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فضاءات اجلامعة
نشريـة دوريـة تصـدر عـن رئاسـة اجلامعـة

أحببت يف هذا العدد
من النشرية أن أدعو كل
املسؤولني واملوظفني يف كل
املستويات إىل متكني دور
اإلدارة يف تأطري واستقبال
األساتذة والطلبة أحسن
استقبال ،وتسهيل مهمتهم
ألداء مهامهم على أحسن
وجه ،ويف أجود الظروف ،واملراقبة الذاتية ،واألمانة واملبادرة
وكل ذلك كفيل خبلق تقاليد األسرة.
كما أدعو اجلميع إىل السهر على القضاء على كل أنواع
البريوقراطية السلبية اليت تقف عائقا أمام أداء مهام األسرة
اجلامعية ،كما أدعو إىل االلتفاف حول األفكار البناءة واملشاريع
اخلالقة ،وتطبيق رزنامة العمل بكل تفاني ،واالنكباب على
جودة األداء ،والسعي اجلاد إىل تبين كل ما من شأنه أن يدفع
بوترية البحث العلمي قدما إىل األمام ،يف جو من تبادل اآلراء
والتشاور واالحرتام ،و لن ننجح إال بتكاتف مجيع األطراف.
لنعمل مجيعا على رفع هذا التحدي لنبين معا جامعة قوية
ونرقي أكثر جبامعتنا إىل مرتبة مشرفة بني اجلامعات الوطنية
واملغاربية والعاملية.
كما أحببت أن أتقدم إليكم مجيعا بكل فخر وامتنان على ما
قدمتموه إلجناح الدخول اجلامعي هلذه السنة وكل السنوات
ُ
السابقة ،وإنين إذ أمثن مجيع اجلهود املبذولة واملفيدة اليت مل
تبخلوا بها يومًا على جامعة  8ماي 1945قاملة ،وما قدمتموه،
دٌ
ليل على أنكم جديرون بالتنويه واالعتزاز.
ُ
جيدا أن املؤمتن على مهنته ،ومؤسسته ال ينتظ ُر ً
أعل ُم ً
محدا وال
شكورًا ،لكن الواجب يقتضي علينا أن نقدم الشكر والثناء
ملن يستحق.
لنعمل مجيعنا على الرسوخ يف العلم والعمل ،وأن نكون قدوة
لغرينا ،وسندا ألبنائنا ليشقوا طريقهم إىل احلياة.
أشكركم مجيعا وعام من التفوق والتحدي.
بقـلــوب مؤمنـة بقضاء اهلل
وقــدره وببالــغ احلـــــزن
واألســـى تلقينــا نبـــأ وفــاة
املغفور له بإذن اهلل تعاىل
األستاذ الدكتور جعفور
مصطفى رئيس جامعة أبي
بكر بلقايد تلمسان.
وبهذا املصاب األليم يتقدم مدير اجلامعة
وكل األسرة اجلامعية بالتعازي القلبية
احلارة ،ومبشاعــر املواســاة والتعــاطف
املخلصة ،سائال اهلل تعاىل أن يتغمد
الفقيد بواسع رمحته ويسكنه فسيح
جناته ،وينعم عليه بعفوه ورضوانه ويلهم
أهله مجيل الصرب والسلوان والسكينة
وحسن العزاء.
وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

قاملة

حفل افتتاح السنة اجلامعية 2019/2018

أقامت جامعة  8ماي  1945قاملة يوم  25سبتمرب
 2018بقاعة احملاضرات «الساسي بن محلة»
حبضور السيدة والي والية قاملة والسلطات
املدنية والعسكرية حفل افتتاح السنة اجلامعية
ّ
استهل بعرض فيديو
 .2018/2019الذي
يلخص أهم حمطات واجنازات السنة اجلامعية
 .2017/2018وبعده قدم مدير اجلامعة
كلمة ترحيبية عرض فيها حوصلة باألرقام
حول عدد املسجلني و الفروع اجلديدة اليت حظيت
بها اجلامعة يف الليسانس واملاسرت والدكتوراه ،داعيا
اجلميع إىل مضاعفة اجلهود من أجل إجناح املوسم اجلامعي
اجلديد ومعلنا بذلك نيابة عن السيدة والي الوالية عن االفتتاح الرمسي للسنة اجلامعية
 .2018/2019ويف ذات احلفل مت تقديم حماضرة افتتاحية بعنوان:
« .»Maladies à transmission hydriqueاألمراض املتنقلة عرب املاء .من
طرف الدكتورة :بن حليمة المياء من قسم البيولوجيا ،كلية علوم الطبيعة واحلياة وعلوم األرض والكون.

