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المجلس األعلى لإلبداع والتميز و«القدس المفتوحة» يوقعان 
اتفاقية الحتضان أربعة مشاريع طالبية إبداعية في مجال التكنولوجيا

رام اهللا - الحياة االقتصادية - 
وقع المجلس األعلى لإلبداع 
والتميــز، أمــس اتفاقية مع 
المفتوحة؛  القــدس  جامعــة 
مشــاريع  أربعــة  الحتضــان 
طالبيــة إبداعية فــي مجال 
ت  مــا لمعلو ا جيــا  لو تكنو

واالتصاالت.
رئيــس  االتفاقيــات  ووقــع 
المجلــس م. عدنان ســمارة 
بحضور  المشاريع،  وأصحاب 
لقــدس  ا جامعــة  رئيــس 
المفتوحة أ. د. يونس عمرو، 
ونائب رئيس مجلس اإلدارة 
د. حســين األعرج، وعضوي 
مجلس اإلدارة د. صفاء نصر 

الدين، ود. ميســون إبراهيــم، والرئيس التنفيذي 
م. زيــاد طعمة، ومدير عام إدارة التطوير الفني د. 
محمد أبو عيد، وم. حازم مراعبة مسؤول المشاريع 
واالحتضان، ومساعد رئيس الجامعة لشؤون الطلبة 
أ. د. محمد شاهين، ومساعد رئيس الجامعة لشؤون 
العالقات العامة والدولية واإلعالم وممثل الجامعة 
في مجلس إدارة المجلس األعلى لإلبداع والتميز د. 
م. عماد الهودلي، وعميد كلية التكنولوجيا والعلوم 
التطبيقية د. وليد السلعوس، وعدد من المشرفين 

األكاديميين من الكلية، وأصحاب المشاريع.
ورحــب م. ســمارة، رئيس مجلــس إدارة المجلس 
األعلى لإلبداع والتميز، بالحضور من جامعة القدس 
المفتوحة، وبأصحاب المشاريع اإلبداعية التي أعلن 
عن احتضانها، مشيداً بالشراكة مع جامعة القدس 
المفتوحة التي كان لهــا دور كبير في دعم أهداف 
المجلس وتوفير السبل كافة إلنجاح مهامه، وكان 
لها حضــور مميز فــي الفعاليــات المختلفــة التي 

ينظمها المجلس.
وأشــار م. ســمارة إلــى أن قرار احتضان مشــاريع 
إبداعية طالبية يمر بمراحل علمية طويلة، مقدماً 
نبذة عن الهدف من إنشــاء المجلس، قائالً: «أنشئ 
المجلس بمرسوم رئاسي وهو تابع لسيادة الرئيس 
مباشــرة، وتتلخص مهامه في احتضان المبدعين، 
وتمثيل فلسطين في قضايا اإلبداع والتميز، إضافة 

إلى كونه مظلة وطنية لقضايا اإلبداع».
واســتعرض م. ســمارة اللجان الفنيــة التي تقوم 
برعاية المشاريع، بغية مساعدتها في التحول إلى 
شركات ناشئة، الفتاً إلى أن المجلس أطلق صندوقاً 
بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير موازنات خاصة 

لدعم الشركات الناشئة. 
بــدوره، عبر رئيس جامعة القــدس المفتوحة أ. د. 
يونــس عمــرو، عن ســعادته بهذا اللقــاء في مقر 
المجلــس األعلى لإلبداع والتميز، مشــيداً بالجهود 
التــي يبذلهــا رئيس مجلس اإلدارة م. ســمارة في 

دعم اإلبداع والتميز في فلسطين.
وأضاف: «هذا الرجل سجل تاريخاً في العلوم والتميز 
الفلســطيني قديماً أيام الثورة الفلســطينية، وها 
هو يواصل طريق اإلبداع»، مقدماً الشــكر لسيادة 
الرئيس محمود عباس الذي ال يغفل ميدان اإلبداع 
والتميز رغم انشغاله بالشؤون السياسية والنضالية 

