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ندوة في القدس المفتوحة بخان يونس 
حول عمالة األطفال في قطاع غزة

خان يونس- الحيــاة االقتصادية- نظم فرع 
جامعــة القــدس المفتوحة في خــان يونس، 
التنميــة  وزارة  مــع  والتشــبيك  بالتنســيق 
لحقــوق  الضميــر  ومؤسســة  االجتماعيــة، 
اإلنســان، نــدوة بعنــوان «دور المؤسســات 
الحكوميــة واألهليــة فــي مناهضــة عمالــة 

األطفال في قطاع غزة».
وافتتح الندوة، المســاعد األكاديمي واإلداري 
في الجامعــة د. عودة الفليت، موضحاً أهمية 
مناقشــة أمــر يعنى بفئــة األطفال وشــباب 
المستقبل، الذين يعول عليهم في حمل راية 
الوطن والقضية على المســتويات السياسية 

واالجتماعية واالقتصادية كافة.
وتحدث رئيس قسم تخصص تنمية المجتمع 
المحلي في الجامعة د. محيي الدين حرارة، عن 
الواقع االجتماعي المرير الذي يعيشه غالبية 
أفراد المجتمع الفلســطيني فــي قطاع غزة، 
نتيجة السنوات الطويلة من الحصار والحروب 
المتكررة، التي أسهمت بشكل كبير في تفشي 

ظاهرة عمالة األطفال.

وبينت عضو الهيئة التدريسية نائلة األغا، واقع 
عمالة األطفال في فلســطين من خالل عدد 
مــن اإلحصاءات حول عــدد األطفال العاملين 
في أعمال ال تتناســب مــع نموهم وقدراتهم 

الجسدية والتعليمية.
وأوضــح مدير دائرة الطفولــة بوزارة التنمية 
االجتماعيــة د. عمــاد الحلــو، دور الوزارة في 
الحــد مــن عمالة األطفــال وتقديــم الرعاية 
الكاملة لهم من خالل برامج حماية الطفولة 
في مديريات التنمية االجتماعية المنتشرة في 

محافظات قطاع غزة.
وأكد محامي مؤسسة الضمير وحقوق اإلنسان 
محمد الجيش، خطورة ظاهرة عمالة األطفال 
مــن خالل تســليط الضــوء علــى العديد من 
القوانيــن الدولية والمحليــة التي تحرم هذه 
الظاهرة وتساند األطفال العاملين وتحميهم.
وأوصت الندوة برفع مستوى الوعي المجتمعي 
دور  وتفعيــل  األطفــال،  عمالــة  بظاهــرة 
المؤسســات الرســمية واألهلية التشــريعية 
والتنفيذية والقضائية للحد من هذه الظاهرة.

خالل زيارته لمقر الشركة في اإلرسال

الحرس الرئاسي يثمن جهود كهرباء القدس في 
تأمين احتياجات المحافظة من الطاقة الكهربائية

رام اهللا- الحياة االقتصادية- استقبل 
المهندس محمد زيدان مدير شــركة 
كهرباء محافظة القدس فرع محافظة 
رام اهللا والبيــرة فــي مقر الشــركة 
باإلرســال العميــد العبــد خليل «أبو 
الوليد» نائب رئيس الحرس الرئاسي 
الفلسطيني، وذلك بحضور المهندس 
خلــدون غزاونة، والمهندس ســعيد 
ريــان، والمهندســة ســهاد عطيــة، 
والعقيد غســان نمــر، والمقدم نزار 
الحاج، والرائد اسماعيل أبو فرحة من 

جهاز الحرس الرئاسي.
وبحث م. زيدان مع العميد أبو الوليد 
التعاون المشترك في إطار احتياجات 
محافظة رام اهللا والبيرة من الطاقة 
الكهربائية واستعدادات شركة كهرباء 
محافظة القدس خالل فصل الشتاء، 
إضافــة إلى عــدد مــن القضايا التي 
تهم المواطن الفلسطيني في مجال 

الكهرباء.
وأشــاد العميــد ابو الوليــد نيابة عن 
قائد الحرس الرئاســي بالجهود التي 

تبذلها شركة كهرباء محافظة القدس 
لخدمة المواطنين، والجاهزية الدائمة 
عنــد حــدوث أي طارئ، مثمنــاً جهود 
كافة العاملين في الشــركة بالعمل 
على توفير احتياجات المواطنين من 
خدمة التيــار الكهربائي في مختلف 

