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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  حملة طالبیة في الجامعة األردنیة".. الكافتیریات مش للبیع"

  ٥  ؟)أمناء األردنیة(صالحیة ) التعلیم العالي(ھل تجاوز 
   شؤون جامعیة

سیدات بدال عن االعضاء المفصولین من مجالس امناء  ٣
  الجامعات

٧ 

 ٨  حة واآلثار البترایدرب خریجي السیا) إقلیم البترا(
 ٩  الریادي األردني) سدید(تدعم مشروع ) فیسبوك(

 ١٠  وفیات
  ١٣- ١١  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم )٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
3 

  
  

  حملة طالبیة في الجامعة األردنیة".. الكافتیریات مش للبیع"

وقائمة  أھل الھمة، قائمة النشامى، قائمة العودة: أطلق اتحاد طلبة الجامعة االردنیة والقوائم الطالبیة

خصخصة الكافتیریات التابعة "، وذلك لوقف قرار "الكافتیریات مش للبیع"التجدید، الیوم، حملة 

، وتضمینھا لمستثمرین، بعد ان كانت تتبع ادارة الجامعة لتوفیر "لدائرة المطاعم والمقاصف بالجامعة

  .خدمات الطعام والشراب بأسعار تناسب جمیع الطلبة

التي اطلقت الحملة، في بیان لھا الیوم، على ان المقاصف والكافتیریات وشددت القوى الطالبیة 

وبدًال من أن تقوم االدارة بتولي مسؤولیتھا "الجامعیة كانت دائما مالذا لعدد كبیر من طالب الجامعة، 

تجاه الكافتیریات وادارتھا وتطویرھا، نراھا تسعى إللقاء ھذا الواجب عن عاتقھا، ونقلھ الى احضان 

  ."مستثمرین والتجارال

بعد اغالق عدد من المقاصف في الجامعة األردنیة خالل السنوات األخیرة الماضیة، "وقالت انھ 

ووقف بیع أصناف في بعض الكافتیریات التابعة لدائرة الطعام والغذاء عبر خطوات أتت من ضمن 

لجامعة بخطواتھا وصوًال نھج استھدف على مدار سنوات الكافتیریات الجامعیة؛ الیوم تمضي إدارة ا

  ."الى نھایة الطریق لتصدر قرارھا بخصخصة كافة المقاصف في الجامعة

وان تقدم الدعم للجامعة بمبالغ تمكنھا من "وجددت ھذه القوى الطالبیة دعوة الحكومة للقیام بدورھا 

ً عن الربح  القیام بدورھا لتتمكن من توفیر الخدمات للطلبة والقیام بالدور الذي وجدت من أجلھ بعیدا

  ."المالي واللجوء لزیادة األعباء على الطالب

 أخبار الجامعة

 عمون/المدینة نیوز/الكترونيالغد 
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الدفع نحو تأھیل الكوادر العاملة في الكافتیریات وتحسین "وتطالب الحملة الجدیدة، بحسب البیان، بـ

، اضافة الى إعادة افتتاح الكافتیریات التي تم اغالقھا في "جودة المأكوالت واالصناف المقدمة فیھا

  ".یادة عدد األصناف المقدمة فیھاالسابق، وز
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   ؟)أمناء األردنیة(صالحیة ) التعلیم العالي(ھل تجاوز 
  

مع إقرار مجلس التعلیم العالي ، االجراءات التي یجب على مجلس امناء الجامعة  - حاتم العبادي
حیة الصال «التعلیم العالي«االردنیة اتخاذھا الختیار رئیس الجامعة، یطرح تساؤل، ھل تجاوز 

  الممنوح لھ أم ال؟ 
ویتعزز ھذا التساؤل بان قرار مجلس التعلیم العالي، حمل صیغة االمر، ولیس التوجیھ او االقتراح او 

   .غیره من الصیغ التي قد تفھم بانھا لتعظیم الفائدة وتقدیم النصح
  

أقر االجراءات  » وجاء في البیان الصادر عن امانة سر المجالس في وزارة التعلیم العالي أن المجلس
، رغم ان ھذه الصالحیة »التي على مجلس امناء الجامعة االردنیة السیر فیھا لتعیین رئیس الجامعة

،الذي نص على ان مھمتھ فیما  ٢٠١٨والمھمة غیر منصوص علیھا في قانون التعلیم العالي لسنة 
وصي بھم مجلس االمناء، یتعلق برؤساء الجامعات التنسیب باحد المرشحین الثالثة الذین ینسب وی

  «الثالثة«ولم ینص على تحدید والیة ترشیح 
 
ومن منطلق االطالع والعلم بالتفاصیل، فإن ما تضمنھ قرار مجلس التعلیم العالي یحاكي وقد  .