للشعب الفلسطيني.
ولفــت أ. د. عمرو إلــى أن جامعة القدس المفتوحة 
تمد يدها دوماً للمجلس األعلى لإلبداع والتميز من 
أجل إنجاح أهدافه وغاياته، مؤكداً أن «هذا المجلس 
مجلس ســلطة ومجتمع وعلم واقتصــاد واختراع، 
اســتطاع أن يرفــع اســم فلســطين فــي المحافل 
الدولية، إذ انضم إلى العديد من المنظمات الدولية 

رغم أننا دولة تحت االحتالل».
وتتضمن االتفاقية احتضان أربعة مشاريع إبداعية 
طالبية ودعمها على النحو اآلتي: مشــروع «اسمع 
بعينــك (The hearing eyes)» للطالبتيــن ضحى 
ســعدية ورغــد الخواجا من فــرع رام اهللا والبيرة-

تخصص أنظمة معلومات حاســوبية، بإشــراف د. 
ماجد حمايل.

وتقوم فكرة المشــروع على تصميم نظام إشــارة 
وتنبيه حسي وبصري لفئة الصم وضعيفي السمع، 
مرتبط بالتنبيهات الصوتية داخل بيئة عيش الفرد 
(جرس المنــزل، بكاء الطفل، نظــام إنذار، جرس 
إنذار) وذلك تسهيالً لتفاعلهم وتعاملهم مع البيئة 

التي يعيشون فيها.
والمشــروع الثانــي بعنوان «ســرير ذكي لمرضى 
مالزمي الفــراش» للطالب إبراهيــم زواهرة، من 
فرع بيــت لحم–تخصــص تكنولوجيــا المعلومات 

واالتصاالت، بإشراف د. عبد الرحيم عطاونة.
وتقوم فكرة المشروع على خدمة ذوي االحتياجات 
الخاصــة، وهــم مالزمو الفــراش لفتــرات طويلة 
أو أبديــة، إذ يمكــن اســتخدام هــذا الســرير فــي 

المستشفيات والمنازل.

والمشــروع الثالث بعنوان «معالج التبول الالإرادي 
عند ذوي االحتياجات الخاصة» للطلبة: آالء حميدة، 
ووليــد قيم، وحســين كراجة، وحنين ســعادة، من 
فرع رام اهللا والبيرة-تخصص تكنولوجيا معلومات 

واتصاالت، بإشراف د. م. يوسف الصباح.
وتقوم فكرة المشــروع على تصميم وتنفيذ نظام 
إلكتروني لمعالجة مشــكلة التبول الــالإرادي لدى 
فئة ذوي االحتياجات الخاصة، عن طريق استخدام 
مجــس يكشــف أول نقطــة بــول، ليقــوم النظام 
بعدهــا بتنفيــذ عدة أوامــر، منها تشــغيل الرجاج 
المرتبط بجسم المريض وإصدار صوت عن طريق 
الصافرة، ثم إنــارة المصباح في الغرفة التي فيها 
المريض، وإجراء مكالمة للشــخص المسؤول عن 
هــذا المريض، مســتغلين تكنولوجيــا المعلومات 

واالتصاالت وإمكاناتها المتطورة.
وجاء المشروع الرابع بعنوان «تطبيق جبينة للتراث 
الشــعبي»، للطلبة: حنان الرب، وموســى قاســم، 
وصهيــب الحديــدي، مــن فــرع رام اهللا والبيــرة-

تخصص تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بإشراف 
من د. م. يوسف الصباح.

ويهــدف المشــروع إلــى إحيــاء التــراث الشــعبي 
الفلســطيني بصــورة عصرية من خــالل تطبيق 
يســتهدف األطفال بخاصــة، واألشــخاص بعامة، 
ويســتخدم أدوات برمجية حديثــة في بناء تطبيق 

يتناول الموضوعات الشعبية الفلسطينية.
 وســيتم تطبيق المشــروع النهائــي على «غوغل 
بالي» وتســويقه عبر شبكات التواصل االجتماعي 
من خالل موقع خاص بالتطبيق يبين فكرة التطبيق 

ومميزاته، بما يخدم الفئة المستهدفة.
وفــي نهايــة الحفل، كــرم رئيس جامعــة القدس 
المفتوحة أ. د. يونــس عمرو رئيس مجلس إدارة 
المجلس األعلى لإلبداع والتميز م. عدنان ســمارة، 
تقديــراً للجهــود التــي يبذلها المجلــس في دعم 

المشاريع الطالبية الشابة. 

البنك الوطني والجامعة العربية األمريكية يوقعان 
اتفاقية تمويل منح لطلبة برنامج الدكتوراة في األعمال

رام اهللا - الحياة االقتصادية - أعلن البنك الوطني 
والجامعــة العربيــة األمريكيــة امس عــن توقيع 
اتفاقيــة تمويــل منــح دراســية لطلبــة برنامــج 
الدكتوراه في األعمال المشترك مع جامعة انديانا 
فــي واليــة بنســلفانيا األميركية، خــالل مؤتمر 
صحفــي أقيم فــي حــرم الجامعة فــي رام اهللا، 
بحضــور مدير عــام البنــك الوطني أحمــد الحاج 
حسن، ومساعد رئيس الجامعة العربية األميركية 
المهندس بــراء عصفور، اللذان وقعــا االتفاقية، 
وبحضور رئيس مجلس إدارة البنك الوطني طالل 
ناصر الدين، ورئيس مجلس إدارة الجامعة العربية 
األمريكية الدكتور يوسف عصفور، وعضو مجلس 
إدارة البنك ســمير زريق، والمستشــار االكاديمي 
لمجلس اإلدارة األستاذ الدكتور وليد ديب، باإلضافة 
الى عدد من أعضاء الهيئة اإلدارية ومجلس إدارة 

الطرفين وعدد من الصحفيين. 
وبموجب االتفاقية، سيقدم البنك الوطني منحتين 
بما مجموعه 100 ألف دوالر يتم صرفها على مدار 
3 سنوات على شكل منح دراسية مخصصة فقط 
لطلبة برنامج الدكتوراه في األعمال والمشــترك 
بين الجامعــة العربية األمريكيــة وجامعة انديانا 
األميركية، مع إعطــاء األفضلية للطالبات االناث، 
ويشــترط أال يقــل المعــدل التراكمــي للطلبــة 

المستفيدين من المنح عن 3. 
وفــي كلمتــه خالل المؤتمــر، أعرب الحاج حســن 
عــن اعتــزازه بالمســتوى التعليمي الــذي وصلت 
اليه الجامعات الفلسطينية والتي أصبحت تحظى 
معربــا  العالمــي،  المســتوى  علــى  بتصنيفــات 
عــن فخــره بالعالقة التــي تجمع البنــك الوطني 
بالجامعة العربية األمريكية، ومشيدا بدورها في 
االرتقاء بالمســتوى األكاديمــي والعلمي للطلبة 
الفلسطينيين، وانفرادها بإطالق برنامج الدكتوراه 
في إدارة االعمال والكفيل بتخريج كوادر ذات خبرة 
وكفــاءة في مجال األعمال، مؤكدا ان هذه األفواج 
ستســاهم بــكل تأكيد في تطوير وتحســين أداء 

المؤسسات والشركات الوطنية الفلسطينية.
وأضــاف الحاج حســن، ان تقديم البنــك الوطني 
التمويــل لمنــح دراســية لبرنامج الدكتــوراه في 

األعمــال يأتي في إطــار المســؤولية االجتماعية 
للبنــك التــي يرصد لها ســنويا ما يقــارب %4 من 
صافــي أرباحه، ليشــكل التعليم قطاعا أساســيا 
يحظــى بالحصــة األكبر منها، عازيــاً ذلك إليمان 
البنك بأهمية االســتثمار بتنمية الكادر البشــري 
الفلســطيني، ورفــده بكافة ما وصــل اليه العلم 
لما لــه من أثر مباشــر علــى االرتقــاء بمجتمعنا 

واقتصادنا ككل.
ومن جانبه، أشاد مساعد رئيس الجامعة المهندس 
عصفــور باالتفاقيــة، واكد اهمية دعــم القطاع 
الخاص للتعليم العالي خاصة لطلبة التخصصات 
والبرامج االكاديمية المتميزة عالميا، بهدف تخريج 
كفاءات مؤهلــة ومزودة بالمهارات الالزمة لســد 
حاجــة ســوق العمل والتــي من شــأنها النهوض 
خــاص،  بشــكل  واالداري  االقتصــادي  بالقطــاع 
ومختلف مجاالت العمل، وبالتالي تحسين مستوى 

