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في حفل جائزة التميز لدور القرآن ومراكز األترجة لتحفيظ القرآن الكريم

الحماد: دور القرآن الكريم ومراكز األترجة معلم بارز 
للثقافة اإلسالمية وتؤدي دورًا حيويًا وتنويريًا في المجتمع

املؤسسات االصالحية مبشاركة 
بيت الزكاة واالمانة العامة لالوقاف 
مببلغ 100000 دينار. واصدار كتاب 
لوائح االدارة، كما مت تعميم مقترح 
الهيكل التنظيمي لدور القرآن الكرمي 
والذي قامت بإعداده جلنة التوجيه 
االداري مما اختصر الكثير من اجلهد 
وأضفى مزيدا من الدقة في العمل. 
ومت التوصل من خالله الى وضع 
آلية لتنظيم العمل والسجالت في 
املراكز. باالضافة الى تنزيل مناذج 
العمل في موقع االدارة وتعمل االدارة 
حاليا على فك النماذج للتمكن من 
الطباعة عليها. وإش����راك عناصر 
العطاء واخلبرة في الدور واملراكز 
من خالل استحداث جلان الوقفية 
واالنشطة واملقترحات واالعالمية 

ودراسة املشكالت.

تطلعات وطموحات

ووس����ط هذه النجاحات فإنه 
حتدون����ا ف����ي ادارة الدراس����ات 
االس����المية تطلعات كبيرة نحو 
مس����تقبل راق وزاه لهذه الدور، 
والتي على رأس أولوياتها العمل 
على االعتراف بشهادة الدور فإنه 
على الرغم من احملاوالت العديدة 
التي متت خالل هذا العام، اال انها 
بقيت طموحا لن نيأس من العمل 

على حتقيقه مبعونة اهلل.
واعتم����اد الهي����كل التنظيمي 
اجلديد املقترح م����ن قبل االدارة 
والذي من شأنه ان يغطي مساحة 
أكبر من العمل ويدفع نحو مزيد 
من االجنازات، باالضافة الى الهيكل 

التنظيمي لدور القرآن الكرمي.

ليلى الشافعي
اك����د نائ����ب رئيس ال����وزراء 
للشؤون القانونية ووزير العدل 
ووزير األوقاف والشؤون االسالمية 
املستشار راشد احلماد ان املؤسسات 
االسالمية في الكويت تؤدي دورا 
حيوي����ا وتنويريا ف����ي املجتمع، 
وتهدف الى تنمية الوعي الديني 
ونش����ر العلوم الشرعية وتعليم 
التجويد  الكرمي وأح����كام  القرآن 
وبث الثقافة االسالمية لدى مختلف 

شرائح املجتمع.
وقال خالل حفل جائزة التميز 
السادسة لدور القرآن الكرمي ومراكز 
األترجة لتحفيظ القرآن الكرمي الذي 
اقيم حتت رعايته ومت فيه تكرمي 5 
مراكز للقرآن الكرمي و48 موظفا من 
عموم املراكز من الرجال والنساء، 
يسرني ان اتقدم بخالص التهاني 
والتبريكات للمراكز الفائزة بجائزة 
التميز لهذا العام وأش����كر لها هذا 
اجلهد والعطاء والنجاح والتميز 
الذي حققته، فبعد اجلد واملثابرة، 
حان وقت القطاف وجني الثمار، 
وجاء دور التكرمي، وأمتنى التوفيق 
والنجاح والتفوق للمراكز األخرى 
في السنني القادمة بإذن اهلل تعالى. 
وأضاف ان من توفيق اهلل وجميل 
عونه ان دور القرآن الكرمي، ومراكز 
األترجة لتحفيظ القرآن قد بلغت 
اليوم مس����توى رفيعا، وأضحت 
معلما ب����ارزا من معال����م الثقافة 
االس����المية في البالد يؤمها آالف 
الدارسني والدارسات ليشربوا من 
نبعها وينهلوا من معينها ويتعلموا 

في رحابها.

السفير الهندي ألقى كلمة في ذكرى تأسيس الهند

ملهوترا: الجالية الهندية األكبر في الكويت 
وتضيف بعدًا مهمًا للعالقات الثنائية

س���فير  أكد 
جمهورية الهند 
الب���الد  ل���دى 
اجاري ملهوترا 
مبناسبة ذكرى 
تأسيس الهند ان 
عالقات الصداقة 
الوثيق���ة ب���ني 
الهند والكويت 
يرجع تاريخها 
ق���رون  ال���ى 
عدي���دة مضت، 
الهام  واجل���زء 
من مش���اركتنا 
في اجلوار املمتد 
فيما بيننا، وهو 
ان���ه مت توحيد 
عن  روابطن���ا 
طريق االختالط 

الدائ���م لش���عبينا وحضارتينا، انها 
تتعدى الروابط التاريخية والثقافية 
لتشمل املصالح السياسية والتجارية 

واالقتصادية الهامة.
وتابع: ان التجارة السنوية بني الهند 
والكويت تتجاوز 10.5 مليارات دوالر، 
مبا في ذلك أكثر من 8 مليارات دوالر 
من صادرات النفط اخلام من الكويت 
الى الهند، ويش���كل ه���ذا 11 � 12% من 
متطلبات االستيراد السنوية للهند من 
النفط ويجعل من الكويت شريكا مهما 
في سعي الهند من اجل حتقيق ضمان 
الطاقة، إن الهند والكويت يبحثان عن 
التعاون املوسع في مجاالت مثل الضيافة، 
وتكنولوجي���ا املعلوم���ات، وتطوير 
األيدي العاملة والسياحة الصحية، الى 
جانب القطاعات التقليدية مثل الغذاء، 
والبترول، والبتروكيماويات، واملواد 

الصيدالنية، والبنية التحتية.
وق���ال ان تبادل الزي���ارات رفيعة 
املستوى تعطي الفرصة للتأكيد مجددا 
على الصداقات وتستكش���ف مجاالت 
تع���اون جديدة، وان الزيارة التي قام 
بها الى الهند ف���ي عام 2006 صاحب 
السمو األمير الش���يخ صباح األحمد 
أعطت زخما جديدا لعالقاتنا الثنائية، 
والزيارة الرسمية الى الكويت في ابريل 
2009 التي قام بها محمد حامد أنصاري 
نائ���ب رئيس جمهوري���ة الهند أكدت 
من جديد أواص���ر الصداقة التقليدية 
الوثيقة بني بلدينا، وقد مت خالل هذه 
الزيارة التوقيع على اتفاقيات ثنائية 
حول التعاون العلمي والتكنولوجي، 
والتعاون في مجال التعليم والتعلم، 
والتبادل اإلعالمي والثقافي، وفي أكتوبر 
2009، قام كل من وزير الدولة الهندي 
للسياحة ووزير الصحة لوالية كيراال 
بزيارة للكويت من اجل احتفال لترويج 
السياحة الهندية وبتركيز خاص على 

السياحة الصحية.
وقد أعقب ذلك عقد »مهرجان الهند في 
الكويت« في نوفمبر 2009، والذي شارك 
فيه 130 فنانا من الهند، والذي قدم حملة 
عن تراث الهند الثقافي الغني واملتنوع، 
اجتماعات  الكويت  في  عقدت  وق��د 
ملجموعات العمل بني احلكومات حول 
الهيدروكربون وحول العمل والتوظيف 
العاملة في ديسمبر  وتطوير األيدي 
التوالي،  2009 وفي يناير 2010 على 
الوزارية  اللجنة  ستجتمع  وقريبا 
التجاري  التعاون  ح��ول  املشتركة 

واالق��ت��ص��ادي 
وال���ع���ل���م���ي 
والتكنولوجي 
ف��ي ال��ك��وي��ت، 
ونحن ن�ت�وق�ع 
م�����زي�����دا م��ن 
ال���ت���ف���اع���الت 
ال����رف����ي����ع����ة 
امل��س��ت��وى في 
هذا العام، حيث 
الى  اننا نسعى 
تعزيز عالقاتنا 
مستوى  ال���ى 