یتماھى مع ما تتضمنھ مسودة نظام تعیین رؤساء الجامعات الرسمیة، الموجودة حالیا في رئاسة 
   .ات اقرارھا، ذلك النظام الذي نص علیھ قانون الجامعات االردنیةالوزراء للسیر في اجراء

  
یصدر مجلس الوزراء االنظمة : ٢٠١٨من قانون الجامعات لسنة ( ٣٥(وجاء في نص المادة 

الالزمة بتنفیذ احكام ھذا القانون ، بما فیھ ذلك االنظمة التالیة التي تتعلق بالجامعات الرسمیة، والتي 
ؤساء الجامعات الرسمیة، باالضافة الى نظام تعیین اعضاء ھیئة التدریس من بینھا تعیین ر

والمحاضرین ومساعدي البحث والتدریس والمعارین والمتعاقدین والموظفین والمستخدمین وجمیع 
العاملین في الجامعة وتثبیتھم وترقیتھم ونقلھم وانتدابھم وإعارتھم ومنحھم االجازات بما في ذلك 

علمي واالدازة بدون راتب وقبول استقاالتھم وانھاء خدماتھم وتعیین حقوقھم اجازة التفرغ ال
الى جانب نظام شؤون االنتقال  .وواجباتھم الوظیفیة والمالیة وسائر الشؤون المتصلة بعملھم الجامعي

والسفر والتأمین الصحي ومساءلة وتقییم اداء القیادات االكادیمیة في مؤسسات التعلیم العالي ونظام 
ممارسة العمل االكادیمي في الجامعات والكلیات الجامعیة ونظام االمور المالیة وشؤون اللوازم 
واالشغال ونظام منح الدرجات والشھادات وتحدید شروطھا واسسھا وقواعدھا واجراءاتھا ونظام 

البحث  البعثات العلمي، بما في ذلك االنفاق على الموفدین والشروط المتعلقة باالیفاد ونظام امور
   .العلمي

  
یعین رئیس الجامعة الرسمیة بإرادة ملكیة سامیة بناء :من قانون الجامعات ذاتھ ( ١١(ونصت المادة 

  .على تنسیب مجلس التعلیم العالي ومن بین قائمة تتكون من ثالثة مرشحین یوصي بھا مجلس امنائھا
  

واضحة من حیث الصالحیات  وباستعراض النصوص المتعلقة بتعیین رئیس الجامعة الرسمیة، فإن
وحدودھا، فمجلس التعلیم العالي، یقتصر تنسیبھ بتعیین رئیس الجامعة الرسمیة بأن یكون من احد 
االشخاص الثالثة المنسب، كما ان القانون نص على نظام تعیین رؤساء الجامعات، إال انھ حتى االن 

ناء ملتزم باالنظمة المعمول بھا حالیا، لم یصدر ھذا النظام من مجلس الوزراء، بمعنى ان مجلس االم
وفي ظل ھذا الواقع، یطرح تساؤل، ھل سیأخذ مجلس االمناء بما اقره  .حتى صدور انظمة تلغیھا

فإذا أعتبر  .مجلس التعلیم العالي؟ ولالجابة على ھذا التساؤل، بنعم ام ال یعتمد على المجلس نفسھ

 ٩-١:الرأي ص
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ر الشخص المناسب لھذا الموقع، فقد یأخذ بھ من باب المجلس ما اقره المجلس یخدم بالنھایة اختیا
  . تغلیب المصلحة العامة

  
اما االحتمال الثاني ان ال یأخذ المجلس بما اقره المجلس، ویضع اجراءات قد یراھا اكثر نجاعة 