تنصيب الوالي اجلديد

مبناسبة تسليم واستالم املهام بني السيدة الوالي «فاطمة الزهراء رايس» والوالي
اجلديد السيد «كمال عبلة» .نتقدم حنن مدير جامعة  8ماي  1945قاملة
وكل األسرة اجلامعية بالشكر اجلزيل للسيدة والي الوالية قاملة سابقا على تفانيها
يف خدمة اجلامعة ،وإعطائها الضوء األخضر لكثري من املشاريع .وحضورها
املكثف ملعظم الفعاليات اليت نظمتها اجلامعة ،كما نتقدم بالتهاني احلارة للسيد
والي والية قاملة اجلديد «كمال عبلة» ،والذي نتمنى له التوفيق يف مهامه ،كما ننتظر
الكثري منه خدمة للجامعة وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

Premier séminaire International sur
l’Agroalimentaire

S

»»»»»»»»»

ur les deux jours et sur un total de 260 inscrits
(220 communications affichées et 40 communications orales), l’affluence a été relativement
satisfaisante, avec un total de 137 participants (32
enseignants-chercheurs et chercheurs, 105 doctorants). Le séminaire a connu également la participation de sept scientifiques étrangers (Allemagne,
Suisse, France, Turquie, Tunisie). A l’échelle nationale, les communicants sont venus d’une trentaine
d’Universités et de centres de recherche... (suite p4).
جامعة  8ماي  1945قاملة ،نهج  19ماي  ،1956ص.ب ،401:قاملة  ،24000الجزائر،
الهاتف ،037 10 05 60 :الفاكسwww.univ-guelma.dz,037 10 05 61 :

استضافت إذاعة قاملة ضمن برنامج
«يف رحاب اجلامعة»
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الفضاء اإلخباري

تكريم األساتذة حديثي التوظيف

مت يوم اخلميس  13سبتمرب  2018باملكتبة املركزية باجملمع القديم تكريم األساتذة
حديثي التوظيف ،وذلك بتوزيع شهادات نهاية الرتبص من مدير اجلامعة ونائب املدير املكلف
بالبيداغوجيا رفقة عمداء الكليات.

* يوم  9سبمرب  ،2018مدير جامعة  8ماي  1945أ.د :صاحل
العقون .دار احلديث يف جممله حول الدخول اجلامعي 2018/2019
قدم حوصلة حول عملية التسجيالت ،والفروع اجلديدة
حيث
لدكتوراهّ ،باإلضافة إىل أهم املشاريع اليت ستميز هذا الدخول اجلامعي .مسابقات التوظيف اخلارجي بعنوان سنة  2018املنظمة
ومسابقة ا
من طرف جامعة 8ماي 1945قاملة
* يوم  7أكتوبر  ،2018نائب مدير اجلامعة املكلف بالعالقات اخلارجية والتعاون
والتنشيط واالتصال والتظاهرات العلمية أ.د رشيد محدي .جاء اللقاء لتسليط الضوء على
أعلنت جامعة  8ماي  1945قاملة عن فتح مسابقات توظيف خارجي بعنوان سنة
عالقة اجلامعة باحمليط اخلارجي ،أين ّ
قدم حوصلة حول خمتلف االتفاقيات الوطنية والدولية  .2018يف رتب إدارية خمتلفة من متصرف حملل بـ  2منصب ،متصرف بـ  10مناصب ملحق
واجملهودات املبذولة من طرف اجلامعة لتفعيل هاته االتفاقيات ،كما ّ
قدم حملة عن مشروع رئيسي لإلدارة بـ  2منصب ،عون إدارة منصب واحد ،تقين سامي يف املخابر اجلامعية 3
قاملة.
جبامعة
2018
«نادي البحث عن الوظيفة» املزمع إنشاءه يومي  14و 15نوفمرب
مناصب و عامل مهين مستوى  1متعاقد  9مناصب ،حيث مت استقبال  3142ملف موزعة
على خمتلف الرتب إضافة إىل مسابقة توظيف خارجي لـ  13أستاذ مساعد قسم ب موزعة
على  5كليات مت استقبال  154ملف منها  152مقبولة و  2مرفوضة لعدم مطابقة التخصص.
و قد أجريت مقابلة االنتقاء يوم  30سبتمرب  2018على مستوى كل كلية.