الحياة للمواطن.
واضــاف، ان برنامــج الدكتوراه فــي االعمال الذي 
تطرحــه الجامعة العربيــة األميركية بالشــراكة 
مع جامعة انديانا في والية بنســلفانيا األميركية 
هــو االول من نوعه في فلســطين، وهو برنامج 
عالمــي بامتيــاز ســعت الجامعة جاهــدة لطرحه 
لتمكيــن الشــباب الفلســطيني وتوفيــر الفرصة 
امامهــم لاللتحاق به دون تحمل مشــاق الســفر 
والغربة واعباء مادية كبيرة، كون البرنامج يدرسه 
أكاديميين من جامعتي انديانا والعربية األميركية 

في حرم الجامعة في رام اهللا.
واوضح المهندس عصفــور ان تميز اي مجال من 
مجاالت الحياة ناتج عن تحقيق شراكات نموذجية، 
حيث اثبتت هذه الشــراكات جودتها وكفاءتها في 
بنــاء الطاقات الفلســطينية ألخذ دورهــا الفاعل 
في مؤسســات الوطن، مؤكدا ان الجامعة العربية 
األميركيــة حريصة على بناء الشــراكات العلمية 
المحلية والعالمية بهــدف تحقيق اهداف الجامعة 
التي ترتكز على تعزيز مكانة التعليم العالي ليصل 
الى المســتوى الذي تقدمه الجامعات العالمية من 
علوم عصرية، وتحقيق نهضة في البحث العلمي 
وفد من رجال األعمال المقدسيين يزور «كهرباء القدس» كونه مرتكز اساسي في تقدم الشعوب وتطورها.

ويؤكد وقوفه إلى جانبها في ظل األزمة الحالية
القــدس المحتلة - الحياة االقتصادية 
األعمــال  رجــال  مــن  وفــد  التقــى   -
المقدســيين في مقر شــركة كهرباء 
محافظة القدس رئيس مجلس إدارتها 
ومديرهــا العــام م. هشــام العمــري 
وعضو مجلــس اإلدارة خالد ابو عكر، 
وعــدد مــن موظفي الشــركة، وأمين 
سر نقابة العاملين في الشركة هاني 
عبد الســالم، وذلك لالطالع على آخر 
مســتجدات األزمــة الحاليــة فــي ظل 
مواصلة كهرباء إســرائيل قطع التيار 
الكهربائي عن مناطق امتياز الشركة. 
وأكد الوفد الذي ضم أكثر من خمسين 
رجــل أعمال علــى وقوفه الــى جانب 
شــركة كهرباء القدس ورفضه لكافة 
تمــارس  التــي  العقابيــة  اإلجــراءات 
علــى أبناء شــعبنا من قبــل الحكومة 
االسرائيلية، مضيفا أن شركة كهرباء 
القــدس هي شــركة وطنيــة وتعتبر 
الشريان االقتصادي الوحيد الذي يربط 

القدس بالضفة. 
وأشــار الوفــد أن الكهربــاء والماء حق 
طبيعــي وإنســاني شــرعته القوانين 
الدولية. وال يحق السرائيل قطعها عن 
المدن الفلســطينية مــا يؤكد أن هذه 
االجــراءات تفــرض ألهداف سياســية 

وليست مجرد أسباب مالية.
وقد حمــل الوفــد كبار المســتهلكين 
المتخلفيــن عن دفع فواتيــر الكهرباء 
لفلســطينية  ا لتجمعــات  ا وبعــض 
باالضافــة لمناطــق «ب» و»ج» الغير 
ملتزمين بالدفع المسؤولية في إعطاء 
اســرائيل الفرصة لفــرض العقوبات 
الجماعيــة علــى المدن الفلســطينية 
من خــالل التحكــم بقطــع الكهرباء. 
مطالبين برفع الغطاء وكشــف اسماء 

كل المتخلفين عن الدفع والمتسببين 
بتراكــم الديــون على شــركة كهرباء 

القدس. 
وقال اســامة صالح أحد رجال األعمال 
لســلطة  ا لــب  نطا  » لمقدســيين  ا
الفلسطينية بالتعاون مع مجلس إدارة 
الشركة وجباية األموال المطلوبة على 
التجمعات السكنية المتخلفة عن الدفع 
وتفعيــل القضاء اتجاه ســارقي التيار 
الكهربائي مشــيرا إلــى أن الضرر في 
هذه الشــركة الوطنية يعــود بالضرر 