جديد نوعيا.
وبني السفير 
الهندي ان وجود 
جالي���ة هندية 
يق���در عدده���ا 
أل���ف  ب���� 600 
مواطن في الكويت تضيف بعدا هاما 
لعالقاتنا، فهي اكب���ر جالية مغتربة 
ف���ي الكويت وح���ازت على س���معة 
جيدة لكونه���ا منضبطة وتعمل بجد 
وملواهبها والحترامها للقانون، ومن 
اجلدير بالذكر مساهمتها جتاه تطوير 
وازدهار الكويت وجتاه أفراد اجلالية 
وعائالتهم، وأغتنم هذه الفرصة ألعرب 
الذي  عن االمتنان للرعاية واالهتمام 
يقدمه صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد للجالية الهندية وحملبة 

شعب الكويت الصديق.
وبني انه في ه���ذا اليوم التاريخي 
من ع���ام 1950 وضع دس���تور الهند 
موضع النفاذ وأصبحت الهند مستقلة 
جمهوري���ة دميوقراطية علمانية ذات 
س���يادة. وتعبيرا ع���ن رؤية وحكمة 
اآلباء املؤسسني جلمهورية الهند، ضمن 
العدالة واحلرية واملساواة  الدستور 
واإلخاء لكل الهن���ود، اننا مواطنون 
فخورون ألكبر دميوقراطية وأكثرها 

تنوعا وحيوية في العالم.
وفي ح���ني ان الهند دول���ة نامية، 
فإنها أيضا ذات اقتصاد يبلغ حجمه 
1.2 تريليون دوالر والذي يعتبر واحدا 
من أعلى معدالت النمو في العالم، وعلى 
أساس تعادل القوة الشرائية، يعتبر 
االقتصاد الهندي رابع اكبر االقتصادات 
ف���ي العالم، وهو يتمتع بأساس���يات 
اقتصاد ضخم وقوي وتوازن مستقر 
في ميزان املدفوع���ات، وتعتبر الهند 
فيما بني اصغر أمم العالم سنا، حيث 
55% من س���كانها دون سن اخلامسة 
والعشرين، ان ذلك يخلق قاعدة صلبة 
للموارد البشرية لتعزيز ازدهارنا، كما 
ان الهند متتلك ثاني اكبر مساحة أراضي 
صاحلة للزراعة وهي واحدة من اكبر 
منتجي املواد الغذائية في العالم، وهي 
الوجهة املفضلة للشركات التي تتطلع 
الى تسويق أعمال مكاتبها وتكنولوجيا 
املعلومات في اخلارج، ونظامها املصرفي، 
وبوجود 70 ألف فرع، هو من بني األكثر 
انتش���ارا في العالم، ومع وجود اكبر 
عدد من الشركات املدرجة في البورصة 
� ما يزيد على 10 آالف شركة عبر 23 
بورصة � متتلك الهند ثالث اكبر قاعدة 
مستثمرين في العالم. وقد كانت أسواق 
األسهم الهندية بني أفضل االسواق أداء 
على مستوى العالم في عام 2009، كما 
يزيد احتياطي الهند من النقد األجنبي 

على أكثر من 280 مليار دوالر.

السفير الهندي اجاري ملهوترا

نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية ووزير األوقاف املستشار راشد احلماد في مقدمة احلضور )محمد ماهر(راشد احلماد ود.عادل الفالح ومحمد العمر يكرمون أحد الفائزين

المراكز الفائزة
ف���از باملركز األول وحصل على جائزة 
التفوق العام مركز عبداهلل املطوع رجال 

� مسائي
مركز الفيحاء رجال � مس���ائي املركز 

الثاني
املركز  الت����قاض���ي رج���ال  مرك������ز 

الثالث
األول من مراكز املؤسسات االصالحية 
مركز تأهيل التائبني رجال � صباحي ومركز 

الرشاد نساء

مراكز األترجة

مركز األترجة � الشهداء، نساء � صباحي 
املركز األول

مركز يوسف احمد الغامن نساء � صباحي 
املركز الثاني

املركز  ال���فرواني���ة نس���اء  م���رك���ز 
الثالث

كما حصل املرك���ز الثقافي على املركز 
الثالث رجال

وأكد ان هذه املراكز تتخذ من 
منهج الوسطية واالعتدال طريقا 
املفاهيم  تس����ير عليه لتعمي����ق 
االمياني����ة واآلداب االس����المية، 
وترس����يخ قيم التسامح واحملبة 
ف����ي النفوس. وزاد: اننا نش����عر 
بسعادة غامرة واطمئنان نفسي 
كبير وراحة قلبية واسعة حينما 
نقوم بأي عمل ف����ي مجال خدمة 
كتاب اهلل عز وجل وسنة رسوله 
ژ نرى ان ذلك شرف كبير نحظى 
به، ووسام رف����يع على صدورنا، 
نتقرب اليه سبحانه وتعالى به، 
العلوم الشرعية والثقافة  فنشر 
االسالمية والتوعية الدينية وتعليم 
القرآن الك����رمي من افضل االعمال 
وأجل القرب����ات. وقال مدير ادارة 
الدراسات االسالمية محمد العمر 

