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 »وكالء الصحة«: تقييم مديري اإلدارات
عن طريق المجلس مباشرة بعد تطابق الشروط

»الديوان« يدعو 25 مواطنة لمراجعته غدًا

 البدر ورئيس اتحاد مزارعي مصر بحثا
تفعيل العمل التعاوني الزراعي بين البلدين

عيادة الجراحة البولية النسائية بمستشفى الراشد

هناك نوعان من السلس البولي:
- السلس املرتبط باملجهود: ويحدث عندما 
تقوم السيدة مبجهود جسدي او تعطس او 
تس���عل، اذ عندما يرتفع الضغط فجأة عند 
اس���فل البطن تنزل قط���رات البول بطريقة 

ال ارادية.
- السلس القهري: تشعر السيدة بحاجة 
ملحة جدا الى التبول، وال تتمكن من االنتظار 
ولو قليال لكي تقضي حاجتها فينزل البول 

وحده.
وهناك ايضا حاالت تعاني الس���يدة من 

النوعني املذكورين للسلس على حد سواء.
اذا كن���ت تعانني من الس���لس البولي، ال 
تستسلمي لهذا الشعور املزعج، فالعالجات 
الشافية موجودة ومن املؤسف اال تستفيدي 

منه���ا وكما تعودنا دائما على تقدمي خدمات 
طبية جديدة ومتميزة.

يس���رنا ان نعلن ع���ن افتت���اح العيادة 
التخصصية في عالج اضطرابات التبول عند 
السيدات وتتخصص هذه العيادة في عالج:

1- الس���لس البولي عند السيدات )طرق 
التشخيص والعالج املختلفة(.

2- االضطرابات البولية عند الس���يدات 
نتيجة تكرار احلمل والوالدة او نتيجة السقوط 

املهبلي.
حتت اشراف: د.ايفان اورمانوف استشاري 

امراض املسالك البولية باملستشفى.
د.ابراهيم انور احمد دكتوراه امراض النساء 
والتوليد استاذ مساعد بكلية الطب – جامعة 

عني شمس.

دعا ديوان اخلدم��ة املدنية 25 
مواطنة ملراجعته غ��دا )اخلميس( 
الستكمال أوراق ترشيحهن متهيدا 
لتوظيفهن ف��ي اجلهات احلكومية 

املختلفة. وفيما يلي األسماء:
أسيل طالل معني الرشيدي  ٭

الهنوف سالم فرج املري  ٭
أمل خلف قامي جويعد  ٭

اميان علي جمعان العازمي  ٭
بدرية علي مسفر العجمي  ٭

جواهر فيصل معال العنزي  ٭
خل���ف  س���رحان  حص���ة   ٭

املساعيد
حن���ان يعق���وب يوس���ف   ٭

الياقوت
رب���اب عبدالرض���ا س���لمان   ٭

السلمان
سارة سعد عوض املطيري  ٭

سندس سالم عواد حسن  ٭
شريفة غامن فيحان صنقور  ٭
شيماء خالد حسني املسباح  ٭

ضحى ضايف سالم الشمري  ٭
ضحى فهد محمد احملطب  ٭

عليمة سليمان عواد النهدي  ٭

عنود جاسم حسني العباد  ٭
عهود نافع جلو  ٭

لطيف���ة عط���ا اهلل دخي���ل   ٭
العنزي

منيرة شايع سيف الهاجري  ٭
نور عارف ضاري العنزي  ٭
نورة سعود محمد حمادة  ٭
نورة عائد محمد الشمري  ٭

نوف مزرم بطيان السحلول   ٭
العازمي

هديل ناجي س���بيل عوض   ٭
سليمان الرشيدي

اس���تقبل رئي���س مجل���س 
االدارة � املدي���ر الع���ام للهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية م.جاسم البدر مبكتبه 
رئيس االحتاد التعاوني الزراعي 
املركزي املصري م.محمد اسماعيل 
والوفد املراف���ق له، حيث بحث 
الطرفان س���بل تفعي���ل العمل 
التعاوني الزراعي بني االحتادات 
الزراعية ذات الصلة في البلدين 
والتنسيق فيما بينها على صعيد 
كل االنشطة الزراعية املختلفة مبا 
يخدم القطاع الزراعي والتنمية 
الزراعية والتكامل الزراعي بني 

