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جمعية »املرشدات« تنظم البرنامج التدريبي العاملي »أصوات ضد العنف«

نوال الصباح: الكويت رائدة خليجيا وعربيا في متكني املرأة لنيل حقوقها
ريا�ض عواد 

حتت رعاية الشيخة نــوال احلمود الصباح 
أقــامــت جمعية املــرشــدات الكويتية البرنامج 
التدريبي العاملي حتــت شعار ) أصـــوات ضد 

العنف ( في مقر اجلمعية.
وقــالــت الشيخة نــوال احلــمــود الصباح ان 
العنف ضد املــرأة يتخذ اشكاال كثيرة فقد يكون 
عنفا بدنيا أو جنسيا أو نفسيا أو اقتصاديا، 
والنساء الالتي يتعرضن للعنف يعانني من 
مشاكل عديدة كما يتقلص مستوى متكنهن من 
املشاركة في احلياة العامة والعنف ضد املرأة 
يضر باألسر واملجتمعات احمللية من جيل إلى 

آخر.
وأكدت الشيخة نوال في تصريح على هامش 
حضورها ندوة أصوات ضد العنف مبقر جمعية 
املرشدات الكويتية على أن الــدول املقصرة في 
الوفاء مبسؤوليتها إنهاء العنف ضد املرأة إحدى 

األولويات على جميع املستويات.
وأشـــارت الشيخة نــوال إلــى أن الكويت من 
الــدول الرائدة خليجيا وعربيا في متكني املرأة 
وحتقيقها قفزات مهمة في صعيد نيل حقوقها 
املدنية والسياسية ونبذ العنف ضدها في كل 
أشكاله ويسعدنا ان تصف الكويت في مصاف 
الـــدول املتقدمة وكيف ال وأمــيــرهــا يعد قائدا 
لإلنسانية وميثل بسياساته الداعمة للمرأة 
عنصرا رئيسيا فــي التنمية الشاملة للمرأة 

الكويتية ومتكينها.
 ومن جانبها قالت رئيسة جمعية املرشدات 
الكويتية هند الــهــولــي ان اجلمعية العاملية 
للمرشدات باالتفاق مع جمعية املرشدات الكويتية 
تعمل على تنفيذ » مبادرة ال للعنف... أصوات ضد 
العنف« للحرص واحلفاظ على شعور األبناء 
وتصرفاتهم والتزامهم بالقيم واملبادئ، مشيرة 
إلى أن من أشد مشكالت املجتمع حاليا العنف 
فهو األفــة التي تسبب الــضــرر الكبير جلميع 

أفــراد املجتمع وتفتح املجال لدخول الكثير من 
اآلفات الضارة التي تنخر املجتمع مثل املخدرات 
واملشروبات الضارة والفساد والفقر واجلوع 

والبطالة وغيرها.
وأضافت الهولي أن أنواع العنف كثيرة منها 
العنف األسري الذي تنتج عنه هجمات جسدية أو 
حسية أو عاطفية أو نفسية إما أن تكون مباشرة 
أو غير مباشرة وغيرها الكثير ففي بعض البالد 
أكثر من %7 من النساء يتعرضن للعنف اجلسدي 

أو اجلنسي.
وأشارت إلى أن هناك أكثر من 60 مليون فتاة 
حول العالم يتم تزويجهن كأطفال حتت سن الـ 8 
سنوات كل 3 ثواني وفي اململكة املتحدة يوجد ما 
ال يقل عن 75 ألف طفل يتعرضون ملشاهدة العنف 

األسري سنويا.
وأكــدت الهولى على أنه يجب احملافظة على 
فتياتنا وبناتنا املرشدات آمهات املستقبل لتوعية 
الزهرات واملرشدات وأخواتهن طالبات املدارس 

ضد العنف املــدرســي مع املــدرســات والقائدات 
ومع الزميالت ومع األهل واألخــوات واألصدقاء 
ثم أفراد املجتمع. وشكرت الهولي الشيخة نوال 
احلمود الصباح راعية الندوة على مشاركتها 
الفعالة ودعمها لفتيات وقائدات جمعية املرشدات 
ـــوزارة التربية  الكويتية وتوجهت بالشكر ل

