
برنامج )بريق( للتفكير اإليجابي والرفاهية 
النفسية املتكاملة برنامج تربوي هو األول من 
نوعه في الكويت والشرق األوسط ويعنى بتدريب 
املعلمني على كيفية تطبيق أنشطته بأسلوب 
إيجابي تفاعلي مشوق داخل القاعات الدراسية 

لكي يجني الطلبة فوائد التفكير اإليجابي.
ويستلهم )بريق( أنشطته من األبحاث العلمية 
املثبتة في مجال علم النفس اإليجابي من جميع 
أنحاء العالم ثم يقوم بتدريب املعلمني على آليات 
تنفيذها في مدارسهم خللق التفكير اإليجابي 
والرفاهية النفسية املتكاملة في الكويت من خالل 

تطبيقه على الطالب.
وت��رك��ز أن��ش��ط��ة )ب��ري��ق( ع��ل��ى ق��ي��م ع��دي��دة 
م��ن أب��رزه��ا الشكر واالم��ت��ن��ان بالدرجة األول��ى 
ويستهدف طلبة املرحلة الثانوية إال أن تأثيره 
يشمل كل من يتعامل معه سواء اإلدارات املدرسية 
أو الهيئة التعليمية وأول��ي��اء األم���ور إلح��داث 

التغيير اإليجابي في تعامالتهم اليومية.
ويعتمد )بريق( في برامجه على أدبيات علم 
النفس اإليجابي وهو الدراسة العلمية للسعادة 
ومكامن القوة اإلنسانية وفضائلها ونظرا ألهميته 
مت ادراج��ه ضمن برامج رؤي��ة )الكويت 2035( 
املنبثقة عن رؤية سمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح حتت ركيزة »رأس مال 

بشري ابداعي«.
وعلى مدى ثالث سنوات من العمل املتواصل 
واجلهد املضني لنشر اإليجابية استطاعت رئيسة 
املجلس التنفيذي للبرنامج الشيخة انتصار سالم 
العلي الصباح ان حتدث فرقا ملسه القائمون على 
وزارة التربية التي أش��ادت بنتائج البرنامج 
وتأثيراته اإليجابية على املنظومة التعليمية 

وحتديدا التفوق الدراسي.
وقالت الشيخة انتصار سالم العلي الصباح 
لوكالة األنباء الكويتية )كونا( أمس  السبت انه 
بعد ثالثة أع��وام من انطالقة مبادرة )النوير( 
لنشر اإليجابية وتعزيزها في املجتمع الكويتي 
برزت احلاجة لتأسيس كيان مستقل لفئة الشباب 
في املدارس فكانت فكرة )بريق( التي انطلقت في 

عام 2017 بالتعاون مع وزارة التربية الكويتية.
ولفتت الى ان علم النفس اإليجابي قائم على 
األساليب والطرق العلمية ويبحث في أوجه النماء 
واالقتدار والفضائل التي متكن األفراد واجلماعات 
من االنطالق وحتقيق إمكاناتها لذا كان البد من 
االعتماد الكامل على أسس هذا العلم في وضع 

برامج )بريق( ليحقق أهدافه.
وأوضحت انه مت اختيار اسم )بريق( باإلجماع 

من قبل اللجنة املشكلة باعتباره اسما عربيا يعني 
االشعاع والتوهج واالش���راق آملني ان ينعكس 
اشعاعه وتوهجه على سلوكيات األب��ن��اء وأن 

يدخل السرور والبهجة في نفوسهم.
ولفتت الى انه مت اختيار اللون البرتقالي ألنه 
»سحر احلياة« وميتلك ق��درة فائقة على تعديل 
امل��زاج وب��ث البهجة واحلماس وروح التعاون 

واإلبداع ورفع الروح املعنوية لدى الطلبة.
وأك��دت أن أهمية )بريق( ال��ذي يعد األول من 
نوعه في الكويت والشرق األوسط تنبع من أن فئة 
الشباب تؤدي دورا كبيرا في األمم واملجتمعات 
فضال ع��ن كونه يتماشى م��ع االستراتيجيات 
العاملية للمضي قدما نحو بلوغ هدف الرفاهية 

