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إعداد: ضاري المطيري

مشروع »الصدقة اليومية« البديل الناجح لحصاالت الصدقات وبها يتأكد للمتبرع التصدق اليومي ولو بـ 100 فلس
بداي��ة حدثنا عن جلن��ة زكاة العارضية 

وعن أهم إجنازاتها اخليرية؟
اللجن����ة هي إحدى جل����ان الزكاة 
التابعة جلمعية إحياء التراث اإلسالمي 
فرع العارضية، والتي أنشئت في سنة 
1982م أي قبل 28 سنة تقريبا، واللجنة 
لها الفضل الكبير بعد اهلل س����بحانه 
وتعالى ف����ي تفريج ك����رب كثير من 
األسر الكويتية وغير الكويتية داخل 
وخارج الكويت، وأنشطة اللجنة كثيرة 
الكويت،  ومتنوعة في بلدنا احلبيب 
فعلى سبيل املثال قامت اللجنة ببناء 
96 مسجدا، وحفر 215 بئرا، وشراء 50 
مزرعة، كما قامت بشراء 40 براد ماء 
خارج الكويت، كما للجنة عموما دور 
كبير في املساهمات الفعالة في الكوارث 
التي تصيب املسلمني في كثير من دول 
العالم على س����بيل املثال اندونيسيا 
وبنغالديش والهند وباكستان وكثير 
من دول أفريقيا عالوة على فلسطني 

احملتلة.

أعمالنا داخل الكويت

لكن ماذا ع��ن أعمالك��م اخليرية داخل 
الكويت؟

اللجنة حترص أشد احلرص على 
املوازن����ة بني اإلنف����اق داخل وخارج 
الكويت مبا يوافق الشريعة اإلسالمية 
وش����دة حاجة املسلمني، فعلى صعيد 
املساعدات داخل الكويت فاللجنة قامت 
مبس����اعدة أكثر من 1000 أسرة داخل 
الكويت، وبلغ عدد األسر التي تكفلها 
اللجنة عبر تقدمي التموين الش����هري 
100 أسرة تقريبا، كما قامت بشراء 88 
جهازا مختلفا لتوزيعها على احملتاجني 
داخل الكوي����ت، وبعمل 36000 وجبة 
إفطار صائم في ش����هر رمضان داخل 
مساجد الكويت، ومت توزيع زكاة الفطرة 
)30 طن تقريبا( في رمضان املاضي، 
وقامت اللجنة باستقبال مشروع احلج 
باإلنابة لعدد 84 شخصا خارج الكويت، 
وباستقبال 24343 دينارا ثمنا لألضاحي 
أو حلومها أيام عيد األضحى وتوزيعها 

على األسر احملتاجة.

ماذا عن اجلانب التوعوي الذي تس��اهم 
فيه اللجنة؟

تقوم اللجنة بأنش����طة عديدة في 
هذا اجلانب املهم، بل واألهم، فجانب 
الروح واإلميان أهم بكثير من جانب 
األجس����اد واألبدان، فاللجن����ة تقوم 
الكتيبات واملطويات مما لها  بتوزيع 
األثر في توعي����ة املجتمع، وباإلجابة 
على أسئلتهم عبر املواد املطبوعة سواء 
كانت كتيبات أو مطويات، كما يوجد 
لدينا خط س����اخن للفتوى للرد على 
االستفسارات والفتوى الشرعية، وأما 
على مستوى خارج الكويت فاللجنة 
قامت بإنشاء مدرسة لتحفيظ القرآن 
الكرمي خارج الكوي����ت بتكلفة 5000 
دينار وسكن للفقراء بتكلفة 750 دينارا، 
وكذلك قامت ببناء مدرسة مع فصول 
دراسية ودكاكني وقفية، باإلضافة إلى 
إنشاء كلية للبنات بقيمة 25000 دينار 

كويتي.

مشاريع مستقبلية

م��ا أب��رز املش��اريع املس��تقبلية التي 
تخططون إلجنازها؟

األفكار كثيرة، منها ما متت دراستها 

وتستطيع أن تدفع عن نفسك ووالديك 
وأهلك ومن حتب، وقد جاءت هذه الفكرة 
بن���اء على أن كثيرا م���ن الناس يحب 
أن يبتدئ يوم���ه بصدقة تكون دفعا 
للبالء عنه، وأال مير يوم إال وسجل في 
صحيفته أنه تصدق فمن هذا املنطلق 

جاءت هذه الفكرة.