مناطق امتياز الشــركة بشــكل عام 
ومحافظــة رام اهللا والبيــرة بشــكل 
خاص. وشكر م. زيدان جهاز الحرس 
الرئاســي على هــذه اللفتة الكريمة 
من قبــل الجهاز، والتســهيالت التي 
يقدمها للشركة وخاصة أفراده الذين 

يتعاملون بكل روح طيبة ومسؤولية 
عالية، األمر الذي إن دل على شــيء 
فإنه يدل على حسن االدارة والتدريب 
الذي توفره هذه المؤسســة القديرة 
ألفرادها. وقال م. زيدان إنه بالرغم 
من أن الشــركة حصلت مؤخرا على 
جزء مــن الطاقة التــي كانت معلقة 
من قبــل الجانب االســرائيلي، اال أن 
الطلب على الطاقة الكهربائية مازال 
في تزايد بالرغم من مجموع قدرات 
الربــط التي تتزود بها مناطق امتياز 
الشــركة.  وفــي نهايــة اللقــاء قدم 
العميــد ابــو الوليــد درعاً مــن قيادة 
الحرس الرئاسي الفلسطيني لكهرباء 
القــدس تقديــراً لجهودهــا وجهــود 
طواقمها في العمل على توفير التيار 
الكهربائي للمواطنين، باإلضافة الى 
دروع تقديرية للطواقم الهندسية في 
الشــركة، حيث قــدم دروعاً لكل من 
المهنــدس ثائر جرادات مدير الدائرة 
الفنية، والمهندس سعيد ريان مدير 

المشاريع.

متوفرة لدى نقاط البيع المعتمدة لدى مجموعة مسلماني

مجموعة (Flashy) من لومينارك الفرنسية
رام اهللا- تقــدم لومينــارك العالمــة 
التجارية الفرنسية أشكاالً واسعة من 
أدوات المنــزل المطبخيــة المبتكــرة 
والمميــزة، ومنهــا مجموعة كاســات 
التــي   (Flashy) وزبــادي  وفناجيــن 
وصلت مؤخرا ذات ألوان طبيعية خالبة 
وتصميــم عصري أنيــق، حيث تتميز 
بأنها مقاومة للصدمات والخدش، كما 

أنها مقاومة المتصاص الروائح.
وإضافة لذلك تقدم لومينارك العالمة 
التجاريــة الفرنســية مجموعة مميزة 
من الصحــون، الكاســات، الفناجين، 
أوانــي الطعــام، حافظــات الطعــام، 
لومينــارك  تتمتــع  حيــث  والزبــادي، 
بألوانها الزاهية، ومنتجاتها العملية، 
المتينة، والعصرية، وتهدف من خالل 
مصمميهــا ومهندســيها إلــى إضفاء 
لمسة جمال وإشراق على المائدة، من 
وجبة الفطور وحتى العشاء، لتتناسب 
منتجاتهــا مــع كل األذواق واألعمــار 

والمناسبات.

وتخضع منتجات لومينارك لفحوصات 
عديدة عبر «معمل كفاءة الجودة» حيث 
تتوفــر كل أدوات المراقبــة والفحص 
المصممــة بغرض زيادة االســتخدام 
منتجــات  وتتميــز  للمنتــج،  اليومــي 
لومينارك بقوتها وقدرتها على مقاومة 
العديد مــن الصدمات، فهي أقوى من 
المنتجات األخرى بثالث مرات، وجميع 

المنتجات (األوعية، األطباق، الفناجين، 
الكاســات، واألواني الزجاجية) تخضع 
لمعالجة حرارية خاصة تسمى التقسية 

لضمان مقاومة أفضل.
أوانــي الطعــام واألوانــي الزجاجيــة 
والمســتلزمات األخــرى، هــي بعض 
األدوات التــي تعتمد عليهــا يوميا في 
حياتــك، وابتــداًء مــن هــذه اللحظة، 

سوف يختلف أسلوبك في إعداد وجبات 
الطعام بشكل جذري ألنك ستخلقين 
جواً فريداً في كل وجبة لدى استخدام 
لومينــارك التي ســتدهش ضيوفك 
وعائلتك من أنواع الطعام إلى أسلوب 

