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الصرعاوي: نتابع باهتمام بالغ نتائج 
التحقيق في تجاوزات جمعية الصليبية

الدقباسي قّدم قانونًا يمنح العسكريين حق االنتخاب 
والترشيح ويخفض سن الناخب إلى 18 عامًا

مخلد: ما عدد الوحدات السكنية بمجمع الصوابر
التي صدرت لها وثائق تملك للمواطنين؟

هايف يسأل عن إدارة الرقابة في »المواصالت«
وجه النائب محمد هايف س���ؤاال لوزي���ر املواصالت ووزير 
الدولة لشؤون مجلس االمة د.محمد البصيري اكد فيه ان احدى 
الصحف نشرت مذكرة صادرة من مدير ادارة الرقاب���ة الهاتفية 
يوم 2009/3/11 بأن غرف الدردش�������ة في ش���ركت����ي الهواتف 
املتن����قلة »زي���ن« و»الوطن�����ية« غ�����ير مرخصة من الوزارة 
وغير خاض����ع���ة ألي رقابة وال مت�����ابع���ة حملت���وى احلوار 
القائم داخل هذه الغرف وال توج�����د لديهم شروط وال ضوابط 
لتق�����ومي احل���وار وكل ش������ركة ال تق���وم بال����خدمة، ان�����ما 
تؤجرها الفراد وش��������ركات تس���ت�����خدم ل�����شبكة الشركة، 
مت�����سائال: ما االج�����راءات الت�����ي اتخ������ذتها ال���وزارة ب����عد 
ه���ذه املذكرة؟ وطلب تزويده بنس��������خة من اي اجراء اتخذته 

الوزارة في هذا املوضوع.

عادل الصرعاوي 

علي الدقباسي

مخلد العازمي 

د.سلوى اجلسار  صالح عاشور

محمد هايف 

قال النائب عادل الصرعاوي 
انه يتابع باهتمام بالغ نتائج 
التحقي���ق بش���أن التجاوزات 
جلم����عي���ة  املنس�������وبة 
الص��ليبية التعاونية واملشكلة 
م���ن قب���ل وزي���ر الش���ؤون 
االجتماعي���ة والعمل د.محمد 

العفاسي.
واضاف انه سبق ان التقى 
وزي����ر الشؤون على هامش 
اح��������دى جلس���ات املجلس 
خالل ش���هر يوني���و املاضي 
وسلمه تقريرا حول مجموعة 
من املالح����ظات والتجاوزات 
جلمع����ي���ة  املنس���و����بة 
الصليب���ية التعاونية، مضيفا: 
حي���ث مل�������س جت����اوبا من 

القانون.

المذكرة االيضاحية

حرم القانون رقم 35 لسنة 
1962 في شأن انتخابات اعضاء 
مجلس االمة في مادته الثالثة 
شريحة كبيرة من املواطنني 
املنتس����بني للقوات املسلحة 
والشرطة من ممارسة حقهم في 
االنتخاب والترشيح، ومتكينا 
لهذه الفئة من املش����اركة في 
احلياة السياسية ومساواتهم 
بغيرهم من العس����كريني في 
احل����رس الوطني وس����ائر 
املواطن����ني، لذا فق����د اعد هذا 
االقتراح بقانون ليقضي بالغاء 
املادة الثالثة من القانون رقم 

35 لسنة 1962 املشار اليه.

مازالت عقود االمن والنظافة 
للمجمع نافذة لآلن؟ اذا كانت 
بنعم يرجى تزويدي بنسخ من 
هذه العقود مع بيان اس���باب 
عدم متابعة املؤسسة للتعاقد 
لتنفيذه���ا على نح���و كامل 
ومعاجلة ما يشهده املجمع من 
جتمع املخلفات وسوء استخدام 
املداخل واملواقف واالجراءات 
التي اتخذتها او تزمع اتخاذها 
حملاس���بة املقاولني املقصرين 
وما االج���راءات التي اتخذتها 
املؤسسة مباشرة او بالتنسيق 
مع اجلهات املختصة لتحقيق 
االمن والنظ���ام داخل املجمع 
ومعاجلة املخلفات املوجودة 