الدولتني الشقيقتني.
وقد اطلع البدر الوفد املصري 
على محطات التجارب والبحوث 
بالهيئ���ة في مختلف  الزراعية 
املجاالت الزراعية، وكذلك االنشطة 
الزراعي���ة التي تقوم بها الهيئة 
واخلدمات املختلفة التي تقدمها 
للمزارعني الكويتيني، حيث نالت 
هذه اجلهود واالنشطة التي تقوم 

بها الهيئة استحسان وإعجاب وفد 
احتاد مزارعي جمهورية مصر 
العربية، متمنني للقطاع الزراعي 
التطور  بالكوي���ت مزيدا م���ن 
والتنمية وللشعب الكويتي التقدم 

والرفاهية واالزدهار.
من جانب آخر، اكدت الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية ان الكثير من الشركات 
تشارك في الزراعات التجميلية 
حلدائق وميادين الكويت وتعمل 

على تطويرها.
وقال نائب املدير العام لقطاع 
الهيئة  التجميلية في  الزراعات 
توفيق احلداد في ندوة بعنوان 
»االجراءات املتبعة من قبل الهيئة 
لتطوي���ر الزراعات التجميلية« 
الزراعات يتم جتديدها  ان تلك 
بشكل مستمر، مؤكدا اهمية معرفة 
الكثير من العلم احلديث بشأنها 

من اجل تطويرها.
الندوة  وأضاف احل���داد في 
التي نظمتها الهيئة »اننا نعتمد 

في العمل على ركيزتني اوالهما 
العنصر البشري وثانيتهما الشأن 
الفني واالداري واهمية الوثائق 
املكتوبة الت���ي تنظم العمل مع 

الشركات الزراعية«.
وأش���ار الى ان الهيئة تطور 
الزراعات  املراقبة على مشروع 
التجميلية، حيث متنح للهيئة 
السلطة للمتابعة واالشراف على 
املشروع وأحكام العمل في مثل 

هذه املشروعات.
وأكد اهمية االهتمام بالعنصر 
البشري لنقل اخلبرة الى جميع 
موظفي قطاع الزراعات التجميلية 
وملعرفة طرق التعامل مع الشركات 

املختصة.
وأوضح ان���ه مت عقد الكثير 
التدريبية بش���أن  الدورات  من 
االشراف على عقود ادارة التنفيذ 
مع الشركات الزراعية وقانونية 
عقود الزراعات التجميلية وبشأن 
الطاقة املتجددة في  اس���تخدام 

مشاريع الزراعة.

بحث السماح للطبيب غير الكويتي بالتدريب بمؤسسات الوزارة

عبدالكرمي جعفر

د.هند الشومر

أحمد الكندري

رئيس اجلمعية عبداحلميد الباللي وسلمان مندني ومسلم الزامل مع التائبني في احلج

)كرم دياب(د.قيس الدويري مكرما إحدى املشاركات في املؤمتر

كما ناق���ش املجلس القرار 
ال���وزاري املتعلق بالس���ماح 
للطبيب غير الكويتي ومن أم 
كويتية بالتدريب مبستشفيات 
الوزارة واع���داد االطباء الذين 
استفادوا من هذا القرار وتقييم 
العمل به من خالل الفترة السابقة 
من سلبيات وايجابيات وانتهى 
املجلس بالرأي بأن يكون تدريب 
الكويتيني  اطباء األسنان غير 
من أم كويتية من خالل اللجنة 
التخصصية لطب األسنان بعد 
احالة الطلب اليهم لدراسته وفق 
احلاج���ة الفعلية ومدى توافر 
األماكن للتدريب وفرض اآللية 

املوجودة بالقرار الوزاري.
كم���ا ناق���ش املجل���س في 
موضوع آخر االنتدابات املتعلقة 
باملوظفني االداريني من الوزارة 
الى جهات اخرى وتقرر وقف 
قرارات االنتداب من الوزارة الى 
خارجها وعدم السماح بتجديد 
الندب للمنتدبني احلاليني بعد 

انتهاء فترة انتدابهم.

حنان عبدالمعبود
اعلن وكي���ل وزارة الصحة 
القانونية  املساعد للش���ؤون 
الوكالء  وأمني س���ر مجل���س 
عبدالكرمي جعف���ر ان املجلس 
عقد اجتماعه االسبوعي امس، 
حيث ناقش املجلس موضوع 
االدارات املركزي���ة، واألس���س 
العلمية التي يجب تقييم عمل 
بال���وزارة  املركزي���ة  االدارات 
مبوجبها وذلك عن طريق كل 
قطاع يشرف على تلك االدارات 
من الوكالء املساعدين، على ان 
يبني ذلك التقييم مدى احلاجة 
النشاء ادارات جديدة او الغاء 
ما هو قائم منها وفقا حلاجات 
العمل، كما بحث املجلس وضع 
اآللية املناسبة لتعيني مديري 
االدارات ع���ن طري���ق مجلس 
الوكالء مباشرة بعد بحث جلنة 
الوظائف االشرافية مدى تطابق 
الواجب توافرها في  الشروط 
املدير املرش���ح لالدارة املعنية 
من قبل الوكيل املساعد املختص 

اخلدم����ة املقدم����ة للمرضى في 
هذا املجال.

أكد مدير مكتب  من جانبه 
شؤون العالج الطبيعي د.نبيل 
احلنيف سعي املكتب إلى إقامة 
العلمية مبعدل  امللتقيات  هذه 
مرتني سنويا إميانا منه بأهميتها 
العاملني علميا  لرفع مستوى 
وعمليا وحتسني جودة اخلدمات 
املقدم���ة للمرضى،  العالجية 
اكتس���اب اخلبرات  فضال عن 
واملهارات واالط���الع على كل 
جديد وحديث في مهنة العالج 
الطبيعي، وقال احلنيف ان مهنة 
الطبيعي من األعضاء  العالج 
الطبي مبا  الفاعلة في اجلسم 
يقدمه من دور فعال في تعافي 
املرضى من خالل تطبيق اخلطط 
العالجية ابتغاء حتقيق الهدف 
املنشود، وهو تأهيل املرضى 
والعودة بهم ملمارسة أدوارهم 
في احلياة اليومية مع تخفيف 
األعباء عن كاهل من يقومون 
على رعايته���م، كما أعلن عن 
موعد عقد امللتقى العلمي العاشر 
ف���ي ابريل املقبل في تخصص 

العظام واألطفال.

اعجابها بحسن تنظيم وادارة 
هذه البرامج وذكرت من بينها 
التبرع  برنامج االستفادة من 
باملالبس املستعملة ملساعدة 
مرضى االيدز، حيث يتم استقبال 
املالبس ويتم ترتيبها وتنظيمها 
وفرزها ومن ثم عرضها للبيع 
بأسعار رخيصة ليتم استثمار 
االموال في احتياجات املصابني 
بالڤيروس وكذلك يتطوع العديد 
لهذا العمل ويكافأ املتطوعون 
بحصولهم على خصم اكبر عند 
الرغبة في شراء أي من املالبس 

املعروضة.
ومن البرامج االخرى برنامج 
التطوع إلعداد وحتضير ومن ثم 
توزيع الوجبات على احملتاجني، 
ويشارك اجلميع من مختلف 
املس���تويات في هذه االعمال 
التطوعية خلدمة املجتمع ككل. 
التطوعية  البرام���ج  وحتظى 
باالهتمام والرعاية من احلكومة 
الفيدرالية وحكومات الواليات 
املتحدة، حيث شاهد املشاركون 
مشاركة حاكم الوالية في اعداد 

الوجبات مع املتطوعني.

الوطنية من أبنائها لتلقي العلوم 
احلديثة واألخذ باخلبرات العلمية 
والعملية من مختلف دول العالم 
املتقدمة في مجال العالج الطبيعي 
خاصة في مج����ال البحث العلمي 
واالكتشافات العلمية، مشيرا الى 
أن الكويت كغيرها من دول العالم 
يجب أن تكون سباقة في االطالع 
على جتارب الدول املتقدمة، والعمل 

على طرح ودراسة كل املستجدات 
التي تعود بالفائدة على املرضى 
بالنفع ولرفع مس����توى اخلدمة 
الصحية املقدمة في البالد، ومتمنيا 
أن يحقق امللتقى أهدافه من خالل 
العلمية  إثراء انشطته باخلبرات 
من الدول الصديقة ودراس����ة كل 
املس����تجدات العاملية ف����ي مجال 
العالج الطبيعي لرفع مس����توى 