النفسية املتكاملة للشباب.
وأف����ادت ب��أن البرنامج يضم مجموعة من 
األنشطة مصدرها األبحاث العلمية في علم النفس 
اإليجابي وهي قصيرة وسهلة التطبيق وبعيدة 
عن أسلوب احملاضرات ويتم تنفيذها بإشراف 
الهيئة التعليمية لتساعد ال��ط��الب املشاركني 
للوصول الى التفكير اإليجابي.وأشارت الى أنه 
مت تطوير البرنامج على أي��دي خبراء مختصني 
في علم النفس اإليجابي بهدف زرع اإليجابية 
ل��دى الشباب ف��ي امل���دارس عبر مناهج تختلف 
عن أساليب التدريس التقليدية مبينة انه جنح 
ب��ج��دارة ف��ي إح���داث ت��ف��وق ومت��ي��ز وتغيير في 

األمناط السلوكية للطلبة.
وذك��رت انه سيتم تقييم نتائج )بريق( عبر 
بحوث علمية سيتم اج��راؤه��ا وتوثيقها على 
أعلى املعايير العلمية العاملية من خالل تطبيق 
استبانات مقدمة من شرائح مختلفة في التعليم 
تنفيذا إلح��دى أدوات البحث العلمي اجل��اري 
تنفيذها للبرنامج.وأعربت عن األمل في التوسع 
مستقبال ليشمل ليس فقط كل املراحل الدراسية 
ب��ل أيضا املؤسسات وال����وزارات ف��ي القطاعني 
العام واخلاص خللق التفكير اإليجابي والرفاهية 

النفسية املتكاملة في الكويت.
ب���دوره ق��ال وك��ي��ل وزارة التربية املساعد 
للتنمية التربوية واألنشطة فيصل املقصيد في 
تصريح مماثل ل)كونا( إن تعاون ال��وزارة مع 
)بريق( كان له اثر ايجابي على سلوكيات الطلبة 
وحتصيلهم العلمي مؤكدا أن ال���وزارة تتعاون 
م��ع ك��ل امل��ؤس��س��ات واجل��ه��ات ب��ه��دف نشر مثل 
هذه البرامج الهادفة التي تعزز القيم اإلنسانية 

واالبتعاد على كل ما هو سلبي.
واعتبر املقصيد أن )ب��ري��ق( مكمل للمسيرة 
التربوية وسيطبق العام املقبل في 48 مدرسة 

ليستفيد منه نحو 11 أل��ف طالب وطالبة في 
املرحلة الثانوية الفتا ال��ى ان ال���وزارة تسعي 
الى التوسع فيه وإدخ��ال أكبر عدد من امل��دارس 
مبشاركة ما نحو 500 معلم ومعلمة لتطوير 

املهارات الطالبية والسعي لتوسيع مداركهم.
وق��ال ان البرنامج حقق إض��اف��ات إيجابية 
للطلبة ما ساعد على ارتفاع نسب النجاح والتفوق 
والتميز وحد من الغياب وساعد في نبذ العنف 
والعادات السيئة مشيدا بجهود أعضاء الفريق 
في املدارس التي طبقت البرنامج بحرفية ومهنية 

عالية.
م��ن جهته ق��ال االس��ت��اذ ف��ي قسم علم النفس 
بكلية العلوم االجتماعية بجامعة الكويت الدكتور 
عثمان اخلضر ل)كونا( ان )بريق( من البرامج 
القيمية اإلثرائية التي تعزز التفكير االيجابي بكل 

ما حولنا.
ولفت اخلضر الى انه موجه للنشء ويعالج 
اختالالت في نظرتنا لألمور من حولنا ويصحح 
زاوي��ة الرؤية ألشياء أصبحنا ال ن��درك معانيها 
بسبب االلفة والعادة او املزاج اليومي املتقلب او 
بسبب ضغوط احلياة املختلفة.وقال ان )بريق( 
يوجه الطلبة لكي يكونوا ايجابيني في التفكير 
وال��س��ل��وك واالجت���اه���ات واالن��ف��ع��االت وامل���زاج 
الفتا الى انه على الرغم من حداثته في املدارس 
فان بصماته بدأت تظهر على سلوك واجتاهات 
الطالب املنخرطني فيه وفقا لتقييم مدراء ومدرسي 