به؟

واالدالء بأصواتهم في انتخاب 
اعضاء مجلس االمة، كما تضمن 
االقت���راح بقانون املرفق الغاء 
امل���ادة الثالث���ة م���ن القانون 
رقم 35 لس�������نة 1962 املشار 
اليه ان يك���ون لرجال القوات 
املسلحة والشرطة حق االنتخاب 
والترشيح اسوة بالعسكريني 
الوطني واس���وة  في احلرس 

بسائر املواطنني.
وقدم الدقباسي اقتراحا آخر 
يسمح مبوجبه للعسكريني بحق 

الترشح واالنتخاب.
املادة  اول���ى: تلغ���ى  مادة 
القانون رقم 35  )الثالثة( من 

لسنة 1962 املشار اليه.
م���ادة ثاني���ة: يلغ���ى كل 
حك���م يتعارض مع احكام هذا 

في اعمال الصيانة باملجمع وما 
التكلفة السنوية لها؟ مع بيان 
ماهية االعمال املشمولة بعقود 
الصيانة مع تزويدي بنسخة من 
تلك العقود، وما اسباب تعطل 
اجهزة التكييف املركزي واملصاعد 
رغم وجود عقود لصيانتها وما 
االجراءات التي اتخذتها املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية ملعاجلة 
املخالفات املوجودة في املجمع 
خاصة س���وء استغالل البعض 
للوحدات به وش���غلها بالعزاب 
والوافدين، وهل متتت مناقشة 
موضوع اس���تمالك املجمع من 
اذا كان���ت االجابة  احلكوم���ة؟ 
االجاب���ة بنعم فيرج���ى افادتي 
بتفاصيل هذه االجراءات، وهل 

الناخب الى 18 س���نة ميالدية 
كاملة متكينا له���ذه الفئة من 
املشاركة في احلياة السياسية 

البع���ض منه���ا؟ وم���ا عددها؟ 
وم���ا االجراءات الت���ي اتخذتها 
املؤسس���ة لضمان االس���تمرار 

لسنة 1962 املشار اليه.
م���ادة ثالث���ة: يلغ���ى كل 
حك���م يتعارض مع احكام هذا 

القانون.

المذكرة اإليضاحية

حرم القانون رقم 35 لسنة 
1962 في شأن انتخابات اعضاء 
مجلس االمة في مادته االولى 
ش���ريحة كبيرة من الش���باب 
الكويت���ي من ممارس���ة حقه 
السياسي في التعبير عن رأيه 
وذل���ك من خالل حتديد س���ن 
الناخب بأن يك���ون بالغا من 
العمر احدى وعش���رين سنة 

ميالدية.
لذا اعد هذا االقتراح بقانون 
الذي نص على تخفيض سن 

مخالفات اساءت الى سائر القاطنني 
به واضطرت معظمهم الى محاولة 

البحث عن مسكن آخر.
ومن حيث انه سبق ان نوقشت 
قضية مجمع الصوابر وعلى نحو 
خ���اص ما اصابه م���ن خلل في 
اعم���ال صيانة اجهزة التكييف، 
فضال عن تعطل املصاعد وسوء 
اس���تخدام مواقف السيارات من 
غير املخصص���ة لهم، كما افتقر 
املجمع الى احلراسة السابقة التي 

كانت له.
تس���اءل: ما ع���دد الوحدات 
الس���كنية باملجمع التي صدرت 
لها وثائق متلك للمواطنني وما 
الت���ي لم تصدر  الوحدات  عدد 
وثائقه���ا وهل متلك املؤسس���ة 

الدقباسي  النائب علي  قدم 
اقتراح���ا بتعديل املادة االولى 
انتخابات اعضاء  من قان���ون 

مجلس االمة.
مادة اولى: يستبدل بنص 
املادة )االولى( من القانون رقم 
35 لسنة 1962 املشار اليه النص 
التالي: لكل كويتي بالغ من العمر 
ثماني عشرة سنة ميالدية كاملة 
حق االنتخاب، ويستثنى من 
ذلك املتجنس الذي لم ميض على 
جتنسه عشرون سنة ميالدية 
وفقا حلكم املادة )السادس���ة( 
من املرس���وم االميري رقم 15 
لسنة 1959 بقانون اجلنسية 

الكويتية.
م���ادة ثانية: تلغ���ى املادة 
القانون رقم 35  )الثالثة( من 

وجه النائ���ب مخلد العازمي 
س���ؤاال لنائب رئي���س الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
الدولة  لشؤون االسكان ووزير 
التنمية الشيخ احمد  لش���ؤون 
الفهد اكد فيه ان احلكومة قامت 
ببناء مجموعة وحدات س���كنية 
ملستحقي الرعاية السكنية تكونت 
من عدة عمائر متعددة االدوار ومت 
تخصيص الشقق السكنية بها 
للمواطنني، مضيفا: كان البعض 
قد تصرف في الوحدات العائدة له 
بعد اصدار وثائق متلكها، ومن ثم 
شغلت هذه الوحدات كسكن تؤجر 
للعزاب والوافدين، كما استغل 
بعضها اآلخ���ر كمكاتب جتارية 
اضافة الى ما يشهده املجمع من 

ليلى الشافعي
أكدت النائب د.سلوى اجلسار 
أن مفهوم الوالء واالنتماء ليس 
شعارات نرددها بل البد ان نرى 
الذين  الكويت  القدوة لشباب 
ميثلون 60% من س���كانها كما 

أشارت آخر االحصاءات.
جاء ذلك خالل الندوة التي 
الكويت  اعدتها جمعية شباب 
الوطنية حتت عن����وان »كلنا 
كويتيني.. كلنا نبني الكويت« 
حتت رعاية الشيخة أمل احلمود 
الفيص����ل الصب����اح وحضرها 
النائب صالح عاشور،  كل من 
د.سلوى اجلسار، د.معصومة 
املبارك، د.عايد املناع، احملامية 
كوثر اجلوعان، احملامي حمود 
الهاجري، الشاعر سالم السيار، 
الش����هداء لطيفة  أه����ل  ممثلة 
القانوني  الرزيحان، املستشار 
محمد اجلميع، اإلعالمية عائشة 

اليحيى.
وقالت اجلس����ار: في ذكرى 
االحتالل الغاش����م التي تعتبر 
بداية حتمل املش����اعر الوطنية 
وعندما دعتني الشيخة حصة 
ألحتدث في هذه الندوة وضعت 
بعض الكلمات ف����ي هذا اليوم 
ونحن نعيش هذه الذكرى وال 
ميكن ان ننسى هذا احلدث، ولكن 
يجب ان نذكر انفسنا في هذه 
اللحظات الصعبة التي عاشها 
الكويتيون، بأننا ينبغي أن نعمل 
ونعمل من اجل هذا الوطن حتى 

جنعله وطنا شامخا دوما.
وزادت: نعيش اليوم لنلتقي 
على مفهومني، لكلمتني حركتا 
كيان املجتمع الكويتي الذي بدأ 
بتالحم هات����ني الكلمتني وهما 
الوالء واالنتماء، ولكن كيف نقّيم 
مستوى هاتني الكلمتني ونحن 
املمارسات فاقت الوصف  نرى 
واختلت املوازين للوالء واالنتماء 
ألن هن����اك محركات حترك هذا 
الش����عور واول هذه احملركات 
االحتياج����ات التي ان لم تعزز 
من الدولة يصبح عندنا خلل فيها 
ما يؤدي الى خلل في االنتماء 

والوالء للوطن.
وتس����اءلت اجلس����ار م����ا 
االحتياجات التي حتركك كفرد؟ 
كيف تدار السلطة التشريعية 
التي تراقبكم؟ الشارع هو الذي 
يح����رك املجلس، واالنتماء كله 
اآلن ينصب على محور املادة، 
فنحن نعيش خلال في سلوكيات 

يحدث ان اختار كويتي اي نوع 
من التفاهم مع النظام العراقي، 
جنحنا ف���ي التصدي حتى ان 
بعض املعارض���ني للحكومة 
النيابي���ة وقفوا ب���كل رجولة 
الش���رعية  مع احلكومة ومع 
وال أنسى اعضاء مجلس األمة 
الذين وقفوا صف���ا واحدا مع 