مراقبة االمراض بأتالنتا جورجيا 
CDC بالواليات املتحدة االميركية 
استضاف املشاركني باملؤمتر، ومت 
اطالعهم على احدث الدراس���ات 
وانظمة الترصد الوبائي للحاالت 
وحتليل املعلومات واالبحاث حول 
الوقاية من االيدز وبروتوكوالت 
العالج احلديثة وتبادل اخلبرات 
مع املشاركني من الدول املختلفة مبا 
يخص مرض االيدز واالطالع على 
التطبيقات واملبادرات املجتمعية 
للوقاية والتوعي���ة من املرض 
وادارة وتخطيط االستراتيجيات 
الوطنية للوقاية من  والبرامج 
االيدز. واستطردت رئيسة مكتب 
االيدز واالحصاءات واملعلومات 
املناقش���ات  في تصريحها بأن 
تطرقت الى اخلدمات القانونية 
التي تقدم للمصابني بالڤيروس 
وضرورة حصولهم على حقوقهم 
التعليم والعمل واملس���كن  في 
اليومية،  اخلاص واالحتياجات 
التي  التطوعية  البرامج  وحول 
زارتها د.هند الشومر بالواليات 
املتحدة االميركية وعلى هامش 
انشطة املؤمتر، فقد أعربت عن 

املراكز واملستشفيات والبرامج 
التطوعية التي تختص برعاية 
املصابني بڤيروس االيدز، اذ ان 
بع���ض املراكز تق���دم اخلدمات 
للمصابني بااليدز سواء توفير 
االدوية والعالج أو املستلزمات 
اليومية أو توفير وسائل النقل 
للمصاب���ني ملراجع���ة العيادات 
املختص���ة باملش���ورة والعالج 
والدعم والرعاي���ة االجتماعية 

والنفسية لهم وألسرهم.
وأضافت د.الشومر ان مركز 

للفئ����ة العمرية م����ن 8 الى 14 
س����نة من البن����ني والبنات من 
أبناء الكويتيني فقط، الكتساب 
مهارات احلياة، وحسن السلوك، 
وحتقي����ق التفوق والنجاح من 
خالل األصالة واالنتماء لديننا 
احلنيف وتراثنا الزاخر بكنوز 
التميز وتنمية الروح الوطنية 

واالنتماء لهذا الوطن.
وعن عدد املستفيدين من هذه 
املكافآت ذكر الكندري ان هناك 
4923 طالبا وطالبة قد استفادوا 
وهم موزعون على 3 أنش����طة 
تقوم بها ادارة الس����راج املنير 
على مدار العام الدراسي احلالي، 
موزعة كالتالي: املسابقة الثقافية 
القرآنية لعدد 458 طالبا وطالبة، 
ومكافأة الفصل الدراسي اخلريفي 
لعدد 2056 طالبا وطالبة، ومكافأة 
الربيعي لعدد  الدراسي  الفصل 

2409 طالب وطالبات.

ليلى الشافعي
اكد نائب رئيس جمعية بش����ائر اخلير الداعية 
س����لمان مندني على اهمية رحالت احلج والعمرة 
للتائبني ملا تس����هم به بشكل فعال في إحياء الوازع 
الديني وترسيخ القيم واالخالق االسالمية لدى التائب 

الذي اقلع عن املخدرات وسائر املسكرات.
وقال خالل حفل تكرمي 20 تائبا واداريا شاركوا 
في رحلة احل����ج التي نظمتها اجلمعية، ان جمعية 
البشائر دأبت سنويا على تنظيم وتسيير رحالت احلج 
والعمرة كإحدى ركائز النظرية االميانية القائمة على 
تهذيب النفوس وتزكيتها واستبدال املفاهيم اخلاطئة 
لدى املدمنني بالقيم واالخالق االسالمية وتشجيعهم 
على التخلص من أدران املخدرات القاتلة والسموم 
املاحقة. واوضح مندني ان اجلمعية تسعى الى توفير 
البدائل النافعة للتائبني والصحبة الصاحلة وتهيئة 
االجواء االميانية إلعادة تأهيلهم نفس����يا وصحيا 

واجتماعيا واملساهمة في تذليل الصعوبات املادية 
واملعنوية التي تعترضهم.