على مدينة القدس وأهلها». 
بدوره طالب رجل األعمال المقدســي 
مــازن ســبيتاني خــالل زيارتــه كافة 
المسؤولين بالوقوف الى جانب الشركة 
واتخاذ الخطوات الالزمة والفعلية على 

أرض الواقع إلنقاذها قبل فوات األوان 
وفقدان هذا الصرح الفلسطيني داخل 
مدينة القدس والتي توفر خدمة حيوية 

ال يمكن االستغناء عنها. 
مــن جهته قــال رئيــس اتحــاد تجمع 
اإلســكان المقدســي محمــود زحايكة 
المواطنيــن  جميــع  مــن  «المطلــوب 
الفلســطينيين االلتحام ومؤازرة هذه 
المؤسسة حتى اجتياز المرحلة الحالية 
مــن األزمــة الماليــة، مضيفــاً «رغم 
االزمــة االقتصادية التــي يعاني منها 
الشــعب لكن يجب أن يعلــم المواطن 
ان مســاهمته ودفــع الفاتــورة مقابل 
استهالك التيار الكهربائي أمر ضروري 
وتخلف الدفع يساعد الجهات االسرائيلية 
السيطرة على هذه المؤسسة وفقدان 

الكيان الوطني الفلسطيني». 
وشــكر رئيــس مجلــس ادارة شــركة 
كهرباء القدس هشــام العمري الوفد 
على هذه الزيــارة التضامنية في ظل 
األزمــة المالية التي تمر بها الشــركة 
بســبب تراكــم الديون عليهــا لصالح 
شــركة كهرباء اســرائيل. مشــيرا أن 
الشركة على تواصل دائم مع الحكومة 
الفلسطينية الطالعهم أوال بأول على 
خلفية قرار كهرباء اسرائيل حيث قامت 
الحكومة بتشكيل خلية أزمة لمتابعة 
تداعيات اإلجراء اإلســرائيلي على أمل 
الخروج من هذه األزمة والحفاظ على 
حق المواطن الفلسطيني في مناطق 
نفــوذ الشــركة كونهــا مــن الحقوق 

اإلنسانية الطبيعية.

بالتعاون مع «صحة نابلس» و»أصدقاء الثالسيميا»

 «المشروبات الوطنية» ترعى يوما ترفيهيا ألطفال الثالسيميا 
رام اهللا - الحيــاة االقتصاديــة - بمشــاركة 40 
طفــال نظم في منتــزه (بانانا النــد) في مدينة 
أريحا يوما ترفيهيا لألطفال مرضى الثالســيميا 
برفقة أمهاتهم، وذلك ضمن فعالية رعتها شركة 
المشروبات الوطنية كوكاكوال/كابي بالتعاون مع 
جمعية أصدقاء الثالســيميا في المدينة، وقسم 
التعزيز الصحي في مديرية صحة نابلس، سعيا 
للترويــح عن أطفال الثالســيميا، والتخفيف من 
آالمهم ومعاناتهم التــي يعانون منها جراء هذا 

المرض ورحلة العالج.
وأكد األستاذ أحمد سماعنة رئيس قسم التعزيز 
الصحي فــي مديرية صحة نابلس، أن القســم 
يعمــل في شــراكة مع جمعيــة أصدقاء مرضى 
الثالســيميا، مــن خالل عمــل نشــاطات عديدة 
على مدار العام، ومن ضمنها فعاليات وأنشــطة 

تثقيفية وتوعوية للمرضى.
وقــال ســماعنة إن فريقــا متطوعــا من قســم 
التعزيز الصحي شــارك في تنفيذ الفعالية التي 
أقيمت لترفيه أطفال الثالسيميا؛ يضم مجموعة 
من االختصاصيين النفســيين، باإلضافة إلى د. 
عبد الناصر ضراغمة عضو مجلس إدارة جمعية 

أصدقاء مرضى الثالسيميا.
ودعا سماعنة شركات ومؤسسات القطاع الخاص 
للمســاعدة في تنفيذ هذه األنشــطة، ال ســيما 
لصالح مرضى الثالســيميا، والتي يصعب أحيانا 
تويلها من قبل مديرية الصحة أو الجمعيات بشكل 
منفــرد، وأن تخطو خطوة شــركة المشــروبات 
الوطنية المستمرة في دعم النشاطات الترفيهية 