ما أقدم علیھ مجلس التعلیم العالي، یحمل تجاوزا من حیث الشكل على  .وشفافیة في عملیة االختیار
مجلس االمناء، إال ان ما تضمنھ من اجراءات قد تكون مفیدة ومقنعة للمجلس، وتحمل  صالحیة

  . االجراءات في ثنایاھا محطات للترشیح تعزز مبدأ الشفافیة واختیار االفضل وكذلك تعزیز التشاركیة
  

لزام، لذا كان على االجدر على مجلس التعلیم العالي صیاغة تلك االجراءات في إطار التوجیھ ال اال
خصوصا ان ما اقره ال یندرج حتى اي صالحیة او مھمة من المھام العشرین التي اوكلت الیھ 

  2018.بموجب قانون التعلیم العالي والبحث العلمي لسنة 
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  سیدات بدال عن االعضاء المفصولین من مجالس امناء الجامعات ٣
  

على تنسیب " االنباط"ل الطویسي،في اتصال مع أكد وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عاد
المفصولین من عضویة مجالس امناء الجامعات التي تم  ٣سیدات بدال عن االعضاء ال ٣اسماء 

علیھم كما ھو منصوص " البكالوریوس"نظرا لعدم انطباق شرط المؤھل العلمي  تشكیلھا مؤخرا 
  .علیھ في القانون

  
یدات جاء ایمانا من وزارة التعلیم العالي بقدرة العنصر النسائي واشار الطویسي إلى ان تعیین الس 

على تحقیق نھضة في المجاالت التي یشغولھا،في الوقت الذي ینتظر فیھ صدور الموافقة على 
أن تمثیل   اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة اعتبرت ،في وقت سابق،   وكانت . األسماء المنسبة

بالمئة  ٦ر٤ِء ومجالس األمناء للجامعات الرسمیة التي صدرت اخیرا بنسبة النساء في تشكیلة رؤسا
؛ حیث تشكل "مجلس التعلیم العالي"غیر مرضیة، وال تعكس التمثیل الحقیقي للمشاركة النسائیة في 

  .بالمئة٢٠نسبة النساء فیھ 
  
تبار الدعوات وأوضحت اللجنة، أن تشكیلة مجالس أمناء الجامعات الرسمیة لم تأخذ بعین اإلع 

المتكررة للجنة الوطنیة لضرورة مراعاة النوع االجتماعي في تشكیلة المجالس وفي جمیع مواقع 
، ومن ضمنھا الھدف الخامس ٢٠٣٠صنع القرار؛ تحقیقا لتبني األردن ألھداف التنمیة المستدامة 

ى قدم المساواة مع الذي یركز بمقاصده على ضرورة كفالة تكافؤ الفرص المتاحة للمرأة للقیادة عل
  . الرجل على جمیع مستویات صنع القرار في الحیاة السیاسیة واالقتصادیة والعامة

  
وفي قراءة لتشكیلة رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمیة، بیّنت اللجنة أنھ على الرغم من 

ّن  رتبة األستاذیة، إال توفر الكفاءات النسائیة من األكادیمیات ذوات الخبرة واالختصاص ممن یحمل
أنھ لم تتبوأ أي امرأة أردنیة في عشر جامعات حكومیة منصب رئیسة مجلس أمناء، في حین ترأست 

، وضمت خمس جامعات حكومیة من أصل عشرة )الجامعة األلمانیة(واحدة فقط رئاسة الجامعة 
من األلمانیة،  الجامعة األردنیة وجامعة الیرموك بعدد عضوتین، وكل: عضوات من اإلناث، وھي

 ٨ومؤتة، والعلوم والتكنولوجیا، وآل البیت عضوة واحدة في مجلس أمنائھا، بعدد كلي یصل إلى 
دون احتساب السفیر األلماني وممثلي الجامعات األلمانیة في مجلس أمناء (عضوا  ١٢٦عضوات من 

