياس����ة 
اعتماد الشهادات املشكوك في امرها 
والصادرة من مؤسسات وجامعات 
غير معتمدة نعتبره ضررا جديدا 
متعم����دا ادخال����ه عل����ى التعليم 
والتدريب الوطني وال شك سيزيد 
الفشل في نوعية مخرجات التعليم 
والتي اصال بعضها يعاني ضعفا 
في مستوياتها العلمية والتعليمية 
وانه استحقاق خطير على التنمية 

العلمية والفكرية والبشرية.
آالء خليفة  ٭

أعل����ن رئيس الهيئ����ة االدارية 
باالحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع 
مملكة البحرين مشاري العنزي ان 
مجلس التعليم العالي البحريني قرر 
في اجتماعه الذي انعقد يوم اخلميس 
5/26 برئاسة وزير التربية والتعليم 
د.ماجد النعيمي وقف قبول وتسجيل 
الطلبة اجلدد وحتويل الطلبة خارج 
وداخ����ل اجلامعة ف����ي 6 جامعات 
خاصة وهي اخلليجية ودملون أما 
الدولية واململكة والبحرين اجلامعية 
ونيويورك، إلى حني تعديل أوضاع 
هذه اجلامعات.وقال العنزي: بهذا 
تكون هذه اجلامعات اخلاصة ملزمة 
بتعديل مخالفاتها وأوضاعها حتى 
يعود التس����جيل اليها وفقا لقرار 

املجلس األعلى للتعليم.
آالء خليفة  ٭

اخلضري: اعتماد 
الشهادات املشكوك

 فيها يضر التعليم

العنزي: وقف 
التسجيل في 6 

جامعات بالبحرين

د.بدر اخلضري

مشاري العنزي

الكلية نّظمت ملتقى »جتربتي في التدريب امليداني«

املهنا: حريصون على تطوير طرق التدريب العملي
لطلبة »األساسية« وفق التقنيات احلديثة

تح����ت رعاي����ة وحضور 
عميد كلية التربية األساسية 
د.عب����داهلل المهنا أقام مكتب 
الكلية  العملي����ة في  التربية 
الترب����وي تح����ت  الملتق����ى 
التدريب  شعار »تجربتي في 
الميدان����ي«، حض����ر الملتقى 
العمي����د والعديد  مس����اعدو 
التدريس  من أعضاء هيئ����ة 

والتدريب في الكلية.
أك����د  المناس����بة  وبه����ذه 
د.عبداهلل المهن����ا ان التربية 
العملي����ة ج����زء ال يتجزأ من 
التعليمي����ة، وهي  العملي����ة 
تعتبر تطبيقا عمليا لما يدرسه 
الطالب في الكلية وهمزة وصل 
بي����ن الدراس����ة والعمل بين 
النظري����ة والتطبيق، مضيفا 
ان القائمين على مس����ؤولية 
التعليم أولوها األهمية وكل 
عناية، موضحا أن الدراسات 
تجري بجد وتطوير مستمر في 
طرق وسائل التدريب العلمي 
وذلك من حيث الوقت المتاح 
والم����درب وطريق����ة تدريبه 

ومراحل وطرق التقويم.
وأوضح د.المهنا: نشهد بهذا 
الملتقى محاولة جادة للتعرف 
على العنصر الفعال في عملية 
الطالبات،  التدري����ب وه����ن 
وتس����ليط الضوء على هذه 
التجارب من األهمية بمكان، 
مؤمال م����ن خالل هذا الملتقى 
أن يت����م التعرف على تجارب 
الطالبات بكل مصداقية وأن 
ترصد المعوقات واإليجابيات 
وأن يخرج هذا الملتقى بدراسة 
جادة وتوصي����ات هادفة من 
شأنها أن تكون عونا لالرتقاء 

بالتربية الميدانية.
وتقدم د.المهنا بجزيل الشكر 
لرئيسة مكتب التربية العملية 
واألعضاء الذين شاركوا في هذا 
المبذول  الجهد  المنتدى على 

د.عبداهلل املهنا متفقدا أعمال الطلبة

د.عبداهلل املهنا ملقيا كلمته

جانب من احلضور

عدد من الطالبات املشاركات في امللتقى

والهادف من قبلهم.
بدورها    ش����كرت رئيس 
مكتب التربية العملية د.سلوى 
البرج����س جمي����ع المدربين 
الجهد  والمدربات على بذلهم 
والوقت لتحقيق أهداف التدريب 
واعداد المعلم لمهنة التعليم، 
وذلك من خالل استخدامهم كل 
الطرق والوسائل والتقنيات 
الطالب  التي تساعد  الحديثة 
المتدرب على التمكن من أدوات 
هذه المهنة، مؤكدة أن الطالبات 
المتفوقات في التدريب الميداني 
عرضن تجاربهن لالستعداد 
للفصل الق����ادم، موضحة ان 
النجاح ال يتم إال بتضافر جهود 
متعددة م����ن إدارة ومتدربات 

وتنسيق وإدارة مكتب. 
وتقدمت د.البرجس بالشكر 
الجزي����ل إلدارة كلية التربية 
األساسية وللعميد والمساعدين 
الذين س����اهموا في تذليل كل 
الصع����اب، وكذل����ك لجميع 
العاملين في الكلية ولمنسقات 
وإدارة المكتب على عملهم الجاد 
في المكتب ولجميع من ساهم 
المكتب،  في تطوير وتق����دم 
ولجميع طالبات االتحاد على 

مجهودهن الكبير.
وتناولت الطالبات العديد 
الملتقى  المحاور خ����الل  من 
كان أهمه����ا، مح����ور الي����وم 
إدارة  الدراس����ي، ومحور فن 
الفصل، ومحور اإلعداد الذهني 
والكتابي، ومحور الوس����ائل 
التعليمية واستخدام تقنيات 
حديثة، ومحور التحديات التي 

تواجه المعلم المتدرب.
وعلى هامش الملتقى أقيم 
معرض لعمل طالبات قس����م 
التربية العملية، حيث عرض فيه 
العديد من الوسائل والتقنيات 
التي تستخدمها الطالبات في 

العملية التعليمية.

محمد العتيبي

العتيبي: املليفي 
لم يف بوعده ولم 

يأت باجلديد والـ 88 
مليوناً التي أعلن عنها 

جاءت من الوزيرة 
السابقة