التقديم.
ومن الجدير ذكره أن منتجات لومينارك 
الفرنســية وأفخــم األدوات المنزليــة 
متوفرة لدى شبكة موزعي مجموعة 
 www.maslamani.com مســلماني
لومينارك،  لشــركة  الحصري  الوكيل 
مســلماني  مجموعــة  تعتبــر  حيــث 
برى الشركات الفلسطينية والوكيل  كُ
الحصــري لمجموعة عالمــات تجارية 

عالمية من ضمنها:
 Samsung, Tefal, Moulinex, Lofra,
Ariston, Haier, Bompani, Tur-

 boAir, Elica, Rowenta, Babyliss,
 Babyliss PRO, Krups, Luminarc,
Pyrex, OXO, Home Market, Tes-

.coma, Ocean

فنزويال تمنح روسنفت الروسية تراخيص تطوير حقلي غاز بحريين
موســكو -رويتــرز - قالت شــركة روســنفت فــي بيان إن 
فنزويال منحت وحدة تابعة لشركة النفط الروسية العمالقة 
تراخيص تطوير حقلين بحريين للغاز. وذكرت الشركة أن 
الرئيــس الفنزويلي نيكوالس مــادورو وقع االتفاق خالل 
زيارة الرئيس التنفيذي إيجور سيتشــن لفنزويال. وأضاف 
البيان أن سيتشن ناقش أيضا خالل الزيارة تعاون روسنفت 
مع شركة الطاقة الحكومية الفنزويلية بي.دي.في.إس.إيه.

«المستهلك» تعقد جلسة عصف ذهني لتعزيز المنتجات الفلسطينية في مواجهة قرار ترامب
أكــدت  االقتصاديــة-  الحيــاة  رام اهللا– 
جمعية حماية المســتهلك في محافظة 
رام اهللا والبيــرة أمــس أهميــة الجهــد 
دعــم  باتجــاه  تبنتــه  الــذي  التراكمــي 
المنتجات الفلسطينية ومنحها االفضلية 
فــي العطــاءات والمشــتريات الحكومية 
وهيئــات الحكم المحلــي ومرافق المياه 
والكهرباء والصــرف الصحي، اال أن هذا 
التوجه بات بحاجة إلعادة تقييم وتوسيع 
لقاعدة الشــركاء في هذا الجهد الوطني 
الشعبي خصوصا ان أدوات عشرة اعوام 
مضــت لــم تعد مالءمــة بالكامــل هذه 
االيام، االمر الذي يتطلب شــراكة اوسع 

وخالقة ومبدعة.
جاء ذلك خالل اجتماع تشاوري عقد امس 
فــي مقر الجمعية فــي رام اهللا للتباحث 
في آليات توســيع مبادرة الجمعية لدعم 
الفلســطينية ذات  المنتجــات  وتشــجيع 
الجــودة والســعر المنافس وشــموليتها 
للمحافظــات تزامنــا مــع قــرار الرئيس 
االميركي ترامب باعتبار القدس عاصمة 
إلســرائيل ونقل الســفارة اليها، وعدم 
اعتمــاد هــذا الجهــد علــى ردات فعل او 
عمل موســمي ضمن اجندة المناســبات 
الوطنيــة والدينيــة، وعــدم اعتبار هذه 
الفعاليــات مقصورة فقط على االطفال 
وطلبة المدارس وكأنهم هم الوحيدين 
اصحاب قرار الشــراء أو هم فقط رافعة 
الوعــي الشــعبي الفلســطيني علما أن 
قرار الشراء هو قرار اولياء األمور ولجان 
المشــتريات في هيئــات الحكم المحلي 
والمشــتريات الحكومية  ومصالح المياه 
والعطاءات المركزية الذي يشــكل ثقل 

مالي يترك اثرا على االقتصاد الوطني.

وأكــدت الجمعيــة انهــا جزء مــن توجه 
فعاليات ومؤسســات مدينة رام اهللا في 
البيان الصادر عنها حيث ادان البيان اعتبار 
الرئيس االميركي ترامب القدس عاصمة 
إلسرائيل، ورفض استقبال مايك بنس 
نائــب الرئيس األميركي فــي أية بقعة 

فلسطينية.
وأشار الدكتور ايهاب البرغوثي مسؤول 
وحدة الضغط والمناصرة في الجمعية إلى 
أن الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني 
اشار أن %83.9 حجم الصادرات السلعية 
الــى الســوق اإلســرائيلي مــن أجمالي 
الصادرات السلعية الفلسطيني، وحجم 
الواردات من السوق االسرائيلية 58.3% 
من اجمالي الواردات السلعية الفلسطينية 
مما يوضح أن إسرائيل الشريك التجاري 
االستراتيجي، وحتى يتحقق هدف دعم 
المنتجات الفلسطينية وتنمية الصادرات 
الفلسطينية وتنوع وتعدد االسواق وعدم 
حصرها بالسوق اإلسرائيلي، فإن جهدا 
تشاركيا يجب أن يتم بين كافة الفعاليات 
من المجتمع االهلي ومؤسســات القطاع 
الخاص مــن أجل وضع تصــور متكامل 
الطــالق فعاليــات نوعيــة باتجــاه دعم 
الفلســطينية ذات  المنتجــات  وتشــجيع 
الجودة والسعر المنافس وضرورة منحها 
االفضلية في السوق الفلسطيني وتنمية 
الصادرات، وعدم االكتفاء بالجهد التوعوي 
بــل الذهاب الى ابعد مــن خالل إجراءات 
تشــريعية تضع المنتج الفلسطيني في 
المقدمة، وجهود من عيار الجودة والسعر 
المنافس للمنتج لتعزيز ثقة المستهلك 

بالمنتج الفلسطيني.
واســتعرضت رانيــة الخيــري أمين ســر 

الجمعيــة الجهد الذي بذلته الجمعية في 
إطار دعم المنتجات الفلســطينية ليس 
فــي نطــاق ردات الفعــل بل فــي إطار 
الفعل ذاته وصاغــت عدة توصيات وتم 
رفعها لرئاسة الوزراء ونقاشها مع وزارة 
االقتصــاد الوطنــي والعمل مــع القطاع 
الخاص، ونجحنا بجهد مجتمعي التعريف 
واســتعادة  الفلســطينية  بالمنتجــات 
الثقــة بالمنتــج الفلســطيني مــن قبل 
المســتهلك صاحب قرار الشراء، وتابعنا 
مالحظات التجار والمســتهلك لكي نزود 
المنتج باراء المستهلك بالمنتج والتأثير 
علــى قرار الشــراء لديــه، واصدرنا عدة 
نشــرات واوراق حقائــق وعقدنــا عديد 
الورشــات واللقــاءات والفعاليــات، اال أن 
هــذا الجهد جميعه لم يتــوج باجراء من 
قبل الجهات الرســمية يحفز باتجاه دعم 
المنتجات الفلســطينية ســواء من خالل 
اخضــاع المنتجات اإلســرائيلية الموردة 
لســوقنا للفحوصات واعالن نتائجها من 
حيــث زيادة نســبة المــواد الحافزة فيها 
عــن النســبة المحــددة فــي المواصفة 
الفلســطينية، ومن حيــث إنتاج منتجات 
فيها مواد مســتحلبة وليست من الحليب 

بشيء.
واقترحــت احــالم العبــد نائــب رئيــس 
الجمعية أن يتم المزيد من التركيز على 
الجودة من قبل الصناعات الفلســطينية 
والصــاق عالمــة الجــودة الفلســطينية 
علــى المنتج كمصدر آمان للمســتهلك، 
وضرورة العمل على رفع كفاءة التغليف 
للمنتج الفلسطيني وقيام وزارة االقتصاد 
الوطني بانشــاء معهد التغليف الوطني 
لهــذا الغرض، وضــرورة اطــالق الكود 

الفلســطيني الذي يعتبــر هوية المنتج 
وعــدم االعتماد على الكود اإلســرائيلي 
االمــر الذي يثير الريبــة تجاهه، ضرورة 
العمــل علــى رفــع القــدرة التصديرية 
للمنتجات الفلسطينية وتوسيع االسواق 