املدارس املستضيفة له.
وشدد على ان هذه النوعية من البرامج اجلادة 
تستحق ال��دع��م مبينا ان��ه ب��دأ يحظى باهتمام 

األكادمييني في جامعة الكويت وغيرها.
واض���اف »ن��ح��ن ف��ي اجلامعة ن��وج��ه طالبنا 
حاليا كي تتناول اطروحاتهم في املاجستير جانبا 
من جوانب البرنامج لدراسته وحتليله وهناك 
خطوة لتوقيع بروتوكول تعاون بني )بريق( 
واجلامعة«. من جانبها قالت مديرة )بريق( رقية 
حسني ل)ك��ون��ا( ان البرنامج جن��ح ف��ي إح��داث 
تغيير جذري وملحوظ في سلوكيات الطلبة وعزز 
التفكير االيجابي لديهم مشيرة إلى أن التعاون 
البناء واملثمر بني فريق البرنامج و)التربية( 

ساهم في حصد هذا النجاح.
وذك���رت ان )ب��ري��ق( أوف��د م��ؤخ��را 15 معلما 
ومعلمة ممن ميتازون مبلكة التدريب ولديهم 
رخصة مدرب معتمد وخبرة سابقة في التدريب 
للمشاركة في معسكر تدريبي مكثف في جامعة 

بيركلي بالواليات املتحدة االمريكية.
وأوضحت ان وفد الكويت كان من اكبر الوفود 

املشاركة من معظم دول العالم املهتمة بعلم النفس 
االيجابي وكان لهم حضورا مميزا وتأثيرا واضحا 
بعد نقل الصورة املشرقة للكويت. ولفتت الى ان 
الوفود املشاركة أبدت اعجابها بتطبيق )بريق( 
في بعض املدارس وادبيات علم النفس االيجابي 
املبنية على االبحاث العلمية املثبتة ليجني الطلبة 

واملعلمون فوائد التفكير االيجابي.
وقالت انها املرة الثالثة التي يشارك فيها معلمو 
الكويت في هذا املعسكر الذي استفاد منه 29 معلما 
ومعلمة حتى االن مشيرة الى ان البرنامج اعد 
دورة تدريبية عملية سيتم اطالقها بداية شهر 

سبتمبر املقبل للمعلمني املشاركني في )بريق(.
ب���دوره ق��ال عبدالعزيز املنصور وه��و احد 
امل��درس��ني املشاركني في املعسكر التدريبي في 
جامعة بيركلي بامريكا ل)كونا( ان الوفد املشارك 
اكتسب العديد من اخلبرات التي سيتم نقلها الي 
الكويت مؤكدا ان املعسكر كان من افضل البرامج 
التي خضعوا لها.ولفت املنصور الى ان االحتكاك 
مع الوفود االخ��رى اف��اد بالتعرف على اساليب 
كثيرة ناجحة مشيرا ال��ى ان )بريق( من شأنه 
احداث فرق لدى الطالب واملعلم خاصة ان الكويت 
بحاجة ملثل هذه البرامج املتميزة التي تنشر الفكر 
االيجابي. ما ناحيته قال الطالب محمد الشريدة 
وهو أحد املشاركني في البرنامج إن )بريق( كان 
له أثر إيجابي كبير على الطلبة املشاركني فيه ما 
شكل حافزا لهم للتقدم وأبرز اجلوانب اإلبداعية 
واإلنسانية لديهم وال��ت��ي قادتهم إل��ى النجاح 

والتفوق في املدرسة واحلياة.
وم��ن جانبها اش���ارت الطالبة م��ي الشمري 
إلى أهمية )بريق( في نشر الفكر االيجابي في 
امل��دارس منوهة بتأثيره الواضح وامللموس في 
تغيير شخصيات الطلبة والطالبات للوصول 
إلى الرفاهية النفسية املتكاملة التي خطط لها 
البرنامج م��ن خ��الل تطبيقات وأنشطة يومية 

نؤديها بسهولة وبساطة واستمتاع.
يذكر ان )النوير( التي انبثق عنها )بريق( 
هي مبادرة غير ربحية تهدف إلى إح��داث تغيير 
إيجابي في السلوك االجتماعي في الكويت أطلقتها 
الشيخة انتصار سالم العلي الصباح في مارس 
2013 بالتزامن مع اليوم العاملي األول للسعادة 
وتعد الكويت أول دولة عربية في الشرق األوسط 
التي أطلقت هذه املبادرة.وتسعى املبادرة الى نشر 
السعادة والبعد عن السلبية وتعليم الفرد كيفية 
التغيير ال��ى األفضل من خ��الل رسائل توعوية 
للمجتمع خصوصا الشباب حلثهم على العيش 