وقال مدير عام اجلمعية مسلم الزامل ان رحالت 
احلج تعد مدرس����ة حقيقية لغرس القيم التربوية 
واالميانية كالصبر والتضحية واإليثار واحتساب االجر 

واستشعار اللذة االميانية خاصة يوم عرفة.
وزاد، إنها معان سامية تصقل النفوس وتزكي 
القلوب من ركام املعاصي، فيعود التائب لبالده كيوم 
ولدته امه وكفى به����ذا حافزا لإلقالع عن املخدرات 
والبدء بحي����اة جديدة مفعمة باألمل والرجاء بعفو 

اهلل ورحمته.
من جهتهم، اعرب التائبون عن سعادتهم الغامرة 
وفرحته����م بزيارة بيت اهلل احلرام واداء مناس����ك 
احلج وعبروا عن شكرهم العميق والدعاء اخلالص 
باألجر والثواب العظيم لكل من س����اهم في تنظيم 

هذه الرحلة املباركة.

أعلن����ت إدارة الس����راج املنير 
التابعة لوزارة األوقاف والشؤون 
اإلس����المية انها انتهت من صرف 
املكافآت التش����جيعية ملنتس����بي 
ومنتسبات مراكز السراج املنير.

وصرح مراقب اخلدمات املساندة 
بإدارة السراج املنير احمد الكندري 
بأن هذه املكاف����آت تأتي في إطار 
الطلبة  العم����ل عل����ى تش����جيع 
والطالبات لالستفادة من مناهج 
وبرامج السراج املنير املعدة إلخراج 
جيل من الشباب الواعد الذي ينمي 
من قدراته الذاتية والوطنية، والتي 
تص����ب في مجمله����ا في مصلحة 

الوطن احلبيب الكويت.
وأض����اف الكن����دري ان ه����ذه 
املكافآت تخضع لضوابط وشروط 
كي يحصل الطالب والطالبة عليها، 
ومن هذه الشروط ان يكون الطالب 
حسن السير والسلوك، ومتعاونا 
مع زمالئه ومدرس����يه، وأال تقل 
نس����بة حضوره أليام الدوام عن 
70% من املجموع اإلجمالي لأليام 
في الفصل الدراسي، وكذلك البد ان 
تكون نسبة جناحه 70% )جيد( 
فما فوق من مجموع درجات املواد 
املقررة، وعليه مت صرف املكافآت 
التشجيعية للصفوف من الثالث 
حتى الثامن من ملتقيات السراج 
املني����ر، وتتراوح املكافآت بني 40 
و70 دينارا، حسب التقدير العام بني 

اجليد واجليد جدا واالمتياز.
وتابع الكندري قوله بأن مراكز 
الس����راج املنير إمنا هي محاضن 
الناشئة  تربوية ألبنائنا وبناتنا 

الواليات املتحدة االميركية  في 
الدول  واس���تعراض جت���ارب 
املختلف���ة للوقاي���ة والتصدي 
ملرض االيدز وع���الج املصابني 
بالڤي���روس ومناقش���ة احدث 
البحوث والدراسات ومن بينها 
التجارب االكلينيكية الستخدام 
الطعم الواقي من االيدز )والذي 
وصلت جتاربه الى مرحلة متقدمة 
طبقا للدراسات في مركز التحكم 
والوقاية من االمراض( ومناقشات 
حول اجلوانب القانونية لالصابة 
مبرض االي���دز وعالقة البرامج 
مبفاهيم حقوق االنسان واملساواة 
بني اجلنسني ومكافحة الوصمة 
والتميي���ز ودم���ج الوقاية من 
التصدي  االيدز ضمن مبادرات 
للعنف وحماية حقوق االنسان، 
واستراتيجيات الوقاية والتوعية 
عن م���رض االيدز ب���ني الفئات 
السكانية املختلفة والفئات االكثر 
عرضة خلطر االصابة بالعدوى 

بالڤيروس.
واضافت رئيسة مكتب االيدز 
واالحص���اءات واملعلوم���ات أن 
البرنامج تضم���ن االطالع على 