حكومتهم.
الى وصف  وانتقل د.املناع 
ما قدمته الفتاة الكويتية التي 
حتولت الى امرأة منتجة وإلى 
ام����رأة مقاتلة تعم����ل من أجل 
الوطن، ال وطن سني وال وطن 
شيعي، الوطن للكويت، الكل عمل 
من أجل الكويت ولكن بكل أسف 
لم نستفد وعدنا بعد التحرير 
كسالى ال نقوم بأعمالنا، عدنا 
سنة وشيعة، عدنا مجددا مناطق 
داخلية ومناطق خارجية وهذه 
كارثة، فهذا الوطن لنا جميعا، 
نريد أن تظهر هذه العقلية في 
املناهج واإلعالم، هذه الطائفية 
الكل يتسابق على  وجدت ألن 
اصوات الناس، نحن مسؤولون 
عن نبذ الطائفية التي استخدمها 

البعض للتكسب من ورائها.
وطالب املن����اع بالعمل على 
زي����ادة االندم����اج االجتماعي 
احلقيقي وان ننظر لهذا التفاوت 
الطبق����ي في املجتمع، حيث ان 
هن����اك اغني����اء كويتيني على 
مستوى العالم وأناسا يعيشون 
اليست  على مس����توى احلافة 
االسر املتعففة كويتيون؟! نريد 
صندوقا اجتماعيا أهليا لالسر 
املتعفف����ة من اغني����اء الكويت 
فهؤالء مواطنونا وعيالنا وامتنى 
من د.س����لوى اجلسار ان تقيم 
منتدى لدراس����ة ومناقشة هذا 

الصندوق.
وتساءل: ملاذا يجري الناس 
وراء نواب اخلدمات؟ علينا أن 
نفكر في ه����ذا األمر وعلينا أن 
نتمس����ك بالدميوقراطية فهي 
طريقن����ا الوحيد ال����ذي جعل 
العالم يقف معنا، أما التكبر على 
استخدام االدوات الدستورية فلم 

يعد يليق بالكويت اطالقا. 
واعرب املناع عن اسفه حلال 
البدون في الكويت، وقال: لقد 
تضرر عدد كبير من البدون فقد 
كانوا قبل 8/2 يعملون ويكسبون 
واآلن ال يعملون وهؤالء بشر 
مقيمون، مضيفا: اليس من حقهم 
ان نفكر في حقوقهم االنسانية؟! 

معه واعادته، ومن هذا املنطلق 
يجب ان نفتخر بدميوقراطيتنا 

ويجب ان نحافظ عليها.
وقال لألسف الشديد نعيش 
اجواء 8/2 ه���ذه االيام ونرى 
بعض تصريحات املس���ؤولني 
في العراق او بعض املسؤولني 
في الكويت وكأننا نعيش اجواء 
ح���رب، يجب ان نط���وي هذا 
التاريخ ونعطي مفهوما آخر الى 
ما بعد 8/2 ولكن التصريحات 
االعالمية تدفع لعدم التنسيق 
بني دولتني متجاورتني البد ان 
نبتعد عن الت���أزمي فمن دون 
عالقات مع العراق ال يكون هناك 
أمن وال أمان في املنطقة، ويجب 
ان نفكر اعالميا وسياسيا كيف 
نتجاوز ه���ذه األزمات بحكمة 
أكثر، وعلينا ان نطور 8/2 الى 
اسبوع مليء باألنشطة الثقافية 
واالجتماعية بيننا وبني الشعب 
العراقي ونطور هذه املشاركات، 
ليس لدينا اال خيار التعاون، 
فال ميك���ن لدولة مثل الكويت 
التعاون والتفاهم  اال  بحجمها 

مع العراق.

شعب متالحم

وأك���د د.عايد املن���اع ان ما 
أثبت���ه الش���عب الكويتي من 
تالحم وتعاض���د في يوم 8/2 
كان من أروع الصور الوطنية 
التي اثبتت اننا ش���عب وقف 
في وجه الظلم واالحتالل وكنا 
مواطنني بسطاء ومع ذلك اتخذنا 
القرار بالعصيان املدني وحتملنا 
املصاع���ب وكنا يدا واحدة، ما 
س���معنا في هذا الوقت ان هذا 
شيعي وهذا سني وهذا شيخ 
او شاب وهذا بدوي او حضري 
لنا  التف حول الشرعية  الكل 
وطن واحد ودستور واحد، لم 

تعكس الوالء واالنتماء.
وأشارت اجلسار الى ان أسباب 
عدم الوالء واالنتماء هي األسرة 
التي تخلق وتع����زز الرفاهية، 
وكذلك اإلعالم وجمعيات املجتمع 
املدني وغياب القدوة في صناع 
القرار، مؤكدة ان هناك جزءا من 
التشريعية  السلطة  اخللل في 
ونحن نتمنى في رسالة ورؤية 
جمعية شباب الكويت الوطنية 
أن تسهم في اعادة مفهوم الوالء 

واالنتماء.

غياب الحكومة

م���ن جانبه، ش���كر النائب 
صالح عاشور جمعية شباب 
الكوي���ت الوطنية القامة مثل 
هذه الندوات في ذكرى الغزو 
الوقت  العراقي، في  الصدامي 
الذي يغيب فيه دور احلكومة 
الواضح ألخذ الدروس والعبر 
من 2 اغسطس، ونحن نشكرهم 
عل���ى اختي���ار ش���عار »كلنا 
كويتيون.. وكلنا نبني الكويت« 
فهذه الشعارات تنمي روح الوالء 
من خ���الل التعليم ومن خالل 
املمارسة، فيوم 8/2 يوم ال ميكن 
ان ننس���اه في تاريخ الكويت 
السياس���ي ويجب ان ندرس 
ونعي ال���دروس احلقيقية من 
هذا اليوم ونحث األجيال املقبلة 
عل���ى فهمه من خ���الل مناهج 
حقيقية، وزاد: والبد من ان نذكر 
في هذا اليوم وقفة العالم احلر 
معنا ونعرف ان أحد االسباب 
الرئيسية لالنتصار وقفة العالم 
مع الكويت وذلك ألن الكويت 
دولة دميوقراطية حرة وقفت 
ضد النظام الصدامي ألنه نظام 
ديكتاتوري ولذا كانت خطابات 
رؤساء العالم تؤكد ان الكويت 
بلد دميوقراطي يجب الوقوف 

يجب ان نزيل الغبار عنهم وأن 
نعطيهم حقوقهم االنسانية، 
يجب ان نزي����ل الغبار عنهم 
وأن نعطيهم حقوقهم وهؤالء 
وغيرهم م����ن البدون ضحوا 
واستشهد منهم الكثير، وبعد 
أن اعاد اهلل تعالى بلدنا يجب 
ان نوج����ه لهم الش����كر لهذا 

الصمود.

المرأة والشباب

الناش���طة  بدورها قالت 
احملامية كوثر اجلوعان: اقول 
كلمة احلق التي غابت 19 عاما، 
الكويتي  لقد  تغافل االعالم 
باال يذكر 2 اغس���طس، هذا 
تاريخ كفاح الشعب الكويتي 
م���ن الداخ���ل وال���ذي حرك 
العالم، فلق���د طمس االعالم 
الرسمي هذه احلقيقة، وعدم 
االحتفال بالشهداء واملقاومني 
الداخل غاب عن وسائل  في 
اإلعالم املختلفة، ما فائدة ذكر 
التاريخ إذا الغي هذا التاريخ؟! 
الوطن���ي ليس  فالتالح���م 
شعارات نتغنى بها، التالحم 
الوطني انتهى في 26 فبراير، 

انتهى بفعل املفسدين.
وتساءلت اجلوعان، ملاذا 
ه���ذه الندوات تعق���د وملاذا 
االغاني تنشد؟! اليس هناك 
خطيئة ارتكبها البعض من 
املس���ؤولني وليس الشعب 
الكويت���ي الذي برهن انه يد 
واحدة، ولكن املفسدين افسدوا 
ذكريات الغزو، ولكن بجهود 
اجلميع سيظل 2 اغسطس يوم 

املقاومة داخل الكويت.
وزادت: 19 سنة وال نسمع 
سوى أغنية وطنية أو مقابلة 
وكأن الغزو العراقي انتهى في 
5 دقائق، هذا التالحم الوطني 
نحتاج إليه اليوم لسد الطريق 
امام املفسدين الذين يريدون 
تهميشه، كيف نحتفل بيوم 26 
فبراير وال نتذكر 8/2 ؟! فهناك 
من الشباب من كانوا اطفاال 
فكيف نحتفل بيوم 26 فبراير 
وال نحتفل ب� 2 اغسطس هل 
يكون هناك عم���ل من دون 
قاعدة؟ وأكدت على ضرورة 
وأهمية التنبيه في هذا اليوم 
على الشباب باللحمة الوطنية 
وبرفع ص���وت احلق، قائلة: 
الوطني موجود  التالحم  ان 

وسنقضي على املفسدين.

على الوزير انه ال يلتفت الى من 
يطالبه باغ���الق ملف التحقيق 
او امل����طالب���ة باالكتفاء بحل 
ادارة اجلم���عية دون  مجلس 
احالة الت�����جاوزات الى النيابة 
العامة في حال ث�����بوتها من 
قبل جلنة التحقيق واال يلت����فت 
ايضا الى من ميارس ض����غوطا 
على الوزارة ل�����طي هذا امللف 
وذلك تأكي��������دا ملا تنادي به 
انه���ا مطالبة  ال���وزارة دوما 
بامل���حافظ���ة عل���ى ح����قوق 
املس���اهمني باجلمعية، مطالبا 
الوزير بأال يتردد في ات���خاذ 
القرار املناس���ب بهذا الش���أن 
واننا بانتظ���ار نتيجة جلنة 

التحقيق.

الوزي���ر، االمر ال�������ذي ت���م 
مبوجب���ه تش��������كيل جلنة 
التحقيق، مؤك���دا بهذا الصدد 

عاشور: ال أمن في المنطقة دون عالقات كويتية ـ عراقية جيدة
الجسار: مفهوم الوالء اختل واالنتماء أصبح ينصب على محور المادة

في ندوة »كلنا كويتيون.. كلنا نبني الكويت«

السلطان للحمود: كم عدد
المكاتب الثقافية في الخارج؟

خالد السلطان 

النائب خالد السلطان  وجه 
اس���ئلة عدة للوزراء، طلب في 
التربية  السؤال املوجه لوزيرة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود تزوي���ده بعدد املكاتب 
الثقافية في اخلارج والدول التي 
تقع بها وما دورها؟ وما مؤهالت 
العاملني فيه���ا ورواتبهم؟ وما 
دور رئيس املكتب الثقافي؟ وما 
املؤهالت املناسبة لهذا املنصب؟ 
وكيف يتم ترشيح رئيس املكتب 
الثقافي وامللحق الثقافي وما آلية 
التوظيف؟ وه���ل توجد جلنة 
متخصصة ملقابلة املرش���حني 
واختيار األكفأ وما أسماء اعضائها 
وكيف يتم تشكيلها؟ وما اسماء 
رؤساء املكاتب الثقافية وامللحقني 
الثقافيني مع تزويدنا بسيرهم 
الذاتية؟ وما املناصب اخلارجية 
األخرى املرتبطة بوزارة التربية 
العالي والش���بيهة  والتعلي���م 
الثقافي���ة كاملنظمات  باملالحق 

النادي الكويتي للبولينغ؟ وأسماء 
اعض���اء مجل���س ادارة النادي 
الكويتي للبولينغ، مع بيان من 
كان ميارس اللعبة منهم؟ وعدد 
املشاركات اخلارجية التي شارك 
بها النادي منذ تأسيس���ه حتى 
تاريخ السؤال. وعدد البطوالت 
اخلارجية التي فاز بها النادي منذ 
املقررة  امليزانية  تأسيسه. وما 
للنادي من قب���ل الهيئة؟ وعدد 
الالعبني املنتسبني احلاليني لنادي 
الكوي���ت للبولينغ، وهل يوجد 
بينهم وبني االداريني او املدربني 
او اعض���اء مجلس االدارة صلة 
قرابة؟ وعدد املنتخبات للمراحل 
التابعة للنادي، وهل  الس���نية 
توجد اندية محلية اخرى متارس 
اللعبة؟ وعدد البطوالت احمللية 
التي اقامها النادي منذ تأسيسه 
حتى تاريخ تقدمي السؤال. اسماء 
مشرفي الفرق واسماء مديريها 

في النادي منذ تأسيسه.

العاملي���ة مع تزويدنا بأس���ماء 
القائمني عليها؟ وما املزايا املادية 
وغيرها لعضو هيئة تدريس في 
جامعة الكويت يش���غل منصب 

مستشار ثقافي؟
ووجه سؤاال لوزير الشؤون 
االجتماعي���ة والعم���ل د.محمد 
العفاسي جاء فيه: متى تأسس 