وتنوعها.
ودعــا معتصم االشــهب اميــن صندوق 
الجمعية الى ضــرورة الموازنة بين دور 
المســتهلك صاحب قــرار الشــراء ودور 
بقيــة االطــراف مــن حكوميــة وقطــاع 
خــاص ومجتمع أهلي وعدم وضع الثقل 
بكامله على المســتهلك واعفــاء التجار 
الســوق  يغرقــون  الذيــن  والموزعيــن 
ويقدمونهــا  اإلســرائيلية  بالمنتجــات 
علــى بقيــة المنتجــات ومن ثــم يلقون 
بالالئمــة ان المســتهلك يطلبهــا، حتى 
أن مواد البناء الذي ال يمتلك المســتهلك 
قــرارا بخصوصها بقدر قــرار الموردين 
والمطورين  والمقاوليــن  والمهندســين 
مســؤوليتها  تحميــل  يتــم  العقاريــن 
للمســتهلك وكأنــه حين يبتاع شــقة أو 
يتأجر مكتب أو عيادة يكون مسؤوال عن 
صاحب العقار ان طلى العمارة بدهانات 
إسرائيلية أو فلسطينية أو ركب المنيوم 

إسرائيلي.
وتســاءلت اريج شــبيب مســؤولة وحدة 
الشكاوى في الجمعية عن جودة المنتجات 
غير الغذائية في الســوق الفلســطيني 
ســواء زيــوت المحــركات التــي تعج بها 
االسواق بكميات وانواع والوان وال يتحكم 
فيها المســتهلك بــل يتم اتخــاذ القرار 
نيابة عنه حســب التاجر او المورد، وكنا 
قد طالبنــا بمتابعة هذا الملف وكشــف 
سر انتشار انواع متعددة بعبوات باحجام 

مختلفة دون معرفة من قبلنا وغالبيتها 
مهربة من الســوق اإلسرائيلي أو عبره، 
وأشــارت الــى الوقود المهــرب الذي بات 
يعلــن يوميا عن ضبط كميــات عدا عن 
المنتشــر في الســوق ويعطب محركات 
السيارات في الوطن وعدم اشهار اسماء 
الجهــات التي تتورط بهــذه االعمال غير 
القانونية والمضرة بمصالح المستهلك 

الفلسطيني.
وقالت ســحر طبيلة عضو الهيئة العامة 
للجمعية إن نشــر فكرة دعــم المنتجات 
الفلســطينية وتعزيــز المقاطعــة فــي 
مواجهة قــرار الرئيس االميركي ترامب 
باعتبار القدس عاصمة إلسرائيل أمر بالغ 
االهمية ومن أدوار الجمعية االساسية الى 
جانــب لجان المواقع فــي االحياء الكبرى 
في المدن التي تعمل الى جانب نشاطات 
أخــرى على هذا الملف أمر بالغ األهمية، 
واعتبرت ان قرارا ذاتيا كان يجب أن يصدر 
مــن التاجر والمورد الفلســطيني بوقف 
التعامل مع المنتجات اإلسرائيلية وتقليل 
االعتمــاد على المنتجــات االميركية في 
فلسطين خصوصا أن الكل الفلسطيني 
متضــرر مــن قــرار الرئيــس االميركي 
ترامب وهو ما قاد الى التصعيد االحتاللي 
ضد ابناء شــعبنا الفلســطيني خصوصا 
في القدس المحتلة عاصمة فلســطين 
االبديــة. وأجمل عبد القــادر ابو عوض 
مستشــار الجمعيــة لشــؤون التخطيط 
والتطوير توصيات اللقاء المفتوح موضحا 
انهــا تتضمــن جعــل العــام 2018 عام 
المنتج الفلسطيني عالي الجودة، االسراع 
باصدار الكود الفلسطيني للمنتج وعدم 
التباطؤ باالمر الســباب لم تعد معروفة 

لدينا وهي ليســت فنية بالتأكيد، المزيد 
مــن التركيز على الجودة فــي الصناعة 
مبــررات  ايجــاد  وعــدم  الفلســطينية 
للمســتهلك حيــن يقــدم الشــكوى بل 
التفاعل معها ومتابعتها بشــكل واضح، 
دعــوة التجار والموردين والموزعين الى 
ضرورة اتخاذ قــرار ذاتي نابع من موقع 
المنتجات  مقاطعــة  بضــرورة  االنتمــاء 
اإلســرائيلية في الســوق الفلســطيني 
وعدم العودة لمربع لعبة ((القط والفار)) 
وضيــاع حصــة المنتجات الفلســطينية 
لحســاب المنتجــات اإلســرائيلية، وعدم 
اقتصار حمــالت التوعية والحشــد على 
قطــاع الطلبــة بــل التركيز علــى ربات 
البيوت واصحاب قرار الشراء في االسرة 
الفلســطينية للتوجــه صــوب المنتجات 
المقاوليــن  حــث  اوال،  الفلســطينية 
والمكاتب الهندسية االستشارية للتوجه 
صــوب المنتجــات الفلســطينية وتثبيت 
ذلك وفي بنود المشاريع، تفعيل العمل 
بالقرار الحكومي منح االفضلية للمنتجات 
الفلسطينية في العطاءات والمشتريات 
الحكومية حتى لو ارتفع سعرها بنسبة 