اليوم اإلعالمي التوجيهي لطلبة السنة األوىل
–جذع مشرتك-

يوم حتسيسي مبناسبة الشهر الوردي
«شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي

مبناسبة الشهر الوردي «شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي» ،نظمت مديرية الصحة
والسكان لوالية قاملة،واملديرية الفرعية لألنشطة العلمية ،الثقافية والرياضية جلامعة  8ماي
 1945قاملة ومجعية املسعفني املتطوعني يف خدمة اإلنسان والبيئة لوالية قاملة يوما حتسيسيا
للكشف والوقاية من اإلصابة بسرطان الثدي لفائدة األسرة اجلامعية يوم اخلميس  11أكتوبر
 2018بقاعة احملاضرات األستاذ الدكتور حممد عبداوي مبجمع سويداني بومجعة لغرض
اإلعالم ،التوعية والتحسيس بضرورة الوقاية من هذا الداء الفتاك ،والتعرف على أسبابه
وكيفية التعامل مع املريض ،والتكفل النفسي به ،وذلك من خالل توزيع مطويات ،وتقديم
حماضرات من طرف أطباء خمتصني يف عالج السرطان ،تناولت بالشرح األسباب وعوارض
الداء ،وطرق الوقاية منه وقد لقيت املبادرة إعجاب واستحسان اجلميع.

نظمت كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جلامعة  8ماي 1945قاملة يوم إعالمي لفائدة
طلبة السنة األوىل جذع مشرتك .من أجل تعريفهم بالتخصصات اليت توفرها الكلية و النظام
الداخلي .نشطه كل من األستاذ الدكتور جراب عبد الرزاق الذي قدم مداخلة حول التكوينات
والتخصصات املتوفرة بالكلية ،الدكتورة دشاش نادية أيضا قدمت مداخلة بعنوان :فلسفة نظام
 LMDو الدكتور محالوي محيد كذلك ألقى مداخلة حول حقوق وواجبات الطالب من خالل
القانون الداخلي للجامعة .يوم  16أكتوبر  2018بقاعة احملاضرات األستاذ الدكتور عبداوي
حممد مبجمع سويداني بومجعة.

دورة تكوينية لفائدة طلبة
جامعة  8ماي1945

حتت إشراف املدرب الدولي واملخرتع
حسين عبد املالك ،نظمت دار املقاوالتية
جلامعة  8ماي 1945قاملة دورة تكوينية
لفائدة طلبة اجلامعة يف خمتلف التخصصات
حتت عنوان :كيف حتسب فكرة مشروعك
االستثماري .يوم الثالثاء  23أكتوبر 2018
بقاعة احملاضرات باملكتبة املركزية باجملمع
القديم .وقد كانت الغاية من الدورة تعريف
الطلبة بالتقنيات احلديثة يف كيفية حساب
فكرة املشروع ،وإجيادها ،و تشجيع الطلبة
على إنشاء مؤسساتهم املصغرة ،و مشاريعهم
اخلاصة بهم.