ال محاباة في عملنا الخيري

ما تعليقك على من اليزال يشكك بالعمل 
اخلي��ري، وبالتحدي��د مص��ادر توزيعه 

واملستفيدين منه؟
اتهام عار عن الصحة، واسطوانة 
مخروق���ة، ودع���اوى يكذبه���ا الواقع 
واإلحصائيات واإلجن���ازات، فاللجنة 
تعطي من يستحق شرعا، وهي أن يكون 
مسلما من أهل احلاجة الذين تنطبق 
عليه���م الش���روط الصحيحة، وليس 
لدينا مجامالت أو محاباة في هذا األمر 
الشرعي، واحلمد هلل أن املراقب واملتابع 
إلحصاءات وعدد املتبرعني إلى اللجان 
اخليرية في الكويت في ازدياد مطرد، بل 
ازدادت أعدادهم بنسبة الفتة بعد أحداث 
11 س���بتمبر، ومع التضييق الذي نال 
الكثيرين، وهذا إمنا يدل على ثقة الناس 

بلجان الكويت اخليرية عموما، وبحبهم 
إلسداء املعروف وبذل اخلير.

مبا أنكم حتدثتم ع��ن اإلحصاءات نريد 
أن نعرف أعداد املستفيدين من زكواتكم 
بش��كل  الت��ي جتمع��ون  وصدقاتك��م 

إجمالي.
عدد األسر املستفيدة من الزكاة يصل 

إلى 4064 حالة داخل الكويت.
البعض اتهم بعض اجلهات اخليرية دون 
أن يس��ميها بأنها تسخر مساعداتها في 
حدود حزبية ضيقة، وأحيانا تس��خرها 

خلدمة مصالح انتخابية، فما تعليقك؟ 
لدى جلنة زكاة العارضية مبدأ هو 
عدم التدخل ف���ي االنتخابات ولو من 
بعيد، بل حترص على عدم متثيلها في 
عضوية اجلمعيات التعاونية وغيرها، 
سعيا لئال تكون هناك ريبة في أهدافها 
اخليرية والدعوية، فاختصاصنا هو 
املتبرعني والفقراء واحملتاجني  خدمة 
وخدمة أهالي املنطقة في األمور الشرعية 

خاصة.
هل هناك عوائق تعرق��ل العمل اخليري 
س��واء م��ن وزارة األوق��اف أو وزارة 
الش��ؤون تودون أن يت��م االلتفات إليها 

ومعاجلتها؟ 
بالنسبة إلى العوائق، كانت هناك 
عوائ���ق نوعا ما نواجهه���ا من وزارة 
األوقاف في السابق، ولكن في الوقت 
احلالي هلل احلمد واملنة يوجد تعاون 
كبير بيننا وبني وزارة األوقاف، وخاصة 
فيما يخص الدروس الشرعية والدورات 

العلمية.

جميع العاملين متطوعون

ه��ل هن��اك إداريون يعمل��ون في جلنة 
زكاة العارضي��ة دون مقابل مادي وإمنا 

يعملون لوجه اهلل فحسب؟ 
جميع األعضاء باللجنة متطوعون 
بدون أي مقابل م���ادي، حيث األصل 
في هذا العمل أن يراد به ابتغاء األجر 
واملثوبة من اهلل عز وجل، وأعني بهم 
الذين يعملون بنظام »البارت تامي« من 
الكويتيني خصوصا، وهذا بخالف ما 

يظنه البعض من ضعاف النفوس.

وهي في طور التنفيذ، منها على سبيل 
املثال توفير كس����وة للفق����راء داخل 
الكويت، وتوفير الزى املدرسي للطلبة، 
ومن املشاريع املستقبلية أيضا إنشاء 
مبنى يخصص لتدريس كتاب اهلل عز 
وجل والعلوم الشرعية، على أن يقسم 
على مراحل دراسية وفصول، ليتخرج 
منه����ا طلبة علم يكونون ذخرا لبلدنا 
احلبيب وللمسلمني عامة، وبحمد اهلل 
بدأنا في جتهي����ز املقر، وعلى صعيد 
مداخي����ل أعمال فس����وف نطرح بإذن 
اهلل عز وجل املشاركة واملساهمة في 
عقار وقفي يساهم فيه املتبرعون على 
طريقة أسهم، ويكون ريعه ألعمال اخلير 
الفقراء واحملتاجني وأجره  ومساعدة 

بإذن اهلل دائم ال ينقطع.

رمضان 1431هـ

وماذا عن مش��اريعكم اجلديدة لرمضان 
1431 ه�؟

ال����كل يعلم فضل ش����هر رمضان 
عند املس����لمني عامة حيث تتضاعف 
احلس����نات في هذا الش����هر الفضيل، 
وتصفد الشياطني وتقل الفنت وتصفى 
النفوس، وفي هذا الشهر يكون العبد 

املسلم أقرب إلى ربه بأثر الصيام فتجد 
التس����امح بني املسلمني، فيكثر العباد 
من الطاع����ات بالصالة وقراءة القرآن 
والصدقة، وجتدهم ينوعون في أعمال 
اخلير من إفط����ار صائم أو صدقة أو 
كسوة يتيم أو طباعة مصحف لتكون 
قربة إلى اهلل عز وجل، فتجد اإلميانيات 

مرتفعة.
وأنش����طة جلن����ة زكاة العارضية 
كثيرة وعديدة س����واء في رمضان أو 
األشهر األخرى، ولكن في رمضان تكثف 
اجلهود إلدخ����ال الفرحة على الفقراء 
في هذا الشهر الفضيل، فنقوم بعمل 
مشروع إفطار الصائم في عدة أماكن 
الفرواني����ة، حتى داخل  في محافظة 
مستشفى الفروانية، ونوفر لهم دعاة 
م����ن كل لغة إللقاء دروس يومية قبل 
وقت اإلفطار حت����ى تعم الفائدة، كما 
نقوم بتوزيع املواد التموينية املتنوعة 
على األسر خالل هذا الشهر الفضيل، 
ومن أنشطة اللجنة خالل شهر رمضان 
اس����تقبال زكاة الفطر وتوزيعها على 
األس����ر احملتاجة، وكذلك يتم توزيع 
الكتيبات واملطويات عن الصيام وفضله 
وأثره لتوعية املجتمع والردود على 

أسئلتهم من داخل هذه املادة سواء كانت 
كتيبا أو مطوية أو شريطا، ومن أنشطة 
اللجنة ايضا توفي���ر ميزان ذهب مع 
خدمة املنازل لتوفير عناء احلضور على 
املزكني، واحلفاظ على خصوصياتهم، 
ومن األنشطة أيضا توفير نشرات دعوية 
عن فضل االعت���كاف وكذلك تذكيرهم 
بزكاة الفطر ووجوب إخراجها قبل صالة 
العيد، وأخيرا يوجد لدينا خط ساخن 
للفتوى للرد على االستفسارات والفتوى 

الشرعية وإلجابة املستفتني.
حدثنا عن مش��روعكم اجلديد املس��مى 

»الصدقة اليومية«؟
ومن املش���اريع التي سوف تطرح 
بإذن اهلل تعالى في رمضان مش���روع 
الصدقة اليومية، وهو البديل الناجح 
للحصاالت وهو عبارة عن صدقة تدفع 
يوميا بقيمة مائة فلس، أي بواقع ثالثة 
دنانير ش���هريا، وبشكل آخر 36.500 
سنويا، ويكون ذلك باستقطاع شهري 
بقيمة ثالثة دنانير شهريا، أو ميكن أن 
تدفع دفعة واحدة وتكون نية املتبرع 
إيداع املبلغ عند اللجنة بنية اخراجها 
يومي���ا مائة فلس وبذلك يكون حتقق 
املقصود وهو »إخراج الصدقة يوميا«، 

رئيس اللجنة أكد أن المشاريع الخيرية والتبرعات زادت 
حتى بعد احداث 11 سبتمبر والهجمة على اإلسالم

محمد السند: 4064 أسرة 
تستفيد من »زكاة العارضية« 
و100 أسرة تحصل
على التموين شهريًا

فوضى الفتاوىاإلجازة بين التفريط والتخطيط )2ـ 4(

بقلم: حاي الحاي
تتمة للمقال السابق نبني أنه كما أن للسفر 
منافعه فله أيضا مضاره الكثيرة، ومن مضار 

السفر التالي:
التأثر مبا في البالد األخرى من حتلل ديني 
وأخالقي فيرى النساء عاريات والزنا سهال 
ميسورا ويرى ش���رب املسكرات واملخدرات 
وأنواع اخلمور، فرمبا سّول له الشيطان وأبعده 
عن طريق اإلميان وجره إلى الرذيلة والعصيان، 
فارتكب ما يغضب الرحمن من شرب مسكر 

أو زنا أو غير ذلك والعياذ باهلل.
محاولة تقليد األجانب فيما يخالف عقيدتنا 
وشريعتنا وتقاليدنا، رمبا قلدهم في شيء من 
اعتقاداتهم الباطلة، رمبا قلدهم في اختالطهم 
املشني بني الرجال والنساء، والذي نهى عنه 
ديننا احلنيف، ورمبا قلدهم في مالبسهم وزيهم 
في نفسه وأهله وتخلى عن لباس املسلمني، 
لباس التقوى الذي قال اهلل )ولباس التقوى 
ذلك خير( ورمبا تأثر بهم في أكلهم وطعامهم 
من أكل حلم اخلنزير واألكل بالشمال أو غير 
ذلك مما نهى عنه الشرع احلنيف، فيكون السفر 

وباال على صاحبه في دنياه وأخراه.
التنازل عن الشخصية اإلسالمية التي تربى 
عليها، فيعود إلى بالده وقد تغير في مظهره 
وفي جوهره، متأثرا بضالالت الغرب وانحالله، 
فيعود وقد مسخت شخصيته اإلسالمية، بل 
رمبا صار داعيا إلى العلمانية والفسق والضالل 
والبعد عن تعاليم اإلسالم القومي، وبذلك يهدم 
وينقض قاعدة وأصال من أصول اإلسالم وهو 
الوالء والبراء أو املعاداة واملواالة في اهلل عز 
وجل. وبالتالي جتد هذا اإلنسان يود ويحب 
النصارى واهلل يقول عز وجل: )ال جتد قوما 

يؤمنون باهلل واليوم اآلخر يوادون من حاد 
اهلل ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم 
االميان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات 
جتري من حتتها األنهار خالدين فيها رضي 
اهلل عنهم ورضوا عنه أولئك حزب اهلل أال 
إن حزب اهلل ه���م املفلحون(، فاحلذر أخي 
املسافر زودك اهلل بالتقوى والعمل الصالح 
أن تذوب هناك في مجتمعات الكفر فتفعل 
مثلما يعملون وتضل كما يضلون، قال تعالى: 
)والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل 

األنعام والنار مثوى لهم(.
واحرص أخي املس���افر: أن حتافظ على 
دين���ك وعقيدتك وهويتك اإلس���المية أنت 
وأفراد أس���رتك بل احرص على أن تنش���ر 
تعاليم دينك وعلى أن تعرف غير املسلمني 
باإلسالم احلنيف، وسماحته وعدالته وتبرز 
مميزاته وسماحته ومحاسنه، كما فعل أجدادنا 
التجار املس���لمون الذين أدخل اهلل اإلسالم 
بهم وبس���ببهم في ب���الد كثيرة في جنوب 
ش���رق آس���يا، وكانوا خير دعاة لدين اهلل 
جل وعال، والس���فر لبالد الكفر ال يجوز إال 
بشروط منها أن يحذر االنغماس أو التأثر 
بعادات الكفار، ومنه���ا أنه يكون لضرورة 

مثل العالج والدراسة والتجارة.
أخيرا: احذر أخي من السفر املذموم واحملرم 
وهو ما كان في معصية اهلل كأن يخرج من 
دون رضا والديه، والسفر للمحرمات وللوقوع 
بالفواحش والسفر إلى أماكن اخلسف )أماكن 
املعذبني( ال يجوز للمسلم أن يسافر لألماكن 
التي خسف اهلل تعالى بأهلها وذلك لكفرهم 
باهلل وعنادهم وصلفهم لرسله عليهم السالم 

فق���د روى البخاري »ع���ن عبداهلل بن عمر 
رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »قال ال 
تدخلوا على ه���ؤالء املعذبني إال أن تكونوا 
باكني فإن لم تكونوا باكني فال تدخلوا عليهم 
ال يصيبكم ما أصابهم»، قال احلافظ ابن حجر 
أبو الفضل رحم���ه اهلل في فتح الباري في 
شرح هذا احلديث: »قوله: )هؤالء املعذبني( 
بفتح الذال املعجمة، وله في أحاديث األنبياء 
»ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم»، 
قول���ه: )إال أن تكونوا باك���ني(، ليس املراد 
االقتصار في ذلك عل���ى ابتداء الدخول، بل 
دائما عند كل جزء من الدخول، وأما االستقرار 
فالكيفي���ة املذكورة مطلوبة فيه باألولوية، 
وسيأتي أنه ژ لم ينزل فيه البتة. قال ابن 
بطال: هذا يدل على إباحة الصالة هناك، ألن 
الصالة موضع بكاء وتضرع، كأنه يشير إلى 
عدم مطابق���ة احلديث ألثر علي ÿ، قلت: 
واحلدي���ث مطابق له من جهة أن كال منهما 
في���ه ترك النزول كما وقع عند املصنف في 
املغازي في آخر احلديث »ثم قنع ژ رأسه 
وأسرع السير حتى أجاز الوادي »فدل على 
أنه لم ينزل ولم يصل هناك كما صنع علي 
في خسف بابل. وروى احلاكم في »اإلكليل« 
عن أبي س���عيد اخلدري قال: »رأيت رجال 
جاء بخامت وجده باحلجر في بيوت املعذبني 
فأعرض عنه النبي ژ واستتر بيده أن ينظر 
إليه وقال: ألقه. فألقاه »لكن إسناده ضعيف، 
وسيأتي نهيه ملسو هيلع هللا ىلص أن يستقى من مياههم في 
كتاب أحاديث األنبياء إن شاء اهلل تعالى»، 
قلت »وفي هذا دليل على أنه ال يجوز على 
الراجح الذهاب إلى البحر امليت للس���باحة 

وأخذ بعض منتجاته«.

ال����ش����ان ال���ع���ظ���ي���م  هلل  احل����م����د 
وم�����ن�����زل ال������ق������رآن وال���ت���ب���ي���ان

املصطفى ال��رس��ول  على  ال��ص��الة  ث��م 
م��ث��ان��ي ال����ك����رام  وال���ص���ح���ب  واآلل 

وال��ت��ق��ى ال��ك��ي��اس��ة  ذوي  اإلل����ه  رح���م 
ال����ق����ائ����ل����ني ب���ح���ك���م���ة وب����ي����ان

ف��ل��ق��د ب��ل��ي��ن��ا ب���ال���ذي���ن ت���ص���دروا
ل���إف���ت���ئ���ات ع���ل���ى ح���م���ى ال���دي���ان

ب��ي��ن��ن��ا ب�����از  اب�����ن  ك�����ان  ل����و  واهلل 
م����ا ف����اه����ت األف���������واه ب��ال��ب��ه��ت��ان

ح��ج��ة ب�����أب�����ني  وأجل�����م�����ه�����م  إال 
ال����رب����ان����ي ال�����ع�����ال�����م  در  هلل 

حكمة ص��م��ت��ك  ب����أن  ع��ل��م��ت  م���ا  أو 
ع���ن م��ث��ل ه����ذا ال���ق���ول وال���ه���ذي���ان

تهمة  � ع��ن��دك   � ال��ع��ل��م  أه���ل  وأص����اب 
ج��رث��وم��ة ال��ت��ح��رمي ي���ا ال��ك��ل��ب��ان��ي

وأت���ي���ت ب���األم���ر ال��ن��ك��ي��ر م��ف��اخ��را
ب���ت���ح���ل���ة ال���ت���ط���ب���ي���ل واألحل��������ان

وخ����رق����ت إج���م���اع���ا وف���ه���ت ب��زل��ة
أوان ك����ل  ال���ده���م���اء  ب���ه���ا  ف���رح���ت 

ف��س��ع��ى ب��ه��ا إب��ل��ي��س ي��ن��ش��د ق��ائ��ال:
)ف���ت���واك م��ن ج��ن��دي وم���ن أع��وان��ي(

ح���ل���ف اب�����ن م���س���ع���ود مي��ي��ن��ا أمن���ا
الشيطان م��ع��ازف  احل���دي���ث(:  )ل��ه��و 

الغنا حت���رمي  ك��ت��اب  ه��دي��ت  واق�����رأ 
ب�����أدل�����ة ال����وح����ي����ني ل���ألل���ب���ان���ي

ف��ارج��ع ه��دي��ت إل���ى احمل��ج��ة وال��ه��دى
ال��ع��ي��ب ك���ل ال��ع��ي��ب ف���ي اإلم���ع���ان

النهى أول���ي  ل��ل��ه��داة  ال��ف��ت��اوى  ودع 
ال����راس����خ����ني ك���ص���ال���ح ال����ف����وزان

شعر/ محمد بن فالح المطيري

مشروع توزيع زكاة الفطر)قاسم باشا(جانب من مشروع إفطار صائم في مساجد الكويت

كثرت فـي اآلونـة األخيـرة رؤيتنا صفحـات إسـالمية متخصصـة في اجلرائـد احملليـة والعامليـة لتلبي 

رغبة شـريحة كبيـرة من القـراء،  ومتيـز بعضها بأسـلوب العرض فأبـدع، بينما سـلك البعـض اآلخر وهم 

األكثر اسـلوبا جامـدا وطرحـا تقليديـا،   فبهتت الصـورة اجلميلة وثقلـت الفائـدة املرجوة علـى القارئ.

»األنباء« كما عودتكم تسعى دائما الى اجلديد واملفيد، وتتلمس ما يرغب فيه قراؤها على اختالف شرائحهم،  فها 

هي تقدم بني أيديكم صفحة إسالمية غير تقليدية، بحلة جديدة تواكب اإلبداع واالبتكار في طريقة العرض، أسميناها 

»خواطر إسالمية«،  ال نزعم الكمال أو العصمة فيها، لكن طموحنا دائما لألفضل لن يكون له حد،  سنحرص على تقدمي 

الفائدة على طبق جذاب ومشوق مع رشفة من اخلواطر والفوائد واألخبار اإلسالمية، تأتيكم كل يوم اثنني بإذن اهلل.

تقوم جلنة زكاة العارضية التابعة جلمعية إحياء التراث اإلسالمي بخدمة 
املجتمع واملساهمة الفاعلة في خلق وصلة بني املتبرع وبني الفقير واحملتاج 
عبر عملها علـى إحياء فريضة الزكاة، حيث تقوم باسـتقبال األموال الزكوية 
والصدقات اخليرية وتوصلها إلى مسـتحقيها داخل وخارج الكويت، وذلك 

بإشراف شباب كويتيني يعملون تطوعا دون أي مقابل مادي.
»األنباء« التقت رئيس جلنة زكاة العارضية محمد السند الذي أكد أن املشاريع 
اخليرية وأموال التبرعات في ازدياد بسبب الثقة التي نالتها اللجان اخليرية 
الكويتية لدى املتبرعني وفاعلي اخلير، على الرغم من أحداث 11سـبتمبر 

وما أعقبها من هجوم على اإلسالم وعمله اخليري.
وأنكر أن يكون للجان اخليرية أي مساهمة في دعم مرشحني أو تدخل في 
أي انتخابات ألهداف حزبية، أو ممثل لها داخل مجالس اجلمعيات التعاونية، 
مشـيرا إلى أن جلنة زكاة العارضية تنأى بنفسها عن مواضع الشبهة والريبة 
التي من املمكن أن تشوه صورة العمل اخليري في الكويت ومتنح للمغرضني 

مدخال وذريعة للنيل منها.
وكشف السند عن كثير من اإلحصائيات التي توضح أعداد األسر املستفيدة 
من الزكاة والصدقات، وعن عديد من املشاريع التوعوية عبر بناء املدارس 
خارج الكويت وطباعة املصاحف والكتب الشـرعية، كما شـرح لنا مشروع 
اللجنة اجلديد املسمى »الصدقة اليومية« وكيفية املساهمة فيه، وفيما يلي 

محمد  السند تفاصيل اللقاء:


