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Studio 8.. أول منصة إعالمية رقمية في الكويت.. خطوة نحو املستقبل

@Doua_khattab دعاء خطاب

في اطار مواكبة التغيرات املستمرة 
جــاءت فكرة انشــاء «ســتوديو 8» 
باعتبارهــا أول منصــة إعالميــة 
رقمية في الكويت تبث عبر منصات 
«شاشــا» يوميــا طــوال األســبوع، 
وتقدم للمستمعني واملشاهدين على 
حد ســواء باقة منوعــة من البرامج 
املباشــرة واملســجلة واألغاني على 
مدار الساعة دون احلاجة إلى اشتراك 
أو تسجيل في التطبيق، فكرة فريدة 
قادتها خبرة إعالمية طويلة جتاوزت 
الـ 15 عاما في مجال اإلذاعة واإلعالم 
وبشغف تشارك به عدد من االسماء 
الالمعة فــي مجال االنتــاج اإلذاعي 
والتلفزيوني ليقدموا للمســتمعني 
برامج مميزة، منها برنامج «طابور 
الصبــاح»، «صحصــح»، «موضوع 
عائلــي»، «ديوانيتنا» باإلضافة الى 
بــث برامــج بودكاســت منوعة من 
إنتاج شاشا وذلك تواكبا مع احلدث 
العاملي وتوجه اجلمهور الســتخدام 
التكنولوجيا عبر احملمول متاشــيا 
مع الرأي السائد بأن املستقبل يتوجه 

نحو اإلذاعات الرقمية.
«األنبــاء» تواجــدت فــي مقــر 
«ســتوديو 8» تلبية لدعــوة فريق 
البرنامج في اجواء طغت عليها روح 
الفكاهة واملرح، حيث التقينا بطاقم 
العمل وتعرفنا منهم على البرامج التي 
يقدمونها وما يجري خلف الكواليس 
واختيارهــم للموضوعات وطريقة 
طرحها ورؤيتهم املستقبلية في توجه 
اإلذاعات الى الرقمنة وردود األفعال 
التي تلقونها بعد 3 أشــهر من طرح 
املنصة، وإلى التفاصيل في السطور 

التالية:
كانت البدايــة مع صاحبة الدور 
األساسي في قيادة وتوظيف الكفاءات 
اإلعالمية في املجال اإلذاعي شــعلة 
القرشي التي أكدت أن «ستوديو 8» 
أول منصة اعالمية رقمية تبث مباشرة 
في الكويــت، تعرض برامج وأغاني 
طــوال اليــوم، ومهمتها األساســية 
هــي مراقبــة جــودة العمل ســواء 
شــكل اإلنتاج أو األعمال اإلذاعية أو 
األغانــي أو محتوى البرامج، إضافة 
إلى االســتمرارية في خلق محتوى 

مناسب وذي جودة عالية.
وعن البرامج التي تبثها اإلذاعة 

ويعد إطالق إذاعة «ستوديو 8» عبر 
احملمول خطوة نحو املستقبل، وهذا 

أمر نشهده حول العالم.
التوجه للمستقبل

وحول ايقاف إذاعة BBC العريقة 
بعد 85 عاما من إطالقها وان كان لهذا 
دور في إطالق «ستوديو 8»، اجاب 
خاجة: نحن ابتعدنا عن التردد حتى 
ال يرتبط متابعة املستمعني لإلذاعة 
بوجود ســيارة وراديــو، وميكنهم 
املتابعة طوال اليوم من خالل احملمول، 
وكان ذلك كله قبل اإلعالن عن وقف 

.BBC إذاعة

واضاف ان النجاح الذي حققته 
إذاعــة «ســتوديو 8» فــور إطالقها، 
يرجع للســمعة اجليدة التي يتمتع 
بها العاملــون باإلذاعة، خاصة أنهم 
كانوا مبتعدين عن الظهور بالبرامج 
املباشرة ملدة عامني، ولذا فإن اجلمهور 
كان ينتظــر ظهور اإلذاعة، وكان رد 
الفعل ممتازا جدا، رغم حتديات عدم 
اعتياد املستمعني على متابعة اإلذاعة 
من خــالل التلفون احملمول بدال من 
ضبط التــرددات، وهذا أمــر نقدره 
ونراعيه، ولكن النتائج اليوم تتماشى 
مع توقعاتنا، ونتمنى حتقيق نتائج 

أفضل الفترة املقبلة.

املستمعني للبرنامج تزيد، وأصبحت 
تصلنا اتصاالت من دول اخلليج ومن 
الدول العربية، مما يشير إلى أن قاعدة 
املســتمعني للبرنامج تتزايد بشكل 
كبير، خاصة أننا نقدم أخبارا وقصصا 
ليست في الكويت فقط ولكن باخلليج 
والوطن العربي والعالم كله بشــكل 
كوميدي لتوصيلها للمواطن بعفوية.

روح الفريق

وعن املنافسة بني املقدمني الثالثة 
خلف الكواليس، أجاب بشار اجلزاف 
بطريقتــه الكوميدية املعهودة: علي 
خاجة أكثر مذيع بالبرنامج يحاول 
دائما مقاطعتنا، ويلعب دور الصح 

أمام املستمعني.
وواصــل: علــي خاجة متمســك 
بالقواعد اإلذاعية، وأنا وخالد نقدم 
األخبــار بشــكل عفــوي وبطريقــة 
كوميدية، ونعمل خالل الفترة املقبلة 
على تطوير البرامج وإطالق برامج 
جديدة، كما ســنقدم محتوى جديدا 
ألول مــرة خالل احتفــاالت الكويت 

باالعياد على مدار اليوم.
برنامج «صحصح»

 اما املذيع طالل ملك مقدم برنامج 
«صحصح»، فقال ان البرنامج يبث 
صباحا يوميا ملدة ساعتني مباشر، 
وميكن للمستمعني متابعته في أي 
وقت عبر تطبيق «شاشا»، والذي 
يتيــح متابعــة كل برامــج إذاعــة 
«ستوديو 8» في أي وقت ومن أي 
مــكان، ويهدف برنامــج صحصح 
من اســمه إلى إفاقة املستمع سواء 
كان باملنزل أو بالســيارة أو في أي 
مكان من ثباته وإنعاش عقله، عبر 
تقدمي أغــاٍن وموضوعات مختلفة 
وعفوية كذلك، ويعتمد على تفاعل 
املســتمعني مــن خــالل االتصــال 

والرسائل والتدوينات.
وزاد: أقدم البرنامج باملشاركة مع 
نوف سلطان، ولكنها حاليا متواجدة 
في أبوظبي لتصوير مسلسل رمضاني 
باسم «ملح وسمرة»، وتشاركني في 
التقــدمي حاليا الكاتبــة مرمي نصير 
والتــي تعــد هذه املــرة األولــى لها 
في التقــدمي، وقدمــت أداء جيدا في 
أول أســبوعني من مشاركتها، ويعد 

البرنامج حسني مال جمعة.
من ناحيته، قال حسني مال جمعة 

فكرة «ديوانيتنا»

بــدوره، قــال خالــد بن حســني 
ان برنامــج «ديوانيتنــا» يناقــش 
موضوعــات وقضايا متعــددة، كما 
يقدم للمســتمعني املعلومات بشكل 
ســلس، لسهولة اســتيعابها، لذا مت 
إطالق اسم «ديوانيتنا» على البرنامج 
لينقل األخبار احمللية بأسلوب سلس 
ومــرح حتى املعلومــات يتم ذكرها 
بأسلوب سهل ليتم استيعابها، ونطمح 
الستمرار البرنامج مبزيد من النجاح 

والتطور.
وأكمــل: يــوم عــن يــوم قاعدة 

معد برنامــج «صحصح»: اعمل مع 
الفريــق منــذ ســنوات، لــذا اعرف 
املوضوعــات املفضلــة لــكل مذيع، 
ونتشاور كفريق حول املوضوعات 
قبل طرحها بكل حلقة، وأتواجد يوميا 
في اإلذاعة منذ الساعة 5 صباحا إلعداد 
كل األخبار التي ستذاع في احللقة، 
وكذلك األبراج الفلكية، والتي حتظى 
باهتمام من املستمعني بسبب طريقة 
كتابتها وإضافة أغاٍن عنها وشخصيات 

كرتونية تناسبها.
الطفل والعائلة

في ســياق ذات صلة، قالت منار 
صنقور انها تقــدم برنامج «طابور 
الصبــاح»، وهو البرنامــج الوحيد 
املســجل بإذاعة «ستوديو 8»، وهو 
خاص باألطفال ويذاع من يوم األحد 
حتى اخلميس من 6.30 إلى 7 صباحا 
وهو من تقدميها وإعدادها، ومونتاج 
عمر العليان، ويشاركها في التقدمي 
الطفل جاسم اجلعفر، والذي يتميز 
بخفة الظل، ويعرض البرنامج قصصا 
غنية باملعلومات وممتعة للترفيه، 
كمــا يتفاعل األطفــال معه من خالل 
إرسال أســئلة عبر رسائل صوتية 
عبر الواتساب ونقوم باإلجابة عنها، 
كما يتم عرض أغاٍن لتنشيط األطفال 

قبل الذهاب للمدرسة.
من جانبها، قالت سارة شلهوب 
مخرجة برنامج «موضوع عائلي»، 
وهو من تقدمي منار صنقور ورشــا 
شلهوب، انه يركز على كل املوضوعات 
التي تهــم املرأة وفي بعض األحيان 
الرجل مثل املوضوعات العائلية التي 
تناقش قضايا األطفال سواء الصغار 
أو الكبار، إضافة إلى موضوعات أخرى 

متنوعة تربوية ومجتمعية.
وأضافت: نحــاول التعمق داخل 
املوضوعــات خالل الفتــرة املقبلة، 
فــي موضوعات العالقــة بني الزوج 
والزوجــة، والتي تشــهد العديد من 
املشاكل وتؤثر على حياة املرأة بشكل 
خاص، كما سنتناول موضوعات عن 
الرياضة، والفن، واملوضة، ونقدم فيها 
آراءنــا، واهتم كذلك بطرح كواليس 
التصوير والتي تظهر التعاون والروح 
الفكاهية بني اعضاء الفريق وهو ما 
ينتقل بصدق الى املتابعني واملستمعني 
ونالحظه مــن خــالل تفاعلهم عبر 

االتصاالت ورسائل والتدوين.

البرامج متاحة للمستمعني على تطبيق «شاشا» دون اشتراك

جانب من االستوديو

فريق برنامج «ديوانيتا» خالد بن حسني وبشار اجلزاف وعلي خاجة حسني مال جمعة وطالل ملك (متني غوزال) شعلة القرشيمن اليمني منار صنقور والزميلة دعاء خطاب وسارة شلهوب  

ومواعيد عرضها، قالت القرشي: تبدأ 
إذاعة «ســتوديو 8» يومها ببرنامج 
طابور الصباح، وهو برنامج يومي 
موجه لألطفال يذاع خالل الفترة من 
6.30 إلى 7 صباحا، وبعده يتم إذاعة 
برنامج صحصح من الســاعة 7 إلى 
9 صباحــا، يليه برنامــج موضوع 
عائلــي خــالل الفتــرة مــن 12 إلى 1
الظهر، يعقبــه برنامج «ديوانيتنا» 
من الســاعة 1 إلى 3 ظهــرا، كما يتم 
بث برامج البودكاست املتنوعة والتي 
يقدمها نخبة من اإلعالميني منهم هيا 
عبدالسالم وعلي جنم ونوف املضيان 
ودانة العويصــي وبيبي اخلضري 

وهي إنتاجات خاصة بـ «شاشا».
وعن البرامج اجلديدة التي تعتزم 
املنصة إطالقها خالل الفترة املقبلة 
أجابت: ان منصة «ســتوديو 8» مت 
إطالقها منذ 3 اشهر، وحققت جناحا 
كبيرا، ولدينا مشاريع جديدة خالل 
الفترة املقبلة أبرزها إتاحة الفرصة 
ألي أحد يرى في نفسه موهبة لتقدمي 
أي عمل إذاعي للتقدم لإلذاعة، ونحن 
نتيح كل برامجنا على تطبيق شاشا 
حتى ميكن للمستمعني متابعتها في 

أي وقت دون اشتراك.
واضافــت: نتميــز فــي منصــة 
ستوديو 8 بوجود فريق لديه خبرة 
طويلة تتجاوز 10 سنوات، ورغبتنا 
في تقدمي محتوى بجودة عالية عبر 
منصة شاشا، ألننا نرى أن املستقبل 
لإلذاعة الرقمية، لذا نحن سعداء أننا 