وخاصة قطاع التنمية التربوية.
وفي سياق متصل قالت الشابة لولوه جمال 
ان العنف أصبح سمة عند اجلــهــالء يعتز بها 

ــن انــهــا توعيه  ــري ـــراض االخ بــضــرب ونــهــك اع
للحقوق والواجبات والعقوبات لنتحدى هذا 
الوباء العاملي الذي انتشر في كل املجتمعات رغم 

اختالف الطرق واألساليب وثقافة املجتمع.
وأوضحت ان أسباب هذه الظاهرة قلة الوازع 
الديني وقلة التربية والقيم املجتمعية وقلة 
لــوالء والفراغ فكيف يتم انشاء طفل صالح في 
بيئة معنفة منتهكة، مشيرة إلــى أن جمعية 
املرشدات الكويتية حترص على توعية أعضائها 

ومرشداتها بعمل العديد من احلمالت التوعوية 
للحد من الظاهرة ف هذه هو واجب املؤسسات 
وجمعيات النفع العام اما اجلزء األكبر فيقع على 
عاتق األسرة. وفي ختام الندوة مت توقيع اتفاقية 
أصوات ضد العنف بني جمعية املرشدات الكويتية 
واجلمعية العاملية للمرشدات وتكرمي الشيخة 
نـــوال احلــمــود الصباح مــن جمعية املــرشــدات 
الكويتية باإلضافة إلى تكرمي فريدة رامــي من 

اجلمعية العاملية.

املقصيد: »التربية« تعمل على استغالل الفترتني الصباحية 
واملسائية في تنظيم بطوالت املدارس

ريا�ض عواد 

ذكــر الوكيل املساعد للتنمية التربوية 
واألنشطة فيصل املقصيد ان فعاليات وزارة 
التربية مستمرة فــي الــفــتــرة الصباحية 
واملــســائــيــة فــفــي الــفــتــرة الــصــبــاحــيــة يتم 
استغاللها في تنظيم البطوالت مع مختلف 
املدارس واملراكز املوجودة في وزارة التربية.

جــاء ذلــك خــالل بطولة البولينغ الثانية 
للمعاهد الدينية في مركز العاصمة للبولينغ 
- بنني في ثانوية احمد البشر الرومي حتت 
رعــايــة الوكيل املساعد للتنمية التربوية 
واألنشطة فيصل املقصيد وبحضور مدير 
ادارة التعليم الديني انــور العبدالغفور 
واملوجه العام للتربية البدنية -بنني وليد 

عايش
وقال املقصيد: اليوم نشهد البطولة الثانية 
للمعاهد الدينية في مركز العاصمة للبولينغ 
بنني وهذه من اجلوانب التي دائما نشد فيها 
على ايدي املسؤولني والقياديني املوجودين 
في وزارة التربية لتنظيم مبثل هذه البطوالت 
لكي جندد اجلوانب املجتمعية وايضا جندد 
نشاط ابنائنا الطلبة خاصة فــي النشاط 

الرياضي ونبرز مواهبهم الرياضية 
وأضــاف املقصيد ان االنطالقة كانت في 
االول من نوفمبر بالشراكة مع الهيئة العامة 
للرياضة في املــشــروع الرياضي التربوي 
الوطني »عيالنا املنا 2« في مختلف االلعاب 
اجلماعية والفردية وتوسع املجال في هذه 
السنة مبجموعة من االلعاب للبنني والبنات 
واآلن نؤدي البرامج واملهرجانات الرياضية 
إلستقطاب مدربينا الوطنيني إلختيار افضل 

البراعم املوجودين في املراكز في مختلف 
االلعاب. 

ــــد املــقــصــيــد انــــه مت انـــشـــاء مــركــز  وأك
جــديــدهــو  مــركــز املــوهــوبــني والــــذي يضم 
مجموعة مــن املــدربــني الوطنيني العاملني 
في توجيه التربية البدنية لكشف املواهب 
اجلديدة في مختلف األلعاب وفكرة املركز 
هو صناعة بطل للكويت وسيستمر على مدار 

العام.  

ومن جانبه ذكر مدير ادارة التعليم الديني 
ــور العبدالغفور انــه مت تنظيم البطولة  ان
الثانية للمعاهد الدينية بالتعاون مع مركز 
العاصمة للبولينغ - بنني والذين  وفــروا 
جميع االحتياجات إلجنــاح هــذه البطولة 
مبشاركة جميع مــدارس املعهد الديني بنني 
فــي املرحلة املتوسطة واملرحلة الثانوية 
وهناك تنافس وحماس بني الطالب للفوز 

بالبطولة. 