برضا وحماس وأمل وفرح.
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أكدت أنه الطريق إلى التفكير اإليجابي والرفاهية النفسية املتكاملة

األوسط والشرق  الكويت  في  نوعه   من  األول  يعد  »بريق«  الصباح:  انتصار 

افتتاح الدورة التدريبية لبريق مبدرسة صالح الدين الثانوية الشيخة انتصار تتوسط مسؤولي منطقة حولي التعليمية

يت لكو ا معة  جا و  » يق بر « بني  ن  و تعا ل  كو تو و بر قيع  لتو ة  خطو ك  هنا  : خلضر ا

»بثينة العيسى«.. صرخة 
إلنقاذ اللغة العربية   

بقلم عبدالرحمن اجلميعان

ال يشكن أحد في أن اللغة العربية محفوظة في القرآن، كماهي محفوظة في 
صدور ناطقيها من العرب والعجم من املسلمني، الذين تشربوها نشأًة وتربية، 

وتعليما، ودراسة وحفظا في املتون الشعرية وغيرها.
ومع ذلك فاللغة العربية تبدو اليوم تائهة غريبة بني أهلها، كغربة ذاك 

العربي،بلسان املتنبي، الذي بدا وكأنه يهجوها:
������ْع������ِب ِط�����ي�����ب�����اً ف������ي املَ�����َغ�����ان�����ي )َم������َغ������ان������ي ال������شِّ

مَب����������ْن����������ِزَل����������ِة ال��������ّرب��������ي��������ِع م�����������َن ال�����������ّزَم�����������اِن
َوَل������������ِك������������ّن ال������َف������ت������ى ال���������َع���������َرب���������ّي ِف�����ي�����َه�����ا

َغ��������ِري��������ُب ال���������َوْج���������ِه َوال���������َي���������ِد َوال��������لّ��������َس��������اِن(.
 احلديث يأتي مبناسبة صرخة أطلقتها األستاذة بثينة العيسى حول 
أهمية اللغة في الذاكرة اجلمعية والتي حتمل التاريخ، كما قالت،  وأضيف 
هنا أيضا الدين واحلياة والثقافة والتفكير والهوية، وغير ذلك من قضايا 
وأم��ور يعرفها كل من مارس هذا امليدان وخبره. صرخة استدلت بوجعها 
األستاذة من خطورة التراث املسروق، واستيراده ثانية إلينا، بلسان تغريبي، 
وعودته للطفل مبفردات غربية، كمثل السندباد وعالء الدين، وحي ابن يقظان 
وما سوى ذلك. ويأتي التركيز على الطفل، ألنه بداية احلياة، وبداية النطق، 
وبداية التفكير، فيبدأ الطفل يتحدث بلغة غير لغته، ليكتسب من خاللها منط 
حياة تلك اللغة ويعيشها في حياته، وينسى شيئا فيشيئا لغته وتاريخه 
وهويته، حتى وإن تعلمها، إال أن هناك لغة أخرى تزاحم اللغة األم يجدها 
تدخل في كل شيء،  فينسلخ من كل شيء، هذا إن لم يبت بال هوية وال تاريخ، 
ليعيش ممزقا محتارا بني أهله وبلده، وبني أولئك الغرباء الذين يتقن كل 
شيء فيهم، بينما يجهل لغته وتاريخه وأدبه    لكن؛ وكما قال ابن خلدون ف� 
»املغلوب مولع باالقتداء بالغالب«،  عبارة باتت تسري في عقولنا وثقافتنا 
كالنار في الهشيم،  فقد غلبنا على لغتنا، ومن ثم غلبنا على تفكيرنا، وعلى 
أمناط حياتنا، ألننا اعتبرنا اللغة أمرا ثانويا ال قيمة له، مع أنها أداة التفكير، 
ومنط احلياة والثقافة واملعيش، والنوم واألحالم وما تكنه األنفس من أفراح 
وأتراح، فهي جملة املشاعر الظاهرة والباطنة. ولقد صدق ابن جني حينقال 
بأن:«حد اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم«، فهي ألفاظ تعبر عن 
مكنون الصدر، وعن التعامل اليومي، فالغربي يفكر بلغته الغربية، التي تعبر 
عن حياته وعن أغراضه، وعن يومياته وأدواته وطريقة عيشه، فكل يفكر من 