  ). الجامعة األلمانیة
  

ّبت اللجنة على أن نسبة التمثیل النسائي في ال ً على مكانة األردن الدولیة، وعق تشكیلة ستؤثر سلبا
میا في مجال تمكین المرأة وإغالق الفجوة الجندریة في العام والتي أظھرت تراجعا واضحا عال

وزادت أنھ في الوقت الذي تسعى دول العالم إلى . دولة ١٤٤من بین  ١٣٥لتصل إلى المركز  ٢٠١٧
نجد أننا في األردن نزحف وببطء نحو "، ٢٠٣٠بحلول  ٥٠/٥٠نسبة مشاركة نسائیة في كل المواقع 

، مشیرة إلى أن ھذا المسار ال "یق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرصاالقتراب من ھذه النسبة وتحق
 یعكس جدیة الحكومة بتمكین المرأة واالعتراف بقدراتھا وإزالة جمیع أشكال التمییز ضدھا

  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٥-١:األنباط ص
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  یدرب خریجي السیاحة واآلثار البترا) إقلیم البترا(
  

تدریبي لخریجي الجامعات من أبناء بدأت سلطة إقلیم البترا التنموي السیاحي أمس بتنفیذ برنامج 
  .المجتمع المحلي، في تخصصات اآلثار وإدارة وحمایة المصادر التراثیة والتخصصات السیاحیة

 
وفي لقاء مع المتدربین عقد في كلیة البترا للسیاحة واآلثار قال نائب رئیس مجلس مفوضي سلطة 

ان التدریب سیكون لمدة ثالثة شھور  اإلقلیم مفوض المحمیة والسیاحة الدكتور سلیمان الفرجات
ً من الیوم  ) متدربین ٩(وأضاف الفرجات أنھ سیتم اختیار  .وحتى ایلول المقبل) أمس(اعتبارا

إللحاقھم ببرنامج خارج إقلیم البترا، وسیتم تقییم المتدربین من قبل مختصین في جامعة الحسین بن 
   .طالل

  
لي والبیئة الدكتورة مرام الفریحات أن تنمیة المجتمعات من جھتھا أكدت مفوضة تنمیة المجتمع المح

المحلیة یجب أن تقوم بشكل أساسي على توفیر كوادر بشریة مؤھلة وقادرة على بناء المجتمعات 
 .بالشكل األمثل

  
وقالت فریحات أن البرنامج یستھدف تنمیة وتعزیز خبرات ومعارف المتدربین من أبناء المجتمع 

ویأتي البرنامج  .إعطائھم دورات وبرامج تدریبیة ضمن تخصصاتھم الجامعیةالمحلي، حیث سیتم 
بالتعاون مع الوكالة الیابانیة للتعاون الدولي، ویشتمل على محاضرات نظریة لمدة شھر في جامعة 
الحسین بن طالل، ودورات تدریبیة في متحف األردن وھیئة تنشیط السیاحة، وتدریب عملي وتطبیق 

  .الجدید والمدیریات ذات االختصاص في السلطة في متحف البترا
 
 
  

  ٦:صدى الشعب ص/١٨:الرأي ص
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   الریادي األردني) سدید(تدعم مشروع ) فیسبوك(
  

المتضمن الدعم المادي والفني للمشاریع » فیسبوك«أعلن برنامج تسریع الشركات الناشئة المقدم من 
 للشاب عبد اهللا عودات» سدید«الریادیة دعم المشروع األردني 

 
أن االنضمام الى البرنامج جاء بعد مشاركة المشروع في » الرأي«حدیث إلى  وبین عودات في 

رسمیا لالستفادة من خبرات مھندسي » سدید«مؤتمر فیسبوك للمطورین بأیار بامیركا لتعلن انضمام 
  .فیسبوك لتطویر المنتج األردني

 
آالف دوالر ورصید  ١٠ولفت إلى أن مسّرعة أعمال فیسبوك سقدم الدعم المادي الذي یقارب نحو 

إعالنات على شبكة فیسبوك وخدمات التخزین السحابي من أمازون؛ باالضافة مدفوعة ستمنح مجانا 
في عدد من المواقع التي تقدم الخدمات لألفراد والشركات في خدمات الموارد البشریة والتخزین 