امتداد لألمس ونحاول  ان حفلنا 
م����ن خالل����ه ان نقف عل����ى ابرز 
النجاحات فنسعد بها ونحمد اهلل 
عليها، كما نرسم امام ناظرنا سلم 
الطموحات ليكون داعما ودافعا لنا 
نحو حتقيقه����ا مبزيد من العطاء 
والتفان����ي، وتابع: اذا ذهبت اعدد 
االجنازات متلكني الفخر والزهو 
مبا قدمه موظفو ادارة الدراسات 
االسالمية والعاملون في دور القرآن 
الكرمي ومراكز االترجة فكلها اعمال 
تصب في مصلحة املجتمع، ولعل 
أبرزها: التوسع وفتح بعض املراكز 
اجلديدة حيث بلغ عدد املراكز ما 

يقارب ال� 77 مركزا.
وتخصيص عدد 11 قطعة أرض 
لدور القرآن الكرمي، كما مت وضع 
حجر االس����اس لبعضها مؤخرا 

بحضور الوزير. والعمل على تغطية 
كل الفئات في املجتمع، فباالضافة 
الى مراكز الدور واالترجة ومراكز 
الصم واملؤسسات االصالحية مت 
فتح مركز التميز لذوي االحتياجات 
اخلاصة من اجلنس����ني. وتخريج 
اول دفعة من حفظة القرآن الكرمي 
من مراكز االترجة. اضافة الى فتح 
معهد القراءات القرآنية وتخريج 
اول دفعة من مركز اعداد الداعيات 
متزامنا معها تكوين فريق صاحبة 
بصمة والذي له حضور وتفاعل 

في أماكن ومناشط عديدة.
وأشار الى ان دعم الوقفية وصل 
الى 300000 دينار مبدخول شهري 
12000 دين����ار، مما يدل على عمق 

االنتماء للمؤسسة.
كذلك مت انش����اء صندوق دعم 

العوضي: أبوبكر الصديق فاق بميزان
إيمانه إيمان األمة إلى يوم القيامة

ليلى الشافعي
إنهم رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، 
رجال تسوروا الصعاب وطووا البوادي 
ونازلوا املستحيل فصدقوا وصّدقوا فكان 
اهلل معهم في الس����راء والضراء ش����مال 
بالرعاية ولطفا بالقدر حتى تتالت ذكراهم 
عبر السنني والعصور مخلدين في صفحات 
البشرية مبشرين برضى رب العاملني، انهم 
صحابة رسول اهلل ژ رضي اهلل عنهم، 
في هذه احملاض����رة، التقى الداعية نبيل 
العوضي جموع احلاضرين في مس����جد 
الشايع بالزهراء في إطار محاضرات رياض 
اجلنة الت����ي تنظمها مبرة طريق اإلميان 
بالتعاون مع إدارة مس����اجد حولي ليبدأ 
معهم سلس����لة من احملاضرات الدعوية 
عن اخللفاء الراشدين والتي بدأها بسيدنا 
عبداهلل بن عثمان القرشي التميمي الذي 
عرف بصفاته فسمي )أبوبكر الصديق( 
فهو األواه والعتيق والصديق وصاحب 
النبي ژ قبل البعثة والهجرة وبعد البعثة 
والهجرة وهو رفيقه ف����ي القبر واجلنة 
والذي قال فيه النبي ژ: »لو وضع إميان 
األمة في كفة وإميان أبي بكر في كفة لرجح 
إميان أبي بكر« كما عرف عن أبي بكر أنه 
قد تبرع بكل ماله لنصرة الرسول حتى 
قال ژ: »ما نفعني مال مثلما نفعني مال 
أبي بكر« فكان أبي بكر يقول هل أنا ومالي 

إال فداك يا رسول اهلل.

