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»تعاونية العمرية والرابية« تكّرم الفائزين بالمسابقة 

الرمضانية األولى لحفظ القرآن الكريم

في اجتماع عقده تعاونيون في جمعية النزهة للوقوف على مثالب االتحاد ولجنة األسعار

األنبعي: قانون التعاون الجديد فاشل وأداة لتكميم األفواه

عادل العتيبي
إدارة جمعية  كرم مجل���س 
العمري���ة والرابي���ة التعاونية 
البراعم اإلميانية من حملة كتاب 
اهلل حيث نظمت اجلمعية مسابقة 
قرآنية لث���اث فئات عمرية من 
البنني والبن���ات وقد مت اعتماد 
الفائزين بالثاثة مراكز األولى 
من كل فئة عمرية )بنني وبنات( 
وكان���ت اجلوائز عل���ى النحو 

التالي: 
الفائز باملرك���ز األول للفئة 
العمرية األول���ى )البنون( 100 

دينار نقدا مع شهادة تقدير.
الفائ���زة باملركز األول للفئة 
العمرية األول���ى )البنات( 100 

دينار نقدا مع شهادة تقدير.
الفائز باملرك���ز الثاني للفئة 
العمرية األول���ى )البنون( 75 

دينارا نقدا مع شهادة تقدير.
الثاني للفئة  الفائزة باملركز 
العمرية األولى )البنات( 75 دينارا 

نقدا مع شهادة تقدير.

نقدا مع شهادة تقدير.
وقد ش���هد التكرمي حضور: 
يوس���ف هاجد الوط���ري نائب 
رئيس مجل���س اإلدارة، مبارك 
طحيشل اخلشاب أمني الصندوق، 

الفائز باملرك���ز الثالث للفئة 
العمرية األول���ى )البنون( 50 

دينارا نقدا مع شهادة تقدير.
الفائزة باملركز الثالث للفئة 
العمرية األولى )البنات( 50 دينارا 

خال���د حيل���وي البغيلي ممثل 
اجلمعي���ة لدى االحت���اد، فضل 
الكرمي عبدالغن���ي املدير العام، 
وذلك لتسليم وتوزيع اجلوائز 
على الفائزين والتف أولياء أمور 

املشاركني باملس���ابقة حلضور 
التكرمي في معية أوالدهم وبناتهم، 
كما مت تك���رمي رئيس وأعضاء 
اللجنة املنظمة للمسابقة بالتعاون 
مع اجلمعية وأثنى مجلس اإلدارة 
على املستوى الرائع الذي ظهر به 
املشاركون ووعد بأن تنظم مثل 
هذه املسابقات الدينية، بإذن اهلل 
تعالى، بصفة منتظمة س���نويا 
دعما للنشء وللمشاركة في بناء 
جيل صالح وواع يسير في ضوء 

.r كتاب اهلل وهدي نبيه
م���ن جانب آخ���ر أكد رئيس 
العميرية  إدارة جمعية  مجلس 
التعاوني���ة عبداهلل  والرابي���ة 
بن قبيل الرش���يدي أن مجلس 
اإلدارة مستمر بهذا النهج الطيب 
ودعمه ألهالي املنطقة في جميع 
النشاطات سواء كانت اجتماعية 
أو غيره���ا واالرتق���اء بالعمل 
التعاون���ي ومحاربة األس���عار 
املصطنعة التي بدأ يشتكي منها 

املواطن واملقيم.

محمد راتب
وجه عض���و مجل���س ادارة جمعية 
الش���امية التعاونية عب���داهلل االنبعي 
انتق���ادات إلى قانون التع���اون اجلديد 
الذي أعدته اللجنة الصحية في مجلس 
األمة وقدمته النائبة د.روال دشتي وجاء 
مبثابة قانون فاشل وأداة لتكميم أفواه 
الشباب بعد أن كانت دشتي تدعي أنها 
نصيرة للشباب، مبديا رأيه بأن القانون 
تتخلله  س���لبيات ما منها يتعلق ببند 
رفع سن املرشح إلى 30 عاما، وما يتعلق 
ببند عدم السماح للعضو بالترشح ألكثر 
من دورتني، وهو األمر غير املطبق على 
أعض���اء مجلس األمة، فمن باب أولى أن 
يعطى احلق للتعاوني للترش���ح ألكثر 
من دورتني مادام أهالي املنطقة انتخبوه 

وارتضوه عضوا في جمعيتهم.
جاء ذلك في مؤمتر صحافي استضافه 
رئيس جمعية النزهة التعاونية رياض 
العدساني وحضره ممثل جمعية الفروانية 
لدى احتاد اجلمعي���ات التعاونية احمد 
البغيلي وممث���ل جمعية الرميثية لدى 
االحتاد عباس البغلي وممثل جمعية كيفان 
لدى االحتاد عبد اللطيف العبد اجلليل 

وعضو جمعية الشامية عبداهلل االنبعي 
وعضو جمعية الرقة خالد العدواني.

ورح���ب األنبعي بدعوة وكيل وزارة 
الش���ؤون د.محم���د الكن���دري الى عقد 
التعاونيني ومناقش���ة  االجتماعات مع 
ماحظات البعض ومآخذهم على احتاد 
اجلمعي���ات التعاونية وعلى عمل جلنة 
مراقبة األسعار، مستغربا من تصريحات 
مسؤولي الشؤون بوجود نية في الدعوة 
إلى االنتخابات في احتاد اجلمعيات بعد 
اقرار قانون التعاون اجلديد، معتبرا أن هذا 
القانون قانون للتجار وليس للتعاون.

م���ن جانبه، أوض���ح رئيس جمعية 
النزهة التعاونية رياض العدس���اني أن 
احتاد اجلمعيات خالف القانون في قضية 
شركات الوس���اطة وهو مخالف للقرار 
الوزاري الصادر في ع���ام 2008 والذي 
ينص عل���ى ان يتولى احتاد اجلمعيات 
القيام بعمليات الشراء اجلماعي للسلع 
واالستيراد من اخلارج وفقا الحتياجات 
اجلمعيات التعاونية االس���تهاكية من 
املنتج مباشرة ودون اللجوء الى الشركات 
الوس���يطة، ورد بعض التعاونيني على 
سؤال بعض الصحافيني عن احلل البديل 

من الشركات الوس���يطة فقال: ال يوجد 
حل إال الشركات الوس���يطة ولكن ملاذا 
وضعت وزارة الشؤون هذا القرار وخالفه 

االحتاد؟
وأشار العدساني إلى أن هناك بعض 
ف���ي احت���اد اجلمعيات مثل  املخالفات 
ازدواجية وتأجير بعض األدوار لشركات 
خارجية، الفتا إلى أن اجلهاز التنفيذي 
احلالي الحتاد اجلمعيات هو نفسه اجلهاز 
الذي كان موجودا اثناء بناء مبنى االحتاد 
اجلديد مبا فيه من جتاوزات منها شراء 
ثريا بقيمة 63 الف دينار س���نة 2003، 
وجتهيز قاعة اجتماعات بقيمة 45 الف 
دين���ار وتأثيث بقيم���ة 105 آالف دينار 
والقيام بالرحات والدورات التدريبية رغم 
أن عليه ديونا، كما أنه يعتمد الشركات 

التي لديها وكاالت حصرية فقط.
ومن جانبه أكد ممثل جمعية الرميثية 
لدى احتاد اجلمعيات عباس البغلي ان 
أسباب اخفاق االحتاد هو انه يقوم بدور 
التاج���ر واذا ترك هذا الدور والتفت الى 
عمله الرئيسي فسيكون أقوى من وضعه 
احلالي، متسائا ملاذا تصر وزارة الشؤون 
الى اآلن على عدم اعادة االنتخابات في 

االحتاد؟! مش���يرا الى ان الوزارة حلت 
االحتاد الخطاء محددة مازالت موجودة 
حت���ى اآلن، وأك���د البغلي انه اس���تقال 
من جلنة االس���عار ولم يتركها النتهاء 
عضويته، مشيرا الى انه كان يطمح الى 
حتقي���ق اجناز في اللجنة لكن االرضية 
كانت ضعيف���ة. اما عضو جمعية الرقة 
خالد العدواني فاستغرب ان توقف وزارة 
الشؤون االنشطة في جمعية الرقة نظرا 
الن حسابها مكشوف مببلغ 20 الف دينار 
وال توقف االنش���طة باحتاد اجلمعيات 

املديون مبايني الدنانير.
وعل���ى الصعيد نفس���ه انتقد ممثل 
جمعية الفروانية لدى احتاد اجلمعيات 
احم���د البغيلي صدور ق���رار من مدير 
ادارة التنمي���ة واالنتخاب���ات في وزارة 
الشؤون باعادة عقد اجلمعية العمومية 
في االحتاد وتعليق اجلمعية سنة كاملة 
واالستعانة بالشرطة في االجتماع املاضي 
وعدم تطبيق القانون متسائا: ملاذا تعني 
»الشؤون« رئيس االحتاد احلالي وتعينه 
نفسه رئيسا جلمعية النسيم في الوقت 
الذي يشغل فيه منصب مدير ادارة في 

وزارة الشؤون؟!

عبداهلل بن قبيل يكرم احدى احلافظات

املكرمون في لقطة تذكارية

محمد العمر

تعاونية اليرموك ترعى األنشطة
الرمضانية لمبرة المتميزين

العمر: 6 مجموعات عند أبواب المسجد الكبير 
لتقديم معلومات وافية عن وقفية دور القرآن

تقليدية وخدمات خاصة تساعد 
على جذب نزالء املؤسس����ات 
اإلصاحية واس����تمرارهم في 
التزود بالقيم اإلس����امية مما 
يجع����ل الوقفية عام����ا مهما 
إلجن����اح مس����يرة دور القرآن 
الكرمي سواء في النظام العام، 

أو في هذه املؤسسات.
وأوضح العمر أن أهل اخلير 
الراغبني باملساهمة في وقفية 
دور الق����رآن الك����رمي ميكنهم 
التبرع ع����ن طريق اإليداع في 
حساب وقفية دور القرآن الكرمي 
رق����م )011010581961( ببي����ت 
أو اإليقاف  الكويتي،  التمويل 
نقدا أو بشيك مباشرة في األمانة 
العام����ة لألوقاف، مع ماحظة 
الوق����ف لصالح  تخصي����ص 
)وقفي����ة دور القرآن الكرمي(، 
كما ميكن التب����رع عن طريق 
االستقطاع الشهري عن طريق 
تعبئة النموذج اخلاص بالوقفية 
بالتنسيق مع اجلهات املختصة، 
وللمزيد من االستفسار ميكن 
للجمهور الكرمي االتصال على 
هات����ف: 1865555، أو الرجوع 
إلى املوق����ع االلكتروني إلدارة 
الدراسات اإلسامية على شبكة 
www.douralquran.اإلنترن����ت
وزارة  مراجع����ة  أو   ،com
األوقاف والشؤون اإلسامية 
� إدارة الدراس����ات اإلسامية � 

الفروانية.

بالنظام العام هناك الدارسون 
في ال����دور اخلاص����ة التي مت 
إنشاؤها بالتعاون مع املؤسسات 
اإلصاحية في وزارة الداخلية 
ووزارة الشؤون، ووصل عددها 
إلى 8 مراكز تقوم على حتفيظ 
القرآن للنزالء وتثقيفهم بالعلم 
الشرعي املناسب والعمل على 
إصاحهم وتقومي س����لوكهم، 
وإقام����ة نش����اطات اجتماعية 
وترويحية له����م، الفتا إلى أن 
إدارة الدراسات اإلسامية قطعت 
ش����وطا كبيرا في هذا املضمار 
والفضل بعد اهلل يعود جلهود 
العاملني في هذه الدور وتعاون 
اجلهات املعنية لتحقيق الهدف 
إلى أن هذا  املنشود، مش����يرا 
العمل الكبير يواجهه حتديات 
أكبر لتوفي����ر احتياجات غير 

دعا مدير إدارة الدراس����ات 
اإلس����امية ب����وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسامية ورئيس 
وقفي����ة دور الق����رآن الك����رمي 
محم����د العمر احملس����نني إلى 
العشر األواخر  اغتنام فرصة 
من شهر رمضان املبارك، التي 
فيها »ليلة القدر« خير من ألف 
شهر، وذلك باملساهمة والتبرع 
لصالح وقفية دور القرآن الكرمي 
لتكون صدقة جارية لهم ورعاية 
وعناية ب����دور القرآن وطاب 
العلم الش����رعي م����ن مختلف 

الشرائح والفئات.
وق����ال محم����د العم����ر في 
تصريح صحافي ان وقفية دور 
القران الكرمي اس����تعدت جيدا 
الس����تقبال العشر األواخر من 
الشهر الفضيل بالتواجد املكثف 
لفرق وقفية دور القران الكرمي 
في املس����جد الكبير، وذلك من 
خال تواجد 6 مجموعات عند 
جميع أبواب املسجد الكبير تقدم 
معلومات وافية عن وقفية دور 
القرآن الكرمي وأهميتها وأهدافها 
في خدمة كتاب اهلل، عبر توزيع 
املطبوعات والبروشرات اخلاصة 
بالوقفية، واطاع اجلمهور على 
اكبر قدر من املعلومات عن دور 
القرآن الكرمي ودورها وأهميتها 

وحث اجلمهور على التبرع.
وأشار العمر إلى أنه باإلضافة 
للدارسني في دور القرآن الكرمي 

نظمت مبرة املتميزين بالتعاون مع جمعية 
اليرم���وك التعاونية مجموعة من األنش���طة 
الرمضانية في مسجد عبدالعزيز املشاري مبنطقة 
اليرموك وكان أبرزها برنامج »كنوز رمضانية« 
الذي احتوى على سلسلة من احملاضرات بعنوان 
»اجلن���ة كأنك تراها« لفضيلة الداعية عبداهلل 
العبد املنعم، وسلس���لة أخرى من احملاضرات 
التي جاءت بعنوان »وقفات تأملية في األحاديث 

النبوية« قدمها د.عادل الزايد.
وقال عض���و مجلس إدارة جمعية اليرموك 
التعاونية ورئيس جلنة اخلدمات االجتماعية 
نبيل البعيجان ان األنشطة الرمضانية جلمعية 
اليرموك التعاونية كانت عديدة ومتنوعة حيث 
اشتملت على األنشطة االجتماعية والرياضية 
باإلضافة إلى اإلميانية، باإلضافة إلى دعم مساجد 

املنطقة وتهيئتها إلقامة صاة القيام فيها.
وأشاد البعيجان بالشباب الكويتي الفعال 
بنادي التمي���ز التابع ملب���رة املتميزين وذلك 

حلرصهم على االعتكاف السنوي والذي يحتوي 
على برنامج وأنشطة متنوعة والتي كانت من 
بينها مس���ابقة حلفظ القرآن، وحلقات التاوة 
والتجوي���د، واخلواطر اإلمياني���ة التي أعدت 
مبش���اركة شباب تتراوح أعمارهم بني 17 و25 

سنة.
وأضاف أن مسجد املشاري الواقع في منتصف 
ضاحية اليرموك يشهد حضور حشود غفيرة 
من املصلني حيث يؤم املصلني نخبة من الشباب 
الكويتي املتميز من أمثال القارئ عبدالرحمن 
عبداهلل احلوال والقارئ ماضي طال اخلميس، 
باإلضافة إلى الش���يخ أبوبكر الش���اطري )من 
السعودية( الذي س���يؤم املصلني في ليلة 29 

رمضان في مسجد املشاري.
يذكر أن مسجد املشاري الذي يعتبر من أشهر 
املساجد التي تقيم صاة قيام الليل في العشر 
األواخر من رمضان في الكويت ملا يحتويه من 

أجواء إميانية واجتماعية.

خالل العشر األواخر من رمضان

دعا للمساهمة في »الوقفية« لتكون صدقة جارية لهم وعوناً لمنتسبي الدور

دور الرعاية تنظم احتفاالت خاصة بالعيد
بشرى شعبان

جريا على العادة السنوية تنظم إدارة االنشطة 
واالعام في مجم���ع دور الرعاية االجتماعية 
احتفاالت خاصة لابناء طيلة ايام عيد الفطر 
املبارك حيث تس���تقبل دور الرعاية اول ايام 
العيد وزير الش����ؤون د.مح����مد الع����فاسي 
وق�����ياديي الوزارة لتقدمي التبريكات واملعايدة 

لنزالء املجم���ع والعاملني وفي اليومني الثاني 
والثال���ث تس���تقبل البنك الوطن���ي وجمعية 
العديلي���ة التعاوني���ة باإلضافة إل���ى العديد 
م���ن جمعيات النفع الع���ام، ويأتي ذلك ضمن 
استراتيجية وزارة الشؤون بإشراك هيئة املجتمع 
املدني ف���ي االحت��فاالت اخلاصة بدور الرعاية 

االجتماعية.

جانب من املتسابقني

عبدالهادي احلويلة

الجمعية نظمتها بالتعاون مع »إحياء التراث« في مسجد بن حضير

الحويلة: 100 متسابق في مسابقة القرآن بتعاونية الرقة
على مسابقة حفظ القران الكرمي، 
حيث انهم اخ����ذوا على عاتقهم 
توفير كل ما حتتاجه املسابقة من 
متطلبات، مؤكدا ان جمعية الرقة 
حرصت على اجلانب التنظيمي 
في املس����ابقة وخاص����ة مرحلة 
التصفيات، باالضافة الى االهتمام 
بالشباب وتشجيعهم وحثهم على 
مواصلة املسيرة في حفظ كتاب 

اهلل وتدبر معانيه.
ولف����ت العجمي الى ان هناك 
جوائ����ز مالي����ة مت تخصيصها 
للفائزين في املسابقة في جميع 
املستويات، موضحا ان املسابقة 
س����ارت على اطار حتديد بعض 
السور للفئات العمرية كل منها 
على حده، حي����ث قامت بتحديد 
سورتي النبأ وعبس للتنافس على 
املستوى األول، وحددت سورتي 
التحرمي وامللك للمستوى الثاني، 
الكهف ولقمان فقد  اما س����ورتا 

حددتا للمستوى الثالث.
واعرب العجمي عن ارتياحه 
الشديد لسير مسابقة حفظ القرآن 
الكرمي على اخلارطة التي رسمت 
لها من قبل ادارة اجلمعية، حيث 
انها حققت االهداف املبتغاة منها، 
والتي جتل����ت في االقبال الكبير 

عليها والتلهف للمشاركة فيها.

الدينية  الكرمي واالنشطة  للقرآن 
البناء مناطقه����ا، واالهتمام بهذه 
املسابقات من جميع النواحي املادية 
واالجتماعية واالعامية، وذلك حتى 
تكون دافعا لنشر اخلير والرحمة 

بني فئة الشباب.
ومن جانبه اثنى رئيس جلنة 
املشتريات وعضو مجلس االدارة في 
جمعية الرقة التعاونية واملشرف 
العام على مس����ابقة حفظ القرآن 
الكرمي بريكان العجمي على اجلهود 
احلثيثة التي بذلها جميع القائمني 

هي افضل ما تقدمه جمعية الرقة 
للمساهمني وابنائهم في املنطقة.

وكشف احلويلة ان هناك ثاث 
جلان حتكيم في املس����ابقة، لكي 
حت����دد الفائزين من املس����تويات 
الثاثة، موضحا ان توزيع اجلوائز 
على الفائزين في هذه املس����ابقة 
سيكون بعد شهر رمضان الكرمي 
بيوم����ني، وذلك في صالة جمعية 
التعاونية.  ودعا احلويلة  الرقة 
الى  التعاونية  بقية اجلمعي����ات 
ان تقوم بتقدمي مسابقات خاصة 

ودعم هذه الفئة الفعالة في املجتمع 
التي ما ان دعمت ووجهت بالشكل 
الصحيح انتشرت بينها العادات 
الطيبة وعادت عليها بالنفع واآلثار 
االيجابية الكثيرة، مؤكدا ان جمعية 
الرقة كانت ومازالت تس����اهم في 
دعم ورعاية مثل هذه املسابقات 
االميانية التي حتمل مضمونا كبيرا 
من االلتزام بتعاليم الدين احلنيف 
وتطبيقها على ارض الواقع لتؤثر 
ايجابيا في حياة الشباب، مبينا في 
الوقت ذاته ان مسابقة القرآن الكرمي 

محمد راتب
أكد رئيس مجلس ادارة جمعية 
التعاوني����ة عبدالهادي  الرق����ة 
احلويلة ان مسابقة حفظ القرآن 
الكرمي تقام الول مرة بهذا املستوى 
الكبير واملتميز والذي القى اقبال 
اجلميع، حيث حملت شعار »شافع 
مشفع«، الفتا الى ان عدد املشاركني 
في املسابقة هذا العام فاق ال� 100 
متسابق االمر الذي يدل على االقبال 
املتزايد على هذه املسابقة العظيمة 
التي من ش����أنها ان تخلق جيا 
واعيا حافظا ومتدبرا لكتاب املولى 
عز وجل. وأوضح احلويلة خال 
تصفيات مس����ابقة حفظ القرآن 
الكرمي والتي اقامتها جمعية الرقة 
التعاونية بالتعاون مع جمعية 
احياء التراث االسامي � فرع الرقة 
مساء امس االول من امس حتت 
شعار »شافع مشفع« في مسجد 
اس����يد بن حضير، ان مس����ابقة 
حفظ القرآن الكرمي لفئة الذكور 
واملساهمني في اجلمعية، وتأتي 
على ثاثة مستويات، وذلك على 
حسب السن لكل فئة ومستوى، 
مشيرا الى ان هناك جوائز قيمة 
جدا للمشاركني في هذه املسابقة، 
حيث ان املستوى االول من 7 الى 
11 سنة يحصل فيه املركز االول 

على 250 دين����ارا، واملركز الثاني 
على 200 دين����ار، واملركز الثالث 
150 دينارا، اما املستوى الثاني من 
12 الى 17 سنة فيحصل فيه املركز 
االول على 350 دينارا، والثاني على 
300 دينار، والثالث على 250 دينارا، 
واخيرا املستوى الثالث من 18 عاما 
فما فوق، ويحصل فيه املركز االول 
على 450 دين����ارا، واملركز الثاني 
على 400 دينار، واملركز الثالث على 
350 دينارا. ولفت احلويلة الى ان 
الهدف الرئيسي من هذه املسابقة 
االميانية هو احتساب االجر عند 
اهلل س����بحانه وتعالى وحث فئة 
الشباب على حفظ كتاب اهلل تعالى، 

نوع املشروع

 دورات مكثفة في 
التأهيل احلرفي واملهني 

العنوان: 
نفذ هذا املشروع في  لبنان

في  البطالة  النتشار  نظرا 

أفضل  فإن  اللبناني  املجتمع 

مبثابة  تكون  للناس  مساعدة 

حرفية  مهنة  على  التأهيل 

وتأهيلية تساعد املستفيد على 

ولعل  العمل  س��وق  اقتحام 

في  املطلوبة  احلرفة  اختيار 

وتعليم احملتاجني  العمل  سوق 

لكثير  جناة  طوق  ميثل  عليها 

تطوير  في  يساهم  األسر  من 

وحياتها   ومعيشتها  مدخالتها 

كما تساهم مثل هذه الدورات في 

استقرار حياة أسر املستفيدين 

من هذه الدورات .وقد بلغ عدد 

الدورات  هذه  من  املستفيدين 

أكثر من 50 طالبا كانوا سببا في 

إعانة أسرهم وإعالتهم .

قال رسول اهلل ] :

تعالى  اهلل  إلى  الناس  أحب   (

األعمال  وأحب  للناس  أنفعهم 

إلى اهلل سرور تدخله على مسلم 

تكشف عنه كربة أو تقضي عنه 

وألن  جوعًا  عن  تطرد  أو  دينًا 

أمشي في حاجة أخي أحب إلي 

من أن أعتكف في مسجدي هذا 

شهرا(.

املجتمع  جهود  تتضافر 

باعتباره  الفقر  ملكافحة  الدولي 

هدفا إستراتيجيا يسعى اجلميع 

مفهوم  لتعزيز  حتقيقه   إلى 

التنمية البشرية املستدامة.

التنمية  م��ش��روع  إن 

الهيئة  تنفذه  الذي  املجتمعية 

العاملية   اإلسالمية  اخليرية 

يأخذ على عاتقه تنمية املداخيل 

واحملتاجني  للفقراء  املالية 

بعدها  ليصبحوا  وتطويرها 

أنفسهم  إعالة  على  قادرين 

وأسرهم دون احلاجة إلى سؤال 

التي  العمل  لقيم  وحتبيبا  أحد 

وفي  احلنيف  ديننا  عليها  حث 

بعض  نسوق  العجالة  ه��ذه 

قصص النجاح التي حققها هذا 

املشروع ...

إعداد: إدارة العالقات العامة واإلعالم

الهيئة اخليري���ة اإلسالمي�����ة العاملية