وقـــال العبدالغفور حرصنا ان تكون 
البطولة بعد فترة االخــتــبــارات القصيرة 
للترفيه عن نفس الطالب  وفرصة إللتقاء 
جميع طــالب ومعلمي املعاهد الدينية مع 
بعض في البطولة وستكون هناك بطولة 
للمعلمني في الفترة القادمة من العام الدراسي 
وأيضا بطولة لطالب املنح الدراسية والذين 
يتكونون من 40 دولة وسندعو سفراء الدول 

حلضورها ملشاهدة ابنائهم الطلبة.

البحوه: إدارة تعزيز الصحة تعمل على نشر 
التوعية باإلسعافات األولية في املجتمع

صرحت د عبير البحوه مدير ادارة تعزيز الصحة 
بــان ادارة تعزيز الصحة تــقــوم بنشر التوعية 
باإلسعافات االولية للمجتمع حيث مت عمل عدة 
توعوية لورش عمل تدريبية عن االسعافات االولية 
فمنذ فترة كانت في منطقة اجلعراء الصحية واليوم 
نحن فــي منطقة الــزهــراء حيث مت تنسيق دورة 
تدريبية لإلسعافات االولية لطلبة الصف الثامن 
والتاسع ذكــور وذلــك بالتعاون مع مركز تنمية 

املجتمع بالزهراء. 
وقامت د. عبير بعمل مقدمة وشرح للطلبة باهمية 
تعلمهم لإلسعافات االولية واستخدامها في حياتهم 
العمليه واملستقبلية وقد ضم الطاقم التدريبي كل من 
د عبدا حلي البهنساوي ود. رمي نعيمة ود. هايدي 
السعداوي وتضمن اليوم تطبيق عملي للطلبة ومت 
استخدام الدمية للتعليم ومت عرض فيديو تعليمي 

للطلبة.

جانب من احلضورالشيخة نوال الصباح متحدثة

فيصل املقصيد متوسطا الفرق واإلداريني 

دعا حماية املستهلك للتفتيش عن مخازن املتنفذين املتمصلحني من ارتفاع أسعار البصل 

براك الصبيح: إنتاج البصل احمللي مطلع مايو ويجب تقنني املستورد 
عند ذروة اإلنتاج الكويتي مبا يخدم مصلحة املزارع واملواطن 

ــاد الكويتي للمزارعني  أكــد رئيس االحت
بــراك الصبيح أن أزمــة البصل مفتعلة من 
قبل بعض املتنفذين وعلى حماية املستهلك 
االطالع في دورها املنوط بها بالتفتيش على 
ملن تسبب بهذه األزمة وقام متعمدا بإخفاء 
الكميات ورفع أسعارها في السوق ويجب 
أن يعي أولئك القلة أن صحة اإلنسان ليست 
لعبة بأيديهم إلدخال منتجات غير صاحلة 

لالستخدام اآلدمي.
وأستغرب الصبيح في تصريح صحفي 
على من يلقي باللوم على املــزارع الكويتي 
والهيئة العامة لــلــزراعــة الــذيــن يبذلون 
جهود كبيرة للمحافظة على األمن الغذائي 
أمــا عــن قلة إنــتــاج البصل الكويتي كونه 
يستغرق مدة طويلة لإلنتاج تقارب ستة 
أشهر وال يوجد دعم كاف لتعويض املزارع 
عن مصارفه وخسائره مما يتسبب بالضرر 
الشديد له فيلجأ إلنتاج محاصيل سريعة 
اإلنتاج لكي يفي بالتزاماته كما أن احملفظة 
الزراعية تلزم املزارع بدفع القسط كل ستة 
أشهر لتسديد القرض وفــي حالة التأخير 
تفرض عليه فوائد بنسبة 5،2 % مما يجعل 
املزارع دائما مشغول الفكر لتجميع القسط 

املستحق 
وأوضـــح الصبيح إذا استمر املـــزارع 
بتحقيق اخلسائر، التي َتفرض عليه التوفير 
ــى اجتاهه  وتقليل خسائره ممــا يـــؤدي إل
للزراعة الثانوية وحتى لو حصل القلة على 
مــزارع فهم غير منتجني ويقومون ببيعها 