إجتمـــاعـــات

* بتاريخ  18سبتمرب  ،2018عقد اجتماع حتضريي للصالون األول للتشغيل هذا الصالون
الذي يهدف إىل ضرورة التعاون لتحسني وضعية اجملتمع ككل ،وتوطيد العالقة بني القطاعيـن
قطاع التعليم العالي وعامل الشغل.
* كما مت بتاريخ  9أكتوبر  2018ذات االجتماع لوضع اللمسات األخرية للصالون.
ببالغ احلزن واألسى
وبقلــــوب مؤمنـــة
بقضاء اهلل وقدره
تلقينــا خبــر وفــاة
السيد /محوشي عبد
الوهاب مدير اإلقامة
اجلامعية حيي صاحل.
وبهذا املصاب األليم يتقدم مدير
اجلامعة وكل األسرة اجلامعية
بالتعازي القلبية احلارة ،ومبشاعر
املواساة والتعاطف املخلصة ،سائال
اهلل تعاىل أن يتغمد الفقيد بواسع
رمحته ويسكنه فسيح جناته،
وينعم عليه بعفوه ورضوانه
ويلهم اهله مجيل الصرب والسلوان
والسكينة وحسن العزاء.
إناهلل وإنا إليه راجعون .
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تعزيـــــة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة
بقضاء اهلل وقدره تلقينا خبــر وفــاة
والد األستاذ :نعمون عبد الوهاب
عميد كلية العلوم االقتصادية
والتجارية وعلوم التسيري.
وبهذا املصاب األليم يتقدم مدير
اجلامعة وكل األسرة اجلامعية
بالتعازي القلبية احلارة ،ومبشاعر
املواساة والتعاطف املخلصة ،سائال
اهلل تعاىل أن يتغمد الفقيد بواسع
رمحته ويسكنه فسيح جناته،
وينعم عليه بعفوه ورضوانه
ويلهم اهله مجيل الصرب والسلوان
والسكينة وحسن العزاء.
إناهلل وإنا إليه راجعون .

لثالثون
لواحدواوالثالثون
لعدد السابع
العدد

تعزية

ببالغ احلزن واألسى تلقت أسرة اجلامعة نبأ وفاة:
 زوجة األستاذ :بوعزيز ناصر أستاذ بكلية العلوماالقتصادية والتجارية وعلوم التسيري.
 والد السيدة :خباب أمال رئيس مصلحة املستخدمني بكلية علوم الطبيعةواحلياة وعلوم األرض والكون.
 أخ السيد :عزالدين عمار موظف برئاسة اجلامعة. زوجة السيد :حليم دبار موظف جبامعة  8ماي .1945 والدة السيدة :عطايف نبيلة موظفة برئاسة اجلامعة. -والدة السيد :حناشي عبد السالم حارس جبامعة  8ماي .1945

« إن هلل وإنا إليه راجعون»
مدير النشرية:
األستاذ الدكتور صالح
العقون

رئيس التحرير :د .عبد الغاني خشة
هيئة التحرير - :عادل فنيدس
 زهراء جاليليةتصمـيم :عمر عميروش
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Le séminaire international : l’état de l’enseignement et de la recherche en littérature et civilisation. Nouvelles réalités,
nouvelles perspectives et approches.

L
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الفضاء العلمي

... (suite p1) Cependant, à part la participation du groupe
BenAmor, Safilait, Benifoughal on déplore le manque de
participants du secteur socioéconomique.
Les aspects scientifiques retenus par le séminaire
ont été largement abordés par les communicants, en plus
des thématiques habituellement abordées on note un engouement particulier envers des approches scientifiques
des produits du terroir. Ce qui ouvre des perspectives
quant au choix des thématiques à venir notamment une
rencontre à définir sur « les produits de terroir ».

e département d’anglais de la faculté des lettres et langues
a organisé en date de 29 et 30 octobre 2018 le séminaire
international : l’état de l’enseignement et de la recherche en littérature et civilisation. Nouvelles réalités, nouvelles perspectives et
approches.
Le séminaire qui a connu la participation de 64 enseignants, a permis de discuter l’état de l’enseignement et de la recherche en littérature et civilisation, et aussi de discuter les nouvelles réalités, nouvelles perspectives et approches, Suite à des changements notables
qui ont été apportés aux axes de la pédagogie et de la recherche
dans les domaines de la littérature et des études de civilisation au
cours des dernières années.
Axes d’intervention :
-Enseignement de la civilisation et de la littérature dans les départe?ments d’anglais (algérien et autres), quoi de neuf
- Tendances des thèmes de recherche en littérature et civilisation
- Perspectives multidisciplinaires dans la recherche sur la civilisa tionامللتقى الوطين حول  :دراسات املناطق يف العالقات
- La littérature du nouveau siècle
الدولية:املناهج و التطبيقات
- Écologisation des études littéraires et de l’enseignement de l’éco
إن حقل الدراسات املناطقية صار أكثر حضورا يف اجلامعات الغربية ،ويف دوائر صنع القرار
critique dans les départements d’anglais
 - Aborder le nouveau paysage à travers des textes littéraires et desضمن تركيبة اجلهاز البريوقراطي لوزارات اخلارجية ،وحتتاج اجلامعات العربية ،وعلى رأسها
 études de civilisation.اجلامعة اجلزائرية إىل فهم هذا التخصص وتطوير مقارباته وتطبيقات واليت جيري استغالهلا يف توجيه
 - Expériences novatrices d’enseignants personnels / chercheursالسياسات االقتصادية ،وكذا بناء التحالفات ،و يف تقدير حسابات الكسب واملنفعة .من هذا
- Education et bourse pour le «bien commun».