أول إذاعة رقمية في الكويت.
وعــن اقــرب البرامج لهــا، قالت 
القرشــي: برنامج «موضوع عائلي» 
ألنني أفضل املوضوعات االجتماعية، 

خاصة موضوعات املرأة.
مــن جانبــه، حتــدث الصحافي 
واملذيــع علــي خاجــة، الــذي يقدم 
برنامــج «ديوانيتنا» الى جانب كل 
من بشار اجلزاف وخالد بن حسني، 
عن فكرة إطالق «ستوديو 8»، قائال: 
كانت هذه الفكرة نابعة من شــغف 
العاملني بها بأن يتم إطالق منصات 
إعالمية تواكب احلدث احلالي بالعالم، 
وهــو أن كل املســتخدمني يتجهون 
التكنولوجيا ويعتمدون  الستخدام 
علــى الهاتف احملمول بشــكل كبير، 
ولذا مت إطالق املنصة االعالمية لتبث 
مباشرة على مدار اليوم برامج وأغاني 
عبر تطبيق «شاشــا» للمستمعني، 

برامج االستوديو
٭ «طابور الصباح» من تقدمي منار صنقور.
٭ «صحصح» من تقدمي طالل ملك ومرمي نصير.
٭ «موضوع عائلي» من تقدمي منار صنقور 

ورشا شلهوب.
٭ «ديوانيتنا» من تقدمي علي خاجة وبشار 

اجلزاف وخالد بن حسني.

ملشاهدة الڤيديو

إلينا لالنضمام  اإلذاعي  التقدمي  في  املوهوبني  وندعو  ملحوظًا..  جناحًا  حققنا  خاجة: «ستوديو 8 عبر احملمول» بدًال من ضبط الترددات نفذناها قبل إيقاف BBCالقرشي: 
الوطنيةبن حسني: نسعى في«ديوانيتنا» إلى تقدمي املعلومات بسالسة وجمهورنا من كل اخلليج باألعياد  احتفالنا  وترقبوا  اإلذاعية  بالقواعد  متمسك  خاجة  علي  اجلزاف: 

املستمعني تفاعل  على  ويعتمد  ساعتني  ملدة  يوميًا  يبّث  «صحصح»  ملك: 

صنقور: «طابور الصباح» موجه للصغار ويشاركني به الطفل احملبوب جاسم اجلعفر
جمعة: األبراج حتظى باهتمام املستمعني بسبب كتابتي واألغاني والكرتون

شلهوب: «موضوع عائلي» يتصدى للقضايا االجتماعية األسرية وينحاز للمرأة

د.محمد الظفيري لـ «األنباء»: ١٣٠٠ مقيد من طلبة املنح بجامعة 
الكويت عبر اتفاقيات ثقافية مع ٥٠ دولة لدراسة البكالوريوس

ثامر السليم

الطلبــة  أكــد عميــد شــؤون 
أ.د.محمــد الظفيــري وجود ١٣٠٠

مقيد من طلبة املنح بجامعة الكويت 
عبر اتفاقيــات ثقافية لـ ٥٠ دولة 
لدراسة البكالوريوس، مشيرا إلى 
أن الكويــت حتــرص على تعزيز 
عالقاتهــا اخلارجية والتي توليها 
جامعــة الكويت من خالل تطبيق 

الكثير من االتفاقيات الثقافية.
وشــدد فــي لقــاء خــاص مع 
«األنباء» على اتباع مبدأ الشفافية 
واملساواة بني جميع الطلبة ما يشاع 
عــن خضــوع التشــغيل الطالبي 
للواسطة أو احملسوبية، حيث يتم 
وفق آلية محددة، الفتا إلى أن طلبة 
جامعة الكويت على قدر كبير من 
املسؤولية، حيث يتم التعامل مع 
عدد قليل من القضايا الســلوكية 
واللفظية خالل الفصل الدراسي. 