   .السحابي والتصمیم
  

ً یتضم ً فنیا ن تسھیل إجراءات توافق خدماتھ مع شبكة فیسبوك وسیلقى المشروع، وفقا للعودات، دعما
باالضافة لعمل مھندسیي الشبكة على تطویر خدمات ومنتجات سدید باالضافة لمیزة تنافسیة بإتاحة 
العمل على منتجات الشبكة العالمیة وفحصھا وإجراء الربط معھا قبل عرضھا الى العالم لتكن 

 ةالمنصة جاھزة لدعمھا فور اطالقھا من الشبك
 
واوضح العودات أن أھمیة الشراكة تتلخص في تسریع أعمال المشروع من ناحیة التوافق بین  .

منتجاتھا وشبكة فیسبوك التي ستمنح المشروع میزة تنافسیة باالضافة لتحسین تقدیم الخدمات في 
ذب عدد وسیُمكن ھذا الدعم من ج .التوافق مع منتجات الشبكة ودعم الذكاء االصطناعي للغة العربیة

 أكبر من العمالء على منصة المشروع الستخدامھا محلیا وعلى مستوى الوطن العربي وعالمیا ً 
 
الذي یعمل على تقدیم حلول لوسائل التواصل االجتماعیة » سدید«وبالعودة إلى المشروع األردني  .

وقتا طویال للرد  وبخاصة الشركات فیما یتعلق بالرد السریع على المتابعین؛ مما یحول دون انتظارھم
ویساھم المشروع بالتعامل مع  .على تعلیقاتھم على مواقع التواصل اإلجتماعي بغض النظر عن اللغة

العمالء بطریقة سھلة وفعالة من حیث التكلفة، إذ یمتلك لوحة تحكم قویة تتضمن رؤى حول عدد 
 .بسبب إساءة االستخدام في ثوانالتعلیقات التي یجري معالجتھا أو الرد علیھا أو تجاھلھا أو إزالتھا 

للشركات الناشئة في دبي » عرب نت«وكان المشروع قد حصد المركز الثالث في بطولة مسابقة 
  .باإلمارات العربیة المتحدة

  

  ١٨:الرأي ص
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  صویلح –عبدالكریم سلیمان دعابس  -
  
  الحصن –خیر الدین جمیل سلیمان الدبك  -
  
  الرابیة –غسان عبدالمنعم جرادات  -
  
  دابوق –خلیل سالمة محمد القماز الخریسات  -
  
  السلط –ربیعھ حسین احمد الخشمان الفاعوري  -
  
  الزرقاء - منتھى فرح عوض مؤنس  -
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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أن سلطة إقلیم البترا التنموي السیاحي بصدد تشكیل المجلس االستشاري الذي » عین الرأي«علمت 
مجلسین أحدھما للمجتمع المحلي واآلخر مجلس فني یضم في ینص علیھ قانون السلطة ویتضمن 
  عضویتھ عددا من ذوي االختصاص

  
انتشرت في منطقة الخربة السمرا والمناطق المحیطة بھا في محافظة الزرقاء » بعوضة ضارة»

وزارة الصحة بصدد .. تشكل لدغتھا خطرا على الصحة كونھا تخلف بیوض داخل جلد االنسان
  .شف على المنطقة ومكافحة ھذه اآلفةتشكیل لجنة للك

  
وزیرمھم في الحكومة المقالة بعد یوم من استقالة االخیرة غادر الى دولة اوروبیة لقضاء اجازة مع 

  .ھاني الملقي. قبل استقالة حكومة د» مبرمجة«اجازة الوزیر كانت .. افراد عائلتھ
  

وزارات والمؤسسات الحكومیة االبتعاد انھ طلب من الناطقین االعالمیین في ال» عین الرأي«علمت 
الطلب تضمن عدم ارسال .. المتعلقة بالوزراء والمسؤولین» البروتوكولي«عن االخبار ذات الطابع 

مثل ھذه االخبار الى وسائل االعالم والتركیز في المرحلة الحالیة على العمل الجاد الذي یصب في 
  .الصالح العام