على املزارع فاملزارع املنتج يعمل ليل نهار من 
أجل تنزيل إنتاجه للسوق ومع ذلك يبيعه 
بأبخس األسعار في ذروة اإلنتاج الكويتي 
ولم يتذكر أحد حسنة املزارعني عند األزمات 
وفقط يلقون بالالئمة علية ويتساءلون 
أين دور املزارعني املنتجني علما بأن دورهم 
واضــح لكل منصف والدليل الكميات التي 

تباع في األسواق.
ودعا الصبيح إلى ضرورة حماية املزارع 
الكويتي من خالل حتديد كميات املستور مع 
وضع سقف أعلى للمنتج الكويتي باالتفاق 

مــع االحتـــاد الكويتي للمزارعني والهيئة 
ــراق  ــدال مــن إغ ــة ب ــزراع العامة لــشــؤون ال
ــؤدي إلى  الــســوق باملنتج املستورد ممــا ي
هبوط سعر املنتج احمللي ليباع باملزاد 
بخمسة أو عشرة فلوس للكرتون الــذي 
سعره فارغ من 40 إلى 50 فلسا وهذا كله 
على حساب جيب املــزارع وإذا كانت هناك 
جديه للمحافظة على االنتاج احمللي يجب 
على األقل تطبيق الرزنامة الزراعية لتوفيق 
الكميات املستوردة مع اإلنتاج احمللي وعمل 
مــوازنــة بينها ويسمح للمنتج املستورد 
بالدخول للبالد عندما يشح نظيره احمللي 
والعكس صحيح مينع املستورد من الدخول 
في حال مت إنتاج نظيره احمللي حتى ال تنزل 
أسعاره ويخسر املــزارع وقد يترك املزرعة 

بسب تكرار تلك اخلسائر
ــد الصبيح أن املــزارعــني الكويتيني  وأك
قــادرون على إنتاج وزراعــة جميع أصناف 
اخلضراوات، التي يحتاجها السوق احمللي 
بكثافة، وأن هذه القدرة العالية من اإلنتاج 
الوطني تتطلب توفير إمكانيات لها مثل 
املــيــاه املــعــاجلــة الــتــي فــي انــقــطــاع مستمر 
وتقوية التيار الكهربائي احلالي الذي ال يفي 
مبتطلبات املزارع ويؤدي إلى خسائر أخرى 
للمزارعني نتيجة اعتماده على مولدات 

الكهرباء حماية إلنتاجه من التلف.
وقـــال الصبيح، إن املــزارعــني بحاجة 
إلــى دعــم حكومي ملنتجاتهم، خصوصا 
فيما يتعلق باملنتجات ذات العمر األطول، 

وتستغرق شهورا لزراعتها، مثل البصل 
والبطاطس والثوم، كي ال تقع الدولة في 
أزمة مشابهة ملا آل إليه البصل أخيرا بنقص 

املخزون.
وذكر أن توفير املخازن مبواصفات خاصة 
للبصل والثوم وكذلك للبطاط والشمندر 
األحمر ومــا شابهه من منتجات وتشجيع 
املزارع لإلنتاج األصناف املتعددة ذات العمر 
األطـــول، وفتح املــجــال لتخزينها وبيعها 
ــاج وحتــســب فــي الدعم  ــت خـــارج فــتــرة اإلن
إضافة إلى حماية ودعم املنتج احمللي مقارنة 
بــاإلنــتــاج املــســتــورد أهــم املتطلبات، التي 
يحتاج إليها املــزارع الكويتي، ويدفعه إلى 
إنتاج أصناف متعددة وبكثافة، مشيرا إلى 
أن ما يجعل املزارعني الكويتيني يقللون من 
اإلنــتــاج هو بيع منتجاتهم بأقل األسعار 
ويجب فتح أسواق بجميع احملافظات وإلزام 
اجلمعيات التعاونية بالشراء املباشر من 

شبرة االحتاد باألندلس 
وأوضـــح الصبيح أن احتـــاد املــزارعــني 
يسعى دائــمــا إلــى الــوقــوف مــع املــزارعــني، 
وحثهم على اإلنتاجية السيما فــي حال 
األزمات في قلة املنتجات املتوفرة، مبينا أن 
ــدوا استعدادهم لضخ السوق  املــزارعــني أب
ــات في  احمللي مبنتجاتهم ملواجهة أي أزم
اخلضراوات في حال تلقيهم الدعم احلكومي 
املستمر خاصة وأن الفحوص املخبريه 
أثبتت أن املنتج الكويتي خالي من بقايا 

املبيدات وامللوثات.