شهور وقد عرف عنه انه لم يشرب خمرا 
قط ال في جاهلية وال إسالم وذلك لرجاحة 
عقله وسعة فهمه كما عرف عنه انه أول 
هذه األمة إسالما فقد أسلم بال تردد حتى 
قال اهلل عنه في كتابه )والذي جاء بالصدق 
وصدق به أولئك هم املهتدون( كذلك فهو 
أول الس����ابقني األولني، فقد قال فيه ابن 

تيمية رحمه اهلل: 
»يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي.. رزق 
الهدى من للهداية يسأل، اسمع كالم محققا 
في قوله.. ال ينثني عنه وال يتبدل، حب 
الصحابة كلهم لي مذهب.. ومودة القربى 
بها أتوسل، لكنهم قدرا وفضال ساطعا.. 

لكنما الصديق منهم أفضل«.

بدأ العوض����ي محاضرته مؤكدا اننا 
وفي زمن الفتنة الذي نعيشه اليوم زمن 
الشهوات والش����بهات وكثرة اهل البدع 
واألهواء في حاجة ماسة الى معرفة ديننا، 
ان نع����رف هؤالء الذين تلقوا هذا الدين 
وحملوه وبلغ����وه، أن نعرف خير هذه 
األمة وأفضلها، فلن يصلح آخر هذه األمة 
إال مبا صلح به أولها، فقد قال النبي ژ 
»ستفترق هذه األمة على ثالث وسبعني 
فرقة كلها في النار إال واحدة، قالوا من 
هي يا رسول اهلل؟ قال: من كان على مثل 
م����ا أنا عليه اليوم وأصحابي«، فقد كان 
الصديق أبي بكر قريبا من الرسول في 
العمر فال يفرقهم سوى سنتان وبضع 

ناشدت املبرة الكويتية حلماية االسرة 
اآلباء واالمهات االستفادة من فترة اجازة 
منتصف العام الدراس����ي لتكون محطة 
تربوية لتعزيز عالقات اآلباء واالمهات 

مع ابنائهم.
وقال نائب رئيس مجلس ادارة املبرة 
الكويتي����ة حلماية االس����رة عبدالعزيز 
الصبيحي ان اجازة منتصف العام الدراسي 
او م����ا اصطلح عليه باالجازة الربيعية 
ليست فترة للتوقف عن الذهاب للمدرسة 
فقط، بل يجب ان حتول حملطة حيوية 
مهمة تس����تفيد منها االسرة في تنمية 

الروابط االجتماعية بني اعضائها.
واوضح الصبيحي ان االبناء والبنات 
يكونون في ش����وق كبير لكس����ر حالة 
الروتني الذي يصيب حياتهم جراء اجلدول 
اليومي املتكرر املتمثل بالتوجه للمدرسة 
صباح كل يوم ثم العودة للمذاكرة واداء 
الواجبات املدرسية، وهي علميات مهمة 
لبناء مستقبلهم الدراسي، لكن احلكمة 
من االجازة الربيعية هي اتاحة الفرصة 
للتجديد والبناء واالستعداد الستكمال 
العام الدراسي بقوة وروح جديدة تتسم 

باحليوية والنشاط.
اولي����اء االمور  وناش����د الصبيحي 
التخطيط الج����ازة ربيعية متميزة مع 
االبناء، سواء داخل البالد او خارجها، لكن 
املهم ان تكون اجازة فاعلة تتسم باالبتعاد 

عن الروتني والتركيز على تقوية العالقات 
االسرية الداخلية، وكذلك تعزيز الصلة 
مع اهلل ع����ز وجل عبر برنامج للعبادة 
والطاعة والذكر وقراءة القرآن كتنظيم 
مس����ابقات في حفظ القرآن والس����يرة 
النبوية وقص����ص الصاحلني بني ابناء 
االس����رة او العائلة وتخصيص جوائز 

مشجعة لهم.
كما شدد الصبيحي على اهمية القراءة 
والثقافة في بناء وتوسيع مدركات االبناء، 
حيث تساهم االسرة في ذلك بأن تأخذ 
االبناء للمكتبات لشراء كتاب يقرأونه 
خالل العطلة س����واء كتاب مشترك تتم 
مناقشته بصورة جماعية او يأخذ كل 
ابن كتابا ويعرض ما قرأه على والديه 
واخوانه في جلس����ة ح����وار يتعلمون 
فيه����ا ادب احلوار وف����ن التواصل مع 