وفيما يلي التفاصيل:

ما أبرز القضايا والشكاوى الطالبية 
التي تعاملت معها العمادة؟

٭ حرصت عمادة شــؤون الطلبة 
علــى التعامل بشــكل خــاص مع 
جميــع القضايا والشــكاوى على 
الطلبة والتي كانت بســبب الرأي 
فــي مواقع التواصــل االجتماعي، 

وذلــك من منظــور تربوي انتهت 
مــن خالله إلــى عــدم تفعيل تلك 
القضايا مع النصح واإلرشاد، كما أن 
العمادة لديها قسم مختص للقضايا 
والشــكاوى يتلقى بشكل مستمر 
جميع الشكاوى الطالبية، ونؤكد أن 
طلبة جامعة الكويت على قدر كبير 
من املسؤولية، فالعمادة تتعامل مع 
عدد قليل من القضايا الســلوكية 
واللفظية بني طلبة اجلامعة خالل 

الفصل الدراسي.
رعاية املتفوقني

أين العمادة من رعاية الطلبة املتفوقني؟ 
وهل يتم حثهم وتشجيعهم؟

٭ تولي جامعــة الكويت اهتماما 
كبيرا بالطلبة املتفوقني وتشجيعهم 
علــى مواصلة تفوقهم الدراســي، 
حيــث توجــد مكافأتــان، مكافأة 
التفــوق املقطوعة وهــي فصلية، 
ومكافأة أوائــل الطلبة املتفوقني، 
وحترص إدارة الشؤون الطالبية 
علــى نشــر ثقافة أهميــة التفوق 
وشروطه من خالل زيارة الفصول 
الدراســية للطلبة وكذلك نشرها 
عبر مواقــع التواصل االجتماعي، 
باإلضافة إلى نشــر أســماء أوائل 
الطلبة املتفوقني وعمل حفل خاص 
بهم خالل الفصل الدراسي الثاني 
برعاية وزير التربية ووزير التعليم 

وتخصيصها ملن هم بحاجة اليها فقط؟
٭ عمــادة شــؤون الطلبــة تطبق 
القانون الصادر بشأن صرف املكافأة 
الطالبية جلميع الطلبة الكويتيني 
وأبناء الكويتيات، والنظام احلالي 
املتمثل في صرف املكافأة الطالبية 
جلميع الطلبة ســاهم بشكل كبير 
في تخفيف األعباء املالية على أبناء 
الطلبة وأولياء أمورهم للتفرغ في 
حتصيلهم العلمي، وبالتأكيد هذا 
ينعكس بشــكل مباشــر على أداء 
الطلبة الدراسي ويحقق املتطلبات 
الالزمة لهم، حيث يرصد صندوق 
ميزانيــة  االجتماعــي  التكافــل 
تقديرية للمبالغ املقدر صرفها من 
صندوق املكافأة االجتماعية للطلبة 
املستحقني، لذلك فتعتبر املكافأة حقا 

تولي أبناءها من فئة ذوي اإلعاقة 
اهتمامــا كبيــرا وتوفــر لهــم كل 
االحتياجات الالزمة، حيث يختص 
قســم ذوي اإلعاقة التابــع إلدارة 
الرعاية االجتماعية بعمادة شؤون 
الطلبة بالطلبة من هذه الفئة، حيث 
يسهل على الطالب احتياجاته من 
خالل عمل تقارير صحية فصلية 
ترسل ألساتذة املقررات الدراسية 
تبني فيها احتياجات كل طالب من 

فئة ذوي اإلعاقة.

يلقي الكثير اللوم على قسم األنشطة 
الثقافية والفنية في العمادة لقلة األنشطة 
والفعاليات التي يقوم بها، فما ردك؟

٭ العكس متاما، فهناك العديد من 
األنشــطة تنظمها إدارة األنشطة 
الثقافية والفنية بعمادة شــؤون 
الطلبة على مدار العام الدراســي 
مــا بني أنشــطة طالبيــة وثقافية 
ومعارض تراثية وندوات توعوية، 
وأنشطة ومعارض فنية وللتصوير 
الفوتوغرافــي ومســرح جامعــي 
واملســابقات الدينية، والعديد من 
األنشطة املتنوعة التي تستقطب 
الطلبة املوهوبني في جامعة الكويت، 
باإلضافة إلى نشــاط اليونيسكو 
بجميــع  واالحتفــال  الطالبــي 
املناســبات الوطنية واالجتماعية 

واألدبية بجامعة الكويت.

العالي سنويا.