  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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العام مجد شویكھ أن لدولة اإلمارات العربیة المتحدة تجربة رائدة في أكدت وزیرة تطویر القطاع 
رفع كفاءة األداء الحكومي، واالبتكار والتمیز والحكومة الذكیة، مبینة في تغریدة على حسابھا تویتر 

الخطوة «تعقیبا على المذكرة التي وقعت بین األردن واإلمارات في مجال تطویر القطاع العام، أن 
  .»ھي وضع خطة تنفیذ قابلة للمتابعة والقیاس بكل شفافیة وموضوعیةالقادمة 

  
م ھیئة تنشیط السیاحة مؤتمرا صحفیا عند الساعة الحادیة  ّ تحت رعایة وزیرة السیاحة واآلثار تنظ

القمة العالمیة لالستدامة من خالل «عشرة من صباح بعد غد األربعاء وذلك ضمن فعالیات انعقاد 
  .فیرمونتفي فندق » السیاحة

  
یعقد المجلس الوطني لشؤون األسرة ومركز الحریة للتنمیة وحقوق االنسان حلقة نقاشیة حول 

وذلك ضمن سلسلة حلقات نقاشیة للتوعیة بحمایة كبار السن » حقوق كبار السن في الرعایة الصحیة«
عة المجلس وحمایة حقوقھم في كافة المجاالت، وذلك عند الساعة العاشرة من صباح الیوم في قا

  .الوطني لشؤون األسرة
  

 صنارة الدستور
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یعقد مجلس الوزراء الیوم االثنین جلستھ األسبوعیة الثانیة، والتي خصصھا للقرارات، حیث یتضمن 
جدول أعمال الجلسة قرارات بإحاالت على التقاعد وترفیعات وإنھاء خدمات عدد من موظفي 

مجلس الوزراء كان قرر عقد جلستین  .وزارات ومؤسسات رسمیة وغیرھا من القرارات والمواضیع
  .دوریتین أسبوعیا لھم، األولى تخصص للسیاسات والثانیة للقرارات

   
  

تزور وزیرة الدولة لشؤون اإلعالم الزمیلة جمانة غنیمات ظھر غد الثالثاء مقر نقابة الصحفیین 
  . الم قبل أیاموتلتقي مجلس النقابة، في أول زیارة للوزیرة للنقابة بعد تولیھا حقیبة اإلع

   
أطباء اختصاصیین، من جنسیات  ٧من مصادر مطلعة أن من المقرر تعیین " زواریب"علمت 

عراقیة ویمنیة وسوریة ولیبیة وفلسطینیة، في مستشفیات وزارة الصحة، وذلك بعد حصول الوزارة 
حاصل في على موافقة مجلس الوزراء، حیث نسبت الوزارة بھذه التعیینات بعقود نظرا للنقص ال

  .تخصصاتھم الدقیقة، وحاجة العمل لذلك
  

أنھ تم أخیرا تعیین الدكتور آدم معابدة عضوا في مجلس االفتاء " زواریب"بینت مصادر مطلعة لـ
والبحوث اإلسالمیة، خلفا لوزیر األوقاف عبد الناصر أبو البصل، الذي كان یشغل ھذا الموقع وقدم 

  .استقالتھ منھ
   

لجنائي أمس القبض على عربي حاول سرقة صراف آلي ألحد البنوك في الرابیة ألقت كوادر البحث ا
وحسب مصدر أمني فقد تم . المتھم العربي كان حاول الجمعة سرقة الصراف اآللي المذكور. بعمان

االشتباه بالمتھم المذكور حیث ألقي القبض علیھ وبالتحقیق معھ اعترف بقیامھ بمحاولة السرقة 
  .آلليوتخریب الصراف ا

  
تطلق في عمان الیوم دراسة حول العوامل الممكنة وتلك المعیقة لتقدم النساء اإلداري في مسارھن 

". تعزیز دور المرأة القیادي في القطاع الصحي"الوظیفي في القطاع الصحي باألردن، تحت عنوان 
دعم من شركة أدویة إطالق ومناقشة الدراسة، المنفذة من قبل الوكالة االمیركیة لالنماء الدولي وب

 .محمود الشیاب. الحكمة، یتم بحفل یرعاه وزیر الصحة د

 زواریب الغد
  