املنطلق نظم قسم العلوم السياسية لكلية احلقوق والعلوم السياسية .ملتقى وطنيا حول :دراسات
املناطق يف العالقات الدولية :املناهج والتطبيقات .بقاعة احملاضرات نايت محود مصطفى مبجمع
هليوبوليس .يوم االثنني  22أكتوبر ،2018كانت الغاية منه التأصيل حلقل الدراسات املناطقية
يف التخصص اجلامعي ،مبشاركة  19أستاذ وباحث ميثلون  7جامعات جزائرية .إذ امجعوا على
ضرورة مباشرة الرتمجة لإلسهامات األساسية يف حقل دراسة املناطق ،وتثبيت املادة يف املقررات
اجلامعية.

امللتقى الوطين حول تعاطي املخدرات يف اجملتمع
اجلزائري –األسباب،اآلثار ،طرق الوقاية و العالج-

تؤكد العديد من الدراسات امليدانية أن اجملتمع اجلزائري شهد يف اآلونة األخرية تنامي ظاهرة
تعاطي املخدرات خاصة بني فئة الشباب واليت متثل تهديدا للنسيج اجملتمعي بالتفكك ،و التحلل
نظرا ملا تعرفه من تنوع ،و جتدد .وقد جاء امللتقى الوطين حول تعاطي املخدرات يف اجملتمع
اجلزائري – األسباب ،اآلثار ،طرق الوقاية و العالج  .-املنظم من طرف قسم علم االجتماع لكلية
العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،يوم االثنني  15أكتوبر  2018بقاعة احملاضرات األستاذ الدكتور
عبداوي حممد مبجمع سويداني بومجعة ،مبشاركة  26جامعة جزائرية متثل خمتلف مناطق الوطن
للتعريف بظاهرة تعاطي املخدرات يف اجملتمع اجلزائري ،والتنبيه خلطورتها ،و أثارها السلبية
على الفرد واجملتمع ،وكيفية وضع األسس املناسبة لتصميم الربامج واخلدمات اخلاصة بالوقاية
من اإلدمان ،واالستفادة من الدراسات امليدانية العلمية يف إعداد برامج التوعية من املخاطر
النامجة عن املخدرات وحتذير اجملتمع بصفة عامة منها والطلبة خاصة .وقد سعى املشاركون
إىل الكشف عن األسباب اليت تدفع باألفراد إىل تعاطي املخدرات و اإلدمان عليها و التعرف
على دور اجلامعة يف وقاية الطلبة من التعاطي ،والتعرف على اآلثار ودور مؤسسات التنشئة
االجتماعية يف وقاية الشباب.
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امللتقى الوطين حول آليات محاية البيئة و التنمية املستدامة
يف اجلزائر – الواقع و اآلفاق-

مبشاركة  25جامعة عرب خمتلف الرتاب الوطين ،احتضنت قاعة احملاضرات نايت محود
مصطفى مبجمع هيليوبوليس ،ملتقى وطنيا حول :آليات محاية البيئة و التنمية املستدامة يف اجلزائر:
الواقع واألفاق .يومي  2و 3أكتوبر 2018واملنظم من طرف خمرب الدراسات القانونية البيئية لكلية
احلقوق والعلوم السياسية ،و الذي كان اهلدف منه تسليط الضوء على اجملهودات اليت بذلتها اجلزائر
من أجل محاية البيئة و أين وصلت ،واالجيابيات اليت جيب تثمينها و النقائص اليت جيب استدراكها
و اآلليات املقررة يف محاية البيئة اليوم كفيلة بتحقيق األهداف املرجوة وهل جيب تفعيلها أو إعادة
النظر فيها.
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اللقاء الوطين اخلاص بالبطوالت
الوطنية اجلامعية ملوسم
2019-2018