.15%
وبخصوص المنتجات األميركية اعتبرت 
الجلســة حســب المداخــالت ان المنتــج 
االميركــي هو مــا تزيد نســبة مدخالت 
االنتاج بمــا فيه االيدي العاملة عن 40% 
من مصادر اميركية، والتميز بين االسم 
التجاري االميركي الذي ينتج فلسطينيا 
ويشغل ايدي عاملة فلسطينية ويستخدم 
مدخالت انتاج فلسطينية ويحقق سلسلة 
القيمة من خالل انتفاع جهات فلسطينية 

اخرى من هذا المنتج.

افتتاح سوق لعيد الميالد في الجزائر
الجزائــر -رويترز - افتتحت ســوق صغيــرة لعيد الميالد في 
الجزائــر العاصمــة لتخدم أعــدادا متزايدة مــن المهاجرين 
األفارقة المســيحيين فضال عن الدبلوماســيين والســكان 
المحليين في الدولة التي تقطنها أغلبية مسلمة. ونحو 99 
بالمئة من سكان الجزائر مسلمون سنة لكن عدد المسيحيين 
ارتفــع بســبب تدفــق المهاجريــن مــن دول أفريقيا جنوب 

الصحراء مثل مالي والنيجر وبوركينافاسو.

برعاية شركة «الوطنية موبايل»

لجنة المعارض الدائمة تفتتح المعرض 
التجاري األول في الجامعة اإلسالمية

غــزة- الحيــاة االقتصادية-افتتــح الدكتــور 
ماجــد الفــرا- نائب رئيس الجامعة للشــؤون 
اإلداريــة، و رجب الســراج- مديــر االتصاالت 
التســويقية في شــركة «الوطنية موبايل»، 
والدكتور مشــير عامــر- القائم بأعمال مدير 
دائرة العالقات العامة في الجامعة، واألســتاذ 
عبــد الرؤوف برهوم- رئيس لجنة المعارض 
الدائمة في الجامعة، المعرض التجاري األول 
للجنة المعارض في الجامعة اإلسالمية الذي 
يعقد برعاية من شــركة «الوطنية موبايل»، 
وحضــر المعــرض الذي أقيم فــي بهو مركز 
المؤتمرات فــي الجامعة أعضاء من الهيئتين 
األكاديمية واإلداريــة في الجامعة، وعدد من 
ممثلي المؤسســات األهلية، وأصحاب المحال 
التجاريــة المشــاركة في المعرض، وحشــد 
كبير من الطلبة. ويضم المعرض العديد من 

الزوايا المتمثلة فــي: المالبس، والمأكوالت، 
والعطور، واإلكسسوارات، واألحذية والشنط، 
مــواد التنظيف وغيرها. بدوره، نوه األســتاذ 
برهوم إلى أن إقامة المعرض التجاري األول 
يهدف إلــى تشــجيع المنتج الوطنــي، وإبراز 
اهتمــام الجامعــة بالتواصــل مع مؤسســات 
المجتمــع المحلــي، وتقديم الســلع بأســعار 
مخفضة للجمهور، وتخفيف عبء الحصار في 
ظل األوضاع الصعبة التي يعيشــها القطاع، 
وأثنى األستاذ برهوم على جهود المشاركين 
والقائمين المبذولة إلنجاح فعاليات المعرض. 
ومن الجدير ذكره أن هذا المعرض هو األول 
من نوعه الذي تقيمه لجنة المعارض الدائمة 
في الجامعة اإلسالمية، ومن المقرر أن يستمر 
المعرض حتى يوم األربعاء الموافق الســابع 

والعشرين من كانون الثاني 2017م.