براك الصبيح

تتمات

املطير يحذر

من جانبه قال النائب ماجد املطيري: أمر مريب 
ـــر اآلن وكأنهم  تــوقــيــت الــهــجــوم عــلــى مــركــز وذك
ــارة الفتنة ، رغــم أن سمو األمير دعا  يخططون إلث
ــدة الصف. من ناحية  في خطابه السامي إلــى وح
أخرى قال املطيري : نثمن استجابة وزارة التربية 
السريعة بخصوص مطالبنا وافتتاح ثالث مدارس 
للعام الدراسي اجلديد في منطقة صباح األحمد وفق 
ما ابلغني وزيــر التربية والوكيل وسنتابع جميع 

املشاكل واملعوقات في مختلف القضايا.
من ناحيتها قالت النائبة صفاء الهاشم: وحدة 
خليجنا مسألة ثبات ووجــود ومصير مشترك. هي 
ليست خيار أو إختالف بآراء. هي مصيرنا الثابت..
قد ميرض املجلس لكنه الميوت. وثباتنا ومتاسكنا 
فى ظل وفرة مالية، بشرية، نفطية، معدنية، زراعية 
وفــرص إستثمارية لطاملا كان مثار حسد في إقليم 

ملتهب.فلنحذر،عدّونا واحد وتفككنا هدف له.
إلى ذلــك، أكد وزيــر العدل وزيــر الدولة لشؤون 
مجلس االمة الدكتور فالح العزب أمس الثالثاء حرص 
احلكومة على تبسيط االجــــراءات على املواطنني 

وتقدمي جميع اخلدمات لهم بالصورة املنشودة.
وقال الوزير العزب في تصريح للصحفيني على 
هامش حفل افتتاح مبنى الهيئة العامة لشؤون القصر 
اجلديد إن الكويت دولة مؤسسات وان الدميقراطية 
الكويتية بنيت على حرية الــرأي واختالف وجهات 
النظر معتبرا ان االستجوابات التي يقدمها النواب هي 

تفعيل الدواتهم الدستورية والرقابية.
وعن التشكيل احلكومي املرتقب اوضح ان اختيار 
اعضاء احلكومة يخضع لترشيحات سمو رئيس 
مجلس الوزراء فيما يراه مناسبا معربا عن اعتزازه 
في خدمة احلكومة في حال اختير ضمن التشكيل 

املقبل او ال.
ــر، قــال الدكتور فالح العزب  وفــي مــوضــوع أخ
أمس الثالثاء ان الهيئة العامة لشؤون القصر شملت 
برعايتها منذ نشأتها أكثر من 315 الف مواطن الفتا 
الى حرصها على رعاية نحو 44 الف حالة تقدم لهم 

جميع اخلدمات الالزمة.
وأوضح العزب ان طاقة املشروع تقدر ب 1150 
موظفا ويضم مواقف تستوعب 850 سيارة. واضاف 
“ ان املغفور له الشيخ احمد اجلابر الصباح غرس 
في ارض الكويت اخلصبة دوحة غناء وافرة الظالل 
حلوة الثمار يستفيء بظلها كل من حرم دفء الوالدين 
او احدهما ويقطف من جناها ويشرب من زاللها كل 
من ذاق مــرارة اليتم وكانت تعرف بدائرة اليتم في 

عام 1939«.
ــرت حتى كبرت  ولفت الى ان هذه الشجرة ازده
واصبحت مبوجب القانون رقم 67/83 هيئة شؤون 
القصر والتي تعنى بالوصاية على القصر والقوامة 
ــــراف على  على ناقصي االهــلــيــة وفــاقــديــهــا واالش

تصرفات االوصياء وادارة أموال التي يوصي بها.
ــارت لبنة في صــرح الكويت  ــر انها بــذك ص وذك
االنساني الــذي عرفت به دولــة الكويت منذ االزل 
والذي امتازت به عن بقية الدول مما خولها الن تلقب 
بدولة االنسانية ويلقب سمو امير البالد بقائد العمل 
االنساني. واعرب عن الشكر لكل من ساهم في بناء 
هــذا الصرح مضيفا ان املبنى اجلديد يعكس إرادة 
الدولة وسيرها على املنهج الصحيح الــذي رسمه 

سمو امير البالد.