ما األسباب وراء تأخر صرف مكافأة 
التخصص النادر للطلبة؟

٭ حترص عمادة شــؤون الطلبة 
علــى صــرف املكافآت فــي وقتها 
دون تأخــر وندرك متاما أولويات 
والتزامات الطلبة، ونتابع باستمرار 
إجراءات الصرف من خالل متابعة 

اجلهات املختصة.
الطلبة غير الكويتيني

الطلبة؟  من املستفيد من صندوق 
وكم عددهم؟

٭ حتــرص جامعــة الكويت على 
الدراسية لبعض  تخفيف األعباء 
الفئات من الطلبة الذين ال تشملهم 
املكافأة الطالبية من خالل إنشــاء 
صنــدوق الطالــب الــذي يعنــى 
باســتقبال طلبــات هــذه الفئات 
وتشــمل الطلبة غيــر الكويتيني 
الذين ال يتلقون مكافأة من قســم 
املنح الدراسية، حيث تتم دراسة 
بحث حالة وطلب مستندات خاصة 
وبعد استيفاء املتطلبات يتم قبول 
الطالب، وعددهم ٢٢٠ طالبا حسب 

آخر إحصائية يناير ٢٠٢٣.

املطالبات بعدم صرف  ما رأيك في 
املكافأة الطالبية لكافة الطالب والطالبات 

من حقوق الطالب، كما أن احتياجات 
الطلبة الدراسية تتطلب ذلك.

الشفافية واملساواة

كيف تردون على من يقول إن هناك 
واسطة ومحسوبية في التشغيل 
الطالبي، ويتم استبعاد املستحقني 

من التشغيل الطالبي؟
٭ تتبع عمادة شؤون الطلبة مبدأ 
الشفافية واملساواة بني جميع الطلبة 
وغير صحيح أن التشغيل الطالبي 
يقوم على الواسطة أو احملسوبية، 
بل إن عملية التشغيل الطالبي تتم 
وفــق آلية محددة بالتنســيق بني 
عمادة شؤون الطلبة ممثلة بإدارة 
الرعاية االجتماعية ومراكز العمل 
املختلفة بجامعة الكويت، والهدف 
مــن التشــغيل الطالبــي بجامعة 
الكويت من خالل خلق فرص عمل 
للطلبة داخل اجلامعة هو إعطاؤهم 
خبرات عملية، باإلضافة إلى دعم 
مركز العمل بكوادر طالبية شبابية 

تساعدهم على إجناز أعمالهم.

الطلبة من ذوي  العديد من  يعاني 
اإلعاقة من تذليل املصاعب واملعوقات 
أمامهم خاصة فيما يتعلق بالتحصيل 
الدراسي، فأين دور قسم ذوي اإلعاقة 

من هذه املشاكل؟
٭ ال شك أن عمادة شؤون الطلبة 

التبادل الطالبي

ما عدد الطالب والطالبات ممن تشرف 
الطلبة ضمن  عليهم عمادة شؤون 
الدراسة ومن كم دولة؟ وهل  املنح 

من أنشطة تقام لهم؟
٭ ال شك أن الكويت حترص على 
تعزيز عالقاتهــا اخلارجية والتي 
توليها جامعة الكويت، ممثلة بعمادة 
شــؤون الطلبة، أهميــة كبيرة من 
خالل تطبيق الكثير من االتفاقيات 
الثقافية مع الكثير من الدول الشقيقة 
والصديقة من خالل التبادل الطالبي 
واملنح الدراســية، حيث توجد في 
جامعــة الكويت منح ثقافية لـ ٥٠

دولة لدراسة البكالوريوس باإلضافة 
الى وزارة األوقاف والهيئة اخليرية 
اإلسالمية واليونيسكو، و٥٧ جهة 
مانحة لدراسة اللغة، وتتميز جامعة 
الكويت بعدد من العالقات الثقافية 
املمتدة مــع العديد مــن الدول من 
تعاون علمــي وثقافــي وأكادميي 
وتبــادل طالبي، حيــث يبلغ عدد 
طلبة املنح ما يقــارب ١٣٠٠ طالب 
مقيــد بجامعــة الكويــت، كمــا أن 
هناك قســم أنشطة للطلبة وقسم 
أنشطة للطالبات يتبع إدارة اإلسكان 
الطالبي وشؤون الطلبة الوافدين 
وينظم أنشطة طالبية متنوعة على 

مدار العام الدراسي.

عميد شؤون الطلبة أكد السعي لصرف املكافآت ملستحقيها في وقتها دون تأخر

أ.د.محمد الظفيري
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