اآلخرين.
ودعا الصبيحي لالستفادة من االجواء 
اللطيفة بالبالد للخروج بنزهات خلوية 
ملمارسة الرياضة بالهواء الطلق او اللعب 
اجلماعي، وقال ان االسرة الذكية هي من 
حتول اجازة منتصف العام الدراسي الى 
فترة سعيدة تضيف الكثير من خاللها 
البنائها وتعزز العالقة الوالدية فيها، بدال 
من اهدار هذه الفرصة الذهبية بالروتني 
القاتل او التجاهل وعدم االدراك لفوائدها 

التربوية والنفسية.

الداعية نبيل العوضي

أسامة أبوالسعود
اعلن وكيل وزارة االوقاف والشؤون االسالمية املساعد 
لشؤون القرآن الكرمي والدراسات االسالمية عبداهلل البراك 
اسماء الطلبة الكويتيني الذين اجتازوا اختبارات مسابقة 
الكويت الدولية األولى حلفظ وجتويد القرآن الكرمي التي 
ستقام حتت رعاية صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
األحمد في يومي 10 و11 مارس املقبل. وقال البراك خالل 
مؤمتر صحافي عقده صباح امس ان الطلبة الكويتيني 
الذين سيشاركون في مس���ابقة الكويت الدولية األولى 
حلفظ القرآن الكرمي خالد جاس���م وعلي عسكر وانس 
الكندري. واضاف ان هناك اكثر من 56 دولة اس���المية 
وعربية ستشارك في انشطة جائزة الكويت الدولية حلفظ 
القرآن الكرمي وقراءته وجتويده. وجار استقبال العديد 

من املوافقات من هذه الدول وقال البراك انه مت تش���كيل 
جلان التحكيم للجائزة على الشكل التالي:

جلن���ة التحكيم – ف���رع التالوة: تتك���ون من أحمد 
الطرابلسي ومشاري العفاسي ومحمد الهلباوي وجلنة 
التحكيم فرع القراءة تتكون من شيخ املقارئ املصرية 
احمد املعصراوي ود.امين رش���دي وعبدالسالم املعيقل 

ومحمد احلسن وعبدالعزيز العنزي.
وذكر البراك اهداف مسابقة الكويت الدولية للقرآن 
الك���رمي، فقال انها تعمل على: تعريف االمة االس���المية 
والعربية بالقراءات القرآنية، ترغيب حفظة كتاب اهلل في 
دراسة علوم القرآن، اشاعة روح التنافس االيجابي في 
حفظ القرآن الكرمي والتشجيع على بذل مزيد من اجلهد 
والوقت في احلفظ والتالوة، اضافة الى حتفيز االجيال 

على مختلف مستوياتهم لاللتزام بتعاليم الدين وادراك 
واجباتهم نحو العقيدة االسالمية السمحة، رعاية حفظة 
القرآن الكرمي من اجليل الصاعد وحتفيزهم وصوال الى 
زيادة عددهم وتكرميهم والعناية بهم، اضافة الى ابراز 
دور ائمة القراءات وعلوم القرآن احملققني في هذه الفنون، 
الى جانب ابراز الوجه احلضاري للكويت كراعية للقران 
الكرمي على مستوى العالم، ابراز القراء املجيدين للقراءات 
في العالم االسالمي والغربي، تكرمي الشخصيات البارزة 
املعنوية واالعتبارية واملراكز واملعاهد التي تقوم على 
خدمة القرآن الكرمي على مستوى العالم، ترسيخ القيم 
االسالمية من املنظور القرآني من خالل اجلائزة والسعي 
جلذب واستقطاب شباب االمة نحو كتاب اهلل واستشعار 

علو قيمه وسمو معانيه.

تعقد 10 و11 مارس المقبل

البراك يعلن أسماء الطلبة المشاركين في مسابقة الكويت الدولية لحفظ القرآن

الصبيحي: مبرة األسرة تدعو الستثمار 
إجازة منتصف العام الدراسي

دعا لتحويلها إلى إجازة فاعلة وتوسيع مدركات األبناء