روحاني ملاكرون

فرنسا قلقا ازاء “محاوالت الهيمنة” االيرانية في 
الشرق االوسط.

وتــابــع روحــانــي ان “هدف ايـــران هــو املساعدة 
ــالم واحلــيــلــولــة دون تفتيت  ــس الحـــالل االمـــن وال
البلدان”، مشيرا الــى “ضرورة مــواجــهــة كافة 

التنظيمات االرهابية بعد داعش«.
وكان ماكرون اكد اجلمعة ان بالده تتمنى “ان تتبع 
ايران استراتيجية في املنطقة أقل هجومية وان تتمكن 
من توضيح سياستها )الصاروخية( البالستية التي 

يبدو انها ال تخضع لضوابط«.
كما ابدى الرئيس الفرنسي الذي اعلن عزمه زيارة 
ايران خالل العام 2018 اجلمعة “الرغبة في احلوار” 

مع طهران.

على هامش افتتاح
النعكاساته االيجابية على زيـــادة املشاريع 

واالبتعاد عن الوظائف احلكومية.
ــرارات املتعلقة بتشجيع  ــق وذكـــرت ان اتــخــاذ ال
العمل احلر من شانه ان ينعكس ايجابا على دخول 
الشباب اليه مشيرة الى اهمية تنظيم هذا املؤمتر كون 
املنظمني جمعية نفع عام مت اشهارها مؤخرا وهي من 

اجلمعيات الناشطة جدا.
ــوة ضغط لصنع  ــت ان الــشــبــاب هــم ق ــح واوض
الــقــرارات اخلاصة بهم والتي تصب في مصلحتهم 

السيما انهم ميثلون 70 في املئة من املجتمع الكويتي.
مــن جهته قــال رئــيــس مجلس إدارة اجلمعية 
الكويتية للمشروعات الصغيرة واملتوسطة داود 
معرفي في تصريح مماثل ان امللتقى الــذي تنظمه 
اجلمعية هو ثمرة عمل سنوي منذ انتخاب ادارة 
اجلمعية قبل بضعة أشهر بهدف دعم رواد االعمال 
وأصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة وفتح آفاق 
جديدة أمامهم. واضاف معرفي ان اجلمعية ادركت 
اهمية قطاع املشروعات الصغيرة واملتوسطة قبل 
ان يكون هذا االهتمام احلكومي الكبير بهذا القطاع 
مشيرة الى ان املرحلة اجلديدة امام هذه القطاع تتمثل 
في ضرورة إيجاد املنصات التفاعلية خللق مزيد من 
الفرص أمام أصحاب هذه املشاريع ومساعدتهم على 

تسليط الضوء على منتجاتهم والتعريف بها.
ودعا اجلهات احلكومية والشركات القيادية في 
القطاع اخلاص إلى إخــراج دعم املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة من مظلة املسؤولية االجتماعية كما 
هو حاصل اليوم إلى آفــاق أرحــب تصبح معها هذه 
املشاريع وأصحابها شركاء على أســس ومعايير 
مهنية بحيث يكون التعاون معها جزءا من خططها 

االستراتيجية.
وحث اجلهات احلكومية على توفير فرص أكبر 
أمام هذه املشاريع وحتويلها إلى مورد رئيسي مبا 
يحقق رؤيــة اجلمعية الهادفة إلــى جعل املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة جزءا من الــدورة االقتصادية 
وحتولها إلى مساهم مهم في الناجت االجمالي احمللي 

للبالد.
ويشارك في امللتقى الــذي يستمر يومني عدد من 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة ويعقد في حديقة 
الشهداء بهدف تعزيز التبادل التجاري بني أصحاب 
املشاريع أنفسهم وبينهم وبني الشركات القيادية في 

القطاعني العام واخلاص. 

تتمات