خالل طريقة نطقه ولغته! فما شأن العربي ليتطبع بلغة غير لغته؟!
من املؤسف حقا، أن مأساة اللغة العربية باتت أشهر من أن يدلل عليها، 
وال مفر لنا من أن ندق جرس اإلنذار، مع من يدق، لتتعالى األصوات وتكون 
ثمة مبادرات فعالة وفاعلة، تبدأ اليوم قبل الغد، فإضاءة شمعة خير من لعن 
الظالم ألف مرة!فما الذي علينا أن نفعله كي نتدارك ولو القليل من االنحدار، 

وجبل الثلج يأتي متراكما متراكبا.

على املستوى الرسمي
ال م��ن��اص م��ن ع��رض املشكلة على أع��ل��ى امل��س��ت��وي��ات، وم��ش��ارك��ة أهل 
االختصاص في طرحها وتبيان خطورتها، وما ستؤول إليه مستقبال، من 
تدمير لبنية التفكير الصحيح لدى جمهرة األطفال، الذي سيتبوؤون مراكز 

رئيسية في البالد، وسط ضياع للسان وللهوية والتاريخ والدين.
لهذا، ال بدمن النظر عاجال في صلب املناهج اللغوية العربية، واالستفادة 
من امل���دارس العاملية التي درس��ت لغاتها من الغرب وال��ش��رق، مع إب��راز 
خصيصة اللغة العربية، وضرورة التركيز على النحو والصرف والبالغة من 
عمق املصادر اللغوية احلاسمةكالقرآن والشعر اجلاهلي واألموي ثم العباسي 
وغيرها، باإلضافة إلىاملنظومات النثرية في كل العصور، وتقدمي ذلك في حلة 
جديدة ميسرة وسهلة، تعني الوالدين أيضا على املشاركة فيها، مع تقدمي 
البرامج اللغوية العربية في التلفزيون الرسمي وقنوات البث اخلاصة بقدر 

اإلمكان، ليتذوق العربي واملسلم لغته، ويتفاعل معها ذوقا وإحساسا.

على مستوى األسرة
وعلى األس���رة ع��بء كبير ف��ي إن��ق��اذ اللغة وتوطينها وإشاعتها حتى 
بالفصحى بني أفرادها، هذا هو حال اللغة في القرون األول��ى، حيث كانت 

العربية الفصحى هي لغة العامة وليس لغة الدراسة فحسب.
وهذا ميكن أن يتأتى عبر منابر املدارس واملساجد، والتركيز على لغة القرآن 
والشعر، وإعالء شأن اللغة على كل ما عداها من اللغات األجنبية، بل وحترمي 
أو منع التحدث بها في البيت. مساهمات رؤوس األم��وال ومن املساهمات 
الفاعلة والقوية إنفاق أصحاب رؤوس األموال على اللغة، واالستثمار املادي 
في البنى التحتية، ابتداء من الكتاتيب والروضات مرورا باملدارس ومراكز 
التعلم والتعليم املتخصصة في تدريس اللغة العربية، مع استخدام أحدث 
وسائل التقنيات، واالعتماد على املتخصصني من ذوي االهتمام والغيرة على 

اللغة، فضال عن ابتكار أدوات وطرق تدريس جديدة.

عاملية املشكلة
ونحن هنا النتحدث عن مشكلة جزئية، أو محدودة في الكويت أو في 
اخلليج، بل هي مشكلة عاملية تضرب أطنابها في كل أرض مسلمة، عربية 
كانت أم غير عربية، فالتدمير للغتنا العربية مستمر ولن يتوقف، مالم 
تتضافر اجلهود وتتوحد، وتعرف املشكلة وخطورتها وحت��س فيها في 
واقعها وتعلم مآالتها اخلطيرة جدا على املستوى الدولي والقومي والديني 
واحلضاري. فهل سنجد صدى لهذه الدعوة، ونشمر عن ساعد اجلد في العمل 

خلدمة هذه اللغة واحملافظة عليها!؟

وختاما 
إذ نشكر الفاضلة أ.بثينة العيسى على طرحها للموضوع للمعاجلة، ال 
بد من التنويه بكل حزم على أن تعلم اللغات األجنبية ذات االنتشار العاملي 
والعلمي واجب حتتمه الضرورة،  لكن ال ميكن ألمة أن حتتفظ بذاتها وثقافتها 
وتاريخها وهويتها ووج��وده��ا، أو أن تنطلق في نهضة معرفية وعلمية، 
بينما تتنكر للغتها، أو تتجاهلها. وإال: فبأي لسان ستنطلق؟ وبأي مستقبل 
ستتحدث أو يكون لها احلق في الوجود وهي تتلعثم بلسان ال هو عربي وال 

هو أجنبي؟

عبدالرحمن اجلميعان

بثينة العيسى

لب  طا لف  أ  11 نحو  منه  ليستفيد  سة  ر مد  48 في  سيطبق  مج  نا لبر ا  : ملقصيد ا

م��ع��ل��م��ة  و م��ع��ل��م   500 ك��ة  ر مب��ش��ا  » ي��ق ب��ر « ف��ي  س��ع  ل��ت��و ا ل��ى  ا ت��س��ع��ي   » ب��ي��ة ل��ت��ر ا «

استمرار  و»املراقبني«:  »احملاسبني« 
احملاسبة  مبهنة  لالرتقاء  التعاون 

   تقدم رئيس وأع��ض��اء مجلس إدارة 
جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية 
بالتهنئة لرئيس جهاز املراقبني املاليني 
اجلديد خليفة العجيل للثقة الغالية التي 
أوالها له صاحب السمو أمير البالد بتعيينه 

رئيساً للجهاز بدرجة وزير. 
وأوض����ح ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس إدارة 
اجلمعية راش��د ع��وض الهطالني  أن وفد 
جمعية احملاسبني يتقدمهم  الرئيس الفخري 
للجمعية يوسف صالح العثمان ورئيس 
مجلس اإلدارة فيصل عبد احملسن الطبيخ 
وأعضاء مجلس اإلدارة الذين أك��دوا خالل 
اللقاء على العالقات القوية التي تربط 
جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية 
وموظفي جهاز املراقبني املاليني وال��ذي 
يحمل معظمهم عضوية جمعية احملاسبني 

واملراجعني الكويتية. 
وأكد الهطالني أن اللقاء مع رئيس جهاز 
املراقبني املاليني يأتي في إطار جهود مجلس 
اإلدارة الساعية لتعزيز الروابط مع كافة 

الوزارات واملؤسسات احلكومية بالدولة.
      وأض��اف مت خالل اللقاء استعراض 

اجل��ه��ود احلثيثة التي تقوم بها جمعية 
احملاسبني واملراجعني الكويتية من أجل 
خ��دم��ة املجتمع وتعزيز مهنة احملاسبة 
وامل��راج��ع��ة ف��ي ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��ط��اع��ات 
االقتصادية.  وأشار إلى أن جهاز املراقبني 
املاليني م��ن ب��ني اجل��ه��ات احلكومية ذات 
الصلة الوثيقة مبهنة احملاسبة واملراجعة 
والتي يعول عليها كثيراً في حتقيق مبدأ 
الشفافية ومحاربة الفساد في كافة اجلهات 

التي تقع حتت رقابته. 
وأضاف أن رئيس جهاز املراقبني املاليني 
أكد خالل اللقاء على ال��دور البناء واملتميز 
الذي تقوم به جمعية احملاسبني واملراجعني 
الكويتية لتعزيز وتطوير بيئة األعمال 
من خالل تقدمي رؤاها الفنية في العديد من 
القضايا االقتصادية  التي تعزز وتطور 
من أداء بيئة األعمال في كافة املجاالت مبا 

يحقق رؤية الكويت التنموية. 
واختتم الهطالني تصريحه بالقول 
أن اجلانبني اتفقا على مواصلة التعاون 
املشترك فيما بينهما من أجل االرتقاء مبهنة 

احملاسبة واملراجعة.

وفد احملاسبني مع العجيل