حنان عبدالمعبود
أعربت رئيسة مكتب االيدز 
واملعلوم���ات  واالحص���اءات 
بوزارة الصحة د.هند الش���ومر 
عن س���عادتها الختيار سفارة 
الواليات املتحدة االميركية لها 
الكويت في  حلضور ومتثي���ل 
املؤمتر العاملي للوقاية من االيدز، 
وقالت ان هذا املؤمتر يعد فرصة 
لالطالع على احدث املستجدات 
والبحوث العلمية التي تتم حاليا 
في املراكز واجلامعات االميركية 
حول الوقاية من االيدز وعالجه. 
الوالي���ات املتحدة  وقد نظمته 
االميركية وحضره نخبة من مدراء 
البرامج الوطنية ملكافحة االيدز 
واخلبراء واملتخصصني وواضعي 
املتعلقة  السياس���ات والبرامج 
بالوقاية والتوعية والعالج ملرض 
االيدز وادارة البرامج الوطنية في 
عدة دول ميثلون مختلف اقاليم 
العالم رشحتهم سفارات الواليات 

املتحدة االميركية بتلك الدول.
انش���طة املؤمتر قالت  وعن 
انها تضمنت تب���ادل اخلبرات 
ب���ني املش���اركني واملتخصصني 

شهدت نقلة نوعية كبيرة وتطورا 
في أس����اليب العالج، حيث يعمل 
املتخصصون في هذا املجال على 
تقدمي أفضل التقنيات وطرق العالج 
احلديثة التي تساعد على القضاء 
على املرض والتقليل من آالمه مبا 
يعود بالفائدة املرجوة على املرضى، 
حيث حرصت وزارة الصحة من 
هذا املنطل����ق على تأهيل الكوادر 

حنان عبد المعبود
أكد وكيل وزارة الصحة لشؤون 
اخلدمات الصحية املساندة د.قيس 
الدويري أن الصحة تدرس حتويل 
مسمى متخصص العالج الطبيعي 
إلى تخصص طبيب عالج طبيعي. 
وقال الدويري في كلمة ألقاها نيابة 
عن وزير الصحة د.هالل الساير 
في افتتاح امللتقى العلمي التاسع 
للع����الج الطبيعي حتت ش����عار 
التعافي  الطبيعي.. علم  »العالج 
وفن التأهيل« صباح أمس بفندق 
الكوي����ت حريصة  ان  النخي����ل، 
على تنظيم املؤمترات واللقاءات 
العلمية بجميع التخصصات الطبية 
والدقيقة مل����ا لها من فائدة كبيرة 
من خالل االستفادة من التواصل 
الطبي ب����ني املتخصصني وتبادل 
اخلبرات ف����ي جميع املجاالت مبا 
يحقق األهداف املرجوة في حتسني 
اخلدمات الصحية جلميع ملتقيات 
اخلدم����ة الصحي����ة، ومبا حتققه 
املقدمة بهذه  الدراسات واألبحاث 
املؤمترات من توصيات لالرتقاء 
باملستوى املهني والطبي في جميع 
التخصصات، مضيفا أن اخلدمات 
الطبية في مجال العالج الطبيعي 

ليقوم بعرض���ه على مجلس 
الوكالء.

وق���رر املجلس ان يقوم كل 
وكيل فيما يخص قطاعه بتقييم 
عمل االدارات املوجودة وما اذا 
كان يقترح تقليص عدد االدارات 
بقطاعه او زيادتها وفقا حلاجة 
العمل الفعلية وما انتهى اليه 
مجلس ال���وكالء من توصيات 

بهذا الشأن.

الدويري: تأهيل الكوادر الوطنية بتلقي العلوم الحديثة 
واألخذ بالخبرات العلمية من دول العالم المتقدمة

الشومر لحصول المصابين باإليدز على حقوقهم
في التعليم والعمل والمسكن واالحتياجات اليومية

الملتقى العلمي التاسع للعالج الطبيعي تحت شعار »العالج الطبيعي.. علم التعافي وفن التأهيل«

تجارب لقاح اإليدز  وصلت إلى مرحلة متقدمة في مركز التحكم والوقاية من األمراض

 الكندري: »السراج المنير« صرفت
مكافآت تشجيعية لـ 4923 طالبًا وطالبة

تتراوح بين 40 و70 دينارًا للصفوف من الثالث حتى الثامن

مندني: تهيئة األجواء اإليمانية تؤهل 
التائبين نفسيًا وصحيًا واجتماعيًا

خالل حفل تكريم 20 تائبًا عن المخدرات أدوا فريضة الحج 