عقد لقاء باإلقامة اجلامعية قداوري شريف قورصو
بومرداس يومي  28و 29سبتمرب  .2018حتضريا
النطالق البطوالت اجلامعية ملختلف الرياضات اجلماعية
ذكور وإناث ،حبضور املدراء و النواب املكلفني باألنشطة
الثقافية و الرياضية للجامعات و املراكز اجلامعية و املدارس
املتأهلة فرقهم إضافة إىل رؤساء أقسام املراقبة و التنسيق
ملديريات اخلدمات اجلامعية املقرتحة الحتضان مقابالت
البطوالت .ومت أثناء اللقاء تنصيب اللجنة الوطنية لإلشراف على تنظيم البطوالت الرياضية ،ضبط
الربنامج النهائي النطالق املنافسة و إجراء عملية القرعة اليت أسفرت على رزنامة البطولة اجلامعية
لكرة القدم وفق اجلدول التالي:
الجوالت
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
الجولة 4
الجولة 5
الجولة 6
الجولة 7

تاريخ املقابلة
01/11/2018
17/11/2018
01/12/2018
19/01/2019
02/02/2019
23/02/2019
13/04/2019

املنافس
مكان املقابلة
ج.قاملة  /م.خ.ج الشلف
قسنطينة
ج.قاملة  /م.خ.ج البويرة
قسنطينة
ج.قاملة  /م.خ.ج الجلفة
تسمسيلت
ج.قاملة  /م.خ.ج قسنطينة وسط
باتنة
ج.قاملة  /م.ج تسمسيلت
قسنطينة
ج.قاملة  /م.خ.ج مترناست
ورقلة
ج.قاملة  /ج.مستغانم
الشلف

||||||||||||||||||||||

||||||||||||||||||||||

الفضاء الطالبي

اليوم اإلعالمي التوجيهي لطلبة السنة األوىل
– جذع مشرتك-

نظمت كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية يوم  16أكتوبر  2018بقاعة احملاضرات األستاذ
الدكتور عبداوي حممد مبجمع سويداني بومجعة يوما إعالميا لفائدة طلبة السنة األوىل جذع
مشرتك من أجل تعريفهم بالتخصصات اليت توفرها الكلية ،و النظام الداخلي .نشطه كل من
األستاذ الدكتور جراب عبد الرزاق الذي قدم مداخلة حول التكوينات والتخصصات املتوفرة
بالكلية ،والدكتورة دشاش نادية مبداخلة بعنوان :فلسفة نظام  ،LMDو الدكتور محالوي
مبداخلة حول حقوق وواجبات الطالب من خالل القانون الداخلي للجامعة.

املالحظة

أبواب مفتوحة على الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية
للعمال األجراء ()CNAS

احتضنت جامعة  8ماي  1945قاملة بالتعاون مع الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية
للعمال األجراء وكالة قاملة األبواب املفتوحة لفائدة طلبة اجلامعة يوم  21أكتوبر  2018مبجمع
سويداني بومجعة ،كان اهلدف منها حتسيس الطلبة اجلامعيني ،وإقناعهم مبدى أهمية بطاقة
الشفاء ،وتعريفهم حبقوقهم وواجباتهم إزاء الضمان االجتماعي ،وإمكانية اكتسابهم صفة املؤمن
وجتدر اإلشارة أن هذا اللقاء مت حبضور السيد إمساعيل أنزار املدير الفرعي للنشاطات بوزارة
هلم اجتماعيا من خالل احلصول على هذه البطاقة ،حيث خيول هلم القانون الساري املفعول
التعليم العالي .وعن جامعة  8ماي  1945قاملة حضر املدير الفرعي للنشاطات السيد عالل االستفادة من اآلداءات العينية يف جمال التأمني كما تعترب فرصة لدعوة الطلبة اجلدد لسحب
عبد اجمليد.
بطاقات الشفاء.

صدى الجرائد
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