أو الخدماتية المختلفة لصالح المرضى.
وحول رعاية الفعالية، قال الســيد عماد الهندي 
المديــر العام لشــركة المشــروبات الوطنية إن 
األطفال مرضى الثالســيميا يحتاجون من كافة 
الجهــات في القطــاع الخاص والعــام الكثير من 
االهتمام، ال سيما في الجانب النفسي لهم، حيث 

يواجه هؤالء األطفال ظروفا وأياما صعبة خالل 
فتــرة العالج، مضيفا أن الخطط االســتراتيجية 
للشركة تتضمن احتضان الفئات العمرية الناشئة 
واألطفال من مختلف الشرائح واالحتياجات، فيما 
تأتــي رعاية هــذه الفعاليــة المخصصة لترفيه 
مرضــى الثالســيميا تتويجا للمنهجيــة المتبعة 
فــي الشــركة، والتزامــا من قبلها بمســؤوليتها 

المجتمعية تجاههم.
وشكر الهندي قسم التعزيز الصحي في مديرية 
صحة نابلس على اهتمامهم ورعايتهم لألطفال 
المرضــى وتقديمهــم العــالج الــالزم فــي هذا 
المجال، كما ثمن دور جمعية أصدقاء الثالسيميا 
في المدينــة التي تبذل مجهــودا كبيرا وواضحا 
فــي االعتناء بمرضــى الثالســيميا، وتزويدهم 
بالخدمــات وتنظيــم الفعاليــات المختلفة لهم، 
متمنيا الهندي الســالمة والشفاء لكافة مرضى 
الثالســيميا ومؤكدا أهمية حمالت التوعية حول 

المرض.
فيما شكر د.بشار الكرمي رئيس جمعية أصدقاء 
الثالسيميا اهتمام شــركة المشروبات الوطنية 
بهــذه الفعالية، مؤكدا أن هذا هــو التوجه الذي 
نطمح له في مجتمعنا بإيصال رســالة لمريض 
الثالسيميا الذي يعاني من مرض وراثي مفادها 
أنه محور اهتمام المجتمع بمؤسســاته الرسمية 
واألهلية، كما شدد الكرمي على أهمية احتضان 

مرضى الثالسيميا وال سيما األطفال منهم.
وقال الكرمي: «نؤمن بالشراكة مع جميع الجهات 
الحكوميــة واألهليــة وجميــع الجهــات المعنية، 
ومــن ضمنها وزارات الصحة والتعليم والشــباب 
والرياضــة، باإلضافــة إلى شــراكتنا مع القطاع 
الخاص وعلى رأسهم شركة المشروبات الوطنية، 
من أجل الســير مع مريض الثالسيميا في رحلة 
التشافي، ودمجه في مجتمعه وتقبله دون النظر 

إليه بوصمة ما».

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الحكم المحلي واتحاد المقاولين
البيرة - الحيــاة االقتصادية - في إطار توحيد 
الجهود وتنسيقها لتقديم أفضل خدمة للمواطن 
وحرصــاً علــى تنفيذ المشــاريع بأعلــى جودة 
والتزاماً بالتنسيق المتكامل بين أطراف العالقة 
وقع وزير الحكم المحلي م.مجدي الصالح مذكرة 
تفاهم مع اتحاد المقاولين الفلسطينين. وتأتي 

هذه المذكرة ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها 
الوزارة لضمان ســير العمل في المشــاريع قيد 
التنفيــذ وكذلك المشــاريع المســتقبلية، كون 
الوزارة هي التي تدير وتشــرف على المشاريع 
التي تنفذ في الهيئات المحلية ســواء المشاريع 
التــي يتــم تمويلها مــن وزارة الماليــة أو عبر 

مموليــن خارجييــن ومحليــن أو بتمويل ذاتي 
من الهيئات المحلية، وبصفة االتحاد ممثالً عن 
جميع المقاولين المصنفين في فلسطين. وأكد 
الفريقان على االلتزام بما ورد في بنود مذكرة 
التفاهــم التي تركــز على الشــفافية والجودة 

والمهنية بما يخدم المصلحة العامة